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ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ





ΠΛΗΡΕΙΣ… ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ!!!

Λαθρομετανάστες
και εγκληματίες,
έτοιμοι να
μπουκάρουν
στα νησιά

ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

 

• Η κυβέρνηση καλείται
να διαβάσει τις εξελίξεις
και να σχεδιάσει τις
επόμενες κινήσεις της στα
μέτωπα της ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ,
της ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, των
ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΩΝ και
του ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ,
της ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ
και των ΕΚΛΟΓΩΝ, αλλά
και του ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΥ
ΚΡΑΤΟΥΣ ▶ ΣΕΛ. 3-5

• ο «Σουλτάνος» αδειάζει τις
φυλακές και τους σπρώχνει με
λεωφορεία –μαζί και οι πρόσφυγες–
στα τουρκικά παράλια, για να
περάσουν απέναντι… Άχνα ο Αλέξης…





Πληρώνει ακριβά
τις θεωρίες
του Καρτερού
ο Τσίπρας
• Το «πας μη ΣΥΡΙΖΑ απατεώνας»,
που εφάρμοσε ο πρώην υπεύθυνος
Τύπου του Μαξίμου απομονώνει
κοινωνικά τον ΣΥΡΙΖΑ

www.iapopsi.gr

ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΟΥ ΕΣΥ: Άμεσες παρεμβάσεις τώρα
▶ ΣΕΛ. 8-9

Και οι δυο έπλυναν
τα χέρια τους
(πολύ σχολαστικά…)





Μοίρασε την τράπουλα,
κράτησε την μπάνκα

ΚΙΝHMA ΑΛΛΑΓΗΣ

Ετοιμάζει πρόταση
ανόρθωσης
της οικονομίας





• Με συντονισμένες κινήσεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε επιχειρηματικά
πρότζεκτ και media έχτισε συμμαχίες και περιόρισε τους κινδύνους από αρνητικές
κριτικές στα δύσκολα μελλοντικά οικονομικά προβλήματα ▶ ΣΕΛ. 6-7
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λλόκοτη και βουβή αυτή η Λαμπρή. Αν και η Μεγάλη Εβδομάδα ήταν ανέκαθεν μια καλή αφορμή για κατανυκτική ενδοσκόπηση, ετούτη εδώ η αναγκαστική εσωστρέφεια –υπό το πρίσμα της απαγόρευσης της κοινωνικότητας που θυσιάστηκε στον βωμό της προστασίας της δημόσιας Υγείας– βάζει κάθε σκέψη και συναίσθημα στο μπλέντερ της αβεβαιότητας.
Προφανώς και η πρώτη σκέψη έχει να κάνει με την εξασφάλιση τη υγειονομικής ασφάλειας. Εκεί που άλλες χρονιές τέτοιες ημέρες οι νονοί διάλεγαν παπούτσια για τα βαφτιστήρια τους και οι νοικοκυραίοι υπολόγιζαν πόσα κιλά
αρνάκι θα χρειαστούν για το πασχαλινό τραπέζι, τώρα στέλνουν sms και παίρνουν άδεια για να πάνε στο σούπερ μάρκετ, από το οποίο επιστρέφουν με αντισηπτικά μαντηλάκια, γάντια μίας χρήσης και κάνα ζυμαρικό μακράς διάρκειας
για να βράζει το τσουκάλι.
Έστω κι έτσι, όταν περάσει ο κατακλυσμός θα έχουμε τουλάχιστον να λέμε ότι η Ψωροκώσταινα έζησε το σύγχρονο υγειονομικό θαύμα της, αφού τα νοσοκομεία της δεν γκρεμίστηκαν σαν τα τείχη της Ιεριχούς υπό το βάρος κρουσμάτων και ασθενών.
Είναι εδώ, όμως, που οι δυστοπικές σκέψεις ξαναβγαίνουν από το μπλέντερ, καθώς η Μεγάλη Εβδομάδα δεν
τελειώνει αύριο με την Ανάσταση. Ακολουθούν πολλές
μεγάλες εβδομάδες και ένας νέος κακοτράχαλος, δημοσιονομικός αυτήν τη φορά, Γολγοθάς.
Οι ειδικοί δεν διαφωνούν πλέον για το αν θα μας επισκεφθεί ή όχι η οικονομική ύφεση. Ερίζουν μόνο για το
μέγεθός της. Θα είναι 3%, 5% ή ακόμη και 10% όπως λένε οι πιο απαισιόδοξοι; Και πόσο αισιόδοξοι να είναι, όταν ξέρουν ότι η οικονομία μιας χώρας όπως η Ελλάδα
βασίζεται στον τουρισμό (σ.σ. 30,9% συνολική συμμετοχή
στο ΑΕΠ και 25,9% συνολική συμμετοχή στην εγχώρια
απασχόληση), δηλαδή σε ένα παραγόμενο προϊόν που
δομικό συστατικό του έχει τον υγειονομικά απαγορευμένο καρπό της μετακίνησης από τον έναν τόπο στον άλλο;
Στο κυνήγι του θαύματος, δηλαδή να ανακάμψει γρήγορα η εθνική οικονομία από την πανδημική ύφεση, η Ελλάδα μπαίνει με ένα μεγάλο ντεζαβαντάζ: την εξουθένωσή της από την προηγηθείσα δημοσιονομική κρίση της περιόδου
2010-2018. Πιθανόν δεν υπάρχει σύγχρονο ιστορικό προηγούμενο που ένα κράτος κονταροχτυπήθηκε με δύο
διαδοχικές υφέσεις. Κι αν υπάρχει, είναι πάλι η Ελλάδα της δεκαετίας 1940-1950, που βίωσε έναν Παγκόσμιο Πόλεμο και τη ναζιστική κατοχή καθώς και τον Εμφύλιο που ακολούθησε.
Για να τα καταφέρουμε, προφανώς θα χρειαστούμε πολύ περισσότερα από το θαύμα των ευαγγελικών περικοπών
που με 5 καρβέλια και 2 ψάρια ταΐστηκαν 5.000 άνθρωποι ή από το θαυματουργό παράγγελμα του Θεανθρώπου που
ανέστησε τον Λάζαρο. Θέλει υπομονή και πείσμα. Όπως υπομένουμε μακριά από τους αγαπημένους μας, για να μεγιστοποιήσουμε τις πιθανότητες ότι θα τους ξαναδούμε υγιείς αύριο. Ή όπως πεισμώνουν οι γιατροί σε όλο τον κόσμο για να σώσουν έναν άνθρωπο. Θέλει και λίγο πίστη. Ότι σταύρωση χωρίς ανάσταση δεν υπάρχει. Κι ότι αν έχεις
τα πινέλα, έχεις και τα χρώματα, τότε μπορείς να ζωγραφίσεις τον παράδεισο και να μπεις μέσα. Πανανθρώπινα
χριστιανικό και αισιόδοξο, έστω κι αν το δίδαξε στις γραφές του ένας «αφορεσμένος» σαν τον Καζαντζάκη. Καλό Πάσχα σε όλους…
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O Γολγοθάς
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Στην πολιτική οι πρωταγωνιστές
κρίνονται όχι μόνο από τις αποφάσεις, αλλά πολύ περισσότερο
από τη διορατικότητά τους. Είναι
εξίσου σημαντικό να οσμίζονται
τις κινήσεις των αντιπάλων, ώστε
να μπορέσουν να τους αιφνιδιάσουν. Και τέλος, να είναι προετοιμασμένοι για δύσκολες αποφάσεις, αφού προηγουμένως έχει υπάρξει ο κατάλληλος σχεδιασμός.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

O

ταν ο κ. Μητσοτάκης εξελέγη πρόεδρος της Ν.Δ., αιφνιδιάζοντας φίλους κι εχθρούς, οι τότε ένοικοι του
Μαξίμου (Τσίπρας και σία)
έστησαν πάρτι. Διότι το σχέδιο του Καρτερού ήταν έτοιμο. Και ήταν δομημένο σε
τρεις λέξεις, οι οποίες ξεφουρνίζονταν σε
σχεδιασμένο χρόνο. Κατ’ αρχάς, ξεκίνησαν με το να απαξιώνουν τον τότε αρχηγό
της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Έτσι, λοιπόν, τον αποκαλούσαν Κούλη, ακόμη και
υπουργοί και βουλευτές. Εν συνεχεία, στη
μάχη ρίχθηκαν και οι λέξεις «νεοφιλελεύθερος» και «ακροδεξιός».
Φυσικά, όλα αυτά ο κ. Μητσοτάκης τα
ξεπέρασε και φτάσαμε αισίως στο 2019,
όπου ο «Κούλης» δεν άφησε σε χλωρό
κλαρί τον «κύριο Άχαστο», όπως έλεγαν
για τον Τσίπρα οι υμνωδοί του αρχηγού
του ΣΥΡΙΖΑ. Και οι ήττες ήταν αλλεπάλληλες και σκληρές. Αυτά, όμως, αποτελούν
παρελθόν. Τώρα η χώρα διάγει μία περίεργη περίοδο, όπου στην κυριολεξία οι
πολίτες δεν ξέρουν τι τους ξημερώνει. Και
περιμένουν ένα καλό νέο από τον κυβερνήτη τους.
Πάντα κατά τη διάρκεια των εορτών του
Πάσχα οι εκάστοτε πρωθυπουργοί, πέραν
των λουκούλλειων γευμάτων, έβρισκαν
τον χρόνο να μελετήσουν τα επόμενα βήματά τους, να ετοιμάσουν τις επόμενες κινήσεις τους, να σχεδιάσουν επί χάρτου τις
επόμενες κινήσεις, και φυσικά μέσω των
κατάλληλων κύκλων να διαρρεύσουν κάποιες από τις σκέψεις τους. Φέτος, όπου το
Πάσχα γιορτάζεται με διαφορετικό τρόπο,
ο Κυριάκος Μητσοτάκης καλείται με τους
συνεργάτες του να σχεδιάσει πολλά και σημαντικά πράγματα. Χωρίς φανφάρες και
τυμπανοκρουσίες. Όπως δηλαδή έκανε τόσο με τη θωράκιση του Έβρου, όσο και με
την αποφασιστικότητά του στη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης
του κορωνοϊού.
Τώρα ο κ. Μητσοτάκης καλείται να εξετάσει όλα τα δεδομένα σε έξι τουλάχιστον τομείς της πολιτικής, οικονομικής και
κοινωνικής ζωής του τόπου. Να αφουγκραστεί την κοινωνία, αλλά και να προβλέψει τρόπους για να αντιμετωπίσει πιθανά κύματα που θα θυμίζουν τσουνάμι σε
οικονομία, αλλά εθνικά ζητήματα. Και όπως λένε οι συνεργάτες του, «το παζλ για τον
κ. Μητσοτάκη είναι δύσκολο και απαρτίζεται
από έξι μεγάλες ενότητες». Αυτές είναι η πανδημία, τα εθνικά θέματα, το μεταναστευτικό, η οικονομία, ο τρόπος αντιμετώπισης
των πολιτικών αντιπάλων, αλλά και η μετεξέλιξη της Νέας Δημοκρατίας.
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• Κατά τη διάρκεια των επόμενων ημερών, η κυβέρνηση με πρώτο
τον πρωθυπουργό καλείται να προβλέψει και να σχεδιάσει τις πολιτικές
κινήσεις της σε 6 μεγάλες ενότητες που μόνο εύκολες δεν είναι

Το δύσκολο παζλ
του Μαξίμου

ΠΑΝΔΗΜΙΑ:
Ό,τι πουν οι επιστήμονες
Στην πολιτική κάνεις κινήσεις και περιμένεις τα αποτελέσματά τους. Οι πολίτες, είτε
θα σε υποστηρίξουν, είτε θα σε αποδοκιμάσουν μπροστά στην κάλπη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την πρώτη στιγμή
της πανδημίας, όπως επισημαίνει συνεργάτης του, έκανε συγκεκριμένες, «καθαρές»
επιλογές: Να προχωρήσει γρήγορα στη λήψη περιοριστικών μέτρων, πριν από πολ-

λές ευρωπαϊκές χώρες. Δεν θέλησε να ωραιοποιήσει την κατάσταση και μέσα από
τα τηλεοπτικά του μηνύματα δήλωνε «παρών» σε όλες τις φάσεις της δοκιμασίας, αποφεύγοντας να κλειστεί στο Μέγαρο Μαξίμου.
Σε κάθε περίπτωση, ο κ. Μητσοτάκης
θα κληθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες
να αποφασίσει το πότε θα ανάψει το «πράσινο φως» στην άρση ορισμένων τουλάχιστον περιοριστικών μέτρων. Μία απόφα-

ση που δεν είναι καθόλου απλή και εύκολη, αφού ο κορωνοϊός συνεχίζει να καιροφυλακτεί. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το
προσεχές χρονικό διάστημα ο κ. Μητσοτάκης θα έχει να υλοποιήσει μία δύσκολη
άσκηση ισορροπίας, έχοντας από τη μία το
σοκ στον τομέα της οικονομίας εξαιτίας του
κορωνοϊού και από την άλλη την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Όμως, όπως λένε οι συνεργάτες του, «όλα θα γίνουν με βάση αυτά που θα εισηγηθούν οι επιστήμονες».
Εξάλλου, ο κ. Μητσοτάκης γνωρίζει πολύ καλά την αποδοχή που έχει στην ελληνική κοινωνία ο Σωτήρης Τσιόδρας, οπότε όλα όσα εισηγηθεί ο εξαίρετος επιστήμονας δεν θα είναι δύσκολο να τα αποδεχθεί εκ νέου η ελληνική κοινωνία.
Πάντως, από το Μαξίμου έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχει πιθανότητα να αρθούν όλα τα μέτρα μία ωραία πρωία. Τουναντίον, θα γίνει με προσοχή, ώστε να μη
βρεθούμε προ εκπλήξεων. Ταυτόχρονα,
στο τραπέζι του κ. Μητσοτάκη είναι και ο
σχεδιασμός του δεύτερου κύματος της
πανδημίας, ο οποίος κατά τους επιστήμονες αναμένεται περί τον Οκτώβριο, μαζί
με την εποχική γρίπη. Μέχρι τότε είναι βέβαιο ότι δεν θα κατασκευαστεί το εμβόλιο,
όμως θεωρούν ότι οι επιστήμονες θα έχουν ανακαλύψει το κατάλληλο φάρμακο,
που θα θέτει τον ιό εκτός του ανθρώπινου
σώματος.
Αυτό σημαίνει ότι μέχρι τον επόμενο Οκτώβριο, πρέπει να έχει πάρει βαθιά ανάσα το ΕΣΥ και να προετοιμαστεί για ένα
δεύτερο κύμα, κατά το οποίο εάν δεν εφαρμοστεί εκ νέου lock down, τότε υπάρχει το ενδεχόμενο να χρειαστούν νοσηλεία
ακόμη περισσότεροι άνθρωποι. Εάν, λοιπόν, το ΕΣΥ έχει θωρακιστεί, τότε μπορεί
το δεύτερο κύμα του κορωνοϊού να αντιμετωπιστεί όπως η εποχική γρίπη.
Προς τα παρόν, οι «σοφοί» δεν έχουν
δώσει το «πράσινο φως» στο Μαξίμου για
τη σταδιακή άρση των μέτρων. Οπότε, μέχρι στις 27 Απριλίου αναμένει ο πρωθυπουργός τις εισηγήσεις των επιστημόνων.
Όμως ήδη το Μαξίμου έχει κάνει κάποια
σχέδια και τις επόμενες ημέρες αναμένεται να τα κάνει γνωστά στους «σοφούς»,
προκειμένου αυτοί να προχωρήσουν στην
εισήγησή τους.
(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)
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ΜΕΤΩΠΟ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Να αποφευχθούν
αντιλαϊκά μέτρα
(συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα)

Η

οικονομία είναι για
τον πρωθυπουργό
το δεύτερο μεγάλο
στοίχημα, που όμως συνδέεται άμεσα με το πρώτο, δηλαδή την
πανδημία. Εδώ τα σενάρια είναι
εφιαλτικά. Στην καλύτερη περίπτωση η ύφεση για το 2020 θα
κινηθεί από 5%-10%, ενώ οι πιο
απαισιόδοξοι κάνουν λόγο ότι
στην Ελλάδα (λόγω απώλειας εσόδων από τον τουρισμό) πως η
ύφεση θα ξεπεράσει το 12%. Αναμφίβολα η παγκόσμια κρίση,
λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, θα επιφέρει στη χώρα μας
ανισορροπία των δημόσιων οικονομικών, λόγω της μείωσης
των εσόδων και της αύξησης των
έκτακτων δαπανών. Κάτι που θα
επιφέρει αύξηση του χρέους.
Στην πραγματική οικονομία τώρα τα πράγματα είναι ακόμη χειρότερα, καθώς καταρρέουν βασικοί πυλώνες, όπως είναι ο τουρισμός (στο καλύτερο σενάριο η
ζημιά θα είναι της τάξης των 13
δισ. ευρώ), οι εξαγωγές, ενώ δυ-

σλειτουργία θα υπάρξει στα συστήματα μεταφορών.
Κι επειδή ελλοχεύει ο κίνδυνος να λειτουργήσει το φαινόμενο του ντόμινο, δεν αποκλείεται
μαζί με τα ξερά να καούν και χλωρά. Δηλαδή, να δούμε ανθηρές επιχειρήσεις να οδηγούνται σε
λουκέτα μαζί με πολλές μικρομεσαίες. Και βέβαια ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί ότι ένα τέτοιο
ενδεχόμενο θα έχει μία σειρά αρνητικές επιπτώσεις με το κυριότερο την απότομη αύξηση της ανεργίας. Λογικά θα μειωθεί και η
εσωτερική κατανάλωση, ακολουθώντας τη μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος. Και βέβαια ένα
κοινωνικό πρόβλημα μπορεί να
πάρει διαστάσεις λόγω της ανεργίας και της οικονομικής
δυσπραγίας. Και όπως επισημαίνουν
όλοι
οι οικ ο νομο-

λόγοι του πλανήτη (πλην των οικονομικών εγκεφάλων του ΣΥΡΙΖΑ), ένα τέτοιο πολύπλοκο πρόβλημα δεν επιλύεται με επιδ ό -

ματα.
Όπως λένε από το Μαξίμου, «ο
πρωθυπουργός γνωρίζει από οικονομία, σε αντίθεση με τον κ. Τσίπρα,
έχει αντιληφθεί το πρόβλημα που ακολουθεί και ήδη έχει ενημερώσει
τους πολίτες για τις δυσκολίες που
θα ακολουθήσουν μετά το τέλος της
πανδημίας». Ο κ. Μητσοτάκης είναι της άποψης ότι, πέρα από το
ευρωομόλογο, ή ότι άλλο αποφασιστεί στη Σύνοδο Κορυφής
του Απριλίου, η ανάκαμψη κρύβεται στην εγρήγορση, στον έξυπνο και δημιουργικό σχεδιασμό
με ταυτόχρονη αξιοποίηση όλων
των υφιστάμενων χρηματοδοτικών εργαλείων και των δυνατοτήτων που ήδη υπάρχουν, όπως επίσης και στη δημιουργία νέων,
καθώς και στην αποτελεσματική
οργάνωση.
Όπως εισηγούνται
στον
πρωθυπουργό, οι αναπτυξιακοί δημόσιοι πόροι
πρέπει να κατευθυνθούν
ως επί το
πλείστον

σε παραγωγικούς συντελεστές και
όχι σε επιδοματικές πολιτικές. Όλοι συμφωνούν ότι πρέπει να αξιοποιηθεί το momentum της αναγνώρισης από το σύνολο του
πλανήτη για την αμεσότητα αντίδρασης της Ελλάδας στην πανδημία. Είναι η ευκαιρία της χώρας
να αναδείξει το ισχυρό της αναπτυξιακό πλεονέκτημα, που αποκτήθηκε από την κρίση. Τα όσα
ανέφερε τη Μεγάλη Τρίτη στο
διαδίκτυο ο Μπιλ Γκέιτς, ιδιοκτήτης της Microsoft, ότι «πρέπει
όλοι να παραδειγματιστούν από την
Ελλάδα», ίσως αποτελέσει ένα σημαντικό εφόδιο για την προσέλκυση επενδύσεων.
Σε αυτά που σχεδιάζει το Μαξίμου έγκειται και η συστηματική
υποστήριξη των υφιστάμενων επιχειρήσεων για την άμεση επαναλειτουργία τους στην προ επιδημίας δυναμικότητα και η επιθετική, έξυπνη και μεθοδική
προσπάθεια για προσέλκυση νέων επενδύσεων. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η ριζική αλλαγή πολιτικής χρηματοδοτήσεων από το τραπεζικό σύστημα.
Όπως γίνεται αντιληπτό, αυτό
που θέλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι να αποφευχθεί μία
νέα έκρηξη ανεργίας και φυσικά
να διαψευστούν οι σοκαριστικές
προβλέψεις του ΔΝΤ, το οποίο
κάνει λόγο για 235.000 νέους άνεργους μόνο το 2020. Φυσικά
στο Μαξίμου απορρίπτουν μετά
βδελυγμίας όλα όσα ισχυρίζονται
τα παπαγαλάκια της Κουμουνδούρου για νέο μνημόνιο και για
μειώσεις ύψους 20% σε μισθούς
του δημοσίου και συντάξεις. Βέβαια, για τις μειώσεις πρώτος μίλησε ο ευρωβουλευτής Γιώργος
Κύρτσος και στον οποίο συνεστήθη να είναι προσεκτικός.

ΤΑ ΜΕΤΩΠΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ

Προετοιμασία για την επόμενη κίνηση του Ερντογάν
έχρι τώρα ακούγαμε από διπλωματικούς κύκλους ότι «ο Ερντογάν είναι
απρόβλεπτος», προκειμένου να δικαιολογήσουν το παραμυθένιο μνημόνιο που υπέγραψε ο Τούρκος πρόεδρος με την κυβέρνηση της Λιβύης, η οποία ελέγχει μόλις το 15% της χώρας. Όμως, στην περίπτωση του Έβρου, ο απρόβλεπτος Ερντογάν βρήκε τον δάσκαλό του. Διότι δεν ήταν
μόνο η αντίδραση της Ελλάδας, που υποστήριξε τα σύνορα με αποφασιστικότητα,
αλλά και το ότι η κυβέρνηση μετέτρεψε ένα ελληνικό ζήτημα σε ευρωπαϊκό.
Δυο γεγονότα έχουν τεθεί επί τάπητος στο Μαξίμου. Το ένα έχει να κάνει με το ότι οι
ευρωπαϊκοί θεσμοί στήριξαν άμεσα και με θέρμη την Ελλάδα (ειδικά με την επίσκεψη
στον Έβρο τής Φον ντερ Λάιεν). Το δεύτερο είναι ότι για πρώτη φορά ο τσαμπουκάς
Ερντογάν, παρά τους εκβιασμούς, παρά τις ψευτομαγκιές δεν πέρασε, επιστρέφοντας
ως βρεγμένη γάτα από τις Βρυξέλλες δίχως να εξασφαλίσει ούτε ένα ευρώ. Εκτός της επιστροφής με άδειες τσέπες αναγκάζεται να βλέπει στα ελληνοτουρκικά σύνορα φρουρούς από Αυστρία, από Πολωνία, δηλαδή από χώρες που δεν δέχονται κανένα μετανάστη, ενώ αυξάνει όσους δεν τον θέλουν στην Ευρώπη. Επίσης, για πρώτη φορά η
Μέρκελ δεν του έκανε το χατίρι, ενώ τώρα λόγω της ύφεσης στην Ευρώπη από την
πανδημία θα ξαναδεί ευρώ με το κιάλι.
Αυτή την εποχή η Τουρκία πλήττεται εκτός από τον κορωνοϊό και από βαθιά οικο-

Μ

νομική κρίση. Είναι χαρακτηριστικό ότι την ώρα που η ελληνική κυβέρνηση δίνει
800 ευρώ για τις 45 ημέρες του lock down, στην Τουρκία ο Ερντογάν για το ίδιο διάστημα δίνει ως επίδομα 280 ευρώ. Η Ελλάδα επιτρέπει την αναστολή συμβάσεων για
όσο διάστημα η οικονομία βρίσκεται σε καραντίνα, ενώ ο «σουλτάνος» επιτρέπει τις απολύσεις. Όλοι οι αναλυτές συμφωνούν ότι η Τουρκία θα αναγκαστεί να
προσφύγει για μία ακόμη φορά στο
ΔΝΤ. Κάτι που επί της ουσίας παραδέχθηκε και ο ίδιος ο Τούρκος πρόεδρος σε ομιλία του τη Μεγάλη Δευτέρα. Βέβαια, τη διάνθισε –για εσωτερικούς λόγους– με τη γνωστή δόση τσαμπουκά, υποστηρίζοντας πως
«δεν θα αποδεχθούμε τους όρους του
ΔΝΤ», αλλά όλοι γνωρίζουν πως ο
δανειστής βάζει τους όρους του, ειδικά όταν ο δανειζόμενος βρίσκεται
στο χείλος της χρεοκοπίας. Κάτι που
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ΕΣΩΚΟΜΜΑΤΙΚΟ
ΜΕΤΩΠΟ

Τα σχέδια για τη Ν.Δ.
και το επιτελικό
κράτος

ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΗ

Η ευχέρεια του Μητσοτάκη
να επιλέξει αντίπαλο
πό το βράδυ της Μεγάλης Δευτέρας, μετά το διάγγελμα του πρωθυπουργού, έχει σηκωθεί
σκόνη από την αξιωματική αντιπολίτευση, ότι ο κ. Μητσοτάκης ετοιμάζεται για πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο. Ειδικά η φράση «στην αρχή αυτής της περιπέτειας, ζήτησα την ισχύ της
εμπιστοσύνης σας. Και μου την προσφέρατε απλόχερα. Πιστεύω ότι, με σκληρή δουλειά, σας την
ανταποδίδω καθημερινά. Δεν ξεχνώ, όμως, ότι αυτή η κατάσταση δεν θα συνεχιστεί επ’ αόριστον. Μετά
την κρίση, η κάθε εξουσία οφείλει να εγκαταλείπει το απυρόβλητο της ανάγκης, δυναμώνοντας τη λογοδοσία. Γιατί καμία έκτακτη συνθήκη δεν μπορεί να αμφισβητεί τη δημοκρατική ευαισθησία».
Στο Μαξίμου λένε ότι δεν υπάρχουν εκλογές στον ορίζοντα, στην Κουμουνδούρου έχουν αρχίσει
και τρέμουν, καθώς μοιάζουν με σκορποχώρι, ενώ στο ΚΙΝΑΛ θεωρούν ότι είναι μικροκομματικοί
τακτικισμοί. Μάλιστα, η Χαριλάου Τρικούπη, την ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ εξέδωσε ανακοίνωση αποκαλώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη «πονηρό πολιτευτή» εξάγοντας το συμπέρασμα ότι όλα δείχνουν
πρόωρες εκλογές, ασχολήθηκαν με το να ασκήσουν κριτική στην κυβέρνηση, αλλά και να καταθέσουν
προτάσεις για την διάσωση του τουρισμού.
Οπότε, όπως αναφέρουν συνεργάτες του πρωθυπουργού, «ο κ. Μητσοτάκης με τη δημοφιλία που έχει και αποτυπώνεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις έχει την ευχέρεια να επιλέξει αντίπαλο». Με βάση την
τελευταία «μονομαχία» των πολιτικών αρχηγών στη Βουλή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσέθεσε πόντους στον κ. Τσίπρα, αδικώντας κατάφωρα τη Φώφη Γεννηματά και το ΚΙΝΑΛ. Και αυτό διότι από τη
Χαριλάου Τρικούπη έχουν κατατεθεί ουκ ολίγες προτάσεις για όλα τα καυτά ζητήματα, πολλές εκ των
οποίων τις έχει αποδεχθεί ο κ. Μητσοτάκης. Οπότε, εύλογα δημιουργείται η απορία για ποιον λόγο
πρωθυπουργός ψηλώνει τον Τσίπρα; Οι πιο μυημένοι είναι σαφείς: «Ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Τσίπρας δεν διαθέτουν ούτε προτάσεις, ούτε τους κατάλληλους τεχνοκράτες. Οπότε είναι ένας επιθυμητός αντίπαλος.
Τουναντίον το ΚΙΝΑΛ-ΠΑΣΟΚ παρά την εκλογική του συρρίκνωση διαθέτει και τεχνοκράτες με κυβερνητική εμπειρία και εάν το κόμμα ανεβαίνει μπορεί να εξελιχθεί σε έναν υπολογίσιμο αντίπαλο». Όσο παραμένει μικρό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μπορεί να του παίρνει ικανά στελέχη και να τα εντάσσει
στη δική του ομάδα. «Πέραν των τεχνοκρατων από τη Χαριλάου Τρικούπη, μπορεί να ακολουθήσουν και
πολιτικά στελέχη», προσθέτουν με νόημα συνομιλητές του πρωθυπουργού.

Α

τους σχεδιασμούς του πρωθυπουργού είναι και η μετεξέλιξη της Νέας Δημοκρατίας. Θέλει να μετατραπεί σε ένα σύγχρονο κεντροδεξιό φιλελεύθερο κόμμα, το οποίο
θα μπορεί να δεχθεί στους κόλπους του ακόμη και σοσιαλδημοκράτες, οι οποίοι σε μία ενδεχόμενη αποτυχία του ΚΙΝΑΛ
θα μείνουν άστεγοι. Επίσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιθυμεί να εμπλακούν στο κόμμα ακόμη περισσότεροι άνθρωποι της εργασίας, των επιχειρήσεων, επιστήμονες, οι οποίοι έχουν να επιδείξουν έντονη κοινωνική δραστηριότητα.
Κι όπως λένε από το Μαξίμου, στην κρίση καταδείχθηκε
πώς η επινόηση του επιτελικού κράτους έπαιξε καθοριστικό
ρόλο στον τρόπο, την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα
της λήψης αποφάσεων. Το ίδιο ισχύει και για τη νέα δομή ως
προς τον έλεγχο των δράσεων και τη δυνατότητα συνεχών και
καίριων αποφάσεων.
Φάνηκε, επίσης, πώς σε κρίσιμους τομείς, με πρώτο και
βασικό την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, υπήρξε καθοριστικής σημασίας συντονισμός και αποτελεσματικότητα, το ίδιο
στο πεδίο της υγείας, παρά τα γνωστά και δομικά προβλήματα
και φυσικά στον τομέα της πολιτικής προστασίας.
Πλέον το λεγόμενο επιτελικό κράτος θα κληθεί σε συνεργασία με τους φορείς και τους κοινωνικούς εταίρους να καταστρώσει το σχέδιο εθνικής ανασυγκρότησης. Εκεί θα καταδειχθεί ποιοι, πώς και πόσοι είναι σε θέση να κάνουν την πολύ
δύσκολη δουλειά. Υπό αυτό το πρίσμα, έχει γίνει ήδη μία αξιολόγηση για την επάρκεια υπουργών και στελεχών, ακόμη
και όσων βρίσκονται στον στενό πυρήνα του κέντρου λήψης αποφάσεων. Έχουν καταγραφεί οι δυνατότητές τους. Καλά πληροφορημένες πηγές ισχυρίζονται ότι δεν τίθεται ζήτημα ανασχηματισμού, αλλά ως απόλυτη ανάγκη σχηματισμού μίας ομάδας που θα διαχειριστεί μία από τις κρισιμότερες περιόδους της μεταπολεμικής ιστορίας μας.

Σ

που βλέπει το φέσι του ΔΝΤ να έρχεται
υποστήριξε και σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο ηγέτης της αντιπολίτευσης στην Τουρκία, Κεμάλ Κιλιντζάρογλου, λέγοντας την ατάκα «τους τελείωσαν τα λεφτά».
Όλα αυτά τα δεδομένα έχουν τεθεί επί τάπητος στο Μαξίμου και σχεδιάζουν το πώς η
χώρα θα είναι έτοιμη για να αντιδράσει στην επόμενη κίνηση του Ερντογάν, την οποία αναμένουν την εποχή που θα κατατεθεί η αίτηση από την Άγκυρα στο ΔΝΤ. Γι’
αυτό έχει ζητηθεί από τον Έλληνα εκπρόσωπο στο Ταμείο, τον καθηγητή Ψαλιδόπουλο,
να είναι σε εγρήγορση. Βέβαια, με βάση το τι περιμένει το Μαξίμου, δεν συνάδουν οι
προ ημερών δηλώσεις του υπουργού Άμυνας, Νίκου Παναγιωτόπουλου, ότι «η Τουρκία πάντα προβαίνει σε προκλητικές ενέργειες σε θρησκευτικές εορτές».
Στο Μαξίμου υπολογίζουν ότι λόγω της ανέχειας της τουρκικής κοινωνίας και της
προσφυγής στο ΔΝΤ, ο Ερντογάν θα προσπαθήσει με την επόμενη κίνησή του να ηρεμήσει το εσωτερικό, στέλνοντας μήνυμα προοπτικής. Γι’ αυτό και υπολογίζουν όχι τόσο
στο να ωθεί μετανάστες να περάσουν στην Ελλάδα, αλλά περισσότερο στο να αποστείλει
ερευνητικά σκάφη, είτε νότια της Κρήτης, είτε στην Κύπρο. Για το ενδεχόμενο της Κρήτης, όπως λένε στο Μαξίμου, «ο πρωθυπουργός ενημέρωσε τον πρόεδρο Τραμπ τι θα κάνει η
Ελλάδα και αυτό ισχύει». Οπότε αυτό που μένει είναι να σχεδιαστεί το σενάριο της Κύπρου από τη στιγμή που η Exxon Mobil πήγε πίσω τις γεωτρήσεις για 12 μήνες, στο
πλαίσιο της αναβολής επενδυτικών σχεδίων λόγω της πανδημίας.

Μετακινήσεις μεταναστών από το εσωτερικό της Τουρκίας προς τα παράλια
Μπορεί λόγω κορωνοϊού οι ορδές Αφγανών μεταναστών που δημιούργησαν την εκρηκτική
κατάσταση στον Έβρο με την αρωγή της στρατοχωροφυλακής της Τουρκίας, να επέστρεψαν στις
βάσεις τους στο εσωτερικό της Τουρκίας, όμως όλοι στο Μαξίμου είναι βέβαιοι πως τα επόμενο
διάστημα θα δούμε πολλά και διάφορα. Κατ’ αρχάς, ήδη παρατηρούνται μετακινήσεις μεταναστών από το εσωτερικό της Τουρκίας προς τα παράλια και τους δίνεται η άδεια να αγοράσουν βάρκες για να περάσουν στα ελληνικά νησιά.
Αυτό που ενισχύει τη θέση της Ελλάδας είναι ότι τις συγκεκριμένες αποκαλύψεις έκαναν αυστριακά ΜΜΕ, αλλά και η γερμανική «Die Welt». Κάτι που έχει εξαγριώσει την Τουρκία. Εξ ου και
η ανακοίνωση του εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακίμ Ακσόι, ότι η
Ελλάδα κάνει εγκλήματα κατά των μεταναστών. Φυσικά ο εν λόγω εκπρόσωπος δεν είπε κουβέντα για το ότι μαζεύονται στα παράλια της Τουρκίας μετανάστες υπό την ανοχή των αρχών, ούτε τόλμησε να διαψεύσει τα δημοσιεύματα και τις καταγγελίες Αυστριακών, ότι η Τουρκία θέλει να
στείλει στην Ευρώπη μετανάστες-φορείς του κορωνοϊού.
Οι εντολές του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι αφενός μεν να συνεχιστεί η επιφυλακή
στον Έβρο, αφετέρου δε να ενταθούν τα μέτρα φρούρησης στο Αιγαίο. Σε ό,τι αφορά τα κλειστά κέντρα, αυτά θα προχωρήσουν στο αμέσως προσεχές διάστημα, ενώ φαίνεται ότι βρίσκεται μία λύση με τα ασυνόδευτα παιδιά, καθώς αυξάνονται οι χώρες που τα δέχονται.
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• Με συντονισμένες κινήσεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε επιχειρηματικά
πρότζεκτ και media έχτισε συμμαχίες και περιόρισε τους κινδύνους από
αρνητικές κριτικές στα δύσκολα μελλοντικά οικονομικά προβλήματα

Μοίρασε την τράπουλα
Κράτησε την μπάνκα
Όταν τον Οκτώβριο του
2016 ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξελέγη πρόεδρος
της Νέας Δημοκρατίας, το
επιτελείο Τσίπρα στο Μαξίμου πανηγύρισε! Αμέσως με διάφορους χαρακτηρισμούς όπως «ο μικρός Κούλης», «νεοφιλελεύθερη πορεία» και διάφορα άλλα, μέσω από
τους επικοινωνιακούς διαύλους
του
(«Documento», ERT (1-23), «Νέα Σελίδα», «Αυγή»,
Κόκκινο, Alpha TV, «Εφημερίδα των Συντακτών»,
και μια στρατιά από site
που πληρώνονταν με τον
αριθμό των λέξεων σε κάθε ανάρτηση, προσπαθούσε με κάθε τρόπο να
τον απαξιώσει.

Σ

την προσπάθεια αυτή
συνέβαλαν τα μέγιστα
ο κατοικοεδρεύων στα
υπόγεια του Μαξίμου
κ. Καρτερός, αλλά και
οι ινστρούχτορες της επικοινωνίας κ.κ. Ν. Παππάς, Βερναδάκης, Τζανακόπουλος, με επιχειρήματα είτε κάποιο κομπιούτερ της Siemens, πριν από 26
χρόνια(!), είτε με χτυπήματα κάτω από τη μέση όπως το «σπίτι
του Βολταίρου», και βεβαίως με
αιχμή του δόρατος την υπόθεση
Novartis, η οποία δεν στρέφεται
ανοιχτά κατά του πρωθυπουργού
–άλλωστε κάτι τέτοιο δεν θα το επέτρεπε η κα Τουλουπάκη για…
γεωγραφικούς λόγους–, αλλά
χτυπούσαν την παράταξη της ΝΔ,
μέσω επιφανών πολιτικών, που
είχαν τη δική τους εποικοδομητική πορεία στην πολιτική σκηνή
επί δεκαετίες.
Όταν το αφήγημα της Novartis
ξεθώριασε ελλείψει στοιχείων,
και οι αρχειοθετήσεις των «ε-

μπλεκομένων» στελεχών της ΝΔ
είχαν καταρρίψει κάθε επιχείρημα, τότε ο Αλέξης Τσίπρας, με
χιουμοράκι χαμηλού επιπέδου έκανε λόγο για «παιγνίδι που τελειώνει σε 90 λεπτά» κι ακόμη ότι ήταν «άχαστος» στις εκλογικές αναμετρήσεις.

Έτοιμος από καιρό ο
Κυριάκος
Όταν στις 7 Ιουλίου 2019 ο Κυριάκος εξελέγη πανηγυρικά
πρωθυπουργός, οι πολιτικοί αντίπαλοί του για κάποιο χρονικό
διάστημα ποίησαν την νήσσα,
και προσπαθούσαν να εντοπίσουν ρωγμές στη διακυβέρνηση
της ΝΔ, ώστε σιγά-σιγά να αναστηλώσουν τα ερείπια της εκλογικής ήττας τους και να προχωρήσουν σε μια αντιπολιτευτική αντιμετώπιση των πεπραγμένων
της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
Κι εκεί έχασαν την μπάλα!
Ο Κυριάκος, σαν να ήταν έτοιμος από καιρό, δεν τους άφησε περιθώρια να αρθρώσουν ού-

τε λόγο. Με ένα μπαράζ παροχών
που επέτρεψε στην κοινωνία να
βελτιώσει την καθημερινότητά
της, κέρδισε σχεδόν αμέσως τις
καρδιές των ήδη απογοητευμένων από την προηγούμενη κυβέρνηση.
Μείωσε τον ΕΝΦΙΑ, προχώρησε στην αναπροσαρμογή στις
120 δόσεις, κατάργησε τα κάπιταλ κοντρόλ, έφερε νέα φορολογικά νομοσχέδια, θεσμοθέτησε
το 2χίλιαρο για κάθε νέο παιδί
και διάφορα άλλα.
Στη συνέχεια προχώρησε στην
αναβάθμιση των διεθνών σχέσεων της χώρας μας, συναντήθηκε
με τον Τραμπ – και μάλιστα σε ακραίες απαγορευτικές συνθήκες,
αφού στις ΗΠΑ κυριαρχούσε το
θέμα της παραπομπής του στη Γερουσία.
Με ψυχραιμία αντιμετώπισε
τις προκλήσεις Ερντογάν. Και όταν ήλθαν τα γεγονότα στον Έβρο, με την επιχειρησιακή εισβολή των μεταφερθέντων από τον
Σουλτάνο προσφύγων και μετα-

ναστών, πέρα από τη συγκλονιστική αντιμετώπιση του προβλήματος, κυριολεκτικά «κουβάλησε»
ολόκληρη τη νεοεκλεγείσα ηγεσία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, Σαρλ
Μισέλ και Σασόλι) για να διαπιστώσουν με τα μάτια τους τα
τούρκικα χημικά, τη συμμετοχή
τούρκικων πολιτοφυλακών, και
τα τούρκικα λεωφορεία που μετέφεραν τους «εισβολείς».
Με τις ενέργειες αυτές ο Ερντογάν βρέθηκε «στα σχοινιά του
ριγκ» της πολιτικής του, απομειώθηκε και η οικονομική βοήθεια
που ανέμενε από τους Ευρωπαίους, παρά την αμέριστη προστασία της κας Μέρκελ δεν, ήταν όνειρο απατηλό.
Όταν ήλθε η θεομηνία του κορωνοϊού, ακούγοντας τους ειδικούς και τους επιστήμονες
(Τσιόδρας, Μόσιαλος κ.λπ.), αναβάθμισε την Πολιτική Προστασία χρίζοντας υφυπουργό τον Νίκο Χαρδαλιά, και με άμεση παρουσία, είτε μέσω διαγγελμάτων,
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έχει δημιουργήσει μεγάλες αποθήκες αερίου στους Αγίους Θεοδώρους, δεν είχε τροφοδότη
στην αγορά αερίου, και τώρα βλέποντας ως ευκαιρία την αγορά της
ΔΕΠΑ Εμπορίου με συμμετοχή
της κρατικής ΔΕΗ, μπορεί να
παίξει σημαντικό ρόλο στο πεδίο
αυτό.
Στο σημείο αυτό, πρέπει να επισημανθεί ότι αίρονται οι «μπηχτές» του Ομίλου Βαρδινογιάννη
κατά της κυβέρνησης για προνομιακή μεταχείριση του Ομίλου
Λάτση, αφού υπάρχουν και δύο
τηλεοπτικοί σταθμοί (Alpha και
Star), που πλέον θα αντιμετωπίζουν δίκαια τα κυβερνητικά πεπραγμένα.

Παράπονα και γκρίνιες

είτε μέσω οικονομικών παροχών, κράτησε όρθια την κοινωνία, σε αντίθεση με τον υπόλοιπο πλανήτη που μετράει νεκρούς
κατά δεκάδες χιλιάδες.

Μοίρασε την τράπουλα
σε επιχειρήσεις και
μιντιάρχες, κρατώντας
όμως την μπάνκα
Όπως είναι γνωστό, το οικονομοτεχνικό κατεστημένο παίζει σημαντικό ρόλο στην πορεία μιας
κυβέρνησης.
Στο δύσκολο αυτό έργο, ο άπειρος –κατά τον Τσίπρα και όχι
μόνο– Κυριάκος, με τις συνέργειές του, επέδειξε μεγάλο παλμό, διπλωματία επιπέδου, και καταλυτικές επιλογές, οι οποίες δεν
θα επιτρέψουν στους επιχειρηματικούς μεγιστάνες της χώρας
μας να ξιφουλκήσουν εναντίον
του, ούτε να ενισχύσουν τα αντιπολιτευτικά ΜΜΕ, όπως γίνεται
συνήθως όταν δεν ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις τους.

μείνει στα χαρτιά.
Βεβαίως, η απόφαση αυτή είχε
σαν παράμετρη απώλεια τη μη υπουργοποίηση της Όλγας Κεφαλογιάννη, αλλά σίγουρα η έμπειρη πολιτικός αναμένεται να λάβει
χαρτοφυλάκιο στον πρώτο ανασχηματισμό.
Παράλληλα, μαζί με το Ελληνικό, η κυβέρνηση προχώρησε
και στην παραχώρηση του μάνατζμεντ των ΕΛ.ΠΕ., μιας από τις
ελάχιστες κερδοφόρες επιχειρήσεις με δεδομένο ότι στα ΕΛ.ΠΕ.
ο Όμιλος Λάτση είχε περίπου το
46% ενώ το Ελληνικό Δημόσιο
περίπου το 36%.
Το πρότζεκτ του Ελληνικού ανέλαβε να φέρει εις πέρας ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος βάζοντας τα
πόδια στον ώμο ευελπιστεί ότι άμεσα οι μπουλντόζες θα μπουν
στο Ελληνικό.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Περιστέρης,
και Καζίνο Ελληνικού
Στον ίδιο διεξαχθέντα διαγωνι-

Ξεκίνησε με Lmda και
Σπύρο Λάτση
Η αρχή έγινε με τον επιχειρηματία Σπύρο Λάτση. Πριν καλά-καλά περάσουν δύο ημέρες από την
ψήφο εμπιστοσύνης που έλαβε η
νέα κυβέρνηση στη Βουλή, στις
23/7 ο επιχειρηματίας πέρασε το
κατώφλι του Μαξίμου, και στη
συνέχεια ανακοινώθηκε η έναρξη των εργασιών για τη μεγάλη επένδυση του Ελληνικού, η οποία
επί ΣΥΡΙΖΑ, λόγω των ιδεοληψιών δημάρχων, αρχαιολογικών
αντιλήψεων, και ελλείψει πολιτικών αποφάσεων –βλέπετε ότι ο
Τσίπρας δεν επιθυμούσε να έρθει αντιμέτωπος με τον ογκόλιθο
του ομίλου Βαρδινογιάννη– είχε

σμό για τον ουρανοξύστη, που θα
στεγαστεί το Καζίνο του Ελληνικού, και για τη λειτουργία του, ως
γνωστόν κατατέθηκαν δύο προσφορές, η κοινοπραξία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Mohegan και η Hand
Rock. Η δεύτερη έμεινε εκτός
διαγωνισμού, για κάποιους τυπικούς και μόνο λόγους. Όμως αντί η κυβέρνηση να προχωρήσει
σε μια επανάληψη του διαγωνισμού, ώστε ο ανάδοχος να κριθεί
από την οικονομική του προσφορά –μιας και οι δύο κοινοπραξίες
τηρούσαν τις προϋποθέσει–, μέσω της Επιτροπής Εποπτείας και
Ελέγχου Παιγνίων, απέρριψε την
προσφορά της Hard Rock κάνοντας ουσιαστικά δώρο τον διαγωνισμό στον κ. Περιστέρη και
στους Ινδιάνους της Mohegan.
Με δεδομένο ότι η Hard Rock
θα προσφύγει στο ΣτΕ και η καθυστέρηση θα υπάρξει, γεννάται
το ερώτημα γιατί η κυβέρνηση επέλεξε τη λύση της συμμετοχής
μίας μόνο κοινοπραξίας. Ίσως
στο ερώτημα θα μπορούσε να α-

παντήσει ο πολυπράγμων και νομικός εγκέφαλος του Μαξίμου, υπουργός Επικρατείας κ. Γ. Γεραπετρίτης.

Συμμετοχή ΔΕΠΑ στην
κοινοπραξία
Υγροποιημένου Αερίου
στην Αλεξανδρούπολη
Στις 23/12/2019, ανακοινώθηκε η συμμετοχή της ΔΕΠΑ στην
παραπάνω κοινοπραξία της Αλεξανδρούπολης.
Πέραν της ΔΕΠΑ που συμμετέχει σε ποσοστό 20%, οι υπόλοιποι συμμέτοχοι είναι οι
Gastrade (Όμιλος Κοπελούζου)
με 20%, GasLog (Πήτερ Λιβανός) με 20%, Bulgartransgaz
(Βουλγαρικός ΔΕΣΦΑ) με 20%,
και ROMGAZ (Ρουμανική κρατική εταιρεία αερίου) με 20%.
Εδώ το ερώτημα που γεννάται
είναι για ποιο λόγο η προς πώληση ΔΕΠΑ Εμπορίου προβαίνει
σε επενδυτικές ενέργειες με τη
συμμετοχή της σε άλλη κοινοπραξία.

Πάντρεμα ΔΕΠΑ –
Μότορ Όιλ
.Στις 23/3/2019, εν μέσω πανδημίας, ανακοινώθηκε το «πάντρεμα» της ΔΕΗ με τη Μότορ
Όιλ, με προγραμματισμό η κοινοπραξία αυτή να λάβει μέρος στον
διαγωνισμό της πώλησης της ΔΕΠΑ Εμπορίου.
Με την απόφαση αυτή, η κυβέρνηση αφενός μεν έβαλε τη
ΔΕΗ στον τομέα της διανομής αερίου, και αφετέρου ενίσχυσε τη
διανομή και πώληση αερίου από
τα καταστήματα της Shell, αναδεικνύοντας σε υπολογίσιμο παίκτη
στον τομέα του αερίου τη Μότορ
Όιλ η οποία, παρά το γεγονός ότι

Όλα τα παραπάνω βεβαίως έχουν
και παρενέργειες και ίσως και παράπλευρες απώλειες. Και εξηγούμεθα.
Στον διαγωνισμό για τη ΔΕΠΑ
Εμπορίου έχει δηλώσει συμμετοχή και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Με δεδομένο ότι η συμμετοχή αυτή είναι
η πρώτη ενέργεια του κ. Περιστέρη να μπει στον τομέα της πώλησης και διανομής αερίου, οι ειδήμονες της αγοράς προσπαθούν
να καταλάβουν με ποια εχέγγυα
(κοινώς με ποιες πλάτες) μπορεί
να κερδίσει τον διαγωνισμό αυτό. Οι ερμηνείες που δίνονται είναι ότι υπολογίζει στη βοήθεια
του Μεγάρου Μαξίμου ή στη χειρότερη περίπτωση να πιέσει τα
πράγματα ώστε να προχωρήσει
χωρίς καθυστέρηση το πρότζεκτ
του Καζίνο στο Ελληνικό.
Ψίθυροι της αγοράς αναφέρουν ότι αρχικά είχε κάνει συμφωνία με τον Όμιλο Βαρδινογιάννη, ώστε να κατέβουν μαζί
στον διαγωνισμό, και εφόσον η
συμφωνία αυτή δεν υλοποιήθηκε, για διαφόρους λόγους, πιέζει
τα πράγματα ώστε να συμπεριληφθεί και αυτός στο σχήμα ΔΕΗ –
Μότορ Όιλ.
Παραπονούμενος παίκτης είναι και τα ΕΛ.ΠΕ., που βλέπουν
ότι ενώ είναι κάτοχοι του 30%
της ΔΕΠΑ Εμπορίου, κινδυνεύουν να βρεθούν εκτός παιχνιδιού, με μόνο όφελος τα κέρδη από την πώληση του μεριδίου
τους.

Μοίρασε την τράπουλα,
κράτησε την μπάνκα
Με όλα τα παραπάνω, εύκολα συνάγεται το συμπέρασμα ότι ο Κυριάκος αναδεικνύεται σε μεγάλο
παίκτη στα επιχειρηματικά δρώμενα, χτίζει συμμαχίες απαραίτητες για την απρόσκοπτη διακυβέρνησή του, και μέσα από αυτές μειώνει αισθητά τους κινδύνους από
επώδυνες μελλοντικές κριτικές, όταν τα αναμενόμενα οικονομικά
προβλήματα λόγω της υγειονομικής κρίσης διογκωθούν.
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• Με τα κονδύλια από την Ευρώπη, η κυβέρνηση μπορεί να θωρακίσει
την υγεία για ενδεχόμενο δεύτερο κύμα της πανδημίας
• Ο ρόλος του Ηλία Μόσιαλου στον ανασχεδιασμό

Η πανδημία του κορωνοϊού ανέδειξε παγκοσμίως
ότι τα συστήματα υγείας,
ακόμη και των πιο προηγμένων χωρών, δεν μπορούν να αντέξουν αυτό το
κακό που βρήκε την υφήλιο με την έλευση του νέου κορωνοϊού που προκαλεί την covid-19.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Η

πανδημία, λοιπόν,
ανέδειξε τις ελλείψεις παγκοσμίως
σε ιατρούς, νοσηλευτικό προσωπικό μέχρι και σε μάσκες και σε άλλα
αναλώσιμα. Διότι το να μετατρέπεις γήπεδα κι εκθεσιακούς χώρους σε νοσοκομεία δεν είναι λύση. Όπως και αυτό που έκανε η Κίνα, η οποία κατασκεύασε δύο νοσοκομεία προκάτ σε τρεις ημέρες.
Στη χώρα μας μπορεί να μη
φράκαρε το ΕΣΥ, που έχει λοιδορηθεί από όλους τους πολιτικούς
χώρους (πλην ΚΚΕ για να λέμε
και του στραβού το δίκιο), αλλά
σίγουρα έτρεμε το φυλλοκάρδι
μας για να μην υπερφορτωθεί. Το
ΠΑΣΟΚ (ΚΙΝΑΛ) ναι μεν το σχεδίασε και επί πρωθυπουργίας
Ανδρέα Παπανδρέου και υπουργού Υγείας Γιώργου Γεννηματά το ίδρυσε το 1983, αλλά τις
επόμενες δεκαετίες τα στελέχη
του ΠΑΣΟΚ ήταν πρωτίστως που
απαξίωσαν τη σημασία του ΕΣΥ
για την κοινωνία. Επί ΠΑΣΟΚ ήταν που πολλές υπηρεσίες δημόσιων νοσοκομείων στάλθηκαν σε
εξωτερικούς συνεργάτες, αφήνοντας μεγάλα νοσηλευτικά ιδρύματα δίχως αξονικούς και μαγνητικούς τομογράφους. Και κάποια
άλλα νοσοκομεία μπορεί να έχουν τα μηχανήματα, αλλά και
αυτά παθαίνουν συνεχώς βλάβες
(την ίδια ώρα τα ίδια μηχανήματα των ιδιωτών είναι αθάνατα),
παραμένοντας ανενεργά.
Αλλά και η Νέα Δημοκρατία
τις προηγούμενες δεκαετίες ακολούθησε τον ίδιο δρόμο με το
ΠΑΣΟΚ στην απαξίωση του ΕΣΥ.
Απλά στη Νέα Δημοκρατία χρησιμοποιήθηκε και ιδεολογικό περίβλημα. Κι επιχειρήθηκε η ανάδειξη της ιδιωτικής υγείας με τη
δικαιολογία των ξενοδοχειακών
υπηρεσιών πέραν των ιατρικών.
Φυσικά ουδείς είπε κουβέντα, ότι
παρά την άνθιση της ιδιωτικής

Κυριάκο, ΕΣΥ θωράκισε
τα δημόσια νοσοκομεία
Η ώρα για άμεσες παρεμβάσεις στο ΕΣΥ
παροχής ιατρικών υπηρεσιών, όταν δυσκόλευε η κατάσταση, τότε
οι ασθενείς οδηγούνταν στα δημόσια νοσοκομεία. Όπως συμβαίνει ακόμη και σήμερα με τα
μαιευτήρια. Όταν παρουσιαστούν
επιπλοκές, τότε τα μωρά οδηγούνται στο Αγία Σοφία, ή στο Αγλαΐα Κυριακού, ενώ οι μητέρες
είτε στο Έλενα Βενιζέλου, είτε στο
Αλεξάνδρας.
Στην απαξίωση του ΕΣΥ έλαβε μέρος και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ας μην
ξεχνάμε ότι επί ημερών διακυβέρνησης από τον Αλέξη Τσίπρα, δεν μπήκε ούτε ένα τούβλο
σε δημόσιο νοσοκομείο. Το μόνο που έγινε ήταν να απαξιώνεται το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Από τη μία ο Πολάκης κατηγορούσε τους συνδικαλιστές
ως λαμόγια και εξήγγειλε παραμυθένιες προσλήψεις. Τουλάχιστον πέντε φορές ανακοίνωσε τις
περιβόητες 4.000 προσλήψεις,
με συνέπεια κάποιοι να νομίζουν
ακόμη και σήμερα ότι στα νοσοκομεία δουλεύουν επιπλέον
20.000 άτομα. Επίσης, ας μην
ξεχνάμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ανέχθηκε
τις καταδρομικές του Ρουβίκωνα
κατά ιατρών για το φακελάκι, βάζοντας στο ίδιο τσουβάλι τα λίγα
αρπακτικά με την πλειονότητα
αυτών που σήμερα ονομάζει ήρωες. Ακόμη και στο θέμα των
κρεβατιών των ΜΕΘ δεν έκανε
τίποτα, καθώς αυτό που πρωτίστως ενδιέφερε τους ένοικους της
Κουμουνδούρου ήταν το πώς θα
κατηγορήσουν ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ.

Λόγω αντανακλαστικών
Όπως γίνεται αντιληπτό, η κατάσταση του ΕΣΥ σε καμία των περιπτώσεων δεν θα μπορούσε να
αντέξει εάν η πανδημία χτυπούσε
τη χώρα όπως συνέβη σε Ιταλία,
Ισπανία, Γαλλία, Μ. Βρετανία και
ΗΠΑ. Όταν καταρρέουν τα συστήματα υγείας της Λομβαρδίας,

του Λονδίνου, της Νέας Υόρκης,
τότε όλοι μπορούμε να αναλογιστούμε τι θα συνέβαινε εάν ο Κυριάκος Μητσοτάκης αντιμετώπιζε τον Σωτήρη Τσιόδρα ως
τον τρελό του χωριού, ή τον Ηλία Μόσιαλο ως έναν συνωμοσιολόγο. Διότι κάποιοι στην κυβέρνηση –που τώρα κάνουν μαθήματα στους πολίτες για τη σημασία τού να μένουμε σπίτι– αυτούς τους χαρακτηρισμούς χρησιμοποίησαν όταν ο Κυριάκος
Μητσοτάκης ζήτησε την άποψή
τους πριν αποφασίσει να θέσει τη

ΤΟ ΕΣΥ ΑΝΤΕΞΕ

ΧΑΡΗ ΣΤΑ
ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ
ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΠΟΥ ΑΚΟΥΣΕ ΜΟΝΟ
ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ
χώρα σε καθεστώς lock down.
Τόσο οι Τσιόδρας και Μόσιαλος, όσο και οι άλλοι σοφοί
που απαρτίζουν την ομάδα του ΕΟΔΥ, επεσήμαναν στο Μαξίμου
πως εάν κορωνοϊός εισβάλει

στην κοινότητα, τότε το ΕΣΥ θα
γκρεμιστεί, όπως ένα κάστρο
στην άμμο που κατασκευάζουν τα
παιδιά στις καλοκαιρινές διακοπές, ή σαν παλάτι από τραπουλόχαρτα που αρέσει σε πολλούς μεγάλους να φτιάχνουν για να περάσουν την ώρα τους. Οπότε τα
σκληρά μέτρα ήταν η μόνη λύση
για την Ελλάδα, την υγεία των πολιτών, αλλά το σημαντικότερο για
τη διατήρηση του ΕΣΥ. Διότι εάν
κατέρρεε το ΕΣΥ, τότε και η ιδιωτική υγεία θα οδηγείτο σε ανάλογη κατάρρευση.
Οπότε, τα μέτρα που έλαβε η
κυβέρνηση, αλλά και οι σαφείς εντολές που δόθηκαν προς τους
πολίτες, οδήγησαν στο να ετοιμαστούν τα νοσοκομεία. Ας μην ξεχνάμε ότι για τουλάχιστον 15 ημέρες τα επείγοντα και τα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων
δέχονταν μόνο τα πολύ κρίσιμα
περιστατικά. Αυτά τα μέτρα έδωσαν τον χρόνο, αφενός μεν να επιτευχθεί η αποφυγή της ραγδαίας εξάπλωσης του ιού, αφετέρου
δε να ενισχυθούν τα νοσοκομεία,
για να μπορέσουν όχι μόνο να
δεχθούν ασθενείς με covid-19,
αλλά και άλλους που χρήζουν
βραχείας νοσηλείας.

Η ώρα του Μόσιαλου
Με βάση τις αποφάσεις του Eurogroup, θα υπάρξουν ευρωπαϊκά
κονδύλια, τα οποία θα κατευθυνθούν στα δημόσια συστήματα
υγείας. Αυτό σημαίνει ότι και για την Ελλάδα θα υπάρξει επιπλέον χρηματοδότηση του ΕΣΥ. Μία χρηματοδότηση, η οποία μειώθηκε την εποχή των μνημονίων.
Τώρα πλέον χρειάζεται ανασχεδιασμός. Και αυτό θα γίνει σε έναν μεγάλο βαθμό από τον Ηλία Μόσιαλο. Ο καθηγητής των οικονομικών της υγείας στο LSE του Λονδίνου συστήθηκε στην
ελληνική κοινωνία από τον Γιώργο Παπανδρέου.
Πρώτα ως βουλευτής Επικρατείας το 2009 και ως υπουργός
Επικρατείας με καθήκοντα κυβερνητικού εκπροσώπου το
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Η υποχρηματοδότηση
εξέθεσε τα συστήματα υγείας
σε Ιταλία, Ισπανία, Βρετανία
ι εικόνες τρόμου από τα νοσοκομεία σε Ιταλία, Ισπανία, Μεγ. Βρετανία και ΗΠΑ προκάλεσαν σοκ
σε όλο τον κόσμο. Ασθενείς στα πατώματα, να
χρησιμοποιούν τα σακάκια τους για μαξιλάρι. Εξασθενημένοι ηλικιωμένοι να περιμένουν ώρες στους διαδρόμους
μέχρι να έρθει η σειρά τους. Εξαντλημένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που ξεσπά σε κλάματα.
Και όλο και περισσότεροι εμπλεκόμενοι και αναλυτές
καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα: Οι καταστροφικές
συνθήκες στα νοσοκομεία δεν οφείλονται στην επιδημία
της ιογενούς πνευμονίας. «Μετά από μακροχρόνιες περικοπές, το ισπανικό σύστημα υγείας βρίσκεται στα πρόθυρα
της κατάρρευσης», έγραψε η εφημερίδα «El Periódico».
«Οι περικοπές των τελευταίων δέκα ετών ήταν φρικτές»,
επισημαίνει και η Μερσέντες Ρομέρο, μέλος του εποπτικού συμβουλίου του Ηospital Severo Ochoa in Leganés
της Μαδρίτης. Την τελευταία 10ετία η Ισπανία απώλεσε
το 11% περίπου των νοσοκομειακών της κλινών. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, ενώ το 2008
η Ισπανία μετρούσε 320 κρεβάτια ανά 100.000 κατοίκους, το 2017 ήταν μόλις 297. Πριν από 20 χρόνια ήταν
μάλιστα 365.
Η λιτότητα των τελευταίων χρόνων και οι περικοπές επηρέασαν έντονα και το ιταλικό σύστημα υγείας. Με φόντο την οικονομική κρίση οι δαπάνες για την υγεία μειώθηκαν κατακόρυφα σε μόλις 2.483 ευρώ ανά άτομο το
2017. «Έγιναν καταστροφικές περικοπές», καταγγέλλει ο
πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου του Μπέργκαμο, Γκουίντο Μαρινόνι. Το νοσοκομείο Ιωάννης Παύλος για παράδειγμα, σύμβολο πλέον θανάτου στην ευρύτερη περιοχή, μετρά σήμερα μόλις 400 κλίνες από 1.000 πριν από
μερικά χρόνια.
Υποχρηματοδοτούμενο εδώ και χρόνια θεωρείται όμως και το σύστημα υγείας της Μεγάλης Βρετανίας. Μετά
την κρίση του 2008 η χώρα είχε προχωρήσει σε δραστικές
περικοπές μειώνοντας κατακόρυφα και τις ετήσιες δαπάνες για την υγεία. Σύμφωνα με το ίδρυμα Health
Foundation, η Βρετανία έχει ελλείψεις 100.000 εργαζομένων στον τομέα της υγείας. Οι μεγαλύτερες αφορούν
στο νοσηλευτικό προσωπικό. Σύμφωνα με ειδικούς, το
Brexit επιδείνωσε ακόμη περισσότερη την ήδη δύσκολη
κατάσταση.

Ο

Η επόμενη ημέρα
Τώρα που όλα δείχνουν ότι κατορθώσαμε να δαμάσουμε την
καμπύλη εξάπλωσης του κορωνοϊού, όλοι οι εμπλεκόμενοι σκέφτονται το ενδεχόμενο να υπάρξει δεύτερο κύμα έξαρσης της
πανδημίας πιθανότατα τον Οκτώβριο. Και όπως αναφέρουν οι
«σοφοί», αυτό που τους φοβίζει
είναι ότι στο δεύτερο κύμα η κοινότητα θα είναι πιο χαλαρή, οπότε τα κρούσματα θα είναι πιο πολλά και περισσότεροι θα χρειάζονται νοσηλεία. Όχι απαραίτητα
στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Γι’ αυτό όλοι επισημαίνουν ότι το καλοκαίρι με γοργούς
ρυθμούς θα πρέπει να εξοπλιστεί
το ΕΣΥ, ώστε να θυμίζει αστακό.
Δηλαδή, να αναπτύξει την αμυντική του γραμμή για να αντέξει
τη δοκιμασία.
Ο Βασίλης Κικίλιας προ ημερών εξέφρασε την άποψη πως
«πρέπει να αναθεωρηθούν όλα, η
δομή του συστήματος υγείας, το μισθολογικό γιατρών και νοσηλευτών,
ο τρόπος των προσλήψεων του προ-

σωπικού, το κλείσιμο της ψαλίδας
ανάμεσα στις διαθέσιμες και τις κατά πολύ περισσότερες, αναγκαίες να
υπάρχουν, ΜΕΘ». Ο υπουργός επεσήμανε πως χρειάζεται μια νέα
πολιτική στα συστήματα Υγείας
σε όλη την Ευρώπη που δεν άντεξαν την πίεση της πανδημίας.
Παρά τα λόγια ευγνωμοσύνης
της πολιτειακής ηγεσίας της χώρας και της κυβέρνησης, η φωνή
του ιατρικού και νοσηλευτικού
προσωπικού της χώρας αναδεικνύει ότι ακόμα υπάρχει πολύ
μεγάλη απόσταση μεταξύ λόγων
και πράξεων. Η κυβέρνηση προχωράει σε 4.200 προσλήψεις και
απαντά στην ΟΕΝΓΕ ότι οι προσλήψεις αυτές θα μονιμοποιηθούν. Οι συνδικαλιστές ισχυρίζονται ότι για να καλυφθούν οι
κενές θέσεις απαιτούνται τουλάχιστον 30.000 προσλήψεις. Τα ίδια ισχύουν και με τις ΜΕΘ.
Μπορεί ο σχεδιασμός της κυβέρνησης για τον Απρίλιο να είναι οι
κλίνες ΜΕΘ να φτάσουν έως και
τις 1.000 (αυτήν τη στιγμή είναι
902 εκ των οποίων οι 247 απο-

2011στην κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου. Κι όμως ο κ.
Μόσιαλος έχει διακριθεί για τις ιδέες του σε ό,τι αφορά τις πολιτικές και τη διοίκηση της υγείας.
Μάλιστα, βραβεύθηκε δύο φορές, το 2000 και το 2007 από
τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διοίκησης Υγείας. Εδώ θα πρέπει να
σημειωθεί ότι στο παρελθόν έχει συνεργαστεί με κυβερνήσεις
άλλων χωρών, με επίκεντρο την οργάνωση και διαχείριση συστημάτων υγείας.
Τι σημαίνει αυτό; Ότι ο κ. Μόσιαλος θα μας ανασυστηθεί. Αυτήν τη φορά για την επιστημονική του κατάρτιση.
Τώρα ο κ. Μόσιαλος καλείται να παραδώσει στο Μαξίμου σχέδιο και ιδέες για την ενίσχυση του ΕΣΥ, οι οποίες σύμφωνα με
καλά πληροφορημένες πηγές αναμένεται ότι θα υλοποιηθούν.

κλειστικά για τον κορωνοϊό), ωστόσο οι υγειονομικοί διεκδικούν 3.500 χιλιάδες κλίνες ΜΕΘ
και ΜΑΦ (2.000 +1.500).
Με δεδομένο ότι η κοινωνία
και η οικονομία δεν μπορούν να
λειτουργήσουν για πολλούς μήνες σε συνθήκες καραντίνας και
καθώς δεν θα έχει υπάρξει εμβόλιο, η κατάσταση του ΕΣΥ είναι ο
καθοριστικός παράγοντας που θα
κρίνει σε βάθος χρόνου αν πραγματικά η κοινωνία μπορεί να βγει
νικήτρια στη μάχη με τον κορωνοϊό.
«Ο δημόσιος χαρακτήρας του συστήματος υγείας είναι αδιαπραγμάτευτος», τόνισε προ ημερών ο υφυπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης, επαναλαμβάνοντας
ότι κανένας πολίτης δεν έχει πληρώσει, ούτε πρόκειται να πληρώσει στο μέλλον για υπηρεσία που
σχετίζεται με τον κορωνοϊό. Τόνισε ότι σε πολύ σύντονο χρονικό διάστημα «καταφέραμε ως χώρα και ξεπεράσαμε στρεβλώσεις του
παρελθόντος, καλύψαμε ελλείψεις,
προσφέραμε νέες υπηρεσίες, ανοίξαμε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, φέραμε καινούργιο εξοπλισμό,
στελεχώνουμε το Σύστημα Υγείας με
το απαραίτητο προσωπικό και θέσαμε σε πλήρη λειτουργία τόσο το
πρωτοβάθμιο όσο και το δευτεροβάθμιο σύστημα υγείας».
Εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι
μετά την υγειονομική κρίση που
βιώνουμε θα έχουμε ένα «πιο αποτελεσματικό, πιο αποδοτικό και
πιο σύγχρονο σύστημα υγείας» και,
όπως είπε, παρελθόν θα αποτελούν οι αναμονές για κλίνη
ΜΕΘ, κυρίως την περίοδο της
γρίπης. Υπογράμμισε επίσης ότι
«το σύστημα υγείας θα είναι σαφώς
καλύτερο την επόμενη μέρα».
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• Το «πας μη ΣΥΡΙΖΑ, λαμόγιο και απατεώνας», που εφάρμοσε ο πρώην
υπεύθυνος Τύπου του Μαξίμου, με πρωτοπαλίκαρο τον Πολάκη, απομονώνει
κοινωνικά τον ΣΥΡΙΖΑ και τον αρχηγό του

Πληρώνει ακριβά
τις θεωρίες
του Καρτερού
ο Τσίπρας
«Το γαρ πολύ της θλίψεως γεννά παραφροσύνη». Η
συγκεκριμένη φράση του λόγιου και ιερομόναχου
Κωνσταντίνου (αργότερα το μετέτρεψε σε Καισάριο)
Δαπόντε (1713-1784) ταιριάζει γάντι στην κατάσταση
που βιώνει ο Αλέξης Τσίπρας. Διότι, όπως και να το κάνεις, δεν είναι μικρό πράγμα πριν από εννέα μήνες να
είσαι το επίκεντρο του κόσμου και τώρα να μη σου δίνει
κανένας σημασία.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Α

διαφορία νιώθει καθημερινά ο αρχηγός
της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ό,τι
κι αν λέει, δεν υπάρχουν ευήκοα ώτα απέναντί του. Όχι μόνο σε επίπεδο ΜΜΕ, αλλά
και μεταξύ των επιστημόνων και
τεχνοκρατών, οι οποίοι την τετραετία διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ
έζησαν ιδιότυπους διωγμούς. Ή
πιο σωστά ένα αισχρό μπούλινγκ,
καθώς λαμόγια τούς ανέβαζαν, απατεώνες τούς κατέβαζαν. Και τώρα στην Κουμουνδούρου αναρωτιούνται και κατηγορούν τα ΜΜΕ
για ποιον λόγο τούς έχουν γυρίσει την πλάτη. Μάλιστα, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ και
βουλευτής Μεσσηνίας, Αλέξης
Χαρίτσης, προέβη και σε έγγραφη καταγγελία στο ΕΣΡ. Προφανώς στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και στο
περιβάλλον του Τσίπρα, έχουν
λησμονήσει «την αξία της αυτοκριτικής», που αποτελεί το αγαπημένο θέμα –στο μάθημα της έκθεσης– όλων των Ελλήνων φιλολόγων στα δημόσια σχολεία εδώ και
δεκαετίες. Βέβαια, κάποιος θα πει
ότι συνήθως οι καταληψίες δεν
προλάβαιναν να γράψουν έκθεση.
Όμως κάτι θα έχουν ακούσει.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι η παρέα του Τσίπρα είναι σαφέστατα
επηρεασμένη από τον ιό του πολακισμού, από τον πρώην αναπληρωτή υπουργό Υγείας, Παύλο
Πολάκη. Πότε εμφανίζεται ο ιός;
Όταν ξαφνικά έχεις μπροστά σου
κάποιον, ο οποίος έχει καλές
σπουδές, διαθέτει γνώσεις και έχει καταγράψει έναν επιτυχημένο
επαγγελματικό βίο και έχει αντίθετη άποψη με εσένα, τότε αντιτείνεις τον πολακισμό. Και υβρίζεις
με χυδαίο τρόπο τον επιστήμονα,
τον τεχνοκράτη, τον συγγραφέα,
τον φιλόσοφο, όλους όσοι έχουν
διαφορετική άποψη από σένα.

Τα παραδείγματα
Φυσικά, ουδείς έχει λησμονήσει
πώς αποκαλούσαν όλους αυτούς
τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ την εποχή
της παντοδυναμίας τους με χυδαίο
τρόπο. Τα παραδείγματα πολλά. Ένα από αυτά αρκεί για να κατανοήσει ακόμη και ο πλέον αδαής για
ποιον λόγο επιστήμονες, τεχνοκράτες, ηθοποιοί, καλλιτέχνες, λόγιοι, πρωταθλητές γυρίζουν την
πλάτη στον ΣΥΡΙΖΑ και στον Τσίπρα, προτιμώντας να κουβεντιάζουν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ακόμη και εάν δεν τον ψηφίζουν. Και μιλάμε για τον Ηλία Μόσιαλο, τον διαπρεπή Έλληνα επι-

στήμονα που είναι πλέον στο πλευρό του Κυριάκου Μητσοτάκη μαζί με τον επίσης λαμπρό επιστήμονα Σωτήρη Τσιόδρα. Μάλιστα τον
κ. Μόσιαλο τον έχουν χαρακτηρίσει ως το αριστερό χέρι του πρωθυπουργού στην κρίση του κορωνοϊού, λόγω των καταβολών του.
Ο Ηλίας Μόσιαλος, λοιπόν, ήταν
μέλος του Ρήγα Φεραίου (νεολαία
του ΚΚΕ Εσωτερικού), με επικεφαλής τον Νίκο Φίλη (πρόσφατα
δημοσιεύθηκαν φωτογραφίες που
ήταν δίπλα-δίπλα από διαδηλώσεις την εποχή που ήταν φοιτητές).
Επίσης ο καθηγητής των Οικονομικών της Υγείας στο London
Schools of Economics (LSE), ο οποίος έχει κληθεί από δεκάδες κυβερνήσεις (μεταξύ των οποίων και
η Ρωσία) να σχεδιάσει το δημόσιο
σύστημα υγείας είναι παντρεμένος
με την αδελφή του πρώην αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών
Γιώργου Χουλιαράκη. Κι όμως ο
Μόσιαλος θα μπορούσε να ήταν
κοντά στον Αλέξη Τσίπρα από την
εποχή της διακυβέρνησης. Όμως
ο ιός του πολακισμού και οι πολακιστές δεν επέτρεπαν σε άριστους
ακόμη και να πλησιάσουν τον
πρώην πρωθυπουργό.

Η θεωρία
Υπήρχε η θεωρία Καρτερού, την
οποία εξέφραζε έστω και με αγοραίο τρόπο ο Παύλος Πολάκης.
Οι αρχαίοι ημών πρόγονοι έλεγαν
το «πας μη Έλλην βάρβαρος», αν και
από τον 5ο π.Χ αιώνα ισχυρίζονταν ότι το χρησιμοποιούσαν για
να αναδείξουν απλά τις γλωσσολογικές διαφορές. Μάλιστα, για να
στηρίξουν τη μετέπειτα εξήγηση έλεγαν ότι ο Ξενοφών και ο Ηρόδοτος στα γραπτά τους αναφέρο-

νταν με σεβασμό στα επιτεύγματα
των βαρβάρων. Στη θεωρία του
Καρτερού το «πας μη Έλλην βάρβαρος» μεταλλάχθηκε σε «πας μη προσκυνημένος στον ηγέτη ίσον εχθρός».
Και τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν οι ύβρεις του Πολάκη,
οι διαδικτυακές επιθέσεις από τα
τρολ της Κουμουνδούρου κι ενίοτε
οι δικαστικές διώξεις. Κάπως έτσι
αντιμετωπίστηκε και ο Μόσιαλος,
επειδή είχε εκλεγεί βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ το 2009
και υπήρξε για ένα μικρό χρονικό
διάστημα υπουργός Επικρατείας
σε κυβέρνηση Γιώργου Παπανδρέου. Διότι οι πολακιστές του
ΣΥΡΙΖΑ δεν έκαναν επιθέσεις μόνο στον Τσιόδρα με δηλώσεις
τους και το άρθρο Καρτερού. Πέρασαν γενεές δεκατέσσερις και τον
Μόσιαλο στο διαδίκτυο. Φυσικά,
λησμόνησαν να γράψουν ότι ο
Μόσιαλος ως βουλευτής δεν είχε
δεχτεί προσωπική φρουρά, κρατικό αυτοκίνητο και πλήρωνε, αν
είναι δυνατόν, από την τσέπη του
το κινητό του τηλέφωνο.

Σε αναζήτηση
επιστημόνων και
τεχνοκρατών
Στην Κουμουνδούρου δεν αισθάνονται άνετα που η κυβέρνηση είναι στην πλεονεκτική θέση να κάνει πολιτικό ταμείο και από το έργο των επιστημόνων και των τεχνοκρατών. Γι’ αυτόν τον λόγο,
τόσο ο κ. Τσίπρας όσο και άλλοι
στον ΣΥΡΙΖΑ αναζητούν δίαυλους
επικοινωνίας με επιστήμονες, τεχνοκράτες, ακόμη και πρωταθλητές. Με τους πιο σοβαρούς να λένε, «όταν είχαμε την ευχέρεια να επιλέξουμε ανθρώπους, εμείς διαλέξαμε τον Καμένο και τους ΑΝΕΛ».

Αρκετοί θεωρούν ότι από τη
στιγμή που στην τοπική αυτοδιοίκηση και στον συνδικαλιστικό χώρο το κόμμα υπολείπεται σε δυνάμεις, θα πρέπει να ανοιχτεί σε επιτυχημένους επαγγελματίες, που θα
διαμορφώσουν το σύγχρονο προφίλ του. Η άλλη άποψη υποστηρίζει πως η πολιτικοποίηση και η ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών είναι η απάντηση σε μια ουδέτερη τεχνοκρατική διαχείριση.
Στο μεταξύ, από τη Μεγάλη
Δευτέρα ο ΣΥΡΙΖΑ κάθεται σε αναμμένα κάρβουνα. Στην Κουμουνδούρου εκτίμησαν τα διάγγελμα του πρωθυπουργού ως
προοίμιο πρόωρων εκλογών το
φθινόπωρο και γι’ αυτό αποκάλεσαν τον κ. Μητσοτάκη ως «πονηρό πολιτευτή». Τι ανησυχεί τόσο τα
υψηλά κλιμάκια της Κουμουνδούρου και από τη γραμμή της μετριοπάθειας και των χαμηλών τόνων
στην αντιπολιτευτική του ρητορική; Κατ’ αρχάς, υπάρχει ανησυχία
για την αναβάθμιση του πρωθυπουργικού προφίλ αρχής γενομένης από την αντιμετώπιση των γεγονότων στον Έβρο και τα ισχυρά
ρεφλέξ που επέδειξε στο ξέσπασμα της κρίσης του κορωνοϊού.
Και η ανησυχία μεγεθύνεται, ότι μπορεί να γνωρίσουν διπλή ήττα
(οι πρώτες εκλογές θα διεξαχθούν
με το σύστημα της απλής αναλογικής και οι δεύτερες με ενισχυμένη), καθώς πλέον παρά τα όποια
οικονομικά προβλήματα οι πολίτες θα έχουν να κρίνουν τη διαχείριση δύο κρίσεων από τον Μητσοτάκη και τις αντίστοιχες (π.χ.
Μάτι) από τον Τσίπρα. Κι επειδή
το 2019 δεν είναι μακρινό, ακόμη
ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κρίνεται
για την κυβερνητική του θητεία.
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Μέχρι και ο
Μάκης (λένε
ότι) άδειασε
τον Γραμμένο.
Ότι του γύρισε
την πλάτη. Η
«Άποψη»,
βέβαια, εδώ
και αρκετό
καιρό είχε
επισημάνει
πως οι
απουσίες του
μικρού
Γκαγκάτση
από κάποιες
συνεδριάσεις
της
Εκτελεστικής
Επιτροπής
έστελναν
μήνυμα
αποστασιοποί
ησής του,
αλλά τα
διάφορα
«κοράκια»
κράτησαν
χαμηλά την
μπάλα.

άποιοι ισχυρίζονται ότι απλά κάνει
πλάκα ο Λασκαράκης σε
όσους θεωρεί ότι προτάσσουν στην καθημερινότητά
τους το ευρώ. Άλλοι λένε ότι
ο Περικλής βρήκε τρόπο να
εκδικηθεί εκείνους που θεωρεί
ότι βρίσκονται απέναντί του. Όποια εκδοχή και αν υιοθετήσουμε, η ουσία παραμένει μία: στην
ΕΠΟ προκλήθηκαν νέες αναταράξεις επειδή ένας υπάλληλος
είδε τον τραπεζικό λογαριασμό
του να παραμένει ίδιος χωρίς
την παραμικρή εκταμίευση για
τον μισθό του.
Το θέμα έφτασε μέχρι τον
Γραμμένο. Με επιστολή στον
Βάγγο ο θιγμένος υπάλληλος άσκησε κριτική στον Βάγγο ότι δεν
μπορεί να επιβληθεί ούτε στο προσωπικό του λογιστηρίου. Επισήμανση που έγινε επειδή απευθύνθηκε στο σχετικό τμήμα και έθεσε
το ερώτημα για τους λόγους που
δεν μπήκαν τα χρήματα των μηνιαίων αποδοχών του. Η απάντηση
που του έδωσαν ήταν ήξεις-αφίξεις και ζήτησε προφορικά από τον
πρόεδρο της ΕΠΟ να παρέμβει για
να λύσει πρόβλημα. Αλλά η παρέμβαση του Γραμμένου έπεσε στο
κενό και ο υπάλληλος πήγε σε πιο
δραστικά μέτρα, στέλνοντας μια
πολύ σκληρή επιστολή στο προεδρείο (Γραμμένος, Βακάλης, Λασκαράκης, Λυσάνδρου).
Ερευνήσαμε το θέμα, και τα ευρήματα που προέκυψαν ήταν πολλά και ποικίλα. Γκαουλάιτερ στο
λογιστήριο είναι ο ταμίας Λασκαράκης, με πρώτο βιολί και δεξί του
χέρι κάποιον ονόματι Κολιολιός.
Μάλιστα, επειδή το όνομα κάνει
«ρίμα» με το… ιός, το παρατσούκλι
τού εν λόγω υπαλλήλου στην ΕΠΟ
είναι ο «Κορωνοϊός». Ενώ λοιπόν
η υπουργική απόφαση αφορούσε
υπαλλήλους εξαρτημένης εργασίας, τόσο ο νομικός εγκέφαλος
Περικλής όσο και ο… παραγιός
του, ενώ πλήρωναν όλους τους
εργαζόμενους με σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών (δικηγόρους,
προπονητές κ.λπ.), δεν πλήρωναν
τον συγκεκριμένο υπάλληλο που
ήταν στην ίδια κατηγορία εργαζομένων, με το «έτσι θέλω».
Ο Γραμμένος προσπάθησε να
παρέμβει, αλλά οι Λασκαράκης
και Κολιολιός τον… έγραψαν κανονικά. Όταν όμως ο υπάλληλος έστειλε την επιστολή στο προεδρείο,
το ξανασκέφτηκαν και εν μέσω
Μεγάλης Εβδομάδας έβαλαν λεφτά στον λογαριασμό του με περίπου 15 ημερών καθυστέρηση. Αξιοσημείωτο: Όποιος ρώτησε τον

Κ

ΕΠΟ: Η μισθοδοσία,
ο… κορωνοϊός
του λογιστηρίου και ο…
πλακατζής Λασκαράκης
Περικλή, η απάντηση που εισέπραξε από τον Βολιώτη παρέπεμπε
σε μια πλάκα. Αλλά πλάκα κακόγουστη. «Θα πληρωθεί, αλλά άσε να
γελάσουμε λίγο», φέρεται πως είπε
ο ταμίας της ΕΠΟ σε δυο-τρεις
διαμεσολαβητές που ενδιαφέρθηκαν να μάθουν τι συμβαίνει. Αυτό
είναι ήθος!!! Να σπας πλάκα με την
αγωνία του εργαζόμενου αν θα
πληρωθεί ή όχι, και μάλιστα παραμονές Πάσχα. Μάλλον πρέπει ο Αχιλλέας –ένας είναι ο Αχιλλέας–
να του τραβήξει το αυτί και να τον
βάλει στη θέση του…
Βέβαια, αυτή δεν είναι η πρώτη
φορά που το δίδυμο ΛασκαράκηΚολιολιού λειτουργεί ως «κράτος
εν κράτει» στην «πλάτη» του Γραμμένου και με εσωτερική στήριξη
και από άλλα μεγαλοστελέχη.
Προηγήθηκαν η πρόσφατη ανακοίνωση του συλλόγου των εργαζομένων, με ονομαστική αρνητική αναφορά στον ρόλο του Κολιολιού, καθώς το δίδυμο φέρεται ότι
πρωταγωνίστησε στον Γραμμένο,
ώστε να κόψει τους μισθούς του
προσωπικού, αλλά και η προσφυγή
στην Επιθεώρηση Εργασίας άλλου
μεγαλο-υπαλλήλου, στον οποίο ο...
παραγιός δεν έδινε επί δύο χρόνια
μέρος των δεδουλευμένων του και
τον οποίο τελικά πλήρωσε την παραμονή της ακρόασης!
Τελικά, παραφράζοντας τη
γνωστή ρήση του Εθνάρχη Κωνσταντίνου Καραμανλή, αναρωτιόμαστε –όταν εκ των πραγμάτων
ο λόγος του προέδρου Γραμμένου δεν έχει καμία αξία–, «ποιος
κυβερνά αυτήν… την ΕΠΟ;».

Ο μεσημεριανός ύπνος
του Γραμμένου
Η αλήθεια είναι ότι ο Γραμμένος
θορυβήθηκε. Αν και έχει απογοητευθεί από τις κλειστές πόρτες που
βρίσκει κατά την αναζήτηση συμμάχων, ακόμα το παλεύει. Και ξέ-

Ένας εργαζόμενος δεν αρέσει στον
ταμία Λασκαράκη και ο ελέω Αχιλλέα
παράγοντας κάνει πλάκα
καθυστερώντας του τα δεδουλευμένα
ρει ότι τη δεδομένη χρονική περίοδο δεν του περισσεύει ούτε ένας
υποστηρικτής.
Πόσο μάλλον κάποιος που
γνωρίζει και το επικοινωνιακό
κομμάτι. Αλλά έτσι όπως έχει εξελιχθεί η κατάσταση, ο πρόεδρος
της ΕΠΟ δεν μπορεί να κάνει και
πολλά. Οι περισσότεροι εντός κι εκτός ομοσπονδίας θεωρούν ότι τελείωσε από την ηγεσία και του δίνουν πλέον ελάχιστη σημασία. Για
την απαξίωσή του, βέβαια, ευθύνεται και ο ίδιος ο Γραμμένος. Είναι κάποιες ημέρες που τον αναζητούν για ένα θέμα και ο Βαγγέλης το ρίχνει στον ύπνο.
«Κοιμάται κάθε μεσημέρι», λένε όσοι θέλουν να μειώσουν ακόμα περισσότερο τον άνθρωπο που κλήθηκε να οδηγήσει το ποδόσφαιρο στο
μέλλον και τελικά το πισωγύρισε.
Οι αναφορές στη μεσημεριανή
ραστώνη, για την οποία έγραφε και
ο Παπαδιαμάντης, διογκώνονται
απ’ όσους θέλουν να αναδείξουν
την ανεπάρκεια του νυν προέδρου.
Εντάξει, τον αναζήτησαν μια μέρα,
αλλά τον βρήκαν το απόγευμα.
«Κοιμόμουν», δικαιολόγησε την εξαφάνισή του και διερωτήθηκε: «Τι
να έκανα κλεισμένος στο σπίτι;» Ε,
από τότε και για περίπου 10 ημέρες όλος ο καλός ο κόσμος ξεσάλωσε για τον Γραμμένο.
Την ψυχολογία του Βάγγου
καταρράκωσαν οι απουσίες από τη
μάζωξη που επεχείρησε στη Θεσσαλονίκη για να πάρει το χρίσμα
όλων όσων συμμετείχαν στο
μπλοκ του Βορρά.
Κατάλαβε, δηλαδή, και μέσα από το στενό περιβάλλον ότι ούτε

τα μέλη της διοίκησής του είναι
διατεθειμένα να του εμπιστευθούν
την ΕΠΟ για άλλη μια τετραετία.
Και τον πήρε από κάτω, που λένε
και πέριξ τού «Μακεδονία Παλάς».
Μέχρι και ο Μάκης (λένε ότι) άδειασε τον Γραμμένο. Ότι του γύρισε την πλάτη. Η «Άποψη», βέβαια, εδώ και αρκετό καιρό είχε επισημάνει πως οι απουσίες του μικρού Γκαγκάτση από κάποιες συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής έστελναν μήνυμα αποστασιοποίησής του, αλλά τα διάφορα
«κοράκια» κράτησαν χαμηλά την
μπάλα. Ίσως επειδή γνώριζαν ότι ο
Ιβάν θα έκανε μια ύστατη προσπάθεια μέσω του Γραμμένου για να
εξασφαλίσει τη σύμπλευσή του με
την ΑΕΚ του Μελισσανίδη. Αλλά
σε πρακτικό επίπεδο, ο Μάκης είχε
αντιληφθεί πως με τον Βαγγέλη
δεν περπατούσε η κατάσταση και
άρχισε να δουλεύει εναλλακτικά
σχέδια που θα βόλευαν και τον ίδιο, αλλά και τον πατέρα του.
Κάπως έτσι, όμως, ο Γραμμένος άρχισε να πέφτει ψυχολογικά.
Ούτως ή άλλως, ήταν ανέκαθεν
άνθρωπος που δεν άντεχε την πίεση και τις δύσκολες καταστάσεις.
λίγο το ένα, λοιπόν, λίγο το άλλο, ο
άνθρωπος έγινε ράκος και το έριξε
στον ύπνο. Αλλά ακόμα κι αυτό έγινε επικοινωνιακό όπλο στα χέρια
όσων θέλουν να γίνουν χαλίφηδες
στη θέση του χαλίφη και κυνηγούν
αρχικά το χρίσμα από τον Σαββίδη, ώστε να διεκδικήσουν αργότερα μια καλή συμφωνία με τον «Τίγρη». Έστω κι αν αυτό μοιάζει –και
είναι– ανέφικτο τη δεδομένη χρονική περίοδο…
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Άλλο
Γιουβέντους
και άλλο
ΠΑΟΚ…
Μόλις βγήκε η απόφαση για τον ΠΑΟΚ και
την Ξάνθη, μπήκε θέμα
και για το περσινό πρωτάθλημα. Όχι μονάχα
για το εφετινό. Ο Καλπαζίδης αγόρασε το καλοκαίρι του 2018. Που
σημαίνει ότι το περασμένο πρωτάθλημα, όπου ο ΠΑΟΚ σημείωσε
δύο νίκες εναντίον της
Ξάνθης, και μπορεί το
αποτέλεσμα να μην ήταν «καθαρό». Άρα, λένε στο Μαρινακέικο,
πρέπει ν’ αφαιρεθεί ο
τίτλος από τον ΠΑΟΚ,
γιατί αν μηδενιστεί στα
δύο ματς με την Ξάνθη,
ο Ολυμπιακός θα έπαιρνε το πρωτάθλημα.
Να μην ανησυχεί ο λαός του ΠΑΟΚ. Ούτε ο Ιβάν. Κανένα πρωτάθλημα δεν θ’ αφαιρεθεί
από τον ΠΑΟΚ. Εδώ
δεν είμαστε Ιταλία, που
πήρε τον τίτλο από τη
Γιουβέντους και την έριξε στη Β΄ Εθνική. Εντώ είναι Ελλάντα…
Ό,τι έγινε, έγινε. Ούτε η
Ξάνθη θα έχει πρόβλημα. Αλλού είναι το ζήτημα. Ο Καλπαζίδης θα
πρέπει να πουλήσει και
το σαλέ; Κι ακόμα ένα:
Τι θα γίνει με την ΠΑΕ
Ξάνθη; Όταν γίνουν οι
αλλαγές και φύγει ο
Καλπαζίδης, θα πρέπει
να καλέσουν τα κανάλια, γιατί θα είναι ιστορική στιγμή. Εκτός κι εάν ο Πανόπουλος έχει
πάει για κυνήγι…

τα τελευταία πέντε
χρόνια, όσες φορές ο Ιβάν το ’στειλε το κανάτι στη στέρνα για νερό,
το βρήκε σπασμένο. Κι εγώ δεν
θα σταθώ στην απόφαση της
Εφέσεων. Άλλο πράγμα θα πω
εγώ. Για τον πρωθυπουργό θα
μιλήσω. Στα πολύ επάνω του
είναι ο Κυριάκος. Παντού ακούει καλά λόγια για τον κορωνοϊό. Όλα τα κανάλια του
κόσμου. Κι ο Μπιλ Γκέιτς τον
παραδέχτηκε.
Κι ενώ είναι καβάλα στ’ άλογο
ο Κυριάκος, τον ρίχνει σε λούμπα
ο Γεώργιος Γεραπετρίτης με τον
ΠΑΟΚ. Ο Γεώργιος έσωσε τον
ΠΑΟΚ και εξέθεσε τον Μητσοτάκη. Αυτό έγινε. Σ’ το αναλύω. Γίνεται η κουτσουκέλα από τον Ιβάν,
τον πιάνουνε με τη γίδα στη μασχάλη για πολυϊδιοκτησία με την
Ξάνθη, και παρεμβαίνει ο Γεραπετρίτης. Περνάει στο άψε-σβήσε –
μέσα σε 15 ώρες– τροπολογία στη
Βουλή και ο υποβιβασμός γίνεται
αφαίρεση βαθμών.
Και λέει ο Γεραπετρίτης στον
Μητσοτάκη, που μόλις είχε επιστρέψει από τη συνάντηση με τον
Μακρόν, ότι η απόφαση της ΕΕΑ
δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα.
Και βγαίνει ο πρωθυπουργός της
χώρας από το βήμα της Βουλής και
σου λέει ότι δεν είναι δεσμευτική η
απόφαση. Αργότερα το είπε κι ο ίδιος ο Γεώργιος στη «Δίκη» του
Θωμαΐδη, το επανέλαβε κι ο Αυγενάκης την περασμένη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη σ’ ένα ράδιο.
Τον πήρε στον λαιμό του τον
Μητσοτάκη ο Γεώργιος Γεραπετρίτης. Και το πρωτοβάθμιο όργανο της Super League1 και η Εφέσεων –που στελεχώνονται με
τακτικούς δικαστές– δεν μπήκαν
καν στην ουσία. Είναι δεσμευτική
η απόφαση της ΕΕΑ, αποφάνθηκαν και τα δυο όργανα. Νομικοί
αυτοί, νομικός κι ο Γεώργιος Γεραπετρίτης.
Ο Μητσοτάκης έκανε πέναλτι
χωρίς να φταίει. Αυτά παθαίνεις,
όμως, όταν ακούς στα τυφλά τον
Γεώργιο σε θέμα που δεν γνωρί-

Σ

Γιώργος Γεραπετρίτης

Έσωσε τον ΠΑΟΚ,
«κρέμασε»
τον Κυριάκο
Ο «επιτελικός» της κυβέρνησης εκτέθηκε, αλλά κυρίως
εξέθεσε με τις «συμβουλές» του τον Μητσοτάκη, που δήλωνε
από βήματος Βουλής ότι η απόφαση της ΕΕΑ για τον ΠΑΟΚ
και την Ξάνθη δεν είναι δεσμευτική
ζει. Η «Α» το είχε γράψει από την
πρώτη στιγμή. Ο Γεώργιος μπορεί να είναι καλός στα άλλα, όμως
από μπάλα είναι άσχετο το παλικάρι. Δεν ξέρει πού πάνε τα τέσσερα. Τη βρίσκει με το καλάμι.
Και ρωτάω τώρα εγώ. Γιατί το

έκανε αυτό ο Γεώργιος κι έριξε σε
λούμπα τον Μητσοτάκη; Είχε πάρει τίποτα υποσχέσεις; Πήρε κανένα τηλέφωνο στον μέντορά του
τον Γιαννάκη τον Δρόσο που δεν
είναι του τζάμπα; Εγώ θα σ’ το πω.
Ο Γεώργιος πόνταρε σε λάθος ά-

λογο. Σου λέει, έφαγε μείον επτά
ο ΠΑΟΚ, θα πάει στα όργανα και
δεδομένων των συνθηκών, με κορωνοϊούς και τα ρέστα, θα κόψουν
άλλους δύο οι δικαστές, θ’ αρπάξει
πέντε μείον, κι όλα καλά κι όλα ωραία, χτες ήσουν μ’ άλληνε παρέα.
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Και την πάτησε ο άγιος Γεώργιος
Γεραπετρίτης, και παρέσυρε και
τον Μητσοτάκη. Άσε που οι ΠΑΟΚτσήδες τα χώνουν στη ΝΔ για
την τιμωρία και οι γάβροι επίσης,
επειδή δεν υποβιβάστηκε ο ΠΑΟΚ.
Τεράστια επιτυχία του Γεωργίου.
Βγαίνει κι ο ίδιος ο Ιβάν και τι
λέει; Εξέφρασε την απορία του
«για το γεγονός πως κάποιοι δικαστές –βάσει του αποτελέσματος–
αμφισβήτησαν την άποψη του πρωθυπουργού και άλλων υπουργών
που ξεκάθαρα και δημοσίως μίλησαν για μη δεσμευτική γνωμοδότηση της ΕΕΑ». Τα είπε όλα ο σύντροφος. Τι κάνει νιάου-νιάου. Καλά,
δεν είχε ακούσει ο Ρωσοπόντιος
για διαχωρισμό των εξουσιών
στην Ελλάδα; Στο Ροστόφ μπορεί
να είναι αλλιώς τα πράγματα με
τον Βλαδίμηρο να δίνει εντολές
και οι δικαστές να κάνουν αγώνα
δρόμου ποιος θα προλάβει πρώτος να συμφωνήσει. Κι αν δεν το
κατάλαβες, στον Μητσοτάκη που
δεν φταίει τα χώνει ο Ιβάν.
Πάμε παρακάτω. Η απόφαση
είναι αυτή και δεν αλλάζει. Κι ο
Σαββίδης λέει τώρα ότι θα πάει
στο CAS. Ψώνισε από σβέρκο, σου
λέω εγώ έτσι και πάει στη λωζάνη
πού διάολο είναι αυτό το δικαστήριο. Εκεί δεν έχει Γεραπετρίτες.
Άπαξ και σε βρήκανε ανοιχτό, πέφτεις κατηγορία. Άσε τώρα τι λένε οι Σαββιδοτέχνες. Τα λένε γιατί
ο κόσμος του ΠΑΟΚ πρέπει ν’ ακούει κάτι, ότι ο Ιβάν θα το τραβήξει το σκοινί και καλά. Εδώ είμαστε κι εδώ είσαστε. Στ’ αυγά του
θα κάτσει ο Ιβάν. Κι η Ξάνθη, βέβαια, το είπε ότι δεν πάει στο CAS.
Εδώ μπαίνει ένα ζήτημα, που οι
νομικοί εγκέφαλοι του Ιβάν δεν το
βάζουν στο τραπέζι, πολύ απλά επειδή αν το θίξουν, θα διακοπεί η…
μάσα. Ποιο είναι;
Με δεκάδες αποφάσεις το CAS
έχει αποφανθεί ότι δεν μπορεί και
δεν ασχολείται με θέματα για τα οποία έχει αποφανθεί το Εθνικό Δίκαιο κάθε χώρας, όπως εν προκειμένω οι διατάξεις τις οποίες ακολουθεί η ΕΕΑ. Κατά συνέπεια, μόλις πάρουν στα χέρια τους –αν την
πάρουν– την προσφυγή του ΠΑΟΚ,

θα ρωτήσουν αν κατατέθηκε το
παράβολο –περίπου 35.000.000
ευρώ– και εν συνεχεία θα την πετάξουν στα σκουπίδια.
Άσε που έτσι και πάει στο CAS,
θα είναι και πάλι μπάστακας ο Ολυμπιακός. Έτσι είναι. Από τη στιγμή που στα δυο όργανα στην Ελλάδα δέχτηκαν την παρουσία του
Ολυμπιακού, το ίδιο θα πράξει και
το CAS. Αν δεν ήταν ο Ολυμπιακός
παρών, αντίδικος θα ήταν η ΕΠΟ
του Βάγγου. Όχι ότι θα έπαιζε κανέναν ρόλο. Δεν καταλαβαίνουνε
από Γραμμένους εκεί οι δικαστές.
Όσο για την ανακοίνωση της
ΠΑΕ, έχει πλάκα. Η απόφαση πάρθηκε, λέει, μέσα σε πολιτικά γραφεία. Μάλιστα. Πολύ «αδελφίστικη» η ανακοίνωση. Άπαξ και θέλεις
να πεις κάτι, ταβάριτς Ιβάν, το λες
φόρα-παρτίδα. Ότι ο Μητσοτάκης ήθελε να μας ρίξει. Πες το, για
να γελάσει και το παρδαλό κατσίκι.
Δηλαδή, αν η Εφέσεων έριχνε την
ποινή, ο ΠΑΟΚ με μείον 7 βαθμούς
θα έπαιρνε το πρωτάθλημα;

Σ’ το προχωράω. Τι θα γίνει με
το πρωτάθλημα; Τι θα πει τώρα ο
ΠΑΟΚ; Να τελειώσει ή όχι; Διότι
στην αρχή μιλούσαν για τελείες και
παύλες, αυτές τις παπαριές του
Κόλκα. Μετά, το γύρισαν το παραμύθι. Ότι θέλουν και καλά να
συνεχιστεί, γιατί μπορεί να είχαμε
φάει σότο. Και τώρα φωνάζουν να
διακοπεί. Κι εγώ σου λέω ότι πρώτος ο ΠΑΟΚ θα φωνάζει να συνεχιστεί. Όπως σ’ το λέω. Έτσι θα γίνει.
Ένα σου λέω. Ότι έτσι και δεν
γίνουν τα play off, η τιμωρία του
ΠΑΟΚ πάει από την επόμενη χρονιά. Και μην ακούτε παπαριές. Η τιμωρία τόσο του ΠΑΟΚ όσο και της
Ξάνθης κατέστησαν αμετάκλητες
την περασμένη Τρίτη, ενώ η επικύρωση της βαθμολογίας του πρωταθλήματος –χωρίς play off– έγινε
πριν 40 περίπου ημέρες . Τότε βγήκε η επίσημη απόφαση. Έτσι και
δεν συνεχιστούν τα play off, αντίο.
Όπως το ακούς. Τώρα, θα πεις,
μπορεί να κάνει κανένα μαγικό ο

Γραμμένος ή ο Γεραπετρίτης να μην ισχύει από του χρόνου, έτσι και διακοπεί το πρωτάθλημα; Τίποτα δεν θα γίνει.
Το πρωτάθλημα θα ξαναρχίσει. Κανονικά. Και θα τελειώσει.
Έτσι είναι. Όλοι θέλουν να
συνεχιστεί. Ο ΠΑΟΚ, σ’ το είπα. Ο
Ολυμπιακός για να σηκώσει επισήμως την κούπα. Η ΑΕΚ θέλει να γίνει, γιατί έχει ευκαιρία να τον βάλει
από κάτω τον ΠΑΟΚ στα play off.
Έναν πόντο μπροστά είναι ο ΠΑΟΚ. Δύσκολο είναι; Και ποιος ΠΑΟΚ, στο φινάλε. Μετά την τιμωρία
από την Εφέσεων, πάει και δεν πάει. Κι έτσι και γίνει αυτό και τερματίσει η ΑΕΚ δεύτερη κι ο Ιβάν τρίτος, βράσε λαχανόρυζο. Πέντε
χρόνια στο νερό θα κάνει να ξανασηκώσει κεφάλι ο ΠΑΟΚ. Κορόιδο
είναι ο Ιβάν να πάει να κάνει μεταγραφές και να χώσει χρήμα; Όχι
βέβαια.
Κι ο Παναθηναϊκός θέλει να γίνει για να ξεχρεώσει στην Ευρώπη, κι ο Άρης με τον ΟΦΗ που θέλουν Ευρώπη. Κανένας δεν θα πει
όχι. Όλοι, ναι. Είναι, όμως, και το
άλλο. Με τη Nova. Έτσι και δεν τελειώσει, όλοι θα ψάχνουνε να
βρούνε φραγκοδίφραγκα σε τρύπια τσέπη του χρόνου, αν δεν παίξουνε φέτος. Θα δώσουνε μια ανάσα στο συνδρομητικό, έτσι και
γίνουν τα play off.

Κεντρική διαχείριση
χωρίς τον ΠΑΟΚ
Να σ’ το τελειώσω με την τηλεόραση. Κυκλοφόρησε στη Super
League1 ότι θα πάνε όλοι μαζί του
χρόνου. Για κεντρική διαχείριση.
Με τη Super League2 και το Κύπελλο και ρέστα. Πακέτο, δηλαδή.
Μάλιστα. Τον ΠΑΟΚ τον ρωτήσανε; Και μιλάω πολύ σοβαρά. Ο Ιβάν Σαββίδης, αυτός που θέλει
ευημερία για τις ομάδες και ότι ενδιαφέρεται για το γενικό καλό του
ελληνικού ποδοσφαίρου, θα πάει
μαζί με τους άλλους; Δεν νομίζω.
Ο Ιβάν θα το τρέξει μόνος του
το τηλεοπτικό κι εφέτος. Με το
PAOK TV. Ούτε κουβέντα θα κάνει
με τους άλλους και το συνδρομητικό. Κι εγώ δεν σου λέω ότι κακώς κάνει. Ό,τι τον συμφέρει κάνει. Σου λέει, άπαξ και ξανάρθει ο
κορωνοϊός το φθινόπωρο, την κάτσαμε τη βάρκα. Άσε που στο
PAOK TV δεν θα κινδυνεύουν κιόλας, να πει κανένας δημοσιογράφος κάτι που δεν συμφέρει τον
ΠΑΟΚ, όπως έκανε ο Τσώχος από την Cosmote TV στο ματς Κυπέλλου με τον Ολυμπιακό, και
στην Τούμπα μόνο κουμπούρια
δεν έβγαλαν…

Ελικοπτεράς
ο Ιβάν
Η «Α» είχε αποκλειστικό ρεπορτάζ στο περασμένο φύλλο, ότι ο Ιβάν πάει να φτιάξει αεροπορική εταιρεία. Το
έγραψαν κι άλλοι δημοσιογράφοι στη Θεσσαλονίκη. Σου δίνω περισσότερες λεπτομέρειες. Με τα ελικόπτερα θα
παίξει περισσότερο ο Ιβάν. Θ’ αγοράσει ελικόπτερα που θα μεταφέρουν τους τουρίστες από το «Μακεδονία Παλάς» στο «Πόρτο Καράς» στη Χαλκιδική. Θα
τα βρουν, τελικά, με
τον Στέγγο, κάτι μερεμέτια απομένουνε για
να πέσουν οι υπογραφές. Κάποια τηλέφωνα
πέσανε και διευθετήθηκε, τελικά, το όλο θέμα
με την αγορά, που είχε
παγώσει. Άλλωστε, ο
μίστερ Στέγγος με τα
δάνεια που έχει πάρει
από τις τράπεζες δεν είναι για πισωγυρίσματα.
Κι ο Ιβάν το ξέρει, ότι υπήρξε ένα σπρώξιμο.
Και τώρα με την τιμωρία του ΠΑΟΚ, μπορεί
ν’ αλλάξει κάτι στη συμπεριφορά του Ιβάν, όσον αφορά στο ποιον
θα «πυροβολήσει»; Θα
δείξει. Στην πολιτική
και τις business δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Ούτε φιλίες, ούτε υποσχέσεις. Μόνο το χρήμα
και σανό στον λαό. Του
ΠΑΟΚ.
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πανδημία του
κορωνοϊού έχει αλλάξει
τις ζωές των
πολιτών σε όλο τον κόσμο.
Τις Άγιες μέρες που διανύουμε μέχρι την Ανάσταση, οι
προσευχές όλων είναι περισσότερες από ποτέ, καθώς ο άνθρωπος αισθάνεται αδύναμος
μπροστά στο κακό που βρήκε
την ανθρωπότητα και ζητά τη
στήριξη του Κυρίου, προκειμένου να γεμίσει την ψυχή του.
Οι αθλητές σε πολύ μεγάλο ποσοστό είναι βαθιά θρησκευόμενοι.
Έχουν την εσωτερική ανάγκη να
στηρίζονται από τον Ιησού, προκειμένου να έχουν πάνω από όλα
την υγεία τους και στη συνέχεια να
γεύονται επιτυχίες.
Συγκλονιστική είναι η ιστορία ενός ποδοσφαιριστή, το όνομα του
οποίου είχε απασχολήσει έντονα
το ελληνικό κοινό, καθώς ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ αρχικά, αλλά
και ο Αστέρας Τρίπολης ο οποίος
έψαχνε την υπέρβαση στα μπακ σε
δεύτερο χρόνο, είχαν ενδιαφερθεί
να τον αποκτήσουν όταν αγωνιζόταν στη Στεάουα Βουκουρεστίου.
Καμία κίνηση δεν πραγματοποιήθηκε για τον διεθνή Ρουμάνο. Ο
Μιχάι Νέσου έκανε τελικά το βήμα για το εξωτερικό το καλοκαίρι
του 2008, παίρνοντας μεταγραφή
για την ολλανδική Ουτρέχτη.
Ο Νέσου είχε ήδη προλάβει να
κατακτήσει Πρωτάθλημα Ρουμανίας και την περίοδο 2006-07
βοήθησε την ομάδα του να προκριθεί στους ομίλους του
Champions League μετά από 10
χρόνια.
Τον Αύγουστο του 2008, ο Έρικ Πίετερς άφηνε την Ουτρέχτη
για την Αϊντχόφεν και ο Νέσου γινόταν ο αντικαταστάτης του. Η
χρονιά πήγε εξαιρετικά. Έκανε 29
συμμετοχές με τη νέα ομάδα του,
όπου και καθιερώθηκε αμέσως
στο αριστερό άκρο της άμυνας.
Δεν αντιμετώπισε προβλήματα
προσαρμογής στην ήσυχη μικρή
πόλη της Ουτρέχτης και συνέχισε
στον ίδιο ρυθμό. Τον Μάιο του
2011, η ομάδα του ετοιμαζόταν
για το τελευταίο ματς της σεζόν.
Αρκετοί σκέφτονταν ήδη τις διακοπές.
Η μοίρα όμως του έπαιξε ένα άσχημο παιχνίδι. Κατά τη διάρκεια
της τελευταίας προπόνησης, στις
10 Μαΐου 2011, συγκρούστηκε με
τον Ολλανδό Αλιέ Σουτ. Έπεσε
στο έδαφος και προσπάθησε να
ξανασηκωθεί, όταν με φρίκη ανακάλυψε ότι δεν μπορούσε να κινήσει τα χέρια και τα πόδια του. Το

Η

«Προσεύχομαι
κάθε μέρα»
Ο Άλε Σουτ, γέννημαθρέμμα της Ουτρέχτης,
έφθασε να γίνει
αρχηγός της και ο
παίκτης με τη
μακροβιότερη θητεία
σε μια ομάδα στο
Ολλανδικό
πρωτάθλημα. Εκείνη η
φάση της σύγκρουσης
με τον Μιχάι, στην
προπόνηση, θα τον
βασανίζει σε όλη του
τη ζωή.
«Τίποτα δεν είναι πια το
ίδιο. Ό,τι συνέβη με
άλλαξε. Δεν περνάει
ημέρα που να μη
σκέφτομαι τον Μιχάι.
Τον σκέφτομαι και πριν
κοιμηθώ. Τον
σκέφτομαι και όταν
ξυπνάω. Δεν είμαι
θρησκευόμενος, αλλά
πλέον προσεύχομαι
στον Θεό κάθε ημέρα,
για να τον κάνει καλά»,
τόνισε ο Σουτ.
Δεν είναι τυχαίο πως
επέλεξε στα τελευταία
χρόνια της καριέρας
του να φύγει μακριά.
Πήγε κι έπαιξε στη
Νότια Αφρική μέχρι το
τέλος. Επέστρεψε στην
Ουτρέχτη κι έκλεισε
την καριέρα του σε μια
μικρή ομάδα της
περιοχής. Όμως και για
τον Σουτ πλέον είναι
εσωτερική ανάγκη η
προσευχή…

Πιστεύουν
στον Θεό και
το διαλαλούν
• Συγκλονιστικές ιστορίες με Φερνάντο Σάντος, Κακά,
Φαλκάο και Ταφαρέλ • Μιχάι Νέσου: «Ο Θεός θυσίασε
το σώμα για να σώσει την ψυχή μου»

ουρλιαχτό του σόκαρε τους πάντες.
«Ο Μιχάι τραυματίστηκε και έπεσε στο έδαφος. Δεν κουνιόταν, αλλά
φώναζε προς τα εμάς. Έλεγε ότι δεν
μπορεί να αναπνεύσει και να κουνηθεί. Περιμέναμε να σηκωθεί, όπως έκανε πάντα. Αυτή τη φορά όμως δεν τα κατάφερε. Ήταν μια απαίσια στιγμή. Νιώσαμε αβοήθητοι,
πραγματικά τον αγαπούσαμε», θυμάται ο Γιαν Βούιτενς, τότε συμπαίκτης του.
Τον παρέλαβε ασθενοφόρο και
του τοποθετήθηκε μάσκα οξυγόνου για να αναπνεύσει. Μεταφέρ-

θηκε αμέσως στο νοσοκομείο και
οι γιατροί τον έβαλαν στο χειρουργείο. Είχε σπάσει έναν σπόνδυλο στον αυχένα και η επέμβαση
στη σπονδυλική στήλη ήταν μονόδρομος.
«Οι γιατροί μού είπαν ότι σε περιπτώσεις σαν τη δική μου μπορείς
να πεθάνεις αν δεν σου τοποθετηθεί γρήγορα μάσκα οξυγόνου. Στην
πραγματικότητα, μόνο ένας στους
100 επιβιώνει από τέτοιο τραυματισμό. Δεν υπήρχε μπλακ άουτ, αλλά ήξερα ότι κάτι είχε συμβεί. Δεν
ένιωθα πόνο, απλά δεν μπορούσαν
να κουνηθώ», τόνιζε ο ίδιος.

Ο Σουτ, με τον οποίο συγκρούστηκε, δεν μπορούσε ούτε καν να
προπονηθεί από το σοκ. «Είπαν ότι
ο Αλιέ έπεσε πάνω μου, αλλά αυτό
δεν είναι αλήθεια. Απλά έπεσε ο ένας πάνω στον άλλον. Τόσο απλά.
Είχε την μπάλα, έκανα τάκλιν και
συγκρουστήκαμε. Ήταν ένα απλό
τάκλιν. Απλά ήμασταν άτυχοι. Όταν
παρακολουθώ ποδόσφαιρο βλέπω
τέτοιες φάσεις κάθε δύο ή τρία
ματς», δήλωνε ο Νέσου για το ατύχημα.
Οι οπαδοί της Ουτρέχτης συγκλονίστηκαν με τη σειρά τους. Εξάντλησαν τις φανέλες με το όνομά του και στο επόμενο ματς με
την Άλκμααρ ξετύλιξαν ένα τεράστιο πανό με το πρόσωπό του. Οι
παίκτες μπήκαν στον αγωνιστικό
χώρο με σχετικά μπλουζάκια.
Πέντε μέρες μετά, ο Μιχάι ξύπνησε στο κρεβάτι του νοσοκομείου. Η επέμβαση είχε απομακρύνει
τον κίνδυνο για τη ζωή του. Ωστόσο, το ατύχημα άλλαζε τα πάντα.
Τα χέρια και τα πόδια του έμειναν
παράλυτα και το αναπηρικό καροτσάκι θα ήταν πλέον ο μόνος τρόπος για να κινηθεί. Ο μεγάλος φόβος των γιατρών, όμως, ήταν η πο-

ρεία του μετά την εγχείριση. Επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, είχε
χτίσει όλη του την καθημερινότητα
γύρω από την προπόνηση και την
άσκηση. Η επόμενη μέρα θα ήταν
σίγουρα δύσκολη, με την κατάθλιψη να αποτελεί έναν μεγάλο κίνδυνο.
Ωστόσο, ο Νέσου απέδειξε ότι
είναι πραγματικός μαχητής. Δεν
τον πήρε από κάτω. Μέσω ενός
gadget προσαρμοσμένου στις ανάγκες του κατάφερε να λύσει το
θέμα της επικοινωνίας. Στη συνέχεια, δημιούργησε ένα ίδρυμα για
να βοηθήσει κόσμο που αντιμετώπιζε το ίδιο πρόβλημα.
Πολλοί δεν μπορούσαν να πιστέψουν τη δύναμη ψυχής του
Ρουμάνου, καθώς η σύζυγός του
τον εγκατέλειψε μετά τον τραυματισμό του και οι γονείς του έφυγαν
πολύ γρήγορα από τον καημό
τους…
Ο Μιχάι Νέσου ονειρευόταν
να περάσει τη ζωή του μετά το ποδόσφαιρο σε ένα ελληνικό νησί με
τη σύζυγό του και να απολαμβάνει
το ηλιοβασίλεμα. Αλλά με την αναγκαστική αποχώρησή του πολύ
νωρίτερα από ό,τι θα περίμενε ποτέ, επικεντρώνεται πλέον σε ένα
έργο που θα βοηθήσει τους άλλους τώρα και στο μέλλον.

«Ο Θεός θυσίασε
το σώμα για να σώσει
την ψυχή μου»
«Πιστεύω ότι ο Θεός θυσίασε το
σώμα μου για να σώσει την ψυχή
μου», δήλωσε σε συνέντευξή του
στο δίκτυο gsp.ro ο Ρουμάνος διεθνής ποδοσφαιριστής. Ο Μιχάι
Νέσου μετά το ατύχημα βαπτίστηκε Χριστιανός Ορθόδοξος, επισκέφθηκε το Άγιο Όρος και διακηρύττει σε κάθε ευκαιρία τη βοήθεια
που του έδωσε η πίστη του στον
Θεό και ο πνευματικός του.
«Μετά το ατύχημα, είχα πολλές
στιγμές που ένιωσα ένα μεγάλο άγχος στην ψυχή μου και τότε συνειδητοποίησα ότι υπήρχε κάτι πάνω
από εμάς. Και άρχισα να κοιτάζω.
Πήγα σε λειτουργίες, σε εκκλησίες,
μίλησα με πολλούς ιερείς. Βρισκόμενος σε αυτή την αναζήτηση κατέληξα στο συμπέρασμα ότι η Ορθοδοξία παρέμεινε η μοναδική αμετάβλητη για 2.000 χρόνια. Και σε ηλικία 30 ετών αποφάσισα να βαπτίσω τον εαυτό μου Ορθόδοξο. Κοιτάζοντας πίσω τη ζωή μου, συμπεραίνω ότι το μεγαλύτερο λάθος μου
ήταν ότι δεν ήμουν από την αρχή
κοντά στον Θεό. Δεν ξέρω γιατί συνέβη αυτό σε εμένα, αλλά με βοήθησε να ανακαλύψω τον αληθινό εαυτό μου. Ίσως στο παρελθόν είχα
κάνει ελάχιστα καλά πράγματα και
το ατύχημα, ακόμη κι αν εκ πρώτης
όψεως ο κόσμος το βλέπει σαν μια
τραγωδία, μια κατάρα, μετατράπηκε
σε ευλογία».
Τα χρόνια πέρασαν και ο Νέσου επέστρεψε στην πρώτη του αγάπη. Το ποδόσφαιρο. Ο κολλητός
του, Τζορτζ Ογκαγκάρου, που με
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τη φυγή του για τον Άγιαξ του είχε
ανοίξει τη θέση για την 11άδα στη
Στεάουα, του έδωσε την ευκαιρία.
Ως προπονητής της Ουνιβερσιτατέα Κλουζ πρότεινε στον Νέσου
να αναλάβει θέση στο προπονητικό τιμ, ως αναλυτής video. Η είδηση έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από τους οπαδούς της ομάδας. Όμως σκοπός της ζωής τού Μιχάι
Νέσου ήταν να βοηθά τους συνανθρώπους του. Τόσο στη Στεάουα, όσο και στην Ουτρέχτη είχε
μόνο φίλους. Όντας πάνω από εννέα χρόνια στην αναπηρική καρέκλα μετά το σοβαρό ατύχημα, ο
Νέσου άνοιξε ένα κέντρο αποκατάστασης για παιδιά με νευροκινητικές αναπηρίες. Πλέον επιθυμεί
να επεκτείνει αυτό το κέντρο, σε ένα συγκρότημα που προσφέρει
προηγμένες θεραπείες αποκατάστασης για νέους μέχρι 18 ετών,
καθώς και εργαστήρια για την εκμάθηση κάποιων επαγγελμάτων,
δωρεάν.
Σε άλλη συνέντευξή του, ο Μιχάι είχε παραδεχτεί ότι ο Θεός τού
έδωσε πολλά χαρίσματα, τα οποία
δεν αξιοποίησε:
«Στον πολύ κόσμο οι ποδοσφαιριστές δεν δίνουν την εντύπωση
ανθρώπων με μεταφυσικές ανησυχίες, εγώ όμως είχα συμπαίκτες και
φίλους ποδοσφαιριστές με μεγάλη
πίστη. Χάρη σε αυτούς ακολούθησα τούτο τον δρόμο».
Πλέον, η μάχη του συνεχίζεται
σε ένα γήπεδο που γνωρίζει καλά.
Η μπάλα ξαναμπαίνει στην καθημερινότητά του. Ταυτίζεται και πάλι με τη ζωή του και αυτό από μόνο
του αρκεί για να την αλλάξει...

Βαθιά θρησκευόμενοι
Βαθιά θρησκευόμενοι είναι πολλοί
πρωταγωνιστές της θεάς μπάλας.
Ο Κολομβιανός Φαλκάο είναι
χαρακτηριστικό παράδειγμα. Έφθασε να κατακτήσει δύο Europa
League με Πόρτο και Ατλέτικο
Μαδρίτης σκοράροντας ακατάπαυστα, παίζοντας ακόμη σε Ρίβερ
Πλέιτ, Μονακό, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Τσέλσι, Γαατασαράι.
Η γυναίκα του, Λορελέι, εξομολογείται πώς γνωρίστηκαν: «Τον
πρωτοείδα σε μια Θεία Λειτουργία

στην Εκκλησία του Μπουένος Άιρες. Τον αγάπησα γιατί πρώτα αυτός αγαπούσε τον ίδιο τον Θεό πάνω απ’ όλα». Μετά την κατάκτηση
του Europa League ο Φαλκάο
δήλωνε: «Ευχαριστώ τον Θεό για
αυτά που μας χαρίζει σ’ εμένα και
την οικογένειά μου. Χωρίς τη βοήθειά Του, δεν θα ήμασταν εδώ σήμερα». Το μπλουζάκι που φορούσε κάτω από τη φανέλα του έλεγε
χαρακτηριστικά: «Πίστευε και θα
δεις την δόξα του Θεού».
Ο θρυλικός Βραζιλιάνος Κακά,
όταν ήταν 18 ετών, παραλίγο να
μείνει παράλυτος για όλη του τη
ζωή, όταν μετά από μία λανθασμένη κατάδυση που επιχείρησε , ένας
σπόνδυλός του υπέστη κάταγμα.
Ο ίδιος πιστεύει ότι ο Ιησούς Χριστός θεράπευσε τον κατεστραμμένο του σπόνδυλο και του επέτρεψε
να ανακτήσει τις δυνάμεις του και
να γίνει από τους πιο πετυχημένους ποδοσφαιριστές στο παγκόσμιο στερέωμα. Ο ίδιος δεν ξεχνούσε ποτέ να υψώσει τα χέρια
του προς τον ουρανό, κάθε φορά
που έστελνε την μπάλα στα δίχτυα,
ως ένδειξη ευχαριστίας και ευγνωμοσύνης προς τον Θεό.
«Είμαι Χριστιανός και πιστεύω
σε αυτές τις αξίες, γιατί είναι κάτι
που μας το παραγγέλνει η Αγία Γραφή, ο Λόγος του Θεού, και εμείς θα
πρέπει να υπακούσουμε. Η ζωή μας
είναι πολύ όμορφη. Οι πειρασμοί υπάρχουν πάντα, αλλά με τη Χάρη
του Θεού προσπαθούμε να τους αποφεύγουμε. Είναι πραγματικά ωραία να ακολουθείς τον Χριστό».
Ο επίσης διεθνής Βραζιλιάνος
τερματοφύλακας, Κλαούντιο Ταφαρέλ, έχει ένα ευαγγέλιο πάντα
στο προσκέφαλο και πίσω από την

εστία του.
Ο ίδιος εξομολογήθηκε σε μία συνέντευξή του: «Στον τελικό
του Παγκοσμίου Κυπέλλου
το 1994 μεταξύ της Βραζιλίας και της Ιταλίας και αφού η
κανονική διάρκεια του αγώνα έληξε 0-0, οδηγηθήκαμε στη διαδικασία των πέναλτι.
»Δεδομένου ότι κάλεσα τον Ιησού Χριστό στην καρδιά μου, έχω
νιώσει τη χάρη, την αγάπη και τη
δύναμη του Θεού στις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής μου. Όχι μόνο
στις εύκολες αλλά και στις δύσκολες.
»Για να φτάσουμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο είχαμε παίξει 52 παιχνίδια, περάσαμε τέσσερα χρόνια
σκληρής προετοιμασίας και ένα ολόκληρο μήνα με μεγάλη προβολή
από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης
σε όλο τον κόσμο. Αλλά η τελική
στιγμή ήταν μεταξύ δύο ανθρώπων:
του Ιταλού Μπάτζιο κι εμένα... Παρατήρησα ότι κράτησε το κεφάλι
του κάτω και κοίταξε ανασφαλής.
Γέμισα από αυτοπεποίθηση μέσα
μου . Εκείνη τη στιγμή, προσευχόμενος στον Θεό, ήξερα με σιγουριά
ότι είτε θα απέκρουα το πέναλτι, είτε ότι το σουτ θα ήταν έξω. Και έτσι
ακριβώς έγινε. Όταν είδα ότι η μπάλα έφυγε ψηλά άουτ , το μόνο που
ήθελα να κάνω ήταν να γονατίσω
και να δοξάσω τον Θεό γιατί ήξερα
ότι η νίκη ήταν δική Του».
Ο Ταφαρέλ πήρε με τη Γαλατασαράι το Κύπελλο UEFA της περιόδου 1999-2000, με τον ίδιο να
ανακηρύσσεται MVP του τελικού
της 17ης Μαΐου του 2000, στη νίκη με 4-1 στα πέναλτι, κόντρα
στην Άρσεναλ, καθώς και το Ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ της ίδιας σεζόν, στη νίκη με 2-1 εναντίον της
Ρεάλ Μαδρίτης. Είχε προηγηθεί η
κατάκτηση του Κυπέλλου Κυπελλούχων της περιόδου 1992/93 με
την ιταλική Πάρμα. Χρίστηκε 101
φορές διεθνής με τη «σελεσάο»,
ρέκορντμαν για τους τερματοφύλακες.
Με τα χρήματα που κέρδιζε ο
Ταφαρέλ έκανε ένα σπιτικό, ικανό
ν’ αναθρέψει φτωχά κι εγκαταλελειμμένα παιδιά. Σήμερα, έχει 22
από πολλές και διάφορες χώρες,
άλλων θρησκειών και μαζί αγόρια
με κορίτσια.
«Είναι το μεγάλο μου έργο. Δεν
απέκτησα δικά μου παιδιά. Έτσι, θέλησα να βοηθήσω αυτά που δεν είχαν οικογένεια, δεν γνώρισαν πατέρα και μητέρα. Στη Βραζιλία τα
παιδιά πεθαίνουν στον δρόμο. Σκοτώνονται στους δρόμους. Γίνονται
κλέφτες για ένα κομμάτι ψωμί και
λίγο νερό. Έτσι, έκανα αυτό που θα
μπορούσαν να κάνουν περισσότεροι συνάνθρωποί μας».

Φερνάντο
Σάντος ο
ιεραπόστολος
Βαθιά θρησκευόμενος
είναι ο πρώην Ομοσπονδιακός μας προπονητής και τεχνικός ηγέτης της Πορτογαλίας,
Φερνάντο Σάντος. Κατά την παραμονή του
στην Ελλάδα, ο Πορτογάλος συχνά επισκεπτόταν το Άγιο Όρος
και τις μονές των Μετεώρων. Έχει σχεδόν ιεραποστολική δράση. Από το 1994 είναι μέλος
της θρησκευτικής οργάνωσης «Cursilhos de
Cristandade» («Μικρά
Μαθήματα Χριστιανισμού»), ενός κινήματος
που ξεκίνησε πριν από
τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο στην Ισπανία και
έκτοτε εξαπλώνεται σε
χώρες όπως η Πορτογαλία και η Βραζιλία. Ο
χαρακτήρας της οργάνωσης είναι έντονα
πνευματικός και δίνεται ιδιαίτερο βάρος
στην ψυχική προετοιμασία του πιστού για
την ένωση με το θείο
μέσω αυτών των «μικρών μαθημάτων» που
παίρνει κάθε προσκυνητής, ενώ στο απόλυτο κέντρο της διδασκαλίας είναι ο Ιησούς Χριστός. Προτού έλθει
στην Ελλάδα, το 2007,
ο Φερνάντο Σάντος είχε αναπτύξει σημαντική δραστηριότητα στο
πλαίσιο αυτής της οργάνωσης. Εμφανιζόταν
συχνά σε διάφορες πόλεις της Πορτογαλίας
ως επώνυμος ομιλητής,
διαδίδοντας τις αρχές
των Cursilhos σε μια
προσπάθεια προσέλκυσης νέων οπαδών και
εκθέτοντας χωρίς κανέναν φόβο τις απόψεις του για διάφορα
κοινωνικά ζητήματα.
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ΘΕΜΑ
ΜαΚης ΓΚαΓΚατςης

Μακεδονία
ο ΠαΟΚ,
αλλά άχνα για
τη «Βόρεια
Μακεδονία»
Σε κάθε ομάδα είναι αυτοί
που βάζουν λεφτά και αυτοί που παίρνουν. Οι πολλοί πληρώνουν από την
τσέπη τους και οι λίγοι εισπράττουν. Στον ΠΑΟΚ,
για παράδειγμα, ο Ιβάν
Σαββίδης έχει σπρώξει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.
Δεκάδες χιλιάδες φίλαθλοι πληρώνουν το εισιτήριό τους για να παρακολουθήσουν την αγαπημένη
τους ομάδα. Από την άλλη,
είναι αυτοί που πληρώνονται. Για παράδειγμα, ο
Μάκης Γκαγκάτσης, ο οποίος ως γνωστόν ήταν περιζήτητος και ο ΠΑΟΚ κατάφερε δίνοντας κάτι παραπάνω να τον εντάξει στο
στελεχιακό δυναμικό του.
Γεγονός είναι πως έχει
προσφέρει πολλά ο Μάκης
στον ΠΑΟΚ. Ίσως περισσότερα από όσα έχει πάρει.
Τον ανέβασε επίπεδο. Χωρίς Γκαγκάτση(υιό), τι θα
ήταν ο ΠΑΟΚ σήμερα;
Για να κρατήσει κοντά τους
πελάτες του, ο Μάκης έστειλε το δικό του μήνυμα
για τα 94 χρόνια από την ίδρυση του σπουδαίου συλλόγου. Χαρακτήρισε τον
ΠΑΟΚ ως τον μεγαλύτερο
σύλλογο της Ελλάδας.
Προφανώς ο Ολυμπιακός,
ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ
είναι μικρότεροι με βάση
το Γκαγκατσόμετρο. Ορθά
ο Μάκης επεσήμανε ότι
«ΠΑΟΚ σημαίνει προσφυγιά, Πόντος, Βόρεια Ελλάδα, Μακεδονία». Μόνο που
γι’ αυτήν τη Μακεδονία
δεν έκανε και πάρα πολλά.
Ακολούθησε τη… γραμμή
για να μην ενοχληθεί ο Αλέξης; Είχε δουλειές όταν
ξεσηκώθηκε όλη η Ελλάδα
για την ελληνικότητα της
Μακεδονίας; Μήπως δεν ενημερώθηκε πως έγιναν
συλλαλητήρια; Δεν έχει
σημασία. Ποτέ δεν είναι
αργά να μας κάνει γνωστές τις απόψεις του για τη
Μακεδονία. Κι επειδή στο
μήνυμά του αναφέρεται σε
Βόρεια Ελλάδα, καλό θα
είναι να μας ξεκαθαρίσει
και αν τον εκφράζει η… Βόρεια Μακεδονία.

Δίνω τον μισό
μισθό των
άλλων μελών
της ΚΕΔ για
τον κορωνοϊό

Θα ενδώσει στο πισωγύρισμα;
Για μια ακόμη περίοδο πιστοποιήθηκε ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο δεν αντέχει τόσο μεγάλο αριθμό
ομάδων στα επαγγελματικά πρωταθλήματα. Από τις 40 ΠΑΕ, πολλές αντιμετωπίζουν μεγάλα οικονομικά προβλήματα. Κι όμως, σε αυτή την περίοδο που ομάδες ψάχνουν να βρουν πώς δεν θα οδηγηθούν σε διάλυση ή πώς θα κάνουν περικοπές, υπάρχουν μυαλά που επεξεργάζονται σχέδιο αύξησης των ομάδων στα επαγγελματικά πρωταθλήματα.
Στη λογική του «μαυρογυαλούρου» ή του «δώσε και μένα, μπάρμπα», επεξεργάζονται σχέδια για
αύξηση των επαγγελματικών ομάδων από 40 σε 48. Αντί μετά την κρίση της πανδημίας από τον κορωνοϊό ν’ αναζητήσουν τρόπους και σχέδια μείωσης των επαγγελματικών ομάδων, ψάχνονται για το
πώς θα διατηρήσουν προβληματικές ΠΑΕ ζητώντας κατά τα καθιερωμένα χρήματα από την Πολιτεία.
Ο υφυπουργός Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης μέχρι τώρα είχε συμβάλει καταλυτικά, ώστε το
ποδόσφαιρο να κινηθεί προς τη σωστή κατεύθυνση. Αν θέλει να επικροτήσει μια άλλη λογική αύξησης των ομάδων και να δίνει το κράτος χρήματα, το μόνο που θα πετύχει είναι το πισωγύρισμα. Ας τις
κάνουν λοιπόν όχι 48, αλλά 58 και 68 τις ομάδες. Αλλά μετά να τους ξεκαθαρίσει ότι χρήματα από το
κράτος δεν έχει…

Νέα Φιλαδέλφεια
και η Εθνική
Αναρωτιέται κανείς γιατί η ΕΠΟ αδιαφορεί ώστε η Εθνική ανδρών να βρει επιτέλους έδρα. Από την ημέρα που Συνδεσμίτες
του ΠΑΟΚ χαρακτήρισαν ανεπιθύμητη στην Τούμπα την εθνική ομάδα, ο Βαγγέλης Γραμμένος αναζήτησε με βήμα… σημειωτόν λύση για τη φιλοξενία της Εθνικής.
Το Ολυμπιακό στάδιο αναγκαστικά συνεχίζει να αποτελεί την
έδρα του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος, και ο κατήφορος της γαλανόλευκης δεν έχει τελειωμό. Όλα πλέον δείχνουν
πως η αδράνεια και η αμηχανία της ΕΠΟ οδηγούν την Εθνική
στη Νέα Φιλαδέλφεια. Το νέο γήπεδο της ΑΕΚ, που θα είναι στολίδι και θα αποτελεί πραγματική έδρα. Ως τότε, προφανώς ο Μακεδόνας παράγοντας θα σκέφτηκε πως δεν έχει νόημα να πεταχτούν χρήματα για διορθωτικές παρεμβάσεις. Εκτός αν τα πληρώσουν όλα οι άλλοι…




Ο μακαρίτης Αριστείδης Αλαφούζος, πατέρας
του Γιάννη Αλαφούζου, ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού,
είχε φτάσει κοντά στην αγορά του Ολυμπιακού το 1977,
όταν αποχώρησε ο αείμνηστος Νίκος Γουλανδρής.
Είχε ζητήσει αναβολή των αρχαιρεσιών, επειδή ήταν
στο εξωτερικό, δεν έγινε δεκτή, και χάλασε
η προφορική συμφωνία.
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Χρόνια πολλά στην ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ. Ιδρύθηκαν στις
13 Απριλίου 1924 και 12 Απριλίου 1926, αντίστοιχα σε Αθήνα
και Θεσσαλονίκη. Μήτρα τους, η Κωνσταντινούπολη.
Αθλητική Ένωσις Κωνσταντινουπόλεως ο κιτρινόμαυρος
δικέφαλος. Πανθεσσαλονίκειος Αθλητικός όμιλος
Κωνσταντινοπολιτών ο ασπρόμαυρος. Σήμερα, ένας
ο δικέφαλος κοιτάζει την ανατολή κι ο άλλος τη δύση…

Ποιος φταίει που φεύγουν;

Δεν θα γκρεμίσει
τον μύθο του ο Μέσι
Βασιλιάς στη Βαρκελώνη είναι ο Λίονελ Μέσι. Ο Αργεντινός έχει βρει
στην Μπαρτσελόνα αυτό που αναζητούσε και γεμίζει την καριέρα του.
Δεν έφυγε όταν είχε χρόνια μπροστά του να πάει σε ένα άλλο από τα
μεγάλα πρωταθλήματα όπως της Αγγλίας και της Ιταλίας, θα το κάνει
τώρα; Ο Μέσι έχει το δικαίωμα, βάσει ρήτρας στο συμβόλαιό του, να
πάρει την ελευθέρας του αυτό το καλοκαίρι και να πάει όπου θέλει χωρίς
να αποζημιωθεί στο ελάχιστο η ομάδα του. Αυτός ο όρος πυροδοτεί διάφορα σενάρια. Ωστόσο, ο Μέσι όχι μόνο δεν πρόκειται να επιστρέψει
στην Αργεντινή, αλλά δεν το κουνάει ρούπι από την πανέμορφη Βαρκελώνη. Και ονειρεύεται να παραμείνει στην Μπαρτσελόνα και μετά την
ολοκλήρωση της ποδοσφαιρικής του καριέρας. Από τι πόστο; Ο ίδιος θα
το κρίνει, όταν έλθει το πλήρωμα του χρόνου. Η σημαία δεν πρόκειται να
κατέβει από τον ιστό της, ώστε ο κόσμος να βρίσκεται κοντά του, στο
πλευρό του, στο μέλλον. Δεν θα γκρεμίσει τον μύθο του για την όποια Ίντερ ή άλλη ομάδα θελήσει να τον κάνει δικό της.

Το περιοδικό «Forbes» αποτίμησε την περιουσία του Ιβάν
Σαββίδη σε 1,5 δισ. δολάρια και τον περιέλαβε στη λίστα με
τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου. Κι όμως, αυτό το… μέγεθος δεν κατάφερε να κρατήσει τον Ραζβάν
Λουτσέσκου. Και δεν ήταν οικονομικό το θέμα της αποτυχίας αυτής. Ο Ρουμάνος έφυγε όχι γιατί δεν ικανοποιήθηκε οικονομικά, αλλά γιατί –όπως δήλωσε– η ιδιοκτησία
του ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να κρατήσει στην ομάδα παίκτες
που ήταν κομβικοί. Σε μια ομάδα που έχει επιτυχίες και κατακτά τίτλους οι παίκτες φεύγουν. Αναρωτιέται κανείς τι θα
γίνει όταν δεν υπάρχουν ανάλογες επιτυχίες και τίτλοι, τι
θα συμβεί στον ΠΑΟΚ, αλλά και ποια είναι η ρίζα του κακού;
Οι χειρισμοί του Ιβάν Σαββίδη οδηγούν σε αυτό το αποτέλεσμα ή άλλων που έχουν θέσεις ευθύνης; Ο Μαροκινός
Ελ Καντουρί, αν κι έχει συμβόλαιο, είναι «φευγάτος» με
το μυαλό στην Ιταλία. Γιατί ο επιθετικός μέσος θέλει να οδηγηθεί στην έξοδο;

ΑΝΑΘΕΜΑ
Τα πακέτα
του Βάγγου
«Δυστυχώς, ορισμένες
τσέπες δεν τις προσβάλλει ούτε ο κορωνοϊός». Η φράση ανήκει
στον πρόεδρο της ΕΠΣ
Ηρακλείου, Νίκο Τζώρτζογλου, ο οποίος χαρακτήρισε απόφασησκάνδαλο της ΕΠΟ να
μην περικόψει ούτε ευρώ από τα golden boys
της, αυτά που «στοιχίζουν 10.000 ευρώ τον
μήνα και 15.000 ευρώ
τον μήνα και 20.000
ευρώ τον μήνα…».
Το ποδόσφαιρο νοσεί
βαριά στο οικονομικό
κομμάτι, αλλά ο Γραμμένος και η παρέα του
δεν παίρνουν χαμπάρι.
Τι κι αν τα ερασιτεχνικά
σωματεία βουλιάζουν,
τι κι αν οι προπονητές
και οι φροντιστές των
ΕΠΣ που παίρνουν 380
ευρώ τον μήνα έχουν
ξεχάσει το χρώμα του
χρήματος, ποιος νοιάζεται Στην ποδοσφαιροκρατορία του Γραμμένου το «παλάτι» συνεχίζει και παίρνει τα
δεκαχίλιαρα κάθε μήνα. Κάνει… δουλειά, βέβαια. Έχει εκτοξεύσει
τις εθνικές ομάδες, τα
έσοδα από τηλεοπτικά
και διαφημιστικά δικαιώματα. Και ειδικά τις
μέρες του κορωνοϊού,
για να μην αναφερθούμε και στις νύχτες που
έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον, δουλεύει
σκληρά. Πώς να κάνει
περικοπές ο Βαγγέλης
Οι ποδοσφαιριστές τον
κατήγγειλαν για παράνομη, αντισυνταγματική, καταχρηστική και αντιδεοντολογική απόφαση, μετά το μπλόκο
στις προσφυγές ακόμη
και για παλαιότερα
χρέη. Προφανώς δεν ήξεραν, αντί να παίζουν
μπάλα, να πάνε να τους
διορίσει στην ΕΠΟ και
να ενταχθούν στον
στρατό του. Εκεί είναι
τα… πακέτα.
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Τώρα τα βάζουν και με τον…
Κοντονή στον ΠΑΟΚ!
Σωσίβιο του
Κούγια στον
Μελισσανίδη
Ξαφνιάστηκε όλη η ποδοσφαιρική κοινωνία
από τις δηλώσεις του
Αλέξη Κούγια για τον
Δημήτρη Μελισσανίδη.
Πέρα από τα ψεματάκια
που είπε ο πανύψηλος
δικηγόρος ότι η ρήξη επήλθε μεταξύ τους επειδή ανέλαβε υποθέσεις
του Βαγγέλη Μαρινάκη, η υπόθεση έχει πολύ
ψωμί. Η νέα κωλοτούμπα του Κούγια ήταν απόλυτα δικαιολογημένη για τα πουλάκια που
κελαηδούν στο πάρκο
Γουδή από την ημέρα
που μπήκε η άνοιξη. Ο
μικρομέτοχος της ΑΕΛ
χρωστάει στον «Τίγρη»
την επιβίωσή του. Από
το δώρο των Χριστουγέννων είχε να πληρώσει τους παίκτες της ομάδας του και όλοι ετοίμαζαν προσφυγές. Ο
κορωνοϊός δεν μπορούσε να καλύψει τον Κούγια ως δικαιολογία. Έτσι, χρειάστηκε να φιλήσει «κατουρημένες
ποδιές», που λένε και
στον θεσσαλικό κάμπο,
για να εγκρίνει η ΕΠΟ
τη διάταξη που καθιστά
απαγορευτικές τις προσφυγές έως το καλοκαίρι. Έτσι, τη γλίτωσε
ο δικηγόρος και ανέλαβε την υποχρέωση να
πλέξει το εγκώμιο του
Μελισσανίδη ως ανταπόδοση της χάρης.

Μέχρι και τον μέγιστο τον Χαραλάμπη-Σταύρο Κοντονή θυμήθηκαν στον ΠΑΟΚ. Βεβαίως. Για τους τακτικούς δικαστές, βέβαια. Δυο ήττες έφαγε ο ΠΑΟΚ πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια
για την πολυϊδιοκτησία με την Ξάνθη, και κάποιος σφύριξε του

Φταίει ο Αυγενάκης φυσικά,
ο Ιβάν δεν φταίει ποτέ
Μάκη του Γκαγκάτση ότι «τι τα θέλαμε και πιέζαμε τον Κοντονή
για τους τακτικούς δικαστές; Θα βάζανε δυο συνταξιούχους κι έναν
δικηγοράκο και θα μας καθάριζε την υπόθεση». Με τον «δικό» μας
τον Βάγγο τον Γραμμένο, όλα εύκολα θα ήταν.

Κι επειδή κάπου πρέπει να τα φορτώσουμε όλα αυτά, με την παραμονή της
τιμωρίας του ΠΑΟΚ, τότε… Αυγενάκης. Μιλάμε για τρέλα. Από τη μία παραδέχονται στον ΠΑΟΚ ότι ο Καλπαζίδης είναι συγγενής με τον Σαββίδη,
αλλά από την άλλη φταίει ο Αυγενάκης με την ΕΕΑ. Τι είπε κι ο Μπαλτάκος; «Τι τον νοιάζει τον κόσμο, πού τα βρήκε τα λεφτά ο Καλπαζίδης;» Σωστός
ο παίκτης. Ο Γιαννάκης είναι ένα παιδί του λαού, σερβιτόρος στο επάγγελμα, είναι συγγενής του λεφτά μπάρμπα του, του Σαββίδη (ανιψιός της αδελφής του), αγόρασε την Ξάνθη και αυτό δεν πρέπει να ενδιαφέρει κανέναν.
Άσε που όταν παίζουν Ξάνθη και ΠΑΟΚ, δεν θα υπάρχουν επεισόδια.

To νέο VAR ήρθε
ή «το ’φαγε» ο κορωνοϊός;

Ο Ιβάν έκανε τη ματσαραγκιά
και φταίνε οι μανατζαραίοι

Με τα τόσα που μας πλάκωσαν στο κεφάλι με τον κορωνοϊό, το
ξεχάσαμε τελείως. Πού βρίσκεται το νέο VAR με τη γραμμή του οφ
σάιντ και το goal line technology; Ήρθε ή ακόμα το περιμένουμε,
γιατί σταμάτησαν τα αεροπλάνα να έρχονται λόγω της πανδημίας; Ο Βάγγος ο Γραμμένος έχει να μας πει κάτι ή δεν… ανακατεύεται; Κι ο Μέλο με το μέλι Περέιρα; Και τον… ανακατεύουμε
γιατί, όπως γράφτηκε και δεν διαψεύστηκε, είναι μέτοχος στην εταιρεία που τα φέρνει, δηλαδή της MEDIA LUSO.

Στον γενικό χαμό που γινόταν στα social media του Σαββιδοτεχνείου, ειπώθηκε και αυτό. Ότι ο ΠΑΟΚ έχασε το πρωτάθλημα από τον Ολυμπιακό,
γιατί οι παίκτες δεν είχαν συγκέντρωση. Ότι έπαιζαν τρομοκρατημένοι και
δεν μπορούσαν ν’ αποδώσουν. Μέχρι κι ο Μπαλτάκος το είπε, ότι οι μανατζαραίοι πήραν τα μυαλά των παικτών. Ερώτημα: Πριν ξεσπάσει το σκάνδαλο, τι ακριβώς έκανε ο ΠΑΟΚ εφέτος; Με τη Σλόβαν που αποκλείστηκαν;
Στο φινάλε, αν κάποιος φταίει είναι ο Ιβάν με τη ματσαραγκιά του και τον
Καλπαζίδη, και όχι οι μανατζαραίοι.
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Δήλωση… Φατσέα ο Δουξ
της Μενεμένης Λευτεράκης
Ο ιδεολογικός ινστρούχτορας του ΠΑΟΚ Λαβρέντι Μπέρια,
Δουξ της Μενεμένης Λευτεράκης, που έμεινε και χωρίς αντικείμενο μετά την έλευση του Κυριάκου Κυριάκου στην ΠΑΕ, έκανε
την εξής δήλωση για τα 94 χρόνια του ΠΑΟΚ. Τύφλα να ’χει ο
Φατσέας: «Για τους ιδρυτές ήταν διέξοδος, προσπάθεια να κρατήσουν ζωντανές τις θύμησες, εξωτερικεύοντας τα σώψυχά τους. Για
τους κληρονόμους είναι τρόπος ζωής και σκέψης, διαμόρφωση χαρακτήρα, έκφραση διαφορετικότητας και αέναο όραμα. Ίσως ούτε οι ίδιοι
αντιλαμβάνονταν εκείνη τη
στιγμή, τις διαστάσεις του δημιουργήματός τους, σε απόλυτο βαθμό! Είμαστε ευγνώμονες, γιατί σημάδεψαν τόσο
γλυκά και κυριαρχικά την ύπαρξή μας». Αυτό με τη «διαμόρφωση χαρακτήρα» αφορά κι αυτούς που έστειλαν
στον άλλο κόσμο τον Τόσκο
Μποτζατζίσκι;

Ο Πορτογάλος…
Γραμμένος
μαζεύει
λεφτά,
όχι για
τις εκλογές
Χρυσοστομάκη, πρόσφυγες έχουν
και η ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό
Ο ΠΑΟΚ είχε γενέθλια και ο Μάκης-Χρυσοστομάκης Γκαγκάτσης έκανε
τη μεγάλη δήλωση: «Χρόνια πολλά στον μεγαλύτερο Σύλλογο της Ελλάδας, σε
ένα ιδιαίτερο κοινωνικό και αθλητικό κίνημα, τον ΠΑΟΚ μας! ΠΑΟΚ σημαίνει
προσφυγιά, Πόντος, Βόρεια Ελλάδα, Μακεδονία». Και κονόμα, θα προσθέταμε εμείς, αλλά δεν είναι του παρόντος.
Ερώτηση: Ο μεγαλύτερος σύλλογος στην Ελλάδα πώς ακριβώς αποσαφηνίζεται; Από τους τίτλους; Από τον κόσμο; Από τις δηλώσεις; Ο Μάκης
έριξε και πάλι σανό στον λαό του ΠΑΟΚ. Ο οποίος λαός δεν έχει… αντισώματα και προσβάλλεται εύκολα από τέτοιες δηλώσεις.
Μέχρι να βρεθεί το… εμβόλιο. Αμ’ το άλλο; ΠΑΟΚ σημαίνει Πόντος, προσφυγιά, λέει ο Μάκης. Και η ΑΕΚ το ίδιο σημαίνει. Κι ο Ολυμπιακός, επίσης.
Όλοι αυτοί οι Μικρασιάτες που ήρθαν στον Πειραιά με τη Μικρασιακική Καταστροφή το 1922, πρόσφυγες δεν είναι;
Στη Νίκαια και τον Κορυδαλλό ποιοι κατοικούν; Στα Σούρμενα; Οι αμέτρητοι ποντιακοί σύλλογοι στην Αττική τι είναι; Άντε να μάθεις ιστορία, βρε
Χρυσόστομε και Μάκη.

Να μπουν οι διαιτητές
σε καθεστώς αναστολής
από τον Γραμμένο
Τι χαμπάρια με τον άτυπο «ηγέτη» των διαιτητών Τάσο Σιδηρόπουλο και τον… «υποηγέτη» Τάσο Παπαπέτρου; Μερίμνησαν
ώστε και οι συνάδελφοί τους να κάνουν Πάσχα; Τηλέφωνα για
να συγκεντρώσουν χρήματα για τον κορωνοϊό έκαναν, και… καλά
έκαναν. Όμως οι ρέφερι είναι απλήρωτοι στις επαγγελματικές κατηγορίες. Διότι όταν σήκωναν το τηλέφωνο οι συνάδελφοι, νόμιζαν ότι τους έπαιρναν για να πάρουν τα χρωστούμενα κι όχι να
δώσουν. Όταν, μάλιστα, ένας διαιτητής ρώτησε στο τηλέφωνο
«γιατί δεν λέμε στον Περέιρα ότι μας χρωστούν;», του απάντησαν ότι ο Πορτογάλος θα το… κοιτάξει, γιατί δεν είχε ιδέα! Και γιατί δεν
ρωτάνε τον Γραμμένο, λέμε εμείς, να τους έβαζε σε καθεστώς
αναστολής να πάρουν το 800άρι; Το ρίξαμε κι εμείς στην πλάκα,
αφού εκεί στην ΕΠΟ έχουν πολλή πλάκα.

Έφυγε η ΝΙΚΕ, έμεινε η Αdidas
και φόβοι για περικοπές
Το νέο δεν ακούστηκε καλά, τόσο στη Super League1, όσο και τη Super
League2, αλλά και σε πολλές, μικρές και μεγάλες ομάδες στην Ευρώπη. Η αμερικάνικη εταιρεία ένδυσης και υπόδησης ΝΙΚΕ αποσύρεται από την Ευρώπη. Δε την συμφέρει, όπως γράφτηκε, να επενδύσει στην Ευρώπη. Μένει η
Αdidas ως το μεγάλο brand
name. Η οποία θεωρείται
σίγουρο ότι θα ζητήσει κι
αυτή… μειώσεις, λόγω του
κορωνοϊού. Υπάρχουν και
μικρότερες φυσικά εταιρείες, αλλά δίνουν και μικρότερα… χρήματα.

Μετά από
πρωτοβουλία της
ποδοσφαιρική
ομοσπονδίας της
Πορτογαλίας, οι
διεθνείς
συγκέντρωσαν ένα
ποσό γύρω στα 5 εκατ.
ευρώ, προκειμένου να
το διαθέσουν
αποκλειστικά στα
ερασιτεχνικά
σωματεία. Το κύτταρο
του ποδοσφαίρου. Μια
ιδέα ρίχνουμε στον
Βάγγο τον Γραμμένο
για να πάρουν και οι
ερασιτεχνικοί
σύλλογοι κανένα
φράγκο, γιατί ξέχασαν
τι χρώμα έχει το
50ευρω. Τώρα, θα πεις,
έτσι κι έλεγε τέτοιο
πράγμα ο «εξυγιαντής
Γραμμένος», όλοι θα
έτρεχαν να σωθούν.
Ξέρει, αυτός τι κάνει,
ωστόσο. Δεν είναι
κανένας τυχαίος ο
Βάγγος. Τις εκλογές
περιμένει, της ΕΠΟ, να
λιγδώσει το αντεράκι
κάποιων προέδρων
ΕΠΣ.
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«Κάρφωσε» Γεραπετρίτη
ο Μπαλτάκος!
ΕΠΟ: Έμεινε
μόνος
ο Γραμμένος
Κυκλοφορεί έντονα το
τελευταίο διάστημα ότι
πριν από λίγο καιρό
(πριν από την
πανδημία του
κορωνοϊού και την
εξάπλωσή του στη
χώρα μας) ο Βαγγέλης
Γραμμένος επεχείρησε
να κάνει μια
συνάντηση στη
Θεσσαλονίκη με
εκπροσώπους
Ποδοσφαιρικών
Ενώσεων για να
μετρήσει τις δυνάμεις
του ενόψει των
εκλογών στην ΕΠΟ.
Η προεκλογική
συνάντηση στη
Θεσσαλονίκη του
Βάγγου δεν είχε
καθόλου καλά
αποτελέσματα και απ’
ό,τι λέγεται είχε
ρήγματα και στο
μέτωπο του Βορρά,
αλλά και στον Νότο,
σε σημείο να
προκληθεί μεγάλος
προβληματισμός στο
στρατόπεδο του
Γραμμένου, για το αν
θα πρέπει να είναι
υποψήφιος ή όχι στις
εκλογές της ΕΠΟ.
Γι’ αυτόν τον λόγο
θεωρήθηκε στρατηγικά
ότι έπρεπε να
εμφανιστεί στην
τηλεοπτική «Δίκη» του
Open και να πει όσα
είπε για να ρίξει
…γέφυρες, που όμως
δεν έπιασαν τόπο κι
όλα δείχνουν ότι
δύσκολα θα είναι ξανά
υποψήφιος για την
προεδρία της
Ομοσπονδίας…

Ή του ξέφυγε (πράγμα δύσκολο επειδή έχει θητεύσει δίπλα στον Αντώνη Σαμαρά και πρέπει να έχει μάθει να ελέγχει όσα λέει) ή το είπε
επίτηδες για να στείλει μήνυμα ο Τάκης Μπαλτάκος.
Αναφερόμενος στο ότι ο Λευτέρης Αυγενάκης (κατά τα λεγόμενα
του Μπαλτάκου) είπε σε πρόσφατη ραδιοφωνική του συνέντευξη σε
σταθμό της Θεσσαλονίκης ότι τα πορίσματα της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού δεν είναι δεσμευτικά, ο νομικός του ΠΑΟΚ σχολίασε για τον υφυπουργό Αθλητισμού: «Δύο φορές είπε εμμέσως πλην
σαφώς ότι τα πορίσματα της Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικά. Είπε ότι
άλλοι βγάζουν τις αποφάσεις. Και τη δεύτερη φορά είπε ακριβώς το ίδιο, ότι τα πορίσματα δεν έχουν αποφασιστικό χαρακτήρα. Αυτό είναι το
κεντρικό νόημα των όσων είπε στην εκπομπή σας την Παρασκευή. Αυτός
που έγραψε τον λόγο του πρωθυπουργού, γνωρίζει καλά νομικά. Και ο κ.
Αυγενάκης ακολούθησε αυτά που είπαν οι Μητσοτάκης και Γεραπετρίτης.
Αυτό έπρεπε να κάνει και το έκανε».
Ο Μπαλτάκος νόμιζε ότι με αυτή την ατάκα θα «άδειαζε» τον Αυγενάκη, αλλά επί της ουσίας «κάρφωσε» τον Γεραπετρίτη…

Με… τηλεργασία ο Περέιρα
για να μην μπει στο 800άρι
Κάθε τρόπο για να μην μπει στη λίστα για το 800άρι του Σταϊκούρα σκαρφίστηκε ο Μέλο Περέιρα.
Η ΕΠΟ, βέβαια, δεν είναι… πληττόμενη επιχείρηση από τη στιγμή που αποφασίστηκε να πληρωθούν κανονικά οι υπάλληλοι τους μισθούς τους.
Έπρεπε λοιπόν να βρεθεί ένας τρόπος να πάρει τα 22 χιλιάρικα και ο Περέιρα για
να μην «τρέχει» την ΕΠΟ στα δικαστήρια, όπως έκανε πέρσι με έναν μισθό που
του είχε κοπεί αναδρομικά…
Για να δικαιολογήσει λοιπόν το «πακέτο» ο Μέλο (που συνεχίζει να προσφέρει τις
υπηρεσίες του στο ελληνικό ποδόσφαιρο και να πληρώνεται αδρά, παρ’ ότι το
πρωτάθλημα έχει διακοπεί) βρήκε το κόλπο της… τηλεργασίας με τους διαιτητές
από το σπίτι! Την ίδια ώρα οι Ποδοσφαιρικές Ενώσεις δεν έχουν πάρει από την
αρχή του χρόνου περισσότερα από 5.000 ευρώ…

Το πρωτάθλημα έγινε,
η ποινή στον ΠΑΟΚ next year…
Αρχικά, όταν διακόπηκε το πρωτάθλημα (την 1η Μάρτη) λόγω του κορωνοϊού, στον ΠΑΟΚ έλεγαν να μη γίνουν τα πλέι-οφ γιατί θα χαθεί και η
επόμενη χρονιά επειδή οι παίκτες θα αγωνιστούν μες στο καλοκαίρι (Ιούλιο) και θα… καούν.
Το είπε πρώτος και πιο φωναχτά απ’ όλους ο Αμπέλ Φερέιρα.
Στη συνέχεια όμως το γύρισαν το βιολί. Προφανώς, πρυτάνευσαν άλλες
λογικές. Κι άρχισαν να λένε ότι πρέπει να γίνουν τα πλέι-οφ και να μην κριθεί το πρωτάθλημα στα χαρτιά και διάφορα τέτοια ωραία.
Τι άλλαξε; Προφανώς πλακώθηκαν ο Μάκης Γκαγκάτσης με τον Τάκη
Μπαλτάκο σε σχέση με το τι ισχύει για την ποινή του ΠΑΟΚ (ως προς
την πολυϊδιοκτησία με την Ξάνθη) σε περίπτωση που δεν γίνουν τα πλέι
οφ και αποφασίστηκε η… κωλοτούμπα!
Διότι, με δεδομένο ότι έχει επικυρωθεί η βαθμολογία της Super League,
είναι πασιφανές ότι η ποινή στον ΠΑΟΚ θα πρέπει να μεταφερθεί στο επόμενο πρωτάθλημα αν δεν γίνουν φέτος οι αγώνες για τα πλέι-οφ… Το
πρωτάθλημα έγινε. Πάπαλα!
Το ξέρουν και οι πέτρες, γι’ αυτό στον ΠΑΟΚ λένε πια να γίνουν τα πλέιοφ. Ή, αν δεν γίνουν, να βγει η απόφαση για τον ΠΑΟΚ –που ήδη βγήκε–
και μετά να… διακοπεί οριστικά το πρωτάθλημα.
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Premier League:
«Απαγορεύονται οι ερωτήσεις
για τον κορωνοϊό!»
Η Premier League ειδοποίησε τα τηλεοπτικά δίκτυα SkySports
και BT Sports, ότι απαγορεύονται οι ερωτήσεις στους παίκτες και
προπονητές για τον… κορωνοϊό! Χωρίς να εξηγήσουν το πώς και
το γιατί. Λογικό.
Η διοργανώτρια θέλει πάση
θυσία να συνεχιστούν
τα
πρωταθλήματα, γιατί μόνο
έτσι θα εισπράξει τα τεράστια
ποσά. Και δυστυχώς γι’ αυτή, υπάρχουν φωνές που λένε ότι δεν πρέπει να συνεχιστεί το πρωτάθλημα, διότι προέχει η υγεία των αθλητών κ.λπ.
Η Premier, ωστόσο, έχει εισπράξει για εφέτος 1,7 δισ. ευρώ από
το SkySports και 370 εκατ. ευρώ από το BT Sports. Κι έχει καμιά
σημασία τι λένε οι ποδοσφαιριστές και οι προπονητές; Ούτε και ο
«αριστερός» Κλοπ μιλάει.

«Καλοί»
νεκροί είναι
μόνο οι…
δικοί μας;

Δίνει περισσότερα ο Ιβάν
από τον Μαρινάκη για Ινσούα;
Την τελευταία εβδομάδα «παίζεται» άγριο παιχνίδι μεταξύ του Ολυμπιακού
και του ΠΑΟΚ για τον Ινσούα του Παναθηναϊκού. Λογικό. Ο Ολυμπιακός
θέλει να πουλήσει τον Τσιμίκα και ο ΠΑΟΚ τον Γιαννούλη, κι ο Αργεντινός
του Παναθηναϊκού είναι ιδανική λύση για αντικαταστάτης. Και ποιος μένει ν’
αποφασίσει πού θέλει να πάει; Ο ίδιος ο Ινσούα θ’ αποφασίσει, όταν το καλοκαίρι τελειώσει το συμβόλαιό του. Ποιο θα είναι το κριτήριο για να πάρει
την απόφαση; Φυσικά, το οικονομικό. Εκεί να δούμε αν ο ΠΑΟΚ είναι «η μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα», που λέει κι ο Χρυσοστομάκης-Μάκης Γκαγκάτσης.

Έφυγαν οι Βαρδινογιάννηδες
και πού είναι τώρα
ο Παναθηναϊκός;
Ο Αυγενάκης να βρει
προπονητικό κέντρο κι ένα…
4Χ4 για τον Γραμμένο
Η πανδημία έχει και τα… καλά της. Να, η ΕΠΟ ας πούμε. Εκεί που
την είχαν ζώσει τα φίδια τι θα γινότανε με το προπονητικό κέντρο
στον Άγιο Κοσμά, το όλο έργο για την ανάπλαση του Ελληνικού
πάει πίσω με τον κορονωϊό. Έτσι, ο Βάγγος ο Γραμμένος δεν
χρειάζεται να ψάχνει δεξιά κι αριστερά. Ούτε να βρει και κάνα ΣΥΡΙΖΑίο δήμαρχο να του έδινε χώρο να φτιάξει εκεί το προπονητικό κέντρο. Επί ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, κάτι πήγε να κάνει με τα
Σπάτα, αλλά έσπασε τα μούτρα του. «Εγώ δεν πάω φυλακή για
καμία Εθνική», του είχε πει ο δήμαρχος. Προς το παρόν, ησύχασε ο
Βάγγος. Αν και μερικοί ΣΥΡΙΖΑίοι τον προέτρεψαν πρόσφατα να
τα φορτώσει στον… Αυγενάκη, αν μείνει η Εθνική από προπονητικό. Κι εμείς του λέμε να ζητήσει από τον Αυγενάκη να του αγοράσει κι ένα… αυτοκίνητο, αφού η μερσέντα πάλιωσε. Αφού πρέπει να του βρει προπονητικό κέντρο, γιατί να μην του βρει κι ένα όχημα; Προσοχή: Να είναι και 4Χ4 αν είναι εκτός Αθηνών και πρέπει
να περνάει από χωράφια.

Απρίλης μήνας ήτανε, 13 για την ακρίβεια, όταν οι «φανατικοί» του Παναθηναϊκού ξεσηκώθηκαν εναντίον της οικογένειας Βαρδινογιάννη με σύνθημα «πούλα». Πρωτεργάτης, ο μακαρίτης Ανδρέας Βγενόπουλος. Έγινε
πορεία στο Πεδίον του Άρεως, ο Βγενόπουλος μιλούσε για 20… Αμπράμοβιτς και εκατομμύρια «πράσινες καρδιές» και προχώρησε στην ίδρυση
της Παναθηναϊκής Ενωτικής Κίνησης (ΠΕΚ) . Οι φανατικοί, χωρίς καμία καθοδήγηση, βέβαια, έβριζαν εν χορώ όχι μόνο τον «Τζίγγερ», αλλά και τη
μητέρα του! Ναι, τη Μαριάννα Βαρδινογιάννη, που έχει αφιερώσει τη
ζωή της για να σώζει παιδάκια χτυπημένα από καρκίνο με τον Σύλλογο «ΕΛΠΙΔΑ». Κι έφυγαν οι Βαρδινογιάννηδες και εγένετο σκότος, μ’ ένα διάλειμμα, αυτό της πολυμετοχικότητας,
που κατέκτησε τον
τίτλο το 2010 ο Νικολάκης ο Πατέρας. Σήμερα, οι σκεπτικιστές αναπολούν
την εποχή Βαρδινογιάννη. Οι φανατικοί παραμένουν στη
θέση τους. Κι ο Παναθηναϊκός θα ξαναδεί πρωτάθλημα όταν το αποφασίσει
ο… Πιτ Παπαδάκος.

Στις 10 Απριλίου 1991,
δύο οπαδοί του ΠΑΟΚ
κάηκαν στο αυτοκίνητό
τους από επίθεση με μολότοφ που δέχτηκαν
κοντά στην Αθήνα, το
βράδυ του τελικού μπάσκετ Πανιώνιος-ΠΑΟΚ.
Κώστας Ντόλιας και
Ευθύμης Λιάκας τα αδικοχαμένα παλικάρια,
θύματα του ξεπεσμού
της ελληνικής κοινωνίας. Ορθώς ο Γιώργος
Σαββίδης και η ΠΑΕ
ΠΑΟΚ ποστάρισαν το
μνημείο μνήμης. Όταν
όμως, οι οπαδοί του
ΠΑΟΚ σκότωσαν τον
Βούλγαρο οπαδό του
Άρη, Τόσκο Μποτζατζίσκι, όλοι σιώπησαν
στον ΠΑΟΚ. Κι έγινε ένοχη η σιωπή τους, όταν στο παιχνίδι μπάσκετ ΠΑΟΚ-Άρη που ακολούθησε, οι «φανατικοί» τραγουδούσαν…
«Ωωωω, πουστ…, ο μπαμπάς σας είναι νεκρός,
τον σκότωσα τον
πού@@@ γιατί ήταν Αρειανός, μια ζωή θα τρέχετε, δεν γίνεται αλλιώς». Ο Κώστας, ο Ευθύμης και ο Τόσκο έχουν κοινό παρονομαστή. Τον θάνατο. Θα περιμένουμε την ΠΑΕ ΠΑΟΚ και τον Γιώργιο
Σαββίδη για παρόμοια
ποσταρίσματα ανήμερα
της δολοφονίας του Τόσκο. Εδώ είμαστε. Οι
οργανωμένοι του ΠΑΟΚ καταδίκασαν το γεγονός. Και παρεμπιπτόντως, τι απέγιναν οι
δυο συλληφθέντες από
την Αστυνομία Θεσσαλονίκης;
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επανέναρξη
των πέντε μεγάλων πρωταθλημάτων της Ευρώπης (δηλαδή Αγγλίας, Γερμανίας, Ισπανίας, Γαλλίας και Ιταλίας) είναι το μεγάλο ζητούμενο για την UEFA, καθώς θα
κριθεί σε μεγάλο βαθμό πότε
θα βρεθεί κενό διάστημα για
να
ολοκληρωθεί
το
Champions League και το
Europa League.
Η Γερμανία φαίνεται ότι είναι
πιο κοντά στο να ξεκινήσει πρώτη
τα παιχνίδια στην Μπουντεσλίγκα
μετά την αναστολή λόγω του κορωνοϊού. Σύμφωνα με την «Bild»,
το πλάνο προβλέπει επανέναρξη
στις 9 Μαΐου με κλειστές τις πόρτες για τους φιλάθλους. Στη Γερμανία υπάρχει απαγόρευση δραστηριότητας στο ποδόσφαιρο έως
τις 30 Απριλίου, αλλά φαίνεται
πως έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για την επανεκκίνηση. Άλλωστε αρκετές ομάδες έχουν ήδη
αρχίσει, έστω και τμηματικά, να επιστρέφουν στις προπονήσεις.
Σύμφωνα με όσα δήλωσε σε
συνέντευξή του ο Κρίστιαν Ζέιφαρτ (που είναι το μεγάλο αφεντικό στις δύο μεγάλες κατηγορίες) οι
διοργανώσεις θα ολοκληρωθούν
μέχρι τέλος Ιουνίου. Σύμφωνα με
τον Ζέιφαρτ, για λόγους δημόσιας
υγείας το πιθανότερο είναι ότι όλα
τα ματς του 2020 θα γίνουν χωρίς
θεατές στην Μπουντσελίγκα. Το
πλάνο αναφέρει ότι οι θεατές στα
παιχνίδια δεν θα ξεπερνούν τους
240 . Από αυτούς 126 θα είναι οι
παίκτες, προπονητές, ιατροί, εργαζόμενοι σε τηλεοπτικούς σταθμούς
και τέσσερα παιδιά για να μαζεύουν την μπάλα. Στις εξέδρες θα επιτρέπονται 113 άτομα, συμπεριλαμβανομένων των ανδρών ασφαλείας και ενός μικρού αριθμού
δημοσιογράφων.

Η

Το γαλλικό
σχέδιο
Στη Γαλλία, η χώρα
είναι σε καραντίνα
μέχρι τις 11 Μαΐου,
σύμφωνα με το
πρόσφατο διάγγελμα
του Εμανουέλ Μακρόν,
ενώ οι συναθροίσεις
απαγορεύτηκαν μέχρι
τα μέσα Ιουλίου.
Παρ’ όλα αυτά, η «L’
Equipe» έγραψε ότι
εξετάζεται το
ενδεχόμενο να
συνεχιστεί το
πρωτάθλημα από τις
17 Ιουνίου και μετά.
Η εφημερίδα προσθέτει
πως, αν η σεζόν
συνεχιστεί από τις 17
Ιουνίου, οι ομάδες θα
πρέπει να παίζουν
κάθε τρεις μέρες, ώστε
η κανονική σεζόν να
ολοκληρωθεί μέχρι τις
25 Ιουλίου, αφήνοντας
τον χρόνο για playoff
υποβιβασμού και
ανόδου να
ολοκληρωθούν μέχρι
τις 2 Αυγούστου. Ήδη
η σεζόν πήρε
παράταση έως τις 23
Αυγούστου.
Ο τελικός του
γαλλικού Κυπέλλου
μεταξύ των Παρί και
Σεντ Ετιέν
προγραμματίζεται για
τις 27 Ιουνίου, ενώ ο
τελικός του League
Cup μεταξύ Παρί και
Λιόν για τις 11
Ιουλίου.

Η Πρέμιερ Λιγκ
Στην Πρέμιερ λιγκ τα πράγματα είναι πιο αυστηρά και ο Ζοζέ Μουρίνιο, που επεχείρησε να σπάσει
την καραντίνα και να προπονήσει
στα κρυφά την Τότεναμ (σε ένα
πάρκο), δέχθηκε σκληρή κριτική από όλη τη Μεγάλη Βρετανία… Μέχρι στιγμής οι ποδοσφαιριστές
δραστηριότητες απαγορεύονται,
ενώ σύμφωνα με τους «Times» η
λίγκα δεν έχει καμία πρόθεση να
ζητήσει να εξαιρεθεί από τις κυβερνητικές οδηγίες, εφόσον αποφασιστεί να παραταθεί η καραντίνα και τον Μάιο.
Άλλωστε, τα προβλήματα στη
Μ. Βρετανία είναι σοβαρά, ο αριθμός των νεκρών μεγάλος και οι

Τα πέντε μεγάλα πρωταθλήματα στην Ευρώπη σχεδιάζουν τους
τρόπους επανεκκίνησής τους μέσα στον Μάιο ή στον Ιούνιο, καθώς
πιέζονται και από τους χορηγούς, αλλά και από την UEFA, που θέλει
Champions League και Europa League μέσα στο καλοκαίρι…

Ποδοσφαιρο:

οι Γερμανοί «σπάνε»
την καραντίνα,
έτοιμοι και οι Άγγλοι,
το σκέφτονται οι ισπανοί
και αντιδρούν οι ιταλοί…
διαμαρτυρίες έντονες των πολιτών για έλλειψη τεστ για τον κορωνοϊό ακόμη και για εργαζόμενους στο εθνικό σύστημα υγείας.
Έτσι, και οι ομάδες δεν σκοπεύουν
να ζητήσουν να μειωθεί η περίοδος της καραντίνας για να επιστρέψουν στη δράση…
Το πρόβλημα σε μια τέτοια περίπτωση είναι η παρατεταμένη αγωνιστική απραξία, καθώς υπάρχει κίνδυνος οι παίκτες της Πρέμιερ λιγκ να μείνουν εκτός γηπέδων για επτά ή και περισσότερες
εβδομάδες, κάτι που σε κάθε περίπτωση θα δυσκολέψει την επάνοδό τους. Από την άλλη πλευρά, η
οικονομική ζημιά είναι μεγάλη, καθώς σύμφωνα με τη «Mirror» οι ομάδες της Premier League θα
κληθούν να πληρώσουν περίπου
203 εκατ. ευρώ στους κατόχους
διαρκείας για να τους αποζημιώσουν, ενώ σε αυτό το ποσό προστίθενται τα έσοδα από τα απλά εισιτήρια ή από παράπλευρα κέρδη τις
ημέρες των αγώνων (από μπουτίκ
κ.λπ.) που επίσης χάνονται.
Για τις χαμηλότερες κατηγορίες
(πέραν της Πρέμιερ λιγκ, δηλαδή
των Championship, League One,
League Two) η σεζόν θα χρειαστεί
56 ημέρες, δηλαδή σχεδόν δύο
μήνες για να ολοκληρωθούν οι σε-

ζόν, κάτι που σημαίνει ότι οι διοργανώσεις δεν θα έχουν τελειώσει
μέχρι το τέλος Ιουνίου, αλλά αναμένεται να διεξαχθούν παιχνίδια
τους καλοκαιρινούς μήνες.
Όλα τα ματς θα είναι χωρίς θεατές.

Αντιδράσεις
στο Καμπιοντάτο
Στην Ιταλία γίνεται μια προσπάθεια επανεκκίνησης από τις ομάδες, αλλά οι αντιδράσεις είναι μεγάλες λόγω του μεγάλου αριθμού
των νεκρών. Η Μπρέσια έχει δηλώσει ότι και να ξεκινήσει το πρωτάθλημα δεν πρόκειται να αγωνιστεί. Την ίδια ώρα, ειδικοί επιστήμονες ισχυρίζονται ότι το πρωτάθλημα δεν πρέπει να αρχίσει ξανά
στην Ιταλία.
«Εάν θα έπρεπε να δώσω μια τεχνική άποψη σχετικά με την επανεκκίνηση του ποδοσφαίρου, δεν θα το
έκανα μιλώντας θετικά και πιστεύω
ότι η επιστημονική τεχνική επιτροπή
συμφωνεί. Μετά είναι οι πολιτικοί
αυτοί που θα αποφασίσουν», τόνισε, μεταξύ άλλων, τόνισε ο Τζιάνι
Ράτσα, μέλος της επιστημονικής
επιτροπής επιδημίας κορωνοϊού
στην καθημερινή ενημέρωση από
την πολιτική προστασία.
Η άποψη των Ιταλών επιστη-

μόνων έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την αισιοδοξία ότι θα μπορούσε να γίνει η σέντρα της Serie
A στις 31 Μαΐου με παιχνίδια κεκλεισμένων των θυρών…
Παρ’ όλα αυτά, η Ιταλική Ομοσπονδία αναζητεί τρόπους ώστε
να ξεκινήσει ξανά το πρωτάθλημα
και βρίσκεται σε διαρκή επαφή με
την επιτροπή Υγείας για να πάρει
το «πράσινο φως».

Το ισπανικό πλάνο
Σε αναζήτηση φόρμουλας για να
ξεκινήσει το πρωτάθλημα βρίσκονται και στην Ισπανία σε συνεργασία με εξειδικευμένο ιατρικό επιτελείο. Η Ισπανική Ομοσπονδία ισχυρίζεται ότι έχει στην κατοχή της
ολοκληρωμένη έρευνα γιατρών, επιστημόνων και αθλιάτρων για την
ασφαλή επιστροφή στα γήπεδα
και τη συνέχιση των πρωταθλημάτων, η οποία έχει σταλεί και στην
UEFA προς έγκριση.
Γι’ αυτό το θέμα συνεδρίασε με
τηλεδιάσκεψη η ισπανική Ομοσπονδία με τις ομάδες στις 7 Απριλίου. Ένα από τα σενάρια για τη
συνέχιση της σεζόν στην Ισπανία
στηριζόταν στην πρόταση ξενοδοχειακού ομίλου, ώστε τα παιχνίδια
να διεξαχθούν στα Κανάρια Νησιά,
που όμως απορρίφθηκε.
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• Ο «Σουλτάνος» αδειάζει τις φυλακές και τους σπρώχνει
με λεωφορεία –μαζί και οι πρόσφυγες– στα τουρκικά παράλια, για
να περάσουν απέναντι… Άχνα ο Αλέξης…
Η «Α» το είχε γράψει στο περασμένο φύλλο. Ο κορωνοϊός θα περάσει, αλλά οι Τούρκοι θα είναι εκεί.
Δεν θα φύγουν. Κι αυτό είναι το
μεγαλύτερο, ακόμα, πρόβλημα από τον κορωνοϊό, γιατί σχετίζεται
άμεσα με την πανδημία.

E

ίδαμε το ρεπορτάζ που είχε ο ΑΝΤ1 την περασμένη Κυριακή
για το σχέδιο της Τουρκίας, όπως το αποκάλυψε η Αυστριακή Νάταλι Γκάμπλερ, επικεφαλής της ΜΚΟ «Jossoor». Ότι ο Ερντογάν τίγκαρε λεωφορεία από το Παζάρ Πουλέ και την πόλη Οσμάνιγιε και τα πάει
προς τα παράλια. Τους παρατάει εκεί και
τους λέει «κόφτε τον λαιμό σας και περάστε
απέναντι». Η Γκάμπλερ το είπε αυτό. Τίγκα
στον κορωνοϊό είναι οι «λάθρο» και οι
πρόσφυγες. Η Τουρκία μετράει θανάτους
πολλούς κάθε μέρα, σιγά μην περιθάλψει
τους λάθρο, αφού δεν μπορεί να το κάνει
ούτε για τους πολίτες της. Στην Ελλάδα θα
τους φορτώσει. Θα προκαλέσει και κανένα επεισόδιο ότι και καλά «ανθρωπιστικού
χαρακτήρα» για να χαλάσει την εικόνα της
Ελλάδας και του Μητσοτάκη και «τρέξτε,
μαλάκες Έλληνες». Θα το παίξει και «ήρωας» στην Τουρκία, ότι και καλά παραμένει
μεγάλη δύναμη στρατιωτική, μπας και πείσει έναν λαό που πεθαίνει στον δρόμο να
ξυπνήσει ο πατριωτισμός του. Ο Ερντογάν δεν είναι καθόλου «απρόβλεπτος», όπως τον λένε. Είναι απλά αδίστακτος, ο φίλος του Αλέξη.
Είναι αδύνατον να μην υπάρχουν φορείς του κορωνοϊού στην Τουρκία, όπου οι
λάθρο και οι πρόσφυγες συνωστίζονται σε
καταυλισμούς, λεωφορεία κ.λπ. Όλοι, Ελλάδα. Αυτό είναι το ακόμα μεγαλύτερο
πρόβλημα. Και θα το βρούμε μπροστά μας.
Και δεν είναι μόνο αυτό. Είδατε τι δήλωσε ο Τούρκος μπασκετμπολίστας Καντέρ
των Μπόστον Σέλτικς στο foxnews.com;
Ότι ο Ερντογάν βγάζει έξω από τις φυλακές τους εγκληματίες. Τίγκαραν οι φυλακές στην Τουρκία από τους πολιτικούς κρατούμενους. Κι αντί να βγάλει αυτούς, θα ξαμολήσει τους κατάδικους του ποινικού δικαίου. Πού θα τους ξαμολήσει; Στα παράλια, φυσικά. Μαζί με τους λάθρο. Βρείτε
τρόπο να περάσετε στην Ελλάδα. Κατάδικοι είναι, σου λένε, «αν γυρίσουμε πίσω στην
Τουρκία, καταδικασμένοι για φυλακή είμαστε».
Ενώ αν περάσουνε στην Ελλάδα, θα είναι
«ελεύθεροι κι ωραίοι» ως «πολιτικοί πρόσφυγες».
Αυτό είναι ένα μεγάλο αγκάθι που έχει
ν’ αντιμετωπίσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, όχι μετά τον κορωνοϊό, αλλά κατά τη
διάρκειά του. Και το ξέρει – άλλωστε η «Α»,
πριν ακόμη πάρουν μυρωδιά οι συνάδελφοι, με αναρτήσεις της είχε επισημάνει τον
κίνδυνο. Το πώς θα το αντιμετωπίσει, θα
το δούμε. Εκείνο που έχει σημασία, ωστό-

Λαθρομετανάστες και
εγκληματίες, πλήρεις
κορωνοϊού, έτοιμοι να
μπουκάρουν στα νησιά

σο, είναι να υπάρξει μία σύμπνοια μεταξύ
των πολιτικών δυνάμεων στην αντιμετώπιση της νέας εισβολής. Διότι πάντα εγκυμονεί ο κίνδυνος ν’ ακουστούν και πάλι τίποτε… «αριστερές» φωνές, «προοδευτικές», ψευτοουμανιστικές για τους λάθρο
και τους Τούρκους εγκληματίες. Γι’ αυτό,
καλό είναι ο ΣΥΡΙΖΑ να τοποθετηθεί από
τώρα, πριν ξεσπάσει το κακό, πώς πρέπει
ν’ αντιδράσει η Ελλάδα. Να τοποθετηθεί
και η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ, που έκανε πορείες στην Αθήνα υπέρ των λάθρο, φυσικά, για όσα γίνονταν στον Έβρο.
Να μας πει κι ο μέγας πολιτικός Αρβανίτης, ευρωβουλευτής του ελληνικού λαού, αλλά προς παντός… καλός άνθρωπος,
τι έλεγε πρόσφατα: «Η έλλειψη ψυχολογικής
υποστήριξης σε ανθρώπους τραυματισμένους
από τον πόλεμο, την προσφυγιά και τις κακουχίες, μπορεί να οδηγήσει σε τραγωδίες». Και
πρόσθεσε έμπλεος κομματικών συναισθημάτων: «Δεν μπορούμε να καταλάβουμε –ή,
μάλλον, καταλαβαίνουμε απόλυτα– τον λόγο
για τον οποίο οι αρμόδιοι δεν ήθελαν να μπούμε στη δομή των Μουριών και να μιλήσουμε με
τους πρόσφυγες. Ήλπιζαν να μην ακούσουμε
την κραυγή τους για τον χαμό των ανθρώπων
τους». Φανταζόμαστε να μην άλαξε «γραμ-

μή» ο κυρ Κώστας. Άπαξ και μπουκάρουν
πάλι, να λέει τα ίδια.
Να θυμηθούμε, βέβαια και τον τιτάνα
της πολιτικής σκέψης, Γιώργο Βαρεμένο
με το όνομα, που έλεγε ότι στον Έβρο προστάτευσαν τις βίλες τους αυτοί που ήτανε
με το αυτόματο στο χέρι και τον γκασμά,
μην περάσουν οι λάθρο μέσα. Να τον… απολαύσουμε τον γίγαντα τον Βαρεμένο:
«Αυτό το σόου που έχει στηθεί τώρα στον Έβρο
είναι επικίνδυνο. Εμφανίστηκαν άνθρωποι με

καραμπίνες, οι οποίοι λέει προστατεύουν τις
περιουσίες τους». Τέρας πολιτικής «αποκάλυψης». Και πρόσθεσε, επικαλούμενος τοπικό δημοσιογράφο: «Ο δημοσιογράφος αυτός είπε ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν χτίσει
παράνομα στον βιότοπο του Έβρου βίλες και
βγήκαν με τα όπλα να τις προστατέψουν. Το
χειρότερο απ’ όλα είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης φωτογραφήθηκε με αυτούς τους ανθρώπους».
Να μας πει ο Αλέξης πώς πρέπει ν’ αντιδράσουμε. Μην πω ότι η ΝΔ πρέπει να
προκαλέσει μία τέτοια κουβέντα για ν’ αναγκάσει τον ΣΥΡΙΖΑ να βγει από το καβούκι
του για τους λάθρο. Τώρα να τα πούνε οι
ΣΥΡΙΖΑίοι κι ο Αλέξης. Για να μην κατηγορούν μετά τον Μητσοτάκη ότι δεν χειρίστηκε καλά την κατάσταση σ’ ένα τόσο
σοβαρό θέμα. Διότι με τα πρόσφατα γεγονότα στον Έβρο, ίσα-ίσα που βγήκε από το
στόμα του Τσίπρα, ότι καλώς έκλεισε τα
σύνορα ο Μητσοτάκης. Έτσι είναι. Όπως
ο Τσίπρας παρουσίασε ένα πρόγραμμα για
τη «σωτηρία» της οικονομίας μετά τον κορωνοϊό, να δώσει άλλη μια συνέντευξη και
να πει ότι άπαξ και ξεκινήσουν οι μπούκες
των λάθρο στα νησιά, πρέπει να πράξουμε
αυτό κι αυτό. Ξηγημένα πράγματα. Προφανώς και δεν πρόκειται να κάνει τέτοιο βήμα
ο Τσίπρας. Είναι απασχολημένος τον τελευταίο καιρό με τον… Λαζόπουλο. Βεβαίως. Ο Λάκης επανέκαμψε. Αφού κανένας στον ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να κάνει σοβαρή πολιτική, ο Λάκης καλείται να βγάλει
το φίδι από την τρύπα. Και καλά, χιουμοράκι. Ο Λαζόπουλος… ντύθηκε Γιάννα
κι έλεγε ότι ο Χαρδαλιάς είναι τυρέμπορος και μυρίζει τυρίλα. Είναι Σβαρτσενέγκερ από την Κωλοπετινίτσα. Έτσι… σατίριζε ο Λαζόπουλος. Αυτό είναι πολιτική, βέβαια, δεν είναι σάτιρα. Έτσι θα το
παίξει ο ΣΥΡΙΖΑ με την κυβέρνηση. Με
Λαζόπουλο. Τον οποίο θεωρεί από τους
πρωτεργάτες που πήρε τις εκλογές του
2015.

Θα μιλήσουν
για ζήτημα
δημοκρατίας

ΓΡΑΦΕΙ Ο

Κίτσος
ο κοριός

Θερμά λόγια

Ζωάρα κάνει και την εποχή
της καραντίνας ο Θανάσης

Ο... αθλητής Θανάσης
και τα σχόλια
Ζωή και κότα περνά ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος, πρόεδρος ενός ανύπαρκτου κόμματος, της ΔΗΜ.ΑΡ., και νυν διευθυντής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Θεοχαρόπουλος, λοιπόν, ανήρτησε φωτογραφίες του στο facebook ότι γυμνάζεται, καθημερινά τώρα που μένει στο
σπίτι. Για του λόγου το αληθές, η δημοσίευση συνοδεύτηκε και από δύο
φωτογραφίες. Βέβαια δεν έλειψαν και τα κακεντρεχή σχόλια ακόμη και
από τους συντρόφους του. «Τώρα που έχει διοριστεί ως μετακλητός και ο μισθός τρέχει βρέξει-χιονίσει, μπορεί να γυμνάζεται χωρίς να προβληματίζεται».

ΚΙΝΑΛ: Εκλογές;
Ποιες εκλογές;
Να μην μπουν καθόλου στη συζήτηση που άνοιξε αίφνης περί πρόωρων εκλογών επιλέγουν
στο Κίνημα Αλλαγής. «Είναι δυνατόν, όταν δίνουμε
τη μάχη για να σωθούν ζωές, να μιλάμε για εκλογές;»
αναρωτήθηκε ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Παύλος
Χρηστίδης, χαρακτηρίζοντας ως «τυχοδιώκτη», όποιον σκέφτεται εκλογές ακριβώς την ώρα που σύσσωμοι οι επιστήμονες αγωνιούν και
ανησυχούν για το τι μέλλει γενέσθαι. Στην πραγματικότητα, στο Κίνημα Αλλαγής πιστεύουν ότι τώρα είναι η ώρα των πράξεων, και μάλιστα
πως όλες οι πολιτικές δυνάμεις πρέπει να συνεισφέρουν σε αυτήν την
προσπάθεια με όλες τους τις δυνάμεις. Με δεδομένο ότι τη συζήτηση
δεν την άνοιξε η κυβέρνηση, το ερώτημα που προκύπτει είναι τι θα κάνει ο Κυριάκος το φθινόπωρο, όταν –όπως ευχόμαστε– θα έχει εξαλειφθεί ο κορωνοϊός…

Στην τηλεδιάσκεψη που
είχαν ο Κυριάκος
Μητσοτάκης με την
Πρόεδρο της
Δημοκρατίας, η Κατερίνα
Σακκελλαροπούλου
αναφέρθηκε με θερμά
λόγια στο έργο του
καθηγητή Σωτήρη
Τσιόδρα και του
υφυπουργού Πολιτικής
Προστασίας Νίκου
Χαρδαλιά.
Στις διαπιστώσεις
η κα Πρόεδρος
είναι καλή…

Τον περιμένουν
Με τηλεδιάσκεψη
διεξάγονται όλες οι
κομματικές συνεδριάσεις
τού ΣΥΡΙΖΑ. Και σε όλες
περιμένουν να συνδεθεί
ο Νίκος Φίλης.
Ο πρώην υπουργός
Παιδείας δεν είναι
καθόλου εξοικειωμένος
με την τεχνολογία, γι’
αυτό και συνήθως τον
βοηθούν η γυναίκα του
και η κόρη του.

Η τεχνολογία
Ως επιτυχημένο κρίθηκε
το πρώτο ψηφιακό
μπρίφινγκ του
Κινήματος Αλλαγής.
Έτσι οι Παύλος
Χρηστίδης και Πάνος
Βλάχος σκέφτονται να
το εντάξουν στις δράσεις
του κόμματος. Κι όπως
λένε στη Χαριλάου
Τρικούπη, «η τεχνολογία
μάς φέρνει όλους πιο
κοντά και μπορούμε να
έχουμε κανονική
λειτουργία».

Η περιορισμένη προβολή του
ΣΥΡΙΖΑ στα ΜΜΕ, κυρίως στα ιδιωτικά τηλεοπτικά κανάλια, όχι
μόνο δεν έχει περάσει απαρατήρητη από την Κουμουνδούρου,
αλλά αναμένεται να αποτελέσει
θέμα συγκεκριμένων τοποθετήσεων συλλογικά από το κόμμα
της αξιωματικής αντιπολίτευσης τις αμέσως επόμενες ημέρες. Ο Αλέξης Τσίπρας παραμένει οργισμένος που η συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε για τα
οικονομικά μέτρα δεν είχε την
προβολή που περίμενε. Μόνο η
ΕΡΤ έδειξε 20 λεπτά, τα οποία η
Κουμουνδούρου τα θεωρεί λίγα. Έτσι, δεν μας κάνει καθόλου εντύπωση εάν τις επόμενες ημέρες ακούσουμε για ζήτημα δημοκρατίας
και άλλες τέτοιες αρλούμπες.

Κάτι ξέχασε
η Μαριλίζα
στη Βουλή
Με τα καλύτερα λόγια μιλούν, όπως μαθαίνω, για τη Μαριλίζα
Ξενογιαννακοπούλου στην Κουμουνδούρου. Όλοι εξάρουν την εργασιομανία της και τα αντανακλαστικά της. Μάλιστα, στάζουν μέλι για την τροπολογία που κατέθεσε το
κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης που ήταν δική της
πρωτοβουλία, για παράταση της προστασίας της πρώτης
κατοικίας μέχρι το τέλος του 2020. Να θυμίσουμε ότι η
κυβέρνηση Μητσοτάκη είχε πετύχει την προστασία της
πρώτης κατοικίας μέχρι το τέλος του τρέχοντος μηνός. Και
βρήκαν ευκαιρία, τόσο η Μαριλίζα, όσο και άλλοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να κατηγορήσουν την κυβέρνηση. Παρά το γεγονός ότι ο Χρήστος Σταϊκούρας βρίσκεται σε
διαπραγμάτευση με τους θεσμούς για παράταση μέχρι τέλους Δεκεμβρίου. Απλά καλό είναι η κα Ξενογιαννακοπούλου να θυμηθεί ότι η κυβέρνηση Τσίπρα είχε υπογράψει μεταμνημόνιο για να λήξει η προστασία της α΄ κατοικίας έως τις 31 Δεκεμβρίου.

Αντιδρούν οι κομμένοι
της Προοδευτικής Συμμαχίας
Προβληματισμένα είναι, όπως μαθαίνω, πολλά στελέχη
της Προοδευτικής Συμμαχίας με τον τρόπο που τους αντιμετωπίζουν στον ΣΥΡΙΖΑ, τις ημέρες του κορωνοϊού. Και
μιλάω για στελέχη που άνηκαν στον ευρύτερο εκσυγχρονιστικό χώρο κι έχουν μάθει να παρεμβαίνουν, δίχως να
υπολογίζουν το κόστος. Έτσι τώρα βλέπουν ότι η Κουμουνδούρου τούς έχει βάλει στον πάγο, δεν τους καλούν
σε καμία τηλεδιάσκεψη και γενικά αρχίζουν να νιώθουν
ξένο σώμα. Και δεν ομιλώ για τους πρώην «τσοχατζοπουλικούς». Αυτοί δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Απολαμβάνουν την καραντίνα. Εξάλλου, ήταν ξεχασμένοι και από
τον Θεό τόσα χρόνια. Πάντως δεν βλέπω καλές εξελίξεις
εάν συνεχιστεί κι άλλο η απομόνωση.
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«…Ναι, αλλά σε Ρωσία
και Ισραήλ έχουνε
λιγότερους θανάτους»
Για να καταλάβετε τι «σατανάδες» είναι αυτοί στον ΣΥΡΙΖΑ, μόνο τούτο. Στην προσπάθειά τους ν’ αποδομήσουν τη δουλειά που γίνεται από τον Τσιόδρα και
τους άλλους σχετικά με τον κορωνοϊό, τι σκέφτηκαν,
λέτε. Η Ελλάδα έχει ελάχιστους θανάτους σε σχέση
με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Αυτό είναι γνωστό. Έψαχναν να βρουν άλλες χώρες, όπως το Ισραήλ και η
Ρωσία, που έχουν λιγότερους θανάτους από την Ελλάδα, αν και περισσότερα κρούσματα. Και σκέφτονται να το σερβίρουν στα social media των
«δικών» τους παιδιών.
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Έγινε ισοφάριση
των… θυμάτων με
το Μάτι, Αλέξη, σταμάτα
τους «διαβόλους»
Μία ομάδα «διαβολικών» του ΣΥΡΙΖΑ σκέφτηκε και αυτό. Ότι
μόλις θα έφταναν 100 τα θύματα από τον κορωνοϊό (101 μεσημέρι της Μεγάλης Τρίτης) και… ισοφαρίζονταν με τους νεκρούς
στο Μάτι, όπως έγραψε η κυρα-Μυρσίνη Βουνάτσου από τη Λέσβο, κολλητή του Τσίπρα και του Παππά, να το… επικοινωνούσαν. Όχι φόρα-παρτίδα, όπως η Μυρσίνη, αλλά με… τρόπο, από ΣΥΡΙΖΟπουλα των social media. Αν το κάνουν, τελικά,
είναι για να παίρνουμε τα βουνά όλοι μας. Μακάρι ο Αλέξης να έδωσε τις σχετικές οδηγίες,
ότι είναι άλλο η πανδημία και άλλο η… ατυχία της Δούρου στη βάρδιά της.

Τεστ για τον
κορωνοϊό
σε όλους τους
τουρίστες!!!
Μία πολύ σοβαρή πρόταση κατέθεσε στον δημόσιο διάλογο ο γιατρός
Γιάννης Μελάς, πρώην διευθυντής
της Παθολογικής Κλινικής του
Κωνσταντοπούλειου Γενικού Νοσοκομείου Ν. Ιωνίας «Αγία Όλγα».
Τι είπε ο κ. Μελάς: «Το καλοκαίρι αν
έχουμε την τύχη και είμαστε καθαροί θα πρέπει σε κάθε εισερχόμενο
στο αεροδρόμιο να γίνεται και ένα
γρήγορο τεστ ανίχνευσης του κορωνοϊού, για να μπορέσει να αναπνεύσει η βαριά μας βιομηχανία, ο τουρισμός! Το τεστ αυτό, που θα πρέπει να είναι υψηλής
ευαισθησίας και ειδικότητας για να μην έχουμε ψευδή αποτελέσματα, θα πρέπει να ανιχνεύει IGM αντισώματα που είναι ενδεικτικά πρόσφατης λοίμωξης και IGG αντισώματα που δείχνουν ανοσία λόγω παλιάς λοίμωξης! Ευελπιστώ ότι η μαζική παραγωγή
θα ρίξει και την τιμή». Το ΚΙΝΑΛ, του οποίου ο γιατρός είναι μέλος, μήπως πρέπει να
υιοθετήσει την πρόταση και να ξεκινήσει μάχη για να υλοποιηθεί;

Μάσκες το πασχαλινό
δώρο του Κατσαφάδου
στο Τζάνειο
Χωρίς πολλές φανφάρες
και δημοσιότητες ο Κώστας Κατσαφάδος σκέφτηκε και έκανε πράξη το
χρησιμότερο πασχαλινό
δώρο που θα μπορούσε να
δώσει στους ανθρώπους
του Τζάνειου Νοσοκομείου. Τις μέρες πριν από τη
Μεγάλη Εβδομάδα, ο βουλευτής της Ν.Δ. στην Α΄
Πειραιά και Νήσων επισκέφτηκε το γενικό νοσοκομείο
του μεγάλου λιμανιού και στηρίζοντας τους ανθρώπους που δίνουν τη μάχη με τη φονική πανδημία στο
Εθνικό Σύστημα Υγείας παρέδωσε απλές χειρουργικές
μάσκες όπως και μάσκες υψηλής ασφάλειεας
τύπου FFP2 για την προστασία του ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού της μονάδας.
Στόχος, όπως είπε ο «γαλάζιος» βουλευτής, ήταν να αισθανθούν οι μαχητές της υγείας ότι έχουν τη στήριξη
και την αναγνώριση του υγειονομικού αγώνα τους.

Ο Μάκης και
η μικροαστική
αλήθεια

Έκρουσε τον κώδωνα
του κινδύνου ο Σαχινίδης
Τον κώδωνα του κινδύνου για την ίδια τη συνοχή της Ευρωπαϊκής
Ένωσης έκρουσε ο πρώην υπουργός Οικονομικών Φίλιππος Σαχινίδης, σε τηλεδιάσκεψη του οικονομικού δικτύου του PES (Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα). «Αν οι χώρες που έχουν χτυπηθεί περισσότερο από την κρίση, κληθούν να ακολουθήσουν πολιτικές δημοσιονομικής προσαρμογής, οι πολίτες τους θα πάψουν να βλέπουν
την ΕΕ ως το κοινό σπίτι. Μια τέτοια εξέλιξη θα δώσει νέα πνοή σε
κόμματα εθνικιστικά, ακροδεξιά και ευρωσκεπτικιστικά», είπε, ζητώντας λύση για μία κοινή αντίδραση της Ευρώπης στην αντιμετώπιση
της κρίσης πανδημίας. Τόνισε, εξάλλου, την ανάγκη ενός σχεδίου επανεκκίνησης της ευρωπαϊκής οικονομίας, καλώντας την Ευρωζώνη να μην επαναλάβει αυτήν τη φορά τα λάθη που έκανε στην αντιμετώπιση της κρίσης του 2009…

Με χαρά είδα την επανεμφάνιση του «συντρόφου»
–πρώην ΚΚΕ, νυν ΣΥΡΙΖΑ– Μάκη Κοψίδη. Του είχα και του έχω πάντα μια
συμπάθεια. Μου αρέσει
πρωτίστως η φυσιογνωμία του. Έγραψε, λοιπόν,
ένα άρθρο ο Μάκαρος στο left.gr (αν δεν κάνω λάθος)
και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «ο Μητσοτάκης επενδύει στον φόβο για να φέρει ένα νέο μνημόνιο». Φυσικά,
ο Μάκαρος λησμόνησε να αναφερθεί στο μνημόνιο
Τσίπρα. Βλέπετε, ακόμη και το αφήγημα ότι ευθύνονταν οι κακοί δανειστές ξεθώριασε και οι σύντροφοι
θέλουν να ξεχάσουν την πικρή πραγματικότητα. Προφανώς, ο Μάκης Κοψίδης θυμήθηκε τη ρήση του Λένιν ότι «Η αλήθεια είναι μια μικροαστική εμμονή».

ΓΡΑΦΕΙ Ο

Νέος... Κολόμβος
ο Κούλογλου

Κίτσος ο κοριός
Έτοιμο το ταξιδιωτικό
πρόγραμμα του Δένδια
Ο Νίκος Δένδιας, λόγω της καραντίνας που έχει
επιβληθεί για την αντιμετώπιση της πανδημίας,
ασκεί τα καθήκοντά του ως υπουργός Εξωτερικών
μέσω τεχνολογίας. Με τηλεδιασκέψεις. Όμως ήδη
έχει καταρτίσει ένα βαρύ πρόγραμμα, όταν αρθούν οι απαγορεύσεις, για επισκέψεις σε πολλές
χώρες. Κι όπως προέτρεψε τους συνεργάτες του,
«ξεκουραστείτε τώρα, διότι μας περιμένει ένα βαρύ
ταξιδιωτικό πρόγραμμα αμέσως μετά».

Η ζήλια ψώρα

Ούτε μία πρόσληψη
στην υγεία επί ΣΥΡΙΖΑ
Η κριτική του ΣΥΡΙΖΑ
πως, τάχα μου, η Νέα
Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ υπονόμευσαν το
Εθνικό Σύστημα Υγείας
και τώρα που ξέσπασε η
πανδημία του κορωνοϊού ξαναθυμήθηκαν τη
σπουδαιότητα του δημόσιου χαρακτήρα του,
είναι μάλλον ανιστόρητη και, σε συνδυασμό με τις καταγγελίες της Κουμουνδούρου για πελατειακό κράτος που στήθηκε επί των ημερών των
παλαιών κομμάτων, καθίσταται και αντιφατική. Αν δεν κάνουμε λάθος,
επί των ημερών τού ΣΥΡΙΖΑ δεν χτίστηκε ούτε ένα νοσοκομείο από
μηδενική βάση και δεν είδαμε να γίνονται αθρόες προσλήψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό (παρά τις αλλεπάλληλες εξαγγελίες), ούτε να υπάρχει ένα κρατικό ανάχωμα για να μη φύγουν στο εξωτερικό χιλιάδες νέοι επιστήμονες.

Συνήγοροι εφημερίδων
οι βουλευτές
του ΣΥΡΙΖΑ
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας που ζήτησαν
οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ακούστηκαν ουκ ολίγες φαιδρότητες. Οι βουλευτές του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης αποφάσισαν να
αναλάβουν τον ρόλο του συνήγορυ
δύο εφημερίδων φίλα προσκείμενων στο κόμμα τους. Μιλάμε για το
«Documento» και την «Εφημερίδα
των Συντακτών». Έτσι, αφού είπαν
διάφορα τσιτάτα περί διαφάνειας της διαφήμισης για το «Μένουμε
Σπίτι», κατέληξαν να ζητούν εξηγήσεις για τα λεφτά που θα πάρουν οι
δύο εφημερίδες. Μέχρι και ο μετριοπαθής πρώην πρόεδρος της Βουλής, Νίκος Βούτσης, εξέφρασε την άποψη ότι «υπάρχει ένα ενιαίο και
μόνο αφήγημα που είναι το κυβερνητικό αφήγημα, το οποίο προβάλλεται. Έχουν καταργηθεί απολύτως η πολυφωνία, ο πλουραλισμός, η αντιπαράθεση,
η σύνθεση, η συνεργασία. Η αναζήτηση συναίνεσης δεν μπορεί να γίνει με
λευκή επιταγή». Τι άλλο θα ακούσουμε;

Ενοχλήθηκε με τα εγκωμιαστικά σχόλια για τον
Κυριάκο Μητσοτάκη ο
Γιώργος Κατρούγκαλος
και έσπευσε να το βγάλει
από μέσα του στη Βουλή.
Είπε λοιπόν: «Έχουμε μια
αγιοποίηση του πρωθυπουργού στα όρια της
γραφικότητας, μέχρι και
νέο Μωυσή έχουμε ακούσει να τον χαρακτηρίζουν». Να ήταν η ζήλια
ψώρα...

H ξανθιά
Θεοδώρα
Ξέρετε τα ανέκδοτα που
κυκλοφορούν εδώ και
χρόνια για τις ξανθιές.
Σίγουρα έχουν πλάκα,
αλλά κατά τη γνώμη μου
δεν ανταποκρίνονται
στην πραγματικότητα. Έτσι, λοιπόν, μου προκάλεσαν έκπληξη όσα είπε η
κα Θεοδώρα Τζάκρη (με
ξανθιά κώμη) στη Βουλή
ότι η κυβέρνηση στήνει
τεχνητή παράταση της υγειονομικής κρίσης για
να κάνει με την ησυχία
της τις δουλειές της. «Ξέρετε κάτι; Θα πάμε σε έξαρση της επιδημίας; Μήπως πιστεύετε ότι έτσι οι
δουλειές γίνονται καλύτερα; Εμείς κλεισμένοι μέσα
στα σπίτια και η αστυνομία απέξω, μήπως σκέφτεστε να παρατείνετε την
καμπάνια όσο το δυνατό
περισσότερο;» Μέχρι και
οι γιατροί σήκωσαν τα
χέρια για την ψυχική υγεία της κας Θεοδώρας.

Είσαι ο Κούλογλου, έχεις εκλεγεί δύο φορές ευρωβουλευτής και κάθεσαι να γίνεις
ρόμπα για να ικανοποιήσεις τον Βαξεβάνη.
Κάπως έτσι εξηγούν την πρεμούρα του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έκανε
μία ανακάλυψη όμοια του Χριστόφορου
Κολόμβου: Ότι ένας ιστότοπος που άνηκε
στην Τζένη Μπαλατσινού έλαβε πληρωμένη
διαφήμιση για το «Μένουμε Σπίτι». Μόνο
που, όπως απέδειξε η σύζυγος του κ. Κικίλια, ο ιστότοπος δεν της ανήκει εδώ κι ένα
χρόνο. Και το σημαντικότερο, ότι τη
διαφήμιση τη βάζει
δίχως να πάρει
χρήματα. Απλά για
την ιστορία να πούμε ότι ανάλογες αποκαλύψεις είχαν
κάνει στελέχη του
ΣΥΡΙΖΑ και το
2015, όταν εξελέγη
το Ποτάμι στη Βουλή και έγραφαν για
τον Θεοδωράκη και
το Protagon, το οποίο κι αυτό είχε πωληθεί πολύ πριν ο Σταύρος εισέλθει στην πολιτική. Απλά για να θυμόμαστε την παροιμία ότι «πρώτα βγαίνει η
ψυχή και μετά το χούι».

Παράδειγμα
προς αποφυγή
Δεν φείδεται των καρφιών στον Γιάνη Βαρουφάκη ο
Χρήστος Σταϊκούρας. Ο νυν υπουργός Οικονομικών,
απαντώντας στις προτροπές του πρώτου να ηχογραφήσει τη συνεδρίαση του Eurogroup σχετικά με τα μέτρα
αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού, αλλά και
να ασκήσει η Ελλάδα βέτο αν στις λύσεις που θα εγκριθούν δεν θα περιλαμβάνεται η έκδοση ευρωομολόγου.
«Δεν θα την ακολουθήσω την πρότασή σας, θα ήταν ασύλληπτη ανευθυνότητα», απάντησε ο υπουργός Οικονομικών. «Έχω επίγνωση των ευθυνών, μακριά από εμένα οι
δημιουργικές ασάφειες που τόσο μας κόστισαν στο παρελθόν», τόνισε ακόμη ο κ. Σταϊκούρας. Και φυσικά ο νυν
«τσάρος» της οικονομίας δεν άντεξε και το είπε: «Οι φοιτητές στα πανεπιστήμια διδάσκονται το πρώτο εξάμηνο του
2015 ως ένα από τα κορυφαία παραδείγματα προς αποφυγή. Επί ημερών Βαρουφάκη έγινε η μεγαλύτερη εκροή καταθέσεων από το 2010 και χρειάστηκε η επόμενη κυβέρνηση να κάνει επώδυνη ανακεφαλαιοποίηση».
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Η ΑΠΟΨΗ

«τίποτα δεν θα είναι το ίδιο». σε
αυτό το συμπέρασμα καταλήγουν οι περισσότεροι, όταν αναλύουν την επόμενη ημέρα της
πανδημίας.
Του μιχάλη κωτσάκου

Σ

το ίδιο συμπέρασμα έχουν καταλήξει όχι μόνο οι τεχνοκράτες της Χαριλάου Τρικούπη, αλλά και οι βουλευτές του ΚΙΝΑΛ,
κατά την τελευταία συνεδρίαση
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας που διεξήχθη με τηλεδιάσκεψη προ ολίγων 24ώρων.
Και φυσικά με βάση τι αναμένουν στην
οικονομία στη Χαριλάου Τρικούπη ετοιμάζουν τον δικό τους σχεδιασμό. Ήδη στους
βουλευτές του ΚΙΝΑΛ έχει γίνει μία πρώτη
ανάλυση από τους οικονομολόγους για να
γνωρίζουν το τι θα συμβεί στη χώρα την επαύριον της υγειονομικής κρίσης. Όπως
λένε πολλοί βουλευτές του ΚΙΝΑΛ, «οι ενδείξεις παραπέμπουν σε ένα οικονομικό και
κοινωνικό σοκ μεγατόνων μόλις οι συνθήκες
καραντίνας τελειώσουν και φανούν τα ερείπια
που θα αφήσει πίσω του ο κορωνοϊός».
Στη Χαριλάου Τρικούπη έρχονται πληροφορίες ότι οι αιτήσεις για μετατροπές
συμβάσεων πλήρους απασχόλησης σε μερική ή εκ περιτροπής πέφτουν «βροχή» και
όλα δείχνουν πως η αγορά εργασίας έχει
ήδη καταστεί μία ζούγκλα. Αυτό που τρόμαξε όλους στη Χαριλάου Τρικούπη είναι
οι προβλέψεις του ΔΝΤ για την ύφεση και
την ανεργία. Αν σε όλα αυτά συνυπολογίσουμε και την ευρωπαϊκή ανασφάλεια λόγω της στάσης των χωρών του βορρά, τότε
ο καθένας μπορεί να καταλάβει τι μας περιμένει την επόμενη ημέρα.

Δικό του πρότζεκτ
Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, γι’ αυτό
που διακρίθηκε πρωτίστως το ΚΙΝΑΛ ήταν οι αλλεπάλληλες προτάσεις του, οι περισσότερες εκ των οποίων μπορούν να χαρακτηριστούν πολύ ρεαλιστικές. Αν μη τι
άλλο το ΚΙΝΑΛ κέρδισε τη μάχη έναντι του
ΣΥΡΙΖΑ, χάρη στα μικρομεσαία στελέχη
και τους ικανούς τεχνοκράτες που παρέμειναν στο κόμμα και δεν έφυγαν για άλλες πολιτείες.
Έτσι η ομάδα επιστημόνων και τεχνοκρατών έχει ξεκινήσει να δουλεύει το πρότζεκτ με την κωδική ονομασία «Πρόγραμμα
Ανόρθωσης», που εκτός απροόπτου θα έχει το όνομα «Η Ελλάδα και η Ευρώπη μετά». Ένα πρόγραμμα, πάνω στο οποίο το
ΚΙΝΑΛ θα δημοσιοποιήσει τις θέσεις του
για το πώς θα ξεπεράσει η Ελλάδα τη νέα
κρίση. Η πρόταση του ΚΙΝΑΛ θα είναι ρεαλιστική, σύμφωνα με τις συνθήκες που
θα διαμορφωθούν, χωρίς λαϊκισμούς. Θα
λάβει υπόψη ότι δεν υπάρχουν «λεφτόδενδρα» αλλά και τις ευρωπαϊκές εξελίξεις για
την έκδοση ή μη ευρωομολόγου, το οποίο
το Κίνημα Αλλαγής το θεωρεί ως απαραίτητο βήμα για την ανόρθωση των ευρωπαϊκών οικονομιών και την πορεία προς
την ομοσπονδιοποίηση της ΕΕ.
Όπως λένε στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη, «δεν σκοπεύουμε να μπούμε στον
πλειστηριασμό που έχουν στήσει κυβέρνηση
και αντιπολίτευση. Εμείς έχουμε μάθει τον μο-

ΚΙΝHMA ΑΛΛΑΓΗΣ

ετοιμάζει
πρόταση
ανόρθωσης
της οικονομίας
• Αναθερμαίνει τις παραδοσιακές σχέσεις
της Χαριλάου Τρικούπη με αγρότες και τους
εργαζόμενους στο ΕΣΥ η Φώφη Γεννηματά
ναχικό δρόμο. Όταν οι άλλοι ήταν στις πλατείες και στα Ζάππεια, εμείς δίναμε μόνοι μας
τη μάχη για να κρατηθεί ζωντανή η χώρα».
Στο ΚΙΝΑΛ ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση ισχυρίζονται πως από την ενίσχυση
μέσω επιδομάτων ξεχάστηκαν αρκετοί από όσους έχουν πραγματικές ανάγκες, ενώ γα το οικονομικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζουν πως «εάν το ακολουθήσουμε, τότε δεν θα περάσουμε άλλη μία νέα
κρίση, αλλά θα χρειαστούμε άμεσα και νέο
μνημόνιο».

Αναθερμαίνονται παραδοσιακές
σχέσεις
Βέβαια, το ΚΙΝΑΛ έχει ξεκινήσει να καταθέτει προτάσεις για την επόμενη ημέρα, όπως έγινε την Κυριακή των Βαΐων, με το
«Ειδικό Πρόγραμμα Στήριξης του Αγροδιατροφικού Τομέα». Δηλαδή, με έναν κλά-

δο που στη Χαριλάου Τρικούπη θεωρούν
ότι έγινε επανασύνδεση των σχέσεων. Ας
μην ξεχνάμε ότι το ΠΑΣΟΚ είχε παραδοσιακά πολλές δυνάμεις στον αγροτικό κόσμο.



«Η πρOτασH μασ
θα εΙναΙ ρεαλΙστΙκΗ, σΥμφωνα με τΙσ
σΥνθΗκεσ ποΥ θα δΙαμορφωθοΥν, χωρΙσ
λαϊκΙσμοΥσ, αφοΥ δεν
ΥπαρχοΥν λεφτοδενδρα», λενε απο τΗ χαρΙλαοΥ τρΙκοΥπΗ
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Ένας άλλος τομέας, που το ΠΑΣΟΚ έχει
παραδοσιακούς δεσμούς, ήταν το ΕΣΥ, το
οποίο και ίδρυσε το 1983. Και όπως λένε
συνεργάτες της κας Γεννηματά οι σχέσεις
αναθερμάνθηκαν. Μάλιστα γι’ αυτόν τον
λόγο και στην ενημέρωση του ΚΙΝΑΛ αναφέρονται: «Δεν υπάρχει Έλληνας σήμερα
που να μην αναγνωρίζει ότι το ΕΣΥ είναι το μεγάλο μας όπλο απέναντι στον κορωνοϊό. Δεν
υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτό το μεγάλο
όπλο έχει τη σφραγίδα του ΠΑΣΟΚ. Είναι μία
από τις μεγάλες θεσμικές παρεμβάσεις του ΠΑΣΟΚ με διαχρονική, ιστορική αξία. Καλωσορίζουμε τον πρωθυπουργό, που έκανε ειδική
μνεία, αλλά και τη Νέα Δημοκρατία και τα στελέχη της στην αναγνώριση της αξίας του ΕΣΥ
με πολλές δεκαετίες καθυστέρηση. Έχει ο καιρός γυρίσματα…»
Κι όπως λένε, οι τελευταίες πραγματικές προσλήψεις στο ΕΣΥ έγιναν από το
ΠΑΣΟΚ. «Ο ΣΥΡΙΖΑ ακολούθησε την πεπατημένη της Ν.Δ., έκλεινε το μάτι στα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα και τους άνοιγε την όρεξη
να το τεμαχίσουν. Τώρα λοιπόν που όλοι έρχονται στα λόγια μας, θα δούμε πόσο θα έλθουν
κοντά και στις πράξεις μας. Το ΕΣΥ χρειάζεται
στελέχωση, χρηματοδότηση, τεχνολογικό εξοπλισμό. Με ειδικό σχεδιασμό για τις απομακρυσμένες, νησιώτικες περιοχές και για τους
χρόνια πάσχοντες», καταλήγει η ενημέρωση
του ΚΙΝΑΛ.

Δεν σκέφτονται εκλογές
Στο Κίνημα Αλλαγής δεν ασχολούνται με
τα όσα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ για πιθανές πρόωρες
εκλογές το φθινόπωρο, και σε μία από τις
τελευταίες τηλεδιασκέψεις κατέληξαν στο
συμπέρασμα ότι ο πρωθυπουργός δεν θα
κάνει αυτή την απονενοημένη κίνηση σε
μία εποχή όπου αναμένεται το δεύτερο κύμα του κορωνοϊού.
Ο Παύλος Χρηστίδης είπε πως το ΚΙΝΑΛ δεν στοχοποιεί τον Άδωνι Γεωργιάδη (τελευταία δεν τον έχουν αφήσει σε
χλωρό κλαρί, μέχρι και ειδικό σποτ κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο), απλά «του ασκούμε αυστηρή κριτική, γιατί είναι εκφραστής ακραίων απόψεων».
Όμως επί της ουσίας είναι ένα μήνυμα
προς το Μαξίμου, καθώς το ΚΙΝΑΛ διαθέτει πολύ ισχυρές δυνάμεις στον συνδικαλιστικό χώρο (πρώτο στη ΓΣΕΕ), οι οποίες
εάν κινηθούν στον ίδιο δρόμο με το ΠΑΜΕ, τότε θα κάνουν δύσκολη τη ζωή της
κυβέρνησης.
Στο ΚΙΝΑΛ θέτουν και ζήτημα μεροληπτικής και όχι πολυφωνικής και αναλογικής ενημέρωσης από τα ΜΜΕ, κρατώντας
όμως σαφείς αποστάσεις από την πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ να θέσει το θέμα στο
ΕΣΡ εκ μέρους της αξιωματικής και ελάσσονος αντιπολίτευσης. «Το ζήτημα το έθεσε
εδώ και μέρες η Φώφη Γεννηματά, αλλά δεν
είναι τώρα η ώρα, μέσα στη κρίση για συγκεκριμένες ενέργειες. Εμείς δεν έχουμε εξουσιοδοτήσει κανέναν να μιλάει εκ μέρους μας», δήλωσε τη Μεγάλη Τετάρτη ο στενός συνεργάτης της προέδρου του ΚΙΝΑΛ, Μανώλης Όθωνας.
Την Τετάρτη μετά το Πάσχα (22 Απριλίου) θα συνεδριάσει, επίσης με τηλεδιάσκεψη, το Πολιτικό Συμβούλιο του κόμματος για να προσδιορίσει τους άξονες και το
πολιτικό πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί το
σχέδιο του ΚΙΝΑΛ για την επόμενη ημέρα.
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ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΕΝΕΡΓΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΠΑΠ ΚΑΙ PLAY

Πρωταθλητής
ΕΚΕ και στην πανδημία
ΟΠΑΠ

Με το ξέσπασμα του κορωνοϊού και στην Ελλάδα, το εγχώριο επιχειρείν προσέτρεξε να
συνδράμει το έργο των υγειονομικών δομών που ομολογουμένως έπασχαν σε επίπεδο υλικοτεχνικής υποδομής. Άλλος
λιγότερο άλλος περισσότερο έβαλαν πλάτη και χρηματοδότησαν είτε την προμήθεια υλικών
είτε και το «στήσιμο» νέων κλινών ΜΕΘ. Αν πάντως υπήρχε ένας άτυπος τίτλος πρωταθλητής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, δύσκολα θα τον έχανε η
ομάδα του ΟΠΑΠ.
Επιμέλεια: Νίκος Τσαγκατάκης

Γ

ια πολλά χρόνια πριν από την
εμφάνιση του νέου κορωνοϊού,
σημαντικό μέρος των κοινωνικών δράσεων της ΟΠΑΠ Α.Ε.
είχε ως αποδέκτη το ευρύτερο
σύστημα υγείας της χώρας. Έτσι η πρωτόφαντη πανδημία βρήκε τους ανθρώπους της εταιρείας «ετοιμοπόλεμους»,
τουλάχιστον ως προς το πού θα έστρεφαν την αρωγή τους. Είναι σχεδόν καθημερινή η ανακοίνωση ενός νέου χορηγι-

κού πρότζεκτ που αφορά την ενίσχυση
της δημόσιας Υγείας, χωρίς όμως να παραμελούνται οι υποστηρικτικές δράσεις
για το δίκτυο των συνεργατών της, οι οποίοι επηρεάζονται άμεσα από την αναστολή των δραστηριοτήτων των καταστημάτων ΟΠΑΠ και PLAY.

500.000 μάσκες και
εξοπλισμός πρώτης ανάγκης
σε 3 νοσοκομεία
Ξεκινώντας από την προφανή έλλειψη
των ημερών σε μέσα ατομικής προστασίας των υγειονομικών, ο ΟΠΑΠ στηρίζει άμεσα τους αρμόδιους φορείς, με τη
δωρεά 500.000 μασκών χειρουργείου
και εξοπλισμού πρώτης ανάγκης, για
χρήση από τους ιατρούς και τους νοσηλευτές των δημόσιων νοσοκομείων.
Η δωρεά του ΟΠΑΠ κατευθύνθηκε
στον μηχανισμό στήριξης που έχει δημιουργήσει το υπουργείο Υγείας και αφορά τρία νοσοκομεία.
Στο πλαίσιο αυτό, 350.000 μάσκες
παραδίδονται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ, που οποίο αποτελεί ένα από τα νοσοκομεία αναφοράς για την αντιμετώπιση κρουσμάτων
COVID-19. Ακόμη, 90.000 μάσκες θα
παραδοθούν στο Γενικό Νοσοκομείο
Παίδων «Η Αγία Σοφία» και 60.000 μάσκες θα παραδοθούν στο Γενικό Νοσο-

Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 17/19 ΑΠΡΙλΙΟΥ 2020
www.iapopsi.gr

Η ΑΠΟΨΗ

| 29

Ειδικές δράσεις στήριξης για τους
συνεργάτες του δικτύου του ΟΠΑΠ
κομείο Παίδων Αθηνών «Παναγιώτης
και Αγλαΐα Κυριακού». Στην τελευταία
μονάδα παραδίδονται επίσης αιμοδυναμικά μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών
σημείων και μόνιτορ ζωτικών παραμέτρων, που μεταξύ άλλων είναι κατάλληλα
για χρήση σε ΜΕΘ, χειρουργεία και θαλάμους νοσηλείας.
Με αφορμή την προσφορά μασκών
στα δύο μεγαλύτερα παιδιατρικά νοσοκομεία της χώρας, αξίζει να σημειωθεί
ότι και εν μέσω πανδημίας το έργο της ολικής ανακαίνισής τους από τον ΟΠΑΠ
συνεχίζεται κανονικά. Μάλιστα πριν από μερικές εβδομάδες ο ΟΠΑΠ παρέδωσε πλήρως ανακαινισμένη και εκσυγχρονισμένη την Οφθαλμολογική και Ωτορινολαρυγγολογική Νοσηλευτική Μονάδα του νοσοκομείου παίδων «Παναγιώτης και Αγλαΐα Κυριακού», συνολικής έκτασης 610 τ.μ. και δυναμικότητας
24 κλινών. Παράλληλα, ο ΟΠΑΠ συνεχίζει την υλοποίηση έργων και στο νοσοκομείο παίδων «Η Αγία Σοφία» όπου
η ανακαινισμένη Καρδιολογική Μονάδα, συνολικής έκτασης 570 τ.μ. και δυναμικότητας 20 κλινών, αναμένεται να
παραδοθεί στα τέλη Απριλίου.
Θυμίζεται ότι το πρότζεκτ της ολικής
ανακαίνισης των παιδιατρικών νοσοκομείων «Η Αγία Σοφία» και «Παναγιώτης
και Αγλαΐα Κυριακού» υλοποιείται διά
χειρός ΟΠΑΠ εδώ και 6 χρόνια, και μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί το 80%
του έργου, με την εταιρεία να έχει επενδύσει έως τώρα περισσότερα από
€14.000.000. Συνολικά, έχουν παραδοθεί 25 έργα ανακαίνισης, μεταξύ των
οποίων 19 νοσηλευτικές μονάδες, συνολικής δυναμικότητας 439 κλινών, στις οποίες περιλαμβάνεται υπερσύγχρονη
μονάδα λοιμωδών νοσημάτων, που επιτρέπει την αντιμετώπιση κρουσμάτων
κορωνοϊού.

Αξιοποίηση συνεργειών για
υγειονομική αρωγή των
πολιτών
Σε επιπλέον δράσεις υγειονομικής αρωγής των πολιτών η ΟΠΑΠ Α.Ε. αξιοποιεί
τις ευρύτερες συνέργειές της με φορείς
όπως το Χαμόγελο του Παιδιού και η
DoctorAnytime. Για παράδειγμα, το Χαμόγελο του Παιδιού ανακατεύθυνε τις κινητές μονάδες που αξιοποιούνται για το
πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής «ΟΠΑΠ στη Γειτονιά», θέτοντας τες στη διάθεση του συστήματος υγείας, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών.
Σε ό,τι αφορά τον ιστότοπο συνάντησης ιατρών και ασθενών «Doctor Anytime», ως μέλος του προγράμματος
επιχειρηματικότητας «ΟΠΑΠ Forward»,
καλεί μαζί με τον ΟΠΑΠ όσους έχουν ανάγκη να συμβουλευτούν γιατρό αυτήν
την περίοδο, να χρησιμοποιήσουν τη
διαδικτυακή υπηρεσία «συνομιλία με
γιατρό οnline». Η εν λόγω υπηρεσία αποτελεί μια πλατφόρμα επικοινωνίας και
ενημέρωσης, που αξιοποιεί το δίκτυο πιστοποιημένων γιατρών-συνεργατών της
doctoranytime. Μέχρι σήμερα, η πλατφόρμα έχει χρησιμοποιηθεί από 50.000
επισκέπτες, οι οποίοι ενημερώθηκαν
σχετικά με τον COVID-19.
Σημειώνεται ότι για τον νέο κύκλο του
προγράμματος ΟΠΑΠ Forward, το οποίο
στηρίζει τις αναπτυξιακές προσπάθειες
δυναμικών επιχειρήσεων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας και προστιθέμενης αξίας για την οικονομία, προτεραιότητα θα δοθεί στη συμμετοχή εταιρειών
που στηρίζουν ενεργά τις προσπάθειες
της πολιτείας και του δημόσιου συστήματος υγείας για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού. Αυτήν την περίοδο διεξάγεται διαδικασία αξιολόγησης
των εταιρειών που εκδήλωσαν ενδιαφέρον να συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Με τη δραστηριότητα των καταστημάτων ΟΠΑΠ και PLAY να έχει ανασταλεί από τις
14 Μαρτίου ελέω πανδημίας, οι συνεργάτες του δικτύου της ΟΠΑΠ Α.Ε. είναι μεταξύ
των πρώτων που επλήγησαν από τις επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης. Σημειώνεται ότι το εμπορικό δίκτυο του ΟΠΑΠ καλύπτει περίπου 4.500 σημεία πώλησης, που
απασχολούν περισσότερους από 15.000 εργαζόμενους, σε όλη την Ελλάδα.
Από την πρώτη στιγμή, ο ΟΠΑΠ ανέλαβε στοχευμένες πρωτοβουλίες για τη στήριξη του δικτύου του, ενισχύοντας τον μηχανισμό συστηματικής επικοινωνίας με
τους συνεργάτες του. Μεταξύ άλλων, ενεργοποιήθηκε πλέγμα δράσεων οικονομικής
ελάφρυνσης των καταστημάτων ΟΠΑΠ και PLAY, όπως αναστολή βραχυπρόθεσμων
πληρωμών, μέτρα περιορισμού λειτουργικού κόστους, αναστολή αποπληρωμής κατασκευαστικών δανείων που δόθηκαν από την εταιρεία για την ανάπτυξη ή τον εκσυγχρονισμό καταστημάτων κ.ά.
Επιπλέον, η εταιρεία είναι έτοιμη να επεκτείνει τη στήριξή της προς τους συνεργάτες της, προετοιμάζοντας μέτρα οικονομικής ενίσχυσης για την επόμενη μέρα, με
στόχο να καλυφθούν οι ιδιαίτερες ανάγκες όλων των πρακτορείων. Παράλληλα, υποστηρίζει μέσω ενεργειών συνεχούς ενημέρωσης και συμβουλευτικών υπηρεσιών
το σύνολο των συνεργατών της, σε σχέση με την αξιοποίηση των μέτρων που έχουν
ανακοινωθεί από την κυβέρνηση για τη στήριξη επιχειρήσεων και εργαζομένων.

62 χρόνια συνεχούς κοινωνικής
συνεισφοράς
Ο Όμιλος ΟΠΑΠ δραστηριοποιείται στη λειτουργία και διαχείριση αριθμολαχείων, παιχνιδιών αθλητικού στοιχήματος, αμοιβαίου ιπποδρομιακού
στοιχήματος, λαχείων, στιγμιαίων τυχερών παιχνιδιών και παιγνιομηχανημάτων στην Ελλάδα και κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο ως προς την ενσωμάτωση των παγκόσμιων αρχών του Υπεύθυνου Παιχνιδιού στη δραστηριότητα του.
Ο ΟΠΑΠ ιδρύθηκε το 1958, διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο διανομής και η
απόκτησή του το 2013 από τον Όμιλο Emma Delta Hellenic Holdings έδωσε
την απαραίτητη ώθηση για τη διασφάλιση της μελλοντικής ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας της εταιρείας σε διεθνές επίπεδο.
Το χαρτοφυλάκιο του ΟΠΑΠ με τα επιτυχημένα και δημοφιλή εμπορικά
παιχνίδια ΚΙΝΟ, ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ, ΤΖΟΚΕΡ, ΛΟΤΤΟ, ΠΡΟΤΟ, ΣΚΡΑΤΣ,
ΠΡΟΠΟ, EXTRA 5, SUPER 3, συμβάλλει στην ανάπτυξη της εταιρείας και αποτελεί πηγή μιας συνεχώς διευρυνόμενης κοινωνικής συνεισφοράς. Αυτή
μεταφράζεται ετησίως σε ουσιαστικά έργα παρέμβασης με απτά αποτελέσματα για την κοινωνία, εξασφαλίζοντας στον ΟΠΑΠ μια ηγετική θέση μεταξύ των πρωταθλητών της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στην Ελλάδα.
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΠΩΣ ΤΟ ΠΕΝΤΑΨΗΦΙΟ 13033 ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΫΛΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕ ΣΕ ΧΡΟΝΟΥΣ-ΡΕΚΟΡ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΣΑΜΑΖ

Στην προσπάθειά της να αντιπαρατεθεί αποτελεσματικά με
την πανδημία του φονικού
SARS-coV-2 η κυβερνητική
μηχανή δεν χρειάστηκε να μεριμνήσει απλώς για την ενδυνάμωση των υγειονομικών
δομών της. Κλήθηκε να κάνει
κι ένα τεχνολογικό άλμα, καταφέρνοντας από ψηφιακά
«αναλφάβητη» να γίνει… eγγράμματη και να προσφέρει
στους λειτουργούς της και
στους πολίτες τα τεχνολογικά
όπλα να συνεχίσουν να λειτουργούν διαδικτυακά και από απόσταση ασφαλείας. Κι
αυτή η πρόκληση δεν θα είχε
απαντηθεί χωρίς τη βοήθεια
της COSMOTE.
Επιμέλεια: Νίκος Τσαγκατάκης

Σ

ε συνθήκες επιτακτικών
deadline που προκάλεσε η
πανδημική εισβολή, η διοίκηση Τσαμάζ έριξε στη μάχη ολοκληρωμένες λύσεις
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
(ICT) και σε χρόνο-ρεκόρ υλοποίησε
σημαντικά έργα ψηφιακού μετασχηματισμού που τέθηκαν στη διάθεση του
κράτους.
Τα παραδείγματα δεν είναι λίγα. Κατ’
αρχάς, ο Όμιλος ΟΤΕ υλοποίησε τον
σχεδιασμό του υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης για τον πενταψήφιο
13033 που πλέον οι πολίτες-συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας ενημερώνουν με δωρεάν SMS και λαμβάνουν
άδεια για την κατ’ εξαίρεση μετακίνησή τους. Επίσης, με τα σχολεία όλων
των βαθμίδων κλειστά, ο ΟΤΕ παρέχει
από τις 8 Απριλίου δωρεάν πρόσβαση,
χωρίς χρέωση δεδομένων (zerorating)
από κινητά δίκτυα, στις ψηφιακές πλατφόρμες που χρησιμοποιεί το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για
την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στα
σχολεία.
Σημαντικότατη είναι, ωστόσο, η
συνδρομή του ΟΤΕ και στην εφαρμογή τηλεργασίας για 10.000 δημόσιους υπαλλήλους. Ειδικότερα, ο Όμιλος ΟΤΕ, ως ανάδοχος του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ, έδωσε τη δυνατότητα στους
λειτουργούς των δημόσιων φορέων,
που είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ, να εργαστούν με ασφάλεια από το σπίτι τους. Το έργο υλοποιήθηκε
για τη Γ.Γ. Πληροφοριακών Συστημά-

ΟΜΙΛΟΣ ΟTE

Ετοιμοπόλεμος
κατά του
κορωνοϊού
των Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ)
του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. Ο Όμιλος ΟΤΕ θα παρέχει
δωρεάν την υπηρεσία για τους προσεχείς 3 μήνες, επιτρέποντας σε έως και
10.000 δημόσιους υπαλλήλους να
συνδεθούν, από το σπίτι μέσω VPN, απευθείας με τον υπολογιστή του γραφείου τους και να έχουν πρόσβαση με
ασφάλεια σε web εφαρμογές της υπηρεσίας τους.
Ως προς την εύρυθμη και υγειονομικά ασφαλή λειτουργία των οργάνων
της κεντρικής κυβέρνησης, ο Όμιλος
ΟΤΕ αξιοποίησε το Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων
που υλοποιεί για το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και δημιούργησε
την απαραίτητη υποδομή για τη λειτουργία της εφαρμογής ψηφιακών υπογραφών των πράξεων νομοθετικού
περιεχομένου για το Υπουργικό Συμβούλιο. Παράλληλα, επισπεύδει και τη
διαδικασία διαμοιρασμού 150.000
ψηφιακών υπογραφών για στελέχη
του Δημόσιου τομέα, σε συνεννόηση
με το υπουργείο.

Άυλη συνταγογράφηση:
Οι συνταγές στο κινητό
Για λογαριασμό των υπουργείων Υγείας
και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και σε
συνεργασία με την εταιρεία BYTE, ο Όμιλος ΟΤΕ προχώρησε, εξάλλου, και
στην υλοποίηση του έργου της άυλης
συνταγογράφησης. Μέσα από αυτή
την εφαρμογή που είναι διαθέσιμη στο
gov.gr, οι πολίτες έχουν πλέον τη δυνατότητα να λαμβάνουν γρήγορα και απλά τις ιατρικές τους συνταγές στο κινητό τους, χωρίς να χρειάζεται να τις
προσκομίζουν τυπωμένες στον φαρμακοποιό. Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος Ο-

ΤΕ παραχώρησε δωρεάν στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής
Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ) ΑΕ τα SMS που
απαιτούνται για τον μήνα Απρίλιο, για

τη λειτουργία της άυλης συνταγογράφησης. Παραμένοντας στο κομμάτι της υγείας, ο όμιλος ΟΤΕ προσέφερε δωρεάν SMS για 3 μήνες στο Κέντρο Επιχειρήσεων και Υγείας (ΚΕΠΥ) του
ΕΚΑΒ, καθώς μέσω γραπτών μηνυμάτων τα νοσοκομεία της επικράτειας αποστέλλουν στοιχεία στις διοικήσεις
των 133 υγειονομικών σχηματισμών
όλης της χώρας, εξασφαλίζοντας την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση της πολιτικής ηγεσίας. Τέλος, για την υπηρεσία ψυχολογικής υποστήριξης πολιτών απέναντι στην πανδημία του κορωνοϊού που ανέπτυξαν το υπουργείο
Υγείας και η Α΄ Ψυχιατρική Κλινική
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο Όμιλος ΟΤΕ
παραχώρησε δωρεάν την τηλεφωνική γραμμή 10306 και προέβη σε ειδική υλοποίηση για τη διαχείριση και
δρομολόγηση των κλήσεων ταυτόχρονα σε έως 100 απομακρυσμένους ειδικούς ψυχικής υγείας.

Ο λευκός Ιππότης του ΟΤΕ
«Πριν από δύο χρόνια υποσχεθήκαμε “έναν κόσμο καλύτερο για όλους” μέσω της τεχνολογίας. Αυτή τη
στιγμή, περισσότερο από ποτέ, αντιλαμβανόμαστε το
βάρος της ευθύνης». Τα λόγια ανήκουν στον επικεφαλής του Ομίλου ΟΤΕ, Μιχάλη Τσαμάζ, που πριν
από μερικά 24ωρα στο πλαίσιο διαδικτυακά δημοσιογραφικής συνάντησης διαβεβαίωσε ότι στην κρίσιμη συγκυρία «τα δίκτυα της χώρας αντέχουν» και
ειδικά τα δίκτυα σταθερής και κινητής της
COSMOTE «ανταποκρίνονται με απόλυτη επιτυχία στη μεγάλη αύξηση της κίνησης,
χωρίς κανένα πρόβλημα».
Αυτή η επιτυχία προφανώς και δεν έπεσε από τον ουρανό. Είναι αποτέλεσμα, όπως
είπε ο ισχυρός άντρας του ομίλου, στις μεγάλες επενδύσεις που έκανε η COSMOTE
σε υποδομές –ανέρχονται σε 5 δισ. ευρώ την τελευταία 10ετία–, στις επεκτάσεις δικτύου που έγιναν άμεσα όταν χρειάστηκε από τους μηχανικούς της εταιρείας, καθώς και στις αυτοματοποιημένες διαδικασίες παρακολούθησης και υποστήριξης του
δικτύου.
Αυτό που δεν θα έλεγε ποτέ ο χαμηλών τόνων μάνατζερ είναι ότι η παραπάνω επιτυχία είναι αποτέλεσμα και της «επένδυσης» που έκανε ο Όμιλος ΟΤΕ στο πρόσωπό
του. Του λόγου το αληθές επιβεβαιώνει η ψήφος εμπιστοσύνης που ξαναδόθηκε
στον Μ. Τσαμάζ από το Δ.Σ. της ΟΤΕ Α.Ε. που στις 2 Απριλίου αποφάσισε την επέκταση της σύμβασης του CEO μέχρι την 30ή Ιουνίου του 2023, «χρίζοντάς» τον ως
τον μακροβιότερο διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΤΕ.
Από τον Νοέμβριο του 2010 που βρέθηκε στο τιμόνι η διοίκησή Τσαμάζ ως σήμερα ο
Όμιλος ΟΤΕ εξυγίανε τα οικονομικά του (μείωση καθαρού δανεισμού κατά 85% από
το 2010 ως το τέλος του 2019), δημιούργησε νέες πηγές εσόδων (οι ευρυζωνικοί πελάτες στην ελληνική αγορά έφτασαν στο τέλος του 2019 στα 2.000.000, από 1,1 εκατομμύρια το 2010, ενώ οι συνδρομητές τηλεόρασης ξεπερνούν τις 550.000 όταν
το 2010 ήταν μόλις 50.000), και μετασχηματίστηκε σε μια σύγχρονη εταιρεία τεχνολογίας με τον πελάτη στο επίκεντρο και την COSMOTE ως ενιαία εμπορική μάρκα για
τα προϊόντα του Ομίλου σε σταθερή, κινητή, internet και τηλεόραση.
Η υγιής χρηματοοικονομική του θέση του ΟΤΕ –η χρηματιστηριακή κεφαλαιοποίησή
του σχεδόν πενταπλασιάστηκε σε διάστημα 8 ετών καθώς από τα 1,4 δισ. ευρώ το
2011 σκαρφάλωσε στα 6,8 δισ. στα τέλη του 2019, με τη μετοχή να καταγράφει στο
ίδιο διάστημα απόδοση 402%– επιτρέπει στον Όμιλο ΟΤΕ να εφαρμόζει ένα εκτεταμένο, πολυετές σχέδιο επενδύσεων σε δίκτυα οπτικών ινών, κινητής νέας γενιάς, υπηρεσιών πληροφορικής και συνδρομητικής τηλεόρασης εκσυγχρονίζοντας τις υποδομές της χώρας και συμβάλλοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας, της
κοινωνίας και του περιβάλλοντος.
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• ΠΟΝΤΙΟΣ ΠΙΛΑΤΟΣ: Το πιο διάσημο πλύσιμο χεριών
σε 2.000 χρόνια Ιστορίας –πριν από τον… Σπύρο
Παπαδόπουλο– που έγινε viral στην πολιτική αργκό

Είναι το πρόσωπο που ένιψε τας χείρας του 2.000
χρόνια πριν από τον…
Σπύρο Παπαδόπουλο! Είναι, όμως, και ο εμβληματικότερος «ισαποστάκιας» της Ιστορίας, πριν
καν ανακαλυφθεί ο όρος
και γίνει viral στην πολιτική αργκό. Πέρα από
τους αστεϊσμούς που γεννά η καραντίνα των ημερών, ο Πόντιος Πιλάτος
είναι αναμφίβολα ένας
από τους κεντρικούς
πρωταγωνιστές του Θείου Δράματος.
Του Νίκου Τσαγκατάκη

Α

ν δεν είχε υπάρξει ο
φυσικός δικαστής
του Ιησού, ο Πόντιος Πιλάτος μάλλον θα ήταν ένα παντελώς άγνωστο ιστορικό πρόσωπο που απλώς έφτασε στο…
πικ της στρατιωτικής καριέρας
του στην Ιουδαία, υπηρετώντας
τον αυτοκράτορα Τιβέριο. Αρχικά ιππέας, έπειτα χιλίαρχος και,
αφού ανήλθε τις βαθμίδες της ιεραρχίας με διαδοχικές θητείες, ο
Πιλάτος διορίστηκε κυβερνήτης
της Ιουδαίας προτού κλείσει τα
30 του χρόνια.
Στη δεκάχρονη παραμονή του
–μεταξύ 26 μ.Χ. και 36 μ.Χ.–
στην εξουσία της Ιερουσαλήμ καταγράφηκαν πολλά περιστατικά
ωμής στρατιωτικής βίας. Ωστόσο, αυτό που στιγμάτισε τη θητεία
του ήταν ένας θάνατος που ΔΕΝ
ήθελε. Κι αυτό διότι μπορεί τελικά ο Θεάνθρωπος να καταδικάστηκε από τους Ιουδαίους που
κραύγαζαν το περίφημο «Σταύρωσον αυτόν», αλλά ο Πόντιος Πιλάτος αποτυπώθηκε στην παγκόσμια συλλογική μνήμη ως ο
άνθρωπος που σκεπτόμενος το
πολιτικό κόστος ξέπλυνε την ευθύνη της διαφωνίας του πλένο-

Και οι δυο
έπλυναν
τα χέρια τους!
(πολύ σχολαστικά…)
ντας τα χέρια του και άφησε το
πλήθος να αποφασίσει… δημοψηφισματικά ποιος θα σταλεί
στον Γολγοθά: ο Ιησούς ή ο Βαραββάς.
Η διαφωνία του Πιλάτου για
τη θανάτωση του Ιησού καταγράφεται, άλλωστε, ξεκάθαρα στο κατά Ιωάννη ευαγγέλιο (Ιω. ΙΘ΄ 6-7)
ότι ο Ρωμαίος έπαρχος παραδίδει
την τύχη του Ιησού στα χέρια των
Ιουδαίων, καθώς δεν βρήκε κανένα στοιχείο ενοχής ώστε να τον
καταδικάσει σε σταύρωση («Λάβετε αυτόν υμείς, και σταυρώσατε. Eγώ
γαρ ουχ εύρίσκω εν αυτώ αιτίαν»).
Δεν ήταν όμως αρκετή…

Η Δίκη των Δικών
Κατά τη Δίκη των Δικών ο Πόντιος Πιλάτος αντιλήφθηκε αμέσως ότι ο Ιησούς δεν αποτελούσε απειλή για τη Ρώμη, και η
διαδικασία όφειλε να σταματήσει
εκεί, παρ’ ότι οι πρωθιερείς Ιουδαίοι επέμεναν ότι Αυτός υπονόμευε το έθνος. Αντιλαμβανόμενος όμως ότι η τυχόν απελευθέρωση του Ιησού θα προξενούσε
και άλλες ταραχές και ειδικά όταν
οι σχέσεις του με τον αυτοκράτορα Τιβέριο είχαν διαταραχθεί,
βρέθηκε σε δίλημμα. Επεχείρησε να μεταβιβάσει την αρμοδιότητα της δίκης στον Ηρώδη Αντύπα, αφού ο Ιησούς είχε γεννηθεί στη Γαλιλαία, προσπάθησε
να τον απαλλάξει διά μέσω του
συγκεντρωμένου πλήθους, αλλά
το πλήθος απάλλαξε τον Βαραββά, και τελικά ένιψε κατά τα εβραϊκά έθιμα τα χέρια του και «αμαρτία ουκ έχω», βάζοντας τη σταδιοδρομία του πάνω από τη Δι-

καιοσύνη και την ίδια του τη συνείδηση.

Τι απέγινε ο Πιλάτος;
Τις τελευταίες επίσημες πληροφορίες για τον βίο και την πολιτεία του Πόντιου Πιλάτου τις αντλούμε από τον Ιώσηπο, ο οποίος γράφει ότι ένας όχλος οπλισμένων Σαμαρειτών συγκεντρώθηκε στο Όρος Γαριζίν προκειμένου να ανακαλύψει τους
κρυμμένους θησαυρούς του Μωυσή. Κατ’ εντολήν του Πιλάτου
τα στρατεύματά του θανάτωσαν
αρκετούς και οι Σαμαρείτες τον ανέφεραν στον ανώτερό του, τον
Λούκιο Βιτέλλιο, κυβερνήτη της
Συρίας, ο οποίος τον υποχρέωσε
να επιστρέψει στη Ρώμη για να
λογοδοτήσει στον αυτοκράτορα.
Ο Τιβέριος πέθανε προτού φτάσει ο Πιλάτος εκεί, και έκτοτε το
όνομά του εξαφανίζεται από την

ιστορία, αφήνοντας έτσι τη φαντασία να καλπάζει. Τα σενάρια
κυμαίνονται από το ότι ασπάστηκε τον Χριστιανισμό (οι Αιθίοπες
Χριστιανοί τον έχουν ανακηρύξει
«άγιο») μέχρι το ότι αυτοκτόνησε
όπως ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, ωστόσο καμία ιστορική καταγραφή
δεν υπάρχει.
Το παράδοξο όμως είναι ότι
στα Ευαγγέλια τονίζεται ότι δεν ήταν εκείνος ο μοναδικός υπεύθυνος για τον θάνατο του Ιησού,
και έτσι ξεκινά η πρωτοχριστιανική λαϊκή παράδοση του άμεμπτου Πιλάτου ως μάρτυρα των
Παθών του Ιησού που παρ’ ότι
προσπάθησε δεν κατάφερε να
Τον βοηθήσει. Ανά τους αιώνες
αποδόθηκαν πολλά κείμενα στον
Πόντιο Πιλάτο και η επιστήμη
και η θεολογία δεν μπορούν να
αποφασίσουν ακόμα οριστικά
για τη γνησιότητά τους, με κυριό-

τερα τα ΑCTA PILATI, οι «Πράξεις Πιλάτου», δήθεν επιστολές
του στον αυτοκράτορα Τιβέριο
που περιγράφουν τη δίκη και τη
Σταύρωση του Χριστού. Ωστόσο,
κάτι τέτοιο δεν αναφέρεται πουθενά στην Καινή Διαθήκη, αλλά
υπάρχει μόνο μία αναφορά στο
«ψευδοευαγγέλιο» του Νικοδήμου, το οποίο όμως χρονολογείται στον 4ο μ.Χ. αιώνα και άρα είναι ψευδεπίγραφο, αφού ο Νικόδημος ήταν σύγχρονος του
Ιησού.
Πολλοί ισχυρίζονται ότι, μεσουρανούσης της Ρώμης κατά τα
πρώτα χριστιανικά χρόνια δεν θα
ήταν έξυπνο να αποδοθεί το ανάθεμα της Σταύρωσης στον Ρωμαίο κυβερνήτη, οπότε μετατοπίστηκε το ηθικό βάρος στους Εβραίους, βάζοντας μαζί με το στίγμα και τα θεμέλια για τον μετέπειτα διωγμό τους. Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο παρουσιάζεται το ίδιο πλήθος να φωνάζει «σταύρωσον αυτόν, το αίμα του πάνω σε εμάς και στα παιδιά μας», φράση
που σε πολλά μάτια σήμερα μεταφράζεται στο κατακερματισμένο
από τους Ρωμαίους εβραϊκό έθνος και τους διασκορπισμένους
ανά τους αιώνες Εβραίους σε όλη
τη γη, ως απόδειξη της τιμωρίας
του Θεού. Ωστόσο, το στίγμα είναι βαρύ και απασχολεί έντονα
την εβραϊκή κοινότητα, η οποία
τονίζει ότι οι Σαδδουκαίοι που
τον καταδίκασαν σε θάνατο αντιπροσώπευαν μόνο μια μειοψηφία του εβραϊκού λαού, ενώ η
πλειοψηφία των Εβραίων κατά
την περίοδο του Ιησού υποστήριξε πραγματικά τους θετικούς
προς τον Χριστό Φαρισαίους, οπότε εάν δίκαζαν εκείνοι θα τον
είχαν αθωώσει.
Μετά από αιώνες εχθρότητας
μεταξύ της χριστιανοσύνης και
του εβραϊκού λαού, μάλλον έχει
έρθει η ώρα να επανεξετάσουμε
τα γεγονότα στο ιστορικό, θρησκευτικό και κοινωνικό τους
πλαίσιο. Και ποιος ξέρει, ίσως ο
Πόντιος Πιλάτος κάπου ξαναφανεί…
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▶ ΣΕΛ. 14-15






▶ ΣΕΛ. 21





▶ ΣΕΛ. 16






▶ ΣΕΛ. 17

Γιώργος Γεραπετρίτης
Έσωσε τον ΠΑΟΚ,
«κρέμασε» τον Κυριάκο





• Ο «επιτελικός» της κυβέρνησης εκτέθηκε, αλλά κυρίως εξέθεσε με τις
«συμβουλές» του τον Μητσοτάκη, που δήλωνε από βήματος Βουλής ότι
η απόφαση της ΕΕΑ για τον ΠΑΟΚ και την Ξάνθη δεν είναι δεσμευτική

Ποδόσφαιρο: Οι Γερμανοί
«σπάνε» την καραντίνα, έτοιμοι
και οι Άγγλοι, το σκέφτονται οι
Ισπανοί και αντιδρούν οι
Ιταλοί…

ΕΠΟ: Η μισθοδοσία,
ο… κορωνοϊός του
λογιστηρίου και ο…
πλακατζής Λασκαράκης
 

▶ ΣΕΛ. 18





• Ένας εργαζόμενος δεν αρέσει στον ταμία
Λασκαράκη και ο ελέω Αχιλλέα παράγοντας κάνει
πλάκα καθυστερώντας του τα δεδουλευμένα
▶ ΣΕΛ. 11

