ςΕΛ.

ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΑ

μΕ Το δαχΤυΛο
ςΤη ςκανδαΛη
παραμΕνΕι η αθηνα
▶ ΣΕΛ. 5

«Γυρίζει» το παιχνίδι
με την Τουρκία
ο Μακρόν
ςΕΛ.

4-5
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ούτε ζέστη
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ΜΕΓΑΡΟ ΜΑΞΙΜΟΥ

Ο δύσκολος
γρίφος του
ανασχηματισμού

Το μαρΤυριο
Της… κορωνας
• Τα 6,7 Ρίχτερ του
Εγκέλαδου ανέβαλαν
την ανακοίνωση
νέων μέτρων αλλά η
απόφαση για μίνι
lockdown δεν αλλάζει
• Ο επιδημιολογικός
δείκτης που δεν
θέλουν να σκέφτονται
ούτε οι επιστήμονες
ούτε η κυβέρνησης

▶ ΣΕΛ. 25

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΜΦΗΣ

Πήγε για μαλλί...
• Ούτε τον Μητσοτάκη στρίμωξε
με την πρόταση μομφής κατά
Σταϊκούρα, ούτε δημιούργησε
αντιδεξιό μέτωπο κατά
της κυβέρνησης ▶ ΣΕΛ. 8

ΤΡΑΜΠ – ΜΠΑΪΝΤΕΝ

Αντί για τα... ΚΑΠΗ
«φλερτάρουν»
με τον Λευκό Οίκο
▶ ΣΕΛ. 31

▶ ΣΕΛ. 3

Στοιχείαέκπληξη για
την ανεργία
εν μέσω
πανδημίας
• Απέδωσαν
τα μέτρα που
υλοποίησε το
υπουργείο Εργασίας
▶ ΣΕΛ. 9

Περιστέρη(ς) ψηλά
στον ουρανό
το κόστος των ΑΠΕ

• Οι σκέψεις για μείωση
του κόστους προσκρούουν στην
αντίδραση της ΤΕΡΝΑ που ελπίζει σε
βοήθεια από το Μαξίμου ▶ ΣΕΛ. 6-7
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ροσωπικά δεν μου αρέσει να κουνάω το δάχτυλο. Έναν τέτοιον διδακτικό ρόλο, εξάλλου, και λόγω ιδιοσυγκρασίας,
δεν θα μπορούσα να τον υπηρετήσω. Είμαι οπαδός της συναίνεσης, της πολιτικής ωριμότητας. Πιστεύω ακράδαντα
στη Δημοκρατία της πειθούς». Η… εξομολόγηση ανήκει στον Κυριάκο Μητσοτάκη και ανάγεται χρονικά
στον περασμένο Απρίλη, όταν ο πρωθυπουργός από το βήμα της βουλής έκανε τον απολογισμό των πρώτων κυβερνητικών μαχών κατά της πανδημίας που είχε χτυπήσει και την πόρτα της χώρας μας.
Ο καιρός που κύλησε από τότε στο αυλάκι δεν είναι πολύς. Είναι όμως υπερσυμπυκνωμένος, κυρίως σε ακυρώσεις προσδοκιών: το καλοκαίρι δεν στάθηκε ικανό να σταματήσει τη διασπορά του φονικού ιού, η παραγωγή του
θαυματουργού εμβολίου καρκινοβατεί και σε ό,τι αφορά τη χώρα μας τα συνεχώς αυξανόμενα κρούσματα που έσπασαν το φράγμα των 1.000 νέων λοιμώξεων ανά
ημέρα έχουν οδηγήσει τους λοιμωξιολόγους στα πρόθυρα νευρικής κρίσης. Ήδη τα μέτρα που ανακοίνωσε
στο τελευταίο μήνυμά του ο πρωθυπουργός μοιάζουν
με ασπιρίνες, από τη φαρέτρα της Επιτροπής των ειδικών «βγαίνουν» σκληρότερες προτάσεις και ταυτόχρονα ξεκινάει η κολοκυθιά της κριτικής –και άρα της
πλημμελούς εφαρμογής– των όσων αποφασίζονται.
Κολλάει ο κορωνοϊός μετά τα μεσάνυχτα και όχι πριν;
Γιατί λειτουργούν τα θέατρα και όχι τα γήπεδα; Γιατί
δαιμονοποιούνται οι νεολαίοι που συγχρωτίζονται
στις πλατείες, την ίδια ώρα που συνεχίζεται το στριμωξίδι των πολιτών στα λεωφορεία; Διότι εν πολλοίς
χάθηκε η πειθώ της Δημοκρατίας που επικαλείτο πριν
από μήνες ο πρωθυπουργός, είναι η απάντηση. Ας είμαστε ειλικρινείς. Τα καμπανάκια είχαν χτυπήσει από
νωρίς το καλοκαίρι και υπογράμμιζαν ότι στα τέλη Οκτωβρίου – αρχές Νοεμβρίου θα αρχίζαμε να μετράμε
μεγάλα νούμερα κρουσμάτων, ακόμη και τετραψήφια.
Όπως αποδεικνύεται το μήνυμα δεν έφτασε ηχηρά στα αυτιά των υπευθύνων και αγνοήθηκε… ωχαδερφικά από τους
πολίτες. Ο ωχαδελφισμός όχι λίγων συμπολιτών μας δεν αναιρεί την ευθύνη της πολιτείας.
Προφανώς και στο Μαξίμου δεν έχουν κάνει τα «εγκλήματα» για τα οποία κατηγορούνται μικροπολιτικά από την
αντιπολίτευση, αλλά είναι απολύτως βέβαιο ότι και αργοπορία επιδείχτηκε και τραγελαφικά περιστατικά παρατηρήθηκαν ως προς την προετοιμασία και τώρα την αναχαίτιση του δεύτερου κύματος της πανδημίας.
Από την άλλη, ούτε οι όποιες κυβερνητικές παλινωδίες αθωώνουν τις εκδηλώσεις ατομικής ανευθυνότητας.
Μας αρέσει-δεν μας αρέσει, ο υγειονομικός κίνδυνος όχι μόνο είναι υπαρκτός αλλά αυξάνεται εκθετικά. Επομένως
δεν χωράνε αστειάκια με τη μάσκα κάτω από τη μύτη ή κρεμασμένη στα αυτιά, ούτε «σηκώνει» πριβέ παρτάκια και επαναστατική γυμναστική σε πλατείες και πάρκα.
Δεδομένου ότι οι νέοι με μέσο όρο ηλικίας τα 28 έτη είναι αυτοί που «ηγούνται» της ραγδαίας διασποράς της επιδημίας στην κοινότητα, στις πλάτες τους πέφτει και το καθήκον της προστασίας ημών των υπολοίπων. Αυτό, άλλωστε, δεν κάνουν ιστορικά τα νιάτα; Μπαίνουν μπροστά, όταν οι μεγάλοι χάνουν τη μπάλα. Ε, λοιπόν, αυτή η
μπάλα θα χαθεί οριστικά, αν δεν προστατέψουμε ΤΩΡΑ τους γονείς και τους παππούδες από τον φονικό ιό, αλλά και
από την πείνα και την ανέχεια που θα προκαλέσει ένα νέο καθολικό lockdown.
Για την επίδειξη της παραπάνω ελάχιστης κοινωνικής ευθύνης ας ελπίσουμε ότι οι νέοι μας δεν χρειαστούν τα περιπολικά του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη να τους τη θυμίσουν με τις ντουντούκες. Εκτός πια αν θέλουν να δικαιώσουν έναν αιώνα μετά από τον θάνατό της τη Γαλλίδα γνωμικογράφο, Anne Barratin, που ισχυριζόταν ότι «τα νιάτα και η υγεία είναι τα δύο δώρα που δημιουργούν τους περισσότερους αγνώμονες».

«Π

Χάθηκε
η πειθώ,
μη χαθεί
και η μπάλα
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«Μεγάλη μπουκιά φάε, μεγάλο
λόγο μην πεις», διερρήγνυαν τα…
τσεμπέρια τους οι γιαγιάδες μας.
Κι όσοι επέμεναν ότι lockdown
δεν πρόκειται να ξαναδούμε, τώρα εύχονται να είχαν φάει το καταπέτασμα και να κινδυνεύουν από… χοληστερίνη, παρά να ξαναμπούν σε καραντίνα απειλούμενοι
από τον σιωπηλό ιό που μόνο τον
Οκτώβριο –και χωρίς αυτός να έχει τελειώσει– έχει σκοτώσει 224
ανθρώπους.
Του Νίκου Τσαγκατάκη

Τ

α 6,7 Ρίχτερ του φονικού όπως
αποδείχτηκε Εγκέλαδου που
χτύπησε το μεσημέρι της Παρασκευής στα ανοιχτά της Σάμου
προκαλώντας τον τραγικό θάνατο δύο μαθητών 15 και 17 ετών, άλλαξαν
άρδην τον σχεδιασμό του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος είχε προγραμματίσει την
ανακοίνωση νέων μέτρων προκειμένου να
αναχαιτιστεί η επέλαση του κορωνοϊού στη
χώρα. Έστω κι έτσι όμως, η ουσία δεν αλλάζει καθώς η απόφαση για επιβολή μίνι
lockdown α-λά γαλλικά είναι ειλημμένη.
Αυτό που σύμφωνα με τις τελευταίες
πληροφορίες (σ.σ. την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές γινόταν γνωστό ότι
οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη θα γίνονταν
το πρωί του Σαββάτου) θα ακούγαμε από
τα χείλη του πρωθυπουργού είναι το ολοκληρωτικό «λουκέτο» στην εστίαση, δηλαδή τον κλάδο που εκτιμάται ότι συμβάλλει
περισσότερο από όλες τις οικονομικές
δραστηριότητες στη διασπορά το ιού.
Ο σχεδιασμός πιθανολογείται ότι περιλαμβάνει, επίσης, την νωρίτερη απαγόρευση της κυκλοφορίας, ίσως από τις 22:00΄
αντί για 0:30΄, που ήταν μέχρι σήμερα, στις
πορτοκαλί και κόκκινες περιοχές του επιδημιολογικού χάρτη, χωρίς να αποκλείεται
να υπάρξει ανά περίσταση και απαγόρευση
μετακίνησης από νομό σε νομό. Σχεδόν βέβαιο θεωρείται, τέλος, ότι για τις επόμενες
30 ημέρες η χρήση της μάσκας θα γίνει
υποχρεωτική σε όλους τους χώρους, εξωτερικούς και εσωτερικούς, και σε ολόκληρη την επικράτεια, ανεξαρτήτως δηλαδή αν
η περιφέρεια βρίσκεται στην πορτοκαλί ή
την κόκκινη ζώνη επικινδυνότητας.
Σαφέστατα τα νέα μέτρα δεν έχουν την
αρχιτεκτονική του απόλυτου εγκλεισμού
που ζήσαμε τον περασμένο Μάρτιο και Απρίλιο. Δεν παύουν ωστόσο να αποτελούν
μία ηπιότερη εκδοχή της καθολικής καραντίνας, προκειμένου να αποφευχθεί το κακό «συναπάντημα» του κορωνοϊού με μεγάλες πληθυσμιακές ομάδες. Ταυτόχρονα,
η στόχευση είναι να παρθεί όσο είναι ακόμη καιρός ένα σκληρό μέτρο ώστε να επανέλθουμε σε συνθήκες κανονικότητας κάπου κοντά στον Δεκέμβρη, εν όψει και των
Χριστουγέννων.

Ο εφιάλτης με τις εντατικές
Με 3 περιφερειακές ενότητες (Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Ροδόπη) να έχουν περάσει από χθες στο «κόκκινο» (Επίπεδο 4
– Αυξημένος Κίνδυνος) και άλλες 9 (Δράμα, Έβρος, Ημαθία, Καβάλα, Κιλκίς, Ξάν-
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• ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ: Ο εφιάλτης επέστρεψε δριμύτερος, αλλά η Ελλάδα
«δείχνει» να αντέχει – Τα 6,7 Ρίχτερ και οι νεκροί του Εγκέλαδου ανέβαλαν
την ανακοίνωση νέων μέτρων, αλλά η απόφαση για μίνι lockdown δεν αλλάζει
θη, Πέλλα, Πιερία και Χαλκιδική) να ανεβαίνουν την ίδια ημέρα στο «πορτοκαλί»,
δηλαδή στο Επίπεδο 3 Αυξημένης Επιτήρησης, γίνεται αντιληπτό ότι η αναχαίτιση
της διασποράς του κορωνοϊού μόνο εύκολο πράγμα δεν είναι. Και γίνεται ακόμη δυσκολότερο όσο λιγοστεύουν οι «λαγοί» που
μπορεί να βγάλει από το καπέλο της η κυβέρνηση, υποχρεούμενη να υπακούσει και
τις επιστημονικές προτάσεις αλλά και στην
ανάγκη να κρατηθεί ανοιχτή η οικονομική
δραστηριότητα στη χώρα.
Δεν τίθενται αστερίσκοι ότι στην ώρα
μηδέν που δείχνει το ρολόι του Μαξίμου
μέγιστη προτεραιότητα αποτελεί η ανάσχεση του δεύτερου κύματος της πανδημίας
και η προστασία της ζωής όσων περισσότερων ασθενών γίνεται. Δυστυχώς, όσο
αυτονόητο κι αν ακούγεται, δεν αποτελεί
και «θέσφατο» ότι θα συμβεί. Έχοντας όλοι
μας –ΜΜΕ και πολίτες– χαθεί στην επιδημιολογική αριθμητική των πόσων νέων
κρουσμάτων «γράφει» κάθε μέρα το κοντέρ
του ΕΟΔΥ και ποια είναι η αναλογία των
καινούργιων μολύνσεων με το πλήθος των
διενεργούμενων τεστ ανίχνευσης, υποτιμάται ένας κρίσιμος δείκτης που τρομάζει
το Μαξίμου. Αυτός είναι ο δείκτης των νεκρών και όχι ως απόλυτος αριθμός, αλλά
ως ποσοστό επί όσων μπαίνουν στις εντατικές. Όπως λένε συγκεκριμένα οι ειδικοί,
περίπου 4 στους 10 ασθενείς, δηλαδή ένα
ποσοστό της τάξης του 40%, που θα διασωληνωθούν, θα χάσουν τη μάχη με τη
νόσο COVID-19 και θα καταλήξουν.

Επομένως, το στοίχημα είναι σύνθετο:
να μειωθούν τα πολλά κρούσματα ώστε
στη συνέχεια να μειωθούν οι στατιστικές
πιθανότητες για δυνητικές εισαγωγές στις
εντατικές, οπότε και το Εθνικό Σύστημα Υγείας θα αντέξει και θα σωθεί μεγάλο αριθμός ασθενών. Παρατίθεται μόνο τούτο το
στοιχείο: στις 15 Ιουνίου η Ελλάδα «άνοιξε» τον τουρισμό της και ξεκίνησε να υποδέχεται ξένους επισκέπτες, εφαρμόζοντας
υγειονομικά πρωτόκολλα και κανόνες. Ενάμιση μήνα αργότερα, στις 31 Ιουλίου
2020, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε μόλις 78 νέες
λοιμώξεις και 9 διασωληνωμένους νοσηλευόμενους, με τα συνολικά κρούσματα από την αρχή της πανδημίας να ανέρχονται
τότε σε 4.477 και τους αντίστοιχους συνολικούς θανάτους σε 206. Ενενήντα ημέρες
μετά, τα επιδημιολογικά δεδομένα τρομάζουν: τα ημερήσια κρούσματα ξεπερνούν
επαναλαμβανόμενα τα 1.200, ο συνολικός
αριθμός τω κρουσμάτων από την αρχή της
πανδημίας έχει εκτοξευθεί στα +35.000,
οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 600, ενώ
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προχθές Πέμπτη (29/10) «μετρούσαμε»
114 διασωληνωμένους ασθενείς.
Αν με κάτι χαμογελούν στο Μαξίμου,
αυτό είναι τα επιδημιολογικά στοιχεία άλλων χωρών που έχουν στα χέρια τους. Κι
αυτό διότι, παρά τις γκρίνιες της αντιπολίτευσης, αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι συγκριτικά με κράτη που έχουν περίπου τον
ίδιο πληθυσμό, η Ελλάδα τα πάει σημαντικά καλύτερα. Πχ. το Βέλγιο των 11,5 εκατ.
κατοίκων θρηνεί +11.000 θύματα του κορωνοϊού με σχεδόν 370.000 κρούσματα,
η δε προηγμένη Σουηδία της «ανοσίας της
αγέλης» και των 10,3 εκατ. κατοίκων «μετρά» +346.000 κρούσματα και περισσότερους από 5.300 νεκρούς, όπως φαίνεται
και στον πίνακα που παρατίθεται.

Κλεψύδρα 15-20 ημερών
Σε αυτό το φόντο η κλεψύδρα έχει γυρίσει
ανάποδα και μετρά 15-20 ημέρες τις οποίες και ο ίδιος ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε απολύτως κρίσιμες για το αν θα πάμε
καλύτερα ή χειρότερα, μιλώντας την Πέμπτη το πρωί στους υπουργούς του.
Πρόκειται για ένα χρονικό διάστημα
που, όπως χαρακτηριστικά εκμυστηρεύθηκε στην «Α» κυβερνητικός παράγοντας,
«θα μοιάζει με το μαρτύριο της σταγόνας και
της… κορώνας», όπου η ανακοίνωση κάθε
επιδημιολογικού δεδομένου για τον κορωνοϊό θα αναμένεται με αγωνία, ώστε στη
συνέχεια να αξιολογείται και η αποτελεσματικότητα των εφαρμοζόμενων μέτρων.
Στα ευκόλως εννοούμενα που ΔΕΝ πρέπει να παραλείπονται είναι και το γεγονός ότι το ίδιο «μαρτύριο» υφίσταται η πραγματική
οικονομία που δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι, ειδικά αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες που προέρχονται από το υπουργείο
Οικονομικών και θέλουν την ύφεση να…
στρογγυλοκάθεται σε διψήφιο ποσοστό. Αυτό που γνωρίζει η «Α» είναι ότι οι συζητήσεις του πρωθυπουργού με το οικονομικό
επιτελείο είναι συνεχείς προκειμένου να διερευνηθούν τα περιθώρια περαιτέρω κρατικής υποστήριξης στις χειμαζόμενες από την
κρίση επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
(*)

ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ
(**)

ΘΑΝΑΤΟΙ
(**)

ΤΕΣΤ ΑΝΑ
ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ
ΚΑΤΟΙΚΩΝ (**)

11.530.853
10.816.286
10.699.142
10.352.390
10.295.909
9.769.526

368.337
35.510
297.013
346.047
128.392
65.933

11.170
624
2.675
5.348
2.395
1.578

408.897
166.297
205.657
205.017
322.993
107.016

(*) Τυχόν παρατηρούμενες αποκλίσεις σχετίζονται με το έτος απογραφής του πληθυσμού κάθε χώρας
(**) Σύμφωνα με τα στοιχεία που ήταν καταχωρισμένα στην πλατφόρμα του Worldmeter
το βράδυ της Πέμπτης 29/10/2020
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Πολλές φορές ένα τυχαίο γεγονός μπορεί να προκαλέσει σεισμικές αλλαγές στη στρατηγική
μίας χώρας. Κάτι ανάλογο ισχύει
και με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Διότι ναι μεν ο Ερντογάν
ξύνει τα νύχια του για ένα θερμό
επεισόδιο, αλλά τώρα έχει άλλα
τρεχάματα.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

O

αποκεφαλισμός του καθηγητή στη Γαλλία από ισλαμιστή
τρομοκράτη θύμισε στον Εμανουέλ Μακρόν το τι έχει
περάσει η χώρα του από τον
μουσουλμανικό φονταμενταλισμό. Του έφερε στο μυαλό την επίθεση με τους 12 νεκρούς στο περιοδικό «Σαρλί Εμπντό» στις
7 Ιανουαρίου του 2015, αλλά και τα ταυτόχρονα τρομοκρατικά χτυπήματα τζιχαντιστών στις 13 Νοεμβρίου του ίδιου χρόνου σε επτά διαφορετικά σημεία του Παρισίου –με αποκορύφωμα τον μουσικό και
καλλιτεχνικό πολυχώρο Μπατακλάν– που
οδήγησαν στον θάνατο 131 ανθρώπων και
στον τραυματισμό περισσότερων από 350.
Χωρίς καν να έχει συμβεί και το περιστατικό της Πέμπτης όπου στον Καθεδρικό
ναό της Νίκαιας τρία άτομα δολοφονήθηκαν με μαχαίρι από μοναχικό «λύκο», ο
Μακρόν έβαλε μπροστά κυρίως το θυμικό
και λιγότερο το (πολιτικό) μυαλό του, αποφασίζοντας τη φωταγώγηση όλων των
κρατικών κτιρίων της Γαλλίας με τις γελοιογραφίες του Μωάμεθ και βάζοντας λουκέτο σε ισλαμιστικές οργανώσεις. Νομοτελειακά ήρθε η εκτός ορίων ανταπάντηση
του Ταγίπ Ερντογάν που δυστυχώς για
τον ίδιο –ευτυχώς για την Ελλάδα– το μόνο
που κατάφερε ήταν να συνασπίσει εναντίον
του τις χώρες της Ε.Ε.
Πλέον μόνο η Γερμανία εξακολουθεί
και είναι αρνητική στις κυρώσεις προς την
Τουρκία. Επίσης, χώρες οι οποίες σκέφτονταν τους συνεταίρους τους στην Ε.Ε. για
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• Ο πόλεμος που ξεκίνησε ο Μακρόν κατά του ισλαμικού φονταμενταλισμού και οι ακραίες ύβρεις του Ερντογάν ξύπνησαν τους Ευρωπαίους
που πλέον ετοιμάζουν κυρώσεις, παρά την «άμυνα» της Μέρκελ

Ο Μακρόν γυρίζει
το παιχνίδι
με την Τουρκία
τις πιθανές οικονομικές απώλειες από μία
χρεοκοπία της Τουρκίας, τώρα δείχνουν
πολύ σκληρές.
Τρανό παράδειγμα η Ολλανδία και ο
Μαρκ Ρούτε. Στην τελευταία Σύνοδο Κορυφής η Ολλανδία έδειξε αλληλέγγυα της
Γερμανίας που έχει τεράστια οικονομικά ανοίγματα στην τουρκική οικονομία, όπως
και των Ιταλών και ισπανών, που έχουν
σημαντικά συμβόλαια να εισπράξουν από
τις πωλήσεις όπλων. Τώρα ο Ρούτε όχι μόνο έστερξε στο πλάι του Μακρόν για να τον
στηρίξει, αλλά αποδέχεται και το αίτημα του
Γάλλου προέδρου για κυρώσεις στην Τουρκία. Και μπορεί προς το παρόν η Άνγκελα
Μέρκελ να τις αποφεύγει, αλλά η Γερμανίδα καγκελάριος αναγκαστικά πρέπει να αφήσει τον φίλο της, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, για να κρατήσει ενωμένη την Ε.Ε.
Τα πράγματα έγιναν ακόμη χειρότερα
μετά και την τρομοκρατική επίθεση από

Τυνήσιο στη Νίκαια, αλλά και τον Εμανουέλ Μακρόν να δηλώνει ότι η Γαλλία δέχθηκε επίθεση και δεν θα κάνουμε πίσω.

Βολεύονται και οι δύο
από τον καβγά
Τα δύο τρομοκρατικά χτυπήματα από ισλαμιστές τρομοκράτες έδωσε την ευκαιρία στον Εμανουέλ Μακρόν να ξεκινήσει
τον πόλεμο κατά του ισλαμικού φονταμενταλισμού και να προασπίζεται την ελευθερία της σκέψης και της έκφρασης στην
πατρίδα του, ενώ ο Ερντογάν εμφανίστηκε
ως αυτόκλητος προστάτης του Ισλάμ.
Όμως αυτή η κόντρα, που μπορεί να απομακρύνει ακόμη περισσότερο την Τουρκία από την Ευρώπη, φαίνεται ότι βολεύει
και τους δύο. «Έχουν βρει ο ένας στο πρόσωπο του άλλου τον ιδανικό αντίπαλο. Αυτός ο
καβγάς είναι με έναν περίεργο τρόπο επωφελής
και για τους δύο, τόσο στο εσωτερικό και ό-

σον αφορά στην επιρροή που αποπειρώνται
να ασκήσουν στο εξωτερικό», υποστηρίζουν
Αμερικάνοι αναλυτές.
Την ημέρα που ο Ερντογάν μοίραζε το
τσάι του κεφιού στη Μαλάτεια σε αυτούς
που του παραπονιόνταν ότι δεν έχουν ψωμί να φάνε, ο Αλί Μπαμπατζάν, το πρώην
αστέρι του Τούρκου προέδρου που έφτιαξε
την οικονομία, προέβλεπε ότι «όσο η τούρκικη οικονομία βουλιάζει, τόσο ο Ερντογάν θα
ανακαλύπτει εξωτερικούς εχθρούς και θα λέει
στον λαό ότι θέλουν το κακό μας». Η αλήθεια
είναι ότι η τουρκική λίρα έχει πάρει την κατηφόρα και όσο ο Ερντογάν επιτίθεται
στον Μακρόν, τόσο οι αγορές προεξοφλούν τις κυρώσεις από την Ευρώπη, οδηγώντας την Τουρκία στη χρεοκοπία.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Goldman
Sachs, κατά τη διάρκεια των τελευταίων 18
μηνών οι τουρκικές αρχές δαπάνησαν περί τα 134 δισεκατομμύρια για να στηρίξουν

Οι άσχημες εξελίξεις σε Λιβύη και Συρία έχουν εκνευρίσει τον «σουλτάνο»
ις τελευταίες ημέρες ο Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν έχει πολλά νεύρα. Ο μεγαλοϊδεατισμός του καλά κρατεί,
αλλά τα παιχνίδια που θέλει να κάνει σε
διάφορες περιοχές δεν του βγαίνουν. Ήδη σε δύο περιοχές που έχει απλώσει τα
πλοκάμια του δέχθηκε τεράστια χαστούκια. Στη Λιβύη οι δύο αντιμαχόμενες
πλευρές αποφάσισαν να κάνουν ένα βήμα προς τη συμφιλίωση. Η κυβέρνηση
Σάρατζ και η παράταξη Χαφτάρ συμφώνησαν στη Γενεύη για οριστική κατάπαυση του πυρός, αποχώρηση όλων των ξένων μαχητών και μισθοφόρων από τη
χώρα, τερματισμό της στρατιωτικής παρουσίας τρίτων χωρών, επανέναρξη της
παραγωγής πετρελαίου και έναρξη των
συνομιλιών στην Τυνησία για τον σχηματισμό οικουμενικής κυβέρνησης εθνικής
συμφιλίωσης. Η Τουρκία και προσωπικά ο

Τ

Ερντογάν είχε επενδύσει στη σύρραξη
στη Λιβύη, διότι ο πόλεμος αυτός εξυπηρετούσε την εδραίωση της τουρκικής παρουσίας στην Ανατολική Μεσόγειο βοηθώντας το αφήγημα ότι είναι περιφερειακή υπερδύναμη. Η Τουρκία, με τη χαώδη
κατάσταση που επικρατεί στη Λιβύη, είχε
ως στόχο να βάλει στο χέρι την πετρελαϊκή βιομηχανία της Λιβύης, ενώ ταυτόχρονα ενίσχυε τη Μουσουλμανική Αδελφότητα. Για να επιτευχθεί αυτή η συμφωνία
κατάπαυσης του πυρός στη Λιβύη, σημαντικό ρόλο έπαιξε στο παρασκήνιο ο Εμανουέλ Μακρόν. Ο Γάλλος πρόεδρος δεν
αγρίεψε μόνο τον Χαφτάρ, αλλά απείλησε και με αεροπορικές επιδρομές με τα
ραφάλ τις θέσεις του Σάρατζ. Επίσης σημαντικό ρόλο στη συμφωνία έπαιξαν και
οι πολίτες της Λιβύης, οι οποίοι στην κυριολεξία πένονται. Και όπως λένε χαρα-

κτηριστικά διπλωματικές πηγές, «οι εργαζόμενοι στην Total έπαιξαν σημαντικό ρόλο, ώστε οι πιέσεις του λαού να ενισχυθούν
προς τον Σάρατζ και τον Χαφτάρ».
Τι σημαίνει αυτή η εξέλιξη για τον Ερντογάν; Ότι η νέα κυβέρνηση της Λιβύης
δεν θα βασίζεται πλέον στη στρατιωτική
βοήθεια της Τουρκίας, εφόσον τα συμφωνηθέντα τηρηθούν. Άρα, ο Ερντογάν
θα πρέπει να μαζέψει τους τζιχαντιστές
μισθοφόρους του. Και το κυριότερο, η
νέα κυβέρνηση να ακυρώσει το τουρκολιβυκό μνημόνιο, που έτσι κι αλλιώς δεν
έχει ψηφιστεί από τη Λιβυκή Βουλή και
που σύσσωμη η διεθνής γνώμη το έχει
χαρακτηρίσει παράνομο.

Και στη Συρία
Άσχημες ήταν οι εξελίξεις για την Τουρκία και στη Συρία, όπου προ ημερών α-
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Με το δάχτυλο στη
σκανδάλη η Ελλάδα…
πόλεμος που ξεκίνησε ο Μακρόν κατά του Ερντογάν, αλλά και η απαίτηση
του να αποφασιστούν άμεσες κυρώσεις κατά της Τουρκίας βολεύει αφάνταστα την Ελλάδα και την Τουρκία. Και το σημαντικότερο πλέον η Ελλάδα
δικαιώνεται όταν προσπαθούσε να πείσει τους Ευρωπαίους, ότι ο Ερντογάν δεν αποτελεί απειλή μόνο για την Ελλάδα, αλλά συνολικά για την Ευρώπη. Και με τη διαχείριση που κάνει στο μεταναστευτικό, όπου χρησιμοποιεί τα ευρωπαϊκά κονδύλια
για άλλο λόγο. Αλλά και με τη ρητορεία του και το ότι δεν αναγνωρίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα σε δύο χώρες μέλη της Ε.Ε., την Ελλάδα και την Κύπρο.
Κι όμως, οι σύμμαχοί μας, ή πιο σωστά οι συνέταιροί μας στην Ευρώπη, φαίνεται δεν πείστηκαν. Όμως τώρα με τις χυδαίες ύβρεις κατά του Μακρόν προστέθηκαν κι άλλες χώρες που αναγνωρίζουν ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεν είναι ακίνδυνος. Και φυσικά οι κυρώσεις και για τον τρόπο που υβρίζει την Ευρώπη ο
Τούρκος πρόεδρος, αλλά και για την προκλητικότητα έναντι της χώρας μα και της
Κύπρου.
Την ίδια ώρα που η κόντρα Μακρόν-Ερντογάν έχει χτυπήσει κόκκινο, είναι τελείως τρελό να μιλήσουμε για διάλογο με την Τουρκία. Εδικά και μετά την επιστολή της Άγκυρας στον ΟΗΕ, ως απάντηση στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη
στην έναρξη της 75ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο. Η Τουρκία επιμένει να επιρρίπτει τις ευθύνες στην Ελλάδα για την ένταση στην περιοχή, κάνοντας λόγο για «μαξιμαλιστικές διεκδικήσεις της Ελλάδας και της ελληνοκυπριακής διοίκησης», επιμένοντας ότι η Ελλάδα οδήγησε σε ακύρωση των διερευνητικών με
την υπογραφή της Συμφωνίας οριοθέτησης ΑΟΖ με την Αίγυπτο. Η Άγκυρα, στην
επιστολή της προς τον ΟΗΕ, επισημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρξει διάλογος εάν
η Ελλάδα δεν αποκηρύξει τον «χάρτη της Σεβίλλης» (η Ελλάδα ποτέ
δεν έχει επικαλεστεί
τον χάρτη, ο οποίος αποτυπώνει τις ευρωπαϊκές ΑΟΖ μεταξύ αυτών και την ελληνική με
πλήρη επήρεια των Νησιών και βάσει της μέσης γραμμής), και επίσης αν δεν αρθούν οι
«παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου» που αφορούν τον εξοπλισμό
των νησιών και τη διαφοροποίηση του εναέριου χώρου από τα χωρικά ύδατα.
Η Τουρκία επίσης
κάνει αναφορά στο Διεθνές Δικαστήριο της
Χάγης, καθώς δηλώνεται ότι η Άγκυρα δεν αποκλείει και την επιλογή του Δικαστηρίου, αλλά μόνο εφόσον προηγηθεί διάλογος για να συμφωνηθεί ποιες διαφορές θα παραπεμφθούν στο Δικαστήριο και επισημαίνεται ότι είναι αντιφατικό ο κ. Μητσοτάκης να προτείνει την προσφυγή στη Χάγη, όταν η Ελλάδα έχει καταθέσει επιφυλάξεις για τη δικαιοδοσία του Δικαστηρίου που αφορούν την αποστρατικοποίηση
των νησιών, το εύρος και τα όρια των χωρικών υδάτων και του εναέριου χώρου
της, και την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας.

Ο

το νόμισμά τους. «Όσο διακρίνει ευκαιρίες
να επιδείξει τα εθνικιστικά και ισλαμικά διαπιστευτήριά του και να τονώσει την εθνική υπερηφάνεια, δεν πρόκειται να συμμορφωθεί»,
αναφέρουν συνεργάτες του Φετουλάχ Γκιουλέν σε αμερικανικές εφημερίδες.

Κερδίζει πόντους
εντός και εκτός Γαλλίας
Αλλά και ο Εμανουέλ Μακρόν αντιμετωπίζει ως ευκαιρία την κόντρα μέχρις εσχάτων με τον Ερντογάν. Κατ’ αρχάς τον περιορίζει στις ζώνες συμφερόντων της Γαλλίας με στόχο να τον βγάλει εκτός. Όμως, η
διαμάχη με τον Τούρκο πρόεδρο του τονώνει αφενός μεν το ευρωπαϊκό προφίλ, αφετέρου δε με την κήρυξη του πολέμου κατά του ριζοσπαστικού Ισλάμ, όχι μόνο προασπίζεται τις γαλλικές αξίες, αλλά περιορίζει την επιρροή της ξενοφοβικής ακροδεξιάς στην πατρίδα του. Και όσο εντείνονται

ναγκάστηκε να εκκενώσει το στρατιωτικό παρατηρητήριο-φυλάκιο Μορέκ
στο νότιο άκρο της επαρχίας Ιντλίμπ
στη βορειοδυτική Συρία. Το εν λόγω
φυλάκιο είχε περικυκλωθεί από τις δυνάμεις του Άσαντ από το καλοκαίρι του
2019. Η Τουρκία έχει αποφασίσει την
εκκένωση τριών ακόμη φυλακίων τα οποία είναι περικυκλωμένα από τις καθεστωτικές δυνάμεις.
Ο Ερντογάν είχε διαμηνύσει ότι η
Τουρκία δεν θα δεχτεί την υποχώρηση
της ιδίας και των συμμάχων της πέραν
των ορίων που προέβλεπε η συμφωνία
για την Ιντλίμπ του 2016 μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας. Ένα μεγάλο τμήμα
της επαρχίας Ιντλίμπ εντός των ορίων
αυτών απελευθερώθηκε το καλοκαίρι
του 2019 και τον Μάρτιο του 2020 από τις δυνάμεις του Άσαντ. Με την εκκένωση του παρατηρητηρίου, η Τουρκία
αποδέχεται την κυριαρχία τού καθεστώτος Άσαντ (το οποίο θεωρητικά πο-

ΚΡΙΣΙΜΟ

ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΓΙΑ
ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 3/11
ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΟΥΝ
ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΝΕΟ
ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΩΣ ΚΑΙ
ΤΙΣ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
οι αντιδράσεις σε όλη την υφήλιο από μουσουλμανικές οργανώσεις, τόσο ο Γάλλος
Πρόεδρος κερδίζει πόντους στο εσωτερικό και παρουσιάζεται ως ο ηγέτης που θέλει να κάνει και πάλι μεγάλη τη Γαλλία, ανεβάζοντας στα ύψη τον γαλλικό σωβινισμό. Κι όπως λένε οι Γάλλοι, «όταν καίγεται
η τρίχρωμη μπλε, λευκή και κόκκινη σημαία,
δεν καίγεται η σημαία της Γαλλίας αλλά της ελευθερίας».

λέμησε) επί των εδαφών αυτών, καθώς
και επί του αυτοκινητοδρόμου Μ5, ο οποίος είναι στρατηγικής σημασίας καθώς συνδέει το Χαλέπι με την πρωτεύουσα Δαμασκό.
Οπότε στον Τούρκο πρόεδρο έμεινε
μόνο το Ναγκόρνο Καραμπάχ, αλλά κι
εκεί δεν μπορεί να κάνει περισσότερα
από τη στιγμή που οι Αρμένιοι πολεμούν σαν σκυλιά. Και εάν εμπλακεί ο
Ερντογάν ανοιχτά, ελλοχεύει ο κίνδυνος η Αρμενία να ζητήσει τη βοήθεια
του ρωσικού στρατού. Και ο καθένας
γνωρίζει ποιες θα είναι οι συνέπειες
κατ’ αρχάς για το Μπακού κι εν συνεχεία για την ίδια την Τουρκία. Και ο Ερντογάν γνωρίζει πολύ καλά ότι το Ναγκόρνο Καραμπάχ είναι πιο σημαντικό
στη συνείδηση του απλού Τούρκου πολίτη. Διότι είναι γνωστό τοις πάσι ότι οι
Τούρκοι αντιπαθούν περισσότερο τους
Αρμένιους από ό,τι τους Κούρδους και
του Έλληνες.

Αποκλείονται για την ώρα οι διερευνητικές
Όπως γίνεται αντιληπτό, μετά την επιστολή της Άγκυρας θα πρέπει να αποκλειστεί
το ενδεχόμενο να ξεκινήσουν οι όποιες διερευνητικές επαφές. Απλά η χώρα μας
παρακολουθεί τις εξελίξεις και είναι στην κυριολεξία με το δάκτυλο στη σκανδάλη,
καθώς ολοένα και περισσότερο αναλυτές εκτιμούν ότι ο Ερντογάν είναι πιθανό να
θέλει να εξάγει την εσωτερική οικονομική κρίση. Οπότε, εάν την ερχόμενη Τρίτη (3
Νοεμβρίου) ο Τζο Μπάιντεν εκλεγεί πρόεδρος των ΗΠΑ (που με βάση τις δημοσκοπήσεις είναι το πιθανότερο σενάριο), ίσως ο Ερντογάν επιχειρήσει κάτι
που να θεωρηθεί εν συνεχεία ως τετελεσμένο. Και το κρίσιμο διάστημα είναι μεγάλο, καθώς φτάνει μέχρι τις 20 Ιανουαρίου, όπου θα ορκιστεί και θα αναλάβει την
εξουσία ο νέος πρόεδρος. Και ο καθένας μπορεί να κατανοήσει ότι εάν ο Τραμπ ηττηθεί, μέχρι τις 20 Ιανουαρίου να μη δείξει κανένα ενδιαφέρον για το τι συμβαίνει
σε όλα τα καυτά μέτωπα. Και οι ΗΠΑ να παραμείνουν θεατές…
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ίναι γνωστή η ρήση για
τη «γυναίκα του Καίσαρος,
που πρέπει να είναι και να
φαίνεται τίμια».
Στην περίπτωση του «καίσαρα» του Μεγάρου Μαξίμου,
Γιώργου Γεραπετρίτη (Νο2
στην ιεραρχία της κυβέρνησης,
αφού είναι ο «εγκέφαλος» της
διακυβέρνησης της χώρας μέσω
του επιτελικού κράτους), πρέπει
να συμπληρωθεί, πέραν της συζύγου του, και ο πεθερός του Μιχάλης Γουρζής, πρόεδρος του
Ομίλου ΤΕΡΝΑ, και μέλος της
ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής, που ανήκει
στον «πρωταθλητή» επιχειρηματία στον τομέα των Ανανεωσίμων
Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και
πρόεδρό της Γιώργο Περιστέρη.
Επειδή ο παραπάνω συσχετισμός μπορεί να ακούγεται περίεργα στους αναγνώστες μας, ας
ξετυλίξουμε το κουβάρι με τις εξηγήσεις:
Προ ημερών, και συγκεκριμένα στις 18/10/20, σε συνέντευξή
του στην εφημερίδα «Καθημερινή» –αναγράφεται αυτούσια παραπλεύρως–, ο υπουργός Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης δημοσιοποίησε την πρόθεσή του να
επιληφθεί στο πρόβλημα που υπάρχει στο κόστος της τρέχουσας
τιμής ενέργειας ανά ΜWh, που ανέρχεται σε €40/ΜWh περίπου,
όταν στην αιολική ενέργεια η μέση τιμή είναι περίπου 84,7 ευρώ/ΜWh και στα Φωτοβολταϊκά,
η μέση τιμή 260 ευρώ/MWh,
σύμφωνα με πίνακα του διαχειριστή ΑΠΕ και εγγυήσεων προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ).
Συγκεκριμένα, ο κ. Χατζηδάκης άφησε να εννοηθεί ότι μετά
από διάλογο με τις επιχειρήσεις
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Περιστέρη(ς) ψηλά
στον ουρανό
το κόστος των ΑΠΕ
Σκέψεις για μείωση του κόστους
προσκρούουν στην αντίδραση της ΤΕΡΝΑ
που ελπίζει(;) σε βοήθεια από το Μαξίμου

που έχουν επενδύσει στις ΑΠΕ,
θα βρεθεί μια αποδεκτή λύση ώστε να μειωθούν οι τιμές ανά κιλοβατώρα της ενέργειας που προέρχεται από αυτές.
Η τοποθέτηση αυτή του Κ.
Χατζηδάκη σήμανε συναγερμό
στο «στρατόπεδο» των ΑΠΕ, όπου όπως προείπαμε κυριαρχική
θέση κατέχει η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή με 585,9 MW (15,1%).
Παραθέτουμε τους επιχειρηματικούς Ομίλους που κατατάσσονται στο Το5:

• η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή με
585,9 MW (15,1%)
• ο ΕΛΛΑΚΤΩΡ με 482,3
MW (12,4%)
• η ENEL Green Power (Ιταλία) με 353,7 MW (9,1%)
• η EREN (Γαλλία) με 282,9
MW (7,3%) και
• η Iberdrola Rokas (Ισπανία) με 270,9 MW (7%)

Ανησυχία των ΑΠΕ μέσω
των media
Σχεδόν αμέσως άρχισαν σε συγκεκριμένη μερίδα του Τύπου να
αναγράφονται «ειδήσεις» περί μετακίνησης του υπουργού Ενέρ-

γειας στο υπουργείο Παιδείας ή
στο υπουργείο Ανάπτυξης, και
διάφορες άλλες «έγκυρες» πληροφορίες ότι αντιδρά το Μαξίμου
σε μία πιθανή εμπλοκή-ένταση
με τους μεγαλοεπιχειρηματίες
που ενεργοποιούνται σε επιχειρήσεις ΑΠΕ.
Όπως προαναφέραμε, την
πρώτη θέση στον τομέα των ΑΠΕ
κατέχει η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή του
κ. Περιστέρη.
Ο Γιώργος Περιστέρης διακρίνεται ιδιαίτερα για τις επιχειρηματικές του περγαμηνές, ιδίως
την τελευταία 5ετία, καθώς επίσης και για τις καλές σχέσεις του

ΓΟΥΡΖΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Γ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ

ΣΥΖΥΓΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗ,
ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΜΙΧ. ΓΟΥΡΖΗ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΡΑΕ,
ΕΙΔΙΚΗ ΣΤΙΣ Α.Π.Ε.

ΓΟΥΡΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΕΡΝΑ,
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΤΗΣ ΤΕΡΝΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΠΕΘΕΡΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗ

ΡΑΕ
K. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

3 ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΡΑΕ
ΔΙΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ
ΤΗ Ν.Δ. ΤΟΝ
ΙΟΥΛΙΟ 2020

Γ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ
ΤΕΡΝΑ 15% TΩΝ
Α.Π.Ε. ΕΛΛΑΔΟΣ

επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, περίοδο που κατάφερε να εκδοθούν
όλες οι απαιτούμενες κρατικές αδειοδοτήσεις σε πολύ σύντομο
χρονικό διάστημα, όταν άλλες ομοίου περιεχομένου αιτήσεις περιέργως καθυστερούσαν για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Με την άνοδο της Ν.Δ. στη
διακυβέρνηση της χώρας, είδε
προς μεγάλη του τέρψη τον γαμβρό του προέδρου του Ομίλου
του, Μιχάλη Γουρζή, Γιώργο
Γεραπετρίτη, να βρίσκεται στα υψηλότερα κλιμάκια της εξουσίας.
Παράλληλα, είδε και την από
ετών προσληφθείσα ως δικηγόρο στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) κόρη του Μιχ. Γουρζή
και σύζυγο του Γ. Γεραπετρίτη,
κα Αλεξάνδρα Γουρζή, να έχει
διαγράψει μια λαμπρή καριέρα με
ειδίκευση στον τομέα των ΑΠΕ.
Όλα τα παραπάνω, χωρίς βεβαίως να μπορεί κάποιος να προσάψει κάποια έστω και απειροελάχιστη μομφή ανάμειξης των
παραπάνω προσώπων στην επίλυση του προβλήματος του κόστους ενέργειας που προέρχεται
από τις ΑΠΕ, ήταν φυσικό να
προβληματίσουν τους εμπλεκόμενους στον τομέα της ενέργειας,
αλλά και το κράτος από το οποίο
θα ήθελαν να επιληφθεί του προβλήματος ώστε οι πολίτες να μην
επιβαρύνονται οικονομικά εν μέσω οικονομικής κρίσης και πανδημίας, απλά και μόνο για να αυξάνουν τα κέρδη τους οι προαναφερόμενες εταιρείες.
Χαρακτηριστικό είναι ότι η
ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή εισπράττει ετησίως ποσά της τάξεως των 8090 εκατ. ευρώ. Κατά συνέπεια,
δεν πιθανολογείται ότι ο κ. Περιστέρης θα παραμείνει αδρανής αν μέσω νομοθετικής ρύθμισης επέλθει «ψαλίδισμα» στα
κέρδη του 10-20%. Φυσικό είναι
να συζητήσει το θέμα με τον πρόεδρό του Μιχάλη Γουρζή, ώστε
να αναπτυχθούν τα επιχειρήματα
της εταιρείας τους στους κυβερνώντες προκειμένου η μείωση να
είναι η μικρότερη δυνατή.
Ανάμειξη της κας Αλεξάνδρας Γουρζή μέσω της ΡΑΕ δεν
προβλέπεται, αφού οποιαδήποτε
μείωση στις τιμές θα επιτευχθεί
μέσω νομοσχεδίου, που λόγω
αλλαγής των συνθηκών –όπως αναφέρεται στον Αστικό Κώδικα–
μπορεί να προκύψει. Ενδεχομένως να γίνει μια διαβούλευση με
τη ΡΑΕ, στην οποία η νομική υπηρεσία του φορέα μπορεί να εκθέσει τη γνώμη της.
Επανερχόμενοι, λοιπόν, στο
ρητό που αναφέραμε στην εισαγωγή του άρθρου μας, είναι φυσικό κάποια «σαΐνια» της ενεργειακής πιάτσας να συσχετίσουν την
εμπλοκή των παραπάνω προσώπων, χωρίς βεβαίως να έχουν το
παραμικρό έρεισμα.
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ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΣΤΗΝ «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»:
χει προκληθεί μια αναστάτωση στην αγορά
ηλεκτρισμού για το
πώς θα κλείσει η «τρύπα» των 287,6 εκατ. ευρώ του
Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ). Ο κλάδος των ΑΠΕ ανησυχεί για το ενδεχόμενο επιβολής έκτακτης εισφοράς στις
εγγυημένες τιμές και μιλάει για
αβεβαιότητα σε μια συγκυρία
με υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον και παράλληλα φιλόδοξων εθνικών στόχων στον τομέα. Συμμερίζεστε τις ανησυχίες;
– Η κυβέρνηση είναι δεσμευμένη σε μια πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης και δεν μπορεί παρά να
στηρίξει την πολιτική των ΑΠΕ.
Αυτό καταγράφεται στο Εθνικό
Σχέδιο για την Ενέργεια και το
Κλίμα (ΕΣΕΚ) αλλά και στη νομοθεσία που έχουμε περάσει για
την απλοποίηση της αδειοδότησης. Eχουμε, επομένως, σαφή
δείγματα γραφής που αφορούν τη
στήριξη των ΑΠΕ και της πράσινης ενέργειας.
• Το βασικό επιχείρημα των
παραγωγών ΑΠΕ είναι ότι πέρυσι, που ο ΕΛΑΠΕ ήταν πλεονασματικός, πήρατε 400 εκατ.
για τη μείωση του ΕΤΜΕΑΡ και
τη διάσωση της ΔΕΗ και ότι αν
αυτό δεν συνέβαινε δεν θα υπήρχε σήμερα πρόβλημα.
Απαντώ ότι το τρέχον υπόλοιπο
του ΕΛΑΠΕ ήταν αρνητικό κατά
17 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο και κατά 61 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο. Τι
συνέβη τον Απρίλιο; Μήπως άλλαξε ο υπουργός, εφαρμόσαμε
κάποιο ειδικό μέτρο; Ή μήπως επέδρασε ο κορωνοϊός και ως εκ
τούτου μειώθηκε η κατανάλωση
ρεύματος και τα έσοδα του ΕΤΜΕΑΡ; Στη Γερμανία, αυτή την
ώρα που μιλάμε, το έλλειμμα του
αντίστοιχου λογαριασμού είναι 4
δισ. ευρώ. Είναι λοιπόν προτιμότερο να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Υπάρχει μια
πρωτοφανής κρίση, η οποία
πλήττει όλους τους κλάδους και όλες τις χώρες, και μπροστά σε αυτή την κρίση πρέπει να τοποθετηθούμε με κοινωνική υπευθυνότητα. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι χρεώθηκαν μειώσεις 30%
στα ενοίκια για να μην πέσουν έξω οι ελληνικές επιχειρήσεις, είναι Ελληνες β΄ κατηγορίας;
• Πέρυσι είχαμε το πρόβλημα
της ΔΕΗ, φέτος των ΑΠΕ. Πότε
θα κλείσει αυτός ο φαύλος κύκλος;
Αυτή είναι η προτεραιότητά μας.
Η κυβέρνηση πρέπει να εξυγιάνει γενικότερα τον τομέα της ενέργειας από τις όποιες στρεβλώ-
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«Θα στηρίξουμε τις ΑΠΕ,
λύση μέσα από διάλογο
με τους ιδιοκτήτες τους»
σεις. Ξεκινήσαμε με τη ΔΕΗ. Αν
κατέρρεε η ΔΕΗ, πού θα πωλούσαν σήμερα οι ιδιοκτήτες των ΑΠΕ; Η Ελλάδα πρέπει να λάβει
μια σειρά από διαρθρωτικές αποφάσεις για το μέλλον της ενέργειας, για τον απλό λόγο ότι έχουμε
την υψηλότερη χονδρεμπορική
τιμή ρεύματος σε όλη την Ευρώπη. Αυτό συμβαίνει γιατί η αγορά ενέργειας στην πατρίδα μας
δεν λειτουργεί ομαλά – και δεν
λειτουργεί γιατί δεν έχουμε το
target model, δηλαδή ένα μοντέλο ελεύθερης αγοράς, όπως λειτουργεί στις άλλες 26 χώρες της
Ευρώπης. Την ίδια στιγμή η βιομηχανία πιέζεται, ο απλός καταναλωτής πιέζεται και οι ιδιοκτήτες των ΑΠΕ, δεν λέω παρανόμως, νομίμως, με μέση χονδρεμπορική τιμή γύρω στα 40 ευρώ
εισπράττουν μέση τιμή 144 ευρώ. Οι ιδιοκτήτες αιολικών γύρω στα 90 ευρώ και των φωτοβολταϊκών γύρω στα 280 ευρώ.
• Εχουν, ωστόσο, υπογράψει
συμβάσεις με το Δημόσιο για

συγκεκριμένες αποζημιώσεις.
Είπα νομίμως. Προφανώς θα
βρούμε λύση μέσα από ένα διάλογο. Δεν είμαστε σε αντιπαρά-

θεση, θέλουμε να στηρίξουμε τις
ΑΠΕ, αλλά πρέπει όλοι να αντιληφθούμε ότι έχουμε ένα περιβάλλον κοινωνικής κρίσης.

• Εχετε αφήσει όμως έξω από
το κάδρο, εκτός από τους καταναλωτές, και τη ΔΕΗ.
Πολύ σωστά έχουμε αφήσει έξω
τους καταναλωτές, διότι η κυβέρνηση παίρνει μέτρα κοινωνικού
χαρακτήρα, όπως όλες οι κυβερνήσεις. Η ΔΕΗ, επίσης, θα πρέπει να γνωρίζουν όλοι ότι δεν είναι μια επιχείρηση ανθούσα. Είναι μια επιχείρηση που απλώς
βγήκε από το νοσοκομείο. Πρέπει να την ξαναβάλουμε, έτσι ώστε ο καθένας να μείνει αμετακίνητος σε ό,τι έχει κατακτήσει όλη
την προηγούμενη περίοδο; Δεν
θα κάνουμε σισύφειο έργο για τη
ΔΕΗ.
• Επομένως, θα επωμιστεί όλο το βάρος ο κλάδος των ΑΠΕ.
Υπάρχουν πολλές και διαφορετικές λύσεις. Σε καμία περίπτωση
δεν θα ληφθεί μέτρο που θα θέσει εν κινδύνω τις δανειακές υποχρεώσεις των επενδυτών και
βρισκόμαστε σε συζητήσεις με τις
τράπεζες γι’ αυτό. Θα εξετάσουμε
και εναλλακτικά σενάρια που
μπορούν να βοηθήσουν στην επίλυση του προβλήματος, όπως
για παράδειγμα η ανακατανομή
των πόρων από το Πράσινο Ταμείο. Και, βέβαια, ένα μέρος θα
χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο
Ανάκαμψης.
• Θα πάτε σε οριζόντια μέτρα;
Οχι, δεν θα υπάρξουν οριζόντιες
ρυθμίσεις και σε κάθε περίπτωση θα ληφθούν μέσα από διάλογο. Θα πρέπει επίσης να πω ότι
τα μέτρα έχουν έναν ειδικό χαρακτήρα ακριβώς λόγω των ειδικών συνθηκών. Θα βρούμε μια
λύση για να αντιμετωπιστούν οι
συνέπειες του κορωνοϊού, αλλά
θα πρέπει να δούμε και μεσομακροπρόθεσμες λύσεις για το ΕΤΜΕΑΡ και τον ΕΛΑΠΕ. Το πιο
σημαντικό θέμα, όμως, είναι το
κόστος ενέργειας, γι’ αυτό και θα
εφαρμόσουμε το target model από την 1η Νοεμβρίου.
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Τελικά, τι κέρδισε ο ΣΥΡΙΖΑ από την πρόταση δυσπιστίας που κατέθεσε
κατά του Χρήστου Σταϊκούρα;
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• Απέτυχε ο Τσίπρας να στριμώξει τον Μητσοτάκη
με την πρόταση μομφής κατά του Χρήστου Σταϊκούρα

Η απάντηση
Τσακαλώτου

Του Μιχάλη Κωτσάκου

Σ

την Κουμουνδούρου
χαμογελούν ότι τελικά
κατάφεραν να αλλάξουν την ατζέντα, δημιουργώντας ένα μείζον πολιτικό γεγονός, ακυρώνοντας την προσπάθεια της κυβέρνησης να μην αναδειχθούν τα
γκρίζα σημεία του πτωχευτικού
κώδικα.
Αυτό ισχυρίζονται στην Κουμουνδούρου, όμως ουδείς κατανόησε τα γκρίζα σημεία του πτωχευτικού κώδικα, καθώς όπως αναμενόταν η συζήτηση επί της
πρότασης δυσπιστίας εξελίχθηκε
σε μία συζήτηση εφ’ όλης της ύλης. Ακόμη και ο ίδιος ο Αλέξης
Τσίπρας, εκτός του πτωχευτικού,
μίλησε για την πανδημία και για
τα ελληνοτουρκικά. Στην ηγετική
ομάδα τονίζουν πως αφυπνίστηκε ένα κομμάτι του κόσμου, κάτι
που θα φανεί μελλοντικά. Το πόσο μελλοντικά δεν μας εξηγούν.
Πάντως στη συζήτηση τα υπόλοιπα κόμματα επιτέθηκαν με
σφοδρότητα στην κυβέρνηση,
αλλά στην κυριολεξία ξετίναξαν
και τον ίδιο τον κ. Τσίπρα. Ο κόσμος ξαναθυμήθηκε ότι τον νόμο
Κατσέλη –που τον επικαλείται
κάθε τρεις και λίγο ο αρχηγός της
αξιωματικής αντιπολίτευσης– ο
ΣΥΡΙΖΑ δεν τον ψήφισε το 2011
και τον κατήργησε το 2019. Επίσης σύσσωμη η ελάσσονα αντιπολίτευση χαρακτήρισε τον κ.
Τσίπρα ως χορηγό του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και αυτό διότι
με την πρόταση δυσπιστίας κατά
του υπουργού Οικονομικών συσπείρωσε την Κοινοβουλευτική
Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας κι
απέτρεψε ακόμη και κάποιους
«γαλάζιους» που είχαν διαφωνίες
με τον πτωχευτικό κώδικα έστω
να τις ψελλίσουν. Έτσι, ο κ. Μητσοτάκης βγήκε αλώβητος από
τη διαδικασία και την πρόταση
δυσπιστίας, ενώ σαν καλά στρατιωτάκια οι βουλευτές της Ν.Δ.
ψήφισαν τον πτωχευτικό, χωρία
να βγάλουν κιχ. Η πληροφορία
ότι ο κ. Μητσοτάκης απέστειλε
ανθοδέσμη και γλυκά στον κ.
Τσίπρα για τη βοήθεια που του
προσέφερε, δεν επιβεβαιώνεται
από πουθενά.
Όμως από τη διαδικασία στη
Βουλή, αυτό που έμεινε στον κόσμο ήταν ότι οι πλειστηριασμοί
δεν σταμάτησαν επί ΣΥΡΙΖΑ,
τουναντίον αυξήθηκαν, όπως παραδέχθηκε και ο πρώην υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης
Τσακαλώτος. Οπότε, όλοι κατά-

κομματική εκδήλωση στον Πειραιά. Κατά τα άλλα, η ηγετική ομάδα των αρλεκίνων γύρω από
τον κ. Τσίπρα είναι ευχαριστημένη.

Πήγε για μαλλί
και βγήκε
κουρεμένος
λαβαν πόσο ψεύτικο ήταν το σύνθημα του ΣΥΡΙΖΑ, το «κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη». Αν όλα αυτά τα θεωρούν επιτυχία στον ΣΥΡΙΖΑ, ισχύει η ρήση «ο γιατρός έχει δώσει εντολή να τους λέμε μόνο
ναι».

Διαφορετική ανάγνωση
Στον ΣΥΡΙΖΑ βέβαια δεν κάνουν
λέξη για την αποτυχία της στρατηγικής και στο να φτιάξουν αντιδεξιό μέτωπο. Ούτε το ΚΙΝΑΛ,
ούτε το ΚΚΕ, ούτε το ΜέΡΑ 25 έδειξαν καμία διάθεση να στοιχηθούν πίσω από τον κ. Τσίπρα
και το κόμμα του. Βέβαια ο κ.
Τσίπρας απέφυγε να δώσει εξήγηση για μία ακόμη φορά για
ποιον λόγο δεν είχε ψηφίσει τον
νόμο Κατσέλη και για ποιον λόγο τον κατήργησε. Στη Βουλή, όταν τον τσίγκλησε η κα Γεννηματά, αρκέστηκε να πει ότι οι νόμοι
που προστατεύουν την κοινωνική συνοχή ανήκουν στην ευρύτερη προοδευτική παράταξη. Άλλα
λόγια ν’ αγαπιόμαστε, δηλαδή.
Στην Κουμουνδούρου αισθάνονται απολύτως δικαιωμένοι
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και για την επιλογή τους να πιέσουν στο πεδίο των ελληνοτουρκικών, ειδικά για το θέμα της επέκτασης των 12 ναυτικών μιλίων. Αλλά τι είδους ικανοποίηση είναι αυτή, όταν ένα ιστορικό
στέλεχος της ανανεωτικής Αριστεράς, ο Νίκος Φίλης, τη Δευτέρα το πρωί (πριν καλά-καλά
περάσουν 12 ώρες από το τέλος
της συζήτησης στη Βουλή) αδειάζει τον αρχηγό και την επίσημη
γραμμή του κόμματος; Διότι για
όσους δεν κατάλαβαν, ή έκαναν
πως δεν κατάλαβαν, ο κ. Φίλης,
ο οποίος δεν είναι χάχας, ούτε
βασταρούχας του αρχηγού, είπε
το αυτονόητο: «Ειδικά για τα 12
μίλια, που είναι ένα δυνητικό δικαί-

ωμα, είναι λογικό να ασκηθεί, με
συμφωνημένο τρόπο, όταν ωριμάσουν οι συνθήκες. Όχι ως ανταπάντηση στην τουρκική προκλητικότητα. Γιατί τότε, ποια θα ’ναι η επόμενη μέρα; Χρειάζονται συνεννοήσεις
με τον διεθνή παράγοντα, καθώς η
χώρα μας οφείλει να αναζητεί πολυδιάστατα ερείσματα». Στην ίδια
γραμμή είχε κινηθεί και ο Νίκος
Μπίστης (από την ομάδα των
«σημιτικών» μαζί με τον Λιάκο
και τον Βαλντέν) σε πρόσφατη

Αυτός που σίγουρα ένιωσε άσχημα κατά τη διάρκεια της τριήμερης συζήτησης γα την πρόταση
δυσπιστίας στον Σταϊκούρα ήταν
ο προκάτοχός του, ο Ευκλείδης
Τσακαλώτος. Κι αυτό διότι η επιχειρηματολογία της Ν.Δ. κινήθηκε στο ότι η πρόταση δυσπιστίας ήταν για τον πρώην υπουργό, που επί των ημερών του καταργήθηκε ο νόμος Κατσέλη.
Και ο κ. Τσακαλώτος τον εκδικήθηκε, κρατώντας ζωντανή
την αμφισβήτηση του αρχηγού
και φυσικά την εσωστρέφεια. Ο
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
του ΣΥΡΙΖΑ αναφορικά με τις
πρόσφατες τοποθετήσεις του περί αρχηγικού κόμματος που βρίσκεται στα αζήτητα της ιστορίας,
τόνισε ότι χωρίς συλλογικότητα
ο επικεφαλής καθίσταται ευάλωτος. «Δεν υποτιμώ τη συμβολή της
ηγετικής ομάδας και ιδιαίτερα του
επικεφαλής, στο πρόσωπο του οποίου εγγράφονται η διαδρομή, οι ιδέες
και η φυσιογνωμία του κόμματος.
Θα επιμείνω ταυτόχρονα ότι χωρίς
τη συλλογικότητα, χωρίς μια ικανή
και οξυδερκή ηγετική ομάδα, ο επικεφαλής καθίσταται ευάλωτος», ανέφερε.
Ο πρώην υπουργός Οικονομικών εξέφρασε τη διαφοροποίησή του και στο αίτημα του κ. Τσίπρα για την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, σημειώνοντας ότι η Αριστερά
οφείλει να μην καλλιεργεί στον
κόσμο τον εθνικισμό και την αδιαλλαξία, όπως έκανε η Ν.Δ.
στη Συμφωνία των Πρεσπών,
προσθέτοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ καταθέτει ρεαλιστικές θέσεις αρχών.
«Στα ελληνοτουρκικά, όπως και
σε κάθε διαπραγμάτευση πρέπει να
προσέρχεται κανείς χωρίς να φανερώνει τις –πραγματικές– κόκκινες
γραμμές του. Διότι, αν τις φανερώσεις, το αποτέλεσμα θα είναι κατώτερο αυτών. Παράλληλα όμως
στα εθνικά ζητήματα οφείλουμε να
μην καλλιεργούμε στον κόσμο τον εθνικισμό και την αδιαλλαξία, όπως
έκανε η ΝΔ στη συμφωνία των Πρεσπών. Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική
Συμμαχία προσέρχεται σε αυτή τη
συζήτηση με ρεαλιστικές θέσεις αρχών. Με ειλικρίνεια λέμε στον κόσμο ποια είναι τα κρίσιμα ζητήματα
και με τις θέσεις μας και τις πράξεις
μας προσπαθούμε να ενισχύσουμε
τη διαπραγματευτική θέση της χώρας αλλά και ένα κλίμα ειρήνης και
διεθνούς κατανόησης», σημείωσε
ο Ευκλείδης Τσακαλώτος σε
συνέντευξη που παραχώρησε.

Μπέρδεψε
τις επετείους
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Η πληροφορία
Μία πληροφορία κινείται
το τελευταίο διάστημα από
την Κουμουνδούρου. Και
έχει να κάνει με τον ανασχηματισμό που όλοι βλέπουν έως το τέλος του
χρόνου. Σύμφωνα με τους
ΣΥΡΙΖΑίους, ο Κικίλιας

Στην Αριστερά του αντιεθνικισμού, του αντιτουρκισμού, του
διεθνισμού, της μείωσης των
εξοπλισμών, της ελληνοτουρκικής φιλίας και προσέγγισης,
τον τόνο δίνει ο
Ραγκούσης. Πώς
γίνεται αυτό; Εδώ
είναι μυστήρια της
Κουμουνδούρου,
διότι αυτή την εποχή ο Γιάννης της
Πάρου (όπως λέμε η
Ρένα της Φτελιάς, η
Τασία του Φισκάρδου
κ.ά. γνωστές ταβέρνες
ανά την επικράτεια) έχει φορέσει τη στολή του τουρκοφάγου. Προφανώς μπέρδεψε τις
εθνικές επετείους. Γιάννη, τώρα
εορτάσαμε την 28η Οκτωβρίου
και το ΟΧΙ στον άξονα. Στις 25
Μαρτίου εορτάζουμε την επανάσταση κατά των Τούρκων.

-Μου λες, τι σου ήρθε και έκανες
πρόταση μομφής στα καλά καθούμενα;
-Στηρίζω Κούλη
μέχρι τελικής πτώχευσης

Θεωρίες συνωμοσίας για τη μη
συνάντηση Τσίπρα-Πομπέο
Μου το μετέφεραν κι έσκασα από τα γέλια. Αυτό που κυκλοφοράει από
τους «βασταρούχες» του Αλέξη –του κανονικού εννοώ και όχι του Γεωργούλη– είναι ότι ο Μάικ Πομπέο κατά την τελευταία του επίσκεψη
στην Ελλάδα δεν έβαλε στο πρόγραμμά του και δεν συναντήθηκε με
τον κ. Τσίπρα, λόγω παρέμβασης Μητσοτάκη. Με άλλα λόγια, οι πιερότοι και αρλεκίνοι
που παρεπιδημούν
στην αυλή του Αλέξη
Τσίπρα εικάζουν ότι
ζητήθηκε από τον υπουργό Εξωτερικών
των ΗΠΑ να σνομπάρει τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και εκείνος έκανε το χατίρι στον οικοδεσπότη του στη βίλα
της οικογένειας Μητσοτάκη στο Ακρωτήρι Χανίων, στο πλαίσιο
της φιλοξενίας του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ. Και για να αποδείξουν ότι έχουν δίκιο, δείχνουν προς τον Λαβρόφ, που δεν υπήρξε παρέμβαση, με τη
συνάντηση με τον Ρώσο υπουργό να γίνεται κανονικά. Και θυμήθηκα
την παροιμία «με στραβό αν κοιμηθείς, το πρωί θα αλληθωρίσεις». Όταν
κάνεις παρέα σχεδόν μία δεκαετία με τον Καμμένο και χρησιμοποιείς
και στελέχη των ΑΝΕΛ, στο τέλος υιοθετείς τη συνωμοσιολογία.

(φωτό) έχει ζητήσει να αφήσει το Υγείας για το
Τουρισμού. Και ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης θα φύγει
από το Ανάπτυξης και θα
μετακομίσει στο Υγείας.

Δεν είπαν
κουβέντα…
Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, δέχθηκε
στο Προεδρικό Μέγαρο
την Άννα Διαμαντοπούλου με την οποία γευμάτισαν και συζήτησαν την υποψηφιότητα της πρώην
υπουργού για τη θέση του
γραμματέα του ΟΟΣΑ. Κατά τη διάρκεια του γεύματος, η Άννα Διαμαντοπούλου ενημέρωσε την Πρόεδρο για τη διαδικασία εκλογής του Γενικού Γραμματέα του Ο.Ο.Σ.Α και την
έως τώρα διαμόρφωση του
διεθνούς σκηνικού. Το μόνο που έγινε γνωστό ήταν
ότι η συνάντηση έγινε σε
θερμό και φιλικό κλίμα,
καθώς και οι δύο κυρίες αποφάσισαν να μη διαρρεύσουν τίποτα.

Η πανδημία και τα
στοιχεία για την ανεργία
Άφωνους τους άφησε όλους ο Γιάννης Βρούτσης με
μία ανάλυση που έκανε με αφορμή την ανακοίνωση
των στοιχείων ροών μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα μηνός Σεπτεμβρίου 2020 από το σύστημα Εργάνη. Έβγαλε το πολιτικό συμπέρασμα ότι τα μέτρα που υλοποίησε απέδωσαν, περιορίζοντας τις αρνητικές συνέπειες στην αγορά εργασίας και συγκρατώντας την αυξητική τάση της ανεργίας μέχρι σήμερα. Πάντως, σε ό,τι αφορά τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν, ήταν το χειρότερο εννεάμηνο που καταγράφεται από το
2012 στην απασχόληση, οι θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν φέτος ήταν λιγότερες κατά 133.361 και το
φετινό εννεάμηνο ήταν χειρότερο από εκείνο του 2013
όταν η ανεργία έφτασε στο ρεκόρ 27,9%. Για να πούμε
και του στραβού το δίκιο, αιτία των αρνητικών στοιχείων είναι η πανδημία. Απλά η εποχή δεν προσφέρεται
για πανηγύρια.
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••••••
Οίκτος για την εμφάνιση του Άκη
Ουκ ολίγες φορές έχω γράψει ένα σωρό πράγματα για τον Άκη Τσοχατζόπουλο.
Και την εποχή της παντοδυναμίας του και όταν φυλακίστηκε λόγω των εγκλημάτων
του. Όμως οφείλω να τονίσω πως η εικόνα του να τον μεταφέρουν με αναπηρικό καροτσάκι στον Άρειο Πάγο, όπου εκκρεμούν υποθέσεις του δεν είναι και ό,τι το καλύτερο. Ειδικά για την οικογένειά του μιλάμε. Ναι μεν ο Τσοχατζόπουλος έχει χάσει
τον σεβασμό των πολιτών μετά την αποκάλυψη των πράξεών του, αλλά είναι πολύ άσχημη η εικόνα που είδαμε μέσω των ΜΜΕ. Εάν η οικογένειά του θεωρεί πως με αυτές τις φωτογραφίες θα τον κάνουν πιο συμπαθή πλανάται πλάνη οικτρά.

Για δεύτερη φορά
φυγάς

Και οι φίρμες θέλουν τη
στήριξη της κυβέρνησης
Λείαναν τις
διαφωνίες τους

Τα τοπ ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου έχουν τεθεί επικεφαλής
στην προσπάθειά τους να βρεθεί λύση με τα νυχτερινά πολιτιστικά
κέντρα, κατά τον αείμνηστο Βαγγέλη Γιαννόπουλο, τα μπουζούκια,
που λόγω των περιοριστικών μέτρων αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα. Και οι επιχειρηματίες και οι τραγουδιστές (ακόμη και οι
φίρμες) και ακόμη περισσότερα οι εργαζόμενοι. Έτσι απευθυνθήκαν
στον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα και στον υπουργό
Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη. Μεταξύ των τραγουδιστών ήταν η
Νατάσα Θεοδωρίδου, ο Νίκος Βέρτης και ο Λευτέρης Πανταζής.
Το κλίμα όπως έμαθα ήταν πολύ καλό, έβγαλαν και τις απαιτούμενες
αναμνηστικές φωτογραφίες και οι καλλιτέχνες ελπίζουν να μη μείνουν εκεί, παρά τις συγκεκριμένες δεσμεύσεις των δύο υπουργών.

Πολλάκις έχω
αναφερθεί στις έντονες
εσωκομματικές
διαφωνίες στον ΣΥΡΙΖΑ
για τα θέματα
εξωτερικής πολιτικής.
Όμως, επειδή θέλω να
είμαι δίκαιος, όταν
κάποιοι προσπαθούν να
λειτουργούν
διαφορετικά θα το
αναφέρω.
Όπως για παράδειγμα
έκαναν κάποιοι
μετέχοντες σε μία
ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα
διαδικτυακή εκδήλωση
προ ημερών που
οργανώθηκε από
νομαρχιακή επιτροπή
Πειραιά. Εκεί μίλησαν
οι Γιώργος
Κατρούγκαλος,
Θοδωρής Δρίτσας,
Ράνια Σβίγκου και
Νίκος Μπίστης και
φρόντισαν τις όποιες
διαφωνίες τους να τις
απαλύνουν.

Ο Χρήστος Παππάς, ναι αυτός ο οπαδός του Χίτλερ,
που για μία ακόμη
φορά έδειξε πόσο… γενναίος είναι
και την κοπάνησε
για να αποφύγει τη
φυλακή, δεν είναι η
πρώτη φορά που το
κάνει. Ο φερόμενος ως ο ιδεολόγος της συμμορίας (εδώ γελάνε) είναι η δεύτερη φορά που κάνει το ίδιο. Και
την εποχή που ο ανακριτής διέταξε συλλήψεις
και προφυλάκιση το 2013 ο Παππάς έτρεξε ένα κρυφτεί. Απλά τότε αναγκάστηκε να παραδοθεί, λαμβάνοντας μηνύματα από τους άλλους
ότι τελείωσε από τη συμμορία. Τώρα δεν φοβάται τους άλλους. Τουναντίον, ενδιαφέρεται
σφόδρα για να μην πάει φυλακή.

Δύσκολο
σταυρόλεξο το πού
θα φυλακιστούν
Σε σταυρόλεξο εξελίχθηκε σε ποιο σωφρονιστικό κατάστημα θα εκτίσουν τις ποινές τους οι
χρυσαυγίτες. Και ναι μεν είχαν επιλεχθεί ο Δομοκός, το Μαλανδρίνο και τα Τρίκαλα, όμως
υπήρχαν αρκετά ζητήματα που έπρεπε να επιλυθούν. Όπως για παράδειγμα να γίνει μία
χαρτογράφηση των προσωπικών του σχέσεων.
Βλέπετε, οι επικεφαλής της Χρυσής Αυγής έχουν γίνει μαλλιά-κουβάρια και πλέον κάποιοι
πρώην συνοδοιπόροι ευχαρίστως σφάζει ο ένας τον άλλο. Έτσι ψάχτηκαν πολλοί για το ποιος θα κοιμάται με ποιον. Επίσης, ποιες θα είναι
οι ώρες προαυλισμού. Τέλος στην εξίσωση
μπήκε και να αποκλειστούν συναντήσεις και με
αντιεξουσιαστές και με αλλοδαπούς κατάδικους
που δεν τρέφουν και τα καλύτερα αισθήματα
για τους χρυσαυγίτες.

Στην κωμωδία του ΠΑΟΚ, ο ένας από ανέχεια
είχε πουλήσει τον Λίμπρεχτς στον Ολυμπιακό κι έγινε
χαμός στη Θεσσαλονίκη, κι ο άλλος τον Φερέιρα
στην Παλμέιρας και δεν άνοιξε μύτη...
Του Χαρίλαου
Τουμπιώτη
εν έχει προηγούμενο, ρε
φίλε. Ο Ιβάν
Σαββίδης πούλησε και προπονητή εκτός
από παίκτες. Έτσι και δεν γίνει καμία στραβή την τελευταία στιγμή, ο Αμπέλ Φερέιρα
θα πίνει καφέ βραζιλιάνικο κι
όχι φραπεδιά. Το κατάφερε κι
αυτός ο Ιβάν. Τα πάντα όλα.
Πωλείται όπως είναι επιπλωμένο, με χιλιάδες αναμνήσεις
φορτωμένο, που τραγουδάει κι
ο Αρειανός Αντύπας.
Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ξευτίλα, να πουλήσεις τον προπονητή.
Για τους παίκτες, να το καταλάβω.
Τον προπονητή, ρε; Πού ακούστηκε αυτό το πράγμα. Κι από τη στιγμή που τον πούλησε τον Φερέιρα,
τι άλλο μένει να πουλήσει ο Ιβάν;
Τον Φιγούρα τον Κυριάκο Κυριάκο; Τον είχε πουλήσει κι αυτό
στο ΚΙΝΑΛ πριν από τις εκλογές
και τον ξαναπήρε πίσω.
Έτσι είναι. Σε πλειστηριασμό
τον έβγαλε τον ΠΑΟΚ ο Ιβάν. Και
για τι ποσά μιλάμε τώρα; Για
600.000 ψωροχιλιάρικα ευρώ.
Που άπαξ και τα βρει στον δρόμο,
βαριέται να σκύψει να τα πάρει.
Να μην ξεφύγω, όμως. Άλλο
θέλω να σου πω για το πωλητήριο. Σάμπως είναι πρώτη φορά
που ο ΠΑΟΚ πουλάει προπονητή;
Όχι βέβαια. Η δεύτερη είναι. Να σ’
το θυμίσω. Το 1987, είχε πουλήσει τον Λίμπρεχτς τον Ολλανδό
στον Κοσκωτά, στον Ολυμπιακό.
Έτσι δηλαδή κι είσαι κάποιας ηλικίας, το μυαλό πάει κατ’ ευθείαν
στον Λίμπρεχτς. Και τότε, Σαββίδης ήτανε πρόεδρος στον ΠΑΟΚ. Ο
Χάρης Σαββίδης, μακαρίτης πια.
Όταν είχε αναλάβει ο Κοσκωτάς τον Ολυμπιακό, άρχισε να μοιράζει χρήμα από την Τράπεζα Κρήτης. Τρελό χρήμα. Σάμπως δικό
του ήτανε; Πήγαινε ο άλλος να κάνει κατάθεση στην Κρήτης, για να
ενισχύσει τον Ολυμπιακό της προεδράρας, και τα έπαιρνε ο Κοσκωτάς κι έκανε μεταγραφές.
Και πάει να παίξει ο Ολυμπιακός

Δ

Θα
πουλούσε
προπονητή ο
Παντελάκης;
Και ρωτάω τώρα εγώ:
Θα τολμούσε ο
Παντελάκης να
πουλήσει τον μακαρίτη
Γκιούλα Λόραντ στον
Ολυμπιακό ή σε άλλη
ομάδα; Όχι βέβαια. Ο
αείμνηστος Γιώργος
Παντελάκης είναι ο
πατριάρχης του ΠΑΟΚ.
Ποτέ δεν θα έκανε
τέτοια πράγματα. Κι αν
τον Λόραντ τον
ζητούσε η Ρεάλ ή η
Μπαρτσελόνα, τότε και
μόνο θα το σκεφτότανε
ο Παντελάκης. Κι άμα
του λέγανε ότι τον
θέλει καμιά Παλμέιρας
όπως τον Φερέιρα,
μπορεί να τους
πετούσε με τις
κλωτσιές έξω από το
γραφείο του. Για τον
Ιβάν, όμως, όλα καλά.
Ούτε ο Δεδέογλου,
ούτε ο Ζαγοράκης,
ούτε ο Βεζυρτζής
διανοήθηκαν να
πουλήσουν προπονητή.
Τώρα, θα πεις, ποιος
τον έπαιρνε τον
Άγγελο Αναστασιάδη
για να τον
πουλήσουνε. Σωστό κι
αυτό.

Πούλησε τον Φερέιρα
(ο Ιβάν Σαββίδης)
όπως τον Λίμπρεχτς
το 1987
(ο Χάρης Σαββίδης)

με τον ΠΑΟΚ στις Σέρρες και βαρέθηκε να μετράει γκολ. Εξάρα του
ξηγήθηκε ο ΠΑΟΚ, 6-1. Και λέει ο
Γιώργαρος ο Κοσκωτάς, ποιος
είναι προπονητής στον ΠΑΟΚ; Ο
Λίμπρεχτς; Μάλιστα. Αγόρασέ τονα κι αυτόν και τον Μπανιώτη το
σέντρε μπακ και τον Σκαρτάδο και
δώσ’ τους ό,τι θέλουνε.
Και ξέρεις, μάστορα, τι είχε δηλώσει τότε ο Χάρης Σαββίδης;
Ότι είμαστε φτωχοί μπροστά στον
Κοσκωτά. Κι έγινε ο τρελός χαμός. Βγήκαν στον δρόμο οι ΠΑΟΚτσήδες. Συλλαλητήρια και τα ρέστα. Σαββίδη, παραιτήσου, δεν είναι μαγαζί σου, του φωνάζανε. Το
ίδιο σύνθημα θα το φωνάξουνε
σήμερα; Όχι, ρε.
Τίγκα ΠΑΟΚτσήδες η Θεσσαλονίκη, επειδή ο ΠΑΟΚ έγινε φτωχα-

δάκι στα μάτια των υπόλοιπων Ελλήνων, με το να πουλήσει προπονητή σε άλλη ομάδα. Και με Θωμά Βουλινό επικεφαλής για να
φύγει ο Σαββίδης. Έτσι και υπήρχανε κανάλια και internet τότε, θα
γινότανε μεγαλύτερο νταβαντούρι. Τώρα που υπάρχουν, οι ΠΑΟΚτσήδες είναι μέσα σπίτι. Φοβούνται τον κορωνοϊό.

Κι άντε, ο Χάρης Σαββίδης ήταν αυτός που ήτανε. Με το ζόρι τα
έβγαζε πέρα κι αναγκάστηκε να πουλήσει τον Λίμπρεχτς με 20 εκατ.
δραχμές, δηλαδή κάπου 60.000 ευρώ. Ο Ιβάν που είναι παραλής και
του τρέχουνε από τα μπατζάκια; Το
ίδιο είναι; Κι όμως, τον έβγαλε στη
λαϊκή τον φουκαρά τον Αμπέλ.
Και οι ΠΑΟΚτσήδες τι κάνουνε;
Όλα καλά με τον Ιβάν, γιατί ήρθε
και μας έφτιαξε νοικοκυραίους και
πήρε και νταμπλ; Τουμπέκα, άπαντες. Περιμένουνε τώρα το Σαββιδοτεχνείο να γράψει ότι ο Φερέιρα
ήταν λίγος για τα όνειρα του ΠΑΟΚ
και άλλες τέτοιες παπαριές. Κι ότι ο
Πάμπλο Γκαρσία έχει το ίδιο DNA
με τον λαό του ΠΑΟΚ, είναι πωρωμένος ΠΑΟΚτσής κι έχει πρωταθλήτρια την ομάδα στους πιτσιρικάδες.
Έτσι είναι. Θα μείνει στην ιστορία ο Ιβάν Σαββίδης, πλάι με τον
Χάρη Σαββίδη. Και δεν μιλάμε
για προσφορά. Μεγαλύτερη προσφορά έχει ο Ιβάν από τον Χάρη.
Γι’ άλλο πράγμα μιλάμε, μάστορα.
Για τη μικρότητα του Ιβάν να πουλήσει προπονητή. Τον μίκρυνε τον
ΠΑΟΚ, αλλά είπαμε. Ο Ιβάν είναι
στο απυρόβλητο, ό,τι και να κάνει,
γιατί πήρε νταμπλ.
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Του Χαρίλαου
Τουμπιώτη
εφέτης Ηλίας
Γιαρένης, πρόεδρος της Επιτροπής Εφέσεων, έχει τις δυο κόρες του
στον Ερασιτέχνη Ολυμπιακό.
Η εφέτης Μαργαρίτα Στενιώτη εξελέγη στην ίδια επιτροπή,
αλλά παραιτήθηκε μετά από
δημοσιεύματα ότι ο σύζυγός
της έχει σχέση με την Ερασιτεχνική ΑΕΚ.
Στο προηγούμενο φύλλο η «Α»
και η iapopsi.gr είχαν γράψει το
εξής: ότι το Σαββιδοτεχνείο - Αλαφουζοτεχνείο διαμαρτύρεται ότι
κάνουν bullying στους δικαστές
της Εφέσεων και πρέπει να παρέμβει ο Άρειος Πάγος. Αυτό έγραφαν
Σαββιδοτέχνες - Αλαφουζοτέχνες.
Να παρέμβει ο Άρειος Πάγος, γιατί
παραιτήθηκε η Στενιώτη, που εξελέγη με «σαραντάρα» ψήφους,
που ήταν κατευθυνόμενες, λέμε εμείς. Ότι της έγινε bullying και γι’
αυτό παραιτήθηκε, λένε οι Σαββιδοτέχνες - Αλαρφουζοτέχνες. Και
μόλις έγινε γνωστό ότι ο Γιαρένης
έχει τις κόρες του στον Ολυμπιακό, ζητούν να παρέμβει και πάλι ο
Άρειος Πάγος. Προφανώς, για το
bullying που κάνουν οι ίδιοι στον
Γιαρένη. Καταλαβαίνετε τη διαφορά. Στη μία περίπτωση το θεωρούν bullying που το Μαρινακέικο
έγραψε για τη Στενιώτη. Στην άλλη περίπτωση, να παρέμβει ο Άρειος Πάγος, όχι για το δικό τους
bullying στον Γιαρένη, αλλά γιατί
έχει τις κόρες του στον Ολυμπιακό. Κατά τα άλλα, όλοι έχουν εμπιστοσύνη στην ελληνική Δικαιοσύνη. Κανένας δεν έχει εμπιστοσύνη
στην ελληνική Δδικαιοσύνη. Αν είχανε, δεν θα έπεφτε «σύρμα» ποιους δικαστές να ψηφίσουν στις
πρόσφατες εκλογές της Θεσσαλονίκης. Όλοι κρατούσανε στα χέρια
τους κι από ένα ραβασάκι, μήπως
και ξεχάσουν τα ονόματα. Γι’ αυτό
και μερικοί πήραν σαραντάρια ψήφους όπως η Στενιώτη, κι άλλοι,
σαν τον Γιαρένη, δεν έφτασαν ούτε τις δέκα. Επειδή όλοι τους έχουν εμπιστοσύνη στην ελληνική
Δικαιοσύνη. Αλλά το θέμα είναι
αλλού. Κι οι δικαστές δίνουν δικαιώματα κι αυτοί. Γιατί δέχτηκαν να
ψηφιστούν από τους βλαχοπροέδρους και τους άλλους; Κι όταν είδαν τα αποτελέσματα της στοχευμένης ψήφου, προφανώς και κατάλαβαν τι «παίχτηκε» και ποιος
στήριξε ποιον. Γιατί το δέχτηκαν;
Το μόνο που κατάφεραν οι δικαστές είναι να θεωρηθούν αφερέγγυοι κι ας μην είναι. Διότι έπρεπε
να ξέρουν με τι είχαν να κάνουν.

Ο

Ο ιατρός
Υπουργός
Δικαιοσύνης
ασχολείται
με τον
κορωνοϊό
Για την απειλητική επιστολή προς την πρώην
Επιτροπή Εφέσεων καθώς και για τις παραιτήσεις των Στενιώτη,
Σιάννου από τη νέα Επιτροπή, όπως και ότι ο
νέος πρόεδρος Γιαρένης έχει τις κόρες του
αθλήτριες στον Ερασιτέχνη Ολυμπιακό, εκτός
από τον Άρειο Πάγο και
την Ένωση Δικαστών κι
Εισαγγελέων, υπάρχει
κι ένας Υπουργός στην
κυβέρνηση. Τι λέει ο ιατρός Τσιάρας για όλα
αυτά; Όλα καλά που
καταξεφτιλίζονται οι
δικαστές; Εντάξει ο Υπουργός μπορεί να είναι κουρασμένος, γιατί
έψαχνε την υπόθεση με
την Τουλουπάκη, αλλά
δεν τον απασχολεί που
διασύρεται η δικαιοσύνη; Η, μπορεί ο ιατρός
Υπουργός Δικαιοσύνης
να έχει άλλες, πιο σοβαρές ασχολίες αυτή
την εποχή, όπως με τον
κορωνοϊό. Αυτό είναι
το μείζον θέμα των ημερών. Ότι η Ελλάδα έχει
δραματική αύξηση
κρουσμάτων και πρέπει
ν’ αντιμετωπιστεί το
φαινόμενο. Πάλι καλά
που κάποιος τον ξύπνησε και θέλει να περάσει
νόμο ώστε οι δικαστές
να μην εκλέγονται, αλλά να τους δείχνει κατ’
ευθείαν το Πρωτοδικείο.

Αυτή η στάνη
αυτό το τυρί
βγάζει…
Αφού το κράτος δέχτηκε να «παζαρεύουν» την εκλογή των
δικαστών οι βλαχοπρόεδροι με τα ραβασάκια στη Θεσσαλονίκη,
ήταν αναμενόμενο το μπούλινγκ σε Στενιώτη και Γιαρένη

Παράδειγμα: Η Στενιώτη δεν ήξερε ότι κυκλοφορούν φωτογραφίες της με τον σύζυγό της και τον
Ντανιέλ Μπατίστα στο διαδίκτυο και ότι οι «απέναντι» θα τις έβγαζαν στη φόρα; Γιατί δέχτηκε να
κατέβη; Ο Γιαρένης δεν ήξερε ότι
επίσης κυκλοφορούν φωτογραφίες με τις κόρες του στον Ολυμπιακό; Προφανώς. Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου δεν
θα υπήρχε πρόβλημα. Και τι σημασία, δηλαδή, έχει αν η Στενιώτη
έχει τα παιδιά ή τον σύζυγό της

στην ΑΕΚ κι ο Γιαρένης στον Ολυμπιακό; Σε σοβαρές χώρες, καμία απολύτως. Στην Ελλάδα, όμως, έχει και παραέχει. Είναι και το
άλλο, όμως. Αν ένας δικαστής είναι επίορκος και δεν έχει τα παιδιά
του στον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ, τον
ΠΑΟΚ, δεν παίζει κανέναν ρόλο, ε;
Μ’ αυτόν, όλα καλά κι όλα ωραία.
Να το θέσουμε κι αλλιώς. Πες ότι ο
Γιαρένης παίρνει τα παιδιά του από τον Ολυμπιακό και τα πάει στον
Παναθηναϊκό. Θα παραμένει ύποπτος; Ή ο σύζυγος της Στενιώτη

πιάσει δουλειά στον Εθνικό. Θα εξακολουθεί να είναι ύποπτη; Δεν
βρίσκεις άκρη. Να το πάμε κι αλλού. Αυτές τις μέρες κυκλοφόρησε
στο διαδίκτυο μία απειλητική επιστολή προς την προηγούμενη Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ. Ότι θα
τους σκοτώσουνε αν δεν παραιτηθούν, και άλλα τέτοια ωραία. Και
γίνεται σφαγή, πότε στάλθηκε η επιστολή κι εν όψει πια εκδίκασης.
Αφορούσε τον ΠΑΟΚ ή τον Ολυμπιακό η εκδίκαση; Ο καθένας
γράφει ό,τι θέλει. Βάζει όποια ημερομηνία θέλει και το πλασάρει
στους αναγνώστες-«πελατάκια»
που είναι πρόθυμα να τα χάψουν.
Αλλού είναι το θέμα για μένα. Ο
πρόεδρος της ΕΠΟ, Βαγγέλης
Γραμμένος, γιατί δεν δημοσιοποιεί ο ίδιος την επιστολή που μιλούσε για θάνατο των ίδιων των δικαστών ή συγγενικών τους προσώπων; Διαβίβασε την επιστολή στα
αρμόδια όργανα; Όταν παραιτήθηκαν όλοι οι προηγούμενοι εφέτες, έπρεπε να γίνουν τα πάντα όλα γνωστά, το πώς και το γιατί. Κι
αν δεν έδωσε ο Γραμμένος στα
αρμόδια όργανα την απειλητική επιστολή, έπρεπε να τη δώσει ο ίδιος ο πρώην πρόεδρος Φιλόπουλος.
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Του Μανώλη Δράκου
ιδέα της ευρωπαϊκής
Super League, δηλαδή μιας κλειστής ποδοσφαιρικής λίγκας
στην οποία θα συμμετέχουν τα
μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ, δεν
είναι καινούργια. Μια πιθανή
απόσχιση των ισχυρών ποδοσφαιρικών κλαμπ στην Ευρώπη συζητείται εδώ και αρκετά
χρόνια.
Ο φόβος της αποχώρησης της
ποδοσφαιρικής ελίτ από το
Champions League είναι αυτός
που αναγκάζει την UEFA να μετατρέπει την κορυφαία διοργάνωσή
της σε όλο και πιο κλειστό κλαμπ
για τους αγγλικούς, τους ισπανικούς, τους γερμανικούς, τους ιταλικούς και τους γαλλικούς συλλόγους.
Όμως, απ’ ό,τι φαίνεται, η κρίση στα έσοδα των ποδοσφαιρικών
συλλόγων από τον κορωνοϊό είναι
τέτοια που αναγκάζει τους μεγάλους ευρωπαϊκούς συλλόγους να
αναζητήσουν άλλες πηγές εσόδων
για να καλύψουν τις ζημιές τους.
Υπ’ αυτή την έννοια το σχέδιο για
τη δημιουργία της European
Super League έρχεται ξανά στην
επιφάνεια, με αποκαλύψεις για τον
τρόπο διεξαγωγής του.
O Ζοζέπ Μαρία Μπαρτομέου
παραιτήθηκε από την προεδρία
της Μπαρτσελόνα και στη συνέντευξη Τύπου προχώρησε σε μια ιδιαίτερη αποκάλυψη, μεσοβδόμαδα. Ο πρώην πρόεδρος των
«μπλαουγκράνα» ανακοίνωσε πως
ο σύλλογος της Βαρκελώνης συμφώνησε να συμμετάσχει στη
European Super League που σκοπεύει να πάρει τις κορυφαίες ομάδες από το Champions League:
«Μόλις χθες εγκρίναμε τις προϋποθέσεις για να αγωνιστούμε στην
European Super League. Η απόφαση να παίξουμε σε μια τέτοια διοργάνωση απαιτεί την επικύρωση από την επόμενη γενική συνέλευση.
Μπορούμε να πούμε με υπερηφάνεια ότι είμαστε ο κορυφαίος σύλλογος στον κόσμο σε αξία. Το έχουμε επιτύχει απέναντι σε ομάδες με
μεγάλους επενδυτές έχοντας διατηρήσει τον σύλλογο στα χέρια των
μελών του. Η European Super
League θα διασφαλίσει ότι ο σύλλογος εξαρτάται από τα μέλη του»,
κατέληξε ο Καταλανός παράγοντας.
Τα πράγματα είναι… σοβαρά. Η
UEFA πριν από λίγες ημέρες ανακοίνωσε σε όλες τις ομάδες που
μετέχουν στις ευρωπαϊκές της
διοργανώσεις ότι θα πάρουν –λόγω κορωνοϊού– λιγότερα χρήματα απ’ όσα έπαιρναν τα προηγούμενα χρόνια.
Στην Αγγλία (απ’ όπου και γεννήθηκε η ιδέα της European Super
League) η οικονομική δυσπραγία
είναι μεγαλύτερη λόγω της απουσίας τω φιλάθλων από τις εξέδρες
των γηπέδων, καθώς όλες οι ομά-

www.iapopsi.gr
ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Η

H ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ελίτ
θέλει να κλείσει την πόρτα στην πίτα
των τηλεοπτικών

Ανατροπή:
To τέλος του
Champions
League –όπως
το ξέραμε–
είναι κοντά…
δες στηρίζονται οικονομικά στα
τηλεοπτικά δικαιώματα και στα εισιτήρια διαρκείας που όμως δεν
πουλάνε όσο διαρκεί η πανδημία…
Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να
ψάξουν μεγαλύτερες πηγές εσόδων ή να διαχειριστούν από μόνες
τους τα έσοδα από μια κλειστή ποδοσφαιρική διοργάνωση στην οποία θα μετέχουν οι 18 ισχυρότερες ομάδες της Ευρώπης.
Ήδη, ακούγεται ότι η Λίβερπουλ
και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έ-

χουν προσεγγίσει περισσότερους
από 10 ευρωπαϊκούς συλλόγους
για να βάλουν μπροστά το σχέδιο
από το 2022.
Το πλάνο περιλαμβάνει τις
εξής χώρες και ομάδες:
• Ιταλία: Μίλαν, Ίντερ, Γιουβέντους
• Ισπανία: Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, Ατλέτικο Μαδρίτης, Σεβίλλη
• Αγγλία: Άρσεναλ, Τσέλσι, Λίβερπουλ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ,
Μάντσεστερ Σίτι

• Γαλλία: Παρί
Σεν Ζερμέν
• Ολλανδία: Άγιαξ
• Πορτογαλία: Πόρτο,
Μπενφίκα
Η διοργάνωση θα χρηματοδοτηθεί αρχικά με 5
δισ. ευρώ από τραπεζικούς
κολοσσούς οι οποίοι ενδιαφέρονται να μπουν στο project και
να γίνουν χορηγοί, όμως είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσει τριγμούς
και στα εγχώρια πρωταθλήματα
παρ’ ότι πρόθεση των διοργανωτών δεν είναι να τα εγκαταλείψουν, δηλαδή οι αγγλικές ομάδες
θα συνεχίζουν να παίζουν στην
Πρέμιερ Λιγκ και οι γερμανικές
στην Μπουντεσλίγκα.
Ο σκοπός τους είναι αφενός
μεν να πετάξουν έξω από τη διαχείριση των χρημάτων την UEFA,
αφετέρου να μην επιτρέπουν σε
μικρότερες ομάδες να εισπράττουν ένα μέρος των εσόδων από
το Champions League, όπως γίνεται σήμερα.
Όμως, δεν είναι βέβαιο ότι τα
εγχώρια πρωταθλήματα σ’ αυτές
τις χώρες δεν θα υποστούν συνέπειες, διότι με δεδομένο ότι τα παιχνίδια που θα δοθούν στην τηλεόραση θα πρέπει να είναι εμπορικά
ενδέχεται να ζητηθεί από τις ομάδες να παίζουν Σάββατα ή Κυριακές σε ώρες που θα μπορούν οι
πληθυσμοί στην Ασία (την αγορά
της οποίας σκοπεύουν) να δουν
τους αγώνες…
Σε μια τέτοια περίπτωση είναι
βέβαιο ότι και τα εγχώρια πρωταθλήματα θα υποστούν ανεπανόρθωτη ζημιά.
Η αντίδραση της UEFA στα σχέδια των ισχυρών κλαμπ ήταν σπασμωδική. Ο Τσέφεριν θεωρεί ότι
δεν μπορεί να γίνει ένα τέτοιο πλάνο. Το ίδιο και οι άλλοι παράγοντες. Γι’ αυτό ισχυρίστηκαν μέσω
κύκλων με μια νερόβραστη δήλωση ότι μια τέτοια διοργάνωση θα
είναι… βαρετή, χωρίς πάντως να εξηγήσουν περαιτέρω τη θέση
τους. Προφανώς, γιατί δεν γνωρίζουν πόσο μεγάλη ή μικρή βαρύτητα μπορεί να έχει ένα τέτοιο σχέδιο αποχώρησης της ποδοσφαιρικής ελίτ από τις διοργανώσεις της
UEFA ή θεωρούν αδύνατο να συμβεί…
Για να γίνει κατανοητή η διαφορά στα έσοδα μεταξύ των δύο
διοργανώσεων, αρκεί ένα παράδειγμα.
Στην European Super League
υπολογίζεται ότι κάθε ομάδα θα
παίρνει περίπου 500 εκατ. ευρώ
κάθε σεζόν για τη συμμετοχή της,
όταν η Ρεάλ Μαδρίτης εισέπραξε
από την UEFA μόλις 88 εκατ. ευρώ το 2016 όταν κέρδισε το
Champions League…

«Σκοτώνει»
το
ποδόσφαιρο
Η δημιουργία μιας κλειστής ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής με τη συμμετοχή των ισχυρών θα
προκαλέσει μεγάλα
προβλήματα στους ασθενέστερους συλλόγους. Ο Αντρέι Σεφτσένκο θεώρησε σκόπιμο να τοποθετηθεί επί
του θέματος που αγγίζει όλο το ευρωπαϊκό
ποδόσφαιρο και να εκφράσει την αντίθεσή
του: «Η ευρωπαϊκή
Super League θα σκοτώσει το ποδόσφαιρο,
όπως το ξέραμε. Χώρες
σαν την Ουκρανία θα
γνωρίσουν μεγάλη ύφεση και μόνο οι πλουσιότερες οικονομικά ομάδες θα επιβιώσουν. Θα
πρέπει να εστιάσουμε
στην ανάπτυξη του ποδοσφαίρου για όλους
και όχι μόνο για τους λίγους».
Το ίδιο θα γίνει στα
πρωταθλήματα όλης
της Ευρώπης. Αν η Ρεάλ
και η Μπαρτσελόνα
παίζουν στην κλειστή
Λίγκα χωρίς να χρειάζεται να παίρνουν το
πρωτάθλημα στην Ισπανία δεν θα ασχολούνται με την La Liga.
To ίδιο θα γίνει και
στην Αγγλία από τις μεγάλες μέχρι και τις μικρότερες κατηγορίες.
Αλλά, οι Άραβες, οι Κινέζοι και οι Ταϋλανδοί
επιχειρηματίες που έχουν στην κατοχή τους
τα μεγάλα κλαμπ στην
Αγγλία δεν ενδιαφέρονται γι’ αυτό…
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Toυ Χαρίλαου
Τουμπιώτη
«Α» και η iapopsi.gr
είχανε προειδοποιήσει τον Αλαφούζο, την περασμένη Κυριακή. Άπαξ και έγινε
νταβαντούρι στα social media
μετά την ισοπαλία του Παναθηναϊκού με τον Βόλο, «πούλα,
Αλαφούζο», αναμενόμενο ήτανε ότι θα μπούκαραν οι οργανωμένοι στην ΠΑΕ.
Έτσι είναι. Το ένα φέρνει το άλλο. Φέρνει το Χ ο Μπόλονι στο ΟΑΚΑ και δεν προλαβαίνεις να διαβάζεις «πούλα» στο διαδίκτυο. Και
την Τρίτη το πρωί, πάρ’ τους και
στην ΠΑΕ. Φέιγ βολάν, πανό «λευτεριά στον Παναθηναϊκό», πήρανε
και το τρόπαιο του πρωταθλητή
του 2010 κι έφυγαν.
Και για να δεις πόση πλάκα έχει
ο Παναθηναϊκός του Αλαφούζου.
Βγάζει μία ανακοίνωση και λέει ότι δεν ήταν το κανονικό τρόπαιο
αυτό που πήρανε, αλλά ρέπλικα. Κι
ότι το κανονικό υπάρχει ακόμα στα
γραφεία της ΠΑΕ. Καλημέρα, Γιάννη, κουκιά σπέρνω. Έτσι πάει η
δουλειά.
Αυτό ήταν το ζητούμενο, δηλαδή, για να καταλάβω. Αν ήταν ρέπλικα ή κούπα; Όχι ότι μπουκάρανε
στην ΠΑΕ λες και μπαίνανε στο
σπίτι τους; Πλάκα κάνουμε τώρα;
Αντί να βγει ο Γιαννάκης ο Αλαφούζος και να καταδικάσει, λέει
ότι σας την φέραμε, μάγκες, μαϊμού ήταν αυτό που πήρατε και φύγατε. Φοβερά πράγματα.
Λες κι έχει σημασία, δηλαδή, αν
πήραμε το μαϊμουδένιο ή το καλό.
Και ρωτάω τώρα εγώ: Αφού υπήρχε το κανονικό, το γνήσιο τροπαιάκι, γιατί είχανε και τη ρέπλικα; Για
να λένε ότι έχουνε δύο; Εκτός κι αν
το είχανε και το μαϊμού εκεί, σου
λένε, μη γίνει κανένα μπραφ καμιά
μέρα και μας μείνει το ένα.
Να το σοβαρέψουμε. Ρέπλικα
ήταν. Γιατί δεν υπάρχει κούπα κανονική. Δεν φτιάχνουνε κάθε χρονιά ένα τρόπαιο, ούτε η Super
League1, ούτε η ΕΠΟ για το Κύπελλο. Η κανονική επιστρέφει και
η ομάδα κρατάει τη ρέπλικα. Παραμύθι πούλησε η ΠΑΕ ότι, και καλά, δεν τρέχει τίποτα, γιατί μας πήρανε τη ρέπλικα.
Έτσι είναι. «Σας πήραμε, σας πήραμε, φλουρί κωνσταντινάτο», φωνάζανε φεύγοντας οι οργανωμένοι, κι απάντησε η ΠΑΕ, «μας πήρατε, μας πήρατε, βαρέλι δίχως πάτο». Έτοιμο το έχει το κουπλέ ο Σεφερλής.

Η

Ο Μπόλονι
σε μια γωνιά
στα
αποδυτήρια…
Ο Μπόλονι, λέει, είναι
σκληρός προπονητής.
Και άτεγκτος. Δεν
σηκώνει μύγα στο
σπαθί του ο Ρουμάνος.
Μάλιστα. Για ποιον
Μπόλονι μιλάμε τώρα,
για να καταλάβω. Για
τον Μπόλονι από τα
σαράντα μέχρι τα
εξήντα ή για τον
Μπόλονι κοντά στα
εβδομήντα;
Μαλακώνει ο
άνθρωπος μόλις
αρχίζει και χάνει τις
καβάντζες με τον
χρόνο. Γιατί σ’ το λέω
αυτό; Στο ημίχρονο με
τον Βόλο, γράψαμε οι
Αλαφουζοτέχνες, τον
λόγο πήραν ο
Κουρμπέλης με τον
Διούδη. Και τα
χώσανε, λέει, στους
παίκτες, ότι εμείς
είμαστε Παναθηναϊκός,
είναι βαριά η φανέλα
και άλλες τέτοιες
παπαριές. Λες και ξέρει
ο Καρλίτος πόσο βαριά
είναι η φανέλα. Άλλο
θέλω να σου πω. Ο
Μπόλονι τι ακριβώς
έκανε; Καθότανε στη
γωνία και τους
κοίταζε; Αυτός δεν
είναι το αφεντικό των
αποδυτηρίων; Και
ποιος στο φινάλε
έπρεπε να βάλει τις
φωνές; Ο προπονητής
ή οι αρχηγοί; Θα το
έκαναν αυτό οι
Κουρμπέληδες στον
Μπόλονι πριν από 30
χρόνια;

«Λευτεριά στον
Αλαφούζο»,
αλλά ποιος είναι
ο Δρακωτός;
Ενώ οι οργανωμένοι του Παναθηναϊκού κλέβουν τρόπαια
από τα γραφεία κι η ομάδα ψυχορραγεί,
ο Ελληνοαμερικάνος επιχειρηματίας είναι χαμένος
από χέρι στην προσπάθειά του ν’ αγοράσει την ΠΑΕ
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Τώρα, θα πεις, τα δικαιολογείς
αυτά τα παλιόπαιδα που μπουκάρανε στην ΠΑΕ; Και τι σημασία έχει, ρε, τι λέω εγώ κι εσύ. Του Αλαφούζου κολλητοί ήτανε όλοι
αυτοί που μπουκάρανε. Μαζί την
είχανε την Παναθηναϊκή Συμμαχία
και κονομούσανε. Και τώρα μπουκάρουνε και παίρνουνε την κούπα.
Και λέει η ΠΑΕ ότι την ξαναγύρισαν. Στα γραφεία του Ερασιτέχνη
την πήγανε, κι από εκεί με ταξί τη
γυρίσανε πίσω, μην τους δεις κανένας και γίνουνε ρεζίλι.
Άλλο θέλω να σου πω εγώ. Ο
Αλαφούζος θα έχει κακά ξεμπερδέματα. Εκεί που τα είχε ετοιμάσει
όλα στο βραστό, ήρθε αυτή η πρόταση από την Αμερική απ’ αυτόν
τον Δρακωτό, ότι θέλει την ομάδα. Κι η «Α» και η iapopsi.gr το
έγραψαν καθαρά. Ότι ο Αλαφούζος δεν είναι κανένας τυχαίος να
πουλήσει τώρα που έρχεται το γήπεδο.
Έτσι θα πάει η δουλειά φέτος
από τα παλιόπαιδα. Πούλα. Όπως
κάνανε τότε με τους Βαρδινογιάννηδες το ’08 και τους διώξανε κι από τότε δεν είδανε χαρά στα
σκέλια. Δέκα χρόνια δίχως πρωτάθλημα η Πανάθα. Άλλο θέλω να
σου πω.
Βγαίνεις στην πιάτσα να ψαρέψεις κανέναν ρουφιάνο, να δεις τι
παίζει. Πώς πάει το πράγμα και στο
πολιτικό και στην μπάλα. Μεγάλο
πράγμα είναι οι ρουφιάνοι. Την καλύτερη είδηση μπορεί να σ’ τη δώσει ο περιπτεράς, ο αρτοποιός, ο
μανάβης.
Και μου λέει ένα γατόνι της πιάτσας, ότι ένας παλιός παίκτης του
Παναθηναϊκού βρέθηκε μ’ αυτούς
τους οργανωμένους και τους είπε
τη μεγάλη κουβέντα. Να πάτε
μπουσουλώντας στον Βαρδή, να
τον παρακαλέστε να γυρίσει πίσω.
Έτσι είναι. Όπως τον διώξατε,
έτσι να τον ξαναφέρετε. Και μετά,

να εξαφανιστείτε και θα τον βλέπετε από την τηλεόραση τον Παναθηναϊκό. Ν’ απαγορεύεται να
πλησιάσετε στα δύο χιλιόμετρα το
καινούργιο γήπεδο. Μόνο τότε υπάρχει πιθανότητα να ξαναρθούν
οι Βαρδινογιάννηδες.
Όπως, σου λέει, ανεβαίνουνε οι
πιστοί με τα γόνατα τον δρόμο για
την Παναγία της Τήνου, έτσι να κάνετε κι εσείς. Να φτάσουνε καμία
εικοσαριά χιλιάδες έξω από τα
γραφεία της Motor Oil και να φωνάζετε να ξαναγυρίσει. Δεν το
γουστάρανε αυτό που ακούσανε οι
οργανωμένοι. «Σιγά μη φωνάζουμε και “λευτεριά στον Αλαφούζο”»,
του είπε ένας. Και τελείωσε εκεί το
παραμύθι. Όχι ότι αν το κάνανε ο
Βαρδής θα τους άνοιγε την πόρτα, βέβαια.
Οι οργανωμένοι μαθημένοι ήταν στην κονόμα και μείνανε ρεστάκια. Και την πέσανε ξανά στον
Γιαννάκη, μπας και κάνουνε καμία νέα Συμμαχία να πέσει κανένα

τάλαρο. Γι’ αυτό και την πέσανε
στο αεροδρόμιο στους παίκτες,
μόλις γυρίσανε από το Ηράκλειο
με τον ΟΦΗ. Γι’ αυτό και η «Α» και
η iapopsi.gr γράψανε ότι άρχισαν
τα όργανα στο Κορωπί, με τα
«πούλα» στα social media και τα
άλλα Παναθηναϊκά φόρα.
Να σου πω και δυο-τρία πράγματα γι’ αυτόν τον Δρακωτό. Τίγκα στο δολάριο είναι ο τύπος. Επιχειρηματίας κανονικός. Και γιατί
τον ζήτησε τώρα τον Παναθηναϊκό
από τον Γιαννάκη; Και για το γήπεδο το καινούργιο, αλλά και γιατί
έχει εταιρεία να το χτίσει. Αυτά μαθαίνω από το Αμέρικα.
Τώρα, θα πεις, μπορεί να έρθουνε τόσα μηχανήματα από την
Αμερική στην Ελλάδα; Πώς θα το
έφτιαχνε ο Δρακωτός το κτίριο;
Οι μπίζνες τα έχουνε λυμένα όλα
αυτά. Θα έκανε ένα deal με ευρωπαϊκή εταιρεία κι όλα καλά κι όλα
ωραία.
Μόνο που ο Δρακωτός έκανε
ένα λάθος. Εδώ ο δήμος και το
κράτος πάνε να φτιάξουνε γηπεδάρα και θα δίνανε τη δουλειά
στον Δρακωτό; Πλάκα κάνουμε
τώρα; Ποιος είναι Δρακωτός, ρε.
Θα βάλουμε έναν δικό μας άνθρωπο που τον ξέρουμε και μας ξέρει.
Να μπορούμε να συνεννοηθούμε.
Έτσι πάνε αυτές οι δουλειές.
Εκτός αν ο Δρακωτός έριξε τίποτα τηλέφωνα και του είπανε ότι
άπαξ και πουλήσει ο Αλαφούζος,
το συζητάνε το πράγμα. Δεν το ξέρω. Υποθέσεις κάνω, για να είμαστε ξηγημένοι. Να τελειώνουμε με
τον Δρακωτό. Δεν τρελάθηκαν
κιόλας οι «βάζελοι», μόλις άκουσαν Ελληνοαμερικανός φραγκάτος. Και θα το ξηγήσω.
Όταν ο Δημητράκης ο Γιαννακόπουλος πήρε τα όρη και τα
βουνά σε όλο τον κόσμο για να
βρει λεφτά για το «paoalive», πού
ήτανε ο Μάρκος ο Δρακωτός; Έβαλε το χέρι στην τσέπη να βγάλει
ένα δολάριο να το δώσει για καφέ; Τίποτα. Άρα, δεν παίζει το έρ-
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γο. Γραμμένα τα έχει όλα αυτά ο Δημητράκης. Αλλά δεν μιλάει.
Τώρα, θα πεις, μπίζνες
είναι αυτές. Μπορεί ο Δρακωτός να σηκώσει κανένα τηλέφωνο και να του πει του Δημήτρη, θέλω το μπάσκετ και μου
κάνει το γήπεδο στο όμορο οικόπεδο. Τα έχω βρει με τον ιδιοκτήτη.
Όλα παίζουνε με τους φραγκάτους. Άπαξ και μυριστεί ζεστό χρήμα ο Μάρκος, πρώτος και καλύτερος θα πάρει το μπάσκετ.
Πάμε παρακάτω. Έτσι και δεν
πάρει κανένα τηλέφωνο στον
Χρυσοχοΐδη ο Γιαννάκης, δεν τα
γλιτώνει τα ντράβαλα. Κι όχι μονάχα αυτός. Ούτε ο Λάζλο. Ήδη
αρχίσουνε να την πέφτουν σε διάφορα πράσινα φόρα. Ότι, μίστερ,
ήρθες να κολλήσεις τα τελευταία
ένσημα στον Αλαφούζο, αυτός
θα σε βάλει να κάνεις τηλεπροπόνηση και άλλα τέτοια.
Όπως, δηλαδή, οι περισσότεροι
κάνουν τηλεργασία, ο Αλαφούζος θα βάλει τον Ρουμάνο να κάνει τηλεπροπόνηση για να παίρνει
κι επιδόματα από το κράτος. Φοβερά πράγματα γίνονται στον Παναθηναϊκό. Για να τελειώνει το παραμύθι. Μόλις βγει ο Μπακογιάννης και κανένας από την κυβέρνηση κι αρχίσει και λέει ότι
προχωράει το έργο στον Βοτανικό, ο Αλαφούζος το έχει έτοιμο
το παραμύθι.
Προέχει το γήπεδο, θα σου πει.
Γι’ αυτό και δεν δίνουμε λεφτά στις
μεταγραφές. Και τη βγάζουνε με
κάτι Ξαβιέρ και Αϊτόρ και Χουανίτους. Παλιό το κόλπο. Το ’κανε
κι ο Μελισσανίδης. Μόνο που
αυτός πήρε πρωτάθλημα. Δεν είναι το ίδιο. Χαίρετε.

Καρλίτος,
Μακέντα,
παίζει μόνο
ένας…
Κι έρχονται τα
μαντάτα, ότι ο
Καρλίτος δεν κάνει
χωριό με τον Μακέντα
στην επίθεση.
Μάλιστα. Έτσι
γράφουνε τώρα οι
Αλαφουζοτέχνες. Ότι
δεν περπατάει το 4-4-2
κι ο Μπόλονι θα το
αλλάξει. Μάλιστα. Και
πότε το έγραψα εγώ
αυτό το πράγμα; Από
την πρώτη εβδομάδα.
Από το φιλικό με τον
Καλλιθέα, ότι κολλάει
το σύστημα. Έτσι θα
πάει μέχρι το τέλος. Ο
ένας θα κάθεται στον
πάγκο. Και μην παίρνει
κανένας όρκο ότι θα
είναι ο Μακέντα, γιατί
είναι πιο βολικός. Άμα
ήταν πιο βολικός, γιατί
τον κράτησε μέσα με
τον Βόλο κι έβγαλε
τον Καρλίτος;
Ερώτηση κάνω. Άπαξ
και δεν πέσει κανένα
τηλέφωνο, ο Καρλίτος
που το παίζει και
πρώτη μούρη στο
Καβούρι, τον βλέπω να
σηκώνει μπαϊράκι. Δεν
είναι και καμία
φρονιμάδα. Σου λέει,
εγώ είμαι η πιο ακριβή
μεταγραφή, στοίχισα
ένα κάρο λεφτά στον
Αλαφούζο. Και θα του
απαντήσει ο Μακέντα
ότι εγώ έχω παίξει στη
Μάντσεστερ
Γιουνάιτεντ και μια
χαρά θα πάει το
πράμα…
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ΘΕΜΑ

Μεσσίας
στην
Παλμέιρας
ο Φερέιρα
Σαν Μεσσία περιμένουν
στην Παλμέιρας τον Αμπέλ Φερέιρα. Μπορεί
Πορτογαλία και Βραζιλία να είναι… συγκοινωνούντα δοχεία σε ποδοσφαιρικό επίπεδο, όμως
είναι παράδοξο ότι η
Παλμέιρας επιθυμεί διακαώς έναν προπονητή ο
οποίος απέτυχε στον
ΠΑΟΚ. Ο 42χρονος Φερέιρα πήρε μια ομάδα
που είχε κατακτήσει νταμπλ και τα… έχασε όλα,
ενώ και στην Ευρώπη
δεν είχε την καλύτερη
εικόνα, καθώς δεν κατάφερε να οδηγήσει τον
ΠΑΟΚ στους ομίλους
του Champions League.
Ο «δικέφαλος του βορρά» αγόρασε τον Πορτογάλο προπονητή από
την Μπράγκα για 2 εκατομμύρια ευρώ και τον
πουλάει πολύ πιο φτηνά, για να τον ξεφορτωθεί. Όταν ο Ιβάν Σαββίδης αποφάσισε να πληρώσει 2 εκατομμύρια ευρώ στην Μπράγκα το
καλοκαίρι του 2019, για
να αγοράσει τον Άμπελ
Φερέιρα, είχε φανταστεί
μία διαφορετική εξέλιξη
για τον προπονητή. Τόσο
πολύ πίστευε στον Φερέιρα ο ιδιοκτήτης του
ΠΑΟΚ, που είχε προβλέψει στο συμβόλαιό του
ρήτρα εξαγοράς 7 εκατομμυρίων ευρώ. Τον έδωσε ωστόσο όσο-όσο,
προκειμένου ν’ απαλλαγεί από το συμβόλαιό
του και προφανώς γιατί
δεν πιστεύει πλέον στις
δυνατότητές του. Ήλθε η
ώρα να φανεί αν ο Φερέιρα είχε την ευθύνη
και σε τι βαθμό για την
υποχώρηση του ΠΑΟΚ.
Πάντως από το ενδιαφέρον της Παλμέιρας φαίνεται πως περνάει η
μπογιά του και κάποιοι
θεωρούν πως είναι εξαιρετικός προπονητής και
ότι για άλλους λόγους
απέτυχε στην Ελλάδα.

Και μη…
χαθούμε

Τούρκικη προπαγάνδα με τον Πέλκα
Τελικά, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Εν μέσω κρίσης στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας η Φενέρμπαχτσέ έριξε δίχτυα και άρπαξε από τον ΠΑΟΚ τον αρχηγό του, Δημήτρη Πέλκα. Πολλοί
θα περίμεναν ότι ο διεθνής ποδοσφαιριστής δεν θα άφηνε τη Θεσσαλονίκη και την ομάδα
που τον ανέδειξε για να πάει στο πρωτάθλημα της Τουρκίας. Διαψεύστηκαν όμως, όπως και
όσοι παραξενεύτηκαν σε πρώτη φάση με την κίνηση του συλλόγου της Κωνσταντινούπολης.
Πολύ γρήγορα ήλθε η μέρα που η προπαγάνδα των Τούρκων περιέλαβε και τον Έλληνα
παίκτη. Η 29η Οκτωβρίου αποτελεί ημέρα εθνικής εορτής για την Τουρκία. Το 1923, ο τότε
ηγέτης του κράτους, Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, ανακήρυξε το Τούρκικο κράτος. Οι γείτονες δεν άφησαν την ευκαιρία να πάει χαμένη.
Για την εθνική επέτειο η Φενέρμπαχτσε κάλεσε το ποδοσφαιρικό τμήμα την περασμένη
Πέμπτη για να γιορτάσει την επέτειο. Άπαντες συγκεντρώθηκαν στον αγωνιστικό χώρο κι
έβγαλαν φωτογραφία, όχι βέβαια με τη σημαία της ομάδας, αλλά της Τουρκίας και με μια
μεγάλη εικόνα του ιστορικού ηγέτη της χώρας Κεμάλ Ατατούρκ. Η Φενέρ αμέσως ανέβασε
τη φωτογραφία στα social media. Ο 27χρονος διεθνής μέσος βρισκόταν στη φωτογραφία,
ωστόσο εσκεμμένα ή όχι, ήταν πίσω σχεδόν κρυμμένος από τους συμπαίκτες του.
Οι Τούρκοι ωστόσο τον… στοχοποίησαν, για να δείξουν ότι ο Έλληνας γιορτάζει την εθνική τους επέτειο και τον ξετρύπωσαν. Μεγέθυναν το σημείο που βρισκόταν ο Πέλκας και
το… διένειμαν, πιστοί στην ίντριγκά τους. O Δημήτρης ούτε που πήρε είδηση τι έγινε. Προφανώς είχε το μυαλό του στην αγαπημένη του…
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Stories

Οκτώβριος του 1975 και η Εθνική Ελλάδος θα
αναστατώσει τον κόσμο του ποδοσφαίρου, όταν θα πάρει
ισοπαλία 1-1 με τη Δυτική Γερμανία στο Ντίσελντορφ για
τα προκριματικά του Κυπέλλου Εθνών του 1976. Το γκολ,
ο Γιώργος Δεληκάρης με ατομική προσπάθεια.
Σύνθεση: Κελεσίδης - Κυράστας, Συνετόπουλος (46΄
Αποστολίδης), Φoιρός, Πάλλας, Σαράφης, Κούδας,
Τερζανίδης, Δεληκάρης, Κρητικόπουλος, Παπαϊωάννου
(αρχηγός) – προπονητής, Αλκέτας Παναναγούλιας.

Κάθε καλοκαίρι, ο αρχηγός της Τότεναμ και της Εθνικής
Αγγλίας Χάρυ Κέιν γονατίζει εμπρός στη σύζυγό του
Κέιτ Γκούντλαντ. Έτσι ανανεώνουν τον έρωτά τους στο ίδιο
μέρος όπου πρωτοπήγαν. Ήταν το Μπάντεν Μπάντεν
στη Γερμανία. Τότε είχαν πάει δύο ζευγάρια.
Ο Χάρυ με την Κέιτ κι ο Στίβεν Τζέραρντ, άλλοτε
αρχηγός της Λίβερπουλ με τη «δικιά του».
Κι όπως γράφουν τα αγγλικά ταμπλόιντ, εκείνη την ημέρα
ο Χάρυ ξόδεψε 57.000 ευρώ σε σαμπάνιες.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

Πανίσχυρος ο Μελισσανίδης
στην ΕΠΟ, εκτός ο Ολυμπιακός
Πανίσχυρος θα βγει ο Δ. Μελισσανίδης από
τις εκλογές της ΕΠΟ.
Σύμφωνα με πληροφορίες της «Α» που
συνήθως δεν διαψεύδονται τα πρ΄άγματα
έχουν ως εξής.
Οι 7 του Δ. Μελισσανίδη στο νέο δ.σ της
ΕΠΟ θα είναι οι : Ψαρόπουλος (πρόεδρος,),
Δημητρίου( αντιπρόεδρος), Τζαφέρης (ταμίας), Παπαχρήστος (εθνικές ομάδες), Δανιήλ από την Πάτρα (πρόεδρος επιτροπής
διοργανώσεων) , Θωμαίδης και Φύτρας από
το Άργος.
Στην Βόρεια Ελλάδα, οι άνθρωποι του
Σαββίδη έχουν καταλήξει στον Αντωνίου (αναπληρωτής πρόεδρος) και στον Κουπτσίδη,
ενώ ψάχνονται για τρεις, ακόμη. Πολλές πιθανότητες για τις τρεις θέσεις έχουν οι Χατζηαποστόλου (Κιλκίς), Χατζησαρόγλου
(Δράμας) και Μπουχλαριώτης (Λάρισας).
Με βάση τους συγκεκριμένους συσχετισμούς θα εκλεγεί ο εκπρόσωπος της ΑΕΚ, ο
εκπρόσωπος της Sl2/FL (o Λ. Λεουτσάκος),
ο Μπουτσικάρης (Super League) και ο εκπρόσωπος του ΠΑΟΚ .
Αυτό σημαίνει ότι νικητής από τις εκλογές θα είναι ένας...

Όλα δείχνουν ότι οι Μελισσανιδικοί θα
είναι 10 με 12 και οι Σαββιδικοί 5 με 7 στο
νέο συμβούλιο.
Εκτός από τους 7 θέση υπέρ της ΑΕΚ θα
πάρει ο εκπρόσωπος της ΑΕΚ και ο Λ. Λεουτσάκος. Ο Μπουτσικάρης θα κινείται όπου

φυσάει ο άνεμος και η ψήφος του θα μετράει μ΄όνο στην επιτροπή εκτάκτων θεμάτων.
Όσον αφορά τον Ολυμπιακό, μπορεί να
καλείται ως ένας εκ των Big-4, όμως όλα
δείχνουν ότι θα είναι εκτός του νέου συμβουλίου.
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ΑΝΑΘΕΜΑ

Δεν
συμβαδίζει
η ηθική του
Σε κάθε εκλογική διαδικασία της ΕΠΟ πέφτει
το όνομα του Λάκη Νικολάου. Ο γιατρός αποτελεί πολυτέλεια για
την Ομοσπονδία και
τον τρόπο που έχει δομηθεί. Εξάλλου έχει αποδείξει πως δεν σηκώνει παρεμβάσεις και, ως
εκ τούτου, πώς θα γίνει… αποδεκτός; Το όνομα του πρώην διεθνή
αμυντικού είχε συζητηθεί και την τελευταία
φορά όπου τελικά προτιμήθηκε ο Γραμμένος.
Ο Λάκης Νικολάου είχε
εκλεγεί στο Δ.Σ. της ΕΠΟ, απ’ όπου παραιτήθηκε τον Μάρτιο του
1995. Ο τότε πρόεδρος
της Υγειονομικής Επιτροπής, μέλος του ΔΣ
της ΕΠΟ και γιατρός της
ΑΕΚ, υπέβαλε την παραίτησή του αφήνοντας
πολλά υπονοούμενα
κατά του προέδρου Κώστα Τριβέλλα, τονίζοντας: «Ο πρόεδρος δέχτηκε τηλεφωνικές πιέσεις από υψηλά πρόσωπα, ενώ θα σας πω ότι
στους διαδρόμους της ομοσπονδίας κυκλοφορούν γυμνοσάλιαγκες».
Τα βέλη του Λ. Νικολάου προφανώς αφορούσαν τον τότε πρόεδρο
της ΠΑΕ ΠΑΟ, Γ. Βαρδινογιάννη. Το ιστορικό
της ρήξης των δύο
πλευρών εκδηλώθηκε
λίγο πριν τον αγώνα
της Εθνικής με την Ελβετία, όπου αντί του
Λάκη Νικολάου στον
πάγκο επίσημα χρέη
γιατρού της ομάδας έκανε ο Αργύρης Μήτσου, γιατρός του Παναθηναϊκού.
Ο Λάκης Νικολάου
γνωρίζει το νοσηρό
κλίμα στο ποδόσφαιρό
μας και η ηθική του δεν
συμβαδίζει με αυτό. Ως
εκ τούτου, πάμε στα…
τετριμμένα, τη λύση
προέδρου ΕΠΣ για την
προεδρία της ΕΠΟ.
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Ο Μαρτίνς απέτυχε με τον Λοβέρα, τι θα
κάνει ο Μπόλονι με τον Χατζηγιοβάννη;
Την έπεσαν όλοι οι «βάζελοι» στον Χατζηγιοβάννη, γιατί, λέει, κάνει ντρίμπλες. Εδώ
στο σύγχρονο ποδόσφαιρο οι προπονητές παρακαλούνε να βρούνε παίκτη που να κάνει ντρίμπλα. Άλλο είναι το ζητούμενο. Ότι όποιος ξέρει να κάνει ντρίμπλα, δεν θα το
κόψει ποτέ αυτό το συνήθειο. Ούτε ο Χατζηγιοβάννης, ούτε ο Λοβέρα του Ολυμπιακού. Κι αυτός, όποτε παίζει, τη δίνει μόνο από το δεξί στο αριστερό. Απόδειξη ότι
στο ματς με τον Ατρόμητο, αντί να τη «σπάσει» στον ολομόναχο Ραντζέλοβιτς, προσπάθησε να περάσει και τον τερματοφύλακα. Και για μεν τον Λοβέρα, ο Μαρτίνς
δεν κατάφερε να τους αλλάξει τη φύση, ο Αργεντινός συνεχίζει να ντριμπλάρει. Στον
Παναθηναϊκό, είναι ένα ζητούμενο αν ο Μπόλονι θ’ ασχοληθεί μαζί του για να τον κάνει ποδοσφαιριστή. Διότι Χατζηγιοβάννης και Λοβέρα είναι… παίκτες, ακόμα. Παίζουν. Δεν αγωνίζονται.

Ο Μπούσης
σε απολογία
για τα
«σκουπίδια»
με τρεις
«σφαγές»
του ΟΦΗ;
Τον Μπούση του ΟΦΗ
δεν θα τον καλέσουν
σε απολογία γι’ αυτά
που είπε για μερικούς
διαιτητές ότι είναι
«σκουπίδια». Δεν
είναι προσβλητικά
αυτά που δήλωσε;
Είναι. Μήπως, όμως,
έχει δίκαιο ο ΟΦΗ;
Τρεις σφαλιάρες έχει
φάει μέχρι τώρα κι
ήταν όλες δικές του.
Τη μία με τον
Ατρόμητο, που
μέτρησε γκολ
οφσάιντ του
Μανούσου. Μία στην
Τούμπα που δεν του
δόθηκε πέναλτι του
Μάτος στον
Σαρδινέρο. Και άλλη
μία στην Τρίπολη,
όπου ο Μπαράλες
σκίζει το φρύδι του
Σελίμοβιτς πριν πέσει
κάτω. Μάνι-μάνι,
τέσσερα ποντάκια.

Ποσοστό από το Στοίχημα: Θα βάλει
ο Μπουτσικάρης σε ψηφοφορία
πώς να μοιράζονται; Τι ώρα;
Θα πάρουνε ποσοστό από το Στοίχημα οι ΠΑΕ. Καλώς,
να το πάρουνε. Πού, όμως, θα το διαθέσουνε; Για να πληρώσουν λογαριασμούς της ΔΕΗ και του ΟΤΕ; Για να πληρώσουνε συμβόλαια; Για τα ταξίδια; Με αυτό δεν πρέπει κάποιος από την κυβέρνηση ν’ ασχοληθεί; Διότι οι
παίκτες φορολογούνται για να τα παίρνουν οι ΠΑΕ. Γι’
αυτό κι ο Σταϊκούρας πρέπει να βάλει όρους. Ότι τα
χρήματα αυτά θα πρέπει να τα ξοδεύουν με σύνεση κι εκεί που πρέπει. Στις ακαδημίες, ας πούμε, που τα παιδάκια δεν έχουν νερό να κάνουν μπάνιο. Ύστερα, έγινε και η
εξής σκέψη. Πόσα λεφτά θα παίρνει κάθε ΠΑΕ; Θα είναι σαν τα τηλεοπτικά δικαιώματα όπου οι «μεγάλοι» παίρνουν τα πολλά και οι «μικροί» τα ψίχουλα; Αν είναι έτσι, χαιρέτα μας τον πλάτανο. Δεν πρόκειται να φτιάξει ποτέ το ποδοσφαιράκι.
Πράγματι, οι «μικροί» σκόπευαν να το θέσουν στον Μπουτσικάρη, να παίρνουν
αυτοί θα περισσότερα. Και πού θα το θέσουν; Σάμπως είναι σε θέση ο Λεωνίδας
να πάρει απόφαση ή να προτείνει; Αν ήτανε μάγκας ο Λεό, θα το έβαζε προς ψηφοφορία, εκεί που οι μεγάλοι θα ήταν χαμένοι από χέρι. Δεν είναι όμως.

Τι θα γίνει με τους χριστιανούς
παίκτες στις μουσουλμανικές χώρες;
Με όλη αυτή την παπαριά του Ερντογάν, που θέλει να το παίξει αφεντικό στο Ισλάμ, κυκλοφόρησε και μία ψευτοείδηση στο διαδίκτυο, ότι ο Πολ Πογκμπά της
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φεύγει από την Εθνική Γαλλίας σε ένδειξη διαμαρτυρίας
αυτών που είπε ο Μακρόν. Το διέψευσε, αλλά το θέμα είναι αυτό. Το Ισλάμ είναι
στα κάγκελα με τον Μακρόν. Όχι ολόκληρο. Οι φανατίλες σαν κι αυτό το καθίκι
που έσφαξε τον καθηγητή Σαμουέλ Πατί στη Γαλλία. Το
ερώτημα είναι το εξής: Τι γίνεται με τους χριστιανούς ποδοσφαιριστές που παίζουνε σε μουσουλμανικές χώρες;
Στην Ελλάδα ή τη δυτική Ευρώπη, κανένας δεν μπορεί να
πει ότι κινδυνεύει ένας μουσουλμάνος παίκτης. Στην
Τουρκία με όλα αυτά που γίνονται μπορεί να το πει; Πέλκας, Μπακασέτας Τζαβέλας παίζουν εκεί. Είναι σίγουρο ότι δεν το σκέφτονται; Μπορεί να το πει με βεβαιότητα
ότι, στις χώρες του Κόλπου όπου μαζεύτηκαν πάρα πολλοί γιατί το χρήμα ρέει, δεν υπάρχει πρόβλημα;

Αυτό είναι το δίκαιο:
Να φύγει τώρα ο Γιαρένης
και να έρθει ο Σκουτέρης
Από εδώ το ’φερναν, απ’ εκεί το ’φερναν, το μπουμπούνισαν στο τέλος οι Σαββιδοτέχνες. Να παραιτηθεί ο Γιαρένης από την Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ, γιατί οι κόρες του είναι αθλήτριες του Ολυμπιακού. Άρα, θα τον καταδικάσει τον ΠΑΟΚ στην υπόθεση πολυϊδιοκτησίας με την Ξάνθη. Έτσι πάει. Κι εμείς συμφωνούμε να παραιτηθεί ο Γιαρένης. Και
ποιος να έρθει; Ο πρώτος επιλαχών έχει ελεγχθεί από
το Σαββιδοτεχνείο, μήπως κι αυτός έχει καμία σχέση
με τον Ολυμπιακό. Η εφέτης Χριστίνα Πουρνάρα
θα τον αντικαταστήσει αν παραιτηθεί. Έχει ψάξει το
Σαββιδοτεχνείο πού μένει στην Αθήνα κι είναι οπαδός
του Παναθηναϊκού ή της ΑΕΚ; Αλλά είναι και το άλλο
με τον Γιαρένη: Ζητάνε να παραιτηθεί οι Σαββιδοτέχνες, όταν οι ίδιοι δεν έγραψαν κουβέντα για τα
ραβασάκια στην εκλογή των μελών στη Θεσσαλονίκη, που άλλοι πήραν σαραντάρα σε ψήφους κι άλλοι
πάτωσαν. Ότι έπεσε γραμμή. Ύστερα, ήταν γνωστό ότι ο Γιαρένης είχε τις κόρες του στον Ολυμπιακό. Τότε, γιατί δεν σήκωναν τα λάβαρα της επανάστασης
οι Σαββιδοτέχνες, ότι δεν έπρεπε να ψηφιστεί για λόγους ηθικής τάξεως; Δεν το έκαναν γιατί ήξεραν ότι
δεν θα ψηφιστεί, αφού τα ραβασάκια έκαναν υπόγειες διαδρομές. Γι’ αυτό κι εμείς λέμε ότι πρέπει να
παραιτηθεί ο Γιαρένης και να οριστεί με απόφαση
του Αρείου Πάγου ο Δημήτριος Σκουτέρης, ο πρώην πρόεδρος της Επιτροπής. Αυτός που έβγαζε αποφάσεις ξημερώματα και βόλευαν μια χαρά τον ΠΑΟΚ, εν όψει του αγώνα με την ΑΕΚ.
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Αυτό ήταν το πρόβλημα στην ΠΑΕ; Ότι πήραν το ψεύτικο τρόπαιο;
Η «μπούκα» των οργανωμένων οπαδών του Παναθηναϊκού στα γραφεία και η αφαίρεση του τροπαίου του πρωταθλήματος του 2010 έπιασε στον
ύπνο την «πράσινη» ΠΑΕ. Μέχρι να καταλάβουν τι συνέβη στον Παναθηναϊκό, οι οργανωμένοι είχαν μπει στα γραφεία, είχαν σηκώσει πανό, είχαν
ρίξει φέιγ βολάν και είχαν αφαιρέσει και το τρόπαιο. Η
μοναδική αντίδραση του επίσημου Παναθηναϊκού σε όλο
αυτό το σκηνικό ήταν να κάνει διαρροή και να πει ότι οι οπαδοί δεν είχαν πάρει το… πρωτότυπο Κύπελλο, αλλά τη
ρέπλικα (μια απομίμηση, δηλαδή) και το… γύρισαν πίσω.
Φωτογραφίες για την επιστροφή δεν έδωσαν για να μας
πείσουν, αλλά σου λέει άμα το πούμε εμείς θα το πιστέψουνε τα χαϊβάνια οι δημοσιογράφοι.
Για όλα τα άλλα (επίθεση στον Αλαφούζο με πανό και
φέιγ βολάν) στον Παναθηναϊκό δεν βρήκαν να πουν…
κουβέντα!!!

Eκτέθηκε
ο Παπαπέτρου –
Ο Κλάτενμπεργκ τι λέει;
Το ότι ο διαιτητής Τάσος Παπαπέτρου ορίζεται να
διευθύνει αγώνες του Παναθηναϊκού του Αλαφούζου είναι σκάνδαλο πρώτου μεγέθους. Ο ίδιος ο διαιτητής θα έπρεπε να ζητήσει την εξαίρεσή του επειδή
η γυναίκα του δουλεύει στην εκπομπή της Μαλέσκου στο πρωινό του ΣΚΑΪ.
Όμως φαίνεται ότι αυτά είναι… ψιλά γράμματα για
τον Παπαπέτρου. Άλλωστε, το ίδιο είχε κάνει και όταν η σύζυγός του δούλευε στο κανάλι του Ιβάν
Σαββίδη. Σφύριζε παιχνίδια του ΠΑΟΚ σαν να μην
τρέχει τίποτα.
Κι ερωτάται ο κύριος Μαρκ Κλάτενμπεργκ: Πώς ορίζει τον Παπαπέτρου σε ματς του Παναθηναϊκού,
όταν το πιο στενό συγγενικό του πρόσωπο πληρώνεται από το μισθολόγιο του μεγαλομετόχου της ομάδας;

Mας κοροϊδεύει μες στα μούτρα μας
ο Κλάτενμπεργκ
Και οι δύο τηλεκριτικοί διαιτησίας (ο Κάκος κι ο Βαρούχας) συμφώνησαν ότι δεν ήταν
πέναλτι η φάση με την οποία ο Αστέρας Τρίπολης κέρδισε τον ΟΦΗ. Πιο πολύ σαν επιθετικό φάουλ έμοιαζε το «κεφαλοκλείδωμα» του Μπαράλες στον Σίμοβιτς παρά σαν αντικανονικό μαρκάρισμα του αμυντικού του ΟΦΗ στον επιθετικό της ομάδας της Τρίπολης.
Σε αυτό συμφώνησαν οι δύο τηλεκριτικοί και μαζί τους όλη η Ελλάδα που
είδε τη φάση. Δεν υπάρχει κανένα πέναλτι.
Μόνο ο Μαρκ Κλάτενμπεργκ… δικαιολόγησε την απόφαση του διαιτητή (Γ. Παπαδόπουλου) να καταλογίσει πέναλτι, βγάζοντας τυφλή όλη την
Ελλάδα και προκάλεσε την αντίδραση όλης της Κρήτης με τη θέση του.
Ο άνθρωπος μας κοροϊδεύει μες στα
μούτρα μας.

Πόσα θα γλυτώσει
ο Ιβάν από
τον Φερέιρα
Η αλήθεια είναι ότι ο Ιβάν Σαββίδης είχε βάλει
μια ρήτρα 7 εκατ. ευρώ στο συμβόλαιο του Αμπέλ Φερέιρα σε περίπτωση που κάποια ομάδα ήθελε να τον προσλάβει και να τον πάρει απί
τον ΠΑΟΚ.
Η Παλμέιρας έδωσε το 10% στην ελληνική ομάδα, δηλαδή το πολύ 700 χιλιάρικα γιατί ο μάνατζερ του Πορτογάλου γνώριζε ότι στον ΠΑΟΚ ήθελαν να ξεφορτωθούν τον πελάτη του
και βρήκε την ευκαιρία.
Ο ΠΑΟΚ μπορεί να μην δέχθηκε προσφορά για
…τα 7 εκατ. ευρώ της ρήτρας (σοβαροί να είμαστε), αλλά μπόρεσε να εξοικονομήσει ένα
ποσό περίπου 1.5 εκατ. ευρώ που αντιστοιχεί
στην αμοιβή του Πορτογάλου προπονητή και
των συνεργατών του για το υπόλοιπο της φετινής περιόδου, συν ακόμα 2.000.000 ευρώ για
την επόμενη αγωνιστική περίοδο…
Σύνολο γύρω στα 4 εκατ. ευρώ. Δεν είναι και
λίγα.

O επόμενος
που θα
φύγει θα
είναι ο
Μπόλονι
Xωρίς νίκη ο Παναθηναϊκός στα πέντε πρώτα παιχνίδια του πρωταθλήματος καταγράφει τη χειρότερη επίδοση όλων των εποχών.
Κι ακόμη δεν έχει παίξει με Ολυμπιακό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ατρόμητο,
που είναι οι τέσσερις
καλύτερες ομάδες του
πρωταθλήματος.
Η αμηχανία είναι πλέον ολοφάνερη στο
πράσινο στρατόπεδο.
Ο Μπόλονι καλείται
να αντιστρέψει την
κατάσταση και να φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα, αρχής γενομένης από το εκτός
έδρας ματς που ακολουθεί με τη Λαμία.
Είναι προφανές ότι η
κατάσταση προβληματίζει έντονα τον Γιάννη Αλαφούζο, ο οποίος δεν περίμενε νέα
γκέλα και, σύμφωνα
με το περιβάλλον του,
έμοιαζε απελπισμένος.
Φυσικά, δεν μπορούσε
να διώξει τον Μπόλονι, ακόμη δεν τον πήρε. Αλλά αν δεν σηκώσει κεφάλι ο Παναθηναϊκός, όλα μπορούν
να συμβούν τις επόμενες αγωνιστικές
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Οι φήμες
για γάμο
Η φημολογία περί μυστικού γάμου του ζευγαριού
ξεκίνησε με το δημοσίευμα πως ο γάμος θα γίνει
στο Τορίνο, την πόλη δηλαδή στην οποία ζει και
αγωνίζεται ο Ρονάλντο.
Ωστόσο, σύμφωνα με το
«Novella 2000», ο γάμος
πραγματοποιήθηκε με άκρα μυστικότητα στο Μαρόκο. Το ιταλικό περιοδικό μάλιστα υποστήριξε
πως εδώ και λίγους μήνες ο άσος της Γιουβέντους και η σύντροφός
του έχουν ενωθεί με τα
ιερά δεσμά του γάμου
μυστικά στον εξωτικό
προορισμό όπου βρέθηκαν οι δυο τους, ενώ
πρόσωπο που είναι κοντά στο ζευγάρι δήλωσε:
«Τα κατάλαβα όλα στις 29
Αυγούστου. Εκείνη την ημέρα ο Κριστιάνο λέγεται
πως ταξίδεψε στην γενέτειρά του, Μαδέιρα, όπου
συναντήθηκε με τους δικηγόρους του, με σκοπό
να συμπεριλάβει στην περιουσία του και την αγαπημένη του Χεορχίνα».
Αξίζει να σημειωθεί πως
προηγουμένως όλη την
περιουσία του τη διαχειρίζεται μόνο η μητέρα
του! Ο Ρονάλντο μίλησε
στο «TMZ Sports» λέγοντας πως όλα αυτά είναι
«ψευδείς ειδήσεις» και ότι «δεν έχουμε παντρευτεί». Ο Πορτογάλος σταρ
έχει αρραβωνιαστεί τη
σύντροφό του και δεν δίστασε να πληρώσει το
ποσό των 700.000 ευρώ
(615.000 λίρες) για να
της αγοράσει το δαχτυλίδι αρραβώνων. Σύμφωνα με το «Gambling
Deals», που συνέταξε μια
λίστα με τα πιο ακριβά
δαχτυλίδια αρραβώνων
στο ποδόσφαιρο, ο Τζόρνταν Πίκφορντ με αγορά
500.000 ευρώ για τη σύζυγο του Μέγκαν Ντάβινσον είναι δεύτερος
μετά τον Πορτογάλο, ενώ αρκετά πίσω στην 3η
θέση είναι ο Άσλεϊ Κόουλ
με ένα δαχτυλίδι
275.000 στην πρώην γυναίκα του, Σέριλ Κόουλ.
Τα 180.000 ευρώ που ξόδεψε ο Χάρι Κέιν για την
Κέιτι Γκούντλαντ, φέρνουν τον αρχηγό της Εθνικής Αγγλίας μόλις στη
10η θέση της λίστας.

Του Νίκου Συνοδινού
Κριστιάνο Ρονάλντο την έχει
χαρακτηρίσει
δημόσια
ως
την... «πιο όμορφη γυναίκα
της γης». Η Χεορχίνα Ροντρίγκες δεν χάνει την ευκαιρία να
ποστάρει στο instagram προκλητικές φωτογραφίες, οι οποίες έχουν μετατρέψει την Ισπανίδα ως κορυφαία… influencer,
αφού έχει πια 17,8 εκατομμύρια
ακολούθους στο instagram.
Ποια άλλη άλλωστε όταν ανεβάζει φωτογραφίες, όπως αυτή
που την έδειχνε να απλώνει ρούχα
σχεδόν ημίγυμνη, ξεπερνά τα 1,5
εκατομμύρια views σε δύο ώρες...
Η σύντροφος του Κριστιάνο
Ρονάλντο, η Χεορχίνα Ροντρίγκες, δεν έχει ταμπού και φοβίες.
Σε συνέντευξη σε γαλλικό περιοδικό μίλησε για την ερωτική της
σχέση με τον Πορτογάλο σούπερ
σταρ. Η Ισπανίδα καλλονή αναφέρθηκε στο περιοδικό «Paris
Match» στην αγάπη της με τον
Κριστιάνο Ρονάλντο και είχε μόνο καλά λόγια να πει για τον αστέρα της Γιουβέντους: «Ήταν έρωτας
με την πρώτη ματιά. Συναντηθήκαμε στο σπίτι του στη Μαδρίτη χωρίς το θάρρος να μιλήσουμε ο ένας
στον άλλο. Μετά από λίγο, ήρθε να
ψωνίσει από την πολυτελή μπουτίκ
όπου δούλευα. Στη συνέχεια, η μοίρα μας έφερε πίσω σε ένα πάρτι.
Αυτό είναι το πρώτο μέρος που μιλήσαμε».
Η πανέμορφη μελαχρινή δεν
σταμάτησε να επαινεί τον CR7, αναφέροντας: «Ο Κριστιάνο είναι ένας από τους καλύτερους ανθρώπους που ξέρω. Με προστατεύει, έχουμε έναν υπέροχο δεσμό. Και δεν
μπορώ να αρνηθώ το προφανές. Είναι μια βόμβα. Τα πάντα σε αυτόν με
προσελκύουν».
Η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ είναι
η πρώτη κοπέλα που ο Ρονάλντο
παρουσίασε στη δημοσιότητα ως
σχέση του μετά τον χωρισμό του
με την Ιρίνα Σάικ το 2015 και ήδη
έχει μαζί της τη μικρή Αλάνα, που
είναι τριών ετών. Μάλιστα, η αρκετά αυστηρή και προστατευτική
μαμά του ήδη την έχει αποκαλέσει
σε συνέντευξη «μελλοντική της νύφη». Ο Πορτογάλος παραδέχτηκε
ότι, «ακόμα δεν σκέφτομαι τον γάμο, αλλά σίγουρα δεν θα έλεγα όχι
στο να παντρευτώ κάποια στιγμή τη
Χεορχίνα».

O

Λαθρεμπόριο ναρκωτικών
ο πατέρας της
Σε μια σπάνια εξομολόγηση η εκθαμβωτική Χεορχίνα Ροντρί-

Η Ισπανίδα Χεορχίνα Ροντρίγκες, με 17,8 εκατομμύρια
ακολούθους στο instagram, κλέβει τη λάμψη
του Πορτογάλου συντρόφου της. Στη φυλακή ο πατέρας της
για λαθρεμπόριο ναρκωτικών, ενώ αυτή από πωλήτρια στην
Gucci ζει πλέον το όνειρό της με δώρα αμύθητης αξίας

Ρονάλντο:
«Η πιο όμορφη
γυναίκα της γης…»
γκεζ μίλησε χωρίς φόβο και πάθος για τα παιδικά της χρόνια, τις
οικονομικές δυσκολίες, καθώς και
τη ζωή της με τον Κριστιάνο Ρονάλντο.
Η 26χρονη Χεορχίνα μπορεί
να έγινε ευρέως γνωστή μέσα από τη σχέση της με τον Πορτογάλο
άσο, Κριστιάνο Ρονάλντο, διαθέτει ωστόσο όλα τα φόντα για να
αποκτήσει το δικό της αυτόφωτο
αστέρι.

Η μελαχρινή καλλονή σε συνέντευξή της στο «Mujer Hoy» εξομολογήθηκε πως εισπράττει συμπεριφορές και μηνύματα ζηλοφθονίας από τον κόσμο, καθώς και
η ίδια και ο αγαπημένος της δεν ανήκαν σε ανώτερες κοινωνικές τάξεις.
«Οι άνθρωποι ζηλεύουν τον Κριστιάνο και εμένα. Ο φθόνος είναι ένα συναίσθημα που κατασπαράζει
την ψυχή, δεν τους κάνει να εξελίσ-

σονται και γεμίζουν με μίσος και δυσαρέσκεια. Φαίνεται πως αρέσκονται σε άτομα που γεννήθηκαν
πλούσιοι και όχι αυτοδημιούργητοι,
ξεκινώντας από το ίδιο σημείο με
τους περισσότερους ανθρώπους».
Μάλιστα, δεν δίστασε να αναφερθεί και στα εφηβικά της χρόνια, τονίζοντας πως δεν θεωρείτο
το ομορφότερο κορίτσι του σχολείου.
«Όταν ήμουν μικρή ήμουν ένα ασχημόπαπο που μετατράπηκε σε
κύκνο. Όταν γεννήθηκα δεν θα έλεγε κανείς πως ήμουν όμορφη. Πάντα μου έλεγαν να αγαπώ τον εαυτό
μου με τις ατέλειες του. Έτσι ακριβώς όπως είμαι. Άλλωστε κανείς
δεν είναι τέλειος!»
Σήμερα, ζει σε μια πολυτελή βίλα στο Τορίνο με τον Πορτογάλο
αστέρα –που αμείβεται με 540.00
λίρες την εβδομάδα από τη Γιουβέντους– και τα παιδιά τους. Ωστόσο, όπως και ο Κριστιάνο έχει
αποκαλύψει, στο παρελθόν ότι η
ζωή του δεν ήταν στρωμένη με ροδοπέταλά, καθώς μεγάλωσε σε
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Τα τέσσερα
παιδιά

μια φτωχογειτονιά στη Μαδέιρα,
ενώ δεν ήταν λίγες οι φορές που
αναγκάστηκε να ζητιανέψει για τα
προς το ζην.

Κυνηγώντας το... όνειρο
Γεννημένη στην πόλη Χάκα στην επαρχία της Ουέσκα της Ισπανίας
με ρίζες από την Αργεντινή, ήρθε
αντιμέτωπη από νωρίς με το σκληρό πρόσωπο της ζωής, καθώς ο
πατέρας της Jorge Rodriguez είχε συνεχείς περιπέτειες με τον νόμο. Σύμφωνα με δημοσιεύματα
της εφημερίδας «Sun», καταδικάστηκε σε 10 χρόνια φυλάκισης, ενώ μετά την απελευθέρωσή του το
2003 καταδικάστηκε εκ νέου σε
11 χρόνια εξαιτίας μιας αποτυχημένης επιχείρησης λαθρεμπορίου.
Ο πολυτάραχος βίος του δεν
του επέτρεψε να απολαύσει το αγαθό της ελευθερίας, καθώς το
2008 βρέθηκε ξανά καταδικασμένος για λαθρεμπόριο κάνναβης από το Μαρόκο στην Ισπανία.
Ταυτόχρονα, η φιλόδοξη Χεορχίνα ως έφηβη ζούσε σε ένα μικρό
κοινόχρηστο σπίτι ενώ εργαζόταν
για 250 λίρες την εβδομάδα σε ένα κατάστημα στη γενέτειράς της.
Στα 17 της χρόνια αποφάσισε να
ανοίξει τα φτερά της, μετακομίζοντας στο Μπρίστολ σε ένα πρόγραμμα ανταλλαγής, προκειμένου
να βελτιώσει τα αγγλικά της.
Επόμενος σταθμός στην πορεία

της δεν ήταν άλλος από τη Μαδρίτη, εργαζόμενη αρχικά ως πωλήτρια στον ιταλικό οίκο υψηλής ραπτικής Gucci. Το λάτιν ταπεραμέντο της και η αψεγάδιαστη σιλουέ-

τα της δεν άργησαν να την κάνουν
να ξεχωρίσει στον χώρο της μόδας
ως μοντέλο, κλείνοντας συνεργασίες με περιοδικά όπως το
«Grazia», «Men’s Health»,
«Women’s Health», «Glamour», ενώ ήταν και το κεντρικό πρόσωπο
της καμπάνιας εσωρούχων και μαγιό της Yamamay.
Για έναν έρωτα με την πρώτη
ματιά κάνει λόγο η σύντροφος του
Κριστιάνο Ρονάλντο, Χεορχίνα
Ροντρίγκεζ, σε συνέντευξη της
στην ιταλική «Corriere della Sera».
«Ναι, ήταν κεραυνοβόλος και για
τους δυο μας», λέει η νεαρή Ισπα-

νίδα, που σπεύδει να σημειώσει
πως η καθημερινότητα με τον
διάσημο άντρα της είναι εύκολη επειδή «με ένα βλέμμα καταλαβαινόμαστε αμέσως τι θέλει ο ένας από
τον άλλον. Υπάρχει μεγάλη αρμονία
μεταξύ μας και καταλαβαίνουμε ο ένας τον άλλο πολύ καλά. Και εγώ
νιώθω όμορφα στο Τορίνο, μου θυμίζει την παιδική μου ηλικία λόγω
του κλίματος και των βουνών».
«Στο σπίτι μας αρέσει να περνάμε ελεύθερο χρόνο μαζί σαν οικογένεια αλλά και να δουλεύουμε πολύ. Ο Κριστιάνο προπονείται καθημερινά και εγώ αφιερώνω τον εαυτό μου στην καριέρα μου ως μοντέλο. Τώρα είμαστε επικεντρωμένοι
στην έναρξη μιας νέας οικογενειακής επιχείρησης, αλλά τις περισσότερες φορές τις αφιερώνω για να
φροντίζω την εκπαίδευση των παιδιών μου, που είναι το πιο σημαντικό πράγμα για μένα», επισημαίνει.
Όσον αφορά στη σχέση της με τα
κοινωνικά δίκτυα, τονίζει πως «τα
διαχειρίζομαι μόνη μου, δεν έχω ατζέντη ή μάνατζερ από πίσω από
αυτά, γι’ αυτό άλλωστε δεν αναρτώ
φωτογραφίες κάθε μέρα, το κάνω
μόνο όταν έχω χρόνο».
Τέλος, και στην ερώτηση κατά
πόσο θα επενέβαινε αισθητικά στο
πρόσωπο ή το σώμα της, κάποια
στιγμή στη ζωή της, η Χεορχίνα
υποστηρίζει πως «μου αρέσει να
φροντίζω τον εαυτό μου, αλλά χωρίς εμμονές. Η καθημερινή καθαριότητα και η ενυδάτωση φτάνουν
για το δέρμα μου», ενώ χαρακτηρίζει τον εαυτό της ως «ανθρώπινη
και προσηνή. Τα σημαντικότερα
πράγματα στη ζωή μου είναι η οικογένειά μου και οι φίλοι μου. Είμαι εξαιρετικά ειλικρινής ως άτομο αλλά και λίγο επιφυλακτική και αυτό
με κάνει αρχικά να είμαι προσεκτική με τους ανθρώπους».

Το ζευγάρι έχει ήδη αποκτήσει μια κόρη, την
Αλάνα Μαρτίνα, που
γεννήθηκε τον Νοέμβριο του 2017, ενώ η
Χεορχίνα έχει αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς
με τα άλλα τρία παιδιά
του συντρόφου της.
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο
έχει αποκτήσει μέσω
παρένθετης μητέρας
τον 8χρονο Κριστιάνο
τζούνιορ και τα δίδυμα
Ματέο και Εύα, που
γεννήθηκαν τον Ιούνιο
του 2017. Η Χεορχίνα
Ροντρίγκεζ βρίσκεται
στο πλευρό του ποδοσφαιριστή από την αρχή της σχέσης τους ακόμα και στα δύσκολα.
Η μελαχρινή καλλονή
στήριξε τον σύντροφό
της στο σκάνδαλο για
βιασμό 34χρονης Αμερικανίδας το 2009, όταν η αστυνομία του
Λος Άντζελες άνοιξε εκ
νέου την υπόθεση, ενώ
στις 22 Ιανουαρίου τον
συνόδευσε σε δικαστήριο της Μαδρίτης, όπου
ο ποδοσφαιριστής αποδέχθηκε τις κατηγορίες
για φοροδιαφυγή και
καλείται να πληρώσει
πρόστιμο ύψους 18,8 εκατομμυρίων ευρώ.
Η Χεορχίνα εμφανίστηκε ανεπηρέαστη από όσα κατήγγειλε η
34χρονη Αμερικανίδα
Κάθριν Μαγιόρκα για
βιασμό παρά φύσιν από
τον Πορτογάλο σταρ
πριν από εννέα
χρόνια.
«Πάντα μετατρέπεις τα
εμπόδια που μπαίνουν
στον δρόμο σου σε δύναμη για να δείξεις πόσο μεγάλος είσαι. Σε ευχαριστώ γιατί μας κάνεις να απολαμβάνουμε
κάθε παιχνίδι. Πάντα
περισσότερο και πάντα
καλύτερα. Σε αγαπώ,
Κριστιάνο», έγραψε η
Ροντρίγκεζ, με την ανάρτησή της να παίρνει
like από περίπου 1 εκατ. χρήστες του
Instagram.
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ε εφαλτήριο την πεποίθηση ότι ο Πολιτισμός και ο Αθλητισμός είναι βασικοί πυλώνες προαγωγής της κοινωνίας, και
παράλληλα δύο τομείς αλληλένδετοι που
παίζουν διαχρονικά πρωταγωνιστικό ρόλο
στην Ελλάδα –από την αρχαιότητα έως σήμερα– το ΙΕΚ ΑΛΦΑ προβαίνει στη θέσπιση
Υποτροφιών Προσωπικοτήτων Πολιτισμού
& Αθλητισμού, προς τιμήν σημαινουσών αθλητικών και πολιτιστικών προσωπικοτήτων, με
στόχο να αναδείξει τη ζωτική σημασία του Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Με πρωτοβουλία του Καθηγητή Σοφοκλή Ξυνή λοιπόν, το ΙΕΚ ΑΛΦΑ ανακοινώνει τον «Θεσμό Υποτροφιών Προσωπικοτήτων Πολιτισμού & Αθλητισμού», έναν νεοσύστατο θεσμό, ο οποίος περιλαμβάνει:
• τις «Υποτροφίες Μίμης Πλέσσας», αφιερωμένες στον σπουδαίο μαέστρο (για σπουδές Μουσικής Τεχνολογίας & Ηχοληψίας)
• την «Υποτροφία Κώστας Βουτσάς», αφιερωμένη στον μεγάλο Έλληνα ηθοποιό
(για σπουδές Υποκριτικής)
• την «Υποτροφία Νίκος Αλέφαντος»,
εις μνήμην του θρυλικού προπονητή (για σπουδές Προπονητικής)

M

Για περισσότερες
πληροφορίες:
• http://www.iekalfa.gr/
• ΙΕΚ ΑΛΦΑ Αθήνας:
Πατησίων 31,
210-5279500
• ΙΕΚ ΑΛΦΑ Πειραιά:
Φίλωνος 39,
210-4120313
• ΙΕΚ ΑΛΦΑ Γλυφάδας:
Λ. Βουλιαγμένης 57
(κτίριο 1)
& Αχιλλέως 31-33
(κτίριο 2),
210-9640117
• ΙΕΚ ΑΛΦΑ
Θεσσαλονίκης:
Βαλαωρίτου 9,
2310-552406

Υποτροφίες
προσωπικοτήτων
πολιτισμού
και αθλητισμού
ΙΕΚ ΑΛΦΑ: προάγει τον πολιτισμό
& τον Αθλητισμό με έναν νεοσύστατο θεσμό,
πρωτοβουλία του Καθηγητή Σοφοκλή Ξυνή!

Υποτροφία «Νίκος Αλέφαντος»
για Σπουδές Προπονητικής
Αποτίοντας φόρο τιμής στην «ιστορική»
μορφή του Αθλητισμού που έγραψε το όνομά του με «χρυσά» γράμματα στην ιστορία του
ελληνικού ποδοσφαίρου, ως παίκτης και προπονητής, το ΙΕΚ ΑΛΦΑ, με πρωτοβουλία
του καθηγητή και προέδρου του Ομίλου Ξυνή, Σοφοκλή Ξυνή, θεσπίζει –για πρώτη φορά στην Ελλάδα!– την «Υποτροφία Νίκος
Αλέφαντος», για Σπουδές Προπονητικής. Η
πρόταση του ΙΕΚ ΑΛΦΑ για χορήγηση –κάθε
χρόνο– της εν λόγω πλήρους/διετούς υποτροφίας για σπουδές στην ειδικότητα «Προπονητής Αθλημάτων», βρήκε πρόσφορο έδαφος
στην οικογένεια του Ν. Αλέφαντου, και η συμφωνία υπεγράφη από τον γιο του, κ. Αναστάστιο Αλέφαντο, με μοναδικό γνώμονα και
στόχο να διατηρείται η μνήμη του θρυλικού Νίκου Αλέφαντου στον αθλητικό κόσμο, τη νεολαία και τους νέους προπονητές!

Υποτροφίες «Μίμης Πλέσσας»
για Σπουδές Μουσικής Τεχνολογίας
& Ηχοληψίας
Με το βλέμμα στραμμένο στην ανάδειξη της
ζωτικής σημασίας του Πολιτισμού, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την Εκπαίδευση, το ΙΕΚ
ΑΛΦΑ έχει θεσμοθετήσει δύο Υποτροφίες
Σπουδών στη Μουσική Τεχνολογία & Ηχοληψία, αφιερωμένες στον κορυφαίο δημιουργό, Μίμη Πλέσσα!
Ένα όνομα, μια ιστορία, 70 χρόνια δημιουργίας! Μια μουσική παρακαταθήκη που
μεγάλωσε 3 γενιές και παραμένει διαχρονική
και σύγχρονη έως τις μέρες μας!

Οι δύο δικαιούχοι των υποτροφιών επιλέγονται και ξεχωρίζουν από κριτική επιτροπή καταξιωμένων επαγγελματιών, μετά
τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό με δική τους δημιουργία, ανάλογα με το θέμα
του διαγωνισμού που αλλάζει κάθε χρόνο.

Υποτροφία
«Κώστας Βουτσάς»
για Σπουδές Υποκριτικής Τέχνης
Αφιερωμένη στον αείμνηστο Έλληνα ηθοποιό, Κώστα Βουτσά –αυτήν την αστείρευτη πηγή γέλιου για τους παππούδες, τους
γονείς μας, για εμάς και τα παιδιά μας– είναι η
Υποτροφία «Κώστας Βουτσάς» για Σπουδές Υποκριτικής, που θεσπίζει για 1η φορά
στην Ελλάδα το ΙΕΚ ΑΛΦΑ, στο πλαίσιο του
«Θεσμού Υποτροφιών Προσωπικοτήτων Πολιτισμού & Αθλητισμού»!
Αξίζει να σημειωθεί ότι ήταν μεγάλη τιμή
για την εκπαιδευτική «οικογένεια» του ΙΕΚ ΑΛΦΑ να βραβεύσει τον σπουδαίο ηθοποιό, το
2016, στη Γλυφάδα, στην υπέροχη παράσταση
που είχε δώσει για τα παιδιά, με βασικό μήνυμα την καταπολέμηση του bullying.
Τέσσερις γενιές ψυχαγωγήθηκαν και γέλασαν… μέχρι δακρύων, με το άφταστο υποκριτικό
του ταλέντο και τις επικές ατάκες του, και η Υποτροφία «Κώστας Βουτσάς» είναι ο ελάχιστος
φόρος τιμής στο όνομα και την προσφορά του
στην Τέχνη και τον Πολιτισμό.
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Θα μπλέξουν τα… ψάρια τους οι επισκέπτες του ΣΥΡΙΖΑ
Τελικά αυτό το παιδί ο Αλέξης όλο προβλήματα δημιουργεί στον ΣΥΡΙΖΑ. Μην τα μπλέξετε με τον
Τσίπρα, υπάρχει κι άλλος Αλέξης για τον οποίο σκίζει τα εσώρουχά της η μεγάλη πλειοψηφία του θηλυκού πληθυσμού της Ελλάδας. Μιλάω για τον Αλέξη τον Γεωργούλη, ο οποίος ξεκαθάρισε για
άλλη μία φορά προς διαφόρους απεσταλμένους της Κουμουνδούρου ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί
από τη βουλευτική του θέση στο Ευρωκοινοβούλιο, ούτε φυσικά και από τις επαγγελματικές προκλήσεις σε τηλεόραση και θέατρο. «Οπότε μάλλον το πήραν απόφαση», θα σκεφθεί και ο πλέον αδαής.
Φευ! Νέους πονοκεφάλους προκάλεσε «ο εραστής των δυτικών προαστίων», όπως αποκαλούν τον Γεωργούλη, ο οποίος πρωταγωνίστησε στο παλιό ομώνυμο κι επιτυχημένο σίριαλ. Ο ευρωβουλευτής
Αλέξης, λοιπόν, παραχώρησε συνέντευξη και είπε ότι «δεν ψήνω το ψάρι και από τις δύο πλευρές». Και
οι περισσότεροι ΣΥΡΙΖΑίοι έπαθαν σοκ. Άσε που σε κάποια κομματική σύναξη μπορούν να συναντηθούν και με τον άλλο επισκέπτη, τον Απόστολο Γκλέτσο, ο οποίος με κίνητρο την ειρωνεία είχε
πει παλιότερα πως «το ψάρι ψήνεται και από τις δύο πλευρές πάντα! Στην Ελλάδα ο μόνος που έχει πάει με
άντρα είμαι εγώ». Θα μπλέξουν τα ψάρια τους…

Ο καφές
του Κυριάκου ενόχλησε
Σχολιάστηκε έντονα από τους «βασταρούχες» του Τσίπρα το γεγονός ότι ο Κυριάκος
Μητσοτάκης μαζί με τη σύζυγό του Μαρέβα πήγαν για καφέ σε νεανικό στέκι του Παγκρατίου την περασμένη Κυριακή. Φορώντας τις μάσκες του το πρωθυπουργικό
ζεύγος μπήκε διακριτικά στο μαγαζί, κάθισαν και απόλαυσαν έναν καφέ, ενώ στην
παρέα ήταν και φίλη της συζύγου του πρωθυπουργού. Στο ίδιο μαγαζί ήταν και η κόρη του πρωθυπουργού
με δική της παρέα σε
παρακείμενο τραπέζι.
Και οι «βασταρούχες»
του Αλέξη έσπευσαν να
διαρρεύσουν ότι ο
πρωθυπουργός υποβιβάζει τη Βουλή, διότι
την Κυριακή υποτίθεται
ότι έπρεπε να καθόταν
σε αναμμένα κάρβουνα
λόγω της πρότασης
μομφής κατά του Σταϊκούρα. Μάλλον ο κ.
Τσίπρας ζηλεύει ότι δεν
μπορεί να κάνει το ίδιο,
αφού το δημόσιο κράξιμο καραδοκεί…

Γέλασαν και από
τα «γαλάζια» έδρανα
Προ ημερών Κώστας Καραμανλής και Νίκος Παππάς διασταύρωσαν τα ξίφη τους στη Βουλή σχετικά με τον συνωστισμό στα μέσα
μαζικής μεταφοράς. Ο υπουργός είπε απευθυνόμενος στον Παππά
ότι «το 95% των δρομολογίων των λεωφορείων στην Αθήνα έχουν χωρητικότητα κάτω του 65%». Ο Παππάς δεν απάντησε, αλλά οι βουλευτές
της Νέας Δημοκρατίας με το ζόρι κράτησαν τα γέλια τους. Κι όπως ακούστηκε από τα «γαλάζια» έδρανα, «μα καλά, δεν μπαίνει στα λεωφορεία, αλλά όταν μετακινείται με το υπουργικό του αυτοκίνητο δεν κοιτάει
δεξιά-αριστερά από το παράθυρο για να δει πώς έχει η κατάσταση;».

Οι ισχυρισμοί για
τον εκσυγχρονισμό
του ΑΣΕΠ
Ο Τάκης Θεοδωρικάκος έζησε τα πρώτα χρόνια του
ΑΣΕΠ και ως γενικός γραμματέας της ΚΝΕ και στη
συνέχεια ως συνεργάτης του Κώστα Λαλιώτη στο
ΠΑΣΟΚ. Αναμφίβολα το ΑΣΕΠ αποτελεί μία τεράστια μεταρρύθμιση στις προσλήψεις στον δημόσιο
τομέα που φέρει τη σφραγίδα του αείμνηστου Σάκη
Πεπονή και είχε στόχο να βάλει φραγμό στη μέθοδο «έχω μπάρμπα στην Κορώνη».
Τώρα ο κ. Θεοδωρικάκος ισχυρίζεται ότι θα εκσυγχρονιστεί το ΑΣΕΠ, καθώς το σύστημα θα ψηφιοποιηθεί. Κάτι που συμπεριλαμβάνεται στο σχετικό νομοσχέδιο. Ο κ. Θεοδωρικάκος εξήγησε ότι «θα

γίνονται γραπτές πανελλήνιες εξετάσεις κάθε χρόνο
(ίσως και δύο φορές το χρόνο, εάν απαιτηθεί), με βάση
τις θέσεις που πρέπει να καλυφθούν, ώστε οι υποψήφιοι να διαγωνίζονται με γραπτή εξέταση για να αποδείξουν τις γνώσεις τους, ενώ θα υπάρξουν, με βάση
την κυβερνητική πρόταση, τεστ δεξιοτήτων και ψυχομετρικά τεστ για ορισμένες ειδικότητες».
Σε ό,τι αφορά την ύπαρξη μεταπτυχιακών τίτλων
ή διδακτορικής διατριβής, αυτά θα αναγνωρίζονται
και θα μετρούν, εφόσον είναι συναφή με τη θέση για
την οποία εκδηλώνει ενδιαφέρον ο υποψήφιος. Αυτό που εγώ λέω είναι να μην υπάρχει και πάλι η περιβόητη συνέντευξη (που μέτραγε περισσότερο από
τα διδακτορικά) που είχε νομοθετήσει ο γνωστός
Πάκης ως υπουργός Εσωτερικών, για να βάλει τον
μπάρμπα από την Κορώνη από το παράθυρο.
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Το ΚΙΝΑΛ, ο Δάντης
και ο πτωχευτικός κώδικας
Με μία παράφραση του Δάντη, θέλησε να δηλώσει τις προθέσεις του ΚΙΝΑΛ επί του Πτωχευτικού Κώδικα στη Βουλή ο Μιχάλης Κατρίνης. «Οι πιο καυτές θέσεις στην κόλαση είναι φυλαγμένες
για αυτούς που διατηρούν ουδέτερη στάση», είπε, τονίζοντας ότι το Κίνημα Αλλαγής όχι μόνο θα καταψήφιζε, αλλά και δεν θα κρατήσει ουδέτερη στάση ούτε μετά την ψήφισή του. Είχε καταστεί ξεκάθαρη εξάλλου από την αρχή κιόλας της εισήγησης του κ. Κατρίνη (εσχάτως έχει δείξει τάσεις
να διεκδικήσει την ηγεσία του ΚΙΝΑΛ) η θέση του κόμματος επί του νομοσχεδίου, όταν έλεγε ότι «σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία για την χώρα και μετά από μία δεκαετή κρίση που εξάντλησε τα όρια
της κοινωνίας, η κυβέρνηση φέρνει ένα νομοσχέδιο με τον εύσχημο τίτλο δεύτερη ευκαιρία και οδηγεί τις
επιχειρήσεις σε μαζικές πτωχεύσεις αντί να τις βοηθήσει να εξυγιανθούν, ενώ αφήνει απροστάτευτη την
πρώτη κατοικία, αντιμετωπίζοντας όλους τους οφειλέτες ως στρατηγικούς κακοπληρωτές». Και σε αυτή τη
φράση συμπεριέλαβε σχεδόν όλο το σκεπτικό της Χαριλάου Τρικούπη…

Μποφόρ θα θυμίζει
ο ανασχηματισμός
Αυτήν τη φορά, ο πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης, αλλά και
ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης ακολουθούν διαφορετική τακτική σε
ό,τι αφορά τον επερχόμενο ανασχηματισμό.
Το καλοκαίρι τον είχαν
προαναγγείλει και τελικά οι αλλαγές ήταν ελάχιστες. Τώρα δεν λένε κουβέντα. Εξάλλου,
ουδείς τολμά να ρωτήσει όταν η κρίση με τον
κορωνοϊό ανησυχεί ακόμη και όσους δεν τον πιστεύουν, ενώ με την προκλητικότητα των Τούρκων οι Ένοπλες Δυνάμεις μας είναι με το χέρι στη σκανδάλη.
Πάντως, οι διαρροές από το Μαξίμου αναφέρουν κάποια σημαντικά πράγματα. Όπως ότι ανανεώνεται και ενημερώνεται το βαθμολόγιο των υπουργών που διατηρεί
ο Άκης Σκέρτσος. Και το δεύτερο, ότι οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα μπορεί
και να θυμίσουν τυφώνα. Κάτι που σημαίνει πως κόσμος και κοσμάκης –που λέει και
ο λαός μας– θα παρασυρθεί από τα… μποφόρ.

Τριήμερο διεθνές συνέδριο ο «Κύκλος Ιδεών»
Στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας 1821-2021 ο «Κύκλος Ιδεών» (το think
tank του Ευάγγελου Βενιζέλου) διοργανώνει διεθνές τριήμερο συνέδριο για την επέτειο των 200 ετών από την Παλιγγενεσία του 1821. Το συνέδριο θα διεξαχθεί από 2-4 Νοεμβρίου με θέμα: «Εργαστήριον η Ελλάς,
Θεσμοί και καταστάσεις που δοκιμάστηκαν στην Ελλάδα από την Παλιγγενεσία έως τις ημέρες μας». Αντικείμενο του συνεδρίου είναι η Ελλάδα 18212021 ως «εργαστήριο» στο οποίο δοκιμάζονται θεωρίες, έννοιες, θεσμοί
και καταστάσεις, η εφαρμογή των οποίων επεκτείνεται στη συνέχεια σε άλλες
χώρες. Στο τριήμερο Συνέδριο μετέχουν Έλληνες και ξένοι επιστήμονες
που θα καλύψουν με εισηγήσεις και συζητήσεις στρογγυλής τράπεζας.

Υπέγραψαν
επιστολή με
άλλους 100
βουλευτές από
19 χώρες
Με 100 βουλευτές από χώρες της Ε.Ε. ένωσαν τη φωνή τους ο βουλευτής της
Ν.Δ. Δημήτρης Καιρίδης
και η βουλευτής του ΚΙΝΑΛ, Νάντια Γιαννακοπούλου, συνυπογράφοντας επιστολή της Γερμανίδας συναδέλφου της, Φράνσις
Μπράντνερ, και του Διαπραγματευτή στην Επιτροπή
Ελέγχου του Προϋπολογισμού για την Πράσινη Ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ντάνειλ Φράουντ, για τον νέο προϋπολογισμό της ΕΕ.
Ειδικότερα, με την επιστολή τους οι πάνω από 100
βουλευτές από 19 διαφορετικές χώρες της ΕΕ στέλνουν το μήνυμα της προστασίας του Ευρωπαϊκού
Προϋπολογισμού και των οικονομικών συμφερόντων ενάντια σε οποιαδήποτε αθέτηση του Κανόνα
Δικαίου, με κεντρικό σύνθημα ότι «Η Δημοκρατία δεν
είναι προς πώληση».

Οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου
θα πετάξουν ψηλά
Κάποιοι μαθητές από τη Γ΄ Λυκείου θα είναι τυχεροί
και την 8η Νοεμβρίου θα έχουν την ευκαιρία να πετάξουν ψηλά. Ο λόγος για την προσφορά της Πολεμικής Αεροπορίας, όπου οι τυχεροί μαθητές θα πετάξουν, είτε με ελικοφόρο πολεμικό αεροπλάνο, είτε
με ελικόπτερο, στο πλαίσιο του εορτασμού του προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας Αρχάγγελου Μιχαήλ. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ηλεκτρονική
αίτηση, εν συνεχεία θα προσκομίσουν τη συγκατάθεση του γονέα, θα περάσουν από ιατρικές εξετάσεις (στο Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής), θα υποστούν ένα είδος εκπαίδευσης, και στις 8 Νοεμβρίου
θα πετάξουν. Όσοι μαθητές επιλεγούν εκτός Αττικής
θα μπορούν μαζί με τους γονείς τους να παραμείνουν στις εγκαταστάσεις της Πολεμικής Αεροπορίας,
ενώ και η σίτισή τους θα είναι δωρεάν.
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Τον περασμένο Ιούνιο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Ισραήλ ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπέπεσε σε ένα σφάλμα. Στο
να προαναγγείλει τον ανασχηματισμό.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

E

ν συνεχεία τη σκυτάλη
πήρε ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, και στο
τέλος όταν έγιναν κάποιες διορθώσεις (περισσότερο
με αναδιάρθρωση αρμοδιοτήτων
μεταξύ υπουργών, αναπληρωτών
και υφυπουργών έμοιαζε) η αντιπολίτευση έκανε λόγο για φιάσκο.
Τώρα όλες οι πληροφορίες από το Μαξίμου συγκλίνουν ότι ο
«κανονικός» ανασχηματισμός θα
πρέπει να αναμένεται περί τα τέλη
Νοεμβρίου, ή κατά τη διάρκεια
των εορτών των Χριστουγέννων
και της Πρωτοχρονιάς. Όλα βέβαια θα εξελιχθούν αφενός από
το πώς θα πάει η πανδημία, αφετέρου από τις εξελίξεις στα εθνικά θέματα. Το σίγουρο πάντως
είναι πως οι αρκετές αστοχίες και
τα σφάλματα μπορεί να ανεβοκατεβάζουν τις μετοχές των υπουργών, αλλά ο πρωθυπουργός εξακολουθεί να βρίσκεται στο απυρόβλητο, να απολαμβάνει την αποδοχή των πολιτών, όπως αναφέρεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Οπότε, ο κυρίαρχος Μητσοτάκης δεν είναι υποχρεωμένος να κάνει χατίρια στο εσωτερικό του κόμματός του, ούτε φυσικά να ισορροπεί μεταξύ των τάσεων που έτσι κι αλλιώς υπάρχουν σε όλα τα πολυσυλλεκτικά
κόμματα εξουσίας.
Κι όπως τονίζεται χαρακτηριστικά από το Μαξίμου, «η σύνθεση της κυβέρνησης είναι αναφαίρετο δικαίωμα του πρωθυπουργού και
δεν πρέπει να δίνει εξηγήσεις σε κανέναν, παρά μόνο στους πολίτες, όταν ζητήσει την ψήφο τους». Φυσικά, αυτό μπορεί να εκληφθεί ως
ένα μήνυμα για τις σκέψεις του
πρωθυπουργού. Για το ποιους
θα αλλάξει, αλλά και το ποιους έχει στο μυαλό του για αξιοποίηση. Αυτή είναι και μία άτυπη απάντηση στα «γαλάζια» πηγαδάκια της Βουλής μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητας της
Άννας Διαμαντοπούλου για
την ηγεσία του ΟΟΣΑ. Οι συνομιλητές του πρωθυπουργού επιμένουν ότι ο δεύτερός του ανασχηματισμός θα είναι δομικός. Ο
ίδιος, συμπληρώνουν, «ψάχνει
ανθρώπους που να μπορούν να κάνουν τη δουλειά, δίχως να ενδιαφέρεται για το παρελθόν τους». Οι ίδιες πηγές ισχυρίζονται ότι και σε
αυτόν τον ανασχηματισμό το
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• Ποια είναι τα κεντρικά πρόσωπα που συζητιούνται και ποιο είναι
το μήνυμα προς τους «γαλάζιους» βουλευτές που δεν αξιοποιούνται

Ο δύσκολος
γρίφος του
ανασχηματισμού
πρόσημο θα έχει δύο χαρακτηριστικά: «Θα χρησιμοποιηθούν πρόσωπα με μεταρρυθμιστικό και ξεκάθαρο κεντρώο προφίλ».
Ήδη ανεβασμένες μετοχές καταγράφουν στο χρηματιστήριο
των βουλευτών που είναι προσωπικές επιλογές του κ. Μητσοτάκη. Και οι τρεις δεν έχουν να
παρουσιάσουν κομματικά ένσημα, αλλά θεωρούνται πρόσωπα
που μπορούν να κάνουν τη δουλειά. Αυτά είναι οι βουλευτές Επικρατείας Χρήστος Ταραντίλης, Σερρών Τάσος Χατζηβασιλείου και Βορείου Τομέα Δημήτρης Καιρίδης. Ο πρώτος είναι
καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου που ορίστηκε γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού
και Επικοινωνίας της Πειραιώς
το 2017. Ο Ταραντίλης ήταν μια
προσωπική επιλογή του Μητσοτάκη για την ανανέωση της γαλάζιας ΚΟ. Ο δεύτερος –που εκτελεί
και χρέη γραμματέα Διεθνών
Σχέσεων– όπως αναφέρουν οι
πιο προσεκτικοί παρατηρητές,
συνόδευσε τον πρωθυπουργό
στην τελευταία Σύνοδο Κορυφής
στις Βρυξέλλες. Τέλος, ο τρίτος έχει τεράστια μιντιακή προβολή
και δεν έχει περάσει απαρατήρητο ότι υπερασπίζεται ακόμη και
τις αστοχίες της κυβέρνησης.

ται η σιγουριά του ότι ο στρατάρχης Χαφτάρ θα κερδίσει τον εμφύλιο στη Λιβύη, με συνέπεια να
τον υποδεχθεί στην Αθήνα και να
τον οδηγήσει στο Μαξίμου. Βέβαια, αυτό το λάθος το κάλυψε με
την ανανέωση συνεργασίας με
τον Ακίλα Σάλεχ, τον πρόεδρο
της Λιβυκής Βουλής, τον μόνο εκλεγμένο του δράματος της αφρικανικής χώρας.
Τουναντίον, τα πράγματα για
τον υπουργό Άμυνας είναι περίεργα. Κατ’ αρχάς, συστήθηκε

στον Νίκο Παναγιωτόπουλο να
σταματήσει τις δηλώσεις-απάντηση σε όλα όσα λένε σχεδόν σε
καθημερινή βάση οι Τούρκοι υπουργοί και ο ίδιος ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Εν συνεχεία, ο ίδιος ο πρωθυπουργός έδωσε εντολή στον υπουργό Ανάπτυξης
να βρει λύση στην εξυγίανση της
στρατιωτικής βιομηχανίας και με
τα ναυπηγεία. Και τρίτον, προ ολίγων ημερών κλήθηκε στο Μαξίμου για σύσκεψη με τον πρωθυπουργό όλη η στρατιωτική η-

Περίεργη σύσκεψη
Θεωρητικά, όπως επισημαίνουν
πολιτικοί αναλυτές, σε εποχή όπου τα εθνικά σου θέματα βρίσκονται στο κόκκινο δεν αλλάζεις
τους υπουργούς Εξωτερικών και
Άμυνας. Ο Νίκος Δένδιας μοιάζει ακλόνητος. Σε γενικές γραμμές τα έχει πάρει περίφημα. Εξάλλου, στον Νίκο Δένδια πιστώνονται οι δύο συμφωνίες με
την ανακήρυξη της ΑΟΖ με την Ιταλία, αλλά και τη διευθέτηση
των θαλασσίων ζωνών με την Αίγυπτο. Στα λάθη του καταγράφε-

ΟΙ 3 ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ-ΕΚΠΛΗΞΗ ΠΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΟΠΟΙΩΝ ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΧΟΥΝ ΑΝΕΒΕΙ
ΣΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

γεσία και όχι ο αρμόδιος υπουργός. Όλα, λοιπόν, δείχνουν ότι
μάλλον θα υπάρξει αλλαγή στο υπουργείο Άμυνας και το πιθανότερο είναι να δούμε στη θέση του
τον Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος κατά τη διάρκεια της ελληνοτουρκικής κρίσης έχει επιδείξει
τεράστια μετριοπάθεια.
Ένας μεγάλος γρίφος είναι το
τι θα γίνει στο υπουργείο Οικονομικών. Όσοι ισχυρίζονται ότι
ο Χρήστος Σταϊκούρας σώθηκε
λόγω της πρότασης δυσπιστίας
που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ, πλανώνται πλάνην οικτρά. Ο πρωθυπουργός είναι ενοχλημένος με
την αντίδραση του υπουργού Οικονομικών, όταν πριν από καιρό
στο Υπουργικό Συμβούλιο τσακώθηκε με τον Νότη Μηταράκη,
λειτουργώντας σαν πολιτευτής
παλαιότερων δεκαετιών, όταν
προσπάθησε να αποτρέψει τη μεταφορά των μεταναστών στις
Θερμοπύλες που είναι η εκλογική του περιφέρεια. Όλα είναι ανοιχτά, αλλά το πιθανότερο σενάριο είναι να μείνει με πετσοκομμένες αρμοδιότητες και να τοποθετηθεί δίπλα του ένας άλλος αναπληρωτής (ακούγεται μέχρι και
το όνομα του πρώην διοικητή της
Εθνικής, Τάκη Αράπογλου) και
ο Θόδωρος Σκυλακάκης να μετακομίσει στο νέο υπουργείο που
θα ασχοληθεί με τα κονδύλια του
Ταμείου Ανάκαμψης. Εξάλλου,
Σταϊκούρας και Σκυλακάκης έχουν μία πολύ δύσκολη συγκατοίκηση (σαν τον σκύλο με τη γάτα, όπως λένε οι γνωρίζοντες).
Αλλά και ο Κωστής Χατζηδάκης θα πρέπει να ετοιμάζεται για
νέο υπουργείο. Ίσως τώρα που η
ΔΕΗ ξεπέρασε τον κίνδυνο χρεοκοπίας να αφήσει το υπουργείο
Περιβάλλοντος και να αναλάβει
είτε το Ανάπτυξης, είτε το Εργασίας, καθώς τα χνώτα του ταιριάζουν με αυτά του υφυπουργού
Εργασίας, Πάνου Τσακλόγλου,
που έχει αναλάβει να ετοιμάσει το
νέο ασφαλιστικό. Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι ο Γιάννης
Βρούτσης ασκεί τα καθήκοντά
του σε καθεστώς ανασφάλειας,
καθώς έχει να αντιμετωπίσει και
σφοδρούς πολέμιους στο Μέγαρο Μαξίμου.
Σε ό,τι αφορά το υπουργείο Υγείας, τα πράγματα είναι μπλεγμένα. Οι σχέσεις Μαξίμου-Κικίλια
είναι διαταραγμένες, ειδικά από
την εποχή που δημοσιοποιήθηκαν οι πιέσεις να αναλάβουν τον
υπουργικό θώκο είτε ο Σωτήρης
Τσιόδρας, είτε ο Ηλίας Μόσιαλος.
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• Ήδη οι παλιές καραβάνες μιλούν για ισορροπία τρόμου
στο εσωτερικό του Κινήματος Αλλαγής, καθώς στην πρώτη στραβή
θα αρχίσει ο πόλεμος των δηλώσεων

Στήνουν τις ομαδίτσες τους
Γεννηματά και Ανδρουλάκης
Σε μία περίοδο, όπου όλα είναι
ρευστά σε ό,τι αφορά την πανδημία του κορωνοϊού και την οικονομική κρίση που είναι απόρροια
της υγειονομικής κρίσης, αλλά και
τις εξελίξεις με τα εθνικά θέματα
και τη συνεχιζόμενη τουρκική
προκλητικότητα, στο ΚΙΝΑΛ έχουν αρχίσει ήδη να φτιάχνονται
ομάδες και ομαδίτσες. Κι όλα αυτά
σχεδόν ένα χρόνο πριν ανοίξουν
οι κάλπες για να εκλεγεί ο επικεφαλής του Κινήματος Αλλαγής.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Η

βιασύνη της κας Γεννηματά
να ανακοινώσει την υποψηφιότητά της για τις εκλογές
του ΚΙΝΑΛ, όπως αποδεικνύεται, μάλλον ήταν ένα ακόμη λάθος. Έγινε σε μία άκαιρη στιγμή, εκεί όπου το ΚΙΝΑΛ είχε κερδίσει τη συμπάθεια του κόσμου για την εργατικότητα
στη Βουλή, στην παραγωγή πολιτικών προτάσεων, αλλά δεν είχε κερδίσει την εμπιστοσύνη των ψηφοφόρων. Να το αντιμετωπίσει ο άλλος ως μία εναλλακτική δύναμη εξουσίας. Κι όλα αυτά έγιναν όταν το ΚΙΝΑΛ δεν έχει ακόμη εκμεταλλευτεί το ότι ο
ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε αποδρομή, καθώς ένα μεγάλο μέρος όσων των ψήφισαν τον Ιούλιο του 2019 έχει αποστασιοποιηθεί.
Οι περισσότεροι στο ΚΙΝΑΛ τρέμουν ότι μπορεί επί ένα χρόνο το κόμμα να αναλωθεί σε εσωκομματικές έριδες, με συνέπεια να χάσει και αυτούς τους λίγους πιστούς που του έχουν μείνει. Θεωρητικά και
η κα Γεννηματά και ο κ. Ανδρουλάκης,
οι οποίοι προς ώρας είναι οι μοναδικοί
που έχουν θέσει υποψηφιότητα, αντιλαμβάνονται πως εάν πολώσουν από τώρα το
κλίμα, τότε ενδέχεται στις εκλογές του
2021 να μην ψηφίσουν ούτε το 1/5 από
αυτούς που έτρεξαν να μετάσχουν στις εκλογές για την ηγεσία του ΚΙΝΑΛ τον Νοέμβριο του 2017.

Ισορροπία τρόμου
Όπως υποστηρίζουν οι παλιές καραβάνες
του ΠΑΣΟΚ, για ένα εξάμηνο τουλάχιστον
θα επικρατεί ισορροπία του τρόμου, καθώς

ο ένας θα περιμένει το λάθος του άλλου.
Κάτι που θα γίνει σίγουρα, διότι ήδη φτιάχνονται οι ομάδες και οι ομαδίτσες στήριξης. Και αυτό συμβαίνει παρά το γεγονός
ότι ένθεν κακείθεν ακούς ότι «είναι άκαιρη η
συζήτηση για τις εσωκομματικές εκλογές».
Και πώς θα κάτσουν ήρεμοι οι μονομάχοι, όταν η κα Γεννηματά έσπευσε να ανακοινώσει την υποψηφιότητά της, προκειμένου να καρπωθεί τη μικρή δημοσκοπική άνοδο του ΚΙΝΑΛ. Από την άλλη πλευρά, η υποψηφιότητα του Νίκου Ανδρουλάκη, την οποία ο ίδιος προανήγγειλε σε
τηλεοπτική εκπομπή, σίγουρα δεν αποτέλεσε έκπληξη για όσους παρακολουθούν
τα τεκταινόμενα στη Χαριλάου Τρικούπη.
Ο ευρωβουλευτής, πάντως, υπογράμμισε
ότι το τάιμινγκ της εν λόγω συζήτησης δεν
είναι κατάλληλο, αφήνοντας έτσι μια έμμεση αιχμή κατά της ηγεσίας, αλλά και απο-

τυπώνοντας την πρόθεσή του να μην κλιμακώσει άμεσα τους αντιπολιτευτικούς τόνους απέναντι στην κα Γεννηματά.
Το ζητούμενο είναι τι θα γίνει με τους υπόλοιπους υποψηφίους. Όλοι αναμένουν
την κίνηση του Παύλου Γερουλάνου, ο
οποίος όμως μιλάει για επιστροφή στο
ΠΑΣΟΚ και δεν είναι μέλος του ΚΙΝΑΛ.
Αρκετοί πιέζουν τον Ανδρέα Λοβέρδο να
κατέλθει ως υποψήφιος, όμως ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του κόμματος,

όπως αναφέρουν συνεργάτες, είναι διστακτικός, που μετρά τα κουκιά για να μην εκτεθεί χωρίς λόγο.
Οπότε ο άγνωστος Χ στην εξίσωση είναι ο
Γιώργος Παπανδρέου. Δηλαδή, σε ποιον
θα δώσει την ευλογία του μέσω των συνεργατών του στο ΚΙΔΗΣΟ. Ας μην ξεχνάμε ότι
ενδιαφέρονται για την ηγεσία του ΚΙΝΑΛ και
ο Χάρης Καστανίδης, αλλά πολύ περισσότερο ο Μιχάλης Κατρίνης.

Χωρίς εκπροσώπηση



ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ
ΞΕΧΝΟΥΝ ΝΑ
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ΤΟΥ ΚΙΝΑΛ, ΑΛΛΑ
ΣΤΗ ΧΑΡΙΛΑΟΥ
ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΚΟΙΜΟΥΝΤΑΙ

Στρατηγική αυτόνομης πορείας
Μπορεί το ΚΙΝΑΛ να στήριξε την πρόταση δυσπιστίας κατά του υπουργού Οικονομικών, αλλά η κα Γεννηματά –όπως λένε και οι συνεργάτες της– ανέδειξε τη στρατηγική
του κόμματος για αυτόνομη πορεία. Η κριτική που άσκησε στον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση ήταν πολύ σκληρή, όμως την ίδια ώρα δεν επέτρεψε στον Αλέξη Τσίπρα ούτε να γελάσει το χειλάκι του επαναλαμβάνοντας συνεχώς ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν ψήφισε το νόμο Κατσέλη και τον κατήργησε αφήνοντας απροστάτευτους όλους του
οφειλέτες». Έτσι οι συνεργάτες της προέδρου του ΚΙΝΑΛ τονίζουν σε κάθε ευκαιρία ότι «ετοιμαζόμαστε να ξεδιπλώσουμε το δικό μας πολιτικό σχέδιο και να συγκροτήσουμε, ως
Κίνημα Αλλαγής, τον άλλο πόλο και να διεκδικήσουμε ξανά πρωταγωνιστικό ρόλο».

Το βέβαιο είναι ότι για να καταφέρει να επιβιώσει το ΚΙΝΑΛ θα πρέπει να υπερβεί
σε ψήφους τον ΣΥΡΙΖΑ, ή τουλάχιστον να
τον πλησιάσει σε μία απόσταση που θα
μπορούσε να του επιτρέψει να παίξει μπάλα στο ανώτερο επίπεδο. Διότι αυτήν τη
στιγμή όλοι στη Χαριλάου Τρικούπη διαπιστώνουν ότι με 8% ή 10% ουδείς τον υπολογίζει. Και το κυριότερο, το ΚΙΝΑΛ είναι αποκλεισμένο από τις τηλεοπτικές ενημερωτικές εκπομπές. Οι παρουσίες στελεχών του είναι ελάχιστες και όλα τα κανάλια αναμασούν το δίπολο Ν.Δ.-ΣΥΡΙΖΑ.
Πώς μπορεί να αλλάξει αυτό; Αναμφίβολα όχι μόνο με την παραγωγή πολιτικής
και ρεαλιστικών προτάσεων. Κατ’ αρχάς,
προκαλεί εντύπωση που το ΚΙΝΑΛ δεν έχει απευθυνθεί στο ΕΣΡ, την ώρα που το
έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, του οποίου σε καθημερινή βάση τα στελέχη του παρελαύνουν σε
όλα τα κανάλια. Τουναντίον, αυτό δεν ισχύει με το ΚΙΝΑΛ. Περισσότερες φορές
έχει κληθεί από τα ηλεκτρονικά ΜΜΕ ο
πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος
Βενιζέλος, από ό,τι η κα Γεννηματά. Και ο
κ. Βενιζέλος προς ώρας είναι πρώην.
Όπως όμως ισχυρίζονται αρκετοί, με το
που θα επιστρέψει το ΚΙΝΑΛ στις ρίζες
του, το ΠΑΣΟΚ, τότε αμέσως θα φανεί και
η διαφορετική αντιμετώπιση από τα ΜΜΕ.
Εξάλλου και η κα Γεννηματά μετά τις τελευταίες αντιδράσεις άρχισε να χρησιμοποιεί φράσεις του Ανδρέα Παπανδρέου,
θέλοντας να στείλει ένα μήνυμα ότι η κληρονομιά του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ ανήκει
στο ΚΙΝΑΛ και όχι στον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτός ήταν και ο λόγος που στη Βουλή, κατά τη συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας κατά
του κ. Σταϊκούρα, η αρχηγός του ΚΙΝΑΛ
πολλάκις αναφέρθηκε σε νόμους του ΠΑΣΟΚ, ακόμη και στην δύσκολη περίοδο
του πρώτου μνημονίου.
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ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ MASTERCARD Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ
ΔΕΝ ΑΛΛΑΞΕ ΜΟΝΟ ΤΟ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΜΟΤΙΒΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ,
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥΣ

Ξανάκανε… γειτονιά
τη γειτονιά ο κορωνοϊός
Αυξάνεται με γοργούς
ρυθμούς η τάση των
καταναλωτών να στρέφονται
για όλο και περισσότερες
αγορές στα καταστήματα
γειτονιάς, όπως καταδεικνύει
νέα έρευνα της Mastercard

Αρκετές είναι οι έρευνες που έχουν δημοσιοποιηθεί απ’ όταν
ξεκίνησε να επελαύνει ο κορωνοϊός, καταγράφοντας το
πόσο επιδραστική είναι η πανδημία στην καθημερινότητα
των ανθρώπων. Κι όταν λέμε
επιδραστική, δεν εννοούμε μόνο την προφανή στροφή των
καταναλωτών π.χ. προς τις on
line συναλλαγές.
Επιμέλεια: Νίκος Τσαγκατάκης
τελευταία ερευνητική απόπειρα των αναλυτών της
Mastercard αποτυπώνει
ξεκάθαρα και την αλλαγή
της αστικής συμπεριφοράς των καταναλωτών σε σχέση με το
ευρύτερο περιβάλλον στο οποίο διαβιούν. Χαρακτηριστικότερο των ευρημάτων είναι η αναβίωση παραδοσιακών
αξιών, όπως η κοινονικότητα-οικειότητα, καθώς το 58% των ερωτηθέντων
απάντησε ότι μετά την περίοδο του
lockdown πλέον χαιρετάει πιο αβίαστα
τους γείτονές του σε σχέση με τον τρόπο που το έκανε έναν χρόνο πριν.
Ακόμη πιο αξιοσημείωτο είναι το
εύρημα της ίδιας έρευνας, σύμφωνα με
το οποίο το 19% των ερωτηθέντων –ένας στους 5– αποκάλυψε ότι διαθέτει εφεδρικό κλειδί του σπιτιού της διπλανής πόρτας!!!
Μετά από το προηγούμενο, φαντάζει απολύτως λογικό ότι το 18% συμμετεχόντων στην έρευνα της
Mastercard απάντησαν ότι πλέον «τσατάρει» με τους γείτονές του στα social
media, ενώ κάτι λιγότερο από τους μισούς (44%) δηλώνουν ότι βοηθούν
τον γείτονά τους στην παραλαβή παραγγελιών που έχουν πραγματοποιήσει μέσω ίντερνετ.
Κάπως έτσι η έννοια της γειτονιάς αποκτά και ως γεωγραφική οντότητα τα
δικά της «meeting point». Σύμφωνα,
πάντα, με τις απαντήσεις που δόθηκαν
στην έρευνα της Mastercard, λ.χ. οι
φούρνοι και τα ταχυδρομεία, συγκαταλέγονται σε μία δεκάδα χαρακτηριστικότατων σημείων της κάθε γειτονιάς
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που περιλαμβάνει κατά σειρά αξιολόγησης: 1) σχολείο, 2) καφετέρια, 3)
φούρνος, 4) ταχυδρομεία, 5) πάρκο,
6) ψιλικατζίδικο, 7) μπαρ, 8) εκκλησία,
9) βιβλιοθήκη, 10) κρεοπωλείο.

Πόλος καταναλωτικής
έλξης τα καταστήματα
της γειτονιάς
Η γειτονιά, λοιπόν, που ξαναγίνεται…
γειτονιά ελέω κορωνοϊού, έχει ευεργετικές οικονομικές συνέπειες για τους
δραστηριοποιούμενους στις τοπικές
κοινωνίες. Κι αυτές αποτυπώνονται ξεκάθαρα στην απάντηση που δίνουν
στην έρευνα της Mastercard δύο στους
τρεις Ευρωπαίους (65%), αναφέροντας
ότι από το ξέσπασμα της πανδημίας του
κορωνοϊού και έπειτα έχουν επανεκτιμήσει τα πλεονεκτήματα των αγορών α-

πό τα καταστήματα της γειτονιάς τους.
Στέκονται, συγκεκριμένα, στη διευκόλυνση (50%), στις μικρότερες ουρές σε
σχέση με τα μεγάλα πολυκαταστήματα
(40%) και στον περιορισμό των μετακινήσεων (31%). Επίσης η πανδημική κρίση φαίνεται ότι ευαισθητοποίησε
τους Ευρωπαίος καταναλωτές, αναφορικά και με τη βιωσιμότητα των τοπικών καταστημάτων στις γειτονιές τους,
εξ ου και η αύξηση σε ποσοστό 49%
των πωλήσεων των κατά τόπους μικρομεσαίων επιχειρήσεων που προέκυψε από την υποστηρικτική αγοραστική συμπεριφορά που επέδειξαν οι καταναλωτές.
Σύμφωνα πάντα με τα ευρήματα της
έρευνας που διενήργησε η Mastercard,
τρεις στους τέσσερις καταναλωτές στρέφονται σε συνοικιακά καταστήματα, ε-

πιλογή που μεταφράζεται σε αύξηση
+74%, συγκριτικά με τις αντίστοιχες
συναλλαγές που έκαναν οι ίδιοι καταναλωτές πριν από ένα χρόνο.
Παράλληλα, οι καταναλωτές σημειώνουν πως έχουν αναπτύξει σχέσεις εμπιστοσύνης με τους καταστηματάρχες
της γειτονιάς τους (28%), ενώ εμπιστεύονται όλο και περισσότερο προτάσεις αγορών που προέρχονται από γείτονές τους ή ανθρώπους που πραγματοποιούν αγορές στην ίδια τοπική κοινωνία (26%). Επιπλέον, σχεδόν τρεις
στους τέσσερις καταναλωτές (72%) σημειώνουν πως προτιμούν να αγοράζουν προϊόντα από εμπόρους που γνωρίζουν, ενώ στο ίδιο ποσοστό (72%)
δηλώνουν πως εμπιστεύονται πολύ περισσότερο τις προτάσεις τους για τις αγορές τους.

Η επανασύσταση της οικονομίας ξεκινάει από τη γειτονιά
Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας ο πρόεδρος της Mastercard Europe, Μαρκ Μπαρνέτ, υπογράμμισε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν
τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας.
«Η επανασύνδεση των ανθρώπων με τις τοπικές κοινωνίες, τους οδηγούν στην εκ νέου ανακάλυψη ενός
μεγάλου εύρους σπουδαίων, πολύτιμων και μοναδικών
μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται
στις γειτονιές τους», είπε συγκεκριμένα ο Μπαρνέτ και
συνέχισε εξηγώντας ότι η Mastercard έχει διευρύνει
και εισάγει έναν μεγάλο αριθμό υπηρεσιών για την υ-

ποστήριξη και ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τόσο σε παγκόσμια όσο και ευρωπαϊκή κλίμακα.
«Ενθαρρύνουμε όλους τους καταναλωτές να συμμετάσχουν στην προσπάθειά μας και να στηρίξουν τους
καταστηματάρχες, ψωνίζοντας από τα καταστήματα
της γειτονίας τους. Η επανασύσταση της οικονομίας
μας ξεκινάει από τη γειτονιά μας και τα τοπικά καταστήματα, ενώ οι τοπικές κοινωνίες διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο για την ανάκαμψη και επιστροφή στην
ανάπτυξη», κατέληξε το σχόλιο του επικεφαλής της
φίρμα για την Ευρώπη.
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«EVEREST
ON THE ROAD»

Παραλαβή
παραγγελίας
στο… αυτοκίνητο!
Μία καινοτόμα υπηρεσία
λανσάρει εδώ και μερικές ημέρες η Everest. Και ο χαρακτηρισμός περί καινοτομίας
δεν αποτελεί στην περίπτωση της θυγατρικής του ομίλου VIVARTIA ευφημισμό
αλλά κυριολεξία, αφού οι
πελάτες των Everest μπορούν πλέον να παραλαμβάνουν τις παραγγελίες τους
καθ’ οδόν και στο αυτοκίνητό τους! Η υπηρεσία τιτλοφορείται «everest on the
road» και το μόνο που χρειάζεται να κάνει ο πελάτης είναι να παραγγείλει online σε
ένα από τα συγκεκριμένα
καταστήματα που διατίθεται
η υπηρεσία και να εξοφλήσει
ηλεκτρονικά μέσω χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας τον
λογαριασμό. Μόλις φτάσει
έξω από το κατάστημα που
προσφέρει την υπηρεσία και
πατώντας ο πελάτης το κουμπί «ΕΦΤΑΣΑ», σε διάστημα
3 λεπτών ένας υπάλληλος
των everest θα του παραδώσει την παραγγελία του
στο παράθυρο του οχήματός
του! Η υπηρεσία «everest on
the road» παρέχεται μέσω
του πρόσφατα ανασχεδιασμένου site για online παραγγελία www.everest.gr
και του app των everest, ενώ προστίθεται σε μια σειρά
προσωποποιημένων υπηρεσιών που έχει σχεδιάσει και
υλοποιεί η αλυσίδα, όπως το
delivery χωρίς επαφή και η
γρήγορη παραλαβή από το
κατάστημα (skip the line).
Όπως λένε τα στελέχη της εταιρείας, στόχος των
everest δεν είναι μόνο η ενίσχυση της καταναλωτικής εμπειρίας αλλά και η διασφάλιση της ταχύτερης και όσο
το δυνατόν ανέπαφης συναλλαγής του πελάτη με το
κατάστημα, ειδικά σε καιρούς επιδημιολογικής επιβάρυνσης.

of

Ο ηλεκτρονικός πόλεμος
των σούπερ μάρκετ
Οι αλυσίδες σούπερμάρκετ καλούνται πλέον
να αναμετρηθούν όχι μόνο μεταξύ τους αλλά και
με τους καταναλωτές, σε
μία νέα πραγματικότητα
η οποία καθορίζεται όχι
από τους κανόνες της ελεύθερης οικονομίας όπως ξέραμε αλλά από
τους «όρους» που επιβάλλει η πανδημία.
Του Μάριου Ν. Σκυλά (*)
οιοι είναι αυτοί οι νέοι «όροι»; Αφενός η
ανάγκη που γεννήθηκε στο αγοραστικό
κοινό για υγειονομική ασφάλεια και περιορισμένες «αποδράσεις» στα καταστήματα, αφε-
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τέρου η μείωση του διαθέσιμου
για κατανάλωση εισοδήματος εξαιτίας της οικονομικής κρίσης
που ακολουθεί την υγειονομική
κρίση. Ο συνδυασμός των παραπάνω «γέννησε» εύλογα έναν
γρίφο που καλούνται να λύσουν
τα επιτελεία μάρκετινγκ και πωλήσεων των προμηθευτών και
των αλυσίδων του λιανεμπορίου. Σε αυτό το πλαίσιο τα σούπερ-μάρκετ ρίχνουν στη «μάχη»
τις προσφορές και επιστρατεύουν τα ηλεκτρονικά καταστήματά τους. Και λογικό, αν αναλογιστεί κανείς ότι –σύμφωνα με
έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας
Λιανεμπορίου Καταναλωτικών
Αγαθών (ΙΕΛΚΑ)– μεγάλη μερίδα από τη δεξαμενή περίπου
1,7 εκατομμυρίων καταναλωτών στράφηκε για τις αγορές της
στα διαδικτυακά καταστήματα
τροφίμων. Κάπως έτσι στη διεκ-

δίκηση κομματιού από την πίτα
των e-πωλήσεων τροφίμων έχουν κατέλθει:
1 Το ηλεκτρονικό κατάστημα του ομίλου Σκλαβενίτη
που βγήκε στον διαδικτυακό «αέρα» σε συνεργασία με την efood.gr.
1 H ΑΒ Βασιλόπουλος
που συγκαταλέγεται στους «παλιούς» του χώρου του ηλεκτρονικού εμπορίου, και η οποία

δημιούργησε εξειδικευμένο σημείο στην περιοχή του Ρέντη
προκειμένου να εξυπηρετούνται
εύρυθμα οι ηλεκτρονικές παραγγελίες. Σημειώνεται ότι ο επενδυτικός προγραμματισμός
τής ΑΒ Βασιλόπουλος αναμένεται για το 2021 να φτάσει τα
250 εκατ. ευρώ.
1 Οι Γερμανοί της Lidl, που
για τη δημιουργία ηλεκτρονικού
καταστήματος σκοπεύουν να επενδύσουν περί τα 350 εκατ.
ευρώ με ορίζοντα το 2023.
1 Η αλυσίδα My Market,
που θα δώσει την εμπορική μάχη της τόσο μέσω του φυσικού
δικτύου της όσο και μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος.
Στη δημιουργία e-shop προχωρά, τέλος, και η αλυσίδα Γαλαξίας που αναμένεται να «στήσει» το ηλεκτρονικό της κατά-

ΙΚΕΑ: Λέει «αντίο» στις μη-επαναφορτιζόμενες
ιστή στη δέσμευσή της
να συνεισφέρει στη μείωση της παραγωγής αποβλήτων στο σπίτι και παράλληλα στην εξοικονόμηση
χρημάτων, η σουηδική ΙΚΕΑ,
μαζί της και ο ελληνικός εταιρικός βραχίονας που ανήκει
στον όμιλο Φουρλή, ανακοίνωσε ότι έως τον Οκτώβριο
του 2021 θα αποσύρει σταδιακά όλες τις μη-επαναφορτιζόμενες αλκαλικές μπαταρίες από την παγκόσμια προϊοντική
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σειρά της. Λόγω του μεγέθους
της εταιρείας η διαδικασία κατάργησης των αλκαλικών
μπαταριών θα γίνει σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα ανά χώρα και θα ολοκληρωθεί
σε περίπου ένα χρόνο από σήμερα. Πώς όμως η ΙΚΕΑ οδηγήθηκε σε αυτή την απόφαση;
Σύμφωνα με μελέτες που έλαβε υπόψη η εταιρεία, οι επιπτώσεις των αλκαλικών μπαταριών στο περιβάλλον είναι
μεγαλύτερες σε σύγκριση με

αυτές των επαναφορτιζόμενων μπαταριών υδριδίου νικελίου μετάλλου (NiMH), όταν
χρησιμοποιούνται σε κοινές
οικιακές συσκευές υψηλής κατανάλωσης ενέργειας –όπως
παιχνίδια, φακοί, φορητά ηχεία ή κάμερες– και επομένως
φορτίζονται σε τακτική βάση.
Παράλληλα, έχει αποδειχθεί
ότι, μετά από 10 φορτίσεις
μίας επαναφορτιζόμενης μπαταρίας NiHM, όπως αυτή της
σειράς LADDA που πωλείται

στα καταστήματα IKEA, οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου
είναι χαμηλότερες σε σύγκριση με τη χρήση αλκαλικών
μπαταριών για την ίδια ποσότητα ενέργειας. Στις 50 φορτίσεις των μπαταριών LADDA, οι
συνολικές επιπτώσεις στο περιβάλλον είναι ίσες ή ακόμη
και μικρότερες από τις επιπτώσεις της χρήσης αλκαλικών
μπαταριών. Για το 2019, οι
πωλήσεις της ΙΚΕΑ σε αλκαλικές μπαταρίες άγγιξαν τα
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ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Η διάψευση για την ΑΜΚ δεν έδιωξε τα μαύρα σύννεφα από τον τραπεζικό τομέα
Μεγάλη κουβέντα έγινε τα τελευταία 24ωρα για την Τράπεζα Πειραιώς και τη
φημολογούμενη αναγκαιότητα αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της, με τη
διοίκηση Μεγάλου να διαψεύδει την ειδησεογραφία. Συγκεκριμένα, από την
Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώθηκε χαρακτηριστικά την Τρίτη ότι δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας εκτιμά
ότι απαιτείται ΑΜΚ ύψους 2 δισ. ευρώ είναι απολύτως ψευδή (σ.σ. η τράπεζα
επικαλείται σχετική ενημέρωση από το ΤΧΣ). Μάλιστα, απευθυνόμενη στο
επενδυτικό κοινό και έπειτα από ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,
από τη διοίκηση της συστημικής τράπεζας υπογραμμίζεται ότι η Πειραιώς έχει
συνολικό δείκτη κεφαλαίων 16,1% έναντι εποπτικής απαίτησης 11,25%, ε-

πομένως δεν υπάρχει καμιά εποπτική ανάγκη για ΑΜΚ. Το αν η φημολογία
φούντωσε λόγω ενός δημοσιεύματος που ήθελε βασικούς μετόχους της Τράπεζας Πειραιώς –με επικεφαλής τον Αμερικανό διαχειριστή κεφαλαίων Τζον
Πόλσον– να έχουν καταθέσει πρόταση για ΑΜΚ της τάξης των €800.000.000,
ή από την τοποθέτηση της διοίκησης της τράπεζας ότι αξιολογεί σε διαρκή
βάση διάφορες επιλογές για την επιτάχυνση της εξυγίανσης του ισολογισμού της, ίσως να έχει λίγη σημασία μπροστά στη μεγάλη εικόνα. Κι αυτή είναι ότι η «νεκρανάσταση» της συζήτησης για τις κεφαλαιακές ανάγκες των
τραπεζών έπειτα από τρεις ανακεφαλαιοποιήσεις μόνο καλό δεν κάνει σε
μια οικονομία που «χτυπιέται» βάναυσα από το δεύτερο πανδημικό κύμα.

Ελλάδα, 8,1% στη Θεσσαλονίκη
και +5,8% στη Βόρειο Ελλάδα ενώ για μια ακόμη εβδομάδα η
Κρήτη παρέμεινε στο «κόκκινο»
με απώλειες του 3,1%.

Πώς θα μοιάζει
το super market
του μέλλοντος;

στημα περί τις αρχές της νέας
χρονιάς.

Αυξημένο το «ταμείο»
Μέχρι στιγμής το «ταμείο» των
σούπερ-μάρκετ παραμένει σημαντικά αυξημένο σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα έναν χρόνο
πριν. Σύμφωνα με την IRI από τις
αρχές της χρονιάς έως και την 3η
εβδομάδα του Σεπτεμβρίου η αύξηση των πωλήσεων άγγιξε το
+9,5%.
Στο +9,4% ήταν η ανάπτυξη
των πωλήσεων την εβδομάδα
14/9-20/9, με τον τζίρο να αγγίζει τα 119,74 εκατ. ευρώ από

μπαταρίες
300.000.000 παγκοσμίως. Αν όλοι οι πελάτες της IKEA αντικαθιστούσαν τις αλκαλικές μπαταρίες με επαναφορτιζόμενες
μπαταρίες LADDA, τις χρησιμοποιούσαν και τις φόρτιζαν μόλις
50 φορές, η μείωση των αποβλήτων παγκοσμίως θα έφτανε
τους 5.000 τόνους ετησίως. Η
δυνατότητα μείωσης των αποβλήτων είναι ακόμα μεγαλύτερη, αν αναλογιστεί κανείς ότι
μία μπαταρία LADDA μπορεί να
φορτιστεί έως και 500 φορές.

Περίπου 1,7

εκατομμύρια
καταναλωτές κάνουν τις
αγορές τους και μεγάλη
μερίδα αυτών στράφηκε
στα διαδικτυακά
καταστήματα τροφίμων

109,43 εκατ. ευρώ που ήταν την
αντίστοιχη εβδομάδα έναν χρόνο
πίσω.
Στην Αττική οι πωλήσεις των
σούπερ-μάρκετ αυξήθηκαν κατά
11,5%, κατά 13,3% στην Πελοπόννησο, +9,7% στην Κεντρική

Η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει προς αυτήν την κατεύθυνση,
αλλά αυτό που έχει μεγαλύτερη
σημασία είναι η προσέλκυση και
ενεργοποίηση του καταναλωτικού
κοινού διαμέσου εμπειριών που
δεν άπτονται των παραδοσιακών
πρακτικών προώθησης πωλήσεων, αλλά και ούτε και απαραίτητα
της καινοτομίας διαμέσου της τεχνολογίας, το μέλλον του λιανεμπορίου τροφίμων δεν είναι απαραίτητα ψηφιακό. Έχει να κάνει
με τη δημιουργία ολιστικής καταναλωτικής εμπειρίας και την υλοποίηση μιας πράσινης, βιώσιμης
και πιο υπεύθυνης ατζέντας προς
όφελος όλων. Απομένει να δούμε κατά πόσο όλη αυτή η αλλαγή
θα αποβεί τελικά προς όφελος
των καταναλωτών και κατά πόσο
θα καταφέρει να πείσει για την
καινοτομία που τη διακρίνει. Το
μέλλον θα δείξει...
(*) Ο κ. Μάριος Ν Σκυλάς
είναι λογιστής

EUROP ASSISTANCE GREECE

Επένδυση άνω του €1.000.000
για την ενίσχυση του στόλου και
την ελληνική «παρουσία» της
Μία επένδυση που ξεπερνά το €1.000.000 στην πρώτη
φάση της υλοποίησής της ανακοίνωσαν οι Γάλλοι της Europ
Assistance για τη θυγατρική τους στην Ελλάδα της Europ
Assistance Greece, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τη σημασία που αποδίδει η μαμά εταιρεία στις προοπτικές της παρουσίας της στη χώρα μας.
Η εν λόγω επένδυση της Europ Assistance, που είναι
μία από της εταιρείες leader στον τομέα της Παροχής Βοήθειας στον κλάδο Αυτοκινήτου, Ταξιδιού και Υγείας, αφορά
την ενίσχυση του στόλου της στα οχήματα βοήθειας και την
αναβάθμιση στην παροχή υπηρεσιών από το εξειδικευμένο
τεχνικό προσωπικό της.
Συγκεκριμένα, η Europ Assistance Greece ανανέωσε και
αύξησε τον στόλο της με καινούργια φορτηγά (αντιρρυπαντικής τεχνολογίας Euro6, εξοπλισμένα με σύγχρονες πλατφόρμες αλουμινίου τελευταίας τεχνολογίας), νέες μοτοσυκλέτες υψηλού κυβισμού και κινητά συνεργεία τύπου Van,
με μεγάλη γκάμα εργαλείων και διαγνωστικών μηχανημάτων, καθώς και με άρτια εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο
προσωπικό, με στόχο την όσο πιο άμεση και αξιόπιστη επέμβαση σε οποιοδήποτε περιστατικό. Παράλληλα, η εταιρεία παρουσιάζει σημαντικές καινοτομίες με αφορμή την
κυκλοφορία ολοκαίνουργιων οχημάτων τύπου pick up, τα
οποία αυξάνουν τις δυνατότητες ρυμούλκησης παντός εδάφους σε χώρους όπου μέχρι πρότινος υπήρχε περιορισμένη δυνατότητα πρόσβασης.
Αξίζει να σημειωθεί πως η Europ Assistance Greece (μέσω της νεοσυσταθείσας εταιρείας παροχής υπηρεσιών
Europ Assistance Services) αύξησε κατακόρυφα τα επίπεδα
ικανοποίησης πελατών, εφοδιάζοντας τα οχήματά της με εξοπλισμό για την επί τόπου αποκατάσταση της βλάβης. Έτσι, σε περισσότερα από τα μισά περιστατικά επιτυγχάνεται
η συνέχιση της απρόσκοπτης πορείας του οχήματος που
είχε ακινητοποιηθεί.
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• Την απόλυτη υπεράσπιση των γεωπολιτικών «θέλω» της Ρωσίας επεδίωξε
με την επίσκεψή του στην Ελλάδα ο Σεργκέι Λαβρόφ, με το θετικό πρόσημο για
τη χώρα μας να περιορίζεται στην αναθέρμανση των σχέσεων των δύο χωρών

Τελικά, τι κέρδισε η Ελλάδα από την επίσκεψη του
Σεργκέι Λαβρόφ στην Αθήνα; Όχι πάντως αυτά
που πίστευαν οι λάτρεις
του ξανθού γένους. Ο Λαβρόφ απέδειξε ότι η Ρωσία ενδιαφέρεται πρωτίστως για τα δικά της συμφέροντα. Προσφέρθηκε
να μεσολαβήσει, ώστε να
ηρεμήσει την Τουρκία, δίχως όμως να την καταδικάσει, όπως θα ήθελε η
Ελλάδα.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Ν

αι μεν ο Λαβρόφ σε
όλες του τις δηλώσεις υποστήριξε ότι
είναι δικαίωμα της
Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα μέχρι τα
12 μίλια, όπως αναφέρει το Διεθνές Δίκαιο, αλλά την ίδια ώρα
απέφυγε να καταδικάσει τον Ερντογάν που χαρακτήρισε τον
Μακρόν ως εγκεφαλικά άρρωστο. Μάλιστα, η δήλωσή του να
καταδικάσει και την ισλαμική
τρομοκρατία και την ισλαμοφοβία και τη χριστιανοφοβία και
τον αντισημιτισμό, ήταν μία λεκτική ακροβασία.
Η Ρωσία ενδιαφέρεται να κατοχυρώσει πρωτίστως τα συμφέροντά της. Κάτι που νιώσαμε κι εμείς στο πετσί μας. Τη μία όταν ο
Βλαντιμίρ Πούτιν αρνήθηκε
βοήθεια στον Γιώργο Παπανδρέου επισημαίνοντάς του ότι
«στο ΔΝΤ θα ψηφίσουμε να σας δώσει βοήθεια το ταμείο». Την επομένη όταν έτρεξε ο ΣΥΡΙΖΑ για δανεικά και παρά τους τεμενάδες
του Λαφαζάνη δεν ίδρωσε το
αυτί του.
Τώρα ο Πούτιν και η Ρωσία ακολουθούν τη ρότα που είχαν χαράξει επί αιώνες οι τσάροι, οι οποίοι πάντα είχαν καλές σχέσεις
με την Τουρκία και απλά είχαν κι
έναν καλό λόγο για τους ομόθρησκους χριστιανούς ορθόδοξους
Έλληνες. Πλέον είναι φανερό ότι
η Ρωσία χρησιμοποιεί τον μεγαλοϊδεατισμό του Ερντογάν για να
προκαλέσει ρήγματα στη ΝΑΤΟϊκή Συμμαχία. Σε όλα τα μέτωπα
που εμπλέκονται, Ρωσία και
Τουρκία είναι σε διαφορετικό
στρατόπεδο. Και παντού ο Πούτιν παραχωρεί λίγο χώρο στον

Ούτε κρύο, ούτε ζέστη
η επαναπροσέγγιση
Αθήνας και Μόσχας
Ερντογάν, προκειμένου να εξασφαλίσει τους παράδες του πουλώντας όπλα.
Στη Συρία ο Πούτιν είναι με
τον Άσαντ, ο Ερντογάν με τους
αντάρτες. Ο Τούρκος έκανε σώου
και τώρα αναγκάζεται να αφήσει
και το Ιντλίμπ. Στη Λιβύη ο Ερντογάν είναι με τον Σάρατζ και ο
Πούτιν με τον Χαφτάρ.
Και τώρα οι Ρώσοι πρωτοστατούν στην ειρήνευση στη Λιβύη,
κάτι που σημαίνει ότι η νέα κυβέρνηση που θα προκύψει θα
παγώσει το τουρκολιβυκό μνημόνιο. Στο Ναγκόρνο Καραμπάχ ο
Ερντογάν βοηθάει το Αζερμπαϊτζάν, αλλά στο τέλος όπως επισημαίνουν διπλωματικοί κύκλοι οι
Ρώσοι θα επιτύχουν κατάπαυση
του πυρός με τον θύλακα να παραμένει υπό την κατοχή των Αρμενίων.
Επί της ουσίας ο Πούτιν αβαντάρει εκ τους ασφαλούς την
Τουρκία, γνωρίζοντας πως ο μεγαλοϊδεατισμός του Ερντογάν είναι απόλυτα ελεγχόμενος. Στη
σχέση των δύο ισχύει το «ο πελάτης (Ερντογάν) έχει δίκιο». Αρκεί
να μην ενοχλεί τον σύγχρονο
τσάρο.

Αναβάθμιση…
Υπ’ αυτή την έννοια, ουδείς στην
ελληνική κυβέρνηση θα μπορούσε να περιμένει ότι η επίσκεψη
του Σεργκέι Λαβρόφ στην Αθήνα θα αποτελούσε κάποιου είδους
ράπισμα στην Τουρκία ή ότι ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας θα καταδίκαζε τις τουρκικές προκλήσεις στην Αμμόχωστο,
ή τις σεισμικές έρευνες του Oruc
Reis σε περιοχές ελληνικής υφαλοκρηπίδας, ή την αξίωση της Άγκυρας να μοιράσει το Αιγαίο στη
μέση, κατ’ αρχάς για θέματα έρευνας και διάσωσης.

Και μόνο η παρουσία του Σεργκέι Λαβρόφ στην Ελλάδα –σε
αυτή τη συγκυρία– αξιολογείται
θετικά. Όχι μόνο επειδή αποκαλύπτει την προσπάθεια να επουλωθούν οι πληγές του παρελθόντος στις σχέσεις της Αθήνας με
τη Μόσχα. Όπως ήταν η απέλαση
των Ρώσων διπλωματών από τον
Νίκο Κοτζιά το 2018. Οι Ρώσοι
ήταν αντίθετοι στη μετονομασία
των Σκοπίων σε Βόρεια Μακεδονία, ενώ έγιναν… Τούρκοι και με
τη μετατροπή της Ουκρανικής Εκκλησίας σε αυτοκέφαλη.
Εξάλλου, και ιστορικά να το
δούμε, οι Ρώσοι –αντίθετα με τα
όσα ισχυρίζονται οι Έλληνες λάτρεις του ξανθού γένους– ποτέ
δεν μας θεώρησαν δικούς τους.
Ακόμη και την εποχή της Τουρκοκρατίας η Μόσχα μάς θεωρούσε χρήσιμους, επειδή αποτελούσαμε ένα κακό σπυρί για την Πύλη. Αντιθέτως, εμείς συχνά-πυκνά προστρέξαμε στη βοήθειά
τους για να φάμε κατάμουτρα την
πόρτα τους. Από το 1974 που άφησαν ανενόχλητους τους Τούρκους να μπουν στην Κύπρο, μέχρι το 2015, όταν τους ζητούσε
λεφτά ο Λαφαζάνης.

Η ιστορία
Η σχέση των Ελλήνων με τους
Ρώσους ήταν ανέκαθεν ετεροβαρής. Για 400 χρόνια, οι πρόγονοί
μας απέθεταν τις ελπίδες τους για
απελευθέρωση στη μυθική Μόσχα με τις ορθόδοξες εκκλησιές.
Δεν γνώριζαν οι δύστυχοι ότι οι
παντοδύναμοι Ρώσοι αδιαφορούσαν για τους λίγους ομοδόξους τους στον Νότο των Βαλκανίων και ότι το μόνο που τους ενδιέφερε ήταν να βρουν τρόπο να
βγουν στη Μεσόγειο.
Οι ανυπότακτοι Έλληνες ήταν
πάντως ένα καλό ενεργούμενο
της τσαρικής πολιτικής. Μια υποκινούμενη (με τσαρικούς απεσταλμένους γεμάτους χρυσόβουλα) εξέγερση στην Ελλάδα λειτουργούσε σαν πέτρα στο παπούτσι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, κάθε φορά που οι στρατιές
του ξανθού γένους προήλαυναν
στα βόρεια σύνορά της. Στη συνέχεια, οι εξεγερμένοι εγκαταλείπονταν στο έλεος της τουρκικής
μάχαιρας.
Μετά την εθνική μας απελευθέρωση και για τα επόμενα 100
χρόνια, οι Ρώσοι δεν βρέθηκαν
δίπλα μας ούτε μια φορά. Ακόμη

και όταν χρεοκοπήσαμε επί Χαρίλαου Τρικούπη, οι Ρώσοι
πρώτοι ζητούσαν πίσω τα δανεικά που μας είχαν δώσει επί Όθωνα κι έκαναν πίσω μετά από
πίεση των Αγγλογάλλων. Μια άγνωστη εξάλλου πτυχή της τσαρικής επεκτατικής πολιτικής στο
Αιγαίο ήταν η διαρκής προσπάθεια, μετά την απελευθέρωση του
Αγίου Όρους από τις ελληνικές
δυνάμεις το 1912, να μετατρέψει
το Περιβόλι της Παναγιάς σε ένα
είδος αυτόνομου κρατιδίου τύπου Βατικανού υπό την υψηλή
προστασία της μεγαλύτερης ορθόδοξης δύναμης στον κόσμο,
δηλαδή της Ρωσίας. Ήταν ένας
έμμεσος, αλλά σαφής τρόπος να
δημιουργηθεί ρωσικό προτεκτοράτο που θα βρέχεται από το Αιγαίο. Το σχέδιο αποσοβήθηκε με
την επανάσταση του 1917.
Η μοιραία για μας πολιτική
πράξη των Ρώσων ήταν η έμπρακτη υποστήριξη των Μπολσεβίκων στον Κεμάλ Ατατούρκ. Δίχως αυτούς, η Μικρασιατική Καταστροφή δεν θα είχε επιτελεστεί.
Για μια ακόμα φορά, το ξανθό γένος επέλεξε να είναι εναντίον
μας. Το ίδιο απεχθής και ανιστόρητη ήταν και η σοβιετική πολιτική στο Μακεδονικό, κατά τη
διάρκεια του Μεσοπολέμου.
Οδήγησε τους Έλληνες κομμουνιστές να στιγματιστούν ως εθνοπροδότες και δημιούργησε
τις ιστορικές βάσεις για το μετέπειτα αγκάθι του Μακεδονικού,
που σέρνεται έως τις μέρες μας
κόντρα στα πάγια ελληνικά συμφέροντα.
Κατά την ίδια λογική, το 1945
στη Γιάλτα, ο Στάλιν μάς έκανε
πρώτα δώρο στους Δυτικούς και
στη συνέχεια δεν απέτρεψε έναν
εμφύλιο που ήξερε ότι θα χάσουν
οι δικοί του.
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Αναμφίβολα το 2020 θα
μείνει στη μνήμη μας ως
ένα απίθανο έτος. Φέτος
διάγουμε μία πολύ επικίνδυνη πανδημία που έχει
προκαλέσει εκατοντάδες
χιλιάδες θανάτους σε όλη
την υφήλιο και μία οικονομική κρίση, για την οποία είναι λογικό να ανησυχούν ακόμη και οι έχοντες και κατέχοντες.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

O

πότε, σε αυτή την
καταστροφική χρονιά φαίνεται δεν είναι παράξενο να
μονομαχούν για το
ποιος θα είναι πλανητάρχης, για
την επόμενη τετραετία, δύο παππούδες. Σε νορμάλ συνθήκες, τόσο ο 74χρονος Ντόναλντ Τραμπ, όσο και ο 78χρονος Τζο
Μπάιντεν θα μπορούσαν να συναντιούνται σε διάφορες γιορτές
και να έλεγαν ιστορίες από τη
ζωή τους.
Κι όμως, αυτοί οι δύο παππούδες αναμένουν με αγωνία την
ερχόμενη Τρίτη 3 Νοεμβρίου, για
να δουν ποιος θα οδηγήσει τις ΗΠΑ στη μετά κορωνοϊό εποχή. Όλες οι δημοσκοπήσεις των τελευταίων μηνών καταλήγουν σε ένα
συμπέρασμα: Ότι ο πιο γηραιότερος των μονομάχων, ο Τζο
Μπάιντεν, θα είναι ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ. Είναι χαρακτηριστικό του κλίματος που επικρατεί
στις ΗΠΑ, ότι για πρώτη φορά
στα χρονικά οι Ρεπουμπλικάνοι
κινδυνεύουν να χάσουν το Τέξας.
Στις ΗΠΑ τα τελευταία 40 χρόνια όλοι κρέμονται από το στόμα
του καθηγητή ιστορίας Άλαν
Λίχμαν, ο οποίος από το 1980
προβλέπει το εκλογικό αποτέλεσμα. Μία φορά έπεσε έξω, το
2002, όταν προέβλεψε νίκη του
Αλ Γκορ και επικράτησε ο Τζορτζ
Μπους (ο υιός). Όμως εκεί ο
Λίχμαν είχε πει ότι μετά την επανακαταμέτρηση στην πολιτεία της
Φλόριδας θα είναι νικητής ο Αλ
Γκορ. Τελικά, το Ανώτατο Δικαστήριο δεν επέτρεψε την επανακαταμέτρηση κι έτσι διαψεύστηκε ο Λίχμαν. Το 2016 ο καθηγητής είχε προβλέψει τη νίκη του
Ντόναλντ Τραμπ, παρά το γεγονός ότι παναμερικανικά η Κλίντον θα είχε περισσότερες ψήφους. Απλά προέβλεψε ότι έστω
και οριακά ο Τραμπ θα κερδίσει
τις κρίσιμες πολιτείες.
Τώρα ο Λίχμαν προβλέπει νίκη του Μπάιντεν. Ο καθηγητής
Ιστορίας
στο
American
University της Ουάσινγκτον έχει
αναπτύξει ένα σύστημα που του
επιτρέπει να προβλέψει το αποτέλεσμα κάθε κούρσας για τον
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• ΗΠΑ: Δύο υπέργηροι δίνουν μάχη για να κερδίσουν τις ψήφους
των Αμερικανών και να δίνουν οδηγίες από το οβάλ γραφείο

Αντί για τα… ΚΑΠΗ
επιλέγουν
τον Λευκό Οίκο

όλοι εκτιμούν πως θα ασχοληθεί
περισσότερο με τα εξωτερικά ζητήματα και τα κατά τόπους συμφέροντα των ΗΠΑ ανά την υφήλιο,
τα οποία έχει σε δεύτερη μοίρα ο
νυν κάτοικος του Λευκού Οίκου.

Οι απλοϊκές απαντήσεις

Λευκό Οίκο. Στις ΗΠΑ τον ακούν
σαν τον Νοστράδαμο που δεν
κάνει ποτέ λάθος, αφού στηρίζει
τις προβλέψεις του σε συγκεκριμένα δεδομένα για να βρει το αποτέλεσμα, στηρίζεται σε αριθμούς και κριτήρια. Κυρίως στηρίζεται σε μια μέθοδο που αποκαλεί «τα 13 κλειδιά του Λευκού
Οίκου». Είναι 13 παράμετροι που
επιτρέπουν να δημιουργήσει κάποιος το προφίλ του υποψηφίου
προέδρου των ΗΠΑ, με βάση την
οικονομία, το κοινωνικό κλίμα,
τα σκάνδαλα, ή το επικοινωνιακό χάρισμα.
Aν οι 6 απαντήσεις στα 13 αυτά «κλειδιά του Λευκού Οίκου» είναι αρνητικές, τότε ο υποψήφιος
πρόεδρος των ΗΠΑ θα χάσει τις
εκλογές. Κι όπως λέει ο ίδιος ο
καθηγητής, «ο Τραμπ πέρασε από
τα τέσσερα στα επτά λάθος “κλειδιά”, και χρειάζονται μόνο έξι για να
χάσει κάποιος τις εκλογές. Η κοινωνική αναταραχή και η κακή διαχείριση της οικονομίας θα τον σπρώξουν βίαια προς την ήττα».

Η φιγούρα του παππού
Όπως όλα δείχνουν, ο Ντόναλντ Τραμπ θα γίνει ο τρίτος πρόεδρος που δεν θα καταφέρει να κάνει και δεύτερη θητεία τα τελευταία 40 χρόνια. Το 1976 ήταν ο
δημοκρατικός Τζίμι Κάρτερ που
ηττήθηκε από τον Ρόναλντ Ρίγκαν και το 1992 ο ρεπουμπλικάνος Τζορτζ Μπους (πατέρας)
που ηττήθηκε από τον Μπιλ Κλίντον. Για ποιον λόγο οι Αμερικάνοι πιθανότατα επιλέγουν τον πιο
γηραιό από τους υποψηφίους;
Ναι μεν ο Μπάιντεν φαίνεται άνοστος, αλλά προσφέρει στους
συμπολίτες του μια πιο εκλεπτυσμένη σούπα παροχών, η οποία
είναι γνωστή από την εποχή του
Ομπάμα (ο Μπάιντεν ήταν αντιπρόεδρος του πρώην χαρισματικού προέδρου). Τώρα με την
πανδημία οι Αμερικάνοι κατανόησαν τη σημασία του δημόσιου συστήματος υγείας το περίφημο «Obama care», που πολέμησε
με λυσσαλέο τρόπο ο Τραμπ. Επίσης η μετριοπάθεια και η συμ-

βιβαστικότητα του Μπάιντεν πείθει την πλειοψηφία, ότι θα αποτελέσει τον σοφό παππού της οικογένειας που με τις συμβουλές
του και τις αποφάσεις του θα οδηγήσει σε απάνεμα νερά τη χώρα.
Ο ίδιος στην προσωπική του ζωή
έχει δύο γάμους, δύο παιδιά εν
ζωή και επτά εγγόνια. Έχασε δύο
παιδιά με τραγικό τρόπο, η κόρη
του, Ναόμι, σκοτώθηκε σε αυτοκινητικό δυστύχημα και ο γιος
του Μπο πέθανε από όγκο στον
εγκέφαλο. Δεν πίνει αλκοόλ, δεν
καπνίζει και συνεχίζει να οδηγεί
μια Corvette Stingray του 1967.
Έχει ταχθεί υπέρ του δικαιώματος
στην άμβλωση, υπερασπίζει μεταρρυθμίσεις υπέρ της ιθαγένειας των παράνομων μεταναστών,
ενώ χωρίς να λογαριάζει το πολιτικό κόστος υπόσχεται μαζική αύξηση των φόρων.
Με τον Μπάιντεν στο τιμόνι
θα πρέπει να θεωρείται βέβαιο ότι οι ΗΠΑ θα επανέλθουν τόσο
στον ΠΟΥ, όσο και στη συνθήκη
για την κλιματική αλλαγή. Επίσης

Από την άλλη πλευρά ο Ντόναλντ
Τραμπ δεν είναι ο συνηθισμένος
παππούς που θα εμπιστευόσουν
το παιδί σου. Διότι αφενός μεν θα
έμενε αδιάβαστο, αφετέρου δε
κινδύνευες να το δεις μεθυσμένο
να χορεύει με ημίγυμνα κουνελάκια στην καλύτερη περίπτωση. Ο
ίδιος ακόμη και σήμερα θεωρείται μέγας μπερμπάντης, είναι παντρεμένος τρεις φορές, με πέντε
παιδιά και οκτώ εγγόνια, δεν πίνει, δεν καπνίζει, τρώει χάμπουργκερ και είναι φανατικός με το
γκολφ. Οι επικριτές του λένε ότι
ως γνήσιος νάρκισσος θαυμάζει
τον εαυτό του στον καθρέφτη για
τουλάχιστον μία ώρα την ημέρα.
Θεωρεί ότι η καραμελέ επιδερμίδα του και η πορτοκαλί φράντζα
στο μαλλί (την ψεκάζει με άφθονη
λακ) αποτελούν μέρος της γοητείας του. Κατάφερε να εκλεγεί, καθώς έδινε τόσο απλοϊκές απαντήσεις (στην πλειοψηφία τους αστήριχτες) που άρεσε στον μέσο Αμερικάνο, που έχει σαν στόχο ζωής
τη δουλειά, την οικογένεια, να αράζει στην πολυθρόνα βλέποντας
φούτμπολ και να κάνει μπάρμπεκιου τα Σαββατοκύριακα συζητώντας και πάλι για φούτμπολ. Ο
Τραμπ δεν αντέχει τους πολύ φιλελεύθερους, τους διανοούμενους
και δεν του αρέσει η παγκοσμιοποίηση, παρά το ότι τα επιχειρηματικά του συμφέροντα επεκτείνονται σε όλο τον πλανήτη. Πάντα έχει μία αστεία δικαιολογία όταν
κάτι πάει στραβά, όπως το ότι η
Κίνα φταίει για τον κορωνοϊό, ή
ότι δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή. Γι’ αυτό και καθηγητές ψυχανάλυσης ισχυρίζονται ότι διακρίνεται για έλλειψη ωριμότητας και
αναλυτικής ικανότητας.
Το άσχημο για τον Τραμπ είναι ότι ακόμη και παραδοσιακοί
Ρεπουμπλικάνοι, όπως ο πρώην
πρόεδρος Τζορτζ Μπους, δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν τον Μπάιντεν για να ξεφορτωθεί η χώρα
τον Τραμπ.
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