ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΣ
Ο ΣΥΡΙΖΑ

ΑΡΘΡΟ

▶ ΣΕΛ. 7

▶ ΣΕΛ. 2

Κέρδισε την πρώτη
μάχη ο Μητσοτάκης
• Άκαρπο –για την ώρα– το ανατολίτικο παζάρι
του Ερντογάν στις Βρυξέλλες ▶ ΣΕΛ. 10-11
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«Κέρδισε»
μια θέση
ο κ. Μίμης…




(στο εδώλιο
του Ειδικού
Δικαστηρίου)

(για να μην γίνουμε Ιταλία)

• Μιωνής, Παππάς και Τζανακόπουλος
στέλνουν «πεσκέσι» τον Παπαγγελόπουλο
στο Ειδικό Δικαστήριο, αφού η διεύρυνση
του κατηγορητηρίου για την υπόθεση
Novartis είναι πλέον μονόδρομος…
▶ ΣΕΛ. 8-9

• Με καταγεγραμμένα μέχρι χθες 190
κρούσματα –τα 76 μόνο την Παρασκευή–
η κυβέρνηση κλείνει από καφετέριες και μπαράκια
μέχρι εμπορικά κέντρα • Στα 11 τα «ορφανά»
κρούσματα που φοβίζουν τους επιστήμονες

Στη γωνία
του ρινγκ
η Φώφη
• Το Κίνημα Αλλαγής
θέλει να ξεφύγει από
την ασφυκτική πίεση
που νιώθει από
την κυβέρνηση και
την αξιωματική
αντιπολίτευση ▶ ΣΕΛ. 17

    

www.iapopsi.gr

▶ ΣΕΛ. 3, 4-5

Το «Μερκελοκόριτσο»
σώζει την Ευρώπη


• Αναστολή
του Συμφώνου
Σταθερότητας
αναμένεται να
επικυρώσει το
Eurogroup
τη Δευτέρα





  
 




• Ο υπουργός Επικρατείας
πρώτα παρέσυρε τον πρωθυπουργό σε εξαγγελίες για την
εξυγίανση στο ποδόσφαιρο,
που είναι ΑΔΥΝΑΤΟΝ να υλοποιηθούν, και στη συνέχεια ενόψει εκδικάσεων από τακτικούς δικαστές των ποινών ΠΑΟΚ
και Ξάνθης, απεφάνθη δημόσια για τις υπό έκδοση αποφάσεις
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εν γίνεται να σε κυνηγούν στα χωρικά σου ύδατα και εσύ να φεύγεις σαν κυνηγημένος. Αυτός είναι ο ευτελισμός της συνοριακής μας άμυνας». Τα λόγια δεν ανήκουν σε κάποιον υπερεθνικιστή που θέλει να πάρει την… Πόλη ή που δεν έχει ιδέα τι εστί ελληνοτουρκική κρίση.
Βγήκαν από το στόμα του επίτιμου αρχηγού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, Αντώνη Αντωνιάδη, ο οποίος κλήθηκε να
σχολιάσει το τελευταίο casus belli της Άγκυρας, με τον εμβολισμό σκάφους του Λιμενικού Σώματος από τούρκικη ακταιωρό, εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων στην Κω.
Ήταν ακόμη ένα επεισόδιο στη μακρά λίστα των επαναλαμβανόμενων προκλήσεων της Τουρκίας έναντι της χώρας μας,
που σε διάστημα μόλις λίγων ημερών «μετρά»:
• Μία απόπειρα τουρκικού στρατιωτικού οχήματος
να ρίξει τον φράχτη στον Έβρο.
• Πυροβολισμούς που φέρεται να έριξαν Τούρκοι κομάντο των Ειδικών Δυνάμεων Επιχειρήσεων πάνω από
τζιπ του ελληνικού στρατού που ήταν σταθμευμένο στην
ελληνική πλευρά των συνόρων.
• Υπερπτήσεις τουρκικών μαχητικών F-16 πάνω από τον βόρειο Έβρο (σ.σ. για πρώτη φορά στη συγκεκριμένη περιοχή) τα οποία «κατέβηκαν» μέχρι και τα 160 μέτρα από το έδαφος.
Ο σχολιασμός του επίτιμου αρχηγού ΓΕΝ δεν αφήνει
περιθώριο ούτε για παρερμηνείες ούτε για εφησυχασμούς. Ουδείς ζητάει –πολλώ δε μάλλον ο έμπειρος στρατιωτικός– να ζωστεί η Ελλάδα τα… φυσεκλίκια και να αρχίσει να τορπιλίζει κάθε τουρκικό πλοίο που παραβιάζει τα ελληνικά χωρικά ύδατα ή να καταρρίπτει κάθε τουρκικό μαχητικό
με την ημισέληνο που «τρυπάει» το γαλανόλευκο FIR. Το υπογράμμισε όμως ο ναύαρχος Αντωνιάδης και έχει δίκιο: δεν
μπορεί επί μισό αιώνα να παίζουμε το παιχνίδι των Τούρκων, χωρίς να αντιδρούμε. Διότι επί της ουσίας χωρίς αντίδραση
έμεινε η μίνι τουρκική πειρατεία που εξελίχθηκε ανοιχτά της Κω τα ξημερώματα της Τετάρτης.
Όταν, για παράδειγμα, ο υπουργός Ναυτιλίας, Γιάννης Πλακιωτάκης, καταθέτει τη βεβαιότητα ότι αν καταπατηθούν οι
εθνικές «κόκκινες», ήτοι απειληθούν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, «τότε το Λιμενικό Σώμα θα αντιδράσει αναλόγως», δημιουργείται η εύλογη αναρώτηση, αν μιλάμε όλοι τα ίδια ελληνικά. Εν προκειμένω πόσο «ελαστική» ήταν στην Κω αυτή η ερυθρού χρώματος κλωστή και δεν έσπασε; Δεν είναι πράξη πολέμου το ότι μία τουρκική ακταιωρός εμβολίζει και σπάει τα
ρέλια ενός σκάφους του ελληνικού λιμενικού; Τι θα έπρεπε να συμβεί, δηλαδή, για να χαρακτηριστεί ως εχθρική κίνηση;
Να κάνουν ρεσάλτο οι Τούρκοι λιμενικοί στο ελληνικό σκάφος ή μήπως να στηθούν αρόδο στο λιμάνι του νησιού του Ιπποκράτη και να αρχίσουν τους κανονιοβολισμούς προς την προβλήτα;
«Πείτε μας εσείς τι θέλετε να κάνουμε», είναι προφανώς η ανταπάντηση-καραμέλα. Με τη διαφορά ότι η κοινωνία είναι προορισμένη να θέτει τις ερωτήσεις και όχι να προτείνει τις λύσεις. Αν ήταν αντεστραμμένη η πραγματικότητα, τότε οι χώρες δεν
θα χρειάζονταν ούτε κυβερνήσεις ούτε ηγεσίες αλλά θα διοικούνταν με δημοψηφίσματα.
Γι’ αυτό, όσο είναι καιρός, ας μάθουμε πού θα την πάμε την ιστορία με τους γείτονες. Ή τουλάχιστον, στα πόσα casus belli
καιγόμαστε…
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• Με καταγεγραμμένα μέχρι χθες 190 κρούσματα
–τα 76 μόνο την Παρασκευή– η κυβέρνηση κλείνει από καφετέριες
και μπαράκια μέχρι εμπορικά κέντρα
Ο «κόκκινος συναγερμός»
στην ελληνική κυβέρνηση έχει
σημάνει και ακούγεται από
δύο… ηχεία. Το ένα καλεί σε εγρήγορση για τα τεκταινόμενα στα βορειανατολικά σύνορα της χώρας τα οποία βάλλονται από την επιθετικότητα. Το
άλλο καλεί σε γενική επιστράτευση τα στελέχη τους συστήματος Υγείας αλλά και κάθε
πολίτη ξεχωριστά ώστε ο εχθρός COVID-19 να μείνει
προ των πυλών και να μην περάσει τα τείχη σκορπώντας
τον θάνατο όπως κάνει στην
Ιταλία.

Λουκέτο σε όλα
(για να μην γίνουμε Ιταλία)
Με περίπου το 20% των αρρώστων
να χρειάζονται νοσηλεία, το 5% των
αρρώστων να πρέπει να νοσηλευθούν
σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας
(ΜΕΘ) και περίπου το 1% να χρειάζεται πολύ εντατική φροντίδα, με μηχανήματα όπως μηχανικοί αναπνευστήρες (σε περίπτωση διασωλήνωσης) ή
Συσκευές «εξωσωματικής μεμβράνης
οξυγόνωσης» ECMO, που υπάρχουν ελάχιστες τέτοιες συσκευές στην Ελλάδα, η μόνη λύση είναι ο περιορισμός
της εξάπλωσης του κορονοιού μέχρι να
καταλαγιάσει η κοινή γρίπη. Διανύοντας ήδη την 12η εβδομάδα του χρόνου, έχουμε άλλες 8 μέχρι την τυπική
στατιστική λήξη της γρίπης, οκτώ εβδομάδες που θα πρέπει να ληφθούν
άμεσα μέτρα παρόμοια με της Ιταλίας.

Του Νίκου Τσαγκατάκη

Ν

α μην βρει στην περίπτωση του κορονοϊου πεδίο
επιβεβαίωσης η λαϊκή
σοφία για την ομοιότητα
Ελλάδας και Ιταλία σε…
φάτσα και ράτσα προσεύχεται η επιστημονική κοινότητα της χώρας, η οποία δίνει και τον ρυθμό των μέτρων
που πρέπει να πάρει η πολιτική ηγεσία
ώστε να προστατευτεί η δημόσια Υγεία
από την πανδημία. Με τους γείτονες να
ξεκληρίζονται και την Ελλάδα να ανεβάζει χθες Παρασκευή τον αριθμό των
κρουσμάτων στα 190 (σ.σ. 73 νέα
κρούσματα μέσα σε μία ημέρα), οι επιστήμονες έχουν εστιάσει τις προσπάθειές τους να λύσουν τον μεγάλο και επικίνδυνο γρίφο των 11 –προς ώρας–
«ορφανών» κρουσμάτων, εκ τω οποίων τα 9 εντοπίζονται στην Αττική και
άλλα 36 βρίσκονται υπό διερεύνηση.
Το εγχείρημα είναι κρίσιμης σημασίας καθώς το να μην μπορεί να εντοπιστεί το πώς και από πού κόλλησε κάποιος τον ιό μεγαλώνει εκθετικά τις πιθανότητες να τον έχει ήδη μεταδώσει
εν αγνοία του σε μεγάλο πλήθος ανθρώπων. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη
Ιταλία το ξέσπασμα φαίνεται να προήλθε από αντίστοιχο «ορφανό» κρούσμα
που ως mega ξενιστής μετέδωσε τον ιό
σε περίπου 20 συνανθρώπους του όταν το στατιστικό δεδομένο δείχνει ότι
ένα φορέας μεταδίδει τον COVID -19
σε 2-3 ανθρώπους. Και είναι αυτό το
κρισιμότερο κομμάτι: ο εντοπισμός
των κρυφών κρουσμάτων, ειδικά μέσα
στην γενικότερη έξαρση του ιού της
κοινής γρίπης.

Να μην συμπέσουν
γρίπη και COVID-19
Μέχρι τη στιγμή που μιλάμε στη χώρα
μας έχουν ήδη καταγραφεί 90 θάνατοι

Νομοτελειακό
το καθολικό λουκέτο
από την κοινή γρίπη, είναι σαφές ότι
συντρέχοντας με τον κορονοιό τα πράγματα δυσκολεύουν σε δύο μέτωπα: αφενός μεν στην αναγνώριση της ασθένειας, αν δηλαδή πρόκειται για τον ιό
της κοινής γρίπης ή τον ιο COVID-19,
αφετέρου –δε- στην αντιμετώπισή του
εάν χρειαστεί να εισαχθεί ο ασθενής
στο νοσοκομείο, πολλώ –δε- μάλλον σε
μία από τις μη επαρκείς κλίνες των
ΜΕΘ. Ποιο είναι, λοιπόν, το υγειονομικό στοίχημα; Να μην συμπέσει η «ουρά» των νοσούντων από κοινή γρίπη
με την κορυφή της καμπύλης των
κρουσμάτων κορονοϊού που αναμένεται να πιάσουν ταβάνι τις επόμενες δύο
με τρεις εβδομάδες.

Θα αντέξει το σύστημα;
Ο φόβος είναι υπαρκτός και δεν είναι
μόνο ελληνικός. Επιστήμονες από όλο
τον κόσμο εκφράζουν τις ανησυχίες
τους ότι η μαζική εκδήλωση του κορονοιού, σε συνδυασμό με τα κρούσματα
της κοινής γρίπης θα φτάσουν τα νοσοκομειακά συστήματα στα όριά τους.
Η υπερφόρτωση των συστημάτων υγείας θα οδηγήσει σε έλλειψη κλινών
και νοσηλεία των ασθενών στους διαδρόμους, στην υπερκόπωση μέχρι ε-

ξάντληση του νοσηλευτικού προσωπικού, με μεγάλες πιθανότητες να νοσήσει ένα μεγάλο τμήμα του, και το κυριότερο θα αναγκάσει τους γιατρούς να επιλέγουν πλέον ποιος ασθενής θα λάβει οξυγόνο και ποιός θα πεθάνει.



ΣΤΑ 11 ΤΑ «ΟΡΦΑΝΑ»
ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΠΟΥ
ΦΟΒΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ

Υπό αυτό το πρίσμα, αυτό που μέχρι
χθες το απόγευμα ήταν πληροφορία ότι δηλαδή έρχεται καθολικό λουκέτο σε
κάθε κοινωνική-εμπορική δραστηριότητα έγινε σε μεγάλο βαθμό πραγματικότητα, καθώς η κυβέρνηση αποφάσισε τη σχεδόν καθολική αναστολή λειτουργίας σε εμπορικές δραστηριότητες
που σχετίζονται με υπερσυγκέντρωση
πολιτών. Συγκεκριμένα κλείνουν:
• Εμπορικά κέντρα
• Μπαρ, καφέ και καφετέριες
• Όλοι οι χώροι εστίασης εκτός από delivery και τα take away
• Οι αθλητικές εγκαταστάσεις εκτός
από τους ανοιχτούς χώρους
• Τα μουσεία, οι βιβλιοθήκες, τα
γυμναστήρια, ακόμη και τα κέντρα αισθητικής.
Πρόκειται επί της ουσίας για μέτρα
που τοποθετούνται ένα σκαλί πίσω από
αυτά που εφαρμόζονται τώρα στη Ιταλία, καθώς ανοιχτά θα παραμείνουν
στην Ελλάδα (σ.σ. και αυτά μέχρι νεοτέρας) μόνο τα καταστήματα τροφίμων,
οι φούρνοι, οι ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας και τα φαρμακεία. Θυμίζεται ότι
στη γειτονική χώρα λειτουργούν αυτή
τη στιγμή μόνο τα φαρμακεία και τα
σούπερ μάρκετ.
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• Η τήρηση των κανόνων υγειονομικής ασφάλειας
δεν επαφίεται απλώς στον πατριωτισμό των Ελλήνων
• Πρώτη σύλληψη φροντιστηριάρχη στα Γιάννενα
Πολλά κείμενα γράφτηκαν όλες τις προηγούμενες ημέρες
για τον… καρναβαλικό τράχηλο του Έλληνος που ζυγό απαγορεύσεων –έστω κι αν πρόκειται για τη διαφύλαξη της υγείας του– δεν υπομένει. Είναι
η ίδια η πραγματικότητα, όμως,
που βάζει στο τραπέζι το πώς
μια συντεταγμένη πολιτεία συνετίζει τους πολίτες που δεν
πειθαρχούν χωρίς να καταπατήσει βασικά ατομικά δικαιώματα, ειδικά όταν το διακύβευμα είναι τόσο κρίσιμο.
Του Νίκου Τσαγκατάκη
ο θέμα μόνο θεωρητικό
δεν είναι. Άρχισε, μάλιστα, να γίνεται πολύ…
πρακτικό όταν ο δήμαρχος
Πύργου, Παναγιώτης Αντωνακόπουλος, κατήγγειλε δημοσίως ότι συμπολίτες του στους οποίους είχαν δοθεί οδηγίες να παραμένουν σε κατ’ οίκον περιορισμό και να

Τ

Όπου δεν πίπτει…
γιατρός, πίπτει Θέμιδα
αποφεύγουν τις επαφές, λόγω κορωνοϊού, κυκλοφορούσαν ελεύθερα
στην πρωτεύουσα και σε κωμοπόλεις
του νομού Ηλείας, επισημαίνοντας
παράλληλα «την ανυπαρξία κάποιας
αρχής η οποία να είναι υπεύθυνη για
την τήρηση της καραντίνας».
Η αλήθεια είναι ότι ο νομοθέτης έχει προνοήσει για τέτοιου είδους έκτακτες περιστάσεις και ακριβώς αυτές τις πρόνοιες του άρθρου 285 του
Ποινικού Κώδικα επικαλέστηκε η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, η οποία
απέστειλε εγκύκλιο προς όλους τους
εισαγγελείς της χώρας, ζητώντας την
άμεση επέμβασή τους όταν διαπιστώνεται παραβίαση των μέτρων για

την αποτροπή εξάπλωσης του κωρονοϊού.
Πρόβλεψη μέχρι
και για ισόβια!
Στο «επίδικο» άρθρο του Ποινικού
Κώδικα (Ν. 4619/2019), που επιγράφεται «Παραβίαση μέτρων για την
πρόληψη ασθενειών» και το οποίο περιγράφει τις συνέπειες που θα υποστούν οι απείθαρχοι στα περιοριστικά μέτρα πολίτες, οι «καμπάνες» ξεκινούν από την επιβολή προστίμου
και φτάνουν ως και την ισόβια κάθειρξη. Συγκεκριμένα προβλέπεται:
1] Όποιος παραβιάζει τα μέτρα
που έχει διατάξει ο νόμος ή η αρμό-

δια αρχή για να αποτραπεί η εισβολή ή η διάδοση μιας μεταδοτικής ασθένειας τιμωρείται: α) με φυλάκιση
έως 3 έτη ή χρηματική ποινή αν από
την πράξη μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος για ζώα, β) με φυλάκιση και χρηματική ποινή αν από την
πράξη μπορεί να προκύψει κίνδυνος
μετάδοσης της ασθένειας σε αόριστο
αριθμό ανθρώπων.
2] Αν η παραβίαση είχε ως αποτέλεσμα μεταδοθεί η ασθένεια σε
ζώα, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον 3 ετών και χρηματική ποινή, και
αν είχε ως αποτέλεσμα να μεταδοθεί
σε άνθρωπο, επιβάλλεται κάθειρξη
έως 10 έτη.
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3] Αν η παραβίαση είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο άλλου, επιβάλλεται
κάθειρξη τουλάχιστον 10 ετών και αν
προκλήθηκε ο θάνατος μεγάλου αριθμού ανθρώπων, το δικαστήριο
μπορεί να επιβάλει ισόβια κάθειρξη.
4] Όποιος στις περιπτώσεις της
παραγράφου 1 παραβιάζει τα μέτρα
από αμέλεια, τιμωρείται: α) στην περίπτωση του στοιχείου α΄ με χρηματική ποινή ή παροχή κοινωφελούς
εργασίας, και β) στην περίπτωση του
στοιχείου β΄ με φυλάκιση έως 2 έτη ή
χρηματική ποινή.
Τι λέει με απλά λόγια ο νόμος; Ότι
όποιος δεν αγνοήσει την ατομική ευθύνη του και παραβιάσει τα μέτρα που
διέταξε το κράτος για να αποτρέψει τη
μετάδοση του κορωνοϊού και από αυτή του την παραβίαση μεταδοθεί ο ιός
σε άνθρωπο, τιμωρείται με ποινή καθείρξεως μέχρι δέκα έτη. Και για να
μην υπάρχει αμφιβολία ότι ο νόμος
θα τηρηθεί απαρέγκλιτα, το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης (12/3)
συνελήφθη στα Ιωάννινα έπειτα από
σχετική καταγγελία ο ιδιοκτήτης ενός
φροντιστηρίου μέσης εκπαίδευσης ο
οποίος «έσπασε» την απαγόρευση και
παρέδιδε μαθήματα.
Για την ιστορία ας καταγραφεί, τέλος, ότι η επίμαχη διάταξη του νέου
Ποινικού Κώδικα που ψηφίστηκε τον
προηγούμενο Ιούνιο είναι ακριβώς
η ίδια με τη νομοθετική πρόβλεψη
που υπήρχε και στον παλαιότερο
Ποινικό Κώδικα. Και η αναφορά έχει την αξία της ειδικά σε περιόδους
σαν κι αυτή, όπου οι θεωρίες συνωμοσίας περί κατασκευασμένου ιού εξαπλώνονται γρηγορότερα κι από τα
κρούσματα στην Ιταλία.
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Στα… όπλα το σχέδιο «ΑΡΤΕΜΙΣ»

την ενεργοποίηση ενός τριγώνου που στις τρεις κορυφές του
έχει αντίστοιχα το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, τη
Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και το Συντονιστικό
Κέντρο Πυροσβεστικής και θα είναι επιφορτισμένο με τη διαχείριση –σε επιχειρησιακό επίπεδο– της υγειονομικής κρίσης που ενέσκηψε στη χώρα λόγω κορωνοϊού προχωράει η κυβέρνηση. Το
σχέδιο έχει το κωδικό όνομα «Άρτεμις» και το έφερε στο φως της
δημοσιότητας χθες Παρασκευή ο ρεπόρτερ Γιώργος Σουλιώτης
για λογαριασμό της εφημερίδας «Καθημερινή».
Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, τα τρία επιχειρησιακά κέντρα θα βρίσκονται το πρώτο στη λεωφόρο Αλεξάνδρας
στο κτίριο όπου εδρεύει η ΓΑΔΑ, το δεύτερο στο Χαλάνδρι που
βρίσκεται στο Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο του Πυροσβεστικού
Σώματος, και το τρίτο στη λεωφόρο Κατεχάκη στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Σ

Τι θα κάνει το κάθε κέντρο
Βάσει του υπάρχοντος σχεδιασμού, το κάθε επιχειρησιακό κέντρο
αναλαμβάνει και μία ξεχωριστή αποστολή. Ειδικότερα:

25η η Ελλάδα στην
black list του κορωνοϊού

α) Η ομάδα στη ΓΑΔΑ θα διαθέτει
δύναμη 150 αστυνομικών και πυροσβεστών και θα λειτουργεί ως «κέντρο ιχνηλάτησης», αναλαμβάνοντας
τον εντοπισμό των επαφών από τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ώστε στην
συνέχεια να ληφθούν τα απαραίτητα
μέτρα καραντίνας.
β) Το κέντρο επιχειρήσεων στο Ενιαίο Συντονιστικό της Πυροσβεστικής επιφορτίζεται με τον ρόλο του
«κέντρου ενημέρωσης». Στελεχώνεται από 70 αξιωματικούς της Πυροσβεστικής, που παρακολούθησαν ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Οι εν
λόγω αξιωματικοί θα επικοινωνούν
με άτομα από το περιβάλλον ασθενών με κορωνοϊό δίνοντάς τους οδηγίες για την τήρηση της καραντίνας.
γ) Το κέντρο του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη βρίσκεται
για την ώρα στα σκαριά και εφόσον ενεργοποιηθεί θα υποδέχεται
τις πληροφορίες για την εξάπλωση της πανδημίας και για τις ενέργειες των αρμόδιων φορέων, ασκώντας γενικό εποπτικό ρόλο.
Επικεφαλής θα τεθούν ο υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και ο
γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς.
Στο σχέδιο «Άρτεμις» προβλέπεται επίσης η δυνατότητα δημιουργίας υπαίθριων ή και πλωτών νοσοκομείων, σε περιοχές όπου
τα κρούσματα είναι πολλαπλάσια των διαθέσιμων κλινών σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.
Σημειώνεται ότι προκειμένου να διευκολυνθεί η συγκεκριμένη
διαδικασία, στο άρθρο 19 της νέας Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου προβλέφθηκε η άρση των γενικών απαγορεύσεων που
αφορούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πολιτών. Με την πρόνοια αυτή, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας αποκτά
πρόσβαση μέσω του ΕΟΔΥ σε κομβικές υγειονομικά πληροφορίες
για τους νοσούντες από κορωνοϊό, όπως είναι ο τόπος κατοικίας, η
ηλικία και το φύλο τους, και διευκολύνεται η γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων.

Στην 25η θέση της άτυπης «μαύρης» λίστας με τα κρούσματα και τους
θανόντες από την πανδημία του κορωνοϊού φιγουράρει η Ελλάδα, με
τις τραγικές πρωτιές να μοιράζονται η Κίνα και η Ιταλία. Ειδικότερα:

ΛισΤα ΚΡουσΜαΤΩν

ΛισΤα θαναΤΩν

1] Κίνα (80.814)
2] Ιταλία (15.113)
3] Ιράν (10.075)
4] Νότια Κορέα (9.979)
5] Ισπανία (3.146)
6] Γαλλία (2.876)
7] Γερμανία (2.745)
8] ΗΠΑ (1.762)
9] Ελβετία (868)
10] Νορβηγία (800)
(…)
25] Ελλάδα (117)

1] Κίνα (3.177)
2] Ιταλία (1.016)
3] Ιράν (429)
4] Ισπανία (86)
5] Ν. Κορέα (67)
6] Γαλλία (61)
7] ΗΠΑ (41)

ασθενεισ
που εΧουν
αναΡΡΩσει
1] Κίνα - 64.199
2] Ιράν - 3.276
3] Ιταλία - 1.258
4] Ν. Κορέα - 510

θνΗΤοΤΗΤα
(αναλογία θανάτων
ανά διεγνωσμένο
κρούσμα)
1] Ιταλία - 6,7%
2] Ιράν - 4,25%
3] Κίνα - 3,93%
(*) Η Ν. Κορέα έχει την
καλύτερη επίδοση με
θνητότητα μόλις 0,8%.
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• Η παρέμβαση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την αναστολή του συμφώνου
σταθερότητας που θα επικυρωθεί τη Δευτέρα στο Eurogroup προσφέρει βαθιά ανάσα
στις χώρες και ζεστό χρήμα στις επιχειρήσεις

Το «Μερκελοκόριτσο»
σώζει την Ευρώπη
(πριν τη βουλιάξουν κορωνοϊός και Λαγκάρντ)
Ποιος θα περίμενε ότι ένα
στέλεχος που πανευρωπαϊκά έχει χαρακτηριστεί –
υποτιμητικά– ως «Μερκελοκόριτσο» θα έσπαγε το
σύμφωνο σταθερότητας
που η Γερμανίδα Καγκελάριος έχει αναγάγει σε ευαγγέλιο; Ουδείς, για να
πούμε και του στραβού το
δίκιο.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Κ

ι όμως, μπροστά στην
τρομακτική κρίση που
βιώνει η Ευρώπη –λόγω της ραγδαίας εξάπλωσης του κορωνοϊού– και σε οικονομικό επίπεδο, η
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έλαβε
μία ιστορική απόφαση αποδεικνύοντας πως διαφέρει πολύ από
τη μέντορά της και δείχνοντας ότι
διαθέτει ευελιξία, μία λέξη άγνωστη για την Άγκελα Μέρκελ.
Η πρώτη κίνηση της Κομισιόν,
η οποία θα επικυρωθεί στη συνεδρίαση του Eurogroup μεθαύριο
Δευτέρα, είναι η αναστολή (προσωρινή κατ’ αρχάς) των περιορισμών του Συμφώνου Σταθερότητας όσον αφορά την αντιμετώπιση
του κορωνοϊού. Σύμφωνα με αυτή, απελευθερώνονται οι δαπάνες
για την Υγεία, την κάλυψη αποζημιώσεων, ανεργίας, ενίσχυσης επιχειρήσεων και ειδικά των ΜμΕ
που πλήττονται οριζόντια. Κάτι που
σημαίνει ότι τα κράτη-μέλη είναι ελεύθερα να χρησιμοποιήσουν
κονδύλια και για να μπορέσουν να
αντιμετωπίσουν την υγειονομική
πυρηνική βόμβα του κορωνοϊού,
αλλά και για να ενισχύσουν την αγορά με ζεστό χρήμα, δίχως τους

περιορισμούς που προβλέπονται
από το Σύμφωνο Σταθερότητας.
Κάτι που ζητούσαν οι περισσότερες χώρες-μέλη της Ε.Ε., αλλά η
Γερμανία έδειχνε άτεγκτη.
Το Κολέγιο των Επιτρόπων αποφάσισε τη διατύπωση της απόφασης, η οποία θα πάει τη Δευτέρα στους υπουργούς Οικονομικών, στη συνεδρίαση το
Eurogroup, για την τελική της έγκριση και ενεργοποίηση, προκειμένου να απελευθερωθεί κάθε
κυβέρνηση όσον αφορά την αντιμετώπιση των σχετικών δαπανών. Η ενεργοποίηση της συγκεκριμένης ρήτρας κατ’ αρχάς θα γίνει για την αντιμετώπιση των δαπανών που αφορούν στην Υγεία,
σε δεύτερο στάδιο και αφού αντιμετωπισθούν οι συνέπειες της
πανδημίας θα περάσουν και στο
επίπεδο της αντιμετώπισης της ύφεσης αφού αξιολογηθούν οι «ζημιές» και οι συγκεκριμένες ανάγκες στην οικονομία κάθε χώρας.
Το επείγον της απόφασης έγινε απολύτως σαφές από τη ραγδαία επέκταση του κορωνοϊού και τις ανεξέλεγκτες πλέον συνέπειές του
στο επίπεδο της οικονομίας.

Οι πρώτες ανακοινώσεις
Σημειώνεται ότι στην τηλεδιάσκεψη των ηγετών της Ε.Ε. την Τετάρτη για την αντιμετώπιση της έξαρσης της νόσου COVID-19, η Επιτροπή προανήγγειλε συντονισμό μεταξύ των κρατών-μελών,
της Επιτροπής και της ΕΚΤ, και εξήγγειλε δύο παρεμβάσεις. Η πρώτη αφορούσε στις κρατικές ενισχύσεις με στόχο αλλαγές ώστε
να μπορούν να εισρεύσουν στις επιχειρήσεις που τις χρειάζονται. Η
δεύτερη συνδεόταν με το αίτημα
για μεγαλύτερο δημοσιονομικό
χώρο. Η δήλωση της προέδρου
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ήταν σαφής: «Θα αξιοποιήσει πλήρως την
ευελιξία που παρέχει το Σύμφωνο
Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Τη Δευτέρα, θα υποβάλω συγκεκριμένες ιδέες ενώπιον του Eurogroup ώστε να αποσαφηνίσουμε τάχιστα τους κανόνες
του παιχνιδιού για τα κράτη μέλη».
Κάτι που έγινε, κι έτσι τη Δευτέρα
οι υπουργοί Οικονομικών θα επικυρώσουν αυτήν τη σημαντική απόφαση.
Η ελληνική πλευρά έχει ήδη ζητήσει αλλαγές στους δημοσιονομι-

κούς κανόνες που διέπουν όλα τα
κράτη-μέλη σε δύο τουλάχιστον επίπεδα: αναφορικά με το ύψος των
στόχων, αλλά και με την εξαίρεση
συγκεκριμένων δαπανών από τους
στόχους που θα διαμορφωθούν.
Η Ούρσουλα φεν ντερ Λάιεν,
πέρα από τις προτροπές για ταχεία
παρέμβαση στα υγειονομικά ζητήματα, στο επίπεδο της οικονομίας
ξεκαθάρισε ότι πρέπει να κινηθούμε τώρα, προκειμένου το σοκ να είναι όσο μικρότερο και πιο προσωρινό γίνεται. Οι χώρες πρέπει να
ενθαρρυνθούν να πάρουν όλα τα
απαραίτητα μέτρα για να προστατευτούν κλάδοι που απειλούνται
αλλά και πολίτες. «Προσφέρουμε μέγιστη ευελιξία σε επίπεδο κρατικής
βοήθειας και συμφώνου σταθερότητας», είπε η πρόεδρος της Κομισιόν, η οποία ανακοίνωσε ότι κινητοποιεί 37 δισ. ευρώ για την
παροχή ρευστότητας στις επιχειρήσεις. Όπως διευκρίνισε, οι πόροι προέρχονται κυρίως από προγράμματα συνοχής τα οποία δεν
προχωρούν και τώρα διατίθενται
για άμεση χρήση. Παράλληλα,
η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εγγυηθεί
επίσης τη χορήγηση 8 δισεκατομμυρίων ευρώ σε δάνεια προς
100.000 επιχειρήσεις για τη στήριξη του επιχειρηματικού τομέα.

Φοβήθηκε η Λαγκάρντ
Την ώρα που η Φαν ντερ Λάιεν επέδειξε ευελιξία, η Κριστίν Λαγκάρντ –αν και έμπειρη σε κρίσεις– δημιούργησε αναστάτωση με
την απόφασή της όχι για επίθεση,
αλλά για αμυντικά στάση. Η αδέξια,
κατά πολλούς, αντίδραση της Γαλλίδας διοικήτριας της ΕΚΤ, στην εξάπλωση της κρίσης του κορωνοϊού, προκάλεσε περαιτέρω αναστάτωση, παρά ηρέμησε την κατάσταση. Σε αντίθεση με τον προκάτοχό

της, τον Μάριο Ντράγκι.
Η ΕΚΤ ναι μεν παρέσχε νέα μέτρα στήριξης της οικονομίας της ευρωζώνης την Πέμπτη, αλλά η Λαγκάρντ τρόμαξε τις αγορές δηλώνοντας πως δεν είναι δουλειά της ΕΚΤ να βοηθήσει τις πληγείσες από
τον ιό χώρες που αντιμετωπίζουν
προβλήματα στις αγορές ομολόγων,
όπως η Ιταλία. Συν τοις άλλοις κράτησε αμετάβλητα τα επιτόκια, ενώ όλοι ανέμεναν μειώσεις. «Δεν είμαστε
εδώ για να συρρικνώσουμε τα spreads,
δεν είναι αυτή η λειτουργία και η αποστολή της ΕΚΤ. Υπάρχουν άλλα εργαλεία για αυτό και άλλοι δρώντες που
μπορούν πράγματι να χειριστούν αυτά
τα ζητήματα», απάντησε η Λαγκάρντ. Αργότερα με νέες ραδιοφωνικές
της δηλώσεις η Γαλλίδα προσπάθησε να ανακαλέσει την άποψή της, όμως ήταν ήδη αργά, καθώς υπήρξε
άμεσα ένα ισχυρό sell-off στα ιταλικά κρατικά ομόλογα. Όπως επισημαίνει το Reuters, οι πρόεδροι της
Ιταλίας και της Γαλλίας, φιλοευρωπαίοι και οι δύο, προχώρησαν σε
μια σπάνια κίνηση να ασκήσουν
κριτική στην ΕΚΤ, διότι απέτυχε να
δείξει αλληλεγγύη και δεν έκανε αρκετά για να στηρίξει την οικονομία.
Ο διευθυντής του Eurointelligence,
Βόλφρανγκ Μουνχάου, δήλωσε
πως «η γκάφα της Λαγκάρντ δεν διορθώνεται εύκολα διότι αποκαλύπτει ότι
προσεγγίζει τη θέση της με τη νοοτροπία
ενός δικηγόρου». Ορισμένοι πολιτικοί
και επενδυτές προχώρησαν και σε
συγκρίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τον προκάτοχο της Λαγκάρντ, Μάριο Ντράγκι, του οποίου η φράση «οτιδήποτε χρειαστεί» στο
απόγειο της κρίσης το 2012, έχει πιστωθεί με τη διάσωση του ευρώ.
«Μας λείπει ο Μάριο Ντράγκι», δήλωσε μέσω tweet ο πρώην πρόεδρος
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Αντόνιο Ταγιάνι.
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Το κλείσιμο των συνόρων
και η αποφασιστικότητα αστυνομίας και στρατού να
μην επιτρέψουν τη διέλευση των ορδών μεταναστών
που οδήγησε με κάθε τρόπο ο Ερντογάν στις Καστανιές του Έβρου, εκτόξευσε
τη δημοφιλία του Κυριάκου
Μητσοτάκη στα ύψη και
μετά από πάρα πολλά χρόνια οι θετικές γνώμες των
πολιτών υπερτερούν των
αρνητικών. Την ίδια ώρα,
όλοι οι ηγέτες της αντιπολίτευσης κινούνται στα ρηχά, με τον Αλέξη Τσίπρα να
βλέπει ακόμη και τους ψηφοφόρους του να επικροτούν την αποφασιστικότητα του Μητσοτάκη.
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• Εγκλωβισμένος ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ του
ρεαλισμού και των φωνών από το εσωτερικό του κόμματός
του που επιθυμούν πολιτική ανοιχτών συνόρων

Ταξίδι για τον Έβρο
ετοιμάζει ο Αλέξης
σμούς του πρωθυπουργού. Βέβαια
την ίδια ώρα που κατηγορεί τον κ.
Μητσοτάκη ότι ήρθε με μικρή βαλίτσα από το Βερολίνο, αποφεύγει να
μιλήσει για το τρομακτικό άδειασμα
των Βρυξελλών στον Ερντογάν, όπου ο Τούρκος πρόεδρος για πρώτη
φορά έφυγε από την πρωτεύουσα
του Βελγίου με κομμένα τα φτερά.

Του Μιχάλη Κωτσάκου

Υ

πό αυτό το πρίσμα, ο
αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει αποφασίσει να μεταβεί ο ίδιος στον Έβρο, στέλνοντας ως προπομπό
κομματικό κλιμάκιο υπό τους Πάνο Σκουρλέτη και Νίκο Τόσκα.
Το άσχημο είναι ότι οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ αντιμετωπίστηκαν
με δυσπιστία, κάτι που φάνηκε και
από το γεγονός ότι δεν δέχθηκε να
συναντηθεί μαζί τους ο μητροπολίτης Αλεξανδρούπολης Άνθιμος.
Αλλά και οι κάτοικοι στη μεθόριο
είναι πυρ και μανία με τα όσα δηλώνουν οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ, ειδικά με τον Γιώργο Βαρεμένο που είδε τις παράγκες των
ψαράδων και κυνηγών ως βίλες.
Και πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να
κινηθεί με βάση τα δύο καυτά θέματα της επικαιρότητας: αυτό της
αντιμετώπισης του κορωνοϊού, ειδικά τώρα που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τον κήρυξε ως
πανδημία, αλλά και τις εξελίξεις
στο μεταναστευτικό με τις αλλεπάλληλες τουρκικές προκλήσεις. Το
χειρότερο για την Κουμουνδούρου
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Εγκλωβισμός…

είναι ότι και στα δύο αυτά κρίσιμα
ζητήματα η κυβέρνηση ήταν προετοιμασμένη για να τα αντιμετωπίσει. Και οι φωνές των ΣΥΡΙΖΑίων
για ακροδεξιούς που αντικαθιστούν το κράτος και η απαίτηση από τη Νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ και
τους «Δικαιωματιστές» για να επιτραπεί η είσοδος σε όλους τους μετανάστες, μάλλον εκνευρίζουν ακόμη και τους ψηφοφόρους.
O πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ διαπίστωσε πως το κλείσιμο των συνό-

ρων στον Έβρο μπορεί να επιφέρει
σημαντική ζημιά στο κόμμα. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις, που δείχνουν τη στήριξη της κοινής γνώμης
στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία του
Μαξίμου, επέβαλαν να επιδείξει
προσαρμοστικότητα στις εξελίξεις.
Πριν φθάσει στα όρια της πολιτικής
αυτοχειρίας και δημοσκοπικής καθίζησης, ο κ. Τσίπρας πήρε μια ξεκάθαρη θέση, η οποία (όπως λένε οι
συνεργάτες του) τον νομιμοποιεί
πλέον να ασκεί κριτική στους χειρι-

Παρά το γεγονός ότι από την Κουμουνδούρου διαρρέουν πως έχουν
κάνει στροφή στον ρεαλισμό, όλα
δείχνουν πως βρίσκονται σε ιδεολογικό αδιέξοδο με αφορμή το μεταναστευτικό-προσφυγικό. Στον
ΣΥΡΙΖΑ ισχυρίζονται πως η διαχωριστική γραμμή προόδου που
υψώνει ο Αλέξης Τσίπρας θα λειτουργήσει ως αντίδοτο στη νεοφιλελεύθερη δεξιά του Κυριάκου
Μητσοτάκη. Κι επιμένουν παρά
το γεγονός ότι τα πλήγματα κατά
του ΣΥΡΙΖΑ είναι αλλεπάλληλα,
καθώς ακόμη και οι ψηφοφόροι
του βρίσκονται απέναντι.
Σύμφωνα με την έρευνα της
Opinion Poll, το 90% των ερωτηθέντων συμφωνεί με το κλείσιμο
των συνόρων. Ειδικότερα δε το
77,3% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ τοποθετείται θετικά για την
επιλογή Μητσοτάκη. Το ακόμα

πιο ανησυχητικό για τον ΣΥΡΙΖΑ
στοιχείο είναι το γεγονός ότι περίπου οι τρεις στους τέσσερις ψηφοφόρους του (δηλαδή περίπου το
75%) αποδέχονται και τη ρητορική της κυβέρνησης που εμφανίζει
τους πρόσφυγες ως «ασύμμετρη απειλή που χρησιμοποιεί ο Ερντογάν
εναντίον της Ελλάδας». Ακόμα και
με την παρουσία των Ευρωπαίων
αξιωματούχων στον Έβρο, όπου ο
ΣΥΡΙΖΑ ανέγνωσε ως φιέστα και
τις διακηρύξεις τους ως ευχολόγια
χωρίς αντίκρισμα, οι μισοί ψηφοφόροι του έχουν διαφορετική άποψη. Ουσιαστικά κατά 51% κλείνουν στο να πιστώνουν ως επιτυχία του Κυρ. Μητσοτάκη την παρουσία της ηγεσίας της Ε.Ε. στα ελληνοτουρκικά σύνορα στον Έβρο.
Και την ίδια ώρα ο Αλ. Τσίπρας
καλείται από τη μία να επιδείξει
ρεαλισμό και από την άλλη να διατηρήσει μια ρητορική περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ακόμη και η
ρητορική των πρώτων ημερών για
τις ευθύνες της Ε.Ε. μάλλον μικρή
αξία έχουν, καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ και ο
πρόεδρός του θα πρέπει να απαντήσουν πειστικά πώς θα διαχειριστούν τα πράγματα ως κόμμα εξουσίας μέσα σε αυτό το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Και προς το παρόν δεν
έχουν απάντηση.

Ονειρεύονται «Δημοκρατικό Μέτωπο», αλλά ανταπόκριση… μηδέν
την Κουμουνδούρου, πάντως, είναι αποφασισμένοι να επιμείνουν στη ρητορική για ακροδεξιά στοιχεία που υποκαθιστούν το κράτος σε
νησιά και Έβρο. Γι’ αυτό, λοιπόν, τον λόγο έχουν στα
σχέδια τη δημιουργία ενός «Δημοκρατικού Μετώπου» ενάντια στην ακροδεξιά, τον ρατσισμό, τον εθνικισμό, αλλά και τον διχασμό, που όπως επισημαίνουν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ δημιουργεί η κυβέρνηση.
Και με αυτό το μέτωπο ελπίζουν ότι θα ψήσουν το
ΚΙΝΑΛ, το ΚΚΕ και το ΜέΡΑ 25 να τους ακολουθήσουν. Μάλιστα, κάποιοι που διατηρούν ανοιχτούς

Σ

τους διαύλους με τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης μεταφέρουν τη γνώμη του κ. Τσίπρα για την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό: «Αντί να κάνει Συμβούλιο Αρχηγών για το προσφυγικό, αντί να διαβουλευτεί με την αντιπολίτευση ώστε να υπάρξει συναίνεση για το μείζον θέμα, αλλά και τα όσα έρχονται στα
ελληνοτουρκικά, προτιμάει να ανασύρει από τις εμφυλιοπολεμικές περιόδους επιχειρήματα κατά του ΣΥΡΙΖΑ και του αρχηγού του».
Το στίγμα των προθέσεων της Κουμουνδούρου έδωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Αλέξης

Χαρίτσης, που δήλωσε χαρακτηριστικά: «Σε κάθε περίπτωση, η δημοκρατική πλειοψηφία του λαού μας
δεν θα επιτρέψει μια εθνική κρίση να εξελιχθεί σε εσωτερική τραγωδία για τη Δημοκρατία και τη χώρα».
Το κακό για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι άλλη μία πρωτοβουλία, όπως αυτή για το «Δημοκρατικό Μέτωπο»,
δεν βρήκε ανταπόκριση, καθώς τόσο το ΚΙΝΑΛ, όσο και το ΚΚΕ αφενός έχουν τη δική τους οπτική γωνία στο θέμα, αφετέρου δεν επιθυμούν να φωτογραφηθούν κάτω από την ίδια ομπρέλα με τον ΣΥΡΙΖΑ.
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«Κέρδισε» μια θέση ο κ. Μίμης…
(στο εδώλιο του Ειδικού Δικαστηρίου)
Εν αρχή ην ο λόγος!!! Όχι,
δεν θα κάνουμε διατριβή
σε εκκλησιαστικό κείμενο.
Έχουμε τον «λόγο» – κατάθεση του επιχειρηματία
Σάμυ Μιωνή στην Προανακριτική Επιτροπή της
Βουλής.

Ε

κεί μίλησε για τα ραντεβού στο Μαξίμου και
για τους «νταλαβεριτζήδες» υπουργούς –Νίκο
Παππά και Δημήτρη
Παπαγγελόπουλο– για λογαριασμό του εκδότη Φιλιππάκη.
Εκτός από τα απίστευτα που είπε –για «έξοδα», για «αποζημιώσεις» κ.λπ.–, υπήρξε και υπαινιγμός ότι η συζήτηση έχει καταγραφεί και σε κασέτα…
Αν ισχύει η πληροφορία, τότε
θα έχουμε γλέντια στην Προανακριτική αλλά και στο διαδίκτυο όπου τα likes θα ξεπεράσουν τον
πληθυσμό της Ελλάδας.
Τη… σκυτάλη ενώπιον της
Προανακριτικής Επιτροπής πήρε
ο Νίκος Παππάς που «κατέταξε»
τον Σάμυ Μιωνή στην κατηγορία
των αξιωματούχων Ισραηλινής
κυβέρνησης, ενώ επιβεβαίωσε τη
συνάντηση με τον επιχειρηματία
στο Μαξίμου παρουσία και των Δ.
Παπαγγελόπουλου και Φιλιππάκη, προσπαθώντας μάλιστα να
εμπλέξει και τον Αντώνη Σαμαρά
για δήθεν παρέμβασή του στη διένεξη Μιωνή - Φιλιππάκη.

«Εκβιάστηκα από
εγκληματική συμμορία»
Η απάντηση Μιωνή στις 10/3,

• Μιωνής, Παππάς και Τζανακόπουλος στέλνουν «πεσκέσι» τον
Παπαγγελόπουλο στο Ειδικό Δικαστήριο, αφού η διεύρυνση του
κατηγορητηρίου για την υπόθεση Novartis είναι πλέον μονόδρομος…
μέσω υπομνήματος, στην Προανακριτική ήταν καταλυτική!!!
Αρνήθηκε οποιαδήποτε συμμετοχή της Ισραηλινής κυβέρνησης
και διέψευσε ότι υπήρξε ποτέ αξιωματούχος αυτής.
Προχώρησε όμως και παρακάτω ότι:
«Η μοναδική Αλήθεια, την οποία
θεσμικώς κατήγγειλα ενώπιον των Ελληνικών Εισαγγελικών Αρχών, είναι
ότι εκβιάστηκα από τον κ. Παπαγγελόπουλο και την εγκληματική του
συμμορία, προκειμένου να πληρώσω
350.000 ευρώ, για να παύσουν οι

ποινικές διώξεις εναντίον μου και να
ακυρωθούν τα παράνομα εντάλματα
συλλήψεως του Αγγέλου Μεταξά, που
οι ίδιοι είχαν στήσει, με τη συνεργασία επίορκων κρατικών λειτουργών. Ο
δε κ. Παπαγγελόπουλος, παρουσία
του κ. Νίκου Παππά, απαίτησε να
πληρώσω “έξοδα” του κ. Φιλιππάκη
και όχι “δικαστικά έξοδα”, όπως ψευδώς και τεχνηέντως αναφέρθηκε. “Έξοδα”, τα οποία δεν όφειλα και για τα
οποία δεν υπήρχε ουδείς νόμιμος τίτλος. Η λέξη “δικαστικά” έξοδα, ουδέποτε αναφέρθηκε από κανέναν σε όλη
τη συνάντηση. Μάλιστα, ο κ. Παπαγ-

γελόπουλος, στην κρίσιμη συνάντηση της 10ηςΜαρτίου 2016, πέραν από τα παραπάνω “έξοδα που δημιούργησα” στον κ. Φιλιππάκη, ζήτησε
και εγγυήσεις, τις οποίες ο κ. Νίκος
Παππάς δεσμεύτηκε ότι θα παράσχει».

«Ο κ. Παππάς ήθελε να
εμπλέξει πολιτικά τον κ.
Παπασταύρου»
«Ο κ. Παππάς ενώ είχε καταλάβει ότι
ο κ. Σταύρος Παπασταύρου ήταν αθώος, ήθελε να εκμεταλλευτεί για πολιτικούς λόγους την υπόθεσή του. Ό-

πως, μάλιστα, του είχε πει χαρακτηριστικά, it’sjustpolitics».

«Ποτέ δεν συνάντησα τον
Σαμαρά»
«Τέλος, επειδή πολύς λόγος και παραπληροφόρηση έλαβε χώρα, σχετικά με την δικαστική “συμφωνία συμβιβασμού”, που πραγματοποιήθηκε
το έτος 2013 μεταξύ εμού και των Φιλιππάκη και Τάρκα, θα ήθελα να τονίσω –για άλλη μια φορά– τα εξής:
»Τον κ. Σαμαρά δεν τον συνάντησα
ποτέ, ούτε του μίλησα ποτέ όσο ήταν
Πρωθυπουργός. Ούτε στο Μέγαρο
Μαξίμου πάτησα ποτέ το πόδι μου,
ούτε για ένα δευτερόλεπτο. Αυτονοήτως, ο κ. Σαμαράς ποτέ δεν μεσολάβησε μεταξύ εμού και του κ. Φιλιππάκη, προκειμένου να επέλθει ο οποιοσδήποτε συμβιβασμός. Οποιαδήποτε, λοιπόν, προσπάθεια “συμψηφισμού” του δικαστικού συμβιβασμού του 2013, με τις εκβιαστικές ενέργειες των ετών 2016-2018, όπως
αναλύθηκαν στην Επιτροπή Σας και
αναφέρθηκαν επισταμένως στην από
25.02.2020 και με ABM: Ε 20/1111
μήνυσή μου, γίνεται ελλείψει επιχειρημάτων και είναι δείγμα πανικού εκ
μέρους των μηνυομένων».

Αναλύσεις και
συμπεράσματα
Αν κάποιος προσπαθήσει να βάλει σε κάποια λογική σειρά τα πα-
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ραπάνω –«κουσούρι» το οποίο
διακρίνει την έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση της «Α»–, τα συμπεράσματα είναι αρκούντως κατατοπιστικά.
Ο Ν. Παππάς στη Βουλή απέφυγε να απαντήσει σε καίρια ερωτήματα. Παραδέχθηκε βέβαια πως
στο συμφωνητικό Μιωνή - Φιλιππάκη του 2013 «δεν υπάρχει
κάτι επιλήψιμο», δικαιώνοντας απόλυτα τον Αντώνη Σαμαρά. Σε
σύγκριση της συμφωνίας Μιωνή
- Φιλιππάκη 2013 και 2018 τόνισε πως στη συμφωνία του 2018
«υπάρχουν εδάφια που προκαλούν προβληματισμό». Άρα ουσιαστικά αποδυνάμωσε τον ισχυρισμό του ΣΥΡΙΖΑ ότι οι δύο παρεμβάσεις είναι ίδιες. Είναι επίσης
σημαντικό το γεγονός ότι αποδόμησε τον Παπαγγελόπουλο ως
προς τις συναντήσεις που είχαν με
τον Μιωνή, αφού απέφυγε να απαντήσει αν είναι σωστό και ηθικό αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης να κάνει λόγο για χρήματα
και έξοδα. Για την δημοσιογράφο
κ. Παπαδάκου είπε πως την έχει
δει μόνο μια φορά ενώ παραδέχτηκε πως είχε συχνές συναντήσεις με τον Φιλιππάκη. Στην ερώτηση «πώς συνεργαστήκατε με έναν σκληρό δεξιό εκδότη που εκδίδει τα βιβλία του Παπαδόπουλου» απέφυγε να απαντήσει. Ο
πρώην Υπουργός Επικρατείας και
στενός συνεργάτης του κ. Τσίπρα

είναι πλέον σοβαρά εκτεθειμένος.
Κι αυτό διότι στο γραφείο του στο
Μέγαρο Μαξίμου έγινε συνάντηση μεταξύ του ίδιου, του κ. Παπαγγελόπουλου και του κ. Μιωνή κατά την οποία ο επιχειρηματίας κ. Μιωνή –όπως καταγγέλλει–
υπέστη εκβιασμό και του ζητήθηκαν χρήματα από τον Παπαγγελόπουλο.
Από μόνη της μια τέτοια συνάντηση, και μάλιστα στο Μέγαρο Μαξίμου ενός υπουργού
Επικράτειας κι ενός αναπληρωτή υπουργού Δικαιοσύνης με έναν επιχειρηματία, για εκκρεμείς δικαστικές του υποθέσεις,
αποτελεί αντιθεσμική και επιλήψιμη πράξη. Τα νταραβέρια
με επιχειρηματίες προς διευθέτηση προσωπικών τους ιδιωτικών υποθέσεων, που εκκρεμούν στη Δικαιοσύνη δεν εμπίπτουν βεβαίως στα καθήκοντα
υπουργών. Το τι ακριβώς συνέβη σε αυτή τη συνάντηση και
ποιοι άλλοι ενεπλάκησαν θα
διερευνηθεί από τη Δικαιοσύνη, αν κ. Μιωνή έχει καταθέσει
μήνυση, και από την Προανακριτική. Εγείρεται όμως, κάθε
φορά που προκύπτουν νέες αποκαλύψεις ένα εύλογο ερώτημα. Δεν ήξερε τίποτα για όλα
αυτά ο κ. Τσίπρας, όταν μάλιστα αυτές οι συναντήσεις γίνονταν δίπλα από το πρωθυπουργικό του γραφείο;

Η ΑΠΟΨΗ

Μετά τα παραπάνω, αντιλαμβάνεται και ο πλέον αδαής ότι
η διεύρυνση του κατηγορητηρίου για έρευνα της Βουλής, σχετικά με τις καταγγελίες Μιωνή
για τον κ. Παπαγγελόπουλο –
και όχι μόνο…–, αποτελεί πλέον μονόδρομο.

Τζανακόπουλος: «Πήγα
στον Άρειο Πάγο με
εντολή Τσίπρα»
Ο πρώην Υπουργός Επικράτειας
και εκπρόσωπος της Κυβέρνησης
Τσίπρα, κ. Τζανακόπουλος, κλήθηκε να καταθέσει για το γεγονός
ότι στις 5 Φεβρουαρίου του 2018
πήγε στον Άρειο Πάγο, ως μη όφειλε εκ της θέσεώς του, για να ενημερωθεί, υποτίθεται, σχετικά με την
υπόθεση Novartis. Την επόμενη
μέρα ο Άρειος Πάγος παρέδωσε
τον φάκελο της δικογραφίας στη
Βουλή, όπου υπήρχαν κατηγορίες
για δέκα πολιτικά πρόσωπα και όχι
για τον ενδέκατο που περιλαμβανόταν στην αρχική δικογραφία, τον
κ. Κουρουμπλή, που, όλως τυχαίως, ήταν μέλος της Κυβέρνησης
Τσίπρα. Επρόκειτο για μια απολύτως αντιθεσμική- αντιδημοκρατική
ενέργεια, που έγινε για να στηριχθεί η άθλια σκευωρία που είχε
στηθεί από το παρακρατικό σύστημα Παπαγγελόπουλου. Σύμφωνα
με πληροφορίες στην κατάθεσή
του, ο Δ. Τζανακόπουλος ισχυρίστηκε πως επισκέφτηκε τον Άρειο

Πάγο, κατόπιν εντολής του κ. Τσίπρα, προκειμένου να ενημερωθεί
για την ύπαρξη φακέλου που επρόκειτο να σταλεί στη Βουλή και αφορούσε κατηγορίες για πολιτικά
πρόσωπα σχετικά με την υπόθεση
Novartis. Εκτός αυτού, ο κ. Τζανακόπουλος υποστήριξε ότι η ηγεσία τής τότε κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ
ήταν ενήμερη για τις δηλώσεις που
θα παραχωρούσε ο Δ. Παπαγγελόπουλος περί «του μεγαλύτερου
σκανδάλου από συστάσεως του ελληνικού κράτους».
Με την κατάθεσή του αυτή ο Δ.
Τζανακόπουλος ρίχνει ουσιαστικά την ευθύνη, για την παρέμβαση
που έγινε στη Δικαιοσύνη, στον ίδιο τον κ. Τσίπρα και παραδέχεται πως η ηγεσία της τότε κυβέρνησης γνώριζε για τις ενέργειες Παπαγγελόπουλου, όπως και ότι είχε πλήρη γνώση του περιεχομένου
του φακέλου που επρόκειτο να
σταλεί στη Βουλή με κατηγορίες εναντίον 10 κορυφαίων πολιτικών.
Ο κ. Τζανακόπουλος, όπως
και ο κ. Παππάς, στην κατάθεσή του –που είπε ότι ήταν εν
γνώσει Τσίπρα η συνάντηση με
Μιωνή και Παπαγγελόπουλο–
έδειξαν να είναι και οι δύο σε
δύσκολη θέση, με έκδηλη την
ανησυχία τους από την έκβαση
των καταθέσεων στην Προανακριτική. Προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα
και στην προσπάθειά τους αυτή εκθέτουν τον κ. Τσίπρα, του
οποίου και οι δύο υπήρξαν στενοί συνεργάτες.

Ο ένας «δίνει» τον
άλλον για να γλιτώσει…
Με όλα τα παραπάνω εύλογα προκύπτει το ερώτημα για πιθανή εμπλοκή του Αλέξη Τσίπρα. Ουσιαστικά, για να δανειστούμε τον
συλλογισμό του Γιάννη Πρετεντέρη στα «Νέα», το συμπέρασμα που
βγαίνει είναι: Ή τους έχει ξεφύγει η υπόθεση και ο καθένας
«δίνει» τον διπλανό του για να
σώσει τον εαυτό του, ή προσπαθούν να εμπλέξουν τον Τσίπρα
μήπως και σωθούν όλοι μαζί.

Και αυτό γιατί:
1] ΠΡΩΤΑ Ο ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ «έδωσε» τον Παππά
στην υπόθεση Μιωνή. Ύστερα ο
Παππάς «έδωσε» (πιο κομψά…)
τον Παπαγγελόπουλο για την ίδια
υπόθεση.
2] ΜΕΤΑ Ο ΠΑΠΠΑΣ «ΚΑΡΦΩΣΕ» τον Τσίπρα ότι εκείνος του είπε να ασχοληθεί με τον Μιωνή
διότι του το ζήτησαν οι Ισραηλινοί
όταν επισκέφθηκε το Ισραήλ.
3] Ο ΜΙΩΝΗΣ ΟΜΩΣ ΔΙΑΨΕΥΔΕΙ ότι οι Ισραηλινοί ασχολήθηκαν με την περίπτωσή του.
4] Ο ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΡΦΩΣΕ κι αυτός τον Τσίπρα. Δήλωσε ότι «μετά από εντολή του πρω-
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θυπουργού πήγα στον Άρειο Πάγο» στις 5/2/2018.
ΓΙΑΤΙ ΠΗΓΕ; «Έπρεπε να υπάρχει επίσημη ενημέρωση της
κυβέρνησης». Και πρόσθεσε: «Αν
υπήρχε φάκελος μάθαμε, τίποτα
άλλο (…) ο πρωθυπουργός έπρεπε να έχει ενημερώσει αν υπάρχει
τέτοιος φάκελος».
Δηλαδή, ο πρωθυπουργός
πρέπει να ενημερώνεται για
ποινικές δικογραφίες που δεν
είναι δουλειά του;
Ο ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΙΠΕ:
«Η συνάντηση ήταν διαδικαστική
και κράτησε μόλις πέντε λεπτά».
ΤΟ ΙΔΙΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΟΜΩΣ
γίνεται σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου από την οποία εξερχόμενος
ο Παπαγγελόπουλος δηλώνει ότι
«είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο από συστάσεως του ελληνικού κράτους».
Ο ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ πως για τη δήλωση
αυτή «είχε ενημερωθεί ο πρωθυπουργός».
ΠΡΑΓΜΑ ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ότι ο πρωθυπουργός συμφωνούσε με την εκτίμηση. Διότι αν
διαφωνούσε αποκλείεται να άφηνε τον υπουργό του να λέει
τέτοια πράγματα.
ΑΠΟΡΙΑ. Αφού κανείς δεν
γνώριζε τη δικογραφία σε σημείο που ο πρωθυπουργός έστειλε τον Τζανακόπουλο στον
Άρειο Πάγο να ενημερωθεί κι
αφού ο Τζανακόπουλος ενημερώθηκε μόνο διαδικαστικά και
για πέντε λεπτά, τότε πώς ήξεραν πέντε ώρες αργότερα ότι είχαμε να κάνουμε με «το μεγαλύτερο σκάνδαλο»;
ΤΟ ΗΞΕΡΕ Ο ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ; Τότε γιατί δεν ρώτησαν
τον Μίμη κι έτρεχε ο Τζανακόπουλος στον Άρειο Πάγο;
Το συμπέρασμα που βγαίνει
από όλα τα παραπάνω εκτεθέντα είναι ότι ο κ. Παπαγγελόπουλος, μετά την κατάθεση
Μιωνή και τις «εξηγήσεις» του
Ν. Παππά ενώπιον της Προανακριτικής έχει σίγουρα εξασφαλίσει μια θέση στο εδώλιο
του Ειδικού Δικαστηρίου.
Αν μάλιστα λάβουμε υπ’ όψιν
μας και την κατάθεση Τζανακόπουλου, τότε δεν αποκλείεται να
κληθεί στην Προανακριτική Επιτροπή της Βουλής και ο τέως πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας για
κάποιες «εξηγήσεις», αφού Παππάς και Τζανακόπουλος «μνημόνευσαν» το όνομά του…
Και βέβαια μπορεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος να είπε ότι
«εγώ τους πολιτικούς μου αντιπάλους δεν τους στέλνω στο εδώλιο,
αλλά στα έδρανα της αντιπολίτευσης», αλλά ως γνωστόν η Δικαιοσύνη δεν έχει υποχρέωση να
υιοθετήσει τις πρωθυπουργικές
απόψεις…
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ΑΚΑΡΠΟ –ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΑ– ΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΖΑΡΙ ΤΟΥ ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
«Η πρώτη διπλωματική μάχη
είχε αίσια έκβαση για την Ελλάδα, αλλά ακόμη δεν τελείωσε τίποτα». Με αυτόν τον τρόπο διπλωματικοί αναλυτές
μάς απάντησαν, όταν τους ζητήσαμε να σχολιάσουν τα αποτελέσματα των επισκέψεων
του Κυριάκου Μητσοτάκη σε
Βερολίνο και Βιέννη και του
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις
Βρυξέλλες.

Κέρδισε την πρώτη
μάχη ο Μητσοτάκης

Του Μιχάλη Κωτσάκου

• Μέρκελ και Ευρωπαίοι εταίροι αφενός μεν
δεν υποσχέθηκαν νέα χρήματα στον Τούρκο
πρόεδρο, αφετέρου δε του απαίτησαν να φύγουν
οι πρόσφυγες από τα σύνορα στον Έβρο

Η

αλήθεια είναι ότι για
πρώτη φορά το Βερολίνο από τότε που ξεκίνησε η προσφυγική-μεταναστευτική κρίση το
2015 έδειξε τόσο ζεστό στο να υποστηρίξει την Ελλάδα, η οποία είναι και
σύμμαχος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ αποτελούν και τα σύνορα της Ε.Ε.
«Προφανώς η Άνγκελα Μέρκελ κατανόησε το τι τραβά η Ελλάδα ενώ αφουγκράστηκε και τις αγωνίες της Ευρώπης που
τρέμουν πως εάν πέσει το οχυρό της Ελλάδας, τότε οι ορδές του Ερντογάν θα τρέχουν με λυμένα φρένα ασυγκράτητες προς
την Ευρώπη. Κι έτσι έβαλε σε δεύτερη μοίρα τα γερμανικά συμφέροντα στην Τουρκία», ισχυρίστηκαν οι ίδιες πηγές.
Η αλήθεια είναι ότι ο Κυριάκος
Μητσοτάκης επέστρεψε στην Αθήνα
με αναπτερωμένο ηθικό στον άτυπο πόλεμο με την Τουρκία. Κι αυτό διότι πέραν των ευρωπαϊκών θεσμών κατάφερε να έχει στο πλευρό του και την ισχυρά κυρία της Γηραιάς Ηπείρου, την Άγκελα Μέρκελ, η οποία για πρώτη φορά πήρε τόσο καθαρή θέση υπέρ της
Ελλάδας σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό και τις ροές που αυξάνει η Τουρκία.
Ταυτόχρονα με την υποστήριξη της
Γερμανίας στο ελληνικό δίκαιο, υπήρξε
και το αποτυχημένο ταξίδι του Ερντογάν στις Βρυξέλλες. Αφενός μεν ο
Τούρκος πρόεδρος έφαγε πόρτα από τη
Μέρκελ, που δεν τον δέχθηκε στο Βερολίνο και τον παρέπεμψε στα ευρωπαϊκά όργανα, αφετέρου δε αναγκάστηκε να ξεκινήσει διαπραγμάτευση με αξιωματούχους, που ο ίδιος θεωρεί παρακατιανούς και οι οποίοι έχοντας βρεθεί στον Έβρο είχαν ιδίοις όμμασι άποψη για το τι συμβαίνει στα σύνορα
με την Τουρκία.
Το γνωστό ανατολίτικο παζάρι του
Ερντογάν με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, την
πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον
γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Γενς
Στόλτενμπεργκ, όπως φαίνεται προς
το παρόν δεν είχε αποτέλεσμα. Οι αξιωματούχοι δεν αποδέχθηκαν όλα όσα πρότεινε ο Ερντογάν, ο οποίος για

να... συγκρατήσει τους μετανάστες από
όλη την υφήλιο που έχει συγκεντρώσει
στην Τουρκία ζήτησε τον ουρανό με τα
άστρα.

Οι διαφωνίες
Τουναντίον οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ξεκαθάρισαν ότι δεν πρόκειται να
κάνουν πίσω, όπως χαρακτηριστικά υποστήριξε η Φον ντερ Λάιεν δηλώνοντας ότι «μιλήσαμε ανοιχτά και ευθέως για
τα θέματα στα οποία διαφωνούμε». Ο κ.
Μισέλ είπε ότι θα αναλάβουν ο ύπατος εκπρόσωπος της Ε.Ε. για την Εξωτερική Πολιτική, Ζ. Μπορέλ, και ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας,
Μεβλούτ Τσαβούσογλου, να συντονίσουν μία ανάλυση της κοινής δήλωσης Ε.Ε. - Τουρκίας και των σημείων
όπου έχει αποδειχθεί δυσλειτουργική.

Σε ερώτηση για το αν ο κ. Ερντογάν
δεσμεύτηκε να σταματήσει τις ροές
προσφύγων και μεταναστών προς τα
σύνορα, ο κ. Μισέλ απάντησε ότι η ευρωπαϊκή πλευρά επέμεινε ότι πρέπει
να το κάνει.
Την αποτυχία του ταξιδιού του στις
Βρυξέλλες παραδέχθηκε και ο ίδιος ο
Τούρκος πρόεδρος, όταν μιλώντας στο
ταξίδι της επιστροφής επέμεινε στη
σκληρή γραμμή του έναντι της Αθήνας.
«Είναι πέρα από τη λογική και την κατανόηση ότι ένας σύμμαχος, και μία γειτονική χώρα, δείχνει την Τουρκία ως υπεύθυνη για το κύμα παράτυπης μετανάστευσης.
Είπα στον γενικό γραμματέα ότι δεν θα επιτρέψουμε στη χώρα αυτή να χρησιμοποιήσει τη συγκυρία και την Ε.Ε. για να
αποκτήσει άδικα οφέλη για την ίδια». Επί
της ουσίας ο Ερντογάν υπονόησε ότι

στις Βρυξέλλες προσπάθησαν να του
βάλουν τα δύο πόδια στο ένα παπούτσι.
Πηγές της Κομισιόν τόνιζαν πως η
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε στον Ερντογάν τη σημασία η
Τουρκία να σταματήσει να ωθεί πρόσφυγες και μετανάστες προς τα ελληνοτουρκικά σύνορα. «Η πολιτικά υποκινούμενη πίεση στα σύνορα πρέπει να τερματιστεί», τόνισε η πρόεδρος της Κομισιόν. «Η συζήτηση για τη μακροπρόθεσμη σχέση της Ε.Ε. με την Άγκυρα δεν
μπορεί να προχωρήσει αν δεν ληφθούν
μέτρα για την αντιμετώπιση της οξείας κατάστασης στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Η
διαχείριση της κρίσης, παράλληλα, πρέπει
να γίνει με σεβασμό στο ατομικό δικαίωμα
αναζήτησης ασύλου», πρόσθεσε. Επιπλέον, σχετικά με την ανανέωση της
κοινής δήλωσης Ε.Ε. - Τουρκίας και
πιθανή νέα χρηματοδότηση για την
Τουρκία, είπε ότι «δεν πρόκειται να συμφωνηθεί κάτι σήμερα είμαστε ακόμα στην
αρχή ενός νέου διαλόγου».

Στη Σύνοδο Κορυφής
Το διήμερο 26 και 27 Μαρτίου είναι
προγραμματισμένη η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκεί ό-
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Και για άλλες προκλήσεις Ερντογάν ετοιμάζεται το Μαξίμου
το Μαξίμου δεν πανηγυρίζουν με τα
αποτελέσματα της επίσκεψης του Κυριάκου Μητσοτάκη σε Βερολίνο και
Βιέννη. Αφενός μεν επειδή η Τουρκία δεν
δείχνει επί του παρόντος καμία διάθεση να
αποκλιμακώσει την ένταση στον Έβρο, αφετέρου δε διότι ο Ερντογάν έχει δεχθεί
πολλά χαστούκια στο διεθνές διπλωματικό πεδίο και είναι πολύ πιθανό για εσωτερικούς λόγους να θέλει να διατηρήσει αυτή
την ένταση.
Στο θέμα του Έβρου ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η ελληνική κυβέρνηση έδειξαν εξαιρετικά αντανακλαστικά. Λες και περίμεναν αυτή την πρόκληση εκ μέρους του Ερντογάν, μετά την υπογραφή του Μνημονίου με τη Λιβύη για τη χάραξη των ΑΟΖ των
δύο χωρών. Έτσι ο Τούρκος πρόεδρος γύρισε ηττημένος από τη Μόσχα, καθώς αποδέχθηκε την εκεχειρία που βόλευε τον Βλαντίμιρ Πούτιν κι επί της ουσίας βγαίνει ηττημένος από το συριακό μέτωπο. Αυτός αναγκάζεται να κάτσει στη γωνία, ενώ Ρώσοι και Άσαντ θα συνεχίζουν να κυνηγούν
τους τζιχαντιστές συμμάχους του.
Γι’ αυτόν τον λόγο στο Μαξίμου αναμένουν και άλλη πρόκληση εκ μέρους της
Τουρκίας μετά την αποτυχία να χρησιμοποιήσει ως μοχλό πίεσης προς την Ευρώπη
τους μετανάστες που μετέφερε στον Έβρο.
Συνεπώς δεν είναι στη σφαίρα της φαντασίας να κλιμακώσει την ένταση με την Ελλάδα στο Αιγαίο, αλλά και νοτίως της Κρήτης και για εσωτερική κατανάλωση, καθώς
βρίσκεται στριμωγμένος ακόμη και εντός
της χώρας του. Αρμόδιες πηγές εκτιμούν ό-

Σ



ΔΕΝ ΘΕΩΡΟΥΝ ΑΠΙΘΑΝΟ
Ο ΤΟΥΡΚΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΑ
ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ
ΣΚΑΦΟΣ ΝΟΤΙΩΣ ΤΗΣ
ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ
ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΠΟΥ
ΥΠΕΓΡΑΨΕ ΜΕ ΤΗ ΛΙΒΥΗ
τι είναι θέμα χρόνου, ίσως και πριν το Πάσχα (αναλόγως και των εξελίξεων που θα
υπάρξουν στα υπόλοιπα μεγάλα θέματα
που αντιμετωπίζει η Άγκυρα, όπως το συριακό, το λιβυκό και το προσφυγικό και η
εξέλιξη των οποίων ίσως κρίνει και το πολιτικό μέλλον του Σουλτάνου), η αποστολή
τούρκικου γεωτρύπανου στην περιοχή.

«Είμαστε έτοιμοι»
Η Άγκυρα έχει δηλώσει πως δεν θα προβεί
σε συγκεκριμένες ενέργειες πριν την επικύρωση του Μνημονίου που έχει υπογράψει με τη νόμιμη κυβέρνηση της Λιβύης για
την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών
των δυο χωρών από τον Οργανισμό των
Ηνωμένων Εθνών. Αυτό, όμως, σε καμία
περίπτωση δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο, καθώς εάν ο Ταγίπ Ερντογάν διαπιστώσει πως τα συμφέροντά του επιβάλλουν να επισπεύσει τις κινήσεις του, δεν θα
διστάσει να αφήσει στην άκρη τη νομιμοφάνεια που επιδιώκει σε αυτήν τη φάση
για τις ενέργειες που προγραμματίζει. Το

κρίσιμο, ωστόσο, είναι το πού θα πραγματοποιήσει τις έρευνες όταν το αποφασίσει,
με την Αθήνα να προετοιμάζει τις αντιδράσεις πάνω στα σενάρια και τις εναλλακτικές λύσεις που διαθέτει η Άγκυρα, που στο
συγκεκριμένο θέμα έχει και την πρωτοβουλία των κινήσεων.
Για παράδειγμα, είναι τελείως διαφορετικό ένα τουρκικό ερευνητικό σκάφος να
κινηθεί νοτίως της Κρήτης, αλλά σε περιοχή
που ανήκει στη Λιβύη, γεγονός που υπό
προϋποθέσεις δεν αποτελεί παραβίαση των
ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, ενώ
είναι τελείως διαφορετικό να αποσταλεί σε
περιοχή ελληνικής δικαιοδοσίας. Και στη
δεύτερη περίπτωση, ωστόσο, η πρόκληση
περιέχει κλιμάκωση, καθώς είναι διαφορετικό το τουρκικό ερευνητικό σκάφος να εισέλθει σε περιοχή ελληνικής δικαιοδοσίας
μόνο του, διαφορετικό να συνοδεύεται από
πολεμικό πλοίο και τελείως διαφορετικό να
συνοδεύεται από πολεμικά πλοία και αεροπορικές δυνάμεις, κάτι που θα αποτελεί το
αποκορύφωμα της πρόκλησης.
Το Μαξίμου φάνηκε ιδιαίτερα προετοιμασμένο στην έκτακτη κατάσταση που πήγε να στήσει η Τουρκία με στόχο να αιφνιδιάσει την Αθήνα. Και τώρα ετοιμάζεται για
παν ενδεχόμενο σε περίπτωση που η Άγκυρα αποφασίσει να αποστείλει ερευνητικό
σκάφος στα νότια της Κρήτης.
Εξάλλου η αντίδραση της Αθήνας στον
Έβρο έχει την απόλυτη στήριξη της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών, κάτι που
καταγράφηκε και σε όλες τις δημοσκοπήσεις.
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που η Άγκελα Μέρκελ δεσμεύτηκε να
παρουσιάσει το σχέδιο της νέας Συμφωνίας της Ε.Ε. με την Τουρκία για το
προσφυγικό. Και λέμε προσφυγικό,
καθώς δεν θα υπάρχει αναφορά για
τους οικονομικούς μετανάστες, οι οποίοι δεν είναι αποδεκτοί στα ευρωπαϊκά κράτη. Κάτι που σημαίνει ότι εάν
η Γερμανίδα Καγκελάριος το περάσει,
τότε η Τουρκία θα δεχθεί και τις επαναπροωθήσεις για τις οποίες τώρα αντιδρά.
Οι διαπραγματεύσεις θα γίνουν επισήμως στην ομάδα τεχνικού πολιτικού
διαλόγου που συγκροτήθηκε κατά την
επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου στις
Βρυξέλλες, τη Δευτέρα. Το αντικείμενο
της Επιτροπής είναι να εξηγήσει τις
διαφορετικές ερμηνείες επί της εφαρμογής της δήλωσης ΕΕ - Τουρκίας για
το μεταναστευτικό του 2016, και να εντοπίσει σημεία που δεν έχουν εφαρμοστεί, αποκλίσεις και παραλείψεις σε
όλες τις σχετικές πρόνοιες. Και μόνο από τον σκοπό συγκρότησης της Επιτροπής, καταλαβαίνει κανείς ότι τις ουσιαστικές διαπραγματεύσεις θα κάνει
η Άγκελα Μέρκελ, που έχει ανοιχτούς
διαύλους με τον Ταγίπ Ερντογάν, ενώ
η γραμμή του Βερολίνου μπορεί να γίνει δεκτή και από άλλους εταίρους, ενώ ενδιαφέρον εμφανίζει πώς θα χρησιμοποιήσει την επαναδιαπραγμάτευση της Συμφωνίας ο Εμμανουέλ Μακρόν προκειμένου να προωθήσει στόχους της χώρας του στην περιοχή, αλλά
και τι στάση θα κρατήσουν οι χώρες
του Βίζεγκραντ.
Η επαναδιαπραγμάτευση της Συμφωνίας ΕΕ - Τουρκίας για το προσφυγικό αναμένεται να εξελιχθεί σε μια πολύ δύσκολη απόφαση για τις Βρυξέλλες. Το αρχικό χρονοδιάγραμμα, άλλωστε, προέβλεπε η σχετική συζήτηση να
πραγματοποιηθεί το δεύτερο εξάμηνο
του 2020, επί γερμανικής προεδρίας,
οι προκλήσεις όμως του Ταγίπ Ερντογάν στα ελληνοτουρκικά σύνορα, μετά
τη δυσχερή θέση που βρέθηκε στη Συρία, επίσπευσαν τις εξελίξεις. Την επίσπευση, ωστόσο, επιβάλλουν και οι εξελίξεις στο Βερολίνο, καθώς το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα εκλέγει τον
νέο ηγέτη του στις 25 Απριλίου και, όπως είναι φυσιολογικό, εκτιμάται πως
θα ζητήσει, ή και να αναλάβει και την
Καγκελαρία, ή να προσφύγει ακόμα και
σε πρόωρες κάλπες. Ούτως ή άλλως,
κοινή είναι η πεποίθηση για το ενδεχόμενο το επόμενο διάστημα το Βερολίνο να βρεθεί αντιμέτωπο για λίγο καιρό με την πολιτική ρευστότητα, ενώ θεωρείται θετικό το αγκάθι του προσφυγικού να αντιμετωπιστεί επί ηγεσίας
Μέρκελ, που δεν ανησυχεί για το πολιτικό κόστος όσο ο διάδοχός της.
Επί γερμανικής προεδρίας, άλλωστε, αναμένεται να συζητηθεί και το ενδεχόμενο αναθεώρησης της Συμφωνίας του Δουβλίνου για το μεταναστευτικό, μιας συμφωνίας όπου οι διαφωνίες και τα συμφέροντα των κρατών-μελών σημειώνουν αισθητές διαφορές.
Και πιθανόν να μην μπορούν να γεφυρωθούν.

Θα βαρεθεί
να δέχεται
βραβεία...

ΓΡΑΦΕΙ Ο

Κίτσος
ο κοριός

Στο Χάρβαρντ

Βρέθηκε το αντίδοτο
για τον κορωνοϊό...

Η νύφη έκανε like
στον κουνιάδο...
Αν δεν κερδίσεις το σόι του γαμπρού, τότε την πάτησες. Κάπως έτσι σκέφθηκε η νύφη στο σόι Τζανακόπουλου, η Έφη Αχτσιόγλου, και αποφάσισε να κάνει λάικ
στο facebook σε ανάρτηση του αδελφού του καλού της, του Αντώνη Τζανακόπουλου. Ο αδελφός Αντώνης, λοιπόν, αναπληρωτής
καθηγητής του Διεθνούς Δικαίου στην Οξφόρδη, αποφάσισε να δείξει
την αγωνιστική του ετοιμότητα διαδηλώνοντας υπέρ του ανοίγματος των
συνόρων και υποστηρίζοντας το «Κανένας άνθρωπος δεν είναι παράνομος». Κι
όλα αυτά τη στιγμή που η πλειοψηφία των πολιτών της χώρας είναι υπέρ
της λύσης να κλείσουν και να προστατευθούν τα σύνορα. Ο Αντώνης Τζανακόπουλος ήταν μεταξύ των συμβούλων του κ. Τσίπρα στη συμφωνία
των Πρεσπών. Πάντως, ο Αντώνης Τζανακόπουλος, όταν ξεκίνησαν οι
αντιδράσεις από την Κουμουνδούρου, κατέβασε την ανάρτηση, αλλά δεν
ήταν λίγοι αυτοί που πρόλαβαν και είδαν το like της Αχτσιόγλου.

Στην προ κορωνοϊού εποχή...
Για «υπεραισιόδοξες προβλέψεις» των κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ
μιλούσαν προ ημερών στο Κίνημα Αλλαγής, με αφορμή τον χαμηλότερο από τις εξαγγελίες ρυθμό ανάπτυξης 1,9% για το 2019, που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ. «Αντί να μαλώνουν τζάμπα οι κ.κ. Τσακαλώτος και
Σταϊκούρας για το ποιος απέτυχε λιγότερο στις εκτιμήσεις του για την
ανάπτυξη, ας αναλογιστούν τις ευθύνες τους για τις προσδοκίες που
καλλιέργησαν και τα λάθη που έκαναν», έλεγαν, «και κυρίως ας ξαναδιαβάσουν τις προτάσεις του Κινήματος Αλλαγής, ώστε το 2020 να μην
αποτελέσει ακόμα έναν σταθμό στη διαδρομή των χαμένων ευκαιριών
για την ελληνική Οικονομία, πολύ περισσότερο δε τώρα που αυξάνονται
οι αβεβαιότητες και οι εξωγενείς παράγοντες, καθιστώντας απόμακρο
τον στόχο ανάπτυξης 2,8%». Κι αυτά τα έλεγαν στη Χαριλάου Τρικούπη
στην προ κορωνοϊού εποχή...

Επιστρέφει στα αμφιθέατρα ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, καθώς ας μη λησμονούμε ότι έχει την ιδιότητα του επισκέπτη καθηγητή στο Χάρβαρντ. Έτσι,
για ένα μήνα ο πρώην Επίτροπος θα βρίσκεται στις
ΗΠΑ. Στην Αθήνα, πάντως
ακόμη συζητούν για το προ
ημερών γεύμα του στο εστιατόριο «17» με τον
Γιώργο Γεραπετρίτη.

Διαφορές
Με ένα «αιχμηρό» tweet
ανέδειξε ο Ανδρέας Λοβέρδος τις διαφορές της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ και της ΠΑΣΠ σε ό,τι αφορά την κατάσταση στον Έβρο. Ο
πρώην υπουργός αναδημοσίευσε στον προσωπικό
του λογαριασμό στο
Facebook ένα tweet της
Νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ, που
καλεί τους αλληλέγγυους
στο πλευρό των μεταναστών κι ένα της Νεολαίας
του ΠΑΣΟΚ, με το οποίο
ευχαριστεί τους ένστολους που φυλάνε τα σύνορα της χώρας μας.

Τους άπιστους
Όλοι την έπεσαν στην Έλενα Ράπτη που πήγε και μετάλαβε. Όμως δεν ήταν η
μοναδική, καθώς στο ίδιο
μήκος κύματος κινήθηκε
και συνάδελφος της Βασίλης Σπανάκης, αλλά και ο
πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και γιατρός Γιάννης
Μιχελογιαννάκης, ο οποίος έγραψε στο Facebook ότι με τη θεία κοινωνία ο
κορωνοϊός μπορεί να κολλήσει σε άπιστους, αλλά όχι σε πιστούς.

Από χθες ο Προκόπης Παυλόπουλος ιδιωτεύει, καθώς ορκίστηκε η Αικατερίνη Σακελλαροπούλου, η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος Δημοκρατίας στην ιστορία της χώρας. Ήδη ανέλαβε άμεσα τα καθήκοντά της και
πλέον ο Προκόπης Παυλόπουλος, όπως διέρρεαν οι συνεργάτες του, θα μπορεί με άνεση
να πηγαίνει στο νέο του γραφείο. Και όπως λένε, η ζωή του
θα κινηθεί μεταξύ αμφιθεάτρων
και διεθνούς δράσης. Δεν θα επιστρέψει ως καθηγητής στα πανεπιστήμια, αλλά είναι αποφασισμένος να αποδεχθεί όλες τις
προσκλήσεις για ομιλίες. Όσο για
τις διεθνείς δράσεις εκκρεμούν ακόμη βραβεύσεις του, που ο ίδιος
τις άφησε πίσω για να έχει δουλειά
και τώρα που θα ιδιωτεύει.

«Τσίπρας μέχρι το μεδούλι»
δήλωσε ο Σπίρτζης
Ένα από τα πρόσωπα που γουστάρουν να μισούν οι παλιές
καραβάνες του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτό του Χρήστου Σπίρτζη. Κι εντάξει ο Σπίρτζης στον ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι χθεσινός, έχει θητεύσει και υπουργός του Τσίπρα. Όμως αυτό που ενοχλεί τους
παλιούς ΣΥΡΙΖΑίους είναι το ότι ο Σπίρτζης μάζεψε ένα σωρό
ΠΑΣΟΚους με εντολή του Τσίπρα –φυσικά– στην Κουμουνδούρου με προφανή στόχο να αλλοιώσει την εικόνα του κόμματος, ώστε να γίνει πιο εύκολη η μετάβαση στην Προοδευτική Συμμαχία, ή όπως λένε στο νέο ΠΑΣΟΚ. Πρόσφατα ο πρώην υπουργός και παλιός ΠΑΣΟΚος ο ίδιος ήταν καλεσμένος
σε ραδιοφωνική εκπομπή, όπου αφού άσκησε κριτική στην
κυβέρνηση κλήθηκε να απαντήσει στην ερώτηση εάν είναι ο ίδιος ΣΥΡΙΖΑ. Και η απάντηση που έδωσε τον έκαναν ακόμη
πιο μισητό στους παλιούς ΣΥΡΙΖΑίους: «Είμαι Αλέξης Τσίπρας
μέχρι το μεδούλι».

Δεν βρέθηκε κοινός τόπος
Ναι μεν το συνέδριο της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ αναβλήθηκε
λόγω του κορωνοϊού, όμως η αλήθεια είναι ότι εάν επέτρεπαν τη διεξαγωγή του θα κατέληγαν πρώτο θέμα στα τηλεοπτικά παράθυρα. Ας μην ξεχνάμε ότι οι διαφορές που υπήρχαν στο εσωτερικό της νεολαίας ήταν τεράστιες. Είναι χαρακτηριστικό ότι όλα ξεκίνησαν όταν μετεγράφηκε στον ΣΥΡΙΖΑ όλο το κομμάτι της ισχυρότατης ΠΑΣΠ-ΑΣΟΕΕ, το οποίο
ναι μεν θα προσέφερε τεράστια δυναμική στη νεολαία, αλλά
θα κέρδιζε και τα ηνία στη νεολαία. Όπως γίνεται αντιληπτό,
οι νεολαίοι του ΣΥΡΙΖΑ δεν ήθελαν τη συμμετοχή της ΠΑΣΠ-ΑΣΟΕΕ στο συνέδριο. Είναι χαρακτηριστικό ότι πριν αποφασιστεί η αναβολή (ο κορωνοϊός έσκασε την κατάλληλη
ώρα) υπήρξε συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με τους επικεφαλής των δύο ομάδων. Από τη Νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ παραβρέθηκε ο γραμματέας Σωτήρης Αλεξίου και από την ΠΑΣΠ-ΑΣΟΕΕ ο επικεφαλής Μιχάλης Νικηφόρου. Κοινός
τόπος δεν βρέθηκε και ο πρόεδρος του κόμματος, όπως διαρρέουν από την Κουμουνδούρου, είπε: «Δεν έχω τι άλλο να πω,
σηκώνω τα χέρια».

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 14/15 μΑΡΤΙΟΥ 2020
www.iapopsi.gr

Η ΑΠΟΨΗ
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Άδειασε τους «δικαιωματιστές» ο εξάδελφος Τσίπρας
Σας έχω γράψει πολλάκις ότι η μάχη μεταξύ προεδρικών και παραδοσιακών στον ΣΥΡΙΖΑ
δεν θα είναι και τόσο απλή. Τουναντίον μπορεί να φθάσει έως τα άκρα. Τρανό παράδειγμα το
άδειασμα του Γιώργου Τσίπρα (εξάδελφου του αρχηγού) στο τμήμα δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ και του Παναγιώτη Λάμπρου για τα περί «νεκρού στον Έβρο». Ο εξάδελφος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δεν υιοθετούμε fake news. Δεν συμφωνώ με αυτή την ανακοίνωση». Τόνισε ακόμη
ότι η θέση του κόμματος εκφράστηκε από τη συνέντευξη του προέδρου στο Mega και στην ομιλία του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα. Στην πράξη, ο Γιώργος Τσίπρας άδειασε το τμήμα
δικαιωμάτων του κόμματός του και τον Πάνο Λάμπρου που σε ανακοίνωση έκαναν λόγο για
νεκρό μετανάστη στον Έβρο.

«Βαστάτε, Τούρκοι, τ’ άλογα»

Επί τάπητος και δύο μη
κατοικημένες νησίδες
Όλο και περισσότεροι τάσσονται υπέρ της ιδέας στην
κυβερνητική παράταξη για κλειστές δομές φιλοξενίας
μεταναστών σε μη κατοικημένες νησίδες. Έτσι για τη
Λέσβο μιλούν για το νησάκι Μπαρμπαλιάς, το μεγαλύτερο στο σύμπλεγμα Τοκμάκια. Το δεύτερο είναι μία
πρόταση που έρχεται από τον Γιάννη Βαληνάκη, καθηγητή Διεθνών Σχέσεων και πρώην υπουργό, και πρόκειται για τη Σύρνα, μια βραχονησίδα, μεταξύ Νισύρου
και Κω, στο κεντρικό Αιγαίο. Σύμφωνα με τον κ. Βαληνάκη, στη Σύρνα θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα
προαναχωρησιακό κέντρο, και κάπου κοντά του δύο
πλωτά hotspots. Μάλιστα κάποιοι στο Μαξίμου ισχυρίζονται ότι εάν υπάρξει ολοκληρωμένη πρόταση από
κάποιο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο θα τη συζητήσουν. Όμως από την άλλη σκέφτονται ότι μετά την
επιτυχημένη έκβαση που είχε το ταξίδι του Κυριάκου Μητσοτάκη σε Βερολίνο και Βιέννη και την
αποτυχία επί του παρόντος του Ερντογάν στις Βρυξέλλες, ίσως δεν είναι καθόλου καλή η ιδέα
για τα μη κατοικημένα νησάκια. Άσε που θα ξεσηκώσουν και τη Διεθνή Αμνηστία...

Το πολεμικό παράδειγμα της Συρίας
που «ζήλεψε» ο Λαφαζάνης
«Η αποφασισμένη ηγεσία της Συρίας να πολεμήσει κατά της Δύσης και ο
αξιόπιστος σύμμαχος βρέθηκε στην Ρωσίας του Πούτιν». Μπορεί να ακούγονται περίεργα όλα αυτά, όμως αναφέρονται σε άρθρο του Παναγιώτη Λαφαζάνη στην ιστοσελίδα iskra.gr που είναι η φωνή
της Λαϊκής Ενότητας. Ο πρώην υπουργός της πρώτης κυβέρνησης
Τσίπρα εκτιμά ότι αυτοί είναι οι δύο λόγοι που η Συρία πέτυχε το ακατόρθωτο. Δηλαδή, να διατηρήσει την εδαφική της ακεραιότητα.
Και μέσα σε όλα αυτά, ο κ. Λαφαζάνης έμπλεξε και την Ελλάδα,
τονίζοντας μεταξύ άλλων: «Είναι καιρός η Ελλάδα, η οποία κινδυνεύει
να γίνει “χαλκομανία” ανάμεσα σε μια Ευρώπη που παρακμάζει και τις ΗΠΑ που χάνουν συνεχώς έδαφος από τη μια και τον νεοθωμανικό επεκτατισμό του Ερντογάν, που χρησιμοποιεί τώρα ως εργαλείο των επιθετικών
σχεδιασμών του και πρόσφυγες-μετανάστες, από την άλλη, να βγάλει συμπεράσματα από τη μεγάλη, νικηφόρα συριακή αντεπίθεση».

«Κάποιες αντιλήψεις πρέπει να αλλάξουν». Αυτό υποστηρίζουν οι προεδρικοί στον ΣΥΡΙΖΑ για την επόμενη ημέρα του κόμματος. Έτσι φέρνουν ως παράδειγμα
για να πείσουν εαυτούς και αλλήλους την ακόλουθη
παράγραφο: «Το προς προστασία αγαθό δεν είναι η
πρώτη κατοικία, αλλά η στέγαση, για τη διασφάλιση
της οποίας λαμβάνουν μέτρα ακόμη και φιλελεύθερες
κυβερνήσεις, άρα οφείλουμε αυτό να προστατεύσουμε και όχι συλλήβδην να καταδικάσουμε και να αποτρέψουμε όλους τους πλειστηριασμούς». Κι όπως γίνεται αντιληπτό, κάτι τέτοιο εάν ειπωθεί στο Συνέδριο (όποτε και εάν διεξαχθεί) θα θυμηθούμε το γνωστό δημοτικό τραγούδι «βαστάτε, Τούρκοι, τα άλογα»…

Εκπρόσωπος
του ΚΙΝΑΛ και
στην Αλβανία
Μπορεί να ακούγεται κάπως
παράξενο, αλλά το ΚΙΝΑΛ έστειλε εκπρόσωπο στη Συνδιάσκεψη του Αλβανικού Σοσιαλιστικού Κόμματος, του
πρωθυπουργού Έντι Ράμα, ο οποίος πολλάκις έχει
δείξει την εχθρότητά του στη χώρα μας. Στην Αλβανία βρέθηκε ο αναπληρωτής γραμματέας Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του ΚΙΝΑΛ, Κωνσταντίνος Φουτζόπουλος. Στη Συνδιάσκεψη παραβρέθηκε ακόμα ο
πρόεδρος του ΕΣΚ, Σεργκέι Στάνισεφ, αλλά και πολλοί εκπρόσωποι αδελφών σοσιαλιστικών και σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων από τα Βαλκάνια και
τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Στο περιθώριο της Συνδιάσκεψης, ο Φουτζόπουλος είχε μεταξύ άλλων συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Αλβανίας και πρόεδρο του Σοσιαλιστικού Κόμματος, Έντι Ράμα.

ΓΡΑΦΕΙ Ο

Κίτσος ο κοριός
Στην πρώτη γραμμή η Ντόρα
Με το μόλις «έσκασε» η μεταναστευτική κρίση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκλεισε τα σύνορα, επανεμφανίστηκε στα
τηλεοπτικά παράθυρα και η Ντόρα Μπακογιάννη, προκειμένου να στηρίξει με την εμπειρία της την απόφαση του πρωθυπουργού και να υπερασπίσει την κυβερνητική πολιτική.
Η πρώην υπουργός Εξωτερικών έχει αποφασίσει να μην ασχολείται με την καθημερινή «πολιτική ρουτίνα», ωστόσο είναι αποφασισμένη να βγαίνει μπροστά όταν τα πράγματα
σκουραίνουν.

Οι προσωπικότητες
και το μποστάνι
του Αλέξη

Αντεπίθεση προτείνει
στα ελληνοτουρκικά
ο Νίκος Κοτζιάς
Κι όμως ο Νίκος Κοτζιάς, ο εμπνευστής της Συμφωνίας των Πρεσπών, αποφάσισε να δώσει τα φώτα του στην κυβέρνηση σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά. Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών προτείνει
στρατηγική αντεπίθεσης. Μέσω του «Πράττω» προτείνει χαρακτηριστικά:
«Η κυβέρνηση της ΝΔ θα έπρεπε, κάτι που θα έπρεπε να είχε κάνει και εκείνη του ΣΥΡΙΖΑ, αντί να μας επιτίθεται, να κλείσει όλους τους κόλπους. Να
φτιάξει για όλους γραμμές βάσης. Να επεκτείνει την Αιγιαλίτιδα ζώνη βαθμιαία, εκτός από τα νησιά που εμπίπτουν άμεσα στις διερευνητικές. Να το κάνει και για τα τελευταία, αν δεν υπάρξουν συμφωνίες. Μόνο έτσι, θα μεγαλώσει η Ελλάδα στην διπλή έκταση της Θεσσαλίας. Ταυτόχρονα να ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις για τις ΑΟΖ με Ιταλία (χωρίς παραχώρηση “παραδοσιακών” δικαιωμάτων αλιείας), Αλβανία και Αίγυπτο. Ακόμα, να συμφωνήσει με την Κύπρο για κοινή ΑΟΖ. Είναι γνωστό ότι την τελευταία θα την
αμφισβητήσει η Τουρκία. Ας το κάνει και ας πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο για
τις δύο συμφωνίες που τέμνονται. Για αυτές και μόνο για αυτές. Με αυτόν τον
τρόπο θα περιορίσουμε και τη θεματολογία με την οποία θα πάμε στα δικαστήρια. Επίσης, όπως έχουμε υπογραμμίσει, η κυβέρνηση θα πρέπει να διαπραγματευτεί με την Τρίπολη για την παραπομπή της διαφοράς μας στο Διεθνές Δικαστήριο».

Μπορεί ακόμη να μην έχει
ανακοινωθεί επισήμως,
αλλά όλοι στην Κουμουνδούρου το γνωρίζουν πολύ καλά: Ότι το συνέδριο
του Μαΐου θα αναβληθεί
για το φθινόπωρο λόγω
του κορωνοϊού. Έτσι, το
προεδρικό περιβάλλον του
ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί πως πρέπει
να ξεκινήσει ανοίγματα με
πρόσωπα που έχουν και άποψη και είναι αποδεκτά
στην κοινωνία. Γι’ αυτό
και για το μεταναστευτικό
κλήθηκαν από την Κουμουνδούρου να δώσουν τα
φώτα τους ο πρώην υπουργός Άμυνας και πρώην αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Ευάγγελος Αποστολάκης, αλλά
και η πρώην αντιστράτηγος της ΕΛ.ΑΣ., Ζαχαρούλα Τσιριγώτη, με ιδιαίτερα
επιτυχημένη θητεία στη
διαχείριση του προσφυγικού. Βέβαια, οι εισηγήσεις
των δύο δεν άρεσαν σε
πολλούς στην Κουμουνδούρου, αλλά οι προεδρικοί θεωρούν ότι πρέπει να
συνεχίσουν αυτά τα ανοίγματα. Γι’ αυτό και υπήρξε και επικοινωνία με
τον Ηλία Μόσιαλο για τον
κορωνοϊό. Το ζήτημα είναι
πόσες από τις προσωπικότητες δεχθούν να παραμείνουν ως γλάστρες στο
μποστάνι του Αλέξη.

Έθεσε το θέμα
της συμφωνίας
στους Σοσιαλιστές
Τον φόβο τους ότι «θα εγκλωβιστούμε σε μία
νέα συμφωνία, που θα καθιστά την Ελλάδα αποθήκη ψυχών», δεν κρύβουν στο Κίνημα Αλλαγής, οι οποίοι θεωρούν ως μητέρα όλων
των κακών την συμφωνία Ε.Ε.-Τουρκίας που
είχε υπογράψει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, στη Χαριλάου Τρικούπη καταλογίζουν
στην κυβέρνηση ότι δεν κινείται στην κατεύθυνση της αντικατάστασής της. Πάντως η
Φώφη Γεννηματά έχει αποφασίσει να βάλει
πλάτη και γι’ αυτό είχε επικοινωνία με τον
πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος, Σεργκέι Στάνισεφ, θέτοντας και επίσημα το ζήτημα στους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές.

Το μισοάδειο και
το μισογεμάτο ποτήρι
των δημοσκοπήσεων
Τι και εάν σε όλες τις δημοσκοπήσεις ο ΣΥΡΙΖΑ χάνει δυνάμεις και η Νέα Δημοκρατία «πετάει»; Τι κι εάν ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανοίγει την ψαλίδα από τον Αλέξη Τσίπρα; Στην πλατεία Κουμουνδούρου βρίσκουν αρκετά θετικά στοιχεία σε ό,τι αφορά τις δημοσκοπήσεις. Έτσι λένε,
για παράδειγμα, πως «παρά την πολεμική ατμόσφαιρα που
καλλιεργεί η κυβέρνηση τον τελευταίο καιρό, σε συνδυασμό με
την εύλογη ανησυχία των πολιτών για το τι μέλλει γενέσθαι, δεν
έχουν οδηγήσει τους προοδευτικούς πολίτες σε συντηρητικοποίηση». Και τονίζουν προσθέτοντας πως περίπου οι μισοί
κεντροαριστεροί ψηφοφόροι δεν συμφωνούν με τις ενέργειες της κυβέρνησης.
Προφανώς εδώ ισχύει το μισοάδειο και το μισογεμάτο
ποτήρι. Το ότι η Ν.Δ. εκτοξεύεται προφανώς δεν το πρόσεξαν τα συντρόφια. Ή για να είμαστε ακριβέστεροι δεν θέλουν να το προσέξουν…
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Το βιολί του ο καρα-Γιάν(ν)ης!
Σε δύο 24ωρα, τη Δευτέρα 16 Μαρτίου, είναι προγραμματισμένη
σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών η συνέντευξη Τύπου του
Γιάνη Βαρουφάκη, στην οποία ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25 θα
μιλήσει για τη δημοσιοποίηση των ηχογραφήσεων των συνεδριάσεων του Eurogroup το πρώτο εξάμηνο του 2015. Για την
ώρα δεν υπάρχει επιβεβαίωση του αν η συνέντευξη όντως θα
πραγματοποιηθεί ή θα αναβληθεί ελέω κορωνοϊού, ωστόσο οι
αδημονούντες δεν θα χρειαστεί να περιμένουν, αφού ο Γιάνης ενημέρωσε ότι από σήμερα Σάββατο
κρίσιμα αποσπάσματα των μαγνητοφωνημένων συνεδριάσεων θα είναι προσβάσιμες στον ιστότοπο
euroleaks.mera25.gr. Ο πρώην υπουργός Οικονομικών της πρώτης κυβέρνησης Τσίπρα δεν φαίνεται
να ανησυχεί για τα ενδεχόμενα νομικά «νταραβέρια» που μπορεί να του προκαλέσει αυτή η κίνηση. Εκτός πια αν ο Γιάνης συνεχίζει το… βιολί του ποντάροντας ότι θα ανησυχήσουν περισσότερο οι Βρυξέλλες με αυτά που θα ακουστούν και θα λειτουργήσουν ως ασπίδα προστασίας για τον ίδιο.

Μήνυμα σε Ιερώνυμο αλλά
και στους «ιεράρχες» της Ν.Δ.
Κανένα περιθώριο για παρερμηνεία του πρωθυπουργικού μηνύματος δεν άφησε στην ιεραρχία της Ελλαδικής
Εκκλησίας το διάγγελμα που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το απόγευμα της Τετάρτης. Πολλοί ήταν μάλιστα
εκείνοι που μεταξύ αστείου και σοβαρού επιμένουν ότι ο
Κυριάκος δεν βγήκε στις οθόνες για να μας θυμίσει απλώς ότι πρέπει να πλένουμε τα χεράκια μας. Αντιθέτως, το έκανε για να πει εμμέσως πλην σαφώς στον Ιερώνυμο να μη νίπτει τας χείρας του και να συμμορφωθεί
με τις επιταγές των επιστημόνων, αγνοώντας τους σκληρούς ιεράρχες που επέμεναν ότι ο κορωνοϊός δεν μεταδίδεται από τη Θεία Μετάληψη. Και βέβαια το μήνυμα Μητσοτάκη ότι τα θρησκευτικά καθήκοντα
πρέπει κι αυτά να προσαρμοστούν στην πραγματικότητα αφορούσε και τους «ιεράρχες» που
παροικούν εν αφθονία στο κόμμα του. Οι δημόσιες τοποθετήσεις «γαλάζιων» στελεχών ότι μεταλαμβάνουν χωρίς φόβο και πάθος ή ότι είναι άθεοι και θέλουν το κακό της Εκκλησίας όσοι
στέκονται στους υγειονομικούς κινδύνους που κρύβει το μυστήριο, είχαν ενοχλήσει τον πρωθυπουργό, που έβλεπε να γίνεται και μία ψηφοθηρική-ψηφοφοβική σπέκουλα με το χριστεπώνυμο ποίμνιο. Έτσι αποφάσισε να χτυπήσει το καμπανάκι με εύσχημο τρόπο.

Ούτε ζωγραφιστό…
Ούτε ζωγραφιστό δεν θέλουν να δουν οι βουλευτές του
ΣΥΡΙΖΑ τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο. Ειδικά μετά αφήγημα του τελευταίου στη Βουλή ότι δήθεν «μεγάλο μέρος όσων διακινούν πρόθυμα τη βρώμικη προπαγάνδα της Τουρκίας ανήκουν ή πρόσκεινται στον ΣΥΡΙΖΑ» (σ.σ. το οποίο είχε
επαναλάβει και σε πάνελ του τηλεοπτικού ΣΚΑΪ, με αποτέλεσμα να… σκοτωθεί με τον ΣΥΡΙΖΑίο Δημήτρη Βέττα), ο τομεάρχης Εθνικής Άμυνας της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ,
Θοδωρής Δρίτσας, ζήτησε τη μη συμμετοχή από ’δώ και
στο εξής του βουλευτή της Ν.Δ. στην Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων. Ο Θ. Δρίτσας με την
ευγένεια που ομολογουμένως τον διακρίνει, παραδέχτηκε
ότι το κόμμα του δεν μπορεί να επιβάλλει το «θέλω» του,
αλλά αυτό δεν αλλάζει την ουσία της βεντέτα που έχει ανοίξει και απ’ ό,τι φαίνεται θα έχει κι άλλα επεισόδια…
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Το ηθικό χρέος κατά
της τρομοκρατίας που
μένει ανεκπλήρωτο
Πιθανότατα λίγοι τον ξέρουν, ακόμη λιγότεροι τον
θυμούνται και σίγουρα ελάχιστοι εν Ελλάδι δίνουν
την πρέπουσα σημασία στον παγκόσμιο συμβολισμό
που «κουβαλάει» η 11η Μαρτίου, η ημερομηνία που
έχει καθιερωθεί να τιμάται κάθε χρόνο ως η Ευρωπαϊκή Ημέρα Μνήμης για τα Θύματα της
Τρομοκρατίας. Πάλι καλά να
λέμε που το θυμήθηκε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη,
Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, που σε
σχετικό μήνυμά του δεν στάθηκε στα… πατροπαράδοτα ευχολόγια και στους εύκολους συναισθηματισμούς. Αντιθέτως στηλίτευσε την εθνική
«αμέλεια» της πολιτείας να μην έχει εκπληρώσει εδώ
και πολλά χρόνια το χρέος της να τιμήσει επίσημα
σε μία εκδήλωση τα θύματα της τρομοκρατίας.
Ο υπουργός υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, στην αναφορά του ότι «είναι χρέος ιερό και καθήκον η ψυχή
και το μυαλό μας να είναι σε όλους αυτούς που πλήρωσαν με το αίμα τους τον φανατισμό, το μίσος και
τη βία», ενώ συμπλήρωσε ότι «η πρωτοβουλία του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, υπό την αιγίδα του
πρωθυπουργού, με την εκδήλωση μνήμης για τα θύματα της τρομοκρατίας, ήρθε για να βάλει το πρώτο
λιθαράκι σε αυτή την προσπάθεια». Προφανώς αυτό
το λιθαράκι είναι μία αρχή αλλά δεν αρκεί. Κι ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης το γνωρίζει. Το γνωρίζει, δε, με
τον δύσκολο τρόπο, αφού μεταξύ των 847 νεκρών
και των 5.770 τραυματιών που καταγράφει ο θλιβερός απολογισμός των τρομοκρατικών επιθέσεων
που έχουν δεχτεί 16 κράτη-μέλη της Ε.Ε. τα τελευταία 20 χρόνια, υπάρχει ένας δικός του άνθρωπος
και θα μπορούσε κάλλιστα να είναι κι ο ίδιος.
Για τους αμνήμονες να θυμίσουμε ότι στις 24 Ιουνίου του 2010, ένα παγιδευμένο με εκρηκτικά ταχυδρομικό δέμα που για αποδέκτη τον Μ. Χρυσοχοΐδη
εξερράγη και σκότωσε τον υπασπιστή του, Γιώργο
Βασιλάκη, μέσα στο κτίριο της λεωφόρου Κατεχάκη
κι ενώ ο υπουργός βρισκόταν σε διπλανό γραφείο.

Ατρόμητη και μόνη σαν
την… ανεμώνη
Για τη μοναξιά του σχοινοβάτη
τραγουδούσαν κάποτε οι αδελφοί Κατσιμίχα, τη μοναξιά του…
επιβάτη απαθανάτισε η Θεοδώρα
Αυγέρη. Η εορτάζουσα το προηγούμενο Σάββατο βουλευτής του
ΣΥΡΙΖΑ επέστρεψε αεροπορικώς στην Αθήνα από τη Θεσσαλονίκη, με μία πτήση που όπως αποτυπώνεται και στην ανάρτηση που
έκανε η ίδια στο facebook αποδείχτηκε σχεδόν… πριβέ! Αιτία η επιδρομή του κορωνοϊού που φόβισε πολλούς και τους απέτρεψε
από το ενδεχόμενο να συγχρωτιστούν σε έναν κλειστό χώρο με
μερικές δεκάδες ανθρώπων. Ατρόμητη η κα Αυγέρη…
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• Μια απάντηση στη δημοσιογράφο, λογοτέχνη, που θεωρεί τον στρατό…
σαπουνόπερα και τη… βρίσκει με like και shares
• Και μια τοποθέτηση για τον Αλέξη της καρδιάς μας που ΘΑ έκλεινε
τα σύνορα…
ν αρχή ην η προστακτική:
«Άκου, φίλε», αρχίζει η ανάρτηση της Ελ. Ακρίτα
στο facebook. Να ακούσετε, γιατί σας μιλάω ΕΓΩ.
Όχι κάποιος άλλος, αλλά ΕΓΩ. Η Έλενα Ακρίτα, η αναγνωρίσιμη. Φράση που υποκρύπτει εγωπάθεια και εγωκεντρισμό και ουδόλως μετριοπάθεια, όπως αρμόζει στους μεγάλους
στοχαστές. Θα ξεκινούσε, ποτέ, ένας
ταπεινός με τη φράση «άκου, φίλε»;
Υψηλές νότες για την Ακρίτα… Κανένας, βέβαια, δεν θα διαφήμιζε με έπαρση ότι είχε 22.000 like και 8.500
shares, όπως η Ακρίτα. Αυτό είναι εγωπάθεια και εγωκεντρισμός. Τα like
και τα shares.
Λέει, λοιπόν, η Ακρίτα: «Οι στρατιώτες μας είναι 20χρονα παλικαράκια
που με το όπλο που κρατούν δεν έχουν
σκοτώσει ούτε μπεκάτσα. Καλά-καλά δεν
ξέρουν να το χειρίζονται, θα τους βάλουμε στην πρώτη γραμμή του πυρός να κάνουν τι; Να σκοτωθούν ή να σκοτώσουν;
Και αν απέναντί τους έχουν το παιδί ή
την έγκυο, τι θα τους ζητήσουμε; Να πυροβολήσουν στο ψαχνό»;
Γνωρίζει η Ακρίτα τον βαθμό εκπαίδευσης των στρατιωτών; Αν ναι,
να μας πληροφορήσει πόσες βολές έγιναν τον τελευταίο χρόνο στη συνοριακή περιοχή και τα αποτελέσματά
τους. Ενδεχομένως να χτύπησαν και
καμιά μπεκάτσα. Ίσως. Δεν γνωρίζει,
φυσικά, το αξιόμαχο του στρατού. Το
έγραψε όμως. Κι όποιος εντυπωσιάστηκε, έκανε like.
Πώς ξέρει η Ακρίτα ότι οι στρατιώτες έχουν εντολή να πυροβολήσουν έγκυες γυναίκες; Δεν το ξέρει,
προφανώς. Το αναφέρει, όμως, για
να αυτοπροσδιοριστεί ως «ένας καλός άνθρωπος». Κι όποιος αυτοπροδιορίζεται «καλός», αλίμονο στους

Ε

Η Ακρίτα του Έβρου και
ο Τσίπρας του Σόρος
«κακούς». Οι στρατιώτες απαντούν με
σφαίρες μόνο όταν βάλλονται. Αυτό
που αναφέρει η Ακρίτα γίνεται σε
χώρες της Λατινικής Αμερικής. Όμως, η συμπαθής Έλενα νόμιζε ότι ο
στρατός είναι καμιά από αυτές τις σαπουνόπερες που έγραψε. Ας φτιάξει
μια και να βάλει στο σενάριο που γράφει στο facebook. Θα πουλήσει. Της
προτείνουμε και τίτλο: «Έρωτας στα
λαγκάδια του Έβρου».
Αν υπονοεί η «ψαγμένη» Ακρίτα
ότι πρέπει να καταργηθούν όλοι οι
στρατοί του κόσμου, μαζί της. Κάνουμε like και shares. Να ένα ακόμα ωραίο σενάριο. «Make love, not war in
Evros river».
Λέει, επίσης, χωρίς να γνωρίζει:
«Εμείς που ξέρουμε πως τα φανταράκια
στον Έβρο είναι τα παιδιά που δεν είχαν
το βύσμα να λουφάρουν σε καλύτερα πόστα. Κι αυτοί που τώρα τους στέλνουν
κέικ και εικονίσματα είναι οι ίδιοι που
φρόντισαν τα δικά τους βλαστάρια τους
να μην περάσουν ούτε απ’ έξω από τον
Έβρο». Άκου, φιλενάδα. Αν γίνει κανένα «μπραφ» με τους Τούρκους, εκεί
θα πάνε όλοι. Και τα «βλαστάρια» που
αναφέρεις. Ωστόσο, σε μια στιγμή
που οι φαντάροι είναι με το χέρι στη
σκανδάλη, όχι να την τραβήξουν ό-

πως αυθαίρετα αναφέρεις εναντίον εγκύων γυναικών, αλλά των Τούρκων,
που δεν ξέρεις τι μπορεί να σκέφτεται ο σουλτάνος, ποιο είναι το βαθύτερο νόημα της αναφοράς σου περί
βυσμάτων; Τι ακριβώς υπηρεσίες
προσφέρεις στους στρατιώτες; Κι αν
σκέφτονταν έτσι οι μανάδες κι οι πατεράδες του Έπους του ’40, οι φασίστες του Μουσολίνι θα είχαν περάσει «αέρα-πατέρα» στην Ελλάδα. Μήπως, κυρία Έλενα, ο Ερντογάν δια-

φέρει σε τίποτα από τον Μουσολίνι;
Άσε, λοιπόν, τους εξυπνακισμούς.
Συνεχίζει: «Άκου φίλε. Μη μας λες
εμάς “η χώρα ΜΟΥ” εκτός αν την πήρες
προίκα από τον πατέρα σου. Η χώρα ανήκει σε όλους τους Έλληνες. Δεν είναι
εργολαβία δική σου, δική μου ή κανενός». Με μια αυστηρά εννοιολογική
προσέγγιση, η Ακρίτα είναι «ποιητής
εκ του προχείρου», τα είχε προβλέψει
ο αείμνηστος Γεώργιος Σουρής. Αποκόβει την Ακρίτα από την Ελλάδα
κάποιον που την αναφέρει ως «χώρα
μου»; Του αφαιρεί αυτό το δικαίωμα;
Προφανώς και όχι. Ο καθένας την
Ελλάδα την αντιλαμβάνεται όπως θέλει. Ο Μουζουράκης, ας πούμε, τη
βρίζει σε βίντεο στο youtube. Θίχτηκε, μήπως, η Ακρίτα γι’ αυτό; Έγραψε κάτι σχετικό; Η σημαία είναι και
δική της. Κι επί πλέον, θα περιμένουμε από τη βαθυστόχαστη δημοσιογράφο και συγγραφέα να μας αναλύσει τον όρο «πατρίδα». Πώς την εννοεί αυτή την Ελλάδα. Κατηγορεί τους
άλλους, χωρίς να γνωρίζουμε εμείς οι
υπόλοιποι ποια ακριβώς Ελλάδα
πρεσβεύει. Την εκφράζει η σημερινή
Ελλάδα της πνευματικής ανεπάρκειας
των κατοίκων της και ποιος την προκάλεσε; Η trash τηλεόραση, που λαν-

σάρει «ήρωες» όπως ο Αρναούτογλου, ο Μουτσινάς και εκπομπές όπως το «Big Brother», το «Survivor»,
το «My styles rock»; Δεν την ακούσαμε ποτέ την Έλενα να τα καυτηριάζει,
ούτε να προτείνει εκπομπές για μεγάλους ποιητές, στοχαστές, λογοτέχνες.
Δεν την ενοχλεί που τα Ελληνόπουλα δεν γνωρίζουν κλασική λογοτεχνία; Εκεί σιωπά, γιατί δεν είναι
«πιασάρικο» το θέμα που λένε οι δημοσιογράφοι. Τέτοια κείμενα δεν έχουν ούτε like, ούτε Shares. Άλλωστε,
η ίδια η Ακρίτα το αναφέρει: «Βλέπω
τα λάικ και τις κοινοποιήσεις και αγαλλιάζει η ψυχή μου». Το καταλάβαμε.
Αυτό είναι και το ζητούμενο των καιρών μας εξ άλλου.
Και τελειώνει το… σενάριο: «Εμείς
που ξέρουμε πως πατριωτισμός είναι να
αγαπάς την πατρίδα σου, ενώ εθνικισμός
είναι να μισείς τις πατρίδες των άλλων.
Εμείς που αγαπάμε τα παιδιά όλου του
κόσμου κι απ’ όλες τις πατρίδες». Ταμάμ
«τούρκικο» είναι αυτό, Έλενα, για έκθεση πρώτης δημοτικού. Αυτούς που
επιβουλεύονται την Ελλάδα με λόγια
και πράξεις, τους… αγαπάμε κι αυτούς; Αν ναι, πολλά μοναστήρια είναι
έτοιμα να δεχτούν την Έλενα, να κηρύττει τον λόγο του Θεού.

Επίθεση του Τσίπρα στους Γερμανούς (με τα λεφτά του Σόρος)
Τσίπρας το είπε καθαρά ότι θα έκλεινε κι αυτός τα σύνορα αν κυβερνούσε. Συμφωνεί, δηλαδή, με τον Μητσοτάκη. Κι επειδή το είπε, έτσι θα έκανε; Θα
πρέπει να είσαι πολύ αφελής για να πιστεύεις ό,τι λέει ο Αλεξάκης. Τα μνημόνια σου υποσχέθηκε ότι θα τα καταργήσει μ’ έναν νόμο. Δεν σου φτάνει αυτό; Το «ΟΧΙ» του δημοψηφίσματος το έκανε «ΝΑΙ». Ούτε κι αυτό
σου φτάνει; Από τη μία ο «καλός» Τσίπρας
που θα έκλεινε τα σύνορα, κι από την άλλη
οι «Βαρεμένοι» κι η νεολαία που θα τα άνοιγαν κι ότι στον Έβρο στήθηκε σόου, όπως
λένε στις τηλεοράσεις. Με το άνοιγμα, τάσσεται κι ο Βαρουφάκης, βέβαια, που όταν
τον ρωτάνε για τον Τζορτζ Σόρος σφυρίζει
αδιάφορα. Και μιας που είπα για τον Σόρος,

Ο

τι έγραψε ο γερμανικό οικονομικό περιοδικό
«Wirtschaftswoche», σε ένα αφιέρωμα που
υπογράφουν οι Φλόριαν Ζέρφαμπ, Άντζελα
Χένερσντορφ και Ντίτερ Σνάας και αναπαρήγαγαν «ΤΑ ΝΕΑ» το Σαββατοκύριακο; Ότι
ο Σόρος τα χώνει στον ΣΥΡΙΖΑ για να εκδι-

κηθεί τη Γερμανία. Το πλήρες ρεπορτάζ, έχει
ως εξής:
«Ένας άλλος θεωρητικός του ΙΝΕΤ (σ.σ.
think tank του Σόρος), ο Τόμας Φέργκιουσον
από το πανεπιστήμιο της Μασαχουσέτης,
συμμετείχε σε πάνελ στη Νέα Υόρκη με εκπροσώπους του ελληνικού αριστερού κόμματος ΣΥΡΙΖΑ, καθώς είχε προσκληθεί σε συζήτηση στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου
Κολούμπια.
»Ο πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Τσίπρας ανέπτυξε εκεί, σε μία κατάμεστη αίθουσα, την άποψή του για τους τσιγκούνηδες
Γερμανούς, εξόρκισε τον φόβο για έναν νέο
Αδόλφο Χίτλερ και τον νέο φασισμό στην Ευρώπη. Μαζί του είχε τους οικονομικούς του
συμβούλους Γιάννη Μηλιό και Ρένα Δούρου,

βουλευτή του αριστερού κόμματος στο ελληνικό Κοινοβούλιο.
»Την εμφάνισή τους συγχρηματοδότησε το
think tank του Σόρος, το ΙΝΕΤ. Γιατί άραγε ο
Σόρος γίνεται σπόνσορας ενός αντικαπιταλιστή δημαγωγού όπως ο Τσίπρας που επιτίθεται στη Γερμανία; Μήπως συμμερίζεται τις θέσεις του; Συνάδελφοί του από τη Wall Street
μιλούν γι’ αυτό μόνο συγκαλυμμένα. Φαίνεται ότι είναι πολύ μεγάλος ο φόβος για την επιρροή του Σόρος. Ωστόσο σε συνομιλία με
κάποιον μάνατζερ συχνά ακούγεται η φράση
“ο Σόρος θέλει να εκδικηθεί τη Γερμανία”».
Κατά τα άλλα, ο Αλέξης συμφωνεί με τον
Μητσοτάκη κι είναι έτοιμος να πάει μαζί του
στη Βόρεια Ελλάδα, στα χωριά, για να μιλήσει στους κατοίκους.
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Σε καταστάσεις έκτακτης
κρίσης τα συγχαρητήρια, ή
το ανάθεμα τα παίρνει ως
είθισται ο διαχειριστής και
στην προκειμένη περίπτωση η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και φυσικά το ενδιαφέρον του κόσμου πέραν
των κυβερνητικών δράσεων πέφτει και στην εκάστοτε αξιωματική αντιπολίτευση, αναμένοντας κι
από εκεί προτάσεις.

Η ΑΠΟΨΗ

• Το Κίνημα
Αλλαγής θέλει να
ξεφύγει από την
ασφυκτική πίεση
που νιώθει από την
κυβέρνηση και την
αξιωματική
αντιπολίτευση

Του Μιχάλη Κωτσάκου

Τ

α υπόλοιπα κόμματα
που συνθέτουν το πολιτικό σκηνικό σε εποχές
κρίσης δεν υπάρχουν
και ό,τι και να πουν ελάχιστα προβάλλεται στον δημόσιο διάλογο και ακόμη μικρότερη
είναι η σημασία, στην οποία δίνουν οι πολίτες, οι οποίοι έχουν
στο μυαλό τους το πώς θα περάσουν αβρόχοις ποσί από τη δίνη
της κρίσης.
Κάτι τέτοιο ισχύει και στην περίπτωση του Κινήματος Αλλαγής,
όπου όλοι στη Χαριλάου Τρικούπη καταλαβαίνουν ότι λίγοι τους
παρακολουθούν σε αυτές τις ημέρες όπου η εξάπλωση του κορωνοϊού, αλλά και η κρίση στον Έβρο
με τις ορδές του Ερντογάν να απειλούν με εισβολή δεν επιτρέπει
στο ΚΙΝΑΛ με ζωτικό χώρο. Τουναντίον ακόμη και οι θετικές του
προτάσεις, τις οποίες υποβάλλει
στον δημόσιο διάλογο, περνούν
στο ντούκου λόγω της έκτακτης κατάστασης σε δύο τουλάχιστον μέτωπα. Το ίδιο συμβαίνει και σε κάθε προσπάθεια να αντιπολιτευθεί
την κυβέρνηση, όπου ελάχιστοι δίνουν βάση. Τρανό παράδειγμα η
πρόταση που είχε καταθέσει η
Φώφη Γεννηματά για τη σύσταση
διακομματικής επιτροπής προκειμένου να βρεθεί λύση για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Στη
Διάσκεψη των Προέδρων, την Πέμπτη το μεσημέρι, η ΝΔ δεν την αποδέχθηκε και φυσικά δεν συγκροτείται παρά τη συμφωνία των
υπόλοιπων κομμάτων. Μάλιστα, ο
Βασίλης Κεγκέρογλου (γραμματέας της Κ.Ο. του ΚΙΝΑΛ) διένειμε και δήλωση ασκώντας κριτική
στην κυβέρνηση, εν τούτοις ουδείς
ασχολήθηκε.

Νέο σχέδιο
Κι όμως στη Χαριλάου Τρικούπη
επιμένουν και γι’ αυτό κατέθεσαν
ένα εθνικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης σε τέσσερις άξονες για να αντιμετωπιστεί η κρίση του κορωνοϊού. Όχι μόνο υγειονομικά, αλλά
και στο οικονομικό πεδίο. Έτσι το
ΚΙΝΑΛ πρότεινε: α) την άμεση αύξηση των δημόσιων επενδύσεων

Στη γωνία
του ρινγκ
η Φώφη
Δύο από τις φωτογραφίες που κατέθεσε στη Βουλή ο Ανδρέας Λοβέρδος έπειτα από την επίσκεψή του
στον Έβρο και οι οποίες αποδομούν τις πρόσφατες δηλώσεις του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργου
Βαρεμένου για τις «βίλες» στην περιοχή

Οι βίλες και ο Λοβέρδος
το μεταξύ, παρά το γεγονός ότι το ΚΙΝΑΛ δεν
παίζει πολύ στα ΜΜΕ εξακολουθεί να παλεύει
για να πείσει τους «πράσινους» ψηφοφόρους
για το λάθος που έκαναν και βρέθηκαν στον ΣΥΡΙΖΑ.
Έτσι ο Ανδρέας Λοβέρδος επισκέφθηκε τον Έβρο και
με φωτογραφίες που κατέθεσε μάλιστα στη Βουλή
επανέφερε στην επικαιρότητα τις δηλώσεις του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργου Βαρεμένου για τις βίλες
στον Έβρο.
Μάλιστα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΙΝΑΛ
τόνισε μεταξύ άλλων: «Ακούστηκε για τύπους που πήγαν να βοηθήσουν και είναι κάτοχοι πλούσιων βιλών
που πρέπει να προστατευτούν και γι’ αυτό πήγαν να βοηθήσουν. Εγώ γύρισα από διήμερη περιοδεία όπου έκανα
και μια τελευταία βόλτα με ψαρόβαρκα. Αυτά είναι οι βίλες και τα σκάφη; Καταθέτω τις φωτογραφίες στη Βουλή. Ντράπηκα για αυτά που λέγονται. Έκανα φωτογράφηση και τα καταθέτω στη Βουλή. Δεν χρειάζεται να μι-

Σ

λάμε για πράγματα που δεν ξέρουμε όταν ο Ερντογάν
ψάχνει για fake news. Ντράπηκα γι’ αυτά που ακούστηκαν σε βάρος συμπολιτών μου. Στα fake news αυτών
που προσπαθούν με τον ασύμμετρο με μορφές υβριδικού πολέμου δεν βοηθάμε ούτε με τέτοιες αναφορές ούτε ως αυτόκλητοι σωτήρες που πήραμε τα όπλα».
Παράλληλα, ο κ. Λοβερδος ζήτησε την ενότητα πολιτών και πολιτικών κομμάτων απέναντι στις προκλήσεις του Ερντογάν: «Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πριν
λίγους μήνες είχαμε την παράνομη συμφωνία Τουρκίας - Λιβύης, έχει προειδοποιήσει ο Ερντογάν ότι θα επιχειρήσει έρευνες για ορυκτό πλούτο σε αυτό που θεωρεί παρανόμως δικό του χώρο. Όποια απειλή έχει εκστομίσει την έχει πραγματοποιήσει. Γι’ αυτό πρέπει να
είμαστε ενωμένοι όχι μόνο για λόγους συμβολικούς
αλλά και γιατί δεν μπορεί κανείς να είναι βέβαιος για
τις επόμενες κινήσεις ενός ηγέτη που ηττήθηκε δύο
φορές τελευταία».

| 17

και δαπανών για την ενίσχυση στο
ΕΣΥ (με προσωπικό κι εξοπλισμό), β) τόνωση της ρευστότητας
της αγοράς και ειδικά των κλάδων
που έχουν πληγεί περισσότερο από τον κορωνοϊό, γ) αποκατάσταση της ζημίας επιχειρήσεων και επαγγελματιών, και δ) μέτρα για την
ενίσχυση και διατήρηση της απασχόλησης.
Φυσικά το ΚΙΝΑΛ θέτει ως προτεραιότητα την παράταση της προστασίας της πρώτης κατοικίας, η οποία λήγει στις 30 Απριλίου.
Εξάλλου και η ίδια η κα Γεννηματά στην τηλεοπτική συνέντευξη
που παραχώρησε την Τρίτη επέμεινε στα οικονομικά μέτρα, αλλά
και στο να υπάρξει αλλαγή στα υπερπλεονάσματα, ζητώντας από
τον πρωθυπουργό να το θέσει επίσημα στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 26 Μαρτίου. Στη συνέντευξή της η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ επέδειξε ένα άγχος για τη μειωμένη προβολή του
κόμματός της, ενώ οι συνεργάτες
της δεν μπορούν να εξηγήσουν για
ποιον λόγο η κα Γεννηματά εξακολουθεί να κινείται στα ρηχά σε
δημοφιλία.

Αλλαγή
γραμματέα
Όπως αναμενόταν, υπήρξε και
αλλαγή στον τομέα επικοινωνίας, όπου ανέλαβε νέος γραμματέας ο Παναγιώτης
Βλάχος, παίρνοντας τη θέση από
τον Κυριάκο Κυριάκο, ο οποίος επανήλθε στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ, κάτι για
το οποίο είχε ενημερώσει την ηγεσία του κόμματος εδώ και αρκετές
ημέρες.
Ο Παναγιώτης Βλάχος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1978 και μεγάλωσε στο Καρπενήσι Ευρυτανίας. Είναι νομικός και σύμβουλος
επικοινωνίας και καινοτομίας. Έχει εργαστεί ως διευθυντής Επικοινωνίας και εμπειρογνώμονας
δημοσίων πολιτικών στο Δημόσιο
και Ιδιωτικό Τομέα. Είναι υπεύθυνος προγραμμάτων του Ινστιτούτου Τοπικής Διακυβέρνησης και
Πολιτικών Καινοτομίας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου και εκ των ιδρυτών του μη
κερδοσκοπικού
οργανισμού
«Vouliwatch». Το 2012 ίδρυσε την
πολιτική κίνηση «Μπροστά», προωθώντας το αίτημα για την αλληλεγγύη των γενεών. Πριν ενσωματωθεί στο ΚΙΝΑΛ ο ίδιος και η πολιτική του κίνηση στεγάζονταν στο
Ποτάμι. Είναι μέλος της Κεντρικής
Πολιτικής Επιτροπής του Κινήματος Αλλαγής και ήταν υποψήφιος
Βουλευτής στον Βόρειο Τομέα της
Αθήνας στις εθνικές εκλογές του Ιουλίου 2019.
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Θερμικές κάμερες για να μην κολλήσει ο «Σουλτάνος»
νεξάρτητα του πόσο καλά φυλάνε τα… ρούχα τους από τον κορωνοϊό οι
Τούρκοι (σ.σ. ελάχιστοι είναι αυτοί που πιστεύουν ότι η χώρα έχει μόλις ένα
κρούσμα), το σίγουρο είναι ότι τον πρόεδρό τους Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν οι
αρμόδιες αρχές τον προσέχουν σαν τα μάτια τους! Ενδεικτικό των μέτρων προφύλαξης που έχουν ληφθεί για την ασφάλεια και την υγεία του «Σουλτάνου»
είναι το γεγονός ότι στο τουρκικό Κοινοβούλιο έχουν εγκατασταθεί θερμικές
κάμερες για τη μέτρηση της θερμοκρασίας όλων των βουλευτών, των υπαλλήλων και των επισκεπτών. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια ομιλίας που έκανε πριν από
μερικά εικοσιτετράωρα ο Ερντογάν στην Κ.Ο. του κόμματός του οι συγκεκριμένες
κάμερες ήλεγχαν όλους όσοι ήταν δίπλα του ενώ ο ίδιος φέρεται να απέφυγε κάθε χειραψία.

Α

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Χρήστος Αγγελόπουλος

Οι 10 φονικότερες
πανδημίες της Ιστορίας
• Για αιώνες η ανθρωπότητα βρίσκεται αντιμέτωπη με πανδημίες
καταφέρνοντας να επιζήσει, πληρώνοντας ωστόσο βαρύ φόρο
χαμένων ζωών μέχρι η επιστήμη να βρει τη λύση
δυνατότητα σε άλλους πολιτισμούς
να επανακτήσουν βυζαντινές κτήσεις στη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια
Αφρική και σε τμήματα της Ασίας.

Ο νέος κορωνοϊός έχει βάλει σε καραντίνα ολόκληρο
τον πλανήτη και στο πέρασμά του αφαιρεί χιλιάδες
ανθρώπινες ζωές. Αρκεί, ωστόσο, μία μικρή αναδρομή
στο παρελθόν, για να δούμε
πως δυστυχώς δεν είναι η
πρώτη φορά που ενσκήπτει
τόσο μαζικό «κακό» που κάποιες φορές απείλησε με αφανισμό ολόκληρους πολιτισμούς. Η «Α» παρουσιάζει
τις 10 φονικότερες πανδημίες που έχουν μείνει ιστορικές.

• Ο «ΜΑΥΡΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ»
(1348 μ.Χ. - 1353 μ.Χ.): Ενάμιση
αιώνα πριν από το τέλος του Μεσαίωνα και συγκεκριμένα μεταξύ 1348
μ.Χ. και 1353 μ.Χ., ακόμη μία πανδημία πανώλης χτυπά τον τότε γνωστό κόσμο. Ο «Μαύρος Θάνατος» όπως ονομάστηκε σκότωσε μόνο
στην Ευρώπη περίπου 25.000.000
άνθρωποι με τον αριθμό των νεκρών συμπεριλαμβανομένης της Ασίας να κυμαίνεται μεταξύ
100.000.000 ως 200.000.000.

• Η ΠΑΝΩΛΗ ΤΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ (543 μ.Χ.): Η επιδημία που
χτύπησε την ηγεμονία του Βυζαντινού αυτοκράτορα Ιουστινιανού Α΄
εκτιμάται ότι ήταν υπεύθυνη για τον
θάνατο περίπου 50.000.000 ανθρώπων, φτάνοντας στο σημείο να
«εξαφανίσει» κοντά στο 50% του τότε υπάρχοντος πληθυσμού της Γης.
Η συγκεκριμένη πανδημία ζημίωσε
σημαντικά το εμπόριο της Βυζαντινής αυτοκρατορίας, ενώ έδωσε τη

• Η «ΞΕΧΑΣΜΕΝΗ» ΧΟΛΕΡΑ
(1817): Μία από τις πιο γνωστές
πανδημίες είναι αυτή της χολέρας
που πρωτοεμφανίστηκε στην Ινδία
περίπου το 1817 και εξαπλώθηκε
σε πολλές γειτονικές περιοχές. Ήταν η πρώτη από τις επτά μεγάλες
πανδημίες χολέρας που στέρησε τη
ζωή σε εκατομμύρια ανθρώπους.
Σύμφωνα με το Business Insider, ο
Βρετανός γιατρός Τζον Σνόου ανέπτυξε μεθόδους για την ανακοπή
της πανδημίας και το 1854 κατάφε-

ρε να απομονώσει την πηγή της χολέρας σε μια αντλία νερού στο Σόχο
του Λονδίνου. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει χαρακτηρίσει
τη χολέρα ως την «ξεχασμένη πανδημία», τονίζοντας ότι το έβδομο
ξέσπασμα, το 1961, συνεχίζει μέχρι και σήμερα να πλήττει τριτοκοσμικές χώρες.
• Η ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑΣ (1916): Η επιδημία
πολιομυελίτιδας που χτύπησε το
1916 κυρίως τις ΗΠΑ, χρειάστηκε
μόλις λίγους μήνες για να πλήξει την
πολιτεία της Νέας Υόρκης όπου καταγράφηκαν περισσότερα από
9.000 περιστατικά. Η ασθένεια μεταδιδόταν γρήγορα κυρίως μεταξύ
των παιδιών, και είχε υψηλότατο
ποσοστό θνησιμότητας της τάξης
του 25%. Μέχρι την ανακάλυψη του
εμβολίου τη δεκαετία του ’50, η πολιομυελίτιδα είχε κοστίσει τη ζωή σε
χιλιάδες ανθρώπους.
• Η ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΡΙΠΗ (1918):
Κατά τη διάρκεια της πανδημίας της
ισπανικής γρίπης προσβλήθηκαν
500 εκατ. άνθρωποι, με περισσότερα από 50.000.000 ασθενείς να καταλήγουν στον θάνατο. Το ξέσπασμά
της ήρθε κατά τη «δύση» του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου και ο φονικός
ιός εκτιμάται ότι δεν ήταν άλλος από
τον Η1Ν1. Τα πρώτα κρούσματα της
Ισπανικής Γρίπης καταγράφηκαν
στη Γαλλία τον Απρίλιο του 1918, ενώ ακολούθησαν περιστατικά σε Ιταλία, Μεγάλη Βρετανία, ΗΠΑ και
στη Γερμανία.
• Η ΓΡΙΠΗ ΤΟΥ ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ
(1968): Πρόκειται για το χτύπημα
του ιού Η3Ν2 που σκότωσε περίπου 1.000.000 άτομα. Η γρίπη του
Χονγκ Κονγκ χαρακτηρίζεται ένας από τους πιο μεταδοτικούς ιούς, καθώς το 1968 που πρωτοεκδηλώθηκε και σε διάστημα μόλις δύο εβδομάδων προσέβαλε 500.000 ανθρώπους.
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Παράσταση νίκης για τον Μπάιντεν
σο περνούν οι μέρες και ολοκληρώνονται ανά πολιτεία οι εσωκομματικές κάλπες στο κόμμα των Δημοκρατικών στις
ΗΠΑ, τόσο μεγεθύνεται η παράσταση νίκης του Τζο Μπάιντεν έναντι του «συντρόφου» του Μπέρνι Σάντερς. Για την ώρα ο
πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ έχει βάλει στο… σακούλι του 836 αντιπροσώπους με τον αντίπαλό του γερουσιαστή από το Βερμόντ
να μετρά 686 αντιπροσώπους. Χαρακτηριστικό του ρεύματος νίκης
το οποίο και τον καθιστά φαβορί για το χρίσμα των Δημοκρατικών ενόψει των προεδρικών εκλογών της 3ης Νοεμβρίου είναι το
γεγονός ότι ο Μπάιντεν, εκτός από το Μιζούρι, το Μισσισσίπι και το
Αινταχο, κέρδισε και το Μίσιγκαν. Πρόκειται για την πολιτεία των

Ό

σχεδόν 10.000.000 κατοίκων όπου το εκλογικό «λάφυρο» ήταν ο
υψηλότερος αριθμός αντιπροσώπων στο προσεχές συνέδριο των
Δημοκρατικών όπου θα εκλεγεί ο υποψήφιος του κόμματος.
Με την άνετη επικράτηση του Μπάιντεν στο Μίσιγκαν η διαφορά
είναι πολύ μεγάλη για να την καλύψει ο Σάντερς στις αναμετρήσεις που απομένουν. Έως τα τέλη Μαρτίου, θα έχουν κριθεί χονδρικά τα δύο τρίτα των συνέδρων. Σημειώνεται, πάντως, ότι εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού οι προεκλογικές συγκεντρώσεις των δύο υποψηφίων αναβλήθηκαν μέχρι νεωτέρας, ενώ
το επόμενο ντιμπέιτ των δύο πλέον διεκδικητών θα διεξαχθεί τη
15η Μαρτίου.

ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΧΑΡΙ
Καλύτερα να μασάς
παρά να μιλάς (σε φαρσέρ)
αλύτερα να μασάς παρά να μιλάς», έλεγε ένα παλαιότερο ελληνικό διαφημιστικό σποτ και πολύ θα ήθελε να το έχει ασπαστεί ο πρίγκιπας Χάρι.
Γιατί; Διότι ίσως είχε γλιτώσει από τους δύο γνωστούς Ρώσους φαρσέρ
που την είχαν «στημένη» και έβγαλαν στη φόρα όσα είπε σε τηλεφωνική
συνομιλία, πιστεύοντας ότι στην άλλη άκρη της γραμμής ήταν η 17χρονη Σουηδή ακτιβίστρια, Γκρέτα Τούνμπεργκ, και ο πατέρας της.
Οι αμήχανες για τον πρίγκιπα αποκαλύψεις έγιναν από την εφημερίδα «The Sun»
και με βάση τα όσα έχουν γίνει γνωστά η φάρσα εξελίσσεται σε δύο τηλεφωνήματα:
το πρώτο στις 31 Δεκεμβρίου 2019 και το δεύτερο στις 22 Ιανουαρίου.
Μέρος των επίμαχων συνομιλιών είναι αναρτημένες στο YouTube και σύμφωνα με
αυτές ο μικρότερος εγγονός της βασίλισσας Ελισάβετ «στολίζει» τον Αμερικανό Πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.
«Δυστυχώς, ο κόσμος κυβερνάται από μερικούς πολύ άρρωστους ανθρώπους», λέει σε ένα
σημείο ο πρίγκιπας Χάρι και συνεχίζοντας υποστηρίζει ότι «και μόνο το
γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ προωθεί
την τόσο μεγάλη στην Αμερική βιομηχανία του άνθρακα τον κάνει να έχει αίμα στα χέρια του». Συμπληρώνει δε σε
άλλο σημείο: «Αν ο Ντόναλντ Τραμπ
μπορεί να γίνει πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, τότε όλα
είναι δυνατά, σωστά;»
Αναφερόμενος, εξάλλου, στην απόφαση του ίδιου και της συζύγου του
Μέγκαν Μαρκλ να απαρνηθούν τα
προνόμια της βρετανικής βασιλικής
οικογένειας και να μετακομίσουν
στον Καναδά, ο Χάρι ακούγεται να
λέει στη φάρσα ότι «ορισμένες φορές
η σωστή απόφαση δεν είναι η ευκολότερη. Αλλά είναι η σωστή απόφαση για
την οικογένειά μας, η σωστή απόφαση
για να προστατεύσω τον γιο μου». Επίσης, ο πρίγκιπας Χάρι δικαιολογείται για τη
χρήση ιδιωτικών τζετ, ενώ παίρνει αποστάσεις από τον θείο του πρίγκιπα Άντριου.
Ο Χάρι σχολίασε, τέλος, και τον πρωθυπουργό της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον, χαρακτηρίζοντάς τον «καλό άνθρωπο», υποστηρίζοντας ταυτόχρονα ότι η (υποτιθέμενη) συνομιλήτριά του Γκρέτα Τούνμπεργκ είναι ένας από τους λίγους ανθρώπους
που θα μπορούσαν «να μιλήσουν στην καρδιά» του Βρετανού πρωθυπουργού.
Θύτες της «παγίδευσης» του πρίγκιπα Χάρι είναι το γνωστό για τις τηλεφωνικές
φάρσες του, δίδυμο Vovan και Lexus. Οι κατά κόσμον Αλεξέι Στολιάροφ και Βλαντίμιρ
Κουζνέτσοφ βάζουν συνήθως στο στόχαστρό τους αντιπάλους του Κρεμλίνου. Την
«πατριωτική» πρόθεσή τους έχουν επιβεβαιώσει και ο Vovan που το 2016 εξηγούσε
στο AFP ότι επιδιώκουν «να δείξουν το αληθινό πρόσωπο ορισμένων εταίρων της Ρωσίας,
την υποκρισία τους», και ο Lexus που είχε δηλώσει ότι «κάνουμε μόνο πράγματα για το
συμφέρον της Ρωσίας».

«Κ

• Ο ΦΟΝΙΚΟΣ ΙΟΣ ΤΟΥ ΑIDS
(1981): Ήταν τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του ’80 που καταγράφηκε η θανατηφόρα νόσος που προκαλούσε ο ιός
HIV και ο οποίος μεταδιδόταν σεξουαλικά. Σε μόλις μία χρονιά, το 1981, οι
φορείς ανήλθαν σε 75.000.000 ενώ
περίπου 32 εκατ. άνθρωποι έχασαν τις
ζωές τους. Τα περισσότερα περιστατικά AIDS καταγράφονται σήμερα σε χώρες της Αφρικής.
• Ο ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ SARS (20022003): Αιτία της συγκεκριμένης επιδημίας ήταν ο κορωνοϊός SARS,
«συγγενής» του σημερινού κορωνοϊού αφού το γενετικό προφίλ του είναι
κατά 86,9% όμοιο με αυτό του τωρινού κορωνοϊού SARS-CoV-2). Όπως
και τώρα έτσι και τότε η νόσος ξεκίνησε την επιδρομή της από την Κίνα
και συγκεκριμένα την επαρχία Γκουαντόνγκ. Η επιδημία πέρασε σύντομα
στο στάδιο της πανδημίας «επισκεπτόμενη» 26 χώρες. Από τον ιό νόσησαν πάνω από 8.000 άνθρωποι, ενώ 774 άνθρωποι δεν κατάφεραν να
επιζήσουν.

• Η ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ή H1N1
(2009): Ο ιός της «Γρίπης των Χοίρων» ή αλλιώς H1N1 έκανε την εμφάνισή του στις ΗΠΑ, και προσέβαλε πάνω από 60.000.000 ανθρώπους παγκοσμίως, προκαλώντας στη συνέχεια
εκατοντάδες χιλιάδες θανάτους. Η ονομασία του φονικού ιού συσχετίστηκε με
τους χοίρους επειδή μεταδιδόταν στους
ανθρώπους από τα γουρούνια. Το πιο
ανησυχητικό στοιχείο της συγκεκριμένης πανδημίας σε σύγκριση με τα συνήθη ξεσπάσματα γρίπης ήταν το γεγονός το 80% των νεκρών από τον Η1Ν1
ήταν άνθρωποι ηλικίας κάτω των 65 ετών, όταν το 70%-90% των θανάτων
από γρίπη στατιστικά επέρχεται σε άτομα μεγαλύτερα των 65 ετών.
• ΕΜΠΟΛΑ (2014-2016): Σε ένα
μικρό χωριό στη Γουινέα έκανε την εμφάνισή του το 2014 ο ιός Έμπολα και
σύντομα εξαπλώθηκε σε γειτονικές χώρες της Δυτικής Αφρικής. Η θνησιμότητα του αιμορραγικού πυρετού ήταν
τέτοια που από τα 28.600 άτομα που
προσβλήθηκαν οι 11.325 έχασαν τη
ζωή τους.

20 | Η ΑΠΟΨΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 14/15 μΑΡΤΙΟΥ 2020
www.iapopsi.gr





Μνημόνιο
συνεργασίας
υπέγραψε
η ΔΕΗ
με την RWE
Μνημόνιο Κατανόησης και
Συνεργασίας (MoU) με τους
Γερμανούς της RWE, μίας από τις
μεγαλύτερες εταιρείες διεθνώς
στον τομέα των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας υπέγραψε ο
όμιλος της ΔΕΗ, στο πλαίσιο της
στρατηγικής απολιγνιτοποίησης
αλλά και της ευρύτερης στροφής
του προς τις ΑΠΕ.
Σύμφωνα με το εταιρικό
μνημόνιο, η ΔΕΗ και η RWE θα
διερευνήσουν το ενδεχόμενο
συνεργασίας με στόχο την
ανταλλαγή τεχνογνωσίας
απολιγνιτοποίησης αλλά και
ανάπτυξη και υλοποίηση έργων
ΑΠΕ στη χώρα μας.
Στο επίκεντρο του επενδυτικού
ενδιαφέροντος των δύο μερών
βρίσκονται τα αιολικά και
φωτοβολταϊκά έργα, η ανάπτυξη
των οποίων συμφωνήθηκε να
«τρέξει» με βάση τις εταιρικές
πρακτικές τού κάθε μέρους με
βάση τη βέλτιστη δομή
συνεργασίας και το καταλληλότερο
επιχειρηματικό μοντέλο.
Μέσω της συνεργασίας τους, η
ΔΕΗ και η RWE στοχεύουν στην
ανάπτυξη από κοινού έργων στην
Ελλάδα, επιδίωξη η οποία
ευθυγραμμίζεται με τους
φιλόδοξους στόχους του
ελληνικού ενεργειακού ομίλου για
σημαντική αύξηση του
χαρτοφυλακίου έργων ΑΠΕ.
Οι δύο εταιρείες θα εξετάσουν
επίσης το ενδεχόμενο
συνεργασίας για την σταδιακή
κατάργηση του λιγνίτη στην
Ελλάδα μέχρι το 2028.

πορεί στο ΕλληνοΓερμανικό Οικονομικό Φόρουμ που έλαβε χώρα την περασμένη
Δευτέρα στο Βερολίνο οι
προβολείς του ενδιαφέροντος να έπεσαν στις ομιλίες
του Κυριάκου Μητσοτάκη
και της Άνγκελα Μέρκελ, ωστόσο η ελληνική αποστολή
είχε την ευκαιρία να κάνει
σημαντικές επαφές. Πέρα από την ηχηρή συμφωνία της
ΔΕΗ με την RWE (βλ. ρεπορτάζ δίπλα), ο επιχειρηματικός
κόσμος της Γερμανίας έγινε
κοινωνός των επενδυτικών
ευκαιριών που παρουσιάζει η
Ελλάδα στους τομείς των ενεργειακών υποδομών, των
ανανεώσιμων πηγών και της
εξοικονόμησης ενέργειας.
Τη σχετική ενημέρωση έκαναν ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γεράσιμος Θωμάς, και η γενική
γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, Αλεξάνδρα Σδούκου, με τον υφυπουργό να παρουσιάζει
τους ελληνικούς στόχους για

Μ

ε αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και στο πλαίσιο στήριξης των μικρών, μεσαίων & μεγάλων επιχειρήσεων που διαθέτουν δυναμισμό
και προοπτικές, η Εθνική Τράπεζα σε συνεργασία με την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων παρείχε για πρώτη φορά στην Ελλάδα στοχευμένη
στήριξη προς επιχειρήσεις που
προάγουν τη γυναικεία επιχειρηματικότητα και την παρουσία γυναικών σε ηγετικές θέσεις επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα, τον Ιούλιο του 2019,

M

Επενδυτικό «μασάζ»
στη Γερμανία για
τις ενεργειακές
ευκαιρίες στην Ελλάδα
τη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όπως
αυτοί περιλαμβάνονται στο
Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ).
Ο κ. Θωμάς εξήγησε στους
συνομιλητές του ότι η επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων προϋποθέτει την εγκατάσταση πρόσθετης ισχύος από
ΑΠΕ τουλάχιστον ύψους 8
GW, μέσω της υλοποίησης
νέων projects αξίας τουλάχιστον 9 δισ. ευρώ. Αναφέρθηκε, επίσης, στον σχεδιασμό

«Ζεστό» χρήμα από την ΕΤΕ στη
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ: Στο +16,2% η παραγωγή ασφαλίστρων το α΄ δίμηνο του 2020
Δυναμικό ξεκίνημα με το «καλημέρα» του 2020 έκανε την Ευρωπαϊκή
Πίστη ΑΕΓΑ, με την παραγωγή ασφαλίστρων να «γράφει» επαυξημένο θετικό πρόσημο. Ειδικότερα,
στα αποτελέσματα για το πρώτο δίμηνο του τρέχοντος έτους καταγράφεται ισχυρή αύξηση της τάξης του
16,2% –συγκριτικά με το αντίστοιχο
διάστημα του 2019– στα Καθαρά Ασφάλιστρα πλέον Δικαιωμάτων
Συμβολαίων, τα οποία διαμορφώ-

για την ανάπτυξη των υποδομών (δίκτυα και μονάδες αποθήκευσης) ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στις πρωτοβουλίες του ΥΠΕΝ για την απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης των με στόχο να ανοίξει ο δρόμος για μεγάλα έργα.
Σύμφωνα με τον κ. Θωμά στο
διάστημα των επόμενων 6 έως
12 μηνών το τοπίο με τις εκκρεμείς άδειες θα έχει ξεκαθαρίσει
και αμέσως μετά εκτιμάται ότι
αρκετοί νέοι επενδυτές θα έρ-

θηκαν στα 35,8 εκατ. ευρώ. Αξίζει
να σημειωθεί ότι αύξηση παρουσιάζει η Ευρωπαϊκή Πίστη στην παραγωγή καθαρών ασφαλίστρων πλέον δικαιωμάτων συμβολαίων σε όλους τους κλάδους δραστηριοποίησής της. Αναλυτικά:
• Στον Κλάδο Ζωής σημειώνεται
αύξηση +31,3% στα 13,1 εκατ. ευρώ, από 10 εκατ. ευρώ το πρώτο δίμηνο του 2019.
• Στον Κλάδο Αυτοκινήτων (Αστική

χονται στην Ελλάδα, είτε αυτόνομα, είτε σε συμπράξεις με νέες εταιρείες.
Από την πλευρά της η κα Σδούκου εστίασε στον πυλώνα της ενεργειακής αποδοτικότητας και
τόνισε ότι για την επίτευξη των
στόχων εξοικονόμησης ενέργειας (βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων κατά 38% ούτως ώστε να περιοριστεί η κατανάλωσή τους στα επίπεδα του 2017 μέχρι το 2030
και ανακαίνιση και αντικατάσταση του 12-15% του αποθέ-

Ευθύνη και Χερσαία Οχήματα) σημειώνεται αύξηση +11,3% στα 16,3
εκατ. ευρώ, έναντι 14,7 εκατ. ευρώ
το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.
• Στους Γενικούς κλάδους Ζημιών
σημειώνεται αύξηση +3,6% στα 6,4
εκατ. ευρώ, έναντι 6,2 εκατ. ευρώ
το α’ δίμηνο του 2019.
Θυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Πίστη έχει διπλασιάσει το μερίδιο αγοράς
της τα τελευταία δέκα έτη, το οποίο
πλέον εκτιμάται σε 5,1%.

H γ.γ. Ενέργειας και Ορυκτών
Πρώτων Υλών, Αλεξάνδρα
Σδούκου, και ο υφυπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Γεράσιμος Θωμάς

Εποχή Δημητριάδη
στην Intralot

ματος των κτιρίων με νέα, σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης έως το 2030) απαιτείται διεύρυνση των επενδύσεων σε όλους τους τομείς και δη
στον κατασκευαστικό, τις μεταφορές και την βιομηχανία.
«Είναι σαφές ότι οι χρηματοοικονομικοί πόροι του κρατικού κορβανά στην Ελλάδα δεν αρκούν για
την επίτευξη των στόχων. Για τον
λόγο αυτό, είναι απαραίτητο να κινητοποιήσουμε πρόσθετους πόρους από διεθνείς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς καθώς και από τον ιδιωτικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων εγχώριων και ξένων
τραπεζών και funds», είπε χαρακτηριστικά. «Παράλληλα, πρέπει
να ενισχύσουμε την ελληνική αγορά ενεργειακών υπηρεσιών, η οποία στην παρούσα φάση είναι ανώριμη, με μικρό αριθμό ενεργών
εταιρειών παροχής ενεργειακών υπηρεσιών (ESCOs)», κατέληξε η
κα Σδούκου.

Στον αστερισμό της διοίκησης Χρήστου Δημητριάδη έχει περάσει εδώ και μερικά εικοσιτετράωρα η Intralot, έπειτα από
την απόφαση του εμβληματικού ιδρυτή της, Σωκράτη Κόκκαλη, να αφήσει τα ηνία του διευθύνοντος συμβούλου.
Ο Σ. Κόκκαλης διατηρεί τη θέση του εκτελεστικού προέδρου του Δ.Σ. και όπως ο ίδιος υπογράμμισε η νέα εποχή για
την Intralot ξεκινάει με το πέρας της περιόδου αναδιάρθρωσης που «έτρεξε» το 2019 και θα είναι ένα ξεκίνημα δυναμικά
που θα έχει για αιχμή την ψηφιακή τεχνολογία. Ειδικά για τον
νέο CEO, Χρ. Δημητριάδη, ο κ. Κόκκαλης στάθηκε στη μακρά θητεία του στην εταιρεία κατά τα τελευταία 12 έτη και στην
βαθιά γνώση που διαθέτει σε ό,τι αφορά τις τεχνολογίες του
κλάδου. Για του λόγου του αληθές, να πούμε ότι ο Χρ. Δημητριάδης εργάζεται στον κλάδο της Τεχνολογίας επί 19 χρόνια,
είναι κάτοχος 3 διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και 6 βραβείων. Είναι πτυχιούχος ηλεκτρολόγος μηχανικός και Τεχνολογίας Υπολογιστών από την πολυτεχνική σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών και διδάκτωρ Τεχνολογίας Πληροφορικής και Ασφάλειας
του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
Στην INTRALOT ο Χρ. Δημητριάδης εργάζεται από το 2007
και από την προηγούμενη θέση του αυτήν του επικεφαλής ασφάλειας πληροφοριών του ομίλου Intralot διαμόρφωσε την
τεχνολογική στρατηγική του group και διαχειρίστηκε την παροχή λύσεων και υπηρεσιών σε 47 περιοχές σε όλο τον κόσμο. Επίσης ανέπτυξε το εταιρικό σύστημα διαχείρισης ρίσκου,
τα πλαίσια κυβερνοασφάλειας και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τα πλαίσια καινοτομίας και διαχείρισης πνευματικής ιδιοκτησίας.
Διαθέτει ηγετική και διοικητική εμπειρία ως μέλος Δ.Σ. και
δύο θητείες ως Διεθνής Πρόεδρος του ISACA, μιας Παγκόσμιας Ένωσης Πληροφορικής, η οποία υπηρετεί στελέχη πληροφορικής σε περισσότερες από 180 χώρες.

γυναικεία επιχειρηματικότητα
υπογράφηκε μεταξύ της Εθνικής
Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επενδύσεων σύμβαση
ύψους €25.000.000 για τη χρηματοδότηση ΜμΕ και επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης
που είτε διοικούνται κατά πλειοψηφία από γυναίκες ή ανήκουν
και διοικούνται κατά πλειοψηφία από γυναίκες. Σκοπός του
προγράμματος είναι η ενίσχυση
της πρόσβασης των επιλέξιμων
επιχειρήσεων στην τραπεζική

χρηματοδότηση με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, συμβάλλοντας
στη μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις
και συνεισφέροντας με αυτό τον
τρόπο στην επαγγελματική ενδυνάμωση των γυναικών. Μέσα σε
πολύ σύντομο χρονικό διάστημα
η Εθνική Τράπεζα διοχέτευσε
ρευστότητα ύψους €25.000.000
στις επιλέξιμες επιχειρήσεις αποδεικνύοντας έμπρακτα το ιδιαί-

τερο ενδιαφέρον της για τη στήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας. Λόγω του αυξημένου
ενδιαφέροντος των επιλέξιμων
επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση
της άμεσης απορρόφησης του
ποσού των €25.000.000, η Εθνική Τράπεζα σε συνεργασία με
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, σχεδιάζουν να προβούν
σε αύξηση του προϋπολογισμού
του προγράμματος στο επόμενο
χρονικό διάστημα.
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e, oxi kai... koρωνοϊοσ μια απλη γαστρεντεριτιδα του Κωστα
φραγολια! Δεν ήθελε και πολύ για να «φουντώσουν» οι υποψίες ότι η πρόσφατη απουσία
του Κώστα Φραγκολιά από το πάνελ της εκπομπής «Happy Day» και την ανακοίνωση από την
παρουσιάστρια, Σταματίνα Τσιμτσιλή, ότι είναι άρρωστος, σημαίνει ότι… αυτός τελεί υπό καθεστώς κορωνοϊού. Έτσι, λοιπόν, κι εκείνη σαν σωστή (τηλεοπτική) οικοδέσποινα έσπευσε να
αποκαταστήσει την αλήθεια: «Ο Κώστας μας έπαθε ή τροφική δηλητηρίαση από κάτι που έφαγε ή γαστρεντερίτιδα. Το ξεκαθαρίζω ότι δεν έχει κανένα σύμπτωμα που μπορεί να σχετίζεται ή να υπάρχει υπόνοια κορωνοϊού. Περαστικά, Κώστα!» Περαστικά, λοιπόν, κι από εμάς!

media
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
Βίκυ Καλοφωτιά

 του πολυπόθητου εμβολίου που

Το ρεπορτάζ από τα εργαστήρια

θα θεραπεύει από τον θανατηφόρο κορωναϊό πρόκειται να παρουσιαστεί
στους τηλεθεατές προσεχώς από την
εκπομπή «Special Report» του Τάσου
Τέλλογλου και του Αντώνη Φουρλή.
Η Μαρία Σαράφογλου ταξιδεύει στο
Λονδίνο και μπαίνει σε ένα από τα τέσσερα εργαστήρια στον κόσμο, όπου επιστήμονες κάνουν πραγματικό αγώνα
δρόμου για να κατασκευάσουν το συγκεκριμένο εμβόλιο. Η εκπομπή καταγράφει, ακόμη, πώς αλλάζει η ζωή σε
μία πολυσύχναστη μητρόπολη της Ευρώπης με την επέλαση του κορωνοϊού.

 streaming εκπομπή είναι η ομάδα

Έτοιμη για την πρώτη Live

των «Ράδιο Αρβύλα». Ο Αντώνης Κανάκης και η ομάδα του είχαν προαναγγείλει εδώ και καιρό τις ζωντανές εκπομπές μέσω διαδικτύου από
την πλατφόρμα του
Youtube. Το
πρώτο επεισόδιο της εκπομπής βγήκε σε μαγνητοσκόπηση και είχε ως θέμα όλα όσα
συνέβησαν στο «GNTM» που μεταδόθηκε στο Star. Στο νέο trailer της εκπομπής οι «Ράδιο Αρβύλα» βγήκαν με μάσκες, παραπέμποντας στον κορωνοϊό
και το πώς έχει αλλάξει ήδη η ζωή μας
με την εξάπλωσή του. Σημειώνεται ότι
η πρώτη ζωντανή εκπομπή θα μεταδοθεί τη Δευτέρα 16 Μαρτίου στις 22:00
το βράδυ.

 Μιχάλη Νομικού, ο οποίος «έ-

Ίσως και να ήταν… μοναχός
του Θιβέτ ο Γεωργούλης
σε προηγούμενη ζωή του!

Υ

πάρχει μια θεωρία,
σύμφωνα με την οποία ο άνθρωπος
δεν έχει μόνο μία
ζωή αλλά, κάθε φορά που πεθαίνει, επιστρέφει
στη γη αργότερα με μια άλλη
μορφή ή κάτι τέτοιο τέλος πάντων.
Παρακολουθώντας, λοιπόν,
την πρόσφατη εμφάνιση του Αλέξη Γεωργούλη, στην εκπομπή «The 2night Show», δεν
φταίμε εμείς αλλά στο τέλος φτάσαμε να μας θυμίζει περισσότερο… μοναχό στο Θιβέτ παρά ηθοποιό και ευρωβουλευτή (όπως επίσης και κριτή στο σόου
«Your Face Sounds familiar»).

Ο λόγος; Μα, η αποκάλυψη
για τις (πιο λιτές… πεθαίνεις)
διατροφικές του συνήθειες, που
έκαναν μέχρι και τον παρουσιαστή της εκπομπής, τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, να τα χάσει!
«Αυτές τις μέρες κάνω “ξηρασία” για τρεις μέρες. Δεν πίνω και
δεν τρώω τίποτα. Υπάρχει γενικότερα μια φιλοσοφία που λέει ότι
αν δεν δώσεις φαγητό και νερό
στον οργανισμό σου, θα φάει και
θα πιει τον εαυτό του. Κάνεις υπομονή όταν διψάς, γυμνάζεις και την
υπομονή σου». Τη δική μας την
υπομονή να δούμε πώς θα…
γυμνάσουμε. Πάντως σίγουρα
όχι –ούτε για πλάκα– κόβοντας
το (λατρεμένο) φαγητό..!

Την απώλεια του δημοσιογράφου

φυγε» από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών,
ανακοίνωσε το Διοικητικό Συμβούλιο
της ΕΣΗΕΑ. Ο γνωστός δημοσιογράφος ξεκίνησε τη δημοσιογραφική του
σταδιοδρομία στο αθλητικό ρεπορτάζ
της εφημερίδας «Βραδυνή» το 1972 και
ακολούθησε μια μακρά πορεία ως αθλητικογράφος στον έντυπο Τύπο. Για
πολλά συναπτά έτη, επίσης, εργάστηκε
στο Γραφείο Τύπου της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ήταν πολύ αγαπητός στους συναδέλφους του
και διακρίθηκε για το ήθος
και την ευσυνειδησία του.

Με νέα δική της εκπομπή η Νίκη Λυμπεράκη στο Open
Σημαντικές αλλαγές δρομολογούνται στο πρόγραμμα του
Open το προσεχές χρονικό διάστημα. Όπως αναφέρει το
ethnos.gr, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του καναλιού με
τη Νίκη Λυμπεράκη και τη Στέλλα Γκαντώνα θα ξεκινά από
τη Δευτέρα 16 Μαρτίου, στις 19:30 το απόγευμα.
Ακόμη, από την Τετάρτη 18 Μαρτίου εντάσσεται στη βραδινή ζώνη του τηλεοπτικού σταθμού και η εκπομπή «Εκτός», η οποία θα έχει επίσης την υπογραφή της δημοσιογράφου, Νίκης Λυμπεράκη, που θα παρουσιάζει τα πρόσωπα και τα γεγονότα της επικαιρότητας κάθε εβδομάδα. Αναμένουμε..!
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με την Καίτη νικολοπούλου

Απρόσβλητη από τον κορωνοϊό
η Αφή της Ολυμπιακής Φλόγας

Α

ν και οι Ολυμπιακοί
Αγώνες που έχουν
σηματοδοτηθεί για το
καλοκαίρι του 2020
στο Τόκιο βαίνουν
προς αναβολή, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, η Ολυμπιακή
Φλόγα άναψε την Πέμπτη στην Αρχαία Ολυμπία, δίνοντας το φως της
ελπίδας σε όλο τον κόσμο. Με ελάχιστο κόσμο και χωρίς τους πάμπολλους επίσημους που άλλες
φορές κατέκλυζαν τον ιερό χώρο
απ’ όλο τον κόσμο, η υπέρλαμπρη
τελετή υλοποιήθηκε και η Ολυμπιακή Φλόγα ξεκίνησε το καθιερωμένο ταξίδι της.
Τις ρίζες της Ολυμπιακής Φλόγας θα τις βρούμε στην αρχαιότητα, και συγκεκριμένα στις αρχές
του 7ου π.Χ. αιώνα. Τότε που οι
πόλεις λειτουργούσαν ως πόλειςκράτη και θεωρήθηκε απαραίτητος
ο θεσμός των Ολυμπιακών Αγώνων για την επίτευξη της ειρήνης
μεταξύ τους.
Η Ολυμπιακή Φλόγα θεωρείται
σύμβολο του ανθρώπου και της εφευρετικότητας. Είναι το φως του
πνεύματος, της γνώσης και της ζωής. Ήταν ο Προμηθέας που έκλεψε τη φωτιά από τον Δία, για να τη
μεταδώσει στους ανθρώπους, καθώς η φωτιά συμβόλιζε τη γνώση,
την ίδια τη ζωή και την ελευθερία.
Τότε, στην Αρχαία Ολυμπία, υπήρχε στο Πρυτανείο πάντα αναμμένος ένας βωμός αφιερωμένος
στην Εστία με την Ιερή Φλόγα που
είχε αναφθεί από τις ακτίνες του ήλιου με τη βοήθεια ενός κοίλου κατόπτρου. Δεν υπήρχε το ταξίδι της
Φλόγας από πόλη σε πόλη-κράτος,
όπως γίνεται σήμερα. Απλώς η Αφή γινόταν από τον ιερέα και ο αθλητής που παρελάμβανε τη δάδα,
την παρέδιδε στον επόμενο για να
φτάσει στον βωμό άσβεστη, και
παρέμενε εκεί σε όλη τη διάρκεια
των Αγώνων.
Από το 776 π.Χ. και μετά οι Αγώνες έγιναν πιο σημαντικοί σε ολόκληρη την αρχαία Ελλάδα φτάνοντας στο απόγειό τους κατά τον
6ο και 5ο αι. π.Χ. Είχαν θρησκευτική σημασία, αφού γίνονταν προς
τιμή του θεού Δία, του οποίου το

πρωθιέρεια ζητά τη βοήθεια του
θεού του ήλιου, Απόλλωνα, ώστε
να ανάψει η δάδα, απαγγέλλοντας
την επίκληση:

τεράστιο άγαλμα στεκόταν στην Ολυμπία. Οι νικητές των αγώνων
θαυμάζονταν και γίνονταν αθάνατοι μέσα από ποιήματα και αγάλματα. Το έπαθλο για τους νικητές
ήταν ένα στεφάνι από κλαδί ελιάς.
Ωστόσο, σύμφωνα με τη μυθική παράδοση, οι Αγώνες είχαν ξεκινήσει πολύ νωρίτερα. Ο Παυσανίας μνημονεύει τους κατοίκους
της Ήλιδας, οι οποίοι από τα πανάρχαια χρόνια είχαν κτίσει ναό
προς τιμήν του Κρόνου. Όταν γεννήθηκε ο Δίας, οι Ιδαίοι Δάκτυλοι
ήρθαν από την Κρήτη στην Ήλιδα
και έκαναν αγώνα δρόμου για το
βρέφος Δία. Ο μεγαλύτερος από
αυτούς, ο Ηρακλής (όχι ο συνώνυμος ήρωας), έβαλε τους άλλους
αδελφούς του, τον Παιωναίο, τον
Επιμήδη, τον Ιάσιο και τον Ίδα να
τρέξουν, και μετά τη λήξη των αγώνων ο Ιδαίος Ηρακλής στεφά-

νωσε τους νικητές με κλαδί άγριας
ελιάς, ένα δέντρο που είχε φέρει από τη χώρα των Υπερβορείων. Η
μυθική αυτή παράδοση ανάγεται
στα τέλη της 2ης χιλιετίας π.Χ. Ο
Ιδαίος Ηρακλής ήταν εκείνος που
έδωσε το όνομα Ολύμπια στους Αγώνες αυτούς.
Σύμφωνα με έναν άλλο μύθο,
στην τοποθεσία αυτή πάλεψε ο ίδιος ο Δίας με τον Κρόνο για την
εξουσία της Γης, ενώ ένας τρίτος
μύθος αναφέρει ότι μετά τη μάχη
αυτή, διεξήχθησαν οι πρώτοι Ολυμπιακοί Αγώνες προς τιμήν και
εορτασμό της νίκης του Ολύμπιου
Δία. Στους αγώνες αυτούς πήραν
μέρος οι Ολύμπιοι θεοί, και μάλιστα ο Απόλλων νίκησε τον Ερμή
και τον Άρη στο τρέξιμο και την
πυγμαχία αντίστοιχα. Αυτά σύμφωνα με τον Παυσανία.
Το 393 μ.Χ. ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Θεοδόσιος κατάργησε
τους Ολυμπιακούς Αγώνες, κλείνοντας έτσι τη λαμπρή αυτή τελετή
μιας ολόκληρης χιλιετίας, και η Ιερή Ολυμπιακή Φλόγα βυθίστηκε
στο σκοτάδι για αρκετούς αιώνες.
Το ενδιαφέρον για τους Ολυμπιακούς αναβίωσε όταν ανακαλύφθηκαν τα ερείπια της αρχαίας

Ολυμπίας από Γερμανούς αρχαιολόγους στα μέσα του 19ου αιώνα.
Από το 1896 οι Ολυμπιακοί Αγώνες τελούνται κάθε τέσσερα
χρόνια, με εξαίρεση τις χρονιές
κατά τη διάρκεια των Παγκόσμιων
πολέμων.
Ωστόσο, η Ολυμπιακή φλόγα
πρωτοεισήχθη το 1928 στο Άμστερνταμ. Δεν έγινε όμως μεταφορά της από την Αρχαία Ολυμπία.
Απλώς η φλόγα άναψε επιτόπου.
Η Αφή της Ολυμπιακής Φλόγας
στην Αρχαία Ολυμπία για πρώτη
φορά έγινε το 1936, για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου
με τη βοήθεια κοίλου κατόπτρου.
Σύμφωνα με το τελετουργικό, την
Αφή την κάνει η πρωθιέρεια στον
χώρο του ναού της Ήρας (Ηραίον), που βρίσκεται απέναντι από
τον ναό του Δία, στον αρχαιολογικό χώρο της Ολυμπίας. Εκεί η

«Ιερά σιωπή
Να ηχήσει όλος ο αιθέρας,
η γη, η θάλασσα και οι πνοές
των ανέμων.
Όρη και Τέμπη σιγήστε.
Ήχοι και φωνές πουλιών
παύσατε.
Γιατί μέλλει να μας
συντροφεύσει ο Φοίβος,
ο Φωσφόρος Βασιλεύς.
Απόλλωνα Θεέ του ήλιου
και της ιδέας του φωτός,
στείλε τις ακτίνες σου και
άναψε της ιερή δάδα
για τη φιλόξενη πόλη
του (το όνομα της πόλης)
Και συ, ω Δία, χάρισε
ειρήνη σ’ όλους τους
λαούς της Γης και
στεφάνωσε τους νικητές
του Ιερού Αγώνα.
Τήνελλα ω Καλλίνικε
Τήνελλα!!!»
Η προχθεσινή τελετή της Αφής της
Ολυμπιακής Φλόγας πραγματοποιήθηκε παρουσία του ΠτΔ, Προκόπη Παυλόπουλου, του προέδρου
της ΔΟΕ, Τόμας Μπαχ, εκπροσώπων των διοργανωτών του Τόκιο
2020 και μελών της κυβέρνησης,
αλλά χωρίς θεατές, για πρώτη φορά
μετά το 1984 (Λος Άντζελες).
Η φλόγα άναψε με φυσικό τρόπο, μέσω του κοίλου κατόπτρου,
στα χέρια της πρωθιέρειας Ξανθής Γεωργίου. Πρώτη λαμπαδηδρόμος ήταν η Άννα Κορακάκη,
η οποία στο μνημείο Πιερ Ντε
Κουμπερντέν παρέδωσε τη δάδα
στη χρυσή Ολυμπιονίκη στον Μαραθώνιο το 2004 στην Αθήνα,
Μιζούκι Νογκούτσι.
Στη συνέχεια, ως τρίτος λαμπαδηδρόμος έτρεξε ο αντιπρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτης Σχοινάς, και τέταρτη η Επίτροπος, Μαρία Γκάμπριελ.
Και το ταξίδι της Ιερής Φλόγας
συνεχίζεται…
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ε ένα εξαιρετικό τηλεοπτικό περιβάλλον στο
ΟΡΕΝ του Ιβάν Σαββίδη, και στην εκπομπή «Η
Δίκη» του Κυριάκου Θωμαΐδη –με τους παρουσιαστές να του πλέκουν το εγκώμιο για
το «πόσο κατηρτισμένος είναι» και «πόσο ξεκάθαρη
ήταν η θέση του, ότι το πόρισμα της ΕΕΑ είναι γνωμοδότηση ή απόφαση», ήλθε και η στιγμή να μιλήσει
για τα φλέγοντα θέματα του ποδοσφαίρου, που ταλανίζουν τον χώρο περίπου 25 χρόνια.
Τα θέματα αυτά αφορούσαν τους πυλώνες εξυγίανσης
του δύσμοιρου ελληνικού ποδοσφαίρου, δηλαδή τη Διαιτησία, την Αθλητική Δικαιοσύνη, και το εκλογικό σύστημα της ΕΠΟ.
Εκεί ο υπουργός Επικρατείας έχασε την μπάλα. Για την ακρίβεια δεν την έχασε, αλλά λόγω έλλειψης επιχειρημάτων
προτίμησε να την πετάξει στην εξέδρα.

Σ

Ανεξάρτητη Διαιτησία
Αφού πρώτα, για να δείξει ότι είναι ενημερωμένος για το
θέμα της Διαιτησίας, είπε στην εκπομπή ότι είχε συνομιλία
με τον αντιπρόεδρο της FIFA και πρόεδρο της αγγλικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου Γκρεκ Κλαρκ, ο οποίος του είπε
ότι η Διαιτησία στην Αγγλία είναι ανεξάρτητη…
Μετά από δύο-τρία λεπτά ο κ. Γεραπετρίτης ξέχασε τον
όρο «ανεξάρτητη» και μίλησε για «αυτορυθμιζόμενη» Διαιτησία!!!
Προφανώς, στην προσπάθειά του να πείσει παρουσιαστές και τηλεθεατές ότι είναι γνώστης του νευραλγικού αυτού τομέα στο ποδόσφαιρο, είχε αρχικά ξεχάσει ότι η Διαιτησία στην Αγγλία υπάγεται στην Ομοσπονδία και βεβαίως
είναι αυτορυθμιζόμενη, αφού στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν υπάρχουν μεγαλο-ιδιοκτήτες να «σπρώχνουν» τα πακέτα στα
μέλη της ΚΕΔ, δεν υπάρχει Περέιρα ούτε Όλγα, και επίσης
δεν υπάρχει και κάποιος πολιτικός ονόματι Γεραπετρίτης
να αλλάζει τον νόμο σε πειθαρχικές κυρώσεις λόγω μεγάλης έντασης, όπως είπε, λόγω του μεταναστευτικού προβλήματος. Ο πολυπράγμων κ. Γεραπετρίτης, που όπως ισχυρίστηκε έχει ζήσει στην Αγγλία, παρέλειψε να αναφέρει ότι όταν υπήρχε ένταση στο Ηνωμένο Βασίλειο λόγω
των αψιμαχιών με τον IRA, ο οποίος απειλούσε να ανατινάξει ακόμη και το Μπάκιγχαμ, οι ποδοσφαιρικοί αγώνες
παρά την ένταση που τότε επικρατούσε και βεβαίως ήταν
πολύ μεγαλύτερη από την τωρινή, διεξάγονταν κανονικά
και δεν υπήρχε κάποιος πολιτικός να παρέμβει στον πειθαρχικό κώδικα ώστε να ωφεληθεί κάποια εκ των διαγωνιζομένων ομάδα.

Αθλητική Δικαιοσύνη
Όταν ήλθε η συζήτηση για την Αθλητική Δικαιοσύνη, και ο
Κυριάκος Θωμαΐδης του είπε ότι οι αθλητικοί δικαστές
διορίζονται από τη ΓΣ της ΕΠΟ, ο κ. Γεραπετρίτης με περισπούδαστο ύφος είπε ότι θα υπάρχει ρύθμιση, ώστε οι δικαστές να επιλέγονται από ανώτατη δικαστική αρχή.
Δηλαδή, σε ανάλυση των λεγομένων του υπουργού Επικρατείας, εν αγνοία της ΕΠΟ η κυβέρνηση θα αναλάβει τη
συγκρότηση των Αθλητικών Πειθαρχικών Συμβουλίων, και
προεξόφλησε προφανώς ότι θα συμφωνήσει η FIFA. Η διεθνής Συνομοσπονδία όμως έχει
210 χώρες στο δυναμικό της, με πολλές ομοσπονδίες
να έχουν πρωθυπουργούς-φυλάρχους, με κρίκους στη μύτη και στα αυτιά, και που βεβαίως με τη ρύθμιση αυτή θα είχαν το δικαίωμα να ορίζουν αθλητικούς δικαστές!!!

Γ. Γεραπετρίτης

Ο καλύτερος δικηγόρος!!!
(του ΠΑΟΚ…)
Ο υπουργός Επικρατείας πρώτα παρέσυρε τον πρωθυπουργό
σε εξαγγελίες για την εξυγίανση στο ποδόσφαιρο, που είναι
ΑΔΥΝΑΤΟΝ να υλοποιηθούν, και στη συνέχεια ενόψει εκδικάσεων από
τακτικούς δικαστές των ποινών ΠΑΟΚ και Ξάνθης, απεφάνθη δημόσια
για τις υπό έκδοση αποφάσεις
Δηλαδή, η FIFA θα παρέκαμπτε το καταστατικό της για
να κάνει το χατίρι κάποιου κυρίου Γεραπετρίτη σε κάποια
από τις 210 χώρες που λέγεται Ελλάδα…
Μάλλον τα προηγούμενα βράδια ο κ. Γεραπετρίτης κοιμόταν ξέσκεπος και λόγω κρυολογήματος δεν είχε χρόνο
για να ενημερωθεί τι ισχύει στη FIFA επί του θέματος.

Εκλογικό σύστημα της ΕΠΟ
Αφήσαμε τελευταίο –σαν κερασάκι στην τούρτα– το θέμα
του εκλογικού συστήματος της ΕΠΟ. Εκεί τα είδαμε όλα!!!
Τι είπε ο υπουργός Επικρατείας;
«Η FIFA και η UEFA θα κάνουν τις προτάσεις τους, και εμείς ως κυβέρνηση θέλουμε ευρύτερη συμμετοχή στο εκλογικό σύστημα. Ε, τι θα κάνει η ΕΠΟ μπροστά στις θέσεις των
διεθνών ομοσπονδιών και κυβέρνησης; Θα συμφωνήσει!!!».
Στο σημείο αυτό, δεν παρενέβη και κάποιος από τους
παρουσιαστές να τον ενημερώσει ότι FIFA και UEFA δεν
θέλουν αλλαγή του εκλογικού συστήματος, αφού με αυτό
το σύστημα έχουν εξασφαλίσει την εκλογή αυτών που επιθυμούν στην Ελλάδα και οι οποίοι μετέπειτα τους ψηφίζουν και τους εκλέγουν ώστε να μη χάνουν την «καρέκλα»
τους στη Γενεύη και στη Ζυρίχη. Και βέβαια η ΕΠΟ των βλαχοπροέδρων ποτέ δεν θα αποφασίσει με τη ΓΣ της την αλλαγή του εκλογικού συστήματος, αφού έτσι κάθε τέσσερα
χρόνια με τα «πακέτα» που διακινούνται εξασφαλίζουν το εφάπαξ για το οποίο οι απλοί πολίτες δουλεύουν μια ζωή
για να το πάρουν.
Και το κυριότερο, στο περίφημο συνυποσχετικό που επικαλείται με μεγάλη ευκολία ο κ. Γεραπετρίτης, δεν υπάρχει
ούτε μία λέξη για αλλαγή του εκλογικού συστήματος της
ΕΠΟ. Τουναντίον, υπάρχει δέσμευση ότι «όλα θα πρέπει να
εγκριθούν από τις ποδοσφαιρικές αρχές», δηλαδή την ΕΠΟ!!!

Και επειδή –Σάββατο, κοντή γιορτή, έρχεται και η Κυριακή–, και σε 2-3 μήνες ο κ. Γεραπετρίτης θα είναι υπόλογος
των τομών που ΔΕΝ θα γίνουν στο ποδόσφαιρο, έσπευσε
να τα ρίξει ΟΛΑ στον πρωθυπουργό λέγοντας ότι ο Κυριάκος ήταν σύμφωνος για όλα και ότι αυτός εκτελούσε εντολές.
Έτσι το ποδόσφαιρο με τη διαπραγμάτευση του κ. Γεραπετρίτη ως μαθητευόμενου μάγου θα έχει χάσει για μια
ακόμη φορά την ευκαιρία να δει άσπρη μέρα.
Τελειώνοντας την αναφορά μας στα πεπραγμένα του κ.
Γεραπετρίτη είμαστε υποχρεωμένοι να επισημάνουμε ότι
με την παρουσία του στην εκπομπή επισκίασε όλους τους
δικηγόρους του ΠΑΟΚ!!!
Συγκεκριμένα, το Νο2 της κυβέρνησης απεφάνθη ότι το
πόρισμα της ΕΕΑ δεν αποτελεί απόφαση αλλά γνωμοδότηση… Με δεδομένο ότι η εκπομπή «Δίκη» έγινε τη Δευτέρα
9/3, την Τετάρτη 11/3 συνεζητείτο στο Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ η προσφυγή του Ολυμπιακού εις βάρος
του ΠΑΟΚ για την επίσης προσφυγή του στα πολιτικά δικαστήρια, και την Πέμπτη 12/3 συνεζητείτο στην Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ η έφεση του ΠΑΟΚ και της Ξάνθης για
την ποινή της αφαίρεσης των 7 βαθμών, το ερώτημα που
προκύπτει είναι πώς ένας κορυφαίος πολιτειακός παράγοντας και μάλιστα ικανότατος δικηγόρος, ενόψει εκδίκασης
και αναμονής έκδοσης απόφασης από τακτικούς δικαστές,
τοποθετήθηκε δημόσια και απεφάνθη επί κρινόμενου νομικού θέματος;
Αν οι τακτικοί δικαστές δεν υιοθετήσουν την άποψη αυτή του κ. Γεραπετρίτη, μήπως στις επόμενες προαγωγές
στο δικαστικό σώμα ληφθεί υπ’ όψιν η ενδεχόμενη διαφωνία τους με τον υπουργό Επικρατείας;
Λέμε, μήπως…

Κορωνοϊός:
Ξεχάστε EURO και
Ολυμπιακούς Αγώνες!
Ο COVID-19 είναι σαν… Παγκόσμιος Πόλεμος για τον
Αθλητισμό, αφού το EURO 2020 και οι Ολυμπιακοί Αγώνες
στο Τόκιο είναι στον αέρα, με δεδομένο ότι κανείς δεν
γνωρίζει για πόσο χρονικό διάστημα θα κρατήσει η επιδημία
της νέας νόσου, αλλά και ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στην
πρόθεση των πολιτών να… ταξιδέψουν τους επόμενους
μήνες, κάτι που θα σημάνει οικονομική καταστροφή για τους
διοργανωτές ακόμη και αν αποφασιστεί να γίνουν οι δύο
διοργανώσεις απλά και μόνο για… τηλεοπτικούς λόγους

Του Μανώλη Δράκου
άνε για αναβολή ενός ή και δύο ετών οι δύο μεγάλες αθλητικές
διοργανώσεις, που είναι προγραμματισμένες να γίνουν το καλοκαίρι, λόγω της επιδημίας του κορωνοϊού. Το
EURO 2020 θα μετατεθεί για το καλοκαίρι
του 2021 και οι Ολυμπιακοί Αγώνες για το
καλοκαίρι του 2022…
Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.
Με δεδομένη την πανδημία του κορωνοϊού είναι προφανές ότι εκατομμύρια πολίτες σε όλο τον
κόσμο δεν πρόκειται να μπουν σε αεροπλάνο για
τους επόμενους μήνες.
Το EURO είναι προγραμματισμένο να γίνει από
τις 12 Ιουνίου μέχρι τις 12 Ιουλίου.
Συνολικά, 12 πόλεις σε 12 ευρωπαϊκές χώρες
θα ανοίξουν τις πύλες τους.
Πρώτη θα είναι η… Ρώμη (Ιταλία), όπου θα φι-

Π

λοξενήσει το εναρκτήριο παιχνίδι ανάμεσα σε
Τουρκία και Ιταλία.
Αγώνες θα διεξαχθούν και στο Λονδίνο (Αγγλία), με σημαντικότερους τους δύο ημιτελικούς
αλλά και τον μεγάλο τελικό στο «Γουέμπλεϊ». Θα
είναι ο δεύτερος τελικός Euro μετά το 1996 στο
συγκεκριμένο γήπεδο.
Mε τις σημερινές συνθήκες, η διεξαγωγή του
EURO σε… 12 ευρωπαϊκές χώρες δεν μπορεί να
γίνει!
Γι’ αυτό η UEFA εξετάζει το ενδεχόμενο μετάθεσης του Euro 2020 κατά ένα έτος.
Συνοπτικά, οι χώρες, οι πόλεις και τα γήπεδα διεξαγωγής του ΕURO είναι:
• Αζερμπαϊτζάν: Μπακού, Μπακού Στέντιουμ
(68.700)
• Δανία: Κοπεγχάγη, Πάρκεν Στέντιουμ (38.065)
• Αγγλία: Λονδίνο, Γουέμπλεϊ (90.000)
• Γερμανία: Μόναχο, Αλιάντζ Αρίνα (75.000)
• Ουγγαρία: Βουδαπέστη, Πούσκας Αρένα
(67.689)
• Ιταλία: Ρώμη, Ολίμπικο (72.698)
• Ολλανδία: Αμστερνταμ, Γιόχαν Κρόιφ Αρίνα
(54.990)
• Ιρλανδία: Δουβλίνο, Αβίβα Στέντιουμ (51.700)
• Ρουμανία: Βουκουρέστι, Αρένα Νασιονάλ
(67.889)
Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι ενδεχόμενη αναβολή του τουρνουά υπολογίζεται πως θα προ-
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καλέσει μεγάλη οικονομική
ζημιά, μεγαλύτερη των 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, στo ταμείο
της UEFA.
Η περίπτωση αναβολής των Ολυμπιακών Αγώνων είναι πιο σύνθετη και
πιο δαπανηρή…
Σύμφωνα με μελέτες εάν η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) αποφασίσει να ακυρώσει τους εφετινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, η Ιαπωνία θα μπορούσε να χάσει περισσότερα από 5,6 δισεκατομμύρια ευρώ…
Παράλληλα, ο αντίκτυπος στο ιαπωνικό ΑΕΠ
εκτιμάται ότι θα είναι της τάξης του 1,4%, σύμφωνα με την ιστοσελίδα οικονομικής ανάλυσης
του αθλητισμού «Palco23».
Οι σχετικές εκτιμήσεις γίνονται από την εταιρεία SMBC Nikko Securities, η οποία υπολογίζει
ότι η κατανάλωση που «παράγεται» από τους Ολυμπιακούς Αγώνες θα είναι 5,6 δισ. ευρώ, σημειώνοντας ότι «η ακύρωση του μεγαλύτερου αθλητικού γεγονότος στον κόσμο συνεπάγεται σημαντικές απώλειες για την Ιαπωνία, η οποία έχει επενδύσει σε πολλές αθλητικές υποδομές».
Η SMBC εκτιμά ότι αν η πανδημία λήξει τον Απρίλιο και οι Ολυμπιακοί Αγώνες δεν ακυρωθούν
και γίνουν μεταξύ 24 Ιουλίου και 9 Αυγούστου, ο
αντίκτυπος στο ιαπωνικό ΑΕΠ θα είναι 0,9% σε
σύγκριση με το προηγούμενο έτος.
Σε αυτή την προοπτική, η ακύρωση κρατήσεων
στον τομέα της φιλοξενίας θα σήμαινε πτώση των
εσόδων των Ολυμπιακών Αγώνων κατά 14,9%.
Στη ΔΟΕ ξορκίζουν το ενδεχόμενο μετάθεσης
των Ολυμπιακών Αγώνων, διότι η οικονομική ζημιά θα είναι τεράστια για όλους.
«Θα πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε για αυτό σοβαρά από τον Απρίλιο. Δεν νομίζω ότι οι Αγώνες θα
μπορούσαν να ακυρωθούν, θα ήταν μία καθυστέρηση», δήλωσε στη «Wall Street Journal» ο Χαρουγιούκι Τακαχάσι, μέλος της 25μελούς Επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων στο Τόκιο.
«Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή θα αντιμετώπιζε προβλήματα εάν υπάρξει ακύρωση. Μόνο τα
αμερικανικά τηλεοπτικά δικαιώματα τους παρέχουν
ένα τεράστιο ποσό», τόνισε, ενώ εξήγησε ότι δεν
πιστεύει πως μια διεξαγωγή Ολυμπιακών Αγώνων χωρίς κοινό είναι ρεαλιστική επιλογή λόγω
του ποσού των χρημάτων που θα χαθούν από εισιτήρια και άλλες πωλήσεις…
Ο αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Στέλιος Αγγελούδης, έδωσε τη δική
του εκτίμηση για το θέμα και, όπως τόνισε, η τελική απόφαση ως προς τους Ολυμπιακούς Αγώνες
θα ληφθεί τον Μάιο, ανάλογα και με τις τότε συνθήκες σε ό,τι αφορά τον κορωνοϊό.
«Όλη αυτή η ένταση του φαινομένου επιβάλλει
έναν προβληματισμό. Τον Μάιο οι καθ’ ύλην αρμόδιοι θα εξετάσουν το θέμα, τις συνθήκες και θα αποφασίσουν σχετικά. Από εκεί και πέρα, οι υπόλοιπες διεθνείς ομοσπονδίες αποφασίζουν ανάλογα
με τις ισχύουσες καταστάσεις της χώρας τους για
τα διάφορα προγραμματισμένα event και παίρνουν
τις αποφάσεις…» είπε.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελληνική Ολυμπιακή
Επιτροπή έσπευσε να προχωρήσει στην Αφή της
Ολυμπιακής Φλόγας στις 12 Μαρτίου (την περασμένη Πέμπτη), παρά το γεγονός ότι ο δήμαρχος
της Αρχαίας Ολυμπίας ζητούσε η τελετή να γίνει
τον Μάιο αφού στην περιοχή υπάρχουν πλέον –
και λόγω της καραντίνας– ελάχιστοι τουρίστες.
Όμως, αν η ΕΟΕ συναινούσε στην αναβολή της
Αφής, θα έδινε το μήνυμα ότι η διεξαγωγή των
Ολυμπιακών Αγώνων είναι στον αέρα…

Κίνδυνος για
Champions
League και
Europa
League
Μέχρι στιγμής, πολλά
ευρωπαϊκά κράτη αναβάλλουν αθλητικές
διοργανώσεις. Ο πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζιουζέπε Κόντε, σε συνεργασία με την Ολυμπιακή
Επιτροπή αποφάσισαν
ότι αναστέλλονται όλες
οι αθλητικές δραστηριότητες τουλάχιστον έως
τις 3 Απριλίου.
Στην Ισπανία και την
Πορτογαλία, οι δύο επαγγελματικές κατηγορίες (Α΄ και Β΄) αποφάσισαν όπως οι δύο προσεχείς αγωνιστικές τους
διεξαχθούν κεκλεισμένων των θυρών.
Στη Γερμανία τα εντός έδρας παιχνίδια της Μπάγερν θα είναι κεκλεισμένων των θυρών, όπως
επίσης της Γκλάντμπαχ
με την Κολωνία (αναμετρώνται στις 11/3) και
το φιλικό εναντίον της Ιταλίας (31/3).
Όλα αυτά οδηγούν στο
συμπέρασμα πως περίπου 2 εκατ. ευρώ κατά
μέσο όρο θα χάσουν οι
σύλλογοι της
Bundesliga από τα εισιτήρια το προσεχές διάστημα.
Από την πλευρά της η
UEFA προχώρησε σε αναβολές αγώνων για το
Europa League, ενώ ανοιχτό πλέον είναι το ενδεχόμενο να σταματήσει
το Champions League
μόλις ολοκληρωθεί η
φάση των «16».
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Τσαντίστηκε
ο Δουξ
Λευτεράκης,
την πλήρωσε
ο Αυγενάκης
Τι ήταν ο Ιβάν να
ξαναφέρει στον ΠΑΟΚ
τον Κυριάκο Κυριάκο, ο
Λευτεράκης Δούκας –
Δουξ της Μενεμένης,
όπως τον βάφτισε η
«Α»– έπιασε δουλειά.
Τζάμπα μεροκάματο
έβγαζε τόσο καιρό. Πού
και πού καμιά ανάρτηση
βαθυστόχαστη που την
καταλάβαινε μόνο
αυτός, κι αυτό ήταν όλο.
Καφές στον Λευκό
Πύργο με θέα την
Περέα. Ο Δουξ
ξαναχτύπησε. Με
Αυγενάκη, βέβαια. Εκεί
που καθότανε κι έκλαιγε
τη μοίρα του, που ο Ιβάν
του αφαίρεσε τη
διεύθυνση της
επικοινωνίας, του ’ρθε
έμπνευση. Κάπου
τσακώθηκε ο Αυγενάκης
με την ΕΤ3, επειδή αντί
να είναι κρατικό κανάλι,
το παίζουν ΠΑΟΚ, κι
άρχισε ο Δουξ τα τρελά
του. Ότι ο Αυγενάκης
είπε στην ΕΤ3 ότι δεν
είχανε συνεννοηθεί για
τις ερωτήσεις. Που δεν
έγινε έτσι, δηλαδή.
Άλλα είπε ο Αυγενάκης,
άλλα ο Δουξ της
Μενεμένης Λευτεράκης.
Και χωρίς να διαβάσει ο
Δουξ τι ακριβώς είπε ο
Αυγενάκης. Πούλησε
φούμαρα ο Δουξ, μπας
και του πει κανένας του
Ιβάν να το ξανασκεφτεί.
Πάντως, ο Κυριάκος,
επειδή είναι καλό
παλικάρι, έβγαζε προς
τα έξω ότι δεν θα
αναλάβει πόστο στον
ΠΑΟΚ, αλλά στα media
του Σαββίδη. Σιγά μην
τον πίστεψε ο Δουξ της
Μενεμένης Λευτεράκης.

ε αυτόν τον καριόλη τον κορωνοϊό, κάθεσαι σε μια γωνία και
περιμένεις. Τίποτα δεν μπορείς
να κάνεις. Πας να πάρεις ένα
ψωμί κι άπαξ κι έχει ακουμπήσει ο φορέας
το πόμολο, τον παίρνεις κατ’ ευθείαν. Σε α-

Μ

ποσυντονίζει αυτό το πράγμα. Σε ξεσκίζει. Ανοίγεις να δεις τα social media, ένα βαπόρι
παπαριές γράφουν. Μέχρι και γι’ αυτόν φονικό ιό, καβλαντίζουνε. Δεν υπάρχει τίποτα
όρθιο. Βγαίνει κι ο Πολάκης και σου λέει ότι
αν ήμασταν εμείς στην κυβέρνηση, δεν θα

γινόντανε αυτά τα πράγματα. Να είσαι, δηλαδή, σε ευπαθή ομάδα, να παρακαλάς να
μη σου την πέσει ο ιός και να σου την πέφτει
ο Πολάκης. Είσαι τελειωμένος.
Τι να κάνει, όμως, ο Παύλος και ο Αλέξης...
Να κάτσουνε με σταυρωμένα τα χέρια; Κόμμα έ-

Εντολή Ιβάν σε Γραμμένο

«Λουκέτο
στο πρωτάθλημα
λόγω κορωνοϊού»
Έχασε τον Τσίπρα (στο Mega), έγλειψε τον Γεραπετρίτη (στο ΟΡΕΝ), άφησε
το μπάσκετ να φουντάρει, αλλά στο παρά πέντε αποφάσισε να διαλύσει το
πρωτάθλημα (λόγω κορωνοϊού) και ν’ αγοράσει τη NOVA

χουνε. Μαγαζί. Πρέπει να το διαφημίσουνε. Είσαι, δηλαδή, εσύ ο Αλέξης Τσίπρας ο αριστερός, ο μοδάτος, ευειδής κι έχεις ένα μαγαζί που
πουλάει αέρα. Δεν πρέπει να την πουλήσεις την
πραμάτεια σου; Στους φίλους σου τους καναλάρχες θέλεις να την πουλήσεις. Μέχρι και στον Μαρινάκη πας στο MEGA, για να πουλήσεις αέρα.
Ποιος Σαββίδης τώρα, σου λέει ο Αλέξης. Αλλού είναι το γλυκό.
Σ’ το έγραψε η «Α» στο προηγούμενο φύλλο.
Ότι ο Ιβάν δεν έχασε μόνο το πρωτάθλημα, αλλά
έχασε και τον Αλέξη. Μάλιστα. Δεν είναι μικρό
πράγμα αυτό που έγινε. Σαν να πήρε μεταγραφή ο
Βιεϊρίνια για τον Ολυμπιακό. Να σε πούλησε
στην ψύχρα κι ας ήσουνα το αγαπημένο παιδί με
τα εξτραδάκια μπόνους. Τι να κάνει, όμως, ο Ιβάν; Να κάθεται σε καμιά γωνιά να κλαίει τη μοίρα του σαν την Ελένη Ζαφειρίου τη συγχωρεμένη; Ή να κάνει την Άντζελα Ζήλια όταν την άφηνε ο Νίκος Ξανθόπουλος για την πλούσια
γκόμενα; Έκανε κι ο Ιβάν τα κουμάντα του.
Μέχρι να προλάβει να πει κύμινο ο Αλέξης,
πάρ’ τον τον Γεραπετρίτη στο ΟΡΕΝ. Και στου
Θωμαΐδη, μάλιστα, όχι σε τίποτα Άκη Παυλόπουλο και Δώρα Κουτροκόη για κανένα σκάρτο πεντάλεπτο. Στου Θωμαΐδη πήγε. Ξεκινάει μια
εκπομπή και δεν ξέρεις πού θα τελειώσει. Δεν έχει
ωράριο. Κόλλησε το σάλιο του Γεραπετρίτη να
μιλάει. Άσχετα, τώρα, που τα σοβαρά τα είπε όταν οι τηλεθεατές ήταν με το μαξιλάρι ανάποδα.
Και πόσο σοβαρά ήτανε, διάβασέ τα σε διπλανή
σελίδα.
Πάμε παρακάτω. Τι να κάνει, δηλαδή, ο Ιβάν;
Ψάχτηκε με τη ΝΔ και γι’ αυτό κάλεσε τον κύριο
καθηγητή. Για να κάνει ζήλιες στον Τσίπρα. Μάλιστα. Και παίρνει ο Γιωργάκης ο Μπούζος κι
αρχίζει το λιβανιστήρι. Και τι ευφράδεια έχει ο κύριος καθηγητής και τα ρέστα. Εδώ τη ΝΔ την ξέσκιζαν στο Σαββιδοτεχνείο, ότι πραγματικός κυβερνήτης είναι ο Μαρινάκης, ο Αυγενάκης βολεύει τους κουμπάρους του, αλλά πήγαν πάσο
στον Γεραπετρίτη.
Διαβάζεις και Κόλκα την επόμενη ημέρα, που
είναι σαν ν’ ακούς τη φωνή του Σαββίδη και σου

λέει φοβερά και τρομερά πράγματα. «Χθες παρατηρούσα τον Γεραπετρίτη στον Θωμαΐδη. Εξαιρετικός. Καταρτισμένος, ψύχραιμος, πανέξυπνος. Δεν
έχω ξαναδεί πολιτικό να είναι έξω από το βασικό
αντικείμενό του και να έχει τόσο μεγάλη ευχέρεια
στο να λέει αυτά που ακριβώς θέλει να ακούσει η
κοινή γνώμη. Νομίζω πως μόνο τυχαία ο πρωθυπουργός δεν τον έκανε πασπαρτού».
Τι να κάνει ο φουκαράς ο Σαββίδης. Μέχρι
που βγαίνει και κάνει δήλωση ότι ο Τσίπρας δεν
θα ξαναγίνει πρωθυπουργός. Αυτό δεν είναι πλάκα που σου λέω. Το έλεγαν στο ΟΡΕΝ, ότι ο Ιβάν
πρέπει να πάει στο παρακαλετό. Εκεί που απειλούσε, δηλαδή, να χωρίσει την Ελλάδα στα δύο,
τα ξέχασε αυτά ο Ιβάν. Να ’ταν κι άλλα. Ήρωας
της τρύπιας πεντάρας ο Χρυσοστομάκης Μάκης Γκαγκάτσης. Τώρα ο Ιβάν κάλεσε τον καθηγητή, μπας και γίνει κανένα προξενιό με τον
Μητσοτάκη.
Πάμε παρακάτω. Ο Ιβάν τα χάνει όλα. Και το
πρωτάθλημα και τον Τσίπρα και δεν είναι και κανένας σίγουρος ότι ο Μητσοτάκης θα του ανοίξει την αγκαλιά. Θα το προσπαθήσει, πάντως. Για
το πρωτάθλημα, τι χαμπάρια, μάστορα; Τα ΠΑΟΚια μπορεί να κάνουνε φασαρία στα social
media, αλλά δεν ξεχνάνε ότι ο ΠΑΟΚ δεν τσουλάει φέτος, είναι για τα μπάζα.
Κι εδώ τη βρήκε τη λύση ο γίγας Σαββίδης.
Να διακοπεί το πρωτάθλημα, λόγω του κορωνοϊού, σου λέει ο Κόλκας. Κι άπαξ το λέει αυτό ο
Σταύρακας, είναι σαν να το λέει ο ίδιος ο Ιβάν,
όχι ο μικρός Γιωργάκης. Τελεία και παύλα, σου
λέει ο Ιβάν, μέσω του Κόλκα. Υπάρχει μεγάλος
κίνδυνος να κολλήσουνε οι ποδοσφαιριστές.
Έτσι είναι. Μια χαρά κάθισε στον Ιβάν ο κορωναϊός. Να διακοπεί το πρωτάθλημα, να μην το
πάρει κανένας, σου λέει. Από το να το πάρει ο Ολυμπιακός και να μας κοκορεύεται ο Μαρινάκης
ότι μας πήρε και την κούπα και τον Τσίπρα, καλύτερα να διακοπεί. Να γράφει η ιστορία ότι το
2020 είναι κενό. Λόγω κορωνοϊού.
Και να ησυχάσουν ο Ιβάν κι οι Σαββιδοτέχνες
από την γκρίνια των ΠΑΟΚτσήδων, ότι δεν πήραμε παίκτες, ότι έχουμε δικούς μας να διοικούν το
ποδόσφαιρο και μας παίρνει ο Μαρινάκης το
ψαρονέφρι. Στο φινάλε, ας πάρει μία απόφαση ο
δικός μας ο Βάγγος ο Γραμμένος. Να διακοπεί
το πρωτάθλημα. Τι πάει να πει κεκλεισμένων, που
λέει ο Κικίλιας. Ξέρει ο Κικίλιας τι πάει να πει να
χάνει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα; Μπασκετμπολίστας ήταν στο φινάλε στα νιάτα του ο υπουργός,
όχι ποδοσφαιριστής.
Και τον Βάγγο τον Γραμμένο τι τον έχει και
τον καμαρώνει, δηλαδή, για να καταλάβω. Υπερκείμενη αρχή του ποδοσφαίρου είναι η ΕΠΟ. Να
πάρει μία απόφαση, να το διακόψει. Θα επικαλεστεί το αυτοδιοίκητο και τέλος ο καμπούρης. Α-
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ναβάλλεται μέχρι νεωτέρας. Σάμπως θα του πει κανένας τίποτα επάνω στην τούρλα
του κορωνοϊού; Όχι βέβαια. Προέχει η ασφάλεια των παικτών, θ’ απαντήσει ο Βάγγος.
Έτσι είναι. Είναι να μη σε βρει το ένα
κακό. Να περιμένεις και το άλλο. Ενός κακού, μύρια έπονται. Όλα μαζεμένα του πέσανε
του φουκαρά του Ιβάν. Έφυγε ο Τσίπρας, πάει το πρωτάθλημα, πάει και το μπάσκετ. Ολοταχώς για υποβιβασμό. Την πέσανε οι ΠΑΟΚτσήδες στον Κωνσταντινίδη. Μην τολμήσετε, σου
λέει, να πατήσετε το πόδι σας αν υποβιβαστεί η
ομάδα. Μάλιστα.
Και τι φταίει ο Κωνσταντινίδης; Παραιτήθηκε
και ξεπαραιτήθηκε. Μπορεί να σηκώσει έναν ολόκληρο ΠΑΟΚ; Πλάκα κάνουμε τώρα; Με την
καμία. Λεφτά θέλει ο ΠΑΟΚ. Ούτε για εισιτήριο
του ΟΑΣΘ δεν υπάρχει. Και ποιος έλεγε ότι θα
σώσει το μπάσκετ; Ο Ιβάν, βέβαια. Εργολαβία το
είχε πάρει ο μικρός Γιωργάκης. Βάρ’ του - δώσ’
του τα ποσταρίσματα στο instagram, ελάτε στο
γήπεδο να μην πέφτει καρφίτσα για να βοηθήσουμε.
Και πού είναι ο Ιβάν που έλεγε ότι θα δίνει το
δέκα τοις εκατό αν θυμάμαι καλά από τις εισπράξεις του ποδοσφαίρου; Τίγκα στο εισιτήριο και το
ευρώ ήτανε φέτος η Τούμπα. Δεν περίσσεψε τίποτα για το μπασκετάκι; Πού είναι ο Ιβάν ο μέγας
ευεργέτης; Άλλη ομάδα είναι αυτή με τα ασπρόμαυρα με τον δικέφαλο στο στήθος; Δεν είναι ΠΑΟΚ; Όταν το βόλεϊ είχε επιτυχίες και ο ΠΑΟΚ ομαδάρα, πρώτος και καλύτερος ο Ιβάν. Τώρα, το
παλατάκι το έχει για να κάνει ομιλίες και να χορεύουνε οι ποντιακοί σύλλογοι.
Κι εκεί που το Σαββιδοτεχνείο ήταν στα κάτω
του, ο Ιβάν έψαχνε τίποτα ωραία επικοινωνιακά
για στάχτη στα μάτια, σκάει η είδηση - σκέτο λουκούμι. Ο Μαρινάκης αποσύρεται από τη NOVA.
Σαν από μηχανής θεός έπεσε. Μάννα εξ ουρανού,
ότι και καλά ο Ιβάν με τη φασαρία που έκανε με
το Σαββιδοτεχνείο, αυτός ανάγκασε τον Μαρινάκη ν’ αποσυρθεί. Ό,τι να ’ναι. Άλλα αντ’ άλλα,
της Παρασκευής το γάλα. Γέλασε το χειλάκι τους.
Κι εγώ, βέβαια, δεν ξέρω γιατί ο Μαρινάκης
αποσύρθηκε από τη NOVA. Άλλο θέλω να σου πω.
Να την αγοράσει ο Ιβάν. Και δεν κάνω καθόλου
πλάκα. Η ευκαιρία της ζωής του είναι. Να ξαναβρεθεί στην αποπάνω. Λεφτά έχει να φάνε κι οι κότες. Μέσα σε βαλίτσες έρχονται. Αφού δεν τα δίνει
για να σώσει τον ΠΑΟΚ, να σώσει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Να γίνει εθνικός ευεργέτης.

Γειασάν
τουΠερέιρα:
Κολλητός
τουΜίχελ
στοντέρμπι
ΠΑΟΚ-Άρης
Μέχρι την περασμένη
Πέμπτη το μεσημέρι, ο
Περέιρα δεν είχε βρει
ξένους διαιτητές για τα
play off. Και ξαφνικά,
εκεί που χτυπούσε
διάφορα τηλέφωνα, πού
σταμάτησε, λέτε;
Λούμπος Μίχελ. Αυτός
είναι ο άνθρωπός του.
Αμέσως του χτύπησε
τηλέφωνο να βρει αυτός
διαιτητή από τη
Σλοβακία. Και, ω του
θάματος, βρέθηκε. Ιβάν
Κρούζλιακ.
Συνονόματος του Ιβάν
Σαββίδη. Και καλός
διαιτητής. Τεφαρίκι. Από
την elite της UEFA.
Τώρα, άμα είναι
Σλοβάκος και τον
βοήθησε ο Μίχελ να
γίνει elite, δεν παίζει και
κανέναν ρόλο.
Συμπατριώτες είναι.
Φίλοι. Όχι ότι μπορεί να
του ψιθύρισε κανά-δυο
φωνήεντα ο Λούμπος,
ότι ο Σαββίδης είναι
καλό παιδί. Δεν γίνονται
αυτά τα πράγματα. Άλλο
η φιλία, άλλο η
διαιτησία, που είναι
λειτούργημα. Στα ίσια
και παλικαρίσια θα το
έπαιζε το ματς ο Ιβάν ο
Σλοβάκος. Ούτε έναν
σπόρο θα έδινε στον
ΠΑΟΚ. Είναι «παιδί» του
Μίχελ. Αυτουνού που
είχε παίξει τελικό
Ισπανία-Ελλάδα 1-0
στις Ελπίδες στο
Βουκουρέστι το 1998
και την έσφαξε στο
γόνατο την Εθνική. Κι
άμα λέω ψέματα, ας
ρωτήσουν οι
ΠΑΟΚτσήδες τον
Παντελή τον
Κωσταντινίδη που
έπαιζε τότε στην
Ελπίδων.
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ΘΕΜΑ
Κούγιας B. Γκαγκάτσης,
δεσμοί αίματος…
Κρατάει (δύο) χρόνια αυτή η
κολόνια, δηλαδή η κόντρα του
Χρήστου Πανόπουλου και του
Αλέξη Κούγια. Εκείνα τα απογεύματα του 2018 και οι μαζώξεις στα γραφεία της Βιαμάρ γράφτηκαν στο… χιόνι.
Με τον Κούγια να μην μπορεί
να χωνέψει όσα συνέβησαν
πριν από 18 μήνες στον αγώνα των δύο ομάδων στα Πηγάδια. Μοιάζει με τις καμήλες
ο Αλέξης. Ενώ διαφέρει στο ύψος από τα συμπαθή τετράποδα, στη νοοτροπία βλέπουμε
πολλές ομοιότητες. Ο γνωστός δικηγόρος βλέπει μόνο
την καμπούρα των άλλων. Αγνοεί τη δική του. Επίσης δεν
ξεχνά και ψάχνει εκδίκηση όταν θεωρεί πως τον πείραξαν.
Όπως κάνουν και οι καμήλες.
Μόνο με τον Βασίλη Γκαγκάτση έβαλε στην άκρη κάθε παλιά διαφορά τους. Ξέχασε ο Αλέξης όσα περνούσε και κατήγγειλε τα χρόνια του ΠΑΣ
Γιάννινα. Τότε που έλεγε ότι η
παράγκα στερούσε από την ομάδα της Ηπείρου την άνοδο.
Εκείνα τα χρόνια κουμάντο έκανε ο Γκαγκάτσης, αλλά ο Αλέξης προσπέρασε κάθε παράπονο που είχε από τις ποδοσφαιρικές αρχές της εποχής.
Τότε που κατακεραύνωνε και
τον Θόδωρο Κουρίδη. Ο Κούγιας έχει αναλάβει την υπεράσπιση του Βασιλομπίλαρου
στις δικαστικές περιπέτειες,
στις οποίες έχει μπλέξει ο άλλοτε πανίσχυρος παράγοντας.
Εδώ, βέβαια, έχουμε να κάνουμε με το άλλο οξύμωρο. Ο
Κούγιας υπερασπίζεται τον
Βασίλη Γκαγκάτση, που διατηρεί ανοικτή γραμμή με τον ΠΑΟΚ μέσω και του γιου του,
Μάκη, ενώ βρίσκεται διαρκώς
απέναντι στον Ολυμπιακό.
Τον οποίο εκπροσωπεί ποικιλοτρόπως ο γνωστός δικηγόρος. Άραγε, πώς καταφέρνει ο
Αλέξης να ισορροπεί σε δύο
βάρκες; Πώς καταφέρνει και
δουλεύει για τον Ολυμπιακό,
αλλά και για τον Γκαγκάτση;
Μέγα ερώτημα! Κι όμως, η απάντηση είναι απλή. Όταν ήταν και οι δύο στο Δ.Σ. της
Super League, χωρίς να έχουν
το δικαίωμα αφού είχαν παραπεμφθεί σε κακουργηματική δίκη, ο ένας έκανε πλάτες
στον άλλο, με τους Γ. Βασιλειάδη, Τζούλιο Συναδινό και
Βαγγέλη Μπαταγιάννη να
κλείνουν τα μάτια. Άλλωστε οι
μεγάλες αγάπες τύπου Κούγια, Β. Γκαγκάτση στα δύσκολα φαίνονται…

Τουλάχιστον αυτοί
έχουν μάσκες Αρμάνι,
όχι σαν κι εμάς…

Κουρού της διαστροφής:
Ο Μαρινάκης έκλεισε
τα δικαστήρια
Δεν πρόλαβε ο Μαρινάκης να ανακοινώσει ότι χτυπήθηκε από τον κορωνοϊό, και η πιάτσα των Κολκαίων και άλλων Πουαρό το έβγαλε το συμπέρασμα. Το
έκανε για να γλιτώσει το δικαστήριο, καθώς είναι κατηγορούμενος στη δίκη των 28. Μιλάμε για φοβερή
και τρομερή σύλληψη. Για να βγάλεις τέτοιο συμπέρασμα, είσαι έτοιμος για να
γίνεις ο Έλληνας Nesbo.
Να κονομήσεις τρελά
λεφτά. Κι αρχίζουνε τα
σούρτα-φέρτα στα social
media, ότι επίτηδες το έκανε. Βαγόνια
και νταλίκες τίγκα από μαλάκες γράφουνε στα social,
όλο και κάποιος θα το χάψει. Κι εκεί που ο κάθε παπάρας συμβιβάστηκε με τη μαλακία του, με απόφαση της
κυβέρνησης, κλείνουν και τα δικαστήρια. Αναμενόμενο, θα πείτε, αφού έκλεισαν σχολεία και τα ρέστα. Άντε, λέω εγώ, ότι ο Μαρινάκης δεν είχε προσβληθεί
από τον κορωνοϊό. Κι έκλειναν τα δικαστήρια. Της
Πουλχερίας το μαγκάλι θα είχε γίνει από τους ξυπνιτζήδες της τυρόπιτας. Από τους κουρού της διαστροφής. Όχι από τους guru. Από τους κουρού

Η σάχλα
του Μάκη
για τον
Μαρινάκη
Ο Μαρινάκης, ο κορωνοϊός
και οι δήθεν ξύπνιοι των ΜΜΕ
Μόλις ο Μαρινάκης αποκάλυψε ότι τον επισκέφτηκε ο κορωνοϊός, ο Κόλκας τού ευχήθηκε περαστικά. Κι έγραψε σχετικά: «Αυτός και η οικογένειά του να είναι καλά, όπως και όλα τα
παιδιά στον Ολυμπιακό. Ξέχωρα από το αγνό μίσος που έχουμε
μεταξύ μας, δεν υπάρχει κάτι άλλο να μας χωρίσει». Μέχρι εδώ
έχει μια λογική. Ανθρώπινη. Γράφει παρακάτω ότι δεν θέλει
σκατοψυχιές για ένα τόσο σοβαρό θέμα, όπως είναι η υγεία.
Και ψάχνεις από κάτω στα σχόλια των φανατικών του Κόλκα
και σου ’ρχεται εμετός. Οι περισσότεροι χλευάζουν τον Μαρινάκη με διάφορα χαζά που τα σερβίρουν για εξυπνάδες.
Κι αντί ο Κόλκας να σπεύσει να τα διαγράψει, τα άφησε εκεί
να υπάρχουν. Για να μας υπενθυμίσει τι μυαλά επηρεάζει, όταν
γράφει ότι κατέβηκαν 10.000 ΠΑΟΚτσήδες σε πορεία ο
influencer Κόλκας.

Ο Μάκης Τριανταφυλλόπουλος έσπευσε κι
αυτός να γράψει κάτι για
τον Μαρινάκη. «Θύμα
του κορωναϊού ο Βαγγέλης Μαρινάκης. (Περαστικά προεδράρα. Μόλις
μάθει ο ιός πού μπήκε θα
φύγει τρέχοντας)!». Μιλάμε ότι ούτε ο Σακελλάριος με τον Βασιλειάδη θα είχαν σκεφτεί να
γράψουν τέτοια εξυπνάδα. Μια σάχλα κανονική.
Χιούμορ και αιχμή και
καλά ο Μάκης. Με την
υγεία, ρε φίλε. Ο Μάκης
με την υγεία. Ο Μάκης
(για όσους ξέρουν).




Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών μια
εμβληματική μορφή του ελληνικού παραγοντικού
αθλητισμού, ο Λεωνίδας Θεοδωράκης.
Υπηρέτησε τον Ερασιτέχνη Ολυμπιακό
σχεδόν απ’ όλα τα πόστα, αλλά και στο
ποδόσφαιρο για περισσότερο από 60 χρόνια.
Μεγάλη του αγάπη, τα υγρά σπορ.



Γαλλίδα, άσχετη με το ποδόσφαιρο, κέρδισε
604.000 ευρώ ποντάροντας ακριβώς τα αντίθετα
αποτελέσματα από τον άντρα της σε 14 αγώνες
του γαλλικού πρωταθλήματος, αλλά και της
Premier League. Μάντεψε σωστά σε έξι εντός
έδρας νίκες, τρεις ισοπαλίες και πέντε διπλά. Πριν
από δύο χρόνια, είχε κερδίσει 39.000 ευρώ
ακολουθώντας την ίδια τακτική.

Χάσαμε τη γραμμή πατριώτη
Στην τελευταία Γ.Σ. της ΕΠΟ στις 24 Φεβρουαρίου, είχε επισημανθεί η
αναγκαιότητα επίσπευσης της διαδικασίας για την εφαρμογή της γραμμής του οφσάιντ του VAR στα πλέι οφ και στα πλέι άουτ της Super
League 1, όπως επίσης και στις επόμενες φάσεις του Κυπέλλου Ελλάδας. Αρχικά υπήρχε η πρόθεση να προστεθεί η τεχνολογία της γραμμής του οφσάιντ πριν ξεκινήσουν τα πλέι οφ, το Σάββατο στην αναμέτρηση Άρης-ΟΦΗ. Ωστόσο όλα δείχνουν ότι η έναρξη του μίνι πρωταθλήματος δεν θα έχει την έξτρα βοήθεια για τους διαιτητές και τους
βοηθούς. Η ΚΕΔ/ΕΠΟ ενημέρωσε τους πιστοποιημένους ρέφερι ότι τα
σεμινάρια για τη γραμμή του οφσάιντ θα γίνουν ανά γκρουπ και θα ξεκινήσουν την Τρίτη στο Επιχειρησιακό Κέντρο του VAR στο Μαρούσι. Με
δεδομένο, λοιπόν, ότι η εκπαίδευση των ρέφερι θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα, η γραμμή του οφσάιντ στο VAR θα είναι διαθέσιμη από την 2η
αγωνιστική και… βλέπουμε.

Ταυτοποίηση μέσω google!!!
Ένα… πρόβλημα με τους ξένους διαιτητές είναι πως δεν γνωρίζουν τα πρόσωπα και τι εκπροσωπούν στις ελληνικές ομάδες. Στην
αναμέτρηση Kυπέλλου ΑΕΚ-Άρη έγιναν πολλά και διάφορα. Όταν
οι Πορτογάλοι ζήτησαν από τον Χανιώτη Τσαγκαράκη να τους
διαφωτίσει ποιοι ήταν οι πρωταγωνιστές στα επεισόδια, αυτός δεν
είχε και πολλά να πει. Οι Πορτογάλοι ρέφερι ήθελαν να μάθουν
ποιοι ήταν οι άνθρωποι που τους επιτέθηκαν, αφενός για να τα
γράψουν στο Φ.Α., και αφετέρου να καταθέσουν μήνυση. Ο Τσαγκαράκης δήλωσε άγνοια και ο Ντίας με τους υπόλοιπους προσπάθησαν να τους… ταυτοποιήσουν, μέσω google! Η αναζήτηση
δεν είχε ιδιαίτερα αποτελέσματα… και ο Περέιρα με τον οποίο μίλησαν τηλεφωνικά δεν κατάφερε να τους βοηθήσει.
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ΑΝΑΘΕΜΑ
Το copy paste
με σανό για
χάρη του Ιβάν
Σε αυτήν τη ζωή κινδυνεύεις ανά πάσα στιγμή
να ξεχάσεις όσα ξέρεις. Όσα έμαθες από την πρώτη
μέρα που γεννήθηκες. Έρχεται η στιγμή που νομίζεις ότι ζεις σε εικονική
πραγματικότητα ή αρχίζεις να πιστεύεις ότι έρχεται το εγκεφαλικό. «Η
πρωτοδίκης διάβασε το
πόρισμα της Ε.Ε.Α και επέβαλε την ποινή», απεφάνθη ο Τάκης Μπαλτάκος.
Και τα εξαπτέρυγα του
Μάκη Γκαγκάτση έπιασαν
δουλειά. «Έκανε copy
paste την εισήγηση της ΕΕΑ», έγραψαν. Είναι η
στιγμή που ψάχνεις ένα
υπογλώσσιο. Αντιλαμβάνεσαι, όμως, ότι άλλη είναι η λύση. Να βάζεις στη
διατροφή σου το… σανό!
Σαν αυτό που ταΐζουν
τους ΠΑΟΚτσήδες. Τι θέλουν να μας πουν, δηλαδή, οι επικοινωνιολόγοι;
Ότι εισηγήθηκε η ΕΕΑ την
αφαίρεση 12 βαθμών από
την Ξάνθη; Με ποιο σκεπτικό; Για «βαριά παράβαση», παραπέμθηκε η ομάδα της Θράκης. Για υποβιβασμό κάνει λόγο ο Πειθαρχικός Κώδικας της ΕΠΟ. Πώς εισηγήθηκαν τα
μέλη της ΕΕΑ απλά αφαίρεση βαθμών; Ούτε ο… Γεραπετρίτης δεν θα το τολμούσε… Αν και ξέρουμε ότι ο Γιώργος είναι (και)
τολμηρός. Από την άλλη,
θα μπορούσαν στην ΕΕΑ
να έκαναν εισήγηση μετά
από την τροπολογία που
πέρασε από τη Βουλή ο υπουργός Επικρατείας για
τις ποινές. Αλλά η απόφαση εκδόθηκε πριν από την
ψήφιση τις περίφημης
διάταξης. Τι συνέβη, λοιπόν, με τις ποινές που επέβαλε η αθλητική δικαστής; Αντέγραψε μόνο
την εισήγηση για τον ΠΑΟΚ; Τέτοιας ποιότητας
σανό δεν θα τον σέρβιρε
ούτε ο ίδιος ο Ιβάν, ακόμα
και με copy paste. Το έκαναν, ωστόσο, τα εξαπτέρυγα του Σαββίδη. Έστω
και με αμφιλεγόμενη επιτυχία…
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ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

Μπάχαλο και στην Πορτογαλία
ο διαιτητής του ΑΕΚ-Άρης

Πανηγύριζε
ο Μπαλτάκος,
μπας και γίνει
το θαύμα…
O Mπαλτάκος νομίζει
ότι ο κόσμος είναι
κορόιδο και θα
μασήσει. Ή ότι οι
δικαστές της Εφέσεων
(που θα δικάσουν τον
ΠΑΟΚ και την Ξάνθη
για την
πολυϊδιοκτησία) είναι…
πρωτοετείς της
Νομικής και θα
διαβάσουν ότι ο
Μπαλτάκος
πανηγυρίζει για να
δικαιώσουν τον
ΠΑΟΚ…
Να δούμε πρώτα την
απόφαση.
Αυτά, Τάκη μου, δεν
γίνονταν ούτε πριν
από 30 χρόνια όταν
ήσουν στον
Παναθηναϊκό.
Νομίζει ο Μπαλτάκος
ότι με τους
πανηγυρισμούς θα…
αλλάξει η απόφαση
της μείωσης των
βαθμών του ΠΑΟΚ και
της Ξάνθης στην
Εφέσεων…
Ή… κάνει ότι νομίζει,
για να μην
απογοητευθούν στη
Θεσσαλονίκη.

Ο Αρτούρ Σοάρες Ντίας διαιτήτευσε πριν από λίγες ημέρες το ματς
της ΑΕΚ με τον Άρη για το Κύπελλο Ελλάδος και έπαιρνε τη μια λάθος απόφαση πίσω από την άλλη δημιουργώντας συνεχώς ένταση.
Όσοι πίστεψαν ότι ήταν απλά… μια κακή βραδιά έκαναν λάθος.
Λίγες ημέρες μετά, ο κολλητός του Περέιρα έκανε μπάχαλο και το
παιχνίδι της Πόρτο με την Ρίο Άβε (1-1).
Ο προπονητής της Πόρτο, Σέρτζιο Κονσεϊσάο, έδωσε μια εικόνα
για τα… κατορθώματά του: «Μας ακυρώθηκε ένα γκολ για τρία εκατοστά. Αλλά πρέπει να αποδεχθούμε, είτε υπέρ είτε κατά, ότι υπάρχουν
αυτές οι γραμμές και όλα εξαρτώνται από την στιγμή που μπαίνουν αυτές οι γραμμές. Δεν ξέρω τι να πω σε μια τέτοια κατάσταση», είπε.
Πού πάει και τους βρίσκει ο Περέιρα…

Κάνει τον Κινέζο ο Ιβάν
με το μπάσκετ του ΠΑΟΚ
Ο ΣΦ ΠΑΟΚ Θύρα 4 εξέδωσε ανακοίνωση, τονίζοντας πως, αν δεν βρεθεί λύση, οι αρμόδιοι θα πρέπει να βρουν τρύπα να κρυφτούν, αλλά ο Ιβάν… κάνει τον Κινέζο.
«Φτάσαμε πλέον στο σημείο η πιο βαριά φανέλα του συλλόγου με τεράστια
και ένδοξη ιστορία να κινδυνεύει με υποβιβασμό. Οι επιχειρηματίες της κακιάς ώρας, οι εξυγιαντές και εσείς που καταστρέψατε τον φετινό σχεδιασμό,
βρείτε τρόπο να σωθεί η ομάδα. Η υπομονή τελειώνει, αρχίστε να ψάχνετε
τρύπα να κρυφτείτε»… έγραψαν οι οργανωμένοι της «Θύρας 4» για την ομάδα μπάσκετ, που είναι ένα βήμα πριν από τον υποβιβασμό της στην
Α2 του μπάσκετ.
Τουλάχιστον οι Αγγελόπουλοι «έριξαν» τον Ολυμπιακό εν γνώσει τους.
Ο Σαββίδης αφήνει τον ΠΑΟΚ να παίζει του χρόνου ντέρμπι με το Αγρίνιο και τον Οίακα Ναυπλίου!

Πανό για τον ΠΑΟΚ,
φραπέ για την… Ελλάδα
οι ΠΑΟΚτσήδες
Όταν βγήκε η απόφαση
του πρωτοβάθμιου πειθαρχικού οργάνου της
Super League 1, με την
τιμωρία του ΠΑΟΚ και
της Ξάνθης, οι οπαδοί
του ΠΑΟΚ σε πολλές
πόλεις της Γερμανίας,
αλλά και σε Σουηδία, Αγγλία, βγήκαν στους δρόμους και διαμαρτυρήθηκαν με «χοντράδες» κατά του Μαρινάκη κατά κύριο λόγο και της κυβέρνησης κατά δεύτερο. Κι όλοι είχαν το ίδιο,
ακριβώς σύνθημα. Βερολίνο, Ντίσελντορφ, Στουτγάρδη, Λονδίνο, Στοκχόλμη. Όταν οι Τούρκοι έκαναν τσαμπουκάδες στον Έβρο και τα νησιά με τους μετανάστες, πού ακριβώς ήταν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ; Για κανέναν φραπέ, να υποθέσουμε. Ούτε σκέψη
για ένα πανό υπέρ της πατρίδας τους. Και να σκεφτεί κανείς ότι
οι περισσότεροι είναι από εκείνα τα μέρη, στον Έβρο, όπου οι
Τούρκοι σχεδίαζαν να τον μετατρέψουν σε «ουδέτερη ζώνη» αν
περνούσαν οι «λάθρο». Κι αν βγει και πάλι καταδικαστική απόφαση για τον ΠΑΟΚ, θα ξαναβγούν, φαντάζομαι.

Γυρίζει στον ΠΑΟΚ ο Κυριάκος
Κυριάκος. Ο Λευτεράκης
(ο Δούκας) πάλι στο «to10.gr»;
Όπα! Επιστρέφει στον ΠΑΟΚ ο Κυριάκος Κυριάκος – «Κυριάκος στο τετράγωνο», όπως τον βάφτισε η «Α». Δεν κατάφερε να εκλεγεί βουλευτής με το
ΚΙΝΑΛ, κάτι έπρεπε να κάνει στη ζωή του κι επιστρέφει, για ν’ αποκτήσει και
πάλι ο «Δικέφαλος» τη φωνή που μιλάει επί ώρες και δεν λέει τίποτα. Κι αν
τον πήραν πίσω τον Κυριάκο οι Σαββίδηδες, δικό τους θέμα. Με τον Δούκα
της Μενεμένης Λευτεράκη, τι θα γίνει τώρα; Το δουλειά θα κάνει αυτό ο
«Λαβρέντι Μπέρια» της επικοινωνίας; Έπεσε η ιδέα να γίνει «τρίο» με Κόλκα,
Βασιλόπουλο στο ΟΡΕΝ. Σαν πολλοί μαζεύονται, όμως. Και στο «to10.gr»
τον… περιμένουν. Εκεί δούλευε ο Δουξ μέχρι ν’ απολαύσει τα μεγαλεία της επικοινωνίας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Στο site του Μαρινάκη σκέφτονται τώρα να
του κάνουν… πρόταση να ξαναδουλέψει. Να πάει. Καμία δουλειά δεν είναι
ντροπή. Ο γέγονε, γέγονε
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ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

Η αδράνεια του Ιβάν
για τον Έβρο
Προσπάθησαν αρκετοί άνθρωποι του ΠΑΟΚ να περάσουν στον Ιβάν το
μήνυμα ότι πρέπει να κάνει κάτι για όσους φυλάνε τα ελληνικά σύνορα
στον Έβρο. Να προβεί σε μία έμπρακτη απόδειξη της στήριξής του. Φυσικά και δεν το είπαν ευθέως, αλλά η σκέψη τους έφτασε μέχρι το αφεντικό του «δικέφαλου». Ο Σαββίδης, πάντως, απέφυγε να πάρει θέση.
Αρχικά οι υποστηρικτές της ιδέας θεώρησαν ότι περίμενε να ξεκαθαρίσει
τη θέση του ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος είχε στριμώξει τον Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν. Έπειτα άρχισαν να λένε μεταξύ τους ότι το αφεντικό
της ΠΑΕ δεν ήθελε να δείξει ότι ακολουθεί τον Βαγγέλη Μαρινάκη.
Με αυτά και μ’ αυτά, που έλεγαν και οι παλιοί, ο Ιβάν κράτησε αποστάσεις από τις τουρκικές προκλήσεις στον Έβρο. Όπως ακριβώς έκανε και
με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Εδώ που τα λέμε, ο άνθρωπος είναι και
φίλος με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου,
όπως έχει αποκαλύψει στο παρελθόν ο αδελφός του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών. Έτσι, πήγε στον βρόντο ακόμα και η
διαρροή ότι ο Γιάννης Καλμαζίδης επένδυσε στην Ξάνθη για να μην πάρουν τα Πηγάδια επενδυτές από την Τουρκία.

Ο Περέιρα είχε βγάλει
Έλληνες διαιτητές για
τα play off
Πήγε Πέμπτη μεσημέρι (προχθές) κι ο Περέιρα έψαχνε να
βρει διαιτητές για τα play off. Ούτε φωνή, ούτε ακρόαση.
Χτύπησε δεκάδες τηλέφωνα, μέχρι και στην Ασία μπας και
βρει κανέναν πρόθυμο, τίποτα. Μέχρι και διπλάσια λεφτά
πρότεινε για να καταφέρει να πείσει κάποιον να έρθει. Ξένος
να ’ναι κι ό,τι να ’ναι. Σιγά μην ξεσπιτωθεί κανένας Ισπανός ή
κανένας Ιταλός, κανένας Γερμανός και να κουβαληθεί στην
Ελλάδα. Του κάκου. Μια χαρά του κάθισε του Πορτογάλου.
Περιμένοντας, είχε κάνει και τα
κουμάντα του. Είχε βγάλει και τους
διαιτητές που θα σφύριζαν έτσι και
δεν ερχόντανε τίποτα ψωμομολύσσες να σφυρίζανε. Από κουμάντο, άλλο τίποτα ο Μέλο με το μέλι. Μέγας ηγέτης. Αντί να κλείσει
διαιτητές τον περασμένο μήνα, περίμενε την τελευταία στιγμή.

H απρέπεια της ΕΡΤ 3 προς τον Αυγενάκη
Αποτελεί κανόνα της δημοσιογραφικής δεοντολογίας όταν καλείς έναν καλεσμένο
να τον ενημερώνεις (πάνω-κάτω) για το
πλαίσιο της συζήτησης.
Συνηθίζεται, δηλαδή, ο καλεσμένος να
γνωρίζει τις ερωτήσεις για να μπορεί να απαντήσει. Ο Λευτέρης Αυγενάκης δέχτηκε να εμφανιστεί στην ΕΡΤ 3 (σε μη αθλητική εκπομπή) για τρέχοντα θέματα της επικαιρότητας στον Αθλητισμό. Στο πλαίσιο της συζήτησης δεν συμπεριλαμβανό-

ταν κανένα ερώτημα σε σχέση με το πόρισμα της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού για την πολυϊδιοκτησία του ΠΑΟΚ
και της Ξάνθης. Όμως η παρουσιάστρια της
εκπομπής νόμιζε ότι δούλευε στο Open του
Σαββίδη και όχι μόνο έθεσε θέμα για το
ζήτημα (το οποίο προφανώς ήταν εκτός
συνεννόησης με τον υφυπουργό), αλλά και
με προβοκατόρικο τρόπο, δηλαδή ζητώντας επιδεικτικά από τον Λ. Αυγενάκη να
της πει… «γιατί άλλαξαν τα μέλη της Επιτρο-

Ποιος… κορωνοϊός;
Η αγωνία του Γεραπετρίτη
είναι ο ΠΑΟΚ!
O κόσμος δεν ξέρει πώς να φυλαχτεί από τον κορωνοϊό, αλλά για
τον Γεραπετρίτη… πέρα βρέχει.
Δευτέρα βράδυ κι ενώ όλη η χώρα είναι σε επιφυλακή, ο κόσμος κλειδώνεται στο σπίτι και οι γονείς περιμένουν την απόφαση
για το αν θα κλείσουν τα σχολεία, ο Γεραπετρίτης (ο Νο2 της κυβέρνησης πίσω από τον Μητσοτάκη, παρακαλώ) εμφανίζεται
στη… «Δίκη», στο κανάλι του Ιβάν Σαββίδη.
Να μιλήσει για τον ΠΑΟΚ, την προσφυγή του στο Διοικητικό Εφετείο και να πει αν το πόρισμα
της Επιτροπής Επαγγελματικού
Αθλητισμού για την πολυϊδιοκτησία του ΠΑΟΚ με την Ξάνθη
είναι δεσμευτικό ή… γνωμοδοτικό!
Μιλάμε για μεγάλη… κάψα.
Ούτε ο «συμπάσχων» (δεν είμαι
του τζάμπα) Δρόσος δεν θα έδειχνε τέτοια πρεμούρα…

πής!». Ο υφυπουργός αντέδρασε διότι το
θέμα ήταν εκτός ατζέντας στη συζήτηση
και όχι γιατί δεν ήθελε να απαντήσει, όπως
έγραψε το «Documento»….
Το χειρότερο δεν είναι αυτό. Αλλά πως
όταν ο Λ. Αυγενάκης άρχισε να βάζει τα
επιχειρήματα στο τραπέζι η δημοσιογράφος… επικαλέστηκε έλλειψη τηλεοπτικού
χρόνου για να τον περιορίσει…
Αυτή ήταν η ΕΡΤ (επί ΣΥΡΙΖΑ).
Αυτή είναι η ΕΡΤ (επί ΝΔ);

Θέλανε κόσμο
στην Τούμπα για
να ανεβάζουν τα πανό
για Μητσοτάκη…
Δεν άρεσε στους Σαββιδοτέχνες που η κυβέρνηση πήρε την
απόφαση να γίνουν οι δύο πρώτοι αγώνες για τα πλέι οφ χωρίς φιλάθλους.
Διότι μέσα σ’ αυτά τα δύο ματς είναι και το ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός στην Τούμπα.
«Αφού αναβλήθηκε το… Μάντσεστερ Σίτι-Άρσεναλ μετά από αίτημα των φιλοξενούμενων επειδή μέλη της λονδρέζικης
ομάδας ήρθαν σε επαφή με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, να αναβληθεί και το ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός…» έγραφαν όλη την εβδομάδα.
Φυσικά, το πρόβλημα δεν ήταν κανένας κορωνοϊός και κανένας Μαρινάκης.
Την Τούμπα θέλανε γεμάτη
για να ανεβάσουνε τα πανό που
ανεβάζουν για τον Μητσοτάκη
και τον Μαρινάκη…
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Η γραμμή του
οφ σάιντ ήλθε,
αλλά πότε
θα εφαρμοστεί;
Μ’ αυτά και μ’ αυτά, με τον κορωνοϊό, δεν
θ’ ασχοληθεί ο κόσμος και με το VAR. Δεν ήτανε έτοιμο για την πρεμιέρα, παρ’ ότι μας έλεγαν εδώ και καιρό ότι πάει πρίμα το πράμα.
Τα οργάνωσε με τέτοιο τρόπο ο Μέλο με το
μέλι, που δεν θα υπήρχε καμία εκπαίδευση. Για
το τετραήμερο 17-20 του μήνα είχε αποφασίσει να γίνουν τα σεμινάρια ο Περέιρα, για
να μάθουνε οι διαιτητές κι οι VARistes να χειρίζονται τη γραμμή του οφ σάιντ. Τέλος πάντων, ένας μπελάς λιγότερος για το Μέλο. Έχει καιρό. Μήπως και να μας έλεγε επ’ ευκαιρίας, που λένε, αν είναι μέτοχος στη
MEDIALUSO; Από εκεί δεν αγοράσαμε τη
γραμμή του οφ σάιντ;

Η κριτική και η πλάκα
στον Αντωνίου
Αυξάνονται οι κριτικές για τον Αστέριο Αντωνίου έπειτα από τη θέση που πήρε στο θέμα των φιλικών
που είχε προγραμματίσει η ΕΠΟ να δώσει η Εθνική
ομάδα στις ΗΠΑ. Αν και επί της ουσίας ο αντιπρόεδρος της ομοσπονδίας είπε το αυτονόητο και δικαιώθηκε από τις εξελίξεις, έπειτα από την απόφαση του
Ντόναλντ Τραμπ να απαγορέψει τις πτήσεις από
και προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, κάποιοι στο μπλοκ
του Βορρά ξεσάλωσαν εναντίον του. Με ποιο επιχείρημα; Άκουσον - άκουσον!
«Συντάχθηκε για
άλλη μια φορά με
τον Ολυμπιακό», έλεγαν για τον Αντωνίου. Λες και ο
κορωνοϊός ξεχωρίζει ομάδες και περιοχές. Απλά, οι
κολλητοί του Μάκη
Γκαγκάτση έχουν
ενοχληθεί επειδή ο
Αστέριος δήλωσε παλαιότερα ότι ήταν λάθος η αποχώρηση της Εθνικής από το «Γεώργιος Καραϊσκάκης», ενώ του χρεώνουν πολλές και συχνές επαφές
με τον Λευτέρη Αυγενάκη.
Από το μπλοκ του Νότου, όμως, το έριχναν στην
πλάκα κι έλεγαν στα διάφορα πηγαδάκια ότι ο Αντωνίου ζήτησε να αναβληθεί το ταξίδι της Εθνικής
στις ΗΠΑ επειδή τον έκοψε ο Γραμμένος από την αποστολή. Μπορεί να έπαιξε ρόλο και αυτή η λεπτομέρεια, αλλά ο εκ Πέλλας ορμώμενος παράγοντας
και πολιτευτής επέμενε ότι νοιάστηκε μόνο για την
υγεία των διεθνών και των συνοδών.
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