Το βιολί του
ο Ερντογάν

(στονΈβρο)





▶ ΣΕΛ. 16

Ή συμμορφωνόμαστε
(και δεν μετακινούμαστε)
ή έρχεται

ολική καραντίνα
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ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ

Στο QE η Ελλάδα

Ο Κυριάκος
το σχεδίασε
ο Στουρνάρας
το εκτέλεσε


 

▶ ΣΕΛ. 7

Μουρμούρες στην
Κουμουνδούρου
(για τον «ήσυχο» Αλέξη)

• ταγρήγορα
αντανακλαστικά
τηςκυβέρνησηςέχουν
εμποδίσειτοξεκλήρισμα
χιλιάδωνανθρώπων,
τραγωδίαπουκαθημερινά
εξελίσσεταισεχώρεςτης
Ε.Ε.πουείναιυπόδειγμα
υγειονομικώνυπηρεσιών
• Κρίσιμηγιατην
εξάπλωσητουιού
στηχώραμας
ηερχόμενηΔευτέρα…

▶ ΣΕΛ. 8

▶ ΣΕΛ. 5

Μηνύματα
προς όλους
√ Με το κλείσιμο (εξαιτίας
του κορωνοϊού) των
εκκλησιών, που κάποιοι
θεωρούσαν αδιανόητο
σε περίοδο δεξιάς
διακυβέρνησης, ο Κυριάκος
Μητσοτάκης απέδειξε ότι
δεν υπολογίζει
το πολιτικό κόστος

 



▶ ΣΕΛ. 4, 6

ΕΙΠΕ ΟΧΙ:
√ Στην τουρκική εισβολή στον Έβρο
√ Στις ιδεοληψίες της Εκκλησίας
για τον κορωνοϊό
√ Στη διάδοση του κορωνοϊού
με έγκαιρα μέτρα
√ Στις απολύσεις λόγω πανδημίας

ΕΙΠΕ NAΙ:
√ Στους επιχειρηματίες που
πλήττονται από την πανδημία
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«ευθύνη», ως έννοια και στάση ζωής, είναι από τις πιο αμφίβολες κατανοητικές στάσεις. Ταυτόχρονα, ως λέξη, είναι
μάλλον άβολη. Σε μία εποχή που οι Έλληνες εξερχόμενοι από μία υπερδεκαετή οικονομική κρίση έχουν ξεχάσει αυτούς τους όρους. Και ξαφνικά με την επέλαση του κορωνοϊού κλήθηκαν να τις επαναφέρουν όχι μόνο στη μνήμη
τους και στο λεξιλόγιό τους, αλλά και να τις κάνουν μέρος της καθημερινότητάς τους.
Η αξία της ευθύνης και η υπευθυνότητα, ως στάση ζωής και συμπεριφοράς, βρίσκουν την πραγματική τους έκφραση σε
προγονικές αρχές και πανάρχαιους θεσμούς. Ας μην λησμονούμε, ή ας θυμηθούμε από τα όσα μάθαμε στα σχολεία, τον θεσμό των «Ευθυνών». Δηλαδή, τη λογοδοσία που ήταν υποχρεωμένος να κάνει μπροστά σε ειδικούς ελεγκτές ένας άρχοντας
για τις πράξεις του, όταν τελείωνε ο χρόνος της θητείας του στην Αθηναϊκή Δημοκρατία. Στην αρχαία Αθήνα υπήρχαν οι «εύθυνοι» (δημόσιοι ελεγκτές), αυτοί δηλαδή που επέβαλλαν κυρώσεις εάν διαπίστωναν κατάχρηση της εξουσίας ή παραλείψεις.
Την αξία της ατομικής ευθύνης οι νεοέλληνες ουδέποτε την αξιολόγησαν. Πιο σωστά, ήταν ανύπαρκτη. Τους βόλευε πάντα να φορτώνουν τις δικές τους αστοχίες σε κάποιον ή κάποιους άλλους. Κι όμως, η ατομική ευθύνη λογικά έπρεπε να παραμένει πυξίδα και στάση ζωής, για όσους κρατούν ζωντανό το όραμα μιας ανθρώπινης κοινωνίας. Για εκείνους που αισθάνονται τη
σκέψη, τα συναισθήματα και τις πράξεις τους ως επιλογή συνείδησης
και αποδοχή των συνεπειών που επισύρει κάθε συνειδητοποιημένη
πράξη. Με την έννοια αυτή, είμαι υπεύθυνος σημαίνει: νιώθω υπόλογος ως άτομο, ως γονιός, ως δάσκαλος, ως κοινωνικό πρόσωπο,
τελικά, και αναλαμβάνω την ευθύνη που μου ανήκει για τις δεινές αντινομίες του καιρού μου.
Βιώνοντας αυτές τις ημέρες την υγειονομική βόμβα με τη ραγδαία
εξάπλωση του κορωνοϊού οι Έλληνες δυστυχώς αποδεικνύουν ότι
δεν μπορούν να λειτουργήσουν δίχως βούρδουλα. Και δεν μπορούν
να καταλάβουν ότι οι συστάσεις των επιστημόνων για παραμονή στο σπίτι είναι το μοναδικό όπλο για να αντιμετωπιστεί επί παρόντος ο ιός. Κι όμως, οι Ελληναράδες φαίνεται ότι δεν κατάλαβαν τον λόγο για τον οποίο έπρεπε να μείνουμε στο σπίτι. Τουναντίον είδαμε να τρέχουν στις παραλίες για βόλτα στον ήλιο κι εν συνεχεία στα βουνά.
Βεβαίως θα πείτε ότι αναλόγως φέρθηκαν και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ουδείς, όμως, έχει το δικαίωμα να αγνοεί και
να μην παραδειγματίζεται με το ιταλικό δράμα. Κι εκεί φέρθηκαν ακριβώς όπως οι Ελληναράδες που ένιωσαν την ανάγκη
για βόλτα. Κι εκεί την έννοια της ατομικής ευθύνης την έγραψαν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους. Και φυσικά το πληρώνουν.
Όπως επίσης πληρώνουν και την άτολμη κυβέρνηση που εγκατέστησαν με την ψήφο τους στη Ρώμη. Αντίθετα, η ελληνική κυβέρνηση τόλμησε. Και οφείλουμε όλοι να δείξουμε την ατομική μας ευθύνη σε αυτή την εθνική προσπάθεια. Είναι
η τελευταία μας ευκαιρία. Διαφορετικά, δεν θα πρέπει να σιχτιρίζουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη εάν τη Δευτέρα επιβληθεί
απαγόρευση κυκλοφορίας.

Η

Τελευταία
ευκαιρία…
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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης
το μόνο που δεν έχει κάνει
είναι να επισκεφθεί το σπίτι του κάθε πολίτη για να
τον θερμομετρήσει

• Μέσα από
τις κρίσεις οι
πολιτικοί
«ανδρώνονται»
κι εξελίσσονται
σε ηγέτες που
μπορεί να
εμπνεύσουν

Του Μιχάλη Κωτσάκου

«M

η βροντοχτυπάς
τις χάντρες, η
δουλειά κάνει
τους άντρες, το
γιαπί, το πηλοφόρι, το μυστρί». Αυτό το καταπληκτικό τραγούδι του 1974 που τραγούδησε πρώτη η Ελένη Ροδά σε
στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου και μουσική Μάνου Λοΐζου
ταιριάζει γάντι για το πώς ένας πολιτικός μπορεί να εξελιχθεί σε
πρωθυπουργό-ηγέτη που να μπορεί να εμπνεύσει τον λαό του, ακόμη κι αυτούς που δεν ψηφίζουν.
Στο παρελθόν το έχουμε ξαναδεί αυτό το έργο με τον Κώστα Σημίτη. Όταν ανέλαβε υπό δύσκολες
συνθήκες με τον Ανδρέα Παπανδρέου (τότε πρωθυπουργός) στην
εντατική του Ωνασείου, του έκατσε
η κρίση στα Ίμια που τον έπιασε
στον ύπνο, αλλά και η δική του
προσωπική γκάφα με το «ευχαριστώ στους Αμερικανούς» από του βήματος του Κοινοβουλίου, που σόκαρε ακόμη και τους φανατικούς αμερικανόφιλους. Κι όμως «ο Κινέζος λογιστάκος», όπως αποκαλούσαν τον Κώστα Σημίτη –που προέβλεπαν την πτώση του μετά από
τρεις το πολύ τέσσερις μήνες– μέσα από την κρίση των Ιμίων «ανδρώθηκε» στην πρωθυπουργία και
κατέφερε να κερδίσει όλες τις μάχες, μένοντας επί οκτώ συναπτά έτη στο Μαξίμου.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέλαβε την ηγεσία της Ν.Δ. σε μία περίοδο παντοδυναμίας του ΣΥΡΙΖΑ
και του Αλέξη Τσίπρα. Όχι μόνο
την ξεπέρασε, αλλά από τις 8 Ιουλίου που ανέλαβε την ηγεσία της
χώρας αποδεικνύει συνεχώς πως
ήταν έτοιμος από παλιά. Το έδειξε
και στην κρίση του Έβρου που
γκρέμισε τα σχέδια του Ερντογάν,
αλλά πολύ περισσότερο τώρα στη
μάχη κατά του κορωνοϊού. Και για
τον Μητσοτάκη είχε αναπτυχθεί ανάλογο σενάριο, ότι μετά από έναδύο χρόνια θα αποτελέσει μία παρένθεση. Οι κοινωνίες και φυσικά
η ελληνική κοινωνία μετά το πέρας
αυτής της περιόδου θα είναι αλλαγμένες. Οι άνθρωποι θα σκέφτονται
διαφορετικά. Οι πάντες δοκιμάζονται και οι πάντες κρίνονται και θα
κριθούν αυστηρά από το πώς θα ανταποκριθούν και πώς θα αντεπεξέλθουν ή όχι στα καθήκοντα που
θέτει η αντιμετώπιση του κορωνοϊού και των συνεπειών του σε όλα
τα επίπεδα. Κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό, πολιτισμικό. Οι πάντες καλούνται να δράσουν σε συν-

Ηγέτης!!!
Είπε: √ ΟΧΙ στην τουρκική εισβολή στον έβρο
√ ΟΧΙ στις ιδεοληψίες της Εκκλησίας
για τον κορωνοϊό
√ ΟΧΙ στη διάδοση του κορωνοϊού
με έγκυρα μέτρα
√ ΝΑΙ στους επιχειρηματίες που πλήττονται
από την πανδημία

Η Ελλάδα έχει πρωθυπουργό!
θήκες που συναγερμού. Οι αποφάσεις του καθενός σε ατομικό ή συλλογικό επίπεδο για πρώτη φορά με
τέτοια αμεσότητα έχουν επίπτωση
και κρίνουν το θέμα με το δίλημμα
που συμπυκνώνεται στη φράση
«ζήτημα ζωής ή θανάτου».

Φαίνονται οι ηγέτες
Όπως είναι απόλυτα φυσιολογικό,
μετά από μία τέτοια κρίση και το
πολιτικό σύστημα αλλάζει. Αυτό έγινε και με την οικονομική κρίση
του 2009, όταν οι πολίτες εμπιστεύθηκαν κόμματα που αναδείχθηκαν χρησιμοποιώντας λαϊκίστικα συνθήματα και υποσχέσεις
για επιστροφή στον «Κήπο της Εδέμ». Τώρα πλέον έφτασε η ώρα
για την ανάδειξη των ορθολογιστών. Των ανθρώπων που προβλέπουν και που δεν έχουν καμία
απολύτως διάθεση να ρίξουν ζα-

ριά περιμένοντας εξάρες.
Ο Κώστας Σημίτης εξελίχθηκε
λίγο πριν τον ερχομό του 2000, ως
τον... πατερούλη που θα οδηγήσει
τη χώρα στο ευρώ και στον σκληρό
πυρήνα της ευρωζώνης. Τώρα ο
Κυριάκος Μητσοτάκης αναδεικνύεται ως τον ηγέτη που θα πολεμήσει τον κορωνοϊό και θα οδηγήσει τη χώρα με ασφάλεια στα αχαρτογράφητα νερά στα οποία πλέει όλη η ανθρωπότητα.
Μετά τα οικονομικά μέτρα για
την καθημερινότητα τον Αύγουστο,
την τουρκική εισβολή στον Έβρο –
που ένωσε όλη την Ελλάδα–, την
ψυχραιμία στο Αιγαίο, και την επίσκεψη όλης της ηγεσίας της Ε.Ε., η
διαχείριση της κρίσης εκ μέρους
της κυβέρνησης και προσωπικά
του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι
μέχρι στιγμής υποδειγματική. Από
την πρώτη στιγμή υπήρξε υπεύθυ-

νη διακίνηση των ειδήσεων για
τον κορωνοϊό από το υπουργείο Υγείας. Τοποθετήθηκε επικεφαλής
ένας σοβαρός λοιμωξιολόγος, ο
Σωτήρης Τσιόδρας, ο οποίος
κέρδισε την εμπιστοσύνη μας. Ένας τετραψήφιος αριθμός τέθηκε
στη διάθεσή μας. Τον συντονισμό
της καθημερινής διαχείρισης ανέλαβε ο Νίκος Χαρδαλιάς, ο οποίος αποδεικνύεται άνθρωπος του
τερέν, με ικανότητες. Έκλεισαν
σχολεία, καφενεία και παραλίες,
μπήκε σε σειρά η λειτουργία σούπερ μάρκετ και φαρμακείων. Ακόμη και τα σποτάκια με επώνυμους
που μας παροτρύνουν να μείνουμε
σπίτι, δρουν θετικά. Ανακοινώνεται ψύχραιμα ο αριθμός των κρουσμάτων και των νεκρών. Το μόνο
που δεν έχει κάνει ακόμη ο Μητσοτάκης είναι να έρχεται τακτικά
σπίτι να μας μετράει τον πυρετό, ή

να μας μαλώνει γιατί δεν πλένουμε σωστά τα χέρια μας. Και μπορεί
να ακούγεται ως υπερβολικό, αλλά
αυτή είναι η αλήθεια που καταγράφεται από τις δημοσκοπήσεις.
Μέχρι στιγμής οι πολίτες πάντα
σιχτίριζαν το κράτος, ότι κινείται
σε οκνούς ρυθμούς και δίχως να
υπάρχει ηγεσία. Τώρα σε αυτή την
κρίση το κράτος τρέχει σπιντάτο,
ειδικά το ιατρικό και νοσηλευτικό
προσωπικό. Τι συνέβη και ξαφνικά όλοι λειτούργησαν; Απλά η ηγεσία έδειξε ότι δεν έχει όρεξη για
παιχνίδια και απέδειξε πρώτα από
όλα σε όλους τους εμπλεκόμενους
ότι έχει και σχέδιο και τον τρόπο
για να το υλοποιήσει. Έτσι ενέπνευσε όλους τους εμπλεκόμενους
να ριχθούν στη μάχη. Η ικανότητα
άσκησης αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης είναι μια ακόμα
παράμετρος η οποία βρίσκεται στο
μικροσκόπιο της κοινωνίας.
Αυτήν τη στιγμή, ο πρωθυπουργός φέρεται να ελέγχει πλήρως την
κατάσταση. Ακολουθώντας πιστά
τις συμβουλές των επιστημόνων, έλαβε και φέρεται να λαμβάνει μέτρα
που είναι πρωτόγνωρα για την Ελλάδα. Όσον αφορά τις οικονομικές
επιπτώσεις, θα πρέπει να τονιστεί
ότι τα αποτελέσματα του Eurogroup
της Δευτέρας είναι τα καλύτερα που
μπορούσαμε να αναμέναμε ως Ελλάδα. Δικαιολογημένα κάποιοι εκ
των αναλυτών έλεγαν πως «από την
εποχή του Σημίτη είχαμε να ακούσουμε θετικά νέα για την Ελλάδα από ένα
Eurogroup». Και δεν είναι μόνο ότι
μας επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουμε κρατικά κονδύλια για να αντιμετωπιστεί η κρίση λόγω του κορωνοϊού, αλλά ότι η επιτροπεία δεν
θα υφίσταται για όλο το 2020 και
πιθανόν και το 2021.
Ακόμη, την προηγούμενη Τετάρτη, με εξαγγελίες των υπουργών
Σταϊκούρα, Γεωργιάδη και Βρούτση, η κυβέρνηση έδωσε μια ακόμη
ανάσα στους πληγωμένους από τον
κορωνοϊό επιχειρηματίες.
Μια ακόμη απόφασή του έγινε
δεκτή από την συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών. Ήταν η απόφαση για την απαγόρευση των λειτουργιών στις εκκλησίες, ακολουθώντας το γράμμα που χαράσσουν
οι επιστήμονες και όχι οι ιδεοληπτικές θέσεις της Ιεραρχίας…
Στην εξέλιξη του φαινομένου,
πολλά ακόμα θα προκύψουν και θα
προκαλέσουν τις αντίστοιχες κοινωνικές και πολιτικές διεργασίες.
Η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός
στο τέλος θα κάνουν ταμείο. Το ίδιο και τα κόμματα. Το πώς θα εξέλθουν οι πολιτικοί φορείς από
αυτή την κρίση θα καθορίσει και τη
μετέπειτα πορεία τους. Από τη νίκη
ή την ήττα των ιδεών τους και της
πρακτικής τους σε τέτοιες συνθήκες θα κριθεί η ηγεμονία τους ή η
περιθωριοποίησή τους ή ακόμα
και η εξαφάνισή τους.
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• Με όλα τα στραβά και τα ανάποδά του το ελληνικό σύστημα Υγείας
δείχνει σθένος και αντοχές στην άνιση μάχη με τον κορωνοϊό, έχοντας
ως βασικό πλεονέκτημα τη γνώση του λάθους που έκαναν οι άλλες χώρες

Περίπου έναν μήνα πριν από τη θρησκευτική Εβδομάδα των Παθών η Ελλάδα βαδίζει τα πρώτα ανηφορικά μέτρα του υγειονομικού –ελεώ κορωνοϊού–
Γολγοθά της. Η σταυρική
πορεία είναι βέβαιο ότι
βρίσκεται μπροστά, ωστόσο η αμεσότητα με την οποία η ελληνική πολιτεία
εφάρμοσε σκληρά μέτρα
πρόληψης ίσως «χαμηλώσουν» το βουνό που σε άλλες χώρες είναι θεόρατο

Ελλάδα - Κορωνοϊός

Η καλύτερη άμυνα
τα έγκαιρα μέτρα…

Του Νίκου Τσαγκατάκη

H

ταν 25 Φεβρουαρίου όταν 5 Έλληνες,
τέσσερις στην Πάτρα που είχαν πρόσφατα ταξιδέψει
στην Ιταλία και μία στην Αθήνα,
θεωρήθηκαν ύποπτοι φορείς του
νέου κορωνοϊού COVID-19 πoυ
είχε πρωτοεμφανιστεί στην Κίνα
τον Δεκέμβρη του 2019. Μία ημέρα αργότερα, στις 26 Φεβρουαρίου, μια άλλη γυναίκα από τη Θεσσαλονίκη με ιστορικό επίσκεψης
στη Βόρεια Ιταλία, ταυτοποιείτο ως
το πρώτο επίσημο κρούσμα του
κορωνοϊού στη χώρα μας, και ξεκινούσε χρονολογικά για την Ελλάδα η υγειονομική περιπέτεια. Έκτοτε έχει περάσει σχεδόν ένα μήνας και σύμφωνα με την τελευταία
επίσημη ενημέρωση από τον ΕΟΔΥ η Ελλάδα «μετράει» συνολικά
495 κρούσματα (σ.σ. τα 84 είναι
απροσδιόριστης πηγής), 9 νεκρούς, 20 διασωληνομένους ασθενείς σε Μονάδες Εντατικής
Θεραπείας.

Η βασική στρατηγική…
Παρά τις εμφανείς διαφορές που
παρουσιάζουν τα προαναφερθέντα
επιδημιολογικά δεδομένα σε σύγκριση με τους αντίστοιχους δείκτες της εβδομάδας που είχε προηγηθεί αυτών (σ.σ. την Παρασκευή
13 Μαρτίου είχαν καταγραφεί στην
Ελλάδα συνολικά 190 κρούσματα
εκ ων οποίων τα 11 είχαν ασαφές
ταξιδιωτικό ιστορικό, 5 ήταν οι
διασωληνωμένοι και μόλις ένας
νεκρός), η βασική στρατηγική των
υγειονομικών αρχών παραμένει η
ίδια: να εμποδιστεί με νύχια και με
δόντια η διασπορά του ιού στην
κοινότητα. Αυτός ήταν, άλλωστε,

από την αρχή ο στόχος της κυβέρνησης, που παρατηρώντας το απόκοσμο ξεκλήρισμα της γειτονικής
Ιταλίας έσπευσε να πάρει χρονικά
εμπροσθοβαρώς τα αυστηρά μέτρα
παρά να τρέχει και να μη φτάνει.

…και τα γρήγορα
αντανακλαστικά
Έστω κι αν υπήρξε μια αρχική κριτική για την κυβέρνηση ότι καθυστερεί για παράδειγμα να επιβάλει
καθολικό «λουκέτο» στα σχολεία
(σ.σ. μέχρι τη στιγμή που πάρθηκε
η απόφαση έκλειναν τοπικά κάποιες «επίφοβες» σχολικές μονάδες), το Μαξίμου έκανε πράξη τις
σχετικές συστάσεις-παροτρύνσεις
των επιστημόνων και έδωσε εντολή στο υπουργείο Υγείας και Παιδείας να αναστείλουν τη λειτουργία όλων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας (βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, ΙΕΚ και
Πανεπιστημίων, δημόσιων και ιδιωτικών, και ακολούθως όλων
των φροντιστηρίων και εξωσχολικών δραστηριοτήτων), αρχής γε-

νομένης από τις 11 Μαρτίου και
για διάστημα τουλάχιστον δύο εβδομάδων. Υπογραμμίζεται ότι:
• Την ημέρα της ανακοίνωσης
του σφραγίσματος των σχολείων
στις 10/3/2020 βρισκόμασταν
μόλις 14 ημέρες μετά την επιβεβαίωση του πρώτου ελληνικού
κρούσματος, τα συνολικά επιβεβαιωμένα περιστατικά κορωνοϊού
στη χώρα μας δεν είχαν ξεπεράσει
μέχρι εκείνη τη στιγμή τα 100 –ήταν 89 για την ακρίβεια– και δίχως
κάποιος εξ αυτών να έχει χάσει τη
ζωή του.
• Το ίδιο βράδυ της 10ης
Μαρτίου όπου ο Έλληνας υπουργός Υγείας ανακοίνωσε το κλείσιμο των σχολείων, ο Ιταλός πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε έκανε κι εκείνος διάγγελμα. Ανήγγειλε την αναστολή κάθε εμπορικής
δραστηριότητας στη χώρα του για
15 ημέρες και επέκτεινε σε όλη την
ιταλική επικράτεια τα έκτακτα περιοριστικά μέτρα που μέχρι εκείνη
τη στιγμή είχαν επιβληθεί μόνο
στους συμπατριώτες του που διέ-

μεναν στο βόρειο τμήμα της Ιταλίας, θέτοντας σε συνθήκες κατ’ οίκον απομόνωσης και τα
60.000.000 του πληθυσμού. Μεταξύ της 10ης και 11ης Μαρτίου
το… δελτίο επέλασης του κορωνοϊού κατέγραφε σε μόλις ένα εικοσιτετράωρο 977 νέα κρούσματα, 168 επιπλέον θανάτους, με
τους νεκρούς να φτάνουν συνολικά
εκείνη την ημέρα τους 631!!!
• Και σε σχέση με τη Γαλλία επέδειξε γρηγορότερα αντανακλαστικά η Ελλάδα. Το περίφημο διάγγελμα Μακρόν, στο οποίο ο Γάλλος πρόεδρος υποστήριξε ότι η
χώρα του «βρίσκεται σε πόλεμο» αναγγέλλοντας ταυτόχρονα την επιβολή καθολικής καραντίνας στους
πολίτες (σ.σ. μερικές ημέρες νωρίτερα είχαν ήδη κλείσει σχολεία,
εστιατόρια, μπαρ και χιονοδρομικά κέντρα), έγινε τη Δευτέρα 16
Μαρτίου. Την ίδια ημέρα το σύνολο των θανόντων από κορωνοϊό
στη Γαλλία ανερχόταν σε 148 (21
νεκροί σε μία ημέρα) και το σύνολο των κρουσμάτων στα 6.633
(αυξημένα κατά 1.210 περιστατικά σε σχέση με την προηγούμενη
ημέρα).

Τη διαπίστωση ότι η Ελλάδα
πήρε μέτρα περιορισμού πιο σύντομα από άλλες χώρες σε ανάλογο στάδιο καταγράφει σε ανάρτησή
του στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter και ο καθηγητής
Βιοστατιστικής στο Πανεπιστήμιο
της Βοστώνης, Γιώργος Τριπόδης, παραθέτοντας και ένα γράφημα θνησιμότητας λόγω COVID-19.
Σύμφωνα, πάντα, με τον καθηγητή, η διεθνής εμπειρία δείχνει πως
τα μέτρα περιορισμού είναι αναγκαία, υπογραμμίζει ωστόσο ότι
δεν είναι και ικανά για την αντιμετώπιση της πανδημίας. «Χρειάζεται
και έγκαιρη αναγνώριση ασθενών με
τεστ σε όλες τις ηλικίες για να τεθούν
σε καραντίνα», συμπληρώνει ο κ.
Τριπόδης υποστηρίζοντας ότι η
ελληνική Πολιτεία δεν πρέπει να
επαναπαυθεί.

Από 2.000 έως 3.000 τα
πραγματικά κρούσματα
Μήπως τελικά, και σε πλήρη αντίθεση με το γνωστό ποδοσφαιρικό
θέσφατο, η καλύτερη άμυνα για
την υγεία είναι η έγκαιρη άμυνα;
Αυτό μόνο στην πράξη μπορεί να
φανεί καθώς η εικόνα που έχουμε
τώρα δεν είναι ολοκληρωμένη και
θα γίνει σίγουρα δυσμενέστερη.
Ομολογήθηκε από τον ΕΟΔΥ διά
χειλέων Σωτήρη Τσιόδρα, ο οποίος υπογραμμίζει πως τα πραγματικά κρούσματα στην κοινότητα
υπολογίζονται μεταξύ 2.0003.000 ανθρώπων. Την ίδια στιγμή, ο νευροχειρουργός και γενικός
γραμματέας της ΟΕΝΓΕ (Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας) Παναγιώτης Παπανικολάου, θεωρεί κρίσιμη ημέρα για την εξάπλωση ή όχι του ιού την προσεχή Δευτέρα,
καθώς –όπως εξηγεί– τότε αναμένεται να εξελιχθούν τα συμπτώματα στα τελευταία κρούσματα που
προέκυψαν πριν επιβληθούν τα
περιοριστικά μέτρα.
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Μηνύματα προς όλους
από τον Κυριάκο…
Μία από τις δημοφιλέστερες αναρτήσεις στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης αυτές τις ημέρες που «μένουμε σπίτι» ήταν το «ποιος θα
το περίμενε πως μία δεξιά
κυβέρνηση θα έκλεινε τις
εκκλησίες». Εξάλλου, η ιεραρχία έχει ταυτιστεί με τη
ρήση «η δεξιά του κυρίου»,
που βοήθησε το 2004 τον
Κώστα Καραμανλή στην εκλογική μάχη, όπως έγινε
και το 2007, όμως το 2009
τήρησε αυστηρή ουδετερότητα, κάτι που βόλεψε αφάνταστα τον Γιώργο Παπανδρέου, ο οποίος έτσι κι
αλλιώς θα κέρδιζε.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Κ

άπως έτσι είχαμε συνηθίσει τη δυστοκία εκ
μέρους των στελεχών
της Νέας Δημοκρατίας
να λάβουν θέση, ακόμη και όταν οι επιστήμονες έσκιζαν τα πτυχία τους λέγοντας ότι και
η στιγμιαία ενέργεια της Θείας Μετάληψης μπορεί να προκαλέσει τε-

• Με το κλείσιμο (εξαιτίας του κορωνοϊού) των εκκλησιών, που κάποιοι
θεωρούσαν αδιανόητο σε περίοδο δεξιάς διακυβέρνησης, ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Ν.Δ. απέδειξε ότι δεν υπολογίζει δεν υπολογίζει
κληρικούς, ιδεοληψίες και στηρίζεται στη λογική και μόνο των πολιτών
ράστια ζημιά στην κοινότητα και
ξαφνικά να χαθεί η μπάλα. Είναι
χαρακτηριστικό ότι η βουλευτής
Α΄ Θεσσαλονίκης, Έλενα Ράπτη,
έτρεξε να μεταλάβει, φροντίζοντας
για ψηφοθηρικούς κυρίως λόγους
να το κάνει γνωστό σε όλο το εκλογικό σώμα της Θεσσαλονίκης. Η ατρόμητη Ράπτη, όπως και άλλα
στελέχη της Ν.Δ. συν κάποιοι από
τους ιεράρχες, προκάλεσε την οργή του πρωθυπουργού, που έβλεπε ότι η συνάθροιση στις εκκλησίες, ιδιαίτερα των μεγάλων σε ηλικία ανθρώπων, που στατιστικά
είναι οι πιο επιβαρυμένοι στην υγεία τους, θα δημιουργούσε τεράστια ζημιά και ο κορωνοϊός θα έτρεχε με ταχύτητες φωτός.
Η αλήθεια είναι ότι ο ίδιος δεν
ήθελε να ακολουθήσει την τακτική
του Κώστα Σημίτη και να εναντιωθεί στην εκκλησία, αλλά ταυτόχρονα δεν το απέκλεισε, καθώς
για τον πρωθυπουργό –όπως τόνι-

σε και στο τελευταίο διάγγελμά
του– προέχει η δημόσια υγεία. Το
2000 ο τότε πρωθυπουργός ήρθε
σε ευθεία ρήξη με την ηγεσία της
Εκκλησίας και ειδικά με τον μακαριστό Χριστόδουλο για το θέμα
των ταυτοτήτων. Όλοι ανέμεναν ότι ο Κώστας Σημίτης θα κάνει πίσω, αλλά όπως θυμούνται οι συνεργάτες του, η απάντησή του σε όσους του μίλαγαν για το πολιτικό
κόστος ήταν σαφής: «Πρέπει οι πολίτες να ξεκαθαρίσουν στο μυαλό τους
ποιος κυβερνά αυτό τον τόπο».
Σίγουρα ουδείς μπορεί να βάλει
το χέρι του στο ευαγγέλιο, ότι σκέφθηκε το ίδιο πράγμα ο Κυρ. Μητσοτάκης. Εξάλλου, άλλες οι συνθήκες του 2000 και διαφορετικές
σήμερα. Όμως όπως το 2000 οι λογικοί άνθρωποι έβγαλαν το καπέλο
στον κ. Σημίτη, έτσι και σήμερα
πολίτες από όλο το πολιτικό φάσμα
βγάζουν το καπέλο στον Κυριάκο.
Μάλιστα, του αναγνωρίζουν ότι δεν

«τρόμαξε» να προχωρήσει σε αυτή
την κίνηση, παρά το γεγονός ότι ηγείται ενός συντηρητικού κόμματος,
όταν το 2016 ο αριστερός προκάτοχός του Αλέξης Τσίπρας προτίμησε να καθαρίσει σαν αυγό τον τότε υπουργό Παιδείας (και εκ των
παλαιοτέρων στελεχών της Ανανεωτικής Αριστεράς), Νίκο Φίλη, για
το μάθημα των θρησκευτικών,
πρωτίστως για να μη δυσαρεστήσει
τον αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο και όχι διότι φοβόταν ανατροπή του από τον Πάνο Καμένο. Κι όταν έκανε πίσω για ένα ήσσονος σημασίας
θέμα, το πιθανότερο σήμερα με
πρωθυπουργό τον Τσίπρα να στοιβάζονταν στις εκκλησίες γιαγιάδες
και παππούδες.

Νέο σκηνικό
Αν μη τι άλλο, ο κ. Μητσοτάκης
απέδειξε στην πράξη ότι δεν υπολογίζει το πολιτικό κόστος, στέλνοντας μηνύματα προς όλες τις κα-

τευθύνσεις ότι κερδίζει με το σπαθί
του το να τον αποκαλούν οι πολίτες
με το μικρό του όνομα «Κυριάκος», όπως είχε καταφέρει στο παρελθόν να φωνάζουν τον Ανδρέα
Παπανδρέου.
Με την απόφασή του να βάλει
λουκέτο στις εκκλησίες και να κάνουμε Πάσχα χωρίς λειτουργίες
κατ’ αρχάς εξέθεσε τους ιεράρχες
και προσωπικά τον Ιερώνυμο, ο
οποίος όλες τις προηγούμενες ημέρες έπαιζε καθυστερήσεις. Το να
παρακαλά η Ιεραρχία τον πρωθυπουργό να λάβει το πολιτικό κόστος
αποδεικνύει ότι οι ιεράρχες μας είναι κατώτεροι των περιστάσεων.
Φυσικά, υπάρχουν και φωτεινές εξαιρέσεις, αλλά η Πολιτεία δεν μπορεί να καθαιρέσει όλους αυτούς
τους «άγιους πατέρες» που υπερασπίζονταν ότι η Θεία Μετάληψη και
ο αγιασμός στέλνουν στο πυρ τα εξώτερον τον κορωνοϊό. Ταυτόχρονα, ο πρωθυπουργός εξέθεσε και όλους εκείνους τους επιστήμονες
που όπως η κα Γιαμαρέλου (έλεγε
πως εάν πιστεύεις πραγματικά δεν
κινδυνεύεις με τη μετάληψη), ή και
άλλους που δίσταζαν να πουν ότι ο
ιός μεταδίδεται με τη μετάληψη, ισχυριζόμενοι ότι δεν μπορούν να
παρέμβουν σε αυτά γιατί άπτονται
θεμάτων θρησκευτικής ελευθερίας
και πίστης. Και κρατούσαν αυτήν τη
στάση αρνούμενοι την επιστήμη
τους, ακριβώς επειδή φοβόνταν τις
επιθέσεις που θα δεχτούν. Η υποταγή της επιστήμης στη θρησκεία αποδεικνύεται ότι δεν είναι και το
πιο ελπιδοφόρο.

Στο περιθώριο
οι θεομπαίχτες
Ο πρωθυπουργός ξεκαθαρίζει παράλληλα και τα πράγματα στο εσωτερικό του κόμματός του, ότι οι θεομπαίχτες που ποντάρουν στο χριστεπώνυμο πλήθος για την πολιτική τους επιβίωση δεν έχουν θέσει
στη Νέα Δημοκρατία που αυτός θέλει. Είναι άλλο το να πιστεύει κάποιος στον Θεό, άλλο να εκκλησιάζεται, και είναι διαφορετικό πράγμα να λειτουργεί σαν ταλιμπάν για
μερικές ψήφους.
Είναι απολύτως σαφές ότι ο
Κυρ. Μητσοτάκης έχει αποφασίσει να στρίψει το κόμμα του προς
το κέντρο και με την κίνησή του αυτή να κλείσει τις εκκλησίες έγινε αποδεκτός σε ένα νέο ακροατήριο,
που πλέον έχει ανοιχτά ώτα για να
ακούσει την πρόταση του πρωθυπουργού. Άνθρωποι που χρησιμοποιούν τη λογική τους και οι πολύ
λογικές κινήσεις του κ. Μητσοτάκη τούς προκαλούν ενδιαφέρον.
Όσο για τους καθαρόαιμους δεξιούς, που αρέσκονται πολλές φορές
σε ακραίες εκφράσεις, τώρα γνωρίζουν πως ναι μεν έχουν θέση σε
ένα μεγάλο πολυσυλλεκτικό κόμμα,
αλλά δεν μπορούν να καθορίζουν
την πορεία του.
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Ο Ουίνστον Τσόρτσιλ και
οι ρήσεις του φαίνεται ότι
αποτελούν πηγή έμπνευσης για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς στα διαγγέλματα που απευθύνει
στους πολίτες σχεδόν κάθε τρεις ημέρες χρησιμοποιεί είτε φράσεις, είτε
νοήματα του «πατέρα της
νίκης», όπως έχει αποκληθεί ο αείμνηστος Βρετανός
πολιτικός, ένας από τις
πλέον εμβληματικές προσωπικότητες του Δεύτερου
Παγκοσμίου Πολέμου.
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• Πώς μεθόδευσε και πέτυχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης την είσοδο
της Ελλάδας στο καθεστώς ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ
– Ποια ήταν η αποστολή του Γιάννη Στουρνάρα

Ο Κυριάκος το σχεδίασε
ο Στουρνάρας το εκτέλεσε

Του Μιχάλη Κωτσάκου

Ο

Τσόρτσιλ, λοιπόν,
είχε πει το περίφημο
«η νίκη έχει πολλούς
πατέρες, η ήττα παραμένει ορφανή». Πάντως, στην περίπτωση της Ελλάδας
με την είσοδο στην ποσοτική χαλάρωση υπήρξαν και πατέρας της
νίκης, αλλά και σημαντικοί συντελεστές. Τις τελευταίες ημέρες, που
η χώρα βιώνει πρωτόγνωρες καταστάσεις λόγω της επέλασης του
κορωνοϊού, τα καλά νέα είναι πολλά από την Ευρώπη. Νέα για την
οικονομία, η οποία λόγω και της
πανδημίας βουλιάζει στην ύφεση,
όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλο τον κόσμο.
Και δεν μιλάμε μόνο για την απόφαση του Eurogroup, όπου επιτρέπει στη χώρα μας να μην πιάσει τα υψηλά πλεονάσματα που έχει συμφωνηθεί, όπως επίσης και
μία δημοσιονομική ελευθερία για
να αντιμετωπιστεί η πανδημία. Αλλά και στην απόφαση της ΕΚΤ να
απαντήσει στον κορωνοϊό με την
αγορά ομολόγων με ένα πακέτο ύψους 750 δισεκατομμυρίων ευρώ
για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην
ποσοτική χαλάρωση συμπεριλήφθηκε και η Ελλάδα, κάτι που ση-

μαίνει ότι αποκλιμακώνεται το κόστος δανεισμού της χώρας, εξασφαλίζοντας μεγάλη ρευστότητα
στην πραγματική οικονομία.
Πώς οδηγηθήκαμε, όμως, σε
αυτή την πολύ σημαντική απόφαση της Κριστίν Λαγκάρντ; Πάντως όχι με τον τρόπο που ισχυρίστηκε ο εκπρόσωπος Τύπου του
ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Χαρίτσης. Ότι
δηλαδή μας συμπεριέλαβε η Γαλλίδα διοικητής της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας στο QE επειδή απλά είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η αλήθεια είναι διαφορετική. Εδώ και καιρό η κυβέρνηση ήταν σε
ανοιχτή γραμμή με τη Λαγκάρντ
για να εισέλθει και η Ελλάδα στην
ποσοτική χαλάρωση. Στη Σύνοδο
Κορυφής της Τρίτης, που διεξήχθη
με τηλεδιάσκεψη, έθεσε το ζήτημα
στους Ευρωπαίους ηγέτες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κάτι που
θεώρησαν απολύτως φυσιολογικό,
τόσο η Άνγκελα Μέρκελ, όσο και
ο Εμανουέλ Μακρόν. Όλα είχαν
πάρει τον δρόμο τους και ακολούθησε η τηλεφωνική επικοινωνία
του πρωθυπουργού με την Κριστίν
Λαγκάρντ. Στη συνομιλία με την
επικεφαλής της ΕΚΤ οριστικοποιήθηκε η συμμετοχή της Ελλάδας

ευρώ του Ελληνικού Δημοσίου για
τη χορήγηση ρευστότητας στις ελληνικές τράπεζες. Τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα θα μπορούν πλέον να καταθέτουν τα ομόλογα του
Ελληνικού Δημοσίου που έχουν
στο χαρτοφυλάκιό τους στην ΕΚΤ
ως διασφάλιση και να αντλούν
ρευστότητα.

Η αποστολή
στην ποσοτική χαλάρωση.
Για όλη την προσπάθεια που ολοκληρώθηκε με επιτυχία ήταν ενήμεροι δύο μόλις άνθρωποι. Ο
άνθρωπος των ειδικών αποστολών, Γιάννης Στουρνάρας, και ο
επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, Αλέξης
Πατέλης. Μετά την επεξεργασία
των δεδομένων, οι τελικές θέσεις
της Ελλάδας γνωστοποιήθηκαν από τον Γιάννη Στουρνάρα κατά τη
συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΚΤ, όπου
ελήφθη και η τελική απόφαση για
την ποσοτική χαλάρωση. Μάλιστα,
ο Γιάννης Στουρνάρας έτρεξε τα
τεχνικά θέματα για την είσοδο στην
ποσοτική χαλάρωση. Ουσιαστικά
με την απόφαση της ΕΚΤ δεν θα
χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί το ταμειακό μαξιλάρι ασφαλείας 31 δισ.

Ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, όλο το προηγούμενο διάστημα είχε
αναλάβει ειδική αποστολή στο
πλαίσιο της οικονομικής διπλωματίας, σε άμεση συνεννόηση με
τον πρωθυπουργό και τον κ. Πατέλη. Εξάλλου η δεξιότητα του κ.
Στουρνάρα είναι γνωστή από την
εποχή που είχε αναλάβει αποστολές... αυτοκτονίας προ 20ετίας από τον Κώστα Σημίτη, όταν η χώρα πάσχιζε να εισέλθει στον πυρήνα της Ευρωζώνης. Ο Γιάννης
Στουρνάρας, ως τακτικό μέλος
της Οικονομικής και Νομισματικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 1994 (έμεινε μέχρι
το 2000) είχε αναπτύξει εξαιρετικές σχέσεις με όλο το ευρωπαϊκό
τραπεζικό σύστημα. Τότε ήταν που
κατάφερε να αποκτήσει τον σεβα-

σμό όλων, όχι μόνο για τις αδιαμφισβήτητες γνώσεις του στην οικονομία, αλλά και για την αποτελεσματικότητα που είχε στις αποστολές που αναλάμβανε. Και το κυριότερο, για την εχεμύθεια του. Ακόμη
και σήμερα ουδείς έχει μάθει ακριβώς ποιες ήταν οι αποστολές που
του είχαν ανατεθεί προσωπικά από τον κ. Σημίτη. Απλά κύκλοι του
πρώην πρωθυπουργού έχουν μιλήσει μόνο για την αποτελεσματικότητά του.
Έτσι και τώρα, ο Γιάννης
Στουρνάρας λείανε το έδαφος, έκλεισε τις λακκούβες και με ασφάλεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης
μπόρεσε να ολοκληρώσει το κρίσιμο θέμα με το QE. Κι ενώ η όλη
προσπάθεια ήταν σε εξέλιξη, γνωστές φιλοκαραμανλικές ιστοσελίδες, που έχουν αναγάγει σε ήρωα
τον Παπαγγελόπουλο, έγραφαν
άρθρα με τον τίτλο «Ο Στουρνάρας
δεν δίνει το “μαξιλάρι” των 30 δισ.
για τον κορωνοϊό για να κάνει τον…
καλό στις τράπεζες». Μιλάμε για... έγκυρη ενημέρωση, όταν ο ίδιος ο
Στουρνάρας βρισκόταν σε αποστολή για να αποσυνδεθεί η ρευστότητα των τραπεζών από το μαξιλάρι των 30 και πλέον δισεκατομμυρίων ευρώ.

ΕΚΘΕΣΗ ΤτΕ

Πρώτα οι άνθρωποι και η κοινωνική συνοχή και μετά όλα τα υπόλοιπα
Σε ένα τέτοιο τρομακτικό περιβάλλον είναι απολύτως λογικό οι οικονομικές προβλέψεις να είναι αρνητικές. Έτσι, λοιπόν,
και στην έκθεση της Τραπέζης της Ελλάδος, ο Γιάννης Στουρνάρας εκτιμά ότι ο
ρυθμός ανάπτυξης της Ελλάδος θα επιβραδυνθεί σημαντικά το 2020, δεδομένων
των επιπτώσεων της εξάπλωσης του κορωνοϊού. Η ΤτΕ βλέπει μηδενική ανάπτυξη
για το 2020 στην Ελλάδα, τονίζοντας ωστόσο ότι οι επιπτώσεις αυτές δεν μπορούν να ποσοτικοποιηθούν με ακρίβεια.
«Η μεγάλη πρόκληση σήμερα, που θέτει σε
δεύτερη μοίρα όλα τα υπόλοιπα, είναι η

προστασία της ανθρώπινης ζωής και η διαφύλαξη της κοινωνικής συνοχής», είναι το
μήνυμα του διοικητή.
Η επιβράδυνση του ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης θα προέλθει κυρίως από
διαταραχές στην πλευρά της ζήτησης, με
μείωση της εξωτερικής ζήτησης αγαθών
και υπηρεσιών και της εγχώριας ζήτησης,
αφού πλήττονται ιδιαιτέρως τομείς όπως
οι μεταφορές, ο τουρισμός, το εμπόριο, η
εστίαση και η ψυχαγωγία.
«Η πανδημία του κορωνοϊού θέτει στις
κοινωνίες, στους πολίτες, στους θεσμούς
και στις πολιτικές ηγεσίες σημαντικές προ-

κλήσεις και διλήμματα. Αξίες και αρετές όπως ευθύνη, αλληλεγγύη, συνεργασία, ορθολογισμός, συλλογικότητα, συντονισμός,
αξιοποίηση και εφαρμογή της επιστημονικής γνώσης, καθώς και υπεύθυνη και ικανή
ηγεσία, αποκτούν καίρια σημασία για την επιτυχή διαχείριση της πανδημίας. Τώρα είναι η στιγμή να αντιμετωπιστεί συλλογικά,
σε διεθνές επίπεδο, με όλα τα διαθέσιμα οικονομικά μέσα, το υγειονομικό κόστος της
πανδημίας, αλλά και να ελαχιστοποιηθούν
οι επιπτώσεις της, με τη χρήση της δημοσιονομικής και της νομισματικής πολιτικής
ταυτοχρόνως. Επιπροσθέτως, η πανδημία

θα πλήξει περισσότερο τις πιο αδύναμες οικονομίες με τα λιγότερο οργανωμένα συστήματα υγείας.
Αυτές θα πρέπει να υποστηριχθούν με όλα τα μέσα.
Ευελιξία, διεθνής συνεργασία και άντληση χρήσιμων συμπερασμάτων πολιτικής από προηγούμενες επιδημιολογικές και οικονομικές/χρηματοπιστωτικές κρίσεις θα ελαχιστοποιήσουν τις ανθρώπινες απώλειες, θα επιτύχουν την ελαχιστοποίηση του
κόστους στις οικονομίες και θα συμβάλουν
στην ταχεία ανάκαμψή τους», τονίζεται χαρακτηριστικά.
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• Οι χαμηλοί αντιπολιτευτικοί τόνοι που επέλεξε να κρατήσει ο πρόεδρος
του ΣΥΡΙΖΑ στα θέματα των Ελληνοτουρκικών και του κορωνοϊού δημιουργούν
εσωκομματική αναστάτωση
«Όλα του γάμου δύσκολα
και η νύφη γκαστρωμένη»,
λέει μία παροιμία, και παρόμοια δύσκολη είναι η ήδη επιβαρυμένη κατάσταση την οποία βιώνει εδώ
και ημέρες ο ΣΥΡΙΖΑ.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Η

εργαλειοποίηση του
μεταναστευτικού από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερτογάν, η επιθετικότητα που επιδεικνύει η Άγκυρα έναντι της χώρας μας και η αντιμετώπιση της
πανδημίας του κορωνοϊού ήταν ικανοί λόγοι για να κάνουν τον Αλέξη Τσίπρα να δώσει σαφή εντολή στο κόμμα του να κατέβουν οι
αντιπολιτευτικοί τόνοι και να στηριχτεί τρόπον τινά η εθνική προσπάθεια. Το «καθεστώς», όμως,
της ήπιας κριτικής προς την κυβέρνηση με την κατάθεση εποικοδομητικών προτάσεων για την οικονομία δεν αρέσει σε όλους στην
Κουμουνδούρου. Εκτιμούν πως ακόμη και τώρα, που η χώρα βιώνει πρωτόγνωρες καταστάσεις, η
σκληρή αντιπολίτευση θα τους
βγάλει από τα σχοινιά.
Και οι δύο τάσεις του ΣΥΡΙΖΑ έχουν τα δικά τους επιχειρήματα.
Και αυτή που προτρέπει για ήπιους τόνους και πλάτη στα δύσκολα, αλλά και οι σκληροί που τονίζουν πως πρέπει να σηκώνουν
τους τόνους, όταν δεν συμφωνούν
με τις δράσεις της κυβέρνησης.
Ο Αλέξης Τσίπρας τελικά αναγκάστηκε να ακολουθήσει τον δρόμο της Φώφης Γεννηματά και να
ζητά σύσκεψη πολιτικών αρχηγών,
αλλά ούτε και αυτό του βγήκε. Έτσι
φαίνεται ότι αποφάσισε να περιμένει να περάσει η μπόρα. Μία μπόρα όπου υπάρχει ένα one man
show από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο πρωθυπουργός έχει πάρει πάνω του το παιχνίδι και μέχρι
στιγμής τού βγαίνουν όλα. Και η
σκληρή στάση που κράτησε στον
Έβρο, και με τα πρόωρα μέτρα που
έλαβε η Ελλάδα για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού.

Η ενημέρωση
Οπότε ο «ήσυχος» Τσίπρας αποφάσισε να παίξει το χαρτί της σύσκεψης κορυφής κι όταν δεν του έκατσε ζήτησε ενημέρωση για την
κατάσταση και τα κυβερνητικά μέτρα. Δεν περίμενε, όμως, ο αρχη-

Μουρμούρες στην
Κουμουνδούρου
(για τον «ήσυχο» Αλέξη...)

γός του ΣΥΡΙΖΑ πως ο Μητσοτάκης θα έκλεινε τις εκκλησίες και
δεν θα έκανε πίσω, λόγω της στενής σχέσης της Νέας Δημοκρατίας
με την Εκκλησία. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα παπαγαλάκια της Κου-

μουνδούρου έφθασαν στο σημείο
να διαρρεύσουν ότι στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν Τσίπρας και Ιερώνυμος, ο αρχιεπίσκοπος είπε στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης πως

πρέπει να λάβει απόφαση ο πρωθυπουργός. Κάτι που διαψεύστηκε
από τον εκπρόσωπο του Αρχιεπισκόπου.
Και βέβαια ο κ. Τσίπρας βρέθηκε σε ακόμη δυσκολότερη θέση, όταν ο κ. Μητσοτάκης δεν έκανε
πίσω και έκλεισε τις εκκλησίες αντιλαμβανόμενος ότι πιο σημαντικό από το πολιτικό κόστος είναι η
δημόσια υγεία. Όπως, λοιπόν, γίνεται αντιληπτό, στο εσωτερικό του
ΣΥΡΙΖΑ δημιουργήθηκε αναστάτωση με την απόφαση του Μητσοτάκη, καθώς η εσωκομματική αντιπολίτευση θυμήθηκε πως για
χάρη της Εκκλησίας ο κ. Τσίπρας
θυσίασε τον Νίκο Φίλη.
Αλλά και στις καλές ειδήσεις
που ήρθαν με την είσοδο της Ελλάδας στην ποσοτική χαλάρωση
της ΕΚΤ, μετά από απόφαση της
Κριστίν Λαγκάρντ την Τετάρτη το
βράδυ. Μία απόφαση, η οποία ναι
μεν επικυρώθηκε σε τηλεφωνική
επικοινωνία του πρωθυπουργού
με την επικεφαλής της ΕΚΤ, αλλά

Οι διαφωνούντες
Όπως φαίνεται, ο Αλέξης Τσίπρας έχει λάβει την απόφαση να περιμένει. Όχι μόνο να περάσει η
μπόρα, αλλά και με αυτόν τον τρόπο να κάνει τα δικά του ανοίγματα σε προσωπικότητες εκτός ΣΥΡΙΖΑ, ελπίζοντας πως με αυτό τον τρόπο θα μετασχηματίσει τα κόμμα του. Και από την αναμονή εκτιμά πως θα δικαιωθεί, θεωρώντας ότι το τσουνάμι Μητσοτάκη θα κοπάσει.
Με την τακτική Τσίπρα δεν φαίνεται να συμφωνούν πολλοί εντός του ΣΥΡΙΖΑ. Κάτι που φάνηκε
και από τα όσα έγραψε η κομματική εφημερίδα του ΣΥΡΙΖΑ, η «Αυγή», υποστηρίζοντας πως «ναι, να
βάλουμε πλάτη, αλλά όχι με το σχέδιο Μητσοτάκη». Ή και κάποιοι άλλοι όπως ο πρώην βουλευτής
Γιώργος Κυρίτσης, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι κάτι δεν πάει καλά με τα ιατρικά τεστ, αφήνοντας αιχμές
ότι κρύβουν κρούσματα. Φυσικά ο κ. Κυρίτσης δεν είπε λέξη για τον Δημήτρη Παπαδημούλη, ο οποίος αντί να βρίσκεται σε 14ημερη καραντίνα (αφού επέστρεψε από τις Βρυξέλλες) πήγε σε σούπερ
μάρκετ χωρίς γάντια και μάσκα και σήκωσε στην κυριολεξία όλο το κατάστημα, όπως φάνηκε και από τα φωτογραφικά στιγμιότυπα που δημοσιοποίησε ο τηλεοπτικός σταθμός Mega.

είχε προηγηθεί σε συνεννόηση με
το Μαξίμου ειδική αποστολή του
Γιάννη Στουρνάρα. Και κάποιοι
ψυχραιμότεροι στην Κουμουνδούρου έλεγαν το «στερνή μου γνώση
δεν σε είχα πρώτα», τονίζοντας ότι
επί 4,5 χρόνια ως κυβέρνηση ο
ΣΥΡΙΖΑ ποτέ δεν εκμεταλλεύθηκε
την άριστη σχέση του Έλληνα κεντρικού τραπεζίτη με τον Μάριο
Ντράγκι. Τουναντίον προτίμησαν
να το κυνηγήσουν με τη σκευωρία
της Novartis. Αντίθετα ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έδειξε να έχει τάσεις αυτοκτονίας, όταν διαπίστωσε ότι ο λόγος του κ. Στουρνάρα περνάει στην Κριστίν Λαγκάρντ.
Βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ μέσω του Αλέξη Χαρίτση προσπάθησε να υποβαθμίσει την ελληνική επιτυχία,
υποστηρίζοντας πως η Ελλάδα
μπήκε στην ποσοτική χαλάρωση
λόγω του κορωνοϊού. Προφανώς
εδώ ισχύει το «ο πεινασμένος καρβέλια ονειρεύεται». Διότι ας μη λησμονούμε ότι προ ολίγων ημερών στο
Eurogroup αποδέχθηκαν οι εταίροι ότι για το 2020 και πιθανότατα
και το 2021 δεν είμαστε υποχρεωμένοι για υψηλά πλεονάσματα.
Όπως λένε κύκλοι του έγκλειστου στο σπίτι Τσίπρα, πρέπει να
του αναγνωριστεί ότι δίνει το καλό
παράδειγμα, «ο ΣΥΡΙΖΑ θα εξακολουθήσει να καταθέτει σειρά προτάσεων για τα μείζονα θέματα της πολιτικής ζωής, όπως έπραξε για την προστασία της δημόσιας υγείας και των
ιατρών και νοσηλευτών σε αυτή, την
ενίσχυση του ΕΣΥ, για συγκεκριμένα
μέτρα υπέρ των εργαζομένων και των
επιχειρήσεων που πλήττονται από την
κρίση, για τις διεκδικήσεις που πρέπει να υπάρξουν από το Eurogroup
και γενικότερα από τις Βρυξέλλες για
την οικονομία και την εργασία».
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Η απόφαση να επικροτήσει
τα μέτρα του Μητσοτάκη
και να πλασαριστούν στα
ελληνικά σπίτια ως αναπληρωματικό αποκούμπι
των πολιτών
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Μ

πορεί οι συνθήκες –λόγω κορωνοϊού– να μη μας
επιτρέψουν να ζήσουμε το φετινό
Πάσχα όπως το έχουμε συνηθίσει
εδώ και δεκαετίες, αλλά ένα είναι
σίγουρο: Ότι τα μικρά παιδιά, είτε
μέχρι τότε έχουν ανοίξει τα σχολεία είτε όχι, θα περιμένουν με λαχτάρα το τσούγκρισμα των αυγών,
τα τσουρέκια, τις λαμπάδες-υπερπαραγωγή και φυσικά κάποιο παιχνιδάκι από τον νονό ή τη νονά.
Βλέπετε, τα παιδιά δεν μπορούν, ή
πιο σωστά δεν θέλουν, να συνειδητοποιήσουν ότι όλα τα παιχνιδάδικα είναι κλειστά λόγω κορωνοϊού.
Η Φώφη Γεννηματά και ο Αλέξης Τσίπρας δεν είναι μικρά
παιδιά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Επίσης δεν περιμένουν κάποιο
δώρο από τον νονό ή τη νονά, λόγω ηλικίας εννοείται. Εάν έχουν
βαφτιστήρια, προφανώς αυτοί
πρέπει να μεριμνήσουν. Επίσης,
ουδείς νουνεχής άνθρωπος μπορεί να θεωρήσει τον Αλέξη Τσίπρα ως bon viveur. Όχι με την ακριβή έννοια του όρου με την οποία χρησιμοποιούν τον όρο όλοι
οι Ευρωπαίοι, δηλαδή «ως άνθρωπο που έχει μια ζωή γεμάτη απολαύσεις». Διότι στην Ελλάδα ως bon
viveur θεωρείται και αυτός που έχει ευγενείς τρόπους, είναι ρομαντικός με τις γυναίκες και κινείται
στους αριστοκρατικούς κύκλους.
Πολιτικά ο κ. Τσίπρας δεν φημίζεται ότι είναι από αυτούς που τους
αρέσει να κάνουν δώρα. Τουλάχιστον όσο αφορά τους πολιτικούς
του αντιπάλους.
Όμως μπορεί να χαρακτηριστεί
ως ένα τεράστιο δώρο προς την κα
Φώφη Γεννηματά η απόφαση του
αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης να εμφανιστεί με δικό του
διάγγελμα την Πέμπτη το απόγευμα, λίγη ώρα πριν εμφανιστεί ο
πρωθυπουργός από το Μέγαρο
Μαξίμου. Τι είπε ο κ. Τσίπρας; Αποφάσισε να κάνει αντιπολίτευση
με ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα
σε μία περίοδο που η χώρα βιώνει
πρωτόγνωρες συνθήκες. Για μία ακόμη φορά έταξε και του πουλιού
το γάλα σε πολίτες που είναι κλεισμένοι στο σπίτι και αγωνιούν μήπως κολλήσουν τον κορωνοϊό.
Λησμονώντας, ο κ. Τσίπρας, ότι
αυτοί οι πολίτες τον μαύρισαν σε
όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις το
2019, αρκέστηκε να χαρακτηρίσει
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• Στο ΚΙΝΑΛ πανηγυρίζουν για την γκάφα του Τσίπρα, που την Πέμπτη το
μεσημέρι αποκαλούσε νεοφιλελεύθερο τον Μητσοτάκη

Φιλοτεχνούν
τη Φώφη
ως μητερούλα
του έθνους

τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως νεοφιλελεύθερο. Και λίγη ώρα αργότερα οι πολίτες γέλαγαν ειρωνικά
με τα όσα είπε ο κ. Τσίπρας, ακούγοντας τις παρεμβάσεις στην οικονομία που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός.
Πιο πολύ, όμως, το χάρηκαν
στη Χαριλάου Τρικούπη. Διότι
μπορεί η δύναμη του ΚΙΝΑΛ-ΠΑΣΟΚ να είναι μικρή στο εκλογικό
σώμα, αλλά τα αντανακλαστικά και
την εμπειρία για να κατανοούν τις
πολιτικές γκάφες τα έχουν.

Η μητερούλα του έθνους
Στο ΚΙΝΑΛ πολύ σωστά έχουν καταλάβει από την πρώτη στιγμή της
κρίσης με τον κορωνοϊό, αλλά και
νωρίτερα με το κλείσιμο των συνόρων στον Έβρο, ότι ο Κυριάκος
Μητσοτάκης έχει εξελιχθεί σε κά-

τι σαν πατερούλη του έθνους. Οπότε στη Χαριλάου Τρικούπη αποφάσισαν να εκμεταλλευτούν την
γκάφα Τσίπρα και να εμφανίσουν
την κα Γεννηματά στη δική της τηλεοπτική εμφάνιση ως τη «μητερούλα του έθνους». Ας μην ξεχνάμε
ότι το όνομα Γεννηματάς διαπερνά ως ηλεκτρικό ρεύμα την ελληνική κοινωνία ανεξάρτητα κομματικής προέλευσης, διότι όλοι αναγνωρίζουν το ΕΣΥ ως δημιούργημα του αείμνηστου πατρός της Φώφης. Αν σε όλα αυτά προστεθεί
και η οικογενειακή περιπέτεια υγείας της προέδρου του ΚΙΝΑΛ,
τότε πολύ εύκολα η κα Γεννηματά
μπορεί να μπει και να μείνει σε όλα τα σπίτια, όπως ακριβώς έχει επιτύχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Έτσι στο ΚΙΝΑΛ έφτιαξαν το σενάριο και η κα Γεννηματά, αφού
πρώτα έστειλε τα κατάλληλα μηνύματα ότι «ενωμένοι θα δώσουμε αυτή
τη μάχη και θα καταφέρουμε να περάσουμε τη δοκιμασία» και ότι «μένουμε σπίτι για να μπορέσουμε κάποια στιγμή αργότερα να βγούμε έξω,
να δουλέψουμε, να ξαναβρεθούμε με
τους φίλους και να πάμε τη ζωή μας
μπροστά», εν συνεχεία χτύπησε τον
Αλέξη Τσίπρα ως χταπόδι. Πώς
το έκανε αυτό; Κατ’ αρχάς, με το να
στοιχηθεί με όσα εξήγγειλε ο πρωθυπουργός, τονίζοντας την ικανοποίησή της. Κατά δεύτερον, με την
επιλογή της να μπει κι αυτή στο κάδρο των εξαγγελιών του κ. Μητσοτάκη υποστηρίζοντας ότι «πολλά από αυτά που συζητήσαμε με τον Πρωθυπουργό τα έχω κάνει αποδεκτά και

προχωρούν. Και η πρότασή μας για
την αναθεώρηση του προϋπολογισμού και η πρότασή μας για ενίσχυση των επιχειρήσεων που δεν έχουν
κλείσει, αλλά έχουν πολύ χαμηλό τζίρο και άρα πρέπει να στηριχθούν και
οι εργαζόμενοι σε αυτές. Και η πρότασή μας για έκτακτο επίδομα στους
ανθρώπους που δουλεύουν στο σύστημα υγείας».
Η κα Γεννηματά επίσης ασχολήθηκε με το ΕΣΥ, γνωρίζοντας ότι
είναι προνομιακός χώρος γι’ αυτήν και να προτείνει με σχέδιο νόμου, όπως όλοι οι εργαζόμενοι στο
δημόσιο σύστημα υγείας να περιληφθούν στα βαρέα κι ανθυγιεινά.
Κάτι που πιθανόν να γίνει αποδεκτό από την κυβέρνηση.
Έτσι, λοιπόν, με όλα όσα είπε η
κα Γεννηματά έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στους πολίτες: «Είμαστε
εδώ για σένα. Στηρίζουμε την κυβέρνηση, καταθέτουμε προτάσεις και όταν έρθει η ώρα θα τσακωθούμε».
Δηλαδή, επί της ουσίας στους ταλαιπωρημένους πολίτες η κα Γεννηματά προσέφερε και δεύτερο αποκούμπι. Ναι μεν οι έγκλειστοι
Έλληνες νιώθουν σιγουριά με τον
Μητσοτάκη, αλλά έχουν και για
καβάτζα την Γεννηματά. Τουναντίον νιώθουν περίεργα με τον
Τσίπρα, που ξαφνικά θυμήθηκε
να κάνει αντιπολίτευση τις ημέρες
του φόβου κι ενώ τα στελέχη του
κόμματός του αποτελούν παραδείγματα προς αποφυγή. Όπως για
παράδειγμα ο Κυρίτσης, που επιτίθεται στους επιστήμονες ότι κρύβουν τα κρούσματα. Όπως ο Παπαδημούλης, ο οποίος «σήκωσε»
όλο το σούπερ μάρκετ λες και θα
κρυφτεί σε καταφύγιο.
Όλοι στο ΚΙΝΑΛ νιώθουν ότι
στο τέλος αυτής της κρίσης πέραν
του Κυριάκου Μητσοτάκη κερδισμένη θα είναι και η Φώφη Γεννηματά. Με βασικό όπλο τις προτάσεις και την προσήλωσή της για
την ενίσχυση του ΕΣΥ, δεν μπήκε
στην σφαίρα της πολιτικολογίας,
όπως έκανε ο κ. Τσίπρας και τα
άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ – η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ είχε ως βασικό
στόχο να τη θεωρήσουν οι πολίτες
ως άλλη μία αξιόπιστη πολιτική
αρχηγό, πίσω από τον πρωθυπουργό. Και όπως λένε στο ΚΙΝΑΛ, η Πέμπτη 19 Μαρτίου του
2020, εν μέσω της δραματικής
κρίσης του κορωνοϊού, μπορεί να
αποτελέσει την απαρχή που όλοι
αναζητούσαν από την πρώτη ημέρα που ιδρύθηκε το ΚΙΝΑΛ. Δηλαδή, μία υπεύθυνη πολιτική δύναμη με βάση τη λογική και όχι τον
άκρατο λαϊκισμό.

Οι διακοσμητικοί
Πρόεδροι

ΓΡΑΦΕΙ Ο

Κίτσος
ο κοριός

Ο τρίτος

«Κύριε Πάκη, μη μας ξεχάσεις
τώρα που φεύγεις.
Να μας γράφεις»

Οι τηλεδιασκέψεις, οι διαρροές
και το μορατόριουμ
Το «από μακριά κι αγαπημένοι», αλλά και υγιείς γίνεται τρόπος ζωής για όλους μας, όχι μόνο για τους Έλληνες πολίτες, αλλά και για τους πολιτικούς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν εκ των πρώτων που έδωσε το παράδειγμα, καθώς οι περισσότερες συσκέψεις στο Μαξίμου γίνονται με τηλεδιάσκεψη, ενώ τόσο με τον Αλέξη Τσίπρα, όσο και με τη Φώφη Γεννηματά συζήτησε με ηλεκτρονικό τρόπο. Ανάλογη είναι και η εντολή που
δόθηκε προς τους βουλευτές και τα στελέχη της Ν.Δ. να σταματήσουν τις
ζωντανές εμφανίσεις στις τηλεοπτικές εκπομπές και να εμφανίζονται μόνο
μέσω skype. Πάντως, το Μαξίμου αποφάσισε να μην απαντήσει στις διαρροές της Κουμουνδούρου, ότι με προτροπή Τσίπρα συζήτησαν οι δύο πολιτικοί αρχηγοί μέσω τεχνολογίας. «Συμφωνήθηκε μορατόριουμ κι εμείς θα το
τηρήσουμε», λένε από το Μαξίμου.

Πρώτα η ανάσχεση του κορωνοϊού
και μετά το ταξίδι
Είναι παράδοση με το που ορκίζεται ένας νέος Πρόεδρος της Δημοκρατίας, μετά από λίγα 24ωρα να κάνει το πρώτο επίσημο ταξίδι του στην Κύπρο. Έτσι δεν
έκανε εντύπωση σε κανέναν, ότι το πρώτο συγχαρητήριο τηλεφώνημα που δέχθηκε η Κατερίνα Σακελλαροπούλου ήταν από τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη. Μάλιστα, ο κ. Αναστασιάδης την προσκάλεσε
στην Κύπρο για το πρώτο επίσημο ταξίδι της, κατόπιν ανάληψης των νέων καθηκόντων της. Όμως όπως συμφώνησαν και οι δύο
θα περιμένουν πρώτα να περάσει η φούρια με τον κορωνοϊό και τα μέτρα προστασίας. «Πρώτα να γίνει ανάσχεση του ιού από τους επιστήμονες κι εν συνεχεία θα πραγματοποιηθεί και το ταξίδι», είπαν οι δύο πρόεδροι στην τηλεφωνική τους επικοινωνία.

Παρά το γεγονός ότι ήταν ο
τρίτος δρομέας της Ολυμπιακής φλόγας, ελάχιστοι τον
μνημόνευσαν. Όλοι ασχολήθηκαν με την Άννα Κορακάκη και τη δεύτερη δρομέα, τη
χρυσή Ολυμπιονίκη στον
Μαραθώνιο το 2004 στην Αθήνα, την Μιζούκι Νογκούτσι
από την Ιαπωνία. Μέχρι και
στον Τζέραρντ Μπάτλερ αναφέρθηκαν, και ουδείς στον
Μαργαρίτη Σχοινά. Ο Έλληνας Επίτροπος ήταν ο τρίτος
λαμπαδηδρόμος.

Χειραψίες
Εντύπωση έκανε στο Μαξίμου κατά την πρόσφατη σύσκεψη των περιφερειαρχών
ο Κώστας Αγοραστός. Ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας αντάλλαξε χειραψίες με όλους
τους παριστάμενους και βέβαια στη συνέχεια απολύμανε τα χέρια του με αντισηπτικό. Μάλιστα, τον χαρακτήρισαν γενναίο που κάθισε δίπλα στον περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριο
Φαρμάκη, η περιφέρεια του
οποίου είχε τα περισσότερα
κρούσματα.

Τον ύμνο
Ο Γιάννης Μελάς, συνταξιούχος ιατρός, επί πολλά χρόνια
υπηρέτησε στο ΕΣΥ, όπου έφτασε και διευθυντής στο
Κωνσταντοπούλειο Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας «Αγία Όλγα», δεν έκρυψε ποτέ ότι ήταν και παραμένει ΠΑΣΟΚ. Έτσι σχολιάζοντας τα χειροκροτήματα προς τους ιατρούς
ανήρτησε στα social media:
«Να βγείτε στα μπαλκόνια να
ευχαριστήσετε τους γιατρούς
που υπηρετούν στο ΕΣΥ, και
να τραγουδήσετε ταυτόχρονα
και τον ύμνο του ΠΑΣΟΚ που
είναι δημιούργημά του».

Ένα από τα τελευταία τηλεφωνήματα που έκανε ο Προκόπης Παυλόπουλος πριν παραδώσει τη σκυτάλη στην Κατερίνα Σακελλαροπούλου, και το οποίο το δημοσιοποίησαν οι άνθρωποί του, ήταν αυτό με
τον Γερμανό Πρόεδρο Φρανκ Βάλτερ Σταϊνμάγερ. Και σύμφωνα με τις
διαρροές, συζήτησαν για τα όσα
συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα
στα ελληνοτουρκικά σύνορα και το
προσφυγικό. Φυσικά ο πονηρός
Πάκης –απλός πολίτης πλέον και
όχι ο πρώτος– το έκανε για να δείξει ότι έπαιζε ρόλο ως Πρόεδρος
της Δημοκρατίας. Φυσικά, όλοι όσοι επιχειρούν να φιλοτεχνήσουν
τον Πάκη ως Προεδράρα ξέχασαν ότι
και ο Γερμανός Πρόεδρος είναι διακοσμητικός. Όπως και ο Μαρσέλο Ρομπέλο ντε Σόουζα στην Πορτογαλία
και ο Αλεξάντερ Βαν ντε Μπέλεν στην
Αυστρία. Οπότε είτε μιλούσε μαζί τους,
είτε όχι, κανένα ρόλο δεν έπαιζαν για
τα συμφέροντα της Ελλάδας. Απλά ήταν
μία κίνηση, μία τρικλοποδιά θα λέγαμε
προς την κα Σακελλαροπούλου.

Ενοχλούνται οι πολύ
αριστερούληδες
Παρ’ ότι η συμμετοχή του Αλέξη Γεωργούλη
στο νέο τηλεοπτικό σόου «YFSF» περιορίζεται σε μία κυριακάτικη παρουσία του στα πλατό
του ΑΝΤ1, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι στην Κουμουνδούρου έχουν χωνέψει την επιλογή του να συνεχίσει να κάνει τηλεόραση. Αντιθέτως, τώρα που το σόου είναι στον αέρα, όλοι στον ΣΥΡΙΖΑ θεωρούν ότι ο Γεωργούλης θα πρέπει να διαλέξει και να μάθει να σέβεται αφενός
τους ψηφοφόρους του, αφετέρου ένα κόμμα της Αριστεράς
που τον ενέταξε στα ψηφοδέλτιά του, ανοίγοντάς του τον δρόμο για τις Βρυξέλλες. Κάποιοι πολύ αριστεροί της Κουμουνδούρου διαρρέουν ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να κληθεί ο
γνωστός ζεν πρεμιέ και να του διαμηνυθεί ότι τα καθήκοντα
του ευρωβουλευτή με τη θέση του τηλεκριτή δεν... ταιριάζουν.
Και θα του κάνουν τα μούτρα κρέας, θα προσθέσω εγώ.

Κάποιος να την ενημερώσει
για τον κορωνοϊό
Εκτός του Μπόρις Τζόνσον που αρνείται –
προς το παρόν– να κλείσει τα σχολεία, ποιος
άλλος άνθρωπος στην Ευρώπη θεωρεί λάθος
μία τέτοια κίνηση; Η Ραχήλ Μακρή, είναι η
απάντηση. Η πρώην βουλευτής των ΑΝΕΛ και
μετέπειτα του ΣΥΡΙΖΑ έβαλε μάλιστα στο στόχαστρο την υπουργό Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, για το
κλείσιμο των σχολείων, ισχυριζόμενη ότι «τα έκλεισε στα καλά
του καθουμένου». Προφανώς, αυτό που ενόχλησε περισσότερο
την κα Μακρή είναι ότι θα γίνονται μαθήματα (εάν γίνουν)
εν μέσω του Πάσχα, εμπλέκοντας Εβραίους και ισλαμιστές.
Οπότε, μετά το κλείσιμο και των χώρων λατρείας, όπως οι εκκλησίες, θα πρέπει να αναμένουμε και νέο χτύπημα από την
ψεκασμένη πρώην –ευτυχώς– πολιτικό. Κατά του πρωθυπουργού, εννοείται, που πήρε τη γενναία αυτή απόφαση. Προφανώς κάποιος θα πρέπει να ενημερώσει την κα Μακρή για
την επέλαση παγκοσμίως του κορωνοϊού.
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Πολλά τα δεκατριάρια για την Πρόεδρο
Άντε μετά να μη γίνεις προληπτικός. Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου
ορκίστηκε Παρασκευή και 13 ως η 13η Πρόεδρος της Γ΄ Ελληνικής
Δημοκρατίας! Και το πρώτο της μήνυμα, μέσω της σελίδας της στο
facebook, αφορούσε μία μείζονα εθνική κρίση που περνά η χώρα. Δηλαδή, την προτροπή της να «μείνουμε σπίτι προκειμένου να μην παραβιαστεί
η καραντίνα και να μπορέσει η χώρα να φρενάρει τον ρυθμό εξάπλωσης του
κορωνοϊού». Το κακό με τόσα… δεκετριάρια είναι δεν μπορούμε να παίξουμε και ΠΡΟΠΟ, καθώς έκλεισαν τα πρακτορεία του ΟΠΑΠ.

Κρίνονται όλοι
και ο πρόεδρος
του ΕΟΔΥ
Η αναβάθμιση του γενικού γραμματέα
Πολιτικής Προστασίας, Νίκου Χαρδαλιά,
σε υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας με
διευρυμένες αρμοδιότητες και αναφορά
απευθείας στον πρωθυπουργό ήρθε ως
αποτέλεσμα (και) της δυσφορίας που επικρατεί στο Μέγαρο Μαξίμου για τον επικεφαλής του ΕΟΔΥ, Παναγιώτη Αρκουμανέα (φωτ.).
Έως τώρα, ο ΕΟΔΥ έχει χρεωθεί πολλά
λάθη, παραλείψεις και γκάφες, που είναι
σε γνώση του Μεγάρου Μαξίμου και που, ως εκ τούτου, κρίθηκε απαραίτητο να αναλάβει
κάποιος άλλος το τιμόνι της διαχείρισης της κρίσης. Έτσι, σε αυτήν τη φάση, ο ΕΟΔΥ και ο επικεφαλής του έχουν περιοριστεί στην εφαρμογή του πρωτοκόλλου διαχείρισης και στην ενίσχυση του τηλεφωνικού κέντρου για τον κορωνοϊό.

Άκουγαν και κοιτούσαν
σαν χάνοι
Ακούγοντας μία από τις πολλές συζητήσεις στα τηλεοπτικά πάνελ, έπεσα σε έναν νευροχειρουργό, καλεσμένο σε εκπομπή του Open.
Και τι δεν είπε ο ανεκδιήγητος. Στην προσπάθειά του για πείσει
τους τηλεθεατές για να μείνουν σπίτι είπε: «Όποιος είναι άνω των 80
και προσβληθεί από τον κορωνοιό, είναι πεθαμένος από τώρα. Όποιος είναι μεταξύ 70 και 80, είναι σχεδόν πεθαμένος. Όποιος είναι μεταξύ 6070, έχει πιθανότητες να διασωθεί. Όποιος είναι 50-60 διασώζεται. Όποιος είναι κάτω των 50 διασώζεται σίγουρα». Και οι δημοσιογράφοι
Γιώργος Καραμέρος (μου αρέσει που ήταν και αντιπεριφερειάρχης που γνωρίζει πως δεν πρέπει να πανικοβάλλεται ο κόσμος) και
Σπύρος Χαριτάτος τον κοίταζαν σαν χάνοι. Ελπίζω ότι ο πρόεδρος
του ιατρικού συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, θα τον βάλει
στη θέση του. Δεν είναι δυνατόν σε μία τέτοια κρίσιμη περίοδο να
λέγονται αυτά τα πράγματα, ακόμη και εάν δικαιωθεί 100%.
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Τολμηρή Ε.Ε. ζητούν
400 προσωπικότητες
από την Ευρώπη
Μια σημαντική πρωτοβουλία αναλαμβάνουν για την «ενιαία ευρωπαϊκή αντίδραση στην απειλή του κορωνοϊού» τετρακόσιες προσωπικότητες από όλη τη γηραιά ήπειρο,
με την Άννα Διαμαντοπούλου να υπογράφει από την
Ελλάδα, συμμετέχοντας στην οργανωτική επιτροπή της
συγκεκριμένης πρωτοβουλίας. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, «Το ΔΙΚΤΥΟ για την
Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη αναλαμβάνει
και υποστηρίζει την πρωτοβουλία: “Ενιαία Ευρωπαϊκή Αντίδραση στην Απειλή του Κορωνοϊού” και από σήμερα ζητούμε
την υπογραφή και τη στήριξη των Ελλήνων πολιτών για μια
Ευρώπη πιο ισχυρή, ικανή να αντιμετωπίσει τις πραγματικές
ανάγκες των πολιτών της».
Μεταξύ άλλων, οι συγκεκριμένες προσωπικότητες τονίζουν πως «περισσότερο όμως μας ανησυχεί και μας φοβίζει η δυσαρμονία, ο εγωκεντρισμός και οι αυτοκαταστροφικές,
μυωπικές, ασυντόνιστες εθνικές αντιδράσεις, που δείχνουν
έλλειμμα οράματος από τους εθνικούς ηγέτες μας, οι οποίοι υποκρίνονται πως δεν γνωρίζουν ότι η αλληλεξάρτησή μας απαιτεί μια κοινή Ευρωπαϊκή απάντηση με αυστηρά περιοριστικά μέτρα για κάθε πανδημία και τον σχεδιασμό ενός διευρυμένου πλάνου από την ΕΕ για την επανεκκίνηση της Ευρωπαϊκής οικονομίας μετά το πέρας αυτής της δύσκολης κατάστασης.
»Εμείς οι πολίτες της ΕΕ καταγγέλλουμε πως η παρούσα
ΕΕ είναι μια ημιτελής πολιτεία (ή μια ημιτελής “Res Publica”)
και συνεπώς ανεπαρκώς εξοπλισμένη να αντιμετωπίσει αυτή
την πρόκληση, με περιορισμένες ικανότητες και δυνάμεις ώστε
να αντιμετωπίσει κάθε είδους πανδημίες. Καλωσορίζουμε την
έγκυρη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την οικονομικής της ευελιξία να χορηγήσει 25 δισ. ευρώ για τη διαχείριση της απειλής του covid-19. Ίσως αυτό να είναι το μέγιστο της προσφοράς της, αλλά δεν είναι αρκετό.
»Εμείς οι πολίτες της ΕΕ πιστεύουμε πως αυτή είναι μια
καθοριστική στιγμή για την ΕΕ. Η ανταπόκριση της ΕΕ στην
παρούσα κρίση θα επηρεάσει την κοινωνική αντίληψη της
ΕΕ για τα επόμενα χρόνια. Αυτή η στιγμή είναι μοναδική καθώς η ΕΕ οφείλει να αποδείξει πως είναι μια κοινότητα με
κοινές αξίες που μοιράζεται μια κοινή μοίρα, τη γραμμή ζωής
των πολιτών της και των μελών κρατών της, ενώπιων σοβαρών παγκόσμιων αναταράξεων με πολιτικούς και οικονομικούς κινδύνους αλλά και με ευθεία απειλή της υγείας των πολιτών.
»Είναι η στιγμή που θα πρέπει όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες
ενωμένοι να βαδίσουμε με θαρραλέα βήματα, ώστε να ξεπεράσουμε τον φόβο. Είναι η στιγμή μιας ενωμένης Ευρώπης
χωρίς εθνικούς διαχωρισμούς».

ΓΡΑΦΕΙ Ο

Άμεσα κατέθεσε επερώτηση στην Ευρωβουλή

Κίτσος ο κοριός
Η απήχηση του Τσιόδρα στην κοινωνία
Στο Μαξίμου έχουν να το λένε για την απήχηση που έχει στην κοινωνία ο Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-Λοιμωξιολογίας Σωτήρης Τσιόδρας, τον οποίο οι πολίτες θεωρούν
ότι έχει αναλάβει αρχιστράτηγος στην ανάσχεση του κορωνοϊού. Οπότε, δεν θα μου κάνει καμία απολύτως εντύπωση, εάν όταν περάσει αυτή η φουρτούνα ορκιστεί και υπουργός. Ακόμη το υπουργείο δεν το γνωρίζω και
δεν θέλω να γράφω ανακρίβειες.

Συνεχίζει να
καπελώνει τον
Ξανθό ο Πολάκης

Ξέχασαν στον ΣΥΡΙΖΑ
τον «αποκεφαλισμό»
Η αποφασιστικότητα που έδειξε ο πρωθυπουργός κι έκλεισε τις εκκλησίες δημιούργησε τεράστια αμηχανία στο στρατηγείο του ΣΥΡΙΖΑ
στην πλατεία Κουμουνδούρου, αφού όλες τις προηγούμενες ημέρες
οι σύντροφοι του Αλέξη Τσίπρα παπαγάλιζαν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν όμηρος των σκληρών δεξιών της Νέας Δημοκρατίας.
Έτσι, λοιπόν, η επίσημη ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ τονίζει: «Με μεγάλη
καθυστέρηση, ο κ. Μητσοτάκης επιτέλους ανακοίνωσε αυτό που είχε ζητήσει ο
ΣΥΡΙΖΑ από την πρώτη στιγμή, αυτό που επέβαλε η κοινή λογική, αυτό που απαιτούσε η επιστημονική κοινότητα. Ελπίζουμε ειλικρινά αυτή η πολυήμερη
αργοπορία, καθαρά για λόγους μικροκομματικού υπολογισμού και εσωκομματικών ισορροπιών, να μην έχει καταστροφικές επιπτώσεις στη μεγάλη μάχη
που δίνει η ελληνική κοινωνία ενάντια στην εξάπλωση του κορωνοϊού».
Αυτό που προφανώς ξέχασαν στην Κουμουνδούρου να μας θυμίσουν –πιθανότατα επειδή δεν θέλουν να ανακαλούν πολιτικές μνήμες
που πονάνε– είναι ότι ο
αρχηγός της αξιωματικής
αντιπολίτευσης όταν βρισκόταν στην πρωθυπουργική πολυθρόνα του
Μεγάρου Μαξίμου ήταν
εκείνος που προτίμησε
να «θυσιάσει» έναν υπουργό, τον Νίκο Φίλη,
από το να πάει σε μετωπική σύγκρουση με την Ιεραρχία για το θέμα των Θρησκευτικών.
Δεν έχουμε όλοι μνήμη χρυσόψαρου…

Τι κι εάν στη σκιώδη κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα ο Παύλος Πολάκης
να έχει το χαρτοφυλάκιο
του αναπληρωτή τομεάρχη Εσωτερικών, εν τούτοις όλη την ημέρα ασχολείται με τον τομέα της υγείας και να καπελώνει
τον Ανδρέα Ξανθό, κάτι
που γινόταν κατά κόρον
όταν ήταν μαζί στο υπουργείο Υγείας. Είναι
χαρακτηριστικό ότι, πέραν των κοινοβουλευτικών του παρεμβάσεων, ο
Πολάκης έκλεισε ακόμη
και ραντεβού με τον υπουργό Υγείας, Βασίλη
Κικίλια, ώστε να του παρουσιάσει προτάσεις και
να του δώσει λύσεις για
«άνοιγμα» εκατοντάδων
κλινών ΜΕΘ.

Καταστροφή
Τώρα που ο Κυριάκος
Μητσοτάκης έκλεισε τις
εκκλησίες, πώς θα μεταλάβει η Έλενα Ράπτη και
θα την καταγράψουν οι
κάμερες; Ειδικά όσο πλησιάζουμε το Πάσχα; Μιλάμε για την απόλυτη καταστροφή για όλους τους
θεομπαίχτες.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει αποδείξει ουκ ολίγες φορές ότι στο Στρασβούργο και στο Ευρωκοινοβούλιο φοράει την εθνική φανέλα. Έτσι,
ο ευρωβουλευτής του ΚΙΝΑΛ με το που έσκασε
η κρίση με τον κορωνοϊό δεν ασχολήθηκε με
θεωρίες συνωμοσίας, όπως ο Κούλογλου, αλλά
κατέθεσε άμεσα ερώτηση
ζητώντας τη χρήση των υπολοίπων από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία
για την άμεση οικονομική
ενίσχυση των επιχειρήσεων, εργαζομένων και ελεύθερων επαγγελματιών που
περιόρισαν ή διέκοψαν τελείως την οικονομική τους δραστηριότητα λόγω των απαραίτητων προστατευτικών μέτρων. Παράλληλα, ο
ευρωβουλευτής κάλεσε την Κομισιόν να παρουσιάσει έγκαιρα συγκεκριμένα μέτρα για
την ενίσχυση της τουριστικής βιομηχανίας, ώστε να αντιμετωπιστούν οι δυσμενείς συνέπειες της πρωτοφανούς παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης που βιώνουμε. Και όπως έλεγε ο ίδιος στους συνεργάτες του, έμεινε ικανοποιημένος από τις πρώτες αντιδράσεις που είχαν η
Ούρσουλα φαν ντερ Λάιεν και οι Επίτροποι
για αναστολή του Συμφώνου Σταθερότητας.

Ομοψυχία με μέτρο,
η πρόταση της «Αυγής»
Εντός της Κουμουνδούρου έχουν πέσει σε κατάθλιψη μαθαίνω, τώρα που λόγω κορωνοϊού το πολιτικό σύστημα
βρίσκεται σε... mood «εθνικής ομοψυχίας». Οι μισοί λένε
πως σε μία τέτοια κρίση σωστό είναι να σταματήσουν όλες
οι αντιπολιτευτικές δραστηριότητες και να βάλουν πλάτη.
Οι άλλοι μισοί τονίζουν πως τα κακώς κείμενα πρέπει να
λέγονται. Έτσι, λοιπόν, και η «Αυγή» ανέλαβε να δώσει τη
λύση. Σε άρθρο της υπό τον τίτλο «Ομοψυχία, αλλά όχι στα
μέτρα του Μητσοτάκη», τονίζει χαρακτηριστικά:
«Να είμαστε, λοιπόν, ξεκάθαροι: Ομοψυχία, ναι. Αλλά η ομοψυχία έχει πάντοτε ένα κέντρο και μια ιδέα. Και το κέντρο
αυτό είναι σήμερα το Εθνικό Σύστημα Υγείας και οι άνθρωποι
που δουλεύουν σε αυτό. Και ιδέα είναι η ανάγκη να προστατεύσουμε τους ευάλωτους. Τελεία. Κέντρο δεν είναι ούτε ο Μητσοτάκης, ούτε η κυβέρνηση που ματαίωσε τις μόνιμες προσλήψεις
στην Υγεία, ούτε ο Άδωνις που κάνει σέρβις στην κερδοσκοπία,
ούτε οι ακροδεξιοί θρησκόληπτοι που κάνουν κωλοτούμπες στην
Εκκλησία. Η ΟΜΟΨΥΧΙΑ ΕΙΝΑΙ για την υπεράσπιση της κοινωνίας. Συνεννοηθήκαμε;».
Αυτό ρωτάμε κι εμείς. Συνεννοηθήκατε;
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Η Δούρου του… Στάλιν
με τους 125+1 νεκρούς

«Λιάκο (Μόσιαλε), εγώ ήμουνα
ΠΑΣΟΚ πριν ακόμα γεννηθείς»

Η Ρένα Δούρου, ρε φίλε. Είχε ρεκόρ με
125 νεκρούς και καμένους σε Μάτι και
Μάνδρα «στην βάρδιά της», όπως είχε πει,
που τους είχαν χαρακτηρίσει «αυθαίρετους», και τα χώνει στα ίσια στον Μητσοτάκη, για το νεκρό παιδί στη Μόρια. Η Ρένα η «αριστερή» δεν έκανε τίποτα περισσότερο παρά να μας ξαναφέρει τον… Στάλιν στην Ελλάδα. «Ο ένας θάνατος είναι τραγωδία, οι πολλοί θάνατοι είναι στατιστική»,
είχε πει ο Ιωσήφ, που πλημμύρισε στο αίμα τον λαό του.

Ανακούφιση
στον ΣΥΡΙΖΑ για
την αναβολή
του συνεδρίου

Τον… άσπρισε η Εργάνη,
θα τον αποτελειώσει η Έφη,
θα τον παρηγορήσει ο Αυτιάς!
Τραβάνε τα μαλλιά τους στο νούμερο 29 της οδού Σταδίου βλέποντας και
ξαναβλέποντας το χαρτί με τα στοιχεία της ανεργίας, τα οποία τα πήρε και
τα σήκωσε η παλίρροια του κορωνοϊού. Και πώς να κατηγορήσεις τα στελέχη του υπουργείου Εργασίας –γι’ αυτά ο λόγος– για υπερβολικό πανικό,
όταν το κοντέρ αυτών που έχασαν τη δουλειά τους έγραψε 41.000 άτομα σε
διάστημα μόλις δύο εβδομάδων;
Ακόμη και ο υπουργός Γιάννης Βρούτσης, που εμφανίστηκε σε τηλεοπτικό σταθμό να μιλήσει για το θέμα, τα μαλλιά του είχαν… γκριζάρει
κάνα-δυο τόνους, αφού όπως ομολόγησε κι ίδιος η εικόνα με βάση με τα
στοιχεία του συστήματος «Εργάνη» είναι αποκαρδιωτική. «Βλέπουμε μια
τρομοκρατική εικόνα στον τομέα των απολύσεων, η οποία δεν έχει προηγούμενο.
Οι απολύσεις έφτασαν τις 41.000 και ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί ο μήνας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός.
Δεν του φτάνει, λοιπόν, ο νταλκάς του Κυκλαδίτη στην καταγωγή υπουργού, περιμένει και τον σχετικό εξάψαλμο της προκατόχου του Έφης
Αχτσιόγλου, που τον έχει άχτι –μεταφορικά, πάντα– από το θέμα με τις
καταγγελίες του νυν υπουργού για εκκρεμείς συντάξεις που φέρεται να άφησε πίσω του ο ΣΥΡΙΖΑ. Για να μην πούμε τι θα γίνει όταν η αρμόδια τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ θυμηθεί (όχι ότι το έχει ξεχάσει) ότι στον πρώτο μήνα της θητείας Βρούτση καταργήθηκε με τροπολογία ο βάσιμος λόγος απόλυσης, που δεν αποκλείεται να συνδέεται και με την εκτόξευση των τωρινών απολύσεων.
Ευχαριστημένος να είναι πάντως ο Γιάννης, που η Έφη είναι ευγενικό
και σεβαστικό κορίτσι. Φαντάζεστε να ήταν τομεάρχης Εργασίας του ΣΥΡΙΖΑ ο Πολάκης; Ούτε ο πάντοτε φιλόξενος Γιώργος Αυτιάς δεν θα «έσωζε» τον υπουργό (της καρδιάς του)…
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Είναι γνωστό πως στον
δρόμο για το Συνέδριο
του ΣΥΡΙΖΑ, οι διαφωνίες
στην Κουμουνδούρου δεν
ήταν λίγες. Μάλιστα, στις
τελευταίες κομματικές
συνεδριάσεις είχαν παρατηρηθεί εντάσεις και ήταν σαφές σε όλους ότι
το συνέδριο του Μαΐου
θα είχε αρκετούς κραδασμούς.
Ως εκ τούτου, αρκετά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ βλέπουν
την αναβολή όλων των
προσυνεδριακών διαδικασιών ελέω κορωνοϊού
και ως μία ευκαιρία να αναστοχαστούν όλοι και
να εκτιμήσουν το νέο πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον που διαμορφώνεται στη χώρα: βλέπετε,
η κρίση του κορωνοϊού
σίγουρα θα αφήσει βαθιά
αποτυπώματα στην πληγωμένη ελληνική οικονομία, ενώ ταυτοχρόνως το
προσφυγικό θα είναι επικίνδυνο να «σκάσει» ανά
πάσα στιγμή.
Ορισμένοι, λοιπόν, στην
Κουμουνδούρου ευελπιστούν ότι οι συμπυκνωμένες εξελίξεις θα εμπνεύσουν αίσθημα ευθύνης σε όλους και θα
καταστήσουν σαφές ότι ο
ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει την πολυτέλεια μίας αέναης εσωστρέφειας για τον «μετασχηματισμό», τη «διεύρυνση» και άλλα τέτοια...

Αυτός ο Ηλίας Μόσιαλος, που βγαίνει κάθε μέρα
στα κανάλια από το Λονδίνο, δεν είναι όποιος
κι όποιος. Είναι καθηγητής
της πολιτικής της υγείας
και διευθυντής του LSE
Health στο London School
of Economics and Political
Science στο Λονδίνο. Τεράστια προσωπικότητα.
Το 2001 ο Γιωργάκης Παπανδρέου τον είχε κάνει
κυβερνητικό εκπρόσωπο.
Πήγε να κάνει κάτι που έθιγε τους δημοσιογράφους στη Γραμματεία Ενημέρωσης, μέχρι που ένας γερο-ΠΑΣΟΚος μπούκαρε στο γραφείο του
και του είπε: «Άκου, Λιάκο, πάρ’ τα πίσω, εγώ ήμουνα ΠΑΣΟΚ πριν γεννηθείς». Και δεν έκανε…

Απολύμανση για Όσκαρ
ΠΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΤ, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΕΝΤΑΥΘΑ:
Με αυτή την απολύμανση για τον κορωνοϊό στο Ραδιομέγαρο,
όλα εντάξει, παιδιά; Γιατί καλά τα λέτε εσείς στις επίσημες ανακοινώσεις ότι μετά την εμφάνιση του πρώτου επιβεβαιωμένου κρούσματος, δόθηκε εντολή για υποχρεωτική απομάκρυνση του προσωπικού που ανήκει σε ευπαθείς ομάδες, εντατικοποιήθηκαν οι καθαρισμοί και έγινε γενική απολύμανση, αλλά κάποιοι συνάδελφοι λένε
επωνύμως στα social media
ότι η απολύμανση έγινε με όλο το προσωπικό μέσα!!!
Δηλαδή, για να καταλάβει κι ο Κίτσος που δεν τα παίρνει με
την πρώτη, έμειναν μέσα στο κτίριο οι μη ευπαθείς εργαζόμενοι
με τον κίνδυνο ή να κολλήσουν ή να ψεκαστούν ή και τα δύο;

Τέλος η Eurovision,
στις Καστανιές για
κατήχηση ο Καπουτζίδης
Αυτό κι αν είναι πλήγμα για τη χώρα. Ακυρώθηκε η Eurovision!
Δεν θ’ ακούσουμε τον Γιώργο Καπουτζίδη να μας μιλάει για
τους μεγάλους συνθέτες των τραγουδιών και για την ιστορία
των «καλλιτεχνών». Κι εντάξει, οι Έλληνες θα το αντέξουμε. Οι πρόσφυγες
και οι «λάθρο» δεν πρέπει
να ενημερωθούν από τον
ίδιο τον φιλεύσπλαχνο
Καπουτζίδη, για τη ματαίωση της Eurovision; «Το
Μολών Λαβέ είναι παρελθόν,
οι μετανάστες είναι το μέλλον
της Ελλάδας», είπε ο καλός
άνθρωπος Καπουτζίδης.
Κακώς που δεν τον έστειλαν στις Καστανιές τον
Γιώργο, για να κάνει κατήχηση σους Έλληνες και ξένους στρατιώτες που φυλάνε τα σύνορα, ότι, λειτουργώντας αποτρεπτικά, γυρίζουν την πλάτη της Ελλάδας στο μέλλον.
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Μένουμε παγκάκι…
Μέσα στον πανικό της επέλασης του κορωνοϊού μοιάζει να έχει
μείνει εκτός της προληπτικής ομπρέλας προστασίας μια ευπαθής ομάδα του πληθυσμού που δεν την πιάνει το… μάτι μας. Ή
μάλλον την πιάνει αλλά την αγνοεί επιδεικτικά. Ο λόγος για
τους άστεγους, που το δικό τους «σπίτι» στο οποίο καλούνται
να παραμείνουν εσώκλειστοι είναι ΕΞΩ. Στο παγκάκι ενός πάρκου ή σε ένα χαρτόκουτο στην εσοχή κάποιου πεζοδρομίου. Τα
δε «ψώνια» τους τα κάνουν στον παρακείμενο κάδο των σκουπιδιών. Και να ήταν μόνο αυτό… Μιλάμε για συμπολίτες μας
που σε περίοδο πανδημίας όχι απλώς δεν έχουν πρόσβαση σε
μάσκες, αντισηπτικά μαντιλάκια ή χλωρίνες, αλλά στερούνται
ακόμη και τα βασικότερα των μέσων υγιεινής όπως είναι το
σαπούνι και το νερό. Όπως, μάλιστα, εύστοχα επισημαίνουν

οι ειδικοί επιστήμονες, η ευπάθεια της συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας μεγιστοποιείται και από άλλους παράγοντες, όπως είναι το φορτωμένο με υποκείμενα νοσήματα ιατρικό ιστορικό, το βεβαρυμμένο ψυχολογικό υπόβαθρο, ακόμα-ακόμα
και η έλλειψη ενημέρωσης. Για όσους νομίζουν ότι το ζήτημα αφορά λίγους και άτυχους απόκληρους της ζωής, σημειώνεται ότι μερικά χρόνια πίσω οι άστεγοι αριθμούσαν πανελλαδικά περί τις 40.000 άτομα, με τους μισούς και πλέον εξ αυτών να διαβιούν –ο Θεός να το κάνει διαβίωση– στην Αττική. Ας ρίξει
(και) εκεί το βλέμμα του το υπουργείο Υγείας ή όποιος άλλος
φορέας είναι τέλος πάντων υπεύθυνος γι’ αυτούς τους ανθρώπους. Όχι εν είδει ελεημοσύνης αλλά εν είδει αλληλεγγύης. Ας
μην αφεθεί και αυτό στον πατριωτισμό των Ελλήνων…

Με… ψεκασμένο σαν κοιμηθείς,
το πρωί θα σου φταίνε τα δάση

Ο… άκρατος Θάνος Τζήμερος
Ως τη «χαρά του κρατιστή» μετέφρασε ο Θάνος Τζήμερος τα τελευταία μέτρα της κυβέρνησης που αφορούν την προστασία του κόσμου της εργασίας από
τις συνέπειες που αφήνει στο πέρασμά της η λαίλαπα
του κορωνοϊού. Βασική ένσταση του ιδρυτή και επικεφαλής του κόμματος «Δημιουργία, ξανά» ήταν η
προαναγγελία εκ μέρους του υπουργού Εργασίας,
Γιάννη Βρούτση, της κυβερνητικής πρόθεσης να απαγορευθεί στους επιχειρηματίες να απολύουν κόσμο εν μέσω της πανδημικής κρίσης. Μάλιστα, ο Θ.
Τζήμερος σχολίασε το γεγονός ειρωνευόμενος ότι
τώρα «περιμένουμε και την απαγόρευση μείωσης του
τζίρου στις κλειστές επιχειρήσεις ή στις επιχειρήσεις
που ενώ είναι θεωρητικώς ανοιχτές έχουν μηδενική
κίνηση διότι έκλεισαν οι πελάτες τους». Αυτό που δεν
είπε ο… άκρατος Θάνος είναι το τι θα έπρεπε να κάνουν οι κατ’ αυτόν κρατιστές της κυβέρνησης. Να πετάξουν τους εργαζόμενους στον Καιάδα της ανεργίας; Ή μήπως να σηκώσουν
τους ώμους και να πουν στους επιχειρηματίες «συγγνώμη, αλλά το επιχειρείν έχει και τα ρίσκα του»; Δεν ρισκάρει να μας το απαντήσει;

Πίστευα ότι από τη στιγμή που βγήκαν εκτός πολιτικού συστήματος οι Ανεξάρτητοι Έλληνες θα σταματούσαν και οι… ψεκασμοί. Ξέρετε, αυτοί οι αόρατοι
ψεκασμοί, με τους οποίους έκαναν καριέρα κάποιοι
από τους βουλευτές και τους πολιτευτές του συγκεκριμένου κόμματος. Όμως φαίνεται, όμως, ο ψεκασμός είναι κολλητικός. Κάτι σαν τον κορωνοϊό να
τολμούσα να πω; Δεν ξέρω. Το σίγουρο πάντως είναι ότι αρχίζω να
αναρωτιέμαι εάν είχαν δίκιο οι ψεκασμένοι. Πώς κατέληξα σε αυτό
τον προβληματισμό; Διαβάζοντας
την άποψη του Στέλιου Κούλογλου, ότι «για τον κορωνοϊό ευθύνεται η καταστροφή των δασών, η οποία προκάλεσε τη διαταραχή των
οικοσυστημάτων και μας έφερε σε επαφή με ιούς που
υπήρχαν μεν, αλλά δεν προσέβαλλαν μέχρι τώρα ανθρώπους». Προφανώς, ο κ. Κούλογλου αποτελεί το
ζωντανό παράδειγμα για το δίκαιο της ακόλουθης
παροιμίας: «Με στραβό σαν κοιμηθείς, το πρωί θ’ αλληθωρίζεις». Κι αυτός, από τη στιγμή που έκανε χωριό με τους ΑΝ.ΕΛ., τον ψεκάζουν...

Ψώνια από τον τόπο σου κι ας είναι… καραντίνα
Το τι γίνεται τις τελευταίες ημέρες στα social media με τον Δημήτρη τον Παπαδημούλη άλλο να σας το λέει ο Κίτσος κι άλλο να το βλέπετε. Αιτία η «σύλληψη» του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ να ψωνίζει δύο καρότσια προμήθειες σε γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Σε όσους τον κατηγόρησαν για «αντικοινωνική συμπεριφορά», ανταπάντησε ότι πρόκειται για ανελέητη λασπολογία εξηγώντας ότι επιστρέφοντας στην Ελλάδα απλώς παρέλαβε την παραγγελία που είχε κάνει και ότι την ώρα του συμβάντος το κατάστημα είχε λίγο
κόσμο και γεμάτα ράφια. Πέρα από τους (αισχρούς σε κάποια σημεία) λαϊκισμούς, γεννάται αναμφίβολα θέμα σχετικά με το πότε γύρισε ο Δ. Παπαδημούλης από τις Βρυξέλλες και αν τήρησε την προβλεπόμενη οδηγία για καραντίνα 14 ημερών. Του το τόνισε στον διαδικτυακό διάλογο που είχαν και ο εκπρόσωπος Τύπου του ΚΙΝΑΛ, Παύλος Χρηστίδης, με τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ να κάνει λόγο για «φτηνή μικροπολιτική» και να υπογραμμίζει ότι γύρισε στην Ελλάδα 5 ημέρες πριν από την επιβολή της καραντίνας και ότι τηρεί πλήρως τα μέτρα. Ο καβγάς, πάντως, άναψε όταν στα ποσταρίσματα πήρε μέρος και ο Άδωνις
Γεωργιάδης, με τον υπουργό Ανάπτυξης να ευχαριστεί «θερμά τον @papadimoulis για την γενναία δημόσια παραδοχή του για το πόσο καλά εξελίσσεται η λειτουργία της Αγοράς των Super Markets με τα μέτρα που θεσπίσαμε.
“Με γεμάτα ράφια και λίγο κόσμο...τα δε ράφια γεμάτα” εύγε στον @npapathanasis».
Τη συνέχεια τη φαντάζεστε: ο Παπαδημούλης άρχισε τα περί συκοφαντιών και χυδαίων ψεμάτων, ο Άδωνις τα «ακούστε “κύριε”» και τα «ντροπή σας» και ζήσανε αυτοί καλά κι εμείς χειρότερα…
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• Στην κυβέρνηση παρακολουθούν προσεκτικά τις κινήσεις του Τούρκου
προέδρου υπό τον φόβο ενός θερμού επεισοδίου, αν και εκτιμάται ότι τελικά δεν θα
κάνει το… απονενοημένο ειδικά τώρα που η Άγκυρα πιέζει για κονδύλια από την Ε.Ε.

Το βιολί του
ο Ερντογάν
(στον Έβρο)
Μπορεί λόγω του κορωνοϊού
η επικαιρότητα να κινείται με
βάση το υπουργείο Υγείας και
τις ανακοινώσεις του Σωτήρη
Τσιόδρα, όμως υπάρχουν πολλές ανοιχτές πληγές για τις οποίες το Μαξίμου έχει την προσοχή του. Κατ’ αρχάς η οικονομία και η ύφεση που θα προκληθεί λόγω του κορωνοϊού.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Σ

ε ό,τι αφορά την οικονομία,
ο πρωθυπουργός προτάσσει
την ανθρώπινη ζωή και το
πώς η χώρα θα βγει με τις
λιγότερες πιθανές απώλειες
από τη μάχη με τον κορωνοϊό. Όμως
είναι βέβαιο ότι θα αφήσει τα αποτυπώματά της στην οικονομία. Πάντως,
στο Μαξίμου εκτιμούν πως τα αποτελέσματα του πρόσφατου Eurogroup επιτρέπει στη χώρα μας και στην κυβέρνηση να σχεδιάσει την επόμενη ημέρα.
Αρκεί βέβαια η υγειονομική κρίση να
μην κρατήσει περισσότερο από τρεις
μήνες. Διαφορετικά, οι σχεδιασμοί
πρέπει να αλλάξουν. Απλά ο Κυριάκος
Μητσοτάκης, όπως λένε οι συνεργάτες του, έχει εμπιστοσύνη στους επιστήμονες, οι οποίοι εκτιμούν ότι η
φούρια του κορωνοϊού μπορεί να ανασχεθεί μέχρι τον Μάιο. Με βάση αυτές
τις εκτιμήσεις ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχεδιάζει την επόμενη ημέρα για
την οικονομία, ώστε να κλείσουν οι
πληγές που άνοιξαν από την ημέρα
που ξεκίνησαν να εφαρμόζονται τα περιοριστικά μέτρα.
Αυτό που ανησυχεί περισσότερο το
Μαξίμου είναι ο απρόβλεπτος Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος ακόμη και
εν μέσω της κρίσης του κορωνοϊού δεν
σταμάτησε τις μαγκιές. Μία υγειονομική κρίση, που πλέον έχει χτυπήσει και

την Τουρκία. Και η ανησυχία για την Αθήνα μεγεθύνεται, καθώς λίγες ώρες
μετά την τηλεδιάσκεψη του Τούρκου
Προέδρου με την Άγκελα Μέρκελ, τον
Εμανουέλ Μακρόν και τον Μπόρις
Τζόνσον, οι ελληνικές δυνάμεις στον
Έβρο βίωσαν διαδοχικές νύχτες έντασης από τις απόπειρες εισβολής μεταναστών που διεξάγονται με την τουρκική στήριξη.

Δεν πέτυχε η τηλεδιάσκεψη
Στην τηλεδιάσκεψη ο Ερντογάν ζήτησε
εκ νέου χρήματα, αλλά η απάντηση που
έλαβε προφανώς δεν τον ικανοποίησε.
Ούτε για το μεταναστευτικό, ούτε για τη
Συρία, ούτε φυσικά για περισσότερα
κονδύλια. Εξάλλου, η Μέρκελ πιέζει
πανταχόθεν για αλλαγή της συμφωνίας
που υπάρχει από το 2016 και την οποία ουκ ολίγες φορές την έχει καταστρατηγήσει η Τουρκία.
Σε αυτή την τηλεδιάσκεψη ο Ερντογάν βρήκε λίγη… συμπόνια από τον
Τζόνσον, αν και αυτός είχε στο μυαλό
του τις εξελίξεις στον κορωνοϊό. Τουναντίον ο Μακρόν και η Μέρκελ ξεκαθάρισαν ότι για να συζητηθούν όλα
τα αιτήματα της Τουρκίας, πρέπει κατ’
αρχάς να φύγουν από τα σύνορα οι μετανάστες. Η επίτευξη ή όχι συμφωνίας
μεταξύ Βερολίνου-Παρισιού (κατ’ ουσίαν, δηλαδή, της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και της Άγκυρας, αυτήν τη στιγμή
δεν μπορεί να προβλεφτεί από κανέναν. Είναι σαφές πως η Ε.Ε. δεν θέλει

να δώσει στον Σουλτάνο αναθεώρηση
της τελωνειακής ένωσης, ή βίζα για
τους Τούρκους πολίτες, και το ερώτημα είναι εάν ο Ταγίπ Ερντογάν θα αποδεχθεί ή όχι την άρνηση από τους
Ευρωπαίους. Ο ίδιος βέβαια με την ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κράτησε χαμηλά την μπάλα
και όλοι κατάλαβαν πως η τηλεδιάσκεψη δεν πήγε τόσο καλά, όσο θα ήθελε ο
σουλτάνος.

Το καλό και το κακό σενάριο
Το εάν θα αποκλιμακώσει την ένταση
στον Έβρο ο Ερντογάν θα φανεί τις επόμενες ημέρες. Κάποιοι αισιόδοξοι
υποστηρίζουν ότι λόγω της Συνόδου
Κορυφής στις 26 Μαρτίου ο Τούρκος
Πρόεδρος θα θελήσει να δείξει ένα καλό πρόσωπο και το γεγονός ότι η Τουρκία έκλεισε τα σύνορα με Ελλάδα και
Βουλγαρία –λόγω κορωνοϊού– είναι
μία πρώτης τάξεως ευκαιρία για τον

ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ

ΝΥΧΤΕΣ ΕΝΤΑΣΗΣ
ΒΙΩΝΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ
ΕΙΣΒΟΛΗΣ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΠΟΥ
ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ
ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

Ερντογάν να μαζέψει τις ορδές και στο
εσωτερικό της χώρας να δείξει ότι για
λόγους φιλανθρωπίας «μάντρωσε»
τους μετανάστες.
Το παραπάνω σενάριο είναι το θετικό για την Ελλάδα, όσον αφορά πάντα
στο προσφυγικό. Βέβαια στην Αθήνα
υπολογίζουν και το κακό σενάριο. Δηλαδή εν μέσω υγειονομικής κρίσης να
θελήσει ο Ερντογάν να προκαλέσει ένα θερμό επεισόδιο, σχεδόν ανεξέλεγκτο, όπως αυτό των Ιμίων, ώστε να
παρασύρει και την κοινή γνώμη της
χώρας του, που δεν είναι και ιδιαίτερα
θετική το τελευταίο διάστημα για τον
Σουλτάνο, μετά την ήττα στη Συρία, τα
προβλήματα με την οικονομία και ενώ
ακόμα δεν έχει φανεί το μέγεθος του
προβλήματος που θα αντιμετωπίσει η
χώρα του με τον κορωνοϊό – τον οποίο,
μέχρι και τώρα, έκρυβε!
Η Αθήνα, μάλιστα, δεν αποκλείει
για το προσεχές διάστημα και τα «πολλαπλά επεισόδια» από την Άγκυρα, τα
οποία θα θέσουν σε δοκιμασία τις αντοχές όχι απλώς στις Ένοπλες Δυνάμεις, αλλά της ίδιας της χώρας μας που
πλήττεται από τον κορωνοϊό – αν και εδώ δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα επιδράσει στο εσωτερικό της Τουρκίας η εξάπλωση της πανδημίας, που μέχρι σήμερα το καθεστώς έκρυβε!
Και όλα αυτά, ενώ ήδη έχει ξεκινήσει το ταξίδι του το τρίτο τουρκικό γεωτρύπανο…
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ΕπΕστρΕψαν υγιΕστατοι «στη Φωλια των Κου Κου» ΚαραΒατου-Κατσουλησ! Μετά από διακοπή δύο ημερών λόγω των έκτακτων προληπτικών μέτρων για τον κορωνοϊό, ο Κρατερός Κατσούλης και η Κατερίνα Καραβάτου έδωσαν ξανά το «παρών» στο στούντιο της τηλεοπτικής εκπομπής τους «Στη Φωλιά των Κου Κου».
Μάλιστα, ο παρουσιαστής είχε εμφανίσει ύποπτα συμπτώματα και υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις, διαπιστώνοντας όμως με ανακούφιση ότι είναι αρνητικός στον επικίνδυνο ιό.
Έτσι, επιστρέφοντας, μοιράστηκε με τους τηλεθεατές τα εξής:
«Ξαναγυρίσαμε, κυρίες και κύριοι! Είμαστε εδώ! Να πω προσωπικά ένα τεράστιο ευχαριστώ και για τις ευχές σας, όταν ανακοίνωσα πως θα
πάω να κάνω προληπτικά το τεστ για κορωνοϊό, κατόπιν της προτροπής της γιατρού μου. Να πω πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ για τις ευχές όταν βγήκε αρνητικό το τεστ. Εγώ
το έκανα επειδή αισθάνθηκα πως όφειλα να το κάνω, επειδή είχα κάποια συγκεκριμένα συμπτώματα. Δεν μου ήρθε έτσι ξαφνικά να πάω. Ήταν μια πολύ χρήσιμη και ενδιαφέρουσα εμπειρία αυτές οι δυόμιση μέρες απομόνωσης». Ευχόμαστε να είναι σιδερένιος!

media
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
Βίκυ Καλοφωτιά

Ο κορωνοϊός ξύπνησε μνήμες
στη Γιούλικα Σκαφιδά από τα
γυρίσματα στη Σπιναλόγκα
για το «Νησί»
υτυχώς που όλο και αυξάνεται το ποσοστό των
πολιτών που αποφασίζει να ακολουθήσει τις οδηγίες του υπουργείου Υγείας και να μείνει στο
σπίτι του, προκειμένου να συμβάλει στον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού.
Ανάμεσα σε αυτούς βρίσκεται και η Γιούλικα Σκαφιδά,
στην οποία ο απαραίτητος «εγκλεισμός» στο σπίτι, της ξύπνησε μνήμες από την περίοδο που πρωταγωνιστούσε στο
«Νησί» και είχε μείνει έγκλειστη στη Σπιναλόγκα για να αποτυπωθούν τηλεοπτικά όλα όσα περνούσαν στο παρελθόν όσοι προσβάλλονταν από λέπρα και απομονώνονταν στο γνωστό νησάκι κοντά στην Ελούντα της Κρήτης.
Με μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο
Facebook, η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε σε αυτήν τη σύμπτωση, γράφοντας τα εξής:
«Σαν σήμερα 9 χρόνια πίσω, προβλήθηκε αυτό το επεισόδιο. Η
Μαρία αναχωρεί για τη Σπιναλόγκα. Όταν ο εγκλεισμός σου επιβάλλεται υπό αυτές τις συνθήκες, είναι βασανιστικός. Κάποιοι άνθρωποι, όχι πολλά χρόνια πίσω, έζησαν απομονωμένοι σε ένα μι-

Ε

κρό νησί για να προστατεύσουν τους υπόλοιπους.
»Εμείς σήμερα, για να προστατεύσουμε άλλους συνανθρώπους
μας, καλούμαστε να μείνουμε σπίτι μας, προσωρινώς, και με όλες
τις ανέσεις… αλλά δυσκολευόμαστε».
Πόσο δίκιο έχει…

ς έΗ γοητευτική ηθοποιό
κρίκανε μια ανάρτηση, συγ
ιό με
νοντας τον επικίνδυνο
στης
τη λέπρα της πασίγνω
υ Mega
τηλεοπτικής σειράς το
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 Youtube αποτελούν οι επιδόσεις

Ρεκόρ για τα δεδομένα του

που σημείωσε το πρώτο ζωντανό live
streaming-επεισόδιο της εκπομπής
«Ράδιο Αρβύλα». Με
δεδομένο
πως η συνήθεια του
διαδικτύου
δεν είναι οι
ζωντανές μεταδόσεις, αλλά η θέαση βίντεο σε βάθος χρόνου, ο μέσος όρος
views των πετυχημένων live streaming
μεταδόσεων στην Ελλάδα κυμαίνεται
μεταξύ 5.000 και 12.000 views. Αυτή
ήταν και η πρόβλεψη του ελληνικού
τμήματος Youtube για το εν λόγω live
streaming. Σε αντίθεση, όμως, με τις
προβλέψεις και με τα έως τώρα δεδομένα, η ζωντανή μετάδοση του «Ράδιο
Αρβύλα» κατέρριψε κάθε ρεκόρ, καθώς
κατέγραψε 130.000 συνολικά views
κατά τη διάρκεια του live stream,
40.000 ταυτόχρονα views, 35΄ μέση
διάρκεια παρακολούθησης, 81.700 ώρες (7 χρόνια) συνολικός χρόνος παρακολούθησης του live stream και
38,2 % ανταπόκριση των χρηστών στα
«impressions» (παγκόσμιος μέσος όρος
2-8%).

 την ενημέρωση

Η ΕΡΤ ενισχύει

για τις καταιγιστικές
εξελίξεις στην πανδημία του κορωνοϊού και για τους συμπολίτες μας που έχουν προβλήματα ακοής. Με εντολή
της διοίκησης της δημόσιας τηλεόρασης προσελήφθη πρόσφατα ένας ακόμη δημοσιογράφος που γνωρίζει τη
νοηματική, προκειμένου να μεταδίδεται και στη νοηματική γλώσσα, τόσο η
καθημερινή ενημέρωση στις 6:00 από
το υπουργείο Υγείας, όσο και κάθε άλλη
σημαντική δήλωση ή εξέλιξη.

 διατήρησε

Την πρώτη θέση στην τηλεθέαση
ο
τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΪ, την εβδομάδα
9-15
Μαρτίου 2020,
τροποποιώντας το
πρόγραμμά του, εξαιτίας της εξάπλωσης του κορωνοϊού. Ο συγκεκριμένος
τηλεοπτικός σταθμός ήταν πρώτος με
ποσοστό 16,3% (16,5%), δεύτερος με
15% (15,3%) ο Ant1 και τρίτο το Star
με 14,2% (14,7%). Ακολουθεί ο
Alpha με 11,4%, (11,4%), το Open με
6,7% (6,9%), η ΕΡΤ1 με 5,8% (5,3%)
το Mega με 5,3% (4,8%), το Μακεδονία TV με 1,6%, η ΕΡΤ2 και η ΕΡΤ3 έχοντας η κάθε μία ποσοστό 1,2% και
το ΕΡΤ Sports με 0,6%.
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Λύσεις
τηλεδιάσκεψης
από το Public
Business
Σε μία εποχή όπου η εξ αποστάσεως εργασία αποτελεί μία υγειονομική –ελέω κορωνοϊού– δικλείδα
ασφαλείας που εξασφαλίζει και
την προστασία των εργαζομένων
και τη συνέχιση της εταιρικής λειτουργίας, το Β2Β ηλεκτρονικό κατάστημα Public Business, παρέχει
ολοκληρωμένες εμπειρίες τηλεδιάσκεψης, με εύκολη πρόσβαση
και άμεση υποστήριξη, βελτιώνοντας την παραγωγικότητα των εταιρικών πελατών και καλύπτοντας κάθε ανάγκη επικοινωνίας.
Συγκεκριμένα, το Public Business
προσφέρει τις εξής προσωποποιημένες λύσεις:
• Μικρό σύστημα
τηλεδιάσκεψης: Καλύπτει έως 5
θέσεις, με απόσταση έως 3.5m
από την οθόνη.
• Μεσαίο σύστημα
τηλεδιάσκεψης: Καλύπτει έως 8
θέσεις, με απόσταση έως 4,6m
από την οθόνη.
• Μεγάλο σύστημα
τηλεδιάσκεψης: Καλύπτει έως
12 θέσεις, με απόσταση έως 6m
από την οθόνη.
Για συστήματα τηλεδιάσκεψης
που καλύπτουν πάνω από 12 θέσεις ή καλύπτουν ανάγκες με τεχνικές ιδιαιτερότητες, η ομάδα
Public Business σχεδιάζει μαζί με
τον ενδιαφερόμενο την ιδανική
λύση, ανεξαρτήτως διαστάσεων,
λειτουργικών αναγκών και προϋπολογισμού. Μάλιστα, η ομάδα
του Public Business αναλαμβάνει
την επίσκεψη αλλά και την εγκατάσταση, τη ρύθμιση και τον προγραμματισμό του εξοπλισμού στον
χώρο, τον τελικό έλεγχο και την
παράδοση του έργου, τον συντονισμό με τον IT manager κάθε εταιρείας, την εκπαίδευση, αλλά και
την παράδοση σχεδίων As-Built
σε AutoCaD.

• ΘΕΜΙΤΟ ΕΚΕΙΝΟ ΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΠΟΥ ΕΙΧΕ
ΕΝΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Stop Άδωνι στη φάμπρικα
της αισχροκέρδειας
έχνας δεν κατεργάζεται
όπως φαίνεται μόνο η
πενία αλλά και η πανδημία. Φυσικά την αισχροκέρδεια δεν τη λες και τρόπο για
να αντιμετωπιστεί η φτώχια,
όπως είχε στο μυαλό του ο αρχαίος πατέρας του αποφθέγματος, Θεόκριτος. Αντιθέτως,
είναι απλώς η ευκαιρία που
κάποιοι διέγνωσαν προκειμένου να μεγιστοποιήσουν τα
κέρδη τους, εκμεταλλευόμενοι
την αγωνία των πολιτών για
προστασία από τον κορωνοϊό.
Σε αυτή την ανήθικη φάμπρικα βάζει φρένο το υπουργείο
Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
ανακοινώνοντας διά στόματος
του αρμόδιου υπουργού, Ά-

Τ

δωνι Γεωργιάδη, ότι οι «καμπάνες» που περιμένουν όσους αισχροκερδούν είναι πο-

λύ βαριές. Συγκεκριμένα, ο
Άδ. Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι ανάλογα με την περί-

πτωση τα διοικητικά πρόστιμα θα ξεκινούν από
1.000 ευρώ και θα φθάνουν έως και το
€1.000.000, ενώ η σχετική
με το ζήτημα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που βρίσκεται στα σκαριά προβλέπει
ακόμη και την άσκηση ποινικής δίωξης σε υποθέσεις αισχροκέρδειας!!!
Το σε ποιο βαθμό οι ανατιμήσεις θα θεωρούνται αισχροκέρδεια είναι ένα θέμα που θα
περιγράφεται επαρκώς στην επερχόμενη ΠΝΠ, κι αυτό θα
προσδιορίζεται από το όφελος
που θα υπολογίζεται με βάση
τις τιμές κτήσης και πώλησης,
ενώ θα λαμβάνονται υπόψη

ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ: Εργασία από το σπίτι και ελεύθερο τηλεοπτικό
Ευρείας κλίμακας σύστημα
remote work (εξ αποστάσεως
εργασία) εφαρμόζει εδώ και
λίγες ημέρες ο Όμιλος ΟΤΕ,
στρατευμένος στην κοινή
προσπάθεια του ελληνικού επιχειρείν –και όχι μόνο–, στην
εθνική προσπάθεια για επιβράδυνση της εξάπλωσης
του κορωνοϊού COVID-2019
στη χώρα μας. Στόχος της απόφασης που πήρε η διοίκηση Τσαμάζ είναι τουλάχιστον
13.000 (το 80%) από το σύνολο των 16.000 ανθρώπων

που εργάζονται για τον Όμιλο, σταδιακά να εργαστούν
απομακρυσμένα. Η μορφή
της απομακρυσμένης εργασίας θα εξαρτηθεί από το έργο που επιτελούν. Αξιοποιώντας την τεχνολογία, ο Όμιλος ΟΤΕ έχει διασφαλίσει ότι
και με την εξ αποστάσεων εργασία, θα συνεχίσει να προσφέρει απρόσκοπτα τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες του
στους πελάτες. Επιπλέον, η εταιρεία έχει συστήσει στους
εργαζομένους της να μειώ-

σουν και τις προσωπικές τους
μετακινήσεις και συναντήσεις
στις απολύτως απαραίτητες,
για την ασφάλεια τη δική
τους αλλά και των συνανθρώπων μας.
Εξάλλου, στην αποδοχή της
κυβερνητικής πρότασης-πρόσκλησης για δωρεάν παροχή
στους πολίτες συνδρομητικού τηλεοπτικού περιεχομένου προχώρησε η COSMOTE.
Άμεσα ανταποκρινόμενοι
στην πρωτοβουλία της Πολιτείας #DigitalSolidarityGR

για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας, της εργασίας και
της ψυχαγωγίας από το σπίτι,
οι άνθρωποι της COSMOTE
προχωρούν στην παροχή δωρεάν mobile data σε όλους
τους συνδρομητές κινητής
COSMOTE, δωρεάν χρόνο ομιλίας, SMS και δεδομένων
στους συνδρομητές της σε Ιταλία και Ισπανία, αλλά και
στη διάθεση δωρεάν τηλεοπτικού περιεχομένου για όλο
το ελληνικό κοινό μέσω
YouTube. Ειδικά για το τελευ-
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Τέσσερα υπερακίνητα, μισθωμένα στον Όμιλο Σκλαβενίτη, απέκτησε η Eurobank
Την απόκτηση 4 ακινήτων-υπεραγορών ανακοίνωσε προ ημερών η Εurobank σε συνέχεια
δεσμευτικού συμβολαιογραφικού προσυμφώνου το οποίο είχε υπογραφεί και ανακοινωθεί
από την Grivalia Properties AΕΕΑΠ, τον Μάρτιο
του 2019. Τα εν λόγω ακίνητα συνολικής επιφάνειας περίπου 90.000 τ.μ. (σ.σ. τα δύο βρίσκονται στην Αθήνα και τα άλλα δύο στη Θεσσαλονίκη) είναι πλήρως εκμισθωμένα στον Όμιλο ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ, και πέρασαν στην Eurobank

έναντι καταβληθέντος τιμήματος που ανήλθε
σε κάτι περισσότερο από €117.000.000. Σημειώνεται ότι, με βάση τη συμφωνία Εurobank Grivalia, προβλέπεται και καταβολή συμπληρωματικού τιμήματος ύψους 2,1 εκατ. ευρώ, μετά την πάροδο συγκεκριμένης χρονικής προθεσμίας και εφόσον συντρέξουν συγκεκριμένες
προϋποθέσεις. Η απόδοση της επένδυσης βρίσκεται πλησίον του 9%.
Θυμίζεται ότι κατόπιν της συγχώνευσής της

με την Grivalia Properties που ολοκληρώθηκε
τον περασμένο Μάιο, η Eurobank είναι σήμερα
ιδιοκτήτης ενός χαρτοφυλακίου ακινήτων αξίας άνω των 2,1 δισ. ευρώ. Στόχος της διοίκησης Καραβία είναι η καλύτερη δυνατή διαχείριση και ανάπτυξη του συγκεκριμένου real
estate χαρτοφυλακίου, αντλώντας την απαιτούμενη εξειδίκευση και εμπειρία μέσω της συνεργασίας της τράπεζας με την Grivalia
Management Company.



ΣΤΑ ΣΚΑΡΙΑ
ΠΡΑΞΗ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ
ΘΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΒΑΡΙΑ
ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΩΣ ΚΑΙ
€1.000.000, ΑΚΟΜΗ
ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ –
ΣΤΟ ΚΑΔΡΟ
ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ
ΟΙ ΤΗΛΕΠΩΛΗΤΕΣ

και τα αποθέματα. Παράλληλα θα
λαμβάνεται υπόψη και το μεσοσταθμικό ποσοστό κέρδους που
είχε μια εταιρεία παραγωγής,
προμήθειας και διάθεσης των επίμαχων προϊόντων το διάστημα
πριν από το ξέσπασμα της υγειονομικής κρίσης. «Ουσιαστικά θα
ορίζεται ως θεμιτό κέρδος για έναν
καταστηματάρχη αυτό που είχε έως
το τέλος Φεβρουαρίου», δήλωσε ο
υπουργός.
Στο ίδιο μήκος κύματος είναι και

ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης, στέλνοντας μήνυμα στους
δυνητικούς παραβάτες ότι οι έλεγχοι στην αγορά θα είναι αυστηροί και ότι η κυβερνητική μηχανή δεν πρόκειται να ανεχτεί
φαινόμενα αισχροκέρδειας από
κανέναν.

Και οι τηλεπωλήσεις;
Η πρόθεση της κυβέρνησης να
μην επιτρέψει φαινόμενα αι-

σχροκέρδειας βάζει στο κάδρο
και τους τηλεπωλητές προϊόντων
που παρέχουν προστασία από
τον κορωνοϊό, όπως μάσκες και
αντισηπτικά. Το θέμα έγινε τις
προηγούμενες ημέρες ακόμη και
πρωτοσέλιδο στον ημερήσιο Τύπο, οπότε στη σχεδιαζόμενη
ΠΝΠ προβλέπεται δυνατότητα
κρατικής παρέμβασης. Ειδικότερα, το υπουργείο Ανάπτυξης θα
έχει εφεξής τη δυνατότητα να παρεμβαίνει και να προβαίνει ακόμη και στη διακοπή τηλεοπτικών
διαφημίσεων που φέρεται να πωλούν σε υψηλές τιμές προϊόντα υγειονομικής χρήσης, ενώ παράλληλα κλιμάκια ελεγκτών θα διενεργούν και έλεγχος στις συγκεκριμένες εταιρείες.

περιεχόμενο για τους πολίτες στο YouTube
ταίο η COSMOTE TV προσφέρει
το πρόγραμμα με ντοκιμαντέρ
και εκπομπές του COSMOTE
HISTORY HD, ελεύθερα για όλους, μέσα από το επίσημο κανάλι της στο YouTube μέχρι και
τις 30 Απριλίου. Με πρόγραμμα
24ωρης ροής και High
Definition μετάδοση, το
COSMOTE HISTORY μέσω
YouTube θα προβάλλει επιλεγμένες σειρές ντοκιμαντέρ της
COSMOTE TV και εκπομπές με
εκπαιδευτικό περιεχόμενο για
τα παιδιά και τους νέους.

Νέος γενικός διευθυντής
στο Group Human Resources
της Τράπεζας Πειραιώς
Στα χέρια του Γιώργου Γεωργόπουλου έχουν περάσει από
την αρχή της εβδομάδας τα ηνία της γενικής διεύθυνσης
Group Human Resources της Τράπεζας Πειραιώς. Ο νέος γενικός διευθυντής κατείχε μέχρι πρότινος τη θέση του γενικού
διευθυντή στο «κομμάτι» του Retail Banking, με ευθύνη της
Τραπεζικής Ιδιωτών, των Καταθέσεων και των Ασφαλιστικών Εργασιών του Ομίλου, ενώ παράλληλα είχε την εποπτεία
του δικτύου καταστημάτων Βορείου Ελλάδος μέχρι το 2015,
οπότε και ανέλαβε τα έως σήμερα καθήκοντά του.
Ο κ. Γεωργόπουλος εντάχθηκε στην Τράπεζα Πειραιώς
το 1999 και έκτοτε έχει υπηρετήσει από διάφορες θέσεις τον
οργανισμό, εργαζόμενος μεταξύ άλλων στον τομέα Treasury &
Financial Markets ως Deputy Treasurer μέχρι το 2012. Είναι
κάτοχος ΒΑ στα Οικονομικά, BSc Marketing Management
και MBA από το Manchester Business School και διαθέτει βαθιά γνώση και κατανόηση των δραστηριοτήτων του.
Ο Γ. Γεωργακόπουλος πιάνει το νήμα από εκεί που το αφήνει η τέως –πλέον- ανώτερη γενική διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού του ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, Αναστασία Μακαριγάκη, η οποία όπως είναι ευρέως παραδεκτό
από τη διοίκηση της Πειραιώς συνέβαλε στη διαμόρφωση
της νέας εταιρικής κουλτούρας της τράπεζας, στην υλοποίηση
του νέου συστήματος αξιολόγησης Become & Achieve, στη
νέα διάρθρωση ρόλων και επιπέδων μέσω του Job Family
Model και τη δημιουργία ενός Επαγγελματικού Ταμείου.
Σημειώνεται, επίσης, ότι με την προσωπική δέσμευσή της
και την ενεργό συμβολή της η κα Μακαριγάκη βοήθησε στη
διαχείριση και ολοκλήρωση των εργασιακών θεμάτων στο
project της Intrum. Για τους λόγους αυτούς θα συνεχίσει με
την ιδιότητα του συμβούλου να υποστηρίζει την Τράπεζα Πειραιώς σε έργα αναφορικά με την οργανωτική δομή και το νέο
μοντέλο λειτουργίας της.
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Η επέτειος
των
Θερμοπυλών
Ένα ερώτημα είναι πώς…
βρέθηκε στη Σπάρτη ο
διάσημος ηθοποιός Τζέραρντ Μπάτλερ που υποδύθηκε τον Λεωνίδα
στους «300».
Η απάντηση είναι απλή.
Με αφορμή τη συμπλήρωση 2.500 χρόνων από
τη Μάχη των Θερμοπυλών, ο δήμαρχος της
Σπάρτης, Πέτρος Δούκας, προσκάλεσε τον ηθοποιό να έλθει στην Ελλάδα για να παρευρεθεί
σε μία σειρά εκδηλώσεων που στοχεύουν στην
ανάδειξη της πόλης.
Προσκλήθηκαν, επίσης,
ο λακωνικής καταγωγής
ηθοποιός Μπίλι Ζέιν και
δύο πολύ γνωστοί παραγωγοί του Χόλιγουντ, οι
Τζάνι Νουράρι και Άλαν
Σίγκελ, οι οποίοι ήλθαν
στην Ελλάδα για να παρευρεθούν στις εκδηλώσεις. Η παρουσία των
δύο διάσημων ηθοποιών
και ειδικά του Μπάτλερ
λειτούργησε, όπως ήταν
εξ αρχής ο στόχος άλλωστε, ως πόλος έλξης για
τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι έσπευσαν στην πλατεία της
πόλης για να τον δουν
από κοντά αψηφώντας
κάθε μέτρο προστασίας
για τη δημόσια υγεία…

Του Μανώλη Δράκου
εν έχουν προηγούμενο όσα έγιναν με την Αφή της
Ολυμπιακής Φλόγας στην
Αρχαία Ολυμπία, αλλά
κυρίως με τη Λαμπαδηδρομία, η οποία
διακόπηκε κακήν-κακώς στη Σπάρτη, όπου εκατοντάδες άνθρωποι μαζεύτηκαν
στην κεντρική πλατεία της πόλης παρά τις
απαγορεύσεις του υπουργείου Υγείας λόγω
του κορωνοϊού.
Ο πρόεδρος της ΕΟΕ, Σπύρος Καπράλος, ήθελε να γίνει η Αφή της Ολυμπιακής Φλόγας, διότι πιεζόταν από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή. Ο
παλιός αθλητής του πόλο δύσκολα θα έλεγε «όχι», αφού πρόσφατα πήρε το χρίσμα του «αθάνατου» που για δεκαετίες διεκδικούσε ως όνειρο
ζωής…
Παρά την αντίθετη γνώμη του δημάρχου Αρχαίας Ολυμπίας (που ζήτησε να γίνει τον μάιο η
Αφή για να υπάρχουν τουρίστες που δεν πατάνε
τώρα λόγω κορωνοϊού) , αλλά και του Περιφερειάρχη, η Αφή έγινε την Πέμπτη 12 μαρτίου και
ξεκίνησε το… ταξίδι της.
Όχι προς την… Πάτρα του Πελετίδη (τον οποίο η ΔΟΕ θεωρεί ως Κιμ Γιονγκ Ουν), αλλά
προς την Καλαμάτα και τη Σπάρτη του Πέτρου
Δούκα…
Κι εκεί έγινε το μεγάλο γλέντι.
Εκατοντάδες Σπαρτιάτες (παρουσία του Καπράλου, αλλά και του Δούκα) μαζεύτηκαν στην
πλατεία για να χρίσουν επίτιμο δήμαρχο της πόλης τον πρωταγωνιστή στην ταινία «300», Τζέραρντ Μπάτλερ. Ο κινηματογραφικός «Λεωνίδας» πήρε το κλειδί της πόλης, φώναξε «Τhis Is
Sparta», όπως στην ταινία, και η σεμνή τελετή έληξε…
Και να φανταστεί κανείς ότι στην ΕΟΕ διατυμπάνιζαν σε όλους τους τόνους όλες τις προηγούμενες ημέρες ότι είχαν λάβει… σοβαρά μέτρα
για να μην εμφανιστεί κόσμος στις εκδηλώσεις
για την Αφή και καταστρατηγηθούν τα μέτρα του
υπουργείου Υγείας…
Ποια μέτρα πήραν;
Να ματαιωθούν τα γεύματα και οι δεξιώσεις
της ΕΟΕ που είχαν προγραμματιστεί στην Αρχαία
Ολυμπία το διάστημα της Τελετής Αφής. Να μειωθεί σημαντικά ο αριθμός των διαπιστεύσεων και
να δοθούν μόνο οι απολύτως αναγκαίες. Να διεξαχθεί η πρόβα της Τελετής Αφής στις 11 μαρτί-

Δ

This is Sparta:
Ο «Λεωνίδας» άναψε
τον βωμό και…
έσβησε τη Φλόγα
Η Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων δεν μπόρεσε να
προβλέψει ότι η παρουσία του Σκωτσέζου πρωταγωνιστή
της κινηματογραφίας ταινίας «300», Τζέραρντ Μπάτλερ,
θα προκαλούσε μια άνευ προηγουμένου συγκέντρωση
πολιτών στη Σπάρτη για να τον δουν να τρέχει με τη
Φλόγα, με αποτέλεσμα να καταστρατηγηθεί κάθε μέτρο
προφύλαξης του υπουργείου Υγείας για τον κορωνοϊό
και η Λαμπαδηδρομία να διακοπεί αμέσως με παρέμβαση
από το πρωθυπουργικό γραφείο…
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Θορυβημένοι
οι Ιάπωνες

ου χωρίς την παρουσία θεατών. Να γίνει σύσταση
στον δήμο Αρχαίας Ολυμπίας και στις τοπικές αρχές να μειωθούν οι δημόσιες εκδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί…
Ο δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας έκατσε στην άκρη. Η Φλόγα άναψε την Πέμπτη (12 Μάρτη) και
το ίδιο βράδυ διανυκτέρευσε στην Καλαμάτα. Εκεί τα πράγματα ήταν κάπως μαζεμένα, αφού οι
Καλαματιανοί σεβάστηκαν τις εντολές του υπουργείου και δεν πλημμύρισαν την πλατεία. Μάλιστα, ο υφυπουργός Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης, ευχαρίστησε τους Καλαματιανούς για
την υπεύθυνη στάση τους.
Η ΕΟΕ ήθελε πάση θυσία να συνεχίσει το ταξίδι της προς τη Σπάρτη για χάρη των εκδηλώσεων, αλλά και του υψηλού προσκεκλημένου του
Πέτρου Δούκα, του Σκωτσέζου ηθοποιού που
μετενσάρκωσε τον Λεωνίδα στη μάχη των Θερμοπυλών στην κινηματογραφική ταινία και ήρθε
στην Ελλάδα αποκλειστικά και μόνο για να τρέξει
στη Σπάρτη…
Το πρωί της Παρασκευής (13 του μηνός) η
Φλόγα βρισκόταν στη Σπάρτη και ο πρόεδρος της
ΕΟΕ με τον δήμαρχο της πόλης είχαν στη μέση
τον επίτιμο καλεσμένο τους και του χάριζαν δώρα. Οι πληροφορίες λένε ότι κατά την ώρα της
τελετής στη Σπάρτη έπεσε τηλέφωνο από το γραφείο του πρωθυπουργού και δόθηκε εντολή να
διακοπεί η λαμπαδηδρομία και κάθε δράση και
εκδήλωση…
Κατά πληροφορίες ο Κυριάκος Μητσοτάκης
έγινε έξαλλος όταν ενημερώθηκε ότι στη Σπάρτη
καταλύθηκε κάθε μέτρο ασφάλειας και προστασίας των πολιτών από τη διάδοση του κορωνοϊού,
ενώ παραλίγο να έμπλεκε και ο ίδιος σε μια άνευ
προηγουμένου κριτική διότι στη Σπάρτη ήταν
προγραμματισμένο να τρέξει και η σύζυγός του,
Μαρέβα!
Το αξιοσημείωτο είναι ότι την ίδια μέρα έγινε η
ορκωμοσία της νέας Προέδρου της Δημοκρατίας,
Κατερίνας Σακελλαροπούλου, με το απολύτως απαραίτητο στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό, αλλά και… μέτρα αντιμετώπισης του κο-



Εκατοντάδες Σπαρτιάτες
(παρουσία του Καπράλου,
αλλά και του Δούκα) μαζεύτηκαν
στην πλατεία για να χρίσουν
επίτιμο δήμαρχο της πόλης τον
πρωταγωνιστή στην ταινία «300»,
Τζέραρντ Μπάτλερ. Ο
κινηματογραφικός «Λεωνίδας»
πήρε το κλειδί της πόλης, φώναξε
«Τhis Is Sparta», όπως στην ταινία,
και η σεμνή τελετή έληξε…
ρωνοϊού.
Όπως γράφτηκε σχετικά με την ορκωμοσία, δίπλα στο Ευαγγέλιο υπήρχε σπρέι αντισηπτικού,
ενώ η Πρόεδρος ευχαρίστησε τους επικεφαλής
των Κομμάτων διά νεύματος και από απόσταση…
Την ίδια ώρα στη Σπάρτη επικρατούσε ένα εντελώς διαφορετικό σκηνικό.
«Σας ευχαριστώ για την τιμή και το προνόμιο
που μου δώσατε να μεταφέρω την Ολυμπιακή

Φλόγα», είπε στην ομιλία του ο διάσημος ηθοποιός, αφού… έβγαλε τη γνωστή κραυγή των Σπαρτιατών από την ταινία.
«Πάντα ήθελα να έρθω στην πόλη που με έκανε
διάσημο. Σήμερα έγινα Σπαρτιάτης στην πραγματικότητα», είπε. «Τώρα που έχω τα κλειδιά της πόλης μπορώ να χτυπήσω την πόρτα όποιου σπιτιού
θέλω, και όποιος που ανοίξει θα μου μαγειρέψει ένα νόστιμο ελληνικό γεύμα».
«Αυτή είναι μια εμπειρία που ζεις μία φορά στη
ζωή σου. Είμαι περήφανος που έκανα γνωστή την ιστορία αυτής της πόλης», πρόσθεσε.
«This is Sparta!» φώναξε στο τέλος της ομιλίας του και αποθεώθηκε.
Ο χολιγουντιανός ηθοποιός έτρεξε από τον
Μυστρά έως τη Σπάρτη με την Ολυμπιακή Φλόγα.
Είναι η πρώτη φορά μετά την αναβίωση των
Ολυμπιακών Αγώνων το 1896 που δεν ολοκληρώνεται η διαδρομή της ολυμπιακής φλόγας από το στάδιο της Αρχαίας Ολυμπίας, όπου γίνεται η τελετή της αφής της, μέχρι το Παναθηναϊκό
Στάδιο όπου κατά κανόνα γίνεται η τελετή παράδοσής της στους διοργανωτές των Αγώνων.

Για την απόφασή της η
ΕΟΕ επικαλέστηκε
λόγους δημόσιας
υγείας λόγω της
πανδημίας του
κορωνοϊού. «Η
απόφαση λήφθηκε σε
συνεννόηση με το
Υπουργείο Υγείας και
με τη Διεθνή
Ολυμπιακή Επιτροπή με
βαθιά αίσθηση
ευθύνης, καθώς η
δημόσια υγεία είναι το
υπέρτατο αγαθό και
αυτές τις δύσκολες
ώρες επιβάλλεται η
λογική στάση από όλες
τις πλευρές. Η
παράδοση της
Ολυμπιακής Φλόγας
στην Οργανωτική
Επιτροπή “Τόκυο 2020”
θα γίνει κανονικά την
Πέμπτη 19 Μαρτίου
στο Παναθηναϊκό
Στάδιο, χωρίς την
παρουσία κοινού»,
αναφερόταν στην
ανακοίνωση.
Και πράγματι, η
παράδοση έγινε
σύμφωνα με την
ανακοίνωση χωρίς…
πολλά, πολλά!
Τα όσα έγιναν πάντως
στη Σπάρτη
θορύβησαν τους
Ιάπωνες!
Η πρόεδρος της
διοργανώτριας χώρας
ανακοίνωσε μετά τα
όσα έγιναν στη
Σπάρτη ότι θα πάρει
ειδικά μέτρα για την
προστασία όσων
πάρουν μέρος στη
Λαμπαδηδρομία για
τον κορωνοϊό…
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Καταγγελία
ΠΑΟΚ για
Ολυμπιακό,
ΑΕΛ
Με το που είπε η Μαρουπάρα ότι η ΕΕΑ θα εξετάσει αυτεπάγγελτα το ενδεχόμενο πολυϊδιοκτησίας του Ολυμπιακού με
την ΑΕΛ, χτύπησε καμπανάκι στον ΠΑΟΚ. Να
κάνουμε καταγγελία
στην ΕΕΑ, ότι ο Κούγιας
είναι ιδιοκτήτης της ΑΕΛ
και νομικός σύμβουλος
του Μαρινάκη. Βγαίνει
κι ο Κούγιας μετά και
σου λέει ότι ο ΠΑΟΚ
πρέπει ν’ απαλλαγεί από
την κατηγορία της πολυϊδιοκτησίας και άρχισε
το γαϊτανάκι μεταξύ των
νομικών κύκλων και των
παρατρεχάμενων του
Σαββίδη. Να το δούμε,
σου λένε στον ΠΑΟΚ,
μπας και παίζει τίποτα
να τα κάνουμε μπουρδέλο στην ΕΕΑ. Επειδή έκανε στροφή ο Αλέξης.
Μιλάμε για τον Αλέξη
τον Κούγια, που έκανε
περισσότερες κωλοτούμπες κι από τον Αλέξη
τον Τσίπρα. Αλλού είναι
η πλάκα. Λέγανε στο
Σαββιδέικο ότι προσοχή,
μάγκες, το θέμα είναι πολύ σοβαρό, μη σας ξεφύγει τίποτα. Μπορεί να
σώσουμε την παρτίδα με
τον Ολυμπιακό και τον
Κούγια. Και τώρα που το
ξεφουρνίζει η «Α», μην
ψάχνετε να βρει κανέναν προδότη, ρε. Με περιστέρι έφτασε η πληροφορία.

Ιβάν: Γραμμένο για προεδρία
στην ΕΠΟ με… ελεημοσύνη
του «Τίγρη»
ι ειδήσεις μας σε τίτλους που λένε
και στα κανάλια. Ο Σαββίδης κατεβάζει τον Βάγγο τον Γραμμένο στις
εκλογές της ΕΠΟ. Τελειωμένο. Ο
Σαββίδης, όπως ξανάγραψε η «Α», το ’ριξε
στο παρακαλετό και το ποντιακό με τον Μελισσανίδη για τις εκλογές, ελεήστε τον φτωχό, ένα πράγμα. Κι ακόμα, τελείωσε ο Τσίπρας για τον Ιβάν. Τώρα θα παίξει με τη Φώφη, γι’ αυτό και πήρε τον Κυριάκο στο τετράγωνο στον ΠΑΟΚ. Οι ειδήσεις αναλυτικά.
Βγαίνει ο Βάγγος ο Γραμμένος στου Θωμαΐδη και σου λέει ότι, αν αποφασίσει η παράταξη, θα είναι ξανά υποψήφιος στις εκλογές. μάλιστα. Ποια παράταξη, ρε, πλάκα κάνουμε τώρα;
Θα είναι υποψήφιος και θα πει κι ένα τραγούδι.
Κανονικά και με τον νόμο ο Βάγγος θα θέσει και
πάλι υποψηφιότητα για να τελειώσει το έργο που
άρχισε να σώσει μια και καλή το ελληνικό ποδόσφαιρο.
Ο Βάγγος εδώ και μερικούς μήνες έλεγε ότι
δεν πρόκειται να ξανακατέβει, ότι κουράστηκε και
τα ρέστα. Παπάρια. Στο χέρι του είναι να μην κατέβει; Τον Ιβάν τον ρώτησε; Δεν είναι κανένας
χθεσινός ο Σαββίδης. Πλήρωσε 3,5 μιλιόνια στις
προηγούμενες εκλογές κι έμαθε. Σου λέει ότι άπαξ και δεν στηρίξω τον Γραμμένο, τι μήνυμα θα
δώσω προς τον κόσμο; Ότι ο Βάγγος απέτυχε και
γι’ αυτό κατεβάζω άλλον.
Εύκολο είναι να το παραδεχτεί αυτό ο Ιβάν κι
οι Σαββιδοτέχνες; Ξαναγύρισαν οι Κυριακές μας,
σου λέει το Σαββιδοτεχνείο. με Μανούχο, Τσαμούρη, Ευαγγέλου, Φωτιά, Γκρίνφελντ, Βίντσιτς. Κι ο Βάγγος βέβαια, που έβγαλε ολόκλη-

Ο

Ο Βάγγος υποψήφιος του ΠΑΟΚ για την
ΕΠΟ, με τον Ιβάν –που άφησε τον Τσίπρα
για το ΚΙΝΑΛ– να παρακαλάει τον
Μελισσανίδη για στήριξη, «για να μην
ξανάρθει ο Μαρινάκης»…
ρο άρθρο για την πολυϊδιοκτησία από τον ΚΑΠ,
για να μην την πληρώσει ο ΠΑΟΚ. Πρόσφερε υπηρεσίες στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Τρανές. Ανδριάντα στον κύριο.
Κι όταν τον ρώτησε ο Θωμαΐδης, τι θα γίνει
με τη διαιτησία που ο προφεσόρ Γεραπετρίτης
θέλει να είναι ανεξάρτητη, τι απάντησε ο Βαγγέ-

λης; Όταν ήταν στους συνδέσμους η διαιτησία,
πήγαινε καλά; Σωστός ο παίκτης ο Βάγγος ο
Γραμμένος. Σου λέει, είναι καιρός ν’ αφήνουμε
τη διαιτησία; Το μέλι; Να μας πάρει άλλος το κουμάντο; Κανένας δεν θα του πάρει το κουμάντο.
Στην ΕΠΟ θα παραμείνει η διαιτησία, να μην ανησυχεί ο Βάγγος.
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Άλλη ερώτηση από τον Θωμαΐδη, αν θ’ αλλάξει το εκλογικό σύστημα της ΕΠΟ. Και τι λέει ο γίγαντας του Γουδή, ο Βάγγος ο Γραμμένος; Ότι
δεν θ’ αλλάξει. Δεν μπορεί, σου λέει, τα σωματεία Γ΄ Κατηγορία των ΕΠΣ να ξέρουν τι παίζεται στην ΕΠΟ. Σωστός και πάλι ο παίκτης. Ξέρουνε οι πρόεδροι των ΕΠΣ που παίρνουν το μαρούλι. Άλλο θέλω να σου πω. Ότι ο Βάγγος έδωσε τη
συνέντευξη αυτή ως υποψήφιος πρόεδρος. Αλλιώς, θα έλεγε, κύριε Θωμαΐδη, εγώ προσπάθησα για το καλύτερο, η ιστορία θα δείξει αν τα κατάφερα ή όχι, καιρός είναι να δοκιμαστεί άλλος.
Απλά πράγματα. Είπαμε, όμως. Άπαξ και μπήκες
στον χορό, σταματάς μόνο όταν σταματήσουν τα
νταούλια. Και το νταούλι το κρατάει ο Ιβάν για
τον Βάγγο.
Πάμε παρακάτω. Κι άντε, ο Σαββίδης κατεβαίνει με Βάγγο στις εκλογές. Γκέο - Βαγγέο, που
τον αποκάλεσε ένας βλαχοπρόεδρος. Μάλιστα.
Φτάνουν τα κουκιά; Το Σαββιδοτεχνείο έκανε κοντρόλ τους λογαριασμούς. Σου λέει, Μακεδονία
και Θράκη, όλοι δικοί μας. Ο ΠΑΟΚ ελέγχει το παιχνίδι. Έτσι γράφουνε. Και καλά, δηλαδή, μη λοξοκοιτάξει κανένας βλαχοπρόεδρος. Ο ΠΑΟΚ έχει
τους περισσότερους.
Ο ΠΑΟΚ έχει 17 Ενώσεις από χέρι, του λέει ο
κύριος Σαββιδοτέχνης. Έχει και στη Θεσσαλία
τους περισσοτέρους, στην Ήπειρο, αλλά και στα
νησιά. Αλλά και πάλι δεν βγαίνουν. Λέει και το άλλο, ότι είναι ψέμα ότι ο Μελισσανίδης ελέγχει
μια τριαντάρα. Μάλιστα. Και μετά, αρχίζει το παρακαλετό. Ότι ο Σαββίδης με τον Μελισσανίδη είναι Πόντιοι, ότι υπάρχουν φωνές στην Εκτελεστική Επιτροπή να τα βρούνε, γιατί έρχεται ο
Μαρινάκης. Μη τυχόν, δηλαδή, ο Μελισσανίδης τα βρει με τον Μαρινάκη, χάθηκε το ποδόσφαιρο. Τελείωσε. Καπούτ, σου λένε.
Κι αν ο Μαρινάκης με τον Μελισσανίδη τα
βρήκανε, όπως λέει η πιάτσα, αυτό το συμπαγές
που λέει το Σαββιδοτεχνείο, το μπετόν αρμέ, πάει
γι’ άλλες πολιτείες. Κανένας πρόεδρος ΕΠΣ δεν
θα θελήσει να μείνει έξω από το πανηγύρι. Κι ο
Βάγγος θα γυρίσει στη Θεσσαλονίκη ν’ αγορεύει
στα δικαστήρια. Έτσι είναι, ταβάριτς Ιβάν. Μάχαιραν έδωσες, μάχαιραν θα λάβεις, που λένε κι
οι Γραφές. Και δεν είναι μόνο το Κύπελλο στον
Βόλο με το δυο μέτρα οφ σάιντ. Είναι και το φετινό που το ανύπαρκτο πέναλτι που κέρδισε ο ΠΑΟΚ, όταν Ισραηλινός Γκρίνφελντ δεν είδε το φά-

ουλ του Σβιντέρσκι στον Βράνιες.
Το προχωράω. Για τον Τσίπρα, σ’ τα έγραψε
η «Α» στο περασμένο φύλλο. Ο Ιβάν τού έβγαλε
κόκκινη κάρτα, γιατί πήγε για συνέντευξη στο
Mega του Μαρινάκη. Το γράφει κι ο Κόλκας καθαρά, ότι σιχαίνεται τον ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Μέχρι
τις εκλογές του Ιούλιου, ήτανε όλα μέλι-γάλα με
τους ΣΥΡΙΖΑίους και τώρα τους σιχαίνεται. Και
πρόσεξε, μάστορα. Είναι δικαίωμα του Κόλκα και
του κάθε Σαββιδοτέχη να σιχαίνεται κάποιον ή όχι; Πλάκα κάνουμε τώρα, ρε;
Το παιχνίδι του Ιβάν παίζει το Σαββιδοτεχνείο.
Δημοκρατικός συγκεντρωτισμός. Μπορείς να διαφωνείς, να λες τις απόψεις σου, αλλά άπαξ κι αποφάσισε ο Λένιν ότι έτσι πρέπει να γίνει, τα ξεχνάς όλα και υποστηρίζεις την άποψή του. Έτσι κι
ο Ιβάν. Μπορεί οι Σαββιδοτέχνες να έχουνε την
άποψή τους, να τη λένε, αλλά το τι θα γραφτεί
στα Μέσα του είναι θέμα δικό του κι οφείλουν όλοι να την υποστηρίξουν. Κι ο Ιβάν δεν έχωσε δέκα βαγόνια ρούβλια για να λέει τη γνώμη του ο
κάθε Κόλκας Σαββιδοτέχνης. Σοβαροί να είμαστε.
Γι’ αυτό και στην κουβέντα που έκανε ο Κόλκας με τον λαό του ΠΑΟΚ, είπε και το άλλο. Ότι ο
Μητσοτάκης μισεί τον ΠΑΟΚ. Αυτό είπε σε live
chat. Απάντησε σ’ έναν αναγνώστη που του είπε

ότι πρέπει να πει ευχαριστώ στον Μητσοτάκη που έσωσε τον ΠΑΟΚ από υποβιβασμό. Και στο καπάκι, ο γίγας Κόλκας αποκαλεί ζώον κάποιον επειδή
ψήφισε τον Μητσοτάκη. Μέχρι και το
ηφαίστειο της Σαντορίνης είναι έτοιμο να
εκραγεί, σου λέει. Είναι προληπτικός ο
Σταύρακας. Κι ο λαός του ΠΑΟΚ πρέπει να
εμπιστευτεί τις προλήψεις του. Φοβερά πράγματα, μάστορα.
Τώρα, θα πεις, κάθεσαι, ρε Τουμπιώτη, και
βλέπεις τι γράφει ο Κόλκας; Σ’ το ξανάπα, μάστορα. Ό,τι γράφουν οι Σαββιδοτέχνες, είναι σαν
να τα λέει ο Ιβάν. Κι είχε ένα επίπεδο live chat
του Κόλκα με τους αναγνώστες του ΠΑΟΚ. Τον
ρώτησαν αν γουστάρει νουτέλα ή μερέντα, αν
προτιμάει το παγωτό από το γαλακτομπούρεκο.
Αυτούς τους παραλίες, ο Κόλκας, κι ο Ιβάν βέβαια, θεωρεί λαό του ΠΑΟΚ. Ξέφυγα, όμως.
Αφού του Ιβάν είδε να σφυρίζουν τα τρένα με
τον Τσίπρα και τον Μητσοτάκη, τι να κάνει ο άνθρωπος. Πολιτικό ζώο είναι ο Ιβάν, δεν είναι κανένας τυχαίος. Και για να μην παρεξηγηθεί κανένας instaGiorgis ότι βρίζουμε τον πατέρα του, ο
όρος πολιτικό ζώο ανήκει στον Αριστοτέλη, αν
τον έχει ακουστά, και σημαίνει ζωντανός οργανισμός. Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος ήταν ο Αριστοτέλης, στα Στάγειρα της Χαλκιδικής γεννήθηκε. Αλλά δεν ήταν ΠΑΟΚτσής, δεν υπήρχε ΠΑΟΚ τότε. Και για τον λαό του Κόλκα το γράφω.
ΚΙΝΑΛ, λοιπόν, ο Ιβάν. Το γύρισε στο ΚΙΝΑΛ.
Έτοιμη την έχει τη φανέλα με το «10» στην πλάτη
να τη δώσει στη Φώφη. Μόλις ξεμπερδέψει η
χώρα με τους κορωνοϊούς, η Φώφη ανεβαίνει
Θεσσαλονίκη για να πάρει τη φανέλα. Φίλος μου
ΠΑΟΚτσής κανονικός έβγαλε και το σύνθημα. «Είναι τρέλα, είναι τρέλα, η Φώφη με την ασπρόμαυρη
φανέλα». Ο Κυριάκος Κυριάκος έκανε την πρώτη κίνηση, σου λένε από το ΚΙΝΑΛ. Καμία σχέση,
σου λέω εγώ. Ο Ιβάν την έκανε την κίνηση. Ο Κυριάκος στο τετράγωνο μίλησε με τα κεντρικά.
Μεταφοραί ο Κυριάκος.
Να σ’ το κλείσω, επί του πιεστηρίου, που λένε.
Ο Κυριάκος θ’ αναλάβει κι άλλον ρόλο. Να βρει
ΠΑΣΟΚους πρόεδρους ΕΠΣ, για να γίνει πιο συμπαγές το μπετόν αρμέ των Ενώσεων του Σαββίδη. Με το αζημίωτο, βέβαια. Λεφτά υπάρχουν,
να φάνε κι οι κότες. Μπορεί να στοιχίσει κάτι παραπάνω εφέτος, ωστόσο. Κι οι πρόεδροι έχουν
ψυχή.

Καμία
εμπιστοσύνη
στη
Δικαιοσύνη
Αυτό που έκανε ο Ιβάν
με τη Δικαιοσύνη είναι
παλιό, όσο κι ο
Παρθενώνας. Έδωσε
εντολή στο
Σαββιδοτεχνείο να
γράφουνε ότι δεν
έχουνε εμπιστοσύνη
στην ελληνική
Δικαιοσύνη. Μιλάμε για
φοβερά και τρομερά
πράγματα. Την άλλη
εβδομάδα θα βγει η
απόφαση της Επιτροπής
Εφέσεων. Κι άπαξ και
παραμείνει η τιμωρία,
μια χαρά θα του ’ρθει
του Ιβάν. Εμείς τα
λέγαμε ότι δεν έχουμε
εμπιστοσύνη στη
Δικαιοσύνη. Άπαξ,
όμως, και ξετιμωρηθεί ο
ΠΑΟΚ, ποιος να θυμάται
τι έγραφε το
Σαββιδοτεχνείο; Όλα
στο χιόνι θα γραφτούνε.
Κι άμα η ποινή μειωθεί
από τους επτά στους
πέντε βαθμούς; Τι θα
γίνει, μάστορα; Θα έχει
ή όχι ο ΠΑΟΚ
εμπιστοσύνη στην
ελληνική Δικαιοσύνη;
Μια υπόθεση κάνω,
μάστορα. Δεν το ’χει
προβλέψει αυτό ο Ιβάν
και οι Σαββιδοτέχνες.
Τώρα, άμα πέσανε
τίποτα περίεργα
τηλέφωνα, αυτό είναι
μία άλλη ιστορία,
μάστορα. Όλα μέσα στο
παιχνίδι είναι.
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Του Νίκου Συνοδινού
ε χρόνο… μηδέν κατάφερε και αναμόρφωσε την
ΑΕΚ. Έκανε τον κόσμο
της να τον λατρέψει σε
μια περίοδο που ήταν απογοητευμένος,
καθώς η «Ένωση» είχε τεθεί εκτός πρωταθλήματος και παρέπαιε αγωνιστικά με
αμφισβήτηση του ρόστερ της. Η λογική
πως ο προπονητής δεν είναι μάγος καταρρίπτεται στην περίπτωση του Μάσιμο Καρέρα. Στα 56 του χρόνια ο Ιταλός αποφάσισε
να υπογράψει νέο συμβόλαιο συνεργασίας
με την «Ένωση» έως το καλοκαίρι του 2021
και –γιατί όχι;– να είναι αυτός που στη συνέχεια θα την οδηγήσει στην Αγιά Σοφιά.
Ο Ίλια Ίβιτς έπεισε τον… θαυματοποιό να μείνει στον «δικέφαλο» και ο Δημήτρης Μελισσανίδης περιχαρής βλέπει να χτίζεται ξανά κάτι
σπουδαίο στην ομάδα της προσφυγιάς.
Ο Ιταλός ήλθε και κούμπωσε στην ΑΕΚ. Ήταν
αυτό που της έλειπε, ο προπονητής που διαπίστωσε το πρόβλημα και είχε τον τρόπο να το γιατρέψει με τη φιλοσοφία και τις ικανότητές του.
Αυτοί που έχουν ασχοληθεί λίγο παραπάνω με το
ποδόσφαιρο, ήξεραν ότι ο Καρέρα ήταν αυτός
στον οποίο η «Ένωση» μπορεί να στηριχτεί για την
αγωνιστική της αναμόρφωση. Η ΑΕΚ είχε χίλια
προβλήματα, με πρώτο αυτό στην άμυνά της
που… έμπαζε από παντού. Ο Καρέρα είχε τη λύση. Και πώς να μην την είχε; Αμυντικός ήταν η θέση του. Ο Τζιοβάνι Τραπατόνι στη Γιουβέντους
τον είχε μονιμοποιήσει ως δεξιό οπισθοφύλακα,
με αποτέλεσμα να φθάσει μέχρι την Εθνική Ιταλίας. Το 1994 ο Μαρσέλο Λίπι τον μετακίνησε
αρχικά στη θέση του κόφτη και στη συνέχεια σε
αυτή του κεντρικού οπισθοφύλακα. Έβγαλε το
Πανεπιστήμιο της αμυντικής λειτουργίας με τους
κορυφαίους καθηγητές του είδους. Όταν παίζεις
με τον Πιέτρο Βιέρκοβουντ και τον Πάολο
Μοντέρο, είναι λογικό να αγγίζεις την τελειότητα
στον τρόπο που αμύνεσαι.
Η ΑΕΚ στο πρόσωπο του Μάσιμο Καρέρα
βρήκε τον προπονητή που έψαχνε χρόνια. Η σοβαρότητα, οι ικανότητες και ο απόλυτος επαγγελματισμός του Ιταλού, έχουν μετατρέψει μία ομάδα που στην αρχή της περιόδου έμοιαζε με ξέφραγο αμπέλι και σάκο του μποξ για τον κάθε αντίπαλό της σε ένα σύνολο που ξέρει τι ζητάει μέσα στο γήπεδο και πώς να το πάρει.
Ο αναμορφωτής του «δικέφαλου» ποτέ δεν ανέδειξε πως αυτή η ομάδα δεν είναι δική του. Το
υλικό, η προετοιμασία, οι επιλογές. Στάθμισε τα
δεδομένα και δούλεψε με αυτά κάνοντας θαύματα. Αυτό που έχει εντυπωσιάσει τους πάντες είναι η φιλοσοφία του. Δεν περιμένει να… ψηθεί ή
να στρώσει ένας παίκτης. Ο Αραούχο από το…
αεροπλάνο μπήκε στην εντεκάδα με μία προπόνηση κι αυτή την παραμονή του αγώνα με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, ο Σιμάνσκι έγινε βασικός μετά από έξι μέρες στην Ελλάδα. Σε χρόνο
ρεκόρ και χωρίς να γίνει καν συζήτηση τελείωσε
και το προσβλητικό για τον σύλλογο «ο Λιβάγια
δεν παίζει σέντερ φορ». Παίζει όπου του πει ο προπονητής κι όποτε χρειάστηκε λόγω απουσίας Ολιβέιρα ή πριν έρθει ο Αραούχο έπαιξε στην κορυφή.
Ο Λιβάγια είναι το βαρύ χαρτί της ΑΕΚ. μπορεί ο Ολιβέιρα και ο Αραούχο να είναι προτιμότεροι στη θέση του φορ, αλλά στην προ Καρέρα
εποχή κανείς δεν τολμούσε(;) να βάλει τον Κροά-
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Ο πρώτος
Ιταλός
της ΑΕΚ
Ο Μάσιμο Καρέρα είναι
ο πρώτος Ιταλός προπονητής που πήρε η ΑΕΚ.
Στο παρελθόν είχαν περάσει προπονητές από
20 διαφορετικές χώρες
από την τεχνική ηγεσία
της Ένωσης, αλλά κανένας Ιταλός.
Ο Καρέρα έγινε ο 14ος Ιταλός στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού
πρωταθλήματος. Οι
προηγούμενοι 13 ήταν
οι: Αλμπερτίνο Μπιγκόν
(Ολυμπιακός), Τζιανλούκα Φέστα (ΑΕΛ), Τζενάρο Γκατούζο (ΟΦΗ),
Λουίτζι Τζουλιάνο (Αιγάλεω), Βιτσέντσο Γκερίνι (Παναχαϊκή), Μάριο
Μαλατέστα (Εθνικός),
Αλμπέρτο Μαλεζάνι
(Παναθηναϊκός), Άμος
Μαριάνι (Κόρινθος, Καβάλα, Εθνικός), Τζουζέπε Σανίνο (Λεβαδειακός), Αντρέα Στραματσόνι (Παναθηναϊκός), Ετόρε Τρεβισάν (Εθνικός,
Νίκη Βόλου, Άρης, Ολυμπιακός Βόλου), Μπρούνο Βάλε (Ολυμπιακός,
Δόξα Δράμας), Τζιοβάνι
Βαρλιέν (Βέροια).
Ο Μάσιμο Καρέρα την
περασμένη σεζόν είχε αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ
στα προκριματικά του
Champions League ως
προπονητής της Σπαρτάκ Μόσχας, με τον «Δικέφαλο του βορρά» να
αποκλείει τη ρώσικη ομάδα.

Με τον Καρέρα
μπαίνει στην
Αγιά Σοφιά

Η ΑΕΚ αποδείχτηκε πως χρειαζόταν τον… Ιταλό της να
την κάνει ξανά πρωταγωνίστρια. Ο Καρέρα με τα μυστικά
Τραπατόνι και Λίπι έκανε σε χρόνο μηδέν αδιαπέραστη την
άμυνα της «Ένωσης» που μέχρι τότε έμπαζε από παντού
τη στην κορυφή και προτιμούσε τον Γιακουμάκη,
τον Κλωναρίδη ή και τον Αλμπάνη.
Ο Καρέρα παίκτες που… δεν υπήρχαν στην ΑΕΚ, τους μετέτρεψε σε βασικά εργαλεία και πρωταγωνιστές της ανάκαμψης. Ο Ιταλός προσέδωσε
ξανά στην «Ένωση» στοιχεία ομάδας, καθώς μόνο
μέσα από το σύνολο και τις επιτυχίες του μπορούν ν’ αναδειχθούν οι μονάδες.
Η ΑΕΚ με τα νέα δεδομένα έχει βάλει πλώρη
για την κατάκτηση της 2ης θέσης, ανεξαρτήτως
αν θα αφαιρεθούν ή όχι οι βαθμοί από τον ΠΑΟΚ,
αλλά και του Κυπέλλου. Άσχετα με το τι θα καταφέρει τελικά, σημαντικό είναι πως έχουν μπει τα
θεμέλια για να χτιστεί ένα νέο στιβαρό οικοδόμημα. Και σε αυτό ο Καρέρα θα έχει την άνεση χρόνου το καλοκαίρι να επιλέξει τα υλικά που θέλει
ώστε να δημιουργήσει την ΑΕΚ του μέλλοντος.

Η ΑΕΚ στα χέρια του Ιταλού βρήκε έναν νέο
Μπάγεβιτς. Τον προπονητή που θα πάρει από
κάθε παίκτη ό,τι καλύτερο έχει και θα στηρίζεται
στο σύνολο μ’ ένα συγκεκριμένο στιλ παιχνιδιού.
Αυτόν που θα είναι ακριβοδίκαιος και δεν θα έχει
εμμονές.
Ο «δικέφαλος» το καλοκαίρι δεν θα ψαρέψει
σε θολά νερά. Έχοντας τον ίδιο προπονητή θα
βρεθεί με σημαντικό πλεονέκτημα έναντι αυτών
που θα ψάχνουν ποιον θα προσλάβουν και αν θα
τους βγει.
Ο Καρέρα έχει σαφή εικόνα της ομάδας και
γνωρίζει καλά πού πονάει. Θα πάει λοιπόν στη μεταγραφική περίοδο με προτάσεις κι εναλλακτικές
λύσεις για να πάρει τις προσθήκες που θέλει και
χρειάζεται, με βασικές προτεραιότητες έναν αριστερό μπακ, έναν αριστερό εξτρέμ και έναν στό-
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περ. Από ’κεί και πέρα θα εξαρτηθεί αν πρέπει να
πάρει κάποιον άλλο ενδεκαδάτο παίκτη, από το
εάν πουλήσει ποδοσφαιριστή της αξίας του Μάνταλου ή του Ολιβέιρα.
Το ευτύχημα για τον Καρέρα είναι ότι έχει κοντά του τον Ίλια Ίβιτς. Τον άνθρωπο που έπαιξε
καταλυτικό ρόλο στην παραμονή του κι έχει αποδειχτεί πως συνεργάζεται άψογα μαζί του.
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Το κοκαλάκι της νυχτερίδας
Ο Μάσιμο Μαρέρα αποδείχτηκε λίρα εκατό για
την ΑΕΚ. Όταν τον περασμένο Δεκέμβριο η «Ένωση» προχωρούσε στην πρόσληψή του, κανείς
δεν πίστευε πως τρεις μήνες αργότερα η εικόνα
που θα παρουσιάζει μέσα στο γήπεδο θα γεμίζει
με ενθουσιασμό τους φιλάθλους της ομάδας.
Ο Ιταλός τεχνικός ήρθε σε μία δύσκολη στιγμή
για τους «κιτρινόμαυρους», με το κλίμα να μην είναι καλό, αλλά κατάφερε να αντιστρέψει την κατάσταση. Ο προπονητής επικεντρώθηκε στον τομέα της αμυντικής λειτουργίας, αφού στο πρώτο
μισό της σεζόν η ΑΕΚ είχε δεχθεί 17 γκολ, δηλαδή
περισσότερο από ένα τέρμα ανά αγώνα. Ωστόσο,
δεν ήταν μόνο ο αριθμός των γκολ που προκαλούσε εντύπωση και απορία, αλλά και η γενικότερη αμυντική συμπεριφορά της ομάδας. Όλα αυτά
άλλαξαν με τον ερχομό του Καρέρα.
Ο Ιταλός έδωσε την ευκαιρία σε παίκτες όπως
ο Στράτος Σβάρνας να δείξουν την αξία τους,
διαχειρίστηκε σωστά την περίπτωση του Όγκνιεν
Βράνιες, και πήρε αρκετά πράγματα από τον
Μάριο Οικονόμου, ο οποίος στην αρχή της σεζόν δεν είχε ικανοποιήσει με τις εμφανίσεις του.
Σε μία περίοδο που ο Ντμίτρο Τσιγκρίνσκι δεν
μπορούσε να βοηθήσει λόγω προβλήματος τραυματισμών, οι άλλοι τρεις κεντρικοί αμυντικοί έδωσαν βοήθειες.
Ο Καρέρα είδε το πρόβλημα και ήξερε πώς θα
το λύσει. Επειδή καλή αμυντική λειτουργία δεν
σημαίνει μόνο σωστή συμπεριφορά των στόπερ, η
απόκτηση του Ντάμιαν Σιμάνσκι σε συνδυασμό
με την αγωνιστική άνοδο των Νέναντ Κρίστισιτς και Αντρέ Σιμόες, έφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ειδικά ο Σέρβος χαφ έχει καταλυτικό
ρόλο στην πολύ καλή εικόνα των «κιτρινόμαυρων» το τελευταίο διάστημα.
Η ΑΕΚ δέχθηκε μόλις πέντε γκολ τις τελευταίες
13 αγωνιστικές. Μάλιστα, μόλις μια φορά παραβιάστηκε η εστία της στα τελευταία έξι παιχνίδια
του πρωταθλήματος, έχοντας αντιμετωπίσει σε
αυτό το διάστημα τον Ολυμπιακό (0-0), τον Παναθηναϊκό (1-0), τον Άρη (0-1) και τον ΟΦΗ (30). Δηλαδή, έχει αντιμετωπίσει τις τέσσερις από
τις πέντε ομάδα που θα αντιμετωπίσει στα
playoffs.
Κι αφού έλυσε το θέμα της αμυντικής λειτουργίας, ο Καρέρα κατάφερε στα τελευταία παιχνίδια να βελτιώσει και το μεσοεπιθετικό κομμάτι.
Με την παρουσία και του Σέρχιο Αραούχο, η «Ένωση» αρχίζει να βγάζει συνεργασίες στην επίθεση, προσφέρει όμορφο θέαμα και παράλληλα
παίρνει τα αποτελέσματα. Απόδειξη, η επιβλητική
εμφάνιση και νίκη με 3-0 επί του ΟΦΗ στο κεκλεισμένων των θυρών ΟΑΚΑ, αλλά και το 2-1
στον πρώτο ημιτελικό Κυπέλλου με τον Άρη όπου
δημιούργησε σωρεία ευκαιριών.
Η ΑΕΚ ποτέ δεν είχε έλλειψη παικτών στην επιθετική γραμμή, αφού οι Νέλσον Ολιβέιρα,
Πέτρος Μάνταλος, Μάρκο Λιβάγια, Ντανιέλε Βέρντε, αλλά κι ο Χρήστος Αλμπάνης είναι
ιδιαίτερα ποιοτικοί παίκτες. Ωστόσο, πλέον οι συνεργασίες έρχονται πιο εύκολα, οι παίκτες δείχνουν απελευθερωμένοι και αυτό βγαίνει στον αγωνιστικό χώρο. Όταν αισθάνεσαι πως πίσω υπάρχει στιβαρή άμυνα, έχεις την άνεση να μην
κουβαλάς άγχος για το αποτέλεσμα, καθώς το
γκολ θα έλθει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.

Προπονητική
σταδιοδρομία

Αν η ΑΕΚ δεν είχε τόσο κακή εικόνα στο πρώτο
μισό της σεζόν, δεν αποκλείεται να πραγματοποιούσε πρωταθληματική πορεία, αφού με τον Καρέρα στον πάγκο μετράει 30 βαθμούς σε 13 αγωνιστικές. Συγκεκριμένα, ο Ιταλός έχει ρεκόρ εννιά νίκες, τρεις ισοπαλίες και μόλις μία ήττα, αυτή
στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Παράλληλα, έχει σημειώσει 19 γκολ και έχει δεχθεί μόλις πέντε.
Αντίστοιχα, ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός έχει
μαζέψει 35 βαθμούς στο ίδιο διάστημα, ενώ ο
δεύτερος ΠΑΟΚ έχει 28 βαθμούς, δύο λιγότερους
από την ΑΕΚ.
Με το 2-1 στο Κύπελλο σε βάρος του Άρη στο
ΟΑΚΑ, η ΑΕΚ επί Καρέρα μετράει σε 17 παιχνίδια
μόλις οκτώ γκολ παθητικό, έχοντας κρατήσει ανέπαφη την εστία της στα εννέα από αυτά τα
ματς!
Συγκριτικά με τις προηγούμενες αμυντικές επιδόσεις της ΑΕΚ με τους Νίκο Κωστένογλου
και Μιγκέλ Καρντόσο; Με τον Έλληνα κόουτς
στον πάγκο σε 13 παιχνίδια η εστία της «Ένωσης»
παραβιάστηκε 15 φορές και με τον Πορτογάλο
τεχνικό σε τέσσερα ματς η ΑΕΚ δέχθηκε έξι τέρματα. Με τον Κωστένογλου στα 13 αυτά ματς
η «Ένωση» κράτησε την εστία της απαραβίαστη
στα πέντε, ενώ με τον Καρντόσο μόλις σε ένα.

Μέχρι τις γιορτές η ΑΕΚ είχε άμυνα που έμπαζε
από παντού. Ένα… κέντρο διερχομένων. Όποιος
ήθελε περνούσε από εκεί και σκόραρε. Αυτή ήταν
η αγωνιστική εικόνα της «Ένωσης» όταν ο Μελισσανίδης και ο Ίβιτς την παρέδιδαν στα χέρια
του Μάσιμο Καρέρα. Οι παίκτες της ΑΕΚ με τη
συμπαγή αμυντική φιλοσοφία του Ιταλού νιώθουν πλέον σιγουριά και με απόλυτη συγκέντρωση πετυχαίνουν τον στόχο και αποκτούν αυτοπεποίθηση και νοοτροπία νικητή.
Ο Μάσιμο Καρέρα έκανε την ΑΕΚ να βλέπει
κάθε ματς από την άμυνά της. Να έχει πρώτο στόχο το πώς θα αμυνθεί και στη συνέχεια πώς θα
φτάσει στο γκολ.
Η άμυνα έσφιξε, οι κενοί χώροι μειώθηκαν, οι
παίκτες πίσω από την μπάλα έγιναν περισσότεροι
και οι αντίπαλοι κάνουν δύσκολα ευκαιρίες.
Το διάστημα των τριών μηνών είναι πολύ μικρό, στο ποδόσφαιρο, για να κρίνεις με ασφάλεια
το έργο ενός προπονητή και να καταλήξεις σε ασφαλή συμπεράσματα για την καταλληλότητα,
την αποτελεσματικότητα και τελικά τη συμβατότητά του με μια ομάδα.
Ποδοσφαιριστές που συμπεριφέρονταν σαν μέλη σκόρπιας διαδήλωσης μέχρι πριν από τρεις μήνες, συμπεριφέρονται σήμερα ως μέλη μιας ομάδας που έχει προπονητή που εμπνέει και πείθει.

Ο Καρέρα επανενώθηκε
με τους πρώην συμπαίκτες του στη Γιουβέντους, Αντόνιο Κόντε και
Άντζελο Αλέσιο, το καλοκαίρι του 2011, όταν
εντάχθηκε στο προπονητικό επιτελείο της ομάδας ως τεχνικός διευθυντής.
Λόγω ποινής 10 μηνών
στον προπονητή Κόντε
και τον συνεργάτη του
Αλέσιο, ο Καρέρα ορίστηκε τον Ιούλιο του
2012 ως προσωρινός
προπονητής της Γιουβέντους. Στον πρώτο επίσημο αγώνα του κατέκτησε το Σούπερ Καπ Ιταλίας 2012 , ύστερα από τη νίκη με 4-2 στην
παράταση εναντίον της
Νάπολι, στο Πεκίνο. Αφού αφαιρέθηκε η ποινή
του Άντζελο Αλέσιο, επέστρεψε στη θέση τεχνικού διευθυντή.
Πριν από τη σεζόν 201617, προσλήφθηκε ως
βοηθός προπονητής στη
ρωσική Σπαρτάκ Μόσχας. Ο προπονητής
Ντμίτρι Αλένιτσεφ παραιτήθηκε από τη θέση
του στις 5 Αυγούστου
2016, και ο Καρέρα που
τον διαδέχτηκε έκανε
ντεμπούτο στις 21 Αυγούστου εναντίον της
Κρασνοντάρ, όπου οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν
την πρώτη τους νίκη με
2-0. Στις 7 Μαΐου 2017,
η Σπαρτάκ εξασφάλισε
τον πρώτο τίτλο Πρωταθλήματος Ρωσίας από το
2001, υπό τις οδηγίες
του Καρέρα. Αποδεσμεύτηκε από τα καθήκοντά
του στα τέλη του 2018
μετά από μια σειρά κακών αποτελεσμάτων.
Στις 7 Δεκεμβρίου 2019,
υπέγραψε συμβόλαιο
στην ΑΕΚ με νίκη στην
Ξάνθη 0-1 στο πρώτο
ματς.
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Του Νίκου Συνοδινού
το γήπεδό του μπήκε κι έπαιξε
την περασμένη Δευτέρα ο
πρόεδρος της ΕΠΟ Βαγγέλης
Γραμμένος, καθώς εν μέσω
πανδημίας φρόντισε να μιλήσει στο κανάλι του Ιβάν Σαββίδη. Ο δικηγόρος από τη
Θεσσαλονίκη δεν προσέφερε κάτι νέο με όσα είπε, αλλά ανέδειξε την επιθυμία του να
περιχαρακώσει όσα έχουν δημιουργηθεί και
συντηρούν το σύστημά του στην ΕΠΟ.
Δεκαετίες τώρα ο έλεγχος της Ομοσπονδίας
αποτελεί βασικό στόχο των μεγαλοπαραγόντων
του επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Το ξέρουν όχι μόνο όσοι έχουν εμπλακεί στις διαδικασίες και
συμμετέχουν στις εκλογές, αλλά και ο τελευταίος
φίλαθλος. Το φαινόμενο δεν είναι σημερινό, ούτε
χθεσινό. Αυτοί που έχουν το πάνω χέρι στην ΕΠΟ
ως διά… μαγείας ευεργετούνται, ενώ οι αντίπαλοί τους βάλλονται. Κι όμως, ο Βαγγέλης Γραμμένος επιχείρησε να κάνει το άσπρο μαύρο, όταν
του τέθηκε το καυτό θέμα του εκλογικού συστήματος. Άπαντες γνωρίζουν πως αν αυτό δεν αλλάξει, αν δεν γίνει αντιπροσωπευτικότερο, το ελληνικό ποδόσφαιρο θα παραμένει σε καθεστώς
αναξιοπιστίας. Και γι’ αυτό δεν θα ευθύνονται οι
προπονητές, οι ποδοσφαιριστές, οι διαιτητές, οι
δημοσιογράφοι, οι φίλαθλοι, αλλά οι παράγοντες.
Τι είπε ο Βαγγέλης Γραμμένος για να στηρίξει τη διατήρηση της σημερινής κατάστασης για
το εκλογικό σύστημα
«Είναι θέμα της γενικής συνέλευσης. Η ΕΠΟ είναι τριτοβάθμιο όργανο. Σε δεύτερο βαθμό είναι οι
Ενώσεις και πρωτοβάθμια είναι τα σωματεία. Με
ποια κριτήρια θα ψηφίζουν τα Σωματεία; Σε ποιο
ποσοστό θα είναι η εκπροσώπηση του επαγγελματικού ποδοσφαίρου όταν θα ψηφίζουν 5.000 σωματεία; Γιατί πρέπει να αλλάξει το εκλογικό σύστημα; Eίναι ανάξιοι να ψηφίζουν οι πρόεδροι και τα
μέλη των ΕΠΣ; Να ψηφίζουν όσοι ψηφίζουν τώρα.
Αυτό το σύστημα επιλέχθηκε από τις FIFA/UEFA.
Όσοι απεργάζονται τέτοια σχέδια θεωρούν ότι οι
πρόεδροι των ΕΠΣ είναι διεφθαρμένοι. Να πάνε
στον εισαγγελέα. Δεν έχει υποπέσει στην αντίληψή μου απόπειρα χρηματοδότησης προέδρων των
Ενώσεων».

Σ

Ξύνει
τον πάτο
Ήταν Δεκέμβριος του
2015 όταν ο Βαγγέλης
Γραμμένος κατέστρωνε
τα σχέδιά του για την
αλλαγή στο ελληνικό
ποδόσφαιρο και
δήλωνε για τα κακώς
κείμενα ότι:
«Η ΕΠΟ αυτή τη στιγμή,
συνολικά το ελληνικό
ποδόσφαιρο, θέλει εκ
βάθρων
αναδιάρθρωση. Έχω
αντιταχθεί πολλά
χρόνια στις
παθογένειες του
ελληνικού
ποδοσφαίρου, με
επιχειρήματα, και
κανείς δεν μου δίνει
απαντήσεις. Αυτό από
μόνο του δείχνει πως
υπάρχει διαφορετική
αντίληψη για το
ποδόσφαιρο. Επικρατεί
αδιαφάνεια, ανομία,
βλέπουμε κατάπτωση
της Εθνικής ομάδας,
οικονομική τελμάτωση
της Ομοσπονδίας και
άλλα πολλά».
Σήμερα τι εικόνα έχει
για το ελληνικό
ποδόσφαιρο που ξύνει
τον πάτο του βαρελιού
σε επίπεδο εθνικών
ομάδων, αλλά και
συλλόγων;

Γλυκιά η καρέκλα και ας είναι και…
άμισθη
Είναι απορίας άξιο πώς άνθρωποι με δημοκρατικές καταβολές όπως ο πρόεδρος της ΕΠΟ, όταν
τίθεται το θέμα να αλλάξει προς το πλέον αντιπροσωπευτικό το εκλογικό σύστημα της Ομοσπονδίας, το πολεμάνε σαν ο διάολος το λιβάνι.
Δεν θέλουν με τίποτα να ψηφίζουν 5.000 σωματεία. Ούτε καν 1.000 εκλέκτορες αντιπρόσωποι.
Δεν πάει να ρωτήσει ο Βαγγέλης Γραμμένος
τους μεγαλοπαράγοντες, γιατί ασχολούνται με τις
εκλογές των ΕΠΣ Τι τους ενδιαφέρει να κυριαρχήσει ο… δικός τους άνθρωπος Γιατί τα δίνουν…
όλα προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση; μπορεί
να μην έχει υποπέσει στην αντίληψή του απόπειρα
χρηματοδότησης προέδρων Ενώσεων, όπως δηλώνει, αλλά μήπως έχει προβληματιστεί γιατί οι ισχυροί του ποδοσφαίρου μάχονται και φροντίζουν για την ανάδειξη στελεχών που είναι κοντά
τους
Οι εικόνες εκλογών με εύσωμους συνοδούς,

Βαγγ. Γραμμένος
Στο γήπεδό του
στήριξε το… σύστημα
(και την άμισθη θέση του)
Ο Βαγγέλης Γραμμένος πήγε στο κανάλι του Σαββίδη και
ύψωσε ασπίδα για να γίνουν οι εκλογές με τους λίγους κι
εκλεκτούς, δίνοντας πάσα στους μεγαλοπαράγοντες που
ασχολούνται (γιατί, άραγε;) με το ποιοι ψηφίζουν τον…
δικό μας και ποιοι τον άλλο
προφανώς δεν απασχολεί τον πρώην πρόεδρο
της ΕΠΣ μακεδονίας, τον «δικό μας» Βαγγέλη
όπως τον έχει αποκαλέσει ο Ιβάν Σαββίδης. Το
πρόβλημα δεν αφορά βέβαια αποκλειστικά τη σημερινή διοίκηση της ΕΠΟ. Είναι διαχρονικό και κανείς πρόεδρος δεν φρόντισε να… βγάλει τα μάτια
του. Να βάλει σε κίνδυνο την απώλεια της καρέκλας του. Τα ίδια έκανε και ο Γκιρτζίκης και ο Πιλάβιος και ο Γκαγκάτσης και οι προκάτοχοί
τους. Αυτή η άμισθη καρέκλα του προέδρου της
ΕΠΟ είναι πολύ γλυκιά.
Να πάνε στον εισαγγελέα όσοι θεωρούν διεφθαρμένους τους προέδρους των Ενώσεων, λέει
ο Γραμμένος. Την ίδια ώρα για τα «στημένα παιχνίδια» δηλώνει:
«Αίσθησή μου είναι ότι υπάρχουν. Έρχονται αναφορές για ύποπτα παιχνίδια, αλλά η διακρίβωσή τους είναι δύσκολη με βάση το νομικό πλαίσιο».
Η παραπομπή στις… αισθήσεις για τα στημένα

παιχνίδια αποτελεί την απάντηση και στις αντίστοιχες αισθήσεις για τη διαφθορά στις εκλογές
των ΕΠΣ και της ΕΠΟ. Το νομικό πλαίσιο δυσκολεύει τη διακρίβωση των στημένων αγώνων. Ποιες ακριβώς προτάσεις έκανε για να αλλάξει αυτό
το πλαίσιο Για να διακριβώνονται τα στημένα
ματς και να επιβάλλονται ποινές Νομικός και
πρόεδρος της Ομοσπονδίας είναι. Τι ακριβώς ζήτησε από την Πολιτεία
Οι ομάδες με τα περίεργα αποτελέσματα, αυτές που πρωτοστατούν στο σύστημα ανίχνευσης
στοιχηματικής απάτης και προκαθορισμένων αποτελεσμάτων, συνεχίζουν να κάνουν πάρτι.
Αν αλλάξει η εκλογική βάση, θα μεταβληθούν
και τα δεδομένα. μπορεί ν’ ανακατευτεί η τράπουλα και να προκύψει κάτι διαφορετικό. Αυτό
είναι και το μεγάλο πρόβλημα για τη σημερινή διοίκηση της ΕΠΟ. Γι’ αυτό και ο πρόεδρος της ΕΠΟ,
Βαγγέλης Γραμμένος, σε συνέντευξη που έδω-

σε στη «Δίκη στο Open», τάχθηκε υπέρ της διατήρησης του εκλογικού σώματος όπως είναι σήμερα.
Γιατί οι μεγαλοπαράγοντες τρέχουν σε εκδηλώσεις συγκεκριμένων Ενώσεων
Στη συνάντηση που είχαν στις 22 Ιανουαρίου
οι μεγάλοι του ποδοσφαίρου μας με τους αξιωματούχους της UEFA, όταν η κουβέντα κατευθύνθηκε στις εκλογές της ΕΠΟ και ο Ζόραν Λάκοβιτς άφησε υπονοούμενα για λόμπι, υπήρξε η
αντίδραση του διοικητικού ηγέτη της ΑΕΚ, Δημήτρη Μελισσανίδη:
«Οι εκλογές σε UEFA και FIFA πώς γίνονται;
Φέρνετε παπά και τραβάει κλήρο; Τα πιο ισχυρά λόμπι είναι στις δικές σας εκλογές. Στην ΕΠΟ θα γίνουν εκλογές κανονικά, όπως ορίζει το καταστατικό
της ΕΠΟ, ο νόμος και οι κανονισμοί».
Κατά πόσον απασχολεί τον πρόεδρο της ΕΠΟ,
ότι πριν τις εκλογές, ο Ιβάν Σαββίδης είχε επισημάνει πως:
«Σε ό,τι αφορά τις εκλογές της ΕΠΟ, ο Γραμμένος είναι δικός μας. Από την αρχή ένα χρόνο δηλώσαμε ότι είτε θα είναι ο Γραμμένος, είτε θα είμαστε εκτός παιχνιδιού».
Τον Μάρτιο του 2017, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του προς τους ομογενείς φίλους του ΠΑΟΚ
στη Νέα Υόρκη, ο Ιβάν ο τρομερός έλεγε τα… ίδια:
«Εμείς πάμε με τον Γραμμένο. Ας υποθέσουμε
ότι τελειώνουμε τις εκλογές σε δύο μήνες, κερδίζει
ο Γραμμένος, εγώ θα πρέπει να δείξω σε όλους πως
ο Γραμμένος θα πετύχει. Θα προσπαθήσουν άνθρωποι να δείξουν ότι δεν θα πετύχει. Σήμερα αν
γίνουν εκλογές, αδιαμφισβήτητα θα κερδίσει ο
Γραμμένος».

Το σύστημα χτύπησε τον Γ. Ορφανό
Το 2004 ψηφίστηκε ο νόμος Ορφανού, με βάση
τον οποίο κάθε 10 ομάδες θα αντιστοιχούν σε έναν εκλέκτορα. Έτσι, το εκλογικό σώμα θα απαρτιζόταν από περίπου 400 εκλέκτορες, που θα εκλέγονταν 20 ημέρες πριν από τις εκλογές για το
Δ.Σ. της ΕΠΟ. Άρα, χρόνος για συζητήσεις και
συμφωνίες με τους υποψήφιους δεν θα υπήρχε.
Η εξυγίανση θα στηριζόταν σε γερά θεμέλια, και
όχι σε εικασίες κι εκτιμήσεις. Όμως, πολεμήθηκε.
Οι αντιδράσεις ήταν λυσσαλέες από το σύστημα
που έχανε το έδαφος κάτω από τα πόδια του.
Ο νόμος είχε δώσει μια παράταση, θα εφαρμοζόταν από 1/1/2005, και έδωσε τη δυνατότητα
στην ΕΠΟ να κάνει τις εκλογές της όπως όριζε το
καταστατικό της. Ο νυν πρόεδρος της ΕΠΟ Βαγγέλης Γραμμένος, τότε ήταν μπροστάρης της εξυγίανσης και της διεύρυνσης του εκλογικού σώματος. Μάλιστα, η ΕΠΣ Μακεδονίας, της οποίας
ήταν πρόεδρος, υιοθέτησε τότε στο καταστατικό
της την εκλογική αυτή διαδικασία.

Η σχετική διάταξη βρισκόταν στο άρθρο 26 Α
με τίτλο «Εκλογή Αντιπροσώπων Εκλεκτόρων»
και αποτελούσε εναρμόνιση του καταστατικού
της ΕΠΣ Μακεδονίας με τον νόμο Ορφανού. Η
ΕΠΣΜ ήταν η μοναδική ένωση που είχε διάταξη
να ψηφίζουν εκλέκτορες στις εκλογές της ΕΠΟ.
Το 2006 όλοι αυτοί που σήμερα για άλλους
λόγους βρέθηκαν με την πλειοψηφία του Ιβάν
Σαββίδη, έπεσαν πάνω στον Γιώργο Ορφανό
και τον τότε πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή,
ώστε να περάσει τροπολογία –μπήκε και ο μπαμπούλας της FIFA στη μέση– με βάση την οποία το
καταστατικό της ΕΠΟ υπερισχύει της όποιας άλλης νομοθεσίας.
Το αυτοδιοίκητο… νίκησε και τα πρωτοφανή έγιναν για κάποιους προφανή. Έκτοτε, στα χρόνια
που ακολούθησαν, η αντιπολίτευση ήθελε η διοίκηση της ΕΠΟ να προκύπτει από σώμα εκλεκτόρων που θα είχε διευρυμένο χαρακτήρα, η δε συμπολίτευση να διατηρηθούν τα… κεκτημένα.
Φθάσαμε στις αρχαιρεσίες του 2008, όπου ο
Βασίλης Γκαγκάτσης εκλέχτηκε στην προεδρία
ως ο μοναδικός υποψήφιος. Κάθε εκλογική διαδικασία ήταν αρκετά εύκολο να ελεγχθεί με τόσο
μικρό εκλεκτορικό Σώμα.
Όταν τον Δεκέμβριο του 2008 ο Γκαγκάτσης
υποχρεώθηκε σε παραίτηση λόγω επικείμενης δίκης του, ο διάδοχός του Σοφοκλής Πιλάβιος εκλέχθηκε με τις γνωστές διαδικασίες. Η αντιπολίτευση συνέχισε πάλι να φωνάζει…
Το 2012 ήταν η σειρά του Γιώργου Σαρρή να
εκλεγεί στην προεδρία της ΕΠΟ. Η συνταγή της
επιτυχίας συγκεκριμένη. Όταν έγινε υπουργός Αθλητισμού ο Σταύρος Κοντονής από αβλεψία
προς στιγμήν καταργήθηκε το αυτοδιοίκητο.
Από το 2015 και μετά που ψηφίστηκε ο νόμος
Κοντονή, έπρεπε η ΕΠΟ να έχει προσαρμόσει το
καταστατικό της σύμφωνα με τον νόμο. Το 2016
ήταν επιβεβλημένο οι εκλογές να γίνουν με τον
νόμο Ορφανού.
Αυτό επισημοποιήθηκε από το Διαιτητικό Δικαστήριο, που αποφάσισε εκλογές με εκλέκτορες, μετά από προσφυγή που κατέθεσε για την
τήρηση του νόμου ο Β. Μητρόπουλος.
Η περίφημη προσφυγή είχε κατατεθεί την Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2016, στο Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ, για ματαίωση της εκλογικής διαδικασίας (14/10 και 26/10) και αίτημα διορισμού
προσωρινής διοίκησης, με δεδομένο ότι η θητεία
τής νυν διοίκησης είχε περατωθεί τη συγκεκριμένη ημερομηνία.
Η προσφυγή είχε ασκηθεί με σκοπό τη ματαίωση των εκλογών που είχαν προκηρυχθεί για την
26η Οκτωβρίου 2016, και μαζί με την αίτηση για
διορισμό προσωρινής διοίκησης μοναδικό σκοπό
είχαν να επαναφέρουν τη νομιμότητα στις διαδικασίες εκλογής του Δ.Σ. της ΕΠΟ με εκλογή διοίκησης μέσω εκλεκτόρων, αλλά και γενικότερα
στο άθλημα του ποδοσφαίρου, το οποίο σφυροκοπείτο από καταγγελίες για διαφθορά, παράνομες διαδικασίες και κυρίως για πλήρη αδιαφορία
στην εφαρμογή των ισχυόντων νόμων και κανονισμών.
Με βάση τα όσα προέβλεπε η νομοθεσία, το
Δ.Σ. της ΕΠΟ εκλέγεται από εκλέκτορες οι οποίοι
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έχουν εκλεγεί από όλα τα σωματεία
της ελληνικής επικράτειας.
Κι όμως, η διοίκηση της ΕΠΟ
προσπαθούσε να χειραγωγήσει
την εκλογική διαδικασία, προσφέροντας «δώρο» υποσχέσεις, και απειλές κατά περίπτωση, στις ποδοσφαιρικές ενώσεις, οι οποίες με τη σειρά τους,
σύμφωνα με τη διάταξη του Καταστατικού,
θα ασκούσουν το δικαίωμα της ψήφου μέσω
του προέδρου της ένωσης και δύο ακόμη μελών του Δ.Σ. αυτής!!!
Το Διαιτητικό Δικαστήριο, που είχε στελεχωθεί από υψηλόβαθμους δικαστικούς –αρεοπαγίτες και προέδρους Εφετών–, εφάρμοσε τον νόμο. Τότε όμως η παρέα του Σταύρου Κοντονή έφερε τον κομματικό Δρόσο στην Ομοσπονδία,
καθώς τα λεφτά στο ποδόσφαιρο ήταν πολλά,
πάρα πολλά….
Ακολούθησαν οι εκλογές του 2017. Ο συνδυασμός Ιβάν Σαββίδη – Δημήτρη Μελισσανίδη που εκφραζόταν από τον Βαγγέλη Γραμμένο επικράτησε 48-21 του αντίστοιχου του
Γιώργου Καλαντζή.
Από ’κεί και πέρα, με τον Βαγγέλη Γραμμένο
ν’ ακολουθεί τη δική του πολιτική, ο Ιβάν άρχισε
να μαζεύει Ενώσεις. Το ίδιο και ο Μελισσανίδης. Ακολούθησαν την πεπατημένη του Ολυμπιακού. Η δημοκρατικότερη εκπροσώπηση ξεχάστηκε από πολλούς που έκαναν κωλοτούμπα
για να μείνουν στις θεσούλες τους.
Αν οι ιδιοκτήτες των ομάδων καταλάβουν ότι
το 50-50 σε κάθε παιγνίδι είναι υποχρέωση της ΕΠΟ και όχι ρουσφέτι, και δεν χρειάζεται ν’ ασχολούνται με εκλογικές αναμετρήσεις, παρά μόνο
να ενισχύουν τις ομάδες τους, τότε θα γίνουν άλματα προς την εξυγίανση.
Επειδή αυτό προφανώς δεν το καταλαβαίνουν,
ή κάποιοι έχουν λόγο να τους εμποδίσουν να το
καταλάβουν, η Πολιτεία οφείλει θεσμικά να προστατέψει το ποδόσφαιρο. Αν ψηφίζουν 5.000 σωματεία, η κατάσταση δεν μπορεί να ελεγχθεί και
κανείς δεν θα πηγαινοφέρνει βαλίτσες, αλλά ούτε
και θα μπορεί να πουλήσει υπηρεσίες στις οποίες
κάποια πακέτα θα χάνονται στον… δρόμο.
Κανείς δεν ανακάλυψε την Αμερική. Όμως θα
ήταν μεγάλη προσφορά στο ελληνικό ποδόσφαιρο, σε όποιον βάλει τις βάσεις διεύρυνσης του εκλογικού συστήματος, ώστε κανείς μεγαλοπαράγοντας να μην έχει τη δυνατότητα επηρεασμού
του εκλογικού σώματος. Γιατί σε 50 μπορείς να
παρέμβεις. Σε…. 5.000 ή ακόμη και 1.000 μάλλον
καταθέτεις τα όπλα.
Βέβαια όλες οι προϋποθέσεις για εξυγίανση
του ποδοσφαίρου, μέσω αλλαγών στους τομείς
του εκλογικού συστήματος, της διαιτησίας και της
αθλητικής δικαιοσύνης, πήγαν περίπατο με το περίφημο συνυποσχετικό που υπέγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά από «ασίστ» του Γιώργου Γεραπετρίτη που είχε ήδη λάβει την πάσα
απ ‘ τον Γ. Δρόσο, ρωσομαθή και φίλο του Ιβάν
Σαββίδη…
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Αν οι
ιδιοκτήτες
των ομάδων
καταλάβουν
ότι το 50-50
σε κάθε
παιγνίδι είναι
υποχρέωση
της ΕΠΟ και
όχι ρουσφέτι,
και δεν
χρειάζεται ν’
ασχολούνται
με εκλογικές
αναμετρήσεις,
παρά μόνο να
ενισχύουν τις
ομάδες τους,
τότε θα γίνουν
άλματα προς
την
εξυγίανση.
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Ο Κυριάκος
Κυριάκος,
όπως λέμε
Τραμπ…
Κυριάκος Κυριάκος, η
μεγάλη επιστροφή.
Στον ΠΑΟΚ γύρισε ο
πολυπράγμων δημοσιογράφος αφού ούτε
βουλευτής εκλέχτηκε
με το ΚΙΝΑΛ στη Θεσσαλονίκη, αλλά ούτε
και κάποιο έργο κατάφερε να δείξει στον τομέα Επικοινωνίας του
κόμματος, όσο καιρό
βρέθηκε εκεί.
Έτσι πήρε τη μεγάλη απόφαση να επιστρέψει
στη Σαλονίκη και να
μπει «καπέλο» στον
Δούκα που παράτησε
τόσες δουλειές για να
κάνει τον… αντι-Κυριάκο πριν από μερικούς
μήνες και έδινε μάχες
εκ του… συστάδην με το
κατεστημένο της Αθήνας.
Η επιστροφή του Κυριάκου συνδυάστηκε με
ηλεκτρονικό διάγγελμα, μέσω του οποίου έσπευσε να ξεκαθαρίσει
ότι θα είναι αυτός το απόλυτο αφεντικό στην
Επικοινωνία…
Ξερός ο Δούκας…
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Ραπόρτο σε FIFA και UEFA
για τον Γεραπετρίτη

Σπρώχνουν τον Διακοφώτη
στην έξοδο!

Ολόκληρο αφιέρωμα έκανε το περασμένο Σάββατο η «Άποψη» στην τηλεοπτική
εμφάνιση του Γιώργου Γεραπετρίτη. με αποδόμηση όσων είπε ο υπουργός Επικρατείας στον Κυριάκο Θωμαΐδη. Κάποιες από τις τοποθετήσεις του Γεραπετρίτη, ωστόσο, αποδομήθηκαν και από ανθρώπους του ποδοσφαίρου. Από την ΕΠΟ, άλλωστε, έφυγε προς την Ελβετία το βίντεο με όσα δήλωσε ο εκπρόσωπος της
κυβέρνησης περί διεύρυνσης στην εκλογική βάση. με στόχο, βέβαια, να διαγραφεί
κάθε σκέψη στη βάση ότι «όλα πρέπει να εγκριθούν από τις ποδοσφαιρικές αρχές».
Στην ΕΠΟ κινήθηκαν άμεσα για
να μπλοκάρουν κάθε αναφορά
του Γεραπετρίτη στην αύξηση
των εκλεκτόρων. Όχι βέβαια από το περιβάλλον του Γραμμένου, διότι ο υπουργός με τις
προτάσεις του προφανώς και
εξυπηρετούσε τα σχέδια του
Σαββίδη, ο οποίος διαπιστώνει ότι διαρκώς αποδυναμώνεται στα κέντρα λήψεως αποφάσεων επειδή απηύδησαν στις
τρεις ομάδες του λεκανοπεδίου να τα βλέπουν όλα… ασπρόμαυρα οι παροικούντες στο
πάρκο Γουδή. Και φρόντισαν
να ενημερώσουν τις επαφές
τους σε FIFA και UEFA για τα
σχέδια που έκανε ο Γιώργος
που ’ναι πονηρός…

Ψάχνει τρόπο για να επιβιώσει παραγοντικά ο Παναγιώτης Διακοφώτης, αλλά όποια
πόρτα και αν χτυπάει, τη βρίσκει
κλειστή. Του καταλογίζουν ότι έδρασε μονόπαντα μια ολόκληρη τριετία. Ότι
νοιάστηκε μόνο
για τον ΠΑΟΚ. Άδικο δεν έχουν όσοι υποστηρίζουν ότι ο Παναής από τη Ρόδο ασχολήθηκε
αποκλειστικά με
τη Θεσσαλονίκη.
Ο άνθρωπος δεν
έκρυψε την αδυναμία του στα γούστα της πόλης. Γι’ αυτό,
άλλωστε, περνούσε τον περισσότερο χρόνο του με θέα τον
Θερμαϊκό και φόντο τον Πύργο τον Λευκό! Έτσι, καλόμαθε η
γριά στο μέλι, που λέει κι ο λαός. μπροστά στον κίνδυνο να
χάσει τα παρελκόμενα της θέσης του, ο πρόεδρος της ΕΠΣ
Δωδεκανήσων αναζήτησε συμμαχίες. Χωρίς αποτέλεσμα.
«Να πάει στον Ιβάν και να ζητήσει να τον αξιοποιήσει σε κάποιο
πόστο», λένε όσοι έβλεπαν τον Διακοφώτη με μισό μάτι και
τώρα χαμογελούν μπροστά στην προοπτική να τον ξεφορτωθούν από τα πόδια τους.

Θα τον έδιωχνε τον
Πιτίνο ο Γιαννακόπουλος

Σαββιδοτεχνείο:
Θέλει …παύλα στο φετινό πρωτάθλημα

Το ότι ο Δημήτρης ο Γιαννακόπουλος
έκανε λάθος
που αποφάσισε να φέρει
τον Πιτίνο πάλι πίσω στον
Παναθηναϊκό
το ξέρει κι ο ίδιος.
Το έβλεπε σε
όλα τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού από
τη στιγμή που γύρισε ο Αμερικανός ότι η ομάδα…
δεν περπατούσε. Ώσπου, με πρόσχημα την υπόθεση
του κορωνοϊού, ο Πιτίνο την… έκανε με ελαφρά πηδηματάκια για την Αμερική και βρέθηκε η χρυσή τομή για να μην τον διώξει ο Γιαννακόπουλος από
την ομάδα κακήν-κακώς…
Έτσι, ούτε η φήμη του Πιτίνο στραπατσαρίστηκε,
ούτε ο Παναθηναϊκός θα ζημιωθεί περαιτέρω…

Ταμάμ, για το Σαββιδοτεχνείο η διακοπή του πρωταθλήματος. Κι αν είναι να μην ξεκινήσει και καθόλου, θα είναι η καλύτερή τους… Ήδη, γλιτώσανε το πρώτο ματς με τον
Ολυμπιακό στην Τούμπα, που θα το παίζανε
χωρίς κόσμο λόγω του
κορωνοϊού. Αναβλήθηκαν όλα τα πλέι-οφ.
Τώρα είναι βέβαιο ότι
δεν θέλουνε να συνεχιστεί το πρωτάθλημα,
αλλά να διακοπεί. Να
μην ανακηρυχθεί πρωταθλητής στο γήπεδο
και δίπλα στη σεζόν
2019-2020 να μπει
μια… παύλα.
Σαν να μην έγινε το
πρωτάθλημα ποτέ…
Σου λέει, αφού δεν θα
το πάρουμε εμείς, να
μην το πάρει ο Ολυμπιακός που είναι 14
βαθμούς μπροστά…
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Η διπλή μεταγραφή
για πατέρα και γιο Βρακά



Mόνο το λάβαρο του ΠΑΟΚ
έλειπε από το πλάνο

Βοά η πιάτσα ότι ο μικρός Γιωργάκης ετοιμάζεται για θεαματική επιστροφή. Όχι βέβαια ο Σαββίδης. Αυτός δεν (μας) έλειψε μια μέρα. Στο ελληνικό ποδόσφαιρο υπάρχει κι άλλος Γιωργάκης. Ο Βρακάς! Στην πιάτσα επιμένουν ότι το παλικάρι ετοιμάζεται να επαναπατριστεί. Όχι, όμως, για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Άλλα χρώματα θα
φορέσει ο μικρός Βρακάς. Έτσι λένε στην ΕΠΟ κάποιοι που ξέρουν. Χωρίς να δίνουν
περισσότερα στοιχεία. Χωριό που φαίνεται, βέβαια, κολαούζο δεν θέλει, κατά τον σοφό λαό. Πόσες ομάδες στην Ελλάδα μπορούν να αποκτήσουν τον Βρακά; Μόνο δύο:
ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ. Άρα, ο επαναπατρισμός του Γιωργάκη θα ’χει ερυθρόλευκο
ή κιτρινόμαυρο φόντο. Με τις εκτιμήσεις να διίστανται. Όπως και να ’χει, όμως, η μεταγραφή του πιτσιρικά θα επηρεάσει και τις ισορροπίες στην ΕΠΟ, όπως εκτιμούν όσοι
ξέρουν. Άρα, μάλλον θα γίνουν δύο μεταγραφές. Και γιου, αλλά και πατέρα!

Το σκηνικό την
περασμένη Δευτέρα το βράδυ
στο κανάλι του Ιβάν ήταν –τουλάχιστον– σουρεαλιστικό…
Ο Γραμμένος σε
απευθείας σύνδεση από τη Θεσσαλονίκη στο Open.
Όχι από οποιοδήποτε μέρος…
Από το σπίτι του, ας πούμε. Ή από κάπου αλλού, βρε αδελφέ.
Όχι! Από το …«Μακεδονία Παλάς» σε απευθείας σύνδεση, το
ξενοδοχείο του Ιβάν στην πόλη.
Ούτε τα… προσχήματα δεν κρατά ο… «δικός μας» Βαγγέλης.
Βγήκε στο κανάλι του Ιβάν από το ξενοδοχείο ιδιοκτησίας του
Σαββίδη.
Μόνο το λάβαρο του ΠΑΟΚ έλειπε για να συμπληρωθεί το πλάνο…
Βέβαια η εκπομπή είχε μεγάλο ενδιαφέρον γιατί έξω από τα δόντια ο Γραμμένος ξεκαθάρισε ότι το συνυποσχετικό του Γεραπετρίτη θα χρειαστεί αν υπάρξει έλλειψη χαρτιού υγείας και
ότι για ΟΛΑ θα πληρώσει η ΓΣ της ΕΠΟ.
Δηλαδή, για εκλογικό σύστημα, Διαιτησία και Αθλητική Δικαιοσύνη θα αποφασίζουν οι βλαχοπρόεδροι. Και δυστυχώς, όπως
έγραψε η «Α» στο προηγούμενο φύλλο της, αυτά θα γίνουν. Το
θέμα είναι πώς θα το πάρει ο Μητσοτάκης που παραβρέθηκε
σε μια άνευ προηγουμένου γκάφα διά χειρός Γεραπετρίτη…

Φωτογραφία Πούτιν
με Ιβάν, με μπούκλες
στο μαλλί
Ο Βλαδίμηρος Πούτιν βράβευσε τον Ιβάν Σαββίδη, για
την επιχειρηματικότητά του ή κάτι τέτοιο, τέλος πάντων. Έτσι λέει και γράφει το Σαββιδοτεχνείο. Γράφει ψέματα; Όχι.
Λέει την αλήθεια; Όχι. Κάπου στη μέση βρίσκεται το πράγμα. Ο Ιβάν
πράγματι βραβεύτηκε από
το ρωσικό
κράτος, αλλά
όχι από τον ίδιο τον Πούτιν. Έχει διαφορά. Διότι,
αν τον είχε
βραβεύσει ο
Βλαδίμηρος, τα Μέσα του Ιβάν στην Ελλάδα θα έπαιζαν
την είδηση δέκα μερόνυχτα, αν υπήρχαν φωτογραφίες. Δεν
υπάρχουν, όμως. Άρα δεν ήταν παρών ο Βλάντι. Η μοναδική φωτογραφία που υπάρχει στο διαδίκτυο με Ιβάν και
Πούτιν ήταν από την εποχή που ο Σαββίδης με τον Βλαδίμηρο είχαν μπούκλες τα μαλλιά τους και κατάμαυρα.
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Ν’ αφαιρεθεί από τον ΠΑΟΚ
και το προηγούμενο πρωτάθλημα
Μέχρι την προσεχή Τρίτη θα παραδοθούν τα υπομνήματα των ενδιαφερομένων
στην Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ για το ζήτημα της πολυϊδιοκτησίας ΠΑΟΚ, Ξάνθης.
Άγνωστο πότε θα βγει η απόφαση. Μπορεί και μέσα στην εβδομάδα. Αν, λέμε αν, η επιτροπή αφήσει την τιμωρία του ΠΑΟΚ και της Ξάνθης ως έχει, τότε όλα καλά; Καθάρισαν για εφέτος; Για εφέτος μπορεί. Για πέρυσι, όμως; Να το κάνουμε λιανά. Πότε ο ταπεινός και τίμιος σερβιτόρος Καλπαζίδης αγόρασε την Ξάνθη; Το καλοκαίρι
του ’18. Την περίοδο 2018-19 δεν υπήρχε, δηλαδή, «επιρροή» και υπήρχε μόνο τη
φετινή; Πώς γίνεται αυτό το πράγμα; Πώς είπες, μάστορα; Έγινε «συμφωνία» να μη
θιχτεί το περσινό πρωτάθλημα; Και ποιος έκανε το deal; Μήπως αυτός ο Φερεντίνος του Star Channel στην ομώνυμη εκπομπή του; Πώς είπες, μάστορα; Ότι δεν
μπορεί ν’ αφαιρεθεί το πρωτάθλημα από τον ΠΑΟΚ; Κι εγώ αυτό λέω. Βέβαια, στη Γιουβέντους οι Ιταλοί το αφαίρεσαν δύο χρόνια μετά. Είπαμε όμως: Εδώ είναι Ελλάδα…

Οι δικαιολογίες του
Γραμμένου
και οι γκέλες
της Λίγκας
Άλλοθι στη Σούπερ Λίγκα βρήκε ο Βάγγος και
για τους κανονισμούς.
Από τον συνεταιρισμό
ζήτησαν παράταση 40
ημερών για να καταθέσουν τις προτάσεις
τους. Λες και ήθελαν να
κλάψουν τον μακαρίτη!
Και το πρόβλημα προφανώς και δεν προήλθε
από τον κορωνοϊό. Κάθε χρόνο κάνουν τα ίδια στη Σούπερ Λίγκα.
Ούτε τον γρίφο του
Νας να τους έβαζαν να
λύσουν. Αλλά ακόμα
και σε αυτήν την περίπτωση θα μπορούσαν
να ζητήσουν βοήθεια από τον Κωνσταντίνο
Δασκαλάκη, αντί να περιμένουν τους κανονισμούς να… σαραντίσουν. Κάτι τέτοια βλέπει ο Γραμμένος και δικαιολογεί τα δικά του
καμώματα με τους κανονισμούς.
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ΘΕΜΑ
«Όπου φυσάει ο
άνεμος πάω», λέει
το άσμα και ο
Αλέξης το
εκφράζει απόλυτα
Τόσο καιρό πήγαινε στην Επιτροπή Επαγγελματικού
Αθλητισμού και στη Σούπερ
Λίγκα με κορώνες για την
πολυϊδιοκτησία και τις στενές σχέσεις ΠΑΟΚ-Ξάνθης.
Ήταν τέτοια η ένταση του
λόγου του που υποχρέωσε
τον Χρήστο Πανόπουλο να
καταφύγει στη Σουζάνα!
Τόσο μέσω ανακοινώσεων,
όσο και διά… μεγαφώνων
στα Πηγάδια. Φαίνεται, εκ
του αποτελέσματος ότι η
Σουζάνα έκανε δουλειά. Εντελώς ξαφνικά, ο Κούγιας
θυμήθηκε το άρθρο 5 από
το καταστατικό της UEFA
και θέλησε να μας κάνει
σοφότερους. Δήλωσε σε
ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης ότι «εάν εφαρμοστεί
το καταστατικό της UEFA,
σύμφωνα με το άρθρο 5, ο
ΠΑΟΚ πρέπει να απαλλαχθεί από την κατηγορία της
πολυϊδιοκτησίας στο θέμα
της καταγγελίας του Ολυμπιακού, αλλά να πέσει η
Ξάνθη, ακόμη και εάν αποδειχθεί η πολυϊδιοκτησία ή
η κυριαρχική επιρροή. Η
πρώτη ομάδα στην βαθμολογία, δηλαδή ο ΠΑΟΚ, σε
σχέση με την Ξάνθη, απαλλάσσεται και πέφτει η δεύτερη ομάδα, το είπα στην εφέσεων, αλλά κανένας δεν
το ανέδειξε»! Κι επειδή εχθρός του καλού είναι το
καλύτερο, ο Κούγιας μας επιφύλαξε ακόμα μία έκπληξη. Μας αποκάλυψε την
πρότασή του για να μην πέσει ούτε μία ομάδα. Αναφέρθηκε στην ιστορία του
Πανιωνίου και του Παναιτωλικού, αλλά τα ίδια θα έλεγε ακόμα κι αν υποβιβαζόταν η Ξάνθη. Είπαμε ότι η
Σουζάνα έκανε καλή δουλειά… Εξαιρετική!!!
Τώρα, ότι το άρθρο 5 στο
καταστατικό της UEFA είναι
άσχετο με την περίπτωση
του ΠΑΟΚ και της Ξάνθης,
για τον Αλέξη δεν έχει την
παραμικρή σημασία. Όπως,
άλλωστε, λένε και οι Αμερικανοί «ποτέ μην αφήνεις
μία μικρή λεπτομέρεια να
σου χαλάσει μία ωραία ιστορία». Έστω και αν ο
Κούγιας είναι ανεξάντλητος από τέτοιες ιστορίες.

Σωστό θα είναι φέτος η UEFA ν’ ανακηρύξει
πρωταθλητές όσους το πήραν πέρυσι

Μολύνουν ακόμα
περισσότερο τα
«αρρωστάκια» του ΠΑΟΚ
Τι είναι αυτοί οι Σαββιδοτεχνες, ρε φίλε. Εδώ καίγεται το σύμπαν, κανένας δεν ξέρει αν θα την παλέψει από τον κορωνοϊό κι αυτοί τον χαβά τους.
Τα ρίχνουνε στον Ολυμπιακό, ότι και καλά δεν ήθελε ν’ αναβληθούν τα play off. Κι αφ’ ενός αυτό
είναι fake, αλλά δεν έχει σημασία. Εκεί, επιμένουνε, ρε φίλε, να μοιράζουνε σανό, τίγκα στον
κορωνοϊό. Να κάνουνε κι άλλα αρρωστάκια. Να
μολύνουνε όσο το δυνατόν περισσότερα. Είναι
σαν ν’ αρχίσουνε να γράφουνε στο Μαρινακέικο,
ότι ο Ιβάν κι η οικογένειά του, αντί να κάτσουν
στη Θεσσαλονίκη να είναι κοντά στον ΠΑΟΚ, αριβάρανε για τη Ρωσία, όπου τα κρούσματα είναι
λίγα. Αυτό θα ήταν μια τεράστια αλητεία. Οι Σαββιδοτέχνες, ωστόσο, τα έχουν διαλύσει όλα. Με
εντολή του Σαββίδη. Λες κι όταν το ΠΑΟΚι ξυπνάει το πρωί, σκέφτεται τον Βασιλόπουλο και
τον Κόλκα ή τον Σαββίδη και όχι μην έχει ο ίδιος
κανένα σύμπτωμα ή μέλος της οικογένειάς του.

Ο Γραμμένος έχει αίσθηση ή…
παραίσθηση για τα στημένα;
Η Sports Radar στέλνει και ματαστέλνει ραβασάκια
με παιχνίδια «ύποπτα προς χειραγώγηση» κι ο
Γραμμένος έκανε τη μεγάλη δήλωση: «Έχω την αίσθηση ότι υπάρχουν στημένα παιχνίδια στο ελληνικό
ποδόσφαιρο». Σωστός ο Βάγγος. Το
’λυσε το πρόβλημα
με μια δήλωση. Ένας
κανονικός
πρόεδρος θα το έπαιρνε επάνω του.
Κύριοι, έπρεπε να
πει, ένα κι ένα κάνουν δύο. Εμείς έχουμε τακτικούς
δικαστές στα πειθαρχικά μας όργανα. Κι αυτοί θέλουν
αποδείξεις, όχι ενδείξεις για να πάρουν αποφάσεις. Αυτό και τέλος. Έτσι έπρεπε να ξηγηθεί. Ντόμπρα και μακεδονίτικα. Στην ουσία, όταν
λέει ένας πρόεδρος «αν εφαρμοστούν αυτά που λέει
η Sports Radar στην Ελλάδα οι μισοί θα πάνε φυλακή για παραβίαση προσωπικών δεδομένων», στην
ουσία τι λέει; Ότι συνεχίστε να στήνετε τα ματσάκια, εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Απλά πράγματα. Όλα τα άλλα είναι… παραισθήσεις.

Για Πέλκα, Εύη,
στο σκοτάδι ο
λαός του ΠΑΟΚ
Περί celebrities και άλλα τέτοια, χαμπάρι. Δεν είναι και το στιλ της εφημερίδας μας. Παρακολουθώντας την κουβέντα live chat του αρχι-Σαββιδοτέχνη
Κόλκα με τον λαό του ΠΑΟΚ, ρωτήθηκε
αν στην αγωνιστική κατάπτωση του
Πέλκα παίζει ρόλο ότι χώρισε με τη σύντροφό του. Κι ο Κόλκας δεν απάντησε. Κακώς. Έπρεπε να ενημερώσει το ακροατήριό του, για τις αιτίες της αγωνιστικής καθίζησης του Δημήτρη. Μπορεί
να μην τρέχει τίποτα, στο φινάλε, κι ο
Πέλκας να είναι κανονικά με την Εύη.
Γιατί να αιωρούνται ψευδείς ειδήσεις, αμαρτία είναι.
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Ιστορική φανέλα του Παναθηναϊκού. Φορέθηκε
μόλις έξι χρονιές. Από το 1929 μέχρι το 1935 και
την περίοδο 1967-68. Λέγεται ότι δεν άρεσε εκείνη
η φανέλα, γιατί έφερε ή, μάλλον, ήταν ακριβώς
ίδια μ’ αυτήν της σκωτσέζικης Σέλτικ. Μόνο που οι
Κέλτες είχαν και κάλτσες με οριζόντιες ρίγες.
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ΑΝΑΘΕΜΑ


Η διάσημη
αθλητικογράφος της
ιταλικής τηλεόρασης,
Ντιλέτα Λεότα, μένει
σπίτι ακολουθώντας
τις συμβουλές των
ειδικών, αλλά
παράλληλα φροντίζει
και το… μάτι των 6
εκατομμύρια
followers στο
instagram. Διότι και
στην Ιταλία σημασία
δεν έχει τις λες, αλλά
αν μετράς αισθητικά.
Δίνουμε και ιδέες για
τις δικές μας. Θα
δείξει. Είναι μακρύς ο
δρόμος στα κελιά
μας…

Γιατί η #uefamafia του Σαββιδοτεχνείου θ’ ανακηρύξει πρωταθλητή

Εκλογές ΕΠΟ: Άρχισαν τα δρομολόγια στην επαρχία
Μετά τη διαβεβαίωση του Γραμμένου στη «Δίκη», ότι οι εκλογές
της ΕΠΟ θα γίνουν με το ίδιο σύστημα, ήταν φυσικό να έχουμε… τα
ίδια. Δηλαδή, τα «πακέτα» να επανέρχονται, να αλλάζουν χέρια
κ.λπ. Και επειδή οι εκλογές μπορεί να γίνουν τον Ιούνιο, οι ενδιαφερόμενοι φυσικό είναι να έχουν ξεκινήσει τις εξόδους στην επαρχία από τώρα.
Θα έχει μεγάλη πλάκα να σταματήσει η αστυνομία κανένα αυτοκίνητο σε όλη την Ελλάδα και να ρωτήσει: «Εσείς πού πάτε, δεν ξέρετε ότι απαγορεύεται η κυκλοφορία;» Τι απάντηση θα πάρουν οι αστυνομικοί; Πάμε στις κατά τόπους ΕΠΣ για να μιλήσουμε με τον
πρόεδρο για τις εκλογές της ΕΠΟ. Δεν απαγορεύεται. Μόνο που οι
αστυνομικοί μπορούν να πούνε «ανοίξτε, παρακαλώ, αυτή την τσάντα, για να δούμε τι έχεις μέσα». Εκεί θα έχουμε θέμα. Ίσως. Διότι
πώς θα δικαιολογηθεί το περιεχόμενο; Κουβαλάμε μαζί μας
500.000 ευρώ για βενζίνες και σάντουιτς στον δρόμο;

Το Σαββιδοτεχνείο φαγώθηκε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει πρωταθλητής
εφέτος. Έτσι είναι η UEFA, λέει ότι το πρωτάθλημα θα είναι ως μη γενόμενο. Σόι πάει το σανοκουτόχορτο. Η UEFA δεν είπε ποτέ τέτοιο πράγμα,
για ένα και μοναδικό λόγο. Αν ακυρωθούν τα πρωταθλήματα, ποιος θα
πάρει μέρος στο Champions και Europa League του χρόνου; Ή μήπως
δεν πρόκειται να γίνουν οι διοργανώσεις, να έχουν, δηλαδή, έναν χρόνο
παύση, για να ικανοποιηθούν Κόλκας και σία, να μη δουν την κούπα στα
χέρια του Μαρινάκη και τους τρέχουν στα νοσοκομεία. Δεν γίνονται
αυτά τα πράγματα. Κι όταν η UEFA βάλει πρωταθλητές, ξέρει ο Κόλκας.
#uefamafia. Για να μην ξεχνιόμαστε.

Στην πίεση της
ΔΟΕ η Ιαπωνία
για τους
Ολυμπιακούς
Αγώνες
Για να έχουμε μια τάξη μεγέθους σε σχέση με τα οικονομικά των Ολυμπιακών Αγώνων…
Η ιαπωνική κυβέρνηση έχει θέσει ως στόχο την προσέλκυση
40.000.000 επισκεπτών. Εφόσον επαληθευθούν αυτές οι
προβλέψεις, σύμφωνα με μελέτες, ο Ολυμπιακός τουρισμός
θα ενισχύσει τα έσοδα της Ιαπωνίας κατά 68 δισ. ευρώ.
Το Τόκιο, μετά την ανάθεση
των Αγώνων το 2013, επέλεξε
να μειώσει τον προϋπολογισμό της διοργάνωσης από 26
δισεκατομμύρια δολάρια σε
16,8 δισεκατομμύρια δολάρια
και προάγοντας επίσης διάφορα περιβαλλοντικά θέματα.
Μόνο τα έσοδα από τις χορηγίες (που δεν συμπεριλαμβάνονται στα προσδοκώμενα έσοδα
από τον τουρισμό) ανήλθαν σε
3 δισ. δολάρια.
Όπως αντιλαμβάνεται κανείς,
η Ιαπωνία δεν έχει καμία διάθεση να ρισκάρει την απώλεια
όλων αυτών των εσόδων και
θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να γίνουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Τόκιο.
Ο Γιοσίρο Μόρι, ο 82χρονος επικεφαλής της Οργανωτικής Επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων, συμμετείχε την 10η
Μαρτίου σε συνάντηση στην οποία ήταν παρών ο αντιπρόεδρος της Ιαπωνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΙΟΕ), που πλέον έχει διαγνωστεί πως προσβλήθηκε από τον κορωνοϊό.
Ο Μόρι δεν έχει υποβληθεί σε
εξέταση, διότι δεν έχει παρουσιάσει συμπτώματα, τόνισε υφιστάμενός του.
Ο Μόρι, που υπήρξε πρωθυπουργός της Ιαπωνίας (20002001), και ο Κόζο Τασίμα, ο αντιπρόεδρος της ΙΟΕ, συμμετείχαν σε συνεδρίαση για το παγκόσμιο Κύπελλο του ράγκμπι.
Κατά τη συνεδρίαση, στην αίθουσα βρίσκονταν περίπου 60
άνθρωποι. Ο Γιοσίρο Μόρι καθόταν σε απόσταση περίπου 10
μέτρων από τον Τασίμα, στην
άλλη πλευρά του τραπεζιού,
διευκρίνισε ο Τζουν Κουσουμότο, εκπρόσωπος της οργανωτικής επιτροπής του παγκόσμιου
Κυπέλλου ράγκμπι.
Σύμφωνα με υφιστάμενο του
Μόρι, ο πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων της Ιαπωνίας «επισκέπτεται το νοσοκομείο
τρεις φορές την εβδομάδα για
αιμοκάθαρση, επομένως αν ανεβάσει πυρετό ή έχει άλλα συμπτώματα θα… εξεταστεί».
Γιατί πολύ απλά… είναι πολλά
τα λεφτά!!!
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▶ ΣΕΛ. 28

 

 ▶ ΣΕΛ. 31




▶ ΣΕΛ. 29



 


Ιβάν: Γραμμένο
για προεδρία στην ΕΠΟ,
με… ελεημοσύνη του «Τίγρη»
Ο Βάγγος υποψήφιος του ΠΑΟΚ για την ΕΠΟ, με τον Ιβάν –που
άφησε τον Τσίπρα για το ΚΙΝΑΛ– να παρακαλάει τον Μελισσανίδη

για στήριξη, «για να μην ξανάρθει ο Μαρινάκης»…



ΑΕΚ
Με τον Καρέρα μπαίνει
στην Αγιά Σοφιά
Βαγγ. Γραμμένος
Στο «Μακεδονία Παλλάς»
στήριξε το… σύστημα (και
την άμισθη θέση του)

▶ ΣΕΛ. 20-21




▶ ΣΕΛ. 28

• Η ΑΕΚ αποδείχτηκε πως χρειαζόταν τον… Ιταλό
της να την κάνει ξανά πρωταγωνίστρια. Ο Καρέρα
με τα μυστικά Τραπατόνι και Λίπι έκανε σε χρόνο
μηδέν αδιαπέραστη την άμυνα της «Ένωσης» που
μέχρι τότε έμπαζε από παντού
▶ ΣΕΛ. 24-25

• Ο Βαγγέλης Γραμμένος πήγε στο κανάλι του
Σαββίδη και ύψωσε ασπίδα για να γίνουν οι εκλογές
με τους λίγους κι εκλεκτούς, δίνοντας πάσα στους
μεγαλοπαράγοντες που ασχολούνται (γιατί, άραγε)
με το ποιοι ψηφίζουν τον… δικό μας και ποιοι τον
άλλο ▶ ΣΕΛ. 26-27

