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• Το κλείσιμο των συνόρων στον Έβρο έφερε στην
επιφάνεια τα εσωτερικά προβλήματα του ΣΥΡΙΖΑ ▶ ΣΕΛ. 9
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«ΤΡΕΧΕΙ»
Ο ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ

• Μέγας κερδισμένος ο πρωθυπουργός
από την έως τώρα διαχείριση της
μεταναστευτικής κρίσης και την αποτροπή
εισβολής στις Καστανιές του Έβρου
• Αμήχανοι παρακολουθούν τις εξελίξεις
Τσίπρας και Γεννηματά

Ψάχνουν
«αντισώματα»
για το ΕΣΥ και
την οικονομία
• Μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων
αναμένουν οι ειδικοί
• Ζητούμενο η αντοχή
των υγειονομικών δομών και η προστασία
της δημοσιονομικής σταθερότητας
• Μέτρα σε τρία επίπεδα αποφασίστηκαν
σε έκτακτη διϋπουργική σύσκεψη
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▶ ΣΕΛ. 6-7, 8

Σε περίκλειστο κέντρο
όλοι οι μετανάστες

▶ ΣΕΛ. 4-5

 





    





• Μαρτυρίες ότι η τούρκικη
στρατοχωροφυλακή λέει
στους μετανάστες να μην
πάνε προς τη Βουλγαρία

ΕΠΟ







• Ο Βασίλης Γκαγκάτσης κι άλλοι
σύμβουλοι κάθισαν στο εδώλιο για ζημιά
της ΕΠΟ ύψους 300.000 ευρώ, με τον
δικηγόρο Κουβαρά της Ομοσπονδίας να
υποστηρίζει στη δίκη ότι το αδίκημα έχει
παραγραφεί!!! ▶ ΣΕΛ. 21
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ι Αμερικανοί λένε ότι «ο νικητής τα παίρνει όλα». Τελικά μάλλον ο… εκβιαστής είναι αυτός που ξαφρίζει την
μπάνκα, αν κρίνουμε από το πώς ο Τούρκος νεο-σουλτάνος Ταγίπ Ερντογάν πιέζει αφόρητα την Ελλάδα τραβώντας την περόνη από τη χειροβομβίδα του μεταναστευτικού-προσφυγικού. Όσοι επικαλεστούν τη δικαιολογία
ότι ήταν απρόβλεπτη η εξέλιξη της δημιουργίας μίας νέας Ειδομένης στα σύνορα της Ελλάδας με την Τουρκία στον
Έβρο, θα είναι τόσο λίγοι που θα χωράνε σε ταξί και θα είναι και επαγγελματίες ψεύτες. Διότι η μεν προκλητικότητα της
Τουρκίας τραβάει την ανηφόρα εδώ και πολύ καιρό και δεν ορρωδεί προ ουδενός ηθικού φραγμού όταν επιδιώκει να εξυπηρετήσει τα στρατηγικά επεκτατικά σχέδιά της.
Ακριβώς αυτά τα επεκτατικά σχέδια της Άγκυρας εξυπηρετεί και τώρα το επικίνδυνο «έργο» που παίζεται στον Έβρο τα τελευταία 24ωρα: από τον συνωστισμό χιλιάδων φτωχοδιαβόλων (που όμως δεν είναι πρόσφυγες από τη Συρία αλλά μετανάστες απ’ όλες τις… φυλές του Ισραήλ) και μάλιστα υπό την καθοδήγηση τουρκικών στρατιωτικών οχημάτων, ως τις δουλεμπορικές βάρκες που σκίζονται παρουσία του τουρκικού λιμενικού στα ελληνικά χωρικά ύδατα του Αιγαίου και τα προβοκατόρικα fake news των γειτόνων ότι δήθεν οι ελληνικές αρχές πυροβολούν και σκοτώνουν πρόσφυγες.
Με ή χωρίς κομματικούς μυωπικούς φακούς είναι αυταπόδεικτο ότι η Ελλάδα δεν βρίσκεται ενώπιον μίας έστω οξείας έξαρσης των προσφυγικώνμεταναστευτικών ροών. Αντιθέτως, δέχεται μία ασύμμετρη απειλή που κλιμακώνεται με όρους ψυχολογικού πολέμου. Αν κάποιους ξενίζει ο όρος, ας κάνουν τον κόπο να δουν τα τηλεοπτικά πλάνα που δείχνουν τους Τούρκους αστυνομικούς να εκτοξεύουν
δακρυγόνα εντός της ελληνικής επικράτειας. Αν δεν
πεισθούν από αυτό, ας ακούσουν τις τελευταίες δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Εσωτερικών, Σουλεϊμάν Σοϊλού, που ανακοίνωσε ότι η χώρα του θα αναπτύξει στα ελληνοτουρκικά σύνορα δύναμη 1.000
αστυνομικών κομάντο. Να κάνουν τι, άραγε;
Το θέμα είναι, πλέον, πώς αντιμετωπίζει η χώρα
την οργανωμένη απόπειρα εισβολής που επιχειρείται. Η απάντηση είναι απλή αλλά συνάμα πολύ δύσκολη: με το όπλο παρά πόδα αλλά και το δάχτυλο στη «σκανδάλη» του νου και της γνώσης. Ορθά οι ελληνικές αρχές ασφαλείας επιδεικνύουν μέγιστη ψυχραιμία. Και δεν είναι εύκολο πράγμα να είσαι ψύχραιμος όταν έχεις απέναντί σου χιλιάδες απελπισμένους που…
φυτιλιάζονται για να μπουκάρουν στην Ελλάδα και με τον κίνδυνο μιας προβοκάτσιας να παραμονεύει.
Θα χρειαστούν, δε, ακόμη περισσότερα αποθέματα ετοιμοπόλεμης ηρεμίας, όσο στην άλλη πλευρά του φράχτη «φυτεύεται» μία υπερμεγέθης κωμόπολη που θα εποικιστεί ανάλογα με τις ορέξεις της Άγκυρας που ανοιγοκλείνει την κάνουλα των
ροών. Ενός φράχτη που επειδή η ιστορία γράφει αλλά δεν ξεγράφει κάποιοι αναθεμάτιζαν τον τότε υπουργό Προστασίας του
Πολίτη, Χρήστο Παπουτσή, και εν συνεχεία την κυβέρνηση Σαμαρά για την κατασκευή του αλλά σήμερα (μάλλον θα έπρεπε να) σταυροκοπιούνται που υπάρχει και εμποδίζει την υβριδική επίθεση που εξαπέλυσε η Τουρκία εργαλειοποιώντας
δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους.

Ο

Με το δάχτυλο
στη σκανδάλη
(…του νου και
της γνώσης)
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Με τη σοβαρή πιθανότητα
την ώρα που διαβάζονται
αυτές οι γραμμές τα κρούσματα από τον κορωνοϊό
στη χώρα μας να έχουν ξεπεράσει τα 46 που μετρούσαμε μέχρι το μεσημέρι της
Παρασκευής, η ουσία είναι
ότι η Ελλάδα τίθενται σε
κόκκινο συναγερμό και η αισιοδοξία για «λελογισμένη»
διασπορά της επιδημίας εξαντλείται με τον ίδιο ρυθμό που εξαφανίστηκαν οι
μάσκες από τα φαρμακεία.
Επιμέλεια: Νίκος Τσαγκατάκης

Α

κούγοντας τον καθηγητή λοιμωξιολογίας
και εκπρόσωπο του
υπουργείου Υγείας
για τον νέο κορωνοϊό, Σωτήρη Τσιόρδα, να λέει ότι τις επόμενες εβδομάδες αναμένουμε μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων, γεγονός που θα επιβεβαιώσει και τη δυναμική της νόσου,
δεν χρειάζεται πολλή φαντασία για
να καταλάβει κάποιος ότι το ωστικό κύμα που θα προκαλέσει η πληθυσμιακή εξάπλωση της επιδημίας
στη λειτουργική δομή ολόκληρης
της κρατικής μηχανής. Κι αυτό ακριβώς μοιάζει να είναι για την ώρα τουλάχιστον το μεγάλο στοίχημα των ελληνικών υγειονομικών
αρχών: η αποφυγή των λαθών και
οι κρίσιμες, στοχευμένες και ίσως
σκληρές αποφάσεις που θα πρέπει
να παρθούν, προκειμένου να θωρακιστεί στο μέτρο δυνατού η δημόσια υγεία αλλά και η υγεία της…
συναχομένης –για αρχή– από τον
COVID-19 εθνικής οικονομίας.
Δεν είναι τυχαίο ότι το απόγευμα
της περασμένης Τετάρτης ένας από
τους πλέον ειδικούς στον τομέα της
δημόσιας υγείας, ο καθηγητής Πολιτικής της Υγείας στο London
School of Economics (LSE), Ηλίας
Μόσιαλος, επέμεινε στην ανάγκη
να κάνει η Ελλάδα άμεσα αυτό που
δεν έκανε από την πρώτη στιγμή η
Ιταλία. Δηλαδή να κλείσει τα σχολεία και τα πανεπιστήμια σε όλη την
επικράτεια, μειώνοντας έτσι τις πιθανότητες συγχρωτισμού υγιών ανθρώπων με πιθανούς ασυμπτωματικούς φορείς του κορωνοϊού. Σημειώνεται ότι η πρόταση Μόσιαλου έγινε σε χρόνο που ο αριθμός
των ελληνικών κρουσμάτων ήταν ακόμη μονοψήφιος, με τον Έλληνα
ειδικό να συνεχίζει να επιμένει και
σήμερα ότι είναι καλύτερα «να πάρουμε τα πρόσθετα μέτρα για τον κορωνοϊό πιο πρόσφατα».

Το λάθος
και οι λειψές ΜΕΘ
Κάπου εδώ είναι που επιστρέφει
και η κουβέντα στο προαναφερθέν
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Ψάχνουν «αντισώματα»
για να μη νοσήσει
το ΕΣΥ και η οικονομία
• Με τους ειδικούς να αναμένουν μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων,
το ζητούμενο είναι πόσο θα αντέξουν οι υγειονομικές δομές της
χώρας και πώς δεν θα διασαλευτεί η δημοσιονομική σταθερότητα

στοίχημα των αρμόδιων υπηρεσιών υγείας, αρχής γενομένης από
την αποφυγή των λαθών. Καταγράφεται ήδη μία κριτική (για κάποιους όχι άδικα) ότι για παράδειγμα η περίπτωση του 66χρονου που νοσηλεύεται σε σοβαρή
κατάσταση στο Πανεπιστημιακό
Νοσοκομείο Ρίου δεν αντιμετωπίστηκε σε πρώτο χρόνο με βάση τα
προβλεπόμενα από το ειδικό πρωτόκολλο ασφαλείας και ελέγχου για
τον Covid-19. Αυτό μάλιστα φέρεται να συνέβη και στο γενικό νοσοκομείο Αμαλιάδας, όπου ο 66χρονος διαγνώστηκε ως προσβεβλημένος από ένα σύνηθες εμπύρετο
κύμα, υπό την… ασφάλεια του ότι
δεν είχε επισκεφθεί χώρα υψηλού
κινδύνου όπως η Ιταλία, αλλά είχε ταξιδέψει στο Ισραήλ και την
Αίγυπτο. Τι επακολούθησε; Κατ’
αρχάς είναι για την ώρα άγνωστη
η διασπορά της νόσου στη δυτική
Ελλάδα, ενώ η άστοχη διάγνωση
με τον 66χρονο είχε ως αποτέλεσμα να τεθούν εκτός… αποστολής

και το νοσοκομείο Ρίου (σ.σ. εκκενώθηκε η οθφαλμολογική κλινική
του και αποφασίστηκε να μείνει εκτός εφημερίας), αλλά και το νοσοκομείο στην Αμαλιάδα που και
σε αυτό αποφασίστηκε η διακοπή
των εφημεριών της παθολογικής
κλινικής του.
Το πρόβλημα είναι ότι οι ελληνικές νοσηλευτικές δομές δεν έχουν την πολυτέλεια να «χάνουν»
μονάδες και νοσηλευτές που αναγκαστικά τίθενται σε καραντίνα. Ειδικά μάλιστα σε μία περίοδο που
η εποχική γρίπη συνεχίζει να στέλνει, έστω και με πτωτική τάση, κόσμο στα κατά τόπους νοσοκομεία
και αφού έχει ήδη σκοτώσει 83 από αυτούς.
Το πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα των ειδικών δομών και πόσο γιγαντιαίο μπορεί να γίνει σε
μία μαζική έξαρση των κρουσμάτων του κορωνοϊού αποτυπώνεται
στα στοιχεία που έδωσε τον Νοέμβριο του 2019 η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημόσιων

Νοσοκομείων. Σε χρόνο ανύποπτο, δεδομένου ότι η ιστορία με τον
κορωνοϊό «έσκασε» στην Κίνα φέτος τον Ιανουάριο, η ΠΟΕΔΗΝ
χτυπούσε καμπανάκι ότι αντί για
τις 3.500 κλίνες ΜΕΘ που προβλέπονται από τα διεθνή standarts, για
το σύνολο των ανεπτυγμένων νοσοκομειακών κρεβατιών στην Ελλάδα λειτουργούν 557, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εντοπίζεται
στα νοσοκομεία της Αττικής που με
224 (αντί του τετραπλάσιου προβλεπόμενου αριθμού) διαθέσιμες
κλίνες ΜΕΘ καλείται να εξυπηρετήσει συνολικό πληθυσμό –συμπεριλαμβανομένων της Αθήνας, των
όμορων της Αττικής περιοχών και
των νησιών– 6.000.000 ανθρώπων. Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι
υπό αυτές τις συνθήκες ελάχιστα είναι τα δημόσια συστήματα υγείας
παγκοσμίως που θα άντεχαν ένα
τέτοιο ασύμμετρο υγειονομικό
«χτύπημα», πολλώ δε μάλλον το ελληνικό με τις εγγενείς αδυναμίες
του σε προσωπικό και δομές.

«Εμβόλιο»
για την οικονομία
Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι ισχυρά «αντισώματα» κόντρα στην επέλαση του κορωνοϊού καλείται να αναπτύξει και η μη… εμβολιασμένη
για την αντιμετώπιση συνεχών
κρίσεων εγχώρια οικονομία. Τα
πρώτα σημάδια, που είναι μεν αποτέλεσμα υπέρμετρου πανικού
αλλά δεν παύουν να δίνουν τόνο
και να δημιουργούν κλίμα, αποτυπώνονται στην κατηφόρα που έχει
πάρει το ελληνικό χρηματιστήριο.
Το ηλεκτρονικό ταμπλό της λεωφόρου Αθηνών γέρνει επικινδύνως και είναι σχεδόν καθημερινά
κοκκινισμένο. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Γενικός Δείκτης φλερτάρει
και σπάει ενδοσυνεδριακά ακόμη
και το κατώτερο φράγμα των 700
μονάδων, γράφοντας απώλειες
που θυμίζουν τo καλοκαίρι του
2015 με την επιβολή των capital
controls.
Σε μία παρόμοια άτακτη φυγή
και μπαράζ ρευστοποιήσεων οδηγούνται και σήμερα οι επενδυτές,
με αποτέλεσμα κεφαλαιοποιήσεις
δισεκατομμυρίων ευρώ να εξανεμίζονται σε μία-δύο συνεδριάσεις.
Σε ένα τέτοιο σκηνικό πολέμου,
στο υπουργείο Οικονομικών έχουν
βγάλει από τα συρτάρια τα εναλλακτικά σενάρια. Δεδομένου ότι η
Ελλάδα δεν έχει τη δημοσιονομική πολυτέλεια να διαθέσει τα δισεκατομμύρια (κυριολεκτικά) που ανακοίνωσαν ότι θα διαθέσουν οι
ΗΠΑ ή η Ιταλία προκειμένου να αντιμετωπίσουν την κατάσταση έκτακτης ανάγκης που δημιουργεί ο
κορωνοϊός, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης Μητσοτάκη
περιορίζεται σε άλλα «αντίμετρα».
Σε ευρεία διυπουργική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες
Παρασκευή στο ΥΠ.ΟΙΚ., αποφασίστηκε μία σειρά μέτρων που μεταξύ άλλων φέρεται να περιλαμβάνει ακόμη και το ενδεχόμενο αναστολής πληρωμής ΦΠΑ για τις επιχειρήσεις. Η κυβερνητική διαρ-
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ροή κάνει λόγο για ένα ενιαίο και
συνεκτικό κυβερνητικό σχέδιο αντιμετώπισης του προβλήματος
που δεν θα… κορωνοποιεί την οικονομία, αλλά θα έχει στη φαρέτρα
στοχευμένα και όχι οριζόντια μέτρων που θα ανακοινώνονται κατά περίπτωση. Οι ίδιες πηγές λένε
ότι οι παρεμβάσεις θα διαβαθμιστούν σε τρία επίπεδα: τις περιπτώσεις λήψης αναγκαστικών μέτρων, όπως π.χ. υποχρεωτικό
κλείσιμο καταστημάτων και κινηματογράφων σε νομούς και περιοχές με κρούσματα (στο επίπεδο αυτό τα όποια μέτρα στήριξης μπορεί
να ανακοινωθούν πριν από το
Eurogroup της 16ης Μαρτίου, το
οποίο θεωρείται καθοριστικό για
τις κινήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο), τα μέτρα σε κλαδικό-τοπικό επίπεδο και τα μέτρα για το σύνολο
της οικονομίας.
Το πόσο μπορεί αυτό το μέτρο
να εκτροχιάσει τη στοχοθεσία των
δημοσίων εσόδων παραμένει αδιευκρίνιστο. Από την παραπάνω διϋπουργική σύσκεψη εκπέμφθηκαν
καθησυχαστικά μηνύματα ότι ακόμη δεν υπάρχουν σημάδια επιπτώσεων στην καθημερινή ροή
στοιχείων από το σκέλος των εσόδων (ζήτηση, κατανάλωση).
Όπως και να έχει το σταυρόλεξο
δυσκολεύει, ειδικά αν συνυπολογιστεί η απαισιόδοξη πρόβλεψη
του Ελληνικού Δημοσιονομικού
Συμβουλίου για την ανάπτυξη. Σε
έκθεσή του για τις επιπτώσεις στο
ΑΕΠ το 2020 το Συμβούλιο προβλέπει, ειδικότερα, επιβράδυνση
του ρυθμού ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας λόγω εξάπλωσης
του κορωνοϊού η οποία θα έχει εύρος από 0,3 έως και 0,7 μονάδες.
Σε απόλυτα νούμερα το ποσοστό
μεταφράζεται από €600.000.000
έως 1,4 δισ. ευρώ, ενώ αν η κατάσταση ξεφύγει τότε νομοτελειακά
θα αναζητηθούν δημοσιονομικά ισοδύναμα για να καλυφθούν οι
τρύπες που θα δημιουργήσουν οι
έκτακτες ανάγκες στον χώρο της υγείας. Και επειδή η μνημονιακή επιτροπεία βρίσκεται εν ισχύι, όποιο ισοδύναμο αποφασιστεί στην
Αθήνα θα απαιτήσει πιθανότατα
και το «πράσινο φως» των Βρυξελλών, ώστε να μη διακινδυνευτεί η
επίτευξή του στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ.
Για το τι θα συμβεί, τέλος, στην
πραγματική οικονομία της ελληνικής μικρομεσαίας (στην πλειοψηφία της) επιχειρηματικότητας, αν
ασθενήσουν μαζικά εργαζόμενοι
και αυτοαπασχολούμενοι, με τους
εργοδότες να υποχρεούνται να καταβάλουν τις υποχρεωτικά αμειβόμενες αναρρωτικές άδειες των ασθενών υπαλλήλων τους, όλοι
προσεύχονται ότι θα παραμείνει
στα επίπεδα του ενός εφιαλτικού
σεναρίου που δεν θα γίνει πραγματικότητα.
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Ο διεθνής «χάρτης»
κρουσμάτων, νεκρών και μέτρων
ε τον κορωνοϊό να μετρά δύο μήνες ζωής, τους επιβεβαιωμένους ασθενείς να ξεπερνούν τις 100.000 και
τους νεκρούς να είναι πλέον περισσότεροι από 3.400
σε όλη την υφήλιο (σ.σ. οι αριθμοί τελούν υπό την αίρεση της
επικαιρότητας που αλλάζει ανά… λεπτό), η «Α» ιχνογραφεί τον
παγκόσμιο χάρτη των κρουσμάτων αλλά και των μέτρων που
κατά τόπους έχουν παρθεί:

Μ

• ΚΙΝΑ:
Ο «κίτρινος δράκος» μετράει μέχρι σήμερα 3.042 θανάτους σε
σύνολο 80.556 ασθενών. Οι πόλεις που πρωτοεμφανίστηκε ο
ιός περιήλθαν σε καθεστώς πλήρους απομόνωσης: εκατομμύρια πολιτών δούλεψαν από το σπίτι, νέα νοσοκομεία χτίστηκαν
μέσα σε λίγες ημέρες για να νοσηλεύσουν τον τεράστιο αριθμό
ασθενών, ενώ οι πολίτες που παραβίασαν την
καραντίνα ή δήλωσαν ψέματα για το ιστορικό
ταξιδιών τους φυλακίστηκαν προσωρινά. Όσο
απάνθρωπα όμως χαρακτηρίστηκαν αυτά τα
μέτρα, τόσο δραστικά αποδείχθηκε πως επέδρασαν στην εξάπλωση του κορωνοϊού, καθώς σταθεροποιείται σιγά-σιγά η κατάσταση
στην ηπειρωτική Κίνα και μειώνεται καθημερινά το ποσοστό των νέων κρουσμάτων. Η απόλυτη χρήση μασκών, τα προσωπικά απολυμαντικά, τα απολυμασμένα μέσα μαζικής μεταφοράς και οι άδειοι δημόσιοι χώροι φαίνεται να κερδίζουν τη μάχη της πανδημίας.

μο» κατά του κορωνοϊού και ενέκρινε επιπλέον προϋπολογισμό ύψους περίπου 9,8 δισ. δολαρίων για την αντιμετώπιση
του προβλήματος, την ώρα που έχουν ήδη δημιουργηθεί σταθμοί ελέγχου στους οποίους οι πολίτες εξετάζονται μέσα σε λίγα λεπτά, χωρίς καν να κατέβουν από τα αυτοκίνητά τους, ενώ
ταυτόχρονα έχουν ενεργοποιηθεί συστήματα GPS που σημαίνουν συναγερμό όταν οι ασθενείς παραβιάζουν την καραντίνα.
Εκατομμύρια πολιτών σε όλη την Ασία και την Αυστραλία εργάζονται από το σπίτι τους, δημόσιες συγκεντρώσεις ακυρώθηκαν και βασικά είδη προστασίας βρίσκονται σε έλλειψη, ωστόσο οι κυβερνήσεις φροντίζουν την τροφοδοσία των αγορών, οι οποίες όμως βάζουν… «δελτίο» ακόμα και στην αγορά
χαρτιού τουαλέτας!

• ΗΠΑ:
Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μέχρι στιγμής
233 περιπτώσεις κορωνοϊού και 14 θανάτους,
με την πλειονότητα των μολύνσεων στην Καλιφόρνια και στις πολιτείες της Ουάσινγκτον.
Αρκετές πόλεις όπως το Σαν Φρανσίσκο, το
Σιάτλ και η Ουάσινγκτον κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, επιτρέποντας έτσι στις αρχές τους μεγαλύτερη πρόσβαση σε
πόρους έκτακτης ανάγκης και χρηματοδότηση
για την προετοιμασία για μεγαλύτερη εστία.
Παράλληλα τα στρατιωτικά εργαστήρια εργάζονται στη δημιουργία εμβολίου, ενώ η Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και
Φαρμάκων (FDA) εξουσιοδότησε τη χρήση μιας ευρύτερης ποικιλίας αναπνευστήρων, καθώς παρατηρούνται ελλείψεις στις
υγειονομικές μάσκες.

• ΕΥΡΩΠΗ:
Η Ιταλία κρατά την πρώτη θέση κινδύνου στην Ευρώπη με
3.858 κρούσματα (148 θάνατοι) και πρόσφατα ανέστειλε τη
λειτουργία σχολείων και πανεπιστημίων, έκλεισε δημόσιους
χώρους (π.χ. πάρκα) και ματαίωσε τη διενέργεια σημαντικών
εκδηλώσεων ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος της μόλυνσης.
Η Μ. Βρετανία δημιούργησε επίσης ένα «σχέδιο μάχης» κατά
του ιού και ενεργοποίησε 12 εργαστήρια που έχουν ήδη εξετάσει 14.000 πολίτες σε όλη τη χώρα, καθώς καταγράφονται
ήδη 163 κρούσματα με δύο νεκρούς. Στη Γαλλία καταγράφονται συνολικά 423 κρούσματα (περίπου τα μισά μόνο την τελευταία εβδομάδα) με 7 νεκρούς, ενώ στη Γερμανία που έχουν
επιβεβαιωθεί 577 κρούσματα για την ώρα δεν θρηνούν χαμένες ζωές.

• ΑΣΙΑ-ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ ΩΚΕΑΝΟΣ:
Στην Ασία την πρωτιά κρατάει η Νότια Κορέα, όπου πάνω από
τις μισές από τις 6.593 περιπτώσεις συνδέονται με ένα παρακλάδι της θρησκευτικής ομάδας Shincheonji. Ο Πρόεδρος της
χώρας Moon Jae-in δήλωσε ότι η χώρα «έχει εισέλθει σε πόλε-

• ΙΡΑΝ-ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ:
Το Ιράν βρίσκεται στην καρδιά της επιδημίας της Μέσης Ανατολής με περισσότερα από 4.747 κρούσματα και 124 θανάτους, ενώ το 8% των βουλευτών της χώρας έχει νοσήσει. Αυτό
οδήγησε την κυβέρνηση σε ακραία μέτρα αντιμετώπισης, όπως την προσωρινή απελευθέρωση περισσότερων από 54.000
κρατουμένων σε φυλακές, με αποτέλεσμα πολλές χώρες να
έχουν κλείσει τα σύνορά τους με το Ιράν, ενώ αρκετές, όπως το
Κατάρ, η Τουρκία και το Κουβέιτ, να έχουν διατάξει την εκκένωση των πολιτών τους από το Ιράν.

• ΑΦΡΙΚΗ:
Επιβεβαιωμένα κρούσματα έχουν αναφερθεί στην Αίγυπτο,
την Αλγερία, τη Νιγηρία, τη Σενεγάλη και την Τυνησία, αλλά ο
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποίησε ότι η Αφρική
πιθανώς να χτυπηθεί πολύ πιο σκληρά από ό,τι η Κίνα, καθώς
μόνο το 42% των Νιγηριανών έχει πρόσβαση σε σαπούνι και
νερό, ενώ το 25% δεν έχει καθόλου πρόσβαση.

• ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ:
Κρούσματα κορωνοϊού έχουν επιβεβαιωθεί στο Μεξικό, την
Αργεντινή, τη Βραζιλία, τη Χιλή, τον Ισημερινό και τη Δομινικανή Δημοκρατία, όπου το Μεξικό, η Γουατεμάλα και ο Παναμάς έχουν δηλώσει καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ή ειδοποιήσεις υψηλού επιπέδου, με τον Παναμά να έχει ήδη διαθέσει
2,5 εκατομμύρια δολάρια για την αντιμετώπιση της επιδημίας.
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• Ο πρωθυπουργός μοιάζει να είναι ο μόνος κερδισμένος από την έως
τώρα διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης και την αποτροπή
εισβολής στις Καστανιές του Έβρου, την ώρα που οι πολιτικοί αντίπαλοί του
παρακολουθούν αμήχανοι τις εξελίξεις

Ο Μόρις Χάρολντ Μακμίλαν, ο 1ος Κόμης του Στόκτον που ανέλαβε την πρωθυπουργία
της Βρετανίας από το 1957 έως το 1963 (διαδεχόμενος τον σερ Άντονι Ίντεν μετά τη
βρετανική ήττα με την εθνικοποίηση της διώρυγας του Σουέζ από τον Γκαμάλ Αμπντέλ
Νάσερ), έμεινε στην ιστορία με την απάντηση που είχε δώσει για το τι τον φοβίζει περισσότερο. Τότε, λοιπόν, ο Μακμίλαν είχε πει: «Φοβάμαι μόνο τα γεγονότα, αγαπητέ
μου». Μία φράση που αποτελεί τη σκληρή πραγματικότητα για όλους τους πολιτικούς,
καθώς η διαχείριση των γεγονότων μπορεί να σε πάει είτε στα ουράνια, είτε να σε στείλει στον Καιάδα.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Α

υτά τα γεγονότα που
ζούμε με την «απόπειρα εισβολής» χιλιάδων παράτυπων μεταναστών κι ελάχιστων προσφύγων από τον Έβρο
και τα νησιά και η αποφασιστικότητα που έδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον αναγάγουν δικαίως
ως τον απόλυτο κυρίαρχο του εγ-

χώριου πολιτικού παιχνιδιού, έχοντας τη στήριξη ακόμη και των
ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ και του
Κινήματος Αλλαγής.
Η άτεγκτη στάση του πρωθυπουργού στη νέα έξαρση του Προσφυγικού, έπιασε στον ύπνο τον
Αλέξη Τσίπρα (επί τριήμερο σιώπησε) και τη Φώφη Γεννηματά (έδειξε την αμηχανία της με τις δηλώσεις), αφού εκμεταλλεύτηκε στο
έπακρον τον ωμό εκβιασμό του
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προς
τους Ευρωπαίους
για να

ξεφύγει από τη δύσκολη θέση που
είχε βρεθεί στο μεταναστευτικό.
Διότι το σωστό πρέπει να λέγεται. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είχε κοπεί ως μετεξεταστέα στο μεταναστευτικό-προσφυγικό. Κατ’ αρχάς, είχε παραδεχθεί το λάθος και
ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης με την
πρώτη απόφαση για την κατάργηση του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Και εν συνεχεία
ήρθε και ο Νότης Μηταράκης κι
έδεσε το γλυκό. Πρώτα με την επίταξη, μετά με τις δηλώσεις ότι «θα
το ξανασκεφτούμε», και εν συνεχεία
με την αποστολή των ΜΑΤ και τις
μάχες σώμα με σώμα με τους κατοίκους Λέσβου και Χίου, οι οποίοι είχαν ως άδηλο οπλαρχηγό τον περιφερειάρχη Μουτζούρη. Μιλάμε για ένα νοσηρό κλίμα που είχε αντίκτυπο
σ τ ο ν
πρωθυπουργό.

Ο από μηχανής θεός
Και ξαφνικά, όπως συμβαίνει στις
αρχαίες ελληνικές τραγωδίες, εμφανίστηκε ο από μηχανής θεός.
Μόνο που στην περίπτωσή μας είχε ονοματεπώνυμο. Ο λόγος φυσικά για τον πρόεδρο της Τουρκίας,
τον Ερντογάν, ο οποίος έστειλε τις
ορδές Αφγανών, Πακιστανών,
Μαροκινών, Σομαλών και λοιπών
μεταναστών στις Καστανιές. Και
ξαφνικά από εκεί που ο Κυρ. Μητσοτάκης βαλλόταν από παντού
μετατράπηκε σε αρχιστράτηγο ενός
ιδιότυπου εθνικού αμυντικού πολέμου. Πλέον ο κ. Μητσοτάκης ανέβασε τις μετοχές του στα ύψη,
την ώρα που το κεφάλαιο του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης δείχνει να καταρρέει, καθώς ακόμη και οι ψηφοφόροι του
ΣΥΡΙΖΑ σε τεράστιο ποσοστό δηλώνουν σύμφωνοι με το κλείσιμο
των συνόρων και την αποτροπή από την εισβολή των παράτυπων
μεταναστών.
Η εξέλιξη με τις «μαγκιές» του
Ερντογάν προσέφερε ένα υπέροχο δώρο στον Κυριάκο Μητσοτάκη, που ξεπέρασε μία εσωτερική
κρίση, αφενός μεν αποτρέποντας
την εισβολή, αφετέρου δε με το να
υποδεχθεί την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα Φαν ντερ
Λάιεν, τον πρόεδρο του Συμβουλίου της Ευρώπης, Σαρλ Μισέλ,
και τον πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου, Νταβίντ Σασόλι, και μετέτρεψε το ελληνικό πρόβλημα ως
ευρωπαϊκό, αποσπώντας δηλώ-

σεις για πρώτη φορά ότι τα σύνορα
της Ελλάδας είναι ευρωπαϊκά. Μάλιστα οι Ευρωπαίοι, μπροστά στον
φόβο τους μήπως η «γηραιά ήπειρος» γεμίσει μουστακαλήδες και
μαντιλοφορούσες από τα βάθη της
Ασίας ανέδειξαν τον Κυριάκο
Μητσοτάκη ως αρχιστράτηγο σε
αυτό τον ιδιότυπο πόλεμο. Οπότε,
όλα τα φώτα της δημοσιότητας είναι στραμμένα πάνω του. Όσο για
τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς είναι λογικό να παραμένουν
στο περιθώριο με ό,τι συνεπάγεται
αυτό για τις πολιτικές εξελίξεις που
πιθανόν να ακολουθήσουν.

Ραγδαίες αλλαγές…
Κι όπως επισημαίνουν πλέον οι αναλυτές, οι επόμενες δημοσκοπήσεις είναι βέβαιο ότι θα δείξουν
ραγδαία αντιστροφή της κοινής
γνώμης επί της κυβερνητικής πολιτικής πάνω στο Μεταναστευτικό.
Το παλιό αρνητικό ποσοστό δεν
θα έχει αλλάξει στα νησιά, στην υπόλοιπη Ελλάδα όμως θα υπάρχει
ικανοποίηση για τις κυβερνητικές
δράσεις. Το πρόβλημα για τον κ.
Μητσοτάκη εντοπίζεται στη μεθεπόμενη δημοσκόπηση και όσες ακόμη ακολουθήσουν, όταν λόγω
καλοκαιριού θα γεμίσει το Αιγαίο
βάρκες Τούρκων διακινητών ασφυκτικά γεμάτες με μετανάστες.
Εκτός κι εάν ο πρωθυπουργός επικαλεστεί εθνικό θέμα και πάει σε
πρόωρες εκλογές. Κάτι που απεύχονται τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Όμως, παρά το γεγονός ότι

Limit up
στη «μετοχή»
Μητσοτάκη
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Μικρότερη η στήριξη των Ευρωπαίων από το πραγματικό πρόβλημα
πορεί οι δηλώσεις της ηγεσίας της ΕΕ περί στήριξης στην Ελλάδα για την προσφυγική κρίση
που αντιμετωπίζει στα σύνορα της στον Έβρο να
ήταν προς θετική κατεύθυνση, ωστόσο τα μέτρα
που ανακοινώθηκαν ήταν μάλλον κατώτερα των προσδοκιών καθώς για μία ακόμη φορά φάνηκε πως οι ευρωπαίοι
αξιωματούχοι με τη στάση τους κρύβουν το πρόβλημα κάτω
από το χαλί.
Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαρακτήρισε δύσκολη την ελληνική αποστολή και στο πλαίσιο
της στήριξης της τάξης στα σύνορα, τόνισε ότι θα «παρέχουμε όλη την υποστήριξη προς την Ελλάδα. Η Frontex θα
αναπτύξει μια ομάδα ταχείας παρέμβασης. Επτά σκάφη, δύο
ελικόπτερα, αεροσκάφος, 100 επιπλέον συνοριοφύλακες και
ένα όχημα». Αναφορικά με την οικονομική βοήθεια ύψους
700 εκατ. ευρώ, η οποία αφορά τη διαχείριση των συνόρων, τονίστηκε ότι τα 350 μπορούν να καταβληθούν άμεσα

Μ

ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ
ΕΙΝΑΙ ΒΕΒΑΙΟ ΟΤΙ ΘΑ
ΔΕΙΞΟΥΝ ΡΑΓΔΑΙΑ
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ
ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΜΕ
ΕΠΙΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ

και τα υπόλοιπα 350 εκατ. σε δεύτερο χρόνο. Βέβαια, εδώ
αξίζει να σημειωθεί ότι αυτά τα χρήματα για πρώτη φορά
θα δοθούν απ’ ευθείας στην ελληνική κυβέρνηση και όχι
στις ΜΚΟ, όπως συνέβαινε μέχρι τώρα.
Ωστόσο, εκτός από τα δύο αυτά μέτρα και κάποιες γενικόλογες αναφορές περί στήριξης της Ελλάδας, οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δεν ασχολήθηκαν καθόλου με τους
πρόσφυγες και μετανάστες που βρίσκονται στα νησιά του
Αιγαίου. Εκεί όπου η κατάσταση τα τελευταία 24ωρα είναι
εκρηκτική, καθώς αφενός οι Δομές είναι υπερπλήρεις και αφετέρου οι κάτοικοι αντιδρούν στις προσπάθειες της κυβέρνησης να κατασκευάσει κλειστά Κέντρα. Μάλιστα, απέφυγαν να κάνουν οποιαδήποτε νύξη για την αποσυμφόρηση των Δομών σε Λέσβο, Χίο και Σάμο, ενώ «έκλεισαν τα
μάτια» ακόμη και στα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα που
βρίσκονται εγκλωβισμένα στους άθλιους προσφυγικούς
καταυλισμούς.

πολιτική δύναμη εθνικής υπευθυνότητας έναντι του ΣΥΡΙΖΑ. Την ίδια ώρα όμως –και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε– ο κ. Μητσοτάκης ικανοποιεί, σε κομματικό επίπεδο, την πίεση σημαντικού μέρους της βάσης της Ν.Δ. που επιθυμεί την επίδειξη πατριωτισμού
και εθνικής εγρήγορσης. Πλέον ο
κ. Μητσοτάκης είναι ο κυρίαρχος
παίκτης.

Αμήχανη αντιπολίτευση
δεν είναι λογικό εν μέσω μίας τέτοιας κρίσης να υπάρχουν αυτές οι
σκέψεις, δεν πρέπει να αποκλειστεί τίποτα.
Είναι γεγονός ότι η αταλάντευτη και άμεση αντίδραση της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει δυναμικά
στον Έβρο και στα νησιά την –τροφοδοτούμενη από τον Ερντογάν–
νέα έξαρση του Προσφυγικού-Μεταναστευτικού, βρήκε θετική ανταπόκριση από τη μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων. Είναι επίσης
σαφές πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με την επίδειξη αποφασιστικότητας να κλείσει τα σύνορα με
την Τουρκία, στην ξηρά και όσο το
δυνατόν στη θάλασσα, επιδιώκει
συγκεκριμένους αντικειμενικούς
και πολιτικούς στόχους. Ανταποκρίνεται, κατ’ αρχάς, στο «εθνικό
θυμικό» από το οποίο διακατέχεται η πλειοψηφία των πολιτών. Ακούγεται όλο και πιο έντονα ότι επιβάλλεται να σταλεί το μήνυμα ότι
«η Ελλάδα δεν αντέχει άλλους πρόσφυγες και μετανάστες». Ιδίως όταν
η στάση του Ερντογάν ενισχύει το
αίσθημα ότι κινδυνεύει η εθνική
ταυτότητα, οι Έλληνες πολίτες αντιδρούν έντονα.
Συσπειρώνει γύρω από την κυβέρνησή του ευρύτερες κοινωνικές
δυνάμεις, όπως συμβαίνει σχεδόν
πάντοτε σε εθνικές κρίσεις. Καθιστά απαρέγκλιτα τη Ν.Δ. ως την

Την ίδια ώρα η αντιπολίτευση δεν
κρύβει την αμηχανία της, και τις
σπασμωδικές αντιδράσεις της αντιλαμβάνεται και ο πλέον αδαής
με τη ρηχή και ανούσια ρητορική
αντιπαράθεσης. Το γεγονός ότι επί τρεις ημέρες υπήρξε σιγή ασυρμάτου από την Κουμουνδούρου
για την ένταση στον Έβρο, ενώ ο
Αλέξης Τσίπρας με την εμφάνισή
του στο Mega ανέδειξε τη διχογνωμία που υπάρχει στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ ανάμεσα στους «δικαιωματιστές» και τους «ρεαλιστές», απότοκο και των ιδεολογικοπολιτικών ζυμώσεων περί διεύρυνσης που βρίσκεται σε εξέλιξη.
Από την άλλη, η αντίδραση του
Κινήματος Αλλαγής υπήρξε αντιφατική. Σιωπή, άρα ανοχή σε κυβερνητικές αποφάσεις, αλλά και ανούσια κριτική από τη Χαριλάου
Τρικούπη. Το παράδοξο είναι ότι
η Φώφη Γεννηματά είχε προειδοποιήσει για τη σημερινή κατάσταση από τον Ιανουάριο σε ομιλία
της στη Βουλή, ζητώντας από την
κυβέρνηση να πάρει από τότε
πρωτοβουλίες. Υπό καθεστώς άγχους το ΚΙΝΑΛ προέβη σε άκομψες δηλώσεις τού στυλ «κύριε Μητσοτάκη, πιαστήκατε στον ύπνο», ή
«ζητήστε σύγκληση Συμβουλίου Κορυφής», παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση είχε προβεί σε αυτές τις
ενέργειες.

Κοινό αίτημα για συμβούλιο
αρχηγών από Αλέξη και Φώφη

Ε

μμένουν στη σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών τόσο ο Αλέξης Τσίπρας, όσο
και η Φώφη Γεννηματά, διότι όπως υποστηρίζουν μόνο έτσι θα διαμορφωθεί μία εθνική
γραμμή στο προσφυγικό και μεταναστευτικό. Κι όλα αυτά τα ζήτησαν μετ’ επιτάσεως την Τετάρτη, όπου ο Νίκος Δένδιας ενημέρωσε τους εκπροσώπους των κομμάτων για τις εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα.
Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και η επικεφαλής του Κινήματος Αλλαγής τονίζουν
πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρέπει να ζητήσει έκτακτο Συμβούλιο Αρχηγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με συγκεκριμένα αιτήματα και αν οι Ευρωπαίοι δεν αναλάβουν πραγματικά τις ευθύνες τους και
τον επιμερισμό του κόστους, η Ελλάδα να θέσει βέτο στα υπόλοιπα θέματα που η ΕΕ προωθεί, ώστε να
μην μπορεί να ληφθούν αποφάσεις. ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ, μάλιστα, έρχονται πιο κοντά στο θέμα αυτό,
καθώς παρά την «πλάτη» που δηλώνουν ότι θα βάλουν σε επιμέρους τομείς για την αντιμετώπιση του
προβλήματος αυτού, εκτιμούν πως το προσφυγικό-μεταναστευτικό θα αποτελέσει πεδίο συγκρούσεων
με το κυβερνών κόμμα.
Ο πρωθυπουργός δεν συζητάει, πάντως, σε καμία περίπτωση για σύγκληση συμβουλίου αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, καθώς δεν πρόκειται από αυτό να βγει ενιαία γραμμή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν συζητά πλέον και την υποβολή αιτήματος για έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Κορυφής της ΕΕ, εκτιμώντας ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν κατά την επίσκεψη με τους επικεφαλής των ευρωπαϊκών θεσμών στον Έβρο είναι επαρκή στην παρούσα φάση, ενώ αναμένει
και άλλες παρεμβάσεις από τις Βρυξέλλες.

8 | Η ΑΠΟΨΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 7/8 μΑΡΤΙΟΥ 2020
www.iapopsi.gr

• Σε χρόνο ρεκόρ θα ξεκινήσουν οι απελάσεις προς τις χώρες από
κατάγονται όσοι εισήλθαν στη χώρα μας από την 1η Μαρτίου

Σε περίκλειστο
κέντρο όλοι
οι μετανάστες
Εντός των επομένων 24ωρων αναμένεται να είναι έτοιμο το
νέο περίκλειστο κέντρο στη Βόρεια Ελλάδα, όπου θα μεταφερθούν όλοι οι παράτυποι μετανάστες που συνελήφθησαν είτε
περνώντας από διάφορες πλευρές τα σύνορα στον Έβρο, είτε
έφθασαν με βάρκες στα νησιά του Αιγαίου και παραμένουν
φρουρούμενοι από άνδρες του λιμενικού και της ΕΛ.ΑΣ., καθώς
οι κάτοικοι έχουν αποκλείσει τους δρόμους προς τις δομές.
Του Χρήστου Αγγελόπουλου

Η

καινούργια δομή θα είναι στα πρότυπα της Αμυγδαλέζας, όπου οι μετανάστες θα παραμένουν
εκεί επί 24ώρου βάσης
(εξάλλου οι περισσότεροι έχουν ήδη
καταδικαστεί με ποινές που φτάνουν
και τα 4 χρόνια για παράνομη είσοδο
στη χώρα). Μάλιστα όπως αναφέρεται
στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που ήδη πήρε και ΦΕΚ, όλοι όσοι
εισήλθαν από την 1η Μαρτίου, και δεν
θα καταγράφονται και δεν θα μπορούν
να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση ασύλου. Και από την περίκλειστη δομή
θα απελαύνονται όχι προς την Τουρκία, αλλά προς τις χώρες καταγωγής
τους. Και γράφουμε θα απελαύνονται,
διότι ουκ ολίγες φορές έχει συμβεί στο
παρελθόν να γίνονται επαναπροωθήσεις και οι χώρες από όπου κατάγονται
(ειδικά το Πακιστάν) δεν τους δέχονται. Όμως στις απελάσεις δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά.
Ταυτόχρονα είναι ειλημμένη η απόφαση, όπως η Ελλάδα προχωρήσει σε
καμπάνια προς τις χώρες από όπου
προέρχονται οι μετανάστες, όπου θα
παρουσιάζονται οι περίκλειστοι χώροι
παραμονής και θα επισημαίνεται ότι όποιος εισέρχεται λαθραία στην Ελλάδα
θα τιμωρείται με ποινή φυλάκισης και
θα παραμένει έγκλειστος ακόμη και όταν ολοκληρωθεί η ποινή του και δεν
έχει καταστεί δυνατή η επαναπροώθη-

σή του στη χώρα καταγωγής του. Δηλαδή στην καμπάνια θα παρουσιάζεται
προς τους υποψήφιους μετανάστες ένα
ταξίδι προς μία φυλακή.

Σαφές μήνυμα
«Η αναστολή της διαδικασίας ασύλου
στέλνει ένα πολύ σημαντικό μήνυμα, ότι η
χώρα μας δεν θεωρεί πρόσφυγες όσους εισέρχονται παράνομα», τόνισε ο κ. Μηταράκης και συμπλήρωσε: «Αντίθετα,
πρόκειται για άτομα που εκμεταλλεύεται η
γείτων χώρα προκειμένου να αμφισβητήσει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Σε αυτό είμαστε αποφασισμένοι να αντιδράσουμε».
Να σημειωθεί ότι την Τρίτη ο Νότης Μηταράκης και ο Γιώργος Κουμουτσάκος συναντήθηκαν με τον πρέσβη του Αφγανιστάν Μιράις Σαμαντί.
Στη συνάντηση ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής επικεντρώθηκε
στις μεγάλες μεταναστευτικές ροές που
δέχεται η χώρα από το Αφγανιστάν και
τόνισε ότι από την πλευρά της κυβέρνησης υπάρχει πρόθεση να βελτιωθούν οι διαδικασίες επιστροφών για όσους Αφγανούς δεν δικαιούνται διεθνή προστασία. Από την πλευρά του ο
Αφγανός αξιωματούχος τόνισε ότι η
πρεσβεία μέσω ανακοινώσεων προσπαθεί να συμβάλει στην αποθάρρυνση των Αφγανών να εισέρχονται παράνομα στην Ελλάδα.
Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση καλείται να αντιμετωπίσει πολλαπλά ανοικτά μέτωπα όσον αφορά το μετα-

ναστευτικό-προσφυγικό. Στη Λέσβο
το κλίμα ήταν και πάλι έκρυθμο. Στο
λιμάνι της Μυτιλήνης συγκεντρώθηκαν πολλοί αιτούντες άσυλο, οι οποίοι μετακινήθηκαν από τη Μόρια λόγω της φήμης που κυκλοφόρησε μέσω κοινωνικών δικτύων ότι θα φτάσει πλοίο στο νησί για να μεταφέρει
κόσμο στην ενδοχώρα. Μάλιστα στη
Λέσβο εστάλη αρματαγωγό πλοίο,
προκειμένου να στεγαστούν για μικρό
χρονικό διάστημα οι οικογένειες μεταξύ των νεοαφιχθέντων (περίπου
500 άτομα), που παραμένουν σε περιφραγμένο χώρο κοντά στο λιμάνι,
αφού ως γνωστόν οι κάτοικοι εμπόδισαν τη μεταφορά τους στη Μόρια.
Οι νεοαφιχθέντες, όπως αναφέρθηκε
και παραπάνω, θα οδηγηθούν στον
νέο περίκλειστο χώρο που φτιάχνεται
στη Βόρεια Ελλάδα.

Το γενικό σχέδιο
Πάντως μετά τα όσα λαμβάνουν χώρα
στον Έβρο, αλλά και στα νησιά με τους
μετανάστες που στέλνει ο Ερντογάν, έχουν πυκνώσει οι εισηγήσεις προς το
Μαξίμου για το πού πρέπει να γίνουν
οι νέες κλειστές δομές. Στα νησιά του
Βόρειου Αιγαίου μπορεί να αποχώρησαν οι δυνάμεις των ΜΑΤ, αλλά οι αντιδράσεις εξακολουθούν να υφίστανται, καθώς οι κάτοικοι εξακολουθούν
να μη θέλουν τις κλειστές δομές.
Έτσι οι εισηγήσεις αναφέρουν ότι θα
πρέπει να σκεφθούν πλέον ακατοίκητα μικρά νησιά, είτε ακόμη και βραχονησίδες, όπου θα κατασκευαστούν
πολλές μικρές δομές. Και μάλιστα θεωρούν ότι με αυτό τον τρόπο θα υπάρξει και αποσυμφόρηση της Λέσβου, της

ΠΟΙΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ

ΜΑΞΙΜΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΟΥΝ ΟΙ
ΔΟΜΕΣ ΣΕ ΑΚΑΤΟΙΚΗΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ

Χίου, της Σάμου, της Λέρου και της Κω,
που από το 2015 είναι σε καθεστώς συναγερμού. Μάλιστα επισημαίνουν ότι
μετά τα όσα συμβαίνουν στο Ιντλίμπ είναι πολύ πιθανό να υπάρξει αύξηση
των μεταναστευτικών ροών όσο πλησιάζουμε προς το καλοκαίρι.
Η συγκεκριμένη εισήγηση, πάντως,
για την κατασκευή μικρών περίκλειστων δομών σε ακατοίκητα νησιά το
πιθανότερο είναι να μείνει σε κάποια
από τα συρτάρια του Μαξίμου, καθώς ο
Κυριάκος Μητσοτάκης, τώρα που οι
σύμμαχοι και εταίροι αντιλαμβάνονται
το δίκιο της Ελλάδος, δεν θέλει ξαφνικά να βρει απέναντί του τη Διεθνή Αμνηστία.
Όμως η κυβέρνηση έχει να διαχειριστεί κι ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα, που είναι οι αντιδράσεις ομάδων
πολιτών –ειδικά στα νησιά– κατά των
μεταναστών.
Ακόμη και η αποτροπή στη θάλασσα
που προτάθηκε από τους Ευρωπαίους
ενέχει τον κίνδυνο να υπάρχουν νεκροί στο Αιγαίο. Πάντως η εντολή που
έχει δοθεί είναι τα ταχύπλοα σκάφη του
Λιμενικού Σώματος, τα οποία περιπολούν στην οριογραμμή Ελλάδας Τουρκίας, να αποτρέπουν την είσοδο
φουσκωτών με πρόσφυγες και μετανάστες εντός ελληνικών χωρικών υδάτων. Εκτός του Λιμενικού, στις περιπολίες συμμετέχουν στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού καθώς και του Στρατού
Ξηράς. Στον επιχειρησιακό σχεδιασμό
του Λιμενικού συμμετέχουν 1.500 στελέχη του Σώματος με 50 σκάφη, ενώ
στο Ανατολικό Αιγαίο περιπολούν ήδη
16 πλωτά του Frontex. Μέσα στα επόμενα εικοσιτετράωρα αναμένονται στην
Ελλάδα 8 ακόμα πλοία από κράτη-μέλη
της Ε.Ε. στο πλαίσιο της νέας επιχείρησης (Rapid Border Intervention Team RAPID) της ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής, που πρόκειται να ξεκινήσει τις
αμέσως επόμενες ημέρες.
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• Το κλείσιμο των συνόρων στον Έβρο απέναντι στις ορδές του Ερντογάν
έφερε στην επιφάνεια τα εσωτερικά προβλήματα του ΣΥΡΙΖΑ

Ο Αλέξης επέλεξε τους
«μουσαφίρηδες» (του ΠΑΣΟK)
Πρωτίστως ο κ. Τσίπρας
ενδιαφέρεται να μη δυσαρεστήσει τους πρώην ΠΑΣΟΚους ψηφοφόρους, αδειάζοντας παράλληλα δικαιωματιστές και άλλες ακραίες μειονότητες της
Κουμουνδούρου
Του Μιχάλη Κωτσάκου

«Ο

καλός ο σπιτονοικοκύρης, όταν έχει μουσαφίρηδες
στο σπίτι γίνεται
θυσία». Αυτήν
τη φράση που έλεγαν οι γιαγιάδες
μας και οι παππούδες μας κάνει
πράξη ο Αλέξης Τσίπρας στον
ΣΥΡΙΖΑ. Κάτι που το διαπίστωσαν
όσοι παρακολούθησαν τη συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού
στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του
Mega.
Ο Αλέξης Τσίπρας με τα όσα
είπε στη συνέντευξη φέρεται αποφασισμένος να μη χαλάσει το χατίρι στους μουσαφίρηδες ψηφοφόρους από το ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να επανέλθει στο μέλλον στην
πρωθυπουργία. Τουναντίον δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα να
δυσαρεστήσει τους δικούς του. Εξάλλου, οι ψήφοι των παραδοσιακών ριζοσπαστών του ΣΥΡΙΖΑ δεν
αρκούν, όχι για να γίνεις πρωθυπουργός, αλλά ούτε για να αναλάβεις τη θέση θυρωρού στο Μέγαρο Μαξίμου.
Και όλα δείχνουν ότι ο Αλέξης
Τσίπρας ζύγισε τις εξελίξεις και τα
δεδομένα κατά το τριήμερο της Καθαρής Δευτέρας (όπου όντως ήταν
άφαντος) και φαίνεται ότι κατέληξε
πως ο δρόμος για τη σοσιαλδημοκρατία περνά μέσα από τη ρήξη με
τον στενό πυρήνα ακόμη και της
Κουμουνδούρου. Και ναι μεν ο Αλέξης Τσίπρας όταν απευθύνεται
στο στενό κομματικό ακροατήριο
του ΣΥΡΙΖΑ σηκώνει ψηλά τους
τόνους κατά της Δεξιάς, γνωρίζει
όμως πως αν θέλει να διατηρήσει
τα ποσοστά που έλαβε στις τελευ-

ταίες εκλογές και να τα αυξήσει, η
στροφή προς το κέντρο αποτελεί
μονόδρομο.
Οι ακραίες φωνές για άνοιγμα
των συνόρων ώστε να μπουν οι
μετανάστες, που διά της βίας επιχειρούν να περάσουν τα σύνορα,
απομονώθηκαν από την πλειοψηφία των πολιτών. Και ο Αλέξης
Τσίπρας, αν μη τι άλλο. έχει καταλάβει ότι οι μουσαφίρηδες ψηφοφόροι που ήρθαν από το ΠΑΣΟΚ
δεν διαθέτουν... αγωνιστική διάθεση. Αυτή την είχαν τη δεκαετία
του ’80, στην πρώτη οκταετή περίοδο της «πράσινης» διακυβέρνησης, όπου η πλειοψηφία φρόντισε
να «τρυπώσει» σε κάποια θεσούλα
στο δημόσιο. Οι πατρίκιοι σε θέσεις κλειδιά και οι πληβείοι σε παρακατιανές. Στη δεύτερη περίοδο
της «πράσινης» διακυβέρνησης
1993-2004 οι ψηφοφόροι του
ΠΑΣΟΚ ανακάλυψαν τον ρεαλισμό κι έγιναν σαφώς πιο συντηρητικοί. Η φράση «να έχουμε την ησυχία μας» μετατράπηκε στο ευαγγέλιο του κάθε ΠΑΣΟΚου. Και μέσα
σε αυτήν τη φράση περικλείεται η
ασφάλεια, η έννομη τάξη, η απέχθεια στους μπαχαλάκηδες και φυσικά οι πλουσιοπάροχες παροχές
από το κράτος.

Δεν τους άρεσαν
Και μπορεί οι παροχές του κράτους
να εξανεμίστηκαν –λόγω χρεοκοπίας και μνημονίων–, όμως ένας

παραδοσιακός ΠΑΣΟΚος που σέβεται τον εαυτό του παρά το γεγονός ότι πήγε στον ΣΥΡΙΖΑ, παθαίνει αλλεργία με τους μπαχαλάκηδες και με όσους μιλούν πολύ για
δικαιώματα. Αυτός ήταν και ο λόγος που, παρά το γεγονός ότι δεν
γουστάρουν τον Μητσοτάκη και
τη Ν.Δ., συμφώνησαν με την απόφαση του πρωθυπουργού να προστατεύσει τη χώρα από την «εισβολή» των μεταναστών.
Οπότε είναι λογικό οι μουσαφίρηδες του ΣΥΡΙΖΑ να στραβομουτσούνιασαν με τις δηλώσεις των
«δικαιωματιστών» του ΣΥΡΙΖΑ για
ανοικτά σύνορα. Ή και να τρελάθηκαν με το άρθρο που έγραψε στην
«Αυγή» ο πρώην βουλευτής Γιώργος Κυρίτσης, ο οποίος έκανε λόγο για «Εργαλειοποίηση και σκηνοθεσία», κατηγορώντας τον πρωθυπουργό και τους υπουργούς ότι «έχουν θέσει ως πρώτιστη προτεραιότητα να ανακτήσουν το δεξιό κοινό σκηνοθετώντας έναν πόλεμο στον Έβρο
που μπορεί να καταλήξει σε ανθρωπιστική καταστροφή με την Ελλάδα υπόλογη». Και πώς να αντέξουν οι
μουσαφίρηδες, όταν η νεολαία του
ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε αφίσα ζητώντας
την αποποινικοποίηση όσων μεταναστών εισέρχονται παράνομα
στην Ελλάδα, όπως επίσης και να
ανοίξουν τα σύνορα για να φιλοξενηθούν οι ορδές του Ερντογάν.
Και τέλος να βγάζουν σπυράκια
με τον βουλευτή Γιώργο Βαρεμέ-

νο που δήλωνε σε τηλεοπτική εκπομπή πως στον Έβρο οι πολίτες
που έτρεξαν να βοηθήσουν συνοριοφύλακες και στρατό ήταν άνθρωποι που έχουν βίλες και ήθελαν να τις προστατεύσουν!
Ο ίδιος ο Τσίπρας φρόντισε να
καλοπιάσει τους μουσαφίρηδες,
για να μην του φύγουν, αδειάζοντας παράλληλα τους «δικαιωματιστές». «Οι νέοι άνθρωποι έχουν το
δικαίωμα να διεκδικούν και να ονειρεύονται ακόμη και την ουτοπία. Εμείς όμως που διαχειριζόμαστε την
πραγματικότητα, πολλές φορές είναι
σκληρή. Και μάλιστα όταν έχουμε και
την ευθύνη της χώρας, οφείλουμε να
βλέπουμε την πραγματικότητα και να
κινούμαστε με βάση τις αξίες μας για
να διαφυλάξουμε αυτό που αποκαλούμε εθνική ασφάλεια», είπε στην
τηλεοπτική του συνέντευξη.
Οι λέξεις «πραγματικότητα» και
«εθνική ασφάλεια» αποτελούν το
κλειδί για τη μεταστροφή του ΣΥΡΙΖΑ. Και μάλιστα έστειλε μήνυμα
σε κόσμο και κοσμάκη εντός της
Κουμουνδούρου ότι δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα να αφήσει
πίσω του όσους θεωρεί βαρίδια.
Και όλοι πλέον έχουν αντιληφθεί
ότι στο συνέδριο του Μαΐου θα γίνει το τελικό ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Εκεί θα φανεί αν θα υπάρξει ρήξη ή όχι, και κατά πόσο
θα υπάρξει σύγκρουση με όσους
διαφωνούν με τη στροφή του κόμματος μακριά από την περιχαρα-

κωμένη λογική του 3%. Στην παρούσα φάση όμως η στήριξη, έστω
και διά της πλαγίας, της κυβέρνησης για το κλείσιμο των συνόρων
και η έμμεση προειδοποίηση για
το κύμα των προσφύγων-μεταναστών που αναμένεται να χτυπήσει
τα νησιά δείχνουν ότι είναι διατεθειμένος να επιτελέσει τον ρόλο
του ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Στο πλαίσιο αυτό είναι και η απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας να αναβληθεί το συνέδριο της
Νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ λόγω κορωνοϊού. Αυτό βολεύει, διότι ελλοχεύει ο κίνδυνος για σύγκρουση
των ορίτζιναλ νεολαίων του ΣΥΡΙΖΑ που επιμένουν στην «αποποινικοποίηση της παράνομης εισόδου,
διαμονής και εργασίας στην Ελλάδα»,
αλλά και της ΠΑΣΠ-ΑΣΟΕΕ που
μετακόμισε όλη στην Κουμουνδούρου και η οποία βρίσκεται στο
αντίθετο άκρο. Μάλιστα οι μουσαφίρηδες, έχοντας πάρει μαθήματα
από την ΠΑΣΟΚική ίντριγκα, έδειχναν ότι μπορούσαν να ελέγξουν
το συνέδριο της νεολαίας. Και γι’
αυτόν τον λόγο η σύγκρουση θα ήταν αναπόφευκτη.

Η καθιερωμένη επίθεση
Και φυσικά ο κ. Τσίπρας, μετά τα
όσα είπε από την τηλεόραση για το
κλείσιμο των συνόρων, έπρεπε να
θωπεύσει και τους δικούς του. Έτσι στην ομιλία του στη συνεδρίαση
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του
ΣΥΡΙΖΑ την Πέμπτη το μεσημέρι επιτέθηκε στον κ. Μητσοτάκη για
να κρατήσει ψηλά το αντιδεξιό
φρόνημα των βουλευτών του.
Και φυσικά για τους ίδιους λόγους επέλεξε να διαφοροποιηθεί
σε ό,τι αφορά την ορολογία που
χρησιμοποιεί η κυβέρνηση: «Δεν
βρισκόμαστε βέβαια σε πόλεμο, όπως
θέλει να εμφανίζει μια ανίκανη, απροετοίμαστη και πανικόβλητη κυβέρνηση, μπας και δημιουργήσει κλίμα εθνικής εγρήγορσης για να κρύψει
πίσω του τις ανεπάρκειες και τις ευθύνες της. Ούτε αντιμετωπίζουμε εισβολή εχθρικών δυνάμεων».
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• Η αναβολή της Πανελαδικής Συνδιάσκεψης λόγω του κορωνοϊού μάλλον
έπληξε τη Χαριλάου Τρικούπη - Πολλά στελέχη επιμένουν πως πρέπει να αναδειχθούν
όλες οι... κοτσάνες των βουλευτών και των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ για το μεταναστευτικό

Σε αναζήτηση νέου
αφηγήματος το ΚΙΝΑΛ
μονωθούν όσα λένε οι λεγόμενοι
«δικαιωματιστές» του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά
και οι αλλεπάλληλες γκάφες του Βαρεμένου και να απευθυνθεί το ΚΙΝΑΛ στους πράσινους ψηφοφόρους που παραμένουν στον ΣΥΡΙΖΑ με το ερώτημα «πού μπλέξατε;».

Χωρίς πυξίδα θα κληθεί να
κινηθεί όλο το επόμενο
διάστημα το ΚΙΝΑΛ, που
μετά τη ματαίωση της Πανελλαδικής συνδιάσκεψης
του επόμενου Σαββατοκύριακου 14-15 Μαρτίου,
λόγω κορωνοϊού, αναζητεί
αφήγημα.

Για τα κλειστά κέντρα
Δώρο από τον Βαρεμένο

Του Μιχάλη Κωτσάκου

Η

αλήθεια είναι ότι
στη Χαριλάου Τρικούπη είχαν επενδύσει πολλά στην
πανελλαδική συνδιάσκεψη. Η ηγετική ομάδα έκανε
λόγο για νέα αφετηρία που θα διαμόρφωνε την ισχυρή, αυτόνομη
και σύγχρονη ιδεολογική ταυτότητα του ΚΙΝΑΛ. Επιπροσθέτως η κa
Γεννηματά θα είχε την ευκαιρία να
αναλύσει τα επόμενα βήματα του
ΚΙΝΑΛ, ενώ όλοι θα οσμίζονταν
από τις ομιλίες των δύο πρώην
πρωθυπουργών του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Σημίτη και Γιώργου Παπανδρέου, κατά πόσο μπορεί η πρόεδρος του κόμματος να υπολογίζει
στην αρωγή τους.
Τώρα πλέον μετά την αναβολή
της εκδήλωσης, η ηγεσία του ΚΙΝΑΛ αναζητεί νέο αφήγημα, καθώς είναι 100% βέβαιο ότι θα ξεκινήσουν νέες εστίες έντασης στο
εσωτερικό του κόμματος, καθώς όπως δείχνουν τα πράγματα η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη δεν προβλέπεται ότι θα διεξαχθεί πριν από
το επόμενο φθινόπωρο (Οκτώβριο- Νοέμβριο). Κι αυτό με την
προϋπόθεση ότι θα αντιμετωπιστεί
ο κορωνοϊός και δεν θα υπάρξουν
θύματα. Διαφορετικά πάμε για το
2021. Και στην Χαριλάου Τρικούπη ήλπιζαν ότι η εργασία των δεκάδων προσωπικοτήτων από τον
χώρο της επιστήμης, της διανόησης και των παραγωγικών φορέ-

στική Αριστερά, η οποία πάντα έφριττε με την ιδέα ότι δεξιοί και αριστεροί, αστοί και προλετάριοι, διανοούμενοι και αναλφάβητοι ντύνονται ομοιόμορφα στο χακί και πολεμούν κάτω από την ίδια εθνική σημαία».

ων θα προσέφερε νέα δυναμική
στο κόμμα, μετά την ολοκλήρωση
της πανελλαδικής συνδιάσκεψης.

Στον ύπνο
Και μπορεί το ΚΙΝΑΛ να βρίσκεται
σε εγρήγορση σε ό,τι αφορά την
κοινοβουλευτική του δουλειά, καθώς καταθέτει επερωτήσεις, όμως
στα κρίσιμα ζητήματα η ηγεσία
πιάστηκε στον ύπνο. Μάλιστα, το
οξύμωρο με το μεταναστευτικό είναι ότι τα πράγματα εξελίχθηκαν όπως τα είχε αναφέρει σε ομιλία της
στη Βουλή προ διμήνου (περίπου)
η κα Γεννηματά, όμως έδειξε αργά
αντανακλαστικά όταν έσκασε το θέμα το τριήμερο της Καθαρής Δευτέρας. Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η κα Γεννηματά δεν
κρύφθηκε, όπως ο κ. Τσίπρας, εν
τούτοις έδειξε αμηχανία, όταν την
ώρα της κρίσης ζητούσε συμβούλιο πολιτικών αρχηγών και απειλή βέτο προς την Ευρώπη.
Οπότε αυτή η αμηχανία καταγράφηκε και στη δημοσκόπηση
της Pulse για τον ΣΚΑΪ, όπου ναι
μεν το ΚΙΝΑΛ παρέμεινε σταθερό
και δεν έχασε όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, αλ-

λά παραμένει εγκλωβισμένο σε αυτά τα μικρά ποσοστά που δεν επιτρέπουν και μεγάλα όνειρα. Προφανώς αρκετοί εκ των ερωτώμενων ακόμη δεν έχουν συνηθίσει
τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη υπουργό της Νέας Δημοκρατίας και γι’
αυτόν τον λόγο μάλλον απαντούν
ΚΙΝΑΛ στις ερωτήσεις των δημοσκόπων.
Όπως αναφέρουν συνεργάτες
της προέδρου του ΚΙΝΑΛ, η κα
Γεννηματά θα επιμείνει στην άποψη για συμβούλιο πολιτικών αρχηγών και γι’ αυτόν τον λόγο κατέθεσε κάποια ερωτήματα στη Βουλή προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ερωτήματα
που μάλλον θεωρούνται άκαιρα από τη στιγμή που υπήρξε η επίσκεψη των Φον ντερ Λάιεν, Μισέλ
και Σασόλι.
Τουναντίον δεν είναι λίγοι εντός
του ΚΙΝΑΛ που εισηγούνται προς
την ηγεσία να αναδείξει τα όσα λένε σε ραδιοφωνικούς σταθμούς και
τηλεοπτικά πάνελ βουλευτές και
στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με την
έκρυθμη κατάσταση στον Έβρο με
το μεταναστευτικό. Δηλαδή, να απο-

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο βουλευτής και πρώην αντιπρόεδρος
της Βουλής, Γιώργος Βαρεμένος,
μιλώντας για τους ακρίτες του Έβρου –που συντρέχουν σε βοήθεια
συνοριοφυλάκων και στρατού με
την ιδιότητα των Εθνοφυλάκων–
ισχυρίστηκε σε δύο τηλεοπτικούς
σταθμούς (ΣΚΑΪ, ΑΝΤ1) ότι «έχουν
χτίσει παράνομα βίλες στον υδροβιότοπο του Έβρου κι έτρεξαν να τις προφυλάξουν».
Και όπως λένε στη Χαριλάου
Τρικούπη «πέρα από μία χαριτωμένη
πινελιά ταξικής φαιδρότητας είναι ευκαιρία να υπενθυμίσουμε στους δικούς μας ανθρώπους ότι δεν αρκεί να
χαμογελούν ειρωνικά για το πρόσωπο
του βουλευτή». Επιμένουν πως πρέπει να σταλεί το μήνυμα πως «ο Βαρεμένος (και όλοι οι Βαρεμένοι εκεί
μέσα) είναι η απόδειξη ότι ποτέ ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα γίνει ΠΑΣΟΚ. Και μπορεί να δηλώνουν ότι θέλουν να γίνουν
το Παπανδρεϊκό ΠΑΣΟΚ, όμως το σοσιαλιστικό μοντέλο του Ανδρέα είχε
πρωτίστως εθνικά χαρακτηριστικά. Εν
ολίγοις, ο Ανδρέας ποτέ δεν θα διανοούνταν να αμφισβητήσει το δικαίωμα σε κάτοικο του Έβρου να υπερασπίσει το σπίτι του έναντι ξένων εισβολέων, με το πρόσχημα ότι το σπίτι
αυτό είναι βίλα ή αυθαίρετο στον υδροβιότοπο. Ο εθνικός αγώνας, είτε
οργανωμένος και θεσμοποιημένος, είτε αυθόρμητος και κατά μόνας, αποτελεί δικαίωμα και υποχρέωση κάθε
Έλληνα πολίτη, δίχως τον παραμικρό
εσωτερικό διαχωρισμό. Ούτε ταξικό,
ούτε οικονομικό, ούτε πολιτικό, ούτε
μορφωτικό. Αυτή άλλωστε ήταν και
μια βασική ιδεολογική διαφορά του
Ανδρέα με την παραδοσιακή διεθνι-

Ταυτόχρονα, κάποιοι στο Κίνημα
Αλλαγής έχουν ήδη κρούσει τον
κώδωνα του κινδύνου προς την ηγεσία να ληφθεί σύντομα μία απόφαση σχετικά με τα νέα κέντρα που
ετοιμάζει η κυβέρνηση. Διότι οι
περισσότεροι συμφωνούν με τα
περίκλειστα κέντρα, αλλά βλέπουν
ότι στο κυβερνών κόμμα αυξάνονται και πληθαίνουν οι οπαδοί του
να κατασκευαστούν κλειστά κέντρα
(σαν την Αμυγδαλέζα) σε ακατοίκητες νησίδες του Αιγαίου –όπως
το νησί Έλις στην είσοδο της Νέας
Υόρκης (στα ανοιχτά του Μανχάταν)–, όπου από το1892 έως
το1924 μεταφέρονταν εκεί όλοι άποροι μετανάστες, προκειμένου να
υποβληθούν σε νομικό και ιατρικό έλεγχο. Οι γιατροί εκεί δούλευαν ανά ομάδες των δύο και χρησιμοποιούσαν το σύστημα των «έξι
δευτερολέπτων». Τότε υπήρχε η άποψη ότι ένας έμπειρος ειδικός
μπορούσε σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα να διαπιστώσει μόνο
με το βλέμμα την κατάσταση της υγείας του ταξιδιώτη και να διαγνώσει από αναιμία μέχρι κιρσούς. Η
Νήσος Έλις λειτούργησε ως μία
κολυμπήθρα, αφού πολλοί νεοφερμένοι άλλαξαν τα ονόματά τους
εκεί, προσαρμόζοντάς τα στη
γλώσσα της νέας τους πατρίδας. Υπολογίζεται ότι το 40% του πληθυσμού της Αμερικής έχει τις ρίζες
του στο Έλις Άιλαντ.
Και βέβαια για ένα κόμμα (ΠΑΣΟΚ) που πρωταγωνίστησε στο να
κλείσουν τα ξερονήσια (Γυάρος,
Μακρόνησος, Αϊ- Στράτης) θεωρείται δύσκολο να συμφωνήσει με
περίκλειστα κέντρα σε ακατοίκητες
νησίδες του Αιγαίου.

Κρυφή
συμφωνία γειτόνων

ΓΡΑΦΕΙ Ο

Κίτσος
ο κοριός

Φανέλα
Μία φανέλα του
Τζιανλουΐτζι Μπουφόν,
την οποία δέχθηκε ως
δώρο ο Κυριάκος
Πιερρακάκης, την κρατά
σαν φυλαχτό. Ο υπουργός
Ψηφιακής Πολιτικής την
έχει στο γραφείο του και
την επιδεικνύει, λέγοντας
πως τον εμπνέει για καλές
αποκρούσεις.

Άλλος κοιτάζει στη Δύση
και άλλος στην Ανατολή

Κάποιος να σκεφτεί
δύο πράγματα
στο ΚΙΝΑΛ
Το ίδιο τραγούδι ακούμε σχεδόν κάθε εβδομάδα από τη
Φώφη Γεννηματά για τη σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών
Αρχηγών, αυτήν τη φορά με αφορμή τα τελευταία γεγονότα στον Έβρο.
Ταυτόχρονα εμμένει και στην εκπόνηση εθνικού σχεδίου από την πλευρά
της χώρας μας. «Η προβοκάτσια της Τουρκίας είναι μία προβοκάτσια που δεν
πρέπει να περάσει», λένε στη Χαριλάου Τρικούπη, χαρακτηρίζοντας ως ευρωπαϊκό πρόβλημα τον εγκλωβισμό δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων στα
νησιά μας, αλλά και στην ενδοχώρα. Ουδείς, όμως, από το ΚΙΝΑΛ κάνει
τον κόπο να σκεφτεί το πώς θα γίνει Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, όταν
σε λίγα 24ωρα θα έχουμε αλλαγή σκυτάλης στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Υπό ποια ηγεσία θα διεξαχθεί το συμβούλιο; Με επικεφαλής τον απερχόμενο Προκόπη Παυλόπουλο, ή θα διεξαχθεί υπό την Αικατερίνη
Σακελλαροπούλου, η οποία ακόμη δεν έχει ορκιστεί;

Με φωνές επανήλθε ο πρωινός καφές...
Τόσο καιρό ο λεγόμενος πρωινός καφές στο ΚΙΝΑΛ είχε πάει... περίπατο. Οι περισσότεροι τον έπιναν αλλού και το σύστημα στη Χαριλάου
Τρικούπη είχε ατονήσει. Οπότε ξαφνικά σε μία σύσκεψη έβαλε τις φωνές η κα Γεννηματά και ο πρωινός καφές επανέρχεται. Στο άτυπο αυτό
όργανο θα μετέχουν ο γραμματέας και ο εκπρόσωπος Τύπου του Κινήματος Αλλαγής, Μανώλης Χριστοδουλάκης και Παύλος Χρηστίδης αντίστοιχα, οι δύο στενοί συνεργάτες της προέδρου Μανώλης Όθωνας
και Χρήστος Πρωτόπαπας, ο διευθυντής της ΚΟ του κόμματος Δημήτρης Μάντζος, ο γραμματέας του Τομέα Επικοινωνίας Κυριάκος Κυριάκος, και ο γραμματέας Οργανωτικού του Κινήματος Αλλαγής Στέφανος Παραστατίδης.

Μπορεί ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Μπόικο Μπορίσοφ να βοήθησε
με τις τελευταίες δηλώσεις του την
Αθήνα στον πόλεμο της επικοινωνίας με τον Ερντογάν, όμως οι σχέσεις του με τον Μητσοτάκη κινούνται
σε βαρομετρικό χαμηλό. Και το Μαξίμου ναι μεν χρησιμοποίησε τις δηλώσεις Μπορίσοφ, ότι «ο Ερντογάν δεν
θέλει να κάτσει στο ίδιο τραπέζι με τον
Μητσοτάκη», αλλά κρατάει μικρό καλάθι. Κι αυτό διότι ο Βούλγαρος
πρωθυπουργός στο παρελθόν έχει
δείξει μία συμπάθεια προς την Τουρκία. Μάλιστα, είχε φτάσει στο σημείο
να δηλώσει, στο περιθώριο μίας Συνόδου Κορυφής, ότι «η Ελλάδα έπρεπε να λύσει μόνη της τα θέματα με την
Τουρκία, και όχι να απασχολεί τους Ευρωπαίους εταίρους της». Ακόμη και τώρα ο Μπορίσοφ από τη μία άδειασε τον
Ερντογάν, από την άλλη έδειξε κατανόηση στην τουρκική προπαγάνδα. Και
βέβαια όλοι υποπτεύονται κρυφή συμφωνία Μπορίσοφ-Ερντογάν. Κάτι που ενισχύεται και από τις μαρτυρίες ότι η τούρκικη στρατοχωροφυλακή λέει στους μετανάστες να μην πάνε προς τη Βουλγαρία.

Σενάριο
Κάποιοι λένε ότι το
γραφείο του
πρωθυπουργού
ενισχύθηκε σε επίπεδο
Ευρωπαϊκής Ένωσης με
την ανάληψη από την
πρέσβη Ελένη Σουρανή
των θεμάτων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης,
αλλά και την
εγκατάσταση στις
Βρυξέλλες του
επικοινωνιολόγου
Θανάση Μπακόλα.
Κάποιοι άλλοι, ότι απλά
αποψιλώθηκαν οι
αρμοδιότητες του
Δημήτρη Μητρόπουλου.
Ο καθένας επιλέγει
σενάριο.

Στην Κύπρο
Στις 13 Μαρτίου ορκίζεται
στη Βουλή, σύμφωνα με
το Σύνταγμα, και την
επομένη, 14 Μαρτίου,
αναλαμβάνει επισήμως τα
καθήκοντά της η νέα
Πρόεδρος της
Δημοκρατίας Αικατερίνη
Σακελλαροπούλου. Και το
πρώτο της ταξίδι μετά την
ανάληψη των
καθηκόντων της θα είναι
στην Κύπρο. Όπως κάνουν
όλοι οι Πρόεδροι και
Πρωθυπουργοί.

Χαρούλες στα μουλωχτά
στην Κουμουνδούρου
Ανάμικτα ήταν τα συναισθήματα στον ΣΥΡΙΖΑ από την είδηση
ότι ανέστειλε την κυκλοφορία της η εφημερίδα «Νέα Σελίδα»,
που είχε εκδοθεί από τον εκδοτικό οργανισμό Λιβάνη και συγκεκριμένα από τον υιό του αείμνηστου Αντώνη, τον Ηλία. Το
έντυπο, όταν εκδόθηκε, είχε αγαστή συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ και στόχευε στο να εξελιχθεί σε «Καθημερινή της Αριστεράς». Τελικά, τα πράγματα άλλαξαν τον τελευταίο χρόνο, όπου
η «Νέα Σελίδα» αποφάσισε να στηρίξει το ΚΙΝΑΛ και τη Φώφη Γεννηματά με ταυτόχρονα ανοίγματα προς τον Κυριάκο
Μητσοτάκη. Και τώρα που ανέστειλε την κυκλοφορία της,
κάποιοι στον ΣΥΡΙΖΑ δήλωσαν ότι λυπούνται, όμως οι περισσότεροι σχολίαζαν στα μουλωχτά για τα τερτίπια του εκδότη. Και λέμε στα μουλωχτά, διότι μέσω της Προοδευτικής Συμμαχίας συνεχίζει στον ΣΥΡΙΖΑ και ο ξάδελφος του Ηλία, ο
γνωστός καρδιοχειρουργός Ευθύμιος Λιβάνης, και δεν θα
ήθελαν να τον δυσαρεστήσουν.

Επανεμφάνιση
ως απλά ενεργός πολίτης
Αν κι έχει εκτίσει την ποινή του για τη λίστα Λαγκάρντ (ένα
χρόνο φυλάκιση με τριετή αναστολή) ο πρώην υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Παπακωνσταντίνου, συνεχίζει να παραμένει ενεργός πολίτης, αλλά ο κύκλος της κομματικής ενασχόλησης και της έκθεσης στη λαϊκή ψήφο έχει κλείσει για εκείνον. «Είμαι πάντα στην ίδια πολιτική οικογένεια της φιλελεύθερης ευρωπαϊκής κεντροαριστεράς, στέκομαι κριτικά σε επιμέρους
θέσεις της, αλλά είμαι πεπεισμένος ότι είναι κρίσιμο να επιβιώσει
και να αρθρώσει πειστικό λόγο», δήλωσε προ ημερών μιλώντας
σε κυπριακή εφημερίδα. Μάλιστα υποστήριξε ότι ο χώρος
αυτός συνθλίβεται ανάμεσα σε μία ριζοσπαστική αριστερά, η
οποία δείχνει να ανταποκρίνεται καλύτερα στις αγωνίες των
πολιτών αλλά δεν έχει στην πραγματικότητα λύσεις να προτείνει, και σε μία συντηρητική παράταξη η οποία πείθει, γιατί
καθησυχάζει αλλά και γιατί πολλές φορές υποθάλπει τα χειρότερα ένστικτα στις κοινωνίες μας.

ΓΡΑΦΕΙ Ο

Το καρφιτσωμένο
χαμόγελο της Νάντιας

Κίτσος ο κοριός
Θα πάνε στον στρατό οι ΣΥΡΙΖΑίοι, ή να χύσουν
το αίμα τους οι «ακροδεξιοί» μ@λ@κες;
Επειδή το ένα φέρνει το άλλο με την «προοδευτική» και «αριστερή άποψη» της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ, με την ανακοίνωσή της ότι οι πρόσφυγες είναι ευπρόσδεκτοι στην
Ελλάδα, να βάλουμε λίγο προβληματισμό: Πες ότι αύριο θα σταλούν φύλλα πορείας
να υπηρετήσουν στον στρατό. Ότι τους χρειάζεται η πατρίδα. Θα τρέξουν, ναι ή όχι;
Να το ανακοινώσουν, να το πληροφορηθεί ο κόσμος. Ότι εμείς είμαστε ειρηνιστές και
δεν πρόκειται να πιάσουμε όπλο στα χέρια μας. Και θ’ αφήσουμε τους μ@λ@κες να
πάνε να χύσουν το αίμα τους. Τους… ακροδεξιούς. Να το δηλώσουνε καθαρά. Ότι εμείς είμαστε διεθνιστές, δεν υπάρχουν σύνορα, δεν υπάρχουν πατρίδες.

Ψυχολογικό…
ΣΥΡΙΖΑ:
«Θάνατος
στους κακούς».
Υπογραφή:
«Καλοί»

NΕΟΛΑΙΑ ΣΥΡΙΖΑ:

Στοχαστές του φρέντο και
του καπουτσίνο. Ας πάνε στις
Καστανιές και στη Μόρια…
Η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε ανακοίνωση στήριξης. Όχι των Ελλήνων
που μάχονται στον Έβρο και στα νησιά, αλλά υπέρ των «λάθρο» και
των προσφύγων, οι οποίοι πρόσφυγες σημειωτέον είναι πολλοί λίγοι... Εδώ γίνεται κανονικός πόλεμος με
την Τουρκία, και οι νεολαίοι του ΣΥΡΙΖΑ,
αραχτοί και στοχαστές του φραπέ και του
φρέντο καπουτσίνο στα καφέ, βγάζουν ανακοινώσεις. Ότι είναι πολύ… ακροδεξιό
να γίνονται αυτά τα πράγματα. Να μπουκάρει ο άλλος στο σπίτι σου και να είναι όχι από τη Συρία, αλλά από τη Σομαλία, το
Αφγανιστάν και το Πακιστάν, κι εσύ να
λες ότι είσαι… ακροδεξιός αν προσπαθείς
να τον απωθήσεις. Επειδή είσαι «ανθρωπιστής». Αν αύριο μπουκάρουν τίποτα
Αφγανοί στο σπίτι κανενός ΣΥΡΙΖΑίου,
ας τον παραπέμψει στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, να επιληφθεί ο Αλέξης και η Πολιτική Γραμματεία.
Ένα πράγμα, μόνο. Μπορούν οι νεολαιοσυριζαίοι αν θέλουν να
διοργανώσουν εκδρομές στα νησιά και τον Έβρο, για να πλακωθούν με
τα ΜΑΤ (αυτά τα ίδια ΜΑΤ με τα οποία ο Τσίπρας ξυλοφόρτωνε όσους διαμαρτύρονταν για την προδοσία της Μακεδονίας) και τον στρατό. Να κάνουνε ειρηνική πορεία στις Καστανιές και τη Μόρια. Να δούνε πόσο απίδια βάζει ο σάκος.

Να κάνουμε και μία
ψυχολογική-κοινωνική
ανάλυση του
«φαινομένου
ΣΥΡΙΖΑϊσμός». Διότι
πρόκειται περί
φαινομένου. Όλοι αυτή η
παρέα του Τσίπρα, μαζί με
τη νεολαία,
αυτοπροσδιορίζονται
«καλοί άνθρωποι». Κατ’
αρχάς, ο «καλός
άνθρωπος» δεν
αυτοπροσδιορίζεται, αλλά
χαρακτηρίζεται από τους
υπόλοιπους. Όποιος,
όμως, αυτοπροσδιορίζεται
«καλός», όπως η νεολαία
του ΣΥΡΙΖΑ, ποια είναι η
αντίδρασή του για τους
«κακούς»; Οι κακοί πρέπει
να εκλείψουν. Αυτό λένε.
Ότι οι υπόλοιποι είναι
«φασίστες, ρατσιστές,
ακροδεξιοί». Αυτό λένε οι
«καλοί» για τους
«κακούς». Κι επειδή έχουν
πείσει τους εαυτούς τους
ότι είναι «καλοί», δεν
δέχονται την αντίθετη
άποψη, γιατί δεν θα είναι
«καλή», όπως η δική τους.
Διότι το «καλό» το
εκφράζουν μόνο αυτοί!
Και πώς αναφέρεται στην
πολιτική, όταν κάποιος
δεν δέχεται τη γνώμη του
άλλου; Βρείτε εσείς την
απάντηση.

Ως καρφιτσωμένο χαμόγελο, χαρακτήρισε τη
Νάντια Γιαννακοπούλου (Δυτικός Τομέας Β΄
Αθήνας) η συνάδελφΌς της στο ΚΙΝΑΛ Ευαγγελία Λιακούλη (Λάρισα) στην τελευταία συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του
κόμματος. Όλοι
οι προεδρικοί είχαν να πουν κάτι
για τη Νάντια
Γιαννακοπούλου
και την επιστολή
που απέστειλε
στην πρόεδρο
και τους βουλευτές του κόμματός
της ζητώντας εξηγήσεις για τα
σενάρια περί
προσέγγισης με
τον ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο, ουδείς μίλησε ανοιχτά εναντίον της, απλά τη φωτογράφισαν. Όλοι,
πάντως, έμειναν στη Λιακούλη που μίλησε για
«καρφιτσωμένα χαμόγελα», δίχως να παγώσει αυτό της Νάντιας, που καταλαβαίνει ότι
οι συνάδελφοί της βουλευτές την κατέστησαν υπολογίσιμη παίκτρια.

Ο «Τσιπραλέξης»
Γεωργούλης στο «Your
Face sounds Familiar»
Όταν πριν από τις ευρωεκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ ενέταξε στο ψηφοδέλτιό του τον ηθοποιό και άλλα πολλά, Αλέξη Γεωργούλη, που εξελέγη πανηγυρικά, η «Α» είχε μιλήσει για
κατάπτωση. Ότι ο Αλέξης Τσίπρας, που είναι διαβασμένος
και μυημένος σε ανώτερες πολιτικές έννοιες, που έχει εντρυφήσει στο «Κεφάλαιο» του Μαρξ και το «Κομμουνιστικό μανιφέστο», έκανε μια «αισθητική επιλογή».
Ο Γεωργούλης είναι ωραίος άνδρας και θα τον ψήφιζαν, μιας και πόνταρε και σ’ αυτό το κριτήριο. Της αισθητικής. Είχε δίκαιο, αλλά και μερικοί που το έπαιζαν «ψαγμένοι» έλεγαν ότι ο Γεωργούλης έχει τελειώσει το πανεπιστήμιο, άρα έχει το πνευματικό υπόβαθρο να υπηρετήσει
την Ελλάδα. Και πού είναι ο Γεωργούλης τώρα που έπρεπε
να βρίσκεται στην Ευρωβουλή; Στο «Your Face sounds
Familiar». Κριτική επιτροπή. Κι αυτός ο Παπαδημούλης
πώς τον αφήνει;
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Το νέο βιβλίο του Βενιζέλου για τις δικαστικές κρίσεις
«Η οικονομική κρίση ως δικανική πρόκληση. Η καμπύλη του δικαστικού ελέγχου της συνταγματικότητας
των “μνημονιακών” μέτρων». Αυτός είναι ο τίτλος του νέου βιβλίου του Ευάγγελου Βενιζέλου. Σε
αυτό αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι η οικονομική κρίση που επωάστηκε για πολλά χρόνια προτού ξεσπάσει την περίοδο 2010-2019 λειτούργησε και ως μεγάλη δικανική πρόκληση. Όλα τα
μεγάλα θέματα, η φύση των προγραμμάτων στήριξης (μνημονίων), τα μέτρα δημοσιονομικής
προσαρμογής, οι περικοπές μισθών και συντάξεων, η μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος, οι φορολογικές επιβαρύνσεις, τα διαρθρωτικά μέτρα όπως η προσπάθεια μείωσης του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων ή οι αλλαγές στη ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων, έγιναν αντικείμενο δικαστικών κρίσεων.

Επί τάπητος η λύση με βραχονησίδες και ακατοίκητα νησιά

“Η αιμομικτική σχέση
ΣΥΡΙΖΑ-Παπαγγελόπουλου”
Την άποψη ότι δεν μπορεί να απομονωθεί ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος από τον ΣΥΡΙΖΑ διατύπωσε
μεταξύ άλλων προ ημερών ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης
και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος. «Δεν μπορεί να απομονωθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ και τον κ.
Τσίπρα. Πιστεύω ότι υπάρχει πολύ
βαρύ παρελθόν. Υπάρχει μία σχέση,
η οποία είναι σχέση, αν όχι αίματος,
αιμομικτική εν πάση περιπτώσει, ανεξαρτήτως της πολιτικής καταγωγής και ταυτότητας του καθενός», υποστήριξε για τη σχέση Παπαγγελόπουλου-ΣΥΡΙΖΑ ο
πρώην υπουργός, θυμίζοντας με νόημα ότι «άλλωστε, η κυβέρνηση δεν ήταν μία κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ, ήταν πολλών παραγόντων και πολλών διαστάσεων, υπήρχε και δεύτερη και τρίτη
συνιστώσα, και δεν μπορεί τώρα κάποιος να απαλλαγεί από τα βάρη του».

Ο ΣΥΡΙΖΑ ολοταχώς για το 4%
από τους πρώην ΠΑΣΟΚους
Κι επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να λέει ότι είναι η συνέχεια του ιστορικού
ΠΑΣΟΚ, ότι πράγματι απορρόφησε τον κύριο όγκο των πρώην ΠΑΣΟΚων, τέτοια θα έλεγε ο αείμνηστος Ανδρέας Παπανδρέου, τον οποίο ο Τσίπρας αντιγράφει μόνο στον τρόπο που μιλάει; Κι είναι ευχής
έργον που τα λένε αυτά οι ΣΥΡΙΖΑίοι, για να επιστρέψουν στο 4% και
πολύ είναι. Κι επειδή το καταλαβαίνουν ότι δεν μπορούν να κρυφτούν
πια κι εκεί θα καταλήξουν, παίζουν το χαρτί των δύστυχων προσφύγων από τη Συρία και των εισβολέων από τη Σομαλία, το Αφγανιστάν
και του Πακιστάν. Ότι αν μείνουν εδώ, θα αποκτήσουν σε κάποια στιγμή δικαίωμα ψήφου. Και θα ψηφίζουν μονοκούκι τον Αλέξη. Αν και
τις τελευταίες ώρες ο ΣΥΡΙΖΑ άρχισε να «μαλακώνει». Κατάλαβαν κι
αυτοί ότι ο «προοδευτισμός» δεν πουλάει και πολύ σ’ έναν λαό που ακόμα αγαπάει την πατρίδα του.

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις στο μεταναστευτικό
και τις ορδές που στέλνει ο Ερντογάν στα σύνορα, έχουν γίνει δεύτερες σκέψεις ακόμη και από τους πλέον μετριοπαθείς στο Μαξίμου για το ποια λύση
θα πρέπει να ακολουθήσει η Ελλάδα, ώστε να ηρεμήσει η κατάσταση
στα νησιά. Και πλέον εξετάζεται η λύση των
βραχονησίδων και των ακατοίκητων νησιών, κατά
τα πρότυπα της Αυστραλίας. Μια ιδέα που εδώ και
καιρό συζητείται στους κύκλους της κυβέρνησης, αλλά απορρίπτεται για ευνόητους λόγους. Μπρος στο
αδιέξοδο ωστόσο και την εμφανή πια μετά τα γεγονότα της Ιντλίμπ απελευθέρωση νέων μεταναστευτικών ροών από την Τουρκία, επανέρχεται δυναμικά.

«Αποφύγετε τις διαχυτικότητες»,
η συμβουλή Κρεμαστινού
Στη γραμμή Μόσιαλου κινήθηκε
και ο Δημήτρης Κρεμαστινός σε
ό,τι αφορά τον κορωνοϊό. Ναι
μεν δεν αποκάλεσε ανεύθυνους
τους καρναβαλιστές, αλλά χαρακτήρισε τα ανακοινωθέντα προληπτικά μέτρα πρόωρα και άνευ
σημασίας, καθώς ακόμη δεν επικρατούν επιδημικές συνθήκες. Διερωτήθηκε μάλιστα γιατί απαγορεύσεις μόνο στα καρναβάλια και όχι στα θέατρα, στους κινηματογράφους, στα εστιατόρια, στα γήπεδα και σε όλους τους δημόσιους χώρους όπου συγκεντρώνονται πρόσωπα ή ομάδες
προσώπων. Κατ’ αυτόν, στην παρούσα φάση προέχουν η ενημέρωση και οι ορθές οδηγίες, παρά οι απαγορεύσεις. «Έχουν μεγαλύτερη αξία και σημασία
στην παρούσα φάση οι κανόνες υγιεινής, να αποφεύγουμε τις πολλές διαχυτικότητες, να πλένουμε τα χέρια μας τακτικά και κυρίως να μην τα βάζουμε στο
στόμα, στη μύτη και στα μάτια», δηλώνει με ένταση ο
κ. Κρεμαστινός. «Γιατί απλούστατα», δηλώνει, «ο ιός
θα έλθει, θα έρθουμε σε επαφή μαζί του, το κρίσιμο
είναι να μην εισχωρήσει στον οργανισμό μας».
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Το πρωθυπουργικό φωτοάλμπουμ του Έβρου
Ούτε μία ούτε δύο ούτε τρεις αλλά 19(!!!) φωτογραφίες και βίντεο ανέβασε στον λογαριασμό που διατηρεί στο
Instagram ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον απόηχο της επίσκεψής του στον Έβρο.
Στο πεδίο της «μάχης» ο πρωθυπουργός… ξενάγησε τα τρία μεγάλα «κεφάλια» της Ε.Ε., εν προκειμένω τον πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου Νταβίντ-Μαρία Σασόλι, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, και την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάινεν.
Το υλικό ανέβηκε σε δύο διαφορετικές αναρτήσεις, με το πρώτο πακέτο να συνοδεύεται και από την αντίστοιχη ξενόγλωσση λεζάντα των πρωθυπουργικών δηλώσεων ότι «η Ελλάδα προσφέρει μία σπουδαία υπηρεσία
στην Ευρώπη, γιατί τα σύνορα της Ελλάδας είναι τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
Το θέμα, πάντως, είναι να δει η Ελλάδα την έμπρακτη στήριξη της ευρωπαϊκής οικογένειας και να μη μείνουν οι εταίροι μόνο στο τσάι, τη συμπάθια και τα… ευρώπουλα. Διότι με το που έλαβε τέλος η σεμνή τελετή
στον Έβρο, η Άγκυρα άρχισε ξανά τα νταηλίκια….

Μαύρη τρύπα από την αναβολή
του καρναβαλιού στην Πάτρα
Ο κορωνοϊός δημιούργησε μεγάλο πρόβλημα στον δήμο Πατρέων. Πιο σωστά, στα
ταμεία του δήμου. Και συγκεκριμένα στη
δημοτική επιχείρηση που κάθε χρόνο διοργανώνει το καρναβάλι. Μέχρι στιγμής έχουν ξοδευτεί €25.000 για ηχητική, φωτιστική και προβολική κάλυψη εκδηλώσεων,
€11.000 για τη ρίψη πυροτεχνημάτων και
την καύση του καρνάβαλου, €4.166 για τη
βιντεοσκόπηση των εκδηλώσεων του Πατρινού Καρναβαλιού, €3.175 για την παρουσίαση θεατρικού δρώμενου με θέμα την
ανακύκλωση, €2.480 για τη ραφή και διακόσμηση επτά κοστουμιών και κατασκευής
επτά καπέλων για την κριτική επιτροπή.
Αυτά είναι ορισμένα από τα έξοδα, γιατί υπάρχουν κι άλλα που ανεβάζουν κατά πολύ τη χασούρα και
είναι αμφίβολο εάν καλυφθούν έστω και οι μισές δαπάνες τον ερχόμενο Ιούνιο, που ανακοίνωσε ο
δήμαρχος Πελετίδης ότι θα διεξαχθούν οι καρναβαλικές εκδηλώσεις. Και πλέον το άγχος της διοίκησης του δήμου είναι να καλύψει τη μαύρη τρύπα. Βέβαια, για όλους εμάς που αποτελούμε το φιλοθεάμον κοινό καρναβάλι με μαγιό είναι ότι καλύτερο μπορούσαμε να είχαμε φανταστεί.

Συνέδριο των μικρών οικολογικών σχημάτων
Κάτι ψήνεται στον χώρο της οικολογίας. Και δεν μιλάμε για τους Οικολόγους Πράσινους, οι οποίοι έχουν βολευτεί στη
συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά σε άλλα πρόσωπα, τα οποία είναι επίσης προβεβλημένα. Όπως τον Νίκο Χρυσόγελο και τον Μιχάλη Τρεμόπουλο. Οι δύο
πρώην πράσινοι ευρωβουλευτές συνδιοργανώνουν με πολιτικές κινήσεις και άλλα πρόσωπα ιδρυτικό συνέδριο στις 21 και 22 Μαρτίου ενός νέου κόμματος της οικολογίας. «Το
συνέδριο θα είναι αφετηρία διεργασιών και όχι
κατάληξη», λέει ο Νίκος Χρυσόγελος, ψυχή
του μικρότερου κόμματος των Πρασίνων (Αλληλεγγύη - Δημιουργία - Οικολογία) και πρώην ευρωβουλευτής, που επίσης ξεκαθαρίζει
πως ο χώρος του είναι αποφασισμένος να διαχυθεί σε έναν νέο μαζικό φορέα. Στο συνέδριο
θα συμμετέχουν και οι Πειρατές, στελέχη που
έχουν αποχωρήσει από τους Οικολόγους
Πράσινους, αλλά και ανένταχτοι πρώην του
Ποταμιού.

«Αποκαταστάθηκε»
το παλικάρι…
Δεν έμεινε στο… ράφι της δημοσιογραφίας ο Σωτήρης
Καψώχας, που μετά το «αντίο»
περίπου τέτοια εποχή πέρσι από την ΕΡΤ προσπαθούσε να
στεριώσει επαγγελματικά, όχι
πάντα με μεγάλη επιτυχία.
Μάλιστα, τον Οκτώβρη του
2019 είχε απολυθεί και από
την εφημερίδα «Νέα Σελίδα»
του Λιβάνη (σ.σ. ανακοίνωσε
κι αυτή λουκέτο την προηγούμενη εβδομάδα) και έκτοτε τον βλέπαμε μόνο ως καλεσμένο σε ενημερωτικά πάνελ. Οπότε, αν αληθεύουν
τα δημοσιεύματα –διάψευση δεν έχουν ακούσει προς
το παρόν οι κοριοί του Κίτσου–, έφτασε η ώρα της αποκατάστασης αφού ο «σύντροφος» Σωτήρης προσελήφθη στο γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή.

Επί τάπητος όλα τα σενάρια
για την οικονομία
Αναμφίβολα ο Χρήστος Σταϊκούρας είναι ίσως ο πιο
δυστυχισμένος των υπουργών της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Όλο το
προηγούμενο διάστημα
επιδείκνυε τα επιτεύγματα της οικονομικής
πολιτικής και προσέβλεπε σε ακόμη καλύτερα αποτελέσματα. Ανέμενε χαμηλότερα επιτόκια, περισσότερες και
γρήγορες αναβαθμίσεις
και βεβαίως ήλπιζε ότι
θα επιτύχει ρυθμούς ανάπτυξης κοντά στο 3%. Μετά
τον κορωνοϊό και τα προληπτικά μέτρα αναστολής
δραστηριοτήτων, κινδυνεύει να περιπέσει σε κατάθλιψη. Γι’ αυτόν τον λόγο προ ημερών συναντήθηκε με
τον διοικητή της ΤτΕ, Γιάννη Στουρνάρα, όπου συζήτησαν όλα τα σενάρια της επόμενης περιόδου. Τραγική
ειρωνεία για τον υπουργό Οικονομικών είναι ότι τα
στοιχεία του δείκτη οικονομικού κλίματος τον Φεβρουάριο ήταν στο υψηλότερο σημείο από το 2000.
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«ΚΟΥρεμΑ» ΓΙΑ 8 ςτΑ 10 δΑνεΙΑ πρΟςΦερΟΥν μΑζΙΚΑ ΟΙ
δΙΑχεΙρΙςτες ΑπΑΙτηςεων (SERVICERS) ςτΟΥς δΑνεΙΟληπτες

«Ξαλάφρωμα» Σταϊκούρα
σε επιχειρήσεις και
υπερχρεωμένα νοικοκυριά
ευρεία σύσκεψη είχαν
πριν από λίγες ημέρες ο
υπουργός Οικονομικών,
χρήστος ςταϊκούρας με
την Ένωση ελληνικών
τραπεζών στο πλαίσιο
της οποίας παρουσιάστηκαν τα στοιχεία, όπου
φαίνεται
ότι
187.000 δάνεια ρυθμίστηκαν από πέρυσι τον Ιούλιο έως τον Φεβρουάριο.
Του χρήστου Αγγελόπουλου
ιδικότερα, «κούρεμα» για 8 στα 10 δάνεια προσφέρουν
μαζικά οι Διαχειριστές Απαιτήσεων
(servicers) στους δανειολήπτες.
Από τον Ιούλιο του 2019 (μετά
το τέλος του νόμου Κατσέλη) και
μέχρι και τον Φεβρουάριο του
τρέχοντος έτους, ρυθμίστηκαν
με επιτυχία, τόσο από τις τράπεζες όσο και από τις εταιρείες
διαχείρισης
απαιτήσεων
186.986 δάνεια. Από αυτά τα
περίπου 65.000 είναι στεγαστικά δάνεια, εκ των οποίων περίπου 43.000 αφορούν δάνεια με
υποθήκη ή προσημείωση στην
κύρια κατοικία.
Τα παραπάνω στοιχεία εμπεριέχονται στην 1η Απολογιστική Έκθεση της Γραμματείας Ιδιωτικού Χρέους, και ετέθησαν
επί τάπητος σε ευρεία σύσκεψη
που είχε το πρωί της περασμένης Πέμπτης ο «τσάρος» της Οικονομίας, ΧρήστοςΣταϊκούρας, με τραπεζίτες και διαχειριστές απαιτήσεων από δάνεια.

Ε

Οι δράσεις από το
ΥΠ.ΟΙΚ.
Με σκοπό την αντιμετώπιση
του μεγάλου κοινωνικού και οικονομικού ζητήματος της υπερχρέωσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε τις δράσεις στις οποίες προέβη, πρόσφατα. Συγκεκριμένα:

1

Την Τετάρτη 4 Μαρτίου, απέστειλε επιστολή στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών, τις τράπεζες, τον ειδικό εκκαθαριστή
PQH καθώς και το σύνολο των
αδειοδοτημένων εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, με την οποία ζητά την παροχή πληροφόρησης αναφορικά με το δυνητικό αριθμό των δανειοληπτών που θα μπορούσαν να επωφεληθούν από το πλαίσιο
ρύθμισης που παρέχει ο νόμος
4605/2019. Παράλληλα, ζητείται να προβούν σε άμεση ενημέρωση των δανειοληπτών,
που δεν έχουν μέχρι στιγμής
ρυθμίσει τις δανειακές υποχρεώσεις τους από δάνεια με υποθήκη ή προσημείωση στην κύρια κατοικία, προκειμένου να
λάβουν γνώση όλων των δυνατοτήτων ρύθμισης που τους παρέχονται μέσω των υφιστάμενων θεσμικών πλαισίων.

2

Την ίδια ημέρα (4/3) πραγματοποίησε επίσης συνάντηση
με την Εθνική Ομοσπονδία Δανειοληπτών, κατά την οποία συζητήθηκε το πρόβλημα των μη
εξυπηρετούμενων δανείων και
ζητήθηκε η κατάθεση προτάσεων και απόψεων για την αποτελεσματικότερη διευθέτηση του
ζητήματος.

3

Την Πέμπτη 5 Μαρτίου
πραγματοποίησε νέα σύσκεψη
με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών και την Ένωση Αδειοδοτη-

μένων Εταιριών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, κατά την οποία ενημερώθηκε ότι οι τράπεζες και οι εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων
από δάνεια και πιστώσεις συνεχίζουν εντατικά τις προσπάθειές
τους για την αντιμετώπιση του
προβλήματος.

4

Μέσω της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού
Χρέους παρουσίασε στις 5/3
την 1η Έκθεση Προόδου στην
οποία καταγράφονται συγκεντρωτικά στοιχεία και δράσεις

ΑπΟ τΟν ΙΟΥλΙΟ τΟΥ 2019 (μετΑ τΟ

τελΟς τΟΥ νΟμΟΥ ΚΑτςελη) ΚΑΙ μεχρΙ
ΚΑΙ τΟν ΦεβρΟΥΑρΙΟ τΟΥ τρεχΟντΟς
ετΟΥς, ρΥθμΙςτηΚΑν με επΙτΥχΙΑ, τΟςΟ
ΑπΟ τΙς τρΑπεζες ΟςΟ ΚΑΙ ΑπΟ τΙς
ετΑΙρεΙες δΙΑχεΟρΙςης ΑπΑΙτηςεων 186.986
δΑνεΙΑ

για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους. Με βάση τα στοιχεία αυτά, είναι χαρακτηριστικό
ότι οι αιτήσεις των πολιτών που
υποβάλλονται μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας για την
Προστασία της Κύριας Κατοικίας αυξάνονται σημαντικά,
φτάνοντας πλέον τις 2.509 στο
τέλος Φεβρουαρίου, από 1.368
στο τέλος του 2019. Επιπλέον,
στις προτάσεις ρύθμισης που έχουν υποβληθεί από τις τράπεζες προς τους δανειολήπτες, μέσω της πλατφόρμας, παρατηρήθηκε αύξηση τον Φεβρουάριο
κατά 45%, σε σχέση με τον Ιανουάριο. Οι προτάσεις αυτές έχουν υπερδιπλασιαστεί από το
τέλος του έτους, φτάνοντας τις
996 στο τέλος Φεβρουαρίου (από 402 στο τέλος του 2019).
Να σημειωθεί ότι σε όλες αυτές τις προτάσεις περιλαμβάνεται κρατική επιδότηση, η οποία
φτάνει έως 50% στη δόση του
δανείου, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα διαγραφής οφειλών.
Συγκεκριμένα, μέχρι σήμερα, έχει εγκριθεί Κρατική Επιδότηση, μέχρι την συνολική εξόφληση των δόσεων αποπληρωμής
των δανείων που ρυθμίστηκαν,
ύψους 7 εκατ. ευρώ, ενώ έχει
πραγματοποιηθεί διαγραφή οφειλών σε δάνεια ύψους 5,2 εκατ. ευρώ.
Ήδη, μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου, 481 δανειολήπτες –ήτοι
208 περισσότεροι από τον Ιανουάριο– έχουν ανταποκριθεί
θετικά στις προτάσεις που τους έχουν γίνει και έχουν διασώσει
την κύρια κατοικία τους, ενώ οι
υπόλοιποι 515 έχουν προθεσμία
ενός μηνός για να αποδεχθούν
την πρόταση της τράπεζας.
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1 δισ. κάθε
μήνα χάνει
ο ευρωπαϊκός
τουρισμός
λόγω
κορωνοϊού
Δύο εκατομμύρια διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία έχασε από τον
Ιανουάριο ο ευρωπαϊκός τουριστικός τομέας εξαιτίας της επιδημίας του κορωνoϊού, δήλωσε ο
Ευρωπαίος Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, Τιερί Μπρετόν, εκτιμώντας ότι οι απώλειες για τη
βιομηχανία ανέρχονται «τουλάχιστον στο ένα δισεκατομμύριο ευρώ
ανά μήνα».
Σε συνέντευξη που παραχώρησε
ο Μπρετόν υπογράμμισε ότι λαμβάνονται μέτρα σε επίπεδο χωρών μελών, επικαλούμενος το
παράδειγμα τα 3,2 δισ. ευρώ που
αποδεσμεύτηκαν στην Ιταλία.
Σύμφωνα, πάντα, με τον Ευρωπαίο επίτροπο, από τον Ιανουάριο, οι Κινέζοι τουρίστες δεν έρχονται πλέον στην Ευρώπη, λόγω των ταξιδιωτικών περιορισμών.
Θυμίζεται ότι στις 25/1/2020 η
Κίνα, η μεγαλύτερη «παραγωγός»
τουριστών στον κόσμο με περίπου 150.000.000 ταξίδια στο εξωτερικό το 2018, απαγόρευσε
τα οργανωμένα ταξίδια εκτός των
συνόρων της σε μια προσπάθεια
να ανακόψει τον καλπασμό της επιδημίας. Η τουριστική «χασούρα» είναι μεγάλη για τις ασιατικές
χώρες που αποτελούν κορυφαίους ταξιδιωτικούς προορισμούς
για τους Κινέζους, που όμως δείχνουν ιδιαίτερη προτίμηση στην
Ευρώπη (σ.σ. με πρώτη επιλογή
τη Γαλλία που το 2018 υποδέχτηκε 2,2 εκατομμύρια Κινέζους τουρίστες), τις ΗΠΑ και την Αυστραλία όταν πρόκειται να διαλέξουν
πιο μακρινά ταξίδια.

ον σημαντικό αντίκτυπο των πρωτοβουλιών που υλοποιεί ο ΟΠΑΠ, στο
πλαίσιο της στρατηγικής του για τη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας, αναδεικνύουν πρόσφατες διακρίσεις της
εταιρείας από κορυφαίους θεσμούς και οργανισμούς στον
τομέα της εταιρικής κοινωνικής
ευθύνης και της βιώσιμης ανάπτυξης.
Συγκεκριμένα, ο ΟΠΑΠ αποτελεί μία από τις 20 εταιρείες
που εντάσσονται στην ομάδα
των The Most Sustainable
Companies in Greece 2020.
Οι εταιρείες που συγκαταλέγονται στη λίστα των κορυφαίων
για τον τομέα της Βιώσιμης Ανάπτυξης στη χώρα μας, αξιολογήθηκαν με βάση σειρά κριτηρίων του Sustainability
Performance Directory, του Επιχειρηματικού Δείκτη Βιώσιμης Ανάπτυξης από το Quality
Net Foundation, ο οποίος αναδεικνύει τις εταιρείες που επιδεικνύουν μια ολιστική προσέγγιση σε θέματα βιωσιμότητας. Η ένταξη στην ηγετική αυτή

T

ΟΠΑΠ: Διακρίσεις

κορυφής
στην εταιρική
υπευθυνότητα
ομάδα αναδεικνύει τον ΟΠΑΠ
μεταξύ των ελληνικών εταιρειών που αποτελούν πρότυπα
βέλτιστων επιχειρηματικών
πρακτικών και συμβάλλουν σημαντικά στη διαμόρφωση ενός
νέου αναπτυξιακού μοντέλου,
το οποίο συνδέεται άμεσα με
την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων και την
προσέλκυση επενδύσεων.

Tρία βραβεία για
προγράμματα ΕΚΕ
του ΟΠΑΠ
Επιπλέον, τρία προγράμματα εταιρικής υπευθυνότητας της εταιρείας απέσπασαν ένα χρυσό
και δύο ασημένια βραβεία στα
Hellenic Responsible Business
Awards 2020, τα οποία επιβράβευσαν για πέμπτη συνεχή
χρονιά τις εταιρείες που προω-

θούν τις αξίες της Υπεύθυνης
Επιχειρηματικότητας. Αναλυτικότερα, οι διακρίσεις που απέσπασε ο ΟΠΑΠ ανά κατηγορία
είναι οι εξής:
• GOLD βραβείο για το
πρόγραμμα Ανακαίνισης
Παιδιατρικών Νοσοκομείων, στην κατηγορία Βραχυπρόθεσμη Επένδυση (Τοπικής /
Περιφερειακής ή Εθνικής Εμ-

«Πρωταθλητής» στα νεόδμητα το Ελληνικό
υτό που την εποχή των παχέων αγελάδων αποτελούσε
το αυτοεκπληρούμενο όνειρο του Έλληνα νοικοκυραίου και στα χρόνια της κρίσης μετεξελίχθηκε σε δανειακό βραχνά, αρχίζει να ξαναπαίρνει τα πάνω του. Ο λόγος
για την αγορά ακινήτων που μοιάζει να αναθερμαίνεται, αφού η ζήτηση των αγοραστών για παλιά και νέα ακίνητα δείχνει αυξητικές τάσεις, ειδικά στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
Τα δύο μεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας είναι και οι
περιοχές με την πλεονάζουσα προσφορά σε αριθμό νεόδμητων κατοικιών, όπου βέβαια η τιμή πώλησης ανά τετραγωνικό μέτρο κυμαίνεται αναλόγως.
Από σχετική έρευνα που δημοσιοποίησε προ ημερών η ο-
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την πρώτη θέση της κατάταξης των χρηματιστηριακών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην ελληνική
αγορά (ελληνικών και ξένων)
διατήρησε και τον μήνα Φεβρουάριο η Πειραιώς ΑΕΠΕΥ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του
Χρηματιστηρίου Αθηνών, το
μερίδιο αγοράς της Πειραιώς ΑΕΠΕΥ έφθασε το 21,16% επί
του συνόλου των συναλλαγών,
με την αθροιστική αξία των συ-

Σ

Η ΑΠΟΨΗ

| 17

Πρωτιά στη λίστα των χρηματιστηριακών για
την Πειραιώς ΑΕΠΕΥ και τον Φεβρουάριο
ναλλαγών των χρεογράφων να
ανέρχεται στο ποσό των 723,71
εκατ. ευρώ.
Σημειώνεται ότι η Πειραιώς
ΑΕΠΕΥ ήταν για το σύνολο του
2019 η πρώτη επιλογή των ιδιωτών και θεσμικών επενδυτών από την Ελλάδα και το εξω-

τερικό για τις συναλλαγές τους
στο Χρηματιστήριο Αθηνών και
διατήρησε την πρώτη θέση και
τον Ιανουάριο 2020.
Η εταιρεία ενισχύει σταθερά
το μερίδιό της στην αγορά και
από το 10,06% το 2017 ανήλθε στο 15,8% το 2018 και έ-

βέλειας), Ενότητα: Πρότυπο Επένδυσης
• SILVER βραβείο για το
πρόγραμμα ΟΠΑΠ Forward,
στην κατηγορία Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας, Ενότητα:
Πρότυπο Επένδυσης
• SILVER βραβείο για την εφαρμογή ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΠΑΠ στην κατηγορία Εφαρμογές ΕΚΕ, Ενότητα: Τεχνολογία για το κοινό καλό.

φθασε στο 17,13% το 2019.
Στην κατάταξη του μηνός Φεβρουαρίου 2020, στη δεύτερη
θέση βρέθηκε η Eurobank
Equities, με μερίδιο 17,93% και
στην τρίτη, η Euroxx Χρηματιστηριακή, με μερίδιο αγοράς
13,23%.

Δύο κυρίες στη «μηχανή»
του μετασχηματισμού
της βάζει η Alpha Bank

«Ευχαριστώ» από
το Make-A-Wish
Η προσφορά του ΟΠΑΠ και οι
δράσεις του για τα παιδιά τού
Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή
Ελλάδος) αναγνωρίστηκαν στην
ετήσια «Βραδιά τού Ευχαριστώ»,
που διοργάνωσε πρόσφατα ο
οργανισμός. Ο ΟΠΑΠ παρέλαβε το «Ευχαριστώ» του Make-AWish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος)
για τη συμβολή του στο έργο του
οργανισμού μέσα στο 2019, μέσω της συναυλίας φιλανθρωπικού χαρακτήρα «All Stars
Concert» στο Markopoulo Park
και της πρωτοβουλίας εταιρικής
υπευθυνότητας «MAD for a
Cause».

μάδα ανάλυσης δεδομένων του «Spitogatos»,
του πρώτου σε επισκεψημότητα ιστότοπου με
αγγελίες ακινήτων στην Ελλάδα, προκύπτει
κατ’ αρχάς ότι σε ό,τι αφορά την Αττική η πλειονότητα προσφοράς νεόδμητων καταγράφεται εκτός κέντρου, στα βόρεια και νότια Προάστια, ενώ η αντίστοιχη συγκέντρωση νεόδμητων της Θεσσαλονίκης απαντάται κυρίως στα
ανατολικά του κέντρου της πόλης.
Ανά τοποθεσία, τώρα, το top-3 των περιοχών της πρωτεύουσας με τα περισσότερα διάθεση προς πώληση νεόδμητα είναι το Ελληνικό
(με €4.163 μέση τιμή πώλησης ανά τ.μ.), ο όμορος δήμος του Αλίμου (με μέση τιμή €3.812 ανά
τ.μ.) και ο Χολαργός (με μέση τιμή τα
€2.894/τ.μ.). Από ’κεί και κάτω, η τέταρτη σε

πλειονότητα νεόδμητων είναι η Λυκόβρυση με
€2.560 και έπεται η Ηλιούπολη με μέση τιμή
€2.630 ανά τ.μ. Τη δεκάδα συμπληρώνουν τα
Βριλήσσια (μέση τιμή €2.821/τ.μ.), το Ηράκλειο
(μέση τιμή €2.518/τ.μ.), η Πεύκη (μέση τιμή
€2.827/τ.μ.), η Γλυφάδα (με την υψηλότερη μέση τιμή στα €4.534) και η Αγία Παρασκευή με
μέση τιμή πώλησης στα €2.888/τ.μ.
Στη Θεσσαλονίκη, αντίστοιχα, οι περιοχές όπου εντοπίζεται μεγαλύτερη πλειονότητα σε νεόδμητες κατοικίες προς πώληση διαμορφώνονται ως εξής: η Θέρμη προηγείται με μέση τιμή
€1.381 ανά τ.μ. και ακολουθούν η Ευκαρπία με
€1.066/τ.μ., η Τούμπα με €1.995/τ.μ., η περιοχή
Χαριλάου με €2.018/τ/μ. και η Πυλαία με
€1.821/τ.μ..

ύο γυναικεία γρανάζια στη…
μηχανή του στρατηγικού μετασχηματισμού της βάζει η
Alpha Bank με τις τοποθετήσεις τής
Αναστασίας Σακελλαρίου στη θέση της Chief Transformation
Officer (CTO) της τράπεζας και της
Φραγκίσκης Μελίσσα στη θέση
της εντεταλμένης γενικής διευθύντριας Ανθρώπινου Δυναμικού. Η
μεν πρώτη αναλαμβάνει τη νέα θέση του CTO ως γενική διευθύντρια
και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της τράπεζας από τον Απρίλιο
του 2020, ενώ η δεύτερη εντάσσεται
στον όμιλο αναλαμβάνοντας άμεσα
καθήκοντα.
Μιλώντας για την Αν. Σακελλαρίου ο διευθύνων σύμβουλος της
Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, στάθηκε στην επιτυχημένη πορεία της
σε θέσεις υψηλής ευθύνης τόσο
στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Παράλληλα, εκθείασε τα προσόντα που θα της επιτρέψουν –όπως
είπε ο κ. Ψάλτης– να συνεργαστεί
στενά με τους συναδέλφους της
στην Εκτελεστική Επιτροπή, για να
διασφαλιστεί η επιτυχής υλοποίηση του σχεδίου μετασχηματισμού
της τράπεζας. Ειδικότερα η κα Σακελλαρίου θα έχει την ευθύνη για
τον συνολικό σχεδιασμό του προγράμματος μετασχηματισμού και για
τη διασφάλιση μέσω της συνεργα-

Δ

σίας της με τους γενικούς διευθυντές της τράπεζας της έγκαιρης υλοποίησης και παρακολούθησης
των αντίστοιχων δράσεων.
Αναφερόμενος, εξάλλου, στη Φρ.
Μελίσσα, ο CEO της Alpha τόνισε
ότι διαθέτει πλούσια εμπειρία στην
ανάδειξη και ανάπτυξη στελεχών
και στον σχεδιασμό προγραμμάτων
καινοτομίας, συστατικά που σύμφωνα με τον κ. Ψάλτη είναι κρίσιμα για
την επιδίωξη της Alpha Bank να αναπτύξει μία αξιοκρατική κουλτούρα που θα βασίζεται στην υπευθυνότητα και θα επικεντρώνεται στην
απόδοση. Η κα Μελίσσα επιστρέφει στην Ελλάδα και αναλαμβάνει
την ευθύνη προσαρμογής των δεξιοτήτων του προσωπικού της
Alpha Bank στις απαιτήσεις του
στρατηγικού σχεδίου που έχει θέσει
η διοίκηση. Σύμφωνα, πάντα, με τον
Β. Μελίσσα, το γεγονός αυτό προσφέρει νέα οπτική για τον τρόπο λειτουργίας της τράπεζας, με την εκ νέου τοποθέτηση των πελατών της στο
επίκεντρο και την εξυπηρέτησή τους
με ταχύτερη λήψη αποφάσεων από
μέρους της Alpha Bank. Παράλληλη
μέριμνα της διοίκησης της συστημικής τράπεζας είναι να προετοιμάσει
το προσωπικό για την ψηφιακή εποχή, χωρίς όμως να υπάρχει παρέκκλιση από τους οικονομικούς
στόχους που έχουν τεθεί.
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«Δαγκωτό» Δημοκρατικούς ψηφίζουν
η Τζένιφερ κι ο… Κλάιντ
Η περασμένη «Σούπερ Τρίτη», η μέρα που οι Αμερικανοί ψηφοφόροι του Δημοκρατικού Κόμματος κλήθηκαν να επιλέξουν σε προκριματικές εσωκομματικές κάλπες τον υποψήφιο
της παράταξής τους ο οποίος θα αντιπαρατεθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου
2020, συνεχίζει να δίνει τροφή στην ειδησεογραφία που έρχεται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Μεταξύ των ψηφοφόρων που έσπευσαν να ψηφίσουν ήταν και το… πατριωτάκι Τζένιφερ Άνιστον, οποία μάλιστα έδωσε και τα εκλογικά
«διαπιστευτήριά» της στο instagram. Γνωστή υποστηρίκτρια

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Τσαγκατάκης

των Δημοκρατικών, η σταρ
του Χόλιγουντ πόσταρε μία
φωτογραφία της με τον σκύλο της, τον Κλάιντ, να έχει
κολλημένο στο μέτωπό του το
σχετικό αυτοκόλλητο. Μάλιστα, στη σχετική λεζάντα η Άνιστον έγραψε: «Κάθε ψήφος
μετράει» («EVERY VOTE COUNTS»). Αυτό που δεν έγινε γνωστό είναι αν ψήφισε τον Τζο Μπάιντεν ή τον Μπέρνι Σάντερς.

Στις 14 Αυγούστου του
2018 η περιοχή της Γένοβας της Ιταλίας έγινε πρώτο θέμα στα παγκόσμια
ΜΜΕ. Αιτία ένα δυστύχημα στη γέφυρα Μοράντι.
Γνωστή και ως οδογέφυρα Πολτσεβέρα, αφού υπερίπτατο του ομώνυμου
ρέματος Πολτσεβέρα, μέρος της κατέρρευσε την
ώρα που τη διέσχιζαν αρκετά αυτοκίνητα με αποτέλεσμα να παρασύρει στον
θάνατο 43 άτομα.

Παγίδες θανάτου
οι γέφυρες στην Ιταλία

Έ

Το 2017 μία άλλη γέφυρα κατέρρευσε κοντά στην Ανκόνα με απολογισμό δύο νεκρούς, ενώ τον
Δεκέμβριο του 2019 η οροφή ενός τούνελ κοντά στη Γένοβα «σωριάστηκε» στον υποκείμενο αυτοκινητόδρομο και από τύχη δεν υπήρξαν θύματα.

να χρόνο αργότερα,
σχεδόν στην επέτειο
του δυστυχήματος, οι
ιταλικές αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα
ένα βίντεο όπου είχε καταγραφεί
η κατάρρευση της Πόντε Μοράντι. Ακολούθησε η κατεδάφιση
ό,τι είχε απομείνει από το δημιούργημα που σχεδίασε ο Ρικάρντο Μοράντι και οικοδομήθηκε
το 1967, αλλά σήμερα ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ της Μόνικα Πίνα για λογαριασμό της εκπομπής
«Unreported Europe» του
Εuronews ήρθε να αποκαλύψει
ότι είναι ακόμη πολλές οι ιταλικές
γέφυρες και οι αυτοκινητόδρομοι
που βρίσκονται σε άθλια κατάσταση.
Όπως γίνεται στην πλειονότητα των περιπτώσεων σε αυτήν τη
ζωή, τα προειδοποιητικά καμπανάκια είχαν χτυπήσει νωρίτερα
αλλά κανείς –μάλλον– δεν είχε
δώσει σημασία. Στο ρεπορτάζ της
Μ. Πίνα καταγράφονται τρία αντίστοιχα παραδείγματα. Το 2016
μία αερογέφυρα κοντά στο Μιλάνο κατέρρευσε υπό το βάρος ενός
φορτηγού, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να
τραυματιστούν άλλοι τέσσερις,
μεταξύ των οποίων και 3 παιδιά.

• Αποκαλυπτική έρευνα του Εuronews στη γειτονική χώρα κάνει λόγο
για περίπου 20 επικίνδυνες γέφυρες και άλλα 200 παράνομα τούνελ
H γκρεμισμένη αερογέφυρα
που κατέρρευσε το 2016
κοντά στο Μιλάνο.

Σκάνδαλο…
Στις μαρτυρίες που φιλοξενούνται
στη δημοσιογραφική έρευνα του
Εuronews γίνεται λόγος για περίπου 20 επικίνδυνες γέφυρες στην
Ιταλία και άλλα 200 παράνομα
τούνελ, που δεν τηρούν τα ευρωπαϊκά κριτήρια. Τα παραπάνω καταγγελλόμενα συντείνουν στην εκτίμηση ότι η κατάσταση των ιταλικών αυτοκινητοδρόμων αποτελεί εθνικό σκάνδαλο.
Στο γεωγραφικό επίκεντρο αυτού που οι ίδιοι οι Ιταλοί χαρακτηρίζουν σκάνδαλο είναι η Λιγουρία, καθώς η συγκεκριμένη
περιφέρεια της βόρειας Ιταλίας είναι γεμάτη από γέφυρες και οδικούς άξονες με σήραγγες. «Το να
πρέπει να οδηγείς στη Λιγουρία σημαίνει ότι κινδυνεύεις ανά πάσα
στιγμή», ομολογεί στην κάμερα
της εκπομπής «Unreported
Europe» του Εuronews ο ιδρυτής
της οργάνωσης «Καθαροί Αυτοκι-

νητόδρομοι», Λούκα Τερναβάζιο.
Η οργάνωση του Τερναβάζιο
αριθμεί περισσότερα από 60.000
μέλη και κοινό αίτημά τους είναι –
τι άλλο;– η ασφάλεια των πολιτών
αλλά και η απόδοση δικαιοσύνης
για τις φονικές κατασκευές. Για

την ώρα ανακοινώνονται έργα αποκατάστασης και συντήρησης,
αλλά ούτε αυτά καθησυχάζουν την
απαισιοδοξία του Τερναβάζιο
και των υπολοίπων μελών της
οργάνωσης: «Είχαν πει ότι όλα ήταν καλά και με τη γέφυρα Μοράντι,
αλλά έπεσε. Υπάρχουν γέφυρες σε

παρόμοια κατάσταση και γι’ αυτό
δεν πιστεύουμε την εταιρεία διαχείρισης».
Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς
που ακούγονται στο αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Euronews, η έρευνα έχει αποδείξει πως η διαχειρίστρια εταιρεία, Autostrade
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Στερνό «αντίο» στον αιωνόβιο διπλωμάτη Χαβιέρ Πέρες δε Κουέγιαρ
«Με μεγάλη υπερηφάνεια και με μεγάλη χαρά σού απευθύνω τις
καλύτερες ευχές μου με την ευκαιρία των εκατοστών σου γενεθλίων. Σκέφτομαι συχνά το παράδειγμά σου και την εμπειρία σου,
που με εμπνέουν και με καθοδηγούν (…) Η ζωή σου εκτείνεται όχι
μόνο σε έναν αιώνα, αλλά και σε όλη την ιστορία των Ηνωμένων
Εθνών». Τα παραπάνω λόγια ειπώθηκαν στην αρχή του χρόνου από τον νυν γενικό γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, και είχαν ως αποδέκτη τον πρώην γ.γ. του Οργανισμού,
Χαβιέρ Πέρες δε Κουέγιαρ, που στις 19 Ιανουαρίου συμπλήρωσε 100 χρόνια ζωής. Δυστυχώς ήταν τα τελευταία γενέθλια
για τον πέμπτο γενικό γραμματέα του ΟΗΕ, καθώς το βράδυ

της Τετάρτης άφησε την τελευταία του πνοή στo σπίτι του στην
πρωτεύουσα του Περού, Λίμα. Η κηδεία του εμβληματικού διπλωμάτη έγινε χθες Παρασκευή στο νεκροταφείο Πρεσβίτερο
Μαέστρο της Λίμα, αφού πρώτα είχαν αποδοθεί οι σχετικές τιμές στη σορό του εκλιπόντα στο ανάκτορο Τόρε Τάγκλε, την έδρα του υπουργείου Εξωτερικών του Περού.
Γεννημένος στη Λίμα το 1920, ο Χαβιέρ Πέρες δε Κουέγιαρ
χρίστηκε γ.γ. του ΟΗΕ το 1982, υπηρέτησε έως το 1991 και
τέσσερα χρόνια αργότερα, το 1995, κατέβηκε υποψήφιος για
την προεδρία του Περού, αλλά ηττήθηκε από τον Αλμπέρτο
Φουχιμόρι.

«Κοπάνα» και με τον…
νόμο (του κορωνοϊού)
για 300.000.000 μαθητές
σε όλο τον κόσμο

Eν κινήσει στιγμιότυπο από τούνελ
κοντά στη Γένοβα στο οποίο
γκρεμίστηκε μέρος της οροφής
τον περασμένο Δεκέμβριο.

ν και η μαθητική κοινότητα είναι στατιστικά η λιγότερο επίφοβη μερίδα του πληθυσμού να αντιμετωπίσει σοβαρές επιπλοκές από την επέλαση του κορωνοϊού, εντούτοις είναι κι
αυτή από την οποία ξεκινούν τα μέτρα καραντίνας σε παγκόσμια κλίμακα. Το παράδειγμα της Ιταλίας, που το απόγευμα της περασμένης
Τετάρτης ανακοίνωσε το κλείσιμο όλων των σχολείων και των πανεπιστημίων της χώρας μέχρι τα μέσα Μαρτίου, ακολουθούν όλο και
περισσότερα κράτη. Αποτέλεσμα; Κάτι παραπάνω από 290.000.000
μαθητές σε όλο τον κόσμο δεν πηγαίνουν στο σχολείο!
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της UNESCO, 13 χώρες έχουν ήδη προχωρήσει σε ολοκληρωτική διακοπή των μαθημάτων
στις επικράτειές τους. Ακόμη 9 κράτη έχουν κλείσει σχολεία σε συγκεκριμένες περιοχές, όπως λ.χ. η Γαλλία στην οποία έχουν κατεβάσει… ρολά περίπου 120 σχολεία στις περιοχές με τα περισσότερα
κρούσματα και η παράδοση των μαθημάτων γίνεται εξ αποστάσεως.
Πέραν της Ιταλίας και φυσικά της Κίνας, που αναγκάστηκε κλείσει επ’ αόριστον όχι μόνο τα σχολεία της, αλλά και να θέσει σε καραντίνα ολόκληρες πόλεις και να βάλει προσωρινό λουκέτο σε εργοστάσια, η Νότια Κορέα, η χώρα με τον μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων εκτός Κίνας (σ.σ. αγγίζουν τα 6.000) μετέθεσε για τις 23
Μαρτίου την έναρξη του νέου εξαμήνου για όλα τα σχολεία.
Στην Ιαπωνία, εξάλλου, ο πρωθυπουργός Σίνζο Άμπε ανακοίνωσε το κλείσιμο σχεδόν όλων των σχολείων από τις 2 Μαρτίου έως τις επικείμενες εαρινές διακοπές που τελειώνουν στις αρχές Απριλίου. Το μέτρο το προσωρινού κλεισίματος των σχολείων στο
πλαίσιο μίας εν εξελίξει κρίσης δεν είναι πρωτόγνωρο, ωστόσο «ο
αριθμός των σχολείων που έχουν κλείσει παγκοσμίως και η ταχύτητα με
την οποία διαταράσσεται το εκπαιδευτικό σύστημα σήμερα δεν έχουν
προηγούμενο», υπογραμμίζει η γενική διευθύντρια της UNESCO Όντρει Αζουλάι, συμπληρώνοντας: «Αν αυτό συνεχιστεί, θα απειλείται
το δικαίωμα στην εκπαίδευση».

Α

per l’Italia, έλεγε επί χρόνια ψέματα για την κατάσταση των υποδομών, ξεκινώντας από τη γέφυρα Μοράντι. Μεταξύ των ερευνητών και ο Ιβάν Μπίξιο, στέλεχος
του ιταλικού υπουργείου Οικονομικών και επικεφαλής των ερευνητών που εργάζονται στο υπόστεγο όπου βρίσκονται τα συντρίμμια της Πόντε Μοράντι. «Ξεκινώντας από την υπόθεση Μοράντι
και τους ελέγχους που έγιναν, βρήκαμε παρόμοιες περιπτώσεις παραποίησης στοιχείων. Κάποιες επιθεωρήσεις έγιναν μόνο μερικώς ενώ σε
άλλες τα έγγραφα ήταν τελείως πλαστά. Αυτό έγινε τόσο πριν όσο και
μετά την τραγωδία της Μοράντι», λέει ο Μπίξιο.

Χρυσοφόρες μπίζνες
Όπως καταγράφεται στο ρεπορτάζ
του Euronews, η ιταλική κυβέρνηση έχει συνολικά 25 συμβόλαια αυτοκινητοδρόμων, με την
Autostrade Per L’ Italia –ελέγχε-

ται από την εταιρεία Atlantia, που
με τη σειρά της ανήκει στην οικογένεια Benetton– να διαχειρίζεται περισσότερα από 3.000 χιλιόμετρα οδικού δικτύου. Σημειώνεται ότι η Autostrade per L’
Ιtalia πληρώνει το χτίσιμο της
καινούργιας γέφυρας της Γένοβας
η οποία αναμένεται να εγκαινιαστεί την άνοιξη. Η αίσθηση είναι
ότι η εταιρεία μοιάζει να δουλεύει… υπερωρίες, όχι μόνο για να
επιδιορθώσει τους δρόμους αλλά
και την εταιρική εικόνα της. Αξίζει
επίσης να υπογραμμιστεί ότι
στους αυτοκινητοδρόμους της Λιγουρίας βρίσκονται σε εξέλιξη περισσότερα από 100 έργα ενώ ανακοινώθηκε πλάνο επενδύσεων
τριπλάσιας αξίας για τα επόμενα
τέσσερα χρόνια.
«Μπορούμε να υπολογίσουμε ότι
στους επόμενους τρεις, τέσσερις, πέντε μήνες θα έχουμε ελέγξει όλα τα
τούνελ. Τόσο αυτά που χτίστηκαν από το 1930 έως το 1979, που δεν εί-

ναι αδιάβροχα, όσο και αυτά που
χτίστηκαν από το 1980 μέχρι σήμερα, που είναι αδιάβροχα αλλά δεν
έχουν σύστημα απορρόφησης υδάτων» τονίζει ο Αλεσάντρο Νταμιάνι, στέλεχος της εταιρείας.
Από την πλευρά της, πάντως,
η κυβέρνηση φέρεται να επιθυμεί
τη διακοπή του εν ισχύ συμβολαίου με την Autostrade per
L’Italia και να αυστηροποιήσει το
σύστημα ελέγχου, Μέχρι τώρα έχει δημιουργήσει μία υπηρεσία επιτήρησης, που ακόμη δεν λειτουργεί, και έστειλε έναν υπερ-επιθεωρητή, τον Φελίτσε Μορίσκο, να ελέγχει την κατάσταση επικίνδυνων τούνελ και γεφυρών.
Λέει χαρακτηριστικά ο Μορίσκο:
«Σύμφωνα με τον νόμο, οι επιθεωρήσεις ανήκουν στις διαχειρίστριες εταιρείες. Ο αριθμός τεχνικών στο υπουργείο είναι πολύ μικρός, γιατί
δεν πρέπει να κάνουμε τέτοιους ελέγχους. Αυτό που κάνουμε τώρα είναι κάτι μη προβλεπόμενο».
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ΕξηγησΕισ για την… ΕιδομΕνη του ΕΒρου Ραντεβού για… καφεδάκι στην οδό Αμερικής έχουν δώσει οι άνθρωποι του Alpha την Τρίτη που μας έρχεται, στις 10
Μαρτίου. Μη φανταστείτε σε κάνα cafe-bar, αλλά στα γραφεία του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου, όπου θα δώσουν εξηγήσεις για όσα προβλήθηκαν στην ενημερωτική εκπομπή του σταθμού
«ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΕΣΗ» την περασμένη Κυριακή, 1/3/2020. Η διαδικασία κινήθηκε έπειτα από σωρεία καταγγελιών που δέχτηκε το ΕΣΡ ότι η συγκεκριμένη εκπομπή, στο πλαίσιο σχετικού ρεπορτάζ για τα όσα συμβαίνουν στον Έβρο με τους μετανάστες, φέρεται να μετέδωσε ως
τωρινά γεγονότα βιντεοληπτικό υλικό που είχε καταγραφεί το 2015 στην Ειδωμένη. Ίδωμεν…

•

StorIES
Σε έναν κόντρα ρόλο, που μάλιστα

δεν θα είναι ούτε θεατρικός ούτε κινηματογραφικός, θα
δούμε οσονούπω
τον γνωστό ηθοποιό
Νίκο Κουρή. Όπως
αποκάλυψε ο ίδιος,
όταν τελειώσουν οι
παραστάσεις του έργου «Η γίδα ή ποια
είναι η Σύλβια» που παίζεται στο θέατρο
«Θησείον» και στο οποίο πρωταγωνιστεί, τότε θα ξεκινήσει να παρουσιάζει
ένα καθημερινό τηλεπαιχνίδι γνώσεων
που θα προβάλλεται από την ΕΡΤ.
Το format του παιχνιδιού είναι ξένο,
θα συνδυάζει το τηλεπαιχνίδι γνώσεων με την εικόνα και θα ντεμπουτάρει
στις οθόνες της δημόσιας τηλεόρασης
στα τέλη Μαρτίου.
Τρεις εβδομάδες ζωής μετράει το

νέο Mega, και
ειδικά για την ομάδα της πρωινής ενημέρωσης το come
back στον τηλεοπτικό αέρα δεν αντιμετωπίζεται με όρους
επιείκειας και… χαλαρότητας του τύπου «αρχή είναι και βλέπουμε». Αντιθέτως, οι βασικοί συντελεστές Νίκος Φιλιππίδης και Μπάγια Αντωνοπούλου βάζουν ψηλά τον πήχη, δηλώνοντας ευθαρσώς ότι «ήρθαμε να κάνουμε
πρωταθλητισμό».
Αυτό ακριβώς απάντησε, άλλωστε, σε
συνέντευξή του σε τηλεοπτικό περιοδικό ο έμπειρος οικονομικός συντάκτης
και τέως διευθυντής ειδήσεων του
ΣΚΑΪ, όταν ρωτήθηκε αν απασχολούν
το τιμ του «Κοινωνία ώρα ΜΕGΑ» τα
νούμερα της τηλεθέασης…
«Supergirl» θα τραγουδήσει στη

Eurovision 2020
το… σούπερ γκερλ Στεφανία Λυμπερακάκη,
ωστόσο οι στοιχηματικοί
«οιωνοί» μόνο σούπερ
δεν είναι. Η ελληνική αποστολή παρουσίασε το
τραγούδι και το επίσημο
βίντεο κλιπ που το συνοδεύει, αλλά αν
κρίνουμε με βάση τις αποδόσεις που
δίνουν οι «μπούκηδες» στη γαλανόλευκη συμμετοχή ετοιμαζόμαστε για κουβά. Κι αυτό γιατί σε συνολικά 41 χώρες που θα δώσουν το «παρών» τον
Μάιο στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας η
Ελλάδα κατατάσσεται αισίως 15η. Όσο
για τα φαβορί, οι προβλέψεις του
eurovisionworld.com θέλουν την Ισλανδία, τη Λιθουανία, τη Ρωσία και
τη Ρουμανία να διαγκωνίζονται για τις
πρώτες θέσεις της κατάταξης, με την Ιταλία και τη Βουλγαρία να ακολουθούν…

media

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
Βίκυ Καλοφωτιά

Τον «χάλασε» το reality
κόνσεπτ του MasterChef
ια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Page 2
της «Νέας Σελίδας»
παραχώρησε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος, ο
οποίος αναφέρθηκε στην απόφασή
του να σταματήσει από το
MasterChef.
«Έχω λάβει μέρος σε τρία MasterChef
στο Mega, όπου δεν υπήρχε καθόλου το
κομμάτι του ριάλιτι. Ήταν ένας διαγωνισμός μαγειρικής, που πήγαινε μάλιστα
και πολύ καλά σε τηλεθέαση, γιατί αυτές ήταν οι οδηγίες που μας είχαν δώσει
από το κανάλι και από την εταιρεία παραγωγής του εξωτερικού που παραχώρησε τα δικαιώματα. Και στο πρώτο
MasterChef του Star απουσίαζε εντελώς το ριάλιτι στοιχείο», είπε αρχικά ο
Δημήτρης Σκαρμούτσος.
«Δεν είμαι εγώ αυτός που θα πει αν είναι
καλό ή κακό σε ένα παιχνίδι να υπάρχει
το στοιχείο του ριάλιτι. Απλά, εγώ δεν
μπορούσα να το στηρίξω. Αυτός ήταν

Μ

και ο λόγος που αποφάσισα να μη συνεχίσω. Δεν ήταν ποτέ αυτοσκοπός μου
να είμαι στην τηλεόραση, ούτε την κυνήγησα ποτέ! Τυχαία βρέθηκα και τυχαία παραμένω. Για εμένα είναι σημαντικό που στα 50 μου έχω τέσσερα εστιατόρια και μία μεγάλη εταιρεία
catering. Η τηλεόραση δεν είναι τόσο
σημαντική», δήλωσε ο διάσημος σεφ.

Στην ερώτηση αν ήταν δική του απόφαση να σταματήσει από το
MasterChef, απαντάει αφοπλιστικά:
«Η απόφαση ήταν καθαρά δική μου.
Τους έπιασα και τους είπα ότι δεν μπορώ να εξυπηρετήσω αυτό το concept,
ούτε μπορώ να αλλάξω χαρακτήρα. Αν
έσκυβα το κεφάλι και έλεγα “θα κάνω
ό,τι μου πείτε”, θα παρέμενα».

Θα… μουρμουράνε 3 φορές την εβδομάδα
ετά από εφτά χρόνια που μας κρατούν συντροφιά η Βούλα και
ο Μηνάς, η Καίτη με τον Ηλία, η Ξένια και ο Μπάμπης, η Βέλη
και ο Άγγελος, η φετινή τηλεοπτική σεζόν θα έχει extra lagre
δόσεις… μουρμούρας. Κι αυτό διότι η αγαπημένη σειρά «Μην
αρχίζεις τη μουρμούρα» θα μεταδίδεται από την συχνότητα του Alpha όχι
μία, ούτε δύο αλλά τρεις φορές την εβδομάδα. Έτσι, κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, στις 21:00, οι ήρωες θα δίνουν ραντεβού με τους τηλεθεατές υποσχόμενοι να τους χαρίσουν περισσότερες και απολαυστικότερες στιγμές γέλιου.
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ε την ΕΠΟ του
Γραμμένου, νομίζαμε ότι τα ’χαμε
δει όλα!!! Είχαμε
εμπεδώσει με σαφή παραδείγματα ότι στην Ομοσπονδία υπάρχει ένας πρόεδρος που άλλη
δουλειά δεν κάνει από το να προσλαμβάνει υψηλόμισθους υπαλλήλους –ήδη διπλασίασε το προσωπικό της Ομοσπονδίας–, να υπογράφει συμβόλαια με υψηλές ρήτρες που στη συνέχεια καλείται να πληρώσει η ΕΠΟ –βλ.
περιπτώσεις Αναστασιάδη, Σκίμπε
και βοηθών τους–, να ορίζει δικηγόρους για την εκδίκαση απαιτήσεων κατά της Ομοσπονδίας, οι οποίοι χάνουν(;) υποθέσεις που δεν χάνονται
με τίποτα, όπως η παράσταση και τα επιχειρήματα του δικηγόρου κ. Κουβαρά –που διορίστηκε δικηγόρος της ΕΠΟ από τον κύριο «Δεν είμαι του τζάμπα» Γιάννη Δρόσο–, στην υπόθεση
της συζύγου του Βασίλη Γκαγκάτση,
Ακριβής Δενδρινού, που τελικά της
επιδικάστηκε αποζημίωση άνω των
200.000 ευρώ, ενώ πρωτοδίκως η
προσφυγή της είχε απορριφθεί.
Ακόμη στην περίπτωση της Κάρτας
Υγείας η ΕΠΟ έδειξε ασυνήθιστη «συμπάθεια» στην εταιρεία PC System, με
αποτέλεσμα οι εκπρόσωποί της να αθωωθούν και βεβαίως τώρα να ετοιμάζονται για να διεκδικήσουν άλλα
16.000.000 ευρώ από την ΕΠΟ...
Θα μπορούσε κανείς να πει ότι η ΕΠΟ, με τις ενέργειες του προέδρου της,
κάθε μέρα βυθίζεται όλο και περισσότερο σε χρέη από δικαστικές αποζημιώσεις, για τις οποίες είτε αδιαφορεί
είτε τις αβαντάρει, όπως έγινε πρόσφατα κατά την εκδίκαση της υπόθεσης για τα τηλεοπτικά δικαιώματα της
Ομοσπονδίας, το 2004, που αφορούσαν την παραχώρηση των αγώνων της
διοργάνωσης Κυπέλλου, για τα οποία
ενώ οι αρχικές προσφορές έφτασαν τα
7.000.000 ευρώ, ο τότε πρόεδρος Βασίλης Γκαγκάτσης πρώτα κήρυξε άγονο τον διαγωνισμό, και στη συνέχεια
τα διέθεσε με απ’ ευθείας ανάθεση
στην κυπριακή εταιρεία STADIUM
SPORT, του δικηγόρου του Πασχάλη
Παπαδόπουλου, έναντι ποσού
1.100.000 ευρώ, για να τα πουλήσει
ο κ. Πασχάλης στην ΕΡΤ έναντι ποσού 1.400.000 ευρώ, η οποία σημειωτέον είχε δώσει προσφορά
3.000.000 ευρώ(!!!) στον αρχικό διαγωνισμό του Μαΐου 2004.
Η όλη υπόθεση, κατόπιν σειράς δημοσιευμάτων της «Α», η οποία ανέλυσε
πλήρως την υπόθεση «Αρπαγή της Ωραίας Ελένης», κατέληξε σε κακουργηματικό παραπεμπτικό βούλευμα, για
τον τότε πρόεδρο Β. Γκαγκάτση αλλά
και ανυποψίαστα μέλη του ΔΣ με αποτέλεσμα να καθίσουν την περασμένη
Παρασκευή, 4/3, στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων.
εΠαρά το γεγονός ότι η ΕΠΟ, με
νέργειες του Βασίλη Γκαγκάτση, είχε
διαπράξει σειρά από παρανομίες σε
διάφορα χρονικά διαστήματα, το εκ-
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ΕΠΟ: Το μεγάλο φαγοπότι
(με τις πλάτες του Γραμμένου)
• Ο Βασίλης Γκαγκάτσης κι άλλοι σύμβουλοι κάθισαν στο εδώλιο για
ζημιά της ΕΠΟ ύψους 300.000 ευρώ, με τον δικηγόρο Κουβαρά της
Ομοσπονδίας να υποστηρίζει στη δίκη ότι το αδίκημα έχει παραγραφεί!!!

δοθέν βούλευμα κατηγορούσε τους εναγόμενους για ζημία της ΕΠΟ ύψους
300.000 ευρώ.
Επιγραμματικά τα… κατορθώματα
του Βασίλη Γκαγκάτση έχουν ως εξής:
Τον Μάιο του 2004 διενεργείται
διαγωνισμός με προσφορές ύψους
7.000.000 ευρώ, που κηρύσσεται άγονος τον Αύγουστο του ιδίου έτους.
Αντί ο Βασίλης Γκαγκάτσης να επαναπροκηρύξει τον διαγωνισμό, ορίζει ομάδα διαπραγμάτευσης με τα κανάλια, κάτι που συνιστά απ’ ευθείας
ανάθεση, το οποίο απαγορεύεται από το Καταστατικό της ΕΠΟ, που
για ποσό άνω των 40.000 ευρώ απαιτεί διενέργεια διαγωνισμού.
Στις 21/2/2004, παραπλανεί τα
μέλη της Επιτροπής Εκτάκτων Θεμάτων, λέγοντάς τους ότι η εταιρεία
STADIUM SPORT προσφέρει για έξι
αγώνες 240.000 ευρώ, και έτσι με απ’
ευθείας ανάθεση, κάτι που συνιστά
παράβαση του άρθρου 84 του Νόμου 2725, που προϋποθέτει ανάθεση –μέσω διαγωνισμού– ΜΟΝΟ
σε εταιρεία που είναι τηλεοπτική ή
ραδιοφωνική, τα δικαιώματα καταλήγουν στην STADIUM.
Στη συνέχεια, επίσης παραπλανεί
το ΔΣ, λέγοντας ότι η ΕΡΤ θα αναλάβει
έναντι ποσού 1.100.000 ευρώ τη μετάδοση των αγώνων Κυπέλλου, ενώ αναθέτει παρανόμως τη μετάδοση στην
εταιρείας STADIUM SPORT, η οποία
με τη σειρά της τα μεταπουλά στην ΕΡΤ
έναντι 1.400.000 ευρώ(!!!), κερδίζοντας έτσι, με παράνομες διαδικασίες,
ποσόν 300.000 ευρώ. Και εδώ έχουμε

το εξής παράδοξο. Η συμφωνία
STADIUM - ΕΡΤ υπογράφεται τον
Μάρτιο 2004 και η απόφαση για την
παραχώρηση των δικαιωμάτων στη
STADIUM από την ΕΠΟ υπογράφηκε
τον Απρίλιο του 2004.
Δηλαδή, η STADIUM πούλησε
δικαιώματα που απέκτησε μετά από έναν μήνα.
Όταν την περασμένη Παρασκευή ξεκίνησε η δίκη για όλο αυτό το φαγοπότι, ο δικηγόρος της ΕΠΟ κ. Κουβαράς,
που υποτίθεται ότι με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής θα δήλωνε παράσταση πολιτικής αγωγής υπέρ της ΕΠΟ, δήλωσε ότι η ΕΠΟ ζημιώθηκε μόνο με 90.000 ευρώ, ποσόν το οποίο οδηγεί σε παραγραφή του αδικήματος.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, όπως διεξοδικά αναλύεται στο υπ’ αριθμ. 648/2018 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, οι κατηγορούμενοι αντί να προάγουν το συμφέρον της ΕΠΟ ως όφειλαν και να συνάπτουν συμβάσεις παραχώρησης με
τους τηλεοπτικούς σταθμούς που θα
προσέφεραν το υψηλότερο τίμημα των
δικαιωμάτων αναμετάδοσης των αθλητικών διοργανώσεων του Κυπέλλου Ελλάδος για την αγωνιστική περίοδο 2004-05, αυτοί προχώρησαν
στη σταδιακή παραχώρηση του συνόλου των τηλεοπτικών δικαιωμάτων
των παραπάνω αγώνων στη
STADIUM SPORT, έναντι του συνολικού τιμήματος του 1.100.000 ευρώ,
προκαλώντας με αυτό τον τρόπο ζημία
στην περιουσία της ΕΠΟ, αφού η
STADIUM SPORT ως δικαιούχος των
τηλεοπτικών δικαιωμάτων πλέον τα

παραχώρησε στην ΕΡΤ έναντι συνολικού τιμήματος 1.400.000,00€ αποκομίζοντας ως καθαρό κέρδος το ποσό
των 300.000,00€. Από αυτό προκύπτει η ζημία των 300.000,00€ στην
περιουσία της ΕΠΟ, όσο δηλαδή ήταν
το αντίστοιχο ποσό του καθαρού κέρδους που εισέπραξε η STADIUM
SPORT αντί αυτής.
Από την διάταξη που προβλέπει το
έγκλημα της απιστίας, προκύπτει ότι
για την στοιχειοθέτηση του εν λόγω εγκλήματος απαιτείται αντικειμενικά
μεν η επέλευση βλάβης στη περιουσία
τρίτου προσώπου, της οποίας ο δράστης έχει την διαχείριση ή επιμέλεια
με βάση το νόμο ή τη δικαιοπραξία, υποκειμενικά δε δόλος και δη άμεσος,
δηλαδή γνώση του δράστη ότι με την
πράξη του επιφέρει ζημία στην περιουσία τρίτου. Βλάβη της περιουσίας είναι και το με βεβαιότητα αναμενόμενο,
αλλά διαφυγόν κέρδος. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι σαφές από το
κατηγορητήριο ότι υπήρξε βλάβη της
περιουσίας της ΕΠΟ λόγω ότι ζημιώθηκε από το αναμενόμενο διαφυγόν
κέρδος που θα είχε τουλάχιστον
300.000,00€, αφού η STADIUM
SPORT συμβλήθηκε με την ΕΡΤ, η οποία παρεμπιπτόντως είχε προσφέρει
για τα συγκεκριμένα τηλεοπτικά δικαιώματα στο διαγωνισμό που είχε προκηρύξει και έκρινε άγονο η ΕΠΟ το
ποσό των 3.000.000,00€, και τα πούλησε έναντι του τιμήματος των
1.400.000,00€. Είναι σαφές ότι ζημιώθηκε η περιουσία της ΕΠΟ με το
ποσό τουλάχιστον των 300.000,00€
αφού η Ομοσπονδία διαχειριζόταν τα

τηλεοπτικά δικαιώματα του Κυπέλλου
Ελλάδος και αυτή θα εισέπραττε το ποσό αφού συμβάλλεται απευθείας με τις
εταιρίες που εκμεταλλεύονται τα τηλεοπτικά δικαιώματα.
Ο ισχυρισμός των κατηγορουμένων, όπως προκύπτει από το έγγραφο
που επικαλέστηκαν κατά την ακροαματική διαδικασία, ότι η ζημία δεν είναι
300.000,00€ αλλά το 30% του παραπάνω ποσού αφού με το υπόλοιπο ποσοστό (70%) επιχορηγούνται οι ΠΑΕ
που συμμετέχουν Κύπελλο Ελλάδος
δεν στοιχειοθετεί σε καμία περίπτωση
τη μείωση της ζημίας της ΕΠΟ. Σύμφωνα με την οικονομική εγκύκλιο του
Κυπέλλου Ελλάδος η ΕΠΟ επιχορηγεί
τις ομάδες που αγώνες τους θα μεταδοθούν τηλεοπτικά για το Κύπελλο Ελλάδος, με ποσοστό 70% από τις εισπράξεις των τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Από αυτό είναι σαφές ότι μιλάμε
για επιχορήγηση της ΕΠΟ προς τις ομάδες από τα χρήματα που η ίδια εισπράττει από τις συμβάσεις που υπογράφει για τα τηλεοπτικά δικαιώματα
και αποτελούν περιουσία της Ομοσπονδίας. Εξ αυτού του λόγου η μείωση του ποσού των τηλεοπτικών δικαιωμάτων αποτελεί μείωση της περιουσίας της ομοσπονδίας.
Είναι σαφές ότι γίνεται μία προσπάθεια να αποπροσανατολίσουν το
δικαστήριο με τον παραπάνω ισχυρισμό τους, όμως σε κάθε περίπτωση
συνομολογούν ότι διέπραξαν απιστία
αλλά με εύσημο τρόπο προσπαθούν να
«μεταθέσουν» τη ζημία στην περιουσία
των ομάδων που συμμετείχαν στο Κύπελλο Ελλάδος την αγωνιστική περίοδο 2004-05 και όχι στην περιουσία
της ΕΠΟ, όπως πραγματικά συνέβη.
Και όλα τα παραπάνω με τις
πλάτες του δικηγόρου-προέδρου
της ΕΠΟ Βαγγέλη Γραμμένου, που
βλέπει τα λεφτά της Ομοσπονδίας
να κάνουν φτερά και είτε με ενέργειες, είτε με οδηγίες, είτε με παραλείψεις στην άσκηση των καθηκόντων του, οδηγεί την ΕΠΟ σε οικονομικό μαρασμό, επιτρέποντας σε
κάποιους δικηγόρους της Ομοσπονδίας στην ουσία να αβαντάρουν εκείνους που τη ζημίωσαν.
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«Χ» στην
Ξάνθη,
καμία πολυϊδιοκτησία
Η επικοινωνιακή πολιτική του ΠΑΟΚ είναι
της δεκαετίας του ’60,
τότε που δεν υπήρχε
internet. Μόλις τελειώνει το ματς στην Ξάνθη,
τελείωσε το αφήγημα
ότι η Ξάνθη είναι του
Σαββίδη, γράφει το
Σαββιδοτεχνείο. Επειδή
δεν κέρδισε ο ΠΑΟΚ,
πάει να πει ότι η Ξάνθη
δεν είναι του Ιβάν. Που
ο Λημνιός για τρία εκατοστά δεν έστειλε την
μπάλα στα δίκτυα στο
100΄ του αγώνα, κανένα θέμα, ε; Μπορεί να
το έκανε επίτηδες, δηλαδή, ο Λημνιός, για να
ενισχύσει το αφήγημα
του ΠΑΟΚ ότι δεν υπάρχει καμία εμπλοκή
του ΠΑΟΚ στην Ξάνθη
με τον Καλπαζίδη; Μιλάμε για φοβερά πράγματα. Αν είναι έτσι η επικοινωνία του Δούκα
της Μενεμένης Λευτεράκη, έπρεπε να κάτσει
να χάσει ο ΠΑΟΚ για να
γίνει πιο πειστικό το αφήγημα. Και μάλιστα,
με βαρύ σκορ, 3-0. Και
το βίντεο του αγώνα να
το δώσουνε κατ’ ευθείαν στο CAS. Ούτε στην
Επιτροπή Εφέσεων, ούτε πουθενά αλλού. Μεγαλύτερη ξεφτίλα δεν
μπορούσε να υποστεί
αυτός ο επικοινωνιακός ερασιτεχνισμός του
Δούκα της Μενεμένης
και γιαλαντζί Λαβρέντι
Μπέρια…

Καθαρά Δευτέρα είναι
μουργέλα. Δεν τη γουστάρω με τίποτα. Δεν περνάει
η ώρα με τίποτα. Κάθεσαι
και χαζεύεις στο internet να βρεις καμιά
παπαριά ν’ ασχοληθείς, ενώ οι άλλοι
μπεκροπίνουνε και τρώνε μαλάκια. Και
πέφτεις απάνω στον Ιβάν το Σαββίδη. Επίκαιρος είναι πάντα ο Ιβάν. Άνθρωπος της
Χριστιανοσύνης είναι. Του Θεού. Και μέγας
χρηματοδότης της Παναγίας Σουμελά, μαζί
με τον Μελισσανίδη.
Και πέφτεις επάνω στη συνέντευξη που είχε
δώσει ο Ιβάν στο sdna το 2016. μιλάμε για συνέντευξη-σεισμό, σου γράφει ο Παπαθεοδώρου. Κι ακόμα περισσότερο, λέγω εγώ. Συντέλεια
του κόσμου. Αμαζόνιος ο Ιβάν.
Τα είπε όλα έξω από τα δόντια. Λέει ο Ιβάν ίσα
με εκατό φορές ότι η Ελλάδα, η θρησκεία και τα
ρέστα, λέει και το φοβερό. Ότι η Ελλάδα χρειάζεται μια εθνική ιδέα κι αυτή μπορεί να τη δώσει ο
αθλητισμός.
Όπως το ακούς, μάστορα. μίλησε για εθνική
ιδέα ο Ιβάν. μάλιστα. Να το πιάσουμε από την
αρχή. Κι εγώ δεν θα σου πω ότι ο Σαββίδης δεν
είναι Έλληνας. Όλοι οι Ποντιάρες είναι περισσότερο Έλληνες από κάτι καθίκια, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μου. Πατρίδα, θρησκεία και οικογένεια. Έτσι μεγάλωσε ο Ιβάν. Τέτοιες αξίες έχει,
και μαγκιά του. Δεν μας πέφτει λόγος αν αγαπάει
την Ελλάδα, είναι Χριστιανός και οικογενειάρχης.
Αλλού είναι το θέμα μου.
Στη συνέντευξη αυτή στο sdna λέει ότι στηρίζει τον Τσίπρα. Στην ψύχρα. Και καλά έκανε δηλαδή, αν έτσι γούσταρε. Ένα χρόνο αργότερα είπε
ότι ο Τσίπρας είναι Πούτιν και ότι ο Μητσοτάκης δεν θα γίνει ποτέ πρωθυπουργός. Και μόλις
τον πιάσαμε με τα καρβέλια στη μασχάλη δίπλα
στον φούρνο με την Ξάνθη, πάλι το Σαββιδοτεχνείο γράφει για τις ωραίες ημέρες που έζησε ο
λαός του ΠΑΟΚ επί ημερών ΣΥΡΙΖΑ.
Και ρωτάω τώρα εγώ: Στον Έβρο και τα νησιά
γίνεται πόλεμος κανονικός. Η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ
ανακοίνωσε ότι πρέπει ν’ ανοίξουν τα σύνορα.
Στο καπάκι, ο Αλέξης πήγε στο Mega για συνέντευξη και λέει ότι καλώς έκλεισε τα σύνορα ο
Μητσοτάκης. μάλιστα.
Αυτοί οι δυο, η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ κι ο Αλέξης, είναι στο ίδιο κόμμα. Ο ένας λέει γιουβέτσι
κι ο άλλος κοκορέτσι. Έμπλεξε ο φουκαράς ο Ιβάν. Κάηκε το πουλέν του. Βγαίνει κι ένας περίεργος του ΣΥΡΙΖΑ, δεν θυμάμαι πώς τον λένε,
και λέει στο ΟΡΕΝ ότι σόου στήθηκε στον Έβρο
με τον Μητσοτάκη και τους Ευρωπαίους που ήρθανε. Έτσι είναι. Κι ο Ιβάν ποιον ΣΥΡΙΖΑ να υποστηρίξει; Του Αλέξη ή των άλλων;
Τώρα, αν αύριο ο Τσίπρας πάει στον Έβρο,
όπως είπε στο Mega, για να στηρίξει τους φαντάρους και τους αστυνομικούς, μπορεί να δει
απέναντι στην Τουρκία κανέναν νεολαίο του
κόμματος μαζί με τον Βαρουφάκη κι αυτόν της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ, δεν θυμάμαι πώς τον λένε, να χτυπάνε στην πλάτη τους Αφγανούς και τους Πακιστανούς και να πετάνε δακρυγόνα στα μΑΤ τα
ελληνικά. Αυτά τα μΑΤ που χρησιμοποίησε ο Αλέξης για να περάσει τη συμφωνία των Πρεσπών, για να μην ξεχνιόμαστε, Αλέξη. Ξεφύγαμε, όμως.
Του Μαρινάκη είναι το Mega, μη γίνει κανέ-

Η

Ιβάν Σαββίδης

Χάνει
το πρωτάθλημα,
χάνει και
τον… Τσίπρα
Εκεί που το Σαββιδοτεχνείο έστρεφε τον κόσμο του ΠΑΟΚ
προς τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης έκανε κωλοτούμπα και πήγε
στο Mega του Μαρινάκη, ενώ έχει πλάκα τι δήλωσε ο
ηγέτης του «δικεφάλου» πριν από τέσσερα χρόνια, ότι τον
προέτρεπαν ν’ αγοράσει διαιτητές και αντίπαλους παίκτες,
αντί να φτιάξει καλή ομάδα «και είχαν δίκαιο»!
νας λάθος. Λαθρέμπορα τον ανέβαζαν, λαθρέμπορα τον κατέβαζαν τον Μαρινάκη οι ΣΥΡΙΖΑίοι. Και να τος ο Αλέξης πρώτος και καλύτερος,
πρώτο τραπέζι πίστα.

Αντί να πάει στο ΟΡΕΝ ο Τσίπρας να ικανοποιήσει τον Σαββίδη και το Σαββιδοτεχνείο, έπιασε στασίδι στο κανάλι του Μαρινάκη κι άφησε κάτι λιμά στο ΟΡΕΝ. Λογικά, ο Ιβάν δεν πρέπει
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να κοιμήθηκε το βράδυ. Σου λέει, δικό μας παιδί ο
Αλέξης, ο Πούτιν της Ελλάδας, και με πούλησε
για να πάει στον Μαρινάκη. Δεν γίνονται αυτά τα
πράγματα, ρε. Εκεί που Κόλκας και σια έγραφαν
να προσέχουν οι βουλευτές της ΝΔ που κυκλοφορούν στη Θεσσαλονίκη, ο Τσίπρας πήγε στο
Μαρινακέικο. Πρώτα συνέντευξη στο «ΒΗΜΑ»
και μετά Mega. Δεν αντέχεται αυτό το πράγμα.
Με μαύρο δάκρυ κλαίνε όλοι. Μεσίστιες σημαίες
στην Τούμπα. Πάλι ξέφυγα.
Κι ενώ ο Ιβάν το 2016 έλεγε αυτά που έλεγε
περί εθνικής συνείδησης και άλλα παρόμοια, τέσσερα χρόνια μετά βγαίνει ο Ιβάν μέσω του Μάκη
Χρυσοστομάκη Γκαγκάτση και λέει ότι θα χωρίσει την Ελλάδα στα δύο. Ότι κινδυνεύει η εθνική
συνοχή. Μάλιστα. Όταν κέρδιζε ο ΠΑΟΚ, όλα καλά. Τίμια και καθαρά με τους Κουτσιαύτηδες και
τους Σκουλάδες και τους Μανούχους. Κι η
πλάκα ποια είναι, ρε. Ο ίδιος ο Ιβάν στο sdna το
είχε πει: «Έχω βαθιά πίστη σε αυτό που θα σας πω:
Αν μπορούσαμε να διεξάγουμε μια μελέτη, το 90%
των ΠΑΟΚτσήδων δεν θα ήθελαν το πρωτάθλημα
και το κύπελλο που θα κερδίζαμε ανέντιμα. Θα ήθελαν μόνο έντιμα, μόνο έντιμες νίκες. Εκεί βρίσκεται το ύψος μας και αυτοί θα πρέπει να μας φτάσουν».
Τώρα κινδυνεύει η εθνική συνοχή, επειδή ο
Καλπαζίδης έβγαλε λεφτά από τα πουρμπουάρ
και αγόρασε την Ξάνθη. Από τους πρόσφυγες και
τους μετανάστες δεν κινδυνεύει η εθνική συνοχή
και κινδυνεύει από τον Χρυσοστομάκη Μάκη

Γκαγκάτση. Φοβερά πράγματα. Μήπως έβγαλε
καμία ανακοίνωση ο Σαββίδης για όσα γίνονται
στον Έβρο; Έτσι για το τυπικό, ρε φίλε, τώρα που
και το πουλέν του ο Αλέξης συμφώνησε με τον
Μητσοτάκη.
Ο Μαρινάκης έστειλε νταλίκες με διάφορα,
το ίδιο κι ο Γιαννακόπουλος. Ο Ιβάν θα στείλει
τίποτα; Σ’ το προχωράω στο καλύτερο με τον

Σαββίδη, γιατί έχει
πολύ ψωμί ακόμα αυτά
που λέει ο Ιβάν.
Λέει στην ίδια συνέντευξη ο
Σαββίδης στο sdna επί λέξει: «Μερικοί Έλληνες γνωστοί μου, πλούσιοι
άνθρωποι, από την Αθήνα μού έλεγαν: Έχεις πολλά χρήματα, τώρα που πήρες τον
ΠΑΟΚ, μην ξοδεύεσαι άδικα. Δεν χρειάζεσαι
πολλά πράγματα. Λάδωσε διαιτητές, λάδωσε
παίκτες άλλων ομάδων. Αυτό θα σου βγει πιο
φθηνά. Κι εγώ νόμιζα τότε ότι με κοροϊδεύουν.
Αλλά πλέον καθώς πέρασε το πρώτο, το δεύτερο,
το τρίτο έτος, σκέφτομαι πόσο δίκιο είχαν αυτοί οι
άνθρωποι. Πόσο δίκιο είχαν! Είναι η απόλυτη τρέλα.
Τι άλλο να πω; Είναι τρέλα αυτό που συμβαίνει στο
ελληνικό ποδόσφαιρο».
Κατάλαβες, τώρα, μάστορα; Δίκαιο είχαν, σου
λέει ο Ιβάν οι φραγκάτοι από την Αθήνα. Ότι πρέπει να τα χώσεις. Μην πάρεις παίκτες και μαλακίες. Πλήρωνε. Και πλήρωσε 3,5 μιλιόνια για να
πάρει τις εκλογές της ΕΠΟ ο Ιβάν. Κι αφού πλήρωσε σότο μία φορά για να πάρει την ΕΠΟ, μετά
άρχισαν τα νταραβέρια με την Ξάνθη με τον Καλπαζίδη. Μονάχος του το είπε αυτό ο Ιβάν, δεν σ’
το λέω εγώ, μάστορα. Δίκαιο είχανε, σου λέω. Κι
αντί να λαδώσει διαιτητές και παίκτες άλλων ομάδων, αυτός αγόρασε ομάδα. Το πήγε ένα βήμα
πιο μπροστά ο γίγας Ιβάν.
Και τα φέρνει έτσι η καριόλα η ζωή και μένει
επτά πόντους πίσω ο Ιβάν στα play off. Ο διαιτητής κράτησε δέκα λεπτά καθυστέρηση, βρίζανε οι
ΠΑΟΚτσήδες, οι αμυντικοί της Ξάνθης σας δίνανε
την μπάλα, αλλά γκολ δεν βάλατε. Έτσι ξηγήθηκαν μετά το παιχνίδι. Κι αρχίζει το παραμύθι με το
Σαββιδοτεχνείο. Φταίει ο Φερέιρα. Τα ρίχνουμε
στον Πορτογάλο και καθαρίσαμε.
Έτσι είναι. Πάντα κάποιος φταίει κι ο Σαββίδης δεν φταίει ποτέ. Που πήρε προπονητή τέσσερις μέρες πριν ξεκινήσει η προετοιμασία γιατί
ο μικρός Γιωργάκης ήθελε να κάνει αυτός μεταγραφές και την έκανε ο Λουτσέσκου, ποιος φταίει; Η κυρα-Στέλλα η Σμυρνιά, που ’κανε χίλια προξενιά; Πέρασε ολόκληρος πρώτος γύρος κι ο
Κόλκας έγραφε ότι ο Φερέιρα τώρα τη μαθαίνει
την ομάδα. Αγριόχορτο κανονικά, όχι σανό. Κι έκατσε επάνω στο παγωτό ο Ιβάν με το πρωτάθλημα και ο Βασιλόπουλος αναρωτιέται αν ο
Φερέιρα μπορεί να εμπνεύσει τους παίκτες του
ΠΑΟΚ.
Έτσι είναι. Την ανθίστηκε τη δουλειά ο Σαββίδης με τον Πορτογάλο, αλλά ήταν αργά. Και μετά,
πλάκωσε το συνεργείο καθαρισμού του Σαββιδοτεχνείου. Φταίει ο Μητσοτάκης, που έκανε πρωθυπουργό τον Μαρινάκη. Τον παράτησαν τον
Μητσοτάκη κι έπιασαν τον Αυγενάκη. Του κάθεται κι η φάση με την ΕΕΑ, όλα καλά. Φταίει το
κράτος της Αθήνας, θα χωρίσουμε την Ελλάδα
στα δύο. Μάλιστα. Πατάει την μπανάνα ο Ιβάν με
τον Ολυμπιακό στην Τούμπα και χαιρετίσματα
στην εξουσία, πέσε κάτω, ρε κυρία. Τώρα φταίει ο
Περέιρα. Άπαξ και φταίει ο Περέιρα να τον διώξουνε και να φέρουνε τον Αντώνη τον Μαυρέα.
Για να φτιάξει ψυχολογία ο ΠΑΟΚ να πάρει το
πρωτάθλημα. Ολόκληρο Μαραντόνα είχε σβήσει ο Αντώνης.
Τον έφαγε η τοξικότητα τον ΠΑΟΚ, λέει ο Κόλκας με το βασιλόπαιδο. Τα δικαστήρια, δηλαδή,
αποπροσανατόλισαν τον κόσμο. Φοβερά πράγματα. Που δεν έκανε ευκαιρία με τον Ολυμπιακό,
φταίει η Μαρούπα. Μπορεί να τους έκανε τίποτα
μάγια η Μαρούπα. Μπορεί να είναι καμιά μάγισσα από τη Σμύρνη. Μπορεί να έπαιξε κι αυτό τον
ρόλο του.
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Κόντρα
στην κόντρα
ο Φερέιρα
με Ιβάν,
Σαββιδοτεχνείο
Ο Αμπέλ Φερέιρα, πάντως, τον ξεβράκωσε
και τον μικρό Γιωργάκη
και τον Ιβάν και το Σαββιδοτεχνείο. Πάει και
δηλώνει ότι ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος.
Δεν υπάρχει χειρότερο
πράγμα. Κόντρα στην
κόντρα. Δεν μπορεί να
εμπνεύσει ο Πορτογάλος, γράφουν οι Σαββιδοτέχνες, οι αντίπαλοί
μας είναι καλύτερη ομάδα, σου λέει ο Αμπέλ.
Και τι λέει, δηλαδή, ο
Πορτογάλος. Μ’ αφήσανε να παίζω μπάλα
με τα γερόντια. Με παίκτες που δεν ακούνε τίποτα για ανανέωση
των συμβολαίων τους,
Βιεϊρίνια, Μάτος, Πέλκας, Μαουρίσιο. Βλέπει
το Σαββιδοτεχνείο να
φτιάχνει ακόμα και την
ενδεκάδα, αλλά και τα
συστήματα που πρέπει
να παίζει ο ΠΑΟΚ. Και
φυσικά, πέρασε του
Κόλκα ότι πρέπει να
παίζει ο αδελφός ο Πασχαλάκης. Μην πάνε
τζάμπα κι οι φραπέδες
στον Πύργο τον Λευκό.
Κατά τα άλλα, μπορεί ο
Μάκης ο Χρυσοστομάκης ο Γκαγκάτσης να τη
χωρίσει την Ελλάδα
στα δύο. Ο Μάκης…
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Του Νίκου Συνοδινού
ειρουργός χωρίς αναισθητικό αποδεικνύεται
για τον ασθενή (ελληνικό ποδόσφαιρο), ο Βίτορ
Μέλο Περέιρα. Ο αρχιδιαιτητής πήρε
εργαλεία β΄ διαλογής και άνοιξε τον ασθενή που νοσούσε βαριά, αδιαφορώντας με τις επιλογές και τις κινήσεις του
για το αν θα βελτιωθεί η κατάστασή του, ή
θα τον κάνει… φυτό.
Ο Πορτογάλος δείχνει προκλητική αδιαφορία
για την ελληνική διαιτησία και φεύγοντας θ’ αφήσει συντρίμμια παρά τα πειράματα που έκανε
δύο χρόνια στη χώρα μας. Το ελληνικό ποδόσφαιρο θα θυμάται τη θητεία Περέιρα ως τη χειρότερη για την αναβάθμισή του, όπου θάφτηκαν
τα όνειρα για μια καλύτερη διαιτησία, ενώ ο Πορτογάλος θα συνδέει την παρουσία του στην Ελλάδα με τη… ζωάρα που έκανε και τα πλούτη που
εξασφάλισε.
Το θέμα των χρυσοκάνθαρων της ΚΕΔ είχε τεθεί τον Ιούνιο του 2019 στη γενική συνέλευση
της ΕΠΟ, με υπερβολική πίεση. Οι Ενώσεις έβλεπαν τα σωματεία τους να παραδίδουν σφραγίδες
το ένα μετά το άλλο και τον Περέιρα να πλουτίζει. Τότε υπήρξε η παρέμβαση του Χέρμπερτ
Χούμπελ σε συνεννόηση με τον πρόεδρο της ΕΠΟ Βαγγέλη Γραμμένο.
Ο Χέρμπερτ Χούμπελ, για να καμφθούν οι
ενστάσεις και οι εντάσεις που είχαν δημιουργηθεί, είπε πως οι FIFA και UEFA αναμένεται να καλύψουν τον μισθό του Βίτορ Μέλο Περέιρα, μετά από σχετική εισήγηση του προέδρου της ΕΠΟ,
Βαγγέλη Γραμμένου. Σύμφωνα με τον πρόεδρο
της επιτροπής παρακολούθησης της ελληνική ομοσπονδίας οι δυο ομοσπονδίες θα εξέταζαν το
σχετικό αίτημα θετικά.
Χαρακτηριστικά, ο Χούμπελ είχε τονίσει στις
28 Ιουνίου 2019, στην τακτική συνέλευση των Ενώσεων-μελών της ΕΠΟ: «Μου έδειξαν χθες
βράδυ ένα απόφθεγμα κι ελπίζω να το προφέρω
σωστά. Δεν επιθυμούμε να μας σώσετε. Είναι πολύ
σωστή αυτή η πρόταση, γιατί όλοι εσείς πρέπει να
σώσετε μόνοι σας τους εαυτούς σας. H FIFA και η
UEFA δεν ήρθαν εδώ για να αναλάβουμε τα ηνία
και να βρεθούμε πάνω από σας.
»Η Επιτροπή Εξομάλυνσης ζήτησε μετά την
ΠΔΕ, να έρθει μια ομάδα παρακολούθησης, κάποτε
το ελληνικό ποδόσφαιρο έφτασε πολύ κοντά στον
αποκλεισμό του. Δεν επιτρέπεται να υπάρχει βία,
δεν είναι αποδεκτή κατά κανέναν τρόπο. Γιατί δεν επιτρέπετε στους φιλάθλους της αντίπαλης ομάδας

Χ

Περέιρα:
«Δεν μπορώ
να βρω
διαιτητές»
Το Σαββατοκύριακο 1415 Μαρτίου θα γίνουν τα
πρώτα ματς των πλέι οφ
και στην πρεμιέρα θα
παίξουν ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός και ΑΕΚ – Παναθηναϊκός.
Ο αρχιδιαιτητής της
ΚΕΔ, Βίτορ Μέλο Περέιρα, διαπίστωσε ότι δεν
μπορεί να βρει ξένους
διαιτητές για τα παιχνίδια!! Με επιστολή του
προς τη Λίγκα ο Πορτογάλος επισημαίνει πως
αδυνατεί να φέρει εις
πέρας την απόφαση των
Big 4 για ξένους διαιτητές.
Ο Περέιρα στην επιστολή του αναφέρει ότι αδυνατεί να βρει τόσους
πολλούς ξένους για να
καλυφθούν οι ανάγκες
όλων των παιχνιδιών
των πλέι οφ, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα
ενώ αναφέρεται και στα
ματς του Nations
League.
Το ζήτημα συζητήθηκε
στο διοικητικό συμβούλιο της Super League
που έστειλε νέα επιστολή στον Πορτογάλο αρχιδιαιτητή της ΚΕΔ ν’ αναλάβει τις ευθύνες του
και να υλοποιήσει όσα έχουν συμφωνηθεί.

«Οι διαιτητές θα σφυρίζουν στο τρένο», είχε πει ο
«Τίγρης». Ο Μέλο κατάφερε να σφυρίζουν από τον
Φεβρουάριο στον σταθμό Λαρίσης, αφού έμειναν
εκτός play-off

Περέιρα:
Φεύγει κι
αφήνει πίσω
του συντρίμμια

να έρχονται στο γήπεδο; Υπάρχουν περισσότεροι
αστυνομικοί από τη Λωρίδα της Γάζας. Είμαι στην
Ελλάδα, μιλάω σε μια κοιτίδα του πολιτισμού. Θα
έπρεπε να είστε υπόδειγμα. Ελάτε να συνεργαστούμε, οι μικροί χρειάζονται τους μεγάλους και το
αντίστροφο. Πριν 15 χρόνια ήσασταν η κορυφαία
ομάδα της Ευρώπης, πρωταθλητές.
»Όποτε ερχόμαστε στην Ελλάδα κάποιος παραπονιέται για τη διαιτησία. Χρησιμοποιείτε μέσα πίεσης στους διαιτητές, δεν γίνεται αυτό. Δεν θα πά-

ρουμε τα ηνία, για να σας πούμε τι θα κάνουμε.
Πρέπει να υπάρξει μια νέα γενιά διαιτητών, μακριά
από επιρροές και εκβιασμούς, που δεν γίνονται ανεκτοί από τα διεθνή όργανα.
»Ο πρόεδρος έκανε ένα βήμα μπροστά και μου ζήτησε να σας το πω: η κάλυψη των μισθών του Περέιρα θα καλυφθεί από τη FIFA και την UEFA. Υπόσχομαι πως υπάρχουν καλές πιθανότητες για να συμβεί αυτό και πλέον δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το επιχείρημα πως ο κ. Περέιρα κοστίζει πολύ».
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Ο Γραμμένος ζήτησε από τον Χούμπελ να μιλήσει για τον μισθό του Περέιρα. Εννέα μήνες
μετά αποδείχθηκε πως… όλα ήταν ένα ψέμα. Αποτέλεσμα;
Πριν από μια βδομάδα, για πολλοστή φορά θίχθηκε ο μισθός του Περέιρα. Ο αναπληρωτής
πρόεδρος της ΕΠΟ, Ν. Βακάλης, ρώτησε τον
Χούμπελ για τη συγκεκριμένη υπόθεση, με τον
Αυστριακό να απαντάει ότι θα τοποθετηθεί η
UEFA. Κάπως αργά. Ο Πορτογάλος είναι δύο χρόνια στην Ελλάδα και πληρώνεται από την ΕΠΟ.
Σε τρεις μήνες φεύγει, οπότε δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Η κοροϊδία σε όλο της το μεγαλείο.

Εξώδικο που έμεινε στην ιστορία
Ο Περέιρα βέβαια δεν ασχολείται με τα χρήματα.
Μόνο που στις 22 Νοεμβρίου 2019 είχε στείλει
εξώδικη πρόσκληση στην ΕΠΟ και διαμαρτυρόταν για μείωση του μισθού του, χωρίς να έχει λάβει οποιαδήποτε ειδοποίηση.
Ο Περέιρα ήταν να πάρει πέρυσι ετησίως
120.000 ευρώ. Από λάθος(!!) υπολογισμούς τού
έβαλαν 140.000 ευρώ. Όταν ανακάλυψαν στην
ΕΠΟ την γκάφα τους, του ζήτησαν να επιστρέψει
χρήματα. Δεν το έκανε.
Τότε το λογιστήριο της ΕΠΟ αποφάσισε να του
παρακρατεί κάθε μήνα 5.000 ευρώ. Ο Πορτογάλος αντέδρασε και έστειλε επιστολή διαμαρτυρίας, απειλώντας ότι θα πάει την ΕΠΟ στα δικαστήρια! Είδε ξαφνικά παραπάνω χρήματα, αλλά
ουδέποτε αναρωτήθηκε για το λογιστικό λάθος
και βέβαια δεν μπήκε στον… κόπο να ρωτήσει την
Ομοσπονδία. Είχε άλλες δουλειές.
Ο Περέιρα έχει αποδείξει λοιπόν ότι δεν ενδιαφέρεται για το χρήμα. Δεν ασχολείται. Τον νοιάζει μόνο η δουλειά του. Γι’ αυτό και κάνει τις κατάλληλες επιλογές προσώπων. Μόνο που σε κάποιες περιπτώσεις προκαλεί με τα… κριτήριά του.
Όποιος τα κάνει θάλασσα για τον Πορτογάλο

επιβραβεύεται. Ο Τσαγκαράκης από τα Χανιά
για παράδειγμα. Και τι δεν έκανε στο «Καραϊσκάκης» στο ματς του Ολυμπιακού με τον Παναιτωλικό, με αποκορύφωμα τη μη αποβολή του Μουνιέ στο 29΄ για το δολοφονικό μαρκάρισμα στο
κεφάλι του Σα, ο οποίος χρειάστηκε να κάνει 15
ράμματα στο μέτωπο.
Στο 74΄ ο Τσαγκαράκης έκλεισε τα μάτια πέναλτι-μαρς σε ανατροπή του Χασάν από τον
Μαρτιάλ, ενώ έπρεπε να αποβάλει και τον παίκτη του Παναιτωλικού. Δεν έκανε τον κόπο να πάει στο VAR.
Ο Τσαγκαράκης ήταν από τους δύο Έλληνες
που επιλέχτηκαν για τους ημιτελικούς του Κυπέλλου. Ο Χανιώτης ορίστηκε τέταρτος στον ημιτελικό
Κυπέλλου ΑΕΚ-Άρη στο Ολυμπιακό στάδιο, που
σφύριξε ο συμπατριώτης του Περέιρα Ντίας.
Ο Βρέσκας που έβγαλε ασπροπρόσωπη την
ελληνική διαιτησία στην Ξάνθη δεν προτιμήθηκε.
Η φάση στο χέρι του Λισγάρα στο 91΄ στο παιχνίδι της Ξάνθης με τον ΠΑΟΚ δεν ήταν παράβα-

ση πέναλτι. Ο
Βρέσκας είπε «παίζετε» σωστά, αλλά ο Διαμαντόπουλος τον έστειλε στο
μόνιτορ. Είδε τη φάση και ορθά
δεν άλλαξε την αρχική απόφασή
του μετά το on field review. Αυτό μάλλον ήταν και το… μοιραίο λάθος του. Ο
Γιώργος Βρέσκας που σφύριζε ό,τι έβλεπε, βγάζοντας προσωπικότητα στον αγωνιστικό χώρο, δεν προτιμήθηκε από τον
Περέιρα που έστειλε μήνυμα σε όλους.
Ο Περέιρα ενδιαφέρθηκε να μπει το VAR
στην Ελλάδα, αλλά δεν ασχολήθηκε με τη γραμμή
του οφσάιντ, κάτι που «κρέμασε» πολλούς διαιτητές και αλλοίωσε αποτελέσματα. Τώρα που λήγει
το πρωτάθλημα, τουλάχιστον η ΕΠΟ επισπεύδει
τις διαδικασίες για τη γραμμή του οφσάιντ.
Στη Γ.Σ. της ΕΠΟ στις 24 Φεβρουαρίου, αποφασίστηκε να τρέξει άμεσα το θέμα, προκειμένου
να υπάρχει εν όψει των πλέι οφ και πλέι άουτ. Όπως αναφέρθηκε μεταξύ των μελών, πρόθεση
της Ομοσπονδίας είναι να βρίσκεται στη διάθεση
των διαιτητών με την έναρξη των πλέι οφ, αλλά
και των πλέι άουτ. Όσον αφορά το Κύπελλο, στον
τελικό αναμένεται οι διαιτητές να… ενισχυθούν
και με τη… γραμμή του οφσάιντ.
Πλέον όμως οι Έλληνες διαιτητές με σφραγίδα
Περέιρα δεν κάνουν ούτε για να σηκώνουν τις
ταμπέλες. Ο Πορτογάλος έβαλε τη σφραγίδα του
στην απαξίωση της ελληνικής διαιτησίας και κατάφερε να στείλει από τον Φεβρουάριο τους Έλληνες διαιτητές για διακοπές. Όταν δεν θα είναι
στα πλέι οφ, ούτε στα παιχνίδια Κυπέλλου, τι θα
σφυρίζουν οι διαιτητές μας; Το πολύ-πολύ να
τους στείλουν στον σταθμό Λαρίσης ή στη γραμμή του οδοντωτού για το Διακοπτό-Καλάβρυτα.
Αυτό είναι το έργο που αφήνει ο Περέιρα, ο
οποίος θα μας αποχαιρετήσει με τη λήξη της σεζόν, αφήνοντας σχεδόν όλες τις ομάδες με ένα
πακέτο ανακοινώσεων σε βάρος της διαιτησίας.
Ή… σχεδόν όλες. Γιατί όταν αδικείται κάποιος, υπάρχει και αυτός που ευνοείται.
Δεν είναι τυχαία όσα αποφασίστηκαν στην
πρόσφατη συνάντηση των Big 4.
«Θα εξαντληθούν οι πιθανότητες προκειμένου
να οριστούν ξένοι διαιτητές σε περισσότερους αγώνες από εδώ και στο εξής», είναι ένα από τα μέτρα που αποφασίστηκαν και προαναγγέλθηκαν
μέσω του τοποτηρητή Χούμπελ στη συνάντηση
των Μαρινάκη, Μελισσανίδη, Σαββίδη, Αλαφούζου που έγινε στις 22 Ιανουαρίου.
Αν τα πράγματα στην ελληνική διαιτησία πήγαιναν στοιχειωδώς καλά δεν υπήρχε λόγος να
συζητηθεί η διαιτησία ούτε να επιδιώκουν περισσότερους ξένους διαιτητές ο Περέιρα και η... κομπανία του (Μάριν, Λίντμπεργκ).
Ο Ζόραν Λάκοβιτς, διευθυντής των Ομοσπονδιών της UEFA, είχε βγάλει στη σέντρα τον
Περέιρα, βάζοντας ταυτόχρονα και «σφραγίδα»
αποτυχίας στην ανίκανη ΚΕΔ. Ο Σέρβος αξιωματούχος, απαντώντας σε ερώτηση για τα αποτελέσματα της συνάντησης των «4» στο «Μεγάλη
Βρετάνια», είχε πει ότι «η UEFA θα αναλάβει να
βρει περισσότερους ξένους διαιτητές για αγώνες».
Είναι προφανές ότι αυτοί που όριζαν δεν μπορούσαν να βρουν διαιτητές από το πάνω καλάθι.
Αυτό επιβεβαιώθηκε από τους ρέφερι που ήλθαν
στη συνέχεια, καθώς ήταν από προηγμένες ποδοσφαιρικά χώρες και είχαμε καλύτερες διαιτησίες.
Ο Περέιρα άρχισε να… βρίσκει με τη βοήθεια
της UEFA καλύτερους διαιτητές και όχι κάποιους
β΄ διαλογής που προφανώς είχαν μέσο και έφερνε στην Ελλάδα ο πρόεδρος της ΚΕΔ. Οι Έλληνες όμως… πού είναι;
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Ίδια γεύση
και του
χρόνου
Οι Έλληνες διαιτητές
χρησιμοποίησαν το VAR
σε πολύ μεγάλο βαθμό
στην κανονική διάρκεια
του πρωταθλήματος και
σε πολλές περιπτώσεις
διορθώθηκαν τα λάθη
τους. Η απορία είναι εύλογη. Αν με το VAR γίνονται τόσα πολλά και μεγάλα λάθη, χωρίς τη
βοήθειά του, τι θα συνέβαινε;
Οι ίδιοι οι Έλληνες διαιτητές έβαλαν το χεράκι
τους στην απαξίωσή
τους. Η αποδοχή τους είναι.. μηδαμινή. Οι ομάδες προτιμούν τους ξένους, ακόμη και στο
VAR. Φεύγοντας ο Περέιρα, ποια θα είναι η επόμενη μέρα της ελληνικής διαιτησίας; Θα πρέπει να γίνουν σαρωτικές
αλλαγές στους πίνακες.
Βγαίνουν οι τόσοι πολλοί ακατάλληλοι που έχει βάλει ο Πορτογάλος.
Ποιοι θα τους αντικαταστήσουν; Υπάρχουν ικανοί διαιτητές να πάρουν
τη σκυτάλη; Ποιος έχει
φροντίσει γι’ αυτό; Δυστυχώς όλα γίνονται στο
πόδι κι έχουν αφεθεί
στην τύχη τους. Στο επόμενο πρωτάθλημα μάλλον το έργο θα επαναληφθεί, καθώς ουδείς ενδιαφέρθηκε ν’ αλλάξει
κάτι και να δημιουργηθούν νέοι κι έντιμοι διαιτητές που θα έχουν τη
δυνατότητα να σφυρίξουν σε αγώνες της μεγάλης κατηγορίας.
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ΘΕΜΑ

Καταγγέλλουν τον
Γραμμένο
για κοροϊδία
Για πρωτοφανή κοροϊδία στη
μεταφορά της έδρας της Εθνικής στο Παγκρήτιο, καταγγέλλει τον πρόεδρο της
ΕΠΟ Βαγγέλη Γραμμένο, η
ΕΠΣ Ηρακλείου και ο πρόεδρός της Νίκος Τζώρτζογλου.
Η στασιμότητα που παρατηρείται στα βελτιωτικά έργα
του Παγκρήτιου, αποτελεί
την αφορμή της οργής των
Ηρακλειωτών, που τονίζουν
στην επιστολή προς τον Βαγγέλη Γραμμένο, ότι:
«Επικοινωνούμε μαζί σας με
την ευκαιρία αφ’ ενός της συμπλήρωσης ενός χρόνου από
την ημέρα που από το Ηράκλειο δηλώσατε μαζί με τους
συνεργάτες σας ότι το Παγκρήτιο Στάδιο θα είναι η έδρα της Εθνικής Ομάδας Ανδρών, αλλά και η έδρα όλων
των Εθνικών Ομάδων, και αφ’
ετέρου με την ευκαιρία της
κλήρωσης των αγώνων του
UEFA Nations League, όπου
τα πρώτα παιχνίδια ξεκινούν
τον προσεχή Σεπτέμβριο.
»Με λύπη, απορία αλλά και αγανάκτηση παρατηρούμε ότι
ενώ πριν ένα χρόνο μιλούσατε με σιγουριά ότι το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι για τα
προκριματικά του EURO
2020, αυτό με την Ιταλία στις
8 Ιουνίου 2019, θα γινόταν
στο Παγκρήτιο Στάδιο και με
δικές σας επίσημες δηλώσεις
είχατε αναλάβει την ευθύνη
για την αποπεράτωση των
προαπαιτούμενων εργασιών
και κυρίως της κατασκευής
του σκεπάστρου, τώρα έχει
περάσει σχεδόν ένας χρόνος
και υπάρχει σχεδόν απόλυτη
στασιμότητα.
»Αυτό που μας αγανακτεί περισσότερο είναι το γεγονός ότι παρά τις αλλεπάλληλες επιστολές και προσπάθειες επαφής μαζί σας γι’ αυτό το θέμα,
δεν έχουμε πάρει καμία απάντηση.
»Θέλουμε να μας απαντήσετε
γιατί όλη αυτή η καθυστέρηση στις εργασίες στο Παγκρήτιο Στάδιο και κυρίως στο
σκέπαστρο και αφού το οικονομικό κόστος των έργων έχει εξασφαλισθεί είτε από κεφάλαια των υπερεθνικών Ομοσπονδιών UEFA-FIFA, είτε
της Περιφέρειας Κρήτης και
του δήμου Ηρακλείου, είτε και
της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας…»

Έλα, Ρουί, τι είπες
ότι σου έπιασαν;
Ο Δήμος Αθηναίων τίμησε τον Μίμη Δομάζο
ε μια συγκινητική εκδήλωση στον Πολυχώρο «Άννα και Μαρία Καλουτά» στον Νέο Κόσμο, ο Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεότητας του Δήμου Αθηναίων τίμησε την περασμένη Τετάρτη τον Μίμη Δομάζο.
Στην κατάμεστη αίθουσα ο «στρατηγός» είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει
το βιβλίο του «Μυστικά και άλλες αποκαλύψεις», όπου πέρα από τα… μυστικά
της μπάλας, δημοσιοποιεί άγνωστες πτυχές της τεράστιας καριέρας του. Την
παρουσίαση και τον συντονισμό της εκδήλωσης έκανε η κόρη του Μίμη, Πόπη Δομάζου, εκλεγμένη στη διοίκηση του Δήμου Αθηναίων με την παράταξη του Κώστα Μπακογιάννη, ενώ τον «στρατηγό» πλαισίωσαν πολλές από τις μεγάλες δόξες του Παναθηναϊκού, μεταξύ των οποίων ο Τότης Φυλακούρης, ο Μιχάλης Γεροθόδωρος, ο Νίκος Καρούλιας, ο Νίκος Πατσιαβούρας, ο Βαγγέλης Βλάχος. Η συγκίνηση των εκατοντάδων Αθηναίων που παρακολούθησαν την παρουσίαση ήταν έκδηλη, τόσο για τις ιστορίες που θυμήθηκαν ξανά με πρωταγωνιστή τον κορυφαίο Έλληνα ποδοσφαιριστή όλων των εποχών (από το έπος του Γουέμπλεϊ, μέχρι την είσοδό

Σ

του ως λαμπαδηδρόμος στο Ολυμπιακό στάδιο της Αθήνας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004), όσο και για τα όσα πληροφορήθηκαν για τη δράση
του «στρατηγού» ακόμη και σήμερα εντός κι εκτός αγωνιστικών χώρων.
Ο Άκης Μίαρης, διαχειριστής της ιστοσελίδας ρετρό του ελληνικού ποδοσφαίρου, παρέδωσε φανέλα του Παναθηναϊκού της δεκαετίας του ’70
στον Μίμη Δομάζο με το νούμερο 10, ενώ η πρόεδρος του ΟΠΑΝΔΑ Άννα
Ροκοφύλλου που παραχώρησε την εντυπωσιακή αίθουσα η οποία φιλοξένησε την εκδήλωση και γνωρίζει τον «στρατηγό» από κοριτσάκι στη Σαρωνίδα, στάθηκε στην αξία που έχει ο αθλητισμός για τους Αθηναίους. Η Ακαδημία
του Μίμη Δομάζου σε συνεργασία με την εντεταλμένη δημοτική σύμβουλο
για τα αδέσποτα του Δήμου Αθηναίων, Σεραφίνα Αβραμίδου, προσφέρει
δωρεάν μαθήματα ποδοσφαίρου και οι μικροί ποδοσφαιριστές ως… αντιστάθμισμα συγκεντρώνουν τροφές για τα αδέσποτα ζωάκια.
Πάντα κοντά στον Μίμη Δομάζο βρίσκεται ο προσωπικός του οδοντίατρος Θανάσης Βερροιόπουλος, ο οποίος βρισκόταν στο πάνελ μαζί με τον
Τότη Φυλακούρη και τον Μιχάλη Γεροθόδωρο. Η συγκίνηση έγινε ακόμη
μεγαλύτερη όταν έγινε αναφορά στον σπουδαίο Ανδρέα Παπαεμμανουήλ
που κηδεύτηκε με τη σημαία του Παναθηναϊκού λίγες ώρες πριν από την εκδήλωση στο κοιμητήριο Ζωγράφου.




Σε ηλικία 81 ετών έφυγε από τη ζωή ο θρυλικός «Κούνελος»
των γηπέδων, Ανδρέας Παπαεμμανουήλ. Έπαιξε 11 χρόνια
στον Παναθηναϊκό (1958-69) και τρία στην ΑΕΚ (1969-72).
Πέτυχε 266 γκολ στην καριέρα του με τις ομάδες του και
την Eθνική. Προσόν του, η άψογη τεχνική κατάρτιση και το
φοβερό σουτ από μεγάλη απόσταση.



Ο Ροναλντίνιο συνελήφθη από τις αρχές της Παραγουάης στην
προσπάθειά του να περάσει τον έλεγχο στο αεροδρόμιο, γιατί
είχε πλαστό… διαβατήριο! Φυσικά, τον αναγνώρισαν άπαντες.
Του έχει αφαιρεθεί το βραζιλιάνικο διαβατήριο, μετά το
πρόστιμο 8.500.000 δολαρίων για περιβαλλοντολογική
παράβαση, ενώ του απαγορεύτηκε και η έξοδος από τη χώρα.

Εφάρμοσε τον…. κανονισμό
«Εφάρμοσα τον κανονισμό», έλεγε στα αποδυτήρια του γηπέδου
«Καραϊσκάκης», ο Τσαγκαράκης για το ότι έβγαλε κίτρινη αντί για
κόκκινη στον Μουνιέ για το «δολοφονικό μαρκάρισμα» στον Σα.
Απόδειξη της… εφαρμογής του κανονισμού ήταν τα 15 ράμματα
στο κεφάλι του γκολκίπερ του Ολυμπιακού, ο οποίος δεν ήταν σε
θέση να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο ματς Κυπέλλου με τον
ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Ο Τσαγκαράκης δεν φρέναρε τον Ολυμπιακό στον αγώνα πρωταθλήματος με τον Παναιτωλικό, αλλά με τη
συμμετοχή του Τζολάκη αντί του Σα, στον ημιτελικό Κυπέλλου
που ακολούθησε, οι «ερυθρόλευκοι» δέχθηκαν τρία γκολ και ο ΠΑΟΚ που είχε βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο (0-2 στα πρώτα λεπτά),
νίκησε κι έχει μεγάλες πιθανότητες πρόκρισης στον τελικό.

Το έφαγε και ο κορωνοϊός
Ήταν στραβό το κλίμα στην ΕΠΟ, το έφαγε και ο… κορωνοϊός. Η Ομοσπονδία καθυστέρησε υπερβολικά να διοργανώσει το σεμινάριο Διαιτητών/Βοηθών 1ης Κατηγορίας, καθώς το ταμείον ήταν μείον. Τελικά το
προγραμμάτισε για τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Όμως όπως ενημέρωσε η ΚΕΔ, με κοινή απόφαση της διοίκησης της Ομοσπονδίας
και της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας το σεμινάριο το οποίο θα λάμβανε χώρα 9-11/03/2020 αναβάλλεται λόγω των τελευταίων εξελίξεων στο θέμα του κορωνοϊού. Συνεπώς το σεμινάριο των κορυφαίων
Ελλήνων διαιτητών θα πάει με τη φόρα που πήρε η ΕΠΟ μετά το τέλος
της σεζόν. Θα κληθούν οι διαιτητές που θα στελεχώσουν τους νέους πίνακες. Αλλά είπαμε. Πάνω απ’ όλα η υγεία.
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ΑΝΑΘΕΜΑ
Η απελπισία του
Παπαγγελόπουλου
και η «Δίκη»
Η μόνη δίκη, στην οποία θα
μπορούσε να βγει αλώβητος ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος, είναι αυτή που
παρουσιάζει εδώ και χρόνια ο Κυριάκος Θωμαΐδης.
Κι αυτό επειδή «είναι προσχηματική», όπως λέει και
ο παρουσιαστής της. Ε, σε
αυτή την εκπομπή αποφάσισε να βγει ο άλλοτε πανίσχυρος αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης. Είναι τέτοια η απελπισία του,
έπειτα και από τις καταγγελίες του Σάμπυ Μιωνή,
που συμφώνησε να εμφανιστεί σε ένα πλατό, το οποίο ασχολείται κατά κύριο λόγο με αθλητικά θέματα. Διανθισμένα, βέβαια, με αναφορές και σε
δικαστές, αλλά μόνο για όσους καταπιάνονται με δικογραφίες που αφορούν
ομάδες ή παράγοντες.
Ενδεχομένως ο Θωμαΐδης
να είχε πρόθεση να τον
ρωτήσει για την υπόθεση
με την καταγγελία του Ολυμπιακού ότι ΠΑΟΚ και
Ξάνθη έχουν κοινή ιδιοκτησία. Ίσως και ο Παπαγγελόπουλος να έχει άποψη
για τις επενδύσεις που έκανε στα Πηγάδια ο ανιψιός του Ιβάν Σαββίδη, ο
Γιάννης Καλπαζίδης.
Μόνο που ο συμπαθής Κυριάκος Θωμαΐδης επέτρεψε στον προσκεκλημένο
του να μονολογεί –χωρίς
σοβαρό αντίλογο– για
τους «κακούς» Μιωνή, Σαμαρά, Παπασταύρου, Αθανασίου, Ράικου, και να λέει
τα καλύτερα για την Παπαδάκου, τον Ζαγοραίο,
την Τοουλουπάκη και τ’
άλλα παιδιά.
Μάλιστα, στο επιχείρημα
του κ. Παπαγγελόπουλου
ότι αν ερωτηθούν 2.000 εισαγγελείς και δικαστές,
κανείς δεν θα τον κατηγορήσει για παρέμβαση, διέλαθε η απάντηση με τα ονόματα των εισαγγελέων
Αγγελή, Ράικου, Αθανασίου, Τσατάνη και ίσως κάποιων άλλων ακόμη, και ενόρκως έχουν καταγγελθεί παρεμβάσεις.
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Δίδυμο από το παρελθόν
Στράβωσαν και στη Θεσσαλονίκη από τους
διαιτητές που επέλεξε ο Μέλο Περέιρα
στους ημιτελικούς του Kυπέλλου. Και δεν αναφερόμαστε στον ΠΑΟΚ, διότι αν είχαν παράπονα και στην Τούμπα για τον Πορτογάλο
θα έπεφτε ο ουρανός να τους πλακώσει. Στον
Άρη ενοχλήθηκαν από το δίδυμο των Ελλήνων που έστειλε ο αρχιδιαιτητής για παρέα
στους Ισπανούς. Για τον Θοδωρή Καρυπίδη δεν έπρεπε να οριστεί στην αναμέτρηση
με την ΑΕΚ, έστω και ως 4ος, ο Πέτρος Τσαγκαράκης, διότι έκανε πολλά λάθη στον αγώνα Ολυμπιακός-Παναιτωλικός. Με αποκορύφωμα, βέβαια, ότι άφησε ατιμώρητο τον
Άντονι Μουνιέ, όταν ο Γάλλος τραυμάτισε
στο πρόσωπο τον Ζοζέ Σα.
Φυσικά, ο 4ος δεν σφυρίζει και άρα δεν μπορεί να επηρεάσει την εξέλιξη ενός αγώνα. Αλλά στη Θεσσαλονίκη υποστηρίζουν ότι όταν
ένας διαιτητής επιβραβεύεται μετά από τόσα
λάθη, ίσως προκαλέσει εκνευρισμό σε μία ομάδα.
Επίσης στον Άρη σχολίαζαν αρνητικά και τον

ορισμό του Γιάννη Σπυρόπουλου ως παρατηρητή διαιτησίας. Με το επιχείρημα ότι
προέρχεται από μία Ένωση Ποδοσφαιρικών
Σωματείων, στην οποία φέρεται ότι έχει καλή
πρόσβαση η ΑΕΚ. Και επίσης ότι ο Λαμιώτης
παράγοντας της διαιτησίας είχε καλές σχέσεις με τον πατέρα του Πέτρου Τσαγκαράκη, τον Γιώργο.

Τώρα ο Ιβάν
κοιμάται «αρνάκι»
με τους διαιτητές
Κι άλλο Ιβάν Σαββίδη θυμηθήκαμε. Πάλι προ τετραετίας
έλεγε για τους διαιτητές: «Δεν θέλω να προσβάλω κανέναν διαιτητή, ακόμα κι αυτούς που φέρονται απαράδεκτα σε
εμάς. Αυτοί οι άνθρωποι τιμωρούνται από μόνοι τους γιατί
δεν κοιμούνται ήσυχα τα βράδια γιατί ζουν μέσα στην αμαρτία. Σαν ένας εγκληματίας που έχει κάνει το έγκλημα και δεν
μπορεί στη ζωή του να κοιμάται ήρεμα και να ησυχάσει με
τον εαυτό του. Εμείς δόξα τω Θεώ κοιμόμαστε καλά». Τώρα,
λογικά, με Σκουλάδες, Μανούχους, Τσαμούρηδες,
Φωτιάδες, κοιμάται ακόμα καλύτερα.

ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

Στήνουν τον Φερέιρα στο
εκτελεστικό απόσπασμα
Μπλόκο στην Ασπροβάλτα έκαναν οι οπαδοί του
ΠΑΟΚ κατά την επιστροφή τους από την Ξάνθη και
ζήτησαν εξηγήσεις από τους παίκτες. Οι περισσότεροι, βέβαια, τα είχαν με τον Ιβάν, τον Γιωργάκη
και τους υπόλοιπους κουμανταδόρους της ΠΑΕ.
Με επιχείρημα και τα λόγια του Φερέιρα για την ανωτερότητα του Ολυμπιακού. Ειλικρινής αποδείχθηκε ο Άμπελ, μα η αλήθεια στην Ελλάδα έχει ακριβό τίμημα. Ειδικά όταν δημιουργεί συνθήκες για αμφισβήτηση του αφεντικού.
Για το εκτελεστικό απόσπασμα οδεύει ολοταχώς ο Πορτογάλος. Κάποιος πρέπει να
πληρώσει το κόστος για την απώλεια του τίτλου και με τις δηλώσεις του ο Φερέιρα διευκολύνει τους επικοινωνιολόγους για την επίσπευση του διαζυγίου. Το
βράδυ της Κυριακής έπεσε στο τραπέζι ακόμα και η προοπτική να αντικατασταθεί ο
προπονητής πριν από τον ημιτελικό του Κυπέλλου κόντρα στον Ολυμπιακό. Αλλά
δεν είχαν στην Τούμπα εναλλακτική επιλογή για τον πάγκο. Τα κουκιά του Άμπελ,
όμως, είναι μετρημένα και ενδεχόμενος αποκλεισμός από το Κύπελλο θα στείλει
τον ΠΑΟΚ στα play offs με άλλον κόουτς. Έστω και υπηρεσιακό.
Εκτός και αν υπάρξει ποινή –αφαίρεση βαθμών– από τον αθλητικό δικαστή, οπότε
μπορεί να χρειάζονται προπονητή για να μην τους ξεπεράσει ο «Τίγρης» και τερματίσουν τρίτοι…
Στην περίπτωση αυτή, ο Φερέιρα θα περιμένει μέχρι να αρχίσουν τα μπάνια στη
θάλασσα…

Μάρθα Βούρτση και Ελένη
Χατζηαργύρη στο Total
Football

Χοντρό πανηγύρι έπεσε στο Total Football και αυτή την
Κυριακή. Πρώτο σε τηλεθέαση, γράφουνε οι Σαββιδοτέχνες. Όπως πρώτο ήταν και μετά το ντέρμπι της Τούμπας, έτσι και την τελευταία αγωνιστική, πάλι πρώτο. Δεν είναι μικρό πράγμα να βλέπεις Κόλκα και Βασιλόπουλο να κλαίνε με μαύρο δάκρυ, και μάλιστα τζαμπέ. Για να δεις τέτοιο
θέαμα στο Netflix πληρώνεις μηνιάτικο, δεν είναι free. Εδώ, όμως, Μάρθα Βούρτση και Ελένη Χατζηαργύρη να
κλαίνε και να σπαράζει η καρδιά σου. Ποτάμι το δάκρυ, μετά την ισοπαλία στην Ξάνθη. Και τον Τάσο τον Κάκο, που
δεν είναι του τζάμπα, να λέει ότι δεν ήτανε πέναλτι το χέρι
του Λισγάρα. Σ’ αποτελείωσε. Εκεί δίπλα στον Κόλκα και
τον Βασιλόπουλο υπήρχε και το πιεσόμετρο, αχρείαστο
να ήτανε. Οι Ολυμπιακοί βλέπουνε Total Football. Για το
θέαμα.

Έπος: Όταν ο Κόλκας
λυπήθηκε τον Ιβάν
Σαββίδη...
Το καλύτερο όλων που ειπώθηκε στην εκπομπή του
Total Football ήταν από τον Σταύρακα τον Κόλκα. Λυπάται η ψυχή μου, σου λέει, να ξοδεύει τόσα
λεφτά ο Σαββίδης και η ομάδα να μην μπορεί να
νικήσει στην Ξάνθη. Είναι σαν να τα δίνω εγώ, σου
λέει ο Σταύρος. Δηλαδή, τέτοια σκληρή δημοσιογραφία δεν πρέπει να υπάρχει στην Ελλάδα, να λέει
ο δημοσιογράφος ότι τον λυπάται τον ιδιοκτήτη. Κι η
πλάκα ποια είναι; Ότι ο Σταύρος με τα κατεβασμένα
αυτιά κατηγορεί το... Μαρινακέικο, ότι δεν κάνει
σωστή δημοσιογραφία!
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ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

Περέιρα: Με διαιτητές Γ΄ διαλογής στην
Ελλάδα, όλο και κάποια χώρα θα βρεί…
Βίτορ Μέλο Περέιρα ήλθε
στην πατρίδα μας και ανέλαβε καθήκοντα προέδρου της
ΚΕΔ, με μια αποστολή. Να
φτιάξει την ελληνική διαιτησία. Η παταγώδης αποτυχία προς αυτή την κατεύθυνση, ομολογείται από τις ίδιες τις
πράξεις του.
Ο Πορτογάλος δεν θεωρεί κανέναν Έλληνα διαιτητή ικανό να διευθύνει αγώνες
της ημιτελικής φάσης του κυπέλλου, αλλά
και των πλέι οφ. Παντού ξένοι. Και βέβαια
με απαίτηση των ομάδων που βλέπουν την
κατάσταση με τις επιλογές του Περέιρα να

Ο

έχει φτάσει στο απροχώρητο.
Οι ορισμοί των ημιτελικών του Κυπέλλου, με ξένους ρέφερι τόσο στο χορτάρι (ο
Ισπανός Εστράδα ήταν στο ματς ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός και ο Πορτογάλος Ντίας στο ΑΕΚ-Άρης) όσο και στο VAR, οδήγησαν στο
συμπέρασμα πως ο Περέιρα ομολογεί ότι
οι Έλληνες διαιτητές δεν κάνουν ούτε για
τα δύσκολα (τα ματς στο χορτάρι) ούτε για
τα λιγότερο δύσκολα (στο VAR).
Καθόλου τυχαίο ότι έχουν δεχθεί «κόκκινη κάρτα» από τις ομάδες και από τις
FIFA, UEFA, ενώ δεν τους στηρίζει ούτε η
ΚΕΔ. Ο Περέιρα βάζει Έλληνες μόνο για

να… σηκώνουν τις ταμπέλες των καθυστερήσεων. Στα πλέι οφ η γεύση θα είναι ίδια.
Ξένοι… παντού. Συνεπώς γιατί βρίσκεται
στην Ελλάδα ο Πορτογάλος αρχιδιαιτητής
κι επιβαρύνει με τεράστια ποσά την ΕΠΟ;
Προφανώς κάποιοι τον ήθελαν και είχαν
τους λόγους τους γι’ αυτό.
Πού είναι η βελτίωση στη διαιτησία, όταν μπαίνουν ξένοι διαιτητές όχι μόνο στα
πλέι οφ αλλά και στους ημιτελικούς Κυπέλλου; Πού είναι η βελτίωση όταν ξένοι θα
μπαίνουν μέχρι και στο VAR;
Ο Περέιρα βέβαια φρόντισε να κάνει
δουλίτσες στην Ελλάδα για να κοιτάξει το

Καιγόταν για το διπλό παρατρεχάμενος της ΕΠΟ
Μία περίεργη καταγγελία έχει γίνει
(προφορικά) στην ΕΠΟ για αγώνα της
Football League. Στο ματς συμμετείχε

ομάδα με πολύχρονη παρουσία στην Α΄
Εθνική. Σύμφωνα με όσα διέρρευσαν
στο πάρκο Γουδή, κάποιος από τους τακτικούς επισκέπτες στα γραφεία της ομοσπονδίας έδειξε να νοιάζεται ιδιαίτερα για το αποτέλεσμα. Ήταν τόσο έντονο το ενδιαφέρον του που «ψαχνόταν»
για να βρει τρόπο ώστε να χάσουν οι γηπεδούχοι.
Ποιο ήταν το κίνητρό του, προφανώς
γνωρίζει μόνο ο ίδιος. Ίσως να ενδιαφερόταν για τους φιλοξενούμενους επειδή
προέρχονται από την περιοχή του κολλητού του. Ίσως και να τον ένοιαζε α-

Μαγκιές στον Πασχαλάκη
δεν περνάνε!
Είναι γνωστό πως, όταν σταμάτησαν το πούλμαν της αποστολής
στην Ασπροβάλτα, οι οπαδοί του ΠΑΟΚ και ζήτησαν εξηγήσεις
από τους παίκτες για την εμφάνισή τους στον αγώνα με την Ξάνθη.
Πρωτάκουστο.
Φυσικά, ο instagiorgis δεν είχε ιδέα για τη… στάση. Διότι,
αν είχε φροντίσει, δεν θα έδινε τους παίκτες τροφή στον λαό.
Κάποιοι παίκτες δυσανασχέτησαν και το έδειξαν.
Ο μεγαλύτερος καβγάς
όμως έγινε από τον Πασχαλάκη, ο οποίος είχε
την πιο έντονη αντίδραση
απ’ όλους και ήταν ο βασικός λόγος που οι… διαδηλωτές έφυγαν άμεσα από
το πούλμαν…

πλά το μπλόκο στους γηπεδούχους. Οι
προσπάθειές του, ωστόσο, έπεσαν στο
κενό. Το ματς έληξε με νίκη του οικοδεσπότη.
Στην ΕΠΟ, πάντως, δημιουργήθηκε
σούσουρο. Και τα πράγματα μπορεί να
εξελιχθούν άσχημα για τον λεγάμενο,
διότι το αφεντικό της ομάδας που αγωνιζόταν στην έδρα της δεν φημίζεται για
την ηρεμία του. Μπορεί να έχει τους φίλους του «κορώνα στο κεφάλι του», αλλά με τους εχθρούς του ο Γιάννης δεν
παίζει. Κι αυτό το συζήτησαν αρκετά στο
πάρκο Γουδή…

Ιβάν: «Ο ΠΑΟΚ
στις δέκα κορυφαίες
ομάδες της Ευρώπης»
«Εμείς, σαν ΠΑΟΚ, έχουμε άλλους στόχους. Θέλουμε να
μπούμε στην κορυφαία εικοσάδα των ευρωπαϊκών ομάδων και ενδεχομένως με προοπτική για τη δεκάδα». Αυτό
είχε δηλώσει ο Ιβάν Σαββίδης πριν από τέσσερα χρόνια. Στην εικοσάδα στην αρχή, και μετά στη δεκάδα. Δηλαδή, με Μπάγερν, τις δυο Μάντσεστερ, Ρεάλ, Μπαρτσελόνα, Γιουβέντους, Λίβερπουλ και
τα ρέστα. Και μετά,
ήρθαν οι άγριες… μέλισσες, με κάτι Σλόβαν, κάτι ΜΠΑΤΕ
Μπορίσοφ, κάτι Βίντι
κ,λπ. Α, και κάποια Έστερσουντ, αγνώστου
προελεύσεως.

μέλλον του. Γιατί φέρνοντας διαιτητές Γ΄
διαλογής από χώρες που δεν φημίζονται
για την ισχυρή ποδοσφαιρική τους ταυτότητα, έβαλε υποθήκη για… μεταγραφή.

Χαμένος o Φερέιρα,
εξαφανισμένος ο
instagiorgis
Άνοιξε η γη και τους κατάπιε στον ΠΑΟΚ.
Η ομάδα που έλιωνε το ατσάλι πέρσι (επί Τσίπρα)
μπαίνει στα πλέι-οφ και είναι 7 βαθμούς πίσω από τον
Ολυμπιακό.
Τ’ άκουσαν οι παίκτες στα Πηγάδια για την ισοπαλία με την Ξάνθη και ο ΠΑΟΚ γύρισε στην εποχή των…
κορνέδων.
Εκατό άτομα στήσανε μπλόκο στο πούλμαν του
«δικεφάλου» στα διόδια της Εγνατίας, ανέβηκαν πάνω, και τα έσουραν στους παίκτες και στον προπονητή.
Οι Σαββιδοτέχνες του το γράψανε ορθά-κοφτά του
Φερέιρα: «Μπορείς να εμπνεύσεις την ομάδα ή όχι;»
Χαμένος στον κόσμο του ο Πορτογάλος που τον
φέρανε το καλοκαίρι γιατί… κέρδιζε τον Μαρτίνς όσο
ήταν στην Πορτογαλία.
Μέχρι κι ο instagiorgis που τον στήριξε μετά την
κατραπακιά από τον Ολυμπιακό στην Τούμπα εξαφανίστηκε…
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Toυ Γιώργου
Σταυροκοπίδη
Γιάννης Αλαφούζος έχει
βάλει 74 μιλιόνια από
τότε που ανέλαβε τον Παναθηναϊκό. Και σε μια εποχή που
ο Παναθηναϊκός «έμοιαζε γυναίκα που κλαίει, γιατί δεν τη
θέλει κανείς», που τραγουδάει κι
ο Γιωργάκης ο Νταλάρας. Ο Αλαφούζος, όμως, την πήρε τη γυναίκα που έκλεγε και την έσωσε.
Μάλιστα. Τα χρόνια πέρασαν, έφτιαξε την «Παναθηναϊκή Συμμαχία», που απέτυχε παταγωδώς, αλλά σε κάποια στιγμή ήρθε ο Γιώργος Δώνης στον πάγκο.
Αφού πέρασαν κάτι Στραματσόνι, που έφερε μαζί του και το…
σπλάχνο του, για να έχει κι έναν
αέρα lifestyle η Πανάθα, ο Αλαφούζος δεν στήριξε τον Ουζουνίδη που έγινε βορά στις διαθέσεις των «φανατικών», οι οποίοι
στην ουσία συγκυβερνούσαν με
το αφεντικό της ΠΑΕ.
Να θυμίσουμε ότι επί Στραματσόνι κυρίως και λιγότερο επί Ουζουνίδη, ο Αλαφούζος είχε φέρει
κάτι παικταράδες όπως οι: Μαμούτε, Μέστο, Εβαντζελίστα, Ιμπάρμπο, Σάμπα, Ιβάνοφ, Ρινάλντι,
Γουακάσο, Λεντέσμα. Όλοι τους,
πολύ καλά παιδιά. Από μπάλα… μυρωδιάδες. Έκανε και στάση πληρωμών, έφυγε ο Ουζουνίδης και ο
Γιώργος Δώνης έφτασε στον Παναθηναϊκό το 2018.
μετά από δυο χρόνια, στηριζόμενος κυρίως στους πιτσιρικάδες
των ακαδημιών, ο Παναθηναϊκός
παίζει ωραίο ποδόσφαιρο. Ο Δώνης ξεφούρνισε ταλεντάκια όπως ο
Μπουζούκης, ο Εμμανουηλίδης,
ο Χατζηγιοβάννης, ο Χατζηθεοδωρίδης. Έκανε και φτηνές, αλλά
και καλές αγορές, έκανε και παίκτη
ευρωπαϊκών προδιαγραφών τον
Χρήστο Δώνη.
Και ξαφνικά, «στράβωσε» ο Δώνης κι έμμεσα πλην σαφώς καταφέρθηκε εναντίον του Αλαφούζου.
Η ατάκα, αναπόφευκτη: «Γιαννάκη,
κάτσε φρόνιμα». Όταν τις ομάδες τις
έφτιαχνες εσύ, τα αποτελέσματα τα
είδαμε. Τώρα που την ομάδα την έφτιαξε ο Δώνης, επίσης είναι γνωστά τα αποτελέσματα. Και πας να
διαλύσεις αυτή την ομάδα, Γιαννάκη; Είσαι με τα καλά σου;
Αν φύγει ο Δώνης από τον Παναθηναϊκό, η ιστορική –και για πολλούς η μεγαλύτερη– ομάδα στην
Ελλάδα πάει ολοταχώς σε περαιτέρω ανυποληψία. Κι από εκεί που ήταν το φόβητρο του Ολυμπιακού,
της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ, θα καταντήσει και πάλι να θεωρεί επιτυχία την
«καλή πορεία».

Ο

Κατά τα
άλλα, η
Ευρώπη τον
μάρανε τον
Αλαφούζο
Την ώρα που ο Παναθηναϊκός πλέει στην αβεβαιότητα, ο Αλαφούζος
κινείται –και καλά κάνει– για να σβήσει η ποινή της ομάδας από την
UEFA, ώστε να μπορέσει
να πάρει μέρος στο Europa League, αν κι εφ’ όσον προκριθεί εκεί από
τη διαδικασία των play
off. Αντικειμενικά, με το
πρόσωπο που παρουσίασε το «τριφύλλι» στην
κανονική σεζόν, μπορεί
να το πετύχει και άνετα.
Ο έλεγχος αδειοδότησης
θα γίνει στις 31 Μαρτίου, το πλάνο βιωσιμότητας και η κρίση στις αρχές Μαΐου. Διαβάζουμε
στο ρεπορτάζ ότι «οι άνθρωποι του συλλόγου
εργάζονται πυρετωδώς
το τελευταίο διάστημα
με στόχο την καλύτερη
δυνατή συμπλήρωση
των στοιχείων του φακέλου αδειοδότησης της ομάδας για την επόμενη
σεζόν, ο οποίος θα παίξει
σαφώς ρόλο στο αίτημα
ακρόασης προς την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία
για την άρση της ευρωπαϊκής ποινής». Αν, ωστόσο, του φύγουν παίκτες, του φύγει κι ο Δώνης, μπορεί να μην έχει
καμία αξία η άρση της
ποινής, γιατί του χρόνου
θα είναι δύσκολο έως ακατόρθωτο να παίζει
στην Ευρώπη.

Γιαννάκη, κάτσε
φρόνιμα…
Ο Αλαφούζος μπορεί να έχει βάλει 74 εκατ. ευρώ στον
Παναθηναϊκό, αλλά πάει για νέα… αυτοκτονία, (μετά από εκείνη
του Στραματσόνι), να του φύγει ο Γιώργος Δώνης, ενώ δανεικοί
και βασικοί είναι στην πόρτα εξόδου κι ο ιστορικός σύλλογος
κινδυνεύει και πάλι να πέσει στη λήθη της ιστορίας

Γιατί, ωστόσο, ο Δώνης τα πήρε
στο κρανίο. μήπως με τον προσφάτως αφιχθέντα Ισπανό τεχνικό διευθυντή Ρόκα; Όχι. με τον Αλαφούζο. Γιατί; Διότι βλέπει το δικό του
δημιούργημα να καταρρέει. Ο Χρήστος Δώνης μίλησε με ατζέντη για
να φύγει στο εξωτερικό. «Για να παίζουν οι νέοι παίκτες που θα φέρει ο
Τσάβι Ρόκα», λένε οι κακές γλώσσες.
Οι τρεις δανεικοί Γκάις Ζαχίντ, Ανουάρ και Ντομινίκ Νάγκι φεύγουν κι αυτοί, για οικονομικούς λόγους. Ο Ζαχίντ έχει ρήτρα εξαγοράς το 1,6 εκατ. ευρώ από τον ΑΠΟΕΛ. Ο Νάγκι στα 700.000 ευρώ από τη Λέγκια Βαρσοβίας που φτάνει
τις 700.000 ευρώ. Ο Ανουάρ, 4 εκατ. ευρώ από τη Βαγιαδολίδ.
Την ίδια στιγμή, ο καλύτερος –ί-

σως– παίκτης του Παναθηναϊκού, ο
Αργεντινός Ινσούα είναι έτοιμος να
φύγει γι’ άλλες πολιτείες… Θεσσαλονικιώτικες, για τον ΠΑΟΚ. με τον
Πούγγουρα, δεν βρέθηκε άκρη για
ανανέωση του συμβολαίου του, ενώ
ο Γιόχανσον περιμένει κι αυτός την
πρόταση των «πράσινων». Κάποιες
πληροφορίες, μάλιστα, ήθελαν και τον
Μακέντα να θέλει να φύγει το καλοκαίρι. Και ποιος θα μείνει; Ο Μπεκ με
τον Κολοβό που δεν έπεισαν;
Αυτός είναι και ο λόγος που ο
Δώνης δυσανασχέτησε και ζήτησε
συνάντηση με τον Γιάννη Αλαφούζο. Αναβλήθηκε δύο φορές.
Κάποια στιγμή θα γίνει μέσα στην εβδομάδα, θα είναι εδώ και ο Τσάβι
Ρόκα που πήγε στην Ισπανία «να
βρει παίκτες».

Ο Αλαφούζος, που είναι προφανές ότι έχει έλλειμμα διοικητικής
οξυδέρκειας όσον αφορά στα διοικητικά του ποδοσφαίρου, να μην ευελπιστεί ότι ο Δώνης θα κάτσει να
ξαναχτίσει από το «μηδέν» τον νέο
Παναθηναϊκό του Τσάβι Ρόκα, αν
φύγουν όλοι οι προαναφερόμενοι.
Κι αν ο Ρόκα βρει παίκτες, δεν πρέπει να τους πληρώσει ο Αλαφούζος; Και γιατί δεν κρατάει αυτούς
που υπάρχουν; Ο Αλαφούζος δεν
έχει το δικαίωμα μιας νέας… αυτοκτονίας του στον Παναθηναϊκό, μετά από εκείνη του Στραματσόνι.
μην ξεχνάμε ότι κι ο Νταμπίζας υπήρξε «θύμα» του, γεγονός που καταδεικνύει την ανεπάρκειά του στην
επιλογή των προσώπων γύρω από
τον Δώνη.
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Του Χαρίλαου Τουμπιώτη
«Α» το είχε γράψει καθαρά ότι ο ΠΑΟΚ πάει
για μείον επτά. Για να
μην τρώτε κουτόχορτο.
Και τώρα, τι γίνεται, μάστορα;
Θα χωριστεί η Ελλάδα στα δύο
ή όχι; Έτυχε κι η κακιά συγκυρία
με τους μετανάστες στον Έβρο
και τα νησιά. Μας παίρνει ή δεν
μας παίρνει; Η ερώτηση απευθύνεται στον Χρυσοστομάκη Μάκη Γκαγκάτση, επαναστάτη του
μπαμπά του. Θα βγει να πει κάτι;
Τίποτα δεν θα πει. Κουρνιαχτό
ήθελε να προκαλέσει εκείνο το
βράδυ στου Θωμαΐδη ο μικρός
Μάκης.
Τώρα τουμπέκα, ο «Τσε Γκεβάρα»
του φραπόγαλου. Κι αν ο Μάκης
δεν θα βγει, που δεν θα βγει, τώρα
είναι ευκαιρία για τον Σαββίδη. Να
βγει και να τα πει στα ίσια και παλικαρίσια. Ότι το κράτος των Αθηνών
και άλλα τέτοια. Παλιά μιλούσε ένα
τρίωρο στα κανάλια, κάθε φορά που
έβλεπε μικρόφωνο. Να κάνει και
τώρα το ίδιο. Και να παρουσιάσει
στον λαό του ΠΑΟΚ όλα τα ντοκουμέντα, που αποδεικνύουν ότι δεν έχει δική του την Ξάνθη.
Τίποτα δεν θα κάνει ούτε ο Ιβάν.
Γιατί την έχει λερωμένη τη φωλιά
του. Γιατί ο ΠΑΟΚ έχασε δυο πρωταθλήματα εξ αιτίας του. Το ένα το
φετινό, και το άλλο όταν είχε μπουκάρει με το σιδερικό στο γήπεδο.
Και ο λαός του ΠΑΟΚ, να του θυμίσουμε του Ιβάν, είναι υπεράνω
προσώπων κι όχι με τους Κόλκες.
Πάμε παρακάτω. Τώρα ο Σαββίδης, που έσφιξαν τα γάλατα, ρίχνει
γέφυρες στον Παναθηναϊκό και την
ΑΕΚ. Αυτό κάνει. Ρίξε μια ματιά στο
Σαββιδοτεχνείο για να καταλάβεις.
Κατηγορεί το σύστημα ότι διέδιδε
ψευδείς ειδήσεις ότι τα βρήκαν Μελισσανίδης και Μαρινάκης και τα
χώνει στον Παναθηναϊκό, που δεν
παρατάει τον εμφύλιο πόλεμο, γιατί
ξανάρθε ο Ολυμπιακός στα πράγματα. Τώρα θυμήθηκε ο Ιβάν τον
Μελισσανίδη. Όταν τον έσφαζε
σαν αρνί στον τελικό του Βόλου, ήταν όλα καλά. Τώρα, έλα, Δημητράκη, να τα βρούμε, γιατί επέστρεψε ο Μαρινάκης. Κι ότι είναι
ψέμα που τα βρήκες με το Μαρινάκη.
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Μια χαρά…
χαρούμενοι

Αντί ν’ απολογηθούν στον λαό του ΠΑΟΚ,
κρύφτηκαν ο Σαββίδης και ο «Τσε Γκεβάρα»
του φραπόγαλου Χρυσοστομάκης Γκαγκάτσης,
που θα χώριζαν την Ελλάδα στα δύο,
τώρα ρίχνουν γέφυρες στον Μελισσανίδη και
τον Αλαφούζο, γιατί «επέστρεψε ο Μαρινάκης»

Η σιωπή των αμνών
από Ιβάν και Μάκη
‘Έτσι, όμως, είναι τα πράγματα
στην Ελλάδα, ταβάριτς Ιβάν. Μάχαιραν έδωσες, μάχαιραν θα λάβεις.
Κι από τον Αλαφούζο, το ίδιο. Τότε
που ο Αλαφούζος διεκδικούσε τηλεοπτική άδεια από τον Νικολάκη
τον Παππά, ο Ιβάν το έπαιξε λαγός
για ν’ ανέβει η τιμή. Και το παραδέχτηκε κιόλας. Έτσι τον έχασε και τον
Αλαφούζο. Και τώρα με το αγγουράκι, ελάτε να τα βρούμε. Στην άλλη
ζωή, όμως.
Και φυσικά, ο Ιβάν τα χώνει και
στην κυβέρνηση. Ότι αυτή προκάλεσε την καταστροφή του ΠΑΟΚ που
όρισε ο Αυγενάκης τα μέλη της ΕΕΑ. Η κυβέρνηση. Κι ο ΣΥΡΙΖΑ τι έκανε, ρε μάστορα; Προσπάθησε να
σε σώσει; Άσε που ο Αλέξης έδωσε
συνέντευξη στο Mega.
Έτσι είναι. Ολομόναχος έμεινε ο
Ιβάν. Μόνο με τον Κόλκα, τον Βασιλόπουλο και τον Δούκα της Μενεμένης Λευτεράκη. Και τον Δρό-

σο, βέβαια, που δεν είναι του τζάμπα. Και πλακώνει το Σαββιδοτεχνείο και γράφει ότι ο Ολυμπιακός
παίρνει χάρτινο πρωτάθλημα. Κι η
ΑΕΚ πήρε χάρτινο πρωτάθλημα όταν ο Ιβάν μπούκαρε με την μπιστόλα στο χορτάρι. Χάρτινα όλα. Όταν
ο ΠΑΟΚ έπαιρνε το Κύπελλο στον
Βόλο με το οφ σάιντ τρία μέτρα, ήταν δίκαιο κι έγινε πράξη, που έλεγε
κι ο Αλέξης. Τώρα, χάρτινα όλα.
Σ’ το έγραψα και την άλλη φορά.
Ο λαός του ΠΑΟΚ είναι από άλλη
πάστα. Δεν γουστάρει να τον κοροϊδεύουνε και να παίζουν παιχνίδια
στις πλάτες του. Και το ήξερε αυτό ο
Ιβάν και το είχε πει. Σ’ εκείνη τη συνέντευξη το 2016 στο sdna το είχε
περιγράψει. Ότι ο λαός του ΠΑΟΚ
δεν θέλει πέτσινα πρωταθλήματα
και Κύπελλα, δεν είναι σαν τους άλλους.
Επί του πιεστηρίου, που λένε. Στο
παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ μπαίνει δυνα-

τά ο Βελόπουλος. Μπορεί και με
τον Μπαλτάκο. Δυνατά, όμως, και
Ιβανικά. Τόσο πολύ χαλάστηκε ο Ιβάν με τον Τσίπρα που πήγε στον
Μαρινάκη να δώσει συνέντευξη.
Και για τις σχέσεις του Αλέξη με τον
Σόρος, όπως θα διαβάσετε σε άλλη σελίδα.

Μια χαρά βολεύτηκε
ο ΠΑΟΚ με τον
Γεραπετρίτη. Μείον επτά
και όλα ΟΚ. Το
πρωτάθλημα, έτσι κι
αλλιώς, το είχε χάσει
στην Τούμπα. Κι επειδή
ο Γραμμένος είχε
αφαιρέσει από τον ΚΑΠ
τη σχετική διάταξη για
υποβιβασμό σε
περίπτωση
πολυϊδιοκτησίας, μια
χαρά χαρούμενοι οι
ΠΑΟΚτσήδες. Ερώτηση:
Τόσο κόσμο πληρώνουν
FIFA, UEFA για την
ΕΠΟ. Όταν ο Γραμμένος
έκανε αυτήν τη
ματσαραγκιά τον
Ιούλιο, κανένας δεν
βρέθηκε να του πει του
Βάγγου, γιατί, ρε
μάστορα, το έκανες
αυτό; Πλάκα κάνουμε
τώρα; Του είπανε στην
αρχή αυτοί οι Φούσεκ
να μην τροποποιήσει το
σχετικό άρθρο και να
επιτρέπεται η
πολυϊδιοκτησία σε
ποσοστά 5% και δεν
πήρανε χαμπάρι που
το πέταξε ολόκληρο το
άρθρο στα σκουπίδια;
Το ξέρανε, μάστορα,
αλλά κάνανε τουμπεκί.
Ο Γραμμένος την
αθίστηκε τη δουλειά
ότι ο Μαρινάκης θα την
ψάξει με τον Σαββίδη
και την Ξάνθη, μόλις
βγήκε η ΝΔ. Χαίρετε.
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