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• Η Γερμανία με μεγάλα
συμφέροντα στην Τουρκία
παρά την πίεση της Γαλλίας
προκρίνει ήπιες κυρώσεις με
πρόσχημα την ανάληψη της
προεδρίας των ΗΠΑ από τον
Μπάιντεν ξεχνώντας τα
καμποϋλίκια του Ερντογάν το
τελευταίο τρίμηνο
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ΝΤ’ ΕΣΤΕΝ –
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

▶ ΣΕΛ. 3

 













• Η πανδημία έχει
σκεπάσει το
πρόβλημα με τις
μεταναστευτικές
ροές, αλλά αργά ή
γρήγορα το Μαξίμου
θα το ξαναβρεί
μπροστά του
• Οι επιτυχίες αλλά
και τα λάθη που
έχουν γίνει έως τώρα

Εμβόλιο και πόροι
τα «φάρμακα»
της κοινωνίας




• Ο οδικός άξονας της
κυβέρνησης για την επιστροφή στην κανονικότητα και στην ανάπτυξη της
οικονομίας • Ποιες αλλαγές στην κυβέρνηση θα
ενισχύσουν την προσπάθεια για ανάκαμψη


Οι Αρεοπαγίτες και οι θεοί
(ουράνιοι και επίγειοι…)

Έτοιμοι για εγκεφαλικό
οι «δεξιοί» δικαστές



«Παρεμβάσεις» του
κ. Σεβαστίδη (στον αέρα…)
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ίγο πριν «δύσει» η δεύτερη μέρα του Δεκέμβρη, τα γαλλικά ραδιόφωνα ανακοίνωσαν ότι ο πρώην πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, Βαλερί Ζισκάρ Ντ’ Εστέν, εγκατέλειψε τα εγκόσμια –νικημένος από
επιπλοκές που του προκάλεσε ο κορωνοϊός, αλλά πλήρης ημερών– σε ηλικία 94 ετών.
Πολλά πρόλαβαν να γραφτούν στο διαδίκτυο για τον άνθρωπο που δεν φοβήθηκε να συγκρουστεί με τους
«Γκωλικούς», έστω κι αν αυτό τού στοίχησε την «καρατόμησή» του. Ακόμη περισσότερα θα γραφτούν στον ελληνικό έντυπο Τύπο αυτό το Σαββατοκύριακο που θα θυμηθεί ιστορικές στιγμές του εμβληματικού Γάλλου
πολιτικού που είχαν άρωμα Ελλάδας.
Όπως, για παράδειγμα, η διάθεση του προεδρικού αεροσκάφους του Ντ’ Εστέν στον φίλο του Κωνσταντίνο Καραμανλή, προκειμένου ο Εθνάρχης να επιστρέψει
στην Ελλάδα στις 24 Ιουλίου του 1974 και να αναλάβει τη
διακυβέρνηση της χώρας μετά την επτάχρονη δικτατορία. Ή,
ακόμη, τη συμβολή του Ντ’ Εστέν στην είσοδο της Ελλάδας
στην τότε ΕΟΚ (τη σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση), ο οποίος
στη διάρκεια των ενταξιακών διαπραγματεύσεων άσκησε ένα
ιδιότυπο βέτο στους εταίρους που δεν ήταν ένθερμοι οπαδοί
της ελληνικής ένταξης λέγοντας το παροιμιώδες ότι «δεν θα
αφήσουμε τον Πλάτωνα να περιμένει».
Γι’ αυτό και τούτο το σημείωμα δεν έχει σκοπό να αποτελέσει ακόμη έναν δημοσιογραφικό επικήδειο για τον διεθνούς εμβέλειας πολιτικό που «έφυγε». Είναι κυρίως μία
αφορμή να επανεπιβεβαιωθεί η πολιτική σοφία του Κωνσταντίνου Καραμανλή να γίνει η Ελλάδα συμμέτοχος στο όραμα της ευρωπαϊκής ενοποίησης και μέσω αυτής να αφήσει πίσω της την «Ψωροκώσταινα» και να
θωρακιστεί πολιτικά και οικονομικά.
Τα οφέλη εκείνης της επιλογής τα ένιωσαν στο πετσί τους οι Έλληνες όχι τόσο στα χρόνια της ευδαιμονίας
των επιδοτήσεων, των ΜΟΠ και του «όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά», όσο στα δύσκολα που ακολούθησαν όλη την περασμένη δεκαετία. Από την κρίση χρέους και τον κίνδυνο να «πεταχτεί» η Ελλάδα εκτός ευρώ. Από τις επαναλαμβανόμενες κρίσεις με την Τουρκία, όπου ακόμη κι αν η Ε.Ε. συχνά δεν στέκεται στο ύψος των περιστάσεων
–έρχεται και Σύνοδος Κορυφής για τα ελληνοτουρκικά– εντούτοις αποτελούσε ανέκαθεν ένα ισχυρό αντίβαρο
που ανακόπτει τη φόρα της αχαλίνωτης Άγκυρας. Τα νιώθουμε, κυρίως, τώρα που εν μέσω του πανδημικού κυκεώνα, η Ελλάδα ως μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας θα τύχει της υγειονομικής (βλ. εμβόλιο) και της οικονομικής (βλ. Ταμείο Ανάκαμψης) αρωγής της Ένωσης. Η πρόσβαση στο εμβόλιο-«ασπίδα» κατά του φονικού ιού και η πρόσβαση σε σωτήρια κονδύλια δεν θα ήταν εύκολη, αν η Ελλάδα δεν βρισκόταν κάτω από την μπλε
«ομπρέλα» με τα 12 κίτρινα αστέρια.
Αυτά τα «αστέρια» οραματίστηκαν και ο Ντ’ Εστέν και ο Καραμανλής, που δεν αποκλείεται τώρα να συζητούν εκεί ψηλά στους ουρανούς, παρέα μαζί με μία άλλη Γαλλίδα, ερωτευμένη κι αυτή με την Ελλάδα, τη Ζακλίν
Ντε Ρομιγί. Την καθηγήτρια που παραφράζοντας τον Ευριπίδη προέτρεπε να «πάρουν τον λόγο εκείνοι που
θέλουν, εκείνοι που μπορούν, να προτείνουν κάτι καλό για την πατρίδα». Καλό ταξίδι, Πρόεδρε…
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Εμείς πιέζουμε
για κυρώσεις
και η Μέρκελ
την πάρτη της...
• Η Γερμανία με μεγάλα συμφέροντα στην Τουρκία παρά την
πίεση της Γαλλίας προκρίνει ήπιες κυρώσεις με πρόσχημα την
ανάληψη της προεδρίας των ΗΠΑ από τον Μπάιντεν ξεχνώντας τα καμποϋλίκια του Ερντογάν το τελευταίο τρίμηνο
Την επόμενη Πέμπτη και
Παρασκευή 10-11 Δεκεμβρίου θα διεξαχθεί η κρίσιμη Σύνοδος Κορυφής
της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
όπου θα τεθεί επί τάπητος
η προκλητικότητα της
Τουρκίας. Σε αυτήν τη Σύνοδο οι Ευρωπαίοι ηγέτες
θα κληθούν να αποφασίσουν εάν επιβληθούν κυρώσεις στην Τουρκία.
Του Μ.Κ.

E

λλάδα και Κύπρος ζητούν από την Ευρώπη
να αναλάβει τις ευθύνες της, ενώ από την
πλευρά της η Τουρκία
δείχνει ότι και αυτήν τη φορά θα
αποφύγει τις σκληρές κυρώσεις
που θα την απειλούσε ευθέως με
τη χρεοκοπία.
Έμπειροι διπλωμάτες εκτιμούν ότι στη διήμερη Σύνοδο η
Ε.Ε. για μία ακόμη φορά θα αρκεστεί σε ισχυρές προειδοποιήσεις και στην καλύτερη περίπτωση να επιβληθούν ήπιες κυρώσεις, οι οποίες θα λειτουργήσουν
ως φόβητρο στον Ερντογάν. Και
αυτό διότι η Γερμανία θέλει να
ληφθεί μία κοινή απόφαση για
την Τουρκία μαζί με τις ΗΠΑ, δηλαδή με τον νέο πρόεδρο, τον
Τζο Μπάιντεν, ο οποίος θα ορκιστεί στις 20 Ιανουαρίου, οπότε

οι όποιες κυρώσεις πάνε για την
εαρινή σύνοδο το 2021. Και βέβαια, ουδείς νοήμων άνθρωπος
εκτιμά πως θα ανησυχήσει ο Ερντογάν.
Από την πλευρά τους, οι Τούρκοι για μία ακόμη φορά έκαναν τι
ίδιες κινήσεις. Δηλαδή, απέσυραν το Oruc Reis, το οποίο από
την Τρίτη εισήλθε στο λιμάνι της
Αττάλειας και ζητούν διάλογο άνευ όρων. Επί της ουσίας η Άγκυρα δεν αποδέχεται την απόφαση
των προηγούμενων Συνόδων, ότι
εάν υπάρξει διάλογος θα γίνει πάνω σε ένα θέμα που αναγνωρίζει
η Αθήνα, δηλαδή στην οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και των
θαλάσσιων ζωνών. Αυτό ενοχλεί
την Τουρκία, καθώς βλέπει ότι
δεν πείθει την Ευρώπη. Αν συνυπολογίσουμε και το ότι η Τουρκία
έχει εκνευρίσει τις ΗΠΑ, τότε όλοι κατανοούμε ότι ο Ερντογάν
είναι πιεσμένος στα σχοινιά και
αναζητεί τρόπους διαφυγής, περισσότερο για λόγους δικής του
εσωτερικής κατανάλωσης.
Ο Τούρκος πρόεδρος ξέρει καλύτερα από τον καθένα, ότι εάν η
Ε.Ε. επιβάλλει αυστηρές κυρώσεις, τότε ο αντίκτυπος στην οικονομία της χώρας του θα είναι
πολύ ισχυρός. Έτσι, λοιπόν, ο
Ερντογάν αναζητεί αφήγημα για
να πείσει τους Τούρκους ότι θα
πεινάσουν, γιατί όλος ο κόσμος
και ο ντουνιάς θέλει το κακό της
Τουρκίας. Η εξέλιξη, πάντως, από τις ΗΠΑ έχει διττή ανάγνωση.

Στις ΗΠΑ πέρασε με τροπολογία
η επιβολή κυρώσεων στην Τουρκία για την απόκτηση του ρωσικού συστήματος S-400. Η τροπολογία πέρασε και ψηφίστηκε μέσα στο νομοσχέδιο για τον αμυντικό προϋπολογισμό (NDAA)
του 2021. Κάτι που σημαίνει ότι
ο Τζο Μπάιντεν μπορεί ανά πάσα στιγμή να επιβάλλει κυρώσεις
έχοντας λάβει την έγκριση και από την Βουλή και από την Γερουσία. Μέχρι τώρα ο Τραμπ αρνείτο, αλλά πλέον ο Πομπέο αποφάσισε να σκεφτεί το δικό του
πολιτικό μέλλον κι ακολουθεί κατά γράμμα το τι συμφέρει το βαθύ
κράτος. Οι κυρώσεις μπορούν να
επιβληθούν 30 ημέρες από την
ψήφιση του νόμου και την δημοσίευση του. Οπότε όλα είναι στα
χέρια του Μπάιντεν. Αυτή είναι
η κακή οπτική γωνία του συγκεκριμένου θέματος.
Η καλή οπτική γωνία της συγκεκριμένης εξέλιξης είναι ότι
προσφέρεται ένα επιπλέον όπλο
στα χέρια της Άνγκελα Μέρκελ
για να αποφευχθούν οι κυρώσεις. Θα πει στη Σύνοδο Κορυφής, ότι “από τη στιγμή που ο
Μπάιντεν θα αναλάβει θα προχωρήσουμε όλοι μαζί στις κυρώσεις.
Και στην κυριολεξία η Τουρκία δεν
θα πάρει ανάσα”. Οπότε με κάποιες κυρώσεις χαμηλού βεληνεκούς προς την Τουρκία, η Γερμανία θα σπρώξει το θέμα προς τα
πίσω, δηλαδή για τον Μάρτιο του
2021. Το σίγουρο είναι ότι η α-

νακοίνωση του Ερντογάν για γυμνάσια με αληθινά πυρά στα διεθνή ύδατα την ημέρα της Συνόδου Κορυφής, όπως και η λεκτική επίθεση κατά του Μακρόν
“βλέπω τα κίτρινα γιλέκα να γίνονται
κόκκινα”, μάλλον επιβαρύνει τη
θέση του.

Τι επιδιώκει η Αθήνα
Την ίδια ώρα η Αθήνα και η Λευκωσία πιέζουν για αυστηρές κυρώσεις και σε αυτή τη ρότα κινήθηκε όλο το προηγούμενο διάστημα ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος επιδόθηκε σε έναν διπλωματικό μαραθώνιο ανάδειξης του
ρόλου της Τουρκίας στην περιοχή και επισήμανσης των αποσταθεροποιητικών κινήσεών της όχι
μόνο στην Ανατολική Μεσόγειο
αλλά και στη Λιβύη, τη Συρία και
τον Καύκασο. Παράλληλα, η ελληνική πλευρά έχει εντείνει τις
πιέσεις προς το Βερολίνο, προκειμένου να αποφευχθεί η πώληση των γερμανικών υποβρυχίων
στην Τουρκία, μια κίνηση που
στην Αθήνα θεωρούν ότι θα αλλάξει τα στρατιωτικά δεδομένα
στο Αιγαίο.
Μάλιστα ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την διάρκεια της συζήτησης του με τον δημοσιογράφο του Politico, Μάθιου Καμίνσκι, στο πλαίσιο του διεθνούς
συνεδρίου τεχνολογίας και καινοτομίας «Web Summit 2020»
της Λισαβόνας, ήταν κατηγορηματικός: «Τα λόγια δεν αρκούν πλέον. Θα πρέπει να δούμε ξεκάθαρες
πράξεις από την τουρκική πλευρά
και αυτό σημαίνει πραγματική αλλαγή στην πολιτική της Τουρκίας στην
Ανατολική Μεσόγειο. Τα προβλήματα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας αφορούν την Ευρώπη, καθώς επηρεάζουν την Ανατολική Μεσόγειο. Σχε-

τίζονται με το ΝΑΤΟ, καθώς επηρεάζουν το νοτιοανατολικό του τμήμα.
Έχουμε καταστήσει σαφές πως δεν
νοείται να μη βρεθεί η Τουρκία αντιμέτωπη με συνέπειες, εάν συνεχίσει τις προκλητικές ενέργειες. Και πιστεύω πως αυτό είναι πλέον σαφές
σε όλους τους παράγοντες που ενδιαφέρονται για αυτή τη γωνιά του
κόσμου».

Ο ρόλος της Μέρκελ
Λίγα 24ωρα πριν ξεκινήσει η Σύνοδος, η Τουρκία εξακολουθεί να
έχει ως κυριότερο σύμμαχο τη
Γερμανία, παρά το γεγονός ότι η
Μέρκελ έχει φτάσει στα όριά της
με τις… μαγκιές του Ερντογάν,
ειδικά μετά το επεισόδιο του γερμανικού πολεμικού με το τουρκικό εμπορικό πλοίο και τη νηοψία
που δεν έγινε, καθώς αντέδρασε
η Άγκυρα. Η Γερμανία έχει τεράστια οικονομικά συμφέροντα
στην Τουρκία, και πολλές γερμανικές επιχειρήσεις θα αντιμετωπίζουν προβλήματα εάν επιβληθούν κυρώσεις και η τουρκική
οικονομία κινδυνεύσει με χρεοκοπία. Η Γερμανία, όπως και η Ισπανία και η Ιταλία έχουν και
συμβόλαια για προμήθεια όπλων
στην Τουρκία, ενώ είναι εκτεθειμένες και στις τουρκικές τράπεζες. Επίσης, μαζί με τη Μάλτα ανησυχούν μήπως ο Ερντογάν
αρχίσει να στέλνει μετανάστες
στην Ευρώπη, αγνοώντας όμως
πως πλέον η Ελλάδα δεν είναι ξέφραγο αμπέλι.
Η Αθήνα και η Λευκωσία έχουν δίπλα τους τη Γαλλία, που
έχει μιλήσει μέχρι και για διακοπή της τελωνειακής ένωσης ΕΕ Τουρκίας, αλλά και χώρες όπως
η Ολλανδία που έχει κάνει λόγο
για επιβολή εμπάργκο πώλησης
όπλων στην Άγκυρα.
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Τα εμβόλια για την αντιμετώπιση της πανδημίας
του κορωνοϊού, αλλά και
τα φάρμακα για τους νοσούντες από τον covid-19
αποτελούν όπλα όχι μόνο
για τους γιατρούς, αλλά
και για την κυβέρνηση, η
οποία πλέον μπορεί να
σχεδιάσει το πώς θα κινηθεί το πρώτο εξάμηνο του
2021, το οποίο θα αποτελέσει κριτήριο για τη συνέχεια και την ανάκαμψη
της οικονομίας.
Του Μ.Κ.

Α

πό τη στιγμή που
αρχίσουν οι εμβολιασμοί, τότε και η
οικονομία θα επανέλθει σε κανονικούς ρυθμούς και πλέον θα μπορεί η κυβέρνηση να υλοποιήσει
το πρόγραμμά της. Αναμφίβολα,
η πανδημία δεν θα τελειώσει με
το μόλις ξεκινήσουν οι εμβολιασμοί, αλλά σίγουρα περί το Πάσχα, όπως λένε και οι επιστήμονες, θα έχει ήδη αρχίσει να δημιουργείται η ανοσία της αγέλης.
Μιλάμε για τον Μάιο, καθώς το
Πάσχα του 2021 συμπίπτει με
τον τελευταίο μήνα της άνοιξης.
Μέχρι τότε, όπως ισχυρίζονται
στο Μαξίμου, θα έχει ανακουφιστεί το ΕΣΥ, το οποίο θα έχει ενισχυθεί με γιατρούς και νοσοκόμες,
θα έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα για τη δημιουργία νέων ΜΕΘ.
Και όπως αισιοδοξούν στο πρωθυπουργικό μέγαρο ήδη θα έχει
δρομολογηθεί το νέο ΕΣΥ, όπως
υποσχέθηκε προ ολίγων ημερών
ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ταυτόχρονα
στην οικονομία
Φυσικά, η πανδημία πέρα από
την ανατροπή στην καθημερινότητά μας έχει προκαλέσει τεράστια προβλήματα στην οικονο-
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• Ποιος είναι ο οδικός άξονας της κυβέρνησης για την επιστροφή
στην κανονικότητα και στην ανάπτυξη της οικονομίας

Εμβόλιο και πόροι
τα «φάρμακα»
της κοινωνίας
μία. Η οικονομική δραστηριότητα κινείται στα ρηχά και ουδείς είναι σε θέση να πει με σιγουριά
πότε θα επανέλθει η οικονομία
σε σχετικά κανονικούς ρυθμούς.
Όπως ουδείς μπορεί να πει με σιγουριά ποια θα είναι η πραγματική ζημία της πανδημίας. Διότι,
καλώς ή κακώς, με τα δεδομένα
να αλλάζουν σχεδόν ανά εβδομάδα, ακόμη και οι νομπελίστες της
οικονομίας δυσκολεύονται να
προβλέψουν πού θα καταλήξει η
ύφεση.
Αυτό που εκπέμπεται από το
Μαξίμου και με δηλώσεις του υφυπουργού στον πρωθυπουργό,
Άκη Σκέρτσου, είναι ότι υπάρχουν αποθέματα για να στηριχθούν κι άλλο οι επιχειρήσεις, με
βασική προϋπόθεση να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας.
Στο Μαξίμου εκτιμούν πως με
τον ερχομό των εμβολίων και
των χρημάτων από το Ταμείο Ανάκαμψης θα ξεπεράσουν και τις
όποιες γκρίνιες ακούγονται το τελευταίο διάστημα. Γκρίνιες και
για τις αστοχίες στη διαχείριση



ΣΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥ
ΕΚΤΙΜΟΥΝ
ΠΩΣ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
ΘΑ ΕΙΝΑΙ
ΕΜΦΑΝΕΙΣ
ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ
ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

της υγειονομικής κρίσης, όπως επίσης και για τα οικονομικά. Διότι ας μη λησμονούμε ότι οι περισσότερες οικογένειες συντηρούνται με τα χρήματα του κράτους. Κι όπως αναλύουν συνεργάτες του πρωθυπουργού, «από τη
στιγμή που αντέχουμε σε μία τόσο
δύσκολη χρονιά, τότε υπάρχουν οι
προϋποθέσεις ο κόσμος να στηρίξει
και το πρόγραμμα ανάκαμψης της
οικονομίας και της κοινωνίας που θα
ξεκινήσει το 2021».
Και φυσικά, εξετάζουν όλες τις
κινήσεις, αλλά δεν νιώθουν να απειλούνται από το άνοιγμα του Α-

λέξη Τσίπρα προς τους κεντρώους ψηφοφόρους, οι οποίοι παρά τις τεράστιες δυσκολίες εξακολουθούν να κρίνουν ότι εάν
στη διακυβέρνησης της χώρας ήταν ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης τα πράγματα θα εξελίσσονταν πολύ χειρότερα.
Μάλιστα, με ιδιαίτερη ικανοποίηση βλέπουν ότι το 70% των ψηφοφόρων του Κινήματος Αλλαγής και περίπου το 25% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ σε όλες τις
δημοσκοπήσεις απαντούν ότι
συμφωνούν με τις περισσότερες
από τις βασικές πολιτικές που υ-

λοποιεί η κυβέρνηση. Με αυτά τα
δεδομένα, από τον σφυγμό της
κοινής γνώμης, η κυβέρνηση εκτιμά ότι με την προμήθεια και τη
διανομή των εμβολίων θα είναι
εφικτή η επιστροφή στη λεγόμενη κανονικότητα –αν και όχι πλήρως– στο δεύτερο τρίμηνο του επόμενου έτους.
Με την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και
των υπόλοιπων ευρωπαϊκών
χρηματοδοτικών εργαλείων και
με ένα ισχυρό τουριστικό ρεύμα
το καλοκαίρι, παρόλο που θα είναι χαμηλότερο από τα προ κορωνοϊού επίπεδα, υπάρχει η πεποίθηση για ανάπτυξη άνω του
4% το 2021, με όλες αυτές βέβαια τις προϋποθέσεις.
Ακόμα μία προϋπόθεση είναι
η προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων, που απασχολεί έντονα το πρωθυπουργικό επιτελείο. Μάλιστα το τελευταίο διάστημα ο κ. Μητσοτάκης είχε αλλεπάλληλες τηλεδιασκέψεις με
στελέχη μεγάλων εταιρειών, έχοντας διττό στόχο. Από τη μία να

Ποιες αλλαγές στην κυβέρνηση θα ενισχύ
ο ερώτημα που τίθεται είναι για το εάν το πέρασμα στη νέα εποχή θα γίνει με το ίδιο κυβερνητικό σχήμα, ή θα μπολιαστεί με νέο αίμα. Καλά πληροφορημένες πηγές αναφέρουν ότι
θα υπάρξουν αλλαγές. Όμως για να αποφευχθεί
το καλοκαιρινό σίριαλ με τις κυβερνητικές αλλαγές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχει εξωτερικεύσει τις σκέψεις του ούτε στους πιο στενούς του συνεργάτες. Συμβουλεύεται το λάπτοπ του Άκη Σκέρτσου, αλλά μέχρι εκεί. Απλά αυτοί που τον γνωρίζουν καλά και επί πολλές ώρες δουλεύουν δίπλα
του εκτιμούν πως όσοι με λάθη, παραλείψεις και
αστοχίες έχουν αποδεδειγμένα «γρατζουνίσει» την
κυβέρνηση κι έχουν χαμηλό βαθμό, κινδυνεύουν

Τ

με αποχώρηση. Στην Κοινοβουλευτική Ομάδα περί των 10 βουλευτών έχουν περάσει κατά κάποιο
τρόπο το κρας τεστ και θεωρείται ότι έχουν τα φόντα να αντεπεξέλθουν σε καθήκοντα υπουργών ή
υφυπουργών. Κι όπως λέγεται, σε αυτήν τη δεκάδα δεν συμπεριλαμβάνονται μόνο ακραιφνώς
«μητσοτακικοί» βουλευτές, δηλαδή πρόσωπα που
εισήλθαν στην πολιτική σκηνή από τότε που εξελέγη πρόεδρος της Ν.Δ. ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Τουναντίον, είναι βουλευτές από όλες τις τάσεις
και τις φυλές του κόμματος.
Ο πρωθυπουργός πάντα έχει στο μυαλό του
την περαιτέρω διεύρυνση του κόμματος στον λεγόμενο κεντρώο και κεντροαριστερό χώρο. Ο κ.
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Αλλαγές(;) και στο
επιτελικό κράτος
ηγές του Μαξίμου εκτιμούν πως αλλαγές μπορεί να υπάρξουν και στο Επιτελικό κράτος. Έτσι, οι αλλαγές
να αγγίξουν και τους δύο μέχρι σήμερα ακίνητους υπουργούς, τον Νίκο Δένδια και τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Δηλαδή, ο υπουργός Εξωτερικών να πάει στο Αμύνης και ο Γεραπετρίτης στο Εξωτερικών. Οπότε, η τρόικα θα σπάσει και
στο Μαξίμου να μείνουν ο Άκης Σκέρτσος και ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Η πιθανή μετακίνηση του κ. Δένδια προς το Αμύνης να αποτελεί σχέδιο για μία ομπρέλα μεταξύ Μαξίμου-Εξωτερικών και Άμυνας. Θα πρέπει εδώ να σημειώσουμε ότι οι
πιο προχωρημένοι έχουν δει τις διαφορετικές προσεγγίσεις
που υπάρχουν αρκετές φορές μεταξύ του Μαξίμου και του
υπουργού Εξωτερικών στην εξωτερική πολιτική.
Οι προβληματικές σχέσεις του Μεγάρου Μαξίμου με τον
Βασίλη Κικίλια μάλλον οδηγούν σε αλλαγές στην ηγεσία του
υπουργείου Υγείας, ενώ το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο
υπουργείο Οικονομικών, όπου δεν μπορεί να συνεχιστεί ένας «δυισμός» στον τρόπο λήψης των αποφάσεων. Συν του
ότι Σταϊκούρας και Σκυλακάκης έχουν κόψει τις… διπλωματικές τους σχέσεις.
Οι πληροφορίες επιμένουν πως δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει εκτός
κυβέρνησης ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος έχει
αναλάβει ένα πρότζεκτ
πολύ σημαντικό από τον
ίδιο τον πρωθυπουργό.
Να βρει λύση με την προβληματική στρατιωτική
μας βιομηχανία και με τα
ναυπηγεία. Ακλόνητος
παραμένει στο υπουργείο
Εσωτερικών ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος θα
παίξει πρωταγωνιστικό
ρόλο στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές
γίνουν. Εάν φύγει από το Εσωτερικών ο Θεοδωρικάκος, μάλλον θα οδεύσει προς το υπουργείο Επικρατείας για τη θέση
του Γεραπετρίτη και θα πρέπει να το εκλάβουμε ότι οδηγούμαστε σε πρόωρες εθνικές εκλογές.
Παράλληλα, είναι σαφές πως η σύνθεση του νέου υπουργικού συμβουλίου θα αποτυπώνει τις νέες ιεραρχήσεις και
τις προτεραιότητες του πρωθυπουργού στην περίοδο που εισέρχεται η χώρα μετά την έλευση του εμβολίου και με την αναδιάρθρωση της οικονομίας που θα επιφέρει το Ταμείο Ανάκαμψης, παράλληλα βεβαίως με την οικονομική κρίση που
αναμένεται να ενταθεί και τις μεγάλες κοινωνικές επιπτώσεις που θα υπάρχουν.

Π

διαπιστώσει τι αντίκτυπο έχει εκτός συνόρων η απαλλαγή από
τον φόρο εισοδήματος και από
την ειδική εισφορά αλληλεγγύης
του 50% του εισοδήματος που θα
αποκτούν στην Ελλάδα για 7 χρόνια, υπό προϋποθέσεις, όσοι αποφασίσουν να μεταφέρουν τη
φορολογική τους κατοικία και να
δραστηριοποιηθούν στη χώρα
μας, και από την άλλη το ενδιαφέρον μεγάλων εταιρειών για επενδύσεις στη χώρα μας.
Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, όπως έχει τονίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζητήσεις με συνεργάτες του, την επόμενη ημέρα της πανδημίας ένα από τα ζητήματα στα οποία θα εστιάσει την προσοχή του είναι η
μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων. Το 2018 και το 2019, η
Ελλάδα είχε το τρίτο υψηλότερο
ποσοστό ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο Εθνικό
Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, μάλιστα, που παρουσία-

σε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Θεόδωρος Σκυλακάκης, περιγράφονται μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις που
στοχεύουν σε ορισμένες από τις
πιο ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες της χώρας, με πρωταρχικό
στόχο την παροχή ίσων ευκαιριών για όλους, ανεξάρτητα από
το φύλο, την εθνικότητα, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την
ηλικία, την αναπηρία και άλλα
χαρακτηριστικά.

Οι βασικοί
στόχοι για 2021
Σε λίγες ημέρες ξημερώνει μία
νέα χρονιά και όλοι ελπίζουν ότι
θα είναι καλύτερη από το δραματικό 2020, όπου δεκάδες χιλιάδες
πέθαναν σε όλη την υφήλιο και ανατράπηκε η καθημερινότητά μας.
Η εύρεση εμβολίου, συν τα φάρμακα που αποκαλύφθηκαν για την
αντιμετώπιση του ιού, αφήνουν
ελπίδες, ότι σταδιακά θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα.
Βεβαίως, όλοι στην κυβέρνηση εκτιμούν πως εάν τηρηθούν

οι προτεραιότητες και οι εντολές
που υπάρχουν από το Μαξίμου,
τότε το 2021 θα είναι ένα έτος επιστροφής όχι μόνο στην ανάπτυξη, αλλά και επιστροφή στην
κανονικότητα. Μάλιστα, εκτιμούν
ότι το καλοκαίρι το ΕΣΥ, το οποίο
άντεξε, θα έχει περάσει στη νέα
εποχή, καθώς θα έχει ολοκληρωθεί η ενίσχυσή του και θα έχουν
εφαρμοστεί οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις.
Επίσης, όλοι εκτιμούν πως με
την αξιοποίηση των πόρων από
το Ταμείο Ανάκαμψης, συν τις ξένες επενδύσεις, αλλά και τη στήριξη των επιχειρήσεων θα επανακάμψει σε πολύ καλύτερους
ρυθμούς η οικονομική δραστηριότητα. Τέλος, μεγάλο βάρος δίνει το Μαξίμου και σε ένα σχέδιο
το οποίο θα εκπονηθεί για ένα
τουριστικό ρεύμα το ερχόμενο καλοκαίρι. Όσο κι εάν ακούγεται
παράξενο, μόνο την ημέρα που
πήρε άδεια το εμβόλιο της Pfizer
(την Τετάρτη) στη Βρετανία υπήρξαν πολλές προκρατήσεις για διακοπές στη χώρα το καλοκαίρι.

σουν την προσπάθεια για ανάκαμψη
Μητσοτάκης ήδη έχει τον πρώτο λόγο στον κεντρώο χώρο, οπότε κάποιες επιπλέον ενισχύσεις
στο κυβερνητικό σχήμα με νέες μεταγραφές θα
αποστείλουν ένα μήνυμα πως σιγά-σιγά όλοι θα
πάρουν σειρά. Πάντως, από την Κοινοβουλευτική
Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας γίνεται λόγος ότι ο
ανασχηματισμός ενδέχεται να είναι «εκλογικός»
και οι αλλαγές που θα γίνουν στο υπουργικό συμβούλιο να προϊδεάζουν για τη στρατηγική του
πρωθυπουργού για το επόμενο διάστημα, μετά
την έλευση του εμβολίου, την αναδιάρθρωση που
θα επιφέρει στην ελληνική οικονομία το Ταμείο
Ανάκαμψης, αλλά και τις σοβαρές κοινωνικές επιπτώσεις που θα επιφέρει η κρίση στη χώρα μας.

Και σε έναν «εκλογικό» ανασχηματισμό, είναι βέβαιον ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η συνοχή και η ετοιμότητα του κομματικού μηχανισμού.
Εάν ισχύσει αυτό, δηλαδή μεγαλύτερη αξιοποίηση βουλευτών, τότε είναι πιθανό να υπάρξουν πολλές αποχωρήσεις εξωκοινοβουλευτικών
υφυπουργών. Κι όπως λένε κάποιοι συνομιλητές
του Μαξίμου, «ίσως και να μετρούνται στα δάκτυλα του ενός χεριού οι εξωκοινοβουλευτικοί υφυπουργοί που θα γλιτώσουν στον επερχόμενο ανασχηματισμό και θα παραμείνουν στο νέο κυβερνητικό σχήμα – κατά κανόνα οι απολύτως έμπιστοι
του Κυριάκου Μητσοτάκη και όσοι εκ των υπολοίπων είναι απαραίτητοι στη δουλειά τους».
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Τοπ ένα στην κατηγορία
των δημοσιογραφικών και
πολιτικών κλισέ είναι αυτό
που υποστηρίζει ότι οι δημοσκοπήσεις αποτελούν
φωτογραφία της στιγμής. Τι
γίνεται, όμως, όταν αυτή η…
στιγμή λέγεται «μεταναστευτικό ζήτημα» και τραβάει σε μάκρος, σαν ταινία
του αείμνηστου Θόδωρου
Αγγελόπουλου;
Tου Ν.ΤΣ.

Δ

εν πάει πολύς καιρός –περίπου σαράντα ημέρες πριν ήταν– που μια δημοσκόπηση της εταιρείας Metron Analysis προσπάθησε
να πιάσει τον παλμό της κοινής
γνώμης αναφορικά με το ζήτημα
της παράτυπης μετανάστευσης.
Τα δε αποτελέσματά της ήταν και
ένα ισχυρό χαστούκι κριτικής για
το εγχώριο πολιτικό σύστημα στο
σύνολό του.
Ο λόγος; Σε ένα ζήτημα που οι
πολίτες αξιολογούν ως ένα από
τα σημαντικότερα που αντιμετωπίζει η χώρα (σ.σ. ακόμη και εν
καιρώ υγειονομικού πολέμου) οι
ερωτώμενοι στο γκάλοπ απάντησαν ότι κρίνουν αρνητικά το έργο
της κυβέρνησης ως προς τη διαχείριση του μεταναστευτικού. Όταν μάλιστα ερωτήθηκαν πιο συγκεκριμένα, το 58% των πολιτών
απάντησαν ότι ο αρμόδιος υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, ασκεί ανεπαρκώς τα καθήκοντά
του, με το 40% των αρνητικών
γνωμών να δηλώνουν ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας!!!
Αξίζει επίσης να επισημανθεί
ότι, τον καιρό που διενεργήθηκε
η δημοσκόπηση της Metron
Analysis, ήταν ακόμη νωπός ο εμπρησμός του προσφυγικού καταυλισμού της Μόριας στη Λέσβο
τον Σεπτέμβριο. Aυτό έχει τη σημασία του, διότι ακόμη και γι’ αυτό το περιστατικό οι πολίτες επιρρίπτουν περισσότερες ευθύνες –
κατά 30%– στην τωρινή κυβέρνηση, από όσες καταλογίζουν (29%)
στη προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ.
Και αν το ποσοστό ευθύνης του
ΣΥΡΙΖΑ δικαιολογείται από τις ολέθριες συνέπειες της διακυβέρνησης ανοιχτών συνόρων που υιοθέτησε ο Αλέξης Τσίπρας, στην
οδό Πειραιώς και την Ηρώδου
Αττικού έχουν να σκεφτούν πολύ
σοβαρά πώς κατάφεραν να πάρουν κακό βαθμό στο μεταναστευτικό, ένα θέμα που η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη είχε πολύ ψηλά στην προεκλογική ατζέντα της και φούσκωσε τα
πανιά της νίκης στις κάλπες της
7ης Ιουλίου του 2019.

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 5/6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
www.iapopsi.gr

• Η πανδημία έχει σκεπάσει το πρόβλημα με τις μεταναστευτικές
ροές, αλλά αργά ή γρήγορα το Μαξίμου θα το ξαναβρεί μπροστά του
• Οι επιτυχίες αλλά και τα λάθη που έχουν γίνει έως τώρα

«Μπάζει» νερά
η (κυβερνητική) βάρκα
του μεταναστευτικού
Η υβριδική εισβολή
στον Έβρο
Όσοι πιστεύουν ότι η έκρηξη που
παρουσίασε τον τελευταίο χρόνο το
μεταναστευτικό πρόβλημα στην
Ελλάδα είναι αποκλειστικά ζήτημα
κυβερνητικών αστοχιών δεν γεμίζουν ούτε… γκαρσονιέρα, που στο
κουδούνι της γράφει «Διαζευγμένοι με την πραγματικότητα». Διότι
η πραγματικότητα λέει ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη είχε συμπληρώσει «σκάρτους» 8 μήνες στο τιμόνι της χώρας όταν, εκτός από
την πανδημία του κορωνοϊού (σ.σ.
το πρώτο κρούσμα επιβεβαιώθηκε στην Ελλάδα στις 26 Φεβρουαρίου 2020), ήρθε αντιμέτωπη και
με τον «ιό Ερντογάν». Θυμίζεται ότι
στις 28 Φεβρουαρίου 2020 η Άγκυρα ανακοίνωσε εν χορδαίς και
οργάνοις ότι ανοίγει μονομερώς τα
σύνορά της προς την Ευρώπη
στους πρόσφυγες και μετανάστες,
ως αντίδραση(;) στον θάνατο δεκάδων Τούρκων στρατιωτών που
είχαν χάσει τη ζωή τους από την επίθεση συριακών και ρωσικών
δυνάμεων στην Ιντλίμπ. Μέσα σε
λίγες ώρες, χιλιάδες μετανάστες
κατέφτασαν στα ελληνοτουρκικά
σύνορα στις Καστανιές του Έβρου,
με τις τουρκικές δυνάμεις ασφαλείας στην περιοχή να έχουν πάρει εντολή να μην εμποδίζουν κανέναν που αποπειράται να περάσει
με το «έτσι θέλω» σε ελληνικό-ευρωπαϊκό έδαφος. Ήταν η έναρξη
μίας υβριδικής εισβολής, με προκάλυμμα τις προσφυγικές-μεταναστευτικές ροές που ήδη από το φθινόπωρο του 2019 είχαν εξελιχθεί
σε τσουνάμι.

Οι παρόντες απόντες
Ευρωπαίοι
Ίσως για πρώτη φορά το τουρκικό «νταηλίκι» στον Έβρο δεν ά-

φησε ασυγκίνητους του Ευρωπαίους εταίρους, που πιθανότατα φοβήθηκαν ότι αν «πέσει» η
Ελλάδα οι ροές των μεταναστών
θα πλημμυρίσουν την κεντρική
Ευρώπη. Ποιώντας την ανάγκη
φιλοτιμία, στις αρχές του περασμένου Μαρτίου ο πρόεδρος του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ
Μισέλ, η πρόεδρος της Κομισιόν
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και
ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου Νταβίντ Σασόλι
ταξίδεψαν στον Έβρο και υποδεχόμενοι από τον πρωθυπουργό
επιθεώρησαν την κατάσταση στα
ελληνοτουρκικά σύνορα, πετώντας με ελικόπτερο. Τα λόγια συμπαράστασης των Βρυξελλών
προς την Αθήνα δεν έλειψαν ούτε αυτήν τη φορά, με χαρακτηριστικότερα αυτά του Σαρλ Μισέλ
που έκανε λόγο για πλήρη υποστήριξη των ελληνικών προσπα-

θειών για την προστασία των συνόρων «με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, τα ανθρώπινα δικαιώματα και
την αξιοπρέπεια».
Μέχρι και ο Έλληνας επίτροπος Μαργαρίτης Σχοινάς, που
συνήθως λάμπει διά της απουσίας του από καυτά για την Ελλάδα θέματα, επισκέφτηκε τον περασμένο Μάρτη τον Έβρο, ενώ
ξαναήρθε στα μέρη μας τον Σεπτέμβρη όταν πυρπολήθηκε το
ΚΥΤ της Μόρια στη Λέσβο. Έστω
και αν η επίσκεψη Σχοινά στο
πολύπαθο νησί του βορείου Αιγαίου που στενάζει από τις καραβιές μεταναστών που αφήνουν οι
Τούρκοι να φεύγουν ανεξέλεγκτα
από τα παράλιά τους έγινε πάλι
από αέρος (και με πλήρη φωτογραφική κάλυψη που φέρεται να
έδωσε ο ίδιος στη δημοσιότητα),
ο επίτροπος κατάφερε να ψελλίσει μια μεγάλη αλήθεια.
Ότι είναι αδιανόητο που η Ευρώπη δεν έχει ακόμη μια ενιαία
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Ο Σαμαράς που βλέπει μακριά, αλλά «ενοχλεί»
ι αυξομειώσεις στην ένταση των μεταναστευτικών ροών, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, είναι ξεκάθαρα συνδεδεμένες με το ευρύτερο στρατηγικό σχέδιο της Τουρκίας να προκαλεί κρίσεις και να επωφελείται από αυτές. Κλασικό παράδειγμα αυτής της πρακτικής ήταν η υβριδική επίθεση της Άγκυρας στον Έβρο, την οποία έγκαιρα και έγκυρα είχε επισημάνει ο Αντώνης Σαμαράς. Συγκεκριμένα, σε μία συνέντευξη που είχε παραχωρήσει τον περασμένο Μάρτιο στην εφημερίδα
«ΒΗΜΑ», ο πρώην πρωθυπουργός ανέφερε ξεκάθαρα ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει «εργαλειοποίηση λαθρομεταναστών» και «ασύμμετρη απειλή μέσα από “εισβολή” κατευθυνόμενων αμάχων».
Μάλιστα, ο Μεσσήνιος πολιτικός επεσήμανε ότι η χρησιμοποίηση κατευθυνόμενων αμάχων «βγαίνει» για πρώτη φορά
από τη φαρέτρα των προκλήσεων της Άγκυρας, εξηγώντας παράλληλα ότι «αυτό το όπλο δεν το είχε ο Ερντογάν
πριν από το 2015, γιατί τότε είχαμε κλείσει τα σύνορα. Του το έδωσε ο Τσίπρας το 2015».
Σε κάθε περίπτωση, ο Αντώνης Σαμαράς είναι μεταξύ αυτών που επικρότησαν την αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης να κλείσει τότε τα σύνορα (σ.σ. «Η Ελλάδα έγινε ξανά “κράτος” γιατί διεκδίκησε το αναφαίρετο δικαίωμά της να προστατεύει την κυριαρχία της», έχει δηλώσει χαρακτηριστικά), έστω κι αν οι
καίριες παρεμβάσεις του στα εθνικά θέματα «ενοχλούν» πολλούς εκτός αλλά και εντός της Νέας Δημοκρατίας.
Ο Α. Σαμαράς δεν έκρυψε ποτέ ότι θεωρούσε την αντιμετώπιση του λαθρομεταναστευτικού ως το αδύνατο σημείο της κυβέρνησης της Ν.Δ. στους πρώτους μήνες της θητείας της.
Έχει πει όμως πεντακάθαρα ότι οι επισημάνσεις του δεν γίνονται για να ασκήσει ο ίδιος «εσωκομματική αντιπολίτευση», αντιθέτως αποτελούν πραγματική και ουσιαστική στήριξη της κυβέρνησης Μητσοτάκη. «Ο Κυριάκος το ξέρει αυτό» έχει πει επανειλημμένα ο πρώην πρωθυπουργός
και τέως πρόεδρος της παράταξης. Το ποιος τον ακούει και κυρίως το ποιος τον παρερμηνεύει –
σκοπίμως;– είναι ένα άλλο θέμα…

Ο

μεταναστευτική συνεκτική πολιτική. Εν ολίγοις, παρόντες απόντες και καλοί για συμπαρίστανται και να χαιρετίζουν οι φίλοι
εταίροι.
Έστω κι έτσι, πάντως, οι προσπάθειες και οι πρωτοβουλίες της
ελληνικής κυβέρνησης για πολιτική παρεμβάσεις στο μεταναστευτικό που θα έχουν την ευρωπαϊκή
σφραγίδα είναι εκ των ων ουκ άνευ. Σε αυτή τη στρατηγική εντάσσεται για παράδειγμα το κοινό υπόμνημα που συνυπέγραψαν
πριν από μερικές ημέρες οι ηγέτες της Ελλάδας της Ιταλίας, της Ισπανίας και της Μάλτας αναφορικά με τις θέσεις τους για την υπό
διαβούλευση πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το
Άσυλο. Ειδικότερα, ο Κυριάκος
Μητσοτάκης μαζί με τους ομολόγους του Τζιουζέπε Κόντε (Ιταλία), Πέδρο Σάντσεθ (Ισπανία)
και Ρόμπερτ Αμπέλα (Μάλτα),
ως οι τέσσερις πρωθυπουργοί
των χωρών πρώτης εισόδου μεταναστών και προσφύγων στην
Ε.Ε., υπογραμμίζουν στο υπόμνημα που απηύθυναν προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την Κομισιόν ότι οι κανόνες δεν πρέπει να
είναι σαφείς μόνο ως προς τις ευθύνες των χωρών πρώτης εισόδου, αλλά και ως προς τους κανόνες αλληλεγγύης των κρατών μελών, ώστε η ευθύνη να είναι κοινή. Τονίζουν, επίσης, ότι οι διαδικασίες ελέγχου στα σύνορα δεν
πρέπει να οδηγούν στη δημιουργία μεγάλων κλειστών κέντρων, ενώ δίνουν έμφαση στην εξωτερική διάσταση της μετανάστευσης,
τόσο σε ό,τι αφορά τις σχέσεις με
τις χώρες της νότιας γειτονίας, όσο και σχετικά με ένα αποτελεσματικό σύστημα επιστροφών.

Αποτελέσματα αλλά και σκιές για τη Frontex
ε τον ίδιο τρόπο που η κυβέρνηση Μητσοτάκη χρεώνεται
συγκεκριμένες παλινωδίες στη διαχείριση του μεταναστευτικού, ειδικά στην αρχή της «γαλάζιας» διακυβέρνησης (βλ. κατάργηση του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής
που είχε συσταθεί το 2016, μεταφορά αρμοδιοτήτων στο Προστασίας του Πολίτη, επανασύσταση ως αυτόνομο υπουργικό χαρτοφυλάκιο το 2020, αγορά πλωτού φράγματος που δεν βοήθησε
κ.λπ.), θα πρέπει να της πιστωθεί ότι έκανε πράξη μια βασική προτεραιότητα του προγράμματός της για το καυτό ζήτημα. Κι αυτή ήταν η ενίσχυση της φύλαξης των ελληνικών –ταυτόχρονα και ευρωπαϊκών– συνόρων, ιδίως των θαλασσίων, με ένα νέο ολοκληρωμένο σχέδιο που θα έθετε την ευρωπαϊκή δύναμη υπό ελληνική
διοίκηση με ξεκάθαρους επιχειρησιακούς κανόνες δράσης.
Συγκεκριμένα, το σχέδιο περιελάμβανε την καλύτερη αξιοποίηση των δυνάμεων της Frontex, δηλαδή του Οργανισμού Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, την εντατικοποίηση
των περιπολιών του λιμενικού σώματος με παράλληλη αναβάθμιση του υλικοτεχνικού του εξοπλισμού, και την πλήρη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων με απόλυτη διαφάνεια.
Η δουλειά που εν τέλει έγινε αποτυπώνεται στην κατακόρυφη
πτώση των μεταναστευτικών ροών στη χώρα μας το δεκάμηνο
Ιανουαρίου-Οκτωβρίου του 2020. Σύμφωνα με τις στατιστικές
καταγραφές των υπηρεσιών της Frontex, το εξεταζόμενο διάστημα σημειώθηκαν περί τις
17.000 παράνομες διελεύσεις, αριθμός μειωμένος σε ποσοστό 74% σε
σχέση με την αντίστοιχη
περσινή περίοδο.
Μόνο τον Οκτώβριο
καταγράφηκαν περίπου
1.050 διελεύσεις και η αντίστοιχη μείωση συγκριτικά με τον Σεπτέμβριο ανέρχεται στο 25%.
Μάλιστα, οι περισσότερες από αυτές έγιναν
στο έδαφος και όχι στη
θάλασσα και προέρχονται
από το Αφγανιστάν, τη
Συρία και την Τουρκία και
καταγράφονται στις πύ-

Μ

λες της Ανατολικής Μεσογείου – μεταξύ των οποίων ασφαλώς
και η Ελλάδα. Αντίστοιχα μειωμένες αλλά όχι σε τόσο θεαματικό
ποσοστό είναι οι παράνομες διελεύσεις και στη Δυτική Μεσόγειο
(13.309 «περάσματα», -36%).
Η μείωση αυτή είχε ως αποτέλεσμα την υποχώρηση των συνολικών ροών στην Ευρώπη κατά 21%, ωστόσο το ενδιαφέρον
στοιχείο είναι ότι την ίδια περίοδο (Ιανουάριος-Οκτώβριος) εκτοξεύεται η αύξηση των ροών στην Κεντρική Μεσόγειο (28.424 διελεύσεις, +137%) και τα Δυτικά Βαλκάνια (19.707 διελεύσεις,
+122%).
Αυτά είναι τα καλά νέα, διότι εσχάτως προέκυψαν και σκιές
για τη λειτουργία της FRONTEX που αφορά το ζήτημα των φερόμενων push-backs, δηλαδή των παράνομων κατά το διεθνές δίκαιο επαναπροωθήσεων στο Αιγαίο. Το θέμα ήρθε στην επιφάνεια έπειτα από ένα ρεπορτάζ του γερμανικού περιοδικού «Der
Spiegel», που ισχυρίζεται ότι το ελληνικό λιμενικό έχει πραγματοποιήσει αρκετές επιχειρήσεις «αναχαίτισης» λέμβων στις οποίες επιβαίνουν πρόσφυγες και μετανάστες, υπό την ανοχή –σε κάποιες περιπτώσεις και με τη συμμετοχή– του ευρω-οργανισμού
Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής.
Τα ερωτηματικά που, ωστόσο, γεννιούνται αφορούν και την ουσία και το τυπικό, το «γράμμα» του διεθνούς δικαίου. Στο αν, δηλαδή, μία χώρα έχει δικαίωμα να αποτρέπει την παραβίαση των θαλασσίων συνόρων της,
αλλά και το αν ένας ευρωπαϊκός φορέας που συγκροτήθηκε για να κάνει
ακριβώς αυτήν τη δουλειά
παρανομεί απροκάλυπτα,
όπως λένε οι Γερμανοί του
«Der Spiegel». Το σίγουρο
είναι ότι το θέμα έχει ουρά, καθώς το θέμα συζητιέται έντονα στο Ευρωκοινοβούλιο, με τον επικεφαλής της Frontex, Φαμπρίς Λετζέρι, να εμφανίζεται άλλοτε να αρνείται
τα καταγγελλόμενα κι άλλοτε να τα παραδέχεται
εμμέσως ρίχνοντας όμως
την ευθύνη στην Ελλάδα.
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Μέσα σε δύο μήνες η πίεση των
ακραίων του ΣΥΡΙΖΑ έπιασε τόπο κι έτσι ο Αλέξης Τσίπρας από
εκεί που είπε τον Σεπτέμβριο στη
ΔΕΘ ότι «δεν είναι η ώρα για πολιτικές εξελίξεις, δεν το επιτρέπουν οι αρχές της παράταξής
μας», μέσα σε δύο μήνες εμφανίστηκε απειλητικός προς την κυβέρνηση με το «όταν με το καλό
τελειώσει το υγειονομικό σκέλος
της κρίσης, τότε θα γίνει λογαριασμός».
Του Μιχάλη Κωτσάκου
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• Ο ΣΥΡΙΖΑ
σηκώνει ψηλά
την αγορά
τσουρεκιού και
την ποδηλατάδα
του Μητσοτάκη
για να θολώσει
την εικόνα του
πρωθυπουργού

Η

ια να φτάσουμε στη συζήτηση στη Βουλή για το νομοσχέδιο για τα μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων, των
ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και των ανέργων (τα οποία δεν ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ), ότι σύντομα ο πρωθυπουργός θα αναγκαστεί να πάει σε εκλογές.
Αναμφίβολα καμία οβιδιακή μεταμόρφωση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν εκπλήσσει τους πολίτες. Εδώ την Κυριακή του δημοψηφίσματος (5
Ιουλίου 2015) το έπαιζε αντιμνημονιακός
και την επομένη στη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών έκανε κωλοτούμπα και στις
12 Ιουλίου πήγε κι υπέγραψε μία μνημονιάρα με όλα της τα κομφόρ, που λένε και
στην πιάτσα. Και κορδωνόταν ότι δούλεψε 17 συνεχόμενες ώρες. Προφανώς λησμονεί ότι εξαιτίας του δικού του μνημονίου η πλειοψηφία των Ελλήνων εργάζεται το λιγότερο ένα δωδεκάωρο.
Τέλος πάντων, τι περιμένει ο Αλέξης
Τσίπρας και προκαλεί τον Μητσοτάκη για
πρόωρη προσφυγή στις κάλπες; Με βάση
τις δημοσκοπήσεις, εάν γίνουν τώρα εκλογές η Ν.Δ. θα είναι η νικήτρια. Διότι τα όσα
διαρρέει η Κουμουνδούρου ότι οι τελευταίες σφυγμομετρήσεις προκάλεσαν τα
πρώτα χαμόγελα, μάλλον προκαλούν τον
γέλωτα ακόμη και των ψηφοφόρων του
ΣΥΡΙΖΑ. Και στέκονται στο ότι τα ποιοτικά
στοιχεία δείχνουν ραγδαία φθορά της κυβέρνησης. Επίσης, στέκονται στο ότι πολίτες εξέφρασαν την ανησυχία τους για τις
συνέπειες του κορωνοϊού, ενώ η πλειοψηφία των ερωτηθέντων ανησυχεί πως θα
χειροτερέψει η κατάσταση το επόμενο διάστημα. Προφανώς, οι φωστήρες της Κουμουνδούρου ξεχνούν ότι σε λίγες ημέρες
αναμένονται να ξεκινήσουν οι εμβολιασμοί κατά του κορωνοϊού, ενώ από τον
δεύτερο μήνα του 2021 θα ξεκινήσουν καλώς εχόντων των πραγμάτων και οι εκταμιεύσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης.
Ελέγχει το παιχνίδι
Μόνο αυτά τα στοιχεία επιτρέπουν στην
κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό να ελέγξουν το παιχνίδι και να οδηγήσουν τα
πράγματα προς εκεί που θέλουν. Και βέβαια και ο πλέον αδαής θα σκεφτεί πως εάν μετά τον εμβολιασμό μεγάλου μέρους
του πληθυσμού το ερχόμενο καλοκαίρι σε
συνδυασμό με τις εκταμιεύσεις από τις
Βρυξέλλες θα μπορεί ο πρωθυπουργός να
μπει στον πειρασμό να λύσει τον «Γόρδιο
Δεσμό» της απλής αναλογικής.
Οπότε, σε τι προσδοκά ο ΣΥΡΙΖΑ με το

Ο Αλέξης τρέμει
τις πρόωρες κάλπες
να απειλεί πως μετά το τέλος της πανδημίας θα κάνουμε ταμείο; Αυτό που κυριολεκτικά θέλουν να αποφύγουν ο Αλέξης
Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μία γρήγορη
προσφυγή στις κάλπες πριν από το Πάσχα
κι ενώ οι εμβολιασμοί προχωρούν με τάχιστο ρυθμό έναντι του covid-19. Και βέβαια μία νέα ήττα, ό,τι και εάν υποστηρίζουν στον ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα χωνευτεί εύκολα. Τουναντίον θα λειτουργήσουν φυγόκεντρες δυνάμεις. Οπότε δεν πρέπει να προκαλέσει εντύπωση εάν ξαφνικά κάποιοι από τους μεταγραφέντες σε μία νέα ήττα του
ΣΥΡΙΖΑ εγκαταλείψουν –σαν ποντίκια–
πρώτοι το καράβι για να αποφύγουν να ξεμείνουν ναυαγοί σε ένα ξερονήσι.
Γι’ αυτό σηκώνοντας σκόνη ο Αλέξης
Τσίπρας επιθυμεί να πάει πιο πίσω τις εκλογές, ανεξάρτητα τι λέει και ανεξάρτητα
τις διαβεβαιώσεις ότι είναι πανέτοιμος να
αναλάβει εκ νέου τα ηνία της χώρας, κάτι
που προκαλεί τρόμο σε όλους τους σώφρονες πολίτες. Με το να μιλούν συνεχώς
για εκλογές στον ΣΥΡΙΖΑ θέλουν πρωτίστως να κάψουν αυτό το ενδεχόμενο. Ο Αλέξης Τσίπρας και οι συν αυτώ απέδειξαν
ότι πάνω στη θολούρα τους για την πτωτική πορεία του κόμματος έκαναν λάθος εκτιμήσεις. Πρώτον, πόνταραν σε οικονομική καταστροφή και στο ότι δεν θα έρθουν κονδύλια από την Ευρώπη. Από την
άλλη, δεν υπολόγισαν καλά ότι οι επιστήμονες θα βρουν το εμβόλιο. Ίσως είχαν στο
μυαλό τους να αναζητήσουν νέο σκάνδα-

λο με τις φαρμακευτικές που κατασκεύασαν τα εμβόλια.

Αναζητούν ισοδύναμο
Με βάση τα δεδομένα των τελευταίων ημερών (εμβολιασμοί-εκταμιεύσεις από το ταμείο Ανάκαμψης) ακόμη και οι πλέον αδαείς στην Κουμουνδούρου κατανοούν ότι
και το πεπόνι και το μαχαίρι είναι στο χέρι
του Μητσοτάκη. Και οπότε, εάν αποφασίσει να πάει εντός του 2021 σε εκλογές, θα
έχει τεραστίων δυνατοτήτων όπλα στα χέρια του. Αναφερόμαστε φυσικά για τα εμβόλια και τα κονδύλια από τις Βρυξέλλες.
Με βάση τις εκτιμήσεις των ειδικών, μέχρι τον Ιούνιο θα έχουν ολοκληρωθεί οι
εμβολιασμοί και αναμένεται ότι τουλάχιστον το 70% του πληθυσμού θα έχει αποκτήσει αντισώματα. Μάλιστα, στην κυβέρνηση θεωρούν ότι το ερχόμενο καλοκαίρι
θα πάρει μπρος και ο τουρισμός, οπότε όλα αναμένεται να πάρουν τον δρόμο τους.
Συν του ότι θα υπάρχουν και αρκετά χρήματα στα ταμεία, τα οποία θα μπορούν να
δοθούν πιο εύκολα. Κάτι που σημαίνει ότι,
εάν αποφασίσει να προσφύγει σε πρόω-

Ο,ΤΙ ΚΙ ΑΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙ
ΖΟΥΝ ΣΤΗΝ
ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ,
ΜΙΑ ΝΕΑ ΗΤΤΑ ΔΕΝ
ΘΑ ΧΩΝΕΥΤΕΙ ΕΥΚΟΛΑ

ρες εκλογές ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι σαν να κλέβει εκκλησία.
Έτσι, λοιπόν, ο βασικός στόχος του ΣΥΡΙΖΑ είναι να γρατζουνίσει την κυβέρνηση όσο μπορεί περισσότερο και να εκμεταλλευτεί όσο το δυνατόν καλύτερα την απλή αναλογική. Ελπίζοντας ότι θα έχει δημιουργηθεί ένα αντιδεξιό μέτωπο. Είναι
αυτό που λέει και η παροιμία «ζήσε Μάη
μου να φας τριφύλλι».
Όμως για το κυριότερο που καίγεται ο
Αλέξης Τσίπρας που έχει σηκώσει ψηλά
τόσο την αγορά τσουρεκιού του κ. Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη κατά την τελευταία
του επίσκεψη, όσο και το ότι έβγαλε αναμνηστικές φωτογραφίες στο Τατόι, όπου
κάνοντας ποδήλατο σε ανώμαλο δρόμο
συναντήθηκε με κάποιους αναβάτες μηχανών μότο κρος. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
αναζητεί ισοδύναμο για το ότι λίγες ημέρες
μετά το Μάτι πήγε διακοπές με το κότερο
της Παναγοπούλου και «συνελήφθη» στις
φωτογραφίες να απολαμβάνει το επαναστατικό του πούρο από την Αβάνα στην
πρύμνη της πολυτελούς θαλαμηγού.
Έτσι ο κ. Τσίπρας την Πέμπτη στη Βουλή (στο περιθώριο της συζήτησης για το
χωροταξικό νομοσχέδιο) επιτέθηκε με
σφοδρότητα στον Κυριάκο Μητσοτάκη
λέγοντας «δεν είστε κυβέρνηση των Αθηνών,
αλλά κυβέρνηση των Βερσαλλιών με Λουδοβίκους και Μαρίες Αντουανέτες. Συμπεριφέρεστε σαν να ζείτε αλλού. Σε ένα παράλληλο σύμπαν».
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Πάντα για τις εσωτερικές
εκλογές σε ένα κόμμα ενδιαφέρονται και τα άλλα
κόμματα. Αυτό συνέβη και
όταν εξελέγη ο Κυριάκος
Μητσοτάκης στην ηγεσία
της Νέας Δημοκρατίας, το
ίδιο έγινε και με τις εκλογές για την ηγεσία του Κινήματος Αλλαγής. Οπότε
δεν είναι περίεργο που
και η Νέα Δημοκρατία και
ο ΣΥΡΙΖΑ ενδιαφέρονται
να έρθουν πιο κοντά με
το Κίνημα Αλλαγής.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Η ΑΠΟΨΗ

• Εξακολουθούν να υπάρχουν δύο τάσεις εντός της Χαριλάου
Τρικούπη με φίλα προσκείμενους στον ΣΥΡΙΖΑ και άλλους που
βγάζουν σπυράκια με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης

Μπερδεμένη η Φώφη
με το φλερτ του Αλέξη

Η

ηγετική ομάδα της
Χαριλάου Τρικούπη, με το μόλις άρχισαν να ανακοινώνονται οι υποψηφιότητες, έβγαλε εκνευρισμό
και επιτέθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ότι επιθυμεί να καταστήσει
το κόμμα υποχείριό του για να έχει καβάτζα, υπονοώντας ότι ενδιαφέρεται να βάλει πλάτη σε συγκεκριμένους υποψήφιους. Την
ίδια ώρα, συνεργάτες της κας
Γεννηματά έχουν ανοίξει δίαυλο
επικοινωνίας με ΜΜΕ του ΣΥΡΙΖΑ, σε μία προσπάθεια να τους
στηρίξουν και να χτυπήσουν με
ύπουλο τρόπο τους αντιπάλους
της προέδρου του ΚΙΝΑΛ. Βλέπετε, οι μικρόμυαλοι δεν κατανοούν ότι σε αυτούς που απευθύνθηκαν το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να επανέλθει ο Τσίπρας
στην εξουσία ελπίζοντας ότι θα αποζημιωθούν για το σέρβις που
προσφέρουν στον πρόεδρο του
ΣΥΡΙΖΑ.
Ο βασικός στόχος αυτών των
κύκλων δεν είναι άλλος από το να
καταστήσουν το ΚΙΝΑΛ ως άλλη
μία συνιστώσα του ΣΥΡΙΖΑ, κάτι
για το οποίο καίγεται ο Αλέξης
Τσίπρας, ο οποίος έχει ήδη χάσει πανηγυρικά τον χώρο του κέντρου από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οπότε η συνεργασία με το
ΚΙΝΑΛ είναι η τελευταία ευκαιρία για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να κολυμπήσει στα νερά του μεταρρυθμιστικού κέντρου. Για να γίνει αυτό, θα
πρέπει να επιτευχθεί η συνεργασία μεταξύ των δύο κομμάτων.
Βέβαια, όσες φορές προσπάθησε
να πλησιάσει ο κ. Τσίπρας την
κα Γεννηματά, έφαγε πόρτα, που
λέει και η νεολαία.
Ακόμη και πρόσκληση για τη
δημιουργία προοδευτικού μετώπου πρότεινε ο κ. Τσίπρας, αλλά
το ΚΙΝΑΛ αντέδρασε. Η σχέση
του Αλέξη Τσίπρα και της προέδρου του ΚΙΝΑΛ έχει περάσει
τους τελευταίους μήνες από δεκάδες… κύματα. Πότε τα δύο κόμματα δείχνουν να έρχονται κοντά,
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τηση για τη διαχείριση της πανδημίας, που αναφέραμε στο ξεκίνημα και που διασπάστηκε για
μία ακόμη φορά με αφορμή τις
εκδηλώσεις για το Πολυτεχνείο.

Σε δύσκολη θέση

Η ΣΚΕΥΩΡΙΑ ΤΗΣ NOVARTIS ΑΠΟΜΑ
ΚΡΥΝΕ ΤΑ ΔΥΟ ΚΟΜΜΑΤΑ, ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΡΓΑ Η ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΑΛ ΑΝΤΙΛΗΦΘΗΚΕ ΟΤΙ Ο ΣΥΡΙΖΑ ΔΕΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΜΟΤΙΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
και πότε να απομακρύνονται σε
μία σχέση που περνάει από το…
κρύο στο ζεστό μέσα σε διάστημα
λίγων εβδομάδων. Τρανταχτό
παράδειγμα της αλλαγής διάθεσης ανάμεσα στα δύο κόμματα ήταν οι πρόσφατες συναινέσεις και
συγκρούσεις που αφορούσαν την
πανδημία και το Πολυτεχνείο, αντίστοιχα.

Παλεύει σχεδόν
δύο χρόνια
Η αλήθεια είναι ότι αμέσως μετά
τις εκλογές του Ιουλίου του 2019
ο Αλέξης Τσίπρας ξεκίνησε να
μιλάει για τη δημιουργία «προοδευτικού μετώπου», ενώ παράλληλα έβαλε μπροστά και τον μετασχηματισμό του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος στόχευε σε μεγάλο βαθμό
στους πρώην απογοητευμένους
ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ. Αυτό
έφερε σε δύσκολη θέση τη Φώφη Γεννηματά. Το κόμμα της είναι σε μεγάλο βαθμό χωρισμένο
σε δύο στρατόπεδα. Το πρώτο πιστεύει πως η κατάρρευση του
ΠΑΣΟΚ οφείλεται στη σύμπλευση με τη δεξιά και ζητούσαν άνοιγμα προς το κόμμα του Αλέξη

Τσίπρα, ενώ το δεύτερο μέτωπο
σημείωνε πως εχθρός είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που στοχεύει στα στελέχη κι
έκλεψε τους ψηφοφόρους της κεντροαριστεράς.
Η σκευωρία της Novartis απομάκρυνε τα δύο κόμματα, καθώς
έστω και αργά η ηγεσία του ΚΙΝΑΛ αντιλήφθηκε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ
δεν ενδιαφέρεται για ομότιμη συνεργασία δύο κομμάτων που θα
κινηθεί αναμφίβολα και με βάση
την εκλογική δύναμη των δύο. Ο
ΣΥΡΙΖΑ ήθελε να κληρονομήσει
τα σύμβολα και το brand name
του ΠΑΣΟΚ και να βάλει στο υπόγειο τα στελέχη του ΚΙΝΑΛ.
Οι αποκαλύψεις για Μιωνή,
Καλογρίτσα, Παπαδημούλη
και Καμμένο θόλωσαν την εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά έδωσαν την
ευκαιρία σε όλους όσοι εντός της
Χαριλάου Τρικούπη βγάζουν
σπυράκια με τον ΣΥΡΙΖΑ να επικρατήσουν και να βάλουν τέρμα
στις προσπάθειες συμπόρευσης
με την Κουμουνδούρου. Εξάλλου, θεωρούν όλοι αυτοί πως όταν θα αποκαλυφθούν τα πολλά
παρατράγουδα της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, τότε θα μπορούν να

ελπίζουν σε επιστροφή των ψηφοφόρων στο ΚΙΝΑΛ.
Η αλήθεια είναι ότι όλοι επιθυμούν συνεργασία των δύο
κομμάτων δεν το βάζουν κάτω κι
επιμένουν. Όπως, για παράδειγμα, ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Ρέππας, ο οποίος προέβλεψε μεταξύ άλλων
πως «ο διάλογος ΣΥΡΙΖΑ-ΚΙΝΑΛ είναι, αργά ή γρήγορα, αναπόφευκτος». Τα δύο κόμματα ξεκίνησαν
και πάλι «κοινό βηματισμό» σε
διάφορα θέματα, όπως ήταν η τηλεκατάρτιση
των
επιστημόνων, το άνοιγμα των
σχολείων μετά το πρώτο κύμα της
πανδημίας, αλλά και η προστασία της πρώτης κατοικίας. Τα στελέχη έλεγαν πως «δεν πρόκειται
για συμπόρευση, αλλά για κοινό βηματισμό σε διάφορα θέματα» – κι όντως οι δύο πλευρές άρχισαν και
πάλι να έρχονται πιο κοντά.
Οι σχέσεις των δύο πλευρών αναθερμάνθηκαν και πάλι
όταν έφτασε στη Βουλή ο νέος
πτωχευτικός κώδικας. ΣΥΡΙΖΑ
και ΚΙΝΑΛ δημιούργησαν μέτωπο εναντίον της κυβέρνησης, το
οποίο συνεχίστηκε και στη συζή-

Το σίγουρο είναι πως η κα Γεννηματά αυτή την εποχή είναι σε
εξαιρετικά δύσκολη θέση. Ξέρει
πως οι δημοσκοπήσεις, τις οποίες οι συνεργάτες της προσπαθούν
να απαξιώσουν, είναι ενδεικτικές
του κλίματος που επικρατεί για
την πρόεδρο του ΚΙΝΑΛ. Όσοι
είναι υπέρ της συμπόρευσης με
τον ΣΥΡΙΖΑ την κατηγορούν για
ατολμία, ενώ όσοι επιθυμούν αυτόνομη πορεία και εχθρότητα με
την Κουμουνδούρου την κατηγορούν ότι με το να βάλει λουκέτο
στο ΠΑΣΟΚ έστειλε ακόμη και
παραδοσιακούς ψηφοφόρους
στην αγκαλιά του Τσίπρα.
Η κα Γεννηματά, πάντως, στη
συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΚΙΝΑΛ, την Πέμπτη,
προσπάθησε να ισορροπήσει μεταξύ των διαφορετικών τάσεων,
όπου ισχυρίστηκε ότι «δεν καλύπτουμε μόνο το κενό αξιόπιστης αντιπολίτευσης που αφήνει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά προβάλλουμε πλέον προτάσεις αξιόπιστης διακυβέρνησης. Μόνο το Κίνημα Αλλαγής έχει
το σχέδιο, τους ανθρώπους και τις
δυνατότητες να κάνει πράξη τη Νέα
Αλλαγή που έχει ανάγκη σήμερα η
κοινωνία για να βγει όρθια και ισχυρή από αυτήν τη δοκιμασία. Η Ν.Δ.
δεν μπορεί να δώσει τις λύσεις που
χρειάζεται σήμερα ο τόπος. Κάνουμε αντιπολίτευση ουσίας και όχι βιτρίνας ή ευκαιρίας».
Η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ τελευταία έχει αρχίσει και θυμάται πάλι το ΠΑΣΟΚ και είναι χαρακτηριστική η ρήση της κατά την εισηγητική της ομιλία στο Πολιτικό
Συμβούλιο: «Το Κίνημα Αλλαγής
είναι εδώ, με το ΠΑΣΟΚ βασικό πυλώνα και τις ανανεωτικές προοδευτικές δυνάμεις».

Απορίες
ΓΡΑΦΕΙ Ο

Κίτσος
ο κοριός

Τα έμπλεξε

«Τα βοθροκάναλα δεν φτάνει που
δεν ακούν, θέλουν να βάλουν και
ακουστικά βαρηκοΐας»

Η γκάφα του Πολάκη
με τα ακουστικά βαρηκοΐας
Το 2017 ο Παύλος Πολάκης προέβη σε μία κίνηση, που αργότερα ακόμη
και οι φίλοι του κατάλαβαν ότι ήταν γκάφα. Τότε όλοι οι πάροχοι ακουστικών βαρηκοΐας υποχρεώθηκαν να συνάψουν σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ,
ώστε να μπουν στο νέο σύστημα αποζημίωσης των ασθενών. Η απόφαση
αυτή ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση.
Χωρίς να υπάρχει καμία απολύτως υποδομή, χωρίς να ξέρει καν ο ίδιος ο ΕΟΠΥΥ
πώς θα λειτουργήσει το σύστημα, υποχρέωσαν τις επιχειρήσεις πώλησης ακουστικών βαρηκοΐας να μπουν στο σύστημα αυτό. Ως φυσικό επακόλουθο, υπήρξαν τρομακτικές καθυστερήσεις και για αρκετό
καιρό οι ασθενείς δεν μπορούσαν να εκμεταλλευτούν την επιδότηση του κράτους,
που δικαιούνταν για την αγορά ακουστικών βαρηκοΐας. Ως αποτέλεσμα, το 2017 μειώθηκε σημαντικά η χρήση ακουστικών. Όχι γιατί μειώθηκαν οι ανάγκες των ασθενών, αλλά γιατί υπήρχαν προβλήματα με το νέο σύστημα. Και προφανώς, αρκετοί ασθενείς έβαλαν το χέρι στην τσέπη, αγοράζοντας οι ίδιοι τα ακουστικά. Κι έρχεται ο Πολάκης κι έδωσε εντολή μειώνοντας τον προϋπολογισμό του
2018 κατά περίπου 50% στα 4,6 εκατ. ευρώ. Φυσικά, επειδή ο προϋπολογισμός ήταν εκτός τόπου και χρόνου, οι δαπάνες ήταν σχεδόν διπλάσιες. Το 2019 ενημερώθηκαν για την γκάφα Πολάκη για τον μειωμένο
προϋπολογισμό (που δεν μπορεί να τηρηθεί) και οι κ.κ. Κικίλιας, Κοντοζαμάνης. Θεωρητικά λένε ότι προβλέφθηκε διόρθωση. Κάτι που δεν
έγινε, και το 2020 ο ΕΟΠΥΥ απέστειλε επιστολές σε όλους τους εισαγωγείς
ακουστικών βαρηκοΐας της χώρας αξιώνοντας να εισπράξει
ένα clawback της τάξεως των 4 εκατ. ευρώ περίπου, ενώ ο συνολικός τζίρος των εισαγωγέων για το 2018 ήταν μικρότερος. Και όπως γίνεται αντιληπτό, ακόμη όλοι πληρώνουν την γκάφα Πολάκη.

Το Ευρωκοινοβούλιο μετά
από πολλών κόπων και
βασάνων αποφάσισε να
βγάλει ένα ψήφισμα κατά
της Τουρκίας για την κατάσταση στα Βαρώσια και τις
κυρώσεις σε βάρος της Άγκυρας. Οι μόνοι που δεν
ψήφισαν ήταν κάτι ακροδεξιοί πυροβολημένοι. Οι
δύο ήταν ο Τσέχος Ιβάν
Νταβίντ και ο Ολλανδός
Μαρσέλ ντε Γκράαφ. Ο
τρίτος ήταν ο υπόδικος
Γιάννης Λαγός. Φήμες αναφέρουν ότι πέρασε τα
Βαρώσια για βρισιά και
αρνήθηκε λόγω της καταγωγής του (με γαλλικά και
πιάνο) να μπει στη διαδικασία να ψηφίσει.
Πώς να καταδεχτεί να ψηφίσει ένα τέρας
μορφώσεως όπως ο Λαγός;

Αιφνιδιάστηκε
Νωρίτερα έφτασε στο προκαθορισμένο ραντεβού
στο υπουργείο Μακεδονίας Θράκης ο Κυριάκος
Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στη Θεσσαλονίκη το προηγούμενο Σάββατο. Και το νωρίς ήταν 45
λεπτά. Ο Θόδωρος Καράογλου ήταν εκεί και τον περίμενε, ενώ ο δήμαρχος
Κωνσταντίνος Ζέρβας
πρόλαβε να ανέβει ένα λεπτό νωρίτερα από τον
πρωθυπουργό. Όλη η παρέα περίμενε τον Τζιτζικώστα για οκτώ περίπου λεπτά, ο οποίος εισερχόμενος στο υπουργείο αιφνιδιάστηκε που ο πρωθυπουργός είχε ήδη πάρει
θέση στο τραπέζι των
συσκέψεων.

Ο καθηγητής του τμήματος Χημικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δημοσθένης Σαρηγιάννης, με την ομάδα του έχουν
καταφέρει να κάνουν λιανά τα
δεδομένα της πανδημίας. Είναι
δυνατόν κάτι
τέτοιο στην εποχή των αλγορίθμων. Από τις αρχές του περασμένου καλοκαιριού
ο κ. Σαρηγιάννης
κάνει προβλέψεις
για την εξέλιξη του
φαινομένου με συγκεκριμένους αριθμούς σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, και
πέφτει μέσα με ανατριχιαστική ακρίβεια. Τα στοιχεία
φτάνουν στους αρμοδίους, στην
κορυφή της πολιτικής εξουσίας. Η
απορία είναι εάν τα στοιχεία αυτά
αξιοποιούνται και πόσο. Ή απλώς
αρχειοθετούνται και γιατί; Ή δεν
λαμβάνονται καν υπόψη και για
ποιους λόγους;

Οι διαφορετικές οπτικές
Το δημοσίευμα της εφημερίδας «Το Βήμα» το είδαν από
διαφορετική οπτική γωνία ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ. Στην
Κουμουνδούρου, λειτουργώντας σαν τον πεινασμένο που
ονειρεύεται καρβέλια, ισχυρίζονται σε όλες τις τοποθετήσεις τους ότι το δημοσίευμα αποτέλεσε ένα μήνυμα του ιδιοκτήτη της εφημερίδας Βαγγέλη Μαρινάκη προς το
Μαξίμου. Μάλιστα, το συνδύασαν και με τη θέση που πήρε ο μεγαλοεπιχειρηματίας προ ολίγων ημερών σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά: «Καλό δεν έχουμε δει ούτε πρόκειται να δούμε από τους Κινέζους και την
Cosco». Μάλιστα, ο Νίκος Μπίστης σε ανάρτησή του υποστήριξε «καλύτερα να αναζητήσουμε πιο γήινες εξηγήσεις.
Το βέβαιο είναι ότι κάτι θέλουν να πουν στον κ. Μητσοτάκη. Το
κατά πόσον θα εισακουστούν θα το μάθουμε προσεχώς». Διαφορετική ήταν η οπτική γωνία του ΚΙΝΑΛ. Πιο ΠΑΣΟΚική. Έτσι το ΚΙΝΑΛ υποστήριξε ότι το δημοσίευμα ήταν
προϊόν της επικοινωνιακής ομάδας του Μαξίμου: «Δείχνει τον ΕΟΔΥ και κατ’ επέκταση το Υπουργείο Υγείας, ότι τα έκαναν δηλαδή θάλασσα με λάθη που κόστισαν ανθρώπινες ζωές και τώρα ψάχνουν το εξιλαστήριο θύμα. Αυτό είναι το επιτελικό κράτος της Ν.Δ. Στην επιτυχία ζήτω ο Μητσοτάκης και
στην αποτυχία φταίνε μόνο οι Υπουργοί και οι Διοικητές. Γιατί
το Μαξίμου δεν ήξερε τίποτα! Δεν έχουν το θάρρος ούτε να αναλάβουν τις ευθύνες τους».
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Πολυϊδιοκτησία:
Να είσαι
Μητσοτάκης
και ο Γεραπετρίτης να
μη γεννάει
ιδέες
Την Τετάρτη αρχίζουν
τα όργανα στην Εφέσεων με τον ΠΑΟΚ και
την Ξάνθη για την πολυϊδιοκτησια. Άντε, τώρα, να είσαι Μητσοτάκης. Αυτά είναι σοβαρά
προβλήματα μετά την
πανδημία. Τι απόφαση
θα βγάλουν Γιαρένης
και σία. Να έχεις κατά
νου, δηλαδή, πώς θα
σωθεί ο κόσμος από τον
κωλοϊό, να έχεις και
τους ΠΑΟΚτσήδες στα
κάγκελα, όποια απόφαση και να βγει. Κι ο Γεραπετρίτης να μη γεννάει καμία ιδέα να είναι
ευχαριστημένοι και
στον ΠΑΟΚ και στον Ολυμπιακό. Στέρεψε ο επιτελικός. Σε χρόνο dt
είχε περάσει τροπολογία για αφαίρεση επτά
βαθμών, όταν έμαθε ότι
ο Γραμμένος είχε πάει
τα μεσάνυχτα και κατήργησε το άρθρο 30
του ΚΑΠ που προβλέπει
υποβιβασμό, για πολυϊδιοκτησία. Τώρα είναι
αλλιώς τα πράγματα όμως, δεν είναι το ίδιο.
Είναι να μη σου τύχει…

Toυ Χαρίλαου Τουμπιώτη
«κύβος ερρίφθη», μάστορα. Την Τετάρτη στην
Εφέσεων αρχίζει το πανηγύρι. ΠΑΟΚ, Ξάνθη,
Ολυμπιακός για την πολυϊδιοτησία.
Ποια μπάλα, τώρα, και ποιο Champions
League και παπαριές. Αυτό είναι το ματς
της χρονιάς. Είναι μία απόφαση κούπα
πρωταθλητή.
Ο κύβος ερρίφθη. Τι σημαίνει, ρε, αυτό το
πράγμα; Ο Ιούλιος Καίσαρ το πρωτοείπε αυτό,
όταν ήταν να περάσει τον ποταμό, τον Ρουβίκωνα. Μόνος του έπρεπε να πάει, χωρίς τον
στρατό του. Κι αφού αμφιταλαντεύτηκε, το καθυστέρησε, και αποφάσισε να πάει με τον στρατό του στο ποτάμι. Να μην ξεφύγω, όμως.
Όλος ο καλός ο κόσμος την Τετάρτη θα περάσει από το μαγαζί της Εφέσεων. Δικηγόροι,
Γραμματείς και Φαρισαίοι, για να υπερασπιστούν τις ομάδες τους. Κι όλοι το έχουνε σίγουρο το αποτέλεσμα. Νίκη, σου λέει, θα νικήσουμε. Μάλιστα. Αυτοί οι Αποστολίδηδες στη Θεσσαλονίκη την έχουνε βγάλει την απόφαση κιόλας. Σιγά μην περιμένουνε τον Γιαρένη να τη
βγάλει. Την ανακοινώσανε ήδη στο Σαββιδοτεχνείο.
Άλλο θέλω να σου πω εγώ. Ο Ιβάν είναι μέσα στην τρελή χαρά. Όπως το ακούς, μάστορα.
Ό,τι αποτέλεσμα και να έρθει το ματς στην Εφέσεων, στην αποπάνω θα είναι ο Ιβάν. Στην
Πάολα θα πήγαινε το βράδυ έτσι και ήταν εδώ. Χάσει - κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Να σ’ το κάνω
λιανά.
Πες ότι αθωώνεται ο ΠΑΟΚ. Λέει η Εφέσεων
ότι, με βάση τα στοιχεία, δεν προκύπτει πολυϊδιοκτησία. Τι κι αν απαγορεύονται οι μετακινήσεις στη Θεσσαλονίκη, όλοι στον Λευκό Πύργο
για τη μεγάλη δικαίωση. Και δώσ’ του βάρ’ του
για το κατεστημένο που δεν άφησε τον ΠΑΟΚ
να ξαναπάρει πρωτάθλημα.
Μέχρι και την παραίτηση του Μητσοτάκη
θα ζητήσει ο Ιβάν, όχι μόνο του Αυγενάκη και
της ΕΕΑ. Και των λοιμωξιολόγων, μη σου πω.
Όποιον πάρει ο χάρος. Θα φτιάξουνε και μία ρέπλικα στη Θεσσαλονίκη την κούπα και θα τη μοστράρουνε στην τροπαιοθήκη. Εμείς είμαστε οι
πρωταθλητές, σου λένε. Όπως έλεγαν όταν το
πήρε η ΑΕΚ με το γκολ του Βαρέλα.
Άντε και καταδικάζεται ο ΠΑΟΚ, με επτά
βαθμούς μείον. Πάπαλα φέτος το πρωτάθλημα.
Πάλι στην αποπάνω θα είναι ο Ιβάν. Μετά θα
τα ρίξει στον Γιαρένη. Ο πρόεδρος, σου λέει,
είχε τις κόρες του στον Ολυμπιακό, άρα είναι
μιλημένος.
Γι’ αυτό μας καταδίκασε το κράτος των Αθηνών. Άντε πάλι στη Θεσσαλονίκη, πάλης ξεκίνημα νέοι αγώνες από το Σαββιδοτεχνείο για τον
Γιαρένη.
Να σου δώσω την είδηση, μάστορα. Γράψανε στο Σαββιδοτεχνείο, ότι ο Γιαρένης πρέπει
να παραιτηθεί και να δώσει το προεδριλίκι στον
αναπληρωτή, τον Μελισσινό, γι αυτή την υπόθεση. Κι έπεσε το σύρμα, μην ξαναγραφτεί τέτοιο πράγμα και τους ξυπνήσουμε εκεί κάτω.
Να σ’ το κάνω πενηνταράκια. Αυτός είναι ο
φόβος του Ιβάν. Μην παραχωρήσει τη θέση
του ο Γιαρένης στον Μελισσινό και καταδικαστεί ο ΠΑΟΚ.
Ποιον θα έχει να φορτώσει μετά; Τον κανέ-

Ο

Αν γίνει αυτό, προεδρεύσει ο Μελισσινός και χάσει
ο ΠΑΟΚ, δεν θα έχει που να φορτώσει την απόφαση

Ο φόβος
του Ιβάν μην
παραιτηθεί
ο Γιαρένης!
ναν. Έτσι είναι. Ενώ τώρα, είναι εξασφαλισμένος ο εχθρός έτσι και χάσει ο ΠΑΟΚ. Φταίει ο

Γιαρένης, που είχε τις κόρες του κολυμβήτριες
στον Ολυμπιακό. Και καθάρισε.
Μετά θα αναλάμβανε το Σαββιδοτεχείο τον
σανό, κι όλα καλά κι όλα ωραία, χτες ήσουν μ’
άλλονε παρέα. Θα την πλήρωνε ο Ηλίας. Άπαξ
και βγει στην απέξω ο Ηλίας, βράσ’ τα κι άσ’
τα. Μετά, ο Ιβάν θα πρέπει να δικαιολογήσει
στον κόσμο του ΠΑΟΚ γιατί έκανε αυτήν την
κουτσουκέλα, έτσι κι αποδειχτεί ότι πράγματι ο
Καλπαζίδης πήρε τα λεφτά του μπάρμπα του
και αγόρασε τις εγκαταστάσεις της Ξάνθης.
Βέβαια, έτσι και γίνει η στραβή και χάσει ο
ΠΑΟΚ, θα ξαναπάει στο CAS. Στο μεταξύ, ο
Μπαλτάκος θα λέει ότι οι παίκτες του ΠΑΟΚ
είναι σε κακή ψυχολογική κατάσταση και γι’ αυτό δεν παίζουνε καλά.
Και στο ματς με τον ΟΦΗ που ήταν σε καλή
ψυχολογική κατάσταση, τι κάνανε; Με τον ΠΑΣ;
Με τη Λαμία; Θα πάει στο CAS κι έχει ο Θεός.
Μπορεί στο CAS να φτιάξει ίδια σύνθεση μ’
αυτήν που έστειλε την υπόθεση να ξαναδικαστεί. Τίποτα πρώην κολλητοί του Αλαφούζου
δικαστές, κάποιοι άλλοι που έχουν κολλεγιά με
δικηγοράντζες της Θεσσαλονίκης κ.λπ. Εδώ είμαστε.
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Του Νίκου
Συνοδινού

⇣

Ίλιγγο
προκαλούν
τα έσοδα
που έχει
αποκομίσει ο
Ολυμπιακός
από την
UEFA,
λόγω της
παρουσίας
του κατά
πρώτο
λόγο στο
Champions
League και
κατά δεύτερο
στο Europa
League.

νοίγει η ψαλίδα στα ευρωπαϊκά έσοδα
χρόνο με τον
χρόνο ανάμεσα στους «ερυθρόλευκους» και τους υπόλοιπους του BIG4. Οι αλλαγές
με την υποβάθμιση του
marketpool της χώρας και την
ενίσχυση του ranking των
συλλόγων προκαλούν ασφυξία σε ΠΑΟΚ, ΑΕΚ. Φτωχός
συγγενής ο Παναθηναϊκός,
που την τελευταία επταετία έχει εισπράξει λιγότερα και από
τον Αστέρα Τρίπολης.
Ο Ολυμπιακός αγκάλιασε τ’ αστέρια του Champions League και
αυτά εκτόξευσαν στα ουράνια τα
έσοδά του. Αυτό είναι το κλειδί
του… παραδείσου, που έχει ανοίξει
την πόρτα της διαφοράς ανάμεσα
στους «ερυθρόλευκους» του Πειραιά και τις άλλες μεγάλες ομάδες
της χώρας οι οποίες διεκδικούν το
πρωτάθλημα και συγκαταλέγονται
στο γκρουπ των Ευρωπαίων. Η
πρόκριση του Ολυμπιακού στους
ομίλους του Champions League
για 20ή φορά στην ιστορία του εξασφαλίζει περισσότερα από 32 εκατ. ευρώ στα ταμεία της «ερυθρόλευκης» ΠΑΕ και ανοίγει το χάσμα
των εσόδων από ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και
Παναθηναϊκό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Μάλιστα, το μοντέλο που
καθιέρωσε πλέον η UEFA για να
στηρίξει τους ισχυρούς, περιόρισε
το marketpool της χώρας κι ενίσχυσε την ευρωπαϊκή βαθμολογία
του συλλόγου, προκειμένου να γίνει δικαιότερη η μοιρασιά των εσόδων.
Ίλιγγο προκαλούν τα έσοδα
που έχει αποκομίσει ο Ολυμπιακός

Α

Πήρε το ταμείο
ο Μαρινάκης!!!
>> Ο πλούσιος θρύλος (200 εκατ. ευρώ)
>> Ο μέτριος ΠΑΟΚ (46 εκατ. ευρώ)
>> Η ανερχόμενη ΑΕΚ (33 εκατ. ευρώ)
>> Ο φτωχούλης ΠΑΟ (7,4 εκατ. ευρώ)
από την UEFA, λόγω της παρουσίας του κατά πρώτο λόγο στο
Champions League και κατά δεύτερο στοEuropa League.
Την τελευταία επταετία ο Ολυμπιακός έχει βάλει στο ταμείο του
200 εκατ. ευρώ από την Eυρωπαϊκή Συνομοσπονδία. Από τη σεζόν
2014-15 μέχρι σήμερα, το άνοιγμα με τους άλλους ελληνικούς
συλλόγους γίνεται ολοένα και μεγαλύτερο. Παράλληλα, προσφέρει
στους «ερυθρόλευκους»του Πει-

ραιά τη δυνατότητα να κάνουν μεταγραφές, χωρίς να έχουν από πάνω τους το FFP. Δεν αρκεί να έχει
κάποιος χρήματα για να επενδύσει
σε έναν σύλλογο. Οι κανόνες της
UEFA επιβάλλουν ισορροπία, στοιχείο που έβαλε απότομα φρένο και
στον Ιβάν Σαββίδη να ρίξει μεγαλύτερα ποσά στον ΠΑΟΚ.
Πλέον έχει δημιουργηθεί μια
σταθερή κατάσταση που πολύ δύσκολα θ’ ανατραπεί στο μέλλον,
καθώς η UEFA έβαλε κανόνες που

Μαχαιριά ο υποβιβασμός για την ΑΕΚ
Θα μπορούσε να θεωρήσει κανείς πως η ΑΕΚ, λόγω παρουσίας στο Champions League, είναι με διαφορά η
δεύτερη πίσω από τον Ολυμπιακό σε έσοδα. Κι όμως,
τα… φαινόμενα απατούν. Κι αυτό γιατί η ευρωπαϊκή πορεία της «Ένωσης» είχε… διακοπεί εξαιτίας του υποβιβασμού της και ήταν πιο δύσκολο με την επιστροφή της
να μπει ξανά σε όμιλο. Το έχει καταφέρει μέχρι στιγμής τρεις φορές. Την πρώτη, κάνοντας και μια καλή πορεία στο Europa League, και τη δεύτερη, μπαίνοντας
στους ομίλους του Champions League. Τη διανυόμενη
σεζόν, μπήκε και πάλι στους ομίλους του Europa
League.
H AEK εισέπραξε τη σεζόν 2017/18 ποσό 9.224.270
από το Europa League, η καλή της σεζόν ήταν το
2018/19 όταν εισέπραξε 18.963.000 από το
Champions League, ενώ τη σεζόν 2019/20 είχε μόλις
580.000 ευρώ από το Europa League.

H σπουδαία πρόκριση επί της Βόλφσμπουργκ προσθέτει την τρέχουσα σεζόν σημαντικά έσοδα για την
«Ένωση». Τα εγγυημένα είναι 2,92 εκατ. ευρώ με την
είσοδο στους ομίλους του Europa League. Στο ποσό
αυτό θα προστεθούν περίπου άλλα τόσα, βάσει του δεκαετούς ranking του συλλόγου. Από εκεί και πέρα, τα
περιθώρια κέρδους για την «Ένωση» είναι μεγάλα. Κάθε νίκη στους ομίλους του Europa League πριμοδοτείται με 570.000 ευρώ και κάθε ισοπαλία με 190.000 ευρώ, ενώ η πρόκριση στους «32» του Europa League
φέρνει για τους «16» έξτρα 1,1 εκατ. ευρώ, στα προημιτελικά 1,5 εκατ. ευρώ, στα ημιτελικά 2,4 εκατ. ευρώ,
και στον τελικό 4,5 εκατ. ευρώ, με τον νικητή να κερδίζει επιπλέον 4 εκατ. ευρώ.
Η ΑΕΚ την τελευταία επταετία έχει έσοδα χοντρικά
33 εκατ. ευρώ. Αν συγκριθούν με τα 200 εκατ. ευρώ
του Ολυμπιακού, προκύπτει τεράστια διαφορά.

στην Ελλάδα είναι κομμένες και
ραμμένες στα μέτρα του Ολυμπιακού.
Η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ με την
πρόκρισή της σε βάρος της Ομόνοιας εξασφάλισε ποσό που θα ξεπεράσει τα 33 εκατομμύρια ευρώ,
ανεξάρτητα από τα αποτελέσματά
της στη συνέχεια της διοργάνωσης.
Πιο συγκεκριμένα, μόνο η πρόκριση στους ομίλους δίνει
15.250.000 ευρώ, ενώ οι Πειραι-
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ώτες θα λάβουν κι επιπλέον
15.512.000 ευρώ βάσει του δεκαετούς ranking τους στην UEFA,
καθώς έχουν τη 19η μεγαλύτερη
βαθμολογία από τις 32 ομάδες
των ομίλων.
Ο αποκλεισμός του ΠΑΟΚ από
την Κράσνονταρ, που του στέρησε
τη συμμετοχή στους ομίλους του
ChampionsLeague για πρώτη φορά στην ιστορία του, προσέφερε
στον Ολυμπιακό από το
marketpool ποσό 1.125.000 ευρώ, το οποίο προστίθεται στο
1.375.000 ευρώ που είχε εξασφαλίσει. Συνολικά 2.500.000 ευρώ
είναι τα έσοδα του Ολυμπιακού από τη συγκεκριμένη κατηγορία που
αφορά την πριμοδότηση της χώρας. Το marketpool μειώνεται και
το βάρος πέφτει πλέον στη βαθμολογία του συλλόγου, εκεί που η απόσταση του Ολυμπιακού με τις
άλλες ελληνικές ομάδες είναι χαώδης.
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός έχει εξασφαλίσει συνολικά ένα ποσό «μαμούθ», χωρίς να υπολογίζονται τα
έσοδα από τους βαθμούς του
στους ομίλους ή αν υπάρξουν θεατές στην πορεία από τα εισιτήρια
των αγώνων.

Δεν έχουν ονομαστεί άδικα
«χρυσοφόροι» οι όμιλοι του
Champions League! Οι «ερυθρόλευκοι» εξαργυρώνουν τη συνεχή

παρουσία τους στην Ευρώπη την
τελευταία 10ετία. Το Ranking της
10ετίας είναι το κλειδί του Παραδείσου για τα οικονομικά του Ολυ-

μπιακού. Αυτό μπορεί να υποχωρήσει μόνο σε βάθος χρόνου. Με
τα σημερινά δεδομένα,
για να υπάρξει ανακατάταξη στην Ελλάδα θα πρέπει να
περάσουν πολλά χρόνια και
ουσιαστικά, με τη διαφορά των
ευρωπαϊκών εσόδων που διασφαλίζουν καλές μεταγραφές παικτών, αυτό φαντάζει σχεδόν ανέφικτο να συμβεί.
Η Ελλάδα δεν είναι στην κατηγορία της Αγγλίας, όπου πολλές ομάδες παίζουν στο Champions
League και μπορεί να διαγράψουν
πορεία επιτυχιών αποκτώντας σημαντικά έσοδα. Ούτε υπάρχει σχεδόν… μονοπώλιο τίτλου. Μεγάλα
ποσά θα εισρεύσουν και στη Λίβερπουλ, και στη Μάντσεστερ Σίτι
και στην Τσέλσι και στην Τότεναμ.
Και από κοντά στην Άρσεναλ και
την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Η
Αγγλία, η Ισπανία, η Ιταλία και η
Γερμανία εκπροσωπούνται από
τέσσερις
ομάδες
στο
ChampionsLeague. Και όλες έχουν τα φόντα να προχωρήσουν.
Στη χώρα μας βγαίνουν μόλις
δύο σύλλογοι και στους ομίλους,
όπου το χρήμα ρέει άφθονο, φθάνει ο ένας ή και κανένας, καθώς τα
εμπόδια είναι μεγάλα.
Ο Ολυμπιακός θα έχει την ευκαιρία να αυξήσει τα φετινά του έσοδα, ανάλογα με τις επιδόσεις
του στη φάση των ομίλων. Στους
ομίλους κάθε νίκη δίνει 2.700.000
ευρώ, η ισοπαλία 900.000 ευρώ
και πιθανή πρόκριση στους «16»
αποφέρει 9.500.000 ευρώ!
Με τη νίκη επί της Μαρσέιγ, οι
Πειραιώτες έχουν εξασφαλίσει
36.000.000 ευρώ και… συνεχίζουν. Με τις πιο μέτριες εκτιμήσεις,
(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)

Η χαμένη ευκαιρία του ΠΑΟΚ
Ο ΠΑΟΚ έχασε με τον αποκλεισμό του από την Κράσνονταρ μια τεράστια ευκαιρία να εκτινάξει τα ευρωπαϊκά
του έσοδα. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια κατάφερε να περάσει την ΑΕΚ. Τη σεζόν 2014/15 πήρε 2.875.992 από το
Europa League, την περίοδο 2015/16 ποσό 5.512.439 από το Europa League, ενώ το 2016/17 εισέπραξε
6.651.417 ευρώ από το Europa League. Τη σεζόν 2018/19
πήρε 5.000.000 ευρώ από το Champions League, φθάνοντας στα playoff, και 9.167.638 από το Europa League, ενώ την περασμένη περίοδο μόλις 1.040.000 ευρώ.
Την τρέχουσα σεζόν ωστόσο τα έσοδα είναι σημαντικά, έστω και αν δεν κατάφερε να περάσει την Κράσνονταρ και να πάει στους ομίλους του Champions League.
Με την πρόκριση επί της Μπενφίκα εξασφάλισε
5.000.000 ευρώ για τη συμμετοχή στα playoff του
Champions League.
Μετά την πρόκριση σε βάρος της Μπεσίκτας, από τον

β΄ προκριματικό στον γ΄, ο «Δικέφαλος» πέτυχε την είσοδο στους ομίλους του Europa League. Με εκείνη την
πρόκριση, η ομάδα της Θεσσαλονίκης εξασφάλισε μίνιμουμ 8 εκατ. ευρώ. Ποσό 2.920.000 ευρώ από την είσοδο
στο Europa League, 2.777.130 ευρώ του αναλογούν από το coefficientpayment για τους ομίλους της δεύτερης
τη τάξει διασυλλογικής διοργάνωσης, και περίπου
2.000.000 ευρώ από το marketpool. Δηλαδή, συνολικά
13 εκατ. ευρώ περίπου μέχρι τώρα και πλέον για κάθε νίκη που θα κάνει στους ομίλους του Europa League θα
παίρνει 500.000 ευρώ και για κάθε ισοπαλία 200.000 ευρώ, για δε πρόκριση στους «32» του Europa League ως
πρώτος του ομίλου 1.000.000 ευρώ και ως δεύτερος
500.000 ευρώ.
Ο ΠΑΟΚ έχει λοιπόν έσοδα 46 εκατ. ευρώ χοντρικά την
τελευταία επταετία από τις ευρωπαϊκές του παρουσίες και
είναι στη δεύτερη θέση πολύ μακριά από τον Ολυμπιακό.

⇣

Δεν αρκεί να
έχει κάποιος
χρήματα για
να επενδύσει
σε έναν
σύλλογο.
Οι κανόνες
της UEFA
επιβάλλουν
ισορροπία,
στοιχείο
που έβαλε
απότομα
φρένο και
στον Ιβάν
Σαββίδη να
ρίξει
μεγαλύτερα
ποσά στον
ΠΑΟΚ.
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Φτωχός
συγγενής
ο Παναθηναϊκός
Για τον Παναθηναϊκό
τα ευρωπαϊκά έσοδα
της τελευταίας
επταετίας είναι…
ψίχουλα. Πήρε τη
σεζόν 2014/15 μόλις
3.027.931 από το
Europa League και τη
σεζόν 2016/17
συνολικά 4.360.269
από το Europa League.
Δηλαδή, έβαλε στο
ταμείο του 7.388.200
ευρώ. Πλέον
οικονομικά είναι ο
φτωχός συγγενής της
Ελλάδας στην Ευρώπη
και είναι
χαρακτηριστικό πως
έχει βρεθεί κάτω και
από τον Αστέρα
Τρίπολης που είχε
εισπράξει 8.028.431
ευρώ.

ακόμη και αν δεν προκύψει κάποια υπέρβαση στο
Europa League, ο Ολυμπιακός θα έχει στην τσέπη του
40.000.000 ευρώ. Πώς θα καλύψουν αυτήν τη διαφορά οι
εγχώριοι αντίπαλοί του;
Ας αφήσουμε τα πολυποίκιλα
οφέλη που προκύπτουν από τη
λάμψη του Champions League, όπου το κασέ των παικτών ανεβαίνει και μπορείς πιο άνετα να μοσχοπουλήσεις κάποιους ή να προσελκύσεις μεγαλύτερα εμπορικά
δικαιώματα.
Όταν μάλιστα είσαι από θέση ισχύος, είναι πιο βατή η κλήρωση
στις διοργανώσεις της UEFA. Έτσι,
η κληρωτίδα των playoffs του
Champions League 2020-2021
ήταν ευνοϊκή για τον Ολυμπιακό.
Ο νικητής του αγώνα Ομόνοιας-Ερυθρού Αστέρα από τον 3ο προκριματικό γύρο, δεν ήταν τεράστιο
εμπόδιο για το μέγεθος του Ολυμπιακού. Δικαιολογημένα, λοιπόν,
ήλθε η πρόκριση στη φάση των ομίλων της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.
Από τη στιγμή που οι πρωταθλητές Ελλάδας προωθήθηκαν άνευ αγώνα ένα βήμα πριν από τους
«χρυσοφόρους» ομίλους, από τον
3ο προκριματικό όπου βρίσκονταν,
όλα έγιναν αυτομάτως πιο εύκολα. Δεν κινδύνεψαν από την έκπληξη του μονού παιχνιδιού. Είχαν
τον χρόνο να προετοιμαστούν καλύτερα και να συγκρουστούν με
την Ομόνοια σε δύο αγώνες. Έτσι

ήλθε φυσιολογικά η πρόκριση με
τη νίκη στο «Καραϊσκάκης» και την
ισοπαλία στην Κύπρο.
Η Μπενφίκα, για παράδειγμα,
που βρήκε απέναντί της τον ΠΑΟΚ
την πάτησε. Τον αντιμετώπισε σε
ένα ματς δίχως αύριο στην Τούμπα, είχε ελλείψεις, δεν της πήγε
το παιχνίδι και βρέθηκε εκτός νυμφώνος. Τα δεδομένα που έχει επιβάλει η UEFA καθιστούν πρώτο
και μεγάλο στόχο κάθε ομάδας τη
συμμετοχή στους χρυσοφόρους ομίλους του Champions League,
και ύστερα την κατάκτηση του τίτλου. Γιατί μέσα από τα ευρωπαϊκά
έσοδα μια ομάδα μπορεί να γίνει
ανταγωνιστική και να διεκδικήσει
τον τίτλο.
Στην Ελλάδα ο Παναθηναϊκός,
που κάποτε ήταν βασικός εκπρόσωπος της χώρας στην Ευρώπη,
θα βλέπει πρωτάθλημα με το κιάλι,
ό,τι προγραμματισμό και να κάνει,
όσα χρήματα και να ρίξει ο Γιάννης Αλαφούζος. Ακόμη όμως και
αν γίνει το θαύμα, πλασαριστεί στη
δυάδα και καταφέρει σε κάποια
στιγμή να… κουνήσει σεντόνι, τα έσοδά του θα είναι πολύ μικρότερα
από του Ολυμπιακού, μια κι έχει
καταρρεύσει στην βαθμολογική
κατάταξη της UEFA.

Οι 4 κατηγορίες
εσόδων
Τα playoffs δεν μοιράζουν πριμ
στις ομάδες που φτάνουν στη φάση των ομίλων και κατά συνέπεια,
ο Ολυμπιακός, δεν εισέπραξε κάτι
από αυτόν τον γύρο.
Στη φάση των ομίλων του
Champions League μετέχουν 32
ομάδες. Με τα νέα δεδομένα που
έχουν προκύψει, τα έσοδα χωρίζονται σε 4 κατηγορίες.
Η πρώτη αφορά το πριμ παρουσίας στη φάση των ομίλων και
μπορεί να φτάσει μέχρι τα
15.250.000 ευρώ για κάθε σύλλογο. Εξ αυτών, τα 14.500.000 ευρώ είναι εγγυημένα και υπάρχουν
ακόμα 750.000 ευρώ που σχετίζονται με διάφορες συνθήκες και
αποτελέσματα.
Η δεύτερη κατηγορία αφορά το
σύστημα των «μετοχών». Από το
2019 η UEFA έχει θεσπίσει ένα σύστημα, με βάση το οποίο πριμοδοτείται η 10ετής παρουσία ενός
συλλόγου στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η ομάδα (από τις 32 του
τουρνουά) που βρίσκεται πιο χαμηλά σε αυτήν τη βαθμολογία πριμοδοτείται με μια «μετοχή» αξίας
1.108.000 ευρώ. Η ομάδα που
βρίσκεται ακριβώς πιο πάνω, στην

31η θέση, παίρνει δύο μετοχές
κ.ο.κ. Η επικεφαλής της λίστας εισπράττει 35.456.000 ευρώ από
αυτήν την κατηγορία εσόδων, που
αντιπροσωπεύει το 30% των χρημάτων που δίνει η UEFA στο
Champions League.
Η τρίτη κατηγορία εσόδων είναι το περίφημο πλέον
marketpool, δηλαδή η εμπορικότητα κάθε ομοσπονδίας που εκπροσωπείται στη διοργάνωση, το
οποίο έχει απολέσει τη δύναμή του
για χάρη των «μετοχών». Σε αυτήν
την κατηγορία δεσμεύονται «μόλις» 292.000.000 ευρώ από την
UEFA. Στην περίπτωση της Ελλάδας, αν προκρίνονται στους ομίλους και οι δύο ομάδες, η μοιρασιά γίνεται κατά 55%-45%, με το
μεγαλύτερο ποσοστό να αντιστοιχεί στον πρωταθλητή. Αν μία αποκλειστεί, τότε η άλλη παίρνει το
100%. Το συνολικό ποσό πλέον από το marketpool είναι κάτω από
3.000.000 ευρώ. Τι σημαίνει αυτό;
Μια… νίκη στους ομίλους.
Η τέταρτη και τελευταία κατηγορία εσόδων σχετίζεται με την επίδοση του συλλόγου στη φάση
των ομίλων. Κάθε νίκη γεμίζει τα
ταμεία με 2.700.000 ευρώ και κάθε ισοπαλία με 900.000. Η πρόκριση στη φάση των 16 πριμοδοτείται με 9.500.00 ευρώ, ενώ κάθε
πρόκριση από εκεί και πέρα αντιστοιχεί σε ακόμα μεγαλύτερο ποσό.
Ο Ολυμπιακός την περασμένη
σεζόν με μια νίκη και μια ισοπαλία
εισέπραξε 3.600.000 ευρώ, από
την τέταρτη κατηγορία εσόδων.
Και όλα αυτά χωρίς να λαμβάνονται υπ’ όψιν τα έσοδα που θα
περιμένει –αν βγει τελικά τρίτος
στους ομίλους– από το Europa
League, αν την άνοιξη (όπως πέρυσι) συνεχίσει στα νοκ άουτ της
δεύτερης διοργάνωσης.

Ο αποκλεισμός από τη Γουλβς
Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την ευρωπαϊκή του πορεία την περασμένη σεζόν με τον άδικο αποκλεισμό
από την Γουλβς στους«16» του Europa League, αλλά
το οικονομικό κέρδος του ήταν τεράστιο.
Οι «ερυθρόλευκοι» έδωσαν συνολικά 16(!) ευρωπαϊκά ματς –αφού ξεκίνησαν από τον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League το καλοκαίρι του
2019–, ενώ έβαλαν και ένα διόλου ευκαταφρόνητο
ποσό στα ταμεία τους, το οποίο ξεπέρασε τα
40.000.000 ευρώ.
Ο αποκλεισμός από την Γουλβς τούς στέρησε την
ευκαιρία να εισπράξουν 1,5 εκατ. ευρώ ακόμα, αλλά
και χωρίς αυτά το ταμείο είχε γεμίσει με την είσοδό
τους στους ομίλους του Champions League.
Tα 15,25 εκατ. ευρώ της πρόκρισης στους ομίλους
συνδυάστηκαν με τα 14,404 από το ranking των Πειραιωτών (20ή θέση) στην κατάταξη των 32 ομάδων
που συμμετείχαν στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Στα 5 εκατ. ευρώ ήταν το λαμβάνειν από το
marketpool, που λόγω του αποκλεισμού ΑΕΚ και ΠΑΟΚ από τα προκριματικά, πήγε ολόκληρο στον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε τη μοναδική του νίκη στο
γκρουπ στους ομίλους του Champions League απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα κι έβαλε 2.700.000 ευρώ
στο ταμείο του. Συν μια ισοπαλία, άλλα 900.000 ευρώ, μάζεψαν από τον περσινό όμιλο 3.600.000 ευρώ. Η πρόκριση στους «32» του Europa Leagueτούς
έδωσε άλλα 500.000 ευρώ, ενώ η ιστορική πρόκριση
επί της Άρσεναλ απέφερε 1,1 εκατ. ευρώ.
Με μία απλή… σούμα, το συνολικό ποσό άγγιξε τα
40 εκατ. ευρώ. Το φετινό στοίχημα του Πέδρο Μαρτίνς είναι να… ξεπεράσει φέτος αυτό το ποσό. Κι έχει
βάλει βάσεις προκειμένου να τα καταφέρει.
Ο Ολυμπιακός έχει μεγάλη απόσταση από οποιαδήποτε άλλη ελληνική ομάδα, καθώς συμμετέχει
σταθερά σε ευρωπαϊκό όμιλο (είτε Champions
League είτε Europa League) από την σεζόν 2011/12.
Είτε έχοντας απευθείας πρόκριση σε όμιλο, είτε ξεπερνώντας τα εμπόδια των προκριματικών. Χωρίς να
υπολογίζονται τα έσοδα από εισιτήρια, ο Ολυμπιακός πέρα από την τελευταία διετία που έχει ως αφετηρία τα 80 εκατ. ευρώ, την πενταετία που προηγήθηκε εισέπραξε 112.131.911 ευρώ. Συγκεκριμένα, τη

σεζόν 2014/15 πήρε 26.253.000 από το Champions
League και 575.239 από το Europa League, την περίοδο 2015/16 εισέπραξε 32.958.000 από το
Champions League και 1.074.783 από το Europa
League, ακολούθως το 2016/17 έβαλε στο ταμείο
του 7.608.487 από το Europa League, τη σεζόν
2017/18 πήρε 31.072.000 από το Champions
League, ενώ την περίοδο 2018/19 εισέπραξε
12.590.402 από το Europa League.
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Οι δημόσιες σχέσεις με τους Big4 και τα παιχνίδια
στις πλάτες των ομάδων και των φιλάθλων
από τον πρόεδρο της ΚΕΔ

Πέσανε
τα τηλέφωνα.
Σούζα
ο Κλάτενμπεργκ…
Του Μανώλη Δράκου
ταν έφυγε από τη χώρα μας ο
προηγούμενος αρχιδιαιτητής, ο
Βίτορ Μέλο Περέιρα, είναι σίγουρο ότι θα έδωσε μια συμβουλή στον διάδοχό του, τον Άγγλο Μαρκ
Κλάτενμπεργκ: Να μην πάει κόντρα στο
ρεύμα, αλλά όπου φυσάει ο άνεμος.
Ο Κλάτενμπεργκ (που δεν είναι ούτε τρελός, αλλά ούτε και παλικάρι για να πουλήσει τα
δεκαχίλιαρα που παίρνει κάθε μήνα ως αποζημίωση από την ΕΠΟ και να γυρίσει στην πατρίδα
του για να κάνει το αρθρογράφο στα αγγλικά
ταμπλόιντ) τηρεί τη συμβουλή του Πορτογάλου
προκατόχου του με ευλάβεια.
Κι αν καμιά φορά (σπάσει ο διάβολος το ποδάρι του και…) παραστρατήσει, φροντίζει μέσα
σε λίγες μέρες να επανέλθει στην τάξη για να
μη χάσει τη στήριξη κανενός εκ των Big-4 στην
Ελλάδα (Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός και
ΑΕΚ) που στήριξαν την εκλογή του στη θέση.
Για τους άλλους, τον Μπέο, τον Μονεβασιώτη, τον Παπαϊωάννου, τον Κωστούλα,
δεν του καίγεται καρφί. Δημόσιες σχέσεις κάνει κάθε φορά που τον παίρνει κάποιος από αυτούς στο τηλέφωνο για να του εκφράσει ένα
παράπονο για κάποιον διαιτητή.
Αλλά με τους ισχυρούς δεν παίζουνε…
Ο Κλάτενμπεργκ ξέρει καλά ότι με δεδομένο πως ο Ολυμπιακός έχει αποσύρει (από τις
πρώτες αγωνιστικές) την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του δεν θέλει να βρεθεί και δεύτερη ομάδα από τους Big-4 που θα βρεθεί απέναντί
του, γιατί τότε θα έχει χάσει τη μισή στήριξη από

Ό

εκείνους που τον εξέλεξαν, και σε μια τέτοια περίπτωση θα πρέπει να αρχίζει την… αποζημίωσή
του, που δεν είναι και λίγη.
Γι’ αυτόν τον λόγο φροντίζει μέσω της εβδομαδιαίας ανάλυσης των φάσεων που κάνει και
δημοσιεύει στα Media να τα έχει καλά με όλους.
Ο Κλάτενμπεργκ λειτουργεί ως… πολιτικός,
όμως το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει ανάγκη από
αρχιδιαιτητή.
Από τις πρώτες μέρες της συνεργασίας του
με την ΕΠΟ, ο πρώην διαιτητής της Πρέμιερ Λιγκ ξεσήκωσε θύελλα εκ μέρους του Ολυμπιακού, όταν (άγνωστο με ποια κριτήρια) επέλεξε
ως βασικούς συνεργάτες του στην ΚΕΔ, όσους
είδε δίπλα του, ο προκάτοχός του, ο Πορτογάλος Περέιρα. Δηλαδή, τους Τριτσώνη, Κουκουλάκη, Καλύβα, Λώλη και Ιωσηφόγλου.
Ο Ολυμπιακός αντέδρασε, τότε (με ανακοί-

νωση) ο Κλάτενμπεργκ απάντησε (ότι δεν θα ανεχθεί παρεμβάσεις στο έργο
του), αλλά επί της ουσίας απάντηση δεν έδωσε ποτέ. Στα Γιάννινα, όπου ο Ολυμπιακός σήκωσε
«γη και ουρανό» για ένα γκολ που του
ακυρώθηκε ως οφσάιντ και ο Κλάτενμπεργκ ανέλυσε τη (δύσκολη) φάση με
τρισδιάστατη τεχνολογία, έφερε παραδείγματα από την Πρέμιερ Λιγκ και προχώρησε σε λεπτομερή ανάλυση για το πώς χρησιμοποιούνται οι γραμμές σε τέτοιες φάσεις,
ώστε να πείσει τους «ερυθρόλευκους» ότι το
γεγονός που τον είχαν «αδειάσει» στην έναρξη
της σεζόν, ήταν γι’ αυτόν μια «παλιά ιστορία»…
Ο διπλωμάτης Κλάτενμπεργκ δείχνει κάθε
βδομάδα ότι ξέρει να ελίσσεται με τους Big-4
και να μην εκτίθεται ανεξάρτητα με το τι σφυρίζουν οι διαιτητές.
Τη ρήξη του με τον Ολυμπιακό ακολούθησε
η δυσαρέσκεια του ΠΑΟΚ κι ενώ είχε μεσολαβήσει μια συνάντηση με τον Γ. Αλαφούζο.
Ο Κλάτενμπεργκ έφτασε μέχρι το Ηράκλειο για να δει το ματς των «πράσινων» με τον
ΟΦΗ και τον Φωτιά (που ήταν το πρόσχημα
της παρουσίας του, καθώς ήθελε να επιλέξει
ποιον διαιτητή θα πρότεινε για να πάρει το σήμα
του διεθνή), που κατά σύμπτωση σε εκείνο το
ματς έδωσε ένα κατά φαντασία πέναλτι υπέρ
του Παναθηναϊκού σε ένα επιθετικό φάουλ του
Μακέντα, το οποίο ούτε καν σχολίασε ο Άγγλος στο βίντεο με την ανάλυση των εβδομαδιαίων φάσεων που κάνει κάθε εβδομάδα για
λόγους… διαφάνειας.
Μάλιστα, ο Φωτιάς (που είχε προκαλέσει
θύελλα στον περσινό αγώνα του Ολυμπιακού
στον Βόλο) προτάθηκε τελικά να πάρει τη θέση του Κομίνη στον πίνακα των διεθνών.
Ο Κλάτενμπεργκ παίζει παιχνίδια στην πλάτη των ομάδων και έχει μπερδέψει τους διαιτητές στις συνομιλίες του κάθε Δευτέρα, όταν γίνεται η περίφημη τηλεδιάσκεψη με όσους έχουν
παίξει την Κυριακή στα παιχνίδια της Super
League.
Τα όσα έγιναν στα δύο τελευταία παιχνίδια
του ΠΑΟΚ (με Γιάννινα στην Τούμπα και στη Λαμία) είναι ενδεικτικά ότι ο άνθρωπος κάνει πολιτική, γιατί έχει καταλάβει την επίπτωση των
όσων λέει στην επικοινωνία των ομάδων.
Στον αγώνα του ΠΑΟΚ με τα Γιάννινα (όπου
κρίθηκε στις καθυστερήσεις υπέρ των γηπεδούχων), ο Κλάτενμπεργκ είπε δημόσια ότι έχει προηγηθεί επιθετικό φάουλ στο γκολ που έκρινε το αποτέλεσμα της αναμέτρησης και προκάλεσε μεγαλύτερο εκνευρισμό στη Θεσσαλονίκη απ’ όσο έχει προκαλέσει το lockdown στην
πόλη, από το δεύτερο κύμα της πανδημίας.
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Πέσανε
τηλέφωνα
Ο Άγγλος
ενημερώθηκε για την
επίσημη δυσαρέσκεια
του ΠΑΟΚ όχι μόνο
από τον Τύπο, καθώς
πέσανε και τηλέφωνα
στα οποία κατέστησαν
σαφές πως δεν τίθεται
θέμα απόσυρσης της
εμπιστοσύνης τους στο
πρόσωπό του από την
πρώτη, ουσιαστική
διαφωνία, αλλά του
μετέφεραν την
αρνητική εντύπωση
που τους δημιούργησε
το γεγονός πως –σε
αντίθεση με άλλες
παρόμοιες φάσεις–
αμφισβήτησε την
προφανή απόφαση δύο
διεθνών διαιτητών και
πρόσθεσαν πως
ελπίζουν να ήταν μια
μεμονωμένη κακή του
στιγμή…
Μ’ άλλα λόγια, στον
ΠΑΟΚ είπαν στον
Κλάτενμπεργκ ότι… δεν
μπορεί να ακυρώνει τις
αποφάσεις του
Σιδηρόπουλου και του
Σκουλά και τον
προειδοποίησαν ότι
την επόμενη φορά θα
κινηθούν
διαφορετικά…
Το αποτέλεσμα; Στο
αμέσως επόμενο
παιχνίδι του ΠΑΟΚ (με
τη Λαμία), όπου ο
διαιτητής Μανούχος
έκλεισε τα μάτια σε
καθαρή κόκκινη στον
Τζόλη και έδωσε ένα
αυστηρό φάουλ για να
γίνει το 0-2, ο
Κλάτενμπεργκ
διέρρευσε προς τα έξω
πως… ήταν η καλύτερη
εβδομάδα των
διαιτητών από τότε
που ήρθε στην
Ελλάδα!!!
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Του Νίκου
Συνοδινού
επίθεση στον
Ολυμπιακό αποτέλεσε το
διαβατήριο της
υπογραφής νέου συμβολαίου στον ΠΑΟΚ. Ο Πάμπλο
Γκαρσία μπορεί να μην έκανε
ούτε το… αγροτικό του ως προπονητής, αλλά ήλθε κι έδεσε
στον ΠΑΟΚ. Είναι ο Ουρουγουανός Άγγελος Αναστασιάδης. Ακόμη και το ύφος του ίδιο είναι. Αυτό το αγέλαστο
πρόσωπο του… ζοχαδιάρη.
Μετά την αποχώρηση του Άμπελ Φερέιρα, ο Γκαρσία ανέλαβε τις τύχες του «δικέφαλου του
βορρά» και νέος άνεμος μπήκε στ’
αποδυτήρια του ΠΑΟΚ. Για πολλούς
ήταν η ενδεδειγμένη λύση. Ο άνθρωπος που μπορεί να μην είχε τις
ιδιαίτερες προπονητικές γνώσεις,
αλλά η ανάσα του μύριζε… Τούμπα.
Όταν ο Μεγαλέξανδρος του ελληνικού ποδοσφαίρου Γιώργος
Κούδας ανάβει το πράσινο φως, ο
κόσμος του ΠΑΟΚ που είχε την προδιάθεση ν’ αγκαλιάσει τον Γκαρσία,
τον υποδέχεται με θέρμη.
«Ο Γκαρσία ήταν η λύση που έπρεπε για τον ΠΑΟΚ. Το ίδιο είχα πει
και για τον Ίβιτς. Όλα αυτά τα παιδιά που έχουν υπηρετήσει την ομάδα ως ποδοσφαιριστές έχουν το
DNA του συλλόγου. Τα πρώτα δείγματα του Πάμπλο είναι πάρα πολύ
καλά. Γνωρίζει το υλικό και πως θα
το διαχειριστεί», είπε ο Γιώργος
Κούδας. Ο Πάμπλο Γκαρσία είναι μια από τις πιο εμβληματικές
φιγούρες της σύγχρονης ιστορίας
του ΠΑΟΚ. Σαν ποδοσφαιριστής,
αναμφισβήτητα πολύ καλός. Άλλο
όμως ποδοσφαιριστής και άλλο
προπονητής. Ο Ουρουγουανός ανέλαβε το 2016 την ομάδα νέων
του «δικέφαλου του βορρά» και,
μέχρι που έκανε το άλμα στους μεγάλους στις 30 Οκτωβρίου 2020,
δεν κόλλησε κανένα προπονητικό
ένσημο. Τεράστιο το ρίσκο της διοίκησης που από την πρώτη μέρα
γνώριζε πως παίρνει προπονητή,
δίχως καν το απαιτούμενο δίπλωμα UEFA Pro!!.
Ο Πάμπλο ήταν το κατάλληλο
πρόσωπο, γιατί όλοι ήξεραν πως
κανείς δεν θα του κουνηθεί στ’ αποδυτήρια. Όχι γιατί θα τον… αρπάξει, αλλά διότι θα φάει τα μούτρα του. Ο Γκαρσία δεν είναι αναλώσιμος. Ξέρει ότι κανείς δεν μπορεί να τον κουνήσει. Σχεδόν ούτε ο
ίδιος ο Ιβάν, καθώς αν το αποτολμούσε θα έχει απέναντί του τον κόσμο. Ο λόγος ασφαλώς είναι η εξαετής παρουσία του ως ποδοσφαιριστής στην ομάδα της Θεσ-

Η

Ο Φέργκιουσον
του ΠΑΟΚ
Η Λάουρα Γκαρσία έχει
δώσει υπόσχεση:
«Θα γίνω Ελληνίδα,
αρκεί ο Πάμπλο να
φτάσει στην πρώτη
ομάδα και να μείνει όσο
ο Φέργκιουσον στη
Μάντσεστερ! Αν θα
συμβεί αυτό, θα είναι ο
πιο ευτυχισμένος
άνθρωπος του κόσμου!
Κι όχι για τα λεφτά. Για
τον Πάμπλο τα λεφτά
ποτέ δεν ήταν μπροστά.
Είναι ένα μέρος, που
γουστάρει πολύ, μια
ομάδα, που λατρεύει,
είναι σα να έχει
γεννηθεί ΠΑΟΚτσής. Τα
πιστεύω του είναι πάνω
από τα λεφτά. Μπορεί
να ζήσει με ένα κομμάτι
ψωμί, λίγο μάτε, μια
φωτιά κι ένα ποτάμι
δίπλα. Το όνειρό του
είναι ένα σπίτι στο
χωριό, με ζώα. Δεν
χρειάζεται τίποτα
άλλο».
Ο Ουρουγουανός
εξοργίζεται μόνο με
την αδικία και στο
σπίτι τού αρέσει να
πίνει λίγο κρασί, αλλά
και το μαγείρεμα, και
κυρίως το αγαπημένο
του φαγητό, το
παστίτσιο.

Επίθεση στην Αθήνα, ειδικά στον Ολυμπιακό, στον Άρη
(που λίγο έλειψε να τον πάρει όταν ήλθε στην Ελλάδα)
και να ’σου το συμβόλαιο μέχρι το 2023, χωρίς καν να έχει
δίπλωμα προπονητή. Το κάζο στον Μπέκαμ και η καραμέλα
που ο ΠΑΟΚ δεν θα πάρει το πρωτάθλημα

Πάμπλο Γκαρσία

ΠΑΟΚ-θρησκείατρομοκρατία
(και χωρίς δίπλωμα…)
Το πεπρωμένο του να
ριζώσει στη Θεσσαλονίκη

σαλονίκης, όπου μέτρησε έξι γκολ
και 15 ασίστ σε διάστημα 153 συμμετοχών σε όλες τις διοργανώσεις,
αλλά το κυριότερο οι δηλώσεις
που κατά καιρούς έχει κάνει εναντίον των ομάδων της Αθήνας και
ειδικά του Ολυμπιακού. Αυτό που
έπραξε και μετά το ματς της Λαμίας. Εκεί μπορεί ο ΠΑΟΚ να είχε
διαιτητική εύνοια προκειμένου να
φθάσει στη νίκη, αλλά αυτός που
καταδυναστεύει το πρωτάθλημα
είναι ο Ολυμπιακός, που σύμφωνα
με τον Γκαρσία ενώ ο «δικέφαλος» παίζει τελικούς, οι Πειραιώτες δίνουν φιλικά. Κι έρχεται πότε η
δήλωση; Μία μέρα μετά την «ερυθρόλευκη» επικράτηση στο Χαριλάου επί του Άρη. Μ’ ένα σμπάρο,
δυο τρυγόνια δηλαδή. Βολές κατά
του Ολυμπιακού, αλλά και του Ά-

ρη. Και να ’σου το νέο συμβόλαιο
μέχρι το καλοκαίρι του 2023.
Ο Πάμπλο Γκαρσία έχει στο
τσεπάκι του τη δικαιολογία που ο
ΠΑΟΚ δεν θα πάρει το πρωτάθλημα. Έχει τον λόγο που περνάει
στην «οικογένεια». Κι αν ρίξει και
λίγο Αθήνα παραπάνω, τότε θα γίνει περισσότερο αρεστός στους
σκληροπυρηνικούς, αυτούς δηλαδή που πάντα αναζητούσαν το γιατί ο ΠΑΟΚ δεν κατακτά τίτλους κι
έβρισκαν στον Ολυμπιακό και την
Αθήνα την ιδανικότερη καραμέλα
που δεν λιώνει ποτέ.
«Όλοι ξέρετε τι συμβαίνει στην
Ελλάδα. Είναι φανερό ότι δεν είναι
καθόλου εύκολο για τον ΠΑΟΚ να
πάρει τον τίτλο, γιατί είναι μια ομάδα που παίζει με τιμιότητα», λέει χαρακτηριστικά!

Ο Πάμπλο Γκαρσία ακολούθησε
το πεπρωμένο του, το ριζικό του.
Πλέον θα γίνει Έλληνας. Το καλοκαίρι του 2008, ο ΠΑΟΚ ήθελε να
κάνει το βήμα παραπάνω, έχοντας
τον Φερνάντο Σάντος στον πάγκο του, κι έψαχνε μια μεγάλη μεταγραφή. Την βρήκε στο πρόσωπο
του Πάμπλο Γκαρσία, χωρίς να
γνωρίζει πως έφτιαχνε και μια σχέση ζωής με έναν ξεχωριστό άνθρωπο. Στο αεροδρόμιο ο Ουρουγουανός κατάλαβε ότι είχε βρει το
δικό του… λιμάνι. Ταυτίστηκε άμεσα με τη νοοτροπία της ομάδας και
των οπαδών της και δικαίωσε τον
φίλο του ΠΑΟΚ, που του είχε πει
στις 30 Ιουλίου του 2008: «Έχεις
τα μούτρα οπαδού του ΠΑΟΚ»!
Μάλιστα, ο ΠΑΟΚ είχε ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Πάμπλο
Γκαρσία με μια μεγάλη νίκη επί
του μεγάλου του αντιπάλου, του
Άρη. Αυτήν τη φορά εκτός αγωνιστικών χώρων. Κι αυτό γιατί οι «κιτρινόμαυροι» πήγαν να «κλέψουν»
τον παίκτη και είχαν έρθει σε επαφή με τους εκπροσώπους του παίκτη και έδιναν χαρακτηριστικά
«200.000 ευρώ περισσότερα από
όσα σας δίνει ο ΠΑΟΚ»!
Ο τότε αντιπρόεδρος της ΠΑΕ
ΠΑΟΚ, Ηλίας Βιολίδης, έχοντας
ενημερωθεί για το συμβάν είπε
στον Ζαγοράκη: «Θόδωρε, άσε να
υπογράψει, να έχουμε ήσυχο το κεφάλι μας κι αύριο έχει ο Θεός». Με
αποτέλεσμα ο Γκαρσία να υπογράψει συμβόλαιο, χωρίς καν να
έχει περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις!
Οι στιγμές που ο Πάμπλο
Γκαρσία θα απασχολούσε την
κοινή γνώμη έκτοτε θα ήταν πολλές. Κάποιες όμως πιο χαρακτηριστικές από όλες! Όπως η γροθιά
στον Ντιόγκο σε ντέρμπι μεταξύ
του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ, με
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τον κόσμο του «δικεφάλου» να τη
λογαριάζει ως… γροθιά στο «κατεστημένο» του Ολυμπιακού και να
αποθεώνει τον Ουρουγουανό.
Ήταν αναπόφευκτο να γίνει ο
αγαπημένος του κόσμου. «ΠΑΟΚ
θρησκεία τρομοκρατία, τιμή και δόξα στον Πάμπλο τον Γκαρσία», ήταν
το σύνθημα που φτιάχτηκε γρήγορα και δονούσε την Τούμπα κάθε
φορά που έβλεπε έναν τρελαμένο
μαχητή να τα δίνει όλα μέσα στο
γήπεδο για τη φανέλα με τον δικέφαλο. Μάλιστα, ένα χρόνο μετά,
όταν υπήρξε έντονο ενδιαφέρον
από την τουρκική Ανκαραγκουτσού, ο κόσμος του ΠΑΟΚ δεν ήθελε ούτε να σκέφτεται το ενδεχόμενο και σήκωσε πανό: «Νο
Garcia, No Party».
Αξέχαστο σε όλους είναι και το
παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, τον
Φεβρουάριο του 2010. Είχε προηγηθεί ο θάνατος της μητέρας του,
με τον Ουρουγουανό να φεύγει
για την κηδεία της στην πατρίδα
του, την εβδομάδα πριν από τον αγώνα, αλλά να επιστρέφει άμεσα
με δική του επιθυμία για να αγωνιστεί. Πέτυχε ένα υπέροχο γκολ
και δάκρυσε κοιτώντας προς τον
ουρανό…

Ποιο Μιλάνο
και ποια Μαδρίτη;
Ο Πάμπλο Γκαρσία γεννήθηκε
στο αγροτικό χωριό Χοακίν Σουάρες, στη νότια Ουρουγουάη. Το
σχολείο για εκείνον αποτελεί μια
αναπόφευκτη υποχρέωση και ο ήχος του κουδουνιού για διάλειμμα
είναι η μόνη παρηγοριά του. Ο πατέρας του δούλευε ως εργάτης σε
ένα εργοστάσιο με μπογιές και η
μητέρα του ως οικιακή βοηθός. Ο
κατά πέντε χρόνια μικρότερος αδελφός του ζει στην Ουρουγουάη
κι εργάζεται ως νοσοκόμος. Δεν έζησε ποτέ κάτω από συνθήκες
φτώχειας, καθώς στο σπιτικό του
υπήρχε πάντα ένα πιάτο ζεστό φαγητό. Στα 19 του παίζει με τους
Montevideo Wanderers και με την
Εθνική ομάδα κάτω των 20 ετών
εντυπωσιάζει στο Παγκόσμιο
Πρωτάθλημα. Οι σειρήνες από την
Ευρώπη ηχούν στα αυτιά του και
παίρνει τη μεγάλη απόφαση να αλλάξει ήπειρο για να αγωνιστεί το
1997 στη δεύτερη ομάδα της Ατλέτικο Μαδρίτης. Μετά από μία
ποδοσφαιρική οδύσσεια, φορά τη
φανέλα της βασίλισσας της Ευρώπης, Ρεάλ Μαδρίτης, με συμπαίκτες-θρύλους όπως τον Ζινεντίν

Ζιντάν, τον Ντέιβιντ Μπέκαμ
και τον Ρομπέρτο Κάρλος.
Τρία χρόνια αργότερα και αφού
έχει ταλαιπωρηθεί με δανεισμούς
σε Θέλτα και Μούρθια, η είδηση
πως ο Ουρουγουανός αμυντικός
χαφ θα φορά τη φανέλα του ΠΑΟΚ μοιάζει πολύ καλή για να είναι
αληθινή. Κι όμως… στη Θεσσαλονίκη βρίσκει το απάνεμο λιμάνι
του. Οι εχθροί του τον μισούν, οι
φίλοι του ΠΑΟΚ τον λατρεύουν.
Έπειτα από έξι χρόνια φεύγει με
τρόπο δυσανάλογο της προσφοράς του και με μόλις τρεις παρουσίες στην Ξάνθη κρεμάει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια. Το καλοκαίρι του 2015 επιστρέφει, αναλαμβάνοντας το πόστο του βοηθού
προπονητή στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Ένα νέο όνειρο αρχίζει…
Γιατί για τον Πάμπλο Γκαρσία
είναι όνειρο να ζεις στη Θεσσαλονίκη, πόσω μάλλον ν’ ασχολείται
και με την αγαπημένη σου ομάδα
«Η Θεσσαλονίκη είναι ασφαλής
πόλη για να μεγαλώσουν τα παιδιά
μου, βγαίνουν έξω το βράδυ και είμαι ήρεμος. Στην Ουρουγουάη υπάρχει μεγάλη εγκληματικότητα»,
είχε πει χαρακτηριστικά.

Ψηφίζουν Θεσσαλονίκη
οικογενειακώς
Για τον Πάμπλο η οικογένεια έχει
τεράστια σημασία. Είναι μαζί με τη

Λάουρα 23 χρόνια. Πήρε… κορίτσι
απ’ το χωριό του. Ο πατέρας της είχε ένα καφέ, όπου εργαζόταν, πήγαινε εκεί ο Πάμπλο κι εκτός από
το καφεδάκι του τελικά πήρε και
την κόρη του ιδιοκτήτη. Κι όλα αυτά
πέντε μήνες πριν φύγει για την Ισπανία. Στα 20 χρόνια του, όταν
στο Μουντιάλ Κ20 στη Μαλαισία,
η Ουρουγουάη πήγε στον τελικό
και ήλθε η πρόταση απ’ την Ατλέτικο Μαδρίτης Β. Η σειρά ήταν… γάμος, μεταγραφή και να ’σου ο Πάμπλο με τη Λάουρα στην Ευρώπη.
Ο Πάμπλο είναι σπιτόγατος. Το
«έξω» δεν του αρέσει. Απεχθάνεται
τα μπουζούκια στα οποία… πήγε όταν ο ΠΑΟΚ πήρε το Κύπελλο! Ούτε
σινεμά δεν πάει. Του αρέσει η απομόνωση. Στην παραλία ψάχνει να
βρει το κομμάτι που δεν έχει ψυχή!
Η Λάουρα, όταν το 2008 της είπε
ο Πάμπλο πως μετακομίζουν στην
Ελλάδα, κράτησε μικρό καλάθι.
«Δεν την ξέραμε την πόλη, μας
είπαν ότι είναι μια μικρή πόλη, με μια
ήρεμη ομάδα. Ήρθε πρώτα ο Πάμπλο, μετά ήρθαμε εμείς και τα βρήκαμε όλα όπως μας τα είπαν εκτός
από μια... ήρεμη ομάδα! Όταν ήρθε,
έπαθε πλάκα στο αεροδρόμιο μ’ αυτό, που έγινε, όταν βγήκε έξω, τρελάθηκε».
Τι κι αν η μεγάλη μεταγραφή ήταν στη Ρεάλ; Για τον Γκαρσία… εφιάλτης. Η Λάουρα εξήγησε το

γιατί: «Ο Πάμπλο ήταν χάλια εκεί. Πολύ
χάλια. Ποτέ δεν αισθάνθηκε καλά μέσα σ’ αυτή
την ομάδα. Δεν αισθάνθηκε
ότι είναι ομάδα, μισούσε τη
Μαδρίτη. Για να πας κάπου, πρέπει να είσαι δύο ώρες στην κίνηση. Έλεγε πως αυτό είναι Χόλιγουντ, δεν είναι ομάδα ποδοσφαίρου. Ήταν σαν ταινία. Εκείνη την εποχή γύριζαν την ταινία, και είχαν
συνέχεια μέσα στα πόδια τους κάμερες. Ήταν βέβαια χαρούμενος,
που είχε συμπαίκτες, όπως ο χοντρούλης ο Ρονάλντο, που μιλούσε
πολύ ωραία, κι ο Ζιντάν, που είναι ο
πιο καλός άνθρωπος που γνώρισε
ο Πάμπλο. Αλλά οι Ισπανοί και ο
Μπέκαμ νόμιζαν ότι είναι στο Χόλιγουντ. Βέβαια ο Μπέκαμ ήταν πολύ
καλός τύπος. Ο Πάμπλο του είχε κάνει μια πλάκα κι ο Μπέκαμ δεν του
μιλούσε μια βδομάδα. Είχε βάλει
στο ντουλάπι του, από τη μέσα μεριά, μια φωτογραφία της Βικτόρια
με εσώρουχα. Και το άνοιγε για να
το βλέπει δίπλα ο Μπέκαμ».
Η Λάουρα μπορεί να πηγαίνει
στην Τούμπα με… πάθος, αλλά στο
Σαντιάγκο Μπερναμπέου πάτησε
μόνο μία φορά.
«Εμένα μου αρέσει πολύ το ποδόσφαιρο, όπως σε όλους τους Λατινοαμερικάνους. Πήγα στα VIP, εκεί που ήταν οι οικογένειες των παικτών. Πήγα με τον γιο μου, αισθανόμουν ξένο σώμα. Καμιά δεν ήρθε
να μου μιλήσει. Ο γιος μου είχε ένα
γλειφιτζούρι, ήρθε δίπλα η κόρη του
Σαλγάδο, ετοιμάστηκα να βγάλω ένα από την τσάντα να της το δώσω,
και μόλις το είδε η μάνα της την άρπαξε από το χέρι και έφυγαν. Δεν
ξαναπάτησα εκεί».
Η Θεσσαλονίκη έχει πάρει την
καρδιά της οικογένειας Γκαρσία.
Η Λάουρα έχει ενθουσιαστεί με
τους Έλληνες:
«Στην Παμπλόνα αγαπούσαν πάρα πολύ τον Πάμπλο, αλλά δεν εκφράζονταν όπως ο Έλληνας. Μου αρέσει να τον αγαπάει ο κόσμος, να
αισθάνεται σημαντικός. Από την αρχή μας άρεσε η πόλη και ο κόσμος.
Ο Πάμπλο δεν αισθανόταν καλά στις
μεγάλες πόλεις που ζήσαμε, το Μιλάνο και τη Μαδρίτη. Εδώ είναι αλλιώς. Σήμερα είμαστε σαν να γεννηθήκαμε εδώ, ξέρουμε τα πάντα. Και
για μας, τα παιδιά είναι πολύ σημαντικά. Τους άρεσε πολύ εδώ, αγαπούν την Ελλάδα. Ο μεγάλος γεννήθηκε στην Ουρουγουάη, η Λούνα
στην Ιταλία κι ο Ηλίας στην Ισπανία.
Κανείς δεν έζησε στην Ουρουγουάη. Μόνο διακοπές έχουν πάει. Έχουν πια ευρωπαϊκές συνήθειες.
Δεν πίνουν μάτε. Η Λούνα πίνει φρέντο καπουτσίνο κι ο Ηλίας φραπέ.
Είναι ο πιο Έλληνας απ’ όλους!»

Μορφωμένοικαι
καλοί
άνθρωποι
Ο Πάμπλο Γκαρσία για
ένα πράγμα έχει
μετανιώσει στη ζωή
του. Που έμεινε
αμόρφωτος:
«Πήγαινα με το ζόρι
κάθε μέρα στο σχολείο,
γιατί δεν το αγαπούσα
καθόλου. Σήμερα το
μετανιώνω, γιατί
καταλαβαίνω πόσο
σημαντική είναι η
μόρφωση».
Λόγω της αμορφωσιάς
του, έγινε αντικείμενο
εκμετάλλευσης, αν και
ποτέ του δεν
θεοποίησε το χρήμα:
«Έκανα πολλά λάθη με
τα συμβόλαιά μου,
φερόμουν σαν ένας
αθώος επαρχιώτης που
εμπιστευόταν απόλυτα
τον εκπρόσωπό του και
έβαζε την υπογραφή
του εύκολα, χωρίς
σκέψη. Πίστευα ότι ο
λόγος είναι πιο
σπουδαίος από ένα
συμβόλαιο. Δυστυχώς,
δεν είναι έτσι».
Ποια συμβουλή δίνει
στα τρία του παιδιά;
«Να διαβάζουν και να
είναι καλοί άνθρωποι».
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ΘΕΜΑ
Το ανέκδοτο
της χρονιάς
Αποκάλυψη, λέει, έκανε
ο Αχιλλέας Μπέος για τη
συμφωνία Σαββίδη Μελισσανίδη σχετικά με
τον έλεγχο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (το 2017
πρόεδρο ο ΠΑΟΚ, το
2020 η ΑΕΚ). Κι έγινε
γνωστό με τη… βούλα ότι υπάρχουν υπόγειες,
παρά- ποδοσφαιρικές
διαδρομές και συμφωνίες, μέσα από τις οποίες
(με την πολιτική κάλυψη
του ΣΥΡΙΖΑ και του Κοντονή) «κυριεύθηκε» η
ΕΠΟ, με αποκλειστικό
σκοπό να έχουν το πάνω
χέρι οι «σύμμαχοι».
Ταυτόχρονα, γνωστοποιεί και στην εκλεγμένη
ελληνική κυβέρνηση,
που θεωρεί ότι με τα καμώματα του Γιώργου Γεραπετρίτη, δημιουργεί
συνθήκες ισονομίας, ότι
στο Πάρκο Γουδή κυριαρχούν περίεργες
συμφωνίες μεταξύ επιχειρηματιών του ποδοσφαίρου, οι οποίοι ελέγχουν τις διαδικασίες εκλογής, προωθούν προς
εκλογή άτομα με προφανή ανταλλάγματα. Δεν
ανακάλυψε κανείς την
Αμερική όμως, γιατί αν
το πάνω χέρι έχουν τώρα στην ΕΠΟ, Μελισσανίδης και Σαββίδης, πριν
απ’ αυτούς το είχε ο Μαρινάκης και νωρίτερα ο
Κόκκαλης. Ο Ολυμπιακός, δηλαδή. Την επόμενη τετραετία ποιος ξέρει,
μπορεί ν’ αλλάξουν τα
πράγματα και ακολουθώντας την πεπατημένη
να πάρει ξανά ο Ολυμπιακός τα ηνία. Η λύση
μπορεί να δοθεί μόνο θεσμικά, με αλλαγή του
τρόπου εκλογής της ΕΠΟ, ώστε να περιοριστεί
η δυνατότητα ελέγχου
του εκλογικού σώματος.
Αυτά όμως είναι ψιλά
γράμματα για τον Γεραπετρίτη.
Κατά τα άλλα, με το συνυποσχετικό των Κυριάκου, Γεραπετρίτη, Τσέφεριν και Κλαρκ, λύθηκαν τα προβλήματα του
ποδοσφαίρου. Το ανέκδοτο της χρονιάς…

Περέιρα δεν θέτε,
Κλάτενμπεργκ
δεν θέτε, μήπως
θέτε Μανθάνο;

Η υπόσχεση του Ραζβάν στον
Αντελίνο πήγε… περίπατο
Στα 35 του χρόνια ο Αντελίνο Βιεϊρίνια έμεινε στο ράφι και
συνεχίζει με πολύ λιγότερα απ’ αυτά που περίμενε στον ΠΑΟΚ. Η
οικονομική διαφορά ανάμεσα στις δύο πλευρές ήταν αυτή που
κράτησε μέχρι τις 20 Οκτωβρίου τον Πορτογάλο μακριά από την
Τούμπα. Μπορεί ο ηγέτης του ΠΑΟΚ να έπαιρνε περίπου 1,5 εκατ.
ευρώ ετησίως, όμως αυτά τα χρήματα ήταν αδύνατο να τα ξαναβρεί. Όχι στον ΠΑΟΚ, αλλά οπουδήποτε αλλού.
Ο Ιβάν Σαββίδης του προσέφερε 450.000 ευρώ ετησίως, όμως ο Βιεϊρίνια περίμενε πρόταση περίπου με τις διπλάσιες αποδοχές. Η έξοδος ήταν προ
των πυλών. Δεν
ήταν όμως εύκολο, όχι να ξεσπιτωθεί από τη
Θεσσαλονίκη, όπου ζει με την
Ελληνίδα σύζυγό του, αλλά να
μετακομίσει εκτός Ευρώπης, όπου θα μπορούσε να βρει ένα καλό συμβόλαιο.
Ο Αντελίνο είχε εναποθέσει τις ελπίδες του στον Ραζβάν Λουτσέσκου. Ο Ρουμάνος προπονητής ήθελε τον Βιεϊρίνια και ο
Πορτογάλος περίμενε να μετακομίσει στην Αλ Χιλάλ. Η αραβική
ομάδα κατέκτησε το Κύπελλο του Βασιλιά, επικρατώντας στον
τελικό της Αλ Νασρ με 2-1. Έχοντας κατακτήσει το Πρωτάθλημα
και το ασιατικό Champions League, το σύνολο του Ραζβάν Λουτσέσκου έφτασε στο τρεμπλ. Βασιλικά θα ζούσε ο Αντελίνο,
αλλά θέση ξένου δεν άδειασε και ουσιαστικά η Αλ Χιλάλ τού έκλεισε την πόρτα.
Μετά απ’ αυτό, ο Πορτογάλος έριξε τα μούτρα του και βέβαια
τις απαιτήσεις του, με αποτέλεσμα, αν και είχε μείνει πίσω σε προετοιμασία, να συνεχίσει στον ΠΑΟΚ.

Βοτανικός:
Σε 300 μ.
το γήπεδο
μπάσκετ…
Σε ποιον
ανήκει;
O δήμαρχος Αθηναίων
Κώστας Μπακογιάννης ενημέρωσε επίσημα
τα μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου για το μνημόνιο που υπογράφηκε
με τον Παναθηναϊκό. Η
περίφημη διπλή ανάπλαση προχωρά με γρήγορους ρυθμούς. Αγκάθι
παραμένει πάντα το τι θα
γίνει με το γήπεδο μπάσκετ, καθώς ο Δημήτρης
Γιαννακόπουλος είχε
ξεκαθαρίσει πως δεν έχει
καμία ενημέρωση.
Το σχέδιο είναι ένα και το
επισημοποίησε ο Κώστας Μπακογιάννης:
«Ο Δήμος Αθηναίων έχει τονίσει ότι αναλαμβάνει να εξασφαλίσει τα απαραίτητα
χρήματα και εργαλεία για το γήπεδο μπάσκετ, το οποίο θα φτιαχτεί σε όμορο οικόπεδο μέχρι και 300 μ. μακριά από το γήπεδο. Τα έργα πρέπει να δημοπρατηθούν εντός του 20-21, ώστε να τρέξουν οι διαδικασίες όσο πιο γρήγορα γίνεται».
Έχουν βγάλει λοιπόν όλοι τους χάρτες και ψάχνουν τα οικόπεδα δίπλα στο
νέο γήπεδο ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού που θα κατασκευαστεί το γήπεδο μπάσκετ. Μέχρι 300 μέτρα μακριά δεν είναι και πολλά…






Όταν στο ματς Αργεντινή Ελλάδα 2-0 στο Μουντιάλ
του 2010 ο Γιώργος Καραγκούνης «την είπε» στον
Λίο Μέσι, ο Ντιέγκο από τον πάγκο τον έβριζε
χυδαία. Με τη γνωστή φράση στα ιταλικά για να
καταλαβαίνει κι ο «Κάρα». Στο τέλος, όλα καλά.
Του έδωσε συγχαρητήρια.

Ο Κροάτης σέντερ φορ Αντόνιο Τσόλακ ήρθε στον ΠΑΟΚ,
προκειμένου να δώσει λύσεις στο σκοράρισμα, δεν το έχει
καταφέρει μέχρι τώρα, αλλά τουλάχιστον οι Θεσσαλονικείς
απολαμβάνουν την Ντιάνα Πάβλοβιτς. Η κούκλα
σύντροφός του επίσης έχει ζήσει στη Γερμανία
(Φραγκφούρτη), όπως και ο 27χρονος φορ.

Γιαννάκης
(Ο Σαλονικιός, όχι ο άλλος…)
Και η κάρτα στον Μπαράλες…
Μισή ομάδα είναι για τον Αστέρα Τρίπολης ο Χερόνιμο Μπαράλες. Αφηνιασμένος εμφανίζεται ο Αργεντινός στο πρωτάθλημα και δεν είναι τυχαίο
πως ήδη είναι πρώτος σκόρερ με έξι γκολ, καθώς σκοράρει στα περισσότερα
από τα παιχνίδια που χρησιμοποιείται.
Ο Μπαράλες είναι και δεύτερος σε προσπάθειες για γκολ πίσω από τον
Καρλίτος του Παναθηναϊκού. Στο τελευταίο ματς του Αστέρα με την ΑΕΚ όμως, ο διαιτητής από τη Θεσσαλονίκη Γιάννης Παπαδόπουλος του έδειξε
την τέταρτη κίτρινη κάρτα στο 52΄ της αναμέτρησης. Κόντρα στην «Ένωση»
έβγαλε όλο το ματς και μάλιστα είχε προλάβει να ισοφαρίσει νικώντας τον
Τσιντώτα. Η κάρτα όμως
του Σαλονικιού έθεσε το
θωρηκτό νοκ άουτ από ποιο
ματς λέτε; Απ’ αυτό με τον
ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Γιατί
μπορεί μεν να μην έχουν
πλέον το… προνόμιο οι διαιτητές να σημαδεύουν παίκτες που ξέρουν ότι είναι
στο όριο καρτών, καθώς ο
προπονητής κάθε ομάδας
έχει τη δυνατότητα να διαλέγει το ματς που θα εκτίει
ο τιμωρημένος την ποινή, αλλά στην περίπτωση του Μπαράλες ήταν…. βουλωμένο γράμμα. Γιατί όταν ακολουθούν μετά το ματς με τον ΠΑΟΚ οι αναμετρήσεις με τον ΠΑΣ Γιάννινα και τον Ατρόμητο, πού θα επιλέξει ο προπονητής να εκτίσει την ποινή ο Μπαράλες; Εκεί που έχει αυξημένες πιθανότητες επιτυχίας. Γυμνός λοιπόν πάει στην Τούμπα ο Αστέρας για την 11η αγωνιστική. Δίχως το μεγάλο του όπλο.

Γραμμένος:
«Αφήστε με να φύγω»
Με Γραμμένο πρόεδρο στην ΕΠΟ θα μας βρει το 2021.
Μετάθεση στη μετάθεση της γενικής συνέλευσης, πήγαμε στις 29 Δεκεμβρίου στην Αθήνα, αλλά και πάλι
δεν πρόκειται ν’ ανάψει το πράσινο φως για μάζωξη
150 και βάλε νοματαίων σε γενική συνέλευση.
Η πανδημία του κορωνοϊού δεν αφήνει τον δικό μας
Βαγγέλη να εγκαταλείψει την Ομοσπονδία και να επιστρέψει στην ιδιαίτερη πατρίδα του για να πιάσει και
πάλι δουλειά. Γιατί αρκετά προσέφερε τόσα χρόνια στο
ποδόσφαιρο χωρίς απολαβές. Ξέρεις τι είναι να φεύγεις 500 χιλιόμετρα μακριά από τον τόπο σου, να παρατάς τη δουλειά σου και να τ’ ακούς και από πάνω;
Μιλάμε για δράμα.
Το εμβόλιο περιμένει και ο Βαγγέλης για να επιστρέψει στην κανονικότητα. Να δώσει τη σκυτάλη στον
Ψαρόπουλο και να πέσει με τα μούτρα σε αυτά που
άφησε τόσα χρόνια.
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ΑΝΑΘΕΜΑ

Καβγάς για
Λασκαράκη
Τα οικονομικά της ΕΠΟ
είναι στο… κόκκινο, παρά τις τονωτικές ενέσεις που φροντίζει η
FIFA να προσφέρει στα
μέλη της για να ξεπεράσουν τις επιπτώσεις από την πανδημία του
κορωνοϊού.
Αυτό προκαλεί τριγμούς ενόψει τον εκλογών της ΕΠΟ, που είτε
γίνουν στο τέλος του
μήνα, είτε πάνε πιο πίσω, θα δημιουργήσει αντιπαραθέσεις, καθώς
τα βολέματα με τον ένα
ή τον άλλο τρόπο θα
περιοριστούν. Η συμμετοχή σε επιτροπές δεν
θα είναι πλέον το ίδιο
αποδοτική γι’ αυτούς
που θα μείνουν στην απέξω, ενώ και τα ταξίδια μετά τις παρατηρήσεις της έκθεσης της
FIFA δεν θα είναι το ίδιο εύκολα.
Η πλευρά του Ιβάν Σαββίδη χάνει μεγαλοστελέχη της, όπως ο Περικλής Λασκαράκης. Ο
πρόεδρος της ΕΠΣ Θεσσαλίας είχε ανάλογη
προώθηση και από τον
Αχιλλέα Μπέο, που
βλέπει ότι ο Βόλος μένει στην απέξω. Ο ταμίας της ΕΠΟ έχει δει
τον δρόμο της εξόδου,
καθώς δεν… χωράει στη
νέα Εκτελεστική Επιτροπή.
Ο Αχιλλέας δεν τα έχει
όμως μόνο με τον Μελισσανίδη που αφήνει
εκτός νυμφώνος τον εκλεκτό του, αλλά και με
τον Σαββίδη, ο οποίος
είναι προφανές ότι δεν
πάτησε πόδι. Ο Μπέος
έχει αποδείξει πως δεν
τα σηκώνει κάτι τέτοια,
με ό,τι αυτό συνεπάγεται, καθώς είναι απρόβλεπτος.
Το θέμα είναι τι μπορεί
να κάνει. Χρήσιμοι οι
«κεραυνοί» στις εκπομπές του Θωναΐδη, αλλά μέχρι εκεί…
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ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

Ο Κάκος από τα γκράβαρα ξέρει
καλύτερα από τον Κλάτενμπεργκ

Κι αν
μετέτραπαν
το «ΝΑΙ» σε
«ΟΧΙ», όπως
ο κολλητός
τους ο
Αλέξης;
Για τις παπαριές σε
αυτή την εκπομπή του
ΟΡΕΝ με τα γκάλοπ, τα
είχαμε πει την
προηγούμενη φορά.
Ότι βγάζουνε τα γκολ
του ΠΑΟΚ τα
καλύτερα, γιατί μόνο
ΠΑΟΚτσήδες τη
βλέπουνε. Είχανε κι
άλλο καλύτερο την
προηγούμενη Κυριακή.
Μετά την ήττα, λέει
του Άρη από τον
Ολυμπιακό, «θεωρείτε
ότι ο Άρης μπορεί να
πλασαριστεί ανάμεσα
στην τριάδα;». Και
ψήφισαν οι
ΠΑΟΚτσήδες 83%
«ΟΧΙ». Αλλά και «ΝΑΙ»
να ψήφισαν, μπορεί
αυτοί οι σατανάδες να
το κάνανε «ΟΧΙ», όπως
έκανε ο κολλητός τους,
ο Τσίπρας, με το
δημοψήφισμα. Σάμπως
τους ελέγχει κανένας
στις απαντήσεις;

Τον Κλάτενμπεργκ, πρώτοι εμείς εδώ τον περάσαμε πριονοκορδέλα. Πάντα με αιτία, βέβαια, όχι στο έτσι, στο ξεκάρφωτο. Μάλιστα. Άκου τι έγινε με
τον Κάκο. Τον ρωτάει ένας Σαββιδοτέχνης και καλά ειρωνείες, τι έχει να μας
πει ο Κλάτενμπεργκ. Και τι απαντάει ο γίγαντας ο Κάκος; Άσε, μη με βγάζεις
από τα ρούχα μου, σου λέει. Ο Κάκος, για τον Κλάτενμπεργκ. Ο Κάκος. Ο
Τάσος. Έτσι είναι αυτή η καριόλα η κοινωνία στην Ελλάδα. Ένας Τάσος Κάκος από τα γκράβαρα, να λέει για τον Κλάτενμπεργκ ότι τον βγάζει από τα
ρούχα του. Λες κι είναι ίσα κι όμοια με τον Άγγλο. Συνάδελφοι και καλά. Ο ένας
έχει σφυρίξει τελικό Champions League και Μουντιάλ και βγάζει από τα ρούχα του τον Κάκο, ρε φίλε. Ίσα κι όμοια γίνανε όλα σ’ αυτήν τη χώρα. Ισοπέδωση. Τον Κλάτυ τον ξέει όλη η υφήλιος και ο Κάκος που έχει σφυρίξει μέχρι
κανένα ξεχασμένο Europa League να το παίζει συνάδελφος του Άγγλου.

Ο Τάσος πάντα βοηθούσε τον εαυτό του
(πρώτα) και μετά το… ποδόφαιρο
Ένα έτσι, στα γρήγορα. Ο Τάσος Κάκος αναλύει τις επίμαχες φάσεις στην εκπομπή της αλήθειας στο ΟΡΕΝ. Και τι λέει, ρε φίλε. Ότι ο Μανούχος έπρεπε να δώσει πέναλτι υπέρ του Ίνγκασον και ότι ο Κουμπαράκης στο VAR δεν τον βοήθησε. Κι ετοιμάσου για το ωραίο, αδερφέ: «Ο Κουμπαράκης δεν βοήθησε τον Μανούχο, το ποδόσφαιρο και τον εαυτό του». Αυτό είπε ο Κάκος. Κι άντε βγάλε άκρη, τι εννοούσε ότι δεν βοήθησε τον εαυτό του. Όλα τα άλλα κατανοητά. Τα έκανε ο Τασάρας όταν ήταν διαιτητής. Βοηθούσε. Το ποδόσφαιρο κυρίως, για να
πάει μπροστά. Γι’ αυτό πήγε μπροστά το ποδόσφαιρο. Επειδή το βοηθούσε ο Κάκος. Το ποδόσφαιρο του έχει μεγάλη υποχρέωση.

Τι γνώμη έχει ο Κάκος
για τις δηλώσεις Τεννέ;
Δεν τις ακούσαμε…
Ο Τάσος ο Κάκος είναι αυτός που είναι. Μεροκάματο βγάζει το παλικάρι και καλά κάνει δηλαδή. Δύσκολη είναι η ζωή τη σήμερον ημέραν. Επιλέγει, λοιπόν, ο Τάσαρος τις επίμαχες φάσεις από τον αγώνα
της Λαμίας με τον ΠΑΟΚ. Κι αφού λέει ότι έπρεπε
να δοθεί πέναλτι υπέρ του Ίνγκασον, αφού λέει ότι στον Τζόλη έπρεπε να δοθεί κίτρινη κάρτα, ψάχνεις να βρει, τι έγινε στη φάση με το φάουλ στον
Σβιντέρσκι. Πότε έγινε το φάουλ, ρε; Από τη στιγμή που ο Τεννές σου λέει ότι είναι τραβηγμένο το φάουλ που δόθηκε στον Σβιντέρσκι με το οποίο έκανε γκολ ο Βιεϊρίνια, είναι υποχρεωμένος να βάλει
στη φάση μέσα, Κάκο Τάσο. Από σεβασμό στον αντίπαλο. Φαουλάρα θα έλεγε ο Τάσος, δεν
βάζει κανένας στοίχημα για το αντίθετο. Άπαξ όμως και
την έδειχνε, θα σχηματίσει γνώμη κι ο
τηλεθεατής. Άσε,
σου λέει η Τασάρα.
Θάφ’ τηνε τη φάση,
δεν είναι να παίζεις
με τα οκτώ χιλιάρικα τον μήνα.

ΠΑΟΚ-ΠΑΣ 12 φάουλ,
ΠΑΣ-Ολυμπιακός 19:
Ποιο ήταν «φιλικό»;
Φιλικό, σου λέει ο πολλά βαρύς Πάμπλο Γκαρσία. Το ματς με τον Άρη ο Ολυμπιακός το έπαιξε
στο φιλικό. Δεν είχε ούτε μία κίτρινη κάρτα, σου
λένε κι οι Σαββιδοτέχνες. Κι εγώ λέω ότι κι ο ΠΑΣ
Γιάννινα έπαιξε φιλικά στο ματς με τον ΠΑΟΚ στην
Τούμπα. Βάλ’ τα κάτω και θα το δεις. Στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ έκανε 12 φάουλ στους παίκτες του
ΠΑΟΚ. Με τον Ολυμπιακό στα Γιάννινα, που δεν
ήταν φιλικό, έκανε 19. Φως φανάρι ότι έγινε φιλικό προετοιμασίας στην Τούμπα. Όσο για το ματς
στου Χαριλάου, Άρη-Ολυμπιακός, οι παίκτες του
Άρη έκαναν 15 φάουλ, τρία περισσότερα από αυτά που έκανε ο ΠΑΣ στον ΠΑΟΚ. Τι να πει όλο αυτό το στόρυ; Ότι ο Πάμπλο κι οι Σαββιδοτέχνες
είναι άσοι στο παραμύθι φούρναρης. Ότι ο Μανούχος χάρισε την κόκκινη στον Τζόλη, στο φιλικό, το έκανε ή από μίσος προς τη Λαμία; Κι όταν ο
Σβιντέρσκι έπεσε λες και τον χτύπησε ρεύμα με
τη Λαμία. Και η συμπεριφορά των Τζήλου, Τζοβάρα στο ματς με τον ΟΦΗ που κατάπιαν το πεναλτάκι του Μάτος, ήταν επειδή δεν γούσταραν
τους Κρητικούς;
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Επίθεση Τσατάλη
στον Κάκο… σιωπή
οι Σαββιδοτέχνες
Να φανταστείς, ρε μάγκα, σε ποια εκτίμηση τον έχουμε τον Κάκο, που βγαίνει και το παίζει προφεσόρας. Εκεί που έχει τελειώσει από τις επίμαχες στον αγώνα Αστέρας Τρίπολης-ΑΕΚ, βγαίνει
στο γυαλί ένας Τσατάλης. Και λέει ότι έγινε πέναλτι στον Τάνκοβιτς και δεν δόθηκε από τον Παπαδόπουλο. Του λένε, ο Κάκος είπε ότι δεν ήταν. Και τι σημασία έχει αν το είπε ο Κάκος,
σου λέει ο Τσατάλης. Μιλάμε για την καραξεφτίλα του αιώνα. Κι
αυτοί οι Βόγληδες να τον προστατέψουνε τον Κάκο τον συνεργάτη τους, δεν είπανε κουβέντα. Τον αφήσανε να τον στολίζει
ένας Τσατάλης. Που αυτός, ο ένας Τσατάλης, δεν ανέφερε
κουβέντα για το πέναλτι που ζήτησε ο Αστέρας.

Στο πόδι η ιστορία του Βοτανικού,
σαν τον… Μεγάλο Περίπατο
Tην ώρα που στον Παναθηναϊκό –κάποιοι– πανηγυρίζουν, λες και έχουν μπει… μπουλντόζες
στον Βοτανικό, η ιστορία της Διπλής Ανάπλασης προκαλεί μεγάλα ερωτηματικά. Όχι μόνο
στον Δήμο Αθηναίων (όπου οι παρατάξεις κλήθηκαν να συζητήσουν το θέμα στο Δημοτικό
Συμβούλιο αφού είχε υπογραφεί το μνημόνιο με τον Παναθηναϊκό και χωρίς να το έχουν στα
χέρια τους για να το μελετήσουν), αλλά επίσης στον Ερασιτέχνη και στην ΚΑΕ.
Ο Δ. Γιαννακόπουλος (που μπορεί να έχει αποστασιοποιηθεί, αλλά παραμένει μεγαλομέτοχος στην ΚΑΕ) δεν έχει πάρει στα χέρια του τη συμφωνία, αλλά ούτε και κάποιο σχέδιο για
τον χώρο που θα γίνει το κλειστό, παρά μόνο κάποιες υποσχέσεις ότι θα είναι κοντά στο γήπεδο.
Ο Ερασιτέχνης υπέγραψε τη συμφωνία, αλλά δεν πήρε αντίγραφο, ενώ η συζήτηση στα Μέσα
που ξεκίνησε αφορά τα… έσοδα του Παναθηναϊκού από ένα γήπεδο που όμως θα ανήκει
στον Δήμο Αθηναίων.
Την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός θέλει να γυρίσει στη «Λεωφόρο Αλεξάνδρας» λόγω της κακής
κατάστασης του χόρτου στο ΟΑΚΑ, που δεν πρόκειται να διορθωθεί αν δεν κλείσει το γήπεδο
για πολλούς μήνες…

Η θεραπεία
του Τραμπ,
του Ιερώνυμου και
του Αχιλλέα Μπέου
Για την περιπέτειά του με τον κορωνοϊό μίλησε
πρόσφατα ο Αχιλλέας Μπέος. Η αλήθεια είναι
ότι ο δήμαρχος του Βόλου δεν παρουσίασε ανησυχητικά συμπτώματα, αλλά επειδή βρέθηκε θετικός στο τεστ κρίθηκε σκόπιμη η εισαγωγή του
στο νοσοκομείο.
Ο Μπέος νοσηλεύτηκε για μερικές μέρες και του
δόθηκε μια συγκεκριμένη αντιβίωση, για την οποία ακούστηκε πως ήταν η ίδια με εκείνη (με μονοκλονικά αντισώματα) που πήρε ο Αμερικανός
πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ! Μάλιστα, έχει γραφτεί ότι η ίδια δόθηκε και στον αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο.
Ο Μπέος δήλωσε άγνοια για το αν πήρε τη θεραπεία που είχε δοθεί στον Τραμπ και σχολίασε
πως πήρε τη θεραπεία που παίρνουν όλοι οι νοσηλευόμενοι στα ελληνικά νοσοκομεία.
Πάντως, αν πήρε τη θεραπεία του Τραμπ, θα πρέπει να ήταν μαζί με τον Ιερώνυμο οι πρώτοι που
την πήραν στην Ελλάδα…

Ανοιχτή
γραμμή
με τον
Λουτσέσκου
ο Γκαρσία
Την τακτική του Άνχελ
Ιορντανέσκου
ακολουθεί ο Πάμλπο
Γκαρσία στον ΠΑΟΚ.
Όπως λειτουργούσε ο
Ρουμάνος όταν ήταν
προπονητής στον
«Δικέφαλο του
Βορρά», λειτουργεί και
ο Ουρουγουανός.
Πολύ γρήγορα
ανακάλυψε… εχθρούς.
Αόρατους μεν, αλλά
εχθρούς που παίζουν…
φιλικά, ενώ ο ΠΑΟΚ
δίνει τελικούς.
Άστοχη η δήλωση. Δεν
μπορεί να είσαι
προπονητής του ΠΑΟΚ
και να λες ότι παίζεις
τελικούς με τον…
Παναιτωλικό, τη
Λαμία, τα Γιάννινα και
τον Απόλλωνα.
Όμως ο Γκαρσία
πέτυχε αυτό που ήθελε,
και δεν ήταν άλλο από
το να συσπειρώσει
τους παίκτες του στα
αποδυτήρια.
Το ίδιο θα ’κανε και ο
Λουτσέσκου. Άσε που,
όπως λένε πολλοί, ο
Γκαρσία μπορεί να ’ναι
σε ανοιχτή γραμμή με
τον Ρουμάνο που ξέρει
από τέτοια και να τον
καθοδηγεί…
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Διαβάζεις και σου γίνονται
τα νεύρα… τσατάλια

O CEO έχει
συμφωνήσει
με την ΕΠΟ,
αλλά πόσα
θα παίρνει;
Τζάμπα τα
βιογραφικά στον
Βαγγέλη τον
Γραμμένο για τον νέο
CEO. Όλα στο
καλαθάκι των
αχρήστων
καταλήγουνε. Τα
πάντα όλα. Ο
μάστορας που θα
κάνει κουμάντο στην
ΕΠΟ έχει ήδη
συμφωνήσει και κάνει
μαθήματα μαζί με τον
Γραμμένο, για να
μάθει. Όχι να διοικεί.
Δεν τον πήρανε γι’
αυτήν τη δουλειά. Για
να υπακούει τον
πήραμε. Για να μάθει
να λέει «ΝΑΙ» σε ό,τι
του λένε, να παίρνει
τον μισθό του και να
φεύγει. Και τώρα που
το θυμήθηκα, τι θα
παίρνει ο CEO από
την ΕΠΟ; Μαθαίνουμε
ότι ζήτησε πάω από
ένα δεκάρικο τον
μήνα. Και λίγα είναι,
όμως. Περισσότερα
παίρνουν τα άλλα
Golden Boys.

Είπαμε ότι στην καριόλα τη δημοσιογραφία θέλει και λίγη φαντασία. Άλλο, όμως, η φαντασία κι άλλο η τρελή διαστροφή. Σας
έγραψα και τις προάλλες για έναν Τσατάλη που βγαίνει στο Σαββιδοτεχνείο. Το παλικάρι πρέπει να το πάρουνε για σεναριογράφο.
Ο Ολυμπιακός, σου λέει, τα κάνει όλα αυτά με τις διαμαρτυρίες
στη FIFA και την UEFA, γιατί θέλει να περάσει μηνύματα στον
Κλάτενμπεργκ! Γι’ αυτό και δεν έδωσε ο Παπαδόπουλος το
πέναλτι στην ΑΕΚ στο ματς με τον Αστέρα Τρίπολης. Γι’ αυτό και
δεν αποβλήθηκε ο Μπουχαλάκης στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Και δεν θα σταματήσει να φωνάζει ο Ολυμπιακός, σου λέει ο ένας Τσατάλης, μέχρι να υποταχθεί ο Κλάτενμπεργκ. Πόσο
να υποταχθεί ακόμα, ότι ο Παπαδόπουλος δεν δίνει το πέναλτι
στον Τάνκοβιτς, που δεν θα το έδινε ούτε ο Κάκος;

Αν είχε αδερφή,
ας μην την πάντρευε με τον Μαραντόνα

Ο Μαρινάκης
χαλάει το προφίλ
της Ελλάδας!!!
Το καλύτερο που διάβασα αυτές τις μέρες είναι
ότι οι δηλώσεις του Μαρινάκη μετά το τέλος
του αγώνα με τη Μάντσεστερ Σίτι όι «υπήρξε
αλλοίωση αποτελέσματος», είναι, λέει καταστροφική για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Στην
LiveSport, αν θυμάμαι καλά. Και λέει ότι, μ’ αυτά που κάνει ο Μαρινάκης, θα ακούνε στην
UEFA ελληνικό ποδόσφαιρο και θα τους πιάνει
αλλεργία. Οι άνθρωποι ζουν σε καραντίνα ενημέρωσης, δεν εξηγείται αλλιώς. Τον Μαρινάκη
περίμεναν οι UEFAτζήδες και οι FIFAτζήδες;
Μέχρι τώρα όλα πήγαιναν καλά και ο Μαρινάκης χαλάει το προφίλ; Όταν γίνεται της Πόπης
το κάγκελο με τη διαιτησία, όταν σου φέρνουνε
ξένους διαιτητές, όταν κολλάει το VAR, οι
UEFAτζήδες και οι FIFAτζήδες δεν τα πληροφορούνται; Όταν ο Κλάτενμπεργκ δεν βολεύει με τις δηλώσεις του το Σαββιδοτεχνείο για
το γκολ του Ελ Καντουρί και τον βαράνε, αυτό
είναι αλλεργία ή πυρετός;

Επειδή μας έχουν ζαλίσει τον έρωτα με τον Μαραντόνα, κάτι Καμπουράκηδες, ότι ήταν
ένας αλήτης που ηχογραφούσε κοπελίτσες και άλλες τέτοιες παπαριές, δυο πραγματάκια
μόνο. Όσοι δεν τον γουστάρανε τον Μαραντόνα γι’ αυτά που έκανε εκτός γηπέδων με
τις κόκες και τα ποτά και τις κραιπάλες, ας μην του δίδανε την αδερφή τους για νύφη κι ας
μην του κάνανε παρέα. Όταν μιλάμε για τον Μαραντόνα, μιλάει για ποδόσφαιρο. Αυτό
σκέφτεται ο κάθε υγιής νους. Για μπάλα. Κι εκεί ήταν μακράν ο πρώτος. Αυτό γούσταρε ο
κόσμος. Να σου πω και κάτι που διάβασα στο διαδίκτυο. Υπάρχει ένα πανό στο Μπουένος
Άιρες που λέει «δεν μας νοιάζει τις έκανες για τη ζωή σου, μας νοιάζει τα όσα έκανες για τις
ζωές μας». Αυτό είναι η απάντηση στον κάθε Καμπουράκη. Τώρα, να το παίζει και καλά
αντίδραση για να σε προσέξει ο άλλος, είναι κι αυτός ένας τρόπος ν’ ασχοληθούνε μαζί
σου. Όσον αφορά σ’ αυτήν τη διευθύντρια του δημοτικού στην Καλαμαριά που ήθελε
να σβήσει το γκράφιτι του Μαραντόνα, γιατί είναι κακό παράδειγμα, φαντάζομαι, να λέει στα παιδάκια να μη βλέπουν όλο το σκουπιδαριό της τηλεόρασης με τα «Big Brother»
και κάτι νούμερα να παριστάνουν τους καμπόσους.
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Όλως τυχαίως
όλα έγιναν ταυτόχρονα
Τις ημέρες που η Opinion Poll δημοσιοποίησε τη δημοσκόπηση για το ποιος
προηγείται στις εσωκομματικές διαδικασίες του ΚΙΝΑΛ, ρωτήθηκε ο Γιώργος
Παπανδρέου από στελέχη του ΚΙΔΗΣΟ. Η εκτίμηση του κ. Παπανδρέου ήταν
ότι οι δημοσκοπήσεις ήταν ραμμένες στα μέτρα αυτών που τις παρήγγειλλαν. Ο
ίδιος, όμως, απέφυγε να πει την οποιαδήποτε κουβέντα για τις εσωκομματικές εκλογές. Ούτε για τον ποιον προτιμά, ούτε έστω την απλή ρήση «το ΚΙΝΑΛ έχει
πρόεδρο, οπότε ασχολούμαστε με τα προβλήματα του τόπου, ειδικά αυτή την περίοδο
της υγειονομικής κρίσης». Όλως τυχαίως, τις ημέρες που ετοιμαζόταν ο Νίκος
Παπανδρέου να ανακοινώσει την υποψηφιότητα, οι εταιρείες δημοσκοπήσεων ανακοίνωσαν ότι στις επόμενες μετρήσεις τους θα συμπεριλάβουν και τον αδελφό του πρώην πρωθυπουργού και προέδρου του ΠΑΣΟΚ.

Το router που παρέδωσαν
δεν ήταν ασφαλές

Θυμίζει τον Σπράο στον Σημίτη
η έκθεση Πισσαρίδη
Το 1997 ο Κώστας Σημίτης, πρωθυπουργός από τον Ιανουάριο του 1996, ζήτησε από τον καθηγητή Γιάννη Σπράο μία έκθεση για τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού μας συστήματος. Η έκθεση προκάλεσε τεράστιο ντόρο, με τους γνωστούς αντιδραστικούς κύκλους να κάνουν λόγο
για ανάλγητο καθηγητή τον οποίον έβαλαν οι σιωνιστές, οι νεοφιλελεύθεροι, οι εχθροί της πατρίδας, μέχρι και ότι ήταν εκπρόσωπος των εξωγήινων γράφτηκε ακόμη και από τον τότε φιλοκυβερνητικό Τύπο.
Κάποιοι άλλοι έκαναν λόγο ότι η έκθεση ήταν αντιγραφή από το ασφαλιστικό της χούντας
του Πινοσέτ στη Χιλή. Ο Σπράος στην έκθεσή του προέβλεπε ότι το 2010 η Ελλάδα θα χρεοκοπούσε. Οι λαϊκές αντιδράσεις έκαναν τον Σημίτη να κάνει πίσω. Όπως πίσω έκανε και το
2001, όταν ο Τάσος Γιαννίτσης παρουσίασε τον ομώνυμο νόμο που έδινε βιωσιμότητα στο ασφαλιστικό τουλάχιστον μέχρι το 2030. Το ασφαλιστικό Γιαννίτση στηριζόταν πάνω στην έκθεση Σπράου.
Κι ο νόμος Γιαννίτση έμεινε στις καλένδες, καθώς ξεσηκώθηκε θύελλα από όλες τις πλευρές
του πολιτικού φάσματος, συμπεριλαμβανόμενου και του ΠΑΣΟΚ του Άκη. Τελικά, επαληθεύτηκε
η πρόβλεψη Σπράου. Το ασφαλιστικό έσκασε και το 2010 οδηγηθήκαμε στο μνημόνιο, καθώς
την πενταετία Καραμανλή (2004-2009) αυξήθηκαν υπέρογκα οι δαπάνες του ασφαλιστικού και
μειώθηκαν δραματικά τα έσοδα.
Οπότε, ακόμη και εάν υπήρχε μία περίπτωση να μη δικαιωθεί η πρόβλεψη Σπράου, η άφρονα διαχείριση, ή πιο σωστά η μη διαχείριση του προβλήματος, μας οδήγησε στη χρεοκοπία
και στα μνημόνια. Όλα αυτά, όπως εκμυστηρεύθηκε ο Κώστας Σημίτης στους συνομιλητές του,
τα θεωρεί από τα μαύρα σημεία της διακυβέρνησής του, καθώς έκανε πίσω φοβούμενος το πολιτικό κόστος. Έτσι τώρα που διάγει την όγδοη δεκαετία της ζωής του και είναι συνταξιούχος, έχει αποφασίσει να παρεμβαίνει και να στηρίζει δύσκολες αποφάσεις.
Τέτοια θεωρεί και την έκθεση της Επιτροπής Πισσαρίδη. Κι όπως λέει, «η έκθεση της Επιτροπής Πισσαρίδη έχει κάτι από Σπράο και Γιαννίτση. Πρώτον, επειδή προτείνει παρεμβάσεις που αμφισβητούν κεκτημένα. Και δεύτερον, επειδή η αντιπολίτευση, αλλά και ένα λαϊκό κομμάτι της κυβερνητικής
πλειοψηφίας την απορρίπτουν πριν καν τη διαβάσουν». Και μάλιστα, δεν διστάζει να πάει κόντρα και
στον πρώην συνεργάτη του και υπουργό Οικονομικών της κυβέρνησής του, τον Νίκο Χριστοδουλάκη.

Θόρυβος δημιουργήθηκε με την ατάκα του Μητσοτάκη
στη Βουλή, απευθυνόμενος στον Τσίπρα, πως «όταν μπήκα στο Μαξίμου δεν βρήκα ούτε router». Η Γενική Γραμματέας του γραφείου Πρωθυπουργού επί Αλέξη Τσίπρα, η
Γιάννα Πεππέ, το διέψευσε. Δεν γνωρίζω εάν άφησε πίσω
του router ο Αλέξης Τσίπρας ή όχι. Αυτό που ξέρω είναι
πως ο πρωθυπουργός είχε βάλει πολύ ψηλά τα κριτήρια
για τον ηλεκτρολογικό και διαδικτυακό εξοπλισμό που
ήθελε στο γραφείο του. Κάτι που αποδεικνύεται και σε
έγγραφο που αναρτήθηκε στη Διαύγεια και λίγες ημέρες
μετά τις εκλογές του Ιουλίου του 2019, η Γενική Γραμματεία πρωθυπουργού δαπάνησε 22.000 ευρώ για εξοπλισμό και λογισμικό ασφαλείας δικτύων. Συγκεκριμένα, με
απόφαση του διευθυντού του γραφείου του πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη, εγκρίθηκε τον Οκτώβριο του
2019 η «δέσμευση πίστωσης ύψους είκοσι δύο χιλιάδων
ευρώ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Γενικής Γραμματείας του Πρωθυπουργού, Ειδικός Φορέας 1023-6020000000, λογαριασμός 3120301001, οικ. έτους 2019, για
την προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση εξοπλισμού και λογισμικού ασφαλείας δικτύων». Προφανώς
το router που παρέδωσε ο Αλέξης Τσίπρας και για το οποίο διαρρηγνύει τα ιμάτιά της η κα Πεππέ μάλλον δεν
ήταν για χρήση σε πρωθυπουργικό γραφείο.

Έχουν πάθει σοκ οι γιατροί με
την εκκλησιαστική διαπλοκή
Οι γιατροί στον Ευαγγελισμό –και ειδικά η επικεφαλής
καθηγήτρια Εντατικολογίας Αναστασία Κοτανίδου– κατάλαβαν από πρώτο χέρι τι σημαίνει εκκλησιαστική διαπλοκή. Και κατά κάποιον τρόπο τις υπόγειες διαδρομές
των κύκλων της ιεραρχίας. Κατ’ αρχάς, θα γράψω ότι υπήρχαν ιεράρχες που προσεύχονταν για την ίαση του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου και άλλοι ετοιμάζονταν για τη
διαδοχή. Ακόμη και η δήλωση πως έρχεται από τις ΗΠΑ
το φάρμακο του Τραμπ για τον Ιερώνυμο προκάλεσε την
έκπληξη των ιατρών. Ανάλογα δημοσιεύματα υπήρξαν
και όταν η κα Κοτανίδου επισκέφθηκε στην οικία του τον
Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας Αναστάσιο. Μία προγραμματισμένη επίσκεψη, για την οποία κυκλοφόρησε ότι υπήρξε
επιδείνωση της υγείας του και ότι πήγε η Κοτανίδου για
να διαπιστώσει ιδίοις όμμασι την κρισιμότητα της κατάστασης. Μάλιστα, ακούστηκε ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει
και με τον Ιερώνυμο, αλλά του έδωσαν εξιτήριο για να
παριστάνει τον Ελ Σιντ. Οι γιατροί στον Ευαγγελισμό λένε ότι με αυτά που άκουσαν από τους ρασοφόρους άλλαξαν άποψη για τη λέξη αγάπη μεταξύ δεσποτάδων.

ΓΡΑΦΕΙ Ο

Κίτσος ο κοριός
Από τσαρλατάνοι (το 2015) στους
ισχυρούς της Ευρώπης (το 2020)
Προ ημερών το γαλλικό περιοδικό «Monocle», που θεωρείται της παγκόσμιας ελίτ, είχε αφιέρωμα στην Ελλάδα ότι εισέρχεται στους ισχυρούς της Ευρώπης. Και
καλό είναι να θυμόμαστε τι γινόταν στην Ευρώπη προ μίας πενταετίας. Τότε (καλοκαίρι 2015) που ο Αλέξης Τσίπρας υποσχόταν ότι με το παραμυθένιο δημοψήφισμα θα προκαλούσε τρόμο στην Ευρώπη. Και φυσικά η Ευρώπη τού απάντησε με 3ο μνημόνιο. Τότε, λοιπόν, που το επίσης γαλλικό περιοδικό «Le
point» είχε περιλάβει τους Τσίπρα, Ιγκλέσιας, Μελανσόν και Λε Πεν χαρακτηρίζοντάς τους ως τσαρλατάνους: «Οι τσαρλατάνοι κόντρα στην Ευρώπη».

«Γκάζια» σε
Μπακογιάννη
από το Μαξίμου
για τους
συνεργάτες του

Δεν τον πάνε τον Τσακλόγλου
στο υπουργείο Εργασίας
Χωρισμένοι στα δύο μαθαίνω ότι είναι στο υπουργείο Εργασίας. Από τη
μία είναι ο υπουργός και η μία υφυπουργός, και από την άλλη ο έτερος υφυπουργός, ενώ η γραμματέας περιμένει προσεκτικά το πού θα καταλήξει
η μπίλια. Μάλλον σας έβαλα δύσκολα. Πάμε, λοιπόν, να ξετυλίξουμε το
κουβάρι. Οι σχέσεις του υπουργού Γιάννη Βρούτση και της υφυπουργού
Κοινωνικής Πρόνοιας, Δόμνας Μιχαηλίδου, είναι κάτι παραπάνω από
άριστες. Όπως διαπίστωσαν προσφάτως ακόμη και οι πιο αδαείς στην ενημέρωση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο. Έλα, όμως, που διαπίστωσαν και κάτι άλλο οι βουλευτές
της αντιπολίτευσης. Ότι το δίδυμο δεν… έπαιζε τον άλλον υφυπουργό,
τον Πάνο Τσακλόγλου.
Ίσως ακόμη δεν μπορούν να χωνέψουν την εντολή του Μαξίμου, ότι ο
Τσακλόγλου θα ασχοληθεί με το ασφαλιστικό και οι άλλοι ούτε να τολμήσουν να ρωτήσουν τις όποιες αλλαγές ετοιμάζει ο κύριος καθηγητής. Επίσης, όπως έμαθα, το δίδυμο δεν είδε με καλό μάτι τις συχνές τηλεοπτικές εμφανίσεις της γενικής γραμματέως Εργασίας, Άννας Στρατινάκη,
τις πρώτες ημέρες του lockdown. Και αυτή από το Μαξίμου είχε πάρει
εντολές. Α, να ενημερώσω τον κύριο υπουργό ότι όποιος είναι υπεύθυνος
για την ιστοσελίδα του υπουργείου Εργασίας έχει ξεχάσει να αναρτήσει
πως υπάρχει κι άλλος υφυπουργός, εκτός της Μιχαηλίδου. Μην το πάρουν χαμπάρι στο Μαξίμου και βρει τον μπελά του.

Θα κρίνει το μέλλον
Η επιτυχία ή όχι της αξιοποίησης των κονδυλίων
του Ταμείου Ανάκαμψης που έχει αναλάβει ο Θόδωρος Σκυλακάκης, αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, θα κρίνει το μέλλον τόσο του ίδιου, όσο
και του πολιτικού του προϊστάμενου, Χρήστου Σταϊκούρα. Σε αυτό τον άτυπο ανταγωνισμό η πλάστιγγα του Μαξίμου γέρνει
προς τη μεριά του αναπληρωτή, αλλά ποτέ δεν ξέρεις στην πολιτική
πώς αλλάζουν τα δεδομένα. Και αυτό διότι μέχρι τον Ιανουάριο πρέπει
να τρέξει για να προλάβει τον χρόνο ο Σκυλακάκης.

Τις τελευταίες ημέρες συζητείται έντονα η ανάρτηση
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του αντιδημάρχου
Ανάπτυξης, Επιχειρηματικότητας & Επενδύσεων του
δήμου Αθηναίων, του Νικόλαου Μακρόπουλου. Αυτή
που ισχυρίστηκε ότι νοσταλγεί το ωραίο του σπίτι
στο Μπάντεν Μπάντεν, που
λόγω πανδημίας δεν μπορεί
να πάει. Κι εκεί που το απογείωσε ήταν όταν έγραψε
«μα πιο πολύ νοσταλγώ την
αγαπημένη μου Aston
Martin. Ελπίζω τα Χριστούγεννα να καταφέρω να βρεθώ εκεί και φυσικά να ταξιδέψω λίγες ώρες με το αγαπημένο μου αυτοκίνητο στην
απερίγραπτη γαλήνη του
Black Forest!!!». Η σκόνη
που σηκώθηκε ήταν τρομακτική, αλλά αναμενόμενη.
Διότι σε εποχή πανδημίας,
όπου καθημερινά πεθαίνουν 100 άνθρωποι, με την
οικονομία κλειδωμένη και
εκατομμύρια πολίτες να
βιώνουν τεράστια οικονομικά προβλήματα, η συγκεκριμένη ανάρτηση του αντιδημάρχου επιεικώς μπορεί
να κριθεί ως άστοχη. Διότι,
όπως και να το κάνουμε,
δεν είπε κανείς κουβέντα επειδή ο αντιδήμαρχος είναι
φραγκάτος. Απλά ως αντιδήμαρχος θα έπρεπε να το
είχε σκεφθεί ότι η Αθήνα
δεν είναι μόνο το Κολωνάκι. Πάντως ήδη από το Μαξίμου έχουν ζητήσει από
τον Κώστα Μπακογιάννη
να αρχίζει να τραβάει αυτιά, διότι αυξάνονται οι
κουταμάρες στελεχών του.

Η αφύπνιση
των οργανώσεων και
ο στρατός του «Τζανακό»
Στον ΣΥΡΙΖΑ κάνουν
μακρόπνοα σχέδια, περιμένοντας ότι θα γυρίσουν το παιχνίδι. Κατ’
αρχάς βέβαια να μειώσουν τη διψήφια διαφορά στις δημοσκοπήσεις
και να βρουν την περπατησιά τους, προκειμένου να πείσουν τους πολίτες να τους εμπιστευτούν και πάλι. Το βασικό πρόβλημα είναι πώς
θα οργανωθεί το κόμμα για να φανεί ότι είναι κόμμα εξουσίας σε όλα. Όμως όλα είναι ανοργάνωτα.
Κάτι που κατάλαβε με το «καλημέρα» ο νέος γραμματέας Δημήτρης Τζανακόπουλος. Ωστόσο, οι
άσπονδοι εσωκομματικοί εχθροί του Τζανακόπουλου ισχυρίζονται πως πίσω από τη λεγόμενη
«επιχείρηση αφύπνισης και ανανέωσης των οργανώσεων του κόμματος» θα προσπαθήσει να στήσει τον
προσωπικό μηχανισμό του.

Σαν συνταξιούχος
δεν μπορεί
Μεταξύ των ιατρών-βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ που
τέθηκαν στη διάθεση του ΕΣΥ, ο Αλέξης Τσίπρας
ανακοίνωσε και τον Θανάση Παπαχριστόπουλο. Ή δεν το γνώριζε
(πράγμα απίθανο), ή απλά ο κ. Τσίπρας μας
είπε άλλο ένα ψέμα ανακοινώνοντας και τον
Παπαχριστόπουλο, ο
οποίος είναι πρώην
βουλευτής, καθώς ο
Κουρουμπλής κέρδισε
την ένσταση στο εκλογοδικείο και πήρε τη θέση του προερχόμενου
από τους ΑΝΕΛ πολιτικού στον Δυτικό Τομέα
της Β΄ Αθηνών. Και βέβαια ως απλός πολίτης λόγω ηλικίας δεν μπορεί να επιστρέψει. Διότι ήδη
βρίσκεται στο 73ο έτος της ηλικίας του και έχει
συνταξιοδοτηθεί εδώ και αρκετά χρόνια.

«Α» TOP SECRET
όλα τα άπλυτα στη φόρα
Οι Αρεοπαγίτες
και οι θεοί
(ουράνιοι και επίγειοι…)
Την Τρίτη (1/12) το απόγευμα, ήλθε στη
Βουλή το έγγραφο του κ. Τσιάρα για στελέχωση της ενοποιημένης Εισαγγελίας:
Προφανώς η κα Αλειφεροπούλου,
πρόεδρος του ΑΠ, α) επέλεξε άμεσα εισηγητή τον αντεισαγγελέα ΑΠ, Χ. Βουρλιώτη, και β) συμπεριέλαβε ως εμβόλιμο το
θέμα στην ήδη συνταχθείσα –προ δέκα ημερών– ημερήσια διάταξη της Πέμπτης
(4/12). Επίσης προφανώς ο Χ. Βουρλιώτης μέσα σε μία ημέρα, δηλαδή την Τετάρτη (3/12), ζήτησε και έλαβε ΟΛΑ τα βιογραφικά των 17 περίπου εισαγγελέων
που επελέγησαν, καθώς επίσης και κάποια άλλα που είχαν θέσει υποψηφιότητα.
Έτσι, προφανώς ήταν έτοιμος να εισηγηθεί για την επιλογή των 17 εισαγγελέων,
με αποτέλεσμα τα υπόλοιπα 10 μέλη του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου να εγκρίνουν κατά γράμμα την εισήγησή του, χωρίς την παραμικρή αντίδραση…
Επειδή χρονικά δεν είναι δυνατόν να έγιναν όλα αυτά σε 24 ώρες, περισσότερο
προφανές είναι να έφτασε κάποιο «σκονάκι» από το Μέγαρο, και για τους δικούς
τους λόγους να το υιοθέτησαν οι Αρεοπαγίτες, οι οποίοι προφανώς δεν συνομιλούν μόνο με τον Θεό, αλλά και με κάποιους επίγειους θεούς (της εξουσίας).

Δεν σέβονται τα παλιόπαιδα
Μαθήματα παραδίδει μέσω τηλεδιάσκεψης στο πανεπιστήμιο
ο Προκόπης Παυλόπουλος. Κι όπως μαθαίνω, οι φοιτητές
της Νομικής σχολής κατακλύζουν το διαδικτυακό αμφιθέατρο. Προφανώς θα παραδίδει πολύ καλό μάθημα σκέφθηκα,
και γι’ αυτό έγινε η απαραίτητη ερώτηση σε φοιτητή. «Απλά το
μάθημα είναι η χαρά του παιδιού και γι’ αυτόν τον λόγο γίνεται χαβαλές και όλοι μαζεύονται για να πέσει γέλιο», ήταν η απάντηση. Τα παλιόπαιδα… ούτε τον πρώην Πρόεδρο δεν σέβονται.

Πού να έπεφτε κιόλας
Ένα λαϊκό γνωμικό λέει ότι «ο γέρος θα πάει είτε από χέσιμο, είτε
από πέσιμο». Και ο Μπάιντεν (78 ετών) έπαθε κάταγμα στο
πόδι παίζοντας με τον σκύλο του. Φανταστείτε να έπεφτε τι θα
γινόταν.

Κλειδώνει χρηματοδοτήσεις ο κ. Τάκης…
Είναι γνωστό τοις πάσι ότι στις επόμενες εθνικές εκλογές ο Τάκης Θεοδωρικάκος θα διεκδικήσει την επανεκλογή του στη
Βουλή μέσω του Νοτίου Τομέα της Β΄ Αθήνας. Κι επέλεξε τον συγκεκριμένο τομέα, διότι υπάρχουν ένα σωρό δήμαρχοι που προέρχονται από τον χώρο της κεντροαριστεράς. Και ως υπουργός
Εσωτερικών, κάνει χατίρια. Έτσι, λοιπόν, οι δήμαρχοι του Νοτίου Τομέα ζητούν και ο Τάκης κλειδώνει χρηματοδοτήσεις. Τόσο
απλά. Και οι δήμαρχοι είναι ευχαριστημένοι και ο ίδιος εξασφαλίζει υποστηρικτές.

«Ψεκασμένο» δελφίνο ψάχνει το Μαξίμου
Τα ΣΥΡΙΖΑικά ΜΜΕ για να πείσουν ότι υπάρχει μπαγαποντιά στα στοιχεία του ΕΟΔΥ ισχυρίζονται ότι υπάρχει βαθύ λαρύγγι στην κυβέρνηση. Όπως επίσης ότι αυτός που έδωσε το θέμα έχει μαγνητοφωνηθεί από τους δημοσιογράφους. Από το
Μαξίμου πάντως ψάχνουν νεοδημοκράτη που ελπίζει να πάρει υπουργικό θώκο
στον ανασχηματισμό, που να κάνει παρέα με ψεκασμένους και να τους αρέσουν τα
συνωμοτικά κόλπα.

Οι αγάπες της Θεοδώρας
Στην Κουμουνδούρου κατέστησαν υπεύθυνη εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ τη Θεοδώρα Τζάκρη για τους Έλληνες του εξωτερικού
που θα ψηφίσουν στις επόμενες εθνικές εκλογές. Και ήδη άρχισαν οι μουρμούρες από την εσωκομματική αντιπολίτευση για
ποιον λόγο προτιμήθηκε. Και η εξήγηση που ακούστηκε: λόγω
της αγάπης της βουλευτού για τις τσάντες Christian Louboutin.

Ξέχασε να ενημερώσει
Στην «Αυγή» έχουν… προτεραιότητες. Επιτέθηκαν και στην ελληνικής καταγωγής
εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου, από τις 20 Ιανουαρίου, την Τζένιφερ Ψάκη, όταν θα αναλάβει την προεδρία ο Τζο Μπάιντεν.
Σύμφωνα με την «Αυγή», είναι «επαγγελματίας του είδους,
λέει ελάχιστα αλλά με πολλά λόγια». Προφανώς ακόμη
στην «Αυγή» πιστεύουν πως ο Τσίπρας εξακολουθεί να
θεωρεί τον Τραμπ ότι έχει έναν διαβολικό τρόπο να αποφασίζει για την πολιτική. Τώρα ο Τσίπρας δήλωσε ότι είναι ευτυχία για την Ελλάδα η εκλογή Μπάιντεν, αλλά ξέχασε να ενημερώσει την «Αυγή».

«Παρεμβάσεις» του κ. Σεβαστίδη (στον αέρα…)

Έτοιμοι για εγκεφαλικό οι «δεξιοί» δικαστές

«Παρεμβάσεις» προς τον υπουργό κ. Τσιάρα έκανε ο κ. Γρίβας – συγγνώμη, ο κ.
Χριστ. Σεβαστίδης– για να εδραιώσει την αναμφισβήτητη κυριαρχία του στον δικαστικό χώρο της Σχολής Ευελπίδων.
Η πρώτη παρέμβαση αφορούσε την ενοποίηση των Οικονομικών Εισαγγελιών,
που σύμφωνα με τις απόψεις του παντοδύναμου
προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων,
έπρεπε να εκλέγονται από την Ολομέλεια των Εισαγγελέων Πρωτοδικών, τουλάχιστον οι επίκουροι εισαγγελείς.
Το δεύτερο «διάβημα», που μάλιστα υπήρχε στο
αρχικό κατατεθέν νομοσχέδιο, ήταν επίσης οι Αθλητικοί Δικαστές, που στελεχώνουν τις Πειθαρχικές Επιτροπές του ποδοσφαίρου, να εκλέγονται επίσης από τις Ολομέλειες του Πρωτοδικείου και της Εισαγγελίας Πρωτοδικών. Είναι προφανές ότι η χωρίς αντίπαλο επικράτηση της κας Παπαγεωργοπούλου
στην Εισαγγελία και η επικράτηση της κας Φούρλαρη έναντι του κ. Ζαγοριανού έδωσαν την εντύπωση στον κ. Σεβαστίδη ότι μπορεί
να ρυθμίζει εκείνος τα τεκταινόμενα στον χώρο της Δικαιοσύνης. Όμως ο κ. Τσιάρας –αυτήν τη φορά περιέργως– δεν «τσίμπησε» στις παραινέσεις του κ. Γρίβα –
συγγνώμη, του κ. Σεβαστίδη– και πράττοντας σωστά, ανέθεσε διά νόμου την επιλογή στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο και στους Δικαστικούς Προϊσταμένους.
Δύο στα δύο λοιπόν η αποτυχία των παρεμβάσεων του κ. Ευελπιδοάρχη. Όμως,
δεν πτοείται… Έχει χρόνο μπροστά του.

Επί θητείας Τσιάρα, σε όλο τον δικαστικό χώρο έχει πλέον απολύτως εμπεδωθεί
ότι Πρωτοδικείο και Εισαγγελία στην Ευελπίδων βρίσκονται στα χέρια δικαστών
που πρόσκεινται στον ΣΥΡΙΖΑ. Σημαντικό μερίδιο στην «προσφορά» αυτή διεκδικεί με το δίκιο του και ο εφέτης κ. Γρίβας, που αποσπάστηκε στο γραφείο του υπουργού. Φαντάζομαι ότι σε τυχόν έρευνα για τις παραταξιακές προτιμήσεις του κ.
Γρίβα, η απάντηση του κ. Τσιάρα θα είναι ότι πρόκειται αναμφισβήτητα περί «δεξιού»… Πρέπει όμως ο υπουργός να προσέχει στην τοποθέτησή του να μη βρίσκονται σε ακτίνα ακοής οι δικαστικοί Λυμπερόπουλος και Ζαγοριανός, γιατί μπορεί στην υπόλοιπη ζωή του να έχει τύψεις από το εγκεφαλικό επεισόδιο που σίγουρα θα πάθουν οι δύο προαναφερόμενοι δικαστές…

Κι αν «μπουκάρουν» Άδωνις και Αβραμό;
Τώρα που η Εισαγγελία Διαφθοράς στελεχώθηκε από νέους εισαγγελείς, πώς και με ποιον
τρόπο θα δικαιολογηθούν οι «Τουλουπακιανές» αυθαιρεσίες της πρώην προϊσταμένης
της Εισαγγελίας Διαφθοράς; Αν, π.χ., «μπουκάρουν» στην Εισαγγελία ο Άδωνις με τον Αβραμόπουλο, και ζητήσουν να μάθουν γιατί
είναι σε ομηρία δύο χρόνια, ποια έρευνα διεξήχθη, πότε ξεκίνησε και τι στοιχεία υπάρχουν εις βάρος τους, ποια θα είναι η απάντηση των «νέων»; Προβλέπω κι άλλες «τρεχάλες» της κας Τουλουπάκη, πέραν
της μεγάλης «κούρσας» που έχει λόγω του πορίσματος Ζαχαρή…
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Εθνικό σχέδιομαμούθ για να
αναδασωθούν
τα καμένα
• Το μεγαλύτερο πρόγραμμα
αναγέννησης του
κατεστραμμένου δασικού
πλούτου που έχει υπάρξει ποτέ
στην Ελλάδα, βάζει μπρος
ο υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης

Σε μία χώρα που από το 1980 έως και το 2017 ξέσπασαν
περισσότερες από 55.000 πυρκαγιές, οι οποίες έχουν
κατακάψει 16,75 εκατομμύρια στρέμματα δασικών εκτάσεων και στατιστικά κάθε χρόνο βλέπει να γίνεται
στάχτη σχεδόν το 1% των δασών της, η λέξη «αναδάσωση» θα έπρεπε να είναι η μόνιμη προτεραιότητα στην
ατζέντα κάθε κυβέρνησης. Παραδόξως αυτό δεν συμβαίνει δεκαετίες τώρα, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να υπολείπεται ακόμη και της Τουρκίας σε δράσεις αναγέννησης του δασικού πλούτου της.
Επιμέλεια: Νίκος Τσαγκατάκης

Σ

την παραπάνω τελματώδη απραξία επιδιώκεται να μπει ένα τέλος
με το Εθνικό Σχέδιο
Αναδασώσεων, που
βάζει στις ράγες το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το
οποίο με βάση τις δεσμεύσεις του
αρμόδιου υπουργού Κωστή Χατζηδάκη η παρούσα κυβέρνηση
θα υλοποιήσει το μεγαλύτερο
πρόγραμμα αναδασώσεων που έχει υπάρξει ποτέ στην Ελλάδα.
Βάσει αυτού:
• Θα δασωθούν και αναδασωθούν περί τα 500.000 στρέμματα που έχουν καεί, αποψιλωθεί ή υποβαθμισθεί.
• Θα εμπλουτίσει τη χώρα με
30.000.000 πιστοποιημένα δέντρα, τα οποία θα παραχθούν
στην Ελλάδα.
Για την υλοποίηση του εν λόγω σχεδίου, που έχει ορίζοντα
δεκαετίας –έως το 2030– και θα
χρηματοδοτηθεί με κονδύλια ύψους 310 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, εργάστηκε μία
ομάδα στελεχών, όπως ο υφυπουργός Περιβάλλοντος, Νίκος
Ταγαράς, ο γενικός γραμματέας
Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, Κωνσταντίνος Αραβώσης,
τα στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Δασών του υπουργείου Περιβάλλοντος, υπό τον συντονισμό
της κας Μαρίας Κοζυράκη, που

είναι η συντονίστρια του υπουργείου για τη δασική πολιτική.
Όπως εξήγησε σε αδρές γραμμές ο κ. Χατζηδάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο της περασμένης
Δευτέρας, με το Εθνικό Σχέδιο Αναδασώσεων επιδιώκεται να αντιμετωπιστεί ένα μεγάλο περιβαλλοντικό έλλειμμα στην Ελλάδα. Ειδικότερα:
• Αναβαθμίζει τον θεσμό των
αναδασώσεων ως εργαλείο οικολογικής αναβάθμισης δασικών εκτάσεων και δασών (οι δασικές
υπηρεσίες σταμάτησαν τις αναδασώσεις από το 1990).

έργα δασώσεων/αναδασώσεων,
που έχουν στο παρελθόν εκπονηθεί –και συχνά στερούνται παρακολούθησης– σε ένα ενιαίο
πλαίσιο βιώσιμης διαχείρισης
των δασικών οικοσυστημάτων
της Ελλάδας

Υλοποίηση 5 φάσεων
• Επιχειρεί, αμβλύνοντας τις
συνέπειες της κλιματικής κρίσης,
να διαφυλάξει τη βιοποικιλότητα
αλλά και να βελτιώσει τις συνθήκες ζωής στον αστικό και περιαστικό χώρο.
• Συνδέει μέτρα, δράσεις και

Ειδική μέριμνα για Πάρνηθα,
Υμηττό και Σέιχ Σου
Με την πικρή εμπειρία από επαναλαμβανόμενες πυρκαγιές,
που κατά καιρούς έχουν κάψει σημαντικές εκτάσεις στα βουνά που περιβάλλουν την Αττική και τη Θεσσαλονίκη, το Εθνικό Σχέδιο Αναδασώσεων περιλαμβάνει ειδική πρόνοια
για τους συγκεκριμένους ορεινούς όγκους στην πρωτεύουσα
και τη συμπρωτεύουσα. Σε ό,τι αφορά για παράδειγμα τον Υμηττό, ήδη έχουν ανακοινωθεί δράσεις που θα συνδυαστούν
με το νέο Προεδρικό Διάταγμα για την προστασία του βουνού στην ανατολική πλευρά του λεκανοπεδίου της Αθήνας.
Αντίστοιχες δράσεις εξαγγέλθηκαν πρόσφατα για την Πεντέλη, ενώ σχεδιάζονται αντίστοιχες πρωτοβουλίες για την
Πάρνηθα και το Ποικίλο Όρος στη Δυτική Αθήνα.
Για το δάσος του Σέιχ Σου το υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας χρηματοδοτεί δράσεις για την αντιμετώπιση των
επιπτώσεων της παρουσίας του φλοιοφάγου εντόμου που
έχει καταστρέψει σημαντικό τμήμα του δάσους.

Σύμφωνα, πάντα, με τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς, το Εθνικό Σχέδιο Αναδασώσεων θα ακολουθήσει 5 φάσεις υλοποίησης. Συγκεκριμένα:
• ΦΑΣΗ 1η: Ήδη το Τμήμα
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης έχει
εκπονήσει μία μελέτη στην οποία
βάσει επιστημονικών κριτηρίων
έχουν εντοπιστεί και ιεραρχηθεί
οι προς αναδάσωση περιοχές σε
ολόκληρη την επικράτεια. Προτεραιότητα δίνεται στις περιοχές
που η φυσική αναδάσωση δεν επαρκεί καθώς επίσης και στα περιαστικά δάση που υποστεί καταστροφικές πυρκαγιές στο πρόσφατο παρελθόν (βλ. Μάτι και
Κινέττα τον Ιούλιο του 2018).
• ΦΑΣΗ 2η: Στο δεύτερο
στάδιο του Εθνικού Σχεδίου Αναδασώσεων προβλέπεται η δημιουργία εντός του 2020 ομάδας
εργασίας, που καθήκον θα έχει
τον συντονισμό και την παρακολούθηση του έργου. Σκοπός της
ομάδας θα είναι η ενεργοποίηση
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά
και η κινητοποίηση στο σωστό

timing διαφόρων ομάδων εθελοντών (π.χ. Μη κυβερνητικές Οργανώσεις, μαθητές κλπ).
• ΦΑΣΗ 3η: Το τρίτο στάδιο
αφορά την οργάνωση, τον σχεδιασμό και την προετοιμασία του
έργου των αναδασώσεων, με την
εκπόνηση των ειδικών μελετών
δάσωσης των επιλεγμένων περιοχών.
• ΦΑΣΗ 4η: Το τέταρτο στάδιο αφορά την υλοποίηση των αναδασώσεων και θα «ξεδιπλωθεί» μέχρι το 2026. Η έναρξη της
προσπάθειας θα ξεκινήσει με τη
φυτευτική περίοδο του 2021.
• ΦΑΣΗ 5η: Το πέμπτο στάδιο ολοκληρώνει τον επιχειρησιακό σχεδιασμό μέχρι το 2030
και περιλαμβάνει την εγκαθίδρυση μηχανισμού προστασίας, διατήρησης και παρακολούθησης
των εγκαταστημένων αναδασώσεων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι μέσω
ΕΣΠΑ ήδη χρηματοδοτείται ένα
πρόγραμμα για την προστασία
των δασών, προϋπολογισμού
περίπου 100 εκατ. ευρώ (οι σχετικές ενέργειες συμβασιοποιούνται άμεσα). Το συγκεκριμένο
πρόγραμμα είχε μηδενική απορρόφηση και μηδενική συμβασιοποίηση μέχρι το 2019. Μαζί με
τη χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ
της νέας περιόδου, ο συνολικός
προϋπολογισμός για το Εθνικό
Σχέδιο Αναδασώσεων θα φτάσει
περίπου τα 700 εκατ. ευρώ μέχρι
το 2030.
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ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ 50% ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑ COVID ΕΠΟΧΗ

Δεν ανακαλύπτει την πυρίτιδα όποιος υποστηρίξει ότι οι
μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της
ελληνικής οικονομίας. Φαίνεται, ωστόσο, ότι το ίδιο συμβαίνει και στη Γηραιά Ήπειρο,
καθώς αυτού του… βεληνεκούς οι αυτοαπασχολούμενοι
εργοδότες παρέχουν θέσεις
εργασίας και προσφέρουν εισόδημα στα δύο τρίτα των Ευρωπαίων εργαζομένων. Και όπως και οι Έλληνες συνάδελφοί τους, μόνο αισιόδοξοι δεν
είναι για την επιβίωσή τους
στη μετά COVID (όποτε αυτή
έρθει) εποχή.
Επιμέλεια: Νίκος Τσαγκατάκης
ο… πέλαγο, όχι της αγάπης
όπως θα έλεγε ο αείμνηστος
Μάνος Χατζηδάκις, αλλά
της ύφεσης είναι βαθύ σε
πανευρωπαϊκό επίπεδο, εκτοξεύοντας στα ύψη τα επίπεδα ανασφάλειας σε εργοδότες και εργαζόμενους. Η διαπίστωση δεν κρύβεται και
αποτυπώνεται ξεκάθαρα σε διάφορες
ερευνητικές μελέτες που βλέπουν το
φως της δημοσιότητας, όπως για παράδειγμα η έρευνα που διεξήγαγε πρόσφατα η αμερικανική εταιρεία παροχής
συμβουλευτικών
υπηρεσιών,
McKinsey & Company.
Τι αποκαλύπτεται σε αυτή; Ότι σε
ποσοστό 55% οι Ευρωπαίοι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες δηλώνουν πως
μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2021 θ’ αναγκαστούν να κατεβάσουν ρολά στις επιχειρήσεις τους, αν τα έσοδά τους παραμείνουν μεσοπρόθεσμα στα επίπεδα
που καρκινοβατούν σήμερα. Υπάρχουν
και οι περισσότερο απαισιόδοξοι, που
προβλέπουν ότι αν συνεχιστεί το παρόν υφεσιακό κλίμα, τότε το «λουκέτο»
θα έρθει γρηγορότερα και συγκεκριμένα εντός του επόμενου εξαμήνου. Το
μόνο παρήγορο είναι ότι το ποσοστό
των υπερ-απαισιόδοξων είναι σχετικά
μικρό και κυμαίνεται στο 10% (1 στους
10 ερωτηθέντες).
Αξίζει να σημειωθεί ότι η έρευνα της
McKinsey & Company διενεργήθηκε
σε ένα ευάριθμο στατιστικό δείγμα που
ξεπερνούσε σε συμμετοχές τις 2.200 εταιρείες και με διευρυμένη γεωγραφική διασπορά σε 5 μεγάλες χώρες της
ευρωπαϊκής ηπείρου (Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία και Βρετανία). Αυτό της προσδίδει μεγάλο πρόσημο αξιοπιστίας, αλλά ταυτόχρονα την καθιστά και περισσότερο δυσοίωνη αν ανα-
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Μάιος-Ιούνιο έπεσε στα 10,7 δισ. ευρώ, έχοντας μάλιστα υποστεί μία πτώσης της τάξης του -4% συγκριτικά με
το α΄ τρίμηνο του 2020 που ο κύκλος
εργασιών στο λιανεμπόριο είχε διαμορφωθεί στα 11,2 δισ. ευρώ.

Η πτώση και η άνοδος
του τζίρου ανά δραστηριότητα

Το πέλαγος
(της ύφεσης)
είναι βαθύ…
λογιστεί κάποιος ότι διενεργήθηκε τον
Αύγουστο, πριν δηλαδή πάρει φωτιά
για δεύτερη φορά σε διάστημα δεκαμήνου η διασπορά του κορωνοϊού και εφαρμοστούν σκληρά περιοριστικά μέτρα με μίνι ή καθολικά lockdown. Με
λίγα λόγια, αν οι ίδιοι μικρομεσαίοι καλούνταν σήμερα να προβλέψουν το άμεσο επαγγελματικό μέλλον τους, η αισιοδοξία τους μάλλον θα αναζητείτο
στα… Τάρταρα.

Σχεδόν στο -18%
το ελληνικό λιανεμπόριο
Ειδικά για το ελληνικό εμπόριο, δεν
χρειαζόταν η έρευνα των Αμερικανών

τής McKinsey & Company για να τα
βάψουν μαύρα. Αρκεί η ίδια γνώση
που έχουν οι μικροί και οι μεσαίοι έμποροι από την αγορά, η οποία και αποτυπώθηκε στα στατιστικά της ΕΛΣΤΑΤ που δημοσιοποιήθηκαν τη Δευτέρα και αφορούν τις επιδόσεις του εγχώριου λιανεμπορίου το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους αλλά και τον
μήνα Αύγουστο. Σύμφωνα με αυτά, ο
κύκλος εργασιών στο σύνολο των επιχειρήσεων του τομέα λιανικού εμπορίου σημείωσε στο εξεταζόμενο διάστημα μείωση 17,8%, καθώς από τα
13,1 δισ. ευρώ του β΄ τριμήνου του
2019 ο τζίρος τους μήνες Απρίλιος-

Οι περιορισμοί

στις μετακινήσεις
λειτούργησαν
ευεργετικά για κάποιες
από τις δραστηριότητες
του λιανεμπορίου,
όπως η πώληση
ηλεκτρονικών
υπολογιστών

Ανά εμπορική δραστηριότητα, τώρα, εκείνες που έσυραν τον χορό της πτώσης του κύκλου εργασιών το δεύτερο
τρίμηνο του 2020 σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019 είναι:
• Το λιανικό εμπόριο ρολογιών και
κοσμημάτων σε ειδικευμένα καταστήματα που «έγραψε» τεράστιες απώλειες
τζίρων της τάξης του 69,2%.
• Το λιανικό εμπόριο καλλυντικών
και ειδών καλλωπισμού σε ειδικευμένα
καταστήματα που παρουσίασε μείωση
55,8%.
Ειδικά για τον μήνα Αύγουστο οι
εμπορικές δραστηριότητες που παρουσίασαν το μεγαλύτερο αρνητικό
πρόσημο στον κύκλο εργασιών
τους σε σχέση με τον αντίστοιχο
περσινό μήνα είναι:
• Το λιανικό εμπόριο εγγραφών
μουσικής και εικόνας σε ειδικευμένα
καταστήματα που είχε μείωση -50,6%
• Το λιανικό εμπόριο καλλυντικών
και ειδών καλλωπισμού σε ειδικευμένα
καταστήματα, μείωση 46,4%.
Είναι προφανές ότι η πανδημία
και οι περιορισμοί στις μετακινήσεις λειτούργησαν ευεργετικά για
κάποιες από τις δραστηριότητες του
λιανεμπορίου. Έχοντας ενσωματώσει στατιστικά δεδομένα και τον Απρίλιο που υπήρχε καθολική καραντίνα αλλά και για τον Μάιο-Ιούνιο
που είχε ξεκλειδώσει το lockdown,
το β΄ τρίμηνο του 2020 είδαν τους
τζίρους τους να αυξάνονται:
• Στο +17% οι λιανεμπορικές επιχειρήσεις που πραγματοποιούν πωλήσεις με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου.
• Στο +4%, οι λιανεμπορικές επιχειρήσεις πώλησης ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων
υπολογιστών και λογισμικού σε ειδικευμένα καταστήματα.
Αντίστοιχα, οι δραστηριότητες
που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη
αύξηση στον κύκλο εργασιών τους
τον Αύγουστο 2020 σε σχέση με τον
Αύγουστο 2019 είναι:
• Η πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων που παρουσίασε αύξηση 33,2%.
• Το λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε
ειδικευμένα καταστήματα, που παρουσίασε αύξηση 29,5%.
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Νέος CEO
στην Public –
MediaMarkt
Νέο διευθυντή… ορχήστρας
έχει εδώ και λίγα 24ωρα η
Public - MediaMarkt
(PMM), έπειτα από την απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας
να αναθέσει καθήκοντα
CEO στον Joern Taubert.
Όπως εξήγησε ο Ρόμπυ
Μπουρλάς, διευθύνων σύμβουλος της «μαμάς»
Olympia Group, η τοποθέτηση του Joern Taubert
λαμβάνει χώρα σε μία σημαντική στιγμή για την
Public - MediaMarkt καθώς
βρίσκονται σε εξέλιξη σημαντικές επενδύσεις σε τεχνολογίες ηλεκτρονικού εμπορίου και logistics. Υπό
αυτό το πρίσμα εκτιμάται ότι η εξειδίκευση του νέου
CEO θα συμβάλει ουσιαστικά στον στρατηγικό μετασχηματισμό της PMM.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο J.
Taubert έχει μακρά επαγγελματική διαδρομή στους
τομείς του ηλεκτρονικού εμπορίου και των
marketplaces, καθώς θήτευσε ως Vice President
στην Amazon Γερμανίας
στις κατηγορίες τεχνολογίας, λευκών συσκευών,
παιχνιδιών, και ειδών σπιτιού & κήπου.
Πιο πρόσφατα κατείχε τη
θέση του διευθύνοντος
συμβούλου στη Verivox, μια
γερμανική εταιρεία τεχνολογίας και ηλεκτρονικού
marketplace, η οποία εστιάζει στους τομείς της ενέργειας, τραπεζικών, ασφαλιστικών, και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Στο παρελθόν, διετέλεσε γενικός διευθυντής στη Sonos για την
Αμερική και το Μεξικό, καθώς και σε υψηλόβαθμες
θέσεις στη Sony όπου υλοποίησε με επιτυχία μια σειρά
από στρατηγικά έργα στο ecommerce.

ς μάννα εκ… τραπεζών ήχησε στα αυτιά των δανειοληπτών η απόφαση
της ένωσης που εκπροσωπεί
τα εγχώρια χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα να διατηρήσουν σε ισχύ τα υφιστάμενα μέτρα στήριξης των πληττόμενων από
την αναζωπύρωση της πανδημίας επιχειρήσεων και ιδιωτών. Ειδικότερα, όπως έκανε
γνωστό η Ελληνική Ένωση
Τραπεζών:
1 Επιχειρήσεις και ιδιώτες οι
οφειλές των οποίων ήταν ενήμερες μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους
αλλά δεν έχουν ενταχθεί έως
τώρα σε πρόγραμμα αναστολής
καταβολής δόσεων κεφαλαίου
ή και τοκοχρεωλυτικών δόσεων, θα μπορούν εφόσον αποδεδειγμένα πλήττονται από την
υγειονομική κρίση, να αιτηθούν την ένταξή τους σε σχετικό πρόγραμμα μέχρι την 31
Μαρτίου 2021 και για μέγιστη
διάρκεια έως 9 μήνες από την
ημερομηνία ένταξης.
1 Επιχειρήσεις και ιδιώτες
που έχουν πληγεί από την παρούσα κρίση και έχουν ήδη ενταχθεί σε πρόγραμμα αναστο-

Ω

ολλή κουβέντα και
ακόμη περισσότερες
πολιτικές
αντεγκλήσεις τής νυν
ηγεσίας του υπουργείου
Εργασίας με τους
προκατόχους της του
ΣΥΡΙΖΑ έχει προκαλέσει ο
ρυθμός απονομής
συντάξεων, με τον Γιάννη
Βρούτση να «σταυρώνεται»
από την Έφη Αχτσιόγλου.
Ωστόσο, η πρώτη έκθεση
«ΑΤΛΑΣ» που ολοκληρώθηκε
και δημοσιεύθηκε από τις
αρμόδιες υπηρεσίες και τον
e-ΕΦΚΑ, δηλαδή τον

Π

ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ…

Στον «πάγο»
βάζουν οι τράπεζες
τις δόσεις δανείων
που τους οφείλονται
λής καταβολής δόσεων κεφαλαίου ή και τοκοχρεωλυτικών
δόσεων, θα μπορούν να αιτηθούν μέχρι την 31/3/2021 την
παράταση του προγράμματος αναστολής δόσεων. Προϋπόθεση αποτελεί η συνολική παραμονή τους στο πρόγραμμα να
μην υπερβαίνει τους 9 μήνες.
Με τη λήξη των προγραμμάτων αναστολής δόσεων οι επιχειρήσεις και οι ιδιώτες αναμένεται να συνεχίσουν την ομαλή
εξυπηρέτηση των δανειακών

τους υποχρεώσεων.
Πέραν των αναστολών καταβολής οφειλόμενων δόσεων και
προκειμένου πληττόμενες επιχειρήσεις και ιδιώτες να αντεπεξέλθουν σε τυχόν προβλήματα ρευστότητας, η ΕΕΤ προνόησε ώστε:
1 Οι δανειολήπτες που έχουν
υποβάλει αίτηση και είναι επιλέξιμοι για να ενταχθούν στο
πρόγραμμα «Γέφυρα» επιδότησης δόσεων δανείων με εξασφάλιση πρώτης κατοικίας, να

μπορούν να καταβάλλουν, από
την ημερομηνία ενεργοποίησης του προγράμματος και για
τους επόμενους εννέα μήνες,
μόνο το ποσό της δόσης που
τους αναλογεί, με το υπόλοιπο
να καλύπτεται από το Δημόσιο.
Στη συνέχεια, θα επανέλθουν
στο συμβατικό πρόγραμμα καταβολής δόσεων.
1 Οι δανειολήπτες που οφείλουν να καταβάλουν από 1ης
Ιανουαρίου 2021 την κανονική, προ των αναστολών, δόση

Αύξηση των απονομών συντάξεων
ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης,
έκαναν τον «γαλάζιο»
υπουργό Εργασίας να
χαμογελάσει, και με το δίκιο
του. Κι αυτό διότι στην εν
λόγω έκθεση τα στοιχεία
δείχνουν αύξηση των
συντάξεων που
απονεμήθηκαν στους
πρώτους εννέα μήνες του
2020. Στα υψηλά πατώματα
της οδού Σταδίου στέκονται
κατ’ αρχάς στην ποσοστιαία

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 5/6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
www.iapopsi.gr

Η ΑΠΟΨΗ

| 29

Έναν… Ηρακλή βάζει στη «μηχανή» του ο ΔΕΔΔΗΕ
Πληροφοριακό σύστημα με την ονομασία «Ηρακλής» που θα επιτρέψει την ταχύτερη
ανταπόκριση του ΔΕΔΔΗΕ στα αιτήματα των καταναλωτών ρεύματος, ενώ θα περιορίσει το πλήθος των βλαβών και τον χρόνο αποκατάστασης, εγκαθιστά ο Διαχειριστής. Σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ, ανάμεσα στα σημαντικά οφέλη από την εγκατάσταση του νέου συστήματος ξεχωρίζουν: α) Ο περιορισμός του αριθμού των βλαβών στο Δίκτυο αλλά και της διάρκειάς τους, β) η μεγαλύτερη ταχύτητα και η μεγαλύτερη ακρίβεια με τις οποίες θα επιχειρούν τα συνεργεία στα περιστατικά αποκατάστασης βλαβών, με αποτέλεσμα τον περιορισμό της όχλησης των καταναλωτών ή/και
των επιχειρήσεων. Επίσης, όλοι οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν μέσω του έξυπνου μετρητή τους το ενεργειακό τους προφίλ και να διαχειρίζο-

νται τη γνώση αυτή προς όφελός τους αλλά και
προς όφελος της κοινότητας. Οι δε πάροχοι θα
μπορούν να έχουν πρόσβαση άμεσα σε ενεργειακά δεδομένα για τον καλύτερο επιχειρησιακό προγραμματισμό τους και διαμόρφωση εμπορικής πολιτικής. Τέλος, στον
ΔΕΔΔΗΕ εκτιμούν ότι με τον «ΗΡΑΚΛΗ» θα περιοριστεί σημαντικά το αντικοινωνικό
φαινόμενο της ρευματοκλοπής, με θετικό αντίκτυπο στον προϋπολογισμό των νοικοκυριών, των επιχειρήσεων αλλά και των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας. Με βάση
τη συνολικού προϋπολογισμού περίπου 28 εκατ. ευρώ σύμβαση, το νέο πληροφοριακό σύστημα SAP Customer Relationship Management (CRM) αναμένεται να τεθεί
σε πλήρη λειτουργία σε διάστημα 28 μηνών.

OTE ΓΙΑ… ΚΑΛΟ

Μία… ντουζίνα χρόνια
φιγουράρει σε διεθνείς
δείκτες βιώσιμης ανάπτυξης

του δανείου τους και αποδεδειγμένα παρουσιάζουν προσωρινές
δυσκολίες ρευστότητας, και ενώ,
πριν την παρούσα κρίση, ήταν
συνεπείς στις δανειακές υποχρεώσεις τους, θα δύνανται να αιτηθούν την ένταξή τους σε βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα σταδιακής
επαναφοράς στην καταβολή της
συμβατικής δόσης. Η αίτηση αυτή θα εξετάζεται από τα αρμόδια
εγκριτικά όργανα των τραπεζών
και εφόσον διαπιστώνεται προσωρινό πρόβλημα ρευστότητας,

θα εγκρίνεται η υπαγωγή στη συγκεκριμένη προσωρινή διευκόλυνση.
Διευκρινίζεται ότι περιπτώσεις επιχειρήσεων σε συγκεκριμένους
κλάδους, για τις οποίες έχει ήδη
αποφασιστεί από τα αρμόδια εγκριτικά όργανα των τραπεζών, η
ένταξή τους σε πρόγραμμα αναστολής δόσεων κεφαλαίου, με ημερομηνία λήξης πέραν της
31ης Δεκεμβρίου 2020, αυτό ισχύει κανονικά σύμφωνα με
τους όρους που τους έχουν ήδη

έδειξε ο «ΑΤΛΑΣ»
αύξηση της απονομής των
συντάξεων από το α΄ εξάμηνο
του τρέχοντος έτους.
Επιπρόσθετα, υπογραμμίζουν
το ιστορικό υψηλό, που όπως
καταγράφεται κατέκτησαν σε
απόλυτους αριθμούς οι
απονεμηθείσες συντάξεις τον
Σεπτέμβριο του 2020,
φτάνοντας τις 19.632
συντάξεις. Συμπληρώνουν,
τέλος, την αύξηση κατά
+21.461 των απονομών
συντάξεων (σ.σ. από 88.091

που είχαν δοθεί το α΄
εννεάμηνο του 2019 φτάσαμε
τις 109.552 συντάξεις το
φετινό πρώτο εννεάμηνο), κι
αυτό παρά τη μειωμένη λόγω
κορωνοϊού προσέλευση του
αρμόδιου προσωπικού στην
υπηρεσία το διάστημα Μαρτίου
- Μαΐου 2020. Σύμφωνα με
τον υπουργό Εργασίας Γιάννη
Βρούτση, η έκθεση αποτελεί
μία ακόμα θεσμική κατάκτηση
του υπουργείου Εργασίας, με
στόχο την ενημέρωση των

επικοινωνηθεί. Σε κάθε περίπτωση, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν με
το πιστωτικό ίδρυμα με το οποίο
συνεργάζονται, υποβάλλοντας το
σχετικό αίτημα. Εννοείται –κι αυτό υπογραμμίζεται με έμφαση από την ΕΕΤ– ότι τα επαγγελματικά ΑΦΜ και οι ιδιώτες δανειολήπτες που δεν πλήττονται από
την υγειονομική κρίση, καλούνται να συνεχίσουν κανονικά την
εξυπηρέτηση των δόσεων που οφείλουν στις τράπεζες.

πολιτών και τη διαφανή
απεικόνιση του ασφαλιστικού
μας συστήματος. Τονίζει δε ότι
η μηνιαία έκθεση «ΑΤΛΑΣ»
έρχεται συμπληρωματικά της
έκθεσης «ΗΛΙΟΣ», για να
φωτίσει και την τελευταία
περιοχή του ασφαλιστικού,
που, μέχρι τώρα, δεν ήταν
γνωστή. Θυμίζεται ότι η
έκθεση «ΑΤΛΑΣ» θα εκδίδεται
και θα δημοσιεύεται
υποχρεωτικά κάθε μήνα σε
μηνιαία βάση, παρουσιάζοντας
κρίσιμα και σημαντικά
στοιχεία του ασφαλιστικού
συστήματος και του e-ΕΦΚΑ.

τη σειρά δεικτών FTSE4Good έχει συμπεριληφθεί για
12η συνεχόμενη χρονιά ο ΟΤΕ, ως αποτέλεσμα των επιδόσεών του σε τομείς όπως η προστασία του περιβάλλοντος, η στήριξη της κοινωνίας και η εταιρική διακυβέρνηση. Οι διεθνείς δείκτες FTSE4Good χρησιμοποιούνται από επενδυτικά σχήματα και φορείς της αγοράς ως
εργαλείο στην αξιολόγηση εισηγμένων εταιρειών σχετικά
με τις επιδόσεις τους σε ζητήματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG - Environmental,
Social, Governance) και στη δημιουργία κοινωνικά υπεύθυνων επενδυτικών κεφαλαίων και άλλων προϊόντων. Τα
τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα με την κρίση του Covid-19
φαίνεται να έχει αυξηθεί σημαντικά το ενδιαφέρον για τις
λεγόμενες «βιώσιμες» επενδύσεις, όπου οι επενδυτές λαμβάνουν σοβαρά υπ’ όψιν τα κριτήρια βιώσιμης ανάπτυξης
(ESG) για τις εταιρείες που επενδύουν.
Όπως εξήγησε ο πρόεδρος και CEO του Ομίλου, Μιχάλης
Τσαμάζ, η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί εδώ και πολλά χρόνια μέρος του στρατηγικού σχεδιασμού και της λειτουργίας
του ΟΤΕ, και απλώς η πανδημία έφερε ακόμη πιο ψηλά την
ατζέντα του ομίλου για τη στήριξη της κοινωνίας, της οικονομίας, του περιβάλλοντος. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ΟΤΕ ανταποκρίνεται σε αξιολογήσεις αναλυτών, συμμετέχοντας
σε συνολικά 6 δείκτες βιώσιμης ανάπτυξης/κοινωνικά υπεύθυνων επενδύσεων (Social Responsible Investments).
Συγκεκριμένα, συμμετέχει σε τέσσερις δείκτες σχετικά με
θέματα Περιβάλλοντος, Κοινωνίας, Εταιρικής Διακυβέρνησης (FTSE4Good, VIGEO-EIRIS Βest Emerging Market
Performers, «Prime» Corporate ESG Performance από ISSESG, MSCI ESG Research), στον διεθνή δείκτη CDP για θέματα Κλιματικής Αλλαγής, καθώς και στον δείκτη 2020
Bloomberg LP Gender-Equality Index (GEI), που αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους επιχειρηματικούς δείκτες
για θέματα ισότητας και προώθησης της θέσης των γυναικών στο εργασιακό περιβάλλον.
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ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΝ ΤΑ €200.000.000
ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2020-2024

Χωρίς τη ΔΕΠΑ, τη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου, οι Έλληνες
θα έβλεπαν αυτούς τους κίτρινους σωλήνες που μεταφέρουν στα σπίτια τους το καθαρό ενεργειακό καύσιμο μόνο
από την τηλεόραση και στις αμερικανικές ταινίες. Κι από τον
μακρινό Σεπτέμβρη του 1988,
που ιδρύθηκε, σήμερα η ΔΕΠΑ
ανοίγει τα φτερά της και διεκδικεί την εδραίωσή της εντός
και εκτός συνόρων, έχοντας
στο συρτάρι της μεγαλεπήβολα επενδυτικά σχέδια.

Φιλόδοξο και «ακριβό»
business plan
5ετίας από τη ΔΕΠΑ
Όπως εξηγούν οι άνθρωποι της ΔΕΠΑ, στο καινούργιο επιχειρηματικό
πλάνο της εταιρείας δίνεται ιδιαίτερη
έμφαση στην αύξηση της ανταγωνιστικότητάς της, προωθώντας μια ευέλικτη
οργανωτική δομή, ικανή να παρακολουθεί τις εξελίξεις στον κλάδο, αναβαθμίζοντας τις δεξιότητες του προσωπικού της ώστε να ανταποκρίνονται
στις αυξημένες απαιτήσεις της αγοράς,
αλλά και αναπτύσσοντας εξωτερικές
συνεργασίες που της επιτρέπουν να διευρύνει την γκάμα των προϊόντων και
των υπηρεσιών που προσφέρει.

Επιμέλεια: Νίκος Τσαγκατάκης
ταν 1987, όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου και ο
τότε υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, Αναστάσιος
Πεπονής, υπέγραφαν τη διακρατική
συμφωνία με τη Ρωσία (τότε Σοβιετικής Ένωσης) για τον εφοδιασμό της
Ελλάδας με φυσικό αέριο. Πρωτόγνωρο πρότζεκτ για την εποχή… Ειδικά σε
μία χώρα που μόνο το ρεύμα της ΔΕΗ
ήξερε, μόνο το ρεύμα της ΔΕΗ εμπιστευόταν. Χρειάστηκε να ιδρυθεί η ΔΕΠΑ, να υπογραφεί –τον Δεκέμβριο του
1988– η πρώτη σημαντική συμφωνία
κατασκευής του αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου, μήκους 512 χλμ., από τα
ελληνο-βουλγαρικά σύνορα έως την
Αττική, και τελικά όλα να πάρουν τον
δρόμο τους: να είναι η ΔΕΠΑ σήμερα
ένα ταχύτατα εξελισσόμενο ενεργειακό
brand, με καθετοποιημένο σύστημα
λειτουργίας και παραγωγής που είναι
σε θέση να παρέχει σε διαφορετικό πελατολόγιο ένα μπουκέτο ολοκληρωμένων και ανταγωνιστικών υπηρεσιών.

Ή

Η διπλή πρόκληση
Όσο αυτονόητα κι αν ακούγονται τα παραπάνω για μία σύγχρονη επιχείρηση
δεν είναι a priori και εύκολα στην υλοποίησή τους. Ειδικά για τη ΔΕΠΑ που
ως δημόσια επιχείρηση έπρεπε τα
προηγούμενα χρόνια να αντιμετωπίσει
μία διπλή πρόκληση. Ποια ήταν αυτή;
Αφενός ο μετασχηματισμός της εταιρείας με φόντο την αποκρατικοποίησή
της, αφετέρου η μεγέθυνση του ανταγωνισμού στην αρένα της πραγματικής
καταναλωτικής αγοράς που προκλήθηκε από το «άνοιγμα» - απελευθέρωση
της αγοράς φυσικού αερίου. Αξίζει να
σημειωθεί ότι η ΔΕΠΑ όχι απλώς ολοκλήρωσε επιτυχώς το «σπάσιμό» της σε
τρία διακριτά και με πλήρη λειτουργική αυτονομία εταιρικά σχήματα –τη ΔΕ-

Και διεύρυνση
δραστηριοτήτων
ΠΑ Εμπορίας, τη ΔΕΠΑ Υποδομών και
τη ΔΕΠΑ Διεθνών Έργων–, αλλά σε
συνθήκες οικονομικής κρίσης που
προκάλεσε η υγειονομική κρίση η δημόσια επιχείρηση αερίου επέδειξε ισχυρά αντισώματα και αντοχές, καταφέρνοντας μάλιστα να ανακτήσει σημαντικό μερίδιο αγοράς. Υπογραμμίζεται,
εξάλλου, ότι την ίδια περίοδο η ΔΕΠΑ
μείωσε τις τιμές και επέστρεψε στους
πελάτες της δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, αφού επαναδιαπραγματεύτηκε με
επιτυχία τα μακροχρόνια συμβόλαια
προμήθειας φυσικού αερίου αγωγού,
που έχει συνάψει με ενεργειακούς κολοσσούς του εξωτερικού.

Επενδυτικό πλάνο 5ετίας
Στα πρότυπα της λαϊκής σοφίας που επιμένει ότι πέτρα που κυλάει, δεν χορταριάζει, η ΔΕΠΑ δεν μένει στα παραπάνω αλλά έχει ήδη βάλει πλώρη για
τις επόμενες ημέρες της επιχειρηματικής ζωής της. Οδικός χάρτης δεν είναι
άλλος από το νέο business plan τη εταιρείας, βάσει του οποίου έχουν προγραμματιστεί επενδύσεις που υπερβαίνουν τα €200.000.000 και έχουν ως
χρονικό ορίζοντα την πενταετία 20202024. Στόχος του εταιρικού επενδυτικού πλάνου της ΔΕΠΑ είναι η δημιουργία ενός «πράσινου» χαρτοφυλακίου άνω των 200 MW, με τη συμμετοχή

της σε αιολικά ή φωτοβολταϊκά έργα
που είτε λειτουργούν ήδη ή είτε βρίσκονται στο στάδιο της ανάπτυξης.
Την ίδια ώρα η ΔΕΠΑ διευρύνει τις
χρήσεις του φυσικού αερίου, επικεντρώνοντας στην ανάπτυξη εφαρμογών
υγροποιημένου φυσικού αερίου μικρής
κλίμακας (Small Scale LNG) και την αξιοποίηση του LNG ως ναυτιλιακού
καυσίμου στην ανατολική Μεσόγειο,
κατασκευάζοντας ένα καινοτόμο πλοίο
μεταφοράς που θα τροφοδοτεί τα λιμάνια της ευρύτερης περιοχής. Παράλληλα, επεκτείνει συστηματικά το πανελλαδικό της δίκτυο πρατηρίων CNG,
FISIKON, καθιστώντας «προσβάσιμα»
τα οφέλη της αεριοκίνησης σε περισσότερες περιοχές (άρα και οδηγούς)
της χώρας.
Εξίσου σημαντική είναι, ωστόσο,
και η δραστηριοποίηση της ΔΕΠΑ στον
τομέα των ανανεώσιμων αερίων, όπως
το βιομεθάνιο και το υδρογόνο. Σημειώνεται ότι η εταιρεία είναι ιδρυτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για το
Καθαρό Υδρογόνο, η οποία διαμορφώνει το κατάλληλο πλαίσιο για την
προσέλκυση επενδύσεων στις τεχνολογίες υδρογόνου και κυψελών καυσίμου και έχει ήδη αναλάβει πρωτοβουλίες για τη δημιουργία του πρώτου
σταθμού ανεφοδιασμού με υδρογόνο
στη χώρα μας.

Η λιανική αγορά μόνο αδιάφορη δεν
αφήνει τη ΔΕΠΑ, γι’ αυτό και στη στοχοθεσία της διοίκησης έχει υπογραμμιστεί με έντονο χρώμα η επιδίωξη - επέκταση των δραστηριοτήτων στην εν
λόγω αγορά που για την ώρα «τρέχουν»
κυρίως μέσω της θυγατρικής της ΔΕΠΑ, «Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία
Ενέργειας». Τον ίδιο στόχο εξυπηρετούν και οι κινήσεις ενίσχυσης των συνεργειών της ΔΕΠΑ με τη χονδρική,
καθώς και η αναβάθμιση της διεθνούς
εμπορικής παρουσίας της επιχείρησης,
μέσω στοχευμένων πωλήσεων στις αγορές της νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Την ίδια ώρα, η ΔΕΠΑ έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στον υπό σχεδιασμό
πλωτό τερματικό σταθμό LNG της Αλεξανδρούπολης, που αποτελεί ένα από
τα μεγαλύτερα ενεργειακά έργα που υλοποιούνται στην Ελλάδα τις τελευταίες
δεκαετίες.
Η ΔΕΠΑ επιταχύνει, τέλος, την υλοποίηση του Διασυνδετήριου Αγωγού
Ελλάδας - Βουλγαρίας, IGB, με τις εργασίες λεπτομερούς σχεδιασμού και
προμήθειας υλικών κατασκευής, τόσο
για το ελληνικό, όσο και το βουλγαρικό τμήμα να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Ο αγωγός, μάλιστα, θα λειτουργεί
σε πλήρη συνέργεια με τον σταθμό LNG
της Αλεξανδρούπολης, πολλαπλασιάζοντας τα οφέλη τους.
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ΙΛΟΝ ΜΑΣΚ: Το… μεροκάματο των 7,24 δισ. δολαρίων
Ο δεύτερος πλουσιότερος άνδρας στον κόσμο και με τη βούλα του Bloomberg είναι πλέον ο ιδιοκτήτης της
περιώνυμης εταιρείας κατασκευής ηλεκτρικών αυτοκινήτων Tesla, Ίλον Μασκ, με το περιουσιολόγιό του να
αποτιμάται στο εξωπραγματικό ποσό των 128 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Είναι χαρακτηριστικό ότι σε διάστημα μόλις 24 ωρών –την περασμένη Δευτέρα συγκεκριμένα– η περιουσία του επιχειρηματία, που γεννήθηκε πριν από 49 χρόνια στη Νότια Αφρική, «αυγάτισε» κατά 7,24 δισεκατομμύρια δολάρια, καταφέρνοντας έτσι να προσπεράσει στη σχετική κατάσταση τον συνιδρυτή της
Microsoft, Μπιλ Γκέιτς.
Αξίζει να σημειωθεί ότι μέσα σε διάστημα λίγων εβδομάδων κι άλλοι διάσημοι δισεκατομμυριούχοι όπως ο επικεφαλής του Facebook, Μαρκ Ζούκερμπεργκ, και ο ιδιοκτήτης του ομίλου πολυτελών ειδών
LVMH, Μπερνάρ Αρνό, είδαν τον Ίλον Μασκ να τους προσπερνάει. Τη μοναξιά της χρυσή κορυφής του παγκόσμιου πλούτου απολαμβάνει για την ώρα ο ιδρυτής της Amazon, Τζεφ Μπέζος, η περιουσία του οποίου
εκτιμάται στα 182 δισεκατομμύρια δολάρια.

• ΤΖΑΝΕΤ ΓΕΛΕΝ: Ποια είναι η οικονομολόγος, στην οποία ο Τζο Μπάιντεν
εμπιστεύεται τα ηνία του υπουργείου Οικονομίας των ΗΠΑ

Η αγαπημένη «τσαρίνα»
τριών Αμερικανών προέδρων

Ο

ι ισχυρές κυρίες σε θέσεις εξουσίας δεν σπανίζουν όπως
συνέβαινε στα παρελθόν. Ακόμη και το προαιώνιο στερεότυπο ότι οι γυναίκες δεν
τα πάνε καλά με τους αριθμούς έχει καταργηθεί στην πράξη, από τον καιρό που η
νυν πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, έκανε το αγροτικό της στο γαλλικό υπουργείο Οικονομίας την τετραετία 2007-2011 και μία
άλλη κυρία, η Τζάνετ Γέλεν, διοριζόταν από τον Μπαράκ Ομπάμα το 2014 στην
κεφαλή της FED, της ομοσπονδιακής κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ.
Φαίνεται ότι το όνομα της τελευταίας θα
συνεχίσει να μας απασχολεί για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, καθώς εκτός συγκλονιστικού απροόπτου η Νεοϋορκέζα οικονομολόγος θα αποτελέσει την πολιτική επιλογή ακόμη ενός –του τρίτου αθροιστικά– Αμερικανού προέδρου.
Συγκεκριμένα, από ένα δημοσίευμα της
πάντα έγκυρης «Wall Street Journal» στις
αρχές της εβδομάδας διέρρευσε ότι ο Τζο
Μπάιντεν έχει πολύ ψηλά στην ατζέντα
του με τους υποψήφιους «τσάρους» να αναλάβουν το αμερικανικό υπουργείο Οικονομίας το όνομα της Γέλεν.
Αν τελικά συμβεί αυτό, η Γέλεν θα έχει
και μία δεύτερη πρωτιά στο βιογραφικό
της: εκτός από την ιστορικά πρώτη γυναίκα που ανέλαβε τα ηνία της FED, θα είναι
και η πρώτη «τσαρίνα» της αμερικανικής
οικονομίας, απολαμβάνοντας μάλιστα υψηλά ποσοστά αποδοχής και σε Αμερικανούς που δεν ανήκουν στο Δημοκρατικό
κόμμα.
Δικαιωματικά ο Μπιλ Κλίντον είναι
αυτός που μπορεί να επαίρεται ότι «ανακά-

κατώφλι του Λευκού Οίκου περνά ο Μπαράκ Ομπάμα και στην διάρκεια της δεύτερης θητείας του Αφροαμερικανού πλανητάρχη η Γέλεν κατακτά άλλη μία κορυφή,
αυτήν του επικεφαλής της ομοσπονδιακής
κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ.
Τώρα λοιπόν είναι η σειρά τού επίσης
Δημοκρατικού προέδρου Τζο Μπάιντεν
να εμπιστευτεί την διαχείριση της αμερικανικής οικονομίας στα χέρια της σχεδόν
συνομήλικής του οικονομολόγου.

Το ντιλ και
το ριμπάουντ

λυψε» την Γελέν, καθώς με την ιδιότητα
της καθηγήτριας Οικονομικών στο Μπέρκλεϊ την είχε χρίσει επικεφαλής της Επι-

τροπής Σοφών του Λευκού Οίκου για θέματα οικονομίας από το 1997 έως το
1999. Σχεδόν 10 χρόνια μετά, το 2009, το

Γεννημένη τον Αύγουστο του 1946, η
74χρονη Γέλεν θα πρέπει να αποδείξει ότι
έχει τα κουράγια και την… ναυτοσύνη να
κουμαντάρει το σκαρί με την αστερόεσσα
στα ταραγμένα νερά της παγκόσμιας ύφεσης που προκαλεί η πανδημική κρίση του
κορωνοϊού.
Το έργο της εξαιρετικά δύσκολο, αν σκεφτεί κανείς όχι μόνο τις απώλειες σε ανθρώπινες ζωές –σχεδόν 260.000 είναι οι
νεκροί και περίπου 12,5 εκατομμύρια τα
κρούσματα της COVID-19–, αλλά και τη
«λοίμωξη» που έχει υποστεί το σώμα της
οικονομίας των ΗΠΑ από την επιβολή των
περιοριστικών μέτρων και τις δημοσιονομικές τρύπες που αυτά έχουν ανοίξει.
Οι γνωρίζοντες λένε ότι η επιτυχία του
έργου τής Γέλεν θα κριθεί μεταξύ άλλων
και από το πολιτικό deal που θα πετύχει η
«τσαρίνα» με τον πανίσχυρο επικεφαλής
της πλειοψηφίας των Ρεπουμπλικάνων
στην Γερουσία, Μιτς ΜακΚόνελ, αναφορικά με τα γενναία μέτρα στήριξης που πρέπει να παρθούν ώστε η αμερικανική οικονομία να πάρει ένα βιώσιμο αναπτυξιακό
«ριμπάουντ».

ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΑΘΛΗΤΙΚΗ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
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▶ ΣΕΛ. 11





▶ ΣΕΛ. 22





▶ ΣΕΛ. 22






Πήρε το ταμείο
ο Μαρινάκης!!!
>> Ο πλούσιος θρύλος (200 εκατ. ευρώ)
>> Ο μέτριος ΠΑΟΚ (46 εκατ. ευρώ)
>> Η ανερχόμενη ΑΕΚ (33 εκατ. ευρώ)
>> Ο φτωχούλης ΠΑΟ (7,4 εκατ. ευρώ)





Πάμπλο Γκαρσία

ΠΑΟΚ-θρησκείατρομοκρατία
(και χωρίς δίπλωμα…)

▶ ΣΕΛ. 21






▶ ΣΕΛ. 20

Πέσανε τα τηλέφωνα.
Σούζα
ο Κλάτενμπεργκ…




• Οι δημόσιες σχέσεις με τους Big4
και τα παιχνίδια στις πλάτες των ομάδων και
των φιλάθλων από τον πρόεδρο της ΚΕΔ
▶ ΣΕΛ. 15

