Οι… αρλούμπες
της Θεοδώρας
άναψαν (νέες) φωτιές
στην Κουμουνδούρου

Χωρίς δουλειά
τα τρολ
του ΣΥΡΙΖΑ
▶ ΣΕΛ. 26

ΑΛ. ΤΣΙΠΡΑΣ:
Αναζητά το 2020
τον νέο Παγορόπουλο
(του 1981!!!) ▶ ΣΕΛ. 7
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▶ ΣΕΛ. 8
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Η Κύπρος αντέχει,
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πέρα βρέχει;
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ΜΑΥΡΟΣ
ΣεΠτεΜβΡηΣ…

• Αδιευκρίνιστο αν τελικά έθεσε
και η Αθήνα βέτο για τη μη
διασύνδεση των κυρώσεων σε
Λευκορωσία και Τουρκία
▶ ΣΕΛ. 2

Ο ορθός λόγος
το αβαντάζ
του Κυριάκου
• Τι μηνύματα πέρασαν
Μητσοτάκης και Τσίπρας με
την παρουσία τους στο φόρουμ
της Θεσσαλονίκης ▶ ΣΕΛ. 5

ΦΩΦΗ
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ

Βάζει στο
στόχαστρο
Μητσοτάκη
και Τσίπρα
▶ ΣΕΛ. 6

• Στο +100 έχει εκτοξευθεί ο αριθμός των νεκρών από
κορωνοϊό σε μόλις 24 ημέρες και στο Μαξίμου αναζητούν
το σχέδιο που θα αποτρέψει μία νέα «θανατηφόρα» για
την οικονομία και το εισόδημα των πολιτών καραντίνα
▶ ΣΕΛ. 3

ΥΠΟΘΕΣΗ NOVARTIS

Ο «Πόντιος» Νίκος,
ο ΣΥΡΙΖΑίος δικηγόρος του
και οι καταιγιστικές αστοχίες
• Απίστευτη η επιλογή
του μάρτυρα Ν. Μανιαδάκη
να προσλάβει δικηγόρο
στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, όταν για
να νικήσουν στις εκλογές του
2019, η Τουλουπάκη έπρεπε να
κλείσει φυλακή τον ίδιο και τον
Λοβέρδο ▶ ΣΕΛ. 9, 10, 23

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ:

Πώς ο ΣΥΡΙΖΑ «έστησε» τη Λίνα
• Ήθελαν την παραίτηση του Γιάννη Στουρνάρα, και με
fake πόρισμα της Μαρίας Παπασπύρου αλλά και με
«βιαστικούς»(;) εισαγγελείς έστειλαν στο εδώλιο τη σύζυγό
του, Λίνα, που όμως αθωώθηκε πανηγυρικά ▶ ΣΕΛ. 24-25

2 | Η ΑΠΟΨΗ
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πό την ηλεκτρονική έκδοση της «Α», το iapopsi.gr, λέγαμε στην αρχή της εβδομάδας ότι η διπλωματική κινητικότητα στα ελληνοτουρκικά θα γινόταν όλο και πιο έντονη –τόσο στο προσκήνιο όσο και στο παρασκήνιο–
όσο θα πλησίαζε η έναρξη της έκτακτης Συνόδου Κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ήταν
προγραμματισμένη να διεξαχθεί χθες και προχθές στις Βρυξέλλες.
Το γεγονός ότι ένα κρούσμα κορωνοϊού σε κοινοτικό υπάλληλο στάθηκε η αφορμή να αναβληθεί (προσχηματικά
ψιθυρίζουν κάποιοι) η Σύνοδος και να επαναπρογραμματιστεί για το διήμερο 1-2 Οκτωβρίου δεν αλλοιώνει ούτε κεραία από το ρεπορτάζ του iapopsi.gr, το οποίο έλεγε ότι μέχρι την τελική απόφαση των Ευρωπαίων για το μέλλον
των ευρω-τουρκικών σχέσεων (βλ. επιβολή κυρώσεων) οι εταίροι θα κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να
μην κακοκαρδίσουν τον «σουλτάνο» Ταγίπ Ερντογάν. Εξ ου και το «θάψιμο» της τουρκικής προκλητικότητας –κι αυτή η παράμετρος είχε επισημανθεί στο επίμαχο ρεπορτάζ–
στο Συμβούλιο των υπουργών Εξωτερικών της Ε.Ε. που διεξήχθη την περασμένη Δευτέρα. Ευτυχώς, τα προσχήματα
διασώθηκαν από τη στάση της Κύπρου που αρνήθηκε να
«συμπράξει» στη λογική των «δύο μέτρων και σταθμών» και
δεν συμφώνησε στην επιβολή κυρώσεων στη Λευκορωσία
εφόσον δεν συνέβη το ίδιο και με την Τουρκία.
Την κυπριακή… μοναξιά της Λευκωσίας απέδωσαν σε
άρθρο τους οι «Financial Times», όπου αναφέρεται πως «η
Ε.Ε. δεν μπόρεσε να επιτύχει συμφωνία για τις πολυαναμενόμενες
κυρώσεις κατά της Λευκορωσίας, καθώς η Κύπρος μπλόκαρε τη
διαδικασία». Μάλιστα, οι FT σημειώνουν ότι απέτυχαν οι κινήσεις των ευρωπαϊκών κύκλων που «ορέγονταν» την καθιέρωση ενός μηχανισμού λήψης αποφάσεων με πλειοψηφία ώστε να παρακάμπτονται σκόπελοι αρνησικυρίας σαν το
βέτο που έβαλε η Λευκωσία.
Σε αυτό το διπλωματικό μπρα-ντε-φερ, η Κύπρος δείχνει
αξιοσημείωτες αντοχές. Η Ελλάδα, πάλι, μια αξιοπρόσεκτη… μπερδεψογλωσσία. Ενώ όλοι ξέραμε ότι το συμβούλιο
των Ευρωπαίων υπουργών Εξωτερικών της 21ης Σεπτεμβρίου απέβη άκαρπο, ο Έλληνας ΥΠΕΞ Νίκος Δένδιας έσπευσε να διαχωρίσει πως υπάρχουν οι κυρώσεις κατά της Τουρκίας όσον αφορά τις παραβιάσεις της στην Κύπρο
και μια ΕΠΙΛΟΓΗ κυρώσεων αν η Τουρκία συνεχίσει τις προκλήσεις έναντι της Ελλάδας. Ειδικά σε ό,τι αφορά τη χώρα μας, ο κ. Δένδιας διευκρίνισε ότι η Ελλάδα ζήτησε έναν κατάλογο επιλογών που θα περιγράφονται οι κυρώσεις
που η Ε.Ε. θα λάβει σε περίπτωση που η Τουρκία επιμένει στην παραβίαση της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.
Αυτό που άφησε αδιευκρίνιστο ο Έλληνας ΥΠΕΞ είναι αν τελικά έθεσε και η Ελλάδα βέτο για τη διασύνδεση των κυρώσεων σε Λευκορωσία και Τουρκία ή συμπαραστάθηκε on camera και στα λόγια. Παραμένει επίσης αδιευκρίνιστο
γιατί η Ελλάδα ζήτησε ένα «μενού κυρώσεων» κατά της άτακτης Τουρκίας, αφού στο άτυπο συμβούλιο των υπουργών
Εξωτερικών της ΕΕ, Gymnich, είχε ήδη παρουσιαστεί από τον Ζοζέπ Μπορέλ ένας σχετικός κατάλογος με 7 ενδεχόμενες κυρώσεις κατά της Άγκυρας, όσο η τελευταία δεν θα συνετίζεται. Και αφού το ζήτησε το μενού, το πήρε;
Η μόνη διευκρίνιση που υπάρχει για την ώρα είναι ότι οι διερευνητικές επαφές ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία
που συμφωνήθηκε να ξαναρχίσουν είναι συνομιλίες και όχι διαπραγματεύσεις. Επειδή, όμως, αργά ή γρήγορα θα
φτάσουμε και στις διαπραγματεύσεις, ας κρατάμε στην πίσω πλευρά του μυαλού μας τη γυναικεία διορατικότητα της
Μαργαρίτας των Βαλουά, της αλλοτινής βασίλισσας της Ναβάρας και της Γαλλίας, που μια φορά και έναν πολύ μακρινό καιρό επέμενε πως στον έρωτα, όπως και στον πόλεμο, όταν ένα φρούριο αρχίζει διαπραγματεύσεις, είναι ήδη παραδομένο κατά το ήμισυ.

Α

Η Κύπρος
αντέχει,
η Ελλάδα
πέρα βρέχει;
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Ο Σεπτέμβρης δεν είναι
και ο πιο καλότυχος μήνας του έτους για την Ελλάδα. Με σεισμούς και
καταποντισμούς
στο
παλμαρέ του παρελθόντος, ένας… λοιμός μάς έλειπε για να συμπληρωθεί η εικόνα. Και αυτός
μας βρίσκει φέτος με τη
μορφή του κορωνοϊού
που δοκιμάζει αλύπητα
τις αντοχές όχι μόνο του
εθνικού συστήματος υγείας, αλλά και αυτές της
κυβέρνησης.

Η ΑΠΟΨΗ

• Στο +100 έχει εκτοξευθεί ο αριθμός των νεκρών από κορωνοϊό σε μόλις 24
ημέρες και στο Μέγαρο Μαξίμου αναζητούν το σχέδιο που θα αποτρέψει μία
νέα «θανατηφόρα» για την οικονομία και το εισόδημα των πολιτών καραντίνα

Μαύρος Σεπτέμβρης…

Του Νίκου Τσαγκατάκη

Σ

το κόκκινο παραμένει
ο αριθμός των κρουσμάτων κορωνοϊού
στη χώρα, με την Αττική να παραμένει το
hotspot της πανδημίας. Την Πέμπτη οι υπηρεσίες του ΕΟΔΥ ανακοίνωσαν την επιβεβαίωση
342 καινούργιων λοιμώξεων από τη νόσο COVID-19, εκ των οποίων τα 213 κρούσματα εντοπίστηκαν στην Περιφέρεια Αττικής.
Είναι αλήθεια ότι από τις 15
Σεπτεμβρίου και μετά το πλήθος
των κρουσμάτων πανελλαδικά έχει «στρογγυλοκάτσει» στα +300
καθημερινά, ενώ στις 24 πρώτες
ημέρες του μήνα στη λίστα των
κρουσμάτων έχουν αθροιστεί
σχεδόν 6.500 νέες λοιμώξεις (από τα 10.317 κρούσματα της
31ης Αυγούστου ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είχε
σκαρφαλώσει στις 24/9 στα
16.627). Το τραγικότερο; Στο ίδιο διάστημα των 24 ημερών του
Σεπτέμβρη 100 ασθενείς έχασαν
τη μάχη της επιβίωσης από τον
φονικό ιό. Θυμίζεται ότι, ακόμη
και τον Απρίλιο στο peak της του
πρώτου κύματος της πανδημίας
είχαν χάσει τη ζωή τους στην Ελλάδα 91 άνθρωποι.
Οι παραπάνω αριθμοί τρομάζουν την ελληνική επιστημονική
κοινότητα, καθώς σκιαγραφούν
μία ανησυχητική τάση στα ποιοτικά επιδημιολογικά δεδομένα,
δεδομένου ότι αυξάνονται οι αριθμοί των κρουσμάτων, του δείκτη R, των θανάτων, των εισαγωγών στα νοσοκομεία και των διασωληνώσεων που ψαλιδίζουν τη
διαθεσιμότητα κλινών ΜΕΘ.

Τρεχάτε,
ποδαράκια μου…
Μπροστά στον κίνδυνο να γίνει
ακόμη χειρότερη η υγειονομική
κρίση στην κυβέρνηση ανασκουμπώνονται και βάζουν μπρος μία
σειρά δραστικών παρεμβάσεων.
Κατ’ αρχάς, στην προσπάθεια να
δημιουργηθούν «ρεζέρβες» α-

|3

σφάλειας αναφορικά με τις απαιτούμενες ΜΕΘ που λιγοστεύουν,
ήδη υπογράφηκε Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Υγείας, Βασίλη Κικίλια, και του
αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Θόδωρου Σκυλακάκη,
βάσει της οποίας δεσμεύονται όλες οι διαθέσιμες κλίνες σε δημόσια, στρατιωτικά και ιδιωτικά
νοσοκομεία.
Επίσης, η δραματική εικόνα επικίνδυνου συνωστισμού στα
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, έστω
και καθυστερημένα, πατιέται το…
γκάζι των μέτρων ενίσχυσης των
αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας, όπως ανακοίνωσε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο διάγγελμα της Πέμπτης. Έτσι, από την
επόμενη Τετάρτη, όπως είπε το
πρωί της Παρασκευή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, αναμένεται να ενταχθούν
στα δρομολόγια του ΟΑΣΑ τα
πρώτα 100 λεωφορεία, από τα
συνολικά 200 που θα διαθέσουν
τα ΚΤΕΛ στο πλαίσιο ΣΔΙΤ με τον
ΟΑΣΑ. Τα υπόλοιπα 100 θα ριχτούν στη μεταφορική «μάχη» μέχρι το τέλος του Νοέμβρη, ενώ ώσπου να εκπνεύσει το 2020 αναμένεται να φτάσουν σταδιακά μέ-

χρι και τα 300 μεταχειρισμένα λεωφορεία, τα οποία θα μισθωθούν με leasing.
Σε ό,τι αφορά, τέλος, τα σχολεία, όσο κι αν τρέξουν τα… ποδαράκια της κυβέρνησης, μάλλον
στο ίδιο σημείο θα παραμείνει



κολλημένο το κυβερνητικό σχέδιο. Ο ένας σκόπελος είναι αυτό
καθ’ αυτό ο ιός που με συμπληρωμένες μόλις δύο εβδομάδες
μαθημάτων απ’ όταν ξεκίνησε η
νέα σχολική χρονιά περισσότερες από 100 είναι οι σχολικές

ΑΔΙΕΞΟΔΟ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΠΑΝΩ
ΑΠΟ 100 ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΝΑ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ, ΜΕΡΙΚΑ Ή ΟΛΙΚΑ,
ΛΟΓΩ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ COVID-19,
ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ 220 ΝΑ ΕΧΟΥΝ
ΒΑΛΕΙ ΛΟΥΚΕΤΟ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΛΗΨΕΩΝ

μονάδες που έχουν βάλει είτε ολικό «λουκέτο» είτε μερική αναστολή λειτουργίας σε επιμέρους
τμήματα λόγω κρουσμάτων κορωνοϊού. Ο άλλος σκόπελος είναι οι καταλήψεις περισσοτέρων
από 220 σχολικών μονάδων σε
όλη τη χώρα, με τους καταληψίες
μαθητές να ζητούν κατά βάση την
αποσυμφόρηση των τάξεων.
Η ικανοποίηση του αιτήματος
γονέων και μαθητών για «σπάσιμο» των τάξεων σε ολιγομελή
τμήματα των 15 μαθητών είναι
προφανές ότι προσκρούει στο
διαχρονικό πρόβλημα της έλλειψης αιθουσών. Άλλο τόσο προφανές είναι ωστόσο ότι δεν αναζητήθηκαν (ή άγνωστο γιατί απορρίφθηκαν) εναλλακτικές δυνατότητες, όπως π.χ. η φιλοξενία
μαθητών σε διαθέσιμους χώρους
της τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων φορέων (βλ. Εκκλησία), καθώς και το σπάσιμο του ωραρίου
σε πρωινές και απογευματινές
βάρδιες.
Αυτό που σε πρώτο χρόνο έχει ως απάντηση στα σκαριά το υπουργείο Παιδείας είναι η διεύρυνση του ολοήμερου σχολείου
προς διευκόλυνση των γονέων,
η πρόσληψη με τριμηνιαίες συμβάσεις αναπληρωτών καθηγητών, οι οποίες θα ξεκινήσουν την
επόμενη εβδομάδα προκειμένου
να καλυφθούν οι μαθησιακές ανάγκες ευπαθών ομάδων, καθώς
και η κάλυψη των κενών έως τις
αρχές Οκτωβρίου όπου και αν υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα.
Εν κατακλείδι, ο Σεπτέμβρης
«μαύρος» μπήκε για το Μέγαρο
Μαξίμου και «μαύρος» θα βγει από ό,τι φαίνεται, αν κρίνουμε και
από το διλημματικό –αλλά και συνάμα αγωνιώδες πίσω από τις
γραμμές– διάγγελμα Μητσοτάκη
την Πέμπτη. Διότι πιο ξεκάθαρα
δεν θα μπορούσε να περιγράψει
ο πρωθυπουργός τη σκληρή
πραγματικότητα: ή θα τηρήσουμε
με ευλάβεια τους υγειονομικούς
κανόνες που τίθενται, έστω και
με τις όποιες παλινωδίες τους, ή
θα μας φορέσει τα… μαύρα μία
νέα καραντίνα που θα σκοτώσει
την οικονομία και τους πολίτες
λόγω ύφεσης και ανέχειας…

4 | Η ΑΠΟΨΗ
Ο μεσογειακός κυκλώνας και οι
τεράστιες καταστροφές που άφησε στο πέρασμά του ήλθε να
προστεθεί στα προβλήματα που
πρέπει κατ’ αρχάς να διαχειριστεί
και εν συνεχεία να λύσει η κυβέρνηση.
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• Το νομοθετικό πλαίσιο, η γραφειοκρατία και
οι μανδαρίνοι αποτελούν το υπ’ αριθμόν ένα
πρόβλημα για την αντιμετώπιση των ζημιών

Του Μιχάλη Κωτσάκου

Δ

ιότι δεν είναι τα δεκάδες εκατομμύρια που θα χρειαστούν
για να επιστρέψει η κανονικότητα στη Θεσσαλία και ειδικά
στην Καρδίτσα, αλλά και στα
Ιόνια νησιά, αλλά και το πότε θα ολοκληρωθούν τα έργα για να νιώσουν θωρακισμένοι οι κάτοικοι. Και ναι μεν ο πρωθυπουργός έκανε λόγο κατά την επίσκεψή του
στην Καρδίτσα για fast track διαδικασίες,
αλλά και ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα ότι και το δημόσιο τρέχει με ταχύτητα γέρικης χελώνας
και το νομοθετικό πλαίσιο έχει ένα σωρό
παραθυράκια για να έχουν ζωή χαρισάμενη μελετητές, επιτροπές, οι παρατρεχάμενοι τη εξουσίας και φυσικά οι κάθε λογής
μανδαρίνοι που δηλώνουν «παρών» σε τέτοιες καταστάσεις με εμφατικό τρόπο.
Κι εκτός του κ. Μητσοτάκη τα γνωρίζουν και οι πληγέντες, οι οποίοι πρώτοι είπαν στον πρωθυπουργό να μην τους ξεχάσει, καθώς ναι μεν έδωσε εντολή για άμεσες αποζημιώσεις, αλλά το μετά είναι που
μετράει. Διότι ο κάθε πρωθυπουργός δίνει την εντολή, στραβά-κουτσά δίνονται τα
πρώτα χρήματα στους πληγέντες, και μετά
έρχονται οι μανδαρίνοι. Κι άντε να βρεις
άκρη μαζί τους.
Ποιος μπορεί να λησμονήσει ότι στο
Μάτι όλοι υπόσχονταν ότι μόλις φύγουν
τα καμένα από τον οικισμό μπαίνουν οι
μπουλντόζες και ξεκινά η ανοικοδόμηση.
Και παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει δύο
χρόνια από την αποφράδα ημέρα της 23ης
Ιουλίου 2018, στο Μάτι δεν έχει χτιστεί
ούτε ένα τούβλο.
Και πώς να χτιστεί, όταν ακόμη δεν έχουν εκδοθεί οικοδομικές άδειες για σπίτια που αποδεδειγμένα καταστράφηκαν.
Και πώς να εκδοθούν, όταν απαιτούνται οι
υπογραφές από δύο, τρεις ή και τέσσερις
συναρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες ακόμη
δουλεύουν με την ταχύτητα που μπορεί να
σου δώσει το καμένο κάρβουνο.
Κάτι ανάλογο φοβούνται ότι θα συμβεί
και στη Θεσσαλία και στα Ιόνια νησιά. Και
βέβαια ο πολίτης δικαιολογημένα δεν μπορεί να ελπίζει σε τίποτα, όταν το ίδιο το
κράτος έσπευσε να δώσει άδεια και να χτίσει το Κέντρο Υγείας Μουζακίου πάνω στον
χείμαρρο Πάμισο που καταλήγει στον ποταμό Πηνειό. Ή ξαφνικά τώρα θα ανακαλύψουμε ότι το Κέντρο Υγείας χτίστηκε και
χρησιμοποιήθηκε επί τόσα χρόνια, δίχως
να έχει πάρει άδεια λειτουργίας; Όπως για
παράδειγμα ανακάλυψαν ότι το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων δεν έχει αδειοδοτηθεί,
αλλά λειτουργεί κανονικά, όπως αποκάλυψε σε πρωινή εκπομπή του Mega η Ντόρα
Μπακογιάννη.

Ομάδα κρούσης
Αυτές οι εκκλήσεις των πολιτών προς τον
κ. Μητσοτάκη τον έχουν προβληματίσει,

Υποσχέθηκε
ταχύτητα
ο Κυριάκος,
το κράτος έχει
τη δυνατότητα;
ειδικά όταν ενημερώθηκε από τους συνεργάτες του ότι η αποκατάσταση των ζημιών
δεν μπορεί να γίνει σε χρόνο ρεκόρ με βάση το νομοθετικό πλαίσιο. Οπότε, ήδη στο
Μαξίμου αναζητούν τρόπους που θα επιταχυνθεί η αποκατάσταση των ζημιών.
Αναμφίβολα το πιο εύκολο είναι να πετάξεις την μπάλα στην εξέδρα και να φορτώσεις την αποκατάσταση των ζημιών στις
περιφέρειες, οι οποίες έτσι κι αλλιώς θα έχουν εμπλοκή στην αποκατάσταση των ζημιών.
Και μάλιστα, να το ανακοινώσεις με κάθε επισημότητα με τη δικαιολογία ότι οι περιφερειάρχες και οι υπηρεσίες τής εκάστοτε

περιφέρειας γνωρίζουν καλύτερα από τον
καθένα τα τοπικά προβλήματα.
Όμως αυτή δεν είναι η λύση, διότι κάποια στιγμή η οργή των πολιτών θα πάρει

ΟΜΑΔΑ ΚΡΟΥΣΗΣ

ΣΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥ ΠΟΥ
ΘΑ ΑΣΧΟΛΗΘΕΙ ΜΕ ΤΟ
ΠΩΣ ΘΑ ΑΝΑΓΚΑΣΟΥΝ ΤΙΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΡΕΞΟΥΝ,
ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΟΥΝ
ΟΙ ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ

σάρκα και οστά και δεν θα μείνουν στους
δέκα κλακαδόρους του ΣΥΡΙΖΑ (οι περισσότεροι μέλη του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης), που έτρεξαν με εντολή της Κουμουνδούρου να αποδοκιμάσουν
τον πρωθυπουργό ζητώντας την παραίτησή του. Και κάποιο άλλο κομματικό στέλεχος μαγνητοσκοπούσε τις αποδοκιμασίες
με το κινητό του και το έστειλε στον Βαξεβάνη να το δημοσιοποιήσει μέσω του
documento.gr.
Όπως αναφέρουν καλά πληροφορημένες πηγές μία από τις αποστολές που πρέπει να επιτελέσει το επιτελικό κράτος το επόμενο διάστημα είναι να γίνουν τροποποιήσεις στο νομοθετικό πλαίσιο, έτσι ώστε να τρέχουν με μεγαλύτερες ταχύτητες
οι αποκαταστάσεις των ζημιών μετά από επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.
Μέχρι να γίνει αυτό, αναμένεται από το
Μαξίμου να οριστούν δύο τουλάχιστον
στελέχη που θα επιβλέψουν όλες τις διαδικασίες, ώστε να ξεκινήσουν ει δυνατόν
νωρίτερα οι εργασίες αποκατάστασης των
ζημιών.
Ταυτόχρονα θα επικοινωνούν με τις αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να προωθηθούν οι ανάγκες των κατοίκων και των
επιχειρήσεων σε επιδοτήσεις και δανειοδοτήσεις. Αναμφίβολα η απόφαση του
πρωθυπουργού ναι μεν ακούγεται ως θετική, αλλά δεν είναι η λύση για τις αστοχίες της δημόσιας διοίκησης και του γραφειοκρατικού νομοθετικού πλαισίου.

Τα υπόλοιπα ζητήματα
Και βέβαια το Μαξίμου δεν έχει να αντιμετωπίσει τις τεράστιες καταστροφές από την
κακοκαιρία. Υπάρχει και η τεράστια αύξηση των κρουσμάτων του κορωνοϊού και ειδικά στην Αττική. Ακολούθως, η κυβέρνηση έχει να διαχειριστεί το μείζον πρόβλημα
του κορωνοϊού. Και ναι μεν ο πρωθυπουργός τονίζει να ελεγχθεί η πανδημία με
κάθε κόστος, αλλά ένα νέο lock down δεν
αποτελεί λύση, παρά το γεγονός ότι ο Χρήστος Σταϊκούρας διαβεβαίωσε με δηλώσεις του σε πρωινή τηλεοπτική εκπομπή
ότι η ελληνική οικονομία αντέχει άλλο ένα
κλείσιμο. Όμως αυτό το μέτρο –όπως λένε
και οι ειδικοί– καλό θα είναι να το κρατήσουμε ως όπλο για αργότερα, ειδικά τους
χειμερινούς μήνες.
Απλά προκαλεί εντύπωση για ποιον λόγο η κυβέρνηση δεν ακολουθεί ό,τι έκαναν
πολλές χώρες του εξωτερικού, δηλαδή με
το μόλις βγαίνεις από την εξώπορτα του
σπιτιού σου να φοράς μάσκα. Στο Βέλγιο,
για παράδειγμα, που στο πρώτο κύμα τα
πήγε χειρότερα από την Ελλάδα, τώρα με
την υποχρεωτική χρήση μάσκας έχει ελέγξει τη διασπορά στην κοινότητα.
Αναμφίβολα, εάν αποφευχθεί ένα νέο
lock down, η ελληνική οικονομία θα κλείσει με λιγότερη ύφεση, οπότε ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνηση θα εισέλθουν στο
2021 με καλύτερες προοπτικές, καθώς την
επόμενη χρονιά αναμένονται τα χρήματα
του Ταμείου Ανάκαμψης, οπότε οι εκτιμήσεις είναι πως η οικονομία θα αρχίσει να
ανεβαίνει.
Και φυσικά η άνοδος της οικονομίας
σημαίνει ότι θα ανακουφιστεί και η μεσαία
τάξη, η οποία έχει πιεστεί την τελευταία δεκαετία, και ακόμη περισσότερο από την κυβέρνηση Τσίπρα.
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• Τι μηνύματα πέρασαν Μητσοτάκης και Τσίπρας
με την παρουσία τους στο φόρουμ της Θεσσαλονίκης

ο ορθός λόγος
το αβαντάζ
του Κυριάκου
«το παρόν ευ ποιείν» (να
υπομείνεις ή να αξιοποιείς το παρόν). αυτή η
φράση ενός εκ των 7 σοφών της αρχαιότητας,
του πιττακού (650-570 π.
χ.), που έδωσε ως απάντηση στην ερώτηση «τι
άριστον;», φαίνεται δεν
είναι και πολύ γνωστή
στον αλέξη τσίπρα και
στους συνεργάτες του.
Του μιχάλη Κωτσάκου

Κ

αι αυτό διότι αρνούνται να κατανοήσουν
τι ακριβώς εκπέμπει
ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ποια είναι η πολιτική του φιλοσοφία και
ποιο είναι το σχέδιό του για να
του ασκήσουν κριτική, όχι για τις
πράξεις του, αλλά για μία ιδεοληψία την οποία υπηρετούν εδώ
και τρία χρόνια και η οποία δεν
πείθει κανέναν. Ο λόγος φυσικά
για τον προσδιορισμό του Κυριάκου Μητσοτάκη ως νεοφιλελεύθερου.
Ο μεγάλος αρχαίος τραγωδός,
ο Σοφοκλής (496-406 π. Χ.) είχε πει ότι «πάντα εκκαλύπτων ο
χρόνος εις το φως άγει», δηλαδή ότι
«ο χρόνος τα πάντα αποκαλύπτει».
Και παρά το γεγονός ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θυμίζει περισσότερο έναν φιλελεύθερο σοσιαλδημοκράτη, ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει στο ίδιο αφήγημα περί νεοφιλελευθερισμού. Προφανώς, το
ξέρουν στην Κουμουνδούρου ότι
ο πρωθυπουργός ακολουθεί περισσότερο τον δρόμο του Κώστα
Σημίτη (είχε προσπαθήσει να
παντρέψει τη σοσιαλδημοκρατία
με τον φιλελευθερισμό), αλλά
δεν μπορούν και να τα χώσουν

στον πρώην πρωθυπουργό, καθώς πλέον στην Προοδευτική
Συμμαχία αρκετοί «σημιτικοί» είναι σε θέσεις-κλειδιά.
Αυτό το άγχος για το πώς να αποδομήσουν τον πρωθυπουργό
φάνηκε και από τα όσα ανέφερε
η Ρένα Δούρου (η πρώην περιφερειάρχης Αττικής όπου στη
βάρδιά της πνίγηκαν 25 συμπολίτες μας στην Μάνδρα και κάηκαν 103 στο Μάτι) σε ανάρτησή
της, ενώ ο πρωθυπουργός έδινε
την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου στη Θεσσαλονίκη. Η κα
Δούρου παράφρασε μία φράση
του Νικολό Μακιαβέλι γράφοντας ότι «ακούγοντας τον Μητσοτάκη στη ΔΕΘ “ένας πρίγκιπας πάντα
έχει ορθό λόγο για να αθετεί υποσχέσεις”».
Στον ΣΥΡΙΖΑ –εάν εξαιρέσουμε τις παλιές καραβάνες που έχουν να επιδείξουν πλούτο γνώσεων, η πιο νέα γενιά (αυτή του
Τσίπρα και των άλλων που έχουν πάνω-κάτω την ίδια ηλικία), δεν μπορείς να τους αποκαλέσεις και τέρατα μόρφωσης.
Τρανό παράδειγμα η κα Δούρου, η οποία πάνω στο άγχος της
να ασκήσει αντιπολίτευση στον
πρωθυπουργό για να δείξει στον
αρχηγό ότι αξίζει να αξιοποιηθεί,
μάλλον ανέδειξε αυτό που λέμε
ορθός λόγος ενός πολιτικού. Κάτι που δεν αντέχει ο αρχηγός της
αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο
οποίος ικανοποιείται περισσότερο με το να υπόσχεται φύκια για
μεταξωτές κορδέλες και στο τέλος
να λησμονεί για ποιο πράγμα δε-

σμεύτηκε. Προφανώς έχει μάθει
απ’ έξω κι ανακατωτά μία ατάκα
του Νικολό Μακιαβέλι, αυτή
που λέει: «Η υπόσχεση που δόθηκε ήταν μια αναγκαιότητα του παρελθόντος. Ο λόγος που δεν κρατήθηκε είναι μια αναγκαιότητα του παρόντος».

Οι αποφάσεις του
πρωθυπουργού
Ο Νικολό Μακιαβέλι θεωρείται
κατά πολλούς ο πατέρας της σύγχρονης πολιτικής επιστήμης. Βέβαια, είναι αρκετοί εκείνοι που
τον χαρακτηρίζουν απλά κυνικό,
διεφθαρμένο και αυταρχικό. Το
σίγουρο είναι ότι το βιβλίο του «Ο
ηγεμόνας» που γράφτηκε το 1513
είναι καθοριστικό για την εξέλιξη της δυτικής πολιτικής σκέψης.
Στον ΣΥΡΙΖΑ έχουν διαβάσει τον
εκ Φλωρεντίας πολιτικό φιλόσοφο, αλλά κάποιες από τις ατάκες
του δεν τις υπολογίζουν σωστά.
Όπως αυτή που φαίνεται ότι χρησιμοποιεί κατά κόρον ο πρωθυπουργός: «Τους αντιπάλους σου ή
πρέπει να τους παίρνεις με το μέρος
σου ή να τους εκμηδενίζεις».
Και η αλήθεια είναι ότι ο πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της
υγειονομικής κρίσης έλαβε μέτρα
που θυμίζουν περισσότερο αυτά
που είχε λάβει ο σοσιαλδημοκράτης πρωθυπουργός της Γερμανίας Γκέρχαρντ Σρέντερ στις
αρχές της δεκαετίας του 2000,
που του επέτρεψαν να φέρει τούμπα την κατάσταση και να κερδίσει εκ νέου τις εθνικές εκλογές.
Και δικαιολογημένα πολλοί τον

συγκρίνουν με τον πρώην πρωθυπουργό και αρχηγό του ΠΑΣΟΚ, τον Κώστα Σημίτη, ο οποίος κατά τη διάρκεια της οκταετούς θητείας του (Ιανουάριος
1996 - Μάρτιος 2004) προσπάθησε να παντρέψει τη σοσιαλδημοκρατία με τον φιλελευθερισμό,
κατέστη κυρίαρχος στον χώρο
του κέντρου, διεμβόλισε την κεντροδεξιά, ενώ διατηρούσε ζεστό
το όραμα της συνεργασίας με άλλους παρεμφερείς χώρους.
Από την πλευρά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης δηλώνει φιλελεύθερος, αλλά η πλειοψηφία
στην ομάδα συνεργατών του είναι
στελέχη που ανδρώθηκαν και υπηρέτησαν τη σοσιαλδημοκρατία,
ενώ λαμβάνει μέτρα που θεωρούνται σοσιαλδημοκρατικά. Δηλαδή, και ο κ. Μητσοτάκης επιχειρεί ένα πάντρεμα του φιλελευθερισμού με τη σοσιαλδημοκρατία.
Αυτήν τη φορά, από την άλλη όχθη του ποταμού. Είναι κυρίαρχος στον χώρο του κέντρου, διεμβολίζει την κεντροαριστερά, ενώ
κρατά ανοικτούς τους δίαυλους επικοινωνίας με παρεμφερή κόμματα και κινήσεις.

Προκαλεί εκνευρισμό
Ο τρόπος με τον οποίο ελίσσεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενοχλεί απίστευτα τον Αλέξη Τσίπρα. Και τον ενοχλεί διότι καταρρίπτει το δίχως επιχειρήματα αφήγημά του, ότι ο Μητσοτάκης
είναι κακός νεοφιλελεύθερος και
θέλει να φτωχοποιήσει όλους
τους Έλληνες.

ΚαταρρIφθηΚε η εμμονH του προEδρου του ΣυρΙΖα

περI «αΚραIου νεοφΙλελευθEρου πρωθυπουργοY»,
ενω ο πρωθυπουργοΣ μοΙαΖεΙ να θελεΙ να παντρεψεΙ
τον φΙλελευθερΙΣμο με τη ΣοΣΙαλδημοΚρατΙα,
οπωΣ εΙχε προΣπαθηΣεΙ ΚαΙ ο ΣημΙτηΣ

Και παρά το γεγονός ότι ο
πρωθυπουργός –κατά τον Τσίπρα– μοιάζει σαν τον κόμη Δράκουλα που θέλει να πιει το αίμα
των πολιτών, εν τούτοις ο κ. Μητσοτάκης απολαμβάνει τεράστια
ποσοστά δημοτικότητας και η
Ν.Δ. καταγράφει απίστευτες διαφορές σε όλες τις δημοσκοπήσεις.
Όπως εξηγούν οι πολιτικοί αναλυτές, στον ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν
κατανοήσει ότι έχουν αλλάξει οι
εποχές. Τα μεγάλα αριστερά αφηγήματα της προηγούμενης δεκαετίας καταρρίφθηκαν κατά τη
διάρκεια του κυβερνητικού παρελθόντος του ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε
και οι πολίτες επιθυμούν ορθό
λόγο και σώφρονα διαχείριση.
Πέραν της εποχής που άλλαξε, ο
ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας απαξιώθηκαν για την κυβερνητική τους
θητεία, η οποία αποτέλεσε χαστούκι για πολλούς από εκείνους
που τους χειροκροτούσαν στο
Σύνταγμα, επειδή θα έσκιζαν τα
μνημόνια, θα έκαναν σεισάχθεια,
τα χρέη θα διαγράφονταν (πολλοί το πίστευαν), και όλα τα άλλα
ηρωικά, πένθιμα και γραφικά.
Κι όμως, υπάρχουν ζητήματα
που θα μπορούσε να «παίξει μπάλα» ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν τα έχει ακουμπήσει. Κατ’ αρχάς να καταθέσει ένα πρόγραμμα για το πώς
θα αξιοποιηθούν τα 70 δισεκατομμύρια ευρώ που θα έλθουν από την Ευρώπη, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και άλλων πόρων
από τις Βρυξέλλες. Δυστυχώς, ακόμη δεν το έχει κάνει. Ούτε καν
έχει αναρωτηθεί, για να ασκήσει
πίεση στην κυβέρνηση, το πώς
τρέχει το συγκεκριμένο πρότζεκτ.
Πού θα πάνε αυτά τα χρήματα; Θα
δοθούν για να αξιοποιηθούν οι
παραγωγικές δυνάμεις της κοινωνίας ή θα ζητηθούν νέοι διορισμοί και νέα επιδόματα;
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Απολογισμό δράσης από τον περασμένο Μάρτιο μέχρι σήμερα
για όλα τα θέματα ετοιμάζει στη
συνέντευξη Τύπου που θα παραχωρήσει η Φώφη Γεννηματά την
ερχόμενη Τετάρτη, τελευταία ημέρα του Σεπτεμβρίου μέσω διαδικτύου.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

B

έβαια, στη Χαριλάου Τρικούπη
είχαν σχεδιάσει με διαφορετικό
τρόπο αυτήν τη συνέντευξη Τύπου, η οποία θα δινόταν την
προηγούμενη Τετάρτη στο Ζάππειο, αλλά ο κορωνοϊός τούς χάλασε τα
σχέδια.
Οπότε πλέον στο ΚΙΝΑΛ αναγκάστηκαν
να προσαρμοστούν και η πρώτη συνέντευξη Τύπου της Φώφης Γεννηματά από το
2015 –όταν παραμονές των εκλογών του
Σεπτεμβρίου έδωσαν κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Θανάση Θεοχαρόπουλο, ανακοινώνοντας τη συνεργασία του ΠΑΣΟΚ
με τη ΔΗΜ.ΑΡ.– θα είναι διαδικτυακή. Μία
συνέντευξη όπου η κ. Γεννηματά έχει διττό
στόχο. Από τη μία να αναδείξει το ΚΙΝΑΛ
(ασκώντας σκληρή αντιπολίτευση στον
Μητσοτάκη και αδειάζοντας τον Τσίπρα),
και από την άλλη να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα σε υποψήφιους δελφίνους, ότι θα είναι παρούσα στις εσωκομματικές εκλογές
του 2021, επιδιώκοντας μέσω της κάλπης
να ανανεώσει την προεδρική θητεία.
Πάντως στη συνέντευξη Τύπου η κα
Γεννηματά πάει με άλλον αέρα, καθώς από τον Μάρτιο έως σήμερα το ΚΙΝΑΛ έχει
καταφέρει να κερδίσει την εκτίμηση των
πολιτών (ακόμη κι αυτών που δεν το ψηφίζουν) ως μία υπεύθυνη πολιτική δύναμη
με ρεαλιστικές κι εφαρμόσιμες προτάσεις
επί όλων των καυτών ζητημάτων, είτε αυτά
αφορούν την πανδημία, είτε είναι για τα
δημόσια νοσοκομεία και το ΕΣΥ, είτε για
την οικονομία, η οποία πλέον βρίσκεται
στο μάτι του κυκλώνα. Αλλά ακόμη και με
τη στάση της στα εθνικά θέματα.
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• Ποντάρει πολλά το ΚΙΝΑΛ στη συνέντευξη Τύπου που θα δώσει
η πρόεδρος του Κινήματος για όλα τα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία

ΦΩΦΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ

Βάζει στο στόχαστρο
Κυριάκο και Αλέξη
μαντικό να προσφέρει στον κόσμο διέξοδο
διαφυγής.
Επίσης, αυτό που ικανοποίησε τα στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη ήταν ότι υπήρξε μεγάλη απήχηση –και μεταξύ των
ανθρώπων της δημόσιας υγείας– για τις
προτάσεις για το ΕΣΥ. Ανάλογη ικανοποίηση υπάρχει και για την εξίσου σημαντική
απήχηση που υπήρξε από τους παραγωγικούς φορείς σχετικά με τις οικονομικές
προτάσεις και ειδικά με την αξιοποίηση
των σημαντικών κεφαλαίων που θα έρθουν από την Ευρώπη.

Τα εσωκομματικά

Σκληρή στάση
Η στρατηγική δεν πρόκειται να αλλάξει. Έτσι, όπως αναφέρουν όλες οι πηγές, στη
συνέντευξη Τύπου η κα Γεννηματά θα ασκήσει αυστηρή κριτική στην κυβέρνηση
και προσωπικά στον κ. Μητσοτάκη για
τους χειρισμούς της από τον Μάιο έως σήμερα σε ό,τι αφορά την πανδημία. Θα επιμείνει ότι η κατάσταση ξεφεύγει, ενώ θα
κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου για το
ΕΣΥ και τις μονάδες εντατικής θεραπείας.
Η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ θα ζητήσει από
τον πρωθυπουργό, έστω και στο και πέντε,
να προχωρήσει σε δραστικά μέτρα.
Φυσικά, το κυρίως μενού της συνέντευξης Τύπου θα είναι η οικονομία. Το ΚΙΝΑΛ
μέσω αυτής της διαδικτυακής συνέντευξης
Τύπου θα έχει την ευκαιρία να αναδείξει
για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες το
οικονομικό του πρόγραμμα, το οποίο ανέπτυξε στην ομιλία της στη Θεσσαλονίκη η
κα Γεννηματά. Και δεν μιλάμε μόνο για τις
άμεσες παρεμβάσεις για όλους όσοι επλήγησαν από την πανδημία και το κλείδωμα
της οικονομίας. Έμφαση θα δοθεί και στην

αξιοποίηση των 70 περίπου δισεκατομμυρίων που αναμένεται να εισρεύσουν από
το Ταμείο Ανάπτυξης και άλλα ευρωπαϊκά
χρηματοδοτικά εργαλεία.
«Είναι η ευκαιρία να δείξουμε στους πολίτες ότι το ΚΙΝΑΛ είναι η μοναδική υπεύθυνη
δύναμη, είμαστε οι μόνοι που δίνουμε προοπτική στην κοινωνία», μας έλεγε συνεργάτης
της κας Γεννηματά. Και όπως αναφέρουν
από τη Χαριλάου Τρικούπη, η πρόεδρος
του ΚΙΝΑΛ θα επιχειρήσει μία σύγκριση
για το τι ανέφερε η κυβέρνηση και το τι αντιπρότεινε το κόμμα της. Επίσης, θα αδράξει την ευκαιρία να αναδείξει τη γύμνια
των προτάσεων του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος για
μία ακόμη φορά επέμεινε σε ανακύκλωση
του «Μένουμε Όρθιοι», προσθέτοντας χιλιάδες προσλήψεις στην υγεία, τις οποίες
σαν κυβέρνηση δεν έκανε.
Υπό τις διαμορφούμενες πολιτικές και
κοινωνικές συνθήκες, το ΚΙΝΑΛ εκτιμά
πως έχει μια καθαρή ευκαιρία να εκμεταλλευτεί τον χώρο μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης, προσφέροντας

μια «προοδευτική διέξοδο» που δεν μπορεί
να εκφράσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το κλίμα που μεταφέρεται από επιτελικά στελέχη αποτυπώνει μια, συγκρατημένη μεν, αλλά υπαρκτή
αισιοδοξία. Αναμφίβολα η ελαφρά άνοδος
στις πρώτες δημοσκοπήσεις του φθινοπώρου θεωρείται από όλους ότι ίσως είναι η
αρχή για να αλλάξει το status quo του πολιτικού τοπίου. Εξάλλου, εν μέσω μία τεράστιας κρίσης ο κόσμος αναμφίβολα συσπειρώνεται γύρω από την κυβέρνηση,
παράλληλα όμως αναζητεί και μία εναλλακτική λύση. Και το ΚΙΝΑΛ –όπως επισημαίνουν αρκετοί αναλυτές– είναι πολύ ση-

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ ΔΕΝ
ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΜΕΤΑΣΤΡΟΦΗ
ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ, ΑΛΛΑ ΤΟ
ΚΙΝΑΛ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ
ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΟΔΟ

Όπως είπαμε, μέσω της συνέντευξης Τύπου η κα Γεννηματά το πιθανότερο είναι
να ανακοινώσει ότι θα είναι εκ νέου υποψήφια με στόχο να ανανεώσει τη θητεία
της. Όλες αυτές οι αναβολές λόγω του κορωνοϊού λειτουργούν υπέρ της κας Γεννηματά. Για να πούμε και του στραβού το δίκιο, επί ηγεσίας της το ΚΙΝΑΛ έδειξε σπουδαία αντανακλαστικά σε όλα τα ζητήματα
από τον περασμένο Μάρτιο. Αντανακλαστικά δυσανάλογα μεγαλύτερα με βάση την
κοινοβουλευτική δύναμη του κόμματος. Κι
αυτό σίγουρα πιστώνεται στην κα Γεννηματά. Και μάλιστα, δεν είναι υπερβολή εάν
πούμε ότι το ΚΙΝΑΛ ξαναμπήκε στον πολιτικό χάρτη.
Βέβαια, εντός της Χαριλάου Τρικούπη
κυκλοφορεί το αφήγημα και της διπλής
φθοράς, δηλαδή ότι χάνουν και η Ν.Δ. και
ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αυτό δεν δείχνει να το ασπάζονται όλοι. Τουναντίον, υπάρχουν
φωνές, οι οποίες επισημαίνουν ότι αυτό
θα συμβεί εάν τελικά παρθεί η δύσκολη –
ομολογουμένως– απόφαση για επιστροφή
στο ΠΑΣΟΚ και τα σύμβολά του. Διαφορετικά, εάν παραμείνουν στο ΚΙΝΑΛ εκτιμούν πως το πιο σωστό είναι να στρέψουν
τα περισσότερα βέλη τους σε έναν από τους
δύο αντιπάλους. Και τη δεδομένη στιγμή, ο
πιο βατός αντίπαλος είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μαστίζεται από τις εσωκομματικές έριδες και δίνει την εντύπωση πως δεν λειτουργεί τίποτα στην Κουμουνδούρου. Κι όπως επισημαίνουν αυτοί που θεωρούν ότι
πρέπει να ασχοληθούν περισσότερο με τον
ΣΥΡΙΖΑ, «έτσι θα κλείσουν και όλες τις κερκόπορτες προς τη Ν.Δ.».
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Ένα από τα αφηγήματα του ΣΥΡΙΖΑ περί οικογενειοκρατίας
στην πολιτική κατέρρευσε προ
δύο 24ώρων. Όταν η Ζανέτ Τσίπρα (αδελφή του Αλέξη) τα έχωσε χοντρά στον Ευκλείδη Τσακαλώτο.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Μ

ε ανάρτησή της στο
facebook η μεγάλη αδελφή αποφάσισε να πάρει
την κατάσταση στα χέρια
της, διότι τα παλιόπαιδα
οι ΣΥΡΙΖΑίοι πικραίνουν τον μικρό. Έτσι
η κα Ζανέτ, απευθυνόμενη κατά κύριο λόγο στον Τσακαλώτο (δίχως πάντως να αναφέρει το όνομά του), έγραψε στον προσωπικό της λογαριασμό: «Όποιος έχει θέμα με την γραμμή απλά μπορεί να παραιτηθεί από την θέση ευθύνης του. Τέλος και έλεος». Να σημειώσουμε ότι η Ζανέτ Τσίπρα
είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του
ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μέχρι στιγμής δεν είχε ποτέ
πάρει θέση.
Έχοντας, λοιπόν, τη στήριξη και της αδελφής, ο Αλέξης Τσίπρας πήγε αγριεμένος στον πρωινό καφέ της Πέμπτης, όπου
απείλησε τον Ευκλείδη Τσακαλώτο ακόμη και με πειθαρχικά μέτρα.
Ο πρώην υπουργός Οικονομικών είχε
ζητήσει να μην αποκαλεί ο πρόεδρος του
ΣΥΡΙΖΑ «πολιτικό απατεώνα» τον Κυριάκο
Μητσοτάκη, σηκώνοντας θύελλα διαμαρτυριών μεταξύ των προεδρικών.
Έτσι, εκτός της κας Ζανέτ στον επικεφαλής της τάσης των «53» την έπεσαν (όπως
λένε και στην αργκό) ο Παύλος Πολάκης,
ο Χρήστος Σπίρτζης και ο Χρήστος Γιαννούλης.
Όμως, στον πρωινό καφέ ο Τσίπρας
πήγε για να στήσει στον τοίχο τον κ. Τσακαλώτο. Η τοποθέτηση του κ. Τσίπρα έδωσε τον τόνο για τον καβγά που ακολούθησε. Κι αυτό διότι ο πρόεδρος του κόμματος τόνισε ότι δεν θα δεχτεί άλλο το κλίμα αμφισβήτησης που υπάρχει.
Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
εμφανίστηκε ενοχλημένος και από τους
χαρακτηρισμούς που χρησιμοποίησε η
Θεοδώρα Τζάκρη κατά του πρωθυπουργού, αλλά και από την πρακτική του Παύλου Πολάκη να σχολιάζει και να απαντά
συνεχώς μέσω αναρτήσεων στο facebook.
Μάλιστα, ο κ. Τσίπρας πρότεινε να συσταθεί τετραμελής επιτροπή δεοντολογίας που
θα έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει κυρώσεις.
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• Η μεγάλη αδελφή του Τσίπρα αποφάσισε να παρέμβει για να στηρίξει τον
μικρό που τον αμφισβητούν στον ΣΥΡΙΖΑ – Eπιτροπή Δεοντολογίας ετοιμάζει
η Κουμουνδούρου για να ξεκινήσουν οι διαγραφές για όσους διαφοροποιούνται

2020: Ο Τσίπρας
αναζητά νέο
Παγορόπουλο
(του 1981!!!)

Η επιτροπή, η σύσταση της οποίας αναμένεται να εγκριθεί την προσεχή εβδομάδα
από το Πολιτικό Συμβούλιο, θα έχει ως μέλη τον γραμματέα του κόμματος Δημήτρη
Τζανακόπουλο, τη γραμματέα της Κ.Ο.
Όλγα Γεροβασίλη, τον εκπρόσωπο Τύπου
Νάσο Ηλιόπουλο, και τον διευθυντή της
Κ.Ο. Θανάση Θεοχαρόπουλο.

Σαν τον Παγορόπουλο
Δηλαδή, μιλάμε για μία επιτροπή κομμένη
και ραμμένη στα μέτρα του προέδρου και

οι πιο παλιοί θυμήθηκαν το Πειθαρχικό
του ΠΑΣΟΚ κατά την πρώτη οκταετία της
διακυβέρνησης της χώρας (1981-1989),
όπου ο αείμνηστος Δημήτρης Παγορόπουλος αποκεφάλιζε στελέχη του Κινήματος με τηλεφωνική εντολή του Ανδρέα
Παπανδρέου. Ο Παγορόπουλος απέκτησε το προσωνύμιο «χατζάρας», επειδή
καρατομούσε με συνοπτικές διαδικασίες
όσα στελέχη αμφισβητούσαν τον ιστορικό
ηγέτη του ΠΑΣΟΚ.
Τώρα το μόνο που μένει είναι ποιος θα
καρατομεί όσους ασκούν κριτική στον Αλέξη Τσίπρα. Διότι όλοι είναι νεαροί και
δεν έχουν το δέμας να επιβάλλουν κυρώσεις. Εκτός εάν ψήσει ο Τσίπρας τον
Φλαμπουράρη ή κάποιον άλλο να κρατάει τη χατζάρα και να αποκεφαλίζει. Κι εάν
δεν ψηθεί ο κυρ-Αλέκος, μπορεί να αξιοποιηθεί η Ζανέτ Τσίπρα, η οποία έδειξε
τα δόντια της.
Στο άκουσμα αυτής της πρότασης, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος απάντησε ζητώντας
καλύτερη λειτουργία των κομματικών οργάνων, τονίζοντας ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση δεν συνιστούσε αμφισβήτηση του
προέδρου του κόμματος. Όμως στάθηκε
στην ανοησία της Τζάκρη, ζητώντας την
καθαίρεσή της.
Ο «πρωινός καφές» της Πέμπτης αποφάσισε τη σύγκληση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία για μεθαύριο Δευτέρα, με θέματα τη
λειτουργία του κόμματος και τις εξελίξεις
στην εξωτερική πολιτική. Όμως όλοι γνωρίζουν πως το όργανο θα συγκληθεί απλά
για να επικυρώσει τις αποφάσεις του αρχηγού. Διαφορετικά, θα πάρει το... όπλο
της (facebook) η μεγάλη αδελφή του κ.
Τσίπρα και θα τους βάλει όλους στη θέση
τους.
Το ζητούμενο είναι τι θα συμβεί όταν κάποιοι εκ των «53» αντιδράσουν, διότι όλοι
θεωρούν βέβαιο ότι μουσαφίρηδες τύπου
Τζάκρη θα υποπέσουν και σε νέες γκάφες.
Επίσης ήδη αυτή η επιτροπή δεοντολογίας
είναι έξω από την κουλτούρα της Αριστεράς και είναι βέβαιο ότι θα υπάρξουν τεράστιες αντιδράσεις που μπορεί να φτάσουν έως και τη διάσπαση εάν υπάρξουν
ποινές για διαφοροποιήσεις.

Δεν έμειναν ευχαριστημένοι από την παρουσία Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη
Το βέβαιο πάντως είναι ότι τα περισσότερα στελέχη
του ΣΥΡΙΖΑ δεν έμειναν ικανοποιημένα από τη συνολική παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στο φόρουμ της Θεσσαλονίκης, που αντικατέστησε τη ΔΕΘ. Όπως λένε, «ο
πρώην πρωθυπουργός εμφανίστηκε χωρίς καμία έμπνευση, χωρίς φρέσκιες ιδέες και κυρίως αφήγημα
που συνιστά επιλογή για τους πολίτες». Ίσως να έχει ασπαστεί τη θεωρία του ώριμου φρούτου, δηλαδή να
περιμένει τη φυσιολογική φθορά της κυβέρνησης Μη-

τσοτάκη, με την προϋπόθεση ότι ο πρωθυπουργός θα
υποπέσει σε αλλεπάλληλα πολιτικά λάθη.
Ο κ. Τσίπρας παρέμεινε ουσιαστικά ο ίδιος και απαράλλαχτος, αλλάζοντας μεν το logo του κόμματός
του, αλλά το περιεχόμενο παρέμεινε αμετάβλητο. Χαρακτηριστικό είναι ότι το Σάββατο βράδυ υποσχόταν
μέτρα που κοστολογούνται πάνω από 42 δισεκατομμύρια ευρώ, και την Κυριακή το μεσημέρι ισχυριζόταν
ότι κοστίζουν 11 δισεκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για

ένα ακόμα επεισόδιο που εν πολλοίς καταδεικνύει τη
μηδενική αξιοπιστία που εμπνέει στον κόσμο της εργασίας. Κι αυτό διότι την Παρασκευή –πριν από την ομιλία του Τσίπρα στην συμπρωτεύουσα– ο ΣΥΡΙΖΑ δεν
ψήφισε την τροπολογία για το πρόγραμμα δημιουργίας 100.000 θέσεων εργασίας για ανέργους, ύψους
345 εκατομμυρίων ευρώ και την επομένη ο αρχηγός
της αξιωματικής αντιπολίτευσης έταζε δεκάδες χιλιάδες προσλήψεις.
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• Οι «53» και τα ιστορικά στελέχη ζητούν την καθαίρεση
της Τζάκρη, ενώ οι προεδρικοί προτείνουν να τη θυσιάσει
για να ηρεμήσει η εσωκομματική αντιπολίτευση

Οι… αρλούμπες της
Θεοδώρας άναψαν (νέες)
φωτιές στον ΣΥΡΙΖΑ
Όποιος θεώρησε ότι με τον ανασχηματισμό στη σκιώδη κυβέρνηση
του ΣΥΡΙΖΑ σταμάτησαν και οι εσωκομματικές γκρίνιες πλανάται
πλάνην οικτρά. Και φυσικά δικαιώνονται όλοι όσοι προέβλεπαν ότι
η αθρόα εισροή διαφόρων που ανακάλυψαν την αριστερά στα δεύτερα -άντα, ή στα πρώτα -ήντα κρύβει πολλές παγίδες. Και ήταν αντίθετοι με το να ανοίξουν οι πόρτες του ΣΥΡΙΖΑ και οι «νέοι» σύντροφοι να αξιοποιηθούν.

Του Μιχάλη Κωτσάκου

Π

ολλές φορές οι μεταγραφές
του καλοκαιριού αποδεικνύονται «παλτά» τον χειμώνα, λένε στο ποδόσφαιρο και
σχεδόν κάθε εβδομάδα οι
περισσότερες εκ των μεταγραφών του ΣΥΡΙΖΑ διαγκωνίζονται για το ποιος θα αποδειχθεί μεγαλύτερο παλτό. Όπως, για παράδειγμα, συνέβη και πάλι με τη Θεοδώρα Τζάκρη. Η εκ Πέλλας βουλευτής, η οποία καταγράφει στο βιογραφικό της ότι
ψήφισε δίχως διαμαρτυρία όλα τα μνημόνια (ανεξαρτήτου χρώματος 2010, 2012,
2015) τώρα που ανέλαβε αναπληρώτρια
τομεάρχης Εξωτερικών με αντικείμενο τον
Απόδημο Ελληνισμό, αποφάσισε να χτυπήσει και πάλι. Άσκησε κριτική όχι στον
κ. Βλάση, τον αρμόδιο υφυπουργό, με τον
οποίο οφείλει να αντιπαραβάλλεται εκ της
θέσεώς της, αλλά στον πρωθυπουργό και
όχι φυσικά για τον Απόδημο Ελληνισμό.
Κι άνοιξε το στόμα της και είπε τόσες
αρλούμπες που θύμισε τον κυκλώνα Ιανό. Όπως ο Ιανός έριξε τόση βροχή σε
χρόνο ρεκόρ, έτσι και η Τζάκρη εκστόμισε με την ίδια ταχύτητα τόσες πολλές
αρλούμπες, αποδεικνύοντας πως τελικά
ο κόσμος δεν ξέρει τι ψηφίζει και δεν
έχει κανένα απολύτως κριτήριο για τον
ποιον επιλέγει. Η κα Τζάκρη εάν διαβάσει κάποιος τη δήλωσή της βλέπει ότι
αγνοεί τα βασικά κεφάλαια της παγκόσμιας πολιτικής ιστορίας. Είπε, λοιπόν,
η κα Θεοδώρα: «Ο Ερντογάν είναι θρασύδειλος και έχει σχέση με την ανεκτικότητα.
Εμείς έχουμε μοναδική διαφορά με την
Τουρκία και αυτή είναι η υφαλοκρηπίδα. Ο
όποιος διάλογος που θέλουν να μας σύρουν

Αμερικανοί και Γάλλοι θα είναι μόνο για αυτό το θέμα. Δεν συζητάμε για τίποτα άλλο
και αυτό αν η Τουρκία αποκλιμακώσει την
ένταση. Ο κ. Μητσοτάκης απέδειξε ποια είναι η δικιά του απάτριδα και διεθνιστική
αντιμετώπιση των βασικών μας εθνικών ζητημάτων. Είδατε την κωλοτούμπα τη χθεσινή, τη βορειομακεδονική». Κατ’ αρχάς να
υπενθυμίσουμε ότι πάνω στη μανία της
για να πει την αρλούμπα της ξέχασε ότι
η Γερμανία πρωτοστατεί για να υπάρξει
διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας. Εκτός και
εάν ο κ. Τσίπρας έχει απαγορεύσει στα
στελέχη του να πουν έστω και μία κακή
λέξη κατά της Άνγκελας Μέρκελ. Μπορεί να φοβούνται ότι θα τους βάλει πιπέρι στη γλώσσα. Μάλλον αυτό ίσχυσε και
για τη Θεοδώρα Τζάκρη. Δεν θέλουμε
να πιστεύουμε ότι δεν το ήξερε, ή ακόμη
χειρότερα δεν κατάλαβε την αγωνία των
Γερμανών να ξεκινήσει διάλογος.

Αντιδράσεις
Φυσικά με τα όσα είπε η… μεταγραφάρα
από το ΠΑΣΟΚ (έχουν στήσει πάρτι στο
ΚΙΝΑΛ που ησύχασαν από το φευγιό της
Θεοδώρας) τρελάθηκαν οι πραγματικοί
αριστεροί, ακόμη και εάν έχουν προκαλέσει ουκ ολίγες φορές την κοινή γνώμη. Διότι ναι μεν ο Δημήτρης Παπαδημούλης μπορεί να πιάστηκε οφ σάιντ με
το real estate, αλλά τουλάχιστον γνωρίζει
τι σημαίνουν οι όροι που ανέφερε η
Τζάκρη. Έτσι, λοιπόν, ο ευρωβουλευτής
την «έσφαξε» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γράφοντας: «Χιλιάδες αγωνιστές
της αριστεράς εκτελέστηκαν ή έμειναν για
χρόνια σε φυλακές και εξορίες, καταδικασμένοι από το μετεμφυλιακό κράτος της δεξιάς, ως “απάτριδες” και “διεθνιστές”.

Ο @syriza_gr καταγγέλλει τον Μητσοτάκη
για πολλά και δικαίως. Δεν είναι όμως άπατρις, ούτε διεθνιστής!»
Ο Νίκος Φίλης φυσικά δεν μπορούσε να σιωπήσει μπροστά σε αυτό το μέγιστο ατόπημα και τόνισε χαρακτηριστικά:
«Στην ηθική της αριστεράς και του προοδευτικού κόσμου δεν μπορεί να κατηγορείται
κανένας για άπατρις, αυτή ήταν μια εμφυλιοπολεμική κατάρα της δεξιάς». Στους
κόλπους της Κουμουνδούρου μάλιστα το
κεντρικό θέμα συζήτησης ήταν οι αρλούμπες της Τζάκρη και το ρητορικό ερώτημα που έθεταν ήταν «από πότε στον ΣΥΡΙΖΑ θεωρούμε μομφή τον διεθνισμό;»
Αλλά και ο Νίκος Μπίστης αντέδρασε με τα όσα είπε η κα Τζάκρη. Έτσι
στον προσωπικό του λογαριασμό ανέφερε χαρακτηριστικά: «Στη συζήτηση στη
Βουλή για τη Συμφωνία των Πρεσπών, η
Φώφη Γεννηματά για να ενισχύσει την αντίθεσή της δήλωσε “εμείς δεν είμαστε απάτριδες”. Σύσσωμη η κοινοβουλευτική ομάδα
του ΣΥΡΙΖΑ αντέδρασε και ο τότε ΥΠΕΞ Νίκος Κοτζιάς τής υπενθύμισε ότι “αυτή τη λέξη έχουμε να την ακούσουμε από τα στρατοδικεία του εμφυλίου”. Ό,τι ειπώθηκε τότε
ισχύει μέχρι κεραίας και σήμερα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είναι άπατρις, είναι
πολιτικός μας αντίπαλος και στα θέματα της
εξωτερικής πολιτικής θα τον αντιμετωπίσουμε από τη σκοπιά της Αριστεράς, δηλαδή

από θέσεις πατριωτικές και διεθνιστικές».

Βλέπουν δάχτυλο Τσίπρα
Όμως στελέχη των «53» εκτιμούν ότι η
Τζάκρη ήταν βαλτή από την ηγεσία. Για
να «μαζέψει» ο Τσίπρας αντιδράσεις και
να αποφασίσει πώς θα το πάει. Ήδη η
πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και στέλεχος των «53» Αννέτα Καββαδία σημείωσε ότι το πρόβλημα δεν είναι οι
γνωστές απόψεις της κας Τζάκρη, αλλά
ότι αυτές επικροτούνται από την ηγεσία
του κόμματος, καθώς στον τελευταίο
ανασχηματισμό η Θεοδώρα Τζάκρη
αναβαθμίστηκε σε αναπληρώτρια τομεάρχη Εξωτερικών. «Μετά, λοιπόν, τις
αριστερίζουσες εκκρεμότητες, να και ο διεθνισμός ως κατηγορία. Μάλιστα… Η ίδια
αυτά πιστεύει, αυτά λέει. Το πρόβλημα έχει
να κάνει με το ότι οι απόψεις της επικροτούνται. Γιατί τι άλλο συνιστά η… αναβάθμισή της σε αναπληρώτρια τομεάρχισσα
Εξωτερικών, αν όχι επιβράβευση; Έρχεται
τώρα και η… κεντροδεξιά τάση, να συμπληρώσει την εικόνα. Από το καλό, στο
καλύτερο…» σημειώνει στην ανάρτησή
της η κα Καββαδία.
Αντιδράσεις υπήρξαν και από άλλα
στελέχη του κόμματος, όπως για παράδειγμα ο Γιάννης Μπασκόζος (παραδοσιακό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ). «Το “άπατρις
και διεθνιστής” από πότε εκτοξεύεται ως κατηγορία από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ; Δεν
θέλω και δεν έχω καμία σχέση με αυτό. Ούτε
ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική συμμαχία.»

Καθαίρεση
Είναι πρόδηλο ότι τόσο στελέχη των
«53» όσο και τα ιστορικά στελέχη, μέσω
των εκπροσώπων τους, δεν ξεσηκώθηκαν εναντίον της Θεοδώρας Τζάκρη ως
«μεμονωμένου περιστατικού». Θεωρούν
ότι κρύβονται άλλα πίσω από τη… ρητορεία Τζάκρη. Εκτιμούν πως η γραμμή
που θέλει να ακολουθήσει ο Αλέξης
Τσίπρας στα ελληνοτουρκικά δεν είναι
ταυτόσημη με αυτή του ΣΥΡΙΖΑ και βλέπουν ξεκάθαρη δεξιά στροφή.
Κι όπως αναφέρουν καλά πληροφορημένες πηγές, ήδη υπάρχουν εισηγήσεις προς τον κ. Τσίπρα, όπως προβεί
σε μία κίνηση, η οποία θα τον ισχυροποιήσει ακόμη περισσότερο. Δηλαδή, να
καθαιρέσει τη Θεοδώρα Τζάκρη. Ακόμη κι εάν η εκ Πέλλας βουλευτής ανεξαρτητοποιηθεί, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα έχει στείλει ένα
ξεκάθαρο μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις πως δεν σηκώνει κουβέντα, και
το έδειξε αποβάλλοντας από τον ΣΥΡΙΖΑ
μία προεδρική που προήλθε από μεταγραφή. Έτσι και τη γραμμή που γουστάρει ο ίδιος θα επιβάλει και θα ηρεμήσει
και τους «53» και τις παλιές καραβάνες.
Μία εκ των οποίων έλεγε πως «με τους
μουσαφίρηδες που έχουν μαζευτεί θα ξεχάσω και πώς ανδρώθηκα ιδεολογικά».
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• Απίστευτη η επιλογή του μάρτυρα Ν. Μανιαδάκη να προσλάβει δικηγόρο
στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, όταν για να νικήσουν στις εκλογές του 2019,
η Τουλουπάκη έπρεπε να κλείσει φυλακή τον ίδιο και τον Λοβέρδο

Ο «Πόντιος» Νίκος,
ο σΥΡΙΖΑίος δικηγόρος του
και οι καταιγιστικές αστοχίες...

Σ

τα πηγαδάκια των ποινικών δικαστηρίων όλων των βαθμίδων, υπάρχει η κοινή διαπίστωση των δικαστών ότι «η “φιλοξενία” των περισσοτέρων στα
κελιά των φυλακών οφείλεται σε λάθη λογιστών και δικηγόρων». Βεβαίως, η περίπτωση
του πρώην προστατευόμενου μάρτυρα
στην υπόθεση Novartis, με το κωδικό όνομα «Γιάννης Αναστασίου» και νυν διωκόμενου με το πραγματικό του όνομα Νίκος Μανιαδάκης μετά την αποκουκουλοποίηση, είναι μια άλλη απόδειξη της παραπάνω κοινής διαπίστωσης των προαναφερόμενων δικαστών.
Και αυτό γιατί:
Ο Νίκος Μανιαδάκης, για την υπεράσπισή του, επέλεξε έναν δικηγόρο ο οποίος:
Α) Στις εκλογές του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, έθεσε υποψηφιότητα για
τη θέση του προέδρου υποστηριζόμενος από τον ΣΥΡΙΖΑ, που μετά το ξανασκέφτηκε
και κάποια στελέχη πήγαν με τον έτερο υποψήφιο Δημήτρη Βερβεσό...
Β) Στο δικηγορικό του γραφείο συστεγάζεται και συνεργάζεται με τον δικηγόρο,
πρώην υπουργό Δικαιοσύνης επί ΣΥΡΙΖΑ,
και μετά το 2019 πρώην βουλευτή του κ.
Σταύρο Κοντονή ο οποίος, μαζί με τον
προαναφερόμενο δικηγόρο τού Ν. Μανιαδάκη, είχε αναλάβει την υπεράσπιση
των συμφερόντων σε αστικό και ποινικό
επίπεδο και του εισοδηματία μεγέθους
Τραμπ, ευρωβουλευτή κ. Δημήτρη Παπαδημούλη.
Γ) Ως υψηλόβαθμο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, παρείχε τις συμβουλές του απευθείας
στους πρώην ενοίκους του Μεγάρου Μαξίμου, ακόμη και στον πρώην πρωθυπουργό.
Βεβαίως, ο κάθε δικηγόρος ακολουθεί
τη δική του τακτική στις υποθέσεις που
διαχειρίζεται. Έχει τα δικά του επιχειρήματα, τα οποία αναπτύσσει μέσα από τα δικόγραφα τα οποία συντάσσει και καταθέτει
στην προκαταρκτική, στην ανακριτική δια-

με τη μορφή αποζημίωσης εις βάρος
του είναι πολύ μεγάλες.
Δηλαδή, με λίγα λόγια, υπάρχει αστική –και ενδεχομένως ποινική– ευθύνη για τον δικηγόρο που εσφαλμένα
υπερασπίζεται τον εντολέα του.
Βεβαίως, στην Ελλάδα, που στον τομέα
αυτό βρισκόμαστε σε επίπεδο χώρας υποσαχάριας περιοχής, δεν συνηθίζεται να κινούνται διαδικασίες αυτής της μορφής, ακόμη και αν ο δικηγόρος έχει προεισπράξει ένα αστρονομικό ποσόν για υπηρεσίες
οι οποίες μόνο νομική ορθότητα και επάρκεια δεν έχουν…

δικασία, και στις τυχόν
προσφυγές που κρίνει ότι
επιβάλλεται να κατατεθούν κατά τη διάρκεια των
παραπάνω ενεργειών.
Αυτό όμως δεν σημαίνει
ότι οι ενέργειές του αυτές μπορούν να είναι αντίθετες με τις προβλεπόμενες διατάξεις του Κώδικα Ποι-

νικής Δικονομίας. Στις
ΗΠΑ μάλιστα, αλλά και
στο Ηνωμένο Βασίλειο,
υπάρχει σχετική νομοθεσία, σύμφωνα με την οποία, αν διαπιστωθεί δυσαρμονία στις ενέργειες ενός
δικηγόρου με τις ισχύουσες δικονομικές διατάξεις, οι ευθύνες κυρίως

Ας έλθουμε λοιπόν στον προαναφερόμενο δικηγόρο του Νίκου Μανιαδάκη
Τι ενέργειες έκανε, ώστε να θωρακίσει
και βεβαίως να αποτρέψει τις παράνομες,
σύμφωνα και με το πόρισμα του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ευάγγελου Ζαχαρή, διαδικασίες της Εισαγγελίας Διαφθοράς, αλλά και τις πρακτικές που μέχρι
σήμερα έχει ακολουθήσει η «φίλη» του κ.
Κοντονή, νυν ανακρίτρια Διαφθοράς κα
Μαρίνα Μπόζνου, που έχει τον φάκελο
της ανάκρισης που αφορά τη δίωξη του
Νίκου Μανιαδάκη και του Ανδρέα Λοβέρδου.
Ας σημειωθεί ότι όταν ο κ. Κοντονής
ήταν υφυπουργός Αθλητισμού, το 2016,
είχε κυριολεκτικά χαλάσει τον κόσμο, διότι ο τότε πρόεδρος της ΕΠΟ κ. Γιώργος
Γκιρτζίκης είχε τολμήσει να «μεταθέσει»
την κα Μπόζνου –στενή φίλη της πρώην(;) συζύγου του κ. Κοντονή, κας Χριστίνας Σαλάππα– από την Πειθαρχική Επιτροπή της Footbaul League στην Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ.
(Σχετικές πληροφορίες στο λινκ
https://sports.ert.gr/eidisis/podosfairo/e
ktos-gipedwn/epo-ektos-gipedwn/epoapantisi-gkirtziki-se-kontoni/)
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Λογικό συμπέρασμα από τα παραπάνω
θα ήταν τουλάχιστον η στοιχειώδης τήρηση των δικονομικών κανόνων εκ μέρους
της κας Ανακρίτριας. Επειδή όμως επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ η λογική και η ευαισθησία στην τήρηση των δικονομικών κανόνων δεν είχαν παρουσιάσει και σημαντική συμβατότητα, θα εξηγήσουμε στη συνέχεια του άρθρου μας τι ακριβώς έγινε.
Έχουμε και λέμε:
1] Στον Ν. Μανιαδάκη, όταν αρνήθηκε να υποκύψει στους εκβιασμούς –όπως ο
ίδιος κατήγγειλε σε τηλεοπτική εκπομπή
αλλά και ενώπιον της Προανακριτικής Επιτροπής της Βουλής– των εισαγγελέων
Διαφθοράς, ασκήθηκε ποινική δίωξη και
επεβλήθησαν περιοριστικοί όροι.
Συγκεκριμένα, του επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, με βάση τις διατάξεις του
Ν.2475/1920.
Κατά του βουλεύματος αυτού που επικυρώνει τη διάταξη του εισαγγελέα, επιτρέπεται μόνο προσφυγή ενώπιον του
Συμβουλίου Εφετών.
Ο δικηγόρος όμως του κ. Μανιαδάκη, άγνωστο γιατί, έκανε αίτηση άρσης
του περιοριστικού όρου στην ανακρίτρια Διαφθοράς, η οποία με τη σειρά
της τη διαβίβασε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών, και αυτή την έθεσε υπ’ όψιν
του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών, το
οποίο, όπως αναμενόταν, την απέρριψε ως αναρμόδιο.
2] Ως προς τη δέσμευση των τραπεζικών του λογαριασμών.
Όλα τα περιουσιακά στοιχεία του Ν.
Μανιαδάκη έχουν δεσμευτεί, με αποτέλεσμα ο ίδιος και η οικογένειά του να έχουν
περιέλθει σε κατάσταση άθλιας επιβίωσης,
κατάσταση που σίγουρα θα συνεχιστεί αφού η ανακρίτρια κα Μπόζνου έχει βάλει
τον φάκελο της ανάκρισης στο κάτω συρτάρι και δεν δείχνει διάθεση να ασχοληθεί με αυτόν.
Με δεδομένα ότι:
#Η δέσμευση επιβλήθηκε από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες,
#Κατά της διάταξης της δέσμευσης προβλέπεται προσφυγή ενώπιον του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών εντός 20 ημερών
από την κοινοποίηση της διάταξης,
#Η διάρκεια της δέσμευσης είναι καταρχήν έως 9 μήνες, και μπορεί να παραταθεί για ακόμη 9 μήνες με βούλευμα εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η έρευνα.
Με βάση τον ν. 4637/2019 δόθηκε η
δυνατότητα στον ανακριτή, αν ακόμα η υπόθεση εκκρεμεί ενώπιόν του, εφόσον έ-
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Καταιγισμός
νομικών
αστοχιών…

χει παρέλθει η διάρκεια ισχύος της διάταξης της προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες να επικυρώσει τη διάταξη αυτή και κατά της διάταξης
αυτής του ανακριτή προβλέπεται προσφυγή ενώπιον του Συμβουλίου εντός 10 ημερών από την επίδοση της διάταξης του ανακριτή.
Ο δικηγόρος όμως του Ν. Μανιαδάκη άσκησε προσφυγή ενώπιον του
Συμβουλίου εκπρόθεσμα με αποτέλεσμα η διάταξη της Αρχής αλλά και η
διάταξη της ανακρίτριας να έχουν καταστεί απρόσβλητες. Τόσο καλά!!!
Φυσικά, το «δώρο» αυτό της νομικής εκπροσώπησης του διωκόμενου Ν. Μανιαδάκη εκτιμήθηκε δεόντως από την ανακρίτρια κα Μόζνου, η οποία διακρίνοντας τις
ελλιπείς δικονομικές πρακτικές από την
πλευρά της υπεράσπισής του, θεώρησε ότι
χωρίς συνέπειες θα μπορούσε να επεκτείνει το χρονικό διάστημα της ανάκρισης πέραν αυτού που προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία. Συγκεκριμένα, ενώ σύμφωνα με τον νόμο για την εκδίκαση
πράξεων διαφθοράς (4022/2011) ορίζεται ότι «…η ανάκριση διενεργείται κατ`
απόλυτη προτεραιότητα και ολοκληρώνεται μέσα σε προθεσμία τεσσάρων μηνών.
Το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο μπορεί
με βούλευμα ειδικά αιτιολογημένο να παρατείνει την προθεσμία ολοκλήρωσης της

ανάκρισης εφάπαξ μέχρι δύο (2) το πολύ
μήνες αν συντρέχουν σοβαροί λόγοι…», η
κα Μπόζνου επί 20 περίπου μήνες σε
τακτά χρονικά διαστήματα αρκέστηκε
στο να ανοίγει το συρτάρι με τη δικογραφία, να φροντίζει επιμελώς την απομάκρυνση της σκόνης που έχει συσσωρευτεί και με προσοχή να ξαναβάζει τον φάκελο στη θέση του, χωρίς να
ασχοληθεί με το περιεχόμενό του…
3] Ως προς την ακυρότητα της προδικασίας.
Ο δικηγόρος του Ν. Μανιαδάκη άσκησε ενώπιον του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών
ένσταση κατά της ποινικής δίωξης που
κινήθηκε σε βάρος του «πελάτη» του λόγω
μη εφαρμογής των κανόνων της προδικασίας. Απορρίφθηκε όμως ως ουσιαστικά
αβάσιμη, προφανώς επειδή οι λόγοι που
επικαλέστηκε δεν υποστηρίχθηκαν δεόντως, στους οποίους λόγους περιλαμβάνονταν μεταξύ άλλων ο παράνομος χαρακτηρισμός των μαρτύρων ως προστατευόμενοι. Το βούλευμα λοιπόν αυτό με αριθμό
135/2019 εκδόθηκε στις 8-10-2019 και
έπρεπε εντός μήνα από την ημερομηνία
αυτή να υποβάλλει αίτηση στον Εισαγγελέα
Εφετών, προκειμένου αυτός να ασκήσει εντός της ίδιας προθεσμίας έφεση. Όμως το
βούλευμα κατέστη αμετάκλητο, είτε γιατί ο
εισαγγελέας έλαβε εμπρόθεσμα την αίτη-

ση και έκρινε ότι δεν υφίστανται οι προϋποθέσεις για να ασκήσει έφεση, είτε η αίτηση υποβλήθηκε εκπρόθεσμα, είτε δεν υποβλήθηκε καθόλου. Το αμετάκλητο όμως
αυτό βούλευμα αποτέλεσε τη βάση της αιτιολογίας του πορίσματος του αντεισαγγελέα ΑΠ, κ. Λάμπρου Σοφουλάκη –γνωστού για την πρωτοφανή στήριξή του στην
κα Τουλουπάκη μέσω του πορίσματός
του, περιεχομένου 200 σελίδων και άνω–,
με την οποία απορρίφθηκε ο ισχυρισμός
των μηνύσεων περί δικονομικής ακυρότητας της προδικασίας, που δημιουργήθηκε από τις καταθέσεις των μαρτύρων ΣΑΡΑΦΗ και ΚΕΛΕΣΗ λόγω της μη ύπαρξης
στο πρόσωπο τους των προϋποθέσεων για
τον χαρακτηρισμό τους ως μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος. Να σημειωθεί μάλιστα ότι η δικονομική αυτή παράβαση αποτελεί την ουσία του αδικήματος της κακουργηματικής κατάχρησης εξουσίας, αλλά
και του αδικήματος της παράβασης καθήκοντος, που αποδίδονται στην κα Τουλουπάκη. Συγκεκριμένα, ο
κ. Σοφουλάκης στο πόρισμά του αναφέρει επί
λέξει ότι «…τα όποια θέματα ακυροτήτων της
προδικασίας, τα οποία
διατείνονται οι μηνυτές
ότι δημιουργούνται εκ
των καταθέσεων των εν
λόγω μαρτύρων, λόγω
μη ύπαρξης στο πρόσωπό τους των προϋποθέσεων της
45ΒΚΠοινΔ, προβάλλονται και αντιμετωπίζονται κατά την εκεί προβλεπομένη και
αποκλειστικά καθοριζόμενη διαδικασία
των άρθρων 171, 174, 176, 307 ΚΠοινΔ
(νυν 244παρ.5 νέου ΚΠοινΔ για την προκαταρκτική εξέταση), περί κήρυξης της ακυρότητας και επανάληψης των τυχόν άκυρων πράξεων. Και τέτοια απόφαση δικαστικού συμβουλίου δεν φαίνεται από τα έως τώρα συλλεγέντα στοιχεία να υπάρχει,
πλην του εκδοθέντος υπ.αριθ.135/2019
βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών, αναφορικά με τον προστατευόμενο μάρτυρα και μετέπειτα καταστάντα κατηγορούμενο Νίκο Μανιαδάκη (πρώην “ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ιωάννη”), το οποίο απεφάνθη ότι η ποινική προδικασία σε βάρος του δεν πάσχει από απόλυτη ακυρότητα, για τον οποίο λόγο και απέρριψε την από 4-1-2019 αίτησή του (βλ. υπ. αριθ.135/2019 βούλευμα Συμβουλίου
Πλημ/κων Αθηνών, συνημμένο)…».
Σε αντίθεση με τα παραπάνω ο κ. Ζαχαρής
στο πόρισμά του αποδέχεται ότι από την έρευνα
αποδείχθηκε ότι η κα
Τουλουπάκη α) «προκειμένου να πετύχει ένορκη κατάθεση, άσκησε
πιέσεις στον προστατευόμενο αρχικώς μάρτυρα
με το ψευδώνυμο “Ιωάννης Αναστασίου” (Νικόλαο Μανιαδάκη)
για να καταθέσει ότι έχουν χρηματισθεί
συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα ή ότι έχουν προβεί σε παράνομες πράξεις γενικά
οι Άδωνις Γεωργιάδης, Γιάννης Στουρνάρας, Αντώνης Σαμαράς κατά κύριο λόγο και
δευτερευόντως ο Ευάγγελος Βενιζέλος και
Ανδρέας Λοβέρδος, οι δε πιέσεις αυτές α-

Του Μανώλη
Δράκου
ν ο Τζον Φαν
Σιπ ήταν ένας
σοβαρός προπονητής (και όχι γυρολόγος) και σεβόταν
τους ποδοσφαιριστές του,
δεν θα ανακοίνωνε από τα κανάλια την αποπομπή του Δημήτρη Σιόβα από την Εθνική ομάδα.
Όμως, ο Ολλανδός προπονητής
προτιμά να κάνει τον καλό στη διοίκηση της ΕΠΟ και στον Γραμμένο, για να εξασφαλίζει κάθε μήνα
τον μισθό του κερδίζοντας (με χίλια ζόρια) εθνικές ομάδες όπως το
Κόσοβο ή τη Μάλτα.
Από τη στιγμή που ο Ολλανδός
δεν σέβεται τον εαυτό του, δεν
μπορεί να σεβαστεί και τους παίκτες που καλεί στην Εθνική ομάδα, κατά συνέπεια μάλλον καλό έκανε στον Σιόβα, όπως και στον
Μανωλά, αλλά και στον Παπασταθόπουλο τους οποίους συνεχίζει να μην καλεί στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα επειδή πρωτοστάτησαν στην απομάκρυνση
του Άγγελου Αναστασιάδη.
Ο Φαν Σιπ δεν έχει τοποθετηθεί επισήμως και δεν έχει διευκρινίσει τους λόγους για τους οποίους δεν καλεί στην Εθνική τον
Μανωλά και τον Παπασταθόπουλο.
Απλά, δεν τους καλεί. Κατά σύμπτωση, από το περιβάλλον της Ομοσπονδίας είχε διαρρεύσει μετά
το επεισόδιο με τον Αναστασιάδη στον αγώνα με την Αρμενία στο
ΟΑΚΑ (τον Ιούνιο του 2019) πως
ο Μανωλάς με τον Παπασταθόπουλο θα μπουν στο «ψυγείο», ενώ ο (πρώην) ομοσπονδιακός
προπονητής θα πάει σπίτι του. Όπως κι έγινε…
Ο Φαν Σιπ δεν μας εξήγησε
ποτέ τους λόγους αποκλεισμού
του καλύτερου (σήμερα) αμυντικού δίδυμου της χώρας, που μάλιστα παίζει σε Νάπολι και σε Άρσεναλ, και όχι στη Βίλεμ απ’ όπου ο
Ολλανδός προπονητής ψάχνει να
βρει κάναν ομογενή για να φέρει
στην Εθνική Ελλάδος.
Το «λάθος» του Σιόβα ήταν
πως θεωρήθηκε ότι έκανε κριτική
στον Φαν Σιπ επειδή άφησε να
εννοηθεί ότι κακώς δεν καλείται ο
Μανωλάς.
Στην ΕΠΟ, μόλις ακούνε για
Μανωλά… βγάζουν σπυριά. Οπότε έπεσε το σύρμα και «τέλειωσε»
ο Σιόβας παρά το γεγονός ότι ένα 24ωρο μετά τις αρχικές δηλώσεις του (που θεωρήθηκαν παρέμβαση στο έργο του Φαν Σιπ από
τους καλοθελητές) έσπευσε να τις
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Δεν τα ’βαψε
μαύρα
ο Σιόβας
Ο Δημήτρης Σιόβας
προτίμησε να μην
τοποθετηθεί στην
απόφαση του Φαν Σιπ.
Ο Έλληνας διεθνής
που έκανε και
μεταγραφή στην
Ισπανία (από τη
Λεγκανές στην
Ουέσκα) δεν θα πρέπει
να ασχολήθηκε και
πολύ με τις ιδεοληψίες
του Φαν Σιπ και με τα
προβλήματα των
παραγόντων της ΕΠΟ
μαζί του. Άλλωστε, η
Εθνική ομάδα εδώ και
καιρό έχει γίνει
«μαγαζάκι» τους. Δεν
έχει λόγο να
ασχοληθεί…
Κάποια στιγμή, είναι
βέβαιο ότι θα μιλήσει
και θα πει τα πράγματα
με το όνομά τους.
Όπως και οι άλλοι δύο
«κομμένοι» από την
ΕΠΟ.
Ποιος ξέρει; Μέχρι τότε
μπορεί να γίνουν
περισσότεροι οι…
αντάρτες της Εθνικής
ομάδας.

Φαν’τ Σιπ:

Προπονητής
ή υπάλληλος;
Ο Ολλανδός υπάκουσε στα κελεύσματα
της «εξυγίανσης», και μετά
τους Μανωλά-Παπασταθόπουλο
«τέλειωσε» και τον Σιόβα

διαψεύσει και να διευκρινίσει ότι
δεν είχε σκοπό να κρίνει το έργο
του προπονητή. Μάταια όμως.
Το κονγκλάβιο της Εθνικής είχε
αποφασίσει να τον καθαιρέσει α-

πό την Εθνική.
Το θλιβερό της όλης υπόθεσης
δεν είναι η μεθόδευση εκ μέρους
της ΕΠΟ και του Ολλανδού προπονητή.

Αλλά, ότι ο Φαν Σιπ αντί σιωπηρά να αποκλείσει τον παίκτη και
να τον βάλει στο «ψυγείο» προτίμησε να το κάνει δημόσια με εμφάνισή του στο κανάλι του Ιβάν
Σαββίδη…
Θλιβερό από κάθε άποψη. Όπως είναι και το ύφος του Φαν
Σιπ ακόμη κι όταν κερδίζει ή παίρνει κάναν βαθμό από ομαδούλες
της σειράς του τρίτου γκρουπ δυναμικότητας της Ευρώπης, σαν τη
Σλοβενία…
Αν θυμηθεί κανείς τα περιστατικά, θα καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο Φαν Σιπ εμφανίστηκε
στο Open μόνο και μόνο για να ανακοινώσει την αποπομπή του
Σιόβα από την Εθνική ομάδα. Διότι άλλο λόγο δεν εξυπηρετούσε η
παρουσία του. Κάτι σαν… διάγγελμα.
Στις 6 Σεπτέμβρη ο Σιόβας έκανε τις επίμαχες δηλώσεις, και
στις 7 Σεπτέμβρη έκανε διορθωτική ανακοίνωση. Όμως στις 20 Σεπτέμβρη ο ομοσπονδιακός προπονητής πήγε στο κανάλι του Σαββίδη και ανακοίνωσε την απόφασή
του.
Δηλαδή, ο Φαν Σιπ το… έβγαλε το πόρισμα και αντί να το κρατήσει για τον εαυτό του, θεώρησε
σωστό να το βγάλει προς τα έξω
για να εκθέσει –όπως πίστευε– τον
Σιόβα.
Και περίμενε πότε θα τον καλούσαν από το Open για να ανακοινώσει την απόφασή του…
Φυσικά, ο Έλληνας διεθνής είχε
μυριστεί τη δουλειά. Απλά δεν περίμενε ότι το έργο θα παιζόταν όπως παίχτηκε.
Για να το τελειώσουμε…
Ο Σιόβας και ο κάθε Σιόβας έχουν δικαίωμα να λένε ό,τι θέλουν,
εκτός αν ζούμε σε εποχή ποδοσφαιρικής δικτατορίας και δεν το
γνωρίζουμε.
Ο Έλληνας αμυντικός «χτύπησε» όμως στην αχίλλειο πτέρνα
την ΕΠΟ, λέγοντας ότι ο Μανωλάς με τον Παπασταθόπουλο
πρέπει να γυρίσουν στην Εθνική ομάδα. Αυτά δεν συγχωρούνται
στην Ομοσπονδία… όταν μάλιστα
έχουν προηγηθεί όσα προηγήθηκαν με τους δύο παίκτες.
Ο Φαν Σιπ έπραξε ό,τι ήθελε η
ΕΠΟ στη συγκεκριμένη περίπτωση. Με δεδομένο όσα είχαν προηγηθεί με Μανωλά και Παπασταθόπουλο, πήρε μια απόφαση που
βασιζόταν στις επιθυμίες των παραγόντων της ΕΠΟ.
Ή μαζί μας ή με τους παίκτες!
Αν καλούσε ξανά τον Σιόβα, θα ήταν σαν να άνοιγε την πόρτα στον
Μανωλά και στον Παπασταθόπουλο, οπότε προτίμησε να την
κλείσει και στους… τρεις και να συνεχίσει να παίρνει τον μισθό του,
αποδεικνύοντας ότι μπορεί να είναι ένας καλός υπάλληλος, αλλά
δεν θα γίνει ποτέ ένας καλός προπονητής.
Δεν υπήρξε άλλοτε ποτέ τέτοιος…
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Περίεργα
συναισθήματα
Η αλήθεια είναι ότι την
περασμένη Πέμπτη οι
θεατές του τελικού για
το SuperCupστη
Βουδαπέστη ανάμεσα
στην Μπάγερν και στη
Σεβίλλη αισθάνθηκαν
περίεργα. Για να πάνε
στο ματς έπρεπε να
περάσουν από
θερμικές κάμερες και
να θερμομετρηθούν,
ενώ οι Γερμανοί κατά
την επιστροφή τους
στο Μόναχο θα
μείνουν σε καραντίνα
14 ημερών αφού
πρώτα κάνουν το τεστ
για τον κορωνοϊό.
Η κυβέρνηση του
κρατιδίου της
Βαυαρίας είχε καλέσει
πριν από το παιχνίδι
τους οπαδούς της
Μπάγερν να μην πάνε
στο γήπεδο και
αρκετοί από αυτούς
γύρισαν τα εισιτήρια
πίσω.«Η Βουδαπέστη
είναι επικίνδυνη
ζώνη», τους είχαν πει
και μπροστά στον
φόβο να βρεθούν
θετικοί πολλοί
Γερμανοί έκατσαν στα
σπίτια τους.
Περίεργα ένιωσαν και
οι Ισπανοί της
Σεβίλλης, οι οποίοι
πηγαίνοντας στη
Βουδαπέστη δεν
ήξεραν αν θα
μπορούσαν να κάνουν
μια βόλτα στην πόλη ή
θα ήταν υποχρεωμένοι
να μείνουν στο γήπεδο
όλη μέρα μέχρι την
τέλεση του αγώνα, που
βρήκε τελικά νικήτρια
την Μπάγερν.

Toυ Μανώλη Δράκου
ο ευρωπαϊκό Super
Cup έγινε στη Βουδαπέστη
παρουσία
15.500 φιλάθλων (στο
67.500 θεατών «Puskas
Arena»,) όμως η απόφαση της
UEFA για την επιστροφή του
κόσμου στις εξέδρες για τα επόμενα
παιχνίδια
σε
Champions και Europa League
δεν είναι μια εύκολη υπόθεση
όσο δεν υπάρχει ακόμη εμβόλιο για τον κορωνοϊό.
«Το ευκολότερο πράγμα θα ήταν
να μην κάνουμε τίποτα και να περιμένουμε. Όταν δεν κάνεις τίποτα, αποφεύγεις τα λάθη. Έτσι όμως τίποτα δεν μπορεί να γίνει. Θέλουμε να
φέρουμε την ελπίδα με την παρουσία του κόσμου στο Σούπερ Καπ», έλεγε ο πρόεδρος της UEFA,Αλεξάντερ Τσεφερίν, για τον τελικό
Σεβίλλη-Μπάγερν που έγινε την
Πέμπτη το βράδυ στην ουδέτερη
Βουδαπεστη παρουσία 15.500 θεατών πριν από το ματς. Μετά το τέλος του αγώνα, ομολογούσε: «Δεν
θέλουμε να πάρουμε ρίσκο με την υγεία του κόσμου. Αλλά να δείξουμε
ότι το ποδόσφαιρο αντέχει σε τέτοιες καταστάσεις. Είναι προφανές ότι
χωρίς τους φιλάθλους το ποδόσφαιρο έχασε τον χαρακτήρα του».
Το πείραμα πέτυχε και το ποδόσφαιρο δείχνει ότι βγαίνει δειλάδειλά από την εντατική, όμως είναι προφανές ότι και αυτή η χρονιά θα κυλήσει με περιορισμούς
και ελεγχόμενη προσέλευση θεατών σε όλα τα γήπεδα του κόσμου.
Αυτό σημαίνει –πρακτικά– ότι
μέχρι τον Δεκέμβρη, δηλαδή το τέλος του έτους, δεν θα μπει άνθρωπος σε ευρωπαϊκό αγώνα, είτε για
το ChampionsLeague, είτε για το
EuropaLeague,παρ’ ότι χώρες έχουν αρχίσει να βάζουν κόσμο στα
γήπεδα για τα εγχώρια πρωταθλήματά τους.
Η αλήθεια πάντως είναι πως ο
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Το πείραμα της UEFA με την παρουσία θεατών στο Super Cup
πέτυχε, αλλά ο δρόμος είναι μακρύς ακόμα…

Κορωνοϊός:
Πάρε μάσκα,
κάνε τεστ, βάλε
θερμόμετρο και
πάμε γήπεδο…
κόσμος είναι εξαιρετικά διστακτικός να πάει στο γήπεδο. Είναι ενδεικτικό ότι από τα 3.000 εισιτήρια που πήρε κάθε μια από τις δύο
φιναλίστ διατέθηκαν ελάχιστα
μπροστά στο μέγεθος του αγώνα.
Σχεδόν 500 οπαδοί της Σεβίλλης ταξίδεψαν στην πρωτεύουσα
της Ουγγαρίας για να βρεθούν
στην «Puskas Arena», 1.200 φίλοι της Μπάγερν έφτασαν από το
Μόναχο και μαζί με τους 13.800
Ούγγρους, βρέθηκαν στις εξέδρες.
Πουλήθηκαν 15.500 εισιτήρια σε
ένα στάδιο χωρητικότητας 67.000
θέσεων, αφού ούτε οι φίλαθλοι
των δύο φιναλίστ δεν εξάντλησαν
τα δικά τους καθώς είχαν πάρει από 3.000 εισιτήρια.

Τι ισχύει στις
ευρωπαϊκές χώρες
Στη Γαλλία (μια από τις πλέον
πληγείσες χώρες της Ευρώπης,
δηλαδή) επιτρέπονται έως 5.000
θεατές ανά παιχνίδι, τηρώντας βέβαια στο έπακρο το socia ldi stancing και όλους τους κανόνες
υγιεινής. Το μέτρο φαίνεται να λειτουργεί, όπως είδαμε και στο πρόσφατο Παρί Σεν Ζερμέν-Μαρσέιγ,
αν και στη Γαλλία το δεύτερο κύμα
κορωνοϊού είναι εξίσου ισχυρό.
Στη Γερμανία, το περασμένο
Σαββατοκύριακο –ανάλογα με το
τι ισχύει σε κάθε ένα από τα ομοσπονδιακά κρατίδια– ο κόσμος επέστρεψε και φτάνει μέχρι και
τους 8.000 θεατές ανά παιχνίδι.
Στην Αυστρία, το ανώτατο όριο

είναι 3.000. Στη Ρωσία, από 10%
έως 40% πληρότητα στα στάδια,
ανάλογα με το σε ποια περιοχή φιλοξενείται το παιχνίδι. Στην Ελβετία, έως και 1.500 άτομα ανά ματς.
Στο Βέλγιο, έχουμε πληρότητα περίπου στο 1/3, ανάλογα και εδώ με
την περιοχή όπου γίνεται το παιχνίδι.Στην Ολλανδία, 20% έως
40% προσέλευση, ανάλογα με την
περιοχή. Στην Τσεχία, έχουμε 25%.
Στη Νορβηγία, 200 άτομα μάξιμουμ.
Και αν θέλουμε να βγούμε εκτός Ευρώπης, έχουμε και την Ιαπωνία με 5.000 θεατές ανά αγώνα.
Την ίδια στιγμή, αναμένουμε να
δούμε τι θα γίνει με την
PremierLeague (συζητάνε για
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1.000 φιλάθλους αρχικά και ανάλογα με την εξέλιξη της πανδημίας
στη χώρα θα αυξηθεί ή θα μειωθεί
το νούμερο), ενώ στη Σουηδία –τη
χώρα που έχει παρεμφερή πληθυσμό με την Ελλάδα δηλαδή– την
1η Οκτώβρη θα παρθεί η απόφαση για το ανώτατο όριο.
Στην Ελλάδα, υπάρχει πάντοτε
η εισήγηση για το 35% της χωρητικότητας των γηπέδων, ωστόσο
όταν γίνεται συζήτηση για
lockdownστην Αττική αντιλαμβάνεται κανείς ότι οι οπαδοί του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού θα αργήσουν να δουν
ξανά την ομάδα τους μέσα από το
γήπεδο.

Ο χαμός της Κύπρου
Κι αυτό γιατί ο κίνδυνος της
διασποράς είναι μεγάλος, όπως
προκύπτει και από το παράδειγμα
της Κύπρου, όπου ήδη δύο ομάδεςείναι σε καραντίνα, ενώ γίνονται σκέψεις για διακοπή του πρωταθλήματος…Στον Εθνικό Άχνας
εντοπίστηκαν 22 κρούσματα και
στη Νέα Σαλαμίνα 20, όταν τα συνολικά κρούσματα που ανακοινώθηκαν προχθές ήταν 36 σε όλη τη

Μεγαλόνησο!
Το θέμα της διασποράς των
κρουσμάτων στο κυπριακό ποδόσφαιρο προκάλεσε την ενόχληση
της κυβέρνησης και προσωπικά
του υπουργού Υγείας, Κωνσταντίνου Ιωάννου, ο οποίος κατακεραύνωσε τις δύο ομάδες για
τον τρόπο που χειρίστηκαν το ζήτημα.
Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το
υπουργείο Υγείας, αναφέρει ότι
δύο από τα κρούσματα δεν είχαν
καν δηλωθεί στην ιχνηλάτηση, ενώ οι υπόλοιποι παραβίασαν την
καραντίνα τους για να υποβληθούν σε εργαστηριακό έλεγχο.
Ο Εθνικός Άχνας με τα 22
κρούσματα και η Νέα Σαλαμίνα με
τα 20 συγκαταλέγονται στις δέκα
ομάδες με τα περισσότερα κρούσματα κορωνοϊού σε όλο τον κόσμο.
Πρώτη, με μεγάλη διαφορά από τη δεύτερη, είναι η τουρκική Αντάλιασπορ, η οποία ανακοίνωσε
συνολικά πενήντα κρούσματα, μεταξύ των οποίων και πάρα πολλοί
ποδοσφαιριστές της ομάδας.
Μετά την ανακοίνωση των θετικών κρουσμάτων, η πτήση στην

οποία θα επέβαιναν οι άνθρωποι
της Αντάλιασπορ για το ματς πρωταθλήματος με την Μπεσίκτας, το
περασμένο Σαββατοκύριακο, στην
Κωνσταντινούπολη, ακυρώθηκε.
Τον περασμένο Αύγουστο, θετικοί στον κορωνοϊό βρέθηκαν 26
μέλη της ομάδας Ίτιχαντ από το
Μαρόκο, η οποία έχει δημιουργήσει τη δεύτερη μεγαλύτερη αλυσίδα κρουσμάτων στο ποδόσφαιρο.
Μεταξύ των κρουσμάτων ήταν και
ο προπονητής της ομάδας.
Συνολικά, 25 πρόσωπα, βρέθηκαν θετικά στον κορωνοϊό, στην
ουκρανική ΚαρπάτιΛβιβ, τον περασμένο Ιούνιο.Άμεσα τέθηκε σε καραντίνα όλη η ομάδα, με αποτέλεσμα να αναβληθεί και ο επόμενος
αγώνας της.
Στη Νέα Σαλαμίνα, είχε εντοπιστεί αρχικά ένα κρούσμα, το οποίο
αφορούσε ποδοσφαιριστή που έφθασε από το εξωτερικό, ενώ στη
συνέχεια η υπόλοιπη ομάδα υποβλήθηκε σε τεστ, με αποτέλεσμα
να προκύψουν άλλα δέκα κρούσματα.Σε επαναληπτικά τεστ που
έγιναν σε όσους ήταν αρνητικοί
στον ιό, εντοπίστηκαν άλλα οκτώ
κρούσματα, ανεβάζοντας τον συ-

νολικό αριθμό στα 19.
Μια αγκαλιά, είχε ως αποτέλεσμα να προκύψουν 16 κρούσματα
κορωνοϊού στην Μακάμπι Τελ Αβίβ, του Γιώργου Δώνη.
Πρόκειται για 8 ποδοσφαιριστές και 8 μέλη του τεχνικού επιτελείου. Μετά από αυτή την εξέλιξη, επικράτησε μεγάλη ανησυχία
για το ενδεχόμενο να αναβληθεί ο
αγώνας με την Σάλτσμπουργκ για
τα πλέι οφ του ChampionsLeague,
ωστόσο δόθηκε το πράσινο φως από την ευρωπαϊκή ομοσπονδία για
διεξαγωγή του αγώνα.
Η Αλ Χιλάλ κτυπήθηκε τις προηγούμενες μέρες από κορωνοϊό, αφού εντοπίστηκαν συνολικά 15
κρούσματα.Η ομάδα, ωστόσο, παρατάχθηκε κανονικά στον αγωνιστικό χώρο για τον αγώνα με τη
ΣχαχρΚχόντρο, για τους «16» του
ChampionsLeague, έχοντας μόλις
τρεις αλλαγές, εκ των οποίων δύο
τερματοφύλακες, και τελικά πήρε
την πρόκριση.
Όχι ένα, ούτε δύο, αλλά δεκατρία κρούσματα κορωνοϊού παρουσιάστηκαν στην Κλουζ, τον περασμένο Ιούλιο.Πρόκειται για επτά
ποδοσφαιριστές και έξι μέλη του
τεχνικού τιμ, ανάμεσα στους οποίους ήταν και ο προπονητής της ομάδας και ο άλλοτε διεθνής άσος
της Ρουμανίας, Νταν Πετρέσκου.
Η Στεάουα έχει καταγράψει μέχρι στιγμής 10 κρούσματα. Από 10
κρούσματα έχουν καταγραφεί επίσης στην αγγλική ΛέιτονΌριεντ και
στηβραζιλιάνικη Γκόιας. Μετά τα
δέκα κρούσματα στηΛέιτονΌριεντ,
αποφασίστηκε αναβολή του αγώνα με την Τότεναμ.

Διακοπή
στο Ισραήλ
Αν κρίνει κανείς από
το γεγονός ότι η
Μακάμπι (η ομάδα του
Γιώργου Δώνη) είχε
περισσότερα από 10
κρούσματα,
αντιλαμβάνεται για
ποιο λόγο στο Ισραήλ
η κυβέρνηση
αποφάσισε να
διακόψει κάθε
αθλητική
δραστηριότητα στα
ομαδικά σπορ.
Σε μια προσπάθεια να
ελέγξει την κατάσταση,
η κυβέρνηση
αποφάσισε να
σταματήσουν τα
πρωταθλήματα των
ομαδικών σπορ, κάτι
όμως που θα
προκαλέσει μεγάλη
οικονομική ζημιά σε
όλους τους συλλόγους.
Το υπουργείο Υγείας
ανακοίνωσε τη
διακοπή τους, με τον
διευθύνοντα σύμβουλο
της Μπεϊτάρ
Ιερουσαλήμ, Μόνι
Μπρος, να κάνει λόγο
για «οικονομική και
επαγγελματική
καταστροφή», την ίδια
ώρα που οι ομάδες
μπάσκετ προσπαθούν
να εξασφαλίσουν ότι
θα συνεχιστούν οι
προπονήσεις, έστω σε
έναν ειδικά
διαμορφωμένο χώρο…

14
www.iapopsi.gr
ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ
26/27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Toυ Χαρίλαου
Τουμπιώτη
ια χαρά τού
πάνε
τα
πράγματα
του Γιαννάκη
του Αλαφούζο. Πρίμα. Μπορεί να έγινε ξεφτιλίκι με το
«Big Brother», αλλά η ζωή συνεχίζεται, σου λέει. Μπρος στο
χρήμα, τι είναι το μασκαραλίκι. Κανέναν ρόλο δεν παίζει.
Ο Αλαφούζος είναι οικολόγος,
κάνει δενδροφυτεύσεις, μαζεύει
ρούχα και τρόφιμα για τους φτωχούς από τη μία, κι από την άλλη
τούς λέει, «σας προσφέρω ψυχαγωγία με το «Big Brother».
Αν, δηλαδή, δείχνει η τηλεόραση μια ημίγυμνη χοντρή στο κρεβάτι κι ο άλλος να πιάνει τη μαλαπέδρα του, είναι ψυχαγωγία. Άλλο
θέλω να σου πω.
Μια χαρά τα κατάφερε κι έφερε
βόλτα τη NOVA ο Γιαννάκης. Το
έπαιζε βαρύ πεπόνι στην αρχή, ούτε έσκυψε τα μαζέψει τα 5,7 εκατ.
ευρώ του Σταθόπουλου, και σου
λέει, «εγώ είμαι Παναθηναϊκός».
Και κατάφερε να πάρει 7,5 εκατ.
ευρώ τον χρόνο, συν μπόνους.
Βέβαια. Έχει και μπόνους το μαγαζί. Για την κατάληψη της πρώτης θέσης, της δεύτερης, της τρίτης και του Κυπέλλου. Μάλιστα. Κι
όχι μονάχα αυτό. Ο Γιαννάκης ξέρει από τηλεόραση και πού πουλάει. Ξεκίνησε να μιλάει με την WIND
και τη VODAFONE. Να βάλει κι εκεί το panathinaikos TV. Να κονομήσει κι απ’ εκεί. Και καλά κάνει,
βέβαια. Επιχειρηματίας είναι ο Αλαφούζος.
Πάμε παρακάτω. Και τι πούλησε ο Αλαφούζος στη NOVA; Τι, ακριβώς, προϊόν, για να πάρει το
χρήμα; Πούλησε τον Τσάβι Ρόκα,
τον Πογιάτος, τον Σαβιέρ, τον
Αϊτόρ και κάτι άλλους Ισπανούς.
Γειασάν του μάγκα, λέω εγώ.
Ξέρεις, ρε μάστορα, τι είναι, να
έχεις έναν Παναθηναϊκό που να μη
βλέπεται και να τον πουλάς χρυσάφι; Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, ρε. Ο Αλαφούζος μπορεί να
πουλήσει όχι μόνο παγάκια στους
Εσκιμώους, αλλά και ψωμί στους
φουρνάρηδες.
Κι όχι μόνο αυτό. Έκανε και μία
συμφωνία με την Compote TV για
τα παιχνίδια και όλα τα αθλήματα.
Μάλιστα. Να βάλει, δηλαδή, το
panathinaikos TV στο μπουκέτο
του Τσαμάζ. Και αφού συμφωνεί
με τη NOVA για το ποδόσφαιρο, έκλεισε και deal μαζί της ν’ αναλάβει και την παραγωγή του
panathinaikos TV που θα δείχνει
τα βόλεϊ και τα μποξ. Δηλαδή, η

Μ

Έδωσαν
7,5 εκατ.
ευρώ στον
Αλαφούζο
να πάρει...
προπονητή
Ένας σουπερλιγκάτος,
από αυτούς που
θεωρούνται αετοί στην
πιάτσα, είπε μεγάλη
κουβέντα. Ότι αυτοί
της NOVA δεν το
χειρίστηκαν καλά το
θέμα με τον Αλαφούζο.
Έπρεπε να του βάλουν
ρήτρα στο συμβόλαιο
για τα 7,5 μιλιόνια, ότι
άπαξ κι ο
Παναθηναϊκός δεν
παίξει στα play off,
αλλά τα play out, να
επιστρέψει τα μισά
χρήματα. Κι έχει
δίκαιο. Υπάρχει
περίπτωση να
προχωρήσει αυτό το
πράγμα που Ρόκα και
του Πογιάτος; Άπαξ
σου λένε οι ίδιοι οι
«βάζελοι» ότι
παρέλαση δεν
προλαβαίνει, το
’πιασες το έργο. Τώρα,
θα πεις, στη NOVA δεν
την έβλεπαν τη
δουλειά; Την έβλεπαν
και την παραέβλεπαν.
Δεν χρειάζεται να
είσαι κανένας
προφέσορας για να το
καταλάβεις. Κι όμως,
έσκασαν το χρήμα
στον Γιαννάκη. Μπας
και κάνει καμιά
μεταγραφή προπονητή
και βλέπεται ο
Παναθηναϊκός, για να
τον βλέπουν οι οπαδοί
του πρώτα απ’ όλα.

ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ
Πούλησε στη NOVA
το σκορποχώρι...
Πογιατοθηναϊκός
με 7,5 εκατ. ευρώ
Αυτό δεν είναι Παναθηναϊκός! Δεν βλέπεται.
Χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα με το ρόστερ, έχει
αγοράσει μόνο επιθετικογενείς, ο Κουρμπέλης είναι
ο μόνος αμυντικός χαφ(!) και τα Ελληνόπουλα «θαμμένα»,
ενώ Πογιάτος και Ρόκα δεν ελέγχουν τα αποδυτήρια
NOVA θα κάνει την παραγωγή και
θα είναι το καναλάκι του Γιαννάκη στην Cosmote TV; Άπαιχτος ο
Γιαννάκης. Αέρα πούλησε και πήρε λεφτά. Αέρα κοπανιστό. Και θα
σ’ το αποδείξω.
Παίζει ένα φιλικό με τον ΟΦΗ
ο Παναθηναϊκός και ψάχνεις να
βρεις αν αυτό που παίζει είναι ποδόσφαιρο ή άλλο άθλημα. Πάει
μετά στην Τρίπολη για τον Αστέρα. Πού σε πονεί και πού σε σφάζει. Χάνει με κάτω τα χέρια. Ούτε
μια ευκαιρία. Ένα δοκάρι από φάουλ. Έρχεται το φιλικό με τον Λεβαδειακό στην Καλλιθέα. Άλλα αντ’ άλλα, της Παρασκευής το γάλα. Με την καμία δεν τη βρίσκουνε
τη ρημάδα την μπάλα. Περισσότερες φάσεις έκανε ο Κομπότης.

Μάλιστα. Και γράφει το Σαββιδοτεχνείο - Αλαφουχοτεχνείο, ότι είναι νέα ομάδα και χρειάζεται χρόνο. Το πόσο, ωστόσο, δεν μας είπαν. Ένα; Δύο, τρία χρόνια;
Ο Γιαννάκης, και στάσιμη να
είναι η μπάλα, δεν μπορεί να τη
βρει. Θα σκοντάψει το σκαρπίνι
στο χορτάρι. Μπορεί να του φύγει
κανένα τακούνι κιόλας. Και δεν είναι κακό αυτό. Δεν γεννήθηκε στα
γήπεδα ο Γιαννάκης.
Τον έπαιρνε στο «Καραϊσκάκη»
ο πατέρας του ο Αριστείδης, αλλά αυτό είναι ιστορία. Δεν το κατέχει το άθλημα. Αφού έκανε πρόεδρο τον Παναγόπουλο ένα φεγγάρι, το κατάλαβε το έργο, ότι δεν
περπατάει. Και κάποιος του πάσαρε τον Τσάβι Ρόκα.

Με την ευκαιρία, να δώσω τα
συλλυπητήριά μου στον Ρόκα,
που έχασε τον πατέρα του. Δεν υπάρχει πιο τραγικό πράγμα, να χάνεις γονιό, μάστορα. Ο πόνος είναι
βουβός, δεν φωνάζει. Κι επειδή είναι βουβός, είναι και απερίγραπτος. Κι από τη στιγμή που ένα
πράγμα δεν μπορείς να το περιγράψεις, διογκώνεται μέσα σου.
Και σε πνίγει. Να ’ναι καλά ο άνθρωπος.
Δίνει, λοιπόν, τα κλειδιά στον
Ρόκα που φέρνει προπονητή τον
Πογιάτος. Ήτανε, λέει, στις ακαδημίες της Ρεάλ Μαδρίτης. Μάλιστα. Τον έψησε τον Αλαφούζο ο
Ρόκα, ότι ο Ντάνι Πογιάτος δεν
έχει καμία σχέση με τον Ντάνι ντε
Βίτο, αυτό το στρουμπουλό γου-
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ρουνάκι, ο μέγας ηθοποιός.
Κι έρχονται οι Ισπανοί κι αρχίζουνε την ανακαίνιση. Λες και μπήκανε σε καινούργιο σπίτι, ρε φίλε.
Όπως ο καινούργιος νοικάρης τα
αλλάζει όλα, έτσι κι ο Τσάβι με τον
Πογιάτος. Λες και είναι το ίδιο
πράγμα η ομάδα με το σαλόνι και
την κουζίνα και τα υπνοδωμάτια.
Τον ξηλώνουν τον Παναθηναϊκό και φτου κι από την αρχή. Σαν
τα ποντίκια λακίσανε οι παλιοί του
Δώνη. Κι αρχίζουνε τα μαστορέματα ο Ρόκα με τον Ντάνι. Πόσους μέσους έχει σήμερα ο Παναθηναϊκός;
Έχει τον Βιγιαφάνες, τον Αϊτόρ, τον Κουρμπέλη, τον Αγιούμπ, τον Καρλίτος, τον Μπουζούκη, τον Χατζηγιοβάννη, τον
Σερπέζη, τον Σαβιέρ, τον Αλεξανδρόπουλο, τον Αθανασακόπουλο, και μπορεί να ξεχνάω κανέναν. Χάνεις τον λογαριασμό.
Μάλιστα. Και ρωτάω τώρα εγώ: Με πόσους θα παίζει στα χαφ
ο Παναθηναϊκός; Ποιος θα μείνει
στην απ’ έξω; Θα μείνει ο Βιγιαφάνες, που τον έφερε πίσω ο Αλαφούχος για να γλυκάνει τους
Παναθηναϊκούς;
Θα μείνει εκτός ο Αϊτόρ που έγινε χαλασμός; Ο Καρλίτος δεν
βγαίνει, ο Κουρμπέλης δεν βγαίνει, ο Σαβιέρ κι αυτός βασικός, κι

ο Αγιούμπ είναι το 8άρι, άρα ούτε κι αυτός βγαίνει.
Μάνι-μάνι, έχει έξι χαφ. Και το
άλλο, ακόμα καλύτερο: Ποιος είναι κόφτης από αυτούς; Μόνο ο
Κουρμπέλης. Δόθηκαν τόσα λεφτά για να μείνει ο Δημητράκης
σαν την καλαμιά στον κάμπο. Να
τρέχει δεξιά κι αριστερά, για να κόβει και να δίνει την μπάλα στον Αγιούμπ για να κάνει παιχνίδι. Φοβερά πράγματα. Του βγήκε η
γλώσσα να τρέχει μονάχος του
στην Τρίπολη, τον έκανε αλλαγή ο
Πογιάτος. Έσκασε το παλικάρι.
Μιλάμε, δηλαδή, σχεδιασμός

για σεμινάρια. Έξω ο Μπουζούκης, έξω κι ο Χατζηγιοβάννης.
Θάμπωσαν επί Δώνη, αλλά τώρα
έχουν άλλοι σειρά. Οι μεταγραφές.
Ποιος ασχολείται τώρα με τον
Μπουζούκιη, ρε. Αν ήταν ν’ ασχοληθεί με πιτσιρίκια ο Πογιάτος,
δεν θα ερχότανε στον Παναθηναϊκό. Θα έμενε στη Ρεάλ Μαδρίτης.
Έτσι είναι. Πάνε χαμένα τα παιδιά. Κι όχι μονάχα αυτό, αλλά δεν
τα προστατεύει κιόλας ο Ντάνι.
Κάνει μια διαγώνια μπαλιά ο Χατζηγιοβάννης με τον Λεβαδειακό, τον πλακώνει στα μπινελίκια ο
Καρλίτος. Πέρα βρέχει για τον

Πογιάτος. Λες
και δεν έγινε τίποτα.
Άντε, σου λέω εγώ,
να πλάκωνε στα μπινελίκια κανένας παίκτης του
Ολυμπιακού αυτόν τον Αλέν, που έφαγε το κοροϊδίστικο γκολ με τη Γουλβς… Στην
Αγγλία. Επί τόπου θα τον είχε
καθαρίσει ο Μαρτίνς. Εδώ, ρε,
πέταξε τον Φορτούνη στην εξέδρα επειδή στραβομουτσούνιασε,
πλάκα κάνουμε τώρα; Θα το έκανε
αυτό ο Ντάνι Πογιάτος;
Να σου πω, μάστορα, και τι άλλο πούλησε στη NOVA ο Αλαφούζος; Τελειώνει το ματς με τον
Κομπότη στην Καλλιθέα και κάνει
δηλώσεις ο Πογιάτος, ότι στο επόμενο ματς με τον Άρη και μπλα,
μπλα. Και του λένε οι δημοσιογράφοι, μίστερ, με τη Λάρισα εκτός έδρας παίζουμε πρώτα, και μετά με
τον Άρη.
Είπαμε, όμως, ο Γιαννάκης δεν
ξέρει από μπάλα. Θα μάθει κι αυτός. Τόσοι και τόσοι που μπήκαν
στο ποδόσφαιρο, πλέρωσαν κι έμαθαν. Από τον Γιώργη τον Βαρδινογιάνη, μέχρι τον Σωκράτη
τον Κόκκαλη. Μέχρι να μάθει, θα
βαρεθεί να μετράει παράδες. Ολόκληρο σχεδιασμό κάνανε και ξέμειναν από δεξιό μπακ, έχουνε μονάχα έναν Χουανκάρ, κάπως έτσι
τέλος πάντων.
Ύστερα, είναι και το άλλο. Ο
Γιαννάκης έκανε και το προξενιό
με τη NOVA στους άστεγους. Δεν
έπρεπε να πάρει το κάτι τις του; Είμαι εγώ η προξενήτρα η Λεϊμονιά,
που ’χω κάνει χίλια προξενιά. Έτσι
είναι. Τίποτα δεν γίνεται στο τσάμπα. Το είχε γράψει η «Α» και η
iapopsi.gr στις αρχές του μήνα.
Ότι ο Γιαννάκης θα το εξαργυρώσει αυτό, δεν θα το αφήσει έτσι.
Και για έναν ακόμα λόγο έκανε
το προξενιό. Για να γίνει ηγεμόνας,
όπως γράψαμε τις προάλλες, αλλά
θέλει πολλά ψωμιά ακόμα. Κι οι
φούρνοι έχουνε lock down.

Πογιάτος...
Βουτσάς:
Το θέμα
είναι να...
τρουπώσεις
O Πογιάτος στην
Τρίπολη ξέμεινε κι από
αριστερά μπακ, για
τέτοιον
προγραμματισμό
μιλάμε. Έβαλε τον
Μαυρομμάτη ο
Πογιάτος στην
Τρίπολη. Στόπερ είναι
το παλικάρι, μπακ τον
έβαλε. Κάνεις τον
σταυρό σου, δηλαδή.
Όσο για τον Καρλίτος
και τον Μακέντα, φωςφανάρι, δεν μπορούν
κι οι δυο μαζί. Σέντερ
φορ είναι και οι δυο. Ο
Καρλίτος αγοράστηκε
για σέντερ φορ και
παίζει δεξί ή αριστερό
χαφ. Το αγροτικό του
κάνει ο Πογιάτος στην
Ελλάδα. Από κάπου
έπρεπε να ξεκινήσει το
παλικάρι. Κανένας δεν
γεννήθηκε μαθημένος
σ’ αυτήν τη ζωή. Έτσι
κι ο Ντάνι. Βρήκε μια
πόρτα ανοικτή, ο
Αλαφούζος δεν έχει
ιδέα από μπάλα, και
τρούπωσε το παλικάρι,
που έλεγε σε μια ταινία
ο αείμνηστος Κώστας
Βουτσάς. Έτσι είναι. Το
θέμα είναι να
τρουπώσεις…
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Του Νίκου
Συνοδινού
άθε νέα αρχή
δημιουργεί
προσδοκίες για
κάτι θετικό, κάτι
καλύτερο. Σε πολλές των περιπτώσεων αυτές διαψεύδονται. Ποιος δεν θυμάται τι γινόταν με τον Βίτορ Μέλο Παρέιρα, όταν ανέλαβε την προεδρία της ΚΕΔ. Μαζί με την εφαρμογή του VAR στην πορεία
του πρωταθλήματος και του
Κυπέλλου, όλοι είπαν πως έφθασαν οι καλύτερες μέρες
στη διαιτησία. Ο Πορτογάλος
αποδείχθηκε ξενομανής, αφάνισε την ελληνική διαιτησία κι
έφυγε… νύχτα ως ο πλέον αποτυχημένος, σε βαθμό που πολλοί αναπολούσαν τις εποχές,
του Νικάκη, του Μπίκα, του
Βασσάρα, όλων σχεδόν όσων
πέρασαν από την ΚΕΔ που δεν
είχαν το οπλοστάσιο και την ασυλία του Περέιρα.
Νέες προσδοκίες έφερε η έλευση του Μαρκ Κλάτενμπεργκ. Ο
Άγγλος έκανε παρουσίαση των
σχεδίων του και ψηφίστηκε ως λύση ομόφωνα από τους Big-4 του
ελληνικού ποδοσφαίρου.
Ο Κλάτυ είχε στη φαρέτρα του

Κ

Πρώτα
η Premier
League
Ο Μαρκ Κλάτενμπεργκ
δίνει λαβές για σχόλια.
Δεν ενοχλεί πως ο
αρχιδιαιτητής κάνει
τηλεκριτική των
φάσεων, μετά από
κάθε αγωνιστική,
καθώς αυτό είναι
θεμιτό. Αλλά δεν το
κάνει κάθε Δευτέρα,
επειδή προτεραιότητα
έχει να σχολιάζει τις
φάσεις της Premier
League στην «Daily
Mail». Στην Ελλάδα
κάνει τους
σχολιασμούς του κάθε
Τρίτη. Τι γίνεται όμως
όταν… συμπίπτουν
χρονικά οι αγώνες που
πρέπει να
παρακολουθήσει;
Ο Κλάτενμπεργκ
δίδαξε για το χέρι του
Κοχ στο ματς
Λίβερπουλ-Λιντς 4-3.
Την ίδια ώρα στην
Ελλάδα παιζόταν ο
τελικός Κυπέλλου
ΑΕΚ-Ολυμπιακού 0-1.
Κάτι είδε σε
μαγνητοσκόπηση ο
Άγγλος, και μη βάζετε
στοίχημα τι.

ένα πρόσθετο όπλο. Εκτός από το
VAR ενισχύθηκε με την τεχνολογία
της γραμμής του οφσάιντ που πληρώνουν επιπλέον στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο οι Έλληνες φορολογούμενοι. Νέες προσδοκίες,
αισιοδοξία πως κάτι καλύτερο θα
γίνει στη διαιτησία, με παράλληλη
στήριξη των Ελλήνων διαιτητών,
ώστε όταν σε κάποια στιγμή αποχωρήσουν οι ξένες δυνάμεις, κάτι
να μείνει στη χώρα.
Ο Άγγλος κατάφερε σε χρόνο

μηδέν ν’ αμαυρώσει την εικόνα
του σε βαθμό που κάποιοι ν’ αναρωτιούνται πώς είναι δυνατό να
συμβαίνει αυτό στο ποδόσφαιρό
μας, πώς δεν βρίσκεται ένας άνθρωπος να τηρήσει τους κανόνες
και να πείσει ότι φέρνει την αλλαγή.
Ο Ολυμπιακός, πριν φύγει ο Αύγουστος, πριν αρχίσει το πρωτάθλημα δηλαδή, απέσυρε στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ, μέσω του εκπροσώπου του, Τάκη Α-

Έδωσε δικαιώματα ο Άγγλος
αρχιδιαιτητής στον Ολυμπιακό με
τις επιλογές του και τα μπρος-πίσω
για το πότε δίνεται ένα πέναλτι.
Με VAR, γραμμή οφσάιντ, ο Άγγλος
δεν πρέπει να κουνάει το δάχτυλο

γραφιώτη, την εμπιστοσύνη του
στον Μαρκ Κλάτενμπεργκ, καθώς ζήτησε να έχει στο επιτελείο
του τους Τριτσώνη και Κουκουλάκη, παρά τη συμφωνία που είχε
γίνει.
Σε αυτήν ανάμεσα στις ομάδες
του Big-4 (ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ), αναφερόταν
πως δεν θα εμπλέκονται Έλληνες
στην ΚΕΔ/ΕΠΟ. Έτσι, στον Ολυμπιακό υπήρξε έντονη ενόχληση
από το γεγονός ότι ο Άγγλος αρχιδιαιτητής ζήτησε αιφνιδιαστικά
την ανανέωση των συμβάσεων
Ελλήνων μελών της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας όπως των
Κουκουλάκη και Τριτσώνη και
μάλιστα για έναν χρόνο. Η διοίκηση της ΕΠΟ περιόρισε το διάστημα
παραμονής τους για να μην δεσμεύσει την επόμενη διοίκηση, αλλά η ουσία είναι μία. Το φάουλ έγινε. Και ήταν τέτοιο που ο Ολυμπιακός έδειξε απευθείας κόκκινη κάρτα στον Κλάτυ.
Τι απάντησε ο νέος αρχιδιαιτητής σε όσα του καταλόγισε ο Ολυμπιακός; Άλλα λόγια ν’ αγαπιόμαστε.
«Δεν ζήτησα ποτέ ως πρόεδρος
της ΚΕΔ να επιλέξω την προπονητή
ή το προπονητικό επιτελείο οποιασδήποτε ομάδας και αναμένω αντίστοιχα το ίδιο. Όλοι κρινόμαστε από
την απόδοσή μας στον αγωνιστικό
χώρο και πρέπει να μπορώ να αποφασίσω για την ομάδα μου με αυτά
τα κριτήρια».
Δεν φτάνει που άρχισε το πρωτάθλημα με τα υλικά (πίνακες διαιτητών) της προηγούμενης ΚΕΔ
του Περέιρα, ο Άγγλος ήθελε και

«Η γυναίκα
του Καίσαρα…»
δεν λέει
τίποτα στον
Κλάτυ;

στελέχη της Επιτροπής. Και θα…
κριθεί λέει από το αποτέλεσμα.
Η γυναίκα του Καίσαρα δεν αρκεί να είναι τίμια, πρέπει να φαίνεται και τίμια. Αντί ν’ απαντήσει
στην ουσία γιατί παραβίασε τα
συμφωνηθέντα κι έβαλε μπουρλότο στο πρωτάθλημα, ο Άγγλος άρχισε το κήρυγμα.
«Θέλω να εγκαθιδρύσω ένα
πλήρως διαφανές σύστημα στον
τομέα της διαιτησίας, αλλά υπήρξε
παρέμβαση πριν καν ξεκινήσει η νέα
αγωνιστική περίοδος. Αυτό δεν θα
δίνει αποδεκτό και τέτοιες συμπεριφορές δεν θα γίνουν ανεκτές», είπε χαρακτηριστικά.
Αυστηρός ο νέος αρχιδιαιτητής.
Με τους άλλους. Γιατί με τον εαυτό του δεν φαίνεται και τόσο. Κι έστειλε και το μήνυμα στον Φαν’τ
Σιπ. Να μη σηκώσει μύγα στο σπαθί του. Έβγαλε γλώσσα ο Σιόβας;
Τέλος. Τόλμησε ο Ολυμπιακός να
σηκώσει ανάστημα αρχίζοντας τις
αμφισβητήσεις; Θα… δει τι θα πάθει. Ούτε δύο αγωνιστικές δεν έχουν γίνει στο πρωτάθλημα και οι
φωνές για τη διαιτησία και τις επιλογές του Κλάτυ, ακούστηκαν πιο
δυνατά από την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Αποκαθήλωση
Έρχεται λοιπόν ο ίδιος ο πρόεδρος
της ΚΕΔ ν’ αποκαθηλωθεί από την
κορυφή που τον είχαν πολλοί Έλληνες, παράγοντες, παίκτες και φίλαθλοι, καθώς σε πανομοιότυπες
περιπτώσεις λέει άλλα τη μία και
άλλα την άλλη. Κρίνοντας φάσεις
σε ματς της Λίβερπουλ και της ΑΕΚ
στις 14 και 22 Σεπτεμβρίου, αντίστοιχα, κατάφερε να προκαλέσει
σύγχυση και απορίες, ακόμη και
στους διαιτητές. Γι’ αυτό όταν άλλα υποστηρίζεις όταν μιλάς για
ματς της Premier League και άλλα όταν αναφέρεσαι σε παιχνίδι
της Super League1, τι πρέπει να
υποθέσει κανείς;
Όταν βλέπεις με το «καλημέρα»
τον αρχιδιαιτητή να κρίνει με δύο
μέτρα και δύο σταθμά, τότε βάζεις
πολλά στο μυαλό σου και ανατρέπεις τη γνώμη που έχουν για σένα,
όχι οι υποψιασμένοι, αλλά και οι
καλοπροαίρετοι.
Στο ματς του Παναιτωλικού με
την ΑΕΚ, ο Ινσούα έπιασε την
μπάλα με το χέρι. Κλασική περίπτωση πέναλτι, δηλαδή. Όχι γιατί
το είπε ο Βαρούχας, αλλά γιατί το
είδε όλη η Ελλάδα. Ο Άγγλος όμως την έκανε γυριστή. Και τι μας
είπε ο Κλάτενμπεργκ; Πως σωστά ο διαιτητής Ζαχαριάδης δεν
έδωσε δεύτερο πέναλτι υπέρ του
Παναιτωλικού.
Πώς γίνεται αυτό ολόκληρος…
καθηγητής να λέει τέτοια πράγματα; Πώς μπορεί αν στηρίξει τέτοια
θέση; Το κακό για τον Μαρκ Κλάτενμπεργκ είναι πως οκτώ μέρες
νωρίτερα με στόμφο κήρυττε ότι η
λέξη «σκόπιμο» έχει καταργηθεί. Ή
υπάρχει πέναλτι σε χέρι εντός περιοχής ή δεν υπάρχει.
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Κι όμως, ο Άγγλος, προκειμένου
να δικαιολογήσει την απόφαση
του διαιτητή, αλλά και του VARίστα, τα γύρισε και είπε ότι τελικά
υπάρχει και μετράει η σκοπιμότητα
για τον καταλογισμό ενός πέναλτι.

Ανέφερε
ο Κλάτενμπεργκ
για το χέρι του Ινσούα
«Στο 73ο λεπτό συμβαίνει μια ασυνήθιστη περίπτωση, όταν μετά την
απώλεια ενός πέναλτι από την ομάδα του Παναιτωλικού, ένας ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ (σ.σ. Ινσούα)
στον πανηγυρισμό του τερματοφύ-

λακά του, κατά λάθος αγγίζει την
μπάλα με το χέρι. Η ΚΕΔ στηρίζει
πλήρως την απόφαση του διαιτητή
για συνέχεια του παιχνιδιού, καθώς
πρόκειται για τυχαίο παίξιμο της
μπάλας με το χέρι στον πανηγυρισμό του αμυνόμενου με τον τερματοφύλακά του. Οι κανόνες του ποδοσφαίρου σε παράπτωμα όταν ποδοσφαιριστής αγγίζει με πρόθεση
την μπάλα με το χέρι του, συμπεριλαμβανόμενης της κίνησης του χεριού προς την μπάλα και η ΚΕΔ δεν
θεωρεί ότι αυτή η ενέργεια έγινε με
πρόθεση».
Δεν είχε πρόθεση ο Ινσούα ν’

αγκαλιάσει την
μπάλα λοιπόν. Αυτό
μέτρησε. Τι έλεγε όμως ο Κλάτενμπεργκ
στην «Daily Mail» στις 14
Σεπτεμβρίου;
«Ο Μάικλ Όλιβερ ήταν 100
τοις εκατό σωστός στον καταλογισμό του πρώτου πέναλτι της
Λίβερπουλ, όταν το σουτ του Σαλάχ εκτρέπεται από τον μηρό του αμυντικού του Λιντς Ρόμπιν Κοχ και
χτυπά πάνω στο χέρι του. Ας ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα –και δεν
μπορώ να πιστέψω ότι οι άνθρωποι
εξακολουθούν να μιλούν γι’ αυτό
δύο χρόνια αργότερα– αλλά η λέξη
“σκόπιμη” έχει αφαιρεθεί από τους
νόμους του παιχνιδιού.
»Δεν έχει σημασία ότι ο Koχ δεν
χτύπησε σκόπιμα την μπάλα, το χέρι
του ήταν απλωμένο και σε αφύσικη
θέση. Δεν έχει σημασία επίσης ότι
η μπάλα είχε παραμορφωθεί πριν
χτυπήσει το χέρι του. Ο Κοχ είχε ρίξει το σώμα του στο σουτ και ανέλαβε τον κίνδυνο. Γι’ αυτό τώρα
βλέπετε πολλούς αμυντικούς να
πλησιάζουν σε τέτοιες καταστάσεις
με τα χέρια τους πίσω από την πλάτη τους».
Μετράει τελικά η πρόθεση, η
σκοπιμότητα στο χέρι για τον καταλογισμό πέναλτι ή δεν μετράει;
Το κακό για τον Κλάτυ είναι πως η
φάση έκατσε σε μια από τις πρωταγωνίστριες ομάδες του πρωταθλήματος, την ΑΕΚ. Μπορεί στη…
λογική του ήταν να προστατέψει
τους διαιτητές του, να στηρίξει τις
επιλογές του, αλλά άντε να βγάλεις από το μυαλό του Ολυμπιακού πως η αλλαγή θέσης ήταν για
να στηρίξει έμμεσα την αντίπαλό
του.
Γιατί, αν η φάση είχε γίνει σε
ματς ΟΦΗ-Λαμίας, σχεδόν κανείς
δεν θα είχε ασχοληθεί με την κωλοτούμπα του αρχιδιαιτητή. Τώρα
όμως έδωσε δικαιώματα και η καχυποψία στο πρόσωπό του χτυπάει… κόκκινο.

Άλλα κόλπα
από τον
σχοινοβάτη
Κλάτενμπεργκ
Κανείς δεν μπορεί ν’
αμφισβητήσει τις ικανότητες και την εμπειρία του Κλάτενμπεργκ.
Όμως ο Άγγλος πρόεδρος της ΚΕΔ έχει τις
λογικές του. Ήταν αυτός που είχε διευθύνει
τον Μάιο του 2016 τον
περιβόητο αγώνα ανάμεσα στην Τσέλσι και
την Τότεναμ, που έληξε
ισόπαλος 2-2, στη βραδιά που η Λέστερ πήρε
οριστικά τον τίτλο.
Ο Κλάτενμπεργκ είπε
πως αντί να αποβάλει
εκείνη τη νύχτα στο
Στάμφορντ Μπριτζ κάποιους παίκτες της Τότεναμ και να την έχει αφήσει με οκτώ, προτίμησε να λειτουργήσει
πυροσβεστικά βλέποντας ότι, έτσι κι αλλιώς,
είχαν «χάσει» το κεφάλι τους και το καθαρό
μυαλό τους, συνεπώς
δεν υπήρχε αγωνιστική
επιστροφή.
Ο Άγγλος μίλησε για το
managing the game
στη λογική ότι οι κανόνες φτιάχτηκαν για να
διευκολύνουν το παιχνίδι στα σπορ και όχι
για να τα καταδυναστεύουν. Ξεπερνά λοιπόν τον τύπο η λογική
του αρχιδιαιτητή. Αυτό
αποτελεί σχοινοβασία
ανάμεσα στην τήρηση
των κανονισμών και
την ψυχολογία του αγώνα. Και στην Ελλάδα
μπορεί να έχουμε παρεξηγήσεις. Έντονες. Ειδικά αν η ψυχολογία
προτιμάται σε συγκεκριμένες ομάδες…
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ΘΕΜΑ

Τον Άγγελο
τον έφαγαν,
τον Βαγγέλη
όμως…
Μέρες μετράει ο Βαγγέλης Γραμμένος στην
ΕΠΟ και, όσο πλησιάζει ο χρόνος προς την
έξοδο, όλο και περισσότεροι αναδεικνύουν
την ακαταλληλότητα
του προσώπου του
στην κορυφαία διοικητική θέση της Ομοσπονδίας.
Τώρα ανακάλυψαν άπαντες ότι… δεν μπορεί το παλικάρι. Δυστυχώς όμως για το
ελληνικό ποδόσφαιρο
οι ιθύνοντες δεν φρόντισαν ν’ αλλάξουν
την αποτυχημένη τους
επιλογή. Όταν διαπιστώθηκε στην Εθνική
ομάδα πως ο Άγγελος
Αναστασιάδης ήταν ακατάλληλος, η διοίκηση της ΕΠΟ δεν περίμενε να ολοκληρωθεί
το συμβόλαιό του. Τον
έδιωξε με το όποιο κόστος. Αντίστοιχα, αυτοί που επέλεξαν τον
Βαγγέλη Γραμμένο ήταν επιβεβλημένο να
τον απομακρύνουν έγκαιρα και όχι να περιμένουν την ολοκλήρωση της θητείας
του.
Στη μία περίπτωση την
αποτυχημένη επιλογή
την πλήρωσε η Εθνική
ομάδα, στην άλλη ολόκληρο το ελληνικό
ποδόσφαιρο. Τώρα είναι αργά για δάκρυα,
καθώς το καράβι βουλιάζει οικονομικά και
διοικητικά. Για να επανέλθει με τον νέο καπετάνιο, θα χρειαστεί
πολύ μεγάλη προσπάθεια που είναι αμφίβολο αν στεφθεί από
επιτυχία.

Χάσαμε από τον Άρη,
ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερος
του Άρη, άρα…

Να μην
πληρώσει
τον… Άκπομ
Με το ενάμισι πόδι στους ομίλους του Champions League
είναι ο Ολυμπιακός, με το ένα
ο ΠΑΟΚ. Απέναντί τους είχαν
ομάδες του χεριού τους και η
ευκαιρία να φθάσουν στην επίτευξη του στόχου ήταν μεγάλη. Οι «ερυθρόλευκοι» με το
2-0 του πρώτου αγώνα απέκτησαν σαφέστατο προβάδισμα έναντι της Ομόνοιας και
αναμένουν πακτωλό εσόδων
στο ταμείο τους. Ο «δικέφαλος του βορρά» κόντρα στην
Κράσνονταρ θα είναι καταστροφικό να μην περάσει. Στο
ματς της Ρωσίας όλα πήγαν
στραβά και ήλθε η ήττα 2-1.
Στην Τούμπα την Τρίτη η ανατροπή είναι εφικτή. Ωστόσο όλα θα μπορούσε να ήταν πιο
εύκολα, αν ο ΠΑΟΚ είχε περισσότερα όπλα στη φαρέτρα του. Η πώληση του
βασικού του φορ Τσούπα Άκπομ αμέσως μετά το ματς με την Μπενφίκα δημιούργησε μεγάλο κενό στο… κρισιμότερο σημείο. Ο Άκπομ ήταν πολύ χρήσιμος. Ο Φερέιρα στη ρεβάνς θα έχει στη διάθεσή του τον φορ Αντόνιο Τσόλακ. Ακόμη και καλύτερος να βγει του Άκπομ, θα είναι σε θέση με το «καλημέρα» να προσφέρει όσα μπορεί; Η ουσία είναι πως με απόφαση της διοίκησης
ο ΠΑΟΚ αποδυναμώθηκε στο κρισιμότερο σημείο, όταν ήταν έτοιμος να γράψει ιστορία. Ας ελπίσουμε να μην το πληρώσει.

«Κλειδωμένη» η απόδοση
του ΠΑΟΚ στον Βόλο
Αγωνία έχει ο φίλαθλος κόσμος στη σαββατιάτικη αναμέτρηση του Πανθεσσαλικού, ανάμεσα στον Βόλο και
τον ΠΑΟΚ. Φαβορί είναι πάντα η μεγάλη ομάδα. Ο «δικέφαλος του βορρά» στην προκειμένη περίπτωση. Πόσο…
φαβορί όμως;
Υπό άλλες συνθήκες θα υπήρχαν οι πονηροί που θα
ποντάριζαν υπέρ του Βόλου για να εκμεταλλευτούν τυχόν στραβοπάτημα του κουρασμένου από την υπερπροσπάθεια και το ταξίδι στη Ρωσία ΠΑΟΚ, αλλά και το γεγονός ότι οι παίκτες του θα έχουν το μυαλό τους στον αγώνα ρεβάνς με την Κράσνονταρ την Τρίτη στην Τούμπα.
Παρ’ όλα αυτά, κανείς δεν πιστεύει πως η ομάδα του
Αχιλλέα μπορεί να κόψει τον αέρα του «δικέφαλου». Οι
μπουκ δίνουν στη νίκη του ΠΑΟΚ μόλις 1,25, κι ας παίζει
εκτός έδρας, κι ας υπάρχουν τέτοιες ειδικές συνθήκες. Η
απόδοση δεν άλλαξε, ούτε όταν ανακοινώθηκε ο Φωτιάς από την Πέλλα διαιτητής της αναμέτρησης. «Κλειδωμένη» είναι… βρέξει- χιονίσει.

19

secret
Retro

Αυτό το γήπεδο που βλέπετε είναι το... «Άνφιλντ»,
έδρα της Λίβερπουλ στις αρχές του περασμένου αιώνα.
Τότε που το ποδόσφαιρο ήταν αμιγώς λαϊκή έκφραση και
επί των ημερών μας εξελίχθηκε σε παγκοσμιοποιημένη
εμπορευματοποιημένη ανοησία.

Stories

Ο μικρός Γιαννάκης είναι καθηλωμένος σε αναπηρικό
αμαξίδιο. Πρόσφερε από το υστέρημά του 100 ευρώ στον
μπασκετικό ΠΑΟΚ, που φθίνει οικονομικά μέρα με τη μέρα.
Αυτή είναι η αγνή σχέση μεταξύ ενός υγιούς οπαδού με την
ομάδα του. Να δίνει κι ας μην παίρνει...

Εχθρικό περιβάλλον
για τον Ολυμπιακό
Στο ΓΣΠ της Λευκωσίας την Τετάρτη ο Ολυμπιακός θα κληθεί
να σφραγίσει την είσοδό του στους ομίλους του Champions
League και να διασφαλίσει 32 εκατ. ευρώ για το ταμείο του…
βρέξει-χιονίσει, ακόμη δηλαδή και αν δεν μαζέψει πόντους στα
ματς που θ’ ακολουθήσουν.
Το 2-0 τού προσφέρει μαξιλάρι πρόκρισης απέναντι στην Ομόνοια, όμως στην Κύπρο δεν θα κάνει υγιεινό περίπατο. Οι γηπεδούχοι παραείναι φτιαγμένοι για την υπέρβαση, καθώς βλέπουν ομάδα από την
Ελλάδα και… κοκκινίζουν. Δεν είναι τυχαίο
ότι στο «Καραϊσκάκης» η παρουσία
Κύπριων ποδοσφαιριστών ήταν κάτω
από 90 λεπτά. Ο 34χρονος επιθετικός
Φώτης Παπουλής έπαιξε 81 και ο
17χρονος Λοΐζος Λοΐζου μόλις τρία.
Μεγάλη μερίδα οπαδών της Ομόνοιας δεν θέλει ν’ ακούει για Ελλάδα
και Έλληνες. Είναι αυτοί που δεν διστάζουν στο Νησί της Αφροδίτης να
κάψουν την ελληνική σημαία και να υψώσουν αυτές του ψευδοκράτους
των Τουρκοκυπρίων. Και μπορεί να
μην έχει κόσμο το ΓΣΠ λόγω κορωνοϊού, αλλά ο Ολυμπιακός είναι δεδομένο πως θα παίξει σε εχθρικό περιβάλλον.
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ΑΝΑΘΕΜΑ
Ο ίδιος
μεσολαβητής
για τον
Γεωργάτο
Πέρασαν δύο μήνες από την ημέρα που η ΕΠΟ προσέλαβε στο τιμ
των προπονητών των
Εθνικών ομάδων τον
Γρηγόρη Γεωργάτο με
καθήκοντα συντονιστή
στρατηγικού πλάνου
ανάπτυξης.
Η διοίκηση της Ομοσπονδίας αποδείχθηκε
ότι ακούει πολύ τον
Κώστα Κωνσταντινίδη, του οποίου ο Γρηγόρης Γεωργάτος είναι
πολύ φίλος εδώ και
δεκαετίες. Ο Κωσταντινίδης ίσως αισθάνεται ενοχές για την απομάκρυνση του Γεωργάτου από την Εθνική μετά το επεισόδιο που είχε με τον Ότο Ρεχάγκελ το 2001 στη Φινλανδία, στο πρώτο
ματς του Γερμανού
προπονητή. Ο νέος τότε προπονητής ζήτησε
κάτι στην προπόνηση,
καθώς ήθελε ο Γεωργάτος να παίζει πιο
μπροστά στην αριστερή πλευρά. Ο Κώστας
Κωνσταντινίδης, που
εκτελούσε και χρέη...
μεταφραστή (αφού μιλάει άπταιστα Γερμανικά), το μετέφερε
στον Γεωργάτο. Ο
«Γκεό» εξέφρασε αντιρρήσεις, ο Κωνσταντινίδης όμως ως ενδιάμεσος δεν έκανε
την ακριβή μετάφραση, κάτι που έμαθε ο
Ότο. Αποτέλεσμα, παρά την πυροσβεστική
προσπάθεια του Κωνσταντινίδη, ήταν ο τότε παίκτης της Ίντερ
να δει την πόρτα της εξόδου. Η επιστροφή
του Γρηγόρη στην Εθνική άργησε 19 χρόνια κι έγινε πάλι με τη
μεσολάβηση του Κωνσταντινίδη που πλέον
θα έχει ξεπεράσει τις…
ενοχές του.

20
www.iapopsi.gr
ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ
26/27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

top
secret
Βοτανικός: Όλο το focus ο εν δυνάμει... πρωθυπουργός
Μπακογιάννης, κι όχι ο ίδιος ο πρωθυπουργός;

Αντί για
μαθήματα
στο VAR...
σουβλάκι
διπλόπιτο
Ο Κλάτενμπεργκ έκανε μια μαγκιά, να δίνει
στη δημοσιότητα τις
συνομιλίες των διαιτητών με τους
VARistes. Όχι σαν τον
Περέιρα, που τις κρατούσε για τον εαυτό
του. Μάλιστα. Και πας
ν’ ακούσεις τις συνομιλίες και γίνεται ο
χαμός του χαμού. Άλλα, άντ’ άλλα. Μιλάει
ο ένας επάνω στον άλλον και τα ρέστα. Στο
περίπου καταλαβαίνει
ο ένας τι λέει ο άλλος.
Σηκώνεις κι ένα τηλέφωνο και μιλάς με διαιτητές. Να σου πούνε, ρε φίλε, αν είναι
ευχαριστημένοι. Αν
δουλεύει το σύστημα.
Με την καμία, σου λένε. Μάλιστα. Και ξαναρωτάς: Το σύστημα
ήρθε πέρυσι, επί Περέιρα. Δεν κάνατε μαθήματα; Τι διάολο τρέχατε στα σεμινάρια,
στα Καρπενήσια; Σουβλάκι διπλόπιτο, σου
απαντάνε. Και ποιον
είχε ορίσει ο Μέλο με
το μέλι για την εκπαίδευση; Τον Κουκουλάκη. Και ποιος τον... δίδαξε τον Κουκουλάκη;
Ο... κανένας. Χαιρέτα
μου τον πλάτανο.

Τις προάλλες, το Σαββιδοτεχνείο - Αλαφουζοτεχνείο έγραψε μία είδηση, ότι ο Γιαννάκης ο Αλαφούζος επισκέφτηκε τον Μητσοτάκη για τον Βοτανικό. Και πότε το έγραψαν αυτό; Την επόμενη ημέρα που ένας Σαββιδοτέχνης - Αλαφουζοτέχνης αποκάλεσε «ψεύτη» τον Κώστα Μπακογιάννη στην τηλεόραση του ΟΡΕΝ. «Ψεύτης» γιατί, ενώ
είχε υποσχεθεί, δεν ανακοινώνει τίποτα. Και για να έχουμε
το καλό ρώτημα: Πότε πήγε ο Αλαφούζος στον Μητσοτάκη; Υπάρχει κανένα δελτίο Τύπου που να το επιβεβαιώνει; Όχι βέβαια. Ήτανε μυστικό το ραντεβού; Αν ήτανε, είχανε να κρύψουνε τίποτα; Για τον Βοτανικό θα μιλούσαν.
Να μην το κουράζουμε το θέμα. Κανένας Αλαφούζος δεν
επισκέφτηκε κανέναν Μητσοτάκη. Για επικοινωνιακούς
λόγους γράφτηκε αυτό στο Σαββιδοτεχνείο - Αλαφουζοτεχνείο. Μην πάρει ο Μπακογιάννης όλο το focus ενός
τέτοιου project. Ολόκληρος πρωθυπουργός, δηλαδή, και
να πάρει το χειροκρότημα ένας δήμαρχος; Που είναι και εν
δυνάμει... πρωθυπουργός μελλοντικά, όπως λέγεται;

Να αγοράσει την ΚΑΕ ο Αλαφούζος ή άλλος «μπροστινός»
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πήρε πίσω τις μετοχές
της ΚΑΕ από τον Μάνο Παπαδόπουλο. Τυπικό ήταν το
πράγμα. Και τις θα τις κάνει; Θα τις κρατήσει; Δεν νομίζω. Την πουλάει την ΚΑΕ. Ποιος θα την αγοράσει είναι
το ζητούμενο. Και μην πει κανένας ότι ο Μπακογιάννης φτιάχνει γήπεδο και για την ΚΑΕ στον Βοτανικό, άρα ο Δημητράκης θα πάει εκεί. Με την καμία. Όταν παζαρεύεις ολόκληρο τον Παναθηναϊκό, μαζί και την ΠΑΕ,
και βλέπεις τον Αλαφούζο να σου παίρνει την μπουκιά από το στόμα, πώς να παραμείνεις στην ΚΑΕ; Εκεί
που ήσουν στα επάνω σου, καβάλα στο άλογο, τώρα
σου δίνουν ένα οικόπεδο εκτός του δήμου στον Βοτανικό. Που δεν είναι δικό του, αλλά σε κάποιον ανήκει.
Δεν το αντέχεις. Και το είπε ο Δημήτρης ότι δεν ξαναγυρίζει. Και με το μπάσκετ, τι θα γίνει; Ποιος θα βρεθεί
να σκάσει λεφτά για τον εξάστερο; Μία λύση είναι να
τον αγοράσει ο Αλαφούζος. Να γίνει Παναθηναϊκάρχης και καλά. Ούτε με ολόκληρο τον ΣΚΑΪ και την «Καθημερινή» μαζί δεν τον πουλάει ο Γιαννακόπουλος. Μπορεί να βρεθεί κανένας «μπροστινός» του Γιαννάκη; Δεν γίνεται να παίζει ολόκληρος ο Παναθηναϊκός στον Βοτανικό και ο
«ψωριάρης» μπασκετικός χώρια…

Καψόνια ο Κλάτυ στους διεθνείς
διαιτητές, έστειλε μόνο τον Παπαπέτρου
Μία ερώτηση για τον Κλάτενμπεργκ, τον Κλάτυ της ελληνικής διαιτησίας. Έγιναν
τόσα και τόσα ματς στα ευρωπαϊκά Κύπελλα. Γιατί σφύριξε μονάχα ο Παπαπέτρου
(Χόνβεντ - Μάλμε); Άλλους διεθνείς δεν έχει η Ελλάδα; Κι ο Τζήλος διεθνής είναι, ο
Παπαδόπουλος, ο Διαμαντόπουλος, ο Σκουλάς. Δηλαδή, δεν έχουν αυτοί την
εμπειρία να σφυρίξουν παιχνίδια στο Europa League και την έχουνε οι Μαλτέζοι και
οι Φεροεανοί διαιτητές; Πλάκα κάνουμε; Κι όχι μόνο αυτό, αλλά ο Κλάτυ ως τέταρτος
διαιτητής δεν έστειλε τον Ευαγγέλου που δεν είναι διεθνής και άφησε στην Ελλάδα
τους διεθνείς; Θα δώσει καμία εξήγηση γιατί τους έγραψε κανονικά; Καψόνια τους κάνει; Γιατί έτσι λένε. Οι ίδιοι.
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Οι VARistes δεν είδαν
ή δεν γνώριζαν για το πέναλτι
του Ινσούα;
Μόλις ο Τσιντώτας έπιασε το πέναλτι στο Αγρίνιο, πρώτος και καλύτερος
ο Ινσούα πήγε να τον συγχαρεί. Και τι έκανε; Έπιασε την μπάλα με τα χέρια του, ενώ την κρατούσε ο γκολκίπερ της ΑΕΚ. Ουδείς ασχολήθηκε, μήτε οι τηλεπεριγραφείς. Το αποκάλυψε ο Βαρούχας ότι είναι κλασική περίπτωση πέναλτι. Ωραία μέχρι εδώ; Πάμε παρακάτω. Ο Ινσούα δεν το ήξερε ότι έκανε πέναλτι. Ο Ζαχαριάδης, που ήταν διαιτητής, πες ότι δεν το
πρόσεξε. Ούτε οι βοηθοί Πάτρας και Παπαδόπουλος. Οι VARistes,
Γκορτσίλας και Μεϊντανάς, δεν το πρόσεξαν; Τώρα, και να το πρόσεχαν,
μπορεί να μη γνώριζαν τον κανονισμό. Αν τον ήξεραν, όμως, απλά δικαιώνουν την «Α» και την iapopsi.gr που από την πρώτη στιγμή φώναζαν ότι το VAR το χειρίζονται άνθρωποι. Καταλαβαινόμαστε, ε;

Κράμα Πρίγιοβιτς - Άκπομ ο Τσόλακ, όπως
ο Τζέισον Πόλακ κράμα Ζάετς - Ρότσα
Θα τους σαλτάρει τους ΠΑΟΚτσήδες ο κόλακας. Πάει και τελείωσε. Πήρε ο ΠΑΟΚ
τον Κροάτη τον Τσόλακ. Καλός παίκτης
και με ωραία τύπισσα στο πλάι. Κι αυτό
παίζει τον ρόλο του. Και τι γράφει ο κόλακας στο Σαββιδοτεχνείο; Ότι είναι μισός
Πρίγιοβιτς και μισός Άκπομ. Πριν το
προχωρήσω, να διηγηθώ κάτι για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι. Πάμε πίσω στο 1989. Ο Παναθηναϊκός ανακοινώνει τη μεταγραφή κάποιου Τζέισον Πόλακ. Αυστραλός. «Κράμα
Ζάετς και Ρότσα», αναφωνεί ο αείμνηστος
Γιάννης Καλογεράς. Η ιστορία είναι
γνωστή. Ο Τζέισον Πόλακ δεν ακούμπησε κι όλοι έβριζαν τον Καλογερά. Κι έρχεται ο Τσόλακ. Σέντερ φορ, 1μ.90. Τι πας και μπλέκεις τον Πρίγιοβιτς και τον Άκπομ, ρε κόλακα; Είσαι με τα καλά σου; Θα πάει να στηθεί ο άλλος στην τηλεόραση ή θα πάει στο γήπεδο αύριο - μεθαύριο και θα περιμένει να δει τον νέο
Πρίγιοβιτς. Θα τον δει; Όχι βέβαια. Καλύτερον, αποκλείεται να δει. Στη Ριέκα έπαιζε το παλικάρι. Κι αν δει έναν νέο Άκπομ, τι θα γίνει μετά; Πώς θα τα «μπαλώσει» το Σαββιδοτεχνείο; Εκτός κι αν εννοούσε ο κόλακας ότι ο Τσόλακ είναι Πρίγιοβιτς ή Άκπομ που την έβρισκε με το
καλάμι κι είχε κόψει κάθε επαφή με τα δίκτυα. Τότε, αλλάζει το πράγμα.

Για γέλια τα γκάλοπ
του ΟΡΕΝ:
Ο Ολυμπιακός
θ’ αποκλειστεί
από την Ομόνοια
Το ΟΡΕΝ του Ιβάν δεν έχει καθόλου σασπένς,
όταν βγάζει γκάλοπ για το ποιο είναι το καλύτερο γκολ της αγωνιστικής. Ξέρεις εκ των προτέρων ότι θα βγάλει ΠΑΟΚ η κάλπη. Όπως έγινε την περασμένη αγωνιστική, όπου το γκολ του
Ζίφκοβιτς ψηφίστηκε ως το καλύτερο της αγωνιστικής! Ήταν, δηλαδή, καλύτερο από αυτό
του Μάνταλου στο Αγρίνιο, όπου ο παίκτης κάνει καταπληκτική προσποίηση, πριν πλασάρει.
Καλύτερο κι από αυτό του Φορτούνη, που «κρύβει» την μπάλα με τον Ραφίνια και σουτάρει
πάνω στην κίνηση. Τέτοια γκολ δεν μπαίνουν κάθε μέρα. Σαν του Ζίφκοβιτς, μπαίνουν ακόμα
και στα τοπικά. Α, να μην το ξεχάσουμε, ο Ολυμπιακός θ’ αποκλειόταν από την Ομόνοια. Έτσι
ψήφισαν οι «ουδέτεροι» οπαδοί του ΟΡΕΝ.

Πράγματι στηρίζουν
τον Γραμμένο,
Μελισσανίδης,
Σαββίδης και οι...
«άλλες δημοκρατικές
δυνάμεις»;
Δύο πραγματάκια για τον Βάγγο τον Γραμμένο.
Τι δύο, δηλαδή, τόνους ολόκληρους γράφεις, αλλά ας περιοριστούμε σ’ αυτά τα δυο. Είναι πρόεδρος της ΕΠΟ. Αιρετός. Και γίνεται μία ψηφοφορία, για το αν η ΕΠΟ θ’ αποσύρει το ενδιαφέρον
της από τη διεκδίκηση της διοργάνωσης του τελικού του Conference League. Ο Γραμμένος, ο
πρόεδρος Γραμμένος, λέει «όχι», να μην αποσυρθεί η υποψηφιότητα. Έτοιμη την είχε ο Θόδωρος να μας δώσει τη διοργάνωση. Κι η Εκτελεστική, επειδή ήθελε να γίνει ο τελικός του 2022
ή 2023 στην «ΟΠΑΠ Arena - Αγιά Σοφιά» κι όχι
στο «Παγκρήτιο» για να πάει κόντρα στον Αυγενάκη, λέει «την αποσύρουμε». Κι ο πρόεδρος που
στηρίζεται από τον Σαββίδη και τον Μελισσανίδη
και τον Αλαφούζο και «τις άλλες δημοκρατικές
δυνάμεις» (παλιό ΠΑΣΟΚικό τέχνασμα αλίευσης
ψήφων) τι λέει γι’ αυτό; Έχει καμία ισχύ; Πράγματι τον στηρίζουν; Όχι βέβαια. Ένας αξιοπρεπής άνθρωπος θα είχε παραιτηθεί. Αλλά ποια αξιοπρέπεια, τώρα, όταν στον τελικό δεν καταδέχτηκαν
ούτε να τον χαιρετήσουν.
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Toυ Χαρίλαου Τουμπιώτη
ο πέναλτι να έβαζε ο
Πέλκας στην Κράσνονταρ κι όλα θα ήταν
αλλιώς σήμερα, ρε φίλε. Στο πολύ εύκολο θα προχώραγε
ο ΠΑΟΚ στους ομίλους. Τώρα, θα
πεις, πέναλτι είναι αυτό. Το βαράς, το
βάζεις. Το βαράς, το χάνεις, ή το αποκρούει ο τερματοφύλακας. Άλλο είναι το
θέμα για τον Πέλκα.
Αυτός δεν παίζει για τον ΠΑΟΚ. Πολύ σοβαρά μιλάμε. Ψυχολογικώς το θέτουμε. Αυτός
παίζει πρώτα για την κοπέλα του, την κόρη του
πρώην υπουργού Μάρδα, την Κυβέλη, και μετά για τον ΠΑΟΚ.
Δεν γίνεται, ρε, να βάζεις γκολ και, αντί να
το μοιραστείς πρώτα με τους συμπαίκτες σου,
να κάνεις το γράμμα «Κ», δηλαδή Κυβέλη. Το έκανε μία, το έκανε δύο, το έγραψε και στο
instagram ότι σχηματίζει το «Κ» για την Κυβέλη, φτάνει.
Και κερδίζει πέναλτι ο ΠΑΟΚ μέσα στην
Κράσνονταρ. Το βάζεις; Έχεις την πρόκριση στα
χέρια σου. Μάλιστα. Και πάει ο Δημητράκης
να το χτυπήσει. Τι σκέφτεται ο Πέλκας εκείνη
τη στιγμή, ρε, πλάκα κάνουμε τώρα; Τη στιγμή
του πέναλτι ή το μετά;
Το πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό
του είναι ο πανηγυρισμός. Αυτό σκέφτεται, όχι
πώς να το βάλει. Όπως σ’ το λέω. Αυτό είχε κατά νου, του αποπροσανατόλισε τη σκέψη, πάει
χαμένο το πεναλτάκι.
Είναι μεγάλη υπόθεση η συγκέντρωση στο
πέναλτι, ρε, δεν είναι παίξε-γέλασε. Άμα έχει
την Κυβέλη στο μυαλό, βράσε ρύζι. Τα είδαμε
τα αποτελέσματα.
Σ’ το πάω πιο μακριά. Χάνει το πέναλτι ο Δημητράκης, και μετά βάζει γκολ. Κι αντί να τρέξει ν’ αγκαλιάσει τους συμπαίκτες του, τους...
αποφεύγει και σχηματίζει και πάλι το «Κ», μη
τυχόν και ξέφυγε από κανέναν τηλεθεατή ότι
τα έχει με την Κυβέλη. Μη τυχόν και δεν το έχει
εμπεδώσει ο ελληνικός λαός.
Λες και η Κυβέλη έκανε τη σέντρα κι όχι το
Ζίφκοβιτς που έκανε κούρσα 50 μέτρα. Άμα
είναι έτσι, ας ξεκινήσει προπονήσεις η Κυβέλη
με τον ΠΑΟΚ, για να έχει ψυχολογική στήριξη ο
Δημητράκης και να μη χάνει τα πέναλτι.
Τεράστια ασέβεια του Πέλκα, που είναι και
αρχηγός. Δεν συμπεριφέρονται έτσι οι αρχηγοί,
ρε, με την καμία. Ο αρχηγός είναι πρώτα μέλος
της ομάδας και μετά της οικογένειάς του, της

Τ

Τον Πέλκα
να συνετίσει
η γιατρίνα
Κυβέλη
Ρωτήθηκε τις
προάλλες ο πρώην
αναπληρωτής
υπουργός Οικονομικών
Δημήτρης Μάρδας, τι
παίζει με τον Πέλκα
και την κόρη του. Κι
απάντησε: «Δεν μας
πέφτει λόγος σε εμάς
τους γονείς το τι θα
κάνουν τα παιδιά, εμείς
παρακολουθούμε. Δεν
είναι στο… FIR των
γονέων αυτά τα
πράγματα». Ωραίος ο
κυρ-Δημήτρης. Η
Κυβέλη, που σπουδάζει
γιατρίνα, άρα έχει
κάνει ψυχολογία, καλό
είναι να του πει δυο
πραγματάκια του δικού
της. Ας τον δει ως
«ασθενή» στο φινάλε.
Διότι ο Δημητράκης
είναι «άρρωστος».
Μαζί της, βέβαια. Να
του πει η Κυβέλη, άσ’
τα για μετά τα
πανηγύρια, Δημήτρη.
Για το σπίτι. Στο
γήπεδο, προέχει ο
ΠΑΟΚ. Έτσι πρέπει να
του ξηγηθεί.
ΠΑΟΚτσού είναι κι
αυτή.

Ψυχολογική προσέγγιση του ερωτευμένου αρχηγού του
ΠΑΟΚ, που από ερωτική αποσταθεροποίηση χάνει και
πέναλτι, αλλά και σχηματίζει το «Κ» ως πρώτη αντίδραση,
αντί να πανηγυρίσει με τους συμπαίκτες του

Πέλκας:
Η Κυβέλη και
μετά ο ΠΑΟΚ!

γκόμενάς του, των φίλων του. Σου λέει ο όποιος ποδοσφαιριστής, όταν μπαίνω στο γήπεδο
τα ξεχνάω όλα. Να καίγεται ο κόσμος δίπλα
μου. Το λέει κι ο Πέλκας αυτό; Δεν νομίζω. Αυτός σκέφτεται συνέχεια την Κυβέλη. Πώς να
βάλει κανένα γκολ και να κάνει το «Κ».
Και να πάει να τη βρει μετά, είδες μωρό μου,
σου αφιέρωσα πάλι το γκολ. Αυτό δείχνει η συμπεριφορά του. Ανεπίτρεπτο για επαγγελματία
ποδοσφαιριστή.
Θα πεις, ρε μάστορα, πολλοί παίκτες κάνου-

νε τα ίδια, σχηματίζουν καρδούλες μετά από ένα γκολ. Σωστό είναι αυτό. Σε δεύτερο χρόνο,
όμως, όχι σε πρώτο. Σε πρώτο, πρέπει να ευχαριστήσεις τους συμπαίκτες σου. Να γίνεις ένα
κουβάρι μαζί τους. Ειδικά, όταν είσαι ο κάπτεν.
Ο αρχηγός.
Κι εντάξει, ο Πέλκας έτσι νοιώθει, έτσι κάνει.
Μπορεί και να μην έχει το ανάλογο πνευματικό
βάθος να το σκεφτεί. Μπάλα παίζει. Δεν χρειάζεται να είσαι γραμματιζούμενος, να έχεις κάτσει στα θρανία, να έχεις σπουδάσεις ψυχολογίες και φιλοσοφίες. Κλωτσάς μια μπάλα.
Ο Αμπέλ Φερέιρα δεν βλέπει κατά πού πάει το πράγμα με τον Πέλκα; Δάσκαλος είναι.
Δεν έπρεπε να τον νουθετήσει; Να του πει, κοίτα, Δημητράκη, άσε την Κυβέλη, εδώ παίζουμε μπάλα, αγόρι μου. Είσαι ο αρχηγός μας. Κι
αν θέλεις και κουμπάρο με την Κυβέλη, εδώ είμαι εγώ. Σε παντρεύω. Κανονικά, δηλαδή, αυτά
πρέπει να του πούνε οι ίδιοι οι Σαββίδηδες του
Δημητράκη. Κάτσε καλά, εμείς ποντάρουμε να
βάζεις γκολ για μας, όχι για την Κυβέλη. Γι’ αυτό σε πληρώνουμε. Έτσι έπρεπε να του ξηγηθούνε του Πέλκα. Κι όχι να τις περνάνε στο
ντούκου όλες αυτές τις σαχλαμαρίτσες.
Ποιος, όμως, να του τα πει αυτά; Ο μικρός
Γιωργάκης instaGiorgis, που ξυπνάει το πρωί
και σκέφτεται τι να ποστάρει στο instagram και
μετά κάνει ένα τσεκ να δει τι ποστάρουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ και ο Καραπαππάς;
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σκούνταν με την απειλή ασκήσεως διώξεως
εναντίον του, καθώς και λέγοντάς του ότι:
“είχαν στοιχεία επιβαρυντικά για τα πρόσωπα αυτά, ότι τα πρόσωπα αυτά θα πάνε
φυλακή, ότι δεν πρέπει να τους φοβάται
γιατί δεν πρόκειται να επανεκλεγούν και ότι δεν πρέπει να τους προστατεύει..”, ότι
“δεν έχεις δηλώσει εισοδήματα και δεν θα
ξαναδείς τα παιδιά σου” κ.ά.», β) «προσέδωσε καθεστώς μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος, κατά το άρθρ. 45Β παρ. 1 και 3 του
Κ.Ποιν.Δ. στον μάρτυρα με την κωδική ονομασία “Αναστασίου”, που όπως απεδείχθη ήταν ο καθηγητής Ν. Μανιαδάκης, ενώ
ο συγκεκριμένος είχε ήδη αναφερθεί ως ύποπτος στην αυτή υπόθεση σε ανώνυμη
καταγγελία και κατηγορηθεί για το αδίκημα της δωροδοκίας από άλλη υπό προστασία μάρτυρα με την κωδική ονομασία “Κελέση” από την 8η Νοεμβρίου 2017, κατά
παράβαση του άρθρου 45Β του προϊσχύοντοςΚ.Ποιν.Δ. και νυν άρθρου 47 του νέου
αυτού», γ) ο ΣΑΡΑΦΗΣ «ενέπλεξε τον Μανιαδάκη στις αρχικές καταθέσεις και στη
συνέχεια κλήθηκε να τις εξειδικεύσει 10
μήνες αργότερα “όποτε ο ίδιος το επιθυμούσε”, παραμονές της δίωξης Μανιαδάκη, αφότου επί 10 μήνες οι εισαγγελείς εκμεταλλευόμενοι την ιδιότητα του μάρτυρα
δημοσίου συμφέροντος προσπαθούσαν να
αποσπάσουν από αυτόν (Μανιαδάκη) καταθέσεις εναντίον πολιτικών προσώπων,
όπως ο τελευταίος κατ’ επανάληψη κατήγγειλε».
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Εφ’ όσον έχουν
κριθεί τα θέματα ακυρότητος της προδικασίας, και έχουν απορριφθεί, δεν
υπάρχει δικονομική δυνατότητα να επανέλθει ο διωκόμενος Νίκος Μανιαδάκης με αίτημα ακυρότητας αυτής για
τα ίδια θέματα. Όλα τα δικόγραφα του
δικηγόρου του διωκόμενου Μανιαδάκη έχουν απορριφθεί είτε ως απαράδεκτα λόγω αναρμοδιότητας των δικαστηρίων είτε ως εκπρόθεσμα, δηλαδή
θεωρούνται ως μη γενόμενα. Αποτέλεσμα των παραπάνω ενεργειών που έγιναν εσφαλμένως, είναι να έχουν καταστεί όλες οι δυνάμενες προς ακύρωση πράξεις απαράδεκτες.
4] Ενέργειες για τον αποχαρακτηρισμό των Μαρτύρων Δημοσίου Συμφέροντος.
Ως γνωστόν, η κα Τουλουπάκη είχε «επιμελώς» φροντίσει να χρίσει ως προστατευόμενους μάρτυρες και μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος τους «Μάξιμο Σαράφη» και «Κατερίνα Κελέση».
Ο Ν. Μανιαδάκης δημοσίως κατονόμασε τους παραπάνω μάρτυρες με τα πραγματικά τους ονόματα: Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης και Μαρία Μαραγγέλη.
Εις βάρος των μαρτύρων αυτών έχουν
ασκηθεί μηνύσεις για ψευδορκία και συκοφαντική δυσφήμιση. Οι μηνύσεις αυτές
δεν μπορούν να προχωρήσουν, αν δεν αποχαρακτηριστούν οι μάρτυρες. Αρμόδιος
για να τους αποχαρακτηρίσει είναι ο επόπτης της Εισαγγελίας Διαφθοράς για την υπόθεση Novartis. Ο μέχρι πρότινος –μέχρι το τέλος Ιουνίου 2020– πρώην αντεισαγγελέας ΑΠ, Παν. Μπρακουμάτσος, προφανώς αντί να ασχοληθεί με
την υπόθεση Novartis, μια υπόθεση

πανευρωπαϊκού, αν όχι παγκοσμίου
ενδιαφέροντος, είχε ως προτεραιότητα
τη μέτρηση των αυτοκινήτων που περνούσαν στη Λεωφ. Αλεξάνδρας και για
τα οποία είχε οπτική επαφή από το παράθυρο του γραφείου του. Ακόμα και
όταν η ίδια η κα Τουλουπάκη με έγγραφό της του είχε γνωστοποιήσει ότι
ο μάρτυρας «Μάξιμος Σαράφης» έχει
δώσει κατάθεση στις δικαστικές αρχές
των ΗΠΑ, προσδοκώντας σε οικονομικό όφελος –άρα, δεν δικαιούται την
προστασία του «μάρτυρα δημοσίου
συμφέροντος»– πέταξε την μπάλα εκτός
γηπέδου και αρνήθηκε εν τοις πράγμασι να ασχοληθεί.
Η διάδοχός του αντεισαγγελέας ΑΠ, κα
Γεωργία Αδειλίνη, αναμένεται να ασχοληθεί άμεσα με το θέμα αυτό ώστε οι μάρτυρες, χωρίς την προστασία της κουκούλας, να καταθέσουν ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων αυτά που πραγματικά
γνωρίζουν, και όχι όσα τους υπέδειξαν οι
δήθεν «φυλάττοντες Θερμοπύλες».
Το ερώτημα που προκύπτει είναι τι
ενέργειες έκανε γι’ αυτό ο δικηγόρος
του Ν. Μανιαδάκη. Υπεβλήθη μήπως
κάποιο υπόμνημα προς τον επόπτη
της Εισαγγελίας Διαφθοράς, ώστε να
συσχετισθούν οι μηνύσεις αυτές με τις
βασικές κατηγορίες για τις οποίες έχουν ασκηθεί οι ποινικές διώξεις εις
βάρος τους, σύμφωνα με το πόρισμα
Ζαχαρή; Και αυτό διότι, σε περίπτωση
αποχαρακτηρισμού τους, οι καταθέσεις ακυρώνονται και θα πρέπει να
κληθούν εκ νέου με τα πραγματικά ονόματά τους, προκειμένου να καταθέσουν στο πλαίσιο της προκαταρκτικής
ανάκρισης που τυχόν θα διεξαχθεί,
αλλά και ως μάρτυρες υποστήριξης της
κατηγορίας στις ανακρίσεις επί των
ποινικών διώξεων που έχουν ασκηθεί. Επίσης, υπάρχει και το ενδεχόμενο να προετοιμάζουν ακόμη και την έξοδό τους από τη χώρα, για να μην αντιμετωπίσουν τις συνέπειες των πράξεών τους, χωρίς μάλιστα να αντιληφθεί κανείς την απουσία τους αφού έχουν δικαίωμα να κυκλοφορούν παντού ελεύθερα. Αυτοί, δηλαδή, που είναι ουσιαστικά οι κατήγοροι όλων, παραμένουν ακόμη και σήμερα στο απυρόβλητο, από τη στιγμή μάλιστα που ο
χαρακτηρισμός τους έχει αποδειχθεί
παράνομος, και γι’ αυτό ακριβώς κατηγορείται η κα Τουλουπάκη για κατάχρηση εξουσίας σε βαθμό κακουργή-

Η ΑΠΟΨΗ
ματος, αφού το κακούργημα που της
αποδίδεται έχει να κάνει με την παράνομη προστασία των μαρτύρων.
Εν κατακλείδι, οι ενέργειες, που υποτίθεται ότι θα έπρεπε να έχει κάνει
ο δικηγόρος του Νίκου Μανιαδάκη, υπερασπιζόμενος τον πελάτη του, προφανώς δεν μπορούν να ανευρεθούν
ούτε και από την πλέον αρμόδια για έρευνες αυτής της μορφής που ακούει
στο όνομα Αγγελική Νικολούλη…

Ανέκδοτο: Του κράταγε το χέρι
στο αεροδρόμιο
Το κωμικό της υπόθεσης, όσον αφορά
τη νομική εκπροσώπηση του Ν. Μανιαδάκη, ανάγλυφα περιγράφεται στα όσα
διαδραματίστηκαν την ημέρα της παράνομης κράτησής του στον αερολιμένα «Ελ.
Βενιζέλος» επί έξι ώρες, ώστε να μπορέσει
η κα Τουλουπάκη να ασκήσει τη δίωξη
εις βάρος του. Όπως ο ίδιος έχει δημοσιοποιήσει, τον είχαν κλείσει μέσα σε
ένα δωμάτιο όπου σε τακτά χρονικά
διαστήματα έμπαιναν κι έβγαιναν ένστολοι με χειροπέδες να κρέμονται στη
ζώνη τους. Στις εφιαλτικές αυτές στιγμές,
η νομική συμπαράστασή του από το δικηγορικό γραφείο του μεγαλοδικηγόρου του
εκφράστηκε με την προσέλευση δύο βοηθών του νομικού γραφείου… Κι όμως, αργότερα ο μεγαλοδικηγόρος σε δηλώσεις
του –σπορ το οποίο του αρέσει ιδιαίτερα–
είχε το θράσος να ισχυριστεί ότι ήταν δίπλα στον Ν. Μανιαδάκη και του κρατούσε
το χέρι. Μάλλον, για να διευκολύνει
τους αστυνομικούς αν είχαν την πρόθεση να του περάσουν χειροπέδες…

Τα ’θελε και τα ’παθε…
Με όλα τα προαναφερόμενα, ο παραλληλισμός του Νίκου Μανιαδάκη με τους
συμπαθείς Πόντιους που αναφέρονται σε
σχετικά ανέκδοτα είναι αυταπόδεικτος.
Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ, έχοντας αποτύχει σε όλα όσα ασχολήθηκε στα τεσσεράμισι χρόνια της διακυβέρνησής του, έχει ως μοναδικό «όπλο» την υπόθεση Novartis και η
προσπάθειά του να ενοχοποιήσει κορυφαία πολιτικά πρόσωπα της Νέας Δημοκρατίας και του ΚΙΝΑΛ, ασκώντας –σύμφωνα με τις ρήσεις του κ. Παπαγγελόπουλου, όπως ακριβώς αναφέρονται στα υπομνήματα του αντεισαγγελέα ΑΠ, Γιάννη
Αγγελή– διώξεις με προφανή σκοπό ακόμη και την προφυλάκιση μερικών εξ αυτών
ώστε να φτάσει στην ημερομηνία των εκλογών του 2019 με αφήγημα τους αργυρώνη-
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τους πολιτικούς των παραπάνω δύο κομμάτων, επιδιώκοντας κάποια ανατροπή στο
προβλεπόμενο από τα γκάλοπ αποτέλεσμα,
ο Ν. Μανιαδάκης προσέλαβε έναν δικηγόρο που επιθυμούσε διακαώς την επικράτηση του ΣΥΡΙΖΑ(!!!), ως στέλεχος και ένθερμος οπαδός του.
Αν, μάλιστα, επιβάλλονταν περιοριστικά μέτρα στο πολιτικό πρόσωπο που οικειοθελώς είχε αποβάλει τον μανδύα της βουλευτικής ασυλίας, δηλαδή στον Ανδρέα
Λοβέρδο –που ήταν ο αρχικός στόχος του
ΣΥΡΙΖΑ–, συνδέοντάς τον με δήθεν δωροδοκία από τον ίδιο (τον Ν. Μανιαδάκη),
στηριζόμενοι στη μαρτυρία κάποιου κουκουλοφόρου μέχρι σήμερα μάρτυρα, τότε
στην Κουμουνδούρου θα άνοιγαν σαμπάνιες.
Χωρίς να υπερβάλλουμε, ο παραλληλισμός του Ν. Μανιαδάκη με τους
Πόντιους των ανεκδότων μάλλον αδικεί τους τελευταίους…

Εγκλωβισμένος ο Λοβέρδος
Όπως προαναφέραμε, στόχος του ΣΥΡΙΖΑ μετά την αρχειοθέτηση των εφτά πολιτικών προσώπων ήταν ο Ανδρέας Λοβέρδος, ο οποίος έπρεπε πρώτα να υποστεί τη
βάσανο της ανάκρισης, να του επιβληθούν
–ενδεχομένως– περιοριστικοί όροι και στη
συνέχεια μετά τις εκλογές του 2019, που
ήλπιζαν ότι θα κερδίσουν, λίγο τους ενδιέφερε αν θα αθωωνόταν είτε με βούλευμα
είτε στο ακροατήριο. Για να φτάσουμε όμως
σε αυτόν, έπρεπε πρώτα να αποδειχθεί δικαστικά η ενοχή του Ν. Μανιαδάκη, αφού
αυτόν ο κουκουλοφόρος μάρτυρας «Μάξιμος Σαράφης» κατονόμασε ως φυσικό αυτουργό μιας δωροδοκίας με αποδέκτη τον
Ανδρέα Λοβέρδο.
Όλες λοιπόν οι παραπάνω επιεικώς χαρακτηριζόμενες ως αστοχίες του δικηγόρου που προσέλαβε ο Νίκος Μανιαδάκης –έναντι μάλιστα ηγεμονικής αμοιβής,
όπως έχει διαρρεύσει– αντίκτυπο θα είχαν,
και έχουν, στον μεγάλο στόχο του ΣΥΡΙΖΑ,
δηλαδή στον Ανδρέα Λοβέρδο, και όχι
στο «κλειδί» για την τεκμηρίωση της εις βάρος του κατηγορίας, αναλώσιμο Ν. Μανιαδάκη.
Με όλα τα παραπάνω, εύκολα γίνεται αντιληπτό γιατί από τις
31/12/2018 μέχρι σήμερα όλα όσα αφορούν τη δίωξη του Νίκου Μανιαδάκη έχουν κυριολεκτικά «βαλτώσει», με
ό,τι αυτό συνεπάγεται για την καριέρα
του και κυρίως για την οικογενειακή
του γαλήνη.
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• Ήθελαν την παραίτηση του Γιάννη Στουρνάρα, και με fake πόρισμα
της Μαρίας Παπασπύρου αλλά και με «βιαστικούς»(;) εισαγγελείς έστειλαν
στο εδώλιο τη σύζυγό του, Λίνα, που όμως αθωώθηκε πανηγυρικά

Σε προχθεσινό ρεπορτάζ
της «Α», που αναρτήθηκε
στην ιστοσελίδα της με
τίτλο «Κυνήγησαν τον
Γιάννη (Στουρνάρα) μέσω της Λίνας (Στουρνάρα) που αθωώθηκε, και
τώρα ήλθε η σειρά
τους…» αναφερθήκαμε
με λεπτομέρειες στο σκηνικό που στήθηκε από
τον ΣΥΡΙΖΑ, ώστε μέσω
διώξεων εις βάρος της
συζύγου του κεντρικού
τραπεζίτη, Λίνας Νικολοπούλου, να τον υποχρεώσουν σε παραίτηση.

Ο

Γιάννης Στουρνάρας όμως δεν «τσίμπησε». Σήκωσε το
γάντι και χωρίς περιστροφές μέσα
στη Βουλή –όταν συζητήθηκε το
fake πόρισμα της κας Τουλουπάκη, που αφορούσε την εμπλοκή δέκα πολιτικών προσώπων
στην υπόθεση Novartis–, έκανε
λόγο για σκευωρία και υπερασπίστηκε με σθένος την ακεραιότητα της συζύγου του.
Όπως ήταν αναμενόμενο, παρά τις «φιλότιμες» προσπάθειες
της γνωστής ως «πρώτο πιστόλι»
του ΣΥΡΙΖΑ, επιθεωρήτριας Δημόσιας Διοίκησης, κας Μαρίας
Παπασπύρου, που με αίολο πόρισμα οδήγησε τη σύζυγο του
Γιάννη Στουρνάρα σε δίκη, η
Λίνα Νικολοπούλου αθωώθηκε παμψηφεί και μάλιστα με αθωωτική πρόταση του εισαγγελέα
της έδρας.
Μετά την αθώωσή της όμως,
πολλά είναι τα ερωτηματικά για
τη μεθόδευση –κυρίως κρατικών
φορέων– ώστε να οδηγηθεί σε
δίκη η Λίνα Νικολοπούλου.
Η «Α», που συνηθίζει να ψάχνει, μελέτησε τον φάκελο της
παραπομπής σε δίκη της Λίνας
Νικολοπούλου, και το αποτέλεσμα της μελέτης αυτής ήταν συγκλονιστικό.
Χωρίς κανένα επιβαρυντικό στοιχείο, και με παραβίαση των δικονομικών κανόνων, η Λίνα Νικολοπούλου
«σύρθηκε» σε μια δίκη, για ανύπαρκτα αδικήματα, με τους
εισαγγελείς να τη στέλνουν στο
εδώλιο, όχι κατόπιν μελέτης
των στοιχείων του ανακριβούς

Πώς ο ΣΥΡΙΖΑ
«έστησε» τη Λίνα
και υποβολιμαίου πορίσματος
της κας Παπασπύρου, αλλά
για να μην υπάρξει παραγραφή ενός δήθεν αδικήματος
πλημμεληματικού χαρακτήρα.
Εξετάζοντας με προσοχή όλα
τα στοιχεία που οδήγησαν στο
«στήσιμο» αυτό της Λίνας Νικολοπούλου, ώστε να παραπεμφθεί σε δίκη, επισημάναμε κραυγαλέες δικονομικές υπερβολές
στην όλη υπόθεση.

«Καυτά» στοιχεία και
αναπάντητα ερωτήματα
• Η επιθεωρήτρια Δημόσιας
Διοίκησης, Μαρία Παπασπύρου, που ερευνούσε διοικητικά
την υπόθεση, συνέταξε και απέστειλε ένα πόρισμα γεμάτο ανακρίβειες και αυθαίρετες κρίσεις, το οποίο μέσω της Εισαγγελίας Διαφθοράς λόγω αρμοδιότητος κατέληξε στην Εισαγγελία
Πρωτοδικών.
Κατά τη διάρκεια της μελέτης
του πορίσματος από τους εισαγγελείς της Ευελπίδων, η ιστοσελίδα «koutipandoras.gr» στις

17/4/2019 και η εφημερίδα
«Documento» στις 21/4/2019
είχαν τη «μεγάλη αποκάλυψη»
της παραπομπής της Λίνας Νικολοπούλου σε δίκη. Και ω του
θαύματος, την επόμενη ημέρα
22/4/2019 ασκήθηκε η προαναγγελθείσα δίωξη, συντάχτηκε
κλητήριο θέσπισμα, και επιδόθηκε στην κα Νικολοπούλου
αυθημερόν!!!
Με τέτοια σπουδή θα έπρεπε οι ασχοληθέντες με το θέμα εισαγγελείς να επιβραβευθούν με επιπλέον αμοιβή, αφού προφανώς εργάσθηκαν
και πέραν του υπηρεσιακού
τους ωραρίου…
Βέβαια, με τη διαδικασία
αυτή, το τεκμήριο της αθωότητας της Λίνας Νικολοπούλου πήγε περίπατο, αφού υπήρχε παραβίαση της αρχής
της αντικειμενικής αμεροληψίας, όταν δημοσιεύματα
προαναγγέλλουν τη δίωξη με
άμεση συνέπεια την απόλυτη
ακυρότητα της διαδικασίας.
Το φαινόμενο επαναλαμβάνε-

ται εδώ και πολλά χρόνια, όπου
συνεχώς προαναγγέλλονται από
μέρος του φιλοκυβερνητικού Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ διώξεις της Λίνας Νικολοπούλου για τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες.
Η εταιρεία της έχει υποβληθεί σε
σωρεία φορολογικών ελέγχων
και δεν έχει προκύψει το παραμικρό επιβαρυντικό στοιχείο. Για το
συγκεκριμένο έργο, για το οποίο
κατηγορήθηκε δεν προκύπτει το
παραμικρό με βάση την Α’ Πορισματική Αναφορά της Υπηρεσίας
Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Αττικής της ΑΑΔΕ, με Αριθμό Πρωτοκόλλου εισερχόμενου εγγράφου ΣΟΕΕ ΕΜΠ/211/11-4-2019, αν και τα
προαναφερόμενα ΜΜΕ ψευδώς
κάνουν λόγο για δήθεν φορολογικές παραβάσεις.

Κλητήριο θέσπισμα:
πλήρες ψευδών και
ανακριβών στοιχείων.
Το παραθέτουμε
• Ψευδώς αναφέρεται ότι η υλοποίηση του συνεδρίου eHealth

ΑΠΟΚΑ
Τ ΛΥΨΗ

ΩΡΑ:

Forum 2014 «ανατέθηκε, αφενός
απευθείας στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., και
αφετέρου απευθείας στην εταιρεία MINDWORK BUSINESS
SOLUTIONS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ». Ανάθεση
στην MINDWORK με την προγραμματική σύμβαση ΔΕΝ έγινε,
αφού η MINDWORK δεν ήταν
συμβληθείσα στην από
25/4/2014 Προγραμματική
Σύμβαση. Με την υπ’ αριθμ.
763/30-12-2013 Υπουργική Απόφαση απευθείας ανετέθη η υλοποίηση του συνεδρίου
«eHealth Forum 2014» στο
ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. με την υπογραφή
της από 25/4/2014 Προγραμματικής
Σύμβασης
μεταξύ
ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. και Υπουργείου Υγείας μόνο. Το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. αναθέτει στην MINDWORK, σε
δεύτερο χρόνο, στις 9.5.2014
με σχετική σύμβαση, μετά από
πρόσκληση και υποβολή προσφοράς, την οργάνωση, διαχείριση και εκτέλεση ορισμένων υπηρεσιών της εκδήλωσης, αξίας
315.609 ευρώ πλέον ΦΠΑ.
• Ψευδώς αναφέρεται ότι ζημιώθηκε το κράτος. Το Ελληνικό
Δημόσιο δεν ξόδεψε ούτε ένα ευρώ από ίδιους πόρους. Αντιθέτως ωφελήθηκε από φόρους που
προέκυψαν από τη δραστηριότητα του συνεδρίου, από διεθνή
φήμη και πολύτιμη γνώση που έφεραν στους περισσότερους από
1500 συνέδρους οι 180 ξένοι ομιλητές από 38 χώρες που προσήλθαν στην Ελλάδα. Η διοργάνωση του συνεδρίου ήταν υποχρέωση του ελληνικού κράτους
στο πλαίσιο της Ελληνικής προεδρίας, αλλά λόγω της οικονομικής κρίσης δεν έγινε ποτέ πρόβλεψη για τη διοργάνωσή του στο
πλαίσιο του προϋπολογισμού του
Υπουργείου Υγείας.
Σύμφωνα με τη Β’ Τμηματική Έκθεση του Μικτού Κλιμακίου Ελέγχου για την υλοποίηση της δράσης eHealth
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Forum 2014, σελίδα 161,
«προκειμένου να διενεργηθεί διεθνής δημόσιος ανοιχτός διαγωνισμός, θα έπρεπε να είχε εγγραφεί
στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας κονδύλι ανάλογο τουλάχιστον με το προϋπολογισθέν κόστος
του Συνεδρίου, ήτοι 713.271 ευρώ.
Κατά το χρόνο όμως που διασφαλίστηκε η χρηματοδότηση από πόρους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήτοι δεκαπέντε (15) ημέρες πριν τη διεξαγωγή
του Συνεδρίου, δεν υπήρχε η δυνατότητα έναρξης διαγωνιστικών διαδικασιών από τον αναθέτοντα φορέα
δηλαδή το Υπουργείο Υγείας.» Αυτές οι συνθήκες ακριβώς αιτιολογούν το κατεπείγον της
απευθείας ανάθεσης. Επίσης,
καθόσον το ποσό της χρηματοδότησης δεν ήταν γνωστό έως την τελευταία στιγμή που
τελικά εγκρίθηκε, δεν ήταν βεβαιωμένος ο προϋπολογισμός
του έργου. Αν η επιχορήγηση
κατέληγε να είναι μικρότερη
από 300.000 ευρώ οι προδιαγραφές του τελικού έργου θα
άλλαζαν γιατί οι πόροι προς
διάθεση θα ήταν μικρότεροι.
Αυτό ήταν και το μεγάλο ρίσκο
για οποιονδήποτε ανάδοχο.
• Η εξασφάλιση των κοινοτικών αυτών πόρων έγινε μόλις 15 ημέρες πριν από την έναρξη της διοργάνωσης. Ισχύει η κατ’ εξαίρεση ανάθεση,
γιατί αφορά περίπτωση κατεπείγουσας ανάγκης (Σύμφωνα
με το Π.Δ 60/20071 η απευθείας
ανάθεση συμβάσεως παροχής υπηρεσιών με διαπραγμάτευση με
έναν ή περισσότερους, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, επιτρεπόταν, σύμφωνα με το άρθρο 25
περίπτ.1,γ΄ «γ) στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν
λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για τις ενδιαφερόμενες αναθέτουσες αρχές, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών
που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες με δημοσίευση
προκήρυξης διαγωνισμού που αναφέρονται στο άρθρο 24. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση
της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη.»).
• Το συγκεκριμένο συνέδριο
e-Health Forum 2014 ανατέθηκε στη MINDWORK BUSINESS
SOLUTIONS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης το
2014. Με βάση το Ν.
4148/2013, άρθρο 5, μπορεί
κατ’ εξαίρεση να γίνονται απευθείας αναθέσεις για λόγους κατεπείγοντος κατά τη διάρκεια της
Προεδρίας.
• Το πόρισμα και το κατηγο-

ρητήριο ποτέ δεν αμφισβήτησε
ότι, εν προκειμένω, συνέτρεχαν
οι προϋποθέσεις προσφυγής
στην εξαιρετική διαδικασία «με
διαπραγμάτευση χωρίς τη δημοσίευση προκήρυξης», που ακολουθήθηκε. Δεν αμφισβητήθηκε ούτε «το απολύτως απαραίτητο μέτρο» του αντικείμενου
της
σύμβασης
με
την
MINDWORK, ούτε η «κατεπείγουσα ανάγκη», ούτε τα «απρόβλεπτα γεγονότα», που κατά την
άποψη της Διοίκησης συνέτρεξαν εν προκειμένω. Στο κατηγορητήριο μνημονεύτηκε η κατά
τον κανόνα νόμιμη διαδικασία ανάθεσης (διεθνής διαγωνισμός) και κατ’ εξαίρεση (απευθείας με διαπραγμάτευση) και αποδίδεται κατηγορία στην τέως
Γενική Γραμματέα Δημόσιας Υγείας, Χριστίνα Παπανικολάου,
χωρίς ωστόσο να αναφερθεί
ΟΤΙ ΔΕΝ ΣΥΝΕΤΡΕΧΑΝ ΟΙ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ προσφυγής
στην κατ’ εξαίρεση διαδικασία. Δηλαδή, με λίγα λόγια, οι
Εισαγγελικές Αρχές έκριναν ότι ανεξαρτήτως νομιμότητας
της διαδικασίας που ακολουθήθηκε, συντρέχει παράβαση
καθήκοντος επειδή ωφελήθηκε ο απευθείας ανάδοχος; Αυτό συμβαίνει και σε όλες τις
νόμιμες απευθείας αναθέσεις.
Άραγε όλες οι νόμιμες απευθείας αναθέσεις συνιστούν
παράβαση καθήκοντος των αναθετουσών αρχών; Από τη
ΔΙΑΥΓΕΙΑ μπορεί να αντληθεί
ο αριθμός των χιλιάδων απευθείας αναθέσεων π.χ. του
έτους 2018. Ασκήθηκαν ποινικές διώξεις;
• Εφόσον συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις προσφυγής στην εξαιρετική διαδικασία «με διαπραγμάτευση χωρίς τη δημοσίευση
προκήρυξης», που ακολουθήθηκε, αν το Υπουργείο Υγείας ανέ-
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θετε στην ΗΙΜSS με βάση τις
διαπραγματεύσεις, που από το
πόρισμα φαίνεται ότι διεξήγοντο
το 2013, όπως είχαν κάνει άλλα
ευρωπαϊκά κράτη έως τότε με υπόδειξη από τις υπηρεσίες της
Επιτροπής ή σε οποιονδήποτε
άλλον δεν θα είχαμε ποινική υπόθεση. Συνεπώς η πρώην γενική γραμματέας Χριστίνα
Παπανικολάου διώχθηκε όχι
επειδή προσέφυγε σε απευθείας ανάθεση, αλλά επειδή
τελικά η ανάθεση έγινε στην
MINDWORK.
Επιπλέον, εξασφαλίστηκε η
προστασία του προϋπολογισμού
του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. καθόσον στο
από 9/5/2014 ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
και
της
εταιρείας
μου
MINDWORK
BUSINESS
SOLUTIONS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ προβλέπεται
ότι οι παρασχεθείσες υπηρεσίες
ύψους 315.609 ευρώ πλέον
ΦΠΑ 23% θα προέλθουν από
χορηγίες και εγγραφές και ούτε
ένα ευρώ δεν θα καταβληθεί
από τον προϋπολογισμό του
ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
• Στο κατηγορητήριο αναφέρεται ως αμοιβή της MINDWORK
BUSINESS SOLUTIONS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ για
τις παρασχεθείσες από αυτήν υπηρεσίες ποσό 315.609 ευρώ
πλέον ΦΠΑ 23%. Αυτό το ποσό
δεν είναι καθαρή αμοιβή της
MINDWORK διότι περιλαμβάνει
και κόστη για υπηρεσίες τρίτων,
οι οποίες περιγράφονται λεπτομερώς στο συμφωνητικό της με το
ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. Σύμφωνα και με
την Α’ Τμηματική Πορισματική Αναφορά της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Αττικής της
ΑΑΔΕ, για το συνέδριο eHealth Forum 2014 (σελ. 30),
η
μικτή
αμοιβή
της

MINDWORK
BUSINESS
SOLUTIONS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, που υπολογίστηκε και πληρώθηκε σύμφωνα με τον προϋπολογισμό
που είχε εγκριθεί και συμφωνηθεί και τους όρους που
προέβλεπε η σύμβασή της, ήταν 92.091,15 ευρώ πλέον
ΦΠΑ. Σημειωτέον, η μικτή αμοιβή δεν είναι καθαρό κέρδος, αφού περιλαμβάνει το κόστος των
υπαλλήλων και στελεχών της εταιρείας που απασχολήθηκαν για
την υλοποίηση του έργου κτλ. Επίσης, η αμοιβή αυτή δεν
προήλθε από δημόσιους ή
κοινοτικούς πόρους, ούτε από
το ΚΕ.ΕΛ.Π.Ν.Ο, αλλά από τις
χορηγίες που εξασφαλίσθηκαν αποκλειστικά από την εταιρεία μου MINDWORK, η οποία ανέλαβε σημαντικό οικονομικό ρίσκο με τη σύμβαση
που υπέγραψε, αν τυχόν δεν εξασφάλιζε τις χορηγίες για την
κάλυψη του προϋπολογισμού
του συνεδρίου. Το συνέδριο συνολικού
προϋπολογισμού
713.271 ευρώ εξ ολοκλήρου
χρηματοδοτήθηκε από εγγραφές
και ιδιωτικές χορηγίες (περίπου
400.000 ευρώ) και το κοινοτικό
πρόγραμμα Horizon 2020
(300.000 ευρώ). Επιπλέον, το
ελληνικό δημόσιο εισέπραξε έσοδα από ΦΠΑ 132.450,7 ευρώ
(σελ. 29) της Α’ Τμηματικής Πορισματικής Αναφοράς της ΑΑΔΕ
για το συνέδριο e-Health Forum
2014), ενώ δημιουργήθηκε και
μεγάλο όφελος για τη χώρα.
• Στις σελίδες 29 και 30 της
Α’ Πορισματικής Αναφοράς
της Υπηρεσίας Ερευνών και
Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Αττικής της ΑΑΔΕ αναφέρονται τα κάτωθι:
«Το Ελληνικό Δημόσιο δεν διέθεσε ούτε ένα ευρώ για τη διοργάνωση.
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Το ΚΕΕΛΠΝΟ δεν διέθεσε ούτε
ένα ευρώ από τον προϋπολογισμό
του ούτε απασχόλησε το προσωπικό του.
Η Ελλάδα την περίοδο της κρίσης διοργανώνει ένα εξαιρετικό συνέδριο και κερδίζει φήμη χωρίς να
ξοδέψει ένα ευρώ. Το Υπουργείο Υγείας οργάνωσε τελικά ένα εξαιρετικό συνέδριο, εφάμιλλο και καλύτερο
άλλων κρατών που χρησιμοποιούν
τη HIMSS για τη διοργάνωση και
πληρώνουν πολλές χιλιάδες ευρώ.
Στο κλείσιμο του συνεδρίου, η
εκπρόσωπος της Ε.Ε. είπε ότι το
eHealth 2014 ήταν το καλύτερο
eHealth που είχε οργανωθεί έως τότε και η ομάδα του Υπουργείου Υγείας έλαβε «συγχαρητήρια από την
Ε.Ε. για το συντονισμό και την εξαίρετη διοργάνωση».
Συμμετείχαν: 1514 εγγεγραμμένοι
από 38 χώρες, 180 ομιλητές, 70 εκθέτες από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ.
Εκατοντάδες Έλληνες σύνεδροι,
δημόσιοι υπάλληλοι, συμμετείχαν
ΔΩΡΕΑΝ.
Το κόστος εγγραφής κρατήθηκε
σε χαμηλό επίπεδο για να ενθαρρύνει τη συμμετοχή. Η καλή προώθηση του συνεδρίου από την
MINDWORK είχε σαν αποτέλεσμα
να συμμετέχει πολύ μεγαλύτερος αριθμός συμμετεχόντων, περίπου
1.500 άτομα έναντι των 600 ατόμων
που είχαν προϋπολογισθεί.
Το συνέδριο της HIMSS παραδοσιακά έχει πολύ υψηλό κόστος εγγραφής, περίπου 750 ευρώ πλέον
ΦΠΑ. Το κόστος εγγραφής στο
eHealth Forum 2014 ήταν 325,20
ευρώ πλέον ΦΠΑ, δηλαδή μικρότερο από το ήμισυ του αντίστοιχου της
HIMSS…»

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Είναι προφανές από το πόρισμα ότι ο έλεγχος άρχισε για
να βρεθεί «ξέπλυμα». Μετά πελαγοδρόμησε σε διάφορα ασήμαντα ζητήματα, όπως η
κατοχύρωση του Ευρωπαϊκού
τίτλου eHealth forum στην εταιρεία μου MINDWORK. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι Ελεγκτές δεν αμφισβητούν την
συνδρομή των προϋποθέσεων της απευθείας ανάθεσης.
Είναι επίσης προφανές ότι
δεν γίνεται έλεγχος με αφορμή κάποιο γεγονός. Κάτι που
έγινε και ερευνάται αν καλώς
ή κακώς έγινε. Αλλά, έλεγχος
με αφορμή κάποιο πρόσωπο.
Εν προκειμένω, το πρόσωπο
αυτό ήταν η Σταυρούλα (Λίνα)
Νικολοπούλου-Στουρνάρα.
Γιατί επελέγη η Λίνα Νικολοπούλου; Πολύ απλά, διότι είναι η σύζυγος του κεντρικού
τραπεζίτη Γιάννη Στουρνάρα,
ο οποίος επειδή δεν δέχθηκε
να παίξει το παιχνίδι τού ΣΥΡΙΖΑ, έπρεπε να οδηγηθεί σε
παραίτηση. Ο Γιάννης, όμως,
άντεξε…

Χωρίς δουλειά
τα τρολ
του ΣΥΡΙΖΑ

ΓΡΑΦΕΙ Ο

Κίτσος
ο κοριός

Θετικός στον
κορωνοϊό
συνεργάτης
του Μαξίμου

Βουλωμένο γράμμα
διαβάζει η αστρολόγα…

Επανάληψη του ίδιου έργου
με το 112 από τον ΣΥΡΙΖΑ
and friends
Ως συνήθως ο ΣΥΡΙΖΑ αναζητεί διαρκώς σκάνδαλα και σκανδαλάκια
για να αντιπολιτευθεί στην κυβέρνηση. Και μαζί του και οι φιλικά προσκείμενοι δημοσιογράφοι. Όπως ο Κώστας Βαξεβάνης, ο οποίος δημοσίευσε στο koutipandoras.gr δήθεν καταγγελίες ότι το 112 δεν λειτούργησε ξανά, με αποτέλεσμα να μην ενημερωθούν οι κάτοικοι
στην Καρδίτσα για το πέρασμα του Μεσογειακού κυκλώνα. Επειδή το
συγκεκριμένο έργο με το 112 έχει ξαναπαιχτεί από το σύστημα ΣΥΡΙΖΑ
and friends, ο Νίκος Χαρδαλιάς έδωσε άμεσα απάντηση στον δημοσιογράφο-ερευνητή μέσω του twitter: «Εάν κάνατε μια απλή έρευνα θα
μαθαίνατε πως φυσικά και στείλαμε 112 στην περιοχή της Καρδίτσας! Παρακολουθούμε το φαινόμενο με μεγάλη προσοχή και όλη η Πολιτική Προστασία βρίσκεται σε απόλυτη εγρήγορση. Καλό θα ήταν να αποφεύγουμε
τα ψέματα σε τόσο σοβαρά θέματα».

Συναγερμός χτύπησε τις
προάλλες στο Μαξίμου,
όταν πληροφορήθηκαν
ότι τεχνικός που συνεργάζεται με το πρωθυπουργικό γραφείο στις
περιοδείες του κ. Μητσοτάκη βρέθηκε θετικός στον κορωνοϊό. Άμεσα όλοι στο Μαξίμου
υποβλήθηκαν σε τεστ, όπου ήταν αρνητικά. Λίγο αργότερα ο συναγερμός έληξε, όταν το δεύτερο τεστ του εξωτερικού συνεργάτη, το οποίο
ήταν μοριακό, βγήκε αρνητικό.

Ο ικέτης και
τα
τηλεφωνήματα
στον Βερβεσό
Αληθεύει η πληροφορία
ότι ο Προκόπης Παυλόπουλος σχεδόν ικέτεψε
τον Δημήτρη Βερβεσό,
τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας, να είναι μεταξύ των
ομιλητών στην εκδήλωση των Δικηγορικών
Συλλόγων στο Καστελόριζο με θέμα την οριοθέτηση των θαλασσίων
ζωνών στην Ανατολική
Μεσόγειο; Ή μήπως για
να κληθεί ο Παυλόπουλος δέχθηκε τηλεφωνήματα από τον μισό
ΣΥΡΙΖΑ;

Ορισμένες φορές, οι ερωτήσεις που καταθέτουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ξεπερνούν
ακόμη και την ίδια τη φαντασία. Τώρα, λοιπόν, 40 βουλευτές του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατέθεσαν την ερώτηση του αιώνα
στη Βουλή. Οι κύριοι και κυρίες του ΣΥΡΙΖΑ ερωτούν 16
υπουργούς για ποιον λόγο έχουν μπλοκάρει ή διαγράψει
χρήστες από τις σελίδες τους
στα social media, για ποιο λόγο
και με ποια δικαιοδοσία το έχουν κάνει αυτό. Μάλιστα, ισχυρίζονται ότι το μπλοκ χρηστών από τα υπουργικά προφίλ είναι παραβίαση του Συντάγματος. Όπως
καταλαβαίνετε, τα επίσημα τρολ
της Κουμουνδούρου κινδυνεύουν
να μείνουν χωρίς δουλειά και ανησύχησαν οι σύντροφοι βουλευτές.

Άκουσαν Χατζημάρκο
για Μενδώνη
κι έπεσαν στα τάρταρα
Την προηγούμενη εβδομάδα η Λίνα Μενδώνη επισκέφθηκε τα Δωδεκάνησα, και πιο συγκεκριμένα τη
Λέρο, τη Σύμη, τη Ρόδο και το Καστελόριζο. Ο λόγος
της επίσκεψης της υπουργού Πολιτισμού ήταν να εξετάσει τρόπους αξιοποίησης πολιτιστικών θησαυρών.
Μέχρι εδώ η είδηση θεωρήθηκε συνηθισμένη για τους
περισσότερους στη Νέα Δημοκρατία.
Όμως ήλθε μία δήλωση του περιφερειάρχη Νοτίου
Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, που έριξε τους «καραμανλικούς» στα τάρταρα. Τι είπε ο Χατζημάρκος; Ότι «κάθε συνάντηση με την υπουργό έχει συμπέρασμα, αποτέλεσμα και παραγωγή έργου». Η Μενδώνη έχει καταγραφεί ως «σημιτική» και ο καθένας μπορεί να καταλάβει για ποιον λόγο οι «καραμανλικοί» τρελαίνονται
με την υπουργό Πολιτισμού.
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Τα στοιχεία έδωσαν κουράγιο
στη Χαριλάου Τρικούπη
Χαμόγελα ικανοποίησης στη Χαριλάου Τρικούπη. Η ανταπόκριση που υπήρξε στα social media για την εκδήλωση του ΚΙΝΑΛ στα γενέθλια του ΠΑΣΟΚ ήταν πρωτοφανής. Με βάση τα στοιχεία, περισσότερα από ένα εκατομμύριο πολίτες παρακολούθησαν την πρόταση του Κινήματος Αλλαγής για το νέο ΕΣΥ, κατά τη
διάρκεια της εκδήλωσης του κόμματος για την 3η Σεπτέμβρη, αλλά και μέσα από τα social media και το ντοκιμαντέρ που προβλήθηκε. Οι αριθμοί που έδωσαν μεγάλη ικανοποίηση στην ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη είναι ενδεικτικοί. Οι περισσότεροι από 260.000 μοναδικοί επισκέπτες και το γεγονός ότι πολύ μεγάλο
κομμάτι αυτών κυμαίνονται στην ηλικιακή ομάδα των 35-44, έκαναν την ηγεσία του Κινήματος Αλλαγής
να αναπτερωθεί. Μάλιστα, όπως μαθαίνω, ο Παύλος Χρηστίδης και οι υπόλοιποι της επικοινωνιακής ομάδας ετοιμάζουν αντίστοιχες καμπάνιες για κάθε μεγάλο ζήτημα της χώρας. Ο στόχος είναι να περάσει το μήνυμα στο υποσυνείδητο των πολιτών ότι το ΚΙΝΑΛ είναι η μοναδική προοδευτική δύναμη του τόπου.

Διαμαρτύρονται γενικώς
οι ΣΥΡΙΖΑίοι με τον Αρναουτάκη
Πολλή γκρίνια υπάρχει για τον
περιφερειάρχη Κρήτης, Σταύρο
Αρναουτάκη, στην Κουμουνδούρου. Όπως λένε τα συντρόφια, ο
περιφερειάρχης έχει άριστες σχέσεις με το Μαξίμου και δεν διαμαρτύρεται καθόλου, όπως θα ήθελαν στον ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς
οι σύντροφοι αγνοούν αρκετά
σημαντικά πράγματα. Πρώτον, ο
κ. Αρναουτάκης είναι ΠΑΣΟΚ και
ήταν επιλογή του ΚΙΝΑΛ και ο
ΣΥΡΙΖΑ αναγκάστηκε να τον στηρίξει, γιατί δεν είχε κανέναν που
να μπορούσε να σταθεί αξιοπρεπώς. Δεύτερον, ο κ. Αρναουτάκης
διατηρεί άριστες προσωπικές
σχέσεις με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και τρίτον, ως περιφερειάρχης Κρήτης κοιτάζει να προωθήσει τα ζητήματα της
περιφέρειας του εκμεταλλευόμενος ακόμη και την προσωπική του γνωριμία με τον
πρωθυπουργό. Κάτι που είναι θεμιτό. Γι’ αυτό και δεν ασχολείται για τις γκρίνιες
που ακούγονται από τους ΣΥΡΙΖΑίους για τα ραντεβού του Αρναουτάκη με Καραμανλή, Θεοδωρικάκο, Χατζηδάκη και Βορίδη.

Τούρμπο έγινε ο Βασίλης με
τις νέες υποσχέσεις του Τσίπρα
Τα όσα είπε για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης
Τσίπρας έκανε τούρμπο τον γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΙΝΑΛ, Βασίλη Κεγκέρογλου, που έκανε μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποκαλώντας τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ πολιτικό απατεώνα. Έτσι, λοιπόν, έγραψε: «Πόσο πολιτικός απατεώνας μπορεί να είσαι, όταν ως κυβέρνηση νομοθετείς
τους e-πλειστηριασμούς και καταργείς την προστασία της Α΄ κατοικίας του ν. 3869/10 και
ως αντιπολίτευση ξανατάζεις διαγραφή του ιδιωτικού χρέους όπως τότε με την κατάργηση του μνημονίου με 1 άρθρο & 1 νόμο!!!» Ο πρώτος που έσπευσε να κάνει retweet στο σχόλιο του Κεγκέρογλου ήταν ο βουλευτής
του ΚΙΝΑΛ, και εκ των αντιπροέδρων της Βουλής, Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος.

«Τούρκος» με
τον Κουμουτσάκο έγινε
ο πρωθυπουργός
Το να επικρίνει κάποιος υπουργός έναν συνάδελφό
του δεν είναι και το πλέον συνηθισμένο σε μία κυβέρνηση που απολαμβάνει την εμπιστοσύνη του κόσμου, αλλά και μία πρωτοφανή δημοσκοπική υπεροχή. Κι όμως, είναι γεγονός. Έτσι, μετά την απίστευτη γκάφα του Γιώργου Κουμουτσάκου (αναπληρωτής υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής)
να προσέλθει στην Αγία
Σοφία Νέου Ψυχικού για
να κοινωνήσει μαζί με
τον φωτογράφο του, τον
έκραξε με ευγενικό –ομολογουμένως– τρόπο ο
Νίκος Χαρδαλιάς.
Ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας είπε πως
«όλοι χριστιανοί είμαστε,
απλά κάποιοι έχουμε επιλέξει να μην κάνουμε επίδειξη της πίστης μας», αναγκάζοντας τον κ. Κουμουτσάκο να ζητήσει δημόσια συγγνώμη.
Πριν ο Χαρδαλιάς κάνει αυτήν τη δήλωση, έχει
προηγηθεί μπόλικο παρασκήνιο. Μόλις ο πρωθυπουργός είδε μέσω εκκλησιαστικής ιστοσελίδας το
στιγμιότυπο με τον κ. Κουμουτσάκο έγινε στην κυριολεξία… Τούρκος.
Αφενός μεν επειδή έχει πάρει προσωπικά την υπόθεση του κορωνοϊού, αφετέρου δε διότι ο χειρισμός της Εκκλησίας είναι μια λεπτή υπόθεση την οποία έχει αναλάβει αποκλειστικά το Μέγαρο Μαξίμου και η Θεία Κοινωνία είναι το πιο «καυτό ζήτημα
της διαπραγμάτευσης με την ηγεσία της Εκκλησίας»,
όπως λένε οι συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη.
Οπότε στο Μαξίμου κάνουν δεύτερες σκέψεις για
ποιο λόγο επέλεξε να χωθεί στη μέση ο κ. Κουμουτσάκος. Ίσως με αυτό τον τρόπο ήθελε να δείξει τη
δυσαρέσκειά του που μπήκε στα πιτς στο θέμα του
μεταναστευτικού, καθώς μετά την ενεργοποίηση του
Μιχάλη Χρυσοχοΐδη στη Μόρια έχει εξελιχθεί σε υπουργό-γλάστρα. Πάντως, η δήλωση Χαρδαλιά έγινε με εντολή του Μαξίμου. Και φυσικά οι περισσότεροι στο πρωθυπουργικό μέγαρο χάρηκαν που ο Ηλίας Μόσιαλος κράτησε ζωντανό επί αρκετές ημέρες το ατόπημα Κουμουτσάκου.

ΓΡΑΦΕΙ Ο

Κίτσος ο κοριός
Γυναικεία παρέα στους κήπους του Προεδρικού Μεγάρου
Σε γυναικεία υπόθεση εξελίχθηκε η συνάντηση της Προέδρου της Δημοκρατίας με
τη Βικτόρια Χίλσοπ, με αφορμή την απονομή της ελληνικής ιθαγένειας στη Βρετανίδα συγγραφέα. Η κα Σακελλαροπούλου υποδέχθηκε στους κήπους του Προεδρικού Μεγάρου τη Χίσλοπ. Στη συνάντηση παραβρέθηκαν η πρέσβης της Βρετανίας Κέιτ Σμιθ και τρεις Ελληνίδες συγγραφείς από διαφορετικές γενιές, που
αντιπροσωπεύουν, η κάθε μια με το ιδιαίτερο ύφος της και τη διακριτή της θεματική, τον δυναμισμό της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας. Ο λόγος για τη Ρέα
Γαλανάκη, την Αγγέλα Καστρινάκη και την Κάλλια Παπαδάκη. Μοιράστηκαν
τις σκέψεις τους, όχι μόνο για τον πολιτισμό, αλλά και για την εξωτερική πολιτική,
την κοινωνική συγκυρία, τα προβλήματα της εκπαίδευσης με τη Βικτόρια Χίσλοπ,
η οποία επαναλάμβανε συνεχώς πόσο πιο ελεύθερα ανασαίνει στην Ελλάδα.

Απατεώνας με
περικεφαλαία

Θυμηδία για τον Πάκη και
το καρφί του Μητσοτάκη
Θυμηδία προκαλεί στους πολιτικούς κύκλους η κινητικότητα του Προκόπη Παυλόπουλου, του δεύτερου στην ιστορία πρώην Προέδρου
που τον αποκαλούν με το κοροϊδευτικό του παρατσούκλι. Ο πρώτος είναι ο Χρήστος Σαρτζετάκης που έμεινε γνωστός στην ιστορία ως «αγκαλίτσας», και ο δεύτερος είναι ο Προκόπης Παυλόπουλος, που θα μείνει στην ιστορία ως «ο Πάκης». Ο Πάκης,
λοιπόν, έχει αποκτήσει και
δεύτερο παρατσούκλι, καθώς
τον αποκαλούν πλέον «πράκτορα». Κι αυτό διότι όλη την ημέρα ψάχνει ποιο πρόγραμμα έχει σχεδιάσει η κα Σακελλαροπούλου για να κάνει κι αυτός τα ίδια, ή για να προλάβει
την Πρόεδρο. Φανταστείτε ότι
τον έχουν πάρει χαμπάρι και
κάποια παλιόπαιδα σκέφτονται να του κάνουν χουνέρι του
«πράκτορα Πάκη». Να ανακοινώσουν μία επίσκεψη, να
σκαρφιστεί μία εκδήλωση εκεί
ο Πάκης και τελικά η Σακελλαροπούλου να μεταβεί αλλού. Πάντως
ο Κυριάκος Μητσοτάκης το έριξε το καρφί του προς τον Πάκη κατά
τη συνάντησή του με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ποιο ήταν το
καρφί; Μα τα συγχαρητήρια που έδωσε στην κα Σακελλαροπούλου
για τη διήμερη επίσκεψή της στο Καστελόριζο. Εκεί όπου ο «πράκτορας
Πάκης» ξέχασε να πάει κατά τη διάρκεια της προεδρικής του θητείας.
Και το θυμήθηκε τώρα, που πήγε η Σακελλαροπούλου.

Εάν κάποιος έμενε σε
άλλη χώρα και του έλεγες την παρακάτω είδηση, θα νόμιζε ότι τον
δούλευες: Δηλαδή ότι ένας πολιτικός αρχηγός
την Παρασκευή δεν ψήφισε νομοθετική παρέμβαση στη Βουλή για
100.000 νέες θέσεις εργασίας και το Σάββατο
το απόγευμα εξήγγειλε
καμιά πενηνταριά χιλιάδες προσλήψεις. Και θα
σου απαντούσε ότι αυτός
ο τύπος είναι απατεώνας
με περικεφαλαία. Ο πολιτικός που είναι ο πρωταγωνιστής έχει ονοματεπώνυμο. Τον λένε
Αλέξη Τσίπρα.

Είχε υποσχεθεί
την κατάργηση
του ΕΝΦΙΑ
στα νησιά
Ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως είναι
γνωστό τοις πάσι, δεν
ψήφισε την
κυβερνητική
τροπολογία για την
απαλλαγή του ΕΝΦΙΑ
στα ακριτικά νησιά,
ωστόσο σε παλαιότερη
επίσκεψή του στην
ακριτική Γαύδο ο
Αλέξης Τσίπρας
υποσχόταν σε
ηλικιωμένη κάτοικο
του νησιού ότι θα τον
καταργήσει. Μάλιστα,
υπάρχει και σχετικό
βίντεο που η Ν.Δ.
φρόντισε να το
δημοσιοποιήσει.

Ξέχασε τη
διαπόμπευση του
από τον Πολάκη
ο Σαλμάς
Εντύπωση έχει προκαλέσει στο Μαξίμου η στάση του Μάριου Σαλμά, βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας της Ν.Δ., που απείχε από την ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας του Παύλου
Πολάκη. Και αναρωτιούνται τι ακριβώς συμβαίνει στον εγκέφαλο του κ. Σαλμά, που ξαφνικά ξέχασε τη διαπόμπευση που υπέστη από
τον Πολάκη και συνολικά από τον ΣΥΡΙΖΑ και
αποφάσισε να το παίξει καλός Σαμαρείτης. Πάντως αυτό ήταν το δεύτερο αυτογκόλ του κ.
Σαλμά.
Το πρώτο αυτογκόλ ήταν όταν, κόντρα
στην επίσημη γραμμή της Ν.Δ., απέφυγε να
προσυπογράψει την πρόταση για προανακριτική, η οποία θα διερευνούσε τυχόν ευθύνες
των πρώην υπουργών Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέα Ξανθού, Παναγιώτη Κουρουμπλή και
Παύλου Πολάκη, ψελλίζοντας διάφορες δικαιολογίες.

Δεν θα πάρει
πάνω του το παιχνίδι
Η αποψίλωση των αρμοδιοτήτων του Κικίλια προς όφελος του Κοντοζαμάνη τού ήρθε κουτί του ψηλού.
Το δεύτερο κύμα του ιού είναι σαφώς πιο ισχυρό, καθώς η χώρα δεν βρίσκεται σε καραντίνα, οπότε μειώνονται οι κλίνες στις εντατικές. Και ο Κικίλιας δεν σκοπεύει να πάρει πάνω του το παιχνίδι. Αν γίνει η στραβή, θα πιει μόνος του το πικρό ποτήρι ο υφυπουργός.
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Το παράδειγμα άλλων χωρών
Ακούμε για μέτρα για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού. Όμως μας κάνει εντύπωση για ποιον λόγο δεν δίνεται εντολή να γίνει υποχρεωτική η χρήση μάσκας με το μόλις ξεμυτίσεις από το σπίτι σου.
Το έχουν κάνει κι άλλες χώρες, που κατά τη διάρκεια του πρώτου κύματος δεν τα πήγαν καλά και κατάφεραν να πετύχουν ανάσχεση. Τρανό
παράδειγμα το Βέλγιο, όπου δίχως μάσκα δεν βγαίνεις από το σπίτι σου.
Και το Βέλγιο, από παγκόσμιος πρωταθλητής στους θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκους από κορωνοϊό, έχει ανάλογες με εμάς επιδόσεις.

Είχε προηγούμενα από το ΠΑΣΟΚ
ο Λιάκος με τον Χρυσοχοΐδη
Ο καθηγητής Αντώνης Λιάκος –όπως λένε άνθρωποι που ξέρουν
πρόσωπα και πράγματα– έκανε αυτή την ανάρτηση για τους Αφγανούς εμπρηστές στη Μόρια διότι είχε παλιά κόντρα με τον υπουργό
Προστασίας του Πολίτη. Ο καθηγητής, αν και μία ζωή στην ανανεωτική αριστερά, μετά την ανάληψη της
πρωθυπουργίας από τον Κώστα Σημίτη (Ιανουάριος 1996) ανακάλυψε
τη γοητεία του εκσυγχρονιστικού
ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα είχε αναλάβει και
την προεδρία του ΟΠΕΚ (Όμιλος
Προβληματισμού για τον Εκσυγχρονισμό της Κοινωνίας), που είχε ιδρύσει ο ίδιος ο Σημίτης, ενώ η σύζυγός του
Μυρσίνη Ζορμπά (πρώην υπουργός Πολιτισμού του Τσίπρα) θήτευσε στην Ευρωβουλή από το 2000-2004, παίρνοντας τη θέση του εκλεγμένου Πέτρου Ευθυμίου, ο
οποίος είχε υπουργοποιηθεί. Η κα Ζορμπά είχε αγαπήσει νωρίτερα από τον σύζυγό
της το ΠΑΣΟΚ, καθώς είχε διοριστεί το 1993 σύμβουλος της Μελίνας Μερκούρη,
και την πενταετία 1994-1999 χρημάτισε διευθύντρια του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου.
Για να μη μακρηγορούμε, το ζεύγος Λιάκου-Ζορμπά είχε πρόσβαση στο Μαξίμου επί Σημίτη και είχε εκφράσει ανοιχτά τη διαφωνία του για την ανέλιξη του Μιχάλη
Χρυσοχοΐδη, τον οποίο δεν θεωρούσε εξόχως εκσυγχρονιστή.

Η απόλυτη παράνοια
της πρότασης Τσίπρα
Επί κυβέρνησης Τσίπρα το ιδιωτικό χρέος αυξήθηκε σε επίπεδα
ρεκόρ. Οι οφειλές στην εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία και τις
τράπεζες πήραν την ανηφόρα. Μάλιστα κάποιοι κάνουν λόγο
για αύξηση χωρίς προηγούμενο.
Κι όμως, κατά τη διήμερη παραμονή του στη Θεσσαλονίκη ο
πρώην πρωθυπουργός ζήτησε από την κυβέρνηση Μητσοτάκη μερική διαγραφή χρέους νοικοκυριών και εταιρειών που ο ίδιος οδήγησε σε ρεκόρ. Μιλάμε για την απόλυτη παράνοια.

Ανασχηματισμός
στους συμβούλους
Σε ανασχηματισμό προχωρά η υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Φωτεινή Αραμπατζή.
Ήδη παρελθόν αποτελούν
δύο σύμβουλοί της, ενώ αποχωρεί και ο διευθυντής
του γραφείου της. Τουναντίον, τόσο στο γραφείο
του υπουργού Μάκη Βορίδη, όσο και του άλλου υφυπουργού Κώστα Σκρέκα επικρατεί ηρεμία.

Νέοι πονοκέφαλοι
με τον Γεωργούλη που
έκλεισε σε τηλεπαιχνίδι
Σύντομα βλέπω στον ΣΥΡΙΖΑ
να μειώνεται η κοινοβουλευτική του δύναμη στην Ευρωβουλή. Κι αυτό διότι το πιθανότερο
ο Αλέξης Γεωργούλης –εάν δεν
παραδώσει την έδρα του– να
εκπαραθυρωθεί από την κοινοβουλευτική ομάδα. Τι συνέβη;
Απλά ο Γεωργούλης έκλεισε
νέες τηλεοπτικές εμφανίσεις
και όλοι στον ΣΥΡΙΖΑ είναι στα όρια της λιποθυμίας.
Ο δημοφιλής ζεν πρεμιέ θα είναι ο παρουσιαστής στο
OPEN σε ένα καθημερινό τηλεπαιχνίδι γνώσεων. Κι
όπως ενημέρωσε ο τηλεοπτικός σταθμός, «με απλούς
κανόνες και μεγάλες ανατροπές, στο JOKER όλα μπορούν να συμβούν, καθώς ο παίκτης διεκδικεί μέχρι και
30.000 ευρώ». Ήδη οι εισηγήσεις προς τον Αλέξη Τσίπρα είναι να απομακρύνει τον Γεωργούλη. Όμως υπάρχει προβληματισμός, καθώς ο δημοφιλής στο ασθενές φύλο ηθοποιός δεν σκέφτεται να επιστρέψει
την έδρα, αφού ο μισθός του ευρωβουλευτή σε αυτήν
τη δύσκολη περίοδο της καραντίνας είναι κάτι παραπάνω από μάννα εξ ουρανού.
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ALUMIL
Smart Gate:
Καινοτομία στη
θερμομέτρηση
από την Alumil
Σε μια εποχή που η
πανδημία του νέου
κορωνοϊού αλλάζει τα
δεδομένα παγκοσμίως, η
ALUMIL θέτει ως
προτεραιότητα την υγεία
των πολιτών και συνεχίζει
να τους στηρίζει, θέτοντας
στη διάθεσή τους το
πρωτοποριακό σύστημα
ALUMIL Smart Gate.
Πρόκειται για μια
καινοτόμο συσκευή
ανέπαφης θερμομέτρησης
ακριβείας, που συμβάλλει
στην ασφαλή και συνεχή
διέλευση εισερχόμενων και
εξερχόμενων ατόμων σε
χώρους συνάθροισης.
Το ALUMIL Smart Gate
είναι ιδανικό για χώρους
που φιλοξενούν αυξημένo
αριθμό ατόμων, καθώς
ευνοεί την ανεμπόδιστη
είσοδο και έξοδό τους,
μετρώντας τη θερμοκρασία
τους με υψηλή ακρίβεια και
ταχύτητα. Μάλιστα, το
σύστημα δεν εκπέμπει
ακτινοβολία, αφού
λαμβάνει παθητικά την
υπέρυθρη ακτινοβολία που
εκπέμπει το ανθρώπινο
σώμα, χωρίς σωματική
επαφή.
Επιπλέον, το ALUMIL
Smart Gate παρέχει τη
δυνατότητα καταμέτρησης
του συνόλου των ατόμων
που εισέρχονται ή
εξέρχονται από τον χώρο,
ώστε να διατηρείται το
προβλεπόμενο όριο, ενώ η
λειτουργία του υπόκειται
στις σύγχρονες διατάξεις
περί προστασίας
προσωπικών δεδομένων
(GDPR), καθώς δεν
καταγράφει προσωπικές
πληροφορίες.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:
Στηρίζει τους αγρότες
που έπληξε ο ΙΑΝΟΣ
οντά στους αγρότες
και τους συνεταιρισμούς τους, των οποίων η παραγωγή
ή η λειτουργία επηρεάσθηκε από τις καταστροφές
που προκάλεσε η θεομηνία «ΙΑΝΟΣ», στέκεται η Τράπεζα Πειραιώς. Στο πλαίσιο αυτό, η τράπεζα θα εξετάσει άμεσα κάθε αίτημα για παροχή διευκόλυνσης
κάθε ενδιαφερόμενου, που διατηρεί ενεργή πιστοδότηση με
την Τράπεζα Πειραιώς, προσφέροντας την καλύτερη δυνατή λύση.
Δικαιούχοι είναι οι όλοι οι
παραγωγοί του πρωτογενούς
τομέα και οι παραγωγικοί φο-

Κ

ε έναν μάνατζερ με… βαρέα ένσημα σε κορυφαίες εταιρείες του παγκόσμιου ηλεκτρονικού εμπορίου
έδωσε το τιμόνι της προεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου της η Public MediaMarkt. Ο λόγος για τον
Piet Coelewij o οποίος έχει αναλάβει με επιτυχία ηγετικά
καθήκοντα σε εταιρείες μεγαθήρια όπως για παράδειγμα ο
Όμιλος Wehkamp, κορυφαίο
brand ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ολλανδία, όπου υπηρέτησε ως διευθύνων σύμβουλος. Είχε προηγηθεί η θη-

Σ

ρείς τους (αγρότες, κτηνοτρόφοι, αγρoτικοί συνεταιρισμοί,
ομάδες παραγωγών, κ.λπ.) των
πληγεισών περιοχών, που εξαιτίας των πρόσφατων έκτακτων
καιρικών φαινομένων υπέστησαν μερική ή ολική καταστροφή του φυτικού/ ζωικού κεφαλαίου, των εγκαταστάσεων ή υποδομών τους, του βασικού μηχανολογικού εξοπλισμού τους,
κ.λπ.
Οι προϋποθέσεις, που πρέπει να πληρούνται, προκειμένου να ενταχθούν στην πρωτοβουλία, είναι: α) Να είχαν ενήμερα δάνεια στις 30/6/2020,
β) Να έχουν υποβάλει δήλωση
ζημιάς στον ΕΛΓΑ, προκειμένου

για καλλιέργειες, και γ) Να πιστοποιούν τη ζημιά σε υποδομές ή/και εξοπλισμό με κάθε
πρόσφορο τρόπο.

Καινοτόμα στήριξη
των μικρών εμπορικών
της γειτονίας
Διευρύνοντας εξάλλου τις υπηρεσίες που προσφέρει η Πειραιώς, προκειμένου να στηριχτούν οι μικρές επιχειρήσεις, η
συστημική τράπεζα λανσάρει εδώ και λίγες ημέρες ένα καινούργιο καινοτόμο πρόγραμμα
που επιγράφεται «Ψωνίζω στη
γειτονιά».
Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία τοπικών κοι-

νωνιών αλληλοϋποστήριξης
στη βάση των κοινών συμφερόντων και επιδιώξεων. Το «Ψωνίζω στη γειτονιά» της Πειραιώς ανοίγει όπως λένε οι άνθρωποι της τράπεζας νέους
δρόμους στις εμπορικές δραστηριότητες και δίνει προοπτική στις τοπικές κοινωνίες, προσφέροντας κίνητρα στους καταναλωτές και στις επιχειρήσεις
της γειτονιάς.
Σε αυτή την πρωτοβουλία, η
Τράπεζα Πειραιώς συνεργάζεται
με την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), που εκπροσωπεί τον εμπορικό κόσμο και
γενικότερα την μικρομεσαία ε-

Μάνατζερ με… βαρέα ένσημα στο
τεία του στην Global
Operations (ως αντιπρόεδρος) και στην Sonos Inc (ως
CEO για την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική),
ενώ την τετραετία 20072011 διετέλεσε αντιπρόεδρος της Amazon στο Ηνωμένο Βασίλειo για τον τομέα
Hardlines, όπου ήταν υπεύθυνος τόσο για τη λιανική όσο και για τη χονδρική πώληση. Στην πρώτη 20ετία της
καριέρας του, ο Piet

Coelewij κατείχε εκτελεστικές θέσεις στη Philips
Electronics στην Ασία, την Αμερική και την Ευρώπη. Μέχρι

το 2007, ήταν Διευθύνων
Σύμβουλος της Philips
Consumer Electronics στην
Κίνα. Νωρίτερα διετέλεσε Α-
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Ισραηλινός «ιππότης» για την ΕΛΒΟ
Ο από μηχανής Θεός που εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα βγάλει την βιομηχανία οχημάτων ΕΛΒΟ από την επιχειρηματική τελμάτωση των πολλών τελευταίων χρόνων θα έχει ισραηλινό «διαβατήριο». Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά πλειοδότης της σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας για την αποκρατικοποίηση της εταιρείας ανακηρύχθηκε ένα κονσόρτσιουμ ισραηλινών εταιρειών το οποίο είχε καταθέσει προσφορά για εξαγορά
των περιουσιακών στοιχείων της ΕΛΒΟ. Στην πλειοδότρια κοινοπραξία συμμετέχουν οι
εταιρείες Naska Industries, SK Group και Plasan, που δραστηριοποιούνται στην κατασκευή στρατιωτικών οχημάτων και μεταφορικών μέσων για εμπορικές και βιομηχανικές
χρήσεις, ενώ από ελληνικής πλευράς συμμετέχει ο επιχειρηματίας Αριστείδης Γλύνης.
Η αλήθεια είναι το αντίτιμο που καλούνται να καταβάλουν οι Ισραηλινοί για να κάνουν δι-

πιχείρηση σε εθνικό και διεθνές
επίπεδο. Μέσα από την συνεργασία με την ΕΣΕΕ, η Πειραιώς θα
βρίσκεται σε άμεση επαφή με 280
εμπορικούς συλλόγους πανελλαδικά, για την από κοινού αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων της εποχής με στόχο ένα βιώσιμο αύριο για τις μικρές επιχειρήσεις όλης της χώρας.
Οι επιχειρήσεις, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Ψωνίζω
στη Γειτονιά», γίνονται μέλη μιας
αναπτυσσόμενης κοινότητας,
συμμετέχουν σε προωθητικές ενέργειες και επωφελούνται από
την προβολή της επιχείρησής

τους
στην
ιστοσελίδα
www.psonizostigeitonia.gr από
την οποία και οι καταναλωτές
μπορούν να ενημερωθούν για τις
συνεργαζόμενες με το πρόγραμμα
επιχειρήσεις και για τα οφέλη από τη δική τους συμμετοχή.
Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν απολαμβάνουν προνόμια
και προσφορές. Συγκεκριμένα:
• Κάθε εβδομάδα, και μέχρι
31/12/2020, μία τυχερή επιχείρηση κερδίζει μετά από κλήρωση
€1.000, για την κάλυψη λειτουργικών της εξόδων.
• Προβολή της επιχείρησης
στο psonizostigeitonia.gr και στα

κιά τους την ΕΛΒΟ είναι εξαιρετικά χαμηλό και δεν ξεπερνά τα €3.000.000. Αυτό, όμως,
μοιάζει να έρχεται σε δεύτερη μοίρα για το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης καθώς
προτάσσεται η «μεγάλη εικόνα» της ανάστασης της ΕΛΒΟ που με την επαναλειτουργία
της θα δώσει μεροκάματα στους εργαζόμενους που θα βρουν δουλεία και θα αναζωογονήσει την τοπική οικονομία στη Θεσσαλονίκη όπου βρίσκονται οι παραγωγικές εγκαταστάσεις της εταιρείας. Συγκεκριμένα περίπου 250 υπολογίζονται οι εργαζόμενοι από το
προσωπικό της ΕΛΒΟ που θα απασχοληθεί σε πρώτη φάση στην καινούργια ανώνυμη εταιρεία, στην οποία θα μεταβιβασθούν όλα τα περιουσιακά στοιχεία της «κακής» ΕΛΒΟ
(οικόπεδα, κτίρια, παραγωγικός εξοπλισμός, πατέντες, εμπορικά σήματα κλπ).
Σε ορίζοντα τριών ετών αναμένεται να προσληφθούν επιπλέον 200 εργαζόμενοι.

προωθητικά μέσα του προγράμματος.
Επιπλέον, με τη συμμετοχή
τους στο νέο είδος καθημερινής
επιβράβευσης για μικρές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες yellow business απολαμβάνουν:
• Εκπτώσεις και προσφορές από συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.
• Δυνατότητα εξαργύρωσης
yellows πελατών από το τερματικό POS.
Κάθε εβδομάδα και μέχρι τις
31 Δεκεμβρίους οι καταναλωτές
κερδίζουν, επίσης μετά από κλήρωση, επιστροφή ποσού αγοράς
έως 100€ για 100 τυχερές συναλλαγές σε επιχειρήσεις που παίρνουν μέρος στο πρόγραμμα.
Στο πρόγραμμα μπορούν να
συμμετέχουν μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις που διατηρούν
φυσικό κατάστημα και δραστηριοποιούνται σε περισσότερους
από 20 κλάδους της οικονομίας
(άνθη –φυτά, αυτοκίνητα, βιβλιοπωλεία –παιχνίδια –ψυχαγωγία,
ένδυση –υπόδηση –αθλητικά είδη, εστιατόρια –μπαρ –καφέ, ηλεκτρονικός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, καλλυντικά –ομορφιά,
κοσμήματα –οπτικά, υλικά –χρώματα και γενικώς είδη σπιτιού,
τουριστικά, τρόφιμα –ποτά, φαρμακεία).

τιμόνι της Public - MediaMarkt
νώτερος Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Global
Mainstream TV στη Σιγκαπούρη. Η ενίσχυση τόσο του Δ.Σ. όσο και της Ομάδας Διοίκησης
της Public-MediaMarkt από κορυφαία στελέχη του κλάδου, με
εμπειρία σε παγκόσμιους παίκτες τόσο με αμιγώς ηλεκτρονική όσο και με πολυκαναλική
παρουσία, επιβεβαιώνει την
πρωτοκαθεδρία της εταιρείας
ως ο νούμερο ένα e-commerce
retailer στην Ελλάδα. Όπως

άλλωστε εξήγησε και ο εκτελεστικός πρόεδρος του Ομίλου
Olympia, Γιάννης
Καραγιάννης, η εμπειρία του
Piet Coelewij σε οργανισμούς
ηλεκτρονικού εμπορίου από όλο τον κόσμο «θα φέρει πιο κοντά την Public-MediaMarkt στο
να πετύχει το μεγάλο στοίχημα
για το ηλεκτρονικό εμπόριο στην
Ελλάδα».
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο
Piet Coelewij έχει εικόνα από
τον «οργανισμό» του Public -

MediaMarkt, καθώς πριν αναλάβει τα καθήκοντα του προέδρου διατελούσε ήδη μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Το τρόπον τινά «ζέσταμα» του νέου προέδρου εκτιμάται ότι είναι ένα επιπλέον
asset που θα τον βοηθήσει
στην ισχυροποίηση του στρατηγικού επενδυτικού πλάνου με
ορίζοντα διετίας που «τρέχει»
ήδη η Public - MediaMarkt
στους τομείς του e-commerce
και των logistics.

Φοιτητικά προϊόντα από
την Παγκρήτια Τράπεζα
Στήριγμα στους νέους που ξεκινούν την ενήλικη ζωή τους,
αλλά και στους γονείς τους που σε ένα αβέβαιο περιβάλλον
καλούνται να ανταποκριθούν στα αυξημένα φοιτητικά έξοδα, στέκεται για μια ακόμη χρονιά η Παγκρήτια Τράπεζα,
προσφέροντας προνομιακά καταθετικά και δανειακά προϊόντα που εξασφαλίζουν σταθερότητα και ανταποκρίνονται
στις καθημερινές ανάγκες και τον τρόπο ζωής τους. Ένα τέτοιο προϊόν είναι και ο τρεχούμενος φοιτητικός λογαριασμός «ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ», που απευθύνεται σε υφιστάμενους και νέους φοιτητές και σπουδαστές
(ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ) ηλικίας 18 ετών και άνω. Ο λογαριασμός
δεν προϋποθέτει ελάχιστο ή μέγιστο ποσό κατάθεσης, ενώ
προσφέρει πολλαπλά πλεονεκτήματα,
όπως: προνομιακό κλιμακωτό επιτόκιο για ποσά μέχρι €2.000, δωρεάν
χρεωστική κάρτα, δυνατότητα δωρεάν πάγιων εντολών για εξόφληση λογαριασμών κοινής ωφέλειας μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής Pancreta
Online, εκπτώσεις μέχρι 20% στα ετήσια μικτά ασφάλιστρα οχημάτων,
δυνατότητα λήψης του σπουδαστικού
δανείου «Φοιτητικό Στήριγμα». Η διαδικασία ανοίγματος του λογαριασμού
είναι ιδιαίτερα απλή, ενώ το μόνο που απαιτείται είναι η
προσκόμιση της βεβαίωσης εγγραφής του φοιτητή, ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου που να αποδεικνύει την ιδιότητά
του. Η προϊοντική φαρέτρα της Παγκρήτιας περιλαμβάνει, εξάλλου, το καταναλωτικό δάνειο «ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ - ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ». Αφορά προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, προσφέροντας
δάνειο για την κάλυψη διδάκτρων και λοιπών σπουδαστικών εξόδων. Η χρηματοδότηση παρέχεται με κυμαινόμενο
επιτόκιο με βάση το ΕΚΤ για ποσά από €1.500-€20.000
ανά φοιτητή και διάρκεια από 1,5 έως 7 χρόνια ανάλογα με
το ύψος του ποσού. Τα χαρακτηριστικά του δανείου «ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ - ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ» είναι:
1 Γρήγορη διαδικασία έγκρισης και εκταμίευσης
1 Ευελιξία στην αποπληρωμή
1 Απουσία εμπράγματων εξασφαλίσεων
1 Απαλλαγμένο από κάθε είδους διαχειριστικά έξοδα
1 Προαιρετική ασφάλιση στα προγράμματα ζωής δανειοληπτών και προστασίας προσωπικών αντικειμένων
«SynWallet»
1 Δυνατότητα απόκτησης του προνομιακού καταθετικού
λογαριασμού «Δυναμικό Ξεκίνημα», χωρίς προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών.
Το δάνειο προβλέπει περίοδο χάριτος μέχρι 12 μήνες,
κατά την οποία εισπράττονται μόνο οι τόκοι, μερική ή ολική
πρόωρη αποπληρωμή χωρίς επιβάρυνση και δυνατότητα
διατήρησης του προνομιακού επιτοκίου και της διάρκειας
του δανείου και μετά την ολοκλήρωση των σπουδών.
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www.iapopsi.gr
Κάθε μέρα στο site
της «Άποψης»
αποκαλύψεις και
«καυτά» θέματα
για όλους
και για όλα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΑΚΟΜΑ:

Φαν’τ Σιπ:
Προπονητής
ή υπάλληλος;
▶ ΣΕΛ. 11

Βοτανικός: Όλο το focus
ο εν δυνάμει… πρωθυπουργός
Μπακογιάννης κι όχι ο ίδιος
ο πρωθυπουργός;
▶ ΣΕΛ. 20

Κορωνοϊός: Πάρε μάσκα,
κάνε τεστ, βάλε θερμόμετρο
και πάμε γήπεδο…
• Το πείραμα της UEFA με την παρουσία θεατών στο Super Cup πέτυχε,
αλλά ο δρόμος είναι μακρύς ακόμα…

ΣΕΛ.

12-13

Πέλκας:
Η Κυβέλη και
μετά ο ΠΑΟΚ!

«Η γυναίκα
του Καίσαρα…»
δεν λέει τίποτα
στον Κλάτυ;

▶ ΣΕΛ. 22

Εχθρικό
περιβάλλον για
τον Ολυμπιακό
▶ ΣΕΛ. 19
ΣΕΛ.

14-15

Οι VARistes
δεν είδαν
ή δεν γνώριζαν
για το πέναλτι
του Ινσούα;
▶ ΣΕΛ. 21

ΣΕΛ.

16-17

ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ
Πούλησε στη NOVA
το σκορποχώρι...
Πογιατοθηναϊκός
με 7,5 εκατ. ευρώ

