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▶ ΣΕΛ. 4

ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΙΔΟΥ Η ΑΠΟΡΙΑ…

 
 


 
 


• Τακυνικάδιλήμματαπουβάζει
στηνκυβέρνησηηαναζωπύρωση
τηςπανδημίαςτουκορωνοϊού
• ΠώςφτάσαμεστοκλείσιμοτουΠόρου

• Πώς αξιολογούνται οι προσθήκες
στο κυβερνητικό σχήμα που επέλεξε
να κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης
▶ ΣΕΛ. 9

▶ ΣΕΛ. 5

«Θηλιά» στον λαιμό
της Τουλουπάκη βάζει
ο Νίκος Μανιαδάκης!

Η (ΤΡΟΦΙΚΗ)
ΑΛΥΣΙΔΑ
ΣΥΓΚΑΛΥΨΗΣ





▶ ΣΕΛ. 11

www.iapopsi.gr





ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΣΤΟ ΜΑΤΙ

Η συγκάλυψη
και ο αυτόκλητος
«συνήγορός» της

• Πρώτα τον έχρισε ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ
«μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος»,
αργότερα ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ τον προέτρεψε να καταθέσει στις ΗΠΑ, στο τέλος
τον εκβίαζε να «δώσει» πολιτικούς,
και μετά την άρνησή του
τού άσκησε δίωξη με «στημένη»
κατάθεση του ψευδομάρτυρα
Μάξιμου Σαράφη
▶ ΣΕΛ. 6-8
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ίναι λίγες ημέρες τώρα που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, όχι τα γνωστά άρθρα που δήθεν ξεσκεπάζουν
την «παγκόσμια συνωμοσία για τον κορωνοϊό», αλλά «υπεύθυνες δηλώσεις» που δήθεν απαλλάσσουν
τους πολίτες από την πληρωμή προστίμου αν τους τσακώσουν χωρίς μάσκα και «βεβαιώσεις» που δήθεν
οφείλουν να υπογράψουν ο πρωθυπουργός και οι συναρμόδιοι υπουργοί στους πολίτες, με τις οποίες θα τους
διαβεβαιώνουν ότι η μάσκα τους προστατεύει, ώστε μόνο έτσι να τις φορέσουν.
Και είναι αρκετοί αυτοί που τηλεφωνούν στους δικηγόρους τους και τους ρωτούν αν πράγματι ισχύει κάτι τέτοιο και ακόμα περισσότεροι εκείνοι που γελούν με τις ανορθόγραφες πύρινες αναρτήσεις στα σόσιαλ μίντια,
εκλαμβάνοντάς το ως κακόγουστο αστείο ανόητων ανθρώπων. Αλλά δεν είναι. Δεν είναι αστείο να διασπείρεις
ψευδείς ειδήσεις που μπορούν να θέσουν
σε κίνδυνο την υγεία ανθρώπων. Δεν είναι αστείο να παρακινείς τον κόσμο να παραβεί τον νόμο. Και πάνω από όλα, δεν
είναι καθόλου αστείο να απαξιώνεις εμπεριστατωμένες επιστημονικές απόψεις
πατώντας στο βάθρο της ελευθερίας της
έκφρασής σου, γιατί η προάσπιση της ανθρώπινης ζωής στέκεται πολύ παραπάνω
από αυτή. Πάνω από όλα.
Το γεγονός ότι κάθε κυβέρνηση στον πλανήτη που ήρθε αντιμέτωπη με την πρωτόγνωρη πανδημία δρούσε
μέρα με την ημέρα κάνοντας και λάθη, περνώντας ίσως και αντιφατικά κάποιες φορές μηνύματα, δεν δικαιολογεί τη φάμπρικα της συνωμοσιολαγνίας που «πουλάει».
Άλλωστε οι συνωμοσιολόγοι δεν είναι καινούργιο φρούτο. Χρόνια τώρα στρέφονται κατά των παιδικών εμβολίων, των ιατρικών πρωτοκόλλων, ακόμα και των χημειοθεραπειών, ωστόσο τις τελευταίες ημέρες έχουν περάσει από τη θεωρία στην πράξη ενδύοντας τις θεωρίες τους με νομική ορολογία, που σίγουρα κάνει μεγαλύτερη εντύπωση στον κόσμο, καθώς κάποιοι θεωρούν ότι έχουν μελετηθεί νομικά και άρα ισχύουν. Και στην
πλατεία του μεγάλου ιντερνετικού χωριού μπορεί ο καθένας να βγει και να πει τη δική του άποψη με όποιο όνομα θέλει, με όποια ιδιότητα επιθυμεί και μάλιστα επικαλούμενος τη γνώση, την ιδιότητα και την εμπειρία οποιουδήποτε άλλου, επίσης αγνώστων πραγματικών στοιχείων. Έτσι, ο γνωστός του κουμπάρου του αγνώστου
έκανε ακτινογραφία στη μάσκα και βρήκε «ενσωματωμένο τσιπάκι 5G για να ελέγχουν τι λέτε», ο άλλος δηλώνει υπεύθυνα μεταξύ άλλων ότι «η μάσκα περιορίζει την ελευθερία του και ως εκ τούτου αρνείται την χρήση της», αλλά επειδή είναι κιμπάρης «δεν επιθυμεί την περίθαλψή του από οποιονδήποτε κρατικό φορέα εάν ασθενήσει», ενώ ταυτόχρονα αν κολλήσει άλλον «αναλαμβάνει την πλήρη και αποκλειστική αστική και ποινική ευθύνη απέναντί του».
Πιο «ψαγμένοι» αυτοί που κυκλοφορούν με τη βεβαίωση στην κωλότσεπη, αυτή ντε που οφείλουν να τους υπογράψουν ο πρωθυπουργός, ο υπουργός Υγείας και οι Νίκος Χαρδαλιάς μαζί με τον Σωτήρη Τσιόδρα ως
καθ’ ύλην αρμόδιοι, ώστε να «βεβαιώσουν τον ελληνικό λαό ότι η χρήση της μάσκας προστατεύει και τους υγιείς και όχι μόνο τους πάσχοντες»; Δεν είναι το θέατρο του παραλόγου του Ιονέσκο αυτό που ζούμε, δεν είναι ούτε ανόητο ούτε γελοίο, είναι απλά επικίνδυνο. Είναι το «Παιγχνίδι της Σφαγής» του ιδίου συγγραφέα που πραγματεύεται
μια καραντίνα σε μια επιδημία και πώς ερχόμαστε ο ένας αντιμέτωπος με τον άλλο και όλοι αντιμέτωποι με την
κοινή λογική. Λογική που από ό,τι φαίνεται αρχίζει να εκλείπει επικινδύνως…

Ε

Η φάμπρικα της
συνωμοσιολαγνίας
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• Αλλάζει τα δεδομένα στην περιοχή η συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΖ
με την Αίγυπτο, θέτοντας ωστόσο σε επαυξημένη επιφυλακή την Ελλάδα
για τυχόν απρόβλεπτη αντίδραση του «τσαλακωμένου» Ερντογάν
Δεν έχουν περάσει παρά
μόλις 15 ημέρες που η «Α»
έλεγε στο πρωτοσέλιδο
της ότι η συμφωνία της
χώρας μας με την Αίγυπτο
για τον καθορισμό ΑΟΖ
είναι θέμα ημερών και
πως αυτό θα έλυνε τον
Γόρδιο Δεσμό που προκάλεσε στη νοτιοανατολική
Μεσόγειο το παράνομο
τουρκολιβυκό σύμφωνο.
Το ρεπορτάζ επιβεβαιώθηκε μέχρι κεραίας, και
τώρα μένει να φανεί στην
πράξη μέχρι πού θα σηκωθούν οι… κεραίες της Άγκυρας που ξόρκιζε μια
τέτοια εξέλιξη.

Τα ελληνικά «αντίποινα»
στην τουρκο-λιβυκή ΑΟΖ,
τα θολά σημεία και
το… θόλωμα της Άγκυρας

Του Νίκου Τσαγκατάκη

επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας τόνισε ότι η συμφωνία έχει συναφθεί στο πλαίσιο
του Διεθνούς Δικαίου, ότι σέβεται τις πρόνοιες του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας, καθώς και τις σχέσεις καλής
γειτονίας, γεγονός που συμβάλλει στη σταθερότητα και στην ασφάλεια της περιοχής.

Τ

ελικά η ελληνική διπλωματία αξιοποίησε
το τάιμινγκ και με το
deal του Καΐρου έκανε τα αντίποινά της
στην ψευτοΑΟΖ Λιβύης – Τουρκίας, ακυρώνοντας στην ουσία
τους γεωπολιτικούς σχεδιασμούς
του καθεστώτος Ερντογάν στην
εύφλεκτη περιοχή.
Υπό αυτό το πρίσμα, η συμφωνία
χαρακτηρίζεται από την Αθήνα
ως ιστορική, με τον υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Δένδια, να εξηγεί ότι μέσω αυτής επιβεβαιώνεται και κατοχυρώνεται το δικαίωμα και η επήρεια των ελληνικών νησιών σε υφαλοκρηπίδα
και σε Αποκλειστική Οικονομική
Ζώνη. Συγκρίνοντας, μάλιστα,
ευθέως την ελληνο-αιγυπτιακή
συμφωνία για οριοθέτηση ΑΟΖ
με το ανυπόστατο νομικά μνημόνιο συνεργασίας που έχει υπογράψει η Τουρκία με τη Λιβύη, ο

Τα θολά σημεία
Οι υπόλοιπες εκδηλώσεις ενθουσιασμού της Ελλάδας περί αμοιβαία επωφελούς deal με την Αίγυπτο είναι δικαιολογημένες, ωστόσο οι ειδικοί αναλυτές τέτοιων θεμάτων προτιμούν να είναι… ταπεινοί μέχρι να γίνουν
γνωστά σε όλη τους την έκταση τα
στοιχεία που συνθέτουν την εν
λόγω συμφωνία, και δεν έχουν
αποκωδικοποιηθεί ακόμη εξαιτίας της ταχύτητας που «έτρεξαν»
οι εξελίξεις.
Υπάρχει ωστόσο το διπλωματικό
«θέσφατο» που δεν μπορεί να α-

γνοηθεί. Κι αυτό είναι ότι στη διπλωματία δεν υπάρχει απόλυτη
νίκη. Επομένως θολά σημεία στο
«πάρε-δώσε» με την Αίγυπτο είναι βέβαιο ότι θα αναδειχτούν τις
επόμενες ώρες. Λόγου χάρη, κάποιες πρώτες αναλύσεις εστιάζουν στη μερική και ολίγον άνιση οριοθέτηση (55% της οριοθετημένης ΑΟΖ στην Αίγυπτο και
45% στην Ελλάδα) με αντίστοιχη
μειωμένη επήρεια της Κρήτης και
σημαντικών νησιών που ανήκουν στο σύμπλεγμα των Δωδεκανήσων. Μάλιστα, οι ίδιοι αναλυτές επικαλούνται έναν σχετικό

χάρτη που είδε το φως της δημοσιότητας και βάσει του οποίου η
οριοθέτηση στην οποία συμφώνησαν Αθήνα και Κάιρο πλησιάζει χωρίς όμως να «ακουμπάει»
τον 28ο μεσημβρινό στη Ρόδο, αφήνοντας εκτός νυμφώνος το Καστελλόριζο. Αντίστοιχες ενστάσεις έσπευσαν να εκφράσουν και
τα κόμματα της αντιπολίτευσης,
με τον ΣΥΡΙΖΑ να εμφανίζεται άκρως επιφυλακτικός σε «μια συμφωνία άρον-άρον με την Αίγυπτο
που δημιουργεί επικίνδυνα προηγούμενα για τις εθνικές μας θέσεις»,
και το ΚΙΝ.ΑΛ. να ισχυρίζεται ότι
«η μερική συμφωνία ενώ διεμβολίζει
το παράνομο Τουρκολιβυκό μνημόνιο, μπορεί να περιπλέκει τα θέματα
οριοθέτησης στις ζώνες που επιλέχθηκαν να παραμείνουν εκτός της
Ελληνο-Αιγυπτιακής συμφωνίας».
Για την ώρα, πάντως, η κυβέρνηση δεν σκοπεύει να ανεβάσει
τους τόνους για εσωτερική κατανάλωση, επιμένοντας να λέει μέσω διπλωματικών πηγών ότι

πρόκειται αναμφίβολα για μία μεγάλη εθνική διαπραγματευτική επιτυχία που είχε ως βασικά κριτήριά της τις επιταγές του Δικαίου
της Θάλασσας και πρωτίστως το
δικαίωμα των νησιών σε θαλάσσιες ζώνες. Στην κυβέρνηση συνυπολογίζουν, έστω και αν δεν το
ομολογούν, και την αντίδραση
της Τουρκίας για τη συμφωνία Αθήνας-Καΐρου, εκτιμώντας ότι η
οργή των γειτόνων προέρχεται
και από την επιτυχία του εγχειρήματος.
Όσο για τις επόμενες κινήσεις
της στη γεωπολιτική σκακιέρα, κι
εκεί η Ελλάδα κρατά κλειστά τα
χαρτιά της, αλλά τα διεθνή ΜΜΕ
διαβλέπουν πρόθεση της Αθήνας
να επιδιώξει τώρα μία συμφωνία
για την οριοθέτηση ΑΟΖ και με
την Αλβανία. Οι ευσεβείς πόθοι
ότι το αυτό θα μπορούσε να επιδιωχτεί και με την Κύπρο προφανώς δεν είναι της παρούσης για
πολλούς λόγους, οπότε για την ώρα παραμένει απλώς πόθος…

Με NAVTEX και πάγωμα του διαλόγου με Ελλάδα απαντά η Τουρκία
Λίγο-πολύ αναμενόμενη θεωρεί η ελληνική διπλωματία
την αντίδραση της Τουρκίας για τη συμφωνία Ελλάδας Αιγύπτου για την ΑΟΖ. Το θέμα είναι αν πέρα από το
κοινότυπο ότι «η συμφωνία είναι για εμάς ανύπαρκτη» που
διαλαλούν επισήμως οι γείτονες, είναι αποφασισμένοι
να το αποδείξουν όπως απειλητικά λένε «και στο μέτωπο
και στο τραπέζι». «Δεν θα επιτρέψουμε καμία δραστηριότητα
μέσα στην περιοχή αυτή», αναφέρει το τουρκικό ΥΠ.ΕΞ.,
και για να μην αφήσει καμιά αμφιβολία ότι θα δούμε να
χρησιμοποιείται το γνωστό «μαστίγιο» της αύξησης της
έντασης τα γεράκια της Άγκυρας εξέδωσαν νέα παρά-

νομη NAVTEX μέσω της οποίας γνωστοποιούν ότι από
τις 10 έως τις 11 Αυγούστου οι τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις θα πραγματοποιήσουν ασκήσεις με χρήση πραγματικών πυρών στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα σε Ρόδο και Καστελόριζο.
Στο ίδιο κλίμα έντασης εντάσσεται και το πάγωμα των διερευνητικών επαφών των δύο χωρών που προγραμματίζονταν για το τέλος Αυγούστου, όποτε εύλογα υπάρχει η αναρρώτηση ποια αναγκαιότητα «επέβαλε» την υπόμνηση
που έκανε προ ημερών ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον
πρώην πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα και νυν καθηγητή

του Χάρβαρντ, Νίκολας Μπερνς, ότι η χώρα μας καλεί
την Τουρκία να συμφωνήσει σε κάτι (σ.σ. ότι η ΜΟΝΗ
διαφορά των δύο χωρών είναι η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας) που δεν θα συμφωνήσει ποτέ. Εκτός πια αν
θεωρούν στο Μαξίμου ότι εκθέτουν ακόμη περισσότερο
την Άγκυρα στα μάτια της διεθνούς κοινότητας, ενδεχόμενο που ελέγχεται ως ανακριβές.
Σε κάθε περίπτωση, η Ελλάδα βρίσκεται σε επαυξημένη
επιφυλακή και γυαλίζει τα όπλα της για τυχόν
απρόβλεπτη αντίδραση του «τσαλακωμένου» Ταγίπ
Ερντογάν.
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Σταθερή αύξηση των
κρουσμάτων… εγκεφαλικών παρουσιάζεται στην
οδό Ηρώδου Αττικού. Αιτία; Η αντίστοιχη αύξηση
των κρουσμάτων κορωνοϊού που βάζει δύσκολα
στους παροικούντες το
πρωθυπουργικό μέγαρο,
καθώς τους αναγκάζει να
βρουν άμεση λύση σε μία
πολυπαραγοντική υγειονομική εξίσωση που φαντάζει δυσκολότερη αυτής που λύθηκε στην
πρώτη φάση της πανδημίας την άνοιξη.
Του Νίκου Τσαγκατάκη

Ό

ταν η επιστημονική
κοινότητα είκαζε ότι ο ιός SARS-coV2 δεν αγαπά τη ζέστη, η παγκόσμια
κοινότητα αναθάρρησε ότι τα πολύ δύσκολα πέρασαν, ότι το καλοκαίρι θα αναχαιτίσει την πανδημία κι ότι μέχρι το επόμενο
πανδημικό κύμα, το φθινόπωρο,
τα υγειονομικά συστήματα θα θωρακιστούν για μια τελική μάχη με
τη νόσο, ώσπου να ανακαλυφθεί
το «θαυματουργό» εμβόλιο. Με τη
διαφορά ότι ο ιός εκτός από φονικός αποδείχτηκε και ιδιαίτερα
ανθεκτικός, με αποτέλεσμα να
ζούμε ένα ιδιότυπο déjà vu προ
καραντίνας στιγμών: επαναφορά
των καθημερινών ενημερώσεων
για την καμπύλη των κρουσμάτων, συσκέψεις επί συσκέψεων
και αναπροσαρμογή των εφαρμοζόμενων μέτρων.
Αυτό δεν σημαίνει ότι βρισκόμαστε στα πρόθυρα ενός γενικευμένου lockdown. Άλλωστε, αυτό
το ενδεχόμενο το απέκλεισε μετά… βδελυγμίας ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος στο πλαίσιο της συνάντησής
του την περασμένη Δευτέρα με τον
πρωθυπουργό του ομόσπονδου
γερμανικού κρατιδίου της βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, Άρμιν
Λάσετ, ξεκαθάρισε ότι δεν μπορούμε πια να πάμε σε ένα δεύτερο καθολικό «κλείσιμο» της οικονομίας. Εδώ, όμως, έγκειται η δυσκολία της εξίσωσης που προαναφέρθηκε. Στο πώς, δηλαδή, η κυβέρνηση θα καταφέρει να διαφυλάξει τη δημόσια Υγεία, χωρίς
ταυτόχρονα να διακινδυνεύσει
την «ανάρρωση» της οικονομίας,
την ίδια ώρα που η καμπύλη των
καινούργιων λοιμώξεων ξαναγίνεται δύσμορφη… καμπούρα.

Η ανάγνωση
των δεδομένων
Ξεσκονίζοντας τα «όπλα» για την
αντιμετώπιση του δεύτερου κύ-
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• Ποια όπλα ξεσκονίζει στη φαρέτρα της
η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την αναζωπύρωση
της πανδημίας – Τα αισιόδοξα επιδημιολογικά στοιχεία
αλλά και το μήνυμα που δεν πέρασε

Κωδικός
«Μπαρτσελόνα»
για τους…
άσωτους (υ)ιούς
ματος του κορωνοϊού, στο Μαξίμου «διαβάζουν» τα τελευταία επιδημιολογικά δεδομένα, με σχετική αισιοδοξία. Κατ’ αρχάς, διαπιστώνουν ότι σε απόλυτους αριθμούς η Ελλάδα έχει καλύτερη
επιδημιολογική εικόνα σε σύγκριση με πολλές άλλες χώρες. Επίσης οι φόβοι ότι το άνοιγμα του
τουρισμού θα έφερνε μεγιστοποίηση των εισαγόμενων κρουσμάτων δεν επιβεβαιώθηκαν, κι
αυτό αποδίδεται στην αποτελεσματικότητα των μέτρων που
πάρθηκαν διαδοχικά και κατά περίσταση στις πύλες εισόδου της
χώρας. Ιδιαίτερη ανακούφιση
δημιουργεί, επιπρόσθετα, στην
κυβέρνηση το γεγονός ότι η αύξηση των κρουσμάτων δεν έχει
προκαλέσει –τουλάχιστον μέχρι
στιγμής– σημαντική πίεση το εθνικό σύστημα υγείας.
Αυτό που για την κυβέρνηση
παραμένει μέγας εχθρός είναι ο
εφησυχασμός και η χαλάρωση
(βλ. συγχρωτισμός σε κοινωνικές
εκδηλώσεις και σε χώρους διασκέδασης, πλημμελής ή καθόλου
χρήση μάσκας κ.λπ.), που επικρατούν στο εσωτερικό της χώρας, φαινόμενα που εκτιμάται ότι
οδήγησαν και στην αύξηση των
κρουσμάτων σε πολλές περιφέρειες της χώρας, κυρίως στα αστικά κέντρα. Η ανάλυση δεν είναι
ανακριβής, αλλά ούτε απολύτως
έγκυρη, αφού μαζί με τους πολίτες χαλάρωσαν και τα μέτρα και
οι έλεγχοι και η πολιτεία η ίδια.
Όπως έχει επισημάνει και η
«Α» σε αρκετά ρεπορτάζ της, με-

τά την άρση της καραντίνας το μήνυμα ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των πολιτών για τους επιδημιολογικούς κινδύνους που
συνεχίζουν να υφίστανται δεν ήταν ξεκάθαρο. Αντιθέτως, σε κάποιες περιπτώσεις ήταν και διφορούμενο, όπως για παράδειγμα η αύξηση της επιτρεπόμενης
πληρότητας στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες από το 65% σε 80%,
απόφαση που πάρθηκε την ώρα
που τα κρούσματα έπαιρναν την
ανιούσα.
Ακόμη και η κατά το δοκούν
χρήση της μάσκας από τα δημόσια πρόσωπα πέρασε στους πολίτες το μήνυμα ότι ο κορωνοϊός
νικήθηκε κι ότι λίγη χαλάρωση
δεν βλάπτει.

Οι 3+1 επιλογές
Παρά την αυτονόητη ανάγκη να
αποφευχθούν κινήσεις πανικού,
η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση
λαμβάνει πολλαπλά μηνύματα

για εγρήγορση «πολεμικού τύπου» από τους εκπροσώπους της
επιστημονικής κοινότητας. Δεν
είναι λίγοι οι ειδικοί επιδημιολόγοι και λοιμωξιολόγοι που εκφράζουν ανοιχτά στα ΜΜΕ την έντονη ανησυχία τους για την έλευση ενός δεύτερου πανδημικού κύματος πολύ νωρίτερα του
αναμενομένου –και ίσως περισσότερο επικίνδυνου–, εισηγούμενοι ταυτόχρονα την άμεση λήψη νέων μέτρων που θα αποτρέψουν τη διασπορά του κορωνοϊού στον γενικό πληθυσμό. Πέρα
από την επανεμφάνιση στις οθόνες μας του Σωτήρη Τσίοδρα
και το ενδεχόμενο ακόμη ενός
«διδακτικού» πρωθυπουργικού
διαγγέλματος, στο τραπέζι υπάρχουν οι εξής 3+1 επιλογές:
1] H επιβολή τοπικών
lockdown όταν το απαιτούν οι
περιστάσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Καβάλα, όπου τα τελευταία 24ωρα γίνονται επιτακτι-

κές εκκλήσεις για αυστηρή τήρηση όλων των υγειονομικών πρωτοκόλλων και μέτρων προστασίας προκειμένου να αποφευχθεί
το τοπικό «λουκέτο», μιας και οι
επιβεβαιωμένες νέες λοιμώξεις
σε περιοχές τής εν λόγω περιφερειακής ενότητας συνεχίζουν να
αυξάνονται.
2] Η επαναφορά ενός τύπου ενημέρωσης-λήψης άδειας μετακινήσεων, στα πρότυπα της αποστολής sms στο
13033, που θα αφορά συγκεκριμένες –πιθανότατα ευπαθείς– κατηγορίες του πληθυσμού.
3] Η απόλυτη αυστηροποίηση των κανόνων λειτουργίας, ίσως και επιβολή ωραρίου
λειτουργίας έως τις 12:00 τα μεσάνυχτα, επιχειρήσεων μεγάλου
συγχρωτισμού (βλ. καφέ, μπαρμπιτς μπαρ) ακόμη και σε χώρους εστίασης.
Μια κατηγορία μόνη της –εξ ου
και η αρίθμηση «3+1»– είναι, τέλος, η επιλογή που ακούει στο κωδικό όνομα «ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ». Ως
γνωστόν, εδώ και μερικές ημέρες
στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της
Ισπανίας η έξαρση των κρουσμάτων κορωνοϊού ήταν τέτοια που οδήγησε στην αυστηροποίηση των
περιοριστικών μέτρων, με απαγόρευση των συναθροίσεων άνω
των 10 ατόμων, κλείσιμο των κινηματογράφων και των θεάτρων,
απαγόρευση των επισκέψεων
στους οίκους ευγηρίας κ.ά. Μάλιστα τα περίπου 4.000.000 των κατοίκων της Βαρκελώνης κλήθηκαν
να παραμείνουν εθελοντικά εσώκλειστοι και να κυκλοφορούν μόνο εφόσον αυτό είναι απολύτως
απαραίτητο είτε για ιατρικούς είτε
για επαγγελματικούς λόγους ή αν
πρέπει να προμηθευτούν τα απαραίτητα για τη διαβίωσή τους τρόφιμα. Προφανώς, η συγκεκριμένη λύση δεν είναι σε πρώτη προτεραιότητα, αλλά με την Αθήνα
των 3,5 εκατομμυρίων κατοίκων
να υφίσταται μία όχι ευκαταφρόνητη επιδημιολογική επιβάρυνση στην πρωτεύουσα –το κοντέρ
«έγραψε» 66 νέα κρούσματα στην
Αττική μόνο στο πρώτο τριήμερο
του Αυγούστου–, ουδείς μπορεί
να βάλει το χέρι του στο Ευαγγέλιο ότι δεν θα έχουμε μία λύση
Βαρκελώνης αν φτάσει η κατάσταση στο απευκταίο.
Σε κάθε περίπτωση, αποφασιστικής σημασίας για τον τρόπο
που τα δράσουν οι αρμόδιες αρχές είναι οι εξελίξεις που θα επισυμβούν σε δύο χρονικά διαστήματα: τις μέρες μέχρι τον Δεκαπενταύγουστο και λίγο μετά το «Πάσχα του καλοκαιριού», αλλά και
οι μέρες που θα ακολουθήσουν
το πρώτο σχολικό κουδούνι το άκουσμα του οποίου έχει προγραμματιστεί για φέτος στις 7 Σεπτεμβρίου.
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• Τα κυνικά διλήμματα που βάζει στην κυβέρνηση
η αναζωπύρωση της πανδημίας του κορωνοϊού
– Πώς φτάσαμε στο κλείσιμο του Πόρου
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ΙΔΟΥ
Η
ΑΠΟΡΙΑ…

Πεθαίνοντας από
τον ιό ή από την πείνα;
Η φράση «Να ζει κανείς ή
να μη ζει, ιδού η απορία»,
που μονολογεί ο Άμλετ,
το βασιλόπουλο της Δανίας, στο ομώνυμο σαιξπηρικό αριστούργημα,
διέτρεξε αιώνες και απάντηση δεν πήρε. Το δυστύχημα για τον σύγχρονο κόσμο είναι ότι ο κορωνοϊός θέτει παραφρασμένο έστω από τις επιδημιολογικές περιστάσεις ένα κυνικό δίλημμα σε όλες τις κυβερνήσεις του
πλανήτη: Να ζει κανείς με
ανοιχτή οικονομία αλλά
και το ρίσκο μιας φονικής
λοίμωξης, ή να μη ζει αφού στην επόμενη γωνία
τον περιμένει είτε ο φυσικός είτε ο οικονομικός και
από ανέχεια θάνατος; Ιδού η ΝΕΑ απορία…

Τ

ην ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές
το ρεπορτάζ έτρεχε
και ήδη το βράδυ της
Πέμπτης η ελληνική
κυβέρνηση μέσω της Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας έδωσε εντολή να
τεθεί το νησί του Πόρου σε 10ήμερη μίνι καραντίνα. Τα 13 θετικά κρούσματα που είχαν επιβεβαιωθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή
θεωρηθήκαν η κόκκινη γραμμή
που ξεπεράστηκε, και με τον λοιμωξιολόγο Σωτήρη Τσιόδρα να
δίνει το πράσινο φως πάρθηκε η
απόφαση που προβλέπει:
• Απαγόρευση κάθε είδους συνάθροισης πολιτών άνω των 9 ατόμων για οποιονδήποτε λόγο,
τόσο σε δημόσιο όσο και σε ιδιωτικό χώρο.
• Αναστολή κάθε είδους εκδήλωσης όπως live πάρτι, εμποροπανηγύρεις, λιτανείες, λαϊκές αγορές κ.λπ.
• Υποχρεωτική η χρήση μάσκας

σε όλο το νησί τόσο σε εξωτερικούς όσο και σε εσωτερικούς χώρους.
• Απαγόρευση λειτουργίας όλων
των καταστημάτων υγειονομικού
ενδιαφέροντος μετά από τις
23:00 και μέχρι τις 7:00 της επομένης. Ειδικά για τους χώρους εστίασης μέγιστος αριθμός ατόμων είναι τα 4 άτομα ανά τραπέζι,
εκτός εάν πρόκειται για συγγενείς
α΄ βαθμού όπου το όριο ανεβαίνει στα 6 άτομα.

Η προδιαγεγραμμένη
κατάληξη…
Για όσους παρακολουθούν τις εξελίξεις, το «μάντρωμα» του Πόρου δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία
αλλά μια περίπου προδιαγεγραμμένη κατάληξη. Επιστρέφοντας η
Ελλάδα στην κανονικότητα έπειτα
από περίπου 60 ημέρες εγκλεισμού και ανοίγοντας σχεδόν πλήρως τα σύνορά της από την 1η Ιουλίου προκειμένου να υποδεχτεί επισκέπτες από το εξωτερικό και να σώσει ό,τι σώνεται από
την πληγωμένη οικονομίας της,
αναλάμβανε και το ρίσκο της αύξησης των κρουσμάτων. Με τη
συμπλήρωση ενός δεκαήμερου η
Ελλάδα είχε σπάσει το φράγμα
των 50 νέων κρουσμάτων ανά ημέρα (σ.σ. 50 στις 9/7 και 60 την
Παρασκευή 10 Ιουλίου), ενώ
σχεδόν ένα μήνα αργότερα στις 6
Αυγούστου –δηλαδή την ημέρα

που έκλεισε ο Πόρος– το κοντέρ
του ΕΟΔΥ «έγραψε» 154 επιβεβαιωμένα νέα κρούσματα πανελλαδικά και 14 ασθενείς διασωληνωμένους στις ΜΕΘ.

…και οι ασκήσεις
ισορροπίας
Το ρίσκο, λοιπόν, αυξάνεται μέρα με την ημέρα, αλλά μοιάζει και
μονόδρομος η επιλογή του, αφού
ένα δεύτερο καθολικό lockdown
ξέρουν στο Μέγαρο Μαξίμου ότι
θα οδηγήσει την εθνική οικονομία στα βράχια. Γι’ αυτό και το κυβερνητικό επιτελείο επιδίδεται σε
ασκήσεις ισορροπίας, άλλοτε ε-

πιτυχημένα και άλλοτε σπασμωδικά. Έχοντας, για παράδειγμα,
αξιολογηθεί ότι τα μέσα μαζικής
μεταφοράς είναι από τις βασικότερες εστίες μαζικής μεταφοράς
και του κορωνοϊού, η προσαρμογή του μεταφορικού έργου στις
νέες υγειονομικές απαιτήσεις είναι στην πράξη κενό γράμμα. Ο
συνωστισμός των επιβατών παραμένει επικίνδυνα μεγάλος, το
κράτος δεν αντέχει το κόστος μιας
ολιστικής παρέμβασης (πρόσληψη προσωπικού ή και αγορά νέων οχημάτων, πέρα από τις περικοπές στις άδειες και την αναδιάταξη κάποιων δρομολογίων),

Η ξεχωριστή περίπτωση των αερομεταφορών
Εκεί που ομολογουμένως υπήρξε συντονισμός, αλλά τις παλινωδίες τις επέδειξε ο πληττόμενος κλάδος, ήταν στις αερομεταφορές. Στο συγκεκριμένο ζήτημα η κυβέρνηση εμφανίστηκε πιο γαλαντόμος, εκτιμώντας ότι η στήριξη στις αεροπορικές εταιρείες –ουσιαστικά στην Aegean που σχεδόν μονοπωλεί την εν λόγω αγορά στη χώρα μας– ήταν εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση για να μην αφήσει
την τελευταία της πνοή η βαριά βιομηχανία της χώρας, που είναι ο τουρισμός. Οπότε και τα υγειονομικά πρωτόκολλα τηρήθηκαν κατά γράμμα και το χρηματοδοτικό πακέτο που προσφέρθηκε στις εταιρείες ήταν σεβαστό (115 εκατ. ευρώ). Το ότι ο ισχυρός άντρας της Aegean, Ευτύχης Βασιλάκης,
που θα έπαιρνε τη μερίδα του λέοντος το αρνήθηκε (σ.σ. από τη μία το θεώρησε μικρό, αλλά από την
άλλη αιτήθηκε την παροχή ρευστότητας από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων μέσω δανείων 5ετούς διαρκείας και κρατικής εγγυοδοσίας που φτάνει στο 80%), είναι μια επιχειρηματική επιλογή που
έχει πολλές «περίεργες» αναγνώσεις.

και τελικά ο πολίτης που πάει ή
γυρνάει από τη δουλειά του αναγκάζεται να… αγκαλιαστεί με έναν
ασυμπτωματικό κι όποιον πάρει
ο Χάρος. Κυριολεκτικά…
Το ίδιο δίλημμα, ανοιχτή οικονομία με υγειονομικό ρίσκο ή
υγειονομική ασφάλεια με οικονομικό θάνατο, αντιμετώπισε η
κυβέρνηση και στις θαλάσσιες
συγκοινωνίες, με χαρακτηριστικά «μπρος-πίσω». Την ώρα που
αυξάνονταν τα κρούσματα κορωνοϊού και ο υπουργός Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης, διερρήγνυε τη… μάσκα του ότι δεν θα
αυξηθεί η πληρότητα στα πλοία,
ήρθε 48 ώρες μετά ο υπουργός
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης,
να την πάει από το 65% στο 80%.
Κι αυτό όπως εξήγησε γιατί «καθ’
όλη τη διάρκεια που εφαρμόζονται
τα μέτρα δεν παρατηρήθηκε κανένα
κρούσμα σε μέλος του πληρώματος
και δεν εμφανίστηκε κανένα περιστατικό σε επιβάτη». Το ότι πλέον
η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική ακόμη και στα ανοιχτά καταστρώματα των πλοίων λόγω της
επικινδυνότητας διασποράς του
ιού είναι μία μικρή λεπτομέρεια
μπροστά στο δημοσιονομικό όφελος που έχει για τα δημόσια ταμεία και τη συγκράτηση της ανεργίας η έστω και μηδαμινή αύξηση
του τζίρου στην ακτοπλοΐα.
Πολύ πριν από τον Σαίξπηρ
και τον αναποφάσιστο Άμλετ του,
ένας «δικός» μας, ο Δημόκριτος,
εξήγησε την απορία κάποιου γιατί παντρεύτηκε μία μικροκαμωμένη γυναίκα λέγοντας ότι όντας
αναγκασμένος να διαλέξει κάτι
κακό, διάλεξε το ελάχιστο. Με
τους οιωνούς να δείχνουν ότι στο
β΄ τρίμηνο του έτους η ελληνική
οικονομία θα «γράψει» ιστορικό
υψηλό ύφεσης και κατρακύλα του
ΑΕΠ της ίσως και στο -16% στο
πιο ακραίο σενάριο, το αν λογίζεται ως κακό το να πεθάνουμε από τον ιό και ως ελάχιστο το να
πεθάνουμε από ασιτία, η απάντηση μάλλον έχει δοθεί.
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• Πρώτα τον έχρισε ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ «μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος», αργότερα
ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ τον προέτρεψε να καταθέσει στις ΗΠΑ, στο τέλος τον εκβίαζε να
«δώσει» πολιτικούς, και μετά την άρνησή του τού άσκησε δίωξη με «στημένη»
κατάθεση του ψευδομάρτυρα Μάξιμου Σαράφη

«Θηλιά» στον λαιμό
της Τουλουπάκη
βάζει ο Νίκος Μανιαδάκης!
Ο χειρισμός τής τέως(;) –πότε άραγε θα συγκληθεί το Ανώτατο
Δικαστικό Συμβούλιο;– εισαγγελέως κας Ελένης Τουλουπάκη,
που αφορά τον πρώην «μάρτυρα
δημοσίου συμφέροντος» με κωδική ονομασία «Γιάννης Αναστασίου», και μετά τον αποχαρακτηρισμό του από την ιδιότητα αυτή
με το όνομα Νίκος Μανιαδάκης,
είναι πέραν πάσης αμφιβολίας η
«θηλιά» στον λαιμό της εισαγγελέως, αφού οι παρανομίες, οι παραλείψεις και οι παραβάσεις του
Κώδικα Ποινικής Δικονομίας είναι αυταπόδεικτες!

Τ

α «κατορθώματα» της εισαγγελέως στην περίπτωση του μάρτυρα Ν. Μανιαδάκη σοκάρουν ολόκληρο το δικαστικό
σώμα, αφού τόσο η καταπελτώδης αναφορά-ανάλυση στο πόρισμα του αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου, Ευάγγελου
Ζαχαρή, αλλά και οι εμφανείς κατά απόλυτο τρόπο παράνομες πρακτικές της εισαγγελέως γίνονται κατανοητές ακόμη και
από απόφοιτο Λυκείου. Οι τίτλοι και μόνο των ενεργειών της αρκούν για να αντιληφθεί κάποιος τις «ραδιουργίες» της
προϊσταμένης της Εισαγγελίας Διαφθοράς,
ώστε να «εκμαιεύσει» ονόματα αργυρώνητων πολιτικών, και έτσι, με τις «δάφνες»
αυτές, να αναγνωρισθεί στη δικαστική ιστορία ως η εισαγγελέας που άφησε εποχή αποκαλύπτοντας «το μεγαλύτερο σκάνδαλο από συστάσεως του ελληνικού κράτους»,
σύμφωνα με τα λεγόμενα του μέντορά της
Δημήτρη Παπαγγελόπουλου.

Επιγραμματικά
αναφέρουμεταεξής:
1] Κατέστησε ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ «μάρτυρα
δημοσίου συμφέροντος» τον Νίκο Μανιαδάκη, ενώ προϋπήρχαν δύο προκα-

ταρκτικές έρευνες εις βάρος του και ήταν
εμπλεκόμενος στην υπόθεση Novartis.
2] Τον προέτρεψε ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ να
πάει στις ΗΠΑ, για να καταθέσει, επισημαίνοντάς του ότι «υπάρχει οικονομικό όφελος», ενώ ήδη τον είχε καταστήσει «μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος», για τον οποίο
δεν επιτρεπόταν από τη νομοθεσία να έχει
ο μάρτυρας προσδοκώμενη αμοιβή. Μάλιστα, τα ραντεβού του με τους εκπροσώπους των ΗΠΑ (FBI κ.λπ.) τα κανόνιζε κατόπιν εντολής της ο επίκουρος εισαγγελέας
Ντζούρας.
3] Κατά τη χρονική διάρκεια που είχε
χρισθεί ως «μάρτυρας δημοσίου συμφέροντος», η κα Τουλουπάκη ερευνούσε τις
καταγγελίες εις βάρος του, παραδεχόμενη
έτσι εν τοις πράγμασι ότι ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ
του είχε προσδώσει την ιδιότητα αυτή.
4] Όταν συνειδητοποίησε ότι ο Ν. Μανιαδάκης δεν γνώριζε τίποτα για χρηματισμό πολιτικών, έβαλε τον μάρτυρα Μάξιμο Σαράφη να καταθέσει εις βάρος του
ένα χρόνο αργότερα, ώστε να βρει «πάτη-

μα» για να του ασκήσει δίωξη και να τον
«τιμωρήσει» έτσι για την άρνησή του να καταθέσει τα επιθυμητά από αυτήν.
5] Στις έγγραφες εξηγήσεις της προς
τους εισαγγελείς Ζαχαρή και Σοφουλάκη
στις 15/5/2020, στη σελ. 11, αναφέρει επί λέξει τα εξής: «…Ο ένας εκ των τριών μαρτύρων “Μάξιμος Σαράφης” επιλέχθηκε επειδή είχαμε βάσιμες ενδείξεις (χωρίς όμως να
είμαστε απολύτως βέβαιοι, διότι τούτο δεν
μπορούσε να επιβεβαιωθεί επισήμως ή ανεπισήμως από τις αμερικανικές αρχές)».
Όμως στο υπ’ αρ. πρωτ. 3700/8/1/2019
έγγραφο που απευθύνει μόνο στον κ. Σοφουλάκη αναφέρει ότι: «…Εις χείρας μας βρίσκεται
μεταξύ άλλων το με υπ’ αρ. 215/29-11-2016 έγγραφο του FBI, στο οποίο περιγράφονται μεταξύ
άλλων δύο μάρτυρες των αμερικανικών αρχών.
… αξιοποιώντας τα συγκεκριμένα στοιχεία
καταφέραμε να πιστοποιήσουμε τουλάχιστον
το ένα από τα δύο ανωτέρω πρόσωπα, τα οποία εν συνεχεία καταστήσαμε προστατευόμενο μάρτυρα και ακολούθως “μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος” με την κωδική ονομασία

“Μάξιμος Σαράφης”».
Δηλαδή, η κα Τουλουπάκη ομολογεί ότι οι μάρτυρες εκλήθησαν να καταθέσουν λόγω των εγγράφων των αλλοδαπών αρχών και αφού είχαν ήδη
δώσει κατάθεση σε αυτές, και στη συνέχεια κατά παράβαση των διατάξεων
που προσδιορίζουν με απόλυτη σαφήνεια πότε ένας μάρτυρας μπορεί να χαρακτηρισθεί ως «μάρτυρας δημοσίου
συμφέροντος», ΠΑΡΑΝΟΜΩΝΤΑΣ η
κα Τουλουπάκη τους περιέβαλε με την
ιδιότητα αυτή, επιδιώκοντας να εκμαιεύσει από αυτούς κάποιον υποτιθέμενο χρηματισμό πολιτικών προσώπων.
6] Στο υπ’ αρ. 3700/8-10-2019 έγγραφό της αναφέρει για την Κελέση ότι: «Τα
στοιχεία αναφέρονται στο από 7/11/2017 έγγραφο του FBI, το οποίο διαβιβάστηκε στην
Εισαγγελία την ίδια ημερομηνία. Τα πραγματικά στοιχεία ταυτότητας και τη γνώση της
μάρτυρος αυτής είχαμε πληροφορηθεί ανεπίσημα από τις αλλοδαπές αρχές πριν την
6η/11/2017».
Δηλαδή, η κα Τουλουπάκη παραδέχεται ότι είχε στοιχεία για τη μάρτυρα
Αικατερίνη Κελέση πριν από τις
6/11/2017. Κι όμως, στο χρονικό διάστημα 5-9/2/2018 την έχρισε «μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος». Εδώ οι εισαγγελείς που ερεύνησαν την υπόθεση
σηκώνουν τα χέρια ψηλά… Μόνο που
ένας εξ αυτών, ο κ. Σοφουλάκης, είχε
ξεχάσει την ύπαρξη του εγγράφου αυτού και στο πόρισμά του, που βγάζει
«λάδι» την κα Τουλουπάκη, αναφέρει
ότι «η Εισαγγελία δεν γνώριζε τίποτε».
Πλέον αυτών, υπάρχουν και άλλα δεδομένα τα οποία δεν αναφέρονται στο πόρισμα του αντεισαγγελέα Ευ. Ζαχαρή και τα
οποία επιβαρύνουν περαιτέρω τη θέση της
Ελένης Τουλουπάκη.
α) Ενώ είναι γνωστό ότι από τις αρχές
του 2015, εξ αιτίας ανώνυμης επιστολής
που εστάλη στην Εισαγγελία Διαφθοράς, ο
Νικόλαος Μανιαδάκης έγινε αντικείμε-

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 8/9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020
www.iapopsi.gr

Παραθέτουμε
αυτούσιο
το πόρισμα
Ζαχαρή
1) «…Επιπρόσθετα χειραγώγηση
μάρτυρος προκύπτει σε κάθε περίπτωση αβίαστα και στην περίπτωση
του Μάξιμου Σαράφη σύμφωνα με
την κατάθεσή του ενώπιον της Προανακριτικής της Βουλής. Ο μάρτυρας δήλωσε ρητώς ότι ενέπλεξε τον
Μανιαδάκη στις αρχικές καταθέσεις
και στη συνέχεια κλήθηκε να τις εξειδικεύσει 10 μήνες αργότερα «όποτε ο ίδιος το επιθυμούσε», παραμονές της δίωξης Μανιαδάκη, αφότου επί 10 μήνες οι εισαγγελείς εκμεταλλευόμενοι την ιδιότητα του
μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος
προσπαθούσαν να αποσπάσουν από αυτόν (Μανιαδάκη) καταθέσεις
εναντίον πολιτικών προσώπων, όπως
ο τελευταίος κατ’ επανάληψη κατήγγειλε. Δεν προξένησε καμία εντύπωση ότι ο μάρτυρας έχει δώσει δύο
εκ διαμέτρου αντίθετες μαρτυρίες όσον αφορά το πρόσωπο Μανιαδάκη.
Επιπλέον, παρότι η εισαγγελέας
Ελένη Τουλουπάκη αναφέρει (σελ.
17 εγγράφων εξηγήσεων) ότι η κατάθεση της Κελέση από μόνη της
δεν αποτελούσε επαρκές στοιχείο,
εντούτοις η κατάθεση και μόνον του
Μάξιμου Σαράφη θεωρήθηκε επαρκής και αποδεικτικό στοιχείο για να
ασκηθεί ποινική δίωξη για πολύ σοβαρά αδικήματα κατά του Νικ. Μανιαδάκη, παρότι α) αλλάζει εντελώς
δέκα μήνες μετά την αρχική υποβολή της αναφορικά με τα εμπλεκόμενα πρόσωπα και μάλιστα χωρίς να
δοθεί καμία λογική εξήγηση γι’ αυτό, β) αποτελεί καταγγελία χωρίς να
συνοδεύεται από κανένα στοιχείο
και μάλιστα δεν υπάρχει ιδία αντίληψη αλλά αφορά μόνον ακούσμα-
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Καταπέλτης το πόρισμα
του αντεισαγγελέα του
ΑΠ, Ευάγγελου Ζαχαρή

τα, και γ) προαναγγέλθηκε σε συγκεκριμένη εφημερίδα 2 εβδομάδες
νωρίτερα από την υποβολή της.
»Τέλος, όπως αναφέρει η ίδια η
εισαγγελέας διαφθοράς, ο μάρτυρας
Μ. Σαράφης έχει κατηγορηθεί σε δι-

νο έρευνας σε κάθε δυνατό επίπεδο και εξ
αυτού του λόγου είχε ήδη καταστεί ύποπτος, με συνέπεια να μην μπορεί να χαρακτηριστεί ούτε ως προστατευόμενος μάρτυρας ούτε ως μάρτυρας δημοσίου συμφέροντος, υπάρχει και άλλο στοιχείο το οποίο
επιβαρύνει τη θέση της Ελ. Τουλουπάκη.
Αμέσως όταν ανέλαβε εισαγγελέας Διαφθοράς, η Ελ. Τουλουπάκη παρήγγειλε
στη Μ. Παπασπύρου να συσχετίσει την
ανώνυμη επιστολή που στρεφόταν εναντίον του Ν. Μανιαδάκη (η οποία σημειωτέον αναφερόταν σε εμπλοκή του σε 6
φαρμακευτικές εταιρείες και όχι με την εταιρεία Novartis) με τον φάκελο Novartis
και να τον ερευνήσει εκ νέου. Δηλαδή το
ίδιο πρόσωπο από τη μια πλευρά προστάτευε τον Ν. Μανιαδάκη και από την
άλλη τον καθιστούσε ύποπτο και οιο-

κόγραφο που έχει κατατεθεί στην εισαγγελία διαφθοράς και σε κατάθεση στην προανακριτική από την επιχειρηματία προμηθευτή της
Novartis Βουλκίδη για χρηματισμό.
Απορία λοιπόν δημιουργεί πώς εξα-

νεί κατηγορούμενο!!!
β) Ενώ στο πόρισμα γίνεται λεπτομερής αναφορά γιατί οι μάρτυρες δεν έπρεπε
να λάβουν προστασία εξ αιτίας του λόγου
ότι είχαν καταθέσει στις ΗΠΑ και για τον
λόγο αυτό είχαν κάθε είδους εμπλοκή στην
υπόθεση, εν τούτοις στην περίπτωση του
Νικ. Μανιαδάκη, αποδεικνύεται πως
η ίδια η εισαγγελέας Διαφθοράς «έσπρωχνε» κατ’ αντίθετη φορά τον μάρτυρα να καταθέσει στις αμερικανικές
αρχές, παραβιάζοντας έτσι και πάλι τις
διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Εδώ τίθεται και ένα θεμελιώδες
ερώτημα. Ποια ήταν η αρμοδιότητα και το
καθήκον των Ελληνικών Εισαγγελικών
Αρχών; Να διακριβώσουν την αλήθεια
προς όφελος του ελληνικού Δημοσίου, ή
να βοηθήσουν τις αμερικανικές αρχές, τη

κολούθησε να διατηρείται από τους
εισαγγελείς υπό καθεστώς προστασίας όταν η κατάθεσή του μόνον χωρίς κανένα άλλο στοιχείο αποτέλεσε
αιτία αποχαρακτηρισμού του Μανιαδάκη από το καθεστώς προστα-

στιγμή μάλιστα που δεν είχε υπάρξει εκ μέρους του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης νόμιμο αίτημα δικαστικής συνδρομής.
γ) Προκειμένου να ασκήσει ποινική
δίωξη στον Νικ. Μανιαδάκη στις 31-122018, στηρίχθηκε σε καταθέσεις ενός μοναδικού μάρτυρα, του Μάξιμου Σαράφη,
που δόθηκαν στις 27 και 28 Νοεμβρίου
2018, τη στιγμή μάλιστα που οι συγκεκριμένες καταθέσεις είχαν προαναγγελθεί από την εφημερίδα «Documento» 15 ημέρες νωρίτερα. Αυτό που δεν έχει τονισθεί
όμως είναι το γεγονός ότι σαν δικαιολογία
για την άσκηση της ποινικής δίωξης που
ασκήθηκε σε βάρος του Ν. Μανιαδάκη,
ήταν «η απόφασή του» να διαφύγει στο εξωτερικό αλλά και το αίτημα που υπέβαλε
στην Αστυνομία για να σταματήσει η προ-

σίας μάρτυρα του Μανιαδάκη και
διώξεώς του...»
2) «... Η θέση του μετέπειτα κατηγορουμένου Νικόλαου ΜΑΝΙΑΔΑΚΗ, σε καθεστώς προστασίας.
Παρά την ύπαρξη δύο προκαταρκτικών εξετάσεων εναντίον του και παρά το γεγονός ότι αναφέρεται ως εμπλεκόμενος – ύποπτος στις έστω
και παράτυπες πληροφορίες των αμερικανικών αρχών, είναι «λογικώς
ανεξήγητη» η ενέργεια να τεθεί υπό
καθεστώς προστασίας. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι, με την ενέργεια αυτή, δόθηκε η ευκαιρία στον ίδιο (Νικόλαο ΜΑΝΙΑΔΑΚΗ), αλλά
και στους άλλους επίσης εμπλεκόμενους να μαθαίνουν πληροφορίες
σχετικά με την πορεία της έρευνας
και έτσι να προετοιμάζουν τη στρατηγική της υπεράσπισής των. …».
3) «... Όλα τα ανωτέρω πρόσωπα
καταθέτουν ότι οι Εισαγγελείς Διαφθοράς κατηύθυναν την έρευνα εναντίον τους στηριζόμενοι στις ένορκες καταθέσεις των τριών προστατευομένων μαρτύρων. Πράγματι,
τούτο προκύπτει, όπως προαναφέρθηκε και από το υπ’ αριθμ. Πρωτ
268/5-2-2018 έγγραφο της Ελένης
Τουλουπάκη με το οποίο διαβιβάσθηκαν αντίγραφα της δικογραφίας
συνέχεια στην επόμενη σελίδα

στασία του. Και τα δύο όμως αυτά στοιχεία
γιατί αφενός μεν ο Ν. Μανιαδάκης εργαζόταν στο εξωτερικό από τις αρχές Σεπτεμβρίου 2018, με γνώση και σύμφωνη γνώμη της εισαγγελέως Διαφθοράς, αφετέρου
δε η αίτηση που υπέβαλε στην αστυνομία
για διακοπή της προστασίας του δεν έγινε
με δική του πρωτοβουλία, αλλά με απαίτηση των αστυνομικών αρχών, για τον λόγο
ακριβώς ότι εργαζόταν στο εξωτερικό και
ουσιαστικά δεν υπήρχε αντικείμενο προστασίας του.
Με όλα τα παραπάνω, εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι, ακόμη και αν στα έδρανα του δικαστηρίου που αναμένεται να δικάσει την κα Τουλουπάκη ήταν εισαγγελέας ο κ. Σοφουλάκης, δύσκολα θα μπορούσε να καταλήξει σε απαλλακτική πρόταση.

8 | Η ΑΠΟΨΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 18/19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
www.iapopsi.gr

συνέχεια απο την
προηγουμενη σελίδα

προς τη Βουλή των Ελλήνων. Ο Νικόλαος Μανιαδάκης στο από 24-62020 έγγραφο υπόμνημά του προς
εμάς ισχυρίζεται μεταξύ των άλλων
και τα εξής: «… Η κ. Τουλουπάκη
και ο κ. Ντζούρας ψευδώς αναφέρουν ότι δεν γνώριζαν αν οι προστατευόμενοι μάρτυρες καταθέτουν στην
Αμερική, τί καταθέτουν και εάν υπάρχει προσδοκώμενο όφελος.
Πρώτον, στην περίπτωσή μου με
προέτρεψαν να υπαχθώ στο εκεί
πρόγραμμα, αναφέροντας μου πως
και οι άλλοι μάρτυρες έχουν υπαχθεί σε αντίστοιχο πρόγραμμα στο
πλαίσιο συνεργασίας των δύο πλευρών (Ελλάδα-Αμερική). Επιπλέον
στην περίπτωσή μου ο ίδιος ο κ.
Ντζούρας συντόνισε τις επαφές μου
με το FBI και συγκεκριμένα μου οργάνωσε ραντεβού στο κτίριο της Εισαγγελίας Διαφθοράς στην Λουκάρεως με τον Special Agent του FBI
T.J.B. του οποίου τα λοιπά στοιχεία
διαθέτω και δύναμαι να καταθέσω.
Ο κ. Ντζούρας έκανε τις τηλεφωνικές επαφές, οργάνωσε το ραντεβού
και με σύστησε. Τρίτον, οι Εισαγγελείς απολύτως γνώριζαν ότι υπάρχει
προσδοκώμενη αμοιβή, αφού όταν
με προέτρεψε η κ. Τουλουπάκη να
υπαχθώ στο πρόγραμμα της Αμερικής σε δύο περιπτώσεις μου ανέφερε
με πολύ ξεκάθαρο τρόπο για να με
υποκινήσει «μπες στο πρόγραμμα υπάρχει και αμοιβή». Τέταρτον, στην
περίπτωσή μου ζητούσαν γνώριζαν
για τις καταθέσεις μου, και με δήλωσή τους και των άλλων μαρτύρων
στην Βιέννη και στο New Jersey, και
στην περίπτωσή μου ήρθαν σε επαφή και οργάνωσαν συνάντηση στην
ΓΑΔΑ προκειμένου να τους ενημερώσω ενδελεχώς για την συνάντησή μου με το FBI. Επιπλέον στην
διάρκεια της κατάθεσής μου στην
Βιέννη επικοινώνησα με την ΓΑΔΑ
προκειμένου να λάβω την άδειά τους
να δώσω στοιχεία στην Αμερικάνικη
πλευρά. Τα άνω περί γνώσεων των
Εισαγγελέων των κινήσεων των μαρτύρων και των επαφών τους με τις ξένες αρχές, δύναται να επιβεβαιώσει
ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Προστασίας μαρτύρων Περικλής
Μανωλίδης. Επιπλέον, σε πρόσφατη αναφορά της προς τον εποπτεύοντα Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, η οποία διέρρευσε στα ΜΜΕ, η
κ. Τουλουπάκη, δηλώνει ότι ο ένας
μάρτυρας (Μάξιμος Σαράφης – Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης) μετά βεβαιότητας έχει καταθέσει στην Αμερική, κάτι που έχω υποστηρίξει εξ αρχής στις αναφορές που έχει καταθέσει ενώπιον του Αρείου Πάγου. Συνεπώς η κ. Τουλουπάκη και οι Επίκουροι Εισαγγελείς γνωρίζουν για τις
καταθέσεις των μαρτύρων στην Αμερική και για την προσδοκία οικονομικού οφέλους. Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι κατά το Αμερικανικό Δίκαιο –το οποίο είναι εύ-

κολα προσβάσιμο στην ιστοσελίδα
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς– η Επιτροπή, σύμφωνα με τους κανονισμούς που έχουν θεσπιστεί από αυτήν, καταβάλλει αποζημίωση σε έναν ή περισσότερους καταγγέλλοντες
οι οποίοι παρείχαν οικειοθελώς
στην Επιτροπή πληροφορίες οι ο-

ποίες οδήγησαν στην επιτυχή επιβολή της καλυπτόμενης δικαστικής
ή διοικητικής δράσης ή σχετικής
δράσης, σε συνολικό ποσό ίσο με:
α.) τουλάχιστον το 10 τοις εκατό,
συνολικά, των εισπραχθέντων χρηματικών κυρώσεων που επιβλήθηκαν, β.) όχι περισσότερο από το 30

τοις εκατό, συνολικά, από ό,τι έχει
συλλεχθεί από τις χρηματικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν και άλλες επιβραβεύσεις. Από τα ως άνω προκύπτει ότι οι προστατευόμενοι μάρτυρες στην Ελλάδα έχοντας την ιδιότητα του προστατευόμενου μάρτυρα (whistleblower) στην Αμερική,
διατηρούν δικαίωμα αποζημίωσης
κατά το αμερικανικό δίκαιο από 10
έως 30% του τελικώς τυχόν επιβληθέντος προστίμου, γεγονός που δημιουργεί σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο και συγκεκριμένα σύμφωνα με
το αρθρ. 45Β του ΚΠΔ, σύγκρουση
με την προϋπόθεση που θέτει το ως
άνω άρθρο, ήτοι της μη ύπαρξης εννόμου συμφέροντος στο πρόσωπο
των προστατευομένων μαρτύρων. …
Άλλο ένα ουσιώδες ζήτημα που τίθεται ενώπιον Σας, αφορά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν στοιχεία πέραν των καταθέσεων του μάρτυρα
Μ. Σαράφη και σύμφωνα με τα επιχειρήματα της ίδιας της Εισαγγελέως
Διαφθοράς δεν θα πρέπει να επαρκούν για την άσκηση δίωξης. Επιπλέον, τα όσα έχει δηλώσει ο μάρ-

τυρας για επτά πολιτικά πρόσωπα έχουν ήδη αρχειοθετηθεί ως ανακριβή από την ίδια της Εισαγγελέα, επομένως πρόσθετα ερωτήματα αναφύονται σε σχέση με την αξιοπιστία
του. Επίσης, τα όσα προέκυψαν μετά
τις τελευταίες καταθέσεις του προστατευόμενου μάρτυρα με την κωδική ονομασία «Μάξιμος Σαράφης»,
τελούσαν σε πλήρη γνώση συγκεκριμένης εφημερίδας (Documento),
η οποία σε δημοσίευμά της ήδη από
την 11-11-2018 στην εφημερίδα
«προέβλεψε» με ασύγκριτη ακρίβεια
και αλάθητη λεπτομέρεια τις επόμενες εξελίξεις και συγκεκριμένα την
κατάθεση Σαράφη στις 27.11.2018
και την δίωξή μου λίγες εβδομάδες
αργότερα. Η προηγούμενη γνώση
της εφημερίδας για μελλοντικά γεγονότα και τα αναφερόμενα στο άρθρο περί άσκησης δίωξης προκύπτουν από το περιεχόμενο του δημοσιεύματος το οποίο ανέφερε: «εάν ο
μάρτυρας δεν τηρήσει –έστω και ετεροχρονισμένα– την υποχρέωσή
του να αποκαλύψει όσα γνωρίζει, να
άρουν την προστασία που ζήτησε
και του παρείχαν οι ελληνικές δικαστικές αρχές προκειμένου να «μιλήσει» και να τον καταστήσουν κατηγορούμενο με το πραγματικό του ονοματεπώνυμο. Εξαρτάται πλέον από το τί θα αποφασίσει να πράξει
τη στιγμή που θα τεθεί προ των ευθυνών του για το ποια θα είναι στο
μέλλον η θέση του στη δικογραφία
για το σκάνδαλο της Novartis. Εάν
θα είναι δηλαδή στον κατάλογο των
μαρτύρων κατηγορητηρίου ή το όνομά του θα φιγουράρει στη μεγάλη
λίστα των κατηγορουμένων.» Πριν
καν λοιπόν καταστώ κατηγορούμενος έρχομαι αντιμέτωπος με δημοσιεύματα που αποκλειστικό σκοπό
είχαν την τρομοκράτησή μου και τον
έμμεσο εκβιασμό μου, διαφορετικά
είναι αδύνατο να εξηγηθεί το πως
περιήλθε σε γνώση και διατυπώθηκε ειδησεογραφικώς τέτοιας εμπιστευτικής βαθμίδας ζητήματα, τα οποία οι Εισαγγελείς δεν μοιράζονταν
ούτε με τους γραμματείς της Εισαγγελίας Διαφθοράς, καθώς υπενθυμίζεται ότι στη διαδικασία της λήψης κατάθεσης από τους προστατευόμενους μάρτυρες δεν συμμετέχει
γραμματέας! … Σε κάποια συνάντηση η κ. Τουλουπάκη μου ανέφερε ότι πλέον μετά την τροπή που είχε πάρει η υπόθεση και την επιστροφή
της από τη Βουλή ήταν πλέον μονόδρομος για όλους ότι θα έπρεπε να
βρούμε στοιχεία των αξιόποινων
πράξεων των πολιτικών προσώπων,
και ότι προσωπικά θα έπρεπε να συνεισφέρω σε αυτή την προσπάθεια,
ούτως ώστε να προστατευτώ από τυχόν επιστροφή τους στην εξουσία
και να σταματήσω να τους προστατεύω και να πω αυτά που γνωρίζω.
Δηλαδή ότι ισχυρίζεται στην κατάθεσή της ενώπιον Σας με μεγάλη βεβαιότητα. Και πάλι ασκήθηκαν οι
γνωστές πιέσεις τις οποίες αντέκρουσα. …».
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Από πολλά κύματα πέρασε ο πρώτος ανασχηματισμός της κυβέρνησης Μητσοτάκη, αλλά έστω κι έτσι επιβεβαίωσε δύο
πράγματα. Αφενός, το κλισέ ότι ο χρόνος πραγματοποίησής του είναι ένα
προνόμιο «έκπληξης» που
κρατά για τον εαυτό του ο
εκάστοτε πρωθυπουργός.
Αφετέρου, ότι δεν έπεσαν
έξω οι πληροφορίες που
ήθελαν τις αλλαγές μικρές
το δέμας, αλλά κομβικές
σε πολιτική ουσία.

Η ΑΠΟΨΗ

• Πώς αξιολογούνται οι προσθήκες στο κυβερνητικό
σχήμα που επέλεξε να κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης
– Η βασική στόχευση του πρωθυπουργού πίσω
από την παραπολιτική ανάγνωση των αλλαγών

Του Νίκου Τσαγκατάκη

Α

νέκαθεν, οι ανασχηματισμοί των
κυβερνητικών σχημάτων ανέδυαν μία
οσμή παραπολιτικής ίντριγκας: ποιος βρέθηκε
στην black list του αρχηγού, ποιος είναι ο «εκλεκτός» που προτιμήθηκε, ή ποιος είναι ο άτυχος
που τον αδίκησε η καραμπόλα κι
άλλαξε πόστο. Ενίοτε είχαν
και… γλωσσοπλαστική χροιά, όπως ο όρος «αναδόμηση» που εφηύρε ο Ανδρέας Παπανδρέου, αλλά και το πιο περιφραστικό «λειτουργική βελτίωση του κυβερνητικού σχήματος», που λάνσαρε πριν από λίγα 24ωρα ο νυν
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Η αλήθεια είναι ότι αν ο τελευταίος χαρακτηρισμός αξιολογηθεί με βάση το εύρος και την ουσία των αλλαγών που ανακοινώθηκαν το πρωί της περασμένης
Τρίτης, τότε αποδίδει με απόλυτη ακρίβεια την πραγματικότητα.
Ότι, δηλαδή, οι πινελιές ήταν
«τόσο, όσο» προκειμένου να αποκτήσει νέα πνοή η κυβέρνηση ενόψει των δύσκολων συνεπειών
που «γεννά» η συνεχιζόμενη πανδημία του κορωνοϊού σε τομείς
όπως η οικονομία –κυρίως– και
η δημόσια Υγεία.

Οι 2+3 αλλαγές
Υπό αυτό το πρίσμα, προέκυψαν
οι δύο αναβαθμίσεις, αυτές του
Θεόδωρου Σκυλακάκη μέχρι
πρότινος υφυπουργού και νυν αναπληρωτή ΥΠ.ΟΙΚ., και του Νίκου Παπαθανάση, ο οποίος
προήχθη σε αναπληρωτή υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
αρμόδιο για τις Ιδιωτικές Επενδύσεις και τις Συμπράξεις του
Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα.
Φύλλο πορείας, όμως, για να
παρουσιαστούν σε υπουργικές
«μονάδες» δόθηκαν και σε άλλα
τρία πρόσωπα που αποτέλεσαν
και τις εκπλήξεις του μίνι ανασχηματισμού.

Ανασχηματισμός
«τσέπης» ειδικών
αποστολών
(και μηνυμάτων)
Πρόκειται για τον εξωκοινοβουλευτικό Παναγιώτη Τσακλόγλου, που τοποθετήθηκε
στη θέση του υφυπουργού Εργασίας, με την αρμοδιότητα των θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης
(σ.σ. η θέση είχε… ορφανέψει όταν μετακινήθηκε ο Νότης Μυταράκης στο επανιδρυθέν υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου), τη «γαλάζια» βουλευτή από τη Β΄ Αθηνών, Ζωή Ράπτη,
που ανέλαβε τη θέση της υφυπουργού Υγείας, με αρμοδιότητα
τα θέματα Ψυχικής Υγείας, καθώς και τον βουλευτή Κορινθίας
της Ν.Δ., Νικόλαο Ταγαρά, που
χρίστηκε υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιος

για θέματα Προστασίας του Περιβάλλοντος.

Το μήνυμα
Θα ήταν άδικο να αρκεστεί κάποιος στα παραπολιτικά κουτσομπολιά που π.χ. ανέγνωσαν τις αναβαθμίσεις Σκυλακάκη - Παπαθανάση σε δύο κομβικά παρα-

γωγικά υπουργεία ως έμμεση υποβάθμιση (διά της αφαίρεσης
αρμοδιοτήτων) των προϊσταμένων τους υπουργών Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα και Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη. Εξίσου άδικο θα ήταν να αναλώσει
κάποιος και περισσότερη φαιά
ουσία από όση της αξίζει στην ε-

ΔΕΝ ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ

ΝΑ ΚΡΑΤΗΘΗΚΑΝ
ΣΤΟΝ… ΠΑΓΚΟ ΚΑΠΟΙΕΣ
ΕΦΕΔΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΟΜΕΝΗ «ΣΤΡΑΒΗ
ΣΤΗ ΒΑΡΔΙΑ» – ΑΝ,
ΟΠΟΤΕ ΚΑΙ ΜΕ ΟΠΟΙΑ
ΜΟΡΦΗ ΕΛΘΕΙ ΑΥΤΗ
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πισήμανση ότι λ.χ. ο καθηγητής
Τσακλόγλου είναι η νέα κεντροαριστερή «μεταγραφή» του Κυριάκου Μητσοτάκη, που έχει
διατελέσει σύμβουλος και του
Γιώργου Παπανδρέου (την περίοδο 2010-2011), αλλά και του
Λουκά Παπαδήμου στην περίοδο της συγκυβέρνησης Ν.Δ.-ΠΑΣΟΚ-ΛΑΟΣ (Νοέμβριος 2011 Μάιος 2012) ή ακόμα χειρότερα
να κάτσει να διασταυρώσει το αν
η κα Ράπτη είναι ή δεν είναι καλή
φίλη της Μαρέβας Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη.
Και το άδικον ενός εκάστου
των παραπάνω δεν σχετίζεται με
το αν είναι αβάσιμες ή μη οι φήμες. Πάντα έχει νόημα το διάβασμα πίσω από τις γραμμές και
δεν ανακαλύπτει την πυρίτιδα όποιος ισχυρίζεται ότι στο πλαίσιο
πολιτικών επιλογών όπως είναι
ένας ανασχηματισμός δεν λαμβάνονται υπόψη οι εσωκομματικές
ισορροπίες. Συνέβαινε, συμβαίνει και θα συμβαίνει πάντα αυτό,
ειδικά όταν ένας κομματικός «οργανισμός» όχι απλώς πολιτεύεται
αλλά κυβερνά.
Αλλά αυτά μοιάζουν να υπολείπονται σε σημασία μπροστά
στη βασική στόχευση της κίνησης Μητσοτάκη. Ποια ήταν αυτή; Στον τελευταίο μήνα του καλοκαιριού που δεν θα συνοδευτεί από την πολιτική ραστώνη άλλων εποχών, ο πρόεδρος της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας θέλησε επί της ουσίας να
σχεδιάσει πέντε ομόκεντρους κύκλους και να συμβολίσει με καθένα από αυτούς την Οικονομία, τις
Επενδύσεις, τα Εργασιακά/Ασφαλιστικό, την Υγεία και το Περιβάλλον. Δηλαδή, τους βασικούς άξονες όπου θα πρέπει να
ενταθεί το έργο της «γαλάζιας»
διακυβέρνησης για το επόμενο
μεσο-μακροπρόθεσμο διάστημα.
Είχε φυσικά προηγηθεί το σχετικό τσεκάρισμα (και δεν το κρύβουν από το Μαξίμου) των κενών-ανορθογραφιών που είχαν
δημιουργηθεί μετά από ένα 12μηνο διακυβέρνησης, που σημειωτέον δεν ήταν και τόσο ανέφελο –
το αντίθετο μάλιστα– όσο φαινόταν όταν η Νέα Δημοκρατία επανήλθε στην εξουσία. Τα κενά, λοιπόν, καλύφθηκαν με τον τρόπο
που θεώρησε καλύτερο ο πρωθυπουργός και δόθηκε το σύνθημα
να σηκωθούν τα μανίκια.
Αν, τώρα, οι λύσεις ήταν οι
καλύτερες δυνατές, αυτό θα φανεί στο… χειροκρότημα. Άλλωστε, με χρονικό ορίζοντα το εξαιρετικά δύσκολο φθινόπωρο και
χειμώνα που έχει μπροστά της η
κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν αποκλείεται να κρατήθηκαν στον…
πάγκο κάποιες εφεδρείες για την
επόμενη «στραβή στη βάρδια» –
αν, όποτε και με όποια μορφή έλθει αυτή.

Βρήκαν κάτι
να χαρούν
στον ΣΥΡΙΖΑ

ΓΡΑΦΕΙ Ο

Κίτσος
ο κοριός

Διπλή μουρμούρα
για Τσακλόγλου

Όταν εγώ φόραγα μάσκα, γατάκια,
ο Χαρδαλιάς έπαιζε με τα κουβαδάκια
του στον Βύρωνα κι ο Τσιόδρας
έκανε το αγροτικό του

Άντε να το είχε πει
αυτό ο Σαμαράς…
«Δεν μπορούμε να δεχθούμε παράνομες εισόδους μεταναστών στη χώρα και
ούτε να ακυρωθούν οι θυσίες που έκανε η χώρα κατά την κρίση του κορωνοϊού». Η φράση βγήκε από το στόμα του Ιταλού πρωθυπουργού, Τζουζέπε Κόντε, με αφορμή την αύξηση των προσφυγικών-μεταναστευτικών ροών –κυρίως από την Τυνησία– στο μικρό ιταλικό νησί Λαμπεντούζα. Μάλιστα, ο Κόντε συνέδεσε το θέμα με την πανδημία του κορωνοϊού ισχυριζόμενος ότι «υπάρχουν μετανάστες που προσπαθούν να
αποφύγουν την υγειονομική παρακολούθηση». «Δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε, πρέπει να είμαστε σκληροί και άκαμπτοι», είπε με στόμφο ο πρωθυπουργός της Ιταλίας. «Φαντάζεσαι, βρε Κίτσο, να το είχε πει αυτό ο Σαμαράς, τι θα άκουγε να του σούρουν από Κουμουνδούρου μεριά;» με ρώτησε πονηρά ένα από τα κοριουδάκια μου και δεν ήξερα τι να του απαντήσω.
Τελικά, από τρελό κι από… κοριό μαθαίνεις την αλήθεια.

Αυξάνονται και πληθύνονται στην κυβέρνηση
τα μέλη που έλκουν την
πολιτική καταγωγή τους
από την Κεντροαριστερά.
Με την είσοδο στο σχήμα
του Παναγιώτη Τσακλόγλου συμπληρώνεται πεντάδα, αφού ο κύριος καθηγητής θα βρει στην «ομάδα» τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, τον
Κυριάκο Πιερρακάκη, τη
Λίνα Μενδώνη και τον
Χάρη Θεοχάρη.
Η μεγάλη πλάκα είναι ότι
η απόφαση δεν φαίνεται
να πολυάρεσε ούτε στο
Κίνημα Αλλαγής, αλλά
ούτε στην κομματική βάση της Ν.Δ. Και αν για τη
Χαριλάου Τρικούπη μπορεί να θεωρηθεί εύλογη η
όποια, έστω κι ανομολόγητη, ανησυχία ότι ο Κυριάκος συνεχίζει να διεμβολίζει εκλεκτικά τον
χώρο, στην οδό Πειραιώς
ακούγονται άλλου είδους
γκρινίτσες. Ότι δηλαδή
δεν μπορεί η ηγεσία να
κάνει… εισαγωγές όταν η
παράταξη έχει αξιόλογους νέους τεχνοκράτες
και επιστήμονες στο δυναμικό της.
Άντε πες τους ότι έχουν
άδικο…

Ένα καλό πράγμα δεν έχουν βρει
να πουν στον ΣΥΡΙΖΑ από την ώρα
που έχασαν τη εξουσία, εδώ και 13
μήνες. Προσπαθούν να πείσουν ότι
η Ν.Δ. έφερε την ύφεση πριν μας
χτυπήσει ο κορωνοϊός, η άκρως επιτυχημένη διαχείρισης της πανδημίας θεωρήθηκε ότι ήταν αυτονόητο αποτέλεσμα (κάτι σαν αυτόματος πιλότος, δηλαδή), ενώ τώρα
που τα κρούσματα αυξάνονται πάλι, τους φταίει ο Μητσοτάκης που
υποτίθεται ότι δεν κάνει καλά αυτό που δεν έκανε καλά ούτε πριν.
Μέχρι και ο ανασχηματισμός τούς
χάλασε γιατί, λένε, έχει άρωμα μνημονίου, λες και τα χρόνια των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ τρώγαμε με χρυσά αντιμνημονιακά κουτάλια. Πάλι καλά να λέμε, όμως, που ο Μητσοτάκης αντικατέστησε
τον γ.γ. Τουριστικής Πολιτικής, Κωνσταντίνο Λούλη, που είχαν άχτι οι ΣΥΡΙΖΑίοι με τη Βίκυ Λοΐζου κι έτσι βρήκαν κάτι να τους αρέσει στην Κουμουνδούρου…

Έμειναν με τα ραφτικά
και τα εισιτήρια στο χέρι
Οι αγαπημένοι μαρτυριάρηδες φίλοι μου, εκεί στους
διαδρόμους της Βουλής, μου έλεγαν ότι με το που ξεκίνησαν να «τρέχουν» οι φήμες ότι ο Κυριάκος θα τον
κάνει τελικά τον ανασχηματισμό, κάποιοι «γαλάζιοι» –ονόματα δεν λέμε, υπολήψεις δεν θίγουμε, ξέρουν αυτοί
ποιοι είναι– αναθάρρησαν ότι μπορεί έστω και την τελευταία στιγμή ο πρωθυπουργός να τους δώσει φανέλα
βασικού και να τους πει να μπουν στο ματς. Έτσι είπαν
στον ράφτη τους να μην αργήσει εκείνο το κοστουμάκι
(σ.σ. ταγιεράκι κατά περίπτωση) που από καιρό είχαν
παραγγείλει και μάλιστα κάποιοι εξ αυτών μπήκαν και
στον πειρασμό να ακυρώσουν και τα εισιτήρια που είχαν βγάλει για να πάνε ολιγοήμερες διακοπές. Αλλά τελικά έμειναν με τα ραφτικά και τα εισιτήρια στο χέρι.
Διότι, ως γνωστόν, το πρόβλημα με την ελπίδα δεν είναι ότι πεθαίνει τελευταία, αλλά ότι σχεδόν πάντα αποθνήσκει ανεκπλήρωτη…
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Θα σκίσουν τα πτυχία τους
οι αστρολόγοι με τον Βρούτση
Μικρός-μικρός ο ανασχηματισμός, αλλά έπεσε λίγο βαρύς σε πολλούς που εν όψει των αλλαγών
στο κυβερνητικό σχήμα θεωρούσαν σιγουράκι τον αποκεφαλισμό συγκεκριμένων υπουργών.
Πρώτος επιλαχών για τους... αστρολόγους της δημοσιογραφίας ήταν ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης. Αν είχαν, όμως, διαβάσει την «Α», που από τις 27 Απριλίου επέμενε κόντρα σε όλες τις προβλέψεις ότι ο Κυκλαδίτης μένει «Ακλόνητος στο πόστο του», δεν θα είχαν πάει…
κουβά. Το εξηγούσαμε, άλλωστε, ότι έχοντας «τρέξει» την ιστορική μεταρρύθμιση της ψηφιακής σύνταξης ΑΤΛΑΣ, ο υπουργός Εργασίας πολύ δύσκολα θα πλήρωνε το μάρμαρο για
τα voucher, καθώς οι όποιες ανορθογραφίες ήταν αποτέλεσμα της χρονικής πίεσης «να διεκπεραιωθούν σε χρόνο dt οι προνοιακές καλύψεις των πληγεισών από τον κορωνοϊό κοινωνικών τάξεων».
Δεν ξέρανε, δεν ρωτάγανε;

Κάθε πράγμα στον καιρό του
κι ο Στέφανος τον Αύγουστο

Ρελάνς της Κύπρου στην Άγκυρα με
γαλλικό κλειδί
Με τους Τούρκους να υποβάλλουν σε συνεχή
σκωτσέζικα ντους Ελλάδα και Κύπρο, στη
Μεγαλόνησο φαίνεται να βρήκαν γαλλικό αντικλείδι. Έστω κι αν πέρασε στα ψιλά της ειδησεογραφίας, η κυβέρνηση Αναστασιάδη
«ερωτοτροπεί» με την κυβέρνηση Μακρόν,
δελεάζοντας την τελευταία με μία πρόταση.
Ποια είναι αυτή; Το «στήσιμο» βάσης ελλιμενισμού στο «Νησί της Αφροδίτης» για τις πολεμικές ναυτικές δυνάμεις της Μασσαλιώτιδας. Το σκεπτικό της Λευκωσίας είναι ότι έτσι θα θωρακίσει την Κύπρο έναντι της τουρκικής στρατιωτικής απειλής και η προοπτική καθόλου δεν χαλάει το Παρίσι, που εσχάτως
ακούει «Τούρκος» και γίνεται… Τούρκος! Διότι, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά
τους, την εν γένει αμυντική θωράκιση της Κύπρου δεν τη λες καν θωράκιση, ελλείψει Πολεμικής Αεροπορίας και Ναυτικού και με ξεχασμένο στους φοριαμούς το δόγμα του Ενιαίου Αμυντικού Χώρου μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου. Και η Ελλάδα, πάντως, που τις
προηγούμενες ημέρες έκανε επίδειξη ναυτικής δύναμης κόντρα στα τουρκικά νταηλίκια πέριξ του Καστελόριζου, δεν έχει χάσει τις ελπίδες της για ενίσχυση των δυνάμεών
της με τις γαλλικές φρεγάτες BELH@RRA. Παρά το ναυάγιο των διαβουλεύσεων που
τις προηγούμενες ημέρες διαφαινόταν οριστικό, διακινείται η πληροφορία ότι η Αθήνα
περιμένει να κατεβάσουν οι Γάλλοι τις οικονομικές απαιτήσεις και τους όρους αποπληρωμής των «τσουχτερών» φρεγατών, ώστε αν αυτό συμβεί να πέσουν το φθινόπωρο και
οι υπογραφές στα κοντράτα…

Γύρισε μπούμερανγκ το… μπικίνι
Αντί, τελικά, να δημιουργήσει (επικοινωνιακές) ρωγμές στην κυβέρνηση, όπως πίστευαν στον ΣΥΡΙΖΑ όταν «σήκωναν» το θέμα με το υπηρεσιακό ταξίδι της γενικής γραμματέως Αντεγκληματικής Πολιτικής,
Σοφίας Νικολάου, στις φυλακές της Κω, έφτασαν στην Κουμουνδούρου να πλακώνονται μεταξύ τους.
Και γι’ αυτό ευθύνεται η φαεινή ιδέα του Κώστα Βαξεβάνη να μοστράρει στο «Documento» ένα ολόσωμο
σκίτσο που αναπαριστούσε τη ΔΗΘΕΝ πέτρα του ΔΗΘΕΝ σκανδάλου Σ. Νικολάου ενδεδυμένη (μάλλον… γδυμένη) ένα καυτό μπικίνι, πηλίκιο δεσμοφύλακα και κραδαίνοντας ολίγον απειλητικά, ολίγον υπαινικτικά ένα αστυνομικό γκλομπ, έχοντας μάλιστα στα πόδια της μια τσάντα θαλάσσης ξεχειλισμένη από δεσμίδες ευρώ. Η κατά γενική ομολογία σεξιστική εικόνα έβγαλε από τα ρούχα τους πολλούς συντρόφους. Μεταξύ αυτών και η Αννέτα Καββαδία που την «είπε» στα ίσια στον Βαξεβάνη, χαρακτηρίζοντας
το «επίδικο» σκίτσο χυδαίο, σεξιστικό και απαράδεκτο. Αυτό που δεν υπολόγισε η δημοσιογράφος, πρώην βουλευτής και νυν μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, είναι οι… βασιλικότεροι του βασιλέως
σύντροφοί της που της την έπεσαν διαδικτυακά, λέγοντάς της μάλιστα ότι ξεπλένει τη Δεξιά!!!!

Κάθε πράγμα στον καιρό του κι ο
κολιός τον Αύγουστο. Κολιό δεν
τον λες, φυσικά, τον Στέφανο Μάνο, αλλά ο ιδιωτεύων πλέον άλλοτε
υπουργός Οικονομικών του αείμνηστου Κωνσταντίνου Μητσοτάκη
φαίνεται ότι βγήκε στα ρηχά των
social media να μαλαγρώσει με καμιά παρόλα τους
ακολούθους του. Δεν εξηγείται αλλιώς ότι παρά τα
όσα γίνονται στη χώρα τους τελευταίους μήνες (βλ. πανδημία, τουρκικές προκλήσεις), εκείνος εξοργίστηκε επειδή –λέει– τα ΜΜΕ δεν αφιέρωσαν ικανό χώρο στην προ
15νθημέρου απολογία του Δημήτρη Παπαγγελόπουλου στη Βουλή!
«Ενενήντα ή και περισσότερα λεπτά μιλούσε ο κ. Παπαγγελόπουλος για να αποσείσει τις εναντίον του κατηγορίες. Τα ΝΕΑ κατάφεραν να συντμήσουν τα 90
λεπτά σε 4 λέξεις. Η Καθημερινή σε 20 λέξεις και μια
φωτογραφία. Εγώ έμεινα με τις προκαταλήψεις μου»,
έγραψε σε… οργίλο τιτίβισμά του ο Στ. Μάνος. Σημειωτέον ότι ο ιδρυτής και νυν απλό μέλος της
«ΔΡΑΣΗΣ» είχε (ξανα)οργιστεί λίγα λεπτά νωρίτερα, αυτήν τη φορά με τους άλλοτε συναδέλφους του
πολιτικούς. Αιτία ότι «καταδικάστηκε η Novartis από τους Αμερικανούς με 310 εκ. $ επειδή λάδωνε Έλληνες αξιωματούχους», αλλά «δεν βρέθηκε ένας βουλευτής να ζητήσει επιβολή ίσου η μεγαλύτερου προστίμου από την Ελληνική κυβέρνηση. Στη φλυαρία
πρώτοι, στο διά ταύτα μηδέν!».
Για να μην τον αδικήσω, έβαλα κι εγώ τα κοριουδάκια μου να ψάξουν αν τον καιρό που 10 πολιτικοί αντίπαλοι του ΣΥΡΙΖΑ διασύρονταν από κατηγορίες
των σκευωρών τους, ο αγαπητός κύριος Στέφανος
μπήκε στον κόπο να γράψει κανένα σχόλιο. Το δε αποτέλεσμα ήταν ακριβώς αυτό: ΚΑΝΕΝΑ!!! Βρέθηκε
μόνο μια υπενθύμιση παλαιότερου σχολίου του, ότι ο
Γιάννος Παπαντωνίου έπρεπε να δικαστεί χωρίς
χρονοτριβή, κι άλλο ένα τον Φεβρουάριο, ότι «συζητούν για τη Novartis. Αφήνουν ασχολίαστη την
πραγματικότητα», με τον άλλοτε ΥΠ.ΟΙΚ. να επικαλείται στοιχεία του ΟΟΣΑ ότι η Ελλάδα «ξοδεύει με
διαφορά τα πιο πολλά για φάρμακα». Τελικά κατέληξα ότι ή δουλεύει επιλεκτικά η μνήμη του κυρίου Μάνου ή επιλεκτικά δουλεύει η ιντερνετική σύνδεσή
του. Εκτός αν μας… δουλεύει, γενικώς.

12 | Η ΑΠΟΨΗ
Το εξώδικο του
δικαστικού κ. Γρίβα
«Με έκπληξη πληροφορήθηκα το δημοσίευμα της εφημερίδας “Η ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ” στο
φύλλο της 25- 26/07/2020 και του
site https://www.iapopsi.gr, με ημερομηνία της ανάρτησης https://
www.iapopsi.gr/tragodia-sto-matii-trofiki-alysida-tis-sygkalypsis/ την
24/7/2020. Στα ταυτόσημα κείμενα
που δημοσιεύθηκαν από εσάς, με τον
ανωτέρω τρόπο, με τίτλο “ΤΡΑΓΩΔΙΑ
ΣΤΟ ΜΑΤΙ: Η (τροφική) αλυσίδα της
συγκάλυψης” το οποίο στην ιστοσελίδα φέρεται συνταχθέν υπό του
Α.Α., δημοσιογράφου προφανώς, περιέχεται σειρά ανακριβειών και ανυπόστατων γεγονότων σχετικά με το
πρόσωπο μου, τα οποία θίγουν την
τιμή και υπόληψη μου και για τα οποία ατυχώς ο συντάκτης του κειμένου αλλά και η διοίκηση της εφημερίδος και της ιστοσελίδας δεν μερίμνησε ως όφειλε, πριν την δημοσίευση-ανάρτηση, να επικοινωνήσει μαζί
μου προκειμένου να επιβεβαιώσω, διευκρινίσω ή να διαψεύσω το περιεχόμενο των πληροφοριών που δημοσιεύθηκαν, στο μέτρο τουλάχιστον
που με αφορά.
»Επομένως και προς αποκατάσταση της αλήθειας, σε σχέση με όσα αναγράφονται σχετικά με το πρόσωπο μου, σας επισημαίνω τα ακόλουθα:
1) Στο επίμαχο άρθρο αναγράφεται ότι: “Μετά τις πλημμεληματικές
διώξεις του κ. Ζαγοραίου, η υπόθεση
ανετέθη από τον προϊστάμενο της Τριμελούς Διοίκησης του Πρωτοδικείου
Αθηνών, κ. Γεώργιο Γρίβα, στον ανακριτή κ. Αθ. Μαρνέρη. Βεβαίως, η
ανάθεση αυτή μόνο τυχαία δεν ήταν... Ο κ. Μαρνέρης, “ψυχοπαίδι”
της πρώην προέδρου του ΑΠ κας Βασιλικής Θάνου, ήταν και ο δικαστικός
εκείνος που στις εκλογές για την ανάδειξη του προϊσταμένου της διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών υπήρξε και ο σοβαρότερος “ψηφοσυλλέκτης” για την εκλογή του κ. Γρίβα”.
»Στις εκλογές της 15/9/2018,
που διενεργήθηκαν για την εκλογή
του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών,
εκλέχθηκα Πρόεδρος του Τριμελούς
Συμβουλίου αφού με τίμησαν με
την ψήφο τους 144 δικαστές, σε
σύνολο 337 ψηφισάντων. Επομένως η εκλογή μου στην εν λόγω θέση, με τόσο ευρεία αποδοχή, προφανώς και δεν μπορεί να οφείλεται
σε οποιονδήποτε “ψηφοσυλλέκτη”,
όρο οπωσδήποτε αδόκιμο και προσβλητικό, δεδομένου ότι οι συνάδελφοι δικαστικοί λειτουργοί ψήφισαν ενσυνείδητα και με πλήρη
γνώση των προσώπων που κατέρχονταν ως υποψήφιοι. Η απαξιωτική
στο πρόσωπο μου, όσο και των υπολοίπων συναδέλφων μου, αναφορά του όρου “ψηφοσυλλέκτης”
δεν μπορεί να γίνει ανεκτή, καθώς
προσβάλλει τόσο την δημοκρατική
και αμερόληπτη διαδικασία εκλογής, όσο και το ήθος και το κύρος εμού και των συναδέλφων μου, οι ο-
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Τραγωδία στο Μάτι

Η συγκάλυψη και
ο αυτόκλητος
«συνήγορός» της…
Η (ΤΡΟΦΙΚΗ) ΑΛΥΣΙΔΑ ΣΥΓΚΑΛΥΨΗΣ

Με αφορμή ένα δικαστικό ρεπορτάζ της εφημερίδας μας στο φύλλο 949
(25-26 Ιουλίου 2019) που αφορούσε την τραγωδία μ τους 102 νεκρούς
στο Μάτι και έφερε τον τίτλο «Η (τροφική) αλυσίδα της συγκάλυψης» ο
πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών, Γεώργιος Γρίβας, απέστειλε εξώδικο τόσο στην έντυπη όσο και στην
ηλεκτρονική έκδοση της «Α». Η απάντησή μας –αλλά και η έκπληξή μας–
πηγάζει κυρίως από κάποιο σημείο στο περιεχόμενο του εξωδίκου, όπου ο
κ. Γρίβας εμφανίζεται ως υπερασπιστής με αίολα επιχειρήματα του ανακριτή Μαρνέρη, του οποίου οι ευθύνες για την καθυστέρηση της ανάκρισης –που ευθέως οδηγεί στη συγκάλυψη των υπαιτίων της τραγωδίας– είναι πασιφανείς. Σεβόμενη, όπως πάντα άλλωστε, τη δημοσιογραφική δεοντολογία, η «Α» δημοσιεύει αυτούσια την πρόσκληση του δικαστικού
λειτουργού, συνοδευόμενη φυσικά από την δέουσα απάντηση της έντυπης και ηλεκτρονικής έκδοσης της εφημερίδας μας.
ποίοι φέρονται δεκτικοί επηρεασμού από “ψηφοσυλλέκτη” συνάδελφο τους.
»Περαιτέρω και προς κατάδειξη
της κακόβουλης, μεροληπτικής και
άδικης επίθεσης που δέχθηκα με το
ανωτέρω δημοσίευμα, επιχειρήθηκε να συνδεθεί η εκλογή μου, με την
ανάθεση στον κο Μαρνέρη της εν
λόγω δικογραφίας δήθεν από εμένα.
Αληθές όμως τυγχάνει ότι η ανάθεση κάθε εκκρεμούς δικογραφίας σε
ανακριτή, αποτελεί πράξη των μελών
του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών, ως
εχόντων την σχετική αρμοδιότητα,
επομένως ουδεμία υπηρεσιακή σχέση είχα με αυτήν και φυσικά δεν φέρει την υπογραφή μου.
»Η δικογραφία ήρθε στα μέλη
της Διεύθυνσης προς χρέωση στις

6.3.2019 και χρεώθηκε αυθημερόν
στον κο Ανακριτή, ενέργεια καθόλα
νόμιμη και σύμφωνη με τα οριζόμενα στην διάταξη του άρθρου 15παρ.
7β περ. ιαια του ν. 1756/1988 (Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων) σε
συνδυασμό με την υπ’ αριθ.
784/2018 πράξη του Προέδρου του
Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης
του Πρωτοδικείου Αθηνών. Εκτός εάν ο ευφάνταστος και ανώνυμος συντάκτης του επίμαχου δημοσιεύματος θεωρεί ότι τόσο εγώ, όσο και τα
μέλη του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης είμαστε “εξαρτημένοι” ή
“καθοδηγούμενοι” από τον Ανακριτή κο Μαρνέρη ή οποιονδήποτε άλλο δικαστικό λειτουργό του Πρωτοδικείου Αθηνών, όπως ίσως συμβαίνει με τις “πηγές” του, που προφανώς τον παραπληροφορούν.

2) Επίσης αναγράφεται στο εν λόγω άρθρο το εξής: “Όταν μάλιστα ο
προϊστάμενος του Εφετείου Αθηνών,
κ. Μωραϊτάκης, επεχείρησε η έρευνα για το Μάτι να ανατεθεί σε εφέτηανακριτή, ο κ. Γ. Γρίβας παρείχε τη
διαβεβαίωση στην Ολομέλεια Εφετών ότι η έρευνα του κ. Μαρνέρη ήταν ζήτημα ενός ή δύο μηνών να περατωθεί... Με αποτέλεσμα να μην αφαιρεθεί η δικογραφία από τον ανακριτή. Βεβαίως, η διαβεβαίωση του
κ. Γρίβα συμπεραίνεται ότι εντάσσεται στην προσπάθεια να μην δοθεί
ο φάκελος σε εφέτη-ανακριτή, ώστε
να παραμείνει στα χέρια του κ. Μαρνέρη, ο οποίος ακόμη και σήμερα
συνεχίζει τις “έρευνές» του...”.
»Ουδέποτε έχω συνομιλήσει τηλεφωνικά ή δια ζώσης με τον Προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών κο

Μωραϊτάκη, σχετικά με την συγκεκριμένη δικογραφία. Μια εβδομάδα
πριν συγκληθεί η Ολομέλεια Εφετών Αθηνών προκειμένου να αποφασίσει για τον ορισμό ή μη εφέτη Ανακριτή στην προκειμένη υπόθεση,
με επισκέφθηκε στο γραφείο μου ο
εισηγητής της Ολομέλειας, Πρόεδρος Εφετών κος Μανώλαρος, προκειμένου να πληροφορηθεί για την
εξέλιξη της ανακριτικής διαδικασίας
και την προσδιορισμό πιθανού χρονοδιαγράμματος για την ολοκλήρωση αυτής. Κατόπιν επικοινωνίας μου
με τον κο Μαρνέρη, ενημέρωσα τον
κο Μανώλαρο, ότι ο Ανακριτής ενεργεί με σκοπό την τάχιστη ολοκλήρωση της ακόμα και εντός του επόμενου τριμήνου με βάση τα στοιχεία που είχε στα χέρια του.
»Ουδέποτε απευθύνθηκα στην Ολομέλεια Εφετών, ούτε παρενέβην με
οποιονδήποτε τρόπο στο έργο της,
περαιτέρω δε είναι απολύτως αυθαίρετο και ανακριβές και δεν προκύπτει από οπουδήποτε ότι η ενημέρωση μου προς τον κο Μανώλαρο,
είχε ως αποτέλεσμα να επηρεάσει με
οποιονδήποτε τρόπο την απόφαση
των δικαστών που συγκροτούν την
Ολομέλεια Εφετών, ώστε να μην ανατεθεί η δικογραφία σε Εφέτη-Ανακριτή.
»Μετά την διενέργεια της Ολομέλειας Εφετών και την λήψη απόφασης για την μη ανάθεση της υπόθεσης σε εφέτη-ανακριτή και μάλιστα
την επόμενη ημέρα, με ενημέρωσε ο
Ανακριτής, ότι εστάλησαν στο γραφείο του από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών 19 δέματα με επιπλέον
ανακριτικό υλικό, για την εν λόγω δικογραφία, την ύπαρξη των οποίων αγνοούσε και ουδέποτε είχε ενημερωθεί από την Εισαγγελία και τα οποία
έπρεπε να επεξεργαστεί και πλέον απαιτείτο επιπλέον χρόνος για την
διεκπεραίωση της δικογραφίας, από
όσο αρχικά είχε εκτιμήσει. Σημειωτέον ότι τον Μάρτιο του 2020, λόγω
της πανδημίας του κορωνοϊού, ανεστάλη η λειτουργία των δικαστηρίων
και των δημοσίων υπηρεσιών, γεγονός που αντικειμενικά δυσχέρανε την
διενέργεια ανακριτικών πράξεων.
»Ενόψει και όσων ανωτέρω αναφέρονται προκύπτει ότι το πνεύμα του
δημοσιεύματος είναι εξόχως παραπλανητικό και επιχειρεί να ρίξει ευθύνες για την δήθεν καθυστέρηση
και συγκάλυψη σε εμένα, παρά το γεγονός ότι η Διεύθυνση του Πρωτοδικείου ενήργησε άμεσα για την ανάθεση της δικογραφίας και ακολούθως
την υπηρεσιακή συνδρομή του Ανακριτή και το ότι ο εν λόγω Ανακριτής
χειρίζεται την ογκωδέστατη δικογραφία από τον Μάρτιο του 2019, έλαβε
συμπληρωματικά 19 δέματα με έγγραφα τον Νοέμβριο του 2019, μεσολάβησε η αναστολή λόγω κορωναϊού και η συνακόλουθη δυσχέρεια
διενέργειας ανακριτικών πράξεων και
ήδη έχει αποστείλει κλήσεις προς απολογία σε κατηγορούμενους, ενώ
δεν πρέπει να λησμονηθεί ότι αιτήθηκε δύο φορές την αναβάθμιση της
κατηγορίας σε κακούργημα.
»Επομένως οι αιτιάσεις του δη-
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μοσιεύματος περί συγκάλυψης και
καθυστέρησης είναι απολύτως αβάσιμες και συκοφαντικές, ιδίως ενόψει της δημοσιότητας που έχει λάβει
η εν λόγω υπόθεση και του ότι όλα
τα ανωτέρω είναι ευρέως γνωστό.
»Προς άρση οποιοσδήποτε παρανοήσεως, παρεξηγήσεως ακόμα
και κακής βουλήσεως, δηλώνω κατηγορηματικά ότι το περιεχόμενο του
ως άνω δημοσιεύματος, στο μέτρο
που με αφορά, είναι ψευδές και συκοφαντικό για τους ανωτέρω λόγους,
παραπλανά τους πολυπληθείς αναγνώστες της έντυπης και ηλεκτρονικής σας έκδοσης και προφανώς εξυπηρετεί αλλότρια και άγνωστα σε εμένα συμφέροντα.
»Επομένως το δημοσίευμα σας με
τον τρόπο που είναι διατυπωμένο
και προβεβλημένο είναι απολύτως

ψευδές, παραπλανητικό και προσβάλλει την προσωπικότητα μου και
την επαγγελματική και υπηρεσιακή
μου υπόσταση, καθώς εμπεριέχει
ψευδείς αναφορές και υπαινιγμούς
περί δήθεν συγκάλυψης της υπόθεσης με ευθύνη μου.
»Επειδή το δημοσίευμα σας εμπεριέχει αναφορά ψευδών γεγονότων, ως ανωτέρω εξειδικεύονται και
πρέπει να ανακαλέσετε τα ως άνω
ψεύδη, ανακρίβειες και υπαινιγμούς, ενώ το εν λόγω δημοσίευμα αναρτήθηκε και στο διαδίκτυο, όπου
παραμένει ευχερώς διαρκώς προσβάσιμο από οποιονδήποτε ενεργήσει σχετική ηλεκτρονική έρευνα, επιτείνοντας την διάδοση του αναληθούς δημοσιεύματος.
»Επειδή νόμιμα βάσιμα και αληθή τυγχάνουν τα ανωτέρω.
»Για τους λόγους αυτούς σας
καλώ
Άμεσα και ρητά να ανακαλέσετε
το ψευδές αυτό δημοσίευμα και να
μου ζητήσετε συγγνώμη, ως και να
δημοσιεύσετε το παρόν στην 8η σελίδα της εφημερίδας σας και σε αντίστοιχη έκταση, με τρόπο ευανάγνωστο, με το ίδιο μέγεθος της αυτής γραμματοσειράς, και να τεθεί
στην 1η σελίδα, αντίστοιχη λεζάντα,
που να πληροφορεί για το εσφαλμένο ρεπορτάζ, την επανόρθωση και
τη συγγνώμη σας,
»Ομοίως να κατεβάσετε άμεσα από το site της εφημερίδας σας το εν
λόγω ψευδές δημοσίευμα και
»Να απέχετε από αναιτιώδεις
προσβολές της τιμής και της υπόληψής μου, που βάλλουν την προσωπικότητά μου, άλλως θα αναγκαστώ
να προσφύγω στα αρμόδια δικαστήρια για την αποκατάσταση της ηθικής μου βλάβης και την αποκατάσταση της αλήθειας εν γένει».
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Η απάντηση της «Α» και του iapopsi.gr στο εξώδικο

«Απολύτως ακριβές και χωρίς καμία
συκοφαντία το δημοσίευμα για το Μάτι»

Λ

αμβάνοντας υπ’ όψιν τις αιτιάσεις του δικαστικού λειτουργού, η «Α» και το site
«www.iapopsi.gr» έχει να σημειώσει τα εξής:

«Κύριε Γρίβα,
Διαβάσαμε με μεγάλη προσοχή τα όσα αναφέρετε στο εξώδικο που δημοσιεύουμε στην έντυπη
έκδοση και που αναρτήσαμε στο site
“www.iapopsi.gr” που διαχειριζόμαστε, τηρώντας
την επιβαλλόμενη δημοσιογραφική δεοντολογία.
Επί του περιεχομένου του, η απάντηση της εφημερίδας μας έχει ως εξής:
»Το δημοσίευμα είναι απολύτως ακριβές και αληθές και δεν περιλαμβάνει κανέναν συκοφαντικό
για το πρόσωπό σας ισχυρισμό. Διαμαρτύρεστε διότι αναφέρθηκε ότι ο κ. Μαρνέρης ήταν ο σοβαρότερος «ψηφοσυλλέκτης σας». Αν και δεν αντιλαμβανόμαστε υπό ποία έννοια αυτό θίγει την τιμή και την
υπόληψή σας –δεδομένου ότι δεν είναι μεμπτή η
στήριξη ενός προεκλογικού αγώνα από φίλους–, ωστόσο σας θέτουμε εύλογα ερωτήματα.
»Είναι ψέματα ότι ο κ. Μαρνέρης είναι επιστήθιος φίλος σας και διοργάνωνε συναντήσεις εκτός
Πρωτοδικείου με πολλούς συναδέλφους σας –και
μάλιστα και στην περιοχή του Κολωνακίου και
στους χώρους πολυτελών καταστημάτων εστίασης
και καφέ, όπως το Balthazar και το Da Capo–, για
να σας γνωρίσουν καλύτερα και να πληροφορηθούν τις απόψεις σας για διάφορα δικαστικά θέματα αν επιτευχθεί η εκλογή σας;
»Είναι ψέματα ότι ο κ. Μαρνέρης είχε αναλάβει
μεγάλο μέρος του προεκλογικού σας αγώνα, που
μάλιστα στέφθηκε με επιτυχία, αφού αποσπάσατε
144 ψήφους επί συνόλου 337;
»Περαιτέρω, ουδέποτε υποστηρίξαμε ότι η διαδικασία ορισμού του ανακριτικού τμήματος στο οποίο εισήλθε η εν λόγω δικογραφία ήταν «παράνομη» και ότι δεν τηρήθηκε γραφειοκρατικώς ο τύπος. Όμως, επειδή παρουσιαζόσαστε, ως αναρμόδιος και παντελώς αμέτοχος, ως προς την ανάθεση της δικογραφίας στον κ. Μαρνέρη, διερωτώμεθα: Εσείς, ως πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου
Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών, που σύμφωνα με τον νόμο, τον οποίο σεις επικαλείσθε, είσθε ο
αρμόδιος να ορίζετε το ανακριτικό τμήμα στο οποίο
εισάγετε κάθε υπόθεση για την οποία παραγγέλθηκε κύρια ανάκριση, και επικουρείσθε στην άσκηση
των αρμοδιοτήτων σας, από τα μέλη του Συμβουλίου στα οποία και πάλι σεις μπορείτε να αναθέσετε
ορισμένες από αυτές, δεν λάβατε γνώση προηγουμένως από την Εισαγγελία, ως είθισται στη δικαστηριακή πρακτική, ή έστω από τα μέλη του Συμβουλίου, ότι επρόκειτο να εισέλθει στην ανάκριση, η
σοβαρότατη αυτή δικογραφία με τους 102 νεκρούς,
που συγκλόνισε το πανελλήνιο;
»Και τελικά ρωτάμε: Με ποια κριτήρια χρεώθηκε
τη δικογραφία αυτή, όλως συμπτωματικά, ο φίλος
και υποστηρικτής σας στην καθ’ όλα θεμιτή προεκλογική σας εκστρατεία για τη θέση του Προέδρου
στο Τριμελές Συμβούλιο Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών, κ. Μαρνέρης, και όχι κάποιος άλλος
από τους περίπου 35 ανακριτές που υπηρετούσαν
στο Πρωτοδικείο Αθηνών;
»Διαμαρτύρεστε ότι γράψαμε πως παρείχατε τη
διαβεβαίωση στην Ολομέλεια Εφετών ότι η έρευνα του κ. Μαρνέρη ήταν ζήτημα ενός ή δύο μηνών
να περατωθεί (…) με αποτέλεσμα να μην αφαιρεθεί
η δικογραφία από τον Ανακριτή συμπεραίνοντας ότι αυτό εντασσόταν στην προσπάθεια να μη δοθεί

ο φάκελος σε εφέτη ανακριτή.
»Πρώτον, ουδέποτε υποστηρίξαμε ότι μιλήσατε
με τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών κ.
Μωραϊτάκη, όπως εσφαλμένως αναφέρεται στο εξώδικό σας. Δεύτερον, εσείς ο ίδιος αναφέρετε ότι
ενημερώσατε τον εισηγητή της Ολομέλειας των εφετών ότι ο Ανακριτής ενεργεί με σκοπό την τάχιστη ολοκλήρωσή της ακόμα και εντός του επόμενου τριμήνου και φυσικά ο εισηγητής ενημέρωσε
σχετικά την Ολομέλεια Εφετών. Κατά περίεργο –
χρονικά– τρόπο, την επόμενη ημέρα λήψης της απόφασης από την Ολομέλεια Εφετών, για τη συνέχεια της έρευνας για την τραγωδία, ο ανακριτής
Μαρνέρης σάς ενημέρωνε ότι έλαβε 19 δέματα(!!!)
με επιπλέον ανακριτικό υλικό, την ύπαρξη του οποίου αγνοούσε(!!!). Εδώ ταιριάζει το ανέκδοτο «το άλλο με τον Τοτό το ξέρεις;»… Τρίτον, το γεγονός αυτό,
ήτοι η διαβεβαίωση εκ μέρους σας περί της ολοκλήρωσής της εντός δύο-τριών μηνών και η μη αφαίρεση της δικογραφίας εξ αυτού του λόγου έχει
γραφεί σε πληθώρα δημοσιευμάτων του χρονικού
εκείνου διαστήματος, αλλά και πρόσφατα, τα οποία
ουδέποτε διαψεύσατε.
»Αναφέρουμε ενδεικτικά κάποιες από τις αναρτήσεις σε sites με μεγάλη επισκεψιμότητα σχετικά
με την “πρωτοβουλία” σας να μην αφαιρεθεί ο φάκελος από τον κ. Μαρνέρη και να δοθεί σε εφέτη-ανακριτή:
Site “iefimerida.gr” – ανάρτηση 21/11/2019:
“Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι εφέτες φαίνεται να έλαβαν υπόψη τους έγγραφο του προϊσταμένου του Πρωτοδικείου με το οποίο τους ενημέρωνε πως εντός του
Δεκεμβρίου ο πρόεδρος Πρωτοδικών που χειρίζεται την κύρια ανάκριση θα έχει συντάξει κατηγορητήρια για όλους τους κατηγορουμένους, γεγονός
που σημαίνει πως η διαδικασία θα βρίσκεται στο τελικό στάδιο ώστε μετά τις απολογίες των κατηγορουμένων να φθάσει προς κρίση στο αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο που θα αποφανθεί ποιοι και γιατί
θα παραπεμφθούν να δικαστούν για την τραγωδία”.
Site “protothema.gr” – ανάρτηση 21/11/2019:
“Κατά τις ίδιες πληροφορίες, αρνητική ήταν και η πρόταση του εισηγητή
προς την Ολομέλεια (να μην οριστεί δηλαδή εφέτης-ανακριτής). Όπως ανέφεραν δικαστικές πηγές,
κρίσιμο ρόλο στην απόφαση των Εφετών έπαιξε έγγραφο του προϊσταμένου του Πρωτοδικείου Αθηνών προς την Ολομέλεια. Με αυτό ο προϊστάμενος
του Πρωτοδικείου ενημέρωνε τους εφέτες ότι μέσα
στον ερχόμενο Δεκέμβριο ο τακτικός ανακριτής που
χειρίζεται την ογκώδη δικογραφία για το Μάτι, ολοκληρώνει την κύρια ανάκριση με τις απολογίες
των κατηγορουμένων”.
Site “kathimerini.gr” –
ανάρτηση 21/11/2019:
“Στην απόφαση των δικαστικών λειτουργών μέτρησε έγγραφο του προϊσταμένου του Πρωτοδικείου Αθηνών Γ. Γρίβα, με το
οποίο ενημέρωνε πως εντός του Δεκεμβρίου ο τακτικός ανακριτής, που έχει ήδη την έρευνα στα χέρια του, ολοκληρώνει την κύρια ανάκριση με τις απολογίες των κατηγορουμένων”.
Site “kathimerini.gr” – ανάρτηση 7/7/2020:

“Πάντως η ανάκριση για τους βασικούς υπευθύνους
ακόμα βρίσκεται σε εξέλιξη, παρά το γεγονός ότι ο
ανακριτής είχε δεσμευθεί ότι θα είχε τελειώσει από την προηγούμενη χρονιά και ακόμα δεν έχουν
κληθεί σε απολογίες οι βασικοί κατηγορούμενοι.
Η δέσμευση του ανακριτή είχε οδηγήσει σε απόρριψη του αιτήματος που είχε υποβληθεί να ανατεθεί η έρευνα στην Ολομέλεια των Εφετών σε
ειδικό εφέτη ανακριτή”.
»Συνεπώς, για ποια ανακρίβεια και συκοφαντία
κάνετε λόγο;
Παρεμπιπτόντως, υποβάλλουμε το ερώτημα με
ποια ιδιότητα και ποια δικονομική διαδικασία συναντηθήκατε και αναφέρατε στον εισηγητή του Εφετείου την εσφαλμένη –όπως απεδείχθη– πληροφορία
σας ότι ο ανακριτής Μαρνέρης, εντός 2-3 μηνών θα
περάτωνε την ανάκριση, η οποία ακόμη και σήμερα
(3/8/2020) παραμένει ανοικτή, αφού ο φίλος σας κ.
Μαρνέρης, όπως έγινε γνωστό, προτίθεται να «ανοίξει» δικογραφίες μετά από τις “καυτές” αποκαλύψεις
του πραγματογνώμονα-πυραγού κ. Δημήτρη Λιότσιου, τις οποίες όμως γνώριζε από τον Μάρτιο του
2020, και για τους δικούς του –ευνόητους…– λόγους
δεν έπραξε αυτά που έπρεπε να πράξει;
»Και κάτι ακόμη: Ως πρόεδρος του Τριμελούς
Συμβουλίου Διοίκησης, επικοινωνείτε με τους ανακριτές για να πληροφορηθείτε το περιεχόμενο της
ανάκρισης υποθέσεων;
»Και εν προκειμένω, γιατί σας ζητήθηκε –αν σας
ζητήθηκε και δεν αποτελεί δική σας πρωτοβουλία–
από τον Εφέτη-Εισηγητή η παρέμβασή σας στον κ.
Μαρνέρη για να ενημερωθεί για την πορεία της ανάκρισης στο Μάτι, αφού δικονομικά είχε ο ίδιος το
δικαίωμα να πληροφορηθεί από τον ανακριτή τον
πιθανό χρόνο περάτωσης της ανάκρισης;
»Στο εξώδικό σας αναφέρετε ότι, μετά την αποστολή των 19 δεμάτων με επιπλέον υλικό, έπρεπε ο
ανακριτής να έχει επιπλέον χρόνο για να τα επεξεργασθεί… Αφού δεν γνωρίζατε το περιεχόμενο των
19 δεμάτων –που και δικονομικά δεν επιτρεπόταν
να γνωρίζατε–, για ποιο λόγο σπεύσατε ως αυτόβουλος υπερασπιστής του κ. Μαρνέρη να δικαιολογήσετε την επί ένα επιπλέον 10μηνο καθυστέρηση της περάτωσης της ανάκρισης; Βεβαίως η ενέργειά σας αυτή προς τον ευρισκόμενο σε πολύ δυσχερή θέση ανακριτή κ. Μαρνέρη σάς τιμά ως άτομο που σέβεται τις φιλίες του, και ανταποδίδει κατά
το δυνατόν τις προσπάθειές του για την εκλογή σας.
»Βέβαιοι ότι δεν προβήκαμε σε καμία συκοφαντική ενέργεια εις βάρος σας, σας συνιστούμε να επιδεικνύετε μεγαλύτερη ψυχραιμία, αφού εκ της θέσεώς σας είναι λογικό να δέχεστε κριτική.
»Όσον αφορά στους χαρακτηρισμούς σας στο
εξώδικό σας ότι εκ προθέσεως προβήκαμε σε “ανακριβή και ανυπόστατα γεγονότα, περί κακόβουλης
και μεροληπτικής επίθεσης εις βάρος σας και περί
αιτιάσεων συγκάλυψης”, θεωρούμε ότι είναι μια θεμιτή προσπάθεια, να μη συμπεριληφθείτε στην αναφερόμενη “Τροφική αλυσίδα της συγκάλυψης”,
ενός εκ των μεγαλυτέρων εγκλημάτων της σύγχρονης ιστορίας της χώρας μας, και για τον λόγο
αυτό σας γνωρίζουμε ότι δεν προτιθέμεθα να επιδιώξουμε –προς το παρόν– δικαστικά την αποκατάσταση των Μέσων και των προσώπων που απευθύνεστε στο εξώδικό σας.
Βίκτωρ Μητρόπουλος, Εκδότης»
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ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΣΕ ΧΡΟΝΟ ΡΕΚΟΡ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΜΙΣΙΟΝ

Μπορεί το μπαζούκας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη στήριξη των εθνικών οικονομικών
που πλήγησαν από τον κορωνοϊό να μην έχει εκπυρσοκροτήσει ακόμη, αλλά τα μικρότερα οικονομικά «αναχώματα»
της Ένωσης υψώνονται με σχετικά γοργούς ρυθμούς. Παράδειγμα, μία σειρά προγραμμάτων ύψους 1,14 δισ. ευρώ, τα
οποία εγκρίθηκαν σε χρόνο dt
από την Κομισιόν με «προορισμό» την Ελλάδα.

Μποναμάς στήριξης
€1,14 δισ. για
90.000 μικρομεσαίους
δανειοδότησης».
Στο πλαίσιο αυτής της κατάστασης,
όπως είπε ο κ. Μίχαλος, έχει κληθεί η
κυβέρνηση να παρέμβει για την άμεση
αλλαγή της απαράδεκτης αυτής τακτικής των τραπεζών μέσω του προσδιορισμού συγκεκριμένων ορίων και
πλαισίων λειτουργίας τους, προκειμένου η ειλικρινής βούληση της κυβέρνησης για στήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων χωρίς γραφειοκρατικά και
ιδιοτελή προσκόμματα, να υλοποιηθεί
στην πράξη.

Του Νίκου Τσαγκατάκη
φελούμενοι των παραπάνω κονδυλίων πολιτικής
συνοχής –που συμπεριλαμβανομένης της εθνικής
συνεισφοράς «γεννά» επενδυτικές δυνατότητες που ξεπερνούν
στο σύνολό τους το 1,5 δισ. ευρώ– είναι περίπου 90.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα και καινοτομία». Σημειώνεται ότι από το 1,14 δισ. ευρώ,
περίπου €600.000.000 χορηγούνται
υπό μορφή επιχορηγήσεων, ενώ το μισό και κάτι δισ. έχει τη μορφή της επιστρεφόμενης ενίσχυσης (χρηματοδοτικά μέσα).
H… πατέντα που κατέστησε διαθέσιμο το ποσό του €1,14 δισ. αφορά την
τροποποίηση 13 περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020 και δύο εθνικών επιχειρησιακών προγραμμάτων, ώστε
με την απορρόφησή τους η Ελλάδα να
απαλύνει ένα μέρος των επιπτώσεων
της κρίσης του κορωνοϊού στην ελληνική οικονομία μέσω της χρηματοδότησης μέτρων στήριξης της επιχειρηματικότητας.
Για την ταχύτητα ανάληψης αποφασιστικών δράσεων που θα ανακουφίσουν την οικονομία της από την επέλαση της πανδημίας, η Ελλάδα έλαβε τα
εύσημα από την επίτροπο Συνοχής και
Μεταρρυθμίσεων της Κομισιόν, Ελίζα
Φερέιρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι και
στη σχετική ανακοίνωση της Ε.Ε. επισημαίνονται επιγραμματικά τα τέσσερα
καθεστώτα στήριξης επιχειρήσεων που
αφορούν: α) Εγγυήσεις δανείων προς
τις επιχειρήσεις μέσω της δημιουργίας
ενός Ταμείου Εγγυήσεων για δάνεια κεφαλαίων κίνησης, β) επιδότηση επιτοκίου για υπάρχοντα δάνεια των ΜμΕ,
γ) επιδότηση επιτοκίου για νέα δάνεια
κεφαλαίων κίνησης των ΜμΕ, και δ)
καθεστώς επιστρεπτέων προκαταβο-
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Το ξέρουν στην κυβέρνηση

λών υπό μορφή επιχορηγήσεων προς
τις ΜμΕ.

Οι ενστάσεις των εμπόρων
Το πλέγμα των πρωτοβουλιών στήριξης του εγχώριου επιχειρείν που έχει
λάβει η κυβέρνηση από την αρχή της
πανδημίας τυγχάνει αναμφίβολα της αποδοχής του εμπορικού κόσμου της
χώρας.
Δεν παύει, ωστόσο, να υφίσταται ένα μεγάλο «αλλά» που εκφράζουν οι εκπρόσωποι του κλάδου και σχετίζεται με
τη γενικότερη στάση των τραπεζών στο
θέμα της διοχέτευσης της ρευστότητας
στην πραγματική οικονομία. Διά στόματος του προέδρου του Εμπορικού και
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών
(ΕΒΕΑ) Κωνσταντίνου Μίχαλου, καταγγέλθηκε στην τελευταία γενική συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων (ΚΕΕΕ) ότι οι τράπεζες που
κλήθηκαν να «τρέξουν» τα προγράμματα, όχι μόνο δεν δείχνουν τη βούληση
να λειτουργήσουν συνεργατικά και υποστηρικτικά προς τις αιτούμενες τη
χρηματοδότηση επιχειρήσεις αντιθέτως βάζουν εμπόδια.
Ο κ. Μίχαλος επικαλέστηκε το παράδειγμα πολλών υγιών και βιώσιμων

ΚΡΑΥΓΕΣ

ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ
ΑΔΙΑΦΑΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ, ΩΣΤΕ
ΝΑ ΚΟΒΟΝΤΑΙ
ΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
ΑΠΟ ΤΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ
επιχειρήσεων που, ενώ διέθεταν όλα
τα δικαιολογητικά (π.χ. φορολογική
και ασφαλιστική ενημερότητα) και πληρούσαν τα κριτήρια δανειοδότησης –
δεν είχαν οφειλές προς το τραπεζικό
σύστημα, διέθεταν εγγυήσεις–, εντούτοις αποκλείστηκαν αναίτια από τα χρηματοδοτικά κανάλια. Μάλιστα, ο πρόεδρος της ΚΕΕΕ και του ΕΒΕΑ δεν δίστασε να ισχυριστεί ότι «οι τράπεζες ερμηνεύουν και εφαρμόζουν τους κανονισμούς των σχετικών προγραμμάτων κατά
το δοκούν και σύμφωνα με τις επιδιώξεις
τους, έχοντας ως μόνο γνώμονα την αύξηση των κερδών τους και την εξυπηρέτηση
της μόνιμης πελατείας τους και αφετέρου
θέτουν διάφορα αδιαφανή “τραπεζικά”
κριτήρια κατά την εξέταση των αιτήσεων

Ανεξαρτήτως της έκτασης και της έντασης των καταγγελιών των εμπόρων και
των επιχειρηματιών ή της αντίθετης άποψης που εκφράζουν τραπεζικοί κύκλοι (σ.σ. ότι οι όποιοι «κομμένοι» δεν
είναι θύματα ενός συνωμοσιολογικού
σχεδίου απλώς δεν πληρούν τα κριτήρια δανειοδοτικής στήριξης), τα αρμόδια κυβερνητικά κλιμάκια έχουν εικόνα
και γνώση της πραγματικότητας. Εξ ου
και η προ ημερών προειδοποίηση –και
δεν ήταν η πρώτη– του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη, ότι σε περίπτωση που τράπεζες
δεν ικανοποιήσουν αιτήματα παροχής
ρευστότητας σε επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί για την ένταξη στα χρηματοδοτικά
εργαλεία που ανακοίνωσε η κυβέρνηση και δίνονται με εγγυήσεις του δημοσίου, τότε θα υπάρξει αναδιανομή των
σχετικών κονδυλίων από τη μία τράπεζα στην άλλη. Μάλιστα, ο υπουργός δεν
έχει κρύψει ότι δέχεται και ο ίδιος πληθώρα αντίστοιχων καταγγελιών, συμπληρώνοντας ότι με τραπεζικά κριτήρια, αλλά όχι με τραπεζικές υπερβολές,
οι τράπεζες πρέπει να δώσουν χρήματα
στις υγιείς επιχειρήσεις. «Προτιμώ να
συνεννοηθούμε όλοι μας πολιτισμένα», ήταν το χαρακτηριστικό μήνυμα που έστειλε τότε μέσω σχετικής ανάρτησής
του στο twitter και το οποίο είχε ως αποδέκτες τις διοικήσεις των εγχώριων
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Κληρώσεις, αντίπαλοι και ημερομηνίες
για Ολυμπιακό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Άρη και ΟΦΗ

Toυ Μανώλη Δράκου

Στην Αθήνα
η κλήρωση
των ομίλων
Είκοσι τέσσερις ομάδες
(24) έχουν εξασφαλίσει
θέση για το Champions
League την επόμενη
περίοδο. Άλλες δύο θέσεις (2) προορίζονται
για τους νικητές των
δύο διοργανώσεων της
UEFA, φέτος, δηλαδή
την ομάδα που θα κατακτήσει το Champions
League και το Europa
League. Οι άλλες 6 θα
προέλθουν από τα προκριματικά του καλοκαιριού: οι 4 από το μονοπάτι των πρωταθλητών
(συμμετέχει ο Ολυμπιακός) και οι 2 από το μονοπάτι των μη πρωταθλητών (συμμετέχει ο
ΠΑΟΚ). Ήδη έχουν πάρει θέση για την κλήρωση που θα γίνει στην
Αθήνα στη 1 και στις 2
Οκτωβρίου και είναι:

Ισπανία:
Ρεάλ Μαδρίτης,
Μπαρτσελόνα,
Ατλέτικο Μαδρίτης,
Σεβίλλη

Αγγλία:
Λίβερπουλ,
Μάντσεστερ Σίτι,
Μάντσεστερ Γ., Τσέλσι

Γερμανία:
Μπάγερν Μονάχου,
Ντόρτμουντ, Λειψία,
Γκλάντμπαχ

Ιταλία:
Γιουβέντους,
Αταλάντα, Ίντερ,
Λάτσιο

Πορτογαλία:
Πόρτο

Ουκρανία:
Σαχτάρ Ντόνετσκ

Βέλγιο:
Κλαμπ Μπριζ

Τουρκία:
Μπασάκσεχιρ

Ρωσία:
Ζενίτ, Λοκομοτίβ Μόσχας

Γαλλία:
Παρί Σεν Ζερμέν,
Μαρσέιγ

ο βράδυ της Δευτέρας είναι η καταληκτική ημερομηνία που οι ευρωπαϊκές ομοσπονδίες έχουν
περιθώριο για να δηλώσουν
τις ομάδες που θα συμμετάσχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, δηλαδή το Champions
League και το Europa League.
Οι πέντε ελληνικές ομάδες που
θα πάρουν μέρος στις αντίστοιχες
κληρώσεις ξεκινούν ως εξής την
ευρωπαϊκή τους συμμετοχή:
• Ολυμπιακός: Προκριματικά
Champions League 3ο
προκριματικό γύρο (μονοπάτι
πρωταθλητών)
• ΠΑΟΚ: Προκριματικά
Champions League 2ο
προκριματικό γύρο (μονοπάτι μη
πρωταθλητών)
• ΑΕΚ: Προκριματικά Europa
League 3ο προκριματικό γύρο
• Αρης: Προκριματικά Europa
League 2ο προκριματικό γύρο
• ΟΦΗ: Προκριματικά Europa
League 2o προκριματικό γύρο
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O Oλυμπιακός και ο ΠΑΟΚ θα
πάρουν μέρος στα προκριματικά
του Champions League. O ΠΑΟΚ
στον δεύτερο και ο Ολυμπιακός
στον τρίτο προκριματικό γύρο. Η
πιο σημαντική αλλαγή για τη σεζόν 2020-21 στο Champions
League είναι ότι από τον πρώτο
ως τον τρίτο προκριματικό γύρο τα
παιχνίδια θα είναι μονά. Διπλοί αγώνες θα γίνουν μόνο στα πλέι οφ.
O Oλυμπιακός θα μπει στις φετινές κληρώσεις με 43.000 βαθμούς στο club ranking της UEFA,
κάτι που σημαίνει ότι και στις δύο
κληρώσεις του Champions League
θα είναι στο γκρουπ των ισχυρών.To πρώτο ματς θα το δώσει
στις 15 ή 16 Σεπτεμβρίου κεκλεισμένων των θυρών, ενώ η έδρα
του θα προκύψει από κλήρωση.
Οι πιθανοί αντίπαλοι που θα
βρει ο Ολυμπιακός στον γ΄ προκριματικό γύρο είναι μια ομάδα εκ
των Γιουνγκ Μπόις (Ελβετία),
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία),
Γκαραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν),
Λέγκια Βαρσοβίας (Πολωνία),
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ),
Μόλντε (Νορβηγία).
Υπάρχει και μια πιθανότητα να
προκριθεί απευθείας στα πλέι οφ
ο Ολυμπιακός (να αποφύγει τον
τρίτο προκριματικό γύρο) και είναι
να προκριθεί στο φετινό Final-8
του Champions League μια εκ των
Νάπολι ή Λιόν. Στα πλέι οφ ο Ολυμπιακός θα συναντήσει ως αντιπά-

UEFA:
Τα …«πάντα όλα»
για τους αντιπάλους
των ελληνικών
ομάδων στην Ευρώπη

λους μια εκ των Αστάνα (Καζακστάν), Ερυθρός Αστέρας (Σερβία), Γκαραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν), Λέγκια Βαρσοβίας (Πολωνία), Μόλντε (Νορβηγία),
Σλάβια Πράγας (Τσεχία), Γιουνγκ Μπόις (Ελβετία).
Οι κληρώσεις (για τους πρωταθλητές) θα γίνουν ως εξής για τα
προκριματικά του Ολυμπιακού:
• 31 Αυγούστου: Κλήρωση
3ου προκριματικού
• 1 Σεπτεμβρίου: Κλήρωση
Play offs Champions League
• 15 ή 16 Σεπτεμβρίου: 3ος
προκριματικός γύρος, ένα ματς
• 22 και 30 Σεπτεμβρίου: Play
offs σε διπλά ματς
ΠΑΟΚ τοποθετήθηκε στο
γκρουπ των ανίσχυρων ομάδων στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League και για
να προκριθεί στον 3ο γύρο της
διοργάνωσης θα πρέπει να αποκλείσει (σε μονό παιχνίδι) μία εκ
των Βικτόρια Πλζεν, Μπεσίκτας
ή Ραπίντ Βιέννης. Αν ο ΠΑΟΚ περάσει από τον δεύτερο στον τρίτο
προκριματικό γύρο του Champions
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League θα εξασφαλίσει αυτομάτως την πρόκρισή του στους ομίλους του Europa League. Εάν αποκλειστεί θα ολοκληρωθούν οι
ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις.
Στον τρίτο προκριματικό γύρο του
Champions League (εφόσον προκριθεί από τον δεύτερο).
Οι κληρώσεις (για τους μη πρωταθλητές) θα γίνουν ως εξής για
τα προκριματικά του ΠΑΟΚ:
• 10 Αυγούστου: Κλήρωση
2ου προκριματικού γύρου
• 25 ή 26 Αυγούστου: 2ος
προκριματικός γύρος, ένα ματς
• 31 Αυγούστου: Κλήρωση
3ου προκριματικού γύρου
• 1 Σεπτεμβρίου: Κλήρωση
Play offs
• 15 ή 16 Σεπτεμβρίου: 3ος
προκριματικός γύρος, ένα ματς
• 22 και 30 Σεπτεμβρίου: Play
offs σε διπλά ματς
ΑΕΚ παίρνει μέρος από τον
τρίτο προκριματικό γύρο του
Europa League.Tο πρώτο της ευρωπαϊκό παιχνίδι είναι στις 24 Σεπτεμβρίου. Θεωρείται βέβαιο ότι
θα είναι στους ισχυρούς και θα έ-
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χει ως αντιπάλους όσες ομάδες έχουν προκριθεί από τον δεύτερο
γύρο. Μερικές εξ αυτών είναι η
Σοντερίσκε (Δανία), Ανόρθωση
(Κύπρος), Βοϊβοντίνα (Σερβία), Γιάμπλονετς (Τσεχία), Ντέσνα (Ουκρανία) και Ντιναμό Μινσκ (Λευκορωσία). Στα πλέι οφ το πιθανότερο είναι η ΑΕΚ να βρίσκεται στο
γκρουπ των αδύναμων. Αν δεν είναι στους ισχυρούς της κλήρωσης
των πλέι οφ του Europa League
(26 ομάδες, 13 ισχυροί/13 αδύνατοι), τότε ως πιθανά εμπόδια σε
νοκ άουτ ματς, χωρίς κόσμο λόγω
κορωνοϊού με άγνωστο τον γηπεδούχο, μπορεί να υπάρχουν ομάδες όπως οι Αϊντχόβεν, Σπάρτα
Πράγας, Βόλφσμπουργκ, Σταντάρ
Λιέγης, Γρανάδα, Ρόμα ή Μίλαν. Οι
κληρώσεις που θα βρει μπροστά
της η ΑΕΚ από τον τρίτο προκριματικό γύρο για να φτάσει στους
ομίλους του Europa League είναι:
• 1 Σεπτεμβρίου: Κλήρωση 3ου
προκριματικού Europa League
• 18 Σεπτεμβρίου: Κλήρωση
Play offs Europa League
• 24 Σεπτεμβρίου: 3ος προκριματικός γύρος, ένα ματς
• 1 Οκτωβρίου: Play offs, ένα
ματς
αι τέλος για τον Άρη και τον ΟΦΗ, οι κληρώσεις ξεκινούν έναν γύρο νωρίτερα από την ΑΕΚ,
δηλαδή από τον δεύτερο προκριματικό του Europa League:
• 31 Aυγούστου: Κλήρωση
2ου προκριματικού γύρου
Europa League
• 1 Σεπτεμβρίου: Κλήρωση
3ου προκριματικού γύρου
Europa League
• 17 Σεπτεμβρίου: 2ος προκριματικός γύρος, ένα ματς
• 18 Σεπτεμβρίου: Κλήρωση
Play offs Europa League
• 24 Σεπτεμβρίου: 3ος προκριματικός γύρος, ένα ματς
• 1 Οκτωβρίου: Play offs, ένα
ματς
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Ποιος ποδοσφαιριστής
του ΠΑΟΚ
είναι το
δεύτερο
«θύμα» του
κορωνοϊού;
Στον ΠΑΟΚ βρέθηκαν
δύο κρούσματα
κορωνοϊού. Και
λοιπόν; Στην κάθε
ομάδα θα μπορούσαν
να βρεθούν. Αλλού
είναι το θέμα. Για τη
«δημοσιογραφία» του
Σαββιδοτεχνείου. Στο
πρώτο κρούσμα, απλά
έγραψαν την είδηση.
Ούτε ονόματα και
διευθύνσεις. Τελικά,
μόνος του το
αποκάλυψε ο Στοχ στο
instagram, ότι αυτός
βρέθηκε θετικός. Κι
έτσι το έγραψε και το
Σαββιδοτεχνείο.
Ακολουθεί και νέο
κρούσμα, και στον
ΠΑΟΚ άκρα του τάφου
σιωπή. Δεν
ανακοίνωσαν το όνομα
του παίκτη. Δεν το
έγραψαν κι οι
Σαββιδοτέχνες. Κι
εμείς έχουμε αγωνία
τώρα. Έχει ή δεν έχει
instagram ο νέος
θετικός στον ιό για να
μας πληροφορήσει;

Ιβάν, τον Πρίγιοβιτς!!!
Μάτος, Κρέσπο, Βαρέλα
καλοί για πρέφα….
Toυ Χαρίλαου Τουμπιώτη
δώ, μιλάμε ότι καίγεται
το πελεκούδι, ο ΠΑΟΚ
χρειάζεται παικταράδες
για να ξαναγίνει ο φόβος και ο τρόμος της Αθήνας
και ο Ιβάν Σαββίδης, μέσω του
Σαββιδοτχνείου, έβαζε όρους
για τη νέα σεζόν. Να φύγει ο
Αυγενάκης. Μάλιστα. Ο ΠΑΟΚ
έχει να παίξει Champions
League, μονά παιχνίδια είναι
με την Μπεσίκτας ή τη Βικτόρια
Πλζεν ή τη Ραπίντ Βιέννης και
να πάει στα play off, και ο Ιβάν
ασχολείται με τον Αυγενάκη.
Ένα θα σου πω. Έτσι κι ο ΠΑΟΚ
καληνυχτίσει με το «καλημέρα» το
Champions League, ο κόσμος δεν
θα φάει άλλο σανό Αυγενάκη,
παρ’ ότι παρέμεινε υφυπουργός.
Πάει και τελείωσε. Ό,τι τον τάισαν,
τον τάισαν Κόλκας και σία. Παράφαγαν οι κανονικοί ΠΑΟΚτσήδες.
Παίκτες θέλουνε. Παικταράδες να
ξαναπάνε στο γήπεδο και να γουστάρουνε. Τελεία και παύλα, που
λέει κι ο κόλακας.
Έτσι είναι. Έτσι κι ο Ιβάν –που
θα έρθει σε κάνα μήνα από τη Ρωσία, όπως είπε ο μικρός Γιωργάκης– δεν πάρει παικταράδες, χαι-
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Καλό δεκάρι ο Σβαμπ, όμως πρέπει να ΄ρθουν κι
άλλοι….Με τους σημερινούς, αν χάσεις από τον
πρώτο γύρο μπορεί να ακούσεις την ιαχή
«πούλα και τον πούλο…»
ρέτα μας. Να σου πω εγώ, Ιβάν,
πώς μπορείς με μια κίνηση να τους
ξεκάνεις όλους. Και τους ΠΑΟΚτσήδες και τους «γαύρους» και
τους ΑΕΚτζήδες και τους Παναθηναϊκούς. Φέρε πίσω τον Πρίγιοβιτς. Ένα κι ένα κάνουν δύο.
Σαν τρελοί κάνουνε οι ΠΑΟΚτσήδες οι κανονικοί να ξαναδούνε πίσω τον Σέρβο. Ποιος Σβιντέρσκι τώρα και ποιος Άκπομ...
Πλάκα κάνουμε, τώρα; Ούτε τα
κορδόνια του Σέρβου δεν μπορούνε να δέσουνε αυτοί. Το πολύ-πολύ να του φέρνουνε νερό στην
προπόνηση και να του κρατάνε την
τσάντα με τις φόρμες.
Καημός των ΠΑΟΚτσήδων είναι
ο Αλέξανδρος. Όχι ο Μέγας. Ο Αλεξάντερ ο Πρίγιοβιτς. Μισή ευκαιρία μέσα στην περιοχή, πάρ’ το
το τεμάχιο. Απλά πράγματα. Όλους
τους πέρασε από σούβλα ο Πρίγιοβιτς. Και ο Ιβάν τον πούλησε.
Καλά έκανε και τον πούλησε, σου

λέω εγώ. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο σήμερα. Αγοράζω και πουλάω.
Και που τον πούλησε, τι έφερε; Έναν Άγγλο που παίζει και στο ράγκμπι, κι έναν Πολωνό που, άμα
φυσήξει ο αέρας, πάρ’ τον κάτω.
Και από γκολ; Ούτε με αίτηση. Επίδομα ανεργίας κανονικά τα σεντρεφόρια του ΠΑΟΚ.
Έτσι είναι, Ιβάν. Τα ψέματα τελείωσαν. Χοντρό χρήμα έχεις. Τις
διασυνδέσεις τις έχεις. Πήρες τον
Ρέμπε και σου αγόρασε έναν καλό παίκτη, τον Σβαμπ. Καλός παίκτης είναι ο Αυστριακός. Έτσι και
δεν πέσουν τίποτα κλίκες επάνω
να τον φάνε, αυτός θα παίξει δεκάρι. Ποιος Πέλκας τώρα και ποιος Μπίσεσβαρ. Πούλα, Ιβάν! Έτσι και βρεις τίποτα ενδιαφερόμενους, πούλα και κοψοχρονιά. Αναπληρωματικοί θα είναι και οι δύο.
Και αν ο Μπίσεσβαρ είναι και κάποιος ηλικίας, ο Πέλκας γέρασε
πριν την ώρα του, ρε, πλάκα κάνουμε τώρα;
Κι όχι μόνο οι κλίκες των παικτών, που άπαξ και φύγει ο Βιεϊρίνια, που είναι με το ένα πόδι εκτός, θα αρχίσουν το νταραβέρι.
Είναι και οι κλίκες των δημοσιογράφων. Έτσι λέει η «Θύρα 4»
στην ανακοίνωσή της. Ότι υπάρχουν κι οι δημοσιογράφοι της
μπριζόλας, που θέλουν να έχουνε
λόγο για την ενδεκάδα.
Ένας Σβαμπ δεν φτάνει. Βάλε
κάτω τα πράγματα, Ιβάν. Ο Βαρέλα με τον Κρέσπο είναι για μία
τριάδα πρέφα με τον Βιεϊρίνια.
Σόλο κάσα, σόλο καπίκια. Έτσι και
μείνει κι ο Μάτος, πρέφα με τεμπέλη. Παίζουν οι τρεις κι ο τέταρτος
γράφει τα καπίκια. Μια χαρά. Έτσι
και φύγει κι ο Γιαννούλης, χρειάζεσαι μία ολόκληρη άμυνα, μπορεί
και καινούργιο τερματοφύλακα.
Στα χαφ, ο Μίσιτς, αυτός ο παικταράς, μακράν ο κορυφαίος του
ΠΑΟΚ, ανήκει στον ΠΑΟΚ; Ο τζάμπας απέθανε, γράφανε παλιά οι
παντοπώλες και οι μανάβηδες. Ο
Μαουρίτσιο την έκανε, ο Καντουρί ήθελε να φύγει πέρυσι κι
ο Εσίτι είναι για άλλο άθλημα, όχι
για ποδόσφαιρο. Χρειάζεσαι έναν
σέντερ φορ και σ’ το είπα και πιο
πάνω. Παίρνεις τον Πρίγιοβιτς κι
έχεις ήσυχο το κεφάλι σου. Ρίξε
μια ματιά στα social media. Πανικός γίνεται. Τα ξέρει κι ο
instaGiorgis ότι ο λαός του ΠΑΟΚ, ο κανονικός, θέλει τον Πρίγιοβιτς. Αυτή είναι η δουλειά του.
Να ποστάρει στα social media και
να κόβει κίνηση από τις καρδούλες
και τα like.
Και τι σου έμεινε, Ιβάν; Ο Λημνιός, που είναι κι αυτός για πούλημα. Τώρα με τίποτα Στοχ και
Βέρνμπλουμ και Ίγκανσον, κανένας δεν πήρε πρωτάθλημα. Άμα
είναι έτσι και έχει καβούρια η τσέπη και μείνεις μ’ αυτούς, βγάλε μια
ανακοίνωση ότι ο ΠΑΟΚ πωλείται.
Τίμια πράγματα. Θα είναι μεγάλη
αδικία να φωνάζει εναντίον σου ο
λαός του ΠΑΟΚ. Σωματείο της
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πλάκας ήτανε πριν έρθεις και το γιγάντωσες.
Αλλά ο κόσμος ξεχνάει πολύ
εύκολα, ταβάριτς Ιβάν. Μην έχουμε τίποτα πούλα και τον πούλο. Εδώ, ρε, οι «γαύροι» αποδοκίμαζαν
τον Κόκκαλη που τους πήρε τόσα
πρωταθλήματα στη σειρά, και οι
«βάζελοι» τους Βαρδινογιάννηδες
που παραλίγο να τους πάνε σε τελικό Champions League, και θα
σεβαστούνε εσένα με δυο-τρία
Κύπελλα κι ένα πρωτάθλημα; Πλάκα κάνουμε τώρα;
Τα καλύτερα, όμως, δεν τα έχεις πιάσει, ταβάριτς Ιβάν. Έχει και
χειρότερα με το UEFA club
ranking. Να σ’ το εξηγήσω. Θυμάσαι που ο ΠΑΟΚ έβγαινε έξω από
κάτι Έστερσουντ το 2017 και γε-

λούσε ο κόσμος; Θυμάσαι το 2018
που έχανες από κάτι ΜΠΑΤΕ στην
Τούμπα στους ομίλους του Europa
League; Θυμάσαι πέρυσι, που ο
ΠΑΟΚ αποκλειόταν από κάποια
Σλόβαν Μπρατισλάβας, που έχει
μόνο παρελθόν κι όχι παρόν; Όλα
αυτά πληρώνονται με τόκο. Θα
σου πω πώς, γιατί άπαξ και περιμένεις από τους Γκαγκάτσηδες
και τους Φιγούρες Κυριάκους και
τους Δούκες της Μενεμένης Λευτεράκηδες να βρεις άκρη, θα νυχτώσεις.
Στις 23 Αυγούστου –και κράτα
την ημερομηνία–, ο ΠΑΟΚ μπαίνει
στις κληρώσεις με 21.000 πόντους, αλλά μόλις χάσει τους βαθμούς τής σεζόν, 2016-17, που ήταν 8.000, στους πόσους θα πέσει;

Στους 15.000
πόντους, Ιβάν. Αρκεί και μόνο να σου πω
ότι η ΑΕΚ, χωρίς καν να
έχει συμπληρώσει πενταετία στην Ευρώπη, θα έχει
16.500.
Γι’ αυτό, ο ΠΑΟΚ πρέπει να
πάρει αποτελέσματα στην Ευρώπη, εφέτος. Τελεία και παύλα,
που λέει κι ο κόλαξ. Ν’ αρχίζει να
μαζεύει ποντάκια, γιατί του παραχρόνου θα παίζει τσιλίκι με κάτι ομάδες που δεν θα τις γράφει ο
χάρτης. Καταστροφικές ήταν οι
τρεις περασμένες χρονιές. Άπαξ
και βάλει μία ακόμα στην πλάτη,
χαίρετε κι αντίο σας.
Έτσι είναι, Ιβάν. Ένα ματσάκι είναι αυτό στην κλήρωση της 10ης
Αυγούστου. Κληρώνεσαι στην
Τούμπα με καμιά Πλζεν, την αποκλείεις, και αποκτάς άλλον αέρα
μετά. Για να την αποκλείσεις, όμως, θέλεις παίκτες. Εκτός κι αν
θεωρείς ότι ο Κούτσιας με τον
Χατζηστραβό μπορεί να σταθούνε στο Champions League. Τότε,
αλλάζει το πράγμα.
Να μην το πάμε τόσο μακριά, όμως. Στο ένα και μοναδικό ματς θα
σταθούμε. Περνάει ο ΠΑΟΚ, κι αμέσως εξασφαλίζει θέση στους ομίλους του Europa League, αν αποκλειστεί στον 3ο προκριματικό
γύρο του Champions League. Άλλαξαν τα πράγματα φέτος, δεν
χρειάζεται προκριματικά στο
Europa League, αν αποκλειστεί
μία ομάδα στον 3ο προκριματικό
γύρο. Αν, όμως, ο ΠΑΟΚ αποκλειστεί στο πρώτο ματς που θα δώσει τον Αύγουστο, τότε πάει στο
Europa League και θα χρειαστεί
να ξεκινήσει από τον 3ο προκριματικό. Βράζε ρύζι.
Κι ενώ καίγεται το κουλούρι
του γνήσιου ΠΑΟΚτσή, ο μικρός
Γιωργάκης ποστάρει ότι ο Ιβάν
θα έρθει σε κάνα μήνα. Μάλιστα.
Τι έγραφε η ανακοίνωση της «Θύρας 4» την προηγούμενη εβδομάδα; Έχουμε πρόεδρο; Αυτό αναρωτήθηκε. Κι ο μικρός Γιωργάκης απαντάει ότι δεν χρειάζεται να είναι
εδώ ο Ιβάν, ο οργανισμός έχει τον
Μάκη τον Γκαγκάτση και τον Όλαφ Ρέμπε. Πιάσε το αυτό και ρίξ’
του μια ξούρα.
Σ’ το τελειώνω και δεν κάνω
καθόλου πλάκα. Για ποιους γίνεται
κουβέντα στον ΠΑΟΚ τους τελευταίους μήνες, που έσκασε η πολυϊδιοκτησία; Για τους παίκτες; Όχι,
ρε. Οι ήρωες του κόλακα και των
άλλων Σαββιδοτεχνών δεν είναι οι
παίκτες. Ο Μπαλτάκος είναι, ο
Μαυρομμάτης ο δικηγόρος, ο
Παναγόπουλος, ο Λαγαρίας και
ο Μπέος που φωνάζει για τα δίκαια του ποδοσφαίρου. Αυτοί παίζουνε στα κανάλια. Χαίρετε.

Γιατί δεν
πήγε στην
Μπάγερν ο
Αμανατίδης;
Η Σεντ Γκάλεν
πούλησε στη Ρέιντζερς
τον Ελβετό σέντερ φορ
Σεντρίκ Ιτέν μ’ ένα
ποσό γύρω στα 3 εκατ.
ευρώ. Αυτό θεωρήθηκε
μεγάλη επιτυχία για
τον Γιάννη Αμανατίδη!
Είναι ο γνωστός
παλαίμαχος διεθνής
που έπιασε δουλειά
στον ΠΑΟΚ. Επειδή
αυτός που έμαθε στον
Ίτεν να βάζει την
μπάλα στα δίκτυα. Η
τέλεια παράκρουση για
το Σαββιδοτεχνείο.
Λογικά, λοιπόν, ο
Γιάννης θα πρέπει να
ζητήσει ποσοστά από
την πώληση του Ιτέν.
Έτσι είναι το δίκαιο και
το σωστό. Εκτός από
τον Ιτέν, ο Γιάννης θα
πρέπει να πάρει
ποσοστά και από τον
Εμρεντίν Ντεμίροβιτς
τον Βόσνιο. Δανεικός
έπαιξε στη Σεντ Γκάλεν
από την Αλαβές και
πέτυχε 14 γκολ, πήγε
κι αυτός στη
Φράιμπουργκ με 3
εκατ. ευρώ. Αν αυτοί οι
δύο είναι «προϊόν» της
συνεργασίας τους με
τον Αμαντίδη, γιατί
δεν του χτύπησε την
πόρτα καμία Μπάγερν,
αφού έχει το «μαγικό
ραβδάκι»; Δηλαδή, τη
δουλειά του Αμανατίδη
την εκτίμησε ο Ρέμπε
και όχι άλλοι μεγάλοι
μάνατζερ της
μπουντεσλίγκα;
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ΘΕΜΑ
Σιγουριά
Γκαγκάτση
για το
μπλόκο και
διαρκείς
επιθέσεις
στη… NOVA
Όπου βρεθεί κι όπου
σταθεί ο Μάκης
Γκαγκάτσηςεκφράζει
τη βεβαιότητα ότι δεν
πρόκειται να αρχίσει
το πρωτάθλημα. Ο
Χρυσόστομος δεν
αναφέρεται σε
καθυστέρηση της
έναρξης. Γενικά μιλάει.
Όσοι τον έχουν
ακούσει να
επιχειρηματολογεί για
τη σύμπλευση των
επτά ΠΑΕ, καταλήγουν
στο συμπέρασμα ότι ο
μικρός Γκαγκάτσης
επιχειρεί να κάνει
Κούγκι τη Σούπερ
Λίγκα.
Ακόμα και τα…
blogspot που
εκφράζουν τις απόψεις
του Μάκη οδηγούν
στην ίδια κατεύθυνση.
Με τα πυρά του να
στρέφονται κυρίως
κατά της NOVA. Στην
Τούμπα δεν έχουν
χωνέψει ότι απέτυχαν
πέρσι να πάρουν από
το συνδρομητικό
κανάλι όσα τους
υποσχέθηκε η ΕΡΤ
μέσω ΣΥΡΙΖΑ και τώρα
βγαίνουν στην κόντρα.
Ο μικρός Γκαγκάτσης,
μάλιστα, έχει ένα λόγο
παραπάνω να τα βάζει
με τη NOVA, επειδή
παραμύθιασε τον Ιβάν
ότι το paoktv θα του
έδινε περισσότερα
έσοδα, και όλο τον
χειμώνα άκουγε τα…
ρώσικα μπινελίκια του
εργοδότη του.

Αρχιδιαιτητή
βρήκαμε, πρόεδρο
ψάχνουμε…

Πογιάτος και… πράσινα άλογα
Ξεκίνησε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τη νέα σεζόν και… πόσοι ποδοσφαιριστές λέτε ότι ενημερώθηκαν από τον νέο προπονητή της ομάδας, τον Πογιάτος, να βρίσκονται στο «Γ. Καλαφάτης», προκειμένου να περάσουν όλοι από τεστ για Covid-19 ανά γκρουπ;
Συνολικά… 39 ποδοσφαιριστές!
Στην πρώτη συγκέντρωση βρέθηκαν και αρκετοί ποδοσφαιριστές που πρόκειται να δοθούν δανεικοί ή που επέστρεψαν από δανεισμό και αναμένεται να ξαναφύγουν.
Ανάμεσά τους και οι… φοβερές μεταγραφές του Καρλίτος, του Φραν Βέλεθ,
του Αϊτόρ και του Σαβιέρ και σε λίγο ο Λούκας Βιγιαφάνιες, δηλαδή θα φτάσει
ο Παναθηναϊκός τους… 40 ποδοσφαιριστές. Απόντες σε σχέση με τη σεζόν 201920 είναι οι Ματίας Γιόχανσον, Εμάνουελ Ινσούα, Χρήστος Δώνης, Γκίας
Ζαχίντ, Νίκος Βέργος, Κώστας Αποστολάκης και Γιώργος Βαγιαννίδης.
Συγγνώμη δηλαδή, αλλά εσείς έχετε ξαναδεί προετοιμασία να ξεκινά με… 40 άτομα. Μόνο και μόνο που βρέθηκαν στον ίδιο χώρο έπρεπε να επέμβει ο Μαυρωτάς με τα υγειονομικά πρωτόκολλα της γγΑ…

Ψάχνει ΑΦΜ για την SL2
ο Πανιώνιος
Ο Πανιώνιος έπεσε κατηγορία (μετά από 24 χρόνια), ωστόσο τα ζόρια είναι… μπροστά. Οι Νεοσμυρνιώτες δηλώνουν
ότι θα κατέβουν στη Super League2, αλλά δεν είναι και
σίγουρο με τι... παίκτες.
Πάνω από 20 προσφυγές και με ένα χρέος πάνω από 10
εκατ. ευρώ, η ομάδα πάει ολοταχώς προς τα βράχια…
Ο Χρήστος Δάρας είχε παραιτηθεί μετά τις 12 Ιουλίου
μετά την ήττα της ομάδας
από τον Παναιτωλικό.
Από εκεί και πέρα, οι αποχωρήσεις διαδέχονται
η μία την άλλη. Μάτιτς
Κότνικ, Νόβιτσα Μαξίμοβιτς, Παναγιώτης
Κόρμπος, Λουίζ Γκουστάβο Ντομίνγκες έχουν κουνήσει μαντίλι και
ενημερωθήκατε για όλους από το Sportime. Ο
Φρίξος Γρίβας υπέγραψε στον ΟΦΗ, ο Στέφανος Ευαγγέλου επέστρεψε στον
Ολυμπιακό .
Όποιος ποδοσφαιριστής θέλει με προσφυγή μένει «ελεύθερος», αφού στον Πανιώνιο δεν υπάρχει η δυνατότητα
συμφωνίας καθώς τα χρέη είναι πολλά.
Γι’ αυτόν τον λόγο ακούγεται έντονα η σκέψη της αγοράς
του ΑΦΜ άλλης ομάδας εντός της Αττικής, η οποία θα είχε
τη δυνατότητα να αγωνιστεί στην SL2. Σε ένα τέτοιο σενάριο θα έπρεπε ο Πανιώνιος να δηλώσει πτώχευση, να σβηστούν τα χρέη και να δημιουργήσει έναν νέο σύλλογο που
δεν θα είχε καμία σχέση με τον προηγούμενο…






Ο «Λαός του Ολυμπιακού» ήταν από τις πρώτες εφημερίδες
οπαδικού χαρακτήρα, αρκετά καλή έκδοση για τα δεδομένα της
εποχής, και μεταξύ άλλων για ένα διάστημα είχε σε συνέχειες
τη ζωή του Γιώργου Δεληκάρη. Ο θρυλικός κωμικός του
θεάτρου και του κινηματογράφου Νίκος Σταυρίδης, αλλά
και ο Νίκος Ρίζος, ήταν από τους φανατικούς αναγνώστες!

Ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος έγραψε ιστορία. Είναι ο πρώτος
Έλληνας που πανηγύρισε σε τελικό FA Cup, καθ’ ότι η Άρσεναλ
νίκησε 2-1 την Τσέλσι. Σε δύο τελικούς Κυπέλλου Αγγλίας έπαιξε
ο Νίκος Νταμπίζας (1998 Άρσεναλ-Νιουκάστλ 2-0 και 1999
Μάντσεστερ Γ.-Νιουκάστλ 2-0) κι έναν ο Χοσέ Χολέμπας το 2019,
Μάντσεστερ Σίτι-Γουότφορντ 6-0.

Ιβάν… αγνοείται!
Σαν… κεραυνός εν αιθρία έπεσε στη Θεσσαλονίκη η
«είδηση» που ανακοίνωσε ο Γιώργος Σαββίδης για
τον πατέρα του, ότι δηλαδή δεν προγραμματίζει μες
στον επόμενο μήνα, δηλαδή στην καλύτερη περίπτωση με την έναρξη του πρωταθλήματος…
Παράλληλα, ο μικρός Σαββίδης φρόντισε να «πετάξει» πως «υπάρχουν ο αθλητικός διευθυντής και ο
Μάκης», δηλαδή σαν να λέμε ότι ο Ρέμπε και ο Γκαγκάτσης κάνουν πλέον το κουμάντο και αποφασίζουν για όσα γίνονται στον ΠΑΟΚ.
Όλα αυτά μετά από μια χρονιά, όπου στον ΠΑΟΚ
χάθηκε κάθε στόχος (πρωτάθλημα ή Κύπελλο) έπεσε
κατακόρυφα το μπάτζετ, ενώ υπάρχουν και τα ζητήματα με την υπόθεση της πολυϊδοκτησίας.
Την ίδια ο Ιβάν ξεφορτώνει το Open στον Αλαφούζο ή στον Φιλιππάκη και κλείνει το «Έθνος της
Κυριακής»…
Τι… άλλο να τους πει;

To παρασκήνιο με Κάναντι και Ατρόμητο
Στη λύση του Νταμίρ Κάναντι στράφηκε πάλι ο Γιώργος Σπανός για τον
πάγκο του Ατρόμητου.
Η πρόταση συνεργασίας κατατέθηκε στον Κάναντι μετά τα πλέι άουτ και από τότε ουσιαστικά είχε επέλθει προφορική συμφωνία και μέχρι να ανακοινωθεί
επίσημα είχε παρακολουθήσει περισσότερα από 20 ματς για να έχει ολοκληρωμένη άποψη για το υπάρχον ρόστερ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο καθοριστικό ραντεβού Κάναντι-Νυρεμβέργης
(με την οποία είχε συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2021) δεν είχε βρεθεί η
χρυσή τομή. Οι Γερμανοί ήθελαν να τον διώξουν με ένα μηνιάτικο (τον Ιούλιο).
Ο Κάναντι αρνήθηκε και η υπόθεση δυσκόλεψε, καθώς φαίνεται ότι οι Γερμανοί είχαν μάθει πως ο Αυστριακός προπονητής είχε στα χέρια του πρόταση από
την Ελλάδα.
Ο Σπανός πίεσε τον Κάναντι, ο οποίος τελικά κατάφερε να πάρει γύρω
στα 100 χιλιάρικα ως αποζημίωση από τη γερμανική ομάδα και έφυγε για το
Περιστέρι.
Ο Κάναντι στη Νυρεμβέργη είχε κλειστό συμβόλαιο 350.000 ευρώ, ενώ κάθε βαθμός πληρωνόταν με 1.500 ευρώ. Παρ’ όλα αυτά, δεν «κόλλησε» με την ομάδα, δεν πρόλαβε να περάσει τη φιλοσοφία του και στο τέλος απολύθηκε…
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ΑΝΑΘΕΜΑ
Ο Καρυπίδης,
οι συμμαχίες
και το…
τρολ με
τον Ουάρντα
Τίποτα δεν άφησε να
πέσει κάτω ο Θοδωρής
Καρυπίδης στη
συνέντευξη Τύπου που
έδωσε πρόσφατα για το
θέμα της απαγόρευσης
μεταγραφών από
τη FIFA, αλλά και τις…
συμμαχίες στο ελληνικό
ποδόσφαιρο.
Η συζήτηση ξεκίνησε
από τον ίδιο, με
αφορμή όσα γράφονται
για τον Ολυμπιακό και
τον Ματέο Γκαρσία και
για την επιστροφή του
από τον Ερυθρό
Αστέρα.
«Εγώ πέντε χρόνια
δέχομαι κριτική που
είναι άδικη. Γιατί να μη
λέει κανείς για τη
συμμαχία του ΠΑΟΚ, της
ΑΕΚ και του
Παναθηναϊκού, και
πολλές φορές οι
απόψεις τους
ταυτίζονται και μιλούν
για συμμαχία ΆρηΟλυμπιακού; Είναι κακό
όταν ταυτίζονται οι
θέσεις μας; Εγώ δεν το
βρίσκω κακό. Πέρσι
ψηφίσαμε Λυσάνδρου,
ήμασταν απέναντι στον
Ολυμπιακό. Εγώ
διαφυλάττω τα
συμφέροντα του Άρη.
Αν μπορούσα να τους
πάρω τον Ουάρντα, θα
τον έπαιρνα. Με
ενδιαφέρει να παίρνω
παίκτες καλούς για τον
Άρη κι ας είναι από την
ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ ή τον
Ολυμπιακό. Γίνεται
προσπάθεια να πάρουμε
τον Ματέο. Συζητήσαμε
με τον Αστέρα, ήταν
αρνητικοί, ο παίκτης
θέλει να έρθει, δεν θέλω
να πω περισσότερα γιατί
είμαστε σε
διαπραγμάτευση».
Μ’ αυτά και μ’ αυτά ο
Καρυπίδης θα…
επιβάλει στον ΠΑΟΚ
τον Ουάρντα που τον
θεωρούν «πυρηνική
βόμβα» στ’ αποδυτήρια!
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ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

Σαββιδοτεχνείο: Φοβερές αποκαλύψεις…
Στο Πήλιο τρώνε δυο φορές τη μέρα
και φοράνε πουλόβερ γιατί κάνει κρύο

Ο Κλάτενμπεργκ
να καλέσει
Μελισσανίδη,
Μαρινάκη, Ιβάν,
Αλαφούζο στο
γραφείο του
Εγώ αν ήμουνα
Κλάτενμπεργκ, μία
κίνηση θα έκανα και
θα τους έπαιρνα τα
σώβρακα. Μόλις θα
έπιανα την καρέκλα
στο γραφείο μου, το
πρώτο πράγμα που θα
έκανα ήταν να πω στη
γραμματέα μου, «πάρε
τηλέφωνο τον κύριο
Μελισσανίδη, τον
κύριο Μαρινάκη, τον
κύριο Αλαφούζο και
τον κύριο Σαββίδη. Κι
αν ο κύριος Σαββίδης
είναι στο εξωτερικό,
τον θέλω σε
τηλεδιάσκεψη».
Θα τους καλούσα στο
γραφείο και θα τους
έλεγα, «μάγκες, εσείς
είσαστε πονηροί, αλλά
εγώ πιο πονηρός. Ξέρω
τα πάντα για το πώς
παίζεται το παιχνίδι,
αλλά εγώ είμαι
αποφασισμένος να τα
κόψω μαχαίρι αυτά. Το
παιχνίδι θα παιχτεί στα
ίσια. Ευχαριστώ που με
ακούσατε, καλημέρας
σας».
Έτσι, απλά πράγματα,
ρε φίλε. Να
καταλάβουν κι οι BIG4 ότι ο Κλάτενμπεργκ
είναι από άλλο
ανέκδοτο. Κι όχι σαν
τον Περέιρα, που
δεχότανε κόσμο τη
νύχτα (εκτός από την
Όλγα…).

Εδώ ο κόσμος καίγεται, ο ΠΑΟΚ δεν θα πάρει άλλον παίκτη μέχρι που θα γνωρίσει
τον αντίπαλό του στο Champions League. Και διαβάζεις ρεπορτάζ Σαββιδοτεχνείου για
την προετοιμασία της ομάδας στο Πήλιο: «Η άσκηση ήταν αρκετά επίπονη που ο Μπίσεσβαρ ρώτησε: “Πόσο θέλουμε ακόμα”», ενώ το καλύτερο το κράτησε για το τέλος: «Αυτή η άσκηση με τρελαίνει». Αυτή είναι δημοσιογραφία του 1960, όταν έγραφε στο
«ΦΩΣ» ο αείμνηστος κυρ Θόδωρος ότι ο Μπέμπης έκανε φοβερό κοντρόλ στην προπόνηση, και η «Αθλητική Ηχώ» ότι ο αείμνηστος Παπαεμμανουήλ πέτυχε φοβερό
γκολ με φάουλ. Στην προπόνηση πάντα. Την επόμενη φορά να μας πληροφορήσει το
Σαββιδοτεχνείο, τι φαγητό τρώνε για πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό, τι βλέπουν στην
τηλεόραση και αν φοράνε πουλόβερ τα βράδια γιατί στο Πήλιο κάνει κρύο.

Ασπίδα στους πίνακες ο Μαρίν
Παρέμεινε στην ΚΕΔ ο Χουάν Αντόνιο Φερνάντεθ Μαρίν «προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη και ομαλή συνολική μετάβαση των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής στον νέο πρόεδρο», όπως ανέφερε η επίσημη ενημέρωση της ΕΠΟ για την υπογραφή της διετούς συμφωνίας με τον
Μαρκ Κλάτενμπεργκ. Η επέκταση
της σύμβασης με τον Ισπανό έχει ημερομηνία λήξεως την 31η Αυγούστου.
Μέχρι τότε θα εξαντλήσει κάθε δυνατότητα για να αποτρέψει την επανεξέταση των πινάκων από τον Άγγλο
αρχιδιαιτητή. Ο Κλάτενμπεργκ έχει
εκφράσει την επιθυμία να σχηματίσει
προσωπική άποψη για όσους επιλέχθηκαν από τον Μέλο Περέιρα στη
Σούπερ Λίγκα. Αλλά, εκτός από τον Πορτογάλο, τους πίνακες υπέγραψε και ο Μαρίν.
Άρα, κάθε αλλαγή πριν από την έναρξη της σεζόν θα εκθέτει ανεπανόρθωτα τον Ισπανό. Γι’ αυτό και η ΕΠΟ αποφάσισε να τον κρατήσει στο πλευρό του Κλάτενμπεργκ ως ασπίδα στους πίνακες που άφησε κληρονομιά ο Περέιρα.

Πώς προέκυψε βοηθός του Κλάτενμπεργκ
ο Καπέλα, φίλος του Περέιρα;
Ο Κλάτενμπεργκ είπε, μετά την τζίφρα που έβαλε, ότι για τα ντέρμπι θα φέρνει διαιτητές Champions League. Ωραίος. Μακάρι. Άλλο είναι το θέμα μου. Γιατί ο Κλάτενμπεργκ μπορεί να φέρνει διαιτητές επιπέδου Champions League, και ο Μέλο με
το μέλι μάς έφερε κάτι «σαπάκια» απόΔανίες και Φινλανδίες; Γιατί ο Άγγλος θα φέρνει κορυφαίους, και ο Μέλο με το μέλι κάτι Γκρεστράνιους και
κάτι Ιταλούς που δίνανε μούφα πέναλτι στον ΠΑΟΚ με τον Άρη και κάτι
άλλους περίεργους; Και κάτι ακόμα:
Μη διανοηθεί να φέρει κανέναν Πορτογάλο σε κάνα ντέρμπι, θα γίνει πατατράκ, του το λέμε από τώρα. Ό,τι έχει σχέση με Πορτογαλία, απορρίπτεται. Κι επ’ ευκαιρίας, πώς προέκυψε ο Ζοάο Καπέλα ο Πορτογάλος για βοηθός του; Πώς είναι δυνατόν να τελειώνει με το... παλιό ο
Κλάτενμπεργκ και να παίρνει βοηθό Πορτογάλο;

Πώληση λόγω τηλεοπτικών
και για πίεση των πολιτικών
Έχει εκφράσει πολλές φορές την επιθυμία να αποχωρήσει από τη Λαμία ο Πανουργιάς Παπαϊωάννου, αλλά
σε όλες τις περιπτώσεις αναθεώρησε τις σκέψεις του.
Πωλητήριο στις μετοχές του, όμως, έβαλε πρώτη φορά.
Έχει εξήγηση η ενέργειά του. Η Λαμία έχει μείνει δίχως
τηλεοπτικό συμβόλαιο. Προσπαθεί, λοιπόν, με κάθε τρόπο ο Πανουργιάς να πιέσει πρόσωπα και καταστάσεις.
Παρόμοια τακτική ακολούθησε και τις παραμονές των
δημοτικών εκλογών. Μπροστά στο ενδεχόμενο να εκλεγεί κάποιος μη αρεστός σε εκείνον, ο μεγαλομέτοχος της
Λαμίας έθεσε το δίλημμα: «Ή δήμαρχος της αρεσκείας
μου ή αποχωρώ». Τότε το κόλπο έπιασε, διότι εκτός των
άλλων κίνησε και όλο τον μηχανισμό της ομάδας για να
στηρίξει την υποψηφιότητα του Θύμιου Καραΐσκου.
Στην περίπτωση του τηλεοπτικού συμβολαίου, όμως, τα
πράγματα είναι πιο σύνθετα. Γι’ αυτό και προχώρησε ο
Παπαϊωάννου και στο plan b, δηλαδή εντάχθηκε στην
παρέα των Γιάννη Αλαφούζου, Αχιλλέα Μπέου και
συμφώνησε να μην υπογράψει την προκήρυξη του πρωταθλήματος αν δεν βρουν τηλεοπτική στέγη και οι 14 ομάδες της Σούπερ Λίγκας. Ξύπνιος ο Πανουργιάς!
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Toυ Μανώλη Δράκου
ριν από μερικούς μήνες, όταν η Ευρώπη αγνοούσε την έκταση
και τη διάρκεια της
πανδημίας του κορωνοϊού, δύο
διεθνή ποδοσφαιρικά παιχνίδια έγιναν… υγειονομικές βόμβες και φαίνεται ότι διέσπειραν
τον κορωνοϊό στην Αγγλία,
στην Ισπανία και στην Ιταλία!
Το ένα ήταν το περίφημο ματς
της Αταλάντα με τη Βαλένθια στις
19 Φλεβάρη για το Champions
League (4-1) που έγινε στο Σαν
Σίρο στο Μιλάνο, αλλά ξεκλήρισε
το Μπέργκαμο καθώς οι εκδρομείς
της ιταλικής ομάδας (το γήπεδό
της δεν πληροί τις προδιαγραφές
και γι’ αυτό το παιχνίδι έγινε στο
«Μεάτσα»), καθώς αμέσως μετά
την τέλεσή του εντοπίστηκαν χιλιάδες κρούσματα κορωνοϊού.
Το δεύτερο ύποπτο (παιχνίδι)
για την εξάπλωση του κορωνοϊού
ήταν το Λίβερπουλ-Ατλέτικο Μαδρίτης, στις 11 Μαρτίου, που έγινε
παρουσία 52.000 θεατών εκ των
οποίων οι 3.000 ήταν Ισπανοί και
όπως διαπιστώθηκε εκ των υστέρων στην τέλεσή του οφείλονται
πολλοί θάνατοι!
Η UEFA για να αποφύγει μετακινήσεις αποφάσισε να διοργανώσει ένα Final-8 στη Λισαβόνα για
να ολοκληρωθεί φέτος η περιπετειώδης διοργάνωση.
Το Final 8 του Champions
League που θα πραγματοποιηθεί
σε δύο γήπεδα της Λισαβόνας θα
αρχίσει στις 12 Αυγούστου με την
αναμέτρηση της Αταλάντα με την
Παρί και θα ολοκληρωθεί με τον
μεγάλο τελικό που θα φιλοξενηθεί
στο στάδιο Ντα Λουζ στις 23 Αυγούστου.
Ήδη αρκετοί είναι εκείνοι που έχουν προγραμματίσει να ταξιδέψουν στις πόλεις που θα φιλοξενήσουν τους εναπομείναντες αγώνες, έστω κι αν δεν θα έχουν δυνατότητα πρόσβασης στο γήπεδο!
Όπως αποκάλυψε η Ντανιέλ
Σα, εκτελεστική διευθύντρια του
πορτογαλικού Ινστιτούτου Διοίκησης και Μάρκετινγκ, περίπου
15.000 οπαδοί αναμένονται να
καταφθάσουν στη Λισαβόνα για
να ζήσουν από κοντά –αλλά και εξ
αποστάσεως καθώς τα γήπεδα θα
είναι κλειστά για το κοινό– τη συμμετοχή των ομάδων τους στο Final
8 του Champions League. Μάλιστα, τα έσοδα που προβλέπεται να
έχει η Πορτογαλία από τη φιλοξενία του Champions League είναι
περίπου 50 εκατ. ευρώ!
Στις τάξεις της UEFA, η έξαρση
των κρουσμάτων κορωνοϊού που
παρουσιάζεται σε ολόκληρο τον
πλανήτη το τελευταίο διάστημα,
προκαλεί ανησυχία ενόψει της επανεκκίνησης.
Παρά το γεγονός ότι η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί για
πρώτη φορά χωρίς φιλάθλους
στις εξέδρες, αναμένονται 16.000
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Ο δρόμος
για το
«Ντα Λους»
Με κλειστές πόρτες το Final-8 στη Λισαβόνα,
αλλά με 15.000 εκδρομείς έξω από τα γήπεδα….

Champions League:

Κέρδη από τον
τουρισμό, ζημιές
από τον κορωνοϊό

φίλαθλοι χωρίς εισιτήρια και
3.300 επισκέπτες από τους οποίους τα 600 μέλη των αντιπροσωπειών των ομάδων, 400 δημοσιογράφοι, 1.000 μέλη του προσωπικού υποστήριξης της διοργάνωσης, 1.000 επισκέπτες της UEFA,
200 άνθρωποι της τηλεοπτικής
παραγωγής και 42 διαιτητές.
Το Final-8, που επιλέχθηκε λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού,
θα οδηγήσει σε παραμονή μεγαλύτερης διάρκειας των αντιπροσωπειών σε σύγκριση με τον παραδοσιακό τελικό μιας ημέρας.
«Πιστεύουμε ότι περίπου 15.000
οπαδοί θα έρθουν στη χώρα μας και
τη Λισαβόνα, ακόμα και χωρίς εισιτήριο, απλά και μόνο για να βρίσκο-

νται κοντά στις ομάδες τους και να
ζήσουν τη γιορτή με λίγο διαφορετικό τρόπο. Γι’ αυτές τις 12 μέρες
που θα διαρκέσουν οι αγώνες θα
θέλει ο κόσμος να ζήσει την ατμόσφαιρα σε μια χώρα που λατρεύει
το ποδόσφαιρο», ανέφερε χαρακτηριστικά η Σα.
Το Πορτογαλικό Ινστιτούτο Διοίκησης και Μάρκετινγκ (IPAM) εκπόνησε μια μελέτη η οποία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η ολοκλήρωση της τελικής φάσης του
Champions League, στη Λισαβόνα (από 12 έως 23 Αυγούστου), με
οκτώ ομάδες και επτά παιχνίδια,
θα έχει εκτιμώμενο οικονομικό αντίκτυπο 50,4 εκατομμύρια ευρώ,
με το 49% να αποδίδεται στο φα-

γητό και στο ποτό, εντός και εκτός
σπιτιού. Συγκριτικά, θα πρέπει να
σημειωθεί ότι ο τελικός του 2014
στην πορτογαλική πρωτεύουσα, ανάμεσα σε Ρεάλ Μαδρίτης και Ατλέτικο Μαδρίτης (4-1 στην παράταση) είχε 46 εκατομμύρια ευρώ
οικονομικό αντίκτυπο. Υπάρχει επίσης ο αντίκτυπος των μέσων ενημέρωσης, καθώς ο τελικός του
2019 είχε κοινό 400.000.000 θεατών σε 217 χώρες και δημιούργησε 1.000.000.000 αλληλεπιδράσεις σε κοινωνικά δίκτυα, δημιουργώντας ρεκόρ.
Η ουσία είναι ότι η UEFA αποφάσισε να συρρικνώσει το
πρόγραμμα και να διοργανώσει
ένα τουρνουά στην Πορτογαλία, αφενός μεν για να περιορίσει τις ζημιές της από την απώλεια εσόδων και να ολοκληρωθεί η σεζόν (…όπως ολοκληρωθεί), όμως από την άλλη πλευρά είναι ξανά αντιμέτωπη με το
ζήτημα του κορωνοϊού, καθώς
ο ιός είναι παντού και ουδείς
διασφαλίζει την απόλυτη προστασία των ανθρώπων που με
τον έναν ή με τον άλλον τρόπο
θα θελήσουν να «εμπλακούν»
στην τελική φάση της διοργάνωσης που ξεκινά στη Λισαβόνα στις 12 Αυγούστου…

H αντίστροφη μέτρηση
για την έναρξη της
τελευταίας φάσης του
Champions League με
τα υπολειπόμενα
παιχνίδια των «16»
ξεκίνησε χθες βράδυ
και θα ολοκληρωθεί
απόψε. Αναλυτικά το
πρόγραμμα:

Φάση των «16»
• Παρασκευή 7/8
22:00 (Τορίνο)
Γιουβέντους-Λιόν (0-1)
22:00 («Έτιχαντ»)
Μάντσεστερ Σίτι-Ρεάλ
(2-1)
• Σάββατο 8/8
22:00 (Μόναχο)
Μπάγερν-Τσέλσι (3-0)
22:00 («Καμπ Νου»)
Μπαρτσελόνα-Νάπολι
(1-1)
*Σε παρένθεση το σκορ
του πρώτου αγώνα

Τα ζευγάρια της
προημιτελικής
φάσης
(12/8, 22:00, «Ντα
Λους») Αταλάντα-Παρί
Σεν Ζερμέν (1)
(13/8, 22:00, «Ζοσέ
Αλβαλάδε») ΛειψίαΑτλέτικο Μαδρίτης (2)
(14/8, 22:00, «Ντα
Λους») ΜπαρτσελόναΝάπολι/ΤσέλσιΜπάγερν (3)
(15/8, 22:00, «Ζοσέ
Αλβαλάδε») Ρεάλ
Μαδρίτης-Μαν.
Σίτι/Λιόν-Γιουβέντους (3)

Τα ζευγάρια της
ημιτελικής φάσης
(18/8, 22:00, «Ντα
Λους») Νικητής (1)Νικητής (2)
(19/8, 22:00, «Ζοσέ
Αλβαλάδε») Νικητής
(3)-Νικητής (4)
*Ο τελικός θα διεξαχθεί
στις 23 Αυγούστου στο
«Ντα Λους».
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Δώσε όλες τις περσινές συνομιλίες του VAR
στη δημοσιότητα και ξηγήσου στους διαιτητές, ότι κανένας
δεν μπορεί να σε κοροϊδέψει με τις αποφάσεις, αφού δεν μπορεί
η αλεπού εκατό και το αλεπουδάκι 101
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Μίστερ Κλάτενμπεργκ,
έτσι δεν θα γίνεις
Περέιρα...

Θα φτιάξει
νέους
πίνακες;
Ο Κλάτενμπεργκ ήρθε,
υπέγραψε κι έκανε
δηλώσεις. Άλλα λόγια
ν’ αγαπιόμαστε οι
δηλώσεις του. Είτε
ακούς τον κυβερνητικό
εκπρόσωπο, είτε τον
Μαρκ, ένα και το αυτό.
Ένα πράγμα έπρεπε να
πει. Τι θα κάνει με τους
πίνακες διαιτησίας.
Δεν είναι δικοί του οι
πίνακες. Ο Περέιρα
τους έφτιαξε νύχτα και
την κοπάνησε. Έτσι
είναι. Θα τους αλλάξει,
ναι ή όχι; Θα φτιάξει
καινούργιους ή δεν
προκάμει; Μέχρι ν’
αρχίσει το
πρωτάθλημα, έχουμε
ένα μήνα καιρό. Μια
βδομάδα να αφιερώσει
ο Κλάτενμπεργκ για να
δει, θα το καταλάβει
πώς πήγε το έργο
πέρυσι. Θα το κάνει;
Δεν ξέρουμε. Μακάρι.
Να πάρει επάνω του
και την ευθύνη. Μη
πας πει αύριο ότι εγώ,
παιδιά, δεν φταίω, οι
πίνακες του Μέλο με
το μέλι. Στο φινάλε φινάλε, τόσα λεφτά
παντελονιάζει ο Μαρκ.

Του Χαρίλαου Τουμπιώτη
Κλάτενμπεργκ ξεκίνησε καλά. Θα δίνει,
λέει, στη δημοσιότητα όλες τις συνομιλίες του διαιτητή με τους
VARistes. Μάλιστα. Καλό είναι
αυτό. Να μαθαίνουμε κι εμείς
τι λένε μεταξύ τους. Να βγάζει
κι ο κόσμος ένα συμπέρασμα.
Ερώτηση, μάστορα: Κι ο Περέιρα, δηλαδή, γιατί δεν τις έδινε
και τις κρατούσε σαν κρατικό
μυστικό; Αυτό πρέπει ν’ απαντήσει ο Γραμμένος, όσο κι ο ίδιος ο Περέιρα. Φέξε μου και
γλίστρησα.
Πάμε παρακάτω. Σ’ το ξαναλέω. Είναι καλό που ο Μαρκ θα τα
βγάζει όλα στη φόρα. Μάλιστα.
Και με τα περσινά, τι γίνεται; Γιατί ο
ελληνικός λαός να μην πληροφορηθεί για το τι έγινε στα παιχνίδια
της Λαμίας με τον ΠΑΟΚ, όπου
κόλλησε το σύστημα;
Γιατί να μη μάθει ο ελληνικός
λαός τι έγινε στο παιχνίδι του Βόλου Βόλος - Ολυμπιακός, όπου
δεν υπήρχε και γραμμή του VAR
και οι VARistes έκριναν με το μάτι

Ο

ότι ο Σουντανί ήταν οφ σάιντ; Κι
όχι μόνο αυτά. Δεκάδες αποφάσεις πάρθηκαν από τους VARistes
και τους διαιτητές χωρίς να υπάρχει γραμμή.
Όπως εκείνες στο Παναθηναϊκός-Ξάνθη όταν μέτρησε γκολ των
φιλοξενουμένων από το VAR που
δεν έπρεπε να μετρήσει, ενώ ακυρώθηκε-πάλι από το VAR-γκολ
των γηπεδούχων που έπρεπε να
είχε μετρήσει και μετά οι «πράσινοι»-δικαίως ζητούσαν τις συζητήσεις των διαιτητών…
Να σ’ το προχωρήσω κι άλλο.
Αυτός ο απίθανος ο Περέιρα, λίγο
πριν φύγει, τι έκανε; Έβαλε, λέει,
τη γραμμή του VAR στο παιχνίδι
του Βόλου με τον Ολυμπιακό και
η ΚΕΔ αποφάνθηκε ότι πράγματι
ήταν οφ σάιντ. Μάλιστα.
Κι η «Α» με την iapopsi.gr αποκάλυψαν ότι με το VAR μπορεί να
γίνει μούφα δουλειά, όπως έγινε
στο Αθλέτικ Μπιλμπάο - Βαλένθια
0-1 και η ισπανική ομοσπονδία
τρέχει στα δικαστήρια τη MediaPro, που πούλησε μέσω της MEDIA LUSO της πορτογαλική ς το
VAR στην Ελλάδα.
Ο Κλάτενμπεργκ, αν θέλει να

τους κερδίσει όλους με το «καλημέρα», καλεί τους εκπροσώπους
του Βόλου και του Ολυμπιακού και
τους δημοσιογράφους και ξαναβάζει τη φάση στο μηχάνημα και
λέει τη γνώμη του. Αυτό θα πει
διαφάνεια. Κι όχι σαν τον Περέιρα, που το έκανε νύχτα και έβγαλε
το συμπέρασμα που ήθελε.
Έτσι είναι. Δύο κινήσεις κάνει ο
Μακ και τους ξεραίνει όλους. Και
τους BIG-4 και τα υπόλοιπα λιμά.
Αυτό θα πει δικαιοσύνη και διαφάνεια. Και μην πει κανένα κορόιδο
ότι δεν θα το κάνει για να μην εκθέσει τον συνάδελφό του, τον Περέιρα. Από συναδελφική αλληλεγγύη και καλά. Ο ίδιος ο Γραμμένος έπρεπε να του το ζητήσει.
Κι ο Λεωνίδας ο Μπουτσικάρης.
Τι ψάχνεις να βρεις, θα μου
πεις, γωνία στο δεκάρικο; Όχι, ρε.
Κουβέντα να γίνει. Νταραβέρι του
μυαλού. Τίποτα δεν πρόκειται να
γίνει. Άπαξ και πήγαινε σε άλλη
χώρα ο Μαρκ, το πρώτο πράγμα
που θα έκανε θα ήταν αυτό. Στην
Ελλάδα, όμως, είναι αλλιώς τα
πράγματα. Ζωή και κότα και θάλασσα. Και ψαράκι.
Άλλο είναι το σοβαρό για μένα

με τον Κλάτενμπεργκ. Ήταν διαιτητάρα στα νιάτα του. Με τελικούς Μουντιάλ, Champions
League και τα ρέστα. Αυτός μπορεί να καταλάβει καλύτερα από
τον καθένα αν ο διαιτητής είναι
ματιασμένος ή όχι.
Έτσι είναι. Δεν μπορεί να του ξεφύγει του Μαρκ ο τζιβιτζουλιάρης
διαιτητής. Δεν μπορεί η αλεπού να
είναι εκατό και το αλεπουδάκι 101.
Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Κι
άμα γίνει καμιά στραβή, περάστε έξω, κύριε, με κοροϊδεύετε. Και πώς
σας πέρασε από το μυαλό ότι μπορείτε να με δουλεύετε; Έτσι πρέπει
να ξηγηθεί στους διαιτητές. Να τον
τρέμουνε, ότι με την πρώτη στραβή
τελείωσαν, ότι δεν είναι σαν τον
Περέιρα να τους χαϊδεύει, ποιος
ξέρει γιατί.
Σ’ το τελειώνω. Αυτά πρέπει να
κάνει ο Κλάτυ αν θέλει να γράψει
ιστορία στην Ελλάδα. Άμα θέλει να
ρεφάρει για τη ζημιά που έπαθε με
την γκόμενα που του έκαψε την
Πόρσε Μπόξτερ, ας κάθεται σαν
τον Μέλο με το μέλι κι ας πηγαίνει
και καμιά βόλτα στη Θεσσαλονίκη
για πικ-νικ. Έχει κι ωραία ξενοδοχεία εκεί.
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Οι αριθμοί που προσδιόρισαν το φετινό πρωτάθλημα
και οι μορφές της μπάλας που έγραψαν ιστορία…

Ο καθρέφτης
της Super League
και τα μυθικά ρεκόρ
του Μαύρου και
του Δομάζου

Του Μανώλη Δράκου
λοκληρώθηκε ένα από τα …απρόβλεπτα
πρωταθλήματα στην
ιστορία της Α΄Εθνικής. Όχι λόγω της εξέλιξής του,
αλλά γιατί για πρώτη φορά έγινε σε …δύο δόσεις λόγω της
πανδημίας του κορωνοϊού. Ξεκίνησε Αύγουστο και σταμάτησε τον Μάρτιο για να επαναρχίσει τον Ιούνιο και να τελειώσει τον Ιούλιο…
Οι έξι πρώτες ομάδες με τα πλέι
οφ έδωσαν από 36 αγώνες, οι οκτώ επόμενες από 33. Αν μετρήσουμε όλους τους αγώνες της σεζόν βγαίνουν 240, όσοι ακριβώς
ήταν σε πρωτάθλημα 16 ομάδων,
χωρίς πλέι οφ. Η φετινή ιδιομορφία είχε να κάνει με το ότι τον
Μάρτη διακόπηκε το πρωτάθλημα
λόγω κορωνοϊού και επανάρχισε
στις αρχές Ιουνίου.
Σε σχέση με την κανονική περίοδο στα πλέι οφ, μόνο ο Άρης με
τον ΟΦΗ άλλαξαν θέσεις. Αντίθετα, στα πλέι άουτ, μόνο ο Πανιώνιος έμεινε στην ίδια θέση, την τελευταία. Και οι επτά άλλες ομάδες
τερμάτισαν σε άλλη θέση από αυτή της κανονικής περιόδου! Παραθέτουμε κι άλλους ενδιαφέροντες
αριθμούς από την τελευταία αγωνιστική σε πλέι οφ και πλέι άουτ.

Ο

Μέσα από αυτά μπορεί να διαπιστώσει κανείς ότι ρεκόρ σαν τα
261 γκολ του Θωμά Μαύρου ή
τις 538 συμμετοχές του Μίμη Δομάζου θα μείνουν ακατάρριπτα
στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.
• 45… έγιναν τα πρωταθλήματα του Ολυμπιακού. Ο Παναθηναϊκός έχει 20, η ΑΕΚ έχει 12, ο Αρης και ο ΠΑΟΚ έχουν από 3 και ένα η Λάρισα.
• 567... είναι τα γκολ που μπήκαν στα 240 παιχνίδια της περιόδου.
Ένας μέσος όρος 2,36 γκολ ανά αγώνα, που θα μπορούσε να ήταν καλύτερος αν δεν είχαμε στο τέλος αρκετά 0-0, αλλά και πολλά παιχνίδια
χωρίς κόσμο που πάντα βοηθά στο
να βλέπουμε καλύτερο θέαμα.
• 500... ισοπαλίες έφτασε ο
Πανιώνιος στην ιστορία του στην
Α΄ Εθνική/Super League. Σε 1.895
αγώνες έχει ακόμα 648 νίκες και
747 ήττες, ενώ μετά και τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής στα πλέι οφ πήρε τον δρόμο
προς τη Super League2 (Β΄ Εθνική) μετά από 24 ολόκληρα χρόνια.
• 250... αγώνες σε όλα τα
πρωταθλήματα συμπλήρωσαν ο
Κώστας Φορτούνης και ο Δημήτρης Κολοβέτσιος. Ο Φορτούνης έχει 167 στη Super League,
13 στη Γ΄ Εθνική, 28 στην Μπουντεσλίγκα και 42 στη Β΄ Γερμανίας.

Ο Κολοβέτσιος 202 στη Super
League και 48 στη Β΄ Εθνική.
• 136... διαιτησίες στην ιστορία του πρωταθλήματος έφτασε ο
Τάσος Σιδηρόπουλος και έπιασε
στην 4η θέση όλων των εποχών
τον Λέλο Βαμβακόπουλο. Απέχει τέσσερις από τον τρίτο Γιώργο Μποροβήλο και έξι από τον
πρώτο Στάθη Παπαβασιλείου.
• 114 …ο Λούκας Σάσα ήταν
ο καλύτερος «κλέφτης» της φετινής Super League με 114 κλεψίματα. Ο μέσος του Άρη είχε 77 σε
24 αγώνες στην κανονική διάρκεια
του Πρωταθλήματος και 37 σε 10
αγώνες των Play Off. Δεύτερος
καλύτερος «κλέφτης» ήταν ο αμυντικός του ΠΑΟΚ Δημήτρης Γιαννούλης με 94 κλεψίματα και ακολουθούν ο μέσος του ΠΑΟΚ Γιόσιπ Μίσιτς με 82 και ο μέσος του
ΟΦΗ Μιγκέλ Μεγιάδο με 78.
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• 101… ο Χόρχε
Ντίας είχε τα περισσότερα
κερδισμένα φάουλ στη φετινή Super League (101). Ο
επιθετικός του Παναιτωλικού
είχε 77 κερδισμένα φάουλ σε
24 αγώνες στην κανονική διάρκεια του Πρωταθλήματος και 24
σε 6 αγώνες των Play Out. Στη
δεύτερη θέση της σχετικής λίστας
είναι ο επιθετικός της ΑΕΚ Μάρκο Λιβάια και ο μέσος του ΟΦΗ
Μιγκέλ Μεγιάδο με 100, και ακολουθεί ο μέσος της ΑΕΛ Αμρ
Ουάρντα με 80.
• 67… ο Ματιέ Βαλμπουενά
είχε τα περισσότερα εύστοχα γεμίσματα στη φετινή Super League
(67). Ο μέσος του Ολυμπιακού είχε
50 εύστοχα γεμίσματα σε 19 αγώνες στην κανονική διάρκεια του
Πρωταθλήματος και 17 σε 7 αγώνες των Play Οff. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο μέσος του ΠΑΟΚ
Γιόσιπ Μίσιτς με 60 εύστοχα γεμίσματα και ακολουθούν οι Ροντρίγκο Γκάλο του Ατρόμητου Αθηνών με 52 και ο επιθετικός της
ΑΕΚ Μάρκο Λιβάια με 48.
• 57… τα γκολ του 27χρονου
Κώστα Φορτούνη στην Α΄ Εθνική, που από τους παίκτες που έπαιξαν στο φετινό πρωτάθλημα είναι από τους λίγους εν ενεργεία
ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν
πετύχει περισσότερα από 40 γκολ
στην καριέρα τους.
Από όσους ποδοσφαιριστές έπαιξαν φέτος στη Super League
μόλις τέσσερις έχουν καταφέρει
να φτάσουν τα 40 γκολ στην κατηγορία! Έτσι από όσους έπαιξαν
φέτος, ο Κώστας Φορτούνης έχει βάλει τα περισσότερα, 57, ενώ
ο Μπαράλες έχει 45. Ο Χρήστος
Αραβίδης 42 και ο Γιώργος Μανούσος 40.
Στην ιστορία της Α’ Εθνικής/
Super League μόλις τέσσερις έχουν ξεπεράσει τα 200 γκολ και
συνολικά 30 ποδοσφαιριστές τα
100 με τελευταίο χρονικά τον Δημήτρη Σαλπιγγίδη πριν από μια
δεκαετία.
Μετά τον Σαλπιγγίδη θα μπορούσε ο Μήτρογλου, που όμως
έφυγε με 82, αλλά και ο Μπεργκ,
που έφυγε με 73.
Oι πρώτοι σε γκολ στην ιστορία
είναι ο Θωμάς Μαύρος (260
γκολ), ο Κριστόφ Βαζέχα (244),
ο Μίμης Παπαϊωάννου (235) ο
Γιώργος Σιδέρης (224), Αντώνης Αντωνιάδης (187), ο Αλέξης Αλεξανδρής (187), ο Δημήτρης Σαραβάκος (187), ο Γιώργος Δέδες (181), ο Νίκος Αναστόπουλος (179), ο Μιχάλης
Κρητικόπουλος (177).

Ο Μίμης
και οι άλλοι
Ο Δομάζος –σύμφωνα
με τα επίσημα στοιχεία
της Super League–
έχει τις περισσότερες
(538,
συνυπολογίζονται 2
εμφανίσεις στα μπαράζ
διεκδίκησης του τίτλου
κατά τις περιόδους
1959-60 και 1962-63
με τον Παναθηναϊκό)
συμμετοχές (και 139
γκολ) από κάθε άλλον
ποδοσφαιριστή στην
Α΄ Εθνική. Τον
ακολουθούν ο
Νιόπλιας (509), ο
Κούδας (504) και ο
Θωμάς Μαύρος (501).
Πιο πίσω είναι οι
Κωφίδης (493), Μίμης
Παπαϊωάννου (481),
Χάιτας (480),
Σκαρτάδος (478),
Γιώργος Γεωργιάδης
(476) και Ντίνος Κούης
(473).
Από τους σημερινούς
εν ενεργεία
ποδοσφαιριστές (που
αγωνίστηκαν στο
φετινό πρωτάθλημα) ο
Δημούτσος έχει 285
και ανέβηκε στην 178η
θέση όλων των
εποχών. Με τον
Γιαννούλη (281) και
τον Κόρμπο (280) να
τον ακολουθούν.
Στα 40 του χρόνια ο
Βύντρα έφτασε τα 271
παιχνίδια, αφού έπαιξε
στα 22 στην κατηγορία
και έλειψε πάνω από
έξι χρόνια από την
κατηγορία. Ψηλά
βρίσκονται και δύο
ξένοι που έχουν μείνει
για χρόνια στο
ελληνικό πρωτάθλημα:
Ο Ιγκλέσιας (263
συμμετοχές) και ο
Ούμπιδες (251).
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▶ ΣΕΛ. 15









Ιβάν, τον
Πρίγιοβιτς!!!
Μάτος, Κρέσπο,
Βαρέλα καλοί
για πρέφα….
• Καλό δεκάρι ο Σβαμπ, όμως πρέπει να ΄ρθουν κι άλλοι…. Με τους σημερινούς, αν χάσεις
από τον πρώτο γύρο μπορεί να ακούσεις την ιαχή «πούλα και τον πούλο…» ▶ ΣΕΛ. 16-17

▶ ΣΕΛ. 21





Μίστερ Κλάτενμπεργκ,
έτσι δεν θα γίνεις
Περέιρα...

▶ ΣΕΛ. 18




▶ ΣΕΛ. 18




▶ ΣΕΛ. 18

Ο καθρέφτης
της Super League
και τα μυθικά ρεκόρ
του Μαύρου και
του Δομάζου
• Οι αριθμοί που προσδιόρισαν το φετινό
πρωτάθλημα και οι μορφές της μπάλας
που έγραψαν ιστορία… ▶ ΣΕΛ. 23

• Δώσε όλες τις περσινές συνομιλίες του VAR στη
δημοσιότητα και ξηγήσου στους διαιτητές, ότι κανένας
δεν μπορεί να σε κοροϊδέψει με τις αποφάσεις, αφού
δεν μπορεί η αλεπού εκατό και το αλεπουδάκι 101
▶ ΣΕΛ. 22

