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Ο «νεανίας» που
έβαλε τη Γαλλία
ξανά στον χάρτη

«Δείπνο»
διαπραγμάτευσης με
ακριβό λογαριασμό

▶ ΣΕΛ. 31

▶ ΣΕΛ. 2

Και μέσω μεταναστευτικού θα επιτεθεί
ο «χρεοκοπημένος»
Ερντογάν ▶ ΣΕΛ. 7
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«Δίσεκτο»
και το 2021
για τον τουρισμό

Επιτελικό κράτος:
Οι πρώτες ρωγμές…
• Δικαιοσύνη,
Μεταναστευτικό,
Αθλητισμός, οι πολλοί
«μουσαφιραίοι»,
οι «αποψιλώσεις»
των υπουργών,
τα χαρτοφυλάκια
των ευρωπαϊκών
πόρων, με την
υπάρχουσα δομή της
διακυβέρνησης
δημιουργούν ρωγμές,
σε περίοδο που η
δημοφιλία του
Κυριάκου είναι
στο ζενίθ και του
ΣΥΡΙΖΑ στο ναδίρ, με
20 μονάδες διαφορά

• Διεθνείς αναλυτές εκτιμούν ότι
στην προ κορωνοϊού εποχή θα
επιστρέψουμε μετά το 2023 και
εφόσον θα έχει επέλθει η ασφάλεια
λόγω εμβολίου ▶ ΣΕΛ. 28-29

ΣΥΡΙΖΑ

Πρωταθλητής
στις... μπαλαφαρίες
• Ο Αλέξης Τσίπρας ετοιμάζεται
να ρίξει λίπασμα στην ανασφάλεια
των πολιτών για υγεία και
οικονομία, ελπίζοντας σε νέο κύμα
αγανακτισμένων ▶ ΣΕΛ. 3

ΚΙΝΑΛ

Με τσιτάτα
του Ανδρέα
πορεύεται η Φώφη
▶ ΣΕΛ. 9

www.iapopsi.gr
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▶ ΣΕΛ. 4-5

Στεγνό «όχι»
του Βέμπερ
σε εμπάργκο
όπλων προς
την Τουρκία
• Είχε το μυαλό του στα
4.000.000 Τούρκων που είναι
πολιτογραφημένοι Γερμανοί, με
τα 2.000.000 να ψηφίζουν στις
γερμανικές κάλπες ▶ ΣΕΛ. 23

Δύσκολος χειμώνας
• Ανησυχούν στο
Μαξίμου για το δεύτερο
κύμα της πανδημίας και
την Αθήνα που βράζει
από κρούσματα
• Ολοένα και
περισσότερους πολίτες
χτυπάει η οικονομική
κρίση δημιουργώντας
συνθήκες μεγάλης
ανασφάλειας
▶ ΣΕΛ. 6-7
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ετά από μεγάλη περίοδο συνεχόμενης έντασης με την Άγκυρα, η περασμένη Τέταρτη ήταν –λένε οι παρατηρητικοί– μια καλή ημέρα για τα ελληνοτουρκικά, αφού οι γείτονες κατάφεραν να συμπληρώσουν 24 ώρες δίχως
να καταφερθούν εναντίον της Ελλάδας ή να διεκδικήσουν την Ακρόπολη.
Το λες και καλό σημάδι. Ή μήπως πρόσκαιρη νηνεμία πριν από την καταιγίδα; Το ρεπορτάζ δεν είναι ξεκάθαρο, καθώς στο παρασκήνιο εξελίσσεται ένα μπαράζ διαβουλεύσεων ώστε Αθήνα και Άγκυρα να κάτσουν στο τραπέζι του διαλόγου που στρώνει η μάστερ σεφ Άνγκελα Μέρκελ. Με το χρονόμετρο να μετρά αντίστροφα για τη Σύνοδο Κορυφής
των Ευρωπαίων ηγετών το διήμερο 24-25 Σεπτεμβρίου, οι έμπιστοι διπλωμάτες της Άνγκελα Μέρκελ, του Κυριάκου
Μητσοτάκη και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχουν σηκώσει τα μανίκια, ώστε να «τρέξουν» οι διερευνητικές επαφές χωρίς προσκόμματα και κυρίως δίχως τρικλοποδιές (σ.σ. όπως το «κάψιμο» της τριμερούς συνάντησης στο Βερολίνο τον Ιούλιο) που θα δυναμίτιζαν τη νέα διαμεσολαβητική προσπάθεια της Γερμανίας.
Προσέρχεται, άραγε, η Ελλάδα σε αυτό
το δείπνο με συμφέροντες εθνικά όρους;
Δύσκολη η απάντηση και σηκώνει πολλή
κουβέντα. Δεν χωρά αμφιβολία ότι η Τουρκία αυτοεγκλωβίστηκε στη θερμοκέφαλη
ρητορική και πρακτική της επίδειξης στρατιωτικής ισχύος στο Αιγαίο και την ανατολική Μεσόγειο. Όσο για το νεο-οθωμανικό
όραμα του σουλτάνου Ερντογάν περί «γαλάζιας πατρίδας», βρήκε προς ώρας τοίχο
στην ελληνική αποφασιστικότητα και στις
όχι άδολες αλλά σίγουρα αποτελεσματικές
συμμαχικές παρεμβάσεις.
Κάπως έτσι η Τουρκία ποιεί την ανάγκη
φιλοτιμία και υπό το φως των προβολέων
δείχνει συγκαταβατική προκειμένου να καταφέρει ως τη Σύνοδο Κορυφής να «ανταλλάξει» τη δήθεν διαλλακτικότητά της με τη μη έγκριση της λίστας των κυρώσεων εναντίον της. Κυρώσεις που εφόσον επικυρωθούν –και κυρίως ΑΝ επιβληθούν κάποιες από αυτές–, θα έσφιγγαν ακόμη περισσότερο την αγχόνη γύρω από τον λαιμό της τουρκικής οικονομίας. Το τι γίνεται, τώρα, στο ημίφως αυτού του διαλόγου
είναι αλλουνού… μουφτή Κοράνιο. Διότι μπορεί το Ορούτς Ρέις να επέδειξε καλή διαγωγή επιστρέφοντας (σ.σ. για
συντήρηση ρουτίνας, λένε οι Τούρκοι) στην Αττάλεια, όμως τα τουρκικά γεωτρύπανα «Μπαρμπαρός» και «Γιαβούζ»
συνεχίζουν την κρουαζιέρα τους στην κυπριακή υφαλοκρηπίδα. Παράλληλα οι ιέρακες του Ερντογάν εξέδωσαν αντιNavtex από τον Σταθμό της Σμύρνης, με την οποία ζητούν την αποστρατικοποίηση της Χίου!!!
Αυτό είναι το ντεκόρ του γερμανικού δείπνου στο οποίο θα παρακαθίσει η Ελλάδα. Κι ενώ εκείνη θα παραγγείλει μία
μερίδα «Οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και Θαλασσίων Ζωνών στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο», ο συνδαιτυμόνας γείτονας θα ζητήσει μία πιατέλα ποικιλίας με «Αποστρατικοποίηση νησιών του Αιγαίου, μειονότητα δυτικής Θράκης, Χάλκη,
τζαμί στην Αθήνα και… βλέπουμε».
Όποιος ισχυριστεί πως δεν γνωρίζει ότι κάπως έτσι θα είναι το μενού του διαλόγου κερδίζει δωρεάν εξέταση για Αλτσχάιμερ. Τουλάχιστον, οι υπόλοιποι ας μην ξεγελιόμαστε ότι οι επιλογές είναι πολλές. Αντιθέτως είναι λίγες και δύσκολες. Όταν μάλιστα ο Γερμανός σεφ –στην περίπτωση μας ο πρέσβης στην Ελλάδα Ερνστ Ράιχελ– λέει απερίφραστα
μέσα στην ελληνική Βουλή ότι η χώρα του έχει καλή σχέση με την Τουρκία και πως «δεν μπορούμε να συμπεριφερθούμε με
τη μέγιστη σκληρότητα απέναντι στην Τουρκία, γιατί κάτι τέτοιο θα κατέστρεφε τις δυνατότητες διαμεσολάβησης», τότε οι επιλογές
γίνονται ακόμη λιγότερες. Κι ο λογαριασμός πολύ ακριβός…
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Δείπνο στο
ημίφως με
προκαθορισμένο
μενού
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• Ο Αλέξης Τσίπρας ετοιμάζεται να ρίξει λίπασμα
στην ανασφάλεια των πολιτών για υγεία και οικονομία,
ελπίζοντας σε νέο κύμα αγανακτισμένων

Πρωταθλητής στις...
μπαλαφαρίες ο ΣΥΡΙΖΑ
Ουκ ολίγες φορές έχουμε
επισημάνει ότι οι πολίτες
–ίσως επειδή έχουν νωπές μνήμες από τη διακυβέρνηση Τσίπρα– δεν ενδιαφέρονται να ακούσουν το τι λένε από την
Κουμουνδούρου για όλα
τα ζητήματα.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Α

υτό, λοιπόν, το παραδέχθηκε εμμέσως
πλην σαφώς και ο
Αλέξης Τσίπρας,
προ ολίγων ημερών, όταν δίνοντας κουράγιο
στους συντρόφους του είπε πως
«σιγά-σιγά ο κόσμος θα μας ακούσει». Δεν ξεκαθάρισε, όμως, το
πότε θα τους ακούσει ο λαός, ούτε έθεσε κάποιο σαφή χρονικό
προσδιορισμό.
Βέβαια, στην Κουμουνδούρου
συνεχίζουν τη γνωστή καραμέλα,
ότι «τα ΜΜΕ έχουν αποκλείσει τον
ΣΥΡΙΖΑ». Φυσικά, όλοι βλέπουμε
πως βουλευτές και στελέχη του
ΣΥΡΙΖΑ μετέχουν σε όλες τις τηλεοπτικές πολιτικές και ενημερωτικές εκπομπές. Οπότε παράπονα δικαιούνται να έχουν το ΚΙΝΑΛ, το ΚΚΕ και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
Ουδείς όμως από την Κουμουνδούρου προχωρά σε αυτοκριτική. Όπως για ποιο λόγο οι
προτάσεις του ΚΙΝΑΛ ακούγονται από τον κόσμο; Μήπως είναι περισσότερο ρεαλιστικές και
εφαρμόσιμες, από ό,τι του ΣΥΡΙΖΑ; Διότι ένας λαός που έχει περάσει τρία μνημόνια, με το 3ο να
είναι πιο σκληρότερο από τα άλλα, μπορεί να καταλάβει πλέον
πότε του σερβίρεις φύκια για μεταξωτές κορδέλες.
Επιπλέον, μήπως στον ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να κατανοήσουν ότι πολιτική δεν σημαίνει ο καθέ-

νας λέει και από μία... μπαλαφαρία. Όπως ο Μάκης Μπαλαούρας που είπε «δεν μας ενοχλεί εάν
μας πάρουν και κάνα ξερονήσι οι
Τούρκοι», ή ο Αντώνης Λιάκος
που δημοσίως ανακοίνωσε τη φιλοδοξία του να γίνει κι αυτός εμπρηστής σε μία δομή μεταναστών. Φυσικά, ο κύριος καθηγητής του ΕΚΠΑ, που επανήλθε
στον ΣΥΡΙΖΑ μετά από μία περιπλάνηση στον χώρο του εκσυγχρονιστικού ΠΑΣΟΚ, έδειξε ότι
αγνοεί το πώς λειτουργεί μία δημοκρατία, ισχυριζόμενος ότι «να
μην αφήσουμε ανυπεράσπιστους
τους Αφγανούς νεαρούς πρόσφυγες.
Να οργανώσουμε τη νομική τους υπεράσπιση. Να μην τους εγκαταλείψουμε στα χέρια του Χρυσοχοΐδη».
Κάποιος από τον ΣΥΡΙΖΑ –μάλλον ο φίλος του, ο Νίκος Μπίστης, που έχει θητεύσει και υπουργός του Σημίτη– θα πρέπει
να του υπενθυμίσει ότι οι Αφγανοί θα δικαστούν από δικαστές
και όχι από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη.
Και αυτές οι δύο περιπτώσεις
–Μπαλαούρας και Λιάκος– εί-

ναι μόλις μία σταγόνα στον ωκεανό από όσες ανοησίες έχουν ξεφουρνίσει βουλευτές και στελέχη
του ΣΥΡΙΖΑ, που είτε εκνευρίζουν τους πολίτες, είτε τους κάνουν να γελούν. Συνέπεια είναι
ουδείς από τους μη οπαδούς να
παίρνει στα σοβαρά τον ΣΥΡΙΖΑ.
Εάν σε αυτά συνυπολογίσουμε
και τις εσωτερικές κόντρες, τότε
είναι απολύτως κατανοητός ο λόγος που οι πολίτες έχουν φτάσει
στο σημείο να βαριούνται να ακούσουν για τον ΣΥΡΙΖΑ.
Προφανώς, όλα τα παραπάνω
τα γνωρίζει και ο Αλέξης Τσίπρας και θα του τα έχουν μεταφέρει και κάποιοι που δεν φορούν
παρωπίδες. Απλά είναι η ψυχοσύνθεση αυτού του χώρου, που ο
αρχηγός αναγκάζεται να ανέχεται



όλες τις ανοησίες. Ως μόνο αντίδοτο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
προβάλλει την ανανέωση, την οποία επιθυμεί να επεκτείνει έως
τη βάση του κόμματος. Η νεολαία
και πιο συγκεκριμένα η ενασχόληση των νέων ανθρώπων με την
πολιτική και η ενεργή συμμετοχή
τους στον ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα στοιχήματα του
προέδρου της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος θέλει να επενδύσει στο γεγονός ότι ήδη από τις περασμένες βουλευτικές εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ αποτελούσε την
πρώτη επιλογή των νέων ψηφοφόρων, συγκεντρώνοντας το 37%
των προτιμήσεών τους.

Ελπίδες από
τη Θεσσαλονίκη
Ένα επίσης στοιχείο που ενοχλεί
τον κόσμο είναι το γεγονός ότι τόσο ο Αλέξης Τσίπρας, όσο και τα
άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθούν να ποντάρουν στην ανασφάλεια των πολιτών και γι’ αυτό
επιμένουν να χαρακτηρίζουν ως
κόλαση τον χειμώνα.
Έτσι ελπίζουν ότι θα δημιουρ-

ΜΕ ΤΑ ΟΣΑ ΕΙΠΑΝ ΑΥΤΗ ΤΗΝ
ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΟΙ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ ΚΑΙ
ΛΙΑΚΟΣ, ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΟ ΓΙΑΤΙ
ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΤΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΙ ΤΗΝ
ΚΑΤΗΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ
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γήσουν ένα νέο κύμα αγανακτισμένων, οι οποίοι πιο εύκολα θα
οδηγηθούν στον ΣΥΡΙΖΑ. Μόνο
που, εάν υπάρξει νέο κύμα αγανακτισμένων, θα πρέπει όχι μόνο
να τους κτυπήσεις την πλάτη (όπως έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ από το
2010 έως το 2014), αλλά να έχεις και λύσεις για να αντιμετωπίσεις τα οξυμένα προβλήματα.
Εάν πιστέψουμε τα όσα είπε ο
νέος εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Νάσος Ηλιόπουλος, τότε απόψε και αύριο ο Αλέξης
Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται να... μαγέψει τα πλήθη.
Κι αυτό διότι θα παρουσιάσει
«την πρόταση εξόδου από την κρίση που διανύει η ελληνική οικονομία και κοινωνία».
Ο κ. Ηλιόπουλος βέβαια ωραιοποίησε την κατάσταση, ισχυριζόμενος πως «κανένας Έλληνας
πολίτης δεν περιμένει από εμάς μια
στείρα κριτική της κυβέρνησης ή μια
απλή περιγραφή της δυσκολίας που
βιώνουμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική
Συμμαχία θα παρουσιάσει άμεσα
μέτρα ώστε να θωρακίσουμε την ελληνική κοινωνία και τον λαό».
Προφανώς ο νέος εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης απουσίαζε από τη χώρα. Μάλλον
είχε φύγει από την Ελλάδα μετά
την ήττα του ΣΥΡΙΖΑ τον Ιούλιο
του 2019.
Ή πιο σωστά είχε αλλάξει πλανήτη. Διαφορετικά, δεν μπορεί
να εξηγηθεί πώς ξεστόμισε το «εμείς δεν κάνουμε στείρα κριτική».
Διότι εμείς θυμόμαστε μόνο στείρα κριτική να ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και 14 μήνες και γι’ αυτόν τον
λόγο βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση δημοσκοπικά.
Τέλος πάντων, αφού έτσι πιστεύουν στον ΣΥΡΙΖΑ, είναι δικαίωμά τους. Πάντως, με βάση τα
όσα είπε ο κ. Τσίπρας στη συνάντησή του με εκπροσώπους φορέων στη Θεσσαλονίκη στο
«Thessaloniki Helexpo Forum»,
που αντικαθιστά τη ΔΕΘ, θα μιλήσει για τη στήριξη της δημόσιας υγείας και της οικονομίας,
που αναμφίβολα αποτελούν τις
αγωνίες των πολιτών.
Φυσικά, δεν πρόκειται να ξεφύγει από τη στρατηγική που έχει αποφασιστεί από τη νέα ηγετική ομάδα, που δεν είναι άλλη
από το να ρίξει λίπασμα στο κλίμα ανασφάλειας. Οπότε αναμένουμε να επαναλάβει κε νέου τη
γνωστή ατάκα: «Η χώρα και η κοινωνία συνολικά βρίσκεται σε ένα
πρωτοφανές κλίμα ανασφάλειας και
αβεβαιότητας. Κάθε ελληνική οικογένεια ζει μέσα στην αγωνία και
στην ανασφάλεια. Και αυτή την αγωνία και την ανασφάλεια δεν μπορεί να την καλύψει η προπαγάνδα, η
πολιτική σκοπιμότητα, η γελοία ώρες-ώρες ωραιοποίηση της πραγματικότητας».
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1 Δικαιοσύνη, Μεταναστευτικό, Αθλητισμός, οι πολλοί «μουσαφιραίοι», οι «αποψιλώσεις»
των υπουργών, τα χαρτοφυλάκια των ευρωπαϊκών πόρων, με την υπάρχουσα δομή της
διακυβέρνησης δημιουργούν ρωγμές, σε περίοδο που η δημοφιλία του Κυριάκου είναι
στο ζενίθ και του ΣΥΡΙΖΑ στο ναδίρ, με 20 μονάδες διαφορά
Θα ξεκινήσουμε με τα δημοσιογραφικά ευρήματα:
• Δημοφιλία Κυριάκου
στο ζενίθ.
• Πρόθεση ψήφου, 20 μονάδες πάνω από τον ΣΥΡΙΖΑ.
• Διπλωματική τακτική
στο ελληνο-τουρκικό,
αρίστη.
• Νομοθετικό έργο, που
δίνει ανάσα στους πολίτες.
• Πανδημία, διαρκείς θετικές παρεμβάσεις.

Γ

Για όλα τα παραπάνω,
θα περίμενε κάποιος να
υπάρχει απόλυτο προβάδισμα σε όλους τους
τομείς της δημόσιας ζωής του τρόπου διακυβέρνησης,
δηλαδή της διακυβέρνησης μέσω
του επιτελικού κράτους.
Είναι όμως έτσι, ή υπάρχουν
κι άλλα ευρήματα που δείχνουν
ότι υπάρχουν τομείς που αυτός ο
τρόπος διακυβέρνησης δεν ικανοποιεί τους πολίτες;
Όπως είναι γνωστό, η διακυβέρνηση της χώρας γίνεται μέσω
των διαδικασιών του επονομαζόμενου «επιτελικό κράτος», που εισηγήθηκε ο κ. Γιώργος Γεραπετρίτης και αποδέχθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος.
Η δομή του είναι γνωστή: Οι
γενικοί διευθυντές, οι γενικοί
γραμματείς, οι υφυπουργοί, πλαισιωμένοι από τεχνοκρατικά στελέχη, επεξεργάζονται νομοσχέδια, τα θέτουν υπ’ όψιν του αρμοδίου υπουργού, ο φάκελος πηγαίνει στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου ο κ. Γ. Γεραπετρίτης (κυρίως) και εν μέρει ο κ. Γρ. Δημητριάδης, επεξεργάζονται το υλικό, το θέτουν υπ’ όψιν του
πρωθυπουργού –αν απαιτείται(;)– και η τελική απόφαση
βαίνει προς υλοποίηση είτε μέσω
Βουλής είτε μέσω των υπουργείων και των φορέων, αν υπάρχει
ήδη θεσμικό πλαίσιο.
Η διαδικασία αυτή, μέχρι σήμερα, που σημειώνει θετικά αποτελέσματα, έχει όμως και τα «απόνερά» της, αφού ο κύκλος που
λαμβάνει τις σχετικές αποφάσεις
είναι πάρα πολύ μικρός.
Στις αποφάσεις αυτές δεν συμμετέχουν πρόσωπα που έχουν ε-

Επιτελικό κράτος:
Οι πρώτες ρωγμές…
παφή με τη βάση της παράταξης,
ούτε υπάρχει πληροφόρηση για
τις τάσεις που συζητούνται στα
συλλογικά σώματα αυτής, με επακόλουθο σε κάποιους τομείς να
παρουσιάζονται αποτελέσματα
που δεν συμβαδίζουν με τις δημοσκοπήσεις και βεβαίως δεν
συμβαδίζουν με την καθολική πολιτική κυριαρχία της κυβέρνησης.
Αν μάλιστα ληφθεί υπ’ όψιν ότι οι τοπικές κομματικές οργανώσεις (ΝΟΔΕ, Επιμελητήρια, Συνδικαλιστικοί φορείς κ.λπ.) από
την επόμενη ημέρα των εκλογών
του Ιουλίου 2019, όχι απλά υπολειτουργούν αλλά οι περισσότερες βρίσκονται σε κατάσταση διάλυσης, τότε η επαφή της κυβέρνησης με τη βάση της παράταξης
κυμαίνεται από ισχνή έως ανύπαρκτη.
Ας προχωρήσουμε όμως στην
απεικόνιση κάποιων παραδειγμάτων που θα κάνουν κατανοητή
την παραπάνω ανάλυση.

Α) Τομέας
«Δικαιοσύνη»
Με την κυβέρνηση να βρίσκεται
δημοσκοπικά στο pick της πορείας της, στις πρόσφατες εκλογές
της Ένωσης Δικαστών & Εισαγγελέων –εκλογές που σαφώς έχουν και πολιτικό χαρακτήρα–, η
ΝΔ εξέλεξε τρεις «εκπροσώπους»
και ο αριστερός κλάδος (ΣΥΡΙΖΑ,
ΚΙΝΑΛ, ΚΚΕ) δώδεκα(!!!).
Το αποτέλεσμα αυτό δείχνει ότι συγκεκριμένες θέσεις, αλλά κυρίως οδηγίες του επιτελικού κράτους δεν «ακούγονται» καλά από
τα όργανα της Δικαιοσύνης.
Δικαστικές υποθέσεις, όπως η
τραγωδία στο Μάτι, με την ατιμωρησία των υπευθύνων, η απραξία των αρεοπαγιτών στην περίπτωση της σκευωρίας της
Novartis –ας μην ξεχνάμε ότι η
κα Τουλουπάκη που διέσυρε 10
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σής τους σε κλειστές δομές.
Και όμως, στο τελευταίο συνέδριο της ΝΔ ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς είχε επισημάνει αυτή την «ανορθογραφία», χωρίς οι κυβερνώντες
να λάβουν υπ’ όψιν τους τη συμβουλή του, ώστε έγκαιρα να ακολουθηθεί μια διαδικασία που επί
των ημερών του είχε επιλεγεί και
είχε σημειώσει ικανοποιητικά αποτελέσματα.

πολιτικά πρόσωπα εξακολουθεί
να «βασιλεύει» στην Εισαγγελία
Διαφθοράς–, η απόφαση του κ.
Τσιάρα να αυξήσει τον αριθμό
των προέδρων Εφετών, και διάφορες άλλες αστοχίες, δημιούργησαν το κλίμα ώστε το σκορ στις
εκλογές να είναι 12-3, αποτέλεσμα που υποσκάπτει την αξιοπιστία της κυβέρνησης.
Σε ένα άλλο σημερινό ρεπορτάζ, στην ηλεκτρονική μας έκδοση iapopsi.gr, περιγράφεται με
σαφήνεια ο «κλοιός» του Πρωτοδικείου Αθηνών, με συμμετόχους
δήθεν φιλικούς προς την κυβέρνηση δικαστές σε αγαστή συνεργασία με τους «εκπροσώπους»
στον δικαστικό κλάδο επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, όπως οι κυρίες Βασ. Θάνου, Ξένη Δημητρίου, οι κ.κ. Ηλ. Ζαγοραίος,
Θαν. Μαρνέρης κ.λπ., και οι οποίοι έχουν φροντίσει ώστε να
τοποθετηθούν «ημέτεροι» σε όλες
τις επιτελικές θέσεις των συμβουλίων των Πρωτοδικείων.

Τα νέα χαρτοφυλάκια δόθηκαν σε τεχνοκράτες, χωρίς ιδιαίτερη πολιτική προϊστορία και χωρίς σημαντική αναγνωσιμότητα,
πράγμα που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο χειρισμός κάθε θέματος που αφορά τις παραπάνω αρμοδιότητες θα εγκρίνεται από το
επιτελικό κράτος που κατοικοεδρεύει στο Μέγαρο Μαξίμου.

Γ) Τομέας
«Αθλητισμός»
Στον Αθλητισμό μπορεί το νομοσχέδιο του υφυπουργού Λ. Αυγενάκη, που ρυθμίζει θέματα της
Ολυμπιακής Επιτροπής, των ΑΜεΑ, τον τρόπο εκλογής των διοικήσεων των σωματείων, πλην
όμως απέχει πολύ από την επίτευξη της εξυγίανσης, ειδικά στο
ποδόσφαιρο, αφού οι εκλογικές
διαδικασίες δεν παρουσιάζουν
καμία διαφορά από εκείνες των
τελευταίων 25 ετών με τα γνωστά
αποτελέσματα.
Παράλληλα, η θέση της χώρας
μας από την κορυφή της πυραμίδας το 2004, συνεχώς υποχωρεί,
με αποτέλεσμα στον ειδικό πίνακα αξιολόγησης της UEFA να μας
ξεπερνάει και η Κύπρος.

Δ) «Αποψίλωση»
των υπουργικών
αρμοδιοτήτων

Β) Τομέας
«Μεταναστευτικό»
Στο Μεταναστευτικό, παρά το γεγονός ότι είχε διαπιστωθεί η ανεξέλεγκτη δράση των λαθρομεταναστών –που εισήλθαν παράνομα στη χώρα μας–, που με τις
ανοιχτές υπάρχουσες δομές διαμονής είχαν τη δυνατότητα να
«βολτάρουν» την ημέρα, και το
βράδυ να προσέρχονται για φαγητό και ύπνο, χρειάστηκε ο εμπρησμός στη Μόρια για να ληφθεί η απόφαση της εγκατάστα-

Το επιτελικό κράτος, όμως, έχει
«προχωρήσει» και στην τροποποίηση σημαντικών υπουργικών
αρμοδιοτήτων.
Στον πρόσφατο «ανασχηματισμό» υπήρξε σημαντική «αποψίλωση» αρμοδιοτήτων σε κορυφαίους τομείς των υπουργικών
δραστηριοτήτων.
Έτσι, ο τομέας των επενδύσεων «έφυγε» από τον υπουργό Ανάπτυξης, οι δαπάνες του
υπουργείου Υγείας επίσης «έφυγαν» από τον αρμόδιο υπουργό, το Ταμείο Ανάκαμψης δεν υπόκειται στην αρμοδιότητα του υπουργού Οικονομικών, όπως και το Ασφαλιστικό δεν ανήκει πλέον στις
αρμοδιότητες του υπουργού
Εργασίας.

Ε) Ο παραγκωνισμός
της κοινοβουλευτικής
ομάδας
Όλα τα νομοσχέδια έρχονται
προς ψήφιση, χωρίς να έχει
προηγηθεί κάποιος διάλογος με
τους βουλευτές.
Έτσι, οι βουλευτές φιμώνονται, ακόμη και αν πρόκειται να
διατυπώσουν εποικοδομητικές
προτάσεις σε αυτά. Σε θέματα,
μάλιστα, εθνικού ενδιαφέροντος,
εμποδίζονται να εκφέρουν γνώμη, διαδικασία που τους δημιουργεί πρόβλημα και με τις εκλογικές τους περιφέρειες, αφού παραμένουν βουβοί λόγω των διαδικασιών και βεβαίως των εντολών του επιτελικού κράτους.
Έχουμε την απορία αν στην
προσεχή συζήτηση στη Βουλή για
την κύρωση της συμφωνίας των
Πρεσπών, που είχε κάνει ο Τσίπρας με τα Σκόπια –και για την
οποία είχε ανοιχτά αντιταχθεί ο
πρωθυπουργός Κυριάκος– θα
δοθεί η ευκαιρία στους βουλευτές –κυρίως τους «βόρειους»– να
ψηφίσουν κατά συνείδηση και όχι καθ’ υπόδειξη.

ΣΤ) Σε πρώτο πλάνο
οι «μουσαφιραίοι»
Όπως είναι γνωστό, ο περίγυρος
του επιτελικού κράτους έχει στελεχωθεί από πολλά πρόσωπα
που εν πολλοίς δεν είχαν καμία
σχέση ή προϊστορία ως στελέχη
της ΝΔ.
Είναι οι επονομαζόμενοι
«μουσαφιραίοι» στην κυβέρνηση,
όχι όμως και στην παράταξη.
Βεβαίως, δεν αμφισβητείται η
ικανότητά τους, αλλά με την επιλογή αυτή αμφισβητείται ευθέως
η ύπαρξη ικανών στελεχών εντός
της παράταξης της ΝΔ.

Ως γνωστόν, στο περιβάλλον
του επιτελικού κράτους κινούνται
άξιοι τεχνοκράτες, όπως οι κ.κ.
Γεραπετρίτης, Σκέρτσος, Πατέλης, Βλαστάρης, Τσιόδρας, η
κα Πελώνη κ.ά.
Αν όμως κάποιος αναζητήσει

πρόσωπα με τα ίδια –ίσως και
περισσότερα– προσόντα που
προέρχονται από τα σπλάχνα της
ΝΔ, μάλλον θα δυσκολευθεί στην
ανεύρεσή τους.
Καλό θα είναι ο πρωθυπουργός να επανεξετάσει κάποια θέματα που αφορούν τον τρόπο
διακυβέρνησής του, γιατί έρχονται δύσκολες ημέρες στις οποίες
δεν περισσεύει κανείς, ώστε να
παραμείνει ανενεργός λόγω πικρίας.
Οι προαναφερόμενες περιπτώσεις, που σαφώς δείχνουν
την ύπαρξη κάποιων «ρωγμών»
στο επιτελικό κράτος, θα πρέπει
να ληφθούν σοβαρά υπ’ όψιν και
να «κλείσουν» το συντομότερο
δυνατόν.
Όταν γυρίζεις σε κάποιον την
πλάτη, πιθανόν στο μέλλον να
σου γυρίσει κι εκείνος τη δική
του…
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Μέχρι στιγμής ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του έχουν
κατaφέρει να διαχειριστούν με ικανοποιητικό τρόπο και την υγειονομική κρίση και την παρατεταμένη επιθετικότητα της Άγκυρας, αλλά
και το πρώτο διάστημα της οικονομικής κρίσης που έφερε η πανδημία. Όμως ακόμη δεν ξεμπλέξαμε…
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• Το δεύτερο κύμα της πανδημίας του κορωνοϊού
και η οικονομική κρίση που χτυπάει ολοένα και περισσότερους
πολίτες δημιουργούν ανασφάλεια
ΣΤΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ ΟΤΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ
ΤΟΥ 2021, ΟΤΑΝ ΚΑΙ ΘΑ ΑΡΧΙΣΟΥΝ

Του Μιχάλη Κωτσάκου

ΟΙ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ, ΘΑ ΞΕΠΕΡΑΣΤΟΥΝ
ΟΙ ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Ε

Τουναντίον, όπως αποδέχονται
και στο Μαξίμου, «η κυβέρνηση
βρίσκεται μέσα στη φωτιά, καθώς
και τα τρία μέτωπα είναι ανοιχτά».
Κάτι που καθιστά οποιοδήποτε
μακρόπνοο σχέδιο εκτός πραγματικότητας. Οπότε, αυτό που έχει αποφασίσει η
κυβέρνηση, δεν είναι τίποτε άλλο από τον
έλεγχο των οικονομικών επιπτώσεων της
πανδημίας.
«Ο πρωθυπουργός διαχειρίζεται βήμα-βήμα
τις δύσκολες καταστάσεις, δίνοντας ιδιαίτερη
έμφαση στην οικονομική κρίση με βασικό στόχο να βγούμε από αυτήν όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα και με μικρότερο κόστος», διαμηνύουν από το Μαξίμου. Και ο στόχος είναι να
κατανοήσουν όλοι πως ο πρωθυπουργός
δεν υπάρχει καμία περίπτωση να υποθηκεύσει το μέλλον με το να σπαταλήσει το απόθεμα για το οποίο επαίρεται ο ΣΥΡΙΖΑ
και το οποίο προτείνει να μοιραστεί εδώ
και τώρα. Οι πρώτες φθινοπωρινές δημοσκοπήσεις, αλλά και οι κυλιόμενες που μελετούνται από το επιτελείο του Μαξίμου,
συμφωνούν σε ένα στοιχείο. Ότι οι πολίτες επιβραβεύουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τη μέχρι τώρα διαχείριση της κρίσης στα ελληνοτουρκικά, όπως και της πανδημίας, αλλά κρατούν επιφυλάξεις για την
οικονομική κρίση. Στα μεν ελληνοτουρκικά
υπάρχει συσπείρωση, όπως συμβαίνει πάντα γύρω από την εκάστοτε κυβέρνηση που
έχει να αντιμετωπίσει εθνικές απειλές, ενώ
οι πολίτες επιβραβεύουν και τις διπλωματικές κινήσεις του κ. Μητσοτάκη. Όσον αφορά τον κορωνοϊό, παρά τις επιμέρους
γκρίνιες που υπάρχουν για τους χειρισμούς της πανδημίας στη δεύτερη φάση της, με κυριότερη αυτή
για τα σχολεία, το πρόσημο εξακολουθεί να είναι θετικό και
δείχνει πως σε γενικές γραμμές
οι πολίτες εκτιμούν την υπεύθυνη στάση που έδειξε η
κυβέρνηση.

Η οικονομία
Όμως, όπως τονίζουν και στο Μαξίμου, οι
εξετάσεις για την κυβέρνηση θα δοθούν το
επόμενο εξάμηνο, το οποίο θεωρείται
πραγματικά πολύ δύσκολο. Μάλιστα, ο Αλέξης Τσίπρας έχει επενδύσει σε αυτό και
το έχει χαρακτηρίσει κόλαση. Όλη η προσπάθεια που θα γίνει τους επόμενους έξι
μήνες θα έχει στο επίκεντρο τη μείωση των
επιπτώσεων, ειδικά για τους πιο ευάλωτους, δηλαδή τους μικρούς και μεσαίους επιχειρηματίες. Κι όπως λένε πηγές του Μαξίμου, «στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα ισχυρό δίχτυ προστασίας για τους πιο ευάλωτους, που να αντέξει ώστε να μην πέσουν στο
κενό». Δηλαδή, να μην κλείσουν επιχειρήσεις και να μη χαθούν θέσεις εργασίας.
Η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν περνάει απόλυτα από το χέρι του Μαξίμου, δεδομένου ότι τις εξελίξεις πια τις καθορίζουν
σχεδόν αποκλειστικά οι επιδημιολογικές
εξελίξεις δεδομένα. Για παράδειγμα την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές δεν
είχε οριστικοποιηθεί, αλλά η
Αθήνα βρισκόταν στον
προθάλαμο ενός
μίνι αλλά αυστηρού lockdown εξαιτίας της μεγάλης διασποράς

που παρουσιάζει ο κορωνοϊός στην πρωτεύουσα. Οι σχεδιασμοί πρόσθετων περιοριστικών μέτρων περιλαμβάνουν:
• Το ενδεχόμενο επιβολής απαγόρευσης κυκλοφορίας ίσως από τη μία μετά
τα μεσάνυχτα έως και τις 7 το πρωί.
• Το ενδεχόμενο να γίνει υποχρεωτική η χρήση μάσκας και σε εξωτερικούς
χώρους, μέτρο που μέχρι σήμερα έχει τον
χαρακτήρα της αυστηρής σύστασης.
• Την αναστολή των συναυλιών και τη
μείωση των καλεσμένων σε γάμους και
βαπτίσεις από 50 σε 20.
• Τη μείωση σε 4 από 6 που είναι σήμερα των ατόμων που επιτρέπεται να είναι
συνδαιτυμόνες στα τραπέζια των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
• Την ενδεχόμενη μείωση του αριθμού
των συμμετεχόντων σε συναθροίσεις
που σήμερα είναι στα 50 άτομα.
Θεού θέλοντος και… κορωνοϊού επιτρέποντος, πάντως, οι επιτελείς του Μαξίμου αλλά και της Τράπεζας της Ελλάδος
διατηρούν ένα μίνιμουμ αισιοδοξίας ότι το
2020 δεν θα είναι μία ολοκληρωτικά χαμένη δημοσιονομικά χρονιά.
Τουναντίον, ο στόχος είναι να κλείσει η
σεζόν με όσο δυνατόν μικρότερη ύφεση
και με μικρότερα ελλείμματα. Στο Μαξίμου

έχουν αναλυθεί όλα τα σενάρια και όλα τα
ενδεχόμενα και, όπως τονίζεται χαρακτηριστικά, όλα τα σενάρια καταλήγουν στην
άνοιξη του 2021, όπου θα αρχίσουν να πέφτουν στην αγορά τα πρώτα χρήματα που
θα έχουν εκταμιευτεί από το Ταμείο Ανάκαμψης. Κι όλα αυτά υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει ετοιμαστεί το εμβόλιο, θα έχει εμβολιαστεί ένα σημαντικό μέρος του
πληθυσμού και θα έχουν αναπτυχθεί αντισώματα, ώστε να δημιουργηθεί αυτό που
λέμε «ανοσία της αγέλης».
Αυτό το σχέδιο εννοείται ότι έχει αρχή
στις 15 Οκτωβρίου, όπου θα κατατεθεί στην
Ε.Ε. το σχέδιο που θα περιλαμβάνει συγκεκριμένες δράσεις από το 2021 έως το 2023
με στόχο τη δημιουργία ενός νέου μοντέλου
εθνικής οικονομίας. Όμως καλά και άγια τα
σχέδια, αλλά εδώ μιλάμε για έναν παράγοντα αστάθειας που είναι η εξάπλωση του ιού. Κάτι που δεν μπορεί να οδηγήσει σε ομαλή κατάσταση την οικονομία.
Το χαμένο τουριστικό εισόδημα του καλοκαιριού θα κάνει εξαιρετικά δύσκολο το
φθινόπωρο και τον χειμώνα για εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες. Η ελληνική κοινωνία έχει πίσω της μία δεκαετία κρίσης και
τώρα δέχεται μεγάλη πίεση εξαιτίας της πανδημίας. Η κυβέρνηση παρεμβαίνει για να
στηρίξει, στο μέτρο του δυνατού, διάφορες επαγγελματικές και κοινωνικές τάξεις, είναι
φανερό όμως ότι για τους περισσότερους
πολίτες τα πράγματα θα πάνε χειρότερα προτού αρχίσει να βελτιώνεται η κατάσταση.
Ταυτόχρονα οι πολίτες εξακολουθούν
να βιώνουν ένα καθεστώς ανησυχίας, καθώς οι πληροφορίες από όλες τις χώρες

Ανησυχούν στο
Μαξίμου για τον
δύσκολο χειμώνα
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της Ευρώπης δείχνουν ότι διευρύνονται οι
κοινωνικές ανισότητες.

Οι ντόπες του Κυριάκου
Το κλίμα ανησυχίας, λοιπόν, για το αύριο
της οικονομίας ταλανίζει και τους Έλληνες
και, παρά τα οικονομικά μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση, ο πρωθυπουργός έκρινε πως ο λαός χρειάζεται μία ένεση αισιοδοξίας. Γι’ αυτό και το σύνθημα κατά την
ομιλία του στη Θεσσαλονίκη το προηγούμενο Σάββατο ήταν η λέξη «αυτοπεποίθηση». Μία λέξη με διττό στόχο. Αφενός μεν
για να στείλει ένα σαφέστατο μήνυμα παντού για τα εθνικά μας θέματα, αφετέρου
δε για να καλμάρει τις αγωνίες όλων για
την οικονομία. Κι όπως αναφέρουν πηγές
του Μαξίμου, «οι Έλληνες κατάφεραν να περάσουν τους κρίσιμους κάβους το προηγούμενο διάστημα, αλλά θα χρειαστούν ενέσεις αυτοπεποίθησης το επόμενο διάστημα, προκειμένου η χώρα να αντέξει την κρίση».
Μάλιστα, όπως τονίζουν οι ίδιες πηγές,
«ακόμη και οι 15.000 προσλήψεις στις Ένοπλες
Δυνάμεις θα προσφέρουν βοήθεια όχι μόνο σε
στρατιωτικό επίπεδο, αλλά θα αντιμετωπίσουν
την ανεργία των νέων». Κάτι ανάλογο θα συμβεί και με την ενεργοποίηση της αμυντικής
βιομηχανίας. Ήδη για τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, αλλά και Ελευσίνας υπάρχει δέσμευση του Αμερικανού πρέσβη, Τζέφρι
Πάιατ, ότι σύντομα θα περάσουν στα χέρια
Αμερικανού επενδυτή. Παράλληλα, θα αναμορφωθεί η ΕΑΒ, προκειμένου να μετατραπεί σε κέντρο συντήρησης.

Η πανδημία
και η καθημερινότητα
Άλλο ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ελληνική κυβέρνηση, και για το οποίο δεν μπορεί να κάνει τίποτα περισσότερο από το να λαμβάνει περιοριστικά μέτρα, είναι και η διαχείριση της νέας καθημερινότητας λόγω κορωνοϊού.
Το άνοιγμα των σχολείων έγινε και η αγωνία όλων έχει κορυφωθεί. Η νέα καθημερινότητα δεν αφορά μόνο τα σχολεία,
αλλά έχει να κάνει με τις αστικές συγκοινωνίες, τον χώρο εργασίας, την καταναλωτική μας συμπεριφορά, ακόμη και την κοινωνική μας ζωή.
Η κοινωνία και η κυβέρνηση θα περάσουν μέσα από συμπληγάδες, γιατί μέχρι
τώρα η διαχείριση της πανδημίας έγινε με
όρους lockdown ή με όρους καλοκαιρινής
χαλάρωσης. Θα είναι η πρώτη φορά που
θα προσπαθήσουμε να συνυπάρξουμε με
την πανδημία εκπληρώνοντας το σύνολο
των επαγγελματικών, οικογενειακών και
κοινωνικών υποχρεώσεών μας. Τα νέα εξάλλου δεν είναι καλά από το μέτωπο της
πανδημίας, η οποία έχει μπει σε φάση ευρωπαϊκής έξαρσης.
Και πλέον ήδη στην Αττική επιβλήθηκαν
νέα μέτρα σε μία προσπάθεια να ελεγχθεί η
εξάπλωση της πανδημίας και να μην περάσουμε σε ένα δεύτερο κύμα, ανάλογο των
άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Και όπως επισημαίνουν οι επιστήμονες, «πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αντιμετωπίσουμε τον δύσκολο χειμώνα, όπου τότε αναμένεται το κύριο σώμα του δεύτερου κύματος». Κι από την πλευρά του το μήνυμα που
έχει ήδη στείλει το Μαξίμου είναι ότι πλέον
καλούμαστε όλοι να τηρήσουμε μια πειθαρχημένη κοινωνική συμπεριφορά.
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Ο «χρεοκοπημένος» Ερντογάν
θα συνεχίσει την επιθετικότητα
και μέσω του μεταναστευτικού
ναμφίβολα άλλα δύο σημαντικά ζητήματα που
πρέπει να διαχειριστεί η κυβέρνηση και
προσωπικά ο πρωθυπουργός είναι οι εξελίξεις με
τα εθνικά και ειδικά με την επιθετικότητα της Τουρκίας,
όπως και με το Μεταναστευτικό, το οποίο και λόγω της
πυρκαγιάς στη Μόρια επανήλθε στην επικαιρότητα. Και
ναι μεν η Ελλάδα έχει προβεί στις κατάλληλες
διπλωματικές κινήσεις, εν τούτοις ουδείς μπορεί να πει
με ασφάλεια το πότε θα τελειώσει αυτή τη κρίση. Διότι
δεν είναι λίγοι αυτοί που εκτιμούν πως, ακόμη και εάν
υπάρξουν κυρώσεις στη Σύνοδο Κορυφής (24 και 25
Σεπτεμβρίου), ο Ερντογάν λόγω και του νεοοθωμανικού επεκτατισμού του θα συνεχίσει τις
προκλήσεις, παρά το γεγονός ότι έχει ξεμείνει από
συμμάχους, όπως τονίζει σε καθημερινή βάση ο Αμχμέτ
Νταβούτογλου.
Κι όμως, στο Μαξίμου μαθαίνουν τα οικονομικά νέα
από τη γειτονική χώρα και ελπίζουν ότι αυτή η κρίση
θα αναγκάσει τον Ερντογάν να σταματήσει τις
προκλήσεις και να ασχοληθεί με το πώς θα διασώσει τη
χώρα του από τη χρεοκοπία. Ήδη μεγάλες επενδύσεις,
όπως της Volkswagen, ματαιώνονται. Οι Ευρωπαίοι
τουρίστες δεν επισκέφθηκαν την Τουρκία, καθώς είχε
επιβληθεί εμπάργκο λόγω κορωνοϊού. Ενώ τα μέτρα
που αναγκάζεται να λαμβάνει η κυβέρνηση Ερντογάν,
αλλά και ο φόβος για capital controls, αναγκάζουν
τους ξένους κεφαλαιούχους να αποσύρουν από την
Τουρκία μεγάλα πακέτα, μεγαλώνοντας το
συναλλαγματικό πρόβλημα της Τουρκίας και
προκαλώντας την επιταχυνόμενη διολίσθηση της
τουρκικής λίρας. Μάλιστα, ο πρώην υπουργός του
Ερντογάν και χρυσό παιδί της οικονομίας, που τώρα κι
αυτός είναι αντίπαλός του, ο Αλί Μπαμπατζάν, δήλωσε
ότι «η Τουρκία το πολύ-πολύ να πάρει δάνειο 10
δισεκατομμυρίων δολαρίων από το ΔΝΤ, ενώ ήδη έχει
κάψει 100 δισεκατομμύρια», προβλέποντας ότι σύντομα
θα ανακοινωθεί μία σκληρή χρεοκοπία της τουρκικής
οικονομίας.
Οι κινήσεις της ελληνικής κυβέρνησης αποδεικνύονται
σωστά υπολογισμένες και αρκετά αποτελεσματικές. Το
«Ελλάς-Γαλλία - Συμμαχία» παίρνει νέες διαστάσεις, η
συνεργασία με το Ισραήλ αναπτύσσεται, η συνεννόηση
με τον αραβικό κόσμο, ο οποίος –με εξαίρεση το
Κατάρ– αντιτίθεται στον τουρκικό επεκτατισμό,
προωθείται. Οι συμφωνίες με την Ιταλία και την
Αίγυπτο για την ΑΟΖ έδειξαν πόσο συστηματική είναι η
ελληνική διπλωματία, ενώ με πρωτοβουλία του
Μητσοτάκη και υποστήριξη του Μακρόν η Ε.Ε. κινείται
σταδιακά πιο κοντά στις ελληνικές θέσεις σε ό,τι
αφορά την αντιμετώπιση της τουρκικής επιθετικότητας.

Α

Το μεταναστευτικό
Και φυσικά η ελληνοτουρκική κρίση επηρεάζει και το
μεταναστευτικό, καθώς ουδείς στην κυβέρνηση
αποκλείει και νέα προσπάθεια εισβολής από τον Έβρο
μεταναστών υπό την καθοδήγηση του συστήματος
Ερντογάν. Ήδη η Ελλάδα έχει καταφέρει να κόψει τις
μεταναστευτικές ροές. Οι έρευνες της κοινής γνώμης
δείχνουν ότι τα προβλήματα που σχετίζονται με το
προσφυγικό-μεταναστευτικό έχουν υποχωρήσει
σημαντικά στην αξιολόγηση των πολιτών. Πρώτη
ανησυχία των πολιτών είναι η πανδημία, ακολουθεί η
οικονομία, στη συνέχεια είναι η κρίση με την Τουρκία,

και πολύ πιο κάτω στην ιεράρχηση έρχεται το
προσφυγικό-μεταναστευτικό.
Ο εμπρησμός της Μόριας από «αγανακτισμένους»
παράνομους μετανάστες δημιουργεί μια νέα αρνητική
δυναμική. Η κυβέρνηση πρέπει να διαχειριστεί ένα
πρόβλημα που μπορεί να μετατραπεί σε ανθρωπιστική
καταστροφή, με τους περισσότερους πρόσφυγες και
μετανάστες αλλά και το σύνολο σχεδόν των κατοίκων
της Λέσβου να απορρίπτουν κυβερνητικές επιλογές.
Αυτά που συνέβησαν στη Μόρια μπορεί να συμβούν και
σε άλλους χώρους υποδοχής προσφύγων και
μεταναστών. Ταυτόχρονα, το προσφυγικόμεταναστευτικό συνδέεται άμεσα με τη μορφή
υβριδικού πολέμου που έχει εξαπολύσει ο Ερντογάν σε
βάρος της χώρας μας και συμπεριλαμβάνει τις ροές ως
μέσο πίεσης και εκβιασμού. Επιπλέον, η αντιμετώπιση
της πανδημίας δεν συμβιβάζεται με την άρνηση
πολλών προσφύγων και μεταναστών να συνεργαστούν
με τις αρμόδιες αρχές. Τους τελευταίους μήνες το
ποσοστό των Αφγανών και των Ιρανών μεταξύ των
προσφύγων και των μεταναστών είναι υψηλό. Πάνω
από ένα εκατομμύριο Αφγανοί έχουν μετακινηθεί στο
Ιράν με στόχο να φτάσουν κάποτε στην Ευρώπη, ενώ
το θεοκρατικό καθεστώς της Τεχεράνης έχει πολύ
κακές επιδόσεις στην αντιμετώπιση της πανδημίας.
Επομένως, αν δεν ελεγχθούν οι ροές και δεν επιβληθεί
κάποιου είδους πειθαρχία στους πρόσφυγες και στους
μετανάστες, θα δημιουργηθούν συνθήκες που μπορεί
να εκμεταλλευτεί η Τουρκία και θα διευκολύνουν τη
διάδοση του κορωνοϊού.
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• Ενοχλημένο το Μαξίμου που η Ν. Κεραμέως άδειασε τον Τ. Θεοδωρικάκο για το θέμα
με τις μάσκες-γίγας που μοιράστηκαν στα σχολεία, ενοχλημένη όμως και η υπουργός Παιδείας
για το «ευχαριστώ» Μητσοτάκη στον Γεραπετρίτη για την έναρξη των σχολείων

Οι μάσκες δεν έκρυψαν
τις υπουργικές κόντρες
Τα ευχαριστήρια Μητσοτάκη την
περασμένη Κυριακή στη ΔΕΘ
προς τον υπουργό Επικρατείας
Γιώργο Γεραπετρίτη για την έναρξη των σχολείων ακούστηκε
κάπως, αλλά πέρασε σε δεύτερη
μοίρα λόγω των όσων είπε ο
πρωθυπουργός για τα εθνικά και
την οικονομία.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Ό

μως τα σχολεία άνοιξαν, μοιράστηκαν οι μάσκες-γίγας
στα παιδιά, ακολούθησαν τα
καρφιά της αντιπολίτευσης,
και ξαφνικά είδαν το φως
της δημοσιότητας κάποιες δυσλειτουργίες
εντός της κυβέρνησης, όπως και η δυσαρέσκεια του Μαξίμου για την υπουργό Παιδείας, Νίκη Κεραμέως και τα καρφιά αυτής κατά του κ. Θεοδωρικάκου.
Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.
Από τον προηγούμενο Μάιο είχαν διαπιστωθεί αρκετά ζητήματα στη συνεργασία
της υπουργού Παιδείας με την Επιτροπή
των Επιστημόνων του υπουργείου Υγείας
για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Οι
λοιμωξιολόγοι είχαν διαμαρτυρηθεί στον
υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια, ότι «η κα
Κεραμέως επιμένει να περάσει η δική της άποψη και είναι εξαιρετικά δύσκολη η συνεργασία μαζί της». Τα ίδια παράπονα έκαναν
οι επιστήμονες και στο Μαξίμου και μετά
από σχετική επίπληξη προς την κα Κεραμέως ακολουθήθηκαν επακριβώς οι συμβουλές και το πρωτόκολλο που επεξεργάστηκε η επιτροπή για την επανέναρξη των
σχολείων τον Μάιο. Μέσα στο καλοκαίρι η
υπουργός Παιδείας πέρασε στη Βουλή το
νομοσχέδιο για την ιδιωτική παιδεία και,
όπως αναφέρουν οι κακές γλώσσες, όταν
της επιστράφηκε από το Μαξίμου είχε τόσες αλλαγές, που δεν ήταν λίγοι αυτοί που
αναρωτήθηκαν «για ποιο λόγο δεν έγραψε όλο το νομοσχέδιο ο Γεραπετρίτης και ταλαιπωρήθηκε με το να κάνει τόσες διορθώσεις».
Ήδη ο Τύπος είχε συμπεριλάβει στα ρεπορτάζ του την κα Κεραμέως μεταξύ των
υπουργών που θα έβλεπαν την πόρτα της
εξόδου στον ανασχηματισμό. Τελικά, ο κ.
Μητσοτάκης αποφάσισε να μην προβεί
σε αλλαγές και η Ν. Κεραμέως κλήθηκε

να ετοιμάσει τη νέα σχολική χρονιά. Κι εδώ ξεκινούν τα παρατράγουδα.

Η επιμονή για «πρώτο
κουδούνι» στις 7 Σεπτέμβρη
Νέα παράπονα από την Επιτροπή των Επιστημόνων, ότι η κα Κεραμέως δεν συνεργάζεται προκαλώντας εντάσεις στις συνεδριάσεις και θέλει να περάσει τις δικές της
απόψεις, δίχως να είναι ειδικός. Τα παράπονα αυτήν τη φορά πήγαν κατ’ ευθείαν στο
Μαξίμου. Η πρώτη τριβή ήταν όταν η υπουργός ήθελε να ξεκινήσουν πάση θυσία
τα σχολεία στις 7 Σεπτεμβρίου, ενώ η πλειοψηφία των επιστημόνων είχε ταχθεί για
τις 14. Στην επιτροπή οι αποφάσεις λαμβάνονται μετά από πολλές συζητήσεις με
βάση την αρχή της πλειοψηφίας. Τουναντίον, στις συνεδριάσεις με την Κεραμέως
η υπουργός απαιτούσε από την Επιτροπή
να υπάρξει συμφωνία με βάση τον δικό της
σχεδιασμό και τους μειοψηφούντες επιστήμονες της επιτροπής. Τελικά, στην αντιμαχία παρενέβη εκ νέου ο υπουργός Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος
τόνισε στην υπουργό Παιδείας πως θα ακολουθηθεί η αρχή της πλειοψηφίας της Επιτροπής και τα σχολεία θα ανοίξουν στις
14 Σεπτεμβρίου. Απλά –όπως πρότειναν οι
επιστήμονες– αφέθηκε ανοικτό το ενδεχόμενο για «πρώτο κουδούνι» στις 7 Σεπτέμβρη, προκειμένου να επισπεύσουν την επιστροφή τους στο Κλεινόν Άστυ όλοι οι
εκδρομείς από τις διακοπές τους.

Η γκάφα με τις μάσκες-γίγας
Ήδη μεταξύ των γονέων αναπτυσσόταν η
κουβέντα για το υψηλό κόστος των μασκών,
καθώς ήδη από τα μέσα Αυγούστου τα μέλη

της Επιστημονικής Επιτροπής είχαν προϊδεάσει, ότι οι μαθητές θα επιστρέψουν στα
σχολεία με μάσκες. Στις 21 Αυγούστου όταν τέθηκε το ερώτημα από τη Νίκη Λυμπεράκη στο Open η υπουργός Παιδείας
απάντησε «η μάσκα είναι ένα προσωπικό αντικείμενο που θωρακίζει τον καθένα από μας. Είναι ευθύνη του καθενός να προμηθευτεί μάσκα
και να την πλένει». Η δήλωση χτύπησε στο
μαλακό υπογάστριο του Μαξίμου καθώς
προσέφερε επικοινωνιακά όπλα στην αντιπολίτευση τις ημέρες που ασκείτο κριτική
για το αυξημένο κόστος για τους μαθητές,
λόγω μασκών και αντισηπτικών. Άμεσα ο
ΥΠ.ΕΣ., Τάκης Θεοδωρικάκος, επικοινώνησε με το Μαξίμου επισημαίνοντας πως
πρέπει να διορθωθεί η δήλωση. Η εντολή
που δόθηκε από το πρωθυπουργικό μέγαρο
ήταν να υπάρξει διόρθωση και ρελάνς. Έτσι
ο κ. Θεοδωρικάκος ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση θα προμηθεύσει δωρεάν με μάσκες όλους τους μαθητές, όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων. Κάτι που επισημοποιήθηκε λίγα 24ωρα αργότερα από τον ίδιο
τον πρωθυπουργό.

Τα καρφιά
Μετά την γκάφα με τις μάσκες για γίγαντες
που μοιράστηκαν στα παιδιά η υπουργός
Παιδείας έκρινε ότι ήρθε η ευκαιρία να πάρει ρεβάνς. Έτσι στον Νίκο Χατζηνικολάου στον ΑΝΤ1 ξεκαθάρισε πως «οι μάσκες και όλα τα αναλώσιμα υλικά δεν είναι αρμοδιότητα του υπουργείου Παιδείας». Επίσης,
πρόσθεσε λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ότι
«οι μάσκες παραδόθηκαν και αυτό έγινε προφανώς σε συνεννόηση του υπουργείου Εσωτερικών με την Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων». Μάλιστα απαντώντας σε ερώτη-

ση σχετικά με το αν θα διορθωθεί η κατάσταση με τις μάσκες επισήμανε ότι δεν έχει
ενημέρωση και ότι είναι αρμοδιότητα άλλου υπουργείου. Όπως είπε η Νίκη Κεραμέως «δεν είναι στην αρμοδιότητα του υπουργείου Παιδείας, οπότε είναι πιο σωστό να
μη σας απαντήσω επ’ αυτού. Δεν έχω ενημέρωση επί του συγκεκριμένου θέματος. Δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του υπουργείου Παιδείας». Όπως ήταν φυσικό, η στάση αυτή
προκάλεσε την απορία του Νίκου Χατζηνικολάου που αναρωτήθηκε: «Συντονίζεστε στα υπουργεία για όλη αυτή την προσπάθεια; Μιλάτε όμως μεταξύ σας;» «Βεβαίως» ήταν η μονολεκτική απάντηση της Νίκης
Κεραμέως, αλλά από τον τρόπο που το είπε όλοι κατάλαβαν ότι συμβαίνει το αντίθετο. Μάλιστα, η αντιπολίτευση –που έτσι
κι αλλιώς είχε ζητήσει την παραίτηση των
δύο υπουργών– έσπευσε να εκμεταλλευτεί
την απάντηση Κεραμέως και αίφνης εμφανίστηκαν διάφορα δημοσιεύματα στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Αυτό που ενόχλησε περισσότερο το
Μαξίμου είναι πως η κα Κεραμέως κάρφωσε τον Θεοδωρικάκο, ενώ γνώριζε
πως το λάθος έγινε από την Επιτροπή που
δεν έδωσε ξεκάθαρες κι επακριβείς προδιαγραφές. Και την ευθύνη την έχει η γενική γραμματεία Δημόσιας Υγείας που δεν
ανήκει στο υπουργείο Εσωτερικών. «Ίσως
ήταν επηρεασμένη που ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε μόνο τον κ. Γεραπετρίτη και όχι αυτήν για το άνοιγμα των σχολείων», λένε συνομιλητές του υπουργού Επικρατείας. Όμως αυτά τα καρφιά στον Τάκη Θεοδωρικάκο θέτουν την υπουργό Παιδείας στη
μαύρη λίστα του Μαξίμου, αφενός μεν γιατί ο υπουργός Εσωτερικών είναι από τα άτομα που εμπιστεύεται με κλειστά μάτια ο
πρωθυπουργός, αφετέρου δε διότι η υπουργός Παιδείας είναι η δεύτερη φορά
που κάρφωσε συνάδελφό της, τον οποίο
εμπιστεύεται ο κ. Μητσοτάκης.
Η πρώτη φορά ήταν στις 12 Νοεμβρίου
του 2019, όταν είχε κρατήσει ανάλογη στάση για τα επεισόδια που είχαν γίνει στην
ΑΣΟΕΕ, ρίχνοντας την ευθύνη στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη
Χρυσοχοΐδη. Μιλώντας τότε για το θέμα
σε δημοσιογράφους στη Βουλή –μετά από
συνεδρίαση της Επιτροπής Μορφωτικών
Υποθέσεων– είχε δηλώσει για τα γεγονότα
στην ΑΣΟΕΕ και την εισβολή αστυνομικών
δυνάμεων πως «η ευθύνη της διαχείρισης ανήκει στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη».
Μάλιστα, είχε αναρωτηθεί: «Τι σχέση έχει
με αυτά η υπουργός Παιδείας;» Κι όπως λένε
από το Μαξίμου, «ήδη η κα Κεραμέως έχει
δεχτεί δύο κίτρινες κάρτες». Κάτι που σημαίνει ότι στην τρίτη κίτρινη θα πάρει την άγουσα για τα αποδυτήρια. Εκτός και εάν
ξαφνικά δούμε αναβάθμιση της Σοφίας
Ζαχαράκη και από υφυπουργός γίνει αναπληρωτής. Όπως επίσης να δούμε η αναπληρωτής υπουργός να έχει περισσότερες
αρμοδιότητες από όσες η υπουργός.
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Η ΑΠΟΨΗ

Από τον Αύγουστο αυτό που έλεγαν από το Κίνημα Αλλαγής ήταν
ότι τον Σεπτέμβριο το κόμμα θα
ανοίξει φτερά, υπολογίζοντας ότι θα αποδώσει η δουλειά που έχει γίνει όλο το προηγούμενο
διάστημα και ειδικά κατά τη
διάρκεια του lock down

Το σχΕδιο
Τησ «ΝΕασ
α λλ α γ ησ»
ε ό,τι αφορά το πρόγραμμα
της Νέας Αλλαγής (που όντως
είναι ένα ενδιαφέρον πρόγραμμα) στηρίζεται σε τέσσερις μεγάλους άξονες που περιλαμβάνουν:
Προτεραιότητα στην Εργασία με
ασφάλεια και αξιοπρέπεια. Κι όπως εξήγησε, ο κατώτερος μισθός
αυξάνεται και καθορίζεται από τους
κοινωνικούς εταίρους, με υποχρεωτική και καθολική εφαρμογή των
συλλογικών συμβάσεων. Επίσης και
με μέτρα ομπρέλα και για την τηλεργασία και για την κατάρτιση στις
νέες τεχνολογίες και με στήριξη όλων όσοι χάνουν τη δουλειά τους.
Ελάφρυνση του φορολογικού
βάρους των επιχειρήσεων, των
μεσαίων στρωμάτων και των αυτοαπασχολούμενων για την επανεκκίνηση της οικονομίας. Το ΚΙΝΑΛ προτείνει την πλήρη κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για όλους, αλλά και την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για μικρομεσαίους και
αγρότες. Επίσης για τη δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας προτείνει
γενναία μείωση των φορολογικών
υποχρεώσεων των επιχειρήσεων.
Ψηφιακό κράτος: Επενδύσεις
για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και ψηφιοποίηση του κράτους, με υποδομές ευρυζωνικότητας και αιχμές.
Το νέο παραγωγικό μοντέλο:
Στόχος, επενδύσεις 100 δισ. ευρώ. Δημιουργία 50.000 νέων επιχειρήσεων κάθε μεγέθους, στα επόμενα 4 χρόνια.
Τέλος το ΚΙΝΑΛ προτείνει:
• Μείωση του ΦΠΑ στο 6% για τον
τουρισμό και την εστίαση έως
31/12/2021 και επαναφορά του
μειωμένου συντελεστή για όλα τα
νησιά του Αιγαίου.
• Δεύτερη ευκαιρία σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν διακόψει
τη δραστηριότητά τους.
• Ακατάσχετο τραπεζικό λογαριασμό για τους επαγγελματίες.
• Σύγχρονο Πτωχευτικό Δίκαιο με
παράλληλη προστασία της Α’ κατοικίας, ώστε οι ιδιοκτήτες να μη μετατρέπονται σε ενοικιαστές.
• Αλλαγή του Νόμου για τις Τράπεζες. Κατάργηση ΤΧΣ.
• Χρηματοδότηση της Οικονομίας,
με κύριο κριτήριο τη βιωσιμότητα
των επιχειρήσεων.
• Εκσυγχρονισμό κεφαλαιαγοράς
και χρηματιστηρίου.
• Οριστική αναστολή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης
της Ε.Ε. και για το 2021.
• Κατάργηση των στόχων των δυσβάστακτων πρωτογενών πλεονασμάτων για την Ελλάδα.
• Κατάργηση του Υπερταμείου.

Σ

Του Μιχάλη Κωτσάκου

Σ

τα γενέθλια του ΠΑΣΟΚ, στις 3
Σεπτέμβρη, η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ παρουσίασε τις προτάσεις
για την αναδιάρθρωση του ΕΣΥ,
οι οποίες και αντιμετωπίστηκαν
θετικά από την κοινωνία. Ακόμη και οι
πρώτες δημοσκοπήσεις του φθινοπώρου
έδειξαν ότι τσιμπάει το ΚΙΝΑΛ.
Όμως μεσοβδόμαδα από το βήμα του
φόρουμ της Helexpo στη Θεσσαλονίκη, όπου αντικατέστησε τη ΔΕΘ, η Φώφη Γεννηματά έβαλε πολύ ψηλά τον πήχη παρουσιάζοντας όχι απλά τις προτάσεις του
ΚΙΝΑΛ για την αξιοποίηση των κονδυλιών
του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά το πρόγραμμα του κόμματος υπό τον τίτλο «Νέα
Αλλαγή». Ένα «Κοινωνικό Συμβόλαιο για τη
νέα Ελλάδα», όπως η ίδια είπε.
Χρησιμοποιώντας φράσεις του Ανδρέα
Παπανδρέου που έχουν μείνει χαραγμένες στη μνήμη των πολιτών, ειδικά των μεγαλύτερων στην ηλικία, αλλά ακούγονται
εύηχα και στα αυτιά των νεοτέρων η κα
Γεννηματά συνεχίζει τη στρατηγική των αποστάσεων ασφαλείας από το Μαξίμου.
Μάλιστα χαρακτήρισε ως συντηρητικές τις
πολιτικές της κυβέρνησης «με αποσπασματικά μέτρα και διαχειριστικές λογικές, οι οποίες δεν επιλύουν κανένα πρόβλημα» και αντιπαρέβαλλε ένα προοδευτικό –όπως το χαρακτήρισε– σχέδιο, με δομικές παρεμβάσεις για τη χώρα.
Η κα Γεννηματά υποστήριξε ότι το Κίνημα Αλλαγής μπορεί να συγκροτήσει τον
άλλο πόλο, απέναντι στη συντήρηση. Σημείωσε εξάλλου ότι το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα να εκφράσει τον τελευταίο απέτυχε και το αφήγημά του κατέρρευσε, κλείνοντας έτσι τον κύκλο του τεχνητού διπολισμού Ν.Δ.-ΣΥΡΙΖΑ.
«Τώρα που οι μεγάλες προοδευτικές αλλαγές
είναι ξανά αίτημα της κοινωνίας, διεκδικούμε
και μπορούμε να καθοδηγήσουμε την πορεία
του τόπου, με το αφήγημά μας για τη Νέα Αλλαγή», είπε η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, αναλύοντας μία προς μία τις «ορατές, μεγάλες και ουσιαστικές», όπως τις περιέγραψε, διαφορές του κόμματός της με
τις πολιτικές της Ν.Δ.
Δηλώνοντας κατηγορηματικά ότι «αυτό
που χρειάζεται όσο ποτέ η πατρίδα μας είναι ένα Σχέδιο Ανασύνταξης, με όραμα και στρατηγική, που θα διασφαλίζει το μέλλον και θα
δώσει στον ελληνικό λαό πραγματική αυτοπεποίθηση», η Φώφη Γεννηματά παρουσίασε
το πρόγραμμα του κόμματός της.
Σύμφωνα με τη ίδια διασφαλίζει την επανεκκίνηση της οικονομίας, στηρίζεται σε
διαρθρωτικές αλλαγές, προοδευτικές μεταρρυθμίσεις και αναγκαίους εκσυγχρονισμούς και αντιμετωπίζει τα προβλήματα
της ελληνικής οικονομίας δομικά και όχι
διαχειριστικά.
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• Από τη Θεσσαλονίκη επεχείρησε να απαξιώσει
τον ΣΥΡΙΖΑ και να παρουσιάσει το ΚΙΝΑΛ
ως τη μόνη αντιπολίτευση της κυβέρνησης

Με τσιτάτα
του Ανδρέα
πορεύεται
η Φώφη
Εθνικά-μεταναστευτικό
Η κα Γεννηματά, όπως μας είχαν προϊδεάσει από τη Χαριλάου Τρικούπη, τα έχει
πάρει στο κρανίο με τον πρωθυπουργό για
την επιλεκτική ενημέρωση στα εθνικά θέματα. Έτσι του επιτέθηκε με σφοδρότητα από τη Θεσσαλονίκη, καταλογίζοντάς του ανικανότητα να δώσει αποτελεσματικές λύσεις στα προβλήματα που παρουσιάζονται
και «ολοφάνερη αποτυχία» στην αντιμετώπιση της δεύτερης φάσης της πανδημίας.
Μάλιστα, υποστήριξε πως το ΚΙΝΑΛ
«δεν έχει κρυφές ατζέντες ή μυστικές συμφωνίες, αλλά βάζει την εθνική αξιοπρέπεια και
την ισχυρή Ελλάδα πάνω απ’ όλα».
Ταυτόχρονα κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «δυστυχώς αντιμετωπίζει τη νέα οθωμανική στρατηγική χωρίς εθνική γραμμή, με
μυστική διπλωματία και κρυφή ατζέντα» και
επιτέθηκε στον πρωθυπουργό λέγοντας: «Ο
κ. Μητσοτάκης άφησε αναπάντητα όλα τα ερωτήματά μας στη Βουλή. Ερωτήματα σημαντικά για τη στάση της χώρας στα εθνικά ζητή-

ματα. Δεν μας έδωσε την έγγραφη συμφωνία
διαλόγου με την Τουρκία για την οποία είπε
ψέματα, δεν μας ενημέρωσε ποτέ. Έχει δεσμευτεί σε άνευ όρων διάλογο και το κρύβει;
Πού το πάει; Δεν έχει λευκή επιταγή. Η Εθνική
θέση είναι μια και αδιαπραγμάτευτη: Διάλογος με την Τουρκία για τη μία διαφορά για την
υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΖ», επεσήμανε η
κα Γεννηματά.
Ως προς το μεταναστευτικό καταλόγισε
μεγάλη ευθύνη στον πρωθυπουργό για όσα συμβαίνουν και αναρωτήθηκε: «Πόσο
χρόνο, επιτέλους, χρειάζεται ο κ. Μητσοτάκης,
για να αλλάξει την πολιτική του κ. Τσίπρα στο
μεταναστευτικό; Είναι ώρα να απαιτήσει τη δίκαιη κατανομή των προσφύγων από τους Ευρωπαίους. Τι φοβάται;»
Ο στόχος της κας Γεννηματά και του ΚΙΝΑΛ ήταν προφανής στη Θεσσαλονίκη. Επεχείρησαν να απαξιώσουν τον ΣΥΡΙΖΑ
και να παρουσιαστούν οι ίδιοι ως η πραγματική αντιπολίτευση στην κυβέρνηση
Μητσοτάκη.
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Ανακούφιση
μεν, αλλά για
το Οικονομικών

ΓΡΑΦΕΙ Ο

Κίτσος
ο κοριός

Διδακτορικό
στη μίζα

Άμα δεν έχετε ιδέα από μοδάτες
μάσκες πολλαπλών χρήσεων
δεν σας φταίμε εμείς…

Πεπεισμένοι για
τον κορωνοϊό οι ψηφοφόροι
τεσσάρων κομμάτων
Μετά την παρουσία των αρνητών του κορωνοϊού, υπήρξαν δημοσκοπήσεις που είχαν ως ερώτημα το «εάν πιστεύετε στην ύπαρξη του κορωνοϊού».
Αυτό, όμως, που έχει ενδιαφέρον είναι πώς συμπεριφέρονται οι ψηφοφόροι των κομμάτων. Αυτοί που πρώτοι εμπιστεύονται την επιστημονική
κοινότητα είναι οι ψηφοφόροι και οπαδοί του ΚΚΕ, που σε ποσοστό
85,7% και πιστεύουν ότι υπάρχει ο ιός και είναι αναγκαία τα μέτρα προστασίας. Ακολουθούν εκείνοι του Κινήματος Αλλαγής με 82,4%, ενώ Ν.Δ.
και ΣΥΡΙΖΑ καταγράφουν τα ίσια ποσοστά, δηλαδή 78,3%. Όμως, από εκεί και πέρα το χάος. Όπως αναμενόταν, οι ψηφοφόροι και οπαδοί της Ελληνικής Λύσης σε ποσοστό που ξεπερνά το 55% (για την ακρίβεια 56,3%)
είναι πεπεισμένοι ότι όλα είναι συνωμοσία, ενώ και από τους «χαλαρούς»
του ΜέΡΑ 25 μόλις το 40% πιστεύει ότι ο ιός είναι επικίνδυνος. Οι υπόλοιποι κάνουν λόγο ότι είτε δεν είναι τόσο επικίνδυνος, είτε ότι υπάρχει
και συνωμοσία από πίσω.

Έγινε κι αυτό. Στελέχη
του ΣΥΡΙΖΑ
διαμαρτυρήθηκαν για τις
αμυντικές δαπάνες, που
ανακοίνωσε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης, επειδή
όπως είπαν γίνονται σε
βάρος της κοινωνικής
πολιτικής, αλλά κι
επειδή ελλοχεύει ο
κίνδυνος για μίζες. Γιατί
δεν ρωτούν τους
συνεργάτες του Άκη, που
τους έχουν στην
Κουμουνδούρου; Αυτοί
ξέρουν και από
αμυντικές δαπάνες και
από μίζες. Έχουν πάρει
διδακτορικό δίπλα στον
Τσοχατζόπουλο.

Διαμαρτυρίες
για τη νέα δομή
στη Λέρο
Κάποιοι στη Λέρο
προσπαθούν να πείσουν
ότι θα αποτελέσει εθνικό
πρόβλημα το σχέδιο για
τη δημιουργία νέας
δομής φιλοξενίας
προσφύγων και
μεταναστών δίπλα στη
βάση του πολεμικού
ναυτικού. Άραγε, δεν
σκέφτονται ότι οι
πρόσφυγες και οι
μετανάστες, ή πιο σωστά
κάποια από τα
«μαμούνια», θα είναι υπό
στον αυστηρό έλεγχο
των ανδρών των
Ενόπλων Δυνάμεων;

Δηλώνουν ανακουφισμένοι κάποιοι από το επιτελείο του υπουργού Οικονομικών με την επιλογή να δώσει το χαρτοφυλάκιό του Οικονομικών ο Αλέξης
Τσίπρας στην Έφη Αχτσιόγλου. Η πρώην
υπουργός, όπως παραδέχονται στο υπουργείο Οικονομικών, γνωρίζει άριστα τα θέματα
του Εργασίας, λόγω και της θητείας
της εκεί, όμως απέχει πολύ σε σχέση με
τον κ. Τσακαλώτο,
με τον οποίο ο Χρήστος Σταϊκούρας
με ευπρεπή τρόπο είχε πολλές αψιμαχίες στη Βουλή. Βέβαια στην πράξη θα φανεί πόσο θα διαρκέσει η ανακούφιση των συνεργατών του υπουργού Οικονομικών.

Ο λαϊκιστής ήθελε
να τον συσχετίσουμε
με τον Ανδρέα
Τι κάνει ο κόσμος για να βρεθεί στην επικαιρότητα; Ο λόγος για τον Παναγιώτη Κουρουμπλή. Ο πρώην υπουργός, που περιμένει την απόφαση του εκλογοδικείου στην
ένσταση που κατέθεσε για να αρπάξει την έδρα στον Δυτικό Τομέα της Β΄ Αθήνας από τον Θανάση Παπαχριστόπουλο, δήλωσε πως «εάν το ORUC REIS μπει στα 12 ναυτικά
μίλια, να το βουλιάξουμε». Προφανώς ήθελε να θυμηθούμε
την ατάκα του Ανδρέα, το «βυθίσατε το Χόρα», με προφανή
στόχο να τον συσχετίσουμε με τον Παπανδρέου. Βέβαια,
καλό είναι να πει κάποιος στον Κουρουμπλή ότι τα 12
ναυτικά μίλια είναι κυριαρχικό δικαίωμα της Ελλάδας, το
οποίο δεν το έχει ασκήσει με το να επεκτείνει την κυριαρχία από τα έξι στα δώδεκα ναυτικά μίλια. Και αυτό δεν το έκανε ούτε ο Τσίπρας, αλλά ούτε και ο Ανδρέας. Αν είσαι
λαϊκιστής, δεν αλλάζεις ποτέ. Και φυσικά δεν ενδιαφέρεσαι να εξηγήσεις στον κόσμο ότι άλλο είναι κυριαρχία και
άλλο κυριαρχικό δικαίωμα.

Του Χαρίλαου
Τουμπιώτη
πάρχει και κάτι
άλλο για τον
Μαρκ τον Κλάτενμπεργκ, τον «Κλάτυ» όπως τον έχουμε «βαφτίσει» εδώ στην «Α» και την
iapopsi.gr. Με τον Πορτογάλο
τον Καπέλα. Μπορεί να μας πει
πώς έγινε και προτίμησε έναν
Πορτογάλο για βοηθό; Δεν ήξερε ότι ο Ολυμπιακός βγάζει
φλύκταινες και τον μόνο Πορτογάλο που γουστάρει είναι ο
Μαρτίνς και οι παίκτες του;
Κι η φάση ποια είναι; Ότι του
Κλάτυ τού είχαν σφυρίξει από τον
Ολυμπιακό ότι μακριά από Πορτογάλο, γιατί ο Περέιρα μας έχει κάψει τη γούνα. Τους έγραψε.
Τώρα, θα πεις, ο Ολυμπιακός
και ο κάθε Ολυμπιακός θα σου κάνει υποδείξεις; Σωστό είναι αυτό.
Και άδικο. Άπαξ, όμως, και ξέρεις
ότι μυρίζει μπαρούτι στην Ελλάδα,
προσέχεις πού θα πατήσεις και τι
θα πεις.
Εδώ δεν είναι Αγγλία, μίστερ
Κλάτυ. Και η Πορτογαλία, Ελλάδα είναι. Μήπως ξέχασες πόσα διαιτητικά σκάνδαλα έχουν στην
πλάτη τους οι Πορτογάλοι; Μέχρι
και φυλακή μπήκε ο πρόεδρος της
Πόρτο.
Να το προχωρήσουμε: Πρώτα
ήρθε ο Μέλο με το μέλι Βίτορ
Περέιρα. Μεγάλη προσωπικότητα. Ποιος τον έφερε τον Μέλο
στην Ελλάδα; Μόνος του ήρθε; Όχι βέβαια.
Α, ποιος έδωσε τη συγκατάθεσή
του; Ο Πιερλουίτζι Κολίνα. Αυτός έφυγε από αρχιδιαιτητής της
UEFA και τη θέση του πήρε ο Ροτσέτι. Καλό στο ελληνικό ποδόσφαιρο ήθελε να κάνει ο Κολίνα
με τον Περέιρα. Α, και φίλος του
Βασιλομπίλαρου Γκαγκάτση είναι ο Περιλουίτζι. Βέβαια. Απόκτησαν πολύ φιλικές σχέσεις από
το 2004, όταν ο Κολίνα σφύριξε
την Εθνική Ελλάδας στον ημιτελικό με την Τσεχία. Μια χαρά μάς είχε παίξει ο Κολίνα στον ημιτελικό. Γι’ αυτό και περηφανεύεται ακόμα ο Βασιλομπίλαρος. Γι’ αυτό
κι επιλέχτηκε ο Περέιρα. Δεν ήξεραν ότι ο Μέλο με το μέλι ήταν διαιτητής όταν ξέσπασε το μεγαλύτερο σκάνδαλο όλων των εποχών
στο πορτογαλικό ποδόσφαιρο, το
«Χρυσή Σφυρίχτρα»;
Δεν ήξεραν ότι ο τότε πρόεδρος της λίγκας και της Μποαβίστα, Βαλεντίμ Λουρέιρο, φίλος
του Περέιρα, ήταν μεταξύ των υπόπτων για στημένα παιχνίδια; Το

Υ

Πώς
γίνονται τα
ραντεβού…
Δεν είναι κακό ένας
πρώην αρχιδιαιτητής
να θέλει να μαθαίνει
πράγματα για το μέρος
που υπηρέτησε με τόσο
σεβασμό κι αξιοπρέπεια
και βοήθησε στην καλυτέρευση διαιτησίας,
όπως ο Μέλο Περέιρα.
Κανένας δεν θέλει να
ξεκόψει από το παρελθόν του. Θέλει να κρατάει τις επαφές του. Γι’
αυτό και ο Μέλο με το
μέλι στα χέρια έχει τον
Ζοάο Καπέλα για να
μαθαίνει. Τι κάνει ο
Σαββίδης, πώς τα πάει ο
Μελισσανίδης, αν ο
Μαρινάκης έκανε καμία
μεταγραφή και, το κυριότερο, αν έμειναν ίδιοι οι πίνακες της διαιτησίας ή αν ο Τριτσώνης με τον Κουκουλάκη
εξακολουθούν να προσφέρουν αγόγγυστα τις
υπηρεσίες τους στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Όχι πως έχει κανένα πρόβλημα να τους τηλεφωνήσει ο Μέλο, αλλά άλλο είναι να μιλάς την ίδια γλώσσα με κάποιον,
που να είναι και το πουλέν σου. Μπορεί με τον
Ζοάο να μιλάνε για τις
ομορφιές και τα αξιοθέατα της Αθήνας. Για
κάτι ταβέρνες που πληρώνεις 100 ευρώ μόνο
για είσοδο. Και βέβαια,
πώς γίνονται τα ραντεβού, για να μην μπλέκει
στην κίνηση ο Καπέλα.

Πουλέν του Περέιρα
ο Καπέλα,
τον «φόρτωσαν»
στον Κλάτενμπεργκ
Οι ίδιοι άνθρωποι που έφεραν στην ΕΠΟ τον πρώην Πορτογάλο
αρχιδιαιτητή, οι ίδιοι έφεραν και τον Άγγλο. Τυχαίο;

ήξεραν. Κι όμως, τον έφεραν στην
Ελλάδα.
Δεν ήξεραν ότι ο Περέιρα είχε
κατηγορηθεί ανοικτά ως επικεφαλής της διαιτησίας, ότι έπαιρνε τηλέφωνα τους διαιτητές και τους έλεγε να παίξουμε «Μπενφίκα»,
γιατί ήταν και παραμένει Μπενφικάνος; Το ήξεραν.
Και ποιος ήταν το πουλέν του
Μέλο με το μέλι Περέιρα; Ο Ζοάο Καπέλα. Ναι, αυτός ο τύπος

που έχει για βοηθό ο Κλάτενμπεργκ. Όχι ότι έκανε τίποτα τζιβιτζουλιές ο Καπέλα. Καθαρός ήτανε. Τώρα, αν ήταν πουλέν του
Μέλο, θα δείξει πώς θα τα πάει
στην Ελλάδα.
Ο Κλάτενμπεργκ τον ήξερε κι
από χθες τον Καπέλα; Άντε να είχανε συναντηθεί σε κανένα gala
της UEFA, σε κανένα σεμινάριο και
να ήπιανε καφέ. Πώς έτσι και τον
έφερε μαζί του στην Ελλάδα;

Να σ’ το πω, μάστορα. Ιδέα δεν
είχε ο Κλάτυ. Του τον φόρτωσαν.
Κι αυτόν και τον Σνόντι τον Βορειοïρλανδό. Ποιοι; Οι ίδιοι που έφεραν κι αυτόν.
Ο Ζόραν Λάκοβιτς, ο Ρομπέρτο Ροτσέτι, ο Μάριος Γεωργίου, ο Κύπριος και ο διευθυντής του τμήματος ομοσπονδιών
της FIFA, Νόνταρ Αχαλκάτσι.
Τι θέλω να σου πω; Ότι ο Κλάτενμπεργκ επιλέχτηκε από τους ίδιους ανθρώπους που είχαν φέρει
τον Μέλο με το μέλι Περέιρα. Κι
επειδή οι ίδιοι άνθρωποι πήραν
την απόφαση, του κόλλησαν από
κοντά και τον Ζοάο Καπέλα, όχι
τίποτα άλλο, δηλαδή, αλλά να μαθαίνει και κανένα νέο ο Μέλο με
το μέλι Περέιρα για το τι παίζει
στην Ελλάδα. Έτσι είναι. Την πονάει την Ελλάδα ο Μέλο με το μέλι. Τόσα λεφτά έβγαλε στα τρία
χρόνια που ήταν εδώ. Έπαιρνε
22.500 τον μήνα. Πήγαινε και στο
Πεντελικόν τις βόλτες του, είχε και
τα τυχερά του.
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του Νίκου
Συνοδινού
ατερλό αποτελεί
για τον Γιάννη
Αλαφούζο η κατρακύλα
του
Παναθηναϊκού. Σε μια περίοδο που δέχεται πυρά για το
«Big Brother» από μεγάλο μέρος της κοινωνίας, σε ένα διάστημα που λόγω της ελληνοτουρκικής έντασης δεν μπορεί
να περάσουν στο ελληνικό κοινό τα τουρκικά σίριαλ του διάσημου φίλου του παραγωγού,
Ατζούν Ιλιτζαλί, η δοκιμασία
του Παναθηναϊκού κατακρημνίζει την εικόνα του.
Και αν με το «Big Brother» και
τα τουρκοσίριαλ η επιτυχία είχε μεγάλες πιθανότητες να συνδυαστεί
με έσοδα, ο Παναθηναϊκός είναι
καράβι που θέλει καλό καπετάνιο,
να ξέρει να περνάει τις φουρτούνες για να αποτελέσει κερδοφόρα
επένδυση. Πέρα όμως από το οικονομικό μέρος, οι επιπτώσεις των
αποτυχιών ενός συλλόγου του μεγέθους του Παναθηναϊκού σκιάζουν μέχρι… μαυρίσματος την εικόνα του μεγάλου αφεντικού.
Δεν είναι τυχαίο πως ο Γιάννης
Αλαφούζος είχε εξαφανιστεί από προσώπου ποδοσφαιρικής γης
για μεγάλο διάστημα. Τον τελευταίο καιρό επανεμφανίστηκε εκμεταλλευόμενος και την απουσία οπαδών του «τριφυλλιού» από τις
κερκίδες λόγω κορωνοϊού.
Το αφεντικό του «τριφυλλιού»
έδιωξε τον Γιώργο Δώνη, που με
χίλιους κόπους και πολύ μικρό
μπάτζετ δημιούργησε καλή ομάδα
στην οποία μπορούσε να χτίσει, και
πήρε στη θέση του έναν μαθητευόμενο μικρό μάγο, τον 42χρονο
Ντάνι Πογιάτος, που επέβαλε ο
τεχνικός διευθυντής Τσάβι Ρόκα.
Οι φίλοι του Παναθηναϊκού χαρακτήρισαν ήδη τον Πογιάτος, Ισπανό Στραματσόνι, καθώς τα
δείγματα γραφής του είναι ιδιαίτερα απογοητευτικά. Η ήττα από
τον Αστέρα στην Τρίπολη 1-0 στο
πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν
διαδέχθηκε τις φιλικές ήττες με το
ίδιο αποτέλεσμα από Λαμία και
ΠΑΟΚ. Το πρόβλημα είναι στη
γραμμή κρούσης των «πράσινων»;
Όχι μόνο εκεί.
Το βασικό πρόβλημα ανήκει στη
ραχοκοκαλιά του Παναθηναϊκού.
Στον κορμό του. Εκεί που θα χτιστεί η ομάδα με τα υλικά που θα
πάρει. Και το όνομα αυτού Ντάνι
Πογιάτος. Ο χτίστης Τσάβι Ρόκα
αποδεικνύεται κατώτερος των περιστάσεων, ενώ ο χρηματοδότης
όσα και να βάλει σε ένα κουτσό ά-

Β

ΠογιAτος

Τα άλλαξε…
όλα
(προς το
χειρότερο)
Στο τελευταίο ματς της
κανονικής περιόδου,
πριν αρχίσουν δηλαδή
τα πλέι οφ όπου ο
Παναθηναϊκός
ουσιαστικά δεν είχε
στόχο, το «τριφύλλι»
είχε επικρατήσει του
Βόλου με 4-1 στο
ΟΑΚΑ την 01/03/2020.
Μισό χρόνο αργότερα,
η αθηναϊκή ομάδα
παρουσιάζεται
αλλαγμένη κατά τα
8/11.
Στην αναμέτρηση με
τον Βόλο ο Γιώργος
Δώνης είχε παρατάξει
τους παρακάτω «11»:
Ξενόπουλο, Ζαγαρίτη,
Σένκεφελντ,
Πούγγουρα, Γιόχανσον,
Κουρμπέλη, Ανουάρ,
Μπουζούκη, Νάγκι,
Χατζηγιοβάνη και
Μακέντα.
Στο ματς με τον
Αστέρα στην Τρίπολη,
ο Ντάνι Πογιάτος
κατέληξε στην αρχική
επιλογή ως εξής:
Διούδης, Σάντσες,
Βέλεθ, Πούγγουρας,
Μαυρομμάτης,
Κουρμπέλης, Σερπέζης,
Αγιούμπ, Καρλίτος,
Σαβιέρ και Μακέντα.
Τα πρόσωπα που
είναι… ίδια είναι μόνο
οι Μακέντα,
Πούγγουρας και
Κουρμπέλης.

Βατερλό για τον Γιάννη Αλαφούζο η κατρακύλα
του «τριφυλλιού» και ο εκτός πραγματικότητας Πογιάτος
που προσγειώθηκε ανώμαλα στην Τρίπολη. Ο Ατζούν Ιλιτζαλί
που θέλει ομάδα, μήπως δώσει τη… λύση;

Ο Παναθηναϊκός
δεν είναι…
«Big Brother»

λογο, τι θέση περιμένει να πάρει
αυτό; Ο Γιάννης Αλαφούζος
προφανώς δεν έχει συνειδητοποιήσει πως απέναντί του έχει τον
Βαγγέλη Μαρινάκη, τον Ιβάν
Σαββίδη και τον Δημήτρη Μελισσανίδη που έχουν στα χέρια
τους τα άλλα μεγαθήρια του ελληνικού ποδοσφαίρου.
Ποιος τον συμβουλεύει να κάνει τόσο άστοχες επιλογές; Πού το
πάει; Ο Ατζούν Ιλιτζαλί παίζει
κάποιο ρόλο; Ο Τούρκος δήλωσε
λάτρης του ποδοσφαίρου και σε
συνέντευξή του αποκάλυψε την

πρόθεσή του να αγοράσει μια ευρωπαϊκή ομάδα.
Ο Ατζούν είναι οπαδός της Φενερμπαχτσέ και διατηρεί σουίτα
στο Σουκρού Σαράτσογλου. Συχνά
φήμες τον θέλουν ν’ αναλαμβάνει
την προεδρία της.
Ο δαιμόνιος τηλεοπτικός παραγωγός πάντως τις είχε διαψεύσει,
όπως έκανε και στην τελευταία
του συνέντευξη στο instagram
του CNN Turk, όπου αποκάλυψε
την πρόθεσή του να ασχοληθεί με
μία ευρωπαϊκή ομάδα.
«Στη ζωή μου δεν έχω αποτύχει

ποτέ. Μπορεί να έχω περάσει από
κάποιες δύσκολες καταστάσεις, αλλά πάντα κατάφερνα να πετύχω τον
στόχο μου. Για να αναλάβω μια τέτοια αποστολή, σημαίνει ότι πρέπει
να παραιτηθώ από όλες τις άλλες
υποχρεώσεις μου, κι αυτό είναι κάτι
που δεν μπορεί να συμβεί τώρα. Επίσης σας διαβεβαιώνω ότι δεν είναι στα σχέδιά μου το να δημιουργήσω αθλητικό σταθμό, αλλά μπορώ να σας πω ότι σκέφτομαι σοβαρά να αγοράσω έναν ποδοσφαιρικό σύλλογο στην Ευρώπη».
Στην ίδια συνέντευξη ο Ατζούν
μίλησε για τη φιλία του με τους
Εμρέ, Τουράν, Οζίλ, λέγοντας ότι ο τελευταίος όταν φύγει από την
Άρσεναλ θα παίξει στη Φενέρ.
Ο Ατζούν λοιόν έχει όλο το πακέτο. Μήπως έχει περάσει από το
μυαλό του η ομάδα που θα πάρει
να είναι ο Παναθηναϊκός; Ακόμη όμως και αν δεν είναι, ο κολλητός
του Αλαφούζου δεν έχει να δώσει συμβουλές στο αφεντικό του
«τριφυλλιού»;
Δεν μπορεί το παλικάρι…
Η επίσημη «σφαλιάρα» της πρεμιέρας στην Τρίπολη έδειξε τη γύ-
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μνια του «άπειρου» Ντάνι Πογιάτος. Εξ αρχής ήταν «ερωτηματικό»
ο Καταλανός τεχνικός, και φρόντισε με τις κινήσεις και τις αποφάσεις του να δείξει ότι… δεν μπορεί
το παλικάρι.
Τόσο στην προετοιμασία του αγώνα, όσο κυρίως με τη μηδενική
παρεμβατικότητά του, ο προπονητής συγκέντρωσε αρνητικό πρόσημο και είχε καθοριστική συμβολή στην αποτυχία. Κανείς δεν κατάλαβε ποτέ γιατί βγήκε (χωρίς να
έχει πρόβλημα τραυματισμού ή κόπωσης) ο Κουρμπέλης στο 70΄,
με αποτέλεσμα να ανοίξει... τρύπα
του όζοντος στη μεσαία γραμμή
των «πράσινων» και να χαθεί πλήρως η συνοχή μετά και το 1-0 στο
73΄.
Κανείς δεν κατάλαβε γιατί, όταν
προσπάθησε να φέρει πιο κοντά
τον Καρλίτος στην περιοχή στο
β΄ ημίχρονο, χωρίς καθαρό αριστερό «ακραίο» επιθετικό και τον
Μαυρομμάτη να «τρώει» διαρκώς δύο παίκτες του Αστέρα πάνω του, «τσαλακώθηκε» ακόμη περισσότερο η ισορροπία της ομάδας. Διότι ούτε ο Καρλίτος ούτε
ο Μαυρομμάτης ήταν στις κανονικές θέσεις τους. Ο Παναθηναϊκός εγκλωβίστηκε χωρίς τελική
στο δεύτερο 45λεπτο.
Ο δε προγραμματισμός του
Πογιάτος είναι για… κλάματα. Από τις αρχές Ιουλίου ήξερε πως εκτός από τον Ινσούα που είχε ήδη... φύγει, θα «έχανε» και τον
τραυματία Χατζηθεοδωρίδη έως
τα τέλη Σεπτεμβρίου. Δεν υπολόγιζε τον Ζαγαρίτη και ο Χουάνκαρ ήλθε στις… 10 Σεπτεμβρίου.
Το δελτίο του δεν βγήκε και χρησιμοποιήθηκε ο Μαυρομμάτης
στη θέση του αριστερού μπακ. Τι
να φταίει το παιδί…
Ο Πογιάτος δίνει εντολή
στους στόπερ να προωθούνται μέχρι εκεί που δεν… παίρνει. Οι συγκεκριμένοι στόπερ Βέλεθ,
Πούγγουρας, Σένκεφελντ δεν
διακρίνονται για την ταχύτητά
τους. Ούτε αυτό το έχει πάρει χαμπάρι ο προπονητής; Του έπεσε α-

πέναντι ο Ριέρα κι έχασε το φως
του.
Ο Πογιάτος έχει στο μυαλό
του ένα συγκεκριμένο στυλ παιχνιδιού, καθοδηγούμενο από τις ισπανικές καταβολές του, αλλά δεν
έχει πάρει χαμπάρι τι γίνεται στο
ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά το
κυριότερο τι μπορεί να παίξει η ομάδα του.
Ο Μακέντα στην Τρίπολη ήταν
εξαφανισμένος, σε αντίθεση με

τον δραστήριο Καρλίτος που θυσιάστηκε στα αριστερά. Πρέπει να
χωρέσουν και οι δύο στην ενδεκάδα με ό,τι αρνητικό αυτό συνεπάγεται. Ο Παναθηναϊκός κόντρα
στον Αστέρα, αλλά και στα παιχνίδια προετοιμασίας με αντίπαλες ομάδες της μεγάλης κατηγορίας, είχε ελάχιστες κάθετες πάσες, δυστοκία στην τελική προσπάθεια,
μικρή ένταση και χαμηλούς ρυθμούς στη μεσαία γραμμή. Ο προ-

πονητής είναι ολοφάνερο πως δεν
εμπνέει τους παίκτες.
Το ζήτημα είναι το
ρόστερ που έχει ο Παναθηναϊκός, ποιο σύστημα
μπορεί να υπηρετήσει; Η λογική της ανάπτυξης με... επτά
παίκτες πάνω από τη σέντρα και
τους δυο στόπερ με τον Κουρμπέλη να μένουν πίσω, δεν μπορεί να υπηρετηθεί. Ο κόουτς έχει
δουλέψει κατά τη διάρκεια της
προετοιμασίας κατά 90% στην επιθετική τακτική.
Προφανώς, διότι είχε διαπιστώσει ότι ο περυσινός Παναθηναϊκός αντιμετώπιζε πρόβλημα ακριβώς σ’ αυτόν τον τομέα, καθώς
σε κανένα ματς του β΄ γύρου δεν
είχε δεχθεί περισσότερα από ένα
γκολ. Όμως με αυτούς τους στόπερ και αυτούς τους χαφ που διαθέτει, ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί
να υπηρετήσει αυτό που θέλει να
παίξει ο προπονητής του. Και το ακόμα χειρότερο είναι το εξής: ο
Πογιάτος πιστεύει ότι οι παίκτες
χρειάζονται χρόνο για να αφομοιώσουν αυτό που θέλει να παρουσιάσει και δεν έχει συνειδητοποιήσει πως δεν μπορούν σε αυτήν τη
διάταξη και μ’ αυτήν τη φουλ επιθετικογενή ποδοσφαιρική λογική
να εφαρμόσουν το πλάνο του.
Το καλό για τους «πράσινους»
είναι πως θα έχουν κενό, καθώς το
ματς με τον Απόλλωνα Σμύρνης έχει αναβληθεί. Μέχρι το δεύτερο
check-point της χρονιάς, με την ΑΕΛ στο «Αλκαζάρ», ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να δουλέψει πάνω
στις αστοχίες του. Θα πάρει χαμπάρι ο Πογιάτος τι γίνεται;
Η ήττα στην Τρίπολη ήταν καταστροφική. Αν ο Παναθηναϊκός έπαιρνε θετικό αποτέλεσμα, ακόμη
και από τύχη, ο Πογιάτος θα κέρδιζε πόντους στην εκτίμηση και
την εμπιστοσύνη των ποδοσφαιριστών και συνολικά και των οπαδών της ομάδας. Έχει καταλάβει
πως εδώ είναι Ελλάδα και ειδικά
στους μεγάλους συλλόγους δημιουργούνται συνθήκες πίεσης; Με
το στραπάτσο από τον Αστέρα, αυτοί που είχαν την προσδοκία πως
μπορεί να μπει στην τριάδα ο Παναθηναϊκός, προσγειώθηκαν ανώμαλα. Γιατί όποιος έχει μάτια βλέπει και αναρωτιέται. Ποιον θα περάσει αυτή η ομάδα; Τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ ή τον ΠΑΟΚ;
Ο Παναθηναϊκός περιμένει
βοήθεια από Βιγιαφάνιες, Σένκεφελντ, Χουανκάρ και Αϊτόρ.
Στο διάστημα που θ’ ακολουθήσει
θα τεθούν σε κατάσταση ετοιμότητας. Αυτό ωστόσο δεν αρκεί,
γιατί με τη λογική του Πογιάτος,
όταν φθάσουν τα ντέρμπι θα γίνει… πάρτι.

Το
πρόγραμμα
και
οι κίνδυνοι
Πολλοί στοιχηματίζουν
πως ο Ντάνι Πογιάτος
δεν θα προλάβει την
παρέλαση της 28ης
Οκτωβρίου. Το
πρόγραμμα του
Παναθηναϊκού ήταν
πολύ βατό στην αρχή.
Αυτό είναι που
εγκυμονεί κινδύνους.
Μπροστά είναι τα ματς
με την ΑΕΛ, τον Άρη
και τη Λαμία. Τα
ντέρμπι αργούν, στα
«βάθη» του πρώτου
γύρου. Συνεπώς, η
«απαίτηση» για θετικά
αποτελέσματα θα είναι
μεγαλύτερη σε κάθε
παιχνίδι. Δεν θα πει
κανείς ότι παίζαμε με
τον Ολυμπιακό,
χάσαμε ένα ντέρμπι
από τον ΠΑΟΚ, έχει
πολύ μεγαλύτερο
μπάτζετ η ΑΕΚ. Με
ομάδες της χαμηλής ή
της «μεσαίας»
κλίμακας θα παίζει για
τους επόμενους δύο
μήνες ο Παναθηναϊκός,
και άλλα
στραβοπατήματα δεν
γίνονται δεκτά…
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Στη θέση
του Πέλκα
ή του Ελ
Καντουρί
ο Ζίφκοβιτς
Αυτός ο Αντρίγια
Ζίφκοβιτς είναι τρελή
παιχτούρα. Αυτό έχω
να πω. Κι όχι μονάχα
για το γκολ που έβαλε
στην Μπενφίκα. Ωραία
πράγματα έκανε στην
Μπενφίκα πριν τον
σουτάρουν κι έρθει
τζάμπα στον ΠΑΟΚ.
Άλλο θέλω να πω. Ότι
ο τύπος αυτός το ’χει
το γκολ. Μάλιστα. Και
πού θα παίξει ο
Αντρίγια; Διότι
βασικός θα παίξει, ο
κόσμος να χαλάσει.
Στο 3-4-2-1 που παίζει
ο Φερέιρα, πίσω από
τον σέντερ φορ
παίζουν ο Πέλκας με
τον Καντουρί. Μια
χαρά τα πάνε και οι
δυο, δεν βγαίνουν από
την 11άδα. Άρα, πού
θα παίξει; Στην
καριέρα του έπαιξε και
πίσω από το σέντερ
φορ, «10άρι», αλλά
και στην πλάγια
γραμμή δεξιά κι
αριστερά. Σ’ αυτό το
σύστημα του Αμπέλ, θα
πρέπει να παίξει... μπακ
- χαφ. Με την καμία,
σου λέω εγώ. Δηλαδή,
να γυρίζει πίσω να
μαρκάρει; Ο άνθρωπος
είναι μόνο για την
επίθεση, πλάκα
κάνουμε τώρα; Και τι
σου είπα πιο πάνω; Ότι
Πέλκας και Καντουρί
δεν βγαίνουν; Αν δεν
πάρει μεταγραφή ο Ελ,
ο Πέλκας να
ετοιμάζεται...

Πέταξε έξω πρώτα απ’ όλα τον instaGiorgis και μετά τους Βιεϊρίνια, Μαουρίτσιο,
Μάτος, Στοχ, φεύγει κι ο Πασχαλάκης και κάνει γενναία αύξηση στον Γιαννούλη

Iβάν: Ξήλωσε
Γιωργάκη
και κλικαδόρους
Του Χαρίλαου Τουμπιώτη
Μπαμ και κάτω ο ΠΑΟΚ και γυριστρούλα η
Μπενφίκα. Μάλιστα.
Και ποιος τα έγραφε
αυτά, ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να
προκριθεί, ότι ένα παιχνίδια είναι αυτό, το παίζεις - δεν το
παίζεις, αλλά το κερδίζεις; Μόνο η «Α» και η iapopsi.gr. Έτσι
είναι. Ούτε οι Σαββιδοτέχνες
δεν τολμούσανε να πούνε ότι
ο ΠΑΟΚ μπορεί να προκριθεί.
Άλλο είναι το θέμα μου, εμένα.
Δεν θα σου πω το τι και πώς έγινε στο γήπεδο. Στο γήπεδο έγινε αυτό που έπρεπε να γίνει. Πίσω
γερά όλοι και φεύγουμε στην κόντρα για να βάλουμε γκολ. Δεν ανακάλυψε τον Πύργο του Άιφελ ο
Φερέιρα. Εκεί έπρεπε να το πάει
το παιχνίδι, εκεί το πήγε. Δεν παρουσίασε καμία νέα ποδοσφαιριστή πρόταση.
Αλλού είναι το θέμα με τον Φερέιρα. Στο ματς με την Μπεσίκτας
θα σε πάω. Βάζει το πρώτο γκολ ο
Τζόλης. Μάλιστα. Και τι κάνει; Πάει κι αγκαλιάζει τον Φερέιρα. Εκεί

Β

τελειώνει η κουβέντα. Και σε ρωτάω τώρα, μάστορα. Θα έκανε τέτοιο πράγμα ο Τζόλης την περασμένη σεζόν; Τι ώρα; Πρωί ή βράδυ;
Θα πήγαινε ποτέ πέρυσι ο Τζόλης ν’ αγκαλιάσει τον Φερέιρα,
όταν έβλεπε τον Βιεϊρίνια να μην
κοιτάει το παιχνίδι, ενώ παιζότανε

και δίνει οδηγίες στον Αμπέλ;
Πλάκα κάνουμε τώρα; Η τηλεόραση το έδειξε, δεν είναι δική μου
πληροφορία. Ο Αντρέ έκανε κουμάντο πέρυσι, κανένας Φερέιρα.
Να μη σ’ το κουράζω. Ο Σαββίδης δεν είναι κανένας χτεσινός
στο ποδόσφαιρο. Έχει γράψει χιλιόμετρα. Και τα ήξερε όλα και έ-

μαθε ακόμα περισσότερα για το τι
έπαιζε στα αποδυτήρια. Και το έγραψε η «Α» και η iapopsi.gr ότι
έφαγε την κλίκα του Βιεϊρίνια και
από ’δώ πήγαν κι άλλοι.
Όσοι την κοπανήσανε από την
Τούμπα ήταν στην κλίκα του Πορτογάλου. Ο Μαουρίτσιο, ο Μάτος κι ο Πασχαλάκης που θα φύγει. Ο Μπίσεσβαρ ήτανε αλλού.
Δεν ήξερε από κλίκες και άλλα τέτοια. Ο δε Στοχ, άλλο κάρο με πατάτες κι αυτός. Φόρα-παρτίδα τον
έβριζε. Μονάχος του τον έβριζε ή
έπαιρνε γραμμή.
Και παίρνει απόφαση ο Ιβάν,
τέλος το παραμύθι. Μένει ο Φερέιρα και φεύγει η κλίκα του Λουτσέσκου. Ξερίζωσε όλο το σύστημα του Λουτσέσκου. Ο Ρουμάνος
το ’παιξε καλά το έργο στον ΠΑΟΚ. Έκανε κολλητούς την αφρόκρεμα κι έτσι κυβερνούσε.
Τώρα, θα πεις, πήρε νταμπλ.
Μάλιστα. Το πήρε. Βεβαίως και το
πήρε. Και ποιος σου είπε, ρε μάστορα, ότι οι κλίκες δεν παίρνουνε νταμπλ; Μην την ψάχνεις. Έτσι
παίχτηκε το έργο. Ο Ιβάν πήρε επάνω του το παιχνίδι όλο. Και φυ-
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σικά, το Σαββιδοτεχνείο τουμπέκα.
Άντε κανένας Κόλκας να λέει ότι ο
Αντρέ έχει προσφέρει στον ΠΑΟΚ,
αλλά μέχρι εκεί.
Τώρα, θα πεις, αφού ο Ιβάν το
είχε αποφασίσει ότι θα μείνει ο
Αμπέλ, γιατί το Σαββιδοτεχνείο,
το οποίο και πληρώνει, τον βάραγε στο ψαχνό; Δεν είναι κανένα
κορόιδο ο Ιβάν. Σου λέει, άπαξ
και φύγει μονάχος του, πάλι κερδισμένος είμαι, δεν θα δίνω και
αποζημίωση τέσσερα μιλιόνια.
Τότε, όμως, δεν ήξερε τα πάντα
όλα ο Ιβάν. Μετά τα έμαθε. Ο Αμπέλ, όμως, έμεινε, γιατί ο Σαββίδης έμαθε χαρτί και καλαμάρι
τι παιζότανε στα από τους κλικαδόρους.
Και όχι μονάχα αυτό. Μήπως είδε κανένας τον μικρό Γιωργάκη
τώρα τελευταία; Πού είναι; Στο Ροστόφ ή στη Θεσσαλονίκη; Όπου
και να ’ναι ο instaGiorgis, δεν
παίζει κανέναν ρόλο τον ΠΑΟΚ. Είναι μόνο για να ποσταρίσματα ότι
είναι μεγάλη ομάδα ο ΠΑΟΚ και
άλλα τέτοια γλυκανάλατα. Στην άκρη τον έβαλε κι αυτόν ο Ι MMST
βάν. Στον πάγο. Όσο έπαιξε, έπαιξε
με τις μεταγραφές, πάνε στράφι
δέκα βαγόνια ρούβλια από τον Ιβάν για να ικανοποιηθεί ο μικρός
Γιωργάκης.
Μην το κουράσω άλλο. Πάμε
παρακάτω. Και πέφτει απάνω στην
Κράσνονταρ ο ΠΑΟΚ. Ο Σαββίδης, σου λέει ο άλλος, ρωσική ομάδα είναι η Κράσνονταρ, θα τη
φέρνει βόλτα. Ολιγάρχης είναι από
την πρώην Σοβιετική Ένωση. Ολιγάρχης καπνοπώλης. Όπως ο Αμπράμοβιτς είναι ορυκτός, ο Ιβάν
διάλεξε τα καπνά.
Αλλού είναι για μένα το θέμα.
Όχι τι θα κάνει ο Σαββίδης. Οι
Σαββιδοτέχνες είναι το θέμα. Που
την έχουνε την Κράσνονταρ για
πλάκα. Σου λένε, πετάξαμε όξω ολόκληρη Μπενφίκα και θα κολλήσουμε σε ρωσική ομάδα; Η Κράσ-

νονταρ είναι ρωσική ομάδα, δεν
είναι ρώσικη σαλάτα, μάστορα. Κι
οι Ρώσοι ρίχνουν χρήμα κάθε χρόνο στην αγορά. Κι ο Σαββίδης δεν
είναι κι ο μόνος μάγκας από την
πρώην Σοβιετία.
Και τι πάει να πει, δηλαδή, ότι
επειδή την έφερε βόλτα ο Ολυμπιακός πέρυσι, θα τη φέρει κι ο
ΠΑΟΚ; Μιλάμε για ψυχιατρεία κατ’
ευθείαν. Πολλά ψυχιατρεία μαζί.
Βγαίνει κι ο Φιγούρας ο Κυριάκος
και λέει, δεν πρέπει να υποτιμήσουμε την Κράσνονταρ. Άμα χάνει
ο ΠΑΟΚ, ο Φιγούρας πάει στο Άγιον Όρος να μην τον βρίσκει κανένας. Άμα νικάει, όπου γάμος και
χαρά, η Βασίλω πρώτη. Και ποιος
είναι ο ΠΑΟΚ, ρε Φιγούρα, για να
υποτιμήσει τους Ρώσους; Η Μπαρτσελόνα;
Από κάτι Φιγούρες κινδυνεύει
ο ΠΑΟΚ. Από καμία Κράσνονταρ.
Να λένε παπαριές οι Σαββιδοτέχνες και οι Φιγούρες. Εκτός κι αν
ο Κυριάκος ξέρει κάτι που δεν ξέρουμε εμείς. Να μας το πει, να πάμε να το παίξουμε στο στοίχημα.
Τώρα, θα πεις, άπαξ και βγαίνει
ο Άγγελος Αναστασιάδης και

σου λέει ότι το ήξερε ότι ο ΠΑΟΚ
θα προκριθεί εις βάρος της Μπενφίκα, παρατάς κάτω και τα στυλό
και τα μολύβια. Μετά το είπε ότι το
ήξερε. Μετά το παιχνίδι, όχι πριν.
Καλό είναι ο Άγγελος, άμα έχει
τέτοιες ενοράσεις, να τις βγάζει
προς τα έξω, να τις παίζει ο λαός
στο στοίχημα. Δύσκολα τα φέρνει
βόλτα με τους ιούς, θα είναι μια
κοινωνική προσφορά του Άγγελου στον χειμαζόμενο ελληνικό
λαό.
Πάμε παρακάτω. Για τον Γιαννούλη θα σου πω. Μια χαρά παιδί
και παικταράς. Μάλιστα. Κι ακούς
τα ρεπορτάζ, ότι ο Δημητράκης
θα πάρει αύξηση. Θα του δώσουμε
παραπάνω λεφτά για να μείνει ακόμα έναν χρόνο. Καλά θα κάνει ο
Ιβάν.
Άλλο ρωτάω εγώ: Τον Γιαννούλη γιατί τον είχαν σε αναστολή εργασίας μέχρι το παιχνίδι με
την Μπενφίκα; Όπως τους εργαζόμενους στην εστίαση τον είχαν
τον φουκαρά τον Δημητράκη.
Κάτι ψιλά έπαιρνε κι ας ήταν από
πέρυσι ο καλύτερος παίκτης του
ΠΑΟΚ.

Έτσι είναι. Και
του τα χώνουνε τώρα, γιατί θέλουν να
τον κρατήσουνε έναν ακόμα χρόνο. Μάλιστα. Όχι, ρε, για άλλον λόγο του
χώνουνε ρευστό στην τσέπη.
Να σ’ το πω αλλιώς. Αν ο Γιαννούλης αποφάσιζε να φύγει
τώρα, με πόσα λεφτά θα έφευγε;
Για να ξέρουμε τι λέμε, δηλαδή.
Δίχως ρήτρα ήτανε το παλικάρι. Αν
την κοπανούσε, θ’ αποφάσιζε η
αρμόδια επιτροπή οικονομικών
της UEFA. Θα έπαιρνε τα κιτάπια
και θα έλεγε: Παίρνεις κάτι ψίχουλα, είσαι διεθνής, είσαι 24 ετών, η
τιμή σου είναι γύρω στα 2 μιλιόνια. Φράγκο παραπάνω.
Μην κοιτάς, μάστορα, που ο
Γιαννούλης δεν θα το έκανε ποτέ
αυτό. Λέμε τώρα, αν αποφάσιζε να
φύγει τσαμπουκά. Τώρα, όμως,
που του δίνουνε τα τριπλάσια, τώρα αποκτάει άλλη τιμή στην αγορά. Θέλω να σου πω, δηλαδή, ότι
αν θέλει να φύγει ο παίκτης, φεύγει κι αφήνει την UEFA ν’ αποφασίσει για την τιμή του.
Τόσο καιρό ο Ιβάν βολευότανε
με τα φραγκοδίφραγκα που έδινε
στον Γιαννούλη. Κι αν τους ρωτήσεις στον ΠΑΟΚ, θα σου πούνε
ότι ο Ιβάν είναι σφιχτός λόγω του
Financial Fair Play.
Να σ’ το κλείσω με τον Γιαννούλη: Ποιος έχει το πιο βαρύ
συμβόλαιο στον ΠΑΟΚ; Ο Βαρέλα; Ο Κρέσπο; Ο Ελ Καντουρί;
Μάλιστα. Ο Γιαννούλης πρέπει
να πάρει ένα ευρώ παραπάνω. Αυτό θα πει Δικαιοσύνη. Όπως κάποτε ο Άγγελος Αναστασιάδης, όταν θ’ αντικαθιστούσε τον Μπάγεβιτς στον πάγκο του ΠΑΟΚ, είχε
πει στον μακαρίτη τον Μπάμπη
τον Παυλόπουλο, που τότε ήταν
στον ΠΑΟΚ, «θέλω χίλιες δραχμές
παραπάνω από αυτά που παίρνει ο
Μπάγεβιτς».

«Δώσε
και μένα,
μπάρμπα»,
έξω από
την Τούμπα
Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έβγαλε
σε δημοπρασία τις
φανέλες των παικτών
που έπαιξαν ή ήταν
στον πάγκο και
απέκλεισαν την
Μπενφίκα. Για καλό
σκοπό, γράφουν στο
Σαββιδοτεχνείο. Για
ανθρώπους που το
έχουν ανάγκη. Καλό
είναι αυτό, να
μαζεύονται λεφτά για
όσους έχουν ανάγκη.
Μάλιστα. Και ποιοι
είναι αυτοί που έχουν
ανάγκη; Η μισή Ελλάδα
ανάγκη από λεφτά έχει.
Φράγκο δεν υπάρχει
στην αγορά. Και τι θα
γίνει, δηλαδή; Να
κάτσουν όλοι οκλαδόν
έξω από το γήπεδο της
Τούμπας με το χέρι
απλωμένο ή την
τραγιάσκα ανάποδα, να
τους μοιράσει κανένας
Φιγούρας ή ο Δουξ της
Μενεμένης Λευτεράκης
το χρήμα; Θα δείχνουνε
και την κάρτα ανεργίας
του ΟΑΕΔ; Καλό είναι
να έλεγε η ΠΑΕ ότι τα
λεφτά αυτά θα πάνε
εκεί. Τέλος. Με όνομα
και διεύθυνση. Όχι
τίποτα άλλο, δηλαδή,
μη βρεθεί κανένας
κακεντρεχής και
αρχίζει και λέει ότι ο
Σαββίδης πάει να
βγάλει από τη μύγα
ξύγκι. Δεν είναι τέτοιος
άνθρωπος ο Ιβάν.
Φορτωμένος είναι κι ας
έχασε θέσεις στη λίστα
των φραγκάτων του
«Forbes». Για την
ιστορία, η πιο ακριβή
φανέλα είναι του
Αντρίγια Ζίφκοβιτς,
ξεκινά από τα 450
ευρώ.
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ΘΕΜΑ

Η αδικία
της UEFA
Οι ελληνικές ομάδες
μπορεί να ευνοήθηκαν
από τη θεά Τύχη και να
κληρώθηκαν γηπεδούχες
στους ευρωπαϊκούς τους
αγώνες, όμως αυτό που
επιχειρεί η UEFA λόγω
της πανδημίας του
κορωνοϊού, κάθε άλλο
παρά ορθό είναι.
Εφόσον οι αξιωματούχοι
της Ευρωπαϊκής
Συνομοσπονδίας
αποφάσισαν να γίνουν
μονοί αγώνες, αυτοί θα
έπρεπε να διεξαχθούν σε
ουδέτερα γήπεδα.
Ο παράγοντας έδρα
παίζει καταλυτικό ρόλο
στο αποτέλεσμα. Είναι
χαρακτηριστικό ότι από
τα οκτώ ματς που έγιναν
για τον τρίτο
προκριματικό γύρο
του Champions League,
στα επτά επικράτησε ο
γηπεδούχος και μόνο
στο ένα η
φιλοξενούμενη ομάδα
και αυτό στα πέναλτι.
Στο ματς της Καραμπάκ
με τη Μόλντε μετά το 00 των 120 λεπτών, οι
Νορβηγοί πήραν την
πρόκριση 5-6 στα
πέναλτι.
Είναι δυνατόν να
καθορίζει το μέλλον μιας
ομάδας η κλήρωση; Αν ο
ΠΑΟΚ για παράδειγμα
έπεφτε με την Μπενφίκα
στη Λισσαβώνα, τι
πιθανότητες θα είχε να
περάσει; Μηδαμινές.
Το Champions League κ
υρίως πέρα από το
γόητρο, αποτελεί οδηγό
για το μπάτζετ κάθε
ομάδας και τις
μεταγραφικές της
κινήσεις, με δεδομένο
πως υπάρχει η… τσιμπίδα
της UEFA για όσους
κάνουν μεγάλες
οικονομικές
υπερβάσεις.

Δεν είχαμε πει πως
δεν θα πάμε στη Nova;

Τι λέει τώρα το φαν κλαμπ
του Πάμπλο Γκαρσία;
Δεν πάει καιρός που η απαίτηση στον Ιβάν Σαββίδη από κόλακες, παλαίμαχους, συμβουλάτορες να διώξει τον Άμπελ Φερέιρα ήταν ιδιαίτερα πιεστική. Κοντά σε αυτούς υπήρχε το φαν
κλαμπ του Πάμπλο Γκαρσία που πίεζε για την… ιδανική λύση προπονητή στον ΠΑΟΚ.
Ο Ιβάν όμως πήρε τη σωστή απόφαση. Άρχισε να «καθαρίζει» τα αποδυτήρια από τους κάθε λογής προπονητές κι έκλεισε τ’ αυτιά του. Σε αυτό μπορεί να έπαιξε ρόλο και το βαρύ
συμβόλαιο του Πορτογάλου που δεν έλεγε να φύγει. Όμως το αφεντικό πήρε τη σωστή για
τον ΠΑΟΚ και την επένδυσή του απόφαση.
Ίσως βόλεψε και ο κορωνοϊός που τον κράτησε μακριά από τους «προπονητές» της εξέδρας, καθώς, λόγω της παραμονής του στη Ρωσία, δεν είχε τα ερεθίσματα της έντονης πίεσης.
Όλοι ήθελαν το κεφάλι του Φερέιρα επί πίνακι.
Ο Νίκος Ουσταμπασίδης, βοηθός προπονητή του Γιώργου Γεωργιάδη στον ασπρόμαυρο πάγκο, δήλωνε ότι:
«Σε κάθε ομάδα αποκλειστική ευθύνη για την εικόνα που παρουσιάζει έχει ο προπονητής και
σε αυτή την περίπτωση είναι ο Αμπέλ Φερέιρα. Θα πρέπει τώρα να γίνει αλλαγή προπονητή
στον ΠΑΟΚ. Χρειάζεται ένα ηλεκτροσόκ ο σύλλογος. Ο Πάμπλο Γκαρσία θα μπορούσε να ήταν μια
ιδανική λύση για τον ασπρόμαυρο πάγκο».
Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής του «Δικεφάλου», Απόστολος Τσουρέλας, τα έχωσε επίσης: «Ο Φερέιρα έχει την ευθύνη για την κακή εικόνα του αγωνιστικού τμήματος. Φταίει και η
διοίκηση για τις κακές επιλογές, αλλά ο Φερέιρα είναι υπεύθυνος αποκλειστικά για τις αποτυχίες
της ομάδας».
Ο Χρήστος Δημόπουλος μια από τα ίδια: «Φώναζα από τα Χριστούγεννα ότι πρέπει να φύγει ο Φερέιρα. Από χθες έπρεπε να είχε φύγει, δεν έχει προσφέρει στην ομάδα. Δεν έχει πείσει».
Ο παλαίμαχος άσος Κούλης Αποστολίδης δήλωνε: «Ο Φερέιρα έδωσε δείγματα από την αρχή που
ήρθε, αρκετά σημάδια απειρίας. Αυτό που μπορώ να
πω τώρα μετά την πάροδο σχεδόν ενός αγωνιστικού
χρόνου είναι ότι ο Φερέιρα είναι λίγος για τον ΠΑΟΚ».
Ο Πορτογάλος άκουγε τα μύρια όσα. Η πρόκριση επί της Μπενφίκα έκλεισε στόματα. Και το… κρέας
έγινε ήρωας.

Κρύος ιδρώτας πιάνει
τον Αλαφούζο με
τις προκρίσεις Δώνη
Το «τρένο» σφύριξε ήδη τρεις φορές στην Ευρώπη. Μετά τη Ρίγα και τη Σουντούβα, η Μακάμπι του Γιώργου Δώνη πέρασε και την Ντιναμό
Μπρεστ, λυγίζοντάς την 1-0 στο Τελ Αβίβ.
Η Μακάμπι έχει περάσει τρία εμπόδια στα
προκριματικά Champions League της τρέχουσας σεζόν. Ένα χωρίζει τον Έλληνα πρώην
προπονητή των Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και
ΑΕΛ από την είσοδο στους ομίλους της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Θα αντιμετωπίσει σε διπλά ματς τη Ζάλτσμπουργκ στο πλαίσιο των playoffs. Ήδη έχει
λούσει κρύος ιδρώτας τον Γιάννη Αλαφούζο. Γιατί, αν περάσει η Μακάμπι, άντε να δικαιολογήσει ο κυρ-Γιάννης στον κόσμο του Παναθηναϊκού, που είναι δεμένος και με τον πρώην παίκτη και προπονητή της ομάδας του, την
επιλογή του.
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Άλλες εποχές, άλλα ήθη. Ο πρόεδρος της ΠΑΕ
Παναθηναϊκός Γιώργος Βαρδινογιάννης και ο αείμνηστος
πρόεδρος της ΑΕΚ Λουκάς Μπάρλος παρακολουθούν δίπλαδίπλα τον αγώνα των ομάδων τους. Οι σημερινοί πρόεδροι,
ο ένας κοιτάζει στην Ανατολή κι ο άλλος στη Δύση.

Stories

Τον δύο ετών γιο τους βάφτισαν ο διεθνής Έλληνας αριστερός
μπακ Γιώργος Τζαβέλας και η σύζυγός του Αθηνά Πικράκη. Ο
Γιώργος και η «Μις Ελλάς 2012» έγιναν για πρώτη φορά γονείς
τον Οκτώβριο του 2018 και η ζωή τους από τότε έχει αλλάξει
προς το καλύτερο.

Θα ανταποδώσει ο Ιβάν
στον Μελισσανίδη;
Δεν πρόκειται να το ξεχάσει ο Ιβάν, πως τις βάσεις για την ανάσταση
του ΠΑΟΚ έβαλε ο Δημήτρης Μελισσανίδης. Αυτός πήρε την απόφαση να μην πάρει η ΑΕΚ στα χαρτιά τη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα, κι έτσι ο ΠΑΟΚ κατάφερε να συμμετάσχει στην κορυφαία
διασυλλογική διοργάνωση της UEFA.
Στη θέση του ΠΑΟΚ, με μια ένσταση αντικανονικής συμμετοχής λόγω των αθεώρητων δελτίων υγείας, θα ήταν η ΑΕΚ. Ο «δικέφαλος
του βορρά» εξασφαλίζει πακτωλό εσόδων και ως εκ τούτου μεταγραφές, ενώ αυτός του νότου μέσω του Europa League θα εισπράξει σαφώς περιορισμένα χρήματα, ανάλογα με την πορεία του.
Στην ουσία ο ΠΑΟΚ κινδύνευε με διάλυση, καθώς η δεύτερη θέση ίσως ήταν αυτή που έσωσε τον Φερέιρα και του επέτρεψε να βάλει
βάσεις εξυγίανσης, απομακρύνοντας τα βαρίδια που είχε η ομάδα.
Το μεγάλο καλό που έκανε στον ΠΑΟΚ ο Δημήτρης Μελισσανίδης,
θα πρέπει να εκτιμηθεί δεόντως στις εκλογές της ΕΠΟ από τον Ιβάν
Σαββίδη. Θα υπάρξει ανταπόδοση; Από αυτό θα εξαρτηθεί και η
συνοχή στις σχέσεις των δύο ανδρών.

Τα έχωσε και κάρφωσε
τον Ιβάν ο Μίχελ
Τα έχωσε ο Λούμπος Μίχελ στον φίλο του Ιβάν Σαββίδη, με
τον οποίο μιλάει κατά δήλωσή του συχνά. Η αφορμή για τον Σλοβάκο που ξεχνάει το παντεσπάνι που έφαγε στον ΠΑΟΚ; Η μεταγραφή του Άκπομ. Τι είπε ο Μίχελ;
«Ήταν μικρή έκπληξη για μένα, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει δύο δύσκολα παιχνίδια με την Κράσνονταρ. Ο Άκπομ είναι βασικός, κουμπώνει στο σύστημα που παίζει ο Φερέιρα, έκανε βρώμικη δουλειά με την Μπενφίκα.
Είχε σε ένταση την άμυνα των Πορτογάλων με την αθλητικότητά του.
Έδειξε μεγάλο επίπεδο επαγγελματισμού ρισκάροντας πιθανό τραυματισμό. Λειτουργούσε επαγγελματικά ακόμα και όταν δεν ήταν στην
ενδεκάδα. Είναι φανερό ότι ο Άκπομ είχε καταρτιστεί σε μια εξαιρετική
ακαδημία, ξέρει ότι παίζουν μόνο 11 παίκτες και πορεύεται με αυτό».
Και το κερασάκι στην τούρτα για τον Ιβάν;
«Όταν ήρθα στον ΠΑΟΚ, ο κ. Σαββίδης μου είπε να φέρουμε παίκτες
που θα φέρουν έσοδα στην ομάδα».
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ΑΝΑΘΕΜΑ
Άλλαξε
η μοιρασιά
Το Champions League αποτελεί τη χρυσοφόρα διοργάνωση της UEFA. Ειδικά η είσοδος
στους ομίλους προσφέρει τεράστια οικονομική βάση για έσοδα, μεταγραφές, ενώ αποτελεί τη βιτρίνα για χορηγούς και
πώληση παικτών.
Οι δύο εκπρόσωποι της Ελλάδας στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, Ολυμπιακός
και ΠΑΟΚ, βρίσκονται ένα βήμα πριν από τους ομίλους, έχοντας παράλληλα εξασφαλίσει
παρουσία στους ομίλους του
Europa League.
Πριν από λίγο καιρό, οι ελληνικές ομάδες βρίσκονταν στη λογική… ο θάνατός σου η ζωή
μου, καθώς αν μόνο μία προκρινόταν στους ομίλους, συγκέντρωνε τον πακτωλό των
χρημάτων του market pool.
Αυτό ωστόσο έχει καταργηθεί
και τα χρήματα από το
Champions League δίνονται
με τελείως διαφορετικό τρόπο.
Το market pool προέβλεπε, όσον αφορά την Ελλάδα, διαθέσιμο ποσό 12 έως 15 εκατ.
ευρώ για τις ομάδες που έμπαιναν στους ομίλους του
Champions League, και αυτό
το ποσό μοιραζόταν εάν έμπαιναν δύο ή παλαιότερα τρεις.
Τώρα, η διανομή των χρημάτων γίνεται με βάση το
ranking. Τη θέση των συλλόγων, δηλαδή, στην κατάταξη
της UEFA για τη διοργάνωση.
Στο Champions League, κάθε
θέση που κερδίζει μια ομάδα
στα γκρουπ δυναμικότητας,
προσφέρει επιπλέον 1,1 εκατ.
ευρώ στον τελικό λογαριασμό.
Αυτό ήταν και το δώρο που έμμεσα έκανε ο ΠΑΟΚ στον Ολυμπιακό. Διότι ο αποκλεισμός
της Μπενφίκα ανέβασε τους
«ερυθρόλευκους» από την 22η
στην 21η θέση μεταξύ των ομάδων που θα συμμετάσχουν
στους ομίλους του Champions
League –εφόσον βέβαια οι
Πειραιώτες περάσουν την Ομόνοια– και προσέθεσε το παραπάνω ποσό στο ταμείο του
συλλόγου. Ο Ολυμπιακός έχει
43.000 βαθμούς στο τρέχον
ranking των ομίλων του
Champions League. Εάν προκριθούν και αποκλειστεί κάποια εκ των Σάλτσμπουργκ
(53.500 βαθμοί) ή Ντιναμό Κιέβου (55.000 βαθμοί), που επίσης συμμετέχουν στα Play offs
του Champions League, τότε
οι «ερυθρόλευκοι» θα αυξήσουν κι άλλο τα έσοδά τους. Από 1,1 εκατ. ευρώ για κάθε θέση που ανεβαίνουν.
Ο ΠΑΟΚ με τους 21.000 βαθμούς που έχει, εάν αποκλείσει
την Κράσνονταρ (35.500), θα
πάρει μία από τις τελευταίες θέσεις στο ranking των ομίλων.
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ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

top
secret
Τι ακριβώς κι από ποιον ζητάει να πληροφορηθεί ο Μπουτσικάρης;

Ο Ελ
Αραμπί
έχασε τον
δρόμο προς
τα δίκτυα
Ότι υπάρχει
προβληματισμός στον
Ολυμπιακό, υπάρχει.
Όχι μόνο με τον
Σεμέδο, που αντί να
πανηγυρίζει την
κατάκτηση του
τροπαίου στον Βόλο,
καθότανε σε μια
γωνία και
σκεφτότανε…
πορτογαλικά. Με τον
Ελ Αραμπί υπάρχει,
που έχασε την επαφή
με τα δίκτυα.
Προκειμένου να την…
ξαναβρεί, ο Μαρτίνς
έδωσε εντολή να
χτυπήσει αυτός το
πέναλτι στον τελικό
κι όχι ο Βαλμπουενά.
Πάλι τίποτα. Το ’πιασε
ο Τσιντώτας. Ο
Αραμπί είχε χάσει και
δύο τετ-α-τετ στον
τελικό. Ενώ πέρυσι,
απ’ όπου κι αν έκανε
σουτ, πήγαινε γκολ η
μπάλα.

Ο Λεωνίδας –«κορνίζα πρόεδρος»– Μπουτσικάρης ζήτησε, λέει, να πληροφορηθεί για τις διατάξεις αδειοδότησης των ΠΑΕ. Από ποιον το ζήτησε; Δεν το είπε. Από την αρμόδια επιτροπή αδειοδότησης της ΕΠΟ ή από την ΕΕΑ; Παρακάτω. Ζήτησε να μάθει αν μη χορήγηση αδειοδότησης σε μια ΠΑΕ σημαίνει απαγόρευση συμμετοχής στο πρωτάθλημα ή παραπομπή στα δικαιοδοτικά όργανα. Όταν προέκυψε θέμα με
τον Παναθηναϊκό με ψηφοφορία δεν σώθηκε από τα μέλη της Super League1 και παρέμεινε στην κατηγορία; Ρώτησαν κανένα δικαιοδοτικό όργανο; Για την πρόταση του Λεουτσάκου να μη γίνει έλεγχος για
εφέτος των ομάδων που εκπροσωπεί, ο Λεό έχει κάτι να πει; Και το τελευταίο: Ζήτησε να πληροφορηθεί,
λέει, αν το πόρισμα της ΕΕΑ είναι δεσμευτικό ή αν τα αρμόδια όργανα θα πρέπει να εξετάζουν την ουσία
της υπόθεσης. Στην περίπτωση της πολυϊδιοκτησίας ΠΑΟΚ, Ξάνθης, το CAS γύρισε την υπόθεση στην
Επιτροπή Εφέσεων. Άρα, δεν είναι δεσμευτική η όποια απόφασή της. Κι αφού δεν είναι, ο πονηρίδης Λεό
τι ακριβώς ζητάει να πληροφορηθεί; Αν πρέπει να την παρακάμψουν; Και τέλος πάντων, ο πρόεδρος των
«επενδυτών» δεν μας πληροφορεί γιατί υπάρχουν δύο όργανα, η ΕΕΑ και η Επιτροπή Αδειοδότησης της ΕΠΟ, που ασχολούνται ακριβώς με το ίδιο αντικείμενο, όσον αφορά στις αδειοδοτήσεις;

Πανουργιάς και Αλέξης
σε ποια Εφέσεων θα προσφύγουν;
Ο Πανουργιάς Παπαϊωάννου με τον Αλέξη –ύψους 1μ.78– Κούγια, έκαναν δηλώσεις
δυσφημιστικές κατά της διαιτησίας στην πρεμιέρα. Θα τους καλέσουν σε απολογία; Δεν
νομίζουμε. Διότι άντε και τους καλούν. Και τους τιμωρούν. Και θέλουν να κάνουν έφεση.
Ποια επιτροπή θα
τους εξετάσει; Η Εφέσεων που δεν υπάρχει; Οπότε, μέχρι να σχηματιστεί
η Εφέσεων, ο καθένας μπορεί να λέει
ό,τι γουστάρει. Σάμπως γνωρίζει κανείς πότε θα σχηματιστεί η Εφέσεων; Ούτε το στοίχημα δέχεται αποδόσεις.

Το μπέρδεμα στα χαφ
του Ολυμπιακού
λύνεται με παρέμβαση
της… Φιορεντίνα
Ο Πέδρο Μαρτίνς πήρε δύο πρωτοκλασάτους
παίκτες για τα χαφ. Τον Πέπε και τον Εμβιλά.
Που σημαίνει ότι παίζουν με το «καλώς ήρθατε». Μόνο που υπάρχει ένα πρόβλημα. Τι θα γίνει με τους ήδη υπάρχοντες Μπουχαλάκη και
Καμαρά; Αν ο Μαρτίνς παίζει 4-2-3-1, όπως
στον τελικό με την ΑΕΚ, σημαίνει ότι οι δύο
στους τέσσερις θα παίζουν. Αν στα δύσκολα
προτιμάει το 4-3-3, ποιος θα μείνει στον πάγκο;
Ο Μπουχαλάκης με τον Καμαρά που έχουν
καταπληκτική χημεία, ή ένας εκ των δύο νεοφερμένων; Μπορεί και να μη χρειαστεί να μείνει
κανένας έξω. Ειδικά αν η Φιορεντίνα δώσει μια
20άρα για τον Καμαρά. Εύκολα.

Πάει για ισοπαλία
το «ματς»
ΠΑΟΚ-Ολυμπιακού;
Ψάχναμε την περασμένη Δευτέρα τον ΚΑΠ. Θέλαμε να δούμε πώς θα μπορούσε ο Γραμμένος
να τιμωρήσει τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ, αν έπαιρνε το κύπελλο κι έφευγε από τον τελικό,
γιατί οι παίκτες των δύο ομάδων δεν προσήλθαν να πάρουν τα μετάλλιά τους. Και βρήκαμε
ότι υπάρχουν δύο άρθρα του ΚΑΠ, το 26 και το
47, που προβλέπουν ποινές. Κι απάνω στο ψαχτήρι από το 26 μέχρι 47, φτάνεις στο άρθρο
30. Μάλιστα. Πού είναι το 30, οέο; Πουθενά το
30. Για πολυϊδιοκτησία μιλάει το άρθρο 30.
Γνωστή ιστορία. Ο Γραμμένος μπήκε ένα βράδυ στον ΚΑΠ και έκανε ριφιφί. Και γιατί δεν το
ξανάβαλε; Επειδή η υπόθεση θα εκδικαστεί από
την Επιτροπή Εφέσεων, που θ’ αναλάβει να δικάσει την υπόθεση πολυϊδιοκτησίας ΠΑΟΚ,
Ξάνθης, όποτε σχηματιστεί, τέλος πάντων. Ο
πονηρός Βάγγος τι θα κάνει τώρα; Θα πάει πάλι βράδυ να το… ξαναβάλει στον ΚΑΠ το 30; Όχι βέβαια. Τρελός είναι; Υποβιβασμό προβλέπει
το άρθρο 30. Θ’ αφήσει τη νέα Επιτροπή Εφέσεων να δικάσει με βάση την απόφαση του…
Γεραπετρίτη. Για να τελειώνει η ιστορία, αφού
τελείωσε έτσι κι αλλιώς. Ύστερα, στην πιάτσα
λένε ότι μπορεί να υπάρξει… ισοπαλία στο
«ματς» ΠΑΟΚ-Ολυμπιακού.
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top
secret
Όλοι ειρωνεύονται τον Γραμμένο
κι αυτός τον... Γεραπετρίτη
Μέχρι κι αυτό κατάφερε ο γίγας Γεραπετρίτης. Να κάνει μάγκα τον Γραμμένο. Και ισότιμο συνομιλητή της κυβέρνησης. Μιλάμε για τον γνωστό Βάγγο Γραμμένο, που έγινε ρεζίλι των σκυλιών στον τελικό του Βόλου, ΑΕΚ-Ολυμπιακός. Που κατέβηκε από την κερκίδα
κι έκανε μια βόλτα, απονομή δεν έγινε, και... έφυγε. Και που έγραψε η iapopsi.gr ότι δεν έχει «μπαλάκια». Ναι, αυτόν τον Βάγγο, με τον οποίο κανένας δεν ασχολείται σοβαρά μαζί
του. Που τον έχουν μονάχα για να βάζει τζίφρες. Αυτόν τον έκανε μαγκίτη ο Γεραπετρίτης.
Να στέλνει ο Βάγγος επιστολές στον ίδιο τον πρωθυπουργό και να λέει ότι FIFA/UEFA μάς
απειλούν με GRExit. Και ν’ αναρωτιέται ο Βάγγος, τι μέρους του λόγου είναι αυτή η «ολιστική μελέτη», που περιμένει ο Γεραπετρίτης να έρθει τέλος Σεπτεμβρίου, ενώ από την Πέμπτη είχε φτάσει κι άλλη επιστολή στην ΕΠΟ, που τον... έγραφε κανονικά τον «επιτελικό»
σχετικά με την ημερομηνία των εκλογών και το εκλογικό σύστημα. Κι αυτό το κατάφερε ο
«επιτελικός» με τις «διασυνδέσεις» του με τη FIFA και την UEFA. Να κάνει πρώτη μούρη στο
Καβούρι τον Βάγγο. Και να τον ειρωνεύεται κι από πάνω ο Βάγγος. Φοβερά πράγματα. Όλοι ειρωνεύονται τον Βάγγο κι ο Βάγγος τον Γεραπετρίτη.

Θα ρωτούσε τον Μπουτσικάρη,
αν του αρέσει το ψάρεμα
Όπως ακριβώς τα έγραψε η «Α» και η iapopsi.gr. Η ΕΠΟ δεν
πρόκειται ν’ ασχοληθεί με τη Super League1 και τις απειλές του
Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού περί αυτονόμησης. Πολύ απλά, αυτονόμηση δεν μπορεί να γίνει.
Ούτε μπορεί ο Ολυμπιακός να σταματήσει να πληρώνει την ΕΠΟ ποσοστά από το τηλεοπτικό του συμβόλαιο και για τις μεταγραφές.
Η Super League αποφάσισε να μην παραβρεθεί στην Εκτελεστική της ΕΠΟ. Χέστηκε η
Φατμέ στο Γενί Τζαμί. Ουδείς ασχολήθηκε.
Μαθαίνω, μάλιστα, ότι ο Μπουτσικάρης, προφανώς κατόπιν εντολών τού πρώην αφεντικού του, φτιάχτηκε να τηλεφωνήσει στην ΕΠΟ. Και του είπανε, «μην πάρεις κανέναν
Λασκαράκη, γιατί θα σε ρωτήσει αν σου αρέσει το ψάρεμα».

UEFA: Οι «ρουφιάνοι» της ξέχασαν
να της στείλουν ραπόρτο για την
εξαφάνιση του Γραμμένου στον Βόλο
H UEFA έχει και «δικούς» της ανθρώπους στην Ελλάδα. Και μέσα και έξω από την ΕΠΟ. Κι
όχι μονάχα αυτό. Έχει και υπαλλήλους στα γραφεία της. Οπότε, τα μαθαίνει τα πράγματα
που γίνονται στην Ελλάδα από πρώτο, από δεύτερο κι από τρίτο χέρι. Γιατί έχει τριπλέτα;
Διότι μερικές φορές οι εδώ «ρουφιάνοι» δεν ενημερώνουν αντικειμενικά την UEFA για
ό,τι γίνεται ή δεν γίνεται στο ποδόσφαιρο. Για παράδειγμα, στείλανε ραπόρτο ότι ο Αυγενάκης είναι έτοιμος να μας καταστρέψει με το νομοσχέδιο, αλλά ξέχασαν να στείλουν τα ρεζιλίκια του
Κυπέλλου στον Βόλο
και τον Γραμμένο να
δίνει στα... κλεφτά το
κύπελλο στον Αγραφιώτη και να φεύγει
σαν τον κλέφτη. Επισήμως, μιλάμε. Όχι τηλέφωνο, «έλα, Θόδωρε, τι γίνεται, όλα καλά;» και άλλα τέτοια.
Επισήμως. Με e-mail ή
με επιστολή curier.

«Αποροφητήρας
Μάνταλος, λένε
οι «λογιστές»
Η ΑΕΚ έχασε στον τελικό από τον Ολυμπιακό.
Και κάθε φορά που χάνει η ΑΕΚ, ένας είναι
αυτός που στοχοποιείται από τους οπαδούς
της. Ο Πέτρος Μάνταλος. Για όλα, αυτός
φταίει. Τα πάντα όλα. «Γιατί είναι αλλιώς να
είσαι ΑΕΚ», που λένε κι οι οπαδοί της, αυτοσαρκαζόμενοι πολλές φορές. Ο Μάνταλος
είναι πάντα ένας… αποροφητήρας. Φταίει δεν φταίει. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο, και το
πιο σοβαρό, είναι ότι μερικοί δημοσιογράφοι
και οι περισσότεροι οπαδοί της ΑΕΚ στα
social media μετατρέπονται σε… λογιστές της
ΠΑΕ. «Κακώς δίνουμε τόσα στον Μάνταλο,
πολλά παίρνει ο Λιβάγια», και άλλες τέτοιες
σαχλαμάρες. Λες και βγάζουν και τα δίνουν
από την τσέπη τους.

Ένας Αλής
τι ρόλο
παίζει στην
υπόθεση
Φασούλα;
Περί μπάσκετ. Ο
Φασούλας
κατήγγειλε ότι τον
παρακολουθούν, ότι
δημοσιεύτηκαν
φωτογραφίες του στα
social media που
δείχνουν καθαρά και
τον αριθμό του
αυτοκινήτου του. Κι
όλων το μυαλό πήγε
στον Βασιλακόπουλο,
μιας και ο Φασούλας
είναι υποψήφιος
πρόεδρος για την
ΕΟΚ.
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Toυ Μανώλη Δράκου
το πέρασμά της
προκαλεί θύματα... Είναι αυτό
που λέμε ότι «η
γυναίκα ανασταίνει και νεκρούς».
Ο λόγος για τη Μαρία Τέιλορ.
Την 33χρονη Αμερικανίδα αθλητική ρεπόρτερ, η οποία καταπιάστηκε με την αθλητική δημοσιογραφία
και δείχνει αποφασισμένη να ισοπεδώσει όποιον σταθεί εμπόδιο
στον δρόμο της. Η αλήθεια είναι ότι, για να επιβιώσεις σε έναν ανδροκρατούμενο χώρο, πρέπει να
είσαι «σκληρό καρύδι» .
Η Μαρία, λοιπόν, έκανε ντόρο
μεσοβδόμαδα επειδή προκάλεσε
την απόλυση ενός ραδιοφωνικού
παραγωγού στις ΗΠΑ, γιατί τα
σχόλιά του γι’ αυτήν θεωρήθηκαν
σεξιστικά!
Η εμφάνιση της Τέιλορ ως ρεπόρτερ αγωνιστικού χώρου σε έναν αγώνα για το NFL στις ΗΠΑ ήταν αυτή που προκάλεσε τον
Νταν Μακ Νιλ να κάνει ένα σχόλιο στο Twittter όταν την είδε –
ντυμένη με δερμάτινα πάνω-κάτω– να κάνει ρεπορτάζ από το γήπεδο.
«Είναι ρεπόρτερ γραμμής ή παρουσιάστρια σε τσόντα;» αναρωτήθηκε ο Μακ Νιλ για το ντύσιμο
της Μαρίας, η οποία φορούσε ένα δερμάτινο μπλουζάκι κι ένα παντελόνι που διέγραφαν το αθλητικό σώμα της και ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων, ενώ προκάλεσε
την… απόλυσή του από τον σταθμό που εργαζόταν μετά τις έντονες διαμαρτυρίες των ακροατών
που τον χαρακτήρισαν περίπου
«μισογύνη»…
Η ανερχόμενη… αναλύτρια –όπως δηλώνει– αθλητικών αγώνων
δεν άφησε την ευκαιρία να πάει
χαμένη και… απάντησε στο Twitter
προς τον Νταν Μακ Νιλ: «Πάρε
τον μισογυνισμό του και έλα αύριο
που θα παρουσιάσω το παιχνίδι του
ΝΒΑ», έγραψε, ενώ κάλεσε τις γυναίκες «να φορούν ό,τι θέλουν αρκεί να νιώθουν άνετες».
Το Μαράκι είναι προφανές ότι
ξέρει να το παίζει, το παιχνίδι.
Η δημοτικότητά της στην Αμερική ήταν ήδη υψηλή, αλλά μετά
το επεισόδιο με τον Μακ Νιλ εκτοξεύτηκε, καθώς έσπευσαν να
της συμπαρασταθούν γυναίκες από κάθε γωνιά της Αμερικής.
Είναι βέβαιο ότι πολλά κανάλια
θα ήθελαν να την εντάξουν στο
δυναμικό της, κάτι που η ίδια μάλλον δεν ονειρευόταν στα χρόνια
της εφηβείας της, όταν έπαιζε βό-
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Η δημοτικότητά
της στην Αμερική
ήταν ήδη υψηλή,
αλλά μετά το
επεισόδιο με τον
Μακ Νιλ
εκτοξεύτηκε,
καθώς έσπευσαν
να της
συμπαρασταθούν
γυναίκες από
κάθε γωνιά της
Αμερικής.

«Είναι ρεπόρτερ ή… παρουσιάστρια τσόντας;»
αναρωτήθηκε ραδιοφωνικός παραγωγός,
και η μισή Αμερική έπεσε να τον «φάει»…

Η γυναίκα που πήγε
τη δημοσιογραφία
σε άλλη διάσταση…
λεϊ πιστεύοντας ότι θα μπορούσε
να κάνει καριέρα σαν επαγγελματίας. Δεν κατάφερε τίποτα το ιδιαίτερο μέχρι που αποφοίτησε από
το Κολέγιο της Τζόρτζια στην Ατλάντα το 2009. Ήταν μόλις 22
χρονών.
Πολύ γρήγορα αντιλήφθηκε ότι
η ζωή της ήταν τα σπορ, αλλά όχι
να παίζει. Να περιγράφει και να
μεταφέρει το ρεπορτάζ στους τηλεθεατές. Με τέτοια εμφάνιση, άλλωστε, δύσκολα θα μπορούσε να

περάσει απαρατήρητη…
Εντάχθηκε στο δυναμικό του
ESPN (ένα από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά δίκτυα στον κόσμο) το
2014, και το 2017 είχε ήδη ανακηρυχθεί από τις κορυφαίες ρεπόρτερ στο κανάλι. Δυο χρόνια
αργότερα ασχολήθηκε και με το
NBA. Η Τέιλορ έχει μια ευρεία
γκάμα δημοσιογραφικής δραστηριότητας, καθώς μπορεί να δραστηριοποιείται από το αμερικανικό ποδόσφαιρο μέχρι το γυναικείο

μπάσκετ. Τέσσερα χρόνια μετά την
αποφοίτηση από το Κολέγιο στην
Τζόρτζια, γύρισε για να πάρει μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, αλλά δεν το χρειάστηκε
ποτέ.
Ενδιάμεσα παντρεύτηκε έναν
μπασκετμπολίστα και από τότε ζει
το όνειρό της, καθώς είναι τέτοια η
δημοτικότητά της που μπορεί να
κάθεται με άνεση ακόμη και με τον
πρώην Πρόεδρο των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα…
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Toυ Νίκου Συνοδινού
κωλοτούμπα του αιώνα. Η ΕΠΟ ιδρύθηκε το
1926, αλλά για πρώτη
φορά σε χρόνο… μηδέν έκανε τέτοια κωλοτούμπα
που θα ζήλευε και ο Ιωάννης
Μελισσανίδης.
Τη μία ο Βαγγέλης Γραμμένος
και η παρέα του έστελνε στις 10 Σεπτεμβρίου καταγγελία στις υπερκείμενες Αρχές για κυβερνητικές
παρεμβάσεις στο αυτοδιοίκητο της
Ομοσπονδίας και την άλλη, μόλις
δηλαδή διαπίστωσε ότι δεν… περνάνε αυτά στον Λευτέρη Αυγενάκη,
προχωρούσε σε πλήρη συμμόρφωση με τους νόμους του κράτους.
Το μπαϊράκι του προέδρου της
ΕΠΟ, κράτησε πολύ λίγο. Πίστευε
ότι ο Υφυπουργός Αθλητισμού θα
υποκύψει στις πιέσεις της αντιπολίτευσης, η οποία στηριζόμενη στο
κατά παραγγελία φιρμάνι της
FIFA, απαιτούσε αλλαγή της διάταξης που αφορούσε τις εκλογές
των Ομοσπονδιών.
Ο Βαγγέλης Γραμμένος έφτασε
στο σημείο να στείλει επιστολή
στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, να… μαζέψει τον Υπουργό του
«Επιτρέψτε μας να σας επισημάνουμε τον σαφή κίνδυνο της αναστολής ιδιότητας μέλους της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας από τη FIFA και την UEFA, γεγονός που θα επιφέρει ολέθριες
συνέπειες για το σύνολο του ελληνικού ποδοσφαίρου» ήταν η αναφορά του προέδρου της ΕΠΟ.
Ο Πρωθυπουργός όμως δεν
πάτησε την μπανανόφλουδα που
του πέταξε ο πρόεδρος της ΕΠΟ.
Έδειξε απόλυτη εμπιστοσύνη σε όσα έκανε και του είπε ο Λευτέρης
Αυγενάκης και το νομοσχέδιο έγινε την Πέμπτη νόμος του κράτους,
χωρίς αλλαγές στο χρόνο διεξαγωγής των εκλογών των Ομοσπονδιών.
H Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ αντί να επιμείνει στα… δίκαιά
της και να προασπιστεί το περίφημο αυτοδιοίκητο, μια μέρα μετά
την ψήφιση του νέου αθλητικού
νόμου, αποφάσισε να μεταθέσει
τις εκλογές από τις 9 Οκτωβρίου
για τις 23 Νοεμβρίου!
Πρόκειται για… άτακτη υποχώρηση που αναδεικνύει το υπόβαθρο των όσων έχουν χρίσει οι δύο
πλευρές το τελευταίο διάστημα με
τους αξιωματούχους της FIFA και
UEFA. Αν ο Γραμμένος πίστευε ότι
θα μπορούσε να πετύχει τον σκοπό
του και να εκθέσει τον Υφυπουργό Αθλητισμού, θα το έκανε με…
χίλια. Στον αντίποδα, αν ο Λευτέρης Αυγενάκης εκτιμούσε πως με
την ψήφιση του νέου αθλητικού
νόμου που αφορά και τις εκλογές
της ΕΠΟ, θα ρισκάριζε τη διεθνή
απομόνωση του ελληνικού ποδοσφαίρου με ένα Grexit, θα προχωρούσε σε αλλαγές.
Ο υφυπουργός Αθλητισμού έ-
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Η

Τους
παγίδευσαν
και τους
εξέθεσαν

Η κωλοτούμπα του αιώνα από τον πρόεδρο της ΕΠΟ που ξέχασε
αυτοδιοίκητα μόλις ψηφίστηκε το αθλητικό νομοσχέδιο και
άλλαξε την ημερομηνία των εκλογών. Τζάμπα οι καταγγελίες
και οι… ενημερώσεις σε βάρος του Λευτέρη Αυγενάκη

Βαγγέλης…
Μελισσανίδης
(Ιωάννης…)
μεινε αμετακίνητος επιμένοντας
μέχρι τέλους ότι οι αρχαιρεσίες σε
όλες τις Ομοσπονδίες θα πραγματοποιηθούν το δίμηνο Νοεμβρίου Δεκεμβρίου και μέχρι τις αρχές του
2021. Η εξέλιξη των πραγμάτων
τον δικαιώνει για την σκληρή πολιτική, που κράτησε, καθώς κατάφερε να περάσει τις θέσεις του.
Αυτοί που την πάτησαν ήταν οι
φίλοι του Βαγγέλη Γραμμένου
στον ΣΥΡΙΖΑ.
Ο μέχρι πρότινος τομεάρχης
αθλητισμού Βουλευτής Ν. Λέσβου και Αναπληρωτής Τομεάρχης Εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ
Γιάννης Μπουρνούς τοποθετήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής, επί του Αθλητικού Νομοσχε-

δίου τονίζοντας:
«Σήμερα είναι η UEFA που απειλεί με GREXIT. Ποιος σας διαβεβαιώνει ότι δεν θα ακολουθήσουν
κι άλλοι, που αντιλαμβάνονται τα
κίνητρά σας πίσω από τις ωμές και
ευθείες παρεμβάσεις σας στις εθνικές ομοσπονδίες;»
Οι απειλές για… Grexit ανήκουν
σε άλλες εποχές. Ο Γραμμένος και
η παρέα του έπαιξαν το χαρτί μέχρι
του σημείου που… κάηκαν. Η απόφαση της νέας ημερομηνίας
προήλθε από τα θεσμικά όργανα
του ποδοσφαίρου, αλλά ο πρόεδρος της ΕΠΟ αν ήθελε ας έκανε
και αλλιώς.
Η πρόταση για την αλλαγή στην
ημερομηνία των εκλογών της ΕΠΟ

έγινε από το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, Λεωνίδα Θωμαΐδη,
ο οποίος υποστήριξε ότι δεν θα
πρέπει η Ομοσπονδία να πάει παραπέρα την κόντρα με την κυβέρνηση και ότι οι τόνοι θα πρέπει να
πέσουν, κάτι που εκ του αποτελέσματος εισακούστηκε, όχι σαν κίνηση καλής θέλησης, καθώς ο πόλεμος της ΕΠΟ στον Υφυπουργό
Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη, ήταν πρωτοφανής, αλλά για να βγει
από το αδιέξοδό της.
Στην προκαθορισμένη γενική
συνέλευση της ΕΠΟ στις 9 Οκτωβρίου θα γίνει μόνο η εκλογή των
μελών των Πειθαρχικών Επιτροπών και έτσι θα καλυφθεί και το κενό, που υπάρχει στην Εφέσεων…

Για την επιστολή των
FIFA και UEFA, o
Λευτέρης Αυγενάκης
απάντησε από το
βήμα της Βουλής ότι
συνεργάζεται άριστα
με τις
συνομοσπονδίες και
ότι ζήτησε οι εκλογές
στις 49 Ομοσπονδίες
(μεταξύ των οποίων η
ΕΠΟ) να γίνουν από
τον Νοέμβριο μέχρι
τον Φεβρουάριο
προκειμένου να
αποφευχθεί ο
συγχρωτισμός λόγω
κορωνοϊού.
«Είμαστε πολύ
προσεκτικοί, συνεπείς,
σε απόλυτη
συνεργασία με FIFA,
UEFA την ΔΟΕ και
όλες τις διεθνείς
ομοσπονδίες των
αθλημάτων. Μας
ενδιαφέρει η Ελλάδα
να πάει μπροστά και
όχι να μένει στάσιμη,
εγκλωβισμένοι και να
κρυβόμαστε πίσω από
τα διάφορα τερτίπια
που επικαλούνται
διάφοροι», είπε
χαρακτηριστικά.
Κάποιοι στην
αντιπολίτευση
στηλίτευσαν τη θέση
αυτή και περίμεναν
εξελίξεις με νέες
απειλές από τις
υπερκείμενες
ποδοσφαιρικές Αρχές.
Οι προσδοκίες τους
διαψεύστηκαν, καθώς
οι πολιτικοί φίλοι
τους στο ποδόσφαιρο,
τους παγίδευσαν και
τους εξέθεσαν.
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Ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ καλούνται να σηκώσουν
το… κάρο της βαθμολογίας της χώρας στην UEFA

Η αξία των
ελληνικών
ομάδων
O Ολυμπιακός
εξακολουθεί και αυτή
τη σεζόν να είναι η
ελληνική ομάδα με τη
μεγαλύτερη αξία,
σύμφωνα με την
ιστοσελίδα
transfermarkt.de,
φτάνοντας τα 86,75
εκατ. ευρώ (από
89,90 την περασμένη
σεζόν), μπροστά από
τον ΠΑΟΚ (58,30 από
65,25) και την ΑΕΚ
(33,80 από 44,30).
Ο Παναθηναϊκός, που
ήταν στην τέταρτη
θέση της κατάταξης
με μόλις 16,98 εκατ.
ευρώ, τώρα
εξακολουθεί στην
ίδια θέση αλλά με
22,43 εκατ. ευρώ
εκτιμώμενη αξία.
Από εκεί και πέρα
βρίσκονται: Άρης 11,43, Ατρόμητος 11,30, ΟΦΗ - 9,63,
Αστέρας Τρίπολης 9,23, Παναιτωλικός 7,75, ΑΕΛ - 6,65,
Βόλος-6,63, Απόλλων
Σμύρνης - 5,85,
Λαμία-5,70, ΠΑΣ
Γιάννινα - 5,53.

Κύπελλα Ευρώπης:
Ένα βήμα μπρος
και δύο πίσω για τις
ελληνικές ομάδες
Toυ Μανώλη Δράκου
ια χαρά και δυο λύπες για το ελληνικό
ποδόσφαιρο που πασχίζει να ξεκολλήσει
από τις τελευταίες θέσεις στη
βαθμολογία της UEFA και να μην
παίζει από τη νέα περίοδο με τέσσερις, αλλά με πέντε ομάδες στις
ευρωπαϊκές
διοργανώσεις.
Πράγμα που με τα σημερινά δεδομένα φαίνεται πολύ δύσκολο…

Μ

Ο ΠΑΟΚ με τη νίκη πρόκριση επί
της Μπενφίκα έφερε βαθμούς στο
ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά οι αποκλεισμοί του Άρη από την Κόλος
Κοβαλίνκα και του ΟΦΗ από τον
Απόλλωνα Λεμεσού προκάλεσαν
δυο βήματα προς τα πίσω…
Η Ελλάδα παραμένει 18η με
21.700 πόντους, ενώ η Ελβετία
που βρίσκεται μια θέση πάνω έχει 22.475 βαθμούς. Το μόνο θετικό σε όλη την ιστορία είναι πως
από την 18η θέση και μέχρι την
28η τα εισιτήρια για τα Ευρωπαϊκά Κύπελλα παραμένουν τα ίδια, κάτι που σημαίνει ότι δεν…
κινδυνεύουμε να χάσουμε κι άλλα εισιτήρια και θα παίζουμε με

τέσσερις ομάδες. Όχι λιγότερες.
Δηλαδή, ο πρωταθλητής στον
1ο προκριματικό γύρο του
Champions League, ο δεύτερος,
ο τρίτος και ο Κυπελλούχος στον
2ο προκριματικό γύρο του
Europa Conference League, ενώ για το Europa League η χώρα μας δεν θα έχει ομάδα.
Η επόμενη εβδομάδα είναι εξαιρετικά καθοριστική, καθώς Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ ρίχνονται στη μάχη των ευρωπαϊκών
Κυπέλλων. Ο Ολυμπιακός με τον
ΠΑΟΚ για τα προκριματικά του
Champions League (play off)
και η ΑΕΚ για το Europa League.
Ο Ολυμπιακός θα παίξει με την

Ομόνοια σε διπλές αναμετρήσεις
για την είσοδο στους ομίλους του
Champions League. Η Ομόνοια απέκλεισε τον Ερυθρό Αστέρα στα
πέναλτι με 4-2 (1-1 κ.α.) και θα
βρεθεί στον δρόμο του Ολυμπιακού. Τα παιχνίδια θα είναι διπλά, με
τον Ολυμπιακό να υποδέχεται την
επόμενη Τετάρτη (23/9) στο «Καραϊσκάκης» την Ομόνοια, ενώ στις
29/9 θα πραγματοποιηθεί η ρεβάνς στην Κύπρο. Η ομάδα του Χένινγκ Μπεργκ μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι που κρίθηκε
στα πέναλτι, έβγαλε νοκ-άουτ τον
Ερυθρό Αστέρα και έπεσε πάνω
στους πρωταθλητές Ελλάδας.
Ο Oλυμπιακός τέθηκε αντιμέ-

τωπος συνολικά οκτώ φορές απέναντι σε ομάδες από την Κύπρο. Οι «ερυθρόλευκοι» μετρούν
δύο προκρίσεις, έναν αποκλεισμό και ένα… συναπάντημα σε
φάση ομίλων. Από αυτές τις οκτώ αναμετρήσεις, πέτυχε τέσσερις νίκες, μια ισοπαλία, τρεις ήττες και γκολ 9 υπέρ-10 κατά.
Ο ΠΑΟΚ θα βρει στον δρόμο
του την Κρασνοντάρ του Μάρκους Μπεργκ σε διπλά παιχνίδια. Πέρσι, ο Ολυμπιακός με δυο
νίκες (4-0, 2-1) κατάφερε να την
αφήσει εκτός διοργάνωσης. Φέτος σε έξι ματς έως τώρα στη ρωσική λίγκα η Κρασνοντάρ μετράει
δύο νίκες, δύο ισοπαλίες και δύο
ήττες, όντας στην 11η θέση της
βαθμολογίας με οκτώ βαθμούς
αλλά και ένα ματς λιγότερο μιας
και το παιχνίδι με την Ρότορ αναβλήθηκε καθώς βρέθηκαν αρκετοί παίκτες της αντιπάλους της
θετικοί στον κορωνοϊό. Πέρσι, έμεινε νωρίς πίσω στη μάχη του
τίτλου, ενώ δεν μπόρεσε να πάρει και τη 2η θέση που οδηγεί απευθείας στους ομίλους.
Ο πρώτος αγώνας θα γίνει
στο Κρασνοντάρ στις 22 Σεπτεμβρίου, ενώ το δεύτερο ματς θα
διεξαχθεί στην Τούμπα στις 30
Σεπτεμβρίου για τον ΠΑΟΚ ο οποίος θα επιδιώξει να μπει για
πρώτη φορά στη φάση των ομίλων του Champions League.
Η ΑΕΚ θα κληθεί να αντιμετωπίσει την Σεντ Γκάλεν στην Ελβετία για τον Γ’ προκριματικό γύρο
του Europa League.
Οι Ελβετοί εκκινούν τις υποχρεώσεις τους στην Ευρώπη από αυτόν τον γύρο, όπως και η
Ένωση. Πρόκειται για μια νεανική ομάδα, με χαμηλό μέσο όρο
ηλικίας (23,3), καθώς ο μόνος
ποδοσφαιριστής που είναι άνω
των 30 ετών είναι ο Βίνσεντ
Ρούλι, και αυτός μόλις 32. Στη
Σεν Γκάλεν ανήκει ο 18χρονος ομογενής Λεωνίδας Στεργίου.
Η Σεντ Γκάλεν την περσινή σεζόν τερμάτισε δεύτερη στο πρωτάθλημα πίσω από τη Γιουνγκ
Μπόις, αφήνοντας πίσω της τη
Βασιλεία. Είναι η τρίτη αναμέτρηση της ΑΕΚ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις με ελβετική ομάδα μετά τις προκρίσεις επί της Σιόν στον
πρώτο γύρο του Κυπέλλου Κυπελλούχων 1995-96 (2-0 εντός
έδρας, 2-2 εκτός έδρας) και επί
της Γκρασχόπερς στον τρίτο προκριματικό γύρο του UEFA
Champions League 2003-04 (ήττα με 1-0 εκτός έδρας, νίκη με 3-1
εντός έδρας). Έχει κατακτήσει δύο
Πρωταθλήματα Ελβετίας (1904,
2000) ένα Κύπελλο (1968-69) και
ένα Λιγκ Καπ (1978).
Το παιχνίδι είναι μονό και θα
γίνει την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου.
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Στεγνό «όχι» του Βέμπερ σε εμπάργκο
ευρωπαϊκών όπλων προς την Τουρκία
Όταν στα μέσα Οκτωβρίου του 2018 η Ν.Δ. «έσπρωχνε» την υποψηφιότητα Μάνφρεντ Βέμπερ για την προεδρία της Κομισιόν, ο τότε αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Κυριάκος Μητσοτάκης, έκανε λόγο για μια «άκρως συμβολική αλλά και ουσιαστική κίνηση», με προφανή στόχο την «όσο το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση των εθνικών συμφερόντων». Σχεδόν
δύο χρόνια μετά φαίνεται τελικά ότι οι συμμαχίες δεν είναι τόσο προφανείς όσο ήθελε να πιστεύει ο νυν πρωθυπουργός.
Κι αυτό γιατί στο παραπέντε μιας έκτακτης Συνόδου Κορυφής με την Τουρκία ψηλά στην ατζέντα, η Ελλάδα είδε τον επικεφαλής των ευρωβουλευτών του ΕΛΚ, Μ. Βέμπερ, μαζί με τους Γερμανούς ευρωβουλευτές του κόμματος, να καταψηφίζουν την τροπολογία για εμπάργκο όπλων από τους 27 της Ε.Ε. προς στην Τουρκία που θα ασκούσε πίεση στην Άγκυρα. Προφανώς ο κ. Βέμπερ σκέφτηκε την… πίεση που θα ανέβαζαν οι σχεδόν 4.000.000 Τούρκοι που είναι πολιτογραφημένοι Γερμανοί, με τους μισούς εξ αυτών να ψηφίζουν στις γερμανικές κάλπες, όντες στην πλειοψηφία τους «ταγμένοι» Ερντογανικοί!!! Για την ιστορία να πούμε ότι την επίμαχη τροπολογία έβαλαν στο τραπέζι οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές και Δημοκράτες με τον Νίκο Ανδρουλάκη και έλαβε στην Ολομέλεια σημαντική πλειοψηφία 524 ψήφων.

Στον ΣΥΡΙΖΑ θέλουν από τον Ιβάν
να μετατρέψει το Open σε «Αυγή»
Στην Κουμουνδούρου, όπως μαθαίνω, έχουν ενοχληθεί που ο τηλεοπτικός
σταθμός Open του Ιβάν
Σαββίδη διατηρεί ισορροπίες και δεν στηρίζει ανοιχτά τον ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα
που ανέλαβε ο Τζανακόπουλος γραμματέας του
ΣΥΡΙΖΑ, έχει ως αποστολή να πείσει τον ομογενή
μεγαλοεπιχειρηματία να
κάνει στροφή και να βγει
αντιπολιτευτικά, όπως είχε κάνει ο ΣΚΑΪ επί ημερών ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, ο
κ. Τζανακόπουλος ελπίζει
ότι θα τα καταφέρει επειδή είχε συνάψει άριστες
σχέσεις με δεξιά και αριστερά χέρια του Ιβάν Σαββίδη από την εποχή που ήταν κυβερνητικός εκπρόσωπος. Φυσικά, από τότε έχουν αλλάξει πολλά. Και το σημαντικότερο, ο κ. Σαββίδης το σκέφτεται εάν χρειάζεται να συνεχίζει το επιχειρείν στα ΜΜΕ. Επίσης, δεν έχει προβλήματα με την κυβέρνηση για να το
παίξει αντιπολίτευση. Ας μην ξεχνάμε ότι ο ΣΚΑΪ έγινε η φωνή της αντιπολίτευσης επί
ΣΥΡΙΖΑ, καθώς η κυβέρνηση Τσίπρα είχε στοχοποιήσει τον Αλαφούζο.

Μηχανισμός και με εκτός Ν.Δ.
από Γεραπετρίτη και Θεοδωρικάκο
Τις επόμενες εθνικές εκλογές έχουν πλέον στο μυαλό τους, πέραν των
καθημερινών τους υποχρεώσεων, ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος
Γεραπετρίτης και ο υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος.
Και οι δύο έχουν εκλεγεί με το ψηφοδέλτιο Επικρατείας της Ν.Δ., και
τώρα θα κατέλθουν στη μάχη του σταυρού. Ο Γεραπετρίτης έχει βάλει
πλώρη για την Α΄ Πειραιώς και Νήσων, και ο Θεοδωρικάκος για τον
Νότιο Τομέα της Β΄ Αθήνας. Ήδη στήνουν μηχανισμό με δημάρχους κι
άλλα τοπικά στελέχη. Και ο μηχανισμός και των δύο περιλαμβάνει και
πολλούς εκτός Ν.Δ.

Αντικατάσταση ζήτησε
ο Μπογδάνος

Την αντικατάσταση του γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Ν.Δ., Σταύρου Καλαφάτη, ζήτησε επί
της ουσίας ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος μετά το φιάσκο της μη άρσης της ασυλίας του Παύλου Πολάκη.
«Για τη μη ψήφιση της άρσης ασυλίας Πολάκη από την
Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας δεν υπάρχει δικαιολογία. Υπάρχουν ευθύνες, που πρέπει να αποδοθούν», έγραψε
στο twitter ο βουλευτής της Ν.Δ.

«Βαποράκι»
στα τρολάκια
ο Σκουρλέτης
Με πολύ άγχος ξεκίνησε ως
κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ο Πάνος Σκουρλέτης. Έτσι έφαγε αμάσητο ό,τι του
πλάσαραν διάφορα τρολάκια
της Κουμουνδούρου. Βγήκε,
λοιπόν, ο Πάνος των βορείων
προαστίων και κατήγγειλε
μέσω τηλεοπτικής εκπομπής ότι αναβλήθηκαν προγραμματισμένα χειρουργεία στο πολύ σημαντικό αντικαρκινικό-ογκολογικό νοσοκομείο, τον Άγιο Σάββα,
διότι δεν υπήρχαν τεστ για τον κορωνοϊό.
Και παρά το γεγονός ότι ο διοικητής της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ) Αττικής, Παναγιώτης Στάθης, διέψευσε κατηγορηματικά την καταγγελία, ο κ.
Σκουρλέτης ούτε έδωσε συνέχεια στο θέμα, ούτε φυσικά και ζήτησε συγγνώμη. Αρκέστηκε απλά να κάνει
το βαποράκι στα τρολάκια.

ΓΡΑΦΕΙ Ο

Κίτσος ο κοριός
Πυρ και μανία με την Κεραμέως
οι επιστήμονες της επιτροπής
Μαθαίνω ότι υπάρχουν πολλά παράπονα από την επιτροπή των επιστημόνων,
που δεν δείχνουν ιδιαίτερη προθυμία να συνεργαστούν εκ νέου με τη Νίκη
Κεραμέως. Κι όπως μαθαίνω ότι είπαν στον Βασίλη Κικίλια, έχουν πολύ κακή εμπειρία από τη συνεργασία με την υπουργό Παιδείας για τα πρωτόκολλα
που αφορούν στη λειτουργία των σχολείων. Αυτό που είπαν στον Κικίλια ήταν
ότι η Κεραμέως επέμενε στην άποψή της, λες και είναι γιατρός, ενώ υποτιμούσε τις γνώμες και τις προειδοποιήσεις των ειδικών και… δεν σήκωνε και
πολλά-πολλά. Απλά κάποιοι (όχι ο Τσιόδρας, λόγω ευγένειας) μετέφεραν τα
παράπονά τους και στο Μαξίμου.

Σε ειδικές
αποστολές
ο Δημητριάδης με
τους βουλευτές
της Ν.Δ.

Αναζητούν τον πρώην
υπουργό που
το έπαιξε «γύπας»
στη Χαριλάου Τρικούπη
Θέμα έχει γίνει στο Κίνημα Αλλαγής μία συνέντευξη της Ζέφης
Δημαδάμα, η οποία κατήγγειλε
σεξουαλική παρενόχληση!
Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος
Τύπου του Κινήματος Αλλαγής
και αντιπρόεδρος Γυναικών του
Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος δήλωσε μεταξύ άλλων:
«Ναι, έχω δεχθεί σεξουαλική παρενόχληση και ήταν μια κάκιστη εμπειρία. Περίπου μία δεκαετία πριν,
στα πρώτα βήματά μου στην πολιτική, πρώην υπουργός του ευρύτερου
προοδευτικού χώρου, καθώς ανεβαίναμε μαζί να επισκεφθούμε το πολιτικό γραφείο συναδέλφου για μια
κομματική συνάντηση, θεώρησε ότι
ήταν η κατάλληλη στιγμή να εκφράσει επιθετικά την ερωτική του διάθεση, παρενοχλώντας με στο ασανσέρ!
»Αιφνιδιάστηκα πραγματικά, αντέδρασα, τον έσπρωξα, βγήκα από το ασανσέρ και ανέβηκα τρέχοντας με τα πόδια. Θα με ρωτήσετε γιατί δεν το κατήγγειλα
τότε. Δεν το κατήγγειλα γιατί φοβήθηκα, γιατί τρόμαξα». Όπως γίνεται αντιληπτό, με βάση τις καταγγελίες της κας Δημαδάμα, ο υπουργός ήταν της
κυβέρνησης Γιώργου Παπανδρέου. Οπότε, πολλοί στη Χαριλάου Τρικούπη αναζητούν ποιος ήταν αυτός που το έπαιξε… γύπας. Το μυαλό όλων πάει σε κάποιον που έχει πάρει μεταγραφή, αλλά δεν θα σας πως σε
ποιο κόμμα.

Ειδικές αποστολές
ξεκίνησε ο Γρηγόρης
Δημητριάδης, ο οποίος
ατύπως έχει αναλάβει
και υπεύθυνος της
Κοινοβουλευτικής
Ομάδας, καθώς ο
Σταύρος Καλαφάτης έχει
περιπέσει σε δυσμένεια,
μετά το φιάσκο με την
ψηφοφορία για την
άρση της ασυλίας του
Πολάκη. Έτσι, ο
διευθυντής του
Πολιτικού Γραφείου του
πρωθυπουργού έχει
επικοινωνήσει με όλους
τους βουλευτές που
απουσίασαν από την
ψηφοφορία για να τους
εκφράσει τη δυσφορία
του Κυριάκου
Μητσοτάκη. Επίσης,
όπως μαθαίνω, θα
επαναλάβει τα δείπνα σε
διάφορες ταβέρνες των
Αθηνών και όχι μόνο
στον «Καραβίτη» στο
Παγκράτι, όπως έγινε
προ ημερών με
βουλευτές από την
περιφέρεια. Κάτι που
δημοσιοποιήθηκε, καθώς
όλοι οι συμμετέχοντες
πόζαραν χαμογελαστοί
στον φωτογραφικό
φακό.

Η κρητική αλληλεγγύη
του Κεγκέρογλου με
την ασυλία του Πολάκη
Έμπλεξαν τις γραμμές τους στο ΚΙΝΑΛ με το θέμα
της άρσης ασυλίας του Παύλου Πολάκη και στο
επίκεντρο πολλών επικριτών εντός της Χαριλάου Τρικούπη βρίσκεται πλέον ο γραμματέας της
Κ.Ο., Βασίλης Κεγκέρογλου. Κάτι που ανάγκασε το κόμμα να εκδώσει ανακοίνωση με δήλωση
της Φώφης Γεννηματά, ότι ο βουλευτής από το
Ηράκλειο απολαμβάνει της εμπιστοσύνης της ηγεσίας. Η γραμμή του Κεγκέρογλου ήταν για «παρών». Κι όμως, οι Ανδρέας Λοβέρδος, Νάντια
Γιαννακοπούλου και Χρήστος Γκόγκας ψήφισαν υπέρ της άρσης της ασυλίας του Παύλου
Πολάκη. Κάτι που στη Χαριλάου Τρικούπη θεωρούν απόλυτα φυσιολογικό, καθώς ο Πολάκης
ουκ ολίγες φορές χρησιμοποιούσε χυδαίο τρόπο
για να απαξιώσει το ΠΑΣΟΚ και τα στελέχη του.
Οπότε, ουδείς κατάλαβε για ποιο λόγο κράτησε
αυτήν τη στάση ο Κεγκέρογλου. Ίσως θεώρησε
πιο σημαντική την κρητική αλληλεγγύη.

Μόνο θέματα της Θεσσαλονίκης
στο δείπνο του πρωθυπουργού
Σε ένα δείπνο με συμβολισμό παρακάθισε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης, την παραμονή της ομιλίας του στο φόρουμ
που αντικατέστησε τη ΔΕΘ που ματαιώθηκε λόγω της πανδημίας. Την περασμένη Παρασκευή ο πρωθυπουργός συνέφαγε στο εστιατόριο του ξενοδοχείου Electra Palace,
στην πλατεία Αριστοτέλους, με τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνο Ζέρβα, τον περιφερειάρχη Κεντρικής
Μακεδονίας, Απόστολο Τζιτζικώστα, τον πρόεδρο του
ΣΕΤΕ, Γιάννη Ρέτσο, τον πρύτανη του ΑΠΘ, Νίκο Παπαϊωάννου, και τον πρόεδρο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδας, Αθανάσιο Σαββάκη. Οι πληροφορίες
μου αναφέρουν ότι συζητήθηκαν μόνο θέματα που αφορούν κατά πρώτο λόγο τη Θεσσαλονίκη, ενώ αναφέρθηκαν και ζητήματα της Βόρειας Ελλάδας.
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Υπήρξε συνεννόηση
του Χρυσοχοΐδη με το Μαξίμου
Όταν κάηκε η Μόρια, κάποιοι εντός της κυβέρνησης θεώρησαν σωστό να αφήσουν υπονοούμενα ότι η φωτιά ήταν προϊόν εντολών από Τούρκους πράκτορες. Μάλιστα,
τέτοιου είδους διαρροές φαίνεται ότι άρεσαν και στο υπουργείο Μεταναστευτικής
Πολιτικής. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, υπουργός Προστασίας του Πολίτη, έγινε έξαλλος όταν έμαθε τις προαναφερθείσες διαρροές κι έτσι από βήματος Βουλής ξεκαθάρισε ότι «δεν υπάρχουν στοιχεία για εμπρησμό από ξένες δυνάμεις». Με τον τρόπο αυτό έστειλε παντού το μήνυμα ότι δεν θα υποστήριζε τέτοιες θεωρίες. Κι αυτό διότι
τότε θα ανέκυπτε αβίαστα το εξής ερώτημα: «Εάν αλώνιζαν όντως ξένοι πράκτορες στη Λέσβο, τότε στην ΕΥΠ τι έκαναν και δεν τους πήραν χαμπάρι;» Εδώ θα πρέπει να αποκαλύψω ότι προηγουμένως είχε συνεννοηθεί με το Μαξίμου.

Αναζητεί Αμερικάνο επενδυτή
για τα ναυπηγεία ο Πάιατ
Με όποιους κι εάν συναντάται
τις τελευταίες ημέρες ο Τζέφρι
Πάιατ, μάλλον μπερδεύει τους
συνομιλητές του. Κι αυτό διότι
αναγνωρίζει μεν τα ελληνικά
δίκαια, καταδικάζει την τουρκική επιθετικότητα, αλλά το
βλέπει από διαφορετική οπτική
γωνία. Αποδίδει εξαιρετική σημασία στη γερμανική προσπάθεια για την αποφυγή των εντάσεων στο Αιγαίο και εκθειάζει ιδιαιτέρως τις πρωτοβουλίες της Άνγκελας Μέρκελ για
την επανάληψη των διερευνητικών επαφών προκειμένου να
αποτραπεί το ενδεχόμενο θερμού επεισοδίου και να διαμορφωθούν προϋποθέσεις για την
έναρξη του διαλόγου. Αντιθέτως, αφήνει υπονοούμενα για
τον Εμανουέλ Μακρόν, στον οποίο αποδίδει εμπορικές προθέσεις. Αυτό που ενδιαφέρει
περισσότερο τον Αμερικάνο πρέσβη είναι η κινέζικη διείσδυση στην Ελλάδα. Γι’ αυτό και
έχει ξεκινήσει ο ίδιος έρευνες για να βρει Αμερικάνο επενδυτή για τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά και Ελευσίνας, απλά για να μην πέσουν σε κινεζικά χέρια και ενισχυθεί η παρουσία του Πεκίνου στην Ελλάδα.

Τζάμπα τα νέα ψώνια για
την ορκωμοσία στη Βουλή
Άρχισαν οι γκρίνιες στους Οικολόγους-Πράσινους, που βλέπουν η συμφωνία
τους με τον ΣΥΡΙΖΑ να καταρρέει. Ο πρώην πρωθυπουργός τούς είχε υποσχεθεί
ότι τον Σεπτέμβριο του 2020 θα παραιτηθεί ο Αλέκος Φλαμπουράρης από
βουλευτής Επικρατείας και τη θέση του θα έπαιρνε η Κατερίνα Ανδρικοπούλου-Σακοράφα, που ήταν στην 5η θέση του ψηφοδελτίου Επικρατείας. Όπως
μαθαίνω, η οικολόγος βουλευτής είχε παραγγείλει και νέα ρούχα για την ορκωμοσία της, αλλά βλέπω να μην τα φορά στη Βουλή. Μπορεί βέβαια να τα φορέσει
σε ένα σωρό άλλες εκδηλώσεις. Γιατί ο Φλαμπουράρης είναι θεσμός και με
τους θεσμούς δεν παίζεις. Για μία ακόμη φορά, ο Τσίπρας βρήκε κορόιδα.

Θα φάει πάλι
τα μουστάκια του το δίδυμο
Ραγκούσης-Τζάκρη

Τελικά, ο Τσίπρας πρέπει να έχει σατανικό μυαλό. Ο πρόεδρος Αλέξης έβαλε την Τζάκρη (ναι, τη γνωστή Θεοδώρα της Πέλλας) αναπληρώτρια τομεάρχη Εξωτερικών, με αντικείμενο τον απόδημο ελληνισμό και το εξωτερικό εμπόριο. Και ανέθεσε την εποπτεία και αυτού του
τομέα στον Γιάννη Ραγκούση (αναλαμβάνει 3ος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, πίσω από Τσακαλώτο και
Σκουρλέτη). Ο Γιάννης της Πάρου ανέλαβε την ευθύνη
των τομέων Δημοσίας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και
Δικαιοσύνης – Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων. Δηλαδή, εάν θέλει κάτι να φέρει στη Βουλή η Θεοδώρα, θα πρέπει πρώτα να ρωτά τον Γιάννη. Ας μην ξεχνάμε ότι την εποχή που και οι δύο ήταν στην κυβέρνηση
του Γιώργου Παπανδρέου είχαν φάει τα… μουστάκια
τους. Ο Ραγκούσης και πάλι ήταν προϊστάμενός της (υπουργός Εσωτερικών ο Γιάννης, υφυπουργός Εσωτερικών με αρμοδιότητα τη Βόρεια Ελλάδα η Θεοδώρα) και
«σκοτώθηκαν» για τον «Καλλικράτη». Τότε η κα Τζάκρη θέλησε να επιβάλει τις δικές της απαιτήσεις όσον
αφορά στον νομό της Πέλλας. Αυτό προκάλεσε την αντίδραση των συναδέλφων της βουλευτών στην περιοχή και ιδιαιτέρως του Βασίλη Γιουματζίδη. Ο τότε βουλευτής του ΠΑΣΟΚ είχε γίνει έξαλλος με τη συμπεριφορά της και είχε ζητήσει συνάντηση με τον Ραγκούση. Η
συνάντηση έγινε με παριστάμενους πολιτικούς και διοικητικούς προϊσταμένους. Η κα Τζάκρη επέμενε στην
πρότασή της, κάτι που προκάλεσε την έντονη αντίδραση
του πρώην υπουργού. Τελικά, η Πέλλα μοιράστηκε διαφορετικά απ’ ό,τι η Τζάκρη επιθυμούσε, κάτι που όπως
φάνηκε στη συνέχεια δεν μπόρεσε να συγχωρέσει τον
πρώην υπουργό, για τον οποίο έκτοτε δεν είχε να πει ποτέ κάποιο κολακευτικό λόγο. Μάλιστα, τον Μάρτιο του
2012, όταν ο Ραγκούσης έκανε λόγο για λογική διαχωρισμών στο ΠΑΣΟΚ, η Θεοδώρα έκανε την ακόλουθη
δήλωση: «Ο Γιάννης Ραγκούσης δεν είναι τίποτα άλλο,
παρά ένας κηπουρός του Παπανδρέου, ένας κατ’ απονομή
υπουργός που δεν κρίθηκε ποτέ από τον λαό». Δεν πρόκειται να πλήξουμε με τον ΣΥΡΙΖΑ.
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• Πλήθος υπουργών, τραπεζιτών, πρώην υπουργών και καθηγητών
θα δώσουν το «παρών» στο διαδικτυακό συνέδριο που διοργανώνει το
τριήμερο 21-23 Σεπτεμβρίου ο «Κύκλος Ιδεών» του Ευάγγελου Βενιζέλου

Κύκλος «σοφών»
για την Ελλάδα
μετά(;) την πανδημία
Το τέταρτο ετήσιο συνέδριό του
διοργανώνει διαδικτυακά το
think tank του Ευάγγελου Βενιζέλου «Κύκλος Ιδεών για την Εθνική Ανασυγκρότηση». Τίτλος του
φετινού συνεδρίου που θα διεξαχθεί 21-23 Σεπτεμβρίου είναι: «Η
Ελλάδα Μετά(;) την Πανδημία».

Σ

Φ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ

ΑΙΟΣ

Γ. ΡΕΤΣΟΣ

Γ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ

Επιμέλεια: Χρήστος Αγγελόπουλος

Ό

πως τονίζεται μεταξύ άλλων
από τον Κύκλο Ιδεών, «το
φετινό συνέδριο του Κύκλου Ιδεών δεν είναι συνεπώς απλώς
η συνέχεια των τριών προηγούμενων. Η Ελλάδα αναζητά το Μετά την οικονομική κρίση 2008-2018 και το Μετά την πανδημία που η διεθνής επιστημονική κοινότητα
δεν είναι ακόμη σε θέση να πει με βεβαιότητα
ή έστω με ισχυρή πιθανολόγηση πώς θα εξελιχθεί υγειονομικά. Η Ελλάδα μετά την πανδημία χωρίς να ξέρουμε πότε ακριβώς και υπό
ποιες συνθήκες θα έρθει αυτό το Μετά».
Σύμφωνα με το πρόγραμμα, στο διαδικτυακό συνέδριο θα συζητήσουν τα πλείστα θέματα σημαντικές προσωπικότητες
της πολιτικής, τραπεζίτες, παραγωγικοί φορείς και η εθνική ομάδα της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας, καθώς θα λάβουν
μέρος και θα καταθέσουν τις απόψεις τους
πληθώρα καθηγητών.
Στο συνέδριο θα μετάσχουν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Παναγιώτης Πικραμμένος, ο υπουργός Επικρατείας
Γιώργος Γεραπετρίτης και ο υφυπουργός
Εργασίας Πάνος Τσακλόγλου. Το «παρών» θα δώσουν (διαδικτυακά εννοείται)
και ο διοικητής της ΤτΕ Γιάννης Στουρνάρας και ο Έλληνας Επίτροπος Μαργαρίτης Σχοινάς, όπως επίσης και πληθώρα πρώην υπουργών. Το συνέδριο του Κύκλου Ιδεών θα ολοκληρωθεί στις 23 Σεπτεμβρίου με τη συζήτηση του Ευάγγελου

ΟΣ
ΕΥ. ΒΕΝΙΖΕΛ

Βενιζέλου με τον Παύλο Τσίμα με θέμα
«Η εξωτερική πολιτική και η πολιτική ασφάλειας και άμυνας, κρίσιμη παράμετρος
για την Ελλάδα Μετά».
Ακόμη θα μετάσχουν οι Παναγής Παναγιωτόπουλος (Επίκουρος Καθηγητής,
Πανεπιστήμιο Αθηνών), Βάλλια Αρανίτου (Αν. Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Επιστημονική Διευθύντρια, ΙΝΕΜΥΕΣΕΕ), Βασίλης Βαμβακάς (Αν. Καθηγητής, ΑΠΘ), Νίκος Δεμερτζής (Καθηγητής Πολιτικής Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Διευθυντής και Πρόεδρος του ΔΣ του ΕΚΚΕ), Κυριάκος Σουλιώτης (Αν. Καθηγητής Πολιτικής Υγείας,
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου), Πέτρος
Παπασαραντόπουλος (Συγγραφέας - Αναλυτής), Γιάννης Βούλγαρης (Ομότιμος
Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο), Βίβιαν Ευθυμιοπούλου (Αρθρογράφος,
Εκδότης του FACT News), Λευτέρης Κουσούλης (Πολιτικός Επιστήμονας), Νίκος
Μαραντζίδης (Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας), Τά-

ΕΥ. ΜΥΤΙΛΗΝ

κης Παππάς (Πολιτικός Επιστήμονας,
Πανεπιστήμιο του Ελσίνκι, Συγγραφέας),
Χρήστος Χωμενίδης (Συγγραφέας), Κώστας Μενουδάκος (Επίτιμος Πρόεδρος
ΣτΕ, Πρόεδρος ΑΠΔΠΧ), Ιωάννης Σαρμάς (Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου), Μαίρη Ειρήνη Σαρπ (Πρόεδρος του
Συμβουλίου της Επικρατείας), Βασίλης
Σκουρής (πρώην Πρόεδρος του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ομότιμος
καθηγητής ΑΠΘ), Γιώργος Ζανιάς (Πρόεδρος του ΔΣ, Eurobank AE, πρώην Υπουργός Οικονομικών, Καθηγητής ΟΠΑ),
Γιώργος Προκοπάκης (Σύμβουλος Επιχειρήσεων), Απόστολος Ταμβακάκης
(Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος,
EOS Capital Partners), Δημήτρης Τσομώκος (Καθηγητής Οικονομικών, Πανεπιστήμιο Οξφόρδης), Γκίκας Χαρδούβελης (Senior Independent Director Εθνική
Τράπεζα της Ελλάδος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, πρώην Υπουργός Οικονομικών), Νίκος Βέττας (Γενικός Διευθυντής στο ΙΟΒΕ, αναπληρωτής Πρόεδρος

της Επιτροπής Σχεδίου Ανάπτυξης για την
Ελληνική Οικονομία, Καθηγητής), Ειρήνη Χρυσολωρά (Δημοσιογράφος), Δήμητρα Καδδά (Δημοσιογράφος), Γιώργος Βερνίκος (Πρόεδρος ΟΚΕ & Γενικός
Γραμματέας ΣΕΤΕ), Γιώργος Γιαννούσης
(πρώην Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ), Γιάννης Καλογήρου (Ομότιμος Καθηγητής Τεχνολογικής
Οικονομικής & Βιομηχανικής Στρατηγικής,
ΕΜΠ), Κώστας Καρτάλης (Καθηγητής,
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μέλος του Οργάνου των Ηνωμένων Εθνών για την Εφαρμογή της Σύμβασης για το Κλίμα), Αλέκος
Κρητικός (πρώην Γ.Γ., Υπουργείο Ανάπτυξης, Υπουργείο Εσωτερικών), Πέτρος
Καβάσαλης (Αν. καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Πρόεδρος του ΔΣ, Κύκλος Ιδεών), Αχιλλέας Γραβάνης (Καθηγητής,
Πανεπιστήμιο Κρήτης, ερευνητής ΙΤΕ),
Χρήστος Δερβένης (Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Αντιπρόεδρος ΔΣ, Κύκλος
Ιδεών), Εβίκα Καραμαγκιώλη (Νομικός,
PhD, Επ. Συνεργάτης, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ - Διδάσκουσα, Τμήμα Επικοινωνίας
και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, ΕΚΠΑ),
Μανώλης Κέλλης (Professor of
Computer Science at MIT, Ιnstitute
Member of the Broad Institute of MIT and
Harvard), Γιώργος Παυλάκης (MD, PhD,
Γιατρός-Ερευνητής, USA), Θεόδωρος
Τρύφων (Πρόεδρος ΠΕΦ, Συνδιευθύνων
Σύμβουλος ΕΛΠΕΝ), Φωκίων Καραβίας
(Διευθύνων Σύμβουλος, Eurobank), Ευάγγελος Μυτιληναίος (Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, MYTILINEOS),
Γιάννης Ρέτσος (Πρόεδρος ΣΕΤΕ, CEO
Electra Hotels & Resorts), Γιάννης Κουτσομύτης (αναλυτής), Μαργαρίτα Κατσίμη (Καθηγήτρια στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και μέλος της συγγραφικής ομάδας της έρευνας), Φαίη Μακαντάση (Senior Research Analyst της διαΝΕΟσις), Θανάσης Τσαυτάρης (πρώην
Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Ομότιμος Καθηγητής), Γιάννης Μανιάτης
(πρώην Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αν. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο
Πειραιώς), Τάσος Γιαννίτσης (Ομότιμος
Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, πρώην Υπουργός), Μιλτιάδης Νεκτάριος (Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς), Άννα
Διαμαντοπούλου (Πρόεδρος του Δικτύου για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και
την Ευρώπη, πρώην Επίτροπος ΕΕ - πρώην Υπουργός), Μαρία Δεμερτζή (Αναπληρώτρια Διευθύντρια, Bruegel, Βρυξέλλες), Δημήτρης Κούρκουλας (πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών και Πρέσβης της
ΕΕ), Γιώργος Παγουλάτος (Γενικός Διευθυντής ΕΛΙΑΜΕΠ, Καθηγητής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), Μαργαρίτης
Σχοινάς (Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής).
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SUCCESS STORY H ANTOXH TOY ΕΛΛΗΝΙΚOΥ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΕΝ ΜΕΣΩ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Η επέλαση του κορωνοϊού έφερε τα πάνω κάτω όχι μόνο
στην κοινωνία, αλλά και στην
οικονομία, αφήνοντας πίσω
της υφεσιακά θύματα αλλά
και λίγα παραδείγματα οικονομικής επιβίωσης.
Επιμέλεια: Νίκος Τσαγκατάκης

να τέτοιο success story έχει αναμφίβολα να επιδείξει ο ελληνικός εξαγωγικός τομέας,
που όχι μόνο διατήρησε τη δυναμική του –και μάλιστα σε περίοδο καταβαράθρωσης της καταναλωτικής ζήτησης–, αλλά έβαλε ρότα και για νέα
«λιμάνια». Η τελευταία διαπίστωση έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς οι ανακατατάξεις
στο… οδόραμα με τους προορισμούς των
εξαγώγιμων εγχώριων προϊόντων είναι
χαρακτηριστικές. Η Γαλλία, λ.χ., εκτός από
παραδοσιακός πολιτικός σύμμαχος της
χώρας μας, αναδεικνύεται σε πρωταγωνιστικό προορισμό του εξαγωγικού εμπορίου της Ελλάδας, όπως τουλάχιστον δείχνουν τα στοιχεία του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ).
Ειδικά στο α΄ εξάμηνο του τρέχοντος έτους
οι εξαγωγές ελληνικών προϊόντων στη
Γαλλία «έγραψαν» εντυπωσιακή αύξηση
της τάξης του +36,2%, χαρίζοντάς της την
πέμπτη θέση στη σχετική λίστα.
Η πρωτιά για τις ελληνικές εξαγωγές
παραμένει έστω και με μειωμένο όγκο
στα χέρια της Ιταλίας, ενώ σταθερά δεύτερη σε εισαγωγές προϊόντων από την
Ελλάδα είναι η αγορά της Γερμανίας.
Δύο σκαλιά από την ένατη στην 7η
θέση αναρριχήθηκε η Ισπανία, ενώ στη
δεκάδα των κορυφαίων προορισμών
των ελληνικών εξαγωγών μπήκε η Ρουμανία, καταλαμβάνοντας την 9η θέση.
Εκεί που συγκριτικά με το α΄ εξάμηνο
του 2019 παρατηρείται φέτος κατακόρυφη άνοδος της ζήτησης για ελληνικά
προϊόντα είναι στις αγορές της Πολωνίας (από την 21η θέση ανέβηκε στη
14η), της Ιαπωνίας (βρίσκεται πλέον
στην 22η θέση από την 42η) και της Νότιας Κορέας (στην 30ή θέση από 50ή).
Πρόκειται για μια ενθαρρυντική εξέλιξη, καθώς αφορά τρεις εξαιρετικά δυναμικές αγορές με τεράστιες προοπτικές
και περιθώρια ανάπτυξης. Πτωτικά κινήθηκαν εξάλλου οι ελληνικές εξαγωγές
προς την Τουρκία, η οποία υποχώρησε
στην 6η θέση των κορυφαίων προορισμών από την 4η που κατείχε το πρώτο
εξάμηνο του 2019. Την κατιούσα έχουν
πάρει και οι αγορές των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου, με τους Αμερικανούς να καταγράφουν απώλειες δύο θέσεων περιοριζόμενοι στην 8η θέση και
τους Βρετανούς να υποχωρούν στη 10η
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Σ’ άλλη γη,
σ’ άλλα… μέρη
οι ελληνικές
εξαγωγές

θέση από την όγδοη που είχαν μέχρι
πρότινος. Αξιοσημείωτη είναι η υποχώρηση των ελληνικών εξαγωγών για τον
Λίβανο που από την 7η θέση έπεσε στη
13η και για τη Βραζιλία η οποία κατρακύλησε 38 θέσεις και από την 38η θέση
βρέθηκε στην 76η.
Κατηγοριοποιώντας, τώρα, την επίδοση των ελληνικών εξαγωγών στο α΄
εξάμηνο του 2020 με κριτήριο τον ανά
οικονομική ένωση προορισμό τους, το
πρόσημο είναι αρνητικό και διαμορφώνεται ως εξής:
• Προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, -2,4%
• Προς τις 18 χώρες της Ευρωζώνης, -

4,4%
• Προς τις χώρες του ΟΟΣΑ, -5%
• Προς τις χώρες του G7, -1,3%
• Προς τις αναδυόμενες αγορές των
BRICS (σ.σ. Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα, Νότια Αφρική), -29%
• Προς τις πετρελαιο-παραγωγικές χώρες του OPEC, -36,1%
• Προς τις χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, -46,1%

Στο συν οι εξαγωγές
(χωρίς τα πετρελαιοειδή)
Όπως προαναφέρθηκε, σε ένα δυστοπικό λόγω πανδημίας οικονομικό περι-

βάλλον, η ελληνική εξαγωγική δραστηριότητα κατάφερε αν μην τι άλλο να περιορίσει στο ελάχιστο δυνατό τις απώλειες. Σύμφωνα, πάντα, με τα στοιχεία
του ΠΣΕ και του ΚΕΕΜ και με βάση τα
προσωρινών δεδομένα της ΕΛΣΤΑΤ, οι
εξαγωγές κατά το πρώτο εξάμηνο του
2020, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, μειώθηκαν κατά -2,02
δισ. ευρώ (-12,2%) και διαμορφώθηκαν
σε 14,61 δισ. ευρώ από 16,63 δισ. ευρώ, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή ουσιαστικά παραμένουν στα ίδια επίπεδα με το
2019 στα 11,32 δισ. ευρώ από 11,28
δισ. ευρώ, ελάχιστα αυξημένες δηλαδή
κατά 50,4 εκατ. ευρώ. Διευκρινίζεται ότι
η μεγάλη υποχώρηση της αξίας των εξαγωγών (αλλά και των εισαγωγών κατ’ αντιστοιχία) των πετρελαιοειδών, οφείλεται στην υπέρμετρη πτώση των διεθνών
τιμών του πετρελαίου, λόγω της μεγάλης
μείωσης ελέω πανδημίας της παγκόσμιας ζήτησης πετρελαίου.
Τις αντοχές των ελληνικών εξαγωγών
υποβοήθησαν οι αυξήσεις των αποστολών των αγροτικών προϊόντων, που κατευθύνονται κυρίως προς χώρες της
Ε.Ε., αλλά και αυτές των χημικών προϊόντων, που επίσης κατευθύνονται κυρίως σε χώρες της Ένωσης και προς ορισμένες από τις Τρίτες Χώρες (βλ.
Τουρκία, ΗΑΕ, Αυστραλία κ.ά.).
Οι εισαγωγές στο διάστημα Ιανουαρίου - Ιουνίου 2020 μειώθηκαν κατά 4,22
δισ. ευρώ ή κατά -15,5%, με τη συνολική τους αξία να διαμορφώνεται στα
22,98 δισ. ευρώ έναντι 27,19 δισ. ευρώ κατά το αντίστοιχο εξάμηνο του
2019. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές μειώθηκαν στα 18,06
δισ. ευρώ από 19,52 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 1,45 δισ. ευρώ ή κατά -7,4%.
Ως αποτέλεσμα των παραπάνω κινήσεων, το εμπορικό έλλειμμα υποχώρησε το
πρώτο εξάμηνο του 2020 κατά 2,19 δισ.
ευρώ ή κατά -20,8%, στα 8,37 δισ. ευρώ από 10,56 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2019. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε στα 6,74 δισ.
ευρώ από 8,25 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά
1,5 δισ. ευρώ, ή κατά -18,2%.

Μονόδρομος για βιώσιμη οικονομία η εγχώρια
παραγωγή και η στήριξη των εξαγωγέων
Διά στόματος της προέδρου του Πανελλήνιου Συνδέσμου
Εξαγωγέων, Χριστίνας Σακελλαρίδη, οι Έλληνες εξαγωγείς εκφράζουν την πεποίθηση ότι η στήριξη των εξαγωγικών επιχειρήσεων, σε συνδυασμό με την τόνωση της
εγχώριας παραγωγής, είναι μονόδρομος για την οικοδόμηση μιας βιώσιμης οικονομίας. Όπως λένε χαρακτηριστικά παρουσιάζεται μια ιστορική ευκαιρία στην Ελλάδα
να προχωρήσει σε βαθιές τομές και μεταρρυθμίσεις που
θα βελτιώσουν άρδην την ανταγωνιστικότητα της οικο-

νομίας και θα δημιουργήσουν νέες καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας, προς όφελος όλων των πολιτών.
Χαρακτηρίζουν, τέλος, ενθαρρυντικό το γεγονός
πως η εξωστρέφεια και η παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων αγαθών τίθεται στο επίκεντρο της Πολιτείας, η οποία καλείται να αξιοποιήσει με τον πλέον κατάλληλο
και αποτελεσματικό τρόπο τα ευρωπαϊκά κονδύλια που
θα εισρεύσουν στη χώρα τα επόμενα χρόνια μέσω του
Ταμείου Ανάκαμψης.
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Χαράς ευαγγέλια
για τους
κατασκευαστές
τάμπλετ
Το πλατύτερο χαμόγελο των
τελευταίων ετών έχουν φορέσει οι κατασκευαστές τάμπλετ
παγκοσμίως, καθώς με τη συμπλήρωση του πρώτου επιδημικού εξαμήνου είδαν τις πωλήσεις τους να εκτοξεύονται.
Αιτία ο ίδιος ο κορωνοϊός που
κράτησε εσώκλειστους τους
πολίτες του κόσμου και συνεχίζει να συρρικνώνει τον εκτός σπιτιού και κοινωνικών
επαφών χρόνο, με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι ανάγκες
των καταναλωτών όχι μόνο
για κατ’ οίκον ψηφιακή διασκέδαση, αλλά και για τηλεεργασία ή/και εκπαίδευση εξ
αποστάσεως.
Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι
τους: κατά τη διάρκεια του β΄
τριμήνου του 2020 οι πωλήσεις tablets σε παγκόσμιο επίπεδο αναρριχήθηκαν στο
+26% σε ετήσια βάση, με τον
όγκο τους να ξεπερνά αθροιστικά τις 37.000.000 συσκευές. Η μεγάλη άνοδος των πωλήσεων tablets ανά τον κόσμο δικαιολογείται τόσο από
την προσιτή τιμή κτίσης –συγκριτικά με ένα laptop ή ένα
επιτραπέζιο pc– όσο και από
τη προσιτή… κτητικότητα, δηλαδή να μπορεί κάθε μέλος
μίας οικογένειας να έχει τη δική του συσκευή.
Αυτή την άνθιση την καρπούνται πέντε μεγάλα brands και
συγκεκριμένα η Apple, η
Samsung, η Huawei, η
Amazon και η Lenovo. Με βάση την ποσοστιαία αύξηση
των πωλήσεων σε ετήσια βάση, «πρωταθλήτρια» είναι η κινεζική Lenovo με +53%, ακολουθούμενη από την επίσης
κινεζική Huawei με +45%, την
νοτιοκορεατική Samsung με
+39% (7.000.000 συσκευές)
και τις αμερικανικές Amazon
με +37% και Apple με +20%
(οι πωλήσεις iPad ξεπέρασαν
τα 14.000.000 τεμάχια).
Το top-5 αντιστρέφεται, αν ληφθούν υπόψη τα μερίδια των
παραπάνω εταιρειών στην παγκόσμια αγορά τάμπλετ το εξεταζόμενο β’ τρίμηνο. Εκεί η
Apple κυριαρχεί με μερίδιο
38%, η Samsung έπεται αρκετά πιο πίσω με μερίδιο 18,7%,
η Huawei κατατάσσεται τρίτη
με μερίδιο αγοράς 12,7%, ενώ
την πεντάδα συμπληρώνουν η
Amazon με μερίδιο 8,4% και η
Lenovo με 7,5%.
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Από την ημέρα που η κυβέρνηση άνοιξε τα σύνορα τον Ιούνιο και ξεκίνησε η «κολοβή» τουριστική σεζόν, όλοι οι παράγοντες του χώρου παραδέχθηκαν ότι η φετινή χρονιά θα ήταν μόνο για την
επιβίωση της εθνικής μας
βιομηχανίας.
ώρα που όλοι κάνουν
τον απολογισμό τους
και σχεδιάζουν την επόμενη χρονιά, καθώς
λόγω κορωνοϊού η τουριστική
περίοδος διεκόπη βίαια, οι εκτιμήσεις δεν είναι και οι καλύτερες. Έτσι φοβούνται ότι η ανάκαμψη του τουρισμού δεν θα
επιτευχθεί ούτε το 2021. Μάλιστα, όπως επισημαίνεται από
παράγοντες του χώρου, «ο προγραμματισμός των επόμενων μηνών, με το βλέμμα στη σεζόν του
2021, γίνεται στα τυφλά. Οι συνεχείς μεταβολές των επιδημιολογικών δεδομένων, οι συνεχείς αλλαγές στις ταξιδιωτικές οδηγίες, οι υποχρεωτικές καραντίνες και η αναμονή για το εμβόλιο έχουν δημιουργήσει ένα εύθραυστο κλίμα».
Την ίδια ώρα μεγάλοι tour
operators, όπως η TUI που διακινεί στην Ελλάδα τον μεγαλύτερο όγκο επισκεπτών από το εξωτερικό (το 2019 είχε διακινήσει προς τους ελληνικούς
προορισμούς 3.000.000 τουρίστες), έχουν εκφράσει την ανησυχία τους για το πώς θα εξελιχθεί η ζήτηση τη χρονιά που έρχεται και αναμένεται να κινηθούν εξαιρετικά συντηρητικά
ως προς τον αριθμό των ταξιδιωτικών πακέτων που θα διαθέσουν.
Μετά και το πέρας του Αυγούστου, οπότε διαψεύστηκαν
οι προσδοκίες που υπήρχαν για
καλύτερα ποσοστά στις πληρότητες και κατ’ επέκταση για περιορισμό των απωλειών σε εισπράξεις και απασχόληση, η
τουριστική αγορά καλείται πλέ-
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«Δίσεκτο»
και το 2021για
τον τουρισμό
• Διεθνείς αναλυτές εκτιμούν ότι στην προ
κορωνοϊού εποχή θα επιστρέψουμε μετά το 2023 και
εφόσον θα έχει επέλθει η ασφάλεια λόγω εμβολίου
ον να κάνει ταμείο και να καταγράψει το ύψος της ζημιάς που
έχει προκαλέσει στην ταξιδιωτική βιομηχανία ο Covid-19.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των
ξενοδόχων, η «βουτιά» στον φετινό τζίρο των επιχειρήσεων θα
φτάσει μεσοσταθμικά το 70%
για το σύνολο της χρονιάς. Και
μπορεί ξενοδοχεία σε προορισμούς που είναι προσβάσιμοι
οδικώς να είχαν πληρότητες μέσα στο καλοκαίρι, όπως για παράδειγμα η Πελοπόννησος που
είχε ανά διαστήματα καλή ζήτηση, η κίνηση εντούτοις στον μεγαλύτερο βαθμό ήταν από το εσωτερικό και οι κρατήσεις αυτές δεν μπορούν να αντισταθμίσουν τις μεγάλες απώλειες.
Με την τουριστική κίνηση
και τις πληρότητες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού να εξελίσσονται τελικά χαμηλότερα των
προσδοκιών, οι εκτιμήσεις για
το φετινό καλάθι του τουρισμού
αναθεωρούνται και όπως υπογραμμίζουν φορείς του κλάδου
δεν θα πρέπει να αναμένουμε
φέτος περισσότερα από τρία δι-

σεκατομμύρια.
Όπως έδειξαν τα τελευταία
στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για το ισοζύγιο τρεχουσών
συναλλαγών, οι τουριστικές εισπράξεις την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου ήταν μόλις 678 εκατ. ευρώ, από 5,41 δισ. το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο. Χαρακτηριστικό της ζημιάς που
προκάλεσε το lockdown είναι
πως εξ αυτών τα 527 εκατ. αφορούν εισπράξεις του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου, πριν
δηλαδή το κλείσιμο των συνόρων και το πάγωμα του τουρισμού. Σε επίπεδο αφίξεων, όλα
δείχνουν πως θα διασωθεί μόλις το 1/5 των περσινών μεγεθών, και αυτό στην καλύτερη
περίπτωση και εφόσον δεν υπάρξουν «εκπλήξεις» μέχρι το
τέλος της χρονιάς.

Δραματικές προβλέψεις
Ο τομέας των Ταξιδιών και του
Τουρισμού είναι απίθανο να δει
πλήρη ανάκαμψη στα επίπεδα
πριν από τον Covid-19, έως τα
τέλη του 2023, σύμφωνα με έ-

ρευνα που πραγματοποιήθηκε
για την Google.
Τα αποτελέσματα της εμπεριστατωμένης έρευνας των προοπτικών του ταξιδιωτικού τομέα
από την Bain & Company, παρουσιάστηκαν προ ολίγων
24ώρων. Ο Φιλ Κλεβενό, εταίρος της Bain & Company και επικεφαλής του τομέα Αναψυχής
και Ταξιδιών, παγκοσμίως, δήλωσε ότι πέντε σενάρια έχουν
αναπτυχθεί, με την προϋπόθεση ύπαρξης εμβολίου για τον
Covid-19, κάποια στιγμή εντός
του 2021. Από τα πέντε σενάρια, το πιο πιθανό προβλέπει
«μια πλήρη ανάκαμψη του Τουρισμού, σε επίπεδα πριν από την
κρίση, αλλά όχι μέχρι τα τέλη του
2023, με κάποιες έντονες αλλαγές
στη συμπεριφορά των καταναλωτών, που θα οφείλονται στη δύσκολη οικονομική ανάκαμψη».
Ο αναλυτής εκτιμά ότι τα επαγγελματικά ταξίδια θα συνεχιστούν το 2021, αν και θα παραμείνουν σε χαμηλά επίπεδα
έως το 2022 και ότι τα ταξίδια
για διακοπές στο τέλος του
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: Come back μέσω Αιγύπτου στη διεθνή αγορά
Με ένα διεθνές deal αρχικού προϋπολογισμού €3.000.000 με το υπουργείο Άμυνας της Αιγύπτου, κάνει την επανεμφάνισή της στις αγορές
του εξωτερικού η ΕΑΣ (Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα), επιβεβαιώνοντας όσους διαβλέπουν ευοίωνες προοπτικές στην ελληνική αμυντική
βιομηχανία.
Η συνεργασία των ΕΑΣ με το αιγυπτιακό υπουργείο Άμυνας που επιτεύχθηκε μετά από διεθνή διαγωνισμό αφορά την προμήθεια πυρομαχικών 105 mm, και η ελληνική βιομηχανία κατάφερε να «προσπεράσει» ισχυρούς διεθνείς ανταγωνιστές. Ωστόσο, η επιτυχία δεν
εξαντλείται στο επιχειρηματικό πεδίο, καθώς η ενίσχυση και εμβάθυνση των σχέσεων με την Αίγυπτο αλλά και με άλλες χώρες τις Με-

σογείου αποκτά ξεχωριστή βαρύτητα σε μια εποχή σοβαρών γεωπολιτικών προκλήσεων.
Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι την ίδια στιγμή τα ΕΑΣ ενεργοποιούν
συμβάσεις που δεν είχαν υλοποιηθεί εδώ και χρόνια, όπως αυτή με το
υπουργείο Άμυνας της Τυνησίας προϋπολογισμού 2,07 εκατ. ευρώ για
την προμήθεια πυρομαχικών 12,7x99mm. Παράλληλα, έχει ξεκινήσει
ένας κύκλος στρατηγικών επαφών με ξένες πρεσβείες και επιμελητήρια, ώστε να αναδειχθεί το δυναμικό που κρύβει η 145 ετών ελληνική
βιομηχανία, με στόχο νέες στρατηγικές συνεργασίες που θα απελευθερώσουν και θα εμπλουτίσουν το ταλέντο και την εμπειρία των εργαζομένων των ΕΑΣ, ενισχύοντας έτσι τη διεκδίκηση νέων συμβολαίων.

«Συνωστισμός»
1.100 επιχειρήσεων
στo Public.gr

2020 θα δώσουν ώθηση στις ταξιδιωτικές δαπάνες. Παρουσιάστηκαν δύο ακόμη θετικά σενάρια.
Ένα σενάριο με την ανάπτυξη
πιο σύντομα του εμβολίου και τη
δημιουργία ανοσίας στον πληθυσμό πιο γρήγορα από το αναμενόμενο, και ένα άλλο όπου οι ταξιδιώτες νιώθουν ασφαλείς από τα
μέτρα για τον έλεγχο του Covid19 και άρση των ταξιδιωτικών
περιορισμών. Σε αυτό το σενάριο
η ανάκαμψη της ζήτησης «οδηγείται» από τους καταναλωτές χαμηλού κινδύνου που ταξιδεύουν περισσότερο, ενώ ανακάμπτουν τα
εγχώρια επαγγελματικά ταξίδια.
Ωστόσο, η Bain & Company επεξεργάζεται ακόμη πιο απαισιόδοξα σενάρια. Στο ένα από αυτά
οι αναλυτές υποστηρίζουν ότι
μπορεί να μην επανέλθουν ποτέ
οι προ-Covid καταναλωτικές συμπεριφορές, με συνέπεια η τουριστική κοινότητα να ζήσει ένα ισχυρό δεύτερο κύμα κορωνοϊού.

Αυτές οι πιο απαισιόδοξες εκτιμήσεις προβλέπουν την ανάκαμψη ένα χρόνο αργότερα, ακολουθούμενη από μια «γρήγορη επιστροφή» στη ζήτηση.

Οι αφίξεις από το Ισραήλ
Αυτές τις ημέρες έγινε γνωστό
πως επιτρέπεται η άφιξη Ισραηλινών τουριστών, οι οποίοι θα
πρέπει να επιδεικνύουν αρνητικό τεστ κορωνοϊού, που θα έχει
διενεργηθεί έως 72 ώρες πριν α-

πό το ταξίδι, τη συμπλήρωση PLF
και μέχρι του ορίου των 1.200
τουριστών σε εβδομαδιαία βάση,
στα αεροδρόμια Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου, Ρόδου, Κω
και Κέρκυρας. Επίσης, θα πρέπει
να έχουν κράτηση ξενοδοχείου ή
κάποιο σχετικό έγγραφο που θα
αποδεικνύει τον τόπο διαμονής
τους στην Ελλάδα. Για όσους παραβιάσουν τους όρους αυτούς,
προβλέπεται άμεσος επαναπατρισμός και διοικητικό πρόστιμο
€5.000.
Πρόκειται για ένα πρώτο πιλοτικό άνοιγμα της αγοράς, αν
και υπάρχει προβληματισμός,
καθώς οι επιδημιολογικές συνθήκες στο Ισραήλ είναι επιβαρυμένες, οι απαραίτητες πτήσεις
δεν υπάρχουν, αλλά και το όριο
των 1.200 ατόμων για 6 προορισμούς είναι πολύ μικρό. Ωστόσο, προφανώς αυτό θα ισχύσει
όταν ολοκληρωθεί το δεύτερο
lockdown που επέβαλε η ισραηλινή κυβέρνηση.

Τις 1.100 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις αριθμεί πλέον –
και μάλιστα σε χρόνο ρεκόρ– το μεγαλύτερο ελληνικό
marketplace, το Public.gr, προσφέροντας στους καταναλωτές ένα τεράστιο προϊοντικό μπουκέτο με περισσότερους
από 2,2 εκατομμύρια κωδικούς χωρισμένους σε 6+1 μεγάλες κατηγορίες (είδη σπιτιού & smart living, sports &
fitness, προσωπική φροντίδα & ομορφιά, μόδα, hobby & ελεύθερος χρόνος και βρεφικά, αλλά και τις ηλεκτρονικές
οικιακές συσκευές της MediaMarkt).
Η δυναμική online πλατφόρμα «γράφει» 65.000.000 επισκέψεις ετησίως κι αυτό είναι αναμφίβολα ένα asset για
τα συνεργαζόμενα brands, αφού η εξωστρέφεια και ο διαδικτυακός κύκλος εργασιών τους μεγεθύνεται ακόμη κι αν
δεν διαθέτουν δικό τους e-shop. Στα επιπλέον οφέλη των επιχειρήσεων από τη συνεργασία τους με το Public.gr θα
πρέπει να συνυπολογιστεί και η πρόσφατη πρωτοβουλία
του ελληνικού marketplace να παρέχει έως το τέλος του
2020 δωρεάν συνδρομή σε κάθε νέο συνεργάτη αλλά και
μια σειρά από προνομιακούς όρους, βοηθώντας τους επιχειρηματίες να αυξήσουν τις πωλήσεις τους εν μέσω της
πανδημίας. Η ανταπόκριση της αγοράς στις παραπάνω
πρωτοβουλίες του Public.gr είναι αυταπόδεικτη, αφού από τις αρχές της χρονιάς 800 νέα καταστήματα έχουν ενταχθεί στην πλατφόρμα.
Σημειώνεται ότι το Public.gr υποστηρίζει τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις με προωθητικές ενέργειες για τα προϊόντα τους, ενώ η κοινή ανάπτυξη υποστηρίζεται από εκπαιδεύσεις όπως το 1ο masterclass webinar για την ανάπτυξη
των πωλήσεων μέσω ecommerce. Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στο Public.gr έχουν την απόλυτη διαχείριση
του καταστήματός τους, αλλά και της τιμολογιακής τους πολιτικής, με διαφανείς και ξεκάθαρους όρους, ενώ παράλληλα η πλατφόρμα παρέχει συνεχή υποστήριξη, αξιόπιστους μηχανισμούς πληρωμών, αλλά και βελτιστοποιημένη
προβολή σε desktop, mobile και tablet, με μηδενικό κόστος.
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«Αφορισμένος»
για την Ε.Ε.
ο Λουκασένκο
Κόκκινο πανί είναι
για την Ευρωπαϊκή Ένωση το καθεστώς Λουκασένκο στη Λευκορωσία και αυτή την εναντίωση φρόντισε να την κάνει ξεκάθαρη μέσω σχετικής ψηφοφορίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην οποία το όργανο αποφάνθηκε ότι ο επανεκλεγείς ηγέτης δεν
μπορεί να αναγνωρισθεί ως νόμιμος
πρόεδρος της Λευκορωσίας μετά τη λήξη
της θητείας του, τον Νοέμβριο.
«Μόλις η θητεία τού εν ενεργεία αυταρχικού ηγέτη Αλεξάντρ Λουκασένκο λήξει στις 5
Νοεμβρίου, το Ευρωκοινοβούλιο δεν θα τον
αναγνωρίζει πλέον ως πρόεδρο της χώρας»,
αναφέρεται χαρακτηριστικά στη σχετική
ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στο ίδιο κείμενο επισημαίνεται, παράλληλα, ότι η Ευρωβουλή «υποστηρίζει
αποφασιστικά τις κυρώσεις της ΕΕ εναντίον
προσώπων, που ευθύνονται για την παραποίηση των εκλογικών αποτελεσμάτων και τις
διώξεις στη Λευκορωσία, συμπεριλαμβανομένου του Αλεξάντρ Λουκασένκο».
Μπορεί η απόφαση της Ευρωβουλής
να έχει μόνο συμβουλευτικό χαρακτήρα,
αλλά η συντριπτική πλειοψηφία των ευρωβουλευτών που απέρριψαν ως ανελεύθερη και άδικη την εκλογική διαδικασία της 9ης Αυγούστου στη Λευκορωσία (σ.σ. 574 «ΥΠΕΡ» της απόρριψης,
37 «ΚΑΤΑ» και 82 «ΠΑΡΩΝ») αποτελεί
ισχυρό μήνυμα καταδίκης που δεν αποκλείεται σύντομα να μετουσιωθεί σε πολιτική πράξη.
Των προσπαθειών του Ευρωκοινοβουλίου να ασκηθούν πιέσεις σε ανώτατους αξιωματούχους της Λευκορωσίας ηγείται ο Λιθουανός κεντρώος ευρωβουλευτής, Πέτρας Αουστρεβίτσιους, ο οποίος δήλωσε ότι η Ένωση «χρειάζεται μια
νέα προσέγγιση της Λευκορωσίας , η οποία
θα προβλέπει τη διακοπή οποιασδήποτε συνεργασίας με το καθεστώς Λουκασένκο».
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Τη… σκαπούλαρε ο Ζισκάρ Ντ’ Εστέν
Στο σπίτι του έχει επιστρέψει και αναπαύεται ο πρώην πρόεδρος
της Γαλλίας, Βαλερί Ζισκάρ Ντ’ Εστέν, έπειτα από τριήμερη νοσηλεία στο νοσοκομείο «Ζορζ Πομπιντού» του Παρισιού, εξαιτίας ελαφριάς λοίμωξης των πνευμόνων. Ο 94χρονος πολιτικός ευτυχώς δεν είχε προσβληθεί από κορωνοϊό και έτσι πήρε εξιτήριο, αφού μετά την ολιγοήμερη περιπέτειά του ήταν σε καλή κατάσταση.
Ωστόσο, ο γεννημένος στις 2 Φεβρουαρίου του 1926 πρώην
πρόεδρος θα απασχολήσει ξανά τη γαλλική κοινή γνώμη στο προσεχές 15νθήμερο, αφού πρόκειται να δώσει κατάθεση ως καταγγελλόμενος σε μία υπόθεση σεξουαλικής παρενόχλησης.
Συγκεκριμένα, μία Γερμανίδα δημοσιογράφος υποστηρίζει ότι
πριν από έναν χρόνο ο Ντ’ Εστέν την άγγιξε απρεπώς κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης και βάσει αυτής της καταγγελίας οι γαλλικές
αρχές ξεκίνησαν τον περασμένο Μάιο έρευνα σε βάρος του γηραιού
Γάλλου πολιτικού.

• Αχαρτογράφητη η επόμενη ημέρα για τη βορειοαφρικανική χώρα
μετά την ανακοίνωση Σάρατζ ότι προτίθεται να παραδώσει
την εξουσία το αργότερο μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου

ΛΙΒΥΗ: Στο άγνωστο
με βάρκα τo… άγνωστο
Δεν χρειαζόταν ο κυκλώνας «Ιανός» για να
στροβιλιστεί η Μεσόγειος θάλασσα, αφού πέρα
από την κρίση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις τα
νερά της ευρύτερης περιοχής ταράζουν για άλλη
μια φορά τα τεκταινόμενα στη Λιβύη.
ε αυτό που για πολλούς ήταν έκπληξη αλλά για τους
λίγους ψαγμένους ήταν απολύτως προβλέψιμη εξέλιξη, δηλαδή στη δήλωση βούλησης του Φαγιέζ
αλ Σάρατζ να παραιτηθεί από την κεφαλή της διεθνούς αναγνωρισμένης Κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας (GNA) της Λιβύης, έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους
εδώ και λίγα 24ωρα τα διεθνή ΜΜΕ.
Σύμφωνα με τα όσα είπε ο Σάρατζ σε τηλεοπτικό διάγγελμά
του την Τετάρτη προτίθεται να παραδώσει την εξουσία «στην επόμενη εκτελεστική αρχή» το αργότερο μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου, εξηγώντας ότι το πολιτικο-κοινωνικό κλίμα στη Λιβύη είναι
έντονα πολωμένο, γεγονός που δυσκολεύει κάθε προσπάθεια
αποτροπής της εμφύλιας αιματοχυσίας μέσω της επίτευξης πολιτικού συμβιβασμού των αντιμαχόμενων παρατάξεων.
Παρά τις δυσκολίες, πάντως, ο πρωθυπουργός της Κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας έκανε γνωστό ότι οι πρόσφατες
διαπραγματεύσεις μεταξύ των αντιμαχόμενων μερών της Λιβύης που έλαβαν χώρα στο Μαρόκο υπό την αιγίδα του ΟΗΕ,
οδήγησαν σε μια νέα προπαρασκευαστική φάση για την ενοποίηση κρατικών θεσμών και δρομολόγησης διεξαγωγής
βουλευτικών και προεδρικών εκλογών.

Σ

Δύσκολη γεωπολιτική εξίσωση
Το γύρισμα της κλεψύδρας για την επόμενη ημέρα της Λιβύης σαφώς και δεν αφήνει αδιάφορη την Αθήνα, δεδομένου ότι ο Σάρατζ είναι ο άνθρωπος που έχει βάλει την υπογραφή του στο παράνομο τουρκο-λιβυκό μνημόνιο δίπλα σε
αυτήν του φίλου του Ταγίπ Ερντογάν. Ωστόσο, η αποκρυπτογράφηση των εξελίξεων και η πρόβλεψη των μελλούμενων είναι εξαιρετικά δύσκολη, καθώς στη γεωπολιτική εξί-

σωση της περιοχής συνυπάρχουν κι άλλες παράμετροι. Για
παράδειγμα, η Άγκυρα έχει εμπλακεί και στρατιωτικά στη λιβυκή εμφύλια διαμάχη μαχόμενη κόντρα στις δυνάμεις του
«φύλαρχου» Χαλίφα Χάφταρ και η απόσυρση του Σάρατζ από το κάδρο δεν σημαίνει ότι αυτόματα οι τουρκικές στρατιωτικές δυνάμεις θα μπουν στα αποβατικά με την ημισέληνο και
θα επιστρέψουν στο πάτριο έδαφος. Κάθε άλλο. Οι Τούρκοι έχουν πατήσει πόδι στην βορειοαφρικανική χώρα και φαίνεται
να έχουν ρόλο, τουλάχιστον αν κρίνουμε από τις σχετικές δηλώσεις του Τούρκου ΥΠ.ΕΞ. Μεβλούτ Τσαβούσογλου ότι
συμπατριώτες του αξιωματούχοι μαζί με ομολόγους τους Ρώσους βρίσκονται κοντά σε μια συμφωνία που θα αφορά τις
παραμέτρους μιας εκεχειρίας στη Λιβύη αλλά και τη συνέχιση
της πολιτικής διαδικασίας.
Ας μην ξεχνάμε, τέλος, ότι το τι θα… ξημερώσει στη Λιβύη θα αφήσει το αποτύπωμά του και στο ζήτημα των μεταναστευτικών-προσφυγικών ροών προς την Ευρώπη, αφού ως
γνωστόν η χώρα του Σάρατζ και του Χαφτάρ είναι το δεύτερο
μεγάλο –μετά την Τουρκία– «πέρασμα» των απανταχού φτωχοδιαβόλων και απόκληρων στην ευρωπαϊκή γη της επαγγελίας. Κι αυτό το «πέρασμα» οι Ευρωπαίοι δεν μπορούν να το
αφήσουν ανεξέλεγκτο.
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Όταν ο Εμανουέλ Μακρόν κατέθεσε την υποψηφιότητά του για τις
προεδρικές εκλογές του
2017, λίγοι πίστευαν ότι
ο 39χρονος νεανίας της
πολιτικής με το σνομπ ύφος θα εκλεγόταν στο Ύπατο Αξίωμα της Γαλλικής Δημοκρατίας. Οι δε
αναλυτές της Κουμουνδούρου την εποχή εκείνη
είχαν εξαγάγει το συμπέρασμα αποκαλώντας τον
περιπαικτικά ως Μικρόν.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

K

ι όμως, ο νεαρός
Μακρόν πέτυχε κάτι
απίθανο στη Γαλλία.
Διέλυσε με την υποψηφιότητά του τόσο
το σοσιαλιστικό κόμμα, όπου
πλέον καταγράφει χειρότερα ποσοστά από το ΚΙΝΑΛ, όσο και τη
γαλλική δεξιά, η οποία επλήγη ακόμη περισσότερο μετά την καταδικαστική απόφαση του Φρανσουά Φιγιόν. Είναι ο δεύτερος
πρώην πρωθυπουργός της δεξιάς, μετά τον Αλέν Ζιπέ, που καταδικάζεται, με συνέπεια να πληγεί ακόμη περισσότερο η πάλαι
πότε ισχυρή συντηρητική παράταξη. Εξάλλου, τα αποτελέσματα
των ευρωεκλογών του 2019 δείχνουν τον δρόμο για τον Εμανουέλ Μακρόν. Ως βασικό αντίπαλό του ο Εμανουέλ Μακρόν
για τις Προεδρικές εκλογές του
2022 θεωρεί μόνο όποιον –και
εάν– επιλέξουν οι Πράσινοι, που
ήταν τρίτοι στις ευρωεκλογές.
Διότι όλοι γνωρίζουν πως όποιος
περάσει στον δεύτερο γύρο με τη
Λεπέν θα είναι ο νέος πρόεδρος.
Η Δεξιά υπό τον Σαρκοζί στις ευρωεκλογές απέσπασε μόλις το
8,48%, ενώ οι Σοσιαλιστές λίγο
πάνω από 6% κι έχασαν για κάποιες χιλιάδες ψήφους από την
Αριστερά του Μελανσόν.
Ο «φαντασμένος νεαρός», όπως τον αποκαλούσαν οι παλιές
καραβάνες της γαλλικής πολιτικής σκηνής, όχι μόνο εκλέχθηκε,
αλλά θυμίζει την ατάκα του αείμνηστου Κώστα Βουτσά «το θέμα είναι να τρουπώσω». Και ο Μακρόν όχι μόνο τρούπωσε, αλλά
και κατσικώθηκε, που λέει ο λαός
μας. Και ο στόχος του ξεπερνά τα
γαλλικά σύνορα. Επιθυμεί να ηγηθεί της νέας Ενιαίας Ευρώπης
και να διαδεχθεί την Άνγκελα
Μέρκελ. Και μπορεί η Γερμανία
να θεωρείται η οικονομική ατμομηχανή της Ευρώπης, όμως η
Γαλλία είναι η πολεμική μηχανή
της Ε.Ε. Η μοναδική πυρηνική
δύναμη της Ε.Ε., ενώ τα οπλικά
της συστήματα ανταγωνίζονται τα
αμερικάνικα και τα ρωσικά.

ΕΜΑΝΟΥΕΛ ΜΑΚΡΟΝ

Ο «νεανίας» που
έβαλε τη Γαλλία
ξανά στον χάρτη
• Ο Ερντογάν του προσέφερε
την ευκαιρία που αναζητούσε και
ο Γάλλος πρόεδρος δείχνει ότι
οι φιλοδοξίες του φθάνουν πολύ ψηλά
Ταυτόχρονα, ο κ. Μακρόν
γνωρίζει ότι στο υποσυνείδητο
του γαλλικού λαού (όπως αναφέρουν όλες οι αναλύσεις, θεωρείται ο πιο γκρινιάρικος στον κόσμο) αρέσει να συμπεριφέρεται η
κυβέρνησή του με την αίγλη του
παρελθόντος, όταν οι Γάλλοι εί-

χαν αποικίες στα πέρατα της γης.
Αλλά αυτό, το να βγαίνει μπροστά
η Γαλλία και να δείχνει τα δόντια
της, αρέσει και στις αγορές, οι οποίες προ ολίγων ημερών προσέφεραν πολύ μικρά επιτόκια
δανεισμού, παρά το γεγονός ότι
η γαλλική οικονομία καταγράφει

βαθιά ύφεση λόγω της πανδημίας, ενώ ήδη την πλήττει το δεύτερο κύμα του κορωνοϊού.

Πολύ σκληρός
για να κάνει πίσω
Η μέχρι τώρα πορεία του Μακρόν στη διακυβέρνηση της χώρας δείχνει αποφασιστικότητα.
Προχώρησε σε μεταρρυθμίσεις,
δεν λύγισε από το κίνημα των
«κίτρινων γιλέκων». Παράλληλα,
τάραξε τα νερά της Ε.Ε. με τις τολμηρές διακηρύξεις του για την ταχεία προώθηση της ευρωπαϊκής
ιδέας, στην οποία ο ίδιος πιστεύ-

Η αβάντα στο εσωτερικό
Το καλύτερο δώρο ο Μακρόν το έλαβε από το εσωτερικό, καθώς εκτός του Φρανσούα Ολάντ τον
στήριξε και η βασική του αντίπαλος, Μαρί Λεπέν. Η ηγέτιδα του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού είπε στο γαλλικό δίκτυο LCI ότι «ενόψει αυτών των απειλών και παρά τα εκατομμύρια των διαφορών
μας, στηρίζω αποφασιστικά τον Πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας. Ο Ερντογάν ακολουθεί την οδό
των προκλήσεων». Μία στήριξη εξόχως σημαντική, καθώς οι κινήσεις του Μακρόν δείχνουν κι ένα
ιδιότυπο φλερτ με τον γαλλικό σωβινισμό. Όσο και να θέλει να το κρύψει, ο κ. Μακρόν αναβιώνει έναν ιδεολογικό ιμπεριαλισμό χωρίς τον οποίο η Γαλλία δεν μπορεί να ζήσει, εκτός αν απαρνούνταν
την ίδια της την ιστορία και την ταυτότητά της.
Είναι χαρακτηριστικό πόσο τον έχει ανεβάσει στα μάτια του γαλλικού λαού η κόντρα του με τον
Τούρκο πρόεδρο, που ο Γάλλος αναλυτής και διευθυντής του Ιδρύματος Στρατηγικών Μελετών της
Γαλλίας, Μπρούνο Τερτραί, υπογράμμισε ότι είναι αδύνατο η Γαλλία να μην παρέμβει σε περίπτωση θερμού επεισοδίου μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Όμως, αυτό που επί της ουσίας θέλει να δείξει
σε όλο τον κόσμο η Γαλλία, στέλνοντας πλοία για να στηρίξουν την Ελλάδα, είναι ότι «αποστολή της
Γαλλίας είναι να υπενθυμίζει στον κόσμο ότι τη χρειάζεται, ειδικά όταν την αγνοεί».
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ει ακράδαντα. Μας έκανε δε την
τιμή, τις διακηρύξεις αυτές να τις
ξεκινήσει από τη δική μας Πνύκα
και να τις συνεχίσει στην ιστορική Σορβόννη.
Οι περισσότεροι εκ των καθηγητών-αναλυτών στην Ελλάδα επιμένουν στους ισχυρισμούς ότι
διέκρινε πολύ σωστά τις νεο-οθωμανικές προθέσεις του Ερντογάν και γι’ αυτό αντέδρασε, κάτι
που βολεύει απόλυτα τα ελληνικά συμφέροντα. Βέβαια, για να
πούμε και του στραβού το δίκιο,
την αναβίωση του «Ελλάς – Γαλλία
- Συμμαχία» θα την πληρώσουμε
κάτι παραπάνω με την αγορά αεροσκαφών και οπλικών συστημάτων. Όμως, η αλήθεια είναι ότι
ο Μακρόν άδραξε την ευκαιρία
για να υπενθυμίσει σε όλους ότι
είναι λάθος να υποτιμάς τη Γαλλία. Κατ’ αρχάς, όταν η συμφωνία Ερντογάν-Σάρατζ έβαζε σε
κίνδυνο τις επενδύσεις της γαλλικής Total στη Σύρτη, ο Μακρόν αποφάσισε να πάρει την
κατάσταση στα χέρια του.
Παράλληλα, η αποστασιοποίηση των ΗΠΑ στην περιοχή της
Ανατολικής Μεσογείου έδωσε
χώρο στον Μακρόν να ξεδιπλώσει τις φιλοδοξίες του, οι οποίες
βόλευαν και τις περισσότερες
χώρες. Με τη γαλλική πρωτοβουλία ικανοποιήθηκε η Ελλάδα, η
Αίγυπτος, το Ισραήλ, ακόμη και
τη Ρωσία βολεύει, καθώς ο «σύμμαχος» Ερντογάν θα συρθεί παρακαλώντας τον Βλαντιμίρ
Πούτιν. Οι πρωτοβουλίες Μακρόν στην Ανατολική Μεσόγειο,
αλλά και κατά τη διάρκεια των
διαπραγματεύσεων για το Ταμείο
Ανάκαμψης, του πρόσθεσαν πόντους μεταξύ των ευρωπαϊκών
χωρών. Πλέον όλες οι χώρες, όταν μιλούν για τη Γαλλία, την υπολογίζουν ακόμη περισσότερο,
και όχι όπως γινόταν επί Σαρκοζί και Ολάντ, τους οποίους τους
είχαν χαρακτηρίσει ως βαστάζους της Μέρκελ.
Και τον υπολογίζουν τον Μακρόν, καθώς το βέτο που έθεσε
για την ευρωπαϊκή πορεία Αλβανίας και Βόρειας Μακεδονίας έπληξε το γόητρο της φράου Μέρκελ, που κατάλαβε ότι ο «φαντασμένος νεανίας» είναι πολύ σκληρός για να πεθάνει.
Τώρα, εκμεταλλευόμενος τα
πρόσφατα παράσημα, ο Γάλλος
πρόεδρος τα έβαλε και με τον
Πούτιν. Και για την απόπειρα
δολοφονίας του πολιτικού του αντιπάλου Ναβάλνι, αλλά και με
το να κάνει λόγο για ηγεμονικό
παιχνίδι της Ρωσίας με την Τουρκία από τη Συρία έως τη Λιβύη,
ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται να το επιτρέψει. Οι πρωτοβουλίες Μακρόν βολεύουν και
τις ΗΠΑ, καθώς λόγω των εκλογών του Νοεμβρίου η Ουάσιγκτον μοιάζει ως παράλυτη.
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