
  


• Οι αναλυτές επιμένουν πως η Ε.Ε. οδηγείται σε κορωνομόλογο με άλλη ονομασία,
με την Κομισιόν να αναλαμβάνει να αντλήσει χρήμα από τις αγορές ▶ ΣΕΛ. 6
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• Ο απομονωμένος Αλέξης Τσίπρας
βρήκε… κοσκινάκι με τα voucher
στους επιστήμονες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α





• Με άδεια τα τουρκικά δημόσια ταμεία,
αφού μέχρι το τέλος του έτους υποχρεούται
να αποπληρώσει χρέος άνω
των 170 δισ. δολαρίων, το ΔΝΤ στην πόρτα του,
τον κορωνοϊό να θερίζει και το προφίλ του
τσαλακωμένο, ο «σουλτάνος»
καθίσταται επικίνδυνος ▶ ΣΕΛ. 5










COVID-19

Έλλειψη ηγεσιών,
πληθωρισμός
συνωμοσιών
• Πώς οι… ψεκασμένοι όλου του
πλανήτη θυμήθηκαν παλαιότερες
πανδημίες και χρησιμοποιούν τις ίδιες
μεθόδους και για τον κορωνοϊό

www.iapopsi.gr

ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ: Υπερβολή
ή σκληρή υποχρέωση;
• Την ώρα που άλλες χώρες με υποπολλαπλάσια κρούσματα
και νεκρούς αίρουν σιγά-σιγά τα μέτρα περιορισμού, η Ελλάδα
παραμένει με την ταμπέλα «κλειστόν» ▶ ΣΕΛ. 4

• Kατά τη διάρκεια
του Μαρτίου ο όγκος
των δανείων που
«κοκκίνισαν» είναι
τρεις φορές
μεγαλύτερος σε σχέση
με τον Φεβρουάριο
▶ ΣΕΛ. 25, 26-27
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σοι υποστηρίζουν ότι η υγειονομική κρίση θα αλλάξει την καθημερινότητά μας όσο δεν κατάφερε να την
(μετ)αλλάξει η προηγηθείσα δημοσιονομική κατρακύλα των μνημονίων κραδαίνουν ως απόδειξη των λεγομένων τους και τον πολιτικό πολιτισμό με τον οποίο τα κόμματα της αντιπολίτευσης κριτικάρουν τους κυβερνητικούς χειρισμούς.
Η αλήθεια είναι ότι ο επιτυχής τρόπος –τουλάχιστον για την ώρα–, με τον οποίο οι νυν ένοικοι του Μαξίμου διαχειρίστηκαν την πολύ μεγάλη στραβή που έτυχε στη βάρδιά τους, δεν άφησε πολλά περιθώρια για λεονταρισμούς και
λαϊκισμούς. Ωστόσο, όπως και στις επενδύσεις έτσι και στην πολιτική οι προηγούμενες αποδόσεις δεν εγγυώνται τις
μελλοντικές, οπότε η κυβέρνηση θα πρέπει να προετοιμαστεί για πολιτική αντιπαράθεση με τους αντιπάλους της.
Ήδη στον ΣΥΡΙΖΑ ξυπνούν από το τζετ λαγκ διαρκείας στο οποίο στροβιλίζονται από την εκλογική ήττα του περσινού Ιουλίου και αντεπιτίθενται βγάζοντας από τη φαρέτρα τα καταργημένα πλέον voucher του Βρούτση. Στο ΚΙΝΑΛ,
από την άλλη, ισχυρίζονται ότι οι θέσεις τους αποσιωπούνται από τα ΜΜΕ και προειδοποιούν ότι δεν θα δείξουν ανοχή σε κυβερνητικά φάλτσα. Έχει λόγους να ανησυχεί
ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τα τροχιοδεικτικά πυρά
της Κουμουνδούρου και της Χαριλάου Τρικούπη; Όχι ιδιαίτερα. Οι μεν κορώνες του ΣΥΡΙΖΑ περί σκανδάλου
με την τηλεκατάρτιση των επιστημόνων δεν τεκμαίρονται από πουθενά, ακόμη κι αν τις τραβήξει κάποιος από τα μαλλιά. Τι σόι σκάνδαλο μπορεί να είναι, άλλωστε, μία επιδοματική πλατφόρμα στην οποία, όσο λάθος κι αν ήταν, μπορούσε να εγγραφεί για να προσφέρει
τις υπηρεσίες του όποιο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ήθελε και που ο υποτιθέμενος εκλεκτός ΚΕΚάρχης επιλεγόταν αποκλειστικά από τον αιτούντα επιστήμονα; Οι
δε μαρθαβούρτσιες φωνές του ΚΙΝΑΛ περί δήθεν απομόνωσής τους από τα ΜΜΕ είναι κάτι που μάλλον αφορά το
ΕΣΡ ή τις δημοσιογραφικές κινήσεις και ουδόλως την κυβέρνηση.
Υπό αυτό το πρίσμα, η κυβέρνηση σε πρώτο χρόνο δεν έχει να φοβάται τον Αλέξη Τσίπρα και τη Φώφη Γεννηματά. Αντιθέτως, θα πρέπει να οργανώσει το σχέδιό της για τους συνταξιούχους, τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες
και τον αψύ Ερντογάν. Ας το σκεφτούμε λίγο: αν μετά τη σχετική αίτηση του υπουργού Εργασίας το ΣτΕ επιδικάσει
στους συνταξιούχους αναδρομικά μόνο 11 μηνών, και αυτά μόνο στους απόμαχους της εργασίας που έχουν ασκήσει
αγωγή, η δημοφιλία της κυβέρνησης είναι βέβαιο ότι θα αρχίσει να φθείρεται. Αν μάλιστα αναλογιστεί κανείς ότι στις
εθνικές κάλπες του 2019 οι συνταξιούχοι ψήφισαν Ν.Δ. σε ποσοστά άνω του 45%, τότε η κοινωνική αποδοχή που απολαμβάνει σήμερα η κυβέρνηση δεν θέλει πολύ για να μετατραπεί σε μουρμούρα. Κι αυτή τη μουρμούρα θα φουσκώσει η μικρο-μεσαία τάξη, αν οι εκπρόσωποί της δουν πάλι τους εαυτούς τους να γίνονται τα υποζύγια που θα πληρώσουν την οικονομική πανδημία του κορωνοϊού.
Όσο για τον ταραχοποιό εξ ανατολών γείτονα, η Ελλάδα έχει πάντα να φοβάται όχι τον απρόβλεπτο σουλτάνο, όπως χαρακτηριστικά περιγράφεται και στο κεντρικό ρεπορτάζ της σημερινής «Α», αλλά τον ταραξία της γείτονα που απολύτως προβλέψιμα αψηφά κάθε έννοια δικαίου και δημοκρατίας όταν θέλει να πετύχει τον σκοπό του.
Καλά είναι, λοιπόν, τα παράσημα που έχουν καρφιτσωθεί στο πέτο του πρωθυπουργού μέχρι τώρα. Αλλά θα
χρειαστεί μεγάλο μαστοριλίκι να διατηρηθούν στη θέση τους, αφού τα –πολύ– δύσκολα είναι μπροστά και όχι πίσω
μας όπως η καραντίνα…

O

Εδώ σε θέλω,
μάστορα…
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Υπερβολή ή σκληρή
υποχρέωση;
Στη δαντική «Θεία Κωμωδία» η επιγραφή στην πύλη της κολάσεως παρακινούσε τους εισερχόμενους να αφήσουν στο κατώφλι
κάθε ελπίδα. Αντίθετα στην κόλαση της πανδημίας του κορωνοϊού
οι ελληνικές ελπίδες παραμένουν
ολοζώντανες στο μονοπάτι προς
την μετά κορωνοϊού κανονικότητα. Ωστόσο, οι ειδικοί εκφράζουν
την αισιοδοξίας τους με το σταγονόμετρο φοβούμενοι ότι η χαλάρωση των μέτρων δίχως… μέτρο
μπορεί να κάνει τη μεγάλη ζημιά
ανά πάσα στιγμή. Το αν έχουν δίκιο αυτοί ή εκείνοι που επιμένουν
ότι τα μέτρα είναι υπερβολικά αυστηρά δυστυχώς μόνο στην πράξη μπορεί ν φανεί…

Ο

ι καθημερινές απογευματινές συνεντεύξεις του διδύμου Τσιόδρας - Χαρδαλιάς
έχουν κάτι από ποδόσφαιρο.
Μοιάζουν με τους προπονητές ελληνικής ομάδας την παραμονή της
ρεβάνς με ένα ευρωπαϊκό μεγαθήριο και
παρά το γεγονός ότι στον πρώτο αγώνα έχουν πάρει το ανέλπιστο εκτός έδρας διπλό, εκείνοι επιμένουν ότι τώρα ο αγώνας
είναι ακόμη πιο δύσκολος, δεν επιτρέπεται
κανένας εφησυχασμός και ότι τίποτα δεν
έχει κριθεί. Δεν έχουν άδικο. Μια στιγμή
χαλαρότητας να βρει ο αντίπαλος, είναι δυνατόν να σε «σκοτώσει», λένε οι λάτρεις του
Champions League. Με τη διαφορά ότι εδώ ο αντίπαλος, ο ιός SARS-CoV-2, σκοτώνει κυριολεκτικά, όπως αποδείχτηκε και
τις τελευταίες ώρες με τα πολλά κρούσμα
και τους τρεις για τη ώρα νεκρούς σε δύο ιδιωτικές υγειονομικές δομές.
Υπό αυτό το πρίσμα, δεν αποτελεί καν
δίλημμα για τον ΕΟΔΥ και την κυβέρνηση
αν πρέπει να επιμένουν μονότονα σε κάθε
δημόσια τοποθέτηση ότι η καραντίνα σώζει
ζωές. Μόνιμη επωδός είναι ότι η τήρηση
των μέτρων περιορισμού των μετακινήσεων βοηθά πολύ περισσότερο την αναχαίτιση της διασποράς του κορωνοϊού στην κοινότητα από ό,τι η χρήση της μάσκας (για
την οποία τόσο λόγος γίνεται) ή των γαντιών μίας χρήσης. Το δείχνει η καθοδική
τάση της καμπύλης του κορωνοϊού στη χώρα μας με την καθημερινή μείωση των επιβεβαιωμένων περιστατικών, τις μονο-

«Ημερολόγιο» επανόδου

• Ποιο είναι το υγειονομικό σχέδιο που
προκρίνει η επιστημονική κοινότητα και
καλείται να εφαρμόσει η κυβέρνηση
ψήφιες απώλειες ζωών ανά 24ωρο και την
αντίστοιχη μείωση του αριθμού των νοσηλευόμενων σε ΜΕΘ.

Ναι μεν, αλλά…
Τα παραπάνω δεν φαίνεται να είναι αρκετά
για να πείσουν εκείνους που κάθε απόγευμα στις ίδιες ενημερώσεις ακούν για τις υπόλοιπες χώρες που έχουν πληγεί βάναυσα και την Ελλάδα που «βαστάει» γερά, αλλά την ίδια ώρα ακούν το παράδοξο: τα…
χαροκαμένα κράτη να αίρουν τα μέτρα περιορισμού των μετακινήσεων, και στην
Ελλάδα των λιγότερων από 2.500 κρουσμάτων και με τους κάτι παραπάνω από
120 νεκρούς η γενική καραντίνα να επιμηκύνεται.
Τέτοιο παράδειγμα είναι η Ιταλία που ετοιμάζεται να άρει σταδιακά τα μέτρα καραντίνας από τις 4 Μαΐου, έχοντας μεν μειώσει αισθητά τον αριθμό των νέων κρουσμάτων, αλλά στοιχειωμένη με περισσότερους από 24.100 θανάτους που τη φέρνει
στη δεύτερη θέση της παγκόσμιας μακάβριας, πίσω από τις ΗΠΑ.

Όσο για τη Γερμανία των +150.000
κρουσμάτων και των +5.300 θανάτων τα
καταστήματα με επιφάνειας μικρότερη των
800 τ.μ. ήδη επαναλειτουργούν από την
περασμένη Δευτέρα (20/4). Για να μην
πούμε για τη Σουηδία (+16.750 κρούσματα, +2.000 νεκροί) που δεν υφίσταται κατ’
οίκον περιορισμός παρά μόνο απαγόρευση των συγκεντρώσεων άνω των 50 ατόμων και των επισκέψεων σε οίκους ευγηρίας, το Βέλγιο που εξετάζει την άρση των
μέτρων όπως η Ελλάδα στις 4 Μαΐου, αλλά
έχοντας ήδη πάνω από 44.000 επιβεβαιωμένα κρούσματα και περισσότερους από
6.600 θανάτους, ή τη Δανία (+8.200
κρούσματα, +390 νεκροί) που από τις 15
Απριλίου έχει ανοίξει ξανά τους παιδικούς
σταθμούς και τα δημοτικά σχολεία.
Αυτή η σύγκριση είναι που κάνει πολλούς να αναρωτιούνται αν τελικά η Ελλάδα
υποχρεούται από τις υγειονομικές περιστάσεις να παραμείνει στην τήρηση της
σκληρής καραντίνας ή αν απλώς υπερβάλλει για να έχει τουλάχιστον τα μισά… ρούχα της ασφαλή.

Σε κάθε περίπτωση, είναι επίσημα ανακοινωμένο ότι η επιστροφή στην κανονικότητα θα γίνει με αντιστρόφως ανάλογη ταχύτητα από αυτήν που επέδειξε η πολιτική ηγεσία στην επιβολή των περιοριστικών μέτρων, δηλαδή σταδιακά, μακρόσυρτα και
στοχευμένα όπως χαρακτηριστικά ειπώθηκε από τα χείλη του κυβερνητικού εκπροσώπου Στέλιου Πέτσα.
Σε αυτό το ιδιότυπο ημερολόγιο επανόδου η πρώτη –σίγουρη– ημερομηνία που
είναι σημειωμένη είναι η Δευτέρα 27 Απριλίου. Τότε, ξανανοίγουν τις πύλες τους
τα έμμισθα και άμισθα υποθηκοφυλακεία,
τα ειρηνοδικεία και τα πρωτοδικεία, αλλά
και πάλι για συγκεκριμένες διαδικασίες,
όπως για παράδειγμα οι συναινετικές προσημειώσεις. Μάλιστα, για να αποφευχθεί
ο επικίνδυνος συνωστισμός, ακόμη και
αυτή η διαδικασία θα γίνεται μέσω των
γραμματειών χωρίς τη συμμετοχή των διαδίκων.
Με την γενική καραντίνα να έχει παραταθεί μέχρι τη Δευτέρα 4 Μαΐου, η επόμενη «εξωστρέφεια» θα γίνει υπό όρους και
με βάση τα όσα γνωρίσουμε αυτή τη στιγμή θα αφορά το άνοιγμα μικρών εμπορικών καταστημάτων καθώς και των κομμωτηρίων. Σε τρίτο χρόνο πια, τη Δευτέρα
11 Μαΐου, η επαναλειτουργία πιθανότατα θα αφορά τα δικαστήρια, τα καταστήματα εστίασης και τα σχολεία αλλά αυτά μόνο
για τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου που βρίσκονται στον προθάλαμο των Πανελλαδικών.
Από ’κεί και πέρα, το επόμενο ραντεβού
με την κανονικότητα υπολογίζεται στις αρχές Ιουνίου, ίσως και ελάχιστα νωρίτερα,
όταν εκτιμάται ότι θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις να επιτραπεί η ελεύθερη μετακίνηση των πολιτών σε πολυκαταστήματα,
θέατρα-κινηματογράφους και μουσεία.
Βεβαίως, πριν φτάσουμε σε όλα τα παραπάνω υπάρχει το τελευταίο (εκτός συγκλονιστικού απροόπτου) test drive που
είναι το τριήμερο της Πρωτομαγιάς. Έστω
κι αν λόγω της υφιστάμενης καραντίνας
δεν πρόκειται για μια Παρασκευή όπως
αυτές του παρελθόντος, όπου μαζί με το
Σαββατοκύριακο συνέθεταν μια καλή ευκαιρία για εκδρομική εξόρμηση, οι αρχές
προειδοποιούν ότι τα μέτρα θα είναι το ίδιο αυστηρά με αυτά του Πάσχα, όπερ μεθερμηνευόμενο θα ξαναδούμε μπλόκα και
drones της ΕΛ.ΑΣ. να επιτηρούν για απείθαρχους… ξεπορτίζοντες!
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• Χρέος 170 δισ. δολαρίων μέχρι το τέλος του έτους, με το ΔΝΤ στην
πόρτα του, τον κορωνοϊό να θερίζει τη χώρα του, και την Ευρώπη να του έχει
γυρίσει την πλάτη, δεν ξέρουμε πώς θα ξυπνήσει κάποιο πρωί ο «σουλτάνος»

Άδεια ταμεία, κορωνοϊός και
τσαλακωμένο προφίλ κάνουν
επικίνδυνο τον Ερντογάν
Ένα από τα στρατιωτικά τσιτάτα του μαοϊσμού υποστηρίζει πως αν η στρατηγική «επιβάλλει» να μισείς
τον εχθρό σου, η τακτική σε υποχρεώνει να τον παίρνεις στα σοβαρά. Και αν ως νούμερο ένας εθνικός εχθρός λογίζεται για την Ελλάδα η Τουρκία, αυτό που
πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη της η χώρα μας είναι
ότι ο Ταγίπ Ερντογάν δεν είναι ένας απρόβλεπτος παίκτης. Αντιθέτως, είναι ο νταής της γειτονίας που απολύτως προβλέψιμα αψηφά κάθε έννοια δικαίου για να
πετύχει τον σκοπό του. Ειδικά όταν βάλλεται πανταχόθεν, όπως στην παρούσα συγκυρία…
Του Νίκου Τσαγκατάκη

Ε

ν μέσω της παγκόσμιας κρίσης δημόσιας υγείας, η Τουρκία ήταν σχεδόν το τελευταίο κράτος που ανακοίνωσε τα πρώτα θύματα του
ιού SARS-coV-2, και μάλιστα καμαρώνοντας για τη δήθεν εξαιρετική πολιτική της στον τομέα της
υγείας. Δεν πέρασαν, ωστόσο,
παρά μόνο λίγες ημέρες για να αποκαλυφθεί μία επικοινωνιακή
«απάτη» του Προέδρου Ερντογάν, που κόστισε όμως τη ζωή σε
εκατοντάδες πολίτες της χώρας
του. Και όσο τα στοιχεία δείχνουν
τους ταχύτερους ρυθμούς αύξησης επιβεβαιωμένων κρουσμάτων παγκοσμίως, η τούρκικη οικονομία αιμορραγεί, με το ΔΝΤ
να στέκεται στον… καταπέλτη
πριν από την αποβίβασή του
στην Άγκυρα.
Κάτω από αυτή την απειλή, ο
Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αγνοεί τις εκκλήσεις επιστημόνων και αντιπολίτευσης
για
γενικευμένο
lockdown, και με τη φράση «τα
γρανάζια της οικονοµίας πρέπει να
συνεχίσουν να γυρίζουν» προσπαθεί να ξορκίσει το διπλό κακό,
του κορωνοϊού και του ΔΝΤ με
διαψεύσεις. Ωστόσο, η ύφεση

φαντάζει κοντινή, καθώς η Κεντρική Τράπεζα εξαντλεί τα συναλλαγματικά της αποθέματα
προκειμένου να στηρίξει το εθνικό νόμισμα και η συμφωνία
swap με τη Φέντεραλ Ριζέρβ των
ΗΠΑ δεν είναι αρκετή για να καλύψει τις ανάγκες χρηματοδότησης της αγοράς.

Αντιπερισπασμός
και προκλήσεις
Με υποχρέωση αποπληρωμής
χρέους άνω των 170 δισ. δολαρίων μέχρι το τέλος του έτους, με
τεράστιο πλήγμα στην τουριστική της βιομηχανία που αντιπροσωπεύει το 13% του τουρκικού
ΑΕΠ ύψους 750 δισ. δολαρίων,
και με τα αποθέματα ξένου συναλλάγματος να υποχωρούν στα
27,14 δισ. δολάρια την πρώτη
μόνο εβδομάδα του Απριλίου, ο
«σουλτάνος» επιχειρεί μια ακόμα
ηρωική έξοδο στη Μεσόγειο ώστε να επιδιορθώσει το ηγετικό
του προφίλ, που λίγες μόνο εβδομάδες πριν τσαλακώθηκε
στον Έβρο, όταν υποδαύλισε την
υβριδική επίθεση εναντίον της
Ελλάδας με δόρυ τις μεταναστευτικές ροές.
Ξεκινώντας από την ανατολική Μεσόγειο ολοκλήρωσε το
μνημόνιο με τη Λιβύη, δηλώνοντας ότι «η Τουρκία θα συνεχίζει

κνύοντας έτσι ότι ο Ερντογάν θα
επιχειρήσει για ακόμα μία φορά
να «εξάγει» το εσωτερικό του
πρόβλημα στη Μεσόγειο, ώστε
να αποπροσανατολίσει τόσο την
εγχώρια, όσο και τη διεθνή κοινή γνώμη.

Το ενδεχόμενο θερμού
επεισοδίου

να τηρεί αποφασιστική στάση και
να χαλάει τα παιχνίδια στην ανατολική Μεσόγειο», και αργά το
βράδυ της Κυριακής του Πάσχα
κατηύθυνε προκλητικά το γεωτρύπανο Γιαβούζ προς την κυπριακή ΑΟΖ με την υπόμνηση
ότι «οι τουρκικές ένοπλες δυνάµεις
συνεχίζουν να προστατεύουν τα δικαιώµατα και συµφέροντα της
Τουρκίας και της “Τουρκικής Δηµοκρατίας Βορείου Κύπρου” στο Αιγαίο και την ανατολική Μεσόγειο
διασφαλίζοντας την ειρήνη και ασφάλεια στο πλαίσιο των διεθνών
συµφωνιών εγγύησης στην Κύπρο».
Ταυτόχρονα ξεκίνησαν υπερπτήσεις τουρκικών αεροσκαφών
στον ελληνικό εναέριο χώρο, εξεδόθη NAVTEX για σεισμικές
έρευνες του «Ορούτς Ρέις» μέχρι
τον Ιούνιο και επιβεβαιώθηκαν
πληροφορίες για συγκέντρωση
πλήθους προσφύγων στα παράλια της Μικράς Ασίας, αποδει-



Με γνώμονα το παρελθόν των
ελληνοτουρκικών σχέσεων η Αθήνα είναι σε αναμονή και ετοιμότητα, καθώς δεν είναι ακόμα
ξεκάθαρο αν θα ευνοούσε την
Τουρκία το ξέσπασμα ενός θερμού επεισοδίου μετά την υποχώρηση του κορωνοϊού ή απλά βρυχάται προς τα έξω για να ικανοποιήσει το λαϊκό αίσθημα που
χρεώνει στον Ερντογάν ολιγωρία στην αντιμετώπιση της φονικής πανδημίας, αδιέξοδο σε Συρία και Λιβύη και ενδεχόμενη υποταγή της χώρας στο ΔΝΤ.
Έχοντας ήδη υποστεί μία ήττα
στον Έβρο έπειτα από τη συντονισμένη και αποφασιστική στάση
της ελληνικής Κυβέρνησης, με
την αντιπολίτευση αλλά και μέλη
του κόμματός του να του επιτίθενται ανοιχτά, ο Ερντογάν στρέφει τώρα την προσοχή του στη
θάλασσα, όπου όλα τα μέτωπα είναι ήδη ανοιχτά, συνδυάζοντας
και το προσφυγικό ώστε να πολλαπλασιάσει τις πιέσεις.
Διπλωματικές πηγές στην
Τουρκία αναφέρουν ότι η Ελλάδα δεν απειλείται από θερμό επεισόδιο, καθώς ο Τούρκος Πρόεδρος δεν χαρακτηρίζεται από

ΕΧΟΝΤΑΣ ΗΔΗ ΥΠΟΣΤΕΙ ΜΙΑ ΗΤΤΑ
ΣΤΟΝ EΒΡΟ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΓΥΡΝΑΕΙ ΞΑΝΑ ΤΟ… ΧΑΡΤΙ
ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

ανθελληνικά ρεφλέξ, ωστόσο ο
υβριδικός πόλεμος στον Έβρο λίγες εβδομάδες πριν κατέδειξε την
πιθανότητα χάραξης μιας διαφορετικής έως τώρα πολιτικής εναντίον της χώρας μας, πολιτικής
που πρεσβεύει ο ίδιος ο υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν
Σοϊλού.
Ο «κεντροδεξιός» εθνικιστικής
«κοσμικός» Σοϊλού άλλωστε είναι κεντρικό πρόσωπο της τουρκικής πολιτικής σκηνής που επηρεάζει πολλές από τις επικρατούσες τάσεις, από τη στροφή του
Ερντογάν σε περισσότερο εθνικιστικές κατευθύνσεις μέχρι την
ακραία γραμμή του σκληρού κρατισμού, και είναι αυτός που διαχειρίστηκε προσωπικά και δημόσια την κρίση στον Έβρο δηλώνοντας: «Βοµβαρδίσαµε την άλλη
πλευρά µε σφαίρες και δακρυγόνα.
Το κάναµε επί ώρες και µπορούµε να
το ξανακάνουµε». Και με την τουρκική υποχώρηση ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών διαμήνυσε
σε συνέντευξή του στο δίκτυο
NTV στις 27 Μαρτίου ότι όταν
περάσει η κρίση του κορωνοϊού
οι εισβολείς θα επιστρέψουν
στον Έβρο.
Με τις φίλιες δυνάμεις της Άγκυρας που πλήττονται σφόδρα
από την παρούσα πετρελαϊκή
κρίση να μην τη συνδράμουν, ο
Ερντογάν φαίνεται ότι ακολουθεί τη γνωστή του τακτική των λεονταρισμών, ωστόσο η τουρκική
οικονομία είναι αυτή που θα καθορίσει τις εξελίξεις στη Μεσόγειο. Η εύθραυστη ισοτιμία της
τουρκικής λίρας, η εξυπηρέτηση
του ιδιωτικού αλλά του δημόσιου χρέους, και η τιμή του πετρελαίου θα δείξουν πόσο ακλόνητη είναι η ηγεσία του Ρατζίπ Ταγίπ Ερντογάν και με βάση αυτή
του την εικόνα αν θα κλιμακωθεί
ή όχι η κατάσταση.

6 | Η ΑΠΟΨΗ
Μετά την αποτυχημένη
Σύνοδο Κορυφής της Ε.Ε.
του Μαρτίου, όπου υπήρξε πλήρης διαφωνία μεταξύ Βορρά και Νότου για
την έκδοση κορωνομολόγων, οι γνωρίζοντες την
κουλτούρα της Ε.Ε. και τη
γραφειοκρατία των Βρυξελλών, απέφυγαν τους
σκληρούς χαρακτηρισμούς για την Άνγκελα
Μέρκελ. Βέβαια, κάποιοι ισχυρίστηκαν ότι ετοιμάζεται να πνίξει την Ευρώπη.
Ή ότι ενδιαφέρεται να επιβάλει τη γερμανική μπότα
σε όλη την Ευρώπη.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Ο

ι περισσότερο λαϊκιστές ανέπτυξαν
και θεωρίες για την
έλευση του τρίτου
Ράιχ και διάφορα

άλλα τσιτάτα.
Οι πραγματικοί γνώστες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης επεσήμαναν από τότε ότι τελικά θα βρεθεί
η χρυσή τομή και τα κατάλληλα
χρηματοδοτικά εργαλεία. Μάλιστα, κάποιοι από τους αναλυτές
έκαναν λόγο ακόμη και τότε που
διακόπηκε κακήν-κακώς η Σύνοδος Κορυφής, ότι τελικά η λύση
θα είναι «ένα κορωνομόλογο που
δεν θα το λέμε κορωνομόλογο». Και
όντως προς εκεί βαδίζουμε, παρά τις διαφωνίες αρκετών κρατών. Στη Σύνοδο Κορυφής της
Πέμπτης αντέδρασαν, όπως αναμενόταν, η Ολλανδία, η Δανία, η
Σουηδία και η Αυστρία, ενώ η
Γερμανία στήριξε το σχέδιο που
παρουσίασε στους Ευρωπαίους
ηγέτες η Κομισιόν. Ένα σχέδιο,
που προβλέπει χρηματοδότηση
ύψους 1,5 τρισεκατομμυρίου ευρώ.
Φυσικά, ακόμη δεν υπήρξε
συμφωνία, καθώς υπάρχουν κάποια πράγματα που θα ξεκαθαριστούν το επόμενο διάστημα. Όπως, για παράδειγμα, το πόσο
γρήγορα θα παρθούν αποφάσεις
και το πόσο γρήγορα θα υπάρξει
η χρηματοδότηση των κρατών
που επλήγησαν από την πανδημία. Εξάλλου, είναι γνωστό τοις
πάσι ότι η Ε.Ε. δεν φημίζεται για
την ταχύτητά της στη λήψη κρίσιμων αποφάσεων. Όμως, και μόνο το γεγονός ότι η επόμενη Σύνοδος Κορυφής προγραμματί-
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ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ

Συμφώνησαν μόνο
ότι πρέπει να βιαστούν
• Οι αναλυτές επιμένουν πως η Ε.Ε. οδηγείται σε κορωνομόλογο
με άλλη ονομασία, με την Κομισιόν να αναλαμβάνει να αντλήσει
χρήμα από τις αγορές
στηκε σε 15 ημέρες (6 Μαΐου)
δείχνει ότι οι Ευρωπαίοι κατάλαβαν την κρισιμότητα της κατάστασης. Γι’ αυτό και είπαν όλοι «ναι»,
όπως το πακέτο των 540 δισεκατομμυρίων ευρώ, στο οποίο είχαν συμφωνήσει στο Eurogroup
να ενεργοποιηθεί από την 1η Ιουνίου.

ανάγκη να μην επιβαρυνθεί περαιτέρω το δημόσιο χρέος κάθε
χώρας.

Η προεργασία της
Μέρκελ και η Λαγκάρντ

Τετραγωνίζουν
τον κύκλο
Σε 15 ημέρες, λοιπόν, η Κομισιόν καλείται να καταστρώσει ένα πλάνο, στο οποίο θα έχει τετραγωνίσει τον κύκλο. Ο Βορράς
θέλει Ταμείο Ανάκαμψης με άμεση σύνδεση με τον κοινοτικό
προϋπολογισμό έως το 2027, ενώ ο Νότος ζητά τα χρήματα να
δοθούν ως επιχορήγηση και όχι
με τη μορφή δανείου. Όλοι, πάντως, συμφώνησαν ότι το μεγαλύτερο μέρος του ποσού που θα
διαχειριστεί η Κομισιόν θα προέρχεται από τις αγορές. Δηλαδή,
ομόλογα, τα οποία όμως δεν θα
τα λέμε ομόλογα. Και η ΕΚΤ θα
βάλει πλάτη.
Μάλιστα, η Ούρσουλα φον
ντερ Λάιεν δήλωσε ότι μόνο ένα
εργαλείο μπορεί να βοηθήσει. «Ο
προϋπολογισμός της Ε.Ε. που θα
συνδεθεί με το Ταμείο Ανάκαμψης.
Ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός
2021-27 πρέπει να ενισχυθεί και να
προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα»,
σημείωσε. «Η Κομισιόν θα μπορέσει να αντλήσει κεφάλαια και αυτά
να μοιραστούν στις χώρες. Οι επενδύσεις θα πρέπει να είναι εμπροσθοβαρείς και να βρεθεί η σωστή ισορροπία μεταξύ επιχορηγήσεων
και δανείων», συμπλήρωσε. Η ε-



πικεφαλής της Κομισιόν παραδέχτηκε ότι υπάρχουν διαφορές σε
ό,τι αφορά τις εκτιμήσεις για το
ποια πρέπει να είναι η ισορροπία
μεταξύ δανείων και επιχορηγήσεων. Όλα θα πρέπει να συζητηθούν και να συμφωνηθούν.
Είναι χαρακτηριστικό ότι τόσο
ο Εμανουέλ Μακρόν, όσο και ο
Τζουζέπε Κόντε, στις δηλώσεις
τους μετά την ολοκλήρωση της
τηλεδιάσκεψης, τόνισαν πως έγιναν σημαντικά βήματα προόδου.
Ακόμη και ο διαφωνών πρωθυπουργός της Ολλανδίας, Μαρκ
Ρούτε, έγραψε στο Twitter ότι οι
ηγέτες της Ε.Ε. συμφώνησαν να
εργαστούν πάνω σε ένα ταμείο ανάκαμψης.

Τι λέει το Μαξίμου
«Έγινε άλλο ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά έχουμε δρόμο ακόμη για να διανύσουμε». Με
αυτήν τη φράση αποτιμούν από
το Μαξίμου τα αποτελέσματα της
Συνόδου Κορυφής. Κι όπως επισημαίνεται, «η κυβέρνηση κρατά

ΒΟΡΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
ΕΚΑΝΑΝ ΕΝΑ ΑΚΟΜΗ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ
ΤΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΓΙΑ ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

στάση αναμονής ενόψει και του νέου
ραντεβού των αρχηγών κρατών και
των πρωθυπουργών».
Από την πλευρά του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε
την ανάγκη να συμφωνηθούν
νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και
να υπάρξουν κοινές παρεμβάσεις
από όλες τις χώρες της Ευρώπης,
που θα διασφαλίζουν τη συνοχή
και την αλληλεγγύη μεταξύ των
κρατών-μελών, προκειμένου να
αντιμετωπιστούν οι οικονομικές
συνέπειες της κρίσης. «Η Ευρώπη
δεν πρέπει να κάνει, για άλλη μια
φορά, πολύ λίγα, πολύ αργά (too
little, too late)», σημείωσε ο πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας τον
κίνδυνο που ελλοχεύει από την
παρατεταμένη ασυμφωνία εντός
των κόλπων της Ε.Ε.
Τασσόμενος στο πλευρό των
άλλων χωρών του Νότου, υπέρ
της άμεσης σύστασης του Ταμείου
Ανάκαμψης που προτάθηκε παράλληλα με τη λειτουργία του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου, ο κ. Μητσοτάκης ζήτησε
την εμπροσθοβαρή λειτουργία
αυτού, με έμφαση πρωτίστως σε
επιχορηγήσεις προς τα κράτη-μέλη παρά σε δάνεια. «Δεν πρέπει να
επιτρέψουμε περαιτέρω αύξηση του
λόγου χρέους προς Α.Ε.Π.», τόνισε
προς τους υπόλοιπους Ευρωπαίους ηγέτες, υπογραμμίζοντας την

Πριν από τη Σύνοδο Κορυφής, η
Άνγκελα Μέρκελ έκανε ομιλία
στη γερμανική Βουλή, όπου τόνισε πως η Γερμανία πρέπει να
συμβάλει με περισσότερα κονδύλια τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και να προσφέρει πραγματική βοήθεια στις πληττόμενες χώρες του Νότου. Κι όπως αποκάλυψε ο γερμανικός Τύπος την
Παρασκευή, η Γερμανίδα καγκελάριος με πολύωρες τηλεφωνικές επικοινωνίες προς τον Κόντε
και τον Σάντσεζ επεσήμανε την
ανάγκη να μην επιμείνουν στο
κορωνομόλογο.
Πάντως, κατά τη διάρκεια της
τηλεδιάσκεψης, η Κριστίν Λαγκάρντ είπε προς τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι «έχετε κάνει πολύ λίγα, πολύ αργά», προειδοποιώντας
τους ότι το ΑΕΠ της Ευρωζώνης
μπορεί να συρρικνωθεί έως και
κατά 15% φέτος, λόγω της ύφεσης που προκαλούν τα lockdown
για τον κορωνοϊό.
Η Γαλλίδα πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είπε στους 27 ηγέτες ότι χρειάζεται
να δομηθεί γρήγορα ένα ισχυρό
και ευέλικτο ταμείο ανάκαμψης,
που θα διασφαλίσει ότι όλες οι
χώρες θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις δημοσιονομικές
προκλήσεις της ανάκαμψης. Η
Κριστίν Λαγκάρντ ανέφερε ότι
απαιτείται ταχεία δημοσιονομική
αντίδραση, δηλαδή αύξηση των
κρατικών δαπανών για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού. Πάντως, η κα Λαγκάρντ πρόσθεσε
ότι η ΕΚΤ θα εξετάσει μέτρα υποστήριξης των επιχειρήσεων στην
Ευρωζώνη κατά τη συνεδρίαση
του διοικητικού συμβουλίου της
την ερχόμενη Πέμπτη.
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Όποιος νοήμων άνθρωπος τις ημέρες του Πάσχα, πέραν του φαγητού, διάβασε εφημερίδες, διαπίστωσε μέσω μίας εκτενούς αρθρογραφίας ότι ο πλανήτης σε
άλλη μία μεγάλη κρίση βαδίζει δίχως ηγεσία. Από την πλειονότητα
των μεγάλων χωρών απουσιάζει
η μορφή που θα κατευθύνει τις εξελίξεις και θα καταστεί στην κυριολεξία ο παγκόσμιος ηγέτης.

Η ΑΠΟΨΗ

• Πώς οι… ψεκασμένοι όλου του πλανήτη
θυμήθηκαν παλαιότερες πανδημίες και
χρησιμοποιούν τις ίδιες μεθόδους
και για τον κορωνοϊό

Του Μιχάλη Κωτσάκου

Κ

ι όμως, εν μέσω πανδημίας και
δεκάδων χιλιάδων νεκρών σε
όλο τον πλανήτη όλοι συμφωνούν ότι ο κόσμος αλλάζει. Όπως επίσης ότι η επόμενη ημέρα που θα ξημερώσει θα διαφέρει πάρα
πολύ και ο κόσμος θα είναι αλλαγμένος από όσα γνωρίζαμε. Το ίδιο αλλαγμένες θα
είναι και οι συνήθειές μας. Παρά το γεγονός ότι ο κ. Ευάγγελος Βενιζέλος υποστηρίζει ότι «οι κοινωνίες θα είναι απαιτητικές από
τους ηγέτες που τώρα σκέφτονται κοντόφθαλμα», το συμπέρασμα που εξάγεται είναι ότι
«οι ηγέτες δεν υπάρχουν πια τους πάτησε το
τρένο», παραφράζοντας το υπέροχο άσμα
που είχαμε ακούσει το 1979 από τον αείμνηστο Νίκο Παπάζογλου σε στίχους τού
επίσης αείμνηστου Μανώλη Ρασούλη και
ενορχήστρωση του Νίκου Ξυδάκη.
Αντί, λοιπόν, οι πολιτικοί να σταθούν
στο ύψος των περιστάσεων και να ακούσουν τους επιστήμονες, επιδίδονται σε περίεργες θεωρίες δίνοντας τροφή σε ψεκασμένους και συνωμοσιολόγους. Είναι χαρακτηριστικό ότι δύο εκ των κορυφαίων
αρθρογράφων των «New York Times», ο
Ρότζερ Κοέν και ο Τόμας Φρίντμαν, σε
άρθρα τους κατέληξαν στο ίδιο ακριβώς
συμπέρασμα: Ότι ο πλανήτης δεν έχει ηγεσία. Ο πρώτος το είπε ορθά-κοφτά, ενώ
ο δεύτερος τόνισε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ
είναι κακός πλοηγός για τις ΗΠΑ.
Κι όμως, την ίδια ώρα ο πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Χένρι Κίσινγκερ, δηλώνει παντού πως «όταν τελειώσει
η πανδημία ο κόσμος δεν θα είναι ο ίδιος».
Και με αυτήν τη δήλωση του Αμερικανού
πρώην υπουργού συμφωνούν ο πρώην
πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης, ο πρώην υπουργός Στέφανος Μάνος, όπως και
ο Χρήστος Ροζάκης, ο οποίος έκανε λόγο
για νέα γεωπολιτικά δεδομένα.

Ο πόλεμος
Ο κορωνοϊός δημιούργησε ένα ρήγμα στην
παγκοσμιοποίηση. Όχι, όμως, όπως την
εννοεί ο Αλέξης Τσίπρας. Για ρήγμα του
καπιταλισμού. Το ρήγμα έχει να κάνει στην
έννοια της συνεργασίας μεταξύ των ισχυρών. Αυτή την εποχή διεξάγεται ένας λυσσώδης πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.
Και αυτή την εποχή η διαμάχη έχει χτυπήσει κόκκινο. Η Κίνα από την οποία ξεκίνησε ο κορωνοϊός προσπαθεί με τακτικισμούς να εξελιχθεί σε ηγέτιδα δύναμη, καθώς αποστέλλει υλικό (μάσκες, αντισηπτικά, αναπνευστήρες, γιατρούς) σε όσες χώρες το ζητήσουν, εξάγοντας τεχνογνωσία
για την αποτελεσματική καταπολέμηση του
ιού, είτε μέσω ισχυρών φαρμάκων, είτε με
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σε όλους τους ψεκασμένους του πλανήτη
να φτιάξουν τις δικές τους θεωρίες και ελλοχεύει ο κίνδυνος να απαξιωθούν οι επιστήμονες, που τώρα ακούν ύμνους σε όλα
τα μήκη και πλάτη του πλανήτη. Ανάλογες
θεωρίες συνωμοσίας αναμένεται να αναπτυχθούν και στην Ευρώπη, όπου οικονομικά θα γνωρίσει δύσκολες ημέρες, με την
Άνγκελα Μέρκελ να επιδεικνύει τη γνωστή αβουλία της για να λάβει ισχυρά οικονομικά μέτρα για να μειωθεί η ανεργία και
η ύφεση. Κάτι που είναι λογικό να εξαγριώσει τις κοινωνίες και να δώσει βήμα
σε ψεκασμένους που για μία ακόμη φορά
θα προτείνουν «πυροβολημένες λύσεις».

Η ιστορία που διδάσκει

Έλλειψη
ηγεσιών,
πληθωρισμός
συνωμοσιών
το κατάλληλο εμβόλιο.
Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει λόγο ότι ο ιός είναι προϊόν εργαστηριακού πειράματος στη Γουχάν της Κίνας και έτσι προσπαθεί να ξεμπλέξει με τις
επικρίσεις που δέχεται για τον τρόπο που
αντιμετώπισε τον ιό στις ΗΠΑ, όταν υποτί-

μησε την κατάσταση. Και φυσικά, ο στόχος
του είναι προφανής: Με θεωρίες συνωμοσίας θέλει να κρατήσει σε εγρήγορση τους
ψηφοφόρους του, που διψούν για συνωμοσία. Κάτι, όμως, δημιουργεί μεγαλύτερα προβλήματα σε όλη την ανθρωπότητα.
Τα λόγια τού Τραμπ δίνουν την ευκαιρία

ΣΧΕΔΟΝ

ΟΛΟΙ
ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ
ΠΩΣ ΟΤΑΝ
ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ
Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ,
Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ
Ο ΙΔΙΟΣ

Εξάλλου, η ιστορία επαναλαμβάνεται σαν
φάρσα και οι θεωρίες που υπήρχαν σε παλαιότερες πανδημίες δεν διαφέρουν από
αυτές που γράφονται στο διαδίκτυο τούτες
τις ημέρες. Ας μην ξεχνάμε ότι το 1300
στην επιδημία της πανώλης οι άνθρωποι
πίστευαν ότι μπορούσες να γλιτώσεις τη
νόσο αν καθόσουν δίπλα σε δυνατή φωτιά. Ή αν ζούσες σε σπίτι μακριά από τους
ανέμους και με κλειστά παράθυρα. Μπορούσες να αποφύγεις τη νόσο εάν δεν έτρωγες κοτόπουλο, χοιρινό, ή βοδινό κρέας. Δεν έπρεπε να κοιμάσαι ποτέ την ημέρα. Το ελαιόλαδο ήταν θανατηφόρο. Απαγορευόταν επίσης το μπάνιο. Και αυτά ήταν τα ήπια μέτρα.
Στο Στρασβούργο οι Εβραίοι θεωρήθηκαν υπεύθυνοι της επιδημίας και θανατώθηκαν (περί των 2.000 ανθρώπων). Μερικοί έτρεχαν στις εκκλησίες για συγχώρεση. Κυκλοφορούσαν μάλιστα και επαγγελματίες τιμωρητές, που γυρνούσαν και μαστίγωναν τον κόσμο που πίστευε ότι έτσι
θα λυτρωθεί από τις αμαρτίες του, καθώς η
πανούκλα ήταν η τιμωρία από τον Θεό. Σε
κάποιες πόλεις της Γερμανίας μάλιστα ενοχοποίησαν τις γάτες. Τις σκότωσαν όλες,
με αποτέλεσμα να γίνει τεράστιος ο αριθμός των ποντικιών και να φουντώσει χειρότερα η επιδημία.
Η νέα πανδημία φέρνει νέες προκλήσεις. Αλλά ο κόσμος είναι περισσότερο
διαφορετικός πάρα ποτέ. Ο νέος ιός αναγνωρίστηκε μέσα σε δύο εβδομάδες. Αναλύθηκε το γενετικό του υλικό ταχύτατα και
αναπτύχθηκαν ειδικά τεστ. Βρέθηκε ο τρόπος μετάδοσης και ελήφθησαν σε όλο τον
κόσμο ειδικά μέτρα. Χιλιάδες ερευνητές σε
όλο τον κόσμο δοκιμάζουν παλιά και νέα
φάρμακα. Δεκάδες εταιρείες και κρατικοί
οργανισμοί έχουν βάλει μπρος για εμβόλια. Μαθηματικοί και επιδημιόλογοι βοηθούν με στατιστικά μοντέλα. Τεράστια υπολογιστικά συστήματα κάνουν εικονικές
δοκιμές φαρμάκων.
Και για πρώτη φορά, όπως επισημάνθηκε από ιστορικούς, είναι κλειστές ταυτόχρονα οι εβραϊκές συναγωγές, τα μουσουλμανικά τεμένη και οι χριστιανικές εκκλησίες. Και αυτό συμβαίνει επειδή το είπαν οι επιστήμονες. Ετούτη η επιδημία είναι το ορόσημο του νέου κόσμου. Ενός κόσμου που η επιστήμη έχει αποκτήσει μεγαλύτερη δύναμη ακόμα και από τη μοναδική και υπερχιλιόχρονη δύναμη της αναζήτησης του μεταφυσικού.
Εκτός και εάν οι ανύπαρκτες ηγεσίες επιτρέψουν σε κομπογιαννίτες να αμφισβητήσουν την επιστήμη…
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«Εμείς από τις 27 Μαρτίου με ανακοίνωση του τομέα Επιστημόνων είχαμε προειδοποιήσει τον κ.
Μητσοτάκη ότι το πρόγραμμα τηλεκατάρτισης των επιστημόνων
είναι διάτρητο και ευτελίζει τον
επιστημονικό κόσμο της χώρας,
αλλά δυστυχώς δεν μας άκουσε».
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Τ

α παραπάνω επεσήμανε η Φώφη Γεννηματά, η οποία όπως
είπε και στην τηλεσυνεδρίαση
του Πολιτικού Συμβουλίου του
ΚΙΝΑΛ «η υπεύθυνη και χρήσιμη αντιπολίτευση δεν σημαίνει ούτε σιωπή,
ούτε ανοχή σε αστοχίες, αδικίες και απαράδεκτες κυβερνητικές επιλογές. Επισημαίνουμε
προβλήματα, αστοχίες, και παρεμβαίνουμε άμεσα με συγκεκριμένες προτάσεις».
Το ΚΙΝΑΛ σήκωσε κι αυτό ψηλά το θέμα της τηλεκατάρτισης των επιστημόνων,
ζητώντας επιμόνως και την αποπομπή του
Γιάννη Βρούτση από το υπουργείο Εργασίας.
Μάλιστα, ο Βασίλης Κεγκέρογλου (ο
οποίος ήταν μαζί με τον Βρούτση στο ίδιο
υπουργείο στην κυβέρνηση Σαμαρά) ήταν ιδιαίτερα οξύς κατά την τοποθέτησή
του στη Βουλή την Πέμπτη το πρωί, κάνοντας λόγο για συναλλαγή της κυβέρνησης
με την επιτελική επιτροπή που εισηγήθηκε το συγκεκριμένο πρόγραμμα στον πρωθυπουργό και η οποία, όπως είπε, δημιουργήθηκε και στελεχώθηκε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.
«Το κάθε Κέντρο Διά Βίου Μάθησης στην
καλύτερη περίπτωση θα έπαιρνε 120.000 ευρώ, ενώ ο κάθε ένας από τους δύο παράγοντες
με τους οποίους υπήρξε η συναλλαγή θα έπαιρναν από 18 εκατομμύρια. Το πρόγραμμα
αυτό παρουσιάστηκε στον ίδιο τον πρωθυπουργό από την επιτελική υπηρεσία του υπουργείου σας που είχε την ευθύνη. Άρα, ο
πρωθυπουργός γνώριζε το πρόγραμμα και γνώριζε ότι δεν είναι από ευρωπαϊκούς πόρους,
αλλά από εθνικούς. Το υπουργείο σας έχει
τρεις επιτελικές υπηρεσίες, ενώ όλα τα υπουργεία σε όλη την Ευρώπη έχουν μόνο μία. Αυτές
δημιουργήθηκαν επί ΣΥΡΙΖΑ κι εσείς τις διατηρήσατε. Μάλιστα, η συγκεκριμένη επιτροπή δημιουργήθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ και στελεχώθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ και εσείς την υιοθετήσετε, ενώ προεκλογικά την είχατε κατακρίνει. Με δύο
παράγοντες έγινε το deal, της συγκεκριμένης
επιτελικής υπηρεσίας και των κυβερνητικών
παραγόντων. Για το χατίρι δύο ανθρώπων προχωρήσατε σε μια ενέργεια που δεν αρμόζει
στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα», είπε απευθυνόμενος στον Γιάννη
Βρούτση με το γνωστό του στυλ ο Βασίλης Κεγκέρογλου.

Θα πιέσει…
Όπως γίνεται αντιληπτό και από όσα είπε ο
κ. Κεγκέρογλου δείχνουν ότι το ΚΙΝΑΛ
γνωρίζει την εστία της αστοχίας με το πρόγραμμα τηλεκατάρτισης των επιστημόνων,
για να πάρουν τα 600 ευρώ της ενίσχυσης.
«Και όταν γνωρίζεις, μπορείς να ασκήσεις αντιπολίτευση χωρίς κορώνες, αλλά επί της ουσίας», λένε με νόημα στη Χαριλάου Τρικούπη.
Ήδη το Κίνημα Αλλαγής έχει ξεκινήσει
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• «Το ΚΙΝΑΛ εντόπισε την αστοχία με το πρόγραμμα τηλεκατάρτισης
των επιστημόνων» είπε ο Βασίλης Κεγκέρογλου στη Βουλή

«Είμαστε υπεύθυνοι
και δεν θα σιωπούμε»

να επεξεργάζεται τη δική του πρόταση για
το οικονομικό πρόγραμμα που πρέπει να
ακολουθήσει η χώρα για να αντιμετωπίσει
τα προβλήματα που ανέδειξε η πανδημία,
με παρεμβάσεις για τις οποίες «θα αξιοποιηθούν όλα τα όπλα που θα δώσουν –όπως ελπίζουμε και διεκδικούμε– οι αποφάσεις της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά, εφόσον χρειαστεί,

μπορούν να διατεθούν και χρήματα από το απόθεμα-μαξιλάρι, τουλάχιστον εκείνα για τα
οποία δεν χρειάζεται η έγκριση του ESM».
Τόσο η κα Γεννηματά, όσο και τα στελέχη του Τομέα Οικονομικών του ΚΙΝΑΛ δεν
συμμερίζονται τις εκτιμήσεις της κυβέρνησης ότι «το 2021 όλα θα είναι καλά». Έτσι, η
πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ ζήτησε τη συμβολή

Στην ίδια γραμμή
με τον Στουρνάρα
Προ ολίγων 24ώρων ο διοικητής της ΤτΕ, Γιάννης
Στουρνάρας, σε δηλώσεις του στους «Financial
Times» επανέφερε το ζήτημα της Bad Bank σε ό,τι αφορά τα «κόκκινα δάνεια». Χαρακτηριστικά είπε: «Το μάθημα
από την κρίση είναι ότι μόνο με μια κακή τράπεζα μπορούμε να απαλλαγούμε γρήγορα από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Θα μπορούσε να είναι
ευρωπαϊκή ή εθνική. Αλλά πρέπει να συμβεί γρήγορα». Μάλιστα, ο διοικητής της
ΤτΕ εκτίμησε ότι, παρά τις διαφωνίες ΕΚΤ-Κομισιόν, τελικά θα βρεθεί λύση.
Με την παραπάνω εκτίμηση του κ. Στουρνάρα συμφωνεί και το ΚΙΝΑΛ και γι’ αυτόν τον λόγο η κα Γεννηματά επεσήμανε ότι και συμφωνεί, αλλά και το ότι θα επαναφέρει στον δημόσιο διάλογο (ελληνικό και ευρωπαϊκό) την ανάλογη πρόταση που είχε κάνει το ΠΑΣΟΚ από την αρχή της κρίσης. Κάτι που έκανε και
στην τηλεσυνεδρίαση της Προσυνόδου του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος, την Πέμπτη το πρωί.
Η κα Γεννηματά επίσης ζήτησε να ανασταλεί το Σύμφωνο Σταθερότητας μέχρι το
2022, να αυξηθεί ο Ευρωπαϊκός Προϋπολογισμός στο 2% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ
και να εκδοθεί κοινό πιστοποιητικό υγείας για τον τουρισμό.
Τάχθηκε σταθερά υπέρ της έκδοσης κορωνομολόγου, όπως επίσης και στη δημιουργία Μόνιμου Ευρωπαϊκού Ταμείου εναντίον της ανεργίας.

των βουλευτών, των τομέων, ειδικών επιστημόνων, ανθρώπων από τους φορείς,
ώστε να προετοιμάσουν εξειδικευμένες
παρεμβάσεις, επικεντρώνοντας:
• Στη στήριξη του ΕΣΥ, με όλο το αναγκαίο προσωπικό, με σύγχρονες υποδομές, με αποτελεσματική πρωτοβάθμια
φροντίδα με κέντρα χρόνιων παθήσεων,
με αξιοκρατία στη διοίκησή του.
• Στην προστασία των θέσεων εργασίας, με ένα μεγάλο πρόγραμμα επιδότησης της απασχόλησης. Η κα Γεννηματά είπε στο σημείο αυτό πως είναι αυτονόητο
να χορηγηθεί εκ νέου το επίδομα των 800
ευρώ στους εργαζόμενους των επιχειρήσεων που δεν θα ανοίξουν στις αρχές Μαΐου.
• Στην πλήρη κάλυψη των ανέργων,
για όλο το 2020, και των συνταξιούχων
που δεν έχει εκδοθεί η σύνταξή τους.
• Στη λήψη μέτρων για τον τουρισμό,
με κίνητρα για να ανοίξουν οι επιχειρήσεις, προστασία των ξενοδοχοϋπαλλήλων
και ένα μεγάλο πρόγραμμα Κοινωνικού
Τουρισμού για τη στήριξη των μικρών κυρίως επιχειρήσεων.
• Στην εξειδίκευση και διεκδίκηση των
προτάσεών μας για τους αγρότες, τους μικρομεσαίους, τις μεταφορές, την ενέργεια.
• Στην ανάπτυξη του «Ψηφιακού Κράτους» τόσο στα θέματα Παιδείας, όσο και
στη Δημόσια Διοίκηση.
• Στον ρόλο των τραπεζών για την εξυγίανση της οικονομίας ώστε να κρατηθούν οι επιχειρήσεις που έχουν ανάγκη
ζωντανές καθώς και να σταματήσουν την
αφαίμαξη των πολιτών με τις απαράδεκτες
χρεώσεις.

Ειδική ομάδα
Στο μεταξύ στο ΚΙΝΑΛ υπάρχει έντονος
προβληματισμός για τον αποκλεισμό του
κόμματος από τα ΜΜΕ. Είναι χαρακτηριστικό πως ακόμη και οι προτάσεις του κόμματος που υιοθετούνται από τον Κυριάκο
Μητσοτάκη δεν τυγχάνουν καμίας απολύτως προβολής από την πλειονότητα των
ΜΜΕ. Όπως για παράδειγμα η προσφορά
του ΚΙΝΑΛ για τον εξοπλισμό πέντε κρεβατιών ΜΕΘ. Έτσι, στο ΚΙΝΑΛ κατέληξαν
να γίνει μία νέα προσπάθεια από ειδική ομάδα, η οποία και θα κάνει επαφές με τους
επικεφαλής των ΜΜΕ (δημοσίων και ιδιωτικών), προκειμένου να σταματήσει αυτός ο ιδιότυπος αποκλεισμός, όπως τον χαρακτηρίζουν στη Χαριλάου Τρικούπη.
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Ο Ντενγκ Σιαοπίνγκ (19041997) θα μείνει στην ιστορία της
Κίνας, όχι μόνο ως ο διάδοχος
του Μάο Τσε Τουνγκ, αλλά για το
ότι ήταν αυτός που εγκαθίδρυσε
το καθεστώς του καπιταλιστικού
κομμουνισμού, το οποίο ακολουθεί μέχρι και σήμερα η μεγάλη
αυτή χώρα. Επίσης, ήταν αυτός
που διέταξε τη σφαγή των φοιτητών στην πλατεία Τιεν Αμέν το
1989. Ο Ντενγκ Σιαοπίνγκ σε κάποια από τις συνεδριάσεις του
Πολιτικού Συμβουλίου του Κομμουνιστικού κόμματος της Κίνας
είχε πει την ατάκα «άσπρη γάτα,
μαύρη γάτα, αρκεί να πιάνει ποντίκια».

Η ΑΠΟΨΗ

• Σε μία εποχή όπου ο Αλέξης Τσίπρας
ήταν απομονωμένος, προσπαθεί
να εκμεταλλευτεί πολιτικά την απόσυρση
από τον Κυριάκο Μητσοτάκη των voucher
προς τους επιστήμονες

Του Μιχάλη Κωτσάκου

Κ

άπως έτσι νιώθουν τα τελευταία 24ωρα στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου μέσα στον ορυμαγδό των
δημοσκοπήσεων, όπου δείχνουν το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να βρίσκεται καθηλωμένο στο 23% (από συνήθεια οι ερωτηθέντες λένε ότι θα το ψηφίσουν), αλλά έχοντας μηδενική απήχηση στην κοινωνία σε
ό,τι αφορά τις προτάσεις που καταθέτουν,
τους ήλθε ως μάννα εξ ουρανού το θέμα
της τηλεκατάρτισης των επιστημόνων. Και
είναι λογικό να πανηγυρίζουν, θεωρώντας
σημαντική νίκη του κόμματος ότι το πρόγραμμα τηλεκατάρτισης –μέσω voucher–
των επιστημόνων καταργήθηκε με εντολή
του πρωθυπουργού και τα χρήματα θα δοθούν απ’ ευθείας στους δικαιούχους.
Η αλήθεια είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ανακάλυψε τις αστοχίες του προγράμματος, τις δημοσιοποίησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημιούργησε θόρυβο, ζήτησε
την παραίτηση Βρούτση και όταν κατατέθηκε επίκαιρη ερώτηση του κ. Τσίπρα
στην Ώρα του Πρωθυπουργού, ήλθε η ακύρωση του προγράμματος από τον πρωθυπουργό. Βέβαια, στην Κουμουνδούρου
είναι σχεδόν έτοιμοι να ανοίξουν σαμπάνιες και υποστηρίζουν πως θα βγουν νικητές και στην επόμενη μάχη, δηλαδή στην
προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για
την οικονομία και το πώς το υπουργείο Οικονομικών χρησιμοποίησε το «μαξιλάρι»
κατά τη διάρκεια της πανδημίας και του
lock down, που άφησε ως προίκα η κυβέρνηση Τσίπρα.
Ταυτόχρονα, στον ΣΥΡΙΖΑ γονυπετείς
ζητούν από τον Θεό (αν και άθεοι οι περισσότεροι), όπως οι θεσμοί δεν αποδεχθούν τη νέα παράταση για την προστασία
της πρώτης κατοικίας, η οποία λήγει στις
30 Απριλίου, ώστε να πιαστούν από εκεί
και να κατηγορήσουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως ανάλγητο. Στην Κουμουνδούρου υποστηρίζουν πως η κυβερνητική
σπουδή να ανοίξουν τα πρωτοδικεία από
τις 27 Απριλίου συνδέεται με το γεγονός
ότι από την 1η Μαΐου οι πλειστηριασμοί
θα είναι πια ελεύθεροι. Προφανώς στον
ΣΥΡΙΖΑ έχουν ξεχάσει τι συνέβαινε επί ημερών τους έξω από τα συμβολαιογραφεία,
όπου η αστυνομία έπαιζε ξύλο με τον Λα-

ΣΥΡΙΖΑ:
Ανακάλυψε
την… Αμερική
με την
τηλεκατάρτιση
φαζάνη και τη ΛΑΕ, με συνέπεια να κατηγορηθεί ο πρώην συνοδοιπόρος του ότι
θέλει να καταλύσει το πολίτευμα.

Βαθιά ανάσα…
Η αλήθεια είναι ότι η υπόθεση με το πρόγραμμα τηλεκατάρτισης των επιστημόνων
άλλαξε και τη διάθεση του ίδιου του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης που,
πριν σκάσει αυτό το θέμα, βρισκόταν σε

κρίση πανικού, καθώς έβλεπε ότι δεν ακουγόταν από την κοινωνία ό,τι κι εάν έλεγε. Βέβαια, αυτή η ανάσα που πήρε ο κ.
Τσίπρας δεν είναι σίγουρο ότι μπορεί να
σχεδιάσει την επόμενη ημέρα όπως αυτός
σκεφτόταν στην προ πανδημίας εποχή.
Ήδη λόγω της κρίσης η Προοδευτική
Συμμαχία σχεδόν έχει αποκοπεί από το υπόλοιπο σώμα του ΣΥΡΙΖΑ. Κάτι που έχει
αναγκάσει αρκετούς από τους μετέχοντες
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στην Προοδευτική Συμμαχία, είτε να έχουν
κάνει τα σχετικά παράπονα, είτε να έχουν
διαμηνύσει να μην τους υπολογίζουν. Και
ως φαίνεται, η εσωκομματική αντιπολίτευση κέρδισε την πρώτη μάχη, ώστε η ατάκα
του Τσίπρα από τον περασμένο Νοέμβριο
στη συνεδρίαση του κοινού οργάνου ΣΥΡΙΖΑ και Προοδευτικής Συμμαχίας «ξεκινάμε για την αριστερά της εποχής μας» να παραμείνει ως ένα σύνθημα στο συρτάρι. Και
η περιβόητη ανασυγκρότηση να μείνει στις
καλένδες.
Έτσι, η αριστερή πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ
εμμένει να ανέβουν κατακόρυφα οι αντιπολιτευτικοί τόνοι, να θυμηθούν τη διετία
2012-2014, να ξεκινήσουν τις καταγγελίες
κατηγορώντας ως κλέφτες όλους τους πολιτικούς τους αντιπάλους και να υιοθετηθεί και από τον κ. Τσίπρα το «θα λογαριαστούμε όταν επιστρέψουμε». Και βλέποντας
τις δημοσκοπήσεις (όχι μόνο τις ελληνικές) ο κ. Τσίπρας –όπως ισχυρίζονται κάποιοι εκ των συνομιλητών του– είναι έτοιμος να πει το «ναι» στη γνωστή αντιπολιτευτική τακτική της περιόδου που βρίσκονταν στην αξιωματική αντιπολίτευση.
Παγκοσμίως η πανδημία έχει ξυπνήσει
συντηρητικά αντανακλαστικά και οι πολίτες
νιώθουν μεγαλύτερη σιγουριά από λελογισμένες κινήσεις και όχι από υποτίθεται
ριζοσπαστικές πολιτικές. Με βάση αυτά τα
δεδομένα οι λεγόμενοι «σκληροί αριστεροί» του ΣΥΡΙΖΑ προτρέπουν τον κ. Τσίπρα να επιχειρήσουν να εμβολίσουν το
ΚΚΕ, το ΜέΡΑ25, την Πλεύση Ελευθερίας,
αλλά και την ΑΝΤΑΡΣΥΑ, προκειμένου να
αποκτήσουν... αγωνιστική διάθεση.
Ο ίδιος ο κ. Τσίπρας θέλγεται προς ώρας από αυτή την προοπτική, από τη στιγμή που υπάρχουν πολλά κόμματα και κινήσεις της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς που δεν έχουν ενιαία έκφραση, οπότε
ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να «κλέψει» ψηφοφόρους. Βέβαια, ο αρχηγός της αξιωματικής
αντιπολίτευσης ποτέ δεν έχει βγάλει από
το μυαλό του τον χώρο του κέντρου, αλλά η
μόνη λύση για να τον ακούσουν είναι να
ακολουθήσει τις συμβουλές της εσωκομματικής αντιπολίτευσης. Οι «53+» και οι
παλαιοί κομματικοί έχουν ασκήσει κριτική σε επιλογές του κ. Τσίπρα σε σχέση με
την προοδευτική συμμαχία το τελευταίο
διάστημα, όμως έχουν σιωπήσει. Ωστόσο,
σε αυτή την ιδιαίτερη φάση, περιμένουν το
σήμα και την πολιτική συγκυρία για να
βρεθούν στο προσκήνιο και να κερδίσουν
πόντους για το κόμμα, πιέζοντας σε ζητήματα όπως τα εργασιακά, η δημόσια υγεία
και το κοινωνικό κράτος.
Σε αυτό το μπλοκ θα στοιχιστεί o ΣΥΡΙΖΑ, δίνοντας στο κόμμα και κινηματικά
στοιχεία από την προηγούμενη περίοδο αντιπολίτευσης. Η φόρα του 2015 γνωρίζουν καλά πως δεν μπορεί να υπάρξει, αφού πλέον το πρόβλημα δεν είναι μόνο ελληνικό. Το ζήτημα για τον Αλέξη Τσίπρα
είναι πώς θα αποφύγει φυγόκεντρες τάσεις,
αφού η ειδική συνθήκη του κορωνοϊού τού
έχει αφαιρέσει πολλά όπλα και τον εμφανίζει απονευρωμένο αντιπολιτευτικά.
Αναζητώντας ρόλο, ο Αλέξης Τσίπρας
παλινδρομεί μεταξύ μιας υπεύθυνης αντιπολίτευσης για το καλό της χώρας και του
πεζοδρομίου. Αναθέτοντας ρόλους και ποντάροντας σε μια νέα κρίση ανάλογη με αυτήν που τον έφερε στην εξουσία...

Γλίτωσε τα
μανταλάκια
από τους
συντρόφους του

ΓΡΑΦΕΙ Ο

Κίτσος
ο κοριός

Εγκωμιαστικά

«Γιάννη, πώς πάει
το πρόγραμμα τηλεκατάρτισης
των επιστημόνων;»

Λόξυγκα θα πρέπει να έχει
τις τελευταίες ημέρες ο
Γιάννης Βρούτσης. Το όνομα έχει γίνει κεντρικό
θέμα συζήτησης ενόψει
της μονομαχίας που θα έχει στη Βουλή ο Κυριάκος
Μητσοτάκης με τον Αλέξη
Τσίπρα για το θέμα της τηλεκατάρτισης των επιστημόνων. Κι όπως μαθαίνω,
για τα όσα λέγονται για
τον υπουργό Εργασίας θα
χρειαστεί να δώσει πειστικές απαντήσεις.

Έκλεισε τα 37

Καθημερινός πρωινός καφές,
μέσω τηλεδιάσκεψης
Όταν θα περάσει η υγειονομική
κρίση και λήξει η πανδημία με τον
κορωνοϊό, σίγουρα αυτό που θα
μείνει στην ελληνική κοινωνία είναι οι ψηφιακές παροχές, μέσω
των οποίων μπορούμε να επικοινωνούμε με το κράτος. Όμως και
στο ΚΙΝΑΛ λένε πως ο εγκλεισμός
στο σπίτι, λόγω του κορωνοϊού,
τους βοήθησε να κάνουν ένα τεράστιο άλμα, ώστε να μετατραπεί το
κόμμα σε ψηφιακό, όπως ονειρευόταν για το ΠΑΣΟΚ ο Γιώργος
Παπανδρέου. Στη Χαριλάου Τρικούπη καθημερινά πίνουν όλοι
μαζί καφέ εκ του μακρόθεν φυσικά και μέσω τηλεδιάσκεψης. Στο
άτυπο αυτό όργανο (του πρωινού
καφέ) μετέχουν ο γραμματέας του
κόμματος Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο εκπρόσωπος Τύπου Παύλος Χρηστίδης,
ο Μανώλης Όθωνας, ο Χρήστος Πρωτόπαπας, ο
διευθυντής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος Δημήτρης Μάντζος, ο γραμματέας του Τομέα
Επικοινωνίας Παναγιώτης Βλάχος και ο γραμματέας Οργανωτικού Στέφανος Παραστατίδης. Στις
συνεδριάσεις εξετάζονται τα τρέχοντα θέματα της επικαιρότητας, σχεδιάζεται η τακτική για το υπόλοιπο της ημέρας, ενώ καταρτίζονται τα επικοινωνιακά πλάνα, που θα συνοδεύουν τις πολιτικές πρωτοβουλίες του κόμματος. Ενίοτε συμμετέχει και η κα Γεννηματά.

Διαφορετικά πέρασε τα
φετινά του γενέθλια ο εκπρόσωπος Τύπου του Κινήματος Αλλαγής εν μέσω
εορτής του Πάσχα και της
πανδημίας του κορωνοϊού. Ο Παύλος Χρηστίδης
δημοσίευσε ένα βίντεο στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ευχαριστώντας συντρόφους του και φίλους
για τις ευχές που δέχθηκε.
Και παρά το baby face, ο
Παύλος έκλεισε τα 37.

Master Chef
Στο σπίτι πέρασε το
Πάσχα και ο Ανδρέας
Πάνας, βουλευτής
Χαλκιδικής του ΚΙΝΑΛ. Ο
κ. Πάνας μάλιστα άδραξε
την ευκαιρία για να
αναδείξει και τις
ικανότητές του στη
μαγειρική, καθώς
ανέλαβε το πασχαλιάτικο
γεύμα, το οποίο
ποστάρισε στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης,
χαρακτηρίζοντας μάλιστα
εαυτό του ως… Master
Chef.

Σας το έχω γράψει εδώ και καιρό.
Από τότε που τα παλικάρια του ΣΥΡΙΖΑ την έπεσαν στον Τσιόδρα.
Πλην φυσικά του Ανδρέα Ξανθού,
ο οποίος είχε πει το «κι εμείς τον
Τσιόδρα θα επιλέγαμε». Τι ήθελε
και είπε αυτή την ατάκα ο πρώην
υπουργός; Μπήκε αυτόματα στο
μάτι του κυκλώνα. Οι φανατίλες
της Κουμουνδούρου όπου σταθούν κι όπου βρεθούν τον στολίζουν με τα χειρότερα λόγια. Ειδικά
από τη στιγμή που ο Καρτερός είχε
ντύσει με ιδεολογικό χιτώνα την επίθεση στον καθηγητή και είχε λύσει τα λουριά στους Πολάκηδες για
να ξεκινήσουν τις λυσσώδεις επιθέσεις κατά του εκπροσώπου για την εξέλιξη της πανδημίας. Πάλι καλά που
ο Ξανθός στο υπουργείο πρόσεχε πού
έβαζε την υπογραφή του. Διαφορετικά, θα τον είχαν κρεμάσει στα μανταλάκια οι ίδιοι οι σύντροφοί του.

Σε ανοιχτή επικοινωνία
Αναμφίβολα όλοι είναι ανήσυχοι για την επόμενη ημέρα της
πανδημίας και την οικονομική ύφεση που θα ακολουθήσει, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά παγκοσμίως. Οπότε η λύση είναι
η αγαστή συνεργασία όλων των φορέων. Και όπως μου μετέφεραν, Μητσοτάκης, Σταϊκούρας και Στουρνάρας είναι σε
ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας. Μάλιστα, ο διοικητής της ΤτΕ
επικοινωνεί σχεδόν καθημερινά με τον πρωθυπουργό, ενώ το
ίδιο συχνή και πυκνή είναι και η επικοινωνία με τον υπουργό
Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα. Εξάλλου, όλοι έχουν κοινό στόχο. Να ξεπεραστεί η οικονομική κρίση όσο γρηγορότερα γίνεται και από την καταιγίδα να μην υπάρχουν απώλειες.
Το σημαντικότερο στην επικοινωνία που έχουν Μητσοτάκης
- Σταϊκούρας - Στουρνάρας είναι ότι έχουν καθοριστεί οι
ρόλοι. Για παράδειγμα, ο διοικητής της ΤτΕ ασχολείται με το
πώς θα υπάρχει η απαιτούμενη ρευστότητα στις τράπεζες, ώστε και να μην υπάρξει πρόβλημα, αλλά –το σημαντικότερο–
να μπορούν να βοηθήσουν στη χρηματοδότηση της αγοράς.

Φαρμάκι η απάντηση στον Σπίρτζη
Πού πήγε κι έμπλεξε και πάλι ο Σπίρτζης. Ο πρώην υπουργός
την πάτησε, καθώς άνοιξε και πάλι το ζήτημα της Πατρών Πύργου. Συγκεκριμένα, ο τομεάρχης Εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ
επεχείρησε να επιτεθεί στον περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριο Φαρμάκη, για την περιφερειακή οδό, αλλά έλαβε αποστομωτική απάντηση. Ο Χρήστος Σπίρτζης, λοιπόν, μέσω του Facebook σχολίασε ως εξής: «Χθες ο Περιφερειάρχης Δυτ. Ελλάδας, κ. Φαρμάκης δεν πήγε στην Πατρών-Πύργου όπως πέρσι για να δει ότι Μεγάλη Πέμπτη δεν δούλευαν τα
εργοτάξια. Έμεινε Πάτρα για να παρακολουθήσει τα έργα υπογειοποίησης του Σιδηρόδρομου… Καλή Ανάσταση στην Αχαΐα και την
Ηλεία…» Μέσω twitter ήρθε η πληρωμένη απάντηση του Νεκτάριου Φαρμάκη: «Υπουργέ μου, καλή Ανάσταση. Χαίρομαι
που θυμήθηκες την Πατρών-Πύργου. Ένα “εμβληματικό” έργο της
θητείας σου. Ήμουν σίγουρος ότι είχες κάνει εξίσου καλή δουλειά &
στην υπογειοποίηση του τρένου στην Πάτρα & είπα να μείνω σπίτι
να διαβάσω τις χιλιάδες σελίδες των μελετών της που 2/2 άφησες
παρακαταθήκη και ω του θαύματος μου πήρε μόλις 10 . Μέρες
που είναι πάντως καλό θα είναι πριν το μεγάλο Πάθος, να αναζητούμε την μετάνοια».

www.iapopsi.gr
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Έως και…
18 μήνες!
Ο Ζακ Μπίνι,
καθηγητής στο Emory
University της
Ατλάντα, εκτιμά πως
μπορεί να χρειαστούν
18 μήνες μέχρι να
είναι ασφαλές να
γίνονται συναθροίσεις
πολλών ατόμων.
Κι αυτό γιατί οι
συνθήκες για κάτι
τέτοιο θα υπάρχουν
μόνο όταν θα είναι
έτοιμο ένα εμβόλιο
κατά του κορωνοϊού,
κάτι που δεν
αναμένεται να έχουμε
διαθέσιμο για
τουλάχιστον έναν
ακόμη χρόνο,
σύμφωνα με τον
Παγκόσμιο Οργανισμό
Υγείας.
«Αυτό που πρέπει να
κατανοήσει ο κόσμος
είναι ότι, σύμφωνα με
την επιδημιολογία, η
παρουσία κάθε
επιπλέον ατόμου σε
έναν χώρο με έναν ιό
αυξάνει τον κίνδυνο.
Πέντε άτομα
δημιουργούν πολύ
μεγαλύτερο κίνδυνο
από δύο, δέκα από
πέντε, 500 από 10 και
σίγουρα 60.000 άτομα
είναι πάρα πολύ
επικίνδυνο να
βρίσκονται σε έναν
αθλητικό χώρο», τόνισε
στους «Times».

θλητισμός
χωρίς κόσμο είναι
δυνατόν
να υπάρχει; Κι όμως. Η
UEFA προγραμματίζει να
γίνουν τον Αύγουστο οι
ευρωπαϊκές διοργανώσεις
(Champions League και
Europa League) χωρίς φιλάθλους στις εξέδρες λόγω του
φόβου για τον κορωνοϊό. Το ίδιο αναζητεί και η Ευρωλίγκα
για να τελειώσει τη δική της
διοργάνωση και να ανακηρύξει πρωταθλητή Ευρώπης στο
μπάσκετ, ενώ όσα ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα ολοκληρωθούν (ανάμεσά τους και το
ελληνικό) έως τα τέλη του Ιουλίου θα γίνουν χωρίς θεατές…
Το πρόβλημα δεν πρόκειται να
περιοριστεί μέχρι τον Αύγουστο,
αλλά θα επεκταθεί κι αργότερα.
Μέχρι να βρεθεί το εμβόλιο που
θα επαναφέρει πια την κανονικότητα σε όλες τις εκφάνσεις της
κοινωνικότητας και η καθημερινότητα θα επιστρέψει όπως ήταν
πριν από την εξάπλωση του κορωνοϊού.
Στην πρέμιερ λιγκ, στην Μπουντεσλίγκα, στο ισπανικό πρωτάθλημα, αλλά και στη Γαλλία και
στην Ιταλία, όπου η σεζόν θα ολοκληρωθεί, είναι προφανές ότι δεν
θα υπάρχουν θεατές στις εξέδρες
των γηπέδων. Το ίδιο και στην Ελλάδα. Τα παιχνίδια θα γίνουν κεκλεισμένων των θυρών.
Ο υφυπουργός Αθλητισμού,
Λευτέρης Αυγενάκης, δήλωσε
πρόσφατα ότι… «θα αργήσουμε να
δούμε ξανά φιλάθλους στα γήπεδα».
Η εκτίμησή του αντικατοπτρίζει
την πραγματικότητα. Στη Γαλλία οι
ποδοσφαιριστές αντιδρούν στο να
επιστρέψουν να παίξουν και φοβούνται τον κορωνοϊό. Στη Γερμανία προγραμματίζονται αγώνες με
100 θεατές! «Μέχρι τις 31 Αυγούστου απαγορεύονται όλες οι αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις
όπου συναθροίζονται χιλιάδες άνθρωποι. Ακόμη κι ο αριθμός των λίγων θεατών που έχει ακουστεί θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλος και η
πρόληψη είναι πολύ πιο σημαντική», είπε προ ημερών ο πρωθυπουργός της Βαυαρίας, Μάρκους
Σένερ, ο οποίος είχε την ευθύνη
των ανακοινώσεων των μέτρων.
Οι υπεύθυνοι της γερμανικής
λίγκας έχουν εξαγγείλει ότι ο αριθμός των θεατών που θα παρακολουθήσουν τα παιχνίδια μέχρι
το τέλος της σεζόν δεν θα είναι μεγαλύτερος των 300 ανά αγώνα.
Ο γενικός διευθυντής, Κρίστιαν Ζάιφερτ, μιλώντας στους

Α

Άδεια γήπεδα για 18 μήνες μέχρι να βρεθεί το αντίδοτο.
Πολλές διοργανώσεις, όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες,
κινδυνεύουν να τιναχτούν στον αέρα…

Αθλητισμός
Ξεχάστε το γήπεδο.
Μόνο από την TV…
«New York Times» δήλωσε: «Καταλαβαίνω τη στέρηση του κόσμου
που δεν μπορεί να πάει στο γήπεδο,
όμως οφείλω να τους ενημερώσω
για ακόμη ένα ενδεχόμενο. Ακόμη
και το πρωτάθλημα να αρχίσει σύντομα, υπάρχει πιθανότητα να συνεχίσουμε χωρίς θεατές στα γήπεδα έως το τέλος του 2020»!
Στη Γερμανία έχουν ετοιμάσει
όλες τις λεπτομέρειες για την επανέναρξη της Μπουντεσλίγκα και
βασικός στόχος είναι να επαναρχίσει η αγωνιστική δράση μέσα στον
Μάιο και να ολοκληρωθεί στα τέλη Ιουνίου, το πολύ αρχές Ιουλίου.
Το οργανωτικό πλάνο αναφέρει ότι 239 άτομα θα είναι το ανώτερο που θα βρίσκονται μέσα στο
κάθε γήπεδο.
Από αυτούς 126 θα είναι οι παίκτες, προπονητές, ιατρικά επιτελεία, τηλεοπτικό τιμ, και τέσσερα
παιδιά για να μαζεύουν την μπάλα. Στις εξέδρες θα επιτρέπονται

113 άτομα, συμπεριλαμβανομένων των σεκιούριτι και των εκπροσώπων Τύπου.
Το πρόβλημα είναι πιο σοβαρό
απ’ ό,τι φαίνεται…
Ήδη στην Ιαπωνία, που θα γίνουν του χρόνου το καλοκαίρι
(το… 2021) οι Ολυμπιακοί Αγώνες,
εκφράζονται φόβοι για νέα αναβολή τους ή και ματαίωσή τους αφού είναι αμφίβολο αν οι αθλητές
και θεατές απ’ όλα τα μέρη του
πλανήτη θα μπορούν να μεταβούν
στη χώρα λόγω του κορωνοϊού!
Η Ντεβί Σριντάρ, πρόεδρος
του τμήματος παγκόσμιας Υγείας
στο πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, είπε πρόσφατα στο BBC πως
«αν έχουμε το εμβόλιο μέσα στον επόμενο χρόνο, τότε θεωρώ πως η
διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων είναι ένα ρεαλιστικό σενάριο.
Το εμβόλιο θα αλλάξει τα δεδομένα, όταν μιλάμε για ένα εμβόλιο που
θα είναι οικονομικό και διαθέσιμο

για όλους. Από την άλλη, αν δεν έχουμε το εμβόλιο, τότε θεωρώ πως
δεν είναι ρεαλιστικό σενάριο να γίνουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες».
παρόμοια ήταν η θέση και του
επικεφαλής συντονισμού της ΔΟΕ
για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο
Τόκιο. Ο Τζον Κόατες είχε πει ότι
ο κορωνοϊός θα μπορούσε να επηρεάσει και τους αγώνες του 2021.
Την ίδια άποψη εκφράζουν και
άλλοι ειδικοί…
Ένας επιδημιολόγος στο πανεπιστήμιο του Κόμπε, ο Κιντάρο Ιβάτα, που έχει κάνει σφοδρή κριτική στον τρόπο με τον οποίο οι υγειονομικές Αρχές στην Ιαπωνία αντιμετώπισαν τον κορωνοϊό, ισχυρίζεται ότι «το σύστημα είναι στα όριά του σε πολλές πόλεις στη χώρα», και πρόσθεσε ότι «οι Ολυμπιακοί Αγώνες μπορεί να μην γίνουν
ούτε το 2021».
Ο Ιβάτα είναι απαισιόδοξος ως
προς τη δυνατότητα της Ιαπωνίας
να διοργανώσει ακόμη και το
2021 τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
«Για να γίνουν οι Αγώνες, χρειάζονται δύο δεδομένα. Να ελέγξουμε τον κορωνοϊό στην Ιαπωνία, αλλά και να ελέγξουμε τον κορωνοϊό
σε όλο τον κόσμο, γιατί θα πρέπει
να καλέσουμε αθλητές και θεατές
απ’ όλο τον κόσμο», σχολίασε ο Ιβάτα και κατέληξε: «Η Ιαπωνία ίσως να είναι σε θέση να ελέγξει τη
νόσο μέχρι το επόμενο καλοκαίρι,
αλλά δεν νομίζω ότι αυτό μπορεί να
γίνει σε ολόκληρο τον πλανήτη. Είμαι πολύ απαισιόδοξος…»
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Το ρεπορτάζ
της «Α»
Στις 5 Απριλίου
2019 η «Α» είχε
τίτλο στο ρεπορτάζ
«Τα κάστρα πέφτουν
από μέσα»
https://www.iapopsi.
gr/ta-kastrapeftoyn-apo-mesa/
Η αναφορά γίνεται
στον πρώην πρόεδρο
της Super League
Βαγγέλη
Μπαταγιάννη,
υποτίθεται άνθρωπο
του… Ολυμπιακού.
Άβουλος, άκακος και
με πολύ καλό
χιούμορ, αλλά
«λίγος» για να
εκπροσωπήσει τον
Ολυμπιακό. Πλήρης
αφωνία. Ήταν αυτός
που έπρεπε να
ενημερώσει τα
αρμόδια όργανα, την
Επιτροπή
Δεοντολογίας και το
Διαιτητικό
Δικαστήριο για το
παράνομο της
πρόσληψης του
Βασίλη Γκαγκάτση,
την παραβίαση του
αθλητικού νόμου
σχετικά με τη στάση
των μελών του ΔΣ.

Αφωνία… διαρκείας είχαν πάθει τρία χρόνια Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, αλλά και ο
Ολυμπιακός που όμως «ξύπνησε» και ζήτησε την τιμωρία του Γκαγκάτση από
την Επιτροπή Δεοντολογίας

Β. Γκαγκάτσης:
Με προστασία του
ΣΥΡΙΖΑ, και… αφωνία των
Big4, διοικούσε τη Λίγκα!!!
ταν τον Νοέμβριο του 2016 ο «η ζωή με… παραμύθι» (κι
όχι «σαν παραμύθι») Βασίλης Γκαγκάτσης αναλάμβανε
διευθύνων σύμβουλος της League με τις ευλογίες τού επί ολίγων ημερών στο υφυπουργείου Αθλητισμού Γιώργου Βασιλειάδη, του Γιάννη Δρόσου, και του μακαρίτη Κωστάκη
Κουτσοκούμνη, η «Α» άρχισε έναν «ανένδοτο αγώνα», διατυμπανίζοντας ότι πρόκειται για καραμπινάτη παρανομία. Σ’ αυτόν τον αγώνα, η «Α» ήταν μόνη της, όταν οι «μεγάλες» ομάδες, Ολυμπιακός,
ΑΕΚ, Παναθηναϊκός σιωπούσαν στο μεγάλο σκάνδαλο.

Ο

Ο Γκαγκάτσης, άλλοτε πρόεδρος
της ΕπΟ και με μεγάλη ευελιξία
στην… προσκόλληση στους «μεγάλους», δεν έπρεπε να κατέχει αυτήν τη θέση καθώς ήταν κακουργηματικά διωκόμενος για την υπό-

θεση «Κάρτα Υγείας» (όπου τελικά
καταδικάστηκε πρωτόδικα σε κάθειρξη πέντε ετών τον Μάρτιο του
2019), τα τηλεοπτικά δικαιώματα
της ΕπΟ (η δίκη διακόπηκε λόγω
του κορωνοϊού), αλλά και επειδή

τον ψήφισε και ο… υιός ο αγαπητός Μάκης Γκαγκάτσης, σε πλήρη καταστρατήγηση του καταστατικού της ΕπΟ.
Τέσσερα χρόνια μετά, την περασμένη Τετάρτη, η Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕπΟ… ακύρωσε την
πρόσληψη του Βασίλη Γκαγκάτση, ο οποίος όμως είχε αποπεμφθεί με διαπιστωτική πράξη του τότε γενικού γραμματέα Αθλητισμού
Ιούλιου Συναδινού, τέλη Ιουνίου
του 2019, ο οποίος για να μην
μπλέξει με εδώλια για παράβαση
καθήκοντος, έσπευσε να συμμορφωθεί με το νόμο, καθώς η ΝΔ σίγουρα θα κέρδιζε τις εκλογές.
πού, όμως, ήταν τόσο χρόνια η
Επιτροπή Δεοντολογίας; λειτουργούσε κανονικά; Και πώς τα κατάφερε την ίδια μέρα να βγάλει απόφαση κατά του Γκαγκάτση και
παράλληλα ν’ ανακοινώσει την παραπομπή των 12 για «στημένα
παιχνίδια», ανάμεσά τους και ο Β.
Μαρινάκης, στο δικαστικό τμήμα
της Επιτροπής για μία υπόθεση
του 2011; Το «θαύμα της Ανάστασης» μπορεί να έπαιξε τον ρόλο
του…
Επίσης, η Επιτροπή Δεοντολογίας επέβαλε και πρόστιμα τόσο
στον ίδιο το Γκαγκάτση 10.000
ευρώ (τον… «πτώχευσε») και αποκλεισμό ενός έτους από τα γήπε-

δα, αλλά και στα μέλη του ΔΣ της
Super League, που τον είχαν ψηφίσει, καθώς και στις πΑΕ, πλην Ολυμπιακού και λάρισας.
Ωστόσο, για την «Α», το κυρίως
ζήτημα είναι αλλού. Ότι σ’ εκείνο
τον αγώνα που έδινε τρία χρόνια
και ήταν απελπιστικά μόνη της, όλοι σχεδόν είχαν βολευτεί με την
τοποθέτηση του Γκαγκάτση στη
Super League, έστω κι αν γνώριζαν ότι ήταν παράνομη. Για τους
δικούς τους λόγους ο καθένας. Όλοι αυτοί που αυτοσερβίρονταν
ως «εξυγιαντές» εκ του… προχείρου, έχοντες την μορφήν του χοίρου, για να παραφράσουμε τον αείμνηστο Γεώργιο Σουρή, αλλά
και ο Ολυμπιακός με την αδράνειά
του.
Ήταν άνευ όρων υποταγή στον
Βασιλειάδη, αλλά και στον Ιβάν
Σαββίδη, που «αλώνιζε» στα θεσμικά όργανα του ποδοσφαίρου,
έχοντας τη στήριξη και της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και του υφυπουργού Βασιλειάδη προσωπικά,
με τον οποίο είχε αναπτύξει φιλικές σχέσεις λόγω Τσίπρα.
Ακόμα και ο Ολυμπιακός, επί
προεδρίας Μπαταγιάννη, τα… είχε παρατήσει και δεν ασχολήθηκε
με την κραυγαλέα παρανομία.
Βέβαια, αργότερα ο Ολυμπιακός
«ξύπνησε», κατάλαβε ότι δεν μπο-
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ρεί να μείνει αμέτοχος, λόγω της ανεπάρκειας του προέδρου της
Super League και αντιπροέδρου
του ΔΣ του Θρύλου, έστειλε σπίτι
του τον Μπαταγιάννη, και κατήγγειλε την υπόθεση στην Επιτροπή
Δεοντολογίας, η οποία όφειλε να
είχε παρέμβει αυτοβούλως…

Όλο το χρονικό της
συγκάλυψης
Ας τα πάρουμε με τη σειρά χρονικά.
Στις 22 Μαρτίου 2018 η «Α» έχει ρεπορτάζ με θέμα «Διακοσμητικός ο Στράτος, παράνομος ο Γκαγκάτσης».
https://www.iapopsi.gr/diakos
mitikos-o-stratos-paranomos-ogkagkatsis/
Εκεί αναφέρεται ότι ο «έμπειρος» Γκαγκάτσης, που είχε υποκαταστήσει τον Γιώργο Στράτο
στην προεδρία της Super League,
πήρε όλο το παιχνίδι επάνω του
και δεν συγκάλεσε ούτε το ΔΣ για
μια συζήτηση όπως η «μπούκα»
του Σαββίδη με το πιστόλι στον αγωνιστικό χώρο στο ματς με την ΑΕΚ (11 Μαρτίου του 2018), ούτε
τον τραυματισμό του προπονητή
του Ολυμπιακού Όσκαρ Γκαρσία
(25 Φεβρουαρίου του 2018). Ο Ολυμπιακός εκείνη την ημέρα (22
Μαρτίου 2018) είχε στείλει καταγγελτική επιστολή στον υφυπουργό Γιώργο Βασιλειάδη για την
άρνηση συζήτησης στη Super
League των δυο σοβαρότατων
θεμάτων από τους Γκαγκάτση και
Στράτο, αλλά τον… έγραψαν εκεί
που δεν πιάνει μελάνι. Ήταν η μοναδική αντίδραση του Ολυμπιακού, όπως θα δούμε στη συνέχεια.
Στις 29 Μαρτίου 2019 η «Α» έχει τίτλο «Τα πλοκάμια του Βασίλη
κι οι προκάτ πλειοψηφίες».
https://www.iapopsi.gr/superleague-ta-plokamia-toy-vasilikai-oi-prokat-pleiopsifies/

Άχνα ο Αλαφούζος
Παναγόπουλος: «Είναι
έμπειρος…»
Εκεί, γίνεται αναφορά για την αφωνία που έπαθαν όλοι, «μεγάλοι
και μικροί», εμπρός στην παρανομία της Super League, γιατί ο καθένας είχε τους λόγους του, όπως
θα δούμε. Και πρώτος απ’ όλους,
ο Γιάννης Αλαφούζος. Μνημείο
καιροσκοπισμού. Ο Αλαφούζος
δήλωσε: «Αν ο κ. Γκαγκάτσης δουλεύει υπό κάποιες προϋποθέσεις
και παρόλο το παρελθόν του που ήταν σύνθετο και σε μια άλλη εποχή
και αν μπορεί να δώσει τις διασφαλίσεις που θα του ζητήσουν οι ομάδες για τη διαφάνεια, έχει τις ικανότητες και την εμπειρία να αντιμετωπίσει τις καταστάσεις του ελληνικού
ποδοσφαίρου». Κουβέντα για την
παρανομία!
Τότε και ο αντιπρόεδρος του
παναθηναϊκού, Χρήστος Παναγόπουλος, για τα αρνητικά σχόλια της επιλογής Γκαγκάτση, είχε
αφήσει τους πάντες σύξυλους με
την τοποθέτησή του: «Νομίζω ότι
αυτά είναι θεωρίες συνωμοσίας.
Αυτή τη στιγμή επαναφέρεται στο
ποδόσφαιρο ένας άνθρωπος που
ξέρει και έχει εμπειρία και μάλιστα
όχι αποτυχημένη με στόχο να εκτονωθούν τα βαριά νοσήματα του ποδοσφαίρου». Θεωρίες συνωμοσίας… Μέσα έπεσε.

Η ΑΕΚ και η… Αγιά
Σοφιά
Η ΑΕΚ; Η συμπεριφορά της ΑΕΚ
συνδυάζεται μ’ αυτήν του παναθηναϊκού, την ανοχή στην παρανομία, δηλαδή, προκειμένου για την
επίτευξη των στόχων τους. Ο Μηνάς Λυσάνδρου είχε εντολή από
τον Μελισσανίδη να στηρίξει τον
Γκαγκάτση. Γιατί; Διότι το κύριο
μέλημα της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ ήταν να μη «σκάσει» στα χέρια

του ο παναθηναϊκός και υποβιβαστεί. Ο Βασίλης είχε πάντα το
know how να λύνει άλυτα προβλήματα, όπως αυτό του παναθηναϊκού.
Ο τότε υπουργός Αλέκος
Φλαμπουράρης παρενέβη, ώστε
να στηριχθεί ο «ταχυδακτυλουργός» Γκαγκάτσης και την ίδια
στιγμή ως αντίβαρο προχωρούσε
με γρήγορους ρυθμούς οι διαδικασίες για την κατασκευή του γηπέδου «Αγιά Σοφιά». Η «Α» εκείνη
την εποχή είχε και προτροπές του
τύπου «μην κυνηγάτε το Βασίλη».
Να θυμίσουμε ότι για τον Ατρόμητο, υπέρ του Γκαγκάτση είχαν
ψηφίσει και η Κάτια Κοξένογλου, αδελφή της συζύγου του
Κύρου Βασάρα, Ντέπης. Κι ο εκπρόσωπος του Αστέρα Τρίπολης
Γιώργος Μποροβήλος, ο οποίος
είχε γίνει διεθνής διαιτητής επί θητείας στην ΕπΟ του Βασίλη Γκαγκάτση, αλλά και για έναν ακόμα
λόγο.
Ο Βασίλης έπαιξε τον ρόλο
του μέχρι που βγήκε η ποινή της
πειθαρχικής Επιτροπής για δυσφήμιση του αθλήματος (άρθρο
26 του ΚΑπ) λόγω της πλαστής ασφαλιστικής ενημερότητας. Ο Ηρακλής κατέλαβε την τελευταία
θέση του βαθμολογικού πίνακα και
υποβιβάστηκε μαζί με τη λάρισα
και τον πανσερραϊκό. Έτσι ο Αστέρας Τρίπολης μετά την επικύρωση
του βαθμολογικού πίνακα από τη
Super League έμεινε στην κατηγορία.
Επίσης, ο Κομπότης τάχθηκε υπέρ του Γκαγκάτση, που τον βοήθησε να σωθεί ο λεβαδειακός και
να πέσει ο Ηρακλής, και φυσικά ο
τότε πρόεδρος του Απόλλωνα και
νυν ευρωβουλευτής βουλευτής του
ΣΥΡΙΖΑ και μέγας υποστηρικτής
των «λάθρο», Κώστας Αρβανίτης, η Ξάνθη βέβαια, ο ΟΦΗ, η λαμία και ο Άρης. «λευκό» είχε ρίξει ο
Δάρας του πανιωνίου.

«Άποψη» 3/11/2017:
«Διοργανώτρια ή
γιάφκα απατεώνων η
Super League;»
Για το θέμα της πρόσληψης του
Βασίλη Γκαγκάτση στη Super
League, η «Α», σε ρεπορτάζ που
είχε δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα
της, είχε προβεί σε σειρά αποκαλύψεων, με αδιάσειστα στοιχεία.
Ανέφερε χαρακτηριστικά στις 3
Νοεμβρίου 2017, για την περίπτωση του Βασίλη Γκαγκάτση, ότι:
«Είχαμε πάντοτε την απορία πώς
γίνεται με τόσες απαγορευτικές διατάξεις σε νόμους και καταστατικό
να έχει ενεργό συμμετοχή στο ποδόσφαιρο, και μάλιστα σε κορυφαία
θέση όπως αυτή του διευθύνοντος
συμβούλου.
»Σήμερα η “Α” με έγγραφα αποκαλύπτει όλη τη συγκάλυψη για την
πρόσληψή του με εξαπάτηση των
μελών του Δ.Σ. της λίγκας και με ενέργειες του προέδρου Γιώργου
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Στράτου και του νομικού συμβούλου Γιάννη Οικονομάκη και βεβαίως του Βασίλη Γκαγκάτση. Ας σημειωθεί ότι οι
προαναφερόμενοι έχουν και οι
τρεις την ιδιότητα του δικηγόρου…».
Σειρά εγγράφων στο
https://www.iapopsi.gr/superleague-%CE%B4%CE%
B9%CE%BF%CF%81%CE%B3%
CE%B1%CE%BD%CF%8E%CF%
84%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%AE-%CE%B3%CE%B9
%CE%AC%CF%86%CE%BA%CE
%B1-%CE%B1%CF%80%
CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%
89%CE%BD%CE%AF%CF%83%
CE%BA/, πιστοποιούσαν τις αποκαλύψεις μας.
Όσον αφορά τα συμπεράσματα
που είχαμε επισημάνει, είναι χαρακτηριστικά ότι:
«Ο νυν πρόεδρος της ΕΠΟ Βαγγέλης Γραμμένος οφείλει να ελέγχει την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του καταστατικού της Ομοσπονδίας από τις Ενώσεις – μέλη
του. Έγινε ή όχι παράβαση του καταστατικού της ΕΠΟ από την Σούπερ Λίγκα;
»Ο αθλητικός εισαγγελέας Κώστας Σιμιτζόγλου οφείλει να εξετάσει τις παραβάσεις του αθλητικού
νόμου. Το ίδιο και ο προϊστάμενός
του εισαγγελέας του Αρείου Πάγου
Χαράλαμπος Βουρλιώτης.
»Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών κ. Ηλίας Ζαγοραίος οφείλει να ερευνήσει εάν τελέστηκαν τα αδικήματα της απιστίας
και της απάτης με δεδομένο ότι μέχρι
σήμερα οι καταβληθείσες αποδοχές
στον Βασ. Γκαγκάτση υπερβαίνουν
το ποσό των 100.000 ευρώ.
»Τα μέλη του Δ.Σ. της Σούπερ Λίγκας που εξαπατήθηκαν οφείλουν
να πάρουν θέση, αφού μάλιστα κινδυνεύουν και με έκπτωση.
»Η Επιτροπή Δεοντολογίας και
οι Πειθαρχικές Επιτροπές της ΕΠΟ
και της Σούπερ Λίγκας θα παρέμβουν ή θα απλά θα παρακολουθούν
αμέτοχοι τα τεκταινόμενα;
»Ο υπουργός Αθλητισμού Γ. Βασιλειάδης και ο γ.γ. Αθλητισμού Ιούλιος Συναδινός που γνώριζαν την
παραπομπή σε δίκη του Β. Γκαγκάτση για κακούργημα –οι ίδιοι είχαν
κοινοποιήσει το σχετικό παραπεμπτικό βούλευμα στην ΕΠΟ για την
απομάκρυνση του Γ. Γκιρτζίκη και
άλλων μελών του Δ.Σ.– οφείλουν
πλέον ως συνταγματικοί επόπτες
του αθλητισμού να πάρουν θέση σε
μια τόσο μεγάλων σε έκταση παραβάσεων της αθλητικής νομοθεσίας.
Θα το πράξουν ή θα συνεχίσουν να
κλείνουν τα μάτια και να συγχρωτίζονται με τον Β. Γκαγκάτση;».

Η σιωπή του
Μπαταγιάννη
Ο Μπαταγιάννης είναι
επίσης νομικός, όπως
και ο Γκαγκάτσης, άρα
γνώριζε την
παρανομία. Και δεν
μίλησε. Τουναντίον,
συνεργαζόταν
κανονικά με τον
παράνομο Γκαγκάτση
και ο Μαρινάκης
απορούσε πώς έχασε ο
Ολυμπιακός όλα τα
ερείσματα τόσο στην
ΕΠΟ, όσο και τη Super
League. Ο δε
Μπαταγιάννης του…
Ολυμπιακού, ήταν
αυτός που επισκέφτηκε
τον Γιώργο Βασιλειάδη
και του μετέφερε την
απόφαση της
ψηφοφορίας να μη
γίνει αναδιάρθρωση
των κατηγοριών, γιατί
έτσι ήθελε ο Ιβάν
Σαββίδης, προκειμένου
να μη χάσει την
επιρροή του στις
ομάδες που θα
έπεφταν.
Ας μην πανηγυρίζει,
λοιπόν, ο φίλα
προσκείμενος στον
Ολυμπιακό Τύπος, ότι
με την τιμωρία του
Γκαγκάτση…
δικαιώθηκε ηθικά η
ομάδα του Πειραιά. Η
μόνη που δικαιώθηκε
είναι «Α» και μόνο
αυτή. Μη θυμηθούμε
και τη γνωστή ρήση
του πεζοδρομίου ότι
«κάνει τον π@@@ με
ξένο κ@@@»…
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Πασχαλιά είναι για
ενδοσκόπηση. Κάτι το κλίμα
με τον κωλοϊό με το καθίστε μέσα, κάτι η Ανάσταση του Ιησού με την τηλεόραση να παίζει ταινίες,
τη βλέπεις αλλιώς τη δουλειά. Κι αναρωτιέσαι. Ψάχνεσαι. Έχεις ένα στυλό και γράφεις. Μπας και τον αδικείς τον
άλλονα; Μήπως είσαι εμπαθής;
Τον Ιβάν, ας πούμε, τον περνάω πριονοκορδέλα. Ρε, μπας
κι έχω άδικο; Και τα βάζεις σε
μια σειρά τα πράγματα για τον
Ιβάν και τον ΠΑΟΚ. Ήρεμα.
Χωρίς πίεση.
Τον Ιβάν, λοιπόν, τον πιάσανε
με την κότα στα χέρια, δίπλα στο
κοτέτσι. Μάλιστα. Κι αρχίζει το γαϊτανάκι. Στημένη ΕΕΑ, στημένος ο
Αυγενάκης, στημένη πρωτοβάθμια, στημένη κι η Εφέσεων, όλα
στημένα, για να εξοντωθεί ο πΑΟΚ. Μάλιστα. Στημένα. Κανένας άστητος. Και το σκέφτεσαι το πράγμα. Ήρεμα. Κι εγώ σου λέω ότι είναι στημένοι όλοι. Κι ο Αυγενάκης κι ο Τζουλάκης και η Μαρούπα, ο Αρκούδης, τα πάντα όλα. Ερώτηση κάνω. Όλοι αυτοί οι
στημένοι από τον Μαρινάκη, αυτοί τον έβαλαν τον Γιαννάκη τον
Καλπαζίδη ν’ αγοράσει τα σαλέ
και τα προπονητικά κέντρα; Αυτοί
του έδωσαν το χρήμα ή ο Ιβάν;
Αυτοί της ΕΕΑ έφτιαξαν την εταιρεία-μαμά, RFA, αυτοί κίνησαν το
χρήμα στις τράπεζες;
Σ’ το προχωράω. Στημένη η επιτροπή, σου λένε οι Σαββιδοτέχνες κατόπιν εντολών, βέβαια. Μάλιστα. Τον Αύγουστο 2019 επί
Τσίπρα, που ο πΑΟΚ κι η Ξάνθη
κατέθεσαν τους φακέλους τους,
δεν ήταν στημένη; Ερώτηση κάνω.
Και τότε ήταν στημένη. Κι αφού ο
Μαρινάκης την είχε στήσει, γιατί
δεν τους έβαζε το καλοκαίρι να
τον υποβιβάσουνε και τον πΑΟΚ
και την Ξάνθη και να μην χρειαστούν ούτε πρωτοβάθμιες και Εφέσεων και CAS, όπως είχε γίνει
με τον Ολυμπιακό Βόλου και την
Καβάλα; Τι πιο εύκολο;
Είναι, όμως, και το άλλο, μάστορα. Ο πΑΟΚ γιατί δεν διαμαρτυρήθηκε τότε ότι είναι στημένη η
επιτροπή και το έκανε μόλις έβγαλε την απόφαση; Γιατί δεν υπήρχε
κανένας έλεγχος. Γι’ αυτό. Κι άρχισαν ν’ ασχολούνται μετά τα ρεπορτάζ στην τηλεόραση κι όταν αποκαλύφτηκε η μαγκιά πίσω πόρτα που λένε κι οι μόρτηδες. Μέχρι
τότε, όλα καλά, πριν βγει η απόφαση δηλαδή.
Σ’ το πάω παρακάτω. Εγώ θα
σου πω γιατί ο Ιβάν τα έκανε όλα

Η

Μουζενίδης
για την
Ξάνθη
Και τώρα, τι χαμπάρια
με την Ξάνθη; Τι θα κάνει ο Ιβάν ο τρομερός;
Θα μείνει ως έχει η κατάσταση για να ξανατιμωρηθεί με αφαίρεση
βαθμών ή θ’ αναγκαστεί να τη δώσει αλλού;
Αν είναι μάγκας, εγώ
λέω να μην κάνει τίποτα. Σ’ το εξηγώ και στη
διπλανή στήλη. Ο Ιβάν
Σαββίδης νόμιζε ότι θα
κυβερνούσε εσαεί ο
Τσίπρας και δεν χαμπάριαζε Χριστό. Κανένας
δεν με κουνάει εμένα,
σου λέει. Ούτε νόμοι,
ούτε διατάξεις. Εγώ έχω τη Θ4 μαζί μου. Τους
ευνούχους, που δεν
τους άφησε να πάνε
ούτε στην πορεία για τη
Μακεδονία. Τους φοβάται και τον φοβούνται. Υπάρχει λύση, όμως. Να τη δώσει την
Ξάνθη στον Μπόρις τον
Μουζενίδη. Σύντροφος, Πόντιος, φραγκάτος. Κι όχι ότι έχει σχέση που ο Μπόρις ασχολείται με τον τουρισμό,
να φέρνει Ρώσους, δηλαδή, ούτε ότι έχει δική
του αεροπορική εταιρεία, την Ellinair, για
να μεταφέρει τους τουρίστες στη Θεσσαλονίκη κι από εκεί με ελικόπτερα στο Πόρτο Καράς. Κι άμα ξεμένει και
κανένα ελικόπτερο από
κόσμο, να το παίρνει ο
Πανόπουλος να πάει
για κυνήγι στα βουνά.
Λογικό!!! Άλλωστε,
σύμφωνα με τα χαρτιά,
μέλος του ΔΣ της
Vialand, της εταιρείας
του Ιβάν ήτανε. Κάποιο
μπόνους δικαιούται…

Ιβάν: «Διώξε τον
Αυγενάκη, για να
φτιάξω γήπεδο»
Εκβιασμοί –της πλάκας– του Ρωσοπόντιου επιχειρηματία, που
απειλεί τον πρωθυπουργό ότι δεν θα βάλει λεφτά για το
γήπεδο και δεν θα ξεκινήσει το νέο πρωτάθλημα!

αυτά με την Ξάνθη. Γιατί νόμιζε ότι
ο Τσίπρας θα κυβερνάει στους αιώνες. Έτσι είναι. Σου λέει ο Ιβάν,
ποιος θα με κουνήσει εμένα, εύκολο είναι; Μπίζνες κάνω σε όλη τη
Μακεδονία. Δίνω δουλειές σε κόσμο κι ο Αλέξης είναι φίλος. Ό,τι
γουστάρω κάνω. Όπως ακριβώς σ’

το λέω έγιναν τα πράγματα. Δερβέναγας το έπαιζε στη Μακεδονία
ο Σαββίδης. Φεουδάρχης που ελέγχει τα πάντα. Άπαξ και μπαίνεις
στο γήπεδο με το μπιστόλι κι ακόμα να γίνει εκείνο το δικαστήριο, τι
να σκεφτεί δηλαδή ο Ιβάν; Ότι την
κάθε κυβέρνηση την έχω στο τσε-

πάκι. Έχω λάθος;
Και μόλις έσφιξαν τα στεφάνια,
ο Ιβάν άρχισε να πετάει σανό στον
λαό του πΑΟΚ. Ότι είναι στημένη η
επιτροπή του Αυγενάκη. πλακώνει και το Σαββιδοτεχνείο με πλύση εγκεφάλου κάθε μέρα, και όλα
καλά κι όλα ωραία. Τριτοσύγγενος
του Σαββίδη ο Καλπαζίδης, σου
λένε. Μάλιστα. που πάει να πει ότι
δεν παίζει κανέναν ρόλο. Όλα τα
παιγνίδια στα ίσια θα τα παίζανε ο
πΑΟΚ με την Ξάνθη.
πάμε παρακάτω. Ο Σαββίδης
χτύπησε πυράκια-μπιέλα. Αυτό θα
σου πει ο μηχανικός. Βάζει τους
Σαββιδοτέχνες να τα χώνουνε από το πρωί μέχρι το βράδυ στον
Αυγενάκη. λογικό είναι αυτό. Ο ίδιος δεν φταίει σε τίποτα. Ο Αυγενάκης φταίει. Σ’ αυτόν πρέπει
να τα φορτώσουμε. Μάλιστα. πάρε και το καλό. Έτσι και δεν φύγει
ο Αυγενάκης, σου λέει, πρωτάθλημα δεν ξαναρχίζει. Το έγραψε
το πρωτοπαλίκαρο ο Κόλκας, που
δηλώνει δημοσιογράφος και κάνει
αδέσμευτη δημοσιογραφία. Κι όχι
μόνο αυτό. Μιλάμε ότι η μηχανή
του Σαββίδη είναι για γενική επισκευή και πέταμα.
Γράφει ο Κόλκας, που παίρνει
κατ’ ευθείαν εντολή από το αφε-
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ντικό, ότι ο Σαββίδης είναι έτοιμος να ρίξει 100 μίλιονς για το νέο
γήπεδο του πΑΟΚ και το προπονητικό. πότε, όμως; Αν φύγει ο
Αυγενάκης. Αυτό γράφουνε. Κατάλαβες γιατί σου λέω ότι τίναξε
τα πέταλα ο Ιβάν; Εκβιάζει στα ίσια τον Μητσοτάκη. Κανονικά, έπρεπε να του βάλει κι άλλο δίλημμα. Ότι δεν αγοράζω το πόρτο Καράς, έτσι και δεν φύγει ο Αυγενάκης. Νοικοκυρεμένα πράγματα.
Στρογγυλά. Μια διακοσάρα έριξε
και το πήρε το χοτέλ στη Χαλκιδική.
Κατάλαβες, τώρα, πώς το παίζει το παιχνίδι ο Σαββίδης; Να
φάει ήττα, δηλαδή, ο Μητσοτάκης και να διώξει τον Αυγενάκη,
για να βγαίνει ο Ιβάν ο πονηρός
στους δρόμους στη Θεσσαλονίκη
και να κορδώνεται ότι αυτός τον
έφαγε τον Αυγενάκη, έτσι επειδή
γούσταρε. Για να γίνει ο Ελ Σιντ της
Μακεδονίας και καλά. Στην ψύχρα.
Έχει όμως σοβαρότερα ο Ιβάν.
Ο Ιβάν δεν είναι κανένας τυχαίος. παίχτης είναι. Μπορεί να τα βάζει με ολόκληρο κράτος, γιατί νομίζει ότι είναι ο Αχιλλέας με τους
Μυρμιδόνες. Άτρωτος. Άλλο τώρα
αν τον βρήκανε στη φτέρνα με την
Ξάνθη. Από τη στιγμή, όμως, που
ο Γεραπετρίτης του έκανε το χατίρι και αντί για φούντο, του αφαιρέθηκαν επτά βαθμοί, ο Σαββίδης
ξεθάρρεψε. Και σου λέει ότι, άπαξ
και μου έκαναν μια φορά το χατίρι,
θα το ξανακάνουνε. Γιατί είμαι ε-

γώ. Ο Ιβάν Σαββίδης ο ευεργέτης.
Θα πάει στο CAS ο πΑΟΚ; Ερώτηση κάνω. Άπαξ και ρωτήσεις αυτούς που ασχολούνται με το CAS,
θα σου πούνε, μακριά. Να μην πάει. Γιατί εκεί πας για μαλλί και βγαίνεις κουρεμένος. Μπορεί να σε υποβιβάσουνε. Κι εδώ σε ρωτάω
τώρα εγώ. πας ή δεν πας; Κανονι-

κά, δεν πας. Άπαξ, όμως, θέλεις να
το χοντρύνεις το παιχνίδι με τον
Μητσοτάκη, πας και με τα τέσσερα, όχι με τα δύο. Κι ας ξέρεις ότι
θα χάσεις.
Να σ’ το αναλύσω. Εδώ που έχει φτάσει το πράγμα, ο Σαββίδης
δεν θα το αφήσει έτσι. Θα παραδεχτεί ότι έκανε κουτσουκέλα; ποτέ, σου λέω εγώ. Σαν θεό τον έχουνε οι πΑΟΚτσήδες και θα κάτσει να φάει ήττα για τον τσαμπουκά του; Θ’ αφήσει να του
σπάσει τον τσαμπουκά ο Αυγενάκης; Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν θ’ αφήσει ο Ιβάν τον εαυτό του να γίνει περίγελος και ρεντίκολο στη Θεσσαλονίκη. Να μικρύνει, να του κάνουνε πλάκα, αντί
για τεμενάδες. Ανάποδα την Ελλάδα θα τη φέρει ο Σαββίδης, και
κράτα την ημερομηνία. Είναι ποτέ
δυνατόν να παραδεχτεί ότι έσφαλε; πότε το έκανε;
πού πας μακριά, πλάκα κάνουμε τώρα; Την περασμένη Δευτέρα
του πάσχα, συγκεντρώθηκε κόσμος έξω από το γήπεδο της Τούμπας. ποιος κορονωϊός και μαλακίες. Στα παπάρια τους τον γράψανε και τον Τσιόδρα και τον Χαρδαλιά μαζί. πήγανε και φωνάζανε
συνθήματα. Αφού ο Σαββίδης έγραψε χαμηλά (…) τον νόμο για
την πολυϊδιοκτησία, γράψανε κι
αυτοί την απαγόρευση. Έτσι πάει η
δουλειά. Μέχρι που μπουκάρανε
τα ΜΑΤ κι έγινε ανάστα ο κύριος.
Δεν καταλαβαίνουνε τίποτα, όλοι
αυτοί οι θαυμαστές του Κόλκα.
Και ρωτάω τώρα εγώ. Τι θα γίνει έτσι κι αρχίσουνε και γίνουνε
μπόσικα τα πράγματα με τον κορονωϊό; Άπαξ και βγαίνουνε έξω όταν απαγορεύεται, τι θα γίνει μόλις επιτρέπονται; πάλι θα βγει κανένας Μάκης Χρυσοστομάκης
Γκαγκάτσης και θ’ απειλεί ότι θα
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χωρίσει την Ελλάδα στα δύο με εντολή του Ιβάν; Ερώτηση κάνω.
Τώρα, θα πεις, σάμπως
έχει κανένα άλλο εργαλείο
στα χέρια του ο Σαββίδης;
Κανένα. Μόνο τους οργανωμένους, που τους βάζει και βγάζουνε ανακοινώσεις ότι φταίει ο
Μητσοτάκης, ο Αυγενάκης κι ο
Μαρινάκης. Έτσι είναι. Του χεριού του τους έχει ο Ιβάν. Ούτε στην
πορεία για τη Μακεδονία δεν τους
άφησε να πάνε. Να μην τα ξεχνάμε
κι αυτά.
Έτσι είναι. Μήπως έδωσε καμία
εντολή ο Σαββίδης ή ο μικρός
Γιωργάκης, ώστε η πΑΕ ν’ αποδοκιμάσει τους κάφρους που έγραψαν τις απαγορεύσεις και πήγαινε στην Τούμπα για συνθήματα; Όχι βέβαια. Κι εγώ δεν θα σου
πω ότι αυτοί τους έβαλαν, πατέρας
και γιος. Γιατί, όμως, δεν τους αποδοκίμασαν;
Δεν χρειάζεται να πας μακριά.
Εδώ, αυτός που βαράει τα ταμπούρλα στην Τούμπα και τον αφήνουνε και μπαίνει στη σέντρα,
ανάγκασε έναν μουσουλμάνο να
κάνει τον σταυρό του και να λέει
στα ελληνικά άγιος ο θεός και τα
ρέστα, και η πΑΕ δεν έβγαλε ανακοίνωση. Μιλάμε για υπάνθρωπο.
Εισαγγελέας τον κάλεσε. Είπε τίποτα γι’ αυτό ο ροδοπέταλος Κυριάκος Κυριάκος; Έβγαλε ο Δουξ
της Μενεμένης Λευτεράκης καμία οργισμένη και ψαγμένη ανακοίνωση; Ο Μάκης Χρυσοστομάκης Γκαγκάτσης είπε τίποτα
και δεν το ακούσαμε; Τουμπέκα
ψιλοκομμένη όπως ο πατσάς.
Έτσι είναι. Τρέμουνε τους φανατικούς τα λιμά του Σαββίδη.
Αυτό κάνουνε. Διότι αυτός ο ταμπούρλος στην Τούμπα δεν είναι
μόνος του. Έχει κι άλλους τέτοιους
από πίσω του. Και ψηφίζουνε κιόλας, κανονικά. Για να ξέρουμε τι
λέμε. Θα έχουμε ντράβαλα από
δαύτους. Όχι από τους κανονικούς
πΑΟΚτσήδες. Αυτοί καταλαβαίνουνε πού το πάει το παιχνίδι ο
Σαββίδης κι ότι προσπαθεί να
τους βάλει όλους στο κόλπο. Χαίρετε.

«Μπράβο»
του
instaGiorgis
για τη
γροθιά
Γκαρσία
Μπαίνει το εξής ερώτημα: Ποιος έχει περισσότερο μυαλό; Ο Πάμπλο
Γκαρσία ή ο
instaGiorgis; Για τα 94
χρόνια του ΠΑΟΚ ο
Γκαρσία πόσταρε μια
φωτογραφία, όπου στο
«Καραϊσκάκης» έριξε
γροθιά στον Ντιόγο.
Διαιτητής ο Κάκος. Ο
Τάσος. Που δεν είδε τίποτα. Και γράφει από
κάτω τα γνωστά σάλια
του. Και πάει ο μικρός
Γιωργάκης και το συμπληρώνει, για να μη
χαθεί το κελεπούρι. Ότι
94 χρόνια «γεμάτα
καρδιά». Η μπουνιά,
δηλαδή, στο στομάχι αντιπάλου είναι γεμάτη
καρδιά. Μιλάμε ότι ο ένας πιο αλαφρός από
τον άλλονα. Κι άπαξ
και δεν ταιριάζανε, δεν
θα συμπεθεριάζανε. Ο
Γκαρσία, όμως, και ο
instaboy George δεν έγραψαν τίποτα για τον
κολλητό στην κερκίδα
με τα ταμπούρλα που ανάγκασε έναν νεαρό
μουσουλμάνο να σταυροκοπηθεί. Αυτά κάνουνε «τζιζ», βέβαια.
Και περιμένεις τώρα, εσύ, να βγει προκοπή με
τύπους σαν τον Γκαρσία και τον μικρό Γιωργάκη. Αντάρτης της
πορδής με τα λεφτά του
μπαμπά, που τραγουδάει κι ο Πορτοκάλογλου.
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ΘΕΜΑ

Φωτιές
άναψαν
στον Κάκο
Φωτιές άναψαν στον
Κάκο ο Πάμπλο Γκαρσία
και ο Γιώργος Σαββίδης.
Πάνω που πήγαιναν να
ξεχάσουν τα έργα και τις
ημέρες του Κερκυραίου
διαιτητή στους αγωνιστικούς χώρους, να σου
έρχεται η παρέα του ΠΑΟΚ να τα επαναφέρει.
Πέρασαν σχεδόν 12
χρόνια από το χτύπημα
εκτός φάσης του Ουρουγουανού μέσου του ΠΑΟΚ Πάμπλο Γκαρσία
στον Βραζιλιάνο επιθετικό Ντιόγκο τον Νοέμβριο του 2008. Ο Γκαρσία κράτησε από τη φανέλα τον Ντιόγκο και
του έριξε γροθιά στο
στομάχι λίγο προτού τελειώσει το α΄ ημίχρονο.
Ο διαιτητής Τάσος Κάκος δεν έδειξε κόκκινη
κάρτα…
Τότε ήταν που οι οργανωμένοι οπαδοί του ΠΑΟΚ έβγαλαν το σύνθημα: «ΠΑΟΚ θρησκεία
τρομοκρατία, τιμή και δόξα στον Πάμπλο τον
Γκαρσία».
Αυτή την… ομορφιά ανέβασε ο Γκαρσία που είναι προπονητής στην ομάδα Κ20 του ΠΑΟΚ κι
επικρότησε ο Γιώργος
Σαββίδης για τα γενέθλια της ομάδας του. Ήταν, λέει, κόντρα στο…
σύστημα. Αυτό που τιμωρεί μόνο τους αντιπάλους και κάνει τα στραβά μάτια στους δικούς
μας, ακόμη και αν αντί
να παίξουν ποδόσφαιρο,
ρίχνουν ξύλο.
O ίδιος διαιτητής που
μάζεψε ο Σαββίδης και
τον έκανε κριτή των επίμαχων φάσεων, σε άλλο
παιχνίδι ΠΑΟΚ-Ολυμπιακού στην Τούμπα τιμώρησε με κίτρινη κάρτα
τον στόπερ του «Δικεφάλου του Βορρά» Χουάν Ινσαουράλδε, όταν
γρονθοκόπησε τον Εντινγκά, αντί να του δείξει τον δρόμο προς τα αποδυτήρια. Αγαθά κόποις κτώνται.

Κάνε τα εγκαίνια
στην Τούμπα,
αλλά όχι όπως
του Μετρό

Τα κοινά Βάγγου και Βασίλη
Τι κοινό είχαν ο Βάγγος Γραμμένος με τον Βασίλη Γκαγκάτση; Να ήταν ένα και δύο; Προήλθαν από
την ΕΠΣ Μακεδονίας. Είναι και οι δύο δικηγόροι. Τα παράτησαν (σχεδόν) όλα, προκειμένου να συνεισφέρουν στο ποδόσφαιρο. Το βασικότερο όμως όλων είναι πως έκαναν μια συνειδητή επιλογή, σε περίοδο από τις πλέον ενεργές της ζωής τους, αναλαμβάνοντας καθήκοντα σε θέση που είναι άμισθη, δεν
θα τους προσέφερε δηλαδή ούτε ένα ευρώ. Ξέρεις τι είναι να τρως όλο σου τον χρόνο για να προσφέρεις
στο άθλημα που αγάπησες; Η δόξα φαίνεται πως μετράει περισσότερο από όλα για κάποιους. Που δεν είχαν ποτέ καλή σχέση με το χρήμα. Αυτό έχει να το λέει όλη η ποδοσφαιρική πιάτσα. Τώρα για το πώς ο
Βασιλάκης βρέθηκε με βίλα με 500 εκατ. στην Εύβοια υπάρχει εξήγηση: κέρδιζε στο «Στοίχημα»…

Κόκκινη κάρτα και… καραντίνα
Πολλά θα αλλάξουν και στο ποδόσφαιρο την εποχή του κορωνοϊού.
Η επανέναρξη των πρωταθλημάτων θα έχει πολλές αλλαγές, όχι
μόνο ως προς την παρουσία φιλάθλων, αλλά και νέους κανόνες
στους παίκτες. Στα Νησιά Φερόε το ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα θα
αρχίσει ξανά στις 9 Μαΐου αλλά με βασικές προϋποθέσεις. Αυτές
είναι πως τα παιχνίδια θα διεξαχθούν κεκλεισμένων των θυρών, ενώ
κάθε ομάδα θα χρησιμοποιεί δύο αποδυτήρια και κάθε ποδοσφαιριστής θα πρέπει να έχει το δικό του μπουκάλι για νερό και για τα άλλα υγρά που καταναλώνει. Παράλληλα, θα γίνεται απολύμανση
στις μπάλες, ενώ ως επιπλέον οδηγία στους ποδοσφαιριστές έχει
δοθεί να μη φτύνουν στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια του αγώνα! Φανταστείτε τι… ποινή θα
πρέπει να επιβάλλεται πλέον αν ένας ποδοσφαιριστής φτύσει αντίπαλο ή, κατά τον
Σουάρες, τον δαγκώσει. Κόκκινη
κάρτα και… καραντίνα.

Θέλει να τελειώσει τον Θωμαΐδη
ο Κούγιας
Άνοιξε για τα καλά ο πόλεμος μεταξύ του Αλέξη
Κούγια και του Κυριάκου
Θωμαΐδη. Στην πιάτσα ακούγεται ότι ο δικηγόρος
στριμώχτηκε πολύ. Ή έτσι
αισθάνεται από τις συνεχείς διαδικτυακές αποκαλύψεις του «δικαστή». Τον
Κούγια προβληματίζει η
πρόσβαση του Θωμαΐδη σε πληροφορίες, οι οποίες δεν κυκλοφορούν ελεύθερα στο Ίντερνετ ή στα δημοσιογραφικά γραφεία. Θεωρεί, δηλαδή, ο πανύψηλος δικηγόρος ότι ο παρουσιαστής έχει φτιάξει ένα μηχανισμό που του δίνει πρόσβαση σε προσωπικά στοιχεία του. Αλλά όπως λέει στους φίλους του,
στο τέλος αυτός θα βγει κερδισμένος. «Εδώ τελείωσα τον Τριανταφυλλόπουλο,
τον Λαζόπουλο και τον Βαλλιανάτο. Θα κολλήσω στον Θωμαΐδη; Μια χαψιά, θα
τον κάνω», επαναλαμβάνει ο Κούγιας σε όποιον τον ρωτάει για τον επονομαζόμενο «σαγώνια».
Πάντως, η πορεία του Κυριάκου τα τελευταία 25 χρόνια(!) δείχνει ότι δεν είναι
και εύκολος… μεζές. Θα δούμε…
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Πασχαλιά του 1977 και πριν από το μεγάλο ντέρμπι
Παναθηναϊκού - Ολυμπιακού 2-0 στη Λεωφόρο, δυο
αείμνηστοι προπονητές τσουγκρίζουν αυγά.
Αριστερά, ο Άγγλος Λες Σάνον, που μετά από μεγάλη
θητεία στον ΠΑΟΚ πήγε στον Ολυμπιακό, και δεξιά ο
Πολωνός Κάζιμιρζ Γκόρσκι του Παναθηναϊκού, που την
επόμενη σεζόν πήγε κι αυτός στον Ολυμπιακό.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

Κινέζοι
αγοράζουν το
«τριφύλλι»!!!
Κοινοπραξία κινέζικων εταιρειών αγοράζει τέσσερις ευρωπαϊκές ομάδες, με προτεραιότητα
τον ΠΑΟ. Η αγορά έχει εγκριθεί από Πεκίνο και UEFA!
ονσόρτσιουμ κινέζικων εταιρειών ανέβαλε την αγορά τεσσάρων κορυφαίων ευρωπαϊκών ομάδων λόγω κορωνοϊού. Πιο συγκεκριμένα, ο αναφερόμενος όμιλος με βάση σχέδιο αγοράς των ομάδων, που εγκρίθηκε από την Κινεζική Κυβέρνηση αλλά και με
την άδεια της UEFA, βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο συζητήσεων-διαπραγματεύσεων
με τέσσερις ευρωπαϊκές ομάδες κορυφαίων πρωταθλημάτων. Η προτεραιότητα του ομίλου για πολύ συγκεκριμένους λόγους είναι η ομάδα του Παναθηναϊκού. Το deal θα είχε ολοκληρωθεί από τον Ιανουάριο του 2020, αν δεν είχαν μεσολαβήσει τα γνωστά γεγονότα
στην Κίνα. Ο σχεδιασμός λοιπόν για τον Παναθηναϊκό προβλέπει:
α) Κατασκευή νέου υπερσύγχρονου γηπέδου, και β) κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων παγκοσμίου βεληνεκούς.
Σημειώνεται με ιδιαίτερη έμφαση ότι η μία εκ των κινεζικών εταιρειών αποτελεί μεγάλο brand name στην αθλητική ένδυση, καθώς και στις κατασκευές γηπέδων και αθλητικών εγκαταστάσεων. Θεωρείται κατά τους Κινέζους επενδυτές βέβαιο ότι οι αθλητικές εγκαταστάσεις που θα κατασκευαστούν σε σύντομο, λόγω τεχνογνωσίας, χρονικό διάστημα θα αποτελέσουν πόλο έλξης για την προετοιμασία κορυφαίων ευρωπαϊκών ομάδων
κατά τον χρόνο διακοπής των πρωταθλημάτων τους και όχι μόνο. Η συνέχεια και ολοκλήρωση του deal που αφορά τον ΠΑΟ, τηρουμένων φυσικά και των χρονικών λόγω κορωνοϊού συνθηκών, αναμένεται προς το τέλος Ιουνίου έως αρχές Ιουλίου 2020.
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Αυτός είναι
ο Βούλγαρος διεθνής
άσος Χρίστο Κόλεφ,
άλλοτε παίκτης του
Εδεσσαϊκού και του
Παναθηναϊκού.
«Μετρ» στα χτυπήματα
φάουλ. Σε ματς
Εδεσσαϊκού Ολυμπιακού,
ο προσωρινός τεχνικός
των «κόκκινων»
Νίκος Γιούτσος είχε
δώσει εντολές ότι στα
φάουλ να υπάρχουν…
εννέα παίκτες στο
τείχος!
Ο Αναστόπουλος
(βοηθός του) τραβούσε
τα μαλλιά του.

Οι προσφυγές
και ο φόβος για
τον Φούσεκ
Η Λάρισα και ο
Άρης είναι οι δύο
ομάδες που ευνοούνται από
την απόφαση
που πήρε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ για
το μπλοκάρισμα
κάθε προσφυγής
από ποδοσφαιριστές έως τις 30 Ιουνίου. Τα πράγματα, όμως, δεν είναι τόσο
απλά για τις δύο ΠΑΕ. Ο Αλέξης Κούγιας και κυρίως ο Θοδωρής Καρυπίδης μπορούν να μπλέξουν σε περιπέτειες. Κι αυτό το αντιλήφθηκαν από τη
στιγμή που ο Πιετρ Φούσεκ εξέφρασε τη διαφωνία του με την απόφαση
της ΕΠΟ. Η επικοινωνία του Τσέχου τοποτηρητή με τον Βάγγο Γραμμένο και
τον Μηνά Λυσάνδρου ενίσχυσε και
την επιχειρηματολογία του ΠΣΑΠ, ενώ
αύξησε τις πιθανότητες να προσφύγουν οι ξένοι παίκτες στα διεθνή όργανα. Εξέλιξη που δεν θα ’ναι και ό,τι καλύτερο για τον Κούγια και περισσότερο για τον Καρυπίδη, ο οποίος έμπλεξε τον χειμώνα με τις παλιές αμαρτίες
του Άρη, ενώ πρόσφατα δέχθηκε και επικοινωνιακό χτύπημα από τον Σούντγκρεν.

Περέιρα για
κορωνοϊό:
Ούτε
ευρώ…
Πολλοί αναρωτιούνται
αν κάποιος που βάζει
στην τσέπη 120.000 ευρώ τον χρόνο με όλα τα
έξοδα πληρωμένα, θα
έπαιρνε κάποια πρωτοβουλία, προκειμένου
να ενισχύσει την εκστρατεία κατά της πανδημίας του κορωνοϊού.
Ο Βίτορ Μέλο Περέιρα
που περνά ζωή χαρισάμενη στην Ελλάδα, σε
Θεσσαλονίκη κυρίως
και Αθήνα δευτερευόντως, άλλα έχει στο
μυαλό του, όπως το
πώς θα πάρει ακόμη
20.000 ευρώ από την ΕΠΟ για να φθάσει τις
140.000. Δεν φταίει
αυτός όμως αλλά τα…
λαθάκια που κάνουν
στην Ομοσπονδία. Του
έδωσαν Δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και
επίδομα αδείας, χωρίς
να προβλέπεται ρητά από κάπου. Λες και είναι
μισθωτός, οπότε θα
παίρνει και τις αναρρωτικές του και τις υπερωρίες του…
Ο Πορτογάλος κινήθηκε με εξώδικο εναντίον
της Ομοσπονδίας, καθώς του κακοφάνηκε ότι του παρακράτησαν
φέτος 20.000 από τα
περσινά και ότι θα πάρει λιγότερα. Γιατί πώς
θα ζήσει ο άνθρωπος με
120.000 ευρώ τον χρόνο, που μάλιστα φέτος
πέφτουν στα 100.000
ευρώ με την «επιστροφή» Όχι, δεν σκέφτηκε
να φύγει ο Περέιρα, να
πάει αλλού που του δίνουν περισσότερα. Υπάρχουν χώρες και χώρες που έχουν πύργους
για να τους φτιάξει τη
διαιτησία, αλλά όχι
Λευκό. Εκεί είναι και η
μεγάλη διαφορά. Στο
χρώμα (του χρήματος).
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ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

Από τον Αύγουστο του 2018
η σχέση ΠΑΟΚ-Ξάνθης
Θα του κοπούν τα… γελάκια του Λευτέρη του Δουξ, όταν
τεθεί θέμα αφαίρεσης του περσινού πρωταθλήματος του
ΠΑΟΚ.
Και θ’ αφήσει κατά μέρος την… πλακίτσα και τις αναρτήσεις.
Διότι, στην καταγγελία που έκανε ο Ολυμπιακός για τον ΠΑΟΚ και την Ξάνθη στην Επιτροπή Δεοντολογίας, από τα στοιχεία προκύπτει ότι η εταιρεία του Καλπαζίδη, ανιψιού του
Σαββίδη, αγόρασε από τον Αύγουστο του 2018 τις εγκαταστάσεις και το ξενοδοχείο της Ξάνθης.
Οπότε η σχέση υπήρχε και στο περσινό πρωτάθλημα.
Τι, όχι, Λευτεράκη;

Στο CAS δεν έχει… Γεραπετρίτη!
Όσο
διατηρείται
η σχέση με
Ξάνθη,
τόσο θα
αφαιρούνται
βαθμοί
Ο ΠΑΟΚ φαίνεται ότι
προτιμά να έχει τη
σχέση πολυϊδιοκτησίας
με την Ξάνθη από το
να ξεφορτωθεί ο
Καλπαζίδης όσα
περιουσιακά στοιχεία
της ακριτικής ομάδας
έχει στην κατοχή του.
Δεν εξηγείται αλλιώς.
Διότι, εδώ, δεν
τιμωρήθηκε μόνο για
το φετινό πρωτάθλημα
ο ΠΑΟΚ, αλλά
κινδυνεύει να χάσει
και το περσινό, αλλά
και να τιμωρηθεί στο
επόμενο.
Όσο ο Καλπαζίδης
ελέγχει την Ξάνθη,
τόσο ο ΠΑΟΚ θα
πρέπει να τιμωρείται…

Πάνε για μαλλί στο CAS και θα βγούνε… κουρεμένοι! Διότι το Ανώτατο Αθλητικό Δικαστήριο αγνοεί ότι στην Ελλάδα άλλαξε ο νόμος από
έναν υπουργό μεσούσης της περιόδου για να μην πέσει κατηγορία ο
ΠΑΟΚ.
Κι εκεί που ο ΠΑΟΚ νομίζει ότι τη… γλίτωσε με το εφεύρημα του Γεραπετρίτη, μπορεί να βρεθεί να κινδυνεύει με υποβιβασμό από το
CAS που δικάζει με άλλους νόμους, που λένε ότι αν τυχόν μια ομάδα
έχει στην κατοχή της και μια άλλη, τότε δεν της αφαιρούνται βαθμοί,
αλλά… υποβιβάζεται.
Και μετά θα τρέχει –μάταια– στον Τσέφεριν ο Γεραπετρίτης να σώσει όσα δεν σώζονται…

Ποιο CAS; Μόνο o Γεραπετρίτης στη «Δίκη
της Δευτέρας» μπορεί να δικαιώσει τον ΠΑΟΚ
Δεν έχει καμία τύχη η κίνηση του ΠΑΟΚ να προσφύγει στο Ανώτατο Αθλητικό Δικαστήριο. Το CAS.
Άσε που μπορεί να βρεθεί σε χειρότερη θέση η ομάδα της Θεσσαλονίκης και να «φάει » χειρότερη ποινή.
Με αυτά δεν παίζουν.
Μεταξύ μας. Το μοναδικό… «δικαστήριο» που μπορεί να δικαιώσει τον ΠΑΟΚ είναι η «Δίκη της Δευτέρας».
Στο κανάλι του Σαββίδη…

Μισό… δώρο
η μιντιακή
δύναμη
του Σαββίδη
Περί του… φόβου που έχει η
Αθήνα για τον Σαββίδη, ο λόγος
σε ραδιοφωνική συνέντευξη του
Τάκη Μπαλτάκου: «…Στην Αθήνα, υπάρχει η αντίληψη ότι Ελλάδα είναι μόνο η Αθήνα. Η παρουσία του Σαββίδη θα το ανατρέψει
αυτό, αλλά θέλει χρόνο. Δεν μπορείς να σπάσεις ένα κατεστημένο
δεκαετιών μέσα σε 1-2 χρόνια.
Όσα χρήματα και να έχεις, όσο
έξυπνος και να είσαι, υπάρχει το
θέμα της εμπειρίας και οι ομάδες
της Αθήνας το έχουν. Παλιότερα
και η Λάρισα είχε αδικηθεί. Θέλει
χρόνο, οικονομική και μιντιακή
δύναμη, που ο Σαββίδης τα έχει,
για να ανατραπεί αυτό. Απλά θέλει
λίγο χρόνο παραπάνω».
Η… μιντιακή δύναμη του Σαββίδη, Τάκη μου, ξέχασε να πληρώσει ολόκληρο το δώρο στους
εργαζόμενους του Open το Πάσχα. Προφανώς, εσύ ξοφλήθηκες με τα λεφτά «μπροστά».
Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε…
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To μεγάλο κόλπο του Ιβάν:
Θέλει 18 ομάδες στη Super League1
Ώπα! Ο Σαββίδης θέλει 18 ομάδες στη Super League1 την προσεχή σεζόν. Αυτό
μου μετέφερε φίλος του δικηγόρου που πήγε με «φύτεμα» από πολιτικό πρόσωπο
στον ευρύτερο κύκλο ανθρώπων του
Ιβάν. Και κανένας να μην πέσει και να
ανέβουν τέσσερις από τη Super
League2. Εδώ η Super League1 κλατάρει με 14 και ο Ιβάν θέλει άλλες τέσσερις. Και μιλάμε ότι την προσεχή σεζόν, θα ψάχνουνε να βρούνε κανένα
ξεχασμένο ευρώ στο πανταλόνι οι ομάδες, γιατί και η τηλεόραση θα δώσει
λιγότερα. Όμως, ο Ιβάν ξέρει τι κάνει.
Αν, σου λέει, το περάσω αυτό, πού θα
πάνε οι τέσσερις; Στο PAOKTV ή στο
ΟΡΕΝ. Οπότε, «δικοί» μου. Η «Α» το έγραψε καθαρά και ξάστερα στα προηγούμενα φύλλα της, ότι ο Ιβάν δεν πρόκειται να πάει στη Nova, ούτε για του χρόνου. Θα
το αναβαθμίσει το δικό του συνδρομητικό, θα έχει και stand by το ΟΡΕΝ. Κι άμα
φώναζε που ο Μαρινάκης ήθελε να πάρει τη Nova, ότι και καλά θα ασκούσε «επιρροή», όλα στο χιόνι θα τα γράψει. Σάμπως θα θυμάται κανένας τίποτε;

ΠΑΟΚ: Ο Γεραπετρίτης
θα ξαναγίνει…
«ταχυδακτυλουργός»
Ντέιβιντ Κόπερφιλντ
Ο ΠΑΟΚ, αν πάει στο CAS, δεν θα καταφερθεί εναντίον της ΕΕΑ, αλλά της Επιτροπής Εφέσεων που
δεν μπήκε στην ουσία της υπόθεσης πολυϊδιοκτησίας με την Ξάνθη. Ο Πιλάβιος, μέλος του CAS, είπε ότι το όργανο κρίνει με βάση το πειθαρχικό δίκαιο της ΕΠΟ ή τον νόμο του
κράτους. Πειθαρχικό δίκαιο στην ΕΠΟ για το θέμα αυτό, δεν υπάρχει, γιατί ο «δικός» μας Γραμμένος διέγραψε τσαμπουκά το άρθρο 30, που προέβλεπε υποβιβασμό σε περίπτωση πολυϊδιοκτησίας. Άρα, θα δικάσει με την τροπολογία του Γεραπετρίτη. Είπε, όμως, και το άλλο ο Πιλάβιος, πρώην πρόεδρος της ΕΠΟ –
για να μην ξεχνιόμαστε– και κακουργηματικά διωκόμενος για την «Κάρτα Υγείας».
Ότι μπορεί το CAS ν’ αναπέμψει την υπόθεση στην Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ,
για να μπει στην ουσία της υπόθεσης. Οπότε, σου λέει ο ΠΑΟΚ, έτσι και γίνει αυτό,
«όλα μπορεί να συμβούν». Μπορεί να ξαναβγεί ο Χρυσοστομάκης στου Θωμαΐδη ν’ απειλεί ότι θα χωρίσει την Ελλάδα στα δύο, να βγει κι ο «ταχυδακτυλουργός» Ντέιβιντ - Γεραπετρίτης - Κόπερφιλντ και να περάσει καμιά τροπολογία καινούργια, να μην υπάρχει τιμωρία σε περίπτωση πολυϊδιοκτησίας.

Κινήσεις τακτικής για τρεις
Έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν πολλά σενάρια για τους Αραούχο, Βράνιες και
Σιμάνσκι, τους τρεις παίκτες που αγωνίζονται ως δανεικοί στην ΑΕΚ και με συγκεκριμένη ρήτρα απόκτησής τους. Με τα δεδομένα που ισχύουν στα τέλη Απριλίου, κάθε προσέγγιση των συλλόγων, στους οποίους ανήκουν οι ποδοσφαιριστές, θα προκαλέσει οικονομική αιμορραγία στην
ελληνική ομάδα. Διότι υπάρχουν σαφείς ρήτρες.
Μόνο που ο κορωνοϊός άλλαξε τις συνθήκες. Τα
πάνω-κάτω έφερε η πανδημία. Άρα, ο χρόνος
δουλεύει υπέρ της ΑΕΚ και ο Δημήτρης Μελισσανίδης επιδιώκει να τον εκμεταλλευθεί. Όπως,
άλλωστε, γνωρίζει η πιάτσα, ο «Τίγρης» δεν φημίζεται για τις ασύστολες δαπάνες.

Κάτι περίεργα δείπνα
για το «πραξικόπημα»
του Γραμμένου
Σ’ αυτόν τον γενικό χαμό με την τιμωρία του ΠΑΟΚ, διαφεύγει
ένα πράγμα σχεδόν από το σύνολο του Τύπου. Ουδείς ασχολείται, πλην της «Α», με την πραξικοπηματική απόφαση του
Βάγγου του Γραμμένου ν’ αφαιρέσει από τον πειθαρχικό
κώδικα το άρθρο 30 «περί πολυϊδιοκτησίας». Ιούλιο μήνα
το… ξάφρισε ο Βάγγος. Γιατί το έκανε; Γιατί ήξερε ότι η κατάσταση θα είχε οδηγηθεί εδώ, ότι θα τον έπιαναν τον Σαββίδη με την κότα δίπλα στο κοτέτσι. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Έγινε ένα μικροσούσουρο, αλλά μέχρι εκεί. Η FIFAτζήδες και UEFAτζήδες Φούσεκ και τα ρέστα δεν πήραν χαμπάρι τι έκανε ο Γραμμένος; Αν όχι, τζους. Αν δεν το ήξεραν, ανεπαρκείς. Όταν το έμαθαν και δεν έκαναν τίποτα, δεν είναι ύποπτοι; Προφανώς. Γιατί δεν τους απέσυραν η FIFA, UEFA;
Όχι ότι έγιναν τίποτα περίεργα… δείπνα. Αποκλείεται.

Τι λέει ο Γραμμένος
στις τηλεδιασκέψεις
με την UEFA; Τίποτα!
Γίνεται της Πόπης το κάγκελο με τα πρωταθλήματα και την UEFA. Πρέπει να ολοκληρωθούν,
λέει η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία. Μέχρι τον Σεπτέμβριο, δεν έχει μπάλα,
απαντούνε οι Ολλανδοί,
γιατί το δήλωσε ο πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε.
Και δώσ’ του οι τηλεδιασκέψεις. Η UEFA μιλάει
μόνο με τους προέδρους
των ομοσπονδιών. Ωραία.
Μήπως μπορεί να μας πει ο Βάγγος ο Γραμμένος, αν ανοίγει το στόμα του; Ή, τι πρόκειται να πει στην επόμενη τηλεδιάσκεψη; Μίλησε με τις ομάδες ή ό,τι του πει ο Λυσάνδρου; Κι άντε, καλώς, λέμε εμείς, αν μίλησε. Αν του θέσουνε
καμιά ερώτηση από την UEFA, τι θ’ απαντήσει; Μια στιγμή να
πάρω τον Μηνά τηλέφωνο. Οι σοβαροί ομοσπονδιάρχες μιλούν και με τις ομάδες, και όχι μόνο μέσω των λιγκών. Ο
Γραμμένος μιλάει κι αυτός. Με τον ΠΑΟΚ, την Ξάνθη, τον Ολυμπιακό Βόλου, τον Παναιτωλικό. Με τον Μαρινάκη μιλάει; Με τον Μελισσανίδη; Τι ώρα;

Ο Δουξ της
Μενεμένης
Λευτεράκης
«αθωώνει»
τον
ρατσιστή
Ωραίος ο Δουξ της
Μενεμένης
Λευτεράκης. Δεν
έβγαλε καμία επίσημη
ανακοίνωση για το
φασιστόμουτρο –
αρχηγό της Θ4– που
ανάγκασε νεαρό
μουσουλμάνο να κάνει
τον σταυρό του, γιατί,
λέει, η ΠΑΕ δεν είναι
δικαστήριο. Κότα
λειράτη. Ο τύπος αυτός
με το ταμπούρλο δεν
είναι όποιος κι όποιος.
Είναι «πρώτη μούρη».
Ο Δουξ της Μενεμένης,
όμως, είναι κι αυτός
παιδί της Θ4. Μην
έρθει σε κόντρα με τα
συντρόφια του, δεν
λέει. Παρ’ ότι
παρενέβη ο
εισαγγελέας, τον
τυπάκο αυτόν θα τον
ξαναδούμε στη σέντρα
της Τούμπας να βαράει
το ταμπούρλο, γιατί ο
Δουξ δεν είναι…
δικαστής. Και του τα
χώνουν στα σχόλια οι
κανονικοί
ΠΑΟΚτσήδες.
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ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

Κατραπακιά από
Βιεϊρίνια: Φίλος μου
ο Χαριστέας
Όπα! Τι κατραπακιά ήταν αυτό για το Σαββιδοτεχνείο; Ο Βιεϊρίνια, ο μεγάλος αρχηγός, το καμάρι μας, είναι κολλητός με τον Άγγελο Χαριστέα! Πώς το επιτρέπουν αυτό οι Σαββιδοτέχνες;
Διαβάστε τις δηλώσεις του αρχηγού: «Να ξεκαθαρίσουμε κάτι, αγαπώ την Ελλάδα, ζω στην Ελλάδα, αλλά δεν μπορώ να συγχωρήσω το 2004
που μας κέρδισε στον τελικό του Ευρωπαϊκού. Με
τον Χαριστέα είμαστε φίλοι, κάνουμε παρέα και με
τις οικογένειές μας. Είναι πολύ συμπαθητικό παιδί,
την πρώτη φορά βέβαια που πήγα επίσκεψη στο
σπίτι του με υποδέχθηκε με τη φανέλα που φορούσε στον τελικό του EURO 2004». «Προδοσία»
καραμπινάτη! Να του αφαιρεθεί το περιβραχιόνιο. Να ριχτεί εις την πυράν!

Στο
στοίχημα
τα δανεικά
του
Μπορέλι
Ο Μπορέλι έδωσε
συνέντευξη, όπου
τόνισε πως έκανε
μ@λ@κί@ που έφυγε
από τον Παναθηναϊκό
και πήγε στην Οβιέδο.
Έκανε κι άλλες τέτοιες.
Όπως κάτι διορθώσεις
με μπλάνκο στο
συμβόλαιό του, αλλά
και δάνειζε. Δάνειζε
παντού. Όποιος του
ζητούσε χρήματα
δανεικά, τα έδινε.
Έφυγε, γράφτηκαν όλα
στο χιόνι. Ούτε στα
τηλέφωνα του
απαντούσαν. Και πού
πήγαν τα δανεικά του;
Στο στοίχημα.

Λάλησε το Σαββιδοτεχνείο: Δεν είναι
χριστιανικό σωματείο ο Ολυμπιακός!
Έχουν λαλήσει στο Σαββιδοτεχνείο. Μέχρι και την
Eκκλησία ανακάτεψαν στην υπόθεση τιμωρίας
του ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να πολεμάει τον ΠΑΟΚ, γιατί δεν είναι… χριστιανικό! Διαβάστε το κατά… Κόλκαν ανάγνωσμα: «Ο Ολυμπιακός, ένας χριστιανικός - πατριωτικός οργανισμός
όπως τον έχουμε μάθει, που δίνει μάχη για τη Μακεδονία και μετά θέλει να ρίξει την ομάδα της επειδή ένας τριτοσύγγενος πήρε ένα ξενοδοχείο, έρχεται σε κόντρα με τις αρχές του. Χριστιανισμός ή
παύλα; Ιδού το ερώτημα».

Aν δεν γίνουν Ολυμπιακοί Αγώνες,
δεν θα γίνουν και εκλογές
στις Ομοσπονδίες;
Με προσωπική δήλωσή του, ο Δημήτρης Διαθεσόπουλος (ο πρόεδρος της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας) ισχυρίστηκε ότι από τη στιγμή που αναβλήθηκαν οι
Ολυμπιακοί Αγώνες θα πρέπει να αναβληθούν και οι εκλογές των Ομοσπονδιών.
Είπε δηλαδή ο πρόεδρος της Κολύμβησης ότι από τη στιγμή που οι Αγώνες θα γίνουν το καλοκαίρι του 2021, θα πρέπει οι εκλογές (βάσει του νόμου να γίνουν μετά την διοργάνωση των Ολυμπιακών) στο τέλος του 2021.
Οι εκλογές στις Ομοσπονδίες –κανονικά– έπρεπε να γίνουν φέτος το καλοκαίρι.
Του 2020. Μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, που όμως αναβλήθηκαν.
Δηλαδή με το σκεπτικό του Δ. Διαθεσόπουλου αν οι Ολυμπιακοί Αγώνες δεν γίνουν (λόγω κορωνοϊού) το 2021 αλλά
το… 2024 στο Παρίσι (που είναι προγραμματισμένοι οι επόμενοι), δεν θα
πρέπει να γίνουν εκλογές στις ελληνικές αθλητικές Ομοσπονδίες! Και κάτι
άλλο. Ποια είναι η διάρκεια της θητείας του ΔΣ, που αναφέρεται στο Καταστατικό της Ομοσπονδίας; Τετραετής
ή πενταετής; Αυτή είναι η απάντηση
στο ερώτημα.

Εκτός «γραμμής»
ο Πάμπλο Γκαρσία
Ο ψευτο-τσαμπουκάς Γκαρσία φαίνεται πως είναι μέγας ιστοριοδίφης. Ξέρει, λέει, τι κάνει ο Ολυμπιακός 60 χρόνια
στο πρωτάθλημα. Μελετηρό παιδί, διαβάζει Σαββιδοτεχνείο
κάθε μέρα. Είπε, όμως, κι ένα καλό. Ενώ οι Σαββιδοτέχνες ισχυρίζονται ότι οι παίκτες του ΠΑΟΚ επηρεάστηκαν απ’ όλη
αυτήν τη φασαρία με την Ξάνθη, αυτός τους… διέψευσε:
«Δεν πιστεύω πως αυτό επηρεάζει την ομάδα και, αν την επηρεάζει, πρέπει να το κάνει ανάποδα και να προκαλεί θυμό, πείσμα και πείνα για τη νίκη».

Εμβόλιο επειγόντως:
«Προδότες» Ρέμος,
Αρναούτογλου. Είναι
άνθρωποι του Μαρινάκη
Το γαρ πολύ της θλίψεως γεννά παραφροσύνη. Αυτήν τη
φορά το Σαββιδοτεχνείο τα «χώνει» τον Αρναούτογλου,
επειδή κάλεσε στην εκπομπή του τον Τσουκαλά και τον Ρέμο, επειδή τραγούδησε στο Mega του Μαρινάκη! Είναι αλήθεια. Διότι, λέει, δεν μπορεί να είναι Θεσσαλονικείς και να
έχουν σχέση με τον… Ολυμπιακό! Το τερμάτισαν: Διαβάστε
Κόλκα και κλάψτε από συγκίνηση: «Κάνουν μία τεράστια
προσπάθεια, χωρίς να τους το επιβάλλει κανένας μάλιστα, για
να αποτινάξουν τη σχέση τους με τη γενέτειρά τους. Μία προσπάθεια που οδηγεί έναν Θεσσαλονικιό να καλέσει τον οπαδό
έκτρωμα σε μία εκπομπή υψηλής τηλεθέασης, τον Ρέμο να
φωνάζει προεδράρα τον Μαρινάκη και διάφορα άλλα αντίστοιχα παραδείγματα. Το ίδιο κουσούρι παρουσιάζουν και πολλοί βουλευτές της πόλης μας, κάτι που φάνηκε πρόσφατα».
Τελεία και… τίποτε άλλο. Ταβάνι.

21




ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

www.iapopsi.gr
ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ
25/26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

Έσκασε το παραμύθι
ο Περέιρα:
Με Έλληνες
διαιτητές τα πλέι οφ
Η… καλύτερή του. Ο Βίτορ Μέλο Περέιρα
(που δεν καταλαβαίνει ούτε από κορωνοϊό,
ούτε από τίποτα και συνεχίζει να εισπράττει
το εικοσαχίλιαρο της ΕΠΟ) βρίσκει… δυσκολίες να φέρει διαιτητές από το εξωτερικό για
τα πλέι-οφ της Σούπερ Λίγκας.
Διότι, όπως γράφτηκε, οι περισσότερες Ομοσπονδίες θα τους κρατήσουν για τα δικά τους
πρωταθλήματα, ενώ και τα ταξίδια πλέον δεν
είναι εύκολα λόγω του κορωνοϊού.
Γι’ αυτόν τον λόγο θα… αναγκαστεί να κάνει
πλέι-οφ με Έλληνες διαιτητές! Με τον Ολυμπιακό σίγουρο πρωταθλητή, το πρόβλημα
βλέπω να το έχουν ο Δημήτρης και ο Θόδωρος. Για τον Καρυπίδη μιλάμε…

Κρυμμένος
ο Γκαγκάτσης, τρώει
τη λέζα ο Μπαλτάκος
Ο Μάκης Γκαγκάτσης μίλησε δημόσια για τελευταία φορά, όταν έσκασε το θέμα με την απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Τότε που βγήκε στο κανάλι του Σαββίδη
και χώρισε την Ελλάδα σε Βόρειους και Νότιους.
Έκτοτε, οι παρεμβάσεις του για το θέμα της πολυϊδιοκτησίας ΠΑΟΚ και Ξάνθης είναι… μετρημένες. Φαίνεται ότι την ενημέρωση
για τις ήττες του ΠΑΟΚ έχουν αναλάβει ο Τάκης Μπαλτάκος με τον Λευτεράκη
τον Δούκα.
Ο Μάκης Γκαγκάτσης με τον Κυριάκο Κυριάκο κάνουν στην άκρη και τους αφήνουν να… εκτεθούν.
Όταν ο Μπαλτάκος με τον Δουξ το αντιληφθούν, θα έχουν χάσει πλέον την εμπιστοσύνη τού… Ιβάν!

Την ΑΕΚ φοβούνται
στον ΠΑΟΚ
Στον ΠΑΟΚ δεν πιστεύουν ότι η διαφορά με τον Ολυμπιακό
μπορεί να ανατραπεί ακόμη και να δικαιωθεί η ομάδα της
Θεσσαλονίκης στο CAS.
Θέλουν όμως τη δικαίωση για να πάρουν πίσω τους βαθμούς, διότι δεν είναι το πρωτάθλημα που τους «καίει», αλλά
η δεύτερη θέση και η έξοδος στα προκριματικά του
Champions League.
Διότι, όπως εξελισσόταν η σεζόν, πριν από τη διακοπή λόγω
του κορωνοϊού, το πιθανότερο σενάριο ήταν ότι η ΑΕΚ θα
κέρδιζε (λόγω δυναμικής) τη δεύτερη θέση και το προνόμιο
της εξόδου στα προκριματικά του Champions League και ο
ΠΑΟΚ θα ερχόταν… τρίτος.

Ο μουσουλμάνος
και τα 94 χρόνια ΠΑΟΚ

«Γνωμοδοτικό χαρακτήρα»
κατά Γεραπετρίτη η ΕΕΑ,
αλλά τον… άλλαξε τον νόμο

Τα βάλανε με τον ΠΑΟΚ και με τον Δούκα ορισμένοι, επειδή δεν καταδίκασε η
ΠΑΕ του Ιβάν το άθλιο περιστατικό με οπαδό της ομάδας τους που ανάγκασε
με τη βία έναν μουσουλμάνο να κάνει τον σταυρό του! Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, αλλά ο Δούκας τσακωνόταν στο Twitter ότι η ΠΑΕ δεν έχει καμία σχέση με το να καταδικάσει τον συγκεκριμένο οπαδό και τσακωνόταν με τους
οπαδούς γιατί ο ΠΑΟΚ δεν έβγαλε άχνα για το περιστατικό. Αλλά ο επίσημος ΠΑΟΚ πότε στο παρελθόν καταδίκασε ανάλογα περιστατικά;
Όταν πλάκωσαν τα πιτσιρίκια του Ολυμπιακού; Ή όταν
σκότωσαν τον Βούλγαρο οπαδό, τον Τόνσο, στο ραντεβού θανάτου;
Σοβαροί να είμαστε. Με τον
μουσουλμάνο θα ασχοληθούνε; Έχουνε τα γενέθλια
για τα 94 χρόνια ΠΑΟΚ…

Μες στον πανικό του για να γλιτώσει τον ΠΑΟΚ από τον υποβιβασμό (λόγω της πολυϊδιοκτησίας με την Ξάνθη) ο Γεραπετρίτης ερχόταν σε σύγκρουση με τον ίδιο του τον εαυτό και όσα αποφάσιζε!
Το κορυφαίο παράδειγμα είναι ότι παρ’ ότι έσπευσε άμεσα
να αλλάξει τον νόμο περί πολυϊδιοκτησίας για να τιμωρηθεί
ο ΠΑΟΚ με αφαίρεση βαθμών (όπως κι έγινε) και όχι με υποβιβασμό ισχυριζόταν –μετέπειτα– ότι η απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού έχει… γνωμοδοτικό χαρακτήρα και μπορούν οι δικαστές (των αρμόδιων δικαιοδοτικών οργάνων) να μπουν στην ουσία της υπόθεσης, γεγονός
που και οι δύο πειθαρχικές επιτροπές έκριναν ότι δεν ισχύει…
Το ερώτημα όμως παρέμεινε. Αφού ο υπουργός πίστευε
ότι η απόφαση της ΕΕΑ δεν ήταν δεσμευτική, γιατί… άλλαξε
τον νόμο;
Μήπως φοβόταν και τους δικαστές των πειθαρχικών του
ποδοσφαίρου;

Γκαρσία και
instagiorgis…
επαναστάτες
του γλυκού
νερού
«Το τι έκανε πάντα και
το τι κάνει ο Ολυμπιακός το γνωρίζουμε πολύ
καλά εδώ και… 60 χρόνια», δήλωσε σε μια συνέντευξή του ο Πάμπλο
Γκαρσία με αφορμή τα
γενέθλια του ΠΑΟΚ.
Διαβασμένος ο «επαναστάτης» Πάμπλο Γκαρσία σήκωσε ξανά το λάβαρο μαζί με τον
instagiorgis κατά του
Ολυμπιακού και του…
κατεστημένου της Αθήνας.
Ξέχασαν όμως να μας
πουν κάτι…
Πού κρύβονταν όταν
ξεπουλιόταν η Μακεδονία με τη «Συμφωνία
των Πρεσπών»…
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His Master’s
Voice –
«FORZA»:
Το γήπεδο
«κολλάει» στη
Διεύθυνση
Αστικού
Σχεδιασμού και
ο υπουργός
Επικρατείας
καλείται να μπει
μπροστά (όπως
έκανε και με την
τροπολογία
για την
πολυϊδιοκτησία)
για να «τρέξει» η
μετακόμιση στο
Καυτανζόγλειο.
Αν όχι, θα τα
πούμε με τον
Κυριάκο στη
ΔΕΘ

τροπολογία για
την πολυϊδιοκτησία με την οποία ο Γιώργος Γεραπετρίτης άνοιξε
τον δρόμο για την παραμονή του ΠΑΟΚ στη Super
League (και απέτρεψε τον υποβιβασμό του, όπως προβλεπόταν πριν από την τροποποίηση του νόμου) φαίνεται ότι άνοιξε ένα νέο μεγάλο κεφάλαιο στις σχέσεις του υπουργού Επικρατείας με τον ΠΑΟΚ
και τον Ιβάν Σαββίδη.
Το δεύτερο μεγάλο θέμα, στο
οποίο φαίνεται ότι θα συνεργαστούν Γεραπετρίτης και Ιβάν, αφορά στη «νέα Τούμπα».
Ήδη, με δημοσίευμά της η εφημερίδα «FORZA» (που αποτελεί
την επίσημη φωνή του πΑΟΚ)
προανήγγειλε ότι για τη μετακόμιση του πΑΟΚ στο Καυτανζόγλειο
(για όσο διάστημα θα χρειαστεί ώστε να ολοκληρωθούν οι εργασίες
στην Τούμπα) η ομάδα της Θεσσαλονίκης θα απευθυνθεί στον…
Γιώργο Γεραπετρίτη και όχι στον
καθ’ ύλην αρμόδιο που είναι ο
Λευτέρης Αυγενάκης. Το θέμα
της «νέας Τούμπας» έχει κολλήσει
σε δημόσια υπηρεσία στη Θεσσαλονίκη και το δημοσίευμα ήταν
προφανές πού αποσκοπούσε…
Αναλυτικά τα όσα αναφέρονται:
«Ο ΠΑΟΚ πρέπει να τρέξει το θέμα κατασκευής του νέου γηπέδου.
Ο Ιβάν Σαββίδης πιέζει γι’ αυτό όλους όσους έχουν αναλάβει ευθύνες και η FORZA παρακολουθεί από
κοντά όλες τις εξελίξεις. Που
βρίσκεται η όλη υπόθεση...
Πρέπει αρχικά να τονιστεί
ότι οι προσπάθειες σε όλα τα
μέτωπα που αφορούν την κατασκευή της νέας Τούμπας,
δεν έχουν σταματήσει. Η κρίση που βιώνουμε λόγω του
κορωνοϊού βάζει μερικά εμπόδια, αλλά είναι τόσο μεγάλος και ιστορικός ο στόχος και τόσο έντονη η αποφασιστικότητα από πλευράς
ΠΑΟΚ, που δεν υπάρχει περίπτωση να βγει το έργο από τα χρονοδιαγράμματα.
Με βάση το ρεπορτάζ
της FORZA, στο πολύ βασικό γραφειοκρατικό ζήτημα
που αφορά το ειδικό χωρικό σχέδιο
μέσα από το οποίο θα ρυθμιστούν όλα τα χωροταξικά ζητήματα, βρισκόμαστε πολύ κοντά να μπούμε στην
κρίσιμη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης. Πρόκειται για το διάστημα κατά το οποίο όλοι οι φορείς
που εμπλέκονται σε ένα μεγάλο έργο, μπορούν να καταθέσουν τις ενστάσεις τους. Εφόσον η διαβούλευ-
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«Στον… Γεραπετρίτη
για τη “νέα Τούμπα”»

ση ολοκληρωθεί σε διάστημα δύοτριών μηνών, τότε το ειδικό χωρικό
σχέδιο θα περάσει από τον έλεγχο
του συμβουλίου της Επικρατείας, το
οποίο και θα γνωμοδοτήσει. Εφόσον
βγει το προεδρικό διάταγμα, όλα θα
είναι έτοιμα για να εκδοθούν οι απαραίτητες άδειες. Στον ΠΑΟΚ θέλουν
να είναι αισιόδοξοι ότι εφόσον ξεπεραστούν όλα τα εμπόδια που παρουσιάζουμε και στο σημερινό μας
ρεπορτάζ, το καλοκαίρι του 2021 θα
ξεκινήσουν οι απαραίτητες εργασίες
για την μετακόμιση ομάδας και ΠΑΕ,
αλλά και για την κατασκευή του νέου γηπέδου. Τίποτα δεν είναι εύκολο, αλλά εφόσον ο ΠΑΟΚ το θέλει
και πιέζει γι’ αυτό, ΤΙΠΟΤΑ και ΚΑΝΕΙΣ δεν μπορεί να σταματήσει ή να
καθυστερήσει για πολύ την κατασκευή της νέας Τούμπας».
Και συνεχίζει η «FORZA»:

«ΓΙΑ ΤΟ
ΚΑΥΤΑΝΤΖΟΓΛΕΙΟ
Γεραπετρίτης και όχι
Αυγενάκης
Ήταν και είναι μεγάλο ζήτημα η μετακόμιση του ΠΑΟΚ στο Καυταντζόγλειο, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η έδρα της ομάδας για τα επόμενα 2-3
χρόνια και κάπως έτσι να ξεκινήσουν
τα έργα στην Τούμπα. Όλοι γνωρίζουν το πρόβλημα με το καθεστώς
του συγκεκριμένου εθνικού σταδίου
που χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση
για να καθοριστεί το τίμημα που πρέπει να πληρώσει ο ΠΑΟΚ ώστε να το
χρησιμοποιήσει. Το στάδιο υπάγεται
στη ΓΓΑ, ο ΠΑΟΚ όμως δεν υπάρχει
καμία περίπτωση να συζητήσει για το
θέμα με τον υφυπουργό Αυγενάκη.
Εκείνος προσπαθεί να ρίξει γέφυρες
με κάποιες ανούσιες και προγραμματισμένες τοποθετήσεις, αλλά είναι ξεκάθαρο και δρομολογημένο πώς όταν έρθει η ώρα, οι τελικές επαφές
ώστε να προχωρήσει η απαραίτητη
ρύθμιση θα γίνουν με την ηγεσία της
Κυβέρνησης και με τον υπουργό επι-

κρατείας Γιώργο Γεραπετρίτη. Θυμίζουμε ότι πριν τέσσερις μήνες ο Αυγενάκης επιχείρησε να χρησιμοποιήσει το όλο θέμα για να συναντήσει
τους ανθρώπους της ΠΑΕ ΠΑΟΚ λίγο μετά την αδικαιολόγητη επαφή
του με τους εκπροσώπους του Ολυμπιακού. Για τον ΠΑΟΚ όμως Αυγενάκης δεν υπήρχε, δεν υπάρχει και
δεν πρόκειται να υπάρξει...

ΤΙ ΚΑΝΕΙ Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ;
Η FORZA αποκαλύπτει σήμερα ότι
το τελευταίο διάστημα και χωρίς
κάποια συγκεκριμένη εξήγηση το όλο γραφειοκρατικό μέτωπο που
σχετίζεται με το γήπεδο του ΠΑΟΚ
έχει κολλήσει στη Διεύθυνση Αστικού Σχεδιασμού της Θεσσαλονίκης.
Ενώ το ειδικό χωρικό σχέδιο έχει
κατατεθεί εδώ και ενάμισι μήνα, για
ανεξήγητους λόγους η συγκεκριμένη υπηρεσία δεν στέλνει τα απαραίτητα έγγραφα στο Υπουργείο περιβάλλοντος και ενέργειας ώστε επιτέλους να ξεκινήσει η διαβούλευση
που αποτελεί και μία από τις κύριες
εκκρεμότητες για να βγει προεδρικό
διάταγμα και άδεια για την Τούμπα.
Ενώ ο ΠΑΟΚ “καίγεται”, ενώ η
Πολιτεία σε ανώτερο επίπεδο δείχνει διάθεση να τρέξει τις μεγάλες
επενδύσεις, πώς είναι δυνατόν ένα
κομμάτι του Δημοσίου να κωλυσιεργεί σε τέτοιο βαθμό και ίσως να
κρύβεται πίσω από την δύσκολη κατάσταση που βιώνουμε λόγω του ιού, για να καθυστερεί μία απλή διαδικασία που θα ανοίξει τον δρόμο
και για όλες τις άλλες που θα ακολουθήσουν;

ΤΡΕΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ
ΑΞΟΝΕΣ
Τρεις είναι οι βασικοί άξονες πάνω
στους οποίους κινείται η προσπάθεια κατασκευής του νέου γηπέδου.
Το ειδικό χωρικό που σχετίζεται με
τα γραφειοκρατικά ζητήματα, το θέμα της μετακόμισης με τη ρύθμιση

για το Καυταντζόγλειο, αλλά και η
αρχιτεκτονική μελέτη για το στάδιο.
Το ειδικό χωρικό προχωράει και
στόχος είναι μέσα στον Μάιο να ξεκινήσει η κρίσιμη δημόσια διαβούλευση. Αν αυτή η διαδικασία ολοκληρωθεί μέσα στο καλοκαίρι, τότε
όλα τα άλλα μέχρι το προεδρικό διάταγμα, θα τρέξουν πολύ πιο γρήγορα. Κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης όμως και μέσα από τις διάφορες παρεμβάσεις (δήμου, περιφέρειας, κατοίκων, ΟΑΣΘ, Μετρό, υπουργείο πολιτισμού, αρχαιολογικό
συμβούλιο και άλλων) μπορούν να
αλλάξουν δεδομένα για το χώρο και
το γήπεδο που θα είναι καθοριστικά
και για την αρχιτεκτονική μελέτη
που θα ακολουθήσει. Γι’ αυτό λοιπόν
ενώ κάποια πράγματα μπορεί να
τρέχουν παράλληλα, υπάρχουν και
ζητήματα που επηρεάζουν μερικές
από τις επόμενες κινήσεις. Όσον αφορά το θέμα του Καυταντζογλείου... Όσο εμπλέκονταν ο Αυγενάκης
μπορεί και να υπήρχε η ανησυχία για
εσκεμμένες καθυστερήσεις. Όταν με
το θέμα θα ασχοληθούν ανώτερα
στελέχη της Κυβέρνησης, τότε όλα
θα τρέξουν πολύ πιο γρήγορα.

ΥΦΕΣΗ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Στον ΠΑΟΚ πιστεύουν και έχουν
πάρει τα κατάλληλα μηνύματα, ότι
και για την καταπολέμηση της ανεργίας που θα μεγαλώσει όσο θα
επικρατεί ύφεση, τέτοια μεγάλα έργα όπως η κατασκευή της νέας Τούμπας θα διευκολυνθούν γραφειοκρατικά και δεν θα καθυστερήσουν.
Από την άλλη, κάθε μήνα και ειδικά
μέχρι τον Σεπτέμβριο, ο Πρωθυπουργός θα κριθεί για τις περσινές
του δεσμεύσεις. Προφανώς και για
το γήπεδο του ΠΑΟΚ».
Εντάξει, FORZAτοι, το πήραμε
το μήνυμα, κι εμείς και ο πρωθυπουργός, περί θερμής υποδοχής
στην έναρξη της ετήσιας ΔΕΘ…

ΓΡΑΦΕΙ Ο

«Η Λούκα παίρνει
στον λαιμό της
πολιτικούς αρχηγούς»

Κίτσος ο κοριός
Ανησύχησαν στην ΕΛ.ΑΣ.
Από ό,τι πιάνουν οι κεραίες του Κίτσου, το εμπρηστικό χτύπημα
που ευτυχώς αποφεύχθηκε στη Μονή Πετράκη, εκεί δηλαδή που
χτυπά η καρδιά της ελλαδικής Εκκλησίας, δεν εκλαμβάνεται από
τις αρχές ασφαλείας ως μία απλή απόπειρα «ακτιβιστών». Παρά τις
πολλές εικασίες για τα κίνητρα των επίδοξων βομβιστών –ακούστηκε και το σενάριο για θρησκόληπτους που εναντιώνονται στο
κλείσιμο των ναών λόγω του κορωνοϊού–, η ΕΛ.ΑΣ. θορυβήθηκε
δεόντως. Κι αυτό δεν αποδεικνύεται μόνο από την τεράστια κινητοποίηση που ακολούθησε του περιστατικού, αλλά κι από το γεγονός ότι την υπόθεση παρακολουθεί και η Αντιτρομοκρατική. Για
την ώρα πάντως τα στόματα μένουν κλειστά και περιμένουν να
«μιλήσει» ο έλεγχος για αποτυπώματα και γενετικό υλικό.

Υπεραισιόδοξος,
αλλά άξιζε
τον κόπο…

Μήνυμα του Μαξίμου
στον Πρόεδρο-βασταρούχα
του Τσίπρα
Αυτές τις πολύ δύσκολες ημέρες ούτε να γελάσεις δεν σου έρχεται κέφι.
Διότι δεν είναι μόνο η πανδημία και ο εγκλεισμός στα σπίτια, αλλά
και το ότι οι πλέον σώφρονες σκεφτόμαστε και την επόμενη ημέρα και
την οικονομική κρίση που ακολουθεί της υγειονομικής. Όμως στο Μαξίμου έμαθα ότι προσπαθούν να κρατήσουν την κοιλιά τους από τα
γέλια που προκαλεί με τις κινήσεις του ο Προκόπης Παυλόπουλος.
Ο απελθών Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν μπορεί να ανεχθεί ότι
πλέον μπήκε στο περιθώριο, διαρρέοντας ότι συνομιλεί ακόμη και σήμερα με τους Προέδρους Ιταλίας και Πορτογαλίας, όπου τους εξέφρασε τη συμπαράστασή του. Βέβαια, για τη συνομιλία του με τον Σέρτζιο
Ματαρέλα εκφράζουν σοβαρές αμφιβολίες για το εάν έχει πραγματοποιηθεί. Οι περισσότεροι εξηγούν αυτές τις διαρροές ότι είναι μία
προσπάθεια του συστήματος Παυλόπουλου να «τσαλακώσουν» την
Κατερίνα Σακελλαροπούλου. «Φαίνεται να μην έχει χωνέψει ότι αποστρατεύτηκε», λένε από το Μαξίμου. Και πέραν των καγχασμών, το Μαξίμου έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα, τόσο στον ίδιο, όσο και στα φιλαράκια του, πως εάν συνεχίσει το ίδιο βιολί θα τον ξεμπροστιάσουν.
Επίσης έμαθα ότι ακόμη και οι πιο άπιστοι Θωμάδες του ΣΥΡΙΖΑ έχουν ήδη καταλάβει το μέγεθος της γελοιότητας του προσώπου που επέλεξαν ως Πρόεδρο-βασταρούχα του Τσίπρα το όχι και πολύ μακρινό 2015. Να θυμίσουμε πως τόσο ο αείμνηστος Κωστής Στεφανόπουλος, όσο και ο Κάρολος Παπούλιας δεν διανοήθηκαν να παρεμβαίνει ο ένας κατά τη διάρκεια της θητείας του άλλου. Αλλά, είπαμε,
υπάρχει διαφορά επιπέδου.

Eίναι να απορεί κάποιος
πώς γίνεται να συμφωνούν
όλοι στην Εσπερία ότι η
πανδημία του κορωνοϊού
μπορεί να καταπιεί μέχρι
και το ένα δέκατο της ευρωπαϊκής οικονομικής παραγωγής και να μην μπορούν
να βρουν μία κοινή λύση
για τον Αρμαγεδώνα της ύφεσης που μας χτυπάει την
πόρτα.
Λίγες ώρες, πάντως, πριν από την τηλεδιάσκεψη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε
την προσπάθειά του για εξεύρεση λύσης και επικοινώνησε με τον πρόεδρο του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου,
Σαρλ Μισέλ. Τι είπαν οι δύο
άντρες; Συζήτησαν για τις
ζυμώσεις που λαμβάνουν
χώρα στους κόλπους της
Ε.Ε., προκειμένου να… εφευρεθούν νέα χρηματοδοτικά όπλα με τα οποία θα
πολεμηθεί η επερχόμενη οικονομική –ελέω κορωνοϊού– πανδημία, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι δεν θα
διαρραγεί ο συνεκτικός ιστός αλληλεγγύης μεταξύ
των κρατών-μελών.
Για την Αθήνα είναι εκ των
ων ουκ άνευ η ανάγκη να επανέλθει το συντομότερο
δυνατό στην κανονικότητα
η ενιαία ευρωπαϊκή αγορά,
ενώ απαιτείται και μία λειτουργική «χαρτογράφηση»
των ευρω-δράσεων που θα
εξομαλύνουν την τουριστική δραστηριότητα και τις
μεταφορές. Κι όσο υπεραισιόδοξη κι αν ήταν η απόπειρα του πρωθυπουργού
να πειστεί το ιερατείο των
Βρυξελλών, άξιζε τον κόπο
να ακουστεί η ελληνική
πρόταση.

Παρ’ ότι η Λούκα Κατσέλη δεν ανήκει στην
κατηγορία των ανθρώπων που αρέσκονται
στη δημοσιότητα, είναι αποφασισμένη να
πυκνώσει τις δημόσιες παρεμβάσεις της λόγω της κρισιμότητας των στιγμών. Η πρώην υπουργός και νυν πρόεδρος της Εθνικής
παραχωρεί συνεντεύξεις σε επιλεγμένα ΜΜΕ και δημοσιογράφους,
προκειμένου να επισημάνει όσα η ίδια θεωρεί σημαντικά για τις προκλήσεις της συγκυρίας, αλλά και για
όσα πρέπει, κατά τη
γνώμη της, να γίνουν, ώστε να αποφευχθεί η οικονομική κατάρρευση όταν τελειώσει η παγκόσμια καραντίνα. Πάντως, η θεωρία της συμβαδίζει με το πρόγραμμα που παρουσίασε ο
Τσίπρας. Οπότε οι άσπονδοι φίλοι της ήδη
λένε ότι «η Κατσέλη έχει πάρει στον λαιμό
της τον Παπανδρέου με το “λεφτά υπάρχουν”, και τώρα θα πάρει τον Τσίπρα με το εμπροσθοβαρές πρόγραμμα».

Μήνυση για τα σκίτσα, μούγγα
για τον «Σβαρτσενέγκερ»
Χαρδαλιά, που μυρίζει… τυρίλα
Μπορεί στην Κουμουνδούρου να χτυπούν τα νταούλια
του αντιπολιτευτικού πολέμου εναντίον της κυβέρνησης
για τα voucher τηλεκατάρτισης των δικηγόρων, των γιατρών και άλλων επιστημόνων που έμειναν στον άσο, αλλά
αυτό που δεν μπορούν να καταπιούν με τίποτα είναι άλλο.
Αφορά την ιστορία με τις γελοιογραφίες γνωστών πολιτικών σκιτσογράφων που αναρτήθηκαν στην κυβερνητική
ιστοσελίδα gov.gr. και το πενάκι των οποίων «κάρφωνε»
την αξιωματική αντιπολίτευση. Είναι δε τόσο μεγάλη η
δυσφορία της Κουμουνδούρου που οι σύντροφοι δεν αρκέστηκαν στην τοποθέτηση του εκπροσώπου του κόμματος Αλέξη Χαρίτση, αλλά το τερμάτισαν με μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσε το πρωί της Τετάρτης στον προϊστάμενο Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών ο Χρήστος
Σπίρτζης. Ο πρώην υπουργός Υποδομών και Μεταφορών και νυν ο τομεάρχης Εσωτερικών της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ ζητά να βρεθούν όλοι οι υπεύθυνοι και να αποδοθούν
οι κατά νόμο κυρώσεις για το περιστατικό. Κι όλα αυτά
για τις γελοιογραφείς. Για το υψηλής ποιότητας τυροκομικό χιούμορ του Λάκη (ένας είναι ο Λάκης) που σατίρισε
ότι ο Νίκος Χαρδαλιάς «μυρίζει τυρίλα», χαρακτηρίζοντας τον υφυπουργό «Σβαρντζενέγκερ από την Κολοπετινίτσα», ούτε κουβέντα στο… μαντρί.

ΓΡΑΦΕΙ Ο

Βουβή η κυρα-Έφη
για τον Κοροβέση

Κίτσος ο κοριός
Σχεδιάζει την επόμενη
ημέρα ο Παππάς
Σχεδόν καθημερινές δημόσιες παρουσίες καταγράφει πλέον ο Νίκος Παππάς, τόσο με τηλεοπτικές και
ραδιοφωνικές παρεμβάσεις του, όσο όμως και με δηλώσεις και αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και όπως λένε αυτοί που ξέρουν τον τρόπο
που σκέφτεται ο πρώην υπουργός, ετοιμάζεται για την
επόμενη ημέρα του ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπετε, η οικονομία (ο
τομέας στον οποίο ηγείται τώρα) θα αποτελέσει το επίδικο της επόμενης ημέρας.

Περίμενε
την κατάλληλη
στιγμή για
το «Αντώνης
Τρίτσης» ο
Θεοδωρικάκος
Όταν ο Τάκης Θεοδωρικάκος είχε ανακοινώσει την αντικατάσταση
του προγράμματος «Φιλόδημος» για τα έργα στην τοπική αυτοδιοίκηση
είχε πει ότι μέχρι το τέλος του έτους θα ανακοινώσει το νέο πρόγραμμα,
το οποίο θα έχει πραγματικά κονδύλια και θα έχει ισχύ για τουλάχιστον
μία τετραετία. Όσο περνούσε ο καιρός και δεν ανακοίνωνε το πρόγραμμα, τα φίδια είχαν ζώσει τους τοπικούς άρχοντες, που φοβόνταν ότι τα έργα που είχαν υποσχεθεί στους δημότες τους δεν θα κατασκευάζονταν ποτέ. Κάποια αξιόπιστη πηγή μου είχε πει ότι το πρόγραμμα ήταν έτοιμο από τα τέλη Φεβρουαρίου, αλλά ο Τάκης Θεοδωρικάκος,
μετρ στην επικοινωνία, περίμενε την κατάλληλη στιγμή. Και αφού ολοκληρώθηκαν οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για την οικονομική ενίσχυση εργαζομένων και επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία, έκρινε πως ήταν η χρυσή ευκαιρία να ανακοινώσει το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» για τους ΟΤΑ. Ένα πρόγραμμα ύψους 2,5
δισεκατομμυρίων ευρώ που θα δώσει δουλειά σε τουλάχιστον 40.000
εργαζόμενους. Το πρόγραμμα (ανακοινώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα και μάλιστα υπήρξε και τηλεδιάσκεψη με τον πρωθυπουργό)
αφορά στην κατασκευή έργων ιδίως στους τομείς των υποδομών, της
ψηφιακής σύγκλισης, της βιώσιμης ανάπτυξης, προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών πολιτικής προστασίας και προστασίας της δημόσιας υγείας, και ειδικότερα
την άρση των οικονομικών επιπτώσεων από τη διασπορά του κορωνοϊού, καθώς και για την εκτέλεση δράσεων και πρωτοβουλιών κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης. Έργα τα οποία θα κατασκευάσουν
και θα επιβλέψουν οι ΟΤΑ.
Οι χρηματοδοτήσεις θα έχουν τη μορφή αναπτυξιακού δανείου
προς τους δήμους και τις περιφέρειες, το οποίο θα αποπληρώνεται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του υπουργείου Εσωτερικών με τη χρηματοδότηση του υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων. Και όπως ειπώθηκε, ο βασικός στόχος του προγράμματος είναι
να αναδειχθούν οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού «ως πυλώνες αλληλεγγύης και
κοινωνικής συνοχής, ενίσχυσης των θέσεων εργασίας, επανεκκίνησης της
οικονομίας και επίτευξης βιώσιμης ανάπτυξης». Στο νέο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» εντάσσονται και τα υπόλοιπα έργα που είχαν ενταχθεί στο «Φιλόδημος Ι» (συνολικά 502), αλλά δεν είχαν διασφαλισμένη χρηματοδότηση. Ένα τμήμα αυτών των έργων θα μεταφέρεται
στα ΠΕΠ και στο ΕΣΠΑ και τα υπόλοιπα στο παρόν πρόγραμμα.

Οι «μαυρισμένοι»
κάνουν
προτάσεις
Οι υπεύθυνοι του ΣΥΡΙΖΑ για την τοπική αυτοδιοίκηση κατέθεσαν
προτάσεις για το πώς θα
ενισχυθούν οι ΟΤΑ την
εποχή του κορωνοϊού.
Προφανώς, οι σύντροφοι δεν κατάλαβαν ότι
στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές η ήττα τού ΣΥΡΙΖΑ ήταν μεγαλύτερη από ό,τι σε εθνικές και ευρωεκλογές.
Στις τοπικές εκλογές,
τους υποψήφιους που επέλεξε η Κουμουνδούρου τούς «μαύρισαν» μέχρι και οι ψηφοφόροι
του ΣΥΡΙΖΑ. Και όλοι οι
μαυρισμένοι μαζεύτηκαν για να καταθέσουν
προτάσεις.
Bρε συντρόφια, μήπως
ήλθε η ώρα να ξεσκονίσετε το αγωνιστικό λεξικό σας και να θυμηθείτε
τι έλεγε ο Βλαδίμηρος
Λένιν: «Το θέμα δεν είναι
να μην κάνουμε λάθη. Όλοι κάνουμε λάθη. Το θέμα είναι να μην κάνουμε
ουσιαστικά λάθη και να
μπορούμε να τα επανορθώσουμε γρήγορα και αποτελεσματικά».

Αλγεινή εντύπωση προκάλεσε την ημέρα
που ανακοινώθηκε ο θάνατος του Περικλή
Κοροβέση, η πρώην υπουργός Εργασίας και
μέλος της ηγετικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Έφη Αχτσιόγλου. Δεν
είπε ούτε λέξη για τον
διανοούμενο της αριστεράς, που είχε επιτύχει και την αναγνώρισή του από τη δεξιά.
Προφανώς, η Έφη λησμόνησε πως ο αποθανών ήταν βουλευτής
του ΣΥΡΙΖΑ από το
2007-2009, όταν πρόεδρος του κόμματος ήταν ο Αλέκος Αλαβάνος. Πάντως εγώ υποπτεύομαι ότι η Έφη ηθελημένα τον ξέχασε,
διότι ο Κοροβέσης στις
6 Δεκεμβρίου του
2017 είχε δηλώσει ότι «η ομάδα Τσίπρα κατάφερε να εξαφανίσει την αριστερά».

Ανάσα για τον τουρισμό
με το voucher
18μηνης διάρκειας
Μία πολύ σημαντική πρωτοβουλία ετοιμάζει το υπουργείο Τουρισμού, και ο Χάρης Θεοχάρης, με την οποία
θα πάρουν ανάσα όλες οι τουριστικές επιχειρήσεις. Το
υπουργείο με νομοθετική παρέμβαση θα δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις αντί να επιστρέψουν τις
προκαταβολές να εκδώσουν voucher 18μηνης διάρκειας, το οποίο οι πελάτες θα μπορούν να το χρησιμοποιήσουν αργότερα. Έτσι, και οι πελάτες δεν χάνουν
τα λεφτά τους, και το σημαντικότερο, και οι τουριστικές επιχειρήσεις παίρνουν βαθιά ανάσα και δεν χρειάζεται να βρουν χρήματα εδώ και τώρα.
Πρακτικά, αυτό σημαίνει πως ένας καταναλωτής που
έχει κλείσει διακοπές, αντί επιστροφής χρημάτων θα
λάβει ισόποσο voucher, το οποίο μπορεί να αξιοποιήσει αργότερα σε άλλο ταξίδι, ακόμα και με άλλο προορισμό μέσω του ίδιου ταξιδιωτικού γραφείου ή της τουριστικής επιχείρησης. Για τον σκοπό αυτό, το υπουργείο Τουρισμού συνεργάζεται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ήδη ετοιμάζεται επιστολή προς την Κομισιόν για
τη στήριξη του μέτρου.
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Στην ουρά οι χώρες για δανεικά από το ΔΝΤ
Ο κορωνοϊός φαίνεται ότι θα αλλάξει τον κόσμο μας, όπως τον γνωρίζαμε και όπως τον βιώναμε. Γιατί το λέμε αυτό; Διότι διαβάσαμε τη συνέντευξη που παραχώρησε ο Έλληνας εκπρόσωπος στο Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο, ο καθηγητής Μιχάλης Ψαλιδόπουλος. Ο Έλληνας εκπρόσωπος, που είναι και
αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής του ΔΝΤ, δήλωσε ότι περίπου 80 χώρες έχουν απευθύνει έκκληση για οικονομική βοήθεια. Ήδη το συμβούλιο του Ταμείου έχει εγκρίνει 10 προγράμματα και έως
το τέλος του μήνα θα έχουν εγκριθεί άλλα 40. Ο ομότιμος καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ θεωρεί ότι επειδή η πανδημία βρίσκεται σε εξέλιξη, οι προβλέψεις που γίνονται
είναι επισφαλείς και υποκείμενες σε αναθεωρήσεις. Μάλιστα, εκτίμησε ότι οι ανεπτυγμένες χώρες θα
υποστούν ύφεση τουλάχιστον 6%, ενώ προέβλεψε ότι «τα δημόσια χρέη θα εκτοξευτούν στα ύψη, καθώς θα
προσπαθούν οι χώρες να υποστηρίξουν τα συστήματα υγείας τους και την οικονομική δραστηριότητα σε εθνικό πλαίσιο». Πάντως, κ. Ψαλιδοπούλος είναι βέβαιος ότι το 2021 θα είναι ένα έτος μεγάλης ανάκαμψης. Αρκεί να βρεθεί το εμβόλιο, θα προσθέσουμε εμείς.

Είπε τη
μαγική φράση
ο Στουρνάρας
Ο Γιάννης Στουρνάρας με τα τόσο
χρόνια ενασχόλησης με την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μάθει να διαβάζει πέρα και πίσω από τις γραμμές που δημοσιεύονται. Έτσι, την εποχή όπου όλοι σιχτίριζαν τη Γερμανία και την Ολλανδία που αρνήθηκαν πεισματικά να
δεχθούν τα κορωνομόλογα που ζήτησαν εννέα χώρες της Ε.Ε., απείχε του
δημοσίου διαλόγου. Ενεργοποιήθηκε
όταν κάθισε ο κουρνιαχτός και με συχνές-πυκνές παρεμβάσεις έβαλε τα
πράγματα στη σωστή τους βάση. Έτσι,
λοιπόν, όταν ρωτήθηκε από ευρωπαϊκά ΜΜΕ, είπε ότι πρέπει να υπάρξουν
κοινές δράσεις από όλες τις χώρες για
να αντιμετωπιστεί η οικονομική κρίση. Και χρησιμοποίησε τη σωστή φράση: «Το
κοινό χρηματοδοτικό εργαλείο μπορεί να λέγεται είτε κορωνομόλογο, είτε όπως αλλιώς επιθυμούν».

«Έχει πάθει ΣΥΡΙΖΑ ο Βερβεσός»
Μαξίμου και Χαριλάου Τρικούπη μαθαίνω ότι παρακολουθούν με εξαιρετικό ενδιαφέρον τις κινήσεις του Δημήτρη Βερβεσού, του προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. «Έχει πάθει ΣΥΡΙΖΑ τελευταία ο δικός σας», φέρεται ότι είπε άνθρωπος του Μαξίμου σε φίλο του,
στέλεχος του ΚΙΝΑΛ. Οι δυο φίλοι σχολίαζαν πως ο Βερβεσός, που
στηρίχθηκε στο «κίνημα της γραβάτας» κατά ΣΥΡΙΖΑ για να εκλεγεί
στον ΔΣΑ, ξαφνικά έχει αρχίσει τα ανοίγματα προς την Κουμουνδούρου, η οποία αναζητεί με αγωνία ανθρώπους τόσο σε επιστημονικούς
συλλόγους, όσο και στον χώρο των τεχνοκρατών. Και όπως σχολιάζουν, τα ανοίγματα δεν φαίνεται να έχουν σχέση τόσο με δίκαια αιτήματα των δικηγόρων όσο περισσότερο με δικές του, πολιτικού τύπου,
φιλοδοξίες. Μάλιστα, έχουν αυξηθεί οι φήμες στη δικηγορική πιάτσα, που αναφέρουν πως ο κ. πρόεδρος δεν θα έχει πρόβλημα εάν είναι υποψήφιος στις επόμενες βουλευτικές εκλογές με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Ζήλεψε τον Σπυρίδωνα
Τρικούπη ο Βαρουφάκης με
το «ξέρεις ποιος είμαι εγώ»
Το «ξέρεις ποιος είμαι εγώ», που είπε ο Βαρουφάκης στον λιμενικό στο λιμάνι της Αίγινας, δεν έχει
ακουστεί για πρώτη φορά στο
νησί. Την πρώτη φορά που ακούστηκε η συγκεκριμένη φράση στο πανέμορφο νησί του Σαρωνικού, ήταν το πολύ μακρινό
1828 και συγκεκριμένα την 24η
Ιουλίου. Και τότε η χώρα ήταν
σε καραντίνα με εντολή Καποδίστρια για να καταπολεμηθεί η
επιδημία πανώλης (πανούκλα)
που έπληττε το νεοσύστατο ελληνικό κράτος. Την εποχή εκείνη
ο Καποδίστριας έμενε στην Αίγινα και τη συγκεκριμένη ημέρα
ο Σπυρίδων Τρικούπης έφθασε
στο νησί για να επισκεφθεί τον
Καποδίστρια προκειμένου να μιλήσουν για θέματα του κράτους.
Βλέπετε, ο πατέρας του Χαρίλαου Τρικούπη (ένας
βαθιά φιλελεύθερος διανοούμενος) είχε την ιδιότητα του άτυπου πρωθυπουργού, καθώς είχε οριστεί
από τον κυβερνήτη στις 26 Ιανουαρίου 1828, «Γραμματέας της Επικράτειας», δηλαδή, τυπικά, ο ανώτερος κρατικός αξιωματούχος μετά τον Κυβερνήτη.
Στην πραγματικότητα, βέβαια, ο ρόλος του ήταν διακοσμητικός. Πολύ γρήγορα, ο Σπυρίδων Τρικούπης
θα απογοητευθεί και όχι μόνο θα παραιτηθεί, αλλά
θα έλθει και σε σύγκρουση με τον Καποδίστρια, κατηγορώντας τον για αντιδημοκρατικές πρακτικές.
Τον Ιούλιο του 1828, ο Τρικούπης και ο υπηρέτης
του έφτασαν στο λιμάνι της Αίγινας. Εκεί ο υπολιμενάρχης μαζί με άλλους τέσσερις λιμενικούς προσπάθησαν να τον σταματήσουν. Του ζήτησαν να περάσει από το Υγειονομείο του νησιού, έστω τυπικά,
να κληθεί ο υγειονόμος, και να δοθεί μετά η άδεια εξόδου. Η απάντηση που έλαβαν από τον Τρικούπη
ήταν: «Δεν ξέρεις ποιος είμαι εγώ; Είμαι ο Τρικούπης».
Ο υπολιμενάρχης απευθυνόμενος στον «πρωθυπουργό» του είπε ότι «δεν πρέπει να αγνοήσετε τα μέτρα και να παραβιάσετε τον νόμο. Ακόμα και ο Κόντε
Βιάρος (ο αδελφός του Καποδίστρια και έκτακτος επίτροπος των Δυτικών Σποράδων) πέρασε από το υγειονομείο όταν έφτασε στην Αίγινα».
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ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ:
Παράγει
150.000 φιαλίδια
αντισηπτικού
κάθε 24 ώρες
Ένα σημαντικό μέρος της
βιομηχανικής παραγωγής
της έχει επιστρατεύσει
στη μάχη κατά του
COVID-19 η
Παπουτσάνης, με την
υπερσύγχρονη μονάδα
της εταιρείας στη Ριτσώνα
να παράγει αποκλειστικά
βιοκτόνα και
απολυμαντικά με χρήση
οινοπνεύματος σε
περιεκτικότητα 80% κατ’
όγκο, ώστε να καλύψει
στον μεγαλύτερο δυνατό
βαθμό τις εγχώριες
ανάγκες. Η πλήρως
καθετοποιημένη εταιρική
δομή της Παπουτσάνης
τής δίνει, εξάλλου, τη
δυνατότητα να παράγει
ταυτόχρονα και πλαστικά
μπουκάλια και πωμάτων,
καθώς και παραγωγής
μαζών και εμφιάλωσης
είτε σε μικρά είτε σε
μεγάλα μπουκάλια.
Έχοντας λάβει την
έγκριση των αρμόδιων
αρχών, η Παπουτσάνης
έχει ήδη ξεκινήσει την
παραγωγή για μικρά
φιαλίδια, περιεκτικότητας
25-80 ml, προς διάθεση
στο ευρύ κοινό μέσω των
εμπορικών καταστημάτων
ενώ το επόμενο διάστημα
θα ξεκινήσει και την
παραγωγή φιαλών 3001.000 ml. Αρχικά η
εταιρεία θα παράγει
150.000 φιαλίδια τσέπης
ανά 24 ώρες σε
επταήμερη βάση, ενώ
εφόσον υπάρξει
μεγαλύτερη ανάγκη
δύναται να ανεβάσει την
παραγωγή στα 250.000
φιαλίδια/24ωρο.

τον συνολικά πληττόμενο από τον κορωνοϊό οργανισμό της
πραγματικής οικονομίας οι τράπεζες μοιάζουν να είναι το πιο επίφοβο «όργανο» δεδομένων και των υποκείμενων… νοσημάτων που έχουν
με τα κόκκινα δάνεια. Αυτός είναι και ο λόγος που πριν καλάκαλά αρχίσουν να εμφανίζονται
τα πρώτα σοβαρά συμπτώματα,
οι τραπεζίτες φέρονται να έχουν
βγάλει από τα συρτάρια τους τα
εναλλακτικά σχέδια έκτακτης ανάγκης, που και τους ανήμπορους να ανταποκριθούν στις
δανειακές υποχρεώσεις τους
δανειολήπτες να εξυπηρετήσουν αλλά και οι ίδιες να προστατευτούν από περαιτέρω μεγέθυνση του βραχνά των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων.
Το γεγονός ότι επί του παρόντος
οι εμπορικές τράπεζες διαθέτουν, κατά μέσο όρο, επαρκή
κεφάλαια που μπορούν να τα αποδεσμεύσουν για να χορηγήσουν νέες πιστώσεις προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά και να
εφαρμόσουν προσωρινή αναστολή των δόσεων δανείων,
σύμφωνα με τις κατευθυντήριες
γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, ΔΕΝ αναιρεί την
εκτίμηση ότι τα μη εξυπηρετού-

Σ

αιρού θέλοντος και…
κορωνοϊού επιτρέποντος το 2021 και όχι
φέτος θα ανοίξουν τα φτερά
τους τα υδροπλάνα στο τόξο
του Ιονίου πελάγους. Αιτία
της αναβολής –τι άλλο;– ο υγειονομικός Αρμαγεδόνας
που έπληξε και τον τουρισμό.
Ακόμη κι αν πραγματωθεί η
ελπίδα του προέδρου της εταιρείας Ελληνικά Υδατοδρόμια Α.Ε., Αναστάσιου
Γκόβα, ότι «η φετινή τουριστική σεζόν θα έχει σφυγμό», εφόσον δεν καθυστερήσει η επιστροφή στην κανονικότη-

Κ

Στο κόκκινο (ξανά)
τα «κόκκινα» δάνεια

μενα δάνεια θα αυξηθούν σημαντικά.
Την παραπάνω εικόνα σκιαγράφησε αυτολεξεί προ ημερών
ο διοικητής της ΤτΕ, Γιάννης
Στουρνάρας, και η εκτίμησή
του δυστυχώς έγινε σχεδόν βεβαιότητα, αφού τα πρώτα στοιχεία δείχνουν βίαιο πισωγύρισμα της τάσης μείωσης των
«κόκκινων» δανείων που καταγραφόταν τα τελευταία χρόνια

και αναστροφή της τάσης σε έντονα αυξητική. Είναι χαρακτηριστικές οι σχετικές αναφορές
τραπεζικών κύκλων που περιγράφουν ότι κατά τη διάρκεια
του Μαρτίου ο όγκος των δανείων που «κοκκίνισαν» είναι τρεις
φορές μεγαλύτερος σε σχέση με
τον Φεβρουάριο.

Τα καλά και τα κακά νέα
Τα καλά νέα και για τις τράπεζες

και για τους δανειολήπτες είναι
ότι το μπουκέτο μέτρων που έχει αποφασιστεί σε εθνικό αλλά και πανευρωπαϊκό επίπεδο
δημιουργούν ένα διευρυμένο
δίχτυ ασφαλείας για τους αντισυμβαλλόμενους.
Ειδικότερα, για μεν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα οι εποπτικές των τραπεζών αρχές
της Ευρωζώνης δίνουν το…
τράτο να κατηγοριοποιούνται
πλέον ξεχωριστά όλα τα δάνεια
που θα καταστούν εντός του
2020 μη εξυπηρετούμενα εξαιτίας των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού.
Αυτή η ευελιξία παρέχει με
τη σειρά της οξυγόνο στους δανειολήπτες που μπορούν να εκμεταλλευτούν ρυθμίσεις όπως:
• Τρίμηνη αναστολή των
προθεσμιών που αφορούν τις
διαδικασίες μετά την υποβολή
της αίτησης, καθώς και τις πλη-

Αναβολή… πτήσης μέχρι το 2021
τα, το εγχείρημα θα μείνει…
προσθαλασσωμένο, μιας και
ο στόλος των υδροπλάνων
δεν θα προλάβει να αδειοδοτηθεί. Όπως εξήγησε ο κ.
Γκόβας μιλώντας πριν από
μερικές ημέρες στο ΑΠΕΜΠΕ, αδειοδότηση έχουν για
την ώρα μόνο τα υδατοδρόμια στην Κέρκυρα και στους
Παξούς, προτίμησε ωστόσο
να σταθεί περισσότερο στο
αισιόδοξο νέο της επιτυχημέ-
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ΟΜΙΛΟΣ FOURLIS: Κάλυψη άμεσων αναγκών κέντρου
υποδοχής και αλληλεγγύης του δήμου Αθηναίων
Ανταποκρινόμενοι στην προσπάθεια του δήμου Αθηναίων να προστατέψει στον μέγιστο βαθμό την υγεία
των κατοίκων της πόλης και στο πλαίσιο της Κοινωνικής Υπευθυνότητας των εταιρειών του House Market
(IKEA), Intersport, Trade Logistics και FOURLIS Συμμετοχών, ο Όμιλος Fourlis προχώρησε στην προσφορά προϊόντων ΙΚΕΑ, για την κάλυψη έκτακτων όσο
και επιτακτικών αναγκών του Κέντρου Υποδοχής και

ρωμές δόσεων συμφωνημένης
ρύθμισης οφειλών, στο πλαίσιο
της προστασίας πρώτης κατοικίας
(Ν. 4605/2019) και του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης
οφειλών επιχειρήσεων, ομόρρυθμων εταίρων, ελεύθερων επαγγελματιών και αγροτών (Ν.
4469/2017).
• Τρίμηνη αναστολή των προθεσμιών που αφορούν τις πληρωμές δόσεων στο πλαίσιο ρύθμισης οφειλών από προσωρινή

Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων. Η παρέμβαση υποστηρίζει την άμεση λειτουργία νέων δομών που είναι
ταυτόχρονα Κέντρο Ημέρας, Υπνωτήριο και Κοινωνική Κατοικία για τους μακροχρόνια αστέγους της πόλης, δηλαδή τους ανθρώπους που είναι πολύ περισσότερο εκτεθειμένοι στην υγειονομική απειλή του κορωνοϊού και με πολύ λιγότερες δυνατότητες αυτοπροστασίας.

διαταγή ή δικαστική απόφαση,
στο πλαίσιο του Νόμου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, που
περιλαμβάνει μισθωτούς, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες και μικρο-εμπόρους (Ν.
3869/2010).
Δεδομένου ότι των παραπάνω
διευκολύνσεων τυγχάνουν τα φυσικά πρόσωπα που δικαιούνται
το έκτακτο βοήθημα των €800,
αλλά και οι επιχειρήσεις που
πλήττονται (βάσει ΚΑΔ) από την

για τα υδροπλάνα
νης πρώτης δοκιμαστικής πτήσης του υδροπλάνου «Seastar
Dornier» που έλαβε χώρα στη
Γερμανία. Και η αισιοδοξία πηγάζει από το γεγονός ότι η ύπαρξη περισσότερων τύπων υδροπλάνων με διαφορετικά χαρακτηριστικά σε θέσεις, ταχύτητα και εμβέλεια θα καλύπτει –
όπως λέει ο επικεφαλής τής Ελληνικά Υδατοδρόμια– πιο στοχευμένα, διαφορετικά είδη μεταφορικών αναγκών. Ανάλογα

δηλαδή με τη ζήτηση για τακτικά δρομολόγια, VIP πτήσεις,
περιηγητικές σε συνέργεια με
την κρουαζιέρα, εμπορευματικές, νοσοκομειακές κ.λπ., θα
μπορεί να χρησιμοποιείται το
καταλληλότερο υδροπλάνο ώστε να προσφέρεται η βέλτιστη
υπηρεσία στον επιβάτη, με απόλυτη ασφάλεια. Σύμφωνα, πάντα, με τον Αν. Γκόβα, το νέο
«Seastar Dornier» είναι εξοπλισμένο με τα πλέον σύγχρονα

πανδημία, οι τράπεζες δεν κλείνουν την πόρτα σε μη δικαιούχους οφειλέτες.
Απλώς οι τελευταίοι, εφόσον
έχουν πληγεί κι αυτοί από την
κρίση του κορωνοϊού, θα πρέπει
να κάνουν αίτηση υπαγωγής στις
τρίμηνες αναστολές πληρωμών η
οποία θα αξιολογηθεί από την
τράπεζα και θα «τρέξει» αναλόγως.
Τα ακόμη καλύτερα μαντάτα για
τις τράπεζεςείχαν έρθει από τις
αρχές Απριλίου από την Κριστίν
Λαγκάρντ, που ανακοίνωσε ότι η
ΕΚΤ θα δέχεται κατ’ εξαίρεση τα
ελληνικά ομόλογα (σ.σ. δεν πληρούν τα χρηματοπιστωτικά κριτήρια) ως εγγύηση για την παροχή
ρευστότητας στις τράπεζες.
Τα κακά νέα, βέβαια, για τα
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα παραμένουν και είναι αυτονόητα. Ότι, παρά τις κρατικές παρεμβάσεις
ανάσχεσης των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας, οι χορηγήσεις που περνούν τον… Ρουβίκωνα της μη εξυπηρέτησης, δημιουργούν μία νέα γενιά μη εξυπηρετούμενων δανείων. Και στο τέλος της ημέρας –εν προκειμένω
της υγειονομικής κρίσης– αυτά τα
δάνεια δεν θα διαγραφούν «ως μη
γενόμενα», με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους τραπεζικούς ισολογισμούς.

συστήματα, όπως ψηφιακό πιλοτήριο, υψηλής απόδοσης έλικες, κλιματισμό κ.λπ., κατασκευαστικά χαρακτηριστικά
που το καθιστούν ως μια πολύ
αξιόπιστη επιλογή για πτήσεις
στην Ελλάδα. Έτσι, με την επικείμενη παραγωγή του δικινητήριου «Seastar» των 12 θέσεων, θα αυξηθεί η γκάμα των υδροπλάνων που θα πετούν
στην Ελλάδα, και για την ώρα
περιλαμβάνει το δικινητήριο
καναδέζικο «Twin-Otter» των
19 επιβατικών θέσεων και ορισμένων μονοκινητήριων υδροπλάνων λιγότερων θέσεων.

ΕΩΣ ΤΙΣ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ…

Εκπτώσεις και δόσεις
στο πετρέλαιο
θέρμανσης
από την ΕΚΟ
Ανταποκρινόμενη στις απαιτητικές υγειονομικές συνθήκες που βιώνει η Ελλάδα, η ΕΚΟ στηρίζει τη δράση
«Μένουμε Σπίτι» και δημιουργεί το κατάλληλο περιβάλλον για να έχουν όλοι όσο το δυνατόν πιο εύκολη διαβίωση σε αυτό.
Έτσι, η εταιρεία εμπορίας καυσίμων του ομίλου
ΕΛ.ΠΕ. δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να προμηθευτούν πετρέλαιο θέρμανσης με έκπτωση 5%, χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε χρεωστική ή πιστωτική κάρτα
ελληνικής τράπεζας.
Επιπλέον, με τη χρήση πιστωτικής κάρτας που έχει
εκδοθεί από ελληνική τράπεζα, η εξόφληση της αγοράς
πετρελαίου θέρμανσης μπορεί να γίνει και σε έως 12 άτοκες δόσεις.
Η ενέργεια ισχύει μέχρι 30 Απριλίου, και με ένα τηλεφώνημα στο πενταψήφιο νούμερο 18198 ή επισκεπτόμενοι στην ιστοσελίδα eko.gr οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να μάθουν περισσότερες πληροφορίες και να
ενημερωθούν για τα συνεργαζόμενα πρατήρια.
Σημειώνεται ότι οι άνθρωποι της ΕΚΟ διαβεβαιώνουν τους καταναλωτές ότι η εταιρεία έχει μεριμνήσει
και διασφαλίζει την επάρκεια της αγοράς σε υγρά καύσιμα, καθώς και τη συνεχή τροφοδοσία ολόκληρης της
εφοδιαστικής αλυσίδας της χώρας, συμμετέχοντας ενεργά στην εθνική προσπάθεια περιορισμού της διάδοσης
του κορωνοϊού καθώς σε όλο το δίκτυό της εφαρμόζονται προληπτικά μέτρα προστασίας από τον κορωνοϊό.
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ΣΤΟ +15% ΚΑΤ’ ΟΓΚΟ ΚΑΙ +2% ΣΕ ΑΞΙΑ ΟΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ Α΄ ΔΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2020

Δεν υπάρχει παραγωγικός
κλάδος της εγχώριας και παγκόσμιας οικονομίας που να
μην έχει πληγεί από την πανδημική επέλαση του φονικού
ιού SARS-coV-2. Μόνο τα
σούπερ μάρκετ και τα φαρμακεία γνωρίζουν… πιένες –και
εύλογα– λόγω της υγειονομικής κρίσης. Υπάρχει ωστόσο
και η εξαίρεση ενός οικονομικού κλάδου που επιβεβαιώνει
τον κανόνα και αντί να γονατίζει από το ταυτόχρονο κατακρήμνισμα ζήτησης και προσφοράς εκείνος μεγεθύνει
τους τζίρους του.

Λαχανικά και φρούτα
«έσπασαν» την
καραντίνα της ζήτησης

Του Νίκου Τσαγκατάκη
λόγος για τα ελληνικά οπωροκηπευτικά, που από
τα προϊόντα του πρωτογενούς τομέα παραγωγής είναι εκείνα που όχι απλώς
επιδεικνύουν αντοχή, αλλά «γράφουν»
και πολύ καλές εξαγωγικές επιδόσεις.
Με την ανάγκη για προμήθεια-κατανάλωση τροφίμων να μην έχει εκλείψει,
παρά τις ειδικές συνθήκες μετάβασης
των καταναλωτών στα σημεία πώλησης, τα φρούτα και τα λαχανικά συνδυάζουν δύο χαρακτηριστικά που τα
καθιστά προϊόντα υψηλής ζήτησης.
Κατ’ αρχάς, είναι είδη που μπορούν να
διατηρηθούν στα οικιακά ψυγεία για
σημαντικό χρόνο μέχρι να αναλωθούν.
Το δεύτερο συγκριτικό πλεονέκτημα
των οπωροκηπευτικών σε σχέση με
άλλες τροφές είναι η υψηλή περιεκτικότητά τους σε συστατικά που ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα, και ειδικά σε περιόδους υγειονομικής ανασφάλειας προτιμώνται από τους καταναλωτές λόγω των ευεργετικών ιδιοτήτων τους για τον οργανισμό, έναντι ασθενειών.
Τα παραπάνω δεδομένα έδωσαν περαιτέρω η ώθηση στην αυξητική τάση
που είχε χτίσει από το 2019 η αγορά οπωροκηπευτικών, καθώς το περασμένο έτος οι εξαγωγές των ελληνικών λαχανικών και φρούτων σημείωσαν ρεκόρ. Την καλή εικόνα επιβεβαιώνει και
ο ειδικός σύμβουλος του Συνδέσμου
Ελληνικών Επιχειρήσεων Εξαγωγής,
Διακίνησης Φρούτων, Λαχανικών και
Χυμών INCOFRUIT-HELLAS, Γιώργος Πολυχρονάκης, ο οποίος μιλώντας τις προηγούμενες ημέρες στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ανέφερε ότι η τάση εξακολουθεί να είναι ανοδική στα φρούτα (κυρίως στα εσπεριδοειδή συμπεριλαμβα-

O

Ειδικά σε περιόδους
υγειονομικής
ανασφάλειας, η υψηλή
περιεκτικότητα των
οπωροκηπευτικών σε
συστατικά που ενισχύουν
το ανοσοποιητικό σύστημα
τα έκαναν ανάρπαστα



ότι με εξαίρεση κάποιες καθυστερήσεις
στα σύνορα οι εξαγωγές διεξάγονται
κανονικά. Σε κάθε περίπτωση, η γενικότερη ευρωπαϊκή αγορά δεν αναμένεται να αντιμετωπίσει πρόβλημα ούτε
στην τροφοδότησή της με επαρκείς ποσότητες ούτε σε ό,τι αφορά τις τιμές,
καθώς από το νότιο ημισφαίριο ταξιδεύουν προς τον βορρά φορτία εσπεριδοειδών, κυρίως πορτοκάλια.

νομένων των ακτινιδίων) και στα κηπευτικά (κυρίως πιπεριές).
Σε ό,τι αφορά την απρόσκοπτη ροή
των εξαγωγών, δεδομένων και των δυσκολιών στις παγκόσμιες μεταφορές, ο
κ. Πολυχρονάκης σημείωσε επίσης

Top εξαγώγιμο προϊόν
τα πορτοκάλια
Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι στο
α΄ δίμηνο του 2020 οι εξαγωγές των
ελληνικών οπωροκηπευτικών αυξήθηκαν κατ’ όγκο +15% και κατά 2% σε α-

Καθίζηση σε κρέατα και κρασιά
Η αισιόδοξη αποτίμηση των επιπτώσεων της πανδημίας στον ελληνικό
πρωτογενή τομέα μάλλον περιορίζεται στα οπωροκηπευτικά προϊόντα, αφού η αγορά οίνου και κρέατος σε αντίθεση με τα φρούτα και τα λαχανικά
διαγράφουν ισχυρά καθοδικές καμπύλες. Την καθίζηση της ζήτησης για
ελληνικά κρέατα και κρασιά προκάλεσε, σύμφωνα με τους ειδικούς, η ακύρωση πλήθους παραγγελιών από χώρες όπως η Ιταλία και η Ισπανία.
Δηλαδή, χώρες που επλήγησαν σοβαρά από τον κορωνοϊό και ως εκ τούτου οι εκεί καταναλωτές ήταν εξαιρετικά λιτοί στις αγορές τους για το καθολικό πασχαλινό τραπέζι. Την κατακόρυφη μείωση της κατανάλωσης
κρεάτων και οίνου προκάλεσε, εξάλλου, και η αναστολή λειτουργίας των
χώρων εστίασης και των τουριστικών μονάδων στην Ελλάδα.

ξία, σε σύγκριση με το δίμηνο Ιανουάριου - Φεβρουαρίου 2019.
Σε όγκο εξαγωγών, τοπ προϊόν είναι
τα πορτοκάλια, παρά το γεγονός ότι μέχρι τον Ιανουάριο η εξαγωγική τους επίδοση ήταν στο -5% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Ωστόσο,
με ένα ριμπάουντ άνω των 10 μονάδων, το -5% έγινε +5,2%, με τον συνολικό όγκο των εξαγόμενων πορτοκαλιών να ανέρχεται σε 285.103 τόνους
έναντι 270.991 τόνων την ίδια περίοδο πέρυσι.
Ρεκόρ κατέγραψαν οι εξαγωγές ακτινιδίων, οι οποίες άγγιξαν τους
163.301 τόνους έναντι 126.274 που
ήταν πέρυσι, με την αύξηση να ανέρχεται στο +29,3%. Αξίζει να σημειωθεί
πως κατά την περασμένη χρονιά, ο συνολικός όγκος των εξαγωγών ακτινιδίων ανήλθε σε 154.000 τόνους.
Με ταχύτατους ρυθμούς εξελίσσονται
οι εξαγωγές μανταρινιών καθώς έως και
την Πέμπτη 9 Απριλίου 2020 άγγιζαν
τους 116.024 τόνους έναντι 100.653
πέρυσι, με την άνοδο να φτάνει το
+15,3%, σημειώνοντας ήδη ρεκόρ, με
τις εξαγωγές τους να συνεχίζονται. Στο
συν είναι το πρόσημο της κατανάλωσης
φρούτων και λαχανικών και από το ελληνικό αγοραστικό κοινό, που φαίνεται
να έχει εντάξει στο καθημερινό διαιτολόγιό της περισσότερα φρούτα και λαχανικά, ελέω κορωνοϊού.
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ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ ΤΟ ΠΡΟΤΖΕΚ ΤΟΥ ΥΠ.ΑΝ. ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ – ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Ένα οικόπεδο 18 στρεμμάτων
ανάμεσα στο Νέο Φάληρο και
στα Καμίνια, πίσω από το γήπεδο «Καραϊσκάκης», που κάποτε φιλοξενούσε το εργοστάσιο της ΧΡΩΠΕΙ, δεν αποκλείεται να αποτελέσει ένα από τα εφαλτήρια ανάπτυξης
της μετα-πανδημικής Ελλάδας, που όπως εκτιμάται θα
χρειαστεί ένα επενδυτικό σοκ
για να απαλύνει τις πληγές
που θα έχει αφήσει στην εγχώρια οικονομία η επέλαση
του κορωνοϊού. Αυτό, τουλάχιστον, πιστεύουν στο υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αφού στον συγκεκριμένο
χώρο στην οδό Πειραιώς σχεδιάζεται να δημιουργηθεί η
πρώτη Πολιτεία Καινοτομίας
στην Αττική.
Επιμέλεια: Νίκος Τσαγκατάκης
ε την έγκριση –προ μερικών εβδομάδων–
της υπαγωγής του Κέντρου Καινοτομίας στις
διατάξεις για τη Διυπουργική Επιτροπή Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ), το
πρότζεκτ μπαίνει στην τελική ευθεία.
Από ’δώ και πέρα ακολουθεί η έκδοση
σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, από την οποία θα προκύψει η επιλογή του συμβούλου. Αυτός
με τη σειρά του θα αναλάβει να ετοιμάσει σε εύλογο σύντομο χρόνο την οικονομοτεχνική μελέτη, βάσει της οποίας
θα καταρτιστούν οι όροι προκήρυξης
της διαγωνιστικής διαδικασίας για την
αναδοχή του έργου.
Αν επαληθευτεί ο κυβερνητικός
προγραμματισμός, τότε η προκήρυξη
του διαγωνισμού για το Κέντρο Καινοτομίας θα γίνει μέσω ανταγωνιστικής
διαδικασίας εντός του 2020, ώστε σε
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Ομφαλός
καινοτομίας
στο φάντασμα
της ΧΡΩΠΕΙ
διάστημα 6 μηνών να αναδειχτεί ο εκλεκτός ανάδοχος μεταξύ των διαγωνιζόμενων επενδυτικών σχημάτων που
προηγουμένως θα έχουν καταθέσει έκαστο το δικό του master plan προς αξιολόγηση.
Ο ίδιος επίσημος προγραμματισμός
προβλέπει την εγκατάσταση αναδόχου
και την έναρξη κατασκευής του έργου,
έως το τρίτο τρίμηνο του επόμενου έτους, με στόχο το Κέντρο Καινοτομίας
να δημοπρατηθεί και να κατασκευαστεί

σε ορίζοντα τριετίας και συγκεκριμένα
έως το φθινόπωρο του 2023.

Τι θα «φιλοξενεί»
Το προϋπολογισμού €60.000.000 έργο αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση,
κατασκευή, συντήρηση, λειτουργία και
εκμετάλλευση των υποδομών της πρώτης Πολιτείας Καινοτομίας, η οποία θα
αποτελέσει έναν φυσικό χώρο όπου
τμήματα έρευνας και ανάπτυξης εταιρειών και βιομηχανιών, ακαδημαϊκά ι-

δρύματα, νεοφυείς επιχειρήσεις
(startups) και startup incubator/
accelerators, θα δημιουργούν επιχειρηματικές συνέργειες παράγοντας καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες προς
όφελος της ελληνικής οικονομίας και
κοινωνίας.
Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς του
υπουργείου Επενδύσεων και Ανάπτυξης, στη φάση της κατασκευής του έργου θα απασχοληθούν περί τους 200
εργαζόμενους, τεχνίτες διαφόρων ειδικοτήτων και μερικές δεκάδες μηχανικοί, οι οποίοι θα ασχοληθούν με τον
αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, την εκπόνηση και υλοποίηση της μελέτης του
έργου αλλά και με την εγκατάσταση υποδομών και δικτύων για έρευνα και
ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων, οι
οποίες θα λειτουργούν παράλληλα με
χρήσεις ψυχαγωγίας, πολιτισμού,
διοργάνωσης συνεδρίων και εκδηλώσεων κ.ά.

2.500+2.500 εργαζόμενοι
«Ξεδιπλωμένο» στη λειτουργική φάση
του το Κέντρο Καινοτομία προβλέπεται να απασχολεί περί τους 2.500 εργαζόμενους (σ.σ. περίπου 100 από αυτούς θα απασχολούνται στις συμπληρωματικές εγκαταστάσεις εστίασης, ψυχαγωγίας και εκδηλώσεων), ενώ θα
δημιουργηθεί μία «κυψέλη» καινοτομίας από περίπου 2.400 εργαζόμενους,
κυρίως επιστήμονες υψηλής ειδίκευσης από την κοινότητα των startups,
τον ακαδημαϊκό χώρο, τις επιχειρήσεις
και άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς
φορείς που θα αξιοποιήσουν τις νέες
εγκαταστάσεις.
Εκτός του Κέντρου Καινοτομίας,
κομμάτι της ίδιας στρατηγικής του υπουργείου Ανάπτυξης να μετατραπεί η
Ελλάδα σε κέντρο καινοτομίας στη Βαλκανική χερσόνησο αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης είναι και η επίσπευση της δημιουργίας της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας για τις νεοφυείς επιχειρήσεις, προκειμένου να ενισχυθεί το οικοσύστημα
ενόψει της κρίσης του Covid19.
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Η επέλαση του κορωνοϊού στη
χώρα μας δημιούργησε ανησυχίες στον πληθυσμό. Όχι μόνο
εξαιτίας του εύλογου φόβου
για την ενδεχόμενη μοιραία κατάληξη της νόσου, αλλά και για
την ανασφάλεια που ένιωθαν
οι πολίτες βλέποντας ότι και σε
απλές περιπτώσεις ασθένειας η
πρόσβασή τους σε υπηρεσίες υγείας δεν ήταν πλέον και το ευκολότερο πράγμα του κόσμου
εξαιτίας των υγειονομικών περιοριστικών μέτρων που λάμβανε σταδιακά πολιτεία.
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«ΣΕ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΑΓΟΡΑ», ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΝΕΙ Η ΕΑΕΕ

Έσβησε η… ανασφάλεια
για τις ασφαλιστικές
καλύψεις λόγω COVID-19

Του Νίκου Τσαγκατάκη
ε ένα τέτοιο σκηνικό έμοιαζαν
ανακουφισμένοι μόνο οι έχοντες ιδιωτική ασφαλιστική
κάλυψη Υγείας, υπό τη σκέψη
ότι το εν ισχύι συμβόλαιό
τους τους εξασφαλίζει ιατρική φροντίδα
ανεξαρτήτως συνθηκών. Αυτή η βεβαιότητα είναι που ταρακουνήθηκε και για
τους ιδιωτικά ασφαλισμένους. Κι αυτό
διότι ανακυκλώθηκε μία… ημιυπόγεια
παραφιλολογία για το αν οι ασφαλιστικές εταιρείες καλύπτουν περιστατικά ασθένειας από τον ιό COVID-19 ή αν το
ασφαλιστικό συμβάν εμπίπτει στις συνήθεις γενικές εξαιρέσεις ασφάλισης –δεδομένου ότι πρόκειται για πανδημία–, επομένως ο λήπτης δεν αποζημιώνεται.
Ευτυχώς, τον καπνό διέλυσε σχεδόν
με το ξέσπασμα της υγειονομικής κρίσης
ο θεσμικός φορέας εκπροσώπησης των
ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών που
δραστηριοποιούνται στη χώρα, η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος.
Σχετικά με την κάλυψη του κορωνοϊού
από τα ασφαλιστήρια Ζωής & Υγείας η
ΕΑΕΕ ενημέρωσε συγκεκριμένα ότι η
πλειονότητα αυτών των ασφαλιστηρίων
συμβολαίων καλύπτει τους ασφαλισμένους τόσο στο πλαίσιο των ασφαλίσεων
Ζωής (απώλεια ζωής, ανικανότητα), όσο και Υγείας για τον κίνδυνο του ιού
COVID-19, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί
και επίσημα ως πανδημία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Σύμφωνα,
πάντα, με την ΕΑΕΕ, τα περισσότερα «ζω-
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ικά» συμβόλαια και συμβόλαια υγείας έτσι κι αλλιώς δεν εξαιρούσαν την κάλυψη του κινδύνου της πανδημίας, ενώ σε
αρκετά από τα συμβόλαια που την προέβλεπαν η εξαίρεση της πανδημίας έχει
αρθεί ή ανασταλεί λόγω της υγειονομικής κρισιμότητας της περίστασης.

Επιλογή της πολιτείας

Νοσηλεία μόνο σε δημόσιο!
Το ρεπορτάζ της «Α» λέει ότι οι περιπτώσεις των εταιρειών που εξαιρούσαν την
πανδημία από τις ασφαλιστικές καλύψεις
τους δεν ήταν η… εξαίρεση του κανόνα,
αληθεύει ωστόσο ότι πολλές εξ αυτών έχουν προχωρήσει σε διευκρινίσεις και
άρσεις των επίμαχων όρων. Αυτό, πάντως, δεν αλλάζει την ουσία της υπόθεσης, που είναι πως αν ένας λήπτης ιδιωτικής ασφάλισης υγείας ασθενήσει από
τον κορωνοϊό και χρειαστεί νοσηλεία,
αυτή δεν θα γίνει σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο, αλλά στις δημόσιες νοσηλευτικές
μονάδες που έχει ορίσει η πολιτεία ως
νοσοκομεία αναφοράς, τα οποία ανά Υγειονομική Περιφέρεια είναι τα εξής:
• 1η ΥΠΕ (Αττικής): Βασική μονάδα
ΓΝ Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η
Σωτηρία» / αναπληρωματική μονάδα ΓΝ
Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός».
• 2η ΥΠΕ (Πειραιώς και Αιγαίου):
Βασική μονάδα Πανεπιστημιακό ΓΝ «Αττικόν» / αναπληρωματική μονάδα ΓΝ Ελευσίνας «Θριάσιο».
• 3η ΥΠΕ (Μακεδονίας): Βασική μονάδα Πανεπιστημιακό ΓΝ Θεσσαλονίκης
ΑΧΕΠΑ / αναπληρωματική μονάδα Πα-

έχρι να ενσκήψει (και) στη χώρα μας η λαίλαπα
του κορωνοϊού, η αγορά της ιδιωτικής ασφάλισης έβλεπε με περίσσια αισιοδοξία τον μελλοντικό κύκλο εργασιών της στην Ελλάδα. Δεν ήταν
μόνο η κανονικότητα στους δημοσιονομικούς δείκτες
και στο διαθέσιμο εισόδημα που ευνοούσε τα χαμόγελα. Ήταν και οι προεκλογικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη για ενεργή συμμετοχή του κλάδου
στον τρίτο πυλώνα του ασφαλιστικού συστήματος, ο
οποίος θα είχε ιδιωτικό χαρακτήρα. Να, όμως, που σήμερα το σκηνικό είναι εντελώς διαφορετικό και οι ασφαλιστικές ανήκουν πλέον κι αυτές στη μεγάλη πλειοψηφία των εταιρειών που πλήττονται από τις συνέπειες της πανδημίας (σ.σ. ανακοινώθηκαν την Τρίτη οι

Μ

ρωματική μονάδα ΓΝ Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος».

Ο πρόεδρος της Ένωσης
Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος,
Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου

νεπιστημιακό ΓΝ Αλεξανδρούπολης, ΓΝ
Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο».
• 4η ΥΠΕ (Μακεδονίας και Θράκης): Βασική μονάδα Πανεπιστημιακό
ΓΝ Λάρισας / αναπληρωματική μονάδα
ΓΝ Λαμίας.
• 5η ΥΠΕ (Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας): Βασική μονάδα Πανεπιστημιακό
ΓΝ Λάρισας / αναπληρωματική μονάδα ΓΝ
Λαμίας.
• 6η ΥΠΕ (Πελοποννήσου, Ιονίων
Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας): Βασική μονάδα Πανεπιστημιακό
ΓΝ Πατρών «Παναγιά η Βοήθεια» / αναπληρωματική μονάδα Πανεπιστημιακό
ΓΝ Ιωαννίνων.
• 7η ΥΠΕ (Κρήτης): Βασική μονάδα
Πανεπιστημιακό ΓΝ Ηρακλείου / αναπλη-

Ο πραγματικός
κίνδυνος για τις
ασφαλιστικές
ΚΑΔ και τα μέτρα στήριξης που θα ισχύσουν τον Απρίλιο και στα οποία εντάσσονται δραστηριότητες της Ιδιωτικής Ασφάλισης και των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών).
Οι περισσότεροι θεωρούν ότι η μεγάλη ζημία για τις
ασφαλιστικές θα προέλθει από τις αποζημιώσεις που
θα κληθούν να αντιμετωπίσουν από νοσηλείες και α-

Είναι σαφές –κι αυτό υπογραμμίζεται στις
διευκρινίσεις τής ΕΑΕΕ– ότι η παραπάνω η οργάνωση για τη διαχείριση και τον
περιορισμό της διασποράς του COVID19 που περιλαμβάνει τη συμμετοχή μόνον (για την ώρα τουλάχιστον) των δημόσιων φορέων υγείας και περίθαλψης
είναι επιλογή της πολιτείας. Σε κάθε περίπτωση, η ΕΑΕΕ διαβεβαιώνει ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις που αφορούν στην εξάπλωση του COVID-19 και
στη χώρα μας, και βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με τα μέλη
της, αλλά και με άλλους ευρωπαϊκούς ασφαλιστικούς φορείς και οργανώσεις, ενημερώνοντας έγκυρα και αξιόπιστα
τους ασφαλισμένους. Σε αυτό το πλαίσιο
η ένωση προτρέπει τους ασφαλισμένους
να επικοινωνούν με την ασφαλιστική εταιρεία τους ή τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή τους για πληροφορίες σχετικά με
τα ασφαλιστήρια συμβόλαια Ζωής και Υγείας, όπως άλλωστε και για τα συμβόλαια οποιουδήποτε κλάδου ασφάλισης,
προκειμένου να λαμβάνουν συγκεκριμένη και εξατομικευμένη πληροφόρηση
για τους όρους και τις προβλεπόμενες από αυτά καλύψεις.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η ΕΑΕΕ προσέφερε 150.000 ευρώ για την κάλυψη
των αναγκών του Εθνικού Συστήματος
Υγείας.

πώλειες ζωών. Αν κρίνουμε από τα παραπάνω, μάλλον
δεν είναι αυτός ο φόβος. Άλλοι, πάλι, εκτιμούν ότι το
κουτί της Πανδώρας θα ανοίξουν οι πελάτες που επλήγησαν οικονομικά από την πανδημία και θα απαιτήσουν
να αποζημιωθούν από ασφαλιστήρια συμβόλαια προστασίας από διακοπή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, τα λεγόμενα Business Interruption Insurances.
Ούτε εδώ όμως το πλήθος των ασφαλισμένων για τέτοιο κίνδυνο είναι τέτοιο που να τρομάζει τις διοικήσεις
των ασφαλιστικών εταιρειών. Αντιθέτως, αυτή που είναι
αχαρτογράφητη είναι η επόμενη ημέρα, όταν δηλαδή
θα έχει «σβήσει» ο ιός αλλά θα έχει ρίξει σε ύφεση τη Οικονομία και αυτή με τη σειρά της θα σπρώξει στον Καιάδα την παραγωγή νέων εργασιών και ασφαλίστρων.

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 25/26 ΑπΡΙλΙΟΥ 2020
www.iapopsi.gr

Inside

SToRIeS
Το Διοικητικό Συμβούλιο της

Ένωσης Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ) ανακοίνωσε την απώλεια του
παλαίμαχου δημοσιογράφου, Ηλία
Μιχάλου, ο οποίος απεβίωσε την
Κυριακή του Πάσχα, σε ηλικία 90 ετών. Ο Ηλίας Μιχάλος γεννήθηκε
στην Καλαμάτα το 1930. Την επαγγελματική του σταδιοδρομία ξεκίνησε το 1959 στην εφημερίδα «Εθνικός Κήρυξ». Στη συνέχεια εργάστηκε
στο «Βήμα» και μετέπειτα στην «Καθημερινή», μέχρι το 1967 και τη
διακοπή της κυκλοφορίας της εφημερίδας, λόγω του πραξικοπήματος.
Μετά τη μεταπολίτευση, εργάστηκε
στις εφημερίδες «Χρήμα», «Πρωινή
Ελευθεροτυπία», «Ελευθεροτυπία»
και σε περιοδικά, απασχολούμενος
ως συντάκτης ύλης. Συνεργάστηκε,
επίσης, με εκδοτικούς οίκους ως κειμενογράφος.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Real News» το ριάλιτι μόδας «My Style Rocks» του
ΣΚΑΪ φαίνεται πως μάλλον δεν θα επανέλθει μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων λόγω
κορωνοϊού.
Το γεγονός
ότι γυρίζεται
αποκλειστικά σε κλειστό χώρο –και μάλιστα με την ταυτόχρονη παρουσία στο πλατό σχεδόν
20 ατόμων– καθιστά αδύνατη την επανεκκίνησή του αν δεν αρθεί το μέτρο για τον συγχρωτισμό έως δέκα ατόμων. Λίγο πριν από την καραντίνα,
ο τηλεοπτικός σταθμός του Φαλήρου
είχε δώσει παράταση στο «My Style
Rocks» έως τα τέλη Ιουνίου, ένδειξη
ότι το θέλει στο πρόγραμμά του. Ωστόσο, με βάση τα τωρινά δεδομένα
δεν αποκλείεται να διακοπεί οριστικά για τη φετινή σεζόν.
Η τηλεθέαση του ριάλιτι μαγειρικής «MasterChef» εκτοξεύει
το Star… στο ρετιρέ του πίνακα μετρήσεων τηλεθέασης της Nielsen. To
δημοφιλές ριάλιτι μαγειρικής σημειώνει απίθανα ποσοστά στην εποχή του
κορωνοϊού, και ιδίως την
Τρίτη 21 Απριλίου 2020, όπου κατέγραψε μέσο όρο τηλεθέασης 42,1%
στο δυναμικό κοινό και 35,1% στο
γενικό. Μάλιστα, το σόου άγγιξε σε
τέταρτο το εντυπωσιακό 50,5%.
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Το Mega «έκλεισε» την Άννα Βίσση για μια διαφορετική εκπομπή

➔

Η εκπομπή με τον Αντώνη Ρέμο σημείωσε τεράστια επιτυχία και το Mega ετοιμάζει μια
ακόμα εκπομπή, αυτήν τη φορά με την Άννα Βίσση!
Όπως όλα δείχνουν, την Παρασκευή 1 Μαΐου, στις 23:00΄, η τραγουδίστρια θα ερμηνεύσει παλιές και νέες επιτυχίες της, θα μιλήσει με συνεργάτες της αλλά και με σημαντικούς καλλιτέχνες και θα διασκεδάσει τους τηλεθεατές.
Η εκπομπή αναμένεται να έχει το ίδιο concept με αυτήν που απολαύσαμε με οικοδεσπότη τον Αντώνη Ρέμο και θα βγει από το ίδιο ιστορικό στούντιο.

media

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
Βίκυ Καλοφωτιά

Γιάννης Κουκουράκης:
«Τα γυρίσματα για τις “Άγριες Μέλισσες”
θα ξεκινήσουν μάλλον στις 5-15 Μαΐου»
• Ο «Κωνσταντής» της
επιτυχημένης τηλεοπτικής
σειράς έκανε την αποκάλυψη
στο «Live Tonight»
ηθοποιός Γιάννης Κουκουράκης εμφανίστηκε πρόσφατα στην εκπομπή
«Live Tonight» του Γρηγόρη Αρναούτογλου. Ο «Κωνσταντής» από την επιτυχημένη
τηλεοπτική σειρά του Ant1 «Άγριες Μέλισσες»
μίλησε για το πώς περνάει τις μέρες του κορωνοϊού και έκανε και μία αποκάλυψη σχετικά με
το πότε θα ξεκινήσουν ξανά τα γυρίσματα.
«Σαφή εικόνα δεν έχουμε. Μέσες-άκρες ξέρουμε
ότι αν πάνε καλά τα πράγματα, από την παραγωγή έχουμε την πληροφορία ότι θα ξεκινήσουμε 5 με 15
Μαΐου», ανέφερε ο γνωστός ηθοποιός, οπότε
δεν έχουμε παρά να περιμένουμε και να δούμε
τι θα γίνει. Κορωνοϊός είναι αυτός, κάποια στιγμή θα περάσει..!

Ο

«Τα φιλαράκια» χτυπήθηκαν
από τον… κορωνοϊό
H εταιρεία HBO Max είχε ανακοινώσει πως είναι στα σκαριά ένα
reunion της θρυλικής τηλεοπτικής παρέας «Τα Φιλαράκια». Συγκεκριμένα, πρόκειται για μια τηλεταινία, ενός μοναδικού επεισοδίου, που θα
προβαλλόταν στο ειδικό κανάλι Friends στην HBO Max, στις 27 Μαΐου.
Ωστόσο, το ξέσπασμα του κορωνοϊού στάθηκε εμπόδιο, και λόγω αυτού
η εταιρεία ανακοίνωσε πως είναι υποχρεωμένη να αναβάλει την προβολή για αργότερα. Παρ’ όλα αυτά, επέλεξε να προβάλει ειδικά ρεπορτάζ και με παρασκήνιο για πίσω από τις κάμερες και παλαιότερες συνεντεύξεις των συντελεστών, προκειμένου να μην απογοητεύσει όλους
αυτούς που έχουν κάνει ήδη εγγραφή και αναμένουν την προβολή.
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▶ ΣΕΛ. 22
 


▶ ΣΕΛ. 19

Β. Γκαγκάτσης: Με προστασία
του ΣΥΡΙΖΑ, και… αφωνία των
Big4, διοικούσε τη Λίγκα!!!
• Αφωνία… διαρκείας είχαν πάθει τρία χρόνια Παναθηναϊκός, ΑΕΚ,
αλλά και ο Ολυμπιακός που όμως «ξύπνησε» και ζήτησε την τιμωρία

του Γκαγκάτση από την Επιτροπή Δεοντολογίας




▶ ΣΕΛ. 16

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Κινέζοι
αγοράζουν το «τριφύλλι»!!!

 





Ιβάν: «Διώξε τον
Αυγενάκη, για να
φτιάξω γήπεδο»

▶ ΣΕΛ. 21




▶ ΣΕΛ. 11

• Κοινοπραξία κινέζικων εταιρειών αγοράζει
τέσσερις ευρωπαϊκές ομάδες, με προτεραιότητα
τον ΠΑΟ. Η αγορά έχει εγκριθεί από Πεκίνο και
UEFA! ▶ ΣΕΛ. 17

• Εκβιασμοί –της πλάκας– του Ρωσοπόντιου
επιχειρηματία, που απειλεί τον πρωθυπουργό ότι
δεν θα βάλει λεφτά για το γήπεδο και δεν θα
ξεκινήσει το νέο πρωτάθλημα! ▶ ΣΕΛ. 14-15

