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ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Δεν αλλάζει
ο σχεδιασμός
με τα νομοσχέδια
• Ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε
στους «γαλάζιους» βουλευτές
ότι θα προωθηθούν όλες
οι μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες
▶ ΣΕΛ. 4

Ενοχλημένο
με Βενιζέλο
το Μαξίμου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

κΥΡιακΟσ σε λΟιμωΞιΟλΟγΟΥσ

«Ανοίγουμε

στις
10 Δεκεμβρίου»
• Στην τελευταία σύσκεψη
με τους ειδικούς
ο πρωθυπουργός έδωσε
το «πράσινο φώς» για
εφαρμογή κάθε πρόσφορου
ΣΚΛΗΡΟΥ μέτρου
αναχαίτισης της πανδημίας
υπό την προϋπόθεση ότι το
«λουκέτο» στην οικονομία
θα ξεκλειδώσει μέχρι τις
αρχές του επόμενου μήνα

• Στο μικροσκόπιο
και της Χαριλάου
Τρικούπη
οι κινήσεις
του πρώην
προέδρου
του ΠΑΣΟΚ
▶ ΣΕΛ. 9

ΣΥΡΙΖΑ

Μία ερώτηση
υπόγειων
διαδρομών
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▶ ΣΕΛ. 3

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ

Χαμένος αλλά θριαμβευτής
στο δικό του House of Cards
• Η θύελλα Καλογρίτσα για τις τηλεοπτικές άδειες και η ενοποίηση
της Εθνικής Οδού Πύργου-Πατρών
από την Ε.Ε. στρίμωξαν τον Τσίπρα,
που με την ερώτησή του για τις αστικές συγκοινωνίες προσπαθεί να
μειώσει την επικοινωνιακή κατακραυγή για τον ΣΥΡΙΖΑ ▶ ΣΕΛ. 25

Ο αγνωστΟσ πΟλεμΟσ
για τα
• Αντιγράφοντας τον Κέβιν Σπέισι στη
διάσημη αμερικανική σειρά, κάνει ροντέο
τις αμερικανικές κάλπες ▶ ΣΕΛ. 8

καζινΟ

ΣΕΛ.
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• Ο Περιστέρης θέλει «πλάτες» για το καζίνο στο Ελληνικό
• Δεν θέλει το καζίνο Πάρνηθας στο Μαρούσι, με τον Θαν. Λασκαρίδη να ρωτάει το Μαξίμου: «Ποιος αποφασίζει σ’ αυτόν τον τόπο;»
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ην περασμένη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου οι Έλληνες μαθητές μπήκαν στις τάξεις τους όπως κάθε μέρα, που όμως
δεν ξεκίνησε όπως οι προηγούμενες. Κι αυτό γιατί εκπαιδευτικοί και εκπαιδευόμενοι τήρησαν ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Γάλλου καθηγητή Ιστορίας, Σαμουέλ Πατί, που αποκεφαλίστηκε σε δρόμο του Παρισιού
στις 16 Οκτωβρίου από έναν 18χρονο ριζοσπάστη ισλαμιστή με καταγωγή από την Τσετσενία.
Δυστυχώς, το βράδυ της περασμένης Δευτέρας χρειάστηκαν νέες προσευχές για νέους νεκρούς. Αυτήν τη φορά ήταν
η Βιέννη που αιματοκυλίστηκε από την επίθεση ενόπλων σε έξι διαφορετικά σημεία του κέντρου της αυστριακής πρωτεύουσας, οι οποίοι δολοφόνησαν τέσσερις ανύποπτους ανθρώπους –τον έναν εν ψυχρώ στη μέση του δρόμου– επειδή
έτσι θεώρησαν ότι τιμωρείται η «αλλόθρησκη» Ευρώπη. Η ειρωνεία της μοίρας; Η τρομοκρατική επίθεση στη Βιέννη έλαβε χώρα λίγες ώρες πριν οι Αυστριακοί κλειστούν αναγκαστικά στα σπίτια τους λόγω της υγειονομικής καραντίνας
που επέβαλε η κυβέρνηση Κουρτς, προκειμένου να τιθασευτεί η καλπάζουσα διασπορά του κορωνοϊού. Τους έκλεισαν όμως
μέσα πριν την ώρα τους και με τον πιο διεστραμμένο τρόπο τα μαύρα μυαλά που κουβαλούν οι οπαδοί του θρησκευτικού φονταμενταλισμού, που έχουν βαλθεί να κάνουν γκρίζα και δυστοπική μια ευρωπαϊκή
(και παγκόσμια) καθημερινότητα που είναι
από μόνη της εξαιρετικά επιβαρυμένη.
Ο αποκεφαλισμός του Πατί στο Παρίσι ήταν το πέμπτο τρομοκρατικό χτύπημα που έχει υποστεί η Γαλλία κατά τη
διάρκεια του 2020, το οποίο ακολουθήθηκε από τη δολοφονία άλλων τριών ανθρώπων στις 29 Οκτωβρίου μέσα στη
βασιλική Νοτρ Νταμ στη Νίκαια από έναν 21χρονο Τυνήσιο, και τώρα από το μακελειό στη Βιέννη. Μετά ποιος ξέρει
πού αλλού και πώς… Αυτό σημαίνει ότι οι δήθεν προσβολές κατά του Μωάμεθ που εξοργίζουν τους Μουσουλμάνους
είναι απλώς οι αφορμές από τις οποίες «πιάνονται» οι τρομοκράτες Τζιχαντιστές για να δικαιολογήσουν την ισλαμοφασιστική δράση τους.
Για την ώρα, η Ελλάδα δείχνει κατά κάποιον τρόπο προστατευμένη από τέτοιου είδους φαινόμενα. Η θρησκευτική ελευθερία είναι απολύτως κατοχυρωμένη όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη, τα δε στρατεύματά της δεν έχουν εμπλακεί ενεργά στις «σταυροφορίες» της Δύσης στην Ανατολή και τον αραβικό κόσμο. Όσο για τις ελληνικές κυβερνήσεις, καμία εξ αυτών δεν έπεσε στην παγίδα που έπεσε ο Εμάνουελ Μακρόν να απαντήσει τόσο σπασμωδικά στις ύβρεις και τους τραμπουκισμούς εν προκειμένω του Ταγίπ Ερντογάν, ανοίγοντας «πόλεμο» με το Ισλάμ. Μάλιστα, ενώ στη Γαλλία διατάχθηκε η διάλυση της εκεί ισλαμικής οργάνωσης «Collective Cheikh Yassine», τη Δευτέρα
στην Ελλάδα ξεκίνησε η λειτουργία του επίσημου Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών στον Βοτανικό, υποδεχόμενο για
προσευχή τους πρώτους λίγους –λόγω των μέτρων για τον κορωνοϊό– μουσουλμάνους που ζουν στην Αττική.
Αυτή, πάντως, η ελληνική «ανοσία» στον θρησκευτικό φονταμεντιλισμό δεν επιτρέπει εφησυχασμούς. Η Ελλάδα
συνεχίζει να έχει στα ανατολικά σύνορά της έναν γείτονα που εκτός από τη νεο-οθωμανική διπλωματία των κανονιοφόρων χρησιμοποιεί και μία εξαιρετικά επικίνδυνη ρητορική σε ό,τι αφορά τα θρησκευτικά ζητήματα.
«Ο ρατσισμός και η ισλαμοφοβία χρηματοδοτούνται προσωπικά από το κράτος σε πολλές δυτικές χώρες», είχε πει ο Ερντογάν απευθυνόμενος στον Μακρόν, αρκετές ημέρες πριν από τις δολοφονικές επιθέσεις, ενδυόμενος το κοστούμι του… spokesman όλων των ισλαμιστών ανά τον κόσμο. Οι δε κραυγές του δεν μπορεί να μη θεωρηθεί ότι τσίγκλησαν σε κάποιους έστω και χαμηλής «έντασης» εξτρεμιστικά ένστικτα. Απόδειξη ότι στις 30 Οκτωβρίου περίπου
30 με 50 αγόρια τουρκικής καταγωγής, σύμφωνα με αυστριακά ΜΜΕ, εισέβαλαν στην εκκλησία του Αγίου Αντωνίου στη Βιέννη και υπό την ιαχή «Ο Αλλάχ είναι μεγάλος» κατέστρεψαν παγκάκια και σκεύη του ναού, ευτυχώς δίχως να
τραυματιστεί κάποιος. Όποιος νομίζει ότι μπορεί να ελέγξει και να βγει κερδισμένος από την πυροδότηση θερμών επεισοδίων ανάμεσα στη Δύση και το Ισλάμ, προφανώς δεν ξέρει τι θα πει φωτιά. Και κυρίως δεν ξέρει ότι με τη φωτιά δεν παίζεις δίπλα σε… μπαρουταποθήκες.
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Μαύρα μυαλά,
γκρίζο μέλλον…
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Μία φράση του Κυριάκου
Μητσοτάκη την Πέμπτη
το μεσημέρι κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των
πολιτών για το νέο ολικό
lock down, που πέρασε απαρατήρητη, έδειξαν τα
σχέδια του Μαξίμου σχετικά με το πότε θα επιστρέψουμε σε μία κανονικότητα, κορωνοϊού επιτρέποντος βεβαίως. Ο
πρωθυπουργός, λοιπόν,
είπε πως «στην ευθεία θα
πατάμε γκάζι και στις
στροφές το φρένο».
Του Μιχάλη Κωτσάκου

H

χώρα από σήμερα
το πρωί στις 6.00
κλείνεται στο σπίτι
για να αντιμετωπίσει την επέλαση
του covid-19, με στόχο να έχει τις
λιγότερες απώλειες σε ανθρώπινες ζωές και να απομονώσει τον
ιό. Και το πιο σημαντικό είναι να
τραβήξουμε τον χρόνο, μέχρι να
εγκριθούν τα εμβόλια και να αρχίσουν οι εμβολιασμοί. Αυτό εξάλλου είχε συζητηθεί και στην
τελευταία Σύνοδο Κορυφής της
Ε.Ε., όπου όλοι σχεδόν συμφώνησαν πως πρέπει συνολικά η
Ευρώπη να βάλει λουκέτο τώρα
τον Νοέμβριο για να «κερδίσει»
την περίοδο των Χριστουγέννων.
Αυτό εξάλλου είναι και το σχέδιο της ελληνικής κυβέρνησης.
Δηλαδή, να επιστρέψει η χώρα
σε μία υποτυπώδη κανονικότητα,
με ανοιχτό το λιανεμπόριο, την εστίαση, τα καφέ, τα θέατρα και
τους κινηματογράφους. Γι’ αυτό
και στις αλλεπάλληλες συσκέψεις
στο Μαξίμου, πριν παρθεί η απόφαση για το ολικό κλείσιμο, ο
πρωθυπουργός επεσήμανε ότι απεύχεται η πληττόμενη το 2020
αγορά να παραμείνει με κατεβασμένα ρολά τον Δεκέμβριο και ειδικά τις ημέρες των εορτών Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς και
Φώτων. Κι όπως είχε ειπωθεί σε
μία από τις τελευταίες συσκέψεις,
«εάν περάσουμε και την εορταστική
περίοδο, χωρίς τη λάμψη των στολιδιών και των λαμπιονιών, θα πέσει σε κατάθλιψη όλο το έθνος».

Η αύξηση
των νοσηλευομένων
Σε συνδυασμό με τη ραγδαία αύξηση των καταγεγραμμένων
κρουσμάτων συν το γεγονός ότι
γέμιζαν επικίνδυνα οι εντατικές
και αυξάνονταν οι διασωληνώσεις οδήγησαν τον πρωθυπουργό να αλλάξει απόφαση και μέσα
σε λίγες ημέρες από την έναρξη
μερικού lock down να οδηγηθούμε σε ολικό κλείσιμο. Οι επι-
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ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΕ ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΟΥΣ

«Ανοίγουμε στις
10 Δεκεμβρίου»
• Στην τελευταία σύσκεψη με τους ειδικούς ο πρωθυπουργός
έδωσε το «πράσινο φώς» για εφαρμογή κάθε πρόσφορου
ΣΚΛΗΡΟΥ μέτρου αναχαίτισης της πανδημίας
υπό την προϋπόθεση ότι το «λουκέτο» στην οικονομία
θα ξεκλειδώσεις μέχρι τις αρχές του επόμενου μήνα
στήμονες εξέφρασαν την αισιοδοξία ότι θα ανακόψουν με αυτό
τον τρόπο την εξάπλωση. Μάλιστα, επισημάνθηκε προς τον
πρωθυπουργό ότι με βάση τις καθημερινές μελέτες στα λύματα της
Αττικής και της Θεσσαλονίκης, οι
ειδικοί επιστήμονες κάνουν λόγο για δεκάδες χιλιάδες κρούσματα.
Ο καθηγητής Αναλυτικής Χημείας, Νίκος Θωμαΐδης, που
μαζί με την ομάδα του, παρακολουθεί τα λύματα της Αττικής κι έκανε λόγο για αύξηση του ιικού
φορτίου και με βάση τον μαθηματικό τύπο υπολογίζουν για
50.000-60.000 κρούσματα.
Ανάλογα είναι και τα ευρήματα του Δημοσθένη Σαρηγιάννη,
καθηγητή περιβαλλοντικής και υγειονομικής μηχανικής, ο οποίος
υποστήριξε ότι τα ενεργά κρούσματα στην Ελλάδα με βάση το ιικό φορτίο στα λύματα υπολογίζεται στα 100.000 κρούσματα.
Και όπως καταλαβαίνει ο καθένας, εάν επαληθευτεί η επιστημονική έρευνα, τότε μιλάμε για εφιαλτικό σενάριο.
Ειδικά όταν ο Σαρηγιάννης

μετέφερε στην Επιτροπή και αυτή στον πρωθυπουργό, ότι με το
μερικό lock down, ακόμη και ε-

άν όλα πάνε καλά στην περίοδο
των Χριστουγέννων, στην καλύτερη περίπτωση θα είχαμε περί

Ανησυχία με την οικονομία
Συνολικά η οικονομία της Ευρώπης λόγω της πανδημίας περνάει δύσκολες ώρες, όπως περιγράφει
και η Φθινοπωρινή Έκθεση της Κομισιόν, όπου περιγράφει με ζοφερά χρώματα τους τριγμούς
στις οικονομίες της Ευρώπης (συμπεριλαμβανομένης και της ελληνικής). Η έκθεση προβλέπει μεγαλύτερη ύφεση (στο 9% φέτος) και βραδύτερους ρυθμούς ανάπτυξης το 2021- 2022 (κατά 5%
και 3,5% αντίστοιχα), αλλά δεν υπολογίζει τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης της ΕΕ. Προβλέπει επίσης υψηλά ελλείμματα (για το σύνολο αυτής της περιόδου), συνδυασμένα με υψηλό χρέους.
Στην Ελλάδα το επιτελείο του Υπουργείου Οικονομικών ανακοίνωσε το πακέτο μέτρων 3,3
δισ. ευρώ για το lockdown του Νοεμβρίου. Μάλιστα, ο κ. Σταϊκούρας έκανε σαφές ότι το υπουργείο
είναι έτοιμο να προβεί σε νέες κινήσεις αν το απαιτήσουν οι συνθήκες αλλά και ότι κρατάει «πυρομαχικά» για τους επόμενους μήνες.
Βέβαια, στο οικονομικό επιτελείο ξεκίνησαν και ξαναγράφουν τον προϋπολογισμό με στόχο
να κατατεθεί στη Βουλή στις 21 Νοεμβρίου σε ένα πρωτόγνωρο καθεστώς αβεβαιότητας και με δεδομένο πλέον ότι το έλλειμμα θα είναι μεγαλύτερο το 2021.

|3

των 1.000 κρουσμάτων ημερησίως. Επίσης, οι επιστήμονες εξέφρασαν τη βαθιά ανησυχία
τους, καθώς δεν μπορούσαν να
δώσουν λογική εξήγηση όχι μόνο στη ραγδαία αύξηση σε θανάτους και διασωληνώσεις. «Δεν
μπορούσαν να εντοπίσουν ούτε την
πηγή του κακού», μας εξήγησε στέλεχος του Μαξίμου που μετείχε
στις συσκέψεις.

Άνοιγμα
στις 10 Δεκεμβρίου
Έτσι, λοιπόν, ο πρωθυπουργός
άναψε το πράσινο φως για ολικό
εγκλεισμό, με στόχο το αργότερο
στις 10 Δεκεμβρίου να αρχίσει να
επιστρέφει η κανονικότητα. Εξάλλου, και οι επιστήμονες εκφράζουν την αισιοδοξία τους ότι
μέχρι τότε θα έχουν αποφορτιστεί οι μονάδες υγείας, θα έχει ανακοπεί η μετάδοση του ιού και
το σημαντικότερο η επιστροφή
στην κανονικότητα θα γίνει με
πολύ πιο προσεκτικά βήματα από ότι τον περασμένο Μάιο.
Μάλιστα, ο υπουργός Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης, σε
δηλώσεις του επιβεβαίωσε την εντολή του πρωθυπουργού, ότι μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου θα πρέπει
να ανοίξει το λιανεμπόριο ενόψει
εορταστικής περιόδου. Κι όπως
εξήγησε ο υπουργός: «Εκείνο που
ισχύει είναι ότι κανονικότητα όπως
τη γνωρίζαμε για τον Δεκέμβριο δεν
θα υπάρξει. Τα προληπτικά μέτρα
θα πρέπει να είναι εκεί. Η βασική
στόχευση είναι από 1η Δεκεμβρίου
να βγούμε σταδιακά. Στη συνέχεια
θα αφήσουμε όσο αντέξουμε την πορεία και την αγορά να λειτουργήσει.
Ελπίζω να υπάρξει υψηλό επίπεδο
συνειδητοποίησης των μέτρων».
Η αλήθεια είναι ότι οι επιστήμονες δεν βάζουν το χέρι τους
στο ευαγγέλιο ότι στις 10 Δεκεμβρίου θα έχουν στρώσει τα πράγματα. Γι’ αυτό εξετάζεται το ενδεχόμενο να ανοίξει η αγορά τα
Χριστούγεννα με τη δέουσα προσοχή και να πάμε σε ένα τρίτο
lock down μετά τις 15 Ιανουαρίου εάν και πάλι παρατηρηθεί ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων.
Πάντως, οι επιστήμονες όπως εξήγησαν στον πρωθυπουργό στις
τελευταίες συσκέψεις αναμένουν
ότι μέχρι τις 15 Νοεμβρίου θα
παρατηρούμε ραγδαία αύξηση
κρουσμάτων, όπως επίσης και
νοσηλευόμενων, διασωληνωμένων και θανάτων. Εκτιμούν ότι η
καμπύλη μέχρι τις 20 Νοεμβρίου θα ανεβαίνει και τότε υπολογίζουν να ξεκινήσει η πτωτική
πορεία. Οπότε και ο πλέον αδαής
κατανοεί ότι πολύ δύσκολα θα επιστρέψουμε σε μία κάποια κανονικότητα στο τέλος Νοεμβρίου.
Γι’ αυτό και όσοι κάνουν λόγο για
την 1η Δεκεμβρίου, επί της ουσίας εννοούν τη 10η ημέρα του επόμενου μήνα.

4 | Η ΑΠΟΨΗ
Προ δύο εβδομάδων εν
μέσω ραγδαίας αύξησης
κρουσμάτων κορωνοϊού
(που οδήγησε σε αυστηρά
lock down σε Θεσσαλονίκη και Σέρρες) και σε
κλείσιμο της εστίασης σε
όλη τη χώρα, αλλά και με
τα εθνικά μας θέματα σε
έξαρση, η «Α» είχε δημοσιεύσει ρεπορτάζ με τις εντολές που είχε δώσει ο
πρωθυπουργός να προχωρήσουν τάχιστα οι μεταρρυθμίσεις.
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Πιο συχνά

• Όπως είχε αποκαλύψει προ 15 ημερών η «Α»,
ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε στους
«γαλάζιους» κοινοβουλευτικούς ότι θα προωθηθούν
όλες οι μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες

Του Μιχάλη Κωτσάκου

Ό

πως είχαμε αναφέρει τότε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης
ούτε καν συζητά το
ενδεχόμενο να μην
ακολουθηθεί κατά γράμμα το
πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Ο πρωθυπουργός, είχαμε
γράψει προ 15νθημέρου, ασκεί
πιέσεις στους υπουργούς για να επιταχυνθεί το πρόγραμμα των μεταρρυθμίσεων, λέγοντας πως «την
οικονομική κρίση πρωτίστως την καταπολεμούν οι μεταρρυθμίσεις». Επίσης, οι συνεργάτες του πρωθυπουργού υποστηρίζουν πως η επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων
θα κρίνει πολλά την ώρα που θα
κληθούν οι ψηφοφόροι να αποφασίσουν στις επόμενες εθνικές
εκλογές. Κι αυτό διότι στο Μαξίμου εκτιμούν ότι, παρά τις έκτακτες συνθήκες που βιώνει η χώρα
τους τελευταίους μήνες, ο ρυθμός
υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων δεν έχει επιβραδυνθεί.
Και ακριβώς όσα είχαν αναφερθεί από την «Α» στις 24 Οκτωβρίου άκουσαν οι βουλευτές του
κυβερνώντος κόμματος στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος, η οποία διεξήχθη μέσω τηλεδιάσκεψης την
Τρίτη. Πολλοί υπέθεσαν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έκανε ένα είδος μασάζ, προκειμένου να
μην υπάρχουν γκρίνιες και παράπονα από τους βουλευτές για κάποιους υπουργούς που έχουν
κλειστές πόρτες στα γραφεία και
δεν σηκώνουν τα τηλέφωνα.
Τουναντίον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι θα τηρηθεί αυστηρά το πρόγραμμα της
ψήφισης των νομοσχεδίων, που
από τη Νέα Δημοκρατία έχουν
χαρακτηριστεί ως μεταρρυθμίσεις και υπήρχαν στο «γαλάζιο»
προεκλογικό πρόγραμμα. Μάλιστα, ο πρωθυπουργός ενημέρωσε ότι δεν αλλάζει τίποτα από τον
σχεδιασμό και όλα θα γίνουν όπως είχαν προγραμματιστεί παρά
την πανδημία.
Είναι χαρακτηριστικό της αποφασιστικότητας του πρωθυ-

Δεν αλλάζει
ο σχεδιασμός
με τα νομοσχέδια
πουργού, που είπε στους βουλευτές του ότι «θα κινηθούμε ακριβώς
στους ίδιους ρυθμούς, όπως έχω
προδιαγράψει και στην ομιλία μου
στη Θεσσαλονίκη και για το επόμενο
εξάμηνο. Έχουμε μία σειρά από εμβληματικά νομοσχέδια τα οποία
πρέπει να ψηφιστούν, κάποια από
αυτά θα έχουν ολοκληρωθεί και
πριν από τα Χριστούγεννα και είναι
πολύ σημαντικό σε καμία περίπτωση να μην ανασταλεί το μεταρρυθμιστικό έργο της Κυβέρνησης λόγω
Covid».

Καμπανάκια
Είναι γεγονός ότι οι περισσότεροι εκ των βουλευτών της Νέας
Δημοκρατίας έχουν αρχίσει να
ψάχνονται με τον επικείμενο ανασχηματισμό και ασχολούνται
περισσότερο με το πώς θα αυτοπροβληθούν στο Μαξίμου, ώστε
να εξασφαλίσουν μία θέση στο
κυβερνητικό σχήμα. Κάτι που σημαίνει ότι έχουν εφησυχάσει με

τις ευνοϊκές δημοσκοπήσεις. Χαρακτηριστικό είναι ότι αρκετοί
βουλευτές της περιφέρειας είναι
τόσο χαλαροί, που αποφεύγουν
ακόμη και να ασχοληθούν με τα
τοπικά προβλήματα. Όλα αυτά έχουν έλθει στη γνώση του Μαξίμου και γι’ αυτό ο πρωθυπουργός
έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου. «Το έχω πει πολλές φορές, το
ξαναλέω και σήμερα, προφανώς και

Οι περισσότεροι

από τους
βουλευτές της Ν.Δ.
έχουν αρχίσει να
ψάχνονται με τον
επικείμενο
ανασχηματισμό και
ασχολούνται
περισσότερο με το πώς
θα αυτοπροβληθούν
στο Μαξίμου

δεν επαναπαυόμαστε. Δεν εφησυχάζουμε από τις δημοσκοπήσεις. Ξέρουμε ότι ως Κυβέρνηση έχουμε ένα
απόθεμα εμπιστοσύνης της ελληνικής κοινωνίας, όμως έχουμε υποχρέωση κάθε μέρα να γινόμαστε καλύτεροι, να μαθαίνουμε από τα λάθη
μας, να τα διορθώνουμε και να προχωράμε μπροστά». Όμως απέφυγε
να κατσαδιάσει τους βουλευτές.
Τουναντίον, τους ζήτησε όταν
διαπιστώνουν αστοχίες να τις επισημαίνουν για να διορθώνονται τα λάθη.
Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στον μεγάλο ρόλο που έχει η
Κ.Ο. στην επικοινωνία της κυβέρνησης με την κοινωνία, ζήτησε από τους βουλευτές να συνεχίσουν πιο ουσιαστικά και πιο
παραγωγικά τη συνεργασία τους
με τα υπουργεία, ενώ έκανε ιδιαίτερη μνεία στον ειδικό ρόλο
που έχουν τα στελέχη της Κ.Ο., τα
οποία προέρχονται από επιβαρυμένες περιοχές.

Ο πρωθυπουργός επεσήμανε ότι
η Κ.Ο. θα συνεδριάζει πιο συχνά
(έκανε λόγο για τακτικό ραντεβού) μέσω τηλεδιάσκεψης, ενώ
φρόντισε να καλοπιάσει και τους
βουλευτές: «Δεν χρειάζεται να πω
πολλά για τις προκλήσεις τις οποίες
αντιμετωπίζουμε, δεν υπάρχει καμία
αμφιβολία ότι μας έτυχαν πολλά μαζεμένα, θέλω όμως να εκφράσω την
απόλυτη ικανοποίησή μου από τον
τρόπο λειτουργίας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, διότι σε δύσκολες
συνθήκες και με τη Βουλή να λειτουργεί με άλλους κανόνες, μπορέσαμε και τηρήσαμε τον κοινοβουλευτικό μας προγραμματισμό σχετικά με την ψήφιση πολύ σημαντικών
νομοσχεδίων».
Από την πλευρά τους οι βουλευτές της Ν.Δ. απέφυγαν τις
γκρίνιες και το μόνο που ζήτησαν
είναι να υπάρχει καλύτερη συνεργασία με υπουργούς. Είναι
χαρακτηριστικό ότι ακούστηκε:
«Να μας ακούν. Να σηκώνουν τα τηλέφωνα. Κάποιοι αποφεύγουν ακόμη και να μας μιλήσουν και μας θυμούνται μόνο όταν έχουν κάποιοι νομοσχέδιο, ή κάποια τροπολογία που
τους ενδιαφέρει να ψηφιστεί».
Επίσης, κάποιοι εκ των βουλευτών ζήτησαν να υπάρχει αναλυτική ενημέρωση για τα δύσκολα νομοσχέδια. Να έχουν το νομοσχέδιο νωρίτερα για να μπορούν να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για τις μάχες της Βουλής.
Φυσικά, δεν έλειψαν και ορισμένες αντιρρήσεις για τα νομοσχέδια που προωθεί η κυβέρνηση, όπως για παράδειγμα την παρέμβαση του υπουργείου Εσωτερικών για τις προσλήψεις.
Μία παρέμβαση που όπως εξηγούν από το Μαξίμου θα τονώσει ακόμη περισσότερο τον θεσμό του ΑΣΕΠ. Μάλιστα, ο υπουργός Εσωτερικών, Τάκης
Θεοδωρικάκος, σε όλες τις παρεμβάσεις του τον τελευταίο καιρό κάνει λόγο ότι με τη νέα πρωτοβουλία θα ενισχυθεί η αξιοκρατία.
Με τα νέα δεδομένα, το κράτος
θα προγραμματίζει τον ετήσιο αριθμό των προσλήψεων και ο
τρόπος εισαγωγής στο Δημόσιο
θα γίνεται μέσα από εξετάσεις πανελλαδικού τύπου. Πρακτικά αυτό σημαίνει πως εφόσον οι ενδιαφερόμενοι διαθέτουν τα τυπικά προσόντα (π.χ. τίτλοι σπουδών) θα εξετάζονται σε κοινά θέματα, αναλόγως της θέσης που
διεκδικούν, αποδεικνύοντας έτσι, εμπράκτως, τις γνώσεις τους.
Οι βουλευτές έχουν γίνει δέκτες
παραπόνων και αυτά αναφέρθηκαν στον πρωθυπουργό, ο οποίος όμως ξεκαθάρισε ότι η συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία θεωρείται εμβληματική για
την κυβέρνηση.
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• Ενοχλεί πολλούς σκληροπυρηνικούς εντός του ΣΥΡΙΖΑ το ότι
ο Ανδρέας Ξανθός έχει αναβαθμιστεί από τον Τσίπρα, εξ ου
και η επίθεση του «Documento» που τον εμπλέκει με τη Novartis

Εδώ ο Παππάς, εκεί ο Παππάς…
Και ο Ξανθός στη Novartis; Έλεος!!!
Δεν πρόλαβαν να χαρούν στον
ΣΥΡΙΖΑ ούτε μία εβδομάδα εσωκομματικής ηρεμίας. Εκεί που όλοι
πανηγύριζαν ότι στην τελευταία
συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου όλα κύλησαν ομαλά, ήλθε η επίθεση από το «Documento»
στον Ανδρέα Ξανθό για να γίνουν
εκ νέου άνω-κάτω.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Σ

το Πολιτικό Συμβούλιο μετά από
καιρό ομοφώνησαν ότι η κυβέρνηση πιάστηκε στον ύπνο και
δείχνει ότι δεν έχει σχέδιο για να
αντιμετωπίσει το δεύτερο κύμα
της πανδημίας. Μάλιστα, όλοι άκουσαν με
τη δέουσα προσοχή την εισήγηση του τομεάρχη Υγείας, Ανδρέα Ξανθού. Ο πρώην υπουργός ήταν εξαιρετικά ανήσυχος, καθώς
όπως είπε «νωρίτερα συνομίλησα με αρκετούς επιστήμονες της επιτροπής και όλοι έτρεμαν πως
τείνει να χαθεί ο έλεγχος». Τον κ. Ξανθό συνεπικούρησε και ο τομεάρχης Παιδείας, Νίκος Φίλης, ο οποίος υπογράμμισε την έξαρση που παρατηρείται πλέον στα κρούσματα
στον μαθητικό πληθυσμό.
Μάλιστα, ο Νάσος Ηλιόπουλος και οι
συνεργάτες του έσπευσαν (σχεδόν αμέσως
μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης) να
διαρρεύσουν στον Τύπο πόσο ήρεμη είναι
η κατάσταση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ,
πόσο συμφώνησαν όλοι και πόσο ενωμένοι θα αντιμετωπίσουν την κυβέρνηση. Όμως ο κ. Ηλιόπουλος, πριν προλάβει να
χαρεί για τη διαρροή και το καλό κλίμα,
βρέθηκε προ μίας μεγάλης έκπληξης.
Το «Documento» επιτέθηκε με απίστευτη σφοδρότητα στον Ανδρέα Ξανθό. Μάλιστα, στο δημοσίευμα αφήνονται υπονοούμενα για δήθεν φιλική του σχέση με τη
Novartis και Μέσα Ενημέρωσης. Ο λόγος
που κατηγορεί η ιστοσελίδα του Κώστα
Βαξεβάνη είναι το γεγονός ότι ο πρώην υπουργός Υγείας, όχι μόνο δεν στοχοποιεί
και δεν κρίνει αυστηρά τον λοιμωξιολόγο
Σωτήρη Τσιόδρα, αλλά τολμά να έχει και
φιλικές σχέσεις μαζί του. Θυμίζουμε ότι το
προηγούμενο διάστημα ο Νίκος Παππάς
(τον αναζητεί ο Καλογρίτσας) και ο Χρήστος Γιαννούλης παραποίησαν μία έκφραση του κ. Τσιόδρα για να του επιτε-

θούν με βάρβαρο τρόπο. Ο Σωτήρης
Τσιόδρας είχε πει ότι «είναι ασφυκτικές οι
συνθήκες στα μέσα μεταφοράς, το κατανοώ.
Είναι αδύνατο αυτή τη στιγμή να επενδύσουμε
σε περισσότερη και μεγαλύτερη άνεση στα μέσα μεταφοράς». Με αυτήν τη δήλωση ο επιστήμονας εννοούσε ότι πλέον είναι αργά και ότι η ζημία από τον συνωστισμό στα
λεωφορεία είχε ήδη γίνει. Οι γνωστοί
σκληροπυρηνικοί προεδρικοί θεώρησαν
ότι ανακάλυψαν λαβράκι κι επιτέθηκαν με
σφοδρότητα στον Τσιόδρα, για κάτι το οποίο δεν συμφωνούσε ο Ξανθός, ο οποίος έτσι κι αλλιώς δεν έχει και τις καλύτερες των σχέσεων ούτε με τον Παππά, ούτε
και με τον Πολάκη.

ραβρίσκονται και οι Παππάς, Σπίρτζης,
Δούρου. Μάλιστα, έχουν ανεβάσει ουκ ολίγες φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τις κοινές τους εξόδους σε ταβέρνες, ή από πάρτι στο σπίτι του Πολάκη
κατά την περίοδο της καραντίνας.
Η επίθεση έγινε –όλως τυχαίως(;)– την
εποχή που ο Ξανθός μοιάζει αναβαθμισμένος, αποτελώντας τον βασικό συνεργάτη του
Αλέξη Τσίπρα στα θέματα της πανδημίας.
Μάλιστα, η επικοινωνία των δύο ανδρών
είναι πλέον καθημερινή, κάτι που δεν γινόταν ούτε την εποχή που ο Ξανθός ήταν υπουργός Υγείας. Τουναντίον, οι Παππάς και
Πολάκης δύσκολα μπορούν να συνομιλήσουν με τον πρόεδρο του κόμματος.

«Αυτοί κρύβονται»

Τι έγραψε

Πίσω από το δημοσίευμα του ιστότοπου
του «Documento», σύμφωνα με την εσωκομματική αντιπολίτευση, κρύβονται ο Νίκος Παππάς και ο Παύλος Πολάκης.
Βλέπετε, ο κ. Ξανθός είναι ενεργό στέλεχος των «53» και ο Τσακαλώτος (ηγέτης
των «53») δεν θέλει να ακούει το όνομα
Βαξεβάνης. Αλλά και ο Βαξεβάνης θεωρεί εχθρό του τον Τσακαλώτο. Ταυτόχρονα
είναι πάντα παρών στα κοινωνικά σουαρέ
που διοργανώνει ο κ. Πολάκης, όπου πα-

Στο άρθρο, το «Documento» –με την υπογραφή Φέλιξ– αναφέρεται σε κάτι που ακόμη και μέσα στην Κουμουνδούρου αμφιβάλλουν εάν υπάρχει και απλά είναι αποκύημα της φαντασίας του... συγγραφέα. Αναφέρει χαρακτηριστικά: «Ο Αντρέας Ξανθός είναι ένας μετριοπαθής πολιτικός. Το παραδέχονται οι σύντροφοί του, το γράφουν συχνά-πυκνά τα εκδοτικά συγκροτήματα, το ομολογεί ακόμη και η Novartis. Σε μια έκθεση που
είχε κατασχεθεί από τα αρχεία της φαρμακευ-

τικής, η οποία στην πραγματικότητα ήταν έκθεση παρακολούθησης πολιτικών προσώπων
και βαθμολόγησής τους, εν αντιθέσει με τον
συνάδελφό του Παύλο Πολάκη, που εμφανίζεται επικίνδυνος και επιθετικός απέναντι στη
Novartis, o Ανδρέας Ξανθός περιγράφεται ως
μετριοπαθής και συνεννοήσιμος. Οι εμφανίσεις του στα κανάλια, έχουν μια ηρεμία και οι
εχθρικοί στον ΣΥΡΙΖΑ δημοσιογράφοι εμφανίζονται αρκετά φιλικοί απέναντί του, αφού δεν
τους δίνει ποτέ πάτημα για να πάνε σε σκληρή
αντιπαράθεση. Ωστόσο ο Ανδρέας Ξανθός,
φαίνεται να έχει μια εμμονή. Λέγεται Σωτήρης
Τσιόδρας. Τώρα που έχουν γραφτεί πολλά και
ανοιχτά για τον Σωτήρη Τσιόδρα και τον ρόλο
του, ο πρώην Υπουργός Υγείας βγήκε για να πει
την καλή του την κουβέντα. Η στάση του Ανδρέα Ξανθού έχει δημιουργήσει πολλούς ψιθύρους στον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και την ιατρική κοινότητα. Γιατί αυτό το άγχος στήριξης του Σωτήρη Τσιόδρα και η κάλυψή του, όταν γίνεται ανοιχτή κουβέντα για τον ρόλο του; Είναι η φιλία
και η αλληλοεκτίμηση ο λόγος; Και φτάνει αυτή
η φιλία σε βαθμό να αρνείται τις θέσεις και
τους προβληματισμούς του κόμματός του; Και
αν είναι φίλος ο Τσιόδρας, δεν είναι φιλτάτη η
αλήθεια; Κακό πράγμα να είσαι καλός. Μπορεί
να παρεξηγηθείς».

Και ο Πολάκης
Και ξαφνικά, λίγο μετά την επίθεση στον
Ξανθό από το «Documento», εμφανίστηκε
και ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος με ανάρτησή του επιτέθηκε στον Σωτήρη
Τσιόδρα επιβεβαιώνοντας επί της ουσίας
ότι ήταν μεταξύ αυτών που σχεδίασαν το
όλο σκηνικό. Να σημειώσουμε ότι ο Πολάκης δεν έχει καμία σχέση πλέον με τον
τομέα Υγείας, είναι αναπληρωτής στον τομέα Εσωτερικών, αλλά κι εκεί ο Κώστας
Ζαχαριάδης έχει αναλάβει προσωπικά
την κόντρα με τον Τάκη Θεοδωρικάκο.
Πάντως, στην Κουμουνδούρου ισχυρίζονται ότι το άρθρο του «Documento» με την
υπογραφή Φέλιξ αποκλείεται να το έχει γράψει ο ίδιος ο Πολάκης, διότι το ύφος του
Σφακιανού είναι πιο brutal. Αρνούνται, όμως, να βάλουν το χέρι τους στο ευαγγέλιο
ότι ο συντάκτης δεν είναι ο Νίκος Παππάς.
Εξάλλου, και η επιχειρηματολογία που χρησιμοποιεί ο αρθρογράφος μοιάζει με την επιχειρηματολογία που χρησιμοποιούσε ο
πρώην υπουργός και στη Βουλή και στις τηλεοπτικές παρεμβάσεις του.
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το προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας
μας, με τίτλο «Ο Περιστέρη(ς) ψηλά στον
ουρανό (το κόστος των
ΑΠΕ)», είχαμε φέρει στην επιφάνεια τις προσπάθειες του επιχειρηματία, να εμποδίσει τη μείωση
του κόστους αγοράς της ενέργειας, που παράγουν οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Η
προσπάθεια του επιχειρηματία
μάλλον δεν ευοδώνεται, παρά το
«σκρινάρισμα» κάποιων ατόμων
που κατοικοεδρεύουν στο Μέγαρο Μαξίμου. Κι αυτό γιατί τις επόμενες εβδομάδες, με νομοσχέδιο που κατατίθεται προς
ψήφιση στη Βουλή, οι τιμές
των ΑΠΕ μειώνονται σε ποσοστό 15-20%, σύμφωνα με έγκυρη πληροφόρηση της «Α».
Ο υπουργός Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, παρά τις πιέσεις μέσω φιλικών ΜΜΕ του Γ.
Περιστέρη, με τη σύμφωνη γνώμη και βεβαίως με το «πράσινο»
φως του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, προχώρησε
στη σύνταξη του σχετικού νομοσχεδίου. Πέραν όμως του πρωθυπουργού, υπήρχε ως «βέλος
στη φαρέτρα» του και ο Αστικός
Κώδικας, ο οποίος προβλέπει
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τροποποίηση κάθε σύμβασης, αν
υπήρχαν απρόβλεπτες μεταβολές
των συνθηκών από εκείνες που
ίσχυαν όταν υπεγράφησαν οι
σχετικές συμβάσεις, και στην
προκειμένη περίπτωση η απρόβλεπτη εμφάνιση της πανδημίας
και μόνο, είναι αρκετή…
Μπορεί κάποια ΜΜΕ να κάνουν λόγο για μείωση της αξιοπιστίας και αλλαγή πλεύσης από
το κυβερνητικό αφήγημα για ευνοϊκούς όρους ανάπτυξης της
πράσινης ενέργειας, αλλά αν η
στροφή στην πράσινη ενέργεια
συνοδεύεται με το παραφουσκωμένο πορτοφόλι κάποιων επιχειρηματιών, τότε η εξίσωση αποβαίνει εις βάρος των Ελλήνων
πολιτών, κάτι που βεβαίως η νυν
κυβέρνηση δεν επιθυμεί. Η
προηγούμενη μπορεί να ήταν θετική και να είχε πεισθεί από τις
συχνές επισκέψεις στο Μαξίμου
του κ. Περιστέρη και άλλων ΑΠΕτζήδων, αλλά όπως είναι γνωστό από τον Ιούλιο του 2019 τα
πράγματα άλλαξαν…

Ο άγνωστος πόλεμος
για το καζίνο
Οι επιχειρηματικές όμως πτυχές
του κ. Περιστέρη, δεν περιορίζονται μόνο στις ΑΠΕ. Ως γνω-

συμμετοχή στον διαγωνισμό– όπως έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας, δεν ήταν σοβαρές...
Αντί, όμως, να επαναληφθεί ο διαγωνισμός, ώστε να
υπάρχει μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα, οι αρμόδιοι –γιατί άραγε;– έκριναν ότι καλύπτονται από την προσφορά
της κοινοπραξίας ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
- Mohegan...

Διστακτικοί οι «Ινδιάνοι»
της Mohegan

στόν, η μοναδική σύμβαση που
έχει μέχρι σήμερα προχωρήσει
για το κολοσσιαίο έργο του Ελληνικού, είναι η σύμβαση για την
κατασκευή του ουρανοξύστη από
τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ του κ. Περιστέρη, ο οποίος με τη συνδρομή της
εταιρείας Mohegan θα χτίσει τον
ουρανοξύστη, που θα στεγαστεί
και θα λειτουργήσει το καζίνο.

Σημαντικές δυσκολίες που
προέκυπταν από το γεγονός ότι
το ανάδοχο σχήμα ήταν το μοναδικό που πληρούσε τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού –η επόμενη εταιρεία Hard Rock (μέσω
του «οχήματος» SHRE/SHRI,
LLC) αποκλείστηκε γιατί είχε κάποιες ημέρες λιγότερες από αυτές
που προέβλεπε η εγγύηση για τη

Ο αγνωστΟσ πΟλεμΟσ
για τα

καζινΟ

• Ο Περιστέρης θέλει «πλάτες»
για το καζίνο στο Ελληνικό
• Δεν θέλει το καζίνο Πάρνηθας
στο Μαρούσι, με τον Θαν. Λασκαρίδη
να ρωτάει το Μαξίμου:
«Ποιος αποφασίζει σ’ αυτόν τον τόπο;»

Ενώ αναμενόταν ότι οι εργασίες
για την κατασκευή του ουρανοξύστη θα ξεκίναγαν άμεσα, παρουσιάστηκε μια εμπλοκή, η οποία οφείλεται στην έλλειψη ρευστού.
Συγκεκριμένα, οι «Ινδιάνοι» της
Mohegan διστάζουν να βάλουν
το χέρι στην τσέπη, λόγω της παγκόσμιας κρίσης του κορωνοϊού,
και παίζουν καθυστέρηση…
Το κενό προσπαθεί να καλύψει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με τη συμμετοχή επιφανών επιχειρηματιών
στο πρότζεκτ.
Σύμφωνα με πληροφορίες,
σημαντικοί επιχειρηματίες έχουν
ήδη γνωστοποιήσει το ενδιαφέρον τους, και αναμένεται –όχι άμεσα– και η δημοσιοποίηση της
συνεργασίας.
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τος και πολυτελούς διαβίωσης. Για παράδειγμα
το site piperata.gr κάνει
αναφορά για το σπίτι
που κατοικεί η νέα ΠτΔ
γράφοντας τα εξής:
«Σε μια τόσο δύσκολη
συγκυρία για τη χώρα, κανείς δεν δικαιούται να παίζει με τους θεσμούς και
τους εκπροσώπους αυτών.
Ενίοτε, όμως, δεν μπορεί
να παρακάμπτει και πράγματα ή να αδιαφορεί για ορισμένες
λεπτομέρειες. Όπως για το που μένει η νέα Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η κυρία ΣακελλαροπούλουΣαρπ κατοικεί σε πολυτελές διαμέ-

Ο

Όλα τα παραπάνω απαιτούν
μια μεγάλη σειρά ενεργειών της
εταιρείας ΕΚΠΑ ΑΕ (Ελληνικό
Καζίνο Πάρνηθος) αλλά και αποφάσεων διαφόρων υπουργείων
και φορέων.
Και ως γνωστόν, όπου εμπλέκονται δημόσιες υπηρεσίες, αν οι «πιο πάνω» επιθυμούν, ο φάκελος μπαίνει στο
κάτω συρτάρι, ή εγκρίνεται σε
χρόνο ρεκόρ.

ΣτΕ: Άλλοτε τρέχει
ως Γιουσέιν Μπολτ,
και άλλοτε σαν χελώνα
Σημαντικό επίσης ρόλο στον
χρόνο που απαιτείται για τη μετεγκατάσταση του καζίνο Πάρνηθας στο Μαρούσι παίζει και η
εκδίκαση προσφυγών των ανταγωνιστών και του Δήμου Αμαρουσίου από το ΣτΕ. Προσφυγή

έχει υποβάλει μεταξύ άλλων και
το καζίνο Λουτρακίου.
Και εδώ παρατηρείται το εξής
φαινόμενο:
Ενώ η προσφυγή της Hard
Rock περαιώθηκε μέσα σε πέντε
μήνες, η προσφυγή κατά της μεταφοράς του καζίνο Πάρνηθας
του Δήμου Αμαρουσίου εκδικάστηκε στις 7/2/2020, και η απόφαση ακόμη δεν έχει βγει…
Οι «πονηροί» της πιάτσας του
καζίνο αφήνουν αιχμές για την
καθυστέρηση αυτή σε σχέση με
το γεγονός ότι η νυν Πρόεδρος
της Δημοκρατίας, κα Κατερίνα
Σακελλαροπούλου, διαμένει –
πέραν του κτηρίου της Προεδρίας– σε διαμέρισμα στον οικισμό που κατασκεύασε ο επιχειρηματίας κ. Περιστέρης, στην
πλατεία Μεταξουργείου.
Η σύμπτωση αυτή συνδυαζόμενη και με το γεγονός ότι ένθερμος υποστηρικτής για να λάβει το
χρίσμα της Προεδρίας της Δημοκρατίας η κα Σακελλαροπούλου
ήταν ο επιτελικός Γ. Γεραπετρίτης, του οποίου ο πεθερός συμπτωματικά είναι πρόεδρος της
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Μιχάλης Γουρζής,
δημιουργεί στο αντίπαλο στρατόπεδο δεύτερες σκέψεις για το πώς
παίζεται το παιχνίδι…

Οι πλάγιες βολές
για το διαμέρισμα
στο Μεταξουργείο
Βέβαια κάποιες ιστοσελίδες δημοσίευσαν ότι η κα Σακελλαροπούλου κατοικεί μεν σε λαϊκή
συνοικία όπως είναι το Μεταξουργείο, αλλά η πολυκατοικία
που διαμένει είναι εντυπωσιακή,
αφήνοντας να υποβόσκει μία υφέρπουσα αναντιστοιχία αξιώμα-

Οι προσφυγές,
η εγρήγορση
του Θ. Λασκαρίδη και οι
«υπόγειες» διαδρομές
Όπως προείπαμε, υπάρχει ένα
πλήθος προσφυγών κατά της μεταφοράς του καζίνο Πάρνηθας
στο Μαρούσι.
Και βεβαίως, υπάρχει και η
σχετική πίεση στο Μέγαρο Μαξίμου, στο οποίο ως γνωστόν το
επιτελικό κράτος του κ. Γεραπετρίτη έχει τον πρώτο λόγο.
Πλην όμως, ο βασικός μέτο-

«Στοπ» στην κάθοδο
του καζίνο Πάρνηθας
ι εμπλεκόμενοι όμως στο
πρότζεκτ του καζίνο του
Ελληνικού έχουν κι άλλα σχέδια στο μυαλό τους…
Όπως είναι γνωστό, με τον νόμο 4499/2017 προβλέπεται η
κάθοδος του καζίνο Μον Παρνές
στο Μαρούσι, και συγκεκριμένα
στο «Κτήμα Δηλαβέρη». Για τη
μεταφορά αυτή όμως υπάρχει ένα μεγάλο πλήθος ενεργειών που
θα γίνουν σε τέσσερα στάδια. Τα
στάδια αυτά είναι τα εξής:
1ο Στάδιο: Ανεύρεση ακινήτου που να πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου.
2ο Στάδιο: Επένδυση.
3ο Στάδιο: Χορήγηση αδείας
από την ΕΕΕΠ (Επιτροπή Εποπτείας & Ελέγχου Παιγνίων).
4ο Στάδιο: Έναρξη λειτουργίας καζίνο.

2006-2009 από την εταιρεία ΓΕΚ
ΤΕΡΝΑ της οικογένειας Περιστέρη,
πρωταγωνίστρια στον κλάδο των δημοσίων έργων…
»(…) Πολλές από τις εργολαβίες
που έχει αναλάβει, είτε αυτόνομα,
είτε σε συνεργασία με άλλους ομίλους, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχουν κριθεί
περιβαλλοντικά, δομικά κ.λπ. από
το Ε’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, στο οποίο επί σειρά ετών υπηρετούσε η κυρία Σακελλαροπούλου-Σαρπ, καθώς διαθέτει και
σχετική εκπαίδευση (…)».

ρισμα στο Μεταξουργείο στο -πλέον
σύγχρονου design- συγκρότημα των
Αθηνών, όπου η τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο κυμαίνεται στις 3.800 ευρώ, όπως φαίνεται σε σχετικές αγγελίες (spitogatos.gr αρ. αγγελίας
8193736) .
»(…) Πέραν των πολλών βραβείων που έχει αποσπάσει για την αρχιτεκτονική και την εργονομία του,
σε ημιυπαίθριο χώρο διαθέτει και
θερμαινόμενη πισίνα. Η κατασκευή και η επίβλεψη του έγινε το
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χος του καζίνο Πάρνηθας επιχειρηματίας Θανάσης Λασκαρίδης δεν έχει μείνει με σταυρωμένα χέρια, στην προσπάθεια
των ανταγωνιστών του να ματαιώσουν τη μεταφορά.
Πέραν του γεγονότος ότι χαίρει της εκτίμησης στον επιχειρηματικό κόσμο, έχει ενημερώσει
και το Μέγαρο Μαξίμου για τον
πόλεμο που δέχεται με «υπόγεια»
πυρά. Με όλα τα παραπάνω, παραφράζοντας τη φράση του Εθνάρχη Κωνσταντίνου Καραμανλή –όταν πληροφορήθηκε ότι δολοφονήθηκε ο Γρηγόρης
Λαμπράκης– «Ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο;», εύλογα ο Θαν. Λασκαρίδης θα μπορούσε να αναρωτηθεί: «Ποιος αποφασίζει σε αυτόν τον τόπο;»
Και επειδή στην Ελλάδα ισχύει η ρήση «πρωθυπουργική διαταγή και τα σκυλιά δεμένα», το έργο αναμένεται να έχει πολλά επεισόδια, τα οποία θα παρακολουθήσουμε και βεβαίως θα δημοσιεύσουμε τόσο στην έντυπη έκδοση όσο και στην ιστοσελίδα μας.
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Η τέχνη αντιγράφει τη ζωή ή η
ζωή την τέχνη; Για το πρώτο
σκέλος είμαστε σίγουροι. Το
δεύτερο -με όσα τρελά κι απίθανα συμβαίνουν στον κόσμο- τείνει να γίνει κι αυτό μια βεβαιότητα. Απόδειξη; Οι αμερικανικές
εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, η
τροπή των οποίων μοιάζει βγαλμένη από τα πιο ευφάνταστα επεισόδια της εμβληματικής αμερικανικής τηλεοπτικής σειράς
«House of Cards».
Του Νίκου Τσαγκατάκη

Δ

εν πρέπει να υπάρχει συνέντευξη που να έχει δώσει η
παραγωγός του «House of
Cards», Μελίσα Τζέιμς Γκίμπσον, και στην οποία να
μην έχει ερωτηθεί για τις ομοιότητες που
παρουσιάζει ο τηλεοπτικός πρόεδρος των
ΗΠΑ Φρανκ Άντεργουντ (σ.σ. τον υποδύεται εκπληκτικά ο Κέβιν Σπέισι) με τον
πραγματικό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.
Το παραδέχεται εμμέσως και ως ένα βαθμό, αφού όταν ο Τραμπ εξελέγη πρόεδρος
των ΗΠΑ, ο ήρωας της Γκίμπσον είχε ήδη ολοκληρώσει τον τέταρτο χρόνο της τηλεοπτικής θητείας του ως μακιαβελικός
πλανητάρχης. Πώς, όμως, να μην ταυτιστεί
ο Τραμπ με τον Κέβιν Σπέισι όταν από το
στόμα του «ήρωά» του έχουν βγει επικές
σεναριακές ατάκες όπως ότι «η πολιτική
δεν είναι πια θέατρο. Είναι σόου μπιζ. Ας
δώσουμε λοιπόν την καλύτερη παράσταση
στην πόλη» ή ότι «αν δεν σου αρέσει ο τρόπος με τον οποίο είναι στρωμένο το τραπέζι, αναποδογύρισέ το»;.
Ειδικά το τελευταίο πολύ άρεσε στον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο και εκ νέου υποψήφιο και αποφάσισε να το εφαρμόσει
στην πράξη. Την ώρα, λοιπόν, που ο αντίπαλός του Τζο Μπάιντεν βρίσκεται εκτός
συγκλονιστικού απροόπτου με το ένα πόδι
στον… αυλόγυρο του Λευκού Οίκου, ο
Τραμπ αναποδογύρισε το τραπέζι επιμένοντας ότι η εκλογική διαδικασία έχει νοθευτεί μέσω της επιστολικής ψήφου και ότι αυτός είναι ο πραγματικός νικητής.
Είναι χαρακτηριστικό ότι όπως ο Σπέισι
ως πρόεδρος των ΗΠΑ στο «House of
Cards» χρησιμοποίησε ένα περιστατικό τρομοκρατικής ομηρείας από τζιχαντιστές (σ.σ.
η αντίστοιχη του ISIS οργάνωση στο σίριαλ
ονομαζόταν «Οργάνωση του Ισλαμικού Χαλιφάτο») για να κερδίσει επικοινωνιακά οφέλη έναντι των πολιτικών αντιπάλων του, έτσι και ο Τραμπ επικαλέστηκε την «ομηρεία»
της εκλογικής διαδικασίας από την επιστολική ψήφο και το ενδεχόμενο εκτεταμένης
νοθείας που θα αλλοίωναν το αποτέλεσμα.
Από τη «σκηνογραφία» του Τραμπ έλειπαν,
φυσικά, οι αρματωμένοι τζιχαντιστές. Αλλά
μια χαρά «σαματά» προκάλεσαν τα… κομάντα-υποστηρικτές του νυν προέδρου που οπλισμένοι μερικοί εξ αυτών με τουφέκια και
πιστόλια, συγκεντρώθηκαν έξω από εκλογικό κέντρο στην Αριζόνα το βράδυ της Τετάρτη, καθώς είχαν διαδοθεί φήμες ότι με δόλο
δεν καταμετρώνται ψήφοι υπέρ του προέδρου της καρδιάς τους. Κανονική αμερικανική σαπουνόπερα, δηλαδή…
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• Αντιγράφοντας τον Κέβιν Σπέισι στη διάσημη
αμερικανική σειρά το ότι, ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει ροντέο
τις αμερικανικές κάλπες

Χαμένος αλλά
θριαμβευτής στο δικό
του House of Cards

Ανήκουστο…
Δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο στην
άλλη πλευρά του Ατλαντικού που οι δημοκρατικοί θεσμοί αμφισβητήθηκαν από
ένα υποψήφιο με τον τρόπο και την ένταση που το κάνει ο μεγιστάνας πολιτικός.
Στην Ελλάδα το ρολόι έδειχνε λίγο μετά
τις 2 τα ξημερώματα της Παρασκευής όταν ο Τραμπ έκανε ένα απείρου εμπρηστικού κάλλους διάγγελμα προς τον αμερικανικό λαό, λέγοντας μεταξύ άλλων:
«Νικήσαμε με ιστορικούς αριθμούς. Δεν υπήρξε “μπλε κύμα”. Οι δημοσκοπήσεις των
μέσων ενημέρωσης αποτελούν παρέμβαση
στις εκλογές. Αν μετρήσετε τις νόμιμες ψήφους, κέρδισα εύκολα. Με τις παράνομες,
προσπαθούν να κλέψουν. Νικήσαμε με ιστορικούς αριθμούς. Οι δημοσκοπήσεις των μέσων ενημέρωσης αποτελούν παρέμβαση στις
εκλογές. Κερδίζαμε σε όλες τις βασικές πολιτείες-κλειδιά, τότε οι αριθμοί μας άρχισαν ως
εκ θαύματος να κρύβονται».
Σε άλλο σημείο του διαγγέλματός του ο
Τραμπ υποστήριξε ότι οι επιστολικές ψήφοι κατέστρεψαν τις εκλογές και πως οι εκλογικοί παρατηρητές των Ρεπουμπλικανών εμποδίζονται να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους σε πολιτείες όπως η Φιλαδέλ-

φεια και το Ντιτρόιτ.
«Θέλουμε παρατηρητές σε εκλογικά κέντρα
(…) Γίνονται παρατυπίες από πλευράς εργαζομένων στα κέντρα καταμέτρησης»,» επέμεινε
ο Τραμπ και συνέχισε τις κορώνες του τύπου «Πάνε να κερδίσουν με ψέματα», «οι Δημοκρατικοί έκαναν ότι μπορούσαν για να
βρουν ψήφους όπου έχαναν με διαφορά». Για
να καταλήξει σε αυτό που είχε σαν έτοιμος
από καιρό προαναγγείλει: «Θα έχουμε πολλές δίκες (…) Σε τελευταία ανάλυση, έχω την
αίσθηση πως θα αποφασίσουν οι δικαστές
(σ.σ. εννοεί για τον νικητή των εκλογών)».
Αξίζει να σημειωθεί ότι ήταν τόσο έντονα διχαστικοί οι ισχυρισμοί του Ντόναλντ
Τραμπ που διάφορα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα όπως το ABC, το CBS και το
MSNBC διέκοψαν την απευθείας μετάδοση
του διαγγέλματός του εξηγώντας στους τηλεθεατές τους ότι τα λεγόμενα του προέδρου αποτελούν μνημείο παραπληροφόρησης και αναπόδεικτων κατηγοριών.

Ηττημένος αλλά… νικητής!
Το θέμα είναι γιατί το κάνει αυτό ο Τραμπ;
Μα, γιατί σαν τζογαδόρος επενδυτής θέλει
να εξαντλήσει ακόμη και την πιο μικρή ελπίδα που του απομένει να παραμείνει στον

Λευκό Οίκο, κραδαίνοντας ως όπλο την απειλή να πάει την υπόθεση της επιστολικής ψήφου στο Ανώτατο Δικαστήριο, το οποίο ο ίδιος (νομίζει ότι) ελέγχει. Σημειωτέον ότι το εκλογικό αποτέλεσμα στην κρίσιμη πολιτεία της Τζόρτζια παιζόταν μέχρι
την τελευταία στιγμή και οι «υστερίες» περί
νοθείας ποτέ δεν ξέρεις που θα φανούν
χρήσιμες.
Και κυρίως το «παλεύει» επειδή προφανώς δεν αρκείται στο ότι παρά τη διαφαινόμενη έστω και στο νήμα ήττα του είναι ο
αδιαμφισβήτητος θριαμβευτής των εκλογών της 3ης Νοεμβρίου.
Είναι πανθομολογούμενο ότι ο Τραμπ
έστειλε στον κουβά τους δημοσκόπους
προέβλεπαν περίπατο του Μπάιντεν, παραμένοντας πολιτικά ελκυστικός σε κοινωνικές ομάδες όπως οι γυναίκες (παρά τις
σεξιστικές πρακτικές του), οι μαύροι (παρά
τη φονική φυλετική βία της αμερικανικής
αστυνομίας) και οι Ισπανόφωνοι (παρά τη
σκληρή αντιμεταναστευτική πολιτική που
άσκησε). Κυρίως, όμως, κατάφερε –διότι
περί κατορθώματος πρόκειται– να μην τον
τσαλακώσει πολιτικά η πανδημική κρίση
και η διαχείρισή της από τη διακυβέρνηση Τραμπ, που έχει στοιχίσει στις ΗΠΑ περισσότερους από 240.000 (!!!) θανάτους
επί σχεδόν 10 εκατομμυρίων κρουσμάτων. Όσο παράδοξο κι αν ακούγεται τελικά, φαίνεται πως όσο οι Δημοκρατικοί και
ο υποψήφιός τους μιλούσαν δήθεν στην
«ψυχή του έθνους» ο Τραμπ απευθυνόταν
με μεγάλη επιτυχία στο α-λα american
dream θυμικό του έθνους.
Στο american dream αυτών των ψηφοφόρων o Τραμπ ήταν η προσωποποίηση
του τηλεοπτικού Φρανκ Άντεργουντ. Ακόμη και στα μάτια του Μπάιντεν ο Τραμπ ήταν ο Φρανκ Άντεργουντ που δεν θα
ήθελε ποτέ να έχει για αντίπαλο. Ο δε μεγιστάνας Ντόναλντ δεν τους διέψευσε. Έγινε ο Φρανκ Άντεργουντ τoυ προσωπικού του «House of Cards», υπηρετώντας
το μότο του Κέβιν Σπέισι ότι «ο δρόμος
προς την εξουσία είναι στρωμένος με υποκρισία και απώλειες. Όχι με τύψεις».

Οι
ψεκασμένοι
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Κίτσος
ο κοριός

Πονοκέφαλοι για
τον δήμαρχο

-Είδα όνειρο ότι βγήκα
Πρόεδρος των ΗΠΑ
-Το δικό μου όνειρο είδες…

Ενοχλημένο με Μπένι
το Μαξίμου
Εντόνως σχολιάστηκε στο Μέγαρο Μαξίμου η κριτική που διατύπωσε,
με ανάρτησή του στο facebook, ο Ευάγγελος Βενιζέλος για τον εκτροχιασμό της πανδημίας στη γενέτειρά του, τη Θεσσαλονίκη. «Με
βάση τη δυναμική που είχε καταγραφεί εδώ και αρκετές ημέρες, τα μέτρα έπρεπε να έχουν εφαρμοστεί στη Θεσσαλονίκη –
αν θέλουμε να έχουμε
την ίδια ευαισθησία και
προνοητικότητα για όλη
τη χώρα– αρκετές ημέρες νωρίτερα. Και σε κάθε περίπτωση με δεδομένη τη διαφορά της καμπύλης μεταξύ των δυο
περιοχών, προφανώς
χρειάζεται πρόσθετη μέριμνα για τη Θεσσαλονίκη», επεσήμανε χαρακτηριστικά ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, που δεν μας έχει συνηθίσει σε αντιπολιτευτικές παρεμβάσεις. Για τον λόγο αυτό, λοιπόν, αλλά και επειδή στην κυβέρνηση είναι
διάχυτος ο φόβος μήπως περάσει στην κοινωνία ότι η διαχείριση της
πανδημίας είναι αναποτελεσματική, η ανάρτηση Βενιζέλου χτύπησε… καμπανάκια στην κυβέρνηση – και, συγκεκριμένα, στον σκληρό
πυρήνα του πρωθυπουργικού επιτελείου.

Το ατυχές πείραμα με τον
Μεγάλο Περίπατο έχει
δημιουργήσει πολλούς
πονοκέφαλους στον δήμαρχο Αθηναίων, τον
Κώστα Μπακογιάννη. Όπως μου μετέφερε συνομιλητής του, οι επικοινωνιολόγοι του έχουν διαπιστώσει μεγάλη φθορά,
λόγω του εγχειρήματος,
οπότε έχουν ξεκινήσει αναπροσαρμογή των πλάνων. Δηλαδή, είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην
είναι και πάλι υποψήφιος
για τον δημαρχιακό θώκο. Και να στραφεί νωρίτερα στην κεντρική πολιτική σκηνή.

«Η επίθεση των τραμπούκων
κατά του πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου είναι καταδικαστέα, αλλά η επικήρυξη
των δραστών
αποτελεί εκμαυλισμό της
κοινωνίας».
Τάδε έφη Αναστασία Γκαρά
εξ Έβρου, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, που δηλώνει και δημοσιογράφος. Τελικά,
για να λέμε και
του στραβού το δίκιο, οι περισσότεροι «ψεκασμένοι» του ΣΥΡΙΖΑ είναι οι δημοσιογράφοι από τη Βόρεια Ελλάδα. Από πού να ξεκινήσεις. Από
τον Τριανταφυλλίδη, τον Γιαννούλη, την Αυγέρη, ή την Γκαρά;
Ό,τι κι εάν επιλέξεις δεν υπάρχει
σωτηρία.

Τα σενάρια…
Τα ΣΥΡΙΖΑϊκά ΜΜΕ παίζουν πάρα πολύ το σενάριο ότι ο νέος υπουργός
Οικονομικών θα είναι ο
τραπεζίτης Τάκης Αράπογλου, ο οποίος στο παρελθόν διετέλεσε πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας. Μάλιστα, έχει γίνει εμμονή στην Κουμουνδούρου ότι ο αντικαταστάτης του Σταϊκούρα θα είναι τραπεζίτης.

Διαφωνεί με
τον Μακρόν η Ντόρα
Μπορεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης και όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες να συμπαρίστανται αυτονόητα στον Εμανουέλ Μακρόν για την επανεμφάνιση της ισλαμικής
τρομοκρατίας στη Γαλλία, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει
πως όλοι συμφωνούν με την «πολεμική» που έχει υιοθετήσει ο Γάλλος πρόεδρος. Μάλιστα, έχει τη δική της
σημασία η κριτική που διατύπωσε η Ντόρα Μπακογιάννη, που κράτησε σαφείς αποστάσεις από την πολιτική του Γάλλου προέδρου. «Αντιλαμβάνομαι την ανάγκη
της Γαλλίας να υπερασπιστεί τις αξίες της, αλλά θεωρώ ότι οι
απεικονίσεις στα δημόσια κτίρια θα μπορούσαν να είχαν
αποφευχθεί. Δεν είναι ένας πόλεμος με το Ισλάμ, αλλά με τα
ριζοσπαστικά και επικίνδυνα στοιχεία του», ξεκαθάρισε η
πρώην υπουργός, επισημαίνοντας ότι θα ήταν λάθος
«να οδηγηθούμε σε μία διαμάχη μεταξύ θρησκειών».
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Κίτσος ο κοριός
Συνταξιοδοτεί και
τον κυρ-Αλέκο ο Τσίπρας
Μέχρι στιγμής στην πολιτική του καριέρα ο Αλέξης Τσίπρας για ένα πράγμα διακρίνεται. Για τον τρόπο που καθαρίζει σαν αυγό τους πολιτικούς του πατέρες. Μιλάμε, ο άνθρωπος έχει πάρει ντοκτορά. Τελευταίο του θύμα ο Αλέκος Φλαμπουράρης. Πριν από 1,5 χρόνο, ο πιο ισχυρός κυβερνητικός αξιωματούχος ήταν ο
κυρ-Αλέκος. Σήμερα, εκτός από εξαφανισμένος, τυγχάνει και εμφανώς παραγκωνισμένος από τον αρχηγό Αλέξη. Κάτι ο κορωνοϊός, κάτι η αλλαγή στην ηγετική ομάδα, έχουν κλείσει θέση στον Φλαμπουράρη για τα ΚΑΠΗ, όταν ανοίξουν με
την προϋπόθεση ότι θα έχουμε ξεπεράσει την περιπέτεια με τον κορωνοϊό.

Πρόωρες
«βλέπει»
ο Χαρίτσης

Κόβει βόλτες
στο Βέλγιο ο Λαγός
Ζωή και... κότα περνάει στις Βρυξέλλες ο Γιάννης Λαγός, ο οποίος απολαμβάνει ακόμη την ασυλία του ως μέλος της Ευρωβουλής. Μάλιστα, έχει ενδιαφέρον πως την ίδια ώρα διαμαρτύρεται με επιστολή
του για το μίνι lockdown του Ευρωκοινοβουλίου γιατί δεν θέλει να
στερηθεί, λέει, τα επιδόματα παρουσίας που δικαιούται.
Στο μεταξύ, κόβει βόλτες στην πρωτεύουσα του Βελγίου. Όσο για
την άρση της ασυλίας του, πρέπει να περάσει μερικά στάδια που δεν έχουν καν αρχίσει ακόμη.
Πρώτα πρέπει να γίνει αναγγελία από την Ολομέλεια που είναι πολύ πιθανό να γίνει σε τηλεσυνεδρίαση το διήμερο 11-13 Νοεμβρίου. Ακολουθεί παραπομπή στη νομική υπηρεσία του Ευρωκοινοβουλίου (JURI), η οποία συνεδριάζει ξανά στις 16 Νοεμβρίου. Η JURI
θα εξετάσει το θέμα και τον Λαγό (εφόσον επιθυμεί να εμφανιστεί
μπροστά της) και θα στείλει το πόρισμά της πίσω στην Ολομέλεια
προς ψήφιση. Μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, ίσα που προλαβαίνει να εξαφανιστεί στη Βραζιλία ο άνδρας ο πολλά βαρύς.
Μια και ο λόγος για τη Χρυσή Αυγή ας σημειωθεί, πάντως, ότι εντός
των τειχών τέθηκε θέμα και για την παρουσία των δημοτικών συμβούλων που έχουν εκλεγεί με τη δημοτική παράταξη της Χρυσής Αυγής, την «Ελληνική Αυγή για την Αθήνα».
Με αφορμή, ειδικότερα, τη δικαστική καταδίκη της νεοναζιστικής
οργάνωσης και την καταδίκη μεταξύ άλλων του επικεφαλής της παράταξης, Ηλία Κασιδιάρη, τόσο ο Νάσος Ηλιόπουλος (ΣΥΡΙΖΑ) όσο και ο Νίκος Σοφιανός (ΚΚΕ) ζήτησαν να μην εκπροσωπούνται οι
νεοναζί στην Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του δήμου Αθηναίων.

Μία ενδιαφέρουσα πολιτική εκτίμηση εξέφρασε
ο τομεάρχης Ανάπτυξης
του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Χαρίτσης, καθώς όπως είπε
δεν θα εκπλησσόταν αν
η κυβέρνηση προσέφευγε σε πρόωρες εκλογές.
Στην επιχειρηματολογία
του ο κ. Χαρίτσης αναφέρθηκε στην προσδοκία του ΣΥΡΙΖΑ για ολοκληρωτική καταστροφή
της χώρας. Το εντυπωσιακό είναι ότι στην
Κουμουνδούρου ουδείς
βάζει το χέρι του στη
φωτιά ότι δεν θα πάει σε
εκλογές ο πρωθυπουργός. Μιλάμε ότι οι άνθρωποι είναι σε παράκρουση.

Αγωνιούσαν…
Το ότι η Νίκη Κεραμέως
πέρασε χωρίς συμπτώματα τον κορωνοϊό, αλλά και το ότι τα νέα δείγματα βγήκαν αρνητικά
έκαναν πολλούς στο Υπουργικό Συμβούλιο κάπως να ηρεμήσουν. Όλοι,
όπως έμαθα, υποβλήθηκαν στο τεστ, αλλά όλοι
είχαν ανησυχία και ψάχνονταν πόσο κοντά κάθισαν και συνομίλησαν
με την υπουργό Παιδείας, κατά τη διάρκεια της
συζήτησης για την πρόταση δυσπιστίας που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ κατά
του Χρήστου Σταϊκούρα.

Έβαλε κάλπη η Νάντια
στο γραφείο της για
πολίτες του Δυτικού Τομέα
Μπορεί η εκλογή της να αποτέλεσε την έκπληξη
στον Δυτικό Τομέα της Αθήνας, όμως η Νάντια Γιαννακοπούλου
έχει καταφέρει να μην
την ξεχνούν οι πολίτες
της περιφέρειάς της. Ακόμη και την περίοδο της
καραντίνας διοργάνωσε
τηλεδιασκέψεις με στελέχη του ΚΙΝΑΛ και με εκπροσώπους φορέων,
κρατώντας πάντα τον διάλογο ζωντανό. Αυτές τις
μέρες σκέφτηκε και υλοποιεί μια ξεχωριστή,
πρωτότυπη πρωτοβουλία. Διαμόρφωσε ένα ερωτηματολόγιο για τα προβλήματα της Δυτικής
Αττικής, τις πολιτικές εξελίξεις, τις κρίσεις που
υπάρχουν για τη δράση του ΚΙΝΑΛ και καλεί
έναν αριθμό φίλων, τηρώντας όλα τα προληπτικά μέτρα λόγω του κορωνοϊού, να περάσουν
από το γραφείο της και να ψηφίσουν αυστηρά
προσωπικά σε κάλπη. Οι συμμετέχοντες παίρνουν φεύγοντας μια μάσκα με το σήμα του ΠΑΣΟΚ. Αναμφίβολα μία πρωτότυπη κίνηση για
την προώθηση της συμμετοχικότητας.

Τότε τον
λοιδορούσαν
Πριν από καιρό, όταν όλοι σκέφτονταν τις διακοπές, ο Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ στην Α΄ Θεσσαλονίκης, είχε
προτείνει την επαναλειτουργία του ιστορικού
«424» και του «Λοιμωδών» ως μονάδων
COVID στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να μην
πιεστεί το ΑΧΕΠΑ, το «Παπανικολάου» και τα
λοιπά νοσοκομεία της πόλης. Όλα αυτά τα
πρότεινε στις 19 Ιουνίου. Μάλιστα, δέχθηκε
κριτική γι’ αυτή του την πρόταση ακόμη και από τους πολιτικούς του φίλους. Τώρα που επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι μάλλον οφείλεται ένα
«συγγνώμη» προς τον Αλέξανδρο.

Του Χαρίλαου Τουμπιώτη
Φορτούνης μπας και
πουληθεί; Αυτό έγραψε
η «Α» και η iapopsi.gr, όταν έγινε γνωστό ότι ο
Μαρτίνς τον άφησε στα πιτ για το παιχνίδι με τη Μάντσεστερ Σίτι. Μάλιστα.
Φόρα τα παπούτσια του Μαρινάκη. Τι
κάνεις; Ποιον να φτιάξεις και ποιον να
χαλάσεις; Ο Μαρτίνς τον έκανε άνθρωπο
τον Ολυμπιακό. Σούπερ ο κύριος. Και νταμπλ πήρε και ομίλους. Κι άμα ο Αλέν δεν
έκανε την παπαριά με τη Γουλβς, μπορεί να
προχωρούσε η κατάσταση. Από την άλλη,
ο Φορτούνης δεν είναι όποιος κι όποιος.
Επένδυση τρελή είναι. Ένα κάρο λεφτά κοστίζει κι άλλο ένα κάρο παίρνει. Τον αφήνεις στον δρόμο; Θέλεις να τον βλέπεις
στην κερκίδα; Τον πουλάς; Είναι τρανό το
δίλημμα για τον Μαρινάκη. Ο Φορτούνης
είναι και το πουλέν του Μαρινάκη. Τον
γουστάρει τρελά. Όπως κι όλοι όσοι ασχολούνται με την μπάλα. Είπαμε, όμως, μεγάλο καράβι, μεγάλες φορτούνες. Μεγάλες… Φορτούνης για την περίπτωση.
Αυτά, όμως, δεν είναι σοβαρά πράγματα, σου
λέω εγώ. Γι’ αυτό το καψονάκι που κάνει ο Μαρτίνς στον Φορτούνη θα σου μιλήσω. Δεν είναι
κέντρο νεοσυλλέκτων Παλάσκα-Κανελλόπουλου ο Ολυμπιακός, τράβα για σκοπιά νεούλι
Φορτούνη και μη μιλάς, μέχρι να παλιώσεις.
Να σ’ το πάρω από την αρχή. Ο Φορτούνης
τραυματίζεται και μένει εκτός κανέναν χρόνο.
Γυρνάει και βλέπει άλλα πράγματα στον Ολυμπιακό. Ότι ο Μαρτίνς έχει φτιάξει άλλο σενάριο. Παίζει 4-3-3 τώρα με τον Βαλμπουενά
στα άκρα. Μάλιστα. Και στα χαφ, τρεις που να
τρέχουν. Τον Γκιγιέρμε, τον Μπουχαλάκη και
τον Καμαρά.
Πρώτος εγώ έγραψα ότι ο Φορτούνης δεν
χωράει στα σχέδια του Μαρτίνς κι ας είναι παιχτούρα. Θα είναι μονάχα για τα δύσκολα, Κωστάκη μπες μέσα και σώσε μας.
Προπονητής είναι, αποτελέσματα παίρνει, έτσι του κάπνισε του Πορτογάλου, έτσι παίζει. Άπαξ και το ταμπλό γράφει υπέρ του Ολυμπιακού, μια χαρά, κουμπάρε. Δεν τον βάζει με τον
ΠΑΟΚ στην Τούμπα και δυστροπεί ο Φορτούνης. Του παίρνει και το περιβραχιόνιο ο Πέδρο.
Και ρωτάω τώρα, εγώ. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά; Ο Φορτούνης δεν είναι ούτε ο Καφού, ούτε ο Αλέν. Ο καλύτερος παίκτης είναι
του Ολυμπιακού, πρώτος σκόρερ τερμάτισε, και
τα ρέστα. Παίρνεις, δηλαδή, εσύ ως προπονητής το σφουγγάρι και σβήνεις την κιμωλία από
τον πίνακα; Πατάς ένα delete στο τάμπλετ;
Είσαι ο Μαρτίνς. Βλέπεις ότι δεν χωράει ο
Φορτούνης στο 4-3-3, θέλει τρία σκυλιά στη
μεσαία γραμμή. Με γεια σου, με χαρά σου. Πιάνεις τον Φορτούνη και του λες, άκου, Κωστάκη, είσαι τεράστιος παίκτης, αλλά θα παίζεις μόνο στο 4-2-3-1.
Άπαξ κι έχουμε αντιπάλους τον Αστέρα Τρίπολης και τη Λαμία, θα παίζεις εκεί, πίσω από
τον σέντερ φορ. Κι άμα στραβώσει κανένα δύσκολο ματς ντέρμπι, σε βάζω κι εσύ ξέρεις πώς
να το κουλαντρίσεις. Ο Φορτούνης είσαι.
Κι άντε, σου λέω εγώ, του τα είπε αυτά ο
Μαρτίνς. Μάλιστα. Που είναι λογικό δηλαδή.
Για φόρα τα παπούτσια του Φορτούνη, ρε μά-

Ο

Ο Μαρτίνς
ψυχομπάτσος του
Φορτούνη;
Δουλειά του είναι.
Τώρα, θα πεις, άπαξ
και ο Φορτούνης είναι
μέσα στην γκρίνια και
τη στενοχώρια, να
παρατήσει ο Μαρτίνς
τον Ολυμπιακό να του
κάνει την νταντά; Ή να
του κάνει τον
ψυχομπάτσο; Δουλειά
του είναι. Γι’ αυτό
πληρώνεται. Και την
νταντά και τη γιαγιά.
Για τον Φορτούνη
μιλάμε, ότι για τον
Τάσο Πάντο.
Άπαξ και ο άλλος είναι
χρόνια στην κορυφή
και τον κάθεσαι στον
πάγκο,
στραπατσάρεται η
ψυχολογία του. Γίνεται
ράκος. Αθλητής είναι.
Εδώ, ρε, δουλεύει ο
άλλος περιπτεράς στο
Σύνταγμα και μετά τον
μεταθέτουνε στο
Κερατσίνι και παθαίνει
κατάθλιψη. Και θα το
άντεχε αυτό ο
Φορτούνης, που είναι
στα ντουζένια του για
μπάλα και τον ξέρει
όλη η Ευρώπη; Πλάκα
κάνουμε τώρα; Να σ’
το κλείσω. Ο
Φορτούνης δεν μπορεί
να μείνει στον
Ολυμπιακό μ’ αυτό το
καθεστώς. Δεν μπορεί
να μπαίνει στ’
αποδυτήρια και να
βγάζει μιζέρια. Μεγάλη
υπόθεση είναι τα
αποδυτήρια.

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ
Μεγάλα καράβια,
μεγάλες…
Φορτούνης
Σε μεγάλο δίλημμα ο ηγέτης του Ολυμπιακού,
την ώρα που ο Μαρντίς κάνει τα καψονάκια του
στον Έλληνα άσο
στορα. Από τη μία σου λέει ο προπονητής ότι
είσαι game changer κι από την άλλη δεν σε
χρησιμοποιεί βασικό, τι θα σκεφτόσουνα; Ότι με
δουλεύει ο κύριος.
Πάμε παρακάτω. Ο Φορτούνης έπαιξε με
τον Παναιτωλικό στο 4-2-3-1 του Μαρτίνς,
ξηγήθηκε και δυο τεμάχια και δηλώνει ότι φέτος θα είναι η χρονιά μου. Μάλιστα. Κι έρχεται
το ματς με τον Απόλλωνα, τον ξεκινάει και τον
βγάζει στο ημίχρονο αλλαγή. Τον διέλυσες. Τον
έβαλες στη μέγγενη τον Κωστάκη.
Με κάτι επιδέσμους έφυγε από το γήπεδο ο
Φορτούνης, τραυματίας και καλά, αλλά σου
λέει ο Μαρτίνς, για λόγους τακτικής τον άλλαξα. Στην ψύχρα, δηλαδή. Θα μπορούσε να πει
ότι είχε ένα μικρό πρόβλημα και τον έβγαλα για
να τον προφυλάξω.
Και να τελείωνε εκεί το παραμύθι. Ο Μαρτίνς τον έδωσε τον Κωστάκη κανονικά. Μάλιστα. Για λόγους τακτικής, σου λέει. Και δεν τον
ρώτησε κανένας τον Πορτογάλο, να εξηγήσει
τι εννοούσε. Να έλεγε ότι του είπανε να πάει αριστερά και αυτός πήγαινε δεξιά. Του είπανε να
βαράει τα κόρνερ κι αυτός κωλοβαρούσε.
Έτσι είναι. Καθαρά πράγματα, όχι άλλα λόγια ν’ αγαπιόμαστε. Τον άλλαξα γιατί παρενέβη τις εντολές μου. Τρέχα, γύρευε. Και τι εντολές του είχες δώσει;
Είναι, όμως και το άλλο. Ο Μαρτίνς και ο
κάθε προπονητής πρέπει να είναι και ψυχολόγος. Και καταφερτζής και πειστικός παραμυθάς
κι όχι δικτάτορας, αποφασίζομεν και διατάσσομεν. Το μόνο εύκολο να το παίξεις εξουσία. Το
δύσκολο είναι να πείσεις τον Φορτούνη ότι
αυτός θα είναι ο ρόλος σου. Κι εκεί φαίνεται κι η
μαγκιά του παιδαγωγού-προπονητή.
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Του Χαρίλαου
Τουμπιώτη
ισό λεπτό. Ο ΠΑΟΚ διέλυσε την
Αϊντχόβεν, 4-1,
στην Τούμπα.
ΠΑΟΚ, Γκαρσία, τρομοκρατία.
Σωστό είναι αυτό το σύνθημα.
ΠΑΟΚ, Γκαρσία, τρομοκρατία.
Να το συμπληρώσω εγώ: ΠΑΟΚ, Γκαρσία, τρομοκρατία,
τεσσάρα στην ακαδημία. Την
ακαδημία τη Αϊντχόβεν.
Έτσι είναι. Τα χτύπησε αλύπητα
τα πιτσιρίκια της Αϊντχόβεν, Πάμπλο. Και δεν σ’ το λέω εγώ. Τα
Μέσα το λένε αυτό και του Ιβάν.
Διαβάζεις ρεπορτάζ για τους Ολλανδούς πριν πετάξουνε για τη
Θεσσαλονίκη:
«Γκάκπο, Ντάμφρις, Ντελάνγκε,
Μπάουμγκαρτλ, Χέντρικ, Μίλερ, Πιρόε και Φίρχεφεροκτώ στο σύνολο, έχουν διαγνωστεί θετικοί στον
κορωνοϊό και βρίσκονται σε καραντίνα, ενώ οι Φαν Γκίνκελ, Γκούτι,
Ρομέρο και Ομπίσπο παραμένουν
τραυματίες».
Εσύ τι καταλαβαίνεις, μάστορα;
Ότι ο ΠΑΟΚ έπαιξε με την Αϊντχόβεν την κανονική; Ήταν η Αϊντχόβεν αυτή που ήρθε στη Θεσσαλονίκη; Μέτρα, να δεις πόσοι έλειπαν.
Δώδεκα, μάστορα. Μία ενδεκάδα
κι ένας αναπληρωματικός. Πλάκα
κάνουμε τώρα;
Κι εγώ δεν σου λέω ότι κακώς ο
ΠΑΟΚ έριξε τεσσάρα στους Ολλανδούς. Και δέκα άμα μπορούσε,
να τα έριχνε. Τι θα πει ότι έπαιζε με
πιτσιρίκια, ρε. Το θέμα είναι να
κερδάς και να παίρνεις τους τρεις
βαθμούς. Η μεγαλύτερη ατάκα όλων των εποχών από τον Θόδωρο τον Παχατουρίδη που έπαιζε
στον Ολυμπιακό του Κοσκωτά.
Το θέμα είναι να κερδάς, σου
λέει ο Θόδωρας. Κι ο ΠΑΟΚ κέρδισε και καλά έκανε. Αλλού είναι
το θέμα. Κανένας Σαββιδοτέχνης
δεν έγραψε ότι η Αϊντχόβεν έπαιζε
με παιδαρέλια. Κανένας δεν έγραψε, κάντε λίγο κράτει, ρε μάγκες,
αυτή δεν ήταν η Αϊντχόβεν.
Πλακώθηκαν στην παπαριές,
για Γκαρσία και τρομοκρατία. Δηλαδή, ρωτάω τώρα εγώ: Άπαξ κι έπαιζε ο ΠΑΟΚ με τις ακαδημίες του
Πάμπλο και κέρδιζε 4-1 θα στήνανε χορούς και πανηγύρια; Το ίδιο πράγμα ήτανε. Ακαδημία η μία,
ακαδημία και η άλλη. Ποια η διαφορά, δηλαδή; Μη σου πω κιόλας
οι ακαδημίες του ΠΑΟΚ είναι καλύτερες γιατί έκανε δουλειά σοβαρή ο Παύλος τόσα χρόνια.
Έτσι είναι. Ασέβεια προς τον

Μ

Τι θα κάνει
ο Πάμπλο
με τους
τσαμπουκάδες
Σβιντέρσκι
στον Τζόλη;
Διαβάζουμε στο Σαββιδοτεχνείο ότι ο Πάμπλο
ο Γκαρσία δεν σηκώνει
μύγα στο σπαθί του.
Θέλει πειθαρχία και άλλα τέτοια κόλπα. Σιγά
τα αυγά. Υπάρχει κανένας προπονητής που
σηκώνει τη μύγα και το
κουνούπι; Όλοι αυτοί
θέλουνε να είναι το αφεντικό. Κι ο Καρέρα
τον έκανε αλλαγή στην
αλλαγή με την Μπράγκα και ο Μαρτίνς τον
έχει για καφέ τον Φορτούνη. Τον στέλνει από
δω κι εκεί. Μία παίζε
χαφ, την άλλη παίξε
πλάγια, αναλόγως την
παραγγελία. Ντελιβερά
τον κατάντησε. Και γι’
αρχή, να δούμε τι θα
κάνει ο Πάμπλο με τον
Σβιντέρσκι, που έχωσε
μπινελίκια στον Τζόλη
σε μία φάση που δεν
του έδωσε την μπάλα.
Μπαίνει ο πιτσιρικάς από δεξιά και χάνει ευκαιρία και ο Πολωνός
του τα χώνει άγρια. Το
έδειξε η τηλεόραση. Όλος ο κόσμος το είδε.
Να δούμε τώρα αν σηκώνει μύγα στο σπαθί
του ο Πάμπλο Γκαρσία
τι θα κάνει με τον Πολωνό.

Με τους πιτσιρικάδες έχασαν 4-1 οι Ολλανδοί, 11 απόντες
είχαν λόγω κορωνοϊού και τραυματισμών, ο Πάμπλο έγινε…
Κίρκη με το μαγικό ραβδί κι ο λαός του ΠΑΟΚ μπούκωσε σανό

ΠΑΟΚ, Γκαρσία,
τρομοκρατία
την… ακαδημία
(της Αϊντχόβεν)
λαό του ΠΑΟΚ είναι αυτό το πράγμα που κάνουνε οι Σαββιδοτέχνες,
να παρουσιάζουν μια νίκη με παιδαρούδια για τεράστια επιτυχία.
Ούτε ο ίδιος ο Γκαρσία δεν τα θέλει αυτά τα πράγματα.
Κι ύστερα, άρχισαν το λιβανι-

στήρια για τον Ουρουγουανό. Ότι
μεταμόρφωσε τον ΠΑΟΚ, ότι έβαλε καινούργιες ιδέες και παπαριές,
Γιωργίτσα μου, που έγραφε κι ο
μεγάλος Καίσαρης.
Έτσι, δηλαδή, και διαβάσεις τον
Σταύρο τον Κόλκα, νομίζεις ότι ο

Γκαρσία είναι καμία τρίχα κάτω από Γκουαρντιόλα, Μουρίνιο.
Μεγάλο κεφάλι προπονητικό. Βασιλιάς του κόουτσινγκ. Την άλλαξε
την ομάδα, την έκανε έτσι, μετά γιουβέτσι και μετά κοκορέτσι. Κατά
τη διάρκεια του αγώνα όλα αυτά.
Έτσι δηλαδή κι ο Παύλος βάλει να του τα μεταφράσουνε αυτά,
ίσα που τους πλακώνει στο ξύλο,
τσαμπούκι καθώς είναι. Έτσι είναι.
Σοβαρός άνθρωπος είναι ο Παύλος και δεν μπορεί να διαβάζει υπερβολές, ότι έχει το μαγικό ραβδάκι και τα ρέστα.
Διότι, σου λέει, άπαξ κι αύριο
έρθει μία στραβή, τι θα γράφουνε
μετά; Ότι η Κίρκη με το μαγικό ραβδί μεταμόρφωσε τα γουρούνια
του Οδυσσέα σε ανθρώπους.
Διότι αυτό λέει η μυθολογία στην
«Ομήρου Οδύσσεια». Ότι η Κίρκη
μεταμόρφωσε σε γουρούνια όλους τους πολεμιστές του Οδυσσέα, αλλά επειδή τον ερωτεύτηκε
τον Ιθακιανό, τους ξανάκανε αν-

θρώπους.
Έτσι, σου λέει ο Παύλος, μπορεί να γίνει και με μένα, άπαξ και
χάσω ένα παιχνίδι. Μπορεί να αρχίσουνε οι Σαββιδοτέχνες να γράφουνε τα δικά τους. Το ξέρει το έργο ο Ουρουγουανός. Ότι τώρα μετά τη νίκη είμαστε στα μέλια. Αύριο, τι γίνεται; Εγγυήθηκε κανένας
στο ποδόσφαιρο ότι η ομάδα του
θα κερδάει συνέχεια;
Είναι, όμως, και το άλλο με τον
Γκαρσία.Οι Σαββιδοτέχνες θέλουν να έχουν άποψη για το ποιος παίζει. Μπορεί να μεταφέρουν
τίποτα εντολές από τον μικρό
Γιωργάκη. Κι ο instaGiorgis,
άνθρωπος του ποδοσφαίρου είναι
κι αυτός. Έδιωξε ολόκληρο Λουτσέσκου από τον ΠΑΟΚ. Και Σάκχοφ και Κάνιας.
Τα ξέρει όλα αυτά ο Πάμπλο.
Και τι έπαιξε με τον Βιεϊρίνια ξέρει, που προσπαθούσανε να τον επιβάλουν με το ζόρι οι Σαββιδοτέχνες στον Φερέιρα. Κι αύριο-μεθαύριο, θ’ αρχίσουνε να έχουν άποψη και για την ενδεκάδα. Κι εκεί
θα γίνει πανηγύρι με κλαρίνα και
βιολιά έτσι και του πούνε ότι πρέπει να παίζει αυτός και ο όχι ο άλλος. Δεν είναι κανένα παιδάκι ο
Παύλος. Εκτός κι αν τα γύρισε κι
αυτός. Σου λέει, έτσι και δεν πάρω
το χαρτάκι, τι δουλειά θα κάνω μετά; Να πάω στην Ουρουγουάη και
να παίζουμε πρέφα με τον Μίλτον
Βιέρα και τον Χούλιο Λοσάντα
και να λένε, τι ωραία χώρα είναι η
Ελλάδα;
Και μιας και σου έγραψα για το
χαρτάκι. Δεν υπάρχει προπονητής
που να μην παίρνει ραβασάκι. Το
θέμα είναι τι το κάνει, μάστορα.
Άλλος το βάζει στον κόρφο του,
άλλος το ’χει για να ανάβει το τσιγάρο. Ο Γκαρσία είναι στη δεύτερη κατηγορία. Μέχρι τώρα, γιατί
κανένας δεν ξέρει τι του ξημερώνει αύριο. Μπορεί ο μικρός Γιώργος Σαββίδης, ο istaGiorgis που
τον λέω εγώ, ν’ απαιτήσει να παίζει
ο Μουργκ. Θα τον ακούσει ο
Παύλος ή θα έχουν τίποτα περίεργα;
Μάνι-μάνι, ο Γκαρσία έχει να
λύσει το θέμα με τα δεκάρια του.
Πολλά είναι. Το λένε οι ίδιοι οι
Σαββιδοτέχνες, ότι ο ΠΑΟΚ έχει
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γεμίσει δεκάρια. Κι ο Καντουρί
δεκάρι κι ο Μουργκ κι ο Μπίσεσβαρ. Αλλά κι ο Σβαμπ δεκάρι έπαιζε στη Ραπίντ. Κι ο Ντόγκλας
Αύγουστος κι αυτός δεκάρι είναι,
άσχετο αν τον βάζουνε αμυντικό
χαφ. Κι ο Νινούα με τα ωραία
στημένα, δεκάρι είναι κι αυτός.
Καλά ξεμπερδέματα τώρα με
τον Πάμπλο. Δεν φταίει αυτός
που μαζεύτηκαν τόσοι πολλοί. Ο
Φερέιρα έπαιζε αλλιώς κι ο
Γκαρσία αλλιώς. Θ’ αρχίσουνε τα
ξινίσματα όπου να ’ναι. Κι εκεί να
τον δούμε και τον Γκαρσία, πώς
θα τους κουλαντρίσει όλους αυτούς. Παικταράδες είναι όλοι. Κι ε-

δώ δεν μιλάμε τώρα ότι στην Κ19
έπιανε από το αυτί έναν παίκτη και
τον έστειλε για τυρόπιτες. Εδώ μιλάμε ότι έχεις να κάνεις με επαγγελματίες.
Ο Καντουρί είναι ο καλύτερος
απ’ όλους. Έτσι λέω εγώ. Δεν βγαίνει. Θα του πει ο Γκαρσία να παίξει εξάρι, όπως με τον Παναιτωλικό; Τριάντα φεύγα είναι ο Ομάρ.
Δεν μπορεί να κάνει το τρεχαντήρι
του μπατίρη. Ύστερα, χαραμίζεται
να παίζει εξάρι. Κι άπαξ και παίξει
ο Καντουρί, χαιρέτα μας τον πλάτανο οι άλλοι.
Βάλ’ τα κάτω τα πράγματα, μάστορα. Τζόλης και Ζίφκοβιτς στα

πλάγια, σέντερ φορ ο Τζόλης ή ο
Σβιντέρσκι και Καντουρί από πίσω. Πόσοι μένουνε για τα χαφ. Άλλοι δύο, που πρέπει να κόβουνε
κιόλας. Άντε, ένας ο Σβαμπ, που
παίζει όπου του πούνε. Ο άλλος;
Μόνο ο Εσίτι είναι σου δίνω το
πόδι στο χέρι, δεν περνάνε ποτέ
μπάλα και παίκτης.
Έτσι είναι. Τώρα να τον δούμε
τον Πάμπλο πώς θα το χειριστεί
το θέμα. Και τι θα γράφουνε και οι
κόλακες, βέβαια. Μαζί τον έχουνε
τον ΠΑΟΚ με τον προπονητή. Πλακώσανε τώρα ότι ο Γκαρσία έφερε ΠΑΟΚτσιλίκι, σου λέει, στην ομάδα. Ότι και καλά έφερε τσαμπουκά. Και τι ξέρουν όλοι αυτοί
οι ξένοι για το ΠΑΟΚτσιλίκι, ρε. Έτσι κι εξαιρέσεις τον Μηχαηλίδη
και τον Τζόλη, που είναι γεννημένοι ΠΑΟΚτσήδες, ποιος άλλος ξέρει τι είναι ο Γιώργος Κούδας;
Να σ’ το κλείσω, μάστορα. Ο
λαός του ΠΑΟΚ ξαναταΐστηκε σανό αφράτο κατ’ ευθείαν από το
χωράφι με τον Γκαρσία. Που έτσι,
δηλαδή, και δεν έμπαινε εκείνο το
γκολ του Κνετ στον Παναιτωλικό,
ο ΠΑΟΚ δεν κέρδιζε με τίποτα. Δεν
έκανα λάθος, ρε. Του Κνετ ήτανε
το γκολ, όχι του Νινούα. Του
Κνετ, που έκανε μια βαθιά υπόκλιση για να περάσει η μπάλα.

Πόσες
κούρσες
θα κάνει
ο Βιεϊρίνια;
Όσες και
ο Ραφίνια…
Φαγώθηκε το
Σαββιδοτεχνείο τι θα
γίνει τώρα που
επέστρεψε ο Βιεϊρίνια.
Πού θα παίξει ο
αγαπημένος μας Αντρέ.
Και μπράβο στον
Σαββίδη που τον έφερε
πίσω και τα ρέστα.
Μάλιστα. Εμένα ένας
ΠΑΟΚτσής άλλα μου
είπε. Ότι ο Πορτογάλος
επέστεψε για να
τερματίσει ευδοκίμως
την καριέρα του στον
ΠΑΟΚ, όχι για να
παίξει. Ήτανε που
ήτανε τόσο καιρό έξω,
ήρθε και το πρόβλημα
με τον κορωνοϊό, είναι
και 35άρης, θέλει
χρόνο για να
ξαναπαίξει σε υψηλό
επίπεδο. Κι είναι
λογικό, δηλαδή. Δεν
είναι εικοσάρης ο
Αντρέ. Και πού θα
παίξει; Μόνο δεξί
μπακ. Μάλιστα. Ο
Ουαγκέ είναι για τα
πανηγύρια. Ο
Ροντρίγκο είναι καλός
και θα γίνει ακόμα
καλύτερος. Και το
κυριότερο;
Ανεβοκατεβαίνει. Πολύ
με τα μπακ παίζει ο
Γκαρσία. Και μου λέει
ο φίλος μου ο
ΠΑΟΚτσής ότι πόσες
κούρσες μπροστά-πίσω
μπορεί να κάνει ένας
35άρης; Όσες και ο
Ραφίνια, απάντησε
μονάχος του.
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Του Νίκου
Συνοδινού
ο ένα ρεκόρ μετά το
άλλο σπάει ο Άρης.
Από τη Γ΄ Εθνική το
2016, τη Β΄ κατηγορία το 2018, στην κορυφή της
Super League μετά την έβδομη αγωνιστική! Ο θεός του πολέμου έχει δώσει έξι αγώνες με
πέντε νίκες και μια ισοπαλία
στο ενεργητικό του, έχοντας τη
δεύτερη καλύτερη άμυνα μετά
τον Ολυμπιακό με τρία γκολ
παθητικό και τη δεύτερη καλύτερη επίθεση πίσω μόνο απ’
τον νταμπλούχο, με εννέα τέρματα ενεργητικό.
Με τη νίκη του 1-0 επί του Αστέρα Τρίπολης την περασμένη
Κυριακή στο Χαριλάου, ο Άρης έφτασε τους 16 βαθμούς, επίδοση
που αποτελεί ιστορικό ρεκόρ για
τους «κιτρινόμαυρους», οι οποίοι
πραγματοποιούν το καλύτερο ξεκίνημα από ποτέ άλλοτε.
Μέχρι τώρα, σε ανάλογες εκκινήσεις στο Πρωτάθλημα ο Άρης
σταματούσε συνήθως στις τέσσερις νίκες και μία ισοπαλία, καθώς
μετά ακολουθούσε… γκέλα. Η φετινή του όμως σεζόν θυμίζει εποχές της δεκαετίας του ’70, καθώς
ανάλογη πορεία είχε και τις σεζόν
1971-’72, 1973-’74 και στη σεζόν
Πρωταθλητισμού που είχε καταγράψει το 1978-’79 με τον Αποστόλ Τσατσέφσκι στον πάγκο, όταν τελικά τερμάτισε τρίτος πίσω
από ΑΕΚ και Ολυμπιακό, έχοντας
το απόλυτο στα 17 εντός έδρας
ματς.
Οι φίλοι του Άρη ούτε στα πιο
τρελά τους όνειρα δεν θα μπορούσαν να φανταστούν τέτοια πορεία.
Πόσω μάλλον όταν ήλθε απρόσμενα ο ευρωπαϊκός αποκλεισμός
από το Europa League με την ήττα
1-2 από την Ουκρανική Κόλος Κοβαλίβκα στη Θεσσαλονίκη.
Αποδείχθηκε όμως πως ο Θόδωρος Καρυπίδης παρά τη μικρή
του διοικητική εμπειρία πήρε τις
κατάλληλες αποφάσεις, προκαλώντας το ηλεκτροσόκ που αφύπνισε την ομάδα. Ο Καρυπίδης που,
τον Σεπτέμβριο του 2015, ανέλαβε χρέη εφόρου στην ομάδα στην
Γ’ Εθνική και το καλοκαίρι του
2016 καλύπτοντας με 1,2 εκατομμύρια ευρώ το ΜΚ της νεοσύστατης ΠΑΕ Άρης, έγινε ο μεγαλομέτοχος των «κιτρινόμαυρων», και αποδείχθηκε άριστος τιμονιέρης.
Ο Γερμανός Μίκαελ Ένινγκ
πλήρωσε το… μάρμαρο του ευρωπαϊκού αποκλεισμού του Άρη, κα-

Τ

Αναγέννησε
τον
τελειωμένο
Σούντγκρεν
Η αλλαγή φρουράς στην
τεχνική ηγεσία του Άρη
αποδείχθηκε πως είχε
ευεργετικά αποτελέσματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι αναγεννήθηκε επί
Μάντζιου ο μέχρι τότε
τελειωμένος Ντάνιελ
Σούντγκρεν. Ο Σουηδός
δημοσιογράφος, Σάνταρ
Λέναρντ, είχε αποκαλύψει: «Ο Ντάνιελ δεν είχε
καλές σχέσεις με τον Ένινγκ και δεν ήταν τυχαίο
ότι μετά από λίγα ματς ο
προπονητής δεν τον υπολόγιζε στα πλάνα του.
Δεν μπορούσε να καταλάβει ο Σούντγκρεν γιατί
έγινε αυτό, ενώ έφτασε
στο σημείο ο Γερμανός
τεχνικός να μην του μιλάει. Ο Σούντγκρεν προσπάθησε να σπάσει το
συμβόλαιό του, αλλά δεν
μπόρεσε να βρει ομάδα
στα θέλω του και ειδικά
στο οικονομικό κομμάτι.
Έτσι είναι η ζωή, τα πράγματα άλλαξαν με τον ερχομό του νέου προπονητή που τον υπολογίζει
πλέον και αυτό φαίνεται
ξεκάθαρα. Του αρέσει η
ζωή στη Θεσσαλονίκη
και δεν θέλει να φύγει».
Ο Ντάνιελ Σούντγκρεν
επέστρεψε για τα καλά
στις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Άρη, ενώ
στην τελευταία αναμέτρηση με τον Αστέρα
Τρίπολης ξεκίνησε ως
βασικός. Ο Σουηδός
μπακ δεν έκρυψε τη χαρά
του για τη συγκεκριμένη
εξέλιξη, κάτι που αποτύπωσε και μέσω ανάρτησης του στο Instagram όπου χαρακτηριστικά έγραψε «Χαρούμενος που
επέστρεψα».

Το θαύμα
του Άρη που
σπάει κάθε ρεκόρ
Από τη Γ΄ Εθνική το 2016 και τη Β΄ το 2018, ο Θόδωρος
Καρυπίδης τον οδήγησε στην κορυφή, κόντρα σε ευρωπαϊκό
αποκλεισμό, αλλαγή προπονητή, αντικατάσταση τεχνικού
σύμβουλου, αποχώρηση Ιντέγε, Ντιγκινί, Φετφατζίδη,
με το πληρέστερο ρόστερ των τελευταίων χρόνων
θώς λίγο μετά την ήττα των «κίτρινων» από την Κόλος Κοβαλίβκα
στο Κλεάνθης Βικελίδης στο πλαίσιο του 2ου προκριματικού γύρου
του Europa League συναντήθηκε
στα γραφεία της ΠΑΕ με τον πρόεδρο του συλλόγου Θόδωρο Καρυπίδη και τον τεχνικό διευθυντή
Άγγελο Χαριστέα, οι οποίοι του
ανακοίνωσαν πως δεν θα συνεχίσει στην τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Ο Ένινγκ που αντικατέστησε
τον Σάββα Παντελίδη τον Οκτώβριο του 2019 καθοδήγησε τον Άρη σε 38 αγώνες, με απολογισμό
13 νίκες, 12 ισοπαλίες και 13 ήττες με γκολ 49-50 και κατάφερε
να οδηγήσει την ομάδα στα πλέι
οφ της Super League, αλλά και
στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας.
Ο Καρυπίδης κινήθηκε αστραπιαία, χρέη υπηρεσιακού τεχνικού

ανέλαβε ο Απόστολος Τερζής, ο
οποίος κάθισε στον πάγκο στο παιχνίδι με τον Βόλο (20/9), ενώ ακόμη μεγαλύτερη ήταν η βόμβα που
έσκασε με την παραίτηση του Άγγελου Χαριστέα δύο μέρες μετά
από τη θέση του τεχνικού διευθυντή. Ο εμβληματικός Άγγελος ανέλαβε την ευθύνη της επιλογής
του Ένινγκ, ενώ επίσης μετά το
ματς του Βόλου αποχώρησε ο Απόστολος Τερζής, αλλά και ο Αλέκος Ράντος.
Ο Καρυπίδης παρέδωσε τη
Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου τα αγωνιστικά κλειδιά του Άρη στον Άκη
Μάντζιο. Ο 50χρονος προπονητής που είχε θητεύσει στον Άρη ως
παίκτης το διάστημα 1998-2000
με 39 παρουσίες και 4 γκολ, πήρε
ένα τεράστιο μέγεθος στα χέρια
του κι έκανε άμεσα τις κατάλληλες
διορθωτικές κινήσεις.
Ο Μάντζιος με προπονητική εμπειρία σε Λαμία, Πανιώνιο, Λεβαδειακό, Απόλλωνα Σμύρνης, Πανθρακικό, Κέρκυρα και Θρασύβουλο, είχε μπροστά του ένα μεγάλο
στοίχημα. Σε χρόνο μηδέν ανακάτεψε την τράπουλα κι έφερε τον
δικό του αέρα στο Χαριλάου.

Ο Νοέμβριος βρήκε τον Άρη
στην κορυφή του πρωταθλήματος,
με ουσία στο παιχνίδι του, σωστή
τακτική, αλλά και το περιθώριο να
κάνει rotation.
Ο Άρης είχε τον τρόπο να παίρνει τους βαθμούς ακόμη και με…
αυτογκόλ, καθώς στο ματς με τον
Αστέρα Τρίπολης συμπλήρωσε
350 λεπτά δίχως να δεχθεί γκολ.
Με τον σύλλογο σε μια πρωτόγνωρη κατάσταση εξαιτίας των
κρουσμάτων Covid-19, με απουσίες δύο εκ των πολυεργαλείων
της περσινής σεζόν (Ρόουζ, Σάσα),
με την αγωνιστική απραξία των
δύο εβδομάδων και με έναν αντίπαλο ιδιαίτερα απειλητικό, ο Άρης
έφθασε στον στόχο. Η μεσοαμυντική λειτουργία, η ισορροπία στο
transition και οι καλές επεμβάσεις
των γκολκίπερ, αποτελούν το τρίπτυχο που δημιουργεί τείχος
στους αντίπαλους επιθετικούς.
Ο Μάντζιος καταφέρνει και
παίρνει από τους παίκτες του το
100%. Ο 21χρονος Μάριος Σιαμπάνης στο ντεμπούτο του έβγαλε μάτια. Η μεσοαμυντική γραμμή
με μπροστάρη τον Τζίμι Τζέγκο,
που ακόμη μαρκάρει, παρουσίασε
ιδανική λειτουργία.
Ο Άρης αρχίζει να ανεβάζει τον
βαθμό επικινδυνότητάς του στον
αγωνιστικό χώρο. Έχει κατοχή, μεταβιβάσεις της μπάλας, αλλά ακόμη χρειάζεται δουλειά σε αυτοματισμούς και συνεργασίες. Όταν έλθουν και αυτά, ο πήχης θ’ ανέβει
ακόμη περισσότερο.
Ο Άκης Μάντζιος, στο πιο μεγάλο σκαλί της προπονητικής του
καριέρας, καλείται να διαχειριστεί
ένα πλούσιο ρόστερ. Η διαχείριση
αυτή κάθε άλλο παρά εύκολη είναι. Όταν όμως δίνεις ευκαιρίες όπως αυτές σε Μπεναλουάν και
Σίλβα την τελευταία αγωνιστική
και παίρνεις τους βαθμούς, τότε
λειτουργείς άψογα, ιδανικά.
Μέσα από τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό, την αλλαγή προπονητή,
την παραίτηση τεχνικού διευθυντή,
την έλευση νέων ποδοσφαιριστών
και νέου προπονητή, τη διακοπή,
τον Covid-19, γεννήθηκε κάτι νέο.
Ο Άρης της ουσίας που δεν έχει
διάρκεια ακόμη στο παιχνίδι του
αλλά γεμίζει το καλάθι του.
Η ομάδα του Μάντζιου πάντως διεκδικεί μπάλες, πιέζει, μαρκάρει, τρέχει με πλάνο και όχι άσκοπα και κάνει συντήρηση δυνάμεων, γεγονός που δεν συνιστά
σημείο αδυναμίας. Αντιθέτως, είναι στοιχείο επίγνωσης και ωριμότητας.
Η αμυντική προσέγγιση στα έξι
παιχνίδια είναι σταθερή και έχει
βελτιωθεί αισθητά, όπως φάνηκε
και στο ματς με τους Αρκάδες, οι
οποίοι διαθέτουν ικανούς μέσους
και επιθετικούς. Η επιθετική έχει
δρόμο ακόμη να διανύσει, ωστόσο λίγη σημασία έχει στην παρούσα φάση, διότι, όταν βλέπεις στο
ανοιχτό γήπεδο τον Σαντέ Σίλβα,
τότε αντιλαμβάνεσαι ότι ο Άρης,
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σύντομα, θα αλλάξει λέβελ και από τη μέση και μπροστά.
Ο θεός του Πολέμου διαθέτει
το πιο ταλαντούχο υλικό, των τελευταίων 40 χρόνων, άρα ούτε ο
covid-19, ούτε οι τιμωρίες είναι ικανές να του ανακόψουν όσα θέλει και μπορεί να προσφέρει.
Ο Άρης σε κάθε αγωνιστική που
περνάει «χτίζει» ολοένα και περισσότερο ένα πρόσωπο... κυνικό και
αποτελεσματικό. Μέσα από την άμυνα του αρχίζει και στην επίθεση
του αρκεί το «μισό» γκολ.
Απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης, έφτασε τα τέσσερα μηδενικά
παθητικά στα έξι παιχνίδια του στο
Πρωτάθλημα. Ο Άρης προκαλεί
«ασφυξία» στους αντιπάλους του
με την ανασταλτική λειτουργία
του. κάτι που αποτυπώνεται και
στις τελικές προσπάθειες που τους
επιτρέπει να κάνουν. Στις έξι αγωνιστικές δεν υπήρξε ομάδα που να
έφτασε σε διψήφιο αριθμό, αφού
τις περισσότερες τις είχε ο Παναθηναϊκός με εννέα.

Λερναία Ύδρα
Ο Άρης της νέας σεζόν θυμίζει
Λερναία Ύδρα, καθώς παρά το γεγονός ότι έχασε πρωτοκλασάτα
στελέχη του, καταφέρνει να τα αντικαταστήσει και με το… παραπάνω. Ο Άρης, όταν αγωνιζόταν χωρίς τον Νιγηριανό επιθετικό
Μπράουν Ιντέγε, έχανε την επιθετική του δεινότητα. Ποιος θα
φανταζόταν πως η ομάδα της
Θεσσαλονίκης δίχως τον οδοστρωτήρα της που έμεινε ελεύθερος και πήγε στην Τουρκία, αλλά
και τον Γάλλο επιθετικό Νικολάς
Ντιγκινί που έφυγε για τον Απόλλωνα Λεμεσού, θα μπορούσε να
διαγράψει τέτοια πορεία. Ας μην
ξεχνάμε πως σε αυτές τις απώλειες ήλθε να προστεθεί και αυτή του
Γιάννη Φετφατζίδη που πήρε
μεταγραφή για την Αλ Κορ στις
αρχές Οκτωβρίου.
Ο Άρης, αν και είχε καλυφθεί επιθετικά με τους νεοαποκτηθέντες
Δημήτρη Μάνο και Κριστιάν Λόπεθ στην κορυφή και τους Μπρού-

νο Γκάμα,
Ντάνιελ Μαντσίνι, Φακούντο
Μπερτόλιο, Νικολά
Μαρτίνες στα πλάγια,
μόλις έφυγε ο Φετφατζίδης πήρε και τον Αργεντινό
εξτρέμ Ματέο Γκαρσία, που
στα 24 του χρόνια αποτελεί μία
οικονομική και αγωνιστική επένδυση για τους «κιτρινόμαυρους».
Στον Άρη την τελευταία μεταγραφική περίοδο ήλθαν παίκτες που γέμισαν όσο ποτέ άλλοτε το ρόστερ του.
Αποκτήθηκαν οι: Τόνι Ντάτκοβιτς
(Κροάτης, αμυντικός, 27, με μεταγραφή από Λοκομοτίβα Ζάγκρεμπ),
Φακούντο Μπερτόλιο (Αργεντινός, μεσοεπιθετικός, 30, ελεύθερος
από Αλντοβίσι), Εμάνουελ Σάκιτς
(Αυστριακός, αμυντικός, 29, ελεύθερος από Στουρμ Γκρατς), Κριστιάν Γκανέα (Ρουμάνος, αμυντικός, 27, ελεύθερος από Αθλέτικ
Μπιλμπάο), Δημήτρης Μάνος
(Έλληνας, επιθετικός, 25, ελεύθερος από Ολυμπιακό), Τζέιμ Τζέγκο
(Αυστραλός, μέσος, 28, ελεύθερος
από Αούστρια Βιέννης), Κριστιάν
Λόπεθ (Ισπανός, επιθετικός, 31, ελεύθερος από Λας Πάλμας), Αλί Αντέμ (Β. Μακεδονία, μέσος, 20, ελεύθερος από Βαρντάρ), Ματέο
Γκαρσία (Αργεντινός επιθετικός,
24 από Ερυθρό Αστέρα), Ζακαρί
Μπουσέ (Γάλλος, τερματοφύλακας, 28, Οσέρ), Μάριος Σιαμπάνης (Έλληνας, τερματοφύλακας,
21, Νότιγχαμ Φόρεστ), Έργκους
Κάτσε (Αλβανός, μέσος, 27, ΠΑΟΚ), Απόστολος Μαρτίνης (Έλληνας, αμυντικός, 19, Ολυμπιακός),
Γιοχάν Μπεναλουάν (Τυνήσιος,
αμυντικός, 33, Νότιγχαμ Φόρεστ),
Σάντε Σίλβα (Πορτογάλος, επιθετικός, 23, Γουέστ Χαμ).
Αντίστοιχα σε σχέση με την περασμένη σεζόν από τον Άρη έφυγαν οι:
Φραν Βέλεθ (Ισπανός, αμυντικός,
29, ελεύθερος σε Παναθηναϊκό),
Νικολάς Ντιγκινί (Γάλλος, επιθετικός, 32, ελεύθερος σε Απόλλωνα
Λεμεσού), Απόστολος Τσιλιγγίρης (Έλληνας, τερματοφύλακας,
20, ελεύθερος σε ΑΠΟΕΛ), Μίκαελ
Κορχούτ (Ούγγρος, αμυντικός, 31,
ελεύθερος στη Ντέμπρετσεν),
Μπράουν Ιντέγε (Νιγηριανός, επιθετικός, 31, ελεύθερος στην Γκεζντέμπε), Δημήτρης Διαμαντόπουλος (Έλληνας, επιθετικός, 31, ελεύθερος στα Χανιά), Ντανιέλ Λάρσον (Σουηδός, επιθετικός, 33, ελεύθερος), Μαρτίν Τόνσο (Αργεντινός,
μέσος, 30, ελεύθερος), Ούγκο Σόουζα (Πορτογάλος, αμυντικός, 28,
ελεύθερος), Αμπού Μπα (Γάλλος,
μέσος, 21, επέστρεψε στη Ναντ μετά τον δανεισμό του), Φιορίν
Ντουρμισάι (Έλληνας, επιθετικός,
23, επέστρεψε στον Ολυμπιακό),
Γιάννης Φετφατζίδης (Έλληνας,
επιθετικός, 30, Αλ Κορ).

Αναβλήθηκε
το κρας
τεστ κόντρα
στην ΑΕΚ
Αναβλήθηκε το
Κυριακάτικο κρας τεστ
του Άρη με την ΑΕΚ που
είχε προγραμματιστεί
να γίνει στο «Κλεάνθης
Βικελίδης» στο πλαίσιο
της 8ης αγωνιστικής.
Τα έξι κρούσματα
κορωνοϊού που
εμφάνισε η Ένωση μετά
την επιστροφή της
ομάδας από την
Ουκρανία, οδήγησε τη
διοργανώτρια στην
αναβολή του ματς.
Τέσσερις παίκτες και
δυο μέλη του τεχνικού
τιμ της ΑΕΚ βγήκαν
θετικοί στον κορωνοϊό.
Είχε προηγηθεί ο
Μιχάλης Μπακάκης,
ενώ μετά τα τεστ στα
οποία υποβλήθηκε η
ομάδα έπειτα από την
επιστροφή της από την
Ουκρανία βρέθηκαν
θετικοί και οι
Μάνταλος, Σβάρνας,
Σάκχοφ και Χνιντ.
Το ματς Άρη-ΑΕΚ
πέρασε από χίλια μύρια
κύματα μέχρι την
αναβολή του. Μέχρι την
Πέμπτη ο Άρης ήταν
υποχρεωμένος να
παίξει σε τρίτο... γήπεδο
ως γηπεδούχος, καθώς
η διοργανώτρια είχε
ορίσει το ματς με την
ΑΕΚ στο Δ.Α.Κ. Λαμίας
«Αθ. Διάκος».
Ήδη ο Άρης έπαιξε
εκτός από το Χαριλάου
ως γηπεδούχος στα
Γιάννινα που είχε
δηλώσει ως δεύτερη
έδρα επικρατώντας 1-0
του Απόλλωνα
Σμύρνης. Για το
κυριακάτικο ματς οι
«κίτρινοι» ζήτησαν
επίμονα εξαίρεση στα
πρότυπα των
ευρωπαϊκών αγώνων
των ομάδων ανδρών
και γυναικών του
ΠΑΟΚ. Το γενικό λοκ
ντάουν στη χώρα που
ισχύει από το Σάββατο,
άλλαξε τα δεδομένα και
το ματς ορίστηκε στο
Χαριλάου, μέχρι την
Παρασκευή που ο
κορωνοϊός το…
ανέβαλε.
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ΘΕΜΑ

Θερίζει ό,τι
έσπειρε ο
Γραμμένος
Πλησιάζει ο καιρός που
ο «δικός μας», σύμφωνα
με τον Ιβάν Σαββίδη,
Βαγγέλης Γραμμένος θ’
αποχαιρετήσει την ΕΠΟ.
Αυτοί που έκριναν πως
θα πρέπει να είναι πρόεδρος στην Ομοσπονδία,
διαπίστωσαν πως απέτυχε. Ή ορθότερα αυτοί
που τον στήριξαν περιμένοντας πως τουλάχιστον θα τηρεί τις ισορροπίες απέναντί τους, έφριξαν με όσα έζησαν
στο διάστημα της θητείας του. Για κακή τύχη
του πρώην προέδρου
της ΕΠΣ Μακεδονίας,
στον τελικό Κυπέλλου
κόντρα στον ΠΑΟΚ έφθασε τρεις φορές η ΑΕΚ. Την πρώτη στον Βόλο υπήρχε ο Δρόσος
στην προεδρία της Ομοσπονδίας. Τον διαδέχθηκε μετά την εκλογική
διαδικασία ο Γραμμένος.
Ίδια γεύση όμως για την
«Ένωση». Πικρή. Οργανωτικά οι προσκλήσεις
της ΕΠΟ βρίσκονταν στα
χέρια οπαδών του ΠΑΟΚ. Διαιτητικά ο Βίτορ
Μέλο Περέιρα αποδείχθηκε πιο δικός μας και
από τον δικό μας. Εξάλλου ο Πορτογάλος δεν
έκρυψε πως οι ταβέρνες
στη Θεσσαλονίκη έχουν
εξαιρετικά εδέσματα. Η
ΑΕΚ έχασε όλους τους
τελικούς που διοργάνωσε η ΕΠΟ. Για δε τις διαιτητικές αποφάσεις, ακόμη φωνάζει. Η ουσία είναι πως ο ΠΑΟΚ άρχισε
να μαζεύει τον ένα τίτλο
μετά τον άλλο. Τρεις
κούπες κι ένα πρωτάθλημα. Για τον «δικέφαλο του βορρά»… δύο, καθώς θεωρεί πως το δεύτερο εκλάπη από την ΑΕΚ με τα γεγονότα του
αγώνα της Τούμπας και
την εισβολή Σαββίδη
στον αγωνιστικό χώρο.
Ο Γραμμένος, που παράτησε την πόλη του και τη
δουλειά του για να γίνει
αμισθί πρόεδρος στην ΕΠΟ, σαν τον Γκαγκάτση ένα πράγμα, ήλθε ο καιρός
να θερίσει ό,τι έσπειρε.

Ξέρεις πόσους
νομικούς
συμβούλους
έχει ο Ιβάν;

H Λουιζίδου βλέπει
πρωτάθλημα και
ο Άρης την κάλεσε
στο Βικελίδης
Οι φίλοι του Άρη αρχίζουν και ανεβάζουν
τον πήχη των στόχων τους, βλέποντας την
ομάδα τους στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.
Η δημοφιλής ηθοποιός Ρένια Λουιζίδου αναφέρθηκε στους «κιτρινόμαυρους»
στην τηλεοπτική εκπομπή «Τhe 2night
show» του Γρηγόρη Αρναούτογλου, εκφράζοντας την ευχή της η ομάδα του Άκη
Μάντζιου να κατακτήσει το Πρωτάθλημα.
Με αφορμή αυτή τη δήλωση, η ΠΑΕ
Άρης έκανε κάλεσμα μέσα από τα social
media να πάει στο «Κλεάνθης Βικελίδης».
Μετά το lockdown βέβαια…

Θυσία ο Γιαννούλης
στο σύστημα του Πάμπλο;
Ο Αμπέλ Φερέιρα αποχαιρέτησε τον ΠΑΟΚ που ζει πλέον στον αστερισμό του Πάμπλο Γκαρσία. Ο Πορτογάλος πρώην τεχνικός του δικέφαλου του βορρά πάντως συνόδευσε το ντεμπούτο του στην Παλμέιρας με νίκη στο κύπελλο Βραζιλίας.
Ο Γκαρσία έφερε άλλον αέρα στον ΠΑΟΚ. Με νέο σύστημα αναγέννησε κάποιους παίκτες, αλλά αντίστοιχα άλλοι δεν… κολλάνε σε αυτό. Μπορεί λοιπόν Σβαμπ,
Ζίβκοβιτς και ο Τζόλης από κοντά να έχουν πάρει τα πάνω τους, αλλά ένας παίκτης
που χαρακτηριζόταν βαρόμετρο μέχρι πρότινος άλλαξε ρόλο. Ο Γιαννούλης πλέον
έγινε αριστερός μπακ στην τετράδα, και οι προωθήσεις του ήταν περιορισμένες.
Αυτό συνεπάγεται πως θα πρέπει πλέον να δουλέψει πολύ στον ανασταλτικό τομέα, όπου δεν διακρινόταν, ώστε να καταφέρει να αναδείξει την ποδοσφαιρική του
φυσιογνωμία.
Πλέον ο Γιαννούλης που είναι από τους παίκτες στους οποίους ποντάρει ο Ιβάν
Σαββίδης ότι μπορεί πουλώντας τον να βάλει αρκετά στο ταμείο του, θα πρέπει να
κινηθεί σε άλλες αγωνιστικές λογικές. Αν τα καταφέρει και κουμπώσει στο σύστημα Γκαρσία, τότε μπορεί να έλθει μια μεγάλη πρόταση. Διαφορετικά θα θυσιαστεί στο βωμό των επιλογών του Πάμπλο.
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Ένα από τα πιο δολοφονικά χτυπήματα που έχουμε δει
στο ποδόσφαιρο! Στο ψαχνό που λέμε! Για την
ακρίβεια, όχι στο ψαχνό. Στην καρωτίδα! Ξέετε ποιοι
είναι οι πρωταγωνιστές; Ο Βάιος Καραγιάννης της ΑΕΚ
και ο θρυλικός Βραζιλιάνος Ρομάριο Φαρίας, που τότε
έπαιζε στην Αϊντχόβεν. Την οποία η ΑΕΚ είχε νικήσει 10 (Δημητριάδης), αλλά όλοι αυτό το τάκλιν θυμούνται.

Stories

Ο Ντιέγκο Μαραντόνα, εκτός από τα προβλήματα υγείας,
έχει να πληρώνει και… μισιάτικα, που λέει ο λαός. Στην
κυριολεξία. Θα πληρώσει 6 εκατ. ευρώ στη Ρότσιο Ολίβα,
με την οποία συζούσε για έξι χρόνια. Στο συμβόλαιο που
είχαν υπογράψει, ο Ντιέγκο δεν έπρεπε να πάει με άλλη
γυναίκα. Πήγε κι έβαλε την υπογραφή του και κάτι άλλο,
και του στοίχισε λίγο ακριβούτσικα.

Από τον Αρειανό
στον Ολυμπιακάκια

Όταν έκαψαν το αυτοκίνητο
του Ψαρόπουλου

Πόσο απασχολεί τους φιλάθλους τι ομάδα είναι ο εκάστοτε πρόεδρος της ΕΠΟ; Η αλήθεια είναι καθόλου, καθώς η συλλογική
προτίμηση δεν λέει τίποτα, αλλά μόνο οι πράξεις.
Ο Σωτήρης Αλημίσης ήταν ΑΕΚτζής, ο Κώστας
Τριβέλλας και ο Σοφοκλής Πιλάβιος Παναθηναϊκοί, ο Βασίλης Γκαγκάτσης ΠΑΟΚτσής, ο
Γιώργος Σαρρής Ολυμπιακός, ο Γιώργος Γκιρτζίκης Ξάνθη, ο Βαγγέλης Γραμμένος Αρειανός. Ο
Άρης ήταν όμως από τις ομάδες που είχε στο μάτι τον
Γραμμένο. Χαρακτηριστικά είχε αναφέρει σε ανακοίνωσή του: «Κοροϊδία και ανοχή, τέλος. Μέχρι εδώ ήταν. Βαγγέλη Γραμμένε, σταμάτα, πια, να εξυπηρετείς
συγκεκριμένα συμφέροντα. Σε βλέπει όλη η Ελλάδα…»
Ο νέος πρόεδρος Σταύρος Ψαρόπουλος είναι Ολυμπιακός. Και μάλιστα έσπευσε να το δηλώσει.
«Με τον κ. Μαρινάκη είχα ιδιαίτερη σχέση γιατί είμαι
και Ολυμπιακάκιας! Και τον κ. Μελισσανίδη τον γνωρίζω. Τον κ. Σαββίδη τον έχω γνωρίσει, δύο φορές που
τον είδα στη Θεσσαλονίκη. Τον κ. Αλαφούζο δεν τον έχω συναντήσει. Αυτοί οι άνθρωποι είναι ευεργέτες του
ποδοσφαίρου, γιατί αν δεν υπήρχαν και εκείνοι δεν ξέρω τι ομάδες θα είχαμε», είπε χαρακτηριστικά ο Σταύρος Ψαρόπουλος.

Ο Σταύρος Ψαρόπουλος, έμπειρος παράγοντας του ποδοσφαίρου, γνώστης των προβλημάτων του και του τρόπου αντιμετώπισής τους, ικανός στη
διοίκηση, θα είναι ο νέος πρόεδρος της ΕΠΟ.
Πέρασαν τέσσερα χρόνια από μια μεγάλη περιπέτεια που είχε ο πρόεδρος
της ΕΠΣ Λέσβου και πολλοί την έχουν ξεχάσει.
Ξημερώματα της 28ης Νοεμβρίου του 2016 ο Σταύρος Ψαρόπουλος
γνώρισε μία από τις πιο δυσάρεστες στιγμές
της ζωής του,
καθώς τον ειδοποίησαν ότι καίγεται το ΙΧ αυτοκίνητό του.
Το αγροτικό ΙΧ
ήταν σταθμευμένο έξω από
το σπίτι του στη
Βαρειά, όταν λίγο μετά τις 4 το πρωί εκδηλώθηκε φωτιά στην καμπίνα του οχήματος. Ευτυχώς για τον ίδιο, ένας γείτονας άκουσε θόρυβο και βγήκε να δει τι συμβαίνει,
ειδοποιώντας τον Σταύρο Ψαρόπουλο, με τη φωτιά να μην παίρνει μεγάλες διαστάσεις και να περιορίζεται στην καμπίνα η οποία καταστράφηκε.
Η Πυροσβεστική έσπευσε έγκαιρα στο σημείο και απέκλεισε τη μηχανική
βλάβη. Και αυτό γιατί το αυτοκίνητο ήταν ακινητοποιημένο από τις 8 το βράδυ έξω από το σπίτι (άρα δεν ήταν ζεστό), ενώ λόγω και της συνεχούς βροχόπτωσης ήταν εξαιρετικά δύσκολο να προκληθεί βραχυκύκλωμα.
Πέραν αυτών όμως, το πίσω τζάμι της καμπίνας ήταν σπασμένο. Και προφανώς δεν έσπασε από τη θερμότητα της φωτιάς…
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ΑΝΑΘΕΜΑ

Ήθελε
Τούμπα,
αλλά ήλθε
τούμπα
Η διοίκηση Γραμμένου
θα μείνει στην ιστορία
για τις πρωτοφανείς παλινωδίες της στο θέμα
της έδρας της Εθνικής ομάδας. Έκρινε ως… βασική προτεραιότητα να
πάρει την Εθνική ομάδα
από το «Καραϊσκάκης»,
για να χτυπηθεί ο Βαγγέλης Μαρινάκης.
Όταν πήρε τη σχετική απόφαση ο τότε Γερμανός
ομοσπονδιακός τεχνικός
Σκίμπε και οι διεθνείς
προφανώς θα περίμεναν
πως υπάρχει αξιόπιστη
εναλλακτική λύση, ώστε
οι εντός έδρας αγώνες
να δίνονται σε ένα άλλο
ποδοσφαιρικό γήπεδο.
Ο Βαγγέλης Γραμμένος
ήθελε να πάει την Εθνική ομάδα στην Τούμπα,
όμως οι οργανωμένοι
του ΠΑΟΚ αντέδρασαν,
λόγω των όσων είχαν
συμβεί τότε με την ΑΕΚ,
μετά την εισβολή του Ιβάν Σαββίδη. Αφού «έφαγε» άκυρο για Τούμπα, ο πρόεδρος της ΕΠΟ μετά την επιθυμία
των παικτών είδε προς
Ηράκλειο και άρχισε ο
σχεδιασμός μεταφοράς
της έδρας στο Παγκρήτιο. Εκεί η ΕΠΟ με την
ΕΠΣ Ηρακλείου και την
Περιφέρεια τα μπέρδεψαν στο κόστος των έργων αποκατάστασης
που χρειαζόταν το γήπεδο και με δεδομένο πως
δεν έπρεπε να ικανοποιηθεί ο υφυπουργός Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης που ήθελε την
Εθνική στην εκλογική
του Περιφέρεια, η ομάδα έμεινε στο άδειο και
«παγωμένο» ΟΑΚΑ, που
αρχικά μετακόμισε ως
προσωρινή λύση.
Στις πλάτες της Εθνικής
ομάδας παίχτηκαν πολύ
άσχημα παιχνίδια που
συνέβαλαν στον κατήφορο χωρίς φρένα του
αντιπροσωπευτικού μας
συγκροτήματος στην
κατάταξη της FIFA.
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ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

top
secret
Έκθεση ιδεών η ολιστική μελέτη…
Τσακωμένα
τα μέλη της
Υγειονομικής
Επιτροπής με
τους λοιμωξιολόγους
Την γκάφα της χρονιάς
έκανε ο Γιώργος Μαυρωτάς που βιάστηκε να
ανακοινώσει τα μέτρα
περιορισμού στις αρχές
της εβδομάδας χωρίς
να περιμένει τις εισηγήσεις των λοιμωξιολόγων και τις αποφάσεις
της Πολιτικής Προστασίας. Το αποτέλεσμα
δεν ήταν καθόλου κολακευτικό για την εικόνα της γενικής γραμματείας Αθλητισμού.
Διότι το μεσημέρι εκδόθηκε δελτίο Τύπου από
τη γγΑ για τις εξαιρέσεις της απόφασης των
αθλητικών δραστηριοτήτων (δηλαδή, για τις
ομάδες της Super
League1 και της
Basket League), όμως
μερικές… ώρες αργότερα και με δεδομένο το
lockdown στη Θεσσαλονίκη, ανακοινώθηκε
από την Πολιτική Προστασία ότι αναστέλλεται και η χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων στις «γκρίζες ζώνες» εκτός από τις διεθνείς διοργανώσεις…
Γι’ αυτό τον λόγο ο Άρης έψαχνε όλη την εβδομάδα να βρει γήπεδο για να παίξει με την
ΑΕΚ, ενώ ο ΠΑΟΚ αγωνίστηκε κανονικά με
την Αϊντχόφεν. Eκτός
αν τα μέλη της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της Γενικής
Γραμματείας Αθλητισμού είναι… τσακωμένα
με την επιτροπή των
λοιμωξιολόγων!

Ο Γεραπετρίτης έβαλε τον Κυριάκο να υπογράψει το συνυποσχετικό με FIFA και UEFA
και οι Ευρωπαίοι του έστειλαν τις «διατριβές» των Φούσεκ και Χούμπελ
Εκείνη η ολιστική μελέτη που βρίσκεται στα χέρια του Μητσοτάκη, του επιτελικού Γεραπετρίτη, του Αυγενάκη και του Βαγγέλη του Γραμμένου, τι έγινε, ρε; Χάθηκε; Ανοίξανε τα παράθυρα για τον κορωνοϊό και
την πήρε το αγέρι; Πάνε δυο βδομάδες που την έφερε ο Λάκοβιτς και την
παρέδωσε χέρι με χέρι σε όλους. Τη μαρινάρουνε και δεν τη βγάζουνε
προς τα έξω; Τώρα, θα πεις, ο πρωθυπουργός έχει ντράβαλα στο κεφάλι
του. Έχει το lockdown, έχει τις ΜΕΘ, έχει τον σεισμό στη Σάμο, έχει και
τον Ερντογάν να βγάζει τα καράβια. Όχι ότι θα καταλάβαινε και πολλά
πράγματα, άπαξ και τη διάβαζε ο Κυριάκος. Του μπάσκετ είναι ο πρωθυπουργός. Είχανε φτιάξει μια ομάδα στη Βουλή με Ανδρέα Λοβέρδο και
τα ρέστα. Ο Γεραπετρίτης, όμως, ο επιτελικός; Όλα τα ξέρει. Όλα τα κατάλαβε με την ολιστική. Γιατί, όμως, την κρατάει στο συρτάρι του ο Γεώργιος; Και φαγώθηκαν όλοι στην πιάτσα να μάθουνε τι συμβαίνει. Σ’ το λέμε εμείς τι συμβαίνει. Τίποτα απολύτως δεν συμβαίνει. Αυτή η ολιστική μελέτη είναι μια έκθεση ιδεών των μαθητών Χέρμπερτ Χούμπελ και Πετρ Φούσεκ. Τίποτα παραπάνω.
Όπως το ακούς. Ούτε καινοτομίες έχει μέσα, ούτε αλλαγές στα εκλογικά συστήματα, ούτε τίποτα άλλο σοβαρό. Διάφορα τεχνικά ζητήματα, σου λέει. Τη συνέταξαν κάτι υπάλληλοι της FIFA και της UEFA, ούτε που την είδανε Τσέφεριν και Κλαρκ που επισκέφτηκαν τον Μητσοτάκη τον Μάρτιο, την υπόγραψαν στο
διαβιβαστικό, κι αυτό ήταν όλο. Όπως το ακούς, μάστορα. Άνθρακες ο θησαυρός, μάπα το καρπούζι. Διαπιστώσεις και κόντρα διαπιστώσεις έχουνε. Διαπίστωσαν,
σου λέει, ότι μπορεί να στήνονται παιχνίδια. Μάλιστα. Σαν να ανακάλυψαν το άγαλμα της Ελευθερίας στην Αμερική. Πρέπει, λέει, να συνεργαστεί η ΕΠΟ, με την
εισαγγελία για να τιμωρούνται οι ομάδες. Πιάσε το αυγό και κούρευτο. Τόσο καιρό είναι εδώ ο Φούσεκ με τον Χούμπελ, ρίζωσαν, τσέπωσα το παραδάκι και
έκαναν διαπιστώσεις. Κι από τη στιγμή που η ολιστικά είναι ολιστικά άχρηστη, γι’ αυτό την κρατάνε στα γραφεία. Άπαξ κι είχε τίποτα παπάδες μέσα, πρώτη μούρη στο Καβούρι θα την έδινε ο επιτελικός για να κάνει το κομμάτι του. Πάνε τζάμπα και οι διαρροές, ότι ο νέος πρόεδρος δεν θα είχε εξουσίες, ότι ο CEO που θα
έπαιρνε η ΕΠΟ θα έκανε κουμάντο και τα ρέστα. Κι ότι οι Εκτελεστικοί θα ήταν μονάχα για να βάζουνε υπογραφές.

Μπερδέματα με τον Φορτούνη
ο Μαρτίνς, πανηγυρίζει
ο Φαν’τ Σιπ
Ο Φορτούνης έχει τα μπερδέματά του με τον Μαρτίνς. Γίνονται αυτά στις ομάδες. Και ποιος πανηγυρίζει γι’ αυτό; Πρώτον, ο Τζόνι Φαν’τ
Σιπ. Δικαιώνεται και καλά ο Τζόνι. Ορίστε, σου λέει, όπως ο Φορτούνης τον ανακάτεψε τον Ολυμπιακό, έτσι ήθελε να κάνει και με την
Εθνική. Άρα έχω δίκαιο που βάζω τον παικταρά τον Μπακσέτα δεκάρι. Και η «Α» όπως και η iapopsi.gr είχαν βγάλει τη μεγάλη είδηση μετά το ματς με το Κόσοβο. Ότι ο Φορτούνης την κοπάνησε από το γήπεδο μονάχος του μόλις τελείωσε το παιχνίδι. Και ρωτήσαμε, τι θα κάνει τώρα ο Φαν’τ Σιπ; Θα τον τιμωρήσει; Θα τον αποκλείσει; Τυχερός ο Ολλανδός. Δεν θα τον καλέσει και καθάρισε. Σου λέει, παροπλισμένος είναι στον Ολυμπιακό κι εγώ θέλω τους παίκτες που παίζουνε. Και θα βάλει τον Λημνιό, που μπαίνει και βγαίνει αλλαγή.

Τέλος οι ξένοι διαιτητές, να φέρνουμε μόνο ξένους VARistes
Πλησιάζουνε και τα ντέρμπι κι ο Άγγλος ο Μαρκ Κλάτενμπεργκ, αυτή η αρχιδιαιτητάρα, θα φέρει ξένους διαιτητές. Έτσι έλεγε. Και η αλήθεια είναι ότι έχει
ρίξει μερικά τηλέφωνα. Άλλο θέλω να σου πω. Όταν έρχεται ένας ξένος διαιτητής, φέρνει μαζί του και τους βοηθούς του και ο τέταρτος, συνήθως, είναι
Έλληνας. Και ο VARistas βέβαια είναι ξενάκι αυτός. Όλη μια παρέα, κολλητοί.
Έρχονται, τα αρπάζουν και μην τον είδατε τον Παναή. Έχουμε να κάνουμε μία
πρόταση. Αντί να φέρουνε ξένους διαιτητές, να φέρνει ο Κλάτυ μόνο ξένους
VARistes. Αφού αυτοί κάνουνε όλο το παιχνίδι. Δεν υπάρχει διαιτητής στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Θέλεις να ματιάσεις έναν; Τον VARista. Και στο φινάλε,
γιατί να πληρώνουμε τζάμπα λεφτά στον διαιτητή. Αφού φτάνει ένας στο VAR.
Φέρε έναν διαιτητή VARista και βάλ’ του από δίπλα τον Γκορτσίλα, τον Μανούχο, τον Ευαγγέλου και τα άλλα παιδιά να εκπαιδευτούν.

19
ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

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

top
secret
Ο… Μπολονιακός
πρέπει να αλλάξει
νοοτροπία, να γίνει
Παναθηναϊκός
Αν ακούς προπονητή να λέει ότι πρέπει ν’ αλλάξουμε νοοτροπία, παράτα τα. Το είπε ο Μπόλονι μετά το ματς με
τον Απόλλωνα. Ότι πρέπει ν’ αλλάξει νοοτροπία η ομάδα.
Δηλαδή; Όταν ήρθε ο Ρουμάνος είπε ότι θέλει νίκες με μισό μηδέν. Αυτό έκανε ο Παναθηναϊκός. Άλλαξε νοοτροπία και κερδίζει 2-0 κιόλας στη Λαμία και 1-0 τον Απόλλωνα. Μια χαρά είναι η νοοτροπία. Να την αλλάξει και
πάλι; Τέλος πάντων, είναι μία παράνοια αυτό με τους προπονητές που πρέπει ν’ αλλάξουν νοοτροπία στους παίκτες. Τι να κάνουν, δηλαδή, οι παίκτες; Να πούνε ότι πάμε
για νίκη κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι; Μέχρι τώρα, ποια
νοοτροπία είχαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού; Ότι πάμε
για να χάσουμε ή να φέρουμε ισοπαλία; Να σ’ το κλείσω.
Καμία νοοτροπία δεν αλλάζει κανένας προπονητής. Ο
τρόπος παιχνιδιού αλλάζει. Η νοοτροπία αλλάζει εκεί γύρω στα 12 χρόνια. Το λένε αυτό οι προπονητές γιατί και
καλά βρήκαν το φάρμακο.

Παρατηρητής
διαιτησίας
ψάχνει τον
Γραμμένο
για τα
μεροκάματα
Ένας παρατηρητής
διαιτησίας, από αυτούς
που φέρονται…
θιγμένοι επειδή ο
Κλάτενμπεργκ ούτε
που ασχολείται μαζί
τους και βγάζει ο ίδιος
συμπέρασμα για το
πώς πήγε ένας
διαιτητής, έψαχνε τον
Γραμμένο για να του
κάνει… παράπονα. Ότι
άπαξ κι ο Κλάτυ τα
κάνει όλα μόνος του,
εμείς τι ρόλο βαράμε.
Εύκολο, όμως, είναι να
βρει κάποιος τον
Βάγγο τον Γραμμένο;
Τον Μητσοτάκη πιο
εύκολα τον βρίσκεις. Ο
εν λόγω παρατηρητής
διαιτησίας έχει κι ένα
θέμα με τα
μεροκάματα.

Πού να εξηγεί ο Μαρτίνς
στον Πεπ για τον Φορτούνη…
Ο Πεπ Γκουαρντιόλα δεν διαβάζει καθημερινά το ρεπορτάζ του
Ολυμπιακού. Αυτό έλειπε. Και στην συνέντευξη Τύπου αναφέρθηκε
στον Φορτούνη. Δεν ήξερε ότι ο Κωνσταντίνος έχει θέματα με
τον Μαρτίνς. Ωστόσο, και μόνη η αναφορά στον Φορτούνη φτάνει
και περισσεύει για να σκεφτούν στον Ολυμπιακό, κι ο Μαρτίνς μαζί,
ότι δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα, να του κάνουνε καψόνια. Κι
άμα ο Πεπ ρωτούσε τον Πέδρο γιατί δεν τον έχει μαζί του, τι θα του
απαντούσε; Ότι είναι τραυματίας;

Δημοσιογράφε, βρες εσύ
γιατί ο Ολυμπιακός δεν σκοράρει
στο πρώτο ημίχρονο
Ο Ολυμπιακός δεν βάζει γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Πάνε δέκα παιχνίδια
τώρα. Μάλιστα. Κι έγινε ολόκληρο θέμα στα ράδια και τα sites. Δεν βάζει
γκολ. Σιγά το νέο, κύριε δημοσιογράφε. Αυτό το λένε οι στατιστικοί, ότι έχει δέκα ματς δίχως γκολ στο πρώτο μέρος. Εσύ τι λες, κύριε δημοσιογράφε; Γιατί δεν βάζει; Αυτό πρέπει να ψάξεις να βρεις. Το γιατί. Άπαξ και
δεν μπορείς, κάνε καμιά άλλη δουλειά. Κι αν δεν μπορείς να το βρεις εσύ,
ρώτα τον Μαρτίνς να σου πει τη γνώμη του. Τι μου το παίζεις πνεύμα
στο μικρόφωνο, ότι δίνεις και γαμώ τις ειδήσεις, για κάτι που το ξέρει όλος
ο κόσμος.
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Το χοντρό καρφί
του Ψαρόπουλου
για τον Γραμμένο
Ότι η ΕΠΟ τα τελευταία χρόνια, επί Βαγγέλη Γραμμένου, έχασε κάθε ίχνος αξιοπιστίας το ξέρουν και οι πέτρες.
Άλλωστε, είναι γνωστό σε όλους ότι για
λίγα πράγματα αποφάσιζε ο Βάγγος. Οι
περισσότερες αποφάσεις έβγαιναν στα
γραφεία της Τούμπας και πήγαιναν «πακέτο» στα γραφεία της Ομοσπονδίας για να
εκτελεστούν από τον Βαγγέλη.
Οπότε δικαίως ο υποψήφιος για να τον
διαδεχθεί πρόεδρος, ο Στ. Ψαρρόπουλος, είπε –σε μια από τις συνεντεύξεις του
ενόψει της βέβαιης εκλογής του– ότι προτεραιότητά του θα είναι η ΕΠΟ να αποκτήσει το παλιό της κύρος….
Τέζα ο Βαγγέλης.

Ποιος
Μπόλονι; Ο
Κλάτενμπεργκ!
Ο Γιάννης Αλαφούζος
μπορεί να έκανε
χοντρή γκάφα με την
απομάκρυνση του
Γιώργου Δώνη. Μπορεί
(αυτός και οι αυλικοί
του) να μην έχει
μυρωδιά από μπάλα,
ωστόσο είναι έξυπνος
και αυτό θα πρέπει να
του πιστωθεί…
Διότι ο Γιάνναρος
έκανε μεγάλη κίνηση
πριν από λίγο καιρό.
Όταν όλος ο κόσμος
τον έβριζε για τον
Τσάβι Ρόκα και τον
μαθητευόμενο Ντάνι
Πογιάτος, αυτός (ο
Αλαφούζος, δηλαδή)
έκανε μια κίνηση
μεγάλου παίκτη…
Συναντήθηκε με τον
Κλάτενμπεργκ…
Ο Παναθηναϊκός
μπορεί να σέρνεται,
αλλά έχει πάρει ήδη
δύο νίκες (με Λαμία
εκτός έδρας και με
Απόλλωνα εντός) και η
διαιτησία ήταν όπως
έπρεπε…

Με 11 επιβεβαιωμένα κρούσματα
στην Τούμπα και το ματς
έγινε κανονικά

Ο Κλάτενμπεργκ
διέσυρε τον Σιδηρόπουλο

Απίθανο το στόρι της διεξαγωγής του αγώνα ΠΑΟΚ-Αϊντχόφεν.
Προφανώς, θα διέφυγε της προσοχής των λοιμωξιολόγων ότι στο ευρωπαϊκό ματς (που η κυβέρνηση επέτρεψε να γίνει) αγωνίστηκε μια ολλανδική ομάδα, η PSV με επιβεβαιωμένα 11 κρούσματα κορωνοϊού.
Και πήγε η Αϊντχόφεν με… απαγορευμένη για τη Θεσσαλονίκη αεροπορική πτήση, άρα ανήκει στην κατηγορία υψηλού κινδύνου διασποράς. Κλασικά… συμπτώματα δηλαδή απαγόρευσης ενός αγώνα, ο οποίος δεν αναβλήθηκε από τις Αρχές για έναν απλό λόγο…
Διότι, αν η Πολιτική Προστασία έλεγε ότι δεν γίνεται το ματς, ο ΠΑΟΚ
έπρεπε να ψάχνει να βρει έδρα είτε εντός της χώρας, είτε εκτός για να γίνει το παιχνίδι (με όλα τα έξοδα και την ταλαιπωρία) όπως ορίζει το πρωτόκολλο της UEFA… Γι’ αυτό ο Χαρδαλιάς έδωσε άδεια στην πτήση της
αποστολής της Αϊντχόφεν να προσγειωθεί στη Θεσσαλονίκη η οποία –κανονικά– δεν δεχόταν πτήσεις… Μάλλον ανακατεύτηκε ο Γεραπετρίτης. Δια
χειρός Δρόσου; Παίζεται…

Το σωστό να λέγεται και να γράφεται.
Δεν μπορεί να συμφωνούν όλοι οι τηλεκριτικοί διαιτησίας για μια φάση και ο διαιτητής που πήρε την απόφαση
να κάνει σαν να μην τρέχει τίποτα…
Στον αγώνα του Βόλου με τη Λάρισα, ο Σιδηρόπουλος
αφήνει τους γηπεδούχους με 9 παίκτες (ελαφρά τη καρδία)
σε μια φάση όπου δεν υπάρχει απευθείας κόκκινη κάρτα,
αλλά μόνο κίτρινη.
Το δυστύχημα για τον Σιδηρόπουλο (που θέλει να λέγεται και κορυφαίος και φωνάζει που έρχονται οι ξένοι διαιτητές να σφυρίζουν τα καλά ματς) είναι ότι πήγε και στο
VAR για να δει την φάση και επέμεινε στην απόφασή του.
Ωρυόταν, όλη την εβδομάδα ο Μπέος για τη «σφαγή»
και τελικά δικαιώθηκε από τον Κλάτενμπεργκ που «άδειασε» με μεγαλοπρέπεια τον… κορυφαίο.
Ας πρόσεχε…
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Ξεσάλωσε το
Σαββιδοτεχνείο
με Φορτούνη,
Μαρτίς
και Φαν’ τ Σιπ
Στο Σαββιδοτεχνείο ξεσάλωσαν με τον
Φορτούνη. Ορίστε, σου λέει. Τώρα δεν
βρίζουνε τον Μαρτίνς και βρίζανε
συνέχεια τον Φαν’τ Σιπ. Στη γωνία τον
περιμένανε τον Φορτούνη. Και μόλις
έγινε ό,τι έγινε στο ημίχρονο του αγώνα
με τον Απόλλωνα, που ο Πορτογάλος
τον έκανε αλλαγή, άρχισε το γαϊτανάκι.
Ότι τρέμουνε ν’ αγγίξουνε τον Μαρτίνς.
Ενώ αυτοί τον Φερέιρα τον είχαν στη
γυμναστική κάθε μέρα. Κι άρχισαν να
του τα χώνουν, μόλις έφυγε. Και τώρα
που το θυμήθηκα. Ούτε ο Μασούρας
παίζει βασικός στον Ολυμπιακό. Γιατί
τον καλεί ο Ολλανδός;

Πονηρός ο Κάκος
Στον Απόλλωνα Σμύρνης, τα έχουν με τον Τάσο Κάκο, ο οποίος
σχολιάζει στην τηλεόραση τις διαιτητικές αποφάσεις, καθώς είπε ότι η διαιτησία στο ματς με τον Παναθηναϊκό ήταν υπέρ της «Ελαφράς Ταξιαρχίας»…
«Ξύπνησε ένα βράδυ και ανακάλυψε διαιτησία υπέρ του Απόλλωνα
Σμύρνης. Κάτι που –όλως τυχαίως– έκανε πριν από συγκεκριμένο αγώνα. Προφανής ο ρόλος του κ. Κάκου, προφανής και ο στόχος του. Να
επηρεάσει τον διαιτητή της συγκεκριμένης αναμέτρησης. Ο κ. Κάκος,
που ανακάλυψε τον Απόλλωνα πριν από το συγκεκριμένο ματς, αλλά
δεν είχε ασχοληθεί ποτέ στο παρελθόν μαζί του. Ο κ. Κάκος, που ήταν άλαλος όταν οι παίκτες του Απόλλωνα σε προηγούμενες αναμετρήσεις
δέχονταν μπουνιές και κλοτσιές από αντιπάλους. Ο κ. Κάκος, που σε
προηγούμενα ματς συμπεριφερόταν λες και ήταν... αόμματος όταν διαιτητικές αποφάσεις υπέρ του Απόλλωνα άλλαζαν με μαγικό τρόπο.
Κάποιος να συμμαζέψει τον τηλεκριτικό διαιτησίας που δημιουργεί εντυπώσεις προκειμένου να ωφεληθούν κάποιοι», έλεγαν χαρακτηριστικά στη Ριζούπολη για το συγκεκριμένο θέμα.
Λεπτομέρεια: Βάσει προγράμματος, την Κυριακή έχει Απόλλωνας-ΠΑΟΚ στη Ριζούπολη…

Χωρίς δίπλωμα στον πάγκο,
αλλά δεν τρέχει τίποτα!
Ελέγχονται από τη Super League του κ. Μπουτσικάρη όσοι κάθονται
στους πάγκους των ομάδων; Ή μπορεί ο οποιοσδήποτε να κάτσει χωρίς να
δίνει λογαριασμό σε κανέναν;
Φυσικά και δεν ρωτάμε τυχαία…
Είναι γνωστό ότι ο Πάμπλο Γκαρσία δεν έχει το απαιτούμενο δίπλωμα προπονητή για να κάθεται στον πάγκο του ΠΑΟΚ.
Εκτός αν του το έστειλε η ΕΠΟ του Γραμμένου στο σπίτι με κάποιον
τρόπο…
Ερωτάται, λοιπόν, η Super League, με τι σόι δίπλωμα κάθεται στον
πάγκο του ΠΑΟΚ ο Ουρουγουανός;
Ξέρουν;

Το παλεύουν
μήνες στην
Super
League2
Από τον περασμένο
Μάρτη έχει να γίνει
παιχνίδι στη Super
League2. Το προηγούμενο πρωτάθλημα…
δεν τέλειωσε και το
νέο δεν έχει αρχίσει.
Παρ’ όλα αυτά, στη
διοργανώτρια Αρχή…
δεν χάνουν την πίστη
τους στον Θεό. Όμως
φαίνεται ότι… δεν
έχουν τον Θεό τους.
Τι έκαναν οι… αθεόφοβοι;
Τη μέρα που ο Κικίλιας
ανακοίνωνε στον Χατζηνικολάου (την Τετάρτη) ότι ο πρωθυπουργός θα προχωρούσε το πρωί της Πέμπτης σε καθολικό
lockdown, έβγαλαν
απόφαση να ξεκινήσει
το πρωτάθλημα το
Σαββατοκύριακο 14
και 15 Νοεμβρίου.
Περίμεναν όμως (όπως
έγραψαν σε ανακοίνωση) την… ΚΥΑ, για να
το οριστικοποιήσουν!
Τραβάνε τα μαλλιά
τους οι ομάδες με τον
πρόεδρο που διάλεξαν…
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Του Νίκου
Σταυροκοπίδη

Υγειονομικές
βόμβες
Το να λέει ο πρόεδρος
της SL2/FL πως…
εγγυάται ότι θα γίνουν
στο πρωτάθλημα τα
ίσια τεστ που γίνονται
στη Super League
εκτός από φαιδρό είναι
και επικίνδυνο. Βέβαια,
τον Λεουτσάκο δεν τον
ενδιαφέρει, όμως ο
Χαρδαλιάς και ο
Τσιόδρας έχουν
ευθύνη για τις
αποφάσεις. Πέραν του
ότι δεν μπορεί να
γίνουν αναξιόπιστοι
χωρίς να έχουν
εγγυήσεις παρά μόνο
τις διαβεβαιώσεις του
Λεωνίδα…
Διότι ή αυτό που έλεγε
ο Λεουτσάκος πριν από
ένα μήνα ισχύει (ότι θα
παρακαλέσει τους
δήμους και τα
νοσοκομεία να κάνουν
τα τεστ που είναι
πανάκριβα και δεν
μπορούν να τα
πληρώσουν οι ομάδες
που δεν έχουν ούτε
λεφτά για να δώσουν
τους μισθούς στους
παίκτες) ή αυτό που
εγγυάται τώρα (ίδια
πρωτόκολλα με τη
Super League), χωρίς
όμως να παρουσιάζει
τον τρόπο με τον οποίο
θα το πετύχει και
κυρίως χωρίς να μας
λέει… ποιος θα
πληρώσει τα rapid test
για τους
ποδοσφαιριστές…
Γι’ αυτό και ο Τσιόδρας
με τον Χαρδαλιά
έγραψαν στα
παλιότερα των
υποδημάτων τους τις…
εγγυήσεις του
Λεουτσάκου κι
αποφάσισαν να μη
γίνει κανένα ματς στις
δύο κατηγορίες…

πό τις μαγκιές
ότι δεν ξεκινάνε τα πρωταθλήματα αν δεν
ικανοποιεί τις ομάδες η
πρόταση της ΕΡΤ για τα τηλεοπτικά, στο… παρακαλετό
να μην επιβληθεί lockdown
στη Super League2 και στη
Footbal League μια… κωλοτούμπα δρόμος για τον Λεωνίδα Λεουτσάκο.
Φυσικά, το πρόβλημα δεν είναι
του Λεουτσάκου που το παίζει
πρόεδρος, αλλά των ομάδων που
τον ψήφισαν, με αποτέλεσμα εδώ
και οκτώ μήνες να μην έχει γίνει
κανένα επίσημο παιχνίδι στις δυο
κατηγορίες.
Για να αντιληφθεί κανείς το μέγεθος της διοικητικής του ανυπαρξίας, αρκεί να υπολογίζει πως ενώ
έχουν διακοπεί από τον περασμένο Μάρτη τα πρωταθλήματα της
Super League2 και της Football
League, ξεκίνησε τόσο η Γ΄ Εθνική, όσο και τα… τοπικά ερασιτεχνικά πρωταθλήματα των Ενώσεων,
ακόμη και σε επίπεδο Ακαδημιών…
Αλλά αυτά παθαίνει κανείς όταν το παίζει… σκληρός διαπραγματευτής στις πλάτες των ομάδων
και ζητά εξωφρενικά ποσά από την
ΕΡΤ σε περιόδους κρίσεων και λιτότητας, που κλείνουν μαγαζιά και
επιχειρήσεις και κάποιοι πιστεύουν
ότι μπορεί να αρμέγουν την «ιερή
αγελάδα» του κράτους.
Ο… σκληρός Λεουτσάκος δεν
δεχόταν τόσο καιρό να ξεκινήσουν
τα πρωταθλήματα στη Super
League2 και στη Football League,
γιατί ζητούσε 7 εκατ. ευρώ από
την ΕΡΤ. Ήταν… λίγα τα 3,5 εκατ.
ευρώ που έδινε η κρατική τηλεόραση και δεν το ξεκίναγε το πρωτάθλημα. Ο Λεουτσάκος, με την
απειρία του, έφτασε στο σημείο να
πιστεύει ότι θα μπορούσε να διεκδικήσει… ποσοστό από τις στοιχηματικές εταιρείες, όταν κάτι τέτοιο
είναι αμφίβολο κατά πόσο μπορεί
να γίνει με τη Super League…

Α

Λεωνίδα,
σιγά το
καλτσόν...

Έλεγε πριν από λίγο καιρό: «Δεν
νοείται οι στοιχηματικές εταιρείες
να βγάζουν κέρδη εκμεταλλευόμενες τα μέλη μας χωρίς αυτά να έχουν ούτε ένα έσοδο. Είναι κομβικής σημασίας, η θεσμοθέτηση ποσοστού από το στοίχημα και για μας
και για τη Σούπερ Λιγκ 1. Από εκεί
και πέρα, όπως έγινε και με τη Σούπερ Λιγκ 1 και βρέθηκε λύση με τη
NOVA, θεωρώ πως μπορεί να συμβεί το ίδιο, τουλάχιστον για τη Σούπερ Λιγκ 2.
»Βρισκόμαστε σε κάποιες πρώτες επαφές. Ενα ποσό της τάξεως
των 4-5 εκατ. ευρώ πιστεύω είναι

λογικό και θα δώσει μια σημαντική
“ανάσα” στις 12 ομάδες. Ευελπιστούμε στη βοήθεια του υφυπουργού, ώστε να κινητοποιηθεί και η
ΕΡΤ και να συνάψουν τηλεοπτικό
συμβόλαιο και οι δύο κατηγορίες».
Κι ενώ οι… σκληρές διαπραγματεύσεις του Λεουτσάκου συνεχίζονται, τα πρωταθλήματα δεν
ξεκινούσαν και οι ομάδες έβαζαν
όλο και πιο βαθιά το χέρι στην
τσέπη…
Μέχρι που ήρθε η απόφαση της
κυβέρνησης για αναστολή κάθε αθλητικής δραστηριότητας και τώρα... τρέχει δεν φτάνει!

Εκεί που το έπαιζε… σκληρός
και περίμενε την ΕΡΤ να πέσει στα
πόδια του, άρχισε να παρακαλάει
τον Χαρδαλιά να μη συμπεριληφθεί το πρωτάθλημα της Super
League2 στις αποφάσεις περί αναστολής των ομαδικών αθλημάτων, ισχυριζόμενος ότι τα υγειονομικά πρωτόκολλα της κατηγορίας είναι ίδια με αυτά της Super
League…
Μάλλον ξέχασε κι ο ίδιος ότι
πριν από ένα μήνα ζητούσε... από
τους δήμους και τα δημόσια νοσοκομεία να κάνουν τα τεστ όσο θα
διαρκεί η αγωνιστική σεζόν και από την AEGEAN να αναλάβει χορηγία για τις… δωρεάν μετακινήσεις των ομάδων.
«Πιστεύω πως θα υπάρξει βοήθεια και για το κόστος των τεστ κορωνοϊού αλλά και για τις μετακινήσεις όπου αυτές χρειάζονται αεροπλάνο. Με την AEGEAN για παράδειγμα, μπορεί να υπάρξει η συμβολή της με τη μορφή χορηγίας. Για τα
τεστ, σε συνεργασία με τους δήμους αλλά και με δημόσια νοσοκομεία, οι ομάδες μπορούν να εξυπηρετηθούν κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου», έλεγε τότε
ο Λεουτσάκος και σήμερα διαβεβαιώνει την κυβέρνηση ότι στη
Super League2 ισχύουν τα ίδια
πρωτόκολλα με τη Super League.
Προφανώς θεωρεί ότι μπορεί
να «δουλεύει» τον Τσιόδρα, τον
Χαρδαλιά και την ελληνική κοινωνία, όπως παραμυθιάζει τις ομάδες τις Super League2 και της
Football League…
Οι τραγικοί χειρισμοί του προέδρου της SL2/ Football League οδηγούν σε αδιέξοδο τις ομάδες
των δύο κατηγοριών και το μόνο
σίγουρο είναι πως τα όσα λέει και
όσα κάνει ο Λεουτσάκος θα μπορούσαν να γίνουν πράξη μόνο στις
καλοκαιρινές επιθεωρήσεις του
Μάρκου Σεφερλή στο «Δελφινάριο».
Ο Λεουτσάκος δεν έχει καταλάβει ότι είναι πλέον ένας πρόεδρος χωρίς ομάδες και πρωταθλήματα.
Όταν είχε την ευκαιρία να πατήσει πόδι ώστε να θεσμοθετηθούν
μόνο δύο επαγγελματικές κατηγορίες, η SL1 και SL2 σε δύο ομίλους, έβαλε το θέμα σε ψηφοφορία, ξέροντας ότι δεν θα περάσει.
Ας κάνει τώρα μια ψηφοφορία να
του πουν πού θα βρει λεφτά…
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Βλέπει προς Ανατολική Αττική ο Πέτσας
Έχει πυκνώσει τις εμφανίσεις του στην Ανατολική Αττική ο Στέλιος Πέτσας. Ο κυβερνητικός
εκπρόσωπος, ως φαίνεται, στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση θα είναι υποψήφιος στην εν
λόγω περιφέρεια και γι’ αυτό τον λόγο προετοιμάζεται. Πάντως, για να πούμε και του στραβού
το δίκιο, τα πράγματα δεν είναι και τόσο εύκολα για τον κ. Πέτσα στην Ανατολική Αττική. Διότι εκεί έχουν ισχυρές ρίζες ο Μάκης Βορίδης, η Γεωργία Μαρτίνου (της γνωστής εφοπλιστικής οικογένειας), αλλά και ο Βασίλης Οικονόμου. Εκεί επίσης εκλέγεται για πολλές τετραετίες ο Γιώργος Βλάχος.

Η Αχτσιόγλου έχει άγχος και το δείχνει
Από τότε που η ωραία Έφη ανέλαβε τον τομέα Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ έχει άγχος.
Και το δείχνει κιόλας. Έτσι, λοιπόν, λίγη ώρα μετά τις ανακοινώσεις του Χρήστου
Σταϊκούρα για το μίνι lock down, έσπευσε να εκδώσει μία ανακοίνωση, η οποία με
μία πρώτη ματιά δείχνει ότι είχε γραφτεί πριν γίνουν γνωστές οι αποφάσεις της
κυβέρνησης για την ενίσχυση επιχειρήσεων και εργαζομένων. Δεν μπορεί διαφορετικά να εξηγηθεί το
γεγονός ότι η Έφη Αχτσιόγλου, η οποία στο
σύντομο πέρασμά της από την πολιτική έχει διακριθεί μεταξύ των άλλων και για το ότι εμφανίζεται ιδιαίτερα προσεκτική και διαβασμένη
στις τοποθετήσεις της, υπέπεσε σε τέτοια γκάφα.
Έτσι, ισχυρίστηκε ότι η
κυβέρνηση αφήνει στο
έλεος του Θεού τους ελεύθερους επαγγελματίες, ενώ η αλήθεια είναι
ότι στις εξαγγελίες Σταϊκούρα αναφέρεται η
στήριξη των ελεύθερων
επαγγελματιών χωρίς
πολλές προϋποθέσεις.

Κάποιος να του υπενθυμίσει
Όσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία εξακολουθούν να προηγούνται, τόσο τρελαίνεται ο Ευάγγελος Αντώναρος, ο οποίος κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει τον ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, προ ολίγων ημερών έγραψε στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης: «Μακράν η πιο ανίκανη κυβέρνηση από την μεταπολίτευση με τον πιο ανεπαρκή πρωθυπουργό». Προφανώς ξέχασαν
να του υπενθυμίσουν ότι ο ίδιος υπηρέτησε μία κυβέρνηση που
παρέδωσε μία χρεοκοπημένη χώρα. Κι εν συνεχεία υποστήριξε
με νύχια και δόντια τον βασικό αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας, τον ΣΥΡΙΖΑ. Μιλάμε για τον άκρον άωτο της ξευτίλας.

Δύο ελικόπτερα
για ελέγχους
Αν μη τι άλλο, αυτή την κυβέρνηση δείχνει εξαιρετικά αντανακλαστικά στις καταστροφές. Το είδαμε και
με τον σεισμό που έπληξε τη Σάμο. Εκτός όλων των
άλλων, λίγα λεπτά
μετά το κούνημα που
νιώσαμε και στην Αθήνα, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος έδωσε εντολή σε δύο
στρατιωτικά ελικόπτερα να απογειωθούν πάραυτα και να
πραγματοποιήσουν
εναέρια περιπολία
πάνω σε νησιά, ώστε να διαπιστωθούν τυχόν ζημιές.
Τα δύο ελικόπτερα (Σούπερ Πούμα) απογειώθηκαν
αμέσως και πέταξαν πάνω από δεκάδες νησιά (Σάμο,
Ικαρία, Χίο, Ψαρά, Σαμιοπούλα κτλ.) και κατέγραψαν τις πρώτες ζημιές σε μνημεία, μουσεία και εκκλησία σε Σάμο, Ικαρία και Χίο.

Τηλεφωνική
επικοινωνία
για τις βίζες
Τις τελευταίες ημέρες συνεργάτες του Νίκου Δένδια θυμήθηκαν μία απ’ ευθείας συνομιλία που είχε ο
νυν υπουργός Εξωτερικών με τον Τζο Μπάιντεν.
Το 2009 ο Δένδιας ήταν υπουργός Δικαιοσύνης και
ο Μπάιντεν αντιπρόεδρος του Μπαράκ Ομπάμα. Οι
δυο τους είχαν συνομιλήσει για να διευθετηθεί το
ζήτημα με τις βίζες. Με την επικοινωνία των δύο ανδρών άνοιξε ο δρόμος, ώστε από το 2010 να επισκέπτονται οι Έλληνες τις Ηνωμένες Πολιτείες για τουρισμό ή επαγγελματικές επαφές χωρίς προξενική θεώρηση (Visa Waiver Program).
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Η χρονοκαθυστέρηση του Μπαλάφα
Τελικά στον ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορείς να πεις ότι το έχουν με τα κοινωνικά. Έτσι, μετά τον Καρανίκα που ευχήθηκε χρόνια πολλά σε πεθαμένο, τώρα ήταν η σειρά του Γιάννη Μπαλάφα να
προκαλέσει ατελείωτο γέλιο στους χρήστες των social media. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ανέβασε στο Τwitter μια ανάρτηση για να τιμήσει την ημέρα γέννησης του Μαχάτμα Γκάντι.
Μόνο που την ανέβασε στις 2 Νοεμβρίου, ενώ η ημέρα γενεθλίων του αείμνηστου ήταν η 2α
Οκτωβρίου. Μάλιστα, ο κ. Μπαλάφας το γνώριζε, αλλά φαίνεται ότι λειτουργεί με χρονοκαθυστέρηση. Έγραψε, λοιπόν, ο Μπαλάφας: «2η Οκτωβρίου, γενέθλια ημέρα του Μαχάτμα
Γκάντι έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα της Μη Βίας. Ας θυμηθούμε τον μεγάλο Ινδό: “Η μη βία
είναι η μεγαλύτερη δύναμη με την οποία έχει προικισθεί η ανθρωπότητα”. Τραγικά επίκαιρο στις μέρες μας…». Του έγραψαν πολλά από κάτω οι χρήστες του Τwitter, ενώ μία από αυτές ήταν σε
πιο προσωπικό ύφος: «Με χρονοκαθυστέρηση μηνός δουλεύεις μπάρμπα-Γιάννη.... άει πάενε
παραπέρα..... που θυμήθηκες στα στερνά και τον Γκάντι.....»

Η αντιπολίτευση του τσιμέντου
Επειδή ακούω πολλά για το τσιμέντωμα της Ακρόπολης,
είπα να γράψω
δύο-τρία πραγματάκια, καθώς έχω
ανεβεί αρκετές φορές στον Ιερό Βράχο. Από το 1978 είχαν τοποθετηθεί
διάδρομοι με σκυρόδεμα. Τότε η Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως είχε
στρώσει από τα
Προπύλαια μέχρι
τον Παρθενώνα,
και πιο πέρα, έναν
σωτήριο διάδρομο με τσιμέντο, καθώς γλίτωσαν χιλιάδες επισκέπτες από τραυματισμό λόγω ολισθηρότητας. Ειδικά επιστρωμένες (με τσιμέντο πάντοτε) διαδρομές
δημιουργήθηκαν το 2004, οπότε και λόγω του αναβατορίου έπρεπε να βρεθεί τρόπος σωστής μετακίνησης των ΑμεΑ. Αλλά και το 2010, είχε χρησιμοποιηθεί τσιμέντο
και στον διάδρομο προς το αναβατόριο των ΑμεΑ. Και βέβαια να πούμε ότι τσιμέντο
έχει χρησιμοποιηθεί και στους διαδρόμους σε Μυκήνες, Δελφούς, Κνωσό, και σε
πολλούς άλλους αρχαιολογικούς χώρους.

Επιστολή από τα ταχυφαγεία στον πρωθυπουργό
Πριν ληφθεί η απόφαση για το κλείσιμο της εστίασης, οι μεγάλοι παίκτες των ταχυφαγείων απέστειλαν επιστολή στον πρωθυπουργό, όπου ζητούσαν να προωθηθεί νομοθετική παρέμβαση για μείωση ενοικίων στο 40% για όλες τις επιχειρήσεις και μείωση του ΦΠΑ στην
εστίαση. Δεν έχω μάθει εάν τους απάντησαν από το Μαξίμου, αλλά το
σίγουρο είναι ότι το θέμα το έχει πάρει πολύ ζεστά ο αρμόδιος υπουργός Άδωνις Γεωργιάδης (φωτ.). Η επιστολή στον πρωθυπουργό εστάλη από την Ελληνική Ένωση Επιχειρήσεων Οργανωμένης Εστίασης (ΕΠΟΕΣ) και μεταξύ άλλων δέσποζαν οι υπογραφές
των Goody’s , Everest, Γρηγόρης, KFC, Carpo και Friday’s.

Εννιά αντίπαλοι για
τη Διαμαντοπούλου
στον ΟΟΣΑ
Πολύ δύσκολη κρίνεται η αποστολή της Άννας Διαμαντοπούλου για να εκλεγεί στη γενική γραμματεία
του ΟΟΣΑ. Και αυτό διότι εκτός των υποψηφίων από
ΗΠΑ, Καναδά και Αυστραλία, υπάρχουν και επτά υποψήφιοι από την Ευρώπη. Συνολικά οι 10
υποψήφιοι είναι οι ακόλουθοι: Ματίας Κόρμαν
(Αυστραλία), Άννα Διαμαντοπούλου (Ελλάδα),
Βλαντιμίρ Ντλουχόι
(Τσεχία), Φιλίπ Χίλντεμπραντ (Ελβετία), Κέρσι Καγιουλάιντ (Εσθονία), Ούρλικ Βέστεργκραντ Κούντσεν (Δανία), Μιχαήλ Κούρτικα
(Πολωνία), Κρίστοφερ
Λίντελ (ΗΠΑ), Σεσίλια
Μάλστρομ (Σουηδία )
και Ουίλιαμ Μορνό (Καναδάς).
Πλέον οι υποψήφιοι αναμένουν τον πρόεδρο
της Επιτροπής Επιλογής, πρέσβη Κρίστοφερ
Σάροκ, μόνιμο αντιπρόσωπο του Ηνωμένου
Βασιλείου και πρύτανη
του Συμβουλίου του ΟΟΣΑ, να καλέσει όλους
τους υποψήφιους για
συνέντευξη από τις χώρες-μέλη στις συνόδους
των επικεφαλής των αντιπροσωπειών.
Μετά τις συνεντεύξεις,
ο πρόεδρος θα έχει εμπιστευτικές διαβουλεύσεις με τις επιμέρους
χώρες-μέλη για να περιοριστεί ο αριθμός των υποψηφιοτήτων, και τελικά να βρεθεί εκείνη για την οποία θα υπάρξει συναίνεση να ηγηθεί του ΟΟΣΑ.
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ΣΥΡΙΖΑ

Μία ερώτηση
υπόγειων
διαδρομών
• Η θύελλα Καλογρίτσα για τις τηλεοπτικές άδειες και η ενοποίηση της Πύρου-Πατρών από την Ε.Ε. στρίμωξαν τον Τσίπρα,
που με την ερώτησή του για τις αστικές συγκοινωνίες προσπαθεί να μειώσει την επικοινωνιακή κατακραυγή για τον ΣΥΡΙΖΑ
Είναι γνωστό τοις πάσι ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
συνεργάστηκε με πολλούς από την «καραμανλική» πτέρυγα της Ν.Δ.
Αρκετοί μάλιστα πιστεύουν ότι η συνεργασία αυτή ξεκίνησε από την εποχή του πρώτου μνημονίου τον Μάιο του 2010, όταν με δειλά βήματα ξεκίνησαν να καταλαμβάνουν την πλατεία Συντάγματος οι αγανακτισμένοι.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Μ

άλιστα, πολλοί ισχυρίζονται ότι
η συνεργασία
αυτή είχε ξεκινήσει ακόμη και
την εποχή που η Νέα Δημοκρατία έδινε μάχη το 2012 για να επανέλθει στην εξουσία.
Κι όπως ισχυρίζονται, η συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ με τους
«καραμανλικούς» έφερε και τον
Προκόπη Παυλόπουλο στην
Προεδρία της Δημοκρατίας.
Στα στερνά της κυβέρνησης
Τσίπρα, ο πρώην πρωθυπουργός για να προσελκύσει και «παπανδρεϊκές» ψήφους επιτέθηκε
με σφοδρότητα στον Κώστα Καραμανλή, χρεώνοντάς του αποκλειστικά τη χρεοκοπία της χώρας, κάτι που ισχυριζόταν το ΠΑΣΟΚ και το υποστηρίζει και τώρα
το ΚΙΝΑΛ.
Ουκ ολίγες φορές έχει γραφτεί
ότι το συναισθηματικό δέσιμο

που υπήρχε με την «καραμανλική» πτέρυγα εντός της Ν.Δ. έχει
διαρραγεί.
Κάτι που είναι πολύ λογικό,
καθώς ουκ ολίγες φορές τα ΜΜΕ
που ελέγχονται από την Κουμουνδούρου χρησιμοποιούν πομπώδεις εκφράσεις και πηχυαίους τίτλους με… αποκαλυπτικά
ρεπορτάζ, ότι οι «καραμανλικοί»
είναι πυρ και μανία με την κυβέρνηση Μητσοτάκη και προσωπικά με τον πρωθυπουργό, επειδή
χρησιμοποιεί πρόσωπα από την
κεντροαριστερά, τα οποία είχαν
αξιοποιηθεί τόσο από τις κυβερνήσεις Κώστα Σημίτη, όσο και
από αυτήν του Γιώργου Παπανδρέου.
Το εντυπωσιακό είναι ότι κάποια στελέχη που είχε δίπλα του
ο Κώστας Καραμανλής από το
2004-2009, όπως ο πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος Ευάγγελος Αντώναρος κάνουν ό,τι
μπορούν για να βάλουν τρικλοποδιές στην κυβέρνηση.
Ο πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος σε καθημερινή βάση
επιτίθεται με ανοίκειους χαρακτηρισμούς κατά της κυβέρνησης
και του ίδιου του πρωθυπουργού,
κάνοντας λόγο για ανικανότητα.
Χαρακτηριστική είναι μία ανάρτησή του που αλιεύσαμε από το
διαδίκτυο:
«Το επαναλαμβάνω για να το εμπεδώσουμε όλοι. Αυτή είναι η ουσία! Μια ανίκανη σπαγκοραμμένη
κυβέρνηση με έναν αυτάρεσκο ιδεοληπτικό πρωθυπουργό που πάει από
τη μια πατάτα στην άλλη!»
Ακόμη και οι βουλευτές του
ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι τόσο σκληροί.

Η ερώτηση Τσίπρα
και η πλάτη Αντώναρου
Ο Ευάγγελος Αντώναρος και
άλλα τέκνα του «καραμανλισμού»,
που… διέπρεψαν την πενταετία
2004-2009, έχουν συνταχθεί πίσω από τον Αλέξη Τσίπρα. Κάποιοι, αφού πέρασαν από τους
ΑΝΕΛ, μετέχουν επίσημα στον
ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.
Οι άλλοι υπό τον Αντώναρο κάνουν τη βρώμικη δουλειά. Το εντυπωσιακό είναι ότι ο Κώστας
Καραμανλής εξακολουθεί και
μένει σιωπηλός. Δεν βγαίνει να
πει ότι «αυτοί που χρησιμοποιούν
το όνομά μου δεν τους επιτρέπω ούτε
να περάσουν από τη Ραφήνα». Τόσο
απλά.
Τώρα ο κ. Τσίπρας και η νομενκλατούρα της Κουμουνδούρου έχουν βάλει μπρος το σχέδιο
με το να προκαλέσουν έριδες στο
εσωτερικό της Ν.Δ. Η κατάθεση
της ερώτησης του κ. Τσίπρα
προς τον πρωθυπουργό για την
κατάσταση στα μέσα μαζικής μεταφοράς έχει διττό στόχο. Αφενός μεν να στηρίξει τον Κώστα
Καραμανλή, τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, καθώς ο
πρωθυπουργός είναι υποχρεωμένος να τον υποστηρίξει, όπως
έκανε και με την πρόταση μομφής στον Σταϊκούρα. Αφετέρου
δε, να μεταφέρει τις πραγματικές
ευθύνες του Καραμανλή προς το
επιτελικό κράτος και το Μαξίμου.
Όλοι έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι για τον συνωστισμό στα μέσα μαζικής μεταφοράς
το καλοκαίρι φέρει ακέραια την
ευθύνη ο κ. Καραμανλής, ο οποίος δεν τα υπολόγισε σωστά
και επέτρεψε οι άδειες στους ο-

δηγούς και το τεχνικό προσωπικό των ΣΤΑΣΥ και ΟΣΣΥ να δοθούν λες και ήταν ένα οποιοδήποτε καλοκαίρι και όχι ότι βρισκόμαστε εν μέσω πανδημίας. Οι
αστοχίες του κ. Καραμανλή
διορθώθηκαν σε μεγάλο βαθμό
τον Σεπτέμβριο, με παρέμβαση
του Μαξίμου. Κι όμως, η ερώτηση του κ. Τσίπρα υπεβλήθη τώρα
στον πρωθυπουργό, και όχι τον
Σεπτέμβριο που θα είχε λογική
και θα είχε συμβάλει στο να διορθωθεί η αστοχία.
Τώρα, όμως, που κατέθεσε την
ερώτηση ο Αλέξης Τσίπρας δεν
στοχεύει στη βελτίωση των συγκοινωνιών, όπως θα σκεφτόταν
κάθε λογικός άνθρωπος. Εξάλλου, αυτό δεν βολεύει τα πολιτικά
του σχέδια.
Είναι για να καλύψει τα δικά
του πεπραγμένα. Ας μην ξεχνάμε
ότι προ ημερών η Ε.Ε. αποδέχθηκε την ενοποίηση του έργου
Πατρών-Πύργου, ενώ επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ο Σπίρτζης είχε
προχωρήσει σε κατάτμηση του
έργου για να το κερδίσει τους διαγωνισμούς ο Καλογρίτσας. Ας
μη λησμονούμε ότι προχθές Πέμπτη ο Καλογρίτσας παρέδωσε
και νέα στοιχεία για τις σχέσεις
του με τους τότε ένοικους του Μαξίμου για τον διαγωνισμό των τηλεοπτικών σταθμών και τις αβάντες που είχε για τις υπόλοιπες
δουλειές. Ο κ. Καραμανλής προ
ημερών επανέφερε το θέμα του
έργου Πατρών-Πύργου στην επικαιρότητα και ξαφνικά ο κ. Τσίπρας θυμήθηκε τα μέσα μαζικής
μεταφοράς.
Και μέσω της ερώτησής του ο
αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης εξακολουθεί να ψεύδεται. Διότι τονίζει ότι «ακυρώθηκε
ο διαγωνισμός του ΣΥΡΙΖΑ για 750
νέα λεωφορεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη», ρωτώντας τον πρωθυπουργό εάν θα επαναπροκηρυχθεί ο διαγωνισμός. Όμως απο-

κρύβει ότι ο διαγωνισμός ακυρώθηκε από το ελεγκτικό συνέδριο, καθώς ήταν στο πόδι και είχε οσμή σκανδάλου, και όχι από
την κυβέρνηση.
Φυσικά ο κ. Καραμανλής δεν
έκανε απολύτως τίποτα για να
προχωρήσει σε νέα κήρυξη του
διαγωνισμού. Και δεν είναι λίγοι
αυτοί που ισχυρίζονται ότι η ερώτηση είναι πρόσκληση μίας ιδιότυπης ομερτά. «Σταματάς να μιλάς για την Πατρών-Πύργου και ρίχνω τις ευθύνες για τα λεωφορεία
στο Μαξίμου».
Την ίδια ώρα οι κεντροδεξιοί
φίλοι του κ. Τσίπρα (Αντώναρος και σία) ξεκίνησαν τις επιθέσεις. Όχι κατά του κ. Καραμανλή, όπως θα περίμενε ο καθένας
για την αστοχία του, αλλά κατά
του επιτελικού κράτους και του
Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Εξάλλου,
ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη αποτελεί το κόκκινο πανί για
τον ΣΥΡΙΖΑ, περισσότερο από
ό,τι ο Μητσοτάκης. Και άδραξε
την ευκαιρία ο Αντώναρος. Και
για να στηρίξει τον Καραμανλή
και για να ικανοποιήσει τον ΣΥΡΙΖΑ. Έγραψε μεταξύ άλλων ο Αντώναρος: «Αυτός είναι ο άχρηστος υπουργός που ευθύνεται για το
Ολικό Λοκντάουν στην Ελλάδα! Δεν
υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι φτάσαμε στην απόφαση του Κυριάκου
Μητσοτάκη για ολικό λοκντάουν, επειδή ένας υπουργός δεν έκανε σωστά τη δουλειά του! Και είναι ο αποκλειστικός υπεύθυνος αυτής της
κατάστασης. Έχει όνομα και λέγεται... υπουργός Προστασίας του Πολίτη και τον λένε Χρυσοχοΐδη! Αν έκοβε πρόστιμα η αστυνομία από τη
μια άκρη της χώρας μέχρι το Σύνταγμα και την Ομόνοια, δεν θα
φτάναμε σε αυτό το χάλι... Μπορεί
στην Αμερική ο Τραμπ να έκανε τα
δικά του, αλλά η Ελλάδα δεν είναι
αμέρικα Μιχάλη... Παραιτήσου για
να διευκολύνεις τον πρωθυπουργό...».
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• Σκληρό ροκ από τη Φώφη Γεννηματά
για τις αστοχίες της κυβέρνησης στο θέμα
της πανδημίας, αλλά και για τα κενά που
άφησε πίσω του ο ΣΥΡΙΖΑ

Φάρμακο
το lock down
για το ΚΙΝΑΛ
Ως μάννα εξ ουρανού
μπορεί να εκληφθεί για
το ΚΙΝΑΛ το νέο ολικό
lock down που ανακοίνωσε η κυβέρνηση τουλάχιστον μέχρι το τέλος του
Νοεμβρίου.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

K

ι αυτό διότι στη Χαριλάου Τρικούπη θα
ξεφύγουν από την εσωστρέφεια των τελευταίων ημερών και
από το ότι οι περισσότεροι ασχολούνται με τις υποψηφιότητες για
τις εσωκομματικές εκλογές του
2021.
Στο ΚΙΝΑΛ θεωρούν ότι μπορεί να εκμεταλλευτούν αυτό το
διάστημα να ασκήσουν σκληρή
κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, να υποβάλουν τις προτάσεις τους για ένα σωρό ζητήματα
που αναδύονται από το νέο κλείσιμο της οικονομίας, λίγο πριν από τις εορτές Χριστουγέννων και
Πρωτοχρονιάς.
Όπως αναφέρουν και στελέχη
του κόμματος, «πλέον όλοι στο ΚΙΝΑΛ έχουν εξοικειωθεί με τις τηλεδιασκέψεις, οπότε δεν θα επηρεαστεί σε τίποτα η λειτουργία του κόμματος».
Βέβαια, όπως εξηγούν, ναι μεν
θα σταθούν αρωγοί στην προσπάθεια για να αντιμετωπιστεί το
δεύτερο κύμα της πανδημίας, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα
χαριστούν στην κυβέρνηση, η οποία αρκέστηκε στην πρώτη επιτυχημένη περίοδο αντιμετώπισης
της πανδημίας και δεν «έτρεξε»
για να οχυρώσει τη χώρα, παρά
το γεγονός ότι γνώριζε πως το

δεύτερο κύμα και θα έρθει και θα
είναι πιο ισχυρό.
Ακόμη και η δήλωση της Φώφης Γεννηματά μετά την επίσημη ανακοίνωση του κλεισίματος
της οικονομίας ήταν ενδεικτική
για το πώς θα κινηθεί το ΚΙΝΑΛ
το επόμενο διάστημα:
«Ξεκινήσαμε από πολύ καλύτερη αφετηρία σε σχέση με τις άλλες
ευρωπαϊκές χώρες. Με ευθύνη της
κυβέρνησης, μπαίνουμε σε αυτήν τη
δοκιμασία. Ο μεγάλος μας αντίπαλος είναι ο κορωνοϊός. Αλλά είναι η
κυβέρνηση, που με τις αστοχίες και
τις παλινωδίες της, του άνοιξε ξανά
την πόρτα. Κάθε φορά που η κυβέρνηση ανατρέπει η ίδια τους αποτυχημένους (αυτο)σχεδιασμούς της,
βγαίνει ο Πρωθυπουργός να το καλύψει, χρησιμοποιώντας ως ασπίδα
τους επιστήμονες. Από το “βλέποντας και κάνοντας”, πήγαμε στο “δεν
ξέρουμε πια τι μας ξημερώνει”».
Η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ στοχοποίησε και τον ίδιο τον πρωθυπουργό, αποδίδοντάς του ευ-

θύνες για τη χαλαρότητα και τον
εφησυχασμό που σηματοδότησε
το άνευ όρων άνοιγμα των συνόρων.
Επίσης, η κα Γεννηματά άδραξε την ευκαιρία για να ασκήσει κριτική για το ΕΣΥ, όπου ισχυρίζεται ότι η κυβέρνηση επέδειξε ανικανότητα για τη στελέχωση και εξοπλισμού του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
Για τον συνωστισμό στα μέσα
μαζικής μεταφοράς και στα σχολεία.
Η κα Γεννηματά επανέλαβε εκ
νέου ότι για να αντιμετωπιστεί η
πανδημία χρειάζεται ενίσχυση
του ΕΣΥ και γενναία στήριξη
των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων:
«Το μέλλον δεν μπορεί να οικοδομηθεί σε ερείπια. Γιατί η αλυσίδα
της οικονομίας κάνει την καραντίνα του ενός, ανεργία και λουκέτο για
τον άλλο. Χρειάζεται σχέδιο και όχι
άλλα ημίμετρα, καθυστερημένα».

Στο στόχαστρο
και ο ΣΥΡΙΖΑ
Θεωρητικά χθες θα συζητείτο στη
Βουλή η ερώτηση του Αλέξη
Τσίπρα προς τον πρωθυπουργό
για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, αλλά λόγω του κλεισίματος
της οικονομίας και των νέων
συνθηκών το Μαξίμου απάντησε
αρνητικά. Πάντως το ΚΙΝΑΛ αποφάσισε να παρέμβει και να
«στολίσει» και τους δύο μονομάχους.
Κατ’ αρχάς, το ΚΙΝΑΛ ασχολήθηκε με το έργο του ΣΥΡΙΖΑ
ως κυβέρνηση στις αστικές συγκοινωνίες. Και κατηγορούν τον
ΣΥΡΙΖΑ ότι τις απαξίωσε πλήρως, καθώς μείωσαν τα έσοδα, ενώ επί πέντε χρόνια δεν έγινε καμία αγορά νέων οχημάτων, ούτε
καμία πρόσληψη ειδικευμένου
προσωπικού.
Κι όπως λένε στη Χαριλάου
Τρικούπη, «τα λεωφορεία και τα
τρόλεϊ που λειτουργούσαν ήταν
1.000 περίπου, το 50% των όσων

Παρακολουθούν τις κινήσεις Βενιζέλου
Την ίδια ώρα στο ΚΙΝΑΛ παρακολουθούν και τις κινήσεις του Ευάγγελου Βενιζέλου, ο οποίος, παρά το γεγονός ότι η χώρα βρίσκεται σε
πανδημία, είναι εξόχως κινητικός. Το think tank που έχει ιδρύσει, ο
«Κύκλος Ιδεών», διοργανώνει διαδικτυακά συνέδρια, ημερίδες, ένα
σωρό εκδηλώσεις και πλέον αρκετοί κάνουν λόγο ότι θα μετεξελιχθεί σε κόμμα. «Φιλοδοξία του κ. Βενιζέλου», όπως λένε οι επικριτές του, «είναι να εξελιχθεί σε Έλληνα Γκένσερ, που θα προστίθεται σε
κυβερνητικά σχήματα των μεγάλων κομμάτων». Μάλιστα, οι πληροφορίες που έχουν φθάσει στη Χαριλάου Τρικούπη αναφέρουν ότι ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιδιώκει την ίδρυση ενός κόμματος όπως αυτό του Εμανουέλ Μακρόν στη Γαλλία. Εάν το αποτολμήσει, ίσως κάποιοι από τους καθηγητές που μετέχουν του ΚΙΝΑΛ να επιδιώξουν τη μεταγραφή στο νέο κόμμα Βενιζέλου.

χρειάζονται. Όταν είχαν παραλάβει
το 2015 πάνω από 2000».
Στο ΚΙΝΑΛ επισημαίνουν ότι
ο περιβόητος διαγωνισμός Σπίρτζη για την αγορά 750 λεωφορείων και τρόλεϊ στην Αθήνα και
250 στη Θεσσαλονίκη δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, διότι ακυρώθηκε από την ανεξάρτητη Επιτροπή Προδικαστικής Προσφυγής. Το ίδιο συνέβη και δεν ολοκληρώθηκε ποτέ και ο διαγωνισμός για 92 λεωφορεία της Περιφέρειας Αττικής. «Κι όμως ο ΣΥΡΙΖΑ αποφεύγει να εξηγήσει για
ποιο λόγο ακυρώθηκαν οι διαγωνισμοί», λένε με νόημα στο ΚΙΝΑΛ.
Ράμματα έχουν και για τη γούνα της κυβέρνησης στο θέμα των
αστικών συγκοινωνιών. Στη Χαριλάου Τρικούπη, πέραν της αντιπολιτευτικής κριτικής, το όνομα Καραμανλής αποτελεί κόκκινο πανί. Οπότε η επίθεση προς
το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ήταν ολομέτωπη. Κι όπως τονίζεται:
«Σχεδόν εννέα μήνες μετά την έναρξη της πανδημίας στη χώρα μας
και μετά 17 μήνες διακυβέρνησης
της, η Κυβέρνηση της Ν.Δ. δεν έχει
αλλάξει την αρνητική εικόνα. Μάλιστα τα έσοδα των Οργανισμών έχουν μειωθεί κατά 31-35%. Επισημαίνουμε ότι όχι μόνο δεν φρόντισαν να προμηθευτούν νέα οχήματα
και να προσλάβουν οδηγούς και τεχνικούς, αλλά αφήνουν 270 οχήματα ακινητοποιημένα (150 λεωφορεία
και 80 τρόλεϊ) λόγω έλλειψης ανταλλακτικών και τεχνικών. Επίσης,
δεν φρόντισαν εγκαίρως για τυχόν
προσωρινές εναλλακτικές λύσεις. Οι
συσκέψεις και οι εξαγγελίες του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού
περίσσευαν, σε αντίθεση με τις
πράξεις».

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020
www.iapopsi.gr

↪

ΗΑΠΟΨΗ

ΑΝΥΠΟΧΩΡΗΤΟΙ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
ΘΑ «ΚΥΝΗΓΗΣΟΥΝ» ΤΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣτΕ

Στις 15 Ιανουαρίου
η «ρεβάνς» των
συνταξιούχων για
τα αναδρομικά

Τη 15η Ιανουαρίου του νέου έτους έχουν μαρκάρει με κόκκινο στυλό στα καλεντάρια τους
οι Έλληνες συνταξιούχοι, καθώς τότε το Συμβούλιο της Επικρατείας θα αποφανθεί για
την «τύχη» των αναδρομικών
για επικουρικές και δώρα, ύψους 2,6 δισ. ευρώ!
Του Νίκου Τσαγκατάκη
πειτααπότηναίτησηακύρωσηςκατάτηςυπουργικής
απόφασης του Γιάννη
Βρούτση αναφορικάμετο
«μπλοκάρισμα»τηςδικαστικής διεκδίκησης τωναναδρομικώναπόδώρακαιεπικουρικές συντάξεις
πουείχευποβάλειτοΕνιαίο Δίκτυο
Συνταξιούχων (ΕΝΔΙΣΥ),τοΑνώτατοΔικαστήριοόρισεναεισαχθείηυπόθεσηστηνΟλομέλειατουΣτΕγια
συζήτησηστις15/1/2021.
Μεαυτήτηναίτησηακύρωσηςτο
ΕΝΔΙΣΥκατ’αρχάςδιεκδικείτηνεπι-
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στροφήτωνδώρωνσεκύριακαιεπικουρικήσύνταξη,καθώςκαιτωνπερικοπώνσύμφωναμετην1439/2020απόφασητηςΟλομέλειας τουΣτΕ.
ΕπίσηςτοΔίκτυοθα«κυνηγήσει»να
δικαιωθείηαπαίτησήτουγιαόσους
πληρώθηκαντααναδρομικάσεδημόσιο
καιιδιωτικότομέακαιδενάσκησαναγωγέςμέχριτις8Οκτώβρη2020,να
μηναποσβένεταιτοδικαίωμαγιατιςαξιώσειςτους,πουαφορούντιςπερικοπέςτωνκύριωνκαιεπικουρικώνσυντάξεων,καθώςκαιταδώρα. Τέλος,μετην
αίτησηακύρωσηςτηςυπουργικήςαπόφασηςΒρούτση,τοΕΝΔΙΣΥαξιώνει:

α) Απόόσουςάσκησαναγωγέςκαι
δενέγινεσεβαστότοδεδικασμένομετην
απόφασηΟλομέλειας ΣτΕ1439/2020,
ναεπιστραφούναναδρομικάσύνταξηεπικούρησηκαιδώρα,σεόλουςτουςσυνταξιούχουςστονιδιωτικότομέα.
β) Αντίστοιχα,ζητείταιγιαόσους
πληρώθηκαναναδρομικάγιατησύνταξηστονδημόσιοκαιιδιωτικότομέακαι
δενάσκησαναγωγέςμέχριτηδημοσίευσητουν.4734/2020(άρθρα33,34)
ναμηναποσβένονταιοινόμιμεςαξιώσειςτουςγιαεπικούρησηκαιδώρα.
ΣύμφωναμετονεργατολόγοΛουκά
Αποστολίδη,πουεκπροσωπείτους
προσφεύγοντεςσυνταξιούχους,ηβασιμότητατωννομικώνισχυρισμών
πουπροβάλλονταιστηνΑίτησηΑκύρωσηςγιατηνπαραβίασητηςσυνταγματικότηταςτωνρυθμίσεων,καθώςκαι
τουάρθρου1τουΠΠΠτηςΕΣΔΑεπιβεβαιώνονταιμετρόποσαφή,ειδικό
καισυγκεκριμένοαπόσχετική,ειδική
γνωμοδότησητηςΟλομέλειαςτουΕλεγκτικούΣυνεδρίουστις23Σεπτεμβρίου,λίγεςμέρεςπριναπότηνψήφιση
τωντροπολογιών.

Γυναίκες και παραγωγικές ηλικίες οι «πρωταθλητές» της ανεργίας
Ανεπαίσθητα αποκλιμακούμενη αλλά πάντα σε δυσθεώρητα ύψη παραμένει η ανεργία στην Ελλάδα τον φετινό Αύγουστο, με τον δείκτη να βρίσκεται στο 16,8%,
από 16,9% που ήταν πέρσι τον περσυνό Αύγουστο και
έναντι του 17% που ανήλθε τον φετινό Ιούλιο.
Σε απόλυτους αριθμούς οι άνεργοι ανήλθαν σε
771.325 άτομα, νούμερα που εκτοξεύονται αφενός
για τις κατηγορίες ανέργων που ανήκουν στην παραγωγική ηλικιακά ομάδα των 15-34 ετών, αφετέρου
σε γεωγραφικές περιοχές που «ζουν» από τον τουρισμό και έχουν πληγεί ιδιαίτερα από τον κορωνοϊό, όπως π.χ. η Κρήτη.
Σε επίπεδο αποκεντρωμένων διοικήσεων της χώρας,
στις τρεις πρώτες θέσεις βρίσκονται η Κρήτη (20,1%
τον Αύγουστο εφέτος από 11,9% τον Αύγουστο πέρυ-

σι), η Πελοπόννησος-Δυτική Ελλάδα-Ιόνιοι Νήσοι
(19,2% από 17%) και η Ήπειρος-Δυτική Μακεδονία
(19,1% από 19,9%). Ακολουθούν, η Μακεδονία-Θράκη
(18,7% από 18,5%), η Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα
(18,2% από 21,2%), το Αιγαίο (15% από 14,5%) και η
Αττική (13,8% από 16,2%).
Σημαντικά υψηλότερο παραμένει, εξάλλου, το ποσοστό ανεργίας στις γυναίκες (20,2% τον Αύγουστο 2020
από 21% τον Αύγουστο 2019) συγκριτικά με εκείνο
των αντρών (14,1% από 13,7%).
Το σύνολο των απασχολουμένων εκτιμάται ότι ανήλθε
σε 3.821.239 άτομα. Οι απασχολούμενοι μειώθηκαν
κατά 99.346 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο 2019
(μείωση 2,5%) και κατά 18.159 άτομα σε σχέση με τον
Ιούλιο 2020 (μείωση 0,5%).

Αποκάλυψη
Άδωνιγια
τηνΕΛΒΟ
Το 2021 αναμένεται να παραλάβει την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης (ΕΛΒΟ) η κοινοπραξία των
ισραηλινών εταιρειών (σ.σ. Naska
Industries - SK Group Ltd, Plasan
Sasa Ltd), που επικράτησε στον
σχετικό διαγωνισμό και δεσμεύτηκε για επενδύσεις 100 δισ. ευρώ,
όπως γνωστοποίησε ο υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στο
Thessaloniki Summit 2020.
«Τα προγράμματα που θέλουν
να φτιάξουν (οι επενδυτές) στη
Θεσσαλονίκη είναι εξαιρετικά σημαντικά και με πολύ καλή πρόσβαση σε μεγάλες αγορές. Άρα η ΕΛΒΟ
ήδη διανύει το επόμενό της μεγάλο
βήμα», σημείωσε ο υπουργός και
πρόσθεσε ότι το όλο εγχείρημα
βρίσκεται σήμερα στη φάση των
διαδικαστικών ζητημάτων (π.χ., Ελεγκτικό Συνέδριο), τα οποία εκτιμάται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί
έως το τέλος του έτους, ώστε το
2021 η κοινοπραξία να παραλάβει την ΕΛΒΟ.
Ο υπουργός μίλησε και για την
Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης
(ΕΒΖ) επιχειρηματολογώντας για
το αν η κυβέρνηση στηρίζει την
παραγωγή ζάχαρης στην Ελλάδα,
με αφορμή το γεγονός ότι τα τεύτλα που παραλήφθηκαν φέτος
προωθήθηκαν κυρίως στην παραγωγή βιοαερίου. «Τα εργοστάσια
είχαν πάθει ζημία κατά τα χρόνια
της απραξίας και ήθελαν αρκετές
επενδύσεις για να μπορούν να παράξουν ζάχαρη», εξήγησε ο Άδ. Γεωργιάδης και συνέχισε λέγοντας
ότι αυτός είναι ο λόγος που και το
2019 και το 2000 τα τεύτλα χρησιμοποιήθηκαν κατά το μείζον για
την παραγωγή βιοαερίου. «Όμως,
ο τελικός στόχος όλης αυτής της
συμφωνίας είναι να παράγουμε ζάχαρη. Η Royal Sugar (σ.σ. ο επενδυτής), που ξέρει καλά αυτήν τη
δουλειά δύναται να παράξει ζάχαρη και με κέρδος», κατέληξε ο
ΥΠ.ΑΝ.
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ΙΣΧΥΡΗ ΑΝΤΟΧΗ ΜΕ ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ
ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ

«Βασίλισσα» εντός
και εκτός συνόρων
η MYTILINEOS

«To ρευστό είναι ο βασιλιάς», λένε οι γκουρού των χρηματαγορών
και των επενδύσεων. Αν αυτό ισχύει, τότε με ρευστότητα που ξεπερνά τα 1,2 δισ. ευρώ εν καιρώ πανδημικής και οικονομικής κρίσης, η ΜYTILINEOS όχι απλώς «βασιλεύει» στο ελληνικό επιχειρείν, αλλά δείχνει να έχει σημαντικές εφεδρείες να βγει από την
τρικυμία στο αναπτυξιακό ξέφωτο με τις ελάχιστες δυνατές αμυχές.
Επιμέλεια: Νίκος Τσαγκατάκης
αραμονές του νέου lockdown,
που ανακοίνωσε εσπευσμένα
η κυβέρνηση και χωρίς φυσικά να έχουν γίνει γνωστές
οι εξελίξεις στο μέτωπο του
κορωνοϊού, στην οδό Αρτέμιδος στο Μαρούσι τα χαμόγελα περίσσευαν. Και δικαιολογημένα αφού στο διοικητικό στρατηγείο του ομίλου Μυτιληναίου που εδρεύει ανακοίνωναν και επισήμως τις
ανθεκτικές –όπως τις χαρακτηρίζουν– οικονομικές επιδόσεις ενός εξαιρετικά δύσκολου εννεάμηνου. Σύμφωνα με αυτές:
• Τα καθαρά κέρδη της MYTILINEOS
μετά από δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 102 εκατ. ευρώ, με τον δείκτη
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των κερδών ανά μετοχή σε ετήσια βάση
(annualized EPS) να παραμένει σε επίπεδα που πλησιάζουν το 1.
• Ο κύκλος εργασιών «κρατήθηκε» σε
επίπεδα άνω του ενός δισεκατομμυρίου –
στα 1,34 δισ. ευρώ– σημειώνοντας κάμψη -13,4%, ενώ τα EBITDA υποχώρησαν κατά 5,4% στα 234,5 εκατ. ευρώ
συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο
του προηγούμενου έτους.
• Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε στα 562 εκατ. ευρώ, με τον δείκτη
Μόχλευσης (Καθαρός Δανεισμός /
EBITDA) να παραμένει κάτω από το 2
και συγκεκριμένα στο 1,87 με βάση τους
τελευταίους δώδεκα μήνες, παρά τις σημαντικές επενδύσεις που βρίσκονται σε
πλήρη εξέλιξη.

Το μεγάλο επίτευγμα, ωστόσο, της
MYTILINEOS αφορά τη συνολική ρευστότητα σε μετρητά και εγκεκριμένες
γραμμές χρηματοδότησης που ξεπερνά τα 1,2 δισ. ευρώ. Όπως εξηγεί η διοίκηση του ομίλου, η MYTILINEOS κατόρθωσε σε μία ιδιαίτερη χρονιά πρωτόγνωρων επιχειρηματικών και όχι μόνο
προκλήσεων, να παραμένει πλήρως λειτουργική σε όλους τους τομείς της επιχειρηματικής δραστηριότητάς της, συνεχίζοντας ταυτόχρονα να εκμεταλλεύεται τα
συγκριτικά πλεονεκτήματα που κατά κύριο λόγο πηγάζουν από τη συμπληρωματικότητα και τις συνέργειες μεταξύ των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της εταιρείας. Οι απόλυτοι αριθμοί καταδεικνύουν ότι η MYTILINEOS έχει απορροφήσει αποτελεσματικά τις συνέπειες της
πανδημίας και παρά την όποια απαισιοδοξία γεννά το δεύτερο κύμα της παραμένει σταθερά προσανατολισμένη στην αναπτυξιακή της πορεία, η οποία αναμένεται να επιταχυνθεί τα επόμενα έτη.
Για το υπόλοιπο του 2020, παρά τις
συνθήκες αβεβαιότητας λόγω της παν-

δημίας και τα νέα περιοριστικά μέτρα
που επιβάλλονται, η MYTILINEOS βοηθούμενη από τις σταθερά υψηλές επιδόσεις του Τομέα Ηλεκτρισμού & Φυσικού
Αερίου, την ισχυρή ανάκαμψη των τιμών
του Αλουμινίου αλλά και την επιτάχυνση εκτέλεσης των έργων EPC στους Τομείς Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών &
Αποθήκευσης Ενέργειας και Ολοκληρωμένων Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης, έχει
θέσει ισχυρές βάσεις για μια εξαιρετική
επίδοση, ευθέως συγκρίσιμη με τα προ
πανδημίας επίπεδα που καταγράφηκαν
το 2019.

Άντεξαν και οι επιμέρους
τομείς δραστηριότητας
Αξιοσημείωτη αντοχή στους μετασεισμούς της υγειονομικής και οικονομικής
κρίσης δείχνουν και οι επιμέρους τομείς
δραστηριότητας της MYTILINEOS. Κατ’
αρχάς, ο Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου συνέχισε να
καταγράφει ισχυρές επιδόσεις στο εννεάμηνο του 2020, παρά τη μειωμένη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (-4,8%)
που επήλθε λόγω πανδημίας, αλλά και
τις κατά 35% χαμηλότερες τιμές στη χονδρεμπορική αγορά. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε
664,6 εκατ. ευρώ που αντιστοιχεί σε
49,6% του συνολικού κύκλου εργασιών,
έναντι 700,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη
περίοδο του προηγούμενου έτους. Τα
κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 122,3 εκατ.
ευρώ τους πρώτους εννέα μήνες του
2020, από 73,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας αύξηση κατά 66,7%. Σημειώνεται ότι η επίδοση του Τομέα το γ΄ τρίμηνο αποτελεί νέο ιστορικό υψηλό με το
EBITDA να διαμορφώνεται σε 51 εκατ.
ευρώ έναντι €23.000.000 την αντίστοιχη περίοδο του 2019.
Αξιοποιώντας το προφίλ υψηλής ιδιοκατανάλωσης, τη μακροχρόνια εμπειρία της στην προμήθεια φυσικού αερίου και τη δυναμική παρουσία της στη
χονδρεμπορική αγορά της Ελλάδας και
των γειτονικών αγορών των Βαλκανίων,
η MYTILINEOS έχει πρόσβαση σε ανταγωνιστικές τιμές φυσικού αερίου. Το γεγονός αυτό, αλλά και οι τρέχουσες χαμηλές τιμές στην αγορά (Hubs και κυρίως
TTF), οδήγησαν σε αύξηση του περιθωρίου κερδοφορίας (clean spark spread)
για τις θερμικές μονάδες της κατά 55%
σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο
του προηγούμενου έτους.
Σημαντικά αυξημένη ήταν τόσο η κερδοφορία, όσο και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, καθώς στο τρίτο
τρίμηνο του 2020 τέθηκαν σε λειτουργία
επιπλέον 11MW, αυξάνοντας τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ της MYTILINEOS
στα 222MW, ενώ το ίδιο διάστημα ξεκίνησε η κατασκευή ενός νέου Αιολικού
Πάρκου 43,2MW. Αναφορικά με την
προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, η Protergia συνεχίζει να ισχυροποιεί τη θέση της ως ο κορυφαίος
ανεξάρτητος προμηθευτής, αυξάνοντας το
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Και νέα «πράσινη» υπηρεσία από την Protergia
ε μία περίοδο που η υγειονομική κρίση προκαλεί σοβαρούς τριγμούς
στην εγχώρια οικονομία, η MYTILINEOS δεν διακρίνεται μόνο στις αγορές του εξωτερικού αλλά συνεχίζει να προσφέρει «πράσινες» υπηρεσίες «καθαρής» ενέργειας στους πελάτες της στο εσωτερικό. Μία τέτοια υπηρεσία είναι και το «Gas Boiler Installation» που προσφέρει η Protergia, ο
τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της MYTILINEOS.
Χάρη στην ολοκληρωμένη, αξιόπιστη και «πράσινη» υπηρεσία Gas Boiler
Installation, τα νοικοκυριά αποκτούν πρόσβαση στο φυσικό αέριο μέσα από
μια εύκολη και απλή διαδικασία, εξοικονομώντας ενέργεια και χρήματα, μέσω «καθαρότερης» μορφής ενέργειας που είναι φιλική προς το περιβάλλον. Αρκεί η συμπλήρωση μιας απλής φόρμας ενδιαφέροντος στον
ιστότοπο της Protergia (www.protergia.gr)
και στη συνέχεια οι εξειδικευμένοι συνεργάτες της Protergia αναλάβουν τα πάντα
για λογαριασμό του πελάτη. Πέρα από τα
ανταγωνιστικότερα στην αγορά προγράμματα προμήθειας φυσικού αερίου που προφέρει η Protergia, η υπηρεσία Gas Boiler Installation περιλαμβάνει ειδικότερα όλες τις απαραίτητες εργασίες για σύνδεση με το φυσικό αέριο, όπως τη
μελέτη, την προμήθεια και τη νέα εγκατάσταση λέβητα φυσικού αερίου που
θα δώσει την ευκαιρία στους καταναλωτές να απολαύσουν με ασφάλεια τις
πολλαπλές χρήσεις του φυσικού αερίου (θέρμανση, παροχή ζεστού νερού,
μαγείρεμα, κλιματισμό). Μάλιστα, μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας,
που είναι διαθέσιμη σε όλους, η Protergia δίνει τη δυνατότητα στον καθένα
να μάθει γρήγορα και εύκολα ποιο είναι κόστος της επένδυσης για το δικό
του σπίτι, την εξοικονόμηση που θα έχει σε σχέση με άλλες παραδοσιακές
μορφές θέρμανσης και τον χρόνο απόσβεσης της επένδυσης. Θυμίζεται ότι μέσω της Protergia η MYTILINEOS δραστηριοποιείται στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, προσφέροντας σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού
αερίου, με περισσότερες από 250.000 παροχές σε ολόκληρη την Ελλάδα.
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μερίδιο αγοράς στο 8,5% στο τέλος του
Εννεάμηνου από 5,51% στα τέλη του
2019, εκπροσωπώντας πλέον περισσότερους από 260.000 πελάτες στον ηλεκτρισμό και το φυσικό αέριο.
τον Τομέα Μεταλλουργίας, τώρα,
το εννεάμηνο «έκλεισε» με τζίρο
€365.000.000 (27,2% του συνολικού κύκλου εργασιών), έναντι 440,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του
2019. Το EBITDA στους εννέα πρώτους
μήνες του 2020 διαμορφώθηκε σε 104
εκατ. ευρώ έναντι 130,6 εκατ. ευρώ, την
αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου
έτους. Υπογραμμίζεται ότι τα εργοστάσια
αλουμίνας και αλουμινίου της
MYTILINEOS παρέμειναν σε πλήρη λειτουργία και χωρίς προβλήματα εξαιτίας
της πανδημίας, αναφορικά με τη ζήτηση
των προϊόντων και την εφοδιαστική αλυσίδα. Τέλος, στον Τομέα Ανάπτυξης
Ανανεώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας της MYTILINEOS ο κύκλος εργασιών εννεαμήνου ανήλθε σε
209,7 εκατ. ευρώ (αντιστοιχεί σε
15,6% του συνολικού κύκλου εργασιών), έναντι 194,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Το EBITDA
στο εννεάμηνο του τρέχοντος έτους διαμορφώθηκε σε 11,5 εκατ. ευρώ έναντι
€11,7 εκατ., την αντίστοιχη περίοδο του
2019. Αναφορικά με τα έργα EPC κατά
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τη διάρκεια του εννεάμηνου ο βιομηχανικός όμιλος του Ευ. Μυτιληναίου ολοκλήρωσε την κατασκευή δύο μεγάλων
έργων στην Ισπανία και τη Χιλή,
300MW και 170 MW αντίστοιχα.
Επισημαίνεται ότι το έργο «Talasol»
στην Ισπανία ήταν ένα από τα μεγαλύτερα που κατασκευάστηκαν στην Ευρώπη
τον τελευταίο χρόνο, ενώ το «Atacama
Solar Project» στη Χιλή είναι το δεύτερο
μεγαλύτερο στη χώρα της Λατινικής Αμερικής, στην οποία η ελληνική εταιρεία
ήδη έχει καθιερωθεί. Παράλληλα, έγινε
ανάληψη νέων έργων στην Ελλάδα και
το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ σε προχωρημένο στάδιο συμβασιοποίησης βρίσκονται νέα έργα στο Καζακστάν. Όπως έχει
ήδη ανακοινώσει η MYTILINEOS, παρά
τις δυσκολίες που προκάλεσε η πανδημία COVID-19 σε παγκόσμιο επίπεδο, όλες οι κατασκευαστικές εργασίες εκτελέστηκαν χωρίς διακοπή και ολοκληρώθηκαν σύμφωνα με το πρόγραμμα και χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο κανένας από το
προσωπικό. Κι αυτό, όπως λένε οι άνθρωποι της MYTILINEOS, καταδεικνύει
για ακόμα μία φορά πως το ελληνικό βιομηχανικό brand συγκαταλέγεται ανάμεσα στους 10 κορυφαίους αναδόχους EPC
παγκοσμίως, για projects ηλιακής ενέργειας και αποθήκευσης ενέργειας, καταφέρνοντας να παραδίδει όλα τα έργα
σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα.

«Δημότης» Αλεξανδρούπολης
ο ΔΕΣΦΑ
Γεγονός και επισήμως είναι εδώ και μερικά 24ωρα η είσοδος του ΔΕΣΦΑ στη μετοχική σύνθεση του FSRU Αλεξανδρούπολης, καθώς ο διευθύνων σύμβουλος
του Διαχειριστή, Nicola Battilana, υπέγραψε στα μέσα της εβδομάδας τη σχετική
συμφωνία για απόκτηση μεριδίου 20% στην Gastrade Α.Ε. (συμφερόντων Κοπελούζου), την εταιρεία που αναπτύσσει το έργο για τον πλωτό σταθμό υποδοχής,
προσωρινής αποθήκευσης και αεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου
(LNG) στην Αλεξανδρούπολη.
Η κατασκευή της συγκεκριμένης υποδομής στην Ελλάδα θα συμβάλει ενεργά
στην ενεργειακή ασφάλεια, ρευστότητα και αποδοτικότητα της χώρας και θα ενισχύσει τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στη ΝΑ
Ευρώπη, προσφέροντας ευκαιρίες για νέες εξαΜπήκε και
γωγές φυσικού αερίου στην περιοχή.
επισήμως στη
Το FSRU θα βρίσκεται 17,6 χλμ. νοτιοδυτικά
μετοχική
σύνθεση
του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης με χωρητιτου
FSRU
κότητα αποθήκευσης LNG έως 170.000 κυβικά
Αλεξανδρούπολης
μέτρα και δυνατότητα παροχής φυσικού αερίου
αποκτώντας το 20%
που θα υπερβαίνει τα 5,5 δισεκατομμύρια κυβικά
της Gastrade Α.Ε.,
μέτρα ετησίως. Η πλωτή μονάδα θα συνδεθεί με
συμφερόντων
το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου της Ελλάδας
Κοπελούζου
με αγωγού μήκους 28 χλμ., μέσω του οποίου το
αεριοποιημένο LNG θα προωθείται στις αγορές
της Ελλάδας, της Βουλγαρίας αλλά και της ευρύτερης περιφέρειας, από τη Ρουμανία, τη Σερβία και τη Β. Μακεδονία, μέχρι την
Ουγγαρία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία.
Πρόκειται για ένα κρίσιμο Ευρωπαϊκό Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος (Ενδιαφέροντος (PCI - Project of Common Interest - Κανονισμός 347/2013 της ΕΕ), ένα έργο προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο ενισχύει την ασφάλεια του
εφοδιασμού, διαφοροποιεί τις πηγές και τις οδούς του ενεργειακού εφοδιασμού, ενισχύει την ανάπτυξη ανταγωνισμού και υποστηρίζει τη δημιουργία ενός Κόμβου
Συναλλαγών Φυσικού Αερίου (Hub) στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με προφανή οφέλη για όλους τους τελικούς καταναλωτές. Ο τερματικός σταθμός αναμένεται να λειτουργήσει στις αρχές του 2023.



ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: «Ανανεωμένη ψήφος
εμπιστοσύνης των διεθνών επενδυτών»
Οι υπογραφές «έπεσαν» παρουσία του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος εξέφρασε την εκτίμηση ότι η κατασκευή του πλωτού
τερματικού ΥΦΑ στην Αλεξανδρούπολη θα αποτελέσει μια από τις σημαντικότερες ιστορίες επιτυχίας της ενεργειακής πολιτικής που εφαρμόζει η ελληνική κυβέρνηση.
«Η εξέλιξη αυτή», είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός Ενέργειας, «αναδεικνύει –παρά
τους πολύ δύσκολους καιρούς που διανύουμε– την ανανεωμένη εμπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών στη χώρα μας, καθώς όπως είναι γνωστό η πλειοψηφία των μετοχών του
ΔΕΣΦΑ ανήκει σε εταιρείες από την Ιταλία, την Ισπανία και το Βέλγιο».

30 | Η ΑΠΟΨΗ

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

point
Δεύτερη
ευκαιρία για
όσους έχασαν
τη ρύθμιση
οφειλών
Μία ιδιαίτερα σημαντική
διάταξη θα προσθέσει ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης, στο νομοσχέδιο «Μέτρα ενίσχυσης
των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές διατάξεις και διατάξεις
για την ενίσχυση των ανέργων», με την οποία θα δίνεται η δυνατότητα σε πληττόμενους εργοδότες, αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες, να
εξοφλήσουν σε 12 ή 24 δόσεις τις εισφορές, η καταβολή των οποίων είχε ανασταλεί, λόγω κορωνοϊού.
Παράλληλα, με τη διάταξη
αυτή, θα υπάρχει ειδική
πρόβλεψη με την οποία θα
δίνεται η ευκαιρία σε όσους
από τους ανωτέρω απώλεσαν ρύθμιση οφειλών από
τον Ιούνιο έως τον Οκτώβριο να επανενταχθούν χωρίς πρόσθετες γραφειοκρατικές διαδικασίες, αρκεί να
καταβάλουν τη δόση Νοεμβρίου. Οι αιτήσεις και για τις
δύο περιπτώσεις οφειλετών
θα μπορούν να γίνονται ηλεκτρονικά στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ).
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η διάταξη
αυτή του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αναμένεται να δώσει
ανάσα σε χιλιάδες οφειλέτες, που, λόγω της πανδημίας Covid-19, είτε δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν με
συνέπεια σε παλαιότερες
ρυθμίσεις των ασφαλιστικών τους οφειλών είτε εμφανίζουν αδυναμίες καταβολής των τρεχουσών οφειλών.

of

view

ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

Από το «δόξα τω Θεώ»,
στο «βοήθα, Παναγιά»
Α
υτό που οι περισσότεροι αναλυτές γνώριζαν, αλλά δυστυχώς
και αυτό που όλοι οι
παράγοντες της αγοράς υποψιάζονταν ότι θα συμβεί, αποτυπώνεται στην τελευταία έρευνα του
Ιδρύματος Οικονομικών και
Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) αναφορικά με τις επιδόσεις
και τα αποτελέσματα του κλάδου
Εμπορίας Πετρελαιοειδών, για
το προ-πανδημικό έτος 2019.
Δηλαδή, από τη μία έχουμε τις
πρωταθληματικές επιδόσεις του
κλάδου το 2019 και από την άλλη τη σοβαρή πιθανότητα να
πάνε όλα στα… Τάρταρα ελέω
κορωνοϊού.
Ξεκινώντας από τα καλά μαντάτα, αυτά είναι ότι και την περασμένη χρονιά τα πετρελαιοει-

ράφαμε πριν από μερικές εβδομάδες στις οικονομικές στήλες της
«Α», με αφορμή την εθελούσια έξοδο που «έτρεξε» η
Eurobank, ότι δεν θα αργήσουν και οι υπόλοιπες τράπεζες να πάρουν σειρά. Όπερ
και εγένετο, με την Τράπεζα
Πειραιώς που την περασμένη
Παρασκευή (30/10) ανακοίνωσε την κινητροδότηση όσων από τους εργαζομένους
της το επιθυμούν να αποχωρήσουν οικειοθελώς από την
τράπεζα. Με βάση τις επιχειρησιακές ανάγκες της Πειραι-

Γ

δή αποτέλεσαν έναν από τους
βασικούς πυλώνες της εγχώριας
οικονομικής ανάπτυξης και σταθερότητας, συνεισφέροντας μέσω των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο
τον… mega «οβολό» τους τόσο
στα δημόσια ταμεία όσο και στη
στήριξη της απασχόλησης.
Όπως καταγράφεται χαρακτηριστικά στη μελέτη του ΙΟΒΕ, παρά τη στασιμότητα στην
αγορά καυσίμων για το 2019
(σ.σ. οι πωλήσεις του κλάδου έμειναν ουσιαστικά αμετάβλητες
από τις 13.497 χιλιάδες μετρικούς τόνους του 2018 στους
13.503 χιλ. μ.τ. το 2019) ο
κλάδος εισέφερε την περασμένη χρονιά στα δημόσια ταμεία
«ζεστό» χρήμα που ξεπέρασε τα
3,7 δισ. ευρώ, οριακά μειωμέ-

νο κατά 0,9% σε σύγκριση με το
2018. Σημειώνεται ότι επί του
συνολικού κοινωνικού προϊόντος του κλάδου, δηλαδή τα έσοδα που κατανεμήθηκαν στο
κράτος, τους πιστωτές, το προσωπικό και τους μετόχους, τα έσοδα του Δημοσίου αντιπροσωπεύουν ποσοστό 94,9%.

Επίσης, σε μία εποχή που η
αποκλιμάκωση του δείκτη ανεργίας θα αποτελέσει τον καταλύτη της επαναφοράς της οικονομίας στον αστερισμό της ανάπτυξης, οι σχετικοί αριθμοδείκτες επιβεβαιώνουν ότι και
το 2019 ο κλάδος εμπορίας πετρελαιοειδών αναδείχθηκε σε
υπεύθυνο εργοδότη που επενδύει σταθερά στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, τη χρονιά που εξέτασε ο ΙΟΒΕ σε συνεργασία με
τον ΣΕΕΠΕ (Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος), ο δείκτης της απασχόλησης παρουσίασε ενίσχυση, με τις άμεσες θέσεις να
αυξάνονται κατά 15,4%. Οι αμοιβές προσωπικού ανήλθαν
σε 71,8 εκατ. ευρώ, ενώ οι εργοδοτικές εισφορές σημείωσαν

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Ακόμη 10 μέρες σε ισχύ τα
ώς, χωρίς όμως να αγνοούνται κοινωνικά κριτήρια, οι εμπνευστές του προγράμματος
υποστηρίζουν ότι οι όροι και
οι προϋποθέσεις της εθελούσιας είναι έτσι σχεδιασμένες
ώστε να παρέχουν στους «εθελοντές» αποχωρούντες ένα
ελκυστικό πακέτο με το μέγιστο δυνατό οικονομικό όφελος για τους εργαζόμενους.
Κατ’ αρχάς, το νέο πρόγραμμα προβλέπει εφάπαξ ποσό
που ισοδυναμεί με έναν αριθ-

μό μικτών μισθών που «χτίζεται» βάσει κριτηρίων όπως είναι η ηλικία, το εύρος χρόνου

υπηρεσίας, η μονάδα, ο ρόλος
καθώς και η γεωγραφική περιοχή απασχόλησης. Επίσης,
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Τρίτο πιο θεαματικό αεροδρόμιο παγκοσμίως το «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης» της Σκιάθου
έχρι τώρα ξέραμε ότι η Σκιάθος αναρριχάται στις τοπ επιλογές των ξένων τουριστών για το περιβαλλοντικό κάλλος συνολικά του νησιού και όχι μόνο των παραλιών της. Αλλά ότι
θα γινόταν διάσημη για τον… θεαματικό «χαρακτήρα» του αεροδρομίου της λίγοι θα το φαντάζονταν. Παράξενο κι όμως αληθινό, αφού
με βάση τη δημοσκόπηση «Θεαματικά Αεροδρόμια» που διενεργεί
κάθε χρόνο η εταιρεία PrivateFly ο ανακαινισμένος αερολιμένας «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης» ψηφίστηκε ως το τρίτο πιο θεαματικό
αεροδρόμιο, παγκοσμίως. Σε ένα δείγμα συμμετεχόντων που ξεπέρασε τους 6.000 ταξιδιώτες λάτρεις των πτήσεων και αεροπόρους,

Μ

αύξηση 1,2%, αγγίζοντας τα 18,8
εκατ. ευρώ.
Αξιοσημείωτη είναι και η αύξηση των επενδύσεων που πραγματοποίησαν οι εταιρείες του κλάδου. Οι συνολικές επενδύσεις,
σημαντικό κομμάτι των οποίων
κατευθύνθηκαν στην προστασία
του Περιβάλλοντος, το 2019 σημείωσαν αύξηση της τάξης του
18,5%, σε σύγκριση με το 2018,
ξεπερνώντας σε απόλυτους αριθμούς τα 86,2 εκατ. ευρώ.

Το μεγάλο ερωτηματικό
Δυστυχώς, το μεγάλο ερωτηματικό στην εξίσωση του πώς θα κι-

Ο περιορισμός

των μετακινήσεων
στέλνει στα Τάρταρα
τις πωλήσεις καυσίμων,
και αυτό με τη σειρά του
απειλεί με αιμορραγία
τα δημόσια έσοδα

νηθεί ο κλάδος της εμπορίας πετρελαιοειδών τη χρονιά που διανύουμε το βάζει πλέον η συνεχιζόμενη επέλαση της πανδημίας,
απειλώντας να μετατρέψει τις παραπάνω επιδόσεις του κλάδου σε
«περασμένα μεγαλεία».

κίνητρα για εθελούσια έξοδο
πριμοδοτούνται οι αιτήσεις που
θα γίνουν μέχρι την ερχόμενη
Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου.
Εξάλλου, για όσους εργαζόμενους επιθυμούν να διερευνήσουν διαφορετικές επιλογές επαγγελματικής συνέχειας, η
Τράπεζα Πειραιώς σε συνεργασία με εξωτερικούς εξειδικευμένους συνεργάτες, σχεδίασε
προγράμματα επαγγελματικής
αποκατάστασης, μεταξύ των οποίων, συμβουλευτική επιχειρηματικότητας για τη σύσταση

νέας επιχείρησης, ενώ θα ανακοινώσει το πρόγραμμα
«Window to Market» με στόχο
να φέρει σε απευθείας επαφή
τους εργαζόμενους με εταιρείες που αναζητούν στελεχιακό
δυναμικό.
Επιπλέον, μέσω του προγράμματος «Brokerage» παρέχεται
η δυνατότητα συνεργασίας με
εναλλακτικά δίκτυα τρίτων για
την προώθηση προϊόντων της
τράπεζας.
Για τους συμμετέχοντες στο

και ανάμεσα σε 74 αεροδρόμια κατηγοριοποιημένα ανά κριτήρια όπως το να βρίσκονται σε αστικές περιοχές, σε νησιωτικά και παράκτια
σημεία ή σε οροσειρές, το ελληνικό αεροδρόμιο κατετάγη τρίτο στη
λίστα με τα πιο «Θεαματικά Αεροδρόμια» της Ευρώπης, αφού σύμφωνα με τους διεθνείς plane spotters εκεί μπορεί να ζήσει κανείς
θεαματικές προσγειώσεις και απογειώσεις. Στις προτιμήσεις των συμμετεχόντων στη δημοσκόπηση της PrivateFly το «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης» προσπέρασε το Msembe Airstrip της Τανζανίας, ενώ
την πρωτιά κατέκτησε το αεροδρόμιο Ντόνεγκαλ, της Ιρλανδίας λόγω της ποικιλομορφίας που παρουσιάζει το περιβάλλον τοπίο.

Είναι δεδομένο ότι τα περιοριστικά μέτρα που επέβαλε η πολιτεία προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο υγειονομικός κίνδυνος από
τον ιό SARS-coV-2 βάζουν αρνητικό πρόσημο –βραχυπρόθεσμα
τουλάχιστον– στις προοπτικές του
κλάδου. Για να υπάρχει μία τάξη
μεγέθους αξίζει να σημειωθεί ότι
σε συνθήκες πλήρους lockdown
τον περασμένο Απρίλιο οι πωλήσεις βενζίνης μειώθηκαν κατά
57% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019. Συνολικά, στο
εννεάμηνο του 2020 οι πωλήσεις
σε όλα τα προϊόντα παρουσιάζουν
σημαντική μείωση (στο -14,4%
οι βενζίνες, στο -10,7% το πετρέλαιο κίνησης, στο -13,3% το μαζούτ, στο -35% τα ναυτιλιακά καύσιμα, στο -67,9% τα αεροπορικά
καύσιμα).
Υπό αυτό το πρίσμα και με το
πλήρες lockdown ήδη να εφαρμόζεται ξανά σε μεγάλες περιφέρειες της χώρας, τα αποτελέσματα
του κλάδου τη φετινή χρονιά
κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου. Ενός κινδύνου που επέρχεται όχι μόνο για αυτή καθ’ αυτή
την επιχειρηματική πορεία των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην εμπορία πετρελαιοειδών, αλλά και για τα κρατικά έσοδα που λόγω κορωνοϊού και αυτά
αιμορραγούν.

πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης, η κάλυψη ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής
περίθαλψης μέσω του ιατροφαρμακευτικού προγράμματος
της Τράπεζας, καθώς και η αξιοποίηση των συμβουλευτικών υπηρεσιών των Προγραμμάτων EAPs (Employee
Assistance Programs), διατηρούνται για τα επόμενα 5 έτη.
Το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου στην Τράπεζα Πειραιώς θα
διατηρηθεί σε ισχύ για ακόμη
10 εργάσιμες ημέρες και συγκεκριμένα έως και την Τετάρτη 18/11/2020.

Βγήκε το χρονοδιάγραμμα
για τη μετάβαση
στα δίκτυα 5G

Ξεκίνησε χθες Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, και θα συνεχιστεί
σταδιακά μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου του επόμενου χρόνου,
η διαδικασία απόδοσης του Ψηφιακού Μερίσματος ΙΙ, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη ανάπτυξη και λειτουργία των δικτύων 5G σε όλη την Ελλάδα.
Με τη διαδικασία του Ψηφιακού Μερίσματος ΙΙ, η περιοχή ραδιοσυχνοτήτων των 700 MHz αποδεσμεύεται από
τους παρόχους επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής (δηλαδή, την ΕΡΤ και την Digea) προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη των νέας γενιάς δικτύων κινητής τηλεφωνίας.
Το ντεμπούτο έκαναν χθες 6/11 η Λέσβος, η Λήμνος, η
Χίος και τα Ψαρά, ενώ μέχρι να εκπνεύσει και ο Δεκέμβριος η διαδικασία του Ψηφιακού Μερίσματος ΙΙ θα «τρέξει» σε Δωδεκάνησα, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Αλεξανδρούπολη, Διδυμότειχο, Ορεστιάδα, Σουφλί, καθώς και
σε τμήμα της Κομοτηνής. Βάσει του χρονοδιαγράμματος απόδοσης του Ψηφιακού Μερίσματος ΙΙ, η μετάβαση της Αττικής στη νέα εποχή θα πραγματοποιηθεί στις 10 Αυγούστου 2021, ενώ η Θεσσαλονίκη θα έχει προηγηθεί στις 26
Φεβρουαρίου 2021. Τελευταία στον χορό θα μπει η Κρήτη
με ημερομηνία μετάβασης την 30ή Σεπτεμβρίου 2021.
Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι η διαδικασία δεν προϋποθέτει την εγκατάσταση νέου εξοπλισμού από τους πολίτες,
ούτε περιλαμβάνει κάποιου είδους οικονομική επιβάρυνση
για τους καταναλωτές. Το μόνο που χρειάζεται να κάνουν
οι χρήστες είναι να επανασυντονίσουν τους τηλεοπτικούς
δέκτες τους.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΑΘΛΗΤΙΚΗ
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για όλους
και για όλα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΑΚΟΜΑ:

Το θαύμα του
Άρη που σπάει
κάθε ρεκόρ
▶ ΣΕΛ. 14-15

Ο Κλάτενμπεργκ
διέσυρε τον
Σιδηρόπουλο
▶ ΣΕΛ. 20

ΠΑΟΚ, Γκαρσία,
τρομοκρατία
την… ακαδημία
(της Αϊντχόβεν)
• Με τους πιτσιρικάδες έχασαν
4-1 οι Ολλανδοί, 11 απόντες
είχαν λόγω κορωνοϊού και
τραυματισμών, ο Πάμπλο έγινε…
Κίρκη με το μαγικό ραβδί κι ο λαός
του ΠΑΟΚ μπούκωσε σανό
ΣΕΛ.

12-13

Έκθεση ιδεών
η ολιστική μελέτη…
▶ ΣΕΛ. 18

Τέλος
οι ξένοι
διαιτητές,
να φέρνουμε
μόνο ξένους
VARistes

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Μεγάλα
καράβια, μεγάλες…
Φορτούνης
• Σε μεγάλο δίλημμα ο ηγέτης του Ολυμπιακού, την ώρα
που ο Μαρτίνς κάνει τα καψονάκια του στον Έλληνα άσο

ΣΕΛ.

22

Λεωνίδα,
σιγά
το καλτσόν...

▶ ΣΕΛ. 18

Θερίζει
ό,τι έσπειρε
ο Γραμμένος
▶ ΣΕΛ. 16

ΣΕΛ.

11

• 8 μήνες, SL2 και FL χωρίς να παίζουν!!!

