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Έτσι θα
αποδυναμώσει
τον Αλέξη
ο Κυριάκος

• Το ήπιο και
το σκληρό σενάριο
της κρίσης
• Οι δύο
παράγοντες που θα
κρίνουν το μέγεθος
της αρνητικής
ανάπτυξης
• Ντεζαβαντάζ
η μνημονιακή
κόπωση
της Ελλάδας, που
όμως μπορεί να
μετατραπεί σε
πλεονέκτημα

• Με ήπιο πολιτικό κλίμα,
το Μαξίμου στοχεύει να εισέλθει
στη νέα εποχή ενισχύοντας
τη δυναμική του πρωθυπουργού





ΣΥΡΙΖΑ

Kαβγάδες σε
ανοιχτή θέα
• Μαλλιά-κουβάρια στην Κουμουνδούρου για μία επερώτηση που αφορά
τα κονδύλια της διαφημιστικής
καμπάνιας για τον κορωνοϊό

▶ ΣΕΛ. 4-5

Επιθετικά στην οικονομία,
χαλαρά στις πλατείες
• Το σχέδιο δράσης της
κυβέρνησης για να ξεπεράσει
τις συναθροίσεις των νέων,
που κάποιοι θέλουν να
μετατρέψουν σε πλατείες
νέων αγανακτισμένων

«KYRIAKISTAS»
Οι «πράσινοι» κομάντος,
και οι «μπλε» (που λείπουν)

▶ ΣΕΛ. 6


Μαζί με την κύρια σύνταξη
θα «πέφτει» και το εφάπαξ






• Πολύ καλά τα τεχνοκρατικά στελέχη που επέλεξε ο Κυριάκος από
το ΚΙΝΑΛ του 8,1%. «Απουσιάζουν» όμως τεχνοκράτες τής Ν.Δ. του 39,85%
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υμπληρώθηκε ήδη η πρώτη εβδομάδα ημι-ελευθερίας από την υγειονομική καραντίνα και όσοι επέμεναν ότι η επιστροφή στην κανονικότητα θα είναι εξαιρετικά δυσκολότερη τεχνικά από ό,τι ήταν η σκληρή απόφαση του καθολικού lockdown δικαιώνονται πανηγυρικά. Η δυσκολία δεν έχει να κάνει μόνο με το τεχνικό κομμάτι του εγχειρήματος, του πώς δηλαδή θα είναι υγειονομικά ασφαλής και οικονομικά βιώσιμη η επαναλειτουργία του εστιατορίου, της καφετέριας, του ξενοδοχείου ή του σχολείου. Σχετίζεται και με διάφορες πολιτικο-κοινωνικές αντιλήψεις που ναρκοθετούν μία περίπλοκη από τη φύση της διαδικασία όπως είναι η τήρηση των περιοριστικών μέτρων που κάποιοι «ξεχνούν» ότι παραμένουν σε ισχύ. Θα αλλάξουν, άραγε, την εικόνα της παραδειγματικής συμπεριφοράς της συντριπτικής πλειοψηφίας των πολιτών, οι άμυαλοι νεαροί και νεαρές της πλατείας στην Αγία Παρασκευή, οι αχαλίνωτοι της διασκέδασης που τα έπιναν έξω από το αναψυκτήριο στη Δεξαμενή στο Κολωνάκι, ή οι κοντράκηδες στην παραλιακή; Πιθανότατα όχι. Αλλά εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με το «φαίνεσθαι». Έχουμε
να αντιπαρατεθούμε με την ουσία μίας νοοτροπίας ανυπακοής, που εν προκειμένω καθίσταται απειλητική για τη
δημόσια υγεία.
Κι αυτό δεν το θέλει ούτε ο Θεός ούτε ο… Μαρξ, που είδε τους Έλληνες οπαδούς του να παρελαύνουν σε υγειονομικό σχηματισμό ασφαλείας την Πρωτομαγιά στο Σύνταγμα μη τυχόν και κατηγορηθούν για έλλειψη αγωνιστικού
φρονήματος. Ενοχλήθηκαν μάλιστα
διάφοροι εντός και εκτός Περισσού
για την κριτική που ασκήθηκε στο
κόμμα, κυρίως από τα ΜΜΕ και στα
social media, ανταπαντώντας με το
πιπίλισμα της γνωστής καραμέλας
περί αντικομμουνιστικού μένους.
Ξεχνούν, φυσικά, οι υπερασπιστές των εργατικών δικαιωμάτων –
τους το θύμισε πριν από λίγες ημέρες σε ένα άρθρο της η Σοφία
Βούλτεψη– μία άλλη Πρωτομαγιά
στο μακρινό Κίεβο, το 1986. Για όσους έχουν καλή μνήμη, είναι η χρονιά που στην ουκρανική περιφέρεια της τότε
Σοβιετικής Ένωσης «έσκασε» το πυρηνικό εργοστάσιο του Τσέρνομπιλ.
Τέσσερις ημέρες πριν από εκείνη την εργατική Πρωτομαγιά, στις 26 Απριλίου, είχε γίνει το ατύχημα που στιγμάτισε ολόκληρο τον πλανήτη και ενώ στον αέρα και τη γη της Νέας Ιερουσαλήμ (το ανεπίσημο παρατσούκλι του Κιέβου) έκοβες με το… μαχαίρι τη ραδιενέργεια, χιλιάδες άνδρες, γυναίκες και παιδιά παρήλασαν σχεδόν αναγκαστικά,
αφού οι κομισάριοι στις γειτονιές κρατούσαν απουσιολόγιο.
Τι απέγιναν αυτοί οι άνθρωποι κανείς δεν ξέρει. Αν και πόσοι πέθαναν, πόσοι εκτοπίστηκαν και αντιμετωπίστηκαν ως μιαροί «τσερνόμπιλτσι» (σ.σ. έτσι λένε οι μαρτυρίες ότι αποκαλούσαν αυτούς που προέρχονται από το
Τσέρνομπιλ) κανείς δεν μπορεί να το πιστοποιήσει. Το σίγουρο είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν καταγραφεί σε
καμιά λίστα πεσόντων του εργατικού κινήματος. Άλλωστε, στην εποχή τους και στη χώρα τους η ανυπακοή ήταν επικίνδυνο οφίτσιο και όχι κληρονομικό –άγνωστο πώς– δικαίωμα λίγων και εκλεκτών όπως συμβαίνει με πολλούς
στη σύγχρονη Ελλάδα.

Σ

Το οφίτσιο της
ανυπακοής
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• Ντεζαβαντάζ η μνημονιακή κόπωση της Ελλάδας, που όμως μπορεί να
μετατραπεί σε πλεονέκτημα – Οι δύο παράγοντες που θα κρίνουν το μέγεθος
της αρνητικής ανάπτυξης
Σε μία τηλεδιάσκεψη με
επενδυτές ένας από τους
γνωστότερους επιχειρηματίες της χώρας περιέγραψε προ ημερών την
κατάσταση που βιώνει η
ελληνική οικονομία ελέω
κορωνοϊού ως την «τέλεια καταιγίδα», εκτιμώντας ότι βρισκόμαστε όχι
στο τέλος αλλά στην αρχή της περιπέτειας. Τo μεγαλύτερο πρόβλημα ότι
κανείς δεν μπορεί να προβλέψει ούτε καν με σχετική ακρίβεια το μέγεθος
της πλημμύρας που θα
προκαλέσει αυτή η υγειονομική καταιγίδα. Πολλώ
δε μάλλον τα αναχώματα
που θα την ανακόψουν…
Του Νίκου Τσαγκατάκη

Ε

ίναι πολλά τα πράγματα που αρχίζει κανείς
αγνοώντας την έξοδο,
είπε κάποτε ο Σαρτρ,
αναφερόμενος στην
αγάπη, την καριέρα και την επανάσταση. Αλλά αν ζούσε σήμερα
δεν αποκλείεται ο Γάλλος φιλόσοφος να κατέτασσε στις… αγνώστου ταυτότητας εκβάσεις και την
αδιόρατη σε μέγεθος δυστοπία,
με την οποία θα έλθει αντιμέτωπη η ελληνική οικονομία, εξαιτίας της ύφεσης που αφήνει πίσω της η πανδημία της φονικής
νόσου COVID-19.
Από το ξέσπασμα του φονικού
κορωνοϊού τον Δεκέμβριο του
προηγούμενου έτους στην Κίνα
μέχρι σήμερα, τέσσερεις και κάτι
μήνες μετά, οι επιδημιολογικοί
αριθμοί κάνουν το τοπίο ζοφερό:
περισσότερα από 3,7 εκατ. κρούσματα, απώλειες ανθρώπινων
ζωών που ξεπερνούν τις
265.000 και το ένα τρίτο της παγκόσμιας κοινότητας να έχει αποκλειστεί στο διάστημα αυτών των
120 και πλέον ημερών σε ένα μακρύ και σκληρό lockdown. Ειδικά το τελευταίο στοιχείο είναι αρκετό για να πείσει και τους πιο αδαείς περί τα οικονομικά ότι, και
να θέλει η παγκόσμια ηγεσία να
αισιοδοξήσει, δεν μπορεί.
Τώρα, λοιπόν, που οι ανά τον
κόσμο καραντίνες αίρονται και η
(κατ’ επίφαση) κανονικότητα επιστρέφει σταδιακά, η Ελλάδα όπως και οι άλλες χώρες προσπα-

Πού θα κάτσει
η μπίλια
της ύφεσης

θεί να ιχνηλατήσει τα δημοσιονομικά «κρούσματα» της επόμενης ημέρας. Το στοίχημα είναι ομολογουμένως δύσκολο για την
κυβέρνηση καθώς, όπως προαναφέρθηκε, τα σενάρια είναι πολλά και με μεγάλο εύρος απόκλισης. Παράδειγμα, η τελευταία μελέτη που έκανε η τράπεζα
Eurobank στην οποία υπογραμμίζεται πριν από όλα αυτό που
λέγαμε στη αρχή. Ότι, δηλαδή, ακριβής πρόβλεψη για την πορεία
του ελληνικού ΑΕΠ το τρέχον έτος όχι απλώς δεν είναι εύκολη
αλλά αντιθέτως χαρακτηρίζεται αδύνατη! Κι αυτό διότι, όπως εξηγούν οι οικονομολόγοι της συστημικής τράπεζας, επικρατεί
σκοτάδι σε τρία κομβικά κομμάτια του παζλ: στη διάρκεια που θα
έχουν τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης, στη φύση και το
μέγεθος των μέτρων δημοσιονομικής και νομισματικής στήριξης,
καθώς και στην κρίσιμη μεταβλητή που είναι το πώς θα συμπεριφερθούν μακροπρόθεσμα οι καταναλωτές και οι επενδυτές μετά
την κρίση.

Τα δύο σενάρια
Σύμφωνα πάντα με τις προβολές
που κάνουν οι αναλυτές της ελληνικής τράπεζας, το δύσκολο δημοσιονομικό μέλλον της εγχώριας οικονομίας αποτυπώνεται
σε δύο σενάρια.
Το πρώτο είναι ήπιο και προ-
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Καταλύτες
οι καταναλωτές
και οι επενδυτές
ε κάθε περίπτωση, έμπειροι οικονομολόγοι επιμένουν ότι ο καταλύτης που θα συγκρατήσει ή θα απογειώσει την επερχόμενη ύφεση είναι το πώς θα
αποφασίσουν να συμπεριφερθούν οι επενδυτές και
οι καταναλωτές.
Σε ό,τι αφορά για παράδειγμα τους επενδυτές, είναι δεδομένο ότι το άδηλο λόγω κορωνοϊού μέλλον της ελληνικής
οικονομίας προσγείωσε
ανώμαλα τις προσδοκίες της Ελλάδας για άντληση ικανοποιητικών
εσόδων από τη δεξαμενή των αποκρατικοποιήσεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι, ενώ ο φετινός
στόχος ήταν να εισέλθουν στα κρατικά ταμεία κάτι λιγότερο από 2,5 δισ. ευρώ
προερχόμενα από ιδιωτικοποιήσεις της δημόσιας περιουσίας, τα πραγματικά έσοδα δεν θα ξεπεράσουν τα
€350.000.000-€400.000.000, με την κυβέρνηση να μεταθέτει τα προγραμματισμένα προς πώληση «ασημικά» σε
χρόνο επενδυτικά συμφερότερο.
Το θέμα είναι ότι η συμπεριφορά των καταναλωτών, ενώ
μοιάζει πιο «ευανάγνωστη», είναι στην πραγματικότητα πιο
σύνθετη. Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι οι κυβερνητικές
δράσεις στήριξης της πραγματικής οικονομίας που παίρνουν αυτόνομα οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, μαζί με τα «πακέτα» που θα ριχτούν υπό οποιαδήποτε μορφή (αγορά 750
δισ. ευρώ σε χρέος μεμονωμένων κυβερνήσεων από την ΕΚΤ, επιδοτήσεις επιχειρήσεων για να αποφευχθούν οι απολύσεις, χαλάρωση του Συμφώνου Σταθερότητας κ.λπ.), θα
υφάνουν ένα δίχτυ ασφαλείας για τα νοικοκυριά που δεν
θα υποστούν τις εισοδηματικές απώλειες της περιόδου των
μνημονίων. Το αν, τώρα, αυτά τα εισοδήματα που δεν θα
χαθούν θα διοχετευτούν και στην κατανάλωση. είναι μια
πολύ μεγάλη κουβέντα. Διότι οι έμπειροι αναλυτές επιμένουν ότι ακόμη κι αν κάποιος «μοίραζε» απευθείας ζεστό
χρήμα, αυτό μάλλον θα πήγαινε στα σεντούκια και στα
στρώματα για την ώρα της ανάγκης, παρά θα μετατρεπόταν σε εμπορικό τζίρο που θα έκανε τη ρόδα να γυρίσει. Απόδειξη; Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι στο α΄ τρίμηνο
του έτους (Ιανουάριος-Μάρτιος 2020) τα δημόσια έσοδα
από ΦΠΑ –δηλαδή από την κατανάλωση– έχουν κάνει μεγαλοπρεπή «βουτιά». Πότε συνέβη αυτό; Σταδιακά από τον
Γενάρη μέχρι και τον Μάρτιο που έγινε το ελληνικό
lockdown. Το κερασάκι στην τούρτα; Τον ενδιάμεσο μήνα
τριμήνου, τον Φεβρουάριο, ο δείκτης οικονομικού κλίματος είχε αναρριχηθεί στο υψηλότερο σκαλοπάτι του από τον
Ιανουάριο 2001, με την καταναλωτική εμπιστοσύνη να είναι
τον ίδιο μήνα μεγαλύτερη από ό,τι ήταν τον Αύγουστο του
2000!!!
Επομένως, όταν υπερίπταται η αβεβαιότητα, η κατανάλωση μπαίνει στην… καραντίνα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται
για την παγκόσμια οικονομία.

Σ

Η ΑΠΟΨΗ
βλέπει μείωση του πραγματικού
ΑΕΠ σε ποσοστό -6,7%, εφόσον
όμως συντρέξουν οι εξής προϋποθέσεις:
• Να εφαρμοστούν μέτρα δημοσιονομικής στήριξης περί τα 7
δισ. ευρώ.
• Να αρθεί η καραντίνα τον
Μάιο (σ.σ. όπως ξεκίνησε να γίνεται) στην Ελλάδα αλλά και
στους μεγάλους εμπορικούς εταίρους της.
• Να μην επαναληφθούν (σ.σ.
ας όψονται οι… παρτάκηδες) τα
περιοριστικά μέτρα αργότερα μέσα στο έτος.
• Να μην υπάρξει δομική αλλαγή στη συμπεριφορά των καταναλωτών και των επενδυτών μετά
την κρίση.
Αν τα παραπάνω δεν συμβούν
και παρ’ ελπίδα επανακάμψει η
επιδημία από το φθινόπωρο και
μετά, προκαλώντας με τη σειρά
της σποραδική επανενεργοποίηση της καραντίνας, ή αν μείνουν
σφιχτά «κουμπωμένοι» από τις εξελίξεις οι καταναλωτές και οι επενδυτές, τότε το πιθανότερο είναι να δούμε να γίνεται πραγματικότητα το δυσμενές σενάριο και
το πραγματικό ΑΕΠ να κατρακυλάει στο -10,6%.
Δυστυχώς, και στα δύο σενάρια η ελληνική οικονομία θα δει
να μειώνονται απότομα η ιδιωτική κατανάλωση, οι εξαγωγές και

ΑΕΠ να καταδύεται το 2020 στο 9,7%, έναντι ύφεσης 7,7% στην
Ευρωζώνη και 7,4% στο σύνολο
της Ένωσης. Σε ό,τι αφορά τους
υπόλοιπους δείκτες, οι προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
για την Ελλάδα είναι εξίσου δυσοίωνες. Συγκεκριμένα:
• Οι επιπτώσεις στην αγορά εργασίας αναμένονται μεγάλες με
τον δείκτη ανεργίας να εκτιμάται
ότι θα σκαρφαλώσει στο 19,9%
το τρέχον έτος.
• Οι ιδιωτικές επενδύσεις προβλέπεται να υποχωρήσουν κατά
30% το 2020.
• Το χρέος αναμένεται να αυξηθεί φέτος κατά περίπου 20 ποσοστιαίες μονάδες και θα ανέλθει
στο 196,4% του ΑΕΠ, ενώ το δημόσιο έλλειμμα εκτιμάται ότι θα
κυμανθεί στο -6,4% του ΑΕΠ φέτος και στο -2,1% του ΑΕΠ το
2021.

Η πρόβλεψη της Αθήνας
Στο οικονομικό επιτελείο την κυβέρνησης οι εκτιμήσεις για το
πού θα κάτσει η μπίλια της ύφεσης δεν πολυδιαφέρουν αριθμητικά από αυτές της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και άλλων φορέων.
Αν και αρχικά ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας,
μιλούσε για προβλεπόμενη ύφεση λίγο κάτω του 5%, τις τελευταίες ημέρες άνοιξε την ψαλίδα

ΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΗΠΙΑ ΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΚΛΗΡΟΤΕΡΗ

ΕΚΔΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΘΑ ΔΕΙ ΝΑ ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟΤΟΜΑ
Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ, ΟΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΟΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ
ΑΝΕΡΓΙΑΣ

οι επενδύσεις, το τέρας της ανεργίας θα αρχίσει να ξαναγιγαντώνεται –από το 17,3% που ήταν ο
δείκτης το 2019, εκτιμάται ότι θα
εκτιναχθεί στο 20,9% στην καλύτερη περίπτωση ή ακόμα και στο
22,8% στη χειρότερη εξέλιξη–, η
κτηματαγορά και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια θα δεχτούν νέες
σημαντικές πιέσεις συν τις αποπληθωριστικές τάσεις που θα πυροδοτηθούν.

Μαύρους οιωνούς
«βλέπει» η Κομισιόν
Σε ένα συνολικά αόρατο μέλλον
αυτό που είναι ξεκάθαρα ορατό
είναι πως η Ελλάδα θα αποτελέσει τον πιο αδύναμο κρίκο από
τον μέσο όρο των συνεπειών που
θα επιφέρει η υγειονομική κρίση
στις οικονομίες των υπόλοιπων
κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Αυτή την εκτίμηση ασπάζεται και η Κομισιόν, που στις
εαρινές προβλέψεις της που δημοσιοποιήθηκαν στα μέσα της εβδομάδας «βλέπει» το ελληνικό

των προβλέψεών του και δήλωσε ότι δεν αποκλείεται να φτάσει
και έως τις 10 ποσοστιαίες μονάδες.
Συγκρατημένα αισιόδοξες –τηρουμένων, πάντα, των αναλογιών και της συγκυρίας– είναι οι
αντίστοιχες προβλέψεις της Τράπεζας της Ελλάδος, με τον διοικητή της Γιάννη Στουρνάρα να εκφράζει την πεποίθηση ότι τα απαισιόδοξα σενάρια που έχουν
ακουστεί για ύφεση 10%-20% είναι υπερβολικά και δεν θα επαληθευτούν.
Σημειώνεται ότι στο βασικό
της σενάριο η ΤτΕ προβλέπει ότι
η αρνητική ανάπτυξη θα περιοριστεί για φέτος στο 4%, ποσοστό
που αυξάνεται στο 8% αν ισχύσει
το αρνητικό σενάριο της κεντρικής τράπεζας.
Αυτό που, πάντως, παρακολουθούν με αγωνία στην ΤτΕ είναι το ποσοστό αρνητικής επίδρασης που θα έχει η πανδημική κρίση στα μη εξυπηρετούμενα
δάνεια. Σύμφωνα με πληροφο-
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ρίες που έχουν δει το φως της
δημοσιότητας, στην οδό Πανεπιστημίου διαβλέπουν περαιτέρω
«κοκκίνισμα» δανειοληπτών σε
ποσοστό που θα κυμαίνεται από
4% έως 10%. Γι’ αυτό, όπως λένε
οι ίδιες πηγές, έσπευσαν να ενημερώσουν τα αρμόδια κυβερνητικά στελέχη ώστε το Μέγαρο
Μαξίμου και το ΥΠ.ΟΙΚ. να σχεδιάσουν την κατάλληλη γραμμή
άμυνας.

Πού ποντάρει το
Μαξίμου
Η μεγαλύτερη ευαλωτότητα της
Ελλάδας στο… ιικό φορτίο της
μεταπανδημικής οικονομικής
κρίσης έχει την εξήγησή της. Το
πρωτόφαντο φαινόμενο, να συμβαίνει ταυτόχρονα και μηδενισμός της ζήτησης και καταβαράθρωση της προσφοράς και παράλληλα να δονείται ισχυρά το
τραπεζικό σύστημα, δεν είναι εύκολα αντιμετωπίσιμη συνθήκη ακόμη και για τις πιο ισχυρές οικονομίες. Πόσω μάλλον για την
ελληνική, που τη στιγμή που βγήκε στο ξέφωτο της κανονικότητας
έπειτα από σχεδόν 10 χρόνια
μνημονίων και σκληρής λιτότητας καλείται να ξαναπαλέψει εξουθενωμένη για την επιβίωσή
της. Το σουρεαλιστικό της υπόθεσης; Αυτό που μοιάζει να είναι η
σιδερένια μπάλα στο πόδι της Ελλάδας, δηλαδή η 10ετής μνημονιακή κόπωση ίσως αποδειχτεί
και το σωσίβιό της. Κι αυτό διότι,
περιμένοντας το βάθεμα της σημερινής κρίσης, η ελληνική οικονομία παρατάσσεται με όλα τα όπλα της γεμάτα: ο κρατικός προϋπολογισμός δεν είναι πλέον ελλειμματικός όπως το δράμα του
2009-2010 έχοντας το μαξιλάρι
ασφαλείας (σ.σ. ανεξαρτήτως του
πώς η αντιπολίτευση θέλει να ξοδευτεί), η χώρα πλέον δανείζεται
από τις αγορές, ενώ τότε τα ελληνικά ομόλογα γίνονταν αποδεκτά
μόνο από… ιχθυοπώλες, ενώ και
οι μεταρρυθμίσεις έχουν «τρέξει»
σε σημαντικό βαθμό.
Όλα αυτά συνθέτουν την αισιόδοξη πεποίθηση ότι, εφόσον
αντέξει η χώρα τους φετινούς δημοσιονομικούς κλυδωνισμούς,
το 2021 θα καταγραφεί ως έτος εντυπωσιακής ανάκαμψης. Την
ελληνική αισιοδοξία συμμερίζονται και οι Βρυξέλλες, που βλέπουν ότι μετά τη φετινή κατρακύλα την επόμενη χρονιά το ελληνικό ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 7,9%
–η αντίστοιχη αύξηση στην Ευρωζώνη προβλέπεται στο 6,3%
και στην Ε.Ε. στο 6,1%–, η ανεργία θα υποχωρήσει στο 16,8%,
δηλαδή σε χαμηλότερο σημείο από αυτό που βρίσκεται σήμερα,
οι ιδιωτικές επενδύσεις εκτιμάται ότι θα επανακάμψουν στο
+33%, ενώ το χρέος θα «διορθώσει» στο 182,6% του ΑΕΠ.
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• Πάολο Τζεντιλόνι και Βάλντις Ντομπρόφσκις
προσέφεραν ισχυρή στήριξη στην ελληνική οικονομία, καταρρίπτοντας
το αφήγημα του ΣΥΡΙΖΑ

Επιθετικά στην οικονομία,
χαλαρά στις πλατείες
Το σχέδιο δράσης της κυβέρνησης για να ξεπεράσει
τις συναθροίσεις των νέων, που κάποιοι θέλουν να
μετατρέψουν σε πλατείες
νέων αγανακτισμένων
Του Μιχάλη Κωτσάκου

H

κατηγορηματική
δήλωση του Επιτρόπου Οικονομικών Υποθέσεων
της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, Πάολο Τζεντιλόνι, ότι
η Ελλάδα δεν διατρέχει τον κίνδυνο ενός νέου Μνημονίου εξαιτίας της κρίσης του κορωνοϊού,
είναι ό,τι καλύτερο μπορούσαν
να περιμένουν στο Μαξίμου. Ο Ιταλός αξιωματούχος δεν είναι απλά ένας από τους Ευρωπαίους
που μετέχουν στο Κολέγιο των Επιτρόπων. Στο παρελθόν είχε θητεύσει ως υπουργός Εξωτερικών
(Οκτώβριος 2014-Δεκέμβριος
2016) στην κυβέρνηση του Ματέο Ρέντσι, ενώ ήταν αυτός που
τον αντικατέστησε στην πρωθυπουργία από τον Δεκέμβριο του
2016 έως τον Μάρτιο του 2018,
αλλά τελικά παρέδωσε στον
Τζουζέπε Κόντε τον Ιούνιο του
ίδιου έτους.
Ο Πάολο Τζεντιλόνι, ο οποίος ανήκει στο Δημοκρατικό Κόμμα (σοσιαλδημοκράτης) ήταν ό,τι
καλύτερο μπορούσαν να ακούσουν όλοι στο Μαξίμου, και ειδικά ο πρωθυπουργός, μετά τις εαρινές προβλέψεις της Κομισιόν
οι οποίες ήταν αποθαρρυντικές
για την Ελλάδα, καθώς προβλέπουν ύφεση που ξεπερνά το 9%,
δίνοντας παράλληλα ευκαιρία
στον ΣΥΡΙΖΑ για σπέκουλα και
στον Αλέξη Τσίπρα να ξεπροβάλει από την πολιτική καραντίνα.
Ας μην ξεχνάμε ότι τα τρολ της
Κουμουνδούρου –από τις πρώτες
ημέρες του lock down τον Μάρτιο κι ενώ η κυβέρνηση ανακοί-

νωνε μέτρα στήριξης και χρηματοδότηση με 800 ευρώ όλων των
εργαζομένων– προχωρούσαν σε
αναρτήσεις στο διαδίκτυο που...
αποκάλυπταν πως η κυβέρνηση
Μητσοτάκη βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για την υπογραφή
νέου μνημονίου. Ταυτόχρονα, έβγαιναν στις γειτονιές τρομοκρατώντας τους ηλικιωμένους, ότι
σύντομα θα κοπεί η σύνταξή
τους, ακόμη και τις ημέρες του
Πάσχα. Το Πάσχα πέρασε, οι συντάξεις δεν κόπηκαν, τουναντίον
δόθηκαν χρήματα σε ακόμη περισσότερους πληττόμενους συμπολίτες μας, και το αφήγημα
που στήνεται από την Κουμουνδούρου είναι ότι «ο Μητσοτάκης
θα αποδράσει με πρόωρες εκλογές,
μη μπορώντας να ελέγξει την οικονομική κρίση».
Προφανώς, ο κ. Τσίπρας και
οι συν αυτώ στον ΣΥΡΙΖΑ στο
μυαλό τους έχουν τον Κώστα
Καραμανλή και την τακτική που
ακολούθησε το 2009, όταν φοβούμενος να αντιμετωπίσει την
κρίση φρόντισε μέσω εκλογών
να παραδώσει την καυτή πατάτα
της χρεοκοπίας στον Γιώργο
Παπανδρέου. Βέβαια, με τον κ.
Καραμανλή βρέθηκε πιο κοντά
ο Αλέξης Τσίπρας. Με τον κ.
Τσίπρα ο πρώην πρόεδρος της
Ν.Δ. ένιωθε πιο άνετα, είτε βρίσκονταν στη Βουλή, είτε σε κάποιες εκδηλώσεις και μιλούσαν
χαλαρά, κάνοντας αστεία.
Αυτό που δεν περίμεναν στον
ΣΥΡΙΖΑ ήταν η μεθοδικότητα του
Κυριάκου Μητσοτάκη στην αντιμετώπιση των κρίσεων. Δίχως
να υπάρχει πανικός, οι κινήσεις
του πρωθυπουργού θυμίζουν άνθρωπο που έχει εκπαιδευτεί πολύ σκληρά για ειδικές αποστολές.
Απλά στο Μαξίμου θεωρούν πως
η δήλωση του Τζεντιλόνι, όπως
και αυτή του Βάλντις Ντομπρόφσκις (εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), ότι «οι στόχοι των πρωτο-

γενών πλεονασμάτων, που δεσμεύουν την Ελλάδα μετά τα Μνημόνια,
θα πρέπει να επανεξεταστούν μετά
την κρίση του κορωνοϊού», όπως επίσης και το ότι «το χρέος της Ελλάδας θα τεθεί σε σαφή καθοδική
πορεία, ενώ η χώρα δεν θα χρειαστεί νέο πρόγραμμα στήριξης», αποτελούν επιπλέον όπλα στα χέρια της κυβέρνησης για την ισχυρή ανάπτυξη που αναμένουν το
2021, αλλά και για την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων.

Στο εσωτερικό μέτωπο
Στην οικονομία, αναμφίβολα τα
πράγματα δεν είναι ρόδινα, αλλά
στο Μαξίμου και στο υπουργείο
Οικονομικών θεωρούν ότι θα ξεπεράσουν τις δυσκολίες με τις λιγότερες δυνατές συνέπειες για
τον λαό. Εξάλλου, σε λίγα 24ωρα
αναμένονται να ανακοινωθούν
και τα μέτρα στήριξης και για τον
τουρισμό, όπως για και για τις επιχειρήσεις εστίασης. «Έτσι θα έχει κλείσει ο πρώτος κύκλος της ενίσχυσης όλων σχεδόν των πολιτών
που έχουν πληγεί με βάναυσο τρόπο
από την υγειονομική κρίση. Φυσικά, θα είμαστε σε εγρήγορση για να
παρέμβουμε όπου χρειαστεί», μας

έλεγε συνεργάτης του πρωθυπουργού που δεν έκρυβε την αγωνία του για άλλα ζητήματα.
Κι εκεί που ανησυχούν και
προβληματίζονται στο πρωθυπουργικό μέγαρο είναι η πορεία
του ιού, από τη Δευτέρα που ανοίγουν τα σχολεία και οι συναθροίσεις στις πλατείες. Όλοι εύχονται η πρώτη εβδομάδα που έσπασε η καραντίνα να είναι όπως
την υπολογίζουν οι επιστήμονες,
δίχως αύξηση κρουσμάτων, ώστε να γίνει το επόμενο βήμα και
να φτάσουμε σιγά-σιγά στην οριστική επανεκκίνηση της οικονομίας περί τα μέσα Ιουνίου.
Όσο για τις συναθροίσεις στις
πλατείες, στην κυβέρνηση δεν τις
θεωρούν τόσο αθώες και φυσικά
δεν ικανοποιούνται με τη δικαιολογία ότι απλά οι έφηβοι μπούχτισαν από το μέσα και είπαν να
ξεδώσουν μη υπολογίζοντας πιθανούς κινδύνους λόγω του νεαρού της ηλικίας. Η μετάλλαξη πάντως του χαρακτήρα των υπαίθριων πάρτι στην Αγία Παρασκευή και αλλού δεν πέρασε απαρατήρητη από την κυβέρνηση.
Κάποιοι οσμίζονται άρωμα από
πλατεία αγανακτισμένων. Και φυ-

σικά όλοι έχουν το βλέμμα τους
προς την Κουμουνδούρου, καθώς η δήλωση του εκπροσώπου
του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Χαρίτση,
δεν κρίνεται και πολύ αθώα. Ο κ.
Χαρίτσης κατήγγειλε την «επίθεση των ΜΑΤ σε νέους» κι έδωσε ασυλία στα καλέσματα μελών του
ΑΝΤΑΡΣΥΑ για συναντήσεις στις
πλατείες.
Η απόφαση του Μαξίμου είναι
να μη ρίξει λάδι στη φωτιά και να
αδειάσει με το «έτσι θέλω» τις
πλατείες, όπως λένε κάποιοι εντός της Ν.Δ. Τουναντίον, όπως
δήλωσε και ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης από τη Θεσσαλονίκη, «η
Ελληνική Αστυνομία θα είναι κοντά
στους πολίτες και πάλι, όπως ήταν
αυτούς τους δυο μήνες, με σεβασμό
στην προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια του καθενός, με φιλική διάθεση, με συμβουλές, έτσι ώστε όλοι
μαζί να περάσουμε και το δεύτερο
βήμα, μέχρις ότου τελικώς να μπορέσουμε να εξαφανίσουμε αυτόν τον
αόρατο εχθρό του κορωνοϊού». Αποδεικνύεται ότι με αυτό τον τρόπο όσοι επιθυμούν να δημιουργήσουν νέες εστίες αγανακτισμένων δεν θα βρουν πρόσφορο έδαφος, ειδικά από τη στιγμή που
ανοίγουν τα σχολεία τη Δευτέρα.
Ο υπουργός Προστασίας του
Πολίτη, που παραβρέθηκε στα εγκαίνια του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου της ΕΛ.ΑΣ. και του
Δήμου Θεσσαλονίκης, επεσήμανε ακόμη: «Το δεύτερο βήμα είναι
να μείνουμε ασφαλείς κυκλοφορώντας έξω. Το δικαίωμα του καθενός
να κυκλοφορεί είναι συνταγματικό,
είναι δεδομένο, είναι ατομικό και
ανθρώπινο δικαίωμα. Νομίζω
ότι δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα, νομίζω ότι όλοι μας μέρα με
τη μέρα αντιλαμβανόμαστε, με βάση τις συμβουλές των ειδικών, τους
κινδύνους που περιλαμβάνει η έλλειψη απόστασης μεταξύ μας και πιστεύω –είμαι βέβαιος γι’ αυτό– και
αυτό θα κάνει και η Ελληνική Αστυνομία».
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Τον Γιάννη Δατσέρη, διευθυντή της Μονάδας
Πυρηνικής Ιατρικής στον
Ευαγγελισμό, μόνο οι
μυημένοι στην πολιτική
τον γνωρίζουν. Αν και μέλος του ΠΑΣΟΚ από την ίδρυση του το 1974, στενός φίλος του Ευάγγελου
Βενιζέλου, αλλά και σύζυγος της πρώην ευρωβουλευτού Συλβάνας Ράπτη, τόλμησε το 2014 να
δηλώσει ότι «το ΠΑΣΟΚ
αποτελεί τη φούσκα της
μεταπολίτευσης». Μία δήλωση που προκάλεσε ακόμη και την αντίδραση
του στενού του φίλου Ευάγγελου Βενιζέλου και
φυσικά το μεγαλοπρεπές
άδειασμα από την Χαριλάου Τρικούπη.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Π

ρόσφατα ο κ. Δατσέρης (ο οποίος
είναι εκ των ιδρυτών της πολιτικής
κίνησης Ώρα Αποφάσεων μαζί με τους φίλους του
Άννα Διαμαντοπούλου και
Γιώργο Φλωρίδη) σε ένα άρθρο
του έδειξε τον δρόμο που αναμένει ότι θα ακολουθήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης το επόμενο
διάστημα. Τον δρόμο της ανάδειξης της χώρας μέσα από ένα ήπιο
κλίμα, που θα του επιτρέψει να
κρατήσει δίπλα του το κίνημα της
γραβάτας, όλους όσοι απαρτίζουν
τη μεσαία τάξη σε αυτήν τη χώρα.
Ο Γιάννης Δατσέρης, ο οποίος καθόταν στο ίδιο θρανίο με
τον Ευ. Βενιζέλο επί τρία χρόνια
στο 2ο Γυμνάσιο Αρρένων στην
πλατεία Αγίας Σοφίας Θεσσαλονίκης, διατηρεί μία σχέση με τον
πρώην πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, άκρως εκρηκτική. Τους αρέσει να
συμπορεύονται, να διαφωνούν,
να παρεξηγούνται, να τσακώνονται, να χωρίζουν και να τα ξαναβρίσκουν. «Ο Δατσέρης είναι απρόβλεπτος. Καθαρόαιμο πολιτικό
ον, αλλά ποτέ ενεργά συμμετέχων
στην πολιτική», λένε όσοι τον γνωρίζουν καλά. Όλοι, όμως, του αναγνωρίζουν ότι ξέρει να «διαβάζει» το πολιτικό μέλλον.
Έτσι, όσοι τον γνωρίζουν διάβασαν με εξαιρετική προσοχή
πολλά σημεία του άρθρου του για
τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έγραψε λοιπόν: «Παλαιός πολιτικός,
που έχει αφιερώσει χρόνο στη μελέτη της σύγχρονης ελληνικής Ιστορίας, έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η εξέλιξη της χώρας και οι
θετικές εκβάσεις απορρέουν από τη
δράση και το έργο τριών ηγετών (Ελευθέριος Βενιζέλος, Κωνσταντίνος
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• Με ήπιο πολιτικό κλίμα, το Μαξίμου στοχεύει να εισέλθει στη νέα εποχή
ενισχύοντας τη δυναμική του πρωθυπουργού και της χώρας εκτός Ελλάδας

Έτσι θα αποδυναμώσει
τον Αλέξη ο Κυριάκος
Καραμανλής και Ανδρέας Παπανδρέου) και τριών πρωθυπουργών
(Ιωάννης Καποδίστριας, Χαρίλαος
Τρικούπης και Κωνσταντίνος Σημίτης). Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κρίνεται από τη διαχειριστική του ικανότητα σε μείζονες κρίσεις. Μέχρι
τώρα η επίδοσή του είναι εξαιρετική, όπως κρίνεται εκ του αποτελέσματος και, συγκριτικά, ως αντίστοιχη ή καλύτερη από τη διαχείριση του σεισμού του 1999 και των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004».

Η διεθνής αναγνώριση
Η αλήθεια είναι ότι λόγω της εξαιρετικής διαχείρισης και στην
κρίση με την Τουρκία στον Έβρο,
αλλά και στην πανδημία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κέρδισε
μία θέση μεταξύ των 10 ηγετών
παγκοσμίως που έλαβαν υψηλό
βαθμό στη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης και πρόσθεσαν
πόντους στο brand name της χώρας. Ας μη λησμονούμε ότι, τα τελευταία χρόνια, η παγκόσμια κοινότητα είχε συσχετίσει την Ελλάδα με το χάος. Στο επερχόμενο
παγκόσμιο τσουνάμι ύφεσης, ως
χώρα πρέπει να διατηρήσουμε
τον μύθο μας. Όχι μόνο για την
ιστορική και την πολιτιστική κληρονομιά μας, αλλά για το ότι είμαστε ένας από τους ασφαλέστερους προορισμούς στη γη. Έχουμε ελέγξει τη διάδοση του covid19 και δεν αντιμετωπίζουμε τρομοκρατικές απειλές. Άρα, αυτό
που μένει είναι στείλουμε ένα μήνυμα, ότι στη χώρα υπάρχει ήπιο
πολιτικό κλίμα και ο επισκέπτης
δεν θα βρεθεί μπροστά σε νέες
περιπέτειες τύπου Marfin, όπου
έχασαν τη ζωή τους τρεις συνάνθρωποί μας τον Μάιο του 2010
από ρίψη μολότοφ.
Αναμφίβολα στη Βουλή θα υπάρξουν αντιπαραθέσεις, θα ειπωθεί και κάποια κουβέντα παραπάνω. Όμως, όπως φάνηκε
και από τις δύο τελευταίες μονομαχίες, αυτό που επιδιώκει ο
πρωθυπουργός είναι μια διαφορετική πολιτική φιλοσοφία. «Σαφώς πιο ήπιο πολιτικό κλίμα με ταυ-

τόχρονη ανάπτυξη της στρατηγικής
για οριστική εγκαθίδρυση στον χώρο του Κέντρου», όπως λένε οι συνεργάτες του πρωθυπουργού και
υπονοεί στο άρθρο του ο Δατσέρης.
Έτσι δεν πρέπει να κάνει εντύπωση ότι από εδώ και πέρα –
πλην ελάχιστων εξαιρέσεων– ο
Κυριάκος Μητσοτάκης θα αποφεύγει να ανεβάζει τους τόνους.
Θα επενδύει στο ήπιο πολιτικό
κλίμα, με στόχο την αποδυνάμωση του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος

ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ

ΚΑΝΕΙ ΕΝΤΥΠΩΣΗ
ΟΤΙ ΑΠΟ ΕΔΩ
ΚΑΙ ΠΕΡΑ –ΠΛΗΝ
ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ
ΕΞΑΙΡΕΣΕΩΝ– Ο ΚΥΡ.
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΘΑ
ΑΠΟΦΕΥΓΕΙ ΝΑ
ΑΝΕΒΑΖΕΙ ΤΟΥΣ
ΤΟΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ
ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

αφενός μεν θα προσκρούει σε
κλειστές θύρες θέλοντας να αυξήσει την πόλωση, και αφετέρου θα
έχει αυξανόμενα εσωκομματικά
ζητήματα με τους φανατικούς. Με
αυτήν τη στρατηγική, οι πολίτες
που αδιαφορούν για τις πολιτικές κόντρες και τον φανατισμό κι
εστιάζουν στις συνθήκες της ζωής
τους, πιο εύκολα θα ακούσουν
τον Κυριάκο Μητσοτάκη και το
αφήγημα της επόμενης ημέρας, η
οποία λόγω της κρίσης του κορωνοϊού δεν είναι στρωμένη με
ροδοπέταλα. Ο πρωθυπουργός επιθυμεί το ήπιο κλίμα να χρησιμοποιηθεί ως ένα μέρος της καμπάνιας παγκοσμίως για τη νέα
πραγματικότητα της χώρας.

Δύσκολο έργο…
Αν μη τι άλλο, το έργο του Kυρ.
Μητσοτάκη είναι εξαιρετικά δύσκολο. Όχι τόσο για να κρατήσει
χαμηλούς τόνους και να μην ακολουθεί τον Αλ. Τσίπρα σε επικοινωνιακά κρεσέντα. Έχει δημιουργήσει προσδοκίες στην κοι-

νωνία. Και πλέον θα πρέπει να ανταποκριθεί. Για παράδειγμα, για
τη βελτίωση του ΕΣΥ δεν αρκούν
μόνο λίγες εβδομάδες, όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός με το «καταφέραμε σε 5 εβδομάδες αυτό που
οι προηγούμενοι δεν κατάφεραν σε
30 χρόνια». Και ο Γ. Δατσέρης,
που αν μη τι άλλο γνωρίζει εκ των
έσω τα προβλήματα του ΕΣΥ, επισημαίνει: «Οι κλίνες ΜΕΘ που
προστέθηκαν χρειάζονται 2-4 χρόνια να στελεχωθούν, αν βρεθούν
πρόθυμοι. Οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις του ΕΣΥ (αποδοτικότητα
διοίκησης, εκπαιδευτικά κέντρα,
συγχωνεύσεις μονάδων, νέες εργασιακές σχέσεις, ΣΔΙΤ, κοστολογήσεις, ηλεκτρονικές υπηρεσίες, νέα
δομή δημόσιας υγείας) έχουν βάθος
τετραετίας».
Το βασικό πρόβλημα της επόμενης ημέρας είναι η αναθέρμανση της πραγματικής οικονομίας, η
οποία δεν μπορεί να γίνει, πλέον,
χωρίς τη δομική ανασυγκρότηση
της παραγωγής. Κι όταν μάλιστα η
αντιπολίτευση εξακολουθεί αλυσοδεμένη σε συμβολισμούς του
μακρινού παρελθόντος. Δεν έχει
νόημα η επίκληση του New Deal
όταν τα εργαλεία του (επιδότηση
ανέργων, αναλογική φορολόγηση, μεγάλα δημόσια τεχνικά έργα,
εξασφάλιση καταθέσεων, έλεγχος
μονοπωλίων) είναι κατοχυρωμένα και σε κάποιες περιπτώσεις έχουν ξεπεραστεί.
Η Ελλάδα εν μέσω υγειονομικής και οικονομικής κρίσης θα
πρέπει να συγχρονίσει τις παραγωγικές της δυνατότητες. Να τρέξει για την 4η Βιομηχανική Επανάσταση. Κι εδώ θα βρει τα περισσότερα εμπόδια ο Κυριάκος
Μητσοτάκης. Κι αυτά έχουν να
κάνουν με τα ισχυρά αντισώματα
που έχουν οι Έλληνες εναντίον
των μεταρρυθμίσεων. «Μας καθιστούν αλλεργικούς στις αναγκαίες
στρατηγικές αλλαγές στους θεσμούς,
στην οργάνωση του κράτους και
στην παραγωγική διαδικασία, ώστε
να προσαρμοζόμαστε σε έναν κόσμο
που μεταβάλλεται ραγδαία», καταλήγει ο κ. Δατσέρης.

8 | Η ΑΠΟΨΗ
Πολλοί έχουν θέσει με εμφατικό τρόπο το ερώτημα
για το τι κοινό συνδέει τον
νυν πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με έναν από τους προκατόχους του,
τον Κώστα Σημίτη.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Σ

υνήθως η απάντηση
που δίνεται είναι ο
Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος επί
Σημίτη πιστώνεται ως
υπουργός Δημόσιας Τάξης την εξάρθρωση της 17Ν, ενώ τώρα ανέλαβε εκ νέου τα ίδιο υπουργείο,
που από το 2010 ονομάζεται
Προστασίας του Πολίτη. Ίσως και
τη Λίνα Μενδώνη, την οποία ακούσαμε για πρώτη φορά ως
γραμματέα του υπουργείου Πολιτισμού επί ημερών Σημίτη και
τώρα πήρε προαγωγή. Κάποιοι
άλλοι μπορεί να θεωρήσουν ως
ένα ακόμη κοινό σημείο Μητσοτάκη-Σημίτη τη μανία και των
δύο με τον εκσυγχρονισμό του
κράτους. Όμως ένα ακόμη που ενώνει αυτές τις δύο διαφορετικές
περιόδους είναι ότι ο Κυριάκος
Μητσοτάκης αποφάσισε προς
μεγάλη έκπληξη των κομματικών
της Νέας Δημοκρατίας, να αξιοποιήσει στελέχη που έχουν μεν έντονο τεχνοκρατικό προφίλ αλλά
«ψήθηκαν» πολιτικά στο σχολείο
της Χαριλάου Τρικούπη, αγνοώντας ως επί το πλείστον τα τεχνολογικώς καταρτισμένα πρόσωπα
από τον χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Τα περισσότερα εξ αυτών
των στελεχών δήλωναν κεντρώοι εκσυγχρονιστές και αποτέλεσαν μέρος ενός σχεδίου το οποίο
δεν μπόρεσε να ολοκληρωθεί από τον Κώστα Σημίτη με την αρωγή του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.
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νιστές υπουργούς του, που έμαθαν τα κόλπα σε χρόνο ρεκόρ. Όμως τα κουκιά δεν του έβγαιναν
στην Ευρώπη και το καλοκαίρι
του 2003 αποφάσισε να κάνει άλλη μία προσπάθεια μπας και γυρίσει το πολιτικό κλίμα. Βασική
προϋπόθεση να προκαλέσει ένα
σοκ στο κόμμα του, να ετοιμάσει
μία νέα γενιά στελεχών από την
κοινωνία, ώστε να έχει ένα αφήγημα. Έτσι ο Κώστας Σημίτης αποφάσισε να προκαλέσει ένα σοκ
στο ΠΑΣΟΚ, «απολύοντας» επί
της ουσίας τον Κώστα Λαλιώτη
από τη θέση του γραμματέα του
κόμματος, επιβάλλοντας ως νέο
γραμματέα τον τότε υπουργό Δημοσίας Τάξης, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, που ζούσε ημέρες δόξας,
καθώς είχε εξαρθρωθεί η 17Ν και
τα ηγετικά στελέχη της είχαν βρει
στέγη σε ειδική πτέρυγα των γυναικείων φυλακών Κορυδαλλού.
Η επιλογή του Χρυσοχοΐδη έγινε καθώς ο κ. Σημίτης είχε
γράψει στο περιβόητο μπλοκάκι

του τις θέσεις του υπουργού του
για βαθιές αλλαγές στο ΠΑΣΟΚ,
ακόμη και στα σύμβολα. Ο κ.
Χρυσοχοΐδης είχε κάνει λόγο
«για κόμμα που έχει υποστεί πολιτική ανορεξία», ζητώντας ουσιαστική ανασυγκρότηση του ΠΑΣΟΚ και επανεξέταση της σχέσης
του με την κοινωνία. Για να επιτευχθεί αυτό, είχαν αποφασίσει
σε συνεννόηση με τον Σημίτη να
φτιάξουν ένα νέο μητρώο στελεχών από νέα πρόσωπα που έχουν καλό όνομα στην αγορά και
παρέμεναν πιστά στο εκσυγχρονιστικό αφήγημα. Τότε, τον Ιούλιο του 2003, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ετοιμαζόταν μεθοδικά
για να εκτεθεί για πρώτη φορά
στις επόμενες εκλογές διεκδικώντας μία θέση στο ελληνικό κοινοβούλιο μέσω της Β΄ Αθήνας.
Παρακολουθούσε βέβαια τις εξελίξεις στο τότε κυβερνών κόμμα
τού ΠΑΣΟΚ, όμως αυτό που τον
ενδιέφερε πρωτίστως ήταν το
πώς θα εκλεγεί. Βέβαια, όλος ο

μηχανισμός του αειμνήστου πατρός του είχε τεθεί σε κατάσταση
συναγερμού. Στις 3 Ιουλίου του
2003 ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, παρά το γεγονός ότι είχε 59 «αρνητικές» ψήφους (50
λευκά και 9 άκυρα) σε σύνολο
177 μελών της Κεντρικής Επιτροπής, εξελέγη νέος γραμματέας
της Κεντρικής Επιτροπής του
ΠΑΣΟΚ, με 118 θετικές ψήφους.
Μία από τις πρώτες του κινήσεις
ήταν να καλέσει μία μεγάλη διαφημιστική εταιρεία, ώστε να στήσουν μαζί το νέο πρόσωπο του
ΠΑΣΟΚ. Δίχως να πεταχτούν στα
σκουπίδια τα σύμβολα, η δημόσια εικόνα και τα συνθήματα. Τότε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ξεχώρισε με το καλημέρα από την
ομάδα των διαφημιστών τον Άκη Σκέρτσο. Τότε ήταν που ξεκίνησε και η προσπάθεια της Χαριλάου Τρικούπη να αναδείξει τα
νέα τεχνοκρατικά στελέχη. Όλα
αυτά τα στελέχη με νέες ιδέες για
τον εκσυγχρονισμό της κοινω-

• Πολύ καλά
τα τεχνοκρατικά
στελέχη που επέλεξε
ο Κυριάκος από το
ΚΙΝΑΛ του 8,1%.
«Απουσιάζουν»
όμως τεχνοκράτες
τής Ν.Δ. του 39,85%

Βουτιά στο παρελθόν
Πάμε πίσω στο σωτήριο έτος
2003. Η Νέα Δημοκρατία προηγείται σταθερά σε όλες τις δημοσκοπήσεις και όλοι θεωρούν ως
δεδομένο ότι στις εθνικές εκλογές
του 2004 ο Κώστας Καραμανλής θα διαδεχθεί στον πρωθυπουργικό θώκο τον Κώστα Σημίτη, ο οποίος μέχρι το καλοκαίρι
του 2003 σκεφτόταν να μεταπηδήσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
και να διαδεχθεί τον Ρομάνο
Πρόντι. Ειδικά μετά την επιτυχημένη Σύνοδο Κορυφής της Χαλκιδικής τον Μάιο του 2003. Αυτό
βέβαια διότι παρά την είσοδο της
χώρας στον σκληρό πυρήνα της
Ευρωζώνης και την από το παράθυρο είσοδο της Κύπρου στην
Ε.Ε., είχε αρχίσει να χάνει την αίγλη του. Ας μη λησμονούμε ότι ήδη είχαν αρχίσει οι καταγγελίες
για τις λοβιτούρες του Τσοχατζόπουλου, και για τους εκσυγχρο-

«Kyriakistas»,
 



νίας, που δήλωναν ως επί το
πλείστον κεντρώοι –προφανώς
δεν υπέπεσαν στην αντίληψη του
κ. Σημίτη, ότι υπάρχουν και άξια
τεχνοκρατικά στελέχη και σε άλλα
κόμματα, πλην του ΠΑΣΟΚ– έμαθαν την πολιτική στο ΠΑΣΟΚ και
χρησιμοποιήθηκαν σε διάφορες
θέσεις από τον Γιώργο Παπανδρέου, μη δίνοντας σημασία ότι
αποκλήθηκαν ως «κηπουροί».

Την ίδια τακτική
Αν και από το 2003 έχουν περάσει μόλις 17 χρόνια, εν τούτοις
οι πυκνές πολιτικές εξελίξεις και
τα τρία μνημόνια, μας κάνουν να
νομίζουμε ότι ο Χρυσοχοΐδης ανέλαβε γραμματέας του ΠΑΣΟΚ
πριν από 30 χρόνια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όταν το 2015
εξελέγη αρχηγός της Ν.Δ., άνοιξε
το μητρώο στελεχών και είχε ως
στόχο να προσκαλέσει στο κόμμα στελέχη της αγοράς, της κοινωνίας, ακόμη και εάν προέρχονταν από άλλους πολιτικούς χώρους. Λίγοι κατανόησαν τότε ότι
ο Κυριάκος Μητσοτάκης ακολούθησε το πείραμα των Σημίτη-Χρυσοχοΐδη. Στο ΠΑΣΟΚ το
πείραμα απέδωσε μετά από έξι
χρόνια, καθώς από το 2009 οι
μαθητές τού 2003 άρχισαν να αξιοποιούνται σε δημόσιες θέσεις.
Βεβαίως, η νίκη του ΓΑΠ στις
εκλογές του 2009 δεν οφειλόταν
στα προσόντα των «μαθητών», αφού δεν είχαν ακόμη πεδίο για
να αποδείξουν την αξία τους, αλλά στο γεγονός ότι ο Καραμανλής έριξε ουσιαστικά λευκή πετσέτα. Κάπως έτσι και ο Κυριάκος Μητσοτάκης με το σχολείο
νέων στελεχών που ξεκίνησε από το 2016 αναμένει ότι κατά τη
διάρκεια της διακυβέρνησής του
θα έχει πληθώρα επιλογών σε τεχνοκρατικά στελέχη. Προφανώς,
στη σκέψη του τότε ήταν η επιλογή να περιλαμβάνει και νέα στελέχη και από τον χώρο της Ν.Δ.
Το 2019 όμως, ως πρωθυπουργός, κάπου ξεχάστηκε…
Ήδη στο ΚΙΝΑΛ ακόμη και
σήμερα υπάρχουν πρόσωπα –
που κατεβάζουν ιδέες κάνοντας
ελκυστικές τις προτάσεις και στη
Χαριλάου Τρικούπη σίγουρα πολύ πιο ισορροπημένες και το κυριότερο πιο ρεαλιστικές από ότι
του ΣΥΡΙΖΑ–, τα οποία με τον έναν ή άλλο τρόπο έχουν σχέση με
το τότε σχολείο. Βέβαια, από το
σχολείο νέων στελεχών, απουσιάζουν στελέχη της ΝΔ, παρά το
γεγονός ότι η παράταξη πήρε το
39,85% έναντι του 8,10% του ΚΙΝΑΛ. Η τάση που επικράτησε μετά τις εκλογές –που συνοπτικά θα
μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί
ότι οι άριστοι οι προερχόμενοι από το ΚΙΝΑΛ επικράτησαν αριθμητικά και διοικητικά των αντιστοίχων της ΝΔ– μπορεί μεν να
έδωσε στον Κυριάκο το επιχεί-
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Μιχάλης Χρυσοχοΐδης

ρημα ότι επιλέγει τους αρίστους
χωρίς κομματικά κριτήρια, δημιούργησε όμως το ερώτημα αν το
39,85% έχει ικανά στελέχη...
Εν προκειμένω, αναφερόμαστε
στα τεχνοκρατικά στελέχη που υπάρχουν σε όλο τον κομματικό μηχανισμό της ΝΔ στην επικράτεια,
με την επισήμανση ότι από το βράδυ της 7ης Ιουλίου το κόμμα της
ΝΔ μπήκε σε καραντίνα χωρίς καν
να υπάρχει κορωνοϊός…

Οι «Kyriakistas»
Προκειμένου να ανοίξει το κόμμα
του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε να αξιοποιήσει στην
κυβέρνησή του πρόσωπα που
«ανδρώθηκαν» πολιτικά ΜΟΝΟ
από το ΠΑΣΟΚ. Και δεν μιλάμε
για τα ευρέως γνωστά πρόσωπα,
όπως ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης
και η Λίνα Μενδώνη (γενική
γραμματέας του υπουργείου Πολιτισμού από το 1999-2004 και
από το 2009-2014). Αλλά για
πρόσωπα όπως ο Άκη Σκέρτσος, ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Θόδωρος Λιβάνιος, που
προέρχονται από το ίδιο σχολείο.
Ο Άκης (Χρήστος-Γιώργος)
Σκέρτσος, που έχει εξελιχθεί στον
επιτελάρχη του Μαξίμου, έχει να
επιδείξει μία σημαντική πολιτική
προϊστορία. Από το 2003 δίπλα
στον Χρυσοχοΐδη, έγινε διευθυντής του πολιτικού του γραφείου
το 2009. Έμεινε δίπλα του μέχρι
το 2012. Εν συνεχεία ανέλαβε διευθυντής του γραφείου του υπηρεσιακού πρωθυπουργού Παναγιώτη Πικραμμένου. Χάρη στις
συστάσεις του κ. Πικραμμένου, ο
Άκης Σκέρτσος ανέλαβε διευθυντής του γραφείου του υπουργού
Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα, όπου παρέμεινε μέχρι το
2014, όπου ο κ. Στουρνάρας μετακόμισε στην ΤτΕ. Τότε (2014) ανέλαβε γενικός διευθυντής του
ΣΕΒ, όπου παρέμεινε μέχρι τον Ιούλιο του 2019, όπου αποδέχθηκε την πρόσκληση του κ. Μητσοτάκη. Πλέον ο Άκης Σκέρτσος αποτελεί έναν από τους πλέον έμπιστους συνεργάτες του πρωθυπουργού, χωρίς να χρειάζεται να
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Άκης Σκέρτσος

περάσει έστω και για έναν καφέ από τα γραφεία της Πειραιώς... Όμως ο κ. Σκέρτσος δεν είναι ο μόνος από το τότε σχολείο της Χαριλάου Τρικούπη, που αξιοποιήθηκαν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και αποκαλούνται ως «Σωματοφύλακες» ή και «Kyriakistas».
Ανάλογο είναι και το παρελθόν του Θανάση Κοντογεώργη,
γενικού γραμματέα Συντονισμού
Εσωτερικών Πολιτικών, ο οποίος δεν προέρχεται μόνο από τη
νεολαία ΠΑΣΟΚ, αλλά τον Φεβρουάριο του 2011 είχε προσληφθεί ως σύμβουλος του Γιώργου
Παπανδρέου, και επί πρωθυπουργίας Λουκά Παπαδήμου ανέλαβε ειδικός σύμβουλος
στη Γενική Γραμματεία της κυβέρνησης έως τον Φεβρουάριο του
2013. Μετά την αποχώρηση Παπαδήμου, ανέλαβε ειδικός σύμβουλος του Γιάννη Στουρνάρα
και στη συνέχεια του Γκίκα Χαρδούβελη. Να θυμίσουμε ότι για
τον κ. Κοντογεώργη έχει γραφτεί
σε φιλικά προς τον Κώστα Καραμανλή ΜΜΕ, ότι κατά τη διάρκεια της κατάθεσης του Κώστα
Σημίτη ως μάρτυρας στη δίκη
του Άκη Τσοχατζόπουλου κρατούσε σημειώσεις καθήμενος στο
ακροατήριο, διότι λειτουργούσε
ως άτυπο γραφείο Τύπου του
πρώην πρωθυπουργού.
Το ίδιο ισχύει και για τον Πάνο Σταμπουλίδη (γενικός γραμματέας Εμπορίου), ο οποίος, εκτός από στέλεχος της νεολαίας
ΠΑΣΟΚ, τον Ιούνιο του 2011 τοποθετήθηκε από την κυβέρνηση
Παπανδρέου ως Διευθύνων
Σύμβουλος του Οργανισμού Κεντρικής Αγοράς Αθηνών, τον οποίο και εξέλιξε σε Οργανισμό

Κεντρικών Αγορών και Αλιείας
Α.Ε. Η θητεία του ανανεώθηκε
τον Φεβρουάριο του 2013, αναλαμβάνοντας και τα καθήκοντα
του προέδρου, όπου παρέμεινε
μέχρι το 2016, καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ
δεν έβρισκε αντικαταστάτη.
Φυσικά, στους λεγόμενους
«Kyriakistas» συμπεριλαμβάνονται και ο υπουργός Ψηφιακής
Διακυβέρνησης
Κυριάκος
Πιερρακάκης (η μετοχή του έχει
χτυπήσει limit up στο πολιτικό
χρηματιστήριο), ο υφυπουργός
Εσωτερικών Θόδωρος Λιβάνιος (επίσης σε διαρκή άνοδο η
μετοχή του), αλλά και ο γενικός
γραμματέας Αθλητισμού Γιώργος Μαυρωτάς, ο οποίος προέρχεται από το Ποτάμι.
Στους «πιστούς» του πρωθυπουργού είναι και η γενική γραμματέας Ανθρώπινου Δυναμικού
Βιβή Χαραλαμπογιάννη (άνηκε
στην επικοινωνιακή ομάδα του
Παύλου Γερουλάνου στο ΠΑΣΟΚ), ο διευθυντής του Ινστιτούτου «Κωνσταντίνος Καραμανλής»
Γιάννης Μαστρογεωργίου (εκπρόσωπος Τύπου της Νεολαίας
ΠΑΣΟΚ τα έτη 2003-2004, στενός συνεργάτης της Άννας Διαμαντοπούλου από το 2009 στο
υπουργείο Παιδείας επιφορτισμένος με ζητήματα Τύπου επί κυβέρνησης Παπανδρέου), ο γενικός
γραμματέας Θρησκευμάτων Γιώργος Καλαντζής (ήταν στην Εθνική Εκλογική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ, η οποία κατάρτιζε τα ψηφοδέλτια του κόμματος, ενώ παλαιότερα ήταν στο πλευρό του Θόδωρου Πάγκαλου), ο οποίος αποτελεί και τον ανοιχτό δίαυλο με
τον αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο.
Στην ομάδα των «Kyriakistas»

ΑΠΟ ΤΟ «ΕΙΔΙΚΟ

ΣΧΟΛΕΙΟ» ΤΟΥ ΣΗΜΙΤΗ
ΜΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΝ
ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ ΟΙ
ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΕΣ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ
ΚΥΡΙΑΚΟ, ΜΕ ΑΠΟΝΤΑ
ΟΜΩΣ ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΙΚΑ
ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ Ν.Δ.

Kυριάκος Πιερρακάκης

ανήκει και η γενική γραμματέας
Ενέργειας Αλεξάνδρα Σδούκου,
η οποία ήταν συνεργάτιδα του
Γιάννη Μανιάτη. Το 2016 ο Γ.
Μανιάτης εξέδωσε το βιβλίο του
«Μεταρρυθμίσεις και προοδευτικός πατριωτισμός» – την επιμέλεια του βιβλίου είχε η κα Σδούκου. Το ίδιο ισχύει και για τον
Πάνο Αλεξανδρή, τον γενικό
γραμματέα Δικαιοσύνης, ο οποίος ήταν υποψήφιος βουλευτής με
το ΠΑΣΟΚ το 2012 και υποψήφιος δήμαρχος με το ΠΑΣΟΚ στο
Μαρούσι το 2010. Στο παρελθόν
υπήρξε σύμβουλος τόσο του Απόστολου Κακλαμάνη, όσο και
του αείμνηστου Αντώνη Λιβάνη.
Τέλος, όσον αφορά την Άννα
Στρατινάκη, τη γενική γραμματέα Εργασίας, της χρεώνεται η
λάθος εισήγηση με την τηλεκατάρτιση των επιστημόνων.
Θα ήταν παράλειψη να μην αναφέρουμε τον «λογογράφο» του
πρωθυπουργού, Γιάννη Βλαστάρη, ο οποίος έγραψε ιστορία
στο πρώην στήριγμα του ΠΑΣΟΚ
επί αειμνήστου Κίτσου Τεγόπουλου, στην «Ελευθεροτυπία».

Γραμμή πυρός
Όλοι αυτοί οι πρώην «πράσινοι»
τεχνοκράτες βρίσκονται στο πλευρό του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Αγνοούν τις εσωκομματικές αντιπαραθέσεις –που δεν υπάρχουν,
αφού ο κομματικός μηχανισμός
της Νέας Δημοκρατίας, όπως
προείπαμε, βρίσκεται σε λήθαργο–, δεν μπαίνουν σε τάσεις και
ομάδες εντός της Ν.Δ., αφού ήδη
ανήκουν στην ηγετική ομάδα του
Κυριάκου και λειτουργούν ως
«άτυποι γενίτσαροι». Και βεβαίως
δεν υπολογίζουν το πολιτικό κόστος, αφού καλύπτονται από τον
ίδιο τον Κυριάκο.
Έχουν μάθει στο ειδικό πολιτικό σχολείο από το οποίο πέρασαν, ότι ο λαϊκισμός είναι εχθρός
του εκσυγχρονισμού. Παρά το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ στο παρελθόν διακρίθηκε για τον λαϊκισμό
του. Εν τούτοις, το σχολείο Σημίτη-Χρυσοχοΐδη δίδαξε τους
μαθητές του να πάνε κόντρα στον
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λαϊκισμό. Και γι’ αυτόν τον λόγο
ακόμη αρκετά τεχνοκρατικά στελέχη, όπως τα προαναφερόμενα,
παρέμειναν πιστά στο ΚΙΝΑΛ και
δεν μετακόμισαν στον ΣΥΡΙΖΑ.
Όλοι οι μεταγραφέντες, εκτός
του ότι αποτελούν τη γραμμή πυρός του πρωθυπουργού, έχουν
ως αποστολή να προσελκύσουν
κι άλλα στελέχη που κινούνται
στον χώρο του κέντρου, αλλά και
της σοσιαλδημοκρατίας. Προφανώς, ο πρωθυπουργός θεωρεί ότι οι ευρισκόμενοι εντός της ΝΔ
δεν χρειάζονται προσέλκυση…
Το ερώτημα όμως που προκύπτει είναι: Η προσέλκυση στελεχών θα γίνει επιλεκτικά, από τον
χώρο του ΚΙΝΑΛ –που σαν αποτέλεσμα θα έχει τον διεμβολισμό
του 8,1% της «πράσινης» παράταξης–, χωρίς αντίστοιχη προσέλκυση από τον χώρο της ΝΔ; Αν
γίνει αυτό, πιθανόν ο Κυριάκος
να κερδίσει τους «πράσινους» τεχνοκράτες, αλλά ίσως αργότερα
όμως να ψάχνει να βρει τους «γαλάζιους»… Ήδη, η ανυπαρξία της
κομματικής δραστηριότητας, και
ο «εξοστρακισμός» των τεχνοκρατών που βρίσκονται στις τάξεις
της ΝΔ, έχουν δημιουργήσει ψυχρότητα σε υψηλόβαθμα και χαμηλόβαθμα στελέχη της παράταξης, που όμως –και πολύ σωστά–
λόγω του κορωνοϊού αλλά και
των επιτυχημένων κινήσεων του
Κυριάκου (Έβρος, οικονομικές
ανάσες στους πολίτες κ.λπ.) δεν
εκδηλώνονται. Η ψυχρότητα αυτή
είναι προσωρινή ή μια αρχική αντίδραση; Θα δείξει…
Ίσως ο Κυριάκος να ακολουθεί τα βήματα του Μακρόν που
άλλαξε πολλά από τα στεγανά
στην Ευρώπη. Έφερε ακόμη πιο
κοντά μετριοπαθείς δεξιούς, φιλελεύθερους, σοσιαλδημοκράτες
και πράσινους. Και ο Κυριάκος
Μητσοτάκης παρακολουθεί με
ενδιαφέρον τον τρόπο που απλώθηκε στο πολιτικό σκηνικό της
Γαλλίας και της Ευρώπης ο Γάλλος
πρόεδρος. Ας μην ξεχνάει όμως
ότι οι δημοσκοπήσεις για την αποδοχή
έτου Γάλλου Προέδρου
χουν πάρει την κατιούσα…

Διαφωνίες
για την
επικοινωνιακή
γραμμή

ΓΡΑΦΕΙ Ο

Κίτσος
ο κοριός

Νέες παρατηρήσεις
στον Κυρανάκη

GREEK SUMMER 2020:
Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα
και το πλέξιγκλας

Απίστευτο χουνέρι για
τους πρώην ΠΑΣΟΚους
Το χουνέρι της δεκαετίας έπαθαν
οι πολυπράγμονες Χρήστος
Σπίρτζης και Γιάννης Ραγκούσης. Μετείχαν ως βασικοί καλεσμένοι στη διαδικτυακή εκπομπή
της δημοσιογράφου Ευδοκίας
Λελεδάκη, με την ονομασία
«RoseBand». Κι ενώ και οι δύο ξιφουλκούσαν κατά των παλιών
πολιτικών δυνάμεων για θέματα
τοπικής αυτοδιοίκησης, η δημοσιογράφος σήκωσε μία κούπα για
να πιει καφέ. Μόνο που η κούπα
ήταν από την εποχή του ΠΑΣΟΚ,
με τον πράσινο ήλιο πάνω. Σπίρτζης και Ραγκούσης μόλις το είδαν έχασαν χρώμα και μιλιά. Κι
όπως ήταν αναμενόμενο, η καζούρα στο διαδίκτυο ήταν μεγάλη.
Το χειρότερο για τους δύο «γενίτσαρους» του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ότι μεταξύ αυτών που τους έγραψαν δηλητηριώδη σχόλια ήταν και σκληρά κομματικά στελέχη της Κουμουνδούρου, που βγάζουν σπυράκια ακόμη και που βλέπουν
τους πρώην ΠΑΣΟΚους.

Μαθαίνω πως εκ νέου χτύπησε το τηλέφωνο του
Κώστα Κυρανάκη από το
Μαξίμου. Όχι για να του
πουν κάτι ευχάριστο για
υπουργοποίησή του. Αλλά
για να του κάνουν εκ νέου
παρατηρήσεις για τη δήλωση του, ότι «προβλέπω
πρόωρες εκλογές». Κι όπως μου μετέφεραν, οι παρατηρήσεις ήταν δριμείες,
υπενθυμίζοντάς του τι είχε
πει για το περίφημο μπάρμπεκιου έξω από τις δομές
των μεταναστών. Βέβαια,
ο συμπαθής Κώστας δεν
«ακούει καλά» παρατηρήσεις αυτής της μορφής.
Άλλωστε, γι’ αυτό και
βγαίνει –αν και όχι πολύ
γνωστός– βουλευτής.

Όσοι πιστεύουν πως οι αντιμαχόμενες ομάδες στην Κουμουνδούρου τα βρήκαν, πλανώνται
πλάνην οικτρά. Χαρακτηριστικά
μού είπαν ότι όταν ο Αλέξης Τσίπρας αποφάσισε να ακολουθήσει την επικοινωνιακή γραμμή
της σύγκρισης της Ελλάδας με
την Αλβανία και άλλες βαλκανικές χώρες για να δείξουν ότι
δεν πέτυχε και κάτι φοβερό ο
Μητσοτάκης, υπήρξαν τεράστιες
διαφωνίες. Ποιοι διαφώνησαν; Ο
Ευκλείδης Τσακαλώτος και ο Νίκος Φίλης, οι οποίοι εξέφρασαν
την άποψη πως μία τέτοια προσέγγιση θα δημιουργούσε μεγαλύτερα
προβλήματα στο κόμμα. Μάλιστα,
στην κουβέντα ακούστηκε ότι «θα μας
ταράξουν στην καζούρα στο διαδίκτυο».

Τρέχει ο Σταθάκης
με το πρόγραμμα μην
τον προλάβουν οι εκλογές

Επιστροφή με μάσκες
και αντισηπτικά
Από τη Δευτέρα ξεκίνησε η
πλήρης λειτουργία της
Χαριλάου Τρικούπη. Φυσικά, με όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις, όπως
ορίζει το πρωτόκολλο. Ήδη το ΚΙΝΑΛ έχει προμηθευτεί και μάσκες μίας
χρήσης, αλλά και αντισηπτικά, και όποιος εισέρχεται στα γραφεία οφείλει
να είναι προσεκτικός. Να
σημειωθεί ότι έγινε και απολύμανση του χώρου. Οι
καλά γνωρίζοντες, και
στην περίπτωση της Χαριλάου Τρικούπη, υποστηρίζουν ότι η επιστροφή στην
πλήρη κανονικότητα θα
γίνει σταδιακά και σε βάθος χρόνου...

Όταν ο Γιώργος Σταθάκης επιφορτίστηκε από τον Αλέξη Τσίπρα με την ευθύνη σύνταξης του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ, φαινόταν να έχει όλο τον χρόνο μπροστά του, αφού ουδείς μπορούσε να φανταστεί ότι θα μιλούσαμε σύντομα ξανά για εκλογές. Ωστόσο, ο κορωνοϊός, η παγκόσμια καραντίνα και η βαθιά ύφεση στην
οικονομία που ακολουθεί έχουν αλλάξει τα δεδομένα.
Ως εκ τούτου, εκεί που ο Γιώργος Σταθάκης είχε βάλει
το προγραμματικό νερό στ’ αυλάκι, πραγματοποιώντας
δεκάδες συναντήσεις και συνεννοήσεις με όλα τα τμήματα και τους τομεάρχες του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα πρέπει να...
τα κάνει όλα από την αρχή. Κι αυτό διότι ο Αλέξης Τσίπρας, όπως φάνηκε και στην τελευταία συνεδρίαση του
Πολιτικού Συμβουλίου του ΣΥΡΙΖΑ, τάσσεται υπέρ της
«ριζικής αναμόρφωσης» του προγράμματος του κόμματός του, ώστε ο ΣΥΡΙΖΑ να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες. Θεωρείται, δε, δεδομένο ότι τα κεφάλαια που αφορούν στην οικονομία, στο κοινωνικό κράτος και, κυρίως, στην ενίσχυση του συστήματος υγείας, επί της ουσίας θα ξαναγραφτούν από την αρχή, μόλις ο κορωνοϊός υποχωρήσει και αρχίσει μία καταγραφή των ερειπίων που θα αφήσει πίσω του...
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πως είναι
γνωστό, ο
ΠΑΟΚ και ο
Ολυμπιακός έχουν προσφύγει στο
CAS, με διαφορετικά αιτήματα ο καθένας. Ο μεν ΠΑΟΚ κατά της απόφασης της
Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ
για την ποινή της αφαίρεσης 7
βαθμών από τον βαθμολογικό
πίνακα του πρωταθλήματος.
Ο δε Ολυμπιακός επίσης κατά
της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ
διότι δεν επέβαλε την ποινή του υποβιβασμού στον ΠΑΟΚ.
Όσοι έχουν έστω και μια μικρή
σχέση με τα αθλητικά νομικά, τους
ισχύοντες κανονισμούς, αλλά και
τους κανόνες που διέπουν τις αποφάσεις του CAS, δεν χρειάζεται
παραπάνω από πέντε λεπτά για να
αντιληφθούν ότι και οι δύο προσφυγές δεν έχουν καμία τύχη και
είναι προφανές ότι κατετέθησαν
προκειμένου να ικανοποιηθεί μια
μερίδα των οπαδών των δύο ΠΑΕ
που βλέπουν ως ορκισμένοι εχθροί τον αντίπαλό τους, αφού οι
μεν «μαυρόασπροι» πιπιλίζουν την
καραμέλα ότι «στηθήκανε» στο θέμα της πολυϊδιοκτησίας από την ΕΕΑ και την Επιτροπή Εφέσεων, οι
δε «ερυθρόλευκοι» ότι η Εφέσεων
χαρίστηκε στον ΠΑΟΚ αφού δεν
τον υποβίβασε.
Φυσικά, και οι δύο απόψεις που
αναπτύσσονται στο περιεχόμενο
των κατατεθέντων προσφυγών
στο CAS αποτελούν έναν αίολο
νομικό ισχυρισμό, που όμως επιτρέπει για κάποιο χρονικό διάστημα μέχρι να εκδοθεί η απόφαση
της απόρριψης από το CAS να
ταΐζουν με «σανό» τους φανατικούς οπαδούς τους.

Ό

Αν πας στο CAS,
θα τη φας…
ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός προσφεύγουν στο CAS –
γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι οι προσφυγές τους
θα απορριφθούν– ταΐζοντας έτσι με «σανό»
τους θερμόαιμους οπαδούς τους…
Συμβούλιο της Επικρατείας– θα
δηλώσει ως διαιτητικό δικαστήριο
αναρμόδιο να επιληφθεί και να
κρίνει ως σωστή ή εσφαλμένη οποιαδήποτε απόφαση που άπτεται
της νομοθεσίας κάθε χώρας. Με
απλά ελληνικά, θα απορρίψει την
προσφυγή ως αναρμόδιο όργανο
για την εκδίκασή της.

Ας ξεκινήσουμε
από τον ΠΑΟΚ

Συνεχίζουμε
με την προσφυγή
του Ολυμπιακού

Ο ΠΑΟΚ ισχυρίζεται ότι η Επιτροπή Εφέσεων δεν έπρεπε να εγκρίνει την πρωτοβάθμια απόφαση για
αφαίρεση 7 βαθμών, αλλά να την
ακυρώσει. Στο Σκεπτικό όμως της
Επιτροπής Εφέσεων, σαφώς αναφέρεται ότι η διαπίστωση ύπαρξης
πολυϊδιοκτησίας ΠΑΟΚ και Ξάνθης
από την ΕΕΑ αποτελεί δέσμευση
γι’ αυτήν, η δε επιβληθείσα ποινή
έχει προσδιοριστεί με νόμο (τη
γνωστή τροπολογία Γεραπετρίτη,
σύμφωνα με την οποία η περίπτωση πολυϊδιοκτησίας τιμωρείται με
αφαίρεση 7 βαθμών, και όχι με υποβιβασμό).
Το CAS, μετά τις παραπάνω
διαπιστώσεις, ότι η ποινή στην ουσία της επεβλήθη με βάση το Εθνικό Δίκαιο –αφού οι αποφάσεις της
ΕΕΑ προσβάλλονται μόνο στο

Η απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων για αφαίρεση 7 βαθμών, όπως
προαναφέραμε, στηρίχτηκε στη
γνωστή τροπολογία Γεραπετρίτη.
Κατά συνέπεια, όπως και με τον
ΠΑΟΚ, έτσι και με τον Ολυμπιακό
το CAS δεν έχει καμία αρμοδιότητα να κρίνει αν ο ελληνικός νόμος
είναι σωστός ή εσφαλμένος, με αποτέλεσμα ομοίως να απορρίψει
την προσφυγή του ως αναρμόδιο
όργανο.
Βεβαίως, η τροπολογία Γεραπετρίτη, που έσωσε τον ΠΑΟΚ,
κατετέθη και ψηφίστηκε μεσούντος του πρωταθλήματος. Δηλαδή, με λίγα λόγια, παρενέβη στο
αυτοδιοίκητο του ποδοσφαίρου.
Μέχρι σήμερα, δεν έχουμε πληροφορηθεί αν ο Ολυμπιακός προσέφυγε σε διεθνείς ομοσπονδίες,

FIFA και UEFA, για να καταγγείλει
την παρέμβαση αυτή. Επιπλέον, από όσα ενθυμούμεθα, οι κ.κ. Τσέφεριν και Κλαρκ όταν ήλθαν
στην Ελλάδα ένα μήνα μετά την
ψήφιση της τροπολογίας από την
Ελληνική Βουλή, κατάπιαν αμάσητη την παρέμβαση αυτή στο αυτοδιοίκητο του ποδοσφαίρου, προτιμώντας να μασήσουν τα εκλεκτά
εδέσματα που τους σερβίριζαν στο
Μαξίμου ο πρωθυπουργός Κυριάκος και ο επιτελικός Γεραπετρίτης.
Επίσης, ενώ κατ’ ουσίαν στην
προσφυγή του ο Ολυμπιακός
στρέφεται κατά της τροπολογίας
Γεραπετρίτη, τα φίλα προσκείμενα ΜΜΕ λιβανίζουν νυχθημερόν
τον υπουργό Επικρατείας.
Το ερώτημα γιατί προσφεύγει ο
Ολυμπιακός στο CAS, πέραν της ικανοποίησης κάποιων φανατικών
οπαδών του, απαντάται και μέσω
της απόφασης της Επιτροπής Εφέσεων που παρέχει το δικαίωμα
στην ΠΑΕ να παρίσταται ως διάδικος κατά την εκδίκαση της υπόθεσης. Τι φοβάται ο Ολυμπιακός; Όταν οι «δικαστές» του CAS είναι
104 τον αριθμό, μεταξύ των οποίων υπάρχουν και εκπρόσωποι της
Σομαλίας, της Γουινέας, και άλλων
εθνών που ενδεχομένως να παρί-

στανται στις εκδικάσεις του Ανωτάτου Αθλητικού Δικαστηρίου με
χαλκά στη μύτη ή στα αυτιά, και με
δεδομένη τη διαδικασία όπου οι
δύο ΠΑΕ επιλέγουν έναν δικαστή
της αρεσκείας τους, και αν συμφωνήσουν στον τρίτο έχει καλώς,
διαφορετικά τον ορίζει το CAS, εύκολα αντιλαμβάνεται κάποιος τους
«ερυθρόλευκους» φόβους.
Έτσι, θέλοντας να αποφύγουν
κάποιον δικαστή, τύπου Σκουτέρη, που να βασανίζεται μέχρι τα
ξημερώματα για το τι απόφαση θα
βγάλει, προτίμησαν να είναι παρόντες προβάλλοντας ως αίτημά
τους τον υποβιβασμό του ΠΑΟΚ, ικανοποιώντας έτσι μια μερίδα οπαδών τους.
Κερδισμένοι από τις δύο αυτές
προσφυγές είναι σίγουρα οι δικηγόροι τόσο οι Ελβετοί, όσο και οι
εγχώριοι. Επίσης ικανοποιημένο
είναι και το CAS, όπου με μια συνοπτική διαδικασία θα εισπράξει
ως παράβολο 80.000 ευρώ περίπου. Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει
γνωστό αν οι παριστάμενοι διευθύνοντες σύμβουλοι, για τον ΠΑΟΚ ο κ. Χρυσόστομος Γκαγκάτσης, και για τον Ολυμπιακό η κα
Λίνα Σουλούκου, δικαιούνται επιδόματος για εργασία εκτός έδρας…
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ο ελληνικό
ποδόσφαιρο ακροβατεί και πολλοί από τους μεγαλοσχήμονες παράγοντές του
ζουν στον κόσμο τους, καθώς στέκονται στο χθες και
το σήμερα, παραγνωρίζοντας το τσουνάμι που έρχεται.
Η πανδημία του κορωνοϊού ήλθε να ρίξει τη χαριστική βολή, αλλά και χωρίς αυτήν η κατάσταση
που εισερχόταν το ελληνικό ποδόσφαιρο ήταν άκρως προβληματική. Τα πεσμένα έσοδα λόγω των
κεκλεισμένων των θυρών αγώνων, η απώλεια που έρχεται από τα
εισιτήρια διαρκείας, η απατηλή
προσδοκία για εισπράξεις από την
πώληση προϊόντων σε μπουτίκ και
καταστήματα στα γήπεδα κι εκτός
αυτών, η προβληματική εύρεση χορηγών, δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα την εποχή του κορωνοϊού, ακόμη και αν δεν είναι στο τραπέζι το σενάριο του λουκέτου.
Σε αυτά έρχεται να προστεθεί η
αβεβαιότητα που δημιουργεί η τηλεοπτική αγορά. Η ΕΡΤ δεν έχει
καμία διάθεση με βάση την υφιστάμενη πολιτική βούληση να συνεχίσει να χρηματοδοτεί το ποδόσφαιρο, η NOVA βρίσκεται σε διαδικασία εξαγοράς με τους νέους ιδιοκτήτες να σταθμίζουν εκ νέου
αν είναι… αποδοτικό το ελληνικό
πρωτάθλημα ή δημιουργεί ζημίες,
ενώ ο ΟΤΕ δεν έχει ασχοληθεί ποτέ με τη Super League και ούτε
δείχνει πρόθεση στο μέλλον.
Σε όλα αυτά όσοι προωθούν
σχέδια αύξησης των ομάδων, ανάδειξης κάθε τι αρνητικού και ποδηγέτησης της ΕΠΟ ενόψει των επικείμενων εκλογών, αγνοούν την
θέση στην οποία έχει περιέλθει η
Ελλάδα στην Ευρώπη. Η αναφορά δεν γίνεται στην… εξαφάνιση
της Εθνικής ομάδας, από την οποία το ποδόσφαιρό μας χάνει σε
αίγλη και χρήμα, αλλά της κατάταξης της χώρας με βάση τη βαθμολογική συγκομιδή των συλλόγων.
Οι αλλαγές που έχει αποφασίσει η UEFA σε συνδυασμό με τις αγωνιστικές σφαλιάρες που έπεσαν
ειδικά την τρέχουσα περίοδο στις
ελληνικές ομάδες που μετείχαν σε
Champions League και Europa
League, δημιουργούν μια εκρηκτική κατάσταση που μπορεί να πνίξει
το ποδόσφαιρό μας και να κάνει
να σηκώσει κεφάλι για πολλάπολλά χρόνια.

Τ

Tο Europa
Conference
League
H νέα διοργάνωση της
UEFA θα απασχολήσει
ιδιαίτερα τα επόμενα
χρόνια τις ελληνικές ομάδες, καθώς σε αυτή
θα συμμετέχουν οι περισσότερες.
Θα δημιουργηθούν 8 όμιλοι των 4 ομάδων με
ματς εντός κι εκτός έδρας και στη συνέχεια
θα έχουμε τα νοκ άουτ
παιχνίδια των 16, τα
προημιτελικά, τα ημιτελικά και τον τελικό.
Πριν από τη φάση των
«16», θα προστεθεί ένας νοκ-άουτ γύρος. Σε
αυτόν θα αναμετρώνται οι δεύτερες των ομίλων με τις ομάδες
που τερμάτισαν στην
3η θέση των ομίλων
του Europa League.
Στο Europa Conference
League θα γίνουν συνολικά 141 αγώνες σε
15 αγωνιστικές εβδομάδες, όπως και στο
Europa League.
Ο νικητής του Europa
Conference League θα
κερδίζει αυτόματα το
εισιτήριο για το Europa
League της επόμενης
περιόδου. Τα ματς θα
διεξάγονται τις Πέμπτες στις 19:45 και
στις 22:00.

Κατρακύλα
Ο Ολυμπιακός ήρθε ισόπαλος 1-1
με τη Γουλβς στο «Γ. Καραϊσκάκης»
και πήρε διακόσιους πόντους οι οποίοι προστέθηκαν στη βαθμολο-

Ευρωπαϊκό σοκ περιμένει το ελληνικό ποδόσφαιρο
που χάνει όχι μόνο ένα από τα πέντε εισιτήρια,
αλλά παίρνει τρία από τα τέσσερα… γ΄ διαλογής,
βλέποντας με τα κιάλια το Europa League

Έρχεται τσουνάμι και
αυτοί ψάχνουν…
δορυφόρους
(Μέσω αναδιάρθρωσης…)
Η βαθμολογία:

γία της Ελλάδας στην UEFA. Η Βασιλεία ωστόσο είχε επικρατήσει με
3-0 της Άιντραχτ και πρόσθεσε
400 πόντους στη βαθμολογία της
Ελβετίας, με τους Ελβετούς να
περνάνε τους Σέρβους, να βρίσκονται πλέον στη 18η θέση και να
μειώνουν την απόσταση από την
Ελλάδα στους 600 βαθμούς. Και
φυσικά το 3-0 επί των Γερμανών
τούς φέρνει με το ένα πόδι στους
8 του Europa League και στη διεκδίκηση και άλλων βαθμών. Αυτό
σημαίνει πως η Ελλάδα μπορεί να
χάσει μια θέση και να βρεθεί από
τη 17η στη 18η, εκτός και αν ο Ολυμπιακός καταφέρει όπως έκανε
και με την Άρσεναλ να πάρει την
πρόκριση στο Europa League και
να συνεχίσει να μαζεύει πόντους

για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
Αν κρατήσουμε τη 17η θέση ή
ακόμα και αν ο Ολυμπιακός ανέβει στη 16η θέση, η Ελλάδα θα έχει μία ομάδα στο Champions
League και τρεις στη νέα διοργάνωση, το Europa Conference. Ο
πρωταθλητής που θα θέλει να
«κουνήσει σεντόνι» θα πρέπει ν’ αποκλείσει τρεις ομάδες, όπως έκανε φέτος ο Ολυμπιακός, που μπήκε
στο μονοπάτι των μη πρωταθλητών. Αν πέσουμε στη 18η θέση, τα
πράγματα γίνονται ακόμα χειρότερα. Η πρωταθλήτρια ομάδα της
χώρας μας θα είναι αναγκασμένη
να δώσει τέσσερις προκριματικούς
γύρους για να βρεθεί στους ομίλους του Champions League.
Με τα νέα δεδομένα, ο πρωτα-

1. Ισπανία
2. Αγγλία
3. Γερμανία
4. Ιταλία
5. Γαλλία
6. Πορτογαλία
7. Ρωσία
8. Βέλγιο
9. Ολλανδία
10. Ουκρανία
11. Τουρκία
12. Αυστρία
13. Δανία
14. Σκωτία
15. Τσεχία
16. Κύπρος
17. Ελλάδα
18. Ελβετία
19. Σερβία
20. Κροατία

99.426 (5/7)
88.176 (4/7)
71.641 (5/7)
68.367 (5/7)
56.915 (2/6)
49.449 (0/5)
45.549 (0/6)
37.900 (0/5)
35.750 (0/5)
34.500 (1/5)
33.600 (1/5)
32.925 (1/5)
28.250 (1/4)
27.875 (1/4)
27.300 (0/5)
26.750 (0/4)
26.200 (1/5)
25.600 (1/5)
25.500 (0/5)
24.875 (0/4)

θλητής κουτσά-στραβά θα έχει μια
αξιοπρεπή παρουσία στην Ευρώπη. Τι γίνεται όμως με τα τρία άλλα
εναπομείναντα ευρωπαϊκά εισιτήρια Εκεί που καταντήσαμε από τις
ευρωπαϊκές αποτυχίες των ομάδων μας και τις αλλαγές που έκανε
η UEFA, θα πρέπει να ξεχάσουμε

το Europa League, καθώς υποβιβαζόμαστε στη... Γ΄ Εθνική της Ευρώπης. Οι τρεις ομάδες θα ξεκινήσουν δηλαδή από τον δεύτερο
προκριματικό γύρο του Europa
Conference League.
Αυτά ισχύουν για τη μεθεπόμενη σεζόν (2021/22). Δηλαδή στα
εισιτήρια που θα διεκδικήσουν οι
σύλλογοί μας στο πρωτάθλημα
που έρχεται. Αυτό που θέλουν να
το κάνουν με 16 ομάδες ξανά, για
να βολέψουν και να βολευτούν. Ίσως οι φιλικά προσκείμενοι δορυφόροι είναι απαραίτητοι, προκειμένου να έρθει η πρώτη θέση.
Το καμπανάκι δεν ακούστηκε,
και κάποιοι βλέπουν ότι την επόμενη (2020/21) σεζόν θα έχουμε
πέντε ομάδες στην Ευρώπη με δύο
ομάδες στα προκριματικά του
Champions League (ο πρωταθλητής στον τρίτο προκριματικό και ο
δεύτερος στο δεύτερο προκριματικό) και τρεις σε αυτά του Europa
League (μία ομάδα από τον τρίτο
προκριματικό και δύο από τον δεύτερο προκριματικό).
Δεν πήραν χαμπάρι ότι θα παίξουν για τελευταία φορά σε μια
διοργάνωση της προκοπής, που
μάλιστα μπορεί λόγω κορωνοϊού
να μην απολαύσουν από τις κερκίδες των γηπέδων τους οι φίλαθλοι. Κλείνουν τα μάτια σε αυτά
που θα διεκδικήσουν στο επόμενο
πρωτάθλημα. Όχι μόνο τα λιγότερα –κατά ένα– ευρωπαϊκά εισιτήρια, αλλά και τα στερούμενα ποιότητας έστω επιπέδου του Europa
League.
Από τη σεζόν 2021-22 τα ευρωπαϊκά εισιτήρια με βάση την κατάταξη της χώρας στην UEFA, διαμορφώνονται ως εξής:

Η 11η και η 12η θέση
Ο πρωταθλητής στα play off του
Champions League
Ο δεύτερος στον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League
Ο τρίτος στα play off του
Europa League
Ο τέταρτος στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa Conference
League
Ο πέμπτος στον 2ο προκριματικό γύρο του Europa Conference
League

Η 13η και η 14η θέση
Ο πρωταθλητής στον 3ο προκριματικό γύρο του Champions
League
Ο δεύτερος στον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League
Ο τρίτος στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League
O τέταρτος και ο πέμπτος στον
2ο προκριματικό γύρο του Europa
Conference League

Η 15η θέση
Ο πρωταθλητής στον 2ο προκριματικό γύρο του Champions
League
Ο δεύτερος στον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League
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Ο τρίτος στον 3ο προκριματικό
γύρο του Europa League
Ο τέταρτος και ο πέμπτος στον
2ο προκριματικό γύρο του Europa
Conference League

Η 16η και η 17η θέση
Ο πρωταθλητής στον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League
Ο δεύτερος, ο τρίτος και ο τέταρτος στον 2ο προκριματικό γύρο
του Europa Conference League

Η 18η θέση και κάτω
Ο πρωταθλητής στον 1ο προκριματικό γύρο του Champions
League
Ο δεύτερος, ο τρίτος και ο τέ-

ταρτος στον 2ο προκριματικό γύρο
του Europa Conference League

Το τελευταίο…
τανγκό
Σε περίπτωση λοιπόν που δεν ολοκληρωθεί το ελληνικό πρωτάθλημα, τα ευρωπαϊκά εισιτήρια θα
τσεκαριστούν σύμφωνα με τη
βαθμολογία που έχει διαμορφωθεί μέχρι τη στιγμή της διακοπής
της Super League. Ή ακόμη και αν
ολοκληρωθεί ας υποθέσουμε πως
δεν θα υπάρξουν αλλαγές στη
βαθμολογική κατάταξη.
Ας δούμε πού πηγαίνουν τα ευρωπαϊκά εισιτήρια και από ποιους
προκριματικούς θα ξεκινήσουν

τους αγώνες τους οι ελληνικές ομάδες.
Ο Ολυμπιακός θα πάρει
το πρώτο εισιτήριο για το
Champions League και θα μπει
στο μονοπάτι των πρωταθλητών, ξεκινώντας από τον τρίτο
προκριματικό γύρο, που σημαίνει
πως για να βρεθεί στους ομίλους
θα πρέπει να περάσει και τα πλέι
οφ. Ο ΠΑΟΚ, από την άλλη, θα ξεκινήσει την πορεία του από τον
δεύτερο προκριματικό του
Champions League, άρα για να
βρεθεί στους ομίλους θα πρέπει να
περάσει και τον τρίτο προκριματικό και τα πλέι οφ.
Πάμε τώρα στο Europa
League, το οποίο έχει ένα καλό εισιτήριο που πηγαίνει στον κάτοχο
του Κυπέλλου Ελλάδας. Σε ένα ενδεχόμενο διακοπής των διοργανώσεων δεν θα υπάρξει ούτε Κυπελλούχος, άρα αυτό το εισιτήριο
θα πάει στην τρίτη της βαθμολογίας, ΑΕΚ, που θα ξεκινήσει από
τον τρίτο προκριματικό. Ο τέταρτος και ο πέμπτος της βαθμολογίας θα μπουν στον δεύτερο προκριματικό γύρο.
Εδώ υπάρχει η ιδιαιτερότητα
πως τέταρτος είναι ο Παναθηναϊκός, ο οποίος δεν έχει δικαίωμα
συμμετοχής στην Ευρώπη. Εάν δεν
αλλάξει κάτι, τότε τα ευρωπαϊκά
εισιτήρια θα πάνε στους ΟΦΗ και
Άρη.
Στην Ολλανδία, για παράδειγμα, αποφασίστηκε η διακοπή του
πρωταθλήματος οριστικά, με την
ομοσπονδία να βγάζει τα ευρωπαϊκά εισιτήρια, με βάση τη βαθμολογία, ενώ είναι πιθανό αυτό να
γίνει και σε άλλες χώρες που έχουν πληγεί βαριά από τον κορωνοϊό. Έτσι, με τη λογική πως τίποτα
δεν είναι σίγουρο, το «tuttomer
catoweb».com δημιούργησε τον
χάρτη του Champions League της
επόμενης σεζόν, εφόσον δεν ολοκληρωθούν τα πρωταθλήματα.
Στην παρούσα κατάσταση, αυτοί
θα ήταν οι συμμετέχοντες στο
Champions League 2020-21, με
τους εκπροσώπους του ελληνικού
ποδοσφαίρου να είναι ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ.
Οι «ερυθρόλευκοι» θα συμμετείχαν στον τρίτο προκριματικό γύρο της κορυφαίας διασυλλογικής
διοργάνωσης, καθώς αυτήν τη
στιγμή βρίσκονται στην κορυφή
του ελληνικού πρωταθλήματος, ενώ ο ΠΑΟΚ ως δεύτερος θα «έμπαινε» στη διοργάνωση από τον
δεύτερο και θα χρειαζόταν να περάσει τρεις ομάδες για να βρεθεί
για πρώτη φορά στους ομίλους
στην ιστορία του.

Το ελληνικό
ενδιαφέρον
Η UEFA δημιούργησε
το Europa Conference
League για να βοηθήσει τις ομάδες που προέρχονται από τα χαμηλά στρώματα του
ranking.
Στον Α΄ προκριματικό
γύρο θα μπαίνουν 72 ομάδες, που θα είναι οι
26 πρωταθλητές των
χωρών που είναι από
το 55 έως το 30 της
βαθμολογίας της UEFA,
μαζί με τους δεύτερους
των πρωταθλημάτων
των χωρών που είναι
από το 54 ως το 30,
πλην του Λιχτενστάιν,
αλλά και από τους τρίτους των χωρών που
είναι από το 29 έως το
51 στη βαθμολογία.
Το ελληνικό ενδιαφέρον θα υπάρχει από τον
Β΄ προκριματικό γύρο,
όπου πέρα από τους 36
νικητές του προηγούμενου, έρχεται και ο
διαχωρισμός σε μονοπάτι πρωταθλητών και
μη πρωταθλητών.
Οι 20 χαμένοι του Α΄
προκριματικού γύρου
του Champions League
πάνε στο μονοπάτι των
πρωταθλητών, ενώ
στους 36 που θα έχουν
προκριθεί από τον
προηγούμενο γύρο του
Europa Conference
League, μπαίνουν 14
Κυπελλούχοι των χωρών από το 16 έως το
29 αλλά και οι 14 φιναλίστ από τις ίδιες χώρες. Σε αυτή τη φάση
θα συμμετάσχουν και
οι τρίτοι των χωρών
που είναι από το 13 έως
το 28 αλλά και 9 τέταρτοι από τις χώρες που
είναι από το 7 έως το
15 και ο πέμπτος της
χώρας που θα είναι
στην 6η θέση της βαθμολογίας της UEFA.
Η χώρα μας και για την
ακρίβεια το Παγκρήτιο
στάδιο διεκδικούν τον
τελικό του 2022 ή του
2023.
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ΘΕΜΑ

Τους
πήρανε
χαμπάρι
Η κόντρα του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ στο
ελληνικό ποδόσφαιρο
έχει και τα… καλά της.
Από την πρώτη μέρα
του επαγγελματικού
ποδοσφαίρου είχαν παρατηρηθεί φαινόμενα
ομάδων που είχαν όχι
απλά καλές, αλλά στενά φιλικές σχέσεις μεταξύ τους. Κατά καιρούς είχε αναδειχθεί
θέμα δορυφόρων που
καίρια χτυπούσε την αξιοπιστία του πρωταθλήματος.
Πλέον με την ανάδειξη
των προβλημάτων της
πολυϊδιοκτησίας και
των τιμωριών που επιβάλλονται, θα το σκεφτούν διπλά και τρίδιπλα οι παράγοντες των
μικρομεσαίων ομάδων
να υποταχθούν στις
βουλές των ηγεμόνων.
Ο Ολυμπιακός κυνήγησε το θέμα της συνιδιοκτησίας ΠΑΟΚ και Ξάνθης. Δεν περιορίζεται
όμως μόνο εκεί. Συγκεντρώνει στοιχεία και
για άλλους, που διά της
μεθόδου των αθλητικών τους εγκαταστάσεων αποκτούν σχέσεις εξάρτησης με τον ηγεμόνα. Το τελευταίο διάστημα δεν έχουν βγει
τυχαία κουβέντες από
επώνυμους ανθρώπους
του ποδοσφαίρου. Και
αυτοί που θέλουν να το
παίξουν ανεξάρτητοι,
σύντομα δεν θα μπορούν να κυκλοφορήσουν στην πόλη τους,
καθώς οι φίλαθλοι όχι
μόνο είναι ψυλλιασμένοι, αλλά τους έχουν
πάρει χαμπάρι.

Όπως τα είπαμε με τον Αυγενάκη…
Συναντήθηκαν 38 χρόνια μετά
Την περασμένη Δευτέρα το βράδυ, τέσσερις πρώην συμπαίκτες
στον ΟΦΗ του σπουδαίου Άνχελ Ιορντανέσκου αποφάσισαν να
του κάνουν έκπληξη με αφορμή τα γενέθλια των 70 χρόνων του.
Με πρωτοβουλία του Μανώλη Συντιχάκη και τη βοήθεια της τεχνολογίας, δεν συνδέθηκαν μόνο Ρουμανία και Ελλάδα, αλλά παράλληλα Κύπρος όπου ήταν ο Άκης Αγιομαμίτης, Βουλγαρία όπου βρισκόταν ο Θωμάς Λαφτσής αλλά και Περού όπου είναι ο Χουάν Χοσέ Όρε.
Ο Μάνος Συντιχάκης έγραψε χαρακτηριστικά ότι «Ήταν μια συνάντηση με πολύ συγκινησιακή φόρτιση και απίστευτο γέλιο». Η χρυσή πεντάδα θυμήθηκε τα παλιά, καθώς πριν από 38
χρόνια οι Έλληνες φίλαθλοι αποθέωναν κάθε έναν ξεχωριστά στους αγωνιστικούς χώρους για
τις επιτυχίες τους. Ο Άνχελ Ιορντανέσκου την περίοδο 1982/83, σε ηλικία 32 ετών, άφησε
την πατρίδα του, για να αγωνιστεί στην Ελλάδα, με τη φανέλα του ΟΦΗ, κάτω από τις οδηγίες
τού Λες Σάνον. Ο κορυφαίος επιθετικός της Ρουμανίας παρέμεινε μέχρι το 1984. Αυτές τις
δύο περιόδους, συμμετείχε σε 54 αγώνες των Κρητικών, σημειώνοντας 7 γκολ.

Ο Γεραπετρίτης ένα ακόμα «θαύμα»
για τον ΠΑΟΚ
Ο Ιβάν, που θέλει να τα κάνει μπάχαλο όλα, ξεχνάει ένα πράγμα. Ότι άπαξ και δεν ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα εφέτος, οι επτά βαθμοί τιμωρίας για την πολυϊδιοκτησία με την Ξάνθη
μεταφέρονται για του χρόνου. Ουδείς ασχολείται. Ξέρει, όμως, γιατί τα κάνει αυτά ο Ιβάν.
Σου λέει, έτσι και χάσω την υπόθεση στο CAS και παραμείνουν οι επτά, ποιος θα το αποφασίσει αυτό, έτσι και δεν ξεκινήσει το πρωτάθλημα; Στην Ελλάδα θ’ αποφασιστεί. Μπορεί να κάνει
κανένα «θαύμα» πάλι ο Γεραπετρίτης και να μην
πάει για του χρόνου η τιμωρία. Να ισχύσει για φέτος. Τιμωρία χωρίς τιμωρία, δηλαδή. Μια δήλωση
να κάνει ο Χρυσοστομάκης Μάκαρος Γκαγκάτσης ότι θα χωρίσει την Ελλάδα στα δύο και
θα τρέχει ο επιτελικός της κυβέρνησης να περνάει τροπολογίες. Έτσι είναι. Κι ο Ιησούς δεν έκανε
μονάχα ένα «θαύμα», μαζεμένα τα έκανε. Και μετά ο Γεραπετρίτης να κάνει ένα «θαύμα» και να
γεμίσουν οι Έλληνες λεφτά στις τσέπες τους.

Περιπέτειες για τη
ρητορική μίσους
Το μήλο κάτω
από τη μηλιά
έπεσε και μετά τις περιπέτειες
του
μπαμπά Βασίλη, ο Μάκης Γκαγκάτσης θα έχει πάρε-δώσε με την ποινική Δικαιοσύνη. Ο υιός στις 21 Ιανουαρίου 2020, ημέρα της ανακοίνωσης της απόφασης από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού για τη συνιδιοκτησία
ΠΑΟΚ-Ξάνθης, είχε βγει σε εκπομπή του OPEN του
Ιβάν Σαββίδη και είχε χρησιμοποιήσει ακραία ρητορική μίσους και διχασμού. Είχε μιλήσει για «διχασμό της Ελλάδας», για «αιματοχυσία», με αποτέλεσμα να προκαλέσει την αντίδραση του Ολυμπιακού.
Ο Ολυμπιακός είχε καταγγείλει στον ποδοσφαιρικό
εισαγγελέα, τον αντιπρόεδρο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και
μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της ΕΠΟ Μάκη
Γκαγκάτση για παράβαση του πειθαρχικού κώδικα
και του καταστατικού της ΕΠΟ. Ο αναπληρωτής
ποδοσφαιρικός εισαγγελέας Γιώργος Λαΐνης τού
άσκησε πειθαρχική δίωξη για δυσφημιστικές δηλώσεις. Η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ του επέβαλε την ποινή χάδι των 16.000 ευρώ για δυσμενείς κρίσεις.
Ωστόσο, η υπόθεση πήρε και ποινική μορφή. Και
πλέον ο Μάκης Γκαγκάτσης καλείται να εξηγήσει
τους λόγους που επέλεξε να χρησιμοποιήσει ακραίους χαρακτηρισμούς που υποκινούν σε βία.





Ο «δικός μας
άνθρωπος» Θανάσης
Βέγγος έφευγε από
τη ζωή τέτοιες μέρες
το 2011. Ίσως ο
άνθρωπος που πήρε
την περισσότερη
αγάπη από τους
Έλληνες. Ο Θανάσης
της καρδιάς μας, που
έπαιξε και
τερματοφύλακας
εκτός από σέντερ
φορ και γέμιζε τα
γήπεδα, όταν έπαιζε
για φιλανθρωπικούς
σκοπούς.

Κοιμάται με τις…
μπάλες του
Πριν κλείσει τα 20
χρόνια του ο Νορβηγός Έρλινγκ
Χάαλαντ έχει χαρακτηριστεί νέος
Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, λόγω του ύψους του και της
παραγωγικής του ικανότητάς του στο
σκοράρισμα. Ο επιθετικός της Ντόρτμουντ δεν φαίνεται να έχει ταβάνι, καθώς θεωρείται η νέα μηχανή
του γκολ στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
Όπως πολλοί ποδοσφαιριστές, έτσι και ο Χάαλαντ που ανήκει σε συγκρότημα ραπ, έχει τα γούρια
του. Το βασικότερο είναι ότι στα ματς που πετυχαίνει
χατ-τρικ, φροντίζει να παίρνει την μπάλα… σπίτι του.
Και όχι μόνο αυτό, αλλά έχει γεμίσει το δωμάτιό του
και κοιμάται με αυτές! Είναι μάλιστα τόσο τρελαμένος με το ποδόσφαιρο, που όταν δεν ακούει ραπ στο
αυτοκίνητό του, βάζει και μάλιστα στη… διαπασών
τον ύμνο του Champions League.
Το παιδί-θαύμα της Νορβηγίας φοβάται μόνο τους
τραυματισμούς, καθώς ένα δολοφονικό τάκλιν του
Ρόι Κιν, σε παιχνίδι της Μάντσεστερ Σίτι με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, το 2001, σταμάτησε πρόωρα
την καριέρα του πατέρα του Αλφ. Μάλιστα, ο Ιρλανδός είχε αποκαλύψει ότι εσκεμμένα τότε χτύπησε τον Νορβηγό.

«Το ποδόσφαιρο δεν είναι απλά ζήτημα ζωής και
θανάτου, αλλά πολλά περισσότερα». Αυτή την άποψη
διατύπωσε ο άλλοτε προπονητής της Λίβερπουλ,
θρυλικός Μπιλ Σάνκλι, που έφυγε από τη ζωή το 1981.
Το άγαλμά του φιγουράρει έξω από το «Άνφιλντ» και
λόγω του κορωνοϊού, του έβαλαν και μάσκα.

Προσωπικό κοινής αποδοχής
Ο Γραμμένος θέλει να είναι και την επόμενη μέρα στην προεδρία της ΕΠΟ, αλλά δεν είναι στο χέρι του. Η πλειοψηφία των ομάδων δεν τον θέλει, αλλά η
προσπάθεια να μείνει στην Αθήνα θα γίνει και με το… παραπάνω. Αυτό που επιδιώκει άμεσα ο Μακεδόνας παράγοντας είναι να διατηρήσει τον στρατό του
ΣΥΡΙΖΑ στην Ομοσπονδία. Για τον λόγο αυτό, θα επιχειρήσει να προχωρήσει
τώρα που έχει το πάνω χέρι σε ανανεώσεις των χρυσοφόρων συμβάσεων, δεσμεύοντας και την επόμενη διοίκηση.
Το πολύ-πολύ, αυτοί που θα τον διαδεχθούν να υποχρεωθούν να κάνουν απολύσεις και να πληρώσουν ένα… σκασμό λεφτά. Εξάλλου, χρήμα υπάρχει άφθονο στην Ομοσπονδία και δεν είναι τυχαίο πως, αν και ανέστειλε τη λειτουργία
της, φρόντισε να μην κόψει ούτε ευρώ από το προσωπικό. Όχι πως πήρε ο πόνος
τον Βαγγέλη για τους υπαλλήλους, αλλά ο στρατός έπρεπε να πληρωθεί και με
το παραπάνω. Έτσι ωφελήθηκαν και οι κοινοί θνητοί και δεν μπήκαν στη ρύθμιση των 800 ευρώ.
Η FIFA και η UEFA, που σφυρίζουν αδιάφορα, δεν θα πρέπει να περιοριστούν σε
οδηγία για πρόεδρο κοινής αποδοχής, αλλά και… προσωπικό κοινής αποδοχής.
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ΑΝΑΘΕΜΑ
Έχουν
λαλήσει!
Νομίζουν ότι
εξουσιάζουν
UEFA και
Εφέσεων!
Για τους δικαστές, ότι ο
Σαββίδης κάνει
bullying σας τα
γράψαμε στο
περασμένο φύλλο.
Κανέναν δεν θ’ αφήσει
σε χλωρό κλαρί.
Γράφουν τώρα οι
Σαββιδοτέχνες, κατ’
εντολήν του Ιβάν, ότι ο
Ολυμπιακός πρέπει να
υποβιβαστεί από την
UEFA πριν η υπόθεσή
του φτάσει στην
Επιτροπή Εφέσεων.
Γράφει ο γίγας
υπηρέτης της
δημοσιογραφίας
Κόλκας με το όνομα:
«Το θετικότερο
σενάριο για τον ΠΑΟΚ,
θα είναι η άμεση
παρέμβαση της ΟΥΕΦΑ
και ο ευρωπαϊκός του
αποκλεισμός πριν
μάλιστα φτάσει η
υπόθεση στην επιτροπή
εφέσεων της ΕΠΟ, εκεί
που βρίσκονται οι
Φιλόπουλοι και οι
Βρυώνηδες. Η θέση
των οποίων είναι
επισφαλής μετά τα όσα
συνέβησαν βέβαια. Και
αν η ΟΥΕΦΑ δεν
αντιδράσει στα πρώτα
έξι, επτά λεπτά από την
απόφαση της
δεοντολογίας, εδώ
είμαστε. Θα την
καλέσουμε εμείς». Έχει
λαλήσει ο τύπος.
Νομίζει ότι μπορεί να
παρασύρει την UEFA
σε αποφάσεις, αλλά τα
χώνει και στους δύο
δικαστές. Και τι θα πει
«είναι επισφαλής η
θέση τους»; Θα τους
διώξουν;
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ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

Έλειπε ο Σαββίδης,
αλλά τον εκπροσωπούσε ο… Αλαφούζος
Δεδομένη είναι πλέον η συμμαχία του Ιβάν Σαββίδη και του Γιάννη Αλαφούζου για
να μην ξεκινήσει πάλι το πρωτάθλημα. Όσοι παρακολούθησαν την τηλεδιάσκεψη της
Super League αντιλήφθησαν ότι μπορεί να έλειπε ο Ιβάν Σαββίδης (στη Ρωσία όπως
συμβαίνει συνήθως, αφού από εκεί δίνει εντολές μέσω τηλεδιασκέψεων στη Θεσσαλονίκη),
ωστόσο τον εκπροσωπούσε ο… Αλαφούζος ο οποίος μπήκε μπροστά για να μην ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα…
Ο Σαββίδης με τον Αλαφούζο τα έχουν βρει πάλι, όπως το 2015, και έχουν συνάψει
συμμαχία. Μέχρι ο Αλαφούζος να καταλάβει ξανά ότι ο Ιβάν τον δουλεύει…

«Ζητιάνος»
του Αυγενάκη
για 4.000 ευρώ
ο παραλής Ιβάν
Ρε, μπας και τελείωσαν
τα ρούβλια; Ο ΠΑΟΚ θα
ζητήσει από τον Αυγενάκη να καλύψει το
κράτος τα έξοδα του τεστ των ποδοσφαιριστών για τον κορωνοϊό, αν αρχίσουν τα
play off. Επισήμως το
ζήτησε. Πρόσθετη ασφάλιση, λένε. Μήπως
και κάποιος προσβληθεί από τον ιό να τον αποζημιώσει το κράτος.
Να τα βάλουμε κάτω. Ο
ΠΑΟΚ θα δώσει δέκα αγώνες στα play off με
την αποστολή να είναι
40 άτομα, λέω εγώ. Επί
100 ευρώ πριν από κάθε ματς, σύνολο 4.000
ευρώ! Αφήστε που μπορεί να κάνει συμφωνία
να πέσει το ποσό. Δηλαδή, για 4.000 ευρώ ο
Ιβάν Σαββίδης κάνει ολόκληρη φασαρία; Στο
κάτω-κάτω της γραφής, αν πουλήσει
13.000 μάσκες με το έμβλημα του ΠΑΟΚ παραπάνω, τα έβγαλε τα λεφτά του. Για τσαμπουκά
το κάνει, ωστόσο, ο Ιβάν. Στην κυβέρνηση,
βέβαια, αλλά και στον
Μαρινάκη. Είναι κι αυτός ένας τρόπος για να
μην αρχίσουν τα play
off.

Να ψάξει το Σαββιδοτεχνείο μήπως ο Σύψας
είναι Ολυμπιακός!
Αμάν! Τι είναι αυτό που δήλωσε ο καθηγητής Παθολογικής Φυσιολογίας Λοιμώξεων του ΕΚΠΑ, Νικόλας Σύψας;
3Σ’ ερώτηση, τι θα γίνει αν ένας παίκτης μιας ομάδας βρεθεί θετικός στον κορωνοϊό, απάντησε:
«Σε αυτήν την περίπτωση απομονώνεται ο αθλητής και όχι όλος ο
οργανισμός. Αφού γίνουν κατ’ επανάληψη όλα τα απαραίτητα τεστ
σε όλα τα μέλη της συγκεκριμένης ομάδας και βγουν όλα αρνητικά, εκτός του συγκεκριμένου αθλητή, το πρωτάθλημα θα μπορεί να συνεχιστεί».
Ώρα είναι τώρα να αρχίσει το Bullying του Σαββιδοτεχνείου στον
Σύψα. Να τον βγάλουνε κι αυτόν «στημένο», όπως όλους τους δικαστές. Να ερευνήσουν το βιογραφικό του στο Σαββιδοτεχνείο,
μήπως είναι Ολυμπιακός κατά πρώτον. Στη Ναύπακτο γεννήθηκε.
Άρα, αποκλείεται να είναι οπαδός του ΠΑΟΚ. Να βάλουν τα λαγωνικά τους να ψάξουν που μένει, τι ομάδα είναι κι αν πάει στον Πειραιά για κανένα τσιπουράκι. Μην το αφήσουν και περάσει έτσι οι Σαββιδοτέχνες.

Κεντρική διαχείριση με Βόλο-Ξάνθη. Next year…
Δύσκολα θα γίνει κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων στη Super League.
Ο Ολυμπιακός είναι αντίθετος μέχρι να ξεκαθαρίσει το ιδιοκτησιακό καθεστώς σε Βόλο και Ξάνθη, κάτι
που σημαίνει ότι και όλοι οι υπόλοιποι να πάνε μαζί, δύσκολα θα βρεθεί κανάλι που να αγοράσει τα τηλεοπτικά τους δικαιώματα. Μια τέτοια εξέλιξη θα ισοπεδώσει τους προϋπολογισμούς των μικρομεσαίων ομάδων, που δεν έχουν άλλα έσοδα.
Ο Ολυμπιακός θα συμφωνούσε (παρ’ ότι δεν τον ωφελεί η κεντρική διαχείριση), αλλά να ξεκαθαρίσει
πρώτα και πάνω απ’ όλα το ιδιοκτησιακό καθεστώς με Ξάνθη και Βόλο…
Αλλιώς, κεντρική διαχείριση next year!
Απορία της «Α»: Γιατί η ΕΠΟ και η ΕΕΑ δεν δίνουν στη δημοσιότητα τους μετόχους των δύο ΠΑΕ, ώστε είτε ο Ολυμπιακός να πάψει να λέει ανακρίβειες, είτε ο Βόλος να τρέχει, αφού ήδη η Ξάνθη τρέχει…

Ο «Φιγούρας»
Κυριάκος
δεν ξέρει,
δεν… απαντά
τι γίνεται με
τη Vialand
Ο Κυριάκος Κυριάκος, τον οποίο
αποκαλούν «ο Φιγούρας» στην
ΠΑΕ μερικοί που δεν τον γουστάρουν που επανέκαμψε (δεν αναφερόμαστε στον Δούκα της Μενεμένης Λευτεράκη) είπε φοβερά
και τρομερά πράγματα στου Θωμαΐδη. Ότι ο ΠΑΟΚ θα κυνηγήσει
τον Ολυμπιακό παντού. Στα δικαστήρια, εννοεί. Σωστός ο παίκτης.
Ερώτηση: Και γιατί δεν το έκανε
μέχρι σήμερα; Χθες, δηλαδή, δεν
τον ένοιαζε τίποτα για τον Ολυμπιακό, και σήμερα θα τον… κυνηγάει παντού; Εξυγίανση δεν επαγγέλλονται στον ΠΑΟΚ από τότε
που έβαλαν πρόεδρο τον Βάγγο
τον Γραμμένο; Ο Κυριάκος ο
«Φιγούρας» απλά έκανε μια ακόμα… φιγούρα στο γυαλί. Τίποτα
περισσότερο. Κι όταν ρωτήθηκε τι
γίνεται με τη Vialand, αν πρέπει ν’
αλλάξει χέρια, μετά την τιμωρία
του ΠΑΟΚ και της Ξάνθης, είπε ότι
δεν γνωρίζει. Είναι κι αυτή μία απάντηση στα… γκάλοπ. «Δεν ξέρω,
δεν απαντώ». Στα γκάλοπ, όμως…

17




ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

www.iapopsi.gr
ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ
9/10 ΜΑΪΟΥ 2020

Με Σιδηρόπουλο στην Τούμπα
δεν τελειώνει κανένα ντέρμπι…
Μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να χρησιμοποιήσει τους Έλληνες διαιτητές
στα πλέι-οφ έχει ο Περέιρα με τον κορωνοϊό.
Από τη στιγμή που δεν θα έρθουν ξένοι διαιτητές, θα βάλει τους εγχώριους αστέρες για να ολοκληρωθεί η σεζόν και ο… Θεός να βάλει το χέρι
του.
Φυσικά, ο Περέιρα ξέρει, ή και να μην ξέρει θα του το πουν.
Ότι με Σιδηρόπουλο σε κάνα ντέρμπι ΠΑΟΚ-Ολυμπιακού ή ΠΑΟΚΑΕΚ δεν πρόκειται όχι το παιχνίδι να τελειώσει, αλλά ούτε τα πλέι οφ…

Πότε
κάλεσε
τον Φύσσα
η Σπανού;
Πριν ή μετά
το Εφετείο;

«Ψαλίδι» ο Ιβάν στα συμβόλαια,
άλλα έλεγε ο «Φιγούρας»
Ο Κυριάκος Κυριάκος, ο «Φιγούρας», όπως τον βγάλανε στην ΠΑΕ
ΠΑΟΚ (όχι ο Δουξ της Μενεμένης Λευτεράκης), είχε δηλώσει με πομπώδες ύφος ότι ο Ιβάν Σαββίδης δεν πρόκειται να κάνει περικοπές στα συμβόλαια. Και πριν αλέκτωρ φωνήσαι, έγινε το… αντίθετο. Ο
Ιβάν θέλει, λέει να… εξορθολογίσει τα πράγματα. Όπου ακούς εξορθολογισμός, σημαίνει «ψαλίδι». Ο σχεδιασμός, λέει, προβλέπει «ευέλικτα» συμβόλαια με κλιμακωτές αποδοχές. Δηλαδή, μπόνους αν πάει καλά η ομάδα και μειώσεις αν δεν πάει. Τσιγκουϊνάκι ο Ιβάν, που
δεν θα έκανε μειώσεις. Κι από την άλλη, θα στηριχθεί για τη νέα σεζόν
στις… ακαδημίες, όπως έγραψε το Σαββιδοτεχνείο. Αντίο ζωή, με τη
Μάρθα Βούρτση και τον Χρήστο Νέγκα.

Tσίπρας και Ζάεφ, νονοί για τη «νέα Τούμπα»
Με τα μούτρα στη «νέα Τούμπα» έχουνε πέσει στον ΠΑΟΚ.
Βγήκανε διάφοροι γραφικοί και γράψανε μάλιστα ότι το γήπεδο θα πρέπει να έχει ένα συγκεκριμένο όνομα που να περιστρέφεται γύρω από την Τούμπα.
Να έχει σύνδεση με τον Μεγαλέξανδρο, την Μακεδονία και διάφορα τέτοια… μεγαλεία.
Σωστό.
Να έχει σύνδεση όμως και με τη νεότερη ιστορία. Με τις Πρέσπες και με την προδοσία της Μακεδονίας για
την οποία οι ΠΑΟΚτσήδες δεν έκαναν ούτε ένα συλλαλητήριο, και ο Τσίπρας την πούλησε χωρίς να ανοίξει
μύτη (που λέει κι ο Μπέος) στους Σκοπιανούς, με τις πλάτες του Ιβάν.
Άμα είναι, να τα θυμηθούμε όλα. Όχι αποσπασματικά.
Να καλέσουνε και τον Τσίπρα με τον Ζάεφ να γίνουν οι… νονοί του ονόματος, να πάρουνε κι αυτοί έναν…
τίτλο, αφού δεν πήρανε το Νόμπελ Ειρήνης!

Ο Κόλκας
θυμήθηκε
τη Σπανού,
αλλά ξέχασε
τον Μάκη…
Στο Σαββιδοτεχνείο έγραψαν ολόκληρα κατεβατά για το Μαρινακέικο. Ότι δεν δημοσίευσαν την είδηση για την εισήγηση της Παναγιώτας Σπανού της Επιτροπής
Δεοντολογίας. Δεν δουλεύει η δημοσιογραφία, σου γράφανε οι
Σαββιδοτέχνες. Ότι αυτοί κάνουν
δημοσιογραφία. Πράγματι, στο
Μαρινακέικο δεν έγραψαν την είδηση. Γκάφα. Το Σαββιδοτεχνείο,
που κάνει «δημοσιογραφία» και
γράφει ο Κόλκας «καταθέσαμε το
φάκελο στο CAS» (πολύ επιθετική
δημοσιογραφία, τσακίζει κόκαλα),
μήπως μπορεί να μας πει αν έγραψαν τίποτα για την άσκηση ποινικής δίωξης στον Χρυσοστομάκη
- Μάκαρο Γκαγκάτση για παρότρυνση, υποκίνηση και ενθάρρυνση αδικημάτων βίας (το άρθρο 41
στ παρ. 5, Ν. 2725); Για τις δηλώσεις του ότι θα χωρίσει την Ελλάδα στα δύο, λέμε. Για τις οποίες τιμωρήθηκε με 16.000 ευρώ πρόστιμο από την ΕΠΟ. Πουθενά. Μήπως να μας πούνε και πότε γράψανε για την αλλαγή στην εταιρεία
Vialand; Πουθενά.

Διαβάζουμε ότι η Παναγιώτα Σπανού κάλεσε τον Τάκη Φύσσα για
καφέ, πριν εισηγηθεί
στο δικαστικό τμήμα
της Επιτροπής Δεοντολογίας τον υποβιβασμό
του Ολυμπιακού και
του Ατρομήτου και την
απαγόρευση διά βίου ενασχόλησης με το ποδόσφαιρο στους Μαρινάκη, Σπανό κ.λπ. Ωραία. Πότε κάλεσε τον
Τάκη η Σπανού; Πριν από την κατάθεσή του
στο Εφετείο ή μετά;

Διότι στο Εφετείο ο Τάκης έκανε κωλοτούμπες. Μου είπε, σου είπε, του είπε... Εκεί που
στον ανακριτή ήταν
«καταπέλτης», στην έδρα έλεγε ότι έβλεπε αποσπασματικά το παιχνίδι γιατί έπαιζε με
τους γιους του.
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Έστειλαν αίτημα
τη Τρίτη, χωρίς
τα ονόματα των διαιτητών

Ψάχνουν
τρόπο για
μπλόκο των
εκλογών
Για πρώτη φορά ο Ευάγγελος Γραμμένος χαράσσει δική του ρότα,
αντίθετη σε κάποια
πράγματα από τις βουλές του Ιβάν! Ο Σαββίδης έχει εκφράσει τη
δυσαρέσκειά του για
την απόδοση που έχει η
νυν διοίκηση της ΕΠΟ
και μόνο αρνητικός δεν
είναι στην προοπτική
των εκλογών. Αλλά ο
Βάγγος έχει αντιληφθεί
πως τη δεδομένη χρονική περίοδο τα κουκιά
δεν του βγαίνουν. Γι’
αυτό προσπαθεί να τρενάρει τη γενική συνέλευση. Φυσικά, ξορκίζει κάθε πρόταση για
προκήρυξη πρόωρων εκλογών, όπως επιθυμούσαν οι εκπρόσωποι
της FIFA και της UEFA
όταν ήρθαν στην Ελλάδα.
Για πρώτη φορά, μάλιστα, ο Γραμμένος έχει
τη στήριξη και του Περικλή Λασκαράκη. Ο
ταμίας ανησυχεί κι αυτός ότι, τη δεδομένη
χρονική περίοδο, ίσως
να μη βρουν στην ΕΠΟ
ούτε την ψήφο τους.

Από τον φόβο για νέο κράξιμο από τα ΜΜΕ κινητοποιήθηκαν τη Δευτέρα στην ΕΠΟ και αποφάσισαν να κάνουν κάτι για τους διαιτητές.
Συνέταξαν στο πόδι ένα αίτημα και το έστειλαν στον Λευτέρη Αυγενάκη για να επιτραπεί στους ρέφερι να αρχίσουν προπονήσεις.
Ονόματα, βέβαια, παρέλειψαν να βάλουν. Ίσως να έψαχναν τον Περέιρα και τον Μάριν, που παρέμειναν στις πατρίδες τους και συνέχισαν τις διακοπές τους και τις δημόσιες σχέσεις τους για την επόμενη μέρα της σταδιοδρομίας τους. Και μη βιαστεί κάποιος να πει ότι
δεν είχαν λόγο ο Πορτογάλος και ο Ισπανός να έλθουν στην Ελλάδα.
Οι ξένοι παίκτες όλων των ομάδων βρήκαν τρόπο και επέστρεψαν
στις υποχρεώσεις τους. Μόνο οι διαιτητοπατέρες είχαν πρόβλημα;
Για να μη μακρηγορούμε όπως ο Γιώργος Πάντζας κι επειδή εμείς
πίνουμε διαφορετικά τον καφέ
μας από τον ΑΕΚτζή πολιτικό
και ηθοποιό, θα μπούμε στο
προκείμενο. Στην ΕΠΟ ξόδεψαν
πολλές ώρες για να φτιάξουν
τη λίστα με διαιτητές και βοηθούς. «Λες και το πρόβλημά του
είναι αν θα γυμναστούν από την
πρώτη εβδομάδα», σχολίαζε μια
φαρμακόγλωσσα στο Μαρούσι.

Τα δύσκολα είναι
μπροστά για τον Ιβάν
Μπήκε και ο Μάιος, αλλά στην Τούμπα δεν κουνιέται φύλλο. Ένα τσουβάλι εκκρεμότητες έχει ο ΠΑΟΚ, αλλά το μεγάλο αφεντικό σφυρίζει αδιάφορα. Οι επικοινωνιολόγοι δεν έχουν τι να γράψουν και κάθε τρεις
και λίγο ανακυκλώνουν το θέμα του γηπέδου. Πότε θα υπογράψει ο Βιεϊρίνια, όμως, δεν γνωρίζουν. Τι θα συμβεί με τον Μάτος επίσης. Μόνο για
τον Μίσιτς μαθαίνουμε διάφορα, αλλά κι αυτά έρχονται από τους Πορτογάλους. Εκείνοι μας ενημέρωσαν ότι από τον ΠΑΟΚ κάνουν προσπάθειες να μειώσουν τη ρήτρα αγοράς του Κροάτη. Λες και στη Σπόρτινγκ
περίμεναν τον Ιβάν να τους πιάσει κορόιδα.
Και μέχρι τώρα βάλαμε κάποιες από τις εκκρεμότητες. Προσθέστε τον
Μαουρίτσιο. Βάλτε τον Πέλκα που μπαίνει στην τελευταία χρονιά του
συμβολαίου του. Μην ξεχάσουμε και τον Σουηδό, τον οποίο προσπαθούν
να διώξουν με νύχια
και με δόντια. Για τον
Βέρμπλουμ, ο λόγος! Τους ταλαιπώρησε ο Πόντιος για
να υπογράψει, τους
παιδεύει και για να
λύσει το συμβόλαιό
του. Πάλι καλά, δηλαδή, που ξεμπέρδεψε ο Σαββίδης με
τον Χατσερίντι. Ή
μήπως όχι;

«Αιμομιξία» Ξάνθης-ΠΑΟΚ
Παραιτήθηκαν με «σφαλιάρα» της ΕΕΑ
έντε μέρες πριν από την απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, εμφανίζονται να… αποχωρούν από το διοικητικό συμβούλιο
της εταιρείας του Καλπαζίδη, που κατέχει τις εγκαταστάσεις της Ξάνθης, οι παράγοντες της ακριτικής ομάδας…
Το γεγονός υποδηλώνει σαφώς ότι τόσο ο Καλπαζίδης, όσο και οι Πανόπουλος, Συγγελίδης, Πιαλόγλου , Χαλαβαζής προσπάθησαν με αυτή
την κίνηση αφενός μεν να σώσουν… ότι σωζόταν εκείνο τον καιρό για να αποδείξουν ότι η Ξάνθη δεν ελέγχεται από τον ΠΑΟΚ, αφετέρου να αποφύγουν
μελλοντική σύνδεση της ακριτικής ομάδας με τον «Δικέφαλο του Βορρά».
Διότι ακόμη και με την αποχώρηση της τετράδας από την Ξάνθη, ο Καλπαζίδης εξακολουθεί να ελέγχει τις εγκαταστάσεις της Ξάνθης και άρα την ίδια
την ομάδα…
Το έγγραφο αποκάλυψε η ιστοσελίδα Thrakisports και το έκαναν αναδημοσίευση όλες οι ιστοσελίδες που πρόσκεινται στον ΠΑΟΚ και στον Ιβάν Σαββίδη:
«Ξηλώθηκε» όλο το διοικητικό συμβούλιο της Vialand, της εταιρείας δηλαδή
που κατέχει το Σαλέ των Πηγαδίων αλλά και τα προπονητικά γήπεδα δίπλα από αυτό, σύμφωνα με έγγραφο που περιήλθε στην κατοχή του ThrakiSportS.
Πρόκειται για την εταιρεία που πουλήθηκε από τη Βιαμάρ των Χρήστου Πανόπουλου και Πολυχρόνη Συγγελίδη στην κυπριακή RFA του Γιάννη
Καλπαζίδη. Εξαιτίας αυτής της μεταβίβασης η ΕΕΑ τεκμηρίωσε την περίφημη πολυϊδιοκτησία ΠΑΟΚ-Ξάνθης, με αποτέλεσμα την τιμωρία των δύο ομάδων με αφαίρεση 7 και 12 βαθμών αντίστοιχα.
Το έγγραφο που φέρνει στη δημοσιότητα το ThrakiSportS αποκαλύπτει ότι οι
Χαλαβαζής, Πιαλόγλου, Πανόπουλος και Συγγελίδης έπαψαν να είναι

Π

μέλη στο ΔΣ της Vialand
από τις 22 Ιανουαρίου
του 2020 – πέντε ημέρες
δηλαδή πριν εκδοθεί η απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού για την πολυϊδιοκτησία. Από εκείνη την ημέρα,
τουλάχιστον με βάση το έγγραφο αυτό, οι συγκεκριμένοι παύουν ουσιαστικά
να έχουν οποιαδήποτε σχέση με το ξενοδοχείο «Σαλέ» και τις αθλητικές εγκαταστάσεις με τα προπονητικά γήπεδα δίπλα από αυτό.
Μάλιστα, το ΔΣ της Vialand από τετραμελές που ήταν μέχρι τις 22 Ιανουαρίου, γίνεται πλέον… μονομελές.
Για την ακρίβεια, η Vialand από «Ανώνυμος Εταιρεία Εκμετάλλευσης Εστιατορίων - Ξενοδοχείων - Χώρων Αναψυχής» γίνεται όπως μπορείτε να διαπιστώσετε «Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρεία Εκμετάλλευσης Εστιατορίων Ξενεοδοχείων - Χώρων Αναψυχής».
Αξίζει να σημειωθεί ότι αν και η απόφαση για την πρόωρη λήξη της θητείας
των Χαλαβαζή, Πιαλόγλου, Πανόπουλου και Συγγελίδη από το ΔΣ της
Vialand φέρεται να έχει ληφθεί στις 22 Ιανουαρίου 2020, δηλαδή πριν την απόφαση της ΕΕΑ (εκδόθηκε στις 27/1), η σχετική γνωστοποίηση και καταχώρηση στο Επιμελητήριο Ξάνθης γίνεται περίπου ένα μήνα μετά, στις 19 Φεβρουαρίου 2020, μόλις δύο ημέρες δηλαδή πριν συζητηθεί η υπόθεση ενώπιον του Πειθαρχικού Οργάνου της Super League (η υπόθεση αρχικά είχε
προσδιοριστεί για τις 17/2 και μετά από αναβολή πραγματοποιήθηκε στις
21/2 για το μετοχολόγιο της Ξάνθης και στις 24/2 για την πολυϊδιοκτησία, με
την απόφαση να εκδίδεται στις 5/3).
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Οι Κινέζοι για ΠΑΟ:
Διώχνουν τον Δώνη
Φέρνουν Αργεντίνο
«Ψάχνονται» στην UEFA
«Α» είχε δημοσιοποιήσει τις διεργασίες για τη μεταγραφή του πλειοψηφικού πακέτου σε κονσόρτσιουμ κινέζικων εταιρειών. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός –που δεν έχει μετοχές(!!!)– και όχι ο μεγαλομέτοχος Γιάννης Αλαφούζος, έσπευσε να διαψεύσει την είδηση που αποκλειστικά
γράφτηκε στην έντυπη και ηλεκτρονική της έκδοση. Φυσικά, η
«Α» υποστήριξε την πληροφορία που είχε ως απολύτως έγκυρη.
Σήμερα επανερχόμαστε και με άλλες ειδήσεις για την επιχειρηματική
μεταβίβαση του πλειοψηφικού πακέτου στο κινέζικο κονσόρτσιουμ.
# Κατ’ αρχάς, οι συμβάσεις γίνονται μέσω δικηγορικού γραφείου το
οποίο έχει επιλέξει η κινεζική πρεσβεία, στην οποία το κονσόρτσιουμ έχει
αναθέσει την αγορά, κατόπιν εγκρίσεως της κινεζικής κυβέρνησης, αφού
ως γνωστό εκτός Κίνας μόνο με άδεια του κράτους μπορεί να υπάρξει επιχειρηματική δραστηριότητα.
# Πλην του Παναθηναϊκού, υπάρχουν επαφές για εξαγορά και άλλων
τεσσάρων ομάδων στην Ευρώπη.
# Οι διεργασίες για την αγορά του πλειοψηφικού πακέτου αναμένεται
να επισημοποιηθεί μετά τις 14 Ιουνίου, όταν επαναλειτουργήσουν οι πτήσεις μεταξύ Αθήνας και Πεκίνου.
# Οι Κινέζοι ήδη έχουν διαψεύσει ότι έχουν έλθει σε συμφωνία με Αρ-

Η

γεντίνο προπονητή, κάτι που συνεπάγεται την αποχώρηση του
Γιώργου Δώνη, παρά την υπερπολύτιμη συμβολή του στην ανόρθωση του σχεδόν κατεδαφισμένου «πράσινου» γίγαντα.
# Ήδη οι Κινέζοι «ψάχνουν»
στην UEFA για να βρουν «παραθυράκια», ώστε η συμμετοχή του
«τριφυλλιού» στην Ευρώπη να
ξεκινήσει από την επόμενη περίοδο.
# Στο κονσόρτσιουμ συμμετέχουν κινέζικες πολυεθνικές με τεράστιο μέγεθος. Μία εκ των εταιρειών έχει ως αντικείμενο την
παραγωγή και πώληση αθλητικού υλικού, ενώ άλλη εταιρεία ήδη έχει
πραγματοποιήσει επενδύσεις στην Ευρώπη τεραστίου μεγέθους.
Αυτά προς το παρόν, με τη δέσμευση προσεχώς να δημοσιοποιηθούν
και άλλες πληροφορίες με «αποδείξεις και ονόματα», όπως αναφέρεται
στους στίχους του γνωστού τραγουδιού του Δάντη.

Ο «προστάτης»
του Βασιλομπίλαρου Γκαγκάτση,
Τζούλιο Συναδινός… μίλησε!!!

Αφίσαgate: Σιωπή Σαββιδοτεχνείου
στην ταυτοποίηση των δραστών
της επίθεσης στις Ακαδημίες
του Ολυμπιακού

Ώπα! Έσκασε μύτη ο Τζούλιο Συναδινός! Απαραίτητο να πούμε ποιος είναι, γιατί στα τόσα χρόνια ως γγΑ στόμα είχε και μιλιά δεν είχε. Πήρε ο
Τζούλιο θέση για τις αφίσες που κρέμασαν στον Πειραιά, κατά των δημοσιογράφων του sdna. «Φασιστικής έμπνευσης», γράφει ο Τζούλιο. Σωστό. Ο ίδιος ως γγΑ που δεν εξέδιδε διαπιστωτική πράξη καθαίρεσης του
Βασιλομπίλαρου Γκαγκάτση
από τη Super League1, όπου κατείχε παράνομα τον τίτλο του διευθύνοντος συμβούλου καθ’ ότι
ήταν υπόδικος για κακούργημα, τι
ακριβώς έμπνευσης ήταν, ωρέ
Τζούλιε; Ήταν… δημοκρατικής;
Κανονικά, ο Τζούλιο έπρεπε να
εκπέσει γι’ αυτό από το αξίωμά
του. Το έκανε όταν πια ο Βασιλομπίλαρος Γκαγκάτσης έφαγε
πέντε χρόνια στο κεφάλι, και μάλιστα πριν από τις εκλογές για να
γλιτώσει το σκαμνί...

Το Σαββιδοτεχνείο δεν έκανε… αφίσα την ταυτοποίηση των εννέα από
τους 100 κουκουλοφόρους οπαδούς του ΠΑΟΚ, που πλάκωσαν στο ξύλο
τα πιτσιρίκια του Ολυμπιακού στη σχολή ποδοσφαίρου στη Θεσσαλονίκη,
στις 8 Σεπτεμβρίου 2019, σε αγώνα με το Πολυδένδρι. Αντίθετα, έκανε
τουμπεκί και δεν είχε ούτε την είδηση. Η Αστυνομία ανακοίνωσε ότι ήταν ηλικίας από 22 έως 52 ετών.
Δύο οι τραυματισμοί από το τιμ του
Ολυμπιακού. Σιωπή των αμνών από
το Σαββιδοτεχνείο. Αναμενόμενο. Απλά, φαντάσου τι θα συνέβαινε αν
τα πιτσιρίκια ήταν του ΠΑΟΚ, πόσες
αφίσες θα γινόντανε. Αλλά οι Σαββιδοτέχνες θα περιμένουν τον εισαγγελέα, μάλλον, και μετά θα γράψουν. Αλλά ούτε ο Δουξ της Μενεμένης Λευτεράκης έγραψε τίποτα,
ούτε ο Φιγούρας Κυριάκος....
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Ίσως
ο Αλαφούζος
δώσει είδηση
για τους
Κινέζους
Ο Ιβάν να θέλει να βάλει βέρες με τον Μελισσανίδη με προξενήτρα
τον Αλαφούζο, αλλά
ρίχνει και τις μπηχτές
του στον «Τίγρη». Μόλις τελειώνουν τα σάλια, αρχίζουν οι μπηχτές. Γράφουνε, λοιπόν,
ότι μόνο ο ΠΑΟΚ κινείται για να υποβιβαστεί
ο Ολυμπιακός. Μόνο ο
ΠΑΟΚ πάει στην UEFA
και όπου αλλού, ενώ οι
άλλοι κάθονται και κοιτάνε. Η ΑΕΚ έχει συμφέρον να υποβιβαστεί
ο Ολυμπιακός, διότι
μπορεί να ανακηρυχτεί
και πρωταθλήτρια, σου
λέει, αν κερδίσει τον
ΠΑΟΚ στα play off. Και
γιατί δεν μιλάει ο Μελισσανίδης; Αυτό αναρωτιούνται. Κι εγώ
λέω, ας τον πάρουν ένα
τηλέφωνο να τους απαντήσει ο ίδιος. Να τους
φύγει η απορία. Αλλά ο
Αλαφούζος, γιατί δεν
μιλάει κι αυτός; Κι αυτός έχει συμφέρον, σου
λένε οι Σαββιδοτέχνες.
Διότι μπορεί να πάρει
το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός του χρόνου. Έτσι γράφει το
Σαββιδοτεχνείο. Ότι ο
Παναθηναϊκός θα μπορεί πρωτάθλημα του
χρόνου. Γλείψιμο κανονικό στον Γιαννάκη. Κι
αυτόν, μπορούν να του
τηλεφωνήσουν. Και
πού ξέρουν, μπορεί να
τους δώσει και καμιά
είδηση για το πού πάνε
οι διαπραγματεύσεις με
τους Κινέζους. Μπορεί
να σταθούν τυχεροί.
Τζάμπα κόπος όμως. Αν
αρχίσουν να διαβάζουν
«Άποψη» και παρακολουθούν το
«www.iapopsi.gr», τότε
μπορεί να μάθουν κάτι,
που πιθανόν να μην το
ξέρει ούτε ο… Γιαννάκης. Άλλωστε, το ρεπορτάζ, σε άλλη σελίδα, για το «τριφύλλι»
και τους Κινέζους, είναι
αρκετά κατατοπιστικό
γα όλους…

όνο του
σπανού
τα γένια
δεν γίνονται στην Ελλάδα. Τα πάντα όλα μπορεί ν’ αλλάξουν από τη μια στιγμή στην
άλλη. Όπως ο Ιβάν με τον
Γιαννάκη τον Αλαφούζο. Τελευταία, πολλή αγάπη έπεσε
στον Αλαφούζο από τον Ιβάν.
Λες και δεν ήταν ο Ρωσοπόντιος που τον κατάπιε τον Γιαννάκη στην Τούμπα με τις ομορφιές τού Κύζα στο Κύπελλο. Λες
και δεν ήταν ο Ίβιτς που το έπαιξε τραυματίας πολέμου στη
Λεωφόρο. Λες και τα ξέχασαν
οι «βάζελοι» όλα αυτά. Ωραία
πράγματα θα σου πω σήμερα.
Και σοβαρά.
Ο Ιβάν τον ξαναπλησίασε τον
Αλαφούζο για να μην ξαναρχίσει
το πρωτάθλημα. Σ’ το είπα. Τσαμπουκά θέλει να το σταματήσει ο
Ιβάν. Και βρήκε τον Γιαννάκη τον
Αλαφούζο τον πρόθυμο, γιατί έχει κι αυτός σφίξεις, να μην πληρώσει τα συμβόλαια, όπως συζητιέται στην πιάτσα. Μάλιστα. Αλλού είναι το θέμα. Γι’ άλλο λόγο
τον θέλει τον Γιαννάκη ο Ιβάν. Για
προξενήτρα. Όπως το ακούς, μάστορα. Τον προορίζει για να κάνει
προξενιό με τον Μελισσανίδη.
Έτσι είναι. Είδε κι απόειδε ο Ιβάν ότι στις εκλογές της ΕΠΟ θα
μείνει στην απ’ έξω έτσι και τα
βρούνε Μελισσανίδης και Μαρινάκης, και βρήκε τον Αλαφούζο για να κάνει το τηλέφωνο. Σ’ το
έγραψε η «Α» εκατό φορές, ότι ο
«Τίγρης» δεν βγαίνει στο τηλέφωνο. Τελείωσε για τον «Τίγρη»
ο Ιβάν. Του την έφερε στον Βόλο
στον τελικό, αντίο σας. Κι άμα δεν
βγαίνει στο τηλέφωνο στον Ιβάν,
να βγει στον Αλαφούζο.
Και να σ’ το αναλύσω παραπέρα. Δεν είναι μόνο οι εκλογές της
ΕΠΟ. Είναι και το άλλο, φίλε. Έτσι
και ξεκινήσουν τα play off, κοίτα
το πρόγραμμα. Τι ματς γίνεται τελευταία αγωνιστική; ΟλυμπιακόςΑΕΚ στο «Καραϊσκάκης». Κατάλαβες, μάστορα, γιατί ο Ιβάν καίγεται να τα βρει τώρα με τον «Τίγρη»; Μην προλάβει άλλος, σου
λέει. Μην τυχόν και τα φέρει έτσι η
τύχη και η ΑΕΚ πάει στον Πειραιά
και θέλει μόνο νίκη για να βγει
δεύτερη. Και τι χαμπάρια μετά;
Έτσι είναι. Ο Ολυμπιακός θα το
πάρει, 14 βαθμούς είναι μπροστά.
Ο ΠΑΟΚ έχει έναν παραπάνω από
την ΑΕΚ. Και σου λέει ο Ιβάν ότι,
έτσι κι ο Μελισσανίδης θέλει διπλό στο Φάληρο, κάνει μια συμφωνία με τον Μαρινάκη κι εγώ
τρέχω να παίζω στις Μολδαβίες

Μ

Ο Ρωσοπόντιος επιχειρηματίας συμμαχεί με τον mr ΣΚΑΪ
όχι μόνο για να μην αρχίσει το πρωτάθλημα, αλλά και
για να τη «φέρει» στον Μελισσανίδη, γιατί την τελευταία
αγωνιστική των play off παίζουν Ολυμπιακός-ΑΕΚ
και δεν θέλει να επαναληφθεί το 1993

«Σατανάς» ο Ιβάν
Με προξενήτρα
τον Αλαφούζο, θέλει
κορόιδο τον «Τίγρη»

και στα Καζακστάν στο Europa
League. Όλα τα υπολογίζει ο Σαββίδης.
Σπάω έναν κώδικα εχεμύθειας
τώρα, αλλά θα σ’ το πω, μάστορα,
να δεις ότι εδώ κάνουμε σοβαρή
δουλειά. Του σφυρίξανε του μικρού Γιωργάκη τι είχε γίνει το
1993 στη Φιλαδέλφεια. Τελευταία
αγωνιστική ήτανε, ΑΕΚ-Ολυμπιακός. Με νίκη, το έπαιρνε η ΑΕΚ. Με

όποιο άλλο αποτέλεσμα, ο Παναθηναϊκός. Κι αρχίζει το παιχνίδι,
στο 5΄ το ματς ήτανε 2-0, 3-1 τελικό. Πρωταθλήτρια η ΑΕΚ. «Το
πήρε η ΑΕΚ κι ο Ολυμπιακός το…
φχαριστήθηκε», έγραφε τότε το
«ΦΩΣ». Είχε και ρεπορτάζ, ότι ο
Στέλιος Μανωλάς πήγε στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού μετά
το ματς και τους είπε «ευχαριστούμε πολύ, του χρόνου σάς εύχομαι

πρωταθλητές». Και τι φωνάζανε
τότε οι ΑΕΚτζήδες πριν από το
ματς; «Γαύροι, αδέρφια, μαζί θα το
σηκώσουμε στη Νέα Φιλαδέλφεια».
Και ποιος ήταν τότε πρόεδρος
στην ΑΕΚ; Ο Μελισσανίδης. Πάγωσε ο Γιωργάκης και το είπε
στον μπαμπά κατ’ ευθείαν. Διότι η
ιστορία επαναλαμβάνεται την
πρώτη φορά ως τραγωδία και τη
δεύτερη ως φάρσα, που είπε κι ο
Καρλ Μαρξ. Μαρξιστές είναι λογικά οι Σαββίδηδες, τα προσέχουν αυτά.
Κι εγώ δεν σου λέω ότι ο Μαρινάκης θ’ ανοίξει τα πόδια για να
περάσει ο Μελισσανίδης, άπαξ
και χρειάζεται τους τρεις βαθμούς.
Ο Ιβάν το λέει. Διότι ο σατανάς ο
Ιβάν τα έχει μελετημένα. Ότι άπαξ
κι ο Μαρινάκης δεν τα βρει με
τον Μελισσανίδη, θα τα δώσει όλα για να νικήσει ο Ολυμπιακός,
για να τον εκδικηθεί, να νικήσει την
ΑΕΚ για να έρθει ο ΠΑΟΚ δεύτερος. Γι’ αυτό οι αγάπες και τα λουλούδια με τον Αλαφούζο. Πάει να
προλάβει το κακό. Γι’ αυτό και τα
σάλια στον Μελισσανίδη από το
Σαββιδοτεχνείο μέρα παρά μέρα.
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Μια ΠΑΕ
με δυο κεφάλια!
Ο Μάκης Γκαγκάτσης και ο Κυριάκος Κυριάκος δημιουργούν
πλέον τις δικές τους ομάδες στον ΠΑΟΚ
ρκούσε ένα σχόλιο
στο twitter για να
ψυλλιαστεί ο καθένας
πως κάποιες ισορροπίες διαταράχθηκαν στην Τούμπα, έπειτα από τις τελευταίες
επιστροφές. Από την εξής, μία,
δηλαδή, για να μη νομίζει κάποιος ότι έγιναν και τρελές κινήσεις εν μέσω καραντίνας. Το
μυστικό τιτίβισε άθελά της μία
κοπέλα που εντάσσεται στο
τμήμα επικοινωνίας και κάνει
την περατζάδα της απ’ όλα τα
ΜΜΕ που ελέγχονται πλήρως
ή μερικώς από τον Ιβάν.
«Ακόμη κι όταν βγάζει ένταση, αυτός ο άνθρωπος έχει μια αξιοζήλευτη
λογική και οπτική των δεδομένων και
της πραγματικότητας. Κι ας εκπροσωπεί ομάδα», έγραψε η Ελενίτσα
και κοινοποίησε ένα ρεπορτάζ του
sdna για τον Κυριάκο Κυριάκο.
Μετά την προσπάθειά του να
αλλάξει το πολιτικό status της χώρας, ο Βολιώτης επέστρεψε στην
αγαπημένη Θεσσαλονίκη. Και ανέλαβε σημαντικά καθήκοντα. Περιόρισε τον φόρτο εργασίας του
Λευτεράκη του Δούκα, αλλά άρχισε σταδιακά να κλέβει χρόνο και
προβολή από τον Μάκη Γκαγκάτση. Ο γιος του Βασιλομπίλαρου, βέβαια, πρόλαβε κι έκανε το
κομμάτι του. Συμμετείχε στην τηλεδιάσκεψη της Σούπερ Λίγκας και
φρόντισε να μοιράσει δεξιά και αριστερά πώς κόντραρε τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Έτσι, διέγραψε
προσωρινά κάθε κίνδυνο που διέτρεχε από την οργή του Ιβάν, ο οποίος δεν μπορεί να χωνέψει ότι
όλοι οι υπάλληλοί του τόσο καιρό
τού πουλούσαν φούμαρα.
Ανεξάρτητα, όμως, από την επικοινωνιακή αξιοποίηση της μιας ατάκας που είπε ο Χρυσόστομος
Γκαγκάτσης στην τηλεδιάσκεψη
της Σούπερ Λίγκας, μία ανασφάλεια τη βιώνει το παλικάρι. Ξέρει
ότι ο εργοδότης του παίρνει κεφάλια όταν εκνευρίζεται με μια αποτυχία. Είναι μία πάγια τακτική του
Ιβάν. Να φορτώνει στους συνεργάτες του κάθε κάζο για να μη τη
χρεώνεται ο ίδιος.
Την ανασφάλεια του μικρού
Γκαγκάτση ενισχύει και η δυναμική επανεμφάνιση του Κυριάκου.

Α

Με δυναμική παρουσία στα ΜΜΕ
του Σαββίδη, αλλά όχι μόνο. Και,
βέβαια, με την αποθέωση από την
Ελενίτσα, η οποία παίρνει τα μηνύματα για τη διαμόρφωση των ισορροπιών στη Θεσσαλονίκη.
Φυσικά, οι δύο υπάλληλοι του
Ιβάν βγάζουν προς τα έξω την εικόνα της εξαιρετικής συνεργασίας.
Αλλά όσοι ζουν πέριξ της Τούμπας
αντιλαμβάνονται και τα σχέδια του
Σαββίδη για ανάδειξη του Κυριάκου σε κεντρικό πρωταγωνιστή με
την ανάθεση ολοένα και περισσότερων αρμοδιοτήτων. Εξέλιξη που
προφανώς και δεν αρέσει στον μικρό Μάκη –με τον μεγάλο μπαμπά–, διότι κινδυνεύει να βρεθεί από τα ψηλά στα χαμηλά και από τα
πολλά στα λίγα.
Το καλοκαίρι θα αποδειχθεί καθοριστικό για τη διαδρομή που θα
ακολουθήσουν ο Γκαγκάτσης και
ο Κυριάκος. Για την πορεία που θα

πάρει η καριέρα τους. Όταν αρχίσουν να γίνονται αντιληπτές οι προθέσεις του μεγάλου αφεντικού, θα
φανεί και το χάσμα ανάμεσα στους
δύο συνομήλικους υπαλλήλους,
που έως τώρα έχουν αποδειχθεί πιο
ανθεκτικοί και από τον κορωνοϊό
στις προσπάθειες της επιστήμης να
βρει φάρμακο και εμβόλιο. Μέχρι
τότε, όμως, και οι δύο φροντίζουν
να δίνουν την εικόνα των δύο συνεργατών που δουλεύουν αρμονικά
για τον κοινό στόχο. Μόνο η αυλή
του καθενός ξεφεύγει και αναδεικνύει τις διαστάσεις και τις παρόμοιες φιλοδοξίες, που είναι θεμιτές
για κάθε νέο άνθρωπο, αλλά μάλλον ανεπιθύμητες όταν η πρόοδος
του ενός μπορεί να φρενάρει την αναρρίχηση του άλλου.
Σύμφωνα με όσα λένε στα διάφορα στέκια της Θεσσαλονίκης, ο
Μάκης και ο Κυριάκος διαφωνούν ακόμα και στις επιλογές για

την επόμενη ημέρα στην ΕΠΟ. Ο
πρώτος ψάχνει έναν παράγοντα
στο στιλ του Διακοφώτη. Με δυνατότητα να διαμορφώνει τις καταστάσεις και να δρομολογεί τις εξελίξεις, δίχως να βγαίνει κάθε
τρεις και λίγο στο προσκήνιο. Ο
Κυριάκος προτιμάει κάποιον σαν
τον Λασκαράκη. Συντοπίτες είναι
και στο πληθωρικό στιλ του Περικλή ο πρώην διευθυντής επικοινωνίας του ΠΑΟΚ βλέπει τον άνθρωπο που θα προτάξει τα κυβικά
του για να υπερασπιστεί τα συμφέροντα του Ιβάν.
Κάποιοι πιστώνουν στον Κυριάκο και το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα οι Θεσσαλονικείς
δημιούργησαν κανάλι επικοινωνίας με τον Παναθηναϊκό και τον
Γιάννη Αλαφούζο. Διαρροή που
από τη μία ενισχύει το προφίλ του
νεαρού Βολιώτη, και από την άλλη
περνάει το μήνυμα ότι την περίοδο παντοδυναμίας του Χρυσόστομου η ομάδα του Σαββίδη
βρέθηκε στη γωνία και εξασφάλισε τη σύμπραξη μόνο των παραγόντων με τους οποίους είχε έμμεσο ή άμεσο αλισβερίσι.
Το έργο άρχισε, λοιπόν, στις οθόνες μας. Και όλοι περιμένουμε
με αγωνία τη στιγμή που θα βγει
να τραγουδήσει ο Τζον Μπον
Τζόβι για την τελική αναμέτρηση.
Για την ώρα που θα αρχίσει το
μπρα-ντε-φέρ υπό τον ήχο του
«Τhe Final Countdown»!
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Το
πρωτάθλημα
δημιούργησε
δύο πόλους
Ξαφνικά βγήκε η κουρτίνα και στη Σούπερ Λίγκα
φάνηκαν δύο βασικές παρατάξεις. Η μία, βέβαια,
δεν είναι από επιλογή. Απλά συνέπεσε τη δεδομένη χρονική να συμπίπτουν
τα συμφέροντα του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ. Από
την άλλη πλευρά, όμως, ο
ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός ταυτίστηκαν όχι μόνο
στην άποψη ότι δεν τρέχει
κάστανο εάν διακοπεί το
πρωτάθλημα, αλλά, όπως
αποκάλυψε το iapopsi.gr,
οι εκπρόσωποι του Ιβάν
και ο Αλαφούζος τα βρήκαν ακόμα και στα πυρά
κατά του Λευτέρη Αυγενάκη. Στο Φάληρο ξέχασαν όσα έλεγαν για τον
Σαββίδη τη βραδιά που ο
Κύζας άφησε τον Παναθηναϊκό εκτός τελικού. Ο
ίδιος ο Αλαφούζος είχε
βγει και σάλπισε την επίθεση κατά του μέχρι τότε
συμμάχου του. Με την ίδια ευκολία ξέχασαν και
στη Θεσσαλονίκη ότι από
τον ΣΚΑΪ ο Κυριάκος έβγαζε στη «Δίκη» διάφορα τιμολόγια για εκείνους
που πλήρωναν ξενοδοχεία ή άλλα έξοδα και φέρονται ότι έκαναν διάφορες περίεργες δουλειές.
Στο Μαρούσι και στον
Πειραιά, πάντως, προσπαθούν σε όλους τους τόνους να περάσουν το μήνυμα ότι δεν υπάρχει κάποια συμμαχία. Οι οπαδοί
Ολυμπιακού και ΑΕΚ, άλλωστε, μόνο ως εφιάλτη
θα έβλεπαν κάτι τέτοιο.
Όποιος είχε ζήσει ένα
ματς Αιγάλεω-ΑΕΚ 3-2
μπορεί να καταλάβει τι
εννοούμε. Τότε οι οπαδοί
του Σίτι αποκαλούσαν
τους αντιπάλους τους
«τσιράκια του Ολυμπιακού» και οι φίλοι της «Ένωσης» έβραζαν στο ζουμί τους. Γι’ αυτό προσπαθούν να πείσουν εξ αρχής
οι παράγοντες των «ερυθρολεύκων» και των «κιτρινόμαυρων» ότι η κοινή
γραμμή στη Λίγκα ήταν απλά μία σύμπτωση στα
χρόνια του κορωνοϊού.
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Φουλ του κόκκινου οι Άγγλοι με Μάντσεστερ, Λίβερπουλ και
Άρσεναλ κύριους εκφραστές, αλλά και την Εθνική να κατακτά
το Μουντιάλ το 1966. Ναι και στα μπλε της Τσέλσι, της
Έβερτον, της Σίτι, σε όλα τα χρώματα, εκτός από ένα…
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άντσεστερ Γιουνάιτεντ, Λίβερπουλ, Άρσεναλ,
τρεις
ομάδες
θρύλοι στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Τι
κοινό έχουν; Το κόκκινο χρώμα στις
φανέλες τους. Η Εθνική Αγγλίας αγωνιζόμενη στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 1966 φορώντας
κόκκινα νίκησε 4-2 τη Γερμανία και στέφθηκε πρωταθλήτρια κόσμου.
Πίσω από το κόκκινο, το… μπλε. Η Τσέλσι, η
Έβερτον, η Μάντσεστερ Σίτι χαρακτηριστικά παραδείγματα. Η Premier League φιλοξενεί ομάδες με ασπρόμαυρα, με κιτρινόμαυρα, με μπορντό, με λευκά, αλλά όχι με πράσινα! Μεταξύ των
περίπου 5.300 συλλόγων της χώρας, λιγότερες
από 60 –στη συντριπτική πλειονότητα χαμηλών
ερασιτεχνικών κατηγοριών– έχουν επιλέξει το
χρώμα της φύσης και της οικολογίας.
Το πράσινο χρώμα ντύνει πολλούς ευρωπαϊκούς συλλόγους εδώ και αρκετές δεκαετίες.
Βασικό ή δεύτερο χρώμα, το πράσινο είναι κομμάτι της ιστορίας ομάδων όπως η Βέρντερ Βρέμης, η Σεντ Ετιέν, η Βόλφσμπουργκ, η Σασουόλο, η Ναντ, ο Παναθηναϊκός, η Γκλάντμπαχ, η
Μπέτις, η Σέλτικ, η Σπόρτινγκ Λισαβόνας και τόσες άλλες.
Γιατί οι Άγλλοι αποφεύγουν το… χρώμα της
ελπίδας; Όλα έχουν την εξήγησή τους. Το πράσινο σε πολλές χώρες, όπως και στην αγγλική
παράδοση, θεωρείται ένα χρώμα που αντιπροσωπεύει την ατυχία. Στα τέλη του 19ου αιώνα,
όταν και ιδρύθηκαν οι περισσότεροι αγγλικοί
σύλλογοι ποδοσφαίρου, οι δεισιδαιμονίες και
νοοτροπίες τέτοιας φύσεως ήταν κομμάτι της
κουλτούρας και της παράδοσης των Άγγλων.
Το πράσινο για τον αγγλικό λαό ήταν το χρώμα της ατυχίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η
Πίτερμπρο το 1937. Τότε, οι φίλαθλοι της ομάδας είχαν διαμαρτυρηθεί έντονα, καθώς οι πράσινες φανέλες που φορούσε ο σύλλογος από
το 1934 θεωρούσαν ότι έφερνε κακοτυχία
στους αγώνες τους. Ως αποτέλεσμα, η διοίκηση
της Πίτερμπρο άλλαξε το πράσινο και από τότε
βασικά χρώματα της ομάδας είναι το μπλε και
το λευκό.

Μ

Κακοτυχία
λόγω…
αρσενικού
Οι Άγγλοι θεωρούν
κακότυχο το πράσινο.
Το 1778 ο Σουηδός
χημικός, Καρλ Σκιλ,
χρησιμοποίησε σε
πειράματά του για τη
δημιουργία
αποχρώσεων του
πράσινου τη γνωστή,
δηλητηριώδη ουσία,
αρσενικό. Το προϊόν
που παρήχθη,
χρησιμοποιήθηκε
ευρέως στη βιομηχανία
ένδυσης, αλλά και ως
χρώμα για τα σπίτια.
Η τοξικότητα του
αρσενικού προκάλεσε
αρκετούς θανάτους,
γεγονός που συνέδεσε
το πράσινο με την
κακοτυχία.

Για όλα φταίνε οι Ιρλανδοί
Κύρια ιστορική εξήγηση για την απουσία του
πράσινου χρώματος είναι η Ιρλανδία. Η διαμάχη
μεταξύ των Άγγλων και των Ιρλανδών, απόγονων των Κελτών, ξεκινά το 1167 όταν ο βασιλιάς της Αγγλίας, Ερρίκος Β΄, πραγματοποιούσε την πρώτη απόβαση στο «σμαραγδένιο
νησί». Οι δύο χώρες από τότε μπήκαν σε μία δίνη συνεχών επιθέσεων, κυρίως απ’ την πλευρά
των Βρετανών οι οποίοι προσπαθούσαν και κατάφερναν να ελέγξουν την οικονομία του τόπου. Αρκετά χρόνια αργότερα και μετά από πολλές αποτυχημένες προσπάθειες επανάστασης
από τους Ιρλανδούς, η διαμάχη πήρε και θρησκευτικό χαρακτήρα. Το 1534, ο Ερρίκος Η΄
διαχώρισε τη θέση του απ’ τον Πάπα και ίδρυσε
την Αγγλικανική Εκκλησία των Προτεσταντών.
Έτσι, οι εκχριστιανισμένοι από το 400 μ.Χ. Ιρλανδοί είχαν έναν καλό λόγο να μεταβληθούν,
από αντίδραση, σε φανατικούς καθολικούς. Από
τότε, η ιρλανδική εξέγερση ντύθηκε και με θρησκευτικό μανδύα: Καθολικοί εναντίον Προτεσταντών. Μια διαίρεση που ακόμα και σήμερα
ταλανίζει το Ηνωμένο Βασίλειο.

Τα πράσινα
της κακοτυχίας
και των Ιρλανδών

Τι σχέση έχουν όλα αυτά με το πράσινο χρώμα; Στις αρχές του 17ου αιώνα το πράσινο ταυτίστηκε με τον ιρλανδικό εθνικισμό. Η πράσινη
σημαία με την παραδοσιακή γαελική άρπα έγινε
το σύμβολο των αντιφρονούντων που οργάνωσαν την επανάσταση του 1798, ζητώντας
την ανεξαρτησία της χώρας. Το πράσινο μάλιστα αργότερα ενσωματώθηκε στην επίσημη σημαία του κράτους, όταν το 1922 απέκτησε την
ανεξαρτησία του και έχει καθιερωθεί μέχρι και
σήμερα ως εθνικό χρώμα.
Το μίσος ανάμεσα σε Άγγλους και Ιρλανδούς
ήταν βαθύ, καθώς οι πρώτοι θεωρούσαν τους
δεύτερους αποστάτες και ταραχοποιούς, και έτσι την περίοδο που ιδρύθηκαν οι περισσότεροι αγγλικοί σύλλογοι, κανείς δεν ήθελε η ομάδα του να θυμίζει κάτι από Ιρλανδία.
Κόντρα σε όλα υπάρχουν τέσσερις μικρομεσαίες ομάδες που προτίμησαν τα πράσινα. Πρό-

κειται για τις Νόριτς, Πλίμουθ, Γεόβιλ και Φόρεστ Γκριν.
Η Νόριτς είναι η ισχυρότερη αυτών, αν και
δεν είναι το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα,
καθώς το πράσινο είναι καθαρά συμπληρωματικό, αφού η επιλογή του βασικού κίτρινου έχει
να κάνει με τα καναρίνια που έφεραν τον 16ο
αιώνα στην πόλη Φλαμανδοί πρόσφυγες.
Μόνο η Πλίμουθ και η Γεόβιλ μπορούν και
καμαρώνουν για το πράσινο χρώμα που κοσμεί
τις φανέλες τους. Η Γεόβιλ ωστόσο για πολλά
χρόνια φορούσε εμφανίσεις σε κίτρινο και λευκό, ενώ και η Φόρεστ Γκριν είχε βασικά χρώματα το λευκό και το μαύρο, το οποίο έκανε πράσινο το 2012. Ως εκ τούτου μια… ζωή πράσινη –
από το 1886 που ιδρύθηκε– ήταν μόνο η Πλίμουθ. Το Ντέβον, η περιφέρεια όπου βρίσκεται
το Πλίμουθ της Νοτιοδυτικής Αγγλίας, είναι μια
περιοχή με εσωστρεφή και απομονωμένο χαρακτήρα, με παραδόσεις και κουλτούρα που ξεχωρίζουν αρκετά από τους υπόλοιπους Άγγλους. Το βαθύ πράσινο και το λευκό είναι τα
χρώματα του Borough of Plymouth και του εμβλήματός του. Στα τέλη του 19ου αιώνα, η ομάδα ράγκμπι της περιοχής είχε ήδη υιοθετήσει
αυτά τα χρώματα, και έτσι έκανε και η Πλίμουθ.
Μέχρι και σήμερα, το «Green Army» είναι περήφανο για το πράσινο χρώμα και το επιλέγει πιστά σε κάθε εμφάνισή του. Για πάνω από 90
χρόνια, η Πλίμουθ επίσης ήταν η μοναδική ομάδα που δεν χρειαζόταν δεύτερη εμφάνιση (εκτός έδρας), καθώς τα χρώματά της δεν ήταν
ίδια με καμιάς άλλης ομάδας!

Οι παλιοί και οι νέοι στον
«πράσινο χώρο»
Υπήρξαν και ομάδες που φορούσαν πράσινα και
τα παράτησαν. Εκτός από την Πίτερμπρο και η
Μπέρνλι άφησε πίσω το πράσινο, καθώς άλλαξε τα χρώματά της το 1910 στα σημερινά χαρακτηριστικά της, για να παραπέμπει στην τότε
μεγαλύτερη και πιο επιτυχημένη ομάδα του νησιού, την Άστον Βίλα.
Αλλά και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ξεκίνησε το 1878 φορώντας εμφανίσεις σε χρυσό και
πράσινο έως και το 1902, τότε που ακόμα ονομαζόταν Νιούτον Χιθ. Ο σύλλογος ιδρύθηκε από εργάτες του σιδηρόδρομου που κόντρα
στους ευγενείς προτίμησαν το κόκκινο.
Καθώς τα χρόνια περνούσαν και οι δεισιδαιμονίες έμεναν πίσω, πολλές ομάδες επέλεγαν
το πράσινο χρώμα για να κοσμεί τις δεύτερες
φανέλες τους. Η Άρσεναλ το επέλεξε το 1982…
Η Λίβερπουλ αγάπησε το πράσινο… λίγο παραπάνω.
Ακόμα και ομάδες που δεν το συνήθιζαν επέλεξαν το πράσινο χρώμα, όπως η Νιούκαστλ
το 1993 ή και η Σαουθάμπτον το 2015.
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Λαμβάνει τα μέτρα του
ο Πιερρακάκης
Τις καλύτερες ημέρες του στο κυβερνητικό σχήμα διάγει ο Κυριάκος Πιερρακάκης. Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης βλέπει τις μετοχές του να ανεβαίνουν και το Μαξίμου τού βγάζει το καπέλο. Διότι ας μην ξεχνάμε ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός επιτεύχθηκε και το 13033 έφτιαξε σε χρόνο ρεκόρ, και
την ανθεκτικότητα του Διαδικτύου εξασφάλισε, αλλά και ικανοποιητικές επιδόσεις στις αυξημένες επιδόσεις τηλεργασίας και τηλεκπαίδευσης έδειξε. Όλα αυτά,
όμως, δεν αρέσουν σε όλους στην κυβέρνηση. Κι όπως μαθαίνω, ο Πιερρακάκης, ο οποίος δεν είναι χθεσινός στην πολιτική (έχει θητεύσει στη μεγάλη τού
ΠΑΣΟΚ σχολή) έχει λάβει τα μέτρα του ενημερώνοντας τους προϊσταμένους του,
για το ποιοι του κλείνουν τις πόρτες όταν τίθενται ζητήματα συναρμοδιότητας.

«Αλέξης, η σπουδή
ενός μάταιου αγώνα»

Διαψεύδει
ο Μόσιαλος,
αλλά είναι
κι έτοιμος
Με όλους τους τρόπους ο Ηλίας
Μόσιαλος προσπαθεί να διαψεύδει την οποιαδήποτε μελλοντική συνεργασία με την κυβέρνηση σε πολιτικό επίπεδο. Έτσι,
προ ημερών δήλωσε: «Στην Ελλάδα μάς αρέσουν γενικώς τα
σενάρια. Είμαστε από τις λίγες
χώρες που γίνονται δημοσκοπήσεις δύο και τρεις εβδομάδες μετά τις εκλογές, ενώ δεν έχουν κανένα απολύτως νόημα. Δεν μου έγινε πρόταση από τον πρωθυπουργό. Η συνεργασία μου με την κυβέρνηση είναι σε επιστημονικό επίπεδο, δεν έχει πολιτικές προεκτάσεις. Αυτό που είναι
σημαντικό, όμως, δεν είναι οι υπουργικές θέσεις, αλλά το κατά πόσο μπορεί κανείς από τη θέση που βρίσκεται να βοηθήσει πραγματικά τη χώρα του. Όπως προσπαθούν να
κάνουν πολλοί επιστήμονες αυτό το διάστημα». Διαβάζοντας την παραπάνω δήλωση κάποιος από τους κεντροαριστερούς φίλους του μου ψιθύρισε πως «είναι έτοιμος
για υπουργικό θώκο ο Ηλίας».

Το στοίχημα της Μενδώνη με τα έργα της Ακρόπολης
Ένα πολύ μεγάλο στοίχημα με τον εαυτό της είχε βάλει
η Λίνα Μενδώνη. Το στοίχημα ήταν να ολοκληρωθούν τα βελτιωτικά έργα της Ακρόπολης στο διάστημα
της καραντίνας. Και ως φαίνεται, η υπουργός Πολιτισμού κερδίζει το στοίχημα. Μέχρι τις 18 Μαΐου που
θα ανοίξει το μνημείο για να υποδεχθεί τους όποιους επισκέπτες, θα έχει ολοκληρωθεί το λίφτινγκ στην Ακρόπολη. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της προ ημερών, η Λίνα Μενδωνη έκανε αυτοψία στα έργα για
την εγκατάσταση του ανελκυστήρος – για την εξυπηρέτηση ΑμεΑ και ατόμων τρίτης ηλικίας. Κι όπως μάθαμε,
θα ξεκινήσει άμεσα τη διαδικασία για την προμήθεια
δύο ηλεκτροκίνητων αμαξιδίων των δύο ατόμων, ώστε
να διευκολυνθεί ακόμη περισσότερο η πρόσβαση.

Πολλάκις ο συγγραφέας Γιώργος Σκαμπαρδώνης έχει ασκήσει κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος θα ξεχάσει
την ατάκα του το 2017 για τον ΣΥΡΙΖΑ, το «είναι μια
πρωτότυπη Αριστερά που τρώει τα μπιζέλια με το μαχαίρι». Η δήλωση αυτή είχε γίνει στο περιθώριο συνέντευξής του με αφορμή την κυκλοφορία του μυθιστορήματος του «Υπουργός Νύχτας».
Τώρα ο Θεσσαλονικιός συγγραφέας ξαναχτύπησε, καθώς σε άρθρο του αναφερόμενος στα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ χρησιμοποίησε τον τίτλο ενός βιβλίου της Βελγογαλλίδας συγγραφέως Μαργκερίτ
Γιουρσενάρ από το 1929, το «Alexis, ou le traite du
combat», το οποίο σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει «Αλέξης, η σπουδή ενός μάταιου αγώνα».
Η Γιουρσενάρ έζησε στο νησί Μάουντ Ντέζερτ της
πολιτείας Μέιν σχεδόν σαράντα χρόνια μαζί με τη
φίλη και σύντροφό της, Γκρέις Φρικ. Η αποδοχή της
ομοφυλοφιλίας ήταν το θέμα του μυθιστορήματος
που γράψαμε παραπάνω, όπου ο ήρωάς της είναι ένας νεαρός που παρά τον γάμο του δεν καταφέρνει
να καταπνίξει τις ομοφυλοφιλικές επιθυμίες του. Βέβαια, ο Σκαμπαρδώνης σε καμία των περιπτώσεων
δεν ήθελε να συγκρίνει τον ήρωα της Γιουρσενάρ με
τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Απλά ο
τίτλος του βιβλίου ταιριάζει γάντι στην αντιπολιτευτική τακτική του ΣΥΡΙΖΑ.

ΓΡΑΦΕΙ Ο

Ενημερώθηκε ότι
δεν θα ανανεωθεί
η θητεία του

Κίτσος ο κοριός
Εκνευρισμένος ο Στέφανος
Μου μετέφεραν πως ο Στέφανος Τζουμάκας
νιώθει πληγωμένος, έως και εκνευρισμένος, που
ο Αλέξης Τσίπρας βάζει στον πάγο την Προοδευτική Συμμαχία και τρέχει μόνο τον ΣΥΡΙΖΑ.
Και μάλιστα, οι ίδιες πηγές εξέφρασαν τον φόβο
μήπως υπάρξει και ηχηρή αποχώρηση του Στέφανου από το εγχείρημα. Βλέπετε, δεν τον πείθουν οι δικαιολογίες πως λόγω ηλικίας ο Αλέξης εφαρμόζει τα πρωτόκολλα για τον κορωνοϊό
για να τον προστατεύσει.

Ο ιός του
μικροκομματισμού
δεν θεραπεύεται

Ακούν Τσιρώνης και
τρέχουν αλαλάζοντας
Τη σύγχυση στην οποία βρίσκονται στον ΣΥΡΙΖΑ μπορεί με μεγάλη
ευκολία να την κατανοήσει ακόμη και κάποιος που γνωρίζει τα βασικά
για την πολιτική. Κάπως έτσι μπορεί να χαρακτηριστεί και η κινητοποίηση των ΣΥΡΙΖΑίων για το νομοσχέδιο για το περιβάλλον, που
κατέθεσε ο Κωστής Χατζηδάκης, και με το οποίο διαφωνούν.
Θεμιτές οι διαφωνίες και αποτελούν στοιχείο της δημοκρατίας και
του κοινοβουλευτικού μας πολιτεύματος. Εξάλλου, τις διαφωνίες του
εξέφρασε και ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου με
γραπτή δήλωσή του την περασμένη Κυριακή. Όμως εδώ υπάρχει μία
ειδοποιός διαφορά. Άλλο να μιλάει ο ΓΑΠ, που είχε συντελέσει το
1998 στο να αναδειχθεί το ιστορικό κέντρο της Αθήνας, αλλά και οι
περιοχές Natura σε όλη την επικράτεια, και άλλο να βγάζει γλώσσα η
προηγούμενη κυβέρνηση που προκάλεσε τεράστια ζημιά με τις αποφάσεις της. Μάλιστα, κάποιοι εκ των οικολόγων κάνουν λόγο για δεκάδες, όχι απλώς περιβαλλοντικές καταστροφές, αλλά για οικολογικά
εγκλήματα και κακουργήματα. Ορισμένοι στην Κουμουνδούρου θα
δικαιολογηθούν, ότι την περιβαλλοντική πολιτική της προηγούμενης
κυβέρνησης συνδιαμόρφωσαν μέχρι και την τελευταία μέρα οι σημερινοί απαξιωμένοι και ψευδεπίγραφοι Οικολόγοι Πράσινοι. Είναι
χαρακτηριστικό ότι κάποια πρώην μέλη των Οικολόγων Πράσινων,
που έφυγαν τρέχοντας, ακόμη και σήμερα όταν ακούν το όνομα Τσιρώνης τρέχουν αλαλάζοντας.

Είχε κέφια σε μία από τις
τελευταίες τηλεοπτικές
του εμφανίσεις ο Θόδωρος Μαργαρίτης, μέλος
του Πολιτικού Συμβουλίου του Κινήματος Αλλαγής, προερχόμενος από
τη ΔΗΜ.ΑΡ. Όταν ρωτήθηκε για το εάν βλέπει
πρόωρες εκλογές, είπε
χαριτολογώντας: «Όσοι
εισηγούνται στον πρωθυπουργό προσφυγή στις
κάλπες, έχουν προφανώς
προσβληθεί από τον ιό του
μικροκομματισμού. Είναι
μια νόσος στην πολιτική
που δεν βάζει μπροστά την
υγεία της κοινωνίας αλλά
το στενό κομματικό παιχνίδι». Και συνέχισε λέγοντας πως
«η Ελλάδα έχει νοσήσει
βαριά από αυτή τη νόσο».
Και ο κ. Μαργαρίτης κατέληξε με την εκτίμηση ότι οι πρόωρες εκλογές συνιστούν παραφροσύνη:
«Εν μέσω πανδημίας, με
κίνδυνους αναζωπύρωσης το φθινόπωρο και με
αβεβαιότητα στην πορεία
της οικονομίας, κάθε συζήτηση για εκλογές συνιστά παραφροσύνη».

Κατά τη διάρκεια του lock down, το υπουργείο Ανάπτυξης έφτιαξε σε χρόνο ρεκόρ
γραμμή προστασίας του Καταναλωτή. Μάλιστα, καθημερινά κατά εκατοντάδες οι πολίτες τηλεφωνούσαν κι έκαναν
καταγγελίες. Και
φυσικά έπεσαν
και κάποια πρόστιμα. Αυτό, όμως, που έκανε
εντύπωση είναι η
εξαφάνιση του
Συνηγόρου του
Καταναλωτή,
του Λευτέρη Ζαγορίτη. Μάλιστα,
η συγκεκριμένη ανεξάρτητη Αρχή δεν εξέδωσε ούτε μία ανακοίνωση. Και όπως μαθαίνω, η εξήγηση που δίνεται είναι ότι ο
πρώην βουλευτής και πρώην γραμματέας
της Ν.Δ. επί προεδρίας Καραμανλή έχει λάβει το μήνυμα από το Μαξίμου πως δεν θα
ανανεωθεί η θητεία του και προτίμησε να
προστατευθεί από τον κορωνοϊό.

Έβαλε στο περιθώριο
τον ΕΟΤ ο Θεοχάρης

Πολλά ερωτηματικά δημιουργούνται για τον Χάρη Θεοχάρη από το άρθρο 69 της ΠΝΠ της 6ης Απριλίου,
που αφορά την τουριστική διαφημιστική δαπάνη και
με την οποία ο ΕΟΤ μπαίνει στο περιθώριο. Σύμφωνα
με τη συγκεκριμένη ΠΝΠ, ανατέθηκε στην εταιρεία
Marketing Greece, η οποία ανήκει στον ΣΕΤΕ (Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων), το σύνολο της διαφημιστικής δαπάνης. Πρόεδρος της εταιρείας είναι η κα Ιωάννα Δρέττα, σύζυγος του προέδρου του ΣΕΤΕ, Γιάννη Ρέτσου. Όμως ήδη υπάρχουν
αντιδράσεις, καθώς το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο,
στο οποίο ανήκουν περί των 9.000 ξενοδοχείων και
τουριστικών καταλυμάτων, δηλώνει πως δεν έχει την
παραμικρή ιδέα.
Αν μη τι άλλο, ο κ. Θεοχάρης οφείλει μία εξήγηση.
Εκτός εάν δεν πρόκαμε να διαβάσει την ΠΝΠ, στην οποία υπάρχει και η υπογραφή του.
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«Εμείς δεν είμαστε ούτε υμνητές
της κυβέρνησης, ούτε όμως κατεβήκαμε από άλλον Γαλαξία, όπου
ανακαλύψαμε νέα λεφτόδεντρα.
Δεν βολευτήκαμε στο αντιπολιτευτικό κοστούμι του τρίτου κόμματος. Τουναντίον, επισημαίνουμε τα σωστά, ασκούμε κριτική στις
αστοχίες και αδικίες, όμως το
σπουδαιότερο είναι ότι έχουμε άποψη και καταθέτουμε ρεαλιστικές προτάσεις για όλα τα καυτά
ζητήματα που απασχολούν τους
Έλληνες νε μέσω πανδημίας».

Η ΑΠΟΨΗ

• «Θα αντέξουμε και σε αυτή την πίεση από Ν.Δ.
και ΣΥΡΙΖΑ», υποστηρίζουν από τη Χαριλάου
Τρικούπη • Τι λένε οι συνεργάτες της
Γεννηματά για κελεύσματα της Κουμουνδούρου

Του Μιχάλη Κωτσάκου

A

υτή η δήλωση του Παναγιώτη Βλάχου, του γραμματέα Επικοινωνίας του ΚΙΝΑΛ, αντικατοπτρίζει και το αφήγημα, το οποίο βρίσκεται υπό ανάπτυξη από τη Χαριλάου Τρικούπη για να
αναδείξει τη δράση της.
Η αλήθεια είναι ότι κατά τη διάρκεια της
απίστευτης υγειονομικής κρίσης το ΚΙΝΑΛ
επέδειξε πρωτόγνωρη σοβαρότητα για ελληνικό αντιπολιτευτικό κόμμα. Τόσο η αρχηγός, όσο και τα στελέχη απέφυγαν τις
κραυγές, ουδείς αμφισβήτησε την αποτελεσματικότητα της επιστημονικής ομάδας
υπό τον Σωτήρη Τσιόδρα (σε αντίθεση με
πολλούς εντός ΣΥΡΙΖΑ), ενώ κατατέθηκαν
ουκ ολίγες προτάσεις, κάποιες εκ των οποίων υλοποιήθηκαν και από τον πρωθυπουργό.
Πλέον, από τη στιγμή που εισερχόμαστε στην επόμενη φάση, δηλαδή του ανοίγματος της οικονομίας και της βαθιάς
ύφεσης που αναμένεται σε παγκόσμιο επίπεδο, το ΚΙΝΑΛ για μία ακόμη φορά βρίσκεται στο στόχαστρο των δύο μεγάλων
κομμάτων, που επιδιώκουν να το συμπιέσουν έτι περαιτέρω. Το κυβερνών κόμμα
για να συνεχίσει το... «παιδομάζωμα» κι
άλλων τεχνοκρατών, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ για να
συμπορευτούν, ελπίζοντας ότι σε μία πιθανή συνεργασία θα μπορέσουν να συγκυβερνήσουν με δεδομένο ότι οι επόμενες εκλογές θα διεξαχθούν με το σύστημα της
απλής αναλογικής. Φυσικά στην Κουμουνδούρου δεν λαμβάνουν υπόψη όχι μόνο
τις δημοσκοπήσεις, αλλά και το αποτέλεσμα των εκλογών της 7ης Ιουλίου του
2019. Διότι, με αυτά τα ποσοστά, για να
μπορέσει να σχηματιστεί κυβέρνηση χωρίς το πρώτο κόμμα θα πρέπει να συνεργαστούν τουλάχιστον τέσσερα κόμματα,
που με τα σημερινά δεδομένα δεν υφίσταται τέτοιο ενδεχόμενο.
Έτσι λοιπόν, το μήνυμα που αποστέλλεται από τη Χαριλάου Τρικούπη είναι ξεκάθαρο: «Κάθε δοκιμασία και κρίση μετράει το
πολιτικό μας μπόι. Εμείς επιλέξαμε τον δικό
μας δρόμο. Χρήσιμοι αλλά και διεκδικητικοί εκεί που χρειάζεται. Ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Τσίπρας
δεν χωράνε στο κοστούμι της υπεύθυνης αντιπολίτευσης, είναι προϊόν ενός εργαστηρίου
κρίσης, δεν μπορούν να προσφέρουν διέξοδο
στους πολίτες. Ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί
να συσσωρεύσει πολιτικό κεφάλαιο με υπερβολική χρήση της επικοινωνίας, τη μειωμένη
πολυφωνία στα ΜΜΕ, την απουσία του δικού
μας κόμματος από αρκετές πρωινές πολιτικές

Οργανώνει
την άμυνά του
το ΚΙΝΑΛ
εκπομπές». Σωστά διαβάζουν στη Χαριλάου Τρικούπη τον σχεδιασμό των αντιπάλων τους και αντιλαμβάνονται την πλαγιοκόπηση που επιχειρείται, τόσο από τη Νέα
Δημοκρατία, όσο και από τον ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά ελπίζουν ότι θα αντέξουν. Και όπως εξηγούν, βασίζουν αυτή την αισιοδοξία τους
στο ότι οι παραδοσιακές πολιτικές και κοινωνικές συμμαχίες του ΠΑΣΟΚ και του Κινήματος Αλλαγής είναι οι εργαζόμενοι, οι
συνταξιούχοι, οι αγρότες, οι μικρομεσαίοι, οι φοιτητές, είναι όλοι αυτοί που θα
πληρώσουν το μάρμαρο με την οικονομική
κρίση που είναι στην πόρτα μας. Επίσης,
όπως τονίζουν με έμφαση, πλέον οι πολίτες μπορούν να συγκρίνουν. Όχι λόγια και
ανέξοδα προγράμματα. Όλες οι πολιτικές
δυνάμεις έχουν κυβερνήσει, οπότε και οι

ψηφοφόροι έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τις απαραίτητες συγκρίσεις. Και στη
Χαριλάου Τρικούπη θεωρούν ότι από τη
σύγκριση θα βγουν ενισχυμένοι.

Συνεργασία
και προτάσεις
Στο μεταξύ, η Κουμουνδούρου διατηρεί
ζωντανό το αφήγημα περί συνεργασίας του
ΣΥΡΙΖΑ με το ΚΙΝΑΛ, παρά τις διαψεύσεις
εκ μέρους της Χαριλάου Τρικούπη. Η αφορμή είναι ότι και τα δύο κόμματα κινήθηκαν στους ίδιους δρόμους σε ό,τι αφορά
διάφορα θέματα, όπως στο να συμπεριληφθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά οι εργαζόμενοι στο ΕΣΥ, ή στο να δοθεί λύση στην
προστασία της πρώτης κατοικίας. Μάλιστα
επ’ αυτής της ευκαιρίας αρθρογράφησε και
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ο Νίκος Παππάς στην «Αυγή». Μόνο που
ο πρώην υπουργός λησμόνησε ότι το ΚΙΝΑΛ στην πρότασή του κατηγορεί τον ΣΥΡΙΖΑ ότι ήταν αυτός που υπέγραψε λήξη
της προστασίας της πρώτης κατοικίας την
31η Δεκεμβρίου του 2019.
Όσον αφορά την απάντηση στην αρθρογραφία Παππά, αυτή ήρθε από τον
Μανώλη Όθωνα, τον πιο στενό συνεργάτης της κας Γεννηματά, που τόνισε μεταξύ άλλων ότι «επιχειρούν να ζεστάνουν το όχι
ξαναζεσταμένο, αλλά τελείως καμένο φαγητό
των περί δήθεν αντιδεξιών μετώπων. Απλά ο
ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να καμουφλάρει την αμηχανία του, την έλλειψη προτάσεων και ουσιαστικής πολιτικής παρέμβασης σε αυτό το πολύ
κρίσιμο για τη χώρα και την κοινωνία περιβάλλον. Θέλω απλά να επαναλάβω με απόλυτη
σαφήνεια, ότι όπως διαψεύστηκαν οι προ-κοροναϊού προφήτες, έτσι θα διαψευστούν και
οι μετά-κοροναϊού προφήτες, που λανσάρουν
και διακινούν σενάρια μετώπων και συμπράξεων. Έχουμε τον δικό μας εναλλακτικό δρόμο. Ένα δρόμο που εκπροσωπεί την σύγχρονη,
έξυπνη σοσιαλδημοκρατία, που δικαιώθηκε
ως αξιακό, ιδεολογικό και πολιτικό πλαίσιο από την πρόσφατη κρίση. Αυτή η σύγχρονη, έξυπνη σοσιαλδημοκρατία δεν φοράει ούτε παπιγιόν, ούτε αμπέχονο».
Και ως απόδειξη από το ΚΙΝΑΛ τονίζουν ότι κινούνται μόνοι τους σε ζητήματα
που καίνε την κοινωνία, όπως για παράδειγμα η τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη το πρωί με τη συμμετοχή κορυφαίων επαγγελματικών και συνδικαλιστικών φορέων, επιστημονικών ενώσεων, οργανώσεων καταναλωτών και δανειοληπτών, για τα θέματα του πτωχευτικού δικαίου και της προστασίας της πρώτης κατοικίας. Στη σύσκεψη συμφωνήθηκε από όλους να συγκροτηθεί επιτροπή
διαλόγου με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, η οποία θα συζητήσει και με τα πολιτικά κόμματα και θα
προτείνει μια βιώσιμη πρόταση για την
προστασία της κύριας κατοικίας και ένα
σύγχρονο πτωχευτικό κώδικα που θα αποτρέπει την εκδήλωση άδικων και ακραίων καταστάσεων.
Στην τηλεσύσκεψη με την κα Γεννηματά κλήθηκαν και συμμετείχαν ο πρόεδρος
της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργος Καββαθάς, ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Γιώργος Καρανίκας, ο
πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Κώστας Μίχαλος, ο πρόεδρος του
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών
Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, ο πρόεδρος
του ΔΣΑ και της ολομέλειας δικηγορικών
συλλόγων Δημήτρης Βερβεσός, ο πρόεδρος της ΝΕΑΣ ΠΑΣΕΓΕΣ Παύλος Σατολιάς. Ακόμη μετείχαν εκπρόσωποι της ΕΚΠΟΙΖΩ, της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών και της Ομοσπονδίας Δανειοληπτών, οι πρόεδροι των Επιμελητηρίων Ιωαννίνων, Ηλείας, Αργολίδας και Κεφαλονιάς και πρώην ΓΓ Καταναλωτή
(Ν.3869/10) και ΓΓ της Ένωσης Δικαίου
για την Προστασία του Καταναλωτή Δημήτρης Σπυράκος.
Πέραν της Φώφης Γεννηματά εκ μέρους του ΚΙΝΑΛ μετείχαν ο βουλευτής Μιχάλης Κατρίνης, ο γραμματέας του Τομέα
ΜΜΕ Στέφανος Κομνηνός, ο γραμματέας του Τομέα Ανάπτυξης Απόστολος Πόντας και ο γραμματέας του Τομέα Επιστημόνων Παντελής Καμάς.
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Επιθέσεις με σκληρές
φράσεις που παραπέμπουν σε «Αυριανή» του
1980, με αφορισμούς και
συμπεράσματα για το πού
θα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ
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• Μαλλιά-κουβάρια στην Κουμουνδούρου για μία επερώτηση
που κατατέθηκε με αφορμή τα κονδύλια από τη διαφημιστική
καμπάνια για τον κορωνοϊό

Του Αλέξανδρου Χρήστου

Τ

ο να υπάρξει μία εσωκομματική κρίση σε ένα αριστερό κόμμα
δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο. Τουναντίον,
συνηθίζεται κατά κόρον όχι μόνο
στην πατρίδα μας, αλλά και σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Αυτό, όμως, που συμβαίνει είναι ότι
πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ξεφύγει από τα όρια μίας εσωκομματικής
κρίσης, όπου απλά υπάρχουν
διαφορετικές απόψεις, διαφορετικές στρατηγικές, άλλη αντίληψη
των πραγμάτων, ακόμη και σκληρή διαμάχη για την ανάληψη της
ηγεσίας.
Ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και λίγες ημέρες έχει πέσει στη δίνη του «αυριανισμού». Από τη μία, η παλιά
φρουρά του κόμματος, που έχει
ζήσει στο πετσί της τις οξύτατες επιθέσεις εκ μέρους της «Αυριανής» και του Γιώργου Κουρή,
που ορισμένες φορές ξεπερνούσε τη χυδαιότητα. Και από την
άλλη, οι δημοσιογράφοι Κώστας
Βαξεβάνης και Γιώργος Λακόπουλος, οι οποίοι προσπαθούν
να επιβάλουν έναν ιδιότυπο «αυριανισμό» στον ΣΥΡΙΖΑ. Και στη
μέση ο Αλέξης Τσίπρας να παρακολουθεί. Πολλοί θεωρούν τη
στάση του ως ένδειξη αμηχανίας.
Κάποιοι άλλοι ως μία ευκαιρία να
καθαρίσει το τοπίο.
Ο όρος «αυριανισμός» μπήκε
στη ζωή μας από τότε που κυκλοφόρησε η εφημερίδα «Αυριανή»
το 1980 από τον αείμνηστο
Γιώργο Κουρή. Ο «αυριανισμός» δεν ήταν απλώς μία αισθητική εκδοχή του Τύπου. Ήταν ένα ολόκληρο σύστημα αντίληψης
των πραγμάτων, κώδικας για τη

Σε ανοιχτή θέα οι
καβγάδες στον ΣΥΡΙΖΑ
σύνταξη κοσμοθεωρίας, για κάποιους δε υπήρξε και τρόπος ζωής. Γλώσσα απλή, με λίγες λέξεις.
Ο κόσμος χωρισμένος στα δύο.
Οτιδήποτε αντιπροσωπεύει το
λαϊκό, αποθεώνεται. Το ελιτίστικο διαπομπεύεται. Οι επιθέσεις
προς τον Μάνο Χατζιδάκι και
τον Αλέξανδρο Ιόλα δεν ήταν
μόνο προσωπικές. Συμβόλισαν
το μίσος για το ελιτίστικο, το αστικό, για τα μαύρα πρόβατα που
αρνούνται να μπουν στο μαντρί.
Ο καλλιτεχνικός κόσμος της χώρας και οι διανοούμενοι κατακρεουργήθηκαν. Ο Μίκης Θεοδωράκης αποκαλούνταν «Μίκη
Μάους». Ο Μάνος Χατζιδάκις
έγινε «Μανωλία». Ο φιλόσοφος
Κορνήλιος Καστοριάδης έγινε
«Κορνήλω η ρουφιάνα». Ο Γιάννης Τσαρούχης έγινε «Ναυταλία» και «Κλεφτοτσαρούχης». Ο
Μητσοτάκης έγινε συνεργάτης
των Ναζί, ενώ τον Λεωνίδα
Κύρκο που τόλμησε να ασκήσει
κριτική στον Ανδρέα Παπανδρέου του άλλαξε το όνομα και
τον αποκαλούσε ο Τσίρκος.
Σε αυτή τη ρότα φαίνεται ότι οδηγείται πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ. Αφορ-

μή στάθηκε μια ερώτηση στη
Βουλή για τον αποκλεισμό της εφημερίδας «Documento» από τα
κονδύλια που διατίθενται για την
ενημέρωση σχετικά με την πανδημία του κορωνοϊού. Την ερώτηση υπέγραψε ο εντυπωσιακός
αριθμός των 76 βουλευτών του
κόμματος, ωστόσο αρνήθηκαν να
βάλουν την τζίφρα τους 10 βουλευτές, μεταξύ των οποίων και
κάποια ηχηρά ονόματα. Πρόκειται για τον γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ Πάνο Σκουρλέτη, τον πρώην πρόεδρο της Βουλής Νίκο
Βούτση, τους πρώην υπουργούς

Ευκλείδη Τσακαλώτο, Ανδρέα
Ξανθό, Νίκο Φίλη, και τους
βουλευτές Γιώργο Βαρεμένο και
Πέτυ Πέρκα (σύντροφο του Δημήτρη Βίτσα).
Οι περισσότεροι που αρνήθηκαν να υπογράψουν έχουν έλθει
στο παρελθόν σε σύγκρουση με
τον εκδότη της εφημερίδας
«Documento», ο οποίος από την
πλευρά του ασκεί πολύ συχνά
σκληρή κριτική στον «παραδοσιακό» ΣΥΡΙΖΑ και στην τάση
των 53.
Και από εκεί και πέρα ξεκίνησαν τα ωραία. Προφανώς κάποι-

οι ζήλεψαν τον τρόπο που αντιμετώπιζε ο Γιώργος Κουρής
τους επικριτές του Ανδρέα Παπανδρέου και αποφάσισαν να
χρησιμοποιήσουν αυτή την τακτική.
Η
ιστοσελίδα
anoixtoparathyro.gr ξεκίνησε
νέα επίθεση κατά του Πάνου
Σκουρλέρτη, μέσω ρεπορτάζ
που ανήρτησε και το αναδημοσίευσε το «Documento»: «Σκηνές απείρου κάλλους διαδραματίσθηκαν
στον ΣΥΡΙΖΑ πριν από λίγα 24ωρα
με πρωταγωνιστή τον απερχόμενο –
και αποτυχημένο– γραμματέα της
ΚΕ κ. Παν. Σκουρλέτη και συμπαραστάτη τον πρώην πρόεδρο της
Βουλής Νίκο Βούτση.
»Ούτε λίγο ούτε πολύ ο κ. Σκουρλέτης ζήτησε από την Κ.Ο. του κόμματος να ακυρώσει ειλημμένη απόφαση που συνυπέγραψε η συντριπτική πλειοψηφία των μελών της για
λόγους που χαρακτηρίζονται “προσωπικοί”. Για την ακρίβεια ο γραμματέας αξίωσε, με υποστήριξη Βούτση, να μην κατατεθεί η ερώτηση
των 77 βουλευτών κατά της κυβέρνησης για τη παράλειψη της εφημερίδας “Documento” από την διανομή των κονδυλίων στα ΜΜΕ για ε-
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νημέρωση σε θέματα κορονοϊού. Ωστόσο ο Π. Σκουρλέτης αξίωσε να
μην κατατεθεί η ερώτηση – και η ερμηνεία που δόθηκε είναι ότι στο παρελθόν έχει δεχθεί κριτική από τον
Κ. Βαξεβάνη και την εφημερίδα του.
Σε αντίστοιχους λόγους αποδίδεται
και η συμπαράσταση που του προσέφερε ο Ν. Βούτσης, αλλά και μια
μικρή ομάδα από τη φράξια “53+”
αφού οι περισσότεροι βουλευτές της
υπέγραψαν. Μέλη της ΚΟ όμως του
ΣΥΡΙΖΑ θεώρησαν προσβλητική για
την λειτουργία της παρέμβαση του
–βουλευτή Επικρατείας σ’ αυτή τη
Βουλή– γραμματέα. Πολλοί εξοργίσθηκαν για την προσβολή και της
δημοκρατικής διαδικασίας, αφού ήθελε να ακυρώσει μια απόφαση που
είχε την έγκριση της πλειοψηφίας –
προσφέροντας κατ’ ουσίαν υπηρεσία στην κυβέρνηση.
»Σημειώνεται ότι εκτός από την αποδεδειγμένη στην περίπτωση του
ΑΠ αξίωση του Σκουρλέτη να καταγγέλλονται με κομματική απόφαση τα ΜΜΕ που ασκούν κριτική
στον ίδιο, αντίστοιχα θέματα έχει
θέσει σε κομματικές διαδικασίες και
ο πρώην πρόεδρος της Βουλής. Εννοείται ότι κανείς από τους δυο, όπως και ο Ευκλείδης Τσακαλώτος,
δεν υπέγραψαν της ερώτηση – όπως
και ο “σκληρός” της φράξιας Ανδρέας Ξανθός».

Η απάντηση Σκουρλέτη
Από την πλευρά του ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, Πάνος Σκουρλέτης, εξέδωσε προσωπική ανακοίνωση με την οποία επιβεβαιώνει επί της ουσίας τις διαφωνίες και δίνει τη δική του εξήγηση. Ο κ. Σκουρλέτης τόνισε πως
ζήτησε στην ερώτηση να συμπε-

ριληφθούν κι άλλα ΜΜΕ που αποκλείστηκαν από τα κρατικά
κονδύλια της καμπάνιας για τον
κορωνοϊό. «Η πρότασή μου έγινε
αποδεκτή από το προεδρείο της
Κ.Ο., ωστόσο στο τελικό κείμενο της
Ερώτησης δεν συμπεριελήφθη κανένα άλλο Μέσο. Αυτός ήταν και ο
λόγος που τελικώς, παρόλο ότι επέμενα μέχρι τελευταία στιγμή, εγώ και
άλλοι σύντροφοι δεν βάλαμε την υπογραφή μας. Δεν μου προξενεί εντύπωση ούτε το σχόλιο, ούτε η αξιοποίησή του από εχθρούς και “φίλους”. Μας έχουν συνηθίσει σε επιθέσεις αλλά και σε χολερικά σχόλια, “φιλικές συμβουλές” που έναν
και μόνο σκοπό έχουν, να διχάσουν,
να δηλητηριάσουν, να απαξιώσουν
και τελικώς να χειραγωγήσουν τον
χώρο μας. Αυτά τα λίγα ως οφειλόμενες εξηγήσεις».

Επανήλθε ο Λακόπουλος
Το θέμα δεν έμεινε εκεί, καθώς ο
Γιώργος Λακόπουλος επανήλθε μέσω του «Ανοιχτού Παράθυρου», ξεκινώντας το άρθρο του με
μία φράση από τον Μάη του
1968, το «Τρέξε σύντροφε. Ο παλιός κόσμος είναι πίσω σου». Στο
άρθρο του ο δημοσιογράφος επιτίθεται εκ νέου με σφοδρότητα
στον Πάνο Σκουρλέτη:
«Όποια πέτρα και αν σηκώσει κανείς στον ΣΥΡΙΖΑ θα βρει από κάτω
μια αποτυχία του Σκουρλέτη: ως υπουργού σε τέσσερα διαφορετικά υπουργεία πρώτα και ως γραμματέα
της ΚΕ στη συνέχεια. Δεν υπάρχει
πολιτικός με στοιχειώδη αίσθηση
ευθύνης, επικεφαλής της οργάνωσης
ενός κόμματος με 35%, που δεν θα
είχε υποβάλει την παραίτησή του,
αν το κόμμα άθροιζε στις αυτοδιοι-
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κητικές εκλογές μηδέν περιφερειάρχες και έξι δημάρχους.
»Για να μην μιλήσουμε για την
κομματική ανυπαρξία στο συνδικαλισμό και το φοιτητικό κίνημα. Αν
δεν αισθάνεται γι’ αυτά υπεύθυνος ο
γραμματέας τότε ποιος; Να μη μιλήσουμε για την αποτυχία της επιχείρησης εγγραφής μελών. Εκτός αν ισχύουν οι εκτιμήσεις ότι αυτή ακριβώς ήταν επιδίωξη του Σκουρλέτη.
Του καταλογίζουν –και προκύπτει από τα συμφραζόμενα των δημόσιων
λόγων του– ότι δεν θέλει πολλούς
στο κόμμα. Όπως δεν θέλει και την
Προοδευτική Συμμαχία. Δεν είναι
αρκούντως “αριστεροί”. Βοά η πιάτσα ότι το μόνο στο οποίο σταδιοδρομεί είναι η ίντριγκα κατά του
Τσίπρα. Αλλά αυτά είναι δικά τους.
Ας τα ξεμπλέξουν μεταξύ τους.
»Έγινε άκοπα βουλευτής, αλλά υπέγραψε την πολιτική ανυπαρξία
του. Τα έχουμε πει αυτά, να μην επανέλθουμε. Το απολογητικό του
κείμενο είναι και το “κύκνειο άσμα”
του σε ένα ρόλο που δεν του βγήκε.
Ο γνωστός κ. Σκουρλέτης ενδεχομένως δυσκολεύεται να κατανοήσει
πώς λειτουργούν στη κοινοβουλευτική Δημοκρατία τα κόμματα και η
ενημέρωση.
»Ίσως τον εμποδίζει η “εστέτ” συμπεριφορά που τον διακρίνει από τη
φοιτητική εποχή της συμμετοχή του
στα κοινά, όπως θυμούνται όσοι τον
ήξεραν. Ο ελιτισμός δεν υπήρξε ποτέ προτέρημα για κάποιον που δρα
στην Αριστερά, ειδικά όταν συνδέεται με τον φραξιονισμό».

Και συστάσεις προς τον
Τσίπρα
Όμως ο Λακόπουλος δεν έμεινε μόνο στις επιθέσεις κατά του

Σκουρλέτη, αλλά προχώρησε
και σε συμβουλές προς τον Αλέξη Τσίπρα. Εκτός εάν οι «συμβουλές» προήλθαν από το γραφείο του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Χαρακτηριστικά στις συμβουλές τονίζεται: «Κάποιοι στην Κουμουνδούρου αναφέρονται επίμονα
σε “συμμαχίες” και εννοούν έναν
ασάλευτο ΣΥΡΙΖΑ που απλώς
θα συμπράττει και θα συνεργάζεται
με άλλα κόμματα. Αυτό σημαίνει ότι
ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα μετασχηματιστεί,
δεν θα αλλάξει και δεν θα διευρυνθεί. Θα μείνει ως έχει οργανωτικά,
ιδεολογικά και πολιτικά. Και, ως ένα
μεγαλύτερο ΚΚΕ, θα στήνει και καμία συνεργασία. Αυτή είναι μειοψηφική επιλογή και προεξοφλεί την
ήττα. Αν δεν την επιδιώκει κιόλας,
στο όνομα της «αριστερής καθαρότητας». Αν αυτή καταλήξει να είναι
η στρατηγική του κόμματος, οι ψηφοφόροι του 36%, ή του 32% θα
πάνε να “κόψουν ρόδα μυρωμένα,
κρίνους, ανθούς και πασχαλιές”. Ο
νέος ΣΥΡΙΖΑ ή θα είναι κυβερνώσα
δύναμη ή θα επιστρέψει τα παλιά
περιθωριακά ποσοστά. Η επιδίωξη ενός μεγάλου κόμματος, πρέπει
να είναι η νίκη. Δηλαδή η δημιουργία προϋποθέσεων για την νίκη. Αν
ο ΣΥΡΙΖΑ πάει σε εκλογές για να
ηττηθεί, αρκεί να διατηρήσει την
“αριστερό” χαρακτήρα του, δεν έχει
μέλλον. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει καμία
τύχη αν επικρατήσει αυτή η πλευρά
– που έχει εν δυνάμει εκπρόσωπο
τον συγκροτημένο και ευπρεπή Ευκλείδη Τσακαλώτο».

Στο στόχαστρο και ο
Βούτσης
Στο μεταξύ, στο στόχαστρο μπήκε
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και ο Νίκος Βούτσης. Ο πρώην
πρόεδρος της Βουλής χειροκρότησε τον πρωθυπουργό, όταν εκείνος αναφέρθηκε στην τελετή
για τα θύματα της Marfin από την
επίθεση με βόμβες μολότοφ, τον
Μάιο του 2010. Ο κ. Βούτσης ήταν ο μόνος από τον ΣΥΡΙΖΑ που
χειροκρότησε την πρωτοβουλία,
και όπως αναμενόταν μπήκε στο
στόχαστρο του Κώστα Βαξεβάνη όπου στο «Documento» δημοσίευσε άρθρο με τον τίτλο: «Η Καθημερινή αποδίδει εύσημα σε Βούτση για το χειροκρότημα στην αναφορά Μητσοτάκη στη Marfin!»
Και στο κείμενο σημειώνεται
δηκτικά: «Ο πρώην πρόεδρος φέρεται σύμφωνα με την εφημερίδα
να χειροκροτεί τον Μητσοτάκη για
τις αναφορές του στη Marfin. Σημειωτέον ότι η Ν.Δ. επανέφερε το
θέμα των νεκρών της Marfin πριν
από δέκα χρόνια, στην επικαιρότητα και την ίδια ώρα ημιεπίσημα ο
μηχανισμός της αλλά και τα φιλικά
της Μέσα Ενημέρωσης απέδωσαν
ευθύνη για τους νεκρούς στον ΣΥΡΙΖΑ σε ένα διήμερο κρεσέντο μαύρης προπαγάνδας το οποίο μάλιστα
συνεχίζεται ακόμη και σήμερα. Σε
λίγο θα μιλήσουν για το δυστύχημα στην Αίγινα. Τρομάζω στο τι
μπορεί να κάνει τότε ο πρώην πρόεδρος!»
Απλά να υπενθυμίσουμε ότι ο
Νίκος Βούτσης ήταν από αυτούς
που δεν υπέγραψαν την επερώτηση για το «Documento».
Όμως ο Νίκος Βούτσης, ο οποίος ανδρώθηκε πολιτικά δίπλα
στον αείμνηστο Λεωνίδα Κύρκο, γνωρίζει πολύ καλά ότι αριστερά και μολότοφ δεν μπορούν
να συγχρωτιστούν. Έχοντας διατελέσει γραμματέας του Ρήγα Φεραίου, της νεολαίας του ΚΚΕ Εσωτερικού (1980-1985), όπου
παρέμεινε με τον Γιάννη Μπανιά και δεν πήγε με τον Κύρκο
στην ΕΑΡ. Όλα αυτά τα παλαιά
στελέχη της Ανανεωτικής Αριστεράς είναι σε δίλημμα για το εάν έπρεπε να μετάσχει ο Αλέξης Τσίπρας στην εκδήλωση για τα θύματα της Marfin, από τη στιγμή
που θα παρίσταται και η Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Ναι μεν ο Κυριάκος Μητσοτάκης χρησιμοποιεί την εκδήλωση για να δημιουργήσει ζητήματα στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και οι ίδιοι δεν κάνουν απολύτως τίποτα
για να ξεφύγουν από απαξιωμένους τακτικισμούς του παρελθόντος. Η ανανεωτική αριστερά δεν
ενδιαφερόταν για να περάσει αντισυστημικά μηνύματα. Προφανώς, με την τακτική που ακολουθούν στην ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, επιβεβαιώνουν την παροιμία ότι «πρώτα βγαίνει η ψυχή και
μετά το χούι». Και ως φαίνεται, το
χούι της αντισυστημικότητας δεν
φεύγει από τον αρχηγό και τους
πιστούς συνοδοιπόρους του.
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Αισιοδοξία και
προνοητικότητα
«σώζουν»
τα Jumbo
Μόνο παιχνίδι δεν ήταν για
τον βασιλιά του παιχνιδιού,
τον «μίστερ Jumbo» Απόστολο Βακάκη, το χτύπημα
της πανδημίας το οποίο χαρακτήρισε ως την «τέλεια
καταιγίδα». Έστω κι έτσι όμως δηλώνει σίγουρος ότι
Jumbo θα επιβιώσει αισιοδοξώντας παράλληλα ότι ο
αγώνας επιχειρηματικής επιβίωσης του 2020, θα δώσει τη δυνατότητα στον όμιλο να βρίσκεται σε καλύτερη θέση το 2021. Τις παραπάνω και άλλες ενδιαφέρουσες επισημάνσεις έκανε
ο μίστερ Jumbo στο πλαίσιο
του conference call ενημέρωσης των αναλυτών για
τα αποτελέσματα της χρήσης 2019 που βρήκε το δημιούργημά του με +15% αύξηση καθαρών κερδών στα
113,49 εκατ. ευρώ. Αυτά
που πάντως ξεχώρισαν είναι η δήλωση Βακάκη ότι
κανένα κατάστημα του δικτύου δεν πρόκειται να
κλείσει, καθώς όπως είπε
«όταν είσαι σε πόλεμο, πρέπει να έχεις παρατεταγμένες
όλες τις δυνάμεις σου». Επίσης ο 67χρόνος Αιγυπτιώτης επιχειρηματίας ξεκαθάρισε ότι ενώ το Jumbo διπλασίασε την έκθεσή του
στο e-commerce η εταιρική
στρατηγική είναι να οδηγούνται οι καταναλωτές
στα φυσικά καταστήματα.
Αυτό που, τέλος, μοιάζει μe
colpo grosso του Απ. Βακάκη είναι η έλλειψη του βραχνά της καταβολής των μισθωμάτων για τα περίπου
35 ενοικιαζόμενα ακίνητα
(από τα 80 του συνολικού
δικτύου). Πώς το πέτυχε; Είχε την προνοητικότητα όπως
εξήγησε να συμπεριλάβει
στις συμφωνίες εμπορικές
ρήτρες που επέφεραν αυτόματη προσαρμογή ενοικίου,
σχετίζοντας το μίσθωμα με
τον τζίρο που πραγματοποιεί
κάθε κατάστημα.

Μαζί με την κύρια σύνταξη
θα «πέφτει» και το εφάπαξ
α… μαύρα μάτια που
έκαναν μέχρι πρότινος οι απόμαχοι της
εργασίας για να δουν
να τους καταβάλλεται το εφάπαξ θα αποτελέσει εφεξής
μία δυσάρεστη ανάμνηση.
Κι αυτό γιατί η υπογραφή της
σχετικής εγκυκλίου του υπουργείου Εργασίας, με την
οποία υλοποιείται η ρύθμιση
του άρθρου 31 της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης του
νόμου 4670/2020, καθιστά
άμεσα καταβλητέα την εφάπαξ παροχή σε όλους τους ασφαλισμένους με την πρώτη
κύρια σύνταξη που αυτοί θα
λαμβάνουν.
Η με άμεση ισχύ κυβερνητική απόφαση καταργεί τις ελάχιστες χρονικές προϋποθέσεις (βλ. παράγραφο 3) για
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τη θεμελίωση του δικαιώματος απονομής της εφάπαξ παροχής. Έτσι, το εφάπαξ θα απονέμεται, πλέον, χωρίς καμία άλλη καθυστέρηση εφό-

σον ο ασφαλισμένος λάβει
την κύρια σύνταξή του.
Με την κατάργηση του ελαχίστου χρόνου ασφάλισης για
τη θεμελίωση αυτοτελούς δι-

καιώματος εφάπαξ παροχής,
επιτυγχάνεται η ενιαία αντιμετώπιση όλων των ασφαλισμένων των 23 πρώην Ταμείων Προνοίας του κλάδου
πρόνοιας του e-ΕΦΚΑ, καταργώντας τις καταστατικές
διατάξεις τους με τις οποίες
προβλεπόταν και εξεταζόταν
χωριστή περίοδος θεμελίωσης του δικαιώματος (π.χ.
στο Δημόσιο ο ασφαλισμένος
έπρεπε να συμπληρώσει
12,5 έτη ασφάλισης) ή ακόμα

Τραβάει χειρόφρενο χρεωκοπίας(;) η Hertz
Έτοιμο να πατηθεί είναι το
κουμπί της χρεωκοπίας για
την αμερικανικό κολοσσό
ενοικίασης αυτοκινήτων
Hertz, καθώς το ευρύ
lockdown που επιβλήθηκε
στις ταξιδιωτικές και άλλες
μετακινήσεις εξαιτίας της
επέλασης του φονικού ιού
SARS-coV-2 και η
οικονομική κρίση που
ενέσκηψε στην παγκόσμια
οικονομία λόγω της
πανδημίας έστειλε στον

Καιάδα τα έσοδα της Hertz,
ειδικά σε ό,τι αφορά το renta-car κομμάτι των
επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων της. Το
κακό είναι ότι η Hertz δεν
κατάφερε να εκμεταλλευτεί
το κρατικό χρηματοδοτικό
«σωσίβιο» ύψους 50 δισ.
δολαρίων που έριξε η
διακυβέρνηση Τραμπ για τη
διάσωση των πληγέντων
επιχειρήσεων του κλάδου
των μεταφορών (βλ.

αεροπορικές κ.λπ.), κάτι που
συνέβη με τη βασική
ανταγωνίστριά της, την Avis
Budget, που είχε υγιέστερο
ισολογισμό. Υπό αυτές τις
συνθήκες η μόνη διέξοδος
που έχει η Hertz αν θέλει να
γλιτώσει το μοιραίο είναι να
έρθει σε συμφωνία αφενός
με τους πιστωτές της για
αναδιάρθρωση του χρέους
της προς αυτούς, αφετέρου
με τις τράπεζες
διαπραγματευόμενη μία

περίοδο χάριτος για δόσεις
δανείων που δεν θα
αποπληρώσει στον
καθορισμένο χρόνο.
Σύμφωνα με το πρακτορείο
Bloomberg, η Hertz ήδη
διαπραγματεύεται με τους
πιστωτές της την ελάφρυνση
τα δανειακών βαρών της
αλλά το deal δεν φαίνεται
να «τσουλάει» με την
αμερικανική εταιρεία να
εξετάζει σοβαρά το
ενδεχόμενο προσφυγής στα
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Με κάτι λιγότερο από μισό εκατομμύριο ευρώ ενισχύει το Εθνικό Σύστημα Υγείας η Τράπεζα Πειραιώς, κάνοντας πράξη όχι μια κλασικού τύπου χορηγία αλλά διπλασιάζοντας
τις Pay & Save «αποταμιεύσεις» των πελατών της.
Θυμίζεται ότι για κάθε συναλλαγή που κάνουν οι κάτοχοι
της υπηρεσίας Pay & Save με χρεωστική κάρτα της Τράπεζας Πειραιώς, η χρέωση στρογγυλοποιείται προς τα πάνω
και το ποσό της στρογγυλοποίησης μεταφέρεται αυτόματα
από τον λογαριασμό των συναλλαγών τους στον αποταμιευτικό τους λογαριασμό. Αυτή την υπηρεσία σκέφτηκε, εν

προκειμένω, να αξιοποιήσει η τράπεζα και συνεισφέροντας
κι εκείνη ποσό ισόποσο των Pay & Save «αποταμιεύσεων»
των πελατών της μέχρι το τέλος Απριλίου έφτασε να προσφέρει στο υπουργείο Υγείας το ποσό των 420.000 ευρώ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Τράπεζα Πειραιώς από την
πρώτη στιγμή που ξέσπασε η πανδημία, στηρίζει όχι μόνο
τους αρμόδιους φορείς και τους υγειονομικούς, αλλά και
τους πελάτες της, που αγωνίζονται να κρατηθούν ζωντανοί
μέχρι την επόμενη ημέρα της επανεκκίνησης της οικονομίας.

Κάνουλα άμεσης ρευστότητας
για μικρομεσαίους επιχειρηματίες
ανοίγει η Alpha Bank

προβλεπόταν και ως προϋπόθεση η χορήγηση και της επικουρικής σύνταξης.
Παράλληλα, επιταχύνονται σημαντικά διαδικασίες απονομής,
καθώς καταργείται το στάδιο εξέτασης των προϋποθέσεων
θεμελίωσης για τη λήψη της εφάπαξ παροχής και απομένει
μόνο ο υπολογισμός του ποσού

δικαστήρια για προστασία
έναντι των δανειστών της. Η
προσφυγή της Hertz στο

που δικαιούται ο κάθε ασφαλισμένος.
Η άνω ρύθμιση έχει σημαντική
εφαρμογή και στη διαδοχική ασφάλιση, όπου ο ασφαλισμένος λαμβάνει άμεσα το ποσό
της εφάπαξ παροχής από το τελευταίο ταμείο ασφάλισής του,
πριν λάβει και το συμπληρωματικό ποσό του προηγούμε-

«Εδάφιο 11» του πτωχευτικού
κώδικα των ΗΠΑ θα της
επέτρεπε να συνεχίσει να

νου ταμείου πρόνοιας, που είχε
ασφαλιστεί.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η παραπάνω ρύθμιση έχει άμεση εφαρμογή και καταλαμβάνει και
τις εκκρεμείς αιτήσεις απονομής για την εφάπαξ παροχή,
ξεμπλοκάροντας χιλιάδες αιτήσεις ασφαλισμένων που εκκρεμούν εδώ και πολλά έτη.

λειτουργεί, ενώ θα
συνεχίζονταν οι
διαπραγματεύσεις για ένα
σχέδιο αποπληρωμής των
χρεών της και η προσπάθειά
της να επανέλθει σε ρυθμούς
επέκτασης και ανάπτυξης.
Έστω κι έτσι, πάντως, πηγές
που έχουν γνώση των
παγκόσμιων αγορών διακινούν
την εκτίμηση ότι η οριστική
κατάρρευση της Hertz των
100 και πλέον χρόνων
ιστορίας και των 12.400
υποκαταστημάτων σε
ολόκληρη την υφήλιο δεν
πρέπει να θεωρείται δεδομένη.

Στην ανακούφιση των τραυμάτων που αφήνει στον οργανισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων η επιδημία του κορωνοϊού προστρέχει η διοίκηση της Alpha Bank, αποφασίζοντας μεταξύ άλλων δράσεων το άνοιγμα της κάνουλας
της άμεσης ρευστότητας η οποία μεταφράζεται σε 100% άτοκη χρηματοδότηση για τα πρώτα δύο χρόνια.
Στο πλαίσιο της διεύρυνσης της συμφωνίας της με την
Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα
που σχετίζεται με
τη δράση «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση -ΤΕΠΙΧ
ΙΙ», η συστημική
τράπεζα θα παράσχει κεφάλαιο κίνησης σε επιλέξιμες μικρομεσαίες
επιχειρήσεις προκειμένου να καλυφθούν δαπάνες σχετιζόμενες με τα λειτουργικά έξοδα και το συναλλακτικό κύκλωμα της επιχείρησης. Το συγκεκριμένο σχήμα χρηματοδότησης θα γίνει
με ευνοϊκούς όρους όπως:
• 100% άτοκη χρηματοδότηση για τα πρώτα δύο χρόνια
με προνομιακό σταθερό επιτόκιο, το οποίο επιδοτείται κατά 100% από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Βασική
προϋπόθεση είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας κατά
τα δύο αυτά έτη.
• 40% μειωμένο επιτόκιο για τα υπόλοιπα τρία έτη, λόγω της άτοκης συμμετοχής του ΤΕΠΙΧ ΙΙ σε ποσοστό 40%
για κάθε χρηματοδότηση.
• 40% μειωμένη εισφορά του Ν.128/75 για όλη τη
διάρκεια του δανείου.
• Υψηλό ποσό χρηματοδότησης έως και 500.000 ευρώ.
• Ευελιξία αποπληρωμής, ανάλογα με το συναλλακτικό
κύκλωμα κάθε επιχείρησης.

Κι άλλο «τράτο» για δόσεις καρτών και δανείων
Η αρωγή της Alpha Bank δεν περιορίζεται μόνο στους επιχειρηματίες, αλλά αφορά και όλους τους πελάτες της που
πλήττονται οικονομικά από την υγειονομική κρίση. Ειδικότερα για όσους έχουν ενήμερα στεγαστικά, καταναλωτικά
δάνεια και κάρτες, η Alpha Bank παρατείνει για ακόμη τρείς
μήνες (σ.σ. έως τα τέλη Σεπτεμβρίου 2020 από την αρχική
διευκόλυνση που είχε ισχύ μέχρι τις 30 Ιουνίου) τη δυνατότητα αναστολής καταβολής των δόσεων δανείων και καρτών. Οι πελάτες της τράπεζας που επιθυμούν να αναστείλουν την καταβολή των μηνιαίων οφειλών τους έως τις 30
Σεπτεμβρίου μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά το αίτημά τους μέσω του www.alpha.gr, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα.
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Η Tyson Foods, ένας από
τους μεγαλύτερους επεξεργαστές κρέατος των
ΗΠΑ, προειδοποίησε
τους Αμερικανούς με μια
ολοσέλιδη καταχώρισή
της στους «New York
Times» ότι «η αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων
σπάει» λόγω του κορωνοϊού καθώς επιχειρήσεις που παράγουν τροφές για χοιρινό, βόειο
κρέας και κοτόπουλο,
αλλά και τα ίδια αυτά τα
ζωικά προϊόντα αναγκάζονται να κλείσουν, έστω
και για μικρό χρονικό
διάστημα.

Ω

ς αποτέλεσμα,
θα υπάρχει
περιορισμένη
προσφορά των
προϊόντων που
διατίθενται σε παντοπωλεία έως ότου μπορέσουμε να ανοίξουμε ξανά
τις εγκαταστάσεις μας που είναι
σήμερα κλειστές, ωστόσο μέχρι τότε ο πληθυσμός των ζώων θα μειωθεί κατά εκατομμύρια».
Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ (USDA)
δήλωσε ότι σε συνεργασία με
την Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων και τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης
Νοσημάτων, θα διασφαλίσουν
ότι η αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων θα παραμείνει ασφαλής.
«Η αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων
είναι μια κρίσιμη βιομηχανία στις
Ηνωμένες Πολιτείες και ο υπουργός Perdue αναγνωρίζει πλήρως την
ανάγκη να διατηρούνται οι εργαζόμενοι και οι επιθεωρητές ασφαλείς
κατά τη διάρκεια της εθνικής έκτακτης ανάγκης COVID-19», δήλωσε.
Ωστόσο, το USDA έχει επίσης επικριθεί για το γεγονός ότι

«
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Mattel: Έκανε κούκλες τους ήρωες του σήμερα
να καινούργιο είδος ήρωα γεννήθηκε». Με αυτό το μότο προλογίζει
στην ιστοσελίδα της η Mattel τη νέα σειρά από παιδικές κούκλες, που κατασκεύασε για τη Fisher-Price και η οποία είναι αφιερωμένη στους πραγματικούς μαχητές της εποχής που δεν είναι άλλοι
από όσους ηγούνται στη μάχη κατά του κορωνοϊού. Υπό το logo
«#ThankYouHeroes», η Mattel εφηύρε έναν καινούργιο τρόπο να χαρούν
τα παιδιά τιμώντας παράλληλα τους γιατρούς, τους υγειονομικούς, τους
οδηγούς και τους υγειονομικούς ασθενοφόρων. Μάλιστα, το σύνολο
των εσόδων η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα τα διαθέσει για τους σκοπούς
της πρωτοβουλίας «#FirstRespondersFirst», η οποία εγκαινιάστηκε για
τη στήριξη των υγειονομικών άμεσης επέμβασης που είναι στην πρώτη γραμμή της αντιμετώπισης της πανδημίας.

«Έ

Θα πουν το κρέας…
κρεατάκι οι
Αμερικανοί
• Η προειδοποίηση ενός από τους μεγαλύτερους επεξεργαστές
κρέατος των ΗΠΑ ότι «σπάει» η αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων
στις ΗΠΑ
αφήνει εκατομμύρια λίβρες τροφής να σαπίζουν, ενώ οι τράπεζες
τροφίμων αγωνίζονται
να ανταποκριθούν στη
διαρκώς αυξανόμενη
ζήτηση. Το υπουργείο
Γεωργίας υστερεί σε σχέση με άλλες ομοσπονδιακές υπηρεσίες στην αντιμετώπιση του κορωνοϊού, καθώς πέρασε περισσότερο από ένας μήνας για να αγοράσει πλεόνασμα φρούτων και λαχανικών – παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις,
σύμφωνα με τον αμερικανικό Τύπο, επισύροντας
την έντονη κριτική του
Προέδρου Τραμπ.
Η Tyson Foods δεν είναι η
μόνη εταιρεία που έκλεισε ένα
μεγάλο εργοστάσιο επεξεργασίας χοιρινού κρέατος λόγω ασθένειας των εργαζομένων της,
σύμφωνα με το Associated Press
τουλάχιστον άλλα δύο μεγάλα
εργοστάσια έχουν αναστείλει

προσωρινά τη δραστηριότητά
τους, με αποτέλεσμα να ελαττώνεται διαρκώς η συνολική εθνι-

κή παραγωγή. Η εταιρεία στην
καταχώρισή της δεσμεύθηκε για
μια σειρά οικονομικών μέτρων

Η ολοσέλιδη καταχώρισηπροειδοποίηση της Τyson
Foods στους «New York
Times» ότι τεράστιες
ποσότητες κρέατος θα
εξαφανιστούν από την
αμερικανική αλυσίδα
εφοδιασμού τροφίμων

Ο John Tyson
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ΙΝΔΙΑ: Χάνουν τις δουλειές τους αλλά και τη ζωή τους
ε δεκάδες εκατομμύρια ανέρχονται οι Ινδοί που έμειναν
άνεργοι εξαιτίας της καραντίνας, που από τα τέλη Μαρτίου έχει επιβληθεί στην αχανή χώρα προκειμένου να ανασχεθεί η διασπορά του φονικού κορωνοϊού. Δυστυχώς, όμως,
δεν χάνουν μόνο τις δουλειές τους αλλά και τις ζωές τους, όπως έγινε στην περίπτωση 14 συμπατριωτών τους οι οποίοι
βρήκαν πριν από μερικά 24ωρα τραγικό θάνατο όταν τους χτύπησε τρένο την ώρα που κοιμόντουσαν πάνω στις ράγες!!!
Δε πρόκειται για απλή απερισκεψία. Το lockdown που επιβλήθηκε σε πολλά εργοστάσια λόγω της πανδημίας ανάγκασε
τους εργάτες, που είχαν μεταναστεύσει στις μεγάλες πόλεις τη

Σ

Ινδίας για να βρουν δουλειά, να επιστρέψουν μαζικά στις πατρογονικές περιοχές τους. Δεδομένης όμως της απουσίας μέσων μαζικής μεταφοράς και του κλεισίματος των συνόρων μεταξύ των ινδικών κρατιδίων, οι φτωχοδιάβολοι επιστρέφουν
στα σπίτια τους με τα πόδια διανύοντας σε κάποιες περιπτώσεις
εκατοντάδες χιλιόμετρα.
Σημειώνεται ότι πρόσφατα τα αποκλεισμένα κρατίδια της
Ινδίας ναύλωσαν ειδικά τρένα για να μεταφέρουν τους εργάτες
που έχουν εγκλωβιστεί μακριά από τα σπίτια τους. Με τη διαφορά ότι οι τελευταίοι αδυνατούν σε κάποιες περιπτώσεις να
πληρώσουν το εισιτήριο.

Προκαλεί η… κουτσουλιά
της Γερμανίας
στω και συγκρατημένα λόγω των υγειονομικών συστάσεων
για την αποφυγή εξάπλωσης του κορωνοϊού, οι Ευρωπαίοι
τίμησαν χθες Παρασκευή την 75η επέτειο του τερματισμού
του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.
Στους συμβολισμούς της ημέρας η ομιλία της βασίλισσας Ελισάβετ,
που απευθύνθηκε στους Βρετανούς ακριβώς την ίδια ώρα που ο άνακτας
πατέρας της Γεώργιος Στ΄ μίλησε στο ραδιόφωνο το 1945, αλλά και ακόμη ένας που ενώ είχε προγραμματιστεί δεν έγινε ποτέ! Ο λόγος για τον ξεχωριστό εορτασμό που είχε αποφασιστεί να λάβει χώρα στο Βερολίνο,
αλλά η πανδημία δεν το επέτρεψε. Αντί της επίσημης τελετής στην οποία
είχαν προσκληθεί 1.600 καλεσμένοι, ο πρόεδρος της Γερμανίας, Φρανκ
Βάλτερ-Σταϊνμάιερ, μαζί με τη Γερμανίδα καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ
κατέθεσαν στεφάνι στη μνήμη των θυμάτων του Ολοκαυτώματος.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Γερμανία δεν γιορτάζει την επέτειο της άνευ όρων συνθηκολόγησης των ναζί στους Συμμάχους. Στα 75 χρόνια που έχουν μεσολαβήσει έχει συμβεί μόλις μία φορά (το 1995), αλλά φέτος οι ακυρωθείσες εκδηλώσεις θα εξέπεμπαν το μήνυμα της απελευθέρωσης από
τον εθνικοσοσιαλισμό και τα στρατόπεδα συγκέντρωσης.
Οι μόνοι Γερμανοί που χαίρονται που τελικά η επέτειος της λήξης του Β΄
Παγκοσμίου Πολέμου δεν θα γιορταστεί είναι τα στελέχη και οι οπαδοί
του ακροδεξιού κόμματος «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD), που μετρά
ήδη τρία χρόνια κοινοβουλευτικής ζωής.
Ο Αλεξάντερ Γκάουλαντ, επικεφαλής του AfD, κατέκρινε τις εκδηλώσεις για την «πλήρη ήττα» –όπως τη χαρακτήρισε– «της Γερμανίας», ισχυριζόμενος ότι η ιστορική εξέλιξη οδήγησε στην απώλεια της αυτονομίας της
χώρας του «να διαμορφώνει το μέλλον της». Για το AfD η 8η Μαΐου 1945 είναι «αμφιλεγόμενη», διότι σημαίνει επίσης την απώλεια εδαφών στην ανατολική Ευρώπη και τον θάνατο εκατοντάδων χιλιάδων Γερμανών αμάχων από τους βομβαρδισμούς των Συμμάχων.
Η προκλητικότητα του Γκάουλαντ δεν είναι πρωτόγνωρο φαινόμενο.
Είναι ο ίδιος άνθρωπος που έχει χαρακτηρίσει τη ναζιστική περίοδο
(1933-1945) απλώς «μια κουτσουλιά» στη «μεγάλη Ιστορία» της Γερμανίας,
ενώ τον Σεπτέμβρη του 2019 έκανε γελώντας θρασύτατα τον γνωστό ναζιστικό χαιρετισμό μέσα στην Ομοσπονδιακή Κάτω Βουλή.

Έ

προς όφελος των ασθενών
εργαζομένων της, ενώ προανήγγειλε bonus περίπου 60
εκατ. δολαρίων σε 116.000
εργαζόμενους πρώτης γραμμής, καθώς τόσο αυτή όσο
και άλλοι μεγάλοι παραγωγοί κρέατος, όπως η JBS
USA και η Smithfield
Foods, δέχτηκαν πυρά ότι απέτυχαν να παράσχουν επαρκή προστατευτικά εργαλεία στους εργαζομένους
τους, για αυτό και παρουσίασαν υψηλά ποσοστά ασθενών εργαζομένων.

Πίεση στους
εργαζόμενους να
δουλεύουν ακόμη κα
άρρωστοι
Το μεγαλύτερο συνδικάτο
εργαζομένων συσκευασίας
κρέατος και επεξεργασίας

τροφίμων της Αμερικής
«United
Union
and
Commercial
Workers
International Union» έχει
καταγράψει τουλάχιστον
5.000 εργαζόμενους στη συσκευασία κρέατος και 1.500
εργαζόμενους στη μεταποίηση τροφίμων ως θύματα
του ιού. Κρατικοί έλεγχοι σε
εργοστάσια αποκάλυψαν ότι
σε κάποιες περιπτώσεις ασκήθηκε πίεση στους εργαζομένους να εργαστούν ακόμα και άρρωστοι, σε ένα εργοστάσιο χοιρινού κρέατος
Tyson στην Αϊόβα χορήγησαν στους εργαζόμενους…
μπανάνες και γυαλιά ύπνου
ως καλύμματα προσώπου,
ενώ σε ένα κέντρο διανομής
της εταιρείας Smithfield
στην Ιντιάνα οι εργαζόμενοι
έλαβαν διαβεβαιώσεις από

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΗΠΑ

ΕΧΕΙ ΕΠΙΚΡΙΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ
ΑΦΗΝΕΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΛΙΒΡΕΣ ΤΡΟΦΗΣ
ΝΑ ΣΑΠΙΖΟΥΝ, ΕΝΩ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ ΝΑ
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΩΣ
ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΗ ΖΗΤΗΣΗ

τους προϊσταμένους τους ότι
δήθεν στο ψυχρό περιβάλλον που εργάζονταν δεν επιβιώνει ο ιός. Τα εκατοντάδες
περιστατικά ανά εργοστάσιο
επέφεραν τον χαρακτηρισμό «hot spot» σε αυτούς
τους χώρους εργασίας και
θεωρήθηκε επικίνδυνη η
διάθεση των προϊόντων
τους, με αποτέλεσμα την εκτεταμένη διασπορά στις τοπικές κοινωνίες, το προσωρινό κλείσιμο των μονάδων
αυτών και την αναμενόμενη
μείωση κατά 25% της παραγωγής κρέατος στην Αμερική. Ωστόσο η πολιτική Τραμπ για άμεση επανεκκίνηση
της οικονομίας σε συνδυασμό με τον φόβο έλλειψης
κρέατος στην Αμερική θα
δώσει σύντομα το πράσινο
φως στα ήδη βεβαρημένα υγειονομικώς εργοστάσια,
αποδεκατισμένα σχεδόν από εργαζόμενους οι οποίοι
δηλώνουν ότι δύσκολα θα
αρνηθούν να εργαστούν
ξανά, έτσι όπως έχει απογειωθεί η ανεργία στη χώρα τους.
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▶ ΣΕΛ. 17



▶ ΣΕΛ. 21

Οι Κινέζοι για ΠΑΟ:
Διώχνουν τον Δώνη
Φέρνουν Αργεντίνο
«Ψάχνονται» στην UEFA





 
 ▶ ΣΕΛ. 18

Αν πας στο CAS
θα τη φας…




▶ ΣΕΛ. 12-13

 
 ▶ ΣΕΛ. 18

• ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός προσφεύγουν στο CAS
–γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι οι προσφυγές
τους θα απορριφθούν– ταΐζοντας έτσι με σανό
τους θερμόαιμους οπαδούς τους…
▶ ΣΕΛ. 11

«Σατανάς» ο Ιβάν
• Με προξενήτρα τον Αλαφούζο, θέλει κορόιδο
τον «Τίγρη» ▶ ΣΕΛ. 20

