συΡιΖα: απειλούν τη Ν.δ.
με αλλεπάλληλους… συνουσιασμούς!!!
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ποιον Έλληνα κι αν ρωτήσεις, θα σου εξομολογηθεί ότι νιώθει να έχει περάσει κοντά ένας αιώνας από τη στιγμή που
η παγκόσμια υγειονομική περιπέτεια του κορωνοϊού χτύπησε και τη δική του εξώπορτα και στρογγυλοκάθισε στο
ρουστίκ σαλονάκι με τα σεμέν της γιαγιάς. Κι όμως, είναι μόλις ένας μήνας που έχει αρχίσει να μας απειλεί ο SARSCoV-2 τόσο άμεσα και μέσα στην… έδρα μας, αφού το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα καταγράφηκε επισήμως στις 26 Φεβρουαρίου και ο πρώτος θάνατος στις 12 Μαρτίου.
Πολλά άλλαξαν σε αυτές τις 30 και κάτι ημέρες. Το κυριότερο; Η καθολική καραντίνα που προσομοιάζει με συνθήκες πολέμου ή στρατιωτικού νόμου και όχι οι μάχες στα σούπερ μάρκετ για ένα πακετάκι αντισηπτικά μαντιλάκια. Αυτά τα είχαμε
δει και το καλοκαίρι του 2015, όταν στοκάραμε χαρτιά υγείας και μακαρόνια φοβούμενοι τον ιό της εξόδου από το ευρώ.
Πολλά περισσότερα θα αλλάξουν από ’δώ και πέρα. Όχι τόσο η διαχείριση μίας αλλόκοτης καθημερινότητας, όσο η επόμενη μέρα μιας οικονομίας, η οποία πάνω
που είχε αρχίσει να κάνει τα πρώτα της βήματα
σε όρθια στάση, αναμένεται να ξαναπέσει στο
καναβάτσο χτυπημένη αλύπητα. Ας μείνουμε,
όμως, εδώ με τις δυσοίωνες προβολές στο μέλλον και ας επικεντρωθούμε στο παρόν, στο σήμερα. Ούτε καν στην επόμενη εβδομάδα.
Ανεξάρτητα του πόσο μειλίχια μας ενημερώνει –και ορθά πράττει– κάθε απόγευμα ο ΕΟΔΥ, τα δύσκολα τώρα αρχίζουν. Σχεδόν το ομολόγησε ο πρωθυπουργός στο διάγγελμά του την περασμένη Κυριακή, ο οποίος αφού ανακοίνωσε την απαγόρευση της κυκλοφορίας σε όλη την επικράτεια, συμπλήρωσε ότι «είναι ίσως το τελευταίο βήμα μιας οργανωμένης δημοκρατικής πολιτείας που
πρέπει να γίνει εγκαίρως, για να μη γίνει μάταιο». Μπορεί να μη θέλουμε να δούμε κατάματα την πραγματικότητα, αλλά τη στιγμή που μιλάμε έχουν χρησιμοποιηθεί σχεδόν όλα τα διαθέσιμα όπλα στον πόλεμο κατά του «αόρατου», όπως χαρακτηρίστηκε, εχθρού. Συμβαίνει, μάλιστα, το εξής παράδοξο: σε μία περίοδο φρενήρους τεχνολογικής εξέλιξης το παγκόσμιο επιστημονικό δυναμικό παλεύει να καταπολεμήσει τον πανδημικό εισβολέα σε συνθήκες ιπποκράτειας ιατρικής. Αποδεδειγμένα αποτελεσματική φαρμακευτική αγωγή δεν υπάρχει, το εμβόλιο αναζητείται και δεν θα είναι διαθέσιμο για πολλούς
μήνες, οι επιπλοκές της νόσου όπως αυτή της θρόμβωσης που σκότωσε τον 42χρονο Γερμανό καθηγητή στην Κρήτη ακόμη ιχνηλατούνται, οπότε το μόνο σίγουρο γιατρικό για την ώρα είναι να αγοράσουμε χρόνο. Πολλώ δε μάλλον που όπως λένε οι ειδικοί μπαίνουμε στις δύο κρίσιμες εβδομάδες του πολέμου. Τώρα είναι που δεν επιτρέπεται κανένας εφησυχασμός
της πολιτείας. Τώρα είναι που δεν επιτρέπονται τα λάθη του επιστημονικού προσωπικού. Τώρα είναι που δεν συγχωρείται
ο ωχαδερφισμός και το «έλα, μωρέ…» των πολιτών. Τώρα είναι, τελικά, η ώρα της καθάριας πολιτικής συναίνεσης σαν να είχε η χώρα να λογαριαστεί έναν σάρκινο στρατιωτικό εισβολέα.
Και επειδή πολλά ακούστηκαν τις τελευταίες ημέρες για ξεκαθαρίσματα πολιτικών λογαριασμών όταν σβήσει η υγειονομική κρίση, καλά θα κάνουν οι όψιμοι Κολοκοτρώνηδες να κρατήσουν τα γιαταγάνια τους στα θηκάρια. Αφενός διότι τα
ράμματα στη γούνα των ευθυνών είναι διαχρονικά και διαπαραταξιακά. Αφετέρου γιατί ο αντίπαλος μπορεί να το έχει πιο
μακρύ… Το γιαταγάνι…
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Τώρα αρχίζουν
τα δύσκολα
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Το ναυάγιο στη Σύνοδο
Κορυφής της Πέμπτης για
το περιβόητο κορωνο-ομόλογο αναδεικνύει το τεράστιο πρόβλημα ηγεσίας
που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και μία
δεκαετία τουλάχιστον, αρχής γενομένης από την ελληνική χρεοκοπία το 2009.
Με τη διαφορά ότι τώρα,
οι δημοσιονομικές εμμονές
των Γερμανών και το ιδιότυπο οικονομικό Άουσβιτς
που στήνουν για τις χώρες
που ξεκληρίζονται από τον
φονικό SARS-coV-2, απειλούν να τινάξουν στον αέρα ολόκληρο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Ο

υκ ολίγες φορές έχει
αναφερθεί ότι η Άγκελα Μέρκελ, η
«σιδηρά κυρία της
γηραιάς ηπείρου»,
όπως την έχουν αποκαλέσει μοιάζει όσο περνάει ο καιρός όλο και
περισσότερο με μία ηλικιωμένη
κυρία αποστεωμένη και χωρίς καμία ιδέα.
Αυτό το γνωρίζαμε, το έχουμε
νιώσει στο πετσί μας από το 2010,
όταν η Ελλάδα εισήλθε σε καθεστώς μνημονίου. Τότε ήταν για
πρώτη φορά που ο Γιώργος Παπανδρέου κατέθεσε την ιδέα για
ευρωομόλογο, το οποίο έδινε διέξοδο στην κρίση. Όχι μόνο στην
ελληνική, αλλά και στην ιρλανδική και πορτογαλική που ακολούθησαν επισήμως, αλλά και σε ισπανική και ιταλική ανεπισήμως.
Η Μέρκελ άργησε να το κατανοήσει και τελικά φτάσαμε στις Κάννες
τον Οκτώβριο του 2011, όταν και
απορρίφθηκε το ευρωομόλογο
στην τότε σύνοδο κορυφής της
G20, όταν ο Νικολά Σαρκοζί είχε ανέβει πάνω στο τραπέζι και
ούρλιαζε προς τον Παπανδρέου,
όπως αποκάλυψε πολύ αργότερα
ο τότε Ισπανός πρωθυπουργός
Χοσέ Λουίς Ροντρίγκο Θαπατέρο.
Στη Σύνοδο Κορυφής της Πέμπτης, η οποία έγινε με τηλεδιάσκεψη, ουδείς ανέβηκε στο τραπέζι. Αρκούσε ένα ξερό nein της καγκελαρίου της Γερμανίας και ανάλογη στάση από τον Φρανκ Ρούτε,
του πρωθυπουργού της Ολλανδίας. Από την άλλη ο πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζουζέπ Κόντε και
της Ισπανίας ο Πέδρο Σάντσεζ
δεν ανέβηκαν και αυτοί στο τραπέζι, αλλά έθεσαν βέτο στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς τις Βρυξέλλες, ότι εάν δεν περάσει το
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ισχυρότερες των ευρωπαϊκών οικονομιών κλυδωνίζονται και οι δημοσιονομικές συνέπειες υπολογίζονται σε τέτοιο ύψος που είναι… ανυπολόγιστο. Αν, μάλιστα, κάποιοι έχουν αρχίσει να μιλούν για ένα
Νέο Κραχ μεγαλύτερο του 1929, αντιλαμβάνεται και ο πιο αδαής περί
τα οικονομικά, τη ζημία που θα υποστεί μία χώρα σαν την Ελλάδα
που βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά στον τουρισμό, κλάδος που έχει
καταβαραθρωθεί πριν καν έρθει η
εκτιμώμενη παγκόσμια ύφεση.

Αχτίδα αισιοδοξίας…

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ «ΑΟΥΣΒΙΤΣ» 2020...

Πάει για
διάλυση η Ε.Ε.;
• Την περίοδο 1940 – 1945 ο κόσμος πέθαινε στα στρατόπεδα
συγκέντρωσης και το 2020 κινδυνεύει να πεθαίνει στον δρόμο
άρρωστος, άστεγος και οικονομικά εξαθλιωμένος εξαιτίας των
δημοσιονομικών εμμονών της Γερμανίας
coronabond, τότε η Ε.Ε. δεν θα είναι ποτέ ίδια στο μέλλον.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πολύ σωστά έθεσε στο τραπέζι ότι οι
9 χώρες που συνασπίστηκαν και
ζητούν το ευρωομόλογο αποτελούν το 57% του ΑΕΠ. Το χειρότερο για τη Μέρκελ και τους ακολούθους της δεν είναι αυτό που επισήμανε ο Έλληνας πρωθυπουργός, άλλα ότι οι «τεμπέληδες του
νότου» στην παρούσα φάση έχουν
συνασπιστεί και το σημαντικότερο
έχουν μαζί τους και χώρες που παραδοσιακά αρέσκονταν στο ρόλο
του δορυφόρου της Γερμανίας
(Λουξεμβούργο, Σλοβενία και ενίοτε η Ιρλανδία).
Ακόμη και η Κριστίν Λαγκάρντ, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία προ ημερών προχώρησε σε ένα θηριώδη QE, επανέλαβε την έκκλησή
της για έκδοση ευρωομολόγων,
προειδοποιώντας ότι η ευρωζώνη
είναι αντιμέτωπη με μια κρίση επικών διαστάσεων. Η ίδια συνέστησε τη χρήση όλων των διαθέσιμων εργαλείων, συμπεριλαμβανομένων και πιστωτικών γραμμών από τον ESM, ρευστότητα από την ΕΤΕπ και έκδοση ευρωομολόγων.

Ο ρόλος του Μακρόν
Όλοι πλέον αναμένουν το πώς θα
βρεθεί κοινή ρότα το επόμενο
15μερο, όταν οι υπουργοί Οικονομικών στο Eurogroup θα κληθούν
να λάβουν θέση και να συμφωνήσουν. Σημαίνοντα ρόλο στο να αλλάξουν γνώμη οι Βόρειοι και πρωτίστως η Άγκελα Μέρκελ θα παίξει ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος μετείχε
στην ομάδα των «9», αλλά στη Σύνοδο Κορυφής διατήρησε αποστάσεις από την δραματοποίηση που
επιχείρησε –δικαίως να σημειωθεί– ο Τζουζέπε Κόντε, καθώς
στην Ιταλία οι νεκροί μεταφέρονται
με στρατιωτικά καμιόνια.
Κύκλοι του προέδρου Μακρόν ισχυρίζονται ότι το «ιταλικό αφήγημα
δεν μεταφέρει την ουσία της συζήτησης». Και ταυτόχρονα στέλνουν το
μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις
πως «το Παρίσι μοιάζει προετοιμασμένο για έναν αγώνα ημιαντοχής». Όλοι
γνωρίζουμε πως ο Μακρόν από την
πρώτη στιγμή που ανέλαβε τη διακυβέρνηση της Γαλλίας ξεκαθάρισε
ότι το επόμενο βήμα του είναι να ηγηθεί και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Όχι μέσω κάποιου αξιώματος στην
πυραμίδα των Βρυξελλών, αλλά
στην ουσία. Δηλαδή, να γίνει Μέρ-

κελ στη θέση της Μέρκελ. Και η συγκεκριμένη κρίση αποτελεί τη χρυσή
ευκαιρία για το νεαρό και φιλόδοξο
Γάλλο. Όμως, όπως τονίζουν διπλωματικοί κύκλοι, σε καμία περίπτωση δεν είναι βέβαιο ότι η έτοιμη να
αποχωρήσει Μέρκελ θέλει να δει τα
πρωτεία να πηγαίνουν στη Γαλλία. Ίσως και γι’ αυτόν τον λόγο οι Γερανοί να προωθούν τον Ολλανδό
πρωθυπουργό Φρανκ Ρούτε.

Επικών διαστάσεων κρίση
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σύνοδο Κορυφής, κατά την τοποθέτησή του, επεσήμανε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες ανακοινώθηκε πακέτο στήριξης της οικονομίας ύψους
2 τρις δολαρίων και ότι στην Ε.Ε.
έχουν χαθεί ήδη 3.000.000 θέσεις
εργασίας τονίζοντας έτσι την ανάγκη λήψης γενναίων πρωτοβουλιών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης
υπογράμμισε την αναντιστοιχία ανάμεσα στους όρους που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή αυτής
της κρίσης (επική, πρωτοφανής άνευ προηγουμένου κ.λπ.) και στα
μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι στιγμής και ζήτησε να διερευνηθούν όλοι οι εναλλακτικοί τρόποι μίας ενιαίας ευρωπαϊκής απάντησης. Σημειώνεται ότι μία-μία ακόμη και οι

Αν πάντως υπάρχει μια αχτίδα αισιοδοξίας την επαύριον της αποτυχημένης Συνόδου Κορυφής, αυτή
είναι η ελπίδα ότι ο Μακρόν θα πείσει τη Μέρκελ να κάνει κάποια βήματα πίσω. Αλλά και η Μέρκελ θα
πρέπει μετά τις έντονες αντιδράσεις
των χωρών του Νότου, ότι δεν είναι
δυνατόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να
μείνει αμέτοχη στη λαίλαπα της πανδημίας, όταν οικονομίες πολλών
κρατών –μέσα σε αυτές και η Ελλάδα– θα έχουν κονιορτοποιηθεί οικονομικά από τον κορωνοϊό, όταν η
ανεργία ενδεχομένως να ανέλθει σε
μεγαλύτερη κλίμακα από το τέλος
του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, πώς
είναι δυνατόν να μείνει ενωμένη η
Ευρώπη, όταν το βασικό υπόβαθρο
της δημιουργίας της ήταν η αλληλεγγύη. Αλλά αλληλεγγύη με πολίτες άνεργους, άστεγους, άρρωστους και
πεινασμένους θα θυμίζουν πρακτικές της περιόδου 1940-1945, όταν
πάλι πολίτες της Ευρώπης, αιχμάλωτοι και πεινασμένοι, πέθαιναν
στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Τέτοιες μνήμες, αλλά και διάλυση της
ΕΕ, είναι κάτι που λογικά δεν πρέπει να θέλει η κα Μέρκελ αλλά και η
γερμανική οικονομία.
Ήδη ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Βάλντις Ντομπρόφσκις, ετοιμάζει μια φόρμουλα προσέγγισης. Όπως λένε κύκλοι της Κομισιόν το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο που θα τεθεί υπόψη των υπουργών Οικονομικών θα είναι
κονδύλια από τον ESM, δίχως προϋποθέσεις και δεσμεύσεις. Δηλαδή, χωρίς μνημόνια. Επί της ουσίας
τα ευρωομόλογα θα τα εκδίδει ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης.
Την ίδια ώρα και η Κριστίν Λαγκάρντ ετοιμάζει ένα νέο εργαλείο,
το οποίο θα παρουσιαστεί στο
Eurogroup της 5ης Απριλίου. Σύμφωνα με κύκλους της ΕΚΤ, η Κριστίν Λαγκάρντ θα προτείνει ένα ομόλογο το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως εφάπαξ και το οποίο θα αφορά την κάλυψη δαπανών για τη στήριξη της υγείας στην Ευρωζώνη για
όσο επικρατεί η πανδημία και το οποίο θα έχει το status του ευρωομολόγου, αλλά η έκδοσή του θα είναι
για μία και μόνη φορά και «δεν θα
γίνει η κερκόπορτα της αμοιβαιοποίησης του χρέους στην Ευρωζώνη».
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Τους διθυράμβους που ακούει εντός και εκτός συνόρων ο εθνικός μας –πλέον–
λοιμωξιολόγος, Σωτήρης
Τσιόδρας, ούτε στα όνειρά
του δεν θα μπορούσε να
τους σκεφτεί, όταν καθόταν στα αμφιθέατρα της
Ιατρικής Σχολής Αθηνών.
Μάλιστα μόλις πριν από
μερικές ημέρες η γαλλική
εφημερίδα «Le Figaro»
του έπλεξε το εγκώμιο
γράφοντας ότι «χάρη σε
αυτόν, οι Έλληνες έχουν αποφύγει να συνομιλήσουν
με το θάνατο».

Α

νεξαρτήτως δημοσιογραφικών (μακάβριων) υπερβολών,
η αλήθεια είναι ότι οι
Έλληνες έφτασαν να
«συνομιλούν» όχι με τον Χάρο αλλά με τον 55χρονο επιστήμονα μέσω τηλεόρασης, αφού κάθε απόγευμα ως εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας δημοσιοποιεί την ημερήσια αναφορά με τις απώλειες
και τους «λαβωμένους» του αόρατου πολέμου με τον κορωνοϊό.
Το ίδιο έκανε ο κ. Τσιόδρας και
πριν από μερικές ημέρες, συγκεκριμένα τη Δευτέρα 23 Μαρτίου,
όταν ανακοίνωσε ότι τα επιβεβαιωμένα κρούσματα έφτασαν στο κατώφλι των 700, αλλά και ότι πλέον
οι εκτιμήσεις για τον πραγματικό
αριθμό των «βουβών» κρουσμάτων εκτιμάται μεταξύ 8.00010.000 κρουσμάτων.
Εδώ είναι, όμως, που αρχίζουν
οι αναρωτήσεις, οι οποίες εύλογα
αναφύονται από την παράθεση των
τελευταίων επιδημιολογικών δεδομένων. Διότι 5 ημέρες νωρίτερα,
την Τετάρτη 18 Μαρτίου, ο ίδιος
άνθρωπος, ο κ. Τσιόδρας, ισχυριζόταν ότι τα πραγματικά κρούσματα του κορωνοϊού στην Ελλάδα κυμαίνονται μεταξύ 2.000 έως 3.000
επικαλούμενος τις προβολές που
κάνουν τα μοντέλα πάνω στα οποία
δουλεύει ειδική ομάδα της Ιατρικής
Σχολής του ΕΚΠΑ, υπό την καθηγήτρια Βάνα Σύψα, από το εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής.

Κάπου υπάρχει(;) λάθος
Με απλή… μπακαλίστικη αριθμητική η τελευταία εκτίμηση είναι 3-4
φορές πιο δυσοίωνη από την
προηγούμενη. Γιατροί δεν είμαστε
–κι ούτε σκοπεύουμε να γίνουμε–
αλλά η λογική λέει ότι κάποιο από
τα δύο νούμερα είναι λάθος. Τι άλλαξε, άραγε, μέσα σε πέντε 24ωρα
και οι εκτιμήσεις επιδεινώθηκαν
σε τέτοιο βαθμό; Άλλαξε η μεθοδολογία και τα μαθηματικά μοντέλα
που χρησιμοποιούνται; Μεταβλήθηκε η τάση διασποράς των κρου-

1 Μετά το «καλό» υπάρχει και το «καλύτερο». Μπορεί τα μέτρα για τον
κορωνοϊό στη χώρα μας να ανέκοψαν σε μεγάλο βαθμό τη μετάδοσή του, αλλά
με τα υπάρχοντα στοιχεία θα μπορούσαν να έχουν ενεργοποιηθεί νωρίτερα

Τι (ΔΕΝ) μας είπε
ο κ. Τσιόδρας…
σμάτων στην κοινότητα; Ή μήπως
άλλαξε η επικοινωνιακή διαχείριση της επιδημιολογικής πραγματικότητας στο επίπεδο των αριθμών
που ανακοινώνονται;
Αν συμβαίνει το πρώτο, εικάζουμε ότι είναι κάτι που θα είχε συμπεριλάβει ο κ. Τσιόδρας στις ενημερώσεις του. Αν συμβαίνει το
δεύτερο, τότε θα πρέπει να ελέγξουμε την αποδοτικότητα των μέτρων προστασίας.
Όμως τα στοιχεία που έδωσε
στη δημοσιότητα ο κ. Τσιόδρας
δεν δείχνουν κάποια επιδείνωση
ώστε να μπορούσε να εκτιμηθεί η

Στις 18/3 είχαμε:
418 κρούσματα
5 θανάτους
79 νοσηλευόμενους
13 διασωληνωμένους
Εκτίμηση: 2.000-3.000 κρούσματα
Στις 23/3 είχαμε:
695 κρούσματα
17 θανάτους
114 νοσηλευόμενους
35 διασωληνωμένους
Εκτίμηση:8.000-10.000 κρούσματα

αύξηση των κρουσμάτων πέντε
φορές μεγαλύτερη από την προ 5
ημερών ανακοινωθείσα.
Τα παραπάνω στοιχεία, όπως
γίνεται αντιληπτό, δεν δικαιολογούν τη δημόσια εκτίμηση του κ.
Τσιόδρα. Πιθανόν να έγιναν με
σκοπό να πειθαρχήσουν οι πολίτες υπό τον διογκωμένο φόβο της
μετάδοσης.

Καλά τα μέτρα, όμως θα
μπορούσαν να ληφθούν
νωρίτερα
Ο πρόσφατα υπουργοποιηθείς Νίκος Χαρδαλιάς είπε ότι, παρά τις
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ενστάσεις πολλών, η κυβέρνηση έθεσε σε αυστηρή καραντίνα τους επαναπατρισμένους Έλληνες από Ιταλία, Ισπανία και Βρετανία, έχοντας διακόψει τις πτήσεις από τις
αντίστοιχες χώρες.
Το ερώτημα είναι αν αυτό έγινε
εγκαίρως, και δεν το θέτουμε τυχαία. Οι σταθεροί αναγνώστες της
έντυπης και ηλεκτρονικής έκδοσης
της «Α» θυμούνται ότι περίπου 10
ημέρες πριν καν αποφασιστεί η καθολική αναστολή της λειτουργίας
των σχολείων και των πανεπιστημίων στις 11 Μαρτίου, χτυπούσαμε το καμπανάκι για την επιστροφή στην πατρίδα χιλιάδων φοιτητών από τη χειμαζόμενη λόγω κορωνοϊού Ιταλία. Δεν ξέρουμε τι μέτρα είχαν ληφθεί τότε. Ξέρουμε όμως πως όταν στις 24 Φεβρουαρίου 2020 το ελληνικό υπουργείο
Παιδείας υπάκουσε στην εισήγηση
του ΕΟΔΥ και συνέστησε την αναστολή των προγραμματισμένων εκπαιδευτικών εκδρομών στις πληττόμενες περιοχές της Ιταλίας, στη
γειτονική χώρα ήδη πραγματοποιούσαν πολυήμερη εκδρομή μαθητές 10 ελληνικών σχολείων, εκ των
οποίων δύο σχολεία επέστρεψαν
το βράδυ της ίδιας ημέρας.
Ξέρουμε, επίσης, ότι στην έκτακτη σύσκεψη που έγινε για το θέμα στο υπουργείο Υγείας, οι επιστήμονες απεφάνθησαν πως δεν
τίθεται θέμα καραντίνας ή επιδημιολογικής επιτήρησης για τους
μαθητές αυτούς (σ.σ. όπως και έγινε όταν επέστρεψαν στην Ελλάδα), καθώς δεν έχουν επισκεφτεί
πληγείσες περιοχές. Εμείς απλώς
να σημειώσουμε ότι οι ανταποκρίσεις εκείνων των ημερών από έγκυρα διεθνή ΜΜΕ όπως η Ντόιτσε Βέλε επέμεναν ότι ο κορωνοϊός
εξαπλώνεται ραγδαία στην Ιταλία,
οι γείτονες κατέγραφαν από τότε τα
περισσότερα κρούσματα του
COVID-19 στην Ευρώπη και πως
μέσα σε λιγότερο από 48 ώρες θετικοί στον ιό βρέθηκαν Ιταλοί που
ζουν σε πέντε διαφορετικές περιφέρειες της χώρας, από τη Ρώμη
μέχρι το Τορίνο και από το Βένετο
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Χιλιάδες φοιτητές από Ιταλία
σε Ελλάδα…
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Το λουκέτο των σχολείων στους γείτονές μας αναγκάζει χιλιάδες
Έλληνες φοιτητές να έλθουν στην Ελλάδα, αυξάνοντας έτσι τον
κίνδυνο εξάπλωσης του κορωνοϊού. «Κλείστε σχολεία και πανεπιστήμια», λέει ο Μόσιαλος
Ο φόβος φυλάει τα έρημα, που λέει η ελληνική παροιμία, αλλά το πρόβλημα είναι ότι ο φόβος αυτός καθαυτός αρχίζει και φουντώνει στην Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι τα κρούσματα παραμένουν σε μονοψήφιο αριθμό. Αυτό που φαίνεται να έχει αρχίσει να αυξάνει την ανησυχία είναι η εξέλιξη της υγείας του
τελευταίου ασθενούς που εντοπίστηκε στην Πάτρα (πρόκειται για έναν 66χρονο που νοσηλεύεται στη μονάδα αρνητικής πίεσης) που μοιάζει πιο επίφοβη από τα υπόλοιπα κρούσματα.
Δεν είναι τυχαίο ότι το απόγευμα της Τετάρτης ένας από τους πλέον ειδικούς στον τομέα της δημόσιας υγείας, ο καθηγητής Πολιτικής της Υγείας στο London School of Economics (LSE), Ηλίας Μόσιαλος, επέμεινε στην ανάγκη να κάνει η Ελλάδα άμεσα αυτό που δεν έκανε από την πρώτη στιγμή η Ιταλία, δηλαδή να κλείσει τα σχολεία και τα πανεπιστήμια σε όλη την επικράτεια, μειώνοντας έτσι τις πιθανότητες
συγχρωτισμού υγιών ανθρώπων με πιθανούς ξενιστές του κορωνοϊού. Αν μάλιστα σκεφτεί κάποιος
ότι μετά το αντίστοιχο μέτρο που πήραν οι γείτονες Ιταλοί, στην Ελλάδα αναμένονται κάποιες χιλιάδες
φοιτητές, γίνεται εντονότερη ανάγκη να παρθούν έστω και καθ’ υπερβολήν προφυλάξεις.
Ακόμα και γι’ αυτό το ενδεχόμενο ο κ. Μόσιαλος είπε σήμερα ότι χαμένες εκπαιδευτικές ώρες δεν θα αποτελούσαν πρόβλημα μπροστά στο γενικότερο καλό στη δημόσια υγεία, ειδικά δε όταν αυτές οι εκπαιδευτικές ώρες μπορούν να αναπληρωθούν με σχετικά εύκολους τρόπους (διδασκαλία εξ αποστάσεως, επέκταση του σχολικού έτους αν χρειαστεί και με χρήση της δημόσιας τηλεόρασης με προγράμματα διδασκαλίας τις πρωινές ώρες).
Φυσικά, αν τα κρούσματα παρουσιάσουν έξαρση, η λήψη και άλλων μέτρων θα πρέπει να είναι άμεση
και αποτελεσματική. Κλειστοί χώροι, γήπεδα, μέσα συγκοινωνίας θα πρέπει να αποφεύγονται και ίσως ληφθούν σκληρές αποφάσεις από τους κυβερνώντες, απαραίτητες όμως για το σύνολο του πληθυσμού. Ας μην ξεχνάμε ότι η χώρα μας δεν διαθέτει και πολλές κλίνες Μονάδων Εντατικής Θεραπείας
(ΜΕΘ), ώστε οι προσβεβλημένοι σε μεγάλο βαθμό να έχουν τις πρέπουσες ιατρικές φροντίδες.

μέχρι τη Λομβαρδία.
Μάλιστα, η «Α» με ανάρτησή
της στις 4/3/2020 είχε προειδοποιήσει τον ΕΟΔΥ για τον κίνδυνο
να μεταδοθεί ο ιός από τους επαναπατρισθέντες μαθητές. Το ερώτημα που προκύπτει είναι εάν σήμερα γνωρίζουμε πόσοι από τους
μαθητές αυτούς ήταν φορείς του ιού και σε πόσους από το περιβάλλον τους (οικογένεια, φίλοι) μεταδόθηκε ο ιός.

Με αεροπλάνα και
βαπόρια…
Σήμερα είναι πλέον επιβεβαιωμένο ότι η μετάδοση του κορωνοϊού
στη χώρα μας έχει ως αφετηρία
την Ιταλία. Η απαγόρευση όμως
των πτήσεων από και προς την Ιταλία έγινε στις 9/3/2020, για τα

αεροδρόμια της Βόρειας Ιταλίας
(Εμίλια Ρομάνα, Πιεμόντε, Λομβαρδία, Βένετο) και στις
14/3/2020 για όλα τα αεροδρόμια της Ιταλίας.
Στο χρονικό διάστημα των πτήσεων μέχρι τις 14/3/2020 ανακοινώσεις για το εάν έγιναν τεστ
για τους επιβαίνοντες δεν ενθυμούμεθα να έγιναν. Όμως όταν
στις 25/3/2020 με δύο πτήσεις από τη Μαδρίτη για Βαρκελώνη επέστρεψαν 260 Έλληνες, οι 21
βρέθηκαν φορείς του ιού και μαζί
με τους υπόλοιπους τέθηκαν σε
καραντίνα.
Τα ερωτήματα που προκύπτουν
είναι δύο:
1] Γιατί δεν απαγορεύτηκαν οι
πτήσεις από και προς την Ιταλία,
αφού ήδη στις 3/3/2020 στην Ι-

Μητσοτάκης: «Η κυβέρνηση στηρίζει τις επενδύσεις και τους
Έλληνες επιχειρηματίες»
Μήνυμα με αποδέκτες τον κόσμο των επιχειρηματιών και των επενδύσεων απέστειλε ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκδήλωση της εταιρείας Aegean για την παραλαβή του πρώτου εκ των 46 αεροσκαφών τύπου Airbus 320, ο οποίος επεσήμανε την έμφαση που δίνει η κυβέρνηση στις επενδύσεις και
τη σωστή επιχειρηματικότητα.
Μητσοτάκης: «Κατώτερη των περιστάσεων η Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ για τον κορωνοϊό»
Ο πρωθυπουργός -μεταξύ άλλων- επεσήμανε ότι η κυβέρνηση στηρίζει τις επενδύσεις και τους Έλληνες επιχειρηματίες να λάβουν μέρος στην επανεκκίνηση της χώρας επενδύοντας και στους Έλληνες εργαζόμενους.
«Θα στηρίξουμε κάθε τολμηρή πρωτοβουλία καταργώντας τη γραφειοκρατία τόνισε ο πρωθυπουργός σημειώνοντας πως οι επενδύσεις στη χώρα από τους Έλληνες επιχειρηματίες θα τύχουν της συμβολής της κυβέρνησης σε όλους τους τομείς», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Επιπροσθέτως, ο πρωθυπουργός εξήρε το ρόλο της Aegean στις αεροπορικές συγκοινωνίες τονίζοντας πως
στην πράξη μετατρέπεται στον εθνικό αερομεταφορέα της χώρας συνεχίζοντας μια παράδοση 100 ετών.

ταλία είχαμε 12.462 κρούσματα
και 827 θανάτους;
2] Γιατί δεν υποβλήθηκαν σε τεστ οι χιλιάδες ταξιδιώτες που μπήκαν στην Ελλάδα πριν από τις
14/3/2020;
Το γεγονός ότι προ μηνός, και
συγκεκριμένα στις 13/3/2020 ο
ουσιαστικά μονοπωλιακός αερομεταφορέας στη χώρα μας, η
Aegean μέσω του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της κ. Ευτύχιου Βασιλάκη, είχε εγκαινιάσει παρουσία του πρωθυπουργού
τη δρομολόγηση 5 νέων τελευταί-
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ου τύπου αεροσκαφών, έπαιξε κάποιον ρόλο στην καθυστέρηση απαγόρευσης των πτήσεων από και
προς την Ιταλία;
Όσον αφορά την ατμοπλοϊκή
συγκοινωνία μεταξύ Ελλάδας και
Ιταλίας, οι επιβάτες των πλοίων
που αφήχθησαν μέχρι σήμερα
στην Πάτρα πέρασαν ποτέ από μοριακό έλεγχο ώστε να διαπιστωθεί
εάν είναι φορείς ή όχι;

Περί συνωμοσιολογίας το
ανάγνωσμα
Όλα τα παραπάνω μπορεί στα αυτιά κάποιων να ακούγονται ως ανεπίτρεπτη συνωμοσιολογία, είναι
όμως η ίδια η παραδοχή του κ.
Τσιόδρα ότι η εξέλιξη της επιδημίας στην Ελλάδα υποκαταγράφεται σημαντικά (όπως συμβαίνει και
στον υπόλοιπο κόσμο), με τις επιστημονικές εκτιμήσεις να έχουν
μεγάλο «φορτίο» αβεβαιότητας. Οπότε, αντί να καταγγέλλονται επιστήμονες ως διασπορείς fake
news επειδή στέλνουν σε κυβερνητικούς φορείς –όπως είπε ο έγκριτος λοιμοξιολόγος– επιστολές
έκφρασης των ανησυχιών τους μη
γίνουμε Ιταλία, ίσως να ήταν φρονιμότερο να εξηγηθεί επαρκώς και
όχι με μισόλογα, γιατί π.χ. δεν γίνονται εκτεταμένα τεστ στην Ελλάδα. Η απάντηση που έχει δώσει επί του προκειμένου ο κ. Τσιόδρας
είναι ότι οι εγχώριες υγειονομικές
αρχές ακολουθούν τις διεθνείς οδηγίες και εφαρμόζουν το μοντέλο
που θέλει το τεστ ελέγχου για κορωνοϊό να γίνεται οπωσδήποτε σε
όλους τους νοσηλευόμενους αλλά
μόνο δειγματοληπτικά στον υπόλοιπο πληθυσμό. Ανεξάρτητα με
την περίφημη παρότρυνση του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας
για «test, test, test» ή τις διαφωνίες
για το αν η Ελλάδα έχει επάρκεια
αντιδραστηρίων και μόνο το ομολογημένο μικρό εύρος της δειγματοληψίας οδηγεί στο συμπέρασμα
ότι η πρόγνωση για την περαιτέρω
επέλαση του ιού SARS-CoV-2 στην
Ελλάδα θα έχει μορφή πιθανολόγησης με μικρό ποσοστό επιτυχούς πρόβλεψης.
Όπως και να ’χει, είναι ανακουφιστική η αποστροφή του υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας
και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκου
Χαρδαλιά, ότι «η κυβέρνηση δεν έχει τίποτα να κρύψει» κι ότι τα στελέχη της δεν διαπραγματεύονται
«το δικαίωνα των Ελλήνων πολιτών, από την πρώτη στιγμή της κρίσης, να
ξέρουν την αλήθεια». Αρκεί, βεβαίως, να μη θεριέψει η κρίση που δικαίως έχει αναγορευτεί σε πόλεμο
με έναν αόρατο εχθρό. Διότι οι πολεμικές περιστάσεις επιβεβαιώνουν συχνά το δόγμα Τσόρτσιλ ότι
«στον πόλεμο, η αλήθεια είναι τόσο
πολύτιμη, που πάντα πρέπει να συνοδεύεται από μια σωματοφυλακή από
ψέματα».
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• Πώς με Έβρο και κορωνοϊό ο Κυριάκος Μητσοτάκης κέρδισε
την εμπιστοσύνη ακόμη και εκείνων που δεν τον ψήφισαν

Οι στραβές στη
«βάρδιά» του
εκτόξευσαν
τη δημοφιλία του
Αυτές τις ημέρες η χώρα
μας βιώνει ίσως τις πλέον
κρίσιμες από την έξαρση
του κορωνοϊού ημέρες. Αναμένεται μία κορύφωση
της εξάπλωσης του ιού
στην κοινότητα, κάτι που
απεύχονται οι επιστήμονες. Και βέβαια, ακόμη και
ο πλέον αδαής κατανοεί ότι οι συνθήκες όχι μόνο δεν
είναι ομαλές, αλλά πρωτόγνωρες.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

T

ο αποκρουστικό σκηνικό, που ξεδιπλώνεται
καθημερινά μπροστά
μας, δημιουργεί δύσπνοια ακόμη και
στους υγιείς με τη βούλα του τεστ.
Ειδικά όταν χρειάζονται άδεια για
να πάνε έστω και μία βόλτα στο
σούπερ μάρκετ. Ή ακόμη και όταν
βλέπουν μέσω των δελτίων ειδήσεων τα καμιόνια το ιταλικού στρατού να μεταφέρουν δεκάδες νεκρούς. Φυσικά, όλο αυτό το σκηνικό που έχει στηθεί παγκοσμίως
το απεύχονται όλοι οι πολιτικοί, όλων των εθνικοτήτων, ανεξαρτήτως χρώματος, ιδεολογίας και φύλου. Είναι ό,τι χειρότερο να σου
κάτσει η στραβή στη βάρδιά σου,
που αναφώνησε και η Ρένα Δούρου, στο βιογραφικό της οποίας έχουν καταγραφεί περισσότεροι από 125 θάνατοι –σε Μάνδρα και
Μάτι– από φυσικά φαινόμενα, με
την ίδια απούσα. Και τον τότε πρωθυπουργό (Αλέξη Τσίπρα) να ρω-

τάει προσπαθώντας να κοροϊδέψει
τους πολίτες για το πότε θα πετάξουν τα αεροπλάνα για να κατασβήσουν τη φωτιά, όταν ήδη η
φωτιά είχε αναγκαστεί να σβήσει
στη θάλασσα.

Τυφλή τύχη
Σε αυτές τις πρωτόγνωρες για τη
ζωή μας ημέρες αναρωτιέσαι μήπως τελικά η τύχη για κάποιους είναι τυφλή (αρκεί βέβαια να την
πιάσεις από τα κέρατα). Στον Κυριάκο Μητσοτάκη οι στραβές που
έκατσαν στη βάρδιά του είναι δύο.
Μία η ιδιότυπη επίθεση με ορδές
μεταναστών από την Τουρκία στον
Έβρο, και από την άλλη η επέλαση
του κορωνοϊού. Κι όμως, με τις
δύο στραβές μοιάζει σαν να του χαμογέλασε η τύχη. Διότι έτσι ασυναίσθητα όλοι οι πολίτες τον συγκρίνουν με τον προκάτοχό του.
Και σκέφτονται τι θα έκανε ο Αλέξης Τσίπρας, τόσο με τον Έβρο, όσο και με τον κορωνοϊό;
Ουδείς φυσικά μπορεί να δώσει
μία ασφαλή απάντηση σε αυτό το
ερώτημα. Ή πιο σωστά ο καθένας
έχει μία δική του απάντηση, ανάλογα με τις πολιτικές του προτιμή-

σεις, ανάλογα και με την αντικειμενικότητά του. Το μόνο σίγουρο
πάντως είναι ότι αυτή την εποχή ο
πολίτης νιώθει συσπειρωμένος
γύρω από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, άσχετα από το εάν τον έχει
ψηφίσει, ή θα τον ψηφίσει στις επόμενες εθνικές εκλογές.
Αυτή η παραδοχή ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάει καλά το καράβι φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις, οι οποίες συνεχίζονται ακόμη και αυτές τις δύσκολες ημέρες του κορωνοϊού. Τα ποσοστά αποδοχής είναι εντυπωσιακά και
προκαλούν μια μορφή παραπόνων από τους προκατόχους του,
καθώς αυτοί δεν είχαν μια συγκυρία αυτής της μορφής ώστε να κριθούν από τις αποφάσεις τους.
Αναλύοντας κάποιος νουνεχής
τα δύο τελευταία διαγγέλματα του
νυν πρωθυπουργού Κυριάκου
και του πρώην Τσίπρα, τότε όντως
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η
σύγκριση ευνοεί με σκανδαλώδη
τρόπο τον κ. Μητσοτάκη. Από τη
μία ο πρώην μίλησε για οικονομικά μέτρα που δεν είχαν ανακοινωθεί μιλώντας για τις νεοφιλελεύθερες απόψεις του Μητσοτάκη, ο ο-



ποίος με τη σειρά του δύο ώρες μετά ανέτρεψε όλα όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Κι επιδόματα και αποφασιστικότητα να αντιμετωπιστούν και η υγειονομική κρίση,
αλλά και η οικονομική κρίση που
θα ακολουθήσει. Κι όμως, ο πρώην συνέχισε και με άρθρο να ομιλεί περί νεοφιλελευθερισμού, τονίζοντας ότι «ο κορωνοϊός μαζί με χιλιάδες ανθρώπους σκότωσε και τον
νεοφιλελευθερισμό». Διαβάζοντας
αυτό το άρθρο, περισσότερο θυμόμαστε την ξύλινη γλώσσα του Άκη
Τσοχατζόπουλου κατά την περίοδο που όλοι τον προσκυνούσαν
στο ΠΑΣΟΚ, παρά τον σύγχρονο
λόγο ενός νέου πολιτικού το 2020.

Πώς γύρισε το παιχνίδι
Προ δύο περίπου μηνών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε βρεθεί
για πρώτη φορά στη γωνία του ρινγκ. Στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου
εκτυλίσσονταν πολεμικές σκηνές
με τους κατοίκους και τα ΜΑΤ. Του
γκρίνιαζαν όλοι για όλα. Από τις
ΣΥΡΙΖΑϊκές φωνές για τον ακραίο(;) Άδωνι Γεωργιάδη, μέχρι το αναποτελεσματικό επιτελικό κράτος. Μάλιστα κάποιοι στην

ΑΣΥΝΑΙΣΘΗΤΑ ΟΛΟΙ ΟΙ
ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΥΓΚΡΙΝΟΥΝ
ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΜΕ
ΤΟΝ ΠΡΟΚΑΤΟΧΟ ΤΟΥ ΚΑΙ
ΣΚΕΦΤΟΝΤΑΙ ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ
Ο ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ, ΤΟΣΟ
ΜΕ ΤΟΝ ΕΒΡΟ, ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ
ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

αντιπολίτευση πόνταραν σε όλα
αυτά για να φθείρουν την εικόνα
του. Και ξαφνικά έρχονται δύο
στραβές στη «βάρδια» τπθ Κυριάκου για να αλλάξουν τα πάντα.
Αν χανόταν το παιχνίδι στον Έβρο, η χώρα θα είχε αποσταθεροποιηθεί. Φανταστείτε μόνο τι θα είχε συμβεί, έτσι και μερικές χιλιάδες διέσχιζαν τα σύνορα. Και πριν
καταλαγιάσει η κρίση στον Έβρο,
πριν αναχωρήσουν καλά-καλά οι
κοινοτικοί αξιωματούχοι με επικεφαλής την Ούρσουλα φον ντερ
Λάιεν, έσκασε ο κορωνοϊός.
Με γοργούς ρυθμούς η κυβέρνηση έλαβε μέτρα προτάσσοντας το
αγαθό της Δημόσιας Υγείας έναντι
του οικονομικού κόστους. Η μόνη
μικρή καθυστέρηση που υπήρξε,
για ένα Σαββατοκύριακο, μέχρι να
συνέλθει η Εκκλησιαστική Σύνοδος, ήταν η στάση έναντι της Εκκλησίας. Προς το παρόν, η εντύπωση που αποκομίζει ο μέσος πολίτης είναι ότι έχει κράτος που λειτουργεί, ενώ και η ηγεσία είναι εκεί
στην πρώτη γραμμή. Και τότε έρχεται η σύγκριση και τίθεται και
νέο ερώτημα: Θα είχαμε όλους αυτούς τους νεκρούς σε Μάτι και
Μάνδρα, εάν τότε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης ήταν ο ένοικος του
Μαξίμου;
Και σε αυτό το ερώτημα ουδείς
μπορεί να δώσει σαφή απάντηση.
Όμως αυτό που αναγνωρίζουν όλοι στον πρωθυπουργό είναι ότι,
εκτός από τα άμεσα μέτρα και την
αποφασιστικότητα που έδειξε σε όλα τα επίπεδα, κέρδισε πόντους με
τα διαγγέλματά του. Με το ύφος και
τον λόγο του, με τις παραινέσεις
και τις προειδοποιήσεις του.
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Η δεινή θέση στην οποία
βρίσκεται αυτή την εποχή
ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται
και από το γεγονός ότι ακόμη και οι προς τη σωστή
κατεύθυνση επισημάνσεις
του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης για
κυβερνητικές ολιγωρίες
στην αντιμετώπιση της υγειονομικής βόμβας ελάχιστη απήχηση έχουν στην
κοινωνία.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Κ

αι πώς να έχουν, όταν
ξαφνικά βλέπουν και
ακούν για παράδειγμα
τον Νίκο Τόσκα να
λέει πως «έγιναν πολλά
λάθη στην αντιμετώπιση του κορωνοϊού, αλλά δεν είναι η ώρα του ξεμπροστιάσματος». Την ίδια ώρα οι
πολίτες ενθυμούνται μία δήλωση
του πρώην υπουργού από το καλοκαίρι του 2018, όταν μετά την τραγωδία στο Μάτι είχε πει το απίστευτο: «Ψάχνω να βρω λάθη και δεν
βρίσκω».
Το μήνυμα που εκπέμπεται από
τον ΣΥΡΙΖΑ και τα παρακλάδια του
είναι η απειλή «μετά την κρίση του
κορωνοϊού, θα λογαριαστούμε». Και
ποιοι το λένε αυτό; Ο Τόσκας, ο
Πολάκης, η Δούρου, ο Κυρίτσης, ο Καρανίκας, ο Καψώχας
και τα υπόλοιπα μέλη της παρέας,
που θυμίζουν αποτυχημένο θίασο
κεντρικού αθηναϊκού θεάτρου,
που τώρα έχει μετατραπεί σε μπουλούκι (πολύ διαδεδομένο είδος
θεάτρου στη μεταπολεμική Ελλάδα), που γυρίζει ανά την επικράτεια, προσπαθώντας να μας δείξει
ότι υπάρχει και είναι έτοιμο να επανέλθει. Κι όμως ουδείς από τους
προαναφερόμενους γνωρίζει την
έννοια της λέξης αυτοκριτική. Ή
πιο σωστά, θεωρεί ότι η συγκεκριμένη λέξη είναι για τους άλλους.
Διαφορετικά η κα Δούρου θα είχε
ζητήσει μια ταπεινή συγγνώμη (έ-
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ΣΥΡΙΖΑ

Απειλούν τη Ν.Δ.
με αλλεπάλληλους…
συνουσιασμούς!!!
• Οι πολλά βαρείς ΣΥΡΙΖΑίοι (Τόσκας, Πολάκης,
Καψώχας, Καρανίκας), προσπαθώντας να δείξουν ότι
υπάρχουν(;), δηλώνουν ότι μετά τον κορωνοϊό θα
ενεργοποιήσουν τα… γεννητικά τους όργανα εις βάρος
της κυβέρνησης για λάθη της
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Κούλογλου, Καψώχα και Κυρίτση, αντί να συνετίσουν τον Καρανίκα που σπέρνει τον πανικό, μας
υπόσχονται πολλούς… συνουσιασμούς.
Προφανώς διεκδικούν τα πρωτεία του… γκιώνη στην τηλεοπτική
εκπομπή «Καλό Μεσημεράκι» του
Νίκου Μουτσινά. Να σημειώσουμε ότι με αυτό τον τρόπο χαρακτηρίζει ο γνωστός παρουσιαστής
τα ανδρικά μόρια όλων αυτών των
ανδρών που έχουν την ανάγκη να
επιδεικνύουν τον ανδρισμό τους.
Όσο για τον ανεκδιήγητο Νίκο
Καρανίκα, αυτός έκανε λόγο για
capital controls αδιαφορώντας εάν προκαλέσει πανικό και συρρεύσουν στις τράπεζες γιαγιάδες και
παππούδες για να σηκώσουν ό,τι
λεφτά έχουν. Κάτι που θα έστελνε
δεκάδες ηλικιωμένους στην αγκαλιά του κορωνοϊού. Προφανώς
σκέφθηκε ότι με αυτό τον τρόπο θα
άδειαζαν τα χρήματα από τις τράπεζες και θα δημιουργούσε πρόβλημα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ας του πει κάποιος ότι με την
είσοδο της Ελλάδας στο QE τα
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν
εξασφαλιστεί.

Τα αποφθέγματα

στω και μέσα από τα δόντια της) από τους συγγενείς των θυμάτων.
Ο κ. Τόσκας θα έπρεπε να αναλογιστεί το τι έγινε στη βάρδιά του
και να μην υποσχόταν αυστηρή
κριτική. Ο δε Πολάκης (που δικαίως τον ευχαρίστησε ο Κικί-

λιας, επειδή τέθηκε ως εθελοντής
ιατρός στη μάχη κατά του κορωνοϊού), ίσως από το να συνεχίσει να
υβρίζει θεούς και δαίμονες να ήταν καλύτερα να εξομολογηθεί για
τα ψέματα που έλεγε περί χιλιάδων
προσλήψεων στην υγεία, καθώς

προ ολίγων 24ώρων ο Αλέξης
Χαρίτσης αποκάλυψε ότι η μοναδική προκήρυξη αφορούσε περί
τους 4.000 (και όχι 10.000 που έλεγαν) κι έγινε στα τελευταία της
κυβέρνησης Τσίπρα.
Όσο για τους δημοσιογράφους

Το Παρατηρητήριο κατά του Covid-19 και η ώρα της απόφασης
Σε αυτές τις πρωτόγνωρα δύσκολες ημέρες
που βιώνει η χώρα είναι που πρέπει ο Αλέξης Τσίπρας να αποφασίσει με ποιους θα πάει: με τους ακραίους επαναστάτες της καλοπέρασης ή με τους λογικούς και σιωπηλούς
που κατανοούν ότι όσο λιγότερο μιλούν αυτή την εποχή κερδίζουν πόντους. Διότι απλά
ο κάθε λαός στην κρίση πάει με τον κυβερνήτη και όχι με τον κάθε νταή που υπόσχεται ότι θα προβεί σε άκρατους συνουσιασμούς. Ή θα επιλέξει αυτούς που τρίζουν τα
δόντια τους απειλώντας πως «μετά θα τα
πούμε», ή με τους λογικούς (όπως ο Ξανθός)

που τονίζουν πως «κι εμείς τον Τσιόδρα θα επιλέγαμε». Η κίνησή του να δημιουργήσει
Παρατηρητήριο κατά του Covid-19 δείχνει
ότι θέλει να αφήσει πίσω του όλους τους ακραίους. Επικεφαλής του Παρατηρητηρίου
αναλαμβάνει ο Νάσος Ηλιόπουλος, ενώ εμπλοκή θα έχουν όλοι οι τομεάρχες του κόμματος που σχετίζονται με την υγεία και τις επιπτώσεις της πανδημίας σε οικονομία και
κοινωνία. Πρωταγωνιστικό δηλαδή ρόλο θα
έχουν ο Ανδρέας Ξανθός, ο Παύλος Πολάκης, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο Νίκος Παππάς και η Έφη Αχτσιόγλου. Σκοπός του Πα-

ρατηρητηρίου είναι να συγκεντρωθεί από
την αξιωματική αντιπολίτευση η κατάσταση
στο δημόσιο σύστημα υγείας, με τις ελλείψεις και τις ανάγκες σε προσωπικό και εξοπλισμό, η κατάσταση στην αγορά εργασίας,
με τις αντεργατικές παρεμβάσεις και τις καταγγελίες εργαζομένων για παραβίαση εργασιακών δικαιωμάτων, αλλά και η κατάσταση στην οικονομία, ώστε να γίνονται οι
απαραίτητες κινήσεις για τη στήριξη ελεύθερων επαγγελματιών, επιχειρηματιών και για
συνολικότερα οικονομικά μέτρα ανάσχεσης
της κρίσης.

Στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ αρέσει
η ρήση τού Μάο Τσε Τουνγκ «μεγάλη αναταραχή, θαυμάσια κατάσταση». Πολλοί ιστορικοί λένε ότι ο
Μάο, τότε που είχε θεοποιηθεί
στην Κίνα ως ο «μεγάλος τιμονιέρης», συμπλήρωσε το περίφημο
κόκκινο βιβλιαράκι με διάφορα τέτοια τσιτάτα.
Το πιθανότερο, όμως, είναι πως
ο Μάο εννοούσε ότι «από την αναταραχή που προκαλεί το γκρέμισμα
μιας καθεστηκυίας τάξης γεννιέται κάτι το καινούργιο, το νέο, το πιο προοδευτικό».
Και φυσικά η αναταραχή του κορωνοϊού βολεύει την κυβέρνηση
και όχι τους επαναστάτες του ΣΥΡΙΖΑ. Γι’ αυτό κι επέστρεψαν –ως
φαίνεται– στον Λένιν που έλεγε
«είτε η επανάσταση θα αποτρέψει τον
πόλεμο, είτε ο πόλεμος θα φέρει την
επανάσταση». Και κατά την άποψη
των γνωστών επαναστατών του
ΣΥΡΙΖΑ που αναφερθήκαμε παραπάνω, στην ταξική πάλη μέχρις εσχάτων, δεν υπάρχουν εθνικές ή
υγειονομικές ανάπαυλες.
Χρησιμοποιούν την ίδια λογική
της περιόδου 2010-15. Το ίδιο ονειρεύονται σήμερα με αφορμή
τον κορωνοϊό. Με μια διαφορά σε
σχέση με την περασμένη δεκαετία.
Υποτίθεται ότι ο κ. Τσίπρας και ο
ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία έχουν πια αλλάξει. Είναι αριστεροί
σοσιαλδημοκράτες. Εκτός κι αν ο
κ. Τσίπρας συνεχίζει το παλιό παιχνίδι του κόμματος πολιτικού σούπερ μάρκετ που στα ράφια του έχει
απ’ όλα. Από αντιεξουσιαστές μέχρι ΑΝΕΛίτες.
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• Η Φώφη Γεννηματά στήριξε στους ευρωσοσιαλιστές
την προσπάθεια Μητσοτάκη για το ευρωομόλογο, που
πρώτος ξεκίνησε ο Γιώργος Παπανδρέου το 2010

Και λίστα με
τα…
μαργαριτάρια
του ΣΥΡΙΖΑ

«Εμείς είμαστε
η δύναμη ευθύνης»
«Ημέρα με την ημέρα κερδίζουμε πόντους, ανακτάμε την
εμπιστοσύνη του κόσμου. Καταλαβαίνει και ο πλέον δύσπιστος ότι το ΚΙΝΑΛ είναι πραγματική δύναμη ευθύνης».
Αυτό το μήνυμα θέλει να περάσει στους πολίτες το επικοινωνιακό τιμ της Χαριλάου Τρικούπη. Και η αλήθεια
είναι ότι ακόμη κι εν μέσω της κρίσης κορωνοϊού το ΚΙΝΑΛ λειτουργεί, είναι σε δράση.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Μ

ε προτάσεις νόμου, με επερωτήσεις για όλα τα
τρέχοντα ζητήματα, όπως και με το
να ασκεί κριτική στα οικονομικά
μέτρα που ανακοινώσε η κυβέρνηση. Όλα, όμως, με μέτρο, καθώς οι
ημέρες της κρίσης δεν επιτρέπουν
ούτε αθλιότητες, ούτε φανφάρες
και παραμυθένιες υποσχέσεις.
Εκεί, όμως, που το ΚΙΝΑΛ έδωσε τα ρέστα του είναι η υπόθεση του
ευρωομολόγου, πιο γνωστό στην
Ευρώπη ως coronabond. Αφενός
μεν πριν οι εννέα ευρωπαίοι ηγέτες (μεταξύ των οποίων και ο Έλληνας πρωθυπουργός), η Φώφη
Γεννηματά έκανε λόγο για ένα νέο
σχέδιο Μάρσαλ, ενώ στην προσύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος που διεξήχθη με τηλεδιάσκεψη η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ κατέθεσε 8 προτάσεις και φυσικά έβαλε πλάτη για το ευρωομόλογο. Συγκεκριμένα η κα Γεννηματά επισήμανε στην Προσύνοδο:
«1) Εμείς στην Ελλάδα “μένουμε
σπίτι” για να σώσουμε ζωές.
2) Στηρίζουμε την επιστολή των 9
Προέδρων και Πρωθυπουργών προς
τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
3) Η Ευρώπη δεν πρέπει να επαναλάβει τα λάθη του παρελθόντος.
4) Η Ευρώπη έχει ήδη καθυστερήσει στο να δώσει κατευθύνσεις για
την αντιμετώπιση της κρίσης στα κράτη μέλη.
5) Ένα ευρωπαϊκό σχέδιο τύπου
“Μάρσαλ” είναι αναγκαίο. Είναι ώρα

να εκδοθούν κορωνο-ομόλογα, που θα
αποπληρωθούν από τον κοινοτικό προϋπολογισμό, χωρίς νέες δημοσιονομικές υποχρεώσεις για τα κράτη μέλη.
6) Αυτά τα ποσά πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να ενισχυθούν τα Εθνικά συστήματά Υγείας, να υποστηριχθούν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, να στηριχθούν τα νοικοκυριά.
7) Είναι ώρα να δημιουργηθεί ένα
Ταμείο, για πρόσθετες παρεμβάσεις
ενίσχυσης της Απασχόλησης, αλλά
και των ανέργων.
8) Εάν αποτύχουμε να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας αυτή την ώρα,
βάζουμε σε ρίσκο την ίδια την ύπαρξη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Θυμήθηκαν το 2010
Στη Χαριλάου Τρικούπη αναδεικνύουν την εθνική στάση του Κινήματος Αλλαγής σε ό,τι αφορά το
ευρωομόλογο, υπενθυμίζοντας ότι
πριν από δέκα χρόνια ο Γιώργος
Παπανδρέου είχε ζητήσει την έκδοση ευρωομολόγου, το οποίο απέρριψαν Μέρκελ και Σαρκοζί.
Όμως αυτό που τονίζουν με έμφαση στη Χαριλάου Τρικούπη ήταν
ότι «τότε οι πολιτικοί μας αντίπαλοι
σφύριζαν αδιάφορα. Μάλιστα τότε
στα λαϊκά δικαστήρια του Συντάγματος οι φωστήρες Τσακαλώτος, Βαρουφάκης και σία όταν τους ρωτούσαν απέφευγαν να απαντήσουν. Και τώρα
ο κ. Τσακαλώτος έτρεξε να κάνει δήλωση για την ανάγκη έκδοσης κορωνo-ομολόγου».

Επιμονή με το ΕΣΥ
Στο ΚΙΝΑΛ, πάντως, έχουν αποφασίσει να επιμείνουν σε όλους
τους τόνους στην ενίσχυση του Ε-

ΣΥ. Ταυτόχρονα τα μηνύματα που
αποστέλλονται από όλα τα στελέχη
του ΚΙΝΑΛ είναι να παραμείνει ο
κόσμος στο σπίτι για να περιοριστεί η διασπορά του ιού. Κι όπως
επισημαίνεται χαρακτηριστικά, «έχει λοιπόν μεγάλη αξία η άμεση υλοποίηση των αποφάσεων. Ζητάμε κάθε μέρα επιτακτικά ενημέρωση για
την πορεία του επιχειρησιακού σχεδίου εφαρμογής και τα συγκεκριμένα
αποτελέσματα κυρίως όσον αφορά
την ενίσχυση του ΕΣΥ. Ιδιαίτερα γι’
αυτό όμως μέχρι σήμερα ακούμε γενικότητες και δηλώσεις που δημιουργούν μεγαλύτερη σύγχυση. Στην καθημερινή ενημέρωση από το Κυβερνητικό επιτελείο είναι ανάγκη να υπάρχει ημερήσιο δελτίο διαθεσιμότητας κρεβατιών ΜΕΘ. Και τακτική ενημέρωση για τα άδεια κρεβάτια που
προορίζονται για κορωνοϊό, αναλυτικά, τουλάχιστον ανά Υγειονομική Περιφέρεια».
Μάλιστα από τη Χαριλάου Τρικούπη απηύθυναν προς την κυβέρνηση και συγκεκριμένα ερωτήματα την Πέμπτη το πρωί: «Πόσα
είναι σήμερα τα διαθέσιμα για κορωνοιό κρεβάτια ΜΕΘ; Πώς προχωράει

η μετατροπή σε ΜΕΘ, ΜΑΦ όλων των
διαθέσιμων χώρων με εξοπλισμό (μόνιτορ και αναπνευστήρες); Πού έχουν
διατεθεί οι αναπνευστήρες που αγοράζονται ή δωρίζονται; Σε ποια Νοσοκομεία έχουν τοποθετηθεί οι νεοπροσληφθέντες γιατροί και νοσηλευτές και πόσοι έχουν τοποθετηθεί σε
ΜΕΘ; Τι συμφωνίες έχουν γίνει με τις
ιδιωτικές κλινικές; Και πόσες κλίνες
ΜΕΘ αναλυτικά ανά ιδιωτική κλινική
είναι άμεσα διαθέσιμες στο σύστημα;»
Στο ΚΙΝΑΛ πάντως ενδιαφέρονται και για τους ασθενείς και φορείς που οικουρούν. Έτσι ρωτούν:
«Πώς προχωρά η υλοποίηση του σχεδίου “πρώτη γραμμή” για επισκέψεις
στα σπίτια, με τα κινητά συνεργεία της
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας; Υπάρχει έλλειψη αντιδραστηρίων; Έχουν ενταχθεί στον σχεδιασμό και νέα
εργαστήρια π.χ. Πανεπιστημιακά; Θα
ενταχθούν στον σχεδιασμό τα ιδιωτικά εργαστήρια τα οποία διαφημίζουν
τη δυνατότητά τους να πραγματοποιούν τεστ σε τιμές ανεξέλεγκτες, που
καθορίζουν οι ίδιοι; Τι ελλείψεις σε
μέσα προστασίας του προσωπικού έχουν αντιμετωπιστεί;»

ην ίδια ώρα πέραν των ερωτημάτων προς την
κυβέρνηση στη
Χαριλάου Τρικούπη δεν
πιστεύουν πως ο ΣΥΡΙΖΑ
αντιγράφει όλες τις ενέργειές τους. Προ δέκα περίπου ημερών το ΚΙΝΑΛ
κατέθεσε πρόταση νόμου
για να μεταφερθούν στα
βαρέα και ανθυγιεινά όλοι οι εργαζόμενοι στη
Δημόσια Υγεία. Κι όμως,
την Πέμπτη την ίδια πρόταση κατέθεσε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν είναι η μόνη
αντιγραφή. «Δεν πειράζει,
ας διακρίνονται στο copy
paste», λένε συνεργάτες
της κας Γεννηματά.
Ταυτόχρονα στο ΚΙΝΑΛ η ομάδα επικοινωνίας υπό τον Παναγιώτη
Βλάχο συλλέγει τα… άπαντα των στελεχών του
ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου, όταν περάσει η υγειονομική κρίση να δημοσιοποιηθούν για να «μάθει ο κόσμος ποιος πραγματικά είναι ο ΣΥΡΙΖΑ», όπως τονίζεται. Και βέβαια το… ανθολόγιο του ΣΥΡΙΖΑ είναι
πολύ μεγάλο και περιλαμβάνει όχι μόνο μικρομεσαία στελέχη που έτσι
λειτουργούν από το
2010, δολοφονώντας
χαρακτήρες με ψέματα,
αλλά και δηλώσεις βουλευτών που απειλούν τον
κόσμο πως «όταν θα επανέλθουμε θα λογαριαστούμε».
«Για το ΚΙΝΑΛ αποτελεί
τίτλο τιμής, ότι όλα τα στελέχη είναι στρατευμένα
στη μάχη που δίνει η Ελλάδα και όλοι οι πολίτες.
Κι αυτή είναι η διαφορά
μας με τον ΣΥΡΙΖΑ», επισημαίνουν στη Χαριλάου
Τρικούπη, υπενθυμίζοντας τις απειλές από τον
Καψώχα, αλλά και τις
μπαρούφες από τον Κούλογλου, τον Κυρίτση, τον
Μυλόπουλο και αλλά φιντάνια του μποστανιού
της Κουμουνδούρου.

Τ

Η ροπή προς
τον λαϊκισμό την
ώρα της μάχης
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Ο χρυσός

«ΠΑΣΟΚ, σώσε μας
από τους Μυλόπουλους»

Θυμήσου το ΠΑΣΟΚ,
η νέα μανία στο διαδίκτυο
Φρενίτιδα έχει προκαλέσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η νέα πρόκληση, το #pasokchallenge, το οποίο σχετίζεται με το... ΠΑΣΟΚ. Η λογική
είναι να ανεβάσουν όλοι στα social media οτιδήποτε θέλουν, ή μπορεί να
έχουν στο σπίτι τους και να θυμίζει το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα.
Όπως ήταν αναμενόμενο, οι χρήστες twitter και facebook έδωσαν τα ρέστα τους, ενώ κάποιοι δεν παρέλειψαν και να συνδυάσουν το ΠΑΣΟΚ με
την απαγόρευση κυκλοφορίας που έχει τεθεί σε ισχύ στη χώρα, με σκοπό
τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού. Όπως για παράδειγμα η ατάκα «το ΠΑΣΟΚ έριχνε 150 ευρώ πρόστιμο εάν δεν έβγαινες από το σπίτι το
Σαββατόβραδο» και άλλες πολλές.

Τους αποστόμωσε ο Γάλλος πρέσβης
Κι ενώ ο Μυλόπουλος θεωρεί ότι τα μέτρα της ελληνικής κυβέρνησης
είναι χάλια, την ίδια ώρα ο Γάλλος πρέσβης στην Ελλάδα Πατρίκ Μεζονάβ μετατρέπει τον πρώην πρύτανη του ΑΠΘ σε... κιμονό (θέλω να αποφεύγω τις αργκό εκφράσεις «τον έκανε ρόμπα»). Τι έγραψε, λοιπόν,
ο Γάλλος πρέσβης; Εξέφρασε ο άνθρωπος τον θαυμασμό του για την
κινητοποίηση του υγειονομικού και διοικητικού συστήματος της Ελλάδας και φυσικά την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης. Το μήνυμα
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της γαλλικής πρεσβείας. Μάλιστα, ο Γάλλος διπλωμάτης απευθύνεται και στους συμπατριώτες του που ζουν
και εργάζονται στην Ελλάδα, προτρέποντάς τους να τηρούν σχολαστικά τις οδηγίες των ελληνικών αρχών. «Η Ελλάδα επιβάλλει με τη
σειρά της περιορισμούς. Σας ζητώ να τους εφαρμόσετε ενδελεχώς. Δεν
υπάρχει καλύτερη λύση. Πρέπει να υπακούσουμε υποχρεωτικά στην πειθαρχία για να προστατεύσουμε αυτούς που αγαπάμε, να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας και να περιορίσουμε την εξάπλωση του ιού στην
Ελλάδα», γράφει ο κ. Μεζονάβ.

Μόλις δύο άτομα μπορούν να εισέρχονται
στα γραφεία της
Τραπέζης της Ελλάδος, σε αντίθεση
με τις συστημικές
τράπεζες που επιτρέπουν έως πέντε. Αυτή
είναι η εντολή του Γιάννη
Στουρνάρα ως ένα επιπλέον μέτρο προφύλαξης για
τον κορωνοϊό. Μάλιστα,
αρκετοί αυτές τις ημέρες επισκέπτονται την ΤτΕ για
να αγοράσουν χρυσό, καθώς σε περιόδους κρίσης
δεν χάνει την αξία του.

Τον ίδιο
Την επιλογή της κυβέρνησης να τοποθετήσει τον
καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα
στην καίρια θέση τού επικεφαλής στον αγώνα για
την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού, εξήρε ο πρώην υπουργός Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέας
Ξανθός. Σε αντίθεση με άλλους στην Κουμουνδούρου, όχι μόνο έπλεξε το εγκώμιο του καθηγητή, αλλά επεσήμανε πως εάν ήταν στην κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, τον Τσιόδρα πάλι θα
επέλεγε. Ας τα πει και στο
κόμμα του αυτά ο Ξανθός.

Χαίρονται
Την ίδια ώρα μαθαίνω ότι
κάποιοι στην Κουμουνδούρου χαίρονται για το
μέγεθος της ζημιάς που θα
έρθει στην οικονομία, γιατί πιστεύουν ότι η δύσκολη
διαχείριση της κατάστασης θα φθείρει ραγδαία
τον Μητσοτάκη και την
κυβέρνηση.

Κάποιοι προφανώς δεν έχουν καταλάβει τη δραματική κατάσταση
που βιώνει ο σύγχρονος κόσμος και
φυσικά η χώρα μας. Διαφορετικά,
δεν εξηγείται ο τρόπος με τον οποίο
ρέπουν προς τον λαϊκισμό για να
κερδίσουν καλή θέση την επόμενη
ημέρα. Μεταξύ αυτών που έδειξαν
τάσεις λαϊκισμού είναι ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης,
ο οποίος ως πρόεδρος του Ιατρικού
Συλλόγου ζήτησε από το υπουργείο
Υγείας «να ανοίξουν άμεσα τουλάχιστον 2.000 κλίνες ΜΕΘ και να εξασφαλιστούν όσο το δυνατόν περισσότεροι αναπνευστήρες και διαγνωστικά
τεστ». Φυσικά ο κ. Πατούλης γνωρίζει
ότι αυτό που ζήτησε δεν μπορεί να υλοποιηθεί, ακόμη και εάν οι άνθρωποι
έτρεχαν με ταχύτητα φωτός. Όμως, το
χειρότερο είναι ότι ο ίδιος δεν έχει ψήσει ακόμη τους ιδιώτες γιατρούς (που έχουν κλείσει τα ιατρεία τους) να τεθούν
στη διάθεση του ΕΣΥ. Αλλά βεβαιώσεις
για τα 800άρια θα υπογράφει...

«Πω πω, τι σαβούρα είχαμε
μαζέψει στο ΠΑΣΟΚ»
Η νέα μανία των χρηστών του διαδικτύου για να θυμηθούν οι Έλληνες το ΠΑΣΟΚ έκανε πολλά χείλη να χαμογελάσουν στη Χαριλάου Τρικούπη. Όμως αυτό που σχολίαζαν ήταν ένα άρθρο του
πρώην πρύτανη του ΑΠΘ, Γιάννη Μυλόπουλου (πρώην ΠΑΣΟΚου, που πήγε στον ΣΥΡΙΖΑ εδώ και χρόνια), ο οποίος εγκαλεί την
ελληνική κυβέρνηση γιατί δεν ακολούθησε το παράδειγμα της Ισπανίας, μιας χώρας που οι άρρωστοι στα νοσοκομεία κοιμούνται
στα πατώματα και οι νεκροί αυξάνονται με ασύλληπτη ταχύτητα.
Στο ίδιο άρθρο κατηγορεί εμμέσως πλην σαφέστατα τους υπουργούς και τα κυβερνητικά στελέχη ως δολοφόνους. «Όλα αυτά τα στελέχη του “επιτελικού κράτους” που οδήγησαν το Σύστημα Υγείας στην
κατάρρευση και που δεν πήραν μέτρα ενίσχυσης και υποστήριξής του στη
δύσκολη στιγμή, εξακολουθούν να παραμένουν στις θέσεις τους, συνεχίζοντας την πολιτική των εγκληματικών αποφάσεων και παραλήψεων; Δεν
είναι περίεργο να έχουμε φόνο, αλλά όχι και δολοφόνο;» γράφει μεταξύ
άλλων ο πρώην πρύτανης. Και στη Χαριλάου Τρικούπη έλεγαν κάνοντας τον σταυρό τους: «Πω πω, τι σαβούρα είχαμε μαζέψει στο ΠΑΣΟΚ; Ευτυχώς ξεκουμπίστηκαν για τον ΣΥΡΙΖΑ». Απλά εγώ να θυμίσω
ότι ο κ. Μυλόπουλος ήταν επί Τσίπρα πρόεδρος της Αττικό Μετρό
και μαζί με τον Σπίρτζη οργάνωσαν τα εγκαίνια του μουσαμά στον
σταθμό Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη.

Συγχαρητήρια από τους πολίτες
μέσω διαδικτύου
Αναμφίβολα αυτή την εποχή της κρίσης του κορωνοϊού είναι ίσως
μία πρώτης τάξεως ευκαιρία για τον πρωθυπουργό για να βαθμολογήσει τους υπουργούς του. Αφενός μεν για την ταχύτητα δράσης,
αλλά και την αποτελεσματικότητα. Αυτός πάντως που μάλλον απέσπασε τις θετικές γνώμες των πολιτών είναι μακράν ο υπουργός
Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης. Και τα συγχαρητήρια που απέσπασε ήταν για την ενιαία ψηφιακή πύλη του Δημοσίου στον σύνδεσμο gov.gr, με τους πολίτες
να μπορούν πλέον να κάνουν ηλεκτρονικά υπεύθυνη δήλωση και εξουσιοδότηση ακολουθώντας ορισμένα απλά βήματα, χωρίς μετακινήσεις και περιττή γραφειοκρατία. Ήδη δεκάδες χιλιάδες πολίτες
έχουν μπει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, ενώ εκατοντάδες χρήστες του twitter έδωσαν δημόσια συγχαρητήρια για τη συγκεκριμένη μεταρρύθμιση.
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Τα όρια της γραφικότητας
Το σκηνικό ήταν απίστευτο. Πάνω σε ανοιχτό αγροτικό ο Μητροπολίτης κ. Ιερώνυμος, συνοδευόμενος από τον
πρώην Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, κ.
Αμβρόσιο, πέρασαν με αυτοκίνητο από πολλά σημεία του Αιγίου. Και ο λόγος για να αγιάσουν με αγιασμό το κακό
του κορωνοϊού. Είπαμε, να είμαστε γραφικοί, αλλά υπάρχουν και όρια...

Αστερίσκοι…

Μόνο με Έλληνες
τουρίστες το καλοκαίρι
(κι αυτό υπό προϋποθέσεις)
Όταν με το καλό θα λήξει η περιπέτεια με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, τότε θα γίνει και το ταμείο. Όχι μόνο στις απώλειες των ανθρώπων, αλλά και τις οικονομικές συνέπειες αυτής της πανδημίας.
Το μόνο σίγουρο, διότι δεν πρέπει κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό
μας, το μεγαλύτερο θύμα της πανδημίας είναι ο τουρισμός, που για τη
χώρα μας αποτελεί έναν από τους πυλώνες της ελληνικής οικονομίας.
Όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι ακόμη και στην ιδανική περίπτωση που ο
κορωνοϊός εξαλειφθεί και βρεθεί και το εμβόλιο το επόμενο δίμηνο (κι
αυτό είναι απίθανο) ο τουρισμός θα χρειαστεί τουλάχιστον άλλες τριάντα ημέρες να πάρει μπρος. Δηλαδή, θα φτάσουμε τον Ιούλιο, όπου τα
θέρετρα θα μπορούν να υποδεχθούν
Έλληνες και ξένους τουρίστες. Πάντα φυσικά με προφύλαξη.
Κι εκεί γεννάται το ερώτημα: Πόσο
εύκολα ένας τουρίστας, ακόμη κι Έλληνας, θα τολμήσει διακοπές μακριά
από το σπίτι του, όταν μάλιστα θα
πρέπει μόλις πατήσει στην Ελλάδα
να μπει σε καραντίνα 14 ημερών; Ήδη οι παράγοντες του τουρισμού μιλούν για χαμένη χρονιά κι ελπίζουν ότι για να κάνουν επί της ουσίας
προπόνηση για το 2021 πρέπει να στραφούν μόνο προς τους Έλληνες
με ελκυστικά πακέτα, έχοντας φυσικά και την αρωγή του κράτους.
Επαναλαμβάνουμε, βέβαια, ότι όλα αυτά τα σχέδια θα μπορούν να υλοποιηθούν υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει υπάρξει αντιμετώπιση
της πανδημίας. Διαφορετικά, μάλλον το φετινό καλοκαίρι θα πρέπει να
ξεχάσουμε ακόμη και τις επισκέψεις στα χωριά.

Ο Ανδρέας Λοβέρδος, αναφερόμενος στα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε η
κυβέρνηση, δεν δίστασε
να παραδεχθεί πως είναι
καλά, βάζοντας όμως έναν
σημαντικό αστερίσκο. «Η
πολυπλοκότητα είναι αυτή
που θα κρίνει τα οικονομικά μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση», είπε. «Τα μέτρα είναι καλά, όμως μετράει η εξειδίκευση
στην εφαρμογή τους. Εκεί
θα δούμε πού υπάρχουν
προβλήματα», είπε, ρωτώντας για παράδειγμα πότε
θα καταβληθεί το επίδομα
των 800 ευρώ και αν θα είναι ακέραιο το ποσό

Το μήνυμα…
Μέχρι στιγμής μέσω τηλεδιάσκεψης γίνονταν οι Σύνοδοι Κορυφής, τα συμβούλια Υπουργών της Ε.Ε.,
τα Eurogroup και τα
Ecofin. Πλέον λόγω ειδικών συνθηκών έγινε και
το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο στην Ελλάδα εξ αποστάσεως. Ο κορωνοϊός
αλλάζει τα δεδομένα, αλλά ευτυχώς η τεχνολογία
δίνει λύσεις. Στο Μαξίμου
ήταν μόλις δύο άτομα. Ο
πρωθυπουργός και ο υπουργός Επικρατείας
Γιώργος Γεραπετρίτης. Το
μήνυμα για το επιτελικό
κράτος ήταν σαφέστατο.
Τόσο προς το εσωτερικό
της κυβέρνησης, όσο και
προς το εξωτερικό. Μήνυμα με τα καλά του και τα
κακά του…

Στην προσπάθειά του να αντιπολιτευθεί ο
Στέλιος Κούλογλου δεν έχει ούτε ιερό, ούτε
όσιο. Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν,
αφού πρώτα αναπαρήγαγε τις προπαγάνδες
των Τούρκων για τα γεγονότα στον Έβρο, τώρα με δηλώσεις του σε ξένους τηλεοπτικούς
σταθμούς υποστήριξε ότι η Ελλάδα είναι
πρώτη στον κόσμο σε λιγότερο αριθμό τεστ ελέγχου για τον κορωνοϊό. Κι όλα αυτά την ώρα που η κυβέρνηση ακολουθεί κατά γράμμα
τις οδηγίες των επιστημόνων, ειδικών επί των
ιών. Κι ο ίδιος επιμένει παρά το γεγονός ότι
οι «New York Times» είχαν συμπεριλάβει την
Ελλάδα μεταξύ των οκτώ χωρών παγκοσμίως
που έχουν σωστή αντιμετώπιση του κορωνοϊού. Άσε που ξέχασε ότι για τους αντιδραστήρες των τεστ ψάχνεται όλη η Ευρώπη. Είπαμε,
μας ψεκάζουν, αλλά όχι κι έτσι…

Έδωσε το καλό
παράδειγμα ο Νότης
Μαθήματα προσήλωσης στην ενότητα του κυβερνητικού
σχήματος παρέδωσε προ ολίγων 24ώρων ο Νότης Μηταράκης. Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, παρά
τις σκληρές κόντρες που είχε στο υπουργείο Εργασίας με
τον Γιάννη Βρούτση, εξέφρασε τη βεβαιότητά του πως αν
υπάρξουν κενά και γκρίζες ζώνες στα μέτρα που εξήγγειλε η
κυβέρνηση για τη στήριξη εργαζομένων και επιχειρήσεων,
«ο Γιάννης Βρούτσης και όλη η ομάδα στο υπουργείο Εργασίας
θα τα αντιμετωπίσουν», όπως χαρακτηριστικά είπε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Kontra. Μάλιστα, αυτή η αποστροφή του λόγου του υπουργού Μετανάστευσης συζητείται
εντόνως στο εσωτερικό της Ν.Δ. και εν γένει της κυβέρνησης, καθώς λίγοι υπουργοί δίνουν το... καλό παράδειγμα
και αποφεύγουν τις κόντρες και τις ενδοκυβερνητικές αντιπαραθέσεις.
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Κατά τη
διάρκεια της
δικαστικής
διαμάχης
ανάμεσα στις
δύο πλευρές
για την
απόλυση της
Βιβής από την
ΕΠΟ υπήρξε
μία
προσπάθεια
για
συμβιβασμό.
Σε αυτή τη
φάση των
διαπραγματεύσεων, στη
σύζυγο του
Γκαγκάτση
δόθηκαν
80.000 ευρώ.

Του Γιώργου Σταυροκοπίδη
εφτά υπάρχουν! Το έγραψε η «Άποψη» στις 15
Φεβρουαρίου για το πάρτι στην ΕΠΟ με τις αποζημιώσεις πρώην, νυν και επόμενων στελεχών. Κάθε μέρα που περνάει, στο φως
έρχονται διάφορες πληροφορίες για τα πεπραγμένα του Βάγγου, που γιόρταζε την Τετάρτη, και όσων τον πλαισίωσαν στην υποτιθέμενη διοίκηση της εξυγίανσης. Όσα μεταφέρονται από στόμα σε στόμα και από μήνυμα σε μήνυμα δημιουργούν την εντύπωση ότι στο πάρκο Γουδή εξυγίαναν μόνο τα
ευρώπουλα που είχε η ομοσπονδία στη διάθεσή της.
Η υπόθεση της Ακριβής Δενδρινού αποτελεί μία χαρακτηριστική περίπτωση. Έχουν αφιερωθεί πολλές σελίδες της εφημερίδας και περίσσια ηλεκτρονικά δημοσιεύματα για τον τρόπο που
χειρίστηκε η ΕΠΟ την περίπτωση της Βιβής. Ναι,
της κυρίας Γκαγκάτση. Ερχόμαστε, λοιπόν, να
προσθέσουμε ακόμα ένα λιθαράκι στην ενημέρωσή σας για την τύχη του Βασιλομπίλαρου να
βρίσκεται στην ηγεσία της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας ο Γραμμένος.
Κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαμάχης ανάμεσα στις δύο πλευρές για την απόλυση της
Βιβής από την ΕΠΟ υπήρξε μία προσπάθεια για
συμβιβασμό. Σε αυτή τη φάση των διαπραγματεύσεων, στη σύζυγο του Γκαγκάτση δόθηκαν
80.000 ευρώ. Έτσι λένε όσοι ξέρουν και προφανώς δεν βγάζουν την πληροφορία από το στομάχι τους, ούτε από το μυαλό τους. Εδώ, μιλούν
για συγκεκριμένα νούμερα. Για ακριβή ποσά.
Κάποιος θα υποστηρίξει, εύλογα, ότι μπροστά
στο ενδεχόμενο να πληρώσει η ΕΠΟ 250.000 ευρώ, προφανώς και ήταν συμφέρουσα μία συμφωνία έναντι 80.000. Αλλά το θέμα δεν έμεινε
στον συμβιβασμό. Έφτασε στο ακροατήριο κι εκεί οι χειρισμοί της Ομοσπονδίας προκάλεσαν την
πλήρη δικαίωση της Δενδρινού. Προς μεγάλη ικανοποίηση και του συζύγου, Βασίλη.
Κάθε λογικά σκεπτόμενος άνθρωπος θα ενημέρωνε το δικαστήριο ότι θα πρέπει να λάβει υπόψη και τα χρήματα που έχουν ήδη δοθεί στη Βιβή
ώστε να αφαιρεθούν από το ποσό που της επιδικάστηκε. Αλλά κάτι τέτοιο δεν έγινε. με συνέπεια
τα 250.000 ευρώ να εμφανίζονται ως ξεκάθαρη

Λ

Με τις πλάτες Γραμμένου –και του δικού
του… «παιδιού», του Δρόσου– η πολύ
ακριβή κα Βιβή Γκαγκάτση πρώτα τσέπωσε
80.000 ευρώ ως αποζημίωση ως
απολυμένη, και εν συνεχεία άλλα 250.000
ευρώ λόγω απόλυσης!
Αναζητείται εισαγγελέας…

ΕΠΟ

Περάστε, κόσμε!
Λεφτά υπάρχουν!
οφειλή της ομοσπονδίας απέναντι στην αντίδικο.
Εντάξει, ο καθένας μπορεί να υποστηρίξει ότι δεν
χάνονται τα χρήματα που δόθηκαν ήδη ως αποζημίωση. Αλλά δεν είναι έτσι. Εδώ μιλάμε για την ΕΠΟ. Για μία ομοσπονδία, στην οποία ακόμα και για
προφορικές ή δημόσιες παραιτήσεις δόθηκαν αποζημιώσεις. Όπως, άλλωστε, ξέφυγε από τον Λασκαράκη στην περσινή γενική συνέλευση, οι παράγοντες κατέβαλαν τρομερές προσπάθειες για να
ασπρίσουν τα μαύρα. Άρα, και για τα 80.000 όλα
μπορούν να συμβούν. Όπως ξεχάστηκε η αναφορά
τους στο δικαστήριο, μπορεί να ξεχαστεί και στην
αποτύπωση του νέου διακανονισμού που θα γίνει
για την εξόφληση της οφειλής στην Ακριβή.

Μάχη για τον οικονομικό
απολογισμό
Στο πλαίσιο των επαφών για τις συμμαχίες της επόμενης μέρας, η έγκριση του οικονομικού απολογισμού αποτελεί βασικό θέμα συζήτησης. Ουσιαστικά έχει γίνει ένας από τους όρους της διαπραγμάτευσης. Διότι στη διοίκηση και την εκτελεστική δεν μετέχουν άτομα από μία παράταξη. Εκπροσωπούνται και οι τρεις βασικοί πόλοι εξουσίας
του ελληνικού ποδοσφαίρου και συνεπώς όλοι θέλουν να διασφαλίσουν πως δεν θα υπάρξει πρό-

βλημα όταν προκύψει νέα διοίκηση. Από τον Ολυμπιακό, βέβαια, διαμηνύουν σε όλους τους τόνους
πως δεν πρόκειται να μοιράζουν συγχωροχάρτια.
Αλλά είναι ένα ερώτημα τι θα πράξουν όταν φτάσει
η ώρα για τη διαμόρφωση των συμμαχιών. Αν, για
παράδειγμα, βρεθεί φόρμουλα συγκυβέρνησης με
την ΑΕΚ, κάποιοι θα πρέπει να κλείσουν τα μάτια,
διότι στην Εκτελεστική Επιτροπή συμμετείχαν και
άνθρωποι που ακολούθησαν τη γραμμή των «κιτρινόμαυρων». Και φυσικά θα συνεχίσουν στην ίδια
ρότα. Τι θα κάνουν όλοι αυτοί; Θα μπλέξουν σε περιπέτειες από εν δυνάμει συμμάχους τους; Προφανώς, όχι. Είναι κάποιες λεπτομέρειες, λοιπόν,
που θα παίξουν καταλυτικό ρόλο στη διαμόρφωση
του σκηνικού την επόμενη μέρα. Κι εκεί βρίσκουμε
πινελιές με άρωμα Βασίλη Γκαγκάτση. Έστω και
μέσω της Ακριβής –όνομα και πράγμα– Δενδρινού. Κι εδώ οφείλουμε να βγάλουμε το καπέλο
στον άλλοτε πρόεδρο της ΕΠΟ που, παρά την οικονομική κρίση και τις απανωτές εμπλοκές του με
τη Δικαιοσύνη, όχι μόνο δεν επηρεάζεται πρακτικά,
αλλά ζει όπως και τις εποχές της παντοδυναμίας
του! Και ας κλαίγεται δεξιά και αριστερά ότι «σπουδάζω τα παιδιά μου στο εξωτερικό και τα βγάζω πέρα δύσκολα»… Να ’ναι καλά οι αποζημιώσεις από
τα θεσμικά όργανα του ελληνικού ποδοσφαίρου!
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Του Χαρίλαου Τουμπιώτη
ην περασμένη εβδομάδα η «Α» είχε
υποστηρίξει ότι το συνυποσχετικό
που υπέγραψε ο πρωθυπουργός και
ο υπουργός Επικρατείας δεν έχει σε
όλη του την έκταση σημεία που να αναφέρονται: 1) Στο εκλογικό σύστημα της ΕΠΟ,
2) Στη διαιτησία, και 3) Στην Αθλητική Δικαιοσύνη.
Τα παραπάνω επιβεβαίωσε με την εμφάνισή
του στη «Δίκη» ο Βαγγέλης Γραμμένος, ο οποίος
με μια αξιοσημείωτη έπαρση δήλωσε ότι οι εκλογές θα γίνουν με το ίδιο σύστημα, ότι οι διαιτητές
θα υπάγονται στην ΕΠΟ, και ότι η Αθλητική Δικαιοσύνη θα επιλέγεται από τη ΓΣ της ΕΠΟ, μετά από
πρόταση –πίνακα– των δικαστών του Πρωτοδικείου και του Εφετείου. Η «Α», με κίνδυνο να παρερμηνευθεί η αρθρογραφία της, επέρριψε ΟΛΕΣ

Τ

τις ευθύνες στον Γιώργο Γεραπετρίτη, αφού ήταν εκείνος που ενημέρωσε, προβάλλοντας εσφαλμένα και ελεγχόμενα επιχειρήματα για την
εξυγίανση του ποδοσφαίρου, και έπεισε τον πρωθυπουργό ότι η επαφή με FIFA και UEFA και η υπογραφή συνυποσχετικού θα έφερνε την ποθητή
εξυγίανση. Βεβαίως, όπως γίνεται αντιληπτό, καμία βελτίωση δεν πρόκειται να επέλθει στο ποδόσφαιρο. Στις εκλογές της ΕΠΟ, η χειραγώγηση θα
έχει την ίδια μορφή, το ΔΣ της ΕΠΟ θα ορίζει την
ΚΕΔ, η ΚΕΔ θα δέχεται τους διαιτητές που επιβάλλουν οι πρόεδροι Ενώσεων. Στην Αθλητική
Δικαιοσύνη, θα επιλέγονται από τη ΓΣ της ΕΠΟ –
που σημειωτέον επέλεξε το ΔΣ αυτής– αφού
προηγουμένως ερευνηθεί αν υπάρχει κάποιας
μορφής «επαφή» με τον προς επιλογή δικαστή!!!

«Θέλει η π@@@α να κρυφτεί
και η χαρά δεν την αφήνει»
Όλα τα παραπάνω με τον δικό της τρόπο ανέφερε
προ ημερών δημοσίευμα της εφημερίδας «FORZA», του δημοσιογράφου Κ.
Βασιλόπουλου, που έχει ενταχθεί και
στη δημοσιογραφική ομάδα του ΟΠΕΝ. Το δημοσίευμα ξεκαθαρίζει τα
πράγματα και καλεί τον ηγέτη της ΑΕΚ,
Δημ. Μελισσανίδη, να συνεργαστεί
με τον Ιβάν Σαββίδη, σε κοινή πορεία
και σε αποδεκτά πρόσωπα. μια προσεκτική ανάλυση της «Πράβδας» του ΠΑΟΚ –χαριτολογώντας το αναφέρουμε–
επιβεβαιώνει απόλυτα τις απόψεις της
«Α» για τη δήθεν εξυγίανση του ποδοσφαίρου.
Η «Α», επειδή ο κ. Γεραπετρίτης ασχολούμενος με τη λαίλαπα του κορωνοϊού, πιθανόν να μην έχει αντιληφθεί
τη μελλοντική «λαίλαπα» του ποδοσφαίρου, δημοσιεύει σήμερα αυτούσιο
το ρεπορτάζ της «FORZA», ώστε να πληροφορηθεί ο υπουργός Επικρατείας το
μέγεθος της ανιστόρητης παρέμβασής
του στο ποδόσφαιρο, με κίνδυνο να βγει
νικητής ο πρωθυπουργός στη μάχη με
τον κορωνοϊό και να χάσει τη μάχη για

Κυριάκος: Νικητής
στην τιτανομαχία
με τον κορωνοϊό
Ηττημένος στη μάχη
με την μπάλα…
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την εξυγίανση στο ποδόσφαιρο…
Αναδημοσιεύουμε το ρεπορτάζ της «FORZA»:

επιδιώξεις με αυτόν και φυσικά δεν έχουν καμία
σχέση με την Εγκληματική Οργάνωση που διέλυσε
τα πάντα τα περασμένα χρόνια.

Τι έγραψε η «FORZA»
Η FORZA αποκάλυψε στο ευρύ κοινό, κάτι που ΟΛΟΙ οι εμπλεκόμενοι γνωρίζουν. Με βάση αυτό, ο
ΠΑΟΚ και η παράταξη που στηρίζει, ήταν είναι και
θα είναι ο ισχυρός πόλος ενόψει και των επόμενων
εκλογών. Όπως πριν, έτσι και τώρα, ο ΠΑΟΚ έχει
μαζί του, αρραγές και απόλυτα ενωμένο το Βόρειο
τόξο της χώρας με τις Ενώσεις Μακεδονίας και
Θράκης. Είναι αυτές οι 17 Ενώσεις, που αποτελούν
την μεγάλη και κυρίαρχη βάση! Μαζί με αυτές υπάρχει ξεκάθαρη πλειοψηφία σε Ήπειρο και Θεσσαλία, ενώ μαζί συμπλέουν και πολλές Ενώσεις από τα νησιά, την Πελοπόννησο και τη Στερεά Ελλάδα. Σήμερα, η παράταξη στηρίζεται καθαρά και
βάσιμα από 30 τουλάχιστον Ενώσεις, οι οποίες θα
αυξηθούν και φυσικά υπάρχει πάντα το μέτωπο
των ομάδων σε πρώτη και δεύτερη κατηγορία που
θα διαμορφώσει ένα πανηγυρικό –για τον ΠΑΟΚαποτέλεσμα.

Ο ΙΣΧΥΡΟΣ ΠΑΟΚ
ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΜΠΑΙΝΟΥΝ
Ο ΠΑΟΚ λοιπόν, εκτός απροόπτου, ήταν, είναι και
θα είναι ο κυρίαρχος, εκείνος που ελέγχει πλήρως
την κατάσταση. Ο ΠΑΟΚ του Ιβάν Σαββίδη που
πρωταγωνίστησε στο να καθαρίσει σε μεγάλο ποσοστό το ποδόσφαιρο από την λαίλαπα της Οργάνωσης, ο ΠΑΟΚ που είχε κυρίαρχο ρόλο στην παρουσία ξένων ανεπηρέαστων διαιτητών, στη λειτουργία του VAR και σε ένα ποδόσφαιρο στο οποίο
όλοι έχουν ίσα δικαιώματα, όπου όλοι μπορούν να
διεκδικήσουν και να κερδίσουν στόχους με μεγαλύτερη δικαιοσύνη σε σχέση με ότι συνέβαινε τα
τελευταία 20 χρόνια.
Παρολ’ αυτά και όπως τόνισε η FORZA σε πολλά
ρεπορτάζ, ο ΠΑΟΚ παραμένει ανοικτός σε συνεννοήσεις για την επόμενη ημέρα, με δυνάμεις του
ποδοσφαίρου που φυσικά έχουν κοινές ιδέες και

ΜΟΝΟΣ Ή ΣΕ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ
Όπως τονίστηκε στο προηγούμενο φύλλο και μέσα στην σημερινή Εκτελεστική Επιτροπή, αλλά και
μεταξύ των Ενώσεων, υπάρχουν δυνάμεις που επιθυμούν την συνεννόηση μεταξύ των μεγάλων
ΠΑΕ (ΠΑΟΚ και ΑΕΚ δηλαδή) που εξακολουθούν
να έχουν τον πρώτο λόγο σε κάθε εξέλιξη.
Μέσα στα πλαίσια αυτής της συνεννόησης βέβαια, ο ΠΑΟΚ δεν θα δεχθεί όρους για όλους όσους μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στην επόμενη μέρα της Ομοσπονδίας. Μία τέτοια διαδικασία δεν έχει νόημα να ανοίξει. Στον ΠΑΟΚ δεν έχουν καμία τέτοια διάθεση.
Κάπως έτσι όλοι πρέπει να αντιληφθούν ότι και
στην επόμενη μέρα της Ομοσπονδίας, είτε ο ΠΑΟΚ
και η παράταξη που στηρίζει θα είναι οι κυρίαρχοι
και θα καθορίσουν τις εξελίξεις, είτε θα προκύψει
μία καθαρή συνεννόηση με άλλες δυνάμεις που θα
προχωρήσουν με βάση και το τωρινό Συμβούλιο.
Όλα αυτά θα ξεκαθαρίσουν το επόμενο χρονικό
διάστημα.

ΟΙ ΠΕΡΙΕΡΓΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΔΕΔΕ
ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΝΤΙΛΗΠΤΕΣ

κτός Ομοσπονδίας έχουν αντιληφθεί εδώ και καιρό
τις προσπάθειες του εκτελεστικού γραμματέα Αλέξη Δέδε. Ο συγκεκριμένος που φυσικά πρόσκεινται στην ΑΕΚ, έχει κάνει πολλές κινήσεις για να
δρομολογήσει μία συμμαχία ΑΕΚ-Ολυμπιακού, κινήσεις που φυσικά έγιναν αντιληπτές από πολλά
στελέχη της Ομοσπονδίας. Και μόνο το γεγονός ότι
οι ερυθρόλευκοι κύκλοι που έβαλλαν εναντίον του
καθημερινά έχουν σταματήσει αυτή την προσπάθεια, φανερώνει το πόσο κοντά έχει βρεθεί ο Δέδες με τον Ολυμπιακό. Το… προσπαθεί πολύ ο σημερινός εκτελεστικός γραμματέας για να έχει θέση
στην επόμενη ημέρα της ΕΠΟ, μετά από όλα όσα
έχουν συμβεί όμως και έχουν γίνει αντιληπτά, δεν
υπάρχει καμία περίπτωση να πετύχει τον στόχο του.

ΕΚΛΟΓΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΙΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Μέχρι τις εκλογές στην ΕΠΟ που έχουν προγραμματιστεί για τα τέλη Ιουλίου, μεμονωμένη εκλογική
αναμέτρηση υπάρχει μόνο στην ΕΠΣ Φωκίδας που
δεν παρουσιάζει και ιδιαίτερο ενδιαφέρον αφού είναι λίγο-πολύ αναμενόμενο το αποτέλεσμα. Από εκεί και πέρα θα έχουν ενδιαφέρον οι ισορροπίες
που θα διαμορφωθούν στις δύο πρώτες κατηγορίες. Θυμίζουμε ότι παρά τις όποιες προσπάθειες
του Αυγενάκη και των όποιων συνεργατών του, το
εκλογικό σύστημα δεν διαφοροποιείται.

Όσοι γνωρίζουν καλά το παρασκήνιο εντός και ε-

ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΟΙ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
Ο ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΚΑΛΕΣ ΚΑΙ
ΚΑΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ
ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΠΟ. ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΚΑΙ ΠΕΡΑ, ΟΜΩΣ, ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΟΙΝΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ. ΟΛΑ ΤΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΚΤΑ
ΜΙΑ ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΚΟΜΗ ΠΟΛΛΟΙ ΜΗΝΕΣ
ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ.

Η «Α», επειδή ο
κ. Γεραπετρίτης
ασχολούμενος
με τη λαίλαπα
του κορωνοϊού,
πιθανόν να μην
έχει αντιληφθεί
τη μελλοντική
«λαίλαπα» του
ποδοσφαίρου,
δημοσιεύει
σήμερα
αυτούσιο
το ρεπορτάζ
της «FORZA»,
ώστε να
πληροφορηθεί
ο υπουργός
Επικρατείας το
μέγεθος της
ανιστόρητης
παρέμβασής του
στο ποδόσφαιρο,
με κίνδυνο να
βγει νικητής ο
πρωθυπουργός
στη μάχη με τον
κορωνοϊό και να
χάσει τη μάχη
για την
εξυγίανση στο
ποδόσφαιρο…
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ΘΕΜΑ
Αλλάζει ο
ποδοσφαιρικός
χάρτης
H πανδημία του
κορωνοϊού θα έχει
πολυποίκιλες επιπτώσεις
στο ελληνικό
ποδόσφαιρο. Τα νέα
οικονομικά δεδομένα θα
προκαλέσουν
αναταράξεις και
ανακατατάξεις, καθώς οι
ιδιοκτήτες ή οι
μεγαλοπαράγοντες των
ομάδων όλων των
κατηγοριών δεν θα
πληγούν όλοι το ίδιο.
Οι οικονομικές απώλειες
από τα προσδοκώμενα
έσοδα από τηλεοπτικά
και διαφημιστικά
δικαιώματα θα είναι
πολλές και σημαντικές.
Από ’κεί και πέρα, η
στήριξη από χορηγούς
θα δυσκολέψει ακόμη
περισσότερο. Από τη
Super League 1 μέχρι τη
Γ΄ Εθνική, αλλά ακόμη
και στα ερασιτεχνικά
σωματεία, τίποτα δεν θα
είναι ίδιο.
Θα υπάρξουν ομάδες
που θα αδυνατούν την
επόμενη σεζόν να
συμμετάσχουν στα
πρωταθλήματα. Ειδικά οι
ερασιτέχνες παράγοντες
θα δυσκολευτούν
οικονομικά, κάτι που
μοιραία θα οδηγήσει σε
αλλαγή του
ποδοσφαιρικού χάρτη.
Με βάση τα νέα
δεδομένα που θα
δημιουργηθούν, είναι
ανοικτό το ενδεχόμενο
να υπάρξουν
συνολικότερες
αναδιαρθρώσεις στο
ελληνικό ποδόσφαιρο.
Όταν υποχωρήσει ο
εφιάλτης θα γίνει ταμείο
και με βάση τα δεδομένα
θα παρθούν και οι
αποφάσεις.

Τώρα με τον κορωνοϊό πού να πάω; Εδώ θα μείνω και του χρόνου
Το σενάριο
και οι… ευκαιρίες

Και ένα, και δύο, και τρία και τέσσερα
παιδιά στην ΕΠΟ
Προσπέρασε σαν υπερταχεία ο
Ολυμπιακός τον ΠΑΟΚ πριν από
τη διακοπή της Super League και
στο μπλοκ του Βορρά ζήλεψαν…
τα παιδιά του Πειραιά. Η άλλοτε
ισχυρή και συσπειρωμένη παρέα
του Γραμμένου χορεύει στοn
ρυθμό του Μάνου Χατζηδάκι
που απογείωσε που απογείωσε
με τη φωνή της η Μελίνα Μερκούρη.
Στα τέσσερα έχει σπάσει η ομάδα του Βάγγου. Από τη μία
πλευρά του ορίζοντα βλέπουμε
τον νυν πρόεδρο, ο οποίος δεν
διστάζει να θυσιάζει τους πάντες
για να σωθεί ο ίδιος, ακόμα και
με χειροφίλημα του Μελισσανίδη.
Αν ο Γραμμένος είναι στην Ανατολή, ο Αστέριος Αντωνίου
βρίσκεται στη Δύση. Ο αντιπρόεδρος της ΕΠΟ έχει αποστασιοποιηθεί πλήρως και ακολουθεί τη
γραμμή του Λευτέρη Αυγενάκη και της κυβέρνησης. Είναι, άλ-

λωστε, ο μόνος που πλήρωσε τίμημα για τη συμμετοχή του στη
διοίκηση της Ομοσπονδίας, καθώς έμεινε έξω από τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας.
Στον Νότο έχει… μετακομίσει
ο Κώστας Βρακάς. Είχε, άλλωστε, εξαιρετικές σχέσεις με τον
Τάκη Παπαχρήστο και, βέβαια,
πολύ καλή επαφή με διάφορους
δήμους του Λεκανοπεδίου.
Και στον Βορρά συναντάμε έναν από τους τελευταίους πιστούς του μπλοκ. Ο Περικλής
Λασκαράκης παλεύει για το
χρίσμα, με στόχο να γίνει χαλίφης στη θέση τού… Γραμμένου
και υπόσχεται πλήρη υποταγή
στον Ιβάν.
Κάπως έτσι διαμορφώνεται η
κατάσταση στην ΕΠΟ. Όπως ακριβώς λέει και το τραγούδι που
συμπτωματικά ακούστηκε πρώτη φορά στην ταινία «Ποτέ την
Κυριακή», δηλαδή, τη μέρα που
συνδυάστηκε με το ποδόσφαιρο.

Ευκαιρίες δημιουργεί η πανδημία του κορωνοϊού, καθώς υπάρχουν ομάδες που ονειρεύονται παραμονή από το παράθυρο σε κάθε κατηγορία αντί να
υποβιβαστούν. Για τον λόγο αυτό θέλουν και… διακοπή των
πρωταθλημάτων εδώ και τώρα.
Μία ρεαλιστική ημερομηνία
επανέναρξης της SL1 φαίνεται
πως είναι η 16η Μαΐου, ωστόσο
προς το παρόν τίποτα δεν μπορεί να ειπωθεί με βεβαιότητα
και καμία απόφαση δεν θα έχει
δεσμευτικό χαρακτήρα, αφού
προέχει να ομαλοποιηθεί η κατάσταση αναφορικά με την έξαρση του κορωνοϊού.
Η κανονική διάρκεια της
SL1 έχει ολοκληρωθεί και απομένουν 10 αγωνιστικές για τα
πλέι οφ τίτλου και επτά αγωνιστικές για τα πλέι άουτ. Εφόσον
τελικά υπερισχύσει το σενάριο
της 16ης Μαΐου, το πρωτάθλημα αναμένεται να ολοκληρωθεί
στο δεύτερο δεκαπενθήμερο
του Ιουνίου.
Οι αποφάσεις θα ληφθούν
υπό την πίεση των χορηγικών
πακέτων αλλά και των τηλεοπτικών παρόχων, της NOVA και
της ΕΡΤ, που δεν είναι καθόλου
βέβαιο ότι θα τηρήσουν τις
συμβάσεις εφόσον δεν ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα.

Έκτακτη μεταγραφική
περίοδος λόγω
κορωνοϊού
Μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού εξετάζει η FIFA. H παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία, για να αντιμετωπίσει την επερχόμενη ύφεση, είναι και η θέσπιση μιας έκτακτης μεταγραφικής περιόδου.
Μια από τις σκέψεις των ανθρώπων που παίρνουν τις αποφάσεις είναι η επέκταση της μεταγραφικής περιόδου έως τον Ιανουάριο του 2021.
Ούτως ή άλλως, το προσεχές καλοκαίρι, λόγω
της κρίσης που γέννησε ο ιός COVID-19, υπολογίζεται πως η ποδοσφαιρική αγορά θα υποστεί πολύ
μεγάλη «καθίζηση» ως προς τα ποσά που θα διατεθούν για μεταγραφές, και η FIFA εκτιμά πως ένα
τέτοιο (έκτακτο) μέτρο θα μπορούσε να επαναφέρει μία σχετική «κανονικότητα» σε όλο το ποδοσφαιρικό φάσμα.
Τη στιγμή, μάλιστα, που πάρα πολλές ομάδες
παγκοσμίως έχουν αρχίσει να ανακοινώνουν στους
παίκτες τους σκέψεις για μειώσεις αποδοχών, λόγω του κορωνοϊού. Και ως εκ τούτου, ένα περαιτέρω «άνοιγμα» της μεταγραφικής αγοράς θα μπορούσε να δημιουργήσει περισσότερα έσοδα κατά
τη διάρκεια της σεζόν, σε όλες τις ομάδες.
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Retro
Ο Ελβετός
τερματοφύλακας
Ρενέ Ντεκ υπήρξε ο
πρώτος ξένος
τερματοφύλακας
στην ιστορία του
ΠΑΟΚ. Αποκτήθηκε
στα 29 του χρόνια
από την
Γκρασχόπερς και
έπαιξε για μία μόλις
σεζόν (1974-1975)
σε 31 αγώνες
πρωταθλήματος.
Συνέχισε την
καριέρα του στη
Γερμανία και τη
Στουτγκάρδη.

ΑΝΑΘΕΜΑ

Stories

Αν έχεις διαιτητή την Καρολίν Μπογιάρ από την
Πολωνία, πειθαρχείς σε ό,τι κι αν αποφασίσει.
Μόλις σε κοιτάξει. Αυτό λένε οι Πολωνοί
ποδοσφαιριστές. Πως ξεχνάς ό,τι το
φαλλοκρατικό. Η 20χρονη Πολωνή, που
θεωρείται ό,τι πιο σέξι έχει βγάλει ο χώρος της
διαιτησίας, σπουδάζει στη Νομική.

Εθελοντές οι «Σουπεράδες», σκοπιά
στο Μάτι οι... χούλιγκαν
Αυτοί οι «Σουπεράδες» του Άρη
έβγαλαν μια ανακοίνωση, ότι θα
φτιάξουν μια ομάδα εθελοντών
για να βοηθήσουν στα νοσοκομεία και κάλεσαν όποιον θέλει να
πάει, ανεξαρτήτως ομάδας. Μαγκιά τους. Διότι οι οργανωμένοι
δεν είναι όπως τους έχει ο κόσμος στο μυαλό του, ότι είναι ρεμάλια. Μπορεί να υπάρχουν και
τέτοια μέσα, αλλά είναι η μειοψηφία. Ούτε ήτανε ρεμάλια, βέβαια, οι οργανωμένοι του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού και
της ΑΕΚ που έγιναν εθελοντές
στη μεγάλη καταστροφή στο Μάτι και δεν το πήρε χαμπάρι κανέ-
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νας, γιατί έτσι γούσταραν. Ούτε
έμαθε ποτέ κανένας ότι φτιάχνανε ομάδες μεταξύ τους και πήγαιναν στο Μάτι τα βράδια και πλακώνανε στο ξύλο όλους αυτούς
που έφταναν εκεί για πλιάτσικο.
Βεβαίως. Έτσι έγινε. Τι να πρωτοφυλάξει η Αστυνομία εκείνες
τις μέρες που είχε βάρδια η Ρένα. Κι όταν τους είδανε οι αστυνομικοί να φυλάνε σκοπιές, ανέφεραν το περιστατικό στον στρατηγό Τόσκα. Και τι έγινε; Μην
τους πειράξετε, αλλά να μη μαθευτεί και το γράψουνε οι εφημερίδες, ότι τα «χουλιγκάνια»
φυλάγανε σκοπιά. ΣΥΡΙΖΑ 100%.

Η εθνική στο «Καραϊσκάκης»; Παίζει δυνατά

Η ΕΠΟ να ζητήσει δάνειο από την ισπανική
ομοσπονδία
Ο πρόεδρος της ισπανικής ομοσπονδίας
Λουίς Ρουμπιάλες ανακοίνωσε ότι θα
διαθέσει 500 εκατ. ευρώ ως δάνειο, για τις
ομάδες που αντιμετωπίζουν οικονομικό
πρόβλημα, λόγω του κορωνοϊού. Το διάστημα αποπληρωμής του δανείου θα είναι
έως και 6 χρόνια. Βαγγέλη (και χρόνια
πολλά για τη γιορτή σου), δεν χτυπάς κανένα τηλέφωνο στον συνάδελφο τον Ισπανό, μπας και περισσεύει τίποτα για την
ΕΠΟ; Όχι για τις ομάδες. Για να πληρώσεις
τον Περέιρα και τα άλλα τα παιδιά των
δέκα χιλιάρικων και άνω. Τώρα, να γράψεις ότι οι Ισπανοί έχουν σοβαρή ομοσπονδία και η ΕΠΟ είναι με την τραγιάσκα
ανάποδα, ε, δεν λέει. Το αντίθετο θα εξέπληττε…

Αυτό το μπάχαλο που προκλήθηκε με τον κορωνοϊό, απάλλαξε την ΕΠΟ του Βάγγου από τον πονοκέφαλο του γηπέδου για την εθνική. Οι εργασίες για τοποθέτηση σκέπαστρου στο «Παγκρήτιο» δεν
προχώρησαν, αλλά έτσι κι αλλιώς δεν θα προχωρούσαν.
Και τα θα γίνει όταν ξαναμπούμε σε κανονικότητα; Που
θα παίζει η εθνική ομάδα; Ο
Βαν τ’ Σιπ το ξεκαθάρισε ότι
το ΟΑΚΑ δεν το θέλει. Τι άλλη
λύση υπάρχει; Βέβαια, θα έχουν μεσολαβήσει και οι εκλογές και ο Ευάγγελος πιθανόν
να μην είναι εκεί. Άντε και είναι, υποθετικά μιλάμε. Και του
πει ο Ολλανδός ότι θέλει να
γυρίσει στο «Καραϊσκάκης», τι
θα κάνει ο president; Θα ρωτήσει τον Ιβάν, πάλι; Θα τον
ρωτήσει και θα πάρει θετική απάντηση. Έτσι δεν λέει στο μήνυμά του ο Ιβάν για την 25η
Μαρτίου; Ότι πρέπει να είμαστε ενωμένοι; Τι, όχι;

ΕΠΟ: Δεν
περνάει το
κόλπο με τους
Ολυμπιακούς
για παράταση
θητείας
Η αναβολή των
Ολυμπιακών Αγώνων σε
συνδυασμό με την
αντίστοιχη της γενικής
συνέλευσης άνοιξε την
όρεξη σε ορισμένα…
πονηρά μυαλά στην
ΕΠΟ να παρατείνουν τη
θητεία της σημερινής
διοίκησης για μερικούς
μήνες…
Τι λένε και τι
σκέφτηκαν…
Ο νόμος αναφέρει πως
το ΔΣ της κάθε
αθλητικής Ομοσπονδίας
εκλέγεται για τετραετή
θητεία το τελευταίο
τετράμηνο του έτους
διεξαγωγής των
Ολυμπιακών Αγώνων.
Με δεδομένο ότι οι
Ολυμπιακοί Αγώνες
αναβλήθηκαν για το
2021 (χωρίς να έχουν
προσδιοριστεί ακόμη)
στην ΕΠΟ σκέφτονται
ότι μπορούν να
παρατείνουν τη θητεία
τους (για έναν χρόνο)
και να μην κάνουν το
καλοκαίρι εκλογές…
Το κακό γι’ αυτούς είναι
ότι ο υφυπουργός
Αθλητισμού Λ.
Αυγενάκης έχει μυριστεί
τις προθέσεις τους και
θα λύσει το θέμα (αν
χρειαστεί) με
νομοθετική διάταξη…
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ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

top
secret
Δούκας: Τέτοιο μυαλό
δεν μπαίνει στο… ψυγείο

Ο Περέιρα
δικαιούται
το επίδομα
του
Σταϊκούρα
Ειπώθηκε, μάλλον υπό
τύπον αστείου, ότι από
τη στιγμή που η ΕΠΟ
έκλεισε το μαγαζί,
λόγω κορωνοϊού, τι θα
γίνει με τους
υπαλλήλους της. Θα τα
πληρωθούν αυτά τα
χρήματα; Θα
απευθυνθούν στον
Σταϊκούρα να πάρουνε
τα 800 ευρώ; Η λογική
αυτό λέει, και δεν είναι
καθόλου αστείο.
Υπάλληλοι είναι, που
υποχρεώθηκαν σε
αργία. Κρίμα είναι να
χάσουν το μεροκάματο
ο Μέλο Περέιρα των
22.500 ευρώ τον μήνα,
και κάποιοι άλλοι με
μισθό εκεί γύρω στο
δεκάρικο. Στόματα
έχουν να θρέψουν. Να
στείλει αμέσως ο
Γραμμένος τις λίστες
στον Σταϊκούρα. Για να
γελάσει και το
παρδαλό κατσίκι.

Βρήκε δουλειά και πεδίο δράσης ο Λευτεράκης ο Δούκας. Όχι που νόμιζαν μερικοί ότι με την επιστροφή του Κυριάκου Κυριάκου στον ΠΑΟΚ θα καθόταν.
Ένα τέτοιο μυαλό… δεν μπαίνει στο ψυγείο.
Κάθισε λοιπόν κι έγραψε ένα πόνημα για τον… κορωνοϊό, που θα ζήλευαν ακόμη
και επιφανείς αναλυτές της νόσου παγκοσμίως!
«Ο κοροναϊός έβγαλε στην επιφάνεια τα αρχέγονα ένστικτα του διχασμού, ο εμφύλιος
ανάμεσα στους αραζοσπιτάκηδες και τους βγαινοβολτάκηδες ήταν θέμα χρόνου», μας είπε ο Δουξ.
Κι επειδή του άρεσε, έβαλε κι άλλες τέτοιες σκέψεις στο χαρτί: «Με την υποσυνείδητη –ή μη– πεποίθηση εννοείται, πως “εμείς που στιγματίζουμε
τις συμπεριφορές των «αντιφρονούντων” και τους
κουνάμε το δάχτυλο, ανήκουμε στην Α κατηγορία
του ανθρώπινου είδους».
Η χαριστική βολή ήρθε στο τέλος του πονήματος: «Ίσως το πιο βασικό δίδαγμα της κατάστασης
που βιώνουμε, είναι η αξία του υγιεινού τρόπου ζωής, κάτι που δεν επιτυγχάνεται, υπό το αγχωτικό
καθεστώς καταδίωξης κάποιου αόρατου εχθρού.
Τίποτα δεν είναι απορριπτέο, όσο πιο “ασυνείδητες”, ταχύρυθμες και καταπιεστικές είναι οι συνθήκες όμως, τόσο λιγότερο αποτελεσματικές καθιστούν τις εφήμερες συνήθειες».
Α, ρε Κυργιάκο Κυργιάκο… Τι σου φταίμε, ρε αγόρι μου!

Τον «έλεγχο»
των διαιτητών
από Περέιρα ζήτησε
ο Γραμμένος!
Αυτό είναι ανέκδοτο. Η ΕΠΟ, ο Γραμμένος δηλαδή, ο Βάγγος ο λεβέντης και ο καραμπουζουκλής, ζήτησε από τον Περέιρα να κάνει
μία… αξιολόγηση των διαιτητών, των βοηθών,
VARistes, παρατηρητές. Τι νόημα έχει τώρα αυτό, ο Θεός κι η ψυχή του Βάγγου. Λένε στην ΕΠΟ ότι θέλει την έκθεση για να την παραδώσει
στον επόμενο. Που πάει να πει ότι δεν θα είναι
ούτε ο Μαρίν, ούτε ο Λίντμπεργκ, αφού αυτοί
ξέρουν πολύ καλά τι «παίζουν» τα φυντάνια της διαιτησίας. Άρα, ποιος θα είναι ο επόμενος; Ο Γραμμένος, πριν μας αφήσει χρόνους, θέλει να «ενημερώσει» τον καινούργιο
για την πρόοδο της ελληνικής διαιτησίας; Θέλει να δείξει ότι θα είναι υποψήφιος και
στις επόμενες εκλογές; Θέλει να τον γράψει η ιστορία; Κάθε απάντηση, δεκτή.

Βάγγο Γραμμένε, σήκωσέ το,
ο κορωνοϊός δεν «κολλάει» από το κινητό
Πρόεδρος ΕΠΣ, που δεν ανήκει στους «δικούς μας» του Βάγγου του Γραμμένου, προσπάθησε να τον βρει στο τηλέφωνο, αλλά του κάκου. Ατύχησε. Κάποιος θα πληροφόρησε τον Βάγγο ότι ο κορωνοϊός «κολλάει» και από το κινητό. Αφού δεν δήλωσε το κινητό, ο πρόεδρος της ΕΠΣ πήρε τηλέφωνο στα κεντρικά. Δεν το σήκωσε κανένας. Τι ήθελε; Λεφτά. Έχει στεγνώσει η ΕΠΣ. Στο μεταξύ, μήπως μπορεί να μας πληροφορήσει υπεύθυνα ο Βάγγος ο Γραμμένος, από πότε έχουν να πληρωθούν οι ΕΠΣ, «το κύτταρο
του ποδοσφαίρου», όπως λέει και ξαναλέει; Ή μήπως θα τα δώσει μια και καλή προεκλογικά; Με την ελπίδα, βέβαια, να μην… πεθάνει ο γάιδαρος του Χότζα, όταν συνήθισε
στην ασιτία.

Παγκόσμιος διασυρμός
με τη Φλόγα
Το αν ήταν ορθή ή λανθασμένη απόφαση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής να προχωρήσει στην Αφή της Ολυμπιακής Φλόγας, αλλά και να κάνει… λαμπαδηδρομία (η οποία διακόπηκε κακήν-κακώς στη Σπάρτη), φαίνεται από τις
αντιδράσεις των Ολυμπιακών Επιτροπών ανά τον κόσμο.
Δεν υπάρχει ούτε μία (εκτός της Ιαπωνίας, άντε και της Κίνας) που να μη ζήτησε την αναβολή της διοργάνωσης που είναι προγραμματισμένη να γίνει τον Ιούλιο στον Τόκιο. Όλες
εκτός της… ελληνικής, επειδή η ΔΟΕ έκανε προσφάτως… «αθάνατο» τον πρόεδρό της Σπύρο Καπράλο. Εντάξει, Αθάνατος ο Σπυράκος, αλλά πρέπει να πεθάνουμε εμείς;

ΠΑΟΚ: Αφαίρεση βαθμών
από το επόμενο πρωτάθλημα
Στην τηλεδιάσκεψη που έκανε ο Ιβάν με συμβούλους και
δικηγόρους στον ΠΑΟΚ, κάποιος πήγε να του το πει, αλλά
το… μετάνιωσε. Βλέπεις, δεν είναι εύκολο να βάζεις σε προβληματισμούς το αφεντικό. Λες συνέχεια «έγινε, κύριε πρόεδρε, έχετε δίκαιο κύριε πρόεδρε», και καθάρισες με το μισθουλάκι σου. Που είναι και «χοντρό».
Λοιπόν, τι ήθελαν να του πουν και δεν του το είπαν; Ότι έτσι κι εφέτος δεν τελειώσει το πρωτάθλημα, αν θεωρηθεί
ως μη γενόμενο, η τιμωρία των επτά βαθμών πάει για το επόμενο! Χάνει, δηλαδή, το φετινό, χάνει και το επόμενο. Και
να σταματήσει το Σαββιδοτεχνείο να γράφει παπαριές, που
δεν συμφέρουν στον ΠΑΟΚ. Ε, αφού κανένας δεν του το είπε
του Ιβάν, του το λέει η «Α».
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top
secret
Ο Λυσάνδρου για τη Super League,
και ο Κυριάκος στο περίμενε…
Το βλέμμα στην ΕΠΟ έχουν στρέψει όλοι και παρακολουθούν τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν τις ισορροπίες
στις επικείμενες εκλογές. Όταν, βέβαια, γίνουν αυτές, διότι με την εκκρεμότητα των Ολυμπιακών Αγώνων και με
βάση τον νόμο 2725, η μετάθεση των αρχαιρεσιών ακόμα
και το 2021 είναι κάτι που φαντάζει πολύ πιθανό στο μυαλό των εμπλεκομένων. Εκκρεμότητα, ωστόσο, δεν υπάρχει
μόνο στην ομοσπονδία. Σε προεκλογική περίοδο έχει εισέλθει και η Super League. Διότι μπορεί να το ξεχνούν
πολλοί, όμως η θητεία του Μηνά Λυσάνδρου ολοκληρώνεται το καλοκαίρι και αν δεν παραμείνει στην προεδρία του συνεταιρισμού ο εκλεκτός της ΑΕΚ, τότε η αλλαγή μπορεί να καθορίσει και τις συμμαχίες στην ΕΠΟ. Κάποια πράγματα πάνε πακέτο, και στην περίπτωση του Λυσάνδρου αυτό ισχύει το δίχως
άλλο. Με τα σημερινά δεδομένα, ο πρόεδρος της Super League θα παραμείνει ο ίδιος.
Φιλοδοξίες για διεκδίκηση της θέσης δεν έχουν εκφραστεί από κάποιον άλλον. Επειδή,
όμως, στο ποδόσφαιρο η ρευστότητα είναι μεγαλύτερη από αυτή των πολιτών, μέχρι την
ημέρα των εκλογών ας αφήσουμε ανοικτό ένα ενδεχόμενο. Υπάρχει, άλλωστε, και ο Κυριάκος Κυριάκος που παίζει μπάλα παντού σαν 10άρι παλαιάς κοπής στα συστήματα
του Ιβάν.

Εκβίαζαν τον Βαλμπουενά για sex
tape, Μπενζεμά κι άλλοι δύο
«Δεν ξέρω πού είναι ο Βαλμπουενά. Πιθανώς
κάπου στο βάθος της θάλασσας. Δεν ξέρω πού
είναι». Αυτό είπε στους περίπου 70.000 ανθρώπους, οι οποίοι τον παρακολουθούσαν απευθείας στο instagram, ο διεθνής Γάλλος επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης, Καρίμ Μπενζεμά. Γιατί μίλησε υποτιμητικά για τον άσο
του Ολυμπιακού; Διότι δεν «καθάρισε» ακόμα, ούτε είναι βέβαιο ότι θα «καθαρίσει» με
την υπόθεση εκβιασμού εις βάρος του Βαλμπουενά. Ο Μπενζεμά, μαζί με δύο άλλους,
που επίσης κατηγορούνται, φέρονται να έκαναν sex tape στον Βαλμπουενά και μετά τον
εξεβίαζαν για χρήματα, προκειμένου να μην
παραδώσουν τις κασέτες στη γυναίκα του.

Λαμπαδηδρομία:
Στην Ελλάδα με δρομείς,
στο Τόκιο σε φαναράκι…
Δεν θα γίνουνε τελικά φέτος οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Τόκιο. Τσάμπα οι υποκλίσεις της ΕΟΕ και τα χατίρια για τη Φλόγα των Ολυμπιακών Αγώνων που άναψε στην Αρχαία Ολυμπία. Η πλάκα είναι ότι όλοι αυτοί στην ΕΟΕ (με πρώτο τον
Καπράλο) εκτεθήκανε διπλά.
Όχι μόνο γιατί ανάψανε και δώσανε τη Φλόγα, και λίγες
ημέρες μετά η διοργάνωση αναβλήθηκε για του χρόνου.
Αλλά γιατί κάνανε και λαμπαδηδρομία με δρομείς… ενώ
όταν έφτασε η Φλόγα στο Τόκιο οι Ιάπωνες την είχανε σε ένα… φανάρι και θα τη μετέφεραν με αυτοκίνητο από πόλη
σε πόλη λόγω κορωνοϊού…
Στην Ελλάδα δηλαδή είχαμε την Κορακάκη, τον Πετρούνια, τη Στεφανίδη και τον «Λεωνίδα» από τους
«300» να τρέχουν και λέγαμε ότι… προστατεύουμε τη δημόσια υγεία, και στην Ιαπωνία τη βάλανε σε… φαναράκι, γιατί
αλλιώς υπήρχε πρόβλημα διασποράς του κορωνοϊού…

Και ο Πιτίνο Μητσοτακικός!

Ο Σλούκας
την κοπάνησε,
αλλά τι
γίνεται με
Μπακασέτα,
Τζαβέλλα,
Σιώπη;

Η υποδειγματική αντιμετώπιση της πανδημίας του
κορωνοϊού από τον Κυριάκο Μητσοτάκη έφτασε
μέχρι την… Αμερική. Την ώρα που άλλα κράτη, με ισχυρότερο σύστημα Υγείας, αδυνατούν να αντιμετωπίσουν την εξάπλωση της νόσου, στην Ελλάδα η
κατάσταση είναι διαχειρίσιμη.
Μέχρι και ο Πιτίνο, που έζησε στη χώρα μας και
ξέρει ότι τέτοια ζητήματα δεν έχουν εύκολες λύσεις,
έβγαλε το καπέλο του στον Έλληνα πρωθυπουργό:
«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Ελλάδα έχει κάνει εξαιρετική δουλειά ως πρωθυπουργός. Έκλεισε τα πάντα και κράτησε τον αριθμό των νεκρών κάτω από
τους 20. Είμαι πολύ χαρούμενος που το άκουσα αυτό,
αναφορικά με τον θανατηφόρο ιό», έγραψε ο Πιτίνο
στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Ο Κώστας Σλούκας κατάφερε να φτάσει στη Θεσσαλονίκη
με το αυτοκίνητό του από την
Κωνσταντινούπολη. Υποβλήθηκε σε εξετάσεις και ήταν θετικές στον κορωνοϊό. Ο Σλούκας «μυρίστηκε» τη δουλειά ότι
στην Τουρκία δεν λένε τίποτα τα ΜΜΕ και, όταν άλλοι επτά
στη Φενέρμπαχτσε προσβλήθηκαν από τον κορωνοϊό, πήρε
των οματιών του. Τι, ωστόσο, γίνεται με τους άλλους τρεις
Έλληνες ποδοσφαιριστές που παίζουν στην Αλάνιασπορ,
τους Τζαβέλλα, Σιώπη και Μπακασέτα; Όπως είναι γνωστό, η ελληνική κυβέρνηση σταμάτησε τις πτήσεις από και
προς την Τουρκία. Άρα, δεν μπορούν να φύγουν. Αλλά και
πώς να φύγουν όταν οι Τούρκοι σκοπεύουν να ξαναρχίσουν
τα πρωταθλήματα σε δυο εβδομάδες, «επειδή ο λαός μας είναι πιο ισχυρός από τον ιό», όπως είπε ο Ερντογάν;

Δεν θέλει
να παίξει
ξανά με
Ολυμπιακό
ο Φερέιρα…
Μια συνέντευξη του Άμπελ Φερέιρα στην πορτογαλική A Bola επιβεβαίωσε τους λόγους για
τους οποίους το Σαββιδοτεχνείο δεν θέλει να
συνεχιστεί το πρωτάθλημα, και η διακοπή για
τον κορωνοϊό βόλεψε
τον ΠΑΟΚ.
Ο Φερέιρα κάλεσε (ούτε
λίγο, ούτε πολύ) την
UEFA να αναβάλει όχι
μόνο το Champions
League και το Europa
League, αλλά όλες τις
διοργανώσεις και φυσικά τη… Super League για
να μη συνεχιστεί το πρωτάθλημα…
Με αυτόν τον τρόπο ο
Φερέιρα μπορεί να πιστεύει ότι δεν θα πάρει ο
Ολυμπιακός το πρωτάθλημα. Ή θα το πάρει
με… διακοπή, όπως λένε
στο Σαββιδοτεχνείο που
θέλουνε να μπει… παύλα
δίπλα στο όνομα του
πρωταθλητή την περίοδο 2019-20.
Με αυτά που λέει ο Πορτογάλος, πάντως, δείχνει να αντιμετωπίζει με
φόβο τα ντέρμπι με τον
Θρύλο στο Κύπελλο και
στα play off, αφού αν
χάσει, χάνεται…
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Του Χαρίλαου
Τουμπιώτη
νώ απειλούσε
ότι θα χωρίσει
στα δύο τη χώρα, παρουσιάστηκε ενωτικός στο μήνυμά
του για την 25η Μαρτίου και
μακάρι να μην αφήσει τον
Μάκη να λέει τρέλες αν μείνει
η τιμωρία του ΠΑΟΚ.

Ε

Ο Ιβάν ξαναενώνει την…
Ελλάδα, αλλά διαλύει
τον ΠΑΟΚ
Ο Ιβάν Σαββίδης, όπως κάθε χρόνο έτσι κι εφέτος απηύθυνε μήνυμα
στον Ελληνισμό, για την 25η Μαρτίου. Να πούμε δυο κουβέντες, κατ’
αρχάς, για το διάγγελμα που γράφουνε οι αστοιχείωτοι. Διάγγελμα,
μάστορα, απευθύνει μόνο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Όλοι οι άλλοι, πρωθυπουργοί, πρόεδροι κ.λπ.
απευθύνουν μήνυμα. Πάμε παρακάτω.
Ωραία πράγματα γράφει ο Ιβάν
στο μήνυμά του για τον απανταχού
Ελληνισμό. Ως πρόεδρος των ελληνικών κοινοτήτων της ομοσπονδίας
των ελληνικών κοινοτήτων της Ρωσίας μίλησε ο Ιβάν. Ενωτικό είναι το
μήνυμα. Λέει κάπου σ’ ένα σημείο:
«…Και σήμερα, όταν η Ελλάδα, ευρισκόμενη στο επίκεντρο των παγκόσμιων εξελίξεων, αντιμετωπίζει νέες
προκλήσεις, το εθνικό ζήτημα γίνεται
πιο σημαντικό από ποτέ. Κοινό μας
καθήκον είναι να διατηρήσουμε τη
λογική και την ψυχραιμία, να είμαστε
ενωμένοι στην επιδίωξή μας να ξεπεράσουμε οποιεσδήποτε αντιξοότητες και δυσκολίες στο όνομα της

ΙΒΑΝ ΣΑΒΒΙΔΗΣ

Ενώνει την Ελλάδα
(πουθαχώριζεσταδύο)
• Στις26/1,λόγωΕΕΑ,θαχώριζετηνΕλλάδα
σταδύο–Τότε«τσίμπησε»οΓεραπετρίτης
• Στις25/3,στο«διάγγελμά»τουγράφει:
«ΜαςενώνειηΕλλάδα…»–Γιανα«τσιμπήσουν»
οιπολιτικοίστηΘεσσαλονίκη…
προόδου και της ευημερίας του λαού μας».
Το εθνικό ζήτημα, σου λέει ο Ιβάν. Μάλιστα. Σωστός. Και να είμαστε ενωμένοι. Κι αυτό σωστό. Μια
χούφτα είναι η Ελλάδα, πρέπει να
είμαστε ενωμένοι. Μάλιστα. Και ρωτάω τώρα εγώ. Όταν έβγαινε ο Μάκης Χρυσοστομάκης Γκαγκάτσης στου Θωμαΐδη κι έλεγε ότι θα
χωριστεί η Ελλάδα στα δύο, άλλος
Σαββίδης ήταν το αφεντικό του;
Έτσι είναι. Θα χωρίσουμε την Ελλάδα στα δύο, μας απειλούσε ο
Μάκης. Μονάχος του τα έλεγε αυτά τα πράγματα; Όχι βέβαια. Δεν
μπορεί το παιδαρέλι ο Χρυστοστο-

μάκης να λέει τέτοια χοντρά πράγματα, άπαξ και δεν είχε το ΟΚ από
τον Ιβάν. Έχω λάθος; Ο Ιβάν Σαββίδης ήτανε υποβολέας κάτω από
την καρέκλα του Μάκη και απειλούσε ότι θα φτάνει η Ελλάδα μέχρι τα Τέμπη.
Και ποιος είναι, δηλαδή, ο κανονικός Σαββίδης; Αυτός με τις απειλές για κόψιμο της Ελλάδας στα
δύο, ή ο ενωτικός ότι είμαστε ένα έθνος και τα ρέστα; Πλάκα κάνουμε
τώρα; Και κάπου αλλού, τελειώνει
το μήνυμά του: «Σας συγχαίρω για
την εορτή και εύχομαι ολόψυχα υγεία, σταθερότητα και ευημερία. Σε
όποια ήπειρο και να ζείτε, μας ενώνει
η Ελλάδα και το κοινό εθνικό συμφέρον. Φροντίστε την πατρίδα σας,
φροντίστε την Ελλάδα, φροντίστε
τον εαυτό σας και τους κοντινούς
σας».
Ξαναρωτάω τώρα εγώ. Το μήνυμα αυτό απευθύνεται και στους ΠΑΟΚτσήδες που κρεμάγανε τα πανό
κατά του Μητσοτάκη στην Τούμπα;
Μόλις ένας μήνας πέρασε από το
ματς με τον Ολυμπιακό που μιλάγανε για Εσκομπάρ και τα ρέστα. Κι
αφού είχανε πέσει κάτι τηλέφωνα,
απαλείψανε κάτι γράμματα για να
μη φαίνεται το «πρωθυπουργέ». Ο
Μητσοτάκης, ο Μαρινάκης, η
Ντόρα, ο Αυγενάκης είναι μέσα
στην Ελλάδα για την οποία μιλάει ο
Ιβάν; Βεβαίως και είναι. Το πανό, όμως, δεν τόλμησε ο Ιβάν να πάει να
το βγάλει από την Τούμπα.
Ούτε έκανε τίποτα όταν κάτι μαλάκες κρατούσανε πανό που μιλούσανε γι’ απόσχιση από το κράτος της
Αθήνας κι άλλες τέτοιες παπαριές.
Έτσι είναι, ταβάριτς Ιβάν. Το να
γράφεις ωραίους λόγους για τις ε-

θνικές επετείους, μια χαρά δουλειά
είναι. Κι εύκολη. Το δύσκολο είναι
να τους εφαρμόζεις. Και τώρα που
το θυμήθηκα, γιατί το μήνυμα του Ιβάν δεν το γράψανε στο sdna, ούτε
στο paok.gr;
Και μην πει κανένας ότι άπαξ και
το βάζανε οι Σαββιδοτέχνες, έπρεπε να δούνε και τα σχόλια από κάτω. Έτσι είναι. Δεν το διακινδύνευσε
ο Ιβάν, μήπως και πέφτανε τίποτα
μπινελίκια. Γι’ αυτό, μόνο στο «Έθνος» μπήκε το μήνυμά του. Πουθενά αλλού. Δεν ήταν είδηση, που λένε κι οι δημοσιογράφοι, ότι ο μέγας
στρατηλάτης απευθύνεται σε όλους
τους Έλληνες; Ήτανε. Όμως, τα αθλητικά δεν το βάλανε. Και σωστά
δεν το βάλανε. Με απόφαση του Ιβάν δεν το βάλανε.
Έτσι είναι. Κι εγώ δεν σου λέω ότι ο Σαββίδης είναι έτσι και γιουβέτσι. Βγάζεις μια ανακοίνωση ότι κάναμε λάθος που τα έλεγε αυτά ο
Μάκης ότι θα χωρίσουμε την Ελλάδα στα δύο, και καθάρισες. Σάμπως
είναι κανένας αλάνθαστος; Όχι βέβαια. Κάν’ το, όμως, ταβάριτς, να
σου πούνε και χίλια μπράβο. Γιατί
δείχνεις ότι λες αέρα κοπανιστό, ενώ δεν είναι έτσι;
Αύριο-μεθαύριο, βγαίνει η απόφαση της Εφέσεων για τον ΠΑΟΚ
και την Ξάνθη. Τι χαμπάρια, μάστορα, έτσι και παραμείνει η τιμωρία; Άπαξ και αρχίσει το Σαββιδοτεχνείο
και πάλι τις παπαριές κι ο Χρυσοστομάκης πει τίποτα περίεργα για
χωρισμούς της Ελλάδα κι άλλα τέτοια, πάει να πει ότι αυτή η ανακοίνωση του Ιβάν για την 25η Μαρτίου ήταν μούφα. Αυτό έχω να πω εγώ. Ποτέ δεν είπε κάτι για τις παπαριές του Μάκη ο Ιβάν.
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Βαγ. Γραμμένος

«Ιφιγένειες»
οι Λασκαράκης,
Διακοφώτης
(για να μείνει πρόεδρος...)
Όλα για την καρέκλα του προέδρου τα δίνει ο… «δικός μας»
Βάγγος που έχει καταλάβει ότι για να επανεκλεγεί θα πρέπει
να κάνει συμμαχία με την ΑΕΚ, αφού τα… κουκιά των Ενώσεων
δεν θα τον οδηγήσουν στην ίδια θέση…

Του Γιώργου Σταυροκοπίδη
ρωτοβουλίες για να
παραμείνει στη διοίκηση της ΕΠΟ αναλαμβάνει το τελευταίο διάστημα ο Ευάγγελος Γραμμένος!
Αν και στην πιάτσα συζητούν όλοι για το κατόρθωμά του να
τον κατηγορούν και από τους
τρεις πόλους εξουσίας, δηλαδή,
τον ΠΑΟΚ, τον Ολυμπιακό και
την ΑΕΚ, ο Βάγγος δείχνει ότι
δεν καταλαβαίνει τι ακριβώς
συμβαίνει και για να σωθεί είναι
έτοιμος να θυσιάσει ακόμα και
στενούς συνεργάτες του.
Οι επιθυμίες του Γραμμένου, όμως, έχουν γίνει γνωστές και δοκιμάζουν τη συνοχή της σημερινής διοίκησης. Τις προάλλες, ο πρόεδρος
της ΕΠΟ βρέθηκε στο στόχαστρο
κάποιων συνοδοιπόρων του επειδή
αδιαφόρησε για τις υποθέσεις του
Βασίλη Γκαγκάτση που εκκρεμούν στη Δικαιοσύνη.
Εδώ και αρκετό καιρό, εκφράζονται πολλά παράπονα για τον Γραμμένο. Του αποδίδουν την αδράνεια
στην περίπτωση του Γκαγκάτση.
«Έδωσε δικαιώματα στον Ολυμπιακό
να στηρίξει τα επιχειρήματά του ότι
δεν μας νοιάζουν τα συμφέροντα του
ποδοσφαίρου και της ΕΠΟ», έλεγαν
ακόμα και συνεργάτες του Βαγγέλλη. Και από τα δύο μπλοκ. Και από
εκείνο του Βορρά, αλλά και από του
Νότου. Κυρίως απ’ όσους αισθάνονται ανασφάλεια για τις εξελίξεις και

Π

ανησυχούν μήπως προκύψει κάποιο
πρόβλημα με τις εκλογές και την επόμενη μέρα στην ομοσπονδία.
Ο Γραμμένος, βέβαια, αντιλήφθηκε όσα ακούγονται πίσω από την
πλάτη του. Και άρχισε να παίρνει τα
μέτρα του για να διασφαλίσει τον εαυτό του. Όπως ανέλυσε στους δύοτρεις έμπιστους που του απέμειναν,
αλλά ακόμα και σε ανθρώπους του
ΠΑΟΚ, τα πράγματα δεν θα ’ναι τόσο
απλά εάν προκύψει κάποια συμμαχία μεταξύ ΑΕΚ και Ολυμπιακού. «Έτσι, όπως έχουν μοιραστεί οι Ενώσεις,
μόνο από συνεργασία μπορεί να υπάρξει κάποια διοίκηση. Και το ζητούμενο πρέπει να ’ναι για μας η επίτευξη
συμφωνίας με την ΑΕΚ», έχει πει μεταξύ άλλων ο Βάγγος.
Μέχρι εδώ έχει δίκιο ο άνθρωπος. Του το αναγνωρίζουμε. Αλλά
το θέμα είναι ότι στο Μαρούσι δεν
εμπιστεύονται τους Θεσσαλονικείς.
Λένε ότι όσες φορές τους έδωσαν
το χέρι, έπειτα μετρούσαν τα δάχτυλά τους. Οπότε η προοπτική της συνεργασίας μοιάζει ασύμφορη για
τον Δημήτρη Μελισσανίδη και
τους συνεργάτες του. Αλλά ο Γραμμένος έχει σχέδιο. Όπως έχει πει
στους ανθρώπους του Ιβάν, με
τους κατάλληλους χειρισμούς μπορεί να βρει πεδίο για σύμπραξη των
δύο Ποντίων.
Ο πρόεδρος της ΕΠΟ ποντάρει
στην καλή γνώμη που έχει ο «Τίγρης» για την τιμιότητά του. Θεώρησε παράσημο την τοποθέτηση
που έκανε ο Νικαιώτης προ μηνός

και πιστεύει ότι μπορεί να τον πείσει
πως αξίζει να τα βρουν. Ετοιμάζεται,
μάλιστα, ως ποδοσφαιρικός Αγαμέμνων να θυσιάσει ακόμα και τα
δυο... χέρια του για να δείξει ότι βάζει τη συνεργασία σε άλλο επίπεδο.
Ισότιμο. Φυσικά, όταν λέμε «χέρια»,
εννοούμε παραγοντικά. Το μήνυμα
που στέλνει προς το Μαρούσι ο
Γραμμένος δίνει τη μορφή της σύγχρονης Ιφιγένειας στον Περικλή
Λασκαράκη και τον Παναγιώτη
Διακοφώτη. Πρόκειται για τους
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δύο ανεπιθύμητους, τους πιο αντιπαθείς παράγοντες της
ΕΠΟ στο μπλοκ του Νότου. Ούτε ένας δεν θα βρεθεί να πει καλή κουβέντα για
τον Βολιώτη και τον Ροδίτη. Κι
εκεί ποντάρει ο Γραμμένος.
Διαμηνύει, εμμέσως πλην σαφώς, ότι δεν έχει πρόβλημα να
τους θυσιάσει, προκειμένου να εξασφαλίσει τη στήριξη της ΑΕΚ.
Φυσικά, ο Λασκαράκης και ο
Διακοφώτης θα αντιδράσουν. Διαθέτουν, άλλωστε, ισχυρά στηρίγματα. Ο πρώτος μέσα από τη δράση του
στις υποθέσεις με τις αλλαγές των
κανονισμών και ο δεύτερος χάρη στις
γνωριμίες του που έχτισε στον ευαίσθητο χώρο της Γ΄ Εθνικής και τις αξιοποίησε μέχρι τη Σούπερ Λίγκα. Υπάρχουν πολλά φυντάνια στον χώρο
που πίνουν νερό στο όνομα του
«Παππού» και στη Θεσσαλονίκη εκτιμούν πολύ τη δουλειά του. Αλλά ο
Γραμμένος υποστηρίζει ότι σημασία
δεν έχουν τα πρόσωπα, αλλά η διατήρηση της παράταξης στη διοίκηση.
Από την ΑΕΚ δεν έχουν απαντήσει.
Περιμένουν πρώτα κάποια δείγματα
γραφής από τον πρόεδρο της ΕΠΟ,
αλλά και από τα υπόλοιπα μέλη του
μπλοκ του Βορρά. Με την άνεση που
τους δίνει η δυναμική στις ΕΠΣ, ο Μελισσανίδης και οι γύρω του σταθμίζουν τα γεγονότα και περιμένουν.
Αλλά, όπως λένε στο Μαρούσι, η
διαρροή της έκθεσης που έστειλε ο
παρατηρητής της ΕΠΟ για τον ημιτελικό με τον Άρη προφανώς ενόχλησε
ιδιαίτερα τον «Τίγρη» και, βέβαια,
χρεώθηκε στον Γραμμένο, μέσω
Μάκη Γκαγκάτση. Κι εκεί τα πράγματα μπερδεύονται για τον Βάγγο.

Πάει για
11άδα
Αν, πάντως, πάρει ο νυν
πρόεδρος το χρίσμα και
για νέα θητεία, τότε σίγουρα θα επιδιώξει να
βάλει στη νομική υπηρεσία κάποιον της απολύτου εμπιστοσύνης του.
Σε αυτή την περίπτωση,
βέβαια, η ΕΠΟ θα συμπληρώσει 11άδα δικηγόρων και, μάλιστα, χωρίς να μετράμε τα μέλη
της Εκτελεστικής Επιτροπής που έχουν πτυχία
Νομικής. Μέχρι και ομάδα για το πρωτάθλημα
των δικηγορικών συλλόγων θα μπορέσουν να
φτιάξουν.
Όλα αυτά, βέβαια, στην
περίπτωση που παραμείνει ο Γραμμένος πρόεδρος της ΕΠΟ. Προοπτική που ο ίδιος έφερε στο
προσκήνιο με την εμφάνισή του στη «Δίκη». Η ιδέα της συμμαχίας ΑΕΚ
και Ολυμπιακού, που όπου βρεθούν και όπου
σταθούν «στηρίζουν» με
διάφορα… γαλλικά τον
Γραμμένο, θα πρέπει
μάλλον να θεωρείται πιο
πιθανή.

Μπελάδες και με τη Νομική Υπηρεσία
Καλώς τον και ας άργησε! Έπειτα από τρία χρόνια στην προεδρία της ΕΠΟ ο Βάγγος Γραμμένος απεφάνθη ότι δεν μπορεί να συνεννοηθεί με την πολυπληθή ομάδα δικηγόρων που πληρώνει για παροχή νομικών υπηρεσιών. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας εκφράζει δεξιά και αριστερά το παράπονό του πως δεν έχει έναν δικό του άνθρωπο
για να μπορέσει να βγάλει άκρη σε κάποια υπόθεση. Το πρόβλημα με τις διαφορετικές γραμμές, βέβαια, είχε γίνει αντιληπτό απ’ όλους στο πάρκο Γουδή. Ακόμα και από τον ίδιο τον Γραμμένο. Γι’ αυτό και όταν προέκυπτε μία σοβαρή υπόθεση
καλούσε στο γραφείο του τον Λασκαράκη και ανέθετε τη δουλειά στον Περικλή. Ο ταμίας έπαιζε μπάλα και εμφανιζόταν
ως παντογνώστης. Επί της ουσίας, είχε βρει τον τρόπο και κινούσε τα νήματα στη Νομική Υπηρεσία. Έτσι, έκανε και ο Βάγγος τη δουλειά του. Έστω και με μπαλώματα, διότι σε αρκετές περιπτώσεις η εμπλοκή του Λασκαράκη αποδείχθηκε ζημιογόνος για την ΕΠΟ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η υπόθεση του Παγκρήτιου. Όλοι όσοι ασχολήθηκαν με το
θέμα, κάποια στιγμή έστρεψαν τα βέλη τους προς τον Περικλή. Εκείνον θεώρησαν υπεύθυνο για την καθυστέρηση στην
έναρξη και την ολοκλήρωση των έργων, με συνέπεια να ξεμείνει η Εθνική ομάδα στο άδειο και ψυχρό ΟΑΚΑ.
Χάρη στον πληθωρικό δικηγόρο από τον Βόλο, ωστόσο, ο Γραμμένος έβρισκε χρόνο να χαλαρώσει. Και προσπερνούσε
την αδυναμία του να συνεννοηθεί με τα μέλη της Νομικής Υπηρεσίας, στην οποία δεν εργάζονται –όπως λέει ο ίδιος– άτομα δικής του επιλογής. Κάποιοι δικηγόροι προϋπήρχαν της σημερινής διοίκησης, άλλοι φορέθηκαν καπέλο επί Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής από τον Σταύρο Κοντονή ή και αργότερα από τον Γιώργο Βασιλειάδη. Βέβαια, για
τη δική του επιλογή, τη δικηγόρο από τη Θεσσαλονίκη, δεν έβγαλε άχνα.
Το πρόβλημα με την έλλειψη συνεννόησης και επικοινωνίας διογκώθηκε για τον Γραμμένο από τη στιγμή που αποφάσισε
να παγώσει τον Λασκαράκη για τους λόγους που αναφέρονται. Κάτι που αντιλήφθηκε και ο Περικλής, ο οποίος έλαμψε διά
της απουσίας του από την πρόσφατη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής. Ανεξάρτητα, όμως, από την ψυχρή σχέση ανάμεσα στον πρόεδρο και τον ταμία της ομοσπονδίας, τον πρώτο πονοκεφαλιάζει η συνεργασία του με τη Νομική Υπηρεσία.
Όπως, μάλιστα, σχολίαζε υπάλληλος της Ομοσπονδίας που γνωρίζει τη μουρμούρα του Γραμμένου, ακόμα και μετά την
επιστροφή του στη Θεσσαλονίκη ο Βάγγος θα λέει τα ίδια. «Αν και έφερε μαζί του μία συνεργάτιδά του από τη Θεσσαλονίκη και, μάλιστα, δικηγόρο, το έκανε προφανώς για δικούς του λόγους αφού αποδεικνύεται πως δεν μπορεί να τον βοηθήσει στην επίλυση του προβλήματος», λένε οι επικριτές του Βαγγέλη.
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Να κάνει ό,τι
και με τον
Δώνη
Υπάρχει πρόβλημα,
μάστορα. Εντάξει, όσων
τελειώνουν τα
συμβόλαια στον ΠΑΟΚ,
κανένα πρόβλημα.
Χαρήκαμε για τη
γνωριμία. Τι θα γίνει με
τα συμβόλαια που δεν
τελειώνουν κι είναι και
χοντρά; Ο Μάτος έχει
έναν ακόμα χρόνο. Το
ίδιο κι ο Καντουρί κι ο
Πέλκας κι ο Κρέσπο κι
οι Βέρνμπλουμ και
Μπίσεσβαρ. Κι άντε,
σου λέω εγώ, δεν
βρούνε ομάδα να
φύγουν. Ποιος
πληρώνει τον βαρκάρη;
Ο Ιβάν φυσικά. Σου λέει
ο Μπίσεσβαρ, «δεν το
κουνάω ρούπι από την
Τούμπα» κι ας μην
παίζει. Ποιο κορόιδο θα
βρεθεί να μου δώσει
τόσα φράγκα; Ο
Βέρνμπλουμ με τον
Μαουρίσιο καθαρίζουν
1,5 εκατ. τον χρόνο.
Πού θα βρούνε τέτοιο
χρυσορυχείο σαν του
Σαββίδη. Ο γίγαντας ο
Γερμανός Βέμερ στον
Παναθηναϊκό,
καλύτερος ήτανε; Κοντά
δυο χρόνια καθότανε
σπίτι του κι ο
Αλαφούζος του έβαλε
στον λογαριασμό το
χρήμα. Ούτε προπόνηση
δεν τον άφηναν να
κάνει, αλλά αυτός,
μπάστακας. Τώρα, θα
πεις, ο Ιβάν έχει τον
τρόπο του να τους
κουλαντρίσει. Όπως
έκανε με τον Δώνη. Κι
έχει δίκαιο ο Κόλκας
που γράφει ότι τον
λυπάται τον Σαββίδη
που τον ξετίναξαν και η
ομάδα δεν μπορούσε να
βγει από τα σύνορα και
γύριζε πίσω.

Λευκή πετσέτα ο Ιβάν

«Άντε γεια» σε 11 παίκτες
και Φερέιρα
Πωλητήριο
σε
4
!!
Ι
Α
Τ
Ι
Ε
Λ
ΠΩ
όπως είναι
επιπλωμένο

Του Χαρίλαου Τουμπιώτη
Σαββίδης είναι πολιτικός. Το είπε από την
πρώτη στιγμή που ήρθε στην Ελλάδα. Σήμερα είναι έτσι, αύριο το αλλάζει.
Όπως θ’ αλλάξει και τον ΠΑΟΚ.
Κράτα την ημερομηνία, μάστορα. Ο ΠΑΟΚ την επόμενη σεζόν
θα έχει παικτάκια από τις ακαδημίες του. Τέλος τα κουβαρνταλίκια του Ιβάν. Τελείωσαν.
Σε κάνα τεσσάρι χρόνια ξαναβλέπω τον ΠΑΟΚ να παίζει για
τίτλο.
Κι εγώ δεν σου λέω τίποτα καινούργιο, ότι ο Σαββίδης κάνει κωλοτούμπα. Το ίδιο το Σαββιδοτεχνείο το γράφει. Ότι είναι καιρός ο
ΠΑΟΚ, σου λένε, να εμπιστευτεί τις
ακαδημίες του. Πρωταθλήματα
παίρνουν οι ακαδημίες του, αλλά
δεν σπρώχνουν πολλούς στην πρώτη ομάδα. Πήρες χαμπάρι, μάστορα;
Με το μαλακό το σερβίρουν στον
λαό του ΠΑΟΚ οι Σαββιδοτέχνες.
Δεν γράφουνε ότι ο Ιβάν πετάει

Ο

Άντε γεια…

λευκή πετσέτα. Να το πούνε στα ίσια και παλικαρίσια. Σου λένε ότι θα
στηριχτεί στις ακαδημίες του. Μάλιστα. Κι αφού δεν το λένε αυτοί, θα
σ’ το πω εγώ. Βγάλε στυλό και χαρτί
και γράφε. Στυλό, όχι μολύβι που να
σβήνει. Ο Βιεϊρίνια θα μείνει με πολύ λιγότερα, με προοπτική να χρησιμοποιηθεί κάπου αλλού, σε άλλο
πόστο. Είναι 35άρης. Ο Μαουρίσιο, καληνύχτα και να μας γράφετε. Ο Μάτος, χαρήκαμε για τη γνωριμία. Ο Βέρνμπλουμ, καλό ταξίδι.
Ο Εσίτσι, καλή τύχη, παλικάρι, υπήρξε πολύτιμη η προσφορά σου. Ο
Βαρέλα με τον Κρέσπο που προέρχεται κι από σοβαρό τραυματισμό,
θα πάρουνε τιμητικές πλακέτες.
Στον Μπίσεσβαρ, μπορεί να μη
δώσουνε ούτε πλακέτα.
Ο Γιαννούλης θα πουληθεί, είναι απόφαση. Μπορεί κι ο Πασχαλάκης, τώρα που μετράει ακόμα η
μπογιά του, και θ’ αγοράσουνε τον
Κρίστινσον από τον Κούγια. Ο
Λημνιός κι αυτός πιάνει πέντε φράγκα στην αγορά. Μια χαρά παίκτης
είναι. Για βασικό στην Εθνική τον

προορίζει ο Βαντ’ Σιπ. Για τον Πέλκα, ό,τι έκανε, έκανε στον ΠΑΟΚ.
Πέλκα, ψυχάρα για πάντα ΠΑΟΚάρα και να μας γράφεις. Ο Άκπομ γυρίζει στην Αγγλία. Κι ο Στοχ, συγγνώμη, κύριε, ποιος είστε, που τραγουδάει κι η Άντζελα. Ο Ζαμπά,
χαιρετίσματα στην εξουσία και όσοόσο. Ο Ελ Καντουρί, καλή τύχη και
να μας γράφεις.
Κατάλαβες τώρα, μάστορα; Μιλάμε ότι ο Ιβάν ξεκληρίζει τον ΠΑΟΚ. Τώρα, θα πεις, τι να κάνει ο άνθρωπος. Σάμπως είδε καμιά προκοπή απ’ αυτούς που θέλει να διώξει;
Σερνόντουσαν στο γήπεδο με πρώτο και καλύτερο τον Βιεϊρίνια, που
ήταν για να βαράει τα πέναλτι και τα
κόρνερ και να γράφει η κυρία στο
instagram πόσο μεγάλα τα έχει.
Επιχειρηματίας είναι ο Σαββίδης. Και λαμπρός μάλιστα. Είναι δύσκολοι οι καιροί, σου λέει. Ο κορωνοϊός τα πήδηξε όλα ανάποδα. Ένα
τρένο λεφτά έχει, αλλά όχι για τον
ΠΑΟΚ. Κι έτσι, άρχισε το Σαββιδοτεχνείο να γράφει για έναν παικταρά, ονόματι Ζήσης Χατζηστραβός.
Παικταράς, σου λέει ο Κόλκας, παίζει δανεικός στον Καραϊσκάκη στην
Άρτα.
Είναι και κάτι άλλοι πιτσιρικάδες,
ένας Τσιγγραρίδης αν θυμάμαι καλά, θα πάρει πίσω από τον Κούγια
τον Ουάρντα κι αυτούς του έξι από τον Βόλο, Τσαούση, Διαμαντή, Λύρατζη, Μελισσά, Γκαργκαλατζίδη κι από εδώ πήγαν κι
άλλοι. Και μ’ αυτούς τους παίκτες,
ούτε την Ξάνθη δεν θα μπορεί να νικήσει στην Τούμπα. Ποια Ευρώπη,

τώρα, και παπαριές. Θα γράφουνε
στο Σαββιδοτεχνείο ότι ο ΠΑΟΚ θ’
ακολουθήσει το πετυχημένο project
του Παναθηναϊκού και θα καλεί τον
λαό του νταμπλούχου και πρωταθλητή ΠΑΟΚ, που λέει κι ο Μίνος,
να στηρίξει τα νέα παιδιά, γιατί αυτά
είναι το μέλλον.

Ο Άγγελος περιμένει
δίπλα στην εκκλησία
Ο Ιβάν ξεριζώνει τον ΠΑΟΚ, όπως
θα διαβάσεις στη διπλανή στήλη.
Δεν θα μείνει κολυμπηθρόξυλο όρθιο. Κι αφού θα διώξει ένα κάρο
παίκτες, μην περιμένει κανένας να
μείνει ο ωραίος Αμπέλ. Τελείωσε κι
αυτός μαζί. Δεν φταίει αυτός, βέβαια, που ήρθε στον ΠΑΟΚ τέσσερις μέρες πριν ξεκινήσει η προετοιμασία. Ό,τι μπόρεσε, αυτό έκανε. Ο
μικρός Γιωργάκης ήθελε να κάνει
αυτός τις μεταγραφές, πλακώθηκε
με τον Λουτσέσκου, την κοπάνησε
ο Ρουμάνος. Και το Σαββιδοτεχνείο
δεν ενημέρωσε ποτέ τον λαό του
ΠΑΟΚ τι παίχτηκε. Αλλού είναι το
θέμα. Ποιον θα φέρει ο Ιβάν για να
δουλέψει με τους πιτσιρικάδες; Να
ξανάρθει ο Λουτσέσκου, ούτε με
σφαίρες. Μπορεί να φέρει κανέναν
προπονητή τα τεφαρίκι από τη Ρωσία ο Ιβάν. Τόσους προπονητές έχει η Ρωσία. Έχει και δική της σχολή. Κι αν στο φινάλε-φινάλε, δεν
μπορέσει να βρει κανέναν, δίπλα
στην Τούμπα, στην Αγιά Βαρβάρα
πάει και εκκλησιάζεται ο Άγγελος
Αναστασιάδης. Που δίνει ευκαιρίες στους πιτσιρικάδες. Όπως κάποτε στον Κουτσουρέ.
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Η διακοπή των αγώνων σε όλη την Ευρώπη και η
μετάθεση Euro και Ολυμπιακών Αγώνων για το 2021
οδηγούν σε πτώχευση ομάδες και στοιχηματικές

Στοιχηματικό
σοκ και δέος!

Του Γιώργου Σταυροκοπίδη
κορωνοϊός έχει αλλάξει τη ζωή
μας, και το αντιλαμβανόμαστε κάθε στιγμή. Πόσο θα διαρκέσει αυτή η ιστορία δεν μπορεί να προβλέψει κάποιος. Ακόμα και οι επιστήμονες, άλλωστε, αδυνατούν να δώσουν ένα χρονοδιάγραμμα για την αντιμετώπιση της φονικής νόσου που βγήκε μέσα από τα σενάρια
του Χόλιγουντ. Μέχρι να βρεθεί λύση, βέβαια, όλος ο πλανήτης θα μετράει τις πληγές του. Με την οικονομία να βρίσκεται στα
πρόθυρα της γενικής κατάρρευσης, όπως
δείχνουν και οι δείκτες των χρηματιστηρίων

Ο

σε όλες τις προηγμένες χώρες.
Φυσικά, δεν θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστη και η οικονομία του αθλητισμού. Οι καθημερινές αποφάσεις για διακοπές διοργανώσεων έχουν προκαλέσει ένα απίστευτο ντόμινο, το οποίο
επηρεάζει οικονομικά τους πάντες. Και μόνο η είδηση ότι στο NBA προσανατολίζονται στις περικοπές μισθών κατά 25% καταδεικνύει το μέγεθος του προβλήματος. Αν συνυπολογίσουμε και
τις μεγάλες εταιρείες που κλείνουν τα καταστήματά τους, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τη
Nike, τότε αντιλαμβανόμαστε πόσο μεγάλη ζημιά
έχει υποστεί ο αθλητισμός και οικονομικά.
Η χιονοστιβάδα των εξελίξεων έχει παρασύρει και τις στοιχηματικές εταιρείες. Σε μία χρονιά
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που ο τζίρος αναμενόταν αυξημένος λόγω Euro
και Ολυμπιακών Αγώνων, οι
διακοπές των εθνικών πρωταθλημάτων προκάλεσαν εμφράγματα
στην αγορά.
Αρκεί μια ματιά στους τζίρους του
2016 και του 2018, για να αντιληφθεί κάποιος τι ζημιά προκαλεί η αναβολή του Euro,
η έλλειψη πλήρους προγράμματος στο καθημερινό ποδοσφαιρικό κουπόνι και η ενδεχόμενη
μετάθεση των Ολυμπιακών Αγώνων.
Το 2016, ο τζίρος των στοιχηματικών εταιρειών ξεπέρασε τα 200 εκατ. ευρώ. Με έσοδα για
το Δημόσιο περισσότερα από 73 εκατ. ευρώ. Εν
μέσω κρίσης, μάλιστα, σημειώθηκε επί της ουσίας
ένας διπλασιασμός τζίρου, διότι το 2015 τα έσοδα ανήλθαν στα 120 εκατ. ευρώ και ένα χρόνο
αργότερα, λόγω Euro και Ολυμπιακών Αγώνων,
οι εισπράξεις έφτασαν στα 209 εκατ. ευρώ!
Εξίσου εξαιρετική χρονιά ήταν και το 2018 λόγω του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Σε σύγκριση με το
2017 υπήρξε αύξηση περίπου 30% στους τζίρους
όλων των στοιχηματικών εταιρειών. Κι εμείς αναφερόμαστε μόνο στην Ελλάδα.
Τα ίδια στοιχεία εμφανίζονται και στον υπόλοιπο κόσμο. Τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα προσελκύουν πελάτες, οι οποίοι ασχολούνται με το
στοίχημα μόνο σε τέτοιες περιπτώσεις. Ο ισολογισμός της Bet 365, για παράδειγμα, επιβεβαίωσε
εισπράξεις 135 εκατ. ευρώ από την ελληνική αγορά το 2018 και αποκλειστικά από το στοίχημα.
Εδώ και μία εβδομάδα, όμως, τα ρολά έχουν
κατέβει σχεδόν σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Ποδοσφαιρικοί αγώνες διεξάγονται σε χώρες της Αφρικής, σε κάποιες ασιατικές, στην Τουρκία, στη
Ρωσία και σε ορισμένες κατηγορίες της Λατινικής
Αμερικής. Μοιραία ο τζίρος έχει πέσει κατακόρυφα. Κι επειδή μιλάμε για αλυσίδα, τα μειωμένα έσοδα των στοιχηματικών θα επηρεάσουν και τις
άλλες δράσεις, κυρίως τις χορηγικές.
Κάποια στιγμή, βέβαια, οι διοργανώσεις θα επαναρχίσουν. Αλλά οι απώλειες δύσκολα θα καλυφθούν. Ίσως τότε να ρεφάρουν οι εταιρείες με
τα κέρδη, διότι η κατάσταση των ομάδων θα καθιστά εξαιρετικά δύσκολη τη σωστή πρόβλεψη ενός αποτελέσματος. Αλλά εδώ μιλάμε για υποθέσεις. Τα δεδομένα είναι ξεκάθαρα. Η διακοπή μείωσε δραματικά τον τζίρο και οι αναβολές μεγάλων διοργανώσεων έπληξαν τα οικονομικά των
στοιχηματικών, οι οποίες επανεξετάζουν πλέον όλες τις χορηγίες τους σε συλλόγους και λίγκες.

Στροφή
στα… καζίνο
Ακόμα και στην
περίπτωση της ΟΠΑΠ, η
απώλεια εσόδων είναι
μεγάλη. Τα πρακτορεία
αποτελούσαν τα
σύγχρονα καφενεία και
μάζευαν σε καθημερινή
βάση και καθ’ όλη τη
διάρκεια της ημέρας
χιλιάδες πολίτες κάθε
ηλικίας. Όλοι έπαιζαν
και κάποιο από τα
παιχνίδια. Είτε μιλάμε
για ΚΙΝΟ, για ΛΟΤΤΟ,
για Τζόκερ, για
Στοίχημα, ακόμα και για
Virtuals Games. Τα
περισσότερα απ’ αυτά
παίζονται και
διαδικτυακά. Αλλά πώς
θα μάθει ο κυρ-Γιώργος
να χειρίζεται το…
μαραφέτι, όπως
αποκαλεί το ίντερνετ;
Είναι μία εύλογη
απορία!
Το σύνθημα «Μένουμε
σπίτι» θα μπορούσε να
λειτουργήσει υπέρ των
στοιχηματικών εάν ο
κόσμος γνώριζε πώς να
παίξει. Για τους
υπάρχοντες πελάτες
τους, πάντως, οι
εταιρείες προσπαθούν
να δώσουν κίνητρα για
να τους οδηγήσουν στα
τραπέζια των on line
casino. Με αμφίβολα
αποτελέσματα έως
τώρα. Γι’ αυτό και σε
κάθε γωνιά του
πλανήτη περιμένουν με
αγωνία τις αποφάσεις
των Ποδοσφαιρικών
Συνομοσπονδιών με την
ελπίδα να αρχίσει να
κινείται η μπαλίτσα και
κατ’ επέκταση και τα
έσοδα μέσω του
στοιχήματος.
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Του Μανώλη Δράκου
o βράδυ της 19ης Φεβρουαρίου περίπου 40.000 οπαδοί της Αταλάντα βρέθηκαν
στο Μιλάνο από το Μπέργκαμο, για να παρακολουθήσουν το
παιχνίδι της αγαπημένης τους ομάδας με
τη Βαλένθια για το Champions League.
Ουδείς σκεφτόταν τότε ότι στο Μιλάνο είχε
ήδη εξαπλωθεί ο δολοφονικός κορωνοϊός,
ενώ η UEFA δεν είχε σκεφτεί το τι θα ακολουθούσε τον επόμενο μήνα σε ολόκληρη
την Ευρώπη και ειδικά στη Βόρεια Ιταλία, αφού η νόσος βρισκόταν ακόμη στη Γουχάν
της Κίνας…
Η Αταλάντα κέρδισε 4-1 και οι 40.000 οπαδοί
της έφυγαν από το γήπεδο… αγκαλιασμένοι για
την επιστροφή στο μπέργκαμο.
Ένα μήνα αργότερα, η Λομβαρδία γινόταν η
Γουχάν της Ευρώπης και το μπέργκαμο (η έδρα
της Αταλάντα την οποία δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει για το Champions League γιατί το γήπεδό της δεν πληροί τις προδιαγραφές) γινόταν
θέμα σε όλα τα μέσα του πλανήτη, με τις εικόνες
των στρατιωτικών φορτηγών να μεταφέρουν τα
φέρετρα στις καρότσες τους καθώς τα αποτεφρωτήρια ήταν φορτωμένα με νεκρούς…
Στο μπέργκαμο καταγράφηκαν 533 θάνατοι
από τη στιγμή που ξεκίνησε η πανδημία… Περίπου 93 άνθρωποι έχαναν τη ζωή τους κάθε 24ωρο τις μέρες της μεγάλης κρίσης, ενώ τα αποτεφρωτήρια δεν μπορούσαν να εξυπηρετήσουν περισσότερα από 25 περιστατικά την ημέρα…
«Είναι πιθανό ότι ορισμένα γεγονότα λειτούργησαν καταλυτικά για τη διασπορά του κορωνοϊού
στη χώρα μας. Σαν σκανδάλη…» είπε ο ανοσολόγος Φρανσέσκο Λε Φόκε στην «Corriere dello
Sport» από το νοσοκομείο Ουμπέρτο στη Ρώμη,
όμως τα όσα πρόσθεσε αποκτούν ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον...
«Το ποδοσφαιρικό παιχνίδι Αταλάντα-Βαλένθια
είναι ένα από αυτά. Ένας μήνας πέρασε από εκείνο
το παιχνίδι. Ο χρόνος ταιριάζει απόλυτα. Η συγκέντρωση χιλιάδων ανθρώπων σε μερικά εκατοστά ο
ένας απ’ τον άλλον, μέσα σε ευφορία που προκάλεσε εναγκαλισμούς, φωνές… Όλοι γύρισαν πίσω
στα σπίτια τους, έχοντας μολυνθεί από τον ιό. Το ίδιο σκηνικό συνέβη και με τους φιλάθλους της Βαλένθια, οι οποίοι επέστρεψαν στην Ισπανία με συμπτώματα κορωνοϊού».
Ο Φόκε προχώρησε ένα βήμα παραπέρα:
«Μπορώ να υποθέσω ότι πολλοί δεν θα ήθελαν να
χάσουν το παιχνίδι, ακόμη κι αν είχαν έναν ελαφρύ
πυρετό. Βλέποντας τα πράγματα εκ των υστέρων,
ήταν τρέλα να γίνει το παιχνίδι με τόσο κόσμο. Αλλά
τα πράγματα δεν ήταν τόσο ξεκάθαρα, τότε. Τώρα,
θα ήταν αδιανόητο…»
Η Βαλένθια ανακοίνωσε ότι το 35% της ομάδας
και του προσωπικού της βρέθηκε θετικό στον κορωνοϊό αμέσως μετά την επιστροφή από το ταξίδι
στο μιλάνο. Η Αταλάντα δεν ανακοίνωσε τίποτα.
Το πλάνο είναι να επαναρχίσει το ιταλικό πρωτάθλημα στις 2 μαΐου, αλλά οι ανοσολόγοι έχουν ισχυρές αμφιβολίες για το κατά πόσο μπορεί να γίνει
κάτι τέτοιο και αντιπροτείνουν τα παιχνίδια να γίνουν με κλειστές τις πόρτες για τους φιλάθλους.
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Επιστροφή
και…
καραντίνα!
Περίπου 2.500 οπαδοί
της Βαλένθια
ταξίδεψαν στο Μιλάνο
για το παιχνίδι της
ομάδας τους με την
Αταλάντα. Οι
περισσότεροι
επέστρεψαν με
συμπτώματα και
τέθηκαν αυτομάτως σε
καραντίνα.
Το ίδιο έγινε και με την
ποδοσφαιρική ομάδα.
Ο Εζέκιελ Γκαράι
ανακοίνωσε μέσω
social media πως είναι
θετικός στον ιό. Στη
συνέχεια οι Ελιακίμ
Μανγκαλά και Γκαγιά,
μαζί με δύο μέλη του
τεχνικού σταφ, ήταν
τα τέσσερα νέα
κρούσματα κορωνοϊού
που επιβεβαιώθηκαν
στον σύλλογο.
Όπως ενημέρωσε η
διοίκηση των
«νυχτερίδων», όλα τα
μέλη της ομάδας
υποβλήθηκαν σε
ιατρικές εξετάσεις .
Η Ισπανία έγινε η
δεύτερη χώρα στην
Ευρώπη η οποία έχει
τα περισσότερα
κρούσματα κορωνοϊού,
μετά την Ιταλία.

Κλειστές πόρτες
Δεν είναι τυχαίο ότι οι Ισπανοί αποφάσισαν και
τελικά έκαναν τον αγώνα ρεβάνς στη Βαλένθια

Ιταλός ανοσολόγος θεωρεί ότι το ματς μεταξύ της Αταλάντα
και της Βαλένθια, που έγινε τον Φλεβάρη στο Μιλάνο για το
Champions League, ήταν η αιτία να εξαπλωθεί ο ιός στο
Μπέργκαμο που θρηνεί εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες
κρούσματα από τη διασπορά στον Βορρά της χώρας…

UEFA: Το ποδόσφαιρο
πάτησε τη σκανδάλη
του κορωνοϊού
στην Ιταλία!

με κλειστές πόρτες για το κοινό, μετά από απόφαση του αρμόδιου υπουργού Υγείας της χώρας.
Όταν αποφασίστηκε να γίνει η ρεβάνς στο
«μεστάγια» με κλειστές πόρτες, η κατάσταση στη
Λομβαρδία δεν είχε πάρει τις σημερινές διαστάσεις. Ωστόσο, υπήρχαν ήδη κρούσματα κορωνοϊού σε δημοσιογράφους που είχαν ταξιδέψει με
την αποστολή των Ισπανών στο μιλάνο.
Ο Ισπανός υπουργός Υγείας, Σαλβατόρε Ίγια,
αναγκάστηκε να εισηγηθεί στην ισπανική κυβέρνηση τη διεξαγωγή όλων των αγώνων των ισπανικών ομάδων με τις ιταλικές χωρίς θεατές λόγω
του κορωνοϊού. Γι’ αυτόν τον λόγο έγιναν τέσσερις αγώνες (σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ) με κλειστές πόρτες μεταξύ τους και το Χετάφε-Ίντερ για
το Europa League.

Ο Ίγια είχε ξεκαθαρίσει εκείνο το διάστημα σε
όλους τους τόνους πως όσα παιχνίδια γίνονται
με ομάδες που προέρχονταν από περιοχές όπου
υπήρχε μεγάλη εξάπλωση του κορωνοϊού θα γίνονταν χωρίς κόσμο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι οπαδοί της Χετάφε
και της Ίντερ με κοινή επιστολή τους ζητούσαν να
μην ισχύσουν οι περιορισμοί του Ισπανού υπουργού Υγείας και να γίνει το παιχνίδι με κόσμο!
Η ρεβάνς Βαλένθια-Αταλάντα έγινε τελικά στις
10 μαρτίου χωρίς κόσμο και η ιταλική ομάδα
κέρδισε και το δεύτερο ματς με 4-3 για τη φάση
των «16» του Champions League. Το παιχνίδι της
Χετάφε με την Ίντερ δεν έγινε ποτέ.
Αμέσως μετά η UEFA ανέστειλε κάθε αγωνιστική της δραστηριότητα.
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Βρέχει ευρώπουλα και του γυρίζουν τα μάτια του σαν καρτούν
Αυτή την εποχή όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες σκέφτονται μόνο το πώς θα ξεφύγουν από το ασφυκτικό μαρκάρισμα της πανδημίας, κάτι που έγινε αντιληπτό και από τη Σύνοδο Κορυφής της Πέμπτης (μέσω τηλεδιάσκεψης), όμως εκκρεμούν σημαντικά ζητήματα για την Ε.Ε. που καίνε και την Ελλάδα. Όπως το παζάρι με την Τουρκία για την αναθεώρηση της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας για το προσφυγικό.
Θεωρητικά, η άλλη μεγάλη απειλή για την Ευρώπη, το μεταναστευτικό, θα συζητείτο προχθές. Όμως η αντιμετώπιση του κορωνοϊού, αλλά και το οικονομικό πακέτο που θα χρειαστεί η Ευρωζώνη για να επανέλθει η κανονικότητα σε όλες τις χώρες καίνε αυτή την εποχή την Ε.Ε. Τη νέα συμφωνία ετοιμάζουν ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας Ζοζέπ Μπορέλ και ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Όμως προς το παρόν όλα έχουν σταματήσει. Ταυτόχρονα ο Ερντογάν ακούει για τα ιλιγγιώδη ποσά που σκοπεύει να δώσει η Ε.Ε. στα κράτημέλη, αλλά και το μπαζούκας της ΕΚΤ, ύψους 750 δισ. ευρώ και γυρίζουν τα μάτια του σαν τα κινούμενα
σχέδια του Ντίσνεϊ. Γι’ αυτό και η Αθήνα είναι σε επιφυλακτική και κάποιοι κάνουν λόγο για ανατολίτικο
παζάρι του Τούρκου προέδρου.

Αλέξη, συντονίσου
με τον μεγάλο Αλέξη

Ο καλλιτέχνης του Ερντογάν
Και μιας και μιλάμε για τον
Ερντογάν και την Τουρκία,
ένας αγαπητός στον Τούρκο
πρόεδρο τραγουδιστής, ο
Σίμσεκ από το Ερζουρούμ,
συνέθεσε ένα τραγούδι που
λέει «φύγε, κορωνοϊέ, από
την Τουρκία και πήγαινε στην
Ελλάδα». Όμως, επειδή ο Ερντογάν έχει πολλά μέτωπα,
φρόντισε ο καλλιτέχνης να
ζητήσει από τον κορωνοϊό εκτός από την Ελλάδα να πάει και στον Σίσι στην Αίγυπτο, στον Άσαντ στη Συρία,
στον Πούτιν και τη Ρωσία,
μέχρι και στον Τραμπ και
στις ΗΠΑ. Προφανώς θα
πρέπει να αναμένουμε και επανέκδοση του τραγουδιού, διότι ξέχασε αρκετούς ο Σίμσεκ, όπως
τον Μακρόν, τον πρωθυπουργό της Αυστρίας Σεμπάστιαν Κουρτς, τους αξιωματούχους της Ε.Ε.,
μέχρι και τον Χαφτάρ στη Λιβύη.

Τα τρία τελευταία χρόνια της διακυβέρνησης Τσίπρα ακούγαμε τον
Πολάκη και τον ίδιο τον πρώην
πρωθυπουργό να ανακοινώνουν
τουλάχιστον 10.000 προσλήψεις στην υγεία (ιατρών
και νοσηλευτών). Και την Τρίτη ο Αλέξης Χαρίτσης
ζήτησε προσλήψεις. Και μέσα στην πρεμούρα του να
αντιπολιτευτεί είπε και μερικές αλήθειες για τα έργα
και τις ημέρες του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και για τα ψέματα
που μας είχαν φλομώσει. Έτσι ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε «την επαναπροκήρυξη των 4.000 θέσεων
που είχε προκηρύξει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ (3.000
νοσηλευτές και 1000 γιατροί) και ακυρώθηκαν από
την κυβέρνηση της Ν.Δ.». Ρε σύντροφε Αλέξη, ο άλλος ο κανονικός Αλέξης μάς είχε πει ότι τους είχε
προσλάβει. Και τώρα εσύ μας λες ότι απλά είχε προκηρύξει τις προσλήψεις. Για συντονίσου με τον μεγάλο, γιατί βλέπω σύντομα να σε στέλνει για τσάι, όταν αποκαλύπτεις τα καλά κρυμμένα μυστικά και
ντοκουμέντα, που λέει και το τραγούδι.

Έκανε βόλτα με ουσία, πήγε
αιμοδοσία

Ζήτησε ανοιχτή Βουλή μέσω τεχνολογίας ο Κοτζιάς
Την ανάγκη να μην παραλύσει και η Δημοκρατία εκτός από την οικονομία, εξέφρασε ο Νίκος Κοτζιάς, με παρέμβασή
του μέσω twitter. O επικεφαλής του
«Πράττω» και πρώην υπουργός Εξωτερικών επεσήμανε πως «καθήκον της Πολιτείας
είναι η καταπολέμηση της υγειονομικής κρίσης, όχι η παράκαμψη της Δημοκρατίας». Και
συνέχισε: «Πρώτον, η ελληνική Βουλή οφείλει να βρει τρόπους δημοκρατικής λειτουργίας
αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες, δεύτερον με
δημοκρατικό διάλογο να εκπονηθεί εθνική δημοκρατική στρατηγική για το σήμερα και για
το μετά». Η αλήθεια είναι ότι αν η εξάπλωση του ιού κρατήσει δύο μήνες, θα είναι
άκομψο να είναι κλειστή η Βουλή.

Όλο και πιο επιτακτικά ακούγεται τις τελευταίες
ημέρες το SOS που εκπέμπει το Εθνικό Κέντρο
Αιμοδοσίας, καθώς ο φόβος του κορωνοϊού έχει
κρατήσει στα σπίτια τους
τους τακτικούς και δυνητικούς αιμοδότες. Αποτέλεσμα; Η συγκέντρωση αίματος να γίνεται με το σταγονόμετρο. Αυτό το κάλεσμα άκουσε και ο βουλευτής
Ηρακλείου της Ν.Δ., Μάξιμος Σενετάκης, και προ ημερών επισκέφθηκε τον Σταθμό Αιμοδοσίας της Περιφέρειας Κρήτης για να δώσει αίμα. “Μένουμε σπίτι,
εκτός εάν δίνουμε αίμα” έγραψε στον λογαριασμό
του στο facebook ο «γαλάζιος» βουλευτής, υπογραμμίζοντας ότι όλα γίνονται με ασφάλεια επομένως δεν
υπάρχει κανένας φόβος. «Κάντε μια βόλτα με ουσία,
πηγαίνετε αιμοδοσία» ήταν το μήνυμα του… σύντεκνου, ο οποίος δεν το είπε απλά αλά το έκανε…
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Μετά από το κράξιμο, του… μίκρυνε
Μας είχε λείψει ο σύντροφος Καψώχας που όπως σας είχε ενημερώσει ο Κίτσος ο κοριός βγάζει πλέον το μεροκάματο στο γραφείο Τύπου της
Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ.
Να, όμως, που φρόντισε ο ίδιος να μας θυμίσει την παρουσία του μέσω facebook, προειδοποιώντας την κυβέρνηση να πηγαίνει τοίχο-τοίχο
γιατί την έχει μεγάλη (την όρεξη) και πως όταν
τελειώσει (η πανδημία) θα γυρίσει να την… καλαφατίσει, που όσο ο κόσμος μένει σπίτι εκείνη
«μειώνει μισθούς και αποδοχές, ελαστικοποιεί την α-

γορά εργασίας, εξυπηρετεί τους ημέτερους»
Βέβαια, μετά από το άγριο κράξιμο του έπεσε
(η ανάρτηση) και σηκώθηκε στη θέση της μία απάντηση ότι «δεν ήταν αυτό που νομίζουμε», αλλά
διάφορα τρολ απομόνωσαν τη φράση του και
προσπάθησαν να σπεκουλάρουν, παραβλέποντας την ουσία. Ξεκαθάρισε δε ότι δεν επρόκειτο
για απειλή «δεν έχω τη δύναμη άλλωστε να το κάνω».
Δεν το παραδεχόσουν, βρε Σωτήρη μου, από
την αρχή ότι δεν μπορείς, να μην κάνουμε όνειρα
κι εμείς οι ελεύθερες (για πολιτική διαπάλη);

Και τα φλουριά της ΤτΕ
στη μάχη κατά του κορωνοϊού
Η κρισιμότητα της κατάστασης με τον κορωνοϊό
που όπως σε όλο τον κόσμο χτυπά βάναυσα και την
Ελλάδα ευαισθητοποίησε την Τράπεζα της Ελλάδας, η οποία αποφάσισε να συστρατευτεί στον κοινό αγώνα και να προσφέρει κι αύτη τον… οβολό της
για την ενδυνάμωση της δημόσιας Υγείας. Η πρόκληση έγινε από τον πρόεδρο και διοικητή της κεντρικής τράπεζας, Γιάννη Στουρνάρα, ο οποίος κάλεσε εκτάκτως τη σύγκληση του Γενικού Συμβουλίου της ΤτΕ σε ειδική σύνθεση προχθές Πέμπτη.
Σε αυτήν τη συνεδρίαση αποφασίστηκε η διάθεση
του ποσού των €5.000.000, ως συνεισφορά της κεντρικής τράπεζας στο έργο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), ο οποίος συντονίζει
τις δράσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας που έχει προκαλέσει η νόσος COVID-19.
Τα… φλουριά της ΤτΕ θα κατατεθούν στον λογαριασμό που τηρεί ο ΕΟΔΥ στην Τράπεζα
της Ελλάδος, προκειμένου να διατεθεί για την προμήθεια νοσοκομειακού εξοπλισμού και υγειονομικού υλικού, κατά την κρίση του ΕΟΔΥ και σύμφωνα με τις ανάγκες του.

Άμα είσαι
γραμματιζούμενος…
Εκεί στο Μαξίμου οι λογογράφοι του πρωθυπουργού
πρέπει να έχουν δώσει γραμμή να πέφτει κι από ένα αποφθευγματάκι σε κάθε ομιλία.
Το έχει κάνει πολλές φορές
στο παρελθόν ο Κυριάκος
στη Βουλή, το έκανε και σ’ ένα από τα τρία διαγγέλματά του για την κορωνο-κρίση
επικαλούμενος μία ρήση του Φραγκλίνου Ρούσβελτ. Τα άκουσε ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, ζήλεψε και «πέταξε» κι αυτός έναν Μακρυγιάννη ότι «είμαστε στο εμείς και όχι στο εγώ», που είναι και
πιασάρικο. Κάνουν και το κομμάτι τους, ψαρώνουμε
κι εμείς που είμαστε λιγότερο γραμματιζούμενοι…

Ποιος θα σωθεί, οέο;
Φιρί-φιρί το πάει ο υπουργός Εργασίας να γίνει η
φίρμα της στήλης. Την
προηγούμενη εβδομάδα ο
Κίτσος υποστήριξε τον
Γιάννη Βρούτση, όταν είχε βάλει τις μαύρες πλερέζες λόγω των αθρόων απολύσεων που είδε στην Εργάνη. Αυτή την εβδομάδα, όμως, το βέλο της χήρας
το έβαλαν οι εργαζόμενοι που άκουσαν τον υπουργό
να λέει για εκ περιτροπής εργασία και μείωση στο
ήμισυ του μισθού προκειμένου να σωθούν οι πληγείσες από τον κορωνοϊό επιχειρήσεις. Και ερωτώ,
υπουργέ μου: αυτά τα 12 δισ. που και καλά μοιράζει
η Κομισιόν για τη χρηματοδότηση των ίδιων επιχειρήσεων ποιον θα σώσουν, οέο;

Επιλεκτική αμνησία
για το ευρωομόλογο
Εκπλήξεις επιφύλαξε η κατάληξη της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έγινε με τηλεδιάσκεψη ελέω κορωνοϊού, καθώς το μεγάλο «ναι»
για την κοινή έκδοση ευρωομολόγων που περίμεναν κάποιοι να πουν οι ισχυρές πρωτεύουσες του
βορρά δεν ήρθε και η διαδικασία οδηγήθηκε σε αδιέξοδο. Αυτά εκτός συνόρων, διότι εντός η έκπληξη
ήρθε από διάφορους ΣΥΡΙΖΑϊκούς κύκλους που ήταν κοντά στον Προκόπη Παυλόπουλο και ξαφνικά
ανέσυραν από το συρτάρι τους την ιδέα που είχε ρίξει στο τραπέζι ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας
τον Ιανουάριο του 2016, όταν είχε επισκεφθεί τον
Μάριο Ντράγκι στην έδρα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στη Φρανκφούρτη. Και μάλιστα θυμήθηκαν ακόμη ότι το είχε αναφέρει ο κύριος Πάκης
και στο Παγκόσμιο Συνέδριο του City University of
London, στις 10 Νοεμβρίου 2017. Επίσης αναλύουν
και το πόσο δίκιο έχει και ο Ευκλείδης Τσακαλώτος,
ο οποίος ζήτησε το κορωνομόλογο.
Φυσικά οι ίδιοι κύκλοι –λόγω επιλεκτικής αμνησίας–
λησμόνησαν ότι για πρώτη φορά το ζήτημα του ευρωομολόγου το είχε θέσει ο Γιώργος Παπανδρέου
το 2010. Μάλιστα, τον Δεκέμβριο εκείνης της χρονιάς είχε ξεκινήσει πανευρωπαϊκή εκστρατεία για να
πειστεί η Μέρκελ ότι με το ευρωομόλογο θα αντιμετωπίζονται πιο εύκολα όλες οι κρίσεις. Μάλλον αυτό
θα είχε στο μυαλό του ο Γιωργάκης, όταν είπε το ιστορικό «λεφτά υπάρχουν»…
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Θεωρητικά αυτό το Σαββατοκύριακο (τελευταίο του
Μαρτίου του 2020) βρισκόμαστε στο μέσο της
κρίσιμης περιόδου, προκειμένου να σταματήσει η αύξηση της καμπύλης του κορωνοϊού. Κάτι που οι επιστήμονες εκτιμούν ως το
πλέον σημαντικό για να
προστατευθεί ο πληθυσμός, να αντέξει το καταπονημένο ΕΣΥ και να ελεγχθεί η εξάπλωση. Και από
την άλλη, το Μαξίμου ελπίζει ότι θα λάβει το πράσινο φως από τους επιστήμονες, προκειμένου να αρχίσει αργά και προσεκτικά
η επιστροφή στην ομαλότητα.

Η ΑΠΟΨΗ

• Πολλοί στο Μαξίμου θεωρούν πως όταν αντιμετωπιστεί ο υγειονομικός κίνδυνος
της πανδημίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρέπει να ζητήσει νωπή εντολή και
ισχυρότερος πολιτικά να επαναφέρει την οικονομία σε τροχιά ανάπτυξης

Η πανδημία φέρνει
αλλαγές και στο
πολιτικό σκηνικό

Του Μιχάλη Κωτσάκου

T

α πώς αντιμετωπίζει κάθε κυβέρνηση αυτή την
κρίση θα κριθεί σε όλα
τα επίπεδα. Έχει αποδειχθεί ότι η διαχείριση
των σοβαρών κρίσεων, από τις οποίες υπάρχουν και απώλειες ανθρωπίνων ζωών, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στις αποφάσεις των
πολιτών. Το έχουμε δει να συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη, συνέβη και
στην Ελλάδα όταν η φονική καταστροφή στο Μάτι και η απαράδεκτη
διαχείρισή της «κλάδεψε» τον Αλέξη Τσίπρα και τον οδήγησε σε αλλεπάλληλες εκλογικές ήττες.
Αυτό το γνωρίζει ο Κυριάκος
Μητσοτάκης, ο οποίος στην πράξη αποδεικνύεται πιο έτοιμος από
όσο και ο ίδιος πίστευε για να διαχειριστεί τις μεγάλες κρίσεις. Κι εάν
στις φωτιές του περασμένου καλοκαιριού χρησιμοποίησε την έγκαιρη κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού και για επικοινωνιακούς
λόγους, στην κρίση του Έβρου και
στην αντιμετώπιση του κορωνοϊού
η αποφασιστικότητά του σώζει στην
κυριολεξία ζωές. Τουναντίον σε Ιταλία, Ισπανία οι νεκροί αυξάνονται με τρελούς ρυθμούς και δυστυχώς όπως αναμένουν οι επιστήμονες το ίδιο θα συμβεί και σε ΗΠΑ
και Μ. Βρετανία, όπου οι ηγεσίες
θεώρησαν ότι ο κορωνοϊός είναι απλά ένας κινέζικος ιός.

Το παράδειγμα των ΗΠΑ
Όπως αναλύουν οι δημοσκόποι –
και το αποδέχονται στο Μαξίμου–
η υγειονομική κρίση του κορωνοϊού, αλλά και η οικονομική κρίση
που θα ακολουθήσει θα φέρει τεράστιες αλλαγές και στο πολιτικό
προσωπικό όλων των χωρών. Όσοι καθυστέρησαν ακόμη και να
κατανοήσουν τι συμβαίνει, ή υποτίμησαν τις εφιαλτικές προβλέψεις
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ιό και η επιστήμη ανακαλύψει τα
κατάλληλα φάρμακα/εμβόλιο.
Ποιο είναι αυτό; Να ζητήσει νωπή
εντολή για να ηγηθεί του επόμενου
εθνικού στόχου, που είναι φυσικά
να επανέλθει η οικονομία σε ανάπτυξη. Φυσικά, τέτοια σχέδια δεν
είναι της παρούσης, αλλά δεν πρέπει να αποκλειστούν, ειδικά εάν τα
ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας αυξηθούν. Η φθηνή χρηματοδότηση,
στην οποία ποντάρει η κυβέρνηση,
όχι μόνο αλλάζει τις προοπτικές
της χώρας, αλλά επιτρέπει όλους
τους σχεδιασμούς. Διότι με σταθερή και μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση θα αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της κρίσης και, το κυριότερο, προσφέρει ένα τεράστιο όπλο
στα χέρια των ηγετών για να ανακινήσουν τις οικονομίες, αλλά και
να «μπαλώσουν» τις ευθύνες τους
για τις αμέλειες στην υγειονομική
βόμβα του κορωνοϊού.

Υπερτερεί, αλλά…

των επιστημόνων μπαίνουν πλέον
στο στόχαστρο.
Ιδανικό παράδειγμα, τα όσα
συμβαίνουν στις ΗΠΑ. Από την ημέρα που ξεκίνησε η πανδημία ο
Τζον Μπάιντεν έχει αφήσει με άνεση πίσω του το αρχικό φαβορί
για το χρίσμα των Δημοκρατικών,
Μπέρνι Σάντερς, και ήδη προηγείται κατά έξι ποσοστιαίες μονάδες του Ντόναλντ Τραμπ σε όλες
τις δημοσκοπήσεις για τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου.
Μέχρι τις αμερικανικές κάλπες υπάρχει πολύς δρόμος. Όμως προς
το παρόν οι Αμερικανοί συγκρίνουν τον χαβαλεδιάρικο τρόπο
που αντέδρασε ο Τραμπ στην επέλαση του κορωνοϊού και θυμούνται τον σοβαρό τρόπο με τον οποίο κινήθηκε το δίδυμο Ομπάμα (πρόεδρος)-Μπάιντεν (αντιπρόεδρος) στην οικονομική κρίση
του 2008. Ή ακόμη και στην εμμονή τους για να ενισχυθεί το δημόσιο σύστημα Υγείας (το πολέμησε

με απίστευτο μένος ο Τραμπ), που
τώρα αποτελεί την ελπίδα για τον
κορωνοϊό.

Το επόμενο βήμα
του Μητσοτάκη
Όπως γίνεται αντιληπτό, οι ισορροπίες αλλάζουν σε όλα τα επίπεδα
και οι αναλυτές εκτιμούν ότι αυτή η
υγειονομική κρίση θα βάλει στη
γωνία πολιτικούς, που είτε έκαναν
καριέρα με βάση τον λαϊκισμό, είτε
διατυμπανίζουν ότι πίσω από όλα
τα δεινά κρύβεται μία διεθνής συ-



νωμοσία. Γι’ αυτό και στο Μαξίμου
έσπευσαν να απαντήσουν στα ιδεολογήματα της Κουμουνδούρου,
αναφέροντας ότι «ο κορωνοϊός δεν
σκοτώνει τον νεοφιλελευθερισμό, όπως ισχυρίστηκε σε άρθρο του ο κ.
Τσίπρας, αλλά ανθρώπους όλων των
κοινωνικών τάξεων, όλων των ηλικιών
και όλων των εισοδημάτων».
Αυτήν τη στιγμή υπάρχουν αρκετοί στην Ηρώδου Αττικού που
θεωρούν πως ο κ. Μητσοτάκης
πρέπει να κάνει το επόμενο βήμα
μόλις ολοκληρωθεί η κρίση με τον

Ο Έλληνας πρωθυπουργός δεν νοιάζεται
να κρύψει τις όποιες ευθύνες έχει (κάποιοι
μιλούν ότι άργησε πέντε ημέρες να κλείσει τα
σχολεία και τις εκκλησίες), αλλά τον
ενδιαφέρει πρωτίστως να έχει τα κατάλληλα
όπλα για να ξεπεράσει αναίμακτα –ει
δυνατόν– τις οικονομικές συνέπειες που θα
αφήσει πίσω της η επέλαση του κορωνοϊού.

Σε αυτό ακριβώς τα σημείο υπερτερεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όχι
μόνο στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, αλλά συνολικά στην Ευρώπη.
Ο Έλληνας πρωθυπουργός δεν νοιάζεται να κρύψει τις όποιες ευθύνες
έχει (κάποιοι μιλούν ότι άργησε πέντε ημέρες να κλείσει τα σχολεία και
τις εκκλησίες), αλλά τον ενδιαφέρει
πρωτίστως να έχει τα κατάλληλα όπλα για να ξεπεράσει αναίμακτα –ει
δυνατόν– τις οικονομικές συνέπειες
που θα αφήσει πίσω της η επέλαση
του κορωνοϊού.
Γι’ αυτό άλλωστε ο Έλληνας
πρωθυπουργός δεν θέλει να είναι… διακοσμητικός, αλλά να συμμετέχει ως «βασικός παίκτης» στο
νέο status quo που διαμορφώνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξ ου
και η συμπαράταξη της Ελλάδας
στην κοινή πρόταση των «9» για
την ανάγκη έκδοσης ενός «ομολόγου-Corona», η οποία ξεκίνησε με
πρωτοβουλία της Ιταλίας και την
αρχική σύμφωνη γνώμη της Γαλλίας, της Ισπανίας και της Πορτογαλίας. Στη συνέχεια, επιδιώχθηκε
και εξασφαλίστηκε η συμμετοχή
στην προσπάθεια και άλλων χωρών (Λουξεμβούργο, Βέλγιο, Σλοβενία και Ιρλανδία), με στόχο τη
μεγαλύτερη δυνατή πίεση προς τα
ευρωπαϊκά κέντρα εξουσίας. Άλλο
τώρα αν η πρόταση «τράκαρε» –
προς το παρόν τουλάχιστον– στις
δημοσιονομικές εμμονές του Βερολίνου και των χωρών του ευρωπαϊκού βορρά…

26 | Η ΑΠΟΨΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 28/29 μΑΡΤΙΟΥ 2020
www.iapopsi.gr

point

of

view

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Στη μάχη κατά
του COVID-19 με
την υπηρεσία
Pay & Save
Η Τράπεζα Πειραιώς, μετά την
προσφορά υγειονομικού υλικού
πρώτης ανάγκης στο Υπουργείο
Υγείας, διευρύνει τις δράσεις της
στη μάχη κατά του COVID-19.
Αξιοποιώντας την υπηρεσία Pay &
Save που προσφέρει στους
πελάτες της, ενθαρρύνει την
εθνική κινητοποίηση για
συμμετοχή στη συλλογική
προσπάθεια αντιμετώπισης της
πανδημίας
Συγκεκριμένα, η Τράπεζα
Πειραιώς θα προσφέρει στο
Υπουργείο Υγείας ποσό ίσο με το
συνολικό ποσό που θα
αποταμιεύουν οι πελάτες της κάθε
εβδομάδα μέσω της υπηρεσίας
Pay & Save.
Κάθε συναλλαγή που κάνουν οι
κάτοχοι της υπηρεσίας Pay & Save
με χρεωστική κάρτα της Τράπεζας
Πειραιώς, στρογγυλοποιείται προς
τα πάνω και το ποσό της
στρογγυλοποίησης μεταφέρεται
αυτόματα από τον λογαριασμό των
συναλλαγών τους στον
αποταμιευτικό τους λογαριασμό.
Ως εκ τούτου, όσο μεγαλύτερο
είναι το ποσό της αποταμίευσης,
τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η
οικονομική συνεισφορά της
Τράπεζας Πειραιώς στο Υπουργείο
Υγείας για την αντιμετώπιση του
ιού COVID-19.
Με αυτό τον τρόπο, το Pay & Save
συμβάλλει επίσης στη χρήση
πλαστικού χρήματος, όπως
απαιτούν οι ανάγκες της εποχής.
Η ενεργοποίηση του Pay & Save
γίνεται για τους πελάτες της
Τράπεζας Πειραιώς μέσω winbank
web banking.

ε τεχνολογικό «συμπαίκτη» τoν ελληνικό βραχίονα του
σουηδικού πολυεθνικού κολοσσού της Ericsson
θα… τρέξει η COSMOTE την
ανάπτυξη δικτύου 5G στην Ελλάδα, έπειτα από σχετική διαγωνιστική διαδικασία. Το πρότζεκτ της COSMOTE περιλαμβάνει τον παράλληλο συνολικό εκσυγχρονισμό του δικτύου
πρόσβασης κινητής, αντικαθιστώντας πλήρως τον εξοπλισμό 2G/3G/4G/4G+ με καινούργιο, ο οποίος θα δίνει τη
δυνατότητα σταδιακής αναβάθμισης του δικτύου σε 5G.
Μέσω του νέου εξοπλισμού, η
COSMOTE θα συνεχίσει να
προσφέρει στους πελάτες υπηρεσίες mobile Internet και
φωνής υψηλής ποιότητας, όπου κι αν βρίσκονται, ενώ παράλληλα θα βελτιώσει σημαντικά το ενεργειακό αποτύπωμα του δικτύου κινητής
2G/3G/4G/4G+, καθώς θα
καταναλώνει λιγότερη ενέργεια και θα είναι πιο φιλικό
προς το περιβάλλον.
H ανάπτυξη του COSMOTE
5G θα πραγματοποιηθεί σε συνάρτηση με τη δημοπρασία
του φάσματος που απαιτείται,

Μ

Με συμπαίκτη την
Ericsson θα «τρέξει»
η COSMOTE το 5G

και η οποία προγραμματίζεται
από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρο-

μείων (ΕΕΤΤ) για το δ΄ τρίμηνο του 2020. Η εμπορική διάθεση υπηρεσιών 5G θα ξεκι-

νήσει από την COSMOTE εντός του 2021. Παράλληλα, η
COSMOTE προγραμματίζει να
σταματήσει την παροχή υπηρεσιών 3G μετά το τέλος του
2021, έτσι ώστε να χρησιμοποιήσει τους διαθέσιμους πόρους του φάσματος σε πιο
προηγμένες τεχνολογίες
(4G/4G+/5G).
Το πέρασμα στην επόμενη γενιά της ασύρματης επικοινωνίας που φέρνει η τεχνολογία
5G αναμένεται να εγκαινιάσει
μια εποχή υψηλών ταχυτήτων
και απεριόριστων τηλεπικοινωνιακών δυνατοτήτων. Το
5G δίνει τη δυνατότητα παροχής και διαχείρισης νέων διαδραστικών και έξυπνων υπη-

«Εφόδια» στον Έβρο έστειλαν τα Σωληνουργεία
Η πανδημία κορωνοϊού που
χτυπάει και την Ελλάδα έχει
στρέψει –και δικαίως– τα
φώτα της δημοσιότητας στην
αντιμετώπιση και στήριξη της
υγειονομικής μάχης που δίνει το Εθνικό Σύστημα Υγείας
και οι λειτουργοί αυτού. Ωστόσο, η άλλη σχεδόν πραγματική μάχη που εξελίσσεται
στα βορειοανατολικά σύνορα της χώρας μας στον Έβρο
δεν έχει καταλαγιάσει και
χρειάζεται κι αυτή «εφόδια».
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Επιχειρήσεις προσφέρουν υπηρεσίες από την πλατφόρμα ψηφιακής αλληλεγγύης
Περισσότερες από 50 επιχειρήσεις και φορείς προσφέρουν υπηρεσίες δωρεάν ή με χαμηλότερο κόστος μέσα
από την πλατφόρμα digitalsolidarity.gov.gr, που υλοποίησε η γενική γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης
και Απλούστευσης Διαδικασιών.
Μέσω του digitalsolidarity.gov.gr η καθημερινότητα
των πολιτών διευκολύνεται σημαντικά. Σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία τίθενται στην υπηρεσία πολιτών, φορέων και επιχειρήσεων, για όσο διάστημα διαρκούν τα μέτρα για τον Covid 19.

Δωρεάν ηλεκτρονικά βιβλία και περιοδικά, δωρεάν
online κινηματογραφικές παραγωγές, δωρεάν πρόσβαση
για Video Streaming και Enterprise Video Streaming
για να βοηθηθούν επιχειρήσεις να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, εργαλεία για εκπαιδευτικούς οργανισμούς,
ώστε να δημιουργήσουν τη δική τους «ψηφιακή πλατφόρμα», συστήματα τηλεδιάσκεψης, συστήματα τηλεργασίας και τηλεκπαίδευσης, είναι ορισμένες μόνο από τις
υπηρεσίες που διατίθενται προς όφελος των πολιτών,
αλλά και των επιχειρήσεων.



ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2021
ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ
Η COSMOTE ΤΗΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 5G,
ΕΝΩ Η ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3G
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΕΤΑΙ
ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΜΕΤΑ
ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2021

ρεσιών σε όλες τις συνδεδεμένες
συσκευές σε σχεδόν πραγματικό
χρόνο. Είναι χαρακτηριστικό ότι
η εν λόγω τεχνολογία μπορεί να
εξυπηρετήσει έως και 1.000.000
συσκευές ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο και επιτρέπει μέγιστες ταχύτητες που θα φτάνουν έως και
τα 10 Gbps. Ο χρόνος απόκρισης
(latency) θα κατέβει στο 1 χιλιοστό του δευτερολέπτου με ταυτόχρονη αξιοπιστία επικοινωνίας
στο 99,999%. Το 5G θα αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης της παγκό-

σμιας οικονομίας, με δυνατότητα
εφαρμογής σε διάφορους τομείς
όπως η βιομηχανία, η υγεία, οι
τηλεπικοινωνίες, οι μεταφορές,
οι «έξυπνες» πόλεις, η εκπαίδευση, η ψυχαγωγία κ.ά.
Από τους πιονέρους των
telecoms o Όμιλος ΟΤΕ προετοιμάζεται εντατικά για το αύριο των
τηλεπικοινωνιών που αντιπροσωπεύει το 5G. Ήδη η
COSMOTE έχει υλοποιήσει το
πρώτο δοκιμαστικό δίκτυο 5G
στην Ελλάδα, στον δήμο Ζωγρά-

φου, πετυχαίνοντας live ταχύτητες πάνω από 12 Gbps. Παράλληλα, ο Όμιλος ΟΤΕ συμβάλλει
στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, υποδομών
και υπηρεσιών 5G, με τη συμμετοχή του σε 22 ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα, που στοχεύουν στην
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
της ευρωπαϊκής αγοράς τηλεπικοινωνιών σε παγκόσμιο επίπεδο. Έτσι ενισχύει την τεχνογνωσία του σε θέματα κινητής τηλεφωνίας νέας γενιάς από τα πρώτα
στάδια ανάπτυξης της τεχνολογίας και συμμετέχει ενεργά στη
διαμόρφωση και αξιολόγηση
μελλοντικών τεχνολογικών λύσεων, εμπορικών εφαρμογών και
καινοτόμων επιχειρηματικών
μοντέλων.

Τζιρακιάν και η EUROPA
Κάπως έτσι φαίνεται να σκέφτηκαν και οι άνθρωποι του
βιομηχανικού ομίλου Λ. Τζιρακιάν και μέσω των εταιρειών
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ Λ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ
Α.Ε. και EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΒΕ στήριξαν έμπρακτα το έργο των Ενόπλων
Δυνάμεων και της ΕΛ.ΑΣ. Ειδικότερα, σε συνεργασία με τις
αρμόδιες Διοικήσεις Μηχανικού του ελληνικού στρατού παραδόθηκαν συνολικά 40 τόνοι
(6.000 μέτρα) σιδερένιων κοι-

λοδοκών και στηριγμάτων.
Το υλικό θα χρησιμοποιηθεί για
την ενίσχυση της αμυντικής
θωράκισης της περιοχής του Έβρου προκειμένου να αποτραπεί, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η στοχευμένη
προσπάθεια μαζικής εισόδου
παρανόμως εισερχομένων προσώπων στο εσωτερικό της χώρας. «Τόσο στην EUROPA όσο
και στη ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ αναγνωρίζουμε ότι η εθνική ασφάλεια αποτελεί κυρίαρχο πατριω-

τικό καθήκον και συλλογική εθνική προσπάθεια, στηρίζοντας
όχι μόνο ηθικά, αλλά και έμπρακτα το δύσκολο έργο των δυνάμεων ασφαλείας στην “πρώτη
γραμμή”», αναφέρεται χαρακτηριστικά. Η παράδοση των υλικών πραγματοποιήθηκε αυτή
την εβδομάδα στην περιοχή Καστανιές του Έβρου, με τους εκπροσώπους των δύο εταιρειών
να εισπράττουν τις θερμές ευχαριστίες της Στρατιωτικής Υπηρεσίας.

Κυβερνο-απατεώνες
«ψαρεύουν» θύματα
με… αγκίστρι τον COVID-19
Κάθε κρίση δημιουργεί ευκαιρίες, συνηθίζουν να λένε οι γκουρού της οικονομίας. Το πρόβλημα είναι ότι αυτές τις ευκαιρίες
δεν τις «αρπάζουν» μόνο οι διορατικοί, αλλά τις… οσμίζονται
και οι επιτήδειοι που σπεύδουν να εκμεταλλευτούν τα ευάλωτα
λόγω έκτακτης ανάγκης δυνητικά θύματά τους. Το ίδιο συμβαίνει και τώρα, με τον τρόμο που προκαλεί η επέλαση του φονικού κορωνοϊού σε ολόκληρο τον πλανήτη να δημιουργεί την
καλύτερη μαγιά για τους κυβερνο-εγκληματίες, που εδώ και μερικούς μήνες προσπαθούν να επωφεληθούν από την πανδημική κρίση του COVID-19. Το παράδοξο δεν είναι ότι ξεκίνησαν
επιθέσεις phishing μέσω κακόβουλων λογισμικών που έχουν
ως βασική θεματική τον κορωνοϊό, αλλά το γεγονός ότι για
πρώτη φορά οι ειδικοί εντόπισαν
ένα τραπεζικό Trojan το οποίο είναι μάλιστα και αποτελεσματικό σε επίπεδο… απατεωνίας!!!
Ο εν λόγω τραπεζικός δούρειος ίππος με το όνομα Ginp
banking Trojan απέκτησε τη δυνατότητα εισαγωγής ψεύτικων
μηνυμάτων κειμένου στα εισερχόμενα μιας κανονικής εφαρμογής SMS τον Μάρτιο και πλέον έχει αποκτήσει μια νέα λειτουργικότητα που εκμεταλλεύεται την
πανδημία.
Όπως εξηγούν οι ειδικοί της
παγκόσμιας εταιρείας ψηφιακής
ασφάλειας Kaspersky, αφού το Ginp Trojan εγκατασταθεί στο
τηλέφωνο του θύματος, μπορεί να λάβει εντολή από τον εισβολέα να ανοίξει μια ιστοσελίδα με τίτλο «Coronavirus Finder», η
οποία ισχυρίζεται ότι σε κοντινή απόσταση υπάρχουν άνθρωποι μολυσμένοι από τον ιό. Το κόλπο είναι ότι στο θύμα υποτίθεται ότι δίνεται η δυνατότητα να μάθει πού βρίσκονται οι φορείς του ιού, αφού πληρώσει 75 ευρώ. Αν το θύμα συμφωνήσει, μεταφέρεται σε ιστοσελίδα πληρωμής. Μόλις καταγραφούν
τα στοιχεία πληρωμής, ωστόσο, το θύμα δεν χρεώνεται ούτε
αυτό το ποσό ούτε λαμβάνει πληροφορίες για αυτά τα «μολυσμένα» άτομα. Αντ’ αυτού, τα στοιχεία της πιστωτικής του κάρτας
έχουν μόλις παραδοθεί σε ψηφιακούς εγκληματίες.
Για να μειώσουν τον κίνδυνο έκθεσής τους σε παρόμοιες κακόβουλες επιθέσεις οι χρήστες προτρέπονται:
• Να «κατεβάζουν» εφαρμογές ΜΟΝΟ από τα επίσημα
Android Stores.
• Να μην κλικάρουν ύποπτα links και να μη δημοσιοποιούν
ευαίσθητες πληροφορίες (π.χ. κωδικοί πρόσβασης ή πληροφορίες πιστωτικών/χρεωστικών καρτών).
• Να εγκαθιστούν αξιόπιστες λύσεις ασφάλειας στο τηλέφωνό τους που θα τους προστατεύουν από ένα ευρύ φάσμα απειλών, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζικών Trojans.
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Αυτή την εποχή, παράλληλα με τον πραγματικό πόλεμο που δίνεται από τους
γιατρούς και νοσηλευτές
για την υγεία των πολιτών,
μαίνεται κι ένας άλλος.
Πιο ύπουλος. Κι ολότελα
υπαρξιακός. Ανάμεσα σε
δύο… Ελλάδες. Στην Ελλάδα του Σωτήρη Τσιόδρα
και της άλλης Ελλάδας,
την οποία εκφράζουν οι
«δήθεν» αυτής της χώρας
και είναι αρκετοί. Έχουν κι
άτυπο πρόεδρο. Την Έλενα
Ακρίτα.
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• Η γνωστή Έλενα, μετά τη στρατιωτική ανάλυση ότι
οι φαντάροι μας «δεν μπορούν να χτυπήσουν ούτε
μπεκάτσα», πήρε το όπλο της στο…. facebook κι όχι
στα «ΝΕΑ» κι επιτέθηκε στον Σωτήρη Τσιόδρα γιατί πήγε
μόνος του στην άδεια εκκλησία για να ψάλει

O

Τσιόρδας, από τη
μία, θέλει να συνεχίσει να υπάρχει η Ελλάδα με όσο το δυνατόν λιγότερες απώλειες από τον κορωνοϊό. Και η
Ακρίτα, για να υπάρχει η ίδια ως
«πνευματοκάπηλη» που σέρνει με
τα γραπτά της ένα ντεκαντάνς μέρος των πολιτών, ν’ αποθεώσει
κάτι αστεία celebrity (Λάκης) των
καιρών μας. Αυτή η Ακρίτα, αφού
πρώτα έκρινε και… κατέκρινε αυθαίρετα φυσικά (γιατί είναι η Ακρίτα… ντεμέκ) το αξιόμαχο των
ενόπλων δυνάμεων που βρίσκεται
στον Έβρο, ότι «οι φαντάροι μας δεν
έχουν σκοτώσει ούτε μπεκάτσα», τώρα επανήλθε και τα βάζει με τον
Τσιόδρα! Λογικό. Όταν σ’ αυτήν
τη χώρα αναδειχθούν κι επικρατήσουν, τελικά, οι Τσιόδρες, οι… Ακρίτες θα πάψουν ν’ αυτοαναγορεύονται σε influencers της ελληνικής κοινωνίας. Θα εξαφανιστούν.

«Ανθρωποφαγία»...
Ερώτηση: Ποιος ευθύνεται για την
πνευματική κατάπτωση της κοινωνίας, που δεν γνωρίζει τι ακριβώς
γιορτάζουμε στις εθνικές γιορτές,
ούτε ποιος είναι ο Πλάτωνας κι ο
Αριστοτέλης κι ο Καζαντζάκης;
Ο Τσιόδρας ή η Ακρίτα που παραμένει «μάχιμη» δημοσιογράφος
κι εκτός από το να ενημερώνει, έχει υποχρέωση και να παιδεύει
τους αναγνώστες; Η Ακρίτα δεν έψεξε ποτέ το εκπαιδευτικό σύστημα, που άφησε «τυφλή» τη νεολαία
ακόμα και στη… γεωγραφία, ώστε
να μη γνωρίζει σε ποιο σημείο της
υδρογείου είναι η Ελλάδα, αλλά επιτίθεται στον Τσιόδρα επειδή πάει μόνος του στην άδεια εκκλησία
να ψάλει.
«Ο Τσιόδρας ψάλλει σε ΑΔΕΙΑ εκκλησία. ΑΔΕΙΑ. Οι λειτουργίες τελούνται κανονικά χωρίς πιστούς αλλά ως
ιεροψάλτης έχει κάθε δικαίωμα να
παρίσταται. Ακόμα κι έτσι όμως περνάει λάθος μήνυμα σε λάθος ώρα. Αν
είναι θρήσκος ας προσευχηθεί σπίτι
του. Κι όταν προτρέπεις ένα λαό να
μείνει σπίτι του, εσύ δεν πας στην εκ-

ΕΛΛΑΔΑ 2020

Αν επικρατήσουν
οι Τσιόδρες,
θα εξαφανιστούν
οι Ακρίτες…
κλησία. Ούτε τη γεμάτη ούτε την άδεια, γνώμη μου. Όμως μην παραποιούμε τα γεγονότα. Μερικοί ψάχνουν
συνωστισμούς και ουρές εκεί που δεν
υπάρχουν. Εκτός αν έχουν φωτογραφίες από το εσωτερικό του ναού που
το αποδεικνύουν. Αλλιώς ας αφήσουμε τα φέικ εκεί που τους αξίζει να βρίσκονται. Στο πουθενά».
Περνάει λάθος μήνυμα στη χώρα, λέει. Αν είναι θρήσκος, να
προσευχηθεί στο σπίτι του, γράφει
η Έλενα. Αντί να τα βάλει με τα κανάλια που τον ακολούθησαν μέχρι
μέσα στην εκκλησία, συντάχθηκε

μαζί τους… συναδελφικά, φυσικά,
στην «ανθρωποφαγία». Ακρίτα
100%. Κι αν έξω από την εκκλησία στα Σπάτα μαζεύτηκαν πέραν
των 10 ατόμων, είναι ευθύνη της

Αστυνομίας, όχι του Τσιόδρα.
Όπως ξανάγραψε η «Α», η Ακρίτα απλά θέλει να προκαλεί το
ενδιαφέρον γύρω από το όνομά
της. Είναι τέτοια η στέρηση όταν τα

προφανές ότι σε μια έγκυρη
 Είναι
και με κύρος εφημερίδα, η Ακρίτα
υποφέρει, «πνίγεται» που δεν μπορεί να
προκαλέσει το ενδιαφέρον γύρω από
το όνομά της και καταφεύγει στη
«δημοσιογραφία των πολιτών» του facebook

φώτα της δημοσιότητας χαμηλώνουν, που οδηγούν πολλούς σε κατάθλιψη. Η Έλενα αυτοπροστατεύεται από αυτό, γράφοντας εναντίον
του Τσιόδρα, για μερικά like. Την
καταλαβαίνουμε. Ζει σ’ ένα φοβερό κοντράστ. Χωρίς ίχνος υπερβολής, πρόκειται για μια… δισυπόστατη Έλενα Ακρίτα. Βεβαίως. Στα
«ΝΕΑ» γράφει συμβατικά, φυσικά.
Και πού, όμως, «τα χώνει» στον
Τσιόδρα; Στο facebook, φυσικά.
Είναι προφανές ότι σε μια έγκυρη
και με κύρος εφημερίδα, η Ακρίτα
υποφέρει, «πνίγεται» που δεν μπορεί να προκαλέσει το ενδιαφέρον
γύρω από το όνομά της και καταφεύγει στη «δημοσιογραφία των
πολιτών» του facebook. Αν έκανε
το ίδιο στην εφημερίδα, το πολύπολύ να το διάβαζε… μόνη της το
«ανατρεπτικό» της κομμάτι. Κι όταν
στον «τοίχο» της στο facebook υπάρχουν αντίθετες γνώμες, η Ακρίτα παρεμβαίνει… δημοκρατικά.
«Elena Akrita Chris Georgas γράφεις ανοησίες και το ξέρεις. Αν σε φίμωνα θα τα είχα σβήσει εγώ. Μην
συγχέεις τον δημοκρατικό διάλογο με
την εμμονική προσπάθεια σου να επιβάλεις τις απόψεις σου. Φτάνει».
«Elena Akrita Chris Georgas Χρηστο ηρέμησε λίγο σήμερα άντε μπράβο. Άλλο λέω τη γνώμη μου κι άλλο
προσπαθώ να την επιβάλω στους άλλους. Κι εσυ αυτό κάνεις συστηματικά
από χτες. Το ξέρω ότι έχει επισκεψιμότητα ο τοίχος μου, αλλά μην κανείς
κατάχρηση»
Τους κανόνες του δημοκρατικού διαλόγου δεν τους βάζει η δημοκρατία, αλλά η Ακρίτα! Κι έχει
επισκεψιμότητα ο τοίχος της. Είναι
το κυρίως ζητούμενο. «Άντε μπράβο». Να σε χαρώ, που θα έλεγε κι
η αείμνηστη Γεωργία Βασιλειάδου. Η επισκεψιμότητα, κύριοι. Η
Έλενα Ακρίτα τα είπε όλα. Πλακωθείτε στον τοίχο μου, για να υπάρχω. Κρατάει έτσι «αιχμαλώτους», όχι γι’ αυτά που γράφει, που
προφανώς είναι επιτηδευμένα, αλλά μόνο με την αναγνωρισιμότητά
της.
Ο Τσιόδρας πόσταρε κι αυτός
κάτι σχετικό στο facebook. Και
προς μεγάλη απογοήτευση της Ακρίτα, δεν τη μνημόνευσε! Δεν απάντησε σ’ αυτήν προσωπικά, όπως προφανώς θα περίμενε η ίδια. Θα ήταν τεράστιο υπαρξιακό
«φάρμακο» για την Ακρίτα ν’ αναφερόταν σ’ αυτήν ο καθηγητής
Τσιόδρας, που έγραψε τα εξής:
«Με ειδική άδεια κι 1 άτομο σε
1.000 τ.μ. – αυτός είναι ο ρατσισμός
για τον οποίο μιλάω κι εσείς αγαπητέ
φίλε δεν καταλαβαίνετε».
Έλα, ντε… Τι δεν καταλαβαίνετε… Εμείς τα καταλαβαίνουμε όλα,
κύριε καθηγητά. Να μην ανησυχείτε. Και πάντα να θυμάστε τις μεγάλες κουβέντες του Νίτσε, «κάθε τι
καλό προέρχεται από το κακό»…
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EΡΙΞΕ ΠΡΟΩΡΑ «ΑΥΛΑΙΑ» ΤΟ YOUR FACE SOUNDS FAMILIAR» ΚΑΙ Η ΜΠΕΚΑΤΩΡΟΥ
ΝΙΩΘΕΙ ΗΔΗ... ΣΤΕΡΗΤΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ! Αναφορά στη διακοπή των γυρισμάτων του λαμπερού
σόου μεταμφιέσεων του Ant1, «Your Face Sounds Familiar», έκανε μέσω του λογαριασμού της στο Instagram
η Μαρία Μπεκατώρου. Η πάντα χαμογελαστή παρουσιάστρια της εν λόγω τηλεοπτικής εκπομπής ενημέρωσε το κοινό ότι το επεισόδιο της Κυριακής ήταν και το τελευταίο γύρισμα λόγω των έκτακτων εξελίξεων με
την εξάπλωση του κορωνοϊού στη χώρα μας. «Δεν ξέρω πότε θα ξανασυναντηθούμε στη σκηνή του “Your Face
Sounds Familiar”, ξέρω όμως και το μοιράζομαι μαζί σας με απόλυτη ειλικρίνεια, ότι ήδη μου λείπει πολύ. Μαζί θα το
περάσουμε κι αυτό και θα τραγουδήσουμε και θα χορέψουμε και θα τρελαθούμε από τη χαρά μας και πάλι! Εις το επανιδείν! Σας ευχαριστώ όλους πολύ. Ξέρετε εσείς…» έγραψε χαρακτηριστικά η ίδια. Εις το επανιδείν, λοιπόν!

media
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
Βίκυ Καλοφωτιά

Η μάχη της Μαρίας Κίτσου
από τις «Άγριες Μέλισσες»
με το… τέρας της κατάθλιψης
αλεσμένη στην εκπομπή «Art Week» ήταν η δημοφιλής ηθοποιός από τις «ΆΗ «Λενιώ»
γριες Μέλισσες», Μαρία Κίτσου, η οποία
της
αποκάλυψε στη Λένα Αρώνη για την αδημοφιλούς
πόφασή της να βγει και να μιλήσει δημόσια για την κατάθλιψη που πέρασε στο παρελθόν.
τηλεοπτικής
«Από τότε που μίλησα δημόσια για την κατάθλιψη, την
σειράς του
ξόρκισα. Νιώθω ότι έχω βοηθήσει πολύ κόσμο κι έχω πάρει
πάρα πολλά μηνύματα, και αυτό με κάνει πάρα πολύ χαAnt1 μίλησε
ρούμενη. Από ανθρώπους που είτε το παραδέχονται μόνο σε
στο «Art Week»
εμένα και μου ζητάνε συμβουλή τι να κάνουν, ότι νιώθουν έγια τη δύσκολη
τσι, νιώθουν αλλιώς, και αυτό είναι κάτι υπέροχο, πραγματικά. Ακριβώς γι’ αυτό βγήκα να το πω. Να ακούσουν από κάπεριπέτειά της
ποιον που θαυμάζουν, ότι, ναι, κι εγώ το έχω περάσει, το
περνάω και υπάρχει γιατρειά, υπάρχει λύση. Μπορείς να
γιατρευτείς, δεν είναι κάτι που δεν παίρνει γιατρειά, γιατί αυτό πιστεύεις όταν είσαι
μέσα σε αυτό, ότι δεν θα τελειώσει ποτέ αυτό το μαρτύριο, αλλά τελειώνει», τόνισε η
τηλεοπτική «Λενιώ». Πάντα υπάρχει ελπίδα..!
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 σταθμός Alpha γίνεται το δεύτερο

Μετά τον Αnt1, ο τηλεοπτικός

ιδιωτικό κανάλι που θα
μεταδίδει
ζωντανά τις
Θείες Λειτουργίες του
Πάσχα από
τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στον
Πειραιά, και το πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής: 3 Απριλίου 17:40 Ακολουθία Ακάθιστου Ύμνου, 16 Απριλίου
(Μεγάλη Πέμπτη) 17:15 Η Ακολουθία
των Παθών, 17 Απριλίου (Μεγάλη
Παρασκευή) 20:00 Τα εγκώμια του Επιτάφιου Θρήνου, 18 Απριλίου (Μεγάλο Σάββατο) 23:00 Ακολουθία της
Αναστάσεως.

 πεισόδιο της εκπομπής του Νίκου

Πρωτιά κατέγραψε το πρόσφατο ε-

Χατζηνικολάου «Ενώπιος Ενωπίω»,
η οποία φιλοξένησε τη Ζωζώ Σαπουντζάκη, σε μια εξομολόγηση για την
καλλιτεχνική της πορεία αλλά και για
την προσωπική της ζωή. Σύμφωνα με
τα στοιχεία της Nielsen, η εκπομπή σημείωσε 19,2% στο σύνολο κοινού, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό κατά
8 μονάδες. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι
γυναίκες ήταν το κοινό που έδωσε τα
υψηλότερα ποσοστά, τα οποία μάλιστα
άγγιξαν ακόμα και το 36,4%.

Δεν σταματάει να… χτίζει κορμί
η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου
ούτε στην καραντίνα!
Μπορεί τα αυστηρά μέτρα για περιορισμό στο σπίτι και αποφυγή
μετακινήσεων να μας δυσκολεύουν, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να σταματάει κανείς να φροντίζει για τη φυσική του κατάσταση.
Αυτό φαίνεται ότι εφαρμόζει και η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, η
οποία προσπαθεί να κρατηθεί σε φόρμα αξιοποιώντας στο έπακρο την υποχρεωτική καραντίνα για πρόληψη από τον κορωνοϊό.
Η σέξι παρουσιάστρια μετέτρεψε προσωρινά το σαλόνι του σπιτιού της σε γυμναστήριο και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς
ακόλουθούς της το… κατόρθωμά της.
Χαρά στο κουράγιο της!

 τσοτάκη για τον αυστηρό περιορι-

Το μήνυμα του Κυριάκου Μη-

σμό της κυκλοφορίας λόγω των έκτακτων μέτρων της κυβέρνησης για προστασία από τον κορωνοϊό παρακολούθησε το μεγαλύτερο μέρος του κοινού
στην ΕΡΤ1. Συγκεκριμένα, με την ΕΡΤ1
συντονίστηκαν κατά τη διάρκεια του
διαγγέλματος του Έλληνα πρωθυπουργού, 1 εκατομμύριο τηλεθεατές. Στον
τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, παρακολούθησαν το μήνυμα 889.000, 597.000,
στον Αnt1, 574.000 στον Alpha και
402.000 τηλεθεατές στο Star.

30 | Η ΑΠΟΨΗ
Τελικά, ήταν μία από τις τόσες
επιδημίες που εμφανίζονται
διαχρονικά κατά τόπους, ή η
πρώτη καταγεγραμμένη σε ιστορικά βιβλία πανδημία; Η απάντηση δεν έχει δοθεί, καθώς ακόμη και σήμερα, 2.500
χρόνια μετά την τραγωδία που
υπέστη η αρχαία Αθήνα, οι ερευνητές δεν έχουν καταλήξει
καν ποιος ήταν ιός που προκάλεσε τον λοιμό που εξόντωσε
με τραγικό και επώδυνο τρόπο το 25% των Αθηναίων…
Γράφει η Καίτη Νικολοπούλου

Ο

αρχαίος Έλληνας ιστορικός, Θουκυδίδης, έμεινε γνωστός για τη συγγραφή της ιστορίας τού
30ετούς Πελοποννησιακού Πολέμου, ανάμεσα στην Αθήνα
και στη Σπάρτη. Αν και Πατέρας της Ιστορίας έχει ονομαστεί από τον Κικέρωνα ο προγενέστερός του Ηρόδοτος,
ο Θουκυδίδης αποτελεί το πρότυπο
για πολιτικούς επιστήμονες, καθώς θεωρείται ο πατέρας του πολιτικού ρεαλισμού ως προς την προσέγγιση στη
μελέτη των διεθνών σχέσεων – και αυτό διότι η αφήγησή του στο έργο του
βασίζεται σε βιωματικές εμπειρίες, χωρίς υποτιθέμενες απόψεις τρίτων.
Μετά την υπογραφή της Συνθήκης
των Σεβρών, την απόπειρα δολοφονίας του και την ήττα του στις εκλογές,
αυτοεξόριστος στο Παρίσι, ο Ελευθέριος Βενιζέλος αποφάσισε να ασχοληθεί με τη μετάφραση του Θουκυδίδη. Από αυτήν τη μετάφραση θα αλιεύσουμε αποσπάσματα που σχετίζονται
με τον λοιμό των Αθηνών. Συγκεκριμένα, στο Β΄ Βιβλίο του έργου «Θουκυδίδη Ιστορίαι», διαβάζουμε:
«Κατά τοιούτον τρόπον έγινεν η τελετή
του ενταφιασμού κατά τον χειμώνα τούτον,
μετά την λήξιν του οποίου έληξε και το
πρώτον έτος του πολέμου. Ευθύς δε με την
αρχήν του επομένου θέρους, οι Πελοποννήσιοι και λοιποί σύμμαχοι, με τα δύο τρίτα των δυνάμεών των, όπως και την πρώτην
φοράν, υπό την αρχηγίαν του βασιλέως
των Λακεδαιμονίων Αρχιδάμου, υιού του
Ζευξιδάμου, εισέβαλαν εις την Αττικήν, όπου στρατοπευδεύσαντες ήρχισαν να ερημώνουν την γην. Και πριν παρέλθουν πολλαί ημέραι από της εισβολής, παρουσιάσθη διά πρώτην φοράν εις τας Αθήνας ο
λοιμός, ο οποίος ελέγετο μεν ότι είχεν ενσκήψει προηγουμένως πολλαχού, και εις
την Λήμνον και εις άλλας χώρας, αλλά
πουθενά δεν εμνημονεύετο λοιμώδης νόσος τοιαύτης εκτάσεως, ούτε φθορά ανθρώπων τόσον μεγάλη. Διότι ούτε ιατροί,
οι οποίοι, αγνοούντες την φύσιν της ασθενείας, επεχείρουν διά πρώτην φοράν να
την θεραπεύσουν, αλλ’ απέθνησκαν οι ίδιοι μάλλον, καθόσον και περισσότερον
ήρχοντο εις επαφήν με αυτήν, ούτε άλλη
καμμία ανθρωπίνη τέχνη ηδύνατο να βοηθήση».

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 28/29 μΑΡΤΙΟΥ 2020
www.iapopsi.gr

ΛΟΙΜΟΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (430 π.Χ.)

Αρχαιοελληνική
η παλαιότερη
καταγεγραμμένη
επιδημία
(ή μήπως πανδημία;)
Ήταν τόσο τρομερή η ασθένεια, που ούτε τα
όρνεα και οι σκύλοι δεν πλησίαζαν τα πτώματα
Η αρχή του λοιμού
Εδώ μας αφηγείται την αρχή του λοιμού, ο οποίος ωστόσο δεν πρωτοεμφανίστηκε στην Αθήνα, αλλά:
«Η νόσος ήρχισε το πρώτον, ως λέγε-

«Λοιμός των Αθηνών»:
Eλαιογραφία σε καμβά του
Michael Sweerts (1618-1664)

ται, από την νοτίως της Αιγύπτου κειμένην
Αιθιοπίαν, από όπου κατέβη έπειτα εις την
Αίγυπτον και την Λιβύην και επεξετάθη εις
το πλείστον μέρος της Περσικής αυτοκρατορίας».

Αυτή η παράγραφος είναι που δίνει
την αίσθηση ότι δεν επρόκειτο για μια
τυχαία επιδημία, αλλά για «πανδημία»,
αφού είχε εμφανιστεί και σε άλλες χώρες του τότε γνωστού κόσμου, αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε σύγχρονους όρους, πέρα από το γεγονός ότι επανεμφανίστηκε λίγα χρόνια αργότερα. Ούτε λίγο ούτε πολύ, ο Θουκυδίδης πιστεύει ότι ο λοιμός προήλθε από
την Αφρική, και μας προειδοποιεί ότι
θα ακολουθήσει η περιγραφή των συμπτωμάτων, ώστε να μπορέσουν οι μεταγενέστεροι να τη μελετήσουν στην
περίπτωση που ξανασυμβεί:
«Εις δε την πόλιν των Αθηνών ενέσκηψεν αιφνιδίως και προσέβαλε κατά πρώτον τους κατοίκους του Πειραιώς, και διά
τούτο ελέχθη από αυτούς ότι οι Πελοποννήσιοι είχαν ρίψει δηλητήριον εις τας δεξαμενάς, διότι κρήναι δεν υπήρχαν ακόμη
εκεί. Αλλ’ ύστερον έφθασε και εις την άνω
πόλιν και από τότε ηύξησε μεγάλως η θνησιμότης. Καθείς δε, είτε ιατρός, είτε άπειρος της ιατρικής, ημπορεί, αναλόγως της
ατομικής του κρίσεως, να ομιλή περί της
πιθανής προελεύσεώς της και περί των αιτίων, τα οποία νομίζει ικανά να επιφέρουν
τοιαύτην διατάραξιν των υγιεινών συνθηκών. Αλλ’ εγώ, που και ο ίδιος έπαθα από
την νόσον, και με τα ίδια τα μάτια μου είδα
άλλους πάσχοντας, θα εκθέσω την πραγματικήν της πορείαν και θα περιγράψω τα
συμπτώματά της, η ακριβής παρατήρησις
των οποίων θα επιτρέψη ασφαλέστερον εις
τον καθένα που θα ήθελε να τα σπουδάση
επιμελώς να κάμη την διάγνωσίν της, εάν
ποτέ ήθελε και πάλιν ενσκήψει».
Και πράγματι, καθώς και ο ίδιος είχε
αρρωστήσει αλλά κατάφερε να ιαθεί, η
περιγραφή των συμπτωμάτων του λοι-

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 28/29 μΑΡΤΙΟΥ 2020
www.iapopsi.gr

μού από την πένα του δημιουργεί τρόμο και δέος. Εξάλλου, ας μη λησμονούμε πως εξαιτίας αυτού του λοιμού
βρήκαν τον θάνατο ο ηγέτης της Αθήνας, Περικλής, μαζί με τη γυναίκα του
(από τον γάμο του, την οποία είχε χωρίσει πριν από τη σχέση του με την Ασπασία και της οποίας το όνομα παραμένει άγνωστο), τα παιδιά του, Πάραλο και Ξάνθιππο που απέκτησε από
αυτόν τον γάμο, αλλά και την αδελφή
του:
«Το έτος τωόντι εκείνο, κατά κοινήν ομολογίαν, έτυχε μέχρι της στιγμής της εισβολής της νόσου να είναι κατ’ εξοχήν απηλλαγμένον από άλλας ασθενείας. Εάν όμως κανείς υπέφερε τυχόν προηγουμένως
από καμμίαν άλλην ασθένειαν, όλαι κατέληγαν εις αυτήν. Όσοι, εξ άλλου, ήσαν ως
τότε υγιείς, χωρίς καμμίαν φανεράν αιτίαν
προσεβάλλοντο αιφνιδίως από πονοκέφαλον με ισχυρόν πυρετόν και ερυθήματα και
φλόγωσιν των οφθαλμών, και το εσωτερικόν του στόματος, ο φάρυγξ και η γλώσσα
εγένοντο ευθύς αιματώδη, και η εκπνοή ήτο αφύσικος και δυσώδης. Κατόπιν των
φαινομένων αυτών, επηκολούθουν πτερνι-

σμοί και βραχνάδα, και μετ’ ολίγον το κακόν κατέβαινεν εις το στήθος, συνοδευόμενον από ισχυρόν βήχα. Και όταν προσέβαλλε τον στόμαχον, επροκάλει ναυτίαν
και ταύτην επηκολούθουν, με μεγάλην μάλιστα ταλαιπωρίαν, εμετοί χολής, όσοι περιγράφονται υπό των ιατρών. Και εις άλλους μεν αμέσως, εις άλλους δε πολύ βραδύτερον, παρουσιάζετο τάσις προς εμετόν
ατελεσφόρητος, προκαλούσα ισχυρόν
σπασμόν, ο οποίος εις άλλους μεν κατέπαυεν, εις άλλους δε εξηκολούθει επί πολύ. Το σώμα εξωτερικώς δεν παρουσιάζετο
πολύ θερμόν εις την αφήν, ούτε ήτο ωχρόν, αλλ’ υπέρυθρον, πελιδνόν, έχον εξανθήματα μικρών φλυκταινών και ελκών.
Εσωτερικώς όμως εθερμαίνετο τόσον πολύ
ώστε οι ασθενείς δεν ηνείχοντο ούτε ελαφρότατα ενδύματα ή σινδόνια, και επέμεναν να είναι γυμνοί, και μεγίστην ησθάνοντο ευχαρίστησιν, αν ημπορούσαν να
ριφθούν εντός ψυχρού ύδατος. Πολλοί δε
πράγματι, οι οποίοι είχαν μείνει ανεπιτήρητοι, ερρίφθησαν εις δεξαμενάς, διότι κατετρύχοντο από δίψαν άσβεστον, αφού και
το πολύ και το ολίγον ποτόν εις ουδέν ωφέλει. Και η αδυναμία του ν’ αναπαυθούν,
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σώματος, και αν κανείς ήθελε διαφύγει τον
θάνατον, προσέβαλλε τα άκρα, όπου άφινε
τα ίχνη του. Καθόσον το νόσημα προσέβαλλε και τα αιδοία και τα άκρα των χειρών και ποδών, και πολλοί χάνοντες αυτά
εσώζοντο, μερικοί μάλιστα έχαναν και τους
οφθαλμούς. Άλλοι πάλιν, ευθύς μετά την
θεραπείαν, επάθαιναν γενικήν αμνησίαν
και δεν ανεγνώριζαν ούτε εαυτούς, ούτε
τους οικείους των».

καθώς και η αϋπνία, τους εβασάνιζαν
διαρκώς. Και το σώμα, εφόσον η νόσος ήτο εις την ακμήν της, δεν κατεβάλλετο, αλλ’
αντείχε καταπληκτικώς εις την ταλαιπωρίαν, ώστε ή απέθνησκαν οι πλείστοι την
εβδόμην ή ενάτην ημέραν εκ του εσωτερικού πυρετού, πριν εξαντληθούν εντελώς αι
δυνάμεις των, ή, εάν διέφευγαν την κρίσιν, η νόσος κατήρχετο περαιτέρω εις την
κοιλίαν και επροκάλει ισχυράν έλκωσιν,
και συγχρόνως επήρχετο ισχυρά διάρροια,
ούτως ώστε κατά το μεταγενέστερον τούτο
στάδιον οι πολλοί απέθνησκαν από εξάντλησιν. Διότι το νόσημα, αφού ήρχιζεν
από την κεφαλήν, όπου το πρώτον εγκαθίστατο, εξετείνετο βαθμηδόν εφ’ όλου του

Αποδεκατίστηκε
το 25% των Αθηναίων
Ήταν τόσο τρομερή η ασθένεια, που
ούτε τα όρνεα και οι σκύλοι δεν πλησίαζαν τα πτώματα, καθώς ψοφούσαν
με την παραμικρή απόπειρα. Επρόκειτο για τη μεγάλη καταστροφή που αποδεκάτισε κατά 25% την πόλη των Αθηναίων, σε διάστημα σχεδόν πέντε χρόνων, τόσο ως προς τους πολίτες όσο
και ως προς τους στρατεύσιμους άνδρες, με τη γνωστή τραγική κατάληξη
για εκείνους ως προς την έκβαση του
Πελοποννησιακού πολέμου. Τραγικές
εικόνες… τραγικές συνέπειες…

Ταυτοποίηση(;) της νόσου

Μύρτις, το διάσημο εντεκάχρονο θύμα του λοιμού της Αθήνας
Στην περίοδο του λοιμού της Αθήνας, συνήθης πρακτική για τις σορούς των νεκρών ήταν η
καύση, κυρίως για την αποφυγή των μικροβίων. Εξάλλου, και ο Ιπποκράτης που ήταν στην
Αθήνα εκείνη την περίοδο άναβε φωτιές για να απομακρύνει τον ιό. Ωστόσο, σε κάποιες περιπτώσεις υπήρξαν και ομαδικοί τάφοι.
Κατά τις ανασκαφές για το Μετρό του Κεραμεικού, το 1994-1995, ανακαλύφθηκε ένας
τέτοιος ομαδικός τάφος, ένας πρόχειρος λάκκος μήκους 4 μ.
Η Μύρτις (άγνωστο το πραγματικό της όνομα) ήταν μία 11χρονη Αθηναία, που πέθανε
κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού Πολέμου και θάφτηκε σε αυτόν τον ομαδικό τάφο.
Οι επιστήμονες κατάφεραν το 2010 να αναπλάσουν ψηφιακά το πρόσωπό της και να το παρουσιάσουν στον κόσμο.
Όπως έδειξε η ανασκαφή, οι πρώτοι νεκροί στο βάθος του λάκκου τοποθετήθηκαν κάπως
προσεκτικά και σκεπάστηκαν με λίγο χώμα, οι επόμενοι ρίχνονταν σωρηδόν στοιβαγμένοι
μέσα όπως-όπως. Μόνη συγκινητική φροντίδα παρατηρήθηκε σε 8 βρεφικές ταφές στο ανώτερο στρώμα του τάφου. Τα κτερίσματα για τόσους πολλούς νεκρούς ήταν ελάχιστα και
φτωχά: μόνον 30 μικρά αγγεία για μια τέτοια μαζική ταφή που υπολογίζεται ότι αρχικά θα
περιλάμβανε πιθανόν μέχρι 150 ανθρώπους.

Οι επιστήμονες όλα αυτά τα χρόνια ερίζουν για την ταυτοποίηση της νόσου
που προκάλεσε τον λοιμό της αρχαίας
Αθήνας του 5ου αιώνα π.Χ. Οι μελέτες
πάμπολλες, οι απόψεις άλλες τόσες…
Ανάμεσά τους αναφέρονται ο τύφος, ο
τυφοειδής πυρετός, βουβωνική πανώλη, έμπολα, ανεμοβλογιά, ιλαρά, γρίπη κ.λπ. Οι περισσότερες πειστικές –
αλλά όχι και τεκμηριωμένες κατά
100%– απαντήσεις έχουν να κάνουν
με τον τύφο, τον τυφοειδή πυρετό, αλλά και τον έμπολα, σε συνδυασμό με
την αναφορά του Θουκυδίδη για την
απαρχή του λοιμού στην Αφρική. Είναι γνωστό εξάλλου ότι ο έμπολα έχει
πατρίδα του τη Μαύρη Ήπειρο. Τα συμπτώματα που αναφέρει ο Θουκυδίδης μπερδεύουν τους επιστήμονες, και
όπως φαίνεται θα συνεχίσουν να τους
μπερδεύουν για πολύ ακόμη…
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ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΑΚΟΜΑ:
ΙΒΑΝ ΣΑΒΒΙΔΗΣ:
Ενώνει την
Ελλάδα (που θα
χώριζε στα δύο)
▶ ΣΕΛ. 18

Βαγ. Γραμμένος:
«Ιφιγένειες»
οι Λασκαράκης,
Διακοφώτης
(για να μείνει
πρόεδρος…)
▶ ΣΕΛ. 19

Στοιχηματικό
σοκ και δέος!

Κυριάκος
Νικητής στην τιτανομαχία
με τον κορωνοϊό
Ηττημένος στη μάχη
με την μπάλα…

ΣΕΛ.

12-13

▶ ΣΕΛ. 21

UEFA:
Το ποδόσφαιρο
πάτησε τη
σκανδάλη
του κορωνοϊού
στην Ιταλία!
▶ ΣΕΛ. 22

Εκβίαζαν τον
Βαλμπουενά
για sex tape,
Μπενζεμά κι
άλλοι δύο
▶ ΣΕΛ. 17

Λευκή πετσέτα
ο Ιβάν

ΣΕΛ.

20

«Άντε γεια»
σε 11 παίκτες
και Φερέιρα
Πωλητήριο σε 4!
ΣΕΛ.

ΕΠΟ

11

Περάστε, κόσμε!
Λεφτά υπάρχουν!

