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ε άλλες καθόλου μακρινές εποχές το σήκωμα των μανικιών θα σηματοδοτούσε στη γλώσσα του σώματος την ετοιμότητα για εντατική δουλειά. Το γεγονός ότι σε πανδημικές εποχές σαν κι αυτή που ζούμε τα μανίκια αρχίζουν να σηκώνονται για να κάνουμε το «θαυματουργό» εμβόλιο δεν αναιρεί την ανάγκη να γίνουν πολλά και δύσκολα τη χρονιά που σε λίγες ώρες ξεκινά την ιστορική διαδρομή της.
Ιστορική θα είναι το δίχως άλλο, καθώς αν όλα πάνε κατ’ ευχήν, το παγκόσμιο χωριό θα απαλλαγεί από τον φόβο του
θανάτου και θα ξαναμπεί σε ρότα ανάκαμψης και ευημερίας. Αυτή είναι η… Ρόδος για όλες τις ηγεσίες του πλανήτη,
αυτό είναι το «πήδημα» και για την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Με τη διαφορά ότι το ελληνικό «στοίχημα» έχει μια μεγεθυμένη δυσκολία, γίνεται… over για τους κυβερνώντες, αφού η έναρξη την πανδημίας βρήκε τη χώρα στα πρώτα
βήματα της ανάρρωσής της από τα υποκείμενα νοσήματα της σχεδόν δεκαετούς
σκληρής δημοσιονομικής προσαρμογής.
Δεν είναι πολλά τα έθνη που καλούνται
να αντιμετωπίσουν δύο τόσο μεγάλες κρίσεις κολλητά. Και να ήταν μόνο αυτό. Ταυτόχρονα με την ανάγκη να βρει η Ελλάδα
τον βηματισμό της και να διανύσει απρόσκοπτα τη διαδρομή από τον φαύλο πανδημικό κύκλο προς τον ενάρετο κύκλο της
ανάπτυξης, πρέπει να έχει τεντωμένες τις
κεραίες της σε πολλά μέτωπα. Ένα από
αυτά –αν όχι το πρώτο– είναι τα ελληνοτουρκικά. Εκεί, η Άγκυρα πιέζει για άρον-άρον και σχεδόν άνευ όρων έναρξη του διαλόγου με την Αθήνα πριν από
την ορκωμοσία του Τζο Μπάιντεν στις ΗΠΑ στις 20 Ιανουαρίου. Εκμεταλλευόμενο, δε, την απροθυμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κυρώσεις, το καθεστώς Ερντογάν νιώθει στο απυρόβλητο θέτοντας ανοιχτά (σ.σ. το επανέλαβε
την Τρίτη ο υπουργός Ενέργειας, Φατίχ Ντονμέζ) θέμα επαναδιαπραγμάτευσης της Συνθήκης της Λωζάννης!!!
Θυμίζεται ότι τα ελληνοτουρκικά δεν είναι αποκομμένα με τα όσα συμβαίνουν στο μεταναστευτικό, γεγονός που μας
πάει στην επόμενη ανοιχτή πληγή που θα βρει μπροστά της η χώρα και την καινούργια χρονιά. Η απόπειρα υβριδικής εισβολής στον Έβρο στα τέλη του περασμένου Φεβρουαρίου, το τσουνάμι των μεταναστευτικών ροών και ο εμπρησμός στη Μόρια ούτε περασμένα είναι ούτε ξεχασμένα. Και το κυριότερο, μπορεί να επαναληφθούν οποιαδήποτε ώρα και στιγμή η Άγκυρα θεωρήσει ότι η όξυνση εξυπηρετεί τον στρατηγικό επεκτατικό σχεδιασμό της.
Όσο για τις πολιτικές εξελίξεις στο εσωτερικό, το πέρασμα των λίγων πρώτων ημερών του 2021 θα κάνουν πιο ευκρινείς τις ζυμώσεις που έχουν ξεκινήσει σε όλα τα κόμματα. Ξεκινώντας από την αντιπολίτευση, τα φώτα θα πέσουν
κυρίως σε Κουμουνδούρου και Χαριλάου Τρικούπη, με τον Αλέξη Τσίπρα να μην μπορεί να κεφαλαιοποιήσει ούτε τα… ψίχουλα της όποιας κυβερνητικής φθοράς, τη Φώφη Γεννηματά να έχει μπροστά της το Game of Thrones του
ΚΙΝΑΛ, και στελέχη των δύο κομμάτων να ονειρεύονται συμπορεύσεις. Τέλος, στην κυβερνώσα Νέα Δημοκρατία του
Κυριάκου Μητσοτάκη το 2021 είναι σίγουρα το έτος ενός γενναίου –κατά τα φαινόμενα– lifting του κυβερνητικού
σχήματος, χωρίς ποτέ να αποκλείεται (σ.σ. κάποιοι το έχουν σίγουρο) να είναι και χρόνος εκλογών.
Τι θα φέρει ο χρόνος μένει να φανεί. Ωστόσο, είναι απολύτως βέβαιο ότι δεν θα πλήξουμε. Καθίστε, λοιπόν, αναπαυτικά, προσδεθείτε με τις ζώνες ασφαλείας και πάρτε μια βαθιά ανάσα. Το έργο ξεκινάει… Καλή Χρονιά…
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Είθισται κάθε χρόνο τέτοιες ημέρες να γίνεται μία ανασκόπηση για
τον χρόνο που φεύγει, να καταγράφονται τα λάθη και τα σωστά,
και πάνω σε αυτές τις διαπιστώσεις να σχεδιάζεται η επόμενη
χρονιά. Το 2020 φεύγει σε λίγες
ώρες και στην κυριολεξία αφήνει
συντρίμμια.
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• Πώς η κυβέρνηση Μητσοτάκη σχεδιάζει την επιστροφή
στην κανονικότητα μετά την καταστροφική χρονιά της πανδημίας

Του X.E.
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κόμη και οι συνωμοσιολόγοι
δεν είχαν σκεφθεί αυτό το σενάριο της πανδημίας. Ίσως επειδή η ταινία «Contagion»
του 2011 περιέγραφε κάτι απίθανο για τη σύγχρονη κοινωνία. Το περιπετειώδες αμερικάνικο θρίλερ του 2011
απέφερε περισσότερα από 135 εκατ. δολάρια στους παραγωγούς του, αλλά παρά
την εξαιρετική του δουλειά του σκηνοθέτη
Στίβεν Σόντερμπεργκ και τις υπέροχες
ερμηνείες ενός πολύ καλού καστ, που το
αποτελούσαν οι Μαριόν Κοτιγιάρ, Ματ
Ντέιμον, Λώρενς Φίσμπερν, Τζουντ
Λο, Γκουίνεθ Πάλτροου και Κέιτ Γουίνσλετ, δεν κατάφερε να αποσπάσει ούτε
ένα βραβείο.
Προφανώς επειδή έμοιαζε με παραμύθι. Η ταινία καταγράφει την εξάπλωση του
ιού, τις προσπάθειες γιατρών ερευνητών
να τον αναγνωρίσουν και να τον περιορίσουν, τον χαμό που προκαλεί στην ανθρωπότητα και την αντίδραση αυτής μπροστά σε μια πανδημία. Τελικά, η ανακάλυψη του εμβολίου σταματά την εξάπλωση
που άλλαξε για πάντα τον κόσμο.
Σε λιγότερο από μία δεκαετία βιώσαμε
το «Contagion» με τον covid-19. Και η πανδημία έχει προκαλέσει όχι μόνο απώλειες
ζωών, αλλά έχει ισοπεδώσει και την παγκόσμια οικονομία. Κάτι που σημαίνει ότι
το 2021 πρέπει να υπάρξει ο κατάλληλος
προγραμματισμός για να επουλωθούν οι
πληγές. Ποιο θα είναι το στρατηγικό πλάνο, επάνω στο οποίο θα… πατήσουν τα βήματα της ανάκαμψης και της επαναφοράς
σε συνθήκες ανάπτυξης;
Σε αυτά τα κρίσιμα ερωτήματα καλείται
να απαντήσει το Μαξίμου και να σχεδιάσει την ανάκαμψη της χώρας με βάση φυσικά την ελπίδα των εμβολίων. Βέβαια, μέχρι να υπάρξει ενός είδους επιστροφή
στην κανονικότητα υπάρχουν αρκετοί μήνες, όπου θα πρέπει το κράτος να βάλει
πλάτη σε επιχειρήσεις και εργαζόμενους.
Στόχος, πέρα από την προστασία της δημόσιας υγείας, η δημιουργία συνθηκών για
την επίτευξη της εκτίναξης στο οικονομικό
σκηνικό. Δηλαδή, να επιτευχθεί η γρήγορη
άνοδος, μετά την απότομη πτώση. Η κυβερνητική ατζέντα θα ακολουθήσει δύο
παράλληλους δρόμους.
Από τη μία πλευρά, υπάρχουν οι πρωτοβουλίες για την ανακούφιση των επιπτώσεων της πανδημίας.
Από την άλλη, υπάρχουν οι δομικές
αλλαγές, που θα ευνοήσουν τη μεσοπρόθεσμη ανάπτυξη. Μαζί θα έρθει και η οικοδόμηση ενός νέου Εθνικού Συστήματος Υγείας. Υψηλές υπηρεσίες για το ύψιστο αγαθό.
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Σχέδιο
ανάκαμψης
για το 2021
Η «Ελευθερία»
και οι προσδοκίες
Το εμβόλιο έρχεται, για να αποτελέσει το
σύνορο ανάμεσα στον επίλογο της πανδημίας και τον πρόλογο της μετα-Covid εποχής. Και η επιχείρηση «Ελευθερία» ξεκίνησε από την Κυριακή. Ευαγγελισμός, Σωτηρία, Αττικό, Θριάσιο και Ασκληπιείο είναι τα πέντε νοσηλευτικά ιδρύματα, στα οποία πραγματοποιήθηκαν οι πρώτοι εμβολιασμοί. Τη Δευτέρα έγινε και η διανομή
στα νοσοκομεία αναφοράς της περιφέρει-

ας, όπως στο Πανεπιστημιακό της Λάρισας, στο ΑΧΕΠΑ, στο Πανεπιστημιακό Ιωαννίνων και στην Πάτρα, όπου ξεκίνησαν
κι εκεί οι εμβολιασμοί. Δεδομένου ότι οι
παραδόσεις των εμβολίων θα γίνονται
σταδιακά, κρίθηκε απαραίτητη η προτεραιοποίηση των εμβολιασμών σε συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες.
Όσο οι εμβολιασμοί θα προχωρούν, οι
προκλήσεις για το κυβερνητικό επιτελείο
θα σχετίζονται και με την επίτευξη συνθηκών που θα επιτρέψουν στην πραγματική
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οικονομία να… ανεβάσει ρυθμούς, μετά
την ελέω πανδημίας ύφεση του
2020. Τους τρεις πρώτους μήνες της νέας
χρονιάς, όπως έχει σημειώσει ο πρωθυπουργός, θα συνεχιστούν οι παρεμβάσεις
του κράτους για την απορρόφηση των οικονομικών κραδασμών του κορωνοϊού.
Για τη στήριξη εργαζομένων, επιχειρήσεων, χαμηλόμισθων και ανέργων υπάρχει
ένα ποσό της τάξης των 7,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, θα τρέχουν η περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και η αναστολή της εισφοράς αλληλεγγύης για το 2021. Το νέο πρόγραμμα Προσλήψεων 100.000 ανέργων, για
τους οποίους θα υπάρχει επιδότηση των
ασφαλιστικών εισφορών. Οι αποζημιώσεις ειδικού σκοπού για όσους θα βρεθούν
σε προσωρινή αναστολή ή σε μερική απασχόληση. Οι νέοι κύκλοι της Επιστρεπτέας
Προκαταβολής, προκειμένου να κρατηθούν όρθιες οι επιχειρήσεις.
«Η απόλυτη, άμεση προτεραιότητά μου είναι να συνεχίσω να διασφαλίζω ότι οι θέσεις
εργασίας θα διαφυλαχθούν και ότι οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι θα λάβουν τη στήριξη που χρειάζονται, για να ξεπεράσουν αυτή
τη δύσκολη περίοδο», είναι το μήνυμα που
εκπέμπει ο πρωθυπουργός.
Πέραν αυτών, στην κυβέρνηση τοποθετούν στην προμετωπίδα της οικονομικής
στρατηγικής την προσέλκυση νέων επενδύσεων. Το κάλεσμα του Κυριάκου Μητσοτάκη προς τους επενδυτές, για να στρέψουν το βλέμμα τους στη χώρα μας και στις
ευκαιρίες που αυτή παρέχει, θα είναι εξακολουθητικό και τους επόμενους μήνες. Τα
κίνητρα, όπως σχολιάζουν κυβερνητικά
στελέχη, είναι πολλά. Μείωση της φορολόγησης του εταιρικού εισοδήματος και του
μερίσματος, όπως και η μείωση της φορολόγησης της μισθωτής εργασίας. «Εκλεχθήκαμε με μία πλατφόρμα μεταρρυθμίσεων, για
να αλλάξουμε τη χώρα. Πιστεύω ακράδαντα
πως αξίζει στην Ελλάδα να βρίσκεται στην
πρώτη γραμμή της χάραξης των πολιτικών σε
διεθνές επίπεδο. Και είμαι σίγουρος πως με την
υποχώρηση της πανδημίας, η Ελλάδα θα είναι στην πλευρά των νικητών, έχοντας πετύχει
μία γρήγορη ανάκαμψη, η οποία θα ενισχύεται
από τις μεταρρυθμίσεις που έχουν ήδη εφαρμοστεί», έχει τονίσει ο πρωθυπουργός.
Σύμμαχος στο πλευρό της κυβέρνησης
θα είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, που μπορεί
να βοηθήσει στους σχεδιασμούς για τη μετάβαση στην ανάκαμψη. Συνολικά, 72 δισεκατομμύρια ευρώ θα εισρεύσουν στη
χώρα από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία για την επόμενη επταετία – 32 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης και περίπου 40
δισεκατομμύρια από το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, τα οποία θα διατεθούν
μέσα από δράσεις του ΕΣΠΑ και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για την επόμενη
εξαετία. Και το κυβερνητικό πλάνο κινείται προς την τόνωση της απασχόλησης, τη
δημιουργία ενός εξωστρεφούς αναπτυξιακού μοντέλου για την οικονομία, την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση.
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• Σε δίλημμα επιστήμονες και κυβέρνηση για το άνοιγμα των σχολείων στις 8 Ιανουαρίου
ή αργότερα – Οι αισιόδοξοι, οι συντηρητικοί και οι δείκτες που θα κρίνουν την απόφαση

Το «διαγώνισμα»
που φοβούνται
Κεραμέως και Μαξίμου
Κάποια από τις προηγούμενες γιορτινές μέρες ο γνωστός σκιτσογράφος Αρκάς
καλημέρισε τους διαδικτυακούς φίλους του στα social
media με τον αγαπημένο
«Προφήτη». «Η ζωή είναι ένα διαγώνισμα όπου όλοι
πάμε αδιάβαστοι!» συμβούλευσε το ποίμνιό του ο καρτουνίστικος ήρωας. Κι αυτό
είναι που φοβούνται πλέον
στην κυβέρνηση και ειδικά
στο υπουργείο Παιδείας:
μην πιαστούν αδιάβαστοι
στο διαγώνισμα της επανεκκίνησης των σχολείων.
Του Ν.ΤΕ.

Μ

ε τη διαδικασία
–και την… ευφορία–
των
πρώτων εμβολιασμών
να
«τρέχει» βάσει του προγραμματισμού, όλο και φουντώνει η δημόσια συζήτηση για το πότε θα
δοθεί το σήμα μερικής χαλάρωσης των περιοριστικών μέτρων.
Έπειτα από 8-9 εβδομάδες καραντίνας, σε ύψιστη προτεραιότητα
για την κυβέρνηση έχει αναχθεί
το άνοιγμα των σχολείων ιδανικά
την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου –
και αυτό επιβεβαιώθηκε στο ξεκίνημα της εβδομάδας από τα
χείλη του κυβερνητικού εκπροσώπου Στέλιου Πέτσα.
Στο Μέγαρο Μαξίμου αλλά και
στο Μαρούσι όπου εδρεύει το υπουργείο Παιδείας αναμένουν αγωνιωδώς την τελική εισήγηση
των λοιμωξιολόγων προκειμένου να χαρτογραφηθεί η «διαδρομή» της ασφαλούς επανόδου
των μαθητών στα θρανία. Μάλιστα για τον λόγο αυτό τα μέλη της

Επιτροπής των Λοιμωξιολόγων
που συνδράμουν συμβουλευτικά
το έργο των υγειονομικών αρχών
είχαν μία πρώτη συνάντηση το
πρωί της Τρίτης (29/12), που όμως απέβη άκαρπη. Ο λόγος; Οι
διαφωνίες που υπάρχουν μεταξύ
των επιστημόνων ως προς το άνοιγμα ή όχι των σχολείων. Έτσι,
τελική απόφαση δεν υπάρχει για
την ώρα και οι αποφάσεις μετατέθηκαν για τη Δευτέρα 4 Ιανουαρίου που θα ξανασυναντηθούν οι
«σοφοί» της υγείας.

Διαφωνίες
Όπως προαναφέρθηκε η ομοθυμία μεταξύ των επιστημόνων αναφορικά με την αναγκαιότητα επαναλειτουργίας της εκπαίδευσης
στη φυσική τάξη είναι δεδομένη.
Αυτό που για την ώρα λείπει είναι
η ταύτιση των απόψεων ως προς
τον χρόνο που πρέπει αυτό να
συμβεί. Υπάρχουν, καταρχάς, οι
σχετικά αισιόδοξοι όπως είναι
λ.χ. ο καθηγητής Παθολογίας Χαράλαμπος Γώγος (σ.σ. είναι και
μέλος της Επιτροπής Λοιμωξιο-

λόγων) ή η πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών Ματίνα Παγώνη, που εκτιμούν πως όλες οι
σχολικές βαθμίδες –δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια– μπορούν και
πρέπει να υποδεχτούν τους μαθητές στις 8 Ιανουαρίου. Στον αντίποδα, όμως, υπάρχουν και οι περισσότερο «σφιχτοί» που θεωρούν
ότι χρειάζεται ακόμη λίγος αλλά
κρίσιμος χρόνος για να παρθούν
αποφάσεις. Για παράδειγμα το μέλος της Επιτροπής και καθηγητής
Λοιμωξιολογίας, Νίκος Σύψας,
υποστηρίζει ότι θα πρέπει να περιμένουμε να τελειώσει η εορταστική περίοδος –δηλαδή, να περάσουν και τα Θεοφάνεια– προκειμένου να αποκρυσταλλωθεί μία
ασφαλέστερη επιδημιολογική εικόνα της διασποράς του κορωνοϊού στις «κόκκινες» περιοχές και
στη χώρα συνολικά.
Ξεκάθαρος ότι στις 8 Ιανουαρίου
ΔΕΝ πρέπει να ανοίξουν τα σχολεία
είναι η ομάδα του καθηγητή Δημοσθένη Σαρηγιάννη, διευθυντή του
Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Μηχανικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συγκεκρι-

μένα στην τελευταία ανάλυση του Δ.
Σαρηγιάννη και του Δρ. Σπύρου
Καρακίτσιου που δημοσιοποιήθηκε στην αρχή της εβδομάδας αναφορικά με την εξέλιξη της πανδημίας στην Ελλάδα υπογραμμίζεται ότι τα μέχρι στιγμής δεδομένα
και η σύγκρισή τους με τις προβολές της υπολογιστικής πλατφόρμας
CORE δείχνουν ότι άνοιγμα της οικονομίας και των σχολείων συνολικά στη χώρα στις 7 Ιανουαρίου θα
ήταν πρόωρο σε ό,τι αφορά στη
διαχείριση του υγειονομικού κινδύνου. Αντίθετα, άνοιγμα στις 20
του μήνα (ή και αργότερα), θα συντελούσε σε σημαντικά μικρότερο
αριθμό κρουσμάτων (και κατ’ επέκταση σε ελάφρυνση της πίεσης στο
σύστημα υγείας) σε βάθος ενός και
δύο μηνών, δίνοντας παράλληλα
την ευκαιρία να προχωρήσουν με
επιτυχία οι εμβολιασμοί και να διευρυνθεί η ανοσία στα μέλη του
πληθυσμού.
Στην κόψη αυτού του διλήμματος ακροβατούν επιστήμονες και
κυβέρνηση. Στο αν, δηλαδή, αξίζει να επισπευσθεί μία πανθομολογούμενα ζωτική για την κοινωνία λειτουργία των σχολείων ή
αν αυτό θα γυρίσει μπούμερανγκ
και επομένως η εκπαίδευση θα
πρέπει να επανεκκινηθεί κλιμακωτά (πρώτα τα δημοτικά) μετά
τις 15-20 Ιανουαρίου.
Σε κάθε περίπτωση η απόφαση
μάλλον θα κριθεί –και μοιάζει απολύτως λογικό– από την δείκτη
μεταδοτικότητας, αλλά και από το
πόσοι παραμένουν διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ ή χάνουν τη μάχη για
τη ζωή. Έστω κι αν αποκλιμακώνονται οι εν λόγω δείκτες, τα νούμερα παραμένουν… ψηλοτάβανα,
επομένως το «πότε» και το «πώς»
του ξεκλειδώματος της καραντίνας
σηκώνει πολύ σοβαρή κουβέντα…

Οι άδηλοι παράγοντες πίεσης για άνοιγμα των σχολείων «εδώ και τώρα»
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «Α», την αμφιταλάντευση του υπουργείου Παιδείας και κατ’ επέκταση της κυβέρνησης για άνοιγμα των σχολείων το
συντομότερο δυνατό επιτείνουν και διάφοροι «άδηλοι» παράγοντες πίεσης. Ένας από αυτούς έχει
χαρακτήρα διασταλτικά δημοσιονομικό, καθώς αφορά το πραγματικό και εναλλακτικό κόστος των
αδειών ειδικού σκοπού που έχουν δοθεί σε εργαζόμενους γονείς είτε αυτοί απασχολούνται στον
δημόσιο τομέα είτε στον ιδιωτικό.
Όχι αμελητέος είναι και ο παιδαγωγικός παράγοντας πίεσης που ασκείται ασυναίσθητα από την
εκπαιδευτική κοινότητα στο σύνολό της (μαθητές,
δάσκαλοι-καθηγητές, γονείς). Πέρα από το ψυχο-

λογικό βάρος που πλέον είναι φανερό ότι προκαλεί στους μαθητές όλων των ηλικιών ο υγειονομικός εγκλεισμός και η παρακολούθηση των μαθημάτων από μία οθόνη, τίθενται και πρακτικά ζητήματα που θέτουν οι δάσκαλοι και οι καθηγητές.
Το προφανέστερο όλων είναι ο επαυξημένος όγκος των διαγωνισμάτων που θα πρέπει να κάνουν οι μαθητές προκειμένου να βαθμολογηθούν
για το α΄ τετράμηνο του σχολικού έτους.
Υπάρχει, τέλος, ο παραγωγικός ιστός και οι εκπρόσωποί του που πιέζουν εμμέσως ξέροντας
πως όταν ανοίξουν τα σχολεία θα ξεκινήσει άμεσα
η συζήτηση γι το χρονοδιάγραμμα ανοίγματος της
οικονομίας.
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• Η βαθμολογία των υπουργών βρίσκεται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή
του Κυριάκου Μητσοτάκη και αναμένονται οι αποφάσεις
Στην τελευταία διαδικτυακή
συνεδρίαση του Υπουργικού
Συμβουλίου, ο Κυριάκος
Μητσοτάκης αντί δώρων
στους υπουργούς τους είπε
να ελέγξουν τα ηλεκτρονικά ταχυδρομεία τους, καθώς τους είχε ήδη αποσταλεί ένας φάκελος για τις υποχρεώσεις τους το 2021.

χης να αλλάζεις του στρατηγούς.
Μάλιστα, οι υποστηρικτές τού «να
μην γίνουν αλλαγές» επιχειρηματολογούν πως τώρα που ξεκίνησε η
επιχείρηση εμβολιασμών τα πράγματα δεν είναι απλά. Και αυτό διότι όσο τρέχει η πιο σύνθετη και απαιτητική υγειονομική επιχείρηση που έχει κληθεί ποτέ να φέρει
εις πέρας το ελληνικό κράτος, δεν
γίνεται να υπάρχουν ανακατατάξεις στο Υπουργικό Συμβούλιο. Εξάλλου, λένε, στην επιχείρηση
των εμβολιασμών εμπλέκονται μια
σειρά από υπουργεία.

Του Μ.Κ.
ε βάση αυτές τις υποχρεώσεις, το επιτελικό κράτος
και συγκεκριμένα
ο Άκης Σκέρτσος θα ενημερώνει το γνωστό
Εxcel. Το «Ενοποιημένο Κυβερνητικό Σχέδιο» για το 2021 είναι
ένα πολυσέλιδο και αναλυτικό
κείμενο, που παρουσιάστηκε στο
Υπουργικό Συμβούλιο από το Επιτελικό κράτος. Ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης
και υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Άκης Σκέρτσος ενημέρωσαν αναλυτικά στο Υπουργικό
Συμβούλιο για το τι περιλαμβάνει
ο πολυσέλιδος φάκελος που τους
στάλθηκε ψηφιοποιημένος. Επί
της ουσίας, ήταν ο αντίστοιχος
«μπλε φάκελος του 2020».
Στο Μαξίμου όλοι οι συνεργάτες του πρωθυπουργού είναι κατηγορηματικοί, ότι εάν δεν υπήρχε
αυτός ο «μπλε φάκελος» δεν θα είχε
αντέξει η χώρα από την πανδημία,
η οποία έτσι κι αλλιώς δημιούργησε τεράστια προβλήματα σε κοινωνία και οικονομία. Κι εξηγούν πως
ακόμη και η αναπροσαρμογή που
χρειάστηκε στα νέα δεδομένα είχαν
σαν βάση τον αρχικό σχεδιασμό.
Κι όπως μας έλεγε στέλεχος του
Μαξίμου, «ο αρχικός προγραμματισμός με όλες τις απαιτούμενες αλλαγές
σε μεγάλο βαθμό εκπληρώθηκε».
Ο νέος «μπλε φάκελος του
2021» που δόθηκε στους υπουργούς έχει ως κωδικό το «επιστροφή
στην κανονικότητα». Και μέσα περιγράφονται οι στόχοι και ο οδικός
άξονας με τις προτεραιότητες για το
κάθε υπουργείο. Εκεί καταγράφεται
η εντολή του πρωθυπουργού για
συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, σε
συνδυασμό με την ανάταξη της οικονομίας που στηρίζεται εν πολλοίς
στα κονδύλια που θα εισρεύσουν από το Ταμείο Ανάκαμψης και τις άλλες πηγές χρηματοδότησης από την
Κομισιόν. Κι όπως εξηγήθηκε
στους υπουργούς από τους δύο εισηγητές (Γεραπετρίτης-Σκέρτσος), «η βασική στόχευση της κυ-

Μ

Μελετά τις επιδόσεις

Οι μπλε φάκελοι
θα κρίνουν τον
ανασχηματισμό
βερνητικής πολιτικής είναι να αλλάξει
ριζικά το μοντέλο της εθνικής οικονομίας, να γίνει πιο καινοτόμο, πιο εξωστρεφές και αναπτυξιακό, να περιοριστεί το παραγωγικό κενό στην ελληνική
οικονομία και να αυξηθεί το επίπεδο επενδύσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ, να
δημιουργηθούν πολλές και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας, να συνδεθεί η
προστασία της κοινωνίας με το άνοιγμα
της Ελλάδας στο μέλλον». Παράλληλα, ο προγραμματισμός κάθε υπουργείου συνοδεύεται από ένα αναλυτικό επιχειρησιακό σχέδιο στο
οποίο περιγράφονται οι στόχοι, οι
δράσεις και τα έργα, τα βασικά οικονομικά μεγέθη κάθε υπουργείου,
τα ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού καθώς και αναλυτικά χρονοδιαγράμματα για την υλοποίηση
των δεσμεύσεών του.

ρά το κυβερνητικό πρόγραμμα.
Οι πληροφορίες διίστανται.
Κάποιοι τον αναμένουν πολύ σύντομα, κάποιοι αργότερα, κάποιοι κάνουν λόγο για δομικό ανασχηματισμό, άλλοι μιλούν για
διορθωτικές αλλαγές. Ορισμένοι
προβλέπουν πως θα συνεχιστεί
το άνοιγμα προς την κεντροαριστερά, ενώ άλλοι υποστηρίζουν
πως ήρθε η ώρα να επιβραβεύσει ο πρωθυπουργός την Κοινοβουλευτική του Ομάδα.
Πάντως, όλα δείχνουν πως έχουμε εισέλθει στη λεωφόρο του
ανασχηματισμού. Και το λέμε αυτό, διότι ήδη την προηγούμενη
Κυριακή σε εφημερίδα που το
Μαξίμου επιλέγει να περνάει εκεί τα πρώτα μηνύματα για τις
προθέσεις του και να καταγράψει
τις πρώτες αντιδράσεις. Διότι ας

μη λησμονούμε ότι μπορεί αυτό
τον καιρό ο Κυριάκος Μητσοτάκης να κάνει one man show,
καθώς δεν υπάρχει αντιπολίτευση, εν τούτοις ήδη καταγράφεται
κάποια κόπωση των πολιτών από την παρατεταμένη καραντίνα,
αγωνία για το μέλλον και σε πολλές περιπτώσεις και θυμός για
κυβερνητικές αστοχίες.
Ένα άλλο θέμα συζήτησης στην
κοινοβουλευτική ομάδα είναι το
πότε θα προχωρήσει στον ανασχηματισμό ο πρωθυπουργός. Κάποιοι από τους συνεργάτες του ισχυρίζονται ότι πρέπει να γίνουν
εντός του Ιανουαρίου, διότι έτσι θα
στείλει ένα μήνυμα στην κοινωνία
για επανεκκίνηση της κυβέρνησης
στο κατώφλι της νέας εποχής. Όμως υπάρχει και ο αντίλογος, πως
δεν είναι δυνατόν την ώρα της μά-

Και ο ανασχηματισμός
Το ερωτηματικό βέβαια παραμένει. Εντάξει, οι υπουργοί έλαβαν
ψηφιοποιημένο τον «μπλε φάκελο 2021» με τις προτεραιότητες
του κάθε υπουργείου, αλλά το ερωτηματικό που μένει είναι κατά
πόσο θα παραμείνουν τα ίδια
πρόσωπα για να υλοποιήσουν τις
εντολές Μητσοτάκη, σε ό,τι αφο-
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Το μόνο βέβαιο είναι ότι η λίστα
Σκέρτσου με τις υποχρεώσεις των
υπουργών και την απόδοσή τους
έχει περάσει στον προσωπικό φορητό υπολογιστή του πρωθυπουργού. Εκεί στον σκληρό δίσκο εκτός
από την απόδοση των υπουργών
για το 2020, υπάρχει και η αντίστοιχη βαθμολόγηση για το εξάμηνο Ιούλιος-Δεκέμβριος 2019. Και
με βάση αυτά τα αρχεία ο πρωθυπουργός αξιολογεί πρόσωπα και
καταστάσεις. «Όσοι υποστηρίζουν
πως ο πρωθυπουργός σκέφτεται και
τις πιθανές κομματικές ισορροπίες, κάνουν λάθος», ισχυρίζεται στενός του
συνεργάτης. Μάλιστα, ο ίδιος –που
τυγχάνει και συνομιλητής του πρωθυπουργού– μας έλεγε πως «ο κ.
Μητσοτάκης έχει αποφασίσει τις παρεμβάσεις που χρειάζεται να γίνουν.
Το κυριότερο κριτήριό του για την επιλογή των προσώπων είναι ποιος μπορεί να κάνει τη δουλειά».
Σίγουρα σε αυτόν ανασχηματισμό θα υπάρξουν και αποχωρήσεις. Οι γνωρίζοντες όταν τους ρωτάς εάν αυτές θα είναι ηχηρές, απλά χαμογελούν αινιγματικά αρνούμενοι να πουν το οτιδήποτε. Όσο για το ποιοι θεωρούνται προς
αξιοποίηση, μάλλον καλό είναι να
ετοιμάζουν κοστούμι βουλευτές
που βρίσκονται, είτε κοντά στην ηλικία του πρωθυπουργού, είτε και
μικρότεροι και δεν είναι απαραίτητο να έχουν καταγράψει χιλιόμετρα είτε στο κομματικό γίγνεσθαι,
είτε στο κοινοβουλευτικό πεδίο.
Τουναντίον είναι γνωστή η προτίμηση του Κυριάκου Μητσοτάκη
στους ανθρώπους της αγοράς και
της καθημερινής παραγωγής. Οπότε αναλυτές κάνουν λόγο για αξιοποίηση «μητσοτακικών» νέων
βουλευτών και ίσως κάποιων άλλων που έχουν περάσει στο παρελθόν από άλλα «στρατόπεδα», όπως για παράδειγμα ο Θοδωρής
Ρουσσόπουλος (ήταν το Νο2 της
κυβέρνησης Καραμανλή μέχρι να
σκάσει το Βατοπέδι).
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• Ακόμη και τώρα που ο κόσμος έχει γυρίσει την πλάτη στον Αλέξη Τσίπρα, στο κόμμα της
αξιωματικής αντιπολίτευσης εξακολουθούν να πιστεύουν ότι θα ξανακαβαλήσουν το κύμα
του λαϊκισμού πουλώντας ψεύτικες πολιτικές ελπίδες
την τρίτη το μεσημέρι ένα από τα πιο
αναγνωρίσιμα στελέχη της ανανεωτικής αριστεράς στην ελλάδα, που
τώρα συμπορεύεται με το Κιναλ, ο
Θόδωρος μαργαρίτης προέβη σε
μία ανάρτηση που τα είπε όλα.
Του μιχάλη Κωτσάκου
γραψε, λοιπόν, ο κ. Μαργαρίτης αναφερόμενος στον Αλέξη
Τσίπρα: «Το ότι ο Αλέξης Τσίπρας
έκανε το εμβόλιο που πριν ενάμιση μήνα έλεγε ότι δεν έχει ακόμα
βρεθεί, το λες και κάτι σαν αυτοκριτική. Η παροιμία “μεγάλες μπουκιές να τρως...μεγάλα λόγια να μη λες” έχει την αξία της πάντα. Το μάθαμε ακόμα μία φορά με αφορμή τον Τσίπρα».
Τη συγκεκριμένη ανάρτηση του Θόδωρου Μαργαρίτη μπορεί ο οποιοσδήποτε
νοήμων άνθρωπος να την εκλάβει και ως
συμβουλή προς τους άφρονες της Κουμουνδούρου, η οποία σε κάθε ευκαιρία αναδεικνύουν το άγχος τους και την αγωνία
τους για τις χαμηλές πτήσεις του κόμματος
τους, αλλά και το ότι τα ψέματα που σκαρφίζονται δεν πιάνουν. Προφανώς όλοι εμείς καταλάβαμε τι εννοεί ο κ. Μαργαρίτης, όμως, για τους πρώην συντρόφους
του να μας επιτρέψετε να διατηρήσουμε
σοβαρές αμφιβολίες. Εξάλλου έχουν μάθει τόσο στη συνομωσιολογία και στο παραμύθι, οπότε τώρα που δεν πιάνει κανένα
από τα αφηγήματα τους είναι λογικό να
βρίσκονται στο πρόθυρα της κατάθλιψης.
Κι όμως παρά το γεγονός ότι όλα τους πάνε στραβά εξακολουθούν να ελπίζουν ότι το
2021 θα εξελιχθεί σε 2012. Δηλαδή ελπίζουν σε μία επιστροφή στο παρελθόν. Χρησιμοποιούν την ίδια επιχειρηματολογία και
την ίδια τακτική. Απλά τώρα οι συκοφάντες
τιμωρούνται. Τότε το 2012 ο Καμμένος έλεγε πως ο Παπανδρέου μάς οδήγησε στο
μνημόνιο, γιατί έπρεπε να οικονομήσει από
τα CDS ο αδερφός του Αντρίκος. Τότε ο ΣΥΡΙΖΑ αγκάλιασε τον Καμμένο για να εξελιχθεί σε κόμμα εξουσίας με τα στελέχη του να
αποκαλούν τον Γιώργο Παπανδρέου ως ο
νέος Τσολάκογλου και τους υπουργούς του
ως γερμανοτσολιάδες. Τα δε μικρομεσαία
στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ γιαούρτωναν και ασκούσαν μπούλινγκ σε υπουργούς.

Έ

συριζα:
ευτυχισμένο
το… 2012
Τώρα που δεν υπάρχει Παπαγγελόπουλος στο υπουργείο Δικαιοσύνης η μία
ποινή διαδέχεται την άλλη για τον πρώην
συνεταίρο του Αλέξη Τσίπρα, τον Πάνο
Καμμένο, αλλά ουδείς από τον ΣΥΡΙΖΑ έχει τον ανδρισμό να ψελλίσει ένα ταπεινό
συγνώμη που πίστεψε ένα συκοφάντη και
κατηγόρησε έναν πολιτικό αντίπαλο. Ακόμη
και να το σκέφτονταν κάποιος σώφρων ήρθε ο Παύλος Γερουλάνος για να τους αποτελειώσει. Ο πρώην υπουργός των κυβερνήσεων Γ. Παπανδρέου μεταξύ άλλων δήλωσε με νόημα: «Σηματοδότησε την έναρξη
μιας εποχής που η συκοφάντηση μέσω θεωριών
συνωμοσίας έγινε καθημερινή, παραληρηματική και καθολική συνήθεια. Πάνω στον φόβο και
τις αγωνίες ενός ολόκληρου λαού, οι “Καμμένοι” έχτισαν τον δρόμο για την εξουσία χωρίς



να ξέρουν τι θα την κάνουν όταν την πάρουν».
Και φυσικά ο Παύλος Γερουλάνος με την
έκφραση οι «Καμμένοι» εννοεί τον ΣΥΡΙΖΑ.

Ό,τι φανεί του Λωλοστεφανή
Και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ δεν χάνουν
την ευκαιρία να δικαιώνουν την λαϊκή ρήση
«ότι φανεί του Λωλοστεφανή». Τρανό παράδειγμα τα όσα έγραψε στο twitter ο βουλευτής του Βορείου Τομέα Κώστας Ζαχαριάδης σχετικά με το Brexit: «Ολοκληρώνεται και
τυπικά σε λίγες μέρες το Brexit. Ένα τραγικό, ιστορικό λάθος της λαϊκίστικης βρετανικής δεξιάς. Το πληρώνουν και θα το πληρώνουν οι πολίτες και από τις δύο πλευρές της Μάγχης. Μόνο ενωμένοι μπορούμε να αλλάξουμε την πορεία της ΕΕ, όχι μόνοι ή έξω από αυτή».
Πρώτον, μεταξύ αυτών που έλεγαν «να

Διαμαρτyρονται στην ΚουμουνΔοyρου
oτι ο aΚαρΔοσ μητσοτaΚησ αναγΚaζει
τουσ χαμηλοσυνταξιοyχουσ να πληρωνουν
τα φaρμαΚα τουσ, ενω οι iΔιοι eΚοψαν
το εΚασ απo τουσ χαμηλοσυνταξιοyχουσ
με το νoμο ΚατροyγΚαλου

φύγουμε από την Ευρώπη» ήταν και ο φίλος
του ΣΥΡΙΖΑ, ηγέτης των σοσιαλιστών Τζέρεμι Κόρμπιν, ο οποίος κατάφερε να ηττηθεί σε διαφορετικές εκλογικές διαδικασίες
από όλους τους ηγέτες των συντηρητικών.
Ακόμη και μία κούκλα να έβαζαν ως ηγέτη
του συντηρητικού κόμματος, οι σοσιαλιστές
με αρχηγό τον Κόρμπιν θα έχαναν. Δεύτερον, ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε ότι μπορούσε για να
βγάλει την Ελλάδα από την ευρωζώνη, με το
ηλίθιο δημοψήφισμα, το οποίο υποστήριζε
τότε ο σημερινός… ευρωπαϊστής Ζαχαριάδης. Οπότε πολύ λογικά του απάντησαν διάφοροι χρήστες: «Ρε φίλε τι πίνετε εκεί, πόση
κωλοτούμπα ακόμη. Τα νταούλια και οι ζουρνάδες τι γίνονται; Τα κρεμάσατε στις αποθήκες;»
Κι όμως απτόητοι συνεχίζουν προκαλώντας το γέλιο. Εξάλλου λόγω καραντίνας έχουν κλείσει τα θέατρα και αυτές τις ημέρες
ευτυχώς που υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ και τα στελέχη του για να ευθυμήσουμε. Όλοι στην
Κουμουνδούρου κάνουν λόγο ότι θέλουν να
ξυπνήσουν από τον εφιάλτη που τους έχει καθηλωμένους. Διότι όλοι κατανοούν, ότι ένα
κόμμα που θέλει να λέγεται δύναμη εξουσίας,
πολύ εύκολα-όταν είναι καθηλωμένο δημοσκοπικά- στη συνέχεια οδηγείται πιο χαμηλά. Εξάλλου μία οπαδός τους, η λαϊκή αοιδός Άντζυ Σαμίου έχει κάνει επιτυχία το ρεφρέν «πιο χαμηλά, πιο χαμηλά» από το 1992,
όταν τραγούδησε το «πιο αδύνατο σημείο».
Βέβαια για να έρθει η ανάκαμψη θα
πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να ανακαλύψει το δικό
του αδύνατο σημείο και να βρει την κατάλληλη θεραπεία. Θεωρητικά αυτό θα γίνει
εάν σπάσει το αντιΣΥΡΙΖΑ μέτωπο, το οποίο καλά κρατεί. Και πώς να σπάσει όταν
έκαναν σημαία τους ότι φταίει η κυβέρνηση για τα λίγα εμβόλια. Και οι πολίτες γνωρίζουν από την πρώτη καραντίνα, ότι η παραγγελία έγινε κεντρικά από την Κομισιόν
και φυσικά η διανομή γίνεται εκ νέου κεντρικά από τις Βρυξέλλες. Και οι συμφωνίες έχουν υπογραφεί πολύ πριν ετοιμαστούν και αδειοδοτηθούν τα εμβόλια. Άσε
που οι εκλεκτοί φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ από τον
καλλιτεχνικό χώρο μας έχουν πρήξει με
τις… επιστημονικές τους διαπιστώσεις.
Μιλάμε για θολωμένα μυαλά, αρχηγού,
στελεχών, συγγενών και φίλων.
Κι όμως-προς γενική κατάπληξη-εξακολουθούν ακόμη κι επιμένουν για «ένα ακόμη φιάσκο της κυβέρνησης». Και ισχυρίζονται ότι «οι 300.000 δόσεις αντιστοιχούν σε
150.000 ανθρώπους (δεν φθάνουν ούτε καν
για τους υγειονομικούς και τις ευάλωτες ομάδες
αυτά), επιβεβαιώνεται μία ακόμη κυβερνητική
αποτυχία. Όπως τονίζαμε από την πρώτη στιγμή, η διαδικασία του εμβολιασμού θα πάρει
πολλούς μήνες μέχρι να επιτευχθεί ανοσία
στην κοινότητα». Πώς να εμπιστευθείς αυτούς τους ανθρώπους, όταν διαμαρτύρονται ότι ο άκαρδος Μητσοτάκης αναγκάζει
τους χαμηλοσυνταξιούχους να πληρώνουν
τα φάρμακα τους, ενώ οι ίδιοι έκοψαν το
ΕΚΑΣ από τους χαμηλοσυνταξιούχους με
το νόμο Κατρούγκαλου;
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Το εξώδικο της Ξένης
Δημητρίου και
η απάντηση της «Α»
ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ
1 Της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Δ.ΜΠΟΥΡΑΣ και ΣΙΑ
Ε.Ε α) ως ιδιοκτήτριας της εβδομαδιαίας πανελλαδικής κυκλοφορίας
εφημερίδας με τον τίτλο «Η ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καβάλας 76 και Άργους 148, νόμιμα εκπροσωπούμενης απόν εκδότη Βίκτωρα Μητρόπουλο, β) ως ιδιοκτήτριας του ιστότοπου με την ηλεκτρονική διεύθυνση www.iapopsi.gr.
2 Βίκτωρα Μητρόπουλου, κατοίκου Αθηνών, οδός Καβάλας 76 και
Άργους 148, με την ιδιότητα του εκδότη της ανωτέρω εφημερίδας.
ΚΑΤΑ
Ξένης Δημητρίου του Θεοδώρου, κατοίκου Βύρωνα Αττικής,
οδός Αδαμ. Κοραή 44-48.

Σ

τις 21-12-2020 λάβαμε την από
18-12-2020 εξώδικη διαμαρτυρία - δήλωσή σας με βάση την οποία ζητούσατε την πλήρη ανασκευή του δημοσιεύματος που υπήρχε στο υπ’ αριθμ. 969/12-12-2-2020
φύλλο της εφημερίδος μας «Η ΑΠΟΨΗ
ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ».

Ισχυρίζεστε, χρησιμοποιώντας, περισσότερο της μία φοράς, τους χαρακτηρισμούς, όπως «κατάπτυστο δημοσίευμα» και
ότι σας «συκοφαντεί βάναυσα, αποδίδοντας
δήθεν πραγματικά περιστατικά τα οποία ουδόλως έλαβαν χώρα» για τους εξής λόγους:
ισ
π
εμ
τυ
α)- Ότι την από 15-12-2018
τική αναφορά του αντεισαγγελέα του Αρεί-

ου Πάγου Ι. Αγγελή όχι μόνο δεν την αποκρύψατε, όπως υπονοείτε ότι ισχυριζόμαστε, αλλά εσείς την προσκομίσατε για πρώτη φορά στις αρμόδιες αρχές από τον Δεκέμβριο 2019 έως και τον Μάιο 2020.
β) Ότι «κατά παρέκκλιση των νόμων και
της λογικής (αιτίας και αιτιατού) τελείως αυθαίρετα αφήνετε να εννοηθεί από τους αναγνώστες σας ότι εγώ έδωσα στους δημοσιογράφους και στον Δημήτριο Παπαγγελόπουλο, τότε αναπληρωτή Υπουργό ΥΔΔΑΔ το ως
άνω ανεπίσημο σημείωμα του Ι. Αγγελή...».
γ) «Πώς θα αιτιολογήσει το ψεύδος της ενώπιον της Προανακριτικής Επιτροπής ότι δεν
γνώριζε τα καταγγελλόμενα από τον επόπτη της
έρευνας για τη Novartis».

Η απάντηση της εφημερίδας μας ως
προς την τελική αιτίασή σας, όπως αποτυπώνεται στη σελ. 7 του εξωδίκου
σας, ότι δηλαδή «ο ισχυρισμός που διαλαμβάνεται στις ανωτέρω περικοπές του δημοσιεύματος περί δήθεν αποκρύψεως εκ μέρους
μου του από 15-12-2018 εμπιστευτικού εγγράφου που μου ενεχείρισε ο Ιωάννης Αγγελής
τότε επόπτης και συντονιστής της Εισαγγελίας
εγκλημάτων Διαφθοράς, όπως ανωτέρω εξέθεσα είναι παντελώς αόριστος, αβάσιμος, αναληθής, υποβολιμαίος και όψιμα μεθοδευμένος, προκειμένου να με στοχοποιήσει άνευ λόγου και αιτίας και μάλιστα όταν το συγκεκριμένο έγγραφο ήταν ανεπίσημο, ανυπόγραφο
και σε καμία περίπτωση δεν περιβάλλεται τον
τύπο της εμπιστευτικότητας, όπως ομοίως ψευδώς το προσδιορίζετε στο δημοσίευμα σας»
είναι η εξής:
α) Η εμπιστευτική αναφορά του Ι. Αγγελή συνετάγη και δόθηκε σε εσάς στις 1512-2018. Με δική σας πρωτοβουλία κατετέθη στις αρμόδιες αρχές και συγκεκριμένα στις 15-12-2019 στο Συμβούλιο της
Επικρατείας, στις 19-2-2020 στον Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ε. Ζαχαρή και
στις 5-5-2020 στην Προανακριτική Επιτροπή της Βουλής. Επ’ αυτού δεν έχουμε
κανένα λόγο να αμφισβητήσουμε την αλήθεια των ισχυρισμών σας. Παρατηρούμε
όμως ότι «η δημοσιοποίηση» του εγγράφου αυτού έγινε ένα (1) ολόκληρο
έτος μετά τη σύνταξή του και έξι (6) μήνες μετά τη συνταξιοδότησή σας και
την αποχώρησή σας από τη θέση της
Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου. Το κρίσιμο θέμα που ανέδειξε η εφημερίδας μας
δεν είναι ποιος είχε την πρωτοβουλία να
το θέσει σε γνώση των αρμοδίων αρχών,
που ασκούσαν προανακριτικό έργο, αλλά
τι πράξατε εσείς στο διάστημα από 15-

12-2018 έως 30-6-2019, όταν ήσαστε
εν ενεργεία Εισαγγελέας του Αρείου
Πάγου...!!!
Σας υπενθυμίζουμε και πάλι ότι ο Ι. Αγγελής σάς έθετε ζητήματα όχι μόνο νομιμότητας της λειτουργίας της Εισαγγελίας
Διαφθοράς, αλλά και παρανομιών εκ μέρους κυρίως της Ελ. Τουλουπάκη. Οι αναφορές ήσαν συγκεκριμένα οι εξής:

Αναφορές του Γ. Αγγελή στο
από 15/12/2019 εμπιστευτικό
υπόμνημά του
1] «Ουδείς γνωρίζει πόσες υποθέσεις βρίσκονται στα χέρια τους και από πότε» (εισαγγελείς Διαφθοράς), αφού παρά την γραπτή παραγγελία μου προς την διευθύνουσα την Εισαγγελία Διαφθοράς αυτή αρνήθηκε (παρά τις
προφορικές υπενθυμίσεις μου) να μου αποστείλει πίνακα εκκρεμοτήτων με την αιτιολογία ότι “αυτό απαιτεί χρόνο και δεν προφταίνει”. Το τελευταίο όμως δεν την εμποδίζει να απουσιάζει συχνά-πυκνά στο εξωτερικό για λόγους μάλιστα που εγώ δεν έχω ενημερωθεί λεπτομερώς (κατά τα λεχθέντα από αυτή ενημερώνει Εσάς)!!!
(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)
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2] Βέβαιον είναι ότι αριθμός πολύ σημαντικών εγγράφων για σημαντική υπόθεση “δεν
έχει περάσει από πρωτόκολλο” , γεγονός που
σας έχω ενημερώσει προφορικώς.!!!
3] Όπως με πληροφόρησαν οι Εισαγγελείς
που χειρίζονται την υπόθεση έχουν σχηματίσει έντεκα δικογραφίες, ήτοι μία για κάθε ύποπτο πολιτικό και μία για τους εμπλεκόμενους
γιατρούς. Όταν όμως ζήτησα να μου προσκομίσουν τις δικογραφίες παραδέχθηκαν ότι οι
δικογραφίες αυτές έχουν σχηματισθεί μόνο
στα χαρτιά. Τους έδωσα προθεσμία να τις
σχηματίσουν και in rem πλην όμως σε μεταγενέστερο έλεγχο ουδέν μου προσκόμισαν.
4] Οι καταθέσεις των μαρτύρων έχουν διαρρεύσει στον Τύπο, με αποτέλεσμα οι γνωρίζοντες να τους γνωρίζουν. Μειονέκτημα των καταθέσεων αυτών αποτελεί το γεγονός ότι οι
μάρτυρες δεν εξετάζονται σε μια ενιαία κατάθεση ή έστω σε αριθμό καταθέσεων που να
συμβαδίζει με την ανακριτική λογική (διακοπή
λόγω κόπωσης, ώρας κ.λπ.) ... Το γεγονός αυτό
μπορεί να μειώσει την αξιοπιστία των μαρτύρων αλλά και την ανακριτική ικανότητα των
προανακριτικών υπαλλήλων που λαμβάνουν τις
καταθέσεις ... ο τρόπος κατάθεσης των μαρτύρων δεν είναι σαφής και ορισμένος κατά τρόπο
που από μόνος του μπορεί να θεμελιώσει την άσκηση κάποιας ποινικής δίωξης ... Αγνοώ εάν
υπάρχουν άλλες ενδείξεις εναντίον των πολιτικών προσώπων, πλην αυτού που αναφέρουν οι
προστατευόμενοι μάρτυρες στις καταθέσεις
τους. Βέβαιον πάντως είναι ότι τα αναφερόμενα
στις καταθέσεις των προστατευομένων μαρτύρων δεν επαρκούν για άσκηση ποινικής δίωξης κατά οποιουδήποτε πολιτικού προσώπου,
κατά την κρίση μου, όπως αυτή διαμορφώνεται
μέχρι τώρα, κατ’ άρθρο 177 ΚΠΔ.
5] Ήδη από Ιανουάριο 2017 έχει υποβληθεί επίσημο έγγραφο Δικαστικής Συνδρομής
από Ελλάδα προς ΗΠΑ, εν όψει της παράλληλης έρευνας. Ένα μήνα αργότερα υποβάλλεται
αντίστοιχο αίτημα από τις Δικαστικές αρχές
των ΗΠΑ προς την Ελλάδα. Αντί όμως να απαντηθούν επισήμως τα εν λόγω MLA (για να αποτελέσουν επίσημα αποδεικτικά στοιχεία)

προτιμήθηκε (από ποιον άραγε;) η ανεπίσημη
επικοινωνία με τις ΗΠΑ κατά παρέκκλιση της
Δικαστικής Συνεργασίας... Λεπτομέρειες για
τη συνάντηση αυτή Σας έχω αναφέρει προφορικώς, Ομοίως σας έχω γνωστοποιήσει τη νομική άποψη, που συνίσταται ότι θεωρώ τις συναντήσεις αυτές ως παράνομες ή τουλάχιστον
παράτυπες … Ζήτησα από τους Αμερικάνους
συναδέλφους να σταματήσουν τις συναντήσεις
αυτές (στους διαδρόμους ξενοδοχείων) και να
μας απαντήσουν στα επίσημα ερωτήματα που
τους έχουμε θέσει με το αίτημα Δικαστικής
Συνδρομής ... Επιφυλάχθηκαν να μας απαντήσουν αφού ενημερώσουν τον υπεύθυνο
της έρευνας...
6] Έχουν γίνει τρεις προγενέστερες συναντήσεις με αιτιολογία από ελληνικής πλευράς
“απόρρητοι υπηρεσιακοί λόγοι”. Επίσης δεν
γνωρίζω ποιοι είχαν την πρωτοβουλία για τις εκάστοτε συναντήσεις. Οι κκ. Εισαγγελείς Διαφθοράς ουδέν στοιχείο μού έχουν αναφέρει,
λέγοντάς μου ότι έχουν ενημερώσει την κα Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. γ) Ομοίως ουδέν
στοιχείο μου δόθηκε σχετικό με τις εικονοδια-

σκέψεις που έγιναν στις ΗΠΑ (αριθμός ανταλλαγής στοιχείων).
7] Βέβαιον πάντως είναι ότι: α) ως προς τα
στοιχεία που έδωσαν οι αρχές των ΗΠΑ προς
το τμήμα διαφθοράς αυτά συνίστανται σε ανεπίσημες πληροφορίες που προέρχονται από
ελληνικό τμήμα του FBI πρεσβεία των ΗΠΑ
στην Ελλάδα ... ε) συναντήσεις για “απόρρητους υπηρεσιακούς λόγους” έγιναν στη Βιέννη
τον Φεβρουάριο και τον Απρίλιο του 2018 και
ενώ ήδη οι ΗΠΑ είχαν σταματήσει να παρέχουν οποιαδήποτε πληροφορία ... ε) η τελευταία συνάντηση στην οποία και παραβρέθηκα (μετά από έγκρισή σας) προκρίθηκε από
την Εισαγγελία προκειμένου να ενημερώσουν
τις ΗΠΑ ότι η υπόθεση είναι ώριμη και θα ασκηθεί ποινική δίωξη περί το τέλος του μηνός
Δεκεμβρίου 2018. Φυσικά και απέτρεψα τους

εισαγγελείς να γνωστοποιήσουν κάτι τέτοιο
στις ΗΠΑ τη στιγμή μάλιστα που το αγνοούσε
η Εισαγγελέας Αρείου Πάγου και εγώ, ως επόπτης του έργου τους.
8] Σημαντικό πρόβλημα επίσης θα υπάρχει σε περίπτωση που επέλθει “ποινικός συμβιβασμός” μεταξύ της ερευνούμενης εταιρείας
και των ΗΠΑ (έχει γίνει σε άλλες ποινικές με
την ίδια εταιρεία”. Κάτι τέτοιο θα είναι “καταστροφικό” για την ελληνική ποινική έρευνα,
αφού αμέσως θα αποδυναμώσει όλα τα υπάρχοντα στην ελληνική δικογραφία στοιχεία, που
έχουν ληφθεί (έστω και υπό μορφή πληροφοριών) από τις ΗΠΑ. Διευκρινίζεται ότι ουδέν πρωτότυπο αποδεικτικό στοιχείο (π.χ. αντίγραφο κατάθεσης μάρτυρος) έχει λάβει η
Ελλάδα από τις ΗΠΑ. Η κα Εισαγγελέας ΑΠ
δέον να διερευνήσει τι “δώσαμε και τι πήρα-
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ρέμβαση του αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνης, και εσείς αντί να τον συνδράμετε στο έργο του ουδέν πράξατε, δεν σημαίνει ότι ήσασταν γνώστης της συμπεριφοράς και της πρακτικής του Δ. Παπαγγελόπουλου, πολύ ενωρίτερα από την 7-12019, όπως είχατε αφήσει να εννοηθεί
στην κατάθεσή σας στην Προανακριτική Επιτροπή της Βουλής.
Ένα επιπλέον ερώτημα που θέλουμε να
σας θέσουμε είναι το εξής: Ανταποκρίνεται
στο καθήκον αληθείας η ένορκη κατάθεσή
σας ενώπιον του Ε. Ζαχαρή, στις 21-62019, στον οποίο δηλώσατε ότι αγνοούσατε τη δεύτερη έγγραφη αναφορά της 21-22019 του Γ. Αγγελή, τη στιγμή που ο τότε
Αντεισαγγελέας Γ. Πεπόνης, όταν σας κοινοποίησε την πορισματική του αναφορά,
την οποία εσείς θέσατε στο αρχείο, ρητά ανέφερε ότι σας συγκοινοποιεί την προαναφερόμενη έγγραφη καταγγελία. Δηλαδή,
δηλώσατε ενόρκως ότι δεν γνωρίζατε το περιεχόμενο δικογραφίας, το οποίο όμως αρχειοθετήσατε με την υπογραφή σας!!!

με”». (Σημείωση: Δηλαδή, ούτε προφήτης
να ήταν ο άνθρωπος, ένα χρόνο πριν!!!.
Απέναντι σε όλες αυτές τις καταγγελλούμενες παρανομίες, εσείς όχι μόνο δεν πράξατε κάτι, αλλά αντίθετα ουσιαστικά αποκρύψατε το έγγραφο αυτό από το Ανώτατο
Δικαστικό Συμβούλιο, που συνεδρίασε με
την ex-officio συμμετοχή σας, τον Απρίλιο
2019 και αποφάσισε την ανανέωση της
θητείας της Ελ. Τουλουπάκη. Προφανώς
κρίνατε ότι η Ελ. Τουλουπάκη ασκούσε αποτελεσματικά τα καθήκοντά της και οπωσδήποτε νόμιμα. Το πόρισμα όμως της
Προανακριτικής Επιτροπής της Βουλής και
του Ε. Ζαχαρή και η άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος της συγκεκριμένης εισαγγελέως αποδεικνύουν τα αντίθετα.
β) Θεωρείτε ότι το δημοσίευμα της εφημερίδας “ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ” της 4-1-2019 ήταν ένα τυχαίο γεγονός και δεν στόχευε στη
διαπόμπευση του Ι. Αγγελή; Γιατί τι άλλο
μπορεί να σημαίνει το συγκεκριμένο δημοσίευμα; Το να κατηγορείται ουσιαστικά
ένας ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός, ότι καλύπτει ύποπτους πολιτικούς, αρνούμενος να παραλάβει ηλεκτρονικό στικάκι,
που «δήθεν αποδεικνύει» τη διάπραξη εγκλημάτων από αυτούς είναι απλό γεγονός; Αντ’ αυτού στην πολυσέλιδη αναφορά τής 7-1-2019 του προαναφερόμενου αντεισαγγελέα εσείς απομονώσατε ένα μόνο σημείο και ζητήσατε από τον τότε αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου Γ. Πεπόνη να διερευνήσει αν τη
διαρροή αυτής της ψευδούς καταγγελίας την έκανε η Ελ. Τουλουπάκη!!!
Παραγνωρίζετε, αν και εμείς πιστεύουμε
ότι το προσπερνάτε τεχνηέντως, τα όσα επισυνέβησαν στο χρονικό διάστημα από 51-2018 έως 4-1-2019, δηλαδή ενημέρωση του Υπουργού Δικαιοσύνης, τόσο ατομι-

κά από τον Ι. Αγγελή, όσο και από κοινού
με εσάς, με θέμα την καταλληλότητα ή μη
της Ελ. Τουλουπάκη και το ενδεχόμενο αντικατάστασης αυτής, προφορικές συζητήσεις και ενημερώσεις μεταξύ σας για το ίδιο
θέμα, συναντήσεις με την Ελ. Τουλουπάκη,
από κοινού με τον Γ. Αγγελή και επιπλήξεις
σε αυτή για τον χειρισμό της στο ζήτημα των
παράνομων αποφυλακίσεων (υπόθεση
Φλώρου) και, τέλος, την κρίσιμη προαναφερόμενη εμπιστευτική αναφορά του. Με
δεδομένα όλα αυτά, δεν θεωρείται λογικό
ότι η στοχοποίηση του Γ. Αγγελή από την εφημερίδα «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» (που όπως αποδείχτηκε εκ των υστέρων ήταν σε αγαστή
συνεργασία με τον Δ. Παπαγγελόπουλο) δεν
ήταν τυχαία αλλά ήταν αποτέλεσμα πληροφόρησης; Με αυτό το δεδομένο δεν είναι
λογικά ενδεχόμενο να τεθεί το σχετικό ερώτημα και προς εσάς, αφού εσείς ήσαστε
στον περιορισμένο αριθμό προσώπων που
γνώριζαν την υπόθεση; Μια απλή άρνηση
εκ μέρους σας θα αρκούσε.
γ) Το γεγονός ότι στην κατάθεσή σας
στην Προανακριτική Επιτροπή της Βουλής
προσπαθήσατε να απαξιώσετε την αξιοπιστία του Γ. Αγγελή είναι κοινή παραδοχή
(σχετικά άρθρα έχουν γραφτεί σε όλο τον
έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο). Σε κάθε όμως περίπτωση, αυτή η αναφορά είναι απολύτως αξιολογική κρίση. Όταν όμως κα-

τηγορούσατε τον Γ. Αγγελή ότι σαν επόπτης της Εισαγγελίας Διαφθοράς είχε εμμονή με την υπόθεση Novartis και αδιαφορούσε για την υπόθεση του παραδικαστικού κυκλώματος και την υπόθεση των
παράνομων αποφυλακίσεων, θέλουμε να
ρωτήσουμε αν αυτή η κατάθεσή σας στην
προανακριτική επιτροπή της Βουλής είναι
σε πλήρη αντιστοιχία με αυτή που έχετε
δώσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας ή
διαφέρει σημαντικά; Όταν έχετε δώσει δύο
διαφορετικές καταθέσεις ενώπιον διαφορετικών αρχών για το ίδιο θέμα, θεωρείτε
ότι και στις δύο περιπτώσεις πράττετε σωστά; Επίσης, όταν ουσιαστικά καταθέσατε
ότι για πρώτη φορά σάς κατονόμασε ο Γ.
Αγγελής στις 7-1-2019 τον επονομαζόμενο Ρασπούτιν , ως τον σκηνοθέτη-σκευωρό, αυτό ήταν ακριβές ή απείχε από την αλήθεια με δεδομένο ότι από τον Οκτώβριο
2018 υπήρχε ενυπόγραφη καταγγελία συνταξιούχου δικηγόρου εις βάρος του Δ.
Παπαγγελόπουλου και τη διερεύνηση της
καταγγελίας αυτής την αναθέσατε στην Ελ.
Τουλουπάκη!!! Το γεγονός επίσης ότι ο επόπτης της Εισαγγελίας Διαφθοράς σάς
κατήγγειλε από τον Οκτώβριο 2018 ότι
δεν μπορούσε να ασκήσει εποπτεία σε εισαγγελέα Πρωτοδικών, που είχε αποσπασθεί στο γραφείο του Δ. Παπαγγελόπουλου
και ήταν υπεύθυνη για την αρχειοθέτηση
καταγγελιών σε θέματα διαφθοράς, με πα-

Ολοκληρώνοντας την απάντησή μας θα
θέλαμε να τονίσουμε μία παρατήρηση και
να θέσουμε ένα ερώτημα προς εσάς. Η παρατήρηση αφορά το γεγονός ότι σε όλο το
κείμενο της εξώδικης διαμαρτυρίας σας,
πουθενά δεν αναφέρετε ποιο γεγονός αναγράψαμε και το οποίο όχι μόνο είναι αναληθές αλλά είναι ψευδές, στοιχείο που είναι αναγκαίο για να θεμελιώσει το αδίκημα
της συκοφαντικής δυσφήμησης, και το ερώτημα είναι αν απευθύνατε και την ίδια ή
παρόμοια εξώδικη δήλωση-διαμαρτυρία
και προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου
Ε. Ζαχαρή, ο οποίος στο πόρισμά του, πέραν των άλλων, διέταξε και τη διενέργεια
προκαταρκτικής εξέτασης, προκειμένου να
διερευνηθούν τα καταγγελλόμενα από τον
Γ. Αγγελή και να αναζητηθούν οι τυχόν υπαίτιοι των καταγγελλομένων πράξεων ή
παραλείψεων. Αυτό που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί είναι ότι ένα από τα καταγγελλόμενα πρόσωπα –καλώς ή κακώς, δεν είμαστε εμείς αρμόδιοι να το κρίνουμε– είστε
και εσείς. Η εφημερίδα μας δεν έπραξε τίποτα περισσότερο από το να δημοσιεύσει
επίσημα έγγραφα, όπως κάνει επίμονα εδώ
και τρία χρόνια, προκειμένου να λάμψει η
αλήθεια σε αυτήν τη δυσώδη υπόθεση, που
δηλητηρίασε την πολιτική ζωή της χώρας.
Το να απευθύνει ερωτήματα, που προκύπτουν από την ερμηνεία εγγράφων, αποτελεί κριτική, η οποία πρέπει να είναι ανεκτή
από τα δημόσια πρόσωπα, και σε καμία περίπτωση δεν στοιχειοθετεί την έννοια της
δυσφήμησης. Σε όσες δε περιπτώσεις εξέφρασε κρίσεις, θέλουμε να σας βεβαιώσουμε ότι πάντοτε δικαιωθήκαμε.
Με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου
δικαιώματος αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα σε
αυτήν την οποία απευθύνεται προς γνώση
της και για τις νόμιμες συνέπειες, αφού την
αντιγράψει ολόκληρη στην έκθεση επιδόσεως που θα συντάξει.
Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2020
Ο εξωδίκως δηλών
Βίκτωρας Δ. Μητρόπουλος

Αποσύρεται
το αξιόπιστο G3

ΓΡΑΦΕΙ Ο

Κίτσος
ο κοριός

Λαβράκια…

«Ξεχάστε για φέτος.
Μου απαγόρευσε την προσέλευση
ο Χαρδαλιάς»

Μετανάστης ο Πάκης
λόγω Κατερίνας
Τόσο καιρό ο Προκόπης Παυλόπουλος με διαφόρους τρόπους προσπαθούσε να βρίσκεται στην επικαιρότητα, έχοντας την αρωγή των κοινών φίλων του με τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο από τον χώρο του Τύπου, που
τον αποθέωναν. Ταυτόχρονα «έθαβαν» την Κατερίνα Σακελλαροπούλου.
Και ξαφνικά η Πρόεδρος της Δημοκρατίας έκανε την μαγική κίνηση που
άφησε άλαλους, τόσο τον ίδιο τον πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, όσο
και τους πιστούς του φίλους. Εκεί που κέρδισε το παιχνίδι και την εκτίμηση
των απλών ανθρώπων ήταν όταν επισκέφθηκε την κοινωνική κουζίνα «Άλλος Άνθρωπος», όπου συνομίλησε με τους εθελοντές και τον Κωνσταντίνο
Πολυχρονόπουλο (είχε την ιδέα και την ξεκίνησε). Εκεί η κ. Σακελλαροπούλου δεν σκέφθηκε τους τύπους και τα πρωτόκολλα. Μετείχε κανονικά
στη διαδικασία διανομής του συσσιτίου και άφησε σύξυλο τον Πάκη και
τους πιστούς του. Έδειξε ότι είναι γήινη. Για τον πρώην έχουμε αμφιβολίες.
Ειδικά τώρα μάλλον τον βλέπουμε να μετανάστη σε άλλο πλανήτη.

Ήδη τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσαν μηνύσεις
που τα ενέπλεξε ένα πρώην στέλεχος της
Folli Follie σε
email που απέστειλε στον
Τζώρτζη Κουτσολιούτσο. Όμως ένα
πουλάκι μου είπε ότι η έρευνα που έχει κάνει στην
εταιρεία PWC ψαρεύει λαβράκια. Και τότε δεν θα
αρκούν μηνύσεις. Θα πρέπει κάποιοι να δώσουν σαφέστατες απαντήσεις, διότι οι… απορίες θα είναι
πολλές.

Ένα γνωστό όπλο που έχει… μεγαλώσει τις τελευταίες γενιές των
στρατευμένων, το τυφέκιο G3, ετοιμάζεται να αποσυρθεί. Το ίδιο
και το πιστόλι Μ1911 που το είχαν
οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ., αλλά και ορισμένες στρατιωτικές μονάδες. Το
κ αξιόπιστο G3 κατασκευάζεται (για
την Ελλάδα) από το 1977 και
από τις αρχές της
δεκαετίας του
΄80 εξόπλισε τις
Ένοπλες Δυνάμεις
με ένα ικανό τυφέκιο εφόδου, με διαμέτρημα 7,62 χιλιοστά. Ήδη το G3 πέρασε την πρώτη νιότη, έκλεισε τα 40
χρόνια ζωής και οι Ένοπλες Δυνάμεις
επιχειρούν τώρα να περάσουν στην επόμενη «πίστα» φορητού οπλισμού.
Πάντως υπάρχει ένας ικανός αριθμός
τυφεκίων αυτού του τύπου που παραμένει σε εξαιρετική κατάσταση, τα οποία μάλλον δεν θα αποσυρθούν. Αλλά
και εάν αποσυρθούν ίσως πουληθούν
σε κάποια χώρα του τρίτου κόσμου,

Δωρεά της ΤτΕ
Σε μια σημαντική δωρεά
στους κρατούμενους στο
Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα προχώρησε η Τράπεζα της Ελλάδος, σε συνεργασία με την
Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής. Συγκεκριμένα, η
ΤτΕ δώρισε 10 Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές γραφείου καθώς και βιβλία, ιστορικά, λογοτεχνικά, πολιτικά
και διοίκησης.
Η δωρεά έγινε
παρουσία της
Γενικής Γραμματέως Αντεγκληματικής Πολιτικής,
Σοφίας Νικολάου, του υποδιοικητή της Τράπεζας
της Ελλάδος, Θεόδωρου
Πελαγίδη και του Συμβούλου Νομισματικής Πολιτικής ΤτΕ, Δημητρίου Σιδέρη. Σημειώνεται ότι στο
ΕΚΚΝ Αυλώνα κρατούνται 288 κρατούμενοι εκ
των οποίων οι 278 είναι
μέχρι 25 ετών.

Κατέθεσαν επερώτηση
και δεν πήρε
κανένας χαμπάρι
Στο Κίνημα Αλλαγής αλληλοσυγχαίρονται επειδή ήταν οι
πρώτοι που είχαν αναδείξει την υπόθεση της Folli Follie.
Όντως το ΚΙΝΑΛ το 2018 είχε φέρει την υπόθεση στην
Βουλή, αλλά ουδείς το θυμάται. Ή πιο σωστά πέρασε έτσι
και εάν δεν μας το υπενθύμιζε ένα σχόλιο του γραφείου
Τύπου του ΚΙΝΑΛ ούτε που θα το είχαμε πάρει χαμπάρι.
Μάλιστα ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Βασίλη Κεγκέρογλου ήταν αυτός που στις 4 Ιουνίου του
2018 μαζί με τον Γιάννη Κουτσούκο και τον Οδυσσέα
Κωνσταντινόπουλο, ζητούσαν εξηγήσεις από την ηγεσία
των υπουργείων Δικαιοσύνης και Οικονομικών για την
καθυστερημένη αντίδραση στην σκανδαλώδη χρηματιστηριακή κατάρρευση της μετοχής της εταιρείας. Σχεδόν
20 ημέρες μετά, στις 28 Ιουνίου, οι Δραγασάκης, Κοντονής και Τσακαλώτος απάντησαν πώς είναι αναρμόδιοι
για το συγκεκριμένο ζήτημα. Προφανώς στην Χαριλάου
Τρικούπη μήπως πρέπει να σκεφθούν ότι ήρθε η ώρα να
ασκήσουν την αυτοκριτική τους; Διότι ότι κι εάν λένε δεν
καταφέρνουν να το επικοινωνήσουν. Τόσο απλά.

Γκαρίντσα…
Του Νίκου
Συνοδινού
ελέ ή Μαραντόνα, Μέσι ή Ρονάλντο Μπεκενμπάουερ ή
Κρόιφ Η πρωτοκαθεδρία για
τον μεγαλύτερο ποδοσφαιριστή του κόσμου, όλων των εποχών, έχει προκαλέσει πολλές
συζητήσεις και αντιπαραθέσεις.
Δεν είναι όμως λίγοι οι θιασώτες του ποδοσφαίρου, που θεωρούν ότι ένας Βραζιλιάνος θα
μείνει στην ιστορία ως ο κορυφαίος των κορυφαίων. Αυτός
που οι επελάσεις του ήταν μνημειώδεις και οι ντρίμπλες του
μνημονεύονται και θα μνημονεύονται για πάντα. Ο Γκαρίντσα.
Η κλασική του κίνηση, να συγκλίνει προς τα μέσα και στη συνέχεια να αλλάζει πορεία προς τα
δεξιά, ήταν κάτι που γνώριζαν όλοι οι αντίπαλοί του, όμως κανείς
δεν μπορούσε να τον ακολουθήσει ή να τον σταματήσει.
Το 1958 αποτέλεσε μέλος της
αρχής του θρύλου της Βραζιλίας.
Όμως το 1962 υπήρξε ο μεγάλος
πρωταγωνιστής, αυτός που μετά
τον τραυματισμό του Πελέ, πήρε
στους ώμους του την σελεσάο και
της χάρισε την απόλυτη καταξίωση διατηρώντας τη στον θρόνο
της. Πέθανε φτωχός, μεθυσμένος
και μόνος. Όσο έζησε όμως, όπως
είπε ο συμπαίκτης του Τζάλμα
Σάντος, «Είχε τον χαρακτήρα ενός
μικρού παιδιού. Δεν ήταν απλά ένας
παίκτης ποδοσφαίρου. Ήταν η ποδοσφαιρική απάντηση στον Τσάρλι
Τσάπλιν»!
Απρόβλεπτος, μαγικός, άπιαστος, εκρηκτικός είναι ορισμένα από τα επίθετα που συνόδευσαν τον
Μανουέλ Φραντσίσκο Ντος
Σάντος, ή αλλιώς «Γκαρίντσα».
«Ο Γκαρίντσα ήταν παίκτης φαινόμενο. Χωρίς αυτόν δίπλα μου δεν
θα είχα κερδίσει ποτέ τρία Παγκόσμια Κύπελλα», είχε δηλώσει ο Πελέ. Συμπεριλήφθηκε στην καλύτερη 11άδα του 20ού αιώνα, όπως
αυτή δημιουργήθηκε από δημοσιογράφους και συγγραφείς. Ψηφίστηκε ο 7ος καλύτερος παίκτης
του αιώνα από τη FIFΑ και συμπεριελήφθηκε στην καλύτερη 11άδα
των Μουντιάλ όλων των εποχών.
Ο «Μανέ» ζούσε για να παίζει
μπάλα και να ντριμπλάρει τους αντιπάλους. Μόνο δύο άνθρωποι
στην ιστορία κατάφεραν να κατακτήσουν ένα Παγκόσμιο Κύπελλο
μόνοι τους. Ο Μαραντόνα το
1986 και ο Γκαρίντσα το 1962.
Διέθετε εκπληκτική τεχνική κατάρ-
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Ελευθερώστε
το περιστέρι
Όταν η αποστολή των
παγκόσμιων
πρωταθλητών το 1962
επέστρεψε στην
πατρίδα, τους
υποδέχτηκε ο
κυβερνήτης του Ρίο.
Ανάμεσα στα
αντικείμενα που είχαν
χρησιμοποιηθεί για τον
απαραίτητο στολισμό,
υπήρχε και ένα κλουβί
με ένα περιστέρι.
Στον λόγο του, ο
κυβερνήτης
ανακοίνωσε στους
παίκτες ότι ο καθένας
τους θα έπαιρνε ως
δώρο ένα σπίτι με
κήπο δίπλα στη
θάλασσα. Ο Μανέ
ζήτησε τον λόγο και
είπε μπροστά στους
εμβρόντητους
επίσημους:
«Σενιόρ, δεν με
ενδιαφέρει να
αποκτήσω σπίτι στη
θάλασσα. Η δική μου
επιθυμία είναι άλλη.
Να ανοίξετε το κλουβί
και να ελευθερώσετε
το περιστέρι!»

ο «Τσάρλι Τσάπλιν»
του ποδοσφαίρου
Ο μεγαλύτερος ντριμπλέρ στην ιστορία του ποδοσφαίρου είχε
το ένα του πόδι 6 εκατοστά πιο κοντό απ’ το άλλο. Πήρε μόνος
του ένα Μουντιάλ ταπεινώνοντας τον Γιασίν, αλλά κάπνιζε από
τα 10, έπινε και στοιχημάτιζε όσο κανείς άλλος και πέθανε στα
49 του φτωχός και μόνος. Το επιφώνημα «ole» μεταφέρθηκε
για χάρη του στα γήπεδα. Κτηνοβασία με κατσίκα η πρώτη του
εμπειρία, είχε 14 παιδιά και αμέτρητα τροχαία…

τιση, κοφτή ντρίμπλα, φαντασία,
φινέτσα και ταχύτητα στο παιχνίδι
του. Η προσωπική του ζωή ήταν άστατη και προβληματική. Ζωή σαν
παραμύθι ή εφιάλτης;
Ο Μανουέλ Φρανσίσκο ντος
Σάντος, όπως ήταν το πραγματικό
του όνομα, γεννήθηκε στις 28 Οκτωβρίου 1933 στην Πάου Γκράντε, που είχαν ιδρύσει οι Βρετανοί,
μια πόλη 70 χιλιόμετρα μακριά από το Ρίο. Ο πατέρας του ήταν αλκοολικός, όπως και η μητέρα του.
Ο Μανουέλ γεννήθηκε με δυσπλασία στη σπονδυλική του στήλη, που είχε σχήμα κεφαλαίου «S».

Εξαιτίας αυτού, το ένα του πόδι ήταν 6 εκατοστά πιο κοντό από το
άλλο, ενώ και τα δύο του πόδια είχαν κλίση προς τα μέσα. Στην παιδική του ηλικία, «κόλλησε» πολυομελίτιδα, με αποτέλεσμα η αδύνατη φιγούρα του να γίνει ακόμη πιο
ασθενική.
Από τα 14 του δούλευε στο εργοστάσιο κλωστοϋφαντουργίας
της περιοχής. Ήταν ήδη μανιώδης
καπνιστής –άρχισε το κάπνισμα
στα 10– και επιρρεπής στο αλκοόλ. Στη μικρή πόλη που έμενε, είχε
ελάχιστες πιθανότητες να «ρίξει»
μια κοπέλα με την εμφάνισή του.

Το γεγονός ότι η κτηνοβασία με
κατσίκα ήταν η πρώτη του σεξουαλική εμπειρία στα 12 χρόνια του
συνθέτει την απερίγραπτη εικόνα
της ζωής του. Το ποδόσφαιρο τον
άφηνε αδιάφορο. Αρχικά έπαιζε
μαζί με τους άλλους πιτσιρικάδες
στις αλάνες, και αυτό τον ευχαριστούσε τόσο όσο το ψάρεμα και
οι άλλες ασχολίες που έκανε όταν
είχε ελεύθερο χρόνο. Δεν μπορούσε να κατανοήσει τα δάκρυα
των συμπατριωτών του, όταν η
Βραζιλία έχασε το Παγκόσμιο Κύπελλο από την Ουρουγουάη το
1950 μέσα στο «Μαρακανά». Όταν κατάλαβε όμως ότι η μπάλα
μπορούσε να του λύσει τα οικονομικά προβλήματα, αποφάσισε
να κυνηγήσει μια καριέρα ποδοσφαιριστή....
Αρχικά, οι πιθανότητες να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο ήταν
ελάχιστες. Χρειάστηκε να κάνει
πολλές εγχειρίσεις για να μπορέσει να περπατήσει. Με το πέρασμα
των χρόνων αδιαφόρησε για τις υποδείξεις των γιατρών και αποφάσισε να γίνει επαγγελματίας ποδοσφαιριστής.
Έτσι πήρε σβάρνα τις ομάδες
του Ρίο για να δοκιμάσει την τύχη
του. Η Βάσκο τον απέρριψε επειδή δεν είχε παπούτσια!
Από τη Φλουμινένσε έφυγε
πριν ολοκληρωθεί η δοκιμή για να
προλάβει το τελευταίο τρένο για
το χωριό του. Και είχε φτάσει τα
19, όταν τον δοκίμασαν οι άνθρωποι της Μποταφόγκο, οι οποίοι και
αποφάσισαν να τον κρατήσουν.
Δεν το μετάνιωσαν ποτέ.
Όταν ο Γκαρίντσα άφησε την
«Fogão» δώδεκα χρόνια αργότερα,
είχε συμπληρώσει 609 επίσημες
συμμετοχές, πετυχαίνοντας 252
γκολ.
(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)
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Ένα τσούρμο
«προβληματικοί»
στην κορυφή
του κόσμου!
Η ομάδα της Βραζιλίας
το 1958 απαρτιζόταν
από λευκούς, μαύρους
και μιγάδες. Οι μαύροι
παίκτες ήταν τόσο περήφανοι για το χρώμα
τους, που ο Ντίντι παραλίγο να αποκλειστεί
γιατί η γυναίκα του ήταν λευκή!
Πέρα από τις φυλετικές
διαφορές της εποχής,
ενδιαφέρον είχε ο ιατρικός έλεγχος των 33
παικτών της αποστολής. Στο βιβλίο του
«The Beautiful Game»,
ο συγγραφέας του,
Κρις Τέιλορ, αναφέρει
ότι ο οδοντογιατρός
της ομάδας βρήκε
470(!) χαλασμένα δόντια και χρειάστηκε να
κάνει 32 εξαγωγές!
Ακόμη, διαγνώστηκαν
αναιμία, παράσιτα,
σκουλήκια, σύφιλη, και
χρόνιες δυσλειτουργίες
του πεπτικού. Στο δε
ψυχολογικό τεστ στο οποίο υποβλήθηκε η ομάδα, ο Γκαρίντσα πάτωσε με 38/123!
Ο ψυχολόγος συνέστησε επίσης να αποκλειστεί και ο νεαρός Πελέ
από την αποστολή, γιατί σε τόσο νεαρή ηλικία
«…δεν θα μπορούσε να
συμπεριφερθεί με τον
απαιτούμενο τσαμπουκά!».
Η ιστορία όμως είχε άλλη γνώμη!

Αρκετά χρόνια πριν υπογράψει
στην Μποταφόγκο, η αδερφή του,
Ρόζα, είχε φροντίσει να του δώσει
το παρατσούκλι με το οποίο θα γινόταν γνωστός όχι μόνο στην πατρίδα του, αλλά στα πέρατα της
γης. Ο τρυποφράκτης (γκαρίντσα
στα βραζιλιάνικα), ένα μικρό πουλί
της ζούγκλας, το οποίο ήταν μεν
πολύ γρήγορο, αλλά και ιδιαίτερα
αδέξιο, με αποτέλεσμα να πιάνεται πολύ εύκολα, της θύμιζε τον αδερφό της, «επειδή ήταν απίστευτα εκρηκτικός με την μπάλα, αλλά
και τελείως ατσούμπαλος με το
πρόβλημα των ποδιών του και άσχημος σαν το πουλί».
Ο Μανέ, όπως και όλοι οι έφηβοι της γενιάς του, κουβαλούσε
μέσα του το «βάρος» του «Μαρακανάσο», της ήττας δηλαδή της
σελεσάο στον τελικό του Μουντιάλ του 1950 από την Ουρουγουάη. Ο ίδιος είχε προτιμήσει να
πάει για ψάρεμα, αντί να ακούσει
το ματς από το ραδιόφωνο με
τους υπόλοιπους συγχωριανούς
του. Όταν υπέγραψε το πρώτο επαγγελματικό του συμβόλαιο, ήταν ήδη παντρεμένος με τη Ναΐρ
Μάρκες και είχε προλάβει να αποκτήσει δυο κόρες!
Χάρις στην επιμονή του μετέτρεψε το μειονέκτημα του σε χάρισμα και έγινε παίκτης παγκόσμιας κλάσης. Εξελίχθηκε στον με-

γαλύτερο ντριμπλέρ στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και ήταν ανίκητος στο ένας με έναν. Οι απρόβλεπτοι ελιγμοί του οφείλονταν σε
αυτή τη σωματική ατέλεια. Γρήγορα, άρχισε να ξεδιπλώνει τις τεχνικές του αρετές με την εκπληκτική
ντρίμπλα που διέθετε. Οι κινήσεις
του με τα πόδια μπέρδευαν τους
αντιπάλους. Τους περνούσε με κάθε πιθανό και απίθανο τρόπο. Οι
Βραζιλιάνοι λάτρεψαν το στυλ του
που μπορούσε να ξεγελάσει ακόμα
και τους καλύτερους αμυντικούς
του κόσμου.
Πραγματοποίησε το ντεμπούτο
του στη Εθνική Βραζιλίας στις 18
Σεπτεμβρίου 1955 απέναντι στην
Χιλή. Συμπλήρωσε 50 συμμετοχές
στη «σελεσάο» έχοντας 12 γκολ
στο ενεργητικό του.
Ο Μανέ μετά τη συμμετοχή του
στο Κόπα Αμέρικα το 1957 στο
Περού, έδειχνε έτοιμος για το
πρώτο του Παγκόσμιο Κύπελλο.
Ένα μήνα πριν από την έναρξη
του τουρνουά, ο Γκαρίντσα πέτυχε ένα από τα πλέον φημισμένα
του γκολ, σε φιλικό απέναντι στη
Φιορεντίνα. Εκεί πέρασε τέσσερις
αντίπαλους με διαδοχικές ντρίμπλες, άφησε πίσω του και τον
τερματοφύλακα και ενώ βρέθηκε
μόνος του μπροστά στην κενή εστία, δεν σκόραρε. Περίμενε να επιστρέψει ένας από τους αμυντι-

κούς, τον ντριμπλάρισε ξανά και
μετά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα!
Το προπονητικό τιμ όμως της
Βραζιλίας θεώρησε αυτή του την
κίνηση ανάρμοστη και ανεύθυνη,
με αποτέλεσμα να τον αφήσει εκτός στα δύο πρώτα ματς του
Μουντιάλ, εκεί όπου η σελεσάο
κέρδισε 3-0 την Αυστρία και έφερε
0-0 με την Αγγλία.
Οι Βραζιλιάνοι είχαν κουβαλήσει μαζί τους στη Σουηδία, ψυχολόγους, γυμναστές, γιατρούς, φυσικοθεραπευτές, μια κανονική
στρατιά από συνοδούς. Και όλοι
θεωρούσαν ότι ο Γκαρίντσα ήταν
ανέτοιμος, κυρίως ψυχολογικά,
για να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερες συνθήκες μιας τέτοιας διοργάνωσης.
Χρειάστηκε να επέμβουν οι συμπαίκτες του για να πείσουν τον εκλέκτορα, Βισέντε Φέολα, να τον
χρησιμοποιήσει στο τρίτο, κρίσιμο
ματς με αντίπαλο την παντοδύναμη τότε Σοβιετική Ένωση. Ο Φέολα τους έτρεμε, αλλά ο Γκαρίντσα και ο Πελέ που σε εκείνον
τον αγώνα έκαναν αμφότεροι το
ντεμπούτο τους σε Μουντιάλ, τους
εξαφάνισαν.
Το απόγευμα της 15ης Ιουνίου
του 1958, η Βραζιλία έκανε σέντρα έχοντας στην ενδεκάδα της
για πρώτη φορά τον 25χρονο τότε

Γκαρίντσα και τον 17χρονο ανερχόμενο αστέρα Πελέ.
Και η ιστορία του βραζιλιάνικου
ποδοσφαίρου, αλλά και του ποδοσφαίρου γενικότερα, απέκτησε ένα νέο ορόσημο. Τα επόμενα 180
δευτερόλεπτα χαρακτηρίστηκαν
από τον ευυπόληπτο Γάλλο δημοσιογράφο Γκαμπριέλ Ονό ως «τα
τρία καλύτερα λεπτά στην ιστορία
του ποδοσφαίρου!».
Στη διάρκεια αυτών των τριών
λεπτών, οι Βραζιλιάνοι πρόλαβαν
και είχαν δύο δοκάρια, ένα με τον
Γκαρίντσα κι ένα με τον Πελέ, ενώ σκόραραν και μια φορά, με τον
Βαβά ύστερα από ασίστ του Πελέ. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά,
στο ίδιο διάστημα ο Γκαρίντσα
προσπέρασε τον προσωπικό του
αντίπαλο Μπόρις Κουτνετζόφ
τέσσερις φορές, ξεσηκώνοντας
τους Σουηδούς στην κερκίδα που
δεν ήξεραν αν έπρεπε να αποθεώσουν τον Βραζιλιάνο ή να γελάσουν με τους δύσμοιρους Ρώσους.
Ένας από τους μεγαλύτερους
Βραζιλιάνους συγγραφείς, ο Νέλσον Ροντρίγκεζ περιέγραψε τις
στιγμές εκείνες με προτάσεις που
τα λένε όλα: «Πιστέψτε με φίλοι
μου: ο αγώνας Βραζιλία-Ρωσία κρίθηκε μετά από μόλις τρία λεπτά. Και
σημειώστε ότι η Βραζιλία ήθελε απλά μια ισοπαλία. Αλλά ο Γκαρίντσα
δεν πιστεύει στην ισοπαλία. Εκτόξευσε τον εαυτό του στον αντίπαλο
σαν σφαίρα που φεύγει από όπλο.
Ντρίπλαρε έναν, ντρίπλαρε κι άλλον,
ντρίπλαρε ακόμα και το μούσι του
Ρασπούτιν.
»Φίλοι μου, η αποσύνθεση της
Ρωσικής άμυνας ξεκίνησε ακριβώς
τη στιγμή που ο Γκαρίντσα ακούμπησε για πρώτη φορά την μπάλα.
Φαντάζομαι την τεράστια έκπληξη
των Ρώσων μπροστά σ’ αυτό το αγόρι με τα κυκλικά πόδια που πήγε
για να ανατρέψει όλες τις αντιλήψεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Πώς να μαρκάρεις αυτόν που
δεν μαρκάρεται; Πως να νιώσεις το
ανεπαίσθητο; Σε μια στιγμή αγανάκτησης ο αντίπαλός του κοίταξε τον
Γκαρίντσα, κοίταξε τα στραβά πόδια
του Γκαρίντσα και κατέληξε: “Δεν υπάρχει!”».
Το τέλος του αγώνα βρήκε τους
Βραζιλιάνους νικητές μόνο με 20, παρ’ ότι καταγράφηκαν περισσότερες από 30 φάσεις στην εστία
του Γιασίν, ο οποίος κατάφερε και
κράτησε το σκορ σε λογικά επίπεδα.
Μετά το παιχνίδι ρώτησαν τον
Γκαρίντσα κάτι για τον προσωπικό του αντίπαλο. Δεν είχε ιδέα ποιος ήταν, όπως γενικότερα δεν είχε
ιδέα για πολλά πράγματα.
Όταν η Βραζιλία νίκησε στον τελικό εκείνης της διοργάνωσης τη
Σουηδία, κατακτώντας το πρώτο
της τρόπαιο, ο Γκαρίντσα απορούσε προς τι όλος ο χαμός, πιστεύοντας ότι το σύστημα διεξαγωγής ήταν σαν το Βραζιλιάνικο
πρωτάθλημα και ότι έπρεπε να α-
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ντιμετωπίσουν όλες τις ομάδες και
δεύτερη φορά. Παρ’ όλα αυτά τα…
μικρο-θεματάκια του, όσοι πρόλαβαν να τον θαυμάσουν να παίζει,
συμφωνούν στο ότι δεν έχει υπάρξει άλλος ποδοσφαιριστής που να
προκαλεί τόση ανόθευτη χαρά
στους ανθρώπους, ανεξαρτήτως
ομάδας και εθνικότητας.
Ο κάθε Βραζιλιάνος ποδοσφαιρόφιλος μπορούσε να δει
στον Γκαρίντσα κάτι λίγο από
πολλά διαφορετικά χαρακτηριστικά που ο ίδιος πάντα θα ήθελε να
έχει: έναν ήρωα, ένα πασίγνωστο
αστέρι της μπάλας, έναν μέθυσο
εύθυμο τύπο, έναν άνθρωπο με ελαττώματα που όλοι –μπορεί να–
είχαν, ενώ όμως ταυτόχρονα τους
έκανε χαρούμενους με έναν λατρεμένο τρόπο, παίζοντας ποδόσφαιρο. Εξαιτίας του τραυματισμού του Πελέ, στο ξεκίνημα της
διοργάνωσης, το βάρος έπεσε σε
αυτόν. Ανταποκρίθηκε με επιτυχία
και οδήγησε τη Βραζιλία στην κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Με τέσσερα γκολ αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης και ψηφίστηκε ο καλύτερος
παίκτης.
«Από ποιον πλανήτη κατάγεται ο
Γκαρίντσα;» αναρωτιόνταν η εφημερίδα της Χιλής «El Mercurio» μετά τον αποκλεισμό της διοργανώτριας χώρας από τη Βραζιλία στα
ημιτελικά, χάρις στα δύο γκολ του
Γκαρίντσα. Η φήμη του εξαπλώθηκε τόσο στη χώρα του όσο και
στο εξωτερικό και αναγνωρίστηκε
ως ισάξιος του Πελέ! Ποτέ η Βραζιλία δεν ηττήθηκε με τον Γκαρίντσα και τον Πελέ στην 11αδα!
Η τελευταία του παράσταση σε
Μουντιάλ δόθηκε το 1966 στα γήπεδα της Αγγλίας. Οι καλές εμφανίσεις του μετριάστηκαν από τον
πρόωρο αποκλεισμό της Βραζιλίας
στον πρώτο γύρο. Σκόραρε ένα
γκολ. Στην καριέρα του σε 12 αγώνες Μουντιάλ έβαλε πέντε
γκολ! Σε συλλογικό επίπεδο αγωνίστηκε 12 χρόνια στην Μποταφόγκο. Κέρδισε τρία πρωταθλήματα
Καριόκα στο Ρίο (1957, 1961,
1962) και δύο πρωταθλήματα
Ρίο/Σάο Πάουλο (1962, 1964).
Συνέχισε την καριέρα του στην Κορίνθιας κατακτώντας ένα ακόμα
πρωτάθλημα Ρίο/Σάο Πάουλο. Έπαιξε στην Ατλέτικο Τζούνιορ της
Κολομβίας, τη Φλαμένγκο για ένα
χρόνο. Ολοκλήρωσε τη σπουδαία
καριέρα του το 1973 στην άσημη
Ολαρία. Σε όλες τις ομάδες, πλην
της Μποταφόγκο, είχε ελάχιστες
συμμετοχές.
Τον Μάιο του 1959 πήγε με την
Μποταφόγκο για μια τουρνέ στη
Σουηδία και ένα βράδυ το έσκασε
από το ξενοδοχείο, πήγε σε ένα
μπαρ, μέθυσε και στη συνέχεια άφησε έγκυο την γκαρσόνα που τον
σέρβιρε! Επιστρέφοντας στη Βραζιλία, χτύπησε τον πατέρα του, Αμάρο, οδηγώντας μεθυσμένος, και

όταν τον σταμάτησαν μετά από
καταδίωξη οι αστυνομικοί, τον περιέγραψαν ως «μεθυσμένο, σχεδόν
κατατονικό και χωρίς να έχει την
παραμικρή ιδέα για το τι είχε συμβεί». Τον Αύγουστο της ίδιας χρονιάς, η σύζυγός του, Ναΐρ, γέννησε την πέμπτη τους κόρη και η ερωμένη του, Ιράσι, ανακοίνωσε ότι ήταν έγκυος στο παιδί του. Η
χρονιά ολοκληρώθηκε με τον θάνατο του πατέρα του από καρκίνο
του ήπατος, αποτέλεσμα του χρόνιου αλκοολισμού του. Όμως αυτό δεν έγινε μάθημα στον Μανέ.
Αντίθετα, συνέχισε να πίνει το αγαπημένο του aguardiente (πολύ
δυνατό μπράντι), χωρίς φυσικά να
«περιφρονεί» τα υπόλοιπα ποτά.

Ο Γκαρίντσα είχε 14
παιδιά από 8 γυναίκες....
Όπως διηγείται ο πρώην αντίπαλός
του στη Βάσκο ντα Γκάμα, Ανανίας, «ο Μανέ κάπνιζε σαν φουγάρο, στοιχημάτιζε σαν τρελός και έπινε σαν σφουγγάρι. Όμως μέσα στο
γήπεδο σε έκανε ό,τι ήθελε. Θυμάμαι ότι όποτε ήταν να παίξουμε με
την Μποταφόγκο, ο προπονητής μού
έδινε οδηγίες για το πώς να τον σταματήσω. Αλλά ήταν αδύνατο. Εκεί
που τον είχες μπροστά σου, ξαφνικά τον έχανες, χωρίς υπερβολή. Και
όταν τον έβρισκες, ήταν πλέον αργά,
έβλεπες την πλάτη του να απομακρύνεται. Σου έλεγε, θα σε περάσω
από εδώ, και σε πέρναγε από εκεί
που σου είχε πει. Και δεν καταλάβαινες το πώς. Ήταν ένας τεράστιος
παίκτης, ένα φαινόμενο, ειλικρινά για
μένα βρίσκεται πάνω από τον Πελέ,
τον Μαραντόνα, τον Ντι Στέφανο,
τον Πούσκας, τον Σίβορι. Γεννήθηκε
για να παίζει. Δεν θα ξαναβγεί τέτοιος παίκτης. Όταν πέθανε, νομίζω ότι
πέθανε και το βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο. Τελείωσαν τα δεξιά εξτρέμ
και τα αριστερά. Πάει, αυτό ήταν».
Ήταν ο μεγαλύτερος ερασιτέχνης που έπαιξε ποτέ επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Ήταν αγράμματος, ψυχολογικά ασταθής, άρρωστα μέθυσος, δεν μπορούσε να
διαβάσει τα συμβόλαια που υπέγραφε, δεν είχε την ικανότητα να
διαχειριστεί τα λεφτά που έβγαζε,
τις περισσότερες φορές δεν γνώριζε ποια ομάδα αντιμετώπιζε, δεν
τον απασχολούσαν καν βασικές
λεπτομέρειες του ποδοσφαίρου.
Η παιδική του αφέλεια ήταν τέτοια, που πολλοί υποστηρίζουν μέ-

χρι σήμερα πως ήταν ένα κουσούρι
που του είχε αφήσει η παιδική πολιομυελίτιδα. Έτσι ή αλλιώς πάντως, ο Γκαρίντσα δεν έδειχνε να
ενοχλείται από τέτοια περιστατικά,
τα αντιμετώπιζε σαν κάτι τελείως
φυσιολογικό. Διηγούνται πως σε ένα ρεπό της Βραζιλίας σε εκείνο το
Μουντιάλ του ’58, ο Φέολα είχε
δώσει άδεια στους παίκτες να κάνουν τη βόλτα τους εκτός ξενοδοχείου.
Ο Γκαρίντσα είχε μπει σε ένα
κατάστημα και είχε αγοράσει ένα
υπερμοντέρνο ραδιόφωνο, πληρώνοντας 100 δολάρια, ποσό τεράστιο για την εποχή. Όταν επέστρεψε ενθουσιασμένος, τον πλησίασε ο Μάριο Αμέρικο, μασέρ
της ομάδας, και του είπε ότι τον είχαν πιάσει κορόιδο: «Τι θα το κάνεις αυτό, Μανέ, όταν γυρίσουμε
στη Βραζιλία; Αφού παίζει μόνο στα
σουηδικά!»
Ο Γκαρίντσα εκνευρίστηκε όταν «συνειδητοποίησε» την γκάφα
του, και θύμωσε ακόμα περισσότερο όταν ο μασέρ συνέδεσε το
ραδιόφωνο, του οποίου οι σταθμοί εξέπεμπαν πράγματι μόνο στα
σουηδικά! «Μη στεναχωριέσαι,
Μανέ, θα σ’ το αγοράσω εγώ για 40
δολάρια και έτσι θα περιορίσεις τη
χασούρα». Όπως και έγινε! Ο Γκαρίντσα είχε ψυχή μικρού παιδιού,
ήταν γεμάτος καλοσύνη και αθωότητα, ένας απλός άνθρωπος που
ένιωθε άσχημα κάθε φορά που κάποιος τον επαινούσε.
Στην προσωπική του ζωή αποδείχτηκε αυτοκαταστροφικός. O
«Άγγελος με τα λυγισμένα πόδια»
δεν κατάφερε να βάλει «φρένο»
στις καταχρήσεις. Ήταν αλκοολικός
και συχνά μπλέκονταν σε καβγάδες. Ανάγνωση και γραφή δεν ήξερε. Τα λεφτά του τα μοίραζε στις
γειτονιές και στις ερωμένες του. Η
υγεία του είχε κλονιστεί και τα σημάδια κόπωσης ήταν εμφανή προς
το τέλος της καριέρας του. Βυθίστηκε σε μια κατάσταση μελαγχολίας από την οποία δεν ανέκαμψε
ποτέ. Υποφέροντας από κίρρωση
του ήπατος ο βιρτουόζος Βραζιλιάνος απεβίωσε στις 20 Ιανουαρίου 1983 σε ηλικία 49 ετών.
Στο Μαρακανά, τα αποδυτήρια
της γηπεδούχου ομάδας είναι γνωστά ως «Γκαρίντσα». Στην πρωτεύουσα Μπραζίλια, το Εθνικό στάδιο
της Μπραζίλια πήρε το όνομά του
από τον ίδιο. Πιστώνεται ως ο
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πρώτος που, λόγω των ενεργειών
στον αγωνιστικό χώρο, τα επιφωνήματα «Olé» των ταυρομαχιών
χρησιμοποιήθηκαν σε αγώνες ποδοσφαίρου!
Η προτομή του βρίσκεται στο
στάδιο Μαρακανά και το όνομά
του έχει δοθεί στο Εθνικό στάδιο
«Mane Garrincha» της Μπραζίλια.
Ο Ουρουγουανός συγγραφέας και
δημοσιογράφος Εντουάρντο
Γκαλεάνο είχε πει για τον Γκαρίντσα: «Στην ιστορία του ποδοσφαίρου κανείς δεν έκανε περισσότερο
κόσμο ευτυχισμένο». Δυο σκηνές
και ένα τραγούδι μιλούν για το τέλος της σύντομης ζωής του Μανέ
Γκαρίντσα καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη πρόζα. Στην πρώτη,
από την παρέλαση του Καρναβαλιού του Ρίο το 1980. Ο Γκαρίντσα με την χρυσοκίτρινη στολή
της Εθνικής Βραζιλίας, πάνω σε ένα άρμα, φαίνεται να μην καταλαβαίνει πού βρίσκεται και τι κάνει.
Την ίδια στιγμή ο Πελέ, κοστουμαρισμένος στα λευκά, παρακολουθεί από την εξέδρα των VIP. Η
δεύτερη, από την κηδεία του. Ο
Γκαρίντσα πεθαίνει στα 49 του,
από κίρρωση του ήπατος, μετά από πολυήμερη κατάδυση στο αλκοόλ, την τελευταία μετά από επανειλημμένες προσπάθειες αποτοξίνωσης. Χιλιάδες κόσμος, κρεμασμένος στις γέφυρες και τα μπαλκόνια, τον συνοδεύει στη διαδρομή, από το Μαρακανά έως το Πάου Γκράντε, τη γειτονιά που μεγάλωσε κι από την οποία δεν έφυγε
ουσιαστικά ποτέ.
Στην ταφόπλακά του είναι χαραγμένη η επιγραφή «Εδώ αναπαύεται εν ειρήνη αυτός που ήταν η χαρά
των ανθρώπων – ο Μανέ Γκαρίντσα».
Σ’ έναν τοίχο εκεί κοντά κάποιος έχει
γράψει με σπρέι: «Σ’ ευχαριστούμε
Γκαρίντσα που έζησες».

Ο έρωτας
με την Έλσα
Σοάρες
Ο Μανέ παντρεύτηκε
δύο φορές, αλλά είχε και
πολλές εξωσυζυγικές
σχέσεις. Στη διάρκεια
της ζωής του αναγνώρισε επίσημα 14 παιδιά: τις
οχτώ κόρες του από τον
πρώτο του γάμο με τη
Ναΐρ, τον Γκαριντσίνια
(με την Έλσα Σοάρες),
δυο με την Ιράσι, ένα με
τη Βαντερλέια, έναν γιο
από τη Σουηδία, τον
Ουλφ Λίνμπεργκ, και τη
Ροσάνχελα μετά από εξέταση DNA. Ο μεγάλος έρωτας της ζωής του υπήρξε η δεύτερη σύζυγός
του, Έλσα Σοάρες, μια
τραγουδίστρια-μύθος
της σάμπας που είχε συνεργαστεί και με τον
Λούις Άρμστρονγκ.
Τη γνώρισε λίγο πριν το
Μουντιάλ του 1962. Οι
δυο τους ερωτεύονται
κεραυνοβόλα. Ο Γκαρίντσα χωρίζει τη γυναίκα
του και μητέρα των οκτώ
παιδιών του και προκαλεί τη λαϊκή κατακραυγή
– κύριος στόχος η αντροχωρίστρα Έλσα.
Το 1973 είναι μια χρονιά
σημαδιακή: τον Δεκέμβριο, 130.000 θεατές θα
γεμίσουν το Μαρακανά
για να τον δουν να αποχαιρετά το ποδόσφαιρο,
σε ένα ματς ανάμεσα σε
μια ομάδα ξένων –όχι
και τόσο– επιλέκτων και
την Εθνική Βραζιλίας.
Την ίδια χρονιά, ένα
βράδυ οδηγεί μεθυσμένος και προκαλεί τον θάνατο της μητέρας της Έλσας. Είναι βίαιος, ακούγεται πως τη χτυπά. Ο
Πελέ θα θυμηθεί ακόμη
μια ιστορία από τα αποδυτήρια της Εθνικής
Βραζιλίας, τον Γκαρίντσα να φτάνει με ένα
ρεβόλβερ στην προπόνηση, μετά από έναν καβγά
με την Έλσα. Μένουν παντρεμένοι μέχρι το 1982,
αλλά εκείνη φεύγει από
το σπίτι πολύ νωρίτερα,
λίγο μετά τη γέννηση
του γιου τους το 1977.
Ο μικρός Γκαριντσίνια έχασε τη ζωή του σε ηλικία 9 χρονών. Το αυτοκινητικό δυστύχημα συνέβη στον δρόμο για τον
τάφο του πατέρα του.
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Του Χαρίλαου
Τουμπιώτη
Άγιος Βασίλης
δεν θα έρθει εφέτος στο ποδόσφαιρο. Να
μην τον περιμένουνε ούτε
στην ΕΠΟ, ούτε στη Super
League1, ούτε στις ΠΑΕ. Σάμπως τόσα χρόνια που ερχότανε κι έφερνε δώρα, έγινε τίποτα; Μία από τα ίδια και χειρότερα. Από τους Γκιρτζίκηδες
πήγε στους Γραμμένους το ποδόσφαιρο. Άλλαξε προς το καλύτερο; Πλάκα κάνουμε τώρα;
Χειρότερο έγινε, καλύτερο δεν
έγινε.
Θα γίνει κανένας απ’ αυτούς
που ασχολούνται με την μπάλα καλύτερος άνθρωπος το 2021; Για
πες μου έναν, ρε. Άντε και θέλει να
γίνει, σου λέω εγώ. Τον αφήνουν
οι απέναντι; Θα βγει αύριο ένας επενδυτής να πει «ελάτε να φτιάξουμε το ποδόσφαιρο» και θα πάνε οι άλλοι; Πλάκα κάνουμε τώρα;
Στον μεζέ θα τον πάρουνε κι οι φίλαθλοι όλων των ομάδων. Ότι ο
κύριος είναι η γραφικός ή υποκριτής και μας δουλεύει.
Έτσι είναι πλασμένος ο Έλληνας. Ο εαυτούλης του. Η κατσίκα
του διπλανού και τα γνωστά, μη
λέμε πάλι τα ίδια. Πού πας μακριά,
μάστορα. Την απόφαση της Εφέσεων περιμένει όλη η Ελλάδα. Για
ΠΑΟΚ, Ξάνθη και τα ρέστα. Μάλιστα. Υπάρχει περίπτωση να μη γίνει
νταβαντούρι; Όποια κι είναι η απόφαση. Άπαξ και χάσει ο ΠΑΟΚ, ο Ιβάν πάει να χωρίσει την Ελλάδα
στα δύο, λες κι είναι δική του.
Αν κερδίσει ο Σαββίδης, πάλι
θα βρίζει γιατί ταλαιπωρήθηκε η
ομάδα πέρυσι και φέτος. Ότι ο
Σβιντέρσκι δεν μπορούσε να βρει
δίκτυα, γιατί είχε στο μυαλό του
την απόφαση της Εφέσεων και του
CAS. Δεν μπορούσε να συγκεντρωθεί το παλικάρι.
Αν χάσει ο Μαρινάκης, θα τρέχει στο CAS. Τι να έρθει να κάνει ο
Αϊ-Βασίλης, ρε, να φέρει δώρα;
Χαμένα θα πάνε. Να σου πω το απλό. Να σου αποδείξω, δηλαδή, ότι δεν αλλάζει τίποτα σ’ αυτό το
ρημάδι. Μπορεί ο Ιβάν να βγάλει
μία ανακοίνωση, ότι θα σεβαστεί
όποια κι αν είναι την απόφαση της
Εφέσεων και δεν θα την προσβάλει στο CAS, και δεν θα βγάλει τα
μπιστόλια του Σαββιδοτεχνείου και
τους Αρβύλες να πυροβολάνε τον
Μητσοτάκη, τον Αυγενάκη, τον
Μαρινάκη, τη Μαρούπα, τον
Αρκούδη και ό,τι άλλο βρεθεί
στον δρόμο;
Εδώ σε θέλω, κάβουρα, να περπατάς στα κάρβουνα. Σιγά μη βγά-

Ο

Μήπως
ο Κούδας
ξέρει κάτι
περισσότερο
για
Μαρινάκη,
Ιβάν;
Κι εκεί που περιμένεις
μία ψύχραιμη φωνή από τη Θεσσαλονίκη, μακριά από τους γλείφτες
του Ιβάν μήπως και
τους ξηγηθεί καμιά θεσούλα, ακούς τον Γιώργο Κούδα και σε πιάνει
θλίψη, ρε φίλε. Ο Μαρινάκης θέλει να διώξει
τον Σαββίδη από την
Ελλάδα, σου λέει ο
Κούδας. Τώρα, θα πεις,
ποιος Κούδας είναι αυτός που τα δηλώνει αυτά. Είναι ο παλιός ΚΚΕ
που γενικά αμφισβητούσε τα πάντα; Ή μήπως είναι ο Κούδας που
εξελέγη δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη του Γιώργου Ορφανού και μπορεί να έχει
και βλέψεις για τίποτα
παραπάνω; Κι άντε,
σου λέω εγώ, ότι ο Κούδας είναι ο γνωστός
Κούδας, που πάντα μιλούσε χωρίς μαλλιά
στη γλώσσα. Άπαξ και
ξέρει τίποτα περισσότερο γι’ αυτό που είπε ότι
ο Μαρινάκης θέλει να
διώξει τον Ιβάν από την
Ελλάδα, να βγει να το
πει φόρα-παρτίδα.
Μπορεί να ξέρει κάτι
περισσότερο ο Μεγαλέξανδρος. Άπαξ όμως
και δεν βγει να το πει,
πάει να πει ότι έγινε πολιτικάντης.

Τα μαχαιρώματα στην Τούμπα, το λαμπόγυαλο
των γραφείων του «Γηραιού», οι ανακοινώσεις σκέτο
δηλητήριο από Άρη και Ηρακλή, τα ψέματα
του Σαββιδοτεχνείου, αυτό το σκηνικό μαρτυρούν

ΙΒΑΝ ΣΑΒΒΙΔΗΣ

Ο Μάκης στα
δύο την Ελλάδα,
ο Ιβάν τη
Θεσσαλονίκη…
λει τέτοια ανακοίνωση. Θα βγάλει
ανακοίνωση και για τους Έλληνες,
όπως έκανε για τον Ελληνισμό της
Ρωσίας, όπου ξαναβγήκε πρόεδρος και αυτό ήταν όλο. Ότι πρέπει

να προσέχουν οι Έλληνες τις οικογένειες, να έχουν στον Ιησού στην
καρδιά τους κι από ’δώ πήγαν κι
άλλοι.
Τώρα, θα πεις, σάμπως ο Ιβάν

κάνει δουλειές με κάνα σοβαρό
κράτος; Άπαξ κι οι κοινωνία είναι
σαπάκι, τι να σου κάνει τώρα ο Ιβάν. Τον λαγό του Νικολάκη του
Παππά θα κάνει με τις τηλεοπτι-
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κές άδειες. Κι ότι ο Τσίπρας είναι
σαν τον Πούτιν κι ο Μητσοτάκης
δεν θα γίνει πρωθυπουργός. Αυτό
έλεγε.
Και τώρα που δεν του βγήκανε
τα κόζα με τον Αλέξη και τον Πάνο τον Καμμένο που του έχτισε τη
νέα Τούμπα, τώρα απειλεί να χωρίσει την Ελλάδα στα δύο, άπαξ κι
ο Γιαρένης του ρίξει καμία μπάτσα με την απόφαση. Λες και θα
φταίει ο Γιαρένης που ο Καλπαζίδης έκανε τη ματσαραγκιά και
κινούσε λογαριασμούς 7 μιλιόνια,
σερβιτοράκος άνθρωπος.
Έτσι είναι. Ο Ιβάν νομίζει ότι η
Θεσσαλονίκη τού ανήκει, είναι δικιά του. Και τη Μακεδονία νόμιζε
ότι την εξουσιάζει, αλλά έκανε την
πάπια όταν ο κόσμος έβγαινε
στους δρόμους. Τον πήρανε χαμπάρι ότι έπαιζε το παιχνιδάκι του
Τσίπρα, όμως, οι Μακεδόνες.
Μπας και είπε τίποτα για τη Μακεδονία ο Ιβάν και δεν το πήραμε
χαμπάρι;
Άλλο θέλω να σου πω. Πιο σοβαρό. Από τη στιγμή που μπήκαν
στον χορό οι σύνδεσμοι του Ηρακλή και του Άρη με ανακοινώσεις
κατά του Ιβάν, το πράμα ξέφυγε
πολύ στη Θεσσαλονίκη.
Τον άλλον τον μαχαιρώσανε
στην Τούμπα. Ήταν ένα οπαδικό έγκλημα, γράφουνε τα σάιτ στη
Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Τι θα πει
οπαδικό έγκλημα; Ποιοι πλακώσανε ποιους στην Τούμπα; Οι «γνωστοί άγνωστοι»; Και ποιοι τα κάνανε λαμπόγυαλο τα γραφεία του Ηρακλή; Αυτό είναι το χειρότερο,
μάστορα. Ο Ιβάν ν’ απειλεί να χωρίσει στην Ελλάδα στα δύο, και τελικά να το κάνει με τη Θεσσαλονίκη. Αυτό λένε τα καμένα γραφεία
και τα μαχαιρώματα.
Εκεί είναι το πρόβλημα, κι όχι οι
αλαφρομυαλιές του Μάκη Γκαγκάτση, μάστορα. Μη γίνει κι η
Θεσσαλονίκη σαν την Αθήνα που
πλακώνονται κάθε τρεις και λίγο
σε μαχαιρώματα στις γειτονιές και
καίνε γραφεία των συνδέσμων.
Έτσι είναι. Αυτό είναι το μεγάλο

πρόβλημα, μάστορα. Πίνανε πέρυσι καφέ οι Βούλγαροι οπαδοί του
Άρη, έπεσε το σύρμα και πάει το
παλικάρι, ο Τόσκο Μποζατζίσκι.
Το καθαρίσανε. Κι εγώ δεν θα σου
πω για τα δικαστήρια και τι έγινε,
αν δηλαδή ήταν μέσα τα πρωτοπαλίκαρα της Θύρας4.
Εγώ σου λέω ότι θα έχει ο άλλος μια δουλειά στην Πυλαία και
θα φοβάται να πάει. Θα θέλει ν’ αγοράσει κάτι από τις Σαράντα Εκκλησιές και θα βάζει δυο μάσκες
στο πρόσωπο, μήπως τυχόν και
τον αναγνωρίσει κανένας και ψωνίζει από ξύλο.
Έτσι είναι. Απλά πράγματα σου
λέω, μάστορα, για να δεις τι μπορεί να παίξει με τις παπαριές του
Ιβάν και του Σαββιδοτεχνείου. Εί-

ναι ο άλλος οργανωμένος στο
SUPER3 και του γκελάρει γκόμενα
από την Τούμπα. Εύκολο είναι να
πάει στην Αγιά-Βαρβάρα για ραντεβού; Άπαξ και τον κοζάρει κανένα μάτι, τι χαμπάρια;
Εδώ, ρε, στην Αθήνα, οι οργανωμένοι δεν ξεμυτάνε από την περιοχή τους. Γνωρίζονται όλοι αυτοί μεταξύ τους κι ας είναι ένα
μπορντέλο αυτή η πόλη που δεν
ξέρει και πόσους κατοίκους έχει επάνω της. Για σκέψου στη Θεσσαλονίκη, που όλοι βγαίνουνε βόλτα
στον Λευκό Πύργο και σουλάτσο
στην παραλιακή και την Αριστοτέλους. Αδύνατο να μη σε δει κάνα
μάτι. Αλλά, πού το πας μακριά, μάγκα.
Όταν το Σαββιδοτεχνείο σού

κάνει πλύση εγκεφάλου χρόνια τώρα
για τον Άρη, ότι είναι υπάλληλοι του Μαρινάκη,
τι τα θες τι τα γυρεύεις. Και
τον φουκαρά τον Σιαμπάνη
τον χλευάσανε για τα γκολ του
έφαγε από τον Ολυμπιακό. Άπιαστα ήτανε, αλλά σάμπως έχει
καμία σημασία; Σημασία έχει να πιστέψουνε οι ψωνισμένοι ότι κάτι
παίζει. Για να σιχαθούνε τον Άρη.
Παίζει με τον Άρη και τον Ολυμπιακό, αλλά δεν παίζει με τον Βόλο που του δώσανε έξι δανεικούς
πέρυσι. Κι άμα ο Ιβάν δεν ήταν
στεγνός και τους πήρε πίσω γα να
μην κάνει αγορές, πάλι εκεί θα ήτανε.
Βγαίνει κι ο Μπαλτάκος και
λέει στο ράδιο ότι η Θεσσαλονίκη
είναι αδικημένη και ότι πρέπει να
φτιάξουνε ένα μπλοκ οι ομάδες
της. Για το αθηναϊκό κατεστημένο
και τα ρέστα. Και γιατί δεν τον πελέκησε κανένας από το Σαββιδοτεχνείο, που πάει και λέει τέτοια
πράγματα ο Άρης για τους προδότες της Θεσσαλονίκης;
Γιατί τη βρήκανε ωραία την ιδέα, ρε, γι’ αυτό. Σου λέει, άπαξ και
γίνει αυτό, εμείς οι περισσότεροι
θα είμαστε τα αφεντικά. Κι ο Άρης
με τον Ηρακλή και την Καλαμαριά
θα παίρνουνε κανένα χαρτζηλίκι
για να τη βγάζουνε. Να μη θέλουνε
και Ευρώπες και τα ρέστα. Τη φωνή τους μονάχα να βάζουνε ότι η
Θεσσαλονίκη είναι μια γροθιά.
Οι οργανωμένοι του Ηρακλή
δεν ξεχνάνε ότι πριν από τρία χρόνια ο ΠΑΟΚ ψήφισε την αποβολή
του από το πρωτάθλημα στη
Super League. Μη θυμηθούμε τι
του γράφανε του Σαββίδη στα
πανό. Ξεφτίλα είναι αυτό που κάνανε, χυδαίο κι εμετικό το πανό.
Αυτό το λέμε εμείς. Δεν μπορεί να
το πει ο Ιβάν, γιατί κι αυτός κρέμασε πανό για τον Μαρινάκη
στην Τούμπα. Το ίδιο εμετικό και
χυδαίο.
Όσο για τον Άρη, κι αυτοί βγάλανε ανακοίνωση κατά του Ιβάν.
Και του λένε, να βγάλει τα συμβόλαια όλα που έχει υπογράψει ο
ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό, όταν παλιά του πουλούσε παίκτες. Από τον
Κωστίκο, τον Ορφανό, τον Γούναρη, Αλεξίου, Τοχούρογλου
και καμία εικοσαριά.
Σ’ το κλείνω. Ο Σαββίδης τη
χώρισε τη Θεσσαλονίκη στα δύο.
Αυτό κατάφερε. Κι άμα βγει καμία
απόφαση από την Εφέσεων και
αρχίσει ο Χρυσόστομος να λέει
τις παπαριές του, θα γίνουν κουλουβάχατα με τους Αρειανούς και
τους Ηρακλειδείς. Καλή Χρονιά και
καλά μυαλά σε όλους. Που δεν το
βλέπω, δηλαδή.

Ιβάν, όπως…
Ευάγγελος
Γιαννόπουλος:
«Δεν θα μας
ρίξουν για ένα
κωλοσαλέ»
Και δεν είναι μόνο ότι
ο Ιβάν που χώρισε τη
Θεσσαλονίκη στα δύο.
Είναι κι η υπόθεση του
Σιαμπάνη. Κι εγώ δεν
θα σου πω ότι την
έκανε τη δουλειά ή δεν
την έκανε τη δουλειά ο
Νώντας ο ΠΑΟΚτσής.
Αυτά θα τα βρούνε οι
ανακριτές και οι
δικαστές. Δική τους
δουλειά είναι. Μόλις
έσκασε το θέμα, το
Σαββιδοτεχνείο πρώτο
και καλύτερο άρχισε
να γράφει ότι είναι
σκευωρία. Δηλαδή,
Κόλκας, Βασιλόπουλος
και σία, αφού
μελέτησαν όλα τα
στοιχεία, ανέλυσαν
όλα τα δεδομένα,
έβαλαν κάτω τα
ποινικά δίκαια, τα
αστικά δίκαια, τα
εμπορικά και ό,τι άλλο
δίκαιο υπάρχει και τη
βρήκαν την άκρη.
Σκευωρία, σου λένε.
Ποιοι δικαστές, τώρα.
Νόμος είναι το δίκιο
του Ιβάν. Όπως και
στην πολυϊδιοκτησία.
«Δεν θα μας ρίξει ένα
κωλόσπιτο», είχε πει ο
αείμνηστος Ευάγγελος
Γιαννόπουλος για τη
ροζ βίλα του Ανδρέα
και της Δήμητρας. Έτσι
κι οι Σαββιδοτέχνες, το
ίδιο λένε. «Δεν θα μας
ρίξουνε για ένα
κωλοσαλέ…»
Χαίρετε.
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Του Νίκου
Συνοδινού
ελληνική κατρακύλα στην
Ευρώπη δημιουργεί νέα δεδομένα στο ποδόσφαιρό
μας, που μπαίνει για τα καλά
σε ανηφορική περίοδο. Η συμμετοχή στους ομίλους του Ολυμπιακού στο Champions
League και των ΠΑΟΚ-ΑΕΚ
στο Europa League, ήταν εφιαλτική.
Τόσες πολλές αποτυχίες. Ο Ολυμπιακός σε έξι ματς γνώρισε πέντε ήττες, αλλά η μία και μοναδική νίκη επί της Μαρσέιγ στο «Καραϊσκάκης» αποδείχθηκε αρκετή
ώστε στην ισοβαθμία να πάρει την
τρίτη θέση και το εισιτήριο για το
Europa League. Ο ΠΑΟΚ τερμάτισε επίσης στην τρίτη θέση, περνώντας μόνο την Κυπριακή Ομόνοια,
έχοντας μία νίκη επί της Αϊντχόφεν,
τρεις ισοπαλίες και δύο ήττες. Η ΑΕΚ πήρε την τελευταία θέση, με απολογισμό σε αποτελέσματα ανάλογο με αυτόν του Ολυμπιακού.
Μία νίκη επί της Ζόρια εκτός έδρας
και πέντε ήττες. Σε 18 ματς στους
ομίλους, οι τρεις εκπρόσωποί μας,
για τους οποίους καυχιόμαστε πως
είναι οι δυνατοί του ποδοσφαίρου
μας, είχαν τρεις νίκες, τρεις ισοπαλίες και 12 ήττες. Κατάντια.
Η Ελλάδα κατάφερε να βάλει
ξανά τρεις ομάδες στους ομίλους
των ευρωπαϊκών διοργανώσεων
τη φετινή σεζόν, έπειτα από το
περσινό «βατερλώ», ωστόσο μετά
το νέο έτος θα έχουμε μόνο έναν
εκπρόσωπό μας να συνεχίζει να αγωνίζεται εκτός συνόρων. Ο Ολυμπιακός μπορεί να μην κατάφερε
για μία ακόμη φορά να προκριθεί
στην επόμενη φάση του
Champions League, ωστόσο έστω
και με τα... χίλια ζόρια θα συνεχίσει στους «32» του Europa
League.
Αντιθέτως, οι άλλοι δύο εκπρόσωποί μας απέτυχαν για μία ακόμη
φορά να ανανεώσουν το ευρωπαϊκό τους εισιτήριο και μετά τον
Φεβρουάριο.

Η

Ο βασιλιάς
Ολυμπιακός
Ο Ολυμπιακός είναι
βασιλιάς της Ευρώπης
στην Ελλάδα, καθώς
έχει περισσότερους
βαθμούς απ’ όσους
ΑΕΚ και ΠΑΟΚ μαζί,
και… συνεχίζει την
προσπάθειά του στο
Europa League,
κόντρα στην
Αϊντχόβεν. Οι
«ερυθρόλευκοι» είναι
στην 37η θέση με
39.000 βαθμούς,
έχοντας την τρέχουσα
περίοδο στο πουγκί
τους 6.000 με την
ελπίδα να τους
αυξήσουν.
Ο Ολυμπιακός θα
χάσει στην επόμενη
κλήρωση μια δυνατή
χρονιά όπου είχε πάρει
10.000 βαθμούς, αλλά
έχει προίκα και άλλες
σεζόν, ώστε και
στραβά αποτελέσματα
να έλθουν, να μην
υποχωρήσει πολύ. Τη
σεζόν 2019/20 ο
Ολυμπιακός ήταν στην
35η. Έχει περιθώρια να
βελτιώσει περαιτέρω
τη θέση του. Οι
«ερυθρόλευκοι» είχαν
ανέβει στην 24η θέση
την περίοδο 2015/16.

Οι χαμηλές πτήσεις
των «δικέφαλων»
ρίχνουν
την Ελλάδα στον
ευρωπαϊκό γκρεμό
Ο Ολυμπιακός φοράει ένατη φορά σε 10 χρόνια…
κοντομάνικα στην Ευρώπη, αλλά παλεύει μόνος του,
όταν ΑΕΚ και ΠΑΟΚ είχαν μόλις μια σεζόν παρουσία
μετά τον Φεβρουάριο. Άτακτη υποχώρηση στην κατάταξη
της UEFA για τη χώρα (18η) και τους συλλόγους μας
με τις κληρώσεις να είναι πλέον βουνό

Ο Ολυμπιακός
Τη στιγμή που ο Ολυμπιακός μετράει διαδοχικούς αποκλεισμούς
στο Champions League, αδυνατούν να σταθούν στο ύψος των
περιστάσεων και οι δύο «Δικέφαλοι», με φυσική απόρροια η Ελλάδα να... βυθίζεται στο ranking της
UEFA.
O Ολυμπιακός, ναι μεν έφυγε
με πικρό τρόπο από το Champions
League, ωστόσο η πρόκριση στο
Europa League σηματοδοτεί ακό-

μα μία ευρωπαϊκή επιτυχία για την
ομάδα του Πειραιά, που παλεύει
μόνη της να σώσει οτιδήποτε αν
σώζεται για την Ελλάδα.
Οι «ερυθρόλευκοι» θα συνεχί-

σουν και τον Φεβρουάριο να βρίσκονται στην ελίτ του ευρωπαϊκού
ποδοσφαίρου. Για 9η φορά την τελευταία δεκαετία, η ομάδα του Ολυμπιακού θα φορέσει… κοντομά-

νικα στην Ευρώπη.
Συγκεκριμένα, ο Ολυμπιακός τη
σεζόν 2011-12 αγωνίστηκε έως
τη φάση των 16 του Europa
League, έχοντας νωρίτερα αποκλειστεί ως τρίτος από τον όμιλο
του Champions League. Προκρίθηκε επί της Ρούμπιν Καζάν από
τους 32 στους 16 του Europa, πριν
αποκλειστεί από τη Μέταλιστ. Έναν χρόνο μετά, σε έναν πολύ δύσκολο όμιλο, στο Champions
League, με Σάλκε, Άρσεναλ και
Μονπελιέ, οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν να πάρουν την τρίτη θέση
και να βρεθούν στους 32 του
Europa League, όπου αποκλείστηκαν από την ισπανική Λεβάντε.
Τη σεζόν 2013-14 ο Ολυμπιακός πέτυχε έναν άθλο. Και πάλι σε
έναν πάρα πολύ δύσκολο όμιλο με
Παρί, Μπενφίκα και Άντερλεχτ, οι
«ερυθρόλευκοι» κατάφεραν να
πάρουν δέκα βαθμούς και να προ-

κριθούν στους 16 του Champions
League. Εκεί όπου πέτυχαν μια ακόμα σπουδαία νίκη επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 2-0 στο
«Καραϊσκάκης», αλλά ηττήθηκαν
με 3-0 στην Αγγλία και αποκλείστηκαν.
Μία χρονιά αργότερα, ο Ολυμπιακός πήρε την τρίτη θέση στον
όμιλο του Champions League με
Ατλέτικο, Γιουβέντους και Μάλμε,
παρά το γεγονός πως τους κέρδισε όλους στο Φάληρο και πήρε εννιά βαθμούς.
Έπαιξε ξανά Φεβρουάριο μήνα
στην Ευρώπη, όπου και αποκλείστηκε από την Ντνιπρό. Τη σεζόν
2015-16 οι «ερυθρόλευκοι» ήρθαν ξανά τρίτοι στον όμιλό τους
στο Champions League, αντιμετωπίζοντας τα… θηρία της Μπάγερν και της Άρσεναλ και τερματίζοντας πάνω από την Ντιναμό Ζάγκρεμπ, για να παίξουν με την Άντερλεχτ στους 32 του Europa
League.
Τη σεζόν 2016-17, ο Ολυμπιακός αγωνίστηκε στους ομίλους του
Europa League και πήρε δύο προκρίσεις, μία από τον όμιλο ως
πρώτος με Γιανγκ Μπόις, ΑΠΟΕΛ
και Αστάνα, ενώ στους 32 άφησε
εκτός την Οσμάνλισπορ, πριν αποκλειστεί στους 16 από την Μπεσίκτας.
Το 2018-19, και πάλι οι Πειραιώτες προκρίθηκαν από όμιλο του
Europa League και μάλιστα έναν
όμιλο… φωτιά. Με Μίλαν και Μπέτις και με την αδύναμη Ντουντελάνζ από το Λουξεμβούργο. Προκρίθηκαν με μεγαλειώδη νίκη επί
της Μίλαν με 3-1 την τελευταία αγωνιστική και έπαιξαν ξανά Φεβρουάριο, όταν και αποκλείστηκαν
από την Ντιναμό Κιέβου.
Και φυσικά πέρσι είχαμε τη μεγαλειώδη πορεία που ξεκίνησε
νωρίς το καλοκαίρι με τις προκρίσεις επί Βικτόρια Πλζεν, Μπασάκσεχιρ και Κρασνοντάρ, συνεχίστηκε με την τρίτη θέση του ομίλου
στο Champions League, μένοντας
πίσω από Μπάγερν και Τότεναμ,
και συνεχίστηκε με μία από τις μεγαλύτερες προκρίσεις ελληνικών
ομάδων στην Ευρώπη, το 2-1 επί
της Άρσεναλ στο Λονδίνο, πριν ολοκληρωθεί με τον αποκλεισμό από τη Γουλβς σε ένα ματς όπου έγιναν διαιτητικά… εγκλήματα.
Εννέα φορές τα τελευταία δέκα χρόνια ο Ολυμπιακός είναι πάντα στις κληρώσεις των νοκ άουτ.
Είτε του Champions League, είτε
του Europa League. Τη στιγμή που
το ίδιο χρονικό διάστημα η ΑΕΚ έχει μόλις μία πρόκριση στους 32
του Europa League (σεζόν 201718) και ο ΠΑΟΚ τρεις στους 32 του
Europa League, με τον Παναθηναϊκό να μην έχει καμία συμμετοχή
αυτό το διάστημα σε νοκ άουτ φάση. Όλες τις άλλες σεζόν οι υπόλοιπες ελληνικές ομάδες ολοκλήρωναν την πορεία τους το αργότερο τον Δεκέμβριο. Όπως συνέβη και φέτος.
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Ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ
Είναι μάλιστα αξιοσημείωτο το γεγονός ότι εδώ και μία επταετία ΑΕΚ και ΠΑΟΚ έπαιξαν μόλις από
μία φορά Φεβρουάριο μήνα στην
Ευρώπη, δηλαδή μετράνε όλη κι
όλη μία πρόκριση από τους ομίλους του Europa League.
Για τους Θεσσαλονικείς η μοναδική φορά σε αυτή την επταετία
που πέρασαν από όμιλο ήταν το
2016-17, όταν σε όμιλο με Φιορεντίνα, Κάραμπαγκ και Λίμπερετς,
τερμάτισαν στη 2η θέση.
Στη φάση των «32» ο ΠΑΟΚ
κληρώθηκε με τη Σάλκε και αποκλείστηκε με μία ήττα και μία ισοπαλία (0-3, 1-1).
Έκτοτε, αλλά και νωρίτερα, ο
«Δικέφαλος του Βορρά» δεν μπόρεσε ποτέ ξανά να περάσει τον
σκόπελο των ομίλων, όποτε βέβαια κατάφερνε να μπει σε αυτούς. Το 2014-15 είχε παίξει με
Φιορεντίνα, Γκινγκάμπ, Ντιναμό
Μινσκ και τερμάτισε 3ος. Το 201516 με Κράσνονταρ, Ντόρτμουντ
και Καμπάλα και τερμάτισε πάλι
στην 3η θέση. Το 2017-18 αποκλείστηκε στα πλέι οφ του Europa
League από την άσημη σουηδική
Έστερσουντ, ενώ το 2018-19 σε
όμιλο με Τσέλσι, ΜΠΑΤΕ, Βίντι
τερμάτισε 4ος. Το 2019-20 ο ΠΑΟΚ έμεινε εκτός ομίλων από τη
Σλόβαν Μπρατισλάβας, και φέτος
δεν μπόρεσε ξανά να καταλάβει
μία από τις δύο προνομιούχες θέσεις, που πήγαν σε Αϊντχόφεν και
Γρανάδα.
Συνοψίζοντας, δηλαδή, σε αυτή την επταετία οι «ασπρόμαυροι»
δύο φορές δεν κατάφεραν να
μπουν καν στους ομίλους του
Europa και τις υπόλοιπες πέντε
πήραν μόνο μία πρόκριση και γνώρισαν τέσσερις αποκλεισμούς.
H ΑΕΚ επίσης μετράει μόνο μία
πρόκριση από όμιλο σε αυτή την επταετία, αλλά θα πρέπει να σημειωθεί και η διετία που αγωνίστηκε
σε Γ΄ και Β΄ Εθνική αντίστοιχα,
καθώς επίσης η χρονιά της ανόδου
όπου εκ των πραγμάτων δεν μπορούσε να βγει στην Ευρώπη.
Το 2016-17 που επέστρεψε
στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, η
«Ένωση» αποκλείστηκε στον 3ο
προκριματικό του Europa από τη

Σεντ Ετιέν με μία ήττα και μία ισοπαλία (0-1, 0-0).
Την επόμενη σεζόν (2017-18),
απέκλεισε στα πλέι οφ του Europa
την Κλαμπ Μπριζ. Ακολούθως σε
όμιλο με Μίλαν, Αούστρια Βιένης,
Ριέκα, τερμάτισε 2η, πίσω μόνο από τους Ιταλούς, και στους «32»
της διοργάνωσης αποκλείστηκε από την Ντιναμό Κιέβου με δύο ισοπαλίες (1-1, 0-0).
Το 2018-19 η ΑΕΚ κατάφερε
να επιστρέψει στους ομίλους του
Champions League μετά από 15
χρόνια, όμως δεν μάζεψε ούτε
βαθμό, τερματίζοντας τελευταία
σε όμιλο με Μπάγερν Μονάχου,
Μπενφίκα και Άγιαξ. Το 2019-20
απέτυχε να μπει στους ομίλους του
Europa, μένοντας εκτός από την
Τραμπζονσπόρ, και φέτος που έκανε την υπέρβαση και πέρασε τη
Βόλφσμπουργκ, τερμάτισε ξανά
τελευταία, πίσω κι από τη Ζόρια.

Καταστροφή για ΠΑΟΚ
Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στο χείλος του
ευρωπαϊκού γκρεμού, καθώς πλέον έχει υποχωρήσει στην 71η θέση
της UEFA με μόλις 20.000 βαθμούς. Με αυτούς θα πάει στις κληρώσεις των ευρωπαϊκών διοργανώσεων το προσεχές καλοκαίρι. Ο
«δικέφαλος του βορρά» συγκέντρωσε 5.000 βαθμούς την τρέχουσα σεζόν, όμως μπροστά του έχει πτώση. Πολλές ομάδες θα τον
περάσουν, καθώς συνεχίζουν την

ευρωπαϊκή τους πορεία.
Από την επόμενη σεζόν, θα χαθούν οι 6.000
βαθμοί της περιόδου
2015/16, ενώ θα ακολουθήσει αργότερα και η αφαίρεση
αυτής του 2016/17 που είχε
8.000 βαθμούς. Για την επόμενη
αγωνιστική περίοδο και τις κληρώσεις του καλοκαιριού, αυτήν τη
στιγμή προσμετρούνται οι παρακάτω σεζόν: 2016/17 8.000,
2017/18 1.500, 2018/19 3.000,
2019/20 2.500, 2020/21 5.000
και έτσι το σύνολο έφτασε τους
20.000 βαθμούς. Με αυτούς θα
πάει το επόμενο καλοκαίρι στις
κληρώσεις, ενώ θα πάει στους
12.000 την επόμενη αγωνιστική
περίοδο και ό,τι συγκεντρώσει
στην Ευρωπαϊκή του πορεία το
2020/21.
Είναι προφανές πως όσο πιο
χαμηλά στο ranking, τόσο πιο δύσκολες κληρώσεις στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
Ο ΠΑΟΚ ήταν στο Νο 73 τη σεζόν 2019/20 και σήμερα είναι στο
71, αλλά εξάντλησε τους βαθμούς
του, όταν πολλές ομάδες που είναι σε χαμηλότερη θέση συνεχίζουν και είναι προφανές πως θα
βρεθεί σε δυσμενέστερη θέση. Ο
«δικέφαλος του βορρά» κινδυνεύει να βρεθεί ακόμη και στην… 100ή
θέση! Ο ΠΑΟΚ βρέθηκε για 10 συνεχόμενα χρόνια στις ευρωπαϊκές
διοργανώσεις, καθώς από το
2009 και μετά είναι σταθερά…
«Ευρωπαίος», αλλά δεν κατάφερε
να χτίσει βαθμολογικό υπόβαθρο.

Η ΑΕΚ κερδίζει πόντους
Η ΑΕΚ είχε βρεθεί στον πάτο του
βαρελιού της Ευρώπης, λόγω της
περιπέτειάς της σε Β΄ και Γ΄ Εθνική, όπου είχε μηδενική συγκομιδή.
Πλέον έχει κερδίσει πόντους και
κατέχει την 78η θέση, απ’ την οποία θα υποχωρήσει αρκετά, καθώς ολοκλήρωσε την παρουσία
της και μάλιστα μόλις με 2.000
βαθμούς. Έτσι, στην πενταετία έχει συγκεντρώσει συνολικά
18.500 πόντους. Η «Ένωση» βρισκόταν στην 92η θέση τη σεζόν
2019/20 και τσίμπησε βαθμούς,
καθώς έφυγε μια μηδενική σεζόν.
Για μια χρονιά ακόμη η ΑΕΚ θα πετάξει μια κακή περίοδο, αφού του
χρόνου θα φύγει η σεζόν
2016/17, όπου πήρε μόλις 1.000
βαθμούς. Από ’κεί και πέρα όμως,
θα γίνει ένα μεγάλο πισωγύρισμα,
εκτός αν έχει εντυπωσιακή πορεία
στις επόμενες υποχρεώσεις της. Κι
αυτό γιατί όταν χαθεί η περίοδος
2017/18, όπου είχε 9.000 βαθμούς, πολύ δύσκολα θα γίνει αναπλήρωση.

Άτακτη
υποχώρηση
Σε επίπεδο χώρας, οι
4.300 βαθμοί που
έχουν δώσει οι
Ευρωπαίοι μας την
τρέχουσα σεζόν, είναι
η χειρότερη συγκομιδή
της τελευταίας
πενταετίας. Με 25.200
βαθμούς την πενταετία
η Ελλάδα υποχώρησε
στην 18η θέση και
ελπίζει μόνο στον
Ολυμπιακό
προκειμένου ν’
ανακάμψει. Η Τσεχία
έχει 25.000 πόντους
και οι πιθανότητες να
μας περάσει είναι με το
μέρος της, ενώ και η
Κροατία με 24.875
είναι πλέον πολύ
κοντά.
Θεωρείται αδιανόητο
για μια χώρα με τρεις
ομάδες στους ομίλους
να έχει τόσο πενιχρή
συγκομιδή. Η παρτίδα
πολύ δύσκολα θα
σωθεί. Οι Έλληνες
φίλαθλοι με τα νέα
δεδομένα που έχει
δημιουργήσει η UEFA
θα βλέπουν καλή
ομάδα απέναντι σε
σύλλογό μας με το
κιάλι. Ο αριθμός των
εκπροσώπων μας θα
μειωθεί και θα
χρειάζεται να
περάσουν περισσότερα
και δυσκολότερα
εμπόδια προκειμένου
να δουν ξανά ομίλους.
Αν η Ελλάδα
παραμείνει στη 18η
θέση, τότε: Ο
πρωταθλητής θα παίζει
στον 1ο προκριματικό
γύρο του Champions
League, ο δεύτερος, ο
τρίτος και ο
Κυπελλούχος στον 2ο
προκριματικό γύρο του
Europa Conference
League, ενώ δεν θα
έχουμε πέμπτη ομάδα
στην Ευρώπη και δεν
θα έχουμε ομάδα και
στο Europa League.
Περασμένα μεγαλεία…
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ΘΕΜΑ

Τα φίδια
έζωσαν τον
Πάμπλο
Γκαρσία
Τα φίδια έχουν ζώσει τον
Πάμπλο Γκαρσία, καθώς
ο Ιανουάριος θα είναι ο
μήνας των… αποκαλύψεων για τον ΠΑΟΚ. Ο «δικέφαλος του βορρά» θα
έχει μεγάλες δοκιμασίες,
στις οποίες θ’ αποκαλυφθεί η πραγματική του εικόνα. Ο Γκαρσία μπορεί
σε μικρομεσαία παιχνίδια
με τον ένα ή τον άλλο
τρόπο να τα καταφέρνει,
όμως, στα κρίσιμα έφυγε
με σκυμμένο το κεφάλι.
Τόσο στην Ευρώπη, κατάφερε ν’ αποκλειστεί μετά
την ήττα που έκανε στην
Κύπρο από την Ομόνοια,
όσο και στο πρωτάθλημα
έμεινε πίσω όταν έχασε
από τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Τι περιμένει τον ΠΑΟΚ τον πρώτο μήνα του νέου χρόνου;
Αρχικά, στις 3 Ιανουαρίου, ο «Δικέφαλος» ταξιδεύει στη Λάρισα όπου
θα αντιμετωπίσει την ΑΕΛ. Οι Θεσσαλοί μπορεί
να παραπαίουν, αλλά είναι σίγουρο ότι θα τα δώσουν όλα στον αγωνιστικό χώρο. Τέσσερις μέρες
μετά, αγωνίζεται στο Περιστέρι κόντρα στον Ατρόμητο.
Στις 10 Ιανουαρίου υποδέχεται τον ΝΠΣ Βόλο
και στις 13 ακολουθεί το
εξ αναβολής εντός έδρας
ντέρμπι με τον Ολυμπιακό για την 6η αγωνιστική
του πρώτου γύρου της
Super League1. Τέσσερις
ημέρες αργότερα, στις 17
του μηνός, άλλη μία έξοδος για τον ΠΑΟΚ στο
«Θεόδωρος Βαρδινογιάννης» κόντρα στον ΟΦΗ. Ακολουθούν τα
ντέρμπι με την ΑΕΚ στην
Τούμπα (24/1) και τον Ολυμπιακό (27/1) στο «Γ.
Καραϊσκάκης». Τέλος,
στις 31 Ιανουαρίου ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Παναιτωλικό στην Τούμπα.
Οκτώ αγώνες στους οποίους η βαθμολογική
συγκομιδή θα δείξει πόσο
ο «δικέφαλος» θα μπορέσει να παραμείνει στη
διεκδίκηση του τίτλου.

Είδες πως δεν έχω
πει τίποτα για το ύψος
σου (ακόμη);

Ψαρρόπουλος:
«Υπάρχουν και άλλες
ομάδες εκτός από
τους τέσσερις»
O Σταύρος Ψαρρόπουλος έχει την ευρεία
στήριξη των προέδρων των Ενώσεων να είναι ο επόμενος πρόεδρος της ΕΠΟ. Αν βέβαια
τον ρωτήσουν. Ωστόσο γίνονται διεργασίες
για πρόεδρο κοινής αποδοχής, με το όνομα
του Θοδωρή Ζαγοράκη να φιγουράρει στην
κορυφή.
Τι… φρούτο είναι όμως αυτό του προέδρου κοινής αποδοχής; Ο πρόεδρος της
ΕΠΣ Λέσβου, ένας από τους πλέον έμπειρους στα του ποδοσφαίρου, είπε μεγάλες αλήθειες:
«Για μένα είναι λάθος να ψάχνουμε να βρούμε άκρη μεταξύ των ισχυρών σωματείων.
Τι θα πει πρέπει να μιλήσουν οι τέσσερις και να μας πουν ποιον θέλουν αρχιδιαιτητή; Τώρα θα μας πουν ποιον θέλουν πρόεδρο στην ΕΠΟ και ποια Εκτελεστική Επιτροπή. Υπάρχουν άλλες δέκα ομάδες στην πρώτη κατηγορία και ακόμα περισσότερες στις υπόλοιπες επαγγελματικές κατηγορίες, οι οποίες δεν έχουν λόγο, αλλά δεν τις βλέπω
και να αντιδρούν.
»Εγώ θεωρώ αστείο πια το ότι πρέπει να υπάρξει μια κοινή συναινέσει απόφαση,
γιατί φάνηκε με την επιλογή του αρχιδιαιτητή πόσο κράτησε. Για το ένα σωματείο κράτησε μία εβδομάδα, για το άλλο κράτησε δύο μήνες, και τα δύο σωματεία έχουν άρει την
εμπιστοσύνη τους. Δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθεί, αφού υπάρχει αυτός ο ισχυρός ανταγωνισμός, που δυστυχώς πολλές φορές εκτρέπεται από την τροχιά που πρέπει να πηγαίνει. Δεν μπορεί να βρεθεί άκρη, αλλά επαναλαμβάνω δεν πρέπει να ψάχνουμε μόνο ανάμεσα σε τέσσερα σωματεία.
»Υπάρχουν άνθρωποι που ξοδεύουν λεφτά και για τα άλλα σωματεία, θέλουν το προϊόν τους να είναι καλό για να το πουλήσουν όσο πιο ακριβά γίνεται για να έχουν έσοδα, και
πρέπει να αντιληφθούν όλοι ότι οι ίδιοι υποβαθμίζουν με όλα αυτά που κάνουν και δηλώνουν το προϊόν τους. Θέλει μία συλλογική προσπάθεια. Δεν πρέπει να λέμε να τα βρουν οι
τέσσερις και σώθηκε το ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν πρόκειται να τα βρουν ποτέ».

Κουβέντα για τον Κούγια
στον Ολυμπιακό
Στα έργα και ημέρες του στο ποδόσφαιρο ο Αλέξης
Κούγιας αποκάλεσε νούμερο τον προπονητή του Ολυμπιακού, Πέδρο Μαρτίνς, μετά την πεντάρα που έφαγε η ομάδα του στο «Καραϊσκάκης».
Το παράδοξο είναι ότι η διοίκηση του Ολυμπιακού δεν
αντέδρασε για να προστατέψει τον προπονητή της. Δηλαδή, αν τον έλεγε ο Ιβάν Σαββίδης νούμερο, ή ο Δημήτρης Μελισσανίδης, θα έκαναν το κορόιδο οι παράγοντες της ομάδας του Πειραιά;
Μπορεί ένας ιδιοκτήτης ΠΑΕ να προσβάλλει τον αντίπαλο προπονητή και η διοίκηση να μην απαντάει για να
υπερασπιστεί τον άνθρωπο που έχει στον πάγκο της; Το
εκπληκτικό είναι ότι ο Κούγιας έκανε τους απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς για τον πιο πετυχημένο προπονητή που υπάρχει σήμερα στην Ελλάδα.




Ο Ντίνο Τζοφ αγωνίστηκε 112 φορές στην Εθνική
Ιταλίας έως την ηλικία των 40 ετών και ψηφίστηκε
ως ο 3ος καλύτερος τερματοφύλακας του 20ού
αιώνα. Στις 28 Νοεμβρίου 2015, νοσηλεύθηκε για
τρεις εβδομάδες λόγω ενός σοβαρού νευρολογικού
προβλήματος που τον δυσκολεύει ακόμα και στο
περπάτημα. «Για πρώτη φορά στη ζωή μου, φοβήθηκα
πραγματικά… Μία νύχτα είδα δύο μορφές στην άκρη
του κρεβατιού. Είχαν τα πρόσωπα του Γκαετάνο Σιρέα
και του Έντσο Μπεαρζότ. Χαμογελούσαν. Δεν
κοιμόμουν, δεν ήταν όνειρο. Τους είπα “όχι ακόμα, όχι
τώρα”. Και είμαι ακόμα εδώ».
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Οι χειμερινές μεταγραφές μπορεί να μη θεωρούνται και
οι καλύτερες, αλλά υπήρξαν παίκτες που έγραψαν
ιστορία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Κριστόφ Βαζέχα
που είχε αναδειχθεί πρώτος σκόρερ του πολωνικού
πρωταθλήματος με τη Ρουχ Χόρζοφ (24 γκολ). Ο πρώτος
αγώνας του Κριστόφ Βαζέχα ήταν μία «λευκή» ισοπαλία
με την ΑΕΚ τον Δεκέμβριο του 1989, όταν δεν πρόλαβε
να δείξει το «φονικό» επιθετικό του ένστικτο.

Μπαρούτι ο Ιβάν Σαββίδης με τους… διαχειριστές του ΠΑΟΚ,
καθώς οι ζημίες στη χρήση 19-20 έφτασαν τα 26.900.000 ευρώ
Μπαρούτι είναι ο Ιβάν Σαββίδης με τα όσα συμβαίνουν στον ΠΑΟΚ, καθώς το οικονομικό άνοιγμα της ΠΑΕ γίνεται ολοένα και μεγαλύτερο και οι άνθρωποι που έχει εμπιστευθεί κρίνονται αναποτελεσματικοί. Στη γενική συνέλευση της ΠΑΕ αποφασίστηκε νέα
αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
9.900.000 ευρώ με κατάθεση
ποσού υπέρ το άρτιο. Επίσης,
αύξηση με καταβολή μετρητών 90.000 ευρώ. Από αυτά,
τα 4.614.000 ευρώ είναι από
κεφαλαιοποίηση χρημάτων
που είχαν μπει από τη
DIMERA και ο Ιβάν Σαββίδης τα μετατρέπει σε μετοχές.
Εφόσον καλυφθεί η αύξηση
όλη, το μετοχικό κεφάλαιο θα
ανέλθει σε λίγο πάνω από
116 εκατ. ευρώ. Η αύξηση θα
είναι ανοιχτή για δύο μήνες.
Ο φοροτεχνικός της ΠΑΕ,
Δημήτρης Πανοζάχος, ανέλυσε κάποια πρώτα οικονομικά στοιχεία, σε μία δύσκολη
περίοδο όπως είπε:
«Για να αντιληφθείτε τη διαφορά μεγέθους, στην χρήση
2019-20 η ΠΑΕ είχε έσοδα
25.200.000 ευρώ, ενώ στην
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αμέσως προηγούμενη 46.704.000.
»Οι ζημίες στην χρήση 19-20 έφτασαν τα 26.900.000 ευρώ και καλύφθηκαν από αυξήσεις μ.κ. που έκανε ο κ. Σαββίδης βάζοντας
28.130.000 ευρώ.
»Μάλιστα, ως επί το πλείστον
αυτά τα χρήματα μπήκαν με
αυξήσεις υπέρ το άρτιο, που
σημαίνει ότι ο κ. Σαββίδης εισπράττει λιγότερη αξία απ’ όσα βάζει και ανεβαίνει η αξία
των μετοχών που έχουν οι υπόλοιποι μέτοχοι. Η κάθε μετοχή έχει πλέον αξία 5 λεπτά, ενώ πριν δεν είχε, ενώ υπάρχουν 18.474.000 ως ίδια κεφάλαια που παλιότερα ήταν
αρνητικά».
Με αυτά τα ποσά τα συνολικά
χρήματα που θα έχει βάλει ο
Ιβάν Σαββίδης στον ΠΑΟΚ
φτάνουν τα 159 εκατ. ευρώ,
ποσό ιλιγγιώδες που όχι μόνο
δεν βαίνει μειούμενο, αλλά
αυξάνεται με δραματικούς
ρυθμούς. Αποδεικνύεται πως
οικονομικά η κίνηση που έχει
κάνει ο Ιβάν Σαββίδης στον
ΠΑΟΚ είναι η χειρότερη επένδυση.

ΑΝΑΘΕΜΑ

Τα χτυπήματα του
Καρυπίδη
στον ΠΑΟΚ
Ο Θόδωρος Καρυπίδης
έχει βαλθεί να συνεχίσει τα χτυπήματα στον
ΠΑΟΚ. Ο «δικέφαλος
του βορρά» είχε αφήσει ελεύθερο τον Έργκους Κάτσε και ο
ισχυρός άνδρας του
Άρη φρόντισε να τον
αποκτήσει. O Καρυπίδης θέλει να γίνει ο
εφιάλτης αυτών που
με τις γκάφες τους
τρέμουν μη χάσουν το
μεροκάματο από τον
Ιβάν Σαββίδη. Έτσι
έκανε ακόμη ένα παιχνιδάκι με τον Αιγύπτιο διεθνή Αμρ Ουάρντα, που είχαν διώξει
από την Τούμπα. Έριξε
το… τυράκι πως θα τον
πάρει στον Άρη και το
Σαββιδοτεχνείο έχασε
τον ύπνο του. Ποιος θα
μπορούσε να σκεφτεί
τον Ουάρντα με τα κιτρινόμαυρα να νικάει
τον ΠΑΟΚ; Τι θα έλεγαν του Σαββίδη;
Άρον άρον την έπεσαν
στον Αχιλλέα να πάρουν πίσω τον παίκτη
που έδιωξαν. Γιατί…
κάνει καλό πρωτάθλημα με τον Βόλο ΝΠΣ.
Το συμβόλαιο του Αμρ
εξέπνεε το καλοκαίρι.
Κι αν δεν μπλόφαρε ο
Καρυπίδης και τον άρπαζε; Άρον άρον λοιπόν πίσω στην Τούμπα,
με τη συναίνεση του
Μπέου βέβαια που θα
πάρει και το κατιτίς
του για να δώσει τώρα
τον Ουάρντα. Δεν είναι να ρισκάρεις σε
κάτι τέτοια.
Ο Καρυπίδης ετοιμάζει
και άλλα χτυπήματα
στον ΠΑΟΚ. Κι άλλες
λαχτάρες, πέρα από
όσα τους κάνει στον
αγωνιστικό χώρο.
Μπαρούτι ο Ιβάν Σαββίδης με τους… διαχειριστές του ΠΑΟΚ, καθώς οι ζημίες στη χρήση 19-20 έφτασαν τα
26.900.000 ευρώ
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Μια
«βόμβα»
βάζει στ’
αποδυτήρια
ο Μπόλονι

ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

Μόνο ο… Κοκλώνης μπορεί
να προτείνει πρόεδρο
κοινής αποδοχής στην ΕΠΟ
Το θέμα της χρονιάς έγινε με την Άννα Βίσση και τη Δέσποινα Βανδή που τα βρήκαν και με ένα φιλί στο στόμα ξέχασαν τα παλιά…
Κι όλα αυτά με διαμεσολαβητή τον Νίκο τον Κοκλώνη, τον παρουσιαστή του Open. Μ’ αυτά και μ’ αυτά έγινε το κεντρικό πρόσωπο της
χρονιάς ο Κοκλώνης.
Μέχρι που γράψανε στο Twitter ότι θα προταθεί για το… Νόμπελ Ειρήνης που κυνηγούσανε ο Τσίπρας με τον Ζάεφ, αλλά δεν το πήρανε ποτέ.
Το επόμενο πρότζεκ του θα πρέπει να είναι με τον πρόεδρο της ΕΠΟ… Μόνο αυτός μπορεί να πετύχει ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής
που ψάχνουν (απ’ ό,τι λένε) οι Big 4…

Μεγάλα ερωτηματικά
προκάλεσε η απόφαση
του Λάζλο Μπόλονι να
προτείνει την απόκτηση

Τον πήραν χαμπάρι και
στο Βέλγιο τον Αλαφούζο

του 24χρονου Καμερουνέζου, Λαμκέλ Ζε,
στον Παναθηναϊκό.
Διότι ο Ζε δεν είναι και
το… καλύτερο παιδί και
στο παρελθόν έχει προκαλέσει ένα σωρό επεισόδια στις ομάδες που
έπαιξε.
Τον Ιανουάριο του
2019 σε ματς απέναντι
στη Σταντάρ Λιέγης αποβλήθηκε παίρνοντας
δύο κάρτες μέσα σε δύο
λεπτά!
Δύο μήνες αργότερα έριχνε γροθιά σε συμπαίκτη του. Αργούσε
στις προπονήσεις, δεν
ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις.
Θα μπλέξει με Μακέντα, Βιγιαφάνιες και τα
άλλα παιδιά στο Κορωπί και δεν θα μείνει τίποτα όρθιο…

Το ότι στον Παναθηναϊκό δεν βάζουν λεφτά για δαπανηρές μεταγραφές το ξέρουν και οι πέτρες. Άλλωστε, ο
στόχος του Γ. Αλαφούζου είναι να μειωθούν τα χρέη
της «πράσινης» ΠΑΕ και μετά να βρεθεί κάποιος για να
την αγοράσει.
Ο σημερινός μεγαλομέτοχος, άλλωστε, με τις κινήσεις
του όλα αυτά τα χρόνια, δείχνει ότι ενεργεί περισσότερο
ως διαχειριστής.
Εξάλλου, παραδέχτηκε δημόσια σε ξένους δημοσιογράφους ότι από… ατύχημα έγινε μεγαλομέτοχος στον ιστορικό σύλλογο.
Αυτό που ξέρουμε στην Ελλάδα φαίνεται όμως ότι το
γνωρίζουν πολύ καλά και στο… εξωτερικό.
Έφτασαν στο σημείο να γράφουν στο Βέλγιο (για έναν
ποδοσφαιριστή της σειράς που ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό, ονόματι Λαμκέλ Ζε) ότι ο Παναθηναϊκός έχει χαμηλό μπάτζετ και δεν ξοδεύει χρήματα για αγορές ποδοσφαιριστών.
Συνεπώς, θεωρούν απίθανο να πληρώσει ένα υψηλό buy
out στη συμφωνία για τον Λαμκέλ Ζε.
Ο κόσμος το ’χει τούμπανο…

O Ιβάν με Βίσση και
ο Μαρινάκης με Ρέμο
Μεγάλη μάχη γίνεται ανάμεσα στα κανάλια του Ιβάν Σαββίδη και του Βαγγέλη Μαρινάκη ως
προς το ποιο από τα δυο κανάλια (το Open ή το
Mega) θα πιάσει υψηλότερη τηλεθέαση.
Όχι μόνο στο ειδησεογραφικό κομμάτι ή στο αθλητικό, αλλά και στο ψυχαγωγικό. Για να μην
πούμε κυρίως σ’ αυτό, καθώς διανύουμε γιορτινές μέρες και με δεδομένο το lockdown o κόσμος
είναι υποχρεωτικά κλεισμένα μες στο σπίτι και βλέπει τηλεόραση.
Έτσι, την παραμονή των Χριστουγέννων, το Mega
σάρωσε με τη Νατάσα Θεοδωρίδου, όμως το
Open πήρε τη ρεβάνς με την Άννα Βίσση.
Παρ’ όλα αυτά, την τελευταία λέξη θα πει το Mega
με τον Αντώνη Ρέμο την παραμονή της Πρωτοχρονιάς…
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Το ΟΑΚΑ στο ΤΑΙΠΕΔ κι ένα τρελό
σενάριο για Γιαννακόπουλο, Αλαφούζο
Το ΟΑΚΑ πάει φουλ για το ΤΑΙΠΕΔ. Αφού πρώτα ρίξει το κράτος καμία εξηνταριά μιλιόνια
για να το σουλουπώσει. Μάλιστα. Και γιατί να μην το σουλουπώσει ο αγοραστής και πρέπει
να το κάνει το κράτος; Δηλαδή, έτσι και πέσουνε τα εξήντα, θ’ αποκτήσει μεγαλύτερη αξία από 6ο μιλιόνια το έργο; Υπάρχει καμία μελέτη που το αποδεικνύει; Όχι βέβαια. Αλλού είναι το
θέμα. Ο μπασκετικός Παναθηναϊκός τι θα κάνει, αφού το ΟΑΚΑ θα περάσει στο ΤΑΙΠΕΔ;
Πού θα πάει να παίξει; Η ΑΕΚ βολεύτηκε με τα Άνω Λιόσια. Τι θα κάνει ο Γιαννακόπουλος;
Θ’ αναγκαστεί να παίξει με τους όρους του Μπακογιάννη στον Βοτανικό; Είναι χειρότεροι,
είπε, απ’ ό,τι ήταν τότε που διαπραγματευότανε αυτός. Υπάρχει κι ένα άλλο, σατανικό σενάριο. Πες ότι ο λαός του Παναθηναϊκού ψηφίζει «ΟΧΙ» στη Διπλή Ανάπλαση και ο Δημητράκης αναλαμβάνει και πάλι πρόεδρος στον Ερασιτέχνη. Και στήνει ένα μεγαλύτερο γήπεδο μπάσκετ στη Λεωφόρο. Ο Αλαφούζος πού θα παίζει μπάλα; Στη Λεωφόρο θα παίζει,
αλλά με τους όρους τους Δημητράκη. Έτσι είναι η ζωή. Έχει ο καιρός γυρίσματα.

Όταν ήταν στο Ροστόφ, απείλησε
ποτέ να χωρίσει τη Ρωσία στα δύο;
Και τώρα που το θυμήθηκα. Όταν ο Ιβάν ήταν
πρόεδρος στο Ροστόφ και την ομάδα την αδικούσε η διαιτησία, έλεγε ότι θα χωρίσει τη Ρωσία στα δύο; Ότι θα κάνει το Ροστόφ ανεξάρτητη πολιτεία; Δεν νομίζω. Την ουρά στα σκέλια έβαζε κι έδιωχνε τον έναν προπονητή μετά
τον άλλον. Ούτε χωρίσματα, ούτε τσαμπουκάδες παπαριές. Στην Ελλάδα, όμως, βρήκε την
υγειά του. Ούτε λόγο στο κόμμα δίνει, ούτε
στον Πούτιν. Τραβάει μια γραμμή και παίζει
τον μπαγλαμά ο Μάκης Χρυσοστομάκης
Γκαγκάτσης στο κουτούκι του Κυριάκου. Σάμπως θα του τραβήξει κανένας το αυτί; Στη Σοβιετία ήταν όλα προκαθορισμένα και ο Ιβάν
δεν είχε πρόβλημα. Κι είναι κακό πράγμα το
στερεότυπο σου λένε αυτοί οι κοινωνιολόγοι
αι ψυχολόγοι. Μπαίνει μέσα σου και δεν βγαίνει ποτέ. Το προκαθορισμένο, δηλαδή.

Τι έγινε με τη στατικότητα του ΟΑΚΑ;
Το επάνω διάζωμα χόρευε τσιφτετέλια
Όταν φώναζαν η «Α» και η
iapopsi.gr ότι η ΓΓΑ και το
υπουργείο Υποδομών να
μας δώσουν τη μελέτη για
τη στατικότητα του ΟΑΚΑ,
όλοι κάνανε την πάπια. Για
το επάνω διάζωμα, λέγαμε,
τότε που στο ματς ΑΕΚΜπάγερν για το Champions
League χόρευε τσιφτετέλια
το επάνω διάζωμα, εκεί που
καθόντουσαν οι Γερμανοί
θεατές και πανηγύριζαν τα
γκολ τους. Τότε, ο Βασιλειάδης έστελνε το δικό του
συνεργείο της ΓΓΑ και ζητούσε βοήθεια από το Υποδομών. Έγινε τίποτα; Ο Θεός κι η ψυχή τους…

Παίρνει Ουάρντα,
για να πουλήσει
Ζίφκοβιτς ή Τζόλη
Άγιες μέρες, χαλαρά τα πράγματα, ούτε άγχος έχεις ούτε στρες και κάνεις μια βόλτα να δεις τι παίζει. Και γράφει το Σαββιδοτεχνείο ότι ο Ουάρντα
αρέσει στον Πάμπλο Γκαρσία. Λογικό. Όμοιος
ομοίω αεί πελάζει, λέγανε οι αρχαίοι ημών πρόγονοι. Όμοιος στον όμοιο κι η κοπριά στα λάχανα, λέει η μάνα μου. Μάλιστα. Και πού θα παίξει ο
Αιγύπτιος; Στην επίθεση παίζει το παλικάρι. Σέντερ φορ δεν είναι, άρα στα πλάγια. Που σημαίνει
ότι πρέπει ν’ ανησυχούν ο Τζόλης με τον Ζίφκοβιτς; Πρέπει ν’ ανησυχούν, μήπως και δεν έρθει ο
Ουάρντα. Αυτό λέμε εμείς. Διότι ένας εκ των δύο
λέει «αντίο» τον Ιανουάριο στις μεταγραφές. Δεν
έχει καμία λογική να πάρει τον Ουάρντα, χωρίς
να πουλήσει έναν από τους δύο. Δεν κάθεται με
τίποτα ρεζέρβα ο Αιγύπτιος.

Ο
Πρίγιοβιτς
στον ΆΡΗ;
Σαββιδοτεχ
νείο: «Με
λεφτά του
Μαρινάκη»
Έτσι και πάθει κανένα
χουνέρι ο Ιβάν από τον
Καρυπίδη, μπορεί να
μην τον δούμε ξανά στη
Θεσσαλονίκη. Για τον
Πρίγιοβιτς, λέω, που
πάει να τον φέρει ο Καρυπίδης στου Χαριλάου. Ξέρεις τι είναι να είναι ο αγαπημένος του
ΠΑΟΚ και να πάει στον
Άρη; Πρώτα-πρώτα η
καζούρα. Δεν αντέχεται. Πλάκα θα κάνει όλη την ημέρα ο Καρυπίδης στον Ιβάν, ότι του
πήρε τον παικταρά κι
αυτός θα παίζει με τον
Σβιντέρσκι και τον Τσόλακ. Χαμός θα γίνει στη
Θεσσαλονίκη. Ο Ιβάν,
βέβαια, την ξέρει τη
δουλειά. Έχει έτοιμη
την εξήγηση. Με λεφτά
του Μαρινάκη τον πήρε
ο Άρης. Έτσι θα γράφουνε οι Σαββιδοτέχνες. Αντί να τα χώσουνε στον Ιβάν που δεν
μπόρεσε να τον ξαναφέρει πίσω, θα τα χώνουνε στον Μαρινάκη
για λογαριασμό του
Καρυπίδη. Ωραίο μεροκάματο για το Σαββιδοτεχνείο…
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Του Μανώλη
Δράκου
γάζει μάτια η
Φλοριάνα Μεσίνα, παρουσιάστρια της ποδοσφαιρικής εκπομπής «Tutti In
Campo στο Canale 9» στη γειτονική Ιταλία.
Είναι χυμώδης και ξέρει καλά
τον τρόπο να μαγνητίζει τα βλέμματα. Η Φλοριάνα δεν καταλαβαίνει ούτε από κορωνοϊό, ούτε από τίποτα.
Άλλωστε, το περασμένο καλοκαίρι αψήφησε τα πάντα και ήρθε
στη Μύκονο για να κάνει τις διακοπές της, όπου και μαγνήτισε τα
βλέμματα του ανδρικού κοινού.
Η εκρηκτική Ιταλοκολομβιανή
(δηλωμένη οπαδός της Νάπολι) με
την πληθωρική της παρουσία…
τρελαίνει τα μηχανάκια της τηλεθέασης κάθε φορά που εμφανίζεται στη μικρή οθόνη.
Σε αντίθεση με ορισμένες άλλες γυναίκες που ασχολούνται με
το αθλητικό ρεπορτάζ, η Φλοριάνα ξέρει από αθλητισμό και ειδικά
από ποδόσφαιρο.
Οι γνώσεις της συναγωνίζονται
τις αντίστοιχες ανδρών συναδέλφων της και όχι μόνο στο ιταλικό
ποδόσφαιρο. Πριν από μερικούς
μήνες είχε μιλήσει και για την Ελλάδα και μάλιστα ευχόταν ο Κώστας Τσιμίκας να πήγαινε με μεταγραφή στην ομάδα της καρδιάς
της, τη Νάπολι, αλλά τελικά τον
κέρδισε η Λίβερπουλ.
Άλλωστε, δηλώνει φανατική οπαδός του Ολυμπιακού.
Η Φλοριάνα δηλώνει ερωτευμένη με την Ελλάδα και υπόσχεται
στο ελληνικό κοινό ότι και το φετινό καλοκαίρι θα προτιμήσει τη
Μύκονο για τις διακοπές της γιατί
–όπως λέει– την ηρεμεί.
Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι
η Ιταλο-κολομβιανή καλλονή μες
στα Χριστούγεννα ανήρτησε μια
φωτογραφία στο Instagram από
τη Μύκονο, όπου έκανε διακοπές
και έγραψε: «Γυρίστε με πίσω…»

Β

Παίζει μεγάλη
μπάλα τo «καυτό»
κορίτσι
της τηλεόρασης
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Πασπάλισε με ιδεολογική
άχνη τις μηνύσεις
Τι σόι αριστερός είσαι, ή τουλάχιστον έτσι δηλώνεις, εάν σε μία απλή κίνηση
δεν προσθέσεις και λίγη ιδεολογική άχνη; Και ο Αλέκος Φλαμπουράρης έχει
κερδίσει τον τίτλο του διαχρονικού ιδεολογικού ταγού του Αλέξη Τσίπρα. Οπότε ο κυρ-Αλέκος, πηγαίνοντας μαζί με τους άλλους ΣΥΡΙΖΑίους να καταθέσουν μηνύσεις για την εμπλοκή τους στην υπόθεση της folli follie, «πασπάλισε» ως ζαχαροπλάστης την όλη υπόθεση και με ολίγον από συνωμοσία. Έτσι,
ανακάλυψε σκοτεινούς, κρυφούς, αλλά και φανερούς κύκλους. Και κατά τύχη,
όλοι αυτοί συνεργάζονται με τη Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με τη… φλαμπουράρειο λογική. Αλήθεια, για ποιον λόγο δεν ρωτά τον Μάκη τον Μπαλούρα για
να του πει για τον αποστολέα των e-mail και τι καπνό φουμάρει;

Πρωταθλητής
στη μίρλα ο Ραγκούσης

Ανέβαλε λόγω κορωνοϊού
το ταξίδι στη Λισαβόνα
Με βάση το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, τη Δευτέρα έπρεπε
να μεταβεί στη Λισαβόνα για επίσημη
επίσκεψη και συνάντηση με τον Πορτογάλο ομόλογό του Αντόνιο Κόστα
(ναι, δεν συναντιέται μόνο ο Τσίπρας
με σοσιαλδημοκράτες). Ωστόσο, το
ραντεβού με τον Πορτογάλο ομόλογό του ακυρώθηκε –ή, μάλλον, αναβλήθηκε γι’ αργότερα–, καθώς ο Κόστα τελεί σε καραντίνα στο σπίτι του,
αφού είχε συναντηθεί κατ’ ιδίαν στο
Μέγαρο των Ηλυσίων με τον Εμανουέλ Μακρόν, ενόσω ο Γάλλος πρόεδρος ήταν θετικός στον κορωνοϊό.
Την αναβολή ζήτησε ο Έλληνας πρωθυπουργός, παρά το γεγονός ότι στις
28 Δεκεμβρίου έληγε η καραντίνα
του Κόστα. Όμως ο κ. Μητσοτάκης είναι της άποψης, προσέχει για να έχει.
Εξάλλου, η πορτογαλική προεδρία
ξεκινά από την 1η Ιανουαρίου και θα
διαρκέσει μέχρι τέλος Ιουνίου, οπότε θα έχει πολλές ευκαιρίες να τα πει
τετ-α-τετ με τον κ. Κόστα.

Αναμένει αναβάθμιση ο Βορίδης
Όλοι –υπουργοί και βουλευτές– ψάχνονται για το ποιες και πόσες
αλλαγές θα κάνει στο κυβερνητικό σχήμα ο πρωθυπουργός. Ο
καθένας για τον εαυτό του ελπίζει και προσδοκά το καλύτερο.
Μία αναβάθμιση περιμένει και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης,
Μάκης Βορίδης, ο οποίος κολύμπησε με σημαντική επιτυχία σε
έναν χώρο που δεν ήταν το φόρτε του. Και αφού έκανε το… αγροτικό του, θα ήθελε κι ένα υπουργείο βιτρίνας, ειδικά εάν είναι
και σε τομέα που τον γνωρίζει καλύτερα. Στα υπέρ του επίσης είναι ότι δεν κρύβεται, όταν υπάρχουν δυσκολίες. Βγαίνει στην
πρώτη γραμμή και δίνει πολιτικές μάχες. Στα υπέρ του ότι και ο αγροτικός κόσμος τού βγάζει το καπέλο.

Υπάρχει μία παροιμία που λέει ο λαός μας, το «πότε ο Γιάννης δεν μπορεί, πότε ο κώλος του πονεί». Και φαίνεται πως
αυτή η παροιμία ταιριάζει γάντι στον Γιάννη Ραγκούση που
αποδεικνύεται ο πρώτος μίρλας
του ΣΥΡΙΖΑ. Από γκρίνια σε γκρίνια. Έτσι, δεν έκανε σε κανέναν εντύπωση που άσκησε σκληρή κριτική για την επίσκεψη του Κυριάκου
Μητσοτάκη την ημέρα των Χριστουγέννων στην ταβέρνα «Κρητικός», όπου προσφέρει δωρεάν φαγητό στους φτωχούς. Έτσι ο… Γιάνναρος –σήμερα εδώ αύριο σε άλλο
κόμμα– έκανε μία δήλωση με την
οποία τσουτσουρώσαμε, που λένε
και οι Ράδιο Αρβύλα. Μίλησε για επετειακή κι επιφανειακή
φιλανθρωπία, παρουσία φωτογράφων. «Αυτό που ζητούν
από τον κ. Μητσοτάκη είναι να μην τους μεταχειρίζεται ως
πολίτες 2ης κατηγορίας», είπε ο Ραγκούσης. Αλήθεια, ο
Γιάννης, που είναι και βουλευτής Β΄ Πειραιά, πρόλαβε να
επισκεφθεί τη συγκεκριμένη ταβέρνα, έστω για μία απλή
συμπαράσταση;

Έμπλεξε με τη Λιακούλη
ο υπουργός Εσωτερικών
Σαν να έταξε δώρα ο Άγιος Βασίλης, αλλά στο τέλος να τα
αγόρασε με… τα λεφτά από τον κουμπαρά των παιδιών. Με
αυτή την παρομοίωση θέλησε να σχολιάσει η βουλευτής
του ΚΙΝΑΛ, Ευαγγελία Λιακούλη, την αποκάλυψη ότι η ενίσχυση των δήμων που ανακοινώθηκε από το υπουργείο
Εσωτερικών ήταν με χρήματα των
ίδιων των Δήμων. «Λίγες ημέρες
πριν, ο κ. Θεοδωρικάκος υποσχέθηκε
με βαρυσήμαντο δελτίο Τύπου την επιπλέον ενίσχυση 85 εκατομμυρίων
ευρώ στους Δήμους. Όλοι, δικαίως,
πιστέψαμε πως θα “βρέξει λεφτά” από αυτόν τον απρόσμενο χριστουγεννιάτικο μποναμά του κ. υπουργού», είπε η βουλευτής Λαρίσης,
παρατηρώντας ταυτόχρονα ότι
τρεις μέρες αργότερα αποδείχθηκε
ότι τα λεφτά ανήκαν ήδη στους δήμους και προήλθαν από
τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων, που τηρούνται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. «Ούτε
στο πνεύμα των Χριστουγέννων δεν μπορεί κανείς να πιστέψει με τα επικοινωνιακά τεχνάσματα και τις μεθοδεύσεις του
υπουργού Εσωτερικών κ. Τάκη Θεοδωρικάκου για τους ΟΤΑ», κατέληξε η βουλευτής. Να σημειωθεί ότι η κα Λιακούλη προέρχεται από την Τοπική Αυτοδιοίκηση και γνωρίζει
άριστα τα θέματα. Έμπλεξε ο κ. Θεοδωρικάκος…

ΓΡΑΦΕΙ Ο

Κίτσος ο κοριός
Λύθηκε η παρεξήγηση
με τον περιφερειάρχη
Κατά την τελευταία επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στη βόρεια Ελλάδα, όπου επισκέφθηκε διάφορους νομούς, είχε μία συνάντηση με έντονη σημειολογία. Ο πρωθυπουργός επί
μία περίπου ώρα συζήτησε με τον περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, ο οποίος είχε στοχοποιηθεί από το Μαξίμου. Όπως λένε πηγές από τη Θεσσαλονίκη, λύθηκε η παρεξήγηση κι έτσι κατά τη συζήτηση που έγινε σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης μίλησαν όχι μόνο για την πορεία της πανδημίας, αλλά και για τις δράσεις της περιφέρειας κατά της πανδημίας και την ανάγκη στήριξης του επιχειρείν. Μάλιστα, ο Απόστολος Τζιτζικώστας ενημέρωσε τον κ. Μητσοτάκη τόσο για τα 200 εκατ. ευρώ επιχορήγηση προς τις επιχειρήσεις, όσο και τα 80 εκατ. ευρώ προς τα νοσοκομεία για τον εξοπλισμό και την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού.

Και με τη βούλα
του ΟΗΕ
η συμφωνία
με την Αίγυπτο

Αυξάνει τις εμφανίσεις
λόγω ανησυχίας
Εντύπωση έχει κάνει το γεγονός ότι ο Δημήτρης Τζανακόπουλος ασχολείται και με την επικοινωνιακή μάχη του ΣΥΡΙΖΑ κατά της κυβέρνησης. Κι όλα αυτά γίνονται παρά το γεγονός ότι ο γραμματέας του κόμματος είχε αποφασίσει να ριχθεί με τα μούτρα στην εκ βάθρων ανασυγκρότηση του κόμματος. Δηλαδή, το πώς θα αποκτήσουν εκ νέου ζωή οι
τοπικές οργανώσεις. Διότι ας μη λησμονούμε ότι σε πολλές συνοικίες τα
γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ παραμένουν ερμητικά κλειστά. Δεν τα ανοίγουν ούτε για να αεριστούν. Όμως ο Τζανακό φοβήθηκε ότι θα τον ξεχάσουν
και γι’ αυτόν τον λόγο αποφάσισε να αυξήσει τις παρεμβάσεις του και όπως εξηγεί σε όλους τους κομματικούς έλαβε αυτή την απόφαση για να
βοηθήσει και μόνο. Λόγω και της πείρας του ως κυβερνητικός εκπρόσωπος. Έτσι, ενώ από την εκλογή του και για μεγάλο διάστημα απέφευγε
τις συνεντεύξεις, εδώ και ενάμιση μήνα έχει αρχίσει να δίνει κάποιες με
το σταγονόμετρο, και κάθε εβδομάδα που περνά η συχνότητα των εμφανίσεών του εντείνεται.

Ερωτηματικά και
κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες
Σοβαρά ερωτηματικά γύρω από τη διαδικασία πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής διαπίστωσαν στο ΚΙΝΑΛ μετά από τηλεδιάσκεψη που είχαν
με τον Σύλλογο Εργαζομένων στην εταιρεία. Στο Κίνημα θέτουν θέμα για
τις διαδικασίες του διαγωνισμού, ιδιαίτερα από τη στιγμή που υπάρχει
μόνο ένας υποψήφιος, και με δεδομένο ότι υπήρξε με πρωτοβουλία της ΕΤΕ αλλαγή των δεδομένων διαγωνισμού πώλησης εν μέσω διεξαγωγής
του, στις σχετικές διαπραγματεύσεις τίθενται όροι που οδηγούν σε πιθανή
μείωση του τμήματος στο μέλλον –όπως λένε– δεν έχει ληφθεί μέριμνα
για τους εργαζομένους, ενώ ο μοναδικός υποψήφιος θα ελέγχει πέραν του
24% της ιδιωτικής ασφάλισης Υγείας και το 40% του Ιδιωτικού Νοσοκομειακού Τομέα και ήδη κατέχει μεγάλες μονάδες. Το ΚΙΝΑΛ, μάλιστα, υπόσχεται κοινοβουλευτικές ερωτήσεις και άλλες… πρωτοβουλίες.

Το Γραφείο Νομικών Υποθέσεων της Γραμματείας των Ηνωμένων Εθνών ανάρτησε
στην επίσημη ιστοσελίδα της
Διεύθυνσης Ωκεάνιων Υποθέσεων και του Δικαίου της
Θάλασσας του ΟΗΕ τη συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου
για την οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης μεταξύ των δύο κρατών,
που είχε υπογραφεί στο Κάιρο στις 6 Αυγούστου. Η σημασία τής εν λόγω ανάρτησης δεν έγκειται μόνο στο γεγονός της δημοσίευσης της
συμφωνίας Ελλάδας-Αιγύπτου αυτής καθ’ αυτής, αλλά
ότι έγινε σε πολύ μικρό διάστημα και παρά το γεγονός
ότι Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ είναι ο
Τούρκος Βολκάν Μποζκίρ.
Η ταχύτητα της πρωτοκόλλησης και ανάρτησης της εν λόγω συμφωνίας σε συνδυασμό με την καθυστέρηση της
ανάρτησης του «τουρκο-λυβικού μνημονίου», όπως αναφέρουν διπλωματικές
«πηγές», αποτελεί το αποτέλεσμα πολύμηνης προσπάθειας του υπουργείου Εξωτερικών, που βρίσκεται σε τακτική επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτιέρες. Θα πρέπει
να σημειώσουμε ότι ο Έλληνας ΥΠΕΞ, Νίκος Δένδιας, έχει συναντηθεί τρεις φορές
με τον Πορτογάλο ανώτατο
αξιωματούχο κατά τους τελευταίους μήνες, δύο φορές
στη Γενεύη και πιο πρόσφατα
στη Νέα Υόρκη τον περασμένο Σεπτέμβριο. Έπεται η ανάρτηση της συμφωνίας με
την Ιταλία, ευθύς μόλις τεθεί
σε ισχύ.

Ενοχλεί
πολλούς και
στη Ν.Δ.
ο Μιχάλης
Αυξάνονται αυτοί που ενοχλούνται με τον Μιχάλη
Χρυσοχοΐδη εντός της Νέας Δημοκρατίας. Οι ενοχλημένοι χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Την πρώτη
κατηγορία απαρτίζουν όλοι όσοι ενοχλούνται που ο
υπουργός Προστασίας του Πολίτη διαθέτει μία ιδιότυπη αντιμετώπιση από το Μαξίμου. Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται αυτοί που δηλώνουν μετριοπαθείς κι ενοχλούνται με το ύφος του σερίφη που έχει ο
κ. Χρυσοχοΐδης όταν κάνει ανακοινώσεις. Και τέλος,
η τρίτη κατηγορία είναι η μεγαλύτερη, καθώς με το
δόγμα «νόμος και τάξη» ο υπουργός έχει κερδίσει πολλούς πόντους από τους «νοικοκυραίους», οι οποίοι αποτελούν και τον βραχίονα των ψηφοφόρων της Ν.Δ.
Και βλέπουν ότι ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη
μπορεί να εκλεγεί με χαρακτηριστική άνεση σε όποια
περιφέρεια κι εάν επιλέξει να θέσει υποψηφιότητα.
Πάντως, για να πούμε και του στραβού το δίκιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε όλους τους συνομιλητές του
εκφράζει την ικανοποίησή του με τις επιδόσεις της
ΕΛ.ΑΣ. και την απόδοση του υπουργού.

Δεν άρεσε
στην ηγεσία
η διάκριση
της Νάντιας;
Μία πολύ σημαντική διάκριση πέτυχε η βουλευτίνα
του Κινήματος Αλλαγής Νάντια Γιαννακοπούλου, η οποία ανακηρύχθηκε μέλος της Διοικούσας
Επιτροπής του Πανευρωπαϊκού δικτύου Mercator
Dialogue. Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής, που
στηρίζεται από πολύ σημαντικά think tanks, όπως
το German Marshal Fund, το ΕΛΙΑΜΕΠ κ.ά., είναι
η διακομματική συνεργασία κοινοβουλευτικών των
κρατών μελών πάνω σε καίρια ζητήματα που αφορούν στην Ευρώπη. Στην τοποθέτησή της η βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής μετά την τιμητική
της ανάδειξη σε μέλος της Επιτροπής, υποστήριξε
μεταξύ άλλων ότι «ζούμε μία πρωτοφανή κρίση, παγκοσμίως, και οι επόμενες εβδομάδες και μήνες δεν θα
είναι εύκολοι. Η προτεραιότητά μας τώρα είναι να μπορέσουμε να διαχειριστούμε αποτελεσματικά τις επενέργειες της πανδημίας για να μπορέσουμε να ανακάμψουμε σύντομα». Άραγε, η διάκριση της Νάντιας άρεσε
στην ηγετική ομάδα του Κινήματος Αλλαγής;

«Α» TOP SECRET
όλα τα άπλυτα στη φόρα
Τι θυμάται ο Νικολάκης;

Οι ταβανόπροκες του Σκουρλέτη

Του Νίκου Μπίστη μπορείς να του προσάψεις πολλά, αλλά ουδείς μπορεί να πει ότι δεν έχει οξύνοια
σε ό,τι αφορά την πολιτική. Έτσι, με το μόλις ο
Γιώργος Παπανδρέου έγραψε άρθρο περί προοδευτικής διακυβέρνησης έσπευσε να την υπερθεματίσει και να την αναγάγει σε μονόδρομο. Κι επειδή
οσμίστηκε ότι οι φίλοι του στο ΚΙΝΑΛ θα θυμηθούν
το τι τράβηξαν από τους ΣΥΡΙΖΑίους, ο ίδιος πρόταξε το «Ολαντρέου» που είχε πει ο Τσίπρας και το χαρακτήρισε ως πταίσμα. Τα «γερμανοτσολιάδες», τα
«Τσολάκογλου», τα «πουλημένα κορμιά», τα «προδότες»,
τα θυμάται ο Νικολάκης; Διότι εγώ θυμάμαι καλά
και την εποχή εκείνη ακόμη στο ΠΑΣΟΚ ήταν.

Ο Πάνος Σκουρλέτης αποδεικνύεται καμήλα.
Δεν ξεχνάει τίποτα. Έτσι, όποτε του δίνεται η ευκαιρία καρφώνει με ταβανόπροκες την ηγετική
ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο πρώην γραμματέας αυτό
έκανε και σε συνέντευξη που παραχώρησε όπου
διαπίστωσε τη σημαντική δημοσκοπική απώλεια
εμπιστοσύνης προς τους χειρισμούς της κυβέρνησης, αλλά παρατήρησε ότι για να μετατραπεί αυτό
σε ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ απαιτείται η «κατάθεση
αποτελεσματικών, εναλλακτικών προτάσεων, που θα
δίνουν λύσεις στα προβλήματα των πολλών και όχι
των λίγων ισχυρών». Πω, πω καρφάρα ο Πάνος!

Αγωνιούν
για τον Βαξεβάνη

Πάνε για Πούλιτζερ
οι αντικειμενικοί
Επιμένουν οι ΣΥΡΙΖΑίοι και οι φίλοι τους πως το κλίμα έχει βαρύνει πολύ για τον Τάκη Θεοδωρικάκο
στο Μαξίμου. Μάλιστα, διαρρέουν ότι μετράει λίγες
εβδομάδες ακόμη στο υπουργείο Εσωτερικών. Επιπλέον, ισχυρίζονται ότι τα έχει σπάσει και με τον
υπουργό Επικρατείας, Γιώργο Γεραπετρίτη. Και γι’
αυτόν τον λόγο δεν θα παραμείνει στον στενό «μητσοτακικό» πυρήνα. Πάλι για πούλιτζερ ετοιμάζονται οι
γνωστοί αντικειμενικοί της Κουμουνδούρου.

Θα πει τον καλό
του λόγο
Η είδηση είναι ελεγμένη. Ο Γιώργος
Γεραπετρίτης συχνά-πυκνά τα λέει με
τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Εξάλλου, συνδέονται και με φιλία. Οπότε
όλοι εξάγουν το συμπέρασμα ότι ο
υπουργός Επικρατείας θα πει τον καλό
του λόγο στον πρωθυπουργό για τον
πρώην Επίτροπο. Όμως με την Ντόρα Μπακογιάννη ο Γεραπετρίτης δεν λέει ούτε «καλημέρα». Ή πιο σωστά, την ανταλλάσσουν για τυπικούς λόγους.

Μέσω πρότασης
του ΚΙΝΑΛ

Με ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ προειδοποιεί τον
Κυριάκο Μητσοτάκη ενόψει του νέου πακέτου
18,5 εκατ. ευρώ προς τα ΜΜΕ για την καμπάνια
εμβολιασμού, ότι δεν θα περάσει αναίμακτα όπως
η λίστα Πέτσα. Προφανώς, στην Κουμουνδούρου
ζητούν να συμπεριληφθεί στη νέα λίστα και ο Βαξεβάνης για να κλείσουν ένα απρόβλεπτο μέτωπο.

Θα τον αδειάσουν ξεζουμισμένο
Στον ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζουν με αμείωτη ένταση το
παραμύθι των λίγων εμβολίων στη χώρα μας.
Και βρίσκουν την ευκαιρία να κατηγορούν την
κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Την ίδια
ώρα, σε όλη την Ευρώπη κατηγορούν την Ούρσουλα Φαν ντερ Λάιεν, ότι έκανε λάθος υπολογισμούς και παρήγγειλε λιγότερα εμβόλια. Και το
διόρθωσε εκ των υστέρων. Προφανώς στην Κουμουνδούρου τούς χάλασε η τηλεόραση και δεν το
έμαθαν. Και πάνω σε αυτό είπαν να στήσουν μία
επικοινωνιακή φούσκα, βιάζοντας με ασύστολο
τρόπο την αλήθεια. Το άσχημο είναι ότι ο εκπρόσωπος Τύπου, Νάσος Ηλιόπουλος, ήταν ικανοποιημένος για το ψεύτικο αφήγημα και τις κορώνες περί
«εμπορίου ελπίδας». Ας προσέχει μήπως τον αδειάσουν ξεζουμισμένο.

Έχει να ξεπληρώσει πολλά γραμμάτια

Μέσω ΚΙΝΑΛ προωθήθηκε ο καθηγητής Ψυχιατρικής στο ΑΠΘ Βασίλης Μποζίκας στην επιτροπή
των επιστημόνων που συμβουλεύει την κυβέρνηση
για τη διαχείριση της πανδημίας. Ο επιστήμονας
δεν έχει καμία σχέση με το ΚΙΝΑΛ. Απλά ήταν τυχερός, διότι ο εκπρόσωπος Τύπου του ΚΙΝΑΛ,
Παύλος Χρηστίδης, κατέθεσε την πρόταση μετά
από παραίνεση του καθηγητή κοινωνικής ψυχιατρικής στο Πάντειο, ψυχίατρου-ψυχαναλυτή, Στέλιου Στυλιανίδη. Το άκουσε η Ζωή Ράπτη, υφυπουργός Υγείας, και ανταποκρίθηκε στην πρόταση.

Τα τσίπουρα πληρώνονται σύντροφοι
Σε ουζερί της Παλλήνης μαζεύτηκαν την παραμονή των Χριστουγέννων τοπικά στελέχη του
ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία έγραψαν στα παλιότερα των
υποδημάτων τους την απαγόρευση. Ήταν κοντά
στους 20 και μεταξύ αυτών που παραβρέθηκαν
ήταν και ο Θόδωρος Γκοτσόπουλος, συντονιστής του Τμήματος Αυτοδιοίκησης και πρώην
διευθύνων σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ. Η παρέα
έφαγε τα μεζεδάκια της, ήπιε τα τσιπουράκια
της και στο τέλος άπαντες πλήρωσαν από 300
ευρώ ο καθένας προστιματάκι. Η ιδιοκτήτρια
του ουζερί πλήρωσε 10 χιλιαρικάκια.

Φυσικά, στην τακτική του παραμυθιού πρωτοστατεί και ο Ευάγγελος Αντώναρος. Ο πρώην
κυβερνητικός εκπρόσωπος της κυβέρνησης
Καραμανλή υποστηρίζει ότι «η Pfizer/Biontech
θα παραδώσει στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
200 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου μέχρι τον Σεπτέμβριο. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Ότι μέχρι
το φθινόπωρο θα έχουν εμβολιασθεί μόνο 1 στους
4,5 από τα 448 εκατομμύρια των κατοίκων της Ευρώπης». Αλήθεια, δεν έχει ενημερώσει κανένας
τον κ. Αντώναρο ότι η Ε.Ε. έχει προχωρήσει
σε παραγγελίες από όλες τις εταιρείες που κατασκευάζουν εμβόλια; Προφανώς έχει
πολλά γραμμάτια να ξεπληρώσει στον ΣΥΡΙΖΑ ο Ευάγγελος!

Εναντίον των αρνητών ο Πύρρος
Τα έχει πάρει στο κρανίο ο Πύρρος Δήμας με τους αρνητές του εμβολίου, αλλά και του κορωνοϊού. Ειδικά με
τους πιο γνωστούς και αναγνωρίσιμους στους πολίτες.
Κι όπως έλεγε: «Πρόσφατα έχασα ένα αδερφό, τον κουμπάρο μου στην Κατερίνη, ο οποίος ήταν ένας νέος άνθρωπος χωρίς προβλήματα. Οι επιστήμονες μας καθοδηγούν σε
αυτό το θέμα. Ο καθένας έχει τον γιατρό του και μπορεί να
ρωτήσει και να του εξηγήσει για την πανδημία και να μάθει
ό,τι χρειάζεται για το εμβόλιο». Αν μη τι άλλο. ο Πύρρος
έχει αποδείξει πολλάκις ότι δεν μασάει τα λόγια του
και δεν φοβάται να πάρει θέση όταν πρέπει.
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• Από το σπίτι του Ανδρεάδη που πέταξε στον δρόμο τα
πράγματα του Καραμανλή, στη ροζ βίλα του Ανδρέα στην
Αγράμπελης, μέχρι το σπίτι του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη
στα Χανιά και το εξοχικό Τσίπρα στα Λεγραινά
Η βίλα που νοίκιασε σε πραγματικά εξευτελιστική τιμή ο Αλέξης
Τσίπρας στο Σούνιο σήκωσε
θύελλα, αλλά δεν είναι πρώτη
φορά που ένα «κωλόσπιτο» –όπως είχε πει στο παρελθόν ο αείμνηστος Ευάγγελος Γιαννόπουλος– προκαλεί πολιτικό ζήτημα.
Του Μ.Κ.E.

Κ

αι μπορεί, ειδικά αυτή την εποχή, οι πολίτες να αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα
με την πανδημία και την οικονομική κρίση, εν τούτοις –όπως έχει αποδειχθεί και στο παρελθόν– εγκαθίσταται στο πίσω μέρος του μυαλού ενός ψηφοφόρου και παίζει τον δικό του
ρόλο στην επιλογή, όταν έρθει η ώρα της.
Το να έχει ένας πολιτικός αρχηγός μία
πολυτελή κατοικία δεν είναι μεμπτό, ειδικά
όταν η οικογένειά του είχε την άνεση να αποκτήσει σπίτια κι εξοχικά. Και η αλήθεια
είναι ότι η οικογένεια Τσίπρα δεν εξαρτάτο
από το μεροδούλι-μεροφάι, όπως δεκάδες
χιλιάδες νοικοκυριά. Είχε την άνεση για
μία εύπορη ζωή, με δυνατότητα απόκτησης
εξοχικών. Όμως αυτό που ενοχλεί περισσότερο με τη βίλα στο Σούνιο είναι ότι ο
πρώην πρωθυπουργός έστησε μία πολιτική καριέρα σαν το νεαρό χαμογελαστό παιδί της Κυψέλης. Και το δεύτερο στοιχείο
που ενόχλησε, ακόμη και τους αριστερούς
ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, είναι το χαμηλό
τίμημα, αλλά και διάφορες μεθοδεύσεις.
Πριν ανακαινισθεί το σπίτι νοικιαζόταν μέχρι και 1.200 ευρώ τον μήνα τους καλο-

Οι πικάντικες ιστορίες
με τα… «παλιόσπιτα»
των πρωθυπουργών

καιρινούς μήνες. Και μετά την ανακαίνιση
το σπίτι ενοικιάζεται για 500 ευρώ τον μήνα. Σίγουρα όταν ένα σπίτι το νοικιάζεις για

όλο τον χρόνο, τότε το μίσθωμα πέφτει αρκετά. Άντε μέχρι και 400 ευρώ. Δηλαδή,
να πλήρωνε 800 ευρώ. Άντε να έπεφτε α-

κόμη περισσότερο, εάν ο ενοικιαστής πλήρωνε και την ανακαίνιση.
Στην περίπτωση του Αλέξη Τσίπρα συνέβησαν όλα τα ανάποδα. Δηλαδή, ο ιδιοκτήτης που ενοικίαζε ένα παλιό σπίτι για
1.200 ευρώ αποφάσισε να το ανακαινίσει.
Και πολύ λογικά από τη στιγμή που το αχούρι έγινε κούκλα να ανεβάσει το ενοίκιο. Κι όμως ο ιδιοκτήτης, ο οποίος είτε είναι οπαδός του ΣΥΡΙΖΑ είτε αγαπάει τα
λαϊκά παιδιά από την Κυψέλη, κατέβασε το
ενοίκιο στα 500 ευρώ.
Βέβαια, δεν ήταν πρώτη φορά που η οικία ενός πολιτικού έγινε το πρώτο θέμα
συζήτησης. Έχουν προηγηθεί πολλοί, ακόμη και τα ιερά τέρατα της μεταπολιτευτικής Ελλάδας. Ας μην ξεχνάμε ότι κάποια
σπίτια έδωσαν το έναυσμα ακόμη και σε
δικαστικές έρευνες. Όπως για παράδειγμα
το σπίτι που απέκτησε στη Διονυσίου Αεροπαγίτου στην Ακρόπολη ο Άκης Τσοχατζόπουλος και ήταν η αρχή του τέλους

Το ιστορικό «κωλόσπιτο»
ο 1994 κι ενώ ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε επανέλθει στην εξουσία, αποφάσισε να στεγάσει τον
έρωτά του με τη Δήμητρα Λιάνη στην Εκάλη, σε
μία μονοκατοικία 500 τ.μ. επί της οδού Αγράμπελης.
Αυτό που προκάλεσε ακόμη και τους φανατικούς οπαδούς του ΠΑΣΟΚ ήταν, όταν στο «πόθεν έσχες» του
αείμνηστου Ανδρέα αποκαλύφθηκε ότι τα χρήματα
που χρειάστηκαν για να κατασκευαστεί η οικία ήταν
προϊόν δανείου από τους Τζορτζ Χάλακ, Αντώνη Λιβάνη, Γιώργο Κατσιφάρα, Κάρολο Παπούλια, Θέμη
Λαμπρινόπουλο και Γιάννη Αλεξίου. Όλοι αυτοί δήλωσαν ότι δάνεισαν στον τότε πρωθυπουργό 155 εκατ. δραχμές, ενώ τα δημοσιεύματα των αντιπολιτευόμενων εφημερίδων ανέβαζαν το κόστος στα 800 εκατομμύρια. Πάντως, ένα μέρος των χρημάτων (72 εκατ. δραχμές) που απαιτήθηκαν για την ανέγερση της

Τ

ροζ βίλας προήλθαν από την πώληση του σπιτιού της
μητέρας του Ανδρέα, Σοφίας Μινέικο, στο Ψυχικό.
Τότε ήταν που ο Ευάγγελος Γιαννόπουλος είχε ξεστομίσει την περιβόητη φράση: «Σιγά μη μας ρίξουν για
ένα κωλόσπιτο». Δυο χρόνια μετά, ο Ανδρέας Παπανδρέου πέθανε και το σπίτι έμεινε στη σύζυγό του, Δήμητρα Λιάνη. Το 2007 ξεκίνησε η κατεδάφιση της ροζ
βίλας με σκοπό να ανεγερθεί συγκρότημα 6 μεζονέτων 320 τ.μ. η καθεμία, από τις οποίες οι μισές παρέμειναν στη Δήμητρα Λιάνη και οι υπόλοιπες στον εργολάβο που ανέλαβε τις εργασίες. Το 2011 βγήκε στο
σφυρί η μία μεζονέτα προς 800.000, λόγω οφειλών
ύψους 440.000 ευρώ της κας Λιάνη προς την
Eurobank, τη ΜΚΟ Χριστιανική Ένωση Νεανίδων και
τη ΔΟΥ Κηφισιάς. Τα επόμενα χρόνια η Δήμητρα Λιάνη
πούλησε και τις άλλες δύο.
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Ο Άκης και η Ακρόπολη
ο 2004 ο Άκης Τσοχατζόπουλος αποφάσισε να αποκαταστήσει τον μεγάλο του έρωτα, τη Βίκυ Σταμάτη. Έτσι, αφού προκάλεσε την ελληνική
κοινωνία με τον προκλητικό, πνιγμένο στα πλούτη και χλιδή γάμο
του στο Παρίσι, ακολούθησε και η αγορά ενός νεοκλασικού στην Διονυσίου
Αεροπαγίτου –πρώτο τραπέζι πίστα– στην Ακρόπολη.
Κάτι που ανάγκασε τις αρχές από τότε να τον ελέγχουν για παράνομο
πλουτισμό. Τον Μάιο του 2010 αποκαλύφθηκε ότι η σύζυγός του αγόρασε έναντι ενός εκατομμυρίου ευρώ από μια υπεράκτια εταιρεία προνομιακή κατοικία επί της Διονυσίου Αρεοπαγίτου με θέα την Ακρόπολη. Αρχικά ο Άκης
Τσοχατζόπουλος αρνήθηκε τις όποιες κατηγορίες, αλλά η δικαστική έρευνα
απέδειξε πλήθος παραβάσεων της νομοθεσίας περί νομιμοποίησης παράνομων εσόδων, πέρασε από δίκη, καταδικάστηκε και φυλακίστηκε. Το προνομιούχο σπίτι απεδείχθη μοιραίο για τον ίδιο και τη σύζυγό του.
Το σπίτι που στέγασε το ζευγάρι έγινε συνώνυμο της χλιδής και της σπατάλης. Εκτός από την υπέροχη θέα στον Παρθενώνα, είχε εσωτερικό ασανσέρ, καλογυαλισμένα πατώματα και μία πολυτελή σκάλα, που όσοι την ανεβοκατέβηκαν έλεγαν πως «ντρεπόσουν να την πατήσεις». Το παλάτι του Άκη
στην Ακρόπολη έχει περάσει ήδη στο Δημόσιο μετά την απόφαση του δικαστηρίου.

Τ

για τον πανίσχυρο πρώην υπουργό, που
κατέληξε στη φυλακή και στην απαξίωση.

Ο Καραμανλής και ο Ανδρεάδης
Τη δεκαετία του ’60 και πριν από τη Χούντα η εφημερίδα «Εστία» είχε καθιερώσει
να αποκαλεί τον τότε πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραμανλή ως «ο φιλοξενούμενος της οδού Καρνεάδου», επειδή διέμενε
(1955-1963) στο διαμέρισμα του φίλου
του, τότε μεγαλοεπιχειρηματία, τραπεζίτη
και εφοπλιστή Στρατή Ανδρεάδη. Είναι
χαρακτηριστικό ότι έτσι δεν αποκαλούσε
τον Καραμανλή ούτε ο βασικός του αντίπαλος, ο Γεώργιος Παπανδρέου, ο οποίος είχε κηρύξει μέχρι και ανένδοτο στην
κυβέρνηση της ΕΡΕ.
Όμως αυτό το σπίτι είχε και ουρά στην ιστορία. Όταν ο Καραμανλής ζούσε στο
Παρίσι και μετά την 21η Απριλίου 1967, ο
δικτάτορας Γιώργος Παπαδόπουλος απαίτησε από τον Ανδρεάδη να αδειάσει το
διαμέρισμα και να πετάξει τα πράγματα του
Καραμανλή στον δρόμο. Και ο Ανδρεάδης έκανε το χατίρι του φίλου του (έπαιζαν μαζί τάβλι). Με την επιστροφή του ο
Καραμανλής από το Παρίσι και μετά την
τεράστια νίκη του στις εκλογές του 1974,
προχώρησε τον Δεκέμβριο του 1975 σε επιθετική κρατικοποίηση της πλειονότητας
των επιχειρήσεων Ανδρεάδη. Τις σχετικές πράξεις προώθησαν ο τότε υπουργός
Συντονισμού, Παναγής Παπαληγούρας
(η Ιονική του Ανδρεάδη είχε κατασχέσει
την περιουσία του αδερφού του) και ο υποδιοικητής
της
Τράπεζας
της
Ελλάδος, Νικόλαος Κυραζίδης. Συνεργάτες τους έλεγαν ότι «η εκδίκηση είναι ένα
πιάτο που τρώγεται κρύο». Το 1990 το Ελληνικό Δημόσιο αναγκάστηκε να πληρώσει
τεράστια αποζημίωση στους κληρονόμους
του Ανδρεάδη με απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου το 1990, όταν ο Κωνσταντίνος Καραμανλής επανεξελέγη για
δεύτερη φορά Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Η μεγάλη κόντρα
Δύο από τους πρωταγωνιστές της πολιτικής ζωής του τόπου ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Επί ημερών τους δημιουργήθηκε ένας μύθος για τα σπίτια τους. Η οικία των
Παπανδρέου στο Καστρί υπήρξε κάτι μα-

γικό για τα μέλη και τους φίλους του ΠΑΣΟΚ. Εκεί ελήφθησαν πολλές αποφάσεις
που έπαιξαν ρόλο, όχι μόνο για το ΠΑΣΟΚ,
αλλά και στη διακυβέρνηση της χώρας.
Την εποχή της πρώτης οκταετίας του
ΠΑΣΟΚ, η αντιπαράθεση έφτασε στο κόκκινο μεταξύ Παπανδρέου-Μητσοτάκη.
Το ΠΑΣΟΚ είχε βάλει στο στόχαστρο τα
σπίτια του Μητσοτάκη. Το 1979 το ΠΑΣΟΚ επέκρινε με δριμύτητα τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη για το σπίτι που έχτιζε
τότε στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στα Χανιά. Την εποχή του σκανδάλου Κοσκωτά
κι όταν πιεζόταν πανταχόθεν η κυβέρνηση Παπανδρέου, ο τότε υπουργός Οικονομικών, Δημήτρης Τσοβόλας, ήγειρε
ζήτημα φόρων για την περιουσία που κατείχε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης στο
Παρίσι, όπου είχε κι αυτός βρεθεί εκεί αυτοεξόριστος στα χρόνια της Δικτατορίας.
Το ΠΑΣΟΚ ασχολήθηκε κι άλλο με τα
ακίνητα της οικογένειας Μητσοτάκη. Τότε, όταν αποκαλύφθηκε το σκάνδαλο των
υποκλοπών με πρωταγωνιστές τους Γρυλλάκη και Μαυρίκη, αναπτύχθηκε από μικρομεσαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ ο μύθος
για το κτίριο της οδού Αραβαντινού. Το μόνο που δεν είχαν πει ήταν πως στα υπόγεια
γίνονταν βασανιστήρια. Ανάλογα αντιμετώπιζαν και οι νεοδημοκράτες το Καστρί.

Οι πρώην πρωθυπουργοί
Για τους πρωθυπουργούς μετά τον Ανδρέα
Παπανδρέου –πλην Τσίπρα– δεν υπήρξε
κάτι το μεμπτό σχετικά με τις οικίες τους,
ή γενικά για τα ακίνητά τους. Παρά μόνο
μύθοι.
Ο Κώστας Σημίτης έμενε στο Κολωνάκι επί της οδού Αναγνωστοπούλου και κάθε πρωί πήγαινε περπατώντας στο Μαξίμου, εάν το επέτρεπαν οι καιρικές συνθήκες. Συχνά-πυκνά έκανε βόλτες στο Κολωνάκι, όπου συνήθιζε να πίνει τον καφέ του
σε γνωστό στέκι της πλατείας. Οι διακοπές
του ήταν στάνταρ στη Σίφνο σε ξενοδοχείο,
ενώ πολλά Σαββατοκύριακα τα πέρναγε
στο εξοχικό του στους Άγιους Θεοδώρους,
ενώ δεχόταν φίλους από το ΠΑΣΟΚ και
την αριστερά στο πατρικό του στο Κορακοχώρι της Ηλείας. Ακόμη και σήμερα το επισκέπτεται συνήθως προς το τέλος του καλοκαιριού.
Ο Κώστας Καραμανλής έκανε γνωστή

τη Ραφήνα, όταν αποφάσισε να μετοικήσει
εκεί αφήνοντας το Κολωνάκι κι αργότερα
τη Φιλοθέη. Στην πόλη των Μεσογείων μεγάλωσε τα παιδιά του, ενώ οι κάτοικοι της
περιοχής πλείστες φορές τον έχουν δει να
περπατά στους δρόμους της πόλης, αποφεύγοντας όμως το πολύβουο λιμάνι.
Ο Γιώργος Παπανδρέου, παρά το γεγονός ότι έχτισε σπίτι στην οικογενειακή
βίλα στο Καστρί, λόγω και του διαζυγίου
του έμεινε με τη νέα σύντροφό του στα Δικαστικά και τώρα στο Παλαιό Φάληρο. Η
πιο… πικάντικη ιστορία για τον Γιώργο
Παπανδρέου είναι ότι μαζί με τα αδέρφια
του ακύρωσαν μέσω δικαστηρίων την πώληση που είχε κάνει ο πατέρας τους Ανδρέας στο σπίτι της γιαγιάς τους, Σοφίας
Μινέικο, στο Ψυχικό. Βέβαια, αργότερα
το πούλησαν οι ίδιοι αντί 1,8 εκατομμυρίων ευρώ.
Η οικία του Αντώνη Σαμαρά, στην Κηφισιά έχει τη δική της ιστορία, καθώς είναι κληρονομιά από την προγιαγιά του,
Πηνέλοπη Δέλτα. Ένα σπίτι κλασικό, μεγαλοπρεπές, αντάξιο του παρελθόντος του.

Το σπίτι του Βολταίρου
Πριν σκάσει η περίπτωση με τη βίλα που

νοικιάζει ο Τσίπρας στο Σούνιο, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε κάνει πολύ θόρυβο για το σπίτι
που έχει αποκτήσει η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη στο Παρίσι, πιο
γνωστό ως το σπίτι του Βολταίρου. Και ο
θόρυβος έγινε επειδή ο νυν πρωθυπουργός δεν είχε συμπεριλάβει στο «πόθεν έσχες» του τα περιουσιακά στοιχεία της Μαρέβας. Την εποχή εκείνη το ζευγάρι ήταν
σε διάσταση και αυτός ήταν ο λόγος που
δεν συμπεριλήφθηκαν. Κάτι που έκανε αποδεκτό και η αρμόδια επιτροπή της Βουλής, καθώς το είχε καταθέσει επίσημα ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης.
Βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθεί ακόμη
και σήμερα να μην το αποδέχεται, παρά το
γεγονός ότι υπάρχουν επίσημα έγγραφα.
Η ίδια η Μαρέβα Γκραμπόφσκι έχει αναλύσει το πώς απέκτησε το συγκεκριμένο
διαμέρισμα των 92 τ.μ. στο Παρίσι, που αποκαλείται «το σπίτι του Βολταίρου».
Ο Φρανσουά Μαρί Αρουέ (21 Νοεμβρίου 1694 - 30 Μαΐου 1778), ευρύτερα γνωστός με το ψευδώνυμο Βολταίρος,
ήταν Γάλλος συγγραφέας, ιστορικός και φιλόσοφος διάσημος για το πνεύμα του και
στο συγκεκριμένο διαμέρισμα έζησε τους
τρεις τελευταίους μήνες της ζωής του.

28 | Η ΑΠΟΨΗ

ΠΕΜΠΤΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020-ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021
www.iapopsi.gr

• ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: Οι πρωταγωνιστές λένε
τη μισή αλήθεια, καθώς ο καθένας ενδιαφέρεται πρώτιστα
να προωθήσει τα δικά του συμφέροντα

Όσα δεν φτάνει
η αλεπού τα κάνει
κρεμαστάρια
Ξαφνικά το τελευταίο διάστημα
επανήλθε στον δημόσιο διάλογο
η συζήτηση περί προοδευτικής
διακυβέρνησης. Μία συζήτηση
που ακουγόταν κατά καιρούς από την εποχή του Ανδρέα Παπανδρέου, έμενε για λίγο στην επικαιρότητα, εξαφανιζόταν κι έμοιαζε περισσότερο ως μία διέξοδος
του ηγεμονικού ΠΑΣΟΚ, όταν
βρισκόταν στριμωγμένο στη γωνία και μέσω αυτής της φράσης
έστελνε μήνυμα σε διάφορους αριστερούληδες να το ενισχύσουν.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Μ

ε αυτό τον τρόπο ο Ανδρέας μείωσε την έκταση
της ήττας το 1989, όταν το
ΠΑΣΟΚ βρισκόταν σε περιδίνηση λόγω του σκανδάλου Κοσκωτά. Τα χρόνια πέρασαν και
ο Κώστας Σημίτης γύρισε τούμπα το παιχνίδι το 2000, όταν οι Μπίστης και σία τον
ενίσχυσαν και του έδωσαν τη νίκη στο νήμα επί του Κώστα Καραμανλή. Την ίδια
τακτική ακολούθησε και ο Γιώργος Παπανδρέου πριν από τις πρόωρες εκλογές
του 2009. Τα ίδια μονοπάτια ζήλεψε και ο
Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος ξαφνικά θυμήθηκε την προοδευτική διακυβέρνηση.
Ιστορικά η φράση περί προοδευτικής
διακυβέρνησης τις περισσότερες φορές
θυμίζει την παροιμία «όσα δεν φτάνει η αλεπού τα κάνει κρεμαστάρια». Και αυτό διότι
τώρα που ο Αλέξης Τσίπρας βλέπει πως
δεν έχει καμία απολύτως τύχη να κερδίσει
τις επόμενες εκλογές και να υποστεί διπλή
ήττα (λόγω απλής αναλογικής θα έχουμε
δίδυμες εκλογές) ξέχασε την κυβέρνηση

και θυμήθηκε την προοδευτική διακυβέρνηση.
Τι σημαίνει όμως ο προσδιορισμός
«προοδευτική διακυβέρνηση»; Ο πρωθυπουργός της χώρας, Κυριάκος Μητσοτάκης στις αρχές του 2020 μετέχοντας σε ένα
φόρουμ ρωτήθηκε σχετικά και η απάντησή του μάλλον κατέρριψε το αφήγημα του
Αλέξη Τσίπρα και των λοιπών ΣΥΡΙΖΑίων. «Η προοδευτική διακυβέρνηση απαιτεί
μεταρρυθμιστική ηγεσία, επιστροφή στη μετριοπάθεια και θέτει τα θεμέλια του μέλλοντος». Αν, λοιπόν, προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε τι σημαίνει μεταρρύθμιση, τότε
θα σταθούμε αναμφίβολα στην ίδρυση του
ΕΣΥ τη δεκαετία του ’80. Ένα ΕΣΥ που, παρά τις διαφωνίες, φάνηκε αποτελεσματικό
τώρα στην πανδημία. Μεταρρύθμιση ήταν
η αλλαγή του οικογενειακού δικαίου, επίσης τη δεκαετία του ’80, όπου θεσπίστηκε
το αυτόματο διαζύγιο, ο πολιτικός γάμος
και η αποποινικοποίηση της μοιχείας. Όπως μεταρρύθμιση είναι και η προέκταση
του οικογενειακού δικαίου για τη συνεπιμέλεια των τέκνων, που ρυθμίζει ακόμη
περισσότερο το καθεστώς μετά τη διάλυση
του γάμου και προωθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Μεταρρύθμιση ήταν και η ίδρυση του ΑΣΕΠ και η θέσπιση του συγκεκριμένου συμβουλίου για τις προσλήψεις
στον δημόσιο τομέα. Μεταρρύθμιση είναι
και η καθιέρωση της ανοικτής διακυβέρνησης στο πλαίσιο της διαφάνειας, του λεγόμενου opengov, όπου ο κάθε πολίτης
μπορεί να ελέγχει τις δαπάνες του Δημοσίου. Ας μη λησμονούμε ότι πάνω στο
opengov στηρίχθηκε και η ψηφιοποίηση
του κράτους που τρέχει κατά τη διάρκεια
της πανδημίας που κάνει πιο εύκολες τις
συναλλαγές μας με το Δημόσιο. Σε καμία
περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί μεταρρύθμιση ο νόμος Κατρούγκαλου για
το ασφαλιστικό (όπως λένε στον ΣΥΡΙΖΑ),

καθώς ακόμη και η διάδοχός του Έφη Αχτσιόγλου αναγκάστηκε να προχωρήσει
σε δεκάδες τροπολογίες, προκειμένου να
κατανοήσει και η ίδια το πνεύμα και οι πολίτες το τι θέλει να πει ο ποιητής.
Ο όρος «προοδευτική διακυβέρνηση»
μπορεί θεωρητικά να εξηγηθεί με το να υπάρχουν σε ένα κράτος στέρεοι, αποτελεσματικοί και δίκαιοι θεσμοί, που νομοθετούνται και υλοποιούνται υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, βοηθούν τις κοινωνίες
να επιβιώνουν στις κρίσεις, να παράγουν,
να καινοτομούν, να παρέχουν ποιοτικές
δημόσιες κοινωνικές υπηρεσίες, να προάγουν δικαιώματα και να ευημερούν. Επίσης, να υπάρχει πλήρης διαφάνεια και λογοδοσία. Και τέλος, να απλώνεται δίχτυ
προστασίας για τις ευπαθείς και τις αδύναμες κοινωνικά ομάδες.
Αν, λοιπόν, προσδιορίσουμε όλα τα παραπάνω ως προοδευτική διακυβέρνηση,
τότε μένει να μας εξηγήσουν όσοι από την
κεντροαριστερά αναμασούν την καραμέλα,
τι δεν κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη.
Διότι, όπως επισημαίνουν και πολλοί αναλυτές, «αρκετά επιτυχημένα στελέχη της κυβέρνησης Μητσοτάκη προέρχονται από τον
αυτοπροσδιοριζόμενο προοδευτικό χώρο, ενώ
και τον πρωθυπουργό κάθε άλλο παρά συντηρητικό μπορείς να τον αποκαλέσεις, όταν επέλεξε για να έχει δίπλα του σε θέσεις-κλειδιά
ομοφυλόφιλους, οι οποίοι δεν έχουν πρόβλημα να το παραδεχθούν». Διότι προοδευτικές
υποτίθεται κυβερνήσεις τούς έκρυβαν.
Προφανώς η ελληνική σοσιαλδημοκρατία
εξακολουθεί να πάσχει από το σύνδρομο
της ξύλινης γλώσσας.
Πώς μπορεί, για να παράδειγμα, να θεωρηθεί προοδευτική η Θεοδώρα Τζάκρη,
η οποία δεν είχε πρόβλημα να ψηφίσει όλα τα μνημόνια και μετά να καταγγείλει τους
δανειστές; Προφανώς το επόμενο βήμα
της είναι να καταγγείλει και τον οίκο

Christian Louboutin επειδή κατασκευάζει
ακριβές τσάντες, τις οποίες όπως αναφέρει ο αστικός μύθος υπεραγαπά. Ή για ποιον λόγο είναι προοδευτικός ο Θάνος Μωραΐτης, ο οποίος ως γνήσιος καιροσκόπος
άφησε το κόμμα που τον ανέδειξε για να εξασφαλίσει μία θεσούλα υφυπουργού; Για
ποιον λόγο πρέπει να θεωρηθεί προοδευτικός ο Ραγκούσης, ο οποίος με πλάγια
μέσα ανελίχθηκε στο ΠΑΣΟΚ, ενώ ως κακομαθημένο παιδί κρυβόταν για να μη χάσει το υπουργείο του επί πρωθυπουργίας
Γιώργου Παπανδρέου; Ή ακόμη κατάφερε μέσα σε χρόνο ρεκόρ να περάσει από
τόσα κόμματα; Ο συγκεκριμένος πολιτικός
κόμπαζε για τον «Καλλικράτη» (μία μεταρρύθμιση που ήταν σωστή και αναγκαία),
αλλά για να εξασφαλίσει μία θεσούλα στα
ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ έφτασε στο σημείο να την αποκηρύξει και να υποστηρίξει
την απορρύθμιση του Σκουρλέτη, τον
«Κλεισθένη». Μιλάμε για την απόλυτη ξευτίλα. Κι όμως και αυτός κάνει λόγο για
προοδευτική διακυβέρνηση.

Προσωπικές επιδιώξεις
Τελικά, ποιοι είναι οι πρωταγωνιστές της
λεγόμενης προοδευτικής διακυβέρνησης;
Επί της ουσίας, ο καθένας τη θέλει για την
πάρτη του. Ή πιο σωστά για να προωθήσει
τις προσωπικές του επιδιώξεις. Έτσι την
χρησιμοποίησαν το τελευταίο διάστημα για
μία ακόμη φορά ο Αλέξης Τσίπρας και ο
Γιώργος Παπανδρέου, ενώ η Φώφη
Γεννηματά έπεσε στην παγίδα.
Ο Αλέξης Τσίπρας ακόμη πιστεύει ότι
θα εξελιχθεί σε νέο Ανδρέα Παπανδρέου. Επιθυμεί στροφή του ΣΥΡΙΖΑ προς
την σοσιαλδημοκρατία, αλλά μέχρι στιγμής τα κουκιά στο εσωκομματικό παιχνίδι
δεν του το επιτρέπουν. Οπότε, διά της πλαγίας οδού, προσπαθεί να επιβάλει τις θέσεις του. Και το σημαντικότερο, να παρα-
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κάμψει τις αντιρρήσεις που εκφράζει η αριστερή πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, οι «53» και
τα λεγόμενα ιστορικά στελέχη.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Νίκος Φίλης σε πρόσφατο άρθρο του καταγράφει
την αντίθεσή του στη στροφή του ΣΥΡΙΖΑ
προς το κέντρο, τονίζοντας ότι «μια τέτοια
προοπτική προϋποθέτει την ανάπτυξη κοινωνικών κινημάτων και την επιστροφή της Αριστεράς σε αυτά. Ώστε, μαζί με ένα εύρος αντινεοφιλελεύθερων - αντιεθνικιστικών πολιτικών
δυνάμεων να συγκροτηθεί το μπλοκ της εναλλακτικής - προοδευτικής διακυβέρνησης. Για
να φύγει η Δεξιά, πριν τα ρημάξει όλα!»
Ο Τσίπρας και οι συν αυτώ υποστηρίζουν πως εάν υπάρξει προοπτική εξουσίας, τότε όλοι οι διαφωνούντες θα σωπάσουν, καθώς θα διαγκωνίζονται για έναν
υπουργικό θώκο ώστε να βρεθούν εντός
του κυβερνητικού πυρήνα. Φυσικά, ο Αλέξης Τσίπρας διατηρεί για τον εαυτό του
το προνόμιο να είναι αυτός ο πρωθυπουργός σε ένα τέτοιο συνεργατικό σχήμα. Και
φυσικά, δεν δέχεται κουβέντα να πράξει
αυτό που έκανε ο ηγέτης των «Πέντε Αστέρων» Λουΐτζι Ντι Μάιο στην Ιταλία, όπου
αποδέχθηκε –αν και ο αρχηγός του μεγαλύτερου σε δύναμη κόμματος– τη θέση του
υπουργού Εξωτερικών αφήνοντας την
πρωθυπουργία στον Τζουζέπε Κόντε.

Ο Γιώργος και
το δικό του αφήγημα
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, πάντως, δεν θα
είχε πρόβλημα και αντί για την Προοδευτική Διακυβέρνηση δει το ΚΙΝΑΛ να διασπάται και να μοιράζει με τον Κυριάκο
Μητσοτάκη τα ιμάτιά του. Το ζητούμενο,
βέβαια, για τον Αλέξη Τσίπρα είναι το πώς
θα υφαρπάξει τη σημαία και τα λάβαρα του
ΠΑΣΟΚ για να υλοποιήσει το όραμά του
να γίνει ο νέος Ανδρέας. Οπότε όσο επικρατεί αναταραχή στο ΚΙΝΑΛ και είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμη και διάσπασης είναι μία υπέροχη κατάσταση για την
ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ναι μεν υποδέχθηκε με ικανοποίηση την αναφορά της
Φώφης Γεννηματά, αλλά χάρηκε ακόμη
περισσότερο από τα όσα είπε ο Γιώργος
Παπανδρέου σε άρθρο του σε περιοδικό
της Πάτρας. Ο πρώην πρωθυπουργός (ο
οποίος πέρασε τα πάνδεινα από τον ΣΥΡΙΖΑ κατά τη διακυβέρνησή του), ταγμένος σταθερά σε αντιδεξιό προσανατολισμό, μίλησε για την ανάγκη «προοδευτικής
πρότασης διακυβέρνησης και ανασυγκρότησης του προοδευτικού χώρου στη βάση μιας
προγραμματικής συμφωνίας».
Βέβαια καλό είναι πριν οι ΣΥΡΙΖΑίοι
αρχίσουν να πανηγυρίζουν να δουν τι κρύβεται και πίσω από τις λέξεις του Γιώργου
Παπανδρέου. Διότι μπορεί κάποιοι αναλυτές να ισχυρίζονται ότι «ο Παπανδρέου το
έχει από παλιά το κουσούρι. Λέει πολλά επί
της διαδικασίας. Και τίποτα για την πολιτική
ουσία». Ή ακόμη πως «το μεγαλύτερο βασανιστήριο στο οποίο μπορούν να υποβληθούν
όσοι μιλούν για προοδευτική διακυβέρνηση
είναι να τους βάλεις να γράψουν σε μια κόλλα
χαρτί τι εννοούν. Στην πραγματικότητα δεν εννοούν τίποτα. Στην καλύτερη περίπτωση η
προοδευτική διακυβέρνηση στο μυαλό τους είναι μια διακυβέρνηση στην οποία θα μετέχουν
οι ίδιοι». Και αυτή είναι η αλήθεια. Ο Γιώργος Παπανδρέου επί της ουσίας γι’ αυτό
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Η Φώφη που την πάτησε
υτή που φαίνεται ότι την πάτησε ήταν η Φώφη Γεννηματά, που στην
προκειμένη περίπτωση θυμίζει το ανέκδοτο με τον λαγό και την τίγρη,
όπου στο τέλος ο λαγός –που έχει πει διάφορα για την τίγρη– όταν
βρίσκεται ενώπιων των κυρώσεων δικαιολογείται πως «λέμε και καμία μ….
για να περνάει η ώρα». Κάπως έτσι ως τον λαγό η κα Γεννηματά πέταξε την
μπαρούφα της στη Βουλή για προοδευτική διακυβέρνηση, αλλά όταν άρχισαν
να σοβαρεύουν τα πράγματα αναζητεί διέξοδο.

Α

Η αντίδραση του Ανδρέα Λοβέρδου –ως απάντηση στον Γιώργο Παπανδρέου– ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι προοδευτικό κόμμα» χτύπησε καμπανάκια στη
Χαριλάου Τρικούπη. Διότι ακόμη και ο πιο αδαής κατανόησε ότι ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΚΙΝΑΛ με την αντίδρασή του έστειλε ένα σαφέστατο μήνυμα στην ηγεσία να σταματήσει τους πιθανούς κρυφούς σχεδιασμούς. Όμως κι άλλοι στο ΚΙΝΑΛ αναρωτήθηκαν δικαίως για ποιον λόγο να
προσφέρουν ευκαιρία νεκρανάστασης στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς με βάση τα δεδομένα όλων των δημοσκοπήσεων είναι πολύ δύσκολο να βγει από την εντατική που βρίσκεται από τον Ιούλιο του 2019.

που καίγεται είναι η προσωπική του δικαίωση. Απαίτησε από τη Γεννηματά και πέτυχε τον εξοστρακισμό του Ευάγγελου Βενιζέλου από τη Βουλή, ταυτόχρονα με τη

δική του επάνοδο. Κι αυτό διότι θεωρεί ακόμη και σήμερα ότι τον ανέτρεψε ο Βενιζέλος τον Νοέμβριο του 2011. Και τώρα
θέλει να πάρει την εκδίκησή του ως κρύο

Ο πονηρός Γιώργος Παπανδρέου θέλει να

εκμεταλλευτεί το… όραμα του Αλέξη Τσίπρα να γίνει
νέος Ανδρέας και τις γκάφες της Φώφης Γεννηματά
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πιάτο και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ.
Διότι ο Νίκος Μπίστης μπορεί να έκανε λόγο ότι σε μία κοινή πορεία έχει αξία
της λήθης, υποστηρίζοντας ότι το «Ολαντρέου» ήταν μία λεκτική ακροβασία του Αλέξη Τσίπρα. Όμως ο Παπανδρέου δεν
έχει ξεχάσει το «γερμανοτσολιάς» που του
φώναζαν οι ΣΥΡΙΖΑίοι, ούτε πως ο κ. Τσίπρας συνεργάστηκε αρμονικά με τον μεγαλύτερο υβριστή της οικογένειάς του, τον
Πάνο Καμμένο. Ας μη λησμονούμε ότι
σχεδόν όλοι οι Παπανδρέου έχουν κερδίσει αγωγές από τον πρώην υπουργό Εθνικής Άμυνας. Ούτε φυσικά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ του φόρτωσε όλα τα κακά της χώρας
λησμονώντας –ηθελημένα– την περίοδο
διακυβέρνησης της χώρας από τον Κώστα
Καραμανλή (2004-2009). Εκεί όπου χάθηκε στην κυριολεξία η μπάλα στο ασφαλιστικό, ενώ το έλλειμμα εκτοξεύθηκε στο
φεγγάρι. Κι όμως, ο Πάνος Σκουρλέτης
αποκάλεσε τοξικό τον Παπανδρέου και όχι τον Καραμανλή, ή τον Παυλόπουλο
(ο οποίος με την προφορική συνέντευξη
πήγε να παρακάμψει το ΑΣΕΠ), ούτε τον
Παπαγγελόπουλο που ήταν ο εκτελεστικός βραχίονας της σκευωρίας με της
Novartis.
Άρα, τι επιδιώκει ο Γιώργος Παπανδρέου με την ατάκα της Προοδευτικής Διακυβέρνησης; Οι γνωρίζοντες τον τρόπο που
σκέφτεται και πράττει ο Γιώργος Παπανδρέου, όλο αυτό το διάστημα, αλλά και αποκωδικοποιώντας όλες τις τελευταίες παρεμβάσεις του στη Βουλή, το μόνο που επιδιώκει δεν είναι η προοδευτική διακυβέρνηση της χώρας, όσο να του αναγνωρίσουν ότι δεν έχει τις μεγαλύτερες ευθύνες για την χρεοκοπία της χώρας και ότι άδικα τον κατηγόρησαν τη διετία 20102011. Ταυτόχρονα, ο κ. Παπανδρέου
γνωρίζει πως εάν πεισθεί ο κ. Τσίπρας να
κάνει το παραπάνω βήμα, θα έχει σοβαρά
προβλήματα με την εσωκομματική αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ.
Διότι ο κ. Παπανδρέου και από πολιτική ίντριγκα γνωρίζει και το σημαντικότερο
από τη μέχρι τώρα πορεία του έχει δείξει ότι ξέρει να περιμένει για να επιτύχει αυτό
που θέλει. Ξέρει πώς μπορεί να δημιουργήσει πολύ περισσότερα προβλήματα στον
Αλέξη Τσίπρα με το να βρεθεί πιο κοντά
του, από ό,τι να τον υβρίζει. Για παράδειγμα, ο Σκουρλέτης, που όπως είπαμε τον
έχει αποκαλέσει «τοξικό», απέστειλε νέο
μήνυμα στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ με το
να ισχυριστεί ότι «ο χαρακτήρας των σημερινών προβλημάτων απαιτεί απαντήσεις που
δεν θα κινούνται στη λογική των μέσων όρων,
των κεντρώων λύσεων, αλλά των ριζοσπαστικών, εναλλακτικών προτάσεων σε όλα τα πεδία». Μία θέση με την οποία συμφωνούν
και οι «53» του Τσακαλώτου, αλλά και τα
ιστορικά στελέχη του κόμματος.
Ακόμη πιο ισχυρό του μήνυμα του Δημήτρη Παπαδημούλη: «Είμαστε ένα κόμμα
με αδιαφιλονίκητο και ισχυρό πρόεδρο, τον
Αλέξη Τσίπρα, γι’ αυτό και τον στηρίζουμε όλες και όλοι, αλλά ταυτόχρονα δεν είμαστε
κόμμα αρχηγικό». Κατ’ αυτό τον τρόπο ο ευρωβουλευτής και βαθύς γνώστης του αθηναϊκού real estate υπενθύμισε στην ηγετική ομάδα της Κουμουνδούρου τις κόκκινες γραμμές της εσωκομματικής αντιπολίτευσης, υπερασπιζόμενος παράλληλα και
τη μειοψηφία του κόμματος.
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• Οι πολίτες –όπως αναδεικνύουν όλες οι έρευνες–
μείωσαν τον εορταστικό προϋπολογισμό και αποταμιεύουν
όσα περισσότερα χρήματα μπορούν

Λιπόθυμη η αγορά,
σε απόγνωση
οι έμποροι
Τα φετινά Χριστούγεννα
και συνολικά η φετινή εορταστική περίοδος δεν συγκρίνεται με καμία στην μεταπολιτευτική ιστορία του
τόπου. Ακόμη και στην περίοδο των μνημονίων, όπου κόπηκαν τα δώρα, η ανεργία είχε εκτοξευθεί στα
ύψη και γενικά υπήρχε μία
αναταραχή στην κοινωνία
δεν είχε παρουσιαστεί τόσο
μεγάλη ύφεση. Και ούτε ο
τζίρος κυμάνθηκε σε τόσο
χαμηλά επίπεδα.
Του Μ.Κ.E.

B

έβαια για να πούμε και
του στραβού το δίκιο η
αγορά είναι κλειστή.
Και αυτό διότι μόνο τα
σούπερ μάρκετ λειτουργούν με κανόνες αγοράς. Οι
υπόλοιποι που εμπορεύονται τα
προϊόντα τους είτε μέσω διαδικτύου, είτε με τη μέθοδο του click
away σε καμία περίπτωση δεν
μπορούν να εξισορροπήσουν την
κατάσταση. Όχι μόνο για να ισοφαρίσουν την χασούρα των
προηγούμενων μηνών, αλλά ούτε καν να έχουν έσοδα ικανά να
πληρώσουν τα τρέχοντα μειωμένα ενοίκια. Όπως αναφέρουν οι
έμποροι, η μείωση του τζίρου θα
κλείσει στην καλύτερη περίπτωση στο -25% σε σύγκριση με πέρυσι, ενώ δεν είναι λίγοι που εκτιμούν ότι ο τζίρος της επιχείρησης του θα φτάσει να είναι μέχρι
και 40% κάτω από τέτοιες ημέρες
τον τελευταίο μήνα του 2019.
Βέβαια κάποιοι θα ισχυριστούν ότι μείωση αυτή μπορεί να
οφείλεται στο γεγονός ότι τα φυ-

σικά δίκτυα παραμένουν κλειστά,
με βάση τα όσα γνωρίζουμε μέχρι
σήμερα, αλλά αυτός δεν είναι ο
μοναδικός λόγος. Αφενός μεν
λόγω των περιοριστικών μέτρων
οι πολίτες ανησυχούν, οπότε αποφασίζουν να κινηθούν στην αγορά για τα απολύτως απαραίτητα, αφετέρου δε αποταμιεύουν όσα περισσότερα μπορούν ανησυχώντας για την επόμενη ημέρα,
στην μετά πανδημία εποχή.
Πρόσφατη έρευνα αναδεικνύει πως 4 στους 10 καταναλωτές
παγκοσμίως έχουν δει τα εισοδήματά τους να μειώνονται, ενώ η
πλειοψηφία (60%) είναι πιο προσεκτικοί στο πώς ξοδεύει τα χρήματά της. Ήδη 41% των καταναλωτών έχουν μειώσει τις δαπάνες
για μη βασικά προϊόντα, ενώ το
46% αναβάλλει την αγορά ή την
αντικατάσταση προϊόντων υψηλής αξίας. Αυτές οι τάσεις καταδεικνύουν μια –δυνητικά– πιο υποτονική περίοδο εορταστικών αγορών στο τέλος του 2020, αφού
το 42% των καταναλωτών, παγκοσμίως, σχεδιάζει να δαπανήσει λιγότερα χρήματα κατά τη διάρκεια
της φετινής εορταστικής περιόδου
από ό,τι πριν από έναν χρόνο.

προϋπολογισμός για τα δώρα και
το τραπέζι ήταν στα 450 ευρώ. Αντίστοιχα, ως 400 ευρώ θα ξοδέψει φέτος μόνο ένας στους 4 Έλληνες (25%), έως 600 ευρώ θα
ξοδέψει το 5% και μόλις 1 στους
100 ανέφερε ότι θα ξοδέψει πάνω από 600 ευρώ. Το 38% των
καταναλωτών που θα διαθέσει
μικρότερο budget συγκριτικά με
πέρυσι δήλωσε πως το μειωμένο
εισόδημα είναι ο πρωτεύων λόγος γι’ αυτή του την απόφαση. Ένας στους τρεις (ποσοστό 33%)
ανέφερε ότι θα μειώσει τον προϋπολογισμό γιατί είναι απαισιόδοξος και προβληματισμένος για
το μέλλον της οικονομίας.
Απαισιοδοξία για το μέλλον, η
οποία επιβεβαιώνεται και από
την έρευνα της Ira Media, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της οποίας, παρά τα αισιόδοξα μηνύματα από το μέτωπο των εμβολίων που επηρεάζουν θετικά την
ψυχολογία, η ανησυχία για την
οικονομική κατάσταση της χώρας
παραμένει, με τους καταναλωτές
να εμφανίζονται διστακτικοί να

πραγματοποιήσουν αγορές. Τάση
η οποία δεν αποκλείεται να διατηρηθεί και το 2021. Και αυτό
γιατί 4 στους 10 καταναλωτές
(ποσοστό 37%) σε παγκόσμιο επίπεδο θεωρούν ότι η πανδημία
θα συνεχίσει να επηρεάζει τη ζωή
τους για τουλάχιστον έναν ακόμα
χρόνο. Το ποσοστό αυτό εκτοξεύεται στο 43% στην Ευρώπη και
στο 66% στην Ιαπωνία, με τους
καταναλωτές στην Ινδία (19%)
και την Κίνα (18%) να εμφανίζονται αισθητά πιο αισιόδοξοι, αναφέρει η έρευνα της ΕΥ.

Παράταση πληρωμών
Πριν καν εκπνεύσει το 2020 οι
άνθρωποι της αγορά σκέφτονται
τις πληρωμές του Απριλίου του
2021, καθώς έχουν συσσωρευτεί ένα σωρό υποχρεώσεις. Ήδη
ο Βασίλης Κορκίδης, πρόεδρος
του ΕΒΕΠ, μέσω τηλεοπτικής εκπομπής ζήτησε από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών,
Θόδωρο Σκυλακάκη, (βρέθηκαν στο ίδιο πάνελ) να εξετάσει η
κυβέρνηση παράταση για τουλά-

Ακόμη πιο προσεκτικοί
οι Έλληνες
Στην Ελλάδα τα παραπάνω ποσοστά ανεβαίνουν. Έτσι, 7 στους 10
Έλληνες ανέφεραν πως ο φετινός
εορταστικός προϋπολογισμός θα
είναι λιτός και θα αρκεστούν στα
απαραίτητα έξοδα, με την πλειοψηφία των χρημάτων να κατευθύνεται για το εορταστικό τραπέζι. Έτσι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων ισχυρίστηκε ότι έχουν
προϋπολογίσει έξοδα της τάξης
των 200 ευρώ, όταν την περίοδο
των μνημονίων ο εορταστικός

ΑΠΟ ΤΩΡΑ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΞΕΚΙΝΗ
ΣΑΝ ΝΑ ΖΗΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ
ΟΦΕΙΛΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ

χιστον 4 μήνες των μέτρων στήριξης σε εργαζόμενους και επιχειρήσεις, παράταση της μείωσης
του ΦΠΑ σε πληττόμενους κλάδους και κυρίως ένα «μορατόριουμ» σε ό,τι αφορά τις οφειλές
και τις υποχρεώσεις που έχουν
δημιουργηθεί, με ένα «κούρεμα»
των χρεών και διακανονισμό
τους σε 120 δόσεις και δη με κλιμακωτή αναλογία στο ύψος των
δόσεων. Ακόμη, ζήτησε να υπάρξει μέριμνα ώστε να ισχύσει και
για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 1, 2 και 3 το μέτρο της μη επιστροφής του 50% στο Δημόσιο
από τους δικαιούχους.
Στο ίδιο πάνελ και ο πρόεδρος
της ΓΣΕΒΒΕ, Γιώργος Καββαθάς, συμφώνησε με τον κ. Κορκίδη, λέγοντας ότι μία στις τρεις
επιχειρήσεις είναι αντιμέτωπη με
λουκέτο, υπερθεματίζοντας για αναγκαίο κούρεμα οφειλών από επιχειρήσεις, χρηματοδότηση της
αγοράς και στήριξη της απασχόλησης, με πρόγραμμα για
100.000 θέσεις εργασίας. Όμως
η απάντηση που έλαβαν δεν πρέπει να τους ικανοποίησε, καθώς
ο κ. Σκυλάκακης αρνήθηκε με
εύσχημο τρόπο, υποστηρίζοντας
ότι «η κατανομή των περιορισμένων
κονδυλίων στήριξης, πρέπει να γίνεται με βάση τις ανάγκες που υπάρχουν και προς στήριξη επιχειρήσεων
και θέσεων εργασίας. Σε ό,τι αφορά
τις υποχρεώσεις που έχουν δημιουργηθεί θα πρέπει να δούμε: πόσες δημιουργήθηκαν από την κρίση, τι χαρακτήρα και τι διάρκεια έχουν και
ποιες δυνατότητες έχουν οι επιχειρήσεις για να τις αποπληρώσουν. Πρέπει να γίνει μια εξατομικευμένη διαχείριση, ώστε να σωθούν οι επιχειρήσεις που κινδυνεύουν. Οποιαδήποτε παρέμβαση δεν θα έχει γενικό
χαρακτήρα, αυτό είναι σίγουρο».
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• Τι σηματοδοτεί η εμπορική συμφωνία Βρετανίας και Τουρκίας
– Οι οικονομικοί και πολιτικοί κίνδυνοι στη μετα-brexit εποχή

Στην αναμπουμπούλα
(του brexit)
η Άγκυρα χαίρεται…
Με ληγμένο αλλά ταυτόχρονα
εν… ισχύι το ευρωπαϊκό διαβατήριό της θα περάσει το κατώφλι
του 2021 η Βρετανία, αφού ως
γνωστό την παραμονή των Χριστουγέννων επιτεύχθηκε η πολυπόθητη συμφωνία που επανακαθορίζει τις από ’δώ και πέρα –μετά
το Brexit, δηλαδή– πολιτικοοικονομικές σχέσεις της χώρας με την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Επιμέλεια: Ν.ΤΕ.

Ε

ίναι εξαιρετικά νωρίς για να διακριβωθούν σε βάθος οι συνέπειες
αυτού του συμπεφωνημένου
brexit, αλλά το γεγονός ότι η
Τουρκία έσπευσε να εκμεταλλευτεί τα νέα δεδομένα δεν απαιτεί διδακτορικές
γνώσεις επί των διεθνών σχέσεων για να πιστοποιηθεί. Ήδη ανακοινώθηκε ότι η Άγκυρα
και το Λονδίνο υπέγραψαν την Τρίτη μια συμφωνία ελευθέρου εμπορίου, που σύμφωνα
με την αρμόδια υπουργό Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου, Λιζ Τρας, κλειδώνει τις
ρυθμίσεις συναλλαγών χωρίς δασμούς και θα
βοηθήσει την εμπορική σχέση των δύο χωρών. «Θα παράσχει βεβαιότητα για χιλιάδες θέσεις εργασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη μεταποιητική βιομηχανία, την αυτοκινητοβιομηχανία
και τη χαλυβουργία», είπε η Τρας προσθέτοντας ότι η χώρα της ανυπομονεί να συνεργαστεί με την Τουρκία «για μια φιλόδοξη, εξατομικευμένη συμφωνία στο μέλλον».

«Βάλσαμο» και για τους δύο
Γιατί, όμως, είναι σημαντική η παραπάνω
συμφωνία, που σημειωτέον είναι η πέμπτη
μεγαλύτερη επί συνόλου 62 εμπορικών διακρατικών συμφωνιών που έχει διαπραγματευτεί το Λονδίνο με μεμονωμένες χώρες, έπειτα από το brexit;
Μα διότι και η Βρετανία και η Τουρκία έχουν εξαιρετικά μεγάλη ανάγκη ενέσεις εμπορικής οικονομικής ρευστότητας στην παρούσα φάση. Κι αν για την Τουρκία των μυριάδων οικονομικών –και όχι μόνο– προβλημάτων το deal με την κυβέρνηση Τζόνσον ήταν βάλσαμο στις δημοσιονομικές
πληγές της, αναλογικά το ίδιο ισχύει και για
τη Βρετανία.
Οι πρώτες αναλύσεις επιμένουν ότι έστω
και συμπεφωνημένα η έξοδος της Βρετανίας

από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα προκαλέσει
αν όχι σε μακροπρόθεσμο σίγουρα σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα συρρίκνωση της βρετανικής οικονομίας και αξιοσημείωτη πτώση
του ΑΕΠ. Έτσι, ακόμη κι αν «τρέξουν» συμφέρουσες διακρατικές εμπορικές συμφωνίες
με τρίτες χώρες όπως οι παραπάνω, το ενδοευρωπαϊκό «αλισβερίσι» προϊόντων και
υπηρεσιών –πρωτίστως– που θα απολέσει
η Μεγάλη Βρετανία πιθανότατα θα καταστήσει ελλειμματικό το εμπορικό της ισοζύγιο.

Τι προβλέπει η συμφωνία
Λονδίνου - Βρυξελλών
Το αν η συμφωνία είναι ικανή να εξαλείψει
τις αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις του
Brexit, επιγραμματικά αξίζει να θυμηθούμε
ότι από την Παρασκευή, 1η Ιανουαρίου
2021, η οικονομική και εμπορική εταιρικής
σχέση της Βρετανίας με την Ε.Ε. προβλέπει
σε αδρές γραμμές τα εξής:
• ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ:
Η συμφωνία διασφαλίζει τις εμπορικές συναλλαγές χωρίς τελωνειακούς δασμούς, ούτε
ποσοστώσεις, «για όλα τα αγαθά που συμμορφώνονται με τους κανόνες καταγωγής», κάτι που
συμβαίνει για πρώτη φορά σε εμπορική συμφωνία. Υπό αυτό το δεδομένο, οι επιχειρήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου διατηρούν την
πρόσβασή τους σε μια τεράστια ενιαία αγορά
450.000.000 καταναλωτών και οι αντίστοιχες ευρωπαϊκές σε μια αγορά 66.000.000
Βρετανών καταναλωτών. Με τη διευθέτηση
αυτή αποφεύγεται η διάσπαση στις αλυσίδες
παραγωγής, που θα προκαλούσε πολλά προβλήματα σε ορισμένους τομείς, όπως στην αυτοκινητοβιομηχανία.
Ειδικά για την αλιεία, που χωρίς να της…
φαίνεται ήταν από τα δύσκολα σημεία των

διαπραγματεύσεων της Βρετανίας με την Ε.Ε.,
η συμφωνία προβλέπει ότι για μια μεταβατική
περίοδο 5,5 ετών, εν προκειμένω μέχρι τον Ιούνιο του 2026, οι Ευρωπαίοι αλιείς θα έχουν πρόσβαση στα βρετανικά νερά.
• ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Η Βρετανία και η Ε.Ε. δεσμεύονται να τηρήσουν τους ίσους όρους ανταγωνισμού «διατηρώντας τα υψηλά επίπεδα
προστασίας σε τομείς όπως είναι η προστασία
του περιβάλλοντος, η μάχη κατά της κλιματικής
αλλαγής και η τιμολόγηση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, τα κοινωνικά και εργασιακά
δικαιώματα, η φορολογική διαφάνεια και οι κρατικές επιδοτήσεις».
Αξίζει να σημειωθεί ότι σε περίπτωση
που η μία από τις δύο πλευρές δεν τηρήσει
τις υποχρεώσεις της, επικρέμεται ο πέλεκυς
της λήψης «διορθωτικών μέτρων», όπως είναι η επιβολή τελωνειακών δασμών.
• ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ: Βάσει
της συμφωνία εξόδου από την Ε.Ε., η Βρετανία παύει να έχει ορισμένα πλεονεκτήματα
που απολάμβανε όσο ήταν μέλος της ενιαίας
ευρωπαϊκής αγοράς. Ωστόσο, εξασφαλίζεται
η απρόσκοπτη αεροπορική, οδική και σιδηροδρομική σύνδεση των βρετανικών νησιών με την ηπειρωτική Ευρώπη. Σε κάθε
περίπτωση, στόχος είναι η διατήρηση της ασφάλειας των μεταφορών αλλά και η προστασία των δικαιωμάτων των επιβατών.
• ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: Το Ηνωμένο
Βασίλειο θα συνεχίσει να συμμετέχει σε ορισμένα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2021-27, όπως είναι για παράδειγμα το πρόγραμμα έρευνας
και καινοτομίας «Horizon Europe». Προϋπόθεση της βρετανικής συμμετοχής στα ευρωπαϊκά προγράμματα είναι να συνεισφέρει
τον… οβολό της στον προϋπολογισμό τους.
Όπως και στην περίπτωση του ανταγωνισμού, αν το Λονδίνου ή οι Βρυξέλλες παρεκκλίνουν από τα συμφωνηθέντα, τότε τη «δυσαρμονία» θα αναλάβει να διευθετήσει ένας
μηχανισμός επίλυσης διαφορών, στα πρότυπα
της αντίστοιχης διαδικασίας που ακολουθείται στις περισσότερες εμπορικές συμφωνίες.
Επί της ουσίας ένα κοινά αποδεκτό όργανο, ένα «Κοινό Συμβούλιο», θα… αστυνομεύει το
αν εφαρμόζεται και ερμηνεύεται ορθά η συνθήκη. Αυτό που αρνήθηκε κατηγορηματικά και
πέτυχε το Λονδίνο είναι να μην έχει δικαίωμα
παρέμβασης σε αυτήν τη διαδικασία το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο φόβος
για ντόμινο
αποσχίσεων
ίναι βέβαιο ότι το εκτός
Ε.Ε. μονοπάτι που
διάλεξαν να περπατήσουν
οι Βρετανοί δεν θα είναι
εύκολο, έστω και αν ο
σκεπτικισμός καλύπτεται για την
ώρα από το αίσθημα
ανακούφισης ότι το brexit
συνοδεύεται από μία συμφωνία.
Δεν είναι λίγοι, για παράδειγμα,
εκείνοι που θεωρούν ότι το
«Νησί» θα μπει σε μία
αποσχιστική περιδίνηση με
πρώτη επιλαχούσα για…
επανάσταση τη Βόρεια Ιρλανδία
και εν συνεχεία τη Σκωτία.
«Είναι με βεβαιότητα πιθανόν ότι
το Brexit θα οδηγήσει στο τέλος
του Ηνωμένου Βασιλείου»,
δήλωνε πριν από μερικά 24ωρα
ο υποδιευθυντής του Centre for
European Reform, Τζον
Σπρίνγκφορντ. Σύμφωνα με τον
Σπρίνγκφορντ, η χώρα είναι
βαθιά διαιρεμένη μετά το
δημοψήφισμα του 2016, με την
Αγγλία και την Ουαλία να
ψηφίζουν… δαγκωτό ρήξη με τις
Βρυξέλλες, αλλά τους Βορειοιρλανδούς και τους Σκωτσέζους
να υπερθεματίζουν για την
παραμονή του Ηνωμένου
Βασιλείου στην Ε.Ε.
Αν κάτι καθησυχάζει είναι η
πρόβλεψη της Συμφωνίας
Αποχώρησης (Brexit I) να
παραμείνει σε ισχύ το
Πρωτόκολλο της Β. Ιρλανδίας,
γεγονός που αποτρέπει τη
δημιουργία σκληρού συνόρου
μεταξύ Β. Ιρλανδίας –ως
αποκεντρωμένης επαρχίας του
Ηνωμένου Βασιλείου– και της
Δημοκρατίας της Ιρλανδίας ως
κράτους μέλους της Ε.Ε.
Αυτό διασφαλίζει σύμφωνα
τους γνώστες τη διατήρηση σε
ισχύ της ειρηνευτικής
συμφωνίας της Μεγάλης
Παρασκευής του 1998, όταν ο
IRA επέλεξε την πολιτική λύση
από τον ένοπλο εθνικιστικό
αγώνα έναντι των Άγγλων.
Ποιος όμως στοιχηματίζει με
σιγουριά ότι δεν θα ανάψει
ξανά η εμφυλιοπολεμική σπίθα;

Ε

ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΑΘΛΗΤΙΚΗ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΠΕΜΠΤΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020-ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021
ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ

www.iapopsi.gr

www.iapopsi.gr
Κάθε μέρα στο site
της «Άποψης»
αποκαλύψεις και
«καυτά» θέματα
για όλους
και για όλα






 
 
▶ ΣΕΛ. 22

 
 
▶ ΣΕΛ. 20




▶ ΣΕΛ. 20





 

ΙΒΑΝ ΣΑΒΒΙΔΗΣ

Ο Μάκης στα δύο
την Ελλάδα, ο Ιβάν
τη Θεσσαλονίκη…
• Τα μαχαιρώματα στην Τούμπα, το λαμπόγυαλο των γραφείων του «Γηραιού»,
οι ανακοινώσεις σκέτο δηλητήριο από Άρη και Ηρακλή, τα ψέματα του Σαββιδοτεχνείου,
αυτό το σκηνικό μαρτυρούν ▶ ΣΕΛ. 14-15

Οι χαμηλές πτήσεις
των «δικέφαλων»
ρίχνουν την Ελλάδα
στον ευρωπαϊκό
γκρεμό

▶ΣΕΛ. 21




▶ ΣΕΛ. 19














Γκαρίντσα…
ο «Τσάρλι
Τσάπλιν» του
ποδοσφαίρου

