ο «άχαστος» αλέξης
το ‘ριξε στο copy paste

ΤΑΓΙΠ ΕΡΝΤΟΓΑΝ

Πληγωμένο θηρίο,
αλλά πάντα
επικίνδυνος ▶ ΣΕΛ. 26
14

Πρόταση του αμφιλεγόμενου Γερμανού
οικονομολόγου Μουνχάου υιοθέτησε
ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ▶ ΣΕΛ. 10
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ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Stop στα φέρετρα
και focuS στην
οικονομια

Σκληρό πόκερ
για το κορωνοομόλογο
• Στη μάχη για να πειστεί
η Μέρκελ μπήκαν η Λαγκάρντ και
οι Ευρωπαίοι κεντρικοί τραπεζίτες
▶ ΣΕΛ. 8

• Ο πρωθυπουργός ακούει, δεν
δίνει απάντηση στις εισηγήσεις για
εκλογές τον Σεπτέμβριο και ρίχνει
το βάρος του στην πανδημία και
την οικονομία ▶ ΣΕΛ. 4

Αρμαγεδώνας
(χωρίς σωσίβιο)
στον τουρισμό
▶ ΣΕΛ. 9

COVID-19:

Εφιαλτικό σενάριο
για τα hotspot…

Αλλάξαμε
πολιτική
για τα Σκόπια;
• Ανεξήγητα χαλαρή η αντίδραση
της ελληνικής διπλωματίας στην
επίσημη ένταξη των Σκοπίων που
μοιάζει σαν να έχει επιλέξει την
αδρανοποίηση του όπλου του βέτο
▶ ΣΕΛ. 24-25

Η ΜΑΧΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Το δίλημμαεφιάλτης
που ξορκίζουν
οι γιατροί

ΣΕΛ.

H «Α» στις 28/2 είχε μια προφητική ανάρτηση
σχετικά με το εφιαλτικό σενάριο ύπαρξης κορωνοϊού
στις προσφυγικές ροές. Σήμερα, έχουμε καραντίνα
στη Ριτσώνα, και τρόμο στη Μόρια των 20.000
προσφύγων ▶ ΣΕΛ. 6

7

Μέγα στοίχημα να επιβραδυνθεί
ο ρυθμός εισαγωγής ασθενών στις
μονάδες εντατικής θεραπείας ώστε να
μην λυγίσουν τα νοσοκομεία από το
βάρος των κρίσιμων περιστατικών
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ίγες ώρες πριν βγει το φύλλο της προηγούμενης εβδομάδας υπήρχε μια έντονη ζύμωση στο δημοσιογραφικό
τιμ της εφημερίδας για το αν θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε τον σκληρό είναι η αλήθεια πρωτοσέλιδο τίτλο
περί οικονομικού «Άουσβιτς». Αυτού δηλαδή που εξαιτίας των δημοσιονομικών εμμονών τους στήνουν οι Γερμανοί, προκρίνοντας μνημονιακού τύπου λύσεις για το οικονομικό κραχ στο οποίο πολλοί φοβούνται ότι θα βουλιάξει
η Γηραιά Ήπειρος μετά το πέρασμα του κορωνοϊού.
Δεν είναι ώρα για κανέναν να ευλογεί τα γένια του, αλλά τελικά η δικαίωση των γραφομένων μας ήρθε γρήγορα και
από πολύ «σοφότερους» εξ ημών. Ίσως ο διασημότερος εξ αυτών, ο παγκοσμίου φήμης Αμερικανός οικονομολόγος
Νουριέλ Ρουμπινί, έγραψε προ ημερών ένα άρθρο στον «Guardian» λέγοντας μεταξύ άλλων ότι «η Μεγάλη Ύφεση μας
κάνει ήδη νόημα κι εμείς την ακολουθούμε». Ένας συνάδελφός του, Γερμανός αυτός κι έχει τη σημασία του αυτό, ο Χανς
Βέρνερ Σιν, ο οποίος προεδρεύει του Διεθνούς Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών Ifo, έκανε λόγο για τη μεγαλύτερη οικονομική πανδημία που είχαμε στη μεταπολεμική περίοδο, επισκιάζοντας ακόμη και την κρίση της Lehman
Brothers.
Παρόμοιους φόβους εξέφρασε ο πλέον… εμπλεκόμενος
με τα της ευρωπαϊκής οικονομίας, ο υπουργός Οικονομικών
της Πορτογαλίας και πρόεδρος του Eurogroup Μάριο Σεντένο, ο οποίος πριν από μερικά 24ωρα έστειλε επιστολή
στους υπουργούς των 19 κρατών-μελών της Ευρωζώνης αλλά
και στους υπουργούς των χωρών της Ε.Ε. που δεν ανήκουν
στη ζώνη του ευρώ, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι «αναπόφευκτα θα βγούμε από την κρίση με ένα επίπεδο χρέους πολύ υψηλότερο». Μάλιστα, ο Πορτογάλος ΥΠ.ΟΙΚ. δικαίωσε και ένα άλλον φόβο που διατύπωσε την προηγούμενη εβδομάδα η «Α», αυτόν της ενδεχόμενης διάλυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς στην ίδια επιστολή εφιστά κομψά την
προσοχή των συναδέλφων του να μην αποτελέσουν «αιτία κατακερματισμού» της Ε.Ε. οι επιπτώσεις της πανδημίας
Γίνεται σαφές ότι στην περίπτωση της παρούσας κρίσης χρειάζονται δύο βασικά εργαλεία για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες και να επανεκκινήσει η λοκομοτίβα. Αφενός ένα γενναίο σχέδιο δράσης τύπου Μάρσαλ, αφετέρου έναν γενναίο «μηχανοδηγό» και εννοούμε το σύνολο της πολιτικής ηγεσίας της Ευρώπης. Αν όντως αυτή η κρίση
δεν μοιάζει με τις προηγούμενες όπως όλοι λένε, τότε είναι μάλλον απίθανο να υπερκεραστεί με «παλιά» χρησιμοποιημένα εργαλεία τύπου ESM ή με λύσεις φιλανθρωπίας όπως αυτή που πρότεινε η Ολλανδία για τη δημιουργία ενός ταμείου έκτακτης ανάγκης που θα ελεεί τους… πτωχούς και τους αόμματους.
Όσο για τη γενναιότητα της ηγεσίας, εδώ μάλλον αρχίζουν τα (πιο) δύσκολα. Διότι με πολιτικές τύπου Μέρκελ ο ευρωσκεπτικισμός των πολιτών υποδαυλίζεται, οι εθνικές εσωστρέφειες θεριεύουν και οι λαϊκιστές βγαίνουν στις
ρούγες προς άγρα πελατών. Το έζησε η Ελλάδα αυτό το έργο και ξέρει. Το έζησε κι ο Αντώνης Σαμαράς που ερωτώμενος από το διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο Bloomberg για τη σημερινή κρίση, απάντησε ότι οι ηγέτες πρέπει να ισορροπήσουν ανάμεσα στο να είναι αποφασιστικοί και συμπονετικοί και σκεφτούν ανατρεπτικά, «έξω από το
κουτί». Αλλά τελικά ίσως αυτή να είναι η μοίρα των ισχυρών ηγεσιών. Ο διεθνής παράγοντας να σε επαινεί ως υπόδειγμα διαχειριστή κρίσεων –έτσι χαρακτηρίζει ο Bloomberg την Ελλάδα της διακυβέρνησης Σαμαρά– και στη
χώρα σου να είσαι out of the box…

Λ

Έξω από
το κουτί…
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Οι δημοσκοπήσεις, όπως
λένε οι πολιτικοί όταν δεν
είναι ευνοϊκές γι’ αυτούς,
απλά αποτυπώνουν τη
στιγμή. Σε αυτή, όμως, την
ιδιαίτερη εποχή οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν
όχι απλά τη στιγμή και την
τάση, αλλά μία ξεκάθαρη
κατάσταση, η οποία μπορεί να θωρηθεί ως το νέο
status quo. Διότι όταν η
ελληνική κοινωνία αναγνωρίζει ως πλέον κατάλληλα τα κυβερνητικά μέτρα σε ποσοστό 87%
(σύμφωνα με την τελευταία σφυγμομέτρηση της
Interview), τότε ο καθένας μπορεί να κατανοήσει
ότι δεν θα πρέπει να θεωρείται απίθανο ότι έπονται ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις, μόλις περάσει η
φουρτούνα του κορωνοϊού κι επιστρέψουμε σε ήρεμα νερά.
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• Ο πρωθυπουργός ακούει, δεν δίνει απάντηση στις
εισηγήσεις για εκλογές τον Σεπτέμβριο και ρίχνει το
βάρος του στην πανδημία και στην οικονομία

Κυριάκος
Stop στα φέρετρα
και focus στην
οικονομία

Του Μιχάλη Κωτσάκου

E

χουν αυξηθεί το τελευταίο διάστημα όσοι εισηγούνται στον
Κυριάκο Μητσοτάκη να πάει σε εκλογές
τον Σεπτέμβριο, έχοντας κερδίσει
τον υγειονομικό πόλεμο, ζητώντας νωπή εντολή για να αντιμετωπίσει και την οικονομική κρίση που θα ακολουθήσει. Και όπως ισχυρίζονται όσοι εισηγούνται εκλογές, «θα ξεμπερδέψουμε
μια και καλή με τη φαρσοκωμωδία
της απλής αναλογικής», υπενθυμίζοντας τι συνέβη σε Ιταλία και Ισπανία, όπου καθυστέρησαν να
λάβουν μέτρα, διότι υπήρχαν ενδοκυβερνητικές διαφωνίες (και
στις δύο χώρες υπάρχουν συγκυβερνήσεις).
Ο πρωθυπουργός ακούει, αλλά δεν δίνει απάντηση σε όσους
εισηγούνται εκλογές. Κάποιοι εξηγούν αυτήν τη σιωπή, επειδή
για τον κ. Μητσοτάκη προέχει η
αντιμετώπιση της πανδημίας και
η οικονομία. Κάποιοι άλλοι τονίζουν πως ο πρωθυπουργός «αποθηκεύει» τις εισηγήσεις κι ετοιμάζεται για νέο αιφνιδιασμό.
Στη μάχη κατά της πανδημίας
ο Κυρ. Μητσοτάκης έχει ήδη
βγει νικητής. Η τεράστια τηλεοπτική προβολή που έχει, του επιτρέπει τον κάθε λογής αιφνιδιασμό. Τουναντίον, ό,τι και να πει
ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης αυτή την εποχή ξεχνιέται μόλις αλλάξει το επόμενο
τηλεοπτικό πλάνο. Ο κ. Μητσοτάκης ξέρει καλά πως πρέπει να
κερδίσει την τωρινή μάχη, για να

έχει το δικαίωμα στη συνέχεια να
σκεφτεί την πιθανότητα δεύτερης
μάχης σε άλλο πεδίο, όχι στο υγειονομικό. Ξέρει επίσης ότι όποιος πρωθυπουργός περιμένει
επανεκλογή του στηριγμένος μόνο στην ευγνωμοσύνη των ψηφοφόρων, θα έχει την τύχη του
Τσόρτσιλ. Το 1945 βγήκε νικητής στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο,
αλλά ηττήθηκε στις βρετανικές εκλογές. Οι ευγνώμονες Βρετανοί
έστειλαν τον «δύστροπο γέρο»
σπίτι του. Και ο κ. Μητσοτάκης,
όπως λένε οι συνεργάτες του, έχει διαβάσει τη βρετανική Ιστορία.

Απέκρουσε τις
κατηγορίες
Πέραν των αλλεπάλληλων αιφνιδιασμών, ο Κυρ. Μητσοτάκης
έχει αποκρούσει στην πράξη ό-
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λους τους ισχυρισμούς του βασικού του αντιπάλου, σχετικά με τα
οικονομικά μέτρα και την ενίσχυση των δομών υγείας. Στο Μαξίμου γνωρίζουν ότι η μάχη με τον
κορωνοϊό θα αφήσει πίσω της
συντρίμμια, αλλά ευτυχώς (ως
φαίνεται μέχρι τώρα) όχι χιλιάδες φέρετρα. Θα αφήσει δυστυχώς και ως προίκα διάφορους
δήθεν αριστερούς που κατοικοε-

δρεύουν πέριξ της Κουμουνδούρου και οι οποίοι απειλούν ότι
«θα λογαριαστούμε». Και ήδη στο
Μαξίμου αναλογίζονται και τα
λουκέτα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και τις ουρές στον
ΟΑΕΔ. Και τότε είναι πολύ πιθανό οι Έλληνες να λησμονήσουν
ακόμη κι «ευχαριστώ» να πουν
στον Κυρ. Μητσοτάκη και να
πειστούν από τον Αλέξη Τσίπρα
και τους συν αυτώ ότι ανακάλυψαν νέα λεφτόδεντρα. Όπως λένε
και οι αναλυτές, «η ευγνωμοσύνη
έχει πεπερασμένο πολιτικό αποτέλεσμα και η κατεδαφισμένη οικονομία
χρειάζεται αφήγημα».

Απευκταία σενάρια
Στον ΣΥΡΙΖΑ έχουν αιφνιδιαστεί
πολλάκις από τον Κυρ. Μητσοτάκη και τρέμουν στο ενδεχόμενο ο πρωθυπουργός να προχω-

ρήσει στη διενέργεια πρόωρων
εκλογών περί τα τέλη Σεπτεμβρίου. Και γνωρίζουν πως ακόμη
και εάν κατηγορήσουν το κυβερνών κόμμα για μικροπολιτική εκμετάλλευση στην υγειονομική
κρίση, ελάχιστοι θα τους ακούσουν.
Και πάνω στη διαχείριση των
κρίσεων θα κινηθεί το κυβερνών
κόμμα για να γίνουν οι συγκρίσεις από τους ψηφοφόρους. Στο
μεταναστευτικό και στην κρίση
του Έβρου από τη μία ο Μητσοτάκης θα παρατάξει τα αντανακλαστικά του, την αποφασιστικότητά του και τον Χρυσοχοΐδη,
και από την άλλη ο Τσίπρας την
Τασία Χριστοδουλοπούλου.
Στην υγειονομική κρίση από τη
μία πλευρά ο ένας έχει τον Κικίλια όπου τον όπλισε με Τσιόδρα, Μόσιαλο, και ο άλλος τον
Πολάκη να φωνάζει για ρεμούλες και άλλες αστείες καταγγελίες.
Και φυσικά στο θέμα της Πολιτικής Προστασίας ένας είχε Τόσκα, Δούρου και εκατόμβη νεκρών σε Μάτι και Μάνδρα, και ο
άλλος τον Χαρδαλιά.
Αλλά ακόμη και στο θέμα της
δημόσιας υγείας η σύγκριση βαίνει υπέρ του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η διαφορά είναι ότι αυτοί
που έλεγαν ότι στήριζαν το ΕΣΥ,
το άφησαν γυμνό, ενώ οι νεοφιλελέδες φρόντισαν με ταχύτατες
διαδικασίες να το ενισχύσουν άμεσα με 4.000 ιατρούς και νοσηλευτές, εκ των οποίων η πλειονότητα θα μονιμοποιηθεί. Κι αυτός
είναι ο μεγάλος φόβος του ΣΥΡΙΖΑ που προκαλεί και την αναστάτωση στην Κουμουνδούρου. Η
παγκόσμια εμπειρία δείχνει ότι
σε περιόδους καταστροφών οι
λαοί συνήθως συσπειρώνονται
γύρω από τις κυβερνήσεις τους.
Κι αυτό δεν είναι σύμμαχος του
ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως, ο αντίλογος είναι ότι με χιλιάδες επιχειρήσεις
κατεστραμμένες και με εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες με μειωμένο ή ελαχιστοποιημένο εισόδημα, η άσκηση αντιπολίτευσης θα
είναι πιο εύκολη. Όμως και αυτό
θα κριθεί από την ετοιμότητα της
κυβέρνησης να εκμεταλλευθεί
πόρους που θα διατεθούν και από την Ε.Ε. και από τη χαλάρωση του Συμφώνου Σταθερότητας, για την αντιμετώπιση της
κρίσης – κάτι που δείχνει ότι το
έχει αντιληφθεί.
Αυτή είναι η παρενέργεια του
ιού που φοβίζει την Κουμουνδούρου. Ταυτόχρονα με μία ευρεία νίκη Μητσοτάκη σε πρόωρες εκλογές θα εξουδετερωθεί
και η απλή αναλογική. Κάτι που
θα επιτρέψει στον νυν πρωθυπουργό με λυμένα χέρια να εξηγήσει το σχέδιό του για ανοικοδόμηση της χώρας υπενθυμίζοντας τα δεινά Ιταλίας και Ισπανίας.
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• H «Α» στις 28/2 είχε μια προφητική ανάρτηση σχετικά με το
εφιαλτικό σενάριο ύπαρξης κορωνοϊού στις προσφυγικές ροές.
Σήμερα, έχουμε καραντίνα στη Ριτσώνα, και τρόμο στη Μόρια των
20.000 προσφύγων
Αν η Ελλάδα δεν είχε χτυπηθεί από την πανδημία του κορωνοϊού,
το πιθανότερο όλων είναι ότι η
κυβέρνηση θα είχε ακόμη στραμμένες τις κεραίες της στο μέτωπο
του μεταναστευτικού. Τώρα είναι
αναγκασμένη να αλληθωρίζει
ταυτόχρονα και στα δύο θέατρα
του πολέμου: αφενός στις προσφυγικές ροές που εργαλειοποιούνται κατ’ επάγγελμα από την
Άγκυρα, αφετέρου στον συνωστισμό στα hotspot των νησιών
που ελέω του φονικού ιού καθίσταται απείρως πιο επικίνδυνος
από ό,τι ήταν πριν από τη… γνωριμία μας με τον COVID-19.

Η

πρόσκαιρη και μάλλον υποκριτική «εκεχειρία» της
Τουρκίας στον Έβρο με την
εκκένωση του καταυλισμού
των μεταναστών απέναντι από τις Καστανιές έδωσε δίχως άλλο ανάσα
στις ελληνικές δυνάμεις ασφαλείας. Δεν
συνέβη, όμως, το ίδιο με τις υγειονομικές
αρχές της χώρας μας. Αυτές συνεχίζουν –
και δικαίως– να τρέμουν το ενδεχόμενο να
«αποβιβαστεί» ο ιός SARS-CoV-2 σε κάποιο από τα hotspot προσφύγων και μεταναστών, γεγονός που θα καταστήσει την
περαιτέρω διασπορά του ιού ανεξέλεγκτη,
στην πιο κρίσιμη μάλιστα στιγμή της μάχης με τον κορωνοϊό που για την Ελλάδα
αναμένεται να είναι ο Απρίλιος.
Και η επειδή η κατάρα αυτών που χαρακτηρίζονται Κασσάνδρες είναι να μην
τους πιστεύουν αλλά όχι να διαψεύδονται,
η επιβεβαίωση της… μαντείας ήρθε στα μέσα της εβδομάδας όταν η δομή φιλοξενίας
των αιτούντων άσυλο στη Ριτσώνα Βοιωτίας τέθηκε σε υγειονομικό λουκέτο 14 ημερών. Αιτία –τι άλλο;– ο εντοπισμός 20
κρουσμάτων κοροωνοϊού. Αρχικός ξενιστής ήταν κατά τα φαινόμενα μία γυναίκα
πρόσφυγας που φιλοξενείτο στη δομή και
η οποία νοσηλεύεται μετά τον τοκετό της
σε νοσοκομείο των Αθηνών ούσα επιβεβαιωμένο κρούσμα του COVID-19. Στη
διαδικασία ιχνηλάτησης των επαφών της
που ακολούθησε ελέγχθηκαν 63 άτομα
στη δομή της Ριτσώνας όπου και διαπιστώθηκε ότι οι 20 από αυτούς είναι θετικοί στον ιό SARS-CoV-2. Αντίστοιχο περιστατικό είχαμε και στην αρχή της εβδομάδας στο Κιλκίς. Εκεί μία 29χρονη Αφγανή
που φιλοξενείτο σε ενοικιαζόμενο σπίτι
στο κέντρο της πόλης βρέθηκε θετική στον
ιό COVID 19, με αποτέλεσμα η ίδια και η
οικογένειά της να τεθούν σε αυστηρό κατ’
οίκον 14ήμερο περιορισμό και κλιμάκιο
του ΕΟΔΥ να πραγματοποιεί ιχνηλάτηση
των επαφών της νεαρής γυναίκας.

COVID-19:
Εφιαλτικό σενάριο
για τα hotspot…
Η προφητεία της
«Α»

17:54

- 28/02/202
Γίνεται εύκολα αντιληπτό
0
ότι εδώ δεν έχουμε να
κάνουμε με μία αντιμεταναστευτική αντίληψη,
αλλά με ένα υπαρκτό
πρόβλημα δημόσιας υγείας που απειλεί τις
ζωές εκατοντάδων αν όχι χιλιάδων ανθρώπων. Ως τέτοιο το είχε
περιγράψει πολύ έγκαιρα και η «Α», με
σχετικό πρωτοσέλιδο
ρεπορτάζ της ήδη στις
28
Φεβρουαρίου
(σ.σ. την πρώτη ημέρα που επιχειρήθηκε
εισβολή μεταναστών
στην Ελλάδα από τον
Έβρο) και μόλις 48
ώρες μετά την ανακοίνωση του πρώτου επιβεβαιωμένου κρούσματος
κορωνοϊού στη
χώρα μας, στις 26
του ίδιου μήνα.
Γράφαμε τότε χαρακτηριστικά ότι
τροπής και υγειονομικής
«το μεταναστευτικό δεν παύει να έχει για την Ελασφάλειας. Με τους μετανάστες ήδη να συνωλάδα και μία εξόχως επικίνδυνη υγειονομική
στίζονται κατά εκατοντάδες στα σύνορα και με
διάσταση», συμπληρώνοντας ότι η συγκεκριανύπαρκτους ακόμη και τους στοιχειώδεις υμένη παράμετρος υπογραμμίστηκε και από
γειονομικούς ελέγχους (π.χ. θερμομέτρηση),
τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο
αρκεί να μεταφερθεί στις δομές ένας φορέας
οποίος εστίασε «στην πιθανότητα οι μετανατου ιού. Και τότε, με την απίστευτη ευκολία
στευτικές ροές προς την Ελλάδα να περιλαμβάδιασποράς που παρουσιάζει ο COVID-19, η
νουν ανθρώπους από το Ιράν, όπου έχουν κασημερινή κόλαση της (κάθε) Μόριας θα μοιάταγραφεί πολλά κρούσματα κορωνοϊού, καθώς
ζει με παράδεισο μπροστά στην υγειονομική
και πολλοί διερχόμενοι από το Αφγανιστάν. Αυβόμβα που θα έχει εκραγεί».
τό σημαίνει ότι τα νησιά υποδοχής που είναι ήΠρος επίρρωση των ανησυχιών που
δη επιβαρυμένα σε θέματα δημόσιας υγείας πρέεκφράσαμε τότε ήρθε και το προ ολίγων ηπει να προστατευτούν διπλά (…)».
μερών καμπανάκι που χτύπησαν Ολλαν«Δυστυχώς για την Ελλάδα», κατέληγε εδοί γιατροί, οι οποίοι μέσω της πρωτοβουκείνο το προφητικό όπως αποδεικνύεται
λίας #SOSMoria ζήτησαν την άμεση εκδημοσίευμά μας, «σημασία έχει αυτό που
κένωση των προσφυγικών καταυλισμών
ΔΕΝ λέγεται. Και δεν λέγεται όχι επειδή δεν έστα νησιά του Αιγαίου προκειμένου να αχει καλές προθέσεις ή ψεύδεται η κυβέρνηση,
ποτραπεί μια ανθρωπιστική καταστροφή,
αλλά διότι είναι πρακτικά αδύνατο να εφαρμοαφού όπως εξηγούν σε έναν προσφυγικό
στεί άμεσα ένα αποτελεσματικό σχέδιο απο-

πληθυσμό που αριθμεί περισσότερους
από 20.000 ανθρώπους η επιμελής
καθαριότητα και οι αποστάσεις ασφαλείας (social distancing) είναι μέτρα
πρακτικά ανέφικτο να τηρηθούν, με
ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Δεν ίδρωσε το αυτί των
δουλεμπόρων
Εκείνων, πάντως, που το αυτί δεν ίδρωσε από τη φονική πανδημία και την επιβολή αυστηρών περιοριστικών μέτρων
κυκλοφορίας σε όλη την ελληνική επικράτεια, είναι των διακινητών. Με έμμεσους συμπαραστάτες κάποιες ΜΚΟ που
επιμένουν να αντιστέκονται στην αποτελεσματική φύλαξη των συνόρων και βοηθούν συστηματικά παράτυπους μετανάστες
να ξεγλιστρήσουν μέσα από τα «παραθυράκια» της Θέμιδας, οι δουλέμποροι συνεχίζουν να εφορμούν από τα τουρκικά παράλια και να διαιωνίζουν το κερδοφόρο ταξίδι τους. Η προσάραξη πλοίου στα μέσα
Μαρτίου στην Τζιά, το οποίο μετέφερε 190
πρόσφυγες, ή οι 39 Αφγανοί και Αφρικανοί μετανάστες που την Πρωταπριλιά έφτασαν με φουσκωτό βαρκάκι στα παράλια της βόρειας Λέσβου, είναι μόλις δύο από τα πολλά καθημερινά περιστατικά τα οποία έχουν να διαχειριστούν και υγειονομικά πλέον οι ελληνικές αρχές.
Και η απορία προκύπτει αβίαστα: αποδίδουν, άραγε, τα μέτρα που ανακοίνωσε
στις αρχές Φεβρουαρίου η κυβέρνηση αναφορικά με τη διαφάνεια στο θέμα λειτουργίας εκείνων των Μη Κυβερνητικών
Οργανώσεων που δρουν ανεξέλεγκτα στο
προσφυγικό και μεταναστευτικό ζήτημα; Ο
ευρών (την απάντηση) αμειφθήσεται…
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• Μέγα στοίχημα να επιβραδυνθεί ο ρυθμός εισαγωγής
ασθενών στις μονάδες εντατικής θεραπείας ώστε να μην λυγίσουν
τα νοσοκομεία από το βάρος των κρίσιμων περιστατικών

Το δίλημμα-εφιάλτης
που ξορκίζουν οι γιατροί
Όσο περνούν οι ημέρες,
τόσο πλησιάζουμε στη DDay ή για είμαστε ακριβέστεροι στις επόμενες D-εβδομάδες του πολέμου με
το κορωνοϊό

έχουν περισσότερες πιθανότητες
να επιβιώσουν και περισσότερα
χρόνια να ζήσουν, εφόσον επιβιώσουν. Με αυτήν ακριβώς τη
μακάβρια όσο και σκληρή απόφαση δεν θέλουν να έρθουν επ’
ουδενί αντιμέτωποι οι Έλληνες
γιατροί και νοσηλευτές: να λειτουργήσουν ως Θεοί και να διαλέξουν ψυχρά ποιος θα ζήσει και
ποιος θα πεθάνει.
Γι’ αυτό, όλοι επιμένουν τόσο
πολύ στη σημασία της καραντίνας
και της ατομικής –προσοχής-ευθύνης. Το είπε νε τον δικό του
τρόπο και ο λοιμοξιολόγος Σωτήρης Τσιόδρας στην ενημέρωση της Πέμπτης, ότι η στρατηγική έχει ως τώρα «δουλέψει» όχι
γιατί είμαστε τυχεροί αλλά γιατί η
μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών
συμμορφώνονται με τους κανόνες. «Ας μην τους παραβιάσουμε»,
διότι όπως τόνισε με νόημα «αν
ακολουθούσαμε την πορεία της Ισπανίας, θα είχαμε 2.265 νεκρούς».

Αστερίσκοι
στα συμπτώματα

Του Νίκου Τσαγκατάκη

Τ

ον τόνο του κατεπείγοντος δεν τον δίνουν
μόνο οι υγειονομικοί.
Τον δίνει και η πολιτική ηγεσία που δια
στόματος Κυριάκου Μητσοτάκη χαρακτήρισε ως πλέον κρίσιμο τον μήνα που διανύουμε, συμπληρώνοντας πως αν χαλαρώσουμε θα το πληρώσουμε!
Τα πρώτα τέσσερα 24ωρα του
Απρίλη έχουν κυλήσει σχετικά
ομαλά σε επίπεδο επιδημιολογικών στατιστικών, δεδομένου ότι
με συμπληρωμένες 39 ημέρες
μάχης με τον ιό SARS-coV-2 η
Ελλάδα μοιάζει να έχει τις λιγότερες δυνατές απώλειες και
κρούσματα συγκριτικά με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες που
κατακρεουργούνται από την πανδημία.
Τα «συγκρατημένα ελπιδοφόρα» –όπως χαρακτηρίζονται– αποτελέσματα αποδίδονται στη
στρατηγική των έγκαιρων μέτρων
που λήφθηκαν για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού στην κοινότητα, γεγονός που
επιβεβαιώνει και ο εκπρόσωπος
της Ελλάδας στους διεθνείς οργανισμούς για την πανδημία, Ηλίας Μόσιαλος. Σε αδρές γραμμές αυτό που περιγράφει ο Έλληνας καθηγητής του London
School of Economics είναι ότι
τα καθολικά μέτρα απαγόρευσης
(lockdown) που εφαρμόστηκαν
σε 11 χώρες εκτιμάται ότι μέχρι
τις 31 Μαρτίου είχαν αποτρέψει
περί τους 59.000 θανάτους, συμπληρώνοντας ότι εφόσον εξασφαλιστεί ότι οι περιοριστικές
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παρεμβάσεις θα παραμείνουν σε
ισχύ μέχρις ότου πέσει σε χαμηλά επίπεδα η μετάδοση του κορωνοϊού, τότε πολλοί περισσότεροι θάνατοι θα αποφευχθούν.

Τι απεύχονται οι γιατροί
Αυτό ακριβώς προσεύχονται να
συμβεί και οι γιατροί με τους νοσηλευτές. Να εισακουστούν, δηλαδή, οι εκκλήσεις τις πολιτείας
για περιορισμό των μετακινήσεων και αυστηρή τήρηση της καραντίνας, ώστε να σπάσει η αλυσίδα μετάδοσης του ιού από τους
φορείς (ασυμπτωματικούς ή μη)
στους υγιείς συνανθρώπους τους
και κυρίως να αποφευχθεί πάση
θυσία η μόλυνση των ανθρώπων
που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου. Αυτό θα κρατήσει
την καμπύλη των κρουσμάτων
στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο
και θα επιβραδύνει τον ρυθμό εισαγωγής ασθενών στις μονάδες
εντατικής θεραπείας. Σε διαφορετική περίπτωση, το εθνικό σύστημα ακόμη κι αν χρησιμοποιήσει όλες τις εφεδρείες του σε ιατρικό προσωπικό δεν θα μπορέσει να αντεπεξέλθει και τα νοσο-

κομεία θα λυγίσουν υπό το βάρος
των κρίσιμων περιστατικών.
Τον φόβο των γιατρών και των
νοσηλευτών της χώρας περιέγραψε πολύ εύγλωττα η πνευμονολόγος-εντατικολόγος και μέλος
της Ελληνικής Εταιρίας Εντατικής
Θεραπείας (ΕΕΕΘ), Μηλίτσα
Μπιτζάνη, μιλώντας προ ημερών στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Η
κα Μπιτζάνη εξήγησε ότι αυτή ακριβώς η εξέλιξη, δηλαδή η υπερμεγέθης αύξηση των κρουσμάτων που ξεπέρασε τις δυνατότητες των εθνικών συστημάτων
υγείας όπου «χτυπούσε» ο κορωνοϊός, γονάτισε τις νοσηλευτικές

μονάδες σε Ιταλία και Ισπανία
με τα γνωστά τραγικά αποτελέσματα. «Οι γιατροί στην Ιταλία και
την Ισπανία χρειάστηκε να πάρουν
σκληρές αποφάσεις. Να επιλέξουν
ποιοι ασθενείς θα υποστηριχθούν
με μηχανικό αερισμό και ποιοι όχι.
Σε πολλές περιπτώσεις επιλέχθηκε
ποιοι ασθενείς θα νοσηλευτούν στο
νοσοκομείο και ποιοι όχι», είπε χαρακτηριστικά η συντονίστρια διευθύντρια Α΄ ΜΕΘ στο Νοσοκομείο «Γ. Παπανικολάου», εξηγώντας ότι επί της ουσίας εφαρμόσθηκε το πρωτόκολλο της Ιατρικής των μαζικών καταστροφών. Τι σημαίνει αυτό; Ότι δίνεται βαρύτητα στους ασθενείς που

Με τον φονικό ιό να συνεχίζει να
μην έχει ακριβή και πλήρως χαρτογραφημένη συμπτωματολογία
και συμπεριφορά, από την καθημερινή ενημέρωση που κάνει ο
ΕΟΠΥ προέκυψε ότι νευρολόγοι
σε όλο τον κόσμο κάνουν λόγο
για ένα μικρό υποσύνολο ανθρώπων που νοσούν από τον κορωνοϊό και αναπτύσσουν σοβαρές εγκεφαλικές βλάβες.
Όπως εξήγησε ο κ. Τσιόδρας
πέρα από τον πυρετό, τον βήχα
και τη δυσκολία στην αναπνοή
που αποτελούν την τυπική συμπτωματολογία, συν τη διαταραχή της οσμής και της γεύσης που
όλο και συχνότερα αναφέρεται
στη βιβλιογραφία ως γνωρίσματα
της νέας λοίμωξης, ορισμένοι ασθενείς φαίνεται να παρουσιάζουν δυσλειτουργία στη νοητική ικανότητά τους, σύγχυση,
λήθαργο, επιληψία, ακόμα και
εγκεφαλικό επεισόδιο. Σύμφωνα, πάντα, με τον εκπρόσωπο του
υπουργείου Υγείας για τον κορωνοϊό, τα νευρολογικά σύνδρομα
φαίνονται πως οφείλονται σε
προσβολή του εγκεφάλου και
των νεύρων του από τον ιό, δηλαδή μία εγκεφαλοπάθεια. Αναφέρονται σε ως και 15% των σοβαρά ασθενών από Κινέζους ερευνητές. Είναι, ωστόσο, γνωστό
στους κλινικούς γιατρούς ότι ένας
ιός μπορεί να προσβάλει τον εγκέφαλο και να κάνει και εκεί
φλεγμονή, αντίστοιχη με αυτή
που προκαλεί σε άλλα όργανα, όπως ο πνεύμονας. Επίσης, η μείωση στα επίπεδα οξυγόνου του
αίματος στις σοβαρές περιπτώσεις της νόσου, μπορεί να έχει επιπτώσεις στη λειτουργία του εγκεφάλου.
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• Στη μάχη για να πειστεί η Μέρκελ μπήκε η Λαγκάρντ
και οι Ευρωπαίοι κεντρικοί τραπεζίτες • Το μήνυμα
του Γιάννη Στουρνάρα προς τo ιερατείο των Βρυξελλών
Η Άγκελα Μέρκελ, οι Χριστιανοδημοκράτες, οι
Χριστιανοκοινωνιστές
και οι Σοσιαλδημοκράτες
σύμμαχοί της στην κυβέρνηση εξακολουθούν να
αρνούνται πεισματικά
την έκδοση κορωνομολόγου. Κάτι που ξεκαθάρισε
και ο σοσιαλδημοκράτης
υπουργός Οικονομικών,
ο Όλαφ Σολτς, ο οποίος
και αυτός επέμεινε στα
νυν χρηματοδοτικά εργαλεία.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Ο

τρίτος εταίρος στη
γερμανική κυβέρνηση, ο χριστιανοκοινωνιστής πρωθυπουργός
της
Βαυαρίας Μάρκους Ζέντερ απέρριψε το ευρωομόλογο, κάνοντας λόγο ότι αρκούν ο ESM και
η Τράπεζα Επενδύσεων. Έτσι,
λοιπόν, ελλοχεύει ο κίνδυνος στο
Eurogroup της ερχόμενης εβδομάδας να υπάρξει νέο αδιέξοδο.
Από τη μία οι Γερμανοί και οι ακόλουθοί τους, και από την άλλη
οι «9» που φαίνεται ότι έχουν διπλή ηγεσία. Ο Μακρόν για τις διπλωματικές διαβουλεύσεις και οι
Κόντε και Σάντσεθ για τους καβγάδες και τα βέτο. Όμως οι «9»
φαίνεται ότι ημέρα με την ημέρα
αποκτούν υποστηρικτές ακόμη
και από εκεί που δεν το περίμεναν. Όπως για παράδειγμα από
τους Πράσινους της Γερμανίας. Ο
πρόεδρος του κόμματος, Ρόμπερτ Χάμπεκ, έλαβε ξεκάθαρη
θέση υπέρ του κορωνομολόγου.
Αλλά και στο Συμβούλιο των Εμπειρογνωμόνων της Γερμανίας,
των λεγόμενων «πέντε σοφών» υπάρχει διχογνωμία. Οι «5 σοφοί»
απλά κατέληξαν στο συμπέρασμα
ότι η ύφεση στη Γερμανία θα
φθάσει στο 5,4% και εάν στις ασθενέστερες οικονομίες η ύφεση
είναι ακόμη μεγαλύτερη, τότε ο
2021 θα μοιάζει εφιαλτικό και
για τη Γερμανία. Στους συμμάχους τους οι «9» μπορούν να υπολογίζουν και την πλειοψηφία του
γερμανικού Τύπου. «Συντηρητικοί
και σοσιαλδημοκράτες στη Γερμανία
μιλούν για ευρωπαϊκή αλληλεγγύη,
αρνούνται ωστόσο την ίδια στιγμή
να εξετάσουν τα υπέρ και τα κατά ενός ευρωομολόγου. Θα βοηθούσε,

Σκληρό πόκερ για
το κορωνο-ομόλογο
ναι ή όχι; Η άρνηση αυτή είναι ντροπιαστική για τη Γερμανία», σχολιάζει η κεντρώα «Süddeutsche
Zeitung» με τίτλο «Ντροπιαστικό
βέτο». Ο γερμανικός Τύπος αναφέρει δύο επιχειρήματα υπέρ του
ευρωομολόγου: Πρώτον, αποτρέπει τον κίνδυνο μια χώρα της ευρωζώνης να συνθλιβεί από τα
χρέη. Δεύτερον, θα είναι ένα ομόλογο ορισμένης χρονικής διάρκειας και συγκεκριμένου όγκου.

Τα… αγόρια
της Λαγκάρντ
Στο ερχόμενο eurogroup αναμένεται να παρουσιαστούν δύο
προτάσεις. Η μία από την ομάδα
του αντιπροέδρου της Κομισιόν,
του Βάλντις Ντομπρόφσκις, όπου θα προταθεί η χρηματοδότηση από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης δίχως μνημόνιο.
Όμως όλοι αναμένουν τη συμβιβαστική πρόταση της Κριστίν
Λαγκάρντ.
Η επικεφαλής της ΕΚΤ, όπως
αναφέρουν καλά πληροφορημένες πηγές, θα προτείνει την έκδοση ευρωομολόγου άπαξ. Κάτι
που όπως τονίζουν από τη Φρανκφούρτη (έδρα τη ΕΚΤ) θα αναγκάσει τη Μέρκελ να το ξανασκεφτεί, καθώς με αυτό που θα προτείνει η Γαλλίδα τραπεζίτης προσφέρει σημαντική χρηματοδότηση στα κράτη που έχουν πληγεί
από τον κορωνοϊό, ενώ θα ικανοποιεί και τη γερμανική νομενκλατούρα που φοβάται όπως ο
διάολος το λιβάνι την αμοιβαιοποίηση του χρέους.
Όμως τα πιο σημαντικό όπλο
της Λαγκάρντ, η οποία προσπαθεί να… ενδυθεί το κοστούμι του
εμβληματικού Μάριο Ντράγκι,
δεν είναι τόσο η πρότασή της, όσο το ότι οι περισσότεροι κεντρικοί τραπεζίτες των χωρών που αντιτίθενται στην έκδοση κορωνομολόγου είναι αντίθετοι με τις κυβερνήσεις τους. Πρώτος και κα-

λύτερος ο Ολλανδός κεντρικός
τραπεζίτης, ο Κλάας Νοτ, ο οποίος δεν δίστασε να ασκήσει
δημόσια κριτική στον πρωθυπουργό Φρανκ Ρούτε. Ένα άλλο
στοιχείο, στο οποίο ελπίζουν οι
θιασώτες του ευρωομολόγου, είναι ότι οι εκτιμήσεις των κεντρικών τραπεζιτών για τις χώρες
που βρίσκονται στο πλευρό της
Γερμανίας, κάνουν λόγο για ύφε-

ση, η οποία στην καλύτερη περίπτωση θα κινηθεί στο 3%-3,5%,
η οποία με βάση τα προβλήματα
σε Ιταλία, Ισπανία και Γαλλία θα
διογκωθεί.

Αισιόδοξος, αλλά
και προβληματισμένος
Στην Αθήνα, τώρα, ο Γιάννης
Στουρνάρας στις κατ’ ιδίαν συνομιλίες του με κυβερνητικά στε-

Το ελληνικό σχέδιο
Σε ό,τι αφορά την ελληνική οικονομία, στο Μαξίμου ελπίζουν ότι τα
μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού θα αποδώσουν και από τα μέσα Μαΐου θα μπορούν σταδιακά να αίρονται. Όλοι θεωρούν ως δεδομένο ότι η ελληνική οικονομία θα βρεθεί αντιμέτωπη με την έλλειψη ρευστότητας, καθώς τα έσοδα –όπως είναι λογικό– έχουν καταρρεύσει και οι δαπάνες έχουν αυξηθεί
κατακόρυφα και θα αυξηθούν και άλλο. Πάνω σε αυτό το αισιόδοξο σενάριο γίνονται τα βασικά σχέδια γα την επόμενη ημέρα, αν
και υπάρχουν εναλλακτικά για συνέχιση των μέτρων κατά της πανδημίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκτιμά πως η ελληνική οικονομία
θα αντέξει τους κλυδωνισμούς. Και φυσικά ο Έλληνας πρωθυπουργός αποκλείει την όποια χορήγηση βοήθειας από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης, έστω και με ένα light Μνημόνιο. Κι όπως μεταφέρουν από το Μαξίμου, «οι χώρες που διεκδικούν το κορωνομόλογο είναι αποφασισμένες να συγκρουστούν πραγματικά με
το Βερολίνο». Και φυσικά επιμένουν ότι το μαξιλάρι των 31 δισεκατομμυρίων ευρώ θα είναι το τελευταίο όπλο που θα χρησιμοποιήσει τα οικονομικό επιτελείο.

λέχη παραμένει αισιόδοξος, ότι
έστω και με καθυστέρηση θα υπάρξει συμβιβασμός στην Ευρώπη και θα δημιουργηθεί το νέο
χρηματοδοτικό εργαλείο. Όμως ο
Έλληνας κεντρικός τραπεζίτης
δεν έκρυψε τον προβληματισμό
του σε δηλώσεις του στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Bloomberg.
Ο κ. Στουρνάρας, που έχει
την εμπειρία για το πώς συμπεριφέρονται τα κράτη-μέλη στις συνεδριάσεις των Eurogroup, ξεκαθάρισε πως η Ευρώπη αντιμετωπίζει το φάσμα μιας νέας κρίσης
χρέους εάν οι κυβερνήσεις δεν ακολουθήσουν την Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα με συντονισμένα μέτρα δημοσιονομικής τόνωσης των οικονομιών για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Ο διοικητής της ΤτΕ τάχθηκε ξεκάθαρα
υπέρ της έκδοσης κοινών ομολόγων. Ο Γιάννης Στουρνάρας τάχθηκε κατά του να καταστεί ο
ESM το βασικό όχημα για την παροχή βοήθειας στο πλαίσιο της
κρίσης. «Ο ESM έχει έναν πολύ σοβαρό ρόλο να παίξει, ωστόσο οι πιστωτικές γραμμές που συνοδεύονται
από όρους δεν είναι το κατάλληλο
εργαλείο μέσα στη δίνη μιας πανδημίας και δεν μπορεί να γίνει χρήση
τους σε αυτές τις συνθήκες. Η κοινή
έκδοση χρέους αποτελεί κοινή δράση ενάντια σε έναν κοινό εχθρό»,
πρόσθεσε. Εκτίμησε ακόμη ότι τα
επίπεδα δημοσίου χρέους στην
Ευρωζώνη θα αυξηθούν κατά
10% έως 20% λόγω της κατακόρυφης αύξησης των δημοσιονομικών δαπανών.
«Ζητήματα βιωσιμότητας χρέους
πιθανόν να επανέλθουν στην επιφάνεια όταν η πανδημία θα έχει τελειώσει, και κάτι τέτοιο θα αποτελέσει
εμπόδιο στις προοπτικές ανάπτυξης», κατέληξε ο διοικητής της
ΤτΕ. «Η ΕΚΤ έχει δείξει ευλυγισία
και κοινό πνεύμα. Το ίδιο πρέπει να
κάνουν και οι υπόλοιποι ευρωπαϊκοί θεσμοί».
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• Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Τουρισμού και Ταξιδιών προβλέπει ότι
παγκοσμίως θα χαθούν 50.000.000 θέσεις εργασίας – Στους Έλληνες
ποντάρει το υπουργείο Τουρισμού

Ημέρα με την ημέρα αυξάνεται ο φόβος ότι θα
χαθεί η φετινή περίοδος
για τον τουρισμό. Ακόμη
και στο καλό σενάριο να
τελειώσει ο εφιάλτης με
τον κορωνοϊό στα τέλη το
Μαΐου, η ολοκληρωτική
άρση των περιοριστικών
μέτρων για την πανδημία
αποκλείεται να γίνει πριν
από το τέλος Ιουνίου. Οπότε όσες τουριστικές μονάδες ανοίξουν θα είναι
έτοιμες να υποδεχθούν
τους επισκέπτες από τον
Ιούλιο.

E

νας από τους βασικούς πυλώνες της ελληνικής οικονομίας
κλυδωνίζεται επικίνδυνα. Είναι χαρακτηριστικό ότι πέρυσι τα έσοδα από
τον τουρισμό ξεπέρασαν τα 18
δισεκατομμύρια ευρώ με την άφιξη 31 εκατ. τουριστών από το εξωτερικό. Για την τρέχουσα τουριστική περίοδο κανείς δεν κάνει
προβλέψεις.
Και μπορεί από την κυβέρνηση να καθησυχάζουν τους επιχειρηματίες του τουρισμού ότι
θα είναι δίπλα τους, αλλά εντείνεται ο φόβος ότι με τη λήξη της
πανδημίας θα επιβιώσουν μόνο τα μεγάλα ψάρια. Διότι καλά
και άγια τα προσωρινά μέτρα
στήριξης του τουρισμού με την
παροχή των 800 ευρώ στους
εργαζόμενους και την παράταση
του επιδόματος ανεργίας για όσους ασχολούνται ανά σεζόν με
τα τουριστικά επαγγέλματα, αλλά και τα μέτρα ενίσχυσης των
επιχειρήσεων, όμως δεν έχει
δώσει απάντηση στα ερωτήματα των επιχειρηματιών για το τι
θα συμβεί όταν θα λήξει η πανδημία και δεν υπάρχουν τουρίστες.
Το υπουργείο Τουρισμού έχει
να επιλύσει κι άλλα σημαντικά
ζητήματα, τα οποία έθεσε ο Χάρης Θεοχάρης στην πρώτη συνεδρίαση της ειδικής Επιτροπής
Κρίσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού. Όπως, για
παράδειγμα, το πώς θα επιλυθεί
το πρόβλημα των επιστροφών
των προκαταβολών που έχουν
πληρωθεί με πιστωτικές κάρτες.
Κάτι που μοιάζει με καταστροφή,

Αρμαγεδώνας
(χωρίς σωσίβιο)
στον τουρισμό
καθώς αυτά τα λεφτά δεν υπάρχουν.
Προφανώς, ο υπουργός Τουρισμού θεωρεί ότι όλοι οι ξενοδόχοι έχουν «κομπόδεμα» και ότι δεν χρειάζονται μέτρα για τη
στήριξή τους. Κι εάν ο κ. Θεοχάρης έχει άλλες προτεραιότητες, η απορία των ξενοδόχων εκκωφαντική απουσία των ηγητόρων του κλάδου στην επίλυση
του προβλήματος. Ο κ. Γιάννης
Ρέτσος, πρόεδρος του ΣΕΤΕ, τι
ακριβώς σκέπτεται, αλλά κυρίως
σε ποιες ενέργειες έχει προβεί;
Η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, η επιμήκυνση εξόφλησης τραπεζικών
δανείων, η κατάργηση ακόμη
και του ΦΠΑ για χρονικό διάστημα ίσο με εξάλειψη της πανδημίας και την επαναφορά στην
κανονικότητα, θα ήταν κάποια
μέτρα τα οποία όφειλε να αιτηθεί
ο κλάδος.
Και επειδή άλλο πράγμα οι δημόσιες σχέσεις και άλλο η ουσιαστική βοήθεια, καλά θα είναι ο υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις
Γεωργιάδης, να επιληφθεί του
προβλήματος, χωρίς να περιμένει εισηγήσεις από καρεκλοκένταυρους.

Χαμένες αγορές
Η φετινή σεζόν, όπως παραδέχονται οι περισσότεροι παράγοντες
του χώρου, θεωρείται χαμένη.
Και αυτό διότι με το δράμα που εκτυλίσσεται σε Ιταλία, Ισπανία,
Μεγάλη Βρετανία, ΗΠΑ χάνονται
σημαντικές αγορές για τη χώρα
μας. Βρετανοί, Αμερικάνοι και Ιταλοί είναι βέβαιο ότι δεν θα έχουν μυαλό για διακοπές. Ανάλογα θα σκεφθούν και οι Κινέζοι,
οι οποίοι πριν από την έκρηξη
του κορωνοϊού είχαν επιδείξει έντονο ενδιαφέρον για διακοπές
στην Ελλάδα.
Απλά οι όποιες ελπίδες παραμένουν ζωντανές, επειδή όλη η υφήλιος αναγνωρίζει στην Ελλάδα
την ταχύτητα αντίδρασης στην εξάπλωση του κορωνοϊού. Όμως
μάλλον τις διατηρούμε απλά ζωντανές στα χαρτιά. Διότι ακόμη
δεν έχει ξεκαθαριστεί ποια μέτρα
θα παραμείνουν μετά το τέλος της
πανδημίας και εάν οι ξένοι θα
θελήσουν να απομακρυνθούν από τις πατρίδες τους.
Γιατί ακόμη και αν η χώρα μας
αναγνωρισθεί ως ασφαλής τουριστικός προορισμός, πόσοι τουρίστες θα δεχθούν να παραμεί-

νουν σε καραντίνα 14 ημερών
και μετά να χαρούν τον ήλιο και
τον αέρα της πατρίδας μας;
Τι σημαίνει αυτό; Ότι η βιομηχανία του τουρισμού αναγκαστικά θα κάνει στροφή προς τον εσωτερικό και τους ημεδαπούς
τουρίστες, με στόχο να μπορέσει
να διασωθεί ό,τι σώζεται από τη
φετινή σεζόν, η οποία επί του παρόντος φαίνεται χαμένο στοίχημα όχι μόνο για την ελληνική αγορά αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο. «Ο εσωτερικός τουρισμός που
παραδοσιακά δεν ήταν αντικείμενο
του υπουργείου θα αποτελέσει μία
διέξοδο για τη στήριξη της βιομηχανίας σε αυτή την πολύ δύσκολη
χρονιά. Μας απασχολεί η δυνατότητα όλων των επιχειρήσεων να επιβιώσουν, κάτι το οποίο δεν εξαρτάται μόνο από τη χώρα μας. Υπάρχουν κομμάτια της αλυσίδας που επηρεάζονται από αποφάσεις που θα
πάρουν οι κυβερνήσεις άλλων χωρών, αλλά θα έχουν επιπτώσεις και
στη δική μας χώρα», επεσήμανε
προ ημερών ο κ. Χάρης Θεοχάρης. Ο υπουργός Τουρισμού
μάλλον εθελοτυφλεί. Με άδεια
τσέπη, πόσοι Έλληνες είναι
«φραγκάτοι», για να κάνουν του-

ρισμό; Το ερώτημα είναι καθαρά
ρητορικό, γιατί η απάντηση είναι
γνωστή.
Με όλα τα παραπάνω, ρεαλιστικός στόχος παραμένει μόνο η
έμφαση στον εσωτερικό τουρισμό, μέσω προσφορών με πολύπολύ φτηνά «πακέτα», και ακόμη
η επέκταση της τουριστικής περιόδου, καθώς σύμφωνα με τα
μηνύματα του κλάδου πιθανότατα θα υπάρχει ζήτηση που έχει
συγκρατηθεί στο πρώτο μισό της
χρονιάς και αναγκαστικά θα υλοποιηθεί στο δεύτερο. Ωστόσο,
και σε αυτήν την προοπτική παραμένει το ερωτηματικό του λεγόμενου δεύτερου κύματος του ιού που σύμφωνα με μέλη της επιστημονικής κοινότητας ενδέχεται να ενσκήψει το προσεχές φθινόπωρο.

Αρνητικά μηνύματα
Τουλάχιστον ένα εκατομμύριο θέσεις εργασίας χάνονται παγκοσμίως κάθε ημέρα στον τομέα του
τουρισμού λόγω των οικονομικών επιπτώσεων του κορωνοϊού,
σύμφωνα με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Τουρισμού και Ταξιδιών
(WTTC). Αυτή η εκτίμηση έγινε
λόγω του κλεισίματος των ξενοδοχείων, τις αναστολές πτήσεων,
τις ακυρώσεις κρουαζιέρων και
τις αυξανόμενες ταξιδιωτικές απαγορεύσεις. Ιδιαίτερα ευάλωτες
σε αυτό τον τεράστιο οικονομικό
αντίκτυπο είναι οι μικρομεσαίες
επιχειρήσεις του κλάδου, όπως
οι tour operators, τα ταξιδιωτικά
πρακτορεία και οι έμποροι.
Το WTTC βρίσκεται σε ανοιχτό διάλογο με 75 κυβερνήσεις
και κάνει έκκληση για άμεσες επεμβάσεις με στόχο την παροχή
δανείων και φοροελαφρύνσεων,
ώστε να αποφευχθεί η επικείμενη κατάρρευση. Η Γκλόρια Γκεβάρα, πρόεδρος και CEO του
WTTC, δήλωσε πως ο αντίκτυπός του στον τουριστικό και ταξιδιωτικό κλάδο είναι τεράστιος
και υπολογίζεται ότι υπάρχει κίνδυνος απώλειας 50 εκατ. θέσεων
εργασίας, ενώ αρνητικά επηρεάζονται συνολικά 320 εκατ. θέσεις
εργασίας.
Προς το παρόν, ο κλάδος περιμένει να περάσει η καταιγίδα
της πανδημίας, ζητά γενναία μέτρα, ενώ προσπαθεί να αντλήσει
από κάπου έναν τόνο αισιοδοξίας. Και όλοι συμφωνούν ότι άμεσα πρέπει να τεθεί επί τάπητος
ένα πρόγραμμα τόνωσης της ανταγωνιστικότητας του κλάδου.
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Αυτή την εποχή ο Αλέξης Τσίπρας θα πρέπει να βρίσκεται σε
εξαιρετικά άβολη θέση. Από εκεί
που έβηχε και δημιουργούσε είδηση, τώρα βήχουν και όσοι είναι δίπλα του και τρέχουν να
κρυφθούν με τον φόβο μήπως
τον έχει πλήξει ο κορωνοϊός και
πάσχει από τη νόσο covid-19. Ή,
όπως σχολίαζε κάποιος αναλυτής, «θυμίζει τον ποδοσφαιριστή
που γίνεται αλλαγή σε ντέρμπι,
αφού πρώτα έχει εκνευρίσει την
εξέδρα. Και το χειρότερο είναι ότι ο αντικαταστάτης του σημειώνει χατ τρικ στο άψε-σβήσε».

πανδημία. Με την πρόταση αυτή φαίνεται
ότι συμφωνεί και ο Ολλανδός ομόλογος
του, Βούτκε Χούκστρα. Αλλά και ο εταίρος της Μέρκελ στη Γερμανία, ο πρόεδρος
των Χριστιανοκοινωνιστών και πρωθυπουργός του Μονάχου, ο Μάρκους Ζέντερ, μιλά για το ίδιο πράγμα, περιγράφοντας το ως ένα νέα σχέδιο Μάρσαλ.
Πάντως πέραν του Μουνχάου και του
αντιγραφέα Τσίπρα ουδείς από τους «9» έχει βάλει στο τραπέζι να κινηθούν αυτόνομα για την έκδοση ευρωομολόγου. Προφανώς διότι έχουν ενσυναίσθηση ότι έτσι
θα προκληθεί ανεπανόρθωτη ρηγμάτωση
στην Ε.Ε. Ακόμη και ο Γιάνης Βαρουφάκης με τις απίθανες προτάσεις ήταν πιο
συγκρατημένος. Πρότεινε να προχωρήσουν οι «9» σε ένα ιδιότυπο εκβιασμό, όπως το να απέχουν από τις Συνόδους Κορυφής, τις συνόδους των υπουργών και
φυσικά τα Eurogroup και τα Ecofin.

• Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υιοθέτησε πρόταση
του αμφιλεγόμενου Γερμανού οικονομολόγου
Μουνχάου για έκδοση ευρωομολόγου μόνο
από τους «9», που το πιθανότερο να
προκαλέσει περισσότερα προβλήματα

Του Μιχάλη Κωτσάκου

Ο

πότε πολύ λογικά ο Αλέξης
Τσίπρας προσπαθεί να κρατηθεί με κάθε τρόπο στον αφρό της επικαιρότητας. Και
φυσικά όταν σε καταλαμβάνει το άγχος υποκύπτεις και σε αβίαστα λάθη. Δεν μιλάμε για τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για μία σειρά ζητημάτων, οι οποίες
είναι αντιγραφή του ΚΙΝΑΛ, όπως για παράδειγμα να περάσουν στα βαρέα και ανθυγιεινά οι εργαζόμενοι στη δημόσια υγεία.
Ακόμη και στο θέμα του ευρωομολόγου
το άρθρο του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι copy paste άρθρου ενός αμφιλεγόμενου Γερμανού οικονομολόγου, του Βόλφρανγκ Μουνχάου, ο οποίος είναι εκ των αρθρογράφων-αναλυτών της «Financial Times». Ο Μουνχάου,
για να θυμηθούμε τι έλεγε στο παρελθόν
είχε αρθρογραφήσει τον Απρίλιο του
2014, όταν η Ελλάδα επί κυβέρνησης Σαμαρά είχε εξέλθει επιτυχημένα στις αγορές, προέτρεπε τη χώρα μας πως «είναι η
κατάλληλη ευκαιρία για χρεοκοπία». Ο ίδιος
αναλυτής τον Απρίλιο του 2015 συνέχισε
τονίζοντας πως σύντομα η Ελλάδα θα εξέλθει από τη ζώνη του ευρώ. Ενώ τον Ιούνιο
του 2015 ισχυριζόταν ότι «πιθανό “όχι” στο
δημοψήφισμα δεν θα κοστίσει στους Έλληνες». Φυσικά, σε όλες τις προβλέψεις του ο
Μουνχάου έπεσε έξω.
Ο… αξιόπιστος Μουνχάου, λοιπόν,
πρότεινε σε άρθρο του μέσω των
«Financial Times» –την Τρίτη– όπως η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία και οι λοιπές χώρες που ανήκουν στην ομάδα των «9» να
εκδώσουν ευρωομόλογο χωρίς τη Γερμανία και την Ολλανδία και το οποίο θα μπορούσε να το δεχθεί η ΕΚΤ. Κάτι που εάν
συμβεί θα δημιουργούσε χειρότερα προβλήματα από αυτά που έλυνε.
Και ξαφνικά ο κ. Τσίπρας απέστειλε άρθρο στη «Le Monde», τονίζοντας την άμεση
και επιτακτική αναγκαιότητα για συμφωνία και έμπρακτη αλληλεγγύη της ΕΕ με ευρωομόλογο, για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων στα κράτη-μέλη από τη διεθνή κρίση του κορωνοϊού. Και
κάνοντας copy paste την πρόταση Μουνχάου, εξήγησε πως υπάρχει λύση: «Αν η
Άνγκελα Μέρκελ δεν κάνει την ηγετική υπέρβαση για την ενότητα της ευρωζώνης, τότε τα 9
κράτη-μέλη να προχωρήσουν στην έκδοση Ευ-

Ο απόλυτος αιφνιδιασμός

Ο «άχαστος»
Αλέξης
το ’ριξε στο
copy paste
ρωομολόγου χωρίς τη Γερμανία και την Ολλανδία, καθώς μαζί αντιπροσωπεύουν άνω των
2/3 του ΑΕΠ της ΕΕ».
Ο τίτλος του άρθρου του κ. Τσίπρα έχει
τίτλο «Για ποιον χτυπάει η καμπάνα (ΙΙ)». Να
θυμίσουμε ότι το 2015 στην ίδια εφημερίδα
ο κ. Τσίπρας είχε δημοσιεύσει το πρώτο μέρος του πονήματος «Για ποιον χτυπάει η καμπάνα». Τότε έγραφε ότι «η Ελλάδα αντιμετώπιζε τον παραλογισμό της τιμωρητικής λιτότητας, οι περισσότεροι στην Ευρώπη θεωρούσαν
ότι αυτή η μικρή χώρα θα παρέμενε μια εξαίρεση από το παράλογο που δεν ήταν το να αλλάξουμε το φάρμακο όταν, αντί να θεραπεύει, επιδεινώνει την κατάσταση του ασθενή, αλλά το

να κάνεις πως δεν βλέπεις το προφανές».

Άλλες απόψεις
Και όταν φυσικά ασχολείσαι με την αντιγραφή δεν βλέπεις μπροστά σου άλλες
προτάσεις, οι οποίες έχουν μεγαλύτερη τύχη να ακολουθηθούν και να αποτελέσουν
τη χρυσή τομή για να υπάρξει συμπόρευση
μεταξύ της αναγκαιότητας της οικονομικής
ενίσχυσης των χωρών του νότου και της
άρνησης Γερμανών και Ολλανδών. Έτσι,
λοιπόν, ο Μπρούνο Λεμέρ, υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας, προτρέπει στη δημιουργία ενός ταμείου κορωνοϊού, το οποίο θα πληρώσει όλη τη ζημιά από την

Ο ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ

ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΕΙ ΑΡΓΑ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΛΛΕΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΜΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΚΥΡΙΑΚΟ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΦΩΦΗ
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ

Όπως πολλάκις έχει αναφερθεί ο μέχρι
πρότινος άχαστος Τσίπρας επιδεικνύει
αργά αντανακλαστικά και γι’ αυτό το λόγο
δέχεται αλλεπάλληλους αιφνιδιασμούς από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά και από το Κίνημα Αλλαγής. Όπως συνέβη και
με την πρόταση του πρωθυπουργού να κατατεθούν το ήμισυ των μισθών όλων στον
ειδικό λογαριασμό υπέρ του ΕΣΥ. Ταυτόχρονα, η Φώφη Γεννηματά μαζί με τους
βουλευτές και ευρωβουλευτές του ΚΙΝΑΛ
προχωρούν στον εξοπλισμό πέντε σύγχρονων κλινών ΜΕΘ. Οι κινήσεις των δύο
κομμάτων φαίνεται να γίνονται δεκτές με
ικανοποίηση από τους πολίτες. Όπως και
αυτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του
κόμματος Βαρουφάκη, του ΜέΡΑ 25, που
συμφώνησε επί της ουσίας με την πρόταση
Μητσοτάκη.
Ωστόσο, οι πρωτοβουλίες των δύο αρχηγών έπιασαν στον ύπνο την ηγεσία του
ΣΥΡΙΖΑ. Κάτι που φάνηκε από την πρώτη
αντίδραση και τις δηλώσεις για τα χρέη
των δύο κομμάτων (Ν.Δ.-ΠΑΣΟΚ), παρά
το γεγονός ότι στην Κουμουνδούρου γνωρίζουν πως τόσο η Πειραιώς, όσο και η
Χαριλάου Τρικούπη έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους και όλη η κρατική επιχορήγηση κατευθύνεται στα δάνεια. Φυσικά, επειδή το έργο είναι χιλιοπαιγμένο δεν πέρασε. Έτσι υπήρξε δεύτερο αφήγημα: Ήταν η
πρόταση προς τον πρόεδρο της Βουλής να
γίνει νόμος του κράτους, ώστε να γίνεται
παρακράτηση του 50% των μισθών υπουργών, βουλευτών, αλλά και των διορισμένων διοικητών ΔΕΚΟ και άλλων κρατικών αξιωματούχων.
Προφανώς εδώ ισχύει η παροιμία «όσα
δεν φθάνει η αλεπού τα κάνει κρεμαστάρια».
Διότι όλοι θυμόμαστε τι συνέβη, προ μηνών, όταν η γραμματέας της Κ.Ο., Όλγα
Γεροβασίλη, με επιστολή της στους βουλευτές, τους ζήτησε να δίνουν το 40% της
βουλευτικής αποζημίωσης στο κόμμα, για
να καλύψει τις λειτουργικές του ανάγκες
καθώς έχασε την κυβέρνηση. Τουλάχιστον
20 βουλευτές σήκωσαν παντιέρα και αρνήθηκαν να υπακούσουν. Και φυσικά εάν
κι έχουν περάσει τόσες ημέρες πέραν του
Πολάκη που υποσχέθηκε ότι με το 50%
του μισθού του θα αγοράσει ιατρικά αναλώσιμα για το νοσοκομείο Χανίων, ουδείς
βάζει τα χέρι στην τσέπη.
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Οι χορηγοί
σε ΕΠΟ,
Super
League1
Την ίδια στιγμή που ο
αθλητισμός απορροφά
το 66% των χορηγιών
στην Ευρώπη με το
ποδόσφαιρο να
κατέχει την πρώτη
θέση, όπως
αποτυπώνεται στις
δηλώσεις του
προέδρου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
Χορηγιών (European
Sponsorship
Association /ESA),
Άντι Γουέστλεϊκ, στην
Ελλάδα δεν γίνεται να
μη συμβεί το ίδιο. Να
θυμηθούμε ότι η Super
League1 έχει
συμφωνήσει από τον
περασμένο Οκτώβριο
με στοιχηματική
εταιρεία καθώς και μία
άλλη καλλυντικών.
Την περασμένη σεζόν ο
Ιβάν Σαββίδης
διαφήμιζε μία εκ των
εταιρειών του, αλλά
φέτος αποχώρησε. Στο
site αναφέρονται
ακόμα δύο εταιρείες
αθλητικής ένδυσης,
μια ασφαλιστική και
μία αθλητικού
μάρκετινγκ. Ψάχνει,
όμως, η Super
League1 για έναν
δυνατό partner. Στο
site της ΕΠΟ χορηγοί
φαίνονται μία τράπεζα,
ο ΟΠΑΠ, μια αθλητική
εταιρεία ένδυσης και
μία φυσικού αερίου
και ρεύματος.

Του Άλκη Φιτσόπουλου
αθλητισμός απορροφά
το 66% των χορηγιών
στην Ευρώπη! Αυτό αποκάλυψε ο πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης Χορηγιών
(European Sponsorship Association
/ESA), Άντι Γουέστλεϊκ, στην ετήσια μελέτη για το 2019, εκφράζοντας πρόσφατα παράλληλα τη βεβαιότητα ότι ο αθλητισμός θα παίξει πρωτεύοντα ρόλο στην επιστροφή του κόσμου στην κανονικότητα,
μετά την περιπέτεια της πανδημίας του κορωνοϊού. Αντιλαμβανόμαστε το μέγεθος
της επιδραστικότητας του ποδοσφαίρου,
κυρίως, αλλά και μεγάλων event ανά τον
κόσμο.
Η ιστοσελίδα soccerex.com, που ασχολείται
μόνο με τις business γύρω από το ποδόσφαιρο,
ανέφερε ότι το λαοφιλέστερο άθλημα στον κόσμο παραμένει και για το 2019 ως ο κύριος αποδέκτης του μεγαλύτερο μπάτζετ χορηγιών
στην Ευρώπη. Μπορεί η περσινή χρονιά να μην
ήταν τόσο αποδοτική, καθ’ ότι δεν υπήρξε μεγάλο ποδοσφαιρικό event, όπως ένα Μουντιάλ ή
ένα EURO, με συνέπεια να «φρενάρει» ο ρυθμός
ανάπτυξης, αλλά η ΕSA έκανε γνωστό ότι: Στο
Μουντιάλ 2018 της Ρωσίας καθώς και οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες της πιοντσάνγκ ήταν
οι δύο βασικοί πυλώνες της αύξησης των χορηγιών ήταν κατά 8,7%. Έφτασαν τα 31 δισ. ευρώ!
ποιες, ωστόσο, είναι οι χώρες στις οποίες γίνονται οι μεγαλύτερες χορηγίες; Η απάντηση έχει
να κάνει με απλά μαθήματα οικονομίας. Εκεί όπου το καταναλωτικό κοινό έχει τη δυνατότητα
αγοράς. Η Γερμανία, συνεπώς, δεν θα μπορούσε
να λείπει, είναι μάλιστα πρώτη στη σχετική λίστα
με χορηγίες της τάξης των 6,26 δισ. ευρώ. Ακολουθεί η Μεγάλη Βρετανία με 4,56 δισ. ευρώ,
και έπεται η Ιταλία με 1,94 δισ. ευρώ.
Ο πρόεδρος Άντι Γουέστλεϊκ υποστήριξε
ότι οι χορηγίες θα μειωθούν μετά τη πανδημία,
και αυτό είναι λογικό, αφού η οικονομία θα περιέλθει σε βαθιά κρίση όταν θα έχει βγει από
την περιπέτεια. Ξέρει τι λέει, καθ’ ότι είναι άνθρωπος της αγοράς. Η οικονομία θα βρει ενδεχομένως και με βαρείς «τραυματισμούς» τα μεγάλα κλαμπ της Ευρώπης. Θα μειωθεί η χρηματιστηριακή τους αξία.
Αυτό καταγράφεται σε μεγάλη έρευνα του
CIES Football Observatory, που αναφέρεται σε
όλες τις ομάδες των πέντε προηγμένων ποδοσφαιρικά χωρών. Μάλιστα, στο σύνολό της η
πτώση είναι γύρω στο 28% στα ρόστερ τους. Από τα 32,7 δισ. ευρώ, θα πέσουν στα 23,4 δισ.
ευρώ, όπως αναφέρει το football-

Ο

Πέφτουν οι τιμές
στα ρόστερ,
μειώνονται
οι χορηγίες
Ενώ ο αθλητισμός απορροφούσε το 66% των χορηγιών
στην Ευρώπη, τα «τρελά» ποσά θα υποχωρήσουν στη
μετά κορωνοϊό εποχή, όπου οι ποδοσφαιρικές ομάδες
των πέντε προηγμένων χωρών θα χάσουν το 28%
της χρηματιστηριακής αξίας των παικτών τους
observatory.com, η πτώση αυτή είναι συγκερασμός και παραμέτρων των ποδοσφαιριστών, όπως η ηλικία του, το οικονομικό μέγεθος του
συμβολαίου του, οι συμμετοχές του την τρέχουσα σεζόν, καθώς και τα πριμ που αποκόμισαν. Το
εν λόγω site αναφέρει ότι η αξία του διεθνή Γάλλου μέσου της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Πολ
Πογκμπά, που δεν αγωνίστηκε σχεδόν καθόλου
την εφετινή σεζόν, έπεσε από τα 65 εκατ. ευρώ,
που ήταν πριν από το χτύπημα του κορωνοϊού,
στα 35 εκατ. ευρώ.
Όσον αφορά στις ομάδες: στο ποδοσφαιρικό
χρηματιστήριο, η αξία του ρόστερ της Μάντσεστερ Σίτι αρχές Μαρτίου έφτανε τα 1,36 δισ.
ευρώ κι ήταν ανάμεσα στις 3-4 πιο ακριβές ομάδες παγκοσμίως. Σχεδόν ένα μήνα μετά, την
1η Απριλίου 2020 το ρόστερ της έπαθε οικονομική καθίζηση και, πλέον, καταγράφεται στα
949 εκατ. ευρώ, που σημαίνει απώλεια 412 εκατ. ευρώ! Η πρωταθλήτρια Ευρώπης λίβερπουλ, από το 1,4 δισ. ευρώ που αξιολογείται το
ρόστερ της, θα υποστεί ζημιά 353 εκατ. ευρώ
και θα πέσει στα 1,05 δισ. ευρώ. Η Μάντσεστερ
Γιουνάιτεντ από τα 1,007 δισ. ευρώ προσγειώνεται στα 714 εκατ. ευρώ με απώλειες 293 εκατ. ευρώ.
Στην Ισπανία, η Μπαρτσελόνα, με το τρίτο
πιο ακριβό ρόστερ μετά τη λίβερπουλ και τη
Μάντσεστερ Σίτι, θα έχει τεράστιες απώλειες
της τάξης των 366 εκατ. ευρώ καθώς από τα

1,17 δισ. ευρώ θα πέσει στα 804 εκατ. ευρώ.
περίπου ίδιες θα είναι και αυτές της Ρεάλ Μαδρίτης, που από τα 1,1 δισ. ευρώ θα φτάσει τα
750 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 350 εκατ. ευρώ. Στην Ιταλία, η Γιουβέντους από τα 783 εκατ. ευρώ θα υποχωρήσει στα 561 εκατ. ευρώ
με απώλειες 222 εκατ. ευρώ, η Ίντερ από τα
773 εκατ. ευρώ στα 497 εκατ. ευρώ (μείον 267
εκατ. ευρώ), και στη Γαλλία η παρί Σ.Ζ. από τα
961 εκατ. ευρώ θα πέσει στα 659, απώλειες
302 εκατ. ευρώ. Όλα αυτά, όπως είπε ο πρόεδρος Άντι Γουέστλεϊκ, θα συνεκτιμηθούν μόλις περάσει η λαίλαπα του κορωνοϊού. Το μόνο
σίγουρο, παραδέχτηκε, είναι πως απολύτως τίποτα δεν θα είναι ίδιο με πριν…
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Ο αντιΤσιμίκας
στο λιμάνι
Ο Ολυμπιακός, προβλέποντας τις σχετικές εξελίξεις για την
πώληση του Κώστα
Τσιμίκα, είχε μεριμνήσει να αρχίσει να ασχολείται με την πιθανότητα να βρει τον
διάδοχό του από τον
Ιανουάριο.
Ένα Ελληνόπουλο
που είχε απασχολήσει
το περασμένο καλοκαίρι τους Πειραιώτες
ήταν ο Γιώργος Κυριακόπουλος. 24 ετών
που ήταν φέτος στη
Σασουόλο ως δανεικός από τον Αστέρα
και με οψιόν αγοράς.
Ο Κυριακόπουλος που
έχει φέτος 17 συμμετοχές με 3 ασίστ, με
τον ίδιο πάντως πρόσφατα να ξεκαθαρίζει
πως προτεραιότητά
του είναι να μείνει
στην Ιταλία. Ο Ολυμπιακός είχε κοιτάξει
μεταξύ άλλων και τον
28χρονο Πορτογάλο
ακραίο μπακ Αντρέ
Ζεράλδες των 27 αγώνων και των 3 ασίστ στη Μακάμπι. Ο
παίκτης ανήκει στη
Σπόρτινγκ Λισσαβώνας. Πέραν αυτών είχε
τσεκάρει και τον
25χρονο Αφρικανό
μπακ της Μπελενέσες,
Τσίμα Ακάς, που είχε
φέτος 15 ματς με μια
ασίστ. Η ουσία είναι
πως ο Πέδρο Μαρτίνς
κάνει πλάνα χωρίς
τον Τσιμίκα και αναζητά την καλύτερη δυνατή λύση για τον αντικαταστάτη του.

Μαρτίνς:
Μένει σπίτι
και σχεδιάζει
(το πλάνο για τον
Θρύλο 2020-2021)
Ο Πορτογάλος έμεινε… σπίτι και βλέπει τη νέα σεζόν χωρίς
Τσιμίκα και Λάζαρο, αλλά με στοχευμένες ανανεώσεις,
ερωτηματικό τον Ομάρ,
απόκτηση του Χασάν κι επιστροφή του Κασάμι
ένει Ελλάδα και…
μένει σπίτι ο Πορτογάλος προπονητής του Ολυμπιακού Πέδρο Μαρτίνς. Μόνο που
δεν αφήνει τον χρόνο να περάσει άσκοπα. Το αντίθετο. Σχεδιάζει τον Ολυμπιακό της νέας
σεζόν, ανεβάζοντας τον πήχη
ακόμη παραπάνω.
Ο Μαρτίνς έχει τα περισσότερα δεδομένα στα χέρια του, με κάποια ερωτηματικά να παραμένουν
ισχυρά, αλλά φροντίζει ν’ αναζητά
εναλλακτικές λύσεις. Ο Κώστας
Τσιμίκας πιθανότατα θα μετακομίσει στην Ιταλία, συνεπώς θα πρέπει ν’ αναζητηθεί ο παίκτης που θα
τον αντικαταστήσει στο αριστερό
άκρο της οπισθοφυλακής των «ερυθρόλευκων», ενώ ο Ομάρ Ελαμπντελαουί παραμένει άγνωστο
αν θα συνεχίσει να φορά την ίδια
φανέλα. Ο Ολυμπιακός διανύει μια
εξαιρετική σεζόν. Έχει το απόλυτο
προβάδισμα να στεφθεί πρωταθλητής, βρίσκεται στα ημιτελικά
του Κυπέλλου με αντίπαλο τον πΑΟΚ και στους «16» του Europa
League (1-1 το πρώτο παιχνίδι με
τη Γουλβς).
Ο πορτογάλος τεχνικός ηγέτης
εξακολουθεί να βρίσκεται στη χώ-

Μ

ρα μας. Δεν έχει φύγει για την πατρίδα του. Μένει στον πειραιά και
δουλεύει, πέρασε από τα γραφεία
της πΑΕ, στην πλατεία Αλεξάνδρας, αλλά και από τον Ρέντη επιδιώκοντας να έχει την καλύτερη
δυνατή ενημέρωση.
Τι συζητά ο Πέδρο Μαρτίνς;
Την επόμενη ημέρα, με το τέλος
της χρονιάς. Οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, άλλωστε, είναι σε ανοιχτή επικοινωνία με τον Μαρτίνς, παρακολουθούν και αυτοί. Το
θετικό με το υπάρχον ρόστερ είναι
πως οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές έχουν συμβόλαια και για τη
νέα σεζόν. Υπάρχουν παίκτες που
δεσμεύονται από το 2021 μέχρι το
2024.
Υπάρχουν όμως και αυτοί που
έχουν συμβόλαιο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020. Κάθε περίπτωση είναι
διαφορετική. Καίει περισσότερο ή
λιγότερο.
Ο Αβραάμ Παπαδόπουλος επέστρεψε στον Ολυμπιακό στο
δεύτερο μισό της σεζόν 20182019 και έκανε δύο συμμετοχές.
Φέτος έχει πραγματοποιήσει 14 σε
όλες τις διοργανώσεις, με οκτώ
90λεπτα. Όποτε κλήθηκε να αγωνιστεί, έδωσε την ψυχή του, απέφυγε λάθη και φόρεσε και το πε-

ριβραχιόνιο του αρχηγού. Σε ηλικία 35 ετών και 4 μηνών θέλει να
κλείσει την καριέρα του στο λιμάνι,
και η διοίκηση δεν πρόκειται να
του χαλάσει το χατίρι.
Αντίθετα, προς την έξοδο οδηγείται ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος. Η υπογραφή του στον Ολυμπιακό σήκωσε μπόλικη... σκόνη, έχοντας τερματίσει περιπετειωδώς τη συνεργασία του με την ΑΕΚ. πέρυσι σε 26 συμμετοχές πέτυχε εννέα γκολ. Ο τραυματισμός
του στο ντέρμπι με την «Ένωση»
στις 17/2/2019, τον πήγε πίσω. Έμεινε για πολλούς μήνες εκτός
δράσης και επανεμφανίστηκε σχεδόν ένα χρόνο μετά (22/12/2019).
Επτά συμμετοχές και ένα γκολ ο
φετινός του απολογισμός. Ο
Μαρτίνς δεν φαίνεται να τον υπολογίζει.

Το μεγάλο αγκάθι
Το μεγάλο αγκάθι για τους «ερυθρόλευκους» είναι ο Ομάρ Ελαμπντελαουί. Υπέγραψε στον Ολυμπιακό σε ηλικία 23 ετών, το
2014. Αυτή είναι η έκτη του σεζόν
στο λιμάνι, με έναν εξάμηνο δανεισμό στη Χαλ το δεύτερο μισό της
σεζόν 2016-2017. Έχει φορέσει
161 φορές την ερυθρόλευκη φα-

νέλα και έχει πετύχει έντεκα γκολ.
Έφτασε να γίνει αρχηγός και ουκ
ολίγες φορές έχει δηλώσει πόσο
θέλει να μείνει. Ουσιαστική εξέλιξη
στο θέμα του συμβολαίου του
Νορβηγού δεν υπάρχει. Γίνεται λόγος για απαιτήσεις της τάξης του
1,5 εκατ. ευρώ από την πλευρά
του διεθνή Σκανδιναβού. Ο αρχηγός της Εθνικής Νορβηγίας και ένας εκ των αρχηγών των «ερυθρόλευκων» είχε ζητήσει αυτό το ποσό
στις πρώτες επαφές του με τη διοίκηση του Ολυμπιακού.
Θεωρήθηκε… εύλογο ποσό και
δικαιολογημένη αύξηση, αφού ο
Ομάρ εισπράττει 1,1 εκατ. ευρώ
ετησίως βάσει του τρέχοντος συμβολαίου του. Ωστόσο, από την
πρώτη στιγμή, στον Νορβηγό ξε-
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καθαρίστηκε πως δεν υπάρχει περίπτωση να μετατραπεί ουσιαστικά
στον πλέον ακριβοπληρωμένο ποδοσφαιριστή του ρόστερ (στο ίδιο
επίπεδο με Βαλμπουενά και Ελ
Αραμπί) και πως δεν γίνεται να ικανοποιηθεί η συγκεκριμένη του
απαίτηση, ακόμη και για… πρακτικούς λόγους. Στον Ολυμπιακό εκτιμούν πως με τα χρήματα που
ζητούσε ο Ομάρ, αν όχι τρεις, τουλάχιστον δύο ισάξιους ποδοσφαιριστές στη θέση του δεξιού μπακ
θα μπορούσαν να βρουν.
Ο Ομάρ το αντιλήφθηκε έγκαιρα πως το συγκεκριμένο ποσό δεν
μπορεί να το βρει ούτε από την…
αναζήτηση που έκανε στο εξωτερικό, και έτσι περιόρισε τις απαιτήσεις του στο επίπεδο των τρεχουσών απολαβών του, κοντά δηλαδή στο εκατομμύριο. Έτσι επιτεύχθηκε μια σύγκλιση των δύο πλευρών, ωστόσο από τον Ολυμπιακό
έχει ξεκαθαριστεί πως περισσότερα από 700-800 χιλιάδες ευρώ
δεν πρόκειται να προσφερθούν
στον Νορβηγό.
Ως εκ τούτου, τις δύο πλευρές
τις χωρίζει ποσό της τάξης των
200-300 χιλιάδων ευρώ. Το μόνο
σίγουρο είναι πως ο Ομάρ θέλει
να παραμείνει, αφού δεν έχει βρει
κάτι που να τον καλύπτει από το εξωτερικό…

Τρέλα για Χασάν
Ο Πέδρο Μαρτίνς αντίθετα με
τον Χριστοδουλόπουλο, στάζει
μέλι για τον Αχμέτ Χασάν. Ο Αιγύπτιος επέστρεψε τον χειμώνα
στον Ολυμπιακό, έξι μήνες μετά
την περσινή του παρουσία. Ξανά
δανεικός από την Μπράγκα, όπως
πέρυσι. Ο 27χρονος επιθετικός σημείωσε 15 γκολ σε 32 παρουσίες
την αγωνιστική περίοδο 20182019. Σε αυτό το σύντομο διάστημα που έχει γυρίσει στο λιμάνι, μετρά τέσσερα γκολ σε οκτώ συμμετοχές. Η ρήτρα αγοράς του φτάνει
τα 2,5 εκατ. ευρώ.
Ο Μαρτίνς θέλει να κρατήσει
τον Χασάν, και όλα δείχνουν ότι
θα ικανοποιηθεί η επιθυμία του.

Ερωτηματικό ο Γκασπάρ
Ερωτηματικό παραμένει ο
Μπρούνο Γκασπάρ. Το καλοκαίρι ο Ολυμπιακός έψαχνε μια καλή

σε στη Γουλβς, ο Ολυμπιακός προχώρησε στον δανεισμό του Εμρέ
Μορ από τη Θέλτα. Ο Τούρκος εξτρέμ έχει χρησιμοποιηθεί σε μόλις
δύο παιχνίδια. Σε αυτά του Κυπέλλου με τη λαμία, 12 λεπτά στο ένα
και 35 στο άλλο. Στη Super
League ακόμη δεν έχει κάνει ντεμπούτο. Στο deal των «ερυθρόλευκων» με την ομάδα της Γαλικίας είχε συμφωνηθεί να μπει υποχρεωτική οψιόν αγοράς 4 εκατ. ευρώ αν ο 23χρονος έπαιζε στα μισά παιχνίδια. Μάλλον ο Ολυμπιακός δεν πρόκειται να τον κρατήσει
την επόμενη σεζόν.

Ο Τσιμίκας πάει στην
Ιταλία

εναλλακτική λύση για τα άκρα της
άμυνας και απέκτησε με τη μορφή
δανεισμού από τη Σπόρτινγκ λισσαβώνας τον 27χρονο Μπρούνο
Γκασπάρ. Έχει χρησιμοποιηθεί 13
φορές από τον Πέδρο Μαρτίνς,
τις οκτώ για το πρωτάθλημα. Η οψιόν αγοράς του ανέρχεται στο
1,5 εκατ. ευρώ. Δεν έχει ξεκαθαριστεί αν μείνει ή όχι, αν και ο προπονητής είχε δηλώσει στη συνάντηση με τους ρεπόρτερ της ομάδας: «Εμείς τον βλέπουμε ως έναν
παίκτη για το μέλλον».
Μετά την πώληση του Ποντέν-

Ο Ολυμπιακός θα έχει μετά τον
Ντανιέλ Ποντένσε μια ακόμη
σημαντική απώλεια στο έμψυχο
δυναμικό του. Όλα δείχνουν πως
δεν θα γίνει εμπόδιο στο άλμα του
Κώστα Τσιμίκα στο Καμπιονάτο.
Άλλωστε, το ποσόν της μεταγραφής του είναι από τα καλύτερα στο
ελληνικό ποδόσφαιρο. Η Νάπολι
και η Ίντερ ετοιμάζουν την υπέρβαση. Τα ΜΜΕ της γειτονικής χώρας ασχολούνται πολύ το τελευταίο διάστημα με τον 23χρονο αμυντικό του Ολυμπιακού, παρομοιάζοντας με έναν… παλιό γνώριμο τόσο των «ερυθρόλευκων» όσο και των «νερατζούρι».
«Η Ίντερ κοιτάζει σοβαρά τον νέο

Γρηγόρη Γεωργάτο, τον Κώστα Τσιμίκα», αναφέρει χαρακτηριστικά δημοσίευμα.
Ο παλαίμαχος άσος είχε
αγωνιστεί στον ιταλικό σύλλογο τις σεζόν 1999-2002.
πιο… ζεστή ακόμη για την απόκτηση του Τσιμίκα είναι η Νάπολι. Μάλιστα, γίνονται αναφορές για προχωρημένες συζητήσεις
μεταξύ Ολυμπιακού και Νάπολι.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του
«Napolicalcionews.it», οι Ναπολιτάνοι θα ανεβάσουν την προσφορά τους προκειμένου να τον κάνουν δικό τους. Σημειώνεται πως
η διαφορά της Νάπολι με τον Ολυμπιακό για τον Τσιμίκα είναι
στα πέντε εκατ. ευρώ, όμως οι Ιταλοί, που είχαν φθάσει στα 15 εκατ.
ευρώ, θα την καλύψουν και θα
κλείσουν τον διεθνή αριστερό
μπακ.
Ο ατζέντης Μπρούνο Τσιρίλο
μίλησε στην Ιταλία για τη μεγάλη
ζήτηση που συνεχίζει να έχει ο
Κώστας Τσιμίκας, καταθέτοντας
και τις εκτιμήσεις του για τη Νάπολι.
Ο Τσιρίλο είπε στο Radio
Marte για τον Τσιμίκα και το ιταλικό ενδιαφέρον: «Είναι παίκτης με
πολύ καλό προφίλ και πολύ καλός
και αμυντικά και επιθετικά. Ένα παιδί
που έχει δείξει μεγάλη ποιότητα τα
δύο τελευταία χρόνια. Διαβάζω και
ακούω πως τον θέλει και η Ίντερ. Τα
χαρακτηριστικά του είναι η ταχύτητα
στην πλαγιοκόπηση αλλά, εκτός από το αμυντικό κομμάτι, έχει και καλές σέντρες και μπαλιές που βγάζουν φάσεις. Πολύ καλός τακτικά
αλλά και σε άμυνα και επίθεση. Στις
τελευταίες 10 ημέρες έχει βρεθεί
πάλι στο επίκεντρο, όπως είχε τον
Ιανουάριο. Θεωρώ πως η Νάπολι θα
κινηθεί και θα κάνει πρόταση και το
καλοκαίρι για τον Τσιμίκα».

Ξεπερνάει
τα εμπόδια
για Κασάμι
Ο Ολυμπιακός δεν
έχει ξεχάσει την
περίπτωση Κασάμι
και τώρα με την
αποδέσμευσή του από
τη Σιόν δεν υπάρχουν
τα ανυπέρβλητα
εμπόδια του
Ιανουαρίου.
Ο 27χρονος πλέον
διεθνής Ελβετός
μέσος είχε φέτος με
τη Σιόν 25
αναμετρήσεις με 12
γκολ και 2 ασίστ.
Μένει ελεύθερος μετά
τους χειρισμούς της
διοίκησης του
ελβετικού συλλόγου
που απαίτησε
περικοπές
συμβολαίων, αλλιώς
έδειχνε την έξοδο
στους παίκτες.
Η περίπτωση του
Παϊτίμ Κασάμι θα
απασχολήσει ξανά
τους Πειραιώτες, και
τώρα δεν θα
υφίστανται και τα
εμπόδια λόγω της
Σιόν και της
ιδιαιτερότητας του
προέδρου της σε
διαπραγματεύσεις και
άλλα θέματα. Στον
Ολυμπιακό –που είχε
πρωτοπάει το
καλοκαίρι του 2014–
ο Κασάμι είχε 66 ματς
με 9 γκολ και 9 ασίστ.
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Κόντρα
στην
επιθυμία
της UEFA
η ΕΠΟ;
Τελεία και… παύλα θέλουν ο ΠΑΟΚ και οι υποστηρικτές του να μπει στο
πρωτάθλημα. Να κριθεί
ως μη γενόμενο. Η UEFA
έχει ζητήσει ωστόσο να
δηλωθούν οι ομάδες που
θα πάρουν μέρος στις διασυλλογικές της διοργανώσεις. Τι θα κάνει η ΕΠΟ;
Ποιους θα δηλώσει την ημέρα της κρίσης; Ποιος θα
ακυρώσει τη σημερινή
βαθμολογία;
Στη φαντασία κάποιων είναι ότι μπορεί να γίνει η
δήλωση με βάση την τελευταία ολοκληρωμένη
βαθμολογία, δηλαδή αυτή
της περασμένης σεζόν!!
Κάτι τέτοιο ωστόσο όχι
μόνο θα προκαλέσει σεισμικές αντιδράσεις, αλλά
θα τινάξει στον αέρα το
ελληνικό ποδοσφαιρικό
οικοδόμημα.
Ο Ολυμπιακός, που διατηρεί ισχυρό προβάδισμα
για την κατάκτηση του τίτλου, θέλει να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα με…
κάθε τρόπο. Η UEFA εξάλλου... άνοιξε την αγωνιστική περίοδο μέχρι το τέλος Ιουλίου. Η πρόθεση να
τελειώσουν τα πρωταθλήματα φαίνεται και από το
γεγονός ότι «κατάργησε»
την αγωνιστική δραστηριότητα των Εθνικών ομάδων για τον μήνα Ιούνιο,
ενώ «μετέθεσε» την ολοκλήρωση των διοργανώσεών της (Champions
League, Europa League)
μέχρι τον Αύγουστο. Όλα
αυτά για να προσφέρει
στις Λίγκες τη δυνατότητα
να ολοκληρώσουν τα
πρωταθλήματά τους.
Πώς θα δεχτεί, για παράδειγμα, η ΑΕΚ που είχε εντυπωσιακή ανοδική πορεία να στερηθεί τη δυνατότητα να πάρει τη δεύτερη θέση που οδηγεί στην
κορυφαία διασυλλογική
διοργάνωση της UEFA;
Ποιες ομάδες θα υποβιβαστούν στη Super League
1; Οι επόμενες μέρες θα
είναι καθοριστικές για τις
ποδοσφαιρικές εξελίξεις.

Αποφάσισα να φέρω Ιταλούς και Ισπανούς
διαιτητές για τα πλέι οφ…
«Όχι» εκλογές στην
ΕΠΟ ο Ιβάν με
επίθεση στον
Αυγενάκη

Ποιος θα βάλει τα
λεφτά του στο
ποδόσφαιρο;
αθαίνουμε ότι αν δεν τελειώσει το πρωτάθλημα, η Nova και η ΕΡΤ δεν πρόκειται να καταβάλουν την τελευταία δόση των τηλεοπτικών
συμβολαίων στις ΠΑΕ. Και ποιος θα πληρώσει τη χασούρα εν όψει της προσεχούς σεζόν; Αυτό είναι ένα
θέμα σοβαρό. Μπορεί να αντιμετωπιστεί με αύξηση
του μετοχικού κεφαλαίου; Ναι, αλλά όταν οι προβλέψεις για την παγκόσμια οικονομία είναι έως δραματικές μετά την κρίση με τον κορωνοϊό, ποιος θα θελήσει
να βάλει τα λεφτά του στο ποδόσφαιρο; Όταν, μάλιστα, γνωρίζει ότι ακριβώς επειδή θα προκύψει νέα οικονομική κρίση, τα όποια κανάλια δεν θα προσφέρουν
τα ίδια χρήματα, όπως μέχρι τώρα, αλλά λιγότερα, τα
πράγματα χειροτερεύουν ακόμα περισσότερο.

Μ

Ο Ιβάν το παίζει ωραία το παιχνίδι με τις εκλογές της ΕΠΟ. Τέλεια. Σου λέει ότι εκλογές γίνονται μέσα στο τετράμηνο μετά τους
Ολυμπιακούς Αγώνες. Ολυμπιακοί Αγώνες
δεν πρόκειται να γίνουν, λόγω του κορωνοϊού, άρα πάει για του χρόνου. Πονηρός ο…
βλάχος, που έλεγε κι ο αείμνηστος Χάρρυ
Κλυνν. Μόλις μαθεύτηκε ότι ο Αυγενάκης
προτίθεται να νομοθετήσει να γίνουν οι εκλογές Ιούνιο ή Ιούλιο, άρχισαν τα όργανα.
Όλοι εναντίον του Αυγενάκη, μη τυχόν και
το ελληνικό ποδόσφαιρο χάσει το… κελεπούρι, τον Βάγγο τον Γραμμένο.

Ούτε ευρώ για τον
κορωνοϊό, ο Περέιρα
των 675.000 ευρώ
Ο καθένας δίνει ό,τι μπορεί στον
αγώνα για τον κορωνοϊό. Οι φραγκάτοι τα πολλά, οι άλλοι ό,τι βαστάει η τσέπη τους. Η κίνηση, μετράει, ωστόσο. Η Πορτογαλία, πατρίδα του Μέλο με το μέλι Περέιρα, είναι σε χειρότερη μοίρα από
την Ελλάδα σχετικά με τη λαίλαπα
του κορωνοϊού. Δεν ακούστηκε τίποτα για τον Περέιρα, ότι έδωσε
κανένα φράγκο. Σε 30 μήνες που
πληρώνεται, έβαλε στην απομέσα
675.000 ευρώ. Δεν φιλοτιμήθηκε
να δώσει ένα ευρώ όχι στην Ελλάδα που τον πληρώνει, αλλά στην
Πορτογαλία. Τώρα, θα πεις, μπορεί να έδωσε και δεν το ξέρουμε.
Σωστό. Για τον Γκασπάρ που έδωσε 10.000 ευρώ στο νοσοκομείο της Εβόρα και τον Έλντερ
Λόπεζ που πρόσφερε το σπίτι του
να γίνει μίνι νοσοκομείο, γιατί τα
μάθαμε; Διότι τα έγραψε ο πορτογαλικός Τύπος.
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secret
Retro

Ήταν Πρωταπριλιά του 2004 και σαν ψέμα
ακούστηκε η είδηση ότι ο Γιάννης Κυράστας έφυγε
από τη ζωή σε ηλικία 52 ετών. Κι όμως η είδηση ήταν
πέρα για πέρα αληθινή. Νικήθηκε από μια σπάνια
ασθένεια. Πρόκειται έναν από τους κορυφαίους
Έλληνες ποδοσφαιριστές που φόρεσε τη φανέλα του
Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού και στο
«τριφύλλι» μάλιστα είχε μια εξαιρετική παρουσία και
ως προπονητής.

Stories
Μετά τις τελευταίες
επιτυχίες του
Στέφανου
Τσιτσιπά, που τον
κατέταξαν
ανάμεσα στους
δέκα καλύτερους
του κόσμου,
σαρώνει στο
διαδίκτυο μια
φωτογραφία του
Θανάση Βέγγου
που παίζει τένις
από την ταινία του
«Τα Δίδυμα».
«Όταν παίζαμε
εμείς τένις… οι ξένοι
έτρωγαν βελανίδια», είναι το σχόλιο που έχει
γραφτεί πάνω στον… τενίστα Θανάση Βέγγο και η
φωτογραφία γρήγορα έγινε viral.

Το άγχος του Σπανού και οι λόγοι
ν γινόταν μια έρευνα για τον πιο ανήσυχο παράγοντα του ελληνικού ποδοσφαίρου, προφανώς ο κάθε συμμετέχων θα έδινε διαφορετική απάντηση. Στο τέλος, όμως, θα κέρδιζε ο…
Γιώργος Σπανός! Το αφεντικό του Ατρόμητου βιώνει την περίοδο
με τη μεγαλύτερη αγωνία για την επόμενη μέρα του αθλήματος.
«Θα σκάσει από το άγχος του», λένε όσοι ακούν τον Περιστεριώτη να
εκφράζει τον προβληματισμό του. Η ανησυχία του Σπανού δημιουργείται αφενός από την κρίση που προκαλεί η επέλαση του κορωνοϊού και αφετέρου από την επικείμενη ύφεση της οικονομίας.
Ο Ατρόμητος την έβγαλε για μία διετία χάρη στο εξαιρετικό συμβόλαιό του με την ΕΡΤ, που με ένα τρικ απέφερε στους Περιστεριώτες περίπου 600.000 ευρώ περισσότερα από εκείνα που πρόσφερε η NOVA. Αυτά τα λεφτά αποκλείεται να τα βρει του χρόνου ο Σπανός. Ακόμα και
το 1 χαρτί του συνδρομητικού καναλιού μοιάζει πολυτέλεια για μία ομάδα όπως ο Ατρόμητος. Κάτι που
γνωρίζει ο Σπανός και γι’
αυτό τον έχουν ζώσει τα
φίδια. Σε συνδυασμό με
τον περιορισμό της ρευστότητας, διότι και η τιμή
της βενζίνης έπεσε και η
κατανάλωση μειώθηκε εξ
αιτίας των μέτρων κατά
του κορωνοϊού, ο Γιώργος
προσπαθεί να μαζέψει τα
έξοδα σε ποσοστό άνω του
40%. Ακριβώς για να μη
σκάσει από το άγχος του.

Α

Όαση η… υπογειοποίηση
ην εποχή που το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει δεχθεί ισχυρό πλήγμα από τον κορωνοϊό, όαση αποτελεί η είδηση
της έναρξης με εντατικούς ρυθμούς των έργων υπογειοποίησης, γύρω από το γήπεδο της ΑΕΚ
Το βασικό αυτό συνοδευτικό έργο ήταν το τελευταίο οχυρό για να μπει
στην τελική ευθεία η ολοκλήρωση του γηπέδου της Νέας Φιλαδέλφειας.
Αν δεν υπήρχε αυτό, η «Αγιά-Σοφιά» δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει και παρά το γεγονός ότι ήταν εδώ και καιρό δρομολογημένη η
εκκίνηση των εργασιών, συνιστά ανακούφιση για όλους όσοι περιμένουν ανυπόμονα να ολοκληρωθεί το γήπεδο, το να διαπιστώνουν τα
πρώτα σκαψίματα στις οδούς που έχει γίνει η πρόβλεψη. Το γεγονός
ότι έχουν περιοριστεί οι μετακινήσεις, βοηθά να περιοριστεί η ταλαιπωρία του κόσμου.
Τα έργα στην περιοχή επιβλέπει καθημερινά ο δήμαρχος της Νέας
Φιλαδέλφειας/Χαλκηδόνας Γιάννης Βούρος, ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα για τους δημότες, ενώ οι δρόμοι γύρω από το γήπεδο έχουν κλείσει και πλέον όσοι οδηγούν, πρέπει να συνηθίσουν
στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που πλέον έχουν τεθεί σε εφαρμογή.
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ΑΝΑΘΕΜΑ

Πρόβλημα
με τους
ξένους
διαιτητές
Βασικός πυλώνας στην
κατά το δυνατόν ομαλή
διεξαγωγή του πρωταθλήματος είναι ο ορισμός ξένων διαιτητών
στα πλέι οφ και πλέι άουτ. Χαρακτηριστική
της άποψης που έχουν
οι ομάδες για τους Έλληνες ρέφερι είναι ότι,
για τους αγώνες κατάταξης, είχαν ζητήσει ξένους μέχρι και στο VAR.
Η πλειονότητα των διαιτητών μας στη διάρκεια της κανονικής περιόδου έκανε προκλητικά λάθη. Διαιτητές όπως οι Ευαγγέλου,
Φωτιάς, Τσαγκαράκης,
Φωτιάδης μπήκαν στο
στόχαστρο ομάδων που
έβγαλαν ανακοινώσεις
εναντίον τους.
Την εποχή του κορωνοϊού όμως, ακόμη και
αν συνεχιστεί το πρωτάθλημα, πώς θα μετακληθούν ρέφερι από το
εξωτερικό, όταν η μετακίνησή τους είναι σχεδόν… αδύνατη; Το μόνο
ενθαρρυντικό είναι
πως θα υπάρξουν διαιτητές σε αφθονία, καθώς ο Περέιρα σήκωνε
τα χέρια ψηλά για την
εύρεσή τους. Από πού
θα έρθουν διαιτητές, οι
οποίοι θα πρέπει να είναι και υγιείς;
Αναπόφευκτα θα πάμε
σε ορισμούς Ελλήνων,
τους οποίους όλοι θα
περιμένουν στη γωνία.
Απ’ την άλλη όμως, θα
είναι μια ευκαιρία να
δώσουν εξετάσεις, ενόψει της νέας περιόδου
όπου οι αλλαγές στους
πίνακες θα είναι σαρωτικές...
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Αλαφούζος - Ιβάν
Μαζί όπως το 2017;

Μεγάλη
ανησυχία
για την
κοτσίδα του
Πασχαλάκη
Το θέμα του
κορωνοϊού την
περασμένη βδομάδα
στον ΠΑΟΚ ήταν ο
Πασχαλάκης και η
Παπαδοπούλου…
«Εν μέσω κορωναϊού
και εγκλεισμού ο
Αλέξανδρος
Πασχαλάκης,
αποδεχόμενος την
πρόσκληση του
Αντελίνο Βιεϊρίνια,
αποφάσισε να
αποχωριστεί τα
πλούσια μαλλιά του
και η σύντροφός του
Ειρήνη Παπαδοπούλου
τον βοήθησε!»
Μάλιστα. Τώρα θα
κοιμηθούν ήσυχοι…

Ο τρόπος με τον οποίο τα Μέσα επιρροής
του Ιβάν Σαββίδη υποδέχθηκαν την πρόταση του Γιάννη Αλαφούζου (στην τηλεδιάσκεψη της Super League) να διακοπεί οριστικά το πρωτάθλημα δείχνει ότι… περίμεναν
την παρέμβασή του.
Ή, κι αν δεν την περίμεναν, την… αποθέωσαν
διότι ταιριάζει με τα σχέδιά τους.
Ο Τάκης Μπαλτάκος είχε ζητήσει –πρώτος
από τον ΠΑΟΚ– πριν από λίγο καιρό να μη
γίνουν τα πλέι-οφ. Τον ακολούθησε ο Άμπελ
Φερέιρα, ο Πορτογάλος προπονητής, με ανάλογες δηλώσεις.
Στον ΠΑΟΚ είναι κοινό μυστικό πως κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να
μην συνεχιστεί το πρωτάθλημα και η στάση ορισμένων ομάδων στην πρόσφατη
τηλεδιάσκεψη της Super League κατευθυνόταν από την ομάδα της Θεσσαλονίκης.
Γι’ αυτό δεν είναι λίγοι όσοι θεώρησαν ότι (για δικούς του λόγους που έχουν να
κάνουν με την οικονομική κατάσταση στον Παναθηναϊκό και όχι απαραίτητα γιατί… έφτιαξαν οι σχέσεις του) ο Αλαφούζος λειτούργησε, με την κίνησή του να
προτείνει οριστικό λουκέτο στο πρωτάθλημα, σαν η συμμαχία του 2017 να ξαναθερμάνθηκε.…

ΠΑΟΚ: Χωρίς
Γεραπετρίτη δεν θα
έπαιζε ούτε Ευρώπη
Το ξανασκέφτονται στον ΠΑΟΚ να μη ζητήσουν να
μπει… «παύλα» στο φετινό πρωτάθλημα και πλέον
διαρρέουν ότι θέλουν να… τελειώσει η σεζόν.
Λογικό….
Διότι, όπως έχει γράψει η «Α», αν δεν τελειώσει
το πρωτάθλημα, η ποινή του ΠΑΟΚ και της Ξάνθης για την πολυϊδιοκτησία θα μεταφερθεί στη νέα
ποδοσφαιρική σεζόν, κάτι που σημαίνει ότι θα χαθεί… και το επόμενο πρωτάθλημα για τον «Δικέφαλο του Βορρά».
Αντί να λένε και «ευχαριστώ» στον ΠΑΟΚ, που ο
Γεραπετρίτης άλλαξε τον νόμο για την πολυϊδιοκτησία και «έπεσαν στα μαλακά» με την αφαίρεση
βαθμών, καθώς πήραν από την ΑΕΚ τη δεύτερη
θέση, ζητάνε… και τα ρέστα στο «Σαββιδοτεχνείο».
Αχαριστία…

Πιο πιθανό 12 παρά 16 στη Super League
Ένα σενάριο –μετά τον κορωνοϊό– λέει και το εξής: Αν τελικά δεν καταστεί δυνατόν να τελειώσει το πρωτάθλημα της Super League, να γίνει αναδιάρθρωση και
να παίξουν του χρόνου 16 ομάδες στην κατηγορία. Σε μια τέτοια περίπτωση είναι
προφανές ότι θα ανέβουν περισσότερες ομάδες από τη Super League 2 για να
συμπληρωθεί ο αριθμός. Είναι επίσης δεδομένο ότι οι ομάδες της Super League
2 και της Football League ζητούν να γίνουν μία κατηγορία των δύο ομίλων σε
Βορρά και Νότο για να αποφεύγουν τα έξοδα. Πιο πιθανό είναι να γίνει το δεύτερο (δηλαδή η συγχώνευση Super League 2 με τη Football League) παρά να αυξηθούν οι ομάδες της Super League σε 16, όταν μάλιστα η Nova θεωρεί ότι το
πρωτάθλημα πρέπει να γίνεται με 12 ομάδες λόγω των νέων οικονομικών που
διαμορφώνονται…

Ο Αυγενάκης την… «έκοψε»,
αλλά αυτή… αναβαθμίστηκε
στην ΕΡΤ 3
Ωρυόταν πριν από μερικές ημέρες το Σαββιδοτεχνείο ότι…
δήθεν κόπηκε η εκπομπή της Σύνθιας Σάπικα στην ΕΡΤ 3 επειδή έκανε ερώτηση σε συνέντευξη με τον Λευτέρη Αυγενάκη για την αλλαγή των μελών της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού.
«Ενόχλησε τον Αυγενάκη» η δημοσιογράφος και… «την
κόψανε», έγραφαν και ξανάγραφαν τα εξαπτέρυγα από τον
Βορρά.
Φυσικά, κανείς Αυγενάκης δεν «έφαγε» καμιά Σάπικα.
Η δημοσιογράφος… αναβαθμίστηκε μάλιστα, καθώς πλέον θα είναι στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ… Η εκπομπή σταμάτησε, διότι δεν την έβλεπε κανείς παρά μόνο
το Σαββιδοτεχνείο…

Σαββίδης: Για ένα κομμάτι
ψωμί πήγε να πάρει
το Πόρτο Καρράς
Σταμάτησαν οι διαπραγματεύσεις που γίνονταν το τελευταίο διάστημα μεταξύ Ιβάν Σαββίδη και του ομίλου Στέγγου για το Πόρτο Καράς.
Έγκριτοι Σαββιδοτέχνες έγραψαν ότι ο Ιβάν Σαββίδης
και οι συνεργάτες του ολοκλήρωσαν τους ελέγχους, κάτι
που έφερε και την τελική πρόταση του γνωστού επιχειρηματία για την εξαγορά του Πόρτο Καρράς.
Στη συνέχεια, μας εξήγησαν κομψά… ότι ο Ιβάν πήγε να
πάρει το Πόρτο Καρράς για ένα κομμάτι ψωμί, γράφοντας:
«…Η προσφορά του ομογενή επιχειρηματία ήταν προσαρμοσμένη στην κατάσταση που επικρατεί τη δεδομένη χρονική
στιγμή στη παγκόσμια οικονομία και με αρκετά αβέβαιο το μέλλον, κάτι εξαιρετικά φυσιολογικό».
Φυσικά, η πρόταση απορρίφθηκε και οι συζητήσεις διακόπηκαν…
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εΠΟ: 800άρι για
τους υπαλλήλους,
εξαιρείται ο Περέιρα

Μάκης, Κυριάκος,
νταμπλ για πρόεδροι
της Super League1

Ο Γραμμένος είναι μέγας οικονομολόγος. Αγνόησε τους υπαλλήλους της ΕΠΟ (του έστειλαν επιστολή ότι δεν συμφωνούν) και τους έβαλε στον μηχανισμό στήριξης. Να πάρουν το
800άρι από την κυβέρνηση. Γιατί το έκανε αυτό ο Βάγγος; Για να γλιτώσει κανένα φράγκο.
Έτσι για να μάθουμε κι εμείς. Τώρα, θα πείτε, ο
Περέιρα και οι άλλοι αυτό το 800άρι αν το
βρουν στον δρόμο δεν θα σκύψουν καν να το
πάρουν. Μπορεί να του δώσουν και καμιά
κλωτσιά, που βρέθηκε στον δρόμο τους και
τους αποσπά την προσοχή.
Κατ’ αρχάς, στη διάταξη δεν μπαίνουν οι δικηγόροι της ΕΠΟ και οι δημοσιογράφοι. Κι αυτό γιατί ο νόμος κάνει λόγο για
συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας. Βέβαια, κάποιοι απ’ τους δικηγόρους δεν θα είχαν πρόβλημα ακόμη κι εάν έμπαιναν στο 800άρι. Ο Κουβαράς, π.χ., μόνο από τα
μπόνους που δικαιούται για τα 230 χιλιάρικα της κας Βιβής, και τις 350.000 ευρώπουλα του Γιαννάκη –ένας είναι ο Γιαννάκης– δεν θα ήταν χαμένος…
Πάμε παρακάτω. Στην Εργάνη –δηλαδή, στα 800– μπαίνουν η ΚΕΔ και οι υπάλληλοι. Έλα όμως που όταν έγινε η ένταξη του Περέιρα και των άλλων της ΚΕΔ,
εμφανίστηκε λάβρος ο Φούσεκ και απαίτησε από τον Γραμμένο να εξαφανιστεί… Μάλιστα, του είπε ότι πρέπει να μιλήσει με τη FIFA…
Ποιοι έμειναν, λοιπόν, για να ενισχύσουν το ταμείο της ΕΠΟ; Μόνο οι υπάλληλοι. Αν και ο νόμος στη σχετική διάταξη αναφέρει τη λέξη «δύναται», να εντάξει η
ΕΠΟ το προσωπικό της στην Εργάνη. Ο Γραμμένος, κατόπιν συμβουλών και απειλών του νομικού εγκεφάλου της ομοσπονδίας, Λασκαράκη –«πρόσεχε, Βαγγέλη, θα πας στο εδώλιο για απιστία», του έλεγε– προχώρησε στον περιορισμό
των υπαλλήλων στο 800άρι.
Βέβαια, του είπε και κάτι άλλο, Να τους βάλει στην Εργάνη, ώστε να έχει λεφτά το
ταμείο για τις Ενώσεις, αφού σύντομα έρχονται οι εκλογές. Καλά όλα αυτά, αλλά
αν οι υπάλληλοι της ΕΠΟ κάνουν καμιά 2μηνη απεργία, ποιος θα κάνει τις εκλογές;
Αυτό είναι άλλο κεφάλαιο, που η «Α» θα ασχοληθεί –πολύ σχολαστικά, που λέει
και ο Σπύρος Παπαδόπουλος στο σποτ για τον κορωνοϊό– προσεχώς.

Πρέπει να είναι πρωταπριλιάτικο ψέμα. Αν, λέει, ο Μηνάς Λυσάνδρου
διεκδικήσει την προεδρία της ΕΠΟ
(το θέλει), εκείνος που προωθείται από τον ΠΑΟΚ για να τον αντικαταστήσει στη Super League1 είναι ο
Μάκης! Ναι, ναι. Ο Μάκης - Χρυσοστομάκης Γκαγκάτσης! Γιατί, λέει, είναι νέος, έχει και την τεράστια
πείρα του Βασιλομπίλαρου - Βασίλη. Να ψηφιστεί, δηλαδή, ο Μάκης για πρόεδρος, αυτός που απειλούσε ότι θα
χωρίσει την Ελλάδα στα δύο και θα τη φτάσει (ο Μάκης, ρε
φίλε), μέχρι τα Τέμπη. Αυτό λέει η μία πληροφορία που φτάνει από τη Θεσσαλονίκη. Η άλλη που φτάνει από το… ΚΙΝΑΛ
είναι ότι ο Ιβάν θα προτείνει τον Κυριάκο Κυριάκο για πρόεδρο της Super League1. Αυτό μπορεί να έχει βάση. Διότι ο
Ιβάν έψαχνε «πόρτα» με το ΚΙΝΑΛ τώρα τελευταία.

Μελισσάς, καλύτερος
του Ζοσέ σα, κατά
τον Πασχαλάκη
Άπαξ και βλέπεις συνέντευξη σε Μέσο του προέδρου Ιβάν, μην μπαίνεις καν σε διαδικασία να
τη διαβάσεις. Ο Πασχαλάκης την έδωσε στο
Σαββιδοτεχνείο. Κοτζάμ άντρας δυο μέτρα, που
λέει κι η μάνα μου, κι όταν ρωτήθηκε για το ποιους τερματοφύλακες ξεχώρισε φέτος, είπε τον
Μελισσά, τον Μπάρκα, τον Τσιντώντα, τον
Παπαδόπουλο και τον Γιαννόπουλο. Κουβέντα για τον Σα. Επειδή είναι του Ολυμπιακού,
φυσικά. Ούτε για τον Διούδη, επειδή τις «άρπαξε» στην Τούμπα. Ούτε και για τον Κρίστινσον της ΑΕΛ, που θα του πάρει τη θέση στον
ΠΑΟΚ του χρόνου. Τόσο σέβεται τους αναγνώστες. Τόσο σέβονται τη δημοσιογραφία κι οι
Σαββιδοτέχνες, που δεν τον ρώτησαν καν. Ούτε
τους προσέβαλε ο Πασχαλάκης όταν είπε ότι
μικρός ήταν… Εθνική Ελλάδος.

Ο Κλοπ «αριστερός»
όπως… βγαίνουμε,
όχι όπως μπαίνουμε
Ο Γερμανός προπονητής της Λίβερπουλ,
Γιούργκεν Κλοπ, το διαφημίζει σε κάθε
του συνέντευξη. «Είμαι αριστερός». Ο
μακαρίτης Τζιμάκος θα τον ρωτούσε,
«αριστερός όπως βγαίνεις ή όπως μπαίνεις;» Γιατί; Τι έκανε ο «αριστερός» Κλοπ
όταν αποφασίστηκε το ματς της Λίβερπουλ με την Ατλέτικο Μαδρίτης, που επίσης χαρακτηρίστηκε «υγειονομική βόμβα», όπως κι αυτό
της Αταλάντα με τη Βαλένθια στο Μιλάνο; Αντέδρασε; Όχι
βέβαια. Τσιμουδιά δεν έβγαλε ο «ευαίσθητος» και πολιτικοποιημένος και «αριστερός» Κλοπ. Ή, μήπως, έδωσε χρήματα
για την καταπολέμηση του κορωνοϊού και δεν το ξέρουμε; Οι
«αριστεροί» είναι ίδιοι παντού, τελικά. Παρόλες.

«να τους χώσει μέσα» στην
ερΓανη ο αυγενάκης
Η «Α» έγραψε τις προάλλες ότι πολλοί ποδοσφαιριστές είναι
ανασφάλιστοι. Τώρα, με την «αναστολή δραστηριότητας»
των επιχειρήσεων, άρα και των ΠΑΕ, θέλουν το 800άρι. Καλώς το θέλουν. Ποιος, ωστόσο, δεν τους δήλωσε στην ΕΡΓΑΝΗ; Και δεν είναι ότι αν πάθουν κάτι, «χτύπα ξύλο», τρέχουν μετά μονάχοι τους στα νοσοκομεία, χωρίς να είναι υποχρεωμένη η ΠΑΕ να πληρώνει νοσήλια. Λένε στον Αυγενάκη να… κόψει τον λαιμό του, για να πάρουνε το επίδομα
των 800 ευρώ. Να βρει ο Αυγενάκης, ή για την ακρίβεια
να… εκπονήσει, έναν ΚΑΔ «για να τους χώσει μέσα», όπως είπε και υψηλόβαθμο στέλεχος της ΕΠΟ. Ο Αυγενάκης τους
είπε ότι θα το παλέψει, αλλά πρέπει να μπουν εισοδηματικά
κριτήρια, γιατί δεν μπορεί να παίρνει το 800άρι ο… Βαλμπουενά. Κάπου εκεί φαίνεται ότι τα βρήκαν. Στην ΕΡΓΑΝΗ
θα τους δηλώσουν μετά το 800άρι;

Παραλια
ΘεσσαλΟνιΚησ:

Θα την
έκλεισε
ο Τσιόδρας
επειδή είναι
Ολυμπιακός…
Απόρησαν –μες στην εβδομάδα– έγκριτοι εκπρόσωποι του Σαββιδοτεχνείου για ποιο λόγο… έκλεισε η Παραλία
στη Θεσσαλονίκη.
Ο ισχυρισμός τους ήταν
πως μπορεί τις πρώτες
μέρες να πήγε κόσμος
για βόλτα, αλλά στη
συνέχεια (και ειδικά
την περασμένη Τρίτη,
που καταγράφηκαν
πλάνα με πολύ κόσμο,
ξανά) …δεν υπήρχε ψυχή στην παραλία.
Επειδή λοιπόν έχουν
μάθει στην… ερευνητική
δημοσιογραφία του
Δουξ και του Κυριάκου
, άρχισαν να μιλάνε
για… «οργανωμένο
σχέδιο» και υποστήριζαν ότι τα κανάλια «έδειξαν εικόνες παλαιότερες» για να βάλουν
σε καραντίνα την παραλία. Φοβερό! Το ψάχνανε όλη τη βδομάδα
να βρούνε το… μυστικό
σχέδιο, αλλά δεν το
βρήκαν. Το μόνο που
δεν έγραψαν (αλλά είναι σίγουρο πως το
σκέφτηκαν) είναι ότι ο
Τσιόδρας έκλεισε την
παραλία επειδή είναι
Ολυμπιακός…

18
www.iapopsi.gr
ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ
4/5 ΑπΡΙλΙΟΥ 2020

Δύο σενάρια
για το
πρωτάθλημα
Μέχρις στιγμής, δύο
σενάρια παίζουν για το
ελληνικό πρωτάθλημα.
Να γίνουν τα παιχνίδια
των πλέι οφ (αυτές οι
10 αγωνιστικές) από
τα μέσα Μαΐου και
μετά, ώστε να
ολοκληρωθεί η σεζόν.
Έστω και με κλειστές
πόρτες για τους
φιλάθλους. Ή ακόμη
και τον Ιούνιο, αφού η
UEFA ανέβαλε το
EURO και πλέον δεν
υπάρχουν χρονικοί
περιορισμοί.
Η δεύτερη λύση είναι
να μην ολοκληρωθεί η
σεζόν και να λήξει το
πρωτάθλημα εκεί που
έχει σταματήσει. Με
τα σημερινά δεδομένα
(και χωρίς να γνωρίζει
κανείς το αποτέλεσμα
της ιστορίας του ΠΑΟΚ
με την Ξάνθη για την
πολυϊδιοκτησία), είναι
γνωστές οι ομάδες που
θα πάρουν τα
ευρωπαϊκά εισιτήρια.
Σε μια τέτοια
περίπτωση, την
απόφαση θα πάρει η
Λίγκα και θα δηλώσει
μέσω της EΠΟ τις
ομάδες που θα
συμμετάσχουν στις
ευρωπαϊκές
διοργανώσεις της νέας
αγωνιστικής περιόδου.

Super League
Το 800άρι του Σταϊκούρα
και η αύξηση των ομάδων
Δ

εν έχει περάσει ούτε
μήνας από τη στιγμή
που η χώρα μπήκε
στη δύνη του κορωνοϊού και μόλις λίγες βδομάδες αφότου σταμάτησε κάθε
δραστηριότητα στη χώρα για
τον περιορισμό της εξάπλωσης
της νόσου.
Κι επειδή όλα τα παράδοξα τα
συναντά κανείς στην Ελλάδα, ξεκίνησε μια συζήτηση για αύξηση
των ομάδων της Super League από 14 σε 16, σε περίπτωση κατά
την οποία αποφασιστεί (από τη λίγκα και για λόγους ανωτέρας βίας)
να μην ολοκληρωθεί η φετινή σεζόν στη Super League.
H πρώτη αντίδραση ήλθε από
τη Nova, η οποία έκοψε κάθε συζήτηση γύρω από ένα τέτοιο ενδεχόμενο, η οποία επεσήμανε τέσσερις λόγους για τους οποίους μια
τέτοια συζήτηση είναι εκτός τόπου
και χρόνου. πρώτον: Ότι δεν είναι
σίγουρο πως και οι 14 ομάδες της
κατηγορίας θα έχουν τηλεοπτικό
συμβόλαιο τη νέα σεζόν. Δεύτερον: Ότι με βάση τα νέα οικονομικά δεδομένα θα πρέπει να γίνεται
συζήτηση για μείωση των ομάδων
σε 12 και όχι για αύξηση σε 16.
Τρίτον: Στόχος είναι η επιβίωση
του ελληνικού ποδοσφαίρου, όταν
ακόμη ουδείς γνωρίζει τις συνέπειες του κορωνοϊού στην Οικονομία. Τέταρτον: Η πάγια επιδίωξη
πρέπει να είναι το εμπορικό όφελος και όχι η ελεημοσύνη από κά-

Την ώρα που στα πέντε προηγμένα ποδοσφαιρικά κράτη (Αγγλία,
Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και Γερμανία) η αξία ομάδων και παικτών
μειώθηκε κατά 30% από την πανδημία του κορωνοϊού και μεγάλοι
αστέρες του χώρου, όπως ο Μέσι και ο Ρονάλντο, υποχρεώθηκαν να
υποστούν γενναίες μειώσεις στα συμβόλαιά τους, στην Ελλάδα
ξεκίνησε συζήτηση για… αύξηση των ομάδων της Super League όταν
οι περισσότερες από τις ΠΑΕ της πρώτης κατηγορίας… ανέστειλαν τη
λειτουργία τους και εντάχθηκαν στα μέτρα της κυβέρνησης για τις
επιχειρήσεις που πλήττονται!

θε υφυπουργό Αθλητισμού…
Την ίδια ώρα που κάποιοι επιχειρούν να βάλουν μια τέτοια συζήτηση (περί αναδιάρθρωσης) στο
τραπέζι, το ελληνικό ποδόσφαιρο
μπήκε στην κρίση του κορωνοϊού
χωρίς να γνωρίζει και πότε θα βγει
και πώς θα βγει…
Οι περισσότερες ομάδες της
Super League (ανάμεσά τους και
ο παναθηναϊκός) μπήκαν ήδη (μετά από σύσταση του υπουργείου

Ανάπτυξης) σε καθεστώς αναστολής λειτουργίας, όπως οι επιχειρήσεις που πλήττονται από τις αποφάσεις της κυβέρνησης να θέσει
τη χώρα σε καραντίνα. Μάλιστα,
ορισμένες που έχουν θέσει το προσωπικό τους σε κατάσταση αναστολής, έχουν προχωρήσει σε… αιτήσεις για να πάρουν ποδοσφαιριστές και προσωπικό τα 800 ευρώ
που εξήγγειλε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.

Οι ποδοσφαιριστές και οι προπονητές δεν εντάσσονται σε αυτές
τις κατηγορίες (παρά μόνο οι εργαζόμενοι στις πΑΕ), ωστόσο είναι
προφανές ότι και αυτοί θα πρέπει
να υποστούν μειώσεις στις αποδοχές τους ανάλογες με αυτές που έγιναν σε μεγάλες ομάδες του εξωτερικού για το διάστημα της κρίσης…

Πέφτουν οι αξίες
Το CIES Football Observatory, δηλαδή το Διεθνές ποδοσφαιρικό
παρατηρητήριο, παρουσίασε μια
μελέτη γύρω από τις οικονομικές
επιπτώσεις του κορωνοϊού στα πέντε μεγαλύτερα πρωταθλήματα
της Ευρώπης.
Η πανδημία του κορωνοϊού και
η ταυτόχρονη απόφαση αναβολής
σχεδόν όλων των πρωταθλημάτων ήταν φυσικό ότι θα προκαλούσε μεγάλες ζημιές σε συλλόγους, αλλά και σε ποδοσφαιριστές,
αφού λόγω της νόσου έχει πέσει η
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αξία των ποδοσφαιριστών που
διαθέτουν στα ρόστερ τους.
Οι απώλειες των ομάδων αφορούν έσοδα που είχαν προϋπολογίσει σε εισιτήρια, τηλεοπτικά δικαιώματα, ακόμη και χορηγούς οι
οποίοι είναι αμφίβολο αν θα πληρώσουν τις δόσεις τους καθώς θα
υποστούν δραματική μείωση των
δικών τους εσόδων, ενώ στο παιχνίδι είναι και η μείωση της αξίας
των ποδοσφαιριστών που έχουν
στο δυναμικό τους.
Σύμφωνα με τους πρώτους υπολογισμούς, υπάρχει πτώση 28%
στη συνολική αξία των ρόστερ των
ομάδων, από 32,7 δισ. ευρώ, σε
23,4 δισ. ευρώ. Όλα αυτά με την
προοπτική να μη γίνει κανένας αγώνας και να μην ανανεωθεί κανένα συμβόλαιο ποδοσφαιριστή
μέχρι τις 30 Ιουνίου.
Η πτώση αυτή έχει να κάνει με
διάφορους παράγοντες, όπως η ηλικία του ποδοσφαιριστή, το συμβόλαιό του, η πορεία της καριέρας
του και οι πρόσφατες εμφανίσεις
του. Αυτοί που την… πληρώνουν
περισσότερο σύμφωνα με τη μελέτη είναι αυτοί οι οποίοι είναι
σχετικά μεγάλοι σε ηλικία και υπέγραψαν μικρής διάρκειας συμβόλαια και λόγω του κορωνοϊού έχουν πραγματοποιήσει λίγες εμφανίσεις τη φετινή χρονιά.

Μερικά παραδείγματα
είναι ενδεικτικά…
Η Μάντσεστερ Σίτι καταγράφει τη
μεγαλύτερη πτώση όσον αφορά
τα νούμερα, αφού στις 11/3 η αξία των ποδοσφαιριστών της έφτανε το 1,61 δισ. ευρώ ενώ στις
30/6 εκτιμάται ότι θα είναι στα
949 εκατ. ευρώ, απώλεια της τάξεως των 412 εκατ. ευρώ.
Η λίβερπουλ αναμένεται να έχει απώλειες 353 εκατ. ευρώ, αφού από το 1,4 δισ. ευρώ θα πέσει
στα 1,05 δισ. ευρώ, ενώ η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα χάσει περίπου 293 εκατ. ευρώ.
Στην Ισπανία η Μπαρτσελόνα
θα έχει τις μεγαλύτερες απώλειες
με 366 εκατ. ευρώ, μιας και από
1,17 δισ. ευρώ θα πέσει στα 804
εκατ. ευρώ. Μεγάλες απώλειες εκτιμάται ότι θα έχει η Ρεάλ (350 εκατ. ευρώ), η παρί (302 εκατ. ευρώ) αλλά και η Ίντερ (267 εκατ.
ευρώ).

Οι περικοπές
Την ίδια ώρα, τα μεγάλα κλαμπ
στην Ευρώπη άρχισαν να κόβουν
συμβόλαια για να ισοσκελίσουν
τους προϋπολογισμούς τους.
H Γιουβέντους ανακοίνωσε τη
συμφωνία της με τους ποδοσφαιριστές της πρώτης ομάδας και τον
προπονητή Μαουρίτσιο Σάρι για
περικοπές στους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο, λόγω του
κορωνοϊού και της αναστολής των
αγώνων.
Η ιταλική ομάδα ανακοίνωσε ότι από τις παρακρατήσεις που κά-

νει εξοικονόμησε 90 εκατ. ευρώ,
ενώ πρόσθεσε ότι αν οι αγώνες
της φετινής σεζόν συνεχιστούν, τότε θα διαπραγματευτεί εκ νέου για
τις σχετικές αποζημιώσεις.
Ο Τζιόρτζιο Κελίνι έκανε
πρώτος το βήμα, ενώ τον ακολούθησαν οι Λεάντρο Μπονούτσι
και Τζιανλουίτζι Μπουφόν.
Η πρόταση της ομάδας ήταν να
μειωθούν οι απολαβές των ποδοσφαιριστών κατά 12% για το διάστημα της «καραντίνας», ακολουθώντας το αντίστοιχο «γερμανικό»
μοντέλο της Μπάγερν Μονάχου
και Μπορούσια Ντόρτμουντ.
Όπως έγραψε ο ιταλικός Τύπος,
αυτό που μένει είναι αφενός να
προσδιοριστεί το κατά πόσο θα ισχύσει το 12% (και) για τους χαμηλόμισθους στο κλαμπ και αφετέρου το χρονικό διάστημα για το
οποίο θα τεθεί σε ισχύ.
Μείωση αποδοχών δέχτηκε και
ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Δεδομένου ότι είναι ο πλέον ακριβοπληρωμένος ποδοσφαιριστής της
Serie A, με απολαβές 31 εκατ. ευρώ, η μείωση που θα υποστεί θα
φτάσει τα 3,8 εκατ. ευρώ…
Το παράδειγμα της Γιουβέντους, κάλεσε όλες τις ομάδες της
χώρας να ακολουθήσουν, ο πρόεδρος της ιταλικής ποδοσφαιρικής
Ομοσπονδίας, Γκαμπριέλε Γκραβίνα.
«Ευχαριστώ τον αρχηγό της Γι-

ουβέντους, Τζόρτζιο Κιελίνι, τους
συμπαίκτες του και τον τεχνικό της,
Μαουρίτσιο Σάρι, για τη συνεργασία τους με την ομοσπονδία.
»Η ενότητα απαιτείται στην κατάσταση που βιώνουμε. Η Γιουβέντους αποτελεί παράδειγμα για το
σύστημα και όλες οι ομάδες πρέπει
να το ακολουθήσουν για να μη δεχτεί το ιταλικό ποδόσφαιρο ένα ανεπανόρθωτο οικονομικό χτύπημα»,
είπε ο πρόεδρος.
Ανάλογη ήταν η εικόνα στην Ισπανία, αλλά εκεί οι περικοπές ήταν ισχυρότερες!
Ο ισπανικός Τύπος υπολόγισε
τα λεφτά που θα παίρνουν έξι μεγάλα ονόματα της Μπαρτσελόνα
για το διάστημα που δεν θα παίζεται ποδόσφαιρο λόγω της εξάπλωσης του κορωνοϊού.
Οι περικοπές είναι δραματικές
και δεν θα ισχύσουν μόνο για το
ποδόσφαιρο, αλλά και για το μπάσκετ της ισπανικής ομάδας.
Έχουμε και λέμε λοιπόν...
Ο Λιονέλ Μέσι παίρνει
557.700 ευρώ την εβδομάδα (2,2
εκατ. ευρώ τον μήνα) και θα πρέπει
να πέσει στις 167.310 (669.240
τον μήνα), δηλαδή μείωση της τάξης του 70% με 75%.
Ο Αντουάν Γκριεζμάν παίρνει
327.930 ευρώ την εβδομάδα και
θα πρέπει να πέσει στις 98.378 ευρώ.
Ο Λουίς Σουάρες παίρνει
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323.470 ευρώ
την εβδομάδα και
θα πρέπει να πέσει στις
167.000 ευρώ.
Ο Σέρχιο Μπουσκέτς
παίρνει 290.000 ευρώ την
εβδομάδα και θα πρέπει να
πέσει στις 87.000 ευρώ.
Ο Ζεράρ Πικέ παίρνει
245.400 ευρώ την εβδομάδα και
θα πρέπει να πέσει στις 73.616 ευρώ.
Ο Φρένκι Ντε Γιονγκ παίρνει
189.582 ευρώ την εβδομάδα και
θα πρέπει να πέσει στις 56.870 ευρώ.
Η διοίκηση της Μπαρτσελόνα
διέρρευσε την είδηση ότι οι μεγάλοι σταρ της ομάδας αρνούνται τις
περικοπές και προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Λιονέλ Μέσι. Ο Αργεντινός σταρ γνωστοποίησε ότι ο ίδιος και οι συμπαίκτες του δέχθηκαν μείωση αποδοχών κατά 70%, για το διάστημα
που διαρκεί η κατάσταση έκτακτης
ανάγκης στην Ισπανία, αλλά και ότι προτίθενται να καλύψουν το σύνολο της μισθοδοσίας του προσωπικού γι’ αυτό το διάστημα.
Όπως τόνισε μάλιστα «... αν η
συμφωνία καθυστέρησε για μερικές ημέρες, αυτό οφείλεται απλά
στο ότι αναζητούσαμε μία φόρμουλα να βοηθήσουμε τον σύλλογο και
τους υπαλλήλους του αυτήν τη δύσκολη περίοδο».
παράλληλα, όμως, ο Μέσι είχε
και ένα ξεκάθαρο και αιχμηρό μήνυμα προς τη διοίκηση της Μπαρτσελόνα, με βασικό αποδέκτη (αν
και δεν τον κατονόμασε) τον πρόεδρο του συλλόγου, Γιόσεπ Μαρία
Μπερτομέου: «Δεν παύει να μας
εκπλήσσει ότι μέσα στον σύλλογο
υπάρχουν αυτοί που προσπαθούν
να μας βάλουν στο στόχαστρο και
να προσθέσουν πίεση για κάτι που
εξ αρχής ξέραμε ότι θα κάνουμε»,
αναφέρει ο αρχηγός των «μπλαουγκράνα».

Τι λένε
στην UEFA
Η δήλωση του
αντιπροέδρου της
UEFA, Μισέλ Ούβα (ο
Ιταλός είναι δεξί χέρι
του προέδρου,
Αλεξάντερ Τσέφεριν)
δεν αφήνει περιθώρια
σε σχέση με το ότι θα
πρέπει πάση θυσία να
δηλωθούν στην
Ευρώπη οι ομάδες,
ανεξάρτητα με το αν
τελειώσουν ή όχι τα
εγχώρια
πρωταθλήματα…
«Κάθε Ομοσπονδία, από
τις 55 που είναι μέλη
της UEFA, έχει την
ελευθερία να
αποφασίσει με ποιον
τρόπο θα κριθεί το
πρωτάθλημα σε
συνεννόηση με την
κάθε Λίγκα. Η UEFA θα
ζητήσει τον Ιούλιο τη
λίστα με τις ομάδες που
έχουν προκριθεί για τις
διασυλλογικές
διοργανώσεις της
επόμενης σεζόν. Είτε
τελικά ολοκληρώθηκε η
σεζόν στα
πρωταθλήματα είτε όχι,
η UEFA θα πρέπει να
γνωρίζει τις ομάδες
των επόμενων
διοργανώσεων για να
καταρτίσει το πλάνο
της».
Κάτι που σημαίνει ότι ο
πρώτος της
βαθμολογίας θα
αναδειχθεί
πρωταθλητής και οι
άλλοι θα πάρουν τα
εισιτήρια γα τα
προκριματικά του
Champions League (ο
δεύτερος) και του
Europa League.
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Του Χαρίλαου
Τουμπιώτη
εν γίνονται
αυτά τα πράγματα. Το Σαββιδοτεχνείο
δεν χαμπαριάζει ούτε από
κορωνοϊούς, ούτε από πανδημίες, ούτε από οικονομικά
κραχ. Ο Ιβάν Σαββίδης είναι ο
Θεόδωρος Κολοκοτρώνης του
ΠΑΟΚ, σου λέει επωνύμως ο
Δουξ της Μενεμένης Λευτεράκης. Ο υπεύθυνος επικοινωνίας της ΠΑΕ παρομοιάζει τον
Κολοκοτρώνη με τον Σαββίδη.
Ίσα κι όμοια, δηλαδή.
Όπως, σου λέει, ο Θεόδωρος
ξεκίνησε την επανάσταση του έθνους για την αποτίναξη του τουρκικού ζυγού, έτσι κι ο Ιβάν. Ξεκίνησε την επανάσταση στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Κι εντάξει. Μερικές δεκάδες πΑΟΚια έχουν εμβολιαστεί από το Σαββιδοτεχνείο τα
τελευταία χρόνια. Αυτά τα πΑΟΚια
έχουν φοβερά ανθεκτικά αντισώματα. Δεν τους κουνάει κανένας
ιός. Ο ιός του Λευτεράκη είναι
στη δεύτερη θέση, για να μην ξεχνιόμαστε…
Στην αρχή, ο Δουξ της Μενεμένης Λευτεράκης έγραψε κάτι πολύ καλό κι αληθινό σχετικά με την
επέτειο της Εθνικής παλιγγενεσίας, αλλά μετά μπέρδεψε τα μήλα
με την καμήλα: «Μέχρι και σήμερα
στη Λατινική Αμερική μιλούν ισπανικά και πορτογαλικά, ανάλογα με
τούς κατακτητές. 400 χρόνια με
τουρκικό ζυγό εμείς οι Έλληνες καταφέραμε να κρατήσουμε αναλλοίωτα γλώσσα και θρησκεία. 400
χρόνια που με βάση το προσδόκιμο
ζωής της εποχής είναι 8 γενιές, οι
οποίες δεν συμβιβάστηκαν, παραδίδοντας στη λήθη τα ιερά και όσια,
με αντάλλαγμα την ησυχία, ίσως και
την επίπλαστη ευημερία».
Όλα καλά μέχρι εδώ. Δίκαιο έχει ο Λευτεράκης. Και μετά, άφησε τον ιό: «Το 2012 ήταν κάτι ανάλογο με την κήρυξη της επανάστασης του 21 και η έλευση του Ιβάν
Σαββίδη θύμιζε τον Κολοκοτρώνη,
που έδειξε τον δρόμο στην κορυφή.
Κι όπως η επανάσταση του 21 μέχρι τη λευτεριά και την εγκαθίδρυση κράτους ήταν γεμάτη από αγώνες, αίμα και θυσίες, έτσι πρέπει να
είναι και η δική μας, ασπρόμαυρη επανάσταση, που οφείλει να μη σταματήσει, όποιο κι αν είναι το κόστος». Κι εγώ δεν θα σου πω τίποτα για το γλειφιτζούρι. Υπάλληλος
είναι ο Δουξ της Μενεμένης. Αφεντικό ο Σαββίδης. Ο κάθε υπαλληλάκος κάνει ό,τι μπορεί.
Και ρωτάω τώρα εγώ: Άπαξ κι
ο Ιβάν είναι ο Θεόδωρος Κολο-
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Η ΚΑΕ
ΠΑΟΚ
εύχεται(;)
στον Ιβάν
Ο Ιβάν Σαββίδης είχε
γενέθλια την περασμένη εβδομάδα. Χρόνια
του πολλά. Υγεία πάνω
απ’ όλα. Ένα κάρο κόσμος του ευχήθηκε του
Ιβάν. Μάλιστα. Διαβάζεις και την ανακοίνωση του μπασκετικού
ΠΑΟΚ. Αυτό δεν είναι
ανακοίνωση. Πεθαμένες καλημέρες είναι. Κι
είναι με τέτοιο τρόπο
γραμμένη, που περισσότερο για ειρωνεία
μοιάζει, παρά για ευχές
από καρδιάς. Διαβάστε
την: «Χρόνια Πολλά
στον αδιαμφισβήτητο ηγέτη όλης της οικογένειας του μεγάλου κ. Ιβάν Σαββίδη που έχει
σήμερα τα γενέθλια του!
Υγεία, οικογενειακή ευτυχία και πάντα με αυτό
το πάθος και την αποφασιστικότητα που τον
χαρακτηρίζει, να πραγματοποιήσει όλα τα όνειρα που έχει για
τον ΠΑΟΚ». Ποια αποφασιστικότητα, ρε,
πλάκα κάνουμε τώρα;
Εδώ το μπάσκετ αφανίστηκε. Ποιο πάθος, ρε.
Ο Ιβάν είχε πει ότι θα έδινε χρήμα από τις εισπράξεις του ποδοσφαίρου κι ο μικρός
Γιωργάκης πήγαινε στο
γήπεδο μόνο και μόνο
για να πάνε και τα αλάνια. Κι από κοκό, τίποτα, βέβαια. Χρόνια
πολλά και στον Γιωργάκη για τα γενέθλιά
του.

ΠΑΟΚ: Πρώτα
το deal με Γεραπετρίτη
και μετά ο Ιβάν
–με στυλ Κομανέτσι–
θέλει Κυριάκο και…
Λουτσέσκου
Το Σαββιδοτεχνείο παρουσιάζει τον Ιβάν ως Θεόδωρο
Κολοκοτρώνη, με τον Γεραπετρίτη να τον «σπρώχνει» στον
Μητσοτάκη και τον Ρωσοπόντιο να σκέφτεται την
επιστροφή Λουτσέσκου
κοτρώνης, ο Γεραπετρίτης πρέπει να είναι ο εισαγγελεύς Αθανάσιος Πολυζωίδης. Έτσι είναι. Όπως ο Πολυζωίδης μ’ εκείνη τη
φοβερή και τρομερή αγόρευση έσωσε τη ζωή του Κολοκοτρώνη,
τον οποίο θέλανε να κρεμάσουν,

έτσι κι ο Γεραπετρίτης έσωσε τη
ζωή του Ιβάν Σαββίδη, που δεν
άφησε τον πΑΟΚ να υποβιβαστεί
για την πολυϊδιοκτησία με την
Ξάνθη.
Να το πάμε στο σοβαρό. πολιτική είναι το ποδόσφαιρο. πολιτικός

είναι ο Ιβάν, πολιτικός κι ο Γεραπετρίτης. Τα μιλήσανε, τα συμφωνήσανε. Έτσι είναι. Σου καθαρίσω τον δρόμο, δεν υποβιβάζεσαι, αλλά ξέχνα και τον Αλέξη και
τα τελεία και παύλα που έγραφαν
οι Σαββιδοτέχνες. Και καλά, δηλαδή, διακόπτεται το πρωτάθλημα,
άρα δεν υπάρχει πρωταθλητής.
Τέτοια σανοεμβόλια μοιράζανε
στον λαό του πΑΟΚ οι Κόλκες. Ότι δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει
καμία φιέστα, γιατί δεν θα υπάρξει πρωταθλητής.
Κι εκεί που ο Ιβάν ήθελε να χωρίσει την Ελλάδα στα δύο, παρουσιάστηκε ενωτικός στο μήνυμά του
για την εθνική επέτειο της 25ης
Μαρτίου. Αλλάξανε τα κόζα, άρχισαν οι κωλοτούμπες. Γράφει το
Σαββιδοτεχνείο, κατ’ εντολήν του
Σαββίδη: «Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ με γνώμονα το καλό του ποδοσφαίρου,
δεν μπαίνει σε συζητήσεις περί πρόωρης παύσης των διοργανώσεων,
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παρά το γεγονός ότι η βαθμολογική διαφορά που έχει δημιουργηθεί
(δεν είναι ώρα να εξετάσουμε πως
έχει δημιουργηθεί), από τον πρωτοπόρο ΟΣΦΠ, δίνει δικαιολογημένα
στον αντίπαλό της, τον τίτλο του
φαβορί».
Και τελειώνει: «Αν οι συνθήκες
το επιτρέψουν και οι αρχές της πολιτείας δώσουν το ΟΚ (θεωρώντας
ότι δεν διατρέχουν κίνδυνοι για την
υγεία όσων θα συμμετάσχουν σε
αυτές) για την επανέναρξη της αθλητικής δραστηριότητας στη χώρα, ο Δικέφαλος τάσσεται υπέρ της
συνέχειας και φυσικά της ολοκλήρωσης, τόσο του Πρωταθλήματος
όσο και του Κυπέλλου». Ούτε η Νάντια Κομανέτσι τέτοιες κωλοτούμπες. Δέκα χρυσά μετάλλια μαζί.
Κι έχεις και τον Σταυράκη τον
Κόλκα μετά, να γράφει ότι ο Μητσοτάκης πρόλαβε το κακό με τον
κορωνοϊό κι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έσκισε και κάνα ρούχο για το ΕΣΥ. Ωραία πράγματα είναι αυτά, μάστορα. Για το πρώτο μπιστόλι του Ιβάν μιλάμε τώρα, που μόλις βγήκε
η απόφαση για την τιμωρία του
πΑΟΚ έγραφε ότι οι βουλευτές
της ΝΔ της Θεσσαλονίκης δεν θα
μπορούν να κυκλοφορήσουν
στους δρόμους. Θα κοιτάζουν πίσω τους μην τους έρθει καμία αδέσποτη. «Η μπάλα πρέπει να ξαναγυρίσει στο χορτάρι», λέει ο Κυριάκος ο Θωμαΐδης.
Αυτά έχει η ζωή, μάστορα. Δεν
είναι κάθε μέρα, καλημέρα. Έχει τα
πάνω της και τα κάτω της. Τις μαύρες και τις άσπρες μέρες. Ο Ιβάν,
εκεί που νόμιζε ότι τον έχει στο
τσεπάκι τον κάθε πρωθυπουργό,
ότι είναι ο Μπερλουσκόνι της
Μακεδονίας, όπως τον βάφτισε η
«Α», έβαλε την ουρά στα σκέλια.
πάνε εκείνες οι εποχές που παίζανε καρπαζιές με τον Τσίπρα. Ήλθε μετά ο Μητσοτάκης, του έκανε
δώρο τον μη υποβιβασμό, αντίο.
Μαζεμένα του πλακώσανε του
φουκαρά του Ιβάν. Με το πόρτο
Καράς δεν προχωράει η δουλειά,
γράφουνε τα sites. Μόλις έγινε το
πατατράκ με τον κορωνοϊό, εκεί

που όλα ήτανε μελετημένα, ο Ιβάν
πρόσφερε λιγότερα, και τα στύλωσε ο Στέγγος. Δεν το πουλάει. Και
μπορεί να έχει δίκαιο ο Ιβάν. Σου
λέει, το καλοκαίρι εφέτος είναι ανύπαρκτο. Χριστός δεν θα πατήσει.
Γιατί να το αγοράσω; Άλλο το να
έχεις δίκαιο, άλλο να μην περπατάει η δουλειά. Έχει διαφορά.
πάμε παρακάτω. Γράφει την πε-

ρασμένη Τρίτη η πορτογαλική εφημερίδα «A Bola», ότι ο πΑΟΚ
κάνει πίσω για το Μίσιτς. Ο Ιβάν
δεν δίνει τα 2 μιλιόνια για να τον
αγοράσει από τη Σπόρτιγκ λισαβόνας. Άλλο κακό να μην τον βρει τον
φουκαρά τον Ιβάν. Έτσι και δεν
καταφέρει να κρατήσει τον Σέρβο
στην Τούμπα, θα βαράνε τα νταούλια. Μιλάμε για παιχταρά και
μακράν κορυφαίο σε απόδοση φέτος. Χάνει καμιά δεκαριά παίκτες,
άλλους θα τους πουλήσει, άλλοι
θα φύγουν, αν δεν κρατήσει και
τον Μίσιτς, αντίο. Και φυσικά, μάστορα, το Σαββιδοτεχνείο δεν έγραψε κουβέντα. Αυτοί που λένε
ότι κάνουν δημοσιογραφία.
Και σαν να μην έφταναν όλα
αυτά, πάρ’ τον κάτω τον Ιβάν από
τον Λουτσέσκου. Ναι, ρε φίλε.
Τον Ραζβάν τον Λουτσέσκου. Το
ψυχοπαίδι του Ιβάν. Δίνει μια συνέντευξη και τα χώνει και στον Ιβάν και στον μικρό Γιωργάκη.
πού σε πονεί και πού σε σφάζει ο
κύριος. Τον ρωτήσανε γιατί έφυγε
από τον πΑΟΚ, και το είπε φάτσα
μόστρα ο Ρουμάνος: Έφυγα γιατί
έδιωξε ο Ιβάν με τον μικρό Γιωργάκη, τον Κάνιας και τον Σάκ-

χοφ.
Έτσι είναι. Δεν τον
γουστάρανε τον
Σάκχοφ οι Σαββίδηδες. Του κάνανε μια
πρόταση της πλάκας για
να τον διώξουνε, όχι για
να τον κρατήσουνε. Κάνα
τετρακοσάρι έπαιρνε ο Ουκρανός, κι όταν η έφτασε η ώρα της ανανέωσης, ο Ιβάν του
είπε τριετές με οχτακόσια. Του
Κάνιας του έκανε πρόταση με λιγότερα και την έκανε για τον Ερυθρό Αστέρα. Και ο Βαρέλα έφυγε
κι αυτός και την τελευταία στιγμή
τον τραβούσανε να γυρίσει.
Κι όταν έφυγε ο Λουτσέσκου
για την αραπιά, πήγε για τα λεφτά,
γράφανε οι Σαββιδοτέχνες. Καλαμπούρι δημοσιογραφία. Σανό στον
λαό του πΑΟΚ. Ότι και καλά, πρόδωσε τον λαό για τα πετροδόλαρα. παπάρια μάντολες. Τουμπέκα
οι Σαββιδοτέχνες κι ο επίσημος
πΑΟΚ, βέβαια. Ρίχνεις και μια ματιά στα σχόλια κάτω από τη συνέντευξη και δεν βλέπεις κανένα μπινελίκι στον Σαββίδη που έδιωξε
τον Λουτσέσκου. Όχι ότι τα σβήνουνε τέτοια σχόλια που κάνουνε
τζιζ. Τ’ αφήνουνε όλα γιατί κάνουνε καθαρή δημοσιογραφία.
Να σου δώσω την είδηση που
λένε κι οι δημοσιογράφοι. Ο Ιβάν
θέλει τον Λουτσέσκου να ξαναγυρίσει στον πΑΟΚ. Όπως το ακούς. πού θα βρει καλύτερο, ρε,
πλάκα κάνουμε τώρα;
ποιος σοβαρός προπονητής ν’
αναλάβει τον πΑΟΚ, που θα έχουν
φύγει μια δεκάδα παίκτες; Άπαξ
και καταφέρει να πείσει τον Ρουμάνο να γυρίσει, όλα καλά. Τα πΑΟΚια με το σανοεμβόλιο θα πανηγυρίζουνε κι ας παίζει ο πΑΟΚ με
τον Τσιγγαρίδη και τον Χατζηστραβό. Χαίρετε.
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Κωλοτούμπα
και στο
«ή εμείς,
ή κανείς»
Το Σαββιδοτεχνείο, που
καιρό τώρα το ’χε σίγουρο ότι το πρωτάθλημα θα διακοπεί γιατί το ήθελε ο… Κόλκας,
γράφοντας, μάλιστα,
κάτι για τελείες και
παύλες (δικά του ελληνικά), άλλαξε ρότα.
Γιατί, όμως, το έκανε
αυτό; Για να μη ζήσουν
οι ΠΑΟΚτσήδες τον
Φορτούνη να σηκώνει
την κούπα του πρωταθλητή. Εδώ μιλάμε για
ψυχασθένεια, ρε φίλε.
Το πήραν μια φορά μετά από τριάντα τόσα
χρόνια και νομίζουν ότι
δεν το δικαιούται κανένας άλλος. Ή εμείς, ή
κανείς, σου γράφουνε
τα ΠΑΟΚια. Και ποιοι
είσαστε εσείς, ρε μάστορα; Πότε γίνατε ιδιοκτήτες; Θα τρελαθούμε τελείως; Το Σαββιδοτεχνείο μικραίνει
τον ΠΑΟΚ στα μάτια
των πολλών, όχι στους
followers του Κόλκα.
Μιλάμε πολύ σοβαρά.
Αντί να πούνε, στα παπάρια μας ποιος θα το
πάρει, αφού δεν το
παίρνουμε εμείς, φάγανε τον κόσμο να διακοπεί να μην το πάρει ο Ολυμπιακός. Για τα πανηγύρια η υπόθεση.
Τους δουλεύουν κι από
πάνω εκεί στο Μαρινακέικο, τελεία και παύλα, Κόλκα είσαι τάβλα.
Με την κωλοτούμπα, όμως, του Ιβάν, άλλαξε
το παραμύθι. Τώρα λένε να τελειώσει το
πρωτάθλημα.
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Του Γιώργου Σταυροκοπίδη
ις ικανότητες του Ιωάννη
Μελισσανίδη στην ισορροπία ενδέχεται να χρειαστεί λίαν συντόμως ο
Δημήτρης Μελισσανίδης για να αποτρέψει μία εσωτερική ρήξη στην ΑΕΚ.
Σύμφωνα με όσα ακούγονται στο πάρκο Γουδή, όπου εσχάτως παίζουν μπαλίτσα παρά τα μέτρα για τον κορωνοϊό, ο
«Τίγρης» βρίσκεται ανάμεσα σε δύο… ξένους. Από τη μία πλευρά βρίσκεται ο Μηνάς Λυσάνδρου και από την άλλη ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Χρήσιμοι και οι δύο
στο αφεντικό της «Ένωσης» για διαφορετικούς λόγους. Γι’ αυτό και τους έχει επιλέξει. Μόνο που στους διαδρόμους της ΕΠΟ ακούγεται πλέον και ως αντίλαλος ότι
οι δύο συνεργάτες κοιτάζουν ο ένας στην
Ανατολή και ο άλλος στη Δύση.
Ο Λυσάνδρου απολαμβάνει την εμπιστοσύνη του Μελισσανίδη και σε νομικό επίπεδο,
αλλά και σε σχέση με τη δουλειά που κάνει στη
Σούπερ Λίγκα ως πρόεδρός της. Έστω και αν
του αποδίδει κάποιες «παρενέργειες», όσοι μιλούν μαζί του λένε ότι «για πρώτη φορά έχει ήσυχο το κεφάλι του για όσα συμβαίνουν στον συνεταιρισμό».
Παράλληλα, ο διευθύνων σύμβουλος της ΑΕΚ είναι και εξ οφίτσιο αντιπρόεδρος της ΕΠΟ.
Εκεί του καταλογίζουν ήπια στάση απέναντι
στον Γραμμένο και στο μπλοκ του Βορρά. Λένε,
δηλαδή, οι επικριτές του Λυσάνδρου ότι θα
μπορούσε να αποχωρήσει στις 19 Ιουνίου 2019
από την Εκτελεστική Επιτροπή, όπως έκαναν
τότε άλλοι επτά σύμβουλοι, οι οποίοι φέρονται
να αποτελούν μέλη του λεγόμενου μπλοκ του
Νότου. Τότε συζητούσαν για την παραμονή του
Μέλο Περέιρα στην Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας και η παραμονή του Μηνά στη συνεδρίαση επέτρεψε στον Γραμμένο να περάσει
τη βούλησή του.
«Ήταν λάθος και το πληρώσαμε από την αρχή της χρονιάς», λένε όσοι βρίσκονται πιο κοντά στον Παπαδόπουλο.
Ο Γιαννάκης που έγινε Γιάννης έπειτα από την τεράστια αποζημίωση που εξασφάλισε
από την ΕΠΟ εξακολουθεί και ασχολείται με τις
εκλογές των Ενώσεων. Κι εκεί, όπως λένε στην
ΑΕΚ, ο Παπαδόπουλος κάνει εξαιρετική δουλειά. Οι ΕΠΣ που συμπαθούν τα κιτρινόμαυρα
έχουν αυξηθεί και αποτελούν τη μεγαλύτερη
δεξαμενή. Οι «ειδικοί» λένε ότι η ΑΕΚ έχει γίνει
πρώτη δύναμη, διότι ξεπέρασε τον ΠΑΟΚ και
μπορεί να καθορίσει πλήρως τις εξελίξεις. Έστω και αν χρειαστεί κάποια συμμαχία, θα ’χει το
πάνω χέρι και τον έλεγχο της κατάστασης. Κάτι
που πιστώνεται στον Παπαδόπουλο, ο οποίος ασχολήθηκε με τις Ενώσεις από την εποχή
που η συμμαχία των Μελισσανίδη, Σαββίδη
και Αλαφούζου έκανε τα πρώτα σχέδια για την
ισχυροποίησή της. Και, βέβαια, πολύ πριν αρχίσει ο Ιβάν να ρίχνει τους υποτιθέμενους συμμάχους του για να κάνει το δικό του «νταλεβέρι» εντός κι εκτός Θεσσαλονίκης.

Τ

⇣

Σύμφωνα με όσα
λέγονται στην
ΕΠΟ, το χάσμα
ανάμεσα σε
Λυσάνδρου και
Παπαδόπουλο
έχει
δημιουργηθεί με
φόντο την
επόμενη μέρα
στην ομοσπονδία.
Κατά την
πρόσφατη
σύσκεψη
ανάμεσα στους
εκπροσώπους
της FIFA και της
UEFA με τα
αφεντικά της
λεγόμενης Big 4,
ο Μελισσανίδης
υπήρξε σαφής:
«Οι εκλογές θα
γίνουν σύμφωνα
με όσα λένε ο
νόμος και το
καταστατικό»,
είπε σε μία τρανή
απόδειξη ότι
γνωρίζει τη
δύναμη που έχει
στα χέρια του
μέσω των
Ενώσεων.

Με φόντο την προεδρία
Σύμφωνα με όσα λέγονται στην ΕΠΟ, το χάσμα
ανάμεσα σε Λυσάνδρου και Παπαδόπουλο
έχει δημιουργηθεί με φόντο την επόμενη μέρα
στην ομοσπονδία. Κατά την πρόσφατη σύσκεψη

Οι δύο ξένοι
στην ίδια ομάδα
ΓΙΑ «ΑΓΕΦΥΡΩΤΟ ΧΑΣΜΑ» ΜΕΤΑΞΥ
ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΜΗΝΑ ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ
ΜΙΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΟ

ανάμεσα στους εκπροσώπους της FIFA και της
UEFA με τα αφεντικά της λεγόμενης Big 4, ο
Μελισσανίδης υπήρξε σαφής: «Οι εκλογές θα
γίνουν σύμφωνα με όσα λένε ο νόμος και το καταστατικό», είπε σε μία τρανή απόδειξη ότι γνωρίζει τη δύναμη που έχει στα χέρια του μέσω
των Ενώσεων. Οι περισσότεροι παράγοντες, βέβαια, δεν μιλούν απευθείας με τον «Τίγρη», αλλά επικοινωνούν μαζί του συνήθως μέσω του
Παπαδόπουλου. Άρα, όπως λέγεται, ο Γιάννης μπορεί να παίξει τη δική του μπάλα στην ΕΠΟ. Αλλά σε αυτή την περίπτωση μπορεί να
βρει απέναντί του τον Λυσάνδρου, τον οποίο
κάποιοι προωθούν για διάδοχο του Γραμμένου. Κυρίως όσοι έχουν επαφή με τους ξένους.
Το θέμα αποδοχής από τον Ολυμπιακό είναι κάτι που σηκώνει συζήτηση… Ο Μηνάς διατηρεί
καλή σχέση με τη Λίνα Σουλούκου, και αν επεδίωκε να διαδεχθεί τον Γραμμένο, ενδεχομένως να εξασφάλιζε τη στήριξη των «ερυθρο-

λεύκων». Προφανώς με αντάλλαγμα την προεδρία της Σούπερ Λίγκας στον Θρύλο ώστε να
αναβαθμιστούν και οι Πειραιώτες στην ΕΠΟ.
Ο Λυσάνδρου, πάντως, έχει απορρίψει την
προοπτική μόνιμης μετακόμισής του στο πάρκο Γουδή. Το ίδιο –σύμφωνα με τις τελευταίες
πληροφορίες– και ο «Τίγρης». Κι αυτό γιατί ο
Μηνάς ξέρει ότι κινδυνεύει να καεί άμεσα, μιας
και η κατάσταση ανάμεσα στις μεγάλες δυνάμεις του ποδοσφαίρου δύσκολα θα εξομαλυνθεί το επόμενο διάστημα. Προτιμάει, λοιπόν, να
μείνει στον συνεταιρισμό, όπως και σήμερα. Όμως προφανώς άλλα σχέδια έχει ο Παπαδόπουλος, ο οποίος έχει κατά νου άλλον παράγοντα για τη θέση του Γραμμένου. Και κάπως
έτσι δημιουργήθηκε το χάσμα ανάμεσα στους
δύο υποτιθέμενους συνεργάτες, τη σύγκρουση
των οποίων προσπαθεί να αποτρέψει ο Μελισσανίδης, με κίνδυνο να πάρει ανάποδες και έτσι να την πληρώσουν και οι δύο...
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• Υπόδειγμα σοβαρής αντιπολίτευσης από το ΚΙΝΑΛ που
κερδίζει το στοίχημα από τον ΣΥΡΙΖΑ εν μέσω πανδημίας
«Θέλουμε να είμαστε χρήσιμοι. Να κάνουμε τον ελληνικό λαό να νιώθει ασφαλής. Ο κορωνοϊός δεν
αφήνει περιθώρια για κορώνες και λαϊκισμούς, ούτε για εργαλειοποίηση της
κρίσης και για πελατειακές
πρακτικές. Δεν διστάζουμε να επισημαίνουμε λάθη
και παραλείψεις της Κυβέρνησης και των οργάνων της. Για να προλαμβάνουμε, για να διορθωθούν. Γιατί αυτό είναι το
καθήκον μας απέναντι
στον ελληνικό λαό».
Tου Μιχάλη Κωτσάκου

Α

υτό το απόσπασμα
της ομιλίας της Φώφης Γεννηματά την
Πέμπτη στη Βουλή
περιγράφει τη στάση
του Κινήματος Αλλαγής από την
αρχή της υγειονομικής κρίσης.
Και όπως λένε στη Χαριλάου
Τρικούπη, «η ώρα δεν προσφέρεται ούτε για αντιπολιτευτικές κορώνες, ούτε για απειλές ότι θα λογαριαστούμε μετά». Και η αλήθεια είναι ότι το ΚΙΝΑΛ στην κυριολεξία αποτελεί τις τελευταίες 40 περίπου ημέρες μία μηχανή παραγωγής προτάσεων. Πολλές εκ
των οποίων, όπως παραδέχθηκε
και ο πρωθυπουργός, υλοποιήθηκαν από την κυβέρνηση. Εξάλλου και το Μαξίμου έχει πληροφορήσει τους δημοσιογράφους
ότι είναι καθημερινή η επικοινωνία του Κυριάκου Μητσοτάκη
και της Φώφης Γεννηματά.
Έτσι, λοιπόν, στο ΚΙΝΑΛ εξέφρασαν την ικανοποίησή τους
για την αποδοχή της πρότασης
τους, από τη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, να δημιουργηθούν με χρήματα της Βουλής
50 κλίνες ΜΕΘ στο νοσοκομείο
Σωτηρία. Παράλληλα, το Κίνημα
Αλλαγής με την οικονομική συνεισφορά των βουλευτών και ευρωβουλευτών του έχει ήδη προχωρήσει στην προμήθεια εξοπλισμού πέντε κλινών ΜΕΘ με εξοπλισμό, μόνιτορ και σύγχρονα
κρεβάτια, τα οποία θα είναι στη
διάθεση του Εθνικού Συστήματος Υγείας μέσα στον Απρίλιο. Ήδη το υπουργείο Υγείας έχει κάνει αποδεκτή την προσφορά με
την 2230 απόφαση της 1ης Απριλίου 2020 του Βασίλη Κικίλια.

Παράγει προτάσεις
η Χαριλάου Τρικούπη
Η επόμενη μάχη
Όπως λένε οι επιτελείς της Χαριλάου Τρικούπη, το επόμενο στοίχημα του ΚΙΝΑΛ είναι να πείσει
την κυβέρνηση, ώστε να δώσει το
επίδομα των 800 ευρώ και στους
μακροχρόνια άνεργους, που ξεπερνούν τις 470.000, και μέχρι
στιγμής δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη. Το ΚΙΝΑΛ θα συνεχίσει
την πίεση ώστε να γίνει αποδεκτή
η πρότασή του για ένταξη των εργαζομένων του ΕΣΥ στα βαρέα και
ανθυγιεινά .Όπως ισχύει στον ιδιωτικό τομέα. Όπως και να επεκταθεί το επίδομα του Πάσχα σε
αστυνομικούς, στρατιωτικούς,
πυροσβέστες και σε όσους μάχονται στην πρώτη γραμμή.
Στη Χαριλάου Τρικούπη αποδέχονται αυτό που λένε οι επενδυτές πως «η κρίση γεννάει ευκαιρίες» κι εκτιμούν πως η δική τους
ευκαιρία για ενδυνάμωση της δύναμης του κόμματος είναι η πανδημία. Κι αυτό διότι όπως υποστηρίζουν «από το ξεσκαρτάρισμα
αυτοί που έφυγαν για τον ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο κατιμάς του ΠΑΣΟΚ. Τα πραγματικά έμπειρα και γεμάτα ιδέες στελέχη επιμένουν στο στοίχημα του
ΚΙΝΑΛ». Και γι’ αυτόν τον λόγο
χαίρονται που ο ΣΥΡΙΖΑ έπεται
και αντιγράφει όλες τις προτάσεις
του ΚΙΝΑΛ. Κάτι που ανέφερε
στην ομιλία της στη Βουλή και η

πει να λειτουργήσουν τα κινητά
συνεργεία που θα πηγαίνουν στο
σπίτι και για ποιο λόγο πρέπει να
γίνει. Και όπως είπε και κα Γεννηματά στη Βουλή, «τα υπενθυμίζω στο σώμα γιατί έχει σημασία να
αναφέρουμε τη σκληρή δουλειά που
κάνουν τα στελέχη του ΚΙΝΑΛ».

Παρεμβάσεις

ΣΧΕΔΟΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΙΝΑΙ

Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΦΩΦΗΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ
ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΑΚΟ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
κα Γεννηματά.
Έτσι, οι βουλευτές του ΚΙΝΑΛ
στις 22 Ιανουαρίου κατέθεσαν ερώτηση, για το εάν υπάρχουν μέσα προστασίας για το υγειονομικό προσωπικό. Και όπως είπε
και η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, «μόλις στις 20/3 εστάλη ερώτημα στα
νοσοκομεία για να δουν πως θα αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις».
Στις 14 Φεβρουαρίου η κα
Γεννηματά πρώτα επικοινώνησε
με τον Βασίλη Κικίλια και εν συ-

νεχεία έδωσε στη δημοσιότητα ολοκληρωμένες προτάσεις για όλα
τα θέματα, για τις ΜΕΘ, για τα νοσοκομεία αναφοράς, για τα κέντρα πρώτης υποδοχής, για τα κινητά συνεργεία της πρωτοβάθμιας και για την επίταξη των ιδιωτικών εργαστηρίων και όλα τα θέματα που μας απασχολούν όλο
αυτό το διάστημα. Οι συγκεκριμένες προτάσεις του ΚΙΝΑΛ εξειδικεύτηκαν στις 22 Μαρτίου για το
πώς ακριβώς μπορούν και πρέ-

Προνομιακό θέμα για το ΚΙΝΑΛ η προστασία
της πρώτης κατοικίας
Ένα προνομιακό για το ΚΙΝΑΛ θέμα θεωρείται κι αυτό με την προστασία της πρώτης κατοικίας. Ας μην
ξεχνάμε ότι επί κυβέρνησης Γιώργου Παπανδρέου και ΠΑΣΟΚ ψηφίστηκε ο νόμος Κατσέλη, ενώ το ΚΙΝΑΛ έχει καταθέσει σχέδιο νόμου εδώ και τρεις περίπου μήνες για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Στη Χαριλάου Τρικούπη ισχυρίζονται ότι δεν έχει δοθεί καμία παράταση στην προστασία της
πρώτης κατοικίας και δεν έχει υπάρξει καμία ρύθμιση για την αναστολή πλειστηριασμών. Όπως επίσης
ότι μένουν ακάλυπτοι δεκάδες χιλιάδες αδύναμοι δανειολήπτες που αποδεδειγμένα δεν μπορούν να
ρυθμίσουν τα δάνειά τους. Στο ΚΙΝΑΛ ανησυχούν μήπως με το θέμα των επιταγών που δεν μπορούν
να αποπληρωθούν δημιουργηθούν προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα.
Τέλος, η κα Γεννηματά, όπως αναφέρουν οι συνεργάτες της, σε μία από τις επόμενες επικοινωνίες της
με τον πρωθυπουργό θα του ζητήσει να βάλει φρένο στους υπουργούς, οι οποίοι αφήνουν ανοιχτό το
ενδεχόμενο της περικοπής των μισθών του δημοσίου και των συντάξεων.

Η Φώφη Γεννηματά και συνολικά το ΚΙΝΑΛ έχουν έτοιμες επεξεργασμένες προτάσεις για όλα
σχεδόν τα ζητήματα και θεωρούν
πως δεν μπορεί να γίνει λόγος
για ιδιότυπη μονομαχία με τον
ΣΥΡΙΖΑ, διότι «αυτοί είναι αντιμέτωποι με το πρόσφατο κυβερνητικό
τους παρελθόν και δεν πείθουν οι
προτάσεις τους. Τι να μας πουν όταν από το 2015 ακούγαμε ανά δίμηνο για τις 4.000 προσλήψεις
στην υγεία και τελικά γίνονται τώρα άρον-άρον καθώς βρισκόμαστε
στη δίνη της πανδημίας».
Στη Χαριλάου Τρικούπη θεωρούν ως ανεπαρκές το πρόγραμμα
τόνωσης της ρευστότητας με εγγυημένα από το κράτος δάνεια και
επιδοτήσεις, ύψους ενός δισεκατομμυρίου ευρώ. Ζητούν επανεξέταση του μέτρου από την κυβέρνηση, λέγοντας πως ο μπούσουλας
πρέπει να είναι το τι κάνουν οι άλλες χώρες. Φυσικά και δεν συμφωνούν με την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ να μοιραστούν αφειδώς
χρήματα, διότι όπως λένε «τα λεφτόδεντρα του ΣΥΡΙΖΑ μαράθηκαν».
Τα στελέχη του ΚΙΝΑΛ ισχυρίζονται ότι έχουν εγκαταλειφθεί οι
αγρότες και οι κυβερνητικές εξαγγελίες για ενίσχυση με 150 εκατ.
ευρώ είναι σταγόνα στον ωκεανό.
Διότι, όπως τονίζουν, έχουν δημιουργηθεί προβλήματα και με
την ένταξη επιχειρήσεων στους
ΚΑΔ που προστατεύονται. «Εντάσσονται οι οινοποιοί, δεν εντάσσονται
οι αμπελουργοί. Είναι έξω οι ελαιοπαραγωγοί που έχουν πολλά προβλήματα εφέτος. Εντάσσονται οι πωλητές λαϊκών αγορών και είναι έξω οι
παραγωγοί των προϊόντων».
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Ο εναρκτήριος στίχος ενός ποιήματος που γράφτηκε για να εξυμνήσει την επανάσταση της
25ης Μαρτίου 1821, αλλά κακοποιήθηκε χρησιμοποιούμενος
στον ύμνο της μεταξικής δικτατορίας της 4ης Αυγούστου, τα έφερε έτσι η ιστορική συγκυρία
να ταιριάξει γάντι στην αντίδραση της Ελλάδας στην επίσημη είσοδο των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ. Διότι και στη σύγχρονη εκδοχή της η αναρώτηση του ποιητή παραμένει αναπάντητη αλλά
και πολιτικά ανεξήγητη: «Γιατί
χαίρεται ο κόσμος και χαμογελά,
πατέρα;»

Τ

ο τηλέφωνο στα Σκόπια χτύπησε, και στην άλλη γραμμή ήταν
μια γνώριμη φωνή από την Ελλάδα. «Αν πριν από 3 χρόνια εσύ, εγώ και ο Νίκος (Κοτζιάς) με
τον Νικολάι (Ντιμιτρόφ) είχαμε πει ότι θα γίνονταν όλα αυτά, κανένας δεν θα μας πίστευε»,
φέρεται να είπε ο Αλέξης Τσίπρας στον
Ζόραν Ζάεφ, αφού πρώτα τον είχε συγχαρεί για την επίσημη ένταξη της Βόρειας
Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ αλλά και την επικύρωση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της
απόφασης για έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων.
Οι διαρροές από πηγές προσκείμενες
στην πλατεία Κουμουνδούρου ανέφεραν
ότι ο παραιτημένος από την πρωθυπουργία της χώρας του (στις 2/1/2020) Ζάεφ
ευχαρίστησε τον Έλληνα πρώην πρωθυπουργό, τονίζοντας από την πλευρά του τη
σημασία που έχουν τα βήματα της χώρας
του για τις διμερείς σχέσεις, την περιοχή
και την Ευρώπη. Αυτό που δεν αποκάλυψαν οι ίδιες διαρροές ήταν το πόσο άνοιξε
η καρδιά και πλάτυνε το χαμόγελο στα χείλη του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ όταν διάβασε τα… συχαρίκια του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών προς τα Σκόπια. «Συγχαίρουμε τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας για την ένταξή της στο ΝΑΤΟ ως το 30ό
μέλος της Συμμαχίας. Καλωσορίζουμε τους γείτονές μας στην οικογένεια του NATO και προσβλέπουμε στην εποικοδομητική μας συνεργασία στο πλαίσιο της Συμμαχίας», ανέφερε η
ανακοίνωση του ελληνικού ΥΠ.ΕΞ., την οποία έκαναν σημαία στον ΣΥΡΙΖΑ. Η ανεξήγητη στάση του κ. Δένδια οδηγεί τους
πολίτες και ιδιαίτερα τους νεοδημοκράτες
σε «λογική» συμπερασμάτων που αλλοιώνουν τα πραγματικά γεγονότα, αφού αυτά
με τη σειρά τους οδηγούν σε συνειρμούς
του τύπου «το 2008 η Ελλάδα έκανε λάθος»,
«ο Τσίπρας είχε δίκιο και η ΝΔ άδικο», «δικαιώθηκε ο αγώνας των Σκοπιανών».

«Καλώς ήλθε η ΝΔ
στο μέτωπο της λογικής»
Πρώτος και καλύτερος ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Χαρίτσης, που
σε δικό του «τιτίβισμα» στο twitter καλωσόρισε «τη ΝΔ στο μέτωπο λογικής και πατριωτικού συμφέροντος που χάραξε η συμφωνία των Πρεσπών. Είναι θετικό ότι έστω και
τώρα παραδέχεται πως κορόιδευε όλη την Ελλάδα όταν υποδαύλιζε το μίσος και τον εθνικό
διχασμό για μικροκομματικά συμφέροντα».
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Αλλάξαμε πολιτική
για τα Σκόπια;
• Ανεξήγητα χαλαρή η αντίδραση της ελληνικής διπλωματίας που
μοιάζει να έχει αδρανοποιήσει το όπλο του βέτο

Άλλα προεκλογικά,
άλλα τώρα…
Έστω και υπεραπλουστευμένη, δεν παύει
η αντίδραση του πορτ-παρόλ του κόμματος
της αξιωματικής αντιπολίτευσης να φέρνει
σε θέση άμυνας την κυβέρνηση της Νέας
Δημοκρατίας. Κι αυτό διότι σχεδόν σύσσωμα τα στελέχη της παράταξης είχαν αντιταχθεί σφόδρα στη Συμφωνία των Πρεσπών, όταν ήταν στην αντιπολίτευση και
τώρα η ελληνική «γαλάζια» διπλωματία ξε-



χειλίζει από γαλατική ευγένεια για την
«πρόοδο» των βορειοδυτικών γειτόνων,
εμφανιζόμενη όμως ανακόλουθη στα όσα
προεκλογικά υποστήριζε για το θέμα.
Φυσικά στο Μέγαρο Μαξίμου και στην
οδό Πειραιώς αρνούνται μετά βδελυγμίας
την εκτίμηση περί ανακολουθίας, επικαλούμενοι παλαιότερες τοποθετήσεις του
Κυριάκου Μητσοτάκη ότι οι Πρέσπες είναι μία εθνικά επιζήμια συμφωνία που
κληροδοτήθηκε στη Ν.Δ. από τον ΣΥΡΙΖΑ

Για να μην κάνουμε δίκη προθέσεων, δεν αποκλείεται
ο νυν πρωθυπουργός να κρατά στη φαρέτρα του το
όπλο του βέτο για κάποιο από τα επόμενα βήματα της
διαδικασίας. Για να είμαστε, όμως, δίκαιοι και με την
ιστορική αλήθεια, το μοναδικό μπλόκο στις
διαπραγματεύσεις εισδοχής των Σκοπίων (σ.σ. και της
Αλβανίας) στην Ε.Ε. το έχει θέσει μέχρι στιγμής η μη
έχουσα «έννομο συμφέρον» Γαλλία του Εμμανουέλ
Μακρόν και όχι η Ελλάδα.

και δεδομένου ότι δεν προβλέπει τρόπους
αλλαγής «το μόνο που μπορούμε να κάνουμε
είναι να παρακολουθούμε και να ελέγχουμε
την εφαρμογή της».
Όντως έτσι ακριβώς το είχε πει ο Κυρ.
Μητσοτάκης στην πρώτη συνέντευξη Τύπου που έδωσε της ΔΕΘ ως πρωθυπουργός στις 8 Σεπτεμβρίου του 2019. Εξίσου
αλήθεια είναι όμως ότι 8 μήνες νωρίτερα,
τον Ιανουάριο του 2019, στην περίφημη
συζήτηση που διεξήχθη στη Βουλή στο
πλαίσιο της διαδικασίας κύρωσης από το
ελληνικό Κοινοβούλιο της Συμφωνίας των
Πρεσπών, ο Κυρ. Μητσοτάκης ξιφούλκησε κατά της τότε κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ στέλνοντας ένα ξεκάθαρο όπως το χαρακτήρισε μήνυμα. Ποιο ήταν αυτό; Ότι «η
διαδικασία ένταξης των Σκοπίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν σχετίζεται με τη Συμφωνία
των Πρεσπών (σ.σ. εννοούσε ότι ως πρωθυπουργός δεν θα συναινεί αυτόματα στο
κλείσιμο κάθε κεφαλαίου των ενταξιακών
διαπραγματεύσεων). Η Ελλάδα θα διατηρήσει στο ακέραιο όλα τα δικαιώματα που απορ-
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ρέουν από την ιδιότητα του κράτους - μέλους
της Ε.Ε. Δηλαδή το δικαίωμα να διαπραγματεύεται, να ανοίγει και να κλείνει επιμέρους
κεφάλαια ανάλογα με τα εθνικά και τα κοινοτικά συμφέροντα. Με άλλα λόγια, η Ελλάδα θα
μπορεί ανά πάσα στιγμή να βάλει βέτο στη
διαδικασία ένταξη των Σκοπίων στην ευρωπαϊκή οικογένεια και αυτό το δικαίωμα της πατρίδας αρνούμαι να το απεμπολήσω».

Τα µπρος-πίσω µε το βέτο
Για να μην κάνουμε δίκη προθέσεων, δεν
αποκλείεται ο νυν πρωθυπουργός να κρατά στη φαρέτρα του το όπλο του βέτο για κάποιο από τα επόμενα βήματα της διαδικασίας. Για να είμαστε, όμως, δίκαιοι και με
την ιστορική αλήθεια, το μοναδικό μπλόκο
στις διαπραγματεύσεις εισδοχής των Σκοπίων (σ.σ. και της Αλβανίας) στην Ε.Ε. το
έχει θέσει μέχρι στιγμής η μη έχουσα «έννομο συμφέρον» Γαλλία του Εμμανουέλ
Μακρόν και όχι η Ελλάδα. Και σαν να μην
έφτανε αυτό, σε συνέντευξη που παραχώρησε εκείνο τον καιρό στους βρετανικούς
«Financial Times» ο Κυρ. Μητσοτάκης
χαρακτήρισε «λάθος» το γαλλικό βέτο, εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα «ότι αυτό
το λάθος θα διορθωθεί».
Προφανώς η ευχή Μητσοτάκη έπιασε
και μέσα σε λίγες ώρες, την περασμένη Πέμπτη και Παρασκευή 26 & 27 Μαρτίου
2020, και η επίσημη εμβάπτιση της Βόρειας Μακεδονίας στην κολυμπήθρα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας έγινε και το «λάθος» διορθώθηκε, αφού οι χώρες μέλη της
Ε.Ε. συμφώνησαν να ξεκινήσουν ενταξιακές διαπραγματεύσεις με τα Σκόπια και τα
Τίρανα.

«Αδιόρθωτος» ο Σαµαράς
Τελικά, ο μόνος… αδιόρθωτος της ιστορίας φαίνεται να παραμένει ο Αντώνης
Σαμαράς, ο οποίος παρά τη λάσπη που έχει δεχτεί (και) πασχίζει δονκιχωτικά να
πείσει ότι παρά τις δυσκολίες είναι απαραίτητο οι μελλοντικές κυβερνήσεις να
βρουν τρόπο να επαναδιαπραγματευτούν
τη Συμφωνία των Πρεσπών, αυτήν τη φορά προς όφελος των εθνικών συμφερόντων και όχι των διεθνιστικών επιταγών.
Απ’ ό,τι φαίνεται όμως, μέχρι να αποδειχτεί το δίκιο του πρώην πρωθυπουργού,
στα Σκόπια θα απολαμβάνουν τη χαρά
τους και στην Αθήνα θα πανηγυρίζουμε
τις… τρομάρες μας.
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«Ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ:
Ε, όχι και να χαιρόμαστε!»
Στις 29/3 στον ιστότοπο liberal.gr αναρτήθηκε κείμενο του Σάκη Μουμτζή με τίτλο «Ένταξη των Σκοπίων
στο ΝΑΤΟ: Ε, όχι και να χαιρόμαστε!». Υιοθετώντας πλήρως το περιεχόμενο της ανάρτησης, η «Α»
προβαίνει στην αναδημοσίευσή της:
Στην πολιτική υπάρχει ένας χρυσός κανόνας.
Λίγα λόγια, πολλά έργα. Και όταν ένας πολιτικός δεν μπορεί να παράγει έργο, τότε ας σιωπήσει.
Αυτόν τον κανόνα το υπουργείο Εξωτερικών δεν τον τήρησε και χαιρέτισε με επίσημη
ανακοίνωση την ένταξη της «Βορείου Μακεδονίας» –όπως είναι υποχρεωμένο να αποκαλεί την γείτονα– στο ΝΑΤΟ.
Ήταν μια περιττή και, ως εκ τούτου, πολιτικά άστοχη δήλωση. Ανατρέπει όλη την διαδρομή που διήνυσε πάνω στο φλέγον ζήτημα η Νέα Δημοκρατία και ως αντιπολίτευση
και τώρα ως κυβέρνηση. Γιατί –εξ όσων γνωρίζω– δεν υπήρξε αλλαγή πολιτικής.
Ως γνωστόν η Νέα Δημοκρατία ευθύς εξ
αρχής εναντιώθηκε στην συμφωνία. Επίσης
ευθύς εξ αρχής, τόσο ο αρχηγός της όσο και όλα τα στελέχη
της, δήλωναν urbi et orbi πως «...αν η συμφωνία των Πρεσπών κυρωθεί, τότε δεν μπορεί να ακυρωθεί, καθώς διαθέτει μεγαλύτερη ισχύ από κάθε νόμο. Γι’ αυτό όλα κρίνονται τώρα...» (Κυριάκος Μητσοτάκης).
Αυτή ήταν μια ειλικρινής και έντιμη στάση. Πέραν όλων
των άλλων υπάρχει και η συνέχεια του Κράτους.
Συνεπώς, τα αναθαρρήσαντα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και οι
παρατρεχάμενοί τους από την άστοχη ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, ας ξαναδιαβάσουν την δήλωση του
τότε αρχηγού της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως.
Ας την ξαναδιάβαζαν όμως και τα στελέχη του Υπουργείου Εξωτερικών και ο πολιτικός τους προϊστάμενος. Δεν
αντιλαμβάνονται πως όταν χαιρετίζουν την ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ, ουσιαστικά χαιρετίζουν και την συμφωνία
των Πρεσπών; Δεν έχουν καταλάβει ακόμα πως η συμφωνία των Πρεσπών και η ένταξη στο ΝΑΤΟ είναι αναπόσπαστα στοιχεία; Δεν είναι δυνατόν να μην γνωρίζουν πως η
συμφωνία των Πρεσπών συνήφθη για να ενταχθεί η «Βόρεια Μακεδονία» στο ΝΑΤΟ;
Φυσικά και τα γνωρίζουν όλα αυτά. Διαφορετικά αλίμονό μας... Κι όμως με μια ανακοίνωση αναθεώρησαν –εξ αντικειμένου– μια πάγια πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα, ουδείς τους υποχρέωσε να την συντάξουν και να την
αποστείλουν στην γείτονα.
Η ενέργεια αυτή του Υπουργείου Εξωτερικών αποτελεί αναμφίβολα μια επικοινωνιακή ήττα της κυβέρνησης, καθώς
όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
επιχαίρουν για την δικαίωση της πολιτικής τους και απαιτούν συγγνώμη από την κυβέρνηση.
Και από την πλευρά τους πολύ καλά κάνουν. Το Υπουργείο Εξωτερικών τους έδωσε μιαν ανέλπιστη αφορμή. Τέτοιες ευκαιρίες δεν χάνονται.
Δεν έχω καμιά διάθεση να ανιχνεύσω τις αιτίες αυτής
της περιττής ανακοίνωσης. Δεν γνωρίζω αν πρόκειται για

Ποιος είναι
ο Σάκης Μουμτζής
Γεννήθηκε το 1953 στη Θεσσαλονίκη.
Αποφοίτησε από το Πειραµατικό
Σχολείο το 1971 και πήρε το πτυχίο
της Νοµικής το 1976.
∆ραστηριοποιήθηκε πολιτικά στον
χώρο του Ρήγα Φεραίου, στη
Σπουδάζουσα, και στη συνέχεια στις
γραµµές της Κοµµατικής Οργάνωσης
Θεσσαλονίκης του ΚΚΕσωτερικού
µετέχοντας στη συντακτική επιτροπή
του περιοδικού «Αγώνας». Από το
1980-2009 ασχολήθηκε
επαγγελµατικά µε την οικογενειακή
του επιχείρηση. Ζει στη
Θεσσαλονίκη, είναι ερευνητής,
συγγραφέας βιβλίων και
αρθρογράφος στο liberal.gr.
διπλωματική αφέλεια ή για χάραξη προσωπικής στρατηγικής. Δεν γνωρίζω αν οφείλεται σε ανεπάρκεια υπηρεσιακών παραγόντων ή σε εντολή της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου.
Εκείνο που γνωρίζω είναι, πως αυτή η ανακοίνωση προκάλεσε ένα ρήγμα στην άψογη εικόνα της κυβέρνησης. Την
θόλωσε. Δεν θέλω να πιστεύω πως, εν μέσω πανδημίας,
κάποιοι δίνουν εξετάσεις σε διεθνή κέντρα.
Πάντως, ανεξαρτήτως όλων αυτών, στα εθνικά θέματα
δεν χωρούν διπλωματικές αβροφροσύνες και προσωπικές
στρατηγικές. Προσβάλλουν όλους αυτούς που στήριξαν και
ψήφισαν την Νέα Δημοκρατία και πολύ περισσότερους.
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Η αντιμετώπιση του κορωνοϊού και η ανάσχεση
της εξάπλωσής του αποτελούν τον υπ’ αριθμόν ένα στόχο της ελληνικής
κυβέρνησης. Κάτι που η
πλειοψηφία των Ελλήνων έχει κατανοήσει και
γι’ αυτό παλεύει μένοντας
σπίτι.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Κ

ι εάν με την ανάσχεση του κορωνοϊού ασχολούνται πρωτίστως οι επιστήμονες
και η Πολιτική Προστασία, στο Μαξίμου μελετούν όλα τα σενάρια για την επόμενη ημέρα στην οικονομία. Φυσικά, μιλάμε μόνο για σενάρια, διότι ουδείς είναι σε θέση αυτήν τη στιγμή
να πει με σιγουριά πόσο θα κρατήσει η υγειονομική κρίση. Όμως
στο πρωθυπουργικό μέγαρο δεν
ξεχνούν και το άλλο μεγάλο θέμα
των ημερών, την ασύμμετρη απειλή στα σύνορά μας, λόγω των
ορδών από μετανάστες που εξαπέλυσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Και λέμε «δεν ξεχνούν», καθώς αρμόδια πηγή στο Μαξίμου
μας έλεγε ότι «τώρα λόγω της επέλασης του κορωνοϊού, ο Ερντογάν
προσωρινά έκανε πίσω. Τώρα είμαστε στην ανάπαυλα, στο ημίχρονο».
Εξάλλου, και ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας Σουλεϊμάν
Σοϊλού ήταν σαφής, όταν απομάκρυναν οι γείτονές μας τους μετανάστες από τα σύνορα: «Μόλις τελειώσει η κρίση με τον κορωνοϊό, θα
τους ξαναπάμε στα σύνορα για να
περάσουν στην Ευρώπη».
Και οι μετανάστες έφυγαν όπως
ήλθαν από τα σύνορα (Καστανιές). Με ναυλωμένα πούλμαν από τη νομαρχία Αδριανούπολης.
Και οδηγήθηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας σε καραντίνα,
θεωρητικά για λόγους υγείας, αλλά όπως εκτιμούν διπλωματικοί
κύκλοι «είναι ένα ακόμη κόλπο για
να αγριέψει αυτούς τους εξαθλιωμένους ανθρώπους, ώστε όταν τους ξαναστείλει στα σύνορα να είναι αποφασισμένοι για όλα». Αυτό εκτιμά
και το Μαξίμου, και γι’ αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας
για τις εξελίξεις στον Έβρο τόνισε
ότι «ενδεχομένως να κλείνει ένα κεφάλαιο, αλλά η μάχη αυτή μην έχετε
καμία αμφιβολία ότι συνεχίζεται». Εξάλλου, η σπουδή με την οποία ελήφθη η απόφαση των Τούρκων
για την εκκένωση της περιοχής
του Παζάρκουλε δεν πέρασε απαρατήρητη, διότι για λόγους εσωτερικής πολιτικής ο εξόχως ομιλητικός Σουλεϊμάν Σοϊλού είχε
δηλώσει σε πρόσφατη τηλεοπτική του συνέντευξη ότι 150.600
άνθρωποι έχουν διασχίσει τα σύνορα με την Ελλάδα στο ύψος του
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΤΟΝ ΕΡΝΤΟΓΑΝ

Πληγωμένο
θηρίο,
αλλά πάντα
επικίνδυνος
• Σε δεινή θέση ο Τούρκος σουλτάνος αναγκάστηκε να κάνει πίσω
με τους μετανάστες δίχως να εξασφαλίσει πακέτα από την Ευρώπη,
ενώ το εσωτερικό του αδιέξοδο θέτει σε κίνδυνο την εξουσία του
Παζάρκουλε, αλλά και ότι άλλοι
4.600 παραμένουν στην περιοχή.

Δύσκολη διαχείριση
Φυσικά, ο λαλίστατος Τούρκος υπουργός Εσωτερικών δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά, καθώς ακόμη και στο εσωτερικό της
Τουρκίας έχουν αρχίσει να μιλούν για ήττα, όχι μόνο στον Έβρο, αλλά και στο διπλωματικό
μέτωπο, καθώς η Ευρώπη δεν απέστειλε κονδύλια και τα οικονομικά των γειτόνων μας βαδίζουν
από το κακό στο χειρότερο. Και
ας μην ξεχνάμε ότι ο Ερντογάν
πρέπει να διαχειριστεί μία πολύ
δύσκολη υγειονομική κρίση, αλλά ταυτόχρονα και μία οικονομική κρίση, που αναμένεται χειρότερη από ό,τι σε άλλες χώρες.
Στην Ευρώπη, παρά τις διαφωνίες που υπάρχουν για το κορωνομόλογο, έχουν ανοίξει άλλα
χρηματοδοτικά εργαλεία, που δίνουν τη δυνατότητα στα κράτη να
μοιράσουν χρήματα στους εργαζόμενους και να αναστείλουν
συμβάσεις εργασίας μόνο για το
διάστημα της υγειονομικής κρίσης. Τουναντίον, στην Τουρκία ισχύουν κανονικά οι απολύσεις
και το ταμείο ανεργίας, στο οποίο
απευθύνονται οι Τούρκοι εργαζόμενοι, κλυδωνίζεται. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Ελλάδα δίνει για
1,5 μήνα στους εργαζόμενους
που έχασαν τη δουλειά τους λόγω κορωνοϊού 800 ευρώ και ο
Ερντογάν με το ζόρι εξασφάλισε
180 ευρώ.

Η οικονομική στενωπός της
Τουρκίας την ανάγκασε για αναπροσαρμογή σχεδίων και διαφορετικό μοίρασμα των μεταναστών. Δεν πήγαν όλοι στην Κωνσταντινούπολη, αλλά τους μοίρασαν σε Μαλάτια, Κιουτάχεια και
σε άλλες πόλεις, προκειμένου να
μην υπάρχουν αντιδράσεις από
Τούρκους πολίτες, οι οποίοι βλέπουν ημέρα με την ημέρα να
φτωχοποιούνται και να είναι ανυπεράσπιστοι στην επέλαση του
κορωνοϊού. Η κακή κατάσταση
της οικονομίας αναγκάζει τον Ερντογάν να μην ακούει τις εκκλήσεις του νέου μεγάλου πολιτικού
αντιπάλου του, Εκρέμ Ιμάμογλου, για να βάλει σε καραντίνα
την Κωνσταντινούπολη των 18 εκατομμυρίων κατοίκων. Ο Ερντογάν ελπίζει να κρατήσει κάπως ζωντανή την τουρκική οικονομία, γνωρίζοντας καλύτερα από τον καθένα ότι αυτή η υγειονομική κρίση μπορεί να του αλλάξει όλα τα σχέδια.

Σε εγρήγορση
Η τουρκική οικονομία, μετά τη
ζημιά που υφίσταται και στον τουρισμό (όπως όλες οι χώρες του
πλανήτη), δεν έχει το χρήμα να
καλύψει ακόμη και τις βασικές ανάγκες των υπηκόων της. Και όταν ο κόσμος πεινάει και πεθαίνει, δύο τινά μπορούν να συμβούν. Ή να εξεγερθεί με ό,τι σημαίνει αυτό για τον «σουλτάνο»,
ή ο «σουλτάνος» να στήσει κάποιο επεισόδιο, πουλώντας σανό στους πεινασμένους. Γι’ αυτόν
τον λόγο και στην τηλεσύσκεψη
ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε
στους υπουργούς Προστασίας
του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, Εθνικής Άμυνας Νίκο
Παναγιωτόπουλο, Επικρατείας
Γιώργο Γεραπετρίτη, τους υφυπουργούς Προστασίας του Πολίτη Λευτέρη Οικονόμου, Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδη Στεφανή και στον Αρχηγό του Γενικού
Επιτελείου Κωνσταντίνο Φλώρο ότι «καταφέραμε και εξασφαλί-

σαμε ένα πολύ σημαντικό κεκτημένο
για λογαριασμό της χώρας και για
λογαριασμό της Ευρώπης. Τη δυνατότητα και την αποτελεσματικότητα
να φυλάμε τα σύνορά μας χερσαία
και θαλάσσια». Πλέον δίνεται η
δυνατότητα στην Ελλάδα να συνεχιστεί η ενίσχυση του φράχτη
στον Έβρο και να γίνει αναδιοργάνωση δυνάμεων δίχως να υπάρξει κανένας εφησυχασμός.

Τα γεωτρύπανα
Στην Αθήνα εκτιμούν πως τα σχέδια του Ερντογάν για γεωτρήσεις
αναστέλλονται, αλλά δεν εγκαταλείπονται. Θεωρούν πως ο Τούρκος πρόεδρος αναγκάζεται να κάνει πίσω λόγω κορωνοϊού, αλλά
δεν του έχουν καμία εμπιστοσύνη. «Μία νορμάλ κυβέρνηση εν μέσω υγειονομικής και οικονομικής
κρίσης αποφεύγει να σπαταλήσει
χρήματα. Όμως αυτό δεν μπορείς να
το ισχυριστείς για το καθεστώς της
Άγκυρας», λένε πηγές του υπουργείου Εξωτερικών. Προσωρινά η
Αθήνα εκτιμά πως ο Ερντογάν
θα παίξει τα ρέστα του στο εσωτερικό της Τουρκίας για να πλήξει
τους πολιτικούς αντιπάλους του
και ιδιαίτερα τον Ιμάμογλου. Όσο η πανδημία εξαπλώνεται, η Αθήνα θεωρεί βέβαιο ότι θα επεκτείνει τα μέτρα ενός αυταρχικού
κράτους κατά των αντιπάλων του,
ενώ όλα θα εξαρτηθούν από τον
αριθμό των νεκρών που θα υπάρξει. Ένας πολύ μεγάλος αριθμός νεκρών, στο τέλος της κρίσης, είναι πολύ φανερό να μην αφήσει ανεπηρέαστο το πολιτικό
του κεφάλαιο. Εάν εξέλθει αλώβητος από την κρίση, θα είναι ο...
γνωστός μας Ερντογάν. Εάν πληγεί από αυτή, θα θελήσει ασφαλώς να την εξαγάγει.

Στο στόχαστρο
«αγωνιστών» και
«καθωσπρεπιστών»
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Κίτσος
ο κοριός

Ευρωομόλογα και
Βαρουφάκης
«Χρειάστηκε
δέκα χρόνια για
να το καταλάβει
ο Γιάνης…»

Ορίστε η απόδειξη
ότι μας ψεκάζουν. Η εικόνα
το δείχνει ξεκάθαρα

Από τότε ξεκίνησαν να τον ψεκάζουν
Τελικά, κατέληξα στο εξής συμπέρασμα: Ή ο «αγωνιστής» Πάνος Καμμένος είχε δίκιο όταν βροντοφώναζε ότι μας ψεκάζουν, ή ισχύει η παροιμία «εάν κοιμηθείς με στραβό, το πρωί θα αλληθωρίζεις». Και όπως διαπιστώνω, όλο και περισσότερα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ αγωνίζονται για να δικαιώσουν το συμπέρασμά μου και στις δύο εκδοχές του. Όπως για παράδειγμα ο σύντροφος Μάρκος Μπόλαρης, ο οποίος διέγνωσε ότι πίσω από την απαγόρευση των άσκοπων μετακινήσεων προκειμένου να σταματήσει η εξάπλωση του κορωνοϊού, υπάρχει αντισυνταγματικότητα. Μάλιστα, ο σύντροφος υποστηρίζει ότι η αντισυνταγματικότητα βρίσκεται πίσω
από το sms που καλείται να στείλει ο πολίτης προκειμένου να ενημερώσει
για τον λόγο της μετακίνησής του. Κι επειδή εγώ δεν είμαι ψυχίατρος, σηκώνω ψηλά τα χέρια. Απλά να υπενθυμίσω ότι όταν ο Μπόλαρης ήταν
στο ΠΑΣΟΚ και είχε φτάσει μέχρι και στην κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου, ήταν μία χαρά στην υγεία του. Από τότε που πήγε στον ΣΥΡΙΖΑ, ξεκίνησαν να τον ψεκάζουν…

Έτρεξαν στα σούπερ μάρκετ
πριν ξαναμπουκάρει
ο Παπαδημούλης
«Το κορωνοομόλογο είναι μονόδρομος για να αποφύγει η ΕΕ τη βαθιά ύφεση και την αποσύνθεση».
Αυτό επεσήμανε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γνωστός αγωνιστής της Αριστεράς των πλουσίων προαστίων
της Αθήνας, Δημήτρης Παπαδημούλης. Μάλιστα, προέβλεψε ότι η άρνηση της Γερμανίας θα προκαλέσει εκτός από ύφεση μέχρι και διάλυση
της Ε.Ε. Και όπως έμαθα, κάποια παλιόπαιδα του Νέου Ψυχικού κατέκλυσαν τα σούπερ μάρκετ της περιοχής, πριν επιχειρήσει νέα επιδρομή
ο Παπαδημούλης. Σκέφτηκαν ότι «για να γράφει αυτά ο Μήτσος, κάτι
παραπάνω θα ξέρει». Κι έτρεξαν να τον προλάβουν.

Το ΜέΡΑ 25 εξέδωσε ανακοίνωση ότι τάσσεται υπέρ
της διεκδίκησης των εννέα
χωρών (μεταξύ τους και η
Ελλάδα) που ζητούν να υπάρξει κορωνο-ομόλογο
για να αντιμετωπιστεί η τεράστια ύφεση, λόγω της
πανδημίας. Μάλιστα το
κόμμα του Βαρουφάκη υποστηρίζει πως «δεν υπάρχει
αμφιβολία ότι το ευρωομόλογο είναι απαραίτητο. Η
άρνησή του θα βλάψει ακόμα και τις οικονομίες της
Γερμανίας, της Αυστρίας και
της Ολλανδίας, οι κυβερνήσεις των οποίων το απορρίπτουν πεισματικά». Επειδή
έχω μνήμη καμήλας, ο κ.
Βαρουφάκης, όταν ο Γιώργος Παπανδρέου έθεσε το
ζήτημα του ευρωομολόγου
το 2010, ήταν ο αγαπημένος των καναλιών με τρεις
τουλάχιστον συνεντεύξεις
την ημέρα. Και όχι μόνο
στα ελληνικά ΜΜΕ. Τότε,
λοιπόν, όταν του έθεταν το
ερώτημα για το εάν ήταν
λύση το ευρωομόλογο, απέφευγε να απαντήσει κι επαναλάμβανε μονότονα ότι η
λύση είναι η διαγραφή χρέους. Και το ίδιο έλεγε και
στις πλατείες των αγανακτισμένων. Τώρα πώς κι άλλαξε γνώμη; Διότι θεωρώ
απαράδεκτο αυτό που λένε
για τον Βαρουφάκη κάποιοι κύκλοι που δεν τον συμπαθούν, ότι «χρειάστηκε
να περάσουν δέκα χρόνια
για να κατανοήσει τη σημασία του ευρωομολόγου».

Με τον Νίκο Χαρδαλιά μαθαίνω
ότι είναι δυσαρεστημένοι αρκετοί στη Ν.Δ. που διακρίνονται ότι είναι εκφραστές στην... ιδεολογία του «καθωσπρεπισμού».
Και τον κατηγορούν ότι μοιάζει
με λοχία, παλαιάς κοπής. Μάλιστα, αποδέχονται
και τις ενστάσεις
που έχουν οι ΣΥΡΙΖΑίοι, οι οποίοι τον
αποκαλούν «ενωμοτάρχη της δεκαετίας του ’50». Απλά εγώ ένα θα πω σε καθωσπρεπιστές
της Ν.Δ. και αγωνιστές του ΣΥΡΙΖΑ: Ο Νίκος Χαρδαλιάς, ο Σωτήρης
Τσιόδρας και ο Ηλίας Μόσιαλος έχουν μέλλον με πρωθυπουργό τον
Κυριάκο Μητσοτάκη.
Θα προβώ και στην πρόβλεψη, ότι το
μέλλον θα είναι λαμπρό.

Το μαξιλάρι και
το παραμύθι
Σχεδόν σε καθημερινή βάση τα
στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ επαναλαμβάνουν το ίδιο παραμύθι: Ότι
«εμείς αφήσαμε το μαξιλάρι των 31
δισεκατομμυρίων ευρώ κι έτσι ο Μητσοτάκης μοιράζει αφειδώς χρήματα».
Το διαβάσαμε και την προηγούμενη Κυριακή στη συνέντευξη που παραχώρησε στο «Βήμα» ο αγωνιστής Ευκλείδης Τσακαλώτος. Ο πρώην υπουργός
Οικονομικών επανέλαβε το ίδιο παραμύθι. Παρά το γεγονός ότι ο ίδιος γνωρίζει πολύ καλά ότι λέει ψέματα.
Αυτό το περιβόητο μαξιλάρι που θεωρητικά εξασφάλισε
ο ΣΥΡΙΖΑ με το αίμα του λαού δεν είναι τίποτε άλλο από
ένα χαμηλότοκο δάνειο από το ESM (του τοκογλύφου
Ρέκγλινγκ, όπως μας έλεγαν οι ΣΥΡΙΖΑίοι), για την περίπτωση που τα επιτόκια «δάγκωναν», δηλαδή καθίσταντο απαγορευτικά και δεν θα μπορούσαμε να βγούμε
στις αγορές. Οπότε από αυτό το μαξιλάρι κανονικά δεν
πρέπει να χαλάσουμε ούτε σεντς, καθώς ουδείς μπορεί
να προβλέψει με το τέλος της υγειονομικής κρίσης τι θα
συμβεί στην παγκόσμια οικονομία. Και το ερώτημα προς
τον κ. Τσακαλώτο είναι: «Κι εσύ, τέκνο Βρούτε, γίνεσαι
το ίδιο με τον Κωνσταντινέα;»

Γιάννο, στον Άκη,
στον Άκη
Μαθαίνω ότι ο Γιάννος Παπαντωνίου ψάχνει 150.000 ευρώ για να
πληρώσει την εγγύηση και να βγει από
τις φυλακές. Γιατί δεν ρωτάει τον Άκη να του
πει πώς να βρει το ποσό;
Ο Τσοχατζόπουλος είχε βρει περισσότερα.
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Άλλαξε όλο το πρόγραμμα
του υφυπουργού

Κίτσος ο κοριός
Κάνει και κάποιος προσλήψεις
Κι όμως, σε αυτές τις ημέρες που
έχει ανασταλεί η σύμβαση δεκάδων χιλιάδων εργαζομένων, οι
αλυσίδες σούπερ μάρκετ προχωρούν σε προσλήψεις. Κι όπως μαθαίνω, οι υπεύθυνοι των
προσλήψεων δέχονται τηλέφωνα ακόμη και από υπουργικά
γραφεία για κάποιους που καίγονται να δουλέψουν.

Ο υφυπουργός Απόδημου Ελληνισμού, Κώστας Βλάσης, είναι το κυβερνητικό στέλεχος που επλήγη περισσότερο από την πανδημία του κορωνοϊού. Το πρόγραμμα του υφυπουργού περιλάμβανε ταξίδια σε πολλά
μέρη του κόσμου το επόμενο διάστημα για
συναντήσεις με την Ομογένεια, μεταξύ των
οποίων κι ένα πολυήμερο στην Αυστραλία.
Φυσικά, όλα αυτά όχι μόνο αποτελούν παρελθόν, αλλά ουδείς ξέρει εάν τελικά πραγματοποιηθούν εντός του 2020. Και η πλάκα είναι ότι... το χαρτοφυλάκιο του τέθηκε
σε αναστολή.

Απαισιόδοξος…

Τα αντανακλαστικά
Σακελλαροπούλου και Στουρνάρα
και η... μεσολάβηση του Πάκη
Η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη προς τους δικούς του βουλευτές, υφυπουργούς και υπουργούς, όσο και προς τα στελέχη των άλλων
κομμάτων, να δώσουν το 50% των μισθών των δύο επόμενων μηνών
στην αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού ήταν από τις προτάσεις που προφανώς δεν μπορεί κάποιος εύκολα να αρνηθεί. Κάτι που
φάνηκε αμέσως, όταν οι πρώτοι που ανταποκρίθηκαν ήταν η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, αλλά και ο διοικητής της ΤτΕ Γιάννης Στουρνάρας. Αυτό,
όμως που σχολιάζουν όλοι δεν είναι τα αντανακλαστικά που έδειξαν τόσο η Πρόεδρος της
Δημοκρατίας, όσο και ο διοικητής της ΤτΕ,
αλλά και άλλοι πολιτικοί. Είναι η αμετροέπεια
που δείχνουν οι κύκλοι του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλου, οι οποίοι διέρρευσαν ότι χάρη στη
στενή σχέση που είχε οικοδομήσει ο μίστερ
Πάκης με τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, μεσολάβησε προκειμένου η Ελλάδα
να προηγηθεί σε προμήθεια ιατρικού και νοσηλευτικού υλικού για την
αντιμετώπιση του κορωνοϊού. Απλά να θυμίσουμε ότι οι δύο παραγγελίες που ήρθαν από την Κίνα το τελευταίο δεκαήμερο, η μία ήταν
δωρεά της ασιατικής χώρας, κάτι που επεσήμανε και η Κινέζα πρέσβειρα, ενώ η δεύτερη παραλαβή ήταν δωρεά από το Ίδρυμα Ωνάση.
Άντε να βρεις πού μεσολάβησε ο Πάκης. Στον εκφορτωτή για να ξεφορτώσει πιο γρήγορα;
Απλά εγώ να θυμίσω ότι ο Γιώργος Παπανδρέου, σαν πρωθυπουργός και σαν πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, έχει καταγράψει
περισσότερα τετ-α-τετ με τον Σι Τζινπίνγκ από όσα ο Πάκης, που ζήτημα είναι να είδε μετρημένες φορές στα δάχτυλα του ενός χεριού τον
Κινέζο πρόεδρο. Απλά, όπως μου μετέφεραν, «οι Καραμανλικοί τα έχασαν με τα αντανακλαστικά της Σακελλαροπούλου και του Στουρνάρα και είπαν να διαρρεύσουν αυτή την ανοησία».

Ο οικονομικός σύμβουλος του πρωθυπουργού
Αλέξης Πατέλης είναι ο
πλέον απαισιόδοξος από όλους
τους οικονομικούς παράγοντες, με
τους οποίους συνομιλεί ο
Κυριάκος Μητσοτάκης,
για τις επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης στην
οικονομία. Και όπως τονίζει στους συνομιλητές
του, αυτό που τον φοβίζει
περισσότερο είναι ότι η
διάρκεια της αντιμετώπισης του κορωνοϊού είναι
απροσδιόριστη. Μάλλον
πρέπει να τον ακούσουν,
γιατί όλοι στο Μαξίμου
μιλάνε για την κατάρτιση
και τη σοβαρότητα του
Πατέλη.

Σε… αναστολή και
οι μπουδακόροι
Τώρα που ισχύει το «μένουμε σπίτι», έπεσαν αναδουλειές και στους
μπουκαδόρους των σπιτιών. Οι διαρρήκτες βρίσκονται σε αναστολή... επαγγέλματος. Στο ταμείο
ανεργίας δεν μπορούν να
γραφτούν. Δεν έχουν δηλώσει ΚΑΔ στην εφορία
γιατί θα συλληφθούν, ενώ την Τρίτη που συνέρρεαν παππούδες και γιαγιάδες για τις συντάξεις,
αυτοί δεν μπορούσαν να
«κόβουν» βόλτες, διότι
λόγω του συνωστισμού
στις τράπεζες μαζεύτηκαν
αστυνομικοί και τους χάλασαν τα σχέδια.

Η κρεατομηχανή
και οι άφωνοι
δικαιωματιστές
Αυτή την εποχή ο Ανδρέας Ξανθός θα πρέπει να περνάει δύσκολες ώρες στον ΣΥΡΙΖΑ, ειδικά μετά τη δήλωσή του ότι «κι εμείς εάν ήμαστε στην εξουσία τον Τσιόδρα θα επιλέγαμε».
Πώς να χωνέψουν οι σύντροφοι τις δηλώσεις τού πρώην υπουργού Υγείας και βάλθηκαν να τον διαψεύσουν.
Έτσι, λοιπόν, έβαλαν μπρος την κρεατομηχανή του
left.gr και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι «ο Σωτήρης
Τσιόδρας είναι ανθρωπολογικό πρότυπο της κυρίαρχης δεξιάς, λόγω του γεγονότος ότι είναι ορθόδοξος, πολύτεκνος,
ευσυγκίνητος ιεροψάλτης με υποδειγματικό βίο».
Στο άρθρο αντέδρασαν εκπρόσωποι της ιατρικής
κοινότητας, χαρακτηρίζοντάς το ως ρατσιστικό, αφού
οι «θρησκευτικές επιλογές και η οικογενειακή κατάσταση ενός γιατρού καθίστανται ως επιχειρήματα προκειμένου να αποδομηθεί η προσωπικότητά του».
Απλά το αναφέρω ότι λεγόμενοι δικαιωματιστές του
ΣΥΡΙΖΑ ποίησαν τη νήσσα.
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Καλά τα λόγια, αλλά δεν αρκούν
Στην αποτυχημένη Σύνοδο Κορυφής της 26ης Μαρτίου (λόγω άρνησης για την
έκδοση κορωνομολόγων), υπήρξαν και καλά λόγια για την Ελλάδα και τον πρωθυπουργό της Κυριάκο Μητσοτάκη. Μάλιστα, η Γερμανίδα καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ αναφέρθηκε όχι μόνο για την ταχύτητα των αποφάσεων της κυβέρνησης για να σταματήσει την εξάπλωση του κορωνοϊού, αλλά ασχολήθηκε
και με το ότι η χώρα μας αντέδρασε ταχύτατα με την απόκρουση των μεταναστευτικών/προσφυγικών ορδών του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν. Κι έδωσε συγχαρητήρια, διότι, όπως είπε, «τα σύνορα της Ελλάδας είναι και σύνορα της
Ευρώπης».
Τώρα που φεύγει από το προσκήνιο το κατάλαβε η Σιδηρά Κυρία; Και αφού το
κατάλαβε, γιατί στυλώνει εμμονικά τα πόδια στην έκδοση ευρωομολόγου που θα
ανακουφίσει και την Ελλάδα και όλες τις πληττόμενες ευρωπαϊκές χώρες από την
λαίλαπα του κορωνοϊού;

Κέρδισε την αποδοχή
και τον σεβασμό ο Γλέζος

Παίζει μπάλα
με το ΕΣΥ
η Φώφη για την
επόμενη ημέρα
Πέντε σύγχρονες κλίνες ΜΕΘ διαθέτει στο
ΕΣΥ το Κίνημα Αλλαγής, με τη Φώφη Γεννηματά να δείχνει διατεθειμένη να συνεχίσει στην ίδια πορεία ακόμα και αν απορριφθεί το αίτημά της προς τον πρόεδρο της
Βουλής, Κώστα Τασούλα, να κινηθεί θεσμικά ώστε σύσσωμη η Βουλή να βοηθήσει προς την ίδια κατεύθυνση.
Κι όπως δηλώνει η κα Γεννηματά, «είναι
προφανές ότι, αν αυτό δεν γίνει αποδεκτό,
το Κίνημα Αλλαγής, με εντολή μου, θα προχωρήσει μόνο του». Είπαμε, παίζει πολλή
μπάλα με το ΕΣΥ η Φώφη για την επόμενη
ημέρα. Άλλωστε ο πατέρας της το δημιούργησε…

Η εμφάνιση της Λιάνη και οι πωλήσεις βιβλίων
Και ξαφνικά μέσα στον γενικό πανζουρλισμό εμφανίστηκε
και η Δήμητρα Λιάνη. Και με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θυμήθηκε τον Ανδρέα γράφοντας μεταξύ άλλων: «Ελληνικέ λαέ υπομονή και κουράγιο, στις δύσκολες στιγμές που περνάμε όλοι αναπολούμε τον Ανδρέα Παπανδρέου που τόσο στο διεθνή χώρο όσο και στο εσωτερικό θα πετύχαινε θετικές αποφάσεις για το έθνος και το λαό. Τώρα αποδείχθηκε πόσο δίκιο είχα στο βιβλίο μου “Η Οργή του Ανδρέα”
για τον ρόλο του Γιώργου Παπανδρέου που ζητά να γίνει η παγκόσμια δικτατορική διακυβέρνηση. Διαβάστε το τώρα που είστε
σπίτι! Καλή λευτεριά».
Τι κάνει ο άνθρωπος για να πουλήσει κάνα βιβλίο; Βλέπετε, δεν την καλούν και σε τηλεοπτικές εκπομπές. Γι’ αυτό
θα της προτείνω τον Κυριάκο Βελόπουλο. Δεν έχει πρόβλημα ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Όλα τα σφάζει, όλα τα μαχαιρώνει. Από αλοιφές για τον κορωνοϊό, μέχρι
και βιβλία πουλάει. Άσε που θα θυμηθεί και τα νιάτα του.

Ο Μανώλης Γλέζος αυτό που κέρδισε, όχι μόνο με
την ηρωική του πράξη στην Κατοχή, αλλά συνολικά
με τη στάση του σε όλη τη διάρκεια του βίου του, ήταν η αποδοχή του και ο σεβασμός από όλο το πολιτικό σύστημα. Κάτι που φάνηκε και από ένα άγνωστο
περιστατικό που αποκάλυψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όταν πέθανε ο πατέρας του, Κωνσταντίνος, εμφανίστηκε για να τον συλλυπηθεί ο Μανώλης Γλέζος κρατώντας ένα κόκκινο γαρίφαλο στο χέρι. Κάτι που είχε κάνει και με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ήταν, επίσης, ο μοναδικός εκ των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ την εποχή των αγανακτισμένων που δεν μιλούσε για μερκελιστές και προδότες.

Κι ένα μπράβο
για την Κατερίνα
Ουκ ολίγες φορές έχω φερθεί με σκληρό τρόπο στην
Κατερίνα Νοτοπούλου. Και
δεν έχω δείξει επιείκεια, παρά το νεαρό της ηλικίας της.
Όμως σήμερα θέλω να της
πως ένα μπράβο για την
πρότασή της να προτείνει
στον δήμο Θεσσαλονίκης τη
μετονομασία μίας κεντρικής
λεωφόρου της Θεσσαλονίκης σε «Μανώλη Γλέζου».
Απλά θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν στο μυαλό τους
και η ίδια η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και οι συνοδοιπόροι της, ότι ο Γλέζος ήταν ήρωας της ελληνικής
αντίστασης και ανήκει σε όλο τον ελληνικό λαό και
δεν σηκώνουν ιδεολογικοί διαχωρισμοί.

30 | Η ΑΠΟΨΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 4/5 ΑπΡΙλΙΟΥ 2020
www.iapopsi.gr

point
ΕΚΤ
Υπόδειξη
στις τράπεζες
να παγώσουν
τα μερίσματα
Με στόχο την ενίσχυση των
διαθεσίμων τους, καθώς ο
κίνδυνος για βαθιά παγκόσμια
ύφεση γίνεται όλο και πιο ορατός, οι τράπεζες αναγκάζονται να «υπακούσουν» στην υπόδειξη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να μην προχωρήσουν σε διανομή μερισμάτων, όπως και να μην προχωρήσουν σε επαναγορές μετοχών τους τουλάχιστον έως
τον Οκτώβριο. Η εκτίμηση είναι ότι με αυτό τον τρόπο τα
ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα θα μπορούσαν να εξοικονομήσουν περί τα 30 δισ.
ευρώ και να τα χρησιμοποιήσουν για τη στήριξη της οικονομίας. Στην Ιταλία, που είναι
το επίκεντρο της έξαρσης του
κορωνοϊού στην Ευρώπη, η
Unicredit έχει ήδη ανακοινώσει το πάγωμα της προγραμματισμένης καταβολής μερίσματος για το 2019 και της επαναγοράς μετοχών, ενώ η
ολλανδική τράπεζα ABN
Amro, η οποία επλήγη από την
απώλεια σχεδόν 200 εκατ.
δολαρίων κατά τη διάρκεια
της πρόσφατης αναταραχής
στην αγορά, ακολούθησε, ανακοινώνοντας επίσης τη μη
διανομή μερίσματος. Ανάλογες αποφάσεις έλαβαν οι τράπεζες ING και Rabobank, η
βελγική τράπεζα KBC, στην Ιρλανδία, η Bank of Ireland και
η Allied Irish Banks. Σημειώνεται ότι η οδηγία της ΕΚΤ για
πάγωμα των μερισμάτων δεν
άφηνε και πολλά περιθώρια
στους Ευρωπαίους τραπεζίτες
να μην την ακολουθήσουν,
καθώς η Φρανκφούρτη είχε
βάλει πλάτη στις τράπεζες να
αντεπεξέλθουν (με μείωση κεφαλαίων και ταμειακών «μαξιλαριών», φθηνή δανειοδότηση), οπότε η ανταπόδοση
της… χάρης ήταν περίπου αναμενόμενη.

of

view

ε την εξάπλωση
του κορωνοϊού,
η καθημερινότητά μας έχει ανατραπεί και η
χρήση των social media αυξάνεται ραγδαία σε καθημερινή
βάση. Η επίδραση της πανδημίας δημιουργεί ένα πρόβλημα
για τις επιχειρήσεις οι οποίες
απέχουν από το digital περιβάλλον δραστηριοποίησης,
αλλά ταυτόχρονα παρουσιάζει
τεράστιες προκλήσεις και ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται στον
διαδικτυακό κόσμο είτε μέσω
των social media είτε μέσω eshops και sites.
Οι καταναλωτές στρέφονται
προς τις επιχειρήσεις που υπάρχουν στα Social Media όχι
μόνο για να αγοράσουν αλλά
και για να ενημερωθούν και να
αλληλεπιδράσουν. Με αυτόν
τον τρόπο δημιουργείται μια
κοινότητα που κοινωνικοποιείται online, πολύ περισσότερο από ό,τι το έκανε πριν.

Μ

Να ακουστούν
οι καταναλωτές
Πώς πρέπει, λοιπόν, οι επιχειρήσεις να κινηθούν σωστά σε
μια τέτοια υπερέκθεση που
βιώνουν αυτές τις ημέρες; Κατ’

ον δρόμο για άμεση έναρξη εργασιών στο
Ελληνικό ανοίγει η έγκριση που έδωσε προ ημερών το Κεντρικό Συμβούλιο
Αρχιτεκτονικής (ΚΕΣΑ) αναφορικά με την κατεδάφιση
450 κτιρίων από τους 958
κτιριακούς όγκους στον Μητροπολιτικό Πόλο της αθηναϊκής «Ριβιέρας». Για τις εγκεκριμένες κατασκευές
προβλέπεται η αποξήλωση
και κατεδάφισή τους στο
πλαίσιο του προγράμματος
ανάπτυξης του ακινήτου, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί

Τ

Το «e-ξυπνο»
επιχειρείν στην
(κορωνο)φουρτούνα
φαίνεται…
αρχάς, ο πιο βασικός κανόνας
είναι να μη μεταφέρουν απαισιοδοξία. Είναι πολύ σημαντικό οι επιχειρήσεις να θυμούνται πως δεν είναι ενημερωτικά site, δεν πρέπει να μεταφέρουν ειδήσεις ή να διασπείρουν τον πανικό για την πανδημία. Ο χρήστης δεν έχει λόγο να παραμείνει συνδεδεμένος μαζί τους για κάτι τέτοιο.
Αντίθετα, οι επιχειρήσεις θα
πρέπει να σκεφτούν αισιόδοξα
και να δημιουργήσουν περιεχόμενο το οποίο θα είναι θετικό για την ψυχολογία του κό-

σμου, παραθέτοντας για παράδειγμα χρηστικά tips πώς να
περάσει η καραντίνα στο σπίτι
με τρόπο δημιουργικό.
Εξαιρετικά σημαντικό είναι, επίσης, σε αυτήν τη χρονική περίοδο οι επιχειρήσεις να ακούσουν αυτά που λένε οι καταναλωτές.
Πιθανότατα δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να προωθήσουν με τους κλασικούς εμπορικούς όρους τα προϊόντα ή τις
υπηρεσίες τους. Αντιθέτως
πρέπει να προσαρμόσουν τη
στρατηγική τους και το περιε-

Μπουλντόζες κατεδάφισης για 450
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Wind: Μεταφέρει είδη πρώτης ανάγκης σε ευπαθείς ομάδες της Θεσσαλονίκης
Σε μία ιδιαίτερη υγειονομική συνθήκη λόγω της πανδημίας του
COVID-19 η WIND Ελλάς βρήκε έναν ιδιαίτερο τρόπο να ξεδιπλώσει
την εταιρική κοινωνική ευθύνη της.
Σε συνεργασία με την εταιρεία οχημάτων ταξί της Θεσσαλονίκης
TaxiWay, η WIND Ελλάς «τρέχει» την πρωτοβουλία «ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΠΙΤΙ - Θα σας φέρουμε εμείς τα ψώνια», στο πλαίσιο της οποίας είδη
πρώτης ανάγκης από οποιοδήποτε κατάστημα τροφίμων ή φαρμακείο της Θεσσαλονίκης μεταφέρονται σε όλες τις ευπαθείς ομάδες
(ηλικιωμένους, ΑΜΕΑ, μονογονεϊκές οικογένειες κ.ά.), προκειμένου
οι τελευταίοι να διευκολυνθούν και να παραμείνουν σπίτι τους.

χόμενό τους στα νέα δεδομένα
της καθημερινότητας. Σύμφωνα
με πρόσφατη έρευνα που έγινε
για τις επιχειρήσεις και τον
COVID-19, το 75% των συμμετεχόντων δήλωσε πως οι επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να εκμεταλλεύονται την κρίση.

Μεγαλύτερη η ανάγκη
για διαδικτυακή
επικοινωνία
Πρέπει να τονίσουμε ότι όσο πιο
μεγάλη φυσική κοινωνική απομόνωση υπάρχει, τόσο περισσότερο θέλει ο κόσμος να επικοινωνήσει διαδικτυακά. Μπο-

ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
ΦΕΡΝΕΙ Ο COVID-19 ΓΙΑ
ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ
DIGITAL ΚΟΣΜΟ ΕΙΤΕ
ΜΕΣΩ ΤΩΝ SOCIAL
MEDIA ΕΙΤΕ ΜΕΣΩ
E-SHOPS ΚΑΙ SITES
ρούν, επομένως, οι επιχειρήσεις
να πάρουν την πρωτοβουλία και
μέσω των εταιρικών ιστοσελί-

Η διαδικασία είναι απλή: οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να καλούν καθημερινά μεταξύ 7:00-10:00 στο τηλεφωνικό κέντρο της
TaxiWay (2310-866866/18300) δηλώνοντας τον κωδικό 900 και
τη διεύθυνση της οικίας τους. Ο πλησιέστερος οδηγός ταξί της
TaxiWay θα φτάνει άμεσα στην πόρτα τους και θα παραλαμβάνει τη
λίστα με τα ψώνια και το χρηματικό αντίτιμο. Ο οδηγός θα φροντίσει
να συλλέγει και να παραδίδει τα προϊόντα με υπευθυνότητα, τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.
H ενέργεια έχει ξεκινήσει από την πόλη της Θεσσαλονίκης και πολύ σύντομα θα λάβει χώρα και στην Αθήνα.

δων τους να διοργανώσουν
οnline σεμινάρια με ανθρώπους
που έχουν να διηγηθούν μια
σπουδαία ιστορία και ο λόγος
τους θα εμψυχώσει τους ανθρώπους. Μπορούν επίσης να δημιουργήσουν μια εφαρμογή που
θα συνδέεται με την ιστοσελίδα
και θα έχει online παιχνίδια. Ή
ακόμα και να οργανώσουν ένα
challenge και να προσκαλέσουν
όλους τους ανθρώπους που τους
ακολουθούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να πάρουν μέρος.
Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει οι
επιχειρήσεις να θυμούνται ότι
είναι πολύ σημαντικό να κρατούν ανοιχτή συζήτηση με τους
χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών τους, ώστε οι τελευταίοι
να νιώθουν ότι η επιχείρηση
βρίσκεται δίπλα τους σε κοινωνικό επίπεδο και χωρίς να αναλύουν ιατρικά κομμάτια. Είναι τέλος αναγκαίο να μην ξεχνούν να
απαντούν στα μηνύματα και τα
σχόλια των χρηστών. Η απόκρυψη των σχολίων πρέπει να γίνεται μόνο όταν κάποιοι χρήστες
προσπαθούν να προωθήσουν
fake news ή χρησιμοποιούν ακατάλληλο λεξιλόγιο μέσω της
σελίδας μας.
ΚΕΛΥ ΒΡΑΝΑΚΗ

κτίρια στο Ελληνικό
ότι στα διατηρητέα κτίρια και
τα νεότερα μνημεία του Ελληνικού ούτε θα αλλοιωθούν ούτε
θα θιγούν τα αρχιτεκτονικά και
μορφολογικά στοιχεία τους, όπως έχει ήδη κριθεί από σχετικό
Π.∆. και με βάση το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης της
έκτασης. Έτσι, στην έκταση του
πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού διατηρούνται:
• Τα διατηρητέα υπόστεγα
της Πολεμικής Αεροπορίας.
• Το διατηρητέο κτίριο του

πρώην Ανατολικού
Αεροδρομίου Αθηνών.
• Το διατηρητέο Αγγλικό
Υπόστεγο (Παγόδα).
• Οι εγκαταστάσεις της
ΕΥ∆ΑΠ.
• Οι Ιεροί Ναοί Αγίου Κοσμά
και ∆αμιανού, Αγίας Παρασκευής και Αγίας Τριάδας.
• Οι εγκαταστάσεις του
σταθμού Μετρό
Αργυρούπολης.
• Το Κέντρο ∆ιανομής
Ελληνικού (∆ΕΗ).

• Τα κτίρια των αθλητικών
εγκαταστάσεων (τμήμα
Baseball I, Κανόε Καγιάκ).
• Τα κτίρια της ΥΠΑ Υπηρεσίες εναέριας
κυκλοφορίας Αθηνών.
• Οι εγκαταστάσεις του τραμ.
• Τα κτίρια της ΕΜΥ.
• Τα τρία διατηρητέα κτίρια
επί της οδού 3ης στο κάτω
Ελληνικό.
• Το κτίριο επί της συμβολής
των οδών Ελ. Βενιζέλου και
27ης (πρώην ΛΕΚ).

Νέα διαδικασία
παραλαβής παραστατικών
από τη ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
ελέω κορωνοϊού
Κάλεσμα σε όλους τους συνεργάτες της να την ακολουθήσουν σε ένα «ταξίδι ψηφιακής μετάβασης» έκανε η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε., υπογραμμίζοντας ότι λόγω της πανδημίας
του κορωνοϊού γίνεται πιο επιτακτική από ποτέ η χρήση
σύγχρονων τεχνολογιών που θα διευκολύνουν την απομακρυσμένη εργασία, που με τη σειρά της θα διασφαλίσει
στον μέγιστο βαθμό την εύρυθμη
λειτουργία των εταιρειών, αλλά
και θα συμβάλει στον περιορισμό της διάδοσης του ιού και των
αρνητικών συνεπειών του.
Σε αυτό το πλαίσιο, η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. εφαρμόζει νέα διαδικασία «Παραλαβής, Ψηφιοποίησης και Διαχείρισης Εισερχομένων παραστατικών», βάσει της οποίας τα εκδιδόμενα φορολογικά
παραστατικά που αφορούν στις
κεντρικές υπηρεσίες της εταιρείας:
α) Θα αποστέλλονται στη ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε., Αρτέμιδος 8,
Μαρούσι, με την απαραίτητη αναγραφή: Προς «Κέντρο Ψηφιοποίησης Παραστατικών –
Invoices Digitization Center» και μόνο!
β) Θα αναγράφουν απαραιτήτως τον Αριθμό Εντολής Αγοράς (P.O. Number), ο οποίος θα έχει κοινοποιηθεί από το
τμήμα Προμηθειών «Indirects» της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.,
καθώς και τις αναλυτικές γραμμές της εντολής αγοράς ανά
ποσό τιμολόγησης.
Σημειώνεται ότι με την έναρξη εφαρμογής τής εν λόγω διαδικασίας, η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. δεν θα παραλάβει κανένα παραστατικό χωρίς την αναγραφή των παραπάνω. Κάθε
τέτοιο παραστατικό αυτομάτως θα επιστρέφεται στον εκδότη του προς διόρθωση και συμπλήρωση των πεδίων που
λείπουν.
Για την εύρυθμη εφαρμογή της διαδικασίας και τυχόν διευκρινίσεις ή προβλήματα που μπορεί να ανακύψουν, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν άμεσα με το τμήμα Προμηθειών «Indirects» της MYTILINEOS στο τηλέφωνο (+30)210-687 73 52, e-mail:
nikolaos.kolokithas@mytilineos.gr ή/και το λογιστήριο
στο τηλέφωνο (+30)210-687 74 95, e-mail:
Nikos.Anastasiou@mytilineos.gr.
Η παραπάνω διαδικασία έχει άμεση ισχύ και εφαρμογή για
κάθε τιμολόγιο που θα φέρει ημερομηνία έκδοσης από 1
Απριλίου 2020 και εφεξής.

