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ΣΥΡΙΖΑ & ΣΙΑ:







• Η ραγδαία αύξηση
των κρουσμάτων
και το μεγάλο
επιδημιολογικό
φορτίο στη Βόρεια
Ελλάδα άλλαξαν
την απόφαση
του Κυριάκου για
ξεκλείδωμα
του lockdown στις
10 Δεκεμβρίου









▶ ΣΕΛ. 3

ΤΣΙΠΡΑΣ ΣΕ ΠΟΛΑΚΗ:

• Με όσα είπε ο Τσίπρας
στη Βουλή για την
πανδημία, απέδειξε
ότι σε διαγωνισμό fake
news θα έβγαινε πρώτος
και με μεγάλη διαφορά
από τον δεύτερο

«Εγώ θα λέω
ψέματα κι εσύ
θα βρίζεις όποιον
δεν τα πιστεύει»

Ψέματα,
ψέματα,









ΨEματα…

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ:

40 ημέρες
ένταση και
φόβοι για
το μπαμ…
ΕΚΛΟΓΗ ΜΠΑΪΝΤΕΝ
Τι θα κάνει στη γειτονιά μας
ο νέος πλανητάρχης; ▶ ΣΕΛ. 28-29
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ια «ζόρικη» στην εξέλιξή της εβδομάδα σαν και αυτή που τελειώνει αύριο ξεκίνησε με τις καλύτερες ειδήσεις των τελευταίων 10 μηνών. Το εμβόλιο για την προστασία από τον κορωνοϊό που ανακάλυψε σε
χρόνο ρεκόρ η Pfizer (σε συνεργασία με την BioNTech) ανακοινώθηκε ότι παρουσιάζει αποτελεσματικότητα της τάξης του 90%. Ταυτόχρονα, η αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων ενέκρινε την επείγουσα χρήση της πειραματικής θεραπείας αντισωμάτων κατά της νόσου COVID-19 που ανέπτυξε η εταιρεία
Eli Lilly and Co, καθώς οι κλινικές δοκιμές έδειξαν ότι μείωσε την ανάγκη νοσηλείας ή παραμονής σε ΜΕΘ για
τους ασθενείς που αντιμετώπιζαν κίνδυνο επιδείνωσης. Τα παραπάνω νέα έκαναν πολλούς να αναθαρρήσουν ότι ο εφιάλτης δεν θα αργήσει να φτάσει στο τέλος του. Μέχρι και οι αγορές προεξόφλησαν σε ένα βαθμό τα καλά
μαντάτα στήνοντας μίνι ράλι στα ηλεκτρονικά ταμπλό των χρηματιστηρίων όλου του κόσμου. Φαίνεται όμως ότι ο ιός
δεν θα μας αφήσει να αγιάσουμε. Τα νούμερα έχουν ξεφύγει παντού και φυσικά
στην Ελλάδα. Η Θεσσαλονίκη έχει βαλθεί να αντιγράψει τα πιο δυστοπικά κινηματογραφικά σενάρια, με τους χώρους
της ΔΕΘ να ετοιμάζονται να γίνουν…
ΜΕΘ. Στο ίδιο μονοπάτι η Αττική, από
πίσω η Λάρισα και άλλες περιφέρειες
σέρνουν το γαϊτανάκι ενός μαύρου Νοέμβρη, ο οποίος σε λιγότερο από 15 ημέρες έχει «γράψει» περισσότερα από
27.000 νέα κρούσματα κορωνοϊού και
περισσότερους από 330 θανάτους.
Με φόντο αυτόν τον άγνωστο υγειονομικό πόλεμο, δεν έλειψε η ασύγγνωστη αντιπαράθεση των κομμάτων της αντιπολίτευσης με την κυβέρνηση. Είναι αυταπόδεικτο ότι η αντιπολίτευση εκμεταλλεύεται την ευκολία
της να είναι… αντιπολίτευση. Δηλαδή να μη διαχειρίζεται εκείνη το υγειονομικό τσουνάμι, να καταγγέλλει
τους πάντες και να μπορεί να ζητάει ό,τι θέλει: από το να είχε η Ελλάδα περισσότερες κλίνες ΜΕΘ από τη Γερμανία (σ.σ. και να κάνει αυτοψία καλής λειτουργίας τους ο μυστακοφόρος αλλά ουχί «μασκοφόρος» Πολάκης)
μέχρι το να μην αγγιχτεί το ιερό τοτέμ των επετειακών εκδηλώσεων για το Πολυτεχνείο!!!
Από την άλλη, η κυβέρνηση υπόκειται στη βάσανο της μέχρις ενός σημείου δίκαιης κριτικής, υπό το πρίμα
ότι όπως πιστώθηκε τα εύσημα για τα γρήγορα αντανακλαστικά που επέδειξε στο πρώτο κύμα της πανδημίας, έτσι και τώρα καλείται να απολογηθεί για τις καθυστερήσεις και τον όποιο εφησυχασμό τυχόν επέδειξε. Εξ ου και
ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν απεκδύθηκε των κυβερνητικών ευθυνών, παραδεχόμενος στη Βουλή ότι ειδικά στη Θεσσαλονίκη καθυστέρησε η λήψη μέτρων υπό την πίεση της «ανάγκης» να τελεστούν οι εορτασμοί για
τον πολιούχο της πόλης Άγιο Δημήτριο!
Ας μην κρυβόμαστε. Τουλάχιστον μέχρι την άνοιξη και αναμονή του όποιου εμβολιαστικού σχήματος προκριθεί, αυτή θα είναι η καθημερινότητά μας. Μία καθημερινότητα ακορντεόν, οργανοπαίχτης του οποίου θα είναι η εξέλιξη των επιδημιολογικών δεικτών. Και από την ασύμμετρη απειλή δεν θα μας προστατέψουν οι
κραυγές και τα αναθέματα.

Μ

Άγνωστος
πόλεμος,
ασύγγνωστη
αντιπαράθεση…
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Από χθες το βράδυ, η χώρα κλείνεται σπίτι από τις
9 το βράδυ σε μία προσπάθεια να ανασχεθεί η
εξάπλωση του κορωνοϊου, ο οποίος όπως ανέμεναν οι επιστήμονες παγκοσμίως και όχι οι κυβερνήσεις του δυτικού
κόσμου, στο δεύτερο κύμα του είναι σαφώς πιο επιθετικός και οδυνηρός ακόμη και για τους μικρότερους σε ηλικία συνανθρώπους μας.

Η ΑΠΟΨΗ
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• Η ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων και το μεγάλο επιδημιολογικό
φορτίο στη Βόρεια Ελλάδα άλλαξαν την απόφαση του Κυριάκου
για ξεκλείδωμα του lockdown στις 10 Δεκεμβρίου

ΑΛΛΑΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:

Η χώρα βάζει λουκέτο…

Του Μ.Κ.

O

πότε το σχέδιο του
Μαξίμου για να ανοίξει η αγορά και
η κοινωνία πριν από τα Χριστούγεννα
(περί τις 15 Δεκεμβρίου) προς
ώρας μπαίνει στο συρτάρι. Κι αυτό διότι ακόμη και σήμερα αρκετοί είναι οι επιστήμονες που εκτιμούν πως από τις 18-20 Νοεμβρίου τα κρούσματα σε ημερήσια
βάση θα πέφτουν και θα υπάρξει
σαφέστατη ύφεση. Όμως κάποιοι άλλοι επιστήμονες προτείνουν
αυστηροποίηση των μέτρων και
να ξεχαστεί το ενδεχόμενο ανοίγματος αγοράς και εορτασμού των
Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.
Το απόγευμα της Πέμπτης, λίγο μετά το τέλος της συζήτησης
στην Βουλή, στο Μαξίμου έφθασαν τα άσχημα μαντάτα. Από τον
ΕΟΔΥ ειδοποιήθηκε το πρωθυπουργικό γραφείο ότι υπάρχουν
τρία αρνητικά ρεκόρ: Σε κρούσματα, σε διασωληνώσεις και σε
θανάτους. Οπότε ξεκίνησε μία
μαραθώνια σύσκεψη, στην οποία
πέραν από τον πρωθυπουργό και
τους στενούς του συνεργάτες (Γεραπετρίτη, Σκέρτσο, Δημητριάδη, Πέτσα, Πελώνη, Τσιόδρα
κ.α.), μετείχαν εναλλάξ μέσω τηλεδιάσκεψης ο υπουργός Υγείας,
Βασίλης Κικίλιας, ο Σωτήρης
Τσιόδρας, ο Νίκος Χαρδαλιάς,
η καθηγήτρια Αναστασία Κοτανίδου (καθηγήτρια πνευμονολογίας και εντατικής θεραπείας στο
ΕΚΠΑ, επικεφαλής του σχεδιασμού ΜΕΘ στα νοσοκομεία όλης
της χώρας), η πρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας και
διευθύντρια στην 7η πνευμονολογική κλινική του Σωτηρία, Μίνα Γκάγκα, ενώ ζητήθηκε και η
άποψη του προέδρου του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, Αθανάσιου Εξαδάκτυλου.
Όλοι οι μετέχοντες εισηγηθήκαν στον πρωθυπουργό πως θα
πρέπει να βάλει στο συρτάρι το
σχέδιο για σταδιακή αποκατάσταση της κανονικότητας μετά τις 1015 Δεκεμβρίου.

Τι έγινε στην δραματική μαραθώνια σύσκεψη στο Μαξίμου από
το απόγευμα της Πέμπτης μέχρι τα ξημερώματα της Παρασκευής
όπου ελήφθη η απόφαση για αυστηροποίηση του lock down

ριάκο Πιερρακάκη, να βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς υπάρχουν κάποιοι που φοβούνται μήπως δεν αντέξει το σύστημα εάν προστεθούν και οι μαθητές των δημοτικών σχολείων.
Επίσης ζητήθηκε χθες το πρωί από το οικονομικό επιτελείο να
κάνει νέους υπολογισμούς για το
πόσο θα κοστίσει στην οικονομία
η νέα καραντίνα.

Μικρές ελπίδες

Δεν βοηθά ούτε το
σχέδιο-ακορντεόν
“Ακόμη και το σχέδιο ακορντεόν δεν
βοηθά”, είπε ένας εκ των επιστημόνων στον κ. Μητσοτάκη. Το
σχέδιο ακορντεόν προέβλεπε ότι
θα υπάρχει καραντίνα 21ημερών
και άνοιγμα της κοινωνίας για 14
ημέρες. Και όλες αυτές οι φάσεις
θα ανανεώνονταν για να επιστρέψουμε στην κανονικότητα μέχρι
το Πάσχα, οπότε και υπολογίζεται πως θα έχει εμβολιαστεί ένα
σημαντικό μέρος του πληθυσμού
και θα έχει ήδη ξεκινήσει να διαμορφώνεται αυτό που λένε οι επιστήμονες η ανοσία της αγέλης.
Τελικά ο κ. Μητσοτάκης πείστηκε και συμφώνησε με την αλλαγή σχεδίων, ειδικά μετά τις παρεμβάσεις του Ηλία Μόσιαλου
στα τηλεοπτικά κανάλια. Ο πρωθυπουργός συνομίλησε με τον κ.
Μόσιαλο τα μεσάνυχτα της Πέμπτης και ο καθηγητής στον LSE
είπε στον πρωθυπουργό ότι τα
νέα από τα εμβόλια είναι ενθαρρυντικά, αλλά τώρα καλό είναι να
αυστηροποιηθούν τα περιοριστικά μέτρα, ώστε να μην κρασάρει
το ΕΣΥ, που έτσι κι αλλιώς βρίσκεται σε οριακό σημείο, λόγω
των πολλών κρουσμάτων, που σε

καμία περίπτωση δεν θυμίζουν
το πρώτο κύμα. Είναι χαρακτηριστικό ότι η κ. Γκάγκα (διευθύντρια πνευμονολογικής κλινικής
του Σωτηρία και υποψήφια βουλευτής Επικρατείας με τη Ν.Δ.)ανέφερε στον πρωθυπουργό, ότι
μόνο από το νοσοκομείο που υπηρετεί έχουν πάρει εξιτήριο από την αρχή της πανδημίας περί
των 1.000 ασθενών που έχουν
νοσηλευτεί και ιαθεί με covid-19.

Κλείνουν
και τα δημοτικά
Μετά από όλα αυτά μετά τα μεσάνυχτα, όταν και ολοκληρώθηκε η
μαραθώνια σύσκεψη και ο κύβος
ερίφθη. Δηλαδή να κλείσουν τα
δημοτικά σχολεία και τα νηπιαγωγεία από μεθάυριο Δευτέρα 16
Νοεμβρίου και να μείνουν εν λειτουργία μόνο τα σχολεία ειδικής
εκπαίδευσης, καθώς αυτά έχουν
θεραπευτικές ιδιότητες για τους
μαθητές. Διότι όπως λένε οι ειδικοί εάν χαθεί ένα διάστημα τότε
παρατηρείται ένα τεράστιο πισωγύρισμα για τους μαθητές των ειδικών σχολείων. Με το κλείσιμο
των δημοτικών και νηπιαγωγείων θα μειωθεί η κινητικότητα περί του 1,5 εκατομμυρίου πολιτών

ανά ημέρα. Κι αυτό διότι οι μαθητές δημοτικών και νηπιαγωγείων είναι 650.000, ενώ με τους
συνοδούς ξεπερνάει το 1,5 εκατ.,
καθώς έχει παρατηρηθεί ότι συνήθως και οι δύο γονείς, ή και
γιαγιάδες και παππούδες μετέχουν στη συνοδεία των παιδιών.
Χθες το πρωί οι συσκέψεις συνεχίστηκαν, αλλά για το πως θα
τακτοποιηθούν τα διάφορα ζητήματα που προκύπτουν από το
κλείσιμο δημοτικών και νηπιαγωγείων. Κι αυτά έχουν να κάνουν τόσο με την τηλεκπαίδευση
των μικρών μαθητών, όσο και με
το γεγονός ότι πλέον θα υπάρξουν περισσότερες άδειες ειδικού σκοπού για εργαζόμενους σε
δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και
φυσικά αύξηση της τηλεργασίας
σε ποσοστό 70% από 50% που
ήταν μέχρι την Παρασκευή.
Υπήρξε επικοινωνία με την υπουργό Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, η οποία διαβεβαίωσε ότι ήδη έχουν δοθεί στις οικογένειες
των μαθητών του δημοτικού οι
κωδικοί για την τηλεκπαίδευση
και ότι όλα θα πάνε καλά. Πάντως για κάθε ενδεχόμενο το Μαξίμου ζήτησε από τον υπουργό
Ψηφιακής Μεταρρύθμισης, Κυ-

Το ερώτημα όλων είναι πόσο θα
αντέξει ο κόσμος στο δεύτερο
lock down. Αυτή είναι η ανησυχία του Κυριάκου Μητσοτάκη
και την θέτει μονίμως στους επιστήμονες εδώ και τουλάχιστον ένα μήνα που επαναλαμβάνονται
ανάλογες συσκέψεις. Ο πρωθυπουργός εμφανίζεται ως θιασώτης της ισορροπίας ανάμεσα
στους αυστηρούς περιορισμούς
που θα οδηγήσουν σε αναχαίτιση του δεύτερου κύματος και της
διατήρησης μιας υποτυπώδους
αίσθησης κανονικότητας, προκειμένου οι πολίτες να διατηρήσουν τις δυνάμεις τους. Στο Μαξίμου, πάντως αφήνεται και μία
χαραμάδα αισιοδοξίας, ελπίζοντας ότι θα επαληθευθεί η πρόβλεψη του μοντέλου του καθηγητή Περιβαλλοντικής Μηχανικής
του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής
του ΑΠΘ, Δημοσθένη Σαρηγιάννη. Ο συγκεκριμένος καθηγητής ήταν αυτός που χτυπούσε
καμπανάκια το καλοκαίρι, όταν
όλοι σκεφτόμασταν τις διακοπές.
«Περιμένω μέχρι τις 30 του Νοεμβρίου κοντά στα 500 κρούσματα ίσως και λίγο παραπάνω και μετά να
ανοίξει η οικονομία προσεχτικά. Το
επιβαρυμένο επιδημιολογικό φορτίο
τόσο της Αττικής όσο και της Θεσσαλονίκης αποτυπώνεται και στα λύματα των δύο περιοχών», είπε προ
ολίγων ημερών ο κ. Σαρηγιάννης. Αν λοιπόν δικαιωθεί ο καθηγητής τότε θα κάνουμε Χριστούγεννα με κάποια ελευθερία
στις κινήσεις και με ανοικτά τα
μαγαζιά. Διαφορετικά θα μπούμε
στο 2021 κλεισμένοι στα σπίτια.
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Κάτι η έξαρση του κορωνοϊού, κάτι ο φονικός σεισμός στο Αιγαίο
που έσπειρε τον θάνατο σε Σμύρνη και Σάμο έκαναν την Τουρκία
να βάλει προσωρινά στον πάγο
την τακτική των προκλήσεων στο
Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Δυστυχώς, η ουσία της διαπίστωσης δεν είναι ο «πάγος», αλλά το «προσωρινά».
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• Οι περίπου έξι εβδομάδες που μεσολαβούν από τη διεξαγωγή
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (11/12/2020) μέχρι την επίσημη ανάληψη
των καθηκόντων του νέου Αμερικανού προέδρου (20/1/2021)
είναι οι πλέον επίφοβες για να ξεσαλώσει η Άγκυρα

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ:

Του Ν.Τσ.

K

ι αυτό το «προσωρινά» μόνο αναπάντεχο δεν ήταν. Έτσι ξαναβρισκόμαστε στο σημείο μηδέν, με την Άγκυρα να έχει γυρίσει τον διακόπτη της ειρηνικής συνύπαρξης στην… απόψυξη και ο υδράργυρος στο θερμόμετρο των ελληνοτουρκικών σχέσεων ξαναπαίρνει την ανηφόρα. Περίτρανη απόδειξη οι δύο νέες
NAVTEX που εξέδωσε η Τουρκία από τον
σταθμό της Σμύρνης αργά το βράδυ της περασμένης Τρίτης (10/11) και με τις οποίες
ζητεί την αποστρατιωτικοποίηση της Σαμοθράκης, της Λήμνου, της Χίου και της
Σάμου, επικαλούμενη δήθεν παραβίαση
της συνθήκης της Λωζάννης. Μάλιστα, για
να καταστήσει σαφές το καθεστώς Ερντογάν στην κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι επιστρέψαμε στην πίστα τού εν δυνάμει θερμού επεισοδίου, έστειλε το μεσημέρι της
Τετάρτης ένα ζεύγος τουρκικών αεροσκαφών F-16 να «τρυπήσει» τον ελληνικό εναέριο χώρο και να πραγματοποιήσει υπερπτήση (στα 26.000 πόδια) πάνω από τις
Οινούσσες.
Η Ελλάδα ανταπάντησε με τα αυτονόητα. Και τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά
μαχητικά, και από τον επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας δόθηκε εντολή για
την υποβολή διαβήματος διαμαρτυρίας
προς την Άγκυρα με αίτημα την ανάκληση
της νέας προκλητικής τουρκικής NAVTEX
για το Oruc Reis. Δεν υπάρχει, ωστόσο, καμία αμφιβολία ότι ο επόμενος κύκλος του
πολέμου νεύρων της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο ήδη ξεκίνησε και πιθανότατα θα δούμε σε… κονσέρβα τα παλιά
επεισόδια: τουτέστιν, το Oruc Reis να μπαινοβγαίνει στην ελληνική υφαλοκρηπίδα,
η Ελλάδα να καταγγέλλει την τουρκική προκλητικότητα σε όλα τα διεθνή φόρα και,
στο τέλος, να εισπράττει τις παραινέσεις εταίρων και συμμάχων για σύνεση και ψυχραιμία που οφείλουν να επιδείξουν ΟΛΕΣ(;;;) οι πλευρές.

Το… σμόκιν
της αθώας περιστεράς
Μα δεν βρίσκεται η Τουρκία στριμωγμένη
στη γωνία και με τη δαμόκλειο σπάθη τις επιβολής ευρωπαϊκών κυρώσεων τον Δεκέμβρη να επικρέμεται πάνω από το κεφάλι της; Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση και
επιβάλλει στην Ελλάδα την εφαρμογή του
δόγματος «ψύχραιμη επιφυλακή», καθώς
ο σχεδιασμός της Άγκυρας έχει ονόματα,
διευθύνσεις και κυρίως χρονικό ορίζοντα.
Το πρώτο όνομα είναι αυτό του Τούρκου
υπουργού Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο οποίος την περασμένη Κυ-

40 ημέρες ένταση και
φόβοι για το μπαμ…
ριακή 8 Νοεμβρίου έκανε την πρώτη «ρελάνς»: τηλεφώνησε στον Έλληνα ομόλογό
του, Νίκο Δένδια, προκειμένου όπως έγινε γνωστό να διερευνήσουν οι δύο άντρες τους τρόπους που θα ξαναέβαζαν στις
ράγες τον διάλογο ανάμεσα σε Άγκυρα και
Αθήνα. Όσο αναμενόμενη ήταν η απάντηση Δένδια, ότι δηλαδή δεν υπάρχει δυνατότητα έναρξης εποικοδομητικού διαλόγου
όσο συνεχίζονται οι παράνομες τουρκικές
δραστηριότητες σε Αιγαίο και Ανατολική
Μεσόγειο, άλλο τόσο εξηγήσιμη είναι η μεταμφίεση του Μ. Τσαβούσογλου σε έναν
συναινετικό συνομιλητή.
Κατ’ αρχάς, αυτό το τουρκικό σμόκιν της
αθώας περιστεράς είναι το καταλληλότερο
«ένδυμα» για την περίσταση της 19ης Νοεμβρίου, ημέρας που έχει προγραμματιστεί
να πραγματοποιηθεί με βιντεοδιάσκεψη η
Σύνοδος των υπουργών Εξωτερικών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Άγκυρα έχουν
αισθανθεί πολλές φορές το βελούδινο –άρα άσφαιρο– μάλωμα των Ευρωπαίων ηγετών, ποτέ όμως στο παρελθόν δεν είχε
απασφαλίσει ο δεχόμενος τις ύβρεις Ερντογάν, Εμανουέλ Μακρόν. Μπροστά,
λοιπόν, στο γαλλικό ινάτι (σ.σ. έχει δημοσιοποιηθεί η πρόθεση του Παρισιού να ζη-

τήσει την κατάργηση της τελωνειακής σύνδεσης Ε.Ε. - Τουρκίας) που μπορεί να φέρει πιο κοντά τις κυρώσεις, οι Τούρκοι
προσποιούνται διά του τηλεφωνήματος
Τσαβούσογλου τους ένθερμους εραστές
του διαλόγου. Στο καλεντάρι τους οι Τούρκοι έχουν μαρκάρει επίσης το διήμερο της
10ης και 11ης Δεκεμβρίου. Ο λόγος; Τότε
συνέρχεται στις Βρυξέλλες το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο, που με βάση τα υπεσχημένα
θα αξιολογήσει την τουρκική συμπεριφορά υπό το πρίσμα ενδεχόμενων κυρώσεων. Αυτό σημαίνει ότι και σε αυτή την περίπτωση η Άγκυρα έχει κάθε συμφέρον να
μην ξυστεί στην γκλίτσα της Αθήνας.

Το 40ήμερο που «καπνίζει»
Για να μην καλλιεργούνται φρούδες ελπίδες εφησυχασμού, ουδείς βάζει το χέρι του
στο Ευαγγέλιο ότι μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου η Ελλάδα θα διανύσει τον μήνα του μέλιτος με την Τουρκία. Άλλωστε, ο Ταγίπ
Ερντογάν έχει προαναγγείλει ότι θα μας
βγάλει ξανά από τα ρούχα μας αυτό το Σαββατοκύριακο εκδράμοντας για «πικ-νικ»
στα Βαρώσια της περίκλειστης Αμμοχώστου, παρέα με τον κυβερνητικό εταίρο του
και ηγέτη του ακροδεξιού κόμματος της Ε-

θνικιστικής Δράσης, Ντεβλέτ Μπαχτσελί. Προφανώς και δεν μιλάμε για μία αδιάφορη κίνηση, αλλά ως επικοινωνιακό
πυροτέχνημα του Ερντογάν (σ.σ. την Κυριακή 15 Νοεμβρίου είναι η 37η επέτειος
της ανακήρυξης του ψευδοκράτους από τον
Ραούφ Ντενκτάς) λογίζεται από τους διπλωμάτες ως πρόκληση ήπιας έντασης. Εκεί που οι μπαρουτοκαπνισμένοι των διεθνών σχέσεων και της γεωπολιτικής στρέφουν το βλέμμα τους είναι το 40ήμερο που
μεσολαβεί από τις 11 Δεκεμβρίου μέχρι
και τις 20 Ιανουαρίου. Δηλαδή, στο μεσοδιάστημα μεταξύ της διεξαγωγής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της επίσημης
ανάληψης των καθηκόντων του Τζο
Μπάιντεν ως νέου πρόεδρου των ΗΠΑ.
Τότε είναι πιθανόν η Άγκυρα να αποπειραθεί να «υπενθυμίσει» με ακραίες κινήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο τους μαξιμαλισμούς της μέσω του νεο-οθωμανικού εφευρήματος της «Γαλάζιας Πατρίδας»,
έχοντας ξεγλιστρήσει από το μαστίγιο των
Βρυξελλών και εκμεταλλευόμενη το τρόπον
τινά κενό εξουσίας στην Ουάσινγκτον. Όπως είπε χαρακτηριστικά σε μία από τις τελευταίες συνεντεύξεις του (στο ieidiseis.gr)
ο αναπληρωτής καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντειο, αλλά και κυβερνητικός βουλευτής,
Άγγελος Συρίγος, σε αυτό ακριβώς το κρίσιμο διάστημα των 6 εβδομάδων δεν θα
μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο η
Τουρκία να αποπειραθεί έρευνες δυτικά
του 28ου Μεσημβρινού, σε περιοχή οριοθετημένη με την Αίγυπτο ή να βγάλει κάποιο γεωτρητικό σκάφος της στη «διακεκαυμένη» περιοχή.
Αν κάτι μπορεί να αναχαιτίσει τα τουρκικά σχέδια, αυτό είναι αφενός η πορεία
της τουρκικής οικονομίας που έχει βάλει
πλώρη για τα βράχια της χρεοκοπίας, αφετέρου η σφοδρότητα με την οποία θα συνεχίσει την επέλασή της η πανδημία του
κορωνοϊού (μέχρι την Τετάρτη η Τουρκία
μετρούσε πάνω από 400.000 κρούσματα
και περισσότερους από 11.000 νεκρούς από την COVID-19).
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6 | Η ΑΠΟΨΗ
Όταν ο Κυριάκος μητσοτάκης από το βήμα του
κοινοβουλίου ζήτησε –ανθρώπινα, όχι πολιτικά– από τον αλέξη τσίπρα να
μην χρησιμοποιήσει στη
συζήτηση για την πανδημία τις ΣΥΡΙΖαϊκές στατιστικές της… νεκροφόρας,
είχε μια ελπίδα ότι θα εισακουστεί. μάταια όμως
διότι ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος του
κόμματος της αξιωματικής
αντιπολίτευσης ξεπέρασε
και τον ίδιο του τον εαυτό.
αυτόν που αν λάμβανε μέρος σε διαγωνισμό fake
news, είναι βέβαιο ότι θα
έβγαινε πρώτος και με πολύ μεγάλη διαφορά από
τον δεύτερο…

K

αι τι δεν ισχυρίστηκε
ο Αλέξης Τσίπρας
προκειμένου να σπεκουλάρει πάνω στην
υγειονομική-οικονομική κρίση. Από το ότι η κυβέρνηση άφησε τους πάντες απροστάτευτους μέχρι ότι το Μαξίμου
φταίει για την εκτόξευση της ανεργίας και τη ύφεσης. Μόνο τον
σεισμό στη Σάμο και τη Σμύρνη
δεν χρέωσε ο Αλέξης στον Κυριάκο. Ας δούμε λοιπόν τι υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ και τι στην
πραγματικότητα έχει συμβεί όλο
το προηγούμενο διάστημα που η
Ελλάδα παλεύει με την πανδημία
και τις επιπτώσεις της στην κοινωνία και την οικονομία.

1
ΤΟ ΨΕΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΔΗΘΕΝ ΕΦΗΣΥΧΑΣΜΟ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Έστω κι αν δεν ειπώθηκε την Πέμπτη στη Βουλή, ο Αλ. Τσίπρας
και το κόμμα του έχουν «χτίσει»
την κριτική τους στο συνολικό επιχείρημα ότι δήθεν ο Κυριάκος
Μητσοτάκης έστειλε απατηλό μήνυμα εφησυχασμού και επιστροφής στην κανονικότητα στους πολίτες επειδή όπως λέει η Κουμουνδούρου ο πρωθυπουργός
«ανακοίνωσε αυτάρεσκα μετά την
πρώτη φάση ότι νίκησε οριστικά
τον κορονοϊό».
• Η αλήθεια: Ο Κυρ. Μητσοτάκης, στο μήνυμά του προς τους
πολίτες για το σχέδιο σταδιακής
άρσης των περιοριστικών μέτρων στις 28 Απριλίου είχε αναφέρει επί λέξη: «Προετοιμαζόμαστε για το δεύτερο στάδιο του
σχεδίου μας. Προσοχή, όμως:
Δεν πρόκειται για τον επίλογο της
περιπέτειας, αλλά για μια συνέχεια. Θα το ξαναπώ: Η έξοδός α-
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• τέλος δεν έχει ο πολιτικός ξεπεσμός του ΣΥΡΙΖα – με όσα είπε ο αλέξηςτσίπρας
στη Βουλή για την πανδημία, απέδειξε ότι σε διαγωνισμό fake news θα έβγαινε
πρώτος και μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο

Ψέματα, ψέματα,

ΨEματα…
πό την καραντίνα θα γίνεται βήμα – βήμα. Κανείς δεν μπορεί να
αποκλείσει μια πιθανή αναζωπύρωση της απειλής»...

2
ΤΟ ΨΕΜΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΘΑΝΑΤΩΝ
Ο Αλ. Τσίπρας ισχυρίστηκε ότι
από τον Ιούνιο μέχρι σήμερα οι
θάνατοι από κορωνοϊό ανά εκατομμύριο στην Ελλάδα έχουν εκτοξευτεί στο + 263%.
• Η αλήθεια: Σύμφωνα με
την καθηγήτρια πνευμονολογίας
και πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Εντατικής Θεραπείας Αναστασία Κοτανίδου το ποσοστό
θνητότητας που καταγράφεται
στην Ελλάδα, σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες αλλά και τις χώρες της Β. Αμερικής,
Συγκεκριμένα η θνητότητα στις
ελληνικές ΜΕΘ κυμαίνεται στο
35-37%, ποσοστό πολύ μικρό σε
σχέση με άλλες χώρες και αντιστοιχεί σε 60 ασθενείς ανά
1.000.000 κατοίκων.

3
ΤΟ ΨΕΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΕΣΥ
ΚΑΙ ΤΗ ΜΗ ΕΠΑΡΚΗ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΩΝ ΜΕΘ
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι
η κυβέρνηση δεν προχώρησε σε
προσλήψεις μόνιμων γιατρών
και νοσηλευτών στα νοσοκομεία,
ενώ επίσης δεν φρόντισε για την
επαρκή προσθήκη νέων ΜΕΘ
στο ΕΣΥ, έχοντας κάνει κατά καιρούς λόγο για «εγκληματικές» κυβερνητικές ευθύνες στο θέμα
• Η αλήθεια: Από 88.690
που αριθμούσαν οι επαγγελματίες υγείας τον Σεπτέμβριο του
2019, το αντίστοιχο νούμερο τον

Σεπτέμβριο του 2020 είχε σκαρφαλώσει σε 100.984. Σημειώνεται ότι εν μέσω πανδημικής κρίσης, το ΕΣΥ ενισχύθηκε με 7.000
ιατρούς, νοσηλευτές, παραϊατρικό και υποστηρικτικό προσωπικό. Περίπου 4.000 από τον κλάδο των νοσηλευτών μονιμοποιούνται. Περίπου 4.000 επαγγελματίες υγείας (συμβασιούχοι ΟΑΕΔ) ανανέωσαν τη σύμβασή
τους για δεύτερη χρονιά. Την ίδια ώρα έχουν ήδη προσληφθεί
πάνω από 600 μόνιμοι γιατροί
και έχει ξεκινήσει η πρόσληψη
άλλων 300 για την στελέχωση
των ΜΕΘ, ενώ συνολικά 1.500
μόνιμοι γιατροί θα έχουν προσληφθεί μέσα στο 2020.
Σε ό,τι αφορά, τώρα, τις ΜΕΘ,
η πραγματικότητα είναι η εξής: Έπειτα από 4,5 χρόνια διακυβέρνησης, η κυβέρνηση Τσίπρα παρέδωσε στην κυβέρνηση Μητσοτάκη 557 κλίνες σε ΜΕΘ. Ο αντίστοιχος αριθμός κλινών έχει φτάσει σήμερα στις 1.104 και μέχρι
το τέλος του χρόνου θα προστεθούν άλλες 234. Σημειώνεται επίσης ότι οι κλίνες Covid-19 σε όλη
τη χώρα φτάνουν σήμερα 4.590.

4
ΤΟ ΨΕΜΑ
ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Στο αγαπημένο του θέμα ο Αλ.
Τσίπρας επέμεινε στον ισχυρισμό ότι η κυβέρνηση δεν μερίμνησε για την αποφυγή του συνωστισμού στα ΜΜΜ με την ενίσχυση των δημόσιων συγκοινωνιακών μέσων.
• Η αλήθεια: Τον καιρό του
ΣΥΡΙΖΑ κυκλοφορούσαν στην Αθήνα 850 ενώ τώρα έγιναν
1.100. Στη Θεσσαλονίκη, αντίστοιχα, τον Αύγουστο του ’19 κυκλοφορούσαν 235 λεωφορεία, ε-

νώ σήμερα 411. Με την ανάταξη, το leasing και τη σύμπραξη με
τα ΚΤΕΛ, έχει ήδη αυξηθεί ο στόλος κατά 75%.

5
ΤΟ ΨΕΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΣΤ
ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΘΕΝ ΜΗ
ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ
Ο Αλ. Τσίπρας ισχυρίστηκε ότι

η κυβέρνηση δεν προχώρησε
στη μαζική συνταγογράφηση δωρεάν τεστ για όλους τους πολίτες.
• Η αλήθεια: Όλα τα τεστ είναι δωρεάν σε δημόσιες δομές υγείας. Μάλιστα σε όλη την επικράτεια υπάρχουν 224 Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Κέντρα
covid, στα οποία έχει διενεργηθεί το 30,03% των τεστ. Έχουν
διενεργηθεί 2.000.000 τεστ
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(PCR και Rapid). Τον Μάρτιο γίνονταν καθημερινά 982 τεστ, τον
Αύγουστο 11.366 και το Νοέμβριο 22.492 τεστ κατά μέσο ημερησίως. ¨Επίσης οι 500 κινητές
ομάδες του ΕΟΔΥ οι οποίες έχουν πραγματοποιήσει 13.500
αποστολές σε όλη την Ελλάδα και
έχουν πραγματοποιήσει 450.000
τεστ.

6
ΤΟ ΨΕΜΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Σύμφωνα με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης η κυβέρνηση δεν πήρε κανένα μέτρο
προστασίας για το άνοιγμα των
σχολείων, αντίθετα αύξησε αντί
να μειώσει τον αριθμό μαθητών
ανά τάξη.
• Η αλήθεια: Καταρχάς στα
δημόσια σχολεία τα τμήματα με
αριθμό μαθητών 26-30 είναι στο
3% του συνόλου των τμημάτων
στη χώρα. Φέτος ενισχύθηκαν οι
πιστώσεις για την πρόσληψη επιπλέον προσωπικού. Τα πρόσθετα κονδύλια είναι ύψους 318
εκατ. ευρώ για προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού, επιπλέον των 4.485 μόνιμων διορισμών και των 32.291 προσλήψεων αναπληρωτών, που έχουν
ήδη γίνει. Είχαν προσληφθεί,

μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου 32.291
αναπληρωτές ενώ το 2019 στο ίδιο διάστημα είχαν προσληφθεί
24.505 και το 2018 19.524. Έγιναν επιπλέον προσλήψεις για
την κάλυψη εκπαιδευτικών που
δεν μπορούν να παρέχουν διδακτικό ή υποστηρικτικό έργο δια
ζώσης αλλά μόνο εξ αποστάσεως,
για λόγους συναφείς με τον
COVID-19, για την κάλυψη αναγκών που προκύπτουν από τη
συνεχιζόμενη επέκταση της λειτουργίας του ολοήμερου σχολείου, αλλά και για την κάλυψη αναγκών μαθητών, που αδυνατούν,
λόγω κορονοϊού, να παρακολουθήσουν την εκπαιδευτική διαδικασία δια ζώσης.

7
ΤΟ (ΜΕΓΑΛΟ) ΨΕΜΑ ΓΙΑ
ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΥ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Ο Αλ. Τσίπρας ισχυρίστηκε ξανά ότι η κυβέρνηση δεν άνοιξε
τον τουρισμό με ασφαλές σχέδιο
και σαφή υγειονομικά πρωτόκολλα για την είσοδο των ξένων
επισκεπτών.
• Η αλήθεια: Όλες οι μετρήσεις των κρουσμάτων ακόμη και
τον Ιούνιο, τον Ιούλιο και τον
Αύγουστο, δείχνουν ότι ήταν πολύ λιγότερα τα εισαγόμενα κρούσματα από τα εγχώρια. Απόδειξη

Η ΑΠΟΨΗ
ότι η έξαρση των κρουσμάτων
δεν οφείλεται στον τουρισμό αποτελεί το γεγονός ότι δεν εκδηλώθηκε κατά την τουριστική περίοδο αλλά προς το τέλος Σεπτεμβρίου- αρχές Οκτωβρίου. Σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς της
αντιπολίτευσης το άνοιγμα του
τουρισμού σχεδιάστηκε με εφαρμογή αυστηρών πρωτοκόλλων σε
όλα τα σημεία εισόδου και με τη
χρήση σύνθετων αλγόριθμων
και ροές στατιστικών δεδομένων
ώστε να δίνεται έμφαση στην εξέταση αφίξεων από χώρες όπου
υπήρχε μεγαλύτερη διασπορά
του ιού. Απαιτήθηκε διενέργεια
τεστ πριν την άφιξη στην Ελλάδα
ενώ επιστρατεύτηκε το Passenger
Locator Form, σε συνδυασμό με
μοναδικό κωδικό για κάθε εισερχόμενο ταξιδιώτη, ώστε να υπάρχει συνεχώς σαφής εικόνα για τις
εισροές στη χώρα μας. Από την
1η Ιουλίου έως την 1η Νοεμβρίου είχαν διενεργηθεί 725.386 τεστ για τον κορωνοϊό στις πύλες
εισόδου. Τα κρούσματα που εντοπίστηκαν αυτό το διάστημα στους
αερολιμένες, στα λιμάνια και τα
χερσαία σύνορα ανέρχονται σε
2.427, δηλαδή μόλις στο 0,33%.

8
ΤΟ ΨΕΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΗ ΥΦΕΣΗ
Επικαλούμενος τις προβλέψεις
της Κομισιόν, ο Αλ. Τσίπρας είπε ότι η Ελλάδα θα παρουσιάσει
το 2020 την 6η χειρότερη επίδοση ύφεσης στην Ευρωζώνη.
• Η αλήθεια: Σύμφωνα με
την ΕΛΣΤΑΤ και τη Eurostat το α’
εξάμηνο 2020 έκλεισε με μικρότερη μείωση του ΑΕΠ στην Ελλάδα (-7,9%), σε σύγκριση με τους
μέσους όρους της Ευρωζώνης (9,1%) και της Ε.Ε. (-8,3%). Αυτό
που ΔΕΝ ανέφερε ο πρόεδρος
του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ότι σε προηγούμενη Έκθεσή της, η Κομισιόν
εκτιμούσε ότι η Ελλάδα θα παρουσιάσει τη βαθύτερη ύφεση
στην Ευρωζώνη το 2020.

9
ΤΟ ΨΕΜΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ
Όχι στην τελευταία κοινοβουλευτική συζήτηση των πολιτικών αρχηγών αλλά πάλι από το βήμα της
Βουλής στις 12 Ιουνίου, ο Αλ.
Τσίπρας είχε κατηγορήσει την
κυβέρνηση ότι παρουσιάζει μια
ψεύτικη εικόνα -Greek Statisticsσε σχέση με την ανεργία, κάνοντας λόγο για δήθεν «τεχνάσματα» και «αλχημείες».
• Η αλήθεια: Σύμφωνα με έρευνα
της
Eurostat
(27/10/2020), η Ελλάδα κατατάσσεται ως μία από τις πλέον αποτελεσματικές ευρωπαϊκές χώρες στην προστασία των θέσεων

εργασίας το δεύτερο τρίμηνο του
2020, περίοδο κατά την οποία η
πανδημία προκάλεσε lockdowns
σε ολόκληρη την Γηραιά Ήπειρο.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την
Eurostat, το ποσοστό των εργαζομένων που έχασε την δουλειά του
στην Ελλάδα δεν ξεπέρασε το 2%
στο διάστημα αυτό, όταν σε άλλες
ευρωπαϊκές χώρες ήταν διπλάσιο
(Ιταλία) ή και τριπλάσιο (Ισπανία).

10
ΤΟ ΨΕΜΑ ΟΤΙ ΑΦΕΘΗΚΑ
ΧΩΡΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ
Ο Αλ. Τσίπρας υποστήριξε ότι η
Κυβέρνηση «άφησε την συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων, των αυτοαπασχολούμενων, των ελεύθερων επαγγελματιών στη μοίρα τους, χωρίς ουσιαστικά μέτρα ενίσχυσης».
• Η αλήθεια: Ενώ τα δημοσιονομικά μέτρα στην Ευρώπη
για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας, κατά
μέσο όρο, ανέρχονται στο 4% του
ΑΕΠ για το 2020 (βλ. τελευταία
ανακοίνωση Eurogroup), στην
Ελλάδα, αυτά τα μέτρα έχουν ήδη
ξεπεράσει το 6% του ΑΕΠ. Τα συνολικά (δημοσιονομικά και ρευστότητας) μέτρα θα φτάσουν τα
24 δισ. ευρώ, ενώ ήδη εξαγγέλθηκαν και εφαρμόζονται μετά το
νέο lock down μέτρα 3,3 δισ. ευρώ. Ανάμεσα στα άλλα:

1

Όσοι εργαζόμενοι έχουν τεθεί
σε καθεστώς αναστολής για τον
Νοέμβριο, θα λάβουν ενίσχυση
για τον Νοέμβριο, στις αρχές Δεκεμβρίου, €800, αντί 534 που ήταν η αρχική αποζημίωση. Επίσης
καλύπτονται από τον Κρατικό
Προϋπολογισμό αναλογικά, και
όλες οι ασφαλιστικές εισφορές.

2

Επεκτείνονται κατά δύο μήνες
όλα τα επιδόματα ανεργίας, τα οποία έληξαν ή λήγουν στο διάστημα Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου.

3

Χορηγείται άμεσα εφάπαξ οικονομική ενίσχυση €400 σε περίπου 130.000 ανέργους, που απέκτησαν την ιδιότητα του μακροχρόνια ανέργου μετά την 1η
Μαρτίου 2020.

4

Στις επιχειρήσεις που αναστέλλεται η λειτουργία τους, παρέχεται δυνατότητα αναστολής
καταβολής του ΦΠΑ, πληρωτέου
τον μήνα Νοέμβριο, μέχρι τις 30
Απριλίου 2021.

5

Στις επιχειρήσεις που αναστέλλεται η λειτουργία τους και
στους εργαζόμενους που οι συμβάσεις τους μπαίνουν σε αναστολή δίνεται επίσης η δυνατότητα
μετάθεσης της πληρωμής των δό-
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σεων ρυθμισμένων φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών,
πληρωτέων τον Νοέμβριο, στο
τέλος της ισχύουσας ρύθμισης.

6

Οι επιχειρήσεις που πλήττονται δικαιούνται υποχρεωτική
μείωση ενοικίου κατά 40% στα επαγγελματικά τους ακίνητα. Το ίδιο ισχύει και για την κύρια κατοικία των εργαζομένων που τίθενται σε αναστολή σύμβασης εργασίας, αλλά και για τη φοιτητική
κατοικία των τέκνων τους. Στους
ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν ακίνητα, θα καταβάλλεται το 1/2
της ζημίας που υφίστανται.

7

Οι επιχειρήσεις που κλείνουν
με κρατική εντολή, δικαιούνται
να συμμετάσχουν στον 4ο κύκλο
της Επιστρεπτέας Προκαταβολής,
ανεξαρτήτως πτώσης τζίρου τους,
ενώ λαμβάνουν κατ’ ελάχιστο
2.000 ευρώ, με το μισό ποσό να
μην επιστρέφεται. Θα ακολουθήσει και πέμπτος γύρος του προγράμματος.

8

Παρέχεται νέα έκτακτη ενίσχυση στην Αυτοδιοίκηση –στους δήμους και τις περιφέρειες της χώρας– ύψους €60.000.000, προκειμένου να ενισχύσουν τις επιχειρήσεις που πλήττονται απαλλάσσοντάς τες κατά το διάστημα που
κλείνουν από τα δημοτικά τέλη.

9

Συνεχίζεται το πρόγραμμα
«Συν-εργασία» για όλες τις λειτουργούσες επιχειρήσεις, πληττόμενες ή όχι.

10

Επιδοτούνται -για τους
μήνες Οκτώβριο έως και Δεκέμβριο- οι επιχειρήσεις του πολιτισμού, με €10 για τα θέατρα και
€4 για τους κινηματογράφους ανά θέση θεατή/εισιτήριο ανά παράσταση, και για συνολικό μέγιστο αριθμό 24 παραστάσεων ανά μήνα για τα θέατρα και 40 παραστάσεων ανά μήνα για τους κινηματογράφους, με την υποχρέωση επιστροφής του 20% της επιδότησης με τη μορφή κοινωνικού εισιτηρίου προς ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως ΑμεΑ, μακροχρόνια ανέργους, μονογονεϊκές οικογένειες, τρίτεκνους και πολύτεκνους.

11

Επαναφέρεται η άδεια ειδικού σκοπού για τους γονείς
που τα παιδιά τους φοιτούν στο
γυμνάσιο.

12

Προβλέπεται αποζημίωση
ειδικού σκοπού, ύψους €534, με
κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών, για εργαζόμενους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και των
οποίων οι συμβάσεις εργασίας τίθενται σε αναστολή, καθώς απέχουν από την εργασία τους ένεκα
σοβαρών νοσημάτων.

8 | Η ΑΠΟΨΗ
Όσοι άκουσαν την προηγούμενη εβδομάδα την
πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για συμβούλιο πολιτικών αρχηγών υπό την
Πρόεδρο της Δημοκρατίας
Κατερίνα Σακελλαροπούλου και την τοποθέτηση υπουργού Υγείας κοινής αποδοχής, σίγουρα θα θεώρησαν ότι πριν ξεκινήσει
η συνέντευξη Τύπου ο
πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ βρισκόταν σε βέρτιγκο.
Του Μ.Κ.

Π

ώς είναι δυνατόν
να ζητά κάτι τέτοιο
ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όταν ακόμη η χώρα θεωρείται μεταξύ αυτών που τα κατάφεραν περίφημα
στην πανδημία, και ακόμη και
τώρα στο δεύτερο κύμα που είναι
πιο ισχυρό, όλα εξακολουθούν
να είναι υπό έναν έλεγχο, σε αντίθεση με όσα συμβαίνουν σε
πολλές μεγάλες χώρες, όπως η
Γαλλία, η Βρετανία, η Ισπανία,
και αλλού; Όντως αποτελεί ένα
τεράστιο ερωτηματικό πώς ζητά
τώρα υπουργό Υγείας κοινής αποδοχής και δεν το ζήτησε όταν,
για παράδειγμα, ο Ερντογάν μέσω των μεταναστών από το Αφγανιστάν επιχειρούσε να εισβάλει στην Ελλάδα.
Αρκετοί θα θεωρήσουν ότι απλώς πρόκειται για ακόμη μία
πομπώδη κορώνα του Αλ. Τσίπρα, σαν κι αυτές που έλεγε το
2012 ότι θα καταργήσει το μνημόνιο με ένα νόμο κι ένα άρθρο.
Είναι, όμως, τόσο απλά τα πράγματα; Προφανώς και όχι. Στον
ΣΥΡΙΖΑ γνωρίζουν πως το ματσάκι δεν γυρίζει με τίποτα. Παρά τα κάποια λάθη και τις αστοχίες της κυβέρνησης, δεν κοπάζει με τίποτα η οργή του κόσμου
για τα καταστροφικά τεσσεράμισι
χρόνια της διακυβέρνησης υπό
τον κ. Τσίπρα. Και ναι μεν μέτρα
είχαν πάρει και οι προηγούμενοι,
αλλά ο κόσμος δεν ξεχνά ότι τους
κορόιδεψε ο Τσίπρας και τους
μοίρασε φρούδες ελπίδες. Οπότε
ο ΣΥΡΙΖΑ κινδυνεύει να μείνει
στην απέξω για πολύ καιρό και
με έναν άλλο πρόεδρο το ΚΙΝΑΛ
(ειδικά εάν επιστρέψει και στο όνομα και τα λάβαρα του ΠΑΣΟΚ)
να χάσει την πρωτοκαθεδρία του
έτερου πόλου στο πολιτικό μας
σύστημα.
Οπότε εκτός από τους ανθρώπους που ανησυχούν για το πολιτικό μέλλον του κ. Τσίπρα, έχουν
προστεθεί και διάφοροι από άλλους πολιτικούς χώρους, ακόμη
και κάτι λίγοι από τη Νέα Δημοκρατία, που ονειρευόμενοι πόστα
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Το «σχέδιο» Λακόπουλου

• Οι προερχόμενοι από Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ «συνοδοιπόροι»
του ΣΥΡΙΖΑ, με οδηγίες Καρτερού, δίνουν μάχη για το
πολιτικό μέλλον του Τσίπρα, και μαζί με τους ΣΥΡΙΖΑίους
πουλάνε το παραμύθι ότι η κυβέρνηση φυλλοροεί

ΣΥΡΙΖΑ & ΣΙΑ:

Απολαμβάνουν
«σανό» του Καρτερού
και ονειρεύονται
συγκυβερνήσεις!!!
δίνουν τη δική τους ακροτελεύτια
μάχη για να μην αρχίσει η συρρίκνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Και η λύση
δεν είναι η νίκη στις επόμενες εκλογές, αλλά να αποφευχθεί με
νύχια και δόντια όχι η επόμενη εκλογική αναμέτρηση, αλλά η μεθεπόμενη, όταν και η απλή αναλογική θα έχει μπει στο χρονοντούλαπο της ιστορίας. Και πώς
θα γίνει αυτό; Με το να υπάρξει
μία κυβέρνηση μεγάλου συνασπισμού και να υπάρχει άλλος πρωθυπουργός και όχι ο Κυριάκος
Μητσοτάκης. Από τον Νοέμβριο
του 2011 έως τον Μάιο του 2012
είχαμε την τρικομματική κυβέρνηση υπό τον Λουκά Παπαδήμο για να ψηφιστεί το κούρεμα
του χρέους. Ας μην ξεχνάμε ότι το
ΠΑΣΟΚ με πρωθυπουργό τον
Γιώργο Παπανδρέου είχε την
πλειοψηφία στη Βουλή και από
την εξέλιξη αυτής της κυβέρνησης
εθνικής ανάγκης ήταν το χαμένο.
Η Ν.Δ. κέρδισε τις εκλογές, ενώ
ο ΣΥΡΙΖΑ που πετροβολούσε απέξω ξαφνικά έφυγε από τη μιζέρια του 5%.

Οι… νεροκουβαλητές
Πλέον το σύστημα ΣΥΡΙΖΑ τα έχει δώσει όλα. Και δεν μιλάμε
μόνο για τον Καρτερό και τους
λοιπούς προπαγανδιστές της
Κουμουνδούρου. Από κοντά και
οι επίσημα μεταγραφέντες. Από
το ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Δημοκρατία,
ακόμη και οι δημοσιογράφοι που
επί χρόνια υμνούσαν το ΠΑΣΟΚ.
Όλοι μαζί έχουν βαλθεί να πείσουν τον κόσμο ότι η κυβέρνηση,
που απολαμβάνει τεράστια δημο-

φιλία, φυλλορροεί.
Το πρώτο βιολί του Καρτερού
είναι ο Αντώναρος. Δίνει τα ρέστα του στα
μέσα κοινωνικής
δικτύωσης. Το
τι αναρτά σχεδόν σε καθημερινή βάση
δεν μπορεί
να το σκεφτεί
ούτε ο πιο
φανατικός ΣΥΡΙΖΑίος. Από την
ημέρα που ο Τσίπρας ζήτησε υπουργό Υγείας κοινής αποδοχής,
έχει πάρει φωτιά το πληκτρολόγιό του. Εάν μάλιστα κάποιος έχει την υπομονή και τα διαβάσει,
θα κοιταχτεί στον καθρέφτη και
θα αναρωτηθεί εάν βρίσκεται
στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, ή
σε κάποια άλλη πόλη της Ελλάδας. Θα αναρωτηθεί μήπως έχει
μπει σε χρονοκάψουλα και βρέθηκε στο Μπέργκαμο. Ουδεμία

σοβαρότητα. Και από κοντά ο
Γιώργος Λακόπουλος, ο οποίος μετά την περιπέτειά του με τον
κορωνοϊό επανήλθε δριμύτερος.
Τον Λακόπουλο δεν μπορείς
να τον συγκρίνεις με τον Αντώναρο.
Ο πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος του Κώστα Καραμανλή εάν μπει στη ζυγαριά με
τον Λακόπουλο θα βγει… γατάκι. Ο Λακόπουλος αυτό που
γράφει έχει αρχή, μέση και τέλος.
Ξέρει από ίντριγκα, γνωρίζει
πρόσωπα και πράγματα, είναι μάστορας να κάνει το άσπρο μαύρο.
Τόσα χρόνια ζούσε μέσα στη
διαπλοκή του ακμαίου ΔΟΛ. Οπότε οι αναρτήσεις του Αντώναρου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ανερμάτιστες. Το
μόνο που κάνει είναι να βρίζει
τον Μητσοτάκη γιατί τον έχει
στην απέξω.
Εάν του είχε δώσει μία θεσούλα θα τον υμνούσε.

Για να αβαντάρει το σενάριο περί
οικουμενικής ο Λακόπουλος δεν
αναφέρει πουθενά βέβαια ότι θα
ζητηθεί από τον Καραμανλή να
αναλάβει υπηρεσιακός πρωθυπουργός. Αυτό το διαρρέουν οι
Πάκης Παυλόπουλος, Σάββας
Τσιτουρίδης, Κατερίνα Παπακώστα, μέχρι και ο Αργύρης
Ντινόπουλος. Όλοι, να σημειωθεί, θεωρούνται τελειωμένοι από
τη Νέα Δημοκρατία. Ο Λακόπουλος, λοιπόν, υποστηρίζει ότι μόλις τελειώσει
η πανδημία
θα «τελειώσει» και η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Επειδή αυτό
δεν τεκμαίρεται από πουθενά, ο δημοσιογράφος υποδεικνύει τους τρόπους που μπορεί να
γίνει αυτό. Το σενάριο που λέει ότι θα αναγκαστεί να παραιτηθεί ο
Κυριάκος Μητσοτάκης, μάλλον
το έγραψε για να γεμίσει σε λέξεις.
Όμως τα υπόλοιπα έχουν ενδιαφέρουν και στέλνουν μηνύματα. Για παράδειγμα, υποδεικνύει ότι μπορεί να επαναληφθεί το φαινόμενο Γιώργου Παπανδρέου το
2011, ότι το ίδιο του το κόμμα τον
καθαίρεσε από πρωθυπουργό. Κι
όπως λέει, «οι κρίσιμες “μάζες” υπάρχουν στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Ν.Δ. Οι Καραμανλικοί, οι Σαμαρικοί, οι λίγοι της Ντόρας, οι δυσαρεστημένοι». Προφανώς, αυτό
του λένε οι καραμανλικοί του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως, σε αυτό το σενάριο
ξεχνά κάποιες βασικές παραμέτρους. Πρώτα απ’ όλα, ότι τότε υπήρχε αυτό το κύμα των αγανακτισμένων που υποδαύλισε ο ΣΥΡΙΖΑ σε αγαστή συνεργασία με τη
Χρυσή Αυγή. Θυμόμαστε τι έγινε
στις παρελάσεις την 28η Οκτωβρίου του 2011, όταν οι Χρυσαυγίτες
μαζί με τον Καρανίκα στη Θεσσαλονίκη έδιωξαν κακήν-κακώς τον
τότε Πρόεδρο της Δημοκρατίας
Κάρολο Παπούλια. Επίσης, λησμονεί ότι αυτοί που τότε συμβούλευαν τον Γιώργο Παπανδρέου,
οι λεγόμενοι κηπουροί του, σήμερα βρίσκονται δίπλα στον Τσίπρα.
Το σενάριο ότι λόγω της οικονομικής κρίσης θα προκαλέσει γενική
αναταραχή στην κοινωνία έχει
πολλές τρύπες. Το 2011 οι πολίτες
δεν περίμεναν τίποτε από παντού.
Τώρα είναι γνωστό τοις πάσι ότι
τουλάχιστον 32 δισεκατομμύρια
ευρώ μας περιμένουν από το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ υπάρχουν
ακόμη πολλά χρηματοδοτικά κονδύλια για να αντιμετωπιστεί η κρίση. Οπότε όσο οι δημοσκοπήσεις
δείχνουν ότι η Ν.Δ. και ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι κυρίαρχοι
του πολιτικού παιχνιδιού, τόσο οι
δολοπλόκοι θα ονειρεύονται συγκυβερνήσεις.

Πήγε για
μαλλί και
κουρεύτηκε

ΓΡΑΦΕΙ Ο

Κίτσος
ο κοριός

Η Καινή Διαθήκη

Τα λόγια είναι περιττά
την ώρα που αρμενίζομε…

Ο Μόσιαλος και οι ευκαιρίες
μέσω τηλεργασίας
Στη γραμμή Μητσοτάκη κινείται σταθερά ο Ηλίας Μόσιαλος. Και
δεν μιλάμε μόνο για την αντιμετώπιση της πανδημίας, αλλά για το γεγονός ότι μέσα στην κρίση προσφέρονται ευκαιρίες.
Σε ανάρτησή του ο καθηγητής του LSE και πρώην υπουργός του
ΠΑΣΟΚ έκανε αυτήν τη διαπίστωση, με αφορμή ότι πέντε Βρετανοί
συνάδελφοί του από
το LSE βρίσκονται
στην Ελλάδα και εργάζονται μέσω τηλεργασίας, από το Κουκάκι
και το Παγκράτι, οι οποίοι και του είπαν ότι
δεν προτίθενται να επιστρέψουν στην Αγγλία μέχρι την άνοιξη,
αφού είναι ενθουσιασμένοι με τους Έλληνες, τον καιρό, τη διατροφή και τελικά την
Ελλάδα.
«Η τηλεργασία θα επεκταθεί διεθνώς και
πολλοί νέοι άνθρωποι θα αναζητήσουν χώρες που μπορούν να τους προσφέρουν καλύτερη ποιότητα ζωής με μικρότερο κόστος», σημειώνει σε ανάρτησή του, τονίζοντας πάντως πόσο θα βοηθούσε σε ένα τέτοιο σενάριο τη χώρα μας να αποκτούσαμε κάποτε ταχύτερο και φθηνότερο Ίντερνετ, ώστε οι συνθήκες για τηλεργασία να γίνουν ιδανικότερες…

Διαμαρτυρήθηκε, όπως έμαθα
ο Γιώργος Βλάχος, στην τηλεσυνεδρίαση της Κ.Ο. της Ν.Δ.
στον πρωθυπουργό για τον Χρήστο
Σταϊκούρα. Συγκεκριμένα, ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής παραπονέθηκε
έντονα επειδή ο υπουργός Οικονομικών απέρριψε μία
τροπολογία, με την οποία ο Βλάχος ζητούσε
νομοθετικές παρεμβάσεις για να
αρθούν οι διεκδικήσεις του Δημοσίου σε εκτός σχεδίου περιοχές
της Σαρωνίδας. Κι όπως μαθαίνω,
ο πρωθυπουργός μετά το τέλος
της συνεδρίασης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τον υπουργό
Οικονομικών. Πήγε για μαλλί και
βγήκε κουρεμένος ο βουλευτής.

Ένα δώρο έλαβαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, που σίγουρα
τους έκανε εντύπωση.
Τους απέστειλαν ένα αντίτυπο της Καινής Διαθήκης. Μόνο στους βουλευτές της Ν.Δ.

Κατάθλιψη…
Σε κατάθλιψη βρίσκεται
η Ρένα Δούρου. Έτσι μου
σφύριξαν κάποιοι ρουφιάνοι από την Κουμουνδούρου. Δεν είναι μόνο
το γεγονός ότι ανέμενε
κομματική αξιοποίηση
και ο Αλέξης την ξέχασε.
Είναι ότι λόγω Μάνδρας
και Ματιού, εάν τιμωρηθεί από τη Δικαιοσύνη έστω και με ποινή ενός μήνα, τελείωσε και από το
Περιφερειακό Συμβούλιο. Άσε που μαθαίνω ότι
κάποια παλιόπαιδα έχουν βάλει στο σκόπευτρο τον σύντροφό της
Γιάννη Μπενίση για τη
θητεία του στην ΕΥΔΑΠ.

Ο Παύλος, η Λάρα
και η απομάκρυνση
από την πολιτική
Μέσω ανάρτησης του στο Facebook, ο Παύλος Γερουλάνος εξέφρασε την περηφάνια του για τη σύζυγό
του Λάρα, που εξελέγη πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ευρωπαίων Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας. Ο πρώην υπουργός προσέθεσε πως η Ομοσπονδία, εκτός από παραγωγούς Τσιπούρας και Λαβρακιού, εκπροσωπεί εταιρείες που παράγουν 2,3 εκατομμύρια τόνους Σολομό, Πέστροφα, Χέλι, Καλκάνι, Μπακαλιάρο κ.ά., που απασχολούν πάνω από 100.000 εργαζόμενους και κάνουν τζίρο πάνω από 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο κ.
Γερουλάνος ανέφερε ακόμη ότι «σε έναν κλάδο που χαρακτηρίζεται από αρσενική τεστοστερόνη και γερές δόσεις
σοβινισμού, αυτή η αναγνώριση έρχεται να αποδείξει ότι
αξίζει η μάχη για να αλλάξουν τα πράγματα. Και ότι όσο υπάρχουν γυναίκες σαν τη Λάρα που θα δώσουν το είναι τους
για να σπάσουν γυάλινα ταβάνια δεν υπάρχει τίποτα που
δεν μπορούν να κατορθώσουν». Κάτι μου λέει ότι ο Παύλος θα απομακρυνθεί εκ νέου από την πολιτική.

Φέρνει κυκλώνα
η ανακύκλωση!

ΓΡΑΦΕΙ Ο

Κίτσος ο κοριός
ια τους σημερινούς μυημένους στον τομέα της ανακύκλωσης, είναι γνωστός ένας
υπόγειος πόλεμος που διεξάγεται
μεταξύ των δύο φορέων που
δραστηριοποιούνται στον τομέα
αυτόν. Από τη μια μεριά, η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ), που ιδρύθηκε
το 2001, στο Δ.Σ. της οποίας συμμετέχουν η ΚΕΔΕ με τρία μέλη και
μία σειρά επιχειρήσεων από τη
βιομηχανία και το συμβούλιο που
εκλέγουν τα υπόλοιπα έξι μέλη.
Από την άλλη, υπάρχει η εταιρεία με τίτλο Ανταποδοτική Ανα-

Γ

κύκλωση Συσκευών, φορέας Μη
Κερδοσκοπικού
Χαρακτήρα
(ΜΚΟ), η οποία ιδρύθηκε το
2008. Η λειτουργία των δύο παραπάνω φορέων διέπεται από τη
σχετική νομοθεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, με αιχμή τον
Εθνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης
(ΕΟΑΝ).
Οι τριβές που υπάρχουν μεταξύ των δύο φορέων έχουν δημιουργηθεί κυρίως από μη έγκριση
κάποιων εκ των προβλεπομένων
αδειών του κύκλου ανακύκλωσης και διάφορα άλλα, στα οποία
εμπλέκονται το Υπουργείο Περι-

Κι εάν ο Κυριάκος
το δεχθεί…
Μου το είπε ΠΑΣΟΚος, παλιά καραβάνα της πολιτικής: «Ο κ. Τσίπρας ζητά πρόσωπο κοινής εμπιστοσύνης από όλα τα κόμματα για το υπουργείο Υγείας. Τα άλλα κόμματα
της αντιπολίτευσης τα έχει ρωτήσει;» Και συνέχισε με μία σατανική,
ομολογουμένως, σκέψη: «Εάν ο
Μητσοτάκης πει ναι και προτείνει
για υπουργό Υγείας τον Αλέξη Τσίπρα και συμφωνήσουν και τα άλλα
κόμματα της αντιπολίτευσης, τι θα
κάνει τότε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ;»
Δύσκολη η εξίσωση, Αλέξη…

βάλλοντος αλλά και το Υπουργείο Εσωτερικών που έχει την εποπτεία των Δήμων.
Στον χορό έχουν μπει και κάποια ΜΜΕ, που επεσήμαναν μεν
τις τριβές αλλά από διαφορετική
οπτική γωνία…
Η «Α» ήδη ασχολείται με την εξιχνίαση του πεδίου και σε επόμενη έκδοσή της θα φέρει στο

φως της δημοσιότητας όλα τα
«ντεσού» της διαμάχης αυτής,
που, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εμπλέκονται σημαντικά πρόσωπα πολιτικής, δημοτικής
και επιχειρηματικής προέλευσης,
τόσο κατά το πρόσφατο παρελθόν όσο και από το παρόν.
Τα κεντρικά πρόσωπα των εμπλεκομένων φορέων στα παραπάνω είναι τα εξής:
• ΕΕΑΑ: Αναστάσιος Δαυίδ,
πρόεδρος της Coca Cola με εκπρόσωπο τον Μιχάλη Οικονόμου
• Ανταποδοτική Ανακύκλωση:
Πρόεδρος: Παύλος Ραβάνης

Δύο τα ενδεχόμενα με τα στοιχεία
Ότι ξεπέρασαν τα 7.000 κρούσματα σε μαθητές ανέφερε ο κ.
Τσίπρας στη συνέντευξη Τύπου. Αν υποθέσουμε ότι τα δεδομένα που ανακοίνωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ισχύουν,
τότε περίπου το 50% των εβδομαδιαίων κρουσμάτων είναι
παιδιά 7-18 ετών. Την ίδια στιγμή βέβαια, το υπουργείο Υγείας έχει ανακοινώσει ότι από την αρχή της πανδημίας στην
Ελλάδα μέχρι σήμερα, τα κρούσματα στις ηλικίες 0-17 από
τον Φεβρουάριο είναι 3.778. Δύο τα πιθανά ενδεχόμενα της
«σύγχυσης»: Είτε το γραφείο του αρχηγού της αξιωματικής
αντιπολίτευσης οφείλει να ενημερώνεται ορθότερα για την
πορεία της πανδημίας της χώρας, ή απλώς ο ΣΥΡΙΖΑ προσπάθησε για ακόμη μια φορά να κάνει αντιπολίτευση με την
αγαπημένη του τακτική των fake news.

Σύμβουλος Διοίκησης και πρόεδρος της ΤΕΧΑΝ: Απόστολος
Μούργος
• Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: Μανώλης Γραφάκος
• ΕΟΑΝ: Πρόεδρος: Νικόλαος
Χιωτάκης
Διευθύνων Σύμβουλος: Ιωάννης Σιδέρης
Και βέβαια οι αρμόδιοι υπουργοί Περιβάλλοντος, Κωστής Χατζηδάκης, και Εσωτερικών, Τάκης
Θεοδωρικάκος.

Οι διαρροές
των… επιστημόνων
της Κουμουνδούρου
Από την Κουμουνδούρου διέρρευσε η είδηση
ότι έγινε άνω-κάτω η επιτροπή των λοιμωξιολόγων, επειδή ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποκαλούσε ως Σωτήρη τον κ. Τσιόδρα κατά τη
συνέντευξη Τύπου που έδωσαν μαζί για να ανακοινώσουν το δεύτερο ολικό lockdown. Και
ξαφνικά, ανακάλυψαν ότι οι ενοχλημένοι επιστήμονες διαδίδουν πως η κυβέρνηση αγνοούσε τις σοβαρές εισηγήσεις εδώ και καιρό.
Πάλι καλά που δεν μας είπαν ότι οι επιστήμονες τα είπαν όλα αυτά στον Πολάκη, που λαμόγια τους ανέβαζε, λαμόγια τους κατέβαζε.

Το πρόζεκτ της οικουμενικής από Παυλόπουλο και σία
Έμαθα ότι κάποιοι περίεργοι νεοδημοκράτες που έχουν μείνει στην απέξω, ή έχουν μετακομίσει στα πέριξ της Κουμουνδούρου, έχουν
εξελιχθεί σε συνομιλητές του Καρτερού και του Παππά (του Νίκου εννοώ, όχι του άλλου της Χρυσής Αυγής που την έχει κοπανήσει). Και τους παραμυθιάζουν οι ΣΥΡΙΖΑίοι ότι έρχεται οικουμενική κυβέρνηση υπό τον Κώστα Καραμανλή. Μάλιστα, η ιδέα της Οικουμενικής ανήκει στον τέως ΠτΔ, Προκόπη Παυλόπουλο, ο οποίος εσχάτως ανανέωσε τις επαφές του με
την Κουμουνδούρου. Πρώτο βιολί αυτού του πρότζεκτ για την Οικουμενική ο Ευάγγελος Αντώναρος, όπου
μόνο όταν κοιμάται (όχι όρθιος και να πληρώνει ξενοδοχείο) δεν υβρίζει την κυβέρνηση και δεν λοιδορεί
τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Κι από κοντά να σιγοντάρουν την οικουμενική η Παπακώστα, ο Ντινόπουλος,
ο Τσιτουρίδης και λοιποί τεθλιμμένοι συγγενείς. Παρεμπιπτόντως, μια και ανέφερα τον τέως ΠτΔ, ομολογώ
ότι ξαφνιάστηκα για ποιον λόγο διέρρευσε τη φωτογραφία από την υποδοχή του Μπάιντεν στο προεδρικό
μέγαρο το 2017, όταν ο Τζο ήταν πλέον πρώην αντιπρόεδρος. Διότι κυκλοφόρησε η πληροφορία ότι εάν
κληθεί να παραστεί ελληνική αντιπροσωπεία στην ορκωμοσία στις 20 Ιανουαρίου, τότε θα μεταβούν στην
Ουάσιγκτον η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου και ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Και κατάλαβα ότι ο mister Pakis κοντεύει να σκάσει…
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Ο Αγγελάρας
είπε την
αλήθεια για
τ’ αποδυτήρια
του ΠΑΟΚ
Για να καταλάβεις,
μάστορα, τι
πληροφόρηση δίνει το
Σαββιδοτεχνείο στα
αρρωστάκια. Τι είπε ο
Άγγελος Αναστασιάδης
στην κυριακάτικη
εκπομπή του ΟΡΕΝ;
Ότι επί Φερέιρα
υπήρχε πρόβλημα στα
αποδυτήρια. Διάβασες
ποτέ τίποτα από το
Σαββιδοτεχνείο; Όχι
βέβαια. Μόνο η «Α»
και η iapopsi.gr το
έγραψαν. Και μας
βρίζανε οι βαλτοί, ότι
θέλουμε το κακό του
ΠΑΟΚ. Κι ο Άγγελος το
κακό του ΠΑΟΚ θέλει;
Μην πας μακριά,
μάστορα. Βρέθηκαν
αντιμέτωποι οι
Φερέιρα με τον Μάτος
στη Βραζιλία και
γέλασε και το παρδαλό
κατσίκι. Πλακώθηκαν
και έγιναν VIRAL. Που
πάει να πει, δηλαδή,
ότι είχαν προηγούμενα.
Το είδες πουθενά
γραμμένο; Κι όταν
γύρισε ο Μάτος, δεν
γύρισε μονάχος του. Ο
Ιβάν Σαββίδης τον
έφερε, γιατί ο ΠΑΟΚ
είχε πρόβλημα στο δεξί
μπακ κι έπαιζε ο
Κρέσπο. Κατά τα άλλα,
όλα καλά ήταν στα
αποδυτήρια στον
ΠΑΟΚ. Οι κόλακες τα
ήξεραν όλα, αλλά τους
είχε χαλάσει το
πληκτρολόγιο.

Του Χαρίλαου Τουμπιώτη
δουλειά θα πάει έτσι από τώρα μέχρι το τέλος
του πρωταθλήματος. Όποιος τολμάει να πει
κουβέντα εναντίον του ΠΑΟΚ, θα
στήνεται στην κρεμάλα από τους Σαββιδοτέχνες. Μιλάμε για φοβερά και
τρομερά πράγματα. Αυτήν τη φορά στοχοποιήθηκε ο Γιώργος Παράσχος. Από παντού. Από το κανάλι του Σαββίδη κι από το
γραπτό Σαββιδοτεχνείο.
Έκανε παράπονα ο Παράσχος για τον Παπαπέτρου στο ματς με τον ΠΑΟΚ και πλακώσανε οι Σαββιδοτέχνες τα «ας ούμε» που λέει ο
Θεσσαλονικιός Παράσχος. Ειρωνεία και καλά.
Αυτός ο Βασιλόπουλος αρχισαββιδοτέχνης είπε στο ΟΡΕΝ ότι είναι και μεγάλος άνθρωπος ο
Παράσχος. Δηλαδή, το έχει χάσει.
Που ο Παπαπέτρου έδωσε μαϊμουδένιο πέναλτι στον ΠΑΟΚ, δεν υπάρχει θέμα, γιατί ο Κάκος είπε ότι ήτανε. Κι άπαξ και το είπε ο Κάκος
με την ακριβή μπρεζέρα, αυτό είναι, πάει και τελείωσε.
Ο Κλάτενμπεργκ είπε στην ανάλυση ότι
δεν υπάρχει κανένα πέναλτι στον Μπρούσιτς,
αλλά ποιος ασχολείται τώρα με τον Άγγλο. Ο
Κάκος να είναι καλά. Ο δικός μας άνθρωπος.
Έτσι είναι. Τέτοια τρομοκρατία δεν έχει ματαϋπάρξει, μάστορα. Φουλ επίθεση στον Παράσχο. Ότι έχει κόντρα με τον ΠΑΟΚ από τότε
που ήταν προπονητής πριν από 13 χρόνια.
Κι η πλάκα ποια είναι. Δεν είπε, λέει, ο Παράσχος τίποτα για τον Ολυμπιακό όταν ήταν
προπονητής στον Πλατανιά. Αυτό είναι που μετράει. Που δεν είπε τίποτα για τον Ολυμπιακό
πριν από τρία-τέσσερα χρόνια πότε ήτανε. Κι επειδή δεν είπε τότε, δεν πρέπει να μιλάει και τώρα. Αυτή είναι η Σαββιδοδημοκρατία σοβιετικού τύπου, βέβαια.
Και να μην το ξεχάσω, τώρα που είπα για
Πλατανιά. Ο Πουρλιοτόπουλος, που είχε κατασκηνώσει τότε στον Πλατανιά, τι έκανε; Ρακές
πήγε για πιει; Και δεν κρύφτηκε κιόλας. Κι επειδή βρήκε κάτι παλιά φιλαράκια, τα έψηνε να καταθέσουνε εις βάρος του Ολυμπιακού.
Που ο Παράσχος, δηλαδή, ποτέ δεν μάσησε
τα λόγια του. Από τους λίγους αξιοπρεπείς στο
ποδόσφαιρο, αλλά σκοτίστηκαν οι Σαββιδοτέχνες. Άπαξ και μίλησες κατά του ΠΑΟΚ, είσαι εχθρός. Και κατά της διαιτησίας, βέβαια. Γιατί ζει
και βασιλεύει η εξυγίανση.
Για να μαθαίνουνε ιστορία, οι Σαββιδοτέχνες,
που βρίζουνε τον Παράσχο και τον ειρωνεύονται, ο Ζαγοράκης πήγε παρακαλετά και τον
έφερε στον ΠΑΟΚ, όταν ήταν πρόεδρος. Κανένας δεν ήθελε ν’ αναλάβει τον
ΠΑΟΚ κι ο Θοδωρής έπεσε στα
πόδια του Παράσχου.
Τι να κάνει κι ο Παράσχος,
παίκτης του ΠΑΟΚ ήτανε για τρία
χρόνια, τον ανέλαβε το 2007.
Διαλυμένη ομάδα είχε ο ΠΑΟΚ
τότε, χρωστούσε σε όποιον μιλάει ελληνικά και όχι μόνο. Κι αυτό
είναι το «ευχαριστώ» του Βασιλόπουλου και του Κόλκα. Και
του Ιβάν Σαββίδη, βέβαια. Να
τον στήνουνε στον τοίχο, επειδή
ο Παπαπέτρου έδωσε πέτσινο
πέναλτι τις βάρος του Απόλλωνα.

Η

«ΚΟΚΚΙΝΗ»
ΣΑΒΒΙΔΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Στόχος
ο (αξιοπρεπής)
Παράσχος…
Ήταν παίκτης αλλά και προπονητής του ΠΑΟΚ
(το 2007), όταν οι τότε Σαββιδοτέχνες σερβίριζαν
τους παίκτες για μενού με «αστακούς»
ενώ ήταν «σαρδέλες»
Ο Παράσχος έμεινε ένα εξάμηνο στον ΠΑΟΚ, είδε ότι δεν έβγαινε η χρονιά με κάτι παππούδια που είχε και κάτι Αραμπατζήδες κι έφυγε. Πρόσεξε, μάστορα. Ο Παράσχος είπε ότι έφυγε αυτός. Γιατί είναι κύριος ο Παράσχος.
Δεν ήθελε να προκαλέσει άλλο πρόβλημα στον
ΠΑΟΚ.
Τι έγινε στην πραγματικότητα και ποια είναι η
αλήθεια; Ότι τον σουτάρανε τον Παράσχο. Κι
ήρθε ο Σάντος και είπε τη μεγάλη κουβέντα.

Ότι στον ΠΑΟΚ έχουμε σαρδέλες και τους σερβίρουν σαν αστακούς. Οι δημοσιογράφοι του
ΠΑΟΚ τότε. Οι ίδιοι είναι οι περισσότεροι με
τους σημερινούς.
Και φωνάζανε τότε οι ΠΑΟΚτσήδες: «Είμαι
ΠΑΟΚ, πουλάω τρέλα, δεν μπορώ άλλη σαρδέλα». Τον Σάντος, όμως, δεν τον ακουμπάει κανένας. Ξέφυγα, όμως.
Το Σαββιδοτεχνείο έτσι θα το πάει το έργο
με τον Παράσχο κι όποιον βγαίνει και κατηγορεί τη διαιτησία. Ειδικά αν ευνοείται ο ΠΑΟΚ και ο Κάκος τον
καλύπτει. Ό,τι πει ο Τάσος είναι
θέσφατο, το ’χουμε ξαναπεί.
Πάμε παρακάτω. Άλλο σκέφτομαι εγώ. Αν οι Σαββιδοτέχνες
βρίζουνε Μαρινάκη και σία, απαντάει το Μαρινακέικο. Άντε, να
είσαι κανένας ξέμπαρκος Παράσχος και να σου την πέσουνε. Είσαι ένα κουνούπι, ένα τίποτα. Ό,τι
και να πεις, θα πάει στράφι από
τη Σαββιδοδημοκρατία. Την κατακόκκινη – και καταλαβαινόμαστε, νομίζω.
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Tου Χαρίλαου
Τουμπιώτη
άθεσαι και χαζεύεις
στο internet, τα χίλια μύρια μπορείς
να βρεις σ’ αυτό το
μαραφέτι. Κολλάει σαν το μέλι
το άτιμο. Άπαξ και ξεκινήσεις,
γυρνάς όλο τον κόσμο, βλέπεις
ωραία πράγματα, μπαλίτσα, τα
πάντα όλα. Κι εκεί που αρχίζεις
να βαριέσαι, να το παρατήσεις
να πας για κάνα φραπόγαλο
στην κουζίνα, σου βγάζει: Γιάννης Αλαφούζος. Έκανε, λέει,
111 μεταγραφές σε εννιά χρόνια στον Παναθηναϊκό.
Κατ’ αρχάς, λες ότι μπορεί να είναι και μούφα το ρεπορτάζ αυτό.
Fake news. Δεν μπορεί να πέρασαν εννιά χρόνια, ρε φίλε, από τότε που ο Γιαννάκης ανέλαβε τον
Παναθηναϊκό, στο χείλος της καταστροφής. Μαύρα είχαν οι σημερινοί 40άρηδες πριν από δέκα
χρόνια, όταν ο Αλαφούζος έπαιρνε τον Παναθηναϊκό. Με σκοπό να
τον κάνει πρωταθλητή, βέβαια. Κι
οι «βάζελοι» ξέχασαν τι χρώμα έχει
το πρωτάθλημα. Γι’ αυτό πήραν και
το τρόπαιο του 2010 από τα γραφεία της ΠΑΕ. Έχει ιστορική αξία,
σου λέει. Σε καμιά δεκαριά χρόνια
θ’ αποκτήσει άλλη αξία. Αντίκα, έτσι και μείνει ο Γιαννάκης στο τιμόνι. Ξέφυγα, όμως. Ο Αλαφούζος έχει δώσει λεφτά για 111 παίκτες, ρε φίλε.
Σημαδιακό νούμερο είναι το
111, μάστορα. Στη χημεία, είναι το
στοιχείο Ρεντγκένιο, σου λέει. Αυτό με τα πρωτόνια, τα ηλεκτρόνια
και νετρόνια. Ατομικός αριθμός,
σου λένε οι χημικοί. Να σε πιάνει
φόβος, δηλαδή. Ατομικές βόμβες
φτιάχνουνε μ’ αυτά τα νετρόνια
και τα πλουτώνια πώς τα λένε. Και
το 111, σου λέει, συμβολίζεται με
το γράμμα «Ζ». ΑλαφούΖος, δηλαδή. Είναι τυχαία αυτά τα πράγματα; Σάμπως ατομική βόμβα δεν
έριξε στον Παναθηναϊκό ο Αλαφούζος;
Πάμε παρακάτω. Κοιτάζεις τη
λίστα και σε πιάνει απελπισία, πού
να βρεις πηγάδι να πηδήξεις μέσα.
Τι κουμάσια έχει φέρει ο Αλαφούζος, ρε φίλε. Ένα κάρο λεφτά
έδωσε για να φέρει στον Παναθηναϊκό κάτι Μπούι, Βέμερ, Σαμπά,
Ιβανόφ, Κάιπερ, Εσπάρθα,
Μπαλμπόα, Νάνο και το κακό
συναπάντημα. Πόσοι τον φέρανε
βόλτα τον Γιαννάκη, ρε φίλε. Αυτός νόμιζε ότι, άπαξ κι είναι μιντιάρχης, τους έχει όλους στο τσεπάκι του. Κι επειδή έχει βαπόρια,

Κ

Του
Αναστασίου
έφερνε
σαπάκια
Κι αν ο Αλαφούζος
πήρε 111 παίκτες στη
θητεία του στον
Παναθηναϊκό, μετά
είχε πρόβλημα με τους
προπονητές. Ο
Αναστασίου μια χαρά
προπονητής ήτανε. Του
έφερνε σαπάκια ο
Γιάννης και του έλεγε
να φτιάξει ομάδα. Κι
άντε, ο Αναστασίου
την έφτιαξε την ομάδα
μ’ αυτούς που είχε. Και
ποιο το αποτέλεσμα; Ο
Αλαφούζος τον
σούταρε. Σάμπως
ήξερε το γιατί; Τον
παραμύθιασαν ότι έτσι
και φύγει ο
Αναστασίου θα
μεγαλουργήσει ο
Παναθηναϊκός.
Σάμπως κατάλαβε
κανένας γιατί έδιωξε
τον Δώνη; Κι από
παραμυθάδες,
άσχετους με την
μπάλα. Ένα σωρό. Πού
την πας τη βαλίτσα
όμως, μάστορα. Άπαξ
και ο Αλαφούζος
έβαλε τον
Παναγόπουλο
πρόεδρο, χέσε μέσα,
Πολυχρόνη, που δεν
γίναμε ευζώνοι. Που
έτσι και ρωτούσες τον
Παναγόπουλο πόσα
μέτρα είναι η βούλα
του πέναλτι, δεν θα το
ήξερε. Ο Χρηστάρας,
που είχε σώσει την
ΕΡΤ με κάτι
οδοιπορικά περίεργα,
ανέλαβε να σώσει τον
Παναθηναϊκό.

ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ:
111 μεταγραφές
σε 9 χρόνια!!!
(το 90% σκαρταδούρα…)
Στην μπάλα μετεξεταστέος… Πήρε Ιμπάρμπο, Μαμούτε,
Εβαντζελίστα, Βέμερ, Μπαλμπόα (όχι ο «Ρόκυ»),
Κόναν (όχι ο βάρβαρος), ενώ το 2013 πήρε 19 παίκτες!!!
Στο πηγάδι τα λεφτά, αλλά δεν πουλάει…
δεν μπορεί να τον δουλέψει ο
Μπερίσα και ο Εσιέν, που ήρθε
για καμιά γκόμενα στην Αθήνα κι
έψησε τον Αλαφούζο ότι θα οδηγήσει τον Παναθηναϊκό στο πρωτάθλημα.
Αμφιβάλλω, δηλαδή, αν τους
θυμάται κι ο ίδιος ο Αλαφούζος

που τους μάζεψε και τους πλήρωσε. Έτσι είναι. Πού να θυμηθείς τώρα ποιος ήτανε ο Μαμούτε και ο
Εβατζελίστα. Με την καμία. Ένας
Καμπέσας τι μπορεί να είναι, ρε.
Έλληνας ή κανένας Ισπανός ή Αργεντινός; Πού να ξέρεις. Τόσα και
τόσα τηλεπαιχνίδια έχει ο Αλα-

φούζος στον ΣΚΑΪ. Να διακόπτεται το παιχνίδι και να απαντάνε οι
παίκτες σε ερωτήσεις, ποιος ξέρει
τι θα πει Γκουακάσο, Λεντέσμα
και Μέντεζ ντα Σίλβα. Και να έχει
έξτρα μπόνους η σωστή απάντηση, μπας και τους θυμηθεί κι ο Αλαφούζος. Μάνι-μάνι, ξέρει κα-
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νένας άμα το Καζιγιάμα είναι όνομα ή καμιά κορεάτικη, γιαπωνέζικη πολεμική τέχνη; Σοβαρά μιλάω. Παίκτης είναι, ρε, τον πλήρωσε κι αυτόν ο Αλαφούζος. Κι ένας
Σιλά, ένας Τσάβες κι ακόμα ένας
Χίλιεμαρκ. Όνομα είναι κι αυτό,
δεν είναι μάρκα ουίσκι.
Ο Αλαφούζος βελτιώθηκε, όμως. Να τα λέμε όλα. Από το ’19
και μετά άρχισε να φέρνει παίκτες
κανονικούς. Πρώτα έφερε τον Αρμενάκα. Γνήσιο ταλέντο ποδοσφαιρικό. «Αρμενάκι είμαι, κυρά
μου, έλα πάρε με», που τραγουδάει
κι ο Πάριος. Μετά πήρε έναν Φάουστο.
Τον έδωσε δανεικό, λέει, γιατί
δεν κατάλαβε ποτέ σε ποιον σύλλογο ήρθε. Ο Αγιούμπ δεν κατάλαβε ποτέ το μεγαλείο του Παναθηναϊκού. Ένας Κόναν ο βάρβαρος δεν ήξερε ποιος ήταν ο Σαραβάκος, άρα δεν είχε θέση στον
Παναθηναϊκό. Τώρα ένας Νάγκι
κι ένας Ανουάρ κι αυτοί πληρώθηκαν, αλλά κανένας δεν ξέρει τι
απέγιναν. Ένας Αντονίτο εμφανίστηκε ξαφνικά, περνούσε μια ημέρα από την ΠΑΕ κόβοντας βόλτα
στην Αθήνα, τον βούτηξε ο Αλαφούζος και τον έκανε δώρο στον
Παναθηναϊκό. Έχει, όμως, και τον
Μολό γιατί μιλάει γαλλικά για να
μπορεί να συνεννοηθεί με τον
Μπόλονι, αλλά πληρώνεται ως
ποδοσφαιριστής, όχι ως μεταφραστής.
Τώρα, ένας Μπεκ, παίκτης πρέπει να είναι κι αυτός. Άνοιξε την
πόρτα, μπήκε μέσα, είπε ότι είναι
ποδοσφαιριστής και τον βούτηξε
αμέσως ο Αλαφούζος. Για να μη
χάσει το κελεπούρι, βέβαια.
Τι τα θες, τι τα γυρεύεις, μάστορα. Άπαξ και βλέπεις στον πίνακα
ότι ο Γιάννης πήρε 19 παίκτες μέσα στο 2013, πάρε το ποδήλατο
και βγες βόλτα για άθληση στην
καραντίνα.
Έτσι είναι, όμως. Οι μαλακίες
πληρώνονται, λέει ο θυμόσοφος
λαός. Κι ύστερα, σου λέει ότι ο Αλαφούζος έχει βάλει γύρω στα
80 μιλιόνια στον Παναθηναϊκό.
Βαρέλι δίχως πάτο ο κύριος. Τρέχανε τα λεφτά όπως τα ρυάκια ά-

μα βρέχει. Τον δουλέψανε κανονικά και με τον νόμο. Γι’ αυτό κι απηύδησε πριν από δυο-τρία χρόνια
πότε ήτανε, και δεν πλήρωνε και
έχασε ο Παναθηναϊκός την Ευρώπη.
Κι έλεγε, βέβαια, ο Γιάννης ότι
τον πουλάει τον Παναθηναϊκό. Τον
ζήτησε τρεις φορές ο Γιαννακόπουλος, του έριξε άκυρο ο Γιαννάκης. Σου λέει, ο Τσίπρας τελειώνει, θα έρθει ο Μητσοτάκης με
τον Μπακογιάννη και θα μου
φτιάξουνε έτοιμο γήπεδο. Τρελός
είμαι για να φύγω;
Τώρα, άπαξ και η ΠΑΕ είναι ξέφραγο αμπέλι και δεν έχει έναν σε-

κιουριτά και μπουκάρουνε μέσα οι
οργανωμένοι και σου κλέβουνε το
τρόπαιο του 2010, κανένα πρόβλημα. Βάζεις τα κανάλια σου να
λένε ότι κλέψανε τη ρέπλικα, όχι
το κανονικό. Τη ρέπλικα κρατάνε
οι ομάδες, το κανονικό επιστρέφει
στη διοργανώτρια, τα έχουμε πει
αυτά. Αλά το παραμύθι πάει αβέρτα από τον Γιαννάκη.
Κι άμα βγάζουνε ανακοινώσεις
αυτά τα καθίκια και σε βρίζουνε
πατόκορφα, κανένα πρόβλημα.
Παρέα κάνανε τα πρώτα χρόνια με
την Παναθηναϊκή Συμμαχία. Κολλητάρια ήτανε. Ανοικτές λαϊκές
συνελεύσεις κάνανε για να μαζέ-

ψουνε χρήμα, με την
Μπαλωμένου πρόεδρο της διαδικασίας.
Τον λόγο έχει ο κύριος
Χαρτοκόφτης, σου λέει. Ο
Χαρτοκόφτης ήτανε μέλος
της Παναθηναϊκής Συμμαχίας
και παρουσία του Αλαφούζου
είχε άποψη για το πώς θα πρέπει
να διοικείται η ΠΑΕ. Αυτό ήταν το
παρατσούκλι. Χαρτοκόφτης.
Και ο Μήτσος ο Άπαιχτος και
ο Παναγιώτης ο Σκεπάρνης με
τον Τίνο τον Γαυροφάγο. Μ’ αυτούς συναγελαζόταν ο Αλαφούζος, για τη μεγάλη ιδέα του Παναθηναϊκού.
Ομάδα λαϊκής βάσης ήθελε ο
Αλαφούζος να γίνει ο Παναθηναϊκός. Όπως η Μπαρτσελόνα. Έδινε ο απλός φίλαθλος κανένα
φράγκο μπας και ξεκολλήσει η ομάδα, και τα λεφτά πήγαιναν σε
κάτι Νάγκι και Μαμούτε κι έναν
Σο, που τον ξέχασα κι αυτόν. Και
το φινάλε, ποιο είναι; Να τον βρίζουνε. Να του λένε του Γιαννάκη
να φύγει γιατί θα τον φύγουνε αυτοί. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά;
Όποιος μπλέκει με τα πίτουρα, τον
τρώνε οι κότες δηλαδή.

Οι 111 μεταγραφές Αλαφούζου
Καλοκαίρι 2012 (6): Σισοκό, Πίντο, Φορναρόλι, Σο, Μπαρμπαρούσης, Βελάσκες.
Ιανουάριος 2013 (6): Κάιπερ, Εσπάρθα, Παν. Σπυρόπουλος, Φιγκερόα, Ντίνας,
Καζιγιάμα.
Καλοκαίρι 2013 (13): Κουτρουμπής, Μέντες Ντα Σίλβα, Σίλντενφελντ, Πράνιτς,
Μπεργκ. Μπαϊράμι, Κλωναρίδης, Καρέλης, Ατζαγκούν, Αμπέντ, Νάνο, Μπαλμπόα,
Φιγκερόα.
Ιανουάριος 2014 (1): Πέτριτς.
Καλοκαίρι 2014 (6): Στιλ, Μπερίσα, Μπούρμπος, Αμπέντ (αγορά), Σίλντενφελντ
(ανανέωση δανεισμού), Μπούι.
Ιανουάριος 2015 (3): Ταυλαρίδης, Μαυρίας, Νίνης.
Καλοκαίρι 2015 (7): Εσιέν, Σάντσεθ, Βέμερ, Λουντ, Καλτσάς, Τελάντερ,
Ευαγγέλου.
Ιανουάριος 2016 (9): Λέτο, Βιγιαφάνιες, Μέστο, Οδ. Βλαχοδήμος, Παν.
Βλαχοδήμος, Μολέντο, Μπουμάλ, Μαμούτε, Εβαντζελίστα.
Καλοκαίρι 2016 (10): Σαμπά, Ρέις, Ρινάλντι, Χουλτ, Εμποκού, Κουλιμπαλί,
Ιμπάρμπο, Γουακάσο, Ιβανόφ, Λεντέσμα.
Ιανουάριος 2017 (3): Κουρμπέλης, Κλωναρίδης, Μολίνς.
Καλοκαίρι 2017 (13): Διούδης, Γιόχανσον, Ινσούα, Άλτμαν, Μουνιέ, Λουτσιάνο,
Τζανδάρης, Κολοβέτσιος, Σιλά, Τσάβες, Καμπέσας, Χίλιεμαρκ, Αυλωνίτης.
Ιανουάριος 2018 (3): Κάτσε, Μυστακίδης, Οικονόμου.
Καλοκαίρι 2018 (8): Μακέντα, Χατζηθεοδωρίδης, Πούγγουρας, Βέργος, Κάτσε,
Σιφναίος, Παντελάκης, Καμπετσής.
Ιανουάριος 2019 (1): Αρμενάκας.
Καλοκαίρι 2019 (9): Σένκεφελντ, Φάουστο, Μπεκ, Μολό, Περέα, Νούνες,
Κολοβός, Ζαχίντ, Κονάν.
Ιανουάριος 2020 (4): Αγιούμπ, Καρλίτος, Νάγκι, Ανουάρ.
Καλοκαίρι 2020 (9): Αντονίτο, Χουάνκαρ, Βέλεθ, Αϊτόρ, Σαβιέρ, Σάντσες,
Ιωαννίδης, Βιγιαφάνιες, Μαουρίσιο.

Έπαιρνε και
καλούς ο
Αλαφούζος,
αλλά τους
άφηνε να
φύγουν
Να τα λέμε όλα όμως
με τον Γιάννη. Δεν
είναι ότι πήρε 111
παίκτες στα εννιά
χρόνια στον
Παναθηναϊκό.
Πούλησε κιόλας.
Πούλησε στην
Μπενφίκα τον
Οδυσσέα Βλαχοδήμο.
Δεν είναι μικρό
πράγμα αυτό. Άνοιξε
μεγάλη πόρτα και
έσπρωξε τον Οδυσσέα.
Πήρε και καλούς
παίκτες, όπως τον
Πέτριτς, τον
Σίλντελφελντ, τον
Αμπέντ, τον
Κουρμπέλη, τον
Βιγιαφάνες και τον
Λέτο. Τώρα πήρε τον
Μαουρίτσιο που είναι
παίκτης κανονικός.
Έκανε και τέτοιες
μεταγραφές ο Γιάννης
Αλαφούζος. Που
παίζουνε μπάλα
κανονική. Έτσι είναι.
Τώρα, αν θα έρθει η
στιγμή που οι καλοί
παίκτες θα ζητήσουνε
το κάτι παραπάνω για
να μείνουν, εκεί
κολλάμε λίγο. Εκεί ο
Γιάννης είναι σφιχτός.
Δεν το βάζει εύκολα το
χέρι στην τσέπη και οι
παίκτες αναγκάζονται
να γίνουν λος πούλος
από τον Παναθηναϊκό.
Τα λεφτά πάντα τα
κρατούσε για να
αγοράσει κάτι Μέστο
κι όχι να κρατήσει τον
Μολέδο.
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⇣
Του Νίκου Συνοδινού
τις 3 Αυγούστου 2017,
η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε ότι η Παρί Σεν
Ζερμέν κατέβαλε ποσό
ύψους 222 εκατομμυρίων ευρώ, ίσο με τη ρήτρα αποδέσμευσης της σύμβασής του. Η
ακριβότερη μεταγραφή που είχε γίνει μέχρι τότε ήταν γεγονός.
Ο Νεϊμάρ είχε χαρακτηριστεί ο
πιο εμπορεύσιμος αθλητής στον
κόσμο. Με 64 γκολ στην Εθνική
Βραζιλίας ξεπέρασε το «φαινόμενο». Ο Ρονάλντο είχε μείνει στα
62 και πλέον ο Νεϊμάρ κυνηγάει
στην κορυφή τον Πελέ που σταμάτησε στα 77 γκολ.
Τα ποδοσφαιρικά του ανδραγαθήματα είναι γνωστά σε όλο τον
πλανήτη. Η εκτελεστική του δεινότητα επίσης, με 72 γκολ σε 91
ματς στην Παρί, 105 σε 186 παιχνίδια στην Μπαρτσελόνα και 70
τέρματα σε 134 αναμετρήσεις στη
Σάντος.
O Nεϊμάρ όμως σκοράρει και…
εκτός γηπέδων. Οι περιπέτειές του
γράφουν τη δική τους ξεχωριστή
ιστορία.
Όταν ο Βραζιλιάνος υπέγραψε
στην Παρί, η αποστολή ήταν απλή.
Να κερδίσει το Champions
League. Η γαλλική ομάδα έφτασε
στον τελικό, αλλά εκεί έπεσε πάνω στην Μπάγερν, και το
Champions League του 2020 πήγε στο Μόναχο.
Η Παρί Σεν Ζερμέν έφθασε
στον τελικό ξεπερνώντας το εμπόδιο της Λειψίας. Τα πανηγύρια τότε ήταν πολύ… ιδιαίτερα.
Ο Νεϊμάρ γνωστό πειραχτήρι
δεν αρκέστηκε σε συνηθισμένους
πανηγυρισμούς, αλλά το «χόντρυνε» πολύ! Συγκεκριμένα, ο Βραζιλιάνος σταρ μαζί με τους συμπαίκτες του τραγούδησαν επιδεικτικά
το «Hawái», με σκοπό να πικάρουν
τον Κολομβιανό τραγουδιστή Μαλούμα.
Κι αυτό γιατί η νυν σύντροφός
του, η εκρηκτική Κουβανό-Κροάτισσα μοντέλο, ηθοποιός, τραγουδίστρια, χορεύτρια και DJ, Νατάλια Μπάρουλιτς, υπήρξε ζευγάρι

Σ

Η Ναταλία
λατρεύει και την
Ελλάδα και δεν
χάνει την
ευκαιρία να
έρχεται στη
Σαντορίνη και
τη Μύκονο,
κάνοντας
μάλιστα και σέξι
φωτογραφήσεις
που…
απογειώνουν
τον ανδρικό
πληθυσμό.
Συχνά-πυκνά
ανεβάζει σέξι
φωτογραφίες
στο Instagram
και δεν είναι
τυχαίο ότι μετρά
πάνω από 3,5
εκατομμύρια
followers...

Οι… γυναίκες
του Νεϊμάρ
Ο Βραζιλιάνος αστέρας έκλεψε από τον κολλητό του
Κολομβιανό τραγουδιστή Μαλούμα τη Ναταλία Μπάρουλιτς,
για να ξεχάσει τη μεγάλη του αγάπη Μπρούνα Μαρκεζίνε,
που είχε αρνηθεί να τον παντρευτεί.
Η μεγάλη του αδυναμία όμως είναι η αδελφή του, Ραφαέλα,
την οποία έχει κάνει τατουάζ στο μπράτσο του

για δύο χρόνια με τον τραγουδιστή! Στο συγκεκριμένο τραγούδι,
ο Μαλούμα αναφέρεται στη Νατάλια, χωρίς να την κατονομάζει,
δείχνοντας ότι δεν την έχει ξεπεράσει. Η κίνηση του Νεϊμάρ να
τον… πικάρει δημοσίως, όμως,
φαίνεται ότι τον πείραξε τόσο πολύ, που αποφάσισε να κλείσει το
προφίλ του στο Instagram!
Η σχέση του Νεϊμάρ με τη Ναταλία αποκαλύφθηκε από την
28χρονη, που γεννήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες με τον πατέρα

της να είναι από την Κροατία και η
μητέρα της από την Κούβα. Το μοντέλο δημοσίευσε σε ένα από τα
κοινωνικά του δίκτυα μια εικόνα με
τον επιθετικό της Παρί Σεν Ζερμέν.
O Nεϊμάρ, μετά τον χωρισμό
του με την Μπρούνα Μαρκεζίνε,
δεν είχε βρει σταθερή σχέση, αλλά η Ναταλία Μπάρουλιτς τον
τρέλανε. Όπως ανέφεραν τα σκανδαλοθηρικά περιοδικά, ο Βραζιλιάνος είχε συνάψει παράνομη
σχέση με τη Ναταλία, η οποία αποτέλεσε την πέτρα σκανδάλου,

καθώς ο Μαλούμα ήταν κολλητός του Νεϊμάρ. Ο άσος τής Παρί
Σεν Ζερμέν φέρεται να τα έφτιαξε
με τη νεαρή ηθοποιό όταν ο καλός
του φίλος ήταν σε περιοδεία.
Ο Κολομβιανός τραγουδιστής
δεν πίστευε στα μάτια του όταν
διάβαζε στην εφημερίδα «O Dia»
από τη Βραζιλιάνα δημοσιογράφο,
Φάμπια Ολιβέιρα, την αποκάλυψη πως η νέα μούσα στην «Πόλη
του Φωτός» του Νεϊμάρ ήταν η…
δική του Ναταλία Μπαρούλις.
Η Κουβανοκροάτισσα λατρεύει
το Παρίσι και ίσως είναι από τους
λόγους που ο Νεϊμάρ δεν το κουνάει ρούπι από εκεί, παρά την πρόσκληση του Λίονελ Μέσι να επιστρέψει στην Μπαρτσελόνα.
Η Ναταλία λατρεύει και την
Ελλάδα και δεν χάνει την ευκαιρία
να έρχεται στη Σαντορίνη και τη
Μύκονο, κάνοντας μάλιστα και σέξι φωτογραφήσεις που… απογειώνουν τον ανδρικό πληθυσμό. Συχνά-πυκνά ανεβάζει σέξι φωτογραφίες στο Instagram και δεν είναι τυχαίο ότι μετρά πάνω από 3,5
εκατομμύρια followers...
Το αμόρε του Νεϊμάρ βάζει
ψηλά τον πήχη για τον σύντροφό
της, καθώς προβλέπει ότι ο καλός
της θα καταφέρει το 2021 να κατακτήσει το Champions League με
την Παρί.
Ο Βραζιλιάνος αστέρας, μέχρι
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να γνωρίσει τη Ναταλία, συνδεόταν και χώριζε συχνά με την
25χρονη πλέον συμπατριώτισσά
του ηθοποιό και μοντέλο Μπρούνα Μαρκεζίνε. Το ζευγάρι τελικά
χώρισε λόγω την απόστασης, καθώς η Μαρκεζίνε έπρεπε να βρίσκεται για μεγάλα χρονικά διαστήματα στην πατρίδα τους για δουλειές, ενώ ο Νεϊμάρ λόγω αγωνιστικών υποχρεώσεων δεν μπορούσε να είναι με μια βαλίτσα στο
χέρι!
Η Μπρούνα τον εγκατέλειψε
μετά πέντε χρόνια σχέσης, τον Ιούνιο του 2017, και ενώ είχαν πάει
για ρομαντικό σαφάρι στη Νότια
Αφρική, καθώς αρνήθηκε την πρόταση γάμου που της έκανε.

Η αδυναμία του
Η Ναταλία δεν είναι η μόνη γυναίκα που τρελαίνει τον Βραζιλιάνο αστέρα, αλλά η μεγάλη του αδυναμία είναι η «εκρηκτική» αδερφή του, Ραφαέλα Σάντος, που έχει πάνω από 4,6 εκατ. followers.
Ο άσος της Παρί έχει κάνει μέχρι
τατουάζ σε όλο του το δεξί μπράτσο την αγαπημένη –και πανέμορφη– αδερφή του.
Τατουάζ με τον ίδιο όμως έχει
κάνει και η Ραφαέλα. Για την ακρίβεια, έχει ζωγραφίσει τα μάτια
του Βραζιλιάνου στο αριστερό της
χέρι!
Η 24χρονη Ραφαέλα ξέρει τον
τρόπο να μαγνητίζει τα βλέμματα
τόσο με την εντυπωσιακή της εμφάνιση όσο και με τον πυγμή της.

Δεν είναι λίγες οι φορές που έχει
υπερασπιστεί δημόσια τον αδελφό της, μπαίνοντας ασπίδα για την
οικογένειά της.
Μάλιστα πέρυσι δεν δίστασε να
απαντήσει δημόσια στους φίλους
τής Παρί για τους χυδαίους χαρακτηρισμούς εναντίον του, λόγω
του αιτήματος του παίκτη για μεταγραφή.
«Τι αηδιαστικά και ασεβή όντα
που είστε! Θα ευχόσασταν να είχατε
τον αδερφό μου για πάντα στην ομάδα σας. Δεν θα κατακτήσετε τίποτα χωρίς εκείνον. Γ@@@στε»,
ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο Νεϊμάρ κάθε χρόνο τον
Μάρτιο φροντίζει να είναι παρών
στα γενέθλια της αδελφής του. Είτε παίρνει άδεια, είτε κάρτες για να
είναι τιμωρημένος, είτε… τραυματίζεται. Μέχρι και ο Σέρχιο Ράμος
είχε δηλώσει πως «θέλω να έχω
τους καλύτερους συμπαίκτες και ο
Νεϊμάρ είναι ένας από αυτούς», για
να προσθέσει γελώντας πως «θα
έπρεπε βέβαια να διαπραγματευτούμε τα γενέθλια της αδερφής
του».

Η συμπαίκτρια
Ναταλία
Μια τρίτη γυναίκα, έχει ξεχωριστή
θέση στην καρδιά του Νεϊμάρ.
Πρόκειται για μια… άλλη Ναταλία. Μια άλλη κούκλα που παίζει
στην κυριολεξία μπάλα με τον συμπατριώτη της και τον βάζει κάτω.
Η Ναταλία Γκιτλέρ εξωτερικά μοιάζει με ένα συνηθισμένο, ό-

μορφο κορίτσι που περνάει τις ηλιόλουστες καλοκαιρινές της ώρες
παίζοντας μπάλα στις εξωτικές παραλίες του Ρio Ντε Τζανέιρο. Η
32χρονη Ναταλία είναι πολλά περισσότερα από ένα όμορφο κορίτσι. Η κίνησή της με την μπάλα
μαρτυρά ικανότητες βιρτουόζου,
το κορίτσι «μιλάει» στην μπάλα, όπως ο Ζιοβάνι, ο Ριβάλντο, ο
Ροναλντίνιο. Δεν είναι καθόλου
τυχαίο που ο τελευταίος την προτιμά για συμπαίκτρια σε αγώνες
ποδοβόλεϊ (με αντιπάλους άντρες,
προφανώς). Δεν είναι επίσης καθόλου τυχαίο που ο Νεϊμάρ, μεταξύ πολλών διάσημων ποδοσφαιριστών, επιλέγει τη Ναταλία
για συμπαίκτη στο ποδοβόλεϊ, όποτε βρίσκεται στις παραλίες της
γενέτειράς του.
Το καλοκαίρι του 2018, η Ναταλία Γκιτλέρ είχε ήδη ενισχύσει
τη συλλογή διακρίσεων της με το
τρόπαιο του παγκόσμιου πρωτα-

θλητή, στη διοργάνωση που είχε γίνει στην περιοχή του
Ελιάτ στο Ισραήλ. Εκεί,
η Γκιτλέρ μαζί με τη συμπαίκτριά της, Τζόσι Σόουζα, είχε καταταγεί με άνεση
πρώτη.
Ο επόμενος στόχος ήταν κάτι ακόμα πιο απαιτητικό. Το όνομα του: Teqball! Αυτό το παράξενο κράμα ποδοσφαίρου και πινγκ
πονγκ, τα τελευταία χρόνια εξελίσσεται σε έναν «εθισμό» για κάθε βιρτουόζο της μπάλας που σέβεται τον εαυτό του. Την ίδια στιγμή που ο Ζορζίνιο, ο Μοράτα, ο
Κουτίνιο και δεκάδες άλλοι σταρ
του παγκόσμιου ποδοσφαίρου
προετοιμάζονταν για τη συμμετοχή τους στο παγκόσμιο πρωτάθλημα teqball στην πόλη Ρεμς της
Γαλλίας, η Γκιτλέρ προπονούνταν
στην αυλή του Ροναλντίνιο.
Αυτό το παράξενο «επιτραπέζιο
ποδόσφαιρο», που αναμένεται να
αποτελέσει επίσημο άθλημα, τουλάχιστον για τους Ασιατικούς αγώνες του 2022, έχει χαρίσει μια
νίκη με 3-1 της Ναταλία με αντίπαλο τον Νεϊμάρ και την τέταρτη
θέση παγκοσμίως, σε μια κατάταξη
που περιείχε κυρίως άντρες. Για
την ίδια, δεν ήταν κάτι συγκλονιστικό: «Μ’ αρέσει να παίζω teqball,
με βοηθά να βελτιώσω την τεχνική
μου στο ποδοβόλεϊ», έχει δηλώσει
η ίδια, συμπληρώνοντας: «Στο τέλος εκείνου του τουρνουά, οι άντρες μού έλεγαν συγχαρητήρια και
μου ζητούσαν να προπονηθούμε
παρέα. Είναι σημαντικό να κερδίζεις
τον σεβασμό των αντιπάλων σου.
Είναι το σπάσιμο ενός ταμπού».
Η Ναταλία θα συνεχίσει να παίζει ποδοβόλεϊ στην παραλία και να
αγωνίζεται ακόμα πιο φανατικά
για τη διάδοση του σπορ σε άντρες
και γυναίκες ανά τη Λατινική Αμερική, μαζί με τη συμπαίκτριά της,
Μπιάνκα.
Η Ναταλία μάλιστα είχε κερδίσει τον Νεϊμάρ σε παιχνίδι teqball,
στη βίλα του, το 2018.

⇣

Η Ναταλία δεν
είναι η μόνη
γυναίκα που
τρελαίνει τον
Βραζιλιάνο
αστέρα, αλλά η
μεγάλη του
αδυναμία είναι η
«εκρηκτική»
αδερφή του,
Ραφαέλα
Σάντος, που έχει
πάνω από 4,6
εκατ. followers.
Ο άσος της Παρί
έχει κάνει μέχρι
τατουάζ σε όλο
του το δεξί
μπράτσο την
αγαπημένη –και
πανέμορφη–
αδερφή του.
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ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

Μ’ ανοιχτές αγκάλες
περιμένει τον Αλαφούζο
ο Μαρινάκης
Η διακοπή του πρωταθλήματος (για τα παιχνίδια της Εθνικής) έρχεται μέσα στο lockdown του Νοεμβρίου. Ωστόσο, αμέσως μετά τη διακοπή έρχεται το ντέρμπι Ολυμπιακού-Παναθηναϊκού στο «Καραϊσκάκης». Ο Θεός να το κάνει… ντέρμπι, όπως είναι ο Παναθηναϊκός, αλλά επειδή θα πάνε στο
«Καραϊσκάκης» οι ιστορικές φανέλες, συνηθίζεται να λέγεται
ακόμη ντέρμπι το παιχνίδι παρ’ ότι δεν είναι…
Η μεγάλη αλήθεια γι’ αυτό το ματς είναι ότι ο Ολυμπιακός
του Μαρινάκη περιμένει… πώς και πώς τον Παναθηναϊκό
του Αλαφούζου για πολλούς και διάφορους λόγους.

Η ΚΕΔ
στηρίζει τον
Γκαρσία
Τέσσερα πέναλτι σε
δύο αγώνες έχει
κερδίσει ο ΠΑΟΚ στα
δύο παιχνίδια που
κάθεται στον πάγκο ο
Πάμπλο Γκαρσία…
Ένα με τον
Παναιτωλικό και… τρία
με τον Απόλλωνα, εκ
των οποίων τελικώς
δόθηκαν τα δύο γιατί
το ένα ανακλήθηκε
από το VAR διότι
προήλθε από οφσάιντ.
Δεν είναι και λίγα…
Μάλιστα, πολλοί λένε
ότι ο ΠΑΟΚ δεν
χρειαζόταν νέο
προπονητή, αλλά…
VAR.
Στηρίζει Γκαρσία η
ΚΕΔ της ΕΠΟ.

Οι δύο
καταστροφικές
αποφάσεις
του Αλαφούζου
Για δύο παίκτες ο Γιάννης Αλαφούζος πήρε προσωπικές αποφάσεις το
καλοκαίρι, όμως δεν τον δικαίωσαν.
Το αντίθετο έγινε…
Η πρώτη ήταν η απόφασή του να εμπιστευτεί τον Τσάβι Ρόκα και να
πάρει τον Βέλεθ από τον Άρη. Αυτή
ήταν η αιτία του διαζυγίου με τον
Δώνη, ο οποίος δεν ρωτήθηκε καν
για την απόφαση και θεώρησε ότι τον άδειασαν ο μεγαλομέτοχος με τον τεχνικό διευθυντή, με
αποτέλεσμα να γίνει ό,τι έγινε στη συνέχεια.
Η δεύτερη ήταν η ανανέωση του συμβολαίου του Μακέντα. Ο Ιταλός πηγαίνει από το κακό
στο χειρότερο, ενώ στο πρόσφατο ματς με τον Ατρόμητο ξέσπασε όταν έγινε αλλαγή από
τον Λάζλο Μπόλονι. Ο Αλαφούζος όχι μόνο τον κράτησε το καλοκαίρι, αλλά τον έκανε και
τον πιο ακριβό ποδοσφαιριστή στο ρόστερ του Παναθηναϊκού…

Έτοιμος ο διάδοχος στον Παναθηναϊκό
Χάλια μαύρα ο Παναθηναϊκός. Δυο βδομάδες κράτησε η αύρα του Λάζλο Μπόλονι. Μία
νίκη στη Λαμία (με τους γηπεδούχους να χάνουν πέναλτι που θα άλλαζε όλο το ματς αν έμπαινε), και μία με τον Απόλλωνα του Παράσχου στο ΟΑΚΑ με
ένα γκολ και σπρώξιμο από τη
διαιτησία.
Αυτό ήτανε! Μόλις πήγε πάλι
(μετά το ματς με τον Βόλο) μια
σοβαρή ομάδα στο ΟΑΚΑ, όπως
ο Ατρόμητος, χάσανε τα αβγά και
τα πασχάλια τα παικτάκια που
φέρανε το καλοκαίρι στην ομάδα ο Αλαφούζος με τον Ρόκα
και τον Πογιάτος…
Το καλό είναι ότι ο Αλαφούζος
(τώρα που έμεινε χωρίς ομάδα ο
Μαρίνος Ουζουνίδης) μπορεί
να διώξει ό,τι ώρα θέλει τον
Μπόλονι, κι απ’ ό,τι φαίνεται
δεν θα αργήσει…

«Ποιο πέναλτι,
βρε νούμερο»,
του φώναζαν
από τον πάγκο
Έξαλλοι ήταν στον Απόλλωνα με τη διαιτησία του
Τάσου Παπαπέτρου στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ.
Από την αρχή της αναμέτρησης, όταν ο Αθηναίος
ρέφερι δεν έδωσε κάποια οφθαλμοφανή φάουλ
στην αθηναϊκή ομάδα, ο Γιώργος Κασναφέρης
τα… έχωνε στον Παπαπέτρου από τον πάγκο.
Μάλιστα, πήρε και κίτρινη κάρτα.
Όμως ο… κακός χαμός έγινε όταν ο Παπαπέτρου
έδωσε (μέσω VAR) το πέναλτι με το οποίο ο ΠΑΟΚ έκανε το 1-2 και ουσιαστικά «κλείδωσε» τη νίκη.
Το τι… άκουσε ο Παπαπέτρου δεν λέγεται!
«Ποιο πέναλτι, βρε νούμερο», ήταν το πιο ελαφρύ
που άκουσε….
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Φαν’τ Σιπ: Αν αποτύχει με
τον Γιακουμάκη, να καλέσει
τον Κούτσια του ΠΑΟΚ, που
πανηγυρίζει σαν τον Ρονάλντο
Ο Φαν’τ Σιπ κάλεσε τον Γιακουμάκη στην Εθνική για τα ματς με τη Μολδαβία
και τη Σλοβενία, γιατί ο άλλος «Ολλανδός», ο Βαγγέλης Παυλίδης, έμεινε
253 λεπτά χωρίς γκολ με την Εθνική. Κι αν δεν μπορεί να σκοράρει με κάτι Κόσοβο και Μολδαβία, τότε υπάρχει πρόβλημα. Μακάρι να λύσει το πρόβλημα ο
Γιακουμάκης, που τα πάει καλύτερα από τον Παυλίδη στην Ολλανδία. Αν δεν
τα πάει καλά κι αυτός, ο Τζόνι την έχει έτοιμη τη λύση. Θα καλέσει τον σέντερ
φορ του ΠΑΟΚ, τον Κούτσια. Τι κι αν είναι 15 ετών, κανένα πρόβλημα. Εδώ
το παλικάρι μπήκε στο ματς με τον Βόλο, στο φιλικό, έβαλε γκολ και το πανηγύρισε όπως ο Κριστιάνο Ρονάλντο, και δεν κάνει για την Εθνική;

Ο Λισγάρας να κάνει βασκανία, όλο
πέναλτι κάνει με τον ΠΑΟΚ αντίπαλο
Αυτός ο Χρηστάρας ο Λισγάρας του Απόλλωνα πρέπει να
είναι μέγας γκαντέμης, ρε φίλε. Όταν παίζει εναντίον του
ΠΑΟΚ, πάντα κάτι γίνεται και
εκθέτει την ομάδα του και το
πλούσιο ταλέντο του. Ειδικά,
όταν έχει αντίπαλο τον Σβιντέρσκι. Να, για παράδειγμα,
τον Μάρτιο τον περασμένο όταν έπαιζε στην Ξάνθη. Σε μια
φάση με τον Σβιντέρσκι, πιάνει την μπάλα με το χέρι. Καραμπινάτο πέναλτι. Ο Βρέσκας στο VAR λέει ότι δεν υπήρξε πέναλτι. Γλίτωσε τα σχόλια ο
Χρηστάρας από τους κακεντρεχείς, που όλο λένε ότι μισεί τον… Ολυμπιακό, γιατί ξεκίνησε από τις ακαδημίες του, Πειραιωτάκι καθώς είναι, και δεν στέριωσε. Δεν εκτίμησαν την αξία
του. Κι έρχεται το ματς με τον Απόλλωνα στη Ριζούπολη και ενώ είχε φύγει η μπάλα από το πόδι του Σβιντέρσκι, πάει και τον πατάει. Καθαρό πέναλτι, πάλι, αλλά αυτήν τη φορά δόθηκε. Να
πάει να κάνει καμία βασκανία ο Χρηστάρας.

«Kράζουν» τον Παράσχο
γιατί μίλησε για τη «σφαγή»
Τους πείραξε στη Θεσσαλονίκη, επειδή αμέσως μετά το ματς του ΠΑΟΚ στη Ριζούπολη με
τον Απόλλωνα, ο Γιώργος Παράσχος ξεφώνισε τη διαιτησία. Και βγήκανε και τον «κράζανε»
ότι δήθεν έχει… απωθημένα με τον ΠΑΟΚ, επειδή δεν στέριωσε ούτε ως παίκτης, αλλά ούτε ως
προπονητής! Λες και αυτή ήταν η… φαγούρα του Παράσχου. Τρία πέναλτι δώσανε στον ΠΑΟΚ οι «κόρακες» για να κερδίσει τον Απόλλωνα… Ο Παράσχος μπορεί να πέρασε από τον ΠΑΟΚ (εκεί ξεκίνησε την
ποδοσφαιρική του καριέρα το 1967 σε
ηλικία 15 ετών, αλλά βέβαια το ποδοσφαιρικό του όνομα το έκανε στην Καστοριά, και να κάθισε μόλις για 6 μήνες
στον πάγκο του «Δικεφάλου του Βορρά» επί Βεζυρτζή το 2007), όμως είναι
επαγγελματίας προπονητής και πάνω
απ’ όλα έχει αξιοπρέπεια.
Αλλά στον ΠΑΟΚ θέλουν να περνάνε
πριονοκορδέλα τους αντιπάλους και να
μη μιλάνε…

Πήρε ο ύπνος τον
Γκαρσία στον πάγκο
Μάλλον… δεν περίμενε την εξέλιξη του αγώνα
στη Ριζούπολη με τον Απόλλωνα ο Πάμπλο
Γκαρσία. Διότι, αν κρίνει κανείς από τις αντιδράσεις και τις κινήσεις του από τον πάγκο είναι προφανές ότι καθυστέρησε σημαντικά να κάνει κινήσεις σε σημείο να πιστεύουν ορισμένοι ότι τον…
πήρε ο ύπνος.
Για του λόγου το αληθές…
Ο ΠΑΟΚ άνοιξε το σκορ στο 15ο λεπτό του ματς
της Ριζούπολης. Έως το ημίχρονο το σκορ δεν άλλαξε.
Στο δεύτερο μέρος ο Απόλλωνας πίεσε τον ΠΑΟΚ και κατάφερε να ισοφαρίσει στο 63΄ σε 1-1
και πίεζε για δεύτερο γκολ….
Ως τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ πετυχαίνει το 1-2 δηλαδή στο 78΄, ο προπονητής του ΠΑΟΚ έχει κάνει
μόλις μια αλλαγή, τον Ελ Καντουρί στη θέση του
Τζόλη, και το ματς τελειώνει…
Δηλαδή, αν δεν βρεθεί ο Παπαπέτρου με τον
Μανούχο να δώσουν το… τηλεοπτικό πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ, το ματς δεν γυρίζει ποτέ!

Μπόλονι:
Είμαστε μια
ωραία
ατμόσφαιρα…
Η αγωνιστική εικόνα
του Παναθηναϊκού έχει
–σαφώς– σχέση και με
το τι ακριβώς συμβαίνει
στα αποδυτήρια…
Ο Μακέντα έγινε αλλαγή στο τελευταίο παιχνίδι με τον Ατρόμητο
και έδειξε φανερά τη
δυσφορία του. Πέταγε
μπουκάλια, δεν έριξε
ούτε μια ματιά στον
Μπόλονι, δεν του έδωσε το χέρι, όπως συνηθίζεται. Φυσικά, ο Ρουμάνος προπονητής δεν
μπορεί να του κάνει τίποτα, διότι πολύ απλά…
τον έχει ανάγκη.
Την ίδια ώρα στην
«πράσινη» ΠΑΕ έτρεχαν να διαψεύσουν φημολογούμενο επεισόδιο
με πρωταγωνιστή τον
Γιάννη Μπουζούκη, που
είχε μείνει εκτός αποστολής για τον αγώνα
με τους Περιστεριώτες
και γράφτηκε ότι μαζί
με έναν άλλον ποδοσφαιριστή δεν κάθισαν
να φάνε μαζί με την υπόλοιπη ομάδα…
Χάθηκε το καλό κλίμα
στ’ αποδυτήρια του Παναθηναϊκού και ο Μπόλονι τα ’χει χαμένα με
την… ωραία ατμόσφαιρα που βρήκε στους
«πράσινους».
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Τάσος Κάκος: Διπλωμάτης
βικτοριανής εποχής με μαλλί
μπούκλες και καρέκλα
μπερζέρα των 400 ευρώ
Όταν
ξανακόλλησε
το VAR,
Λαμία-ΠΑΟΚ
0-1,
ο Περέιρα
δεν έβγαλε
ανακοίνωση.
Ξέρουμε
το γιατί…
Το VAR κόλλησε, λέει,
στο Ηράκλειο. Και τι
θυμηθήκαμε, ρε φίλε.
Όταν είχε ξανακολλήσει το VAR στο ματς Λαμία-ΠΑΟΚ την περασμένη σεζόν, με το γκολ
οφ σάιντ του Μάτος, είχε βγάλει καμία ανακοίνωση ο Περέιρα; Όχι
βέβαια! Κάτι είχε γραφτεί τότε, ότι ο Πορτογάλος ήταν μέτοχος
στη MEDIA LUSO, που
αγόρασε το μηχάνημα
από τη MediaPro και το
πάσαρε στον ΣΥΡΙΖΑ,
με διπλάσια τιμή. Τότε
που γράφτηκε αυτό, ο
Μέλο με το μέλι Περέιρα είχε απειλήσει με
μηνύσεις. Δεν έκανε
καμία. Ενώ στις άλλες
χώρες το πλήρωσαν 7
εκατ. ευρώ, στην Ελλάδα, Παππάς Νικολάκης
και σία, επειδή ήτανε
large, το πλήρωσαν στη
διπλάσια τιμή. Και τι να
σκέφτεται τώρα ο Μέλο
με το μέλι, αραχτός σε
καμιά μπερζέρα σαν κι
αυτή του Τάσου Κάκου,
στην Πορτογαλία; Πόσο μεγάλα κορόιδα είναι εκεί στην Ανατολική Μεσόγειο, θα σκέφτεται. Και με το δίκιο
του.

Είναι διαφορετικό να είσαι χαϊλίκι, ρε φίλε. Κλασάτος. Εκπέμπεις από μακριά ότι κάποιος είσαι. Κι ας είσαι απλά ένας Τάσος Κάκος.
Είναι το στυλ, ρε παιδί μου. Το κουστούμι με την γραβάτα κολλημένη με μέλι για να μην μετακινείται. Ο Τάσος, σαν Άγγλος μπουρζουά του περασμένου αιώνα, έτσι και είχε περούκα με μπούκλες.
Διπλωμάτης στην βικτοριανή εποχή. Και βγήκε από το σπίτι του
βέβαια. Κι ένας Κάκος δεν θα μπορούσε να κάθεται στο γραφείο
του, βέβαια. Είναι ξενέρα για έναν Κάκο να βγαίνει στην τηλεόραση από το γραφείο του. Ήταν καθισμένος σε μπερζέρα ο Τάσος.
Ούτε καν σε ακριβή καρέκλα. Μπερζέρα Brandon με υποπόδιο.
Πάνω από 400 ευρώ η μία. Και δεν έχει καμία σημασία που είπε
ότι το δεύτερο πέναλτι του ΠΑΟΚ με τον Απόλλωνα, ήταν πεναλτάρα. Κολλημένα τα χέρια του Μπρούσιτς, πέναλτι ο Τάσος. Σημασία έχει το φαίνεσθαι, ρε φίλε. Όχι τι λες και πώς το λες. Άλλωστε
εκ των προτέρων ξέραμε ότι θα το σφύριζε πέναλτι. Σημασία έχει η
χλίδα ρε φίλε. Άπαξ και τσεπώνεις οκτώ το μήνα, μπορεί και να
κοιμάσαι στην μπερζέρα, άμα βαριέσαι να πας στο κρεβάτι.

Το VAR κόλλησε κορωνοϊό
στο Ηράκλειο; «Εδώ και τώρα»
να δώσουν την σύμβαση
Πιερρακάκης, Αυγενάκης,
Το VAR κόλλησε, σου λέει, στο παιχνίδι του ΟΦΗ με τον Ολυμπιακό. Γιατί
κόλλησε; Δεν ήταν καλή η οπτική ίνα; Είχε πέσει το internet; Είχε κρασάρει
ο υπολογιστής; Τίποτα απ όλα αυτά. Η εφαρμογή χάλασε. Η εφαρμογή
της MediaPro. Κι ο Κλάτενμπεργκ έβγαλε ανακοίνωση κατά τη εταιρίας.
Μάλιστα. Αλλού, όμως είναι το θέμα. Στη σύμβαση που υπέγραψε η ελληνική κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχουν ρήτρες σε περίπτωση που κολλήσει
το εργαλείο; Καλές οι ανακοινώσεις του Κλάτυ, αλλά αυτό θέλουμε να μάθουμε. Η «Α», βέβαια, όπως και η iapopsi.gr το έγραψαν πριν από κάνα
μήνα περίπου, ότι το VAR είναι «σαπάκι». Καθαρά πράγματα. Άπαξ και τις
γραμμές τις βάζει ο άλλος με το χέρι, χαιρέτα μας τον πλάτανο. Και τώρα,
κολλάει, σου λέει. Να δώσουν τη σύμβαση εδώ και τώρα ο Πιερρακάκης με τον Αυγενάκη. Να δούμε αν υπάρχει ρήτρα. Καθαρές κουβέντες,
που λέει κι ο Μητσοτάκης. Ο λαός πλήρωσε το VAR κι όχι οι ΠΑΕ, και
πρέπει να μάθει τι έκαναν η σοσιαλιστική κυβέρνηση του Αλέξη και ο Νικολάκης ο Παππάς. Το αφήνουμε στην άκρη που το μηχάνημα πληρώθηκε με 14 μιλιόνια, ενώ σε άλλες χώρες στοίχισε τα μισά και το πλήρωσαν
οι ομάδες. Το αφήνουμε που ο «εδώ Παππάς, εκεί ο Παππάς» το αγόρασε
κολοβό χωρίς τη γραμμή του VAR. Και το ερώτημα είναι το εξής: Αν ξανακολλήσει, τι θα γίνει; Θα βγάλει πάλι ανακοίνωση ο Κλάτυ και καθαρίσαμε;

Έβαλαν λεφτά για χορτάρι
«δευτεράντζα» στο ΟΑΚΑ,
αλλά ποιος το πλήρωσε;
Το χορτάρι του ΟΑΚΑ είναι σκάρτο. Πάλι είναι χωραφάκι χέρσο. Και
πότε το άλλαξαν; Τον περασμένο Σεπτέμβριο, που πάλι χάλια ήτανε. Για
να φτάσει να χαλάσει σε έναν μήνα και κάτι, πάει να πει ότι ήταν δευτεράντζα αυτό που αγόρασαν. Και ποιος το πλήρωσε; Μπας και μπορεί
να μας πει ο Αυγενάκης; Στη ΓΓΑ ανήκει το ΟΑΚΑ. Έβαλαν λεφτά ο
Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ ή η πολιτεία; Ή, μήπως, και οι τρεις μαζί; Το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός, που έχει χαλί το «Καραϊσκάκης», είχε πληρώσει αρκετά για να το φτιάξει. Αν πλήρωσαν τόσα για το χορτάρι στο
ΟΑΚΑ, τους έπιασαν «κώτσους». Η ΕΠΟ, του Βάγγου - «μετράω μέρες» δεν έπρεπε να ενδιαφερθεί, που είχε δηλώσει το ΟΑΚΑ για έδρα
της Εθνικής; Εκτός κι αν δεν ήξεραν ότι έχει παιχνίδι με την Κύπρο και τη
Σλοβενία. Τρέξε, τώρα, στη Ριζούπολη, Γραμμένε και γραμματική, να
παίξει η Εθνική σε χορτάρι χειρότερο του ΟΑΚΑ.
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Ο Φαν Σιπ έδιωξε όλους
τους Έλληνες και τώρα
κλαίγεται ότι παίζουν οι
ξένοι στη Super League
Όλοι oι ξένοι που έρχονται στην Ελλάδα και αναλαμβάνουν ένα πόστο (και κονομάνε χοντρά πακέτα) νομίζουν ότι απευθύνονται σε ιθαγενείς.
Το έκανε ο Πορτογάλος ο Περέιρα με την ΚΕΔ, το κάνει ο
Κλάτενμπεργκ, μέχρι και ο Φαν Σιπ… νομίζει ότι μπορεί να μας δουλεύει.
Ο Ολλανδός τεχνικός δέχτηκε χωρίς κουβέντα τον παροπλισμό του Κώστα Μανωλά και του Σωκράτη Παπασταθόπουλου από τον Βαγγέλη Γραμμένο επειδή τον
είχαν αναγκάσει να απολύσει τον Άγγελο Αναστασιάδη από την Εθνική και δεν τους κάλεσε ποτέ στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.
Παράλληλα, ο Φαν Σιπ τέλειωσε και τον Σιόβα που τόλμησε να πάρει το μέρος του.
Και τώρα τι λέει: «Δεν μπορώ να βρω καλούς Έλληνες παίκτες επειδή στις ομάδες παίζουν κυρίως ξένοι…»
Ζητάει και τα ρέστα δηλαδή ο Ολλανδός!

Super League 2:
«Φάγανε» χοντρό δούλεμα
από τον Λεουτσάκο
Δεν ξεκίνησε κι ούτε πρόκειται να ξεκινήσει το πρωτάθλημα της
Super League2, παρά τις διαβεβαιώσεις του Λεουτσάκου… σε φιλικά του σάιτ και δημοσιογράφους.
Ούτε φυσικά υπήρχε καμία σκέψη από τους λοιμωξιολόγους να αφήσουν να γίνει κάτι τέτοιο.
Αλλά, ο Λεωνίδας παραμύθιαζε τον κόσμο ότι… το ’χει λύσει το θέμα και οι ομάδες θα ξεκινούσαν. Όρισε ένα-δυο συμβούλια με τηλεδιάσκεψη, έκανε μια κλήρωση της πλάκας (εκεί που μπέρδεψαν τα
μπαλάκια), έδωσε και την… είδηση σε δυο-τρεις κολλητούς δημοσιογράφους, και όλοι πίστεψαν ότι ο… γίγας πρόεδρος είχε καθαρίσει
για πάρτη τους.
Μιλάμε για χοντρό δούλεμα… Ας πρόσεχαν όμως.

Τον ρατσιστή Κλαρκ κουβάλησε
στο Μαξίμου ο Γεραπετρίτης
Εκτός αγγλικού ποδοσφαίρου έμεινε ο άνθρωπος που έφερε πριν από
μερικούς μήνες στο Μαξίμου ο Γιώργος Γεραπετρίτης και… παινευόταν γι’ αυτό. Ο Γκρεγκ Κλαρκ που μαζί με τον Τσέφεριν κουβάλησε ο υπουργός Επικρατείας στο Μαξίμου έφαγε άγριο κυνηγητό στην Αγγλία
για τις ρατσιστικές απόψεις του για τους μαύρους.
Ο βετεράνος παράγοντας αποκάλεσε «έγχρωμους» τους μαύρους ποδοσφαιριστές, είπε ότι οι ποδοσφαιριστές από τη Νότια Ασία και την ΑφροΚαραϊβική «έχουν διαφορετικά ενδιαφέροντα καριέρας», ενώ χαρακτήρισε
την ομοφυλοφιλία «επιλογή ζωής» κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης.
Προφανώς, ο δύσμοιρος ο Γεραπετρίτης (που δεν έχει μυρωδιά από ποδόσφαιρο) δεν γνώριζε τι εστί… Κλαρκ, αλλά φυσικά αυτό δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για το ποιους βάζει στο ίδιο τραπέζι με τον
πρωθυπουργό.
Άλλωστε, ισχύει και το ρητό: Δεν ήξερες, δεν ρώταγες;

Από το
VAR στη
Ριζούπολη
έβλεπαν
μόνο
ΠΑΟΚ…
Είναι ανατριχιαστικοί
οι διάλογοι που ακούστηκαν (από το βίντεο
που δόθηκε στη δημοσιότητα) του Παπαπέτρου με τον Μανούχο
στον αγώνα πρωταθλήματος του Απόλλωνα
με τον ΠΑΟΚ.
Κυρίως είναι αποκαλυπτικά όσα ακούστηκαν
από το VAR που το χειριζόταν ο Μανούχος, ο
οποίος όπου ήθελε συμφωνούσε με τις αποφάσεις του Παπαπέτρου
και όπου ήθελε… διαφωνούσε, με αποτέλεσμα ένα ασύλληπτο αλαλούμ στις αποφάσεις
που αλλοίωσαν το αποτέλεσμα του αγώνα.
Το πιο θλιβερό (που έκανε ότι δεν κατάλαβε
ο Κλάτενμπεργκ στην
εβδομαδιαία ανάλυση
των φάσεων) είναι πως
σχεδόν όλες (σίγουρα
οι περισσότερες) από
τις υποδείξεις του Μανούχου από το VAR
προς τον Παπαπέτρου
στον αγωνιστικό χώρο
ήταν… υπέρ του ΠΑΟΚ.
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ΘΕΜΑ

Στα
κανονικά
παιχνίδια
όμως;
Έτσι… ξαφνικά το
Σαββιδοτεχνείο
επιχειρεί να μας
παρουσιάσει τον ΠΑΟΚ
ως Μπαρτσελόνα (στα
καλά της) και τον
Γκαρσία ως τον
προπονητή που έφερε
την επανάσταση στην
Τούμπα.
Δυστυχώς όμως για
τους εμπνευστές του
εγχειρήματος, υπάρχει
και τηλεόραση που
απαθανατίζει την
αγωνιστική παρουσία
κάθε ομάδας. Τρία
ματς έδωσε ο ΠΑΟΚ.
Το ένα στην Ευρώπη
με τα… τσικό της
Αϊντχόφεν, και τα δύο
στο πρωτάθλημα με
τον Παναιτωλικό του
Κωστούλα και τον
Απόλλωνα Σμύρνης
του Μονεμβασιώτη. Οι
Αγρινιώτες είχαν στο
τιμόνι τους για πρώτη
φορά τον συμπαθή
Λουτσιάνο, που δεν
έχει δώσει δείγματα
υπερπροπονητή. Το
βασικότερο, όμως,
είχαν τον Κνετ κάτω
απ’ τα δοκάρια. Τον
τερματοφύλακα που…
αποφεύγει την μπάλα
στα φάουλ και
κρύβεται πίσω από το
τείχος. Η «Ελαφρά
Ταξιαρχία» έχει Βασίλη
Γκαγκάτση. Τον
άνθρωπο που
παρουσίασε στους
παίκτες τον νέο
προπονητή Γιώργο
Παράσχο, εκτελώντας
καθήκοντα ιδιοκτήτη, ή
γενικού αρχηγού,
κυρίως όμως είχε το
δίδυμο ΠαπαπέτρουΜανούχο. Τα πέναλτι
έπεσαν βροχή στη
Ριζούπολη και ο ΠΑΟΚ
πέρασε αέρα.
Την ομάδα του
Γκαρσία περιμένουμε
να τη δούμε στα…
κανονικά παιχνίδια.
Εκεί θα βγάλουμε
συμπεράσματα.

Σαν τον
Βαλβέρδε και
τον Σάντος
θέλω… 10

Κατόπιν εορτής η προσφορά
του Βιγιαφάνιες
Πολλοί καλοί παίκτες έχουν έλθει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Η
προσφορά τους εξαρτήθηκε από πολλούς παράγοντες. Ο Γιάννης Αλαφούζος φρόντισε να πάρει έναν απ’ αυτούς. Τον Λούκας Βιγιαφάνιες. Όταν αποκτάς όμως έναν παίκτη, είσαι υποχρεωμένος να γνωρίζεις αν είναι σε θέση να προσφέρει άμεσα. Γι’ αυτό περνάει από ιατρικές εξετάσεις πριν υπογράψει.
Νόμος. Ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού τα… ξεπέρασε αυτά. Ο
Βιγιαφάνιες αποκτήθηκε με πρόβλημα που αντιμετώπιζε από
το καλοκαίρι. Όταν επιτέλους επέστρεψε στο «τριφύλλι», ο Παναθηναϊκός είχε βγει εκτός στόχου. Ο Αργεντινός ακόμη και τώρα όμως που φθάσαμε στα μέσα Νοεμβρίου, δεν ήταν στο
100% και χρησιμοποιήθηκε ως αλλαγή από τον Μπόλονι. Ως
εκ τούτου οι αγωνιστικές σφαλιάρες ήλθαν φυσιολογικά. Πόσω
μάλλον όταν ακόμη και το άλλο…. υπερόπλο ο Ισπανός Αϊτόρ,
διαψεύδει τις προσδοκίες για κάτι σπουδαίο. Το μόνο που έχει
καταφέρει στα 5 παιχνίδια που έχει αγωνιστεί είναι μία ασίστ
στο ματς με την ΑΕΛ, ένα χαμένο γκολ σε άδειο τέρμα κόντρα
στον Άρη και ένα λάθος κοντρόλ μπροστά από την εστία στον αγώνα με τον Ατρόμητο.

Το μεγάλο δίλημμα του Γιάννη
Το όνομα του Γιάννη Αντετοκούνμπο αποτελεί πόλο έλξης για πολλές ομάδες του NBA. Οι Χιτ, οι Μάβερικς και οι Ουόριορς τον θέλουν σαν... τρελοί.
Οι Μπακς θα κάνουν τα πάντα για να τον κρατήσουν, ενώ ο ίδιος θα μπορεί
να υπογράψει supermax συμβόλαιο 228-244 εκατ. δολαρίων το 2021. Ο
Γιάννης βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι στην καριέρα του. Αν παραμείνει στο Μιλγουόκι, θα πρέπει
να συνειδητοποιήσει πως το όνειρο της κατάκτησης ενός πρωταθλήματος NBA,
θα παραμείνει
μακρινό. Ακόμη
και με τον Αντετοκούνμπο στις
τάξεις τους οι
Μπακς φαντάζουν ως τρίτο
φαβορί για τον
τίτλο, καθώς
προηγούνται οι
δύο ομάδες του
Λος Άντζελες, οι Λέικερς (4.50) και οι Κλίπερς(6.00), ακολουθούν οι Μιλγουόκι Μπακς (7.00), και οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς (9.00) και Μπρούκλιν
Νετς (9.00). Ο αναλυτής του ΝΒΑ Κέντρικ Πέρκινς θεωρεί πως το Γκόλντεν Στέιτ είναι το κατάλληλο μέρος για τον Greek Freaκ, αν θέλει να πάρει
φέτος το πρωτάθλημα, και όχι το Μαϊάμι ή το Τορόντο. Αν πάει στο Όκλαντ
της Καλιφόρνια ο Γιάννης, τότε οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς από τέταρτο θα
γίνουν πρώτο φαβορί για τον τίτλο, ξεπερνώντας και τους πρωταθλητές
Λέικερς. Ο Γιάννης είναι πλέον σε ένα μεγάλο δίλημμα. Χρήμα και ηρεμία, ή
δόξα, νέες εντάσεις και μάχη για τον τίτλο; Έπειτα είναι και το άλλο. Η Καλιφόρνια πέφτει πιο μακριά από το Μιλγουόκι, αν θέλει να «πεταχτεί» στην Ελλάδα. Δύσκολη η απόφαση.






Η φωτογραφία είναι από τον αγώνα Ελλάδα-Περσία
(μετέπειτα Ιράν) 2-0 στο «Καραϊσκάκης», για το
Κύπελλο Ενόπλων Δυνάμεων. Ήταν 27 Φεβρουαρίου
του 1958 και τα γκολ των Ελλήνων πέτυχαν οι
Υφαντής και Χαβανίδης. Στο πρώτο ματς στην
Τεχεράνη, Περσία-Ελλάδα 0-4.

Η Βραζιλιάνα διαιτητίνα Φερνάντα Κολόμπο δέχτηκε
πρόταση να τα παρατήσει όλα και να γίνει… «συνοδός
πολυτελείας». Πολλά λεφτά. Όμως, το κορίτσι είναι
ερωτευμένο και, μάλιστα, με διαιτητή τον γνωστό διαιτητή
FIFA, Σάντρο Μέιρα Ρίτσι. Γι’ αυτό κι έριξε «άκυρο» στις
προτάσεις που θα την έκαναν εκατομμυριούχο.

Με Τσίπρα και
με Δούρου
ήταν υποψήφια
η μητέρα
της Κατερίνας
Στεφανίδη
Σε ένα θέμα που ήταν… λυμένο
προκλήθηκε μετωπική σύγκρουση
ανάμεσα στην Ολυμπιονίκη τού επί κοντώ Κατερίνα Στεφανίδη και τον υφυπουργό Αθλητισμού Λευτέρη
Αυγενάκη. Η σφοδρότητα της αντιπαράθεσης ξένισε πολλούς. Όχι όμως
τους γνωρίζοντες. Όταν μάλιστα η Κατερίνα Στεφανίδη, ακόμη και μετά
το τυπικό της επίλυσης του προβλήματος του πριμ στον κλειστό στίβο,
βγήκε στο κανάλι του Ιβάν Σαββίδη κι έκανε νέα επίθεση στον Λευτέρη
Αυγενάκη, επιβεβαιώθηκε η εκτίμηση που υπήρχε.
Γιατί πόσοι γνωρίζουν πως η μητέρα της Κατερίνας, Ζωή Βαρέλη-Στεφανίδη ήταν υποψήφια βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην Ανατολική Αττική
στις τελευταίες εκλογές παίρνοντας την έβδομη θέση με 6.618 σταυρούς,
αλλά και στις Περιφερειακές εκλογές που προηγήθηκαν κατέβηκε με την
υποψήφια του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου παίρνοντας 4.805 σταυρούς καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση;
Η Ζωή Βαρέλη-Στεφανίδη που υπήρξε και γραμματέας του Δ.Σ. του ΟΑΚΑ και παλαιότερα είχε εκλεγεί στον Δήμο Παλλήνης, έχει πλούσια πολιτική δράση. Και βέβαια η Κατερίνα δήλωνε στα social media περήφανη
για τη μητέρα της, που προσπαθούσε να πετύχει το όνειρό της ως υποψήφια στις βουλευτικές εκλογές στην ανατολική Αττική.
Και ο Αλέξης Τσίπρας σίγουρα χαίρεται για το άξιο στέλεχός του.

Ο Φαν’τ Σιπ θέλει
να διαλύσει και
τους συλλόγους;
Ακόμη μια αστειότητα είπε ο προπονητής που έφερε ο
Βαγγέλης Γραμμένος στην Εθνική. Ο Τζον Φαν’τ Σιπ
κατηγόρησε τις ελληνικές ομάδες ότι παίζουν με πολλούς
ξένους και είπε ότι… «Θα πρέπει στο μέλλον να βοηθήσουμε την Εθνική βάζοντας περισσότερους Έλληνες παίκτες
στις ομάδες. Γιατί κι εμείς
από εκεί επιλέγουμε ποδοσφαιριστές». Μάλλον
δεν έχει πάρει χαμπάρι ο
Ολλανδός προπονητής
πως οι περισσότεροι ικανοί Έλληνες ποδοσφαιριστές έχουν πάρει μεταγραφή για συλλόγους
του εξωτερικού. Στα πιο
ανταγωνιστικά πρωταθλήματα βελτιώνονται και αποκτούν εμπειρίες. Το αν ο ίδιος δεν θέλει να καλεί τον Μανωλά και τον Παπασταθόπουλο, δεν θα πει στον Μαρτίνς να μη βάζει τον Σεμέδο, στον Καρέρα να μη χρησιμοποιεί τον Τσιγκρίνσκι και στον Γκαρσία να μη χρησιμοποιεί τον Βαρέλα.
Έλληνες παίκτες υπάρχουν για να παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην Εθνική. Δεν θα χαντακωθούν οι σύλλογοί μας για μια ομάδα που έχει οδηγηθεί σε ανυποληψία
με τις επιλογές της διοίκησης της ΕΠΟ και τα αποτελέσματα των τελευταίων χρόνων.
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ΑΝΑΘΕΜΑ
Μιλάει και
ο Κασναφέρης
για πέναλτι
Ψάχνει κανείς να ερευνήσει πόσο καλές υπηρεσίες προσφέρει ο Γιώργος Κασναφέρης από τότε που αποσύρθηκε από
τη διαιτησία κι έγινε παράγοντας σε διάφορες ομάδες. Ο πρώην διεθνής
ρέφερι είναι πλέον τιμ
μάνατζερ του Απόλλωνα
Σμύρνης.
Ο Κασναφέρης έπιασε
στο στόμα του τον διεθνή
διαιτητή Τάσο Παπαπέτρου για τα πέναλτι που
έδωσε υπέρ του ΠΑΟΚ
στο ματς με την «Ελαφρά
Ταξιαρχία». Προφανώς
και είναι ο τελευταίος
Έλληνας που θα έπρεπε
να ομιλεί για λάθος καταλογισμό πέναλτι.
Την Κυριακή 19 Ιανουαρίου του 1997 ο ρέφερι
Γιώργος Κασναφέρης έδειξε την άσπρη βούλα
του πέναλτι σε βουτιά
του Αλέξη Αλεξανδρή
στην περιοχή της Καβάλας, με τον πλησιέστερο
αντίπαλο να βρίσκεται
τρία μέτρα μακριά του!!
Ήταν τότε που ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης
Τσακλίδης, χειροδίκησε
εναντίον του μετά το ανύπαρκτο πέναλτι και η
υπόθεση πήγε στα δικαστήρια, αλλά οι δύο
πλευρές συμβιβάστηκαν
και απόφαση δεν εκδόθηκε.
Για το πέναλτι που είχε
δώσει στον Αλεξανδρή
στο Καβάλα-Ολυμπιακός
και αν χρειαζόταν VAR
τότε, ο Κασναφέρης είπε:
«Ναι, χρειαζόμουν VAR.
Εγώ έχω δώσει πέναλτι
και το έχω πάρει πίσω.
Κανένας διαιτητής δεν θέλει να ξεφτιλιστεί. Αν θέλει να βοηθήσει μια ομάδα, υπάρχουν χίλιοι τρόποι να το κάνει. Τον είχα
ρωτήσει τον Αλεξανδρή
μετά τη φάση αν είναι πέναλτι και μου είπε ότι είναι ο ορισμός του πέναλτι.
Και όταν το είδα το βράδυ
στην τηλεόραση λέω “τι έκανα, εγκλημάτησα κατά
του εαυτού μου”. Έβαλα όμως το κεφάλι κάτω, έφαγα τις λεμονόκουπές μου
και το αντιμετώπισα».
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Του Μανώλη
Δράκου
ετά τη συμπλήρωση
των πρώτων οκτώ
αγωνιστικών, στο πρωτάθλημα έχουν ήδη ξεχωρίσει
οι πρωταγωνιστές ανά κατηγορία, δηλαδή τα «πρώτα βιολιά» της Super League.
Ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί του Ολυμπιακού προηγείται στους σκόρερ καθώς έχει πετύχει 5 γκολ, ενώ τον ακολουθούν ο Καρλίτος
του Παναθηναϊκού, ο Σφιντέρσκι
του ΠΑΟΚ και η έκπληξη που είναι
ο Δημήτρης Πινακάς της Λάρισας.
Ο
μπαρουτοκαπνισμένος
32χρονος φορ του Ολυμπιακού
είχε πετύχει πέρσι 20 γκολ, όταν
και αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ
της χρονιάς, ενώ οι φετινοί αντίπαλοί του ήταν εκτός συναγωνισμού. Όπως προκύπτουν από τα
στατιστικά του, ο Μαροκινός (με
γαλλικό διαβατήριο) προικισμένος
επιθετικός κάνει γκολ κάθε 2,4 τελικές προσπάθειες.
Ο Καρλίτος βρισκόταν στον
Παναθηναϊκό από τον Γενάρη το
2020, αλλά δικαίωμα συμμετοχής
είχε από το φετινό καλοκαίρι. Πάντως το γκολ στην καριέρα του
δεν του έλειψε ποτέ, καθώς όταν
έπαιξε στη Βίσλα Κρακοβίας αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ τη σεζόν
2017-18 με 24 γκολ.
Ο Σφιντέρσκι, παρ’ ότι πήγε
στον ΠΑΟΚ ως αντικαταστάτης
του Αλεξάντερ Πρίγιοβιτς, δεν
κατάφερε να κερδίσει φανέλα βασικού, καθώς στον «Δικέφαλο του
Βορρά» προτιμούσαν τον Τσούμπα Άκπομ, μέχρι που έφυγε κι
αυτός και αγόρασαν τον Κροάτη,
Αντόνιο Τσόλακ. Όμως επειδή ο
Κροάτης δεν έχει έρθει σε επαφή
με τα δίχτυα στα πρώτα ματς, ο
Πάμπλο Γκαρσία στράφηκε στη
λύση του Κάρολ Σφιντέρσκι. Ο
Πολωνός φορ έχει παρόμοια στατιστικά με τον Ελ Αραμπί καθώς

Μ

Νέοι και
γέροι
Ένα ενδιαφέρον
στοιχείο από τη
γεωγραφία του
πρωταθλήματος είναι
και οι ηλικίες των
παικτών κάθε ομάδας.
Για την ακρίβεια ο
μέσος όρος, που
δείχνει και ποιες από
αυτές στοχεύουν στην
απόκτηση παικτών που
δεν υπερβαίνουν
κάποια όρια ηλικίας.
Νεότερη ομάδα του
πρωταθλήματος είναι ο
ΠΑΟΚ με μέσο όρο
ηλικίας τα 25,6 χρόνια.
Ακολουθούν κατά
σειρά οι Παναθηναϊκός
(25,8), Παναιτωλικός
(25,9), ΟΦΗ (25,9),
ΠΑΣ Γιάννινα (26,1),
Βόλος (26,6), Λάρισα
(26,7), ΑΕΚ (27,1),
Αστέρας Τρίπολης
(27,2), Ολυμπιακός
(27,9), Λαμία (27,9),
Άρης (28,1),
Ατρόμητος (28,5).
Ο Απόλλων Σμύρνης
είναι η πιο...
γερασμένη ομάδα και
η μοναδική του
πρωταθλήματος με 29
χρόνια μέσο όρο.

H νεολαία του ΠΑΟΚ
και οι συνταξιούχοι του Απόλλωνα

Τα «πρώτα
βιολιά»
της Super
League1
πανηγυρίζει γκολ μετά από 2,5 τελικές προσπάθειες ανά μέσο όρο.
Τέλος, ο Δημήτρης Πινακάς
της Λάρισας είναι χωρίς αμφιβολία η μεγάλη έκπληξη στους σκόρερ, καθώς μέχρι την έναρξη του
πρωταθλήματος ήταν άγνωστος
ανάμεσα σε αγνώστους. Ο 19χρονος (γεννημένος τον Σεπτέμβριο
του 2001) επιθετικός είναι γέννημα-θρέμμα Λαρισαίος. Ο πατέρας
του τον πήγε στην ακαδημία του
Θοδωρή Βουτυρίτσα (γιατί έμαθε ότι υπήρχε μια συνεργασία με
τις ακαδημίες της Άρσεναλ) και από εκεί πήρε μεταγραφή για τους
μικρούς της Λάρισας, όπου γρήγο-

ρα ξεχώρισε για το ταλέντο του.
Ο πιτσιρικάς της ΑΕΛ μπορεί να
μην έχει την εμπειρία του Ελ Αραμπί ή την ευχέρεια του 23χρονου
Πολωνού του ΠΑΟΚ, όμως στατιστικά συναγωνίζεται και τους δύο
καθώς πετυχαίνει γκολ ανά 2,8 τελικές προσπάθειες.
Ο Πινακάς ξεχωρίζει και για έναν ακόμη λόγο. Είναι ο μοναδικός
Έλληνας που μπήκε στον πίνακα
των πρώτων σκόρερ, κάτι που δεν
συμβαίνει συχνά γιατί η πλειοψηφία των ποδοσφαιριστών που αγωνίζονται στη Super League είναι αλλοδαποί.
Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τέσ-

σερις ομάδες που έχουν στο δυναμικό τους από 21 ξένους και είναι
αυτές με το υψηλότερο ποσοστό
ξένων επί του συνόλου των ποδοσφαιριστών στα ρόστερ τους.
Η ΑΕΛ βρίσκεται στην κορυφή
της λίστας με 70% του ρόστερ της
να είναι ξένοι παίκτες, και ακολουθούν από κοντά ο Άρης με
67,74%, ο Ολυμπιακός με 65,63%
και η ΑΕΚ με 60%!
Αστέρας και ΟΦΗ είναι οι τελευταίες ομάδες που έχουν περισσότερους ξένους από Έλληνες ποδοσφαιριστές στο ρόστερ τους, ενώ οι περισσότερες ομάδες που απομένουν βρίσκονται στην κλίμακα μεταξύ 40% και 50%.
Μεταξύ αυτών και ο ΠΑΟΚ με
14 Έλληνες και 16 ξένους.
Δύο ομάδες συνιστούν την εξαίρεση και εμπιστεύονται κυρίως
Έλληνες ποδοσφαιριστές. Ο Παναιτωλικός με 12 ξένους (όσους
και ο Απόλλων) και ποσοστό
38,71%, και ο ΠΑΣ, η μοναδική ομάδα με μονοψήφιο αριθμό ξένων
(8) και 29,3%.
Εκτός όμως από τους πρώτους
σκόρερ του πρωταθλήματος, τους
Έλληνες ή τους ξένους, έχουν ενδιαφέρον και ορισμένοι πρωταγωνιστές στις άλλες κατηγορίες της
Super League.
Ο Στέφαν Σβαμπ είναι πρώτος… σερβιτόρος, δηλαδή ο παίκτης με τις περισσότερες (4) ασίστ
στο πρωτάθλημα. Προηγείται ακόμη και του Κώστα Φορτούνη (3)
και ως εκ τούτου έχει δικαιολογήσει μέχρι στιγμής την απόκτησή
του από τον ΠΑΟΚ. Ο 30χρονος
Αυστριακός ήρθε το καλοκαίρι στη
Θεσσαλονίκη από την Ραπίντ Βιέννης και οι αριθμοί του ήταν ήδη εντυπωσιακοί, καθώς στην καριέρα
του είχε καταγράψει 51 γκολ και
51 ασίστ σε 241 παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ τον πήρε για αντικαταστάτη
του Γιόζιπ Μίσιτς. Έναν ρόλο που
παλιότερα στον «Δικέφαλο του
Βορρά» είχαν ο Πέλκας, ο Μπίσεσβαρ και ο Βιεϊρίνια πριν τη
μεταγραφή για τη Βόλφσμπουργκ
και τη μετάθεσή του στην άμυνα.
«Μάχη» δίνουν για τον κορυφαίο σε γεμίσματα ο Αντρίγια
Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ με τον Ματιέ Βαλμπουενά του Ολυμπιακού. Ο Σέρβος εξτρέμ έχει 22 στα
47 γεμίσματα που έγιναν φάσεις,
την ώρα που ο Γάλλος έχει 20 στα
58, ενώ κοντά είναι ο Χατζηγιοβάννης του Παναθηναϊκού, ο
Μαρτίνεζ του Βόλου και ο Μπεντινέλι του Απόλλωνα Σμύρνης.
Στις πάσες προηγείται ο Γκάλο
(Ατρόμητος Αθηνών) με 73 και ακολουθούν οι Σβαμπ (ΠΑΟΚ) με 67,
Φερράρι (Βόλος) με 67, Βαλμπουενά (Ολυμπιακός) με 60 και ο
Ματίγια (Άρης) επίσης με 60, ενώ
στα λάθη πρώτος είναι ο Πέερσμαν (ΠΑΣ Γιάννινα) 56, ο Μανούσος (Ατρόμητος Αθηνών) με 50, ο
Ουές (ΟΦΗ) με 46, ο Σάντσεζ (Παναθηναϊκός) με 45 και ο Μουνάφο
(Αστέρας Τρίπολης) με 44.
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Προετοιμασία με τον Μπάιντεν
ζήτησε ο Κοτζιάς
Μπορεί να διαφωνείς με τον Νίκο Κοτζιά για το πώς αντιλαμβάνεται την εξωτερική πολιτική, όμως αυτό που του αναγνωρίζεις ότι ξέρει από διεθνείς συσχετισμούς. Οπότε έχει αξία η ανησυχία που εξέφρασε για το κενό εξουσίας
στις ΗΠΑ, μέχρι να αναλάβει τα καθήκοντά του ο Τζο Μπάιντεν. Μάλιστα
ζήτησε από την κυβέρνηση να αξιοποιήσει τον χρόνο που απομένει, προκειμένου να κάνει τις σωστές επαφές που απαιτούνται με τη νέα διοίκηση. Κι έριξε την μπηχτή του για την κυβέρνηση Κώστα Καραμανλή: «Θυμίζω με τον Ομπάμα δεν είχε υπάρξει προετοιμασία και το αποτέλεσμα ήταν ότι υπήρξε ο πιο συχνός συνομιλητής του Ερντογάν. Νομίζω ότι θέλει προεργασία, κι αν δεν έχει γίνει,
να την κάνουν τώρα μέχρι να αναλάβει τα καθήκοντά του».

Μεγαλειώδες άδειασμα στον δήμαρχο
Ως άδειασμα της κυβέρνησης στον Κώστα Μπακογιάννη για τον μεγάλο
περίπατο της Αθήνας εξέλαβαν και οι πέτρες
την τοποθέτηση στη Βουλή του υπουργού Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκου σε ερώτηση που κατέθεσε ο Πάνος Σκουρλέτης. Ο κ. Θεοδωρικάκος αποκάλυψε στη Βουλή πως η κυβέρνηση αποφάσισε να μην προβεί
σε νομοθετικές ρυθμίσεις
προκειμένου να άρει
τους περιορισμούς που
θέτει το Συμβούλιο της
Επικρατείας για τον «Μεγάλο Περίπατο». Με άλλα λόγια, η κυβέρνηση δεν θα βοηθήσει νομοθετικά τον Κώστα Μπακογιάννη να υπερβεί τις ενστάσεις του ανωτάτου δικαστηρίου. Μάλιστα, ο Θεοδωρικάκος διαβεβαίωσε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ πως η κυβέρνηση «σέβεται με
τρόπο απόλυτο τις αποφάσεις του ανώτατου δικαστηρίου», προσθέτοντας ότι «οι δήμοι έχουν την αυτοτέλειά τους». Και προφανώς ο Θεοδωρικάκος πριν δώσει τη συγκεκριμένη απάντηση είχε πάρει γραμμή από το Μαξίμου.

Ποιος σκέφτεται για εκλογές
Τρελάθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όταν κατά τη διάρκεια
της συνέντευξης, όπου ανακοινώθηκε το lockdown, δέχθηκε ερώτηση για πολιτικές εξελίξεις. Δεν την περίμενε αυτή την ερώτηση ο πρωθυπουργός, και γι’ αυτό έδωσε την απάντηση «έχουμε πόλεμο, ο στρατός βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη. Με αυτόν θα
πολεμήσουμε. Δεν βλέπω κανένα λόγο γιατί αυτή η περιπέτεια μπορεί
να δρομολογήσει σε πολιτικές εξελίξεις». Μετά τη συνέντευξη εξέφραζε την απορία του στους συνεργάτες του για το πώς είναι δυνατόν κάποιοι πολιτικοί να σκέφτονται εκλογές, όταν δεν γνωρίζουμε εάν ανοίξει η αγορά για τα Χριστούγεννα.

Η Moody’s, ο ΣΥΡΙΖΑ
και η Τουλουπάκη
Τελικά οι ΣΥΡΙΖΑίοι δεν έχουν τον Θεό
τους. Την προηγούμενη Παρασκευή ο οίκος αξιολογήσεων Moody’s αναβάθμισε
την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας
μας από Β1 σε Β3. Ένας εκ των λόγων
που αναφέρονται είναι η καταπολέμηση
της Διαφθοράς. Και ξαφνικά θυμήθηκαν
την Τουλουπάκη. Κι έστησαν σενάριο ότι
η αναβάθμιση ήρθε χάρη στη δουλειά της
Τουλουπάκη. Αλήθεια, για τις σκευωρίες της πρώην εισαγγελέως Διαφθοράς γνωρίζει κάποιος κάτι; Πάντως, ο
Αλέξης και η παρέα του σίγουρα γνωρίζουν για το πόρισμα εις βάρος της του εισαγγελέα ΑΠ Ευάγγελου Ζαχαρή,
που της έχει φορτώσει τον μισό Ποινικό Κώδικα.

Ο Αλέξης και ο διαβολικός
τρόπος του Τραμπ
Μεταξύ αυτών που έτρεξαν να εκφράσουν τα συγχαρητήριά τους για την εκλογή του Τζο Μπάιντεν στην
προεδρία των ΗΠΑ ήταν, όπως αναμενόταν, και ο Αλέξης Τσίπρας. Μάλιστα,
ανέβασε κι αυτός φωτογραφία του 2017, όταν
είχε υποδεχθεί τον Τζο
Μπάιντεν στο Μέγαρο
Μαξίμου. Φυσικά, οι ΣΥΡΙΖΑίοι έσπευσαν το
προηγούμενο διάστημα
να ρίξουν το ανάθεμα
στον Τραμπ. Έλα που εγώ
θυμήθηκα ότι ο Αλέξης Τσίπρας επισκέφθηκε την Ουάσιγκτον κατά τη διάρκεια της θητείας του ως πρωθυπουργός και συναντήθηκε με τον Ντόναλντ Τραμπ. Θα
μου πείτε, και τι έγινε, πρωθυπουργός ήταν με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ συναντήθηκε. Έλα όμως που ο Αλέξης από τη χαρά του είχε δηλώσει ότι «η προσέγγισή του στα
πράγματα και ο τρόπος που αντιμετωπίζει την πολιτική
μπορεί να μοιάζει διαβολικός αλλά είναι για καλό. Βασική η αξία της δημοκρατίας που διατρέχει την αμερικανική κουλτούρα, αυτήν υπηρετεί και ο πρόεδρος». Προφανώς ο Αλέξης ξέχασε ότι η νοοτροπία του Τραμπ ήταν ότι «η δημοκρατία λειτουργεί σύμφωνα με τη βούληση μου». Μάλλον αυτό άρεσε στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, αφού έτσι λειτούργησε ως πρωθυπουργός.
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••••••
Σώθηκε η μπουγάτσα
Σε μία παρέμβαση με… σημασία (για τους Θεσσαλονικείς) προχώρησε ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας. Στην αρχή του
lockdown είχε απαγορευτεί το take away και το drive through στην πόλη, και αρκετοί επιχειρηματίες με καταστήματα… μπουγάτσας παρενέβησαν στο γραφείο
του περιφερειάρχη ζητώντας τη βοήθειά του! Έτσι, ο Τζιτζικώστας φαίνεται πως έκανε τα απαραίτητα τηλεφωνήματα και έφερε αποτελέσματα. Δηλαδή, να έχει βγει
κάποιος για σωματική άσκηση ή για να πάει στο φαρμακείο και γυρνώντας στο
σπίτι του να… αγοράσει μία μπουγάτσα. Εξάλλου, είναι γνωστό πως μετά τη γυμναστική ανοίγει η όρεξη.

Το ξέχασαν

Στοχοποίηση με σχέδιο από τον
Τσίπρα
Η στοχοποίηση
του Βασίλη Κικίλια από τον Αλέξη Τσίπρα προκάλεσε απορίες
ακόμη κι εντός
του ΣΥΡΙΖΑ. Για
ποιον λόγο στοχοποιείτει ένας
υπουργός, ο οποίος έχει πολλές θετικές γνώμες ακόμη και
μετά των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ; Η πρώτη εξήγηση που δίνουν αναλυτές είναι ότι θέλει να κοντύνει έναν
δημοφιλή υπουργό. Ο δεύτερος και πιο πιθανός κατά τη γνώμη μου λόγος είναι να διαβάζει ο Τσίπρας ποιοι υπουργοί αναμένονται να αλλάξουν υπουργείο στον επόμενο ανασχηματισμό και προσπαθεί με κάθε τρόπο να βάλει τρικλοποδιά στον Μητσοτάκη. Ή με υπουργούς που είναι προσωπικές του επιλογές. Στους πρώτους ανήκουν οι Σταϊκούρας, Κικίλιας, Κεραμέως και Βρούτσης, στη δεύτερη οι Χρυσοχοΐδης και Γεραπετρίτης.

Και κλάμα με Τραμπ ο Πάνος και η Ραχήλ
«Περασμένα μεγαλεία και διηγώντας τα να κλαις». Αυτός ο στίχος του Εθνικού
μας Ύμνου ταιριάζει γάντι στον Πάνο Καμμένο, το πρώην συνεταιράκι του Αλέξη, ο οποίος αυτές τις ημέρες που βλέπει την αποκαθήλωση του Τραμπ αναπολεί τις ημέρες του 2017, όταν σπρώχνονταν στον Λευκό Οίκο για μία χειραψία με τον πορτοκαλί πλανητάρχη και ισχυριζόταν ότι είχε νταραβέρια με
τους συμβούλους του Τραμπ και τον προσωπάρχη του Λευκού Οίκου. Τελικά,
και ο Καμμένος έφυγε και ο Τραμπ μάς αδειάζει τη γωνία. Και κλάμα όλοι οι
ψεκασμένοι του κόσμου, που τώρα η παγκοσμιοποίηση θα τους «καρφώσει» το
τσιπάκι του Μπιλ Γκέιτς στον οργανισμό τους. Εκτός εάν τους σώσει η Ραχήλ
Μακρή, από την οποία αναμένω πλέον παγκόσμια κινητοποίηση…

Πανηγυρίζουν, έμαθα,
κάποιοι στον ΣΥΡΙΖΑ που
ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ,
Μιχάλης Γιαννακός, που
καθημερινά καταγγέλλει
ότι υπάρχουν ασθενείς με
κορωνοϊό που πεθαίνουν
εκτός ΜΕΘ, ενώ έχει ήδη
σχηματιστεί «λίστα αναμονής» για κλίνες σε ΜΕΘ
σε ορισμένα νοσοκομεία
της χώρας. Και σχολίασαν τη φράση του πρωθυπουργού για μια θεωρία, η οποία διακινείται στον υπόκοσμο του διαδικτύου, το γεγονός ότι «υπάρχουν
ασθενείς οι οποίοι δεν πεθαίνουν σε μονάδες εντατικής
θεραπείας αλλά πεθαίνουν σε θαλάμους». Αλήθεια,
ξεχνά τι έσερνε στον Γιαννακό ο Πολάκης;

Όλοι ποντάρουν Τσίπρα
για την πρώτη θέση

Η «Washington Post» μέτρησε όλα τα ψέματα που
έχει πει ο Ντόναλντ Τραμπ από το 2016. Από την εποχή της προεκλογικής εκστρατείας, όσο και στην
προεδρική του θητεία. Και κατέληξε ότι έχει πει
22.000 ψέματα. Η εφημερίδα τον κατέταξε στη δεύτερη θέση παγκοσμίως, δίχως να αποκαλύψει ποιος
είναι πρώτος. Το μόνο που ανέφερε ήταν ότι τον ξεπερνά μόνο ένας πολιτικός από την Ευρώπη. Και η απόδοση που δίνουν η στοιχηματικές εταιρείες να είναι ο κ. Τσίπρας ο πρώτος στη σχετική λίστα πληρώνει τοκογλυφικά.
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Ο γνωστός σκιτσογράφος, ο Αρκάς, εδώ και
δύο τουλάχιστον χρόνια
μέσω των σκίτσων του έχει στήσει μία ιστορία για
τα παιδικά χρόνια του Αλέξη Τσίπρα. Σε ένα από
αυτά τα σκίτσα εμφανίζονται οι κ.κ. Τσίπρας και
Πολάκης σε νεαρή ηλικία.
Του Μ.Κ.

O

ι δυο τους γνωρίζονται σαν παιδιά και
λένε ο ένας στον
άλλο ποια είναι τα
προσόντα τους. Ο
Τσίπρας υποστηρίζει ότι ξέρει να
λέει ψέματα και ο Πολάκης ότι
βρίζει. Και τότε ο μικρός Τσίπρας λέει στον μικρό Πολάκη:
«Ωραία, εγώ θα λέω ψέματα κι εσύ
θα βρίζεις όποιον δεν τα πιστεύει».
Σε αυτό το σκίτσο του Αρκά δίνεται η ξεκάθαρη απάντηση για
ποιον λόγο, όσο ο Τσίπρας είναι
πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να απομακρυνθεί ο Παύλος Πολάκης, όσο κι εάν προσβάλλει την ιστορία και την αισθητική του κόμματος, αλλά και
του χώρου της ανανεωτικής αριστεράς. Προφανώς κατά τον Αλέξη Τσίπρα ο αψύς κρητικός λειτουργεί ως φωνή της συνείδησης
της παράταξης. Το ΠΑΣΟΚ είχε
τον αείμνηστο Βαγγέλη Γιαννόπουλο, ο οποίος φωνασκούσε
στα τηλεπαράθυρα της τότε εποχής και είχε κάνει μόδα την ατάκα
«τενεκέ ξεγάνωτε». Το πρωί μάλωνε
τους ΠΑΣΟΚους όταν έκαναν παρασπονδίες και το βράδυ φωνασκούσε στα τηλεπαράθυρα κατά
της δεξιάς. Έτσι, λοιπόν, και ο κ.
Τσίπρας έδωσε αυτόν τον ρόλο
στον Παύλο Πολάκη. Μόνο που
υπάρχουν τεράστιες διαφορές. Ο
Βαγγέλης Γιαννόπουλος πρώτα
διακρίθηκε στον επιστημονικό
στίβο και από εκεί τον ανακάλυψε ο Ανδρέας Παπανδρέου.
Σε αντίθεση με τον Γιαννόπουλο, ο Παύλος Πολάκης μόνιμα αποτελεί τροχοπέδη για τον
ΣΥΡΙΖΑ. Όπως έγινε και στην
προχθεσινή συζήτηση στη Βουλή για τον κορωνοϊό. Και δεν ήταν μόνο η ανάρτηση στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης, όπου
πρόβαλε ένα τσιμπούσι στα Χανιά στέλνοντας ένα μήνυμα στην
κοινωνία ότι, εντάξει, αφού δεν
λειτουργούν οι ταβέρνες, μπορείτε να κάνετε πάρτι στα σπίτια. Το
γεγονός ότι κλήθηκε από την Επιτροπή Δεοντολογίας (Τζανακόπουλος-Γεροβασίλη) ήταν ένας αντιπερισπασμός για να σταματήσουν οι εσωκομματικές αντιδράσεις. Μάλιστα, για να πετύχουν να μη γίνει το κύριο θέμα
συζήτησης στη Βουλή, τον έκρυ-
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• Πώς ο Αρκάς εξήγησε με ένα σκίτσο τους στόχους του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ
για να καθαρίσει την εσωκομματική αντιπολίτευση

ΤΣΙΠΡΑΣ ΣΕ ΠΟΛΑΚΗ:

«Εγώ θα λέω ψέματα
κι εσύ θα βρίζεις
όποιον δεν τα πιστεύει»

ψαν και ο πρώην υπουργός απουσίαζε από την Ολομέλεια.
Κι όμως, ο Πολάκης κατάφερε να είναι παρών. Και μάλιστα
κατά τη διάρκεια της πρωτολογίας
του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος όντως άσκησε πολύ σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για τον χειρισμό της πανδημίας στο δεύτερο
κύμα. Όμως ο Παύλος Πολάκης
λειτούργησε σαν σύντεκνος κι έβγαλε από τη δύσκολη θέση τον
Κυριάκο Μητσοτάκη. Με ανάρτησή του στο facebook επιτέθηκε
στον πρόεδρο της Βουλής για τις
50 κλίνες ΜΕΘ στο νοσοκομείο
Σωτηρία που ετοιμάστηκαν με
χρήματα του Κοινοβουλίου. Ο
Πολάκης αποκάλεσε ψεύτη τον
Κώστα Τασούλα, δίνοντας την ασίστ που χρειαζόταν ο πρωθυπουργός για να γυρίσει τούμπα
την εξέλιξη της συζήτησης.

Τι τον συμφέρει
Πολύ λογικά τίθεται το ερώτημα
για ποιον λόγο ο κ. Τσίπρας δεν
απομακρύνει τον κ. Πολάκη, αφού περισσότερα προβλήματα
του προξενεί, από τη στιγμή που
χρησιμοποιεί χρυσαυγίτικη ρη-

τορική και δεν γίνεται πιστευτός
από τους μη οπαδούς του κόμματος. Διότι, ένα κόμμα που θέλει
να λέγεται κόμμα εξουσίας, πρωτίστως «καίγεται» για το πώς θα
αυξήσει τους ψηφοφόρους του
και από άλλους πολιτικούς χώρους. Και ο Πολάκης με τη φρασεολογία και τις ύβρεις φοβίζει.
Δεν τον διαγράφει, διότι πολύ
απλά ο κ. Τσίπρας διότι ο Πολάκης του κάνει τη βρώμικη δουλειά στο εσωκομματικό πεδίο,
καθώς λειτουργεί ως σωματοφύλακας του αρχηγού. Ίσως και γι’
αυτό εξηγείται ότι προεκλογικά η
γραμμή ήταν να ψηφιστεί ο Πολάκης σε βάρος του Γιώργου
Σταθάκη. Η διχαστική λογική, ο
συγκρουσιακός λόγος, η στοχοποίηση των αντιπάλων, η δημιουργία τεχνητών διλημμάτων, η
εχθρότητα προς τους θεσμούς και
τις πάσης φύσεως ελίτ, ενσαρκώνονται πλήρως στο πρόσωπο του
αψύ Σφακιανού.
Ο Πολάκης βολεύει τον Τσίπρα για να φανατίσει το σκληροπυρηνικό κοινό του ΣΥΡΙΖΑ. Κι
όπως εξηγεί στέλεχος της εσωκομματικής αντιπολίτευσης, «με

τους Πολάκηδες ο Τσίπρας καίγεται
να μπετονάρει ένα ποσοστό που θα
είναι πέριξ του 20% , το οποίο βρέξει-χιονίσει θα ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ και
θα χτίσει σχέσεις λατρείας με τον αρχηγό του κόμματος». Οπότε ο Πολάκης τού είναι απόλυτα χρήσιμος. Και ας γυρίζει τούμπα τις συζητήσεις στη Βουλή, όπως έγινε
την Πέμπτη με την επιστολή που
ανέγνωσε πριν από την τριτολογία του πρωθυπουργού ο Κώστας Τασούλας από το νοσοκομείο Σωτηρία, όπου διέψευδε τα
όσα ισχυριζόταν ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Υγείας. Οπότε, τι έμεινε στον κόσμο; Ότι ο
Πολάκης έλεγε ψέματα, άρα και
ο Τσίπρας έστησε την κριτική
στην κυβέρνηση πάνω σε ψέματα.

Σε αποδρομή
Πέραν του Παύλου Πολάκη, σε
«μαύρη τρύπα» εξελίσσεται για
τον ΣΥΡΙΖΑ και τον ίδιο τον Τσίπρα και η ομάδα που μετέχει ο
βουλευτής από τα Χανιά. Ο κ.
Πολάκης μαζί με τους Σπίρτζη,
Δούρου, Γιαννούλη και υπό την
ηγεσία του Νίκου Παππά αποτελούν τη λεγόμενη ομάδα των

προεδρικών, που ποντάρει στη
στροφή του κόμματος προς τη
Σοσιαλδημοκρατία και τις αθρόες
μεταγραφές από το ΠΑΣΟΚ. Όμως, η συγκεκριμένη ομάδα βρίσκεται σε αποδρομή στη ΣΥΡΙΖΑϊκή κοινωνία, καθώς έχει βεβαρυμμένο παρελθόν.
Ο επικεφαλής Νίκος Παππάς έχει να ξεπεράσει πολλούς
ύφαλους. Ήδη ο Χρήστος Καλογρίτσας έχει καταθέσει στην ελληνική Δικαιοσύνη και υπόσχεται κι άλλες εκπλήξεις στο μέλλον, ο Σάμπυ Μιωνή κρατά τα
όπλα του για το Ειδικό Δικαστήριο όπου θα καθίσει στο εδώλιο
ο Παπαγγελόπουλος, ενώ εκκρεμεί και η υπόθεση του Μανόλη Πετσίτη, πιο γνωστού ως «ο
Μανόλο του Παππά». Στην ιστορία
του Καλογρίτσα εμπλέκεται και
ο Χρήστος Σπίρτζης, όπου επί
ημερών του κατατμήθηκε η Εθνική Οδό Πατρών-Πύργου για να
κερδίσει όλα τα τμήματα ο Καλογρίτσας. Ο πρώην υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κ.
Χρήστος Σπίρτζης, εμπλέκεται
και στην ιστορία με τον διαγωνισμό για την προμήθεια των 750
λεωφορείων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, που ακύρωσε η Αρχή
Εκδίκασης Προδικαστικών Προσφυγών τον Αύγουστο του 2019.
Για τη Ρένα Δούρου τι να πούμε. Και αυτή έχει ανοικτές πληγές
με τη Δικαιοσύνη, καθώς δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι επί ημερών της
στην Περιφέρεια Αττικής έχασαν
τη ζωή τους 130 άνθρωποι από τις
καταστροφές σε Μάνδρα και Μάτι.
Απλά να υπενθυμίσουμε ότι με τον
Παππά δεν έχουν καθόλου καλές
σχέσεις η νέα ηγετική ομάδα του
Τσίπρα, οι Τζανακόπουλος Καλογήρου - Ηλιόπουλος - Γεροβασίλη - Χαρίτσης.

26 | Η ΑΠΟΨΗ
Είναι δυνατόν ένας αρχηγός κόμματος της αντιπολίτευσης να ασκεί κριτική
στον πρωθυπουργό μίας
χώρας, αλλά η ομιλία του
να είναι και απάντηση σε
έναν πρώην πρωθυπουργό; Κι όμως στην Ελλάδα
όλα είναι δυνατά.
Του Μ.Κ.

A

υτό το διαπίστωσαν
οι πολίτες κατά τη
συζήτηση που διεξήχθη την Πέμπτη
στη Βουλή. Εκεί όπου η Φώφη Γεννηματά άσκησε κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη για τη διαχείριση σε ό,τι
αφορά το δεύτερο κύμα της πανδημίας και την μη προετοιμασία.
Όμως στην πραγματικότητα, τόσο στην πρωτολογία της, όσο και
στη δευτερολογία της η κα Γεννηματά απαντούσε στον Κώστα
Σημίτη.
Η αλήθεια είναι ότι το άρθρο
του Κώστα Σημίτη στα «Νέα» το
προηγούμενο Σάββατο προκάλεσε οργή στη Χαριλάου Τρικούπη.
Το ότι δεν εκδόθηκε ανακοίνωση,
όπως λένε πηγές του ΚΙΝΑΛ, οφείλεται σε σεβασμό, επειδή ο κ.
Σημίτης ήταν πρωθυπουργός επί
μία οκταετία και άλλα τόσα χρόνια
πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα,
κάποιοι ισχυρίζονταν ότι ο πρώην πρωθυπουργός κόβει τους δεσμούς του με το Κίνημα Αλλαγής,
καθώς άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση και όχι στην κυβέρνηση. Οι περισσότεροι εκτιμούν πως
με το άρθρο του ο Κώστας Σημίτης είχε διττό στόχο. Αφενός μεν
να ανεβάσει τον πρωθυπουργό και
ταυτόχρονα να κοντύνει τον Αλέξη
Τσίπρα. Αφετέρου δε να παρέμβει
στις εσωκομματικές διεργασίες του
ΚΙΝΑΛ, αμφισβητώντας ευθέως τη
Φώφη Γεννηματά και τη στρατηγική που ακολουθεί. Μάλιστα, ακόμη και οι υποστηρικτές τού πρώην πρωθυπουργού στο ΚΙΝΑΛ ένιωσαν πολύ άσχημα από την παρέμβασή του.
Έτσι και η Φώφη Γεννηματά
αποφάσισε στην ομιλία της κατά
τη συζήτηση για την αντιμετώπιση της πανδημίας να δώσει και
απάντηση στον Κώστα Σημίτη.
Έτσι άσκησε σκληρή κριτική στον
Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά ταυτόχρονα προέβη σε μία σειρά
προτάσεων, δίνοντας απάντηση
σε αυτό που είχε πει ο πρώην
πρωθυπουργός ότι «η αντιπολίτευση πρέπει να έχει προτάσεις». Έτσι η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ κατέθεσε στα πρακτικά της Βουλής τις
προτάσεις του κόμματος για το ΕΣΥ (είχαν ανακοινωθεί τον Σεπτέμβριο), τις προτάσεις για την
αξιοποίηση των κονδυλιών από
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• Οργή προκάλεσε στη Χαριλάου Τρικούπη το άρθρο του πρώην
πρωθυπουργού και πρώην προέδρου του ΠΑΣΟΚ στα «ΝΕΑ»

ΦΩΦΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ:

«Χτύπησε» τον Κυριάκο
για να «ακούσει» ο Σημίτης

το Ταμείο Ανάκαμψης (Σεπτέμβριος στη ΔΕΘ), αλλά και νέες
προτάσεις για το ΕΣΥ και για την
οικονομία, όπως και για την παιδεία. Ομολογουμένως η παρέμβαση της κας Γεννηματά ήταν επιτυχημένη στη Βουλή. Και μάλιστα κέρδισε πόντους, καθώς Μητσοτάκης και Τσίπρας παρασύρθηκαν από τον Πολάκη και
τις αναρτήσεις του, σε κραυγές
και κατηγορίες.

Εσωκομματική
παρέμβαση
Πλέον το ερώτημα που τίθεται είναι το πότε θα ξαναχτυπήσει ο
Κώστας Σημίτης. Και όπως μας
έλεγε παλιά καραβάνα του ΠΑΣΟΚ, εάν στο ΚΙΝΑΛ ασχολούνται με την ανάλυση που κάνουν
δημοσιογράφοι (πρώην φίλοι
του ΠΑΣΟΚ και νυν υπηρέτες του
ΣΥΡΙΖΑ) μάλλον κοιμούνται τον
ύπνο του δικαίου. Και με βάση
αυτές τις αναλύσεις (made by
Akis friends) είναι για τα πανηγύρια. Ότι ο κ. Σημίτης δεν υπήρξε ποτέ αντιδεξιός και ήταν
πάντα κρυφοδεξιός. Και ως επιχείρημα για να «δέσουν» την ανάλυσή τους, τονίζουν πως «αποδεικνύεται πως μία πλειάδα εκσυγχρο-



ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ
ΠΟΥ ΠΛΕΟΝ
ΤΙΘΕΤΑΙ ΕΙΝΑΙ
ΤΟ ΠΟΤΕ ΘΑ
ΞΑΝΑΧΤΥΠΗΣΕΙ
Ο ΚΩΣΤΑΣ ΣΗΜΙΤΗΣ

νιστών υπηρετεί την κυβέρνηση Μητσοτάκη». Λες και ο Κώστας Σημίτης, ή οποιοσδήποτε πρώην
πρωθυπουργός μπορεί να επηρεάσει υποστηρικτές του και μέλη
της δικής του ομάδας να μην κάνουν ό,τι θέλουν. Άραγε, δεν ισχύει αυτό για τον Κώστα Καραμανλή και τους «καραμανλικούς»
που έφτιαξαν μέχρι και δεξιά τάση εντός του ΣΥΡΙΖΑ;
Προφανώς αυτό που πρέπει
να εξετάσουν οι επιτελείς της Χαριλάου Τρικούπη είναι μήπως ο
κ. Σημίτης ενδιαφέρεται να παρέμβει στα εσωτερικά του ΚΙΝΑΛ. Εξάλλου, αυξάνονται οι
φωνές στον χώρο, πως η Φώφη
Γεννηματά ό,τι ήταν να προσφέρει το έκανε και με το παραπάνω
και πλέον χρειάζεται κάποιος νέος να δώσει την απαραίτητη ώθηση. Εξάλλου, ο Κώστας Σημίτης ήταν από αυτούς που είχαν

εκφράσει τις αντιρρήσεις τους για
την απομάκρυνση του Ευάγγελου Βενιζέλου, ενώ θεωρεί ότι
από τη στιγμή που μπήκε λουκέτο
στο ΠΑΣΟΚ χρειάζεται μία νέα
παράταξη, που θα εξελιχθεί σε
μία κραταιά πολιτική δύναμη
στον χώρο της Κεντροαριστεράς.
Βέβαια, συνομιλητές του κ.
Σημίτη τον δικαιολογούν τονίζοντας πως «στο άρθρο του ο κ. Σημίτης ζήτησε, λοιπόν, από την αντιπολίτευση να γίνει σοβαρή. Όχι να ακυρωθεί, όπως ανοήτως σχολίασαν
κάποιοι, αλλά να παίξει τον ρόλο
της. Ιδίως σε ένα θέμα που δεν αντέχει φτηνιάρικη κριτική, καθώς εδώ διακυβεύονται ανθρώπινες ζωές
και όχι οι αυξομειώσεις στα ποσοστά των δημοσκοπήσεων».

Η κίνηση
Νίκου Παπανδρέου
Κι όλα αυτά καλό είναι οι επιτελείς της Χαριλάου Τρικούπη να
τα συνδυάσουν και με τη μία κίνηση του Νίκου Παπανδρέου
με υψηλό συμβολισμό. Μία κίνηση που έγινε λίγα μόλις 24ωρα
από την ανακοίνωση του ΚΙΝΑΛ
πως ξεκινά τη λειτουργία του νέου think tank του κόμματος, του
«Ινστιτούτου Σοσιαλδημοκρατίας

(ΙΝΣΑΛ)» που θα αντικαταστήσει
το ΙΣΤΑΜΕ «Ανδρέας Παπανδρέου», το οποίο έβαλε λουκέτο
επί προεδρίας Γεννηματά, λόγω
χρεοκοπίας.
Ο Νίκος Παπανδρέου, λοιπόν, μαζί με τον ανιψιό του Κωνσταντίνο Κατσανέβα (υιό της αδερφής του Σοφίας, ο οποίος
διαμένει στο ιστορικό σπίτι
των Παπανδρέου στο Καστρί)
και με συνεργάτες και φίλους του
ΠΑΣΟΚ πήραν βούρτσες και πινέλα και φορώντας φυσικά μάσκες πήγαν και έβαψαν το ίδρυμα, αλλάζοντας την όψη του κτιρίου που φιλοξενεί το Ίδρυμα
του Γεωργίου Παπανδρέου.
Οι πιο προχωρημένοι κατάλαβαν ότι η κίνηση του Νίκου Παπανδρέου δεν ήταν τόσο αθώα.
Σαν να έστειλε ο δευτερότοκος υιός του Ανδρέα ένα μήνυμα προς
τη Χαριλάου Τρικούπη, ότι δεν αναγνωρίζουν άλλο ίδρυμα. Τα αδέλφια Παπανδρέου βρίσκονται
σε συχνή επικοινωνία και ο Νίκος σκέφτεται σοβαρά να θέσει υποψηφιότητα για την ηγεσία του
Κινήματος Αλλαγής. Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν πως ο Νίκος
Παπανδρέου συμφωνεί με
τον Παύλο Γερουλάνο για επιστροφή στο ΠΑΣΟΚ. Και στο όνομα, αλλά και στα σύμβολα. Εδώ
θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο Κώστας Κατσανέβας ενδιαφέρεται
για την πολιτική και συνήθως είναι στην πρώτη σειρά των εκδηλώσεων του πρώην πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου.
Αυτό δεν σημαίνει σε καμία
περίπτωση ότι ο Κώστας Σημίτης θα στηρίξει τον Νίκο Παπανδρέου. Το πιθανότερο είναι
όχι. Όμως αυτές οι δύο κινήσεις
δείχνουν πως πέραν της Φώφης
Γεννηματά και του Νίκου Ανδρουλάκη, ενδιαφέρον για την
ηγεσία του ΚΙΝΑΛ φαίνεται να
δείχνουν και τα βαριά ονόματα
του χώρου. Δηλαδή, η οικογένεια
του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ (Παπανδρέου) και ένας πρώην συνιδρυτής του ΠΑΣΟΚ (Σημίτης).
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Εν μέσω του δεύτερου κύματος
της πανδημίας, η Ελλάδα συνεχίζει τις διπλωματικές κινήσεις,
καθώς οι γείτονές μας, παρά το
γεγονός ότι βρίσκονται σε άθλια
οικονομική κατάσταση, εξακολουθούν να κινούνται γύρω από
τον μεγαλοϊδεατισμό του Ερντογάν και το απίθανο αφήγημα της
«γαλάζιας πατρίδας».
Του Μ.Κ.

Σ

την Αθήνα πάντως νιώθουν ικανοποιημένοι που τελικά εξελέγη ο Τζο Μπάιντεν στην
προεδρία των ΗΠΑ και θα είναι ο ένοικος του Λευκού Οίκου
από τις 20 Ιανουαρίου. Με την προεδρία
του Μπάιντεν, η Αθήνα προσμένει ότι θα
επανέλθει η κανονικότητα. Δηλαδή, οι Αμερικανοί θα δείξουν ενδιαφέρον για την
περιοχή, κάτι που δεν ίσχυε επί Τραμπ.
Και ναι μεν επί Ομπάμα-Μπάιντεν οι ΗΠΑ είχαν ξεκινήσει να απομακρύνονται από την περιοχή, αλλά επί Τραμπ το κακό
παράγινε. Συνέπεια όλων αυτών ήταν να
αποθρασυνθούν περιφερειακοί παίκτες,
όπως η Τουρκία, ενώ και η Ρωσία έβαλε
πόδι σε ξένα χωράφια. Οπότε, το ερώτημα που τίθεται πλέον προς τους ειδικούς
περί της διπλωματίας είναι το τι περιμένουμε ως χώρα για τα εθνικά μας συμφέροντα από την εκλογή Μπάιντεν. Αναμφίβολα ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ δεν είναι
φιλικός προς την Τουρκία. Δεν ταιριάζουν
τα χνότα του με του Ερντογάν. Όμως θα
πρέπει όλοι στην Αθήνα να αντιληφθούν
ότι ο Μπάιντεν το πρώτο που θα κοιτάξει
είναι τα συμφέροντα της πατρίδας του.
Μάλιστα, έμπειροι διπλωμάτες τονίζουν
ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Και ότι
μόνοι μας πρέπει να βγάλουμε το φίδι από την τρύπα. Και φέρνουν ως παράδειγμα
το πάθημα της Αρμενίας, που μπήκε σε έναν πόλεμο με το Αζερμπαϊτζάν στο Ναγκόρνο Καραμπάχ ποντάροντας στην τρέλα
των πολιτών και στη βοήθεια της Ρωσίας
που δεν ήρθε ποτέ, καθώς ο Πούτιν προτίμησε να υποστηρίξει τα συμφέροντα της
χώρας του, γράφοντας στα παλαιότερα των
υποδημάτων του τα «θέλω» των ομόθρησκων Αρμενίων. Με συνέπεια να αναγκαστεί η αρμένικη κυβέρνηση σε έναν οδυνηρό συμβιβασμό, ήττα επί της ουσίας. Και
τώρα ξεκίνησε μία μείζονα πολιτική κρίση
στο Ερεβάν και ουδείς μπορεί να προβλέψει την επόμενη ημέρα για τη χώρα.
Το πάθημα των Αρμενίων πρέπει να γίνει μάθημα και σε εμάς, οπότε καλό είναι
να χτίζουμε συμμαχίες, αλλά εάν συμβεί το
μοιραίο με την Τουρκία θα είμαστε μόνοι
μας. Πάνω σε αυτό το αξίωμα εξάλλου κινούνται όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις από τη μεταπολίτευση. Αυτήν τη ρότα ακολουθεί και η κυβέρνηση Μητσοτάκη.
Προσπαθεί με όλους να τα έχει καλά, να ακολουθεί πιστά το διεθνές δίκαιο και να είναι σωστή με τους φίλους κι εταίρους της.
Πάντως, για να λέμε και του στραβού το
δίκιο, τα χαμόγελα ικανοποίησης για την εκλογή Μπάιντεν καλά κρατούν. Αυτός ήταν και ο λόγος που ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν από τους πρώτους ηγέτες διεθνώς
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• Ικανοποιημένοι από την εκλογή του Μπάιντεν στην ελληνική κυβέρνηση,
καθώς θεωρούν ότι δεν ταιριάζουν τα χνότα του με τον Ερντογάν

Ο Τζο, ο Ταγίπ
και το πάθημα
(μάθημα για
την Ελλάδα)
της Αρμενίας
που το βράδυ του περασμένου
Σαββάτου –όταν τα μεγάλα ειδησεογραφικά δίκτυα ανακήρυξαν την
εκλογή του νέου Αμερικανού Προέδρου– έσπευσε να στείλει τα συγχαρητήριά του στον νεοεκλεγέντα
Πρόεδρο, τον οποίο είχε υποδεχθεί πριν από τριάμισι χρόνια που
ήταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο γραφείο του,
στην οδό Πειραιώς, και «είχαν συνομιλήσει σε πολύ καλό κλίμα αλληλοκατανόησης».

Ευνοεί τα συμφέροντα
Κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι η
αλλαγή σκυτάλης στον Λευκό Οίκο «ευνοεί
τα ελληνικά συμφέροντα», αφενός διότι ο νέος Πρόεδρος είναι βαθύς γνώστης των ζητημάτων που απασχολούν τη χώρα μας,
και αφετέρου διότι ο απερχόμενος Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διατηρούσε προνομιακές σχέσεις με τον Τούρκο Πρόεδρο

Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Παρόλο που στα
χρόνια της προεδρίας Τραμπ οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις γνώρισαν σημαντική
ανάπτυξη, κυρίως με τη νέα αμυντική συμφωνία που συνομολόγησε η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ και επικυρώθηκε μετά τις εκλογές
του Ιουλίου του 2019, η Αθήνα είχε πάντα
δυσκολίες πρόσβασης στον Λευκό Οίκο

Οι προεκλογικές υποσχέσεις Μπάιντεν
για τα ζητήματα που «καίνε» την Ελλάδα
Σε ό,τι αφορά στα ελληνικού ενδιαφέροντος θέματα, ο Μπάιντεν εκτιμάται ότι
θα είναι πιο παρεμβατικός στην ευρύτερη περιοχή, σε αντίθεση με τον Τραμπ.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τις θέσεις για τα ελληνικά ζητήματα που εξέδωσε η
προεκλογική εκστρατεία του Τζο Μπάιντεν:
• Θα συνεργαστεί με την Ελλάδα για την προώθηση της σταθερότητας στην
Ανατολική Μεσόγειο.
• Θα αντιδράσει στην τουρκική συμπεριφορά που παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο ή τις συμμαχικές δεσμεύσεις της στο ΝΑΤΟ, όπως οι τουρκικές παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου.
• Θα εργαστεί διπλωματικά για να δώσει λύση στο Κυπριακό.
• Θα συνεχίσει να είναι μια ισχυρή φωνή για τη θρησκευτική ελευθερία παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων της Ελληνικής Ορθόδοξης
Εκκλησίας.

και επένδυε περισσότερο στην
πολύ θετικότερη ατμόσφαιρα για
τα ελληνικά συμφέροντα που υπήρχε την ίδια περίοδο στο Στέιτ
Ντιπάρτμεντ, με την παρουσία εκεί του Μάικλ Πομπέο, καθώς επίσης και στο Κογκρέσο.
«Ο Ερντογάν μπορούσε ανά πάσα
στιγμή να σηκώσει το τηλέφωνο και
να μιλήσει τον Τραμπ», επισημαίνουν διπλωματικοί παρατηρητές
στην Αθήνα. «Με την ανάληψη των
προεδρικών καθηκόντων από τον Τζο
Μπάιντεν δεν θα είναι το ίδιο», προσθέτουν, υπενθυμίζοντας ότι ο νεοεκλεγείς ηγέτης των ΗΠΑ έχει εκφραστεί
πολύ αρνητικά για την προσωπικότητα του
Τούρκου Προέδρου, λέγοντας ότι πρέπει
να καταβληθούν προσπάθειες για την αντικατάσταση του με δημοκρατικά μέσα.
«Από τις 20 Ιανουαρίου, που θα ορκιστεί ο
Τζο Μπάιντεν το σκηνικό στην Ουάσιγκτον θα
είναι πολύ διαφορετικό και το πιθανότερο είναι
ότι θα αντιστραφεί η σημερινή ισορροπία»,
σημειώνουν πολιτικοί αναλυτές. «Θα είναι,
όπως όλα δείχνουν, πιο εύκολη η πρόσβαση
που θα έχει στον Λευκό Οίκο ο Έλληνας πρωθυπουργός και δυσκολότερη εκείνη του Τούρκου Προέδρου», εξηγούν, επισημαίνοντας
και την καθυστέρηση του ίδιου του Ερντογάν να αποστείλει συγχαρητήριο τηλεγράφημα στον Τζο Μπάιντεν για τη νίκη του.
Συνεργάτες του πρωθυπουργού αφήνουν
να εννοηθεί ότι «υπάρχουν δίαυλοι επικοινωνίας του κ. Μητσοτάκη τόσο με τον νεοκλεγέντα Πρόεδρο όσο και την αντιπρόεδρό του Κάμαλα Χάρις». Στο Μέγαρο Μαξίμου, πάντως,
θέλουν να τηρήσουν χαμηλούς τόνους, λόγω και του γεγονότος ότι ο ηττημένος των αμερικανικών εκλογών θα είναι στο οβάλ
γραφείο για δύο και πλέον μήνες ακόμη και
θα ασκεί τα προεδρικά καθήκοντα μέχρι τις
20 Ιανουαρίου 2021.
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• Η μεθοδικότητα των Δημοκρατικών συνολικά και η εμμονή
του υποψήφιου των Δημοκρατικών Τζο Μπάιντεν για την αντιμετώπιση
του κορωνοϊού έφεραν τη νίκη στον «good grandfather»

ΗΠΑ: Τελείωσαν με τον Τραμπ,
όχι με τον «τραμπισμό»
Από πρωταγωνιστής μία βελούδινης ήττας έφτασε στο σημείο
να εκλεγεί πλανητάρχης. Ο
«sleepy Jo» (κοιμισμένος Τζο),
κατά τον Τραμπ, από εκεί που θεωρήθηκε μία χρυσή λύση από
τους Δημοκρατικούς για μία αξιοπρεπή ήττα που δεν θα προκαλούσε ρωγμές στο κόμμα (όπως
έγινε προ τεσσάρων χρόνων με
τη Χίλαρι Κλίντον), εξελίχθηκε
σαν τον σοφό παππού της οικογένειας που αναζητούσαν αστοί
και μικροαστοί των ΗΠΑ από την
ανατολή έως τη δύση και απόν
βορρά έως τον νότο.
Του Μ.Κ.

Κ

αι βέβαια, ο Τραμπ δεν συνετρίβη –όπως θα περίμεναν
πολλοί–, αλλά αυτό που πέτυχε ο «good grandfather» ήταν
σε μία ιδιότυπη προεκλογική
εκστρατεία να ενώσει ένα ετερόκλητο πλήθος υπέρ του. Από τους μετριοπαθείς ρεπουμπλικάνους έως τους ακτιβιστές. Όλοι

έδωσαν βάση στις συμβουλές του να προσέχουν την πανδημία και τους άρεσε που
ήταν πάντα προσεχτικός, φορούσε μάσκα
και δεν μάσησε από τις ύβρεις του αντιπάλου ότι είναι γέρος και άρρωστος. Οι αμερικάνικες οικογένειες, όταν έβλεπαν δίπλα
τους να πεθαίνει ο κόσμος από την πανδημία και τον πρόεδρο να τους λέει να κάνουν ένεση χλωρίνης για να καταπολεμήσουν τον «κινέζικο ιό», όπως τον αποκαλούσε ο Τραμπ, ένιωσαν την ανάγκη να ακούσουν τον παππού με τη μάσκα.
Στην προεκλογική περίοδο, οι δημοκρατικοί για μία ακόμη φορά έκαναν μία
εξαιρετική εκστρατεία. Και το 2016 καλά
τα έκαναν, αλλά η Χίλαρι έβγαζε ξινίλα (σε
αντίθεση με τον Μπιλ Κλίντον) και τη φοβόταν η μέση οικογένεια. Τουναντίον, ο
Μπάιντεν παρά το γεγονός ότι είναι στην
ενεργό πολιτική επί σχεδόν 40 χρόνια δεν
ενόχλησε κανέναν. Έτσι, λοιπόν, είδαμε
ξαφνικά τη χήρα τού πρώην αντιπάλου του
διδύμου Ομπάμα-Μπάιντεν, του Τζον
ΜακΚέιν (ρεπουμπλικάνος), τη Σίντι,
που έκανε καμπάνια στην Αριζόνα. Η Σίντι
έκανε καμπάνια υπέρ του παλιού φίλου και
όχι υπέρ του Τραμπ. Εξάλλου, ο ΜακΚέιν
είχε ζητήσει ο Τραμπ να μην παραστεί ούτε στην κηδεία του, όπως κι έγινε.
Στην Ατλάντα η Στέισι Άνταμς, που έ-

χασε τη θέση του κυβερνήτη το 2018, έκανε τα πάντα για να γυρίσει το παιχνίδι. Η
Άνταμς, μέσω ενός δικτύου ακτιβιστών
και πολιτικών οργανισμών, κατάφερε να
βοηθήσει 800.000 κατοίκους της Τζόρτζια,
κυρίως Αφροαμερικάνους, να εγγραφούν
στους εκλογικούς καταλόγους. Το 2012 και
το 2018 με μία σειρά από νομικά τεχνάσματα οι Ρεπουμπλικάνοι είχαν καταφέρει
να διαγράψουν 1,2 εκατ. πολίτες από τους
εκλογικούς καταλόγους της πολιτείας. Μέχρι που επαναγράφηκαν με τη συμβολή της
Στέισι Άνταμς, η οποία τώρα προορίζεται
για το υπουργικό συμβούλιο του Τζο
Μπάιντεν.

Προσεκτικές παρεμβάσεις
Επίσης η καμπάνια του Μπάιντεν εστίασε
σε πολύ προσεκτικές παρεμβάσεις σε πολύ ειδικές ομάδες του πληθυσμού, κάτι που
είχε κάνει και ο Ομπάμα. Τα μηνύματα του
Μπάιντεν συχνά ήταν στα ισπανικά και σε
άλλες γλώσσες, ώστε να είναι κατανοητά από τις εθνικές μειονότητες. O Μπάιντεν επικεντρώθηκε και σε άλλες ομάδες, όπως
για παράδειγμα στους επαγγελματίες υγείας, με τον υποψήφιο πρόεδρο των Δημοκρατικών να στέκεται δίπλα στους νοσηλευτές και τους γιατρούς αναγνωρίζοντας
τον αγώνα τους έναντι της πανδημίας του

COVID-19, όταν την ίδια στιγμή ο Τραμπ
αντιμετώπιζε αδιάφορα την πανδημία. Επίσης σημαντικό ρόλο έπαιξε και η Τζιλ
Μπάιντεν (καθηγήτρια κολεγίου στο επάγγελμα), όπου υποκίνησε πολλές ειδικές ομάδες να τον ψηφίσουν.
Η εμμονή του νέου προέδρου με την αντιμετώπιση της πανδημίας, του έδωσε τεράστιο αέρα σε όλες τις αστικές περιοχές.
Ειδικά σε κάποιες πόλεις όπως η Φιλαδέλφεια οι ψηφοφόροι έδωσαν τεράστια
ποσοστά στον Μπάιντεν που έφτασαν μέχρι και το 70%. Ακόμη και στις πολιτείες
που νίκησε ο Τραμπ οι πόλεις στράφηκαν
στον Μπάιντεν. Ενώ στις επιστολικές ψήφους στην κυριολεξία χάθηκε η μπάλα, καθώς στις πέντε ψήφους οι τέσσερις ήταν
για τον Μπάιντεν.
Λίγο-πολύ ήταν γνωστό ότι το έργο του
νέου προέδρου θα είναι δύσκολο, καθώς
στη Γερουσία την πλειοψηφία έχουν οι ρεπουμπλικάνοι και στη Βουλή οι δημοκρατικοί. Οπότε, πολλά νομοθετήματα δεν θα
μπορούν να περάσουν. Αυτός ο διχασμός
τελικά αποτέλεσε ένα όπλο για τον νικητή
των εκλογών. Το παρελθόν του Μπάιντεν,
η μετριοπάθειά του και η προσπάθειά του
για συνεννόηση ήταν που αναγνώρισαν οι
ψηφοφόροι. Θυμήθηκαν ότι, σαν αντιπρόεδρος του Ομπάμα, πάντα έβρισκε δί-

Τι θα κάνει στη γειτονιά μας
νέος πρόεδρος, όπως είπαμε, έχει την εμπειρία της μετριοπάθειας, κάτι που είναι αναγκαίο για να επιτύχει σκληρούς συμβιβασμούς. Στο εσωτερικό καλείται να ενώσει μια βαθύτατα διχασμένη κοινωνία, να βρει τρόπους τόνωσης της οικονομικής δραστηριότητας. Βέβαια, όπως και ο ίδιος έχει δηλώσει πολλάκις, ως πρώτη
προτεραιότητα θα παραμείνει η διαχείριση της πανδημίας του κορωνοϊού, που είχε καταστροφικά για
τις ΗΠΑ αποτελέσματα.
Ο Μπάιντεν αναμένεται να επανεξετάσει αποφάσεις του Ντόναλντ Τραμπ, όπως η αποχώρηση
της συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα (θεωρείται σίγουρη η επιστροφή στη συμφωνία) και στον
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.
Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην άσκηση εξωτερι-

Ο

κής πολιτικής, άλλωστε είχε διατελέσει Αντιπρόεδρος για μια οκταετία, ενώ προηγουμένως ήταν
Πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων
της Γερουσίας. Για τις ΗΠΑ, υπ’ αριθμόν ένα ζήτημα
παραμένει η Κίνα και οι τρόποι ανάσχεσης της επιρροής της, και δευτερευόντως η Ρωσία και οι επιθετικές κινήσεις της στα Βαλκάνια και στη Βόρεια Αφρική.
Αναμφίβολα, το μεγάλο ερώτημα είναι το τι θα
κάνει ο Μπάιντεν στη γειτονιά μας. Η Άγκυρα, ή πιο
σωστά ο Ερντογάν, έχασε έναν σύμμαχο που είχε
βρει στο πρόσωπο του Ντόναλντ Τραμπ.
Αυτό δεν σημαίνει ότι η αμερικανική πολιτική θα
αλλάξει ως διά μαγείας στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο, η οποία σε μεγάλο βαθμό καθορίζεται από τη
γραφειοκρατία του Πενταγώνου και του Στέιτ Ντι-
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ΣΕ ΔΥΣΚΟΛΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΟΙ ΡΕΠΟΥΜΠΛΙΚΑΝΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΟΥΝ ΕΑΝ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΑΣΤΟΥΣ, Ή ΘΑ ΣΤΡΙΨΟΥΝ ΤΟ ΚΑΡΑΒΙ

αυλους επικοινωνίας με τους ρεπουμπλικάνους για να ψηφίσουν όλοι μαζί δύσκολα νομοθετήματα, κάτι που δεν κατάφερε
ποτέ να κάνει ο Τραμπ.

Ο «τραμπισμός»
Μπορεί ο Λευκός Οίκος να αλλάζει χέρια,
όμως ο «τραμπισμός» δεν πρόκειται να φύγει. Και ο ίδιος ο Τραμπ μπορεί να παραμείνει στο πολιτικό προσκήνιο, παρά την

ήττα. Τα αποτελέσματα αποτυπώνουν τους
τρόπους με τους οποίους τα τέσσερα χρόνια του Ντόναλντ Τραμπ έβαλαν τη σφραγίδα τους στον πολιτικό χάρτη των ΗΠΑ.
Ακόμα κι αν κατάφερνε με κάποιον τρόπο
να εξασφαλίσει άλλη μία θητεία στον προεδρικό θώκο, ήδη έχει αλλάξει την αμερικανική πολιτική με τρόπο όχι μόνο επικίνδυνο για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, αλλά και δύσκολα αναστρέψιμο. Ανεξάρτητα

από το τι υποστήριζε παλαιότερα το ρεπουμπλικανικό κόμμα, οι ψηφοφόροι πλέον το συνδέουν μόνο με ένα πρόσωπο.
Τον Ντόναλντ Τραμπ.
Αυτή η διαβρωμένη Ρεπουμπλικανική
υποστήριξη, ειδικά μεταξύ των λευκών επαγγελματιών που φοιτούσαν στο κολέγιο,
φαινόταν να είναι κακά μαντάτα για τον
Τραμπ – αλλά κανείς δεν μπορούσε να είναι σίγουρος. Η μικροαστική «εξέγερση»
εναντίον του Τραμπ και του ρεπουμπλικανικού κόμματος κράτησε στις περισσότερες περιοχές που κέρδισαν οι Δημοκρατικοί πριν από δύο χρόνια. Ωστόσο, εδώ και
τέσσερα χρόνια, ο Τραμπ οδήγησε το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα στα... βράχια σε
πολλές μικροαστικές περιοχές σε ολόκληρη την Αμερική, επειδή οι περισσότεροι
ψηφοφόροι τον βρίσκουν απωθητικό.
Οι Ρεπουμπλικάνοι δεν θα μπορέσουν να
οικοδομήσουν έναν συμπαγή κυβερνητικό συνασπισμό, χωρίς πρώτα να καταλάβουν πώς να διορθώσουν το μικροαστικό
πρόβλημα.
«Είναι απλό στα λόγια, πιο δύσκολο στην
πράξη», λέει ο Κερκ Άνταμς, ο Ρεπουμπλικανός πρώην ομιλητής της Βουλής των Αντιπροσώπων της Αριζόνα, ο οποίος εκπροσωπούσε μια περιοχή κοντά στο Φοίνιξ: «Οι άνθρωποι στις μικροαστικές περιοχές
θέλουν από την κυβέρνηση να λειτουργεί. Θέλουν να είναι αποτελεσματική και να επιλύει
προβλήματα. Δεν θέλουν να έχει σχέση με οτιδήποτε που έχει ακόμη και μια απόχρωση
ρατσισμού. Για να τους κερδίσει το ρεπουμπλικανικό κόμμα, θα απαιτήσουν υποψηφίους που μιλούν για θέματα που τους ενδιαφέρουν και να το κάνουν με πολιτισμένο λόγο».
Η δημοτικότητα του Τραμπ στους ψηφοφόρους του ρεπουμπλικανικού κόμματος κυμαίνεται γύρω στο 90% και οι μετριοπαθείς και οι συντηρητικοί του «Never
Trump», που του αντιτίθενται, είτε έχουν

ο νέος πλανητάρχης;
πάρτμεντ, και σε ό,τι αφορά την περιοχή μας έχει
τα εξής χαρακτηριστικά εδώ και χρόνια:
• Πρώτον, τη μείωση του στρατιωτικού αποτυπώματος των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή και τη μεταφορά του ενδιαφέροντος στη ΝΑ Μεσόγειο και στην
ανάσχεση του Ρωσικού κινδύνου στα Βαλκάνια.
• Δεύτερον, στην αναβάθμιση των Ελληνοαμερικανικών σχέσεων, με άξονα τη βάση της Σούδας
και το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, και τη μείωση
της επιρροής (όχι όμως κατάργηση) του Ινσιρλίκ.
• Τρίτον, στη δυσαρέσκεια απέναντι στην Τουρκία, ειδικά σε ό,τι αφορά την απόφαση της Άγκυρας να αποκτήσει το οπλικό σύστημα των S-400,
αλλά και στην ταύτιση της Τουρκίας με το Ιράν και
με έναν άξονα λιγότερο μετριοπαθών μουσουλμάνων.

• Τέταρτον, στη συνεχή υποστήριξη του Ισραήλ
και των νέων συμμαχιών που αναδύονται στην περιοχή. Σε αυτό το πλαίσιο αναμένεται να κινηθεί και
ο Μπάιντεν, υιοθετώντας ίσως και πιο σκληρή φρασεολογία απέναντι στον Τούρκο Πρόεδρο.
Αρκετοί αναλυτές έχουν περιγράψει αυτήν ακριβώς τη φάση, ως την πιο επικίνδυνη. Είναι το τρίμηνο, όπου η απερχόμενη διοίκηση αποχωρεί και η νέα
δεν έχει ακόμη διαμορφωθεί.
Στην Αμερική αποκαλείται «lame duck
Presidency», η περίοδος δηλαδή της «κουτσής πάπιας». Με τον Τραμπ να ασχολείται αποκλειστικά με
την αμφισβήτηση του αποτελέσματος και τη στρατηγική του από εδώ και στο εξής, ο Ερντογάν θα επιδιώξει ίσως να εκμεταλλευτεί το κενό εξουσίας
στην Ουάσιγκτον.

αλλάξει ρότα, είτε έχουν απομακρυνθεί από το κόμμα. Δεν υπάρχει κάποιος υποψήφιος για να κατευθύνει τους Ρεπουμπλικάνους στο κέντρο. Μετά την ήττα του Μιτ
Ρόμνεϊ στις προεδρικές εκλογές του 2012,
η Εθνική Επιτροπή των Ρεπουμπλικάνων
πραγματοποίησε αυτοψία για το τι οδήγησε
στην ήττα και τον τρόπο με τον οποίο το
κόμμα μπορούσε να ανακάμψει. Το συμπέρασμά του –ότι το κόμμα έπρεπε να αποδεχθεί τη μεταναστευτική μεταρρύθμιση
και να παρουσιάσει μια πιο ήπια, πιο φιλόξενη εικόνα για να προσελκύσει μειονότητες και ΛΟΑΤΚΙ– αγνοήθηκε εμφατικά.
Αντ’ αυτού, εμφανίστηκε ο Τραμπ, τραβώντας το κόμμα στην αντίθετη κατεύθυνση. Ακόμη και Τζορτζ Μπους (πρώην
πρόεδρος 2000-2008) είχε δηλώσει ότι
θα ψηφίσει τον Μπάιντεν μη αντέχοντας
την τρέλα του Τραμπ. «Δεν βλέπω να υπάρχει καμία όρεξη για αυτοκριτική και αλλαγή,
ούτε προς το παρελθόν ούτε προς το μέλλον», δήλωσε ο Τιμ Μίλερ, πρώην κορυφαίος στρατηγικός σύμβουλος του Μπους.
Η ήττα του Τραμπ δεν διασφαλίζει ότι
το ρεπουμπλικανικό κόμμα θα ξεκινήσει
τη διαδικασία για τις απαραίτητες προσαρμογές. «Όταν ένα κόμμα χάνει, ειδικά όταν χάνει πολύ, το ερώτημα είναι πώς ερμηνεύουν
μέσα στο κόμμα τους λόγους της ήττας», λέει ο
Ντέιβιντ Χόπκινς, καθηγητής πολιτικών
επιστημών στο Boston College.
Η μόνη ορατή λύση για να αλλάξει ρότα
το κόμμα είναι ο Μάικ Πομπέο. Ο υπουργός Εξωτερικών του Τραμπ, ναι μεν είναι
υπερσυντηρητικός, αλλά έχει μάθει να υπηρετεί το κράτος και όχι το κράτος να υπηρετεί αυτόν, όπως ήθελε ο Τραμπ. Ο
Πομπέο, μέχρι να βρεθεί ένα πιο πεφωτισμένο μυαλό, μπορεί να στρίψει ελαφρά
το καράβι προς τον συστημισμό και στην
κανονικότητα, ώστε να ξανακερδίσει το
κόμμα τη μεσαία τάξη.
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Ανασυγκρότηση
Δ.Σ., με νέο
πρόεδρο για
την Attica Bank
Με… αναδομημένο Διοικητικό
Συμβούλιο, στην κεφαλή του
οποίου εξελέγη ο Κωνσταντί-

νος Μακέδος, θα «πορευτεί»
για τα επόμενα τρία χρόνια η
Attica Bank. Σε συνέχεια της
παραίτησης του τέως πλέον
προέδρου Δ.Σ. και μη εκτελεστικού μέλους, Κωνσταντίνου
Μητρόπουλου, το Δ.Σ της τράπεζας συνεδρίασε την περασμένη Τρίτη (10/11) και ορίζοντας εκ νέου τις αρμοδιότητες
και την εκπροσώπηση του Διοικητικού Συμβουλίου, ανασυγκροτήθηκε ως εξής:
• Πρόεδρος Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος: Κωνσταντίνος
Μακέδος.
• Αντιπρόεδρος Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος: Κωνσταντίνος Τσαγκαρόπουλος.
• Διευθύνων Σύμβουλος, ε-

κτελεστικό μέλος: Θεόδωρος
Πανταλάκης.
• Αναπληρωτές διευθύνοντες σύμβουλοι, εκτελεστικά
μέλη: Ιωάννης Τσακιράκης

ι επιχειρηματικές… λιακάδες για τη SUNLIGHT,ηναυαρχίδα
τουΟμίλουOlympia (συμφερόντων ΠάνουΓερμανού) συνεχίζονται παρά την οικονομική βαρυχειμωνιά που προκαλεί
η επέλαση της πανδημίας του
κορωνοϊού. Πώς αλλιώς να χαρακτηριστεί το γεγονός ότι η
leader εταιρεία τεχνολογίας
στην παραγωγή μπαταριών και
συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας συμμετέχει σε μία από
τις μεγαλύτερες στρατηγικές συνεργασίες της τελευταίας περιόδου στην Ελλάδα με καταλυτικό
ρόλο στην ενίσχυση των «πράσινων» υποδομών και επενδύσεων μέσω της παροχής μπαταριών λιθίου;
Όπως εξηγούν οι άνθρωποι
της SUNLIGHT, είναι η πρώτη
φορά που τρία μεγάλα brand
στον κλάδο τους, η αμερικάνικη CROWN, ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές ανυψωτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στον κόσμο, η
διεθνής εταιρεία παροχής υπηρεσιών διαμεταφοράς και
logistics SEAGULLSA, και η
«δική» μας SUNLIGHT, ενώνουν τις δυνάμεις τους και συνεργάζονται στρατηγικά με αποτέλεσμα την παροχή μίας ολο-

Ο

ε νέο λουκ φιγουράρει στο διαδίκτυο η
Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ, καθώς σε συνεργασία με
τη Linakis Digital ανανέωσε
την ιστοσελίδα της, σε ένα
κόνσεπτ που δεν έχει να κάνει
μόνο με την ηλεκτρονική «βιτρίνα» της εταιρείας, αλλά αποτελεί ένα κομβικό έργο για
τη διοίκηση Γεωργακόπουλου
που βρίσκεται σε πλήρη ευθυγράμμιση με το όραμα και τη
στρατηγική της Ευρωπαϊκής
Πίστης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της. O ψηφιακός
μετασχηματισμός και η ενδυ-

Μ

και Αντώνιος Βαρθολομαίος.
• Μη εκτελεστικό μέλος: Αλέξιος Πελέκης.
• Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά
μέλη: Γεώργιος Δουκίδης, Ελένη Κολιοπούλου, Χαρίτων Κυριαζής, Ανδρέας Ταπραντζής.
Τέλος, η κα Αικατερίνη Ονουφριάδου ορίστηκε μη εκτελεστικό, πρόσθετο μέλος και εκπρόσωπος του ελληνικού Δημοσίου, δυνάμει των διατάξεων του Ν.3723/2008.
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«Λιακάδα» στρατηγικής
τριπλής συνεργασίας
για τη SUNLIGHT

κληρωμένης λύσης μπαταριών
λιθίου που θα καλύπτει ενεργειακά τις ανάγκες των νέων και
σύγχρονων αποθηκευτικών κέντρων διανομής της SEAGULL
SA σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
Η επαναστατική σειρά μπαταριών λιθίου της SUNLIGHT
συνδυάζει τα σημαντικά πλεονεκτήματα των μπαταριών τε-

χνολογίας λιθίου, όπως υψηλές
επιδόσεις σε απαιτητικές εφαρμογές, 17 επίπεδα ασφάλειας,
μεγάλη διάρκεια ζωής και αποθηκευτική χωρητικότητα ενέργειας καθώς και χαμηλό κόστος
χρήσης, με τις καινοτόμες εφαρμογές της τεχνολογίας
Industry 4.0., που αφορούν στη
χρήση τεχνολογιών Internet of

Things στη βιομηχανία.
Η σημαντική επένδυση της
SEAGULL, ύψους 2,5 εκατ. ευρώ, αφορά στην επταετή μίσθωση 60 νέων ανυψωτικών
μηχανημάτων υψηλής ποιότητας από την εταιρεία Crown, τα
οποία συνοδεύονται με μπαταρίες λιθίου SUNLIGHT τελευταίας τεχνολογίας. Η ασφάλεια,
η ποιότητα και η αντοχή σε
σκληρή εργασία των μηχανημάτων CROWN σε συνδυασμό με
τη σύγχρονη και «καθαρή» ενέργεια των μπαταριών λιθίου
της SUNLIGHT συνιστούν μεγάλο πλεονέκτημα για την αύξηση της παραγωγικότητας και τη
μείωση του κόστους ενέργειας,
με τρόπο οικονομικό και αποδοτικό για τη SEAGULL και
τους πελάτες της. Η συγκεκρι-

Mε νέο… λουκ η ηλεκτρονική «βιτρίνα»
νάμωση της ψηφιακής παρουσίας της εταιρείας επέβαλαν την αναβάθμιση της ψηφιακής εμπειρίας του χρήστη.
Για τον λόγο αυτό, το website
www.europaikipisti.gr ανασχεδιάστηκε άρδην κατ’ εφαρμογή όλων των σύγχρονων τάσεων και τεχνολογιών.
Βασικοί άξονες σχεδιασμού
είναι η υψηλή αισθητική, σε
συνδυασμό με τη λειτουργική
δομή, τη φιλικότητα προς τον
επισκέπτη και την απλότητα
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ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ: Στο πλευρό μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων,
με συμμετοχή στον β΄ κύκλο του Ταμείου Εγγυοδοσίας
Άνοιξε –εδώ και τρία 24ωρα– και περιμένει η Παγκρήτια Τράπεζα τις αιτήσεις μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων, προκειμένου να τις στηρίξει χρηματοδοτικά στο
πλαίσιο του δεύτερου κύκλου εγγυοδοτικών δανείων COVID-19, με την εγγύηση της
Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ). Από τη διοίκηση της τράπεζας έχει εγκαίρως διευκρινιστεί ότι οι εμπλεκόμενοι μηχανισμοί του δικτύου της Παγκρήτιας έχουν προσαρμοστεί στις απαιτήσεις των καιρών, δηλαδή στη σύντομη διεκπεραίωση
των αιτημάτων και των εκταμιεύσεων, εξαλείφοντας στο μέτρο του δυνατού χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες. Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι στην πρωτόγνωρη λόγω κορωνοϊού συγκυρία με την οποία έρχεται αντιμέτωπο το εγχώριο επιχειρείν,

η Παγκρήτια Τράπεζα είναι σε θέσει –βάσει της
κατανομής του προϋπολογισμού εγγύησης
που έχει εγκριθεί από την ΕΑΤ– να χρηματοδοτήσει δαπάνες κεφαλαίου κίνησης συνολικού ύψους 71,7 εκατ. ευρώ που θα «πέσουν» στην πραγματική οικονομία. Από
αυτά, τα 58 εκατ. ευρώ προορίζονται για τη στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων και
τα υπόλοιπα 13,7 εκατ. ευρώ θα διοχετευτούν σε μεγάλες επιχειρήσεις. Δεδομένου ότι στον πρώτο κύκλο λειτουργίας του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19,
η Παγκρήτια ενέκρινε και χορήγησε 29,5 εκατ. ευρώ, αθροιστικά και με τον β΄ κύκλο
η τράπεζα των Κρητών αναμένεται να χορηγήσει περισσότερα από €100.000.000.

ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ

ΠΡΟΤΖΕΚΤ
ΤΗΣ SUNLIGHT ΜΕ
CROWN ΚΑΙ SEAGULL
SA ΤΟΠΟΘΕΤΕΙ
ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ
ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΟΝ
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ
ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ
ΑΛΥΣΙΔΑΣ

μένη επένδυση αποτελεί μέρος
μιας σειράς κινήσεων εκ μέρους
της SEAGULL, η οποία ενισχύει
θετικά το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα «πρασινίζοντας» εξ ολοκλήρου τον εξοπλισμό των αποθηκών της.
Η συνεργασία των τριών μεγάλων εταιρειών με διεθνή δραστηριότητα τοποθετεί την Ελλάδα στο

επίκεντρο των διεθνών εξελίξεων στον μετασχηματισμό του τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας,
αποδεικνύοντας την αξία των
πράσινων επενδύσεων σε έναν
κλάδο με πρωτεύουσα σημασία
εν μέσω της κρίσης που έφερε η
πανδημία της COVID-19.
Φαίνεται, λοιπόν, ότι το πανδημικό 2020 δεν θα είναι μία χα-

της Ευρωπαϊκής Πίστης
της παρεχόμενης πληροφόρησης. Ταυτόχρονα, αποτελεί και
μια μεγάλη πρόκληση, καθώς η
εμπειρία του επισκέπτη από την
ποιότητα της εξυπηρέτησης που
θα λάβει, είναι σημαντικό στοιχείο διαφοροποίησης για την
Ευρωπαϊκή Πίστη. Ο γρήγορος
υπολογισμός των ασφαλίστρων, η δυνατότητα του πελάτη να επικοινωνήσει άμεσα με
κάποιον εκπρόσωπο της εταιρείας, αλλά και η διευκόλυνση
της καθημερινότητας του α-

σφαλιστικού διαμεσολαβητή,
είναι μερικές ενδεικτικές υπηρεσίες που θα συναντήσει στο
website www.europaikipisti.gr
ο επισκέπτης - υποψήφιος πελάτης, δοσμένες σε ένα ηλεκτρονικό περιβάλλον μοντέρνας γραφιστικής απεικόνισης
και απόλυτης συμβατότητας με
όλους τους τύπους συσκευών.
Στα άμεσα σχέδια της ασφαλιστικής είναι η ενσωμάτωση
και ο εμπλουτισμός του site με
περαιτέρω λειτουργικότητες

μένη χρονιά επίδειξης αντοχών
για τη SUNLIGHT, αλλά μια ευκαιρία να συνεχιστεί –τηρουμένων των αναλογιών– η πρωταθληματική χρονιά που έκανε το
2019 η θυγατρική του Ομίλου
Olympia. Θυμίζεται ότι το περασμένο έτος ήταν κομβικό από
πολλές
απόψεις
για
τη
SUNLIGHT, αφού κατά τη διάρκεια του άπλωσε τα παραγωγικά
φτερά της και εντός… έδρας (με
την επέκταση της παραγωγικής
δυναμικότητας του εργοστασίου
της στην Ξάνθη) αλλά και εκτός
συνόρων με την απόβαση στις ΗΠΑ (δεύτερη μεγαλύτερη σε μέγεθος αγορά παγκοσμίως) μέσω της
δημιουργίας της θυγατρικής
SUNLIGHT BATTERIES USA Inc.

(βλ. προσωποποιημένο περιεχόμενο, διεύρυνση τιμολογήσεων και σε άλλα προγράμματα,
online chat), καθώς και το
portal πελατών, που στόχος του
είναι να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο προσωποποιημένων υπηρεσιών. Σημειώνεται,
τέλος, ότι μαζί με το νέο
www.europaikipisti.gr, η Ευρωπαϊκή Πίστη ανανέωσε και
τον επενδυτικό ιστότοπό της, με
αντίστοιχη αισθητική και λειτουργικότητες, αναβαθμίζοντας την ενημέρωση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού.

Με την «πράσινη»
χρηματοδότηση της Τράπεζας
Πειραιώς η πρώτη επένδυση
της National Energy Holdings
στην Ελλάδα
Τη χρηματοδότηση της πρώτης επένδυσης στην Ελλάδα του
διεθνούς επενδυτή στον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, National Energy Holdings, ανακοίνωσε στις αρχές της εβδομάδας η Τράπεζα Πειραιώς. Το επενδυτικό
πρότζεκτ αφορά την κατασκευή 5 φωτοβολταϊκών πάρκων
στην Κεντρική Ελλάδα, συνολικής δυναμικότητας 24 MW.
Η National Energy Holdings εδρεύει στο Λονδίνο και
χρηματοδοτούμενη από κεφάλαια αμερικανικής προέλευσης δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία έργων ΑΠΕ, με έμφαση σε φωτοβολταϊκά πάρκα
και ανεμογεννήτριες. Από την πλευρά της η ελληνική συστημική τράπεζα διατηρεί ηγετική θέση στον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, έχοντας χρηματοδοτήσει
χαρτοφυλάκιο που υπερβαίνει σε δυναμικότητα τα 1,7 GW
και διευρύνει τη δραστηριότητά της. Η χρηματοδότησή της
ύψους €22.000.000 συναλλαγής, εντάσσεται ακριβώς στην
παραπάνω στρατηγική της Τράπεζας Πειραιώς για τη στήριξη πράσινων επενδύσεων και τη διεύρυνση χρηματοδότησης έργων που προωθούν τη βιώσιμη ανάπτυξη και συμβάλλουν στη μετάβαση στη βιώσιμη οικονομία.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΑΘΛΗΤΙΚΗ

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











ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ:
111 μεταγραφές
σε 9 χρόνια!!!
(το 90%
σκαρταδούρα…)

▶ ΣΕΛ. 22



 

▶ ΣΕΛ. 19





▶ ΣΕΛ. 16





▶ ΣΕΛ. 17







▶ ΣΕΛ. 19

• Στην μπάλα μετεξεταστέος… Πήρε Ιμπάρμπο, Μαμούτε,
Εβαντζελίστα, Βέμερ, Μπαλμπόα (όχι ο «Ρόκυ»), Κόναν
(όχι ο βάρβαρος), ενώ το 2013 πήρε 19 παίκτες και… μυαλό δεν έβαλε.
Στο πηγάδι τα λεφτά, αλλά δεν πουλάει… ▶ ΣΕΛ. 12-13

«ΚΟΚΚΙΝΗ»
ΣΑΒΒΙΔΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Στόχος
ο (αξιοπρεπής)
Παράσχος…
• Ήταν
παίκτης αλλά
και
προπονητής
του ΠΑΟΚ
(το 2007),
όταν οι τότε
Σαββιδοτέχνες
σερβίριζαν
τους παίκτες
για μενού με
«αστακούς»
ενώ ήταν
«σαρδέλες»
▶ ΣΕΛ. 11

Οι… γυναίκες
του Νεϊμάρ
• Ο Βραζιλιάνος αστέρας έκλεψε από τον κολλητό
του Κολομβιανό τραγουδιστή Μαλούμα τη Ναταλία
Μπάρουλιτς, για να ξεχάσει τη μεγάλη του αγάπη
Μπρούνα Μαρκεζίνε, που είχε αρνηθεί να τον
παντρευτεί. Η μεγάλη του αδυναμία όμως είναι η
αδελφή του, Ραφαέλα, την οποία έχει κάνει τατουάζ
στο μπράτσο του ▶ ΣΕΛ. 14-15

