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Κυβερνητική
προετοιμασία
για το 2021
• Παρά την υγειονομική και
οικονομική κρίση, ο Κυριάκος
Μητσοτάκης πιέζει για επιτάχυνση
των μεταρρυθμίσεων ▶ ΣΕΛ. 8

• Ένα μήνα ψέγει –χωρίς
να πείθει– την κυβέρνηση,
για τις κινήσεις της στην
πανδημία και στα
Ελληνοτουρκικά, αλλά
έκανε πρόταση μομφής με
αφορμή το νέο πτωχευτικό
δίκαιο, για εσωτερική και
μόνο κατανάλωση λόγω
των «53», του Ν. Παππά,
του Τσακαλώτου,
του Καλογρίτσα κ.λπ.

«Κερδιζα
τα τριπλασια
ωσ ιατροσ»

ΣΕΛ.

9

«Α»: Χωρίς
«φακελάκια»;
ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ

Αυτός (Ανδρουλάκης),
αυτή (Γεννηματά)
και το… μυστήριο
Λοβέρδου που
το σκέφτεται
για την προεδρία
▶ ΣΕΛ. 25, 27

www.iapopsi.gr

Εδώ ο κόσμος
καίγεται και
ο Αλέξης... μέμφεται

Π. ΠΟΛΑΚΗΣ:

• «Δεν έπαιρνα
μίζες και έβγαζα
τα τριπλάσια
ως γιατρός»,
έχει δηλώσει
ο πρώην
υπουργός, με τις
φορολογικές του
δηλώσεις να
τον διαψεύδουν

ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

▶ ΣΕΛ. 2

ΕΠΙΣΚΕΨΗ
ΛΑΒΡΟΦ

Τι ζητά
η αλεπού
στο παζάρι;
• Το «άυλο» κέρδος
που προσδοκά
η Αθήνα από την
επίσκεψη του Ρώσου
ΥΠ.ΕΞ. στην Ελλάδα
▶ ΣΕΛ. 4

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ

Διπλωματικός κορσές για
να «συνετιστεί» η Άγκυρα
• Ξεκάθαρη εντολή
Μητσοτάκη προς όλα τα
επιτελικά στελέχη της κρατικής
μηχανής να είναι προσεκτικά
προκειμένου να μην πέσουν
στην πολεμική παγίδα του
καθεστώτος Ερντογάν για
πρόκληση θερμού επεισοδίου
▶ ΣΕΛ. 6-7
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Διπλωματικός κορσές
για να «στραγγαλιστεί»
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για το 2021

8

ΣΥΡΙΖΑ: Οι εσωκομματικοί ύφαλοι
έφεραν πρόταση μομφής
10
ΚΙΤΣΟΣ Ο ΚΟΡΙΟΣ

23-26

Φ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ Ν. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: Κούρασαν
τον κόσμο τους…
COVID-19: Διαφωνούν
οι επιστήμονες για
την ανοσία της αγέλης

27

28-29



12 ΣελΙδεΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΑΘΛΗΤΙΚΗ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ

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

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

ο 1999 σήμανε το κινηματογραφικό ντεμπούτο του σκηνοθέτη Σπάικ Τζονζ σε μία σουρεαλιστική κωμωδία με
τον τίτλο «Στο μυαλό του Τζον Μάλκοβιτς». Στην ταινία, ο ήρωας Κρεγκ Σουόρτζ, ένας χαρισματικός αλλά άνεργος μαριονετίστας, προσλαμβάνεται ως αρχειοθέτης σε μία παράξενη εταιρεία που στεγάζεται ανάμεσα στον
7ο και 8ο όροφο ενός κτιρίου. Μια συνηθισμένη μέρα, ένα λάθος δίνει στον Κρεγκ την ευκαιρία να ανακαλύψει μια
κρυμμένη πόρτα στο γραφείο του, με μια μικροσκοπική δίοδο προς το άγνωστο. Και στην άκρη αυτού του ασυνήθιστου τούνελ πίσω από ένα ντουλάπι, ανακαλύπτει μια μικρή πόρτα που τον οδηγεί απευθείας στο μυαλό του ηθοποιού Τζον Μάλκοβιτς. Οι αλληγορικές διαστάσεις του σεναρίου και ο χειρισμός του με χιούμορ δημιουργούν
γνήσια σουρεαλιστική ατμόσφαιρα, λειτουργώντας ως κωμωδία του παραλόγου.
Στην ελληνική πραγματικότητα ίσως χρειάζεται να καλέσουμε, τόσο τον σεναριογράφο, όσο και τον σκηνοθέτη της
επιτυχημένης ταινίας για να ανακαλύψουν τον τρόπο που θα εισβάλουν στο μυαλό του Αλέξη Τσίπρα, προκειμένου
να λάβουμε κάποιες λογικές εξηγήσεις για τις ενέργειες του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Κι αυτό διότι
από την Πέμπτη το απόγευμα όλοι αναζητούν μία εξήγηση στην απόφαση του κ. Τσίπρα να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας κατά του υπουργού Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα, για τον πτωχευτικό κώδικα.
Μία ενέργεια που ξάφνιασε ακόμη και τους συντρόφους του στην Κουμουνδούρου, καθώς παρά το
γεγονός ότι επί ΣΥΡΙΖΑ καταργήθηκε ο νόμος Κατσέλη, δεν τον αντικατέστησαν και με παρατάσεις της
συμφοράς έλεγαν πως κρατούν την πρώτη κατοικία
στο απυρόβλητο των πλειστηριασμών.
Ακόμη χειρότερο είναι ότι επέλεξε να σπαταλήσει
ένα από τα όπλα που διαθέτει στα χέρια της η αξιωματική αντιπολίτευση μόνο και μόνο για να στήσει έναν καβγά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος να
σημειωθεί απουσίαζε από τη συζήτηση του νομοσχεδίου για τον πτωχευτικό κώδικα. Κάτι που όπως λένε
οι γνωρίζοντες εκνεύρισε τον κ. Τσίπρα που δεν είχε
με ποιον να τσακωθεί.
Κι επέλεξε ένα τριήμερο καβγά στη Βουλή, με τον
οποίο δεν πρόκειται να ασχοληθεί η κοινωνία, η οποία από τη μία φοβάται για την υγειονομική βόμβα
του covid-19 και από την άλλη ανησυχεί για πιθανό
θερμό επεισόδιο με την Τουρκία παρακολουθώντας
τον Ερντογάν να ξύνει τα νύχια του για σύγκρουση.
Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι το τελευταίο δεκαπενθήμερο δεν υπάρχει ημέρα που η Κουμουνδούρου και οι σκιώδεις υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και ο
ίδιος ο Αλ. Τσίπρας να μη σχολιάσουν δυσμενώς τις
κινήσεις της κυβέρνησης τόσο για την πανδημία, όσο
και για τα Ελληνοτουρκικά, προτείνοντας μάλιστα την
επέκταση της ΑΟΖ στα 12 μίλια. Κι όμως, αντί να καταθέσουν πρόταση μομφής γι’ αυτό, και να επιχειρηματολογήσει στη Βουλή –πράγμα δύσκολο, αφού κινδύνευε να εκτεθεί για τις ενέργειες που δεν έκανε ως πρωθυπουργός–, κατέθεσε πρόταση μομφής κατά του Σταϊκούρα, για να αποπροσανατολίσει ΣΥΡΙΖΑίους και μη, από τα εσωτερικά προβλήματα που αντιμετωπίζει με τους
«53», τον Ν. Παππά, τον Τσακαλώτο κ.λπ. Μια μομφή για τον πτωχευτικό κώδικα την ημέρα που η κυβέρνηση Μητσοτάκη, μετά από πολλά χρόνια, κατέβαλε στους πολίτες τα αναδρομικά.
Όντως, ο κ. Τσίπρας βρίσκεται σε πίεση και αυτό φάνηκε με το να σπαταλήσει ένα όπλο του, προφανώς μη έχοντας ενσυναίσθηση, ότι μπορεί να έρθουν χειρότερες ημέρες και αυτός να μην είναι σε θέση να αντιδράσει. Κάτι που
επεσήμανε και ο εκ των αντιπάλων του, ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης: «Δεν φταίνε όμως τα Μέσα
Μαζικής Ενημέρωσης που διαμαρτύρεστε γιατί δεν σας παίζουν. Φταίει που δεν έχετε την κοινωνική και ηθική ευθύνη να σταθμίζετε τα όπλα σας. Επιδίδεστε σε κυνήγι μαγισσών».
Το εντυπωσιακό είναι ότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης χαρακτήρισε «έκτρωμα» το νομοσχέδιο
του υπουργείου Οικονομικών, υποστηρίζοντας πως οδηγεί στη φτώχια και τη χρεοκοπία τα φυσικά πρόσωπα και τα
νοικοκυριά, καθώς ρευστοποιεί την περιουσία τους εν μέσω πανδημίας. Κι όμως, επί ημερών διακυβέρνησης Τσίπρα έγιναν 25.732 πλειστηριασμοί, όπως είπε ο Χρήστος Σταϊκούρας και επιβεβαίωσε ο Παναγιώτης Λαφαζάνης. Και φυσικά, ποιος ξεχνά το σύνθημα του ΣΥΡΙΖΑ «κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη», όπως και το ότι ο Ευκλείδης Τσακαλώτος ως υπουργός Οικονομικών επιχειρηματολογούσε με πάθος υπέρ των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.
Τελικά, τι κέρδισε με αυτή την ακατανόητη κίνηση ο κ. Τσίπρας; Τίποτα παραπάνω από έναν κοινοβουλευτικό καβγά με τον κ. Μητσοτάκη, πιθανότατα και με την κα Γεννηματά. Και το να κρύψει για ένα διάστημα κάτω από το χαλί τα πολλά εσωκομματικά ζητήματα, εις βάρος όπως πάντα αυτού που επιτάσσει το εθνικό συμφέρον που πρέπει να
υπηρετεί όχι μόνο η κυβέρνηση αλλά και η αξιωματική αντιπολίτευση…

Τ

Εδώ ο κόσμος
καίγεται και
ο Αλέξης…
μέμφεται
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Την επίθεση φιλίας της
Ρωσίας προσπαθούν να
αναλύσουν Μαξίμου και
υπουργείο Εξωτερικών,
αναμένοντας την επίσκεψη του Σεργκέι Λαβρόφ,
μίας αλεπούς της παγκόσμιας διπλωματίας, τον
οποίο σέβονται και φοβούνται σε όλα τα μήκη
και πλάτη της γης.

Τι ζητά
η αλεπού
στο παζάρι;

Του Μιχάλη Κωτσάκου

T

η Δευτέρα 26 Οκτωβρίου θα πατήσει το
πόδι του στην Αθήνα
ο Λαβρόφ, λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση της Ρωσικής πρεσβείας
στην Αθήνα ότι η Μόσχα αναγνωρίζει το νόμιμο κατά το Διεθνές Δίκαιο δικαίωμα της Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά της
ύδατα στα 12 μίλια. Ουσιαστικά,
η ανακοίνωση λειτούργησε ως
μία κίνηση καλής θέλησης, ώστε
να προλειάνει το έδαφος της επίσκεψης. Όμως, όπως λένε και οι
έμπειροι διπλωμάτες, «οι Ρώσοι
δεν δίνουν τίποτα χωρίς να θέλουν
να πάρουν κάτι». Αυτό είναι γεγονός και το έχουν δει πολλάκις με
βάση το πώς πολιτεύεται στη διεθνή πολιτική σκηνή η Ρωσία επί
Βλαντιμίρ Πούτιν.
Μετά το ρήγμα που επήλθε
στις ελληνορωσικές σχέσεις επί
υπουργίας Νίκου Κοτζιά, ο Νίκος Δένδιας προσπάθησε να
λειάνει το έδαφος. Στην Αθήνα
αυξάνονται οι υποστηρικτές ότι
πρέπει να κάνουν τα πάντα για να
σταματήσει η στενή σχέση Ρωσίας-Τουρκίας. Και δεν μιλάμε
για την οικονομική σχέση των
δύο χωρών, η οποία είναι σε υψηλό επίπεδο, καθώς οι Ρώσοι
έχουν πολλά οφέλη από τον Ερντογάν, ενώ και η τουρκική οικονομία ποντάρει πολλά στους
Ρώσους τουρίστες. Οπότε ο στόχος της Αθήνας είναι να μπει
σφήνα στις Ρωσοτουρκικές σχέσεις, λόγω και της σύρραξης στο
Ναγκόρνο Καραμπάχ.
Και η χρονική συγκυρία της επίσκεψης Λαβρόφ μόνο τυχαία
δεν είναι. Η ένταση που επικρατεί στο μέτωπο των ελληνοτουρκικών σχέσεων προσθέτει στην
επίσκεψη αυτή επιπλέον βαρύτητα. Η κίνηση της Μόσχας, εξάλλου, δεν είναι καθόλου άσχετη με
τα όσα συμβαίνουν στην ευρύτερη περιοχή μας. Είναι εμφανές
πως ως ένα βαθμό η ρωσική
πλευρά συνδέει ατύπως πλην ουσιαστικώς τις σχέσεις της με την
Άγκυρα και την Αθήνα. Η ανακοίνωση για τα ελληνικά χωρικά
ύδατα και η επίσκεψη Λαβρόφ εντάσσονται μεν στο στενό πλαίσιο των διμερών σχέσεων, αλλά

• Το «άυλο» κέρδος που προσδοκά
η Αθήνα από την επίσκεψη του Ρώσου
ΥΠ.ΕΞ., Σεργκέι Λαβρόφ, στην Ελλάδα

ταυτόχρονα είναι και ένα έμμεσο
πλην σαφές μήνυμα προς τον
Ταγίπ Ερντογάν. Ρωσία και
Τουρκία μπορεί να έχουν συνάψει πολλές οικονομικές σχέσεις,
όμως είναι σε διαφορετικά στρατόπεδα σε Συρία, Λιβύη, Καύκασο. Απλά σε όλα αυτά τα μέτωπα
οι Ρώσοι δεν θέλουν να χρησιμοποιήσουν τη στρατιωτική τους ισχύ, για να μη χάσουν χρήματα.
Επίσης ο Βλαντιμίρ Πούτιν
χρησιμοποιεί την Τουρκία και
τον μεγαλοϊδεατισμό του Ερντογάν, προκειμένου να πληγώνει

το ΝΑΤΟ. Από την πλευρά του ο
Τούρκος πρόεδρος θεωρεί πως η
συμπόρευσή του με τη Ρωσία αποτελεί μία πρώτης τάξεως ασπίδα για τον ίδιο. Όμως πιστεύει ότι εάν το ΝΑΤΟ αποβάλει τελικά
την Τουρκία, θα τη δεχθεί η Ρωσία με δόξα και τιμή.

Τη φοβάται
Το μόνο σίγουρο είναι ότι η Τουρκία φοβάται τη Ρωσική αρκούδα.
Ειδικά τώρα που έχει ανοίξει την
πληγή στο Ναγκόρνο Καραμπάχ.
Η ανοιχτή παρέμβαση της Τουρ-

κίας υπέρ του Αζερμπαϊτζάν σταμάτησε όταν ο Λαβρόφ ενημέρωσε τον Τσαβούσογλου ότι εάν η
Αρμενία ζητήσει βοήθεια με βάση το Σύμφωνο Συλλογικής Α-

ΟΠΩΣ ΛΕΝΕ

ΕΜΠΕΙΡΟΙ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΕΣ,
«ΟΙ ΡΩΣΟΙ ΔΕΝ
ΔΙΝΟΥΝ ΤΙΠΟΤΑ ΧΩΡΙΣ
ΝΑ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ
ΠΑΡΟΥΝ ΚΑΤΙ»

Σαν τον Ταλεϊράνδο
Τον Σεργκέι Λαβρόφ η γαλλική εφημερίδα «Figaro» τον έχει αποκαλέσει έναν σύγχρονο Ρώσο Ταλεϊράνδο. Και κάνουν λόγο για τη διαπραγματευτική του δεινότητα. Στη Συρία, όπου η Μόσχα υποστηρίζει
το καθεστώς του Μπασάρ αλ Άσαντ, ο Λαβρόφ έκανε το «θαύμα» του
προσφέροντας στις ΗΠΑ μια συμφωνία για την καταστροφή των χημικών όπλων, η οποία απέτρεψε την αεροπορική επίθεση και ενίσχυσε
τη Δαμασκό. Στο Ιράν η Ρωσία ήταν μία από τις έξι δυνάμεις που απέσπασαν τη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.
Η «Figaro» τον παρομοιάζει με τον Ταλεϊράνδο, υπενθυμίζοντας ότι και εκείνος είδε να αλλάζουν πολλά πολιτικά καθεστώτα στα τέλη του 18ου και στις αρχές του 19ου αιώνα: από το Παλαιό
Καθεστώς των Βουρβώνων έως την Παλινόρθωση, περνώντας από τη Γαλλική Επανάσταση. Ο Λαβρόφ είναι από τους σπάνιους πολιτικούς που επιβίωσαν δίπλα στον Πούτιν αφού κατείχε υψηλού
κύρους πόστα –με κορυφαία τη θητεία του στον ΟΗΕ– πρώτα επί Σοβιετικής Ένωσης και στη συνέχεια επί Μπορίς Γέλτσιν. «Όπως ο Ταλεϊράνδος, έτσι και ο Λαβρόφ γνωρίζει πώς να γίνεται απαραίτητος καθώς είναι προικισμένος με τεράστια ευφυΐα», έχει γράψει γι’ αυτόν η γαλλική εφημερίδα. Ο Σαρλ-Μωρίς ντε Ταλλεϋράν, πρίγκιπας του Περιγκόρ (1754-1838) και επί αυτοκρατορίας
Βοναπάρτη πρίγκιπας του Μπενεβέντο, γνωστός στα ελληνικά ως Ταλεϊράνδος, ήταν Γάλλος επίσκοπος, πολιτικός και διπλωμάτης, που κυριάρχησε στη γαλλική και ευρωπαϊκή πολιτική ζωή για
μισό αιώνα. Εργάστηκε στα υψηλότερα επίπεδα διαδοχικών γαλλικών κυβερνήσεων, ως υπουργός
Εξωτερικών ή με κάποια άλλη διπλωματική ιδιότητα. Το όνομά του έχει γίνει συνώνυμο της πονηρής, κυνικής αλλά και αποτελεσματικής διπλωματίας.
Από την πλευρά τους, οι Αμερικάνοι τού έχουν κολλήσει το προσωνύμιο «υπουργός Νιέτ».

σφάλειας, τότε η Ρωσία θα στείλει στρατό για να υπερασπίσει τα
συμφέροντα των συμμάχων της.
Κάτι που σημαίνει ότι το Αζερμπαϊτζάν θα γνωρίσει μία βαριά
ήττα και η Τουρκία θα δείξει αδυναμία εάν το Μπακού με τη σειρά
του ζητήσει βοήθεια.
Πάντως, η αλήθεια είναι ότι η
Μόσχα έχει ενοχληθεί από την αζέρικη επίθεση εναντίον του αρμενικού Ναγκόρνο Καραμπάχ. Οπότε και η ανακοίνωση για την επέκταση των ελληνικών χωρικών
υδάτων και η επίσκεψη Λαβρόφ
θα πρέπει να ειδωθούν και σαν
έμμεση απάντηση της Μόσχας
στην Άγκυρα. Δεν είναι τυχαίο επίσης ότι, σε συνέντευξή του σε
ρωσικό ραδιόφωνο, ο Λαβρόφ
δήλωσε ότι η Ρωσία «ποτέ δεν θεωρούσε την Τουρκία στρατηγικό σύμμαχό της, αλλά στρατηγικό εταίρο,
μια σχέση δηλαδή που έχει στρατηγική σημασία σε πολλά σημεία».
Ερχόμενος στην Αθήνα, λοιπόν, ο Σεργκέι Λαβρόφ υπενθυμίζει στην Άγκυρα ότι δεν «παίζει»
μονάχα μαζί της. Το ζητούμενο είναι το πώς η Ελλάδα θα αξιοποιήσει αυτή την επίσκεψη του ανθρώπου που είναι στην κεφαλή
της ρωσικής διπλωματίας από το
2004. Μάλιστα εξακολουθεί να απολαμβάνει τον σεβασμό του
Πούτιν, παρά το γεγονός ότι είναι
δύο διαφορετικοί τύποι. Ο σύγχρονος «τσάρος» είναι υπέρμαχος
της σωματικής άσκησης και το επιδεικνύει σε κάθε ευκαιρία. Τουναντίον στον Λαβρόφ αρέσει το
κάπνισμα, το ουίσκι, τα καλά πούρα και το ιταλικό ντύσιμο.
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• Ξεκάθαρη εντολή Μητσοτάκη προς όλα τα επιτελικά στελέχη της κρατικής
μηχανής να είναι προσεκτικά, προκειμένου να μην πέσουν στην πολεμική παγίδα
του καθεστώτος Ερντογάν για πρόκληση θερμού επεισοδίου

Διπλωματικός κορσές
για να «στραγγαλιστεί»
η τουρκική επιθετικότητα
Μπορεί ο στόλος μας να είναι ήδη σε θέση μάχης στο
Αιγαίο, μπορεί οι Ένοπλες Δυνάμεις να βρίσκονται σε
ύψιστη επιφυλακή για πιθανό θερμό επεισόδιο, όμως η
κυβέρνηση, όπως αναφέρουν πηγές του Μαξίμου, θα εξακολουθήσει να κινείται μόνο στη διπλωματία.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Η

θέληση της Ελλάδας –πέραν της υποστήριξης των
συνόρων και των
δίκαιων της χώρας– είναι μέσω της διπλωματίας
αφενός μεν να ενεργοποιήσει τα
ευρωπαϊκά αντανακλαστικά, αφετέρου δε να αναδείξει την ευρωπαϊκή υποκρισία. Οι Ευρωπαίοι
από τη μία αναγνωρίζουν ότι τα
ελληνικά σύνορα είναι τα σύνορα της Ευρώπης, αλλά ταυτόχρονα συνεχίζουν τις μπίζνες με την
Τουρκία, επιμένοντας σε μία τακτική κατευνασμού, που τροφοδοτεί έτι περαιτέρω τα αναθεωρητικά σχέδια του Ερντογάν. Τόσο η αναστολή της τελωνειακής
ένωσης με την Τουρκία, όσο και
το εμπάργκο στην πώληση όπλων από Γερμανία, Ισπανία και
Ιταλία που ζήτησε η Αθήνα θεωρείται εξαιρετικά δύσκολα να εφαρμοστούν, όμως αυξάνει την
πίεση προς τις μεγάλες χώρες της
Ευρώπης και ειδικά στη Γερμανία, ώστε στη Σύνοδο του Δεκεμβρίου να ανακοινωθούν οι κυρώσεις προς την Τουρκία.
Στο πλαίσιο της απομόνωσης
της Τουρκίας και της ανάδειξής
της ως ταραξία της περιοχής έγκειται και η προσέγγιση με την
Αλβανία και η συμφωνία Δένδια-Ράμα για κοινή προσφυγή
στο Διεθνές Δικαστήριο της Χά-

γης για τον καθορισμό των θαλάσσιων ζωνών με τη γειτονική
χώρα. Η Αθήνα επιθυμεί να στείλει το μήνυμα στη διεθνή κοινότητα, ότι αυτή δεν φοβάται τις αποφάσεις του Διεθνούς Δικαστηρίου. Επίσης μετά την απόφαση
της Χάγης η Τουρκία θα είναι η
μοναδική χώρα στη λεκάνη της
Μεσογείου που δεν θα αναγνωρίζει το δίκαιο των θαλασσών.
Πάντως, ο πρώην υπουργός των
κυβερνήσεων Ανδρέα Παπαν-

δρέου και Κώστα Σημίτη, ο Αλέκος Παπαδόπουλος, έχει μία
διαφορετική προσέγγιση στο συγκεκριμένο ζήτημα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Μήπως είναι παγίδα τα Διαπόντια; Δεν έχω ΚΑΜΙΑ
αμφιβολία ότι ο Αλβανός Πρωθυπουργός Έντι Ράμα δεν θα προχωρούσε ποτέ σε συνυποσχετικό για
την προσφυγή των δύο χωρών στη
Χάγη, αν δεν είχε τη σύμφωνη γνώμη του προέδρου Ερντογάν. Εκτιμώ
ότι είναι μεθοδευμένη παγίδα, προκειμένου να νομολογηθεί παγίως το
καθεστώς της υφαλοκρηπίδας που
θα διέπει συμπλέγματα μικρών νήσων, όπως των Διαπόντιων, και βεβαίως θα τύχει αυτομάτως γενικής εφαρμογής (Καστελλόριζο κ.λπ.). Θα
αποτελούσε παγκόσμιο παράδοξο

και όχι μόνο να “επιλύσουμε” τα
προβλήματά μας με την Τουρκία μέσω της “τρίτης” Αλβανίας. Θέλω να
πιστεύω ότι η ελληνική κυβέρνηση
θα έχει συνεκτιμήσει τους κινδύνους. Διαφορετικά, ούτε ψύλλος
στον κόρφο της».

Θα επιμείνει
σε αυτή την τακτική
Πάντως, για να πούμε και του
στραβού το δίκιο, αρκετοί θεωρούν ότι η κυβέρνηση έχει υιοθετήσει λάθος τακτική και ότι ακολουθεί παθητική στάση. Και η
αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση
ναι μεν καταγγέλλει –μέσω της διπλωματίας– τις τουρκικές προκλήσεις, αλλά τόσο ο Κυριάκος
Μητσοτάκης, όσο και οι υπουρ-

γοί αποφεύγουν να δώσουν
σκληρές απαντήσεις στον Ερντογάν και τους συνεργάτες του. Γι’
αυτό τον λόγο και ζητήθηκε από
τον υπουργό Άμυνας, Νίκο Παναγιωτόπουλο, να σταματήσει
τις πολλές δηλώσεις του, κάποιες
εκ των οποίων κρίθηκαν ως
brutal κι εκτός στρατηγικής που
ακολουθούν πιστά ο Κυριάκος
Μητσοτάκης και ο Νίκος Δένδιας.
Η συλλογιστική του πρωθυπουργού είναι ξεκάθαρη: Η Αθήνα δεν θα περπατήσει στην οδό
της κλιμάκωσης που με τόση επιμέλεια εδώ και αρκετούς μήνες
προσπαθεί να δημιουργήσει ο
Τούρκος πρόεδρος. Με απλά λόγια, η ελληνική κυβέρνηση μοιά-

Οι εσωτερικές αντιδράσεις και
το ανύπαρκτο εθνικό μέτωπο
άντως, όλοι στο Μέγαρο Μαξίμου
έχουν επίγνωση της κατάστασης,
αλλά και της δύσκολης ελληνικής
αποστολής. Από τη μία υπάρχει ο γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, ο οποίος επιδεικνύει μία απίστευτη φιλοτουρκική στάση (ακόμη και για τη δοκιμή
των S-400 η αντίδρασή του ήταν άλλα
λόγια ν’ αγαπιόμαστε), και από την άλλη
οι Ευρωπαίοι εταίροι οι οποίοι είναι ανοικτοί στην τουρκική οικονομία και ανησυχούν μήπως χρεοκοπήσει η Τουρκία. Για
τη Γερμανία οι αγορές υπολογίζουν ότι το
άνοιγμά της στην τουρκική οικονομία
μπορεί να αγγίζει τα 100 δισεκατομμύρια
ευρώ.
Οπότε, στο Μαξίμου ξέρουν ποια είναι

Π

τα εμπόδια. Και δεν μιλούν μόνο για τα εμπόδια από το εξωτερικό, αλλά και για την
κατάσταση στο εσωτερικό. Από τη μία ο
Κυριάκος Μητσοτάκης έχει απέναντί του
τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος ξαφνικά θυμήθηκε την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια, κάτι που ούτε καν είχε
στο μυαλό του στο διάστημα της πρωθυπουργίας του (Ιανουάριος 2015 - Ιούλιος
2019). Ταυτόχρονα, το Κίνημα Αλλαγής
καταγγέλλει υποχωρητικότητα της κυβέρνησης. Ακόμη και ο πιο αδαής μπορεί να
κατανοήσει ότι η αντιπολιτευτική ρητορική δεν διευκολύνει τους χειρισμούς της
κυβέρνησης, ούτε φυσικά στη δημιουργία
ενιαίου εθνικού μετώπου.
Αυτό σημαίνει ότι ολοένα κι απομακρύ-

νεται το ενδεχόμενο μίας σύσκεψης των
πολιτικών αρχηγών υπό την Πρόεδρο της
Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου. Και μπορεί να μη διεξαχθεί σύσκεψη
πολιτικών αρχηγών, όμως τα κόμματα της
αντιπολίτευσης θα ενημερωθούν διεξοδικά. Ήδη η Ντόρα Μπακογιάννη προανήγγειλε κατ’ ιδίαν συναντήσεις του πρωθυπουργού με τους πολιτικούς αρχηγούς, οι
οποίες ακόμη δεν έχουν ανακοινωθεί από
το Μαξίμου.
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Οι στόχοι στην
Ευρώπη και το καλό
σενάριο από τις ΗΠΑ
ελληνική διπλωματία, μετά τις επιστολές Δένδια που αποστάλθηκαν τόσο στην Κομισιόν (για την αναστολή της
τελωνειακής σύνδεσης Ε.Ε.-Τουρκίας), όσο και σε Γερμανία, Ισπανία και Ιταλία για να σταματήσουν την πώληση όπλων στην Τουρκία, ρίχνει το βάρος της στο πώς θα πείσει τους
Ευρωπαίους να επιβληθούν οι κυρώσεις τον Δεκέμβριο. Οι
τρεις αυτές χώρες μαζί με την Ουγγαρία και τη Μάλτα ήταν αντίθετες με τις κυρώσεις στις τελευταίες δύο Συνόδους Κορυφής. Η κάθε μία για δικούς τους λόγους. Όλοι πάντως επέδειξαν
φόβο από την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού που επιχειρεί ο Τούρκος πρόεδρος. Την Ελλάδα στήριξαν η Γαλλία, η
Αυστρία και η Σλοβενία,
ενώ οι υπόλοιπες χώρες
απλώς αδιαφόρησαν. Ειδικά οι χώρες του πρώην
ανατολικού μπλοκ, έπειτα από την επιβολή κυρώσεων στη Λευκορωσία, ήταν σαν να μη βρίσκονται στην αίθουσα.
Πάντως, η κυβέρνηση
ήδη έχει ξεκινήσει να αναπτύσσει σχέσεις με
τους συνεργάτες τού Τζο
Μπάιντεν, που είναι το
μεγάλο φαβορί για να
κερδίσει τις αμερικανικές
εκλογές στις 3 Νοεμβρίου. Ήδη η πρέσβης της
Ελλάδας στην Ουάσιγκτον, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, οικοδομεί επαφές με συνεργάτες του
κ. Μπάιντεν, όπως ο Άντονι Μπλίνκεν, ο οποίος
σύμφωνα με τις ενδείξεις
προορίζεται για σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας.
Την ίδια στιγμή, ενεργό ρόλο στη δημιουργία
γεφυρών στην άλλη άκρη του Ατλαντικού παίζει και ο Θανάσης Μπακόλας. Αυτή την περίοδο
βρίσκεται στις Βρυξέλλες, όπου ασκεί χρέη συμβούλου του
πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σε θέματα Ε.Ε. και ΗΠΑ. Ο κ. Μπακόλας είναι αυτός που έχει κτίσει επαφές με άλλα
στελέχη της καμπάνιας του κ. Μπάιντεν, όπως ο Μάικλ Κάρπεντερ, ο οποίος εσχάτως έχει προβεί σε δηλώσεις υποστηρικτικές
της Ελλάδας. Οι γνωρίζοντες λένε επίσης ότι αθόρυβη δουλειά, ιδιαίτερα στην καλλιέργεια σχέσεων στο Κογκρέσο, κάνει ο Έντι Ζεμενίδης, επικεφαλής της οργάνωσης Hellenic
Leaders, που ανήκει στη νεότερη γενιά της Ομογένειας.
Βέβαια, το άκρως ιδανικό σενάριο για την Ελλάδα θα είναι
να κερδίσει τις εκλογές ο Τζο Μπάιντεν, ο οποίος επανειλημμένα έχει ταχθεί υπέρ της χώρας μας. Επίσης, το καλό σενάριο θα
ολοκληρωθεί εάν τελικά επιλεγεί για το υπουργείο Εξωτερικών ο Νίκολας Μπερνς, ο οποίος είναι και το μεγάλο φαβορί.
Να θυμίσουμε ότι ο κ. Μπερνς επί τέσσερα χρόνια ήταν ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα (1997-2001), όπου όλοι τον θυμόμαστε για την αγάπη του στον μπασκετικό Παναθηναϊκό (του
θύμιζε τους Μπόστον Σέλτικς και γι’ αυτό ήταν παρών σε πάρα
πολλά παιχνίδια των «πρασίνων» στο ΟΑΚΑ), αλλά και για τις
συχνές βραδινές εξορμήσεις του στα μπουζούκια για να ακούσει
Σάκη Ρουβά και Γλυκερία.
Στο Μαξίμου θεωρούν ότι, εάν εκλεγεί ο Μπάιντεν και αναλάβει ο Μπερνς, τότε μπορούμε να ελπίζουμε σε ένα καλύτερο
κλίμα ακόμη και από αυτό που υπάρχει με τον Μαρκ Πομπέο.

Η

ζει να έχει «διαβάσει» την τακτική της Άγκυρας και γι’ αυτό να
μην επιθυμεί με την αντίδραση
σε κάποιου τύπου «θερμό επεισόδιο» να προκαλέσει μία κατάσταση που θα καταστήσει το μέλλον ακόμα πιο δύσκολο για τις
ελληνοτουρκικές σχέσεις. Στο
πρωθυπουργικό γραφείο υπάρχει η εικόνα ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν θέλει να φτάσει την
Ελλάδα σε ένα σημείο όπου οι
δύο χώρες πιθανόν μέσα και από μία στρατιωτικού τύπου κόντρα λίγων ωρών να αναγκαστούν να συρθούν σε συνομιλίες
με ανοιχτή ατζέντα. Εξέλιξη, η οποία αναμφίβολα θα συμφέρει
την Τουρκία.
Οπότε, η Ελλάδα κινείται με
βάση την εθνική γραμμή, ότι η
μόνη διαφορά που έχουμε με την
Τουρκία είναι η ανακήρυξη των
θαλάσσιων ζωνών και της υφαλοκρηπίδας με βάση το Δίκαιο
των Θαλασσών. Κάτι που ούτε
που θέλει να το ακούει η Τουρκία, με τον Ερντογάν να προσπαθεί να εκμεταλλευτεί και την
παραμικρή ευκαιρία. Οπότε, η εντολή του πρωθυπουργού είναι
ότι η Ελλάδα σε καθημερινή βάση θα εκθέτει τον ταραχοποιό ρόλο της γειτονικής χώρας στην ευρύτερη περιοχή. Παράλληλα, το
Μέγαρο Μαξίμου μένει προσηλωμένο σε ένα δίπτυχο της ενδυνάμωσης των διεθνών συμμαχιών και το να μετατρέψει τις ελληνοτουρκική κόντρα σε ευρωτουρκική.

Ο χάρτης για
τις διασώσεις
Όμως δεν είναι μόνο οι βόλτες
του Oruc Reis. Είναι και το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε από την
Τουρκία και ήδη δημοσιεύθηκε
στην αντίστοιχη εφημερίδα της
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κυβέρνησης για την έρευνα και
διάσωση. Μάλιστα, έχουν ήδη
δημοσιεύσει και χάρτη, όπου
μοίρασαν το Αιγαίο σε ό,τι αφορά για το ποιος μπορεί να κάνει
την έρευνα και διάσωση. Ας μη
λησμονούμε ότι και η κρίση των
Ιμίων ξεκίνησε μετά από έναν καβγά για το ποιος θα κάνει τη διάσωση σε ένα πλοίο.
Η Αθήνα παρακολουθεί τις
νέες αναθεωρητικές ενέργειες της
Τουρκίας με τους χάρτες για τις
περιοχές ευθύνης ως προς την έρευνα και διάσωση και διαμηνύει
ότι δεν θα πέσει στην τουρκική
παγίδα.
Σύμφωνα με κυβερνητικές και
διπλωματικές πηγές, νομικά δεν
έχει ιδιαίτερη σημασία σε τι μπορεί να δίνει ΦΕΚ η Τουρκία, διότι
υπάρχουν οι λεγόμενες Περιοχικές Συμφωνίες Αεροναυτιλίας από τη δεκαετία του 1950 που έχουν δηλωθεί και στους αρμόδιους οργανισμούς από τα μέσα της
δεκαετίας του 1970, που ορίζουν
ρητά ποιες είναι οι ελληνικές περιοχές ευθύνης για την έρευνα σε
αεροναυτικά ατυχήματα. Συνεπώς στην Ελλάδα εκτιμούν ότι
αυτή η κίνηση του Ερντογάν δεν
παράγει κανένα νομικό αποτέλεσμα, πέραν του μονομερούς αναθεωρητισμού.

Η Τριμερής
της Λευκωσίας
Η Ελλάδα αυτή την εποχή πιέζει
την Αίγυπτο να κάνει ένα ακόμη
βήμα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης
προσπαθεί να πείσει τον Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι να προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις με
την Κύπρο για να ανακηρύξουν
ΑΟΖ με βάση το διεθνές δίκαιο.
Όπως έκαναν τον Αύγουστο Ελλάδα και Αίγυπτος. Μάλιστα, προ
ημερών ο Αλ Σίσι υπέγραψε και
το σχετικό προεδρικό διάταγμα,
επικυρώνοντας κι αυτό την ψήφο
της Βουλής για τη συμφωνία, κι
έτσι τώρα «ταξιδεύει» για τον
ΟΗΕ.
Την ίδια ώρα, η Αθήνα παρακολουθεί με ενδιαφέρον το ότι το
Ισραήλ και ο Λίβανος είναι πολύ
κοντά στο να συμφωνήσουν τις
μεταξύ τους θαλάσσιες ζώνες, οπότε ανοίγει καθ’ αυτόν τον τρόπο και ο δρόμος για το Ισραήλ να
προχωρήσει σε σύναψη συμφωνίας εν συνεχεία και με την Κύπρο.

Σε ετοιμότητα
οι Ένοπλες Δυνάμεις
Η κυβέρνηση πιστεύει ότι πρέπει
να κερδίσει χρόνο, γιατί ο χρόνος
είναι με το μέρος της. Επίσης, αποφεύγει συνειδητά να απαντήσει
στις τουρκικές προκλήσεις με τρόπο που θα πυροδοτούσε θερμό επεισόδιο με δική μας υπαιτιότητα, προκειμένου να παραμείνει άθικτο το πλέγμα των συμμαχιών
που έχει διαμορφώσει, ώστε να
το αξιοποιήσει σε πιθανή στρατιωτική εμπλοκή. Παρ’ ότι το απεύχεται, ο πρωθυπουργός έχει
θέσει σε ετοιμότητα τις Ένοπλες
Δυνάμεις. Ήδη ο στόλος είναι στο
Αιγαίο, ενώ συνολικά οι Ένοπλες
Δυνάμεις βρίσκονται σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής.

8 | Η ΑΠΟΨΗ
Η ελληνοτουρκική κρίση,
η αντιμετώπιση της πανδημίας και της οικονομικής κρίσης που έπεται είναι τα κυρίαρχα θέματα
που απασχολούν την ελληνική κοινωνία. Και φυσικά προκαλούν πονοκέφαλο στην κυβέρνηση,
που πρέπει να τα διαχειριστεί. Όμως η ζωή συνεχίζεται και η πίεση που ασκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους υπουργούς
του είναι να επιταχυνθεί
το μεταρρυθμιστικό έργο
της κυβέρνησης.
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• Παρά την υγειονομική και οικονομική κρίση,
ο Κυριάκος Μητσοτάκης πιέζει για επιτάχυνση
των μεταρρυθμίσεων

Μαγειρεύεται
και ο ανασχηματισμός

Του Μιχάλη Κωτσάκου

Α

πό το στοίχημα των
μεταρρυθμίσεων ο
πρωθυπουργός περιμένει πολλά, αλλά
ταυτόχρονα γνωρίζει ότι θα αποτελέσει σκληρό πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης. Όμως την ίδια ώρα αυτό που εκπέμπεται είναι ότι «την οικονομική
κρίση πρωτίστως την καταπολεμούν
οι μεταρρυθμίσεις».
Μάλιστα, συνεργάτες του πρωθυπουργού υποστηρίζουν πως η
επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων
θα κρίνει πολλά την ώρα που θα
κληθούν οι ψηφοφόροι να αποφασίσουν στις επόμενες εθνικές εκλογές. Στο Μαξίμου εκτιμούν ότι, παρά τις έκτακτες συνθήκες που
βιώνει η χώρα τους τελευταίους
μήνες, ο ρυθμός υλοποίησης των
μεταρρυθμίσεων δεν έχει επιβραδυνθεί. Σημαντικό τμήμα του μεταρρυθμιστικού προγράμματος,
σύμφωνα με την ίδια πηγή, τον
πρώτο χρόνο διακυβέρνησης της
Ν.Δ. αφορούσε στη διαχείριση μεγάλων κρατικών επιχειρήσεων,
που είχαν κι έχουν τη δυνατότητα
να αναπτυχθούν συμβάλλοντας
σημαντικά στην ενίσχυση της παραγωγικής δυνατότητας της ελληνικής οικονομίας, όμως πολλές από αυτές βρίσκονταν σε οικτρή οικονομική κατάσταση λόγω χρόνιων αγκυλώσεων.

Οι επενδύσεις
Παράλληλα με το ξεμπλοκάρισμα
του εμβληματικού projects του
Ελληνικού, αλλά και η προσέλκυση μεγάλων επενδύσεων, όπως
της Microsoft, η κυβέρνηση απενεργοποίησε και τις «ωρολογιακές βόμβες» που παρέλαβε από
τον ΣΥΡΙΖΑ. Πρόκειται για επιχειρήσεις με προβλήματα που επί χρόνια φρόντιζε να κρύβει κάτω από το χαλί η προηγούμενη
κυβέρνηση. Η στρατηγική της
παραγωγικής ανασυγκρότησης
και το κλίμα εμπιστοσύνης που έχει δημιουργήσει η κυβέρνηση

θαρο μεταρρυθμιστικό αποτύπωμα. Δεν επιθυμεί να λειτουργήσει
ως διαχειριστής που απλώς παρέμεινε στην εξουσία για μία κυβερνητική θητεία. Το αν θα τα καταφέρει, θα φανεί στο προσεχές
μέλλον, μιας και τέτοιου είδους
κινήσεις κρύβουν πολλούς πολιτικούς κινδύνους. Γνωρίζει άλλωστε και ο ίδιος ότι σε τέτοιου
είδους θέματα εκείνο που μετράει
είναι η τόλμη και η ορθολογιστική προσέγγιση.

Κυβερνητική
προετοιμασία
για το 2021
στις διεθνείς αγορές έχει ως αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, την πιο
εύκολη προσέλκυση επενδυτών.
Το γεγονός αυτό αντανακλάται
στην εμπιστοσύνη των αγορών.
Όπως επισημαίνεται από κυβερνητικό στέλεχος που ασχολείται με τον ευαίσθητο τομέα των
μεταρρυθμίσεων τους τελευταίους δώδεκα μήνες, μεταξύ άλλων
απενεργοποιήθηκε η ωρολογιακή βόμβα της ΔΕΗ και δρομολογήθηκε η εξυγίανσή της, ολοκληρώθηκε η ιδιωτικοποίηση των
Ναυπηγείων Νεωρίου Σύρου, ενώ μέσα στους επόμενους μήνες
ολοκληρώνεται η εξυγίανση και
αποκρατικοποίηση φορέων που
συσσώρευαν –επί δεκαετίες– τεράστια χρέη στο Ελληνικό Δημόσιο, όπως είναι η ΕΛΒΟ, τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά και η ΛΑΡΚΟ. Παράλληλα με ένα πολυεπίπεδο πλέγμα μέτρων και δράσεων για την αμυντική βιομηχανία
στηρίζεται και η ΕΑΒ, που αποτελεί μια πολλά υποσχόμενη αεροναυπηγική εταιρεία, η οποία όμως διαχρονικά αντιμετώπιζε σημαντικά προβλήματα δομικού χαρακτήρα.

Το παράδειγμα της ΔΕΗ
Ενδιαφέρον, για παράδειγμα, παρουσιάζει η περίπτωση της ΔΕΗ
και τα όσα έχουν γίνει για τη σημαντική αυτή εταιρεία. Τον Αύγουστο του 2014 η ΔΕΗ είχε κεφαλαιοποίηση περίπου 2 δισ. ευρώ, ενώ πριν από τις ευρωεκλογές η χρηματιστηριακή αξία της
επιχείρησης υποχώρησε στο 1/7
περίπου του ποσού αυτού. Κύρια
αιτία για την κακή κατάστασή της,
η έλλειψη σχεδίου από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
Η προηγούμενη κυβέρνηση
δεν υιοθέτησε το σχέδιο της «μικρής ΔΕΗ» που υπήρχε πριν, κα-

ΠΗΓΕΣ

ΤΟΥ ΜΑΞΙΜΟΥ
ΙΣΧΥΡΙΖΟΝΤΑΙ
ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ
ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ
ΑΠΟ ΠΟΥ ΘΑ
ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ
ΟΙ ΝΕΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ,
ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ
ΣΩΣΤΑ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ

τέληξε σε μία ΔΕΗ χωρίς πυξίδα
και έσερνε τη χώρα σε μια προοπτική να μην υπάρχει ΔΕΗ. Στην
έκθεση για τα αποτελέσματα του
2018 ο ορκωτός ελεγκτής επεσήμαινε ότι «υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα η οποία ενδεχομένως θα εγείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά
με τη δυνατότητα της Εταιρείας και
του Ομίλου να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους». Η κατάσταση άρχισε να αλλάζει αμέσως μετά την
7η Ιουλίου 2019. Έναν χρόνο μετά, το γεγονός ότι η ΔΕΗ κατέγραψε κέρδη προ φόρων 55 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2020, ενώ
την αντίστοιχη χρονική περίοδο
του 2019 είχε ζημίες 318 εκατ. ευρώ, είναι μια απτή απόδειξη όχι
μόνο της προόδου της ΔΕΗ, αλλά
και της συντονισμένης προσπάθειας που καταβλήθηκε γι’ αυτό
τους τελευταίους 12 μήνες, με
πρωτεργάτες τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστή
Χατζηδάκη, και τον πρόεδρο και
διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας Γεώργιο Στάσση.
Για τον Κυριάκο Μητσοτάκη
είναι σαφές ότι πρωταρχικός του
στόχος είναι να αφήσει ένα ξεκά-

Η στόχευση του κ. Μητσοτάκη, για επιτάχυνση του μεταρρυθμιστικού έργου αναμένεται να
αποτυπωθεί και στον ανασχηματισμό που «ψήνεται». Όπως αναφέρουν πηγές του Μαξίμου, αυτός τελικά ίσως έρθει νωρίτερα
και όχι μέσα στις γιορτές. Μάλιστα, κάποιες πηγές ισχυρίζονται
πως εάν δεν υπήρχε η κρίση στα
ελληνοτουρκικά θα είχε προχωρήσει ο ανασχηματισμός. Πάντως, όποτε και να γίνει, πλέον
είναι βέβαιο ότι στο νέο κυβερνητικό σχήμα θα συμπεριληφθούν πρόσωπα με εκσυγχρονιστικό και μεταρρυθμιστικό προφίλ, οι οποίοι θα είναι αποφασισμένοι να τρέξουν τις αλλαγές
που υποσχέθηκε προεκλογικά η
Νέα Δημοκρατία.
Επίσης, οι νέοι υπουργοί θα
κληθούν να υπηρετήσουν και το εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης που
υπέβαλε η Επιτροπή Πισσαρίδη
και μετά από επεξεργασία θα σταλεί και στο Ταμείο Ανάκαμψης,
προκειμένου να αρχίσουν οι εκταμιεύσεις από τα ευρωπαϊκά κονδύλια το δεύτερο εξάμηνο του 2021.
Μάλιστα, όπως μας έλεγε συνεργάτης του πρωθυπουργού, στελέχη με μεταρρυθμιστικό και κεντρώο προφίλ θα προωθηθούν σε
κομβικές κυβερνητικές θέσεις, ενώ υπουργοί που αποδεδειγμένα
έχουν αποδώσει θα συνεχίσουν
στα ίδια υπουργεία. Επίσης, από το
Μαξίμου εκπέμπεται πως «αυτό που
καίει τον Μητσοτάκη δεν είναι από
πού προέρχονται οι υπουργοί, αλλά
το να μπορούν να κάνουν τη δουλειά».
Εξάλλου, το 2021 θα κρίνει σε
μεγάλο βαθμό την πορεία της κυβέρνησης Μητσοτάκη στο σύνολό της. Οι ίδιες πηγές προσθέτουν πως αναμένεται μεγάλο ανακάτεμα της τράπουλας, που θα
περιλαμβάνει και πολλές μετακινήσεις υπουργών, αλλά πιθανόν
και αναβαθμίσεις γενικών γραμματέων, που ήταν στις σκέψεις ήδη από το καλοκαίρι. Οι δημοσκοπήσεις άλλωστε που αποτυπώνουν σε όλους τους δείκτες
την πολιτική κυριαρχία Μητσοτάκη τού δίνουν το δικαίωμα για
έναν ανασχηματισμό χωρίς να έχει το βλέμμα στις εσωκομματικές ισορροπίες.

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 24/25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020
www.iapopsi.gr

Την Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου,
εκδικάζεται η υπόθεση της παράνομης μαγνητοφώνησης της συνομιλίας του Παύλου Πολάκη με
τον διοικητή της Τράπεζας της
Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα. Η
υπόθεση κατέληξε στο ακροατήριο ως αυτεπάγγελτο αδίκημα με
ουσιώδη μάρτυρα τον Γιάννη
Στουρνάρα.

Η

συνομιλία, όπως καταγράφηκε στα ΜΜΕ, είχε στοιχεία τηλεοπτικού τραμπουκισμού και απίστευτης έπαρσης του τότε αναπληρωτή υπουργού Υγείας.
Πολάκης: «Είμαι ο Παύλος Πολάκης! Ξέρω ότι με μαγνητοφωνείς, αλλά σε μαγνητοφωνώ κι εγώ».
Στουρνάρας: «Εγώ δεν μαγνητοφωνώ καμία συνομιλία».
Πολάκης: «Ο κ. Παντελάκης σας έδωσε
το δικό μου δάνειο, κι εσείς το δώσατε στο
“Πρώτο Θέμα”;»
Στουρνάρας: «Όχι, δεν έκανα τέτοιο
πράγμα, αν είναι δυνατόν!»
Πολάκης: «Εντάξει, σας πιστεύω ότι δεν
το κάνατε. Ωραία, επαναλαμβάνω λοιπόν, όταν ελέγξετε το δικό μου, ελέγξτε και τα άλλα
γιατί αλλιώς θα έρθω από εκεί και δεν θα
φύγω αν δεν διατάξετε την έρευνα».
Όπως γίνεται αντιληπτό, η ένταση στην
τηλεφωνική επικοινωνία εκ μέρους του
Παύλου Πολάκη προκλήθηκε από το γεγονός ότι δημοσιοποιήθηκε ένα δάνειο ύψους 100.000 ευρώ που είχε πάρει από
την Attica Bank. Ανεξάρτητα από το δεοντολογικό μέρος, να παίρνει ένας υπουργός δάνειο όταν ελάχιστοι πολίτες μπορούν να πράξουν το ίδιο, το δάνειο δόθηκε
απολύτως νόμιμα, με εμπράγματες εξασφαλίσεις και με τον δανειολήπτη να είναι
συνεπής στην καταβολή των δόσεων εξόφλησης.

Ο «γνωστός»
Πολάκης ξεπερνά
και τον εαυτό του
Πρέπει, τελικά, να κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια ο Παύλος Πολάκης για να ξεπερνά το πολύ κακό εαυτό του. Το «επίτευγμα» για τον ίδιο, αλλά δυστύχημα για
όλους τους υπόλοιπους είναι ότι το… καταφέρνει!!!
Κι εκεί που λες δεν έχει άλλη κατρακύλα, o αψίκορος Σφακιανός κάνει μια (συνήθως αντιαισθητική) ανάρτηση στο αγωνιστικό μετερίζι του facebook και κερδίζει
το στοίχημα του πολιτικού βαρβαρισμού.
Υπό αυτό το πρίσμα δεν αποτελεί έκπληξη η νέα επίθεση που εξαπέλυσε πριν
από μερικά 24ωρα ο πρώην αναπληρωτής
υπουργός Υγείας και νυν βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ εναντίον του διοικητή
της Τράπεζας της Ελλάδας Γιάννη Στουρνάρα.
Αφορμή (…όχι ότι τη χρειαζόταν, δηλαδή, ο Πολάκης) στάθηκε το κυριακάτικο δημοσίευμα της εφημερίδας
«DOCUMENTO» για το φερόμενο «κούρεμα» δανείων που είχαν πάρει από την Τράπεζα Πειραιώς τέσσερις εφοπλιστές.
Η αποκάλυψη έκανε τον Χανιώτη βουλευτή να θεωρήσει εαυτόν ριγμένο και παι-

Η ΑΠΟΨΗ

Π. ΠΟΛΑΚΗΣ:
«Κέρδιζα τα τριπλάσια
ως ιατρός»
• «Δεν έπαιρνα μίζες και έβγαζα τα τριπλάσια ως
γιατρός», έχει δηλώσει ο πρώην υπουργός, με τις
φορολογικές του δηλώσεις να τον διαψεύδουν
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πουργοποίησής του) ήταν διπλάσια
και τριπλάσια από τα εισοδήματα που
έχει από την ενασχόλησή του με την
πολιτική!!!

Τον διαψεύδουν
οι φορολογικές του δηλώσεις…
Από το 2011 μέχρι το 2015 ο κ. Πολάκης
ήταν δήμαρχος Σφακίων. Σύμφωνα με τα
διαθέσιμα στοιχεία από τις δηλώσεις πόθεν έσχες του αναπληρωτή υπουργού Υγείας προκύπτει ότι κατά το έτος 2014 τα
εισοδήματα του Παύλου Πολάκη ήταν
61.508 ευρώ (54.436 ευρώ ο υπουργός
και 7.072 η σύζυγός του), το 2013 ήταν
51.648 ευρώ (45.141 ευρώ ο κ. Πολάκης και 6.507 η σύζυγός του), ενώ το
2012 ήταν 149.149 ευρώ (119.592 ευρώ ο κ. Πολάκης και 29.557 ευρώ η σύζυγός του). Δηλαδή ούτε διπλάσια ούτε
τριπλάσια από την αποζημίωση που
εισπράττει τα τελευταία τέσσερα χρόνια
ως βουλευτής και υπουργός.

Πώς είχε διπλάσια και
τριπλάσια έσοδα από
την αμοιβή του ως βουλευτής
και υπουργός;

«Α»: Χωρίς
«φακελάκια»;
δί ενός κατώτερου αντιΣΥΡΙΖΑϊκού θεού,
αφού είναι κι αυτός ένας φτωχός και μόνος δανειολήπτης που όχι μόνο δεν του
κουρεύτηκε καμία οφειλή, αντιθέτως πληρώνει αγόγγυστα το χρέος του στους κακούς τραπεζίτες, στα χέρια των οποίων τον
έριξε η άτιμη η… κενωνία που τον ανάγκασε να γίνει πολιτικός!!!
Αν νομίζετε ότι τα παραπάνω είναι αστεϊσμός ή ειρωνεία, λανθάνετε. Πρόκειται
για την ουσία των όσων ανήρτησε στον λογαριασμό του στο facebook ο Πολάκης
που ανάμεσα σε υβρεολογικό παραλήρημα
κατά του κεντρικού τραπεζίτη ισχυρίζεται
ότι πήρε το δάνειο των 100.000 ευρώ «γιατί ζοριζόμουνα καθώς ως υπουργός δεν δούλευα ως Γιατρός και ΒΕΒΑΙΑ ΔΕΝ ΕΠΑΙΡΝΑ
ΜΙΖΕΣ».
Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η τοποθέτηση του πρώην υπουργού, καθώς αν αναλογιστεί κανείς ότι ο μισθός του βουλευτή
αθροιστικά με τα έξοδα κίνησης, τα ταχυδρομικά τέλη και το επίδομα οργάνωσης
γραφείου, αγγίζει το ποσό των €7.000
(στοιχεία 2018) τον μήνα, ή πολυέξοδος
είναι ως βουλευτής ο Παύλος και τα βγάζει
δύσκολα πέρα, ή κακώς έκανε και άφησε
το επάγγελμά του για την πολιτική αν αμειβόταν με περισσότερα από 7 χιλιάρικα τον
μήνα.

Ως υπουργός κέρδιζε τα διπλά,
απ’ ό,τι ως ιατρός
Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία των
φορολογικών δηλώσεων του Παύλου
Πολάκη –όπως αναφέρθηκε στην εφημερίδα «Πρώτο Θέμα» στις 19/2/2019–, μόνο «ζόρι» δεν δημιούργησε η υπουργοποίησή του και το κλείσιμο του ιατρείου του.
Από την πλευρά του ο κ. Πολάκης για
να δικαιολογήσει το καταναλωτικό δάνειο
των €100.000 που ζήτησε και έλαβε από
την Attica Bank, υποστήριξε ότι τα εισοδήματά του μέχρι τον Οκτώβριο του
2015 οπότε σταμάτησε να ασκεί το επάγγελμα του χειρουργού (λόγω της υ-

Ερωτηματικά προκαλεί η τοποθέτηση του
Παύλου Πολάκη ότι κέρδιζε «διπλάσια και
τριπλάσια» ως γιατρός από ό,τι ως βουλευτής και υπουργός. Επειδή τα οικονομικά
στοιχεία των φορολογικών του δηλώσεων
δεν αμφισβητούνται, πώς είναι δυνατόν να
είχε εισόδημα από το ιατρείο του ύψους
200.000 ή και 300.000 ευρώ;
Και επειδή ο ίδιος σε πρόσφατη ανακοίνωσή του δήλωσε με παρρησία
ότι «δεν έπαιρνε μίζες», θα πρέπει με την
ίδια παρρησία να δηλώσει ότι δεν ανήκει στην κατηγορία των γιατρών που
απαιτούσαν «φακελάκι» για να εγχειρίσουν πολίτες, με δεδομένο μάλιστα
ότι η ειδικότητα του κ. Πολάκη είναι
«χειρουργός εντατικολόγος».
Άλλωστε, ο ίδιος είχε δηλώσει κατά το
παρελθόν ότι «το 20% των γιατρών της χώρας “τα παίρνουν” και το 80% λαμβάνει “φακελάκι”».
Και επειδή ως δήμαρχος είχε δηλώσει ότι «είχε διπλά βιβλία», καλό είναι να
διευκρινίσει αν η πρακτική του αυτή
είχε εφαρμοσθεί και στην εργασία του
ως ιατρός…

Υπονομευτής του ΣΥΡΙΖΑ
ο Στουρνάρας!
Εν όψει της επικείμενης δίκης, όπως προαναφέραμε, ο «Αψύς Σφακιανός», σύμφωνα με προσφώνησή του από τον Αλέξη
Τσίπρα, δημοσιοποίησε για μια ακόμη
φορά τον ψυχικό του κόσμο. Με πιθανότερη εξέλιξη την προσφυγή του Γιάννη
Στουρνάρα στη Δικαιοσύνη, προκειμένου
να υπερασπιστεί τον εαυτό του, μένει να
φανεί αν τα… μισθά του Παυλάρα θα του
φτάνουν για να πληρώσει εκτός από τη δόση του δανείου και τις ύβρεις «ελεεινέ», «τρισάθλιε» και τον χαρακτηρισμό «υπονομευτή της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ» που εκτόξευσε
κατά του κεντρικού τραπεζίτη.
Όσο για την απειλή του Πολάκη ότι «Τίποτα δεν θα ξεχαστεί ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ και
η ΑΛΛΗ ΦΟΡΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΙΩΣ!!!» με τις
τρέχουσες δημοσκοπήσεις μάλλον η φορά
αυτή θ’ αργήσει πολύ, μα πάρα πολύ...

10 | Η ΑΠΟΨΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 24/25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020
www.iapopsi.gr

• Σε δεινή θέση ο Αλέξης Τσίπρας που κορόιδεψε και
τους συντρόφους του, που άλλα συμφώνησαν στο Π.Σ.,
άλλα έγραψαν στην απόφαση και άλλα έκανε ο ίδιος

Οι εσωκομματικοί
ύφαλοι έφεραν
πρόταση μομφής
«Επιβεβαιώνεται ότι ο κ.
Τσίπρας είναι ο μεγαλύτερος πολιτικός χορηγός του
κ. Μητσοτάκη και της δεξιάς». Αυτή η δήλωση της
Φώφης Γεννηματά (θα υπερψηφίσει πάντως την
πρόταση) μετά την πρόταση δυσπιστίας που κατέθεσε ο Αλέξης Τσίπρας κατά
του υπουργού Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα,
για τον πτωχευτικό κώδικα, αναδεικνύει ότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης βρίσκεται
πραγματικά σε αδιέξοδο.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Ε

σωκομματικά δεν έχουν σταματήσει οι
γκρίνιες, η διεύρυνση
δεν του βγαίνει, οπότε
αποφάσισε να πετάξει
στα σκουπίδια ένα κοινοβουλευτικό του όπλο για τους επόμενους έξι
μήνες (η επόμενη πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης δεν μπορεί να γίνει νωρίτερα από το Πάσχα του 2021), μόνο και μόνο για
το εσωτερικό του κόμματός του.
Ας μην ξεχνάμε ότι ακόμη και
στο πυροτέχνημα που πέταξε ο κ.
Τσίπρας για άμεση επέκταση των
χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά
μίλια βρήκε μεγαλύτερες αντιδράσεις στο εσωτερικό του κόμματός του. Διότι τόσο η κυβέρνηση, όσο και το ΚΙΝΑΛ του απάντησαν με βάση τη λογική κάτι
πολύ απλό: «Τόσα χρόνια πρωθυπουργός και χωρίς να είναι στο κόκ-

κινο οι σχέσεις των δύο χωρών ο κ.
Τσίπρας ούτε καν σκέφθηκε να προχωρήσει στην επέκταση».
Εσωκομματικά ο κ. Τσίπρας
βρήκε τον... δάσκαλό του από ένα
καθηγητή, τον Σωτήρη Βαλντέν,
που αν και αριστερός από κούνια
επέστρεψε μέσω της Προοδευτικής Συμμαχίας στον ΣΥΡΙΖΑ, αφού προηγουμένως πέρασε από
το ΠΑΣΟΚ του Κώστα Σημίτη, έλαβε τον τίτλο του εκσυγχρονιστή
κι επί τρία χρόνια (2000-2003)
διετέλεσε σύμβουλος στο υπουργείο Εξωτερικών (επί Γιώργου
Παπανδρέου). Ο Βαλντέν, λοιπόν, κατηγόρησε ευθέως τον κ.
Τσίπρα, ότι υιοθετεί ανεύθυνες
και δημαγωγικές τοποθετήσεις με
αφορμή την πρόσφατη δήλωση
του υπουργού Επικρατείας, Γιώργου Γεραπετρίτη, ότι «η κόκκινη
γραμμή είναι η εθνική κυριαρχία, δη-

λαδή τα 6 ναυτικά μίλια». Και σε άρθρο του στην «Εφημερίδα των Συντακτών» ο Βαλντέν έγραψε μεταξύ άλλων: «Επιτέλους μια σωστή τοποθέτηση της κυβέρνησης που αποκλείει τη στρατιωτική αντιπαράθεση
με την Τουρκία αφού ουδέποτε ετέθη
ζήτημα παραβίασης των 6 μιλίων και
απαντά στην ανεύθυνη και δημαγωγική τοποθέτηση της αξιωματικής αντιπολίτευσης».

Άλλα συμφώνησαν
H παρέμβαση του Σωτήρη Βαλντέν, ενός εμβληματικού προσώπου στον χώρο της Ανανεωτικής
Αριστεράς, έχει την ιδιαίτερη σημασία στα όσα συμβαίνουν στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, ενώ πλέον τίθεται
θέμα εμπιστοσύνης, όπως λένε
αρκετά στελέχη. Και αυτό διότι
άλλα αποφάσισε το Πολιτικό

ΧΑΡΑΜΙΣΕ ΕΝΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΟΠΛΟ

ΩΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ, ΜΠΑΣ
ΚΑΙ ΞΕΦΥΓΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΠΟΥ ΤΑΛΑΝΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ

Συμβούλιο (την απόφαση συνέγραψαν στην τελική της μορφή ο
Νίκος Μπίστης από την Προοδευτική Συμμαχία και ο Βαγγέλης
Καλπαδάκης, ο βασικός διπλωματικός σύμβουλος του Αλέξη
Τσίπρα), και άλλα είπε δημόσια
ο πρώην πρωθυπουργός που ουσιαστικά ικανοποίησε ένα μεγάλο
τμήμα των «προεδρικών» και τους
ΠΑΣΟΚογενείς που μετοίκησαν
πολιτικά στην αξιωματική αντιπολίτευση.
Ο Βαλντέν, που ήταν από τα κεντρικά στελέχη της κίνησης «Γέφυρα», δηλαδή της συμπόρευσης όλων των κομμάτων και κινήσεων
της Κεντροαριστεράς, τον περασμένο Ιούνιο είχε συνυπογράψει διακήρυξη, όπου για τα εθνικά θέματα
τονιζόταν ότι για τα ελληνοτουρκικά
πρέπει να πορευτούμε με οδηγό τη
Συμφωνία των Πρεσπών. Και είχαν επισημάνει: «Προφανώς, οφείλουμε να μεριμνούμε για την αμυντική
ικανότητα της χώρας. Η ισχυρή άμυνα
όμως συνυπάρχει με την ισχυρή διπλωματία και βούληση για διάλογο.
Είναι προς το συμφέρον της Ελλάδας
να ακολουθεί πολιτική ήπιας ισχύος
και να επιζητά λύσεις θετικού αθροίσματος στα προβλήματα με την γείτονα
χώρα. Το διεθνές δίκαιο μας δικαιώνει
στα πολλά, στα περισσότερα, όχι όμως σε όλα. Θεωρώντας εξαρχής απαράδεκτη κάθε απειλή χρήσης βίας από
μέρους της Τουρκίας, για την επίλυση
των διαφορών η Ελλάδα μπορεί να
προχωρήσει στον διάλογο από εκεί
που σταμάτησε το 2003. Και μέσω των
διερευνητικών συνομιλιών να εξεταστεί η δυνατότητα σύναψης συνυποσχετικού για να προσφύγει στο δικαστήριο της Χάγης. Η συμφωνία μεταξύ
Ελλάδας και Ιταλίας και οι αντίστοιχες

προσπάθειες με την Αίγυπτο είναι σε
ορθή κατεύθυνση και πολύ σωστά ο
ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία τις
στήριξε, αποφεύγοντας τη μικροκομματική αντιπολίτευση που είχε υποστεί ο ίδιος στο παρελθόν. Αποτελούν
οδηγό για αντίστοιχη προσπάθεια με
την Τουρκία».
Τη διακήρυξη συνυπέγραφαν
και οι Σπύρος Δανέλλης, Θανάσης Θεοχαρόπουλος, Αντώνης Λιάκος, Νίκος Μουζέλης,
Νίκος Μπίστης, Παναγιώτης
Παναγιώτου, Δημήτρης Χαλαζωνίτης και Δημήτρης Χατζησωκράτης. Με τη διακήρυξη
συμφωνούσαν σε μεγάλο βαθμό
και οι «53» υπό τον Ευκλείδη
Τσακαλώτο.
Όμως ο κ. Τσίπρας επέλεξε,
προκαλώντας ευρύτερες συζητήσεις στο εσωτερικό του κόμματός
του και κυρίως στους γηγενείς ΣΥΡΙΖΑίους, να ρίξει ως χαρτί τα 12
ναυτικά μίλια, αδιαφορώντας για
τις αντιδράσεις λέγοντας: «Όταν ένα
δικαίωμα αμφισβητείται de facto, ο
μόνος τρόπος να το υπερασπιστείς είναι να το ασκήσεις. Τώρα είναι η ώρα
για επέκταση στα 12 μίλια αρχικά
στην Κρήτη. Θέλει καρότο και μαστίγιο η διαπραγμάτευση με την Τουρκία. Ο μόνος τρόπος να φύγουμε από
το στρατηγικό αδιέξοδο είναι να ασκήσουμε το δικαίωμά μας στα 12 μίλια». Προφανώς ήλπιζε πως θα υπερισχύσει η άποψη των προεδρικών και των «τσοχατζοπουλικών» του ΣΥΡΙΖΑ, όπως του Χάρη Τσιόκα, ο οποίος σε άρθρο
του (υπό τον τίτλο «Χρειαζόμαστε
μία άδολη σύγχρονη πατριωτική εθνική στρατηγική») έσπευσε να στηρίξει την απόφαση Τσίπρα υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων: «Είναι
προφανές πως δεν πρέπει να αδυνατίσει η διαπραγματευτική θέση της ελληνικής πλευράς, διολισθαίνοντας σε
οποιουδήποτε τύπου συνομιλίες με
την Άγκυρα». Και αυτό εκνεύρισε
ακόμη περισσότερο «σημιτικούς»
και «53» που δεν θεωρούν τον
διάλογο ως διολίσθηση.
Οπότε κάτω υπό αυτές τις συνθήκες η απόφαση για πρόταση δυσπιστίας κατά του Χρήστου Σταϊκούρα ήταν μονόδρομος για τον
Αλέξη Τσίπρα, για να πετάξει την
μπάλα στην εξέδρα και να ξεφύγει
από την εσωστρέφεια που κατατρώγει τον ΣΥΡΙΖΑ εδώ και πολύ
καιρό. Εννοείται πως και ο ίδιος
γνωρίζει ότι η πρόταση δυσπιστίας
θα απορριφθεί, εν τούτοις ελπίζει
ότι από τη συζήτηση στη Βουλή,
που ξεκίνησε χθες το απόγευμα
και θα ολοκληρωθεί με την ψηφοφορία επί της πρότασης την Κυριακή τα μεσάνυχτα, θα αποκομίσει οφέλη. Κι αυτό διότι είναι κάτι
παραπάνω από βέβαιο, ότι η συζήτηση δεν θα μείνει μόνο στην
πρόταση κατά του υπουργού Οικονομικών, αλλά θα περιέχει όλη
την γκάμα των θεμάτων που απασχολούν την κοινή γνώμη.

Ο Λεουτσάκος έριξε το καράβι στα βράχια
– Ομάδες και ποδοσφαιριστές ψάχνουν τρόπο
να αποφύγουν τον πνιγμό

Νίκη Βόλου:
«Για τιμωρία
και
παραδειγματισμό
στον Νότο»
Mε αφορμή την τοποθέτησή της στον Νότιο Όμιλο
της Football League, η Νίκη Βόλου έκανε την ακόλουθη ανακοίνωση:
«Σήμερα η ομάδα μας, ίσως
για πρώτη φορά στην
96χρονη ιστορία της, όλως
τυχαίως, κατατάχθηκε στον
Νότιο Όμιλο του πρωταθλήματος της Football League
και ο άτιμος ο κλήρος επιβεβαίωσε τις προβλέψεις όλων των sites που έλεγαν
ότι θα καταταγούμε εκεί
“για τιμωρία” και “προς παραδειγματισμό”, για να έχουμε καλύτερη συμπεριφορά στο μέλλον. Παρακαλούμε να μας πληροφορήσετε ποιος ήταν ο τυχερός
που τράβηξε τον κλήρο και
ποιοι παρίσταντο σε αυτή
την κλήρωση.
»Ο εκπρόσωπος των ομάδων της Football League
και πρώην παράγοντας των
Χανίων, της Κορίνθου, του
Αστέρα Αμαλιάδας, του Βύζαντα Μεγάρων, του Αχαρναϊκού και, εσχάτως, της
ΠΑΕ Α.Σ. Ολυμπιακός Βόλου συμμετείχε στη διαδικασία;
»Σημειώνουμε ότι δεν ειδοποιήθηκε να παρευρεθεί εκπρόσωπός μας, όπως είθισται, σε αυτές τις κληρώσεις, παρότι προτίθετο να
περάσει test Covid-19, να
φοράει την απαραίτητη μάσκα και να συμμετέχει στη
διαδικασία.
»Φυσικά και έχουμε τεράστια εμπιστοσύνη στη διαφάνεια των διαδικασιών, όμως, προφανώς, προεξοφλείτε την απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου που
βρίσκεται σε εκκρεμότητα,
κάνοντας επίκληση για επίσπευση των διαδικασιών, αποκρύπτοντας τους πραγματικούς λόγους καθυστέρησης έναρξης των πρωταθλημάτων, μιας και το αντίτιμο του προσφερόμενου
τηλεοπτικού συμβολαίου από τον πάροχο, δεν επαρκεί
ούτε για την αγορά ενός “πινακίου φακής”.
»Επίσης, σημειώνουμε ότι η
έναρξη του Πρωταθλήματος της SL2, χωρίς να υπάρχουν δικαστικές εκκρεμότητες, μετατέθηκε προσφάτως
για την 7η Νοεμβρίου
2020».

Toυ Νίκου
Σταυροκοπίδη
χεδόν ένας χρόνος
κοντεύει να συμπληρωθεί από την
τελευταία φορά
που κύλησε η μπάλα στο χορτάρι στα γήπεδα της Super
League2 και της Football
League. Και το ερώτημα είναι: Τι
κάνει άραγε η διοίκηση της διοργανώτριας Αρχής;
Ήταν αρχές Μαρτίου, όταν παίχτηκαν τα τελευταία παιχνίδια των
κατηγοριών στα γήπεδα. Έκτοτε ουδείς γνωρίζει πώς… συντηρούνται οι
ομάδες, ποια έσοδα έχουν (αν έχουν)
και πώς οι ποδοσφαιριστές.
Πολύ πιθανό με τα… 500ρικα της
αναστολής.
Εφτά ολόκληρους μήνες άνεργοι
έχουν μείνει οι ποδοσφαιριστές, λόγω της απραξίας των ομάδων, αλλά
η διοίκηση της SL2 και της Football
League υπό την προεδρία του Λεωνίδα Λεουτσάκου έχει… σοβαρότερα πράγματα να ασχοληθεί.
Το καράβι –εδώ και μήνες– έχει
πέσει στα βράχια.
Από τότε που ο πρόεδρος της SL2
και της Football League υποσχόταν
στις ομάδες ότι θα… καθάριζε για να
πάρουν λεφτά από τα τηλεοπτικά και
παρακαλούσε μέσω γνωστών και φίλων να μπει η ΕΡΤ στο παιχνίδι.
Ουδείς γνωρίζει πώς συντηρήθηκαν όλους αυτούς τους μήνες οι ομάδες, οι οποίες μόλις χθες έμαθαν
το… πρόγραμμα του πρωταθλήματος
που θα ξεκινήσει τον Νοέμβριο. Για…
λεφτά βεβαίως ούτε λόγος.
Με το στόμα…
Το πρωτάθλημα της Football
League θα ξεκινήσει τον Νοέμβριο,
αλλά ουδείς γνωρίζει… αν θα τελειώσει. Οι περισσότερες ομάδες δεν έχουν έσοδα από πουθενά. Και με δεδομένο ότι ο κόσμος δεν θα πάει στο
γήπεδο, δεν πρόκειται να βρουν.
Τα λεφτά της δημόσιας τηλεόρασης τέλειωσαν για όλους.
Αλλά αυτά είναι ψιλά γράμματα
για τους διοικούντες την διοργανώτρια, οι οποίοι το μόνο που έχουν μάθει τόσα χρόνια στο ποδόσφαιρο εί-
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Ναυαγεί
το καράβι
Απών
ο (καπετάνιος)
Λεουτσάκος
ναι να κάνουν ορισμό παρατηρητή ή
γιατρού σε κάποιο παιχνίδι της κατηγορίας.
Όμως τα ζητήματα είναι σοβαρά
για τις δύο κατηγορίες.
Πρόσφατα, οι ποδοσφαιριστές έκαναν έκκληση για να ξεκινήσουν τα
πρωταθλήματα μέσω του ΠΣΑΠ και
ο κ. Λεουτσάκος τους απάντησε ότι… τα τηλέφωνά του είναι ανοιχτά!
Το πρόβλημα είναι ότι σε όλο τον
πολιτισμένο ποδοσφαιρικό κόσμο
τα πρωταθλήματα των δύο κατηγοριών έχουν ξεκινήσει, αλλά
μόνο στην Ελλάδα όχι.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που
έχει στην κατοχή του ο ΠΣΑΠ,
στο… Μαυροβούνιο που κατέχει
την 50ή θέση στη βαθμολογία της
UEFA έχει ήδη συμπληρώσει την
11η αγωνιστική του, ενώ η Ανδόρα
που υπολείπεται 36 θέσεων της Ελλάδας θα αρχίσει στις 25 Οκτωβρίου, δηλαδή νωρίτερα από το ελληνικό!
Αλλά τι να λέμε τώρα; Εδώ οι άνθρωποι έβαλαν τη Νίκη Βόλου να
παίξει στον… Νότιο όμιλο μαζί με τη
Σαντορίνη και την Καλαμάτα. Τόσο
τους κόβει… Μήπως αυτοί θα πληρώσουν τα έξοδα μετακινήσεων της
ομάδας;
Και βέβαια μπορεί ο Λεουτσάκος

να προβάλει τον ισχυρισμό
ότι έκανε κλήρωση, όμως η
κλήρωση αυτή –μπορεί και
μαϊμού- έγινε χωρίς την παρουσία
των δύο ομάδων, υποτίθεται λόγω
πανδημίας.
Με παρόντα δύο άτομα και με μάσκες υπήρχε κίνδυνος μετάδοσης;
Το παρασκήνιο λέει ότι έβαλε το
χεράκι του, ισχυρός παράγοντας
(κολλητός του Λεουτσάκου) κορυφαίας ομάδας του κέντρου της Αθήνας ο οποίος ζήτησε το κατιτίς του
για να κανονίσει ποια ομάδα από τις
δύο (Νίκη Βόλου ή Ολυμπιακός Βόλου) θα πήγαινε στο Νότιο όμιλο.
Η μια ομάδα εκ των δύο δεν απεδέχθη την πρόταση και κατέληξε στο
Νότιο όμιλο.
Στην Ανδόρα και στο Μαυροβούνιο οι Λεουτσάκοι αντιμετωπίζουν
με μεθοδικότητα το ποδόσφαιρο.
Κάνουν επαφές. Παίρνουν αποφάσεις. Δεν ταλαιπωρούν ομάδες και
ποδοσφαιριστές…
Αλλά όλ’ αυτά μάλλον είναι ψιλά
γράμματα για τη διοίκηση της SL2
και της Football League που έχει ρίξει το καράβι στα βράχια και οι ομάδες κολυμπάνε στο πέλαγος χωρίς
σωσίβιο…

Προ μηνός είχε την ευκαιρία να
κάνει δύο ομίλους στην SL2 με
300.000 ευρώ Μετοχικό Κεφάλαιο
κάθε ΠΑΕ και να καταργήσει την FL,
ώστε να ξεκαθαρίσει η ήρα από το
στάρι και σύντομα να κλείσει η πληγή
των ΠΑΕ με 30.000 μετοχικό κεφάλαιο. Προτίμησε όμως να αφήσει τον
Γραμμένο να ανεβάσει 8 από τη Γ΄
Εθνική, που σχεδόν σίγουρα θα αποχωρήσουν από το πρωτάθλημα πριν
τον Γενάρη.
Βέβαια, προσωπικά ο κ.Λεουτσάκος δεν έχει πρόβλημα. Ως εν ενεργεία αστυνομικός, παίρνει κάθε 1η
του μήνα τον μισθό του, χωρίς βεβαίως να παρέχει υπηρεσίες, αφού έχει
αποσπασθεί, και συγχρόνως λαμβάνει από τη FL και τη SL2 τα έξοδα μετακίνησης, παράστασης κ.λπ. Θα τρίζουν τα κόκαλα του μακαρίτη Δέδε…

Οι Όμιλοι
H Football League όρισε τους δύο
ομίλους της (την ώρα που στο διαδίκτυο παίζουν βίντεο με τους διοργανωτές να έχουν …ξεχάσει να βάλουν
μπαλάκι στην κληρωτίδα και να το
προσθέτουν εκ των υστέρων) και έστειλε τη Νίκη Βόλου στο Νότο, αλλά διατήρησε στον Βορρά, τον διαλυμένο Απόλλωνα Πόντου που πέρσι κατέβαινε με πιτσιρίκια για να μην
αποβληθεί από το πρωτάθλημα της
Super League 2 κι ενώ φέτος είναι
βέβαιο ότι θα επαναληφθεί το ίδιο
φαινόμενο.
Στον Βορρά: Απόλλων Πόντου,
Θεσπρωτός, Βέροια , ΑΕΠ Κοζάνης,
Καβάλα, Πανσερραϊκός, Ολυμπιακός
Βόλου, Τρίγλια,Πιερικός, Αλμωπός
Αριδαίας
Στον Νότο: Νίκη Βόλου, Αιγάλεω, Ρόδος, Επισκοπή, Ιάλυσος, Καλλιθέα, Αστέρας Βλαχιώτη, Ένωση
Πανασπροπυργιακού, Σαντορίνη και
Καλαμάτα
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Αλλιώς τα είχε σχεδιάσει με την Επιτροπή Εφέσεων, αλλιώς
του βγήκαν μετά τις παραιτήσεις Στενιώτη, Σιάννου, ενώ
υποχρέωσε στελέχη και παίκτες της ΠΑΕ να πουλάνε διαρκείας
στο μπάσκετ στο... πεζοδρόμιο!
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Με την
ουρά στα
σκέλια
ο Βιεϊρίνια
Κι άλλη μεταγραφή ο
ΠΑΟΚ. Πήρε τον Βιεϊρίνια. Μετά τον Μάτος,
άλλη μεγάλη μεταγραφή κι αυτή, πήρε και
τον Πορτογάλο πίσω.
Ξαναστήνεται η κλίκα
στην Τούμπα. Διότι αυτό είχε κάνει ο Ιβάν.
Διέλυσε την κλίκα, που
αμφισβητούσε τον Φερέιρα, και τώρα την ξαναφτιάχνει. Άμα έτσι
νομίζει ότι είναι καλό,
με γεια του, με χαρά
του. Άλλο είναι το ζήτημα, μάστορα. Ο Βιεϊρίνια, που το έπαιζε αφεντικό, έβαλε την ουρά
στα σκέλια. Αυτό έγινε.
Οδηγίες έδινε κατά τη
διάρκεια του αγώνα πέρυσι. Όχι στους συμπαίκτες του. Στον Φερέιρα.
Γι’ αυτό τον καθάρισε ο
Ιβάν. Τώρα, ο Αντρέ γυρίζει με κατεβασμένα
τα αυτιά του. Χαμήλωσε. Σου λέει, ένα συγγνώμη λες και μένεις
στη Θεσσαλονίκη. Δεν
το λες, και πρέπει να
τρέχεις στην Αραβία
για να βρεις τον Λουτσέσκου. Και γιατί τον
έφερε πίσω ο Ιβάν; Γιατί έτσι ήθελε ο κόσμος.
Σ’ το έγραψε αυτό η «Α»
και η iapopsi.gr. Δεν είχε καμία πρεμούρα ο
Σαββίδης να τον φέρει
πίσω. Τώρα, ρίχνει στάχτη στα μάτια των ΠΑΟΚτσήδων, ότι τους ικανοποίησε.

ΙΒΑΝ:
Πήρε τον Βιερίνια,
έχασε τον Μίσιτς,
πλασιέ οι Ρέμπε
και Μάκης
Toυ Χαρίλαου Τουμπιώτη
«Α» και η iapopsi.gr
έγραψαν ότι στον
ΠΑΟΚ έχει εγκαθιδρυθεί η Ιβαν-νική
δημοκρατία. Βλέπε, άκου, μη
μιλάς, δηλαδή. Ο Ιβάν το πήγε
ακόμα παραπέρα. Έβαλε το ποδοσφαιρικό τμήμα να κάνει
τους πλασιέ για να πουλήσει
διαρκείας το μπάσκετ. Πουθενά στον κόσμο δεν θα βρεις τέτοιο πράγμα..
Μιλάμε ότι στήθηκαν απ’ έξω
από την Τούμπα ο Μάκης ο Γκαγκάτσης, ο Ελ Καντουρί, ο Ντόουγκλας, ο Ζαμπά, ο Ρέμπε και
πουλούσαν διαρκείας. Πλασιέ, κανονικά. Όπως τα πιτσιρίκια που
μοιράζουνε φυλλάδια για πιτσαρίες και σουβλατζίδικα στις πολυ-

Η

κατοικίες για να βγάλουνε κανένα
μεροκάματο.
Να είσαι εσύ, δηλαδή, ολόκληρος Ρέμπε, να φεύγεις από τη Γερμανία για να έρθεις στην Ελλάδα,
και να σε βάζει ο Ιβάν να πουλάς
διαρκείας του μπάσκετ. Πού να το
πεις και ποιος να καταλάβει, δηλαδή. Τον ξευτέλισε τελείως ο Ιβάν
τον χερ Όλαφ.
Αύριο-μεθαύριο, άμα δεν προχωρήσει το μέτρο, δηλαδή, μπορεί
να τους στείλει ο Ιβάν και στις λαϊκές. Κι εκεί κόσμος υπάρχει αβέρτος, πάει να αγοράσει για να βγάλει τη εβδομάδα κι είναι ΠΑΟΚτσήδες οι περισσότεροι.
Να πάει, δηλαδή, ο Ρέμπε και

ν’ ακούσει κανέναν πατατά στον
πάγκο του να φωνάζει, έλα κυρά
μου, να δεις το πράμα μου. Φοβερά πράγματα.
Και γιατί να μη γίνει κι αυτό, δηλαδή. Πόρτα-πόρτα και η λαϊκή γίνεται το καλύτερο πλασεδίκι, σου
λένε οι πιτσιρικάδες. Να είσαι, δηλαδή, ΠΑΟΚτσής, να βλέπεις τον
ΠΑΟΚ ν’ αποκλείεται από την
Κράσνονταρ και να σου βαράει την
πόρτα ο Ρέμπε να σου πουλήσει
διαρκείας. Πάνε τηλεόραση, καναπέδες, μην πάει κι ο Ρέμπε τελικά.
Και καλά, ο Ρέμπε βρέθηκε σε
πρωτόγνωρα πράγματα στην Ελλάδα. Εκεί στη Βόλφσμπουργκ
που ήτανε, τον έστελνε η διοίκηση

να πουλάει διαρκείας; Πλάκα κάνουμε τώρα; Μηδέν σεβασμός, μηδέν αξιοπρέπεια. Έτσι είναι.
Όποιος σέβεται τον εαυτό του,
του λέει του Ιβάν, άκου πρόεδρε,
εγώ είμαι επαγγελματίας και ήρθα
να κάνω μία δουλειά εδώ. Δεν είναι δουλειά μου να τρέχω να μοιράζω διαρκείας. Σταράτα πράγματα, ντόμπρα.
Από τον Ρέμπε έχεις απαίτηση
να το κάνει. Γερμανός είναι, όχι κανένα τσιράκι. Δεν περιμένεις να το
κάνει ο Μάκης ο Γκαγκάτσης. Είναι πρόεδρος στην ΠΑΕ ο Μάκης
και γιος του Βασιλείου Γκαγκάτση, που τόσα πρόσφερε στο ελληνικό ποδόσφαιρο, δεν γίνεται να
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κατέβει στο πεζοδρόμιο και να
φωνάζει, πάρε κόσμε, έχω ωραία
πορτοκάλια μέρλιν.
Ο Μάκης είναι για όλες τις
δουλειές στον ΠΑΟΚ. Κάνει και
τον πρόεδρο, πάει και στις συνεδριάσεις της Super League1, αλλά
τον ελεύθερο χρόνο του, άμα λάχει, μπορεί να μοιράζει και εισιτήρια. Να μην πάει χαμένη η μέρα.
«Χρόνου φείδου», έλεγαν οι αρχαίοι ημών πρόγονοι. Να ξοδεύεις με
σύνεση τον χρόνο σου.
Κι άμα αύριο ο Ιβάν τού ζητήσει να πάει να του φέρει κανένα
πακέτο τσιγάρα και καφέ από τη
γωνία στο περίπτερο, πρώτος και
καλύτερος θα τρέξει.
Κι άντε, ο Μάκης το κάνει αυτό. Τους παίκτες τούς ρώτησαν αν
θέλουν να γίνονται μανάβηδες με
τα καροτσάκια στο πεζοδρόμιο για
να πουλάνε διαρκείας; Το γράφει
αυτό στο συμβόλαιο που υπόγραψαν; Αν είναι έτσι, πάω πάσο.
Να τα δείξουνε όμως, τα συμβόλαιά τους, Καντουρί, Ζαμπά
και σία. Άπαξ και υπάρχει τέτοιος
όρος, μπορούνε να ζητήσουνε και
υπερωρίες από τον Ιβάν. Το προβλέπει ο νόμος Βρούτση. Έτσι, δηλαδή, και τους την πέσει η Επιθεώρηση Εργασίας, να τους πούνε ότι παίρνουνε υπερωρίες κανονικά.
Κι αυτό το πράγμα, αυτή καραξευτίλα, το Σαββιδοτεχνείο το βάφτισε οικογένεια. Είναι όλοι οικογένεια, σου λέει. Μάλιστα. Και τι
τον νοιάζει τον Ελ Καντουρί αν ο
ΠΑΟΚ είναι οικογένεια ή δεν είναι;
Παντρεύτηκε κανέναν;
Γιατί σ’ τα λέω όλα αυτά; Γιατί
ο Ιβάν, όπως μόνο η «Α» και η
iapopsi.gr έγραψαν, το μάζεψε το
χέρι από την τσέπη. Το είχε βγάλει
πολύ τα τελευταία χρόνια και μπήκανε κάτι καβούρια μέσα. Οι επιχειρήσεις με τα τουριστικά δεν πάνε καλά και δεν θέλει να μπλέξει
με το μπάσκετ.
Αλχημείες κάνανε πέρυσι για να
μην πέσει η ομάδα. Κι όλοι στο
μπάσκετ βγάλανε την τραγιάσκα
ανάποδα στον Ιβάν να πέσει το λιλί. Δεν έπεσε. Κάτι φραγκοδίφραγκα έδωσε για νερά και σαπούνια
στα αποδυτήρια.
Τον καταλαβαίνω τον Ιβάν, όμως. Είναι δύσκολοι οι καιροί. Κι

όχι μόνο οικονομικά. Έχει και το
νταραβέρι με την Επιτροπή Εφέσεων ο ΠΑΟΚ. Δεν είναι εύκολο το
έργο κι ας λέει ο Μπαλτάκος ότι
ο ΠΑΟΚ δεν κινδυνεύει. Ο Μπαλτάκος λέει αυτά που θέλει ν’ ακούει ο κόσμος. Κι αν έρθει καμία
κατραπακιά και μείνει η τιμωρία
των επτά βαθμών από πέρυσι για
την πολυϊδιοκτησία με την Ξάνθη,
μετά θα φταίει η Δικαιοσύνη.
Ο Ιβάν είχε δώσει τις κατάλληλες εντολές για την ψηφοφορία
της Εκτελεστικής Επιτροπής στη
Θεσσαλονίκη, μαζί με τον «Τίγρη». Ήρθαν τα αποτελέσματα όπως τα ήθελε με τους πρώτους Εφέτες να παίρνουν σαραντάρια
ψήφους και τους άλλους από δέκα
κι όλα πήγαιναν καλώς.
Κι έρχονται οι παραιτήσεις της
Στενιώτη και τη Σιάννου. Και χαλάει η σούπα. Θόλωσε και το τοπίο, που έγραψε και η iapopsi.gr.
Έπεσε μέσα πολύ πιπέρι, δεν τρώγεται. Τι χαμπάρια τώρα με τους
Μελισσινό και Γιαρένη που έρχονται από πίσω; Τον ζώσανε τα
φίδια τον φουκαρά τον Ιβάν. Μη
τυχόν, σου λέει, και γίνει καμία
στραβή, πήγε στράφι η χρονιά.
Έτσι είναι. Τρέμει ο Ιβάν. Και
μπορεί ο Μπαλτάκος να είπε ότι
έτσι και χάσει ο ΠΑΟΚ θα ξαναπάει

στο CAS, αλλά δεν είναι αυτό το
θέμα. Αυτό είναι το εύκολο. Το δύσκολο είναι να βγει καμία απόφαση
ότι υπήρξε πολυϊδιοκτησία. Σωριάζεται ολόκληρος Λευκός Πύργος.
Το πρώτο πράγμα που ρωτάει
όταν επικοινωνεί με την ΠΑΕ μέσω skype με τον Τάκη ή τον Μάκη, είναι τι παίζει με την Εκτελεστική. Αν έγινε τίποτα περίεργο. Και
πιο ψηλά ρωτάει μπας και βρει καμία άκρη.
Γι’ αυτό και το Σαββιδοτεχνείο
το πάει μακριά το έργο με την Εκτελεστική Επιτροπή. Καλεί τον Άρειο Πάγο να παρέμβει, γιατί, λέει,
γίνεται bullying στους δικαστές.
Ποιο bullying, ρε, πλάκα κάνουμε
τώρα;
Κάποια ΜΜΕ έγραψαν ότι ο
σύζυγος της εφέτη Μαργαρίτας
Στενιώτη έχει σχέση με την Κ19
της ΑΕΚ. Μάλιστα. Είναι bullying
αυτό; Μια πραγματικότητα είναι.
Και που βγήκε η Στενιώτη, με 42
ψήφους, τυχαίο ήτανε κι αυτό.
Και φωνάζουνε οι Σαββιδοτέχνες, ότι ο Άρειος Πάγος πώς το
δέχεται αυτό, πώς το ανέχεται η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων.
Με το ζόρι, δηλαδή, να πάρουνε
θέση. Και τι να πει, δηλαδή, ο Άρειος Πάγος και οι Δικαστές κι Εισαγγελείς; Ότι ο σύζυγος της Στενιώ-

τη δεν έχει σχέση με την ΑΕΚ;
Παλιές καραβάνες είναι μερικοί
Σαββιδοτέχνες, χρόνια στου κουρμπέτι. Δεν γράφουνε συνέχεια για
τον Άρειο Πάγο για τη Στενιώτη
και τη Σιάννου. Για τον Μελισσινό και τον Γιαρένη γράφουνε.
Εκτός κι αν η Στενιώτη με τη
Σιάννου έκαναν επίσημη καταγγελία ότι δέχονται bullying. Τότε,
αλλάζει το έργο. Οι πρώτοι που θα
το ήξεραν, ήταν οι Σαββιδοτέχνες.
Πάρ’ το κι αλλιώς. Αυτό που κάνει το Σαββιδοτεχνείο να γράφει
κάθε μέρα ότι ο Άρειος Πάγος πρέπει να πάρει θέση και η Ένωση Δικαστών κι Εισαγγελέων, δεν είναι
bullying; Ερώτηση κάνω.
Να σ’ το κλείσω. Άπαξ και τα
πράγματα ήταν στη ρότσα τους, ο
Ιβάν, ούτε το Σαββιδοτεχνείο θα
έβαζε να γράφει να παρέμβει ο Άρειος Πάγος, ούτε τον Ρέμπε και
του Γκαγκάτση να πουλάει διαρκείας.
Τώρα, άπαξ και γίνει η στραβή,
με τους μείον επτά, αντίο πρωτάθλημα και να μας γράφετε. Του
χρόνου ο ΠΑΟΚ δεν θα παίζει ούτε
καν στο Europa League. Στο
Conference League θα παίζει. Με
τη Γ΄ Εθνική του Ροστόφ θα κληρώνεται.
Και να έχει κι άλλες έγνοιες στο
κεφάλι του ο Ιβάν; Να έχει και το
μπάσκετ εκτός από το ποδόσφαιρο; Διότι αύριο-μεθαύριο μπορεί
να του ζητήσουνε παράδες και το
χάντμπολ, το βόλεϊ και τα ρέστα.
Ο καθένας έχει αφήσει ίχνη.
Είναι γνωστό επίσης ποιοι αντέχουν το σκληρό ροκ και ποιοι ενώ
παριστάνουν τους σκληρούς μεταλλάδες κρυμμένοι στο στούντιο,
όταν κληθούν να ανέβουν στη
σκηνή παίζουν την καλύτερη ποπ.
Ή το γυρνάνε στο τσάμικο.
Το αν θα τολμήσει στέλεχος της
ΠΑΕ να κάτσει δίπλα στον Ρέμπε
την Τετάρτη –όπως έλεγαν–, μένει
να φανεί μεθαύριο.
Tο βέβαιο είναι πως δεν θα
τολμήσουν να εμφανιστούν αυτοί
που πετάνε λάσπη και διασπείρουν
ψευδείς ειδήσεις καθ’ έξιν και κατ’
επάγγελμα, για να υποβάλουν ερωτήσεις σχετικές με τις συκοφαντίες που εκστομίζουν, κρυμμένοι
πίσω από βολικούς μονόλογους...

Έχασε τον
παικταρά
Μίσιτς και
δεν τρέχει
τίποτα;
Δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη ότι ο Ιβάν
έκλεισε τη στρόφιγγα
στον ΠΑΟΚ και τη βγάζει με Βιεϊρίνια, Μάτος
και Μπίσεσβαρ, ενώ έπρεπε να υπάρχει ο Μίσιτς στην ομάδα. Μακράν ο καλύτερος ήταν
ο Μίσιτς πέρυσι, το ίδιο
το Σαββιδοτεχνείο το έλεγε και το έγραφε. Κι
ο Ιβάν τον άφησε να
πάει στη Δυναμό Ζάγκρεπ, ρε φίλε. Έχει περισσότερα λεφτά η Δυναμό από τον Ιβάν; Δεν
νομίζω. Οι Πορτογάλοι
της Σπόρτινγκ θέλανε
2,5 μίλιονς για να τον
δώσουνε, τον πήραν οι
Κροάτες. Να σε πάω πίσω στον χρόνο. Ο μικρός Γιωργάκης τι είχε
γράψει στο instagram;
Ότι έκλεισε ο Μίσιτς
στον ΠΑΟΚ. Και πανηγυρίζανε όλοι. Παραμύθι έγραφε. Δεν θα
βγει κανένας, βέβαια,
να του πει, τι μας έλεγες, ρε instaGiorgis. Το
έγραψε και το ξέχασαν
οι ΠΑΟΚτσήδες. Όχι οι
κανονικοί. Τα πρόβατα
το ξέχασαν. Μιλάμε ότι
ο ΠΑΟΚ έχασε έναν
παικταρά και το Σαββιδοτεχνείο γράφει ότι ένας Νινούα έχει μέλλον
στην Τούμπα. Λες και
το ένα αναιρεί το άλλο.
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Toυ Χαρίλαου
Τουμπιώτη
ε γεια το καινούργιο κοσκινάκι, που
λένε. Με γεια
τον Λάζλο Μπόλονι. Από τον
teen τον Ντάνι Πογιάτος, στον
γηραλέο Ρουμάνο πατημένα
τα 67. Κι η ηλικία δεν παίζει
κανέναν ρόλο, μην παρεξηγηθούμε. Μια χαρά είναι ο Ρουμάνος. Κοτσονάτος. Και προπονηταράς. Τώρα, αν απολύθηκε από το Βέλγιο μετά από
τρεις αγωνιστικές, δεν παίζει
κανέναν ρόλο. Έτσι είναι η ζωή
των προπονητών. Δεν κάνει
στη μία ομάδα, κάνει στην άλλη. Ο Πογιάτος δεν θα χαθεί κι
αυτός. Τρεις αγωνιστικές ήταν
προπονητής στη μεγάλη ομάδα του Παναθηναϊκού. Όλο και
κάποια Μούρθια, καμιά Καρταγένα στη Γ΄ Εθνική θα βρει
στην Ισπανία για να τρουπώσει. Άλλο θέλω να σου πω εγώ.
Παίρνει ο Αλαφούζος τον
Μπόλονι. Και ρίχνεις μια ματιά
στο συμβόλαιο που υπογράφει με
τον Ρουμάνο. Ρήτρες και άλλα
κόλπα. Μάλιστα. Και βλέπεις ότι
δίνει μπόνους για να πάρει ο Παναθηναϊκός την 4η θέση. Αντίο. Και
λες τώρα εσύ. Θα έδινε ποτέ ο
Μαρινάκης μπόνους στον Μαρτίνς για την 4η θέση; Θα έδινε ο
Μελισσανίδης; Υπάρχει κανένας
όρος στο συμβόλαιο του Φερέιρα να κονομήσει, αν ο ΠΑΟΚ βγει
τέταρτος; Έτσι και το έβαλε όρο
αυτό ο προπονητής του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ, θα τον στέλνανε πίσω one way
ticket τον κύριο. Χαίρετε, κι αν βιαστείτε λίγο, μπορείτε να προλάβετε το αεροπλάνο.
Πλάκα κάνουμε τώρα; Πάμε
παρακάτω, έχει και πιο ωραίο. Αν,
λέει, ο Μπόλονι απολυθεί από
τον Αλαφούζο, θα του πάρει το
μισό ΣΚΑΪ, θα πεις. Μια κατοστάρα χιλιάρικα θα του πάρει. Εκατό
χιλιάρικα ευρώ. Όσα, δηλαδή, θα
πάρει ο Πάρις Ζουμπούλης στον
Εδεσσαϊκό κι ο Στέλιος Τελούδης από τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης. Ίσα κι όμοια.
Και ρωτάω τώρα εγώ. Γιατί τον
πήρε ο Αλαφούζος; Για να τον
διώξει. Άπαξ και λες ότι αν σου
δώσω τα παπούτσια στο χέρι βολέψου μ’ ένα κατόφραγκο χιλιάρικα, αντίο και χαίρετε μαζί. Έτσι είναι. Σου λέει ο Αλαφούζος, τον
παίρνω στον Παναθηναϊκό κι αν
καταφέρει τίποτα, κατάφερε. Τον
κρατάω. Σιγά τα λεφτά που του δί-

Μ

Μαρτίνς,
Αμπέλ,
Καρέκα
ήξεραν την
ελληνική
πραγματικότητα;
Κλείνει τη συμφωνία με
τον Μπόλονι ο Αλαφούζος και αρχίζει το
Σαββιδοτεχνείο - Αλαφουζοτεχνείο να δουλεύει. Η ιδανική λύση,
του λέει, ξέρει την ελληνική πραγματικότητα
ο Ρουμάνος, γιατί ήτανε προπονητής στον
ΠΑΟΚ. Φοβερά πράγματα. Και πότε ήτανε
προπονητής; Πριν από
δέκα χρόνια. Ίδιο ήταν
το ποδόσφαιρο το 2011
που ήρθε ο Λάζλο; Άλλο θέλω να σου πω. Γι’
αυτή την παπαριά που
παίζανε στο Αλαφουζοτεχνείο για τον Μπόλονι. Που ξέρει, λέει, την
ελληνική πραγματικότητα. Μάλιστα. Και ρωτάω τωρα εγώ: Ο Μαρτίνς την ήξερε την ελληνική πραγματικότητα
πριν έρθει; Το πολύ-πολύ να είχε έρθει για
διακοπές. Ο Αμπέλ Φερέιρα την ήξερε; Ο Καρέρα την ήξερε; Όχι.
Μάλιστα. Και αφού ο
προπονητής είναι καλό
να ξέρει την ελληνική
πραγματικότητα, ο
Ντάνι ο Πογιάτος την
ήξερε και τον πήρε ο Αλαφούζος; Άλλ’ αντ’
άλλα, της Παρασκευής
το γάλα ο Παναθηναϊκός. Πάντως, ο Αγγελάρας ο Αναστασιάδης
την ξέρει καλύτερα από
τον καθένα την ελληνική πραγματικότητα.
Πώς και του ξέφυγε του
Αλαφούζου…

Για μια χούφτα
δολάρια
ο Μπόλονι στον
Παναθηναϊκό
Σαν παίκτης τηλεριάλιτι ο Ρουμάνος, θα πάρει αποζημίωση
από το... πανέρι λαϊκής αν απολυθεί (100.000 ευρώ),
συμφώνησε και για μπόνους 4ης θέσης(!),
αλλά τον Αλαφούζο τον ενδιαφέρει ο Βοτανικός πρώτα
και γι’ αυτό δεν πουλάει και στον Δρακωτό

νω, μια τετρακοσάρα. Λιγότερα από του Μαουρίτσιο και του
Κουρμπέλη. Άπαξ και δεν το τρέξει το έργο, τι είχαμε, τι χάσαμε. Εκατό χιλιάρικα για τον Αλαφούζο
είναι ένας καφές στη Ν. Υόρκη και
φαΐ στο Γκαουνούρι για επιλογές
βίγκαν πιάτα χωρίς γλουτένη. Σιγά τα αυγά.
Καταλαβαίνεις, μάστορα, πόσο
τον υπολογίζει τον Μπόλονι ο Αλαφούζος. Πήρε προπονητή, βλέποντας και κάνοντας. Αν πετύχει,
δηλαδή, το τηλεριάλιτι, έχει καλώς. Αν δεν κάνει νούμερα τηλεθέασης, το σταματάμε και βάζουμε
άλλο. Έτσι τον έχει στο μυαλό του
τον Παναθηναϊκό ο Αλαφούζος.
Ό,τι δεν πουλάει, το αλλάζουμε.
Μαθαίνω τώρα, ότι ο Γιαννά-

κης θέλει να κάνει τηλεριάλιτι
«Big Brother» με επώνυμους. Βέβαια. Πλημμύρισε νούμερα η αγορά. Εύκολα. Και μετά, να κάνει ένα «Big Brother» με ποδοσφαιριστές παλιούς. Να μπούνε μέσα και
να πλακώνονται όλη τη μέρα και

τη νύχτα αν ήταν οφσάιντ το γκολ
του Ελ Αραμπί κι αν ο Δομάζος
ήταν καλύτερος από τον Παπαϊωάννου και τον Σιδέρη κι αν ο Ανατολάκης ήταν πιο τσεκουράτος
από τον Καλλιτζάκη. Μια ιδέα ρίχνω του Αλαφούζου. Να βάλει
και θέμα για τη διαιτησία και να γίνει τρελός χαμός. Να θυμηθούνε
που ο μακαρίτης ο Παναγόπουλος έδινε τα τρία πέναλτι στον Λεμονή στο ματς με την Καστοριά
και τα απέκρουσε ο Σαργκάνης.
Ξέφυγα όμως.
Για τον Μπόλονι σου έλεγα. Αραχτός ήταν ο Ρουμάνος στο Βουκουρέστι. Απολύθηκε από τη Γάνδη και την έβγαζε για καφέ το
πρωί στη Χέρεστράου. Τα παλιό
σπίτι του Τσαουσέσκου είναι αυ-
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τό που το κάνανε ντίσκο. Και βαράει το τηλέφωνο, υπάρχει πρόταση από την Ελλάδα για μία αρπαχτή. Μέσα, του λέει. Σάμπως έχουμε να χάσουμε τίποτα; Και τον καφέ στη μέση τον άφησε. Με τα πόδια αν μπορούσε, θα ερχότανε. Πετώντας.
Κι έρχεται στην Ελλάδα και του
λέει ο Αλαφούζος, πάρε αυτά και
βλέπουμε. Μάλιστα. Μη σου πω,
δηλαδή, ότι και πολλά του έδωσε.
Άλλα μέτρα έχει στο κεφάλι του ο
Αλαφούζος. Σου λέει, δεν μπορεί
να στοιχίζει το «Big Brother» τριάμισι μιλιόνια κι εγώ να δίνω ένα
κάρο λεφτά για προπονητή. Και
θυμήθηκε τώρα και τον Γιώργο
τον Μπόμπολα στο «Έθνος», όταν είδε τι λεφτά έπαιρναν οι δημοσιογράφοι με τη συλλογική
σύμβαση. Σου λέει ο κυρ-Γιώργος, εγώ πληρώνω έναν αρχιτεχνίτη στα μπετά δυο χιλιάρικα και
θα δώσω στον δημοσιογράφο τα
διπλά; Πάλι ξέφυγα όμως.
Και ρωτάω τώρα εγώ: Άπαξ και
σέβεσαι τη δουλειά σου. Είσαι ο
Λάζλο Μπόλονι που ανακάλυψε
τον Κριστιάνο Ρονάλντο στην
Σπόρτινγκ. Μάλιστα. Έρχεσαι στον
Αλαφούζο και δέχεσαι απόλυση
με μια κατοστάρα χιλιάρικα; Πλάκα
κάνουμε τώρα; Είσαι σοβαρός;

Δεν σέβεσαι τη δουλειά σου. Γι’
αρπαχτή ήρθες. Άμα έκατσε, έκατσε, κι άμα δεν κάτσει, τι είχαμε τι
χάσαμε. Σάμπως σε κανένα εργοστάσιο θα δουλέψει ο Μπόλονι;
Ξεκούραστο πράγμα είναι ο προπονητής. Έχει τη σφυρίχτρα στην
προπόνηση και δίνει οδηγίες. Τον
μήνα να προλάβουμε να βγάλουμε, να πάρουμε την τετρακοσάρα
κι από ’δώ πήγαν κι άλλοι. Ποιος
βγάζει, στο φινάλε, τετρακόσια σ’
ένα μήνα; Δέκα ζωές θέλουνε να
ζήσουνε για να την βγάλουνε. Αν
δεν ταιριάζανε, δεν θα συμπεθεριάζανε ο Αλαφούζος με τον

Το συμβόλαιο
του Μπολονι
«Καθαρές» αποδοχές σεζόν 2020/21:
400.000 ευρώ.
«Καθαρές» αποδοχές σεζόν 2021/22:
500.000 ευρώ
Μπόνους κατάκτησης πρωταθλήματος:
250.000 ευρώ.
Μπόνους 2ης θέσης στο πρωτάθλημα:
150.000 ευρώ.
Μπόνους 3ης θέσης στο πρωτάθλημα:
100.000 ευρώ.
Μπόνους 4ης θέσης στο πρωτάθλημα:
50.000 ευρώ.
Μπόνους κατάκτησης Κυπέλλου Ελλάδας:
125.000 ευρώ.
Απόλυση:
100.000 ευρώ

Μπόλονι. Κι άμα δεν περπατήσει
το πράγμα και δικαιωθεί ο Πογιάτος, καλά να είναι το Σαββιδοτεχνείο - Αλαφουζοτεχνείο.
Έτσι είναι. Ίδιο πράγμα είναι ο
Αλαφούζος με τον Μπόλονι. Της
ευκαιρίας. Του λαχείου. Ας κάτσει,
έστω και στον λήγοντα, να πάρει ο
Παναθηναϊκός την τέταρτη θέση.
Κι όλοι αυτοί που μαζευτήκανε στο
αεροδρόμιο και τα χώσανε στους
παίκτες, ξέρουνε ότι ο Μπόλονι
έχει μπόνους για την τέταρτη θέση;
Πάμε παρακάτω. Είσαι εσύ ο Αλαφούζος. Μάλιστα. Ξυπνάς το
πρωί, χτυπάς την καφεδιά σου, ανοίγεις το internet. Τι θα διαβάσεις, ρε, πώς τραυματίστηκε ο
Μπουζούκης; Πλάκα κάνουμε
τώρα; Στον δήμο Αθηναίων θα
μπεις, να δεις αν αυτό το παλιόπαιδο ο Μπακογιάννης έκανε τίποτα για τον Βοτανικό. Και άμα
δεν υπάρχει καμία ανακοίνωση,
λες στη γραμματέα, πάρε να κλείσεις ένα ραντεβού με το Μητσοτάκη. Δίνει και μία οδηγία στον Άρη και τον Βασιλάκη να πούνε
στο ράδιο ότι αργεί ο Μπακογιάννης για τον Βοτανικό, φτάσαμε Νοέμβριο μήνα, ενώ είχε πει
ότι τέλος Σεπτεμβρίου θα ήτανε έτοιμο το πλάνο.
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Έτσι είναι. Εδώ, ρε, κάθε φορά
που πάει στο Κορωπί ο Αλαφούζος γίνεται είδηση, πλάκα κάνουμε
τώρα. Να μην ξεφύγω όμως. Ο
Βοτανικός τον καίει τον Γιαννάκη. Εκεί είναι το χρήμα. Να τους
φτιάξουνε γήπεδο και να κονομάει. Γι’ αυτό κι όταν του τηλεφώνησε από την Αμερική αυτός ο Μάρκος Δρακωτός, του έκλεισε το
τηλέφωνο. Σου λέει, ο Γιαννάκης,
τώρα που γλυκίζουνε τα μούρα, εγώ θα σου δώσω τον Παναθηναϊκό; Φορτωμένος είναι αυτός ο
Δρακωτός με τα real estate στο
Μανχάταν. Δολάρια, να φάν’ κι οι
κότες. Και του τα χώνουνε του Αλαφούζου τα Μέσα στην Ομογένεια της Αμερικής, που δεν τον
πουλάει και παίρνει προπονητές από τη λαϊκή σαν τον Μπόλονι. Είπαμε, όμως.
Ο Αλαφούζος περιμένει το μέλι του Βοτανικού. Εκεί δεν χρειάζεται να ξέρεις μπάλα. Κόβει παράδες το νέο γήπεδο. Γι’ αυτό του
είπε αυτουνού του Δρακωτού, ότι άπαξ και θέλεις να βοηθήσεις, έλα και πάρε μετοχές.
Όχι το πακέτο, όμως. Το πακέτο φέρνει πακέτα.

Mr Manos
και Μπόλονι
στη
Μονμάρτη
για Ματίς,
Ντάλι
Δίνει συνέντευξη Τύπου
ο Μπόλονι και σου λέει
ότι στόχος του Παναθηναϊκού είναι να μπει
πρώτα στα play off. Καθαρά πράγματα, δηλαδή. Άντε τώρα, να είσαι
εσύ «βάζελος» χρόνια
και να έρχεται νέος
προπονητής και να σου
λέει τέτοιο πράγμα.
Φτύνεις τον κόρφο
σου. Και μετά, σκέφτεσαι ότι είναι μια χαρά ο
Ρουμάνος. Αλήθεια είπε. Ποιος Παναθηναϊκός, ρε, πλάκα κάνουμε
τώρα; Όταν το είπε αυτό, οι δημοσιογράφοι
νόμιζαν ότι παράκουσαν. Έτσι είναι. Μετά
κατάλαβαν ότι ο Μπόλονι έλεγε αλήθεια. Τέλος πάντων, άλλο θέλω
να σου πω. Ο Μάνος
Μαυροκουκουλάκης
βρήκε ταίρι να βγαίνει
έξω για καφέ και
γκουρμέ. Κοσμογυρισμένος είναι ο Λάζλο με
έδρα το Παρίσι. Ό,τι
πρέπει για τον mister
Manos. Με τα γαλλικά
του ο Ρουμάνος, την
κουλτούρα του, το δαντέλα ντύσιμο, κλασάτος. Η χαρά του Μάνου.
Στοχασμοί για τη Μονμάρτη στο Παρίσι, άποψη για τον Νταλί και τις
προσωπογραφίες του
Ανρί Ματίς. Επιστήμονας και κουλτουριάρης
είναι ο Λάζλο.
Mπον βιβέρ ο Mr
Manos θα τα βρούνε…
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Του Νίκου
Συνοδινού
λ Αραμπί ο… κλειδαράς. Ο Μαροκινός φορ του Ολυμπιακού είναι το
εργαλείο να ξεκλειδώσει οποιαδήποτε άμυνα. Γιατί δεν
είναι μόνο ψυχρός εκτελεστής.
Αυτός που θα στείλει με κάθε
τρόπο την μπάλα στα δίχτυα.
Αλλά και δημιουργός. Ο παίκτης τού… πάρε-βάλε με τις μοναδικές του ασίστ. Ο Ελ Αραμπί έχει βαλθεί να σπάσει όλα
τα κοντέρ και να βάλει τη
σφραγίδα του σε χρυσές σελίδες της ιστορίας του Ολυμπιακού.
Όταν τον αποκτούσε ο Ολυμπιακός γνώριζε τη δεινότητα που
είχε στο σκοράρισμα. Ωστόσο το
πρωτάθλημα του Κατάρ, στο οποίο είχε περάσει τρία χρόνια, δεν
αποτελούσε το καλύτερο μέτρο
σύγκρισης για τον Μαροκινό επιθετικό, προκειμένου στην επιστροφή του στην Ευρώπη να ξεδιπλώσει ανάλογες αρετές. Πλέον ο Ελ
Αραμπί, που υπέγραψε και το τελευταίο παιχνίδι πρωταθλήματος
πετυχαίνοντας χατ-τρικ με τρία
γκολ στο δεύτερο ημίχρονο στο 40 του Ολυμπιακού επί του Ατρόμητου, είναι αναμφίβολα η κορυφαία ερυθρόλευκη μεταγραφή
των τελευταίων ετών.
O παίκτης που κάνει τα αντίπαλα δίχτυα να σπαρταρτάνε με κάθε
τρόπο και προκαλεί ντελίριο ενθουσιασμού, οδηγώντας τον Ολυμπιακό σε μεγάλες επιτυχίες.
Αυτό ήταν το ενδέκατο χατ-τρικ
στην καριέρα του Μαροκινού φορ
και δεύτερο με τα ερυθρόλευκα,
καθώς στο 0-4 επί της Λαμίας στις
12 Ιανουαρίου είχε σκοράρει στο
40΄, το 51΄ και το 81΄.
Πάντως το ρεκόρ του είναι τα
έξι γκολ που είχε πετύχει στο 0-8
της Αλ Ντουχαΐλ επί της Αλ Κορ
στις 11 Δεκεμβρίου του 2017.
Συνολικά στην καριέρα του σε
Καέν, Αλ Χιλάλ, Γρανάδα, Αλ Ντουαΐλ και Ολυμπιακό, ο 33χρονος άσος μετρά 211 γκολ σε 372 ματς
σε συλλογικό επίπεδο, ενώ με την
Εθνική Μαρόκου έχει 15 γκολ σε
41 αναμετρήσεις.
Ο Αραμπί είναι φαινόμενο!
Διότι δεν μπορεί να βρεθεί σύγχρονος φορ του Ολυμπιακού που
να έχει φτιάξει δέκα γκολ σε ένα
πρωτάθλημα, όπως έκανε πέρσι ο
Μαροκινός! Το καλύτερο ρεκόρ το
είχαν ο Ανσαριφάρντ και ο Ιντέγε, που αντίστοιχα το 2017-18 και
το 2015-16 είχαν καταγράψει δη-

Ε

Το μυστικό
του γκολ
Ο Ελ Αραμπί δεν
ξέχασε τις... ρίζες του
στη Γαλλία. Έφτιαξε
Ακαδημίες και τη δική
του ομάδα futsal
Herouville-SaintClair, έγινε πρόεδρός
της, έβαλε χρήματα
και βοήθησε πολλά
νέα παιδιά.
Ο ίδιος είχε πει σε
ανύποπτο χρόνο πως
«το futsal με βοήθησε
περισσότερο από
οτιδήποτε άλλο στην
αθλητική μου ζωή. Με
έκανε πιο δυνατό. Να
μπορώ να νικήσω τις
αδυναμίες μου και τον
αντίπαλο. Ανέπτυξα
τεχνική, πιο μεγάλες
δυνατότητες και με
βοήθησε πολύ στο να
προσαρμοστώ πιο
γρήγορα στην Ligue 1
αλλά και να έχω καλή
επαφή με το γκολ».

Ο Μαροκινός είναι και δημιουργός με επιδόσεις
που ξεπέρασαν Τζόρτζεβιτς, Τζιοβάνι, Ριβάλντο, Μιραλάς,
Κοβάσεβιτς και Μήτρογλου στον Ολυμπιακό.
Είναι ο παίκτης-φαινόμενο

Γιουσέφ Ελ Αραμπί:

Ψυχρός
εκτελεστής το
Ball boy της Καέν
μιουργία οκτώ γκολ ο καθένας.
Και πίσω από αυτούς βλέπουμε
τον Τζιμπούρ και τον Μιραλάς,
που τη σεζόν 2011-12 είχαν φτιάξει εφτά γκολ ο καθένας.
Για να αντιληφθούμε πόσο μεγάλο είναι το νούμερο των 10
γκολ που είχε δημιουργήσει ο Αραμπί στο περασμένο πρωτάθλημα, είναι χαρακτηριστικό πως ανάλογο επίτευγμα κατέγραψε ο Ποντένσε στην πρώτη του σεζόν
στον Ολυμπιακό. Δέκα γκολ είχε
φτιάξει ένας δημιουργικός εξτρέμ
και δέκα γκολ δημιούργησε κι ένας γκολτζής σέντερ φορ…
Όμως, και τα 20 γκολ του Ελ
Αραμπί σε ένα πρωτάθλημα είναι
πάρα πολύ καλό νούμερο. Ο μοναδικός εδώ και χρόνια που είχε κάτι
αντίστοιχο ήταν ένας άλλος Βορειοαφρικανός φορ, ο Τζιμπούρ
του 2012-13. Με μία διαφορά: ο

Αλγερινός στην Ευρώπη εκείνη τη
σεζόν είχε μηδέν γκολ σε έξι παιχνίδια. Αλλά και την προηγούμενη
σεζόν, 2011-12, που είχε 12 γκολ
στο πρωτάθλημα, σε 10 παρουσίες του σε ευρωπαϊκά παιχνίδια
του Ολυμπιακού είχε τρία γκολ. Ο
Ελ Αραμπί όμως πέρσι είχε επτά
γκολ στα Κύπελλα Ευρώπης… Σε
αυτά που προσφέρουν ατελείωτο
χρήμα και… βγάζει ένας παίκτης τη
μεταγραφή του. Επιπλέον δεν τον
λες και… τυχερό τον σκόρερ του
Ολυμπιακού, αν σταθμίσουμε πως
είχε έξι δοκάρια στο περασμένο
πρωτάθλημα!
Εδώ και σχεδόν μία 20ετία κανείς στον Ολυμπιακό δεν έφτασε
τα 27 γκολ που είχε πέρσι ο Αραμπί. Ούτε ο Τζόρτζεβιτς, ούτε ο
Τζιοβάνι, ούτε ο Ριβάλντο, ούτε
ο Κοβάσεβιτς, ούτε ο Γκαλέτι,
ούτε ο Μήτρογλου, ούτε ο Μι-

ραλάς, ούτε ο Τζιμπούρ, ούτε ο
Φορτούνης. Πρέπει να πάμε στο
μακρινό 2002 στον Αλέκο Αλεξανδρή για να συναντήσουμε τέτοια αποτελεσματικότητα.

Η κέντα του Ολυμπιακού
Πριν ο Ολυμπιακός τον κάνει δικό
του, ο Ελ Αραμπί αγωνιζόταν
τρία χρόνια στο Κατάρ. Εκεί σε 78
ματς είχε 90 γκολ με τη φανέλα
της Αλ Ντουαΐλ. Συγκεκριμένα, το
2018-19 είχε 30 γκολ σε 28 ματς,
το 2017-18 είχε 33 γκολ σε 28
ματς και το 2016-17 είχε 27 γκολ
σε 22 ματς! Το καλοκαίρι του 2016
η Σεβίλλη πήγε να πάρει από τη
Γρανάδα τον Ελ Αραμπί. Αν ο
Μαροκινός είχε πάει στην Ανδαλουσία, τώρα θα τον θαυμάζαμε
στο Ισπανικό πρωτάθλημα. Όμως
προτίμησε τα πετροδόλαρα του
Κατάρ και ο Ολυμπιακός είχε την
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Χρειάστηκαν
66,92 δευτερόλεπτα για να επιτευχθεί
το γκολ. Οι παίκτες του
Ολυμπιακού αντάλλαξαν
μεταξύ τους 22 πάσες. Η
μπάλα πριν φτάσει στον Ελ
Αραμπί που σημείωσε το γκολ,
πέρασε από τα πόδια και των
11 παικτών του Ολυμπιακού που
ήταν στον αγωνιστικό χώρο εκείνη τη στιγμή.

Διεθνής σταδιοδρομία
ευκαιρία να τον κάνει δικό του.
Ποια ήταν όμως η διαδρομή
του σούπερ σκόρερ και πότε έδειξε
πως θα φορτώνει με γκολ τα αντίπαλα δίχτυα;
Στις 20 Δεκεμβρίου 2008, ο Ελ
Αραμπί έκανε το ντεμπούτο του
για την Καέν (και τη Λιγκ 1) σε έναν αγώνα εναντίον της Λυών,
μπαίνοντας ως αλλαγή στο 76ο
λεπτό. Αγωνίστηκε σε ακόμη 2 αγώνες τη σεζόν 2008-09 (και
στους δύο ως αλλαγή), χωρίς να
σημειώσει γκολ.
Την επόμενη σεζόν (2009-10),
σκόραρε 11 γκολ σε 34 αγώνες
(σε 11 αγώνες μπήκε ως αλλαγή)
για την Καέν, ενώ έδωσε και 8 ασίστ, στη Λιγκ 2. Τη σεζόν 2010-11,
πέτυχε 17 γκολ σε 38 αγώνες για
την Καέν, με 5 ασίστ, στη Λιγκ 1.
Μετά την απόρριψη των προσφορών από τη Σεβίλλη και την Τζένοα, τελικά υπέγραψε τετραετές
συμβόλαιο με την Αλ Χιλάλ, τον Ιούλιο του 2011. Τελικά έπαιξε μόνο τον πρώτο χρόνο με 12 γκολ σε
21 ματς.

Γρανάδα
Στις 19 Ιουλίου 2012, επέστρεψε
στην Ευρώπη υπογράφοντας πενταετές συμβόλαιο με τη Γρανάδα
της Πριμέρα Ντιβισιόν, με κόστος
μεταγραφής 5 εκατομμυρίων ευρώ (ρεκόρ συλλόγου). Έκανε το
ντεμπούτο του στις 20 Αυγούστου,
στον εναρκτήριο αγώνα της ομάδας για τη σεζόν, στην ήττα με 1-0
εναντίον της Ράγιο Βαγιεκάνο. Σημείωσε το πρώτο γκολ του στις 7
Οκτωβρίου, με πέναλτι στη νίκη με
2-1 επί της Μαγιόρκα και τα συνολικά 8 γκολ του σε 31 αγώνες,
βοήθησαν την ομάδα να αποφύγει
τον υποβιβασμό.
Στη δεύτερη σεζόν του, σημείωσε 12 γκολ στο Στάδιο Νουέβο
Λος Κάρμενες, συμπεριλαμβανομένου του πρώτου του χατ τρικ
στην Πριμέρα Ντιβισιόν, στη νίκη
με 3-1 επί της Μάλαγα, στις 8 Νοεμβρίου 2013. Στο τέλος της σεζόν, προτάθηκε για την κατηγορία
Καλύτερος Αφρικανός παίκτης
των Βραβείων της Πριμέρα Ντιβισιόν, χάνοντας από τον συμπαίκτη
του Γιασίν Μπραχίμι.

Ο Ελ Αραμπί συνέχισε να σώζει τη Γρανάδα ακόμη και στη…
διαφορά των γκολ.
Στην τελευταία του σεζόν στην
Ισπανία, σημείωσε 17 γκολ σε 38
αγώνες, συμπεριλαμβανομένου ενός χατ τρικ στη νίκη με 5-1 επί της
Λεβάντε στις 21 Απριλίου 2016.

Αλ Ντουχαΐλ
Στις 18 Ιουλίου 2016, υπέγραψε
με τη Λεχβίγια του Πρωταθλήματος Κατάρ. Έκανε το ντεμπούτο
του στις 17 Σεπτεμβρίου, σημειώνοντας το πρώτο γκολ της εντός
έδρας νίκης με 4-0 επί της Μουαϊτέρ. Τα 24 γκολ του σε 18 αγώνες
τον έκαναν από κοινού κορυφαίο
σκόρερ της σεζόν, μαζί με τον
Μπάγκνταντ Μπουνετζάχ της
Αλ Σαντ, ενώ η Λεχβίγια κέρδισε
τον τίτλο.
Στις 11 Δεκεμβρίου 2017, σημείωσε 6 γκολ σε έναν αγώνα για
τη μετονομασμένη Αλ-Ντουχαΐλ,
στη νίκη με 8-0 επί της Αλ Κορ για
το Κύπελλο. Η ομάδα του διατήρησε τον τίτλο του πρωταθλήματος και ήταν και πάλι ο κορυφαίος
σκόρερ, με 26 γκολ σε 20 αγώνες,
ένα παραπάνω από τον συμπαίκτη
του Γιουσέφ Μσακνί.

Ολυμπιακός
Στις 6 Ιουλίου 2019, ο Ελ Αραμπί
υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με
τον Ολυμπιακό, επιστρέφοντας
στην Ευρώπη μετά από τρία χρόνια στο Κατάρ. Έκανε το ντεμπούτο του στη Super League στις 24
Αυγούστου, σημειώνοντας το μο-

ναδικό γκολ στην εντός έδρας νίκη
εναντίον του Αστέρα Τρίπολης, με
πέναλτι στο 7ο λεπτό. Τρεις μέρες
αργότερα, σημείωσε και τα δύο
γκολ στη νίκη με 2-1 επί της Κρασνοντάρ στον επαναληπτικό αγώνα
των πλέι οφ του Champions
League, όπου η ομάδα προκρίθηκε στους ομίλους με συνολικό
σκορ 6-1.
Στις 11 Δεκεμβρίου 2019, ο Ελ
Αραμπί σημείωσε το μοναδικό
γκολ, με πέναλτι, εναντίον του Ερυθρού Αστέρα στον τελευταίο αγώνα του ομίλου Β του Champions
League, με τον Ολυμπιακό να εξασφαλίζει μία θέση στο Europa
League εις βάρος της σερβικής ομάδας. Στις 12 Ιανουαρίου 2020,
σημείωσε χατ τρικ στην εκτός έδρας νίκη με 4-0 επί της Λαμίας.
Στις 27 Φεβρουαρίου 2020, ο
Ολυμπιακός έπαιξε τον δεύτερο αγώνα του γύρου των 32 στο
Emirates Stadium, όπου ο Ελ Αραμπί σκόραρε στο 119ο λεπτό
της παράτασης για να αποκλείσει
την Άρσεναλ από το Europa
League στα εκτός έδρας γκολ.
Στις 28 Ιουνίου 2020, σκόραρε
στη νίκη με 2-1 εναντίον της ΑΕΚ,
με τον Ολυμπιακό να εξασφαλίζει
τον 45ο τίτλο πρωταθλήματος,
τον πρώτο μετά από τρία χρόνια.
Στον αγώνα μεταξύ Ολυμπιακού-Παναθηναϊκού στις 23 Ιουνίου 2020 για τα πλέι οφ του πρωταθλήματος που έληξε με 3-0 υπέρ του γηπεδούχου, ο επιθετικός
του Ολυμπιακού Γιουσέφ Ελ-Αραμπί σημείωσε ένα σπάνιο γκολ.

Στις 5 Σεπτεμβρίου 2010, ο Ελ Αραμπί έκανε το ντεμπούτο του
στην Εθνική Μαρόκου, μπαίνοντας
ως αλλαγή στο 65ο λεπτό του αγώνα εναντίον της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας.

Το Ball boy της Καέν
Ο Ελ Αραμπί θεωρεί πως χρωστάει πολλά στην Καέν. Ο ίδιος
πριν από χρόνια είχε αποκαλύψει
ότι ήταν ball boy στο γήπεδό της
και είχε μεγάλο όνειρο μία μέρα να
έβρισκε θέση στο ρόστερ της. Η
πρώτη πιο μεγάλη και περήφανη
στιγμή της ζωής του ήταν όταν ως
παίκτης πια στη Γαλλία είχε δώσει
τη φανέλα του σε έναν ball boy. Ο
Ελ Αραμπί είναι προϊόν των Ακαδημιών της Καέν. Τον είχαν εντοπίσει οι scouts της στην ομάδα της
Mondeville για να βρεθεί στη 2η
ομάδα της και μετά στην πρώτη.
Στην Καέν έχει παίξει 76 ματς με
28 γκολ και 13 ασίστ και είναι πολύ δεμένος με την ομάδα.
Ο Ελ Αραμπί πριν επιλέξει την
ερασιτεχνική Mondeville απ’ όπου
η Καέν τον είχε πάρει για ένα μικρό αντίτιμο έπαιζε futsal. Ήταν
στην ομάδα Herouville-Saint-Clair
και έφτασε στο επίπεδο να χριστεί
αρχηγός στην Εθνική Γαλλίας U21!
Ήταν για τους Γάλλους ένα από τα
αστέρια της γενιάς του. Εκεί λοιπόν κλήθηκε να πάρει μία μεγάλη
απόφαση. Να συνεχίσει το futsal
σε ακόμα πιο υψηλό επίπεδο ή όχι;
Το futsal τον είχε βοηθήσει πολύ
σε πολλά σκέλη, όπως θα παραδεχθεί και ο ίδιος πιο μετά. Εν τέλει
πήρε την απόφαση να επιλέξει το
ποδόσφαιρο.
Μέσω της Καέν τον πρόσεξε η
ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του
Μαρόκου για την Εθνική. Ο Ελ Αραμπί είχε Μαροκινούς γονείς, όμως είχε εκπροσωπήσει τη Γαλλία
στο futsal. Όλα αυτά το 2008. Ο
ίδιος εξήγησε πως δεν είχε ξεχάσει τις ρίζες του και ότι ο Έρικ
Γκέρετς το 2010 τον έπεισε πως
θα γινόταν ο επόμενος Μαρουάν
Τσαμάκ. Ένας ακόμα Γαλλομαροκινός παίκτης που είχε αγωνιστεί
στην U19 της Γαλλίας στο ποδόσφαιρο όμως και μετά πήγε στην
Εθνική Μαρόκου.

Οι σκόρερ
του
Ολυμπιακού
O πίνακας με τους
πρώτους σκόρερ του
Ολυμπιακού ανά
σεζόν, σε όλες τις
διοργανώσεις
(πρωτάθλημα,
Κύπελλο, Ευρώπη):
• 2001-02
Αλεξανδρής 32
• 2002-03
Τζόρτζεβιτς 18
• 2003-04
Τζιοβάνι 24
• 2004-05
Ριβάλντο 16
• 2005-06
Τζόρτζεβιτς 17
• 2006-07
Ριβάλντο 17
• 2007-08
Κοβάσεβιτς 24
• 2008-09
Γκαλέτι 18
• 2009-10
Μήτρογλου 14
• 2010-11
Μιραλάς 14
• 2011-12
Μιραλάς 20
• 2012-13
Τζιμπούρ 22
• 2013-14
Μήτρογλου 17
• 2014-15
Μήτρογλου 19
• 2015-16
Φορτούνης 22
• 2016-17
Ιντέγε 15
• 2017-18
Ανσαριφάρντ 18
• 2018-19
Φορτούνης 17
• 2019-20
Ελ Αραμπί 27
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«Λάθος
μήνυμα»
Στην Ελλάδα η
κυβέρνηση διά του
πρωθυπουργού
αποφάσισε να
αναστείλει την
επιστροφή των
φιλάθλων στα γήπεδα
σε οποιοδήποτε
ποσοστό.
Για το θέμα ο Κ.
Μητσοτάκης δήλωσε
μόλις ανακοίνωσε την
αλλαγή στην απόφαση
πως, αν επιτρεπόταν η
είσοδος των
φιλάθλων, «θα έστελνε
το λάθος μήνυμα στους
πολίτες», εννοώντας
πως δεν είναι δυνατόν
να γίνονται lockdown
σε πόλεις και να
ανοίγουν τα γήπεδα.
Ο Λευτέρης
Αυγενάκης, όταν
κλήθηκε να σχολιάσει
το θέμα, είπε πως
«παρά τις συζητήσεις
που κάναμε με τον κ.
Χαρδαλιά και τους
λοιμωξιολόγους, ο
πρωθυπουργός πολύ
σωστά αποφάσισε να
αναβάλει το πλάνο
διότι έχουμε μία
εκτίναξη του
κορωνοϊού. Πάνω από
όλα είναι η υγεία και
είδατε πως δεν
ακούστηκαν παράπονα
και γκρίνιες από την
αθλητική κοινότητα. Με
αυτά τα πράγματα δεν
παίζεις. Πάντως η
πρόταση της SL1 είναι
πολύ κρίσιμη και μόλις
βελτιωθεί η εικόνα με
τον κορωνοϊό, θα είναι
οδηγός και για τις
υπόλοιπες αθλητικές
διοργανώσεις».

Του Μανώλη Δράκου
ρία ευρωπαϊκά παιχνίδια έδωσαν, τα τελευταία 24ωρα, οι ελληνικές ομάδες. Ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ έπαιξαν μπροστά σε άδειες εξέδρες στο «Καραϊσκάκης» και στην Τούμπα
μετά την απόφαση του Κ. Μητσοτάκη να γίνονται χωρίς θεατές οι ποδοσφαιρικοί αγώνες
στη χώρα μας.
Η ΑΕΚ έπαιξε στην Πορτογαλία
με την Μπράγκα. Η χώρα της Ιβηρικής μετρά συνολικά 101.860 επιβεβαιωμένα κρούσματα κορωνοϊού και 2.198 θανάτους. Καμία
σχέση με τα ελληνικά νούμερα.
Όμως, ο αγώνας της ΑΕΚ έγινε
με κόσμος. Η προσέλευση αρχικά
είχε αποφασιστεί από τις πορτογαλικές αρχές να είναι στο 15%, όμως επειδή τις τελευταίες ημέρες
αυξήθηκαν τα κρούσματα, η κυβέρνηση αποφάσισε να τη μειώσει
στο 7,5% της χωρητικότητας του
γηπέδου. Αρχικά η Μπράγκα θα
πουλούσε 4.500 εισιτήρια, αλλά
μετά την αύξηση των κρουσμάτων
στην Πορτογαλία αποφασίστηκε
να διαθέσει μόνο τα 2.200 εισιτήρια και να σταματήσει η πώληση για τα άλλα μισά…
Η UEFA έχει επιτρέψει στις ομάδες να χρησιμοποιούν στα ευρωπαϊκά τους παιχνίδια το 30%
της χωρητικότητας των γηπέδων
τους, εφόσον το επιτρέπουν οι υγειονομικές αρχές κάθε χώρας.
Την εβδομάδα που μας πέρασε
έγιναν στην Ευρώπη 16 παιχνίδια
για το Champions League και 24
αγώνες για το Europa League. Κάθε χώρα εφάρμοσε τις δικές της αποφάσεις για την προσέλευση του
κοινού, με αποτέλεσμα κάποια γήπεδα να είναι εντελώς άδεια και σε
κάποια να υπάρχουν θεατές. Σε ορισμένα από αυτά (Ρωσία, Ουκρανία, Γαλλία) δεν τηρήθηκαν καν οι…

Τ

Πανευρωπαϊκό αλαλούμ με την επιστροφή
των φιλάθλων στα γήπεδα

Σε Ουκρανία
και Ρωσία μέσα
στη Γαλλία
μέσα-έξω,
στην Ελλάδα έξω...
αποστάσεις μεταξύ των θεατών!
Σε Ουκρανία και Ρωσία επιτρέπεται η παρουσία φιλάθλων στα
γήπεδα, παρά το γεγονός ότι οι
δύο χώρες εξακολουθούν να μετρούν νεκρούς από τον κορωνοϊό.
Την περασμένη Τρίτη, το Ολυμπιακό στάδιο του Κιέβου ήταν
σχεδόν γεμάτο στην αναμέτρηση
της Ντιναμό με τη Γιουβέντους, ενώ φίλαθλοι υπήρχαν και στην Αγία Πετρούπολη, εκεί που η Ζενίτ
φιλοξένησε την Κλαμπ Μπριζ.
Και τα δύο ματς διεξήχθησαν με
την παρουσία κοινού. Φυσικά, δεν
ήταν κατάμεστα το Ολιμπίσκι και το
Σεντ Πέτερσμπουργκ, αλλά στα δύο
γήπεδα υπολογίζεται ότι πήγαν περισσότεροι από 20.000 θεατές.
Στη Γαλλία, συνέβη κάτι παρά-

δοξο.
Στο Παρίσι, η Παρί έπαιξε σε άδειο γήπεδο με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ενώ η Ρεν υποδέχθηκε
με (πολύ) κόσμο την Κρασνοντάρ.

Στη Γαλλία
Πριν από μερικές ημέρες ο Εμανουέλ Μακρόν, σε διάγγελμά
του προς τον γαλλικό λαό, αναγκάστηκε να επιβάλει lockdown σε
εννέα γαλλικές πόλεις. Ανάμεσά
τους, το Παρίσι και η Λιόν. Οι δύο
από τις μεγαλύτερες.
Συνολικά, τα κρούσματα από
την αρχή της πανδημίας ανέρχονται στη Γαλλία σε 930.745 και οι
θάνατοι σε 33.885.
Την περασμένη εβδομάδα τα
κρούσματα ξεπέρασαν επί δύο η-

μέρες τα 30.000.
Απ’ ό,τι φάνηκε οι φίλοι της Ρεν
πιστεύουν ότι ο ιός δεν… κολλάει
στο γήπεδό τους, γιατί στο παιχνίδι με την Κρασνοντάρ για την πρεμιέρα του Champions League ήταν ο ένας… πάνω στον άλλον!
Κανένα μέτρο.
Την ίδια ώρα, το Stade de
France στο Παρίσι ήταν άδειο και η
Παρί αγωνίστηκε κόντρα στη Γιουνάιτεντ χωρίς κόσμο στις εξέδρες,
το Roazhon Park έχει κανονικά οπαδούς της Ρεν σε ποσοστό 30%.
Ωστόσο, όπως φαίνεται μετά
το… σημερινό, η γαλλική κυβέρνηση, που έχει ανακοινώσει πως εννέα πόλεις (μαζί και το Παρίσι) είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, θα ανακαλέσει την απόφασή
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της να επιτρέψει έστω και σε αυτό
το μικρό ποσοστό να πάει στο γήπεδο με σκοπό να μην επαναληφθούν παρόμοια σκηνικά.

Στο Κίεβο
Ο ημερήσιος αριθμός θανάτων από κορωνοϊό στην Ουκρανία σημείωσε νέο ρεκόρ, φτάνοντας σήμερα
τους 141, από 113 που είχαν καταγραφεί χθες Τρίτη, ανακοίνωσε το
συμβούλιο εθνικής ασφάλειας. Παράλληλα καταγράφηκαν 6.719 νέα
κρούσματα covid-19 τις προηγούμενες 24 ώρες, ανεβάζοντας τον
συνολικό αριθμό των μολύνσεων
στη χώρα σε 315.826, ενώ οι θάνατοι ανέρχονται σε 5.927.
Ο Ουκρανός υπουργός Υγείας
Μαξίμ Στεπάνοφ προειδοποίησε
την περασμένη Τρίτη ότι ο αριθμός
των νέων ημερήσιων κρουσμάτων
κορωνοϊού ενδέχεται να ανέλθει
σε 8.000 με 10.000 τις επόμενες
εβδομάδες. Τα ημερήσια κρούσματα ξεπέρασαν τις 5.000 τον Οκτώβριο, ωθώντας την ουκρανική
κυβέρνηση να παρατείνει τα περιοριστικά μέτρα για την ανάσχεση της επιδημίας έως το τέλος του
έτους, αλλά η είσοδος στα γήπεδα
επιτρέπεται!
Ο Στεπάνοφ επεσήμανε ότι η
Ουκρανία θα υιοθετήσει πιο αυστηρά μέτρα, αν ο ημερήσιος αριθμός των κρουσμάτων φτάσει τις
11.000 με 15.000, ενώ προειδοποίησε ότι το σύστημα υγείας της
χώρας δεν θα μπορεί πλέον να αντεπεξέλθει, αν τα ημερήσια κρούσματα ξεπεράσουν τις 20.000…

Παρ’ όλα αυτά, στο παιχνίδι που
έγινε πριν από μερικές για το
Champions League στο Κίεβο μεταξύ της Ντιναμό και της Γιουβέντους θα πρέπει να βρέθηκαν περί
τους… 21.000 φιλάθλους στις εξέδρες του Ολιμπίνσκι!
Στην Αγγλία η κυβέρνηση έχει
απαγορεύσει την παρουσία θεατών στα γήπεδα και για τα παιχνίδια του πρωταθλήματος στην Πρέμιερ Λιγκ, αλλά φυσικά το ίδιο έγινε και στις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις για το Champions League
και το Europa League.
Στη Γερμανία κάθε κρατίδιο αποφασίζει ξεχωριστά. Στη Βαυαρία, όπου παίχτηκε το ματς της
Μπάγερν με την Ατλέτικο Μαδρίτης, η βαυαρική κυβέρνηση δεν επέτρεψε να κοπεί ούτε ένα εισιτήριο, ενώ πριν από ένα μήνα είχε κάνει και συστάσεις στους οπαδούς
της ομάδας να μην ταξίδευαν στον

τελικό του ευρωπαϊκού Super Cup
που έγινε στη Βουδαπέστη με τη
Σεβίλλη. Ως ένα βαθμό οι οπαδοί
της Μπάγερν πειθάρχησαν.
Την περασμένη Δευτέρα, ο πρωθυπουργός της Βαυαρίας Μάρκους Ζέντερ, μιλώντας σε εκδήλωση των Βαυαρών Χριστιανοκοινωνιστών (CSU) μέσω τηλεδιάσκεψης, προειδοποίησε ότι αν συνεχιστεί η αύξηση των κρουσμάτων με
τους ίδιους ρυθμούς οδεύουμε «με
μεγάλα βήματα» στο lockdown και
ζήτησε την υποχρεωτική και καθολική χρήση προστατευτικής μάσκας
σε όλες τις περιφέρειες της Γερμανίας που υπερβαίνουν έναν συγκεκριμένο αριθμό κρουσμάτων…
Στην Ολλανδία συνέβη επίσης
ένα παράδοξο.
Στον αγώνα του Άγιαξ με τη Λίβερπουλ για το Champions
League δεν υπήρχε άνθρωπος
στις εξέδρες του γηπέδου. Όμως

οι Ολλανδοί στα
παιχνίδια για το πρωτάθλημά τους επιτρέπουν στους θεατές να βρίσκονται στις εξέδρες των
γηπέδων!
Το οξύμωρο ποιο είναι;
Την περασμένη εβδομάδα
ολλανδικά νοσοκομεία γνωστοποίησαν ότι θα ζητήσουν τη βοήθεια γερμανικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων, αφού ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται με νέο
κορωνοϊό στη χώρα διπλασιάστηκε μέσα σε μία εβδομάδα, φτάνοντας τους 1.526.
«Πρόκειται να ζητήσουμε τη μεταφορά ασθενών σε νοσοκομεία
της Γερμανίας, ξανά», είπε στους
δημοσιογράφους ο επικεφαλής
της ένωσης ολλανδικών νοσοκομείων LNAZ.
Το πρωτάθλημα τον περασμένο Μάρτιο στην Ολλανδία διακόπηκε και δεν ξεκίνησε ποτέ ξανά.
Λίγο πριν από την έναρξη της νέας σεζόν (το καλοκαίρι) επιτράπηκε η παρουσία φιλάθλων στα γήπεδα, από την 1η Ιουλίου, με τήρηση της κοινωνικής απόστασης
του 1,5 μέτρου, κάτι που εφαρμόστηκε και στα γήπεδα της Δανίας.
Η έδρα της Μίντιλαντ στη Δανία, το MCH Arena έχει χωρητικότητα 11.500 θεατών και στον μεσοβδόμαδο αγώνα με την Αταλάντα για το Champions League
βρέθηκαν 500 φίλαθλοι στις εξέδρες. Στη Δανία ο αριθμός των ημερήσιων κρουσμάτων με κορωνοϊό είναι 300 έως 400 και μόνο
μία φορά έφτασε τα 600. Περίπου,
όπως στην Ελλάδα.
Τέλος, στην Αυστρία την αναμέτρηση της Σάλτσμπουργκ με τη Λοκομοτίβ για το Champions League
παρακολούθησαν 3.000 θεατές, ενώ λόγω της «έκρηξης» με τα κρούσματα (έφτασαν τα 1.300 σε μια
μέρα) η κυβέρνηση αποφάσισε να
μειώσει κατά 50% την προσέλευση
των θεατών στα επόμενα παιχνίδια,
κάτι που σημαίνει ότι το ανώτατο
όριο δεν θα ξεπεράσει τους 1.500
φιλάθλους.

«Λόγοι
ισονομίας»
Ο υφυπουργός
Πολιτικής Προστασίας,
Νίκος Χαρδαλιάς,
έδωσε και μια άλλη
διάσταση στην
απόφαση του
πρωθυπουργού.
Στάθηκε στο ζήτημα
της ισονομίας. Ένα
ακόμη πρόβλημα για
το άνοιγμα των
γηπέδων ήταν πως θα
άνοιγαν σε μερικές
πόλεις, ενώ σε κάποιες
άλλες θα παρέμεναν
κλειστά. Στα Γιάννινα
–για παράδειγμα– που
υπάρχει πρόβλημα, θα
ήταν εγκληματικό να
πεις στους πολίτες ότι
κλείνω την αγορά της
πόλης, αλλά θα
ανοίξω το γήπεδο… Η
πιθανότητα του
lockdown στη
Θεσσαλονίκη θα
δημιουργούσε
ανισότητες σε σχέση με
τις ομάδες της πόλης
στο πρωτάθλημα.
«Η βούληση της
κυβέρνησης ήταν σιγάσιγά να φέρει προς
συζήτηση το ζήτημα της
σταδιακής με όρους
απόλυτου σεβασμού
στη δημόσια υγεία
επαναφοράς των
φιλάθλων στα γήπεδα
της Σούπερ Λιγκ»,
τόνισε ο Ν. Χαρδαλιάς
και πρόσθεσε: «Το
ζήτημα είναι ότι από το
αρχικό πλάνο που
κατατέθηκε υπήρξε
διαβούλευση που
συνεχίστηκε έως και
χθες το πρωί, όπου
υπήρξαν ενδοιασμοί,
όχι ως προς την
πρόταση, αλλά ως προς
το ποσοστό των
φιλάθλων που θα
υπάρχουν στα γήπεδα,
που αφορά τις περιοχές
στο κίτρινο»,
υπογράμμισε.
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ΘΕΜΑ

Έρχονται
μειώσεις
από την
UEFA
Σε πρώτη φάση μπορεί
η FIFA και η UEFA να
μερίμνησαν, ώστε Ομοσπονδίες και ομάδες να
ξεπεράσουν τα προβλήματα που προκάλεσε η
πανδημία του κορωνοϊού, αλλά το μέλλον δεν
είναι ευοίωνο.
Είναι χαρακτηριστικό
ότι η UEFA θα προχωρήσει σε μείωση εσόδων των συλλόγων
που συμμετέχουν στις
διοργανώσεις της για
την επόμενη πενταετία,
σε μία προσπάθεια να
καλύψει τις ζημιές που
της προκάλεσε σε οικονομικό επίπεδο η πανδημία.
Η UEFA ενημέρωσε τις
εθνικές ομοσπονδίεςμέλη της ότι οι απώλειες από τηλεοπτικά δικαιώματα και χορηγίες
ανήλθαν σε 514 εκατ.
λίρες (περίπου 565 εκατ. ευρώ), λόγω της
καθυστέρησης και της
σύμπτυξης των τελικών
φάσεων του
Champions League και
του Europa League της
περιόδου 2019-20. Μέρος της ζημίας αυτής θα
επιμεριστεί στους συλλόγους που μετέχουν
στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αλλά αυτό
θα γίνει σε βάθος πενταετίας, προκειμένου
να μην υπάρξει απότομη «βουτιά» των εσόδων, που ήδη έχουν δεχθεί ισχυρό «χτύπημα»,
λόγω της συνεχιζόμενης διεξαγωγής αγώνων κεκλεισμένων των
θυρών ή με ελάχιστη
παρουσία φιλάθλων.

Τώρα με Μπόλονι
με βλέπω και μένα
στους ομίλους του
Champions League

Δεν ήθελε να
τον πληρώσει ο Ιβάν
To μπρος-πίσω που έκανε η διοίκηση του ΠΑΟΚ τους τελευταίους μήνες στο
θέμα του Αντελίνο Βιεϊρίνια, είναι δεδομένο πως είχε και θα έχει τις επιπτώσεις του. Αναρωτιέται κανείς για ποιον λόγο ο Ιβάν Σαββίδης δεν προχώρησε άμεσα σε νέα συμφωνία με τον Πορτογάλο, αλλά άφησε να περάσει
τόσο μεγάλο διάστημα. Η απάντηση δεν είναι άλλη από το… οικονομικό.
Ο ιδιοκτήτης του ΠΑΟΚ δεν ήθελε να ικανοποιήσει οικονομικά τον Βιεϊρίνια, ο οποίος όσο περνούσαν οι μέρες κι έβλεπε πως δεν έχει κάποια σοβαρή πρόταση, αναγκάστηκε να συνθηκολογήσει, προκειμένου να μην μπει
στη διαδικασία να κλείσει την καριέρα του σε χώρα εκτός Ευρώπης, ή σε
κάποιον μικρό σύλλογο.
Ο Βιεϊρίνια θα παραμείνει στον ΠΑΟΚ για έναν ακόμα χρόνο, έχοντας δικαίωμα συμμετοχής στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά όχι στην Ευρώπη. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που ο Πορτογάλος αποδέχτηκε μεγάλη μείωση στις αποδοχές του. Ο αρχηγός δεν θέλει να φύγει από τη Θεσσαλονίκη
και προσβλέπει να πάρει κάποιο πόστο στην αγαπημένη του ομάδα μετά την
ολοκλήρωση της καριέρας του.

Ποιον Αλέκο
του κάτω από 1,65
εννοεί ο Τζώρτζογλου;
Την περασμένη Τετάρτη λόγω έκτακτων καιρικών φαινομένων η
ΕΠΣ Ηρακλείου αποφάσισε την αναβολή όλων των προγραμματισμένων παιχνιδιών Κυπέλλου. Την ανακοίνωση κοινοποίησε
ο πρόεδρος της Ένωσης Νίκος Τζώρτζογλου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, βάζοντας τη
δική του πινελιά,
που ωστόσο προκάλεσε πολλά ερωτηματικά.
Ο
Νίκος
Τζώρτζογλου ως
άλλος
Νίκος
Χαρδαλιάς έδωσε οδηγία προς…
ναυτιλλομένους.
Η ανάρτησή
του έχει ως έξης:
«Ο Αλέκος και
γενικότερα άτομα
που είναι κάτω από
1,65 καλύτερα να
μην κυκλοφορήσουν σήμερα. Σφοδρή κακοκαιρία – Στην Κρήτη και σε όλη την
Ελλάδα: Κύπελλο ΕΠΣ Ηρακλείου: Αναβλήθηκαν όλοι οι σημερινοί
αγώνες. Πλημμύρες, καταστροφές, κατολισθήσεις, χαλάζι και κλειστοί δρόμοι. Έκλεισε το αεροδρόμιο Ηρακλείου. Μέχρι τις 4:30 το
απόγευμα, σύμφωνα με την ΥΠΑ».
Ποιον Αλέκο εννοεί ο Νίκος Τζώρζογλου; Και γιατί μιλάει
για άτομα που είναι κάτω από 1,65;
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Στις 17 Οκτωβρίου 1948 εγκαινιάζεται το γήπεδο της
Ριζούπολης, είχαν περάσει 67 χρόνια από εκείνη την ημέρα
που ο ιστορικός Απόλλων Σμύρνης έμπαινε για πρώτη
φορά στο δικό του. Έγινε φιλικό ματς μπροστά σε 10.000
θεατές με ανάμεσα στη Μικτή ομάδα των προσφυγικών
σωματείων (Απόλλων, Πανιώνιος, ΑΕΚ) και των
«γηγενών» (ΠΑΟ, ΟΣΦΠ).

Stories

Η Κολομβιανή αθλητικογράφος Έρικα Φερνάντεζ ανέβηκε
στις εκτιμήσεις του Fox Sports, όταν πόζαρε γυμνή στο
Instagram, κάνοντας τους 1,1 εκατομμύρια ακόλουθους της
να παραμιλούν και να την βλέπουν στην τηλεόραση. Με το...
καλό στα στις δικές μας. Η αισθητική στην τηλεόραση έχει,
πλέον γίνει η... δικτατορία.

Η Λίβερπουλ θέλει να φύγει ο… Γραμμένος;
Ίδιες οι επιστολές της με του Ολυμπιακού για το VAR
Πώς τα φέρνει έτσι η καριόλα η ζωή. Εκεί που πανηγυρίζανε όλοι οι Σαββιδοτέχνες ότι το VAR δεν κάνει ποτέ λάθος και το επαναλαμβάνουνε
για πλύση εγκεφάλου στα πελατάκια του, έρχεται αυτή η φάση στο ματς Έβερτον-Λίβερπουλ και δικαιώνει τον Ολυμπιακό που φωνάζει.
Και τώρα, δηλαδή, η Λίβερπουλ έχει πρόβλημα με τον… Γραμμένο της Αγγλίας και θέλει να ρίξει τη διοίκηση της αγγλικής ομοσπονδίας που
φωνάζει; Έχει πρόβλημα με τον ομοσπονδιακό προπονητή, Γκάρεθ Σάουθγκέιτ; Επιστολή στην ομοσπονδία έστειλε η Λίβερπουλ και ζητάει ενημέρωση για το πώς λειτουργεί το VAR. Τα πήραν στο κρανίο με το γκολ του Χέντερσον που ακυρώθηκε. Και ζητάνε να πληροφορηθούνε
αν το VAR λειτουργεί πράγματα τεχνολογικά, ή παρεμβαίνει ανθρώπινο χέρι. Και τι ζητάει ο Ολυμπιακός για τη φάση με τον Ελ Αραμπί στα
Γιάννινα;
Ακριβώς το ίδιο πράγμα.
Να ενημερωθεί ο κόσμος
ότι τις γραμμές του οφσάιντ τις βάζουνε άνθρωποι κι
όχι η τεχνολογία. Να παινέψουμε και τα γένια μας.
Ποιο ήταν το μοναδικό Μέσο που αποκάλυψε ότι στο
VAR παρεμβαίνει ανθρώπινο χέρι; Μόνο η «Α» και η
iapopsi.gr. Τελεία και
παύλα.
Όταν οι Σαββιδοτέχνες
και Αλαφουζοτέχνες επέμεναν ότι η τεχνολογία δεν
κάνει ποτέ λάθος, εμείς εδώ, που κάνουμε σοβαρή
δουλειά και δεν δίνουμε
και λόγο σε κανέναν, αυτό
λέγαμε. Ότι μπορεί να κάνει καμία μπαγαποντιά. Τα
ίδια λέει κι η Λίβερπουλ.
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ΑΝΑΘΕΜΑ

Ισχυρές
φωνές για
Φωτιά
Τους πίνακες του Βίτορ
Μέλο Περέιρα πήρε στα
χέρια του ο Μαρκ Κλάτενμπεργκ και με αυτούς δουλεύει στο πρωτάθλημα. Σε πέντε αγωνιστικές η εικόνα που έχει είναι ιδιαίτερα περιορισμένη, αν και δείχνει την προτίμησή του
σε κάποιους.
Το παράδοξο με τον Άγγλο αρχιδιαιτητή είναι
πως ξεχώρισε τρεις διαιτητές, οι οποίοι είναι
υποψήφιοι για τη μία
θέση διεθνή που χήρεψε μετά την αποχώρηση του Κομίνη. Και ποιους έβαλε στο κάδρο
για τον πίνακα διεθνών
διαιτητών; Τους Φωτιά,
Μανούχο και Κουμπαράκη. Πώς διαμόρφωσε
άποψη ο Κλάτενμπεργκ
για να προκρίνει τη συγκεκριμένη τριάδα; Και
πώς σε αυτήν περιέλαβε και τον Φωτιά, που
έβαλε φωτιά στο πρωτάθλημα της περασμένης σεζόν με τις διαιτησίες του;
Σίγουρα δεν θα άκουσε
την άποψη του Χούμπελ, ο οποίος μετά τα
όσα έγιναν στον περσινό αγώνα Βόλος-Ολυμπιακός 0-0, χαρακτήρισε μη αποδεκτή τη διαιτησία του Φωτιά από
την Πέλλα. Για να πάει
ο ίδιος στο Ηράκλειο
να τον δει, αγνοώντας
το ντέρμπι ΑΕΚ-ΠΑΟΚ,
σημαίνει πως υπάρχουν
ισχυρές φωνές ότι ο
Φωτιάς πρέπει να είναι
ο εκλεκτός.
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ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

top
secret
Γιώργος (Γεραπετρίτης) κερνάει, Γιώργος (Καπουτζίδης) πίνει…
484.500 ευρώ, εις υγείαν των κορόιδων
Όπως είναι γνωστό, από τον «επιτελικό» Γεραπετρίτη περνούν όλα, ειδικά
αν έχει να κάνει με το χρήμα. Με τη μορφή του κατεπείγοντος, και με απ’ ευθείας ανάθεση, η ΕΡΤ θα δώσει 484.500 ευρώ στον Γιώργο Καπουτζίδη
και την εξωτερική εταιρεία παραγωγής, για ένα μεγάλο project. Ο Καπουτζίδης θα παρουσιάσει μία εκπομπή 85 επεισοδίων στην κρατική ΕΡΤ, με αναφορά στην Ολυμπιακή Ομάδα της Ελλάδας, που θα πάρει μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο τον επόμενο χρόνο. Επαγγελματίες δημοσιογράφοι να φάνε κι οι κότες έχει η ΕΡΤ, αλλά έπρεπε να δοθεί στον Γιωργάκη
τον Καπουτζίδη. Λες και πρόκειται για κωμική σειρά. Είναι όμως και το άλλο.
Ξέρει ο «επιτελικός» τη δήλωση που είχε κάνει ο Γιωργάκης σε τηλεπαιχνίδι
στον ΣΚΑΪ: «Το Μολών Λαβέ είναι παρελθόν. Το μέλλον είναι οι μετανάστες».
Συμφωνεί μ’ αυτό ο Γεώργιος Γεραπετρίτης; Συμφωνεί; Αν συμφωνεί, να
του δώσει και περισσότερα του Γιωργάκη ο Γιώργαρος.

Kάκος:
Αόμματος με
τον ΟΦΗ,
ανοιχτομάτης
με την ΑΕΚ
Ξεπέρασε και τον…
εαυτό του ο Κάκος!
Δεν είδε πέναλτι με
τον ΟΦΗ, που το είδε
μέχρι κι ο
Κλάτενμπεργκ. Αλλά
είδε… δύο με την ΑΕΚ
που δεν υπήρχαν και
δεν διαμαρτυρήθηκαν
ούτε οι παίκτες του
ΠΑΟΚ.
Βασιλικότερους του
βασιλέως ο
Κερκυραίος που έκανε
τον… αόμματο στο ματς
της Τούμπας του ΠΑΟΚ
με τον ΟΦΗ, αλλά
ήταν… ανοιχτομάτης
στο ντέρμπι του ΟΑΚΑ,
όπου ανακάλυψε τα
δύο πέναλτι. Αυτός και
κάποιες
χρηματοδοτούμενες
σελίδες στη
Θεσσαλονίκη από τον
Ιβάν…
Μετά, θα φταίει ο
Μελισσανίδης που θα
βγει κάνα βράδυ στη
«Δίκη» για κάνα τετ-ατετ στον αέρα…

Ο Όσιμεν
τα χαιρετίσματα
στον Ρέμπε με
80 εκατ. ευρώ
Αυτό το τεράστιο παιχτρόνι που πήρε η Νάπολι, ο Βίκτορ Όσιμεν είναι «παιδί» του Όλαφ Ρέμπε. Αυτός τον ανακάλυψε στη Νιγηρία και τον πήρε στη Βόλφσμπουργκ. Γύρω
στο 1μ.90, δυνατός, μπαλαδόρος και σκόρερ.
Και ποια είναι η ιστορία του; Ο Ρέμπε τον είχε
δώσει δανεικό στη Σαρλερουά. Δεν του έκανε.
Μιλάμε για «μεγάλο μάτι» ο Όλαφ. Από τη
Σαρλερουά βρέθηκε στη Λιλ κι απ’ εκεί τον πήρε η Νάπολι. Και τώρα στέλνει τα χαιρετίσματα στον Ρέμπε που τον άφησε να φύγει. Α, πόσο πλήρωσε η Νάπολι; Κάτι παραπάνω από
80 εκατ. ευρώ.

Ο Φορτούνης έφυγε μόνος του
από το ΟΑΚΑ, θα τον διώξει ο Φαν’τ Σιπ;
Κάτι για τον Τζόνι Φαν’τ Σιπ. Λένε οι κακές γλώσσες ότι, μετά το ματς με το Κόσοβο, ο Φορτούνης έφυγε μόνος του από το
γήπεδο. Ότι μπορεί να μην έκανε και ντους.
Τελευταίος έφυγε από την προπόνηση της
τελευταίας ημέρας πριν από το ματς και
πρώτος μετά το ματς. Κι επειδή εμείς δεν
πιστεύουμε τέτοια πράγματα, καλό είναι να
μας πει ο Φαν Σιπ, τι πρόκειται να κάνει.
Να μας το διευκρινίσει. Θα τον αποκλείσει
κι αυτόν, όπως τον Σιόβα; Θα τον καλέσει
σε απολογία; Θα εισηγηθεί πρόστιμο; Τι θα
κάνει ο Τζόνι; Και το λέμε αυτό γιατί είναι
σκληρός και άτεγκτος σε θέμα πειθαρχίας.
Αφού να φανταστείτε ότι ο Λημνιός είχε
κάνει δηλώσεις στην τηλεόραση του ΟΠΑΠ
ότι ο Φαν’τ Σιπ μεταμόρφωσε προς το καλύτερο την Εθνική και του κάνανε χαβαλέ
οι κολλητοί του ότι μπορεί να βρεθεί εκτός
Εθνικής επειδή μίλησε.

Ο Παπαπέτρου
VARistas,
ο Παπαπέτρου
διαιτητής
Ο διαιτητής Κουτσιαύτης έδειξε
στην αρχή κίτρινη κάρτα στον
Μάτιτς του Ατρομήτου που
«κλάδεψε» τον Καμαρά.
Συμβουλεύτηκε το VAR κι έδειξε
την κόκκινη. Ποιος ήταν ο
VARistas; Ο Τάσος Παπαπέτρου.
Ο ίδιος ήταν διαιτητής στον
περσινό αγώνα Αστέρας
Τρίπολης-Ολυμπιακός, όταν ο
Πασαλίδης «καθάρισε» τον
Γκιγιέρμε και του έδειξε κίτρινη
κάρτα. Σχεδόν πανομοιότυπη
φάση. Και μόνο με την
παρέμβαση του VAR την έκανε
κόκκινη.

Μουρμούρες
για την
αναβάθμιση
Ντόκου
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Κίτσος
ο κοριός

Περιμένουν
οι γυναίκες
τής Ν.Δ.

Αν μας επακουμβήσουν
την υφαλοκρηπίδα οι Τούρκοι,
λες να πιάνεται και για
σεξουαλική παρενόχληση;

Ούτε λέξη για επιστροφή
στο ΠΑΣΟΚ
Η Χαριλάου Τρικούπη αποφάσισε να επαναφέρει για επικοινωνιακούς λόγους τη λέξη ΠΑΣΟΚ στη ρητορική της. Κάτι που διαπίστωσαν και οι περισσότεροι, διαβάζοντας συνέντευξη του Παύλου Χρηστίδη, όπου μεταξύ άλλων τόνισε πως «εμείς δημιουργούμε τώρα το ΠΑΣΟΚ της νέας εποχής». Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΚΙΝΑΛ μάλιστα για να μας
πείσει είπε ακόμη: «Μα είμαστε ΠΑΣΟΚ. Και είμαστε
περήφανοι για αυτό. Προσωπικά, είτε ως μέλος της ΠΑΣΠ, είτε της Νεολαίας, είτε
του Κινήματος και στα πολύ
δύσκολα χρόνια της περιόδου
2011 με 2015, πίστευα ότι οι
πολιτικές των Κυβερνήσεων
του ΠΑΣΟΚ συνέβαλαν ουσιαστικά στην αλλαγή της ζωής του Έλληνα, στη δημιουργία ευκαιριών, στην προστασία και αναβάθμιση του βιοτικού του επιπέδου, την εμβάθυνση της Δημοκρατίας, την
αξιοκρατία, τη διαφάνεια». Βέβαια απέφυγε να πει κουβέντα για το εάν γίνει η επιστροφή στο ΠΑΣΟΚ και χρησιμοποιώντας τα λάβαρα και το όνομα. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε που λέει και ο λαός μας.

«Δεν πάει άλλο με ορισμένους που είναι είτε βαρίδια είτε αόρατοι». Αυτό έλεγε σε πρόσφατη συνομιλία του συνεργάτης του
πρωθυπουργού, όταν ρωτήθηκε εάν θα γίνει ανασχηματισμός. Απλά, όπως
μαθαίνω, οι γυναίκες
βουλευτίνες της Νέας Δημοκρατίας κάθονται σε αναμμένα κάρβουνα. Διότι
δεν ξεχνούν μια παλαιότερη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι θα τοποθετήσει περισσότερες
γυναίκες στο κυβερνητικό σχήμα.

Η αναβάθμιση του Θάνου Ντόκου σε Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του πρωθυπουργού έφερε
πολλή μουρμούρα
στους κόλπους της
Ν.Δ. Κι αυτό διότι
σε κάποια συνέντευξή του σε εφημερίδα της Κύπρου
είχε εκφραστεί υπέρ
της συμφωνίας συνεκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στην
Ανατολική Μεσόγειο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, κάτι που προκάλεσε αναταραχή. Τώρα που αναβαθμίστηκε, ο Ντόκος έφερε και
μουρμούρες στην Κοινοβουλευτική
Ομάδα της Ν.Δ. Το εντυπωσιακό είναι ότι αυτές τις μουρμούρες κάποιοι
«γαλάζιοι» έσπευσαν να τις δημοσιοποιήσουν μέσω φιλικών προς την αντιπολίτευση ΜΜΕ.

Γκρίνια
Πολλή γκρίνια υπάρχει
στο υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης στην πλατεία
Βάθη. Πρωταγωνίστρια η
υφυπουργός Φωτεινή Αραμπατζή. Από τη μία υπάρχουν οι υπάλληλοι
που τρέμουν να βρεθούν
υπό τις οδηγίες της, και
από την άλλη η ίδια που
συνεχώς εκφράζει παράπονα στον προϊστάμενό
της Μάκη Βορίδη. Και όλοι είναι μία… χαρά.

Το τερμάτισε
ο Καρανίκας
Αναμφίβολα για το 2020 ο Νίκος Καρανίκας κερδίζει
τον τίτλο της ανοησίας της χρονιάς. Ο σύμβουλος στρατηγικού σχεδιασμού επί πρωθυπουργίας Τσίπρα με αφορμή την επέτειο από τη γέννηση του Όσκαρ Ουάιλντ, στις 16 Οκτωβρίου. Έτσι ο Καρανίκας μέσω
twitter ευχήθηκε χρόνια πολλά στον Ιρλανδό μυθιστοριογράφο, ποιητή και δραματουργό (εμβληματικό
του έργο «Το πορτραίτο του Ντόριαν Γκρέι»). Μόνο που
ο Όσκαρ Ουάιλντ γεννήθηκε στις 16 Οκτωβρίου του
1954 και πέθανε στις 30 Νοεμβρίου του 1900. Όπως
έγινε αντιληπτό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έγινε
πανηγύρι. Το τι του έγραψαν δεν περιγράφεται. Όμως
αυτό που μας έμεινε ήταν η ατάκα από κάποιο χρήστη
του διαδικτύου: «Πάλι καλά που έχασε ο Τσίπρας και δεν
χρειάζεται το ελληνικό κράτος να πληρώνει τον Καρανίκα
για να εύχεται χρόνια πολλά σε πεθαμένο».
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Κίτσος ο κοριός
Επανέφερε το ξεχασμένο σενάριο
Μπορεί ακόμη να χρειάζονται δύο μήνες έως ότου επικυρωθεί η απόφαση του Εκλογοδικείου για αλλαγή φρουράς στην τελευταία έδρα του ΣΥΡΙΖΑ στον Δυτικό Τομέα της Β΄
Αθηνών, όμως ο Παναγιώτης Κουρουμπλής ήδη προετοιμάζει την επιστροφή του
στην κεντρική πολιτική σκηνή. Ο πρώην υπουργός, που περιμένει να καθαρογραφεί η απόφαση για να ορκιστεί βουλευτής στη θέση του Θανάση Παπαχριστόπουλου, έχει ήδη αρχίσει τις πολιτικές παρεμβάσεις. Μάλιστα, κάποιες εξ αυτών έχουν και εσωκομματικό άρωμα, καθώς ζητά φυγή προς τα εμπρός για το κόμμα, ενώ επανέφερε στο προσκήνιο το σενάριο συμπόρευσης του ΣΥΡΙΖΑ με το ΚΙΝΑΛ, που το τελευταίο διάστημα
αρκετοί στην Κουμουνδούρου έχουν ξεχάσει. Και έχουν τους λόγους τους.

Η παγίδα της Άννας
στον Αλέξη

Οι επικριτές
Αυξάνονται οι επικριτές
του Γιώργου Γεραπετρίτη
για τη δήλωσή του που
καθόρισε την κόκκινη
γραμμή της χώρας στα έξι ναυτικά μίλια. Και δεν
μιλάμε μόνο από την αντιπολίτευση, όπου το
πιο αιχμηρό σχόλιο έγινε από τον Ανδρέα Λοβέρδο «καλύτερα να σιωπάς αν δεν γνωρίζεις».
Πυρ και μανία μαθαίνω
είναι και ο Άγγελος Συρίγος και ο Ευριπίδης
Στυλιανίδης.

Μπέρδεψαν
τον Πικραμμένο
με τον Μπάιντεν

Ικανοποίησε
πως γνωστοποίησε η Άννα Διαμαντοπούλου, θα συναντηθεί
με τους πολιτικούς αρχηγούς και με τους πρώην πρωθυπουργούς για να τους ενημερώσει για την υποψηφιότητά της και να
ζητήσει την αρωγή τους, καθώς επιθυμεί να δώσει εθνικό τόνο στη
μάχη για τη γραμματεία του ΟΟΣΑ. Αναμφίβολα η πιο ενδιαφέρουσα
όλων των συναντήσεων θα είναι με τον Αλέξη Τσίπρα.
Η Άννα Διαμαντοπούλου δεν ξεχνά το μπούλινγκ που είχε υποστεί την εποχή που ήταν υπουργός από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τον ίδιο
τον Αλέξη Τσίπρα. Γι’ αυτό και επιθυμεί να τον εκθέσει. Ή πιο σωστά
να τον παγιδεύσει, εάν ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης αποδεχθεί το αίτημα της κας Διαμαντοπούλου για συνάντηση.
Εάν δεν της παράσχει υποστήριξη, τότε η κυβέρνηση και όλες οι
πολιτικές δυνάμεις θα μπορούν να κατηγορήσουν τον ΣΥΡΙΖΑ για αντεθνική συμπεριφορά.
Εάν τώρα ο Τσίπρας ανακοινώσει ότι θα τη στηρίξει θα είναι μία έμπρακτη συγγνώμη για τα όσα έχουν πει ο ίδιος και οι συνεργάτες του
κατά της πρώην υπουργού και πρώην Επιτρόπου.
Οπότε αρκετοί στο επιτελείο του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ τον συμβουλεύουν να μην αποδεχτεί το αίτημα για συνάντηση. Όμως οι «σημιτικοί» διαφωνούν.
Εδώ ισχύει το «η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο», και ο Αλέξης Τσίπρας ήδη βρίσκεται σε δύσκολη θέση.

Ό

Πριν από καιρό ο Ανδρέας Ξάνθος είχε προκαλέσει εσωκομματικούς
κραδασμούς όταν είχε
πει «κι εμείς τον Τσιόδρα
θα επιλέγαμε». Ήταν τότε
που στην Κουμουνδούρου κατηγορούσαν τον
εξαίρετο επιστήμονα.
Ο πρώην υπουργός
Υγείας τελευταία έχει
ανεβάσει τους τόνους,
ικανοποιώντας και τους
Πολάκηδες.

Ένα περιστατικό που θα έχει να θυμάται για
χρόνια ο Παναγιώτης Πικραμμένος συνέβη
όταν βρέθηκε στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης
για να εκφωνήσει τον πανηγυρικό στην τελετή
που πραγματοποιήθηκε για την επέτειο της Απελευθέρωσης των Αθηνών από τους Ναζί.
Λίγο μετά την ομιλία του, κατά την αποχώρησή του και την πορεία του προς το αυτοκίνητό του που ήταν παρκαρισμένο λίγο πιο κάτω,
Αμερικανοί τουρίστες που βρέθηκαν στον χώρο και είδαν τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης
συνοδευόμενο από τους άνδρες της ασφάλειάς του, ακούστηκαν να αναρωτιούνται φωναχτά «Is this Joe Baiden;».
Κοντολογίς, μπέρδεψαν τον Έλληνα αντιπρόεδρο της κυβέρνησης με τον υποψήφιο
Πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, προκαλώντας, όπως ήταν φυσικό, τα γέλια τόσο του Παναγιώτη Πικραμμένου, όσο και του επιτελείου του…
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Το σκέφτεται ο Ανδρέας για την υποψηφιότητα
Η απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη να στηρίξει την Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία
θα είναι υποψήφια για τη γενική γραμματεία του ΟΟΣΑ, άναψε φωτιές στο ΚΙΝΑΛ. Ή, πιο
σωστά, αποτέλεσε την εύφλεκτη ύλη και απλά ο Ανδρέας Λοβέρδος με μία ανάρτησή του ήταν αυτός που έβαλε τη φωτιά. Όλοι κατάλαβαν ότι το σχόλιο του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του ΚΙΝΑΛ είχε ξεκάθαρα εσωκομματική στόχευση. Άλλωστε, στους παροικούντες τη Χαριλάου Τρικούπη είναι γνωστό πως αρκετοί συνομιλητές τού πρώην υπουργού, του
εισηγούνται να διεκδικήσει την ηγεσία του φορέα της Κεντροαριστεράς. Μπορεί ο ίδιος να
μην έχει λάβει κάποια οριστική απόφαση, όμως φαίνεται να έχει αρκετές διαφωνίες με τον
τρόπο που λειτουργεί σήμερα το ΚΙΝΑΛ. Τόσες, που είναι αρκετές ώστε να τον ωθήσουν σε
μία τέτοια ενέργεια. Επίσης, οι ίδιοι άνθρωποι αναφέρουν ότι μια πιθανή υποψηφιότητά του
θα αποτελεί και την προσωπική πολιτική απάντησή του, όταν πλέον θα πάψει και τυπικά η όποια συσχέτιση του ονόματός του με την υπόθεση Novartis – την οποία ο ίδιος καταγγέλλει
ως πλεκτάνη, μιλώντας ανοιχτά για σχέδιο εξόντωσής του από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Άλλος ευθύνεται,
άλλον κατηγορεί ο Παππάς
Το να πει ψέματα κάποιος ΣΥΡΙΖΑίος δεν αποτελεί είδηση.
Απλά ορισμένες φορές δεν
σκέφτονται ότι σε χρόνο ρεκόρ
μπορεί και να γίνουν ρόμπα.
Όπως ο Νίκος Παππάς, ο οποίος κατηγόρησε τον Κώστα Καραμανλή, ότι ακύρωσε τον διαγωνισμό για την προμήθεια
750 λεωφορείων σε Αθήνα και
Θεσσαλονίκη, αφήνοντας έτσι
να εννοηθεί πως ευθύνεται για
την κατάσταση στις αστικές
συγκοινωνίες. Η αλήθεια είναι
πως ο διαγωνισμός ακυρώθηκε. Μόνο που δεν ακυρώθηκε από την κυβέρνηση και τον υπουργό Υποδομών και
Μεταφορών, αλλά από την Ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. Και ακυρώθηκε με σαφέστατες αιχμές, αφού μεταξύ άλλων έθετε και θέμα
προδιαγραφών που είχαν τεθεί και προκαλούσαν μείωση του ανταγωνισμού μεταξύ των εταιρειών, καθώς και ερωτήματα που αφορούν στη χρηματοδότηση της
διαδικασίας. Τώρα θα φταίει ο υπουργός να πιάσει στο στόμα του και τον πατέρα
του Νίκου Παππά (τον Στέλιο) και να τον ξετινάξει που φέρει ευθύνη (ως πρόεδρος
του ΟΑΣΘ) για την ακυρότητα του διαγωνισμού;

Για τα έργα του ως δήμαρχος…
Στην Καρδίτσα προσπαθούν σιγά-σιγά να επουλώσουν τις πληγές
τους και ήδη οι κάτοικοι άρχισαν να γκρινιάζουν για πολλά και διάφορα. Τώρα δεν είναι λίγοι που έχουν παράπονα από τον νεόκοπο
βουλευτή της Ν.Δ. του νομού Καρδίτσας Γιώργο Κώτσο, για τον οποίο λένε ότι είναι πολύ χαλαρός.
Και οι γκρίνιες που υπάρχουν επειδή ο συγκεκριμένος βουλευτής
στο παρελθόν ήταν αυτοδιοικητικός.
Μάλιστα, στο Μουζάκι τού χρεώνουν ότι οι υποδομές που κατασκευάστηκαν επί θητείας του, ως δήμαρχος Αργιθέας το 1998 και από το 2002 μέχρι το 2014 δήμαρχος Μουζακίου. Ας μην λησμονούμε ότι στο Μουζάκι «εξαφανίστηκε» το Κέντρο Υγείας.

Ο... λογογράφος και
η Κρουέλα της γραμματείας
Απόδημου Ελληνισμού
Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Διπλωματίας και Αποδήμου Ελληνισμού, ο καθηγητής Γιάννης Χρυσουλάκης, μαθαίνω ότι λέει δεξιά κι αριστερά ότι αυτός γράφει τους λόγους
του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν το γνωρίζω αυτό. Απλά γνωρίζω ότι επί υπουργίας Μητσοτάκη στο Διοικητικής
Μεταρρύθμισης διετέλεσε πρόεδρος
του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο της
συμφωνίας Ν.Δ.-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜ.ΑΡ. το περίφημο 4-2-1.
Και ήταν πρόταση του Κώστα Σκανδαλίδη (ως ΠΑΣΟΚος και με καταγωγή από την Κω). Απευθύνθηκα στο
Μαξίμου, όπου μου είπαν ότι μόνο τον Γιάννη Βλαστάρη γνωρίζουν ως λογογράφο του πρωθυπουργού. Επίσης έμαθα ότι μία συνεργάτιδα του κ. Χρυσουλάκη,
την κ. Αντιγόνη Μακρή (συγνώμη εάν κάνω λάθος στο
όνομα) την φοβούνται όλοι οι υπάλληλοι της γραμματείας. Γιατί άραγε; Η Κρουέλα Ντεβίλ-η μάγισσα από
τα 101 σκυλιά της Δαλματίας, είναι;

Χτυπούν το κεφάλι τους
με τον Ζουράρι
Κόντεψαν να πάθουν εγκεφαλικό, όπως μαθαίνω, στα υψηλά
πατώματα της Κουμουνδούρου
με τις δηλώσεις του Κώστα Ζουράρι, ο οποίος όταν κλήθηκε να
απαντήσει για την εσωκομματική
κατάσταση του ΣΥΡΙΖΑ τους άφησε σύξυλους: «Εγώ αυτά τα παρακολουθώ ως συνεργαζόμενος. Δεν είμαι μέλος του
ΣΥΡΙΖΑ. Και επιπλέον, αυτά είναι άνευ σημασίας. Δεν
το έχετε αντιληφθεί ότι καμία σημασία δεν έχει; Θα
αλλάξει (σ.σ. η ηγεσία στον ΣΥΡΙΖΑ). Ε, και; Αυτά αλλάζουν. Κάποτε και ο Παπανδρέου αρρώστησε και τον
άλλαξαν, πήγε ο Σημίτης μετά. Αυτά είναι δευτερεύοντα στην πολιτική». Και όπως λέει και ο λαός μας, «από μικρό και από τρελό μαθαίνεις την αλήθεια». Και από ό,τι ξέρω, ο κ. Ζουράρις δεν είναι μικρός στην ηλικία. Απλά στην Κουμουνδούρου χτυπούν το κεφάλι τους στον τοίχο για τις συνεργασίες τους.
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Καταγγελίες για σπατάλη
από τον Καρχιμάκη
Για «πάρτι σπατάλης που συνεχίζεται» μιλά ο Μιχάλης Καρχιμάκης, πρώην υπουργός
του ΠΑΣΟΚ και νυν στέλεχος του Κινήματος Αλλαγής, καταλογίζοντας στην κυβέρνηση
προκλητικές και αχρείαστες δαπάνες. Ειδικότερα, μιλώντας για αναθέσεις από το ΤΑΙΠΕΔ, ο πρώην υπουργός αναφέρει ποσά 800.000 ευρώ για νομικό και 1.850.000 ευρώ
για τεχνικό σύμβουλο αντίστοιχα, σχολιάζοντας ότι «το πάρτι της σπατάλης και των αχρείαστων δαπανών συνεχίζεται και προκαλεί όσους δοκιμάζονται». Μάλιστα, ο Καρχιμάκης
κάνει λόγο για «φαγανερά του δημοσίου χρήματος». Ας μην ξεχνάμε ότι ο κ. Καρχιμάκης
όποτε το ΠΑΣΟΚ ήταν στην αντιπολίτευση ήταν χωμένος μέσα σε ντάνες από φακέλους στο γραφείο τεκμηρίωσης σκανδάλων της Χαριλάου Τρικούπη. Όμως οι εποχές άλλαξαν και ως φαίνεται τέτοιες καταγγελίες δεν τον βοηθούν.

Εμμονή έχουν πάθει με
τον Στουρνάρα στον ΣΥΡΙΖΑ
Τελικά, η εμμονή του ΣΥΡΙΖΑ
με τον Γιάννη Στουρνάρα
δεν έχει προηγούμενο. Θυμίζει πλέον το ανέκδοτο με την
coca-cola που πάει με όλα.
Το τελευταίο διάστημα η
«Αυγή» τα χώνει στην κυβέρνηση για τη φυγή της «Πίτσος» στην Τουρκία, παρά το
γεγονός ότι η απόφαση πάρθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ το 2018.
Κάτι που παραλήφθηκε από
το ρεπορτάζ της εφημερίδας.
Όπως επίσης λησμόνησαν
τον δήμαρχο Ελευσίνας το
2011 που έκανε αγώνα να διώξει την «Πίτσος» και όλη την Κουμουνδούρου να
στρατεύεται πίσω του. Αυτή είναι η αλήθεια. Όμως κατά την «Αυγή» ευθύνεται ο
Στουρνάρας, διότι το 2010 ήρθε, λέει, σε εξωδικαστικό συμβιβασμό με τη Siemens.
Μόνο που ο Στουρνάρας δεν ήταν υπουργός Οικονομικών το 2010. Ήταν στον ΙΟΒΕ. Το ρεπορτάζ καταγράφει ότι η Siemens υποχρεώθηκε να καταβάλει στο ελληνικό Δημόσιο 170 εκατ., τα οποία εισπράχθηκαν το 2017, επί υπουργίας Τσακαλώτου. Φυσικά, στο ρεπορτάζ ακόμη ψάχνουμε να βρούμε πού ευθύνεται ο Στουρνάρας. Μάλλον κατά την «Αυγή» ο Στουρνάρας φταίει για όλα. Σε λίγο από τον
ΣΥΡΙΖΑ είναι ικανοί να του φορτώσουν και το προπατορικό αμάρτημα.

Η παλικαρίσια φυλακή του Γαβαλά
Τα όσα είπαν οι χρυσαυγίτες για να έχουν ελαφρυντικά στις ποινές
τους, αλλά και να για να λάβουν αναστολή μέχρι το Εφετείο τρέλαναν
ακόμη και τους πιο φανατικούς οπαδούς τους. Οπότε λογικά κάποιοι
θυμήθηκαν και έγραψαν στο διαδίκτυο ότι «τελικά μόνο ο Λάκης Γαβαλάς έκανε παλικαρίσια φυλακή». Και οι περισσότεροι θυμήθηκαν ότι
ο Γαβαλάς έμεινε στη φυλακή για οικονομικά εγκλήματα και δεν κατηγορήθηκε ως εγκληματική οργάνωση. Μάλιστα, θυμήθηκαν ότι από
την πρώτη ημέρα ο μόδιστρος έλεγε «πάρτε την κινητή περιουσία μου για
να εξοφλήσω τα χρέη μου». Αλλά λόγω γραφειοκρατίας αυτό δεν ήταν
εύκολο κι έμεινε στον Κορυδαλλό.

H ίωση της Νοβαρτίτιδας
χτύπησε τους ευρωβουλευτές
του ΣΥΡΙΖΑ
Ο Ευγένιος Ιονέσκο θεωρείται ένας από τους πλέον επιφανείς συγγραφείς του «Θεάτρου του Παραλόγου»,
μαζί με τον Σάμιουελ Μπέκετ, τον Ζαν Ζενέ και τον Άρθουρ Αντάμοβ. Ο Ιονέσκο στον «Ρινόκερο» παρατηρεί
τους φίλους του να προσβάλλονται από τον ιό της «ρινοκερίτιδας» και να μεταμορφώνονται σε ρινόκεροι.
Προφανώς και οι φίλοι μου, οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, έχουν κάποια παρόμοια ίωση. Απλά έχει άλλο όνομα και λέγεται «Νοβαρτίτιδα». Και μεταμορφώνονται σε χάπια, αλοιφές, ενέσεις, σιρόπια και σε οτιδήποτε άλλο φαρμακευτικό υλικό. Πώς αλλιώς μπορείς
να εξηγήσεις ότι ο Στέλιος Κούλογλου έστησε ένα ολόκληρο πανηγύρι στο Ευρωκοινοβούλιο και βράβευσε
τους «Μάξιμο Σαράφη» και «Αικατερίνη Κελέση», τους
δύο κουκουλοφόρους μάρτυρες. Γενικά δεν το έχω με
αυτές τις τιμητικές διακρίσεις, αλλά ακόμη προσπαθώ
να καταλάβω σε τι βοήθησαν οι μαρτυρίες αυτών των
δύο κουκουλοφόρων. Με τις μαρτυρίες τους μπήκε κάποιος πολιτικός φυλακή και δεν το ξέρω; Όχι φυσικά,
γιατί οι μάρτυρες κατέθεσαν ανοησίες, δίχως κανένα
στοιχείο. Και δεν το λέμε εμείς, αλλά η Εισαγγελία Διαφθοράς. Άρα, για ποιον λόγο βραβεύθηκαν; Το πιθανότερο είναι ότι επειδή βοήθησαν τον
ΣΥΡΙΖΑ να φύγει από τη διακυβέρνηση
της χώρας. Οπότε, κανονικά έπρεπε να
βραβευθούν από άλλο κόμμα. Μάλλον
τα έμπλεξε ο Κούλογλου, ή θέλησε να
τρολάρει τον Τσίπρα.
Πάντως, κάποιο πουλάκι μού σιγοψιθύρισε ότι σύντομα οι μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος θα κληθούν από
τον ανακριτή με βάση τις μηνύσεις
που έχουν καταθέσει οι πολιτικοί που
ενεπλάκησαν σε αυτή τη σκευωρία
της Novartis. Οπότε στον ΣΥΡΙΖΑ φοβούνται ότι σύντομα θα αποκαλυφθεί
ότι τους δύο κουκουλοφόρος τους
γνώριζαν και ο Παπαγγελόπουλος και το τότε Μαξίμου. Οπότε με τη βράβευση αναζητούν αφήγημα. Για
να μπορούν εν συνεχεία να ισχυρίζονται ότι δεν μπορεί
να ασκούνται διώξεις κατά των κουκουλοφόρων ψευδομαρτύρων, αφού έχουν βραβευτεί δήθεν από το Ευρωκοινοβούλιο. Η αλήθεια βέβαια δεν είναι ότι βραβεύθηκαν από το Ευρωκοινοβούλιο. Ήταν μία βράβευση από τους ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και κάλεσαν
και κάποιους άλλους βουλευτές από αριστερά κόμματα
απλά να βραβευθούν.
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Προ ολίγων ημερών ο εμπνευσμένος σκιτσογράφος Ανδρέας Πετρουλάκης έστειλε ένα βαθύτατο
πολιτικό μήνυμα με ένα
σκίτσο του που είχε δημοσιευθεί στην «Καθημερινή». Στο σκίτσο απεικονίζονταν σε ένα μπαλκόνι η
Φώφη Γεννηματά να μιλά
με έναν συνεργάτη της και
να του λέει «τελικά κλείσαμε το κόμμα, αξιοποιήσαμε
το πραγματικό ταλέντο μας
και θησαυρίσαμε».
Του Μιχάλη Κωτσάκου

A

υτά τα έλεγε η κα
Γεννηματά, ενώ
στο μπαλκόνι δέσποζαν δύο ταμπέλες. Η μία έγραφε
«ΚΙΝΑΛ-ΙΕΚ Πολιτικών Στελεχών»
και η άλλη «Σίγουρη Επαγγελματική
Αποκατάσταση».
Και μπορεί το χιούμορ του Ανδρέα Πετρουλάκη να πίκρανε την
ηγετική ομάδα του Κινήματος Αλλαγής, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα που βιώνουν όλοι οι κατοικοεδρεύοντες στη Χαριλάου Τρικούπη. Βλέπουν τα στελέχη του
πρώην ΠΑΣΟΚ να αξιοποιούνται,
είτε στην κυβέρνηση Μητσοτάκη,
είτε να παίρνουν ρόλους δίπλα
στον Αλέξη Τσίπρα στον ΣΥΡΙΖΑ.
Και την ίδια ώρα το ΚΙΝΑΛ δίνει
σκληρή μάχη με το ΚΚΕ για την 3η
θέση με ποσοστά λίγο πάνω του
5%. Κι όλα αυτά, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ
βρίσκεται σε αποδρομή.
Ταυτόχρονα αυξάνονται οι υποστηρικτές της επιστροφής στο
ΠΑΣΟΚ. Και δεν μιλάμε μόνο για
τον απλό κόσμο, αλλά ακόμη και
στελέχη που συμφώνησαν στο να
τεθεί στην άκρη το ιστορικό ΠΑΣΟΚ στο συνέδριο του περασμένου Νοεμβρίου. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα πως θα έχει ρεύμα ο Παύλος Γερουλάνος, ο οποίος ήταν ο πρώτος που επεσήμανε το λάθος να τεθεί στο περιθώριο το brand name ΠΑΣΟΚ.
Διότι όπως λένε οι νοσταλγοί του
ΠΑΣΟΚ, «το ΚΙΝΑΛ δεν υπάρχει,
είναι ένα τεχνητό κατασκεύασμα».
Το χειρότερο, όμως, για την ηγετική ομάδα του ΚΙΝΑΛ είναι ότι
ακόμη και πριν από λίγες εβδομάδες που είχε κερδίσει πόντους –αναδεικνύοντας ότι ακόμη διαθέτει
αντανακλαστικά μεγάλου κόμματος– κατάφερε να χύσει την καρδάρα με το γάλα. Λόγω της στάσης
του ΚΙΝΑΛ εν μέσω της πανδημίας, οι διαθέσεις των ψηφοφόρων της κεντροαριστεράς έχουν
μεταστραφεί. Αυτοί που ένιωσαν
προδομένοι από την προσφυγή
στα μνημόνια και πήγαν στον ΣΥΡΙΖΑ, έχουν αρχίσει να αντιμετωπίζουν με συμπάθεια τις προτάσεις
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• Οι πρόωρες ανακοινώσεις των υποψηφιοτήτων
για την ηγεσία του ΚΙΝ.ΑΛ. ανοίγουν την πόρτα της
εσωστρέφειας στο Κίνημα, με απρόβλεπτες συνέπειες
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σαν με το να ανακοινώσουν τις υποψηφιότητές τους να κλείσουν
τον δρόμο σε όποιον άλλο επιθυμεί να είναι υποψήφιος. Να τρομάξει κάποιος από την ενδεχόμενη πόλωση.

Τα δάνεια

Φ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ –
Ν. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ

Κούρασαν τον
κόσμο τους…
του ΚΙΝΑΛ. Μέχρι εκεί όμως. Με
βάση τις δημοσκοπήσεις δεν φαίνεται να επιστρέφουν. Τουναντίον
κάποιοι που κινούνται στον χώρο
της κεντροαριστεράς, δεν δείχνουν φοβισμένοι στο να κάνουν
το άλμα από τον ΣΥΡΙΖΑ στη Ν.Δ.
του Κυριάκου Μητσοτάκη, ειδικά μετά τις μεταγραφές που έχει
κάνει ο πρωθυπουργός.
Όπως λένε βουλευτές του ΚΙΝΑΛ, που δεν έχουν καμία αντίρρηση της επιστροφής στο
ΠΑΣΟΚ «βλέπουμε τον κόσμο μας
να απεγκλωβίζεται από τις αυταπάτες
του κ. Τσίπρα, αλλά ακόμη είναι διστακτικός να επιστρέψει». Και αυτό παρόλο που το ΚΙΝΑΛ δείχνει
ώριμο κόμμα όσον αφορά την
κοινοβουλευτική του δραστηριότητα. Η Κ.Ο. του ομάδα δουλεύει
πραγματικά. Δεν αρκείται να καταγγέλλει, αλλά παράλληλα παρουσιάζει προτάσεις νόμων, επεξεργασμένες, και κατά το μάλλον
ή ήττον τεκμηριωμένες. Κάποιες
εξ αυτών υιοθετεί η κυβέρνηση.

Τα λάθη συνεχίζονται
Πλέον αποδεικνύεται περίτρανα
ότι η κα Γεννηματά έκανε λάθος
που έβαλε το ΠΑΣΟΚ στο χρονοντούλαπο. Κι ήταν μεγάλο λάθος,
διότι μπορεί οι ψηφοφόροι που
είχαν ερωτική σχέση με το κόμμα τους να ένιωσαν προδομένοι
για το πρώτο μνημόνιο, για τη συμπόρευση με τη Ν.Δ. (στη συγκυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου),
αλλά και για όσα αποκαλύφθηκαν για ρεμούλες στελεχών του
Κινήματος, όμως στην μνήμη
τους έχουν πολλές ωραίες αναμνήσεις για τη ζωή τους. Κι αυτό
βίαια η κα Γεννηματά προσπάθησε να το σβήσει. Δίχως επιτυ-

χία, καθώς το ΠΑΣΟΚ το αναπολούν όχι μόνο οι οπαδοί του και
πρώην ψηφοφόροι του, αλλά και
οι αντίπαλοί του, παρά το γεγονός ότι έχουν πέσει πάνω σαν τα
κοράκια να αρπάξουν ό,τι μπορούν από την περιουσία του.

Οι χαμηλές πτήσεις

του Κινήματος
Αλλαγής κάνουν
επιτακτική την ανάγκη
να επιστρέψουν στα
σύμβολα του
παρελθόντος, αλλά με
νέο οδηγό και νέα
ηγετική ομάδα

Την ίδια ώρα το ΚΙΝΑΛ εισήλθε επισήμως σε φάση περιδίνησης. Η βιασύνη, τόσο της Φώφης
Γεννηματά να ανακοινώσει την υποψηφιότητά της για τις εσωκομματικές εκλογές που προβλέπονται
από το καταστατικό για το φθινόπωρο του 2021, όσο και του Νίκου Ανδρουλάκη να απαντήσει,
το μόνο που επιτυγχάνουν είναι να
προκαλέσουν μεγαλύτερη εσωστρέφεια. Διότι όλοι κατανοούν ότι τα δύο στρατόπεδα ακόμη και εάν συμφωνήσουν για ήρεμες διαδικασίες, είναι σίγουρο ότι θα ξεφύγουν με μία προεκλογική εκστρατεία σχεδόν 12 μηνών.
Εκτός και εάν η κα Γεννηματά
και ο κ. Ανδρουλάκης αποφάσι-

Η κα Γεννηματά και οι συνεργάτες
της έχουν πει για τα δάνεια του ΠΑΣΟΚ ότι θα πληρωθούν. «Δεν είμαστε μπαταχτσήδες» ήταν η έκφραση. Όμως το ΠΑΣΟΚ δεν είναι στη
Βουλή, άρα δεν θα δικαιούται οικονομική χρηματοδότηση. Από την
ισχνή, λόγω μικρού κοινοβουλευτικού ποσοστού, χρηματοδότηση
του ΚΙΝΑΛ, ένα μέρος πηγαίνει
στην αποπληρωμή των δανείων
του ΠΑΣΟΚ. Άρα, πολύ εύκολα
μπορεί να γίνει και η επιστροφή στο
ιστορικό όνομα. Απλά δεν μπορεί
να γίνει η επιστροφή στο ΠΑΣΟΚ
ούτε με την κα Γεννηματά, ούτε με
τον κ. Ανδρουλάκη, ούτε ίσως και
με τον κ. Γερουλάνο, ο οποίος ήταν ο πρώτος που έριξε την ιδέα για
επιστροφή στο ΠΑΣΟΚ. Ο κόσμος
έχει κουραστεί να τους βλέπει τόσα
χρόνια, παρά το γεγονός ότι είναι
σαφώς νεότεροι από άλλους που εξακολουθούν να κάθονται πρώτο
τραπέζι πίστα. Πόσα χρόνια να αντέξει ένας ψηφοφόρος να βλέπει
τον Χρήστο Πρωτόπαπα; Πόσα
χρόνια να βλέπει τον Κώστα Σκανδαλίδη ή τον Ανδρέα Λοβέρδο;
Και δεν μιλάμε να αποσυρθούν από
την πολιτική. Τουναντίον αφού ψηφίζονται να συνεχίζουν να μετέχουν
των κοινοβουλευτικών πραγμάτων.
Απλά να αφήσουν τις πρώτες σειρές των καθισμάτων στο κόμμα στη
νεότερη γενιά.
Και όταν μιλάμε για νέους, ακόμη πιο μικρούς ηλικιακά από
ό,τι η κα Γεννηματά και ο κ. Ανδρουλάκης. Άνθρωποι που θα
σηματοδοτήσουν αυτό που υποστήριξε ο εκπρόσωπος Τύπου
του ΚΙΝΑΛ, Παύλος Χρηστίδης, ότι «φτιάχνουμε το ΠΑΣΟΚ
του μέλλοντος». Όντως το ΠΑΣΟΚ
του μέλλοντος θα κρατήσει μόνο
το όνομα και τα χρέη, για να αποδείξουν στην κοινωνία ότι δεν είναι μπαταχτσήδες. Και αυτοί οι
νέοι άνθρωποι θα σηματοδοτήσουν το πέρασμα σε άλλη εποχή.
Όπου το κόμμα έχει περάσει από
τη βάσανο της αυτοκάθαρσης, αναγνώρισε τα λάθη του, τιμωρήθηκε πολύ σκληρά, αλλά εξακολουθεί να παραμένει ελπίδα των
κεντροαριστερών ψηφοφόρων.
Διαφορετικά, εάν οι πρωτοκλασάτοι επιμείνουν σε αυτό τον
άχαρο διαγκωνισμό, τότε καλό
είναι να σκεφθούν τη γελοιογραφία του Ανδρέα Πετρουλάκη
και να ιδρύσουν ένα ΙΕΚ για Πολιτικά Στελέχη. Σίγουρα θα εξελιχθούν στο καλύτερο ιδιωτικό πανεπιστήμιο και με τα χρήματα
που θα κερδίζουν θα αποπληρώνουν τα χρέη του παρελθόντος.
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• Φωτιές ανάβει η «διακήρυξη» 3 επιστημόνων των πανεπιστημίων
του Χάρβαρντ, της Οξφόρδης και του Στάνφορντ για τη στρατηγική
της συλλογικής ανοσίας ως μέσο καταπολέμησης της πανδημίας

COVID-19
Διαφωνούν οι επιστήμονες
για την ανοσία της αγέλης
Αντιμέτωπους με μια νέα πραγματικότητα έφερε τους
επιστήμονες, τις πολιτικές ηγεσίες και τους πολίτες η
«γέννηση» και η επέλαση του κορωνοϊού στις τοπικές
κοινωνίες ανά τον κόσμο. Ακόμη και σε επίπεδο ορολογίας, λέξεις όπως «κρούσματα», «ασυμπτωματικοί»,
«rapid test» έγιναν μέρος των καθημερινών μας συζητήσεων. Καμιά τους, όμως, δεν έχει προκαλέσει τέτοια
διχογνωμία όσο η έννοια της «ανοσίας της αγέλης».

Η

«ανοσία της αγέλης» δεν είναι τίποτα περισσότερο
από την προστασία που αποκτά ένας ικανός αριθμός του ανθρώπινου πληθυσμού που έχει νοσήσει και έχει αναρρώσει από μία
μεταδοτική ασθένεια, έχοντας αποκτήσει σχετικά αντισώματα και
διακόπτοντας την αλυσίδα μετάδοσης της ίδιας ασθένειας σε
δεύτερο χρόνο.
Πρόκειται επί της ουσίας για
τη φυσική διαδικασία ανοσοποίησης που επιτυγχάνεται με τους
εμβολιασμούς, με τη διαφορά ότι
ελλείψει εμβολίου κατά της νόσου COVID- 19 που προκαλεί ο
κορωνοϊός SARS-coV-2, η δημόσια συζήτηση εστιάζεται όχι μόνο
στην αποτελεσματικότητά της αλλά και στο ηθικό υπόβαθρό της
ως επιλογή υγειονομικής αντιμετώπισης της πανδημίας.

Οι πρώτοι «διδάξαντες»
–Βρετανοί και Σουηδοί–
και η Διακήρυξη
του Μπάρινγκτον
Κατά τη διάρκεια του πρώτου κύματος της πανδημίας, η Σουηδία
ήταν η χώρα που de facto (αν κι
όχι με επίσημη δήλωση) υιοθέτησε μέχρις ενός βαθμού την αμ-

φιλεγόμενη –στην περίπτωση
του κορωνοϊού– πρακτική της «ανοσίας της αγέλης».
Ωστόσο, η εν λόγω υγειονομική επιλογή αντιμετώπισης της
πανδημίας έγινε ξανά επίκαιρη
την περασμένη εβδομάδα εξαιτίας της «Μεγάλης Διακήρυξης
του Μπάρινγκτον» (Great Bar rington Declaration). Πρόκειται
για την «ετυμηγορία» που φέρει
τις υπογραφές του καθηγητή Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο του

Χάρβαρντ, Μάρτιν Κούλντορφ,
της καθηγήτριας Θεωρητικής Επιδημιολογίας στο Πανεπιστήμιο
της Οξφόρδης, Σουνέτρα Γκούπτα, και του καθηγητή Ιατρικής
στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ, Τζέι
Μπατατσάρια, και σύμφωνα με
αυτή τα περιοριστικά μέτρα είχαν
«καταστροφικές επιπτώσεις» στη δημόσια υγεία. Μάλιστα, οι τρεις επιστήμονες εμμένουν στην άποψη ότι η «ανοσία της αγέλης» μπορεί να είναι αποτελεσματική στην
περίπτωση του κορωνοϊού, επιτυγχάνοντας και την προστασία
των ευπαθών ομάδων αλλά και
την επιστροφή των λιγότερο ευάλωτων πολιτών στην οικονομική
και κοινωνική κανονικότητα.
Στη land page που έχει δημιουργηθεί στο διαδίκτυο για τη φιλοξενία της «Μεγάλης Διακήρυξης του Μπάρινγκτον», πάνω α-

πό 30.000 γιατροί και σχεδόν
11.000 επιστήμονες των κλάδων
της ιατρικής και της δημόσιας υγείας εμφανίζονται να έχουν υπογράψει μέχρι και τα μέσα της τρέχουσας εβδομάδας τη διακήρυξη.
Οι αριθμοί δεν είναι αμελητέοι, αν και το ζιζάνιο της αμφιβολίας για την εγκυρότητά τους έσπειρε το βρετανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Sky News, που

σε σχετικό ρεπορτάζ του αποκάλυψε την περασμένη εβδομάδα
ότι στον κατάλογο με τους υπογράφοντες έχουν εντοπιστεί και
fake ονοματεπώνυμα, όπως λ.χ.
ο δόκτωρ Τζόνι Μπανάνας (Dr
«Johnny Bananas»).

Και σκωτσέζικη έρευνα
Με κατ’ αντιστροφή επιχειρήματα που όπως κατατείνουν στους ίδιους επιδημιολογικούς ισχυρισμούς της «Μεγάλης Διακήρυξης
του Μπάρινγκτον» για τα οφέλη
της «ανοσίας της αγέλης», είδε το
φως της δημοσιότητας ακόμη μία
έρευνα που «έτρεξε» ομάδα ερευνητών με έδρα τη Σχολή Φυσικής
και Αστρονομίας του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου, στη Σκωτία. Η έρευνα δημοσιεύθηκε στο
περιοδικό «British Medical
Journal», με την ερευνητική ομάδα να μελετά διαφορετικά σενάρια αντιμετώπισης της πανδημίας
του κορωνοϊού, έχοντας ως «πειραματόζωο» ένα μοντέλο χώρας
με πληθυσμό που προσομοιάζει
με αυτόν του Ηνωμένου Βασιλείου. Σε αυτό το πλαίσιο, οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι το κλείσιμο των σχολείων και των πανεπιστημίων δύναται να παρατείνει
τη χρονική διάρκεια της πανδημίας, αυξάνοντας τον αριθμό των
θανάτων από αυτήν, με τις ευάλωτες ομάδες να νοσούν και μακροπρόθεσμα να χάνουν τη ζωή
τους.
Σημειώνεται, πάντως, ότι σε
άρθρο γνώμης που υπογράφουν
επιστήμονες που δεν συμμετείχαν στην παραπάνω έρευνα αναφέρεται ότι η μελέτη δεν έλαβε υπόψη τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του COVID-19.
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Οι αρνητές της «ανοσίας
της αγέλης»
Με κατά τεκμήριο κομψό αλλά σίγουρα κοφτό τρόπο εκφράζουν
την αντίθεσή τους στα πορίσματα της «Μεγάλης Διακήρυξης του
Μπάρινγκτον» οι αρνητές της «ανοσίας της αγέλης», είτε πρόκειται για μεμονωμένους επιστήμονες είτε πρόκειται για τον ίδιο τον
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα,
η τοποθέτηση της βρετανικής επιστημονικής
ομάδας
Independent Sage, που έχει επικεφαλής τον σερ Ντέιβιντ Κινγκ, πρώην επιστημονικό σύμβουλο της κυβέρνησης της Μ.
Βρετανίας. Σε έκθεσή τους που
δημοσιεύθηκε προ μηνός, οι ερευνητές της Independent Sage
εξηγούν τους λόγους για τους οποίους δεν θα ήταν αποτελεσματική η πρακτικής της ανοσίας της
αγέλης, υπογραμμίζοντας μάλιστα
ότι «δεν είναι απλώς απίθανο να επιτευχθεί το επιθυμητό επίπεδο ανοσίας του πληθυσμού, αλλά μπορεί και να οδηγήσει σε πολύ περισσότερους θανάτους και μολύνσεις
που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί, χωρίς να προστατεύεται
και η οικονομία».
Παρά το γεγονός ότι στη αρχή
της πανδημίας το «Νησί» είχε μία
τάση υιοθέτησης της στρατηγικής
της ανοσίας της αγέλης, είναι αρκετοί οι Βρετανοί επιστήμονες
που δεν την ασπάζονται. Ας δούμε τι λένε μερικοί από αυτούς:
• Ο αναπληρωτής καθηγητής
στη Σχολή Ιατρικής του Πανεπιστημίου του Λιντς στη Μεγάλη
Βρετανία, Στίβεν Γκρίφιν, δήλωσε: «Δεν έχουμε επιστημονικά
στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η
συλλογική ανοσία θα ήταν εφικτή,
ακόμη και αν μολυνόταν ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού (…).
Είμαστε όλοι εξαντλημένοι από την
πανδημία και δικαίως θυμώνουμε
στην ιδέα ενός δεύτερου γύρου αυ-

στηρών περιοριστικών μέτρων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Ωστόσο,
δεν πρέπει να μπερδεύουμε την αποτυχία ορισμένων κυβερνήσεων να
αντιμετωπίσουν την πανδημία κατά
τη διάρκεια των μέτρων αυτών, με
την αποτελεσματικότητα των ίδιων
των μέτρων».
• Ο αναπληρωτής καθηγητής
κυτταρικής μικροβιολογίας στο
Πανεπιστήμιο του Ρέντινγκ, στη
Μεγάλη Βρετανία, Σάιμον
Κλαρκ, δήλωσε: «Δεν υπάρχουν
ενδείξεις που να υποδηλώνουν ότι
μια μακροπρόθεσμη παθητική προσέγγιση αξίζει να εξεταστεί».

Η «ψευδής υπόθεση»
Αναφερόμενος στη Μεγάλη Διακήρυξη του Μπάρινγκτον, ο ανώτερος ερευνητής στην παγκόσμια υγεία στο Πανεπιστήμιο του
Σαουθάμπτον στη Μεγάλη Βρετα-
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νία, Μάικλ Χεντ, δήλωσε ότι η
διακήρυξη βασίζεται σε μια «ψευδή υπόθεση» ότι οι κυβερνήσεις
και η επιστημονική κοινότητα επιθυμούν να παραταθούν τα περιοριστικά μέτρα έως ότου είναι
διαθέσιμο ένα εμβόλιο. Ο Χεντ
είπε ότι «η ιδέα είναι ότι κατά κάποιον τρόπο οι ευάλωτες ομάδες θα
προστατευτούν από τη μετάδοση ενός επικίνδυνου ιού. Είναι μια πολύ κακή ιδέα». Αναφέρθηκε στο
Ηνωμένο Βασίλειο όπου, ακόμη
και με πολύ αυστηρά μέτρα, καταγράφηκε ένας «τεράστιος αριθμός θανάτων», κυρίως ηλικιωμένων, με το 20% έως 30% του
πληθυσμού να χαρακτηρίζεται ως
ευάλωτο στην COVID-19.
Χώρες όπως η Νότια Κορέα
και η Νέα Ζηλανδία, «που διαχειρίζονται την πανδημία σχετικά καλά», σύμφωνα με τον Χεντ, «δεν

έχουν αφήσει ανεξέλεγκτο τον ιό ελπίζοντας ότι οι ευάλωτες ομάδες θα
βρουν κάπου να κρυφτούν για 12
μήνες».
Ο Ρούπερτ Μπιλ, επικεφαλής
της ομάδας του εργαστηρίου κυτταρικής βιολογίας λοιμώξεων στο
Francis Crick Institute του Ηνωμένου Βασιλείου, δήλωσε ότι απαιτούνται πολλαπλές και στοχευμένες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της
εξάπλωσης, της ανάπτυξης καλύτερων θεραπειών και της προστασίας των ευάλωτων ατόμων.
Η Μεγάλη Διακήρυξη του
Μπάριγκτον «δίνει προτεραιότητα
σε μία μόνο πτυχή μιας λογικής
στρατηγικής –την προστασία των ευάλωτων– λέγοντας ότι ο υπόλοιπος
πληθυσμός μπορεί να αποκτήσει
συλλογική ανοσία με ασφαλή τρόπο. Αυτός είναι ένας ευσεβής πόθος». Ο Μπιλ συμπλήρωσε ότι
δεν είναι δυνατόν να αναγνωριστούν πλήρως τα ευάλωτα άτομα
ή να απομονωθούν πλήρως.
Όπως και στην περίπτωση άλλων μελών της οικογένειας των
κορωνοϊών, η ανοσία δεν θα είναι δυνατή χωρίς εμβόλιο, δήλωσε ο Μπιλ. Η ανοσία είναι
γνωστό ότι υποχωρεί ακόμη και
με το κοινό κρυολόγημα, όπως
και με τους ιούς MERS και SARS.
Στο ίδιο μήκος κύματος με
τους Βρετανούς συναδέλφους
τους «συντονίζονται» και ο επικεφαλής της Μονάδας Μαθηματικής Μοντελοποίησης Λοιμώξεων του γαλλικού ινστιτούτου Παστέρ, Σιμόν Κοσεμέ, καθώς και
ο επιδημιολόγος, Αρνό Φοντανέ. Οι δυο επιστήμονες αρθρογράφησαν στο περιοδικό «Nature
Reviews Immunology», καταθέ-
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τοντας μεταξύ άλλων την εκτίμηση ότι είναι λίγα τα επιδημιολογικά δεδομένα που να υποδηλώνουν ότι ο ιός SARS-coV-2 μπορεί να σταματήσει να εξαπλώνεται πριν πάθει ανοσία τουλάχιστον το 50% του πληθυσμού.
«Αν υποθέσουμε για παράδειγμα
ότι το 50% του πληθυσμού της Γαλλίας ή των ΗΠΑ έχει αποκτήσει ανοσία, τότε αυτό μεταφράζεται σε
100.000 με 450.000 και 500.000
με 2.100.000 θανάτους, αντίστοιχα», υποστήριξαν στο άρθρο τους.
Από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τέλος, ο διευθυντής των
Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας των
ΗΠΑ, Φράνσις Κόλινς, εξέφρασε προ ημερών την ανησυχία του
στην εφημερίδα «Washington
Post», λέγοντας ότι η θεωρία της
ανοσίας της αγέλης παρουσιάζεται ως «μια σημαντική εναλλακτική
άποψη» που έχει υιοθετηθεί από
μεγάλο αριθμό εμπειρογνωμόνων. Αυτό όμως δεν αληθεύει,
λέει, χαρακτηρίζοντας μάλιστα
την ιδέα «περιθωριακή».

ΣΥΜΦΩΝΑ

ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΠΟΥ,
ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΕΛΩΣ
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ
ΠΡΑΓΜΑ Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ
ΑΝΟΣΙΑ ΠΟΥ
ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΜΕ
ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ, ΚΑΘΩΣ
ΑΥΤΟ ΓΙΝΕΤΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΣ
ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ ΚΑΙ ΟΧΙ
ΕΚΘΕΤΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ
ΣΕ ΑΥΤΟΝ

ΠΟΥ: «Επιστημονικά και ηθικά
προβληματική η στρατηγική
της συλλογικής ανοσίας»
άβρος κατά των θεωριών που θέλουν
την καταπολέμηση της πανδημίας του
κορωνοϊού να επιτυγχάνεται μέσω
της ανοσίας της αγέλης ήταν την περασμένη
Δευτέρα ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), Τέντρος
Αντχανόμ Γκεμπρεγεσούς. Στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου, ο Γκεμπρεγεσούς τόνισε
ότι ««ποτέ στην ιστορία της δημόσιας υγείας, η συλλογική ανοσία δεν χρησιμοποιήθηκε
ως στρατηγική στην αντιμετώπιση μιας επιδημίας και πόσο μάλιστα στην περίπτωση
μιας πανδημίας. Είναι επιστημονικά και ηθικά
προβληματικό».
Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ είπε επίσης ότι όταν επιτυγχάνεται η συλλογική ανοσία με εμβόλια, αυτό γίνεται προστατεύοντας τους ανθρώπους από τον ιό και όχι
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εκθέτοντάς τους σε αυτόν. «Δεν γνωρίζουμε
αρκετά για το πόσο ισχυρή είναι η ανοσοαπόκριση, πόσο διαρκεί και πώς διαφέρει από
άτομο σε άτομο. Υπήρξαν επίσης παραδείγματα ατόμων που μολύνθηκαν για δεύτερη
φορά», είπε ο Γκεμπρεγεσούς.
«Το να αφήσεις να κυκλοφορεί ελεύθερα
ένας επικίνδυνος ιός, σημαίνει περιττές λοιμώξεις, ταλαιπωρία και θανάτους», κατέληξε
ο Γκεμπρεγεσούς και τόνισε για ακόμη μία
φορά ότι οι υγειονομικές αρχές κάθε χώρας
πρέπει να χρησιμοποιούν τα «όπλα» που από την αρχή της πανδημίας υποστηρίζει ο
ΠΟΥ, και αυτά είναι η παρακολούθηση, τα
διαγνωστικά τεστ, η απομόνωση, η φροντίδα, η εντοπισμός και η απομόνωση των επαφών των κρουσμάτων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τον

ΠΟΥ, με τον κορωνοϊό έχει μολυνθεί λιγότερο από το 10% του παγκόσμιου πληθυσμού. Σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο Johns
Hopkins, μέχρι τώρα έχουν μολυνθεί από
τον κορωνοϊό 38,1 εκατομμύρια άνθρωποι
και πάνω από 1.000.000 έχουν πεθάνει. Οι
ΗΠΑ είναι η χώρα με τα υψηλότερα ποσοστά περιστατικών και θανάτων, 7,8 εκατομμύρια και σχεδόν 216.000, αντίστοιχα.
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ΔΕΣΦΑ
Έργα άνω
των €500 εκατ.
με ορίζοντα
δεκαετίας
Επενδύσεις σε υποδομές
φυσικού αερίου που θα
αναβαθμίσουν το σύστημα
της Ελλάδας,
διασφαλίζοντας την
ασφάλεια και ευελιξία
εφοδιασμού της χώρας και
της ευρύτερης περιοχής,
περιλαμβάνει το νέο
δεκαετές πρόγραμμα
ανάπτυξης (2021-2030)
του ΔΕΣΦΑ.
Σύμφωνα με τις σχετικές
αναφορές που έκανε ο
διευθύνων σύμβουλος του
ΔΕΣΦΑ, Nicola Battilana,
στο πλαίσιο της παρουσίας
του στο 3ο Athens
Investment Forum, το
αναπτυξιακό πρότζεκτ του
διαχειριστή περιλαμβάνει
μεταξύ άλλων επενδύσεις
για την ανάπτυξη του
δικτύου φυσικού αερίου, τη
δημιουργία νέων σταθμών
συμπίεσης και την ενίσχυση
των ήδη υφισταμένων.
Προβλέπει, επίσης, την
ανάπτυξη των υποδομών
που είναι απαραίτητες για
τη διείσδυση του SmallScale LNG (ssLNG) σε
διαφορετικούς τομείς της
αγοράς, όπως η ναυτιλία,
καθώς και για την
απόκτηση πρόσβασης στο
φυσικό αέριο και από νέες
περιοχές, όπως η Δυτική
Μακεδονία και η Δυτική
Ελλάδα, ενώ έκανε και μια
σύντομη αναφορά στο
FSRU Αλεξανδρούπολης.
Τέλος, αναφέρθηκε και στο
πρόγραμμα Poseidon Med
II (PMII), το οποίο μελετά
υποδομές ssLNG στους
λιμένες της Πάτρας, της
Ηγουμενίτσας και του
Ηρακλείου, ενώ ο λιμένας
του Πειραιά προβλέπεται
να ανεφοδιάζεται απ’
ευθείας από τη Ρεβυθούσα.

of

Pitsos (χωρίς)
εμπιστοσύνη…
Τ
αυτόσημο της εμπιστοσύνης ήταν σύμφωνα με το διαφημιστικό σποτ της δεκαετίας του ’80 η ελληνική φίρμα οικιακών συσκευών
ΠΙΤΣΟΣ. Σαράντα χρόνια μετά
από εκείνη τη διαφημιστική καμπάνια και ενάμιση αιώνα από
την ίδρυσή της, το 1865 στην
Αθήνα, η ΠΙΤΣΟΣ έγινε αγγλιστί Pitsos, οι διοικητικές εντολές έρχονται απευθείας από το
Βερολίνο –αφού η εταιρεία ανήκει εξ ολοκλήρου στον γερμανικό όμιλο Bosch Siemens
Hausegerate–, αλλά η εμπιστοσύνη πάει… αδιάβαστη. Ο λόγος; Η ανακοινωθείσα στους
εργαζόμενους απόφαση ότι στις

31 Δεκεμβρίου η Pitsos θα σταματήσει την υφιστάμενη παραγωγή στο Ρέντη μεταφέροντας
τις εργασίες της στην Τουρκία.
Από τη διοίκηση της BSH δεν υπάρχει για την ώρα επίσημη τοποθέτηση που να αιτιολογεί το
επικείμενο λουκέτο στο εν Ελλάδι εργοστάσιο της Pitsos. Αν μάλιστα κρίνουμε από τα στοιχεία
που έδωσαν στη δημοσιότητα οι
εργαζόμενοι, πιθανολογείται
πως όποιους λόγους κι αν επικαλεστούν οι Γερμανοί, αυτοί θα
είναι προσχηματικοί, δεδομένης της κερδοφορίας που παρουσιάζει η δραστηριότητα της
Pitsos στην Ελλάδα. Όπως χαρακτηριστικά λένε οι εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Ομοσπον-

δίας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου, από την 1η Ιανουαρίου του
2015, οπότε η ΒSH πέρασε εξ
ολοκλήρου στη Bosch (σ.σ. εξαγόρασε έναντι τιμήματος 3 δισ.
ευρώ το 50% που κατείχε η

ΕΚΚΛΗΣΗ ΤΩΝ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
ΠΟΥ ΚΛΕΙΝΟΥΝ
ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ
ΤΗΣ BOSCH-SIEMENS
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ,
ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΣ ΤΗΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

Siemens) μέχρι και σήμερα, η εταιρεία «γράφει» συνεχώς κερδοφόρους ισολογισμούς. Προς
επίρρωση των παραπάνω οι εργαζόμενοι αναφέρουν ότι πριν
από μερικές ημέρες η διοίκηση
τους γνωστοποίησε… περιχαρής ότι ο Σεπτέμβρης ήταν ο μήνας που ο γερμανικός όμιλος,
θυγατρική του οποίου είναι η
Pitsos, πέτυχε ιστορικό υψηλό
κερδών. Συμπληρώνουν δε ότι
η καταναλωτική ζήτηση για τα
προϊόντα της Pitsos που παράγονται στο εργοστάσιο του Ρέντη
είναι τέτοια που, παρά τη μεγάλη
γραμμή παραγωγής, προκαλείται «λίστα αναμονής» για τις παραδόσεις.
Οι επιχειρηματικές εξελίξεις

ADVENT TECHNOLOGIES: Μία… Ελληνοπούλα δείχνει τα «κάλλη» της
ην πρόθεσή της να
εισαχθεί στο
Χρηματιστήριο της
Νέας Υόρκης (NASDAQ)
ανακοίνωσε στις αρχές της
εβδομάδας μία καινοτόμος
εταιρεία «ελληνικής
καταγωγής». Ο λόγος για την
Advent Technologies που
εδρεύει στις ΗΠΑ αλλά στις
«φλέβες» της τρέχει ελληνικό
αίμα, αφού συνιδρυτές της
είναι ο πρόεδρος του Εθνικού
Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ), Δρ.
Βασίλης Γρηγορίου, και μία

Τ

ομάδα ερευνητών του
Ιδρύματος Τεχνολογίας &
Έρευνας (ITE) και του
Πανεπιστημίου Πατρών.
Η Αdvent δραστηριοποιείται
στην ανάπτυξη τεχνολογίας
κυψελών καυσίμου (fuel
cells) επόμενης γενιάς, με
σκοπό την παραγωγή
ενέργειας από υδρογόνο με
μηδενικούς ρύπους και
μηδενικές εκπομπές
διοξειδίου του άνθρακα.
Η Αdvent σχεδιάζει,
αναπτύσσει και παράγει fuel

cells (κυψέλες καυσίμου)
επόμενης γενιάς, που
αναμένεται να
αντικαταστήσουν τις μηχανές

εσωτερικής καύσης και τις
γεννήτριες. Οι κυψέλες
καυσίμου χρησιμοποιούν
υδρογόνο, φυσικό αέριο ή
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Νέα δωρεά των ΕΛ.ΠΕ. για την ενίσχυση της παραγωγικής
δυνατότητας του ΕΣΥ σε μοριακούς ελέγχους για την COVID-19
Τη σταθερή στήριξή του στο Εθνικό Σύστημα Υγείας ειδικά στην παρούσα φάση της πανδημίας που οι ανάγκες δημόσιας περίθαλψης αυξάνονται ελέω της νόσου COVID-19 συνεχίζει να παρέχει ο ενεργειακός όμιλος των Ελληνικών Πετρελαίων. Συγκεκριμένα τα ΕΛ.ΠΕ. παρέδωσαν ακόμη δύο υπερσύγχρονους μοριακούς αναλυτές του αμερικανικού οίκου «Fluidigm» στα Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ και ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης, τα οποία είναι νοσοκομεία αναφοράς για τον κορωνοϊό
SARS-CoV-2. Οι νέοι αναλυτές έχουν τη δυνατότητα εξέτασης συνολικά έως και 12.000 δειγμάτων, σε ημερήσια βάση, καλύπτοντας την ύ-

στην Pitsos αποκτούν δίχως άλλο
και πολιτικο-κοινωνική διάσταση.
Θυμίζεται ότι μέρος του συμφωνηθέντος το 2012 συμβιβασμού της
Siemens με το ελληνικό Δημόσιο,
ο οποίος θα αποκαθιστούσε ένα
μέρος της ζημίας που υπέστη η χώρα από το ομώνυμο σκάνδαλο, ήταν και η κατασκευή ενός νέου εργοστασίου παραγωγής στην Ελλάδα, προϋπολογισμού άνω των
€60.000.000 που θα «γεννούσε»
περισσότερες από 700 θέσεις εργασίας. Σύμφωνα με τους εργαζόμενους, «η εν λόγω επένδυση από τη
Siemens των 60 εκατ. ευρώ, αναφέρεται στη μεταφορά του εργοστασίου της
BSH (pitsos). Η νέα επένδυση που θα

εξέταζε να πραγματοποιήσει η
Siemens στην Ελλάδα ήταν μια ήδη
προγραμματισμένη επένδυση και αφορούσε την μετεγκατάσταση του εργοστάσιου της BSH (pitsos) από την
περιοχή του Ρέντη στην περιοχή της

ψιστης σημασίας ανάγκη για έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση της νόσου
προκειμένου να περιοριστεί αποτελεσματικά η διασπορά του κορωνοϊού στην κοινότητα. Ταυτόχρονα, ο Όμιλος ΕΛ.ΠΕ. προχωρά και σε
δωρεά προς τα δύο νοσοκομειακά ιδρύματα 50.000 νέων αντιδραστηρίων, συμβατών με τους εν λόγω μοριακούς αναλυτές, εξασφαλίζοντας την απαιτούμενη επάρκεια για τη διενέργεια σημαντικών ελέγχων τους επόμενους κρίσιμους μήνες. Με αυτόν τον τρόπο, ενισχύεται δραστικά η δυναμικότητα του ΕΣΥ στην προσπάθεια περιορισμού της πανδημίας, μέσω των συνεχόμενων τεστ του πληθυσμού.

Ελευσίνας. Δυστυχώς μέχρι και σήμερα ο εξωδικαστικός συμβιβασμός
με το Ελληνικό Δημόσιο παραμένει δίχως υλοποίηση…».
Η αποχώρηση της παραγωγικής
μονάδας της Pitsos από την Ελλάδα θα μεταφραστεί αυτονόητα σε
απώλεια εκατοντάδων θέσεων εργασίας με παράλληλη μείωση εξαγωγών, σε μία συγκυρία που ο
δείκτης της ανεργίας δέχεται πιέσεις λόγω της οικονομικής κρίσης
που προκαλεί η πανδημία του κορωνοϊού. Γι’ αυτό και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου ζήτησε την άμεση
συμπαράσταση-παρέμβαση του
Μεγάρου Μαξίμου, προκειμένου
να αποτραπεί ο προαναγγελθείς
«θάνατος» μίας μεγάλης βιομηχανικής μονάδας που υπάρχει αυτήν
τη στιγμή στη χώρα.
Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι
πέραν του πρωθυπουργού, ενήμερος για το θέμα είναι και ο υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης. Μάλιστα, ο υπουργός
μιλώντας στο ενημερωτικό πόρταλ capital.gr ανέφερε ότι έχει θέσει το ζήτημα υπ’ όψιν του ομοσπονδιακού υπουργού Οικονομίας και Ενέργειας της Γερμανίας,
Πέτερ Αλτμάιερ, ενώ έχει ζητηθεί από την BSH να επανεξετάσει
τη στάση της.

στη διεθνή αγορά τεχνολογίας κυψελών καυσίμων
άλλες μορφές καθαρών υγρών
καυσίμων (efuels) για την
παραγωγή «καθαρής»
ενέργειας. Η συγκεκριμένη
τεχνολογία έχει πολλαπλές
χρήσεις στην αυτοκινητοβιομηχανία (ειδικά σε
επαγγελματικά οχήματα και
φορτηγά μεγάλου κυβισμού),
στην αεροναυπηγική (drones)
και στην παραγωγή ενέργειας
εκτός δικτύου (off-grid).
Επιπλέον, τα υλικά που έχει
αναπτύξει η Advent έχουν
εφαρμογές στην παραγωγή

«πράσινου» υδρογόνου από
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας,
καθώς και σε μεγάλες
μπαταρίες αποθήκευσης
ανανεώσιμης ενέργειας (flow
batteries).
Η εισαγωγή της στο
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
θα πραγματοποιηθεί μέσω
συγχώνευσης με την AMCI
(εταιρεία SPAC, Special
Purpose Acquisition Company)
και αναμένεται να ολοκληρωθεί
τον Δεκέμβριο του 2020. H νέα
εταιρεία που θα προκύψει από

τη συγχώνευση της Advent και
της AMCI, θα ονομάζεται
Advent Technologies Holdings
Inc., και τα στελέχη τής Advent
θα αναλάβουν τη διοίκησή της.
Η αποτίμηση της νέας εταιρείας
εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί
σε $358 εκατ. δολάρια ΗΠΑ.
Οι δύο εταιρείες έχουν
υπογράψει οριστική
συμφωνία, η ολοκλήρωση της
οποίας εναπόκειται στην
έγκριση των μετόχων της
AMCI και της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ.

Ισχυρές διοικητικές
«μεταγραφές»
στη Sunlight
Σε ένα πολλά υποσχόμενο –από την άποψη των ευκαιριών
που παρουσιάζει– επιχειρηματικό περιβάλλον, όπως είναι
αυτό της αποθήκευσης ενέργειας, η ναυαρχίδα του Ομίλου
Olympia στον εν λόγω κλάδο, η Sunlight, ανακοίνωσε τη
«μεταγραφή» τεσσάρων νέων επιτελικών στελεχών. Πρόκειται για τους Ιωάννα Γαβριελάτου, Βάσω Γάλλου, Νικόλαο Τσιουβάρα και Roberto Denti, που με την πολυετή διεθνή πείρα τους και υπό τη διοικητική «μπαγκέτα» του
CEO Λάμπρου Μπίσαλα αναμένεται να ενισχύσουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της εταιρείας έναντι των παγκόσμιων ανταγωνιστών της. Ειδικότερα:
• Ο δρ. Νικόλαος Τσιουβάρας αναλαμβάνει τη νέα
διεύθυνση Έρευνας και Ανάπτυξης προϊόντων Λιθίου της
Sunlight, προερχόμενος από το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της BMW AG Μονάχου, με εξειδίκευση στην ανάπτυξη τεχνολογιών μπαταρίας.
• Προερχόμενος από τον διεθνή ανταγωνισμό (βλ. ιταλική Midac και αμερικανική Exide) ο Roberto Denti θα
«τρέξει» τη διεύθυνση Operations, διαδραματίζοντας νευραλγικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων για τις επιχειρησιακές δραστηριότητες της Sunlight.
• Η Ιωάννα Γαβριελάτου αναλαμβάνει επικεφαλής
της διεύθυνσης Marketing ηγούμενη της στρατηγικής μάρκετινγκ και τοποθέτησης καινοτόμων προϊόντων της
Sunlight στις διεθνείς αγορές. Η κα Γαβριελάτου διαθέτει
περισσότερα από 20 χρόνια διεθνούς καριέρας στον χώρο
του μάρκετινγκ σε Αμερική, Βραζιλία και Ελλάδα και σε εταιρείες όπως η Microsoft και η Intralot.
• Η Βάσω Γάλλου αναλαμβάνει τη διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων και Κανονιστικής Συμμόρφωσης. Με πολυετή ενεργή παρουσία στον χώρο των τηλεπικοινωνιών
και προερχόμενη από την Vodafone, στην οποία τα τελευταία τρία χρόνια ήταν επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας.
H κα Γάλλου διαθέτει συνολικά εργασιακή εμπειρία δεκαοκτώ χρόνων, τόσο σε συμβουλευτικό, όσο και σε δικαστηριακό επίπεδο.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΑΘΛΗΤΙΚΗ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
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www.iapopsi.gr
Κάθε μέρα στο site
της «Άποψης»
αποκαλύψεις και
«καυτά» θέματα
για όλους
και για όλα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΑΚΟΜΑ:
Γιουσέφ Ελ
Αραμπί: Ψυχρός
εκτελεστής το
Ball boy της
Καέν
▶ ΣΕΛ. 16-17

Γιώργος (Γεραπετρίτης)
κερνάει, Γιώργος (Καπουτζίδης)
πίνει… 484.500 ευρώ,
εις υγείαν των κορόιδων

Ιβάν: Πήρε τον Βιερίνια,
έχασε τον Μίσιτς, πλασιέ
οι Ρέμπε και Μάκης
• Αλλιώς τα είχε σχεδιάσει με την Επιτροπή Εφέσεων,
αλλιώς του βγήκαν μετά τις παραιτήσεις Στενιώτη, Σιάννου

▶ ΣΕΛ. 22

Δεν ήθελε
να τον
πληρώσει
ο Ιβάν
▶ ΣΕΛ. 20

Ναυαγεί το καράβι
Απών ο (καπετάνιος)
Λεουτσάκος

Ισχυρές
φωνές
για Φωτιά

ΣΕΛ.

14-15

▶ ΣΕΛ. 21

▶ ΣΕΛ. 22

ΣΕΛ.

12-13

Κάκος:
Αόμματος
με τον ΟΦΗ,
ανοιχτομάτης
με την ΑΕΚ

ΣΕΛ.

11

Για μια χούφτα
δολάρια ο
Μπόλονι στον
Παναθηναϊκό

