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της σύνταξης...
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΛΛΑΖΕΙ ΡΑΓΔΑΙΑ...
Η γεωπολιτική και γεωοικονομική αρχιτεκτονική αλλάζει με ραγδαίους ρυθμούς και ταυτόχρονα οξύνονται οι διαμάχες για την κυριαρχία σε πηγές πλούτου και σε διαδρομές εμπορευμάτων
και κεφαλαίων – υπογραφή της RCEE,
επανεκτίμηση των ευρατλαντικών διαπραγματεύσεων για την TTIP, διμερείς
εργασίες στην Εγγύς και Μέση Ανατολή που υπερβαίνουν τα ‘‘εσκαμμένα’’,
ένταση των συγκρούσεων στη ‘‘γειτονιά’’ μας. Ο σύγχρονος ‘‘διπολισμός’’
εντείνεται με την αμερικανική διπλωματία να υιοθετεί ολοένα και πιο ‘‘πολεμικές’’ εκφράσεις απέναντι στη Ρωσία και Κίνα, μία συμπεριφορά που σχεδόν λησμονήσαμε από την εποχή του
Ψυχρού Πολέμου. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον δεν υπάρχουν ‘‘σταθερές’’, ιδιαιτέρως στην Παρευξείνια Ζώνη και
στην Ανατολική Μεσόγειο. Η ευρωπαϊκή και πολύ περισσότερο η ελληνική
διπλωματία δεν μπορεί να σύρεται πίσω από αλλότρια συμφέροντα, εξυπηρετώντας στην καλύτερη περίπτωση, μυωπικές μικρο-επιδιώξεις. Τουναντίον, οφείλουμε να αντιτάξουμε μια
πραγματικά πολύπλευρη, ανεξάρτητη
διεθνή πολιτική, στηριζόμενη στις πανανθρώπινες αξίες που οφείλουμε να
υπηρετούμε, δεδομένης και της “κληρονομιάς” μας , την ειρήνη, τη δικαιοσύνη και τον σεβασμό, τη δημοκρατία
και την ανεκτικότητα, την τόλμη για το
καινούριο με την ταυτόχρονη προσήλωση στη βιώσιμη ανάπτυξη, για τον
άνθρωπο και το περιβάλλον!

Ο Γρηγόρης Ζαρωτιάδης στην “Πελοπόννησο”
Μια σημαντική τοποθέτηση του Γρηγόρη
Ζαρωτιάδη, δημοσίευσε την Κυριακή 22 Νοεμβρίου η ευρείας κυκλοφορίας στη νοτιοδυτική Ελλάδα (Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία) ιστορική εφημερίδα των Πατρών “Πελοπόννησος”.
Σε αντίθεση με την πλήρη εγκατάλειψη της
χώρας από την κυβέρνηση στον αυτόματο πιλότο και την πίστη σε μια αυτόματη επιστροφή στην προ πανδημικής κρίσεως κανονικότητα, ο Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, προειδοποιεί ότι “η επάνοδος της οικονομικής δραστηριότητας στα προ κορονοϊού επίπεδα θα είναι πιο βασανιστική”. Είναι προφανές ότι η
κατάσταση των τελευταίων εβδομάδων στην Θεσσαλονίκη έχει συμβάλλει σε
αυτή την άκρως αρνητική εκτίμηση των εξελίξεων και των κινδύνων που ελλοχεύουν: “Ένα ακόμη γενικευμένο απαγορευτικό κινδυνεύει να αποβεί πιο καταστρεπτικό, διότι οι αντοχές, κυρίως των μικρών και μικρομεσαίων, έχουν περιοριστεί από το πρώτο “lock down”. “Προφανώς ο καταμερισμός των βαρών
που προκύπτουν δεν είναι ισομερής, με αποτέλεσμα την περαιτέρω επιδείνωση της εμβαθυνόμενης ανισότητας στην ελληνική κοινωνία. Το εισόδημα της
εργασίας και οι αυτοαπασχολούμενοι υφίστανται το κύριο μέρος”.

Τιμούμε την επέτειο του Πολυτεχνείου
(αποσπάσματα από το δελτίο τύπου
της Σοσιαλιστικής Προοπτικής)

‘‘... Η Κυβέρνηση αντί να αναγνωρίσει τις ευθύνες της για την έξαρση της
πανδημίας και τις πολιτικές-δημοσιονομικές της ανεπάρκειες, σε μια έξαρση
μεγαλοϊδεατισμού και αυταρχισμού επιτίθεται στην Κοινωνία, χαϊδεύοντας την ενσωματωμένη Άκρα Δεξιά μέσω της εγκαθίδρυσης
“Στρατιωτικού Νόμου” στη Χώρα πριν και μετά την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου...
Για τη Σοσιαλιστική Προοπτική και για κάθε προοδευτικό και δημοκρατικό πολίτη η 17η του Νοέμβρη αποτελεί παράδειγμα προσφοράς και τιμής, συνέχεια των αγώνων που έδωσαν και θα δώσουν όσοι κι όσες υπερασπίζονται την Εθνική Ανεξαρτησία, τη Λαϊκή Κυριαρχία, τη Δημοκρατία, την Ελευθερία, την Κοινωνική Δικαιοσύνη και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Υποχρέωσή μας είναι η φετινή επέτειος να αποτελέσει ακόμα ένα βήμα για τον Ελληνικό Λαό σε αυτήν την κατεύθυνση...’’
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OΡΓΑΝΩΤΙΚη κινητικοτητα
της Σοσιαλιστικής Προοπτικής...

Εντείνονται οι οργανωτικές δράσεις του κόμματος με επαφές σε όλη την Ελλάδα.
Την τρέχουσα περίοδο μεταφέρθηκε η δραστηριότητα στην τηλε-οργανωτική δουλειά εξαιτίας της πανδημίας
Την πρώτη εβδομάδα
του Αυγούστου κλιμάκιο
της Σοσιαλιστικής Προοπτικής αποτελούμενο από
τον Γρηγόρη Ζαρωτιάδη,
την Ναυσικά Σωτηρίου και
τον Όμηρο Ταχμαζίδη επισκέφτηκε την Χαλκιδική, “στο πλαίσιο”, όπως
αναφέρει τα σχετικό δελτίο τύπου του κόμματος,
“της προσπάθειας […] για
την πολιτική και κοινωνική
ανασυγκρότηση του ευρύτερου χώρου του δημοκρατικού σοσιαλισμού και των
δημοκρατικών προοδευτικών δυνάμεων του τόπου”.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης “ιδιαίτερη έμφαση
δόθηκε στα προβλήματα υποεκπροσώπησης του ευρύτερου δημοκρατικού αριστερού χώρου στον τομέα της τοπικής αυτοδιοίκησης”. Ο επικεφαλής του
κλιμακίου της Σοσιαλιστικής Προοπτικής Γρηγόρης Ζαρωτιάδης “ανέπτυξε τους στρατηγικούς στόχους” του κόμματος και “αναφέρθηκε ειδικότερα στο
ζήτημα της παραγωγικής
ανασυγκρότησης της χώρας, στις θέσεις του κόμματος στο ζωτικό ζήτημα
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και παρουσίασε τις επόμενες κινήσεις του κόμματος
για την οργανωτική ανάπτυξή του, την διεύρυνση
και ενίσχυση των συμμαχιών του και την οργάνωση
της πρώτης πανελλαδικής
συνδιάσκεψης στην Θεσσαλονίκη…”
Στην ύπαιθρο χώρα της
Κεντρικής Μακεδονίας εξέδραμαν την Κυριακή 9
Αυγούστου, τα μέλη του
Εκτελεστικού Γραφείου Δημήτρης Τερμουτζίδης και

Όμηρος Ταχμαζίδης. Τα
στελέχη της Σοσιαλιστικής
Προοπτικής συναντήθηκαν
με ακτιβιστές του ευρύτερου σοσιαλιστικού χώρου
στην Αγροσυκιά Πέλλας
και στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης και ενημέρωσαν για τους άμεσους πολιτικούς στόχους και σχεδιασμούς του κόμματος και
την προσπάθεια για την ανασυγκρότηση του σοσιαλιστικού χώρου. Οι συζητήσεις έγιναν σε χαλαρό,
αισιόδοξο και συντροφικό κλίμα.
Την Παρασκευή 21 Αυγούστου (προμεσημβρινές
ώρες) ο Γρηγόρης Ζαρωτιάδης συναντήθηκε με μέλη του κόμματος στην Κατερίνη, ενώ τις αμέσως
προηγούμενες ημέρες ο
Όμηρος Ταχμαζίδης διερευνούσε την δυνατότητα
συγκρότησης τοπικής οργάνωσης στην Βόρεια Πιερία.
Την Παρασκευή 21 Αυγούστου (εσπερινές ώρες)
ο Γρηγόρης Ζαρωτιάδης,
συνοδευόμενος από τον Δημήτρη Τερμουτζίδη και
τον Όμηρο Ταχμαζίδη,
επισκέφθηκε για δεύτερη
φορά το νομό Χαλκιδικής,
συγκεκριμένα την ευρύτερη περιοχή της Νοτίου Καλαμαριάς (Νέα Μουδανιά
και Νέα Καλικράτεια), όπου πραγματοποιήθηκαν
γόνιμες και αποδοτικές, από κάθε άποψη, συναντήσεις με φίλους του κόμματος, αλλά και στελέχη του
ευρύτερου σοσιαλιστικού
χώρου.
Την Κυριακή 30 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε
συνάντηση μελών και φίλων
του κόμματος στην Αθήνα.
Στην εκδήλωση συμμετεί-

‘‘Η σημερινή νέα γενιά της Ελλάδας καλείται να βγεί στο πεδίο της υπαρκτής πολιτικής δράσης, ιδιαίτερα
τώρα, σε μια περίοδο κλονισμού των
κοινωνικών θεσμών και αξιών της Πατρίδας μας.
Την ίδια περίοδο το Σοσιαλιστικό
Κίνημα σε παγκόσμιο επίπεδο, φέροντας βαριές πολιτικές ευθύνες, περνά
τη βαθύτερη πολιτική κρίση του, ενώ
το εργατικό κίνημα έχει απολέσει, στο
μέγιστο βαθμό τα δικαιώματα και τα
κεκτημένα της περιόδου 1945-1989.
Η ανεργία, η εργασιακή ανασφάλεια και καταβαράθρωση του Κράτους
Πρόνοιας,κινούνται, πλέον, σε εφιαλτικά επίπεδα. Αποτελούν, δε, τους
κυρίαρχους λόγους εκμετάλευσης της Νεολαίας και του Κόσμου της εργασίας, από τα Διεθνή Ιμπεριαλιστικά Διευθυντήρια, την Αστική Τάξη και
τα Πολιτικά Κόμματα του Υπαρκτού Νεοφιλελευθερισμού.
Η Σοσιαλιστική Προοπτική(ΣΠ), αναγνωρίζοντας από τη μια τον πρωταγωνιστικό ρόλο που θα΄πρεπε να αποδοθεί στη Νεολαία κι απ΄την άλλη τη συρίκνωση του Κοινωνικού Ιστού και το πολιτικό κενό στον Προοδευτικό-Σοσιαλιστικό χώρο, σε επίπεδο εθνικής και διεθνούς πολιτικής,
πραγματοποιεί συνεχείς προσπάθειες και επαφές ενημέρωσης με Κοινωνικούς, Επαγγελματικούς και Πολιτικούς Φορείς στη Θεσσαλονίκη, την
Αθήνα, τις Σέρρες, την Κατερίνη και τη Νάουσα.
Η γιγαντιαία προσπάθεια της ΣΠ μοναδικό στόχο έχει την ενεργοποίηση και ενοποίηση όλων των Παραγωγικών Κοινωνικών Δυνάμεων για την
επανεδραίωση της Εθνικής Ανεξαρτησίας, της Κοινωνικής Δικαιοσύνης,
της Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ελευθερίας στη Χώρα μας’’.
Νίκος Δαμιανάκης (μέλος του Ε.Γ. της Σοσιαλιστικής Προοπτικής)

χαν και τα μέλη του Ε.Γ. της
Σοσιαλιστικής Προοπτικής Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, Νίκος Δαμιανάκης,
Όμηρος Ταχμαζίδης (οργάνωση Θεσσαλονίκης) και
Σπύρος Κότσιας και Θόδωρος Μπλάνας (οργάνωση Αθήνας).
Ο Γρηγόρης Ζαρωτιάδης ανέπτυξε στα μέλη και
τους φίλους του κόμματος
τους μεσοπρόθεσμους και
μακροπρόθεσμους πολιτικούς και κοινωνικούς στόχους του.
Τα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου της Σοσιαλιστικής Προοπτικής Γρηγόρης Ζαρωτιάδης και
Όμηρος Ταχμαζίδης, επισκέφτηκαν την Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020
την Ημαθία για να ενημερώσουν φίλους του κόμματος για τις επικείμενες οργανωτικές πολιτικές κινήσεις του.
Ο Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, σε συνάντηση στη Βέροια, αναφέρθηκε στην

“μέχρι τώρα εξέλιξη της
πανελλαδικής εκστρατείας ενημέρωσης της Σοσιαλιστικής Προοπτικής στην
κατεύθυνση πολιτικής και
οργανωτικής ανασυγκρότησης και ενίσχυσης του ριζοσπαστικού σοσιαλιστικού
πόλου στην ελληνική κοινωνία, επισημαίνοντας ότι όλο και περισσότεροι πολίτες, γυναίκες και άνδρες,
αρχίζουν να ανταποκρίνονται στην πρόσκληση συμπόρευσης που απευθύνει
ο νέος πολιτικός φορέας”.
Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου το Εκτελεστικό Γραφείο ανέβαλε την διοργάνωση της εθνικής συνδιάσκεψης, λόγω της κρίσεως της πανδημίας και
αποφάσισε τη διενέργεια
δύο ξεχωριστών προπαρασκευαστικών συνελεύσεων σε Θεσσαλονίκη και
Αθήνα χωρίς ως τόσο για
ευνόητους λόγους να ορίσει συγκεκριμένη ημερομηνία.
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ΤΩΡΑ χρειαζόμαστε ένα νέο
πολιτικό υποκείμενο καταλύτη των εξελίξεων
Ο παλαιός πρόεδρος της ΓΣΕΕ και ευρωβουλευτής, στέλεχος του ιστορικού ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Ραυτόπουλος σε μια συνομιλία εφ΄ όλης της ύλης διατυπώνει τις απόψεις του για τα κρίσιμα ζητήματα της
ελληνικής κοινωνίας και του λαϊκού δημοκρατικού κινήματος

Συνέντευξη Γιώργου Ραπτόπουλου

Ερώτηση: Σύντροφε Πρόεδρε, δεν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι θεωρούν ότι βαδίζουμε σε
μια κατάσταση πλήρους κυριαρχίας των συντηρητικών δυνάμεων και επιβολής ενός νέου κράτους της δεξιάς. Συμμερίζεστε παρόμοιες απαισιόδοξες απόψεις;
Απάντηση: Είναι προφανές
ότι βρισκόμαστε ήδη σε συνθήκες απόλυτης κυριαρχίας
των συντηρητικών δυνάμεων
και ενός προκλητικού αντιλαϊκού και αντικοινωνικού κράτους της δεξιάς. Όσοι επομένως συμμερίζονται αυτές τις αντικειμενικά απαισιόδοξες εκτιμήσεις θα πρέπει να στρέψουν
το ενδιαφέρον και την προσοχή τους στην αναζήτηση ενός
νέο πολιτικού υποκειμένου αυθεντικά δημοκρατικού κοινωνικά προσανατολισμένου δίκαιου
και σοσιαλιστικού.
Ε: Οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές του κ. Μητσοτάκη ωθούν
διαρκώς νέα τμήματα της κοινωνίας στο περιθώριο και την
φτωχοποίηση, αλλά οι αντιδράσεις των λαϊκών στρωμάτων συνεχίζουν να είναι υποτονικές ή
ανύπαρκτες, που νομίζετε ότι
οφείλεται αυτό;
Α: Είναι απόλυτα αληθές ότι οι πολιτικές του σημερινού
πρωθυπουργού οδηγούν σημαντικά τμήματα της κοινωνίας
στο περιθώριο και στην φτωχοποίηση. Έχουν δίκιο επομένως όσοι υποστηρίζουν ότι οι
αντιδράσεις των λαϊκών εργατικών δυνάμεων δεν είναι απλά

υποτονικές αλλά κυριολεκτικά ανύπαρκτες. Η κατάρρευση των κοινωνικών εκπροσωπήσεων και κυρίως η ενσωμάτωση των κορυφαίων συνδικαλιστικών οργανώσεων όπως η
ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ που κινούνται
στο απόλυτο αδιέξοδο, χωρίς
περιθώρια επιστροφής και επανάκτησης του ιστορικού ρόλου
τους φέρουν το βάρος αυτής
της αιτίας.
Ε: Από την άλλη η περιβόητη ανάπτυξη δεν έρχεται, η
πανδημία φαίνεται να δίνει τη
χαριστική βολή στην ελληνική
κοινωνία, θα πρέπει να περιμένουμε τα χειρότερα, δηλαδή μεγαλύτερη ακόμη μείωση
των μισθών, μείωση των συντάξεων, ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου στις ιδιωτικές εταιρίες;
Α: Η πανδημία δίνει πραγ-

ματικά τη χαριστική βολή στην
κοινωνική και πολιτική χρεοκοπία ενώ η αναζητούμενη ανάπτυξη δεν φαίνεται στον ορίζοντα. Κάτω από αυτές τις συνθήκες μόνο αισιόδοξοι δεν μπορούμε να είμαστε αφού η παραπέρα μείωση των μισθών,
των συντάξεων και το ξεπούλημα του δημοσίου τομέα δεν
είναι απλά πιθανότητες αλλά
απόλυτη βεβαιότητα.
Ε: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν φαίνεται να
μπορεί να σηκώσει το βάρος
της αντιπολίτευσης απέναντι
στο μπλοκ των συντηρητικών
δυνάμεων και να διατυπώσει
πειστικό πολιτικό λόγο που θα
συμπαρασύρει και τον λαϊκό
παράγοντα. Το δικό σας σχόλιο επί της πολιτικής του κόμματος της αξιωματικής αντι-

πολίτευσης;
Α: Λυπάμαι που πρέπει να
συμφωνήσω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ λόγω του ιδεολογικού χάους που
κυριαρχεί στις γραμμές του,
δεν μπορεί να σηκώσει το βάρος μιας ουσιαστικής αντιπολίτευσης και να αρθρώσει τον
δελεαστικό εκείνο λόγο που θα
δικαιώνει τον ρόλο του ως δύναμη της Αριστεράς και που θα
συμπαρασύρει τις λαϊκές δυνάμεις προς την κατεύθυνση της
κοινωνικής αλλαγής.
Ε: Ο πάλαι ποτέ σοσιαλιστικός χώρος του ΠΑΣΟΚ είναι
κατακερματισμένος σε διάφορες φατρίες που ερίζουν τυπικά τουλάχιστον για την κληρονομιά του Ανδρέα Παπανδρέου,
υπό αυτές τις συνθήκες μπορούμε να περιμένουμε κάτι από αυτές τις διαμάχες;

‘‘...ασφυκτικοί οι όροι στην οικονομία’’
Ε: Η χώρα μας βρίσκεται μετά την πολιτική των αλλεπάλληλων ‘‘μνημονίων’’ υπό την κηδεμονία των Ευρωπαίων εταίρων μας, πόσο επίκαιρο και
πόσο πραγματοποιήσιμο είναι το αίτημα για εθνική κυριαρχία και εθνική ανεξαρτησία υπό αυτές τις συνθήκες;
Α: Η εθνική κυριαρχία και η εθνική ανεξαρτησία είναι στόχος δύσκολα επιτεύξιμος όχι μόνο λόγω των μνημονίων που οδήγησαν τον κόσμο της εργασίας στην ήττα και τα εισοδήματα των εργαζομένων και συνταξιούχων
σε δραματική υποχώρηση, αλλά και γιατί η κηδεμονία των Ευρωπαίων Εταίρων έχει επιβάλει ασφυκτικούς όρους στην οικονομία της χώρας μας και
στην προστασία των εθνικών και κυριαρχικών δικαιωμάτων μας.
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Σοσιαλιστική Προοπτική
Κομματικές συναντήσεις

Ο Γ. Ραυτόπουλος με τον πρόεδρο της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Εμφιαλωμένων Ποτών ΠΟΕΕΠ Κ. Αρτεμίου σε συνέδριο της ΓΣΕΕ (φωτό αρχείο ΠΟΕΕΠ)
Α: Θα αποτελούσε απαράδεκτη ουτοπία, η επένδυση των
ελπίδων μας στον κατακερματισμένο ορίζοντα και ιδεολογικό χώρο του πάλαι ποτέ σοσιαλιστικού ΠΑΣΟΚ. Η σημερινή
ηγεσία που απομακρύνεται καθημερινά και περισσότερο από
τις ιδρυτικές αρχές της 3ης του
Σεπτέμβρη δεν μπορεί να προσφέρει τις στοιχειώδεις εγγυήσεις που είναι απαραίτητες για
την αναδόμηση του κινήματος
της αλλαγής.
Ε: Η απουσία ισχυρού σοσιαλιστικού πολιτικού φορέα στην
ελληνική πολιτική σκηνή με πατριωτικό προσανατολισμό πόσο αρνητικά επηρεάζει το ευρύτερο διεθνή προσανατολισμό μας και ειδικότερα το ακανθώδες ζήτημα των σχέσεων με την Τουρκία;
Α: Η απουσία ενός ισχυρού
πολιτικού φορέα με σοσιαλιστικό
πρόσημο και πατριωτικό προσανατολισμό υπονομεύει κάθε
αναγκαίο σκίρτημα και ενθαρρύνει την πολιτική της Τουρκίας που επαναδιεκδικεί το ρόλο
της Οθωμανικής κυριαρχίας επισείοντας μια διαρκή απειλή
στο Αιγαίο και στην Ανατολική
Μεσόγειο.
Ε: Με βάση όλα τα προηγούμενα τίθεται το ερώτημα
για την ανάγκη ενός νέου πολιτικού υποκειμένου που θα επωμιστεί το βάρος της ευθύνης
για την Ελλάδα στον 21ο αιώνα. Μπορεί ο σοσιαλιστικός χώρος να είναι ο καταλύτης προς
αυτή την κατεύθυνση;
Α: Ένα νέο πολιτικό υποκείμενο λοιπόν που θα επωμισθεί

το βάρος της πατρίδας μας διακόσια χρόνια μετά τους αγώνες
για εθνική ανεξαρτησία είναι και
όρος και προϋπόθεση. Αλλά η
παρέμβαση στο πολιτικό προσκήνιο ενός τέτοιου υποκειμένου που θα αποτελούσε τον αδιαμφισβήτητο καταλύτη των
εξελίξεων για το μέλλον της χώρας δε φαίνεται στον ορίζοντα.
Η σκηνή είναι δραματικά κενή.
Ε: Η παραλυσία στο σοσιαλιστικό χώρο οφείλεται μόνο
στην έλλειψη ικανών στελεχών ή είναι και ζήτημα πολιτικού προσανατολισμού και έλλειψης στρατηγικών στόχων;
Α: Η έλλειψη ικανών στελεχών, η ιδεολογική ένδεια, ο πολιτικός προσανατολισμός και το
κενό στρατηγικής αποτελούν
την τροχοπέδη για την οικοδόμηση ενός πολιτικού υποκειμένου που θα διαρρήξει τους δεσμούς του με το παρόν και θα
οδηγήσει τη χώρα στο μέλλον.
Ε: Ποιες πρέπει να είναι οι
προτεραιότητες ενός νέου σοσιαλιστικού πολιτικού υποκειμένου για το επόμενο διάστημα;
Α: Η απάντηση σε αυτό το
ερώτημα δεν είναι εύκολη. Εξάλλου μετά τον θάνατο του τελευταίου χαρισματικού ηγέτη
που είχε εξασφαλίσει τον θαυμασμό και τον σεβασμό των Ευρωπαίων ομοϊδεατών του, του
Ανδρέα Παπανδρέου δηλαδή,
δεν υπάρχουν ηγέτες και ηγεσίες να οδηγήσουν προς ένα
μέλλον που θα εμπνεύσει τις
κοινωνικές δυνάμεις και θα τις
καθοδηγήσει σε μια ελπιδοφόρο και επιτυχημένη προοπτική.

Την Κυριακή 30 Αυγούστου στελέχη του κόμματος και μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου της Σοσιαλιστικής Προοπτικής
συναντήθηκαν στην Αθήνα με στελέχη του κόμματος της Πράσινης Αριστεράς, “στο πλαίσιο των συναντήσεων και συζητήσεων για την ανεύρεση ενός
κοινού παρονομαστή του
ευρύτερου δημοκρατικού
σοσιαλιστικού χώρου και
ως συνέχεια των διαρκών
εντατικών διαδικασιών κοινών συνεδριών που πραγματοποιήθηκαν την περίοδο της >καραντίνας<”.
Το πρωινό της Κυριακής
27 Σεπτεμβρίου κλιμάκιο
της Σοσιαλιστικής Προοπτικής με επικεφαλής τον
Γρηγόρη Ζαρωτιάδη, συ-

ναντήθηκε στη Θεσσαλονίκη με αντίστοιχο κλιμάκιο
του Ενιαίου Παλλαϊκού Μετώπου (ΕΠΑΜ),παρουσία
του προέδρου του Μετώπου συναγωνιστή Δημήτρη Καζάκη.
Από την πλευρά της Σοσιαλιστικής Προοπτικής εκτός του επικεφαλής Γρηγόρη Ζαρωτιάδη, συμμετείχαν η δρ. Ειρήνη Οζούνη, ο Νίκος Δαμιανάκης
και ο Όμηρος Ταχμαζίδης.
Επίσης συνεχίζονται οι
διαδικτυακές συναντήσεις με πολιτικά σχήματα
και μεμονωμένα πρόσωπα για τη συγκρότηση ενός κοινού πολιτικού σχήματος με στόχο τη συμμετοχή στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση.

Πρωτοβουλίες

του Γρηγόρη Ζαρωτιάδη

Στις αρχές Οκτωβρίου ο
επικεφαλής στο συντονισμό
των οργανωτικών δράσεων
της Σοσιαλιστικής Προοπτικής Γρηγόρης Ζαρωτιάδης είχε κατ΄ ιδίαν συνάντηση εργασίας με το ιστορικό στέλεχος του εργατικού κινήματος της χώρας και προέδρου της ΓΣΕΕ
(βλ. τη συνέντευξη) Γιώργο Α.Ραυτόπουλο.
Στα μέσα Οκτωβρίου
συναντήθηκε στην Θεσσαλονίκη με στελέχη από τον

χώρο του ιστορικού ΠΑΣΟΚ και συζήτησε διάφορα ζητήματα, τα οποία αφορούν στην πολιτική συγκυρία και στην οργανωτική προσπάθεια για την ανασυγκρότηση του δημοκρατικού πατριωτικού σοσιαλιστικού χώρου.
Την ίδια περίοδο συναντήθηκε και με ακόμη και
τώρα ενεργά στελέχη του
υπολοίπου ΠΑΣΟΚ από την
περιοχή της κεντρικής Μακεδονίας.

Σελίδα 6
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ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ
Tης Ναυσικάς Σωτηρίου

Είναι γεγονός πως ένας από τους πιο τραυματισμένους επαγγελματικούς χώρους λόγω της Πανδημίας
είναι εκείνος της Τέχνης και του Πολιτισμού. Δύο εγκλεισμοί σε ένα εξάμηνο με συνδετικό κρίκο ένα καλοκαίρι γεμάτο φόβο και ακυρωμένες πολιτιστικές εκδηλώσεις , δε μπορεί παρά να θεωρηθεί σχεδόν εκτέλεση της τέχνης και των καλλιτεχνών, αφού η πολιτεία
κάθε άλλο παρά μερίμνησε ή προσπάθησε να βρει λύσεις έστω και υποτυπώδεις για τη διάσωση και την επιβίωση των επαγγελματιών του χώρου.
Κώστας Μυλώσης

Ο Θεσσαλονικιός
τραγουδιστής Κώστας
Μυλώσης, τραγουδιστής παλιότερα του
γνωστού συγκροτήματος Δυτικές Συνοικίες, και αγαπημένη
φωνή των “Καλοκαιρινών ραντεβού” των
νιάτων μας, απαντά:
Οι μουσικοί , οι καλλιτέχνες όπως και άλλοι επαγγελματίες, βρισκόμαστε με
μικρά διαλείμματα, σε καθεστώς lock down οχτώ μήνες
πλέον, ξεκινώντας από τον
Μάρτιο. Κι εγώ όπως πολλοί συνάδελφοί μου, ακύρωσα πολλές προγραμματισμένες συναυλίες. Η τελευταία έγινε τον Μάρτιο ενώ
μέσα στο καλοκαίρι κατάφερα και πραγματοποίησα μόνο μία συναυλία. Φυσικά για
τον προγραμματισμό αυτών
των συναυλιών υπάρχουν
και πολλά έξοδα. Για να φτάσει ένας καλλιτέχνης να παρουσιάσει τη δουλειά του υπάρχουν πολλές εργατοώρες
δουλειάς, ατομικής και ομαδικής. Εννοείται πως όλο αυτό κοστίζει σε ενέργεια, σε
μηχανήματα, σε χρόνο και
σε χρήμα, Οι πρόβες, τα λειτουργικά έξοδα, τα μηχανήματα, οι συνεργάτες μουσικοί . Για να μη μιλήσω για
τα νέα τραγούδια που πρέπει να δημιουργήσουμε ,να
ηχογραφήσουμε και φυσικά
και για την προώθησή τους.
Υπάρχει πολύς κόπος μέχρι
να παρουσιάσουμε τη δουλειά μας.
Παρόλο που εγώ δεν βιο-

πορίζομαι από τη μουσική,
νομίζω πως η συντριπτική
πλειονότητα των μουσικών
είχε εξαιρεθεί από τα πολιτειακά μέτρα στήριξης, περισσότερο εξ αιτίας γραφειοκρατικών λόγων. Υπάρχουν
μουσικοί που έχουν καλυφθεί, όμως νομίζω πως ένα
μεγάλο μέρος δεν έλαβε κάποιο επίδομα.
Ταυτόχρονα λειτουργεί ανασταλτικά και η απαγόρευση λειτουργίας της εστίασης
και της διασκέδασης, που δε
γνωρίζουμε για πόσο καιρό
θα διαρκέσει. Αυτήν τη στιγμή υπάρχει ένας αδιευκρίνιστος ορίζοντας μπροστά
μας . Και φυσικά μη γνωρίζοντας τη λήξη αυτής της
κατάστασης δε μπορεί να
υπάρξει προγραμματισμός.
Για μια συναυλία λόγου χάρη χρειάζεται για την προετοιμασία και την προώθησή
της αρκετός χρόνος, που δεν
θα τον έχουμε όταν ξαφνικά
ανακοινωθεί πως π.χ. σε δέκα μέρες λήγει η καραντίνα.
Θα έπρεπε λοιπόν η πολιτεία
να έχει προβλέψει γι’ αυτό το
θέμα, και να υπήρχε καλύτερη μέριμνα για την τέχνη. Όλη αυτή η αβεβαιότητα έχει
φέρει πάρα πολλούς μουσι-

Η Τέχνη είναι πολιτισμός, είναι παιδεία, είναι τέρψη της
ψυχής και του νου, είναι μόρφωση και αγωγή. Οι καλλιτέχνες είναι εκείνοι οι άνθρωποι που δίνουν ένα κομμάτι πάντα από την ψυχή τους, από τον εαυτό τους , διότι η τέχνη
δεν είναι επάγγελμα, είναι λειτούργημα.
Τρεις γνωστοί καλλιτέχνες που προέρχονται από τρεις
διαφορετικούς τομείς της τέχνης , θέατρο , μουσική , εικαστικά μας απαντούν στα παρακάτω τρία ερωτήματα:
1) Ποια είναι τα προβλήματα των καλλιτεχνών μέσα στην
πανδημία;
2) Πώς σκέπτεστε να τα αντιμετωπίσετε;
3) Η Πολιτεία μερίμνησε για τον κλάδο σας; Τα μέτρα
στήριξαν ή όχι το λειτούργημά σας;

Τάκης Βαμβακίδης

Ο αγαπημένος ηθοποιός που πρωταγωνιστούσε στη
σειρά «Το Κόκκινο
Ποτάμι» απαντά:
Τα προβλήματα των ηθοποιών μέσα στην καραντίνα;
Το λες και αστείο αυτήν την
ερώτηση …..έξω απ΄την καραντίνα φωτιά στα ποδονάρια τους είχανε….φανταστείτε μέσα τί γίνεται… Απόλυτη σιωπή και θλίψη. Οι άνθρωποι , οι ψυχές που λιώνουν και προκαλούνε κάτι που
δεν πωλείται και δεν αγοράζεται, αυτοί οι ίδιοι παίζουνε μέσα τους με θεατή τον
εαυτό τους αρχαία….μάλλον
νέα τραγωδία!!
Εγώ ένα χρόνο τώρα άνεργος δεν πήρα ποτέ αυτό το άθλιο “δώρο” επίδοκούς κυριολεκτικά στο χείλος της επιβίωσης.
Ανησυχώ και φοβάμαι για
την επόμενη μέρα όταν μετά
από όλους αυτούς τους περιορισμούς, θα έχουν πληγεί
πολλά επαγγέλματα και κοινωνικά στρώματα, θα φτάσουμε στο σημείο η διασκέδαση να είναι η τελευταία
προτεραιότητα , όπως και
στην περίοδο της οικονομικής κρίσης. Δυστυχώς όλο
αυτό θα πάει την τέχνη πο-

μα. Ευτυχώς….Να πέσω ηρωϊκά. Είναι πράγματι πολύ
ταλαντούχοι οι διαχειριστές
αυτοί , καραψώνια του κερατά , του σιχαμένου καπιταλισμού και χύθηκε πολύ αίμα
στην κόντρα μαζί τους και ακόμα είναι αρχηγοί και εξουσία…. Α ρε Τσίπρα…α ρε Τσίπραααα κρύψου…..
Απάντησα πιο πάνω, αν
εγώ βοηθήθηκα… Τώρα αν
στήριξαν γενικά την καταιγίδα…. Ότι έκαναν ήτανε το
ελάχιστο και αυτό καρπός
του ιερού αγώνα των σωματείων κλπ.

λύ πίσω και σίγουρα τα πράγματα θα είναι ακόμα πιο δύσκολα όταν ξεκλειδωθεί το
lock down.
Πραγματικά εύχομαι πρώτα απ΄όλα υγεία σε όλο τον
κόσμο , και καλή δύναμη, διότι ζούμε ένα πρωτόγνωρο
παγκόσμιο φαινόμενο. Θέλει
δυνατή ψυχολογία και ισχυρά ψυχικά αποθέματα για να
ανταπεξέλθουμε.
συνέχεια στη σ.7
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Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥ COVID-19 ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Σφίγγει ο κλοιός των μέτρων για την ανάσχεση του δεύτερου κύματος της πανδημίας από
τον COVID-19 στη χώρα μας. Καθώς τα περιοριστικά μέτρα χρειάζονται τουλάχιστον δέκα με
δεκαπέντε μέρες για να αποδώσουν, οι αριθμοί
της πανδημίας βαίνουν ανησυχητικά αυξητικοί
(αριθμός κρουσμάτων, αριθμός διασωληνωμένων ασθενών, ημερήσιος αριθμός θανάτων). Η
κατάσταση πλέον στη Βόρεια Ελλάδα και τη Θεσαλία έχει γίνει απελπιστική.
Δεν γνωρίζουμε εάν όλοι
οι αναφερόμενοι θάνατοι από
COVID-19 αφορούν ασθενείς
των ΜΕΘ ή και ασθενείς που
νοσηλεύονται σε κοινούς θαλάμους. Ήδη έγινε αντιληπτό ότι
υπάρχουν ασθενείς που έχουν
ανάγκη διασωλήνωσης και περιμένουν να αδειάσει κρεβάτι
κάποιας ΜΕΘ. Στην προκειμένη
περίπτωση θα πρέπει να μπουν
κριτήρια τα οποία θα ορίζουν
τη σειρά με την οποία θα διατίθενται τα κρεβάτια των ΜΕΘ.
Ήδη έχει επέλθει συρρίκνωση
των κλινικών των δημόσιων νοσοκομείων και τα κρεβάτια τους
έχουν διατεθεί σε ασθενείς που
πάσχουν από COVID-19. Η επίταξη ιδιωτικών κλινικών, που έπρεπε να γίνει την άνοιξη, έρχεται με μεγάλη καθυστέρηση και
δυστυχώς χωρίς καμμία προετοιμασία. Συνέπεια όλων αυτών είναι η υποβάθμιση των
συνθηκών αντιμετώπισης των
λοιπών επειγόντων περιστατικών (εμφράγματα, εγκεφαλικά,

Του Γιώργου Βέργουλα (ιατρού)

τροχαία κλπ) αλλά και των χρόνιων νοσημάτων.
Για να περιορισθεί η εξάπλωση του ιού δεν φτάνουν
τα περιοριστικά μέτρα που αφορούν το λαό, θα πρέπει να
υπάρξει εργαστηριακός έλεγχος όλου του πληθυσμού για
λοίμωξη από COVID-19. Όσοι
είναι θετικοί θα πρέπει να απομονωθούν μέχρι να αρνητικοποιηθούν. Εννοείται ότι οι θετικοί θα πρέπει να έχουν την κατάλληλη κοινωνική υποστήριξη ώστε να μην είναι αναγκασμένοι να εξέρχονται του καταλύματός τους.
Επίσης εξ ίσου σημαντικό είναι να αντιληφθεί η κυβέρνηση
ότι η εξάπλωση του COVID-19
δεν είναι καθαρά ιατρικό πρόβλημα. Η κοινωνική διάσταση
του προβλήματος είναι σημαντική δεδομένου ότι στην εξάπλωση του ιού παίζει ρόλο και

το οικονομικό status του πληθυσμού. Θα πρέπει η πολιτεία
να ενισχύσει οικονομικά αποφασιστικά τις φτωχότερες τάξεις τουλάχιστον όσο κρατάει
η πανδημία. Η άνιση κατανομή
της νόσου και των θανάτων από τον COVID-19 σε παγκόσμιο επίπεδο αποτελεί ένα έντονο μήνυμα της άνισης μεταχείρισης διαφορετικών κοινοτήτων σε μια κοινωνία στις
εξωτερικές καταστάσεις – κρίσεις. Όσο πιο αποστερημένη –
φτωχή είναι μια περιοχή τόσο
υψηλότερο είναι και το ποσοστό θανάτων. Θα πρέπει η Ελληνική κοινωνία να δει και τους
πρόσφυγες που αποτελούν μια
άλλη ευπαθή ομάδα που παρουσιάζει αυξημένο κίνδυνο λοίμωξης απο τον COVID-19.
Οι βασικοί παράγοντες που
οδήγησαν την Ελλάδα σε αυτή
τη θλιβερή κατάσταση είναι η
πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να μη στηρίξει –θωρακίσει

τον Δημόσιο Τομέα Υγείας της
χώρας μετά το πρώτο κύμα του
ιού, που είχε χρόνο να το κάνει,
και η ελεύθερη μη ελεγχόμενη
προσέλευση τουριστών κατά
τους θερινούς μήνες. Βασικό
ρόλο στην εξάπλωση του ιού
έπεξαν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς ( ΟΑΣΘ, μετρό, αεροπλάνα) και ο συνωστισμός
σε κλειστούς χώρους. Οι συγκεντρώσεις σε ανοιχτούς χώρους (μελέτη που έγινε στην Αμερική), δε φαίνεται να συμβάλουν σημαντικά στην εξάπλωση της πανδημίας, πράγματα
που είναι γνωστά στους ειδικούς της κυβέρνησης.
Όλα τα παραπάνω μαζί με το
άνοιγμα της κυβέρνησης στον
ιδιωτικό τομέα δείχνουν ότι η
κυβέρνηση, με την πρόφαση
της πανδημίας από τον κορονοϊό, διαλύει συνειδητά το Δημόσιο Σύστημα Υγείας με ότι αυτό συνεπάγεται για τον φτωχό
κοσμάκη.

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ

Φαίδρα
Η γνωστή εικαστικός Φαίδρα
Φωτιάδου , η οποία χαρακτηρίζεται από την ποικιλία των έργων
της, τεχνοτροπικά, θεματικά και
χρωματικά απαντά:

‘Όπως σε όλους του τομείς και
σε όλα τα επαγγέλματα η πανδημία έχει επιφέρει προβλήματα και
στο δικό μας χώρο. Εδώ και σχεδόν οχτώ μήνες με την ακύρωση
των πολιτιστικών εκδηλώσεων
δε μπορούμε να εκθέσουμε τα
έργα μας και να τα μοιραστούμε με τον κόσμο, βασική παράμετρος για έναν καλλιτέχνη, με αποτέλεσμα να υπάρχει δυσκολία
στην προώθηση και στην πώληση τους. Υπάρχει βέβαια το διαδίκτυο αλλά σε καμία περίπτωση
δεν είναι το ίδιο. Δε μπορεί να αντικαταστήσει τη φυσική επαφή
του κοινού με την τέχνη.
Δεν υπάρχει κάποιος τρόπος

να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτήν τη στιγμή παρά μόνο
να περιμένουμε. Περιμένουμε και
δημιουργούμε. Το μόνο όφελος
της πρωτόγνωρής κατάστασης
που διανύουμε είναι να μας κάνει σοφότερους ,να ασκηθούμε
και φυσικά να δημιουργήσουμε.
Μια δημιουργία που αντλεί βέβαια εικόνες από την παρούσα
κατάσταση.Ακόμα και τα χρώματα έχουν σχέση με την ψυχοσύνθεση, όταν η ψυχολογία του καλλιτέχνη είναι πεσμένη δε μπορεί
οι δημιουργίες του να είναι χαρούμενες και αισιόδοξες, κι αυτό μεταφέρεται και στον κόσμο.
Το χρώμα στους ζωγράφους έ-

χει άμεση σχέση με την ψυχοσύνθεση διότι είναι προέκταση
του μυαλού.
Η Πολιτεία δεν μερίμνησε για
μας τους ζωγράφους. Δε δόθηκαν ούτε ψιχία. Η πολιτεία όπως
συνήθως στην τέχνη , είναι απούσα. Βέβαια η πολιτεία έχει άλλες
προτεραιότητες σε τούτη τη σοβαρή κατάσταση όπου βλέπουμε
καθημερινά να χάνονται ανθρώπινες ζωές. Ας ευχηθούμε ότι η
δύσκολη εποχή που διανύουμε
δε θα κρατήσει πολύ και σύντομα να επανέλθουμε στους συνηθισμένους μας ρυθμούς. Θέλει δύναμη και ψυχραιμία.
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ΟΙ ΠΑΡΕΝEΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ COVID 19 ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Οι αρνητικές επιπτώσεις που έχει επιφέρει η πανδημία του Covid 19, στη παγκόσμια οικονομία, δεν
ήταν δυνατόν να άφηναν απ’ έξω και την ποδοσφαιρική αγορά. Μια αγορά στην οποία κάθε χρόνο διακινούνται εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ και όλη αυτή η αρνητική κατάσταση που βιώνει ο πλανήτης από τον περασμένο Μάρτιο, δεν ήταν δυνατό να
μην την επηρεάσει αρνητικά.
Toυ Περικλή Τράιου

Τα γήπεδα παραμένουν κλειστά και η μη προσέλευση του
κόσμου, δεν φέρνει έσοδα. Πωλήσεις διαρκείας και εισιτηρίων
αγώνων δεν υπάρχουν και φυσικά, όσο ο κόσμος δεν πηγαίνει στα γήπεδα, είναι ανύπαρκτη και η παράλληλη εμπορική
δραστηριότητα των ομάδων
που λαμβάνει χώρα στους αγώνες (πωλήσεις αναμνηστικών από μπουτίκ, επισκέψεις
στα μουσεία, χώροι εστίασης
και ψυχαγωγίας, εμπορική εκμετάλλευση εγκαταστάσεων
γηπέδου κλπ).
Επίσης σημαντική είναι η μείωση που καταγράφεται στα έσοδα των ομάδων, από συμφωνίες με χορηγίες και διαφημίσεις,
που είτε δεν ενεργοποιήθηκαν,
είτε πάγωσαν, λόγω Covid 19.
‘‘Η κατάσταση είναι απελπιστική και υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή στο ποδόσφαιρο
είναι ότι το εργατικό κόστος
είναι δυσανάλογο με τον κύκλο εργασιών. Τα έσοδα έχουν
μειωθεί σημαντικά, λόγω της
μη παρουσίας του κόσμου και
της έλλειψης εισιτηρίων. Δεν
πρέπει να κοιτάμε πώς θα αυξήσουμε τα έσοδα, αλλά πώς
θα μειώσουμε τα έξοδα’’, ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος
της Ίντερ, Μπέπε Μαρότα σε
συνέδριο που έγινε πρόσφατα
στην Ιταλία, βγάζοντας κραυγή
αγωνίας για το μέλλον του ποδοσφαίρου.
‘‘Έχουμε 300 υπαλλήλους
στην Ίντερ και χιλιάδες συνεργάτες επαγγελματίες, που δραστηριοποιούνται στο χώρο. Τι
θα γίνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι’’, ρίχνοντας ουσιαστικά το
μπαλάκι και στην ιταλική Κυβέρνηση, για τους χιλιάδες ανθρώπους που απασχολούνται στο
χώρο του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, από κάθε είδους

θέση ή πόστο.
Την ίδια ώρα, ένας άλλος μεγάλος ευρωπαικός σύλλογος, η
Μπαρτσελόνα, ανακοίνωνε στην
ιστοσελίδα της, ότι η πανδημία
του Covid 19 επέφερε συνολική πτώση σχεδόν 20% στα έσοδα της ομάδας.
(ΠΗΓΗ https://www.
fcbarcelona.com/en/club/
news/1856468/the-201920economic-year-ends-with-lossesof-97-million-euros-caused-bythe-effects-of-covid-19 )
Όσον αφορά τους ποδοσφαιριστές; Καταγράφεται
πτώση στα συμβόλαια, αλλά
παράλληλα και σημαντική μείωση στα ποσά που διακινήθηκαν για μεταγραφές. Σύμφωνα
με την μελέτη του οίκου αξιολόγησης ποδοσφαιριστών τον
KPMG Football Benchmark Player
Valuation Tool, η συνολική αγοραία αξία των 500 κορυφαίων
ποδοσφαιριστών του κόσμου
έχει μειωθεί κατά 10,3% μετά
το ξέσπασμα της πανδημίας.
Ενώ σύμφωνα με το
Transfermarkt, υπάρχει μια μείωση της τάξης του 38%
(1,9 δισεκατομμύρια ευρώ
λιγότερα) σε δαπάνες μεταγραφών, στα πέντε μεγαλύτερα πρωταθλήματα της Ευρώπης (Αγγλία, Ιταλία, Γερμανία,
Ισπανία, Γαλλία), σε σχέση με
το 2019 (στη φετινή μεταγραφική σεζόν σε αυτά τα πρωτα-

θλήματα δαπανήθηκαν 3,1 δις
για μεταγραφές ενώ στην αντίστοιχη περσινή είχε ξεπεράσει
τα 5 δις ).
Στην χώρα μας, οι αρνητικές
επιπτώσεις από τον Covid 19,
είναι κάτι παραπάνω από εμφανείς, στις επαγγελματικές ομάδες ποδοσφαίρου.
Με μια ματιά στους πίνακες,
μπορεί εύκολα να δει κάποιος
τη μεγάλη πτώση των εσόδων
που καταγράφεται τη φετινή
χρονιά όπου τα γήπεδα παραμένουν κλειστά. Ειδικά οι ομάδες που έχουν μια λαϊκή δυναμική κι ένα μεγάλο όγκο οπαδών,
θα καταγράψουν σημαντικότατες απώλειες πολλών εκατομμύριων ευρώ.
Όπως μπορείτε να δείτε, μόνο στα δύο τελευταία πρωταθλήματα, αυτά του 2018-19 και

του 2019-20, η προσέλευση κόσμου στις πρώτες έξι ομάδες,
ήταν εντυπωσιακή. Ο Ολυμπιακός έκοψε 581.606 εισιτήρια,
ο Π.Α.Ο.Κ. 519.113, η Α.Ε.Κ.
314.771, ο Άρης, 267.223, ο
Παναθηναικός, 183.289 και ο
Ο.Φ.Η. 113.058.
Μιλάμε για χιλιάδες κόσμο,
που πέρασε από τα γήπεδα ,
που αγόρασε είτε διαρκείας,
είτε εισιτήρια, αλλά είχε ενεργή συμμετοχή στην παράλληλη
εμπορική δραστηριότητα της
κάθε ομάδας, (βλ. μπουτίκ, καφέ, εστιατόρια κλπ), ενώ θεωρείται δεδομένο ότι το νούμερο θα ήταν πολύ μεγαλύτερο,
αν δεν προέκυπτε ο Covid 19
και οι αγώνες των play off διεξάγονταν κανονικά με παρουσία φιλάθλων.

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ: ΟΛΑ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ
Πολύ χειρότερα είναι τα δεδομένα στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, λόγω της πανδημίας.
Υπάρχει μια παρατεταμένη αβεβαιότητα και όλα βρίσκονται κυριολεκτικά στον αέρα, καθώς λόγω του Covid 19, υπάρχει αναστολή όλων των δραστηριοτήτων.
Η αδυναμία πραγματοποίησης διαγνωστικών τεστ, δεν επιτρέπει
την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή των διοργανώσεων. Καταγράφεται στα αρνητικά, ότι εκτός από την ανυπαρξία κάποιου σοβαρού
σχεδιασμού δεν έχει ειπωθεί το παραμικρό από τους επίσημους
Φορείς, από τη Γενική Γραμματεία, από την Ομοσπονδία, για το τι
μέλει γενέσθαι. Σχέδιο διαχείρισης της υγειονομικής κρίσης δεν υπάρχει και, κατά συνέπεια, κανείς δεν μπορεί να δώσει μια απάντηση στην αβεβαιότητα των χιλιάδων ερασιτεχνικών σωματείων, αλλά και των εκατοντάδων χιλιάδων ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών.

