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ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ

ΜΕΤΑΝΑ

Δρόμος χωρίς
επιστροφή
η ένταση για
τον Ερντογάν

• Νέο προσωρινό
hotspot που στήνεται
πίσω από το πεδίο
βολής του Καρά
Τεπέ, με τους
αυτοδιοικητικούς
του νησιού να
απορρίπτουν κάθε
κυβερνητική πρόταση

• Νέες πιέσεις στη Μέρκελ
για κυρώσεις που θα
πονέσουν και δεν θα
χαϊδέψουν την Τουρκία
▶ ΣΕΛ. 4





• Κάνουν λόγο
για μυστική διπλωματία
και στέλνουν μήνυμα
▶ ΣΕΛ. 7

–
ΣΤΕΥΤΙΚΟ

• Επί ποδός πολέμου
κάτοικοι και
αστυνομικές δυνάμεις
που έχουν φτάσει
στη Λέσβο
▶ ΣΕΛ. 3
Α ΡΘ ΡΟ

Η γυάλινη περόνη της «βόμβας» που εξερράγη





ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΣΤΟ ΜΑΤΙ

ΔΕΘ

Tο «καλάθι του
εργαζόμενου»
γεμίζει
ο Κυριάκος
▶ ΣΕΛ. 26

Ανεπαρκής ή «ευεργέτης»
του ΣΥΡΙΖΑ ο ανακριτής;
• 
 


 ▶ ΣΕΛ. 8-9

 
• Επιβαρυντικά στοιχεία για την Ελ. Τουλουπάκη
θα δώσει στο 5μελές Ανακριτικό Συμβούλιο…
η κα Τουλουπάκη!!!
• Τρίβει τα χέρια του ο Σεφερλής με το
απίστευτο σενάριο, η Τουλουπάκη να
κατηγορεί
την…
Τουλουπάκη,
και το οποίο
αναμένεται να
«τιγκάρει» το
Δελφινάριο
▶ ΣΕΛ. 25
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ταν τo βράδυ της Τρίτης (8/7) το iapopsi.gr ανάρτησε το σχόλιό του για τα κρούσματα κορωνοϊού στις προσφυγικές δομές υπό τον τίτλο «Ο εφιάλτης γίνεται πραγματικότητα», ουδείς φανταζόταν πώς θα εξελισσόταν ο…
εφιάλτης μερικές ώρες αργότερα: ένας καταυλισμός στη Μόρια παραδόθηκε στις φλόγες και καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς, ενώ 13.000 άνθρωποι που όντες δυνητικοί φορείς του κορωνοϊού επεδίωξαν να φτάσουν στο λιμάνι της Μυτιλήνης, με τις δυνάμεις ασφαλείας να προσπαθούν να αποτρέψουν το ενδεχόμενο του τρόμου.
Το κακό φέρεται να ξεκίνησε όταν πρόσφυγες και μετανάστες που είχαν διαγνωστεί θετικοί στον SARS-coV-2 ή είχαν ιχνηλατηθεί ως επαφές βεβαιωμένων κρουσμάτων, αρνήθηκαν να απομονωθούν. Αποτέλεσμα; Υπό τον φόβο μετάδοσης
του ιού άλλοι πρόσφυγες/μετανάστες ώθησαν τους «αρνητές» έξω από τη δομή και η σύγκρουση δεν άργησε να έρθει.
Δεν είναι λίγοι που χαρακτηρίζουν ύποπτη την όλη εξέλιξη, εκφράζοντας ερωτηματικά ακόμη και για… εξωχώριες «φιτιλιές» στον εμπρησμό του ΚΥΤ της Μόριας. Μεταξύ αυτών και ο περιφερειάρχης Β. Αιγαίου
Κώστας Μουτζούρης, που είπε ότι ανάμεσα στους
χιλιάδες μετανάστες της πολυπληθούς δομής της Λέσβου «υπάρχουν και άνθρωποι που θέλουν να υπάρξουν
συμβάντα προς όφελος της γείτονος χώρας». Στο ίδιο μήκος… υποψίας και οι σκέψεις του αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας του δήμου Μυτιλήνης, Μιχάλη
Φραντζέσκου, ο οποίος δήλωσε στη δημόσια τηλεόραση ότι η πυρκαγιά στο ΚΥΤ της Μόριας ήταν προμελετημένη!
Άλλοι πάλι, όπως ο διευθυντής του Γραφείου Τύπου
της Ν.Δ., Νίκος Ρωμανός, δίνουν μία άλλη διάσταση
στα γεγονότα. Ειδικότερα, το «γαλάζιο» στέλεχος ρωτήθηκε για το ποια ενδεχόμενα εξετάζονται σχετικά με
τη φωτιά στη Μόρια, και εκείνο απάντησε με νόημα ότι αυτό που κλήθηκε να διαχειριστεί η κυβέρνηση την
περασμένη Τετάρτη αποτελεί απόδειξη της αλλαγής
πολιτικής που ακολουθεί η Ελλάδα στο μεταναστευτικό. «Το γεγονός ότι μπαίνει μία τάξη στο πεδίο των ΜΚΟ που αλώνιζαν
εκεί, το γεγονός ότι μπαίνει μία τάξη στη Μόρια με την αποσυμφόρηση να έχει ήδη ξεκινήσει και ήδη οι 13.000 μετανάστες και
πρόσφυγες είναι μειωμένοι κατά 30% ή 40% σε σχέση με τα νούμερα προ μερικών μηνών, το γεγονός ότι έχει επιταχυνθεί η διαδικασία ασύλου και προχωράει, όλα αυτά ενοχλούν κάποιους», είπε χαρακτηριστικά ο Ν. Ρωμανός.
Στην κυβέρνηση παραμένουν σε συναγερμό, διερευνώντας όλες τις εκδοχές. Το παραδέχτηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο η φωτιά να είναι υποκινούμενη από εξωγενείς παράγοντες.
Το είπε με κομψό τρόπο και ο πρωθυπουργός, όταν στο σχετικό μήνυμά του υπογράμμισε ότι η κατάσταση στη Μόρια
εκτός από ζήτημα δημόσιας υγείας και ανθρωπισμού αποτελεί ταυτόχρονα και ζήτημα εθνικής ασφάλειας.
Χωρίς μισόλογα οι εικόνες των ανθρώπων που κοιμήθηκαν σε δρόμους και σε χωράφια δίπλα στα καμένα και σε κάδους σκουπιδιών δεν περιποιούν τιμή για κανένα πολιτισμένο κράτος, πολλώ δε μάλλον την Ευρώπη που αποφάσισε ότι μια χαρά αποθήκη ψυχών είναι η Ελλάδα. Η Ελλάδα όμως δεν έχει την πολυτέλεια να κλείσει τα μάτια ούτε
στον υγειονομικό κίνδυνο ούτε στον κίνδυνο για την εθνική ασφάλειά της. Ειδικά όταν έχει υπάρξει Τούρκος πρωθυπουργός –ο Μεσούτ Γιλμάζ– που έχει παραδεχτεί ότι τουλάχιστον την περίοδο 1995-1997, δηλαδή την εποχή
της πρωθυπουργού των Ιμίων Τανσού Τσιλέρ, πράκτορες της χώρας του έκαιγαν τα ελληνικά δάση!
Προσοχή, λοιπόν, γιατί το μεταναστευτικό είναι σαν το γυαλί. Ικανό να βάλει φωτιά όταν βρεθεί πεταμένο σε ένα δάσος. Αλλά και εύθραυστο μέχρι να σπάσει. Διότι, όταν σπάσει, κόβει. Ενίοτε πολύ άσχημα…

Ό

Η γυάλινη
περόνη της
«βόμβας»
που εξερράγη
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Ξημέρωσε το τέταρτο
24ωρο που η Λέσβος «καπνίζει» και δεν είναι μόνο
από τις συνεχείς αναζωπυρώσεις των εστιών της
πυρκαγιάς που κατέκαψε
την Τετάρτη το Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Μόριας…
Του Νίκου Τσαγκατάκη

Ο

ι καπνοί προέρχονται και από την οργή της τοπικής κοινωνίας, που δεν θέλει ούτε να ακούσει
για νέα (ανοιχτή ή κλειστή) δομή
στο νησί, αλλά και από τη νευρική κρίση της κυβέρνησης που ψάχνει απεγνωσμένα για λύση.
Μια αγγλική παροιμία λέει ότι
στις διαπραγματεύσεις πρέπει να
χρησιμοποιείς απαλά λόγια και
σκληρά επιχειρήματα. Και αν και
βέρος Πειραιώτης, αυτήν προσπάθησε να εφαρμόσει ο υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος, απευθυνόμενος
στους αυτοδιοικητικούς άρχοντες
της Λέσβου.
«Μετά τη χθεσινή (σ.σ. την Τετάρτη) άκαρπη σύσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου στη Μυτιλήνη με
τους δημάρχους και τον εκπρόσωπο
της Περιφέρειας, τους απευθύνω κάλεσμα ευθύνης, ώστε να βοηθήσουν
ουσιαστικά και αποφασιστικά στην
εξεύρεση λύσης αμέσως. Οφείλουμε
όλοι να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων», είπε… απαλά ο υπουργός, συμπληρώνοντας όμως
με νόημα ότι η αυτοδιοίκηση στο
νησί δεν μπορεί να αρνείται «με
στείρο και άγονο τρόπο, όλες τις
προτάσεις που υποβλήθηκαν από
την πλευρά της πολιτείας».
Τα σκληρά –ρεαλιστικά για να
είμαστε ακριβέστεροι– επιχειρήματα που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση δεν είναι άλλα από αυτά της
υγειονομικής προστασίας των
πολιτών, αλλά και της εθνικής ασφάλειας. Όπως ξεκαθαρίζεται σε
όλους τους τόνους από το Μέγαρο Μαξίμου πρόκειται για δύο αδιαπραγμάτευτους όρους στον
τρόπο με τον οποίο θα επιλυθεί
η μεταναστευτική-προσφυγική
κρίση στο νησί του βορειοανατολικού Αιγαίου.

Οι αμετακίνητοι…
Φαίνεται, ωστόσο, ότι τα εν λόγω
επιχειρήματα δεν αρκούν για να
πείσουν τους Λέσβιους και να αρθούν οι συνθήκες πλήρους αδιεξόδου που έχουν δημιουργηθεί
στο νησί, έπειτα από την «έκρηξη» στη Μόρια. Οι κάτοικοι της
Λέσβου με την πλήρη υποστήριξη των αρχών της τοπικής αυτοδιοίκησης εναντιώνονται ανοιχτά
σε κάθε ενδεχόμενο επανεγκατά-

• Επί ποδός πολέμου κάτοικοι και αστυνομικές
δυνάμεις που έχουν φτάσει στη Λέσβο

Μ ΟΡ Ι Α

Εκτός ελέγχου…
στασης προσφύγων/μεταναστών
είτε στο προς αποκατάσταση του
κατεστραμμένου ΚΥΤ της Μόριας
είτε ή σε δύο κλειστά στρατόπεδα του νησιού.
Για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία για τις προθέσεις των
νησιωτών από νωρίς το πρωί της
Πέμπτης κάτοικοι της Μόριας,
μαζί με στελέχη του δήμου Μυτιλήνης, απέκλεισαν τον δρόμο
που οδηγεί στην κατεστραμμένη
προσφυγική δομή, προκειμένου
να εμποδιστούν τα έργα καθαρισμού του πυρπολημένου ΚΥΤ.
Στο μπλόκο το «παρών» έδωσε
και ο δήμαρχος Μυτιλήνης,
Στρατής Κύτελης (σ.σ. υποστηρίχθηκε από τη Νέα Δημοκρατία

στις αυτοδιοικητικές εκλογές του
2019), ο οποίος δήλωσε ότι δεν
είναι αποδεκτή η επαναλειτουργία της Μόριας ή η δημιουργία οποιασδήποτε άλλης δομής ακόμη κι αν αυτή έχει προσωρινό
χαρακτήρα. Μάλιστα, ο δήμαρχος Μυτιλήνης ζήτησε την άμεση
αναχώρηση από τη Λέσβο των
περίπου 10.000 προσφύγων και
μεταναστών που έχουν απομείνει
στο νησί και προς ώρας διαβιούν
στους δρόμους!

…και το «ιππικό»
Σε πρώτο χρόνο η κυβέρνηση έστειλε στη Λέσβο το… ιππικό.
Σύμφωνα με τα όσα αναμεταδίδουν τοπικοί ενημερωτικοί ιστό-

τοποι, όπως η ιστοσελίδα
stonisi.gr., το πρωί της Παρασκευής αποβιβάστηκαν στο λιμάνι της Μυτιλήνης περιπολικά της
αστυνομίας, κλούβες των ΜΑΤ,
αλλά και θωρακισμένες αύρες εκτόξευσης νερού «ΑΙΑΣ». Βάσει
του επιχειρησιακού σχεδίου, οι
μονάδες των ΜΑΤ «κατασκήνωσαν» στον οδικό άξονα από την
περιοχή του Καρά Τεπέ μέχρι τη
Μόρια, εκεί όπου βρίσκονται οι
μετανάστες και οι πρόσφυγες, ενώ θωρακισμένα «ΑΙΑΣ» στάθμευσαν στη βάση της Πυροσβεστικής στον Καρά Τεπέ.
«Αρματωμένες», λοιπόν, οι αρχές και μπροστά στην αναγκαιότητα για υγειονομικά ασφαλή ε-

ΜΕΤΑΝΑ

–
Σ Τ Ε Υ ΤΙ Κ
Ο

γκατάσταση των 10.000-11.000
άστεγων μεταναστών (σ.σ. περίπου 2.000 άτομα ήδη φιλοξενούνται σε ένα επιβατηγό και
δύο αρματαγωγά πλοία), αλλά
σίγουρα και εξωραϊσμού των εικόνων όπου οικογένειες μεταναστών στη Μόρια βρήκαν καταφύγιο ανάμεσα σε τάφους παρακείμενου νεκροταφείου, το ρεπορτάζ θέλει στελέχη και υπαλλήλους του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής να στήνουν
έναν νέο καταυλισμό πίσω από
το πεδίο βολής του Καρά Τεπέ
σε έκταση ιδιοκτησίας του ελληνικού Δημοσίου, προκειμένου
να φιλοξενηθεί εκεί τουλάχιστον προσωρινά όλος αυτός ο
πληθυσμός.

Ρίσκο

• «Νέο προσωρινό
hotspot που
στήνεται πίσω από
το πεδίο βολής του
Καρά Τεπέ, με τους
αυτοδιοικητικούς
του νησιού να
απορρίπτουν κάθε
κυβερνητική
πρόταση

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εργασίες μετεγκατάστασης, όπως
π.χ. η μεταφορά σκηνών στο νέο
hotspot, γίνεται με ελικόπτερο
Σινούκ, υπό τον φόβο των κοινωνικών και αυτοδιοικητικών αντιδράσεων. Πρόκειται ομολογουμένως για ένα δύσκολο ρίσκο
της κυβέρνησης, δεδομένης της
κατηγορηματικής στάσης της ότι
οι πρόσφυγες δεν θα φύγουν από το νησί, όταν οι Λέσβιοι διατρανώνουν την αντίθεσή τους ακόμη και στη δημιουργία κλειστής δομής.
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• Ο Αχμέτ Νταβούτογλου ανέδειξε το βασικό πρόβλημα της
Τουρκίας: «Μείναμε με μόνο σύμμαχο το Αζερμπαϊτζάν»

«Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις
θα αναγκαστούν να βρίσκονται σε
κατάσταση συναγερμού, τουλάχιστον μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου, ίσως και αργότερα». Αυτό είναι το
συμπέρασμα που εξάγεται από τις
συνομιλίες που είχαμε με Έλληνες
διπλωμάτες, που επί πολλά χρόνια
έχουν χειριστεί τα δύσκολα ελληνοτουρκικά ζητήματα. Και ως φαίνεται, θα δικαιωθούν, καθώς ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα το πάει ως
το τέλος, καθώς δεν υπάρχει δρόμος χωρίς επιστροφή.

Δρόμος χωρίς
επιστροφή η ένταση
για τον Ερντογάν

Του Μιχάλη Κωτσάκου

Ε

άν ο Ερντογάν κάνει τώρα την
κωλοτούμπα, αυτή θα είναι άκομψη και ακόμη και οι πιο
φανατικοί οπαδοί του θα κατανοήσουν ότι ετράπη σε άτακτη
υποχώρηση. Ήδη έχει ξεμείνει από συμμάχους, όπως του διαμήνυσε ο πρώην δικός του και νυν αντίπαλός του, ο Αχμέτ
Νταβούτογλου. Ο πρώην πρωθυπουργός
και πρώην υπουργός Εξωτερικών προ ολίγων ημερών περιέγραψε με τον πλέον
σαφή τρόπο την κατάσταση: «Έτσι όπως τα
κατάφερε ο κ. Ερντογάν, η Τουρκία ξέμεινε με
μόνο σύμμαχο το Αζερμπαϊτζάν. Μία συμμαχία που δεν τη βοηθάει σε τίποτα».
Ο Νταβούτογλου, που θεωρείται από
τους «γάτους» της παγκόσμιας διπλωματικής
σκηνής, ανέδειξε λοιπόν το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει ο Τούρκος πρόεδρος.
«Θα συνεχίσει στο ίδιο μοτίβο. Με παράνομες
navtex, με σκληρή ρητορική, με το να ανακαλύπτει διαρκώς νέους εχθρούς και με πολεμικές ιαχές θα τραβήξει τον χρόνο, ελπίζοντας να περάσει
το δικό του και να ανοίξει ένας διάλογος με όλα τα
θέματα πάνω στο τραπέζι. Ακόμη κι εάν στο τέλος
υποχωρήσει από τη διεθνή πίεση, θα το κάνει
ως ανάγκη για να μην υποφέρει ο λαός, ώστε να
περάσει το μήνυμα ότι αυτός είναι ο πατερούλης
της Τουρκίας. Και φυσικά, στην πρώτη ευκαιρία
θα επανέλθει», υποστηρίζουν από το ελληνικό
υπουργείο Εξωτερικών που λίγο-πολύ έχουν
μάθει τα τερτίπια του Τούρκου Προέδρου.
Βέβαια, μία τέτοια περίπτωση, δηλαδή μία
αναίμακτη υποχώρηση, αναγκάζει τον Τούρκο Πρόεδρο να βάλει στο συρτάρι τα σχέδια
για την ανασύσταση της νέας Οθωμανικής
αυτοκρατορίας (παίρνοντας τη θέση του Κεμάλ Ατατούρκ στην ιστορία που είναι η βασική του επιδίωξη) και φυσικά το αφήγημα
της «Γαλάζιας Πατρίδας».

Παίζει με τη φωτιά
Πάντως, για να λέμε και του στραβού το δίκιο, οι μέχρι τώρα διπλωματικές παρεμβάσεις προς την Άγκυρα δεν απέδωσαν, ωστόσο από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει δοθεί ένα ξεκάθαρο χρονικό περιθώριο για να κάνει βήματα αποκλιμάκω-

• Νέες πιέσεις στη Μέρκελ
για κυρώσεις που θα
πονέσουν πραγματικά
από την Ευρωπαϊκή Ένωση
και όχι χάδια

σης. Πλέον, σύμφωνα με το Παρίσι και τη
Βιέννη, έχουν αυξηθεί οι χώρες που επιθυμούν πιο αυστηρές κυρώσεις προς την
Τουρκία, ώστε να επανέλθει η ηρεμία στην
Ανατολική Μεσόγειο, η οποία ήταν τρικυμιώδης μέσα στο κατακαλόκαιρο.
Το μόνο σίγουρο, ότι ο Ερντογάν έχει καταφέρει να διχάσει και να προβληματίσει
τους Ευρωπαίους. Η Μέρκελ συμφωνεί μεν
με τις κυρώσεις, αλλά εκτιμά πως εάν είναι
πολύ αυστηρές, τότε ο Ερντογάν θα αποθρασυνθεί. Από την πλευρά του ο Μακρόν
και η Γαλλία είναι υπέρμαχοι της σκληρής
γραμμής. Δηλαδή, αυστηρές κυρώσεις και
πίεση με τα όπλα. Γι’ αυτό ο Γάλλος πρόεδρος στέλνει και το αεροπλανοφόρο «Σαρλ
Ντε Γκολ» στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο βασικός στόχος των Γάλλων είναι να επιβάλουν την κυριαρχία τους, από τη στιγμή που
οι ΗΠΑ –λόγω Τραμπ– έχουν παρατήσει
την περιοχή στο έλεός της. Η κινητικότητα
των Γάλλων βολεύει και όλες τις περιφερειακές δυνάμεις, πέραν της Ελλάδας. Και το
Ισραήλ βολεύεται να υπάρχει ένας μεγάλος
της Δύσης στην περιοχή, εκτός από τους Ρώσους που έχουν εγκατασταθεί στη Συρία. Αλλά και την Αίγυπτο βολεύει, καθώς έχει κοινά συμφέροντα με τη Γαλλία στη Σύρτη, στη
Λιβύη. Η Γαλλία θέλει να στηρίξει τις επεν-

δύσεις της Total στα πετρέλαια της Λιβύης,
ενώ η Αίγυπτος θέλει να κρατήσει πολύ μακριά της τους αδελφούς Μουσουλμάνους,
που κυκλοφορούν στη Δυτική Λιβύη και
προμοτάρονται από την Τουρκία. Φυσικά, η
γαλλική προσπάθεια για κυριαρχία βολεύει
στο έπακρο κι εμάς, καθώς οι εκνευρισμένοι Τούρκοι για να τα χώσουν στη Γαλλία αναβαθμίζουν και τον ρόλο της Ελλάδας.

Οι κυρώσεις
Έμπειροι διπλωμάτες εκτιμούν πως η
Τουρκία δεν γλιτώνει τις κυρώσεις. Απλά
είναι λίγο έως πολύ θολό σε ποια πρόσωπα θα επιβληθούν, σε ποιες εταιρείες, σε
ποια πλοία θα απαγορευθεί ο ελλιμενισμός
τους στα λιμάνια της Ε.Ε. Ήδη στην Κομισιόν επεξεργάζονται και ολόκληροι τομείς,
οι οποίοι θα αποκλειστούν. Και οι τομείς
αυτοί θα είναι όσοι είναι συνδεδεμένοι με
την Ε.Ε., αλλά και στην τελωνειακή ένωση, που διευκολύνει μια σχεδόν αφορολόγητη διακίνηση εμπορευμάτων μεταξύ
της Τουρκίας και της Ε.Ε. και την οποία η
Άγκυρα επιθυμεί από καιρό να επεκτείνει.
Στο πλαίσιο των κυρώσεων θα μπορούσε
να αποφασιστεί ακόμη και ο οριστικός τερματισμός των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Τουρκίας με την ΕΕ, κάτι που απαιτεί

ανοικτά η Αυστρία. Η τελωνειακή ένωση και
οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις είναι τα ισχυρότερα διπλωματικά χαρτιά που θα μπορούσε να «παίξει» η Ε.Ε., τονίζουν Γερμανοί
αναλυτές, οι οποίοι υποστηρίζουν πως το τελευταίο διάστημα η πίεση που ασκεί ο Μάνφρεντ Βέμπερ στη Μέρκελ έχει αυξηθεί.
Ωστόσο, όπως εκτιμά ο αναλυτής του
think tank «Carnegie» στις Βρυξέλλες, Σινάν Ουλγκέν, στην Τουρκία δεν ιδρώνει το
αυτί της ηγεσίας μπροστά σε μια τέτοια προοπτική, επειδή «δεν πιστεύουν στην Άγκυρα
ότι θα υπάρξει ποτέ ομοφωνία στην Ε.Ε. για τέτοιες κυρώσεις». Την αποτελεσματικότητα των
κυρώσεων αμφισβητεί ο Γερμανός υπουργός Οικονομίας, Πέτερ Αλτμάιερ. Ωστόσο,
ειδικοί όπως ο Γιάνις Κλούγκε του «Ιδρύματος Οικονομίας και Πολιτικής» στο Βερολίνο θεωρούν ότι οι κυρώσεις είναι μέτρο
αποδεδειγμένης αξίας, αλλά και στην αποστολή μηνυμάτων αποφασιστικότητας. Την
ίδια άποψη έχει και ο ευρωβουλευτής των
Πρασίνων και ειδικός σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, Σεργκέι Λαγκοντίνσκι.
Το Καστελόριζο
Όλοι πλέον αναμένουν την αυριανή ημέρα, όπου έχει προγραμματιστεί η επίσκεψη της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου, στο Καστελόριζο. Μία επίσκεψη με συμβολικό χαρακτήρα, η οποία μπορεί να προκαλέσει νέα
ένταση. Ήδη εκ μέρους της ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων υπάρχει απόφαση να
προστατευθεί το αεροπλάνο της Προέδρου
από πιθανή παρενόχληση των Τούρκων.
Ήδη τις προηγούμενες ημέρες με συνεχή
ρεπορτάζ Τούρκοι δημοσιογράφοι μετέχουν της τουρκικής προπαγάνδας.
Και το μήνυμα που εκπέμπει η ελληνική
κυβέρνηση, μέσω του υπουργού Επικρατείας Γιώργου Γεραπετρίτη, είναι ξεκάθαρο: «Δεν πρόκειται να εισέλθει κανείς στα
χωρικά μας ύδατα. Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις είναι απολύτως έτοιμες να διαχειριστούν οποιαδήποτε τέτοια κρίση και η ελληνική πολιτική ηγεσία δεν πρόκειται να κάνει καμία παραχώρηση στην κυριαρχία της».
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Ξαφνιάστηκαν στο Μαξίμου από την τροπή που πήρε η προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή με θέμα
τον κορωνοϊό την περασμένη Δευτέρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέμενε
να ακούσει την κριτική
των κομμάτων της αντιπολίτευσης, αλλά σε καμία
περίπτωση δεν περίμενε ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα ξέφευγε τόσο πολύ και θα
τον χαρακτήριζε «πολιτικό
απατεώνα» για κάτι που
δεν ευθύνεται ο ίδιος.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Ο

κ. Τσίπρας του είπε
πως υποσχέθηκε
στον ελληνικό λαό
ανάπτυξη κι έφερε
ύφεση 15,5%. Μάλιστα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έδειξε να ξεχνά ότι το τρίμηνο που
καταγράφηκε αυτό το ποσοστό της
ύφεσης υπήρχε παγκόσμιο lock
down λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.
Στο Μαξίμου ισχυρίζονται ότι η
έκρηξη του κ. Τσίπρα ξάφνιασε ακόμη και τους στενούς του συνεργάτες, και ότι ήταν εκτός κειμένου.
Κι όπως ισχυρίζονται, «αποδεικνύει
το άγχος του αρχηγού της αξιωματικής
αντιπολίτευσης, καθώς εκτός του ότι ακόμη δεν έχει καταθέσει μία ρεαλιστική πρόταση για όλα τα καυτά θέματα,
ακόμη και όταν θορυβεί στη Βουλή,
ουδείς πολίτης δίνει ανάλογη σημασία». Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν
ότι η κοινή γνώμη αμφισβητεί την
ειλικρίνεια του Αλέξη Τσίπρα, οπότε αυτό είναι το αδύνατο σημείο
του. Και προφανώς θεωρεί υπαίτιο
για το τραύμα στην εικόνα του τον
Κυριάκο Μητσοτάκη.
Αυτό το άγχος του κ. Τσίπρα το
σεβάστηκε ο πρωθυπουργός και
γι’ αυτό του απάντησε πολύ χλιαρά στη φράση «πολιτικός απατεώνας», καθώς εν συνεχεία ανέλαβε
δράση το επικοινωνιακό επιτελείο, που έκανε το πολύ απλό. Να
υπενθυμίσει στους πολίτες το τι έλεγε ο Τσίπρας και το τι έπραξε.
Ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης εξακολουθεί να θέλει να κρατήσει
χαμηλούς τόνους σε ό,τι αφορά
κάποια σοβαρά ζητήματα που ταλανίζουν τον κόσμο. Γι’ αυτό και
ο πρωθυπουργός στην ομιλία του
τουλάχιστον τρεις φορές επανέλαβε τη φράση ότι για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού χρειάζεται συναίνεση. Όπως για παράδειγμα χρειάζεται για να πειστούν
και οι άπιστοι να χρησιμοποιούν
τη μάσκα. Ο πρωθυπουργός ζήτησε «να μην επιτρέψουμε στους εαυτούς μας αυτή τη συζήτηση για
μία τόσο σοβαρή υπόθεση, να τη με-
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• Οι συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη ανέμεναν
τη σκληρή γλώσσα του Αλέξη Τσίπρα «διαβάζοντας» το άγχος
του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης

Ν.Δ: Υπευθυνότητα κόντρα
στην ανευθυνότητα
η απάντηση στο «σκληρό
ροκ» του Τσίπρα
ελληνικής κοινωνίας, χρειάζεται να
«υποδείξει» εναλλακτικές λύσεις
που είναι κοντά ιδεολογικά. Και αυτή η λύση είναι το ΚΙΝΑΛ. Επίσης,
μπορεί το ΚΙΝΑΛ να λειτουργήσει
ως κατάσταση τράνζιτ για τους ψηφοφόρους που θα φύγουν από τον
ΣΥΡΙΖΑ, από τη στιγμή που δεν
βλέπουν κυβερνητικό μέλλον και
πιθανότατα να μετακομίσουν αργότερα στη Ν.Δ. Ταυτόχρονα, με αυτήν τη στρατηγική το Μαξίμου γνωρίζει πολύ καλά ότι βγάζει εκτός κάδρου οποιεσδήποτε συζητήσεις για
τη δημιουργία αντιδεξιού μετώπου.
Σε αυτήν τη στρατηγική εντάσσεται
και το ότι ο κ. Μητσοτάκης «εγκάλεσε» την κα Γεννηματά για ανακρίβειες σε ό,τι αφορά τα δεδομένα από τον κορωνοϊό.
τατρέψουμε σε μία άγονη κομματική
διαμάχη». Ο Κυρ. Μητσοτάκης
ζήτησε από τα κόμματα να απευθυνθούν στο ακροατήριό τους, ώστε να περιοριστούν οι θεωρίες
συνωμοσίας και να ακολουθηθούν οι υποδείξεις των ειδικών.

Το σχέδιο
Φυσικά, η τοποθέτηση του κ.
Μητσοτάκη δεν ήταν τόσο αθώα.
Γνωρίζει ότι όσο οι δημοσκοπήσεις πιέζουν τον ΣΥΡΙΖΑ, τόσο ο
κ. Τσίπρας θα γίνει αψύς και θα
θυμίζει περισσότερο Πολάκη,
παρά Ευρωπαίο πολιτικό. Γι’ αυτό ήδη το Μαξίμου δομεί ένα νέο
δίπολο που θα κυριαρχήσει στην
πολιτική αντιπαράθεση: «Υπευθυνότητα – ανευθυνότητα». Όπου εκφραστής της υπευθυνότητας είναι
ο κ. Μητσοτάκης, και βασιλιάς
της ανευθυνότητας ο Αλέξης Τσίπρας. Μάλιστα, ο πρωθυπουργός
για να κατανοήσουν όλοι το νέο α-

φήγημα του Μαξίμου κατηγόρησε
τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι «κλείνει το μάτι σε
όσους από τη νεολαία επιδεικνύουν
παραβατική συμπεριφορά σε ό,τι αφορά τα υγειονομικά μέτρα», επικαλούμενος σχόλιο που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας για το ωράριο
στην εστίαση. Επίσης ο κ. Μητσοτάκης για να ενισχύσει τη νέα
τακτική επέκρινε τόσο τον Κυριάκο Βελόπουλο, όσο και τον
Γιάνη Βαρουφάκη με διττό στόχο. Πρώτον να τους απαξιώσει,
και δεύτερον να τους εξισώσει με
τον κ. Τσίπρα. Δηλαδή, επί της
ουσίας υποβίβασε τον αρχηγό της
αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Τουναντίον, ο πρωθυπουργός εξακολουθεί να θέλει να διατηρήσει
στο τιμ των υπεύθυνων και την κα
Γεννηματά και τον κ. Κουτσούμπα. Διότι για να αποδομήσει ο κ.
Μητσοτάκης πλήρως τον κ. Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ στα μάτια της

Οι δημοσκοπήσεις
Κι ενώ αναμένονται και άλλες δημοσκοπήσεις, τα πρώτα δείγματα
είναι ενθαρρυντικά για την κυβέρνηση. Οι πρώτες δημοσκοπήσεις του φθινοπώρου επιβεβαίωσαν την κυριαρχία του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης.
Οι ίδιες οι δημοσκοπήσεις εξηγούν και τον λόγο. Τα τρία προβλήματα που οι πολίτες αξιολογούν ως
πιο σημαντικά είναι ο κορωνοϊός,
η οικονομία και τα ελληνοτουρκικά. Αλλά κανένα από τα τρία δεν
πλήττει ουσιωδώς την κυβέρνηση,
πιθανώς επειδή δεν τα χρεώνεται.
Ο κορωνοϊός αξιολογείται κυρίως
ως εξωγενές, το οποίο η κυβέρνηση χειρίζεται γενικώς ικανοποιητικά. Η οικονομική κρίση θεωρείται
επίσης εξωγενές, για το οποίο η κυβέρνηση δεν φέρει το ουσιαστικό
μερίδιο ευθύνης. Τουναντίον της
αναγνωρίζουν ότι προσπάθησε με
συνεχείς ενέσεις να ενισχύσει και

τη ρευστότητα και τις πληττόμενες
κοινωνικές ομάδες. Τέλος, σε ό,τι
αφορά τα ελληνοτουρκικά είναι σύνηθες σε μία κρίση οι πολίτες να
παρατάσσονται πίσω από τον κυβερνήτη και όχι να ακούσουν την
αντιπολίτευση.

Συμπέρασμα
Οπότε, οι αναλυτές του Μαξίμου
αναμένουν ότι από εδώ και πέρα
ο κ. Τσίπρας θα χρησιμοποιεί
σκληρή γλώσσα για όλα τα ζητήματα. «Θα κυριαρχήσει το σκληρό
ροκ», μας έλεγε συνεργάτης του
πρωθυπουργού για να καταλήξει:
«Όποιος όμως το αποφάσισε στο τέλος βγήκε χαμένος, καθώς ο κόσμος
το σκληρό ροκ θέλει να το ακούει
άλλες ώρες». Και φυσικά, εάν θυμηθούμε ιστορικά –από την εποχή που ο Κώστας Λαλιώτης ενέταξε στην πολιτική ορολογία το
σκληρό ροκ–, όσοι το ακολούθησαν βγήκαν χαμένοι.
Η κυβέρνηση έχει οικοδομήσει μια κυρίαρχη θέση στα ζητήματα της δημόσιας ατζέντας. Και
η κριτική που της ασκείται είναι
είτε εκτός θέματος, είτε εκτός ατζέντας. Η αστοχία της κριτικής όμως δεν είναι τυχαία. Στην Κουμουνδούρου (όπως διαβάζουν
στο Μαξίμου) καίγονται για να καβαλήσουν το κύμα κάποιας λαϊκής δυσαρέσκειας για την οικονομική στενότητα λόγω κορωνοϊού.
Επί της ουσίας ποντάρουν δηλαδή σε έναν πιθανό εκτροχιασμό.
Και γι’ αυτό εξακολουθούν στην
Κουμουνδούρου να κάνουν λόγο
για αντιδεξιό μέτωπο και νεοφιλελεύθερο Μητσοτάκη, παρά το
γεγονός ότι οι περισσότερες αποφάσεις για την αντιμετώπιση της
κρίσης θυμίζουν τον τρόπο που
διαχειρίστηκε ανάλογες κρίσεις ο
σοσιαλδημοκράτης πρώην καγκελάριος της Γερμανίας, Γκέρχαρντ Σρέντερ. Και αυτό είναι
που τρελαίνει τον κ. Τσίπρα.
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• Ανέδειξε νέα προεδρική ομάδα την οποία θα ελέγχει ο ίδιος και
όχι άνευ αντιπροσώπων, ενώ αποδυνάμωσε τους «53»

Ο Λουδοβίκος ΙΔ’, ο Γάλλος αυτοκράτορας που είχε προσθέσει στον
τίτλο του το «Βασιλιάς Ήλιος», είχε πει την έκφραση που έμεινε
στην ιστορία το «L’ etat c’est moi»,
δηλαδή «Το Κράτος είμαι εγώ».
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Ο

Ο Λουδοβίκος Ήλιος έμεινε στην ιστορία ως αλαζόνας, όπου διακήρυττε πως «η
καθυπόταξη ενός μονάρχη στον
νόμο του λαού είναι η ύψιστη
καταστροφή που μπορεί να συμβεί σε έναν ευγενή της σειράς μας».
Ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να μην αναφώνησε όπως ο Λουδοβίκος Ήλιος, αλλά
αυτό το μήνυμα απέστειλε σε όλες τις τάσεις
και τις φυλές του ΣΥΡΙΖΑ με τον ανασχηματισμό που ανακοίνωσε μεσοβδόμαδα.
Το μήνυμα είναι σαφές: «Εγώ είμαι ο αρχηγός, εγώ είμαι ο ΣΥΡΙΖΑ, με εμένα έχετε ελπίδες να επανέλθετε στην εξουσία». Και όπως
δείχνουν τα πράγματα, όλοι πείστηκαν πως
ο ΣΥΡΙΖΑ εξελίσσεται σε ένα καθαρά αρχηγικό κόμμα. Το ερώτημα, βέβαια, που τίθεται
είναι κατά πόσο οι διαφωνούντες με αυτή
την κατάσταση θα παραμείνουν σιωπηλοί.
Προς το παρόν, ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται να βγαίνει ξεκάθαρα νικητής από τον
εσωκομματικό πόλεμο. Έστησε μία νέα ομάδα προεδρικών, αξιοποίησε σε διάφορες θέσεις δικούς του, χρησιμοποίησε αρκετούς των «53» για να μη διαμαρτύρονται,
ενώ έθεσε σε δεύτερο ρόλο τους Ευκλείδη
Τσακαλώτο και Πάνο Σκουρλέτη μέσω
της κλωτσιάς προς τα πάνω. Διότι μπορεί
οι δύο μαζί με τον Γιάννη Ραγκούση να
ανέλαβαν κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι,
αλλά το πιθανότερο είναι να μη μετέχουν
ούτε του πρωινού καφέ.

Νέα ομάδα
Είναι πλέον ξεκάθαρο και στον πλέον αδαή
ότι ο Αλέξης Τσίπρας με τον ανασχηματισμό παρουσίασε τη νέα του ηγετική ομάδα.
Φρέσκα πρόσωπα δεν τα λες, καθώς είναι
γνωστά στο ευρύ κοινό, αλλά είναι πιστά
στον κ. Τσίπρα. Ο νέος γραμματέας, Δημήτρης Τζανακόπουλος, η Έφη Αχτσιόγλου, ο Αλέξης Χαρίτσης ανέλαβαν τομείς-κλειδιά. Όμως το σημαντικότερο είναι
πιστοί στον αρχηγό, δεν θα κάνουν τίποτε εάν δεν το εγκρίνει ο κ. Τσίπρας. Και αυτός
ήταν ο στόχος του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ.
Να φτιάξει μία νέα ηγετική ομάδα και μία
νέα γενιά προεδρικών. Και φυσικά να την
ανοίξει. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η
αξιοποίηση του Κώστα Ζαχαριάδη, ο οποίος ανέλαβε τομεάρχης Εσωτερικών.
Και οι νέοι προεδρικοί θα μιλούν απ’
ευθείας με τον πρόεδρο και όχι μέσω αντιπροσώπου, όπως συνέβαινε μέχρι χθες,
όπου τα κλειδιά της ομάδας τα είχα το δίδυμο Παππά-Σπίρτζη. Στο στενό κύκλο

Ανασχηματισμός
ενίσχυσης του «εγώ»
από τον Αλέξη
υπόγεια του Μαξίμου. Οπότε αναμένουμε
πληθώρα αναρτήσεων του Πολάκη καταγγέλλοντας ανύπαρκτα σκάνδαλα.

Το αρχηγικό του προφίλ

δεν συμπεριλαμβάνονται οι Νίκος Παππάς, Παύλος Πολάκης. Το δίδυμο που
διαφήμιζε μέχρι και τις εξόδους του σε ταβέρνες με άλλα στελέχη και βουλευτές της
προεδρικής τάσης, περνάει σε δεύτερη
μοίρα. Προ το παρών να τονίσουμε, διότι
ανέλαβαν ειδικές αποστολές, όπως και ο
Αλέκος Φλαμπουράρης.
Για παράδειγμα ο Νίκος Παππάς, όπως
είχαμε αποκαλύψει από το προηγούμενο
Σάββατο, ανέλαβε τον κρίσιμο τομέα των Υποδομών και Μεταφορών. Δηλαδή θα είναι ο εκπρόσωπος του προέδρου, αυτός που
θα επικοινωνεί με τους μεγαλοεπιχειρηματίες. Διότι ας μην ξεχνάμε ότι όλοι οι κορυφαίοι Έλληνες του επιχειρείν έχουν μπίζνες
με το υπουργείο Υποδομών. Ένας άλλος δικός του άνθρωπος, ο Αλέκος Φλαμπουράρης, υποτίθεται ότι θα παραιτείτο αυτή
την εποχή, με βάση την υπόσχεση, που είχε
δώσει ο κ. Τσίπρας προς τους Οικολόγους
Πράσινους για να πάρει τη θέση του η Κατερίνα Ανδρικοπούλου-Σακοράφα, στο

πλαίσιο της συμφωνίας των δύο κομμάτων
και της Προοδευτικής Συμμαχίας. Ως φαίνεται ο κ. Τσίπρας γράφει στα παλαιότερα
των υποδημάτων του την συμφωνία (δεν είναι δα και η πρώτη φορά που το κάνει) και
ανέθεσε στον κ. Φλαμπουράρη τον τομέα
Συντονισμού ΕΠΕΚΕ και του έδωσε την υπευθυνότητα του Χρηματοπιστωτικού τομέα.
Δηλαδή να διατηρήσει ανοιχτό τον δίαυλο επικοινωνίας με τους τραπεζίτες.
Ακόμη και για τον Πολάκη που ορισμένοι ισχυρίζονται ότι υποβαθμίστηκε, μάλλον
δεν κατάλαβαν ότι ανέλαβε ειδικό ρόλο. Και
αυτός είναι να σκανδαλολογεί στο υπουργείο Εσωτερικών, με στόχο να «κοντύνει»
τον Τάκη Θεοδωρικάκο, ικανοποιώντας
έτσι τον Θανάση Καρτερό, που το φέρει ακόμη βαρέως πως ένας πρώην σύντροφος
του από το ΚΚΕ (ο υπουργός Εσωτερικών
στα νιάτα του ήταν γραμματέας της ΚΝΕ και
ο Καρτερός διεύθυνε τον Ριζοσπάστη) του
κατέρριψε όλη την προεκλογική επικοινωνιακή προπαγάνδα που είχε ετοιμάσει στα

ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ

ΡΟΛΟΥΣ ΠΛΕΟΝ
ΟΙ ΠΑΠΠΑΣ, ΠΟΛΑΚΗΣ
ΚΑΙ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ,
ΠΟΥ ΚΑΘΕ ΑΛΛΟ ΠΑΡΑ
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΘΗΚΑΝ

Όπως επισημαίνουν οι περισσότεροι πολιτικοί αναλυτές ο Αλέξης Τσίπρας επιχείρησε να κάνει έναν… ανασχηματισμό για να αναδείξει το αρχηγικό του προφίλ. Και όπως ισχυρίζονται τα δικά του ΜΜΕ τα κατάφερε.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η ιστοσελίδα του
ευρωβουλευτή Στέλιου Κούλογλου, η
tvxs.gr σε άρθρο που υπογράφει η Νικόλ
Λειβαδάρη αναφέρει μεταξύ άλλων: «Η έκφραση δεν αρέσει στην Κουμουνδούρου, αλλά
ειπώθηκε μετά τον ανασχηματισμό της σκιώδους
κυβέρνησης ότι ο Τσίπρας είναι πια αρχηγός».
Συνεργάτες του κ. Τσίπρα ισχυρίζονται
πως ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει τη διεύρυνση. Όμως η Προοδευτική Συμμαχία μάλλον μπορεί να περιμένει, καθώς η στροφή
στο σκληρό ροκ είναι κάτι το οποίο δεν
μπορεί να το υποστηρίξουν οι μετέχοντες
στην Προοδευτική Συμμαχία. Είτε λόγω ηλικίας, είτε λόγω ιδιοσυγκρασίας και ιδεολογίας. Η ακραία μορφή αντιπολίτευσης
είναι κάτι που δεν αρέσει σε πολλούς που
έτρεξαν στο κάλεσμα του Αλέξη Τσίπρα,
οπότε δεν είναι απίθανο να έχουμε και αποστασιοποιήσεις. Ειδικά όταν επιχειρείται η με κάθε τρόπο αποδόμηση της κυβέρνησης ακόμη και στα εθνικά θέματα.
Οι παλιές καραβάνες του ΣΥΡΙΖΑ, πάντως, εξακολουθούν να δείχνουν το βασικό
πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι άλλο. Ότι
όσα κι εάν λέει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν δείχνει ενδιαφέρον να
τα ακούσει η κοινωνία. Διότι ψηφοφόροι
δεν είναι μόνο αυτοί που βρέξει-χιονίσει
θα πάνε σαν πρόβατα να ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ. Και οι υπόλοιποι δεν ενδιαφέρονται
ό,τι κι εάν λέει το κόμμα, όποια πρόταση
και εάν θέτει στον δημόσιο διάλογο.
Ας μην ξεχνάμε ότι ο ίδιος ο κ. Τσίπρας
έχει πει ουκ ολίγες φορές πως έρχεται «χειμώνας της κοινωνικής κόλασης». Εάν επαληθευθούν οι προβλέψεις του, αλλά το κόμμα
του και μετά τον ανασχηματισμό αποδειχθεί λίγο, τότε ο κ. Τσίπρας προφανώς
δεν θα έχει άλλη περίοδο χάριτος.
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• Η δήλωση Πέτσα ότι είχε ενημερωθεί ο Aλέξης Τσίπρας
για τα όσα έγιναν στο Βερολίνο εκνεύρισε τη Φώφη Γεννηματά

Στην προσπάθειά του ο Στέλιος
Πέτσας να αδειάσει τον Αλέξη
Τσίπρα σχετικά με την ενημέρωση
που του παρείχε το Μαξίμου για
τον ελληνοτουρκικό διάλογο δημιούργησε ένα βαθύ ρήγμα στις
σχέσεις της κυβέρνησης με το Κίνημα Αλλαγής.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Ρήγμα στις σχέσεις
ΚΙΝΑΛ με Μαξίμου

Α

μέσως μετά τη δημοσιοποίηση του άρθρου του Κυριάκου
Μητσοτάκη στις εφημερίδες
«The Times», «Frankfurter
Allgemeine Zeitung» και «Le
Monde», η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ αντέδρασε και με δήλωσή της κατηγόρησε τον
πρωθυπουργό για μυστική διπλωματία.
«Από άρθρα του Πρωθυπουργού στον διεθνή Τύπο, πληροφορηθήκαμε ότι υπάρχει “έγγραφη συμφωνία” με την Τουρκία κατά την
τριμερή συνάντηση του Βερολίνου. Ο κ. Μητσοτάκης το απέκρυψε και από τα κόμματα και
από τον Ελληνικό λαό. Ζητούμε το κείμενο της
συμφωνίας να δοθεί αμέσως στα πολιτικά κόμματα. Επιβεβαιώνεται ότι ασκεί επικίνδυνη μυστική διπλωματία. Χειρίζεται τα θέματα μόνος
του, χωρίς κανείς να του έχει δώσει λευκή επιταγή. Έχει αποκλειστικά την ευθύνη για τους
χειρισμούς και τα αποτελέσματα. Επιτέλους
πού το πάει ο κ. Μητσοτάκης; Ως εδώ και μη
παρέκει». Αυτή ήταν η γραπτή δήλωση της
Φώφης Γεννηματά και όλοι αναμέναμε απάντηση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Αίφνης στο παιχνίδι μπήκε –έστω και
με καθυστέρηση– ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος με ανάρτηση στον προσωπικό του
λογαριασμό στο Facebook κατηγόρησε κι
αυτός τον Κυριάκο Μητσοτάκη για μυστική διπλωματία.
Ο Στέλιος Πέτσας απάντησε στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και αντί να κλείσει το θέμα δημιούργησε νέα εστία αντιπαράθεσης.
Κι αυτό διότι αποκάλυψε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ενημερώθηκε. «Η διπλωματική σύμβουλος του
πρωθυπουργού ενημέρωσε τον διπλωματικό
σύμβουλο του κ. Τσίπρα για όλα τα τεκταινόμενα στην τριμερή συνάντηση στο Βερολίνο»,
ήταν η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, κάτι που έκανε πυρ και μανία τη
Χαριλάου Τρικούπη. Κι αυτό διότι το ΚΙΝΑΛ δεν είχε καμία ενημέρωση για όλα όσα έγιναν στο Βερολίνο.

Ανοιχτό το θέμα
Στη Χαριλάου Τρικούπη σκοπεύουν να
κρατήσουν ανοιχτό το θέμα, καθώς στο άρθρο του ο κ. Μητσοτάκης έγραψε ότι «όταν το Βερολίνο προσφέρθηκε να μεσολαβήσει, καθίσαμε καλόπιστα για να προσπαθήσουμε να βρούμε κοινό έδαφος. Καταφέραμε
ακόμη και να καταλήξουμε σε “έγγραφη συμφωνία”. Το αποτέλεσμα ήταν να αποσυρθεί τελικά η Τουρκία, αποκαλύπτοντας ανεπίσημες
αλλά απόρρητες συζητήσεις. Οι ελπίδες που

λές, μάλλον θα περάσουν σε νέα φάση, ειδικά εάν αποδειχθεί ότι όντως υπήρξε ενημέρωση στον κ. Τσίπρα για το Βερολίνο. Κάτι που αρνείται η Κουμουνδούρου.

Στη Θεσσαλονίκη

συνεχίζω να τρέφω για την Τουρκία δεν μου
αποκρύπτουν την πραγματικότητα. Χρειαζόμαστε διάλογο, αλλά όχι υπό το καθεστώς εκβιασμού». Κι εύλογα θέτουν ένα σαφές ερώτημα από το ΚΙΝΑΛ: «Ποια είναι η έγγραφη συμφωνία που υπέγραψε η χώρα μας
με την Τουρκία και τι αναφέρεται σε αυτή;»
Η Φώφη Γεννηματά πολλάκις έχει αναφέρει ότι το ΚΙΝΑΛ θα εξακολουθήσει
να ασκεί υπεύθυνη αντιπολίτευση, αλλά όπως έλεγαν συνεργάτες της, η εξέλιξη αυτή
στα εθνικά μας θέματα είναι στην κυριολεξία κίνηση ανφέρ εκ μέρους του Μαξίμου.
Κατά πρώτον, να προχωρήσει στην υπογραφή ενός εγγράφου και το σημαντικότερο να μην ενημερώσει όλα τα κόμματα παρά μόνο την αξιωματική αντιπολίτευση.
Κι όπως επισημαίνουν, «αφού στην κυβέρνηση θέλουν να δουν το άλλο μας πρόσωπο
θα έχουν την ευκαιρία σύντομα να το διαπιστώσουν». Και μάλιστα άμεσα έγινε αυτό,
καθώς την Πέμπτη το πρωί ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΙΝΑΛ και τομεάρχης Εξωτερικών, Ανδρέας Λοβέρδος, ζήτησε μέσω τηλεοπτικής εκπομπής
τις παραιτήσεις των υπουργών Μετανάστευσης, Νότη Μηταράκη, και Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη,
για τη φωτιά στη Μόρια.
Η στροφή του ΚΙΝΑΛ είχε ξεκινήσει από
τη συζήτηση την προηγούμενη Δευτέρα στη
Βουλή για τον κορωνοϊό, όπου η κα Γεννηματά, σε πολλά σημεία, ταυτίστηκε με την

ΚΑΝΟΥΝ ΛΟΓΟ ΓΙΑ

ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ
ΚΑΙ ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΜΗΝΥΜΑ,
ΟΤΙ «Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΘΑ ΔΕΙ ΕΝΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΟ»
κριτική που άσκησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Κυρίως όσον αφορά το άνοιγμα των σχολείων, όπου
κατηγόρησε την κυβέρνηση για έλλειψη
σχεδίου και «θεσμοθέτηση του μπαχάλου», ή
για το ζήτημα των συγκοινωνιών και του
στοιβάγματος πολιτών, ακόμη και για το θέμα των προσλήψεων στα δημόσια νοσοκομεία και το ΕΣΥ. Μάλιστα, δεν πέρασε απαρατήρητο πως η Φώφη Γεννηματά άσκησε
και προσωπική κριτική στον πρωθυπουργό, λέγοντας ότι «πρώτος εσείς δώσατε το μήνυμα της χαλάρωσης. Συμμετείχατε σε σειρά
εκδηλώσεων χωρίς να φοράτε μάσκα και χωρίς
να τηρείτε κανένα μέτρο προστασίας». Μάλιστα, η αναφορά προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη σύμφωνα με την οποία «η μάσκα του
σοσιαλδημοκράτη που προσπαθείτε να φορέσετε δεν σας προστατεύει από τις χρόνιες παθογένειες της παράταξής σας», δείχνει το άγχος του ΚΙΝΑΛ στην επιχείρηση της Ν.Δ να
διεμβολίσει τον χώρο του κέντρου.
Πλέον γίνεται αντιληπτό ότι οι σχέσεις
Μητσοτάκη-Γεννηματά, που σε γενικές
γραμμές μπορούν να χαρακτηριστούν κα-

Στο μεταξύ, όλοι ετοιμάζονται για την επίσκεψη της κας Γεννηματά στη Θεσσαλονίκη (16 Σεπτεμβρίου) στο πλαίσιο του Φόρουμ που αντικαθιστά τη ΔΕΘ (ματαιώθηκε λόγω πανδημίας). Ήδη η πρόεδρος του
ΚΙΝΑΛ στην κοινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας την Τετάρτη έδωσε μία πρώτη
εικόνα για το τι προτείνει η ομάδα των 11
ειδικών του ΚΙΝΑΛ για την αξιοποίηση
των πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης. Το σχέδιο που θα αναλύσει η κα
Γεννηματά, και που περιλαμβάνεται σε 35
σελίδες, είναι ένας μηχανισμός υλοποίησης και επιτάχυνσης της ανάπτυξης.
Το ΚΙΝΑΛ προτείνει πρόσθετα μέτρα
για να μείνει όρθια η κοινωνία και ζωντανές οι επιχειρήσεις, παρεμβάσεις και μέτρα για την Επανεκκίνηση της Οικονομίας,
Δημόσιες επενδύσεις για υποδομές και
κοινωνική προστασία και, τέλος, Επενδύσεις για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση,
τεχνολογικά σύγχρονες οικονομικά βιώσιμες, ανθεκτικές στην ύφεση με εξαγωγικό προσανατολισμό που δημιουργούν μαζικές και ποιοτικές θέσεις εργασίας.
Για το πρόγραμμα του ΚΙΝΑΛ συνεργάστηκαν οι πρώην υπουργοί Οικονομικών
Νίκος Χριστοδουλάκης και Φίλιππος
Σαχινίδης, ο καθηγητής Οικονομικών και
πρώην πρύτανης Κωνσταντίνος Γάτσιος,
ο εκ των στενών συνεργατών της προέδρου
του ΚΙΝΑΛ Χρήστος Πρωτόπαππας, οι
βουλευτές Μιχάλης Κατρίνης και Κώστας
Σκανδαλίδης, οι γραμματείς των τομέων
Ανάπτυξης Α. Πόντας και Μικρομεσαίας
Επιχειρηματικότητας Στ. Κομνηνός, ο οικονομολόγος Απόστολος Κρυωνίδης,
και ο Γιάννης Μεϊμάρογλου μέλος του Εκτελεστικού Πολιτικού Συμβουλίου.
Η συγκεκριμένη ομάδα ειδικών δούλευε
εδώ και τρεις μήνες (είχε ξεκινήσει πριν ακόμη επέλθει η οριστική συμφωνία στην
Ε.Ε.) με επικεφαλής τους Χριστοδουλάκη
και Σαχινίδη, ώστε να ετοιμαστούν οι συγκεκριμένες προτάσεις, ακόμη και με τηλεδιασκέψεις εν μέσω καλοκαιριού.
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1 Δικονομικές αστοχίες του ανακριτή Μαρνέρη –«ψυχοπαίδι» της Βασ. Θάνου– οδηγούν
στα βράχια την 17μηνη έρευνα(;) για τους υπευθύνους της τραγωδίας με 102 θύματα

ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΣΤΟ ΜΑΤΙ

Ανεπαρκής
ή «ευεργέτης»
του ΣΥΡΙΖΑ
ο ανακριτής;
Η

τραγωδία στο Μάτι, με θύματα 102 πολίτες, δύο χρόνια μετά εξακολουθεί να
βρίσκεται στο επίκεντρο της
δημοσιότητας. Έκπληκτοι οι
συγγενείς των θυμάτων αλλά και οι Έλληνες πολίτες πληροφορούνται από τα
ΜΜΕ ότι τελικά δεν υπάρχουν υπεύθυνοι για όσους και όσα χάθηκαν το βράδυ της 23ης Ιουλίου του 2018.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το
δίδυμο Ηλ. Ζαγοραίος (εισαγγελέας) με την
προκαταρκτική έρευνά του, αλλά κυρίως ο
Θαν. Μαρνέρης (ανακριτής) που έχει καταλήξει μετά από έρευνα 18 μηνών του ανακριτή ότι οι ευθύνες που βαρύνουν τους υπευθύνους είναι κάτι πλημμεληματάκια, και
για τα οποία είναι αμφίβολο με τις υπάρχουσες μαρτυρικές καταθέσεις, αλλά κυρίως με
τις παραλείψεις στο στάδιο της ανάκρισης,
αν οι πρωταγωνιστές της τραγωδίας υποστούν την οποιαδήποτε ποινική τιμωρία.
Η «Α», παρακολουθώντας με προσοχή
την εξέλιξη της έρευνας για την τραγωδία
στο Μάτι, επανειλημμένως έχει αρθρογραφήσει, εκθέτοντας όλες τις παράτυπες, παράνομες ενέργειες των αρμοδίων της εποχής εκείνης που μοναδική τους μέριμνα ήταν το πώς θα καλύψουν τις ευθύνες τους,
ώστε να μην υποστούν «καθίζηση» στις επερχόμενες εκλογές του Ιουλίου 2019.
Τι να πρωτοθυμηθούμε…
• Το σόου του Τσίπρα, που παρέα με
τον Ματθαιόπουλο και τον Τόσκα το

βράδυ της τραγωδίας αναρωτιόταν στην
TV αν υπάρχουν νεκροί, ενώ γνώριζε ότι
τα θύματα ήταν ήδη πολλές δεκάδες…
• Την παράνομη ενέργεια της Ξένης
Δημητρίου να ορίσει ως εισαγγελέα της ανάκρισης τον Ηλία Ζαγοραίο, ο οποίος
ως αντεισαγγελέας πλέον Εφετών δεν μπορούσε να παραμείνει στην έρευνα.
• Την ανάθεση της ανάκρισης από τον
προϊστάμενο της 3μελούς Διοίκησης του
Πρωτοδικείου Αθηνών κ. Γρίβα, στον ανεπαρκή και άπειρο πρωτοδίκη ανακριτή
Θανάση Μαρνέρη. Καθώς επίσης και την
πρωτοβουλία του να εμποδίσει την ανάθεση της ανάκρισης σε εφέτη ανακριτή.

(ΦΩΤΟ 1)

Τα «καυτά» ρεπορτάζ της «Α»
Η «Α» και ο ιστότοπός της iapopsi.gr έχουν επανειλημμένα ασχοληθεί με όλα τα
παραπάνω.
Έτσι, στις 24/7/2020 με ρεπορτάζ που
είχε τίτλο «Η τροφική αλυσίδα της συγκάλυψης», προσωποποιούσε τους υπευθύνους που προσπαθούσαν να «θάψουν»
τις ευθύνες πολιτικών και μη προσώπων.
ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΣΤΟ ΜΑΤΙ: Η (τροφική)
αλυσίδα της συγκάλυψης…
Δημητρίου και Παπασπύρου έκλεισαν το
«Μάτι» σε Ζαγοραίο, που έδωσε «ασίστ» στον
ανακριτή Μαρνέρη, που «έθαψε» το ηχητικό
με τον εκβιασμό Λιότσιου από Ματθαιόπουλο… Άκυρες οι πλημμεληματικές διώξεις Ζαγοραίου, έπονται κακουργηματικές…

https://www.iapopsi.gr/tragodias t o - m a t i - i - t ro fi k i - a l ys i d a - t i s sygkalypsis/ (ΦΩΤΟ 1)
Στις 7/8/2020, επίσης σε ρεπορτάζ με
τίτλο «Τραγωδία στο Μάτι και ο αυτό-

κλητος συνήγορος», δημοσιοποίησε τις
ανεπαρκείς ενέργειες του ανακριτή και
συγχρόνως, απαντώντας σε εξώδικο του κ.
Γρίβα, στηλίτευε την ενέργειά του να εμποδίσει την προσπάθεια να ανατεθεί η ανάκριση σε εφέτη ανακριτή.
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ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΣΤΟ ΜΑΤΙ: Η συγκάλυψη
και ο αυτόκλητος «συνήγορός» της…
Το εξώδικο του δικαστικού Γ. Γρίβα και η
απάντηση της «Α» και του iapopsi.gr
https://www.iapopsi.gr/tragodiasto-mati-i-sygkalypsi-kai-oaytoklitos-synigoros-tis/ (ΦΩΤΟ 2)

Η ΑΠΟΨΗ
(ΦΩΤΟ 2)

Τέλος, στις 25/8/2020, σε ρεπορτάζ με
τίτλο
«Ερασιτέχνης
ανακριτής
(ξανα)καίει το Μάτι», στην ιστοσελίδα της,
επεσήμανε όλες τις παραλείψεις στην προσπάθεια του ανακριτή Θαν. Μαρνέρη να
δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, ο οποίος
με ανυπόστατα στοιχεία είχε υποβάλει δύο
αιτήματα προς τους εισαγγελείς Κώστα
Σπυρόπουλο και Σαπφώ Κατσανάκη, για
άσκηση κακουργηματικών διώξεων.
«Ερασιτέχνης» ανακριτής «ξανακαίει» το Μάτι
Επί 17 μήνες ο ανακριτής Μαρνέρης ψάχνει(;) την τραγωδία στο Μάτι, με 102 νεκρούς, «διευκολύνοντας» τη Δούρου, «ξεχνώντας» τη Γεροβασίλη και «καλύπτοντας» πλήρως τον κυνικό τέως Αρχηγό Π.Σ. Ματθαιόπουλο. Θα παρέμβει ο Άρειος Πάγος;
https://www.iapopsi.gr/erasitechnisanakritis-xanakaiei-to-mati/ (ΦΩΤΟ 3)
Το όλο ρεπορτάζ παρατίθεται αυτούσιο εκ νέου στη σημερινή έντυπη έκδοση, στις επόμενες δύο σελίδες.
«Eυεργέτης» του ΣΥΡΙΖΑ ή απλώς ανεπαρκής ο ανακριτής;
Το 1999, ο μακαρίτης ιδρυτής της «Ελευθεροτυπίας» μεγαλοεκδότης Κίτσος Τεγόπουλος, αναφερόμενος στη συμμετοχή
του Μένιου Κουτσόγιωργα στην υπόθεση με τα pampers του Κοσκωτά, είχε εκστομίσει την ιστορική ατάκα «συνένοχος ή
βλαξ;». Σήμερα, παραφράζοντας την ατάκα,
αναφερόμενοι στον ανακριτή Θανάση
Μαρνέρη, με τις γνωστές ΣΥΡΙΖΑϊκές
γνωριμίες του, θα μπορούσαμε να εκφράσουμε την άποψη «ευεργέτης του ΣΥΡΙΖΑ ή
απλώς ανεπαρκής ο ανακριτής;».
Μια προσεκτική ματιά στις δύο αιτήσεις για την αναβάθμιση πλημμεληματικών διώξεων σε κακουργηματικές, με αίολα στοιχεία, δείχνει ότι ο ανακριτής είτε προσπαθεί να καλύψει
τις ευθύνες πολιτικών αξιωματούχων
του ΣΥΡΙΖΑ –όπως π.χ. για την κα Γεροβασίλη που έπρεπε αμελλητί να στείλει τον φάκελο στη Βουλή, αφού αναφερόταν το όνομά της από τον αρχηγό
του Πυροσβεστικού Σώματος, κ. Ματθαιόπουλο–, είτε λόγω της ανεπάρκειάς του να ερευνήσει και να εντοπίσει
πραγματικά στοιχεία εις βάρος των εμπλεκομένων, με τις ενέργειές του αυτές να ρίχνει τη δικαστική έρευνα για
την τραγωδία στα βράχια.
Το απαντητικό έγγραφο του αντιεισαγγελέα Πρωτοδικών, Κώστα Σπυρόπουλου, είναι απολύτως διαφωτιστικό.
Ο εισαγγελέας υπέδειξε στον ανακριτή
ποια είναι τα στοιχεία των αδικημάτων για
τα οποία ο τελευταίος ζητούσε τη συμπληρωματική δίωξη και τι έπρεπε να προκύπτει από τη δικογραφία ως νέο στοιχείο για τη στοιχειοθέτηση του ενδεχόμενου δόλου, όπως
ήταν π.χ. το κίνητρο. Έτσι, ο ανακριτής θεώρησε ότι βρήκε το κίνητρο αναφέροντας ό-

τι η ηγεσία της πυροσβεστικής υπηρεσίας είχε κίνητρο και αυτό ήταν «το στήσιμο παγίδων
στους εσωτερικούς αντιπάλους τους στην υπηρεσία», ισχυρισμό τον οποίο τον στηρίζει στα
όσα κατέθεσε ο Δ. Λιότσιος ότι του είπε ο
Ματθαιόπουλος για τις πυρκαγιές στα Κύθηρα και στη Μόνη. Επίσης, για «να δέσει»
τον ισχυρισμό του αυτό περί ύπαρξης κινήτρου, ανέφερε τα ονόματα των αξιωματούχων του Πυροσβεστικού Σώματος που πήραν προαγωγή μετά την παρέλευση δύο ετών από τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι, ήτοι
το έτος 2020. Βεβαίως η αναφορά αυτή
των ονομάτων που είδε το φως της δημοσιότητας, είναι εντυπωσιακή για την
κοινή γνώμη, πλην όμως ουδεμία σχέση έχει με το δικονομικό-νομικό τρόπο
που πρέπει να υποβάλλονται αιτήματα

(ΦΩΤΟ 3)

για συμπληρωματική ποινική δίωξη
στην εισαγγελία. Διότι, ο ορθός τρόπος είναι η επίκληση συγκεκριμένων νέων στοιχείων συλλεγέντων από την Ανάκριση και η
επίκληση συγκεκριμένων πραγματικών περιστατικών της υπόθεσης που αποτελούν σοβαρές ενδείξεις και όχι εικασίες και αόριστα
συμπεράσματα και συνειρμοί. Ο ανακριτής
φαίνεται στο δεύτερο έγγραφό του, να ακολούθησε μια λογική του τύπου αφού ο Ματθαιόπουλος είπε ότι στα Κύθηρα και στη
Μάνη «στήθηκε παγίδα» και αφού οι ανωτέρω κατονομαζόμενοι πήραν προαγωγή μετά
τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι, άρα είχαν κίνητρο και άρα τέλεσαν κακούργημα. Δηλαδή, εφάρμοσε το παράδειγμα που διδάσκεται
στους πρωτοετείς φοιτητές της νομικής προς
αποφυγή άστοχων και παράλογων συνειρ-
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μών και συμπερασμάτων ότι «ο αστυνομικός
είναι όργανο, το μπουζούκι είναι όργανο άρα
και ο αστυνομικός είναι μπουζούκι». Με το
σκεπτικό του ανακριτή, και δη ότι η ηγεσία
της πυροσβεστικής γνώριζε τον κίνδυνο που
διέτρεχαν οι άνθρωποι στο Μάτι, κίνδυνο
τον οποίο αποδέχονταν, παραλείποντας να
πράξουν αυτά που όφειλαν και μπορούσαν,
«στήνοντας παγίδες», γιατί να μην δεχθούμε
ότι είχαν τουλάχιστον ενδεχόμενο δόλο για
το θάνατο των 102 συμπολιτών μας και συνεπώς στοιχειοθετείται ανθρωποκτονία από
πρόθεση; Και τελικά δεν αντιλαμβανόμαστε
ποια είναι αυτά τα στοιχεία που συνέλεξε ο
ανακριτής και από τα οποία συνάγεται ότι
στοιχειοθετείται θανατηφόρα έκθεση (για
την οποία αιτήθηκε τη συμπληρωματική
δίωξη) και όχι ανθρωποκτονία από πρόθεση; Ο ανακριτής στην πραγματικότητα –όπως τουλάχιστον προκύπτει από τα δημοσιεύματα που αναφέρουν αποσπασματικά τα
όσα αναφέρει ο ανακριτής στα διαβιβαστικά
του έγγραφα και τα όσα απαντούν οι εισαγγελείς– προβαίνει σε μια «επαναδιατύπωση»
των ήδη γνωστών παραλείψεων των κατηγορουμένων, περιστατικά που κατά την κρίση του στοιχειοθετούν κακουργήματα, χωρίς όμως την επίκληση νέων στοιχείων.
Προστάτης του Ματθαιόπουλου ο
Μαρνέρης!!!
Όμως διερωτώμεθα. Όταν ο Δ. Λιότσιος
του είπε από τον Μάρτιο ότι ο Ματθαιόπουλος τον εκβίαζε και σίγουρα υπήρχαν ενδείξεις για κατάχρηση εξουσίας έπραξε τα νόμιμα σε βάρος του Ματθαιόπουλου; Όταν ο
Δ. Λιότσιος του είπε για «το στήσιμο παγίδων στους εσωτερικούς αντιπάλους» έψαξε
να βρει πραγματικό στοιχεία σε βάρος όλων
αυτών που κατονομάζει ότι πήραν προαγωγή,
ούτως ώστε να μπορεί να επικαλεσθεί ενδείξεις και νέα στοιχεία; Προφανώς όχι, διότι
παρότι από το Μάρτιο του δόθηκε το υλικό
προς πραγματική ανακριτική έρευνα, αυτός
το αγνόησε για 4 μήνες και αρκέστηκε να υποβάλει αιτήματα, εκθέτοντας τη νομική του
άποψη για τα ήδη αξιολογηθέντα από τους
εισαγγελείς πραγματικά περιστατικά, παραπέμποντας, εν πολλοίς, αορίστως στο αποδεικτικό υλικό της δικογραφίας.
Η «φιλική» αυτή συμπεριφορά του ανακριτή στο πρόσωπο του αρχηγού του
Πυροσβεστικού Σώματος επί ΣΥΡΙΖΑ, κ.
Ματθαιόπουλου, καθώς επίσης και η παράλειψή του να στείλει στη Βουλή τον φάκελο της ανάκρισης –αφού αναφερόταν
από τον κ. Ματθαιόπουλο το όνομα της
τότε υπουργού κας Γεροβασίλη– πρέπει
κάποια στιγμή να αναγνωρισθούν από
τον ΣΥΡΙΖΑ, με παρότρυνση προς τον νέο
γραμματέα κ. Τζανακόπουλο, και να προβεί στην τιμητική εγγραφή του κ. Μαρνέρη ως αριστίδην μέλος του κόμματος…
Οι χειρισμοί αυτοί του ανακριτή είναι εξόχως επικίνδυνοι, διότι άφησε να παρέλθουν 17 μήνες, χωρίς πραγματικά να ερευνήσει την ύπαρξη ενδείξεων για κακούργημα, αιτούμενος όμως διώξεις για κακούργημα, αδιαφορώντας για το γεγονός ότι σε περίπτωση που γίνονταν δεκτά τα αιτήματά του
και ασκούνταν διώξεις για κακούργημα, χωρίς τα αναγκαία προς τούτο αποδεικτικά στοιχεία, η υπόθεση θα οδηγείτο στο δικαστήριο
αργότερα και με άλλους χρόνους παραγραφής και όταν θα έφτανε πλέον να εκδικασθεί
θα ήταν τελικά πιθανόν να είχαν παραγραφεί και τα υπάρχοντα πλημμελήματα.
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1 Επί 17 μήνες ο ανακριτής Μαρνέρης ψάχνει(;) την τραγωδία στο Μάτι, με 102
νεκρούς, «διευκολύνοντας» τη Δούρου, «ξεχνώντας» τη Γεροβασίλη και «καλύπτοντας»
πλήρως τον κυνικό τέως Αρχηγό Π.Σ. Ματθαιόπουλο. Θα παρέμβει ο Άρειος Πάγος;

ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΣΤΟ ΜΑΤΙ

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ
ΣΤΟ IAPOPSI.GR
ΣΤΙΣ 25/8/2020

«Ερασιτέχνης» ανακριτής
«ξανακαίει» το Μάτι
Γ

ράφτηκε σε μέρος του Τύπου ότι η
υπόθεση για τη φονική φωτιά στο
Μάτι ανατέθηκε στον πολύ έμπειρο ανακριτή Αθανάσιο Μαρνέρη,
ο οποίος διενεργεί την ανάκριση
τους τελευταίους 17 περίπου μήνες.
Κατά τη διάρκεια αυτή, μελέτησε αρχικά
εις βάθος για περίπου 3 μήνες τη δικογραφία, στη συνέχεια κάλεσε για εξέταση
500(!!!) μάρτυρες, ταξίδευσε στην Κόρινθο
και ερεύνησε επτά αεροδρόμια. Επίσης, κατόρθωσε να ξεπεράσει επιτυχώς το σοβαρότερο εμπόδιο που ορθώθηκε μπροστά του
τον Σεπτέμβριο του έτους 2019 που άκουγε
στο όνομα «Εφέτης – Ανακριτής». Εμπόδιο
του οποίου την ύπαρξη σημειωτέον έμαθε,
υποτίθεται, ξαφνικά και τυχαία από ένα δημοσίευμα στο διαδίκτυο, κατά τη διάρκεια
που ο ίδιος μελετούσε εις βάθος την υπόθεση. Ακολούθως συνέχισε εντατικά τις έρευνές του εξετάζοντας, πάντα εις βάθος (…),
19 νέες κούτες στοιχείων, οι οποίες του
στάλθηκαν αιφνιδιαστικά (…) και απρόσμενα (…) από την Εισαγγελία, χωρίς καμία
προηγούμενη ενημέρωση… Πραγματοποίησε επίσης πολλές κατασχέσεις και αιφνιδιαστικές (αυτήν τη φορά ακολούθησε ο ίδιος τη μέθοδο του αιφνιδιασμού) εφόδους
σε διάφορες υπηρεσίες, παρακάμπτοντας
(…) –όπως ο ίδιος διαρρέει…– τις σοβαρές
αντιστάσεις (…) που του παρουσιάζονταν κατά την έρευνα, με τη σχεδόν ηρωική
(!) και ταυτόχρονα ενδεικτική των νομικών
του γνώσεων δήλωση «εγώ είμαι το ένταλμα».
Έτσι, με αυτόν τον αθόρυβο(…) αλλά συστηματικό(…), επίπονο(…) και επίμονο(…)
τρόπο, κατόρθωσε να συλλέξει νέα σημαντικά στοιχεία, τα οποία ήταν μια «βόμβα» στα
θεμέλια της δημόσιας διοίκησης της χώρας,
που με βεβαιότητα οδηγούσαν –κατά την άποψή του– στην αναβάθμιση των κατηγοριών σε κακούργημα και τα οποία (νέα στοιχεία) φυσικά δικαιολογούσαν επαρκώς και
την καθυστέρηση τόσων μηνών…. Για τον
λόγο αυτό, υπέβαλε μέσα σε διάστημα λίγων
ημερών δύο συνεχόμενα αιτήματα στην Ει-

σαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, παρουσιάζοντας τα σημαντικά αυτά στοιχεία, η οποία απέρριψε με συνοπτικές διαδικασίες
και τα δύο απαντώντας «ουδέν νεώτερον» στοιχείο προσκομίζεται, δηλαδή ότι τα αιτήματά
του δεν στηρίζονταν στον νόμο.
Τα ανωτέρω θα μπορούσαν να προκαλέσουν θυμηδία, αν δεν επρόκειτο
για αυτή την εθνική τραγωδία που στοίχισε τη ζωή σε 102 συνανθρώπους μας
και σκόρπισε βαθύ πόνο, τόσο στα θύματα που περιμένουν δύο χρόνια τώρα
να έρθει η δικαίωση, όσο και σε εμάς
τους υπόλοιπους που παρακολουθούμε τη Δικαιοσύνη, για μια ακόμα φορά,
να είναι ανίκανη να σταθεί στο ύψος
των περιστάσεων, αναθέτοντας τον χειρισμό αυτής της υπόθεσης σ’ έναν «ερασιτέχνη» ανακριτή που θέτει ανερυθρίαστα σε κίνδυνο την τελική έκβαση της υπόθεσης, αδυνατώντας να κατανοήσει
την ευθύνη που φέρει, θεωρώντας ότι
αρκούν απλά «επικοινωνιακοί χειρισμοί- φωτοβολίδες» και αρκετή συσκό-

τιση των γεγονότων διά μέσου των δυσνόητων, πολυδαίδαλων και χρονοβόρων νομικών διαδικασιών, που κανείς,
μη νομικός, δεν μπορεί να καταλάβει
που βρίσκεται η αλήθεια και που το ψέμα και ποιος φταίει τελικά που η έρευνα αυτή κατέληξε στα βράχια.
Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από
την αρχή και ας μιλήσουν τα γεγονότα:
Τον Μάρτιο του έτους 2019, η σοβαρότατη αυτή υπόθεση, που για λόγους και μόνο
ηθικής τάξης έχρηζε ιδιαίτερης επιμέλειας,
εμπειρίας, γρήγορων και ορθών χειρισμών
που δεν θα άφηναν περιθώρια για αμφισβητήσεις και υπόνοιες μεθοδεύσεων και
συγκάλυψης, ανατέθηκε από τη Διοίκηση
του Πρωτοδικείου Αθηνών στον ανακριτή Α. Μαρνέρη, ο οποίος είναι επιστήθιος
φίλος του προϊστάμενου του Πρωτοδικείου Γεώργιου Γρίβα, πλην όμως η εμπειρία
του ως προς τον χειρισμό μιας τέτοιας υπόθεσης είναι ελάχιστη και αμφίβολη, ενώ
στο Πρωτοδικείο Αθηνών –στο οποίο, όπως
είναι γνωστό, εισέρχονται οι πλέον δύσκο-

λες και απαιτητικές στο νομικό χειρισμό υποθέσεις– ο Μαρνέρης είχε διορισθεί τακτικός ανακριτής μόλις τον Αύγουστο του έτους 2018, δηλαδή ήταν από τους νεότερους ανακριτές του Πρωτοδικείου.
Ο Μαρνέρης δεν ασχολήθηκε με την υπόθεση τους πρώτους μήνες, παρά τα επίμονα αιτήματα των συνηγόρων των συγγενών των θυμάτων να προχωρήσει η διαδικασία λόγω των διώξεων σε βαθμό πλημμελήματος και του κινδύνου παραγραφής, αλλά
και προκειμένου να λάβουν αντίγραφα από
τη δικογραφία για την άσκηση των νομίμων
δικαιωμάτων τους, με το αιτιολογικό ότι ακόμα ήταν νωρίς και προηγούνταν άλλες δικογραφίες οι οποίες είχαν μπει στο ανακριτικό γραφείο πριν από τη συγκεκριμένη.
Υπενθυμίζεται, ωστόσο, ότι τον Μάιο
του έτους 2019 θα διεξάγονταν οι εκλογές, στις οποίες σημειωτέον ήταν υποψήφια εκ νέου στην περιφέρεια Αττικής η
Ρένα Δούρου, η οποία όμως παράλληλα
ήταν και μία εκ των κατηγορουμένων της
υπόθεσης, και έτσι, με βάση κάποιους
δικαστικούς κύκλους, το «κλειδί» της καθυστέρησης και της απροθυμίας του ανακριτή να ξεκινήσει τις ανακριτικές
πράξεις ήταν η μη διατάραξη του ομαλού
προεκλογικού κλίματος της χώρας.
Όμως η ανάκριση δεν φαίνεται να παρουσίασε πρόοδο ούτε το επόμενο χρονικό
διάστημα, με αποτέλεσμα να αρχίσει να εκφράζεται δημοσίως και εντόνως από δικηγόρο συγγενούς των θυμάτων δυσφορία αλλά και ανησυχία για την έκβαση της υπόθεσης και την ορθή απονομή της δικαιοσύνης,
καταγγέλλοντας κωλυσιεργία και απουσία ανακριτικών πράξεων από τον Μάρτιο, τονίζοντας την ύπαρξη επιτακτικής ανάγκης η
ογκώδης και σοβαρότατη αυτή δικογραφία
να ανατεθεί σε έμπειρο εφέτη, ενώ στις 17-2019 υποβλήθηκε από την κα Βαρβάρα
Βουκάκη – πολιτικώς ενάγουσα [που έχασε όλα τα μέλη της οικογενείας της
(τον σύζυγο και τα δύο παιδιά της) στη
φονική πυρκαγιά] προς τον προϊστάμε-

Τι λέει
Γερμανός
γιατρός
Ο διευθυντής της
κλινικής του Έσλινγκεν
Μίχαελ Γκάισλερ
υποστήριξε πως όσοι
κάνουν σχέδια για
μαζική επιστροφή
φιλάθλων στα
γήπεδα… βλέπουν
όνειρα.
«Όταν βλέπει κανείς
τον νέο αριθμό των
κρουσμάτων
καταλαβαίνει ότι η ιδέα
να γεμίζουν τα γήπεδα
με 15.000-20.0000
κόσμο είναι τελείως
ουτοπική», είπε στη
Stuttgarter Zeitung.
Ο ίδιος αποκλείει το
ενδεχόμενο να
επιτρέψουν οι Αρχές
να γεμίσουν τα γήπεδα
με 10.000 ή και
περισσότερους
φιλάθλους. «Στα γήπεδα
δεν πνέουν συνήθως
άνεμοι, συνεπώς εάν
φταρνιστεί ή βήξει ένας
μολυσμένος φίλαθλος
τότε δεν αρκούν τα δυο
μέτρα απόσταση», όπως
λέει. Ο ειδικός
αντιπροτείνει πιλοτικά
προγράμματα με 1.000,
2.000 ή και 5.000
φιλάθλους. «Εάν το
δούμε ρεαλιστικά, δεν
πρόκειται να υπάρξουν
μεγάλες συναθροίσεις
πιθανότατα μέχρι το
τέλος της επόμενης
ποδοσφαιρικής σεζόν
2020/2021, ανεξάρτητα
από το εάν υπάρξει μέχρι
τότε εμβόλιο ή όχι».

Το κρίσιμο τεστ για την UEFA είναι στον τελικό
του Super Cup στη Βουδαπέστη

Κορωνοϊός
και φίλαθλοι:
Με… «δήλωση
συμπεριφοράς» και
ονομαστικά εισιτήρια
η επιστροφή στα γήπεδα
Toυ Μανώλη Δράκου
ε… «δήλωση συμπεριφοράς» στην Αγγλία και με «ονομαστικά εισιτήρια»
στη Γερμανία θα μπαίνουν στα
γήπεδα οι φίλαθλοι, όταν επιτραπεί και πάλι η είσοδος των
θεατών στις εξέδρες των γηπέδων, και αυτό είναι ένα μόνο ενδεικτικό μέτρο αναφορικά με
τις συνθήκες κάτω από τις οποίες θα γίνει η επιστροφή του κοινού στις εξέδρες.
Κι ενώ στην Ελλάδα το σχέδιο
προβλέπει ότι από την 3η αγωνιστική της περιόδου θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται το μέτρο της σταδιακής
επιστροφής των φιλάθλων στις εξέδρες (σε ποσοστό 20% της χωρητικότητας, όπως λένε οι πληροφορίες,
και εφόσον το επιτρέψουν τα δεδομένα της επιδημίας στη χώρα), στην
Premier League κάποιοι αγώνες θα
διεξάγονται δοκιμαστικά με οπαδούς, μέχρι την οριστική επιστροφή
που είναι προγραμματισμένη για την
1η Οκτωβρίου.
Φυσικά, δεν ισχύουν σε όλη τη
Βρετανία οι ίδιοι όροι. Για παράδειγμα, στη βορειοδυτική Αγγλία υ-
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πάρχουν περιορισμοί ακόμη και στη
μετακίνηση λόγω των κρουσμάτων
με κορωνοϊό, κάτι που θα επηρεάσει
και την προσέλευση του κοινού
στους αγώνες.
Τις προάλλες η εφημερίδα «Sun»
περιέγραψε το πλαίσιο στο οποίο θα
μπορούν οι θεατές να πηγαίνουν ξανά στο γήπεδο.
Έτσι, στους νέους κανόνες περιλαμβάνεται η απαγόρευση στους οπαδούς να… τραγουδούν, αλλά και
να φωνάζουν συνθήματα, για λόγους υγιεινής λόγω των σταγονιδίων που βγαίνουν από το στόμα.
Επί της ουσίας πρόκειται για μια
επέκταση του μέτρου που εφαρμόζεται στους αγωνιστικούς χώρους από την UEFA και τη FIFA. Όχι φτυσιές, φύσημα μύτης, φιλί στην μπάλα και ανταλλαγές φανέλας μεταξύ
των παικτών, αλλά και πανηγυρισμοί με αγκαλιές… Ταυτόχρονα, στις
εξέδρες θα τηρούνται τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης, ενώ θα
υπάρχουν σε όλο το γήπεδο θέσεις
που θα παρέχουν αντισηπτικά.
Αυτονόητο θεωρείται ότι όσοι έχουν συμπτώματα κορωνοϊού, ή είναι πιθανά κρούσματα μετά από επαφή με κρούσμα, θα πρέπει να παραμένουν σπίτι και γι’ αυτόν τον λό-

γο όλοι οι θεατές θα υπογράφουν
τη «δήλωση συμπεριφοράς» μέσω
της οποίας θα πιστοποιούν (με νομικές συνέπειες) ότι δεν έχουν συμπτώματα. Αντί να κάνουν ένα τεστ…
έξω από το γήπεδο ή πριν από μία
μέρα και να το προσκομίζουν, θα υπογράφουν μια υπεύθυνη δήλωση.
Επιπλέον, θα υπάρχει μόνο μία
θύρα εισόδου και εξόδου των θεατών και καθορισμένη ώρα άφιξής
τους. Είναι προφανές ότι πολλές χώρες πειραματίζονται με το πρόβλημα που θα προκαλέσει τεράστια ζημιά στα οικονομικά των ομάδων, οι
οποίες δεν μπορούν να προβλέψουν
την εξέλιξη της πανδημίας και φυσικά δεν μπορούν να εκδώσουν κάρτες διαρκείας ή και απλά εισιτήρια…
Την ίδια ώρα, η UEFA θεωρεί καθοριστικό τον τελικό του Super Cup
μεταξύ της Μπάγερν και της Σεβίλλης, που είναι προγραμματισμένος
στις 24 Σεπτεμβρίου στη Βουδαπέστη. Η UEFA ανακοίνωσε ότι οι δύο
φιναλίστ θα πάρουν από 3.000 εισιτήρια για τους φιλάθλους τους με
τιμές από 30 έως 120 ευρώ.
«Αυτός ο αγώνας θα χρησιμεύσει
ως τεστ για τη σταδιακή επιστροφή
των φιλάθλων στα γήπεδα με τις τωρινές συνθήκες της πανδημίας του

κορωνοϊού», ανέφερε στη σχετική ανακοίνωσή της η UEFA, η οποία θα
λάβει πολύ αυστηρά μέτρα, τα οποία περιλαμβάνουν υποχρεωτική
χρήση μάσκας, έλεγχο της θερμοκρασίας (φίλαθλοι με 37,8 βαθμούς
και πάνω δεν θα μπαίνουν στο γήπεδο) και απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ των θεατών.
Στο πλαίσιο της εκστρατείας
«Thank you» προς τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας, η UEFA θα προσκαλέσει 500 Ούγγρους
εργαζόμενους στον συγκεκριμένο,
καθοριστικό τομέα στη μάχη κατά
του ιού Covid-19. Το γήπεδο θα γεμίσει κατά 30%, όπερ σημαίνει ότι
θα δώσουν το «παρών» περί τις
12.500 άνθρωποι, με δεδομένο ότι
η χωρητικότητα του «Πούσκας» είναι 38.600 θεατές.
Στη Γερμανία η σεζόν ξεκινά στις
18 Σεπτεμβρίου.
Οι 36 ομάδες των επαγγελματικών κατηγοριών κατέθεσαν κοινές
προτάσεις για τη σταδιακή επιστροφή των φιλάθλων στα γήπεδα. Μεταξύ άλλων, προτείνεται να μην επιτραπεί μέχρι το τέλος του χρόνου –
ακόμη κι αν το επιτρέψει η επιδημιολογική κατάσταση– η παρουσία φιλάθλων της φιλοξενούμενης ομάδας, να μην υπάρχουν θέσεις ορθίων μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου αλλά και να μην επιτρέπεται η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών.
«Προτεραιότητα δεν είναι τα γεμάτα γήπεδα, αλλά η υγεία», επισήμανε
ο Ζάιφερτ μετά την έκτακτη σύσκεψη των μελών της Λίγκας.
Οι υπεύθυνοι της γερμανικής Λίγκας έχουν αντιληφθεί ότι με δεδομένο τον αυξανόμενο αριθμό των
κρουσμάτων τα μηνύματα της πολιτικής «δεν είναι πλέον τόσο θετικά»
όσον αφορά την επιστροφή των φιλάθλων στις εξέδρες. «Ωστόσο δεν
επιτρέπεται να παραδοθούμε στο έλεος της πανδημίας ελπίζοντας απλά
ότι θα βρεθεί εμβόλιο και πως κάποτε
θα περάσει».
Πέρα από τις προβλέψεις για τις
θέσεις ορθίων, τους φιλάθλους των
φιλοξενουμένων και το αλκοόλ οι εκπρόσωποι συμφώνησαν επίσης «να
διασφαλίσουν ότι σε περίπτωση μολύνσεων θα μπορούν να εξακριβώνονται η ταυτότητα και τα στοιχεία των φιλάθλων που πιθανόν έχουν μολυνθεί».
Μ’ άλλα λόγια, ο σκοπός είναι να
εκδοθούν ονομαστικά εισιτήρια.
Καμία ομάδα της Bundesliga
φαίνεται να αξιώνει συγκεκριμένο
αριθμό φιλάθλων. Ούτε και η 1. FC
Union Berlin που ήθελε να γεμίσει
το γήπεδό της ήδη κατά την έναρξη
του πρωταθλήματος.
«Εξέφρασαν απλώς μια επιθυμία
όπως όλοι», διευκρίνισε ο Ζάιφερτ
σε μια προσπάθεια να δικαιολογήσει τη σπουδή του Βερολίνου που είχε προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις:
«Φυσικά και δεν αποτελεί βραχυπρόθεσμο στόχο να έχουμε 600.000 φιλάθλους την πρώτη μέρα. Έχουμε επαφή με την πραγματικότητα», είπε
χαρακτηριστικά ο διευθυντής της
γερμανικής Λίγκα.
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Με το ΤΑΙΠΕΔ
ποιος θα
καθαρίσει
στην
κυβέρνηση;
Ο Ιβάν θέλει να
φτιάξει γήπεδο στην
Τούμπα και ο κόσμος
αντιδράει στην
υπογειοποίηση της
Κλεάνθους. Κανένα
πρόβλημα. Αν σήμερα
αντιδράει, αύριο θα το
ξεχάσει. Έχει ο ΠΑΟΚ
τον μηχανισμό να
σταματήσουν. Άλλο
είναι το ζήτημα. Ο
ΠΑΟΚ και η κυβέρνηση
μαζί βρήκαν άκρια με
το υπουργείο Εθνικής
Άμυνας για τα 7
στρέμματα στο
οικόπεδο που ανήκουν
στο ΤΑΙΠΕΔ; Διότι από
την πρώτη στιγμή που
ο Ιβάν ανακοίνωσε ότι
θέλει να φτιάξει
γήπεδο, τότε
διαπιστώθηκε από την
Περιφέρεια ότι το
οικόπεδο δεν ήταν
ολόκληρο προς
παραχώρηση. Γιατί
αυτά τα 7 στρέμματα
είχαν εκχωρηθεί από
το ελληνικό κράτος σε
αυτό το ταμείο
αξιοποίησης της
δημόσιας περιουσίας.
Λύθηκε το θέμα αυτό;
Κανένα λαγωνικό της
δημοσιογραφίας δεν
έχει γράψει τίποτα. Και
ποιο είναι το θέμα; Δεν
κατάφερε να βγάλει
άκρη ο Πάνος ο
Καμμένος που ήταν και
υπουργός και
κολλητός του Ιβάν.

Θα περιμένει τις ανακοινώσεις του Κ. Μπακογιάννη για τον Παναθηναϊκό και μετά
θα ζητήσει κι αυτός χρήματα από Περιφέρεια και δήμο για τη νέα Τούμπα

ΙβAν ΣΑββΙΔΗΣ
Xέρι στην κυβέρνηση
(για δικό του βοτανικό...)
Toυ Χαρίλαου Τουμπιώτη
κάνε ανακοινώσεις
Μπακογιάννη, σου λέει. Για τον Βοτανικό.
Μέχρι τέλους του μήνα,
ο Κωστάκης θα προβεί σε φοβερές και τρομερές δηλώσεις. Ο
Παναθηναϊκός θα χτίσει γήπεδο. Βρέθηκε κι ο χρηματοδότης,
αλλά δεν τον ξέρει κανένας. Ίσα με 200 μιλιόνια θα φτάνει το
μαλλί. Να φτιάξει γήπεδο ο Παναθηναϊκός, κανένας δεν λέει
όχι. Άλλο είναι το θέμα μου. Ο
Παναθηναϊκός να φτιάξει. Ο
ΠΑΟΚ να μη φτιάξει;
Έτσι πάει. Ο Ολυμπιακός έχει γήπεδο, η ΑΕΚ θα το έχει, ο Μπακογιάννης πιάνει το μυστρί και το ζεμπίλι. Ο ΠΑΟΚ στο πηγάδι κατούρησε; Έτσι είναι. Το ένα καλό παιδί
και το άλλο γ@@μω τη μάνα του;
Δεν παίζεται έτσι το έργο.
Και πάει ο Μητσοτάκης στη
Θεσσαλονίκη, και σου λέει, είμαι
θετικός. Και τον πήραν στο μεζέ
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στα social media οι ΠΑΟΚτσήδες.
Θετικός στον κορωνοϊό, σου λένε,
είναι ο πρωθυπουργός. Θετικός
στο να γίνει η νέα Τούμπα, είπε ο
Μητσοτάκης. Που είναι και το δίκαιο και το σωστό, δηλαδή.
Από το να το λέει, δηλαδή, ένας
πολιτικός μέχρι να γίνει, είναι είκοσι χρόνια δρόμος. Κι άμα γίνει. Να
σ’ το πάω παρακάτω. Μόλις ο Ιβάν ακούσει τι έχει να πει ο Κωστάκης ο Μπακογιάννης, πιάνει
δουλειά με το Σαββιδοτεχνείο. Όπως το ακούς. Θέλουμε κι εμείς λιλί, θα γράφουνε. Η αδικημένη Βόρεια Ελλάδα, το κράτος των Αθηνών και άλλες τέτοιες παπαριές.
Ήδη, απ’ όξω - απ’ όξω το γράφουνε οι Σαββιδοτέχνες, ότι είμαστε κι εμείς εδώ. Τι θα γίνει και με
μας, μπάρμπα. Και μην ακούω παπαριές ότι ο Ιβάν θα τσοντάρει
μονάχος του για να γίνει το γήπεδο. Δηλαδή, σου λέει, το κράτος έδωσε 30 μιλιόνια στην ΑΕΚ, ο Αλαφούζος νομίζει ότι είναι δικό
του το κράτος και ζητάει όσα του

κατεβάσει η κούτρα του, κι εμείς
θα μείνουμε στην απ’ όξω; Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
Να σου πω και το άλλο. Δεν περιμένει μονάχα ο Ιβάν ν’ ακούσει
τον Μπακογιάννη. Και δυο ακόμα περιμένουνε στη Θεσσαλονίκη.
Ο Τζιτζικώστας και ο Ζέρβας. Όπως το ακούς. Σου λένε, ο Μπακογιάννης πάει να μας μπλέξει κι
εμάς μ’ αυτά που θα πει. Θα βγαίνουν μετά οι ΠΑΟΚτσήδες και θα
μας ζητάνε λεφτά.
Θα σου λένε, γιατί η Περιφέρεια έδωσε στον Μελισσανίδη;
Άνοιξε το ταμείο να μπουκάρουμε,
περιφερειάρχη Τζιτζικώστρα. Κι
αν πει ο Μπακογιάννης ότι ο δήμος καθάρισε μονάχος του για τη
χρηματοδότηση του Βοτανικού, ότι βρήκε αυτός το χρήμα, ούτε
ψύλλος στον κόρφο του Ζέρβα
του δημάρχου. Αμόλα και βρες κι
εσύ λεφτά για να στηρίξουμε τον
Ιβάν. Αυτό θα του λένε.
Κι άντε, τώρα, να τρέχεις να
βρεις λεφτά για τον ΠΑΟΚ. Και ο
Τζιτζικώστας και ο Ζέρβας. Πού
να βρεις άνθρωπο να σου δώσει
χρήμα αυτή την εποχή. Μόνο αυτός ο Μπιλ Πάππας από την Αυστραλία μπορεί να ξηλωθεί. Αυτός
που αγόρασε την Ξάνθη για να τη
σώσει από τον σερβιτόρο, τον ανιψιό του Ιβάν, τον Γιαννάκη τον
Καλπαζίδη.
Έτσι είναι, όμως, δήμαρχε Ζέρβα. Ιστορίες άνοιξε ο Μπακογιάννης με τον Βοτανικό και πρέπει να μπεις στον χορό. Άπαξ και
προεκλογικά φωτογραφίζεσαι με
τον Κόλκα για να πάρεις κάνα ψηφαλάκι από τα αρρωστάκια, θα
σου έρθει ο λογαριασμός στο σπίτι. Έτσι είναι η ζωή. Δίνεις και παίρνεις. Δεν δίνεις, δεν ξαναπαίρνεις.
Έβγαλε ανακοίνωση ο δήμος Θεσσαλονίκης, ότι εγκρίθηκε η μελέτη. Λες και θα μπορούσε να μην εγκριθεί. Το χρήμα εγκρίθηκε; Αυτό
ενδιαφέρει.
Δεν είδες τι γράφουνε οι «βάζελοι» για τον Μπακογιάννη στα
social; Ότι δεν πιστεύουμε
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τίποτα απ’ όσα λέει. Αν, όμως, τα
κάνει αυτά που λέει, τον βγάζουμε πρωθυπουργό.
Το ξέρουν αυτό στη ΝΔ, ότι ο Ιβάν δεν θα το αφήσει έτσι το έργο
κι ότι θα ζητήσει ρευστό. Γιατί, σου
λένε, μπήκε μέσα ο άνθρωπος φέτος. Με τα μπούνια. Έγινε αυτή η
μαλακία με την πανδημία και δεν
πάτησε άνθρωπος στα ξενοδοχεία
του. Ούτε στο Μακεδονία Παλάς,
ούτε στο Πόρτο Καράς. Και πώς θα
ζήσει, δηλαδή, ο Ιβάν; Θα βάλει τη
μηχανή να κόβει ρούβλια;
Και λένε, ακόμα, στη ΝΔ ότι δεν
είναι τυχαίο που ο Ιβάν ετοιμάζει
και καινούργια πράγματα στα
media. Το έγραψε η «Α» και η
iapopsi.gr ότι μέχρι και για νέα
κανάλια πάει, και φαγώθηκαν οι
ΝΔκράτες και οι ΣΥΡΙΖΑίοι να μάθουνε αν θα παίξει Μητσοτάκη ή
Τσίπρα.
Να σ’ το πω πιο αναλυτικά το
σκεπτικό του Ιβάν, μάστορα. Πάει
να το παίξει Μελισσανίδης με το
γήπεδο. Πατέντα μιλάμε. Κόπια.
Να πάρει λεφτά από την πολιτεία
και να έχει να παίζει με τον λαό μετά. Όπως οι ΑΕΚάρες γράφανε ότι
η ομάδα δεν κάνει μεταγραφές,
γιατί κάνει οικονομία για να φτιάξει γήπεδο, ακριβώς το ίδιο πράγμα θα κάνει και ο Ιβάν.
Θα λέει στους ΠΑΟΚτσήδες ότι
μας βρήκαν δύσκολες εποχές με
τον κορωνοϊό, έπεσαν έξω τα ξενοδοχεία και μη ζητάτε παικταράδες. Πρέπει να φτιάξουμε το γήπεδο πρώτα, για να μπορούμε να
κονομάμε και μετά ν’ αγοράσουμε παικταράδες. Κι άμα το
χάψουνε το παραμύθι οι

ΠΑΟΚτσήδες, το ’χαψαν.
Αυτό είναι το σχέδιο του Σαββίδη, μάστορα. Το γήπεδο. Να
φτιάξει γήπεδο, για να έχει να λέει
στον λαό ότι δεν διαφέρω σε τίποτα από τον Μαρινάκη, τον Αλαφούζο, τον Μελισσανίδη. Γήπεδα αυτοί, γήπεδα κι εμείς. Ίσα κι όμοια.
Και βλέπεις τους Σαββιδοτέχνες
ότι το γράφουνε δειλά-δειλά για
να μην τους πάρουνε με τις πέτρες.
Ότι είναι ωραίο, σου λένε, αυτό το
project με τους πιτσιρικάδες. Δεν
βλέπετε τι παιχτρόνια βγάλαμε;
Μηχαηλίδης και Τζόλης μόλις
βγήκανε από το αυγό, κληθήκανε
στην Εθνική. Γιατί να μη βγάλουμε
κι άλλους, σου γράφουν στο Σαββιδοτεχνείο.
Και ρωτάω τώρα εγώ. Με τον
Τζόλη και τον Μηχαηλίδη θ’ αποκλείσει την Μπενφίκα; Πλάκα
κάνουμε τώρα; Οι άλλοι έδωσαν
120 μιλιόνια στις μεταγραφές, πήρανε Καβάνι και Νούνιες για
μπροστά, κι εσύ θα πας με έναν
μπακ που την τελευταία στιγμή δεν
μπήκε στο αεροπλάνο για να έρθει; Γι’ αυτόν τον Γιάνκο λέω, που
πέρασε το check out στο αεροδρόμιο στην Ελβετία και πριν μπει
στο αεροπλάνο για Θεσσαλονίκη
ζήτησε χρόνο να το σκεφτεί.
Ο Λημνιός χαιρέτησε κανονικά
κι ο Γιαννούλης από ατυχία του
Ρέμπε δεν έχει πάρει μεταγραφή.

Κι ο Άκπομ, το ίδιο.
Και θα πάει ο ΠΑΟΚ ν’
αποκλείσει τους Λουζιτανούς; Δεν γίνεται. Με τίποτα. Αυτό λένε οι ξυπνητζήδες. Ένα ματς είναι αυτό,
ρε, λέω εγώ. Μπαμ κι όξω.
Μην ακούω παπαριές, ότι
δεν πειράζει κι αν αποκλειστεί,
γιατί ήδη έχει εξασφαλίσει θέση
στους ομίλους του Europa
League. Διότι κι αυτή η παπαριά
γράφτηκε, κι από σοβαρό Μέσο.
Παραπάνω παιχνίδια, σου λέει, στο
Europa League, περισσότερος κόσμος. Δεν μπορεί, θ’ ανοίξουνε οι
πόρτες. Τίγκα θα είναι η Τούμπα.
Μια χαρά, σου λέει. Παπάρια μάντολες, σου λέω εγώ.
Εγώ ξέρω πως άπαξ κι ο ΠΑΟΚ
περάσει τους Πορτογάλους, βρίσκει μπροστά του την Κράσνονταρ.
Είσαι ένα βήμα από τα 30 μιλιόνια
των ομίλων του Champions
League. Κι ο Ολυμπιακός την έφερε βόλτα πέρυσι. Και γιατί να μην
τη φέρνεις κι εσύ, δηλαδή.
Ύστερα, και ν’ αποκλειστείς από
την Κράσνονταρ, πάλι έχεις θέση
στους ομίλους του Europa
League. Είναι να τρελαίνεσαι με
τις παπαριές που διαβάζεις στα
sites. Τα σοβαρά, υποτίθεται.
Άπαξ κι ο ΠΑΟΚ περάσει την
Μπενφίκα, δεν υπάρχει καμία
Κράσνονταρ, σου λέω εγώ. Θ’ αφήσει ο Ιβάν τον ΠΑΟΚ ν’ αποκλειστεί από ρωσική ομάδα; Τι τα
έφαγε τα νιάτα του τόσα χρόνια
στη Ρωσία, ρε. Τα πάντα όλα ξέρει.
Ολιγάρχης και φραγκάτος μάς ήρθε. Ο βασιλιάς των τσιγάρων είναι.
Και θ’ αφήσει να του πάρει την
πρόκριση στους ομίλους ο Μπεργκ στα γεράματα; Πλάκα κάνουμε
τώρα; Βουτιά στο χρυσάφι θα κάνει ο Ιβάν.

Ο Βιεϊρίνια
επιστρέφει
όταν φύγει
ο... Ιβάν!
Ο Βιεϊρίνια έχει
πρόταση από την
Γκιμαράες, σου λέει.
Και το περνάνε στο
ντούκου οι
Σαββιδοτέχνες. Ξερά
την είδηση, που λένε κι
οι δημοσιογράφοι. Πού
είναι οι άλλες εποχές
που ο Αντρέ και ο
Αντρέ έλεγε ο κόλακας
και γέμιζε το στόμα
του μέλια. Έπεσε η
γραμμή από τον Ιβάν,
να μην
ξανασχοληθούν με τον
αγαπημένο Αντρέ,
τελείωσε το παραμύθι.
Πάνε κι εκείνες οι
αγκαλιές και τα φιλιά
κι ο ηγέτης μας κι ο
αρχηγός μας. Έτσι
είναι. Σκέτη υποκρισία
ήτανε και τα φιλιά του
Ιβάν και του Αντρέ. Για
να τα βλέπουν οι
κόλακες και να λένε
ότι ο ΠΑΟΚ είναι
οικογένεια. Να σου πω
και το άλλο. Πάει - δεν
πάει ο Αντελίνο στην
Γκιμαράες, επιστροφή
στον ΠΑΟΚ δεν έχει.
Μόνο άμα αλλάξει
ιδιοκτησιακό καθεστώς
ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, ποτέ.
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Με Κλάτενμπεργκ και γραμμή οφσάιντ, χωρίς κόσμο στις κερκίδες
και ίδιο σύστημα και γεωγραφική ισορροπία, το νέο πρωτάθλημα.
Τα ακατάρριπτα ρεκόρ Δομάζου και Οικονομόπουλου, ο Ντούσαν, ο Γκέραρντ
και οι σούπερ επιδόσεις της Α΄ Εθνικής

Πρεμιέρα σε…
πέντε δόσεις

Το πρόγραμμα
της πρεμιέρας
Παρασκευή 11
Σεπτεμβρίου 2020
18:15 ΑΡΗΣ-ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ
20:30 Π.Α.Ο.Κ.-Α.Ε.Λ.
Σάββατο 12
Σεπτεμβρίου 2020
18:00 Ο.Φ.Η.ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
Κυριακή 13
Σεπτεμβρίου 2020
18:30 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ
20:30 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
Τετάρτη
21 Οκτωβρίου 2020
18:15 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ.ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
Τετάρτη
16 Δεκεμβρίου 2020
19:30 A.E.K.ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Toυ Νίκου Συνοδινού
ρχίζει το ματς, αδειάσαν οι δρόμοι, η ώρα
ζυγώνει… Μετά από
πολλές παλινωδίες, έστω και με κουτσουρεμένη
πρεμιέρα, η βιτρίνα του ποδοσφαίρου μας σε συλλογικό επίπεδο αποκαλύπτεται. Η Super League1 δεν αρχίζει με τις
καλύτερες των προσδοκιών,
αλλά το ενδιαφέρον πάντα
στο ξεκίνημα είναι μεγάλο, καθώς η ώρα της αλήθειας για
την εικόνα των ομάδων φθάνει και αποκαλύπτεται η δουλειά που έχει γίνει με το νέο υλικό που έχει στα χέρια του κάθε προπονητής.
Το μπάχαλο που επικράτησε
τους τελευταίους μήνες οδήγησε
τη διοργανώτρια για πρώτη φορά
στην ιστορία να ορίσει σε… πέντε
δόσεις την 1η αγωνιστική του πρωταθλήματος! Στην τραγική αυτή εικόνα έρχεται να προστεθεί και η απουσία φιλάθλων στις κερκίδες, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.
Το σύστημα διεξαγωγής του
πρωταθλήματος παραμένει το ίδιο

Α

όπως την περασμένη σεζόν, δηλαδή οι ομάδες στις θέσεις από 1-7
θα κρατάνε τους βαθμούς τους και
μέσα από διαδικασία πλέι οφ, με αγώνες εντός κι εκτός έδρας θ’ αναδεικνύονται όχι μόνο οι… Ευρωπαίοι, αλλά και ο πρωταθλητής. Αντίστοιχα από τις θέσεις 8-14 οι ομάδες θα συμμετέχουν σε πλέι άουτ, μετά την ολοκλήρωση των οποίων η τελευταία θα υποβιβάζεται, ενώ η 13η θα δίνει διπλό αγώνα μπαράζ με τον δευτεραθλητή
της Super League2 για μια θέση
στη μεγάλη κατηγορία.
Προσδοκία για καλύτερες διαιτησίες υπάρχει, καθώς ο αποτυχημένος Πορτογάλος Βίτορ Μέλο
Περέιρα έφυγε και τη θέση του
πήρε ο Άγγλος Μαρκ Κλάτενμπεργκ, που ήδη πάντως αποδομήθηκε από τον Ολυμπιακό για τη
διατήρηση στην Επιτροπή Διαιτησίας των Ελλήνων Τριτσώνη,
Κουκουλάκη, Καλύβα, Λώλη
και Ιωσηφόγλου, σε αντίθεση με
όσα είχαν συμφωνηθεί. Πάντως,
τη νέα περίοδο δεν θα έχουμε μόνο VAR στα παιχνίδια, αλλά και τη
γραμμή του οφσάιντ, ώστε τα λάθη των διαιτητών να περιοριστούν.

Όσον αφορά τη γεωγραφία
των 14 ομάδων που συμμετέχουν,
η Αττική παραμένει με πέντε ομάδες, μόνο που τη θέση του Πανιώνιου παίρνει ο Απόλλων Σμύρνης,
ο οποίος πλαισιώνεται από Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό και Ατρόμητο. Η Θεσσαλονίκη παραμένει με δύο εκπροσώπους, τον ΠΑΟΚ και τον Άρη, ενώ η Περιφέρεια
διατηρεί τη… μισή κατηγορία, μόνο που αντί της Ξάνθης θα συμμετάσχει ο ΠΑΣ Γιάννινα. Τον Άγιαξ
της Ηπείρου πλαισιώνουν ΑΕΛ, Αστέρας Τρίπολης, Βόλος, Λαμία, ΟΦΗ και Παναιτωλικός.
Μέχρι το 1959 ο πρωταθλητής
Ελλάδας αναδεικνυόταν από ειδικό τουρνουά, ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα, αλλά με τη συμμετοχή ομάδων μόνο από την Αθήνα, τη
Θεσσαλονίκη και τον Πειραιά. Μετά από τα πρωταθλήματα των
τριών ενώσεων, οι καλύτερες ομάδες έπαιρναν μέρος σε μια τελική
φάση, μίνι πρωτάθλημα ένας προς
όλους, για την ανάδειξη της πρωταθλήτριας Ελλάδας.
Από την 1η Μαρτίου 1959 η καθιέρωση του ΠΡΟΠΟ στην Ελλάδα,
με ιδιαίτερη επιτυχία, παρουσίασε

μια ατέλεια. Δεν είχε μια σταθερή
σύνθεση αγώνων για να κινεί το ενδιαφέρον των παικτών, καθώς δεν
υπήρχε ομοιόμορφη διασπορά ελληνικών αγώνων από εβδομάδα σε
εβδομάδα. Έτσι η Πολιτεία κινήθηκε εσπευσμένα για τη θέσπιση της
Α΄ Εθνικής, με συμμετοχή και ομάδων από την Περιφέρεια, που θα
είχε ένα μεγάλο ενδιαφέρον σε όλη τη διάρκεια της σεζόν.
Ήδη το οδικό δίκτυο της χώρας
ήταν αρκετά βελτιωμένο και τα αεροπορικά ταξίδια είχαν μπει στη
ζωή του κόσμου, κάτι που διευκόλυνε τη μετακίνηση των ομάδων….
Αν το 1959 οι εισπράξεις από
τα εισιτήρια και η όποια ενίσχυση
της Πολιτείας ήταν οι πηγές εσόδων για τις ομάδες, με τα χρόνια
τα πράγματα άλλαξαν. Μπήκαν οι
διαφημίσεις, τα έσοδα από το
ΠΡΟΠΟ, αλλά η επανάσταση στα
οικονομικά των ομάδων έγινε με
την τηλεόραση.
Στα πρώτα χρόνια η εικόνα από
τα γήπεδα μεταφερόταν στους κινηματογράφους με τα «επίκαιρα»,
όπου υπήρχαν ολιγόλεπτα στιγμιότυπα από κινηματογραφικό φακό. Μάλιστα, δεν υπήρχε η πολυ-

τέλεια συνεχούς λήψης, οπότε
δεν υπήρχε επιλογή φάσεων, αφού συχνά έχαναν και τα γκολ.
Στις 30 Νοεμβρίου 1969 για
πρώτη φορά μεταδόθηκε ζωντανά
αγώνας της Α΄ Εθνικής στην κρατική τηλεόραση. Ήταν το δεύτερο
ημίχρονο του αγώνα Εθνικός-Παναθηναϊκός. Σε αυτό βοήθησε η τεχνολογία που είχε αναπτυχθεί για
την κάλυψη του ευρωπαϊκού στίβου, που είχε διεξαχθεί τον Σεπτέμβριο του ίδιου χρόνου.
Στα 60 χρόνια πρωταθλημάτων, τρεις ομάδες, ο Ολυμπιακός,
ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, δεν
απουσίασαν ποτέ. Για πολλά χρόνια η… μόνιμη παρέα αποτελείτο από τέσσερις ομάδες, αλλά τη χάλασε η ΑΕΚ, όταν έπεσε το 2013.
Η Ξάνθη, που έπαιξε τα 30 τελευταία χρόνια, θα λείψει για
πρώτη φορά από τότε που είχε ανέβει. Πλέον μόνο ο νεότερος Αστέρας Τρίπολης από τότε που
προβιβάστηκε στη μεγάλη κατηγορία δεν έχει πέσει, αν και το
2011 βαθμολογικά επρόκειτο να
υποβιβαστεί, αλλά αποβλήθηκε ο
Ηρακλής.
Ο Ηρακλής έχει υποβιβαστεί
τρεις φορές, καμία από αυτές με
βαθμολογικά κριτήρια, αλλά για
μη αγωνιστικούς λόγους.

ΜΙΜΗΣ ΔΟΜΑΖΟΣ: Το
ρεκόρ των 500 αγώνων
Mε βάση τα επίσημα στοιχεία της
Super League που καταγράφονται στο εξαιρετικό της λεύκωμα για
τα 60 χρόνια της Α΄
Εθνικής, ο Μίμης
Δομάζος έχει το
ρεκόρ συμμετοχών.
Ο «στρατηγός» του
ελληνικού ποδοσφαίρου
το καλοκαίρι του 1978 είναι ήδη
36 ετών και έχει να παίξει στον Παναθηναϊκό από τον Οκτώβριο. Εκεί
σταμάτησε με 492 συμμετοχές (υπολογίζοντας και μπαράζ) και αποφάσισε να αλλάξει φανέλα.
Συμπαίκτης με τον άλλο Μίμη,
τον Παπαϊωάννου. Ο Δομάζος
χάνει δύο παιχνίδια στην 3η και 4η
αγωνιστική και έτσι, όταν στη 10η
στις 10 Δεκεμβρίου 1978 είναι να
γίνει το ντέρμπι Παναθηναϊκού-ΑΕΚ, ο Μίμης είναι στις 499 συμμετοχές. Ο Φέρεντς Πούσκας τον
ξεκινάει βασικό και μέσα στη Λεωφόρο ο Δομάζος γίνεται ο πρώτος
ποδοσφαιριστής που φτάνει τις
500 συμμετοχές στον πρωτάθλημα! Εκπληκτικό επίτευγμα στα 36
χρόνια του, όπως και οι
538 αγώνες που έφτασε έως το τέλος
της καριέρας του.
Το «κλαμπ των
500» έχει μέλη που
μετριούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού.
Μετά τον Δομάζο, ο Νιόπλιας έφτασε τους 510, ο Γιώργος Κούδας τους 504 και ο Θωμάς Μαύρος τους 502.
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2013 – Σεπτέμβριος 2013)

Κανείς έξι γκολ
σε ένα ματς
ΤΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥ
ΛΟΣ: Τα 1.086 λεπτά
απαραβίαστου
Την περίοδο 196465 ο Παναθηναϊκός κάνει ένα φανταστικό δεύτερο
γύρο αμυντικά και
δέχεται μόλις δύο
γκολ σε 16 αγώνες!
Τερματοφύλακας σε αυτή την πορεία είναι ο Τάκης Οικονομόπουλος.
Στις 17 Ιανουαρίου 1965, για
τη 14η αγωνιστική, δέχεται την ισοφάριση από την Προοδευτική
στο Νέο Φάληρο σε 2-2 από τον
Σπύρο Καλλή στο 79ο λεπτό.
Ακολουθούν 11 αγώνες, όπου
ο Παναθηναϊκός δεν δέχεται γκολ
με τον Τάκη κάτω από τα δοκάρια.
Όταν λήγει ο αγώνας Παναθηναϊκού – Πιερικού 0-0, ο Οικονομόπουλος έχει κρατήσει την εστία
του ανέπαφη για 1,001 λεπτά!
Στις 16 Μαΐου για την 26η αγωνιστική παίζει στο Χαριλάου με
τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Μέχρι
το 64΄ προηγείται με 4-0 και φαίνεται ότι το σερί θα συνεχιστεί, αλλά στο 85΄ ο Γιάννης Καραμυτηλιός κάνει τη ζημιά και σκοράρει, για να μειώσει σε 4-1.
Το σερί του Οικονομόπουλου
σταμάτησε σε 1.086 λεπτά. Ποτέ
άλλοτε στην ιστορία δεν μπόρεσε
τερματοφύλακας να ξεπεράσει τα
χίλια λεπτά και φυσικά το ρεκόρ
του Τάκη παραμένει.
Περισσότερο τον πλησίασαν ο
Γιόζεφ Βάντσικ με 908 λεπτά και
ο Βασίλης Κωνσταντίνου με
907, και οι δύο, όπως και ο Τάκης,
με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.
Τα μεγαλύτερα επιτεύγματα
σερί στην ιστορία!
Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός μοιράζονται τα μεγάλα επιτεύγματα σε σερί, που έχουν να κάνουν με νίκες, ήττες και γκολ.
Τα σερί νικών τα κατέχει ο Ολυμπιακός. Από το καλοκαίρι του
2015, όταν και ξεκίνησε το πρωτάθλημα, και μέχρι τον Ιανουάριο
του 2016 κέρδισε 17 παιχνίδια
στη σειρά. Είχε προηγηθεί η ισοπαλία με τον Πλατανιά στην τελευταία αγωνιστική του 2014-15,
καθώς τα ρεκόρ μετρούν και με καλοκαίρια ενδιάμεσα. Το σερί σταμάτησε πάλι από τον Πλατανιά στα
Περιβόλια, πάλι με σκορ 1-1, στις
18 Ιανουαρίου 2016.

Μπορεί ο Ολυμπιακός να μην
κατάφερε ποτέ να τερματίσει σεζόν αήττητος, όμως είναι αυτός
που έχει καταφέρει να μείνει για
58 αγώνες χωρίς ήττα. Και αυτό έγινε στα χρόνια του Γουλανδρή.
Σχεδόν δύο σεζόν χωρίς ήττα, αλλά ούτε μια ολόκληρη! Την 1η Οκτωβρίου 1972 έχανε στην Τούμπα από τον ΠΑΟΚ για την 3η αγωνιστική του 1972-73. Ακολούθησαν 31 παιχνίδια στη σεζόν χωρίς ήττα και έρχεται και η επόμενη
σεζόν, το 1973-74, όπου δεν χάνει
τα πρώτα 27 παιχνίδια. Μέχρι τις
21 Απριλίου 1974, που ξαναπηγαίνει στην Τούμπα και χάνει.
Το σερί με γκολ ανήκει στον Παναθηναϊκό, με 57 παιχνίδια να σκοράρει συνεχώς, όπως και το μεγαλύτερο σερί απαραβίαστης εστίας
για 11 αγώνες. Αναλυτικά τα ρεκόρ…
Μεγαλύτερο σερί νικών
17: Ολυμπιακός (Αύγουστος
2015 – Ιανουάριος 2016) Μεγαλύτερο σερί νικών εντός
29: Ολυμπιακός (Δεκέμβριος
2014 – Νοέμβριος 2016) Μεγαλύτερο σερί νικών εκτός
12: Ολυμπιακός (Φεβρουάριος
1999 - Νοέμβριος 1999)
Μεγαλύτερο σερί χωρίς ήττα
58: Ολυμπιακός (Οκτώβριος
1972 – Απρίλιος 1974) Μεγαλύτερο χωρίς ήττα εντός
85: Παναθηναϊκός (Μάρτιος
1973 – Απρίλιος 1978) Μεγαλύτερο σερί χωρίς ήττα εκτός
34: Ολυμπιακός (Ιανουάριος
2012 – Μάρτιος 2014)
Μεγαλύτερο σερί με γκολ
57: Παναθηναϊκός (Μάρτιος
1963 – Φεβρουάριος 1965)
Μεγαλύτερο σερί με γκολ εντός
61: Παναθηναϊκός (Μάιος 1992 –
Ιανουάριος 1996) Μεγαλύτερο σερί με γκολ εκτός
29: Ολυμπιακός (Νοέμβριος 2000
– Νοέμβριος 2002)
Μεγαλύτερο σερί χωρίς να
δεχτεί γκολ
11: Παναθηναϊκός (Ιανουάριος
1965 – Μάιος 1965)
Μεγαλύτερο σερί χωρίς να δεχτεί γκολ εντός
12: Ολυμπιακός (Ιανουάριος
1979 – Οκτώβριος 1979)
Μεγαλύτερο σερί χωρίς να δεχτεί γκολ εκτός
12: Παναθηναϊκός (με ένα άνευ αγώνα) (Φεβρουάριος 1970 –
Νοέμβριος 1970)
11: Ολυμπιακός (Ιανουάριος

Στα χρόνια της Α΄ Εθνικής
και της μετεξέλιξής της σε Super League, δεν υπάρχει παίκτης που να πέτυχε έξι γκολ σε
ένα ματς.
Στις 27 Μαΐου 1962 για την
28η αγωνιστική, η Δόξα Δράμας,
που δεν έχει νίκη στην έδρα της έξι
μήνες, υποδέχεται την ομάδα έκπληξη της χρονιάς, τον νεοφώτιστο Φωστήρα.
Στην επίθεση της Δόξας παίζει
ένας επιθετικός, που έχει ξεχωρίσει με επτά γκολ έως τότε. Ο 21 ετών Σάββας Τσοκαταρίδης βρίσκεται σε τρομερή μέρα και πετυχαίνει πέντε γκολ, στο 19ο, το 29ο,
το 41ο, το 57ο και το 79ο λεπτό!
Η Δόξα νικά 5-0 δίνοντας χαρά
στον κόσμο της μετά από πολύ καιρό.
Από τότε δεν υπήρξε ποδοσφαιριστής που να καταφέρει να
τον ξεπεράσει, ωστόσο άλλοι ένδεκα μπόρεσαν να τον ισοφαρίσουν πετυχαίνοντας πέντε γκολ σε
ένα αγώνα.
Οι παίκτες που πέτυχαν
πέντε γκολ σε ένα αγώνα στην
Α΄ Εθνική
1. Σάββας Τσοκαταρίδης,
Δόξα Δράμας – Φωστήρας
5-0 (27.05.1962)
2. Κώστας Νεστορίδης, ΑΕΚ –
Ηρακλής 5-0 (02.06.1963)
3. Βασίλης
Κυριακού,
Αιγάλεω – Απόλλων 2-6
(26.02.1967)
4. Θανάσης Κουβάς, Βύζας –
Ολυμπιακός Λευκωσίας 51 (07.04.1968)
5. Γιώργος Δέδες, Πανιώνιος –
Ολυμπιακός Λευκωσίας 80 (22.10.1969)
6. Μιχάλης Δράκος, Ρόδος –
Καβάλα 5-1 (15.04.1979)
7. Δημήτρης
Σεϊταρίδης,
Εθνικός – Ατρόμητος 10-0
(17.05.1981)
8. Θωμάς Μαύρος, ΑΕΚ –
Αιγάλεω 5-2 (27.01.1985)
9. Κριστόφ
Βαζέχα,
Παναθηναϊκός
–
Πανιώνιος
5-3
(23.09.1995)
10. Ντέμης Νικολαϊδης, ΑΕΚ –
Καλαμάτα
6-1
(23.02.1997)
11. Γκόραν
Βλάοβιτς,
Παναθηναϊκός
–
Παναχαϊκή
8-1
(20.10.2001)
12. Μάρκους
Μπέργκ,
Παναθηναϊκός
–
Πανθρακικός
5-1
(17.04.2016)

Ο Ντούσαν
και ο
Γκέραρντ
Ο Ντούσαν Μπάγεβιτς
είναι ο πρώτος σε
συμμετοχές
προπονητής με 647,
ενώ πέντε ακόμα έχουν
ξεπεράσει τους 500
αγώνες σε πάγκους. Ο
Γιάννης Ματζουράκης
έχει δουλέψει σε 23
διαφορετικές σεζόν. Ο
Γιώργος Παράσχος έχει
διατελέσει προπονητής
σε 22 σεζόν, ενώ έχει
και 12 ως παίκτης,
δηλαδή έχει παρουσία
σε 34 από τις 60
χρονιές της Α΄
Εθνικής/Super League.
Φυσικά, τα 15
διαδοχικά χρόνια που
κάθισε ο Έγκεν
Γκέραρντ στον πάγκο
του ΟΦΗ, αποτελούν
ρεκόρ στην 60χρονη
ιστορία των
πρωταθλημάτων.
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Ο Λημνιός
είχε
παράπονο από
τον Φερέιρα
και δεν θέλει
να γίνει
ο... Βιεϊρίνια
της Κολονίας
Κατά γενική ομολογία,
ο Λημνιός, που πήρε
μεταγραφή για την
Κολονία, ήταν μακράν
ο κορυφαίος παίκτης
της Εθνικής και στα
δύο ματς, με τη
Σλοβενία και το
Κόσοβο. Και ποιο ήταν
το παράπονό του στον
ΠΑΟΚ; Ότι ο
Πορτογάλος
προπονητής του Αμπέλ
Φερέιρα τον
χρησιμοποιούσε μπακ
χαφ στο 3-4-2-1. Ένας
παίκτης που θα
μπορούσε ν’
αναστατώσει την
άμυνα της Μπενφίκα
αν έπαιζε στην πλάγια
γραμμή, ο Αμπέλ τον
έβαζε μπακ-χαφ.
Τελικά, το παλικάρι
έφυγε και... ησύχασε.
Οι Γερμανοί ξέρουν
καλύτερα πού θα τον
βάλουν να παίξει.
Μπορεί να έχει δίκαιο
ο Φερέιρα κι ο Λημνιός
να έχει την τύχη του...
Βιεϊρίνια, που
αγοράστηκε από τη
Βόλφσμπουργκ για
επιθετικός κι έκανε
μεγάλη καριέρα ως
δεξί μπακ.

ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

Είχε βάλει πολύ μουστάρδα στο ψητό
και θέλει τον Φαν τ’ Σιπ να γίνει... Ρεχάγκελ
Ένας «παράγοντας» του ποδοσφαίρου, από αυτούς που για να κατέβουν στην Αθήνα τρώνε
και δυο-τρία κιλά ψητό στον δρόμο, στην εθνική οδό, για να είναι σε... φόρμα όταν φτάσει στην
ΕΠΟ, έχει την εξής ιδέα. Να πει ο Γραμμένος στον Τζόνι Φαν τ’ Σιπ, ότι πρέπει να γίνει... Ρεχάγκελ! Να «γράψει» κανονικά τους παίκτες του Ολυμπιακού και να μην καλεί κανέναν στην
Εθνική ομάδα. Διότι ο ευτραφής παράγοντας ανήκει σε άλλο μπλοκ. Άσχετα, τώρα, που κάνει
συμφωνίες με άλλον «παράγοντα» από το αντίπαλο μπλοκ να ταξιδέψουν στην Αθήνα με ένα
αυτοκίνητο, για να μοιραστούνε τις βενζίνες. Άσχετα που θα πάρουν κι οι δυο όλο το ποσό από την ΕΠΟ, για τα οδοιπορικά. Ο «παράγοντας» αυτός με τη «μεγάλη ιδέα» να γίνει Ρεχάγκελ
ο Φαν τ’ Σιπ, φοβήθηκε να το πει στον Γραμμένο. Κι όπως του είπε ο «αντίπαλος», «μπορεί ο
Γραμμένος να σου πει να μη βάζεις πολλή μουστάρδα στο ψητό».

Έξαλλοι οι Αρεοπαγίτες του Διαιτητικού
με τον ρουφιάνο της ΕΠΟ
Εντάξει, είναι κουραστικό ακόμα και
για τους αναγνώστες να γράφεις συνέχεια για την «εξυγιαντική» ΕΠΟ του
Βάγγου του Γραμμένου. Καταντάει
ρουτίνα. Μπορείς, όμως, να κάνεις πίσω, αφού κάθε μέρα παρουσιάζεται
και πιο «δυνατή» στις παπαριές; Ακούστε το τελευταίο επεισόδιο. Τρία
μέλη του Διαιτητικού Δικαστηρίου
της ΕΠΟ έστειλαν επιστολή στον
Βάγγο τον Γραμμένο. Μιλάμε για Αρεοπαγίτες, τώρα, όχι για ειρηνοδίκες. Και τι λέει η επιστολή τους, την οποία έστειλαν και στην Εισαγγελία; Ότι δεν προλάβαμε να τελειώσουμε την
απόφασή μας να γίνει το διπλό μπαράζ Ξάνθης-Απόλλωνα Σμύρνης και την είδαμε... γραμμένη στο διαδίκτυο! Πώς γκένεν αυτό, που αναρωτιότανε και ο μέγιστος Πατρίκ Οσκουνσότο…
Στην ουσία, δηλαδή, η πρόεδρος του Διαιτητικού, Διονυσία Μπιτζούνη, λέει στον Γραμμένο ότι βρείτε τον ρουφιάνο και διώξτε τον. Και ποιος είναι ο ρουφιάνος; Ας πάρει ο Γραμμένος τη Νικολούλη ή να δει καμιά σειρά με τον Ηρακλή Πουαρώ ή τη Μις Μαρπλ να τον
βρει. Εύκολο είναι. Σε γραφείο κάθεται.

Ποτέ ξανά στην Εθνική Σωκράτης,
Μανωλάς με απόφαση Γραμμένου,
που... βόλεψε τον Φαν τ’ Σιπ
Για να μην το κουράζουμε το πράγμα με την
Εθνική. Παπασταθόπουλος και Μανωλάς
δεν πρόκειται να ξανακληθούν στην Εθνική ομάδα. Κι ας λέει ο κάθε Σιόβας ό,τι γουστάρει, ότι με την εμπειρία τους μπορούν να βοηθήσουν τα νέα παιδιά. Είναι απόφαση του
Βάγγου του Γραμμένου να μην ξανακληθούν για τις δηλώσεις που έκαναν επί Άγγελου Αναστασιάδη. Ερώτηση: Ο Γραμμένος
το αποφάσισε, ο Τζόνι Φαν τ’ Σιπ γιατί το
δέχτηκε; Υπάρχει κανένας όρος στο συμβόλαιό του, να υπακούσει στις επιθυμίες του Γραμμένου, όσο αφορά στις κλήσεις; Δεν υπάρχει. Τότε, γιατί συμφώνησε; Ρώτησε, μήπως, τους πιτσιρικάδες αν τους θέλουν; Ούτε. Ο Τζόνι, αν είχε τα
γκατς και τον τρόπο, θα τους έφερνε με τα νερά του. Και τον έναν και τον άλλον. Τίποτα από τα
δυο δεν έχει. Αισθάνεται μικρότερο μέγεθος κι από τον Σωκράτη κι από τον Μανωλά. Γι’ αυτό
και βολεύτηκε με την επιθυμία του Γραμμένου. Σε τίποτα δεν διαφέρει από τον Αγγελάρα.

Ιστορίες διαιτητικής
τρέλας: Το ’χαν παίξει
και κανένας δεν ήθελε
να κάνει σέντρα!
Άκου, ρε φίλε, τι μπορεί να σου τύχει. Μιλάω μ’
έναν πρώην διαιτητή να βγούμε για καφέ, φοράμε τις μάσκες και το ρίχνουμε στην κουβέντα. Άπαξ κι έχει κολλητό διαιτητή, γράφεις δέκα βιβλία
μαζί, όχι μονάχα ένα. Και τι μου λέει, ρε; Σφύριξε
κάποτε έναν αγώνα Β΄ Εθνικής και στη σέντρα
λέει στους αρχηγούς. «Με κορώνα παίρνεις την
μπάλα, και με γράμματα διαλέγεις εστία». Τα κλασικά, δηλαδή. Στρίβει το δίευρω και λέει σέντρα
να κάνει ο πρώτος. «Όχι», του απαντάει ο αρχηγός, «στον αντίπαλο πάει η σέντρα». Στο «παιχνίδι»
μπαίνει κι ο «αντίπαλος» και λέει στον διαιτητή,
«κάνετε λάθος, κύριε διαιτητά, έχει δίκαιο ο αντίπαλός μου». Την ψυλλιάστηκε τη δουλειά ο διαιτητής, διέταξε να γίνει κανονικά η σέντρα, όπως έδειξε το δίευρω. Στο τέλος του αγώνα, φτιάχτηκε
να τους πει «σε ποια εταιρία το παίξατε, ρε μάγκες»,
αλλά δεν το είπε. Καταλαβαινόμαστε, ε; Και η
Sports Radar καταλαβαίνει.
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Αναμνήσεις από τις δηλώσεις Μπέου για τον... καλύτερο τελικό
(στην πεζογέφυρα) όλων των εποχών ΑΕΚ-ΠΑΟΚ
Ο τελικός ΑΕΚ-Ολυμπιακού θα γίνει στον Βόλο. Εκεί που σφάχτηκαν στην κυριολεξία οι οπαδοί της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ και γέμισαν τα νοσοκομεία. Να θυμηθούμε τη δήλωση του Αχιλλέα Μπέου: «Δηλαδή, τι έγινε στον Βόλο; Μια χαρά ήταν. Εσείς τα
δημιουργήσατε. Τίποτα δεν έγινε. 100 αλήτες σφαζόντουσαν στην πεζογέφυρα και 19.000 ήταν κυρίες. Όλα έγιναν λόγω λαθών
της αστυνομίας. 100 αλήτες έκαναν επεισόδια. Μια χαρά ήταν στον Βόλο»! Και συνέχισε: «Έκτροπα δεν υπήρχαν. Μόνο κάποιες
συμπλοκές μεμονωμένων ανθρώπων έγιναν, κι αυτές λόγω λάθος σχεδιασμού της αστυνομίας. Ο τελικός και εντός και στις κερκίδες αλλά και σε ολόκληρη την πόλη ήταν τα τελευταία δέκα χρόνια ο καλύτερος τελικός». Όταν ρωτήθηκε για τα 15 άτομα στο
νοσοκομείο, είπε: «Τι 15 άτομα; Άλλες φορές καίγονται πόλεις, αυτοκίνητα, καίγονται μαγαζιά. Ο Βόλος απέδειξε ότι μπορεί να
διοργανώσει μεγάλες διοργανώσεις». Και κατέληξε: «Με άριστα το δέκα πήραν εννιά σε όλα τα επίπεδα. Να ευχαριστήσω την ΕΠΟ αλλά και την Αστυνομία, παρά το λάθος που έκαναν γιατί έπρεπε να είχαν μια διμοιρία των ΜΑΤ στην πεζογέφυρα. Προσπάθησαν κι αυτοί όμως. Υπήρχαν μερικοί ανεγκέφαλοι. Μπράβο σε όλους όσους συνετέλεσαν να γίνει ο τελικός».

«Στοπ» ο θρύλος τα λεφτά
στην ΕΠΟ. Μπορεί;
«Δηλώνουμε στον συνεταιρισμό ότι ο
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ θα διακόψει κάθε σχέση με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και ταυτόχρονα θα σταματήσει να χρηματοδοτεί με οποιονδήποτε τρόπο την ΕΠΟ με αυτό το σάπιο
σύστημα». Πώς, ακριβώς, εννοεί ο Ολυμπιακός ότι θα διακόψει κάθε χρηματοδότηση προς την ΕΠΟ; Θα σταματήσει να δίνει ποσοστό επί των τηλεοπτικών δικαιωμάτων; Θα σταματήσει να πληρώνει στην ΕΠΟ για κάθε μεταγραφή του; Και τα δύο; Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Για τον εξής απλό λόγο: Αν σταματήσει να πληρώνει την ΕΠΟ, κι αυτή με τη σειρά της δεν θα εκδώσει τα δελτία των παικτών του,
άρα δεν μπορεί να πάρει μέρος στο πρωτάθλημα. Κι αν δεν πάρει μέρος στο πρωτάθλημα, θα
γίνει το πρωτάθλημα; Και τι θα κάνει η NOVA; Και τι θα κάνει ο «επιτελικός» Γεραπετρίτης; Θα
βρει λύση; Θα αλλάξει το εκλογικό σύστημα; Τι... ώρα; FIFA και UEFA έστειλαν χαρτί (το τρίτο)
στην ΕΠΟ να προχωρήσει στις εκλογές με το υπάρχον εκλογικό σύστημα. Στον Πειραιά, πάντως, είναι αρκετοί που συντάσσονται στη λογική του μπασκετικού Ολυμπιακού «μέχρι τέλους». Το ερώτημα είναι ένα: Μπορεί;

Ο Βιεϊρίνια διεκδικεί 100.000 ευρώ από
τη μεταγραφή Τσιμίκα στη Λίβερπουλ!
Ο Βιεϊρίνια διεκδικεί χρήματα από τον Ολυμπιακό για την πώληση του Τσιμίκα στη
Λίβερπουλ. Το τηλεφώνημα έγινε στην ΠΑΕ
Ολυμπιακός από τον δικηγόρο του... Άρη
(στις υποθέσεις του στο CAS)! Πώς έχει το
όλο θέμα; Ο πρώην(;) παίκτης του ΠΑΟΚ, μαζί με τον μπατζανάκη του, Ανέστη Ασλανίδη, ασχολούνται με την ομάδα ΑΣ Νεάπολη Αντρέ Βιεϊρίνια. Εκεί που έπαιξε ο Κώστας
Τσιμίκας πριν κατέβει στον Πειραιά. Η ομάδα αυτή, λοιπόν, διεκδικεί χρήματα, όχι «τροφεία», αλλά ένα ποσό «αλληλεγγύης».
Ο Τσιμίκας είχε υπογράψει δελτίο για πέντε χρόνια στον ΑΣ Νεάπολης-Βιεϊρίνια κι όπως υποστηρίζει ο Ζέμπερης, σύμφωνα με τον νόμο για κάθε χρόνο δικαιούται 0,25%, άρα για 5
χρόνια 1,25% της μεταγραφής! Η μεταγραφή στοίχισε 14 εκατομμύρια ευρώ, άρα η ομάδα του
Βιεϊρίνια διεκδικεί γύρω στις 100.000 ευρώ!

Αποκλειστικό:
Κουμπάρος με τον
Μανωλά ο Σιόβας
Όσον αφορά στον Δημήτρη Σιόβα, που τόλμησε και μίλησε για την Εθνική ομάδα και είπε αυτά
που είπε κι έθεσε εαυτόν εκτός Εθνικής, οι Σαββιδοτέχνες τού έκαναν επίθεση κατά μέτωπο. Ότι
δεν μπορεί να διαταράσσει το εξαίρετο κλίμα της
Εθνικής, ομάδας της ΕΠΟ, που είναι η καλύτερη
των τελευταίων ετών. Η ΕΠΟ, δηλαδή. Και τι για
«σταγονίδια» μίλησαν, τι για άρρωστες αντιλήψεις
και τα ρέστα. Α, και για «βαθιές ρίζες», ένα πράγμα.
Κάτι σαν το βαθύ κράτος, δηλαδή. Σαχλαμάρες.
Θα του δώσουμε εμείς την είδηση, ρε. Για να τη
μοστράρουμε και να το παίξουμε «λαγωνικά». Να
πουλήσουν σανό. Ο Σιόβας είναι κουμπάρος του
Μανωλά. Γι’ αυτό τα είπε αυτά που είπε. Για το
κουμπαριλίκι. Για να υπερασπιστεί τον κουμπάρο
του. Οι Σαββιδοτέχνες μπορούν να την προχωρήσουνε κι άλλο την είδηση. Ότι ο Μανωλάς έβαλε
τον Σιόβα να κάνει αυτές τις δηλώσεις. Γιατί όχι;
Μια χαρά δεν ακούγεται; Αυτό πρέπει να γράψουνε οι Σαββιδοτέχνες. Ότι ο Μανωλάς, εκεί
που έπινε καφέ με τον Παπασταθόπουλο στην
παραλία της Νάπολι και τρώγανε πατατίνε φρίτε
(πατάτες τηγανητές), πήραν μαζί τον Σιόβα και
του ζήτησαν να κάνει τέτοιες δηλώσεις, μήπως
και ξαναγυρίσουν στην Εθνική.

Μέγας
φραγκοφονιάς
ο Γκιγιέρμε,
απείλησε τον
Μαρινάκη να
μην παίξει
στον τελικό!
Τελικά, αυτός ο
Γκιγιέρμε πρέπει να
είναι τρελός
φραγκοφονιάς. Πώς
προέκυψε αυτό; Κατ’
αρχάς, κάθεται μόνο
δυο χρόνια σε κάθε
ομάδα και την κάνει
μετά. Το είχε γράψει
τόσο η «Α», όσο και η
iapopsi.gr. Το
καλύτερο, όμως, ξέρετε
ποιο είναι; Πως λίγο
πριν κλείσει η
συμφωνία για να
φύγει, ζητούσε από τον
Μαρινάκη και τους
συνεργάτες του να
τελειώνει μια ώρα
γρηγορότερα η
μεταγραφή, μήπως
και... χαλούσε την
τελευταία στιγμή.
Μάλιστα, ο
Βραζιλιάνος είχε
απειλήσει να μην
έπαιζε στον τελικό
Κυπέλλου με την ΑΕΚ
στις 30 Αυγούστου!
Τόσο πολύ τον είχαν
πνίξει τα πετροδόλαρα.
Και μετά, που
ολοκληρώθηκε η
μεταγραφή του,
έβγαλε ανακοίνωση
και ζητούσε συγγνώμη
από τον κόσμο του
Ολυμπιακού, που δεν
θα έπαιζε στον τελικό.
Α, ευχαρίστησε και
τον... Μαρινάκη!
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ΘΕΜΑ
Eύκολη
«λεία» ο
Μωραϊτης…
Μπορεί να συνεχίσει ήσυχος
χωρίς ουσιαστική πολιτική
αντιπολίτευση ο Λευτέρης Αυγενάκης, καθώς ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε να τοποθετήσει
στη σκιώδη κυβέρνηση στον
τομέα του αθλητισμού, έναν
κλασικό ΠΑΣΟΚο, τον Αγρινιώτη Θάνο Μωραΐτη.
Η θητεία του Γιάννη Μπουρνούς από τη Λέσβο έληξε…
άδοξα, καθώς δεν είχε ιδιαίτερη ενασχόληση με τα θέματα του αθλητισμού, κι έτσι ο
Λευτέρης Αυγενάκης δεν είχε
ουσιαστική αντιπολίτευση από
τον 41χρονο ΣΥΡΙΖΑίο πολιτικό. Η τοποθέτηση του 50άρη
Θάνου Μωραΐτη κάνει ακόμη
πιο εύκολο το έργο του υφυπουργού Αθλητισμού σε πολιτικό επίπεδο, καθώς πλέον
έχει απέναντί του έναν άνθρωπο που από 25χρόνια πολιτευόταν με το ΠΑΣΟΚ. Ο διαφημιστής από την Αιτωλοακαρνανία είχε το 1994 εκλεγεί
με το ΠΑΣΟΚ Νομαρχιακός
Σύμβουλος Αιτωλοακαρνανίας με το ΠΑΣΟΚ. Το 1999
ήταν υποψήφιος ευρωβουλευτής. Το 2000 εκλέχτηκε
Γραμματέας της Νεολαίας
ΠΑ.ΣΟ.Κ. και τέσσερα χρόνια
αργότερα εκλέχτηκε βουλευτής. Ο Θάνος Μωραΐτης είχε
ανάλογες επιτυχίες το 2007
και το 2009. Από τον Οκτώβριο του 2009 έως τον Ιούνιο
του 2011 διετέλεσε υφυπουργός Περιβάλλοντος υπεύθυνος για θέματα περιβάλλοντος και δασών στην κυβέρνηση Γεωργίου Παπανδρέου.
Τον Ιούνιο του 2011 ανέλαβε
καθήκοντα υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας. Στα 49 του
χρόνια ο άνθρωπος που ήταν
πάντα κοντά στον Άκη Τσοχατζόπουλο, ανακάλυψε τον
ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος ξεχνάει τις
αναρτήσεις του τύπου… «Μια
ωραία ακροδεξιά ατμόσφαιρα... Τι Κασιδιάρης, τι Καμμένος, τι Κρανιδιώτης». Ο Πάνος
Καμμένος βέβαια ήταν το alter
ego του συντρόφου του Αλέξη Τσίπρα, ο άνθρωπός του,
αυτός που τον οδήγησε στην
κυβέρνηση. Αλλά τότε ο Μωραΐτης ήταν ΠΑΣΟΚ. Πήγε βέβαια και στο κόμμα του Γιώργου Παπανδρέου, το ΚΙΔΗΣΟ. Πριν επιστρέψει στο ΠΑΣΟΚ. Πριν πάρει μεταγραφή
για τον ΣΥΡΙΖΑ.
Ο Λ. Αυγενάκης τους ΠΑΣΟΚους τους έχει εύκολους. Πολλά χρόνια τώρα. Ειδικά την
ομάδα του Άκη. Οπότε θα κινηθεί… ξεκούραστα.

Μετά τα αποτελέσματα του
φετινού Κυπέλλου δεν έχεις
λόγο ύπαρξης στην ΕΠΟ

Στον τελικό ο κολλητός
του Σιδηρόπουλου
Ο Ολλανδός Μπιόν Κάιπερς, που θα διευθύνει τον τελικό Κυπέλλου ΑΕΚ-Ολυμπιακού το Σάββατο στον Βόλο, αναμφισβήτητα είναι από τους κορυφαίους
Ευρωπαίους διαιτητές. Ουδείς μπορεί να θέσει ενστάσεις για την εμπειρία και τις
ικανότητές του.
Πέραν αυτού όμως, είναι εδώ και χρόνια κολλητός με τον Τάσο Σιδηρόπουλο και λάτρης της Ρόδου, στην οποία έχει πάει ουκ ολίγες φορές κι έχει
συναντηθεί με το δεξί χέρι
του Βαγγέλη Γραμμένου στην ΕΠΟ, τον Παναγιώτη Διακοφώτη,
που βλέπει κόκκινο και…
στρίβει γωνία πιο γρήγορα και από τον Ιβάν Σαββίδη.
Ο Κάιπερς, που διαθέτει αλυσίδα σούπερ
μάρκετ στην Ολλανδία, ανέφερε ότι από τη στιγμή
που η FIFA κατήργησε τα
όρια ηλικίας στους διαιτητές, σκοπεύει να σφυρίζει μέχρι τα 47-48 του χρόνια!
Ο Ολλανδός, προ τριετίας που βρισκόταν στη Ρόδο και μίλησε σε σεμινάριο
διαιτητών από τα Δωδεκάνησα, φρόντισε να πλέξει το εγκώμιο του Τάσου Σιδηρόπουλου, για τον οποίο είπε ότι: «Είναι ο πιο γυμνασμένος διαιτητής στην
Ευρώπη. Πρόκειται για τον καλύτερο σωματικά ρέφερι. Δουλεύει σκληρά»!
Έναν χρόνο αργότερα, όταν ο Μπιόρν Κάιπερς πήγε στη Ρωσία για το Παγκόσμιο Κύπελλο, ο Τάσος Σιδηρόπουλος δεν περιορίστηκε να του ευχηθεί απλά καλή επιτυχία, αλλά ετοίμασε ένα εντυπωσιακό βίντεο με τη βοήθεια του επαγγελματία φωτογράφου Νίκολας Νάνεβ, στο οποίο ζήτησε από τουρίστες
που έκαναν διακοπές στη Ρόδο να στείλουν τη θετική τους ενέργεια στον Ολλανδό ρέφερι!!
Βιντεάκι με αφορμή τον τελικό του Κυπέλλου, προφανώς δεν έκανε στον
Κάιπερς ο Σιδηρόπουλος. Ο Διακοφώτης όμως;

Συνεχίζει τα κακά
του Περέιρα
ο Κλάτενμπεργκ
Τα κακά του Βίτορ Μέλο Περέιρα πήρε και συνεχίζει ο διάδοχός του στην προεδρία της ΚΕΔ, Μαρκ Κλάτενμπεργκ.
Ο Άγγλος κλήθηκε να ορίσει παρατηρητή διαιτησίας στον
τελικό του Κυπέλλου ΑΕΚ-Ολυμπιακού. Να βαθμολογήσει
μία από τις κορυφαίες σφυρίχτρες στον κόσμο, τον Ολλανδό
Μπιόρν Κάιπερς.
Ποιον επέλεξε ο Κλάτι; Όχι κάποιον διεθνή ρέφερι, αλλά
τον Χρήστο Δαγκλή, που στη διαιτητική του καριέρα σφύριξε 32 αγώνες της Α΄ Εθνικής και 18 της Β΄. «Πώς γίνεται
αυτό;» θα αναρωτηθούν πολλοί, «ο λοχίας να βαθμολογεί τον
στρατηγό;» Στην Ελλάδα όλα γίνονται. Μπορεί η έκθεση του
Δαγκλή να μην παίζει ρόλο, αλλά τα μηνύματα που στέλνονται είναι ξεκάθαρα. Για τον σεβασμό στη Θεσσαλονίκη
και την επιλογή δικού της ανθρώπου. Ο Κλάτενμπεργκ άλλαξε τους διαιτητές μετά τον ορισμό του Μπρικ στο ματς
του ΠΑΟΚ με την Μπενφίκα που είχε ορίσει στον τελικό Κυπέλλου, αλλά το ελληνικό δίδυμο έμεινε ακλόνητο. Βοηθός
στο VAR η Κουρομπύλια και παρατηρητής ο Δαγκλής.
Το πώς τους επέλεξε ο νέος αρχιδιαιτητής, χωρίς καν να τους
ξέρει, δεν θέλει και πολλή σκέψη. Κάποιοι θα είχαν έναν καλό λόγο να πουν γι’ αυτούς. Που τους παραξέρουν…




Στις 6 Σεπτεμβρίου 1979 έφυγαν από τη ζωή δύο
πραγματικά «αστέρια» της μπάλας. Ο Δημήτρης
Κουκουλίτσιος και ο Δημήτρης Μουσιάρης της Λάρισας.
Έρχονταν στην Αθήνα με αυτοκίνητο, έβρεχε πολύ, έπεσαν
επάνω σε υπεραστικό λεωφορείο, έφυγαν. Σώθηκε ο
Γιάννης Βαλαώρας που καθόταν στο πίσω κάθισμα.



Η «Μις Οπίσθια» πήρε θέση για τον Μέσι!
Ο Μέσι έμεινε στην Μπαρτσελόνα, προς μεγάλη ικανοποίηση
της «Μις Οπίσθια» της Ισπανίας, Σούζι Κορτές. Ήταν πρόθυμη,
λέει, να άλλαζε ακόμα και ομάδα αν έφευγε ο αγαπημένος της
Λίο. Μάλιστα, είχε κατηγορήσει ανοικτά τους Μπερτομέου και
Αμπιντάλ, ότι δεν του συμπεριφέρονταν καλά.

Μείωση στο συμβόλαιο
του Πασχαλάκη ετοιμάζει
ο ΠΑΟΚ
Ετοιμάζει… μείωση στο συμβόλαιο του Αλέξανδρου Πασχαλάκη ο ΠΑΟΚ. Το πλάνο του Όλαφ Ρέμπε έχει ως βασική στόχευση τη δημιουργία εσόδων και τη μείωση του μπάτζετ
που επιτυγχάνεται συν τοις άλλοις και με έλευση παικτών με
χαμηλά συμβόλαια.
Σε αυτή τη λογική, τα συμβόλαια θα είναι αναλογικά σε
σχέση με τον ρόλο που κάθε παίκτης έχει πλέον εντός ομάδας.
Στη θέση του τερματοφύλακα, ο Νο1 γκολκίπερ της ομάδας είναι ο Ζίβκο Ζίβκοβιτς, ωστόσο είναι τρίτος κατά σειρά
σε απολαβές (πρώτος ο Πασχαλάκης με μεγάλη διαφορά από τον Ρέι και μετά τον Σέρβο γκολκίπερ).
Ο Όλαφ Ρέμπε έχει ήδη αρχίσει να ασχολείται με το θέμα
για να αποκαταστήσει την αδικία. Όχι με αύξηση αποδοχών
του Ζίβκοβιτς, αλλά με… εξορθολογισμό των εσόδων του
Πασχαλάκη.

Μπουκ
Φαβορί ο Ολυμπιακός!!!
Αγκαλιά με τον τίτλο θεωρούν τον Ολυμπιακό οι μπουκ του εξωτερικού, γι’ αυτό και η απόδοση που του δίνουν για κατάκτηση του πρωταθλήματος, είναι η μικρότερη που δόθηκε τα τελευταία χρόνια σε ομάδα. Ο Ολυμπιακός προσφέρει απόδοση μόλις 1,50 για να πάρει την
πρώτη θέση. Έκπληξη δημιουργεί το γεγονός πως δεύτερο φαβορί
εμφανίζεται ο ΠΑΟΚ που δίνει 4,00, ενώ ακολουθεί η ΑΕΚ με 6,50.
Από ’κεί και πέρα, το… χάος. Ο Παναθηναϊκός δίνει 34,00 για τον
τίτλο και ο Άρης που ακολουθεί 101,00. Στην έκτη θέση βρίσκεται καθαρά ο Ατρόμητος με 251,00 απόδοση. Στο επόμενο γκρουπ μετέχουν τρεις ομάδες με 1.001,00. Η ΑΕΛ, ο Αστέρας Τρίπολης και ο ΟΦΗ. Τέλος, υπάρχει μια πεντάδα που θεωρητικά θα δώσει τη μάχη για
την αποφυγή του υποβιβασμού. Οι Βόλος, Λαμία, Παναιτωλικός, ΠΑΣ
Γιάννινα και Απόλλων Σμύρνης δίνουν 2.501,00 απόδοση.
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ΑΝΑΘΕΜΑ
Έχασε 252
θέσεις σε πέντε
μήνες ο Ιβάν
Σαββίδης με
περιουσία 1,6
δισ. δολάρια
Έχασε 252 θέσεις στη
λίστα με τους
πλουσιότερους
ανθρώπους στον κόσμο
το τελευταίο πεντάμηνο
ο Ιβάν Σαββίδης. Ο
61χρονος ιδιοκτήτης της
ΠΑΕ ΠΑΟΚ από το 1.379
έπεσε στο 1.631 έχοντας
συνολική περιουσία 1,6
δισεκατομμύρια δολάρια.
Ο Φίλιππος Νιάρχος
παραμένει ο
πλουσιότερος Έλληνας
σύμφωνα με τη Λίστα
Forbes που ανανεώνεται
καθημερινά, αφού
καταγράψει τα κέρδη και
τις ζημιές των απανταχού
κροίσων. Ο 66χρονος,
διάσημος, συλλέκτης
τέχνης –μεγαλύτερος
γιος του εφοπλιστή
Σταύρου Νιάρχου–
βρίσκεται στην 957 θέση
με περιουσία 2,8 δισ.
δολαρίων!
Η ελληνική τριάδα στη
λίστα δεν αλλάζει. Τον
Σταύρο Νιάρχο
ακολουθεί αλλά από
πολύ μακριά (Νο 1.741),
ο 59χρονος Αριστοτέλης
Μυστακίδης, ιδιοκτήτης
ορυχείων, αλλά και
μεγαλέμπορος, με
περιουσία που
υπολογίζεται στο 1,5 δισ.
δολάρια.
Τρίτος, στο Νο 1.959
είναι ο 87χρονος Βαρδής
Βαρδινογιάννης, με
συνολική περιουσία 1,3
δισ. δολαρίων. Και οι
τρεις Έλληνες έχουν
υποχωρήσει τους
τελευταίους μήνες στη
λίστα.
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Αυτονόμηση
και πράσινα άλογα...

Ολυμπιακός έκανε
την αρχή. ‘Οτι πρέπει
η Super League1 ν’
αυτονομηθεί από την
ΕΠΟ. Να γίνει ανεξάρτητο όργανο. Να έχει τα πάντα όλα δικά
της. Δικαιοδοτικά όργανα και
σε πρώτο και δεύτερο βαθμό.
Κι είναι γνωστό, γιατί τα ζήτησε
αυτά ο Ολυμπιακός με επιστολή
του στη Super League1. Είναι στα
μαχαίρια με την ΕΠΟ, δεν θέλει καμία επαφή.
Μετά, τη σκυτάλη πήρε ο Αλαφούζος. Και τι είπε; Αυτά που ισχυρίζεται ο Ολυμπιακός. Ότι πρέπει η Super League1 να φύγει από την ΕΠΟ.
Μάλιστα, μιλώντας ο Γ. Αλαφούζος στο ΔΣ της Super

Ο

Lague1, έβαλε και το θέμα σε ψηφοφορία, αν θα έπρεπε να μέλη
του συνεταιρισμού να παραβρεθούν στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ, ως ένδειξη απερχόμενης αυτονομίας!
Τα αποτελέσματα είναι γνωστά.
Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Άρης,
Αστέρας Τρίπολης, Ατρόμητος, ΟΦΗ και ΠΑΣ Γιάννινα ψήφισαν υπέρ της πρότασης Αλαφούζου.
ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Βόλος, Λαμία και
Απόλλων, ψήφισαν κατά της πρότασης Αλαφούζου και ο Παναιτωλικός έριξε λευκό.
Λοιπόν, επειδή υπάρχουν και ανενημέρωτοι και μη γνώστες των
κανονισμών, ας διαβάσουνε την
«Α» και την iapopsi.gr τι έχει να πει.
Καμία αυτονόμηση δεν μπορεί να

υπάρξει. Ουδεμία.
Να το πάρουμε από την αρχή. Η
ΕΠΟ έχει τη δικαιοδοσία να διοργανώνει τα πρωταθλήματα της χώρας. Κι απλά εκχωρεί αυτό το δικαίωμα στη Super League1. Που
σημαίνει πως, ό,τι ώρα θέλει, το
παίρνει πίσω το πρωτάθλημα να
το διοργανώσει αυτή.
Οι δυο υπερεθνικές συνομοσπονδίες, FIFA/UEFA, αναγνωρίζουν μόνο την οικεία ομοσπονδία
σε κάθε χώρα και κανέναν άλλον
φορέα. Και η ΕΠΟ είναι η μόνη με
την οποία έχει επίσημη αλληλογραφία.
Βεβαίως η UEFA αναγνωρίζει
και την Ομοσπονδία των ευρωπαϊκών συλλόγων, την ECA, ότι «προάγει το ποδόσφαιρο πιο δημοκρατι-

κά» και άλλα τέτοια γλυκανάλατα.
Επειδή, λοιπόν, μαθαίνουμε ότι
ο Ολυμπιακός κι ο Παναθηναϊκός
σκέφτονται ν’ απευθυνθούν στην
ECA (European Club Association),
για να δρομολογήσουν την «αυτονόμηση» της Super League1, καλύτερα να μην το κάνουν. Δεν πρόκειται ούτε να το συζητήσουν, γιατί
δεν είναι θέμα που τους αφορά.
Για να το κλείσουμε: Ουδεμία αυτονομία μπορεί να υπάρξει της Super League από την ΕΠΟ. Το μόνο
που μπορεί να γίνει, είναι η Super
League1 να πάρει μερικές αρμοδιότητες παραπάνω, αλλά κι αυτό
ΜΟΝΟ με τη συναίνεση της ΕΠΟ.
Κι αν ο Αλαφούζος το δηλώνει αυτό, γιατί είναι ανίδεος, ο Ολυμπιακός δεν δικαιολογείται. Ο
Μπουτσικάρης είναι νομικός,
«δεξί χέρι» του Αλαφούζου, έπρεπε να προφυλάξει το «αφεντικό» του, που τον εξέλεξε και πρόεδρο της Super League1.
Στην περιρρέουσα ατμόσφαιρα, υπάρχει και η εξής προοπτική,
κυρίως από τη μεριά Αλαφούζου.
Ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί με
νομοθετική ρύθμιση της κυβέρνησης. Καλύτερα να το ξεχάσουν, γιατί δεν προκύπτει από πουθενά.
Μάλιστα, ανέφεραν μερικοί «έξπερτ» ότι, όπως η κυβέρνηση είχε
περάσει νομοθετική ρύθμιση για
την κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων, θα μπορούσε
να το κάνει και τώρα! Καμία σχέση
και συνεπώς νομική ασχετοσύνη.
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Έπεσαν
τηλέφωνα

Toυ Μανώλη Δράκου
ταν ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος και ο
Κώστας Μανωλάς
βγήκαν δημόσια και
είπαν πως η Εθνική ομάδα δεν
μπορεί να πάει πουθενά με προπονητή τον Άγγελο Αναστασιάδη, δικαιώθηκαν απόλυτα. Τότε
η ΕΠΟ (του Βαγγέλη Γραμμένου
που εισηγήθηκε και είχε προσλάβει τον Έλληνα προπονητή)
προχώρησε άμεσα στην απόλυσή του και γιατί ασπάστηκε –επί
της ουσίας– την άποψη των δύο
Ελλήνων διεθνών (που ήταν και
η άποψη όλων των Ελλήνων
που ασχολούνται με την μπάλα),
αλλά και γιατί τα αποτελέσματα
και οι εμφανίσεις της Εθνικής επί Άγγελου έδειχναν ότι η ομάδα γινόταν σκορποχώρι…
Φυσικά, ο Γραμμένος και η ΕΠΟ έδιωξαν τον Αναστασιάδη,
αλλά με το πρόσχημα ότι ο έλεγχος στα αποδυτήρια είχε ξεφύγει
ανάγκασαν τον Φαν Σιπ (που διαδέχθηκε τον Άγγελο) να βάλει σε
καραντίνα τον Παπασταθόπουλο και τον Μανωλά. Από τότε
συμβαίνει το εξής παράδοξο… Να
μην παίζουν στην Εθνική οι δύο
πιο ακριβοπληρωμένοι Έλληνες
διεθνείς που αγωνίζονται στο εξωτερικό απ’ όπου κατά σύμπτωση είναι και οι περισσότερες επιλογές του Ολλανδού προπονητή και
να παίζουν άλλοι ποδοσφαιριστές
υποδεέστερης αξίας…
Φυσικά, η Εθνική δεν είναι η Εθνική του Ότο Ρεχάγκελ που κατέκτησε το Euro το 2004. Δεν είναι καν η Εθνική του Φερνάντο
Σάντος που έφτασε μια ανάσα από τα προημιτελικά του Μουντιάλ
της Βραζιλίας το 2014, όταν αποκλείστηκε στα πέναλτι από την Κόστα Ρίκα. Είναι πλέον μια ομάδα
τρίτου επιπέδου στην Ευρώπη,
που κάνει… ντέρμπι τα παιχνίδια με
τη Σλοβενία, το Κόσοβο και τη
Μολδαβία…
Μια σύγκριση στους παίκτες
των τριών αυτών εποχών (2004,
2014, 2020) να ρίξει κανείς θα αντιληφθεί του λόγου το αληθές. Η

Ό

Άγνωστη λέξη η «κριτική» στην Εθνική
ομάδα που τιμωρείται με… αποκλεισμό

Σιόβας:
Μη μιλάς,
μη γελάς…
κινδυνεύει
η Ελλάς!
Εθνική έπαιζε στην Πορτογαλία όταν κατέκτησε το Euro με παίκτες
όπως ο Νικοπολίδης, ο Σεϊταρίδης, ο Δέλλας, ο Μπασινάς, ο

Ζαγοράκης, ο Γιαννακόπουλος,
ο Χαριστέας, ο Φύσσας, ο Βρύζας, ο Καψής κι ο Κατσουράνης…

Και όταν πήγε στη Βραζιλία o
Σάντος είχε μαζί του παίκτες, όπως ο Μανωλάς, ο Παπασταθόπουλος, ο Σάμαρης, ο Μανιάτης, ο Κατσουράνης, ο Καραγκούνης, ο Κονέ και ο Ταχτσίδης (έπαιζαν στην Ιταλία τότε), ο
Σαλπιγγίδης, ο Σαμαράς, ο Μήτρογλου και ο Γκέκας…
Σήμερα, στην Εθνική παίζουν
ποδοσφαιριστές που πριν από μερικά χρόνια δεν θα περνούσαν ούτε έξω από τα αποδυτήρια. Είναι
τόσο «ελαφριοί» που έβγαλαν αναμνηστική φωτογραφία στα αποδυτήρια μετά τη νίκη με το Κόσοβο για να τη θυμούνται και να τη
δείχνουν στα εγγόνια τους.
Αλλά, βέβαια, το θέμα ήταν να
στηριχτεί ο Φαν Σιπ που παρ’ ότι
απέκλεισε ένα από τα καλύτερα αμυντικά δίδυμα που έβγαλε το ελληνικό ποδόσφαιρο (Μανωλάς Παπασταθόπουλος), παρ’ ότι αγνοεί επιδεικτικά παίκτες όπως ο
Τσιμίκας (που έκανε κοτζάμ μεταγραφή στη Λίβερπουλ) που προτιμά να κάνει… δημόσιες σχέσεις με
τις ομάδες (αν και ο ίδιος διατείνεται ότι δεν παίζει… πολιτικά παιχνίδια με τις κλήσεις του) κατάφερε
να κερδίσει το χωριό από το Κόσοβο έστω και αν πήγε η καρδιά του
στην Κούλουρη.
Κι όταν ο Σιόβας βγήκε (κόντρα στην ευφορία της νίκης για
το «διπλό» στο Κόσοβο) να πει το
αυτονόητο (ότι δεν μπορεί να μην
καλούνται στην Εθνική παίκτες
του επιπέδου του Κώστα Μανωλά… γιατί από την εμπειρία τους
θα διδαχθούν και οι νεότεροι), η…
εξυγίανση τον έβγαλε στη σέντρα!
Επειδή τόλμησε να πει την άποψή
του, η οποία δεν ήταν αρεστή στα
κλιμάκια της ΕΠΟ (λόγω της αιχμής που είχε για το κόψιμο του
Μανωλά και του Παπασταθόπουλου) έπεσαν να τον… φάνε!
Και για να ισορροπήσει το πράγμα έβγαλαν και τον Μπάρκα από
τη Γλασκώβη να πει ότι «ο Φαν
Σιπ έφτιαξε τα αποδυτήρια», ότι
κάνει «τρομερή δουλειά» και ότι σε
αυτόν οφείλεται η άνοδος (το «διπλό» στο Κόσοβο) του ελληνικού
ποδοσφαίρου σε επίπεδο Εθνικής
ομάδας..

Είναι προφανές πως
όταν ο Δ. Σιόβας
άφησε αιχμές για τις
κλήσεις του Φαν Σιπ
δέχτηκε τηλέφωνα από
την ΕΠΟ. Γι’ αυτό
αναγκάστηκε να
προβεί σε
διευκρινιστική δήλωση
(ότι δεν ήθελε να
επέμβει στο έργο του
προπονητή και άλλος
ήταν ο σκοπός του) με
την οποία βέβαια δεν
αναίρεσε επί της
ουσίας ούτε γραμμή
απ’ όσα είχε πει μετά
το ματς στο Κόσοβο.
Δεν προκαλεί
εντύπωση ότι… έπεσαν
τηλέφωνα από την
ΕΠΟ για να
ανακαλέσει ο Σιόβας.
Αλλά ότι ο ίδιος ο
Ολλανδός έχασε την
ψυχραιμία του και
ζήτησε διευκρινίσεις
από τον Έλληνα
διεθνή. Είναι ένα
δείγμα ότι βρίσκεται σε
μεγάλη πίεση και θα
είχε… θέμα αν δεν είχε
καταφέρει να κάνει μια
νίκη στα δύο ματς για
το Nations League με
τα καφενεία από τη
Σλοβενία και το
Κόσοβο…
Μίστερ, ψυχραιμία.
Δεν κινδυνεύει η
Ελλάς από τις
δηλώσεις του Σιόβα…
Ούτε η θέση σου στην
Εθνική ομάδα…
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«Ηγεμών» της SL1
(ο στόχος του Αλαφούζου)
Toυ ΧαρίλαουΤουμπιώτη
Αλαφούζος πάεινα
παίξειαρχηγικόρόλο
στη SuperLeague1
και γι’ αυτό, ακολουθώντας τα χνάρια του
Ολυμπιακού,μιλάειγια«αυτονόμηση» του συνεταιρισμού
απότηνΕΠΟ,άσχετοπουαυτό
δενμπορείναγίνει,αλλάο
Αλαφούζος τοφωνάζει.Μπορεί
να ελπίζει σε κανένα θαυματουργό κόλπο του Γεραπετρίτη,ποιοςξέρει...
Η «Α» και η iapopsi.gr το
έγραψαν καθαρά. Ότι δίνουν και
παίρνουν τα στοιχήματα στη Super
League1, ποιος θα φύγει πρώτος
από τη «συμμαχία» Αλαφούζου,
Μελισσανίδη,Σαββίδη. Και τις
μικρότερες αποδόσεις τις δίνουν
στον Αλαφούζο.
Ο Γιαννάκης έχει μάθει να είναι
«ηγέτης» στο πολιτικό σύστημα ή
έτσι νομίζει, τουλάχιστον, δεν
μπορεί να κάτσει στην ίδια ομπρέλα
κάτω από τον ήλιο με τον Μελισσανίδη και τον Ιβάν. Φοβάται ότι
θα είναι μονάχα αυτοί στη σκιά στο
νέο πρωτάθλημα. Κι αυτόν θα τον
αφήνουν να... ξεροψήνεται με τα
αντηλιακά.
Μέχρι εκεί που τον συνέφερε,
τον Αλαφούζο, το πήγε το έργο με
τη «συμμαχία». Έβγαλε δικό του
πρόεδρο, τον Λεωνίδα - κορνίζα Μπουτσικάρη και όλα καλά. Στην
ΕΠΟ, δεν μπορεί να παίξει μπάλα.
Δεν μπορεί ολόκληρος Αλαφούζος να χτυπήσει την πόρτα κανενός
«βλαχοπροέδρου», να του ρίξει
κανένα κοκαλάκι για να πάρει την

Ο

ψήφο του. Έχει και μία κουλτούρα
ο Γιαννάκης.
Μπορεί να λέγεται (και να
γράφεται) ότι ο Αλαφούζος κάνει
επιχειρηματικές κολεγιές με τον
Ιβάν, αλλά το ποδόσφαιρο είναι
άλλη ιστορία. Και δεν αποκλείεται
να δούμε καμιά μέρα να χτυπά την
πόρτα του Μαρινάκη, για να
συμπορευτούνε μαζί στη Super

League1.
Καθόλου
απίθανο.
Οι
φραγκάτοι, όπως είναι γνωστό, δεν
έχουν ούτε φιλίες, ούτε μπέσα. Ο
Μελισσανίδης το είπε στα ίσια ότι
ο βοηθός Καλφόγλου ήταν
στημένος στον τελικό του Βόλου,
χάλασε ο γάμος με τον Ιβάν, και
μετά τα ξαναβρήκανε.
Ο Αλαφούζος είχε «σκοτωθεί»

με τον Μαρινάκη τότε με τη
φούστα του Σισέ, μετά τα
ξαναβρήκανε, και μετά τα
ξαναχαλάσανε. Άμα τα ξαναβρούνε,
δεν θα κάνει κι εντύπωση. Τα
βρήκαν στο Sofitel και τα
ξαναχάλασαν Ιβάν και Μαρινάκης.
Κι επειδή το έργο παίζεται στα
«κεφάλια», πόσα έχει ο καθένας, το
έδειξε η ψηφοφορία στη Super
League1, όταν ο Γιαννάκης έβαλε
θέμα να μην παραβρεθεί κανένας
στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ.
Και τι έβγαλαν τα κουκιά;
Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΟΦΗ,
Αστέρας Τρίπολης, Ατρόμητος,
ΑΕΛ, Άρης και ΠΑΣ στήριξαν την
πρόταση του Αλαφούζου. Σύνολο,
οκτώ.
ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Βόλος, Λαμία,
Απόλλων δεν συντάχθηκαν με την
πρόταση Αλαφούζου. Κι ο Παναιτωλικός ψήφισε «παρών».
Το πήρε αυτό ο Γιαννάκης και
σου λέει, είμαι αρχηγός. Ίσα που
μπορεί εκείνη τη μέρα να διάβασε
μέσα σε μια νύχτα και το βιβλίο του
ΝικολόΜακιαβέλι «Ο Ηγεμών»,
για να πάρει μαθήματα.
Μόνο που ξέχασε ο Γιαννάκης
ότι ο Ολυμπιακός έχει τον Άρη, την
ΑΕΛ, τον Ατρόμητο, τον ΠΑΣ. Και
δεν έχει τον ΟΦΗ, που το παίζει
ουδέτερος. Άντε, να τον «έχει» τον
ΟΦΗ ο Αλαφούζος. Να τα είπανε
στον
καφέ
στο
φιλικό,
Παναθηναϊκός-ΟΦΗ .
Κι εκτός αυτού, ο Αλαφούζος
ευελπιστεί ότι μπορεί να κάνει
«δικούς» του, τους πρώην
«άστεγους». Να πάει, δηλαδή, μαζί
του ο Παναιτωλικός και ν’ αφήσει
τον Σαββίδη. Τι ώρα;
Θα πάρει μαζί του τον Αχιλλέα
από τον Ιβάν, επειδή και καλά του
βρήκε τηλεοπτική στέγη; Δεν
νομίζω. Δεν του έδωσε και κανέναν
δανεικό, ενώ ο ίδιος ο δήμαρχος
πήγε στον ΠΑΟΚ για να πάρει
πραμάτεια για του χρόνου.
Μονεμβασιώτης
και
Πανουργιάς είναι «ταγμένοι»
αλλού, οπότε, πάει το όνειρο του
Γιαννάκη να κυβερνήσει το
επαγγελματικό
ποδόσφαιρο.
Είπαμε, όμως, στο ποδόσφαιρο,
μόνο του σπανού τα γένια δεν
γίνονται. Όλα τα άλλα γίνονται και
παραγίνονται.
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νο της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών, αίτηση προκειμένου να συγκληθεί τάχιστα η
ολομέλεια του Εφετείου Αθηνών για να ανατεθεί ο χειρισμός της δικογραφίας σε έμπειρο δικαστικό λειτουργό, αίτηση που
σημειωτέον είχε αναρτηθεί αυτούσια σε αρκετά sites και στο κείμενο της οποίας αναφερόταν επί λέξει: «…καθίσταται επιβεβλημένο να δράσετε και να ανατεθεί η υπόθεση
σε εφέτη-ανακριτή, συνεπικουρούμενο από
δεύτερο δικαστικό λειτουργό, λόγω του όγκου και της πολυπλοκότητας της υπόθεσης,… αλλά και από το αντικειμενικό γεγονός ότι ο πρόεδρος του 6ου ανακριτικού
τμήματος, τέσσερις μήνες μετά την ανάθεση
της δικογραφίας στο γραφείο του, δεν έχει
προβεί σε καμία ανακριτική ενέργεια και ακόμα μελετά τη δικογραφία….».
Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών
Αθηνών Ι. Μωραϊτάκης, επικαλούμενος
τη σοβαρότητα και την εξαιρετική φύση της
υποθέσεως υπέβαλε αίτημα για τη σύγκληση
της Ολομέλειας Εφετών, η οποία τελικά συγκλήθηκε στις 21 Νοεμβρίου 2019, πλην
όμως απέρριψε το αίτημα αυτό. Ο λόγος της
απόρριψης ήταν το γεγονός ότι ο προϊστάμενος του Πρωτοδικείου Αθηνών Γ. Γρίβας, που είχε προηγουμένως ενημερωθεί
σχετικά από τον ανακριτή, διαβεβαίωσε
τους εφέτες ότι η υπόθεση βρισκόταν σε
προχωρημένο στάδιο, αφού εντός του Δεκεμβρίου 2019 θα ολοκληρωνόταν η κύρια ανάκριση με τις απολογίες των κατηγορουμένων, διαβεβαίωση που απέτρεψε, ως
άσκοπη και χρονοβόρα, την ανάθεση της δικογραφίας σε εφέτη-ανακριτή. Βεβαίως, είναι γνωστό ότι η ανάκριση μέχρι σήμερα
δεν έχει ολοκληρωθεί… Για το αίτημα σύγκλησης της Ολομέλειας Εφετών, ο ανακριτής διέρρεε προς τα ΜΜΕ ότι αποτέλεσε το
σοβαρότερο εμπόδιο που επιχειρήθηκε να
ορθωθεί τον Σεπτέμβριο του 2019, διότι
τυχαία διάβασε στο διαδίκτυο πως πρόκειται να αντικατασταθεί από έναν εφέτη-ανακριτή, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα για
δύο μήνες η διαδικασία να «παγώσει», μέχρι που η Ολομέλεια του Εφετείου συνεδρίασε απορρίπτοντας το σχετικό αίτημα.
Βεβαίως, αυτό που ο ανακριτής δεν
μπήκε στον κόπο να μας πει ήταν το τι
ακριβώς εννοούσε με το «πάγωσε» η
διαδικασία και γιατί «πάγωσε», δηλαδή
δεν μας εξήγησε αν του απαγορευόταν,
με βάση τον νόμο, μέχρι να αποφασίσουν οι εφέτες να ασκεί τα καθήκοντά
του και φυσικά είναι σαφές ότι έκανε
«φιλότιμες προσπάθειες» αποπροσανατολισμού της κοινής γνώμης ως προς
την αιτία και το λόγο που ζητήθηκε η ανάθεση της υπόθεσης σε εφέτη-ανακριτή, λόγο που ο ίδιος σίγουρα γνώριζε,
αφού, όπως μας είπε, διάβαζε στο διαδίκτυο.
Ότι, δηλαδή, το αίτημα αυτό δεν προερχόταν, όπως άφηνε να διαχέεται και να υπονοείται, από «σκοτεινές δυνάμεις» που επιθυμούσαν να ορθώσουν εμπόδια στην ανάκριση και να του πάρουν από τα χέρια τη δικογραφία, αλλά προκλήθηκε και ζητήθηκε,
και μάλιστα επιμόνως, από συγγενή των νεκρών εξαιτίας της δικής του πολύμηνης και
αδικαιολόγητης καθυστέρησης.
Όμως ο ανακριτής προφανώς δεν κατάλαβε ότι αυτά που άφηνε να διαρρέονται, αν
εξετάζονταν σοβαρά από αρμόδια προς τούτο όργανα, θα καθιστούσαν ακόμα δυσκο-

λότερη τη θέση του, διότι ούτε λίγο ούτε πολύ διαβεβαίωσε την Ολομέλεια Εφετών ότι
δήθεν μέσα σε τρεις περίπου μήνες (αφού
από τους συνολικά 9 μήνες που είχε στα χέρια του τη δικογραφία μέχρι το χρονικό σημείο της σύγκλησης της Ολομελείας, τους 3
με 4 πρώτους μήνες τη μελετούσε και 2
μήνες είχαν «παγώσει» οι ανακριτικές ενέργειες) είχε ήδη προλάβει να βάλει την υπόθεση στην τελική της ευθεία, και μάλιστα
ήταν σε τόσο καλό και προχωρημένο στάδιο που δεσμεύτηκε ότι ήταν θέμα ενός με
δύο ακόμα μηνών να παραδώσει τη δικογραφία, αυτή την ογκώδη δικογραφία με τα
πολλά θύματα και τους 20 κατηγορούμενους, οι οποίοι είναι βέβαιο και απολύτως
νόμιμο και θεμιτό ότι θα ασκούσαν τα νόμιμα δικαιώματά τους, λαμβάνοντας και τις
σχετικές προθεσμίες για τη μελέτη των στοιχείων πριν την απολογία τους.
Στη συνέχεια, και αφού φυσικά η δικογραφία δεν ολοκληρώθηκε κατά το χρονικό
διάστημα για το οποίο είχε δεσμευτεί, από
το Πρωτοδικείο Αθηνών, «ενημερώθηκαν»
τα ΜΜΕ ότι η μη περαίωση της δικογραφίας οφειλόταν στο ότι λίγα εικοσιτετράωρα
μετά την απορριπτική απόφαση της Ολομέλειας, κατά δε τον προϊστάμενο του Πρωτοδικείου Γεώργιο Γρίβα την επόμενη ακριβώς ημέρα εισήλθαν στο ανακριτικό
γραφείο από την Εισαγγελία Πρωτοδικών 19 δέματα με επιπλέον ανακριτικό
υλικό, την ύπαρξη των οποίων ο ανακριτής αγνοούσε και ουδέποτε είχε ενημερωθεί από την Εισαγγελία, υλικό το
οποίο έπρεπε να επεξεργαστεί και έτσι απαιτείτο επιπλέον χρόνος για τη διεκπεραίωση της δικογραφίας από όσο είχε εκτιμήσει. Δεν θα σχολιάσουμε την ατυχή
και εντελώς απρόβλεπτη και αιφνιδιαστική
αυτή εξέλιξη, αφήνοντάς την στην κρίση των
αναγνωστών μας, όμως δεν μπορούμε να
μη σχολιάσουμε ότι τελικά από όλες αυτές
τις κούτες και τις πολύμηνες έρευνες του ανακριτή Μαρνέρη «ουδέν νεώτερον στοιχείο» προέκυψε ικανό να μεταβάλει την υπόθεση, γεγονός που δεν το λέμε εμείς –που
φυσικά δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε
τη δικογραφία και τα στοιχεία αυτής– αλλά
δύο εισαγγελείς που και γνώριζαν την υπόθεση και μελέτησαν τα στοιχεία που συνέλεξε και τους διαβίβασε ο ανακριτής.
Τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, ο Μαρνέρης, έλαβε καταθέσεις από τον πραγμα-
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τογνώμονα Δημήτριο ΛΙΟΤΣΙΟ, ο οποίος
κατήγγειλε όσα είναι ήδη πλέον γνωστά, έχοντας συγκλονίσει το πανελλήνιο, καταθέσεις από τις οποίες προέκυπταν ενδείξεις
για πιθανές ευθύνες και προσπάθεια συγκάλυψης, μεταξύ άλλων, και από την τότε
υπουργό Όλγα Γεροβασίλη. Πλην όμως, ο
ανακριτής ουδέν έπραξε, ως είχε υποχρέωση, δηλαδή δεν φρόντισε να δρομολογήσει
άμεσα, μέσω των προβλεπομένων δικονομικών διαδικασιών την αποστολή της δικογραφίας στη Βουλή. Τονίζουμε ότι τα ανωτέρω (δηλαδή, ότι ο ανακριτής ήξερε
τις σοκαριστικές καταγγελίες του Δ. Λιότσιου από το Μάρτιο) έγιναν γνωστά μετά την παρέλευση τεσσάρων περίπου
μηνών εξαιτίας της μήνυσης που τελικά
υπέβαλε (στις 20-7-2020) ο ίδιος ο
πραγματογνώμονας στην Εισαγγελία
Πρωτοδικών Αθηνών και της δημοσιοποίησης του ηχητικού (19-7-2020).
Για να φτάσουμε στον Ιούνιο του τρέχοντος έτους, όταν ο Μαρνέρης αιτήθηκε την
αναβάθμιση των κατηγοριών σε κακουργήματα, επικαλούμενος νέα στοιχεία που προέκυψαν από την πολύμηνη ανάκριση. Το
αίτημα όμως αυτό του ανακριτή «συνοδεύτηκε» και από ένα «δικονομικό
ατόπημα», αφού η δικογραφία, για άγνωστους λόγους, δεν μετακινήθηκε από το γραφείο του στο κτήριο της Εισαγγελίας και στον σχετικό φάκελο που
διαβίβασε στην Εισαγγελία περιλαμβάνονταν μόνο κάποιες καταθέσεις και
μια πραγματογνωμοσύνη, στοιχεία που
φαίνεται να ήταν ήδη γνωστά στους εισαγγελείς που διενήργησαν την προκαταρτική εξέταση πριν ακόμα ασκήσουν
τις διώξεις.
Τελικά, όπως είναι γνωστό, ο εισαγγελέας Κ. Σπυρόπουλος απέρριψε το αίτημα
για αναβάθμιση των κατηγοριών σε κακούργημα, αναφερόμενος εκτενώς στο απαντητικό του έγγραφο στα στοιχεία που πρέπει να προκύπτουν για τη στοιχειοθέτηση
του ενδεχόμενου δόλου (τα οποία άραγε ο
ανακριτής αγνοούσε; Δικό μας ερώτημα) υποστηρίζοντας ότι αυτά που ανέφερε
ο ανακριτής ήταν ήδη γνωστά και δεν ήταν ικανά να στοιχειοθετήσουν ενδεχόμενο δόλο, δηλαδή κακούργημα. Δηλαδή, με απλά λόγια, σύμφωνα με τον εισαγγελέα Κ. Σπυρόπουλο, ο ανακριτής, παρά
τα όσα επικαλείτο, δεν είχε συλλέξει κα-
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νένα νέο στοιχείο από την ανάκριση.
Τελικά, στις 24 Ιουλίου του τρέχοντος έτους, ο ανακριτής επανήλθε με δεύτερο αίτημα για αναβάθμιση των κατηγοριών, επικαλούμενος μάλιστα, την ήδη πλέον ασκηθείσα μήνυση του Δ. Λιότσιου ενώπιον του
εισαγγελέα Αθηνών και δημοσιεύματα
(προφανώς το ηχητικό ΛΙΟΤΣΙΟΥ) –καταγγελίες όμως που, όπως προαναφέρθηκε,
στον ίδιο ήταν ήδη γνωστές από τον Μάρτιο– καθώς και νέα στοιχεία που συνέλεξε
και πάλι από την ανάκριση(!!!!) για να λάβει και πάλι αρνητική απάντηση, αυτήν τη
φορά από την εισαγγελέα Σαπφώ Κατσανάκη, με το βασικό σκεπτικό ότι αυτά που ανέφερε ήταν ήδη γνωστά, είχαν ήδη αξιολογηθεί και δεν ήταν ικανά να στοιχειοθετήσουν κακουργηματικές πράξεις. Σημειώνουμε, διότι μας έκανε πραγματικά εντύπωση, ότι στο δεύτερο αυτό έγγραφό του, που
αποσπάσματα αυτού είδαμε σε δημοσιεύματα, ο ανακριτής Μαρνέρης, μεταξύ άλλων,
«επέπληξε» τον εισαγγελέα, επιρρίπτοντάς
του εμμέσως την ευθύνη που την πρώτη φορά δεν προέβη σε αναβάθμιση της κατηγορίας, με ένα σκεπτικό του τύπου «τα στοιχεία
στο γραφείο μου ήταν, ας τα
ζητούσε!!!», χωρίς βεβαίως να προκύπτει εάν στο διαβιβαστικό του έγγραφο
προς τον εισαγγελέα, ο ανακριτής ενημέρωνε ειδικά για τα νέα αυτά στοιχεία
που υποτίθεται ότι στήριζαν το αίτημά
του, ούτως ώστε να παραστεί ανάγκη
να ζητηθούν.
Μετά από όλα αυτά διερωτώμεθα: Ο ανακριτής Μαρνέρης όλο αυτόν τον καιρό έκανε ανακριτικές πράξεις με στόχο την ανεύρεση της αλήθειας και την κατά νόμο
αυστηρή τιμωρία όλων των υπαιτίων ή
υπέβαλε ασκόπως αβάσιμα αιτήματα για
την πρόσκαιρη ικανοποίηση των θυμάτων της τραγωδίας αυτής και της κοινής
γνώμης, συσκοτίζοντας όμως επί της ουσίας την υπόθεση, επιχειρώντας να καλύψει δικά του νομικά σφάλματα ή και
άλλες σκοπιμότητες, με αποτέλεσμα την
παραμονή της δικογραφίας επί 17 μήνες
στην Ανάκριση, με διαφαινόμενο πλέον
τον κίνδυνο της παραγραφής των αδικημάτων που έχουν ήδη στοιχειοθετηθεί;
Επειδή όλες οι ανωτέρω ενέργειες του ανακριτή, που μπορεί να έγιναν από έλλειψη
εμπειρίας και επαρκούς νομικής κατάρτισης ή από σκοπιμότητα ή και από
τον συνδυασμό όλων των ανωτέρω, σε
κάθε περίπτωση είναι ιδιαιτέρως παράδοξες και αποτελούν παλινωδίες και σοβαρά
«νομικά και δικονομικά ατοπήματα» που δεν
μπορούν να γίνουν ανεκτά σε μια τέτοιας σοβαρότητας υπόθεση, θεωρούμε πλέον αυτονόητη την παρέμβαση του εισαγγελέα
και της προέδρου του Αρείου Πάγου, καθώς και του αρμόδιου επιθεωρητή, ώστε να υπάρξει διαφάνεια ως προς τους
χειρισμούς του ανακριτή αλλά και πραγματικός έλεγχος για το καλό και για την τιμή
της Δικαιοσύνης, κυρίως όμως για τη μνήμη
των 102 αδικοχαμένων της τραγωδίας αυτής. Πόσω μάλλον τώρα, που μετά το ηχητικό του πραγματογνώμονα Δ. Λιότσιου φάνηκε ξεκάθαρα πως οι πράξεις και
οι παραλείψεις των πολιτικών και διοικητικών παραγόντων, που είχαν τη διαχείριση της μεγάλης πυρκαγιάς στο Μάτι, επιχειρήθηκε τουλάχιστον να συγκαλυφθούν με εκβιασμούς.
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Μεθαύριο Δευτέρα στις 11 το πρωί
με τον καθιερωμένο αγιασμό ξεκινά η νέα σχολική χρονιά και, όπως
είναι λογικό, εντείνεται η αγωνία
γονέων κι εκπαιδευτικών. Και παρά τις διαβεβαιώσεις των επιστημόνων, εξακολουθούν πολλοί αρνητές του κορωνοϊού να δημιουργούν θόρυβο, ώστε να μη φορέσουν τα παιδιά μάσκα στα σχολεία.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Α

ναμφίβολα οι διαδηλώσεις
της προηγούμενης εβδομάδας στην Αθήνα και σε άλλες
μεγάλες πόλεις της Ελλάδας
μπορεί να μην είχαν όγκο,
αλλά εν τούτοις δημιουργούν ένα κλίμα. Κι
ας μην ξεχνάμε ότι όλοι αυτοί οι αρνητές
του κορωνοϊού και στην πατρίδα μας χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου το ψέμα τρέχει με την ταχύτητα
του φωτός. Δηλαδή, χρησιμοποιούν ακριβώς τα ίδια συστατικά με το κίνημα των αγανακτισμένων.
Κι όπως τότε τον γύρο του διαδικτύου έκαναν κάποιες εκθέσεις οικονομολόγων
που δεν έστεκαν ούτε στα γυμνάσια, έτσι
και τώρα παρουσιάζονται κάποιες γνωμοδοτήσεις που όποιος τις διαβάσει αναζητά
το λιγότερο ψυχίατρο. Αυτός που έχει την
τιμητική του είναι ένας περίεργος τύπος, υποτίθεται λέκτορας γεροντολογίας, ο οποίος δηλώνει ότι είναι πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσιοπαθητικών.
Οι απόψεις του για τη μάσκα προκαλούν
τρόμο για ένα λογικό ον, αλλά μεταξύ των
αρνητών ιού και μάσκας έχει εξελιχθεί σε
ευαγγέλιο. Ο τύπος αυτός, λοιπόν, μεταξύ
άλλων αναφέρει: «Γιατί έχουν τα παιδάκια
καρκίνο; Και είναι στα ογκολογικά σε άνοσοκαταστολή; Μήπως κάπνιζαν από την κούνια;
Μήπως αντί το γάλα της μητέρας τους τρώγανε
πιτόγυρα; Μήπως ξενυχτούσαν στα μπαράκια
από τα γεννοφάσκια τους πίνοντας αλκοόλ;
Βρε, μπας και κάνανε κάποια εμβόλια πριν αρρωστήσουν με καρκίνο; Μήπως τελικά τα αίτια είναι αμιγώς… ιατρογενή;»
Όμως δεν σταματά εκεί, δηλαδή στα παιδάκια που δίνουν μάχη ζωής στα ειδικά νοσοκομεία, αλλά προχωράει ένα βήμα παρακάτω σε άλλο κείμενό του, και ως… ει-
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Για επεισόδια
στους σχολικούς
αγιασμούς
ανησυχούν στο
υπουργείο
Παιδείας

• Απίθανες θεωρίες από τους αρνητές
του ιού, που δημιουργούν κλίμα
στα social media ενόψει της έναρξης
της σχολικής χρονιάς

Στη μάχη
της μάσκας
τα «ορφανά»
της Χ.Α.
δικός «επιστήμονας» κατακεραυνώνει τους
ειδικούς ότι το μόνο που προκαλούν στην
κοινωνία είναι: «Μικροβιοφοβία, Νοσοφοβία, Ιατροφοβία, Φοβία της νοσηλείας, Φοβία

του θανάτου, Φοβία για την καθαριότητα, Φοβία για το άγνωστο, Φοβία αποτυχίας, Φοβία
φτώχειας, Φοβία έκφρασης, Φοβία κοινωνικής
επαφής, Φοβία φαγητού μαζί με άλλους, Φο-

βία για τα ονόματα και τις λέξεις, Φοβία για
τον αέρα που αναπνέουμε, Φοβία για το σχολείο, Ταβερνοφοβία, Παμφοβία, Ατυχιοφοβία,
Κλεινθροφοβία, Κλειστοφοβία, Αγοραφοβία,
Κουμποφοβία, Χρηματοφοβία, Ιεροφοβία, Ξενοφοβία, Ενοχλοφοβία, Συγγενοφοβία, Γεροντοφοβία, Εγγονοφοβία, Χειροφοβία, Σύνδρομο Στοκχόλμης, κλπ». Από μόνος του ο
συγκεκριμένος επιστήμονας και οι όμοιοί
του γράφουν γνωμοδοτήσεις που σε κάνουν να γελάς.
Οι ανησυχίες όμως υπάρχουν, καθώς
τα γραφόμενά του τα χρησιμοποιούν οι υποτιθέμενοι ηγέτες των αρνητών γονέων
της μάσκας. Όπως, για παράδειγμα, η θεωρητικά επικεφαλής των… εξεγερθέντων
γονέων της Θεσσαλονίκης, η Μαρία Θεοχαρίδου. Η εν λόγω μητέρα ήταν υποψήφια βουλευτής της Χρυσής Αυγής στις εθνικές εκλογές του 2019, αλλά και υποψήφια δημοτικός σύμβουλος Θεσσαλονίκης,
επίσης με τη Χρυσή Αυγή τα προηγούμενα
χρόνια. Οπότε είναι μαθημένη στις θεωρίες συνωμοσίας. Όπως επισημαίνουν κυβερνητικοί κύκλοι, «όταν οι πολίτες μάθουν
τι κουμάσια ακολουθούν, τότε θα φύγουν τρέχοντας». Και φυσικά, εάν υπάρξουν καταδικαστικές αποφάσεις στη δίκη των κεφαλών της Χρυσής Αυγής για τη δολοφονία
του Παύλου Φύσσα, τότε και οι ηγέτες των
αρνητών του κορωνοϊού και της μάσκας
στα σχολεία θα απομονωθούν. Μέχρι τότε, υπάρχει αρκετό διάστημα ακόμη, ενώ
τα σχολεία ανοίγουν τη Δευτέρα.
Το καλό είναι ότι και οι εκπαιδευτικοί
είναι υπέρ της μάσκας, διότι γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα, πως τα παιδιά δύσκολα μπορεί να μολυνθούν από κάποιο
μεγαλύτερο σε ηλικία, ενώ σε αντίθεση οι
γονείς και οι δάσκαλοι μπορεί να μολυνθούν πιο εύκολα από τα παιδιά. Είναι χαρακτηριστικό ότι πέρυσι με την έξαρση της
εποχικής γρίπης στα μέσα Δεκεμβρίου σε
δημοτικό σχολείο των νοτίων προαστίων
σε δύο τάξεις –20 παιδιών η καθεμία– είχαν νοσήσει σχεδόν 35 μαθητές και δύο
δάσκαλοι. Οπότε τώρα με τον κορωνοϊό
και οι εκπαιδευτικοί είναι υπέρ της μάσκας,
ενώ ζητούν μεγαλύτερη προστασία. Αυτό
για το οποίο θέτουν ερωτηματικά είναι τι
προστασία θα έχουν εάν ακολουθήσουν
τις εντολές του υπουργείου, δεν δεχθούν
τους μαθητές χωρίς μάσκα, και τελικά οι
γονείς στραφούν ακόμη και με ένδικα μέσα κατά εκπαιδευτικών.

ΝΕΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΠΑ: Η μάσκα ως έμμεσο εμβόλιο
Ως απάντηση στους αρνητές της μάσκας έρχεται μία νέα
μελέτη δύο λοιμωξιολόγων του Τμήματος Επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας, της Μόνικα
Γκάντι και του Τζορτζ Ράδερφορντ, η οποία δημοσιεύθηκε
στο αμερικανικό ιατρικό περιοδικό «New England Journal
of Medicine», όπου επισημαίνουν ότι η μάσκα μπορεί να
λειτουργήσει ως άτυπο εμβόλιο.
Ασφαλώς οι μάσκες δεν αποτελούν υποκατάστατο ενός εμβολίου, αλλά στοιχεία από ζώα που έχουν μολυνθεί με τον κορωνοϊό δείχνουν ότι πιθανώς οι μάσκες, περιορίζοντας σημαντικά τον αριθμό των σωματιδίων του
κορωνοϊού που εισέρχονται στο σώμα, μειώνουν τον κίνδυνο να αρρωστήσει κανείς. Από την άλλη, εφόσον αναπόφευκτα ένας μικρός αριθμός μολυσμένων με τον ιό

σταγονιδίων τελικά περνούν τη μάσκα και διεισδύουν
στον οργανισμό, αυτό μπορεί σταδιακά να ωθεί το ανοσοποιητικό σύστημα να παράγει αυξημένα αμυντικά κύτταρα και κύτταρα μνήμης, που θα θυμούνται τον «εισβολέα» και μπορούν να τον καταπολεμήσουν καλύτερα.
Σύμφωνα με τη δρα Γκάντι, οι μάσκες αυξάνουν τα ποσοστά των ασυμπτωματικών φορέων του κορωνοϊού, και
αυτό πιθανώς είναι ένας έμμεσος τρόπος εμβολιασμού
του πληθυσμού. Κάτι τέτοιο βεβαίως δεν σημαίνει ότι κάποιος πρέπει να μη φοράει πια μάσκα. Η θεωρία όμως δεν
μπορεί να αποδειχθεί, αν δεν γίνουν κλινικές δοκιμές που
θα συγκρίνουν την κλινική πορεία ανθρώπων με μάσκες
με εκείνους χωρίς μάσκες, ένα πείραμα πέρα από τα αποδεκτά βιοηθικά όρια. Άλλοι επιστήμονες εμφανίστηκαν

πάντως επιφυλακτικοί, καθώς δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα για να υποστηρίξουν την καινοφανή θεωρία.
Πειράματα πάντως σε τρωκτικά στην Κίνα φέτος έδειξαν ότι όσα ζώα προστατεύονταν από μάσκα ήταν λιγότερο πιθανό να μολυνθούν από τον κορωνοϊό, αλλά και όταν μολύνονταν, αρρώσταιναν λιγότερο σοβαρά σε σχέση με εκείνα χωρίς μάσκα. Παρατηρήσεις σε ανθρώπους
φαίνεται να επιβεβαιώνουν κάτι τέτοιο. Όσο ευρύτερη είναι η χρήση μάσκας σε μια περιοχή ή χώρα, τόσο τα κρούσματα τείνουν να μειωθούν, ενώ αν και η μάσκα δεν μπλοκάρει το 100% των σωματιδίων του ιού, φαίνεται πως όσοι αρρωσταίνουν, έχουν λιγότερο σοβαρά συμπτώματα, ίσως επειδή μικρότερη ποσότητα του ιού διείσδυσε
στον οργανισμό τους.
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1 Επιβαρυντικά στοιχεία για την Ελ. Τουλουπάκη θα δώσει στο 5μελές
Ανακριτικό Συμβούλιο… η κα Τουλουπάκη!!!

Δικαστικοθεατρικό σενάριο!

Τ

ο θέμα της εβδομάδας που
διανύουμε ήταν η ανακοίνωση της περασμένης Δευτέρας για την ενοποίηση
των δύο Εισαγγελιών –της
Οικονομικής Εισαγγελίας και της Εισαγγελίας Διαφθοράς– η οποία θα είχε
ως αποτέλεσμα την εκπαραθύρωση
της κας Ελένης Τουλουπάκη από τη
θέση της προϊσταμένης της Εισαγγελίας Διαφθοράς, αφού το σχετικό νομοσχέδιο θα προέβλεπε νέα επιλογή
των εισαγγελικών λειτουργών στην ενοποιημένη Εισαγγελία, επιλογή η οποία απέκλειε τη συμμετοχή της λόγω
βεβαρημένης προσφάτου δίωξής της.
Αυτό όμως που δεν έγινε γνωστό είναι η
χρονική διάρκεια της όλης διαδικασίας της
εν λόγω ενοποίησης.
Μετά την άρνηση του κ. Τσιάρα να προτείνει να τεθεί σε προσωρινή αργία η κα
Τουλουπάκη, η εισαγγελέας παραμένει απτόητη και αγέρωχη στη θέση της προϊσταμένης της Εισαγγελίας Διαφθοράς.
Είναι προφανές ότι το γεγονός της
πρόσφατης απόφασης κατά τη συνεδρίαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου (ΑΔΣ) την περασμένη Τετάρτη, 9/9ου, να θέσει σε αργία την εισαγγελέα Κερκύρας για δίωξη δεκάδες φορές ηπιότερη από τη δίωξη της κας
Τουλουπάκη, λόγω του πορίσματος
Ζαχαρή, δεν φαίνεται να προβλημάτισε ιδιαίτερα τον υπουργό Δικαιοσύνης, κ. Τσιάρα, προς το παρόν…
Λέμε «προς το παρόν», διότι ο κ.
Τσιάρας στο εγγύς μέλλον θα τρέχει και
δεν θα φτάνει στην αντιμετώπιση τεραστίων θεμάτων που εγείρονται με την
ακατανόητη παράλειψή του να εισηγηθεί την αργία της κας Τουλουπάκη.
Εφιάλτης για τον Τσιάρα η ανάκριση
του 5μελούς Συμβουλίου για την υπόθεση Novartis
Επειδή ο κ. Τσιάρας είναι ιατρός, με ειδικότητα στη Μικροβιολογία, και όχι νομικός, θα περιμέναμε τόσο από το νομικό του
περιβάλλον, όσο και από τον νομικό ογκόλιθο του Μαξίμου –κατά το δοκούν…– κ.
Γεραπετρίτη, να προστατέψουν έστω και
στοιχειωδώς τον υπουργό Δικαιοσύνης.
Το ερώτημα που προκύπτει είναι εάν ο
υπουργός Επικρατείας, με την τεράστια
πείρα του ως διευθύνων μεγάλο δικηγορικό γραφείο και ως νομικός συμπαραστάτης κατά το παρελθόν του πρώην πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου, δεν
προέβλεψε τη συνέχεια του σίριαλ «Τουλουπάκη Gate» ή έβαλε κι αυτός, μεταξύ

1 Τρίβει τα χέρια του ο Σεφερλής
με το απίστευτο σενάριο, η Τουλουπάκη να
κατηγορεί… την Τουλουπάκη, και το οποίο
αναμένεται να «τιγκάρει» το Δελφινάριο
άλλων, το χεράκι του για να προστατέψει
την εισαγγελέα.
Σε κάθε περίπτωση, η «Α» επισημαίνει
το μεγάλο νομικό ατόπημα που έχει προκύψει από την προαναφερόμενη παράλειψη του κ. Τσιάρα.
Θα ζητηθούν επιβαρυντικά στοιχεία
για την κα Τουλουπάκη, στοιχεία τα οποία θα επιλέγει και θα στέλνει… η κα
Τουλουπάκη!!!
Όπως είναι γνωστό, μετά την κλήρωση
του 5μελούς Ανακριτικού Συμβουλίου, το
οποίο θα ερευνήσει το περιεχόμενο του
πορίσματος της Προανακριτικής Επιτροπής κατόπιν της δίωξης του κ. Δημήτρη
Παπαγγελόπουλου, θα εξετάσει και τα αναφερόμενα στο πόρισμα στοιχεία που αφορούν την κα Τουλουπάκη, για να καταλήξει στην απόφαση εάν θα της ασκήσει
δίωξη ή όχι.
Ήδη, χρέη εισαγγελέως του 5μελούς
Συμβουλίου θα εκτελεί η κα Θεοδώρου,
ενώ χρέη ανακριτή αναμένεται –ως νεότερη– η κα Αλεβιζοπούλου.
Η κα Αλεβιζοπούλου, πέραν του κ. Δ.
Παπαγγελόπουλου, θα ασχοληθεί με τα
όσα επιβαρυντικά περιγράφονται στο πόρισμα της Προανακριτικής Επιτροπής για
την κα Τουλουπάκη, προκειμένου να αποφανθεί περί άσκησης δίωξης ή όχι.

Για την απόφασή της αυτή, πέραν των
στοιχείων που περιλαμβάνονται στο πόρισμα της Προανακριτικής Επιτροπής, θεωρείται βέβαιο ότι θα ζητήσει και πρόσθετα
στοιχεία από το αρχείο της Εισαγγελίας
Διαφθοράς.
Και εδώ παρατηρείται το εξής πρωτοφανές δικαστικό φαινόμενο. Στο αίτημα της ανακρίτριας προς την Εισαγγελία Διαφθοράς για παροχή στοιχείων που ενδεχομένως θεωρηθούν επιβαρυντικά για την κα Τουλουπάκη, τα
εν λόγω στοιχεία θα γνωστοποιήσει η
νυν προϊσταμένη της Εισαγγελίας Διαφθοράς, κα Ελένη Τουλουπάκη!!!
Δηλαδή, θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τα στοιχεία που θα αποσταλούν
προς την ανακρίτρια και τα οποία ενδεχομένως θα μπορούσαν να την ενοχοποιήσουν!!!
Αντιλαμβάνεται πλέον και ένας πρωτοετής φοιτητής της Νομικής το γελοίον του
πράγματος, αφού το παραπάνω σενάριο θα
μπορούσε κάλλιστα να αποτελέσει σενάριο
επιθεώρησης του κ. Σεφερλή στο Δελφινάριο με πανελλαδική απήχηση και sold
out των εισιτηρίων που επιτρέπονται λόγω
κορωνοϊού.
Φυσικά, ουσιαστικός πρωταγωνιστής
του φιάσκου αυτού θα ήταν –όχι ο κ. Γε-

ραπετρίτης– αλλά ο κ. Τσιάρας, που δεχόμενος το «σκονάκι» επέτρεψε στην κα
Τουλουπάκη να συμμετάσχει ενεργά εκ
της θέσεώς της στην παραπάνω εκτεθείσα δικαστικοθεατρική παράσταση.
Ελ. Τουλουπάκη: Τα έγγραφα; Ποια
έγγραφα;
Όπως έχει καταγγελθεί εγγράφως από
τον πρώην επόπτη της κας Τουλουπάκη,
αντεισαγγελέα ΑΠ, Γιάννη Αγγελή, η εισαγγελέας δεν πρωτοκολλούσε όλα τα έγγραφα της αλληλογραφίας τόσο με το FBI,
όσο και με τα αιτήματα Δικαστικής Συνδρομής.
Κατά συνέπεια, κάλλιστα θα μπορούσε
σε τυχόν ερώτημα της κας Αλεβιζοπούλου να προσκομίσει έγγραφα τα οποία δεν
θα είχαν επίπτωση στις ενδεχόμενες ποινικές συνέπειες για αυτήν.
Αν πάλι –λέμε αν– ο Γ. Αγγελής παρουσίαζε κάποια αντίγραφα εγγράφων, τα οποία
είχε δικαιωματικά πάρει από το αρχείο της
Εισαγγελίας Διαφθοράς, και τα οποία ήταν επιβαρυντικά για την εισαγγελέα, κάλλιστα η
κα Τουλουπάκη θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι τα εν λόγω έγγραφα, ως μη πρωτοκολληθέντα, τα είχε στην οικία της, με αποτέλεσμα να κλαπούν από τους άγνωστους
δράστες –πράκτορες, κατά την άποψη της
κας Τουλουπάκη– της πρόσφατης διάρρηξης στο διαμέρισμα στο οποίο διαμένει.
Στην παραπάνω περίπτωση, ναι μεν θα
είχε να αντιμετωπίσει ενδεχομένως κάποιο
πειθαρχικού χαρακτήρα παράπτωμα, αλλά θα είχε γλιτώσει τα χειρότερα, δηλαδή
το εδώλιο του Ειδικού Δικαστηρίου, γιατί
το άλλο εδώλιο, του Τακτικού Δικαστηρίου, λόγω του περιεχομένου της δίωξής της
από το πόρισμα Ζαχαρή, φαίνεται πολύ
«χλομό» να το αποφύγει.
Με ταχύτητα Γιουσέιν Μπολτ ή χελώνας θα κινηθεί ο κ. Τσιάρας;
Όλα βεβαίως εξαρτώνται από την ταχύτητα που θα αναπτύξει ο υπουργός κ.
Τσιάρας στην κατάθεση του νομοσχεδίου
για την ενοποίηση των δύο Εισαγγελιών.
Αν κινηθεί γρήγορα και με συνοπτικές διαδικασίες κατάθεσης της
σχετικής τροπολογίας, και στη συνέχεια άμεσης επιλογής από το ΑΔΣ των
εκπροσώπων της ενοποιημένης Εισαγγελίας, έχει καλώς. Αν πάλι κινηθεί με βήματα χελώνας, και φτάσουν
όλες οι διαδικασίες να ξεφύγουν από
το 2020 και να περατωθούν το 2021,
περίπου τον Απρίλιο που λήγει η θητεία της κας Τουλουπάκη, τότε θα είναι άξιος της τύχης του και βεβαίως
της διαπόμπευσής του…
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• Με προσοχή στο να υπάρχει πάντα απόθεμα στα δημόσια ταμεία,
οι παροχές που θα ανακοινώσει απόψε ο πρωθυπουργός

«Όσοι αναμένουν ότι ο πρωθυπουργός θα ανοίξει το πορτοφόλι
απόψε και αύριο στη ΔΕΘ και θα
μοιράζει αλόγιστα χρήματα δεξιά
κι αριστερά πλανώνται πλάνην
οικτρά. Προφανώς έχετε μπλέξει
τον κ. Μητσοτάκη με τον κ. Τσίπρα. Δεν υπάρχει περίπτωση ο κ.
Μητσοτάκης να τάξει λαγούς με
πετραχήλια».
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Α

υτό μας έλεγε πηγή του Μαξίμου, σε συνομιλία που είχαμε σχετικά με τις αποψινές εξαγγελίες του πρωθυπουργού
κατά την ομιλία του στο Βελλίδειο σε εκπροσώπους παραγωγικών φορέων στο πλαίσιο του φόρουμ της Θεσσαλονίκης, που αντικαθιστά τη ΔΕΘ που ματαιώθηκε λόγω κορωνοϊού.
Το καλάθι φέτος, όπως συνηθίζεται να
λέγεται κάθε χρόνο όταν ο εκάστοτε πρωθυπουργός ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη,
θα μπορούσε να χαρακτηριστεί «καλάθι εργαζομένου». Ουσιαστικά, ο πρωθυπουργός
θα εστιάσει στη στήριξη του κόσμου της εργασίας και των μικρομεσαίων που επλήγησαν περισσότερο από την πανδημία, θέλοντας να δημιουργήσει ένα δίχτυ προστασίας για τον κοινωνικό ιστό, μέχρι να τελειώσει η κρίση και να μπορεί, αρχής γενομένης από το 2021, να μπει η οικονομία σε τροχιά ανάπτυξης.
Το ευχάριστο είναι ότι όλες τις προηγούμενες ημέρες από το υπουργείο Οικονομικών έρχονταν καλές ειδήσεις, καθώς
τα κρατικά έσοδα τον Αύγουστο πήγαν πολύ καλύτερα από ό,τι αναμενόταν. Κι αυτό
διότι οι φορολογούμενοι σε μεγάλο βαθμό πλήρωσαν τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων και τον ΦΠΑ. Μάλιστα,
πολλοί έτρεξαν να εκμεταλλευτούν τη μείωση για την εφάπαξ καταβολή. Οπότε, ναι
μεν το πακέτο που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός θα είναι ικανοποιητικό για να ισχυροποιηθεί η ασπίδα κατά της οικονομικής κρίσης που έχει προκληθεί από την
πανδημία, αλλά δεν είναι αυτό που θα ήθελε ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης.
Ο πρωθυπουργός σχεδιάζει να ανακοινώσει πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων, κυρίως έκτακτου και προσωρινού χαρακτήρα. Κι αυτό διότι στόχος του πρωθυπουργικού επιτελείου είναι να σταλεί ένα
ξεκάθαρο μήνυμα συνέχισης της πολιτικής στήριξης της οικονομίας που δοκιμάζεται από την κρίση του κορωνοϊού, αλλά
και δημοσιονομικής αυτοσυγκράτησης
προς τις αγορές, καθώς σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να λησμονούμε, ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε καθεστώς μεταμνημονιακής εποπτείας από το καλοκαίρι του 2018,
όταν ο κ. Τσίπρας φόρεσε μέχρι και γρα-

Tο «καλάθι του
εργαζόμενου»
γεμίζει ο Κυριάκος
βάτα για να μας πείσει ότι τελειώσαμε με
τις μνημονιακές υποχρεώσεις. «Προφανώς,
τότε είχε ξεχάσει τι είχε υπογράψει», λένε συνεργάτες του πρωθυπουργού.

Τα έκτακτα μέτρα
Οπότε αναμένεται να ανακοινωθεί από
τον πρωθυπουργό η διατήρηση έως το τέλος του έτους των έκτακτων φορολογικών μειώσεων που έγιναν το καλοκαίρι
για τη στήριξη της οικονομίας. Έτσι, αναμένεται να παραταθεί ο μειωμένος ΦΠΑ
στις μεταφορές, τα ροφήματα, της εστίασης και τα τουριστικά πακέτα. Θα παρασταθεί η μειωμένη προκαταβολής φόρου
για τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες και για το φορολογικό έτος 2021. Επίσης, θα ανακοινωθεί η αναβολή της αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών για τα μέσα του 2021 με παράλληλη μείωση του ΕΝΦΙΑ που θα χρηματοδοτηθεί από τον δημοσιονομικό χώρο
που θα δημιουργηθεί. Σε ό,τι αφορά την
εισφορά αλληλεγγύης θα ανακοινωθεί
σταδιακά η μείωσή της από το 2021 και
θα καταργηθεί καλώς εχόντων των πραγμάτων στο τέλος του 2023.
Ο κ. Μητσοτάκης θα αναγγείλει τη σταδιακή μείωση του τέλους επιτηδεύματος,

καθώς η κρίση δεν επιτρέπει προς το παρόν την πλήρη κατάργησή του.
Όπως, λοιπόν, γίνεται αντιληπτό ο στό-

Τι θα πει για τα εθνικά
Η συγκυρία επιβάλλει να τοποθετηθεί ο πρωθυπουργός και για την άμυνα της
χώρας. Η συνεχής τουρκική προκλητικότητα καθιστά αναγκαία μια ισχυρή αποτρεπτική δύναμη για την Ελλάδα. Ο κ. Μητσοτάκης, έχοντας ήδη στη φαρέτρα
του την προχθεσινή συνάντηση με τον Μακρόν στο περιθώριο της Ευρωμεσογειακής Συνόδου στην Κορσική, είναι πιθανό να μιλήσει με πιο συγκεκριμένα
στοιχεία για τα όσα συμφώνησε με τον Γάλλο πρόεδρο. Όπως αναφέρουν καλά
πληροφορημένες πηγές, ο πρωθυπουργός πέραν των αμιγώς εξοπλιστικών προγραμμάτων και της ενίσχυσης του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, θα αναφερθεί και στην ενίσχυση της αμυντικής μας βιομηχανίας. Θα περιγράψει ένα
πλαίσιο εξυγίανσης και ανάπτυξης της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας.

χος του πρωθυπουργού και συνολικά της
κυβέρνησης είναι να αντιμετωπιστεί η κρίση τον δύσκολο χειμώνα που έρχεται και
το σημαντικότερο να ενισχυθεί η ρευστότητα και να στηριχθεί η εργασία και οι επιχειρήσεις. Ο πρωθυπουργός μη έχοντας ακριβή στοιχεία για το πού θα κάτσει η μπίλια της ύφεσης δεν υπάρχει περίπτωση να
αδειάσει τα ταμεία, όπως τον καλούν από
τον ΣΥΡΙΖΑ. Ναι μεν θα στηριχθούν όλοι
όσοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα, αλλά σε
καμία περίπτωση, όπως τονίζουν συνεργάτες του, «δεν πρόκειται να αδειάσει τα αποθεματικά, διότι γνωρίζει πολύ καλά ότι οι
αγορές καραδοκούν και ξαφνικά η χώρα μπορεί να βρεθεί στα σχοινιά».
Στην ομιλία του πρωθυπουργού απόψε,
θα είναι μόνο οι υπουργοί που σχετίζονται
άμεσα με την οικονομία και την ανάπτυξη,
ενδεικτικό και αυτό για το πού θα επικεντρωθεί η ομιλία του κ. Μητσοτάκη στο
Βελλίδειο, η οποία να σημειωθεί ότι θα είναι αισθητά μικρότερη από τα συνηθισμένα
ώστε να μην υπάρξει μεγάλη παραμονή
στην αίθουσα. Η λέξη «άμεσες» αναμένεται
να είναι το κλειδί της φετινής ομιλίας του
πρωθυπουργού. Υπό άλλες συνθήκες και με
δεδομένο πως αναμένεται το επόμενο διάστημα ένα μεγάλο πακέτο που σε βάθος
χρόνου θα φτάνει τα 72 δισ. ευρώ, θα μπορούσε η ομιλία του πρωθυπουργού να περιγράψει την Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας με τον μετασχηματισμό του οικονομικού μοντέλου της χώρας. Αυτό όμως δεν θα
γίνει, τουλάχιστον φέτος.
Οι σοβαρές επιπτώσεις της πανδημίας
επιτάσσουν ο πρωθυπουργός να επικεντρωθεί στο παρόν. Οι πολίτες ήδη αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα και περιμένουν να ακούσουν άμεσες λύσεις που θα ανακουφίζουν τώρα
και όχι μια οραματική ομιλία για κάποιο
σχέδιο για ύστερα από ένα ή δύο χρόνια.
«Να βγούμε αλώβητοι και όρθιοι από αυτή
την κρίση, και το αναπτυξιακό πακέτο των 72
δισ. θα το εξετάσουμε παρακάτω», λένε από το Μαξίμου.

Ο… στρατός
της ΠτΔ

ΓΡΑΦΕΙ Ο

Κίτσος
ο κοριός

Αύριο η Κατερίνα
Σακελλαροπούλου θα
επισκεφθεί το Καστελόριζο, σε
μία κίνηση υψηλού
συμβολισμού. Κι όπως έμαθα, η
Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα
συνοδεύεται από έναν
«ολόκληρο στρατό». Μάλιστα,

Επειδή δεν περνά
απαρατήρητος…

«Είστε πολιτικοί
απατεώνες, κύριοι»

Τσίμπησαν «νεοδημοκρατικοί» κύκλοι
από σενάρια της Κουμουνδούρου
Κυκλοφόρησε εδώ και κάποιες ημέρες η πληροφορία, ότι ο πρωθυπουργός σκέφτεται να δώσει ρόλο στον Ευάγγελο Βενιζέλο σε ενδεχόμενο διάλογο με την Τουρκία. Δηλαδή, κάτι σαν επικεφαλής της ελληνικής πλευράς.
Και μόλις κυκλοφόρησε το σενάριο, σχεδόν αμέσως κάποιοι κύκλοι της Ν.Δ.
έτρεξαν να εκφράσουν την ψυχρότητά τους (να το πω έτσι με τακτ) έναντι του
πρώην αντιπροέδρου των κυβερνήσεων Παπανδρέου, Παπαδήμου και
Σαμαρά. Μάλιστα, οι ίδιοι «νεοδημοκρατικοί» κύκλοι άρχισαν να προτείνουν ως επικεφαλής της ελληνικής πλευράς τον πρώην επίτροπο Δημήτρη
Αβραμόπουλο. Το έψαξα το θέμα και έμαθα πως οι γνωστοί «νεοδημοκρατικοί» κύκλοι, όπως συνηθίζουν, έπεσαν θύμα σεναρίου που κυκλοφόρησε
από τα τρολ της Κουμουνδούρου. Κοινώς, τσίμπησαν το δόλωμα σαν χάνοι.
Εκτός και εάν βρίσκονται σε αγαστή συνεργασία. Ακόμη δεν το έχω ξεκαθαρίσει. Πάντως, το μόνο που έχω μάθει είναι ότι ούτε ο Μητσοτάκης σκέφθηκε τον Βενιζέλο, ούτε ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έθεσε υποψηφιότητα να αναλάβει επικεφαλής στον διάλογο με την Τουρκία, ο οποίος το
πιθανότερο δεν θα ξεκινήσει ποτέ. Το μόνο που ισχύει είναι ότι ο πρωθυπουργός ανταλλάσσει απόψεις με τον κ. Βενιζέλο, όταν έχει την ευκαιρία.

Πολύ μπούλινγκ δέχτηκε ο
Κώστας Κυρανάκης τις
περασμένες ημέρες για την
(εν πολλοίς
διαστρεβλωμένη)
δήλωσή του για την
ανεργία των νέων
και τη δόμηση
ενός καλού
βιογραφικού προς
αναζήτηση εργασίας
μέσω ίντερνετ. Την
αιτία του… κακού
βρήκε ο Άδωνις
Γεωργιάδης, που
μέσω τουίτερ
έγραψε στον
φρεσκοπαντρεμένο
«γαλάζιο» βουλευτή:
«Αγαπητέ μου φίλε, μην
δίνεις σημασία στις κακίες
των αντιπάλων μας. Σε
κτυπούν διότι έχεις επαφή
με τον κόσμο και δεν
περνάς απαρατήρητος.
Συνέβαλες στη νίκη και
είσαι συνεπής
Κοινοβουλευτικός. Να
ζήσετε ευτυχισμένοι με την
σύζυγο σου!»

Ανέβαλε
το ξεκαθάρισμα
λογαριασμών
Ως μεγαλοπρεπές άδειασμα
στον Παύλο Πολάκη
εξέλαβαν οι περισσότεροι
την αποστροφή του στην
ομιλία ότι το
υπερπλεόνασμα ήταν μόνο
του Τσακαλώτου. Απλά ο
Αλέξης, ως γνήσιος
πολιτικάντης, θέλησε
προσωρινά να
αποκαταστήσει τις σχέσεις
του με τους «53» και τον
πρώην υπουργό
Οικονομικών. Θα περιμένει
να του τη φέρει αργότερα.
Απλά ανέβαλε το
ξεκαθάρισμα λογαριασμών.

στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας
έγιναν αρκετές συσκέψεις, ώστε η
Πρόεδρος να φθάσει στο ακριτικό
νησί χωρίς παρενοχλήσεις και
άλλου τύπου προκλήσεις. Κάτι που
σημαίνει ότι η συνοδεία για την
Πρόεδρο της Δημοκρατίας θα είναι
ενισχυμένη. Με άλλα λόγια, η
επίσκεψη αυτή δεν είναι καθόλου
απλή υπόθεση – και αυτό το
γνωρίζει από πρώτο χέρι και η κα
Σακελλαροπούλου.

Θα ψεκαστεί ακόμη
και σε δημόσια θεά
Υποψήφιους οπαδούς φαίνεται πως βλέπει στο κίνημα
κατά της μάσκας, που έκανε την εμφάνισή του με κινητοποιήσεις το Σαββατοκύριακο, ο Κυριάκος Βελόπουλος,
υιοθετώντας από βήματος Βουλής τις «ενστάσεις» τους επί
της χρήσης μάσκας. Χωρίς να παίρνει καθαρά θέση, αναπαρήγαγε το σύνολο της επιχειρηματολογίας τους, ενώ
χαρακτήρισε αυταρχισμό την επιβολή της. Όπως σημείωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, «δεν διαμαρτύρονται
οι ψεκασμένοι αλλά αυτοί που έχουν παιδάκια. Μην τους λοιδορείτε, μην τους βρίζετε. Ήμουν 4 ώρες με τη μάσκα, κοκκίνισαν τα μάτια μου, είναι από την έλλειψη οξυγόνου». Είπαμε, η
ψήφος η δική μας μετρά ακριβώς το ίδιο με την ψήφο ενός ψεκασμένου. Μία η ψήφος του Κίτσου, μία και αυτής που χοροπήδαγε πάνω από τη μάσκα. Και ο Βελόπουλος είδε ότι ο Καμμένος επί μία δεκαετία ήταν στον
αφρό ως αρχηγός των ψεκασμένων. Και όπως αντιλαμβάνεστε, δεν έχει κανένα πρόβλημα και κανέναν ενδοιασμό εάν μπορεί ακόμη και να ψεκαστεί σε δημόσια θέα.
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Κίτσος ο κοριός

••••••
Γκρινιάζουν για Μενδώνη,
τη στηρίζει ο Κυριάκος
Στο Μαξίμου το γνωρίζουν, αλλά ακόμη δεν μπορούν να το εξηγήσουν για
ποιον λόγο η Λίνα Μενδώνη δεν έχει συμπάθειες μεταξύ των βουλευτών της Ν.Δ., εννοείται τους γηγενείς. Μάλιστα, κάποιοι εξ αυτών έχουν εκφράσει και παράπονα, με στόχο αυτά να φτάσουν στο Μαξίμου. Στο Μαξίμου, δε, σχολιάζουν το ότι ουδείς κυβερνητικός βουλευτής έδειξε διάθεση
να στηρίξει την υπουργό Πολιτισμού στη φωτιά στον αρχαιολογικό χώρο
των Μυκηνών. «Απλά για όσους δεν γνωρίζουν την κα Μενδώνη την εμπιστεύεται απόλυτα ο πρωθυπουργός», μας έλεγαν πηγές του Μαξίμου.

Έστειλε μήνυμα πώς
θα είναι το σχέδιό του
ο Τσακλόγλου
Στη γραμμή Τάσου Γιαννίτση κινείται ο νέος υφυπουργός Εργασίας
Πάνος Τσακλόγλου, ο οποίος σε πρόσφατη συνέντευξή του το ξεκαθάρισε ότι «η κοινωνία και οι κυβερνήσεις ταλαιπωρήθηκαν όχι επειδή έγιναν
μεταρρυθμίσεις στο ασφαλιστικό, αλλά επειδή δεν έγιναν εγκαίρως». Ο υφυπουργός Εργασίας, που έχει λάβει την εντολή από το Μαξίμου να προχωρήσει σε ένα νέο ασφαλιστικό, υποστηρίζει ότι «το νέο σύστημα θα
καλύψει τους νεότερους ασφαλισμένους, ενώ για τους παλαιότερους θα συνεχίσουν να ισχύουν οι υφιστάμενες ρυθμίσεις. Ουσιαστικά, κάθε ασφαλισμένος που θα συμμετέχει
στο νέο σύστημα, θα αποταμιεύει στον δικό του
κουμπαρά. Οι αποταμιεύσεις αυτές θα επενδύονται σε συγκεκριμένα προϊόντα με επιλογή
του ασφαλισμένου, αλλά
πάντα υπό την επίβλεψη
του κρατικού φορέα που
θα δημιουργηθεί γι’ αυτόν τον σκοπό. Όταν έρθει η στιγμή της συνταξιοδότησης, το προϊόν
αυτών των επενδύσεων
θα μετατρέπεται σε ασφαλιστικά ισοδύναμη
σύνταξη, η οποία θα
προστίθεται στη σύνταξη που θα λαμβάνει ο ασφαλισμένος από τον
πρώτο πυλώνα του συστήματος». Αν προστρέξετε στο τι έλεγε επί ημερών Σημίτη ο
τότε υπουργός Εργασίας Τάσος Γιαννίτσης, θα βρείτε πολλές
ομοιότητες. Απλά τότε
ο κ. Σημίτης δεν τόλμησε να επιβάλει τις
αλλαγές ούτε στο κόμμα του (ΠΑΣΟΚ), ενώ
τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι αποφασισμένος.

Επίσκεψη
Καραμανλή στον…
κολοτούμπα
Με ασφάλεια
οι μαζώξεις
του Σημίτη
στο Κορακοχώρι
Επέστρεψε στην Αθήνα
από τις διακοπές του στο
Κορακοχώρι της Ηλείας ο
Κώστας Σημίτης. Ο πρώην
πρωθυπουργός απέφυγε να
τοποθετηθεί για τα εθνικά
μας θέματα, παρά το
γεγονός ότι δέχθηκε
πολλές προσκλήσεις. Κατά
τη διάρκεια των διακοπών
του, ο κ. Σημίτης
επισκέφθηκε το Κατάκολο
και τον Άγιο Ανδρέα, όπου
έκανε κάποιες από τις
συνηθισμένες μαζώξεις με
σταθερούς του φίλους,
τηρώντας πάντα όλα τα
απαραίτητα μέτρα
προστασίας για την
αποφυγή διασποράς του
κορωνοϊού. Και βέβαια, οι
φετινές μαζώξεις των
εκσυγχρονιστών δεν είχαν
καμία σχέση με την
περσινή, όπου
παρουσιάστηκε και το
βιβλίο του Γιάννη
Βούλγαρη «Ελλάδα: μια
χώρα παραδόξως
νεωτερική». Μέχρι και ο
Ευάγγελος Βενιζέλος είχε
παραστεί.

Απίστευτο, αλλά όμως αληθινό. Ο Κώστας Καραμανλής κατά τη διάρκεια των διακοπών του
στη Δυτική Φθιώτιδα επισκέφθηκε την ταβέρνα
της Μακρακώμης με το όνομα «Κολοτούμπας» (έχει και σελίδα στο facebook). Εκεί είδαμε τη φωτογραφία τού πρώην πρωθυπουργού με τον ιδιοκτήτη της ταβέρνας. Απλά να θυμίσουμε στον
πρώην πρωθυπουργό και γνωστό καλοφαγά (αν
και είναι φανερά αδυνατισμένος) η λέξη κολοτούμπας μήπως του θυμίζει έναν φίλο του; Το όνομα Αλέξης Τσίπρας τού λέει κάτι;

Δεν πείστηκαν
από τις διαβεβαιώσεις
Πολλά στελέχη που μετέχουν στην Πολιτική Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτικής και προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ δεν
έκρυβαν τη δυσαρέσκειά τους για την απόφαση του Αλέξη
Τσίπρα να αναβληθεί εκ νέου το συνέδριο ανασυγκρότησης. Μάλιστα, στο περιθώριο της συνεδρίασης της Πολιτικής Επιτροπής αρκετοί πλησίασαν τον κ. Τσίπρα εκφράζοντας τη διαφωνία τους. Και η αγωνία τους ήταν για
το εάν θα συνεχιστεί η διεύρυνση, ή θα παραμείνει ως έχει η κατάσταση. Κι όπως έμαθα, δεν πείστηκαν από τις
διαβεβαιώσεις του κ. Τσίπρα.
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Οι συνωμοσιολόγοι και τα τρολ
του ΣΥΡΙΖΑ για τον Τσιόδρα
Κάθε φορά που ο Σωτήρης Τσιόδρας απουσιάζει από την ενημέρωση των πολιτών για την εξέλιξη του κορωνοϊού, παίρνουν φωτιά τα πληκτρολόγια των συνωμοσιολόγων, οι οποίοι βρίσκονται σε αγαστή συνεργασία με τα τρολ της Κουμουνδούρου. Έτσι, το τι έχουν ακουστεί δεν περιγράφεται. Ότι ο κ. Τσιόδρας έφυγε, γιατί δεν ήθελε να επικοινωνεί την προπαγάνδα της κυβέρνησης. Μέχρι που έφτασαν στο σημείο προ ολίγων ημερών να γράψουν ότι τα βρόντηξε ο
Τσιόδρας. Από πού τα βρόντηξε, δεν έγραψαν. Απλά ότι τα βρόντηξε. Και οι αθεόφοβοι γράφουν ό,τι ανοησία τούς έλθει στο κεφάλι, δίχως να ερευνήσουν. Διότι, την ίδια ημέρα που «ανακάλυψαν» ότι τα βρόντηξε, μετείχε στη σύσκεψη κορυφής για τον αντιγριπικό εμβολιασμό.
Στην ίδια σύσκεψη μετείχαν πέραν του Βασίλη Κικίλια, η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών Μαρία Θεοδωρίδου, ο πρόεδρος του ΕΟΦ Δημήτρης Φιλίππου, και ο υφυπουργός Βασίλης Κοντοζαμάνης. Ο δε Κικίλιας ανήρτησε και σχετική φωτογραφία.

Δικό του βίντεο
για τα γενέθλια

Τρικλοποδιές στον ΟΗΕ
από την τουρκική αποστολή
Η τουρκική αποστολή στον ΟΗΕ προσπάθησε με κάθε τρόπο να αποτρέψει τη συνάντηση
του Νίκου Δένδια με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτιέρες. Και η δικαιολογία που προέταξαν ήταν ότι λόγω των υγειονομικών πρωτοκόλλων, ο κ. Δένδιας έπρεπε να παραμείνει σε καραντίνα 14 ημερών, επειδή έφθασε στη Νέα Υόρκη από ξένη
χώρα, λησμονώντας ότι ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών είχε λάβει ειδική άδεια από το
υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ. Η πρεμούρα των Τούρκων δεν ήταν να μην αρρωστήσει ο Γκουτιέρες, απλά ενδιαφέρονταν να αποφευχθεί η ενημέρωση του γραμματέα του
ΟΗΕ για τη συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου. Τελικά, η συνάντηση έγινε στο σπίτι της μονίμου αντιπροσώπου της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη, Μαρίας Θεοφίλη. Και ο κ. Δένδιας ενημέρωσε τον κ. Γκουτιέρες για τη συμφωνία, αλλά και την υπερψήφισή της από τα
δύο Κοινοβούλια. Και ο γγ του ΟΗΕ διαβεβαίωσε τον Έλληνα υπουργό ότι, μόλις φθάσει
η επίσημη διακοίνωση από τα δύο κράτη, άμεσα θα αναρτηθεί από τον ΟΗΕ.

Κωλοτούμπας ή πολιτικός απατεών ο Καλπάκης;
Για να μην τον κατηγορούν τον Τσίπρα ότι γύρισε την πλάτη στη διεύρυνση, έστειλε το μήνυμα
τοποθετώντας τους αναπληρωτές εκπροσώπους Τύπου. Ο Αλέξανδρος Νικολαΐδης προέρχεται από τον χώρο του αθλητισμού, η Τάνια Καραγιάννη από το ΠΑΣΟΚ (πολιτική φίλη του
Σπίρτζη), ενώ ο Στέργιος Καλπάκης προέρχεται από τη ΔΗΜ.ΑΡ., κι έγινε περισσότερο
γνωστός όταν μετά τη διάσπαση του κόμματος αναδείχθηκε γραμματέα της. Ως εδώ όλα καλά,
αλλά ψάχνοντας δεξιά κι αριστερά, βρήκα για τον σύντροφο Καλπάκη κάτι πολύ ενδιαφέρον. Μόλις πριν από δύο χρόνια ο κ. Καλπάκης δήλωνε πως είναι υπέρ της ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων στη χώρα μας, ενώ είχε ταχθεί υπέρ της κατάργησης του Πανεπιστημιακού
Ασύλου, ώστε να μη βρίσκουν πρόσφορο έδαφος οι μπαχαλάκηδες και οι πάσης φύσεως εγκληματικές φράξιες.
Μάλιστα, στην ίδια συνέντευξη είχε κατηγορήσει τον τότε πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, πως έχει μετατρέψει σε
δικαστική αίθουσα την πολιτική ζωή του τόπου. Τι είπατε; Πολιτικός απατεώνας ο κ. Καλπάκης; Όχι, μωρέ, μία κωλοτούμπα έκανε. Εξάλλου, ο κ. Τσίπρας έχει αποκτήσει την παγκόσμια πατέντα της κωλοτούμπας.

Αναμφίβολα το βίντεο που
έφτιαξε η επικοινωνιακή ομάδα του ΚΙΝΑΛ για τα γενέθλια του ΠΑΣΟΚ και την
καμπάνια για το ΕΣΥ ήταν
όντως εντυπωσιακό και δικαίως τα έσπασε στο διαδίκτυο, όπου προβλήθηκε κατά κόρον. Όμως εδώ θα
πρέπει να πούμε ότι ο Νίκος
Ανδρουλάκης πιάστηκε οφ
σάιντ. Ο ευρωβουλευτής
του ΚΙΝΑΛ έφτιαξε δικό του βίντεο για τα γενέθλια του
ΠΑΣΟΚ, προκαλώντας αλγεινή εντύπωση σε πολλά
στελέχη του κόμματος. Προφανώς το άγχος του ευρωβουλευτή για τις εκλογές αρχηγού στο ΚΙΝΑΛ είναι μεγάλο, αλλά καλό είναι να το κρύβει.

Συντροφική μαχαιριά
από τα Τρίκαλα στον Πολάκη
Σε (ακόμη μία) γκέλα
έπεσε ο αψύς Πολάκης, καθώς μέσω
Facebook επιτέθηκε
στον διοικητή του
νοσοκομείου Τρικάλων, Κώστα Γρηγορίου, ότι δεν εξέδωσε ακόμη ΦΕΚ για
τον ορισμό ενός μέλους του ΣΥΡΙΖΑ ως
εκπρόσωπο των εργαζομένων στο νοσοκομείο. Έλα όμως
που η Νομαρχιακή
του ΣΥΡΙΖΑ στα Τρίκαλα τον άδειασε, με τον γραμματέα της τοπικής Σταύρο Νταούλα να επιβεβαιώνει μεν την καθυστέρηση,
«αλλά δεν είναι δυνατόν να λέμε ότι κάποιοι μπορεί να
παρεμβαίνουν για να αλλοιώσουν τα αποτελέσματα».
Και ο Νταούλας αποτέλειωσε το καρφί μιλώντας σε
ρ/σ της Θεσσαλονίκης: «Δεν ξέρω ο σύντροφος Παύλος Πολάκης από πού έβγαλε αυτά τα στοιχεία και την
ενημέρωση που είχε. Εμείς δεν υιοθετούμε αυτές τις απόψεις του συντρόφου Παύλου».
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Ο Καρτερός φρέναρε
τον ανασχηματισμό του Αλέξη
Στον Μητσοτάκη έριξε την αδυναμία του ο Αλέξης να επιβάλει τις αλλαγές στους τομεάρχες του ΣΥΡΙΖΑ, όπως ο ίδιος είχε δεσμευτεί στην Πολιτική Γραμματεία. Ο κ.
Τσίπρας μίλησε επί ώρα πολλή στην Πολιτική Επιτροπή, είπε πολλά και διάφορα, αλλά οι σύντροφοι έφυγαν δίχως να ακούσουν τον ανασχηματισμό των τομεαρχών. Έτσι, συνεχίζουν ως έχουν. Τι συνέβη; Προφανώς το άρθρο του Καρτερού για τον
Παππά –που μένει στο ενοίκιο– έπαιξε ρόλο. Ο πονόψυχος Αλέξης το σκέφτηκε και
σε καμία περίπτωση δεν θέλησε να στεναχωρήσει τον φίλο του. Προφανώς ο Παππάς
πρώτα θα πείσει τους ΠΑΣΟΚογενείς να είναι καλά παιδιά με τον Τζανακόπουλο, και
μετά θα αναδομηθεί. Και πώς να το κάνει αυτό ο Νικολάκης; Είναι γνωστό στη ΣΥΡΙΖΑική κοινωνία ότι όταν συναντιούνται στους διαδρόμους Παππάς και «Τζανακό»
στρίβουν το κεφάλι για να μην αντικρίσει ο ένας τον άλλο.

Με διορισμένες τοπικές
θα συνεχίσει το ΚΙΝΑΛ
λόγω κορωνοϊού

Έμεινε με την ελπίδα η Ρένα
Και κλάμα η Ρένα. Ποια Ρένα; Όχι, δεν μιλώ για την τεράστια Ρένα Βλαχοπούλου, ή
για τη βασίλισσα της επιθεώρησης, τη Ρένα Ντορ. Για τη Ρένα Δούρου, την πρώην περιφερειάρχη Αττικής, που θα τη θυμόμαστε για τις τραγωδίες σε Μάτι και Μάνδρα, ο λόγος. Τι έπαθε η Ρένα; Ζούσε όλο το προηγούμενο διάστημα για την ημέρα που θα έβγαινε από του βήματος της Κεντρικής Επιτροπής ο Αλέξης και θα ανακοίνωνε το όνομά της για μία θέση-κλειδί. Και τελικά ο Αλέξης την έγραψε στα παλαιότερα των υποδημάτων. Βέβαια, για να πω και του στραβού το δίκιο, την είχαν προϊδεάσει εδώ και αρκετό διάστημα αρκετοί των «προεδρικών». Της είχαν πει ότι «έχεις ανοικτές υποθέσεις
με τη Δικαιοσύνη», αλλά εκείνη δεν έδωσε σημασία. Κρίμα που η Δούρου έκανε όνειρα
για δυναμική επιστροφή στην κεντρική πολιτική σκηνή. «Η Δούρου δεν σηματοδοτεί για
την Κουμουνδούρου κάτι το καινούργιο», σχολίαζαν άνθρωποι από τους υψηλούς ορόφους στην Κουμουνδούρου.

«Οργίασε» στους διαδρόμους
ο Νίκος Παππάς
Ο Αλέξης Τσίπρας να στήριξε τον Ευκλείδη Τσακαλώτο για το απόθεμα που άφησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν είπε κουβέντα ότι ήταν
μνημονιακή υποχρέωση που ο ίδιος είχε υπογράψει. Απλά ακόμη κι εάν το λέει ο Τσίπρας, ο Νικολάκης ο Παππάς δεν το πιστεύει. Διαφορετικά δεν μπορεί να το εξηγήσουμε, ότι στο περιθώριο της συνεδρίασης της Πολιτικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ την προηγούμενη εβδομάδα, στους διαδρόμους δεν άφησε σε χλωρό κλαρί τον πρώην υπουργό. Δεν είναι τυχαίο ότι μιλώντας στους δημοσιογράφους ο κ.
Παππάς πρόσθεσε στον συλλογισμό του και μια ακόμη φράση: «Το μαξιλάρι θα μπορούσε να ήταν μικρότερο, αν ήμασταν εκτός μνημονίων» .

Ο κορωνοϊός δεν πήρε «παραμάζωμα» μόνο την Προγραμματική – Ιδεολογική Συνδιάσκεψη του Κινήματος Αλλαγής, κατά την οποία θα αποσαφηνιζόταν το πολιτικό και ιδεολογικό στίγμα, αλλά και τις εσωκομματικές εκλογές για
την ανάδειξη των νέων Νομαρχιακών Επιτροπών του κόμματος ανά τη χώρα, που ήταν προγραμματισμένες να διεξαχθούν το επόμενο διάστημα.
Μάλιστα, σε πολλούς νομούς είχαν ξεκινήσει και οι πρώτες
ζυμώσεις για τα πρόσωπα που θα διεκδικούσαν την εκλογή
τους, είτε ως Γραμματείς των Νομαρχιακών Επιτροπών, είτε ως απλά μέλη του οργάνου. Όλα αυτά πλέον παραπέμπονται στις καλένδες και το μόνο που θα υπάρξει θα είναι ο
διορισμός των οργάνων, ώστε να υπάρχει έστω μια υποτυπώδης οργανωτική δομή. Σύμφωνα μάλιστα με τις ίδιες
πληρο φ ορίες,
πολλά είναι τα τοπικά στελέχη –αρκετά εκ των οποίων νέα– που έχουν εκδηλώσει
ενδιαφέρον για
συμμετοχή στα
νέα κομματικά
όργανα, καθώς
και άλλα μέλη
που είχαν αποσυρθεί τα τελευταία χρόνια, αλλά τώρα επιθυμούν να συμμετέχουν και να προσφέρουν στη διαδικασία
της ανασύνθεσης, ανασύνταξης και αναδιοργάνωσης που επιχειρεί το Κίνημα Αλλαγής.
Η μεγάλη μάχη, ή κατά άλλους «σφαγή», θα γίνει για τη θέση του νέου γραμματέα, καθώς θα είναι το πρόσωπο που θα
εκπροσωπεί το κόμμα σε επίπεδο νομού. Όσον αφορά δε
τον χρόνο διεξαγωγής της Συνδιάσκεψης, το σενάριο του
φθινοπώρου έχει εγκαταλειφθεί, ενώ στα ηγετικά κλιμάκια
του Κινήματος Αλλαγής προσανατολίζονται προς την πραγματοποίησή της διαδικτυακά, στα πρότυπα του πρόσφατου
συνεδρίου των Δημοκρατικών στις ΗΠΑ.

ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ
Ο ΤΣΟΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ και της ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ νυμφεύεται την ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΑΔΕΛΑΪΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ και της ΤΖΟ-ΑΝ και ο γάμος
τους θα τελεστεί την 11η Οκτωβρίου 2020 και ώρα 18:00
στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Πολύδροσο.
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΠΙΣΤΗ: 27
δράσεις ΕΚΕ
στο α΄ εξάμηνο
του κορωνοϊού
Σε ένα πρωτόγνωρα δύσκολο
εξάμηνο όπως ήταν η περίοδος Ιανουαρίου - Ιουνίου του
2020, ο ελληνικός ασφαλιστικός όμιλος της Ευρωπαϊκής Πίστης μεγέθυνε το κοινωνικό του αποτύπωμα προχωρώντας σε δεκάδες δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης. Ειδικότερα, από το
σύνολο των 27 δράσεων, οι
4 αφορούσαν στον Πολιτισμό, στον Αθλητισμό και
στην Εκπαίδευση, οι 8 στη
στήριξη ευπαθών ομάδων, οι
3 στον τομέα της Υγείας και οι
υπόλοιπες 12 σχετίζονταν με
ποικιλόμορφες ενισχύσεις
του ευρύτερου κοινωνικού ιστού.
Αξίζει να αναφερθεί πως ο
Όμιλος Ευρωπαϊκή Πίστη
στάθηκε αρωγός στην εθνική
προσπάθεια αντιμετώπισης
του Covid-19, προσφέροντας
10 αναπνευστήρες υψηλής
τεχνολογίας στο Υπουργείο
Υγείας και παρέχοντας δωρεάν τρίμηνη ασφαλιστική κάλυψη στα 250 οχήματα των
Κινητών Ομάδων Υγείας του
ΕΟΔΥ, τα οποία διέθεσε δωρεάν στην πολιτεία η εταιρεία
AVIS.
Οι δράσεις που πραγματοποιήθηκαν εναρμονίζονται
πλήρως με τις 10 αρχές του
Οικουμενικού Συμφώνου
του ΟΗΕ (UN Global
Compact), στο οποίο ο Όμιλος συμμετέχει εθελοντικά από το 2011, καθώς και με
τους 17 Στόχους Βιώσιμης
Ανάπτυξης που το Οικουμενικό Σύμφωνο θέτει. Η Ευρωπαϊκή Πίστη είναι ο μοναδικός ασφαλιστικός οργανισμός στην Ελλάδα που δημοσιεύει Απολογισμό Βιωσιμότητας σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του GRI
G4, τις αρχές του ISO 26000,
τους 17 Στόχους Βιώσιμης
Ανάπτυξης και τις αρχές του
Οικουμενικού Συμφώνου
του ΟΗΕ.

ΕΛ.ΠΕ.: Νέα δωρεά υγείας
στο Θριάσιο Νοσοκομείο
Τη στήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας
συνεχίζουν τα Ελληνικά Πετρέλαια, αυτήν
τη φορά με μία καινούργια δωρεά, αποδέκτης της οποίας είναι
το Γενικό Νοσοκομείο
Ελευσίνας «Θριάσιο».
ο Θριάσιο είναι νοσοκομείο αναφοράς
για τον κορωνοϊό
SARS-CoV-2, κι αυτό έχει τη σημασία του αφού
με τη χορηγία των ΕΛ.ΠΕ.
καλύπτονται 3.000 διαγνωστικά τεστ COVID-19. Με
την εν λόγω δωρεά, το Θριάσιο συγκαταλέγεται μεταξύ
των νοσοκομειακών μονάδων της χώρας που διαθέτουν ιατρικό εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής για την ταχεία και αξιόπιστη διάγνωση
της νόσου.
Τα συγκεκριμένα τεστ (σ.σ.
είναι τύπου NVD-CV-012
Novodiag Covid Test IVD)
διενεργούνται σε συνδυασμό
με το προηγμένο εργαστηριακό σύστημα συνδρομικής διάγνωσης COVID-19 τύπου
NVD-INST-B
Novodiag
CE/IVD, το οποίο αποτελεί
μία πλήρως αυτοματοποιημένη λύση που παρέχει αποτελέσματα μέσα σε μία ώρα και
διατίθεται από την εταιρεία
HELIX.
Πέρα από τη χορηγία των
επιδημιολογικών τεστ, ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
ανέλαβε να καλύψει τις ανά-

Τ

γκες του Θριάσιου Νοσοκομείου για τη δημιουργία χώρου βραχείας νοσηλείας και
την παροχή δύο υπερσύγχρονων αναπνευστήρων για όσους νοσηλεύονται εξαιτίας
της νόσου.
Όπως εξήγησε ο διευθύνων
σύμβουλος των ΕΛ.ΠΕ., Ανδρέας Σιάμισιης, ο ενεργειακός όμιλος διατηρεί επί χρόνια στενή συνεργασία με το
Θριάσιο νοσοκομείο και δεδομένων των καινούργιων προτεραιοτήτων που έχει διαμορφώσει η σοβούσα πανδημία επιλέχθηκε η χορηγική ενίσχυση της εν λόγω νοσηλευτικής
μονάδας του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ).

€8.000.000 στο ΕΣΥ
Η νέα δωρεά εντάσσεται στο
πλαίσιο του προγράμματος
που ήδη έχει εξαγγελθεί από
τον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, συνολικού ύψους
€8.000.000 προς το ΕΣΥ, για
την αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19 και των
συνεπειών της. Οι στοχευμένες δράσεις για τη στήριξη
του ΕΣΥ, δεδομένης της συγκυρίας, έρχονται να προστεθούν στο ευρύ πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας του
Ομίλου ΕΛ.ΠΕ., το οποίο παρά τις δύσκολες συνθήκες συνεχίζεται, ενισχύοντας τη νέα
γενιά, τις ευπαθείς ομάδες και
σημαντικούς κοινωνικούς

φορείς ανά την Ελλάδα.
Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι, σε πλήρη συνεργασία με τα
συναρμόδια υπουργεία και διοικήσεις των νοσοκομείων, ο
ελληνικός ενεργειακός όμιλος
έχει υλοποιήσει δωρεές σε
προηγμένο ιατρικό εξοπλισμό,
αναγκαία αναλώσιμα υλικά και
ειδικές υπηρεσίες για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Μέχρι σήμερα, ο Όμιλος ΕΛ.ΠΕ.
έχει συνδράμει με τη δωρεά
μηχανημάτων ταχείας και έγκυρης διάγνωσης σε 5 νοσοκομεία, προσφέροντας παράλληλα και 39.000 διαγνωστικά
τεστ για τον νέο κορωνοϊό.
Με αυτές τις πρωτοβουλίες, τα ΕΛ.ΠΕ. επιβεβαιώνουν έμπρακτα ότι βρίσκονται
σταθερά στο πλευρό των τοπικών κοινωνιών και των όμορων δήμων, καλύπτοντας έκτακτες ανάγκες τους και παρέχοντας τον απαραίτητο ιατρικό εξοπλισμό, καύσιμα για
τη διενέργεια απολυμάνσεων
και υγειονομικά είδη πρώτης
ανάγκης, όπως μάσκες, γάντια, αντισηπτικά, και άλλα αναλώσιμα.

Πάνω και από αριστερά, ο διοικητής του ΓΝΕ
Θριασίου, Δημήτρης Αντωνίου, η διευθύντρια
του Μικροβιολογικού του Θριασίου,
Παναγιώτα Γιαννοπούλου, και ο αναπληρωτής
διοικητής Θριασίου, Χρήστος Πιλάλης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΑΘΛΗΤΙΚΗ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
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Ιβάν: Χέρι στην κυβέρνηση
(για δικό του Βοτανικό…)
• Θα περιμένει τις ανακοινώσεις του Κ. Μπακογιάννη για τον Παναθηναϊκό και μετά
θα ζητήσει κι αυτός χρήματα από Περιφέρεια και δήμο για τη νέα Τούμπα





Αυτονόμηση και
πράσινα άλογα…
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«Ηγεμών» της S.L. 1
(ο στόχος του
Αλαφούζου)

▶ ΣΕΛ. 19
▶ ΣΕΛ. 22

• Η Super League1 δεν μπορεί να φύγει από την ΕΠΟ.
Σε καμία περίπτωση. Η «Α» παραδίδει μαθήματα
κανονισμών ▶ ΣΕΛ. 20

