ΕΛΛΑΔΑ – ΗΑΕ



 



▶ ΣΕΛ. 4





Έτοιμαισραηλινά
dronesγια
εγκατάσταση
στηΣκύρο

Το μπρα-ντε-φερ
του Κυριάκου με
τον Περισσό
▶ ΣΕΛ. 8-9




ΑΡ. ΦΥΛ. 966



1,5€

ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ





▶ ΣΕΛ. 2

ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

www.iapopsi.gr

  


• Αδύνατο να προβλεφθεί
πότε και πώς θα αρθεί
το lockdown
• Αμηχανία στην
κυβέρνηση για την πρόταση
Βατόπουλου να κλείσουν τα
πάντα για 15 ημέρες όπως
στην κινεζική Γουχάν
• Σκεπτικισμός και
για τις προβλέψεις του
προϋπολογισμού που
«βλέπει» να κλείνει το 2020
με ύφεση 10,5% και
έλλειμμα €20,22 δισ.





• Ακόμη και οι ψηφοφόροι του
θεωρούν «τυφλές» τις κατηγορίες
κατά της κυβέρνησης ▶ ΣΕΛ. 6

▶ ΣΕΛ. 7



Δικαστικά παράδοξα





• Αναζητεί αποκούμπι στα
φερέφωνα του ΣΥΡΙΖΑ για
να αντιμετωπίσει τους
Λοβέρδο και Ανδρουλάκη,
που θα δώσουν τη μάχη
για την προεδρία του
κόμματος και την
επαναφορά του ΠΑΣΟΚ





Ο «ξεχασιάρης» κ. Τσιάρας,
η «προστατευόμενη» κ. Τουλουπάκη
και ο ανακριτής-«ρεπόρτερ»
για το Μάτι, κ. Μαρνέρης
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«Καλό παιδί
ο Ζάεφ, θα
τσακωθείτε
για μία
γλώσσα;»

ς
α
μ
ή
κ
ι
Ηδ
ο μαύρο σύννεφο της τεράστιας αβεβαιότητας που έχει στρογγυλοκαθίσει πάνω από τα κεφάλια μας εξαιτίας του δεύτερου μεγάλου κύματος του κορωνοϊού, αλλά και οι καπνοί των δακρυγόνων που έριξε η
ΕΛ.ΑΣ. ανήμερα της 17ης Νοεμβρίου για να διαλύσει την επαναστατική αταξία των «συντρόφων» του
ΚΚΕ, έκρυψαν πίσω από τη θολούρα τους μία είδηση που πέρασε σαν όλες τις άλλες στη λήθη της επικαιρότητας που αλλάζει. Εκείνο, λοιπόν, το απόγευμα της Τρίτης έφτανε στα δημοσιογραφικά γραφεία το «μαντάτο» ότι η βουλγαρική κυβέρνηση άσκησε «βέτο» στην έναρξη των διαπραγματεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη
Βόρεια Μακεδονία, σχετικά με την ένταξη της τελευταίας στην Ε.Ε. Ο λόγος; Οι Βούλγαροι αρνούνται να αποδεχτούν τον όρο «μακεδονική γλώσσα» που επικαλούνται οι Σκοπιανοί, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη
γλώσσα αποτελεί βουλγαρική διάλεκτο. Μάλιστα, διά στόματος της υπουργού Εξωτερικών της Βουλγαρίας, Εκατερίνα Ζαχάριεβα, η Σόφια
είναι κάθετη: είτε τα Σκόπια θα
αναγνωρίσουν τη βουλγαρική
προέλευση της γλώσσας τους,
είτε δεν θα χρησιμοποιούν στα
ευρωπαϊκά έγγραφα τον όρο
«μακεδονική» γλώσσα. Αλλιώς, Ευρώπη γιοκ!!!
Το τι απαντάει η φρεσκοεκλεγείσα κυβέρνηση του καρδιακού φίλου του Αλέξη Τσίπρα, Ζόραν Ζάεφ, είναι για
να χτυπάμε το κεφάλι μας στον
τοίχο. Εκτός από το στύλωμα
των ποδιών ότι η «ταυτότητα» και η «γλώσσα» αποτελούν κόκκινη γραμμή, επομένως αδιαπραγμάτευτο ζήτημα
για τη χώρα του, ο Ζάεφ επιχειρηματολόγησε ότι η Ελλάδα ήδη έχει αναγνωρίσει το δικαίωμα αυτοδιάθεσης των «Μακεδόνων» και ότι αναμένει από την κυβέρνηση της Βουλγαρίας να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα σχετικά με τη «μακεδονική» γλώσσα και το «μακεδονικό» έθνος.
Αυτή η διελκυστίνδα μάς φέρνει σε αυτό που πολλές φορές έχει στηλιτεύσει η «A», αναφορικά με την υπερβολική –παρεξηγήσιμη κάποιες φορές– διπλωματική αβρότητα, με την οποία η Αθήνα αντιμετωπίζει τα
Σκόπια. Τις συνέπειες που παρήγαγε η Συμφωνία των Πρεσπών τις ξέρουμε. Όπως ξέρουμε και ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε εντίμως παραδεχτεί πριν γίνει πρωθυπουργός ότι άπαξ και του κληροδοτηθούν οι
Πρέσπες θα είναι εξαιρετικά δύσκολο (αν όχι παντελώς αδύνατο) να αλλάξει κάτι.
Προεκλογικά, όμως, δεν έλεγε μόνο αυτό. Επέμενε σε όλους τους τόνους και από βήμα της Βουλής ότι θα επιβλέπει την ορθή τήρηση των όρων της συμφωνίας και δεν θα απεμπολήσει το δικαίωμα τού βέτο.
Κι αναρωτιέται ακόμη και ο πιο καλοπροαίρετος: έχουν, άραγε, περισσότερα κότσια οι Βούλγαροι από
εμάς που εναντιώνονται στα «θέλω» π.χ. της Γερμανίας για τα δυτικά Βαλκάνια; Ή μήπως πιστεύει
κάποιος ότι το βουλγαρικό ΥΠΕΞ θα υποδεχόταν τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας
και αντί για διακρατικά θέματα θα μιλούσαν για τα Σκόπια χαρακτηρίζοντας «ιστορική» τη Συμφωνία
των Πρεσπών, όπως έγινε στην επίσκεψη Πομπέο στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο;
Το έχουμε ξαναγράψει και θα το επαναλάβουμε: τις εκλογές του Ιουλίου του 2019 η Νέα Δημοκρατία τις κέρδισε με το σπαθί της, με το πρόγραμμά της, αλλά και με την κρυστάλλινη στάση της για το Μακεδονικό ζήτημα. Αυτό καλό είναι να μην το λησμονούν οι παρεπιδημούντες στη «γαλάζια» διακυβέρνηση…

Τ

Βέτο για τα Σκόπια
η Βουλγαρία,
σκέτο «δεν βαριέσαι»
η Ελλάδα
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• Ελλάδα και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
υπέγραψαν νέες συμφωνίες κατά την επίσκεψη
του Μητσοτάκη στο Ντουμπάι

Στενός σύμμαχος
η «μικρή Σπάρτη»
του Κόλπου
Ίσως ο σημαντικότερος ιστορικά πρόεδρος των ΗΠΑ, Αβραάμ Λίνκολν, είχε
πει τη ρήση ότι «Φίλος είναι αυτός που έχει τους ίδιους εχθρούς μ’ εσένα».
Η ρήση, λοιπόν, του Λίνκολν οδηγεί την Ελλάδα
και τα Ηνωμένα Αραβικά
Εμιράτα σε πιο στενή σχέση, κάτι που επιβεβαιώθηκε με το ταξίδι του πρωθυπουργού στο Ντουμπάι.
Του Μ.Κ.

Ο

Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον διάδοχο του θρόνου
των ΗΑΕ, σεΐχη
Μοχάμεντ Μπιν Ζαϊέντ αλ Ναχαγιάν, και αποφάσισαν να έχουν μία πιο στενή συνεργασία
σε όλα τα θέματα, υπογράφοντας
ανάλογες συμφωνίες.
Τα Εμιράτα υποστηρίζουν ένθερμα τον εμπορικό πόλεμο που
έχει κηρύξει η Σαουδική Αραβία
κατά της Τουρκίας, με τον λαλίστατο Τούρκο πρόεδρο να είναι
εξόχως προσεκτικός, μη τολμώντας να τα βάλει με την ηγέτιδα
δύναμη του σουνιτικού Ισλάμ.
Ακόμη και με τη συμφωνία των
ΗΑΕ με το Ισραήλ, ο Ερντογάν
απλά ψέλλισε ότι διαφωνεί.
Και το άσχημο είναι ότι τον
δρόμο των Εμιράτων –για αποκατάσταση σχέσεων με το Ισραήλ– ακολούθησαν το Μπαχρέιν και το Σουδάν, ενώ σε αυτήν τη ρότα έχει ήδη εισέλθει και
η Σαουδική Αραβία. Μάλιστα, τα
Εμιράτα δεν υποστηρίζουν μόνο
τα τριμερή σχήματα συνεργασίας
Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ και Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου (που έ-

χουν προκαλέσει οργή στην Άγκυρα), αλλά φαίνονται να αποδέχονται την πρόταση της ελληνικής διπλωματίας για μία τριμερή συνεργασία Ελλάδας-Εμιράτων και Ινδίας, χώρας με μεγάλη
γεωστρατηγική σημασία, καθώς
η Τουρκία αποτελεί σταθερό σύμμαχο του Πακιστάν, του ιστορικού εχθρού του ινδικού κράτους.
Τα Εμιράτα, σύμφωνα με τους
Αμερικανούς στρατιωτικούς, αποκαλούνται η «μικρή Σπάρτη»
του αραβικού κόσμου λόγω και
της άριστα οργανωμένης πολεμικής τους αεροπορίας, ασκούν μια
μορφή ήπιας ισχύος (soft
power) καθώς το Ντουμπάι αποτελεί διεθνή οικονομικό - επιχειρηματικό κόμβο και σημαντικό
κέντρο της διεθνούς ναυτιλίας.
Το μοντέλο του Ντουμπάι επικεντρώνεται στη χρηστή διακυβέρνηση, τη δυναμική οικονομία και
τη θρησκευτική ανοχή.

χάμεντ Μπιν Ζαϊέντ αλ Ναχαγιάν. Οι δύο άνδρες εξέφρασαν
την ισχυρή επιθυμία για την ενίσχυση των οικονομικών σχέσεων, κατ’ αντιστοιχία της πολιτικής και αμυντικής συνεργασίας
μεταξύ των δύο χωρών. Κατά τη
διάρκεια της συνάντησης, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, έγινε εις βάθος ανασκόπηση της
ραγδαίας προόδου που έχει επιτευχθεί τους τελευταίους μήνες
στις διμερείς σχέσεις και σε όλο
το φάσμα της διμερούς συνεργασίας, ενώ συζητήθηκαν οι εξελίξεις στην περιοχή της Ανατολικής
Μεσογείου με έμφαση στην αποσταθεροποιητική συμπεριφορά
της Τουρκίας.
Συζητήθηκαν, επίσης, οι σημαντικότερες πτυχές της στρατη-

Όλα πήγαν καλά

ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ
ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΝΑ
ΠΑΝΕ ΠΑΝΤΟΥ
ΚΟΝΤΡΑ ΜΕ
ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

Οι συνεργάτες του πρωθυπουργού εκφράζουν την ικανοποίησή
τους από την συνάντηση του κ.
Μητσοτάκη με τον με τον διάδοχο του θρόνου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σεΐχη Μο-

ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΛΟΓΟ

ΤΑ ΗΝΩΜΕΝΑ
ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ

γικής συνεργασίας Ελλάδας - Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, η
οποία επισφραγίζεται με την Κοινή Δήλωση των δύο κυβερνήσεων, καθώς και με τις υπογραφές
από τον υπουργό Εξωτερικών
Νίκο Δένδια της Κοινής Διακήρυξης Στρατηγικής Εταιρικής
Σχέσης μεταξύ Ελλάδος και ΗΑΕ,
αλλά και διμερούς Συμφωνίας
στους τομείς της εξωτερικής πολιτικής και της άμυνας. Η υπογραφή των συμφωνιών, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, καταδεικνύει την ταυτότητα των θέσεων εκατέρωθεν έναντι των κοινών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι δύο χώρες σε περιφερειακό επίπεδο και αναβαθμίζει
τις σχέσεις των δύο χωρών σε
στρατηγικό επίπεδο σε όλους
τους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Η συμφωνία συνεργασίας
στους τομείς της εξωτερικής πολιτικής και της άμυνας προβλέπει,
μεταξύ άλλων, τη δημιουργία Επιτροπής Υψηλού Επιπέδου, η οποία θα επιβλέπει την εφαρμογή
της, καθώς και την ενίσχυση της
αμυντικής συνεργασίας στη βάση
της συμφωνίας στρατιωτικής συνεργασίας του 2007.
Σύμφωνα με κυβερνητικούς αξιωματούχους, η αναβάθμιση και
εμβάθυνση των σχέσεων Ελλάδας
- ΗΑΕ δίνει νέα προοπτική στην
ενδυνάμωση των περιφερειακών
σχημάτων πολυμερούς συνεργασίας που κινούνται στον ίδιο
στρατηγικό άξονα, με γνώμονα
της συνεργασίας την εμπέδωση
κλίματος σταθερότητας και ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή, την
ώρα που η Τουρκία, με σειρά παράνομων ενεργειών, θέτει σε κίνδυνο την περιφερειακή ασφάλεια.
Στις διμερείς επαφές από ελληνικής πλευράς έλαβαν μέρος ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, ο υφυπουργός Εξωτερικών,
αρμόδιος για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια
Κωνσταντίνος Φραγκογιάννης,
η διευθύντρια του διπλωματικού
γραφείου του Πρωθυπουργού, η
Πρέσβης Ελένη Σουρανή, ο
Πρέσβης της Ελλάδος στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα Διονύσιος
Ζώης, ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Αλέξης Πατέλης και ο
Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας
Θάνος Ντόκος.
Μάλιστα, η ελληνική αντιπροσωπεία εκφράζει την αισιοδοξία
της ότι σύντομα θα υπάρξουν πολύ καλά νέα και στον τομέα των
επενδύσεων, καθώς ο στόχος της
ελληνικής κυβέρνησης –πέραν
των καλών νέων από το Ντουμπάι– να έλθουν ευχάριστα και από το Ριάντ, που αποτελεί στρατηγικό σύμμαχο σε όλα τα επίπεδα των Εμιράτων.

Η Αθήνα
σπεύδει για
τα F-35
Σε ό,τι αφορά την περαιτέρω ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων, μετά την
προμήθεια των γαλλικών
μαχητικών Rafale, η Αθήνα επισπεύδει και τον σχεδιασμό της για την απόκτηση υπερσύγχρονων F35, τα οποία σχεδιαζόταν
να πάρει η Τουρκία, πριν η
αγορά ακυρωθεί λόγω
της απόκτησης από την Άγκυρα των ρωσικών S400.
Ειδικότερα, μετά την απόφαση της κυβέρνησης
για προμήθεια 18 γαλλικών μαχητικών (έξι καινούργια και 12 ελαφρώς
μεταχειρισμένα), η ελληνική κυβέρνηση απευθύνθηκε επισήμως στην Ουάσιγκτον ζητώντας να προχωρήσει άμεσα η αγορά
μιας μοίρας (18 με 24 αεροσκάφη) των αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών stealth πέμπτης γενιάς που μαζί με τα Rafale
θα αλλάξουν τις ισορροπίες στο Αιγαίο.
Το επίσημο αίτημα εκδήλωσης ενδιαφέροντος
(Letter of Request - LOR)
που συντάχθηκε από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας
εστάλη στην αμερικανική
κυβέρνηση, δέκα ημέρες
πριν, στις 6 Νοεμβρίου.
Πρόκειται για καινούργια και μεταχειρισμένα F35, η ακριβής αναλογία
των οποίων μένει να καθοριστεί.
Πάντως, η Αθήνα θέλει
να προμηθευτεί άμεσα, έως το 2021, τα πρώτα έξι
μαχητικά τα οποία είναι ήδη έτοιμα, ελαφρώς μεταχειρισμένα.
Παράλληλα, επί τάπητος βρίσκεται και σχεδιασμός για φρεγάτες πολλαπλών ρόλων (MMSC),
με την Αθήνα να έχει προαναγγείλει τέσσερις.
Προς την κατεύθυνση
αυτή, η κυβέρνηση βρίσκεται σε επικοινωνία με
τις ΗΠΑ, με δύο ή τρεις από τις φρεγάτες να κατασκευάζονται σε ελληνικά
ναυπηγεία.
Το συνολικό κόστος
της νέας «αγοράς του αιώνα» εκτιμάται γύρω στα
2,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
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Οι μισοί ΣΥΡΙΖΑίοι
δεν θέλουν
τον Τσίπρα
πρωθυπουργό!!!
Ποιος ευθύνεται για την πανδημία του κορωνοϊού; Ο Μητσοτάκης! Ποιος ευθύνεται για τον σεισμό στη Σάμο; Ο Μητσοτάκης!
Ποιος ευθύνεται για τον Μεσογειακό Κυκλώνα «Ιανό»; Ο Μητσοτάκης! Ποιος ευθύνεται που
τελείωσε το «Game of Thrones»;
Ο Μητσοτάκης! Σε αυτό το μοτίβο κινείται η αντιπολίτευση που
ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ.
Του Μ.Κ.

Γ

ια το μόνο που δεν έχει κατηγορήσει η Κουμουνδούρου τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι ότι ευθύνεται και για τον πόλεμο Βορείων-Νοτίων στην Αμερική που
έλαβε χώρα την τετραετία 1861-1865.
Το οξύμωρο είναι ότι οι πολίτες δεν αντιλαμβάνονται αυτές τις ευθύνες του πρωθυπουργού που του φορτώνει η Κουμουνδούρου και σε όλες τις δημοσκοπήσεις παρουσιάζεται η Ν.Δ. να έχει τεράστια διαφορά από τον ΣΥΡΙΖΑ και τον πρωθυπουργό
να απολαμβάνει πολύ υψηλή δημοφιλία.
Το δε εντυπωσιακό είναι ότι με τις κατηγορίες που αποδίδει ο ΣΥΡΙΖΑ στον πρωθυπουργό για την πανδημία δεν τις συμμερίζονται οι ψηφοφόροι.
Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης καταγγέλλει τον πρωθυπουργό για το
δεύτερο κύμα της πανδημίας και οι ψηφοφόροι δηλώνουν σε ποσοστό που ξεπερνά
το 55% ότι για τη ραγδαία αύξηση
των κρουσμάτων ευθύνεται κυρίως η μη
τήρηση των μέτρων από μερίδες πολιτών.
Δηλαδή, η κοινωνική ευθύνη είναι μεγαλύτερη από τις κυβερνητικές ευθύνες, που
βέβαια υπάρχουν. Και το κυριότερο ότι δεν
εφάρμοσε τους νόμους και τις αποφάσεις
που η ίδια έλαβε.
Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατηγορεί την κυβέρνηση για την επιβολή του lockdown. Κι όμως, το 68% συμφωνεί με την απόφαση αυτή. Μάλιστα,
πλειοψηφικό είναι το ρεύμα και μεταξύ
των ψηφοφόρων σε ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ. Και
η μόνη κριτική που ασκούν στην κυβέρνηση είναι ότι καθυστέρησε να πάρει την α-

• Ακόμη και οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ
δεν συμφωνούν με την αντιπολίτευση που ασκεί
ο πρόεδρος του κόμματος, που βλέπουν
«τυφλές» κατηγορίες κατά της κυβέρνησης
πόφαση για καραντίνα. Το 53% θεωρεί ότι
έπρεπε να ληφθεί η απόφαση πιο νωρίς.
Συνολικά η πλειοψηφία (58%) των πολιτών δηλώνει ικανοποίηση για τη διαχείριση της πανδημίας. Μεταξύ των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ το 36,8% δηλώνει ικανοποιημένο, ενώ στους ψηφοφόρους του
ΚΚΕ το ποσοστό ανέρχεται στο 38,8%.

Σκίζουν σε δημοφιλία
Ο Αλέξης Τσίπρας προ ημερών ζήτησε
την παραίτηση του Βασίλη Κικίλια από το
υπουργείο Υγείας και τη συμφωνία όλων
των κομμάτων για να αναλάβει υπουργός
κοινής αποδοχής προτείνοντας την καθηγήτρια Αθηνά Λινού. Και η απάντηση των
πολιτών είναι να αναδείξουν τον Βασίλη
Κικίλια ως τον πλέον δημοφιλή υπουργό
της κυβέρνησης. Καταθέτει πρόταση μομφής κατά του Χρήστου Σταϊκούρα και ο
υπουργός Οικονομικών επιστρέφει στην
πρώτη εξάδα των πιο δημοφιλών υπουρ-

γών, και μάλιστα σε μία πολύ δύσκολη εποχή, όπου βαθαίνει η ύφεση λόγω οικονομικής κρίσης. Επιτίθεται όλος ο… στόλος της Κουμουνδούρου στον Μιχάλη
Χρυσοχοΐδη και ο υπουργός Προστασίας
του Πολίτη εξακολουθεί να βρίσκεται μεταξύ των πιο δημοφιλών υπουργών.
Και βέβαια, όταν συμβαίνουν όλα αυτά,
ουδείς μπορεί να κάνει λόγο ότι είναι επιτυχημένος ο τρόπος που έκανε αντιπολίτευση ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος το τελευταίο διάστημα θυμήθηκε ότι η ελληνική
περιφέρεια έχει και νοσοκομεία. Διότι ως
πρωθυπουργός τα επισκεπτόταν με ασφαλές περιβάλλον, όπως το νοσοκομείο Σαντορίνης, όπου είχε διοριστεί διοικητής ένας φίλος του Πολάκη ιδιοκτήτης βουλκανιζατέρ στην Ηλιούπολη. Οπότε, πολύ
λογικό ότι μόλις το 28,6% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ είναι ικανοποιημένο γενικά με την αντιπολίτευση που ασκεί η ηγεσία του κόμματος, ενώ μόνο το 50% επι-

λέγει τον κ. Τσίπρα ως πιο κατάλληλο
πρωθυπουργό. Δηλαδή, οι μισοί από αυτούς που ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ θεωρούν ως
κατάλληλο κάποιον άλλο πρωθυπουργό
και όχι αυτόν που ψηφίζουν.
Παρά το γεγονός ότι όλα τα στοιχεία είναι εναντίον του, επιμένει σε τυφλή αντιπαράθεση και σε καταγγελτικό λόγο, λησμονώντας ότι ακόμη οι πολίτες κρίνουν
και συγκρίνουν τη σημερινή διακυβέρνηση με τα 4,5 χρόνια του Αλέξη Τσίπρα στο
Μαξίμου. Οπότε η μεγάλη πλειοψηφία των
πολιτών αντέδρασε όταν ο κ. Τσίπρας από
τη Λάρισα ζήτησε να αμείβονται με 2.000
ευρώ όλοι οι ιατροί στα νοσοκομεία και να
περιληφθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά οι
εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία. Και
η απορία που εξέφρασαν όλοι στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης είναι για ποιον λόγο δεν τα έκανε όλα αυτά όταν ήταν πρωθυπουργός και είχε τους Ξανθό και Πολάκη στο Υγείας (είναι και γιατροί μάλιστα). Κι όποιος πει ότι ήταν περίοδος μνημονίων, όλοι θυμόμαστε ότι τον Αύγουστο
του 2018 άπαντες οι ΣΥΡΙΖΑίοι είχαν στήσει σώου στο Ζάππειο μαζί με το συνεταιράκι τους, τον Καμμένο, για να πανηγυρίσουν την έξοδο από το μνημόνιο. Μάλιστα, τότε ο Αλέξης Τσίπρας είχε φορέσει
και γραβάτα.

Ενοχλεί το κλείσιμο του ματιού
στους αρνητές της μάσκας και της πανδημίας
υτό που περισσότερο ενοχλεί τους λελογισμένους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι μπορεί ο αρχηγός της
αξιωματικής αντιπολίτευσης να φωνάζει για τις ευθύνες της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της πανδημίας, αλλά κλείνει το μάτι σε αρνητές του κορωνοϊού και αρνητές της
προστατευτικής μάσκας, μπας και βγουν στους δρόμους και
δημιουργήσουν πρόβλημα στην κυβέρνηση. Ακόμη και τις ανακοινώσεις του Βασίλη Κικίλια για το πώς θα γίνουν οι εμβολιασμοί επέκριναν και μίλησαν για επικοινωνιακό σώου,
για να τους διαψεύσει λίγες ώρες αργότερα ο Άλμπερτ
Μπουρλά, ο CEO της Pfizer. Ο Μπουρλά (πρώην γραμματέας
της ΠΑΣΠ Κτηνιατρικής στο ΑΠΘ) ανακοίνωσε ότι ακόμη και
από μεθαύριο Δευτέρα μπορεί να αρχίσει να ταξιδεύει το εμβόλιο σε όλο τον πλανήτη για να ξεκινήσουν οι εμβολιασμοί.

Α

Το δε εντυπωσιακό είναι ότι, την ώρα που ο Μπουρλά έκανε τις ανακοινώσεις, κύκλοι της Κουμουνδούρου έλεγαν
πως «ο υπουργός υγείας παρουσιάζει το εθνικό σχέδιο εμβολιασμού, για ένα εμβόλιο που δεν έχει εγκριθεί και συνεπώς
δεν έχει καν κυκλοφορήσει. Προσπαθούν να κρύψουν τις ευθύνες τους και να πείσουν τους πολίτες πως δεν χρειάζεται να
κάνουν τίποτε περισσότερο, αφού θα έρθει το εμβόλιο που θα
μας σώσει όλους! Αυτό είναι το σχέδιο της κυβέρνησης;». Υποστήριζαν πάντως πως αυτή η τακτική δεν μπορεί να έχει
συνέχεια: «Αύριο θα μιλήσουμε πάλι για το εμβόλιο; Οι δικαιολογίες κάποια στιγμή τελειώνουν». Και ήρθε ο Μπουρλά και
τους τελείωσε.
Πάντως, ακόμη και για τις δηλώσεις Μπουρλά που γκρέμισε το αφήγημα του ΣΥΡΙΖΑ, ευθύνεται ο Μητσοτάκης…
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ι επιτελείς του υπουργείου Υγείας και οι συνάδελφοί τους
στο υπουργείο Οικονομικών
πρέπει να διεκδικούν την
πρωτιά σε έναν σουρεαλιστικό διαγωνισμό… αγωνίας: αυτών που καίγονται περισσότερο από οποιονδήποτε
άλλον να βγει το εμβόλιο-«ασπίδα» κατά του κορωνοϊού! Οι μεν στην οδό Αριστοτέλους, μπας και ανασάνει το ΕΣΥ
και σωθούν ζωές. Οι δε στην οδό Νίκηςμ μπας και ανασάνει η οικονομία
και σωθούν –μαζί με τους ανθρώπους–
και οι δημοσιονομικοί δείκτες. Για την
ώρα ο αγώνας είναι ντέρμπι…
Δεν έχουν περάσει παρά μόνο 15 ημέρες από το πρωτοσέλιδο της «Α» που αποκάλυπτε την πρόθεση-εντολή του Κυριάκου Μητσοτάκη στους λοιμωξιολόγους
να πλέξουν έτσι τον ιστό των μέτρων περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού
και να «ξεκλειδώσει» το lockdown στις 10
Δεκεμβρίου. Και αυτό θα συνέβαινε, αν
δεν είχε μεσολαβήσει (σ.σ. όπως επίσης
εξήγησε η «Α» στο περασμένο φύλλο της) η
εκτόξευση κρουσμάτων, θανάτων και διασωληνωμένων που άλλαξε τα δεδομένα, αναγκάζοντας εν συνεχεία τον πρωθυπουργό να σκέφτεται το άνοιγμα της οικονομίας
ακόμη αργότερα.
«Και τώρα, τι;» είναι η εύλογη ερώτηση.
Επειδή όμως δεν αρκεί μία χαρτορίχτρα και
μία Γεωργία Βασιλειάδου να της σφυρίζει τα
δήθεν μελλούμενα ο Βασίλης Αυλωνίτης, η
τίμια απάντηση είναι πως «ένας Θεός ξέρει».
Προφανώς ο Αλκιβιάδης Βατόπουλος,
δεν είναι Θεός αλλά ως καθηγητής Μικροβιολογίας και μέλος της επιτροπής των ει-
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• Αδύνατο να προβλεφθεί πότε και πώς θα αρθεί το lockdown – Αμηχανία στην
κυβέρνηση και από τις προβλέψεις του προϋπολογισμού για την οικονομική κρίση

«Σφράγισμα»
made in China;
δικών του υπουργείου Υγείας, έριξε στο τραπέζι μία σκληρότατη πρόταση που θα συζητηθεί: την επιβολή απόλυτης καραντίνας και
κατ’ οίκον απομόνωσης παρόμοιας με αυτήν που εφαρμόστηκε στην κινεζική επαρχία Γουχάν, από όπου ξεπήδησε η πανδημία. Ο πυρήνας της πρότασης Βατόπουλου
είναι ότι, εφόσον ο αριθμός των κρουσμάτων δεν δείχνει να αποκλιμακώνεται, απαιτείται το κλείσιμο όλων των επιχειρήσεων
για διάστημα δύο εβδομάδων, με τους πολίτες να μπορούν να κυκλοφορήσουν μόνο
μία φορά την εβδομάδα για προμήθεια τροφίμων. Ο έγκριτος επιστήμονας εκτιμά και
το εξέφρασε δημόσια πως, αν συνεχίσουμε στο υφιστάμενο μοτίβο, θα φτάσουμε να
θρηνήσουμε θύματα «που δεν όφειλαν να πεθάνουν, με την έννοια ότι δεν θα μπορούν να
νοσηλευτούν».

«Σφράγισμα» και αμηχανία
Θυμίζεται ότι στις 22 Ιανουαρίου 2020 η
πόλη Γουχάν τέθηκε σε πλήρη αποκλεισμό
με κλείσιμο των οδικών, σιδηροδρομικών
και αεροπορικών συγκοινωνιών, ενώ τρεις
μέρες αργότερα αποκλείστηκε ολόκληρη η
επαρχία Χουμπέι που αριθμεί 5… Ελλάδες,
ήτοι 56.000.000 κατοίκους. Η Χουμπέι
«σφραγίστηκε» κι αυτή ερμητικά, καθώς αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις έστησαν οδοφράγματα και απαγόρευαν κάθε
έξοδο και είσοδο στην επαρχία.
Το αν αυτό μπορεί να γίνει στην Ελλάδα
απαντάται από την ίδια την πραγματικότητα. Από χθες το πρωί αστυνομικές δυνάμεις μεταφέρονται σε περιοχές της βόρειας
Ελλάδας, προκειμένου να επιτηρούν ακόμη και με ελέγχους από γειτονιά σε γειτονιά την αυστηρή εφαρμογή των περιορι-

στικών μέτρων. Επίσης μπορεί να μη φυτρώνουν (ακόμη…) νοσοκομεία σε γήπεδα
και συνεδριακά κέντρα αλλά και ο ΟΣΕ έχει ειδοποιηθεί να έχει υπ’ ατμόν μία αμαξοστοιχία στη Θεσσαλονίκη για να μεταφέρει ασθενείς στην Αθήνα και το υπουργείο
Υγείας προχώρησε σε επίταξη δύο ιδιωτικών κλινικών.
Αυτά και μόνο δικαιολογούν την αμηχανία της κυβέρνησης, που δυσκολεύεται
πλέον να προβλέψει πότε θα ξαναμπεί η
ταμπέλα «ΑΝΟΙΚΤΟΝ» στην πραγματική
οικονομία. Εξ ου και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ομολόγησε χθες Παρασκευή ότι αυτήν τη στιγμή δεν είναι ρεαλιστικός ο
στόχος άρσης του lockdown την 1η Δεκεμβρίου. Όσο για την άλλη αμηχανία, αυτή του οικονομικού επιτελείου, μιλούν από
μόνοι τους οι αριθμοί: στο τελικό σχέδιο –
αναθεωρημένο προς το δυσμενέστερο–
του προϋπολογισμού που κατατέθηκε χθες
στη Βουλή, η χρονιά προβλέπεται να κλείσει με ύφεση 10,5% για το 2020, το έλλειμμα θα σκαρφαλώσει το 2020 στα
20,22 δισ. ευρώ και το 2021 στα 14,715
δισ. ευρώ. Κι επειδή τα ελλείμματα φουσκώνουν το χρέος, όλοι στην οδό Νίκης
και στην Ηρώδου Αττικού παρακαλάνε να
μην επιβεβαιωθεί ο κασσάνδρειος χρησμός Σκυλακάκη ότι η σημερινή στήριξη
των πληττόμενων νοικοκυριών και επιχειρήσεων είναι μελλοντικοί φόροι… Ν. ΤΣ.
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• Με αφορμή τον «κολοβό» –λόγω πανδημίας– εορτασμό της επετείου του Πολυτεχνείου
και την επαναστατική γυμναστική του ΚΚΕ, ο Μητσοτάκης ανέδειξε ως αντίπαλό του τον
Κουτσούμπα, που με τη σειρά του έσυρε τον Τσίπρα σε ρόλο κομπάρσου

Το ιδιότυπο
μπρα-ντε-φερ
του Κυριάκου
με τον Περισσό
Κάθε χρόνο –την τελευταία 20ετία τουλάχιστον– στους εορτασμούς του Πολυτεχνείου αυτοί
που πρωταγωνιστούσαν ήταν οι
μπαχαλάκηδες, που φρόντιζαν
να κάνουν άνω-κάτω την Αθήνα
και πολλές φορές να την κάψουν. Φέτος πρωταγωνιστής του
εορτασμού του Πολυτεχνείου ήταν το ΚΚΕ.
Του Μ.Κ.

Τ

ο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας επέβαλε επαναστατική γυμναστική εν μέσω πανδημίας
και σε μία ημέρα καραντίνας
κατέβασε στους δρόμους της Αθήνας εκατοντάδες πολίτες, έχοντας ως μοναδικό στόχο να περάσει ο τσαμπουκάς
τους και να γίνει η πορεία του Πολυτεχνείου. Απλά αυτήν τη φορά η κυβέρνηση δεν
έκανε τα στραβά μάτια, όπως έγινε την 1η
Μαΐου, και διέλυσε τη δεύτερη πορεία που
ετοίμαζε για το απόγευμα το ΚΚΕ.
Εάν, όμως, κάνουμε μία αποτίμηση του
εκρηκτικού πενθήμερου (Πέμπτη 12 Νοεμβρίου - Τρίτη 17 Νοεμβρίου), τότε βρίσκουμε και νικητές και χαμένους. Αναμφίβολα στην πλευρά των νικητών είναι η κυβέρνηση. Αφενός μεν έδειξε σε όλους ότι
πρέπει να τηρείται ο νόμος, ειδικά σε εποχές όπου το πρόβλημα της πανδημίας είναι τεράστιο για την ελληνική κοινωνία. Επίσης, με το ότι ο ίδιος ο πρωθυπουργός
πήγε και κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο του
Πολυτεχνείου έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι Πολυτεχνείο δεν αποτελεί ιδιοκτησία της αριστεράς. Επίσης, έδωσε μία σαφέστατη απάντηση ότι η Νέα Δημοκρατία –
ως κόμμα και ως παράταξη– δεν έχει καμία σχέση με την ακροδεξιά, η οποία διά-

κειται φιλικά προς τη χούντα. Κι έκανε κάτι που κανένας πρωθυπουργός της Ν.Δ.
δεν είχε τολμήσει μέχρι τώρα. Να καταθέσει στεφάνι στο Πολυτεχνείο. Και φυσικά
με αυτή την κίνηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε για ποιον λόγο είναι ο κυρίαρχος του κέντρου.
Κερδισμένο μπορεί να θεωρηθεί και το
ΚΚΕ. Αιφνιδίασε την αστυνομία το πρωί
της 17ης Νοεμβρίου μαζεύοντας 200 στελέχη του στο Μέγαρο Μουσικής. Τα μέλη
του ΚΚΕ απέστειλαν μήνυμα στο 13033
για επίσκεψη στον γιατρό και συγκεκριμένα στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα. Ακόμη και
το ότι πρωταγωνίστησε στα επεισόδια ήταν αυτό που επιζητούσε. Διότι ενδιαφερόταν πρωτίστως να περάσει το μήνυμα
στην κοινωνία ότι «εμείς είμαστε για τον δρόμο, από εμάς να περιμένετε σκληρή αντιπολίτευση και στη Βουλή και στους δρόμους, γιατί

οι άλλοι είναι λαπάδες». Και το πέτυχε. Και έσυρε και τον ΣΥΡΙΖΑ στη δική του λογική
και τον κατέστησε κομπάρσο του.
Και δεν μιλάμε για την ημέρα του εορτασμού, αλλά επειδή τον έσυρε στην δική του
λογική. Όχι μόνο την ημέρα της επετείου
του Πολυτεχνείου, αλλά και όταν ετοίμασε
το κείμενο που κατήγγειλε την αυθαιρεσία
της κυβέρνησης, το οποίο έτρεξε να υπογράψει και ο ΣΥΡΙΖΑ μετά το ΜέΡΑ 25. Ένα κείμενο που δεν υπέγραψε το ΚΙΝΑΛ.
Ο Γιάνης Βαρουφάκης και το ΜέΡΑ
25 ακολούθησαν το ΚΚΕ έχοντας ένα και
μόνο στόχο, να κερδίσει σε προβολή. Τη
δημοσιότητα που ήθελε ο Βαρουφάκης
την κέρδισε, όμως ως perfomer δεν άντεξε
μόνο τον ρόλο του πολιτικού αρχηγού, αλλά ήθελε να κάνει και τον ηθοποιό. Έτσι η
καθιστική διαμαρτυρία μάλλον προκάλεσε
τον γέλωτα, παρά έστειλε κάποιο μήνυμα.

Όμως, όπως επισημαίνουν αναλυτές,
«στους ψεκασμένους της Αριστεράς τέτοιες κινήσεις αρέσουν».

Χαμένος ο ΣΥΡΙΖΑ
Ο απόλυτα χαμένος αυτού του σκηνικού ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Σύρθηκε πίσω από το ΚΚΕ,
δεν κατάφερε να καταστεί πρωταγωνιστής
και –το σημαντικότερο– απέτυχε παταγωδώς το σχέδιό του για να ηγηθεί αντιδεξιού
μετώπου. Κάτι που προσπαθεί εδώ και
καιρό, αλλά είχε εισπράξει αρνήσεις.
Πάντως στην Κουμουνδούρου ισχυρίζονται ότι «ο πρωθυπουργός υπέστη μία τεράστια πολιτική ήττα». Ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας, αν και τοποθετήθηκε επίσημα πως δεν θα συμμετέχει στην πορεία, τελικά μετά το άλλαξε κι άρχισε να μιλάει για
«δείγμα υπέρτατου αυταρχισμού από τη Νέα
Δημοκρατία». Ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας

Στο πλευρό του Μητσοτάκη το εκσυγχρονιστικό
κέντρο και κορυφαίοι συνταγματολόγοι
ε αυτή την κρίση με τον εορτασμό του Πολυτεχνείου, η κοινωνία κατάλαβε με τον πιο
σαφή τρόπο ότι το εκσυγχρονιστικό κέντρο
βρίσκεται στο πλευρό του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Όλες αυτές τις ημέρες η αντιπολίτευση κατηγόρησε την κυβέρνηση για αυθαιρεσία, για αντισυνταγματικές αποφάσεις, ενώ ο Τζανακόπουλος
μιλούσε διαρκώς για χούντα. Βέβαια, ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ έχει γεννηθεί το 1982, δηλαδή
οκτώ χρόνια αφού είχε πέσει η χούντα και οι πραξικοπηματίες είχαν καταδικαστεί σε ισόβια.
Την ώρα, λοιπόν, που η αντιπολίτευση έκανε
λόγο για καταστρατήγηση του Συντάγματος, τρεις
καταξιωμένοι συνταγματολόγοι έσπευσαν προς
υποστήριξη της κυβέρνησης. Ο λόγος για τον Αντώνη Μανιτάκη (υπουργός Διοικητικής Μεταρ-

Σ

ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην
τρικομματική κυβέρνηση Σαμαρά με υπόδειξη
Κουβέλη), τον Νίκο Αλιβιζάτο και φυσικά τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Να τονιστεί ότι τον νόμο πάνω
στον οποίο στηρίχθηκε η κυβέρνηση για να επιβάλει την απαγόρευση είχαν συγγράψει οι κ.κ. Αλιβιζάτος και Μανιτάκης επί εποχής ΠΑΣΟΚ. Συνταγματική έκρινε την απόφαση και ο Ευάγγελος
Βενιζέλος.
Συνολικότερα, πάντως, το λεγόμενο «εκσυγχρονιστικό κέντρο» δεν διαφοροποιήθηκε, ούτε
προβληματίστηκε από την απαγόρευση των συναθροίσεων. Το ίδιο και οι φιλελεύθερες δυνάμεις
που στηρίζουν τον πρωθυπουργό και που στην
προηγούμενη περίοδο αποτελούσαν έναν ευρύτερο κύκλο γύρω από τον Κώστα Σημίτη.

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 21/22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020
www.iapopsi.gr

προς τα στελέχη του υποστήριξε πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπέστη τρία πλήγματα: «Το πρώτο πολιτικό πλήγμα για τον κ.
Μητσοτάκη είναι ότι απομονώθηκε, το δεύτερο ότι δεν… τσιμπήσαμε στο δίλημμα πανδημία ή εκδηλώσεις τιμής στο Πολυτεχνείο. Είπαμε και προστασία της υγείας και
εκδηλώσεις τιμής και μνήμης. Το τρίτο και σημαντικότερο, και εκεί θα μπορούσε να του αποδοθεί ο όρος “Μωυσή”, είναι ότι κατάφερε
να ενώσει όλες τις δυνάμεις της Αριστεράς σε
μία κοινή δήλωση που είχε να γίνει 30 χρόνια». Φυσικά, δεν έδωσε εξήγηση το ότι ο
Κυριάκος Μητσοτάκης πήγε και κατέθεσε στεφάνι στο Πολυτεχνείο, ενώ ο ίδιος
πήγε στην ΕΑΤ-ΕΣΑ μαζί με στελέχη του
κόμματός του.

Η ουδετερότητα της Γεννηματά
που δεν εκτιμήθηκε
Το ΚΙΝΑΛ για μία ακόμη φορά βρέθηκε
στο μάτι του κυκλώνα. Όλοι «πολιόρκησαν» τη Φώφη Γεννηματά, η οποία αποφάσισε να κρατήσει ουδέτερη σχέση, στέλνοντας ένα μήνυμα ότι προέχει η δημόσια
υγεία. Ουδείς μπορεί να την κατηγορήσει
ότι πήγε είτε με τον ένα, είτε με τον άλλο,
όμως μάλλον αυτοί που εκτίμησαν τη στάση του ΚΙΝΑΛ είναι λίγοι. Κι αυτοί οι ψηφοφόροι έχουν αποκούμπι στον Μητσοτάκη.
Τουναντίον, μάλλον δεν έπεισε πρώην
ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ να επιστρέψουν
στο μαντρί, καθώς οι απογοητευμένοι από
τον ΣΥΡΙΖΑ μάλλον βρίσκουν αποκούμπι
στο ΚΚΕ, που τουλάχιστον δείχνει ανυπακοή. Απλά στη Χαριλάου Τρικούπη ίσως
κατανόησαν τώρα για ποιον λόγο όλοι απευθύνθηκαν σε αυτό. Διότι ήθελαν νομιμοποίηση των ενεργειών τους μέσω του
ΠΑΣΟΚ. Άρα στο ΚΙΝΑΛ θα πρέπει να καταλάβουν πως το ΠΑΣΟΚ εξακολουθούν
και το σέβονται οι αντίπαλοι, παρά το γεγονός ότι οι ίδιοι το απαξιώνουν.
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Και το 1999 επί Χρυσοχοΐδη
η ΕΛ.ΑΣ. κυνήγησε το ΚΚΕ
Μιχάλης Χρυσοχοΐδης εδώ και πολύ καιρό είναι στο στόχαστρο του
ΣΥΡΙΖΑ. Όλα τα στελέχη της Κουμουνδούρου τον κατηγορούν για ό,τι
μπορεί να φανταστεί ο ανθρώπινος
νους. Τώρα ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη μπήκε στο στόχαστρο και του ΚΚΕ. Για
δεύτερη φορά από το 1999 το ΚΚΕ δέχθηκε
τέτοια επίθεση από την αστυνομία και του διέλυσαν μία συγκέντρωση. Και τις δύο φορές υπουργός υπεύθυνος για τη Δημόσια Τάξη ήταν ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.
Το μακρινό 1999, κατά την επίσκεψη του
Μπίλ Κλίντον (τότε προέδρου των ΗΠΑ) στην
Αθήνα, είχαν απαγορευθεί οι διαδηλώσεις,
αλλά το ΚΚΕ δεν υπάκουσε. Την τότε συγκέντρωση είχε πάρει την πρωτοβουλία να διοργανώσει το ΚΚΕ και συμμετείχαν και άλλα
κόμματα, όπως ο τότε ΣΥΝ και το ΔΗΚΚΙ (Τσοβόλας) αλλά και δυνάμεις της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς. Το 1999 ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ήταν υπουργός Δημόσιας Τάξης με κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ και πρωθυπουργό τον Κώστα Σημίτη.
Ο αντιαμερικανικός θυμός μεγάλος την εποχή εκείνη, λόγω των βομβαρδισμών της Σερβίας, αλλά και της παράδοσης Οτσαλάν. Κι αυτός εκφράστηκε με
τη διάθεση να αποδοκιμαστεί η επίσκεψη του τότε προέδρου των ΗΠΑ Μπιλ
Κλίντον στην Αθήνα. Μάλιστα, τότε ήταν που για πρώτη φορά Αμερικανός
πρόεδρος είχε παραδεχτεί δημοσίως ότι οι ΗΠΑ είχαν στηρίξει το πραξικόπημα των συνταγματαρχών το 1967 και την εφτάχρονη δικτατορία τους στην
Ελλάδα. Ήταν 19 Νοεμβρίου όταν ο Μπιλ Κλίντον προσγειωνόταν στο αεροδρόμιο του Ελληνικού, για να κατευθυνθεί στη συνέχεια, εν μέσω μιας απαγορευμένης πόλης, στο προεδρικό Μέγαρο για την προς τιμήν του δεξίωση.
Στην πλατεία Συντάγματος είχαν συγκεντρωθεί οι διαδηλωτές και πριν από
το χτύπημα της αστυνομίας, η οποία με κλούβες των ΜΑΤ είχε αποκόψει τη
Βασιλίσσης Σοφίας στο ύψος της Βουλής, είχαν προηγηθεί τηλεφωνικές διαπραγματεύσεις εκεί από τον δρόμο μεταξύ της τότε ΓΓ του ΚΚΕ Αλέκας Παπαρήγα και του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, οι οποίες απέβησαν άκαρπες και στην
προσπάθεια του μπλοκ του ΚΚΕ να σπάσει τον κλοιό η Αστυνομία εξαπέλυσε
ένα απίστευτο ανθρωποκυνηγητό μέσα στα στενά του κέντρου της Αθήνας
που έφτασε μέχρι το Μοναστηράκι, το Μεταξουργείο και τον Κολωνό.
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Το βέβαιο είναι ότι το ΚΙΝΑΛ θα ήθελε
να υπογράψει το κείμενο για την αυθαιρεσία της κυβέρνησης, αλλά σε καμία περίπτωση η Φώφη Γεννηματά δεν θα συνυπέγραφε ένα κείμενο στο οποίο υπήρχε και
η τζίφρα του Τσίπρα. Αυτό το κατάλαβε και
ο ίδιος ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην τηλεφωνική επικοινωνία
που είχε με την πρόεδρο του ΚΙΝΑΛ για
να την πείσει να συμπορευθούν όλα τα
κόμματα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε
από τη Φώφη Γεννηματά να υπάρξει ένα
μπαράζ κατά του αυταρχισμού της κυβέρνησης, όπως της είπε χαρακτηριστικά. Όμως η απάντηση της προέδρου του ΚΙΝΑΛ
του έκοψε τον βήχα: «Κάθε κόμμα να κάνει
τις δικές του κινήσεις για να χτυπηθεί ο αυταρχισμός». Η κα Γεννηματά αρνήθηκε οποιαδήποτε κοινή δράση με τα άλλα κόμματα και ειδικά με την αξιωματική αντιπολίτευση.
Όμως η κα Γεννηματά αρνήθηκε και
στον Κυριάκο Μητσοτάκη να πάνε μαζί
να καταθέσουν στεφάνι στο μνημείο του
Πολυτεχνείου. Η κα Γεννηματά ήταν επιφυλακτική και είπε αρκετές φορές προς τον
κ. Μητσοτάκη να μη λησμονεί τι συνέβη
στη Marfin: «Πρόσεξε μήπως γίνουν τα πράγματα πολύ χειρότερα». Από την άλλη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τής πρότεινε να πάνε μαζί να καταθέσουν στεφάνι στο μνημείο του Πολυτεχνείου, αλλά η κα Γεννηματά αρνήθηκε, καθώς ναι μεν κράτησε αποστάσεις από τα άλλα κόμματα της Αριστεράς, αλλά από την άλλη ούτε καν ήθελε
να δώσει πάτημα –ειδικά στον ΣΥΡΙΖΑ–
για να την κατηγορήσουν για σύμπλευση
με τη Ν.Δ. Είχε προηγηθεί ο καβγάς με τον
Δημήτρη Κουτσούμπα την προηγούμενη Κυριακή. Η Γεννηματά αρνήθηκε να υπογράψει το κείμενο και ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ την κατηγόρησε ότι «παίζεις
το παιχνίδι του Μητσοτάκη» για να λάβει ως
απάντηση «είσαι το πιόνι του Τσίπρα».
Στη Χαριλάου Τρικούπη, μπορεί να λένε ότι η στάση τους ήταν εξόχως πατριωτική, προκειμένου να αποφευχθεί ο διχασμός, αλλά υπήρξε συζήτηση για ποιο λόγο
δεν σκέφθηκαν την πρόταση Μητσοτάκη να την καταθέσουν οι ίδιοι. Η κα Γεννηματά όντως στη συζήτηση της προηγούμενης εβδομάδας στη Βουλή κέρδισε τις εντυπώσεις, όπου προσπάθησε να μη γίνει
αιτία διχασμού της κοινωνίας. Όμως, όταν
τέθηκε το ζήτημα με την πορεία του Πολυτεχνείου, η κα Γεννηματά απλά παρακολουθούσε και ουδείς από το ΚΙΝΑΛ σκέφθηκε να καταθέσει την πρόταση που έκανε την Δευτέρα το μεσημέρι ο Κυριάκος
Μητσοτάκης. Δηλαδή να πάνε όλοι μαζί
οι αρχηγοί υπό την Πρόεδρο της Δημοκρατίας να καταθέσουν στεφάνι στο Πολυτεχνείο.
Δεν το σκέφθηκε, δεν κατέθεσε αυτή την
ενωτική πρόταση, όμως εξελίχθηκε σε κεντρικό πρόσωπο, καθώς όλοι έτρεξαν να
την πάρουν με το μέρος τους. Αυτή, όμως,
επέμεινε και παρέμεινε αμέτοχη. Μάλιστα,
η ίδια δεν πήγε στο Πολυτεχνείο να καταθέσει στεφάνι.
Στο διά ταύτα, από όλη αυτή την ιστορία ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέδειξε ως
αντίπαλό του τον Δημήτρη Κουτσούμπα.
Κάτι που τον βολεύει, καθώς ο γραμματέας
του ΚΚΕ σε καμία περίπτωση δεν σκέφτεται εξουσία.
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Πολλές φορές έχουμε ακούσει τη
ρήση «με τον ήλιο τα μπάζω, με
τον ήλιο τα βγάζω, τι έχουν τα έρμα και ψοφάνε». Και αναφέρεται
σε ανόητες ενέργειες που έχουν
καταστροφικές συνέπιες. Τόσο
καιρό στη Χαριλάου Τρικούπη αναρωτιόνταν για ποιον λόγο το
ΚΙΝΑΛ έχει μείνει στάσιμο σε μικρά δημοσκοπικά ποσοστά, παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι πολίτες αναγνωρίζουν πως
οι προτάσεις του κόμματος για
την πανδημία και την οικονομική κρίση είναι αξιόπιστες και ρεαλιστικές. Αλλά μέχρι εκεί.
Του Μιχάλη Κωτσάκου
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ελικά, χρειάστηκε η δημοσκόπηση της Opinion Poll, για να
δείξει ότι τα έρμα τα πρόβατα
ψοφάνε επειδή ευθύνεται ο βοσκός, και στην περίπτωση του
ΚΙΝΑΛ η… βοσκοπούλα. Η κα Γεννηματά
δεν εμπνέει όσο και εάν οι άνθρωποι της
προσπαθούν –μάταια– να της φιλοτεχνήσουν ένα ηγετικό προφίλ. Τουναντίον οι
πολίτες αναγνωρίζουν ότι το ΚΙΝΑΛ, λόγω του ΠΑΣΟΚ, έχει την εμπειρία της διακυβέρνησης, ξέρει να διαχειρίζεται κρίσεις, αλλά μέχρι εκεί. Το συμπαθούν, το αναγνωρίζουν, αλλά δεν το ψηφίζουν. Κάτι
που μας θυμίζει την περίφημη ρήση του
Λεωνίδα Κύρκου για το ΚΚΕ Εσωτερικού, το «Μας αγαπάνε, αλλά δεν μας παντρεύονται». Αυτό ισχύει και με το ΚΙΝΑΛ.
Και το κυριότερο, δεν προκαλεί ρίγη νοσταλγίας ούτε στους φανατικούς του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι θα πεθάνουν αιώνια ερωτευμένοι με την πρώτη τους αγάπη, παρά
το γεγονός ότι έχουν τώρα νέα προσωρινή σύντροφο.
Η δημοσκόπηση της Opinion Poll απέδειξε αυτό που έλεγαν πολιτικοί αναλυτές
(όπως ο καθηγητής Νίκος Μαραντζίδης)
εδώ και μήνες και δέχονταν τις επιθέσεις
από το σύστημα της Φώφης Γεννηματά.
Όλοι οι αναλυτές, λοιπόν, έλεγαν πως το
ΚΙΝΑΛ με αυτό το όνομα και αυτή την ηγετική ομάδα δεν έχει καμία απολύτως τύχη.
Ενδιαφέρονται πρωτίστως να κατέχουν τις
καρεκλίτσες τους, να εκλέγονται βουλευτές,
να μετέχουν του παιχνιδιού, θυμίζοντας περισσότερο τον Κώστα Βουτσά στην ταινία
του «Ένα έξυπνο μούτρο» και την ατάκα του
«Το θέμα είναι να τρουπώσω. Άμα τρουπώσω,
τρούπωσα...». Αυτό φαίνεται ικανοποιεί την
ηγεσία του ΚΙΝΑΛ. Απλά να τρουπώσει στο
πολιτικό σύστημα. Και πώς να ελπίζουν σε
κάτι παραπάνω, από τη στιγμή που έβαλαν
λουκέτο στο ΠΑΣΟΚ για να κρατήσουν αυτό το όνομα «Κίνημα Αλλαγής», το οποίο
δεν εμπνέει κανέναν. Θα μου πείτε, και το
ΠΑΣΟΚ γιατί ενέπνευσε; Διότι δεν ήταν το
όνομα, ή το σήμα. Ήταν ο ίδιος ο Ανδρέας
σε άλλη εποχή. Και πάνω σε αυτό πορεύθηκαν, στήθηκε το κόμμα, το οποίο εξελίχθηκε και πήρε τις διαστάσεις ενός πολιτικού μύθου. Και πάνω εκεί έγιναν και οι αλλαγές (ανεξαρτήτως εάν δεν άρεσαν σε όλους) από τους επιγόνους του. Και πάντα
στο όνομα ΠΑΣΟΚ.

«Τελείωσε», αλλά
δεν το έχει πάρει
χαμπάρι η Φώφη
• Αποκούμπι στα φερέφωνα του ΣΥΡΙΖΑ
αναζητεί η ηγετική ομάδα του ΚΙΝΑΛ για να
αντιμετωπίσει τους Λοβέρδο και Ανδρουλάκη,
που θα δώσουν τη μάχη για την προεδρία του
κόμματος και την επαναφορά του ΠΑΣΟΚ, στο
οποίο έβαλε λουκέτο η κόρη τού Γεννηματά
Επίσης αυτή η δημοσκόπηση της
Opinion Poll αναδεικνύει ότι ακόμη και οι
ψηφοφόροι του ΚΙΝΑΛ δεν βλέπουν φως
στο τούνελ με την κα Γεννηματά στην ηγεσία του κόμματος. Όλοι της αναγνωρίζουν
ότι κράτησε όρθιο το ΠΑΣΟΚ όταν έφτασε
στο χαμηλότερο δυνατό σημείο μετά την αποστασία του Γιώργου Παπανδρέου και

την ίδρυση του ΚΙΔΗΣΟ το 2015, αλλά θα
της μείνει το στίγμα το ότι επί ημερών της
έβαλε λουκέτο στο ΠΑΣΟΚ. Και γι’ αυτόν
τον λόγο στη δημοσκόπηση μεταξύ των
ψηφοφόρων του ΚΙΝΑΛ έρχεται τρίτη και
καταϊδρωμένη, παρά το γεγονός ότι είναι
η κόρη ενός μυθικού προσώπου για το
ΠΑΣΟΚ.

Από την ημέρα που ανακοίνωσε στα τέλη
Σεπτεμβρίου η κα Γεννηματά ότι θα είναι
εκ νέου υποψήφια, είναι κοινό μυστικό στη
βάση του κόμματος ότι δεν απολαμβάνει
την εμπιστοσύνη της βάσης. «Με ένα φύσημα θα πέσει η πρόεδρος. Εντάξει, όλοι της αναγνωρίζουμε ότι κράτησε όρθια την παράταξη,
αλλά μέχρι εκεί. Δεν μπορεί να μας πάει παραπάνω». Αυτά τα μηνύματα, που ποτέ δεν τα έλαβε σοβαρά υπόψη της η ηγετική ομάδα,
αποτυπώνονται στη δημοσκόπηση που αναδεικνύει νέους παίκτες. Ή, πιο σωστά,
δύο ήδη γνωστούς. Τον Ανδρέα Λοβέρδο
και τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Έχει μιλήσει
με όλους ο Λοβέρδος
Από τους δύο προαναφερθέντες που προηγούνται στις δημοσκοπήσεις της κας Γεννηματά, και λογικά θα επικρατήσουν στην
εκλογική διαδικασία το 2021, μόνο ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει δημοσιοποιήσει
ότι θα είναι υποψήφιος. Ήταν λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση της Φώφης Γεννηματά, μέσω τηλεοπτικής του συνέντευξης, όπου ο ευρωβουλευτής ανακοίνωσε
την υποψηφιότητά του.
Τουναντίον, ο Ανδρέας Λοβέρδος δεν
έχει δημοσιοποιήσει ακόμη με συνέντευξη
Τύπου ότι θα είναι υποψήφιος για την ηγεσία του ΚΙΝΑΛ. Όπως λένε οι συνεργάτες του, «είναι άκαιρο αυτή την εποχή που η
πανδημία προκαλεί τρόμο σε όλη την κοινωνία
να ανακοινώσει ο Ανδρέας την υποψηφιότητά του». Όμως ο κοινοβουλευτικός εκπρό-
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⇣
Προσέξτε:
Οι Διακοφώτηδες ορίζουν τι θα
συμβεί στο
ελληνικό ποδόσφαιρο, αν
υλοποιηθούν
τα αναφερόμενα στην «ολιστική» γιατί
όλοι τους
γνωρίζουν ότι θα χάσουν
το μέλι. Την
καρέκλα.

Του Νίκου
Σταυροκοπίδη
ντιδράσεις πολλές έχει
προκαλέσει η «ολιστική
μελέτη» που εστάλη από
την UEFA/FIFA στην ελληνική κυβέρνηση για το πώς θα πρέπει να διοικείται πλέον η ΕΠΟ, δηλαδή
το ελληνικό ποδόσφαιρο.
Κι ενώ ακόμη κι ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Βαγγέλης Γραμμένος, ισχυρίστηκε προς τον Λευτέρη Αυγενάκη ότι θα θέσει προς διαβούλευση με τους φορείς (δηλαδή, τις Ενώσεις) το περιεχόμενο της «ολιστικής μελέτης», εμφανίστηκε από το… πουθενά ο πρώτος «βλαχοπρόεδρος» για να εκφράσει τις επιφυλάξεις του. Μιλάμε για τον πρόεδρο της ΕΠΣ Δωδεκανήσων,
Παναγιώτη Διακοφώτη.
Και τον όρο «βλαχοπρόεδρο» δεν τον χρησιμοποιούμε υποτιμητικά. Άλλωστε, όλοι από
κάποιο χωριό προερχόμαστε και όχι από το Κολωνάκι. Αφορά κυρίως τη νοοτροπία ορισμένων παραγόντων σαν τον Παναγιώτη Διακοφώτη, οι οποίοι θεωρούν την ΕΠΟ τσιφλίκι
τους, επειδή καθορίζουν το αποτέλεσμα των εκλογών με τις ψήφους στις αρχαιρεσίες της Ομοσπονδίας.
Αυτοί οι «βλαχοπρόεδροι» σαν τον Παναγιώτη Διακοφώτη, λοιπόν, θα… κρίνουν αν
είναι ορθή και κατά πόσο μπορεί να εφαρμοστεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο η ολιστική μελέτη που έστειλε ο Ινφαντίνο και ο Τσέφεριν
από την UEFA και την FIFA στον Κυριάκο Μητσοτάκη, με τον οποίο μαζί υπέγραψαν τη συμφωνία για την παράδοσή της, τον περασμένο
Φεβρουάριο.
Προφανώς, ο Παναγιώτης Διακοφώτης
θεωρεί ότι είναι ο… πρόεδρος των «βλαχοπροέδρων» που διοικούν την ΕΠΟ και ανεβοκατεβάζουν διοικήσεις, γιατί ήταν ο πρώτος που τοποθετήθηκε επί του ζητήματος της «ολιστικής
μελέτης».
Η αλήθεια είναι ότι η «ολιστική μελέτη» δίνει συμβουλές για το πώς να διοικηθεί το ελληνικό ποδόσφαιρο, χωρίς να είναι δεσμευτικές.
Αν θέλετε, κρατήστε τες. Αν δεν θέλετε, εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε. Αυτό λένε στην ουσία
FIFA και UEFA.
Γι’ αυτό κι ο Διακοφώτης βγήκε σήμερα
στον ΣΚΑΪ.
Πλάκα ήθελε να κάνει για όλους αυτούς που
θα «έσωζαν» το ποδόσφαιρο, επειδή υπέγραψε εκείνο το μνημόνιο συναντίληψης ο Μητσοτάκης με τον Τσέφεριν και τον Κλαρκ.
Αν διαβάσει κανείς τις δηλώσεις του προέδρου της ΕΠΣ Δωδεκανήσων, Παναγιώτη
Διακοφώτη, για την «ολιστική μελέτη», θα αντιληφθεί ότι οι πρόεδροι των Ενώσεων το ’ριξαν στο καλαμπούρι με τη συμφωνία του Γεωργίου Γεραπετρίτη και των FIFAτζήδων UEFAτζήδων.
Ότι δεν συμφωνούν με όσα αναφέρονται μέσα στο κείμενο, που αποτελεί αντιγραφή του
τρόπου με τον οποίο διοικούνται 4-5 μεγάλες
ευρωπαϊκές Ομοσπονδίες.
Επιπροσθέτως, δεν είναι εύκολο (όπως λέει
κι ο Διακοφώτης) να γίνουν αλλαγές στο καταστατικό της ΕΠΟ, αφού απαιτείται πλειοψηφία των 3/5 στις συνελεύσεις… Αλλά από τη
στιγμή που δεν το απαιτούν αυτό οι δύο υπερεθνικές, η ΕΠΟ δεν έχει κανέναν λόγο ν’ ασχο-
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Παν. Διακοφώτης:
Ένας ορίτζιναλ
βλαχοπρόεδρος…

ληθεί. Και έτσι τα πράγματα μένουν ως έχουν…
Στον κουβά κατ’ ευθείαν.

Οι δηλώσεις Διακοφώτη:
«Επικοινωνιακά προσπάθησαν να περάσουν κάποια πράγματα και ο στόχος ήταν το εκλογικό σύστημα της ΕΠΟ. Αυτό όμως δεν αλλάζει. Υπάρχει
ανεξαρτησία του ποδοσφαίρου και ό,τι είναι να
κάνει, θα το κάνει μόνο του, χωρίς παρεμβάσεις
από την πολιτεία. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Όλα αυτά
που έχουν προτείνει πρέπει να περάσουν από τη
γενική συνέλευση. Αντιλαμβάνεστε ότι σε ένα
σώμα των 69, χρειάζονται τα 3/5 για να τροποποιηθεί το καταστατικό και αυτό δεν είναι και τόσο εύκολο».
Και πρόσθεσε: «Η ολιστική μελέτη περιλαμβάνει εισηγήσεις και δεν επιβάλλεται στο ποδόσφαιρο να αλλάξει κάποια πράγματα. Έχουμε
δρόμο. Θα δούμε. Αυτοί που προσπάθησαν να
περάσουν ότι θα παρέμβουν στο ποδόσφαιρο,
επικοινωνιακά δέχθηκαν ένα πλήγμα και το έχουν καταλάβει και οι ίδιοι. Εμείς το γνωρίζαμε ότι δεν πρόκειται να φθάσουν εκεί
που θέλανε ορισμένοι.
»Ο στόχος τους ήταν άλλος, πιστέψτε με. Όχι αυτός που πήγε να

φανεί, αλλά οι εκλογές. Έτσι και αλλιώς το ποδόσφαιρο δεν έχει να περιμένει κάτι από την πολιτεία. Εδώ και δέκα χρόνια δεν έχει εισπράξει ούτε
ένα ευρώ. Οπότε, από τη στιγμή που δεν στηρίζει
οικονομικά το ερασιτεχνικό κυρίως ποδόσφαιρο,
δεν της πέφτει και λόγος το πώς θα διοικηθεί το
συγκεκριμένο άθλημα. Εκεί που παρεμβαίνει και
ελέγχει είναι στις υπόλοιπες Ομοσπονδίες».
Προσέξτε: Οι Διακοφώτηδες ορίζουν τι θα
συμβεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αν υλοποιηθούν τα αναφερόμενα στην «ολιστική» γιατί όλοι τους γνωρίζουν ότι θα χάσουν το μέλι. Την
καρέκλα.
Η δεύτερη παρέμβαση του Διακοφώτη θα
πρέπει να προκάλεσε έκρηξη χαράς στους στοιχηματζήδες. Ακόμη και συνέταιρος των εταιρειών να ήταν, δεν θα πέταγε τέτοια εξυπνάδα.
Τι είπε λοιπόν ο άνθρωπος;
«Έχουν γίνει σκέψεις και για τις δύο κατηγορίες, τη Super League2 και τη Football League,
να τροποποιηθούν οι προκηρύξεις, να καταργηθούν τα play of και τα play out και να ολοκληρωθούν τα πρωταθλήματα με τις αγωνιστικές της
κανονικής περιόδου που έχει η κάθε κατηγορία.
Δηλαδή, 22 οι Super League2 και 18 οι Football
League. Περιμένουμε τις εξελίξεις μέχρι το τέλος
του μήνα, και από εκεί και πέρα θα παρθούν οριστικές αποφάσεις για να ξέρουν και οι ομάδες».
Τρία πουλάκια κάθονταν…
Να βάλουν, δηλαδή, τις ομάδες των δύο κατηγοριών (που δεν έχουν μαντήλι να κλάψουν)
να παίξουν χωρίς play off, ώστε οι «αδιάφορες» ομάδες, χωρίς θεατές (ελέω πανδημίας),
χωρίς διαφημίσεις, και με πενιχρά λεφτά από
την ΕΡΤ, αν δεν διαθέτουν (οι ιδιοκτήτες τους)
200-250.000 ευρώ, ή να αποχωρήσουν από το
πρωτάθλημα, ή να στραφούν στο Στοίχημα,
«στήνοντας» τα παιγνίδια τους. Όσον αφορά τη
νομική του κατάρτιση, εδώ γελάνε, αφού δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο
με νομοθετική παρέμβαση. Ο
πεινασμένος καρβέλια ονειρεύεται…
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Του Χαρίλαου
Τουμπιώτη
λυμπιακός-Παναθηναϊκός σήμερα και βάλε,
μάστορα,
να
ψήνεται. Τον περιμένει με ανοιχτές αγκάλες τον Αλαφούζο ο Μαρινάκης. Τον βρίσκει
και μπόσικο με τους Μπολόνηδες και τους Καρλίτους που
δεν την τσουλάνε και περιμένει να δει πόσα θα γράψει το
κοντέρ στο τέλος. Έτσι είναι. Άπαξ και τον ρωτήσεις τον Μαρινάκη, τι θέλει περισσότερο,
την κούπα στο Champions
League ή να κερδίσει ο Ολυμπιακός 7-0 τον Παναθηναϊκό,
το δεύτερο θα σου πει. Έτσι μεγάλωσε ο Μαρινάκης. Από μικρό παιδί, μέσα στον Ολυμπιακό, όπου ήταν κι ο μακαρίτης ο
πατέρας του.
Πάμε παρακάτω: Ο Γιαννάκης
ο Αλαφούζος τα ξέρει όλα αυτά
για τον Μαρινάκη. Εννοείται, ρε.
Ξέρει ότι ο Μαρινάκης μπορεί να
δώσει ένα καράβι δολάρια στους
παίκτες έτσι κι τον ξεφτιλίσουνε
τον Παναθηναϊκό. Να μην ξέρει
πού να κρυφτεί ο Αλαφούζος. Να
μη σηκώνει τα τηλέφωνα, ούτε
στον Μητσοτάκη να μιλήσουνε
για τον Βοτανικό.
Και τι κάνει, δηλαδή, ο Γιαννάκης; Έτσι θα το άφηνε το πράγμα;
Δεν ξέρει ότι ο Παναθηναϊκός πάει
γυμνός στ’ αγκάθια; Το ξέρει. Γι’
αυτό και την πήγε αλλού την κουβέντα ο Γιάννης. Σου λέει, σ’ αυτό
το γήπεδο, χαμένος από χέρι είμαι
από τον Μαρινάκη. Θα παίξω αλλιώς το παιχνίδι. Με Βοτανικό. Θα
παίξω Βοτανικό, για να έχουν οι
«βάζελοι» ν’ ασχολούνται και να
ξεχάσουνε το ματς με τον Ολυμπιακό, άπαξ και πάθουμε καμιά
συμφορά. Πονηρίκλα ο Γιαννάκης.
Μία βδομάδα πριν από το ντέρμπι, βγαίνει η «Καθημερινή» και
γράφει κατεβατά ολόκληρα. Αποκαλύπτουμε το σχέδιο της κυβέρνησης και του Μπακογιάννη για
τον Βοτανικό, σου λέει. Χαμός στο
ίσιωμα. Μπαίνει στην τελική ευθεία, σου λέει. Υπογράφει ο Μητσοτάκης με τον Μπακογιάννη
και μπαίνουνε μέσα οι μπουλντόζες για να τα σαρώσουνε όλα. Επιτέλους, το όνειρο γίνεται πραγματικότητα. Ο Παναθηναϊκός έχει
δικό του γήπεδο.
Κι ας μην μπήκε καμία υπογραφή, ακόμα. Και κάθεσαι και διαβάζεις προσεκτικά το ρεπορτάζ της εφημερίδας του Αλαφούζου. Δεν
υπάρχει ούτε ένα καινούργιο στοι-
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Το sms
Μαρινάκη
στον
Αλαφούζο:
«Πάρε τα
χάπια σου,
να ηρεμήσεις
και να
κοιμηθείς»
Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός παίζουνε στο
«Καραϊσκάκης». Μαρινάκης εναντίον Αλαφούζου, δηλαδή. Και τι
θυμήθηκα, τώρα, ρε φίλε. Όταν ήταν χοντρά
πλακωμένοι οι δυο
τους το 2012. Η αρχή έγινε όταν ο Αλαφούζος
έγραψε στο twitter: «Εμείς της Παναθηναϊκής
συμμαχίας προειδοποιούμε ότι θα αντιδράσουμε με όλα τα νόμιμα μέσα για να αποτρέψουμε
νέα σημαδεμένα πρωταθλήματα! Σήμερα άρχισε
ο δανεισμός των παικτών του οσφπ στις θυγατρικές Ατρόμητος και
Γιάννενα. Δημιουργείται
πάλι τεράστιο θέμα αξιοπιστίας»!
Κι απαντάει ο Μαρινάκης με γραπτό μήνυμα
στον Αλαφούζο: «Γιαννάκη, πάρε τα χάπια σου
γρήγορα και προσπάθησε να ηρεμήσεις και να
κοιμηθείς». Κι αυτό δεν
βγήκε από πληροφορίες, που λένε κι οι δημοσιογράφοι. Το έγραψε η εφημερίδα του
Μαρινάκη, τα «Παραπολιτικά». Και γιατί το
έγραψε αυτό ο Γιαννάκης; Επειδή ο Ολυμπιακός δάνειζε παίκτες,
σου λέει. Και ποιους
δάνεισε, εκείνη την περίοδο; Τον Σουμπίνιο
στον Ατρόμητο και ο
Νικλητσιώτης πήγε ελεύθερος στον ΠΑΣ.

ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ:

«Χωρίς εμένα
Βοτανικός
γιοκ…»
Πρωτοφανής προπαγάνδα στον κόσμο του Παναθηναϊκού
εν όψει του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, λανσάρει
τον εαυτό του ως «Μεσσία» για το νέο γήπεδο,
για τον φόβο μήπως συντριβεί στο «Καραϊσκάκης»
χείο. Η μόνη είδηση που βγαίνει,
είναι ότι ο φάκελος βρίσκεται στο
γραφείο του Μητσοτάκη. Μιλάμε για φοβερά πράγματα. Πληροφόρησε τον κόσμο του Παναθηναϊκού ο Αλαφούζος, ότι ο πρωθυπουργός έχει τον φάκελο. Και
ποιος θα τον είχε, δηλαδή, για να
καταλάβω. Ο κλητήρας του Μητσοτάκη και ο αντιδήμαρχος καθαριότητος του Μπακογιάννη;
Το προχωράμε. Βγαίνει η
iapopsi.gr και γράφει ότι είναι
μούφα το ρεπορτάζ της «Καθημερινής». Τίποτα δεν έχει μέσα. Άδειο
δοχείο. Της πλάκας ιστορία. Το
διαβάζουνε αυτό οι κανονικοί Αλαφουζοτέχνες που είναι και Σαββιδοτέχνες και λένε ότι το ρεπορτάζ της «Καθημερινής» έχει ασά-
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φειες μέσα. Και δίνουνε την είδηση
ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει το
νέο γήπεδο για 99 χρόνια και θα
πληρώνει νοίκι η ΠΑΕ στον δήμο.
Ό,τι ακριβώς έλεγαν η «Α» και η
iapopsi.gr εδώ και μήνες.
Το ωραίο σ’ το έχω για τώρα,
μάστορα. Το Αλαφουζοτεχνείο, ο
Αλαφούζος, δηλαδή, έστειλε κι
άλλες εντολές. Ότι άπαξ και δεν ήταν αυτός στο τιμόνι του Παναθηναϊκού, η ομάδα δεν θα έφτιαχνε
γήπεδο με τίποτα! Ότι αυτός που έχει τα κονέ με την κυβέρνηση, αυτός φτιάχνει το γήπεδο, άρα είναι
ο μεγάλος ηγέτης. Ποιος Απόστολος Νικολαΐδης τώρα και ποιος
Γιώργος Βαρδινογιάννης. Εγώ,
σου λέει, κατάφερα να φτιάξω γήπεδο. Έτσι το σέρβιραν οι Αλαφουζοτέχνες - Σαββιδοτέχνες. Μετά
τον Αλαφούζο, το χάος. Ή «Καραμανλής ή τανκς» ένα πράγμα, που
λέγανε στη μεταπολίτευση..
Έτσι είναι. Άντε, τώρα εσύ να είσαι «βάζελος» μέχρι το μεδούλι, να
έχεις φάει καμία ξεγυρισμένη τριάρα από τον Μαρινάκη και να σου
λέει ο Αλαφούζος ότι εγώ είμαι ο
Παναθηναϊκός, κάνε τουμπεκί ψιλοκομμένη γιατί, έτσι και φύγω από τον Παναθηναϊκό, δεν θα δεις
γήπεδο ούτε για τα επόμενα 100
χρόνια. Στα ίσια και παλικαρίσια,
μάστορα, ο Αλαφούζος. Μην αρχίζεις τη μουρμούρα, σου λέει ο
Γιαννάκης, γιατί στην πόρτα είμαι. Την κάνω.
Κατάλαβες, τώρα, πώς το έπαιξε το έργο ο Γιαννάκης όλη τη
βδομάδα, για να προλάβει το κακό που βλέπει να έρχεται; Και
στούρνος να είσαι, άπαξ και βλέπεις έναν τίτλο «αν δεν γίνεται και
τώρα ο Βοτανικός, δεν θα γίνει ποτέ», καταλαβαίνεις τι παίζει, μάστορα. Πάμε παρακάτω γιατί έχει
και καλύτερο.
Κάνει μια εκπομπή το sdna με
Παπαθεοδώρου, Βέργη κι έναν
δημοσιογράφο από την «Καθημερινή». Γιώργος Λάλιος. Μάλιστα.
Και τι λέει ο Λάλιος; «Ένας λόγος

που το γήπεδο δεν προχωρούσε είναι η χρηματοδότηση. Το Ταμείο Ανάκαμψης έχει να κάνει με την πανδημία. Το έργο προωθείται ως ένα
έργο αστικής αναζωογόνησης. Δεν
ξέρουμε πώς ακριβώς θα υλοποιηθεί το θέμα με το Ταμείο Ανάκαμψης».
Μάλιστα. Άκου τώρα, μάστορα,
να μαθαίνουν οι Παναθηναϊκοί.
Την περασμένη Τρίτη βγήκε η
iapopsi.gr και έγραψε, ότι ο Αλαφούζος πήγε να μάθει κατάθλιψη μόλις το διάβασε. Πολωνοί
και Ούγγροι μπλόκαραν τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης, του οποίου στην Ελλάδα ηγείται ο Σκυλακάκης.
Τι σημαίνει αυτό; Ότι η Ελλάδα
περίμενε να εισπράξει 32 δις ευρώ για την πανδημία και τώρα
μπλοκαρίστηκαν αυτά τα λεφτά.
Αυτά περίμενε ο Γιαννάκης. Να
βάλει χέρι στο Ταμείο.
Πάμε και σε άλλο καλό:
«Υπάρχει όρος στο Ταμείο Ανάκαμψης που αναφέρει ότι πρέπει να
υλοποιηθεί κάθε έργο μέχρι το
2026 και να έχει βάλει τις βάσεις
του μέχρι το 2022-23. Η διαδικασία ανάθεσης του έργου μπορεί να
αποδειχθεί χρονοβόρα. Ο νόμος είναι ξεκάθαρος σχετικά με αυτό.
»Η απευθείας ανάθεση γίνεται

μόνο σε λοιμούς και πλημμύρες.
Μέχρι το 2022 πρέπει να συμβασιοποιηθεί το κάθε έργο».
Ο Λιάλος το είπε κι αυτό. Ο δημοσιογράφος της εφημερίδας
«Καθημερινή» του Αλαφούζου.
Θα πάρει χρόνο, σου λέει, με τη
διαδικασία ανάθεσης. Μάλιστα.
Και δεν μπορεί να γίνει απ’ ευθείας
ανάθεση, σου λέει ο Αλαφούζος,
γιατί ούτε πλημύρα έχει, ούτε λοιμούς και καταποντισμούς. Κι εγώ
σου λέω ότι στην Ελλάδα ζούμε.
Γίνονται δυο άγονοι διαγωνισμοί,
στενεύουν τα περιθώρια και σου
λέει ο Μπακογιάννης ότι πρέπει
να γίνει απ’ ευθείας ανάθεση γιατί
δεν μας παίρνει άλλο. Απλά πράγματα είναι αυτά. Εδώ, το πράγμα,
βέβαια, αν τσοντάρει ο Σκυλακάκης, δεν έχει μαϊμουδιές, και το
παραμικρό ευρώ είναι υπό έλεγχο,
δεν είναι εύκολα τα πράγματα.
Και βγαίνεις και μία βόλτα στην
πιάτσα να δεις τι παίζει με τις κατασκευαστικές. Άμα ενδιαφέρθηκε
κανένας μεγαλοκατασκευαστής να
χτυπήσει καμιά πόρτα, για να φτιάξει αυτός το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Μην ασχολείσαι, σου λέει.
Το έργο πάει βολίδα, σαν το σουτ
του Φορτούνη με τη Μολδαβία.
Κανένας δεν πρόλαβε να το δει.
Βουπ και μέσα. Στόχος, δηλαδή.

Και κάθεσαι και σκέφτεσαι. Τι
θέλει να πει ο ποιητής ότι η δουλειά έχει γίνει; Μπλέκεται κανένας
κατασκευαστής με την κυβέρνηση
και θα πάρει τη δουλειά; Τι θα πει,
δηλαδή, μην ασχολείσαι; Εδώ μιλάμε για χοντρή κονόμα του αιώνα
και να μην ασχοληθώ, πλάκα κάνουμε τώρα; Μέχρι τέλους θα την
πάμε τη δουλειά εμείς εδώ στην
«Α» και την iapopsi.gr, έτσι και
γίνει καμιά μπινιά και δοθεί κάτω
από το τραπέζι η δουλειά με φυσούνα-φινιστρίνι.
Να σ’ το κλείσω. Έτσι και γίνει
καμία κόμπλα και δεν φτιάξει γήπεδα ο Αλαφούζος και ο Παναθηναϊκός δεν καταφέρει να βγει
στην Ευρώπη με την ομάδα που έχει, τότε καλύτερα να πει στον
Μητσοτάκη να κρατήσει την καραντίνα μέχρι τον επόμενο Σεπτέμβριο που ξεκινάει το επόμενο
πρωτάθλημα. Να μην κυκλοφορεί
κουνούπι έξω. Κι όποιος λέει τη
λέξη «Αλαφούζος», να τον παίρνουνε στο τμήμα για εξακρίβωση.
Έτσι είναι. Γι’ αυτό παίζει τα ρέστα
του ο Τζόνι με τον Βοτανικό ή τώρα η ποτέ. Αν δεν χτίσει στον Βοτανικό, είναι για το Βατικανό, να
πάρει την ευχή του Πάπα της Ρώμης για να συνεχίσει να είναι στον
Παναθηναϊκό. Χαίρετε.

«Μάγια»
ο Αλαφούζος
στον
Μαρινάκη,
με… Μάρα
Μεϊμαρίδη
Κι εκεί που ο Αλαφούζος τα έχει βάψει μαύρα
κι άραχλα, για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό,
σκάει μια είδηση καλύτερη από την άλλη, Με
κορωνοϊό ο Χασάν, με
κορωνοϊό κι ο Ελ Αραμπί. Και ποιος θα βάλει
γκολ, δηλαδή, αυτός ο
Κάιπερς; Δεν εξηγιέται
αλλιώς, μάστορα. Αλαφούζος τον μάτιασε τον
Μαρινάκη. Πήγε σε μάγισσες σε χαρτορίχτρες. Μπορεί να πήρε
και κάνα τηλέφωνο αυτήν τη Μάρα τη Μεϊμαρίδη, που έγραψε εκείνη τη σειρά του Mega
«Οι Μάγισσες της
Σμύρνης» να του μάθει
τα κόλπα. Δεν εξηγείται
αλλιώς. Εδώ, ολόκληρη ιστορία έστησε με
τον Βοτανικό, ότι και
καλά έτσι και δεν υπήρχε αυτός ο Παναθηναϊκός δεν θα έχτιζε ποτέ
γήπεδο, για να γλιτώσει το καζίκι έτσι και
αρπάξει καμιά τριάρα
και ξαφνικά, πάρ’ τον
κάτω τον Χασάν και
τον Αραμπί. Κι έτσι και
γυρίσει ο κόσμος ανάποδα και νικήσει ο Παναθηναϊκός, ποιος τον
πιάνει τον Αλαφούζο,
μετά. Ίσα που πληρώνει
αυτός τις μπουλντόζες
να μπουν στον Βοτανικό και δεν περιμένει ούτε τις υπογραφές του
Μπακογιάννη.
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Του Νίκου Συνοδινού
λιστική μελέτη για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Σαν να
λέμε λάδια πολλά, αλλά από τηγανίτα τίποτα. Και
αυτό γιατί καλό είναι να παίρνεις ένα πετυχημένο μοντέλο από μια προηγμένη ποδοσφαιρικά χώρα, όπως η Αγγλία ή η Ισπανία, και να την αντιγράφεις, αλλά η
θεωρία είναι διαφορετική από την πράξη
όταν εύχεσαι να την εφαρμόσεις στην Ελλάδα.
Γιατί το περιεχόμενο της Ολιστικής Μελέτης
των FIFA-UEFA για το ελληνικό ποδόσφαιρο,
που δημοσιοποιήθηκε την περασμένη Τρίτη από
το υφυπουργείο Αθλητισμού, κάνει συστάσεις
και δίνει οδηγίες. Με αυτήν τη λογική το υποδέχθηκαν και οι αρμόδιοι φορείς. Γιατί μπορεί η
Πολιτεία να επιθυμεί την υλοποίησή του, καθώς
είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά αυτοί
που θίγονται κι έχουν την εξουσία στα χέρια
τους, όταν δεν τους το επιβάλουν δεν θα την
παραδώσουν… ποτέ.
Το επαγγελματικό ποδόσφαιρο ενισχύεται
και παίρνει αυτό που του αναλογεί. Ως εκ τούτου έχει έναν λόγο παραπάνω να πιέσει, ώστε
μέρος τουλάχιστον των προτάσεων να υλοποιηθεί. Η ΕΠΟ όμως; Οι ερασιτέχνες παράγοντες
δεν έχουν καμία όρεξη να χάσουν… κεκτημένα
δεκαετιών. Μπορεί η εποχή να τους έχει ξεπεράσει, αλλά ποιος θα τολμήσει να γκρεμίσει το
οικοδόμημα όπως είναι δομημένο, εξυπηρετώντας πρόσωπα και καταστάσεις;

Ο

Όριο το…
90 και
φεμινιστικά
κινήματα
Φαντάζει ανέκδοτο η
εφαρμογή «Δέκα
Αρχών Καλής
Διακυβέρνησης» που
συστήνει η UEFA στην
ΕΠΟ και δείχνει πόσο
μακριά είναι από την
πραγματικότητα.
Ζητάει στρατηγικό
πλάνο 1-5 ετών
δημοσιευμένο, για να
αξιολογούνται ετησίως
ο πρόεδρος και η ΕΕ
της ΕΠΟ με
μετρήσιμους δείκτες.
Ποιος θα αξιολογεί
και, αν δεν… περάσουν
τη βάση οι
αξιολογούμενοι, τι θα
γίνει; Θα τους
«καθαιρέσουν»;
Αμ, το άλλο; Ζητά όρια
θητειών και ηλικιών
για πρόεδρο και μέλη
ΕΕ, αλλά και δίκαιη
εκπροσώπηση
γυναικών; Από πού θα
περάσει διάταξη για
όρια ηλικίας και ποια
θα είναι αυτά; Μάλλον
μπορεί να βάλουν στο
καταστατικό μέχρι τα
90, γιατί έχει αυξηθεί
και το προσδόκιμο
ζωής. Και ποια θα είναι
η δίκαιη εκπροσώπηση
γυναικών; Στα 17 μέλη
πόσες γυναίκες; Θα
έχουμε μετά και
πρόβλημα με τα
φεμινιστικά κινήματα.

Με ένα άρθρο κι έναν νόμο
Όπως έλεγε και ο Αλέξης ότι θα καταργήσει το
μνημόνιο με έναν νόμο και ένα άρθρο και όποιος ήταν σοβαρός γελούσε με τη ρητορική του,
έτσι και οι ποδοσφαιροπαράγοντες της χώρας
γελάνε με την ολιστική μελέτη. Και αν δεν βγαίνουν να το διατυμπανίσουν, το συζητούν πολύ…
φωναχτά.
Κι όμως, η διαδικασία μπορεί να ήταν πολύ
απλή. Όπως είναι η ολιστική, εφόσον κάποιος
πίστευε ότι θ’ άλλαζε σελίδα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, θα την έκανε νόμο του κράτους. Και
ας πήγαινε μετά η ΕΠΟ να φωνάζει στη FIFA ότι παρεμβαίνουν στο αυτοδιοίκητο, γιατί… νομοθέτησαν αυτά που τους πρότεινε. Υπάρχει
πρωθυπουργός όμως που θα τολμήσει στην Ελλάδα να κάνει κάτι τέτοιο; Ούτε καν υπουργός
να το προτείνει και ας μην περάσει.
Σε γύρο συζητήσεων, πάρε-δώσε, απαιτήσεων και υπαναχωρήσεων θα μπούμε. Ξεκαθαρίστηκε με το «καλημέρα». Και πρώτες δίνουν τον
τόνο η FIFA και η UEFA προς αυτή την κατεύθυνση.
Η Ολιστική Μελέτη για το Ελληνικό Ποδόσφαιρο είναι απόρροια της Διακήρυξης Προθέσεων, που συνυπογράφηκε στις 25/02/2020 από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη,
τον πρόεδρο της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν,
και τον αντιπρόεδρο της FIFA, Γκρεγκ Κλαρκ.
Σκοπός της είναι η διαμόρφωση της βάσης
ενός πλαισίου για το βιώσιμο μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου και μιας μεθοδολογίας μέσω της οποίας αυτή η επιδίωξη μπορεί να πραγματοποιηθεί.
Οι διεθνείς συνομοσπονδίες προτείνουν μια

Αν δεν περάσει από τον πρωθυπουργό με… έναν νόμο
και ένα άρθρο, αποτελεί μια φούσκα, χωρίς
περιεχόμενο. Πώς θα δεχτεί ο Μελισσανίδης να χάσει
το πάνω χέρι και οι πρόεδροι των Ενώσεων, ταξίδια,
επιτροπές, βολέματα, θεσούλες, διορισμούς;
Στην ΕΠΟ ξεκαθάρισαν ότι δεν περνάνε αυτά,
ενώ το επαγγελματικό ποδόσφαιρο θα… μελετήσει

Ολιστική μελέτη

Λάδι-Λάδι
και τηγανίτα
τίποτα

σειρά από αλλαγές σε ολόκληρο το οικοδόμημα
του ποδοσφαίρου (διοικητικό και μη), με στόχο
αυτό να βγει από το τέλμα και να προχωρήσει
σε καλύτερα μονοπάτια.
Με το «καλημέρα» όμως, δίνεται ο… τόνος:
«Όλοι οι φορείς του ποδοσφαίρου πρέπει να
δράσουν πάνω στις συστάσεις και στις προτάσεις αυτής της μελέτης».
Συστάσεις και προτάσεις λοιπόν. Και ζητάει
από την ΕΠΟ να… «καταβάλει κάθε προσπάθεια
για να αναθεωρήσει τις οργανωτικές δομές της».
Μια τρύπα στο νερό, δηλαδή. Οι Γραμμένοι
θα πουν ότι προσπαθήσαμε όσο μπορούσαμε.
Θα βάλουν λίγη σάλτσα παραπάνω και θα προσφέρουν στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο το
κατιτίς του, όπως είχαν αποφασίσει να κάνουν
δηλαδή, αλλά μέχρι εκεί.
Δεν το έκρυψαν εξάλλου. Ο πρόεδρος της
ΕΠΟ το είχε πει κατάμουτρα του ανεξάρτητου
εμπειρογνώμονα των FIFA/UEFA Πετρ Φούσεκ, ότι «επόμενο βήμα είναι το ποδόσφαιρο να
συζητήσει το περιεχόμενο της μελέτης και να καταλήξει στις θέσεις του».
Με το «καλημέρα» υποδέχτηκαν την Ολιστική μελέτη όπως της άξιζε, με βάση τη… δεσμευτικότητά της.
«Ευχαριστούμε τις FIFA-UEFA για το εξαιρετικό επίπεδο της εργασίας τους. Η μελέτη περιλαμβάνει εξαιρετικά ενδιαφέροντα στοιχεία. Η
οικογένεια του ποδοσφαίρου θα συζητήσει αναλυτικά το περιεχόμενό της και θα καταλήξει στις
επιλογές του. Μέσα σε καθεστώς αυτονομίας και
ανεξαρτησίας έχει την ευκαιρία να λάβει αποφάσεις που θα φέρουν πρόοδο στο Άθλημά μας»,
σχολίασε ο πρόεδρος της ΕΠΟ, B. Γραμμένος,
μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης.
O πρόεδρος της ΕΠΣ Δωδεκανήσου και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ, Παναγιώτης Διακοφώτης, o οποίος έχει στενότατες σχέσεις με τον Ιβάν Σαββίδη, δεν ήταν
τόσο… συγκρατημένος.
«Επικοινωνιακά προσπάθησαν να περάσουν
κάποια πράγματα και ο στόχος ήταν το εκλογικό
σύστημα της ΕΠΟ. Αυτό όμως δεν αλλάζει. Υπάρχει ανεξαρτησία του ποδοσφαίρου και ό,τι είναι να κάνει θα το κάνει μόνο του, χωρίς παρεμβάσεις από την πολιτεία. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Όλα αυτά που έχουν προτείνει πρέπει να περάσουν
από τη γενική συνέλευση. Σε ένα σώμα των 69,
χρειάζονται τα 3/5 για να τροποποιηθεί το καταστατικό, και αυτό δεν είναι και τόσο εύκολο. Η ολιστική μελέτη περιλαμβάνει εισηγήσεις και δεν
επιβάλλεται στο ποδόσφαιρο
να αλλάξει κάποια πράγματα. Έχουμε δρόμο. Θα δούμε. Έτσι
και αλλιώς, το ποδόσφαιρο δεν
έχει να περιμένει κάτι από την
πολιτεία. Εδώ και δέκα χρόνια
δεν έχει εισπράξει ούτε ένα ευρώ. Οπότε, από τη στιγμή που
δεν στηρίζει οικονομικά το ερασιτεχνικό κυρίως ποδόσφαιρο,
δεν της πέφτει και λόγος το
πώς θα διοικηθεί το συγκεκριμένο άθλημα».
Κάπως έτσι σκέφτονται οι
περισσότεροι πρόεδροι των Ενώσεων. Ποιος θα κόψει τα ταξιδάκια και τις επιτροπές; Ποιος θα περιορίσει τις προσλήψεις και τις αποζημιώσεις; Ποιος θα τους σταματήσει από το
να κάνουν τους… παράγοντες
αναδεικνύοντας την εξουσία
τους στις τοπικές κοινωνίες;
Γιατί άλλο ο πρώτος του χωριού και άλλο η τελευταία τρύπα στη φλογέρα.
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Ακόμη όμως και το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, που παραείναι ριγμένο στην Ελλάδα,
απλά περιορίστηκε να εκφράσει ότι βλέπει με
ενδιαφέρον το περιεχόμενο της Μελέτης και το
επόμενο διάστημα θα τη μελετήσει σε βάθος.
Γιατί μπορεί η Ολιστική να δίνει κατεύθυνση
ενίσχυσης του επαγγελματικού ποδοσφαίρου,
αλλά όταν υπάρχει μια ισορροπία, ακόμη και οι
κερδισμένοι απ’ αυτήν θα φροντίσουν να διασφαλίσουν την κυριαρχία τους. Μα δυο λόγια, ο
Δημήτρης Μελισσανίδης που έχει ενισχύσει
τις δυνάμεις του και πλέον θα έχει το πάνω χέρι
στην ΕΠΟ με τον Ιβάν Σαββίδη σε δεύτερο
πλάνο και τον Βαγγέλη Μαρινάκη στη γωνία,
από πού και ως πού θα δεχτεί να δώσει πόντους
στους αντιπάλους του;
Η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου,
που έχει χρονικό ορίζοντα να συσταθεί μέχρι
τον Ιούνιο του 2021, καλείται να έχει με βάση
την ολιστική μελέτη «αποφασιστικό ρόλο αντί
της Εκτελεστικής Επιτροπής, σε θέματα που αφορούν τις επαγγελματικές διοργανώσεις και τα

κύπελλα, καθώς και τους κανονισμούς τους».
Το επαγγελματικό ποδόσφαιρο
παίρνει πάνω του ό,τι το αφορά. Με τι
σύνθεση όμως θα λειτουργήσει αυτή η
ΕΕΠ; Θα είναι 13μελής και θα συμμετέχουν οι Big-4, αλλά και δύο εκπρόσωποι
ποδοσφαιριστών. Ο πρόεδρος της ΕΠΟ θα
είναι επικεφαλής, ενώ θα υπάρχουν μέλη της
Εκτελεστικής Επιτροπής και άλλων φορέων.
Εδώ είναι που θα βγουν τα κομπιουτεράκια. Από πού θα προκύψουν οι εκπρόσωποι των ποδοσφαιριστών; Με ποια διαδικασία; Και άντε το
ξεπερνάς αυτό. Από την Εκτελεστική Επιτροπή
ποιοι θα οριστούν και με ποιες ισορροπίες; Και
αν μετέχουν άλλοι φορείς, ποια πρόσωπα θα
προκριθούν;
Ο μαγικός αριθμός για αποφάσεις στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου είναι το
7. Οι όποιες συμμαχίες δημιουργούνται μπορεί
ν’ ανατρέπονται αν ανακατευτεί η τράπουλα ή
αν έχουμε… μετακινήσεις. Μπάχαλο, δηλαδή.
Πέραν όμως όλων αυτών και των… απαιτήσεων του Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ θα δεχτεί αυτές
τις μεταβολές; Να χάσει μέσα από τα χέρια της
δηλαδή τέτοιου είδους εξουσία; Ή θα την… αφήσουν να τη χάσει, όταν απειλείται η διατάραξη των υφιστάμενων ισορροπιών;
Αλλά και η ίδια η Εκτελεστική Επιτροπή, ακόμη και με πετσοκομμένες αρμοδιότητες, τι
σύνθεση θα έχει; Η UEFA συστήνει μέχρι τον Ιούνιο η ΕΠΟ να φροντίσει ώστε στα 17 μάξιμουμ μέλη να υπάρχει αναλογία εκλεγμένων από το επαγγελματικό και το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Ο αριθμός των 17 μάλιστα χαρακτηρίζεται υψηλός, αλλά στη λογική τού δώσε και μένα, μπάρμπα, προφανώς δεν υπάρχει περίπτωση
να μειωθεί, πόσω μάλλον όταν πρέπει να δοθεί
μεγαλύτερος αριθμός στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Αν πάμε στο 9-8, ποιος θα πρωτομπεί από τις ΕΠΣ στους εννέα; Θα γίνει… ο θάνατος της αλεπούς. Οπότε, καλά τα είπε ο Διακοφώτης. Δεν περνάνε αυτά. Εδώ είναι Βαλκάνια, δεν είναι παίξε-γέλασε, θα συμπληρώσουμε εμείς…

Τα φυτά
του ποδοσφαίρου
Ο κόσμος έχει πολιτικά
τον πλανητάρχη του,
τον Μπάιντέν του
δηλαδή. Το
ποδόσφαιρο στην
Ελλάδα τι έχει; Γι’ αυτό
και φροντίζει η UEFA
με βάση την ολιστική
της μελέτη να
προτείνει τη
δημιουργία θέσης που
ουσιαστικά θα διοικεί
την Ομοσπονδία. Τον
διευθύνοντα σύμβουλό
της. Αυτόν που
προβλέπεται ότι θα
έχει τα απαραίτητα
προσόντα,
επαγγελματισμό και
εμπειρία.
Ποιος θα είναι ο
ποδοσφαιριάρχης που
θα έχει τέτοιες
υπερεξουσίες; Πώς θα
υπάρξει συμφωνία σε
κοινό πρόσωπο, έστω
από αυτούς που έχουν
το πάνω χέρι; Αλλά
πέραν αυτού η
Εκτελεστική Επιτροπή
τι ρόλο παίζει; Άλλο
να περιορίσεις τις
αρμοδιότητές σου και
άλλο να κάνεις τη
γλάστρα. Ποιοι θα
δεχτούν να κάνουν
τα… φυτά του
ποδοσφαίρου;
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Του Νίκου
Σταυροκοπίδη
οέμβρης 2020. Εμπρός για της γενιάς μας τα Σαββιδοτεχνεία. Γιατί
μπορεί τα διαχρονικά συνθήματα του 114 για ψωμί, παιδεία, ελευθερία, του Πολυτεχνείου να παραμένουν αναλλοίωτα ως αιτήματα της κοινωνίας στον χρόνο, όμως πλέον έχουν προστεθεί και άλλα.
Παράδειγμα; Η ίση αντιμετώπιση των πολιτών μεταξύ των πόλεων. Γιατί άλλη αντιμετώπιση έχει
ένας πολίτης που ζει στο νότο και
άλλη στο βορρά. Αυτό είναι το διακύβευμα του Σαββιδοτεχνείου. Και
για να χτυπηθεί η κυβέρνηση του…
νότου, θα πρέπει να μπει όχημα ο
ΠΑΟΚ. Ο λαοπρόβλητος σύλλογος
της Μακεδονίας, ο εκπρόσωπος
της προσφυγιάς. Να ξεκουμπιστούν ο Μητσοτάκης και η παρέα
του και όποιος τον στηρίζει. Γιατί
εξυπηρετούν τα συμφέροντα του
νότου. Βλέπετε, ο Κυριάκος –και
όχι ο Τσίπρας– υπέγραψε τη Συμφωνία των Πρεσπών με όσα δεινά
φέρνει αυτή για τη Μακεδονία
μας. Και το πρωτάθλημα που μας
έκλεψε η ΑΕΚ; Επί Κυριάκου και
αυτό. Πήρε τηλέφωνο τον Αλέξη,
και τον Παππά, τον «δικό» του
Γραμμένο και να ’σου το πρωτάθλημα στην ΑΕΚ. Μέχρι τον Άγιο Ιβάν ανάγκασαν να μπουκάρει
στον αγωνιστικό χώρο με την πιστόλα για να δείξει στον Κομίνη,
πώς πρέπει να σφυρίζει και τι αποφασίζει. Τουλάχιστον επί Κυριάκου, ο διεθνής διαιτητής από τη
Θεσπρωτία μάς τελείωσε. Κάτι έγινε και επί κυβέρνησης νότου.
Μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Να
πάμε όμως στα ουσιαστικότερα.
Αυτά που μας διαφωτίζει ο Σταύρος Κόλκας, καθώς… «Στον Βορρά, υπάρχει αγωνία για την εξέλιξη
της πανδημίας». Ο Σταύρος είναι
ξεκάθαρος. Μας ενημερώνει ότι:
«Το πράγμα είναι απλό. Μία κυβέρνηση που είχε οκτώ μήνες να
προετοιμαστεί για το δεύτερο και ισχυρότερο κύμα της πανδημίας, δεν
έστησε ούτε μισή παραπάνω ΜΕΘ
στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της
χώρας. Και πλέον, το ΕΣΥ έχει καταρρεύσει εδώ. Αν οι δείκτες δεν πέσουν από εβδομάδα, θα χάσει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα.
»Ακόμη και να ανταποκριθεί το
διαλυμένο ΕΣΥ αυτές τις κρίσιμες
μέρες με αρκετές τανζανιές που καλείται να κάνει, θα έχει διαλυθεί η
οικονομία του τόπου.

Ν

Στα 44
χρόνια του
βουλευτής
στη Δούμα
ο Ιβάν
Ο Ιβάν Σαββίδης είναι
σήμερα 61 ετών. Έχει
χρόνια μπροστά του
λοιπόν, ν’ ασχοληθεί με
την αγαπημένη του πολιτική. Αυτή που θέλει
και κόπο και… τρόπο.
Δεν είναι τυχαίο πως
στα 39 του χρόνια εκλέχθηκε μέλος της Νομοθετικής Βουλής της
Περιφέρειας του Ροστόφ, κάτι που επανέλαβε και πέντε χρόνια
αργότερα, το 2003.
Το 2003, εκλέχθηκε επίσης βουλευτής στη
Ρωσική Δούμα στα 44
του. Στη συνέχεια και
στη διάρκεια εκείνης
της βουλευτικής του
θητείας, διετέλεσε αναπληρωτής πρόεδρος
της Επιτροπής Προϋπολογισμού και Φόρων
της Ρωσίας. Το 2007 επανεκλέχθηκε βουλευτής στη Δούμα με το
κόμμα Ενωμένη Ρωσία
του Βλαντίμιρ Πούτιν.
Στην ίδια βουλευτική
περίοδο, υπηρέτησε ως
μέλος της Επιτροπής
Διεθνών Υποθέσεων,
στην οποία ήταν υπεύθυνος των διαβουλευτικών σχέσεων με τη
Βουλή των Ελλήνων, ενώ ήταν και αναπληρωτής πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών
Υποθέσεων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ρωσολευκορωσικής Ένωσης.

Ο Κυριάκος είναι ο πρωθυπουργός του νότου,
βγήκε για να ψοφήσουν οι Θεσσαλονικείς και θα πάει
στην πυρά μαζί με τον Ζέρβα.
Ομοσπονδοποίηση της Θεσσαλονίκης η πρόταση του Κόλκα

Εμπρός για
της γενιάς μας
τα Σαββιδοτεχνεία
»Απορώ, λοιπόν, πώς υπάρχουν
ηλίθιοι που τσιμπάνε στα περί ατομικής ευθύνης και παίρνουν το μέρος μίας κυβέρνησης που αδιαφόρησε για την υγεία αλλά και την οικονομία των πολιτών της.
»Για μένα τα πράγματα είναι πιο
απλά. Μία κυβέρνηση που έβγαλε
απόφαση υποβιβασμού του ΠΑΟΚ
την ώρα που ξεκινούσε ένα παιχνίδι, δεν την απασχολεί αν ψοφήσουμε όλοι. Δεν χρειάζεται να το αναλύσω και ο πλέον ηλίθιος το αντιλαμβάνεται αυτό.
»Θα πεταχτεί ο φελλός στα σχόλια και θα πει να μην τους βγάζατε
κυβέρνηση. Κανέναν δεν βγάλαμε
κυβέρνηση. Με 50% αποχή και
40% στις ψήφους, ουσιαστικά τους
ψήφισε ένας στους πέντε και λίγο
παραπάνω. Στην τοπική αυτοδιοί-

κηση, ο Ζέρβας στηρίχτηκε ως ανεξάρτητος, κόντρα στην επιλογή
τους τον Ταχιάο. Η Θεσσαλονίκη
τρεις σερί εκλογικές μάχες, βγάζει
τον ανεξάρτητο και στην Περιφέρεια, ο Τζιτζικώστας ως ανεξάρτητος και κόντρα στη ΝΔ βγήκε πρώτη φορά. Απλά ο Ζέρβας βιάστηκε
να φιλήσει χέρι και τώρα είναι και
αυτός πολιτικά αναλώσιμος. Όπως
στρώνεις κοιμάσαι άλλωστε.
»Η Θεσσαλονίκη μια χαρά ξέρει
τι είναι αυτοί, αλλά δεν έχει πού να
πατήσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αόρατος εδώ και έδειξε απίστευτη λιγοψυχία
στη συμφωνία των Πρεσπών. Πήραν μία απόφαση που συμφωνούσαν όλα τα κόμματα, την οποία τηρούν άπαντες ευλαβικά και φοβήθηκε να βγει στη κοινωνία για να μιλήσει υπέρ της. Και το πλήρωσε».

Ποιος δεν συμφωνεί με την πολιτική ανάλυση του κ. Κόλκα, υπαλλήλου του Ιβάν Σαββίδη; Τον
κύριο εκφραστή του Σαββιδοτεχνείου; Δεν απασχολεί την κυβέρνηση του Κυριάκου αν ψοφήσει
όλος ο βορράς. Είναι δεδομένο.
Ξεκάθαρο. Το καταλαβαίνει κι ένα
μικρό παιδί. Όταν, κύριε Κυριάκο,
αποφασίζεις να υποβιβαστεί ο ΠΑΟΚ, δεν σου καίγεται καρφί τι θα
γίνει στη Θεσσαλονίκη. Αλλά σου
έβαλε τα γυαλιά ο Γεραπετρίτης,
θα προσθέσω εγώ. Κι αν δεν άλλαζε νύχτα τον νόμο, τώρα ο ΠΑΟΚ με τα βαριά συμβόλαια δεν θα
έπαιζε. Γιατί το πρωτάθλημα στη
Super League2 δεν έχει αρχίσει.
Ένας Γεραπετρίτης δεν φέρνει
την άνοιξη όμως. Ο σωτήρας μπορεί να πολιτευτεί στη Θεσσαλονί-

κη. Αλλά και πάλι ποιοι να τον ψηφίσουν όταν είναι σε αυτό το κόμμα; Οι ΠΑΟΚτσήδες αποκλείεται.
Όχι γιατί δεν τον εκτιμούν, αλλά
γιατί δεν μπορούν να ψηφίσουν
Νέα Δημοκρατία. Οι Αρειανοί, που
μπορεί και να ψηφίσουν, δεν θα
στηρίξουν αυτόν που έσωζε απ’ το
παράθυρο το… αφεντικό της πόλης. Οι Ηρακλειδείς δεν ψηφίζουν
τίποτα. Όλοι τούς κυνηγάνε.
Υπάρχει όμως και το άλλο διακύβευμα. Δεν βγάλαμε κυβέρνηση,
κύριοι. Δεν υπάρχει κυβέρνηση.
«Με 50% αποχή και 40% σε ψήφους», είναι προφανές πως δεν εκφράζει τη λαϊκή βούληση. Και 80%
να έπαιρνε ο Κυριάκος, πάλι δεν
του βγαίνουν τα κουκιά για να
μπορεί να κυβερνήσει. Απλά μαθηματικά. Δεν έχει τη λαϊκή νομιμότητα.
Και βέβαια… ποια ατομική ευθύνη για την πανδημία και τα δεινά
στη Θεσσαλονίκη; Κύριε Κυριάκο,
άπαντες τηρούσαν τα μέτρα. Δεν
σας το είπαν εκεί στον νότο; Αλλά
ξέρεις εσύ. Έβαλες Υπουργό Υγείας τον μπασκετμπολίστα της ΑΕΚ
και θυμάται την υποδοχή στο Αλεξάνδρειο, ώστε να αδιαφορήσει
για το τι γίνεται στη Μακεδονία.
Με ΑΕΚτζή Υπουργό Υγείας, ήταν
δεδομένο ότι ο κορωνοϊός θα ρήμαζε τη Θεσσαλονίκη. Και τα Μέσα
Μεταφοράς; Πού είναι το μετρό,
κύριε Κυριάκο; Δεν μπορεί να το
φτιάχνει ο Αλέξης και συ να μην
παίρνεις οδηγούς για τους συρμούς. Ποιος θα τα οδηγήσει; Αναγκαζόταν ο άλλος να στοιβαχτεί
στα λεωφορεία του ΟΑΣΘ. Αυτά
που δεν έχουν τον μπαμπά του
Παππά στο τιμόνι και πλέον δεν
λειτουργούν. Δεν μπορεί, κύριε
Κυριάκο, να βάζεις Υπουργό Μεταφορών τον Καραμανλή. Που
νοιάζεται μόνο για τις Σέρρες. Αλλά εμείς του τη φέραμε. Πήγαμε
μια βόλτα στις Σέρρες κατά χιλιάδες, αφού μας έκλεινες μέσα εμάς,
και να τα αποτελέσματα. Κατακόκκινες οι Σέρρες. Δεν τα είχες υπολογίσει καλά.
Δεν υπάρχει Νέα Δημοκρατία
στη Θεσσαλονίκη. Φάνηκε εξάλλου και από τον καταποντισμό του
Ταχιάου στον Δήμο. Ο Ζέρβας έκανε περίπατο. Άνθρωπος της αντιπολίτευσης. Γνωστό αυτό. Και
πήρατε όλοι χαμπάρι πως είναι
πλέον πολιτικά αναλώσιμος ο κύριος Δήμαρχος γιατί… «φίλησε το
χέρι» της κυβέρνησης. Μας τελείωσε ο Ζέρβας λοιπόν. Γιατί πήγε
με αυτούς που ήθελαν να ψοφήσουν οι Θεσσαλονικείς. Καθαρές
κουβέντες.
Έχουμε και τον Περιφερειάρχη,
τον Τζιτζικώστα. Πήρε 70% γιατί
ήταν ανεξάρτητος. Ουδεμία σχέση
έχει με τη Νέα Δημοκρατία. Εξάλλου οι ίδιοι οι Νεοδημοκράτες δεν
τον έβγαλαν πρόεδρο, όταν ως μέλος του κόμματος διεκδίκησε την
προεδρία. Και ο δικός μας ο Γιαννούλης καταποντίστηκε. Τόσοι
ΠΑΟΚτσήδες τι ψήφισαν; Το κακό
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είναι ότι και ο Απόστολος ΠΑΟΚτσής είναι. Να πάει λοιπόν στον
ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Γιατί συμφωνούσε
όπως όλα τα κόμματα, όπως μας
ενημερώνει ο Σταύρος Κόλκας,
στη συμφωνία των Πρεσπών.
Ο έγκριτος αθλητικογράφος
μάς δείχνει και τον δρόμο. Βλέπετε, αυτός ο Αλέξης, ο αγαπημένος
του βορρά, δεν τραβάει. Γιατί δεν
βγαίνει μπροστά και η Κατερίνα η
Νοτοπούλου. Το κορίτσι του λαού. Η λύση είναι μία και μπορεί να
την έχει σκεφτεί και ο Ιβάν. Ο
Σταύρος δεν μασάει τα λόγια του:
«Εγώ πλέον είμαι ανοιχτά υπέρ
της ομοσπονδοποίησης της Θεσσαλονίκης μιας και το υπάρχον πολιτικό μοντέλο έχει αποτύχει εντελώς.
Και ενώ αυτό που λέω εγώ χρεώνεται ως διχαστικό, αυτό που συμβαίνει τώρα και η συμπεριφορά της
κεντρικής εξουσίας στη περιφέρεια,
δεν είναι απλά διχαστική, αλλά επικίνδυνη όσο ποτέ άλλοτε.
»Και οι συγκεκριμένοι, μιλάνε απαξιωτικά για μία πόλη που την άφησαν με ένα μέσο μαζικής μεταφοράς, χωρίς ενίσχυση του ΕΣΥ και
μία τρύπα που διέλυσε την αγορά εδώ και 30 χρόνια στον πιο κεντρικό της δρόμο».
Το πιάσατε λοιπόν το υπονοούμενο. Ομόσπονδη η Θεσσαλονίκη.
Ξεχωριστό καντόνι. Τι δουλειά έχει με αυτούς εκεί κάτω; Στη Γερμανία που ζουν πολλοί Μακεδόνες, τι γίνεται; Το κάθε ομόσπονδο
κράτος έχει τη δική του κυβέρνηση και το δικό του Κοινοβούλιο,
καθώς και τα δικά του σύμβολα
(σημαία, εθνόσημο). Ορισμένα μάλιστα έχουν τον δικό τους εθνικό
ύμνο, όπως για παράδειγμα η
Βαυαρία. Ο αρχηγός τού κάθε
κράτους κατέχει τον τίτλο του
πρωθυπουργού.
Αυτά βέβαια δεν έχουν περάσει
από το μυαλό του Ιβάν. Δεν τον

ενδιαφέρει εξάλλου η πολιτική. Το
έχει αποδείξει. Ασχολείται μόνο με
τις επιχειρήσεις του και τον αθλητισμό. Α, και την Εκκλησία βεβαίως βεβαίως. Είναι μέγας ευεργέτης.
Δεν προκόβουν έτσι τα κράτη.
Με τέτοια πολιτεύματα και διοικητική διάρθρωση. Πρέπει να πάρουμε παραδείγματα από αλλού, γιατί
αυτοί είναι ικανοί να εξαφανίσουν
τη Θεσσαλονίκη και να την παραχωρήσουν στους Σκοπιανούς. Να
δούμε τι κάνουν οι πετυχημένοι και
ισχυροί; Να πάρουμε για παράδειγμα, εντελώς τυχαία, τη Ρωσία.
Είναι ένα ομοσπονδιακό κράτος όπου αποτελείται συνολικά από 83
ομοσπονδιακά υποκείμενα.
Να σας το κάνω λιανά, για να
μαθαίνετε. Να ξέρετε, να συγκρίνετε με την Προεδρευομένη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία της Ελλάδας και να πάρετε τις αποφάσεις σας.
Οι έξι τύποι ομοσπονδιακών υποκειμένων της Ρωσικής Ομοσπονδίας διαιρούνται σε Περιφέρειες, Κράι, Δημοκρατίες, Ομοσπονδιακές πόλεις, Αυτόνομους
θύλακες και μια Αυτόνομη περιφέρεια. Που μπορεί να πάει η Θεσσαλονίκη για να μπούμε στο μυαλό
όσων σκέφτεται ο Σταυράκης.
Οι 46 περιφέρειες είναι συνήθως περιοχές με ομοιογενή ρωσικό πληθυσμό. Διαθέτουν τοπική
Βουλή, αλλά ο κυβερνήτης τους
διορίζεται από τον Ρώσο πρόεδρο.
Πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, φέρουν το όνομα της πρωτεύουσάς
τους. Μάλλον δεν μας κάνει. Κυβερνήτης που θα διορίζεται από
τον Κυριάκο; Δεν σφάξανε.
Τα 9 κράι (αφορά μεθοριακές
περιοχές) είναι ό,τι και οι Περιφέρειες, αλλά φέρουν αυτήν την ονομασία για ιστορικούς ή γεωγραφικούς λόγους. Τα ίδια και χειρό-

τερα δηλαδή, ακόμη
και αν δοθεί το όνομα
της Τούμπας (και Βαρδάρη έχουμε).
Οι 22 Δημοκρατίες έχουν ενδιαφέρον. Στη Ρωσία
οι Δημοκρατίες ταυτίζονται (ιστορικά ή πληθυσμιακά) με κάποια αυτόχθονα μειονότητα, της
οποίας φέρουν το όνομα (π.χ. Δημοκρατία της Καρελίας). Είναι αυτόνομες, με δικό τους τοπικό Σύνταγμα, πρόεδρο και Κοινοβούλιο,
αλλά εκπροσωπούνται διεθνώς από την κεντρική κυβέρνηση. Στη
διοίκηση και την εκπαίδευση χρησιμοποιούνται δύο γλώσσες (η
ρωσική και αυτή της μειονότητας),
ενώ προϋπόθεση για την ανάληψη δημοσίων αξιωμάτων είναι η
γνώση και των δύο γλωσσών. Έχει… ψωμί η υπόθεση.
Οι 3 ομοσπονδιακές πόλεις λόγω του μεγέθους και της σημασίας
τους αποτελούν χωριστά ομοσπονδιακά υποκείμενα και υπάγονται απευθείας στη δικαιοδοσία
της ρωσικής κυβέρνησης. Ενδιαφέρον μεν, αλλά χρειάζεται πατέντα για να μην υπάρχει υπαγωγή
απευθείας στον κάθε Κυριάκο.
Οι 4 αυτόνομοι θύλακες είναι έδρες μειονοτήτων, με περισσότερη αυτονομία από τις Περιφέρειες, αλλά λιγότερη από τις Δημοκρατίες λόγω του μικρού πληθυσμού τους. Κανένα ενδιαφέρον.
Η μία αυτόνομη Περιφέρεια, η
Εβραϊκή Αυτόνομη Περιφέρεια
στα ανατολικά της συνοριογραμμής με την Κίνα, απομεινάρι της
σοβιετικής εποχής. Είπαμε, αλλά
να μην το παραξηλώσουμε.
Σύμφωνα με το ρωσικό Σύνταγμα, κάθε ομοσπονδιακό υποκείμενο έχει δική του σημαία και εθνόσημο και είναι ισότιμο με τα άλλα
ανεξαρτήτως της νομικής του μορφής, του μεγέθους ή του πληθυσμού του. Η αρχή της ισοτιμίας εξασφαλίζεται με την εκλογή ίδιου
αριθμού αντιπροσώπων (2) στην
Άνω Βουλή (Ομοσπονδιακό Συμβούλιο) της Ρωσικής Ομοσπονδίας.
Αντίθετα, στην Κάτω Βουλή (Δούμα) η εκπροσώπηση γίνεται με πληθυσμιακά κριτήρια. Η Ρωσία μάς
δείχνει τον δρόμο. Είναι όμως και
αυτοί οι Αρειανοί, οι Ηρακλειδείς,
οι Καλαμαριώτες, όλοι αυτοί που
χαλάνε τη σούπα. Όπως και να έχει το πράγμα όμως, ένα είναι το
πρόβλημα. Όχι ο Μαρινάκης, ο
Μελισσανίδης και ο Αλαφούζος. Ούτε ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και
ο Παναθηναϊκός. Δεν μας έπαιρναν
αυτοί τους τίτλους. Η Αθήνα τους
έπαιρνε και ο Κυριάκος. Όχι ο Κυριάκος Κυριάκος. Ο ένας που έγινε Πρωθυπουργός για να ψοφήσει
όλους τους Θεσσαλονικείς.

Από το 2013
έχει την
ελληνική
ιθαγένεια
ο Ιβάν
Είναι προσβλητικό για
τους Πόντιους αδελφούς μας από κάποιους
να μην τους θεωρούν
Έλληνες. Αυτό αφορά
και τον Ιβάν Σαββίδη
και ορισμένους που,
παρά τις ρίζες του, να
συνεχίσουν να μην τον
θεωρούν ισότιμο Έλληνα πολίτη.
Ο Ιβάν Σαββίδης είχε
αρχικά λάβει την ελληνική ιθαγένεια, βάσει
των προβλέψεων του
νόμου για τη χορήγησή
της σε Έλληνες ομογενείς από την πρώην ΕΣΣΔ, αλλά την αποποιήθηκε προκειμένου να
μπορέσει να γίνει μέλος
της Ρωσικής Δούμας.
Στις 26 Φεβρουαρίου
2013, με απόφαση που
δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ο Ιβάν Σαββίδης
απέκτησε ελληνική ιθαγένεια, με διαδικασία
τιμητικής πολιτογράφησης λόγω της προσφοράς του στη χώρα.
Είναι δημότης Θέρμης
από το 2017, όπου επίσης ζουν και άλλα μέλη
της οικογένειάς του.
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Λαμογιά
της UEFA
Mέσα
ο ΠΑΟΚ,
έξω
ο Άρης!!!
Αυτή η ιστορία της
πλάκας, με την
ολιστική μελέτη που
είναι αλεστική, λέει σε
κάποιο σημείο ότι
αναβαθμίζεται η
Επιτροπή
Επαγγελματικού
Ποδοσφαίρου, και θα
έχει 13 μέλη στην
οποία θα συμμετέχουν
οι Big-4. Λέει: «Θα
είναι ο Ολυμπιακός, ο
Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ
και ο ΠΑΟΚ, βάσει των
τίτλων που έχουν
κατακτήσει». Μάλιστα.
Άντε ο Ολυμπιακός, ο
Παναθηναϊκός και η
ΑΕΚ, καλά. Ο ΠΑΟΚ
γιατί είναι στους Big-4
και δεν είναι ο Άρης;
Από τρία
πρωταθλήματα έχουν
στην ιστορία του
ελληνικού
ποδοσφαίρου. Γιατί να
είναι ο ένας και να μην
είναι ο άλλος; Και τι
κάνανε οι «αετοί».
Βάλανε μέσα και τα
Κύπελλα, για να γίνει
Big-4 ο ΠΑΟΚ. Έτσι,
έχει τέσσερα
περισσότερα. Κι αν είχε
κι ο Άρης τόσα, κάτι θα
έβρισκαν. Θα
προσμετρούσαν και το
Κύπελλο
Χριστουγέννων, το
Κύπελλο ΟΠΑΠ τα
καλοκαίρια, το
Βαλκανικό Κύπελλο,
συμμετοχές και
διακρίσεις στο
Κύπελλο Ράπαν,
Κύπελλο Μεγάλης
Ελλάδας κ.λπ. Μέχρι
που να βγει ο ΠΑΟΚ
στους Big-4 και να
μείνει απ’ έξω ο Άρης.

ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

Κολλάει ο κορωνοϊός από
την μπεκάτσα και το αγριογούρουνο,
αλλά όχι από τη Super League2
Ο φοβερός Γεραπετρίτης υποσχέθηκε σε ένα ραδιόφωνο της Πάτρας (λόγω Παναχαϊκής) ότι θα έφερνε ξανά η κυβέρνηση το ζήτημα της έναρξης της Super
League2. Bεβαίως, ο δημοσιογράφος που του έκανε τη συνέντευξη δεν ρώτησε τον
υπουργό Επικρατείας για τους… κυνηγούς και τους ψαράδες, οι οποίοι επίσης διαμαρτύρονται γιατί είναι σε περιορισμό.
Κι αυτοί πρόβλημα έχουν, όπως η Super League2. Γιατί, δηλαδή, να ξεκινήσει το
πρωτάθλημα της Super League2 και να μη δοθεί άδεια στους ψαράδες να ψαρεύουν
και στους κυνηγούς να κυνηγάνε; Μήπως η κυβέρνηση θα πρέπει να αναθεωρήσει;
Με το δίκιο τους φωνάζουν οι κυνηγοί και οι ψαράδες. Πώς γίνεται να… κολλάει ο κορωνοϊός από την μπεκάτσα, το αγριογούρουνο και τη συναγρίδα, αλλά όχι από τη
Super League2…

Με τις γκάφες του, παραλίγο να ρίξει τότε
τον ΣΥΡΙΖΑ και τώρα τη Νέα Δημοκρατία,
κάνοντας τη Θεσσαλονίκη Μπέργκαμο
To ότι ο Γραμμένος είναι εκτός τόπου και χρόνου αποδείχθηκε από
τον τελικό στον Βόλο, όταν ο τότε
υφυπουργός Αθλητισμού, ο Βασιλειάδης, του ζητούσε να μην κάνει
το παιχνίδι εκεί και ο Βάγγος επέμενε, με αποτέλεσμα να γίνει ό,τι
έγινε. Εκείνο το βράδυ (που γεμίσανε τα νοσοκομεία στον Βόλο από τραυματίες οπαδούς της ΑΕΚ
και του ΠΑΟΚ) παραλίγο να έπεφτε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
Σαν να μην έφτανε εκείνη η γκάφα, ο Βάγγος ήθελε (εν μέσω πανδημίας) να οριστεί ο αγώνας
της Εθνικής με τη Σλοβενία στην Τούμπα… Να γίνει δηλαδή σαν το Μπέργκαμο της Ιταλίας,
που δεν είχανε που να θάψουν τους νεκρούς μετά από εκείνο το ματς της Αταλάντα με τη Βαλένθια για το Champions League.
Να έριχνε, δηλαδή, και τη Νέα Δημοκρατία με τις εξυπνάδες του.

Οι μισοί μες στον
ΠΑΟΚ ήθελαν
άλλον προπονητή
Λίγες μέρες μόνο κράτησε το παραμύθι
ότι ο ΠΑΟΚ είχε ως πρώτη επιλογή τον
Πάμπλο Γκαρσία για την τεχνική ηγεσία της ομάδας.
Άλλον θέλανε να φέρουνε στην Τούμπα, αλλά τους απάντησε αρνητικά και
γι’ αυτό καταλήξανε στη λύση του Ουρουγουανού…
Η επαφή έγινε με τον Μπράγκα, τον
68χρονο Βραζιλιάνο, αλλά αυτός δεν
τα βρήκε στο οικονομικό, είναι και μεγάλος πια για να κάνει τόσο μεγάλο ταξίδι, και προτίμησε να μείνει στην πατρίδα του και στο τέλος να υπογράψει με την Ιντερνασιονάλ. Κι ας λέει το Σαββοδιτεχνείο ότι είναι… ανυπόστατο το δημοσίευμα που γράφτηκε για
τον Μπράγκα.
Τι θα πούνε; Ότι καταλήξανε στον Γκαρσία, επειδή ο Βραζιλιάνος τούς είπε όχι;

Ο Γραμμένος φεύγει –
Ας πάρει μαζί του και
τον Φαν Σιπ…
Ως ο χειρότερος πρόεδρος στην ιστορία της ΕΠΟ
θα μείνει ο Βαγγέλης Γραμμένος. Μακράν από
τον δεύτερον…
Σε λίγο καιρό θα αποτελέσει παρελθόν, αφού η
εκλογή του Στ. Ψαρόπουλου είναι κάτι παραπάνω από βέβαιη και ο Βάγγος θα μπορεί να κάθεται στο «Μακεδονία» και να διηγείται στον μικρό
Σαββίδη πόσα… δεινά έφερε στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
Από πού να το πιάσει κανείς…
Από τον τελικό στον Βόλο και το φεστιβάλ αλητείας μέχρι τις τραγικές αποφάσεις του για την Εθνική ομάδα με το «Καραϊσκάκης» και τον Άγγελο κατ’ επιταγήν της Τούμπας…
Α, και για να μην το ξεχάσουμε.
Τώρα που φεύγει, μήπως να έπαιρνε μαζί του και
τον Φαν Σιπ που φόρτωσε την Εθνική ομάδα με
μισό εκατομμύριο συμβόλαιο τον χρόνο; Λέμε…
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ΕΠΣ: Να πάνε με άδειες τσέπες στον ΟΠΑΠ, να τις γεμίσουν με το 30%
Άλλο καλό αυτής της «ολιστικής παπαρολογίας» είναι κι ότι πρέπει οι
ΕΠΣ θα πάρουν το 30% από τα κέρδη των δελτίων στο Στοίχημα. Έτσι
γράφει. Μη σου πω τι είπανε στον ΟΠΑΠ, μόλις το διαβάσανε, Χριστούγεννα έρχονται. Και πώς θα τα πάρουνε, ρε μάστοροι της FIFA
και της UEFA; Ο ΟΠΑΠ έχει υπογράψει σύμβαση με το ελληνικό Δημόσιο για να πληρώνει φορολογία 30%, για δέκα χρόνια. Αυτό δεν
αλλάζει αν δεν παρέλθει η δεκαετία, όποια κυβέρνηση και να έρθει
στην εξουσία. Επειδή έτσι σας ήρθε εσάς στο κεφάλι, το τσοντάρατε
στην «ολιστική» και καθαρίσατε; Να πάνε στον ΟΠΑΠ με άδειες τσέπες
οι ΕΠΣ για να βάλουν το χρήμα μέσα. Για να χωρέσουν.
Αν πάλι θεωρούν ότι θα πάρουν λεφτά από το στοιχηματικό έσοδο
του κράτους, τότε είναι σίγουρο ότι πιστεύουν πως ο Κυριάκος, δεν
θα κοιτάξει τις ΜΕΘ και τους γιατρούς, αλλά θα δώσει λεφτά στην…
Κάτω Παναγιά και στον Αστέρα Ραχούλας. Και μετά ξύπνησαν.

Το πρωτάθλημα που έχασε
με την ΑΕΚ ο Αντώνης Γεωργιάδης
για τα 2.300 χρόνια της Θεσσαλονίκης
Ο θάνατος του
Αντώνη Γεωργιάδη προκάλεσε μεγάλη
συγκίνηση, αλλά έφερε και
πολλές αναμνήσεις για την πορεία του στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
Η πιο ισχυρή ήταν για τους φίλους της ΑΕΚ.
Τη σεζόν 198485 ο Γεωργιάδης ανέλαβε
την ΑΕΚ την 10η αγωνιστική και έκανε πορεία πρωταθλητισμού με Μαύρο, Σάντμπερκ,
Εστερχάζυ (αλλά και Δίντσικο, Αρδιζόγλου, Μανωλά) έπαιξε το ωραιότερο ποδόσφαιρο εκείνης της δεκαετίας, αλλά έχασε τον τίτλο από τον ΠΑΟΚ.
Σύμπτωση: Εκείνη τη χρονιά γιορτάζονταν τα 2.300 χρόνια της Θεσσαλονίκης…

H Eθνική στο Μουντιάλ με Τζαβέλα και
Χατζηδιάκο: Το άλλο με τον Τοτό…
Κάθονται και γράφουν διάφοροι δημοσιογράφοι σενάρια με τα οποία η Εθνική
ομάδα θα προκριθεί στο Μουντιάλ του
2022. Μιλάμε για απίθανα πράγματα.
Ξεχνούν προφανώς ότι η τελευταία εμφάνιση της Εθνικής σε διεθνή διοργάνωση ήταν το Μουντιάλ του 2014 στη Βραζιλία. Στο EURO το 2016 δεν πήγε. Στο
EURO του 2020 (που θα γίνει το καλοκαίρι του 2021) δεν θα πάει. Στο Μουντιάλ του 2018 δεν πήγε…
Και τώρα λένε πως θα πάει στο… επόμενο, του 2022. Με Τζαβέλλα και Χατζηδιάκο…

Στον ΠΑΟΚ ήθελαν να
του κάνουν κουμάντο
στην ενδεκάδα
Όσο καιρό ήταν στον ΠΑΟΚ, ο Αμπέλ Φερέιρα
ήταν –περίπου– ένας άχρηστος για τον κόσμο της
ομάδας που δεν μπορούσε να… αξιοποιήσει το
τρομερό υλικό του συλλόγου, που είχε διώξει όλους τους παικταράδες του Ιβάν και έπρεπε να
τον διώξουν πριν καταστρέψει ολοκληρωτικά τον
«Δικέφαλο του Βορρά».
Ο Φερέιρα έφυγε από τον ΠΑΟΚ και στην Παλμέιρας είναι άχαστος. Τον λένε πορτογαλικό ανεμοστρόβιλο οι Βραζιλιάνοι για τον αέρα που έχει
δώσει στη νέα του ομάδα…
Ποια η διαφορά; Ότι στην Παλμέιρας αυτός κάνει
κουμάντο και όχι άλλοι, όπως στον ΠΑΟΚ που ορισμένοι ήθελαν να του υποδεικνύουν ακόμη και
ποια ενδεκάδα θα κατέβαζε…

Γενικό
αρχηγό
ή dj για
τον ΣΚΑΪ
ψάχνει ο
Αλαφούζος;
Βιογραφικά έχει βάλει
τους υπαλλήλους του
Παναθηναϊκού και μαζεύουν ο Αλαφούζος.
Θέλει γενικό αρχηγό.
Θέλει τεχνικό διευθυντή. Θέλει… παγκόσμιο
πρεσβευτή.
Μεγαλεία έχει στο μυαλό του κυρ-Γιάννης,
αλλά οι οπαδοί του Παναθηναϊκού είναι νυχτωμένοι.
Ποιος Νταμπίζας και
ποιος Καραγκούνης; Ολόκληρο Σισέ θέλει να
φέρει –λένε– αλλά ακόμη δεν έχει αποφασίσει
αν θα τον κάνει γενικό
αρχηγό ή… παγκόσμιο
πρεσβευτή του συλλόγου.
Μέχρι να αποφασίσει
πάντως μπορεί να τον
βολέψει dj σε καμιά εκπομπή του ΣΚΑΪ.
«Μανούλα» ο Γάλλος
στα πάρτι…
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ΘΕΜΑ
Καλός παίκτης
ο Φαν’ τ Σιπ…
Αν ρωτήσεις κάποιον φίλαθλο τι ξέρει για τον
Φαν’ τ Σιπ, θα σου απαντήσει «πολύ καλός παίκτης».
Γιατί πραγματικά η καριέρα του Ολλανδού συνοδεύτηκε από μεγάλες επιτυχίες. Άλλο όμως η ποδοσφαιρική δράση και άλλο
η προπονητική. Προπονητής 19 χρόνια είναι ο Φαν’
τ Σιπ. Από το 2009 εργάζεται ως πρώτος προπονητής. Να έχει την ευθύνη
δηλαδή μιας ομάδας και
να χαράζει τακτική, προγραμματισμό, να κάνει
προετοιμασία κι επιλογές.
Τι πέτυχε; Πήρε το 2016 το
Κύπελλο Αυστραλίας με τη
Μέλμπουρν Σίτι. Ο Βαγγέλης Γραμμένος έφερε από
το πουθενά στην Εθνική
μας ομάδα, την οποία κατάφερε να διαλύσει, τον
προπονητή που έδιωξε η…
Τσβόλε. Την πρώτη σεζόν
υπό τις οδηγίες του η ολλανδική ομάδα τερμάτισε
στην 9η θέση του πρωταθλήματος. Τη δεύτερη…
δεν τον άντεξαν. Τον Ιανουάριο του 2018 τον έδιωξαν. Όπως θα γίνει σε
κάποια στιγμή με την Εθνική μας, που με ανύπαρκτο
προπονητή το μέλλον της
είναι ξεκάθαρο. Παραμένει
ομάδα γ΄ διαλογής. Στη
φιλοσοφία του Ολλανδού
αρκεί η προσπάθεια. Δεν
συνηθίζει ν’ αναλαμβάνει
τις ευθύνες της αποτυχίας
του. Τι έλεγε όταν τον απομάκρυναν από την Τσβόλε;
«Οι περισσότερες ομάδες
στην Ολλανδία πλην των
πρώτων τεσσάρων έχουν
μικρές διαφορές και το γεγονός πως τελικά τερματίσαμε εκτός play offs ήταν
μια απογοήτευση. Εκείνο το
καλοκαίρι χάσαμε σημαντικούς παίκτες. Δεν μπορέσαμε ωστόσο να βρούμε ανάλογους αντικαταστάτες.
Δημιουργήσαμε έξτρα πίεση με τις εμφανίσεις μας
την πρώτη σεζόν και δεν
καταφέραμε να τη ματσάρουμε την επόμενη. Οι ιδιοκτήτες πίστεψαν πως ήταν
καιρός για μια αλλαγή. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο.
Αλλά πέρασα καλά στην
Ολλανδία», ήταν η εξήγηση που είχε δώσει ο Φαν’τ
Σιπ. Πέρασε καλά στην Ολλανδία. Τα ίδια θα λέει και
για την Ελλάδα…

Μια χαρά
είναι η Εθνική
(οδός για
Θεσσαλονίκη)

Μεταγραφάρα ο ΠΑΟΚ
με τη Ναταλία
Αυτή, μάλιστα! Είναι μεταγραφή. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ενισχύεται με την παρουσία της δημοσιογράφου Ναταλίας Σλιάρα. Το PAOK TV προσθέτει στο δυναμικό του την πανέμορφη Ναταλία, η οποία έζησε
και εργάστηκε τα περισσότερα χρόνια της ζωής της
στη Θεσσαλονίκη. Από το 2007 έχει συνεργαστεί
με πολλά ΜΜΕ. Η Ναταλία κατάγεται από την Καστοριά και σπούδασε στο Τμήμα Δημοσιογραφίας
και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του ΑΠΘ. Παράλληλα, για αρκετά χρόνια έζησε και εργάστηκε
στη Γερμανία. Από ’δώ και πέρα θα τη βλέπετε στο
διαδικτυακό κανάλι του «Δικεφάλου του Βορρά»,
σε ρεπορτάζ και συνεντεύξεις, ενώ θα ενισχύσει σε
διάφορους ρόλους το τμήμα Επικοινωνίας της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ, στο οποίο παραμένει επικεφαλής ο Κυριάκος Κυριάκος.

Ελ Αραμπί-Χασάν
Θέλουν τράβηγμα
απ’ το αυτί…
Η πανδημία του κορωνοϊού δημιουργεί
νέα δεδομένα στον κορωνοϊό και προκαλεί αβεβαιότητα, καθώς ομάδες μπορεί να γκρεμιστούν από τη μια μέρα στην
άλλη, αφού είναι πιθανό να χάσουν μεγάλο αριθμό παικτών τους, με ό,τι αυτό
συνεπάγεται για την αποτελεσματικότητά τους.
Κάθε ταξίδι πλέον εγκυμονεί κινδύνους. Η ΑΕΚ πήγε στην Ουκρανία για το ματς με τη
Ζόρια και η μισή αποστολή νόσησε. Ήταν ευτύχημα για την «Ένωση» πως ακολούθησε η
διακοπή των πρωταθλημάτων λόγω υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων.
Ο Ολυμπιακός ωστόσο δέχθηκε καίριο πλήγμα, καθώς στη γραμμή κρούσης χάνει από
κρίσιμα παιχνίδια τα δύο υπερόπλα του, τον πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος Ελ Αραμπί και τον Αχμέτ Χασάν που ήταν σε εξαιρετική κατάσταση.
Πολλοί είναι οι παίκτες που δεν έχουν αντιληφθεί την κρισιμότητα της κατάστασης, θεωρώντας πως, επειδή είναι αθλητές, δεν διατρέχουν κανέναν κίνδυνο. Και πραγματικά, η
υγεία τους μπορεί να μην υφίσταται σημαντικές συνέπειες στη συντριπτική πλειοψηφία
των περιπτώσεων, όμως στερούν από την ομάδα τους πολύτιμες υπηρεσίες για τις οποίες πληρώνονται. Θα πρέπει λοιπόν ν’ ακολουθούν σχολαστικά τους κανόνες υγιεινής.
Ο Αχμέτ Χασάν πήγε στην Αίγυπτο κι ενσωματώθηκε στην εθνική ομάδα της χώρας
του. Δεν περιορίστηκε όμως στ’ αγωνιστικά του καθήκοντα. Όπως ο ίδιος αποκάλυψε
με… καμάρι, βρήκε την ευκαιρία να κάνει έκπληξη στη γιαγιά του. Εμφανίζεται λοιπόν
στο δωμάτιό της χωρίς μάσκα, να σφιχταγκαλιάζεται κάνοντάς της έκπληξη. Στο βίντεο
που ανέβασε φαίνεται άλλη μια κοπέλα δίπλα, προφανώς συγγενής του μέσα στο σπίτι, επίσης χωρίς μάσκα. Προφανώς με αυτήν οι αγκαλιές θα είχαν προηγηθεί.
Δεν μπορεί να ξέρει κάποιος πού κόλλησε τον ιό ο Χασάν. Ωστόσο, το αποτέλεσμα ίσως είναι απόρροια της συμπεριφοράς του. Εξάλλου και ο συμπαίκτης του στην Εθνική
Μοχάμεντ Σαλάχ της Λίβερπουλ πήγε στον γάμο του αδελφού του και αγκάλιασε το…
μισό Κάιρο.
Προφανώς κάποιος στον Ολυμπιακό πρέπει να τους τραβήξει το αυτί, γιατί δεν είναι εποχές για τέτοιες επιπολαιότητες.






Πριν από 18 χρόνια στο Άμστερνταμ, επιθετικό δίδυμο
στον Άγιαξ ήταν ο αρχικανονιέρης Νίκος Μαχλάς, αυτός
που κρατάει την «κούπα» του πρωταθλητή 2002, και ο
Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς. Παραμένουν φίλοι. Όπως και ο
Γιάννης Αναστασίου με τον Σουηδό σούπερ σταρ. Ο
Αναστασίου είχε αντικαταστήσει τον Μαχλά στον Άγιαξ.

Ο Σέρβος τενίστας Νόβακ Τζόκοβιτς, Νο1 στον κόσμο,
και η Ρωσίδα πρώην τενίστρια Μαρία Σαράποβα είναι φίλοι.
Το πόσο… φίλοι είναι δεν το γνωρίζει κανένας.
Μπορεί να είναι και friends with benefits. «Φίλοι με
προνόμια». Πρόσφατα, ο Σέρβος τενίστας με την πρώην
Νο1 Μαρία Σαράποβα μίλησαν live στο instagram.

Ο Ιβάν καίγεται
τώρα για Ζαμπά
Ο Ιβάν Σαββίδης έχει φάει πολλές… φόλες
με ποδοσφαιριστές που χρυσοπλήρωσε και
πέρασαν αλλά δεν ακούμπησαν την μπάλα
στον ΠΑΟΚ. Χαρακτηριστικότερες οι περιπτώσεις των Χατσερίντι, Βέρνμπλουμ,
Στοχ, ακόμη και Εσίτι. Πολλά εκατομμύρια
ευρώ βγήκαν από την τσέπη του ισχυρού
άνδρα του «δικέφαλου του βορρά» και πήγαν χαμένα. Πλέον δεν αντέχει να δει άλλη
μια σούπερ αγορά να πάει στον βρόντο κι έχει αρχίσει η επιχείρηση ανάταξης, με στόχο
να βρεθεί ένας αγοραστής και να φύγει.
Ποιος; Ο Λέο Ζαμπά. Πέντε εκατομμύρια
ευρώ δόθηκαν πριν από δύο χρόνια στην
Γκρόζνι για τον 20χρονο τότε Βραζιλιάνο
εξτρέμ. Και τι έκανε στον ΠΑΟΚ; Μια τρύπα
στο νερό. Όμως ο Σαββίδης το ξεκαθάρισε:
«Ο Ζαμπά δε θα φύγει, θα μείνει στην ομάδα». Ο παίκτης έψαχνε ομάδα, αλλά η
Φλουμινένσε έδινε μόλις 300.000 ευρώ για
να τον πάρει δανεικό από τον ΠΑΟΚ. Ψίχουλα, δηλαδή. Πλέον έχει στηθεί επιχείρηση
στήριξης του Ζαμπά που είχε βρεθεί στο
στόχαστρο των οπαδών του συλλόγου της
Θεσσαλονίκης, για τις αποκαρδιωτικές εμφανίσεις του.
Φέτος, επί Αμπέλ Φερέιρα, ο Ζαμπά έπαιξε 6 λεπτά στο 3-1 επί της Μπεσίκτας και
ένα λεπτό στην πρεμιέρα του πρωταθλήμα-

τος με την ΑΕΛ. Ο Πορτογάλος, που του είχε
δώσει ευκαιρίες και την περασμένη σεζόν
μέχρι τον τραυματισμό του, είχε διαπιστώσει
πως ο Ζαμπά δεν μπορεί να υπηρετήσει την
αγωνιστική του τακτική.
Όμως και ο προκάτοχός του, Ράζβαν
Λουτσέσκου, αν κι έδωσε πολλές ευκαιρίες στον παίκτη, δεν είχε μείνει ικανοποιημένος από την προσφορά του. Ο Ρουμάνος
τεχνικός χρησιμοποίησε με φειδώ τον Βραζιλιάνο εξτρέμ. Του έδωσε συνολικά 39
συμμετοχές, εκ των οποίων ολοκλήρωσε
μόλις επτά 90λεπτα. Στο ένα τρίτο των αγώνων πέρασε στον αγωνιστικό χώρο ως
αλλαγή, στα υπόλοιπα αντικαταστάθηκε

στην διάρκειά τους.
Το σημαντικότερο
ωστόσο ήταν πως ο
Λουτσέσκου είχε
ένα πλάνο που τον
βοηθούσε να «κρύβει» τον... ατίθασο
Ζαμπά στα κομμάτια της τακτικής
που υστερούσε. Τόσο όσον αφορά
στις τοποθετήσεις
του στο χορτάρι, όσο και στην ανασταλτική του ασυνέπεια. Έτσι, σε
2.360 λεπτά συμμετοχής κατάφερε
να πάρει 7 γκολ και 11 ασίστ από τον παίκτη
του.
Λουτσέσκου και Φερέιρα δεν υπάρχουν πλέον. Ο Πάμπλο Γκαρσία καλείται
ν’ αξιοποιήσει τον Ζαμπά. Όταν ο Ιβάν ξεκαθαρίζει πως ο Λέο θα μείνει, ώστε να μοσχοπουληθεί ή έστω να πουληθεί με κάποιο
τίμημα αξιοπρεπές για να μειωθεί η χασούρα, ο προπονητής τι θα κάνει; Θ’ αφήσει τον
Βραζιλιάνο να σκουριάσει; Σύντομα λοιπόν
ο Ζαμπά θα πάρει χρόνο στον ΠΑΟΚ. Θα
βρει ο νέος προπονητής το κουμπί του; Αν
τα καταφέρει, ο Σαββίδης θα έχει μεγάλο
κέρδος. Και αυτό θα το οφείλει στον Ουρουγουανό τεχνικό.
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ΑΝΑΘΕΜΑ

Δεν μπορεί
το παλικάρι
Το να ισχυρίζεσαι ότι
κουμάντο στην Εθνική
κάνουν οι μάνατζερ είναι βαρύ και δεν μπορώ
να το δεχτώ.
Όσο και αν μεταφράζεις τις επιλογές παικτών υπ’ αυτό το πρίσμα. Όταν έδιωξε τον
Άγγελο Αναστασιάδη η
ΕΠΟ, πολλοί ήταν αυτοί που υποστήριζαν ότι χρειάζεται έναν άλλο
νεότερο σε ηλικία Έλληνα τεχνικό στο τιμόνι
της. Για παράδειγμα,
τον Δώνη, τον Δέλλα ή
τον Ουζουνίδη.
Πέρα όμως από το δίλημμα «Έλληνας ή ξένος», αυτό που οι γνωρίζοντες το τόπι, αλλά
και το ποδόσφαιρο της
χώρας μας έλεγαν, είναι πως απαραίτητη ήταν η πρόσληψη προπονητή που να κουμπώνει σε αυτό.
Να ταιριάζει. Έναν τεχνικό ηγέτη τύπου Ρεχάγκελ ή Σάντος. Για
παράδειγμα; Τον Μανόλο Χιμένεθ. Προπονητή δηλαδή που θα
θωρακίζει την άμυνα,
δεν θ’ αφήνει τον αντίπαλο να κάνει φάσεις
και θα στηρίζεται στις
αντεπιθέσεις.
Αντ’ αυτού μπήκαμε
στη λογική του ποδοσφαίρου κατοχής. Της
κυριαρχίας. Και μπορεί
εκεί που έχει ξεπέσει η
Εθνική να έχει αντιπάλους της πλάκας, όμως
ο τρόπος που παίζει μια
ομάδα πρέπει να έχει
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.
Ο Γραμμένος και η παρέα του μας φόρτωσαν
τον Φαν’ τ Σιπ. Με… καριέρα σε Τβέντε, Μέλμπουρν Χαρτ, Τσίβας
Γουαδαλαχάρα, Μέλμπουρν Σίτι και Τσβόλε.
Και σπρώξιμο από τον
Κρόιφ μέχρι ακόμη και
στο Μεξικό με «ρεκόρ»
7 νίκες 6 ισοπαλίες
10 ήττες, επίσης
έφυγε νύχτα.
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ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

Σαββιδοτεχνείο:
Εκθειάζουν τον Φορτούνη
για να κάνουν μπάχαλο
τον Ολυμπιακό

Ο Γιαννούλης
17 γεμάτα
ματς, τίναξε
τα πέταλα
Τον φουκαρά τον
Δημητράκη τον
Γιαννούλη τον
ξετίναξαν στον ΠΑΟΚ
και τίναξε τα πέταλα.
Τραυματίστηκε. Και
πώς να μην
τραυματιστεί, δηλαδή,
μιλάμε ότι το παλικάρι
έχει παίξει 17 γεμάτα
90λεπτα. Κι όταν
παίζει, δεν το
κωλοβαράει. Πάνω
από δέκα κούρσες
πάνω-κάτω κάνει και
με σπιντ, όχι
περπατώντας.
Ερώτηση: Ο
οργανισμός ΠΑΟΚ, που
λέει κι ο κόλακας, δεν
έβλεπε τι παίζει με τον
Γιαννούλη; Μετρήσεις
δεν του κάνανε; Οι
γιατροί λένε ότι στο
αίμα φαίνονται όλα,
αν κάποιος παίκτης
πάει ν’ αποκτήσει
πρόβλημα. Μυικός
κάματος, γαλακτικό
οξύ, όλα καλά;

Τους Σαββιδοτέχνες τους έπιασε ξαφνικά ο πόνος για τον
Φορτούνη. Πανηγύρι ολόκληρο στήσανε. Άπαξ και δεν ήξερες τι παίζει, θα νόμιζες ότι ο Φορτούνης είναι παίκτης
του ΠΑΟΚ, μπέσα μιλάμε. Μετά το ματς με τη Μολδαβία,
ξεσάλωσαν. Τι παικταράς ο Φορτούνης και κρίμα να μένει
στον πάγκο αυτός ο παίκτης, «είναι λύση, δεν είναι το πρόβλημα», είπε ο τηλεπεριγραφέας. Μάλιστα. Ήθελαν να χτυπήσουν τον γάιδαρο και χτυπούσαν το σαμάρι, δηλαδή. Ο
Μαρτίνς ήταν ο στόχος. Έπρεπε να προκαλέσουν αποσταθεροποίηση στον Ολυμπιακό, εν όψει του αγώνα με τον
Παναθηναϊκό. Αυτό ήταν το σχέδιο. Αν δεν ήταν αυτό, έπρεπε να τα χώνουν και στον Τζόνι τους που τον άφησε
στον πάγκο κι έβαζε τον Μάνταλο. Τότε, τουμπέκα για τον
Φορτούνη. Τώρα, τι παικταράς είναι το παιδί και τι χάνει το
ελληνικό ποδόσφαιρο που δεν παίζει βασικός.

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός
και κάτι… άκουσε
ο Αντώνης Γεωργιάδης
Ο μακαρίτης Αντώνης Γεωργιάδης είχε χρόνια να ξεπεράσει
εκείνο το σοκ του 4-0 στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας το
1987. Ήταν τότε προπονητής στον Ολυμπιακό. Ο τελικός είχε
γίνει στο ΟΑΚΑ και στο ημίχρονο το σκορ ήταν 1-0 από γκολ
του Βαγγέλη Βλάχου. Στο ημίχρονο ο αείμνηστος είχε ακούσει κάτι περίεργες κουβέντες. Όπως «να αποβληθούμε δυο-τρεις,
να τα ρίξουμε στη διαιτησία και καθαρίσαμε». Στο δεύτερος μέρος ο Παναθηναϊκός πέτυχε τρία, ακόμα, γκολ, δύο με τον Σαραβάκο κι ένα με τον Χρήστο Δημόπουλο. Στις καθυστερήσεις αποβλήθηκε ο Τάσος Μητρόπουλος.

Ο Σάντος 44 παίκτες σε έξι χρόνια,
ο Φαν’τ Σιπ 41 σε 9 ματς!
Ο Φερνάντο Σάντος, όπως είναι γνωστό, μετά το τέλος του Μουντιάλ έφυγε
από την Εθνική μας ομάδα και, μερικές εβδομάδες μετά, ανέλαβε την Εθνική
Πορτογαλίας την οποία οδήγησε στην κατάκτηση του EURO 2016 στα γήπεδα
της Γαλλίας, 1-0 στον τελικό την οικοδέσποινα. Επί έξι ολόκληρα χρόνια στο τιμόνι της Πορτογαλίας, κάλεσε συνολικά 44 ποδοσφαιριστές κι έφτιαξε τη μεγάλη ομάδα. Ο «δικός» μας, ο Τζόνι Φαν’τ Σιπ σε εννιά πρώτα ματς κάλεσε 41!
Ερώτηση: Θα πρέπει να τους καλεί στην Εθνική για να τους δει, δεν βλέπει ελληνικούς αγώνες ή τους παίκτες μας που παίζουν στο εξωτερικό; Τι κάνει όταν
η Εθνική ομάδα δεν έχει ματς; Πάει στην Ολλανδία και αράζει; Κι ο Ρεχάγκελ
αυτό έκανε. Διάλεξε 23 και ερχότανε μία εβδομάδα πριν από το ματς για προπόνηση. Τις υπόλοιπες μέρες, Γερμανία. Ούτε ένα ματς ελληνικού πρωταθλήματος δεν είδε. Τζάμπα του πληρώνανε το σπίτι στη Φιλοθέη. Κι η πλάκα ποια
είναι; Του καλάρεσε που του έλεγαν ότι πρέπει να γίνει ο «νέος Ρεχάγκελ».
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Ο ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΜΠΟΡΕΙ
ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙ ΕΠΙΣΗΜΩΣ
ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ,
ΑΛΛΑ ΗΔΗ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΤΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ
KAI ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

Σε αναζήτηση στηριγμάτων η Φώφη
λέον η κα Γεννηματά βλέπει ότι δεν έχει στηρίγματα. Τόσο καιρό είναι σε
αποκλεισμό οι εκπρόσωποι του ΚΙΝΑΛ από τις τηλεοπτικές εκπομπές
και η Χαριλάου Τρικούπη κοιμόταν τον ύπνο του δικαίου. Τώρα που το
πήραν χαμπάρι, είναι αργά. Ακόμη και η διαμαρτυρία τους χάθηκε στον ωκεανό του διαδικτύου, καθώς τα επίσημα ΜΜΕ ούτε καν ασχολήθηκαν.
Οπότε σε τι ελπίζει η Φώφη Γεννηματά. Στην απαξίωση των συνυποψήφιων της από τα ΜΜΕ του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι διαβάσαμε τον Γιώργο Λακόπουλο να
γράφει ότι «Όχι μόνο ο Ανδρουλάκης, αλλά και ο Λοβέρδος εμφανίζονται ως επικρατέστεροι από τη Γεννηματά. Καταστροφή. Πάντως, ότι θα ήταν δελφίνος
και κάποιος που αναμένει τη δικαστική κρίση για διαφθορά, μόνο σ’ αυτό το
κόμμα θα μπορούσε να συμβεί». Και αυτό αποτελεί μία επιδίωξη της ηγετικής ομάδας έναντι του κ. Λοβέρδου. Να εμπλακεί ο ΣΥΡΙΖΑ στην εκλογική διαδικασία για να την αβαντάρει. Αφενός μεν να σηκωθεί ντόρος για τη σκευωρία της
Novartis, αφετέρου να απαξιώσει τον Ανδρουλάκη, για τον οποίο γράφτηκε
«ένας ευρωβουλευτής χωρίς ιδιαίτερη παρουσία».
Ακόμη και ο πλέον αδαής μπορεί να καταλάβει πως στο συγκεκριμένο κείμενο μάλλον είχε εμπλοκή και κάποιο χέρι από τη Χαριλάου Τρικούπη. Γιατί
το λέμε αυτό; Διότι θυμηθήκαμε μία απάντηση του Γιώργου Ελενόπουλου (στενού συνεργάτη του Γιώργου Παπανδρέου) σε δημοσίευμα του Λακόπουλου: «Ο
Γιώργος Λακόπουλος είναι πολύ καλός γραφιάς, ικανός δημοσιογράφος. Αλλά, εκτός αυτών, διετέλεσε: Συνεργάτης του Γιώργου Α. Παπανδρέου - δεν έγινε ό,τι
προσδοκούσε, χολώθηκε. Συνεργάτης της Γιάννας Αγγελοπούλου. Υμνητής του
Κώστα Καραμανλή - ναι, ο Γιώργος Λακόπουλος, αυτός, η συνείδηση, ο κλειδοκράτωρ, ο σφραγιδοφύλαξ του ΠΑΣΟΚ, εντελώς αντικειμενικά πάντα». Και μένουμε στις τρεις τελευταίες ιδιότητές του. Όπου αυτές τις ιδιότητες τις διεκδικεί και ο Χρήστος Πρωτόπαπας. Οπότε, ο κάθε κακεντρεχής θα μπορούσε να
σκεφτεί ότι υπήρξε ανταλλαγή… κλειδιών.
Πάντως, όπως μπορούμε να καταλάβουμε, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να στηρίξει τη Γεννηματά, όπως υπολογίζουν οι προεδρικοί του ΚΙΝΑΛ. Τουναντίον, ο
Λακόπουλος ξεκίνησε ύμνους για τον Μιχάλη Κατρίνη (βουλευτής Ηλείας),
για τον οποίο ανέφερε: «Αντίθετα δεν καταγράφεται η ενδιαφέρουσα παρουσία του Μιχάλη Κατρίνη, με πολιτική συγκρότηση, ιδεολογική διαύγεια και ποιοτικότερα προσωπικά στοιχεία από τους μετρηθέντες». Λογικά, το έκαψε το παλικάρι. Εκτός και εάν κατά την ΠΑΣΟΚική λογική, που ξέρει καλά ο Πρωτόπαπας, ισχύει το «κάψε όποιον βρεις μπροστά σου για να μη μας πάρει χαμπάρι ο κόσμος ότι μας υποστηρίζουν αυτοί με τους οποίους βριζόμαστε».

Π

σωπος του Κινήματος Αλλαγής έχει ενημερώσει για την απόφασή του τη Φώφη Γεννηματά, όπως και όλους τους βουλευτές.
Εξάλλου, με πιθανή ήττα της Φώφης
Γεννηματά θεωρείται βέβαιη η επανεργοποίηση του κ. Βενιζέλου. Επίσης, από όλες τις πτέρυγες της Βουλής τονίζεται πως
είναι τεράστια απώλεια η απουσία Βενιζέλου που επέβαλε η εμμονή της κας Γεννηματά και των συνεργατών του να αφήσουν
τον πρώην πρόεδρο εκτός Κοινοβουλίου.
Ήδη, σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, οι δύο βασικοί υποψήφιοι για
να διαδεχθούν τη Φώφη Γεννηματά σκέφτονται την επιστροφή στο όνομα ΠΑΣΟΚ.
Μάλιστα, συνεργάτες του κ. Λοβέρδου εκτιμούν πως εάν επανέλθει στον δημόσιο
διάλογο το όνομα ΠΑΣΟΚ, αυτόματα θα
τσιμπήσει στις δημοσκοπήσεις, καθώς
σχεδόν όλοι οι Έλληνες έχουν ψηφίσει έστω μία φορά στη ζωή τους ΠΑΣΟΚ. Επίσης, ακόμη και το καλαμπούρι που έχει
στηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι όλες οι αποφάσεις τής νυν και της πρώην κυβέρνησης κρίνονται με τις ημέρες
ΠΑΣΟΚ, δεν είναι μόνο η επιστροφή στις
παλιές καλές ημέρες της ανεμελιάς, αλλά
και το ότι το ΠΑΣΟΚ είναι «εμφυτευμένο»
στο μυαλό των πολιτών.
Ας μη λησμονούμε ότι ο Ανδρέας Λοβέρδος προ ενός μηνός στη Βουλή ήρθε
σε έντονη αντιπαράθεση με τον Χρήστο
Σταϊκούρα, υπερασπιζόμενος την τελευταία κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ –υπό τον Γιώργο
Παπανδρέου – κατηγορώντας ανοιχτά την
κυβέρνηση Καραμανλή για τη χρεοκοπία
της χώρας. Ο Ανδρέας Λοβέρδος γνωρίζει πολύ καλά το τι θα κληρονομήσει. Και
τις καλές αναμνήσεις από τη διακυβέρνηση της χώρας από το ΠΑΣΟΚ, αλλά και το
ανάθεμα από τα λάθη. Όπως επίσης και τα
χρέη. «Για όλα θα υπάρξουν απαντήσεις και
χρονοδιαγράμματα», μας μετέφερε συνεργάτης του πρώην υπουργού.

Ξαφνιάστηκαν και
αναζητούν αόρατους εχθρούς
Η δημοσιοποίηση της δημοσκόπησης της
Opinion Poll αιφνιδίασε ως φαίνεται την
ηγετική ομάδα, η οποία παρά το γεγονός
ότι ήταν ενήμερη για την υποψηφιότητα
Λοβέρδου, εν τούτοις δεν πίστευαν ότι θα
απειληθούν. Δείγμα τού ότι δεν έχουν μυρωδιά για το τι συμβαίνει στη βάση του
κόμματος. Προφανώς και δεν το οσμίζονταν, καθώς ο καθένας θέλει να φτιάξει το
δικό του βιλαέτι. Ας μην ξεχνάμε ότι για το
επικείμενο συνέδριο νεολαίας του ΚΙΝΑΛ
«σφάζονται» ακόμη και μεταξύ τους ο γραμματέας του κόμματος, Μανώλης Χριστοδουλάκης, και ο εκπρόσωπος Τύπου,
Παύλος Χρηστίδης.
Οπότε και η ανακοίνωση που εξέδωσε η
Χαριλάου Τρικούπη αυτό δείχνει. Τον αιφνιδιασμό. Διότι δεν μπορείς να θεωρείς ό-
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τι η δημοσκόπηση είναι πειραγμένη από
το Μαξίμου και να ισχυρίζεσαι πως «κύκλοι
πέριξ του Μαξίμου κρύβονται πίσω την επιχείρηση να καταστεί το ΚΙΝΑΛ δορυφόρος της
Νέας Δημοκρατίας», και ότι προσπαθούν «να
επιβάλλουν στο κόμμα ηγεσίες της προτιμήσεώς τους». Απλά οι… σοφοί της Χαριλάου
Τρικούπη πάνω στη φούρια τους ξέχασαν
πως στην ίδια μέτρηση τέθηκε το ερώτημα
και για θέμα ηγεσίας στον ΣΥΡΙΖΑ, με τον
Αλέξη Τσίπρα να λαμβάνει τεράστια ποσοστά έναντι του Ευκλείδη Τσακαλώτου
(68% έναντι 7%).
Η ηγετική ομάδα του ΚΙΝΑΛ, μεταξύ
των οποίων βρίσκονται οι Όθωνας και
Πρωτόπαπας (έχει βαρεθεί ο κόσμος να
τον βλέπει τόσα χρόνια βρίσκεται δίπλα
στους αρχηγούς), θεωρεί πως ο χρόνος
που εκδηλώνεται δημοσίως η επιχείρηση
υπονόμευσης της ηγεσία του ΚΙΝΑΛ είναι
μια περίοδος που η κυβέρνηση και προσωπικά ο πρωθυπουργός βρίσκονται αρκετά πιεσμένοι σε όλα τα επίπεδα. Οι ίδιες
πηγές της ηγετικής ομάδας του ΚΙΝΑΛ αφήνουν αιχμές κατά του Λοβέρδου (δίχως
να αναφέρουν το όνομά του) ότι πριμοδοτούνται από τα αποτελέσματα της μέτρησης, παρατηρώντας ότι όλως τυχαίως τα
στελέχη αυτά αμφισβητούν τη στρατηγική
αντιπαράθεσης με τη Νέα Δημοκρατία.
Προφανώς τις ομιλίες του Λοβέρδου και
τις κόντρες του με τους υπουργούς της κυβέρνησης Μητσοτάκη στη Βουλή δεν τις
παρακολουθούν οι άνθρωποι της Φώφης
Γεννηματά.
Ακόμη και η απάντηση που δόθηκε, έδειξε την ταραχή της Χαριλάου Τρικούπη.
Υποστήριξαν ότι «ο καθένας και οι προτεραιότητές του. Κάποιοι με μεθοδεύσεις και αμφιλεγόμενες δημοσκοπήσεις έχουν στόχο να πληγεί η παράταξη, να ανακοπεί η δημιουργική
πορεία της. Τους ενημερώνουμε ότι ματαιοπονούν. Δεν θα το επιτρέψουμε. Συνεχίζουμε αταλάντευτα την προσπάθειά μας για να μείνει
όρθια η κοινωνία και ζωντανή η οικονομία, μέσα στην πρωτόγνωρη δοκιμασία που ζούμε.
Κάθε πράγμα στον καιρό του». Φυσικά, στην
αρχική μορφή στην αντίδραση υπήρχε και
το «κάποιοι να καταλάβουν ότι το Κίνημα Αλλαγής δεν είναι Ποτάμι και δεν θα μας διαλύσουν. Έχουμε ειδικό ιστορικό και πολιτικό βάρος, ερχόμαστε από πολύ μακριά και θα πάμε
πολύ μακριά». Προφανώς αργότερα ρώτησαν τον γραμματέα Επικοινωνίας, Παναγιώτη Βλάχο, και τον γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Παναγιώτη Καρκατσούλη, που ήταν προβεβλημένα στελέχη
του Ποταμιού και απέσυραν αυτή την παράγραφο.
Διότι ο Σταύρος Θεοδωράκης στο Ποτάμι δεν αμφισβητήθηκε ως επικεφαλής.
Είναι χαρακτηριστικό ότι στο συνέδριο του
Ποταμιού τον Φεβρουάριο του 2016 για
να συλλέξει τις υπογραφές και να είναι υποψήφιος για την ηγεσία του Ποταμιού
(κόντρα στον Σταύρο) ο καθηγητής της
Οξφόρδης Παύλος Ελευθεριάδης συνέδραμαν και άνθρωποι που στο τέλος επέλεξαν τον Θεοδωράκη. Ο δε Χάρης Θεοχάρης, τότε βουλευτής Β΄ Αθηνών, που
είχε ξεκινήσει την γκρίνια, δεν τόλμησε
ούτε να κατεβάσει πλατφόρμα, ούτε να θέσει υποψηφιότητα. Τώρα στο ΚΙΝΑΛ η
διαφορά είναι ότι υπάρχει ευθεία αμφισβήτηση για την κα Γεννηματά από όλες
τις τάσεις του ΚΙΝΑΛ.

Νέα
απάντηση

ΓΡΑΦΕΙ Ο

Κίτσος
ο κοριός

Πιέσεις…

Νόμος είναι το δίκιο
του ΜΕΡΑρχη…

Οι κτηνίατροι της ΠΑΣΠ
(του ΠΑΣΟΚ, 1982)
σε θέσεις κλειδιά
Όποια πέτρα κι εάν σηκώσεις το ΠΑΣΟΚ θα βρεις, λένε στη Χαριλάου
Τρικούπη μετά τη γνωστοποίηση ότι ο διευθύνων σύμβουλος της
Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά ήταν γραμματέας της ΠΑΣΠ στην Κτηνιατρική σχολή του ΑΠΘ. Η
γνωστοποίηση έγινε με
έμμεσο τρόπο. Η πρώην
υπουργός και βουλευτής
του ΣΥΡΙΖΑ στην Καστοριά, Ολυμπία Τελιγιορίδου, ανήρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό
μία φωτογραφία του 1982
με τη λεζάντα «Ύψιστη τιμή
για την σχολή μας, την Κτηνιατρική Σχολή Θεσσαλονίκης, για τον συμφοιτητή μας Άλμπερτ Μπούρλα
CEO της Pfizer που ανακοίνωσε καλά νέα για το εμβόλιο covid19». Η κα
Τελιγιορίδου, που μεταγράφηκε στον ΣΥΡΙΖΑ από το ΠΑΣΟΚ, αποσιώπησε τα περί ΠΑΣΠ. Όμως κάποιος από τους διαδικτυακούς φίλους του, ο κτηνίατρος Απόστολος Μιχόπουλος, σχολίασε κάτω από
την ανάρτηση της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ: «Μάρτιος 1982. Φοιτητικές
εκλογές. Η ΠΑΣΠ σε φωτό». Απλά για όσους δεν ξέρουν, ο Μπουρλά είναι ο τρίτος από αριστερά στη φωτογραφία, ενώ αυτός που στηρίζεται
πάνω του είναι ο Ζαχαρίας Ραγκούσης, που σήμερα είναι πρόεδρος
και Γενικός Διευθυντής της Pfizer Hellas. «Το ΠΑΣΟΚ σε θέσεις κλειδιά», λένε στη Χαριλάου Τρικούπη.

Νέα διαδικτυακή εκδήλωση
για την Οικονομία ετοιμάζει
το Κίνημα Αλλαγής, αφενός
να θυμίσει τις
προτάσεις
του για το
Ταμείο Ανάκαμψης,
αφετέρου
να ασχοληθεί με ένα
θέμα που
καίει σχεδόν
όλους τους
πολίτες και δη
τους πιο αδύναμους, που πλήττονται ακόμα περισσότερο από
την καραντίνα. Εξάλλου όπως είπε και η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ
«πολλοί συμπολίτες μας που δεν έχουν τα προβλήματά τους λυμένα».
Και ως νέα απάντηση στον Κώστα
Σημίτη θα έλεγα εγώ.

Έχουν ενταθεί οι πιέσεις
από τον Γιώργο Πατούλη
να αφήσει την προεδρία
του Ιατρικού Συλλόγου
Αθηνών και να ασχοληθεί αποκλειστικά με την
περιφέρεια Αττικής. Προς
το παρόν, αντιστέκεται.
Πάντως, αρκετοί στην
κυβέρνηση ασπάζονται
αυτό που λένε συνάδελφοι του γιατροί, ότι «έχει
πολλά καρπούζια κάτω από τη μασχάλη».

Δεν τους ελέγχει…
Στο Μαξίμου
προβληματίστηκαν όπως
έμαθα από μία ρήση του
αρχιεπίσκοπου
Ιερώνυμου κατά τη
συνάντηση που είχε με
τον πρωθυπουργό. Ο κ.
Ιερώνυμος είπε στον
Κυριάκο Μητσοτάκη ότι
πολλές φορές ο ίδιος
συμφωνεί με την
κυβέρνηση, αλλά αυτό
δεν σημαίνει ότι μπορεί
να ελέγξει και τους
μητροπολίτες.

Άμεση απάντηση στον…
αγαπημένο τους Παππά
Ο Νίκος Φίλης δεν είναι ο μόνος στον ΣΥΡΙΖΑ που θεωρεί ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης πρέπει να επιστρέψει στη «μήτρα» της Αριστεράς, ήτοι στα
κινήματα. Όμως, υπάρχουν και άλλα προβεβλημένα
στελέχη της Κουμουνδούρου που θεωρούν ότι δεν φτάνει αυτό. «Είμαστε ένα κόμμα, κορμός της προοδευτικής αριστερής παράταξης της χώρας, ένα κόμμα διακυβέρνησης
και κινημάτων. Τα κινήματα από τη φύση τους έχουν συγκεκριμένους στόχους. Εμείς αγωνιζόμαστε για να γίνουν τα κινήματα αυτά, οι συνιστώσες δυνάμεις της πολιτικής και κοινωνικής αλλαγής. Και η πολιτική και κοινωνική αλλαγή δεν
έρχεται χωρίς τη νίκη στις εκλογές και τη διακυβέρνηση».
Αυτές οι… βαθυστόχαστες εκτιμήσεις είναι του Νίκου
Παππά, ο οποίος έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα στους «53»
ότι καλά τα κινήματα, αλλά... δεν φτάνουν για ένα κόμμα
εξουσίας. Βέβαια, αυτή η εκτίμηση Παππά δεν έμεινε ασχολίαστη από τον Νίκο Φίλη και μέσω του ΣΥΡΙΖΑϊκού τηλεοπτικού σταθμού Kontra υπογράμμισε με νόημα ότι «απαραίτητη προϋπόθεση για τη νίκη στις εκλογές είναι η επανασύνδεση του ΣΥΡΙΖΑ με τα κινήματα». Είπαμε… αγαπούν πολλοί τον Παππά στον ΣΥΡΙΖΑ.
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Άλλαξαν σχέδια στο ΚΙΝΑΛ
λόγω Πολάκη
Στο ΚΙΝΑΛ εξακολουθούν ακόμη και σήμερα να δηλώνουν πως τα μισά κρεβάτια της εντατικής στο «Σωτηρία» από αυτά που δώρισε η Βουλή δεν λειτουργούν λόγω των ελλείψεων σε προσωπικό. Μάλιστα, το είπε η κα Γεννηματά κατάτην συζήτηση των αρχηγών στη
Βουλή για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, και στη Χαριλάου Τρικούπη σκόπευαν να κάνουν επερώτηση στη Βουλή. Όμως το σώου του Πολάκη έξω από την εντατική τούς χάλασε τα σχέδια. Κι όπως εξηγούν, «ημέρα με την ημέρα ο ΣΥΡΙΖΑ αποδεικνύεται ο καλύτερος χορηγός του Μητσοτάκη. Ο Πολάκης έδωσε την ευκαιρία στη Ν.Δ. να συσκοτίζει τις ευθύνες της για
την απαράδεκτη καθυστέρηση στη στελέχωση και λειτουργία όλων των ΜΕΘ, που δώρισε η Βουλή».
Οι πληροφορίες που έχουν στη Χαριλάου Τρικούπη είναι ότι τα άλλα 25 κρεβάτια στη
ΜΕΘ του «Σωτηρία» θα λειτουργήσουν με αποσπάσεις από άλλα δημόσια νοσοκομεία.

«Εξοφλεί κάποια χρωστούμενα»
Τα ρέστα του δίνει σε
καθημερινή βάση κατά της κυβέρνησης με
αναρτήσεις του στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ευάγγελος Αντώναρος. Προ
ολίγων ημερών «αποθέωσε» για μία ακόμη
φορά τον Αλέξη Τσίπρα: «Μαθαίνω από
πολύ έγκυρη πηγή ότι
ο Αλέξης Τσίπρας ενημερώνεται για την
πανδημία και τον κορωνοϊό μιλώντας και
παίρνοντας σημειώματα από πολλούς επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων. Και ζητεί τη γνώμη διακεκριμένων Ελλήνων ειδικών, εδώ και στο εξωτερικό, των οποίων τις απόψεις ούτε θέλει να ακούσει ο Κυριάκος
Μητσοτάκης γιατί δεν συμπίπτουν με τις δικές του. Αλλά αυτό είναι το μυστικό όσων έχουν συμβούλους και παίρνουν συμβουλές. Να ακούνε τους “αντίθετους” κι όχι τους
πρόθυμους νενέκους». Εντυπωσιάστηκα από τη σκληρή ανάρτηση και ρώτησα κάποιους προχωρημένους φίλους μου στην Κουμουνδούρου τι συμβαίνει. Μήπως να
περιμένουμε τον Ευάγγελο να γίνεται και μέλος του ΣΥΡΙΖΑ; «Έχει κάποια χρωστούμενα και τα εξοφλεί», μου απάντησαν.

Το μήνυμα του Τσιόδρα στην Πρόεδρο
Ένα αισιόδοξο μήνυμα έδωσε στην Κατερίνα Σακελλαροπούλου ο Σωτήρης
Τσιόδρας. Ο εξαίρετος επιστήμονας είπε στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι εάν τηρήσουμε σχολαστικά τα μέτρα, δεν θα είναι όλα μαύρα, αλλά θα υπάρξει
βελτίωση. Θα είναι, όπως είπε, καλύτερη η κατάσταση. Όσον αφορά τις τηλεοπτικές παρουσίες του, ο καθηγητής θα εμφανιστεί όποτε παραστεί μεγάλη ανάγκη. Ωστόσο, μαθαίνω πως είναι σφόδρα ενοχλημένος από το γεγονός ότι ορισμένα κόμματα τον «εργαλειοποίησαν», του έκαναν όχι και τόσο καλόπιστη κριτική, επεχείρησαν να τον εμπλέξουν σε κομματικά παιχνίδια. Ο ΣΥΡΙΖΑ μάλιστα τον έχει εμφανίσει στο κομματικό αντιπολιτευτικό σποτ του, ενώ ο ίδιος, όπως οι πάντες γνωρίζουν, ασχολείται μόνον με το επιστημονικό του έργο.

Ξέχασαν να πουν
στη Λινού ότι θα την
προτείνουν για υπουργό

Πολλοί αναρωτήθηκαν για ποιον λόγο επιμένει ο Αλέξης Τσίπρας με την καθηγήτρια Επιδημιολογίας
της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθηνά Λινού, από τη στιγμή που τον άδειασε με εύσχημο τρόπο. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Όταν ξεκίνησε η υλοποίηση του αφηγήματος του
ΣΥΡΙΖΑ για υπηρεσιακό υπουργό Υγείας, ο Νίκος
Βούτσης ανέλαβε την προσέγγιση με την καθηγήτρια και για το εάν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το
όνομά της σε μία ομιλία του Τσίπρα στη Βουλή. Η ίδια το αποδέχθηκε και έμεινε έκπληκτη όταν άκουσε
τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να απαξιώνει τον Βασίλη
Κικίλια και να την προτείνει ως υπουργό κοινής αποδοχής, καθώς αυτό είχε ξεχάσει να της το πει ο
πρώην πρόεδρος της Βουλής. Φυσικά, η καθηγήτρια
που είχε μαθητή της τον υπουργό Υγείας φρόντισε
να τον στηρίξει και παράλληλα να αδειάσει τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης: «Ο κ. Κικίλιας πρέπει να υπήρξε μαθητής μου. Την περίοδο που
ήταν φοιτητής προφανώς παρακολούθησε και μαθήματά μου. Γιατί να έχω αντίρρηση;» Όλοι πλέον στον
ΣΥΡΙΖΑ κατάλαβαν ότι έκαναν γκέλα και γι’ αυτό
προτιμήθηκε να υπάρξει μία συνάντηση του κ. Τσίπρα με την κα Λινού για να ζητηθεί συγγνώμη, αλλά
και να γίνει μία προσπάθεια να πειστεί η καθηγήτρια
να συμπορευθεί με την Κουμουνδούρου. Να θυμίσουμε ότι η κα Λινού ήταν υποψήφια βουλευτής στη
Β΄ Αθήνας με το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του Οκτωβρίου του 2009 και επί κυβέρνησης Γιώργου Παπανδρέου διορίστηκε ως ειδικός γραμματέας Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.

ΓΡΑΦΕΙ Ο

Κίτσος ο κοριός

••••••

Όχι διά ζώσης

Συνεργάτες του πρωθυπουργού ήδη διεμήνυσαν σε όλους τους υπουργούς ότι δεν είναι ευπρόσδεκτοι στο Μαξίμου και πως αν θέλουν κάτι από τον κ.
Μητσοτάκη, τότε η πόρτα του θα είναι ανοιχτή μόνο μέσω... τηλεδιάσκεψης.
Άλλωστε, μέσα σε λίγες ημέρες, έχουν μπει σε καραντίνα τρεις υπουργοί της
κυβέρνησης. Ο λόγος για τον υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Δένδια, τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Παναγιωτόπουλο, αλλά και τον υπουργό Εσωτερικών, Τάκη Θεοδωρικάκο. Όλοι είχαν συνεργάτες που νόσησαν από
κορωνοϊό. Και στο Μαξίμου προσέχουν για να έχουν.

Στο Βέλγιο
με αποστολή
ο Ιωαννίδης

Νάντια για Λακόπουλο:
«Άθλια, προβοκατόρικα και
χυδαίο ψέμα τα σχόλιά του»
Οργισμένη υπήρξε η αντίδραση της Νάντιας Γιαννακοπούλου σε
δημοσίευμα της ιστοσελίδας του Γιώργου Λακόπουλου, που την
παρουσίαζε ως μετεγγραφή για τη Ν.Δ.
μέχρι την άνοιξη, ακολουθώντας πάντως παλιότερες αντίστοιχες προβλέψεις, που έπεσαν στο κενό. «Αυτή η αθλιότητα σε βάρος μου θα πρέπει να τελειώνει», σημείωσε σε επιστολή της
προς τον συντάκτη του άρθρου η βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής, διαβεβαιώνοντας ότι «ήμουν, είμαι και θα είμαι ΠΑΣΟΚ και παλεύω δραστήρια και
με πάθος για να καταστεί το Κίνημα Αλλαγής η μεγάλη δύναμη της Μεταρρύθμισης, της Προόδου και της Σοσιαλδημοκρατίας στην πατρίδα μας, κόντρα σε συντηρητικές επιλογές και τον λαϊκισμό, που
προκάλεσε τόση ζημιά στη χώρα. Κάθε
άλλο σχόλιο συνιστά προβοκάτσια και ωμή διαστρέβλωση της πραγματικότητας, ωμό και χυδαίο ψέμα», σημειώνει
μεταξύ πολλών άλλων η ίδια, ζητώντας από τον συντάκτη να ανακαλέσει, δημοσιοποιώντας και την επιστολή της. Διαφορετικά, επιφυλάσσεται να υπερασπιστεί με κάθε νόμιμο τρόπο την πορεία, την ιστορία, τους αγώνες της, κόντρα στην κατασυκοφάντησή της, όπως χαρακτηριστικά λέει, υπονοώντας ότι υπάρχουν και τα Δικαστήρια…

Ευρωπαϊκή διάσταση αποκτά η Οικονομική και
Κοινωνική Επιτροπή, καθώς ορίστηκε εκπρόσωπός της στις Βρυξέλλες.
Συγκεκριμένα, ο Σάκης
Ιωαννίδης, πρώην Πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ και
υποψήφιος Βουλευτής
της Ν.Δ. στον Βόρειο Τομέα της Β΄ Αθηνών θα μετακομίσει στην πρωτεύουσα του Βελγίου, καθώς
ορίστηκε εκπρόσωπος της
Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Η εισήγηση
έγινε από το Οικονομικό
Επιμελητήριο της Ελλάδας και η επιλογή από το
υπουργείο Οικονομικών
μετά την έγκριση του Μαξίμου. Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή είναι όργανο της
ΕΕ, το οποίο γνωμοδοτεί,
συμβουλεύει και προτείνει πάνω σε θέματα οικονομικά και κοινωνικά για
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
το Συμβούλιο της ΕΕ και
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στα όργανα λήψης αποφάσεων της
ΕΕ και τους πολίτες της.
Ειδικά λόγω της οικονομικής ύφεσης εξαιτίας της
πανδημίας του COVID-19
και της κατανομής των
πόρων από το ταμείο ανάκαμψης στις Χώρες της
ΕΕ, ο ρόλος της Επιτροπής
είναι κομβικός.

Έστω και αργά
το πήραν χαμπάρι,
αλλά ξέχασαν την ΕΡΤ
Τελικά, στη Χαριλάου Τρικούπη με διαβάζουν.
Εδώ και πόσο καιρό τούς γράφω ότι τους έχουν
κόψει από τα ΜΜΕ και δεν κάνουν τίποτα…
Τελικά, έστω και καθυστερημένα το πήραν χαμπάρι και έκαναν κι έναν υπολογισμό που είναι
στην κυριολεξία δραματικός για το ΚΙΝΑΛ.
Τους έχει ξεχάσει μέχρι και ο Θεός. Κι όπως
λένε τώρα στη Χαριλάου Τρικούπη, «τα στοιχεία
αποτυπώνουν αυτό που αισθανόμαστε όλοι: ότι η ενημέρωση έχει μετατραπεί σε show για έναν, ότι η
φωνή μας φιμώνεται και η παρουσία μας υποβαθμίζεται διαρκώς». Όπως μαθαίνω, Παύλος Χρηστίδης, Φίλιππος Φιλιππακόπουλος, Νίκος Βοσδογάνης, Παναγιώτης Βλάχος και
Σπύρος Καρανικόλας έχουν επιδοθεί σε ένα
ράλι επαφών με τους υπευθύνους των τηλεοπτικών εκπομπών, προκειμένου να βρεθεί μία
λύση και τα πάνελ να πάψουν να είναι δικομματικά. Αν, πάντως, η λύση αυτή δεν βρεθεί,
αφήνουν να εννοηθεί ότι θα ακολουθήσει…
πυρ ομαδόν κατά των ΜΜΕ που έχουν κόψει
τους εκπροσώπους του Κινήματος Αλλαγής από το πρόγραμμά τους. Να προσθέσω εγώ ότι
από τη μελέτη απουσιάζει η ΕΡΤ. Μέγα λάθος,
διότι κι εκεί τα ποσοστά δεν είναι καλύτερα.
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Έτοιμα τα ισραηλινά drones Heron
για εγκατάσταση στη Σκύρο
Άρχισε, με πληροφορούν, η προετοιμασία για την εγκατάσταση των πρώτων drones Heron
στην καρδιά του Αιγαίου, στη Σκύρο. Μαζί με τα drones αναμένονται και οι Ισραηλινοί τεχνικοί
που θα τα εγκαταστήσουν, αλλά και που θα εκπαιδεύσουν τους Έλληνες χειριστές. Η χώρα
μας έχει ενοικιάσει με το σύστημα leasing τα drones από το Ισραήλ, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τη φύλαξη των συνόρων μας. Η ενοικίασή τους έγινε για τρία χρόνια και μετά το πέρας των τριών ετών υπάρχει και οψιόν αγοράς τους. Με πληροφόρησαν επίσης ότι κατασκευάζονται με εποπτεία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας και ελληνικά drones από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για επιχειρήσεις επιτήρησης. Τα drones Heron έχουν τη δυνατότητα εκτέλεσης αποστολών σε απόσταση άνω των 1.000 χιλιομέτρων από τη βάση τους. Στην ουσία θα
μπορούν να καλύπτουν ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο (θαλάσσιο και χερσαίο). Διαθέτουν ραντάρ θαλάσσιας επιτήρησης, αισθητήρες νύχτας και σύστημα ηλεκτρονικής νοημοσύνης.

Άδειασε τον Πέτσα ο Πιερρακάκης
Προ ημερών ο Κυριάκος Πιερρακάκης, υπουργός Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, άδειασε τον κυβερνητικό
εκπρόσωπο Στέλιο Πέτσα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν υπάρχει
καμία πρόθεση για
«κόφτη» στα μηνύματα
μέσω κινητού τηλεφώνου που αποστέλλονται στο 13033. Δεν ήταν λίγοι εντός της κυβέρνησης που έκαναν
λόγο για τολμηρή επιλογή. Κι αυτό διότι λόγω της πολιτικής καταγωγής του από το ΠΑΣΟΚ έχει αρκετούς εχθρούς ακόμη κι εντός
της κυβέρνησης. Όμως
ο Πιερρακάκης κάνει λόγο ότι εάν «φακελώνουμε τους κωδικούς που αποστέλλουν
οι πολίτες κι εν συνεχεία επιβάλλουμε κόφτη έχουν να κάνουν με παράβαση δικαιωμάτων». Και ξέρει ότι θα τα ακούσει και από τον μέντορά του που τον έβαλε στην κεντρική πολιτική σκηνή, τον Ευάγγελο Βενιζέλο.

Η βελόνα του Τζανακό
για τη χούντα
Κόλλησε η βελόνα του Τζανακόπουλου. Προφανώς
τη λέξη χούντα τη χρησιμοποιεί κάθε τρεις και λίγο. Ίσως επειδή λόγω ηλικίας δεν την έχει γνωρίσει. Έτσι
κατά τη λογική Τζανακόπουλου «μετά τη χούντα των
Σαμαροβενιζέλων, τη χούντα του Παπαδήμου, ήρθε και η
χούντα του Κυριάκου». Κι όπως λένε οι παλιοί αριστεροί, «μία χούντα έστω και φανταστική δίνει ζωή και νόημα
ύπαρξης σε οπισθοδρομικές πολιτικές αντιλήψεις».

Η ομάδα υποστήριξης
της Άννας, η απροθυμία του ΓΑΠ
και η παρέμβαση Κυριάκου
Παρά το γεγονός ότι η οικουμένη βρίσκεται σε κατάσταση
έκτακτης ανάγκης λόγω της
πανδημίας του covid-19, η Άννα Διαμαντοπούλου έχει στοχοπροσηλωθεί στο πώς θα καταφέρει να εκλεγεί τον Μάρτιο
του 2021 στη θέση του γενικού
γραμματέας του ΟΟΣΑ και να
διαδεχθεί τον Άνχελ Γκουρία.
Ήδη έχει ετοιμαστεί ομάδα εκστρατείας από δέκα περίπου άτομα που έχουν ως βάση τα
γραφεία του «Δικτύου» στην
Αθανασίου Διάκου και βρίσκονται σε συνεχή συνεννόηση,
τόσο με το υπουργείο Εξωτερικών, όσο και με το Μέγαρο
Μαξίμου. Επικεφαλής της ομάδας είναι ο πρέσβης
Δημήτρης Αζεμόπουλος, ενώ κεντρικό ρόλο παίζουν
επίσης το δεξί χέρι της Διαμαντοπούλου, Αθηνά Πανούτσου, και ο μόνιμος Έλληνας αντιπρόσωπος
στον ΟΟΣΑ, Γιώργος Πρεβελάκης. Από την πλευρά
του Μαξίμου, οι δύο συνεργάτες του Μητσοτάκη
που έχουν αναλάβει να συμβάλουν στην προσπάθεια είναι ο Γρηγόρης Δελαβέκουρας, αναπληρωτής διευθυντής του διπλωματικού γραφείου του
Πρωθυπουργού, και ο Θανάσης Μπακόλας, ο επί
σειρά ετών σύμβουλός του για θέματα ευρωπαϊκών
και αμερικανικών υποθέσεων. Στις επαφές γνωριμίας που έγιναν με τους 36 πρεσβευτές των κρατώνμελών του ΟΟΣΑ στην Ελλάδα βοηθούν ο υφυπουργός Εξωτερικών Κώστας Φραγκογιάννης και
ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Παναγιώτης Πικραμμένος. Μέχρι τις επίσημες ακροάσεις του Δεκεμβρίου αναμένονται και οι παρεμβάσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους αρχηγούς κρατών. Όπως
μαθαίνω, αυτό που στενοχώρησε τη Διαμαντοπούλου ήταν ότι ο Γιώργος Παπανδρέου, πέραν της αστικής του ευγένειας όταν του ζητήθηκε η αρωγή,
δεν έδειξε πολύ πρόθυμος. Βλέπετε, δεν ξεχνά ότι η
Άννα τον άδειασε τον Νοέμβριο του 2011. Τώρα εάν
πειστεί από ένα πιθανό τηλεφώνημα του Κυριάκου
Μητσοτάκη είναι άλλη υπόθεση. Απλά να θυμίσουμε
ότι ο ΓΑΠ εξακολουθεί να είναι πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς.
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Στο περασμένο φύλλο της «Α»
δημοσίευσε ένα μεστό αλλά άκρως αποκαλυπτικό ρεπορτάζ
για τον υπόγειο πόλεμο που έχει
κηρυχθεί στον κλάδο της ανακύκλωσης. Όπως εξηγούσαμε οι «εχθροπραξίες» ανάμεσα στα αντίπαλα στρατόπεδα έχουν την αφετηρία τους κατά κύριο λόγο
στη μη έγκριση κάποιων από τις
προβλεπόμενες άδειες του κύκλου ανακύκλωσης, στα οποία εμπλέκονται το υπουργείο Περιβάλλοντος, αλλά και το εποπτεύων του δήμους υπουργείο Εσωτερικών.

Η

τελευταία εξέλιξη σχετική με
το θέμα είναι το «φρέσκο»
σχέδιο νόμου που έβγαλε
στη διαβούλευση ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, με το οποίο
επιδιώκεται να μπει τάξη σε ένα τοπίο… αταξίας και να καλύψει αστοχίες τεσσάρων
δεκαετιών.
Το επίμαχο νομοσχέδιο κατατέθηκε σε
δημόσια διαβούλευση την Πέμπτη και
σύμφωνα με τον προγραμματισμό αυτή θα
ολοκληρωθεί την 4η Δεκεμβρίου. στην ταμπακιέρα, τώρα, το νομοσχέδιο μεταξύ άλλων προχωρά σε σημαντικές αλλαγές, καθώς πλέον τα απόβλητα των συσκευασιών
θα συλλέγονται χωριστά. Κι εννοούμε το
πλαστικό, το γυαλί, τα μέταλλα και το χαρτί.
Δίνεται η δυνατότητα στους δήμους να χρεώνουν χαμηλότερα δημοτικά τέλη για όσους παράγουν λιγότερα απόβλητα ή/και
ανακυκλώνουν περισσότερο (εισάγεται,
δηλαδή, η ευρωπαϊκή αρχή “πληρώνω όσο πετάω”).
Επίσης εκσυγχρονίζεται το τέλος ταφής
για τους δήμους που “θάβουν” απόβλητα.
Επεκτείνεται και καθίσταται εφαρμόσιμο
για τα απόβλητα. Αντιθέτως οι δήμοι που
δεν “θάβουν” απόβλητα θα αποζημιώνονται. Μεταφέρονται τα πρόστιμα που επιβάλλονται από την ΕΕ στους δήμους και τις
επιχειρήσεις που τα προκαλούν, απαλλάσσοντας από το σχετικό βάρος τους φορολογούμενους.

Τα αλλάζει όλα ο Χατζηδάκης
Αποφασισμένος να μην κάνει βήμα πίσω
είναι ο υπουργός Περιβάλλοντος κι Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος σε
δήλωση του επεσήμανε ότι με το νέο νομοσχέδιο αλλάζουν όλα στις διαδικασίες
ανακύκλωσης. Κι όπως τόνισε: “ Είναι ένα νομοσχέδιο-τομή με το οποίο προσπαθούμε να καλύψουμε το χαμένο έδαφος
δεκαετιών στη διαχείριση αποβλήτων.
Προς αυτή την κατεύθυνση δίνουμε τη δυνατότητα ανταμοιβής στους πολίτες που
διαχειρίζονται τα απόβλητά τους με τρόπο
φιλικό προς το περιβάλλον. Ενώ παράλληλα φροντίζουμε ώστε δήμοι και επιχειρήσεις να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους,
για να πάψει επιτέλους η Ελλάδα να είναι
ουραγός στον συγκεκριμένο τομέα και να
μπει οριστικό τέλος στις εικόνες ντροπής. Στόχος μας είναι η ανακύκλωση να γίνει μέρος της καθημερινότητας όλων των
Ελλήνων, όπως γίνεται στις περισσότερες
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• Νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας επιδιώκει να βάλει τάξη σε ένα θολό τοπίο
και να καλύψει αστοχίες 40 χρόνων

Λύνεται
ο Γόρδιος δεσμός
της ανακύκλωσης
χώρες της Ευρώπης. Περιμένουμε με ενδιαφέρον τα σχόλια και τις παρατηρήσεις
πολιτών και φορέων”.

φαρμογή του «Πληρώνω όσο Πετάω» αλλά και η μείωση των κάδων στον δρόμο.

«Πληρώνω όσο πετάω» ή
«κερδίζω όσο διαχωρίζω»:

Οι βασικοί πυλώνες
του νομοσχεδίου
Τα βασικά σημεία του νομοσχεδίου για την
ανακύκλωση είναι τα ακόλουθα.
• Χωριστή συλλογή αποβλήτων συσκευασίας
1] Έως τον Ιανουάριο του 2022 υποχρεώνονται να οργανώνουν τη χωριστή
συλλογή των αποβλήτων συσκευασίας σε
4 ρεύματα (πλαστικό, χαρτί, μέταλλο, γυαλί):
• Κινηματογράφοι, θέατρα, συναυλιακοί
χώροι
• Αθλητικές εγκαταστάσεις
• Εμπορικά και Συνεδριακά κέντρα
• Ξενοδοχεία
• Εγκαταστάσεις εκπαίδευσης
• Νοσοκομεία / κλινικές
• Λιμάνια, κεντρικοί σιδηροδρομικοί
σταθμοί, πλοία
• Τράπεζες
• Καταστήματα εστίασης
2] Οι Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης
υποχρεούνται να οργανώνουν τη χωριστή
συλλογή των αποβλήτων συσκευασίας σε
διακριτά ρεύματα εντός των κτιρίων τους
ή άλλων χώρων και εγκαταστάσεων για τα
οποία φέρουν την ευθύνη λειτουργίας.
3] Επιπλέον, θεσπίζεται η υποχρέωση
των Δήμων να εφαρμόσουν το προαναφερόμενο το μέτρο σε:
• αθλητικές εγκαταστάσεις
• παιδικές χαρές
• βρεφονηπιακούς σταθμούς
• άλλες δημοτικές εγκαταστάσεις συνάθροισης κοινού
4] Με σκοπό την ενίσχυση της διαλογής των αποβλήτων συσκευασιών, τα μεγάλα ξενοδοχεία άνω των 200 κλινών διασφαλίζουν έως τον Ιανουάριο του 20222
τη χωριστή συλλογή συσκευασιών, τουλάχιστον για τις πλαστικές, σε κάθε δωμάτιο.
5] Από τον Σεπτέμβριο του 2021, όλα

Τίθενται οι βάσεις για τη εφαρμογή του συστήματος «πληρώνω όσο πετάω» ή «κερδίζω όσο διαχωρίζω». Θεσπίζεται ουσιαστικά
το πλαίσιο με το οποίο οι Δήμοι θαμπορούν να διαμορφώνουν τα δημοτικά τους
τέλη, ανάλογα με πόσα απόβλητα παράγει
ο κάθε δημότης, αλλά και ανάλογα με πόσα
από αυτά ανακυκλώνει -και όχι βάσει των
τετραγωνικών του ακινήτου του όπως ίσχυε μέχρι σήμερα.

Το τέλος ταφής εκσυγχρονίζεται

τα σχολεία θα πρέπει να διαθέτουν κάδους
για τη χωριστή συλλογή:
α. Χαρτιού
β. συσκευασιών
γ. αποβλήτων τροφίμων
6] Καθιερώνεται η χωριστή συλλογή
των επικίνδυνων αποβλήτων στα νοικοκυριά, από είδη καθημερινής χρήσης, όπως τα προϊόντα καθαρισμού (χλωρίνες
κλπ.), τα βερνίκια, τα χρώματα κλπ. Οι Δήμοι έως την 31 Δεκεμβρίου 2023 υποχρεούνται να οργανώνουν τη χωριστή συλλογή των αποβλήτων αυτών, είτε στα πράσινα σημεία τους είτε σε οποιονδήποτε άλλο
αδειοδοτημένο χώρο, που υποδεικνύει ο
οικείος ΦοΔΣΑ.
7] Σε όλες τις νέες οικοδομές, με την έναρξη ισχύος του νόμου, θεσπίζεται η απευθείας υποχρέωση 4 χωριστών ρευμάτων συλλογής αστικών αποβλήτων (μέταλλο, χαρτί, πλαστικό, γυαλί). Σε κάθε νέο
κτίριο θα πρέπει να εξασφαλίζεται ο κατάλληλος χώρος για τη συλλογή 4 ρευμάτων αποβλήτων (πχ σε ισόγεια, αυλές, πιλοτές, εύκολα προσβάσιμα υπόγεια). Έτσι,
θα διευκολύνεται η χωριστή συλλογή, η ε-

Από την 01.01.2021 εκσυγχρονίζεται, επεκτείνεται και καθίσταται εφαρμόσιμο το
τέλος ταφής για όλα τα απόβλητα που οδηγούνται σε ταφή, με ποσό 15€ ανά τόνο,
κλιμακούμενο ετησίως κατά 5€ και έως τα
35€, το 2025.
Ειδικότερα:
Εκσυγχρονίζεται, παρέχοντας συγκεκριμένα κίνητρα σε Δήμους που τα πάνε
καλά στην ανακύκλωση! Συγκεκριμένα, το
τέλος ταφής θα καταβάλλεται στο Πράσινο
Ταμείο προκειμένου να διατίθεται:
• κατά 50% σε Δήμους με σκοπό να ενισχύσουν την πρόληψη, τη χωριστή συλλογή και τελικώς την ανακύκλωση
• κατά 40% στους Δήμους ως ανταμοιβή
για τις υψηλές επιδόσεις χωριστής συλλογής – ανακύκλωσης
• κατά 10% για τη χρηματοδότηση έρευνας και τεχνολογίας στον τομέα της ανακύκλωσης και ευρύτερα της σύγχρονης διαχείρισης των αποβλήτων
Επεκτείνεται σε όλα τα ρεύματα αποβλήτων, δηλαδή στα υπολείμματα από τις
μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων, βιοαποβλήτων και κέντρων διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών (ΜΕΑ, ΜΕΒΑ,
ΚΔΑΥ), στα βιοαπόβλητα, στα βιομηχανικά, στα επικίνδυνα κ.α. Ενισχύουμε έτσι
το αντικίνητρο στην ταφή αποβλήτων, με
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σκοπό να επιτύχουμε τον στόχο για χαμηλότερο από 10% ποσοστό ταφής το 2030.
Εισάγονται κυρώσεις για την ορθή εφαρμογή του! Συγκεκριμένα, καθορίζονται
οι ευθύνες των οργάνων και μελών διοίκησης των φορέων λειτουργίας για τη μη
καταβολή του τέλους, ενώ η εξόφλησή του
αποτελεί προϋπόθεση για την αξιολόγηση
προτάσεων των ΦοΔΣΑ, που αφορούν την
υλοποίηση προγραμμάτων μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων στον τομέα διαχείρισης αποβλήτων.

Η ΑΠΟΨΗ

ουργία αποβλήτων. Για τον σκοπό αυτό:
• Δημιουργούνται Κέντρα Δημιουργικής
Επαναχρησιμοποίησης Υλικών (ΚΔΕΥ)
στους Δήμους. Ειδικότερα, οι Δήμοι άνω
των 20 χιλιάδων κατοίκων υποχρεούνται
να αναπτύξουν και να λειτουργούν τουλάχιστον ένα Κέντρο Δημιουργικής Επαναχρησιμοποίησης Υλικών (ΚΔΕΥ). Πρόκειται ουσιαστικά για οργανωμένους χώρους,
στους οποίους οι πολίτες θα μπορούν να
αποθέτουν μεταχειρισμένα αντικείμενα κάθε είδους, όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού, παιχνίδια, έπιπλα, ποδήλατα, βιβλία και κλωστοϋφαντουργικά είδη.
Τα προϊόντα αυτά, μετά από ταξινόμηση,
επιδιόρθωση και αποθήκευση, θα μπορούν να προσφέρονται σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.
• Θεσπίζεται στόχος επαναχρησιμοποίησης στα μπουκάλια. Ειδικότερα, έως την
31.12.2030, το 30% των ποτών που διατίθενται στην αγορά θα προέρχεται από συσκευασίες που θα έχουν επαναχρησιμοποιηθεί.
• Θεσπίζονται μέτρα για τους πολίτες, οι οποίοι θα μπορούν να εξυπηρετούνται σε
δικά τους επαναχρησιμοποιούμενα σκεύη
φαγητού και ποτού και μάλιστα με έκπτωση.
Ειδικότερα, από τον Ιανουάριο του
2022, οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου και εστίασης υποχρεούνται:
• Να εξυπηρετούν τον καταναλωτή που
φέρνει δική του επαναχρησιμοποιούμενη
συσκευασία
• Να κάνουν έκπτωση όταν πωλούν προϊόντα σε επαναχρησιμοποιήσιμη συσκευασία του καταναλωτή
• Να ενημερώνουν με οποιονδήποτε τρόπο τους καταναλωτές γι΄αυτήν την έκπτωση

Τα πρόστιμα της ΕΕ
Από τον Ιούλιο του 2022 ξεκινά η μετακύλιση προστίμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
-που επιβάλλονται κάθε χρόνο στη χώρα
μας- στους ΟΤΑ και τις επιχειρήσεις που
δεν συμμορφώνονται με τις Ευρωπαϊκές
Οδηγίες για τη διαχείριση των στερεών ή
υγρών αποβλήτων. Τίθεται τέλος στην ανομία και το καθεστώς να πληρώνουν οι
φορολογούμενοι πολίτες για τις παράνομες πρακτικές ορισμένων αναφορικά με:
• Την ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων σε χωματερές
• Την ελλιπή διαχείριση των υγρών αποβλήτων (λυμάτων)
• Τη μη διαχείριση των ιστορικά αποθηκευμένων αποβλήτων

Σύστημα επιστροφής χρημάτων
για τις φιάλες αλουμινίου:
Θεσπίζεται από τον Ιανουάριο του 2023, σύστημα επιστροφής χρημάτων στον πολίτη,
για τις φιάλες αλουμινίου. Αντίστοιχα με ό,τι
θεσπίσθηκε με τα πλαστικά μπουκάλια, οι
πολίτες που θα επιστρέφουν στα σημεία πώλησης τα αλουμινένια μπουκάλια τους, θα
ανταμείβονται για τη συμμετοχή τους στην
ανακύκλωση. Το μέτρο αυτό ήδη εφαρμόζεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ισπανία, η Νορβηγία, η Σουηδία κλπ.

Προάγεται η επαναχρησιμοποίηση
Προάγεται η επαναχρησιμοποίηση,ως ένα
από τα βασικά μέτρα πρόληψης στη δημι-

Ελάχιστο ανακυκλωμένο
περιεχόμενο 30%
στις πλαστικές σακούλες:
Θεσπίζεται από τον Ιανουάριο του 2025 υποχρέωση για ελάχιστο ανακυκλωμένο περιεχόμενο 30% στις πλαστικές σακούλες

μεταφοράς. Σε συνέχεια του περιβαλλοντικού νόμου 4685/2020, με τον οποίοθεσπίστηκε ενιαίο τέλος στις σακούλες, προκειμένου να μην υπάρχουν «παραθυράκια»
με το πάχος τους,θεσπίζεται ελάχιστο ανακυκλωμένο περιεχόμενο σε ποσοστό 30%,
για όλες τις πλαστικές σακούλες μεταφοράς, με στόχο να γίνουν πιο οικολογικές,
αλλά και να ενισχυθεί η αγορά ανακυκλώσιμων υλικών στην Ελλάδα.
Από τον Ιανουάριο του 2023 (2 χρόνια
νωρίτερα), εφαρμόζεται το ίδιο μέτρο
στους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης οι
οποίοι απαγορεύεται να προμηθεύονται
πλαστικές σακούλες μεταφοράς που δεν
περιέχουν τουλάχιστον 30% ανακυκλωμένο πλαστικό.

Ενεργειακή αξιοποίηση
των υπολειμμάτων:
Από τον Ιανουάριο του 2022, η συνολική
ποσότητα των μη ανακυκλώσιμων αποβλήτων (υπολειμμάτων) από τα ΚΔΑΥ, θα
χρησιμοποιείται ως δευτερογενές καύσιμο, το οποίο θα αξιοποιείται ενεργειακά
στην ενεργοβόρο βιομηχανία ή/και σε
Μονάδες Ενεργειακής Αξιοποίησης. Με
τον τρόπο αυτό μειώνονται τα απόβλητα
που οδηγούνται σε ταφή και περιορίζεται
η εξάρτηση των ενεργοβόρων βιομηχανιών απόρυπογόνα συμβατικά καύσιμα.
Ορίζεται ότι το ΥΠΕΝ αναλαμβάνει την
αρμοδιότητα υλοποίησης των μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης.

Ψηφιοποίηση στοιχείων
των αποβλήτων τροφίμων:
Δημιουργείται, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, βάση δεδομένων για την καταγραφή
των αποβλήτων τροφίμων, ενισχύοντας έτσι την ψηφιοποίηση των δεδομένων αποβλήτων στη χώρα. Οι υπόχρεες επιχειρήσεις (νοσοκομεία, ξενοδοχεία, εταιρείες
και υπεραγορές τροφίμων κλπ.) θα καταχωρούν εφεξής σε ειδική θέση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ), τα
απόβλητα τροφίμων τους και έτσι η Ελλάδα θα αποκτήσει για πρώτη φορά επίσημη βάση δεδομένων την οποία θα δημο-
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σιοποιεί από το 2022 στην ΕΕ, βάσει κοινοτικής υποχρέωσης.

Ενισχύεται ο Ελληνικός
Οργανισμός Ανακύκλωσης
(ΕΟΑΝ) – Μεγαλύτερη
διαφάνεια για τα Συστήματα
Ανακύκλωσης
• Ενεργοποιούνται τα εργαλεία για την ενίσχυση του ανθρωπίνου δυναμικού του
ΕΟΑΝ, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί
στον ρόλο του.
• Καθιερώνονται συγκεκριμένες προδιαγραφές για το περιεχόμενο των επιχειρησιακών φακέλων που υποβάλλουν τα συστήματα στον ΕΟΑΝ, με σκοπό αφενός να
υπάρχει συνοχή στο τι στοιχεία υποβάλλει
το κάθε σύστημα, αλλά και αφετέρου να
διασφαλίζεται ότι η λειτουργία των Συστημάτων βοηθάει τη χώρα να πετύχει τους
στόχους της για την ανακύκλωση.
• Θεσπίζονται συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα στην εξέταση και έγκριση των επιχειρησιακών σχεδίων που υποβάλλουν
τα Συστήματα στον ΕΟΑΝ, ώστε να μην υπάρχουν περιθώρια καθυστέρησης στην
έγκριση και λειτουργία των συστημάτων ανακύκλωσης στη χώρα.
• Εάν ένα σύστημα αποκλίνει από τους
στόχους του περισσότερο από 50%, οι
συμβεβλημένοι με αυτό υπόχρεοι παραγωγοί δεν απαλλάσσονται της ευθύνης για
τους συγκεκριμένους στόχους, ενώ μέχρι
σήμερα απαλλάσσονταν, ανεξάρτητα του
αν το σύστημα που συμμετέχουν πετύχαινε
ή όχι τους στόχους του.
• Εάν κατά την εξέταση ενός επιχειρησιακού φακέλου συστήματος, παρατηρηθούν
ελλείψεις ή απαιτηθούν διευκρινίσεις από
τον ΕΟΑΝ, το σύστημα οφείλει να απαντήσει το αργότερο εντός 2 μηνών και αντίστοιχα ο Ε.Ο.ΑΝ. να αποφανθεί εντός 2 μηνών,
από την υποβολή συμπληρώσεων ή/και διευκρινίσεων. Σε περίπτωση που το σύστημα
δε συμμορφώνεται με τις υποδείξεις, ο
Ε.Ο.ΑΝ. καθορίζει τους όρους και υποχρεώσεις σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία του συστήματος, το οποίο για να λειτουργεί υποχρεώνεται να συμμορφωθεί.

Ημερίδα του ΕΟΑΝ με θέμα:
“Αποτελέσματα του Έργου LIFE-ReWEEE”
ε μεγάλη επιτυχία και με περισσότερους από 100
συμμετέχοντες πραγματοποιήθηκε η πρώτη διαδικτυακή ημερίδα που διοργανώθηκε από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) με θέμα τα αποτελέσματα του έργου LIFE-ReWEEE στις 18.11.2020. Το έργο
αφορά στην «Ανάπτυξη και επίδειξη μοντέλων πρόληψης
και επαναχρησιμοποίησης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)». Το έργο Re-WΕΕΕ (LIFE14
ENV/GR/000858) με συνολικό Προϋπολογισμό 2,161,405€
συγχρηματοδοτείται κατά 60% από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE και υλοποιήθηκε από 1/2016-11/2020. Αποσκοπεί στην πρόληψη δημιουργίας και την επαναχρησιμοποίηση των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Συντονιστής του Έργου είναι η Ανακύκλωση Συσκευών, ένα από τα δύο εγκεκριμένα από τον ΕΟΑΝ
συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ στη
χώρα μας. Εταίροι του έργου, εκτός από τον ΕΟΑΝ, είναι η
Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, το Πράσινο Ταμείο, το

Μ

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Rreuse και το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, εκπρόσωποι των οποίων παρουσίασαν τα αποτελέσματα του Έργου. Την ημερίδα προλόγισαν ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Μανώλης Γραφάκος, ο
Πρόεδρος του ΔΣ του ΕΟΑΝ κ. Νίκος Χιωτάκης, και ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΟΑΝ κ. Ιωάννης Σιδέρης.
Στην ημερίδα παρουσιάστηκε και το έργο LIFE IP CEIGreece «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα»
(2019-2027), το οποίο συντονίζει το ΥΠΕΝ, και είναι το δεύτερο έργο LIFE στο οποίο συμμετέχει ο ΕΟΑΝ ως εταίρος.
Την ημερίδα παρακολούθησε και η κα Σ. Παπαγεωργίου,
External Monitor του LIFE RE-WEEE από το EASME.
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• Ποιοι δικάζονται; • Ποιοι διώκονται; • Ποιοι προφυλακίζονται; • Τα καυτά βουλεύματα
και ποιους καίνε; • Ποιοι δικαστές έγραψαν ιστορία; • Ποιες υποθέσεις συγκλονίζουν το πανελλήνιο;

Φ

αίνεται ότι η δικαστική διαδικασία που αφορά τη μέχρι
και σήμερα προϊσταμένη της
Εισαγγελίας Διαφθοράς, κα
Ελένη Τουλουπάκη, με
διάφορα τρυκ και αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, θα περάσει από σαράντα κύματα.
Ως γνωστόν, από τα τέλη Ιουλίου του
2020 η κα Τουλουπάκη διώκεται κακουργηματικά για κατάχρηση εξουσίας στις
ενέργειές της για την υπόθεση Novartis.
Παράλληλα, στις 30 Ιουλίου 2020 έγινε
η κλήρωση του 5μελούς Συμβουλίου του
Αρείου Πάγου, που ανέλαβε την έρευνα
των εμπλεκομένων, με τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο στην υπόθεση Novartis,
τους οποίους συμπεριλαμβάνεται και η κα
Ελένη Τουλουπάκη.
Παρά το γεγονός ότι η κα Τουλουπάκη
εδιώκετο κακουργηματικά, ο υπουργός Δικαιοσύνης κ. Τσιάρας δεν ζήτησε από το
Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο να τεθεί σε
αργία, κάτι που αποτέλεσε πρωτοφανές γεγονός στα δικαστικά χρονικά.
Προ της κατακραυγής στα ΜΜΕ για την
παράλειψη αυτή, ο κ. Τσιάρας στις
21/10/2020 κατέθεσε νομοσχέδιο για την
ενοποίηση της Οικονομικής Εισαγγελίας
με την Εισαγγελία Διαφθοράς. Έτσι, στις
6/11/2020 ψηφίστηκε ο νόμος
4725/2020, του οποίου όμως το άρθρο
100 παρ. 2 αναφέρει ρητά ότι «εντός 15 ημερών θα συνέλθει το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο για να επιλέξει τον προϊστάμενο και τα
στελέχη της ενοποιημένης Εισαγγελίας».

«Παίζει καθυστέρηση»
ο κ. Τσιάρας
Για να συνέλθει το ΑΔΣ, απαιτείται να αποσταλεί σχετικό έγγραφο από τον υπουργό Δικαιοσύνης, στην πρόεδρο του ΑΠ,
κα Αλειφεροπούλου, η οποία θα το κοινοποιήσει στο ΑΔΣ, που με τη σειρά του
θα ορίσει εισηγητή ο οποίος θα μελετήσει
το αίτημα του υπουργού και θα εισηγηθεί
για τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν τη
νέα Εισαγγελία.
Όπως γίνεται αντιληπτό, η συνεδρίαση
του ΑΔΣ, που έχει προσδιορισθεί για τις
3/12/2020, διαδικαστικά δεν είναι δυνατόν να συμπεριλάβει στην ημερήσια διά-

«Προστάτης»
της Τουλουπάκη
ο κ. Τσιάρας…
• «Παίζει καθυστέρηση» στην αποκαθήλωσή της
από την Εισαγγ. Διαφθοράς, διευκολύνοντάς την
έτσι να καλύπτει τα ίχνη της επιλέγοντας
τα έγγραφα που θα αποσταλούν
στην ανακρίτρια του ΑΠ, κα Αλεβιζοπούλου,
για την υπόθεση Novartis
ταξη το αίτημα του υπουργού το οποίο, όπως προείπαμε, μέχρι σήμερα δεν έχει αποσταλεί. Νέα ημερομηνία σύγκλησης του
ΑΔΣ αναμένεται να γίνει το νέο έτος(!!!).

Λύνει και δένει η Τουλουπάκη
Η καθυστέρηση αυτή του κ. Τσιάρα είναι
«βούτυρο στο ψωμί» της κας Τουλουπάκη. Και αυτό διότι, παραμένοντας στη θέση
της, είναι εκείνη που θα αποστέλλει τα έγγραφα, τα οποία θα ζητούνται από την ανακρίτρια του Ειδικού Δικαστηρίου. κα Α-

λεβιζοπούλου και τα οποία θα συμπεριλαμβάνονται στο αρχείο της Εισαγγελίας
Διαφθοράς.
Δηλαδή, με λίγα λόγια, τα στοιχεία
της υπόθεσης Novartis, που επιβαρύνουν –σύμφωνα με το πόρισμα της
Προανακριτικής Επιτροπής της Βουλής– την κα Τουλουπάκη, και τα οποία
υπάρχουν στην Εισαγγελία Διαφθοράς,
θα αποστέλλονται με μέριμνα και υπογραφή της κας Τουλουπάκη(!!!), επιβαρύνοντας ενδεχομένως τη θέση της

και την υπερασπιστική της γραμμή.
Φυσικά, αν κάποιος πιστεύει ότι η κα
Τουλουπάκη θα αποστείλει επιβαρυντικά στοιχεία για τον εαυτό της, μάλλον θα
ζει σε παράλληλο σύμπαν…
Πιθανότατα, η καθυστέρηση που παρατηρείται στις ενέργειες του κ. Τσιάρα να
«βολεύει» όλους εκείνους που προσπαθούν να «βγάλουν λάδι» την κα
Τουλουπάκη, και
ένοχο τον κ. Παπαγγελόπουλο.
Είναι προφανές ότι ο πρώην αν. υπουργός Δικαιοσύνης δεν έδινε εντολές ούτε προσδιόριζε
κατευθύνσεις στα αυτοκίνητα που περνούσαν έξω από το υπουργείο Δικαιοσύνης…
Κατά συνέπεια, αφού κατηγορείται ως ηθικός αυτουργός, πρέπει να αποδειχθεί και η
ενοχή του φυσικού αυτουργού. Και η όλη
διαδικασία απαιτεί τον εντοπισμό της ενοχής μέσα από έγγραφα στοιχεία, γνήσια και
όχι χαλκευμένα…
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Ω

ς γνωστόν, η έρευνα για την
τραγωδία στο Μάτι, τον Ιούλιο 2018, είχε ανατεθεί
στον πρωτοδίκη κ. Αθανάσιο Μαρνέρη από τον
Μάρτιο του 2019.
Σε προηγούμενα άρθρα μας είχαμε στηλιτεύσει την παράλειψή του που αφορούσε
δύο σημαντικά στοιχεία στην παραπάνω έρευνα.
Το πρώτο αφορούσε την αδράνειά του
στο θέμα της εμπλοκής στην τραγωδία του
τότε αρχηγού της Πυροσβεστικής, Ματθαιόπουλου, και της τότε υπουργού Προστασίας του Πολίτη, κας Γεροβασίλη, σύμφωνα με γραπτή κατάθεση του πραγματογνώμονα Δημ. Λιότσο ενώπιόν του(!!!).
Το δεύτερο αφορούσε την αίτησή του με
ελλιπή στοιχεία που απέστειλε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, για μετατροπή των πλημμελειματικών αδικημάτων σε
κακουργηματικά, αίτημα το οποίο απερρίφθη. Μάλιστα, όταν ο εισαγγελέας Σπυρόπουλος, που απέρριψε το αίτημα του ανακριτή, έκρινε ότι τα αποσταλθέντα από τον
ανακριτή στοιχεία ήταν ελλιπή, η απάντηση του κ. Μαρνέρη, στα φιλικά του ΜΜΕ,
ήταν εξόχως προκλητική και αντιδικονομική. Τι είπε; «Εδώ ήταν ο φάκελος, ας ερχόταν να τα ζητήσει»(!!!).
Δηλαδή, θα έπρεπε ο εισαγγελέας να
κάνει τη δική του δουλειά(!!!).

Και νέο αίτημα
(μέσω των ΜΜΕ)…
Παρά το γεγονός ότι ο ανακριτής κ. Μαρνέρης επί είκοσι μήνες δεν έχει περατώσει
ακόμη την ανάκριση, αν και έχει ήδη καλέσει να απολογηθούν ο Ηλίας Ψινάκης,
η Ρένα Δούρου, ο δήμαρχος Μπουρνούς, και άλλοι, σύμφωνα με ρεπορτάζ κάποιων ΜΜΕ, πληροφορηθήκαμε ότι προτίθεται να αποστείλει και νέο αίτημα για μετατροπή των πλημμελειματικών διώξεων
σε κακουργηματικές…
Η πληροφόρηση αυτή, που με περισσή
ακρίβεια αναφέρθηκε στα κείμενα συγκεκριμένων εντύπων και ιστοσελίδων, μας
γνωστοποιούσε ότι ο κ. Μαρνέρης σκέφτεται(!!!) να αποστείλει και τρίτο αίτημα
για κακουργηματικές διώξεις.
Το εκπληκτικό και πρωτοφανές για
τα δικαστικά χρονικά γεγονός είναι ότι, χωρίς να έχει συνταχθεί και να έχει
αποσταλεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών το παραπάνω αίτημα, εμφανίζεται
ο κ. Μαρνέρης να έχει «μοιραστεί» τις
σκέψεις του και τα συμπεράσματά του
με φιλικά του ΜΜΕ, με λεπτομερή αναφορά και επεξήγηση των επιχειρημάτων τα οποία θα προβάλει ώστε να
ευοδωθεί το τρίτο κατά σειρά αίτημά
του.
Είναι προφανές ότι η επιλεκτική αυτή
διαρροή του σε συγκεκριμένα ΜΜΕ έγινε
ώστε, αν απορριφθεί και για τρίτη φορά το
αίτημά του, να έχει ως άλλοθι για τις άστοχες ενέργειές του το επιχείρημα ότι «προσπάθησα να ερευνήσω την τραγωδία, αλλά οι
εισαγγελείς δεν μου το επέτρεψαν».
Βεβαίως, μετά από τρεις άστοχες εισηγήσεις του ανακριτή, κερδισμένη της υπόθεσης θα είναι η ΣΥΡΙΖΑϊκή πλευρά –αφού επί των ημερών της συνέβη η τραγωδία, και στα δικά της δικαστικά όργανα ανατέθηκε η έρευνα– και κυρίως η κα Βα-

Τραγωδία στο Μάτι

Ανακριτής
σε ρόλο
ρεπόρτερ…
• Μέσω των φιλικών του ΜΜΕ και με αναλυτικά
στοιχεία ο ανακριτής για το Μάτι Μαρνέρης μάς
«ενημέρωσε» για την πρόθεσή του να υποβάλει
και τρίτο αίτημα στην Εισαγγελία, ώστε να έχει
άλλοθι σε τυχόν απόρριψή του
σιλική Θάνου, που θα μπορεί να ισχυρίζεται ότι ο επιστήθιος φίλος και προστατευόμενός της κ. Μαρνέρης έκανε σωστά
τη δουλειά του, άρα δεν υπάρχουν ευθύνες που να βαρύνουν πολιτικά πρόσωπα
του ΣΥΡΙΖΑ της εποχής εκείνης…
Ας μην ξεχνάμε ότι ο κ. Μαρνέρης με
απόφαση της πρώην 3μελούς Διοίκησης
του Πρωτοδικείου Αθηνών –που είχε πρόεδρο τον νυν εφέτη και σύμβουλο του υπουργού Δικαιοσύνης, κ. Τσιάρα, κύριο

Γρίβα– στις 30/7/2020 τοποθετήθηκε στο
4ο Δικαστικό Συμβούλιο του Πρωτοδικείου, Συμβούλιο το οποίο έχει στις τάξεις
του, πέραν του κ. Μαρνέρη, που έχει αναλάβει την έρευνα για την τραγωδία στο Μάτι, και τον πρωτοδίκη κ. Παναγιώτου, ο
οποίος έχει αναλάβει την ανάκριση για τη
δίωξη της κας Τουλουπάκη μετά το καταπελτώδες πόρισμα του εισαγγελέα ΑΠ, κ.
Ευ. Ζαχαρή.
Και το κερασάκι στην τούρτα: Πρόεδρος

του 4ου Δικαστικού Συμβουλίου είναι ο κ.
Χαράλαμπος Σεβαστίδης, αδελφός του
εφέτη κ. Χριστόφορου Σεβαστίδη, του
γνωστού προέδρου της Ένωσης Δικαστών
και Εισαγγελέων, η γνωμοδότηση του οποίου περί αντισυνταγματικότητας της απόφασης για απαγόρευση συναθροίσεων
λόγω του Covid-19 για την επέτειο του Πολυτεχνείου, οδηγήθηκε στα αζήτητα μετά
από απόφαση του ΣτΕ. Ως γνωστόν, όλοι
οι καλοί χωράνε…

ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΑΘΛΗΤΙΚΗ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
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«Χωρίς εμένα
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▶ ΣΕΛ. 11


 


▶ ΣΕΛ. 18





▶ ΣΕΛ. 19




 


• Πρωτοφανής προπαγάνδα στον κόσμο του Παναθηναϊκού
εν όψει του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, λανσάρει
τον εαυτό του ως «Μεσσία» για το νέο γήπεδο,
για τον φόβο μήπως συντριβεί στο «Καραϊσκάκης» ▶ ΣΕΛ. 12-13

Εμπρός για
της γενιάς μας
τα Σαββιδοτεχνεία

▶ ΣΕΛ. 20

Ολιστική μελέτη

 

▶ ΣΕΛ. 21

• Ο Κυριάκος είναι ο πρωθυπουργός του νότου,
βγήκε για να ψοφήσουν οι Θεσσαλονικείς και θα πάει
στην πυρά μαζί με τον Ζέρβα.
Ομοσπονδοποίηση της Θεσσαλονίκης
η πρόταση του Κόλκα ▶ ΣΕΛ. 16-17

Λάδι-Λάδι
και τηγανίτα
τίποτα
▶ ΣΕΛ. 14-15

