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Στη ζώνη
του λυκόφωτος
μπαίνει
ο Κυριάκος
• Κρίσιμο το διάστημα με πολλά
και καυτά ζητήματα που πρέπει να
διαχειριστεί ο πρωθυπουργός μέχρι
το επόμενο καλοκαίρι
▶ ΣΕΛ. 8
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Ο λευκός καπνός
έφερε συννεφιά
• Ικανοποιημένη
δηλώνειηΑθήνα
απότηΣύνοδο
Κορυφής,αλλά
ηΤουρκία
παραμένειημεγάλη
κερδισμένη
τωνΒρυξελλών
• Απότιςορέξεις
τηςΆγκυρας
συνεχίζεινα
εξαρτάταιτομέλλον
τηςΚύπρου
• ΟΜακρόν
έσωσετηνπαρτίδα
γιατηνΕλλάδα

ΣΥΡΙΖΑ

Δύο ξένοι
(Αλέξης - Ευκλείδης)
στο ίδιο κόμμα
▶ ΣΕΛ. 12

▶ ΣΕΛ. 4-5

Αρχίζει να «ρετάρει»
η λειτουργία
της κυβέρνησης
Tο γάντι στους
δελφίνους έριξε
η Φώφη

• Απίστευτες γκάφες
αμαυρώνουν την
εικόνα του επιτελικού
κράτους, ακόμη και σε
θέματα που μέχρι
πρότινος έπαιρνε
άριστα στη διαχείριση
των προβλημάτων

▶ ΣΕΛ. 6

▶ ΣΕΛ. 10-11

ΚΙΝΑΛ

ΣΕΛ.

6-7

Σκοπιανο: ΒΗματα
μπροΣ-πιΣω το μαξιμου…
• 158 συγγνώμες ζητάει ο Αλέξης (…)
• Βελτιώσεις στη συμφωνία ψάχνει(;) ο Κυριάκος
• Ακροδεξιοί το 75% των Ελλήνων(!!!) το αφήγημα του ΣΥΡΙΖΑ
• Στα κάγκελα οι βουλευτές της Ν.Δ.
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σοι παρακολουθούν την ειδησεογραφία δεν χρειάζονται περισπούδαστες αναλύσεις για να πειστούν ότι το ζόρι που περνάει η Ελλάδα με το υφιστάμενο κύμα της πανδημίας το περνούν με παρόμοια και χειρότερη ένταση πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Στη Γερμανία, ας πούμε, η αύξηση των κρουσμάτων σήμανε πορτοκαλί συναγερμό στην καγκελαρία, αναγκάζοντας την Άνγκελα Μέρκελ να ανακοινώσει την επιβολή νέων μέτρων μεταξύ
των οποίων οι περιορισμοί σε εορταστικές εκδηλώσεις. Μία από τα ίδια και στην Ισπανία. Εκεί η καθημερινή εκθετική άνοδος των καινούργιων διαγνώσεων COVID-19 οδήγησε την κυβέρνηση συνασπισμού του Πέδρο Σάντσεθ
να ορίσει deadline 48 ωρών, εντός του οποίου οι 17 τοπικές κυβερνήσεις της χώρας καλούνται να εφαρμόσουν νέα
σειρά μέτρων κατά του κορωνοϊού.
Την ώρα, λοιπόν, που οι Έλληνες κυβερνώντες φωνάζουν για την πιτσιρικαρία που τα βράδια αμολιέται για μπύρες
στις πλατείες της Αθήνας (σ.σ. παρόμοια αγωνία έχουν οι Ολλανδοί ομόλογοί τους για τις συναθροίσεις-πάρτι στο
«φοιτητοκρατούμενο» Μάαστριχτ), τα πρωινά η
μαθητιώσα νεολαία της χώρας μας αναστενάζει
για ακόμη μία φορά στις καταλήψεις.
Η προθυμία κομμάτων της αντιπολίτευσης, όπως
ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ, να ταχθούν αναφανδόν στο
πλευρό των μαθητών ενισχύει τις υποψίες, αν όχι
για υποκίνηση, για εκμετάλλευση των κινητοποιήσεων. Ωστόσο δεν αλλοιώνει το δίκαιο των αιτημάτων για υγειονομική ασφάλεια στις σχολικές
μονάδες, με τάξεις λιγότερων μαθητών, επιμελή
καθαρισμό των σχολείων και αναπλήρωση κενών θέσεων των εκπαιδευτικών. Ούτε, επίσης, αναιρεί τις όποιες ανορθογραφίες της κυβέρνησης στο θέμα του ασφαλούς ανοίγματος των σχολείων τον Σεπτέμβρη, με αποκορύφωμα
τον τραγέλαφο και το πινγκ-πονγκ των ευθυνών για τις μάσκες-«αλεξίπτωτα» που μοιράστηκαν στους μαθητές.
Ποιος, όμως, πιστεύει πραγματικά ότι η επιτακτική λόγω κορωνοϊού επίλυση ενός χρόνιου προβλήματος, όπως λ.χ. ο
σχολικός συγχρωτισμός, θα επιτευχθεί μέσω καταλήψεων;
Ας είναι όλοι ειλικρινείς – και το υπουργείο με την εκπαιδευτική κοινότητα και οι μαθητές-καθηγητές-γονείς πρωτίστως με τους εαυτούς τους. Το υπουργείο Παιδείας παίρνει κακό βαθμό σε επίπεδο προετοιμασίας και διαχείρισης
των σχολικών προβλημάτων που σχετίζονται με την πανδημία. Παίρνει και διαγωγή κοσμία όταν επιδιώκει να
«σπάσει» τις καταλήψεις με χρέωση απουσιών και αποκλεισμό από την τηλεδιδασκαλία όσων συμμετέχουν σε κατάληψη.
Ούτε η εκπαιδευτική κοινότητα παίρνει άριστα. Ο υπερπληθυσμός μαθητών σε ακατάλληλες τάξεις και σε κοντέινερ
είναι παλιό φρούτο που δεν προκάλεσε τις οργίλες κινητοποιήσεις των μαθητών πέρσι ή πρόπερσι. Και αν τις προκάλεσε, ήταν σίγουρα αναποτελεσματικές, αφού το πρόβλημα παραμένει.
Γι’ αυτό η επίκληση για λύση δεν μπορεί παρά να γίνει προς την κατεύθυνση της… ανακατάληψης της λογικής και του
διαλόγου. Αυτό εξυπηρετεί, άλλωστε, πρωτίστως την εκπαιδευτική διαδικασία. Να βγάλει στην κοινωνία λογικούς,
διαλεκτικούς, ώριμους πολίτες, που πρώτα μαθαίνουν να σέβονται τον διπλανό τους, να υπερασπίζονται το δίκιο και
τον νόμο (σ.σ. κι ας προσπερνούν όλοι τώρα ότι η κατάληψη είναι ένα αδίκημα που τιμωρείται από τον ποινικό κώδικα), και μετά διδάσκονται ποιοι είναι οι μιγαδικοί αριθμοί και πώς λύνονται οι πολυωνυμικές εξισώσεις.
«Το πιο αναγκαίο μάθημα είναι να ξεμάθεις τα κακά», δίδασκε πολλούς αιώνες πίσω ο Κυνικός φιλόσοφος, Αντισθένης.
Όταν το καταλάβουν αυτό τα παιδιά μας, θα γυρίσουν μόνα τους στα θρανία και θα ΑΠΑΙΤΗΣΟΥΝ να τους ξεμάθουμε
όσα κακά τους διδάσκουμε σαν κοινωνία χρόνια τώρα. Κι αν είμαστε τυχεροί εμείς οι ενήλικοι «πεφωτισμένοι», δεν
θα μας τρίψουν κατάμουτρα το ότι είχε δίκιο ο Σεφέρης που μιλούσε για «αυτόν τον τόπο, όπου όλοι είμαστε τόσο
τραγικά αυτοδίδακτοι…».

Ό

(Ανα)κατάληψη
της λογικής
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Μετά από ένα θρίλερ διαβουλεύσεων επί εννέα ώρες, όπου μετείχαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και
ο Νίκος Αναστασιάδης (μαζί με
τον Σαρλ Μισέλ, την Ούρσουλα
φον ντερ Λάιεν, την Άνγκελα
Μέρκελ και τον Εμανουέλ Μακρόν), όλοι καταλάβαμε ότι Ελλάδα και Κύπρος μπορούν να ποντάρουν μόνο σε Γαλλία και Αυστρία σε ό,τι αφορά στην επιθετικότητα της Τουρκίας.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Τ

Ουδόλως ισχυριζόμαστε ότι σε
περίπτωση μίας τρέλας του Ερντογάν, δηλαδή στρατιωτικής
επίθεσης, οι συνέταιροί μας
στην Ε.Ε. δεν θα προβούν σε
ανακοινώσεις στήριξης, αλλά σε βοήθεια
–όπως όλοι την εννοούμε κατόπιν πρόσκλησης– μπορούμε να περιμένουμε μόνο
από τη Γαλλία και την Αυστρία. Απλά οι
Αυστριακοί χρησιμοποιούν πιο υψηλούς
τόνους, ενώ η Γαλλία είναι μία υπολογίσιμη δύναμη και αυτό το γνωρίζει και ο Ερντογάν, ο οποίος γι’ αυτό φωνάζει διότι
δεν μπορεί να τα βάλει μαζί της.
Όμως θα πρέπει πλέον να γνωρίζουμε
ως Ελλάδα ότι η Άγκελα Μέρκελ υπολογίζει μόνο τα συμφέροντα της Γερμανίας,
ειδικά αυτή την εποχή, όπου η τουρκική
οικονομία είναι στα όρια της χρεοκοπίας.
Αν η Τουρκία χρεοκοπήσει, τότε όπως είναι απόλυτα φυσιολογικό θα αντιμετωπίσουν σοβαρότατο πρόβλημα όλες οι γερμανικές επενδύσεις στην Τουρκία και ο αντίκτυπος θα είναι άσχημος και για το Βερολίνο. Επίσης, η Μέρκελ δεν έχει πρόβλημα ακόμη και να τσακωθεί και με τον
κυβερνητικό της εταίρο, τους Χριστιανοκοινωνιστές της Βαυαρίας (κόμμα από το
οποίο προέρχεται ο Βέμπερ) αρκεί να μην
«τσαντίσει» τον σουλτάνο και αυτός με τη
σειρά του στείλει μήνυμα στους Τούρκους
μετανάστες στην Γερμανία, οι οποίοι ψηφίζουν και είναι περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο.
Έτσι η Μέρκελ έδωσε μάχη στις Βρυξέλλες να μην αναφερθεί τίποτα που να
μην ήθελε ο Ερντογάν. Λες και η Τουρκία
είναι μέλος της Ε.Ε., και όχι η Ελλάδα και η
Κύπρος. Απλά η καγκελάριος αντιμετωπίζει τα κράτη και τους λαούς ως εν δυνάμει
πελάτες. Σκέφθηκε ότι Ελλάδα και Κύπρος
(των 11 εκατ. πολιτών περίπου) είναι λιγότερο συμφέρουσες από ό,τι η Τουρκία
των 85 εκατομμυρίων.

Ο Μακρόν
Στο τελικό κείμενο ναι μεν αντέδρασαν Ελλάδα και Κύπρος, αλλά η σθεναρή στήριξη
της Γαλλίας και του Εμανουέλ Μακρόν,
όπως και όσα είπε ο καγκελάριος της Αυστρίας ο οποίος ζήτησε πιο αυστηρές κυρώσεις για την Τουρκία, μας βοήθησαν να
αλλάξει το αρχικό σχέδιο. Εν τέλει επήλθε
ένας συμβιβασμός. Στο κείμενο δεν αναφέρεται η λέξη κυρώσεις, όπως ζήτησε η
Μέρκελ, αλλά αυτές «ζωγραφίζονται», καθώς αναφέρεται ρητά πως εάν η Τουρκία
δεν συμμορφωθεί, τότε θα υπάρξει ενεργοποίηση των άρθρων 29 και 215 των
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• Ο Γάλλος πρόεδρος έβαλε πλάτη, και Μητσοτάκης
και Αναστασιάδης επέστρεψαν ως απαράδεκτο
το κείμενο συμπερασμάτων για την Τουρκία

Ο Μακρόν έσωσε την
παρτίδα για την Ελλάδα
AΣΧΗΜΑ

ΤΑ
ΜΑΝΤΑΤΑ ΑΠΟ
ΤΗ ΜΕΡΚΕΛ
ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΞΕ
ΤΟΥΡΚΙΑ, ΑΝΤΙ
ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
ΤΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ
Η ΕΛΛΑΔΑ
ΚΙ Η ΚΥΠΡΟΣ
Συνθηκών της Ένωσης που προβλέπουν
την επιβολή κυρώσεων. Επίσης, υπογραμμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα
χρησιμοποιήσει, σε περίπτωση μονομερών ενεργειών και παραβιάσεων του Διεθνούς Δικαίου, όλα τα εργαλεία που έχει
στη διάθεσή της για να υπερασπιστεί τα
συμφέροντά της και τα συμφέροντα των
κρατών μελών της.
Παράλληλα, τίθεται σαφές χρονοδιάγραμμα στην Τουρκία προκειμένου να αποδείξει εμπράκτως ότι παραμένει δεσμευμένη στη διαδικασία διαλόγου, καθώς
δηλώνεται ότι η ΕΕ θα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και θα λάβει τις κατάλληλες αποφάσεις το αργότερο μέχρι τη σύνοδο του Δεκεμβρίου 2020. Επιπλέον, καθίσταται σαφές ότι οι διερευνητικές επαφές
μεταξύ Ελλάδας - Τουρκίας αφορούν την

Οριοθέτηση Θαλάσσιων ζωνών (Υφαλοκρηπίδα - ΑΟΖ).
Τέλος, η Σύνοδος Κορυφής καταδικάζει
απερίφραστα την παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κύπρου και κάνει
ρητή αναφορά στις αποφάσεις και στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του
ΟΗΕ για την επίλυση του Κυπριακού.

Ικανοποίηση μεν, αλλά…
Η ελληνική κυβέρνηση ναι μεν εκπέμπει την
ικανοποίησή της για το κείμενο που αφορά
τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αλλά δεν μπορεί να κρύψει ότι μεταξύ του Έλληνα πρωθυπουργού και της Γερμανίδας καγκελαρίου υπάρχει αρκετή απόσταση, παρά το γεγονός ότι και οι δύο είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Τουναντίον, επιβεβαιώθηκε η χημεία του Έλληνα πρωθυ-

πουργού με τον Γάλλο πρόεδρο. Όπως επίσης ότι τα συμφέροντα Γαλλίας-Ελλάδας-Κύπρου συμπίπτουν στη Μεσόγειο. Απόσταση
μας χωρίζει και με Ιταλία και Ισπανία, οι οποίες προέταξαν τα οικονομικά τους συμφέροντα και τα συμβόλαια που έχουν με την
Τουρκία. Το βράδυ της Πέμπτης εκδηλώθηκε η ξεκάθαρη στήριξη Ελλάδας και Κύπρου
με την Ένωση να στέλνει ένα μήνυμα ενότητας, αλληλεγγύης και αποφασιστικότητας, με
την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον
ντερ Λάιεν να δηλώνει ότι «κανείς δεν μπορεί
να διχάσει την Ευρώπη».
Πάντως ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ικανοποιημένος από τα αποτελέσματα της Συνόδου τονίζοντας: «Η Ελλάδα είναι
απολύτως ικανοποιημένη από τα συμπεράσματα
της Συνόδου Κορυφής. Προσμένουμε το συντομότερο δυνατόν στην έναρξη των διερευνητικών
επαφών όπως τα δύο μέρη έχουν δεσμευθεί. H
E.E. έστειλε σαφές μήνυμα αλληλεγγύης και αποφασιστικότητας. Θα υπάρξουν επιπτώσεις αν
δεν συμμορφωθεί η Τουρκία».

Ο ευρωπαϊκός Τύπος
Ως απειλή, ή προειδοποίηση της Ευρώπης προς την Τουρκία πως θα βρεθεί αντιμέτωπη με κυρώσεις αν δεν σταματήσει τις
προκλήσεις «διαβάζει» ο διεθνής Τύπος το
τελικό
κείμενο
συμπερασμάτων.
«Η ΕΕ προειδοποιεί την Τουρκία ότι θα αντιμετωπίσει κυρώσεις αν δεν σταματήσουν οι
προκλήσεις», αναφέρει χαρακτηριστικά
το Reuters. «Η ΕΕ απειλεί την Τουρκία με κυρώσεις για τη διαμάχη στην ανατολική Μεσόγειο», επιλέγει ως τίτλο η Deutsche Welle.
Τέλος, το BBC σημειώνει πως «η ΕΕ προειδοποιεί την Τουρκία με κυρώσεις».

Ο διάλογος και το τουρκο-λιβυκό μνημόνιο
Τώρα μένει θεωρητικά να δούμε πώς θα γίνει ο περιβόητος
διάλογος μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας. Η Αθήνα αναγνωρίζει ως
μόνη διαφορά την διευθέτηση των θαλάσσιων ζωνών και της
υφαλοκρηπίδας τονίζοντας ότι αυτή η διαφωνία εάν δεν καταστεί δυνατή η επίλυσή της, τότε ας πάμε στη Χάγη. Τουναντίον,
η Άγκυρα βάζει ένα σωρό πράγματα στο τραπέζι, κάτι που η
Ελλάδα τα απορρίπτει. Ήδη τουρκικά δημοσιεύματα κάνουν
λόγο ότι στις 8 Οκτωβρίου θα υπάρξει συνάντηση του Νίκου
Δένδια με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου στη Σλοβακία. Μάλιστα, το CNN Turk ισχυρίζεται ότι η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο ενός φόρουμ για την ασφάλεια και την ε-

νέργεια που θα διεξαχθεί στην Μπρατισλάβα, και στο οποίο
θα είναι ομιλητής και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς
Στόλτενμπεργκ. Όμως τα δύο υπουργεία Εξωτερικών δεν επιβεβαιώνουν την είδηση. Στο μεταξύ οι Τούρκοι πανηγυρίζουν επειδή ο ΟΗΕ πρωτοκόλλησε το Τουρκολιβυκό μνημόνιο
με 10 μήνες καθυστέρηση. Η συμφωνία δεν μπορεί να εγκριθεί, καθώς την έχει απορρίψει η Λιβυκή Βουλή. Απλά η πρωτοκόλληση και δημοσίευση των πάσης φύσεως συμφωνιών
που κατατίθενται από τα κράτη στη Γραμματεία του ΟΗΕ αποτελεί τυπική και τεχνική διαδικασία και δεν σημαίνει την αναγνώριση του περιεχομένου από τα Ηνωμένα Έθνη.
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Η κυβέρνηση πανηγυρίζει
για τα αποτελέσματα της
Συνόδου Κορυφής για
την Τουρκία και τη Λευκορωσία, η αντιπολίτευση κάνει λόγο για αποτυχία της Ελλάδας και λογικά ο κόσμος να έχει μπερδευτεί σε ό,τι αφορά την
εξέλιξη των εθνικών μας
θεμάτων και δει των ελληνοτουρκικών.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

T

ο τελικό κείμενο της
Συνόδου ικανοποίησε Ελλάδα και Κύπρο,
καθώς ήταν σαφώς
καλύτερο από το πρώτο που είχε ετοιμάσει η Επιτροπή
(με εντολή της Μέρκελ) και παρουσιαζόταν η Τουρκία ως εν δυνάμει εταίρος. Πάλι καλά που η
Γερμανίδα καγκελάριος δεν ανέφερε ότι για την κρίση ευθύνεται
η Ελλάδα που δεν επέτρεψε στο
Oruc Reis να αλωνίζει ελεύθερα
και ευθυνόμαστε που δεν προστρέξαμε να βοηθήσουμε το ερευνητικό πλοίο σε ότι είχε ανάγκη.
Η αλήθεια είναι ότι υποτιθέμενος λευκός καπνός που βγήκε
στη Σύνοδο Κορυφής περισσότερο θυμίζει συννεφιά πριν από
την καταιγίδα. Και εάν δεν υπήρχε ο Εμανουέλ Μακρόν, τότε
και το τελικό κείμενο δεν θα είχε
καμία σχέση με αυτό που τελικά
δόθηκε στη δημοσιότητα. Κι αυτό
διότι η Μέρκελ δεν ήθελε πουθενά να αναφερθεί η λέξη κυρώσεις. Τελικά στο 3ο κείμενο, που
ήταν και το τελικό, ναι μεν δεν υπάρχει η λέξη κυρώσεις, όμως αναφέρονται ξεκάθαρα τα άρθρα
των συνθηκών της Ε.Ε., τα οποία
θα ενεργοποιηθούν σε περίπτωση που η Τουρκία συνεχίσει το ίδιο βιολί.
Η αλήθεια είναι ότι η Αθήνα
και η Λευκωσία ανέμεναν ότι στο
κείμενο θα αναφέρονταν σαφέστατα οι κυρώσεις εάν κι εφόσον
η Τουρκία απέφευγε μέσω διαφόρων τσαλιμιών τον διάλογο και
συνέχιζε τις ίδιες προκλητικές ενέργειες. Για το Γιαβούζ και το
Μπαρμπαρός, που συνεχίζουν να
τρυπούν στα οικόπεδα που έχει
«οριοθετήσει» η Κύπρος δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη κύρωση. Τον Δεκέμβριο και θα
δούμε…
Υπό αυτή την έννοια, και τα
πανηγύρια του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι υπερβολικά, όπως
υπερβολική είναι και η κριτική
που του ασκούν ο Αλέξης Τσίπρας και η Φώφη Γεννηματά.
«Για ακόμα μια φορά ο κ. Μητσοτάκης φεύγει από ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με άδεια χέρια. Όχι μόνο πέ-
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• Οι Τούρκοι βάζουν στο τραπέζι όλα τα θέματα, με στόχο να υποδείξουν
στη διεθνή κοινότητα ότι η Ελλάδα ευθύνεται για την αποτυχία του διαλόγου

ΣΥΣΚΕΨΗ ΚΟΡΥΦΗΣ

Ο λευκός καπνός
οδηγεί σε... αντάρα
να βάζει όλα τα θέματα στο
τραπέζι είναι να υποδείξει στη
διεθνή κοινότητα ότι για την
αποτυχία του διαλόγου ευθύνεται μόνο η Ελλάδα και να
παρουσιαστεί η Τουρκία ως
εκφραστής της νομιμότητας.

Η αναφορά

ρασε κάτω από τον πήχη, αλλά δεν
τον έφτασε καν. Το ερώτημα είναι
γιατί τελικά πέταξε λευκή πετσέτα;»
διερωτάται ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ενώ η
πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ τόνισε:
«Δυστυχώς, η Ελλάδα βγήκε χαμένη
από τη Σύνοδο Κορυφής, όλα τα υπόλοιπα είναι ωραιοποιήσεις. Δεν
καταλαβαίνω πως ο κ. Μητσοτάκης
δηλώνει ικανοποιημένος».

Ερωτήματα
για τον διάλογο
Από τη Σύνοδο Κορυφής αναμφίβολα κερδισμένος βγήκε ο Ερντογάν. Στη μεγάλη εικόνα τουλάχιστον. Διότι απέφυγε τη λέξη
κυρώσεις, οι οποίες θα ήταν οικονομικές, με συνέπεια να αφεθεί στις αδηφάγες ορέξεις των αγορών. Τώρα είναι μεν διασωληνωμένη η τουρκική οικονομία,
αλλά έχει απόθεμα σε φιάλες οξυγόνου για να αντέξει για κάποιο
διάστημα ακόμη. Εάν στο κείμενο
υπήρχε η λέξη κυρώσεις και εάν
μάλιστα αναφέρονταν με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, τότε
σήμερα ο Ερντογάν θα δεχόταν
τα ντιρέκτ και τα κροσέ από τις αγορές, ενώ οι «γύπες» και τα «κο-

ράκια» θα είχαν στήσει ενέδρα.
Προς το παρόν, λόγω Μέρκελ, η Τουρκία γλίτωσε τα χειρότερα για αρκετό διάστημα. Διότι
ακόμη την παίρνει να κάνει μαγκιές.
Μέχρι τον Δεκέμβριο που θα
ξανασυζητηθεί το θέμα της Τουρκίας στη Σύνοδο Κορυφής της
Ε.Ε., ο Ερντογάν προλαβαίνει να
κάνει τα μύρια όσα. Διότι τότε θα
πρέπει το όργανο της Συνόδου να
ενεργοποιήσει τα άρθρα που αναφέρονται από τις ευρωπαϊκές
συνθήκες. Και μέχρι να συμφωνήσει αυτό το τεράστιο γραφειοκρατικό τέρας, μπορεί να συμβεί
το οτιδήποτε.
Μέχρι τότε οι δύο πλευρές
(Ελλάδα και Τουρκία) οφείλουν
να ξεκινήσουν τις διερευνητικές
επαφές και να συμφωνήσουν σε
ένα πλαίσιο διαλόγου. Ένας διάλογος που θα γίνεται σε πολλά επίπεδα πριν φτάσουμε σε δια-



πραγματεύσεις σε υψηλό επίπεδο, πρώτα μεταξύ υπουργών Εξωτερικών και εν συνεχεία με τον
Κυριάκο Μητσοτάκη και τον
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ήδη τεχνικά κλιμάκια είναι σε επαφή
στο ΝΑΤΟ, ενώ οι σύμβουλοι
των δύο ηγετών είναι επίσης σε
επαφή για τον καθορισμό ενός
πλαισίου.
Από την πλευρά τους οι
Τούρκοι έχουν απλώσει τον
τραχανά, ζητώντας τον ουρανό με τα άστρα. Δηλαδή, αποστρατικοποίηση των νησιών,
θέμα Θράκης, γκρίζες ζώνες
στο Αιγαίο (για την κυριαρχία
μικρών νησιών και νησίδων).
Εμείς αντίθετα συζητάμε μόνο για
ένα θέμα, για το οποίο είμαστε
διατεθειμένοι να φτάσουμε μέχρι
και τη Χάγη. Και αυτό είναι η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών και
η υφαλοκρηπίδα.
Στόχος της Άγκυρας με το

Η Ε.Ε. ΟΡΙΣΕ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟ ΘΕΜΑ ΠΟΥ
ΘΑ ΟΔΗΓΗΘΟΥΝ ΣΕ ΔΙΑΛΟΓΟ ΜΕΣΩ
ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΟΙ ΔΥΟ ΧΩΡΕΣ

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό,
η Ελλάδα έλαβε τα μέτρα της και
γι’ αυτό το ενδεχόμενο. Όπως τόνισε ο κ. Μητσοτάκης (και δεν
θέλουμε να τον αμφισβητήσουμε) οι διερευνητικές επαφές με
την Τουρκία, που μπορεί να οδηγήσουν σε διάλογο, θα γίνουν
μόνο για ένα αντικείμενο, την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών.
Αυτό αποτυπώνεται στο κείμενο
της Ε.Ε. στην παράγραφο 16,
πως «οι διερευνητικές επαφές αφορούν ένα ζήτημα, την οριοθέτηση
θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο και
στην Ανατολική Μεσόγειο».
Οπότε, ο τραχανάς που άπλωσαν οι Τούρκοι για να ξεκινήσουν διάλογο δεν μπορεί
να γίνει δεκτός, καθώς η Ε.Ε.
καθόρισε το πλαίσιο. Και γι’
αυτό από τις Βρυξέλλες ο πρωθυπουργός ανέφερε για μία ακόμη
φορά την προσφυγή στο διεθνές
δικαστήριο της Χάγης: «Η Ελλάδα
είναι διατεθειμένη, εφόσον δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε συμφωνία, να παραπέμψει το θέμα στο διεθνές δικαστήριο της Χάγης και να
δεχθεί την ετυμηγορία του. Αυτές οι
συζητήσεις κάποια στιγμή να μην είναι διακοσμητικές αλλά να καταλήξουν σε απτό αποτέλεσμα».
Φυσικά, είναι άγνωστο το πότε
θα ξεκινήσουν οι διερευνητικές
επαφές, αλλά και το πώς θα συμπεριφερθούν οι γείτονές μας εάν τα θέματα που θέλουν να βάλουν στο τραπέζι δεν γίνουν δεκτά.
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Σκοπιανό:
Βήματα μπρος-πίσω
το Μαξίμου…
Την εβδομάδα που διατρέχουμε, πολύς «μπουχός»
σηκώθηκε εξαιτίας της επικής γκάφας (αν ήταν
γκάφα…) του ΥΠΕΞ του
Νίκου Δένδια, να χαρακτηρίσει «ιστορική» τη
Συμφωνία των Πρεσπών,
που υπέγραψαν με χαμόγελα ο Αλέξης μας και ο
γείτονάς μας κ. Ζόραν Ζάεφ. Βέβαια, το «ιστορική»
διαγράφηκε, τα ερωτηματικά όμως παρέμειναν…

Τ

α ερωτηματικά, βεβαίως, δεν αφορούν
μόνο τον κ. Δένδια –
άλλωστε, το παλικάρι
από την αρχή ήταν υπέρμαχος της συμφωνίας–, αλλά
αφορούν κυρίως τον νυν πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι γνωστό ότι από την πρώτη
στιγμή, πριν ακόμη ο Τσίπρας
φέρει το κείμενο της συμφωνίας
στην ελληνική Βουλή, είχε τονίσει ότι πρόκειται για μια επιζήμια
συμφωνία για την Ελλάδα.
Υπενθυμίζουμε τις κατά καιρούς τοποθετήσεις του για το θέμα αυτό.
• 24 Ιανουαρίου 2019
(ΒΟΥΛΗ, ΨΗΦΙΣΗ
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ)
• «Η Συμφωνία των Πρεσπών
δεν θα έπρεπε ποτέ να είχε υπογραφεί και, βέβαια, δεν θα έπρεπε ποτέ
να είχε φτάσει στη Βουλή των Ελλήνων προς κύρωση. Γιατί αποτελεί εθνική ήττα, που έχει ήδη ακυρωθεί
στη συνείδηση του λαού. Και εθνικό
λάθος, που προσβάλλει την αλήθεια
και την Ιστορία της χώρας».
• «Θέλω από το βήμα αυτό να
στείλω ένα ξεκάθαρο μήνυμα: Εφόσον οι Έλληνες πολίτες με εμπιστευθούν ως πρωθυπουργό, αρνούμαι
κατηγορηματικά να ερμηνεύσω τη
Συμφωνία με αυτόν τον τρόπο. Η
διαδικασία ένταξης των Σκοπίων
στην ΕΕ δεν σχετίζεται με τη Συμφωνία των Πρεσπών».

• 158 συγγνώμες ζητάει ο Αλέξης (…)
• Βελτιώσεις στη συμφωνία ψάχνει(;) ο Κυριάκος
• Ακροδεξιοί το 75% των Ελλήνων(!!!) το αφήγημα του ΣΥΡΙΖΑ
• Στα κάγκελα οι βουλευτές της Ν.Δ.
• «Με απλά λόγια, η Ελλάδα μπορεί ανά πασά στιγμή να βάλει βέτο
στη διαδικασία ένταξης των Σκοπίων
στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Και αυτό
το δικαίωμα της πατρίδας μας αρνούμαι να το απεμπολήσω κι ας το καταλάβουν όλοι από τώρα».
• 25 Ιανουαρίου 2019
(Δήλωση-διάγγελμα
Μητσοτάκη για την
κύρωση της Συμφωνίας
των Πρεσπών)
• «Σήμερα είναι μία δύσκολη,
μια στενάχωρη μέρα για την Ελλάδα. Η κυβέρνηση με μία ευκαιριακή πλειοψηφία ψήφισε την επιζήμια
συμφωνία των Πρεσπών.
»H κύρωσή της σημαίνει την επίσημη αναγνώριση “μακεδονικής”
γλώσσας και ταυτότητας στους κατοίκους των Σκοπίων για πρώτη φο-

ρά από Ελληνική κυβέρνηση. Εγκαταλείπεται έτσι μια εθνική γραμμή
δεκαετιών.
»(…) Προσωπικά, μίλησα με ειλικρίνεια για τις μεγάλες δυσκολίες που
έρχονται από την εφαρμογή της συμφωνίας. Δεσμεύτηκα, όμως, και ότι
θα μείνω σταθερός στο εθνικό καθήκον: Το δικαίωμα της Ελλάδας για βέτο
στην ένταξη των Σκοπίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να το απεμπολήσω.
»Θα αγωνιστώ με όλες μου τις δυνάμεις για να αμβλύνω τις αρνητικές
συνέπειες που είναι βέβαιο ότι θα προκύψουν από μια προβληματική συμφωνία».
• 31 Μαρτίου 2019
(περιοδεία Μητσοτάκη σε
Ημαθία και Βέροια)
• «Έρχομαι σε μία εποχή όπου

οι Μακεδόνες, αλλά και όλοι Έλληνες αισθάνονται πληγωμένοι. Αισθάνονται προδομένοι. Αισθάνονται
ταπεινωμένοι από μία κυβέρνηση η
οποία υπέγραψε τη Συμφωνία των
Πρεσπών, την οποία εμείς καταψηφίσαμε».
• «Θα αμβλύνουμε τις αρνητικές
επιπτώσεις της Συμφωνίας των Πρεσπών. Και θα υπερασπιστούμε και
θα στηρίξουμε τους Έλληνες παραγωγούς με ένα συγκροτημένο σχέδιο για να μπορούν τα ελληνικά μακεδονικά προϊόντα να μην κινδυνεύουν από τα προϊόντα του βόρειου
γείτονά μας».
Όμως, επί κυβερνήσεως Νέας
Δημοκρατίας, δηλαδή μετά τις 7
Ιουλίου 2019, οι τοποθετήσεις
του πρωθυπουργού Κυριάκου έχουν πιο light χαρακτήρα από τις
προεκλογικές.

• 8 Σεπτεμβρίου 2019
(ΔΕΘ)
• «Η Συμφωνία των Πρεσπών είναι κυρωμένη και δεν αλλάζει κατά
το δοκούν. Eίχα θέσει όλους τους
βουλευτές προ των ευθυνών τους. Είχα πει ότι εάν η Συμφωνία ψηφιστεί
και κυρωθεί δύσκολα αλλάζει. Την
βρήκαμε και την κληρονομήσαμε».
• «Μίλησα για προστασία των
μακεδονικών προϊόντων, μίλησα για
το brand της Μακεδονίας. Όταν ακούει ο άλλος Μακεδονία θα πρέπει
να ακούει τη δική μας Μακεδονία.
θα πρέπει να υποστηρίξουμε τη δική μας πολιτιστική κληρονομιά».
• 22 Οκτωβρίου 2019
(δείπνο της Πολιτιστικής
Εταιρείας στη
Θεσσαλονίκη)
• «Εξακολουθώ να πιστεύω ότι η Συμφωνία των Πρεσπών ήταν μια αρνητική Συμφωνία για
τη χώρα μας, όμως δεν θα προσβάλω το εθνόσημο, ούτε και θα
εκθέσω τη χώρα σε περιπέτειες
(…) Χωρίς να ρισκάρουμε την
παραμικρή αποσταθεροποίηση
θα παρακολουθούμε στενά τις υποχρεώσεις των γειτόνων μας,
την ανταπόκριση των γειτόνων
μας στις υποχρεώσεις τους».
• 13 Σεπτεμβρίου 2020
(ΔΕΘ)
• «Το ζήτημα έχει κλείσει από τη
στιγμή που η Ελλάδα κύρωσε τη
συμφωνία. Έχουμε εκφράσει τις επιφυλάξεις μας, αλλά η Ελλάδα είναι κράτος δικαίου και σέβεται τις
συμφωνίες.
»Μπορεί το θέμα της Βόρειας
Μακεδονίας να έκλεισε με μια κακή
συμφωνία, αυτή των Πρεσπών, που
οφείλουμε να σεβαστούμε, όμως είναι ανοιχτό το θέμα της σωστής εφαρμογής αυτής της έστω κακής
συμφωνίας».
Στις 16 Σεπτεμβρίου 2020,
στο συνέδριο του Εconomist) η
κα Ντόρα Μπακογιάννη, χαράσσοντας προφανώς (δικά της;)
όρια, δήλωσε τα εξής:
«Παρ’ ότι δεν υποστηρίξαμε τη
Συμφωνία των Πρεσπών, χαρήκαμε

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 3/4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020
www.iapopsi.gr

Η ΑΠΟΨΗ

|7

Σκοπίων στην ΕΕ –μετά την απεμπόληση του veto για την ένταξή
τους στο ΝΑΤΟ– έχουν πλέον
δρομολογηθεί, με αφορμή την αστοχία με τον χαρακτηρισμό «ιστορική» της Συμφωνίας των
Πρεσπών, αντιλαμβάνονται ότι αν
οι βελτιώσεις της επιζήμιας συμφωνίας δεν γίνουν ορατές και κατανοητές από τους ψηφοφόρους
τους, θα είναι ανακόλουθοι στα όσα προεκλογικά υποστήριζαν. Και
βεβαίως, όταν μιλάμε για βελτιώσεις, δεν εννοούμε το αν ο χαλβάς
θα λέγεται «Μακεδονικός» ή «Βορειομακεδονικός». Το πρόβλημα
βέβαια γίνεται μεγαλύτερο για
τους βουλευτές της βόρειας Ελλάδος, οι οποίοι κινδυνεύουν να
βρεθούν «στον λάκκο των λεόντων» αν δεν έχουν να παρουσιάσουν επαρκείς βελτιώσεις.

Οι βελτιώσεις της
συμφωνίας, μονόδρομος
για τον Κυριάκο

από την επανεκλογή Ζάεφ, στο πλαίσιο της ευρύτερης αντιπαράθεσης με
τις δυνάμεις του λαϊκισμού και του
ακραίου εθνικισμού στα Βαλκάνια».
• «Η Ελλάδα έχει την ευθύνη να
προωθήσει όσο το δυνατόν περισσότερο τις υποψηφιότητες των δύο
χωρών στην Ε.Ε.»
• «Υπάρχει η ευθύνη εκ μέρους
των εταίρων μας, να προχωρήσουν
όλες αυτές οι αλλαγές που πρέπει να
πραγματοποιηθούν προκειμένου να
εγκαθιδρυθεί η δημοκρατία με πιο
σαφή τρόπο, να καταπολεμηθεί η
διαφθορά (…)».
Και το κερασάκι στην τούρτα
μπήκε με το κοινό ανακοινωθέν
Ελλάδας-ΗΠΑ στις 28 Σεπτεμβρίου 2020:
«(…) Οι Ηνωμένες Πολιτείες και
η Ελλάδα επαναλαμβάνουν την υποστήριξή τους για την ένταξη όλων
των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων
σε ευρωπαϊκούς και διατλαντικούς
θεσμούς σύμφωνα με την επιλογή
των πολιτών τους. Τόνισαν τις προσπάθειες της Ελλάδας προς τον σκοπό αυτό, σημειώνοντας τη συνεχιζόμενη συνάφεια της ιστορικής συμφωνίας Πρεσπών και της επακόλουθης προσχώρησης της Βόρειας
Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεπούς εφαρμογής της με καλή πίστη».
Λίγη ώρα αργότερα από τις σελίδες του υπουργείου Εξωτερικών
αφαιρέθηκε ο όρος «ιστορική».

Τι μας κρύβεις, Κυριάκο;
Ήλθε στην Ελλάδα, είδε τη Θεσσαλονίκη και τα Χανιά και απήλθε νικητής ο επικεφαλής της αμερικα-

νικής διπλωματίας Μάικ Πομπέο. Νικήτρια μπορεί να αισθάνεται μέχρι ενός σημείου και η ελληνική διπλωματία από τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης επίσκεψης, τουλάχιστον ως προς το
θέμα των ελληνοτουρκικών. Διότι
τη Συμφωνία των Πρεσπών, που
«φύτρωσε» από το πουθενά στην
ατζέντα, μάλλον θα πρέπει να τη
συνδέσουμε με το σίριαλ «Αυτός,
αυτή και τα μυστήρια»…
Δυστυχώς δεν είναι μόνο η επική γκάφα του κοινού ανακοινωθέντος των ΥΠ.ΕΞ. Ελλάδας
και ΗΠΑ στο οποίο η Συμφωνία
των Πρεσπών χαρακτηριζόταν
«ΙΣΤΟΡΙΚΗ». Είναι και η απόκρυψη ενός άλλου περιστατικού
που έλαβε χώρα στη συμπρωτεύουσα, την ώρα που ο Νίκος Δένδιας συναντούσε τον Αμερικανό
ομόλογό του και σχετίζεται με την
αγαστή πολιτική συνεργασία που
φαίνεται να διατηρεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη και η κυβέρνηση Ζάεφ, επιμελώς μακριά όμως
από τα φώτα της δημοσιότητας.
Όπως αποκάλυψε ο γνωστός
δημοσιογράφος Βασίλης Σκουρής από τις στήλες του ειδησεογραφικού ιστότοπου iEidiseis.gr, τη
Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη δεν
προσγειώθηκε μόνο ο Μάικ Πομπέο, αλλά και οι δύο αντιπρόεδροι της κυβέρνησης Ζάεφ,
Ljupco Nikolovski και Fatmir
Bytyqi, αρμόδιοι ο πρώτος για την

εξωτερική πολιτική της Β. Μακεδονίας και ο δεύτερος για την οικονομία της χώρας, συνοδευόμενοι από τον υπουργό Οικονομικών των
Σκοπίων, Kreshnik Bekteshi.
Σύμφωνα πάντα με το αποκλειστικό ρεπορτάζ του iEidiseis,
οι τρεις υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της Β. Μακεδονίας ήρθε
με απευθείας πτήση από τα Σκόπια, με το πρωθυπουργικό αεροσκάφος.
Το πού πήγαν, με ποιον συναντήθηκαν και τι συζήτησαν παραμένει για την ώρα άγνωστο. Κι αν
τέλος πάντων ο Κυριάκος Μητσοτάκης το κρατάει «μυστικό» από τους πολίτες ίσως να έχει και
μία λογική. Το κρύβει όμως κι από τους υπουργούς του;
Γιατί, αν διαβάζουμε σωστά,
στην ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Στέλιου Πέτσα για τα αποτελέσματα του Υπουργικού Συμβουλίου στις
30/9/2020 υπάρχει εκτενέστατη
αναφορά του πρωθυπουργού τις
συζητήσεις που είχε με τον Μάικ
Πομπέο, αλλά δεν υπάρχει ούτε
λέξη για την ελληνο-σκοπιανή
«ταμπακιέρα». Τυχαίο ή να… νομίσουμε;

Κυριάκος Μητσοτάκης:
«Οι συμφωνίες είναι
σεβαστές».
Ερώτημα: Συμφωνούν
οι εταίροι μας, το ΝΑΤΟ
και οι ΗΠΑ;
Από την πρώτη στιγμή ο πρωθυπουργός τοποθετήθηκε, λέγοντας ότι «το κράτος είναι διαχρονικό
και οι συμφωνίες πρέπει να τηρούνται». Καμία αντίρρηση. Όμως
πρέπει να σταθούμε και στις συμφωνίες που διέπουν τις χώρες
που είναι ενταγμένες στην Ε.Ε.
και στο ΝΑΤΟ, καθώς επίσης και

στην άποψη που έχουν για τις
συμφωνίες αυτές οι ΗΠΑ.
Και αυτό διότι επί σειρά ετών
η Τουρκία προσβάλλει με έρευνες στη Μεσόγειο, με παραβιάσεις στον ελληνικό εναέριο χώρο, με προσπάθεια εισβολής
στον Έβρο, και όλοι οι παραπάνω σύμμαχοί μας παραμένουν απλοί παρατηρητές των παραβάσεων ιστορικών συνθηκών, όπως είναι το Δίκαιο της Θάλασσας, και άλλες σημαντικές διαχρονικά συνθήκες.
Εμείς, λοιπόν, πρέπει να είμαστε «κύριοι» και να σεβόμαστε
την υπογραφή μας, σε μια επιζήμια συμφωνία που υπέγραψε ο
«πρωταθλητής» στα fake news
πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος
σήμερα αξιώνει να του ζητήσουν
συγγνώμη και οι 158 βουλευτές
της ΝΔ, που καταψήφισαν τη
συμφωνία του με τον κ. Ζάεφ(!!!)
το 2018, κουνώντας μάλιστα και
το δάχτυλο…

Αντιδράσεις μέσα
στη ΝΔ
Το κοινό ανακοινωθέν Ελλάδας-ΗΠΑ, αλλά κυρίως η μυστική
συμμετοχή των Σκοπιανών υπουργών στη Θεσσαλονίκη σε
meeting με τους Δένδια-Πομπέο,
προκάλεσαν αντιδράσεις στην κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ.
Διακρίνοντας ότι οι πιέσεις
των συμμάχων μας για ένταξη των

Με όπλο το veto για την ένταξη των Σκοπίων στην ΕΕ, η βελτίωση της συμφωνίας αποτελεί
μονόδρομο για τον Κυριάκο.
Μπορεί οι ΗΠΑ να πιέζουν
στην προσπάθειά τους να αποκτήσουν ένα ακόμη πλεονέκτημα έναντι των ρωσικών επιδιώξεων στα
Βαλκάνια, μέσω των Σκοπίων –ας
μην ξεχνάμε το μπρος-πίσω της
Σερβίας–, αλλά η σταθερότητα στα
Βαλκάνια δεν κινδυνεύει ούτε από τη Βουλγαρία –που πρέπει να
ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν η τοποθέτησή της ότι αν στη Συμφωνία
των Πρεσπών δεν απαλειφθεί το
θέμα της γλώσσας, θα προβάλει εκείνη veto για την ένταξή της στην
ΕΕ–, ούτε από τα Σκόπια, και βεβαίως ούτε από την αδύνατη –συγκρινόμενη με την Ελλάδα– Αλβανία. Η σταθερότητα κινδυνεύει με
τις ακρότητες της Τουρκίας στον Έβρο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Και όμως, οι σύμμαχοί μας
ενδιαφέρονται μόνο στο να κάνουν «αστακό» τα Σκόπια, χρυσώνοντας μάλιστα το χάπι αφού μας
παραχωρούν τον έλεγχο του εναερίου χώρου των Σκοπίων.
Κατά τη γνώμη μας, ο Κυριάκος πρέπει να βάλει με σαφήνεια
τις απαιτήσεις μας για τη βελτίωση της συμφωνίας, και με ανοιχτά χαρτιά να τις παρουσιάσει
στον ελληνικό λαό που τον ψήφισε και τον πιστεύει, με αποτέλεσμα η δημοφιλία του να είναι σε
πολύ υψηλά ποσοστά.
Δεν πρέπει να δώσει την ευκαιρία στον ΣΥΡΙΖΑ, που χαρακτήριζε το 75% του ελληνικού λαού που
γέμιζε τις πλατείες στα συλλαλητήρια ως «ακροδεξιούς», από «κατηγορούμενος» να μετατρέπεται σε
«κατήγορο» για λάθη που κατά τη
διακυβέρνησή του διέπραξε.
Δύσκολο έργο, αλλά οι άξιοι
πρωθυπουργοί είναι για τα δύσκολα…
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• Κρίσιμο το διάστημα με πολλά και καυτά ζητήματα – πανδημία,
οικονομία, εθνικά, μεταναστευτικό, αλλά και σχολικές καταλήψεις–
που πρέπει να διαχειριστεί ο πρωθυπουργός μέχρι το επόμενο καλοκαίρι

Στη ζώνη
του λυκόφωτος
μπαίνει
ο Κυριάκος
Το 1959 στις ΗΠΑ ένας δαιμόνιος
σεναριογράφος, ο Ροντ Σέρλινγκ,
παρουσίασε στο αμερικανικό τηλεοπτικό κοινό μία σειρά από αυτοτελή επεισόδια τα οποία προλόγιζε ο ίδιος με τον τίτλο σειράς «Η
Ζώνη του Λυκόφωτος».
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Ο

ι τηλεθεατές άκουγαν τον
Σέρλινγκ να τους λέει με εμφατικό τρόπο: «Υπάρχει μια
πέμπτη διάσταση πέρα από αυτές που είναι γνωστές στον άνθρωπο. Είναι μια διάσταση απέραντη όσο και
το Διάστημα και άχρονη όσο και το άπειρο.
Είναι ο μεσαίος χώρος ανάμεσα στο φως και
τη σκιά, ανάμεσα στην επιστήμη και τη δεισιδαιμονία, και βρίσκεται κάπου ανάμεσα στο
πηγάδι των βαθύτερων φόβων του ανθρώπου
και στις κορφές της γνώσης του».
Από το 1959 έχουν περάσει 61 χρόνια,
ο σεναριογράφος Ροντ Σέρλινγκ (βετεράνος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου με σοβαρό τραύμα και δύο παράσημα), ο οποίος
υπέφερε σε όλη του τη ζωή από εφιάλτες,
έχει φύγει από τη ζωή από το 1975, αλλά η
φήμη της ζώνης του λυκόφωτος εξακολουθεί να χρησιμοποιείται για κάποιον που
καλείται να αντιμετωπίσει δύσκολες καταστάσεις. Πλέον, αυτό μπορούμε να ισχυριστούμε ότι ισχύει για τον πρωθυπουργό.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εισέρχεται στη
δική του ζώνη του λυκόφωτος, καθώς έχει να

αντιμετωπίσει τεράστιες προκλήσεις και οι
μήνες μέχρι το επόμενο καλοκαίρι θα είναι
ατελείωτοι. Σε όλα τα καυτά ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία. Το δεύτερο κύμα
του κορωνοϊού είναι εδώ και οι μήνες που ακολουθούν θα δοκιμάσουν τις αντοχές του ΕΣΥ, καθώς θεωρείται βέβαιο ότι τα κρούσματα θα αυξηθούν. Ταυτόχρονα, ο πρωθυπουργός θα πρέπει να αποτρέψει τη βύθιση της οικονομίας στην ύφεση και να διαχειριστεί την
κρίση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Αλλά και
να βελτιώσει την επιζήμια Συμφωνία των
Πρεσπών –όπως ο ίδιος έχει δηλώσει– ώστε
μα δώσει επαρκείς εξηγήσεις στους βουλευτές του και στο 75% του ελληνικού λαού, πριν
προχωρήσει στην κύρωσή της. Και τα τρία
προβλήματα έρχονται από την προηγούμενη
περίοδο, ωστόσο και τα τρία εξελίσσονται μέσα σε νέες συνθήκες, οι οποίες καθιστούν όλο και πιο απαιτητική τη διαχείρισή τους.

Όλα πιθανά
«Η πιθανότητα για νέο lockdown είναι ακόμη
μακριά», λένε οι συνεργάτες του πρωθυπουργού, αλλά δεν πρέπει να αποκλειστεί όσο τα κρούσματα αυξάνονται με γεωμετρική
πρόοδο. Όπως θύμισε και στο τελευταίο
διάγγελμά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης,
υπάρχουν πολλά ανοιχτά μέτωπα. Εθνικά
θέματα, μεταναστευτικό, οικονομία, φυσικές
καταστροφές. Και γι’ αυτό ζήτησε τη βοήθεια
των πολιτών στη μάχη κατά της πανδημίας.
Το μήνυμα που έστειλε ήταν ότι πρέπει πάση θυσία να αποφύγει η χώρα ένα νέο κλείσιμο της οικονομίας και μία σκληρή καραντίνα, ανάλογη με αυτή της άνοιξης.
Ο πρωθυπουργός εξήγησε ότι η καραντίνα

αναχαιτίζει, αλλά δεν εξαφανίζει τον ιό, με τον
οποίο θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε, ότι τα ισχύοντα μέτρα είναι επαρκή αν εφαρμοστούν
με συνέπεια από όλους, ότι το ΕΣΥ αντέχει και
ότι η κυβέρνηση γνωρίζει τις ελλείψεις, με κυριότερες αυτές στα μέσα μαζικής μεταφοράς,
και θα φροντίσει να καλύψει τα κενά. Στο Μαξίμου επισημαίνουν ότι καθολικό lockdown
δεν έχουν επιβάλει ούτε χώρες με πολλά
κρούσματα, όπως η Γαλλία, η Βρετανία, η Ισπανία, και ότι η Ελλάδα, παρ’ ότι εξακολουθεί να βρίσκεται σε πολύ καλύτερη κατάσταση,
δεν μπορεί να μείνει απρόσβλητη από τον ιό.
Δέχονται ότι οι προσεχείς μήνες θα είναι εξαιρετικά δύσκολοι με τις ιώσεις σε έξαρση,
αλλά τα μέτρα που θα λαμβάνονται, επιμένουν, θα είναι τοπικά σε εστίες μετάδοσης του
ιού. «Ακραία μέτρα θα ληφθούν μόνο σε πολύ ακραίες καταστάσεις», σημειώνουν.
Η πανδημία επηρεάζει και την οικονομία και η εντολή του πρωθυπουργού προς
το οικονομικό επιτελείο είναι να επικρατήσει σωφροσύνη, μέχρι να αρχίσουν οι
εκταμιεύσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης,
οι οποίες δεν αναμένονται νωρίτερα από
το τέλος της άνοιξης του 2021. Βέβαια, υπάρχει απόθεμα, οπότε η ανησυχία είναι
μικρότερη. Όμως χρειάζεται προσοχή.

Κοινωνικά προβλήματα
Ταυτόχρονα η κυβέρνηση έχει να διαχειριστεί εκτός των σοβαρών και μία σειρά από
εσωτερικά ζητήματα, όπως οι καταλήψεις
στα σχολεία, η απειθαρχία της νεολαίας με
τον συνωστισμό στις πλατείες. Την ίδια ώρα κάποιοι από την αντιπολίτευση επενδύουν ιδεολογικά στην περιπτερόμπιρα (η α-

ΟΙ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΠΡΟΣ

ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΤΟΥ ΣΤΟ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΧΕ
ΩΣ ΣΤΟΧΟ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙ ΓΙΑ
ΤΟ ΤΙ ΜΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΣΑΝ ΧΩΡΑ

γορά μπίρας πριν κλείσουν τα περίπτερα).
Και εάν αυτά βοηθούν για να χαμογελάσεις,
τουναντίον ο εκνευρισμός των πολιτών για
τις ελλείψεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς
και τον συνωστισμό που παρατηρείται είναι
κάτι που μπορεί να δημιουργήσει ένα πραγματικό κίνημα αντίδρασης προς την κυβέρνηση. Αν σε όλα αυτά προσθέσουμε και τις
καταστροφές σε Ιόνια Νησιά και Θεσσαλία
από τα φυσικά φαινόμενα, τότε το κλίμα γίνεται εκρηκτικό. Ο φετινός χειμώνας θα φέρει κι άλλες εντάσεις, διότι τώρα θ’ αρχίσουν
να κορυφώνονται τα οικονομικά προβλήματα νοικοκυριών και επιχειρήσεων από την
ύφεση του κορωνοϊού.
Και οι φωνές του Κυριάκου Μητσοτάκη στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο
προς τους υπουργούς του είχαν ως στόχο να
τους προειδοποιήσει για το τι μας περιμένει
σαν χώρα. Είναι πασιφανές ότι οι επόμενοι
μήνες μπορεί να εξελιχθούν σε μια κόλαση
για την κυβέρνηση. Όχι εξ αιτίας της αντιπολίτευσης που αρέσκεται απλά να φωνασκεί, αλλά διότι τα ίδια τα προβλήματα θα
φθάσουν στο πιο οξυμένο σημείο τους. Στο
Μαξίμου ελπίζουν ότι ήδη από τον Μάρτιο
θα αρχίσει μια αξιοσημείωτη πορεία ανάπτυξης, μέχρι τότε όμως θα μεσολαβήσει ο
συνδυασμός οικονομικής δυσπραγίας και
έξαρσης του δεύτερου κύματος της πανδημίας. Κουρασμένος και φοβισμένος κόσμος,
με νεύρα τεντωμένα και δίχως να βλέπει
φως, εμβόλιο ή ανάπτυξη στην άκρη του
τούνελ, δεν είναι εύκολο ούτε να ικανοποιηθεί, ούτε να κυβερνηθεί.
Το ευτύχημα για τον Μητσοτάκη είναι ότι έχει για αντιπολίτευση τον Τσίπρα. Παρά
τα κυβερνητικά προβλήματα στα πολλαπλά
μέτωπα που σκάνε καθημερινά, κάθε σύγκριση των δύο παραμένει συντριπτική υπέρ του πρωθυπουργού. Διότι, ακόμα κι αν
υποθέσουμε ότι κάποια στιγμή ο κόσμος θα
αμφισβητήσει τον Μητσοτάκη, θα το κάνει
ψάχνοντας κάτι καινούργιο κι όχι έναν ξαναζεσταμένο ΣΥΡΙΖΑ του 2015-19.
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• Αισιόδοξοι οι Σταϊκούρας-Στουρνάρας,
απαισιόδοξος ο Κουτεντάκης, κυνικός-ρεαλιστής ο Σκυλακάκης

Ο… τέντζερης της ύφεσης κύλησε
και όπως ήταν αναμενόμενο βρήκε το «καπάκι» της πανδημίας,
αλλά οι ατμοί της κοχλάζουσας
οικονομικής κρίσης έχουν πυκνώσει, κάνοντας αβέβαιες οποιεσδήποτε προβλέψεις.
Του Νίκου Τσαγκατάκη

Ό

σο περνούν οι μέρες και η έξαρση του κορωνοϊού δεν
τιθασεύεται, τόσο χάνεται η
συγκρατημένη αισιοδοξία
που εκφραζόταν στο υπουργείο Οικονομικών και κατ’ επέκταση στο
Μέγαρο Μαξίμου ότι η ελληνική οικονομία θα υποστεί μικρότερη ζημία από την
αρχικά προβλεπόμενη. Για παράδειγμα,
μία εβδομάδα πριν ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας διαβεβαίωνε ότι η ελληνική οικονομία αντέχει ένα
δεύτερο lockdown!!! Αιτιολογούσε δε τη
σιγουριά του εξηγώντας ότι στο χρονικό
διάστημα που μεσολάβησε από την επιβολή των πρώτων περιοριστικών μέτρων
μέχρι και σήμερα, η κυβέρνηση οχύρωσε τον κουμπαρά των ταμειακών διαθεσίμων, ώστε να είναι σε θέση να αντεπεξέλθει σε όποια δυσκολία προκύψει αλλά και
να εφαρμόσει τις δημοσιονομικές πολιτικές ανακούφισης, όπως είναι οι στοχευμένες μειώσεις φόρων το 2021 καθώς και
η ενίσχυση της Εθνικής Άμυνας της χώρας. Σύμφωνα, μάλιστα, με τον υπουργό
Οικονομικών, αυτή τη στιγμή τα ταμειακά διαθέσιμα της χώρας ανέρχονται σε
37,7 δισ. ευρώ.
Έστω και με τη διευκρίνιση ότι ουδείς
υπουργός Οικονομικών θέλει περιορισμούς στην οικονομική δραστηριότητα
που θα έχουν οδυνηρές συνέπειες, ο Χρ.
Σταϊκούρας επιμένει και αυτή την εβδομάδα ότι η κυβέρνηση έχει τα «όπλα», δηλαδή τα ταμειακά διαθέσιμα να αντεπεξέλθει της κρίσης. Σε αυτό που δεν δείχνει
μεγάλη… επιμονή ο «τσάρος» είναι στο ακριβές μέγεθος της κρίσης. Έτσι, ενώ δηλώνει ότι επί του παρόντος δεν υπάρχει
λόγος να αναθεωρηθεί η τελευταία κυβερνητική εκτίμηση για ύφεση περί του 8%,
αυτή δεν αποκλείεται να αναθεωρηθεί
προς το χειρότερο καθώς ο καθορισμός
των δημοσιονομικών μεγεθών στο γ΄ τριμήνου του έτους εξαρτώνται σε μέγιστο
βαθμό από τις επιδόσεις του τουρισμού
που φέτος ήταν κάκιστες.

Σενάρια –αίολα
λόγω COVID19–
για την οικονομία
σμενές σενάριο της ΤτΕ παραμένει σε μονοψήφιο ποσοστό –στο 9,4%–, πάντα εξαρτώμενο από ενδεχόμενη επιδείνωση
της πανδημίας. Για το 2021 αναμένεται σημαντική ανάκαμψη της τάξης του 5,6% στο
βασικό σενάριο. Βασικός παράγοντας που
θα καθορίσει τις εξελίξεις είναι η παρατηρούμενη αύξηση της αποταμίευσης και πότε αυτή θα μετατραπεί σε καταναλωτική ή επενδυτική δαπάνη.

Η πικρή αλήθεια

δο Απρίλιος-Ιούνιος 2020 ήταν λίγο μεγαλύτερη από τις προβλέψεις του ΓΠΚΒ
που «έβλεπε» αρνητική ανάπτυξη της τάξης του -13,7%. «Οι προβλέψεις ήταν αρκετά
κοντά στην πραγματικότητα, αλλά η πραγματικότητα είναι χειρότερη από τις προβλέψεις, γεγονός που αν συνδυασθεί με το πρώτο τρίμηνο, η καταρχήν ύφεση θα είναι μάλλον χειρότερη από τις αρχικές εκτιμήσεις», είπε χαρακτηριστικά ο Φρ. Κουτεντάκης, διευκρινίζοντας ότι δεν υπάρχει νεότερη πρόβλεψη, αλλά πρόκειται για ένδειξη με τα δεδομένα έως σήμερα, και με βάση τις επιδόσεις του δευτέρου τριμήνου.
Θυμίζεται ότι το Γραφείο Προϋπολογι-

σμού του Κράτους στη Βουλή είχε καταρτίσει τρία σενάρια για την πορεία της ελληνικής οικονομίας: α) Σενάριο με ετήσια ύφεση 4,4%, όπου η οικονομία θα επανακάμψει γρήγορα, β) Σενάριο με ετήσια ύφεση
8,5%, όπου η οικονομία θα επανέλθει σε
τέσσερα τρίμηνα, και γ) Σενάριο με ετήσια
ύφεση άνω του 11%, όπου η οικονομική
επανάκαμψη θα χρειαστεί περί τα δύο χρόνια. «Με τις ενδείξεις που έχουμε, η οικονομία
θα κινηθεί μεταξύ του δεύτερου και τρίτου σεναρίου», εκτίμησε ο κ. Κουτεντάκης, προσθέτοντας ότι οι παράμετροι του αποπληθωρισμού, της επιδείνωσης του ισοζυγίου
τρεχουσών συναλλαγών και της αύξησης
της ανεργίας εντείνουν την ύφεση.

Σενάρια επί σεναρίων…

Αισιοδοξεί για μονοψήφια
ύφεση η ΤτΕ

Τα χειρότερα αναμένει, πάντως, για φέτος
το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους
στη Βουλή (ΓΠΚΒ). Στο πλαίσιο της παρουσίασης της έκθεσης του Γραφείου για
το β΄ τρίμηνο, ο επικεφαλής του ΓΠΚΒ
Φραγκίσκος Κουτεντάκης ανέφερε μεταξύ άλλων ότι το ρεκόρ ύφεσης 15,2% που
«έγραψε» η ελληνική οικονομία την περίο-

Ελαφρώς πιο αισιόδοξες παραμένουν οι
εκτιμήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος, με
τον διοικητή της Γιάννη Στουρνάρα να επιβεβαιώνει σε πρόσφατη τοποθέτησή του
ότι αναμένεται συρρίκνωση τη οικονομίας
στο βασικό σενάριο 7,5% για το σύνολο
του έτους, έναντι συρρίκνωσης 5,8% που
ήταν η προηγούμενη πρόβλεψή της. Το δυ-

Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, οι παραπάνω
προβλέψεις προσθέτoυν επιπλέον πόντους
αβεβαιότητας στην ήδη απαισιόδοξη οπτική τής μετά COVID εποχής της ελληνικής
οικονομίας. Αβεβαιότητα που πρέπει να ειπωθεί πως εντείνεται κι από το γεγονός ότι
οι πολυαναμενόμενες εκταμιεύσεις από το
ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης θα παραμείνουν σε στάτους αναμονής τουλάχιστον
μέχρι το α΄ εξάμηνο της επόμενη χρονιάς.
Την ίδια ώρα, η υγειονομική κρίση δεν
δείχνει διάθεση να αποκλιμακωθεί δημιουργώντας νέες πληγές και κατά συνέπεια
νέες ανάγκες στήριξης των οικονομιών
παγκοσμίως.
Το… γλυκό έρχεται να δέσει ο κυνικός
ρεαλισμός, όπως αυτός εκφράστηκε την
προηγούμενη εβδομάδα από τον αναπληρωτή ΥΠ.ΟΙΚ., Θόδωρο Σκυλακάκη, ο
οποίος ανταπαντώντας στην επιχειρηματολογία των κομμάτων της αντιπολίτευσης
ότι πρέπει η κυβέρνηση να ξοδέψει τώρα,
εμπροσθοβαρώς, κονδύλια για τη στήριξη
της πραγματικής οικονομίας, είπε μεταξύ
άλλων:
«Ό,τι ξοδεύουμε τώρα είναι δανεικά, και θα
έρθει η στιγμή του λογαριασμού και θα πρέπει
να πληρωθεί από τον φορολογούμενο, άρα
πρέπει να είμαστε συνετοί. Και για να κρατάμε
την εμπιστοσύνη των αγορών και των θεσμών
άνευ της οποίας σε μήνες θα έχουμε μείνει από
ταμειακά διαθέσιμα από τη στιγμή που είμαστε σε έλλειμμα».
Εν ολίγοις, το μπαζούκας που υποτίθεται ότι «όπλισε» προ μηνών η Ε.Ε. για να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της πανδημίας
μπορεί να αποδειχτεί είτε άσφαιρο ή με
πολύ ακριβές σφαίρες…
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Σε μία περίοδο όπου στην
κούρσα η κυβέρνηση τρέχει μόνη της, καθώς οι αντίπαλοί της έχουν κλατάρει, κινδυνεύει να μην
τερματίσει. Και ναι, μπορεί
να ακούγεται ως υπερβολικό, αλλά τον πρώτο μήνα του φθινοπώρου του
2020 η μία γκάφα διαδέχεται την άλλη.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Γ

κάφες που κάποιες εξ
αυτών προκαλούν τον
γέλωτα, όπως για παράδειγμα οι μάσκες-αερόστατο που μοιράστηκαν στα σχολεία. Κάποιες άλλες όμως μπορεί να εξελιχθούν
ως βόμβες για το κυβερνητικό
σχήμα. Τέτοιες βόμβες αναμφίβολα είναι οι διαρκώς αυξανόμενες μαθητικές καταλήψεις σε όλη
την Ελλάδα. Ή και η ανακοίνωση
του υπουργείου Εξωτερικών για
την… ιστορική συμφωνία των
Πρεσπών. Το ζήτημα είναι ότι η
κυβέρνηση, ειδικά την τελευταία
εβδομάδα, δείχνει να ρετάρει. Οι
αλλεπάλληλες γκάφες σε όλα τα
καυτά θέματα αμαυρώνουν την
εικόνα και προσφέρουν φιάλες
οξυγόνου στον διασωληνωμένο
ΣΥΡΙΖΑ. Και όλα αυτά σε μία περίοδο όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήθελε πλήρη ηρεμία, ώστε
να υπάρξει στοχοπροσήλωση
στη διαχείριση των κρίσιμων ζητημάτων, όπως τα εθνικά, η αντιμετώπιση του δεύτερου κύματος
του κορωνοϊού, αλλά και της οικονομικής κρίσης. Ειδικά αυτές
τις ημέρες που ήθελε να επικοινωνήσει όσο τίποτε άλλο την επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, του Μάικ Πομπέο.

Πληθώρα γκαφών
στα σχολεία
Από πού να αρχίσει για τις ατελείωτες γκάφες του τελευταίου
διαστήματος. Γκάφες που δικαιώνουν τον Άλμπερτ Αϊνστάιν
που έχει πει ότι «η διαφορά μεταξύ
βλακείας και ευφυΐας είναι ότι η ευφυΐα έχει όρια». Διαφορετικά, δεν
μπορείς να εξηγήσεις το πώς κατάφερε η κυβέρνηση να εκτεθεί
με την υπόθεση με τις μάσκες στα
σχολεία. Όπου αυτές που μοιράστηκαν περισσότερο θύμιζαν
κουκούλες για το κρύο παρά με
προστατευτικές μάσκες για παιδικά μουτράκια. Και η γκάφα έχει
και συνέχεια, καθώς αφού ζητήθηκε συγγνώμη ακόμη δεν έχουν
ετοιμαστεί, επειδή και πάλι η επιτροπή απέστειλε λάθος προδιαγραφές και αντί για… αερόστατα οι νέες μάσκες θα έμοιαζαν
με… αλεξίπτωτα. Έτσι, αντί η κυ-
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• Απίστευτες γκάφες αμαυρώνουν την εικόνα του επιτελικού
κράτους, ακόμη και σε θέματα που μέχρι πρότινος
έπαιρνε άριστα στη διαχείριση των προβλημάτων

Αρχίζει
να «ρετάρει»
η λειτουργία
της κυβέρνησης
βέρνηση να κερδίσει τις εντυπώσεις έγινε περίγελος.
Αλλά και με τα παγουρίνια που
ήταν χορηγία του ομίλου Λασκαρίδη πάλι έγινε μπέρδεμα, καθώς στα μισά και πλέον σχολεία
δεν έχουν ακόμη μοιραστεί. Εκτός του ότι όλα είναι μικρά σε ύψος, σε αντίθεση με όλα όσα πωλούνται στην αγορά. Βέβαια, δεν
έχει γίνει γνωστό μήπως και στην
περίπτωση με τα παγουρίνια των
παιδιών κάποια επιτροπή απίθανων τύπων είχε δώσει τις προδιαγραφές.
Πριν ακόμη την γκάφα με τις
μάσκες, τα σχολεία έδειξαν ότι θα
ήταν η αχίλλειος πτέρνα της κυβέρνησης. Κι αυτό διότι η Νίκη
Κεραμέως, για να παραμυθιάσει
τον κόσμο, επανειλημμένως είχε
υποστηρίξει ότι όλα είναι άψογα
σχεδιασμένα, κάνοντας λόγο ότι

με βάση τον μέσο όρο σε κάθε τάξη θα βρίσκονται 17 μαθητές.
Φυσικά, μόλις το ξεστόμισε, γέλασε και το παρδαλό κατσίκι, καθώς η κυρία υπουργός προσέθεσε ψάρια και μακαρόνια κι εν συνεχεία έβγαλε τον μέσο όρο. Διότι, εάν προσθέσεις τα τμήματα
στα αστικά κέντρα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Λάρισα) με τμήματα από νησιά και
χωριά, θα βγάλεις τον μέσο όρο
που επιθυμείς.
Στην ίδια συνέντευξη, όπου η
Κεραμέως έκανε αλχημείες, διαβεβαίωσε όλους ότι υπάρχει επαρκές προσωπικό για την καθαριότητα των σχολείων. Κι όμως,
οι καθαρίστριες υπέγραψαν συμβάσεις το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, και τότε έπιασαν δουλειά για
να καθαρίσουν και να απολυμάνουν τις σχολικές μονάδες κι ε-

νώ τα σχολεία ξεκινούσαν τα μαθήματα τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Σε κάποιες περιοχές, επειδή δεν επαρκεί το προσωπικό που προσλήφθηκε, οι ήδη υπάρχουσες καθαρίστριες αναγκάζονται να καθαρίσουν δύο και
τρία όμορα σχολεία. Ούτε ο αείμνηστος Βέγγος δεν θα προλάβαινε να κρατά τα σχολεία καθαρά και να τα απολυμαίνει. Και υποτίθεται ότι η κα υπουργός μάς
είχε διαβεβαιώσει ότι στα σχολεία δεν θα υπάρχει μόνο μία καθαρίστρια, αλλά ότι είχε προβλεφθεί να είναι τουλάχιστον δύο.
Όλα τα παραπάνω είχαν ως
συνέπεια και τις καταλήψεις, όπου σίγουρα τις υποδαυλίζει η αντιπολίτευση, προκειμένου να αποκομίσει οφέλη. Το ΚΚΕ δείχνοντας τα δόντια του πρωτοστατεί, ενώ και ο ΣΥΡΙΖΑ τις στηρί-

ζει. Και τώρα η υφυπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη (με εντολή του Μαξίμου), τρέχει για να
σβήσει τις φωτιές, επαναφέροντας στο τραπέζι το σενάριο να υπάρχουν λειτουργία των σχολείων πρωί και απόγευμα, προκειμένου να αραιώσουν τα τμήματα.
Άραγε, για ποιο λόγο το σενάριο
που επεξεργάζεται τώρα η κα Ζαχαράκη δεν τέθηκε επί τάπητος
από το καλοκαίρι, όταν όλοι έβλεπαν ότι δεν έβγαιναν τα τμήματα
με 15 παιδιά; Όπως ερωτηματικό
υπάρχει και για ποιον λόγο οι αναπληρωτές καθηγητές που υποτίθεται ότι προσλήφθηκαν δεν ανέλαβαν υπηρεσία από τις 14 Σεπτεμβρίου, αλλά τις πρώτες ημέρες του Οκτωβρίου. Ίσως οι αρμόδιοι στο υπουργείο Παιδείας το
καλοκαίρι σκέφτονταν τις μαγευτικές ελληνικές παραλίες.

Οι παρόντες-απόντες
του μεταναστευτικού
Αλλά και στη διαχείριση του μεταναστευτικού υπήρξε μία τεράστια χαλαρότητα. Το δίδυμο Μηταράκη-Κουμουτσάκου λαμβάνει βαθμό κάτω από τη βάση σε
ό,τι αφορά τη διαχείριση του ζητήματος. Δεν είναι μόνο ότι απέτυχε να πείσει τους τοπικούς άρχοντες (περιφερειάρχη και δημάρχους) στα νησιά του Βόρειου
Αιγαίου για να φτιαχτούν νέα
κλειστά κέντρα υποδοχής, όπως
ήταν η Αμυγδαλέζα επί πρωθυπουργίας Σαμαρά. Παράλληλα,
από τον Μάιο που τελείωσε ο εγκλεισμός μας, στην υπηρεσία ασύλου στην Κατεχάκη σχεδόν σε
καθημερινή βάση υπάρχει απίστευτος συνωστισμός και παρά το
γεγονός ότι φτάσαμε στον Οκτώβριο η κατάσταση παραμένει η ίδια. Έτσι, παρά το γεγονός ότι
κερδίσαμε τη μάχη του Έβρου και
καταφέραμε να ελέγξουμε τα θαλάσσια σύνορα, μετά τον εμπρησμό και την καταστροφή του ΚΥΤ
στη Μόρια χάσαμε περί των
2.000 προσφύγων και μεταναστών. Ας μην ξεχνάμε ότι στη

Η μεγάλη γκάφα με
την «ιστορική συμφωνία»
Εάν επιλέγαμε να δώσουμε ένα βραβείο για το ποιος έκανε τη μεγαλύτερη
γκάφα, το πιθανότερο να το κέρδιζε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Ο άνθρωπος που κέρδισε εντυπώσεις με τις γρήγορες συμφωνίες με Ιταλία και Αίγυπτο υπέπεσε σε δύο απίστευτες γκάφες με την πρώτη ανακοίνωση και εν συνεχεία με τη διόρθωση του υπουργείου Εξωτερικών μετά
τη συνάντηση του Έλληνα υπουργού με τον ομόλογό του των ΗΠΑ, Μάικ
Πομπέο. Η ανακοίνωση ανέφερε για την «ιστορική συμφωνία των Πρεσπών
με την Βόρεια Μακεδονία». Η δικαιολογία που χρησιμοποίησαν οι άνθρωποι
του υπουργού ήταν επιεικώς αστεία. Ότι, δηλαδή, την ανακοίνωση τη συνέταξαν υπηρεσιακοί διπλωματικοί παράγοντες. Προφανώς, το πολιτικό
προσωπικό του υπουργείου Εξωτερικών δεν γνώριζε τη σπέκουλα του ΣΥΡΙΖΑ και ειδικά του Αλέξη Τσίπρα, ενόψει των συμφωνιών που πρέπει να
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Τα μέσα μαζικής
μεταφοράς και
ο μεγάλος περίπατος
ολλές φορές οι επιστήμονες που αποτελούν την επιτροπή για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού είχαν
πει τον περασμένο Μάιο ότι τα μέσα μαζικής μεταφοράς αποτελούν πιθανές εστίες μετάδοσης. Οπότε συμβούλευσαν την κυβέρνηση να πολλαπλασιάσει τα δρομολόγια των λεωφορείων, των τρόλεϊ, του ηλεκτρικού, του
τραμ και του μετρό. Επίσης, παρακίνησαν τον κόσμο να
χρησιμοποιεί όσο μπορεί περισσότερο το αυτοκίνητό του
για τις μετακινήσεις στο κέντρο, ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός. Φυσικά, η χρησιμοποίηση της μάσκας στα μέσα
μαζικής μεταφοράς είναι υποχρεωτική.
Και τι έγινε; Βάλθηκαν Κώστας Καραμανλής και Κώστας
Μπακογιάννης να μας
στείλουν στο ψυχιατρείο με τις αποφάσεις
τους και τις ενέργειές
τους. Ο δήμαρχος Αθηναίων ξαφνικά θυμήθηκε τον μεγάλο περίπατο και αποφάσισε να
κάνει δύσκολη τη ζωή
των Αθηναίων και όσων χρησιμοποιούσαν
τα αυτοκίνητά τους.
Προφανώς, κανένας
χριστιανός στον δήμο
της Αθήνας δεν σκέφθηκε ότι λόγω του
lockdown η καλοκαιρινή περίοδος των διακοπών μειώθηκε για
τους κατοίκους της
πρωτεύουσας μόνο για
τον Αύγουστο. Οπότε,
όλοι θα ήταν εδώ.
Επίσης, στο υπουργείο Υποδομών και
Μεταφορών μάλλον οι
«ειδήμονες» δεν έβλεπαν ότι λόγω του μεγάλου περιπάτου του
Μπακογιάννη οι πολίτες στράφηκαν στο μετρό και τα άλλα μέσα
μαζικής κυκλοφορίας.
Κι όμως, αντί να συντονιστούν με τον δήμο και να αντιμετωπίσουν τα νέα δεδομένα, ακολούθησαν την πεπατημένη κάθε καλοκαιριού. Έδωσαν κανονικά άδεια στους εργαζόμενους και μείωσαν τα δρομολόγια. Συνέπεια όλων
αυτών ήταν καταφέρουν το αδύνατο: να έχουν ασφυκτικά
γεμάτα βαγόνια στο μετρό ακόμη και τον Αύγουστο. Προφανώς ο υπουργός και οι άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες
κέρδισαν μία θέση στο βιβλίο Γκίνες.
Φυσικά, δεν σκέφθηκαν ούτε να προσλάβουν οδηγούς
έστω και με εξάμηνες συμβάσεις για να αντικαταστήσουν
τους αδειούχους. Όπως και να προχωρήσουν σε συμβάσεις
με ιδιώτες, καθώς λόγω των ελάχιστων τουριστών που ήλθαν φέτος στη χώρα μας τα τουριστικά λεωφορεία ήταν
κλειδωμένα στα γκαράζ. Επίσης, δεν προέβλεψαν να υπάρχουν τουλάχιστον ελεγκτές εντός των σταθμών και των
συρμών που θα επιβάλλουν πρόστιμα στους αρνητές της
μάσκας, που Ιούλιο και Αύγουστο πολλαπλασιάστηκαν.
Και πολύ λογικά τίθεται το ερώτημα: Άρα, δεν υπάρχει
κάποιος προνοητικός στο επιτελικό κράτος για να προλάβει
τις γκάφες πριν πραγματοποιηθούν; Εκτός εάν και η κοινή
λογική δεν είναι το φόρτε τους. Απλά οφείλουν τουλάχιστον να γνωρίζουν ότι κάθε γκάφα αφήνει μία ουλή στο
σώμα της κυβέρνησης.

Π

Μόρια –όταν της έβαλαν φωτιά–
είχε εισέλθει ο κορωνοϊός και όλοι μπορούμε να καταλάβουμε τι
σημαίνει να έχουμε χάσει 2.000
μετανάστες.
Το εντυπωσιακό είναι ότι ο υπουργός Νότης Μηταράκης το
παραδέχθηκε, ότι 2.000 εγκλωβισμένοι στη Μόρια απεγκλωβίστηκαν μόνοι τους από τη Λέσβο.
Επίσης, παραδέχθηκε ότι δεν
γνωρίζει πού πήγαν αυτοί οι
2.000 πρόσφυγες και μετανάστες. Και όπως ήταν λογικό, από
το ΚΙΝΑΛ επί ημέρες τώρα κρατούν το θέμα ζωντανό αναφέροντας ότι «οι αρμόδιες αρχές όχι μόνο δεν κατάφεραν να τους αποτρέψουν αλλά είτε δεν αντιλήφθηκαν
την απουσία τους, είτε τη συγκάλυψαν. Κανείς δεν γνωρίζει αν έφυγαν
πρόσφατα, πριν μήνες ή χρόνια. Κανείς δεν γνωρίζει πού βρίσκονται σήμερα. Κανείς δεν γνωρίζει αν συμβαίνει το ίδιο και στα υπόλοιπα ΚΥΤ
του Αιγαίου. Σε κάθε περίπτωση,
2.000 αιτούντες άσυλο - φαντάσματα «σιτίζονταν» στις ουρές της Μόριας για αδιευκρίνιστο χρονικό διά-

στημα και μέχρι πρόσφατα. Εκατοντάδες(;) χιλιάδες ευρώ δαπανήθηκαν για την ημερήσια σίτιση ανύπαρκτων ανθρώπων».
Και το ΚΙΝΑΛ κάνει παιχνίδι,
καθώς ο ίδιος ο υπουργός δήλωσε ότι «απεγκλωβίστηκαν μόνοι
τους». Ο ίδιος άνθρωπος ασκούσε κριτική στην Τασία Χριστοδουλοπούλου που είχε πει ότι
«οι μετανάστες λιάζονται στις πλατείες» και στη συνεδρίαση της ΚΕΔΕ ότι «δεν ξέρω πού πήγαν λες και
εξαϋλώθηκαν», αφήνοντας σύξυλο τον Γιώργο Καμίνη (τότε δήμαρχος Αθηναίων) που της έκανε τη σχετική ερώτηση.
Για τον αναπληρωτή υπουργό,
Γιώργο Κουμουτσάκο, δεν
μπορεί κάποιος να ασκήσει κριτική για το αντικείμενο για το οποίο έχει επιλεγεί. Την αρμοδιότητα πλέον έχουν οι εκκλησιαστικοί ρεπόρτερ για να κρίνουν το
πόσο θεοσεβούμενος είναι. Πάλι
καλά που με διαδικασίες fast
track και χάρη στην ισχυρή παρουσία αστυνομικής παρουσίας,
αλλά και του ίδιου του υπουργού

ψηφιστούν από το ελληνικό Κοινοβούλιο για τις εμπορικές σχέσεις με τη γειτονική χώρα, που προβλέπονται από τη συμφωνία
που υπέγραψε η προηγούμενη κυβέρνηση;
Επίσης, με δεδομένο ότι από την αρχή ο Δένδιας ήταν υπέρμαχος της Συμφωνίας των Πρεσπών, η πιθανότητα του «λάθους» δεν
φαίνεται –για τους «αρμοδίους»– και παίζει πολύ… Τα πράγματα έγιναν ακόμη χειρότερα με τη διόρθωση, καθώς οι εκνευρισμένοι τα
πήραν στο κρανίο, ενώ οι πιο ψύχραιμοι γέλασαν με την ψυχή
τους. Διότι πολύ απλά εάν έμενε όπως ήταν η ανακοίνωση θα προκαλούσε πολλούς, που λανθασμένα ακόμη πιστεύουν ότι η συμφωνία θα μπορούσε, όμως, με μία διασταλτική ερμηνεία, να ξεπεράσει την γκάφα το υπουργείο. Ότι στη διπλωματική γλώσσα όταν
μιλάμε για ιστορική συμφωνία εννοούμε ότι πέρασε στην ιστορία
και θα την κρίνει ο ιστορικός του μέλλοντος, όπως όλα τα ιστορικά
γεγονότα, τα οποία είτε μας αρέσουν, είτε μας λυπούν. Αντίθετα, η
διόρθωση εκνεύρισε και τους πολέμιους της συμφωνίας (που είναι
η πλειοψηφία), αλλά και όσους συμφωνούν με τις Πρέσπες.

Προστασίας του Πολίτη, φτιάχτηκε σε χρόνο ρεκόρ το νέο ΚΥΤ
στο Καρά Τεπέ και δεν έχουμε τις
δραματικές εικόνες να κοιμούνται παιδιά πάνω σε τάφους.

Η ταλαιπωρία
με τους τουρίστες
Αναμφίβολα, τα όσα συνέβησαν
με το κρουαζιερόπλοιο της TUI,
που εσπευσμένα ήλθε στον Πειραιά λόγω κρουσμάτων κορωνοϊού, ανέδειξαν τις μαύρες τρύπες
σε όλο τον σχεδιασμό. Κατ’ αρχάς, δεν έχει γίνει ξεκάθαρο προς
τους ξένους ότι για τους ελέγχους
στην Ελλάδα τον πρώτο και τελευταίο λόγο τον έχει ο ΕΟΔΥ.
Επίσης, φάνηκε ξεκάθαρα ότι
ίσως τα ιδιωτικά κέντρα που επιλέχθηκαν ως αρωγοί κάνουν γκέλες, και αυτές δημιουργούν πρόβλημα στη χώρα και στην κυβέρνηση. Διότι 1.000 περίπου Γερμανοί τουρίστες έκαναν το τεστ
πριν ανέβουν στο κρουαζιερόπλοιο και ξαφνικά έχασαν δύο ημέρες από τις διακοπές που πλήρωσαν επειδή ένα κέντρο στην
Ελλάδα έκανε ένα τεράστιο λάθος.
Φυσικά, ουδείς στο εξωτερικό
δεν θα πει κουβέντα για το κέντρο, αλλά σίγουρα για την Ελλάδα. Και όταν ο τουρισμός αποτελεί έναν βασικό άξονα για την ελληνική οικονομία, κάτι που σημαίνει ότι χρειάζεται σοβαρότητα.
Φυσικά, ο ΕΟΔΥ οφείλει να
δώσει μία απάντηση: Ποιος φορέας έχει πιστοποιήσει το ιδιωτικό εργαστήριο που εξέδωσε τα
πρώτα αποτελέσματα των μελών
του πληρώματος του κρουαζιερόπλοιου; Όπως φυσικά και για το
ποιος ευθύνεται για την πρόωρη
δημοσιοποίηση των αρχικών αποτελεσμάτων, δημιουργώντας
ανησυχία στους τουρίστες που
παραμένουν στη χώρα και στους
κατοίκους των νησιών.
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Τα τελευταία 24ωρα αυτό που
διαρρέει η Κουμουνδούρου είναι
ότι ο στόχος του Αλέξη Τσίπρα είναι διττός. Από τη μία να αποδομήσει το επιτελικό κράτος του Κυριάκου Μητσοτάκη και από την
άλλη να σπάσει το αντι-ΣΥΡΙΖΑ
μέτωπο, που ακόμη παραμένει ενεργό και εξίσου ισχυρό όπως
πριν από τις αλλεπάλληλες εκλογικές διαδικασίες του 2019.
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• Προσωρινή ανακωχή στον ΣΥΡΙΖΑ
με την παρέμβαση των ιστορικών στελεχών
της ανανεωτικής Αριστεράς

Όπως αντιλαμβάνεται και ο πλέον αδαής, εάν ο κ. Τσίπρας έφτανε στα άκρα,
τότε θα αναγκαζόταν να πορευθεί χωρίς
τους παλιούς και χωρίς την ψυχή του κόμματος, με νέους συντρόφους και με δανεικούς ψηφοφόρους, για τους οποίους δεν
υπάρχει καμία σιγουριά ότι μπορεί να του
συγχωρήσουν τα πάντα, μόνο και μόνο με
τη διαβεβαίωση κάποιων στελεχών που
προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ. Εξάλλου και
αυτό που του είπαν οι παλιές καραβάνες
του ΣΥΡΙΖΑ ότι «δεν είσαι ο νέος Ανδρέας»,
προφανώς τον προσγείωσε στη σκληρή
πραγματικότητα.

Του Μιχάλη Κωτσάκου

Έσπασε το γυαλί

Ο

ι απόψεις όλων των πολιτικών αναλυτών συγκλίνουν
στο ότι το αντι-ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο σπάει μόνο εάν το κόμμα
της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναγνωρίσει τα λάθη της διακυβέρνησής του και υποβάλει στον δημόσιο διάλογο ρεαλιστικές προτάσεις. Τουναντίον ο
κ. Τσίπρας και οι συν αυτώ εκτιμούν πως
με σκληρό ροκ και πεζοδρομιακές εκφράσεις θα γυρίσουν τούμπα το ματσάκι.
Όμως, όπως όλα δείχνουν, το μόνο που
καταφέρνει είναι να απομακρύνει ακόμη
και τους ψηφοφόρους που τον εμπιστεύτηκαν το 2019. Και απομακρύνονται επειδή η πλειοψηφία τους προέρχονται από το
ΠΑΣΟΚ και πλέον συγκαταλέγονται στους
νοικοκυραίους που επιθυμούν την ησυχία
τους και δεν έλκονται ούτε από δράσεις ακτιβισμού, ούτε και από επαναστατικές ιδέες διανθισμένες με εμφυλιοπολεμικές
φωτογραφίες. Οι πρώην ψηφοφόροι του
ΠΑΣΟΚ θέλουν σιγουριά ότι θα πληρώνονται τους μισθούς τους και θα διάγουν έναν ήσυχο βίο. Κάτι που ανατράπηκε για
μία δεκαετία με τα τρία μνημόνια.

Επιμένει στην ίδια συνταγή
Οι εποχές άλλαξαν, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ και
ο Αλέξης Τσίπρας, παρά το γεγονός ότι
είναι ο πιο νεαρός ηλικιακά πολιτικός αρχηγός, εξακολουθούν να έχουν ονειρώξεις, οι οποίες στην εποχή μας μοιάζουν
πεπερασμένες. Ουδείς σήμερα ασχολείται
με την πόλωση του πολιτικού κλίματος. Ελάχιστοι πείθονται από τσιτάτα. Τουναντίον οι περισσότεροι επιθυμούν να ακούσουν προτάσεις και ιδέες που θα βελτιώσουν την καθημερινότητά τους και δεν ασχολούνται εάν αυτές υλοποιηθούν από
μία δεξιά, ή από μία αριστερή, ή από μία
κεντρώα κυβέρνηση.
Τα ψευτοδιλήμματα του στυλ «τα σκουπίδια τα μαζεύει διαφορετικά ένας αντιμνημονιακός από ένα μνημονιακό» που είχε πει
το 2014 η Ρένα Δούρου, το έζησαν στο
πετσί τους οι πολίτες. Καμία απολύτως
λύση δεν δόθηκε στο μεγάλο αυτό ζήτημα
της διαχείρισης των σκουπιδιών. Και μάλιστα οι αντιμνημονιακοί αποδείχθηκαν
χειρότεροι.
Το κακό, όμως, για τον κ. Τσίπρα είναι
ότι η βάση, από την οποία ο ίδιος ξεπετάχθηκε, δεν είναι και πολύ σύμφωνη με τη
σκληρή γραμμή και τις ύβρεις. Και όταν μιλάμε η βάση του ΣΥΡΙΖΑ, μιλάμε για το 5%,
το οποίο αποτελεί και την ψυχή του κόμματος. Αυτό το 5%, το οποίο ακολουθεί πιστά
το κόμμα. Αντίθετα, οι μουσαφίρηδες ψηφοφόροι σήμερα είναι, αύριο έφυγαν.

Δύο ξένοι
(Αλέξης Ευκλείδης)
στο ίδιο κόμμα
Αυτός ήταν και ο λόγος που ο Αλέξης
Τσίπρας έκανε πίσω στην απόφασή του
να φτιάξει επιτροπή δεοντολογίας, ένα πειθαρχικό όργανο για να αρχίσει τις διαγραφές, όπως τον συμβουλεύουν όσοι ήλθαν
από το ΠΑΣΟΚ κι ονειρεύονται τη μετατροπή του ΣΥΡΙΖΑ σε ένα νέο κόκκινο ΠΑΣΟΚ. Όλοι αυτοί, βουλευτές, στελέχη μέχρι και δημοσιογράφοι που αλλαξοπίστησαν (είτε για ιδεολογικούς, είτε για βιοποριστικούς λόγους), πιέζουν τον Τσίπρα να
φτάσει στα άκρα.
Όμως, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ζύγισε τα υπέρ και τα κατά και



αποφάσισε να κάνει δύο ή και παραπάνω
βήματα πίσω. Κι αυτό διότι σε περίπτωση
που έφτανε στα άκρα και επέβαλλε ποινή
στον Ευκλείδη Τσακαλώτο, τότε οι «53»
θα αποχωρούσαν και μαζί τους και τα ιστορικά στελέχη της ανανεωτικής Αριστεράς,
τα οποία έχουν ανδρωθεί σε μία κουλτούρα, όπου δεν υπήρχαν διαγραφές και ο καθένας ήταν ελεύθερος να εκφράσει τη γνώμη του, ακόμη και να διαφοροποιηθεί από την επίσημη γραμμή. Οι «παλιές καραβάνες» ενημέρωσαν τον Τσίπρα ότι θα παραμείνουν πιστοί στις αρχές τους και ότι
θα ταχθούν στο πλευρό του Τσακαλώτου.

«ΜΕ ΦΛΟΜΩΣΕ ΣΤΑ ΨΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΣΟΥΝΙΟ»
ΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΠΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΣΙΠΡΑ Ο ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Κατά την κυβερνητική θητεία του ΣΥΡΙΖΑ ουκ ολίγες φορές Τσίπρας και Τσακαλώτος τσακώθηκαν, αλλά πάντα έβρισκαν
τρόπους να συγχωρεί ο ένας τον άλλο. Τώρα η κατάσταση μοιάζει να έχει φτάσει στο
μη περαιτέρω. Οι γνωρίζοντες πλέον δεν
κάνουν λόγο ότι απλά ράγισε το γυαλί, αλλά ότι έγινε θρύψαλα. Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος δεν είναι ένα οποιοδήποτε στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Ο πρώην υπουργός Οικονομικών είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης και μάλιστα όχι μόνο στο στενό
κομματικό ακροατήριο.
Εδώ και χρόνια υπήρχαν διαφορές μεταξύ του Ευκλείδη Τσακαλώτου και του
Αλέξη Τσίπρα. Μάλιστα το 2017 είχε διαμηνύσει στο Μαξίμου πως «εγώ δεν είμαι Ιφιγένεια, δεν θα γίνω Βαρουφάκης», όταν είχαν σφίξει τα πράγματα σε μία από τις αξιολογήσεις της τρόικας (συγγνώμη, των
θεσμών).
Ο πρώην υπουργός Οικονομικών είχε
διαφωνήσει και με την παροχή της 13ης
σύνταξης παραμονές ευρωεκλογών. «Οι
πολίτες δικαιολογημένα θα νομίσουν πως θέλουμε να υφαρπάξουμε την ψήφος τους, ενώ
και οι δανειστές μπορεί να μας δημιουργήσουν
πρόβλημα», είχε διαμηνύσει, αλλά δεν εισακούστηκε. Μετά τις εθνικές εκλογές του
Ιουλίου του 2019 οι δύο άνδρες έπιασαν ο
καθένας από μία όχθη του ποταμού. Ο φόβος του Ευκλείδη Τσακαλώτου πως το
κόμμα διολισθαίνει προς την ΠΑΣΟΚοποίση δεν καταλάγιασε ακόμη και όταν τον
διαβεβαίωνε ο κ. Τσίπρας. Κι όταν στην
προ κορωνοϊού εποχή ο Τσίπρας δήλωσε έτοιμος για το επόμενο βήμα του ΣΥΡΙΖΑ, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος του απάντησε ότι «πάντα φοβάται γιατί το σύστημα
προσπαθεί να τον κάνει πιο δεξιό, αλλά δεν έχω φοβικά σύνδρομα».

Το Σούνιο και τα ψέματα
Η κατάσταση για λίγο φάνηκε ότι θα εξομαλυνθεί, όταν στα τέλη Αυγούστου ο
επικεφαλής των «53» μετέβη μετά από
πρόσκληση στο εξοχικό του κ. Τσίπρα
στο Σούνιο, με στόχο να συζητήσουν και
να καταλήξουν σε ένα modus vivendi. Ο
πρώην υπουργός των Οικονομικών έφυγε από αυτήν τη συνάντηση απόλυτα ικανοποιημένος, έγραψε κι ένα ενωτικό άρθρο στην «Αυγή», μέχρι που ο Αλέξης
Τσίπρας ανακοίνωσε τις αλλαγές στο
κόμμα, με τον Τσακαλώτο να υποστηρίζει ότι άλλα άκουσε ένα μήνα νωρίτερα.
Μάλιστα φέρεται ότι είπε σε πολιτικούς
του φίλους την ατάκα «με φλόμωσε στα ψέματα στο Σούνιο».
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• Η ηγετική ομάδα του Κινήματος Αλλαγής ελπίζει
ότι το κόμμα θα δρέψει τελικά καρπούς για τα όσα έσπειρε
κατά την περίοδο της πανδημίας

Tο γάντι στους
δελφίνους
έριξε η Φώφη
Η κρίση του κορωνοϊού, όπως φαίνεται από πολιτικής άποψης, έδωσε τεράστιο αέρα στην κυβέρνηση λόγω και της σωστής διαχείρισης της πρώτης φάσης. Όμως συνετέλεσε στο να ξαναμπεί στον χάρτη και το ΚΙΝΑΛ.
Όχι σαν τσόντα, αλλά σαν μία υπεύθυνη πολιτική δύναμη, που άρπαξε
την ευκαιρία από τα μαλλιά.
Του Μιχάλη Κωτσάκου

Τ

ο ΚΙΝΑΛ έβγαλε τα αντανακλαστικά του ΠΑΣΟΚ και με ρεαλιστικές προτάσεις έδειξε στην
κοινωνία ότι μπορεί να υπολογίζει στον αντιπολιτευτικό του
ρόλο. Μάλιστα και σε μία ένδειξη μικρομεγαλισμού οι παράγοντες της Χαριλάου Τρικούπη επαίρονται ότι αυτοί αποτελούν την
αξιωματική αντιπολίτευση και όχι ο ΣΥΡΙΖΑ, που όντως πιάστηκε με τις πιτζάμες όταν
έσκασε η κρίση με το μεταναστευτικό στον
Έβρο και στο καπάκι αυτή του κορωνοϊού.
Με αυτά τα όπλα στη φαρέτρα της, η Φώφη
Γεννηματά αποφάσισε να ρίξει το γάντι στους
αμφισβητίες της, οι οποίοι έτσι κι αλλιώς έχουν μειωθεί, ή και ελαχιστοποιηθεί από τον
Μάρτιο έως σήμερα. Και το έκανε με το να ανακοινώσει πολύ νωρίς, ότι στις εσωκομματικές εκλογές του 2021 θα είναι εκ νέου υποψήφια για την προεδρία του ΚΙΝΑΛ. Και λέμε
πολύ νωρίς, διότι οι εκλογές του ΚΙΝΑΛ υπολογίζονται για το φθινόπωρο του 2021και μέχρι τότε ουδείς μπορεί να προβλέψει πώς θα
είναι η κατάσταση με την πανδημία. Οπότε, εάν δεν έχει βελτιωθεί η κατάσταση, ίσως και
οι εκλογές να πάνε πιο πίσω.
Προφανώς, όλοι κατανοούμε ότι ο στόχος της κας Γεννηματά αυτός ήταν. Να πιάσει στον ύπνο τους πιθανούς αντιπάλους
της. Διότι με την κατάσταση που ζούμε και
τους περιορισμούς που υπάρχουν, οι άλλοι
υποψήφιοι δεν θα έχουν την άνεση να κινηθούν, να στήσουν προεκλογικές εκδηλώσεις, να έχουν επαφές με κομματικούς παράγοντες, αλλά και με ψηφοφόρους. Αντίθετα η κα Γεννηματά θα εκφράζει το κόμμα, θα έχει την άνεση να κάνει ομιλίες στη
Βουλή, να ανεβάζει τους τόνους της αντιπαράθεσης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά και με τον Αλέξη Τσίπρα, και θα κερδίζει τις εντυπώσεις, ειδικά εάν το ΚΙΝΑΛ συ-

νεχίζει να τσιμπάει στις δημοσκοπήσεις όπως φάνηκε στις πρώτες του φθινοπώρου.
Ακόμη και αυτό που είπε στη συνέντευξη
Τύπου, ότι διεκδικεί για το Κίνημα Αλλαγής
πρωταγωνιστικό ρόλο και όχι ρόλο συμπληρώματος λέγοντας πως δεν βολεύεται
με το 8% των προηγούμενων βουλευτικών
εκλογών. Στην ίδια συνέντευξη εξήγησε και
την αισιοδοξία της, πως μέχρι τις εσωκομματικές εκλογές το ΚΙΝΑΛ θα είναι σε καλύτερη θέση, η οποία προφανώς θα αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις.
Η κα Γεννηματά εμφανίστηκε πεπεισμένη ότι η δυσφορία, που ήδη έχει αρχίσει να
εκδηλώνεται στην κοινωνία για την κυβέρνηση το επόμενο διάστημα, θα αναζητήσει
προοδευτική πολιτική έκφραση. Και επεσήμανε ότι η επαναφορά του Κινήματος Αλλαγής σε πρωταγωνιστικό ρόλο έχει ιδιαίτερη
σημασία, καθώς η αδυναμία του Τσίπρα να
ανασυγκροτήσει τον προοδευτικό χώρο εγκυμονεί τον κίνδυνο ενός μονοπολικού πολιτικού συστήματος, δηλαδή στην απόλυτη
κυριαρχία της δεξιάς στη χώρα.

Οι πιθανοί αντίπαλοι
Προς το παρόν οι πιθανοί αντίπαλοι στη
μάχη της προεδρίας του ΚΙΝΑΛ δεν σήκωσαν το γάντι της κας Γεννηματά. Όλες οι
πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι ο Νίκος
Ανδρουλάκης θα καταθέσει υποψηφιότητα. Εξάλλου, έχει ισχυρό μηχανισμό εντός
του Κινήματος Αλλαγής και του ΠΑΣΟΚ (ή-



ταν και πρώην γραμματέας επί προεδρίας
Βενιζέλου) και μπορεί ανά πάσα στιγμή να
τον ενεργοποιήσει. Οι συνεργάτες του ευρωβουλευτή εκφράζουν τη βεβαιότητά τους
ότι θα είναι υποψήφιος. Απλά τώρα έχουν
ρίξει το βάρος τους στις εκλογές της νεολαίας, καθώς θα ήθελαν να έχουν δικό τους
γραμματέα της νεολαίας.
Την ίδια ώρα, τα απομεινάρια «βενιζελικών» στο ΚΙΝΑΛ, όπως ο Λεωνίδας
Γρηγοράκος, πιέζουν τον Παύλο Γερουλάνο να στείλει «ένα μήνυμα αισιοδοξίας»
προετοιμάζοντας τον κόσμο ότι θα είναι υποψήφιος. Όμως εδώ υπάρχει το εξής ζήτημα: Ο κ. Γερουλάνος δεν είναι μέλος του
ΚΙΝΑΛ κι έχει εκφράσει πολλάκις την άποψη πως είναι αναγκαία η επιστροφή στο
ΠΑΣΟΚ. Τόσο στο όνομα, όσο και στα
σύμβολα. Μάλιστα, ο κ. Γερουλάνος, που
αναγνωρίζονται οι ικανότητές του στην επικοινωνία, θεωρεί ότι το σλόγκαν που κυκλοφορεί ακόμη και ως πλάκα, το «ΠΑΣΟΚ,
σώσε μας», μπορεί να αποτελέσει μία πρώτης τάξεως ευκαιρία για να αλλάξει το
status quo των τελευταίων επτά χρόνων
στο ελληνικό πολιτικό σύστημα.

Και η έκπληξη
Πάντως, δεν είναι λίγοι ακόμη κι εντός
του ΚΙΝΑΛ που υποστηρίζουν ότι καλύτερα θα ήταν να βρουν ένα νέο πρόσωπο, το
οποίο θα πρέπει να είναι μεταξύ των υποψηφίων και ει δυνατόν να εκλεγεί, ώστε να

ΑΓΝΩΣΤΟΣ «Χ» Ο ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΚΑΘΩΣ
ΑΡΚΕΤΟΙ ΘΕΩΡΟΥΝ ΠΩΣ Ο ΠΡΩΗΝ
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΘΑ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙ
ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

σταλεί ένα μήνυμα στην κοινωνία ότι το
κόμμα έχει παρελθόν, παρόν και μέλλον.
Διότι, όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση εδώ και 15 μήνες, αφότου η Ν.Δ. κέρδισε
τις εκλογές και κυβερνά με αυτοδυναμία, οι
δημοσκοπήσεις δείχνουν δύο σταθερά πράγματα: Πρώτον, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι και παραμένει πολιτικά κυρίαρχος,
και δεύτερον ότι υπάρχει κενό αντιπολίτευσης. Η αξιωματική αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ
δηλαδή, δεν μπορεί να τον κλονίσει, ενώ οι
φιλότιμες προσπάθειες του Κινήματος Αλλαγής δεν φτάνουν. Παρά το γεγονός ότι η Φώφη Γεννηματά, χωρίς περιστροφές και δισταγμούς και με εποικοδομητική κριτική επί
της ουσίας, στήριξε το lockdown, ενώ κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις για την κινητοποίηση και λειτουργία του ΕΣΥ καθώς και
για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας, οι οποίες μάλιστα αναγνωρίστηκαν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Κυρίως όμως από την κοινή γνώμη.
Παρά τις συνεχείς γκρίνιες και τα πικρόχολα
σχόλια αρκετών στελεχών, η πρόεδρος του
ΚΙΝΑΛ ανέδειξε εγκαίρως, από τον Ιούνιο,
την αναγκαιότητα ολοκληρωμένου σχεδίου
για τη σημερινή δύσκολη φάση.
Με το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα μάλιστα
που παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη το Κίνημα Αλλαγής απέκτησε και ένα κάποιο αφήγημα, δείχνοντας ότι μπορεί να προτείνει
συγκεκριμένες πολιτικές. Όμως λείπουν οι
πολιτικές προϋποθέσεις για να πάρει τον
χαρακτήρα πλήρους αντιπρότασης στην πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
Ίσως –όπως λένε κάποιοι– ήλθε η μεγάλη ώρα που περίμενε ο Γιώργος Παπανδρέου. Να αναλάβει την ηγεσία μέσω
εκλογών από τη βάση του κόμματος. Πόσο
αληθινό είναι ένα τέτοιο σενάριο; «Τα πάντα ρει και ουδέν μένει», λένε οι συνεργάτες
του πρώην πρωθυπουργού χρησιμοποιώντας τη φράση του Ηράκλειτου.

Στη μαύρη
λίστα και ο
Καραμανλής
(ο υπουργός,
όχι ο Κώστας)

ΓΡΑΦΕΙ Ο

Κίτσος
ο κοριός

Απορία…
Έχω μία απορία. Η Κεραμέως μόνη της αποφεύγει
τη δημοσιότητα τώρα που
κάνουν τζιζ οι καταλήψεις; Ή την απέσυραν
στο πλαίσιο αποψίλωσης
αρμοδιοτήτων της στο υπουργείο Παιδείας;

Ο συνωστισμός στα μέσα μαζικής μεταφοράς έχει προκαλέσει
εκνευρισμό
στο Μαξίμου,
που πλέον έχει
βάλει στη μαύρη λίστα τον
Κώστα Καραμανλή. Και ήδη ο
π ρ ω θ υ π ο υ ρ γό ς
τού διαμήνυσε τη
δυσφορία του με
τον τρόπο που ανακοίνωσε ο ίδιος στο
διάγγελμά του με το
πώς εξήγησε τον τρόπο που θα γίνει η προμήθεια των
νέων λεωφορείων. Εάν δεν γυρίσει
το ματσάκι ο Καραμανλής, μάλλον
δεν τον σώζει ούτε το βαρύ όνομά
του στον επόμενο ανασχηματισμό.

Απορία Νο 2
Πρόεδρε, για κάτσε λίγο να σε
ξαναμετρήσω γιατί απ’ ό,τι βλέπω
στο μηχάνημα πολλή στην
ανέβασε την πίεση ο Ευκλείδης

Απορριμματοφόρα άδειαζαν
σκουπίδια έξω από το σπίτι
της Διαμαντοπούλου
Τις ημέρες που έδινε μάχες για το νομοσχέδιό της θυμήθηκε σε συνέντευξή της η Άννα Διαμαντοπούλου. Το μεταρρυθμιστικό νομοσχέδιο που έτυχε μεγάλης αποδοχής στη Βουλή, το οποίο όμως και πολεμήθηκε και τελικά δεν εφαρμόστηκε, καθώς ακόμη και αυτοί που το
ψήφισαν το ξήλωσαν. «Αυτό που κρατάω είναι ότι για να αλλάξεις την
Παιδεία αξίζει οποιοδήποτε κόστος. Αξίζει να μην εκλεγείς ξανά, αξίζει να τα
θυσιάσεις όλα», είπε η κα Διαμαντοπούλου, καταλήγοντας ότι νιώθει
ευγνωμοσύνη που βρέθηκε σε αυτήν τη θέση όταν την επέλεξε ο Γιώργος Παπανδρέου. Η πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ παραδέχθηκε ότι
τότε είχε από απειλητικά μηνύματα, μέχρι παρενοχλήσεις του γιου της,
αλλά και απορριμματοφόρα δήμων να αδειάζουν τα σκουπίδια έξω από
το σπίτι της. «Ήταν πολύ μεγάλη η σύγκρουση. Άξιζε όμως τον κόπο», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι δεν είπε ποτέ ότι θα τα παρατήσει, ούτε καν όταν έκλαψε, πήρε χάπια για να μπορέσει να κοιμηθεί, ή χρειάστηκε να
περάσουν μέρες χωρίς να φάει.

Την Κεραμέως την είχαν
ενημερώσει για το σχέδιο
που επεξεργάζονται στην
κυβέρνηση, για να υπάρξουν τμήματα πρωί-απόγευμα στα σχολεία, ώστε
να μειωθούν τα τμήματα
σε 15 παιδιά; Ή το άκουσε
από την υφυπουργό Σοφία Ζαχαράκη, που το
Σαββατοκύριακο την έπαιξαν όλα τα κανάλια,
και το είπε κι αυτή σε άλλη τηλεοπτική εκπομπή;

Απορία Νο 3
Κανονικά όταν κάποιος
ασκεί καθήκοντα υπουργού και οι τηλεοπτικοί
και ραδιοφωνικοί σταθμοί το αναγνωρίζουν, αυτός δεν πρέπει να κάτσει
στο γραφείο της υπουργού. Διότι ακόμη στο υπουργείο Παιδείας η Κεραμέως είναι εγκατεστημένη στο γραφείο του υπουργού, και η Σοφία Ζαχαράκη είναι σε αυτό της
υφυπουργού. Δεν έπρεπε
να είχαν ήδη αλλάξει
γραφεία, από τη στιγμή
που η κα Ζαχαράκη ασκεί
επί τη ουσίας καθήκοντα
υπουργού;

Οι παροιμίες και
τα μηνύματα
του Καλογρίτσα στον Παππά
Για μία ακόμη φορά ο Νίκος Παππάς έσπευσε να διαψεύσει τον Χρήστο Καλογρίτσα, παρά το γεγονός ότι
με βάση όλα όσα αναφέρει ο «κόκκινος εργολάβος» κινδυνεύει σοβαρά να οδηγηθεί στη βάσανο του κατηγορούμενου σε προανακριτική επιτροπή. Και μπορεί διάφορα ΣΥΡΙΖΑϊκά ΜΜΕ να του δίνουν βήμα, όμως στο
υπόμνημα ο κ. Καλογρίτσας επιβεβαιώνει ότι ο πρώην
υπουργός Διαστήματος κανόνισε τα ραντεβού με Κοντομηνά και Μαρινάκη για να του δώσουν δανεικά,
ώστε να ανοίξει το ΣΥΡΙΖΑ Channel. Και μπορεί να λέει ο Παππάς ότι «οι καταγγελίες είναι μόνο ξαναζεσταμένο
φαγητό, αλλά πλέον δεν τσιμπάει και κανείς», αλλά δεν δίνει βάση (κακώς θα του έλεγα εγώ) στην παροιμία που
χρησιμοποιεί εσχάτως σε όλες του τις επαφές ο Καλογρίτσας, αναφερόμενος στον πρώην υπουργό, «λαγός
τη φτέρη έσειε, κακού του κεφαλιού του». Στέλνει μήνυμα, που είτε το αγνοούν στον ΣΥΡΙΖΑ, είτε δεν μπορούν να το αποκωδικοποιήσουν.
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Από τη Ν.Δ. τα περισσότερα καρφιά για
τον Μπακογιάννη και τον μεγάλο περίπατο
Ο μεγάλος περίπατος του Κώστα Μπακογιάννη πήγε… βόλτα και είναι πολλοί που το καταχάρηκαν.
Και μάλιστα σας πληροφορώ ότι οι περισσότεροι είναι από τη Ν.Δ., καθώς τόσο οι αντίπαλοί του στον
δήμο, όσο και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, του ασκήθηκε μεν κριτική, αλλά αποφεύχθηκαν τα ακραία λόγια.
Τουναντίον τα καρφιά, οι πινέζες και ταβανόπροκες προήλθαν από τη Ν.Δ. Θέση πήρε και η Όλγα
Κεφαλογιάννη, η οποία με δηλώσεις της στο κανάλι του Ιβάν Σαββίδη έριξε προσεκτικά τις αιχμές
της, κατηγορώντας ευθέως τους συνεργάτες του δημάρχου (επί της ουσίας και τον ίδιο) για κοστοβόρο
και πρόχειρο πρότζεκτ.
«Ο Μεγάλος Περίπατος ήταν ένα μεγάλο λάθος. Αν θέλουμε να αλλάξουμε την εικόνα της Αθήνας, χρειάζεται
σχεδιασμός», είπε η βουλευτής της Ν.Δ.

Για το μεροκάματο του τρολ
«πουλήθηκε» η «Μεγάλη Βρετάνια»
Προ δέκα ημερών κυκλοφόρησε μέσω κάποιων ιστοσελίδων
ως ρεπορτάζ με αποκλειστικές
πληροφορίες, ότι ακόμη κι εντός
του Σεπτεμβρίου το εμβληματικό ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετάνια» θα περάσει στα χέρια Αράβων επενδυτών, αναλύοντας
και σενάριο, ότι οι νέοι ιδιοκτήτες θα απολύσουν το προσωπικό. Παρά το γεγονός ότι η ιδιοκτησία του «Μεγάλη Βρετάνια»
εξέδωσε ανακοίνωση, εν τούτοις με αυτή ασχολήθηκαν μόνο
τα οικονομικά ΜΜΕ. Να πούμε
ότι τα ξενοδοχεία «Μεγάλη Βρετάνια» και «King George», του οποίου τη λειτουργική διεύθυνση έχει η Marriott International Inc., είναι ιδιοκτησίας της Εταιρείας
Ελληνικών Ξενοδοχείων ΛΑΜΨΑ Α.Ε., συμφερόντων του ομίλου Λασκαρίδη. Το εντυπωσιακό στην όλη ιστορία ήταν ότι το ρεπορτάζ αποκάλυπτε ότι το τίμημα της
πώλησης ήταν 700 εκατ. ευρώ. Μιλάμε για ένα ποσό που μόνο το Ταμείο Ανάκαμψης της Ε.Ε. μπορεί να δώσει αυτή την εποχή. Μου σφύριξαν ότι η ιδιοκτησία έχει ανακαλύψει τον μίτο της Αριάδνης για το ψεύτικο ρεπορτάζ, και υπάρχουν υπόνοιες
ότι φτάνει μέχρι την πλατεία Κουμουνδούρου. Απλά οι υποψίες πέφτουν ότι κάποιο
–ή κάποια– τρολ του ΣΥΡΙΖΑ που έβγαλε μεροκαματάκι από ανταγωνιστή του ομίλου Λασκαρίδη.

Ξανάγινε επαναστάτης στα 70 φεύγα
Ακόμη και οι φίλοι του δεν μπορούν να κατανοήσουν τις αντιδράσεις του Αντώνη
Λιάκου, του καθηγητή Ιστορίας, που ξαφνικά θυμήθηκε τα νιάτα του. Ο κ. Λιάκος,
ο οποίος από εκσυγχρονιστής στην αυλή του Κώστα Σημίτη πέρασε πλέον στην
Προοδευτική Συμμαχία, έχει βγάλει έναν άλλο εαυτό δίπλα στους ΣΥΡΙΖΑίους. Έτσι, μετά την ανάρτηση για τη Μόρια, όπου στάθηκε στο πλευρό των Αφγανών εμπρηστών, ξαναχτύπησε, υιοθετώντας όμως φήμες. Όταν κυκλοφόρησαν πληροφορίες ότι θα απαγορευτεί η έξοδος από το σπίτι σε όσους είναι 65 ετών και άνω, ο
κ. Λιάκος κάλεσε εκ νέου σε αντίσταση, αυτήν τη φορά όχι κατά του Χρυσοχοΐδη
αλλά κατά του Χαρδαλιά. Να θυμίσουμε ότι ο Λιάκος είναι ήδη 73 ετών, ενώ στα
22 του (1969) είχε συλληφθεί από τη χούντα και είχε αποφυλακιστεί το 1973.

Η γάγγραινα
των μετακλητών και
τα παραθυράκια στον νόμο
Και στα τρία μνημόνια που βιώσαμε, οι δανειστές ζητούσαν από όλες τις κυβερνήσεις να ελαφρύνει το
δημόσιο από περιττούς υπαλλήλους, να υπάρχει ένα
σύστημα αξιολόγησης και γενικά να γίνονται προσλήψεις εκεί που πραγματικά έχουμε ανάγκη, όπως
παιδεία και υγεία. Και τελικά, τι έκαναν όλες οι κυβερνήσεις; Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε
ο γραμματέας του Τομέα Πολιτικής Προστασίας του
ΚΙΝΑΛ, Παναγιώτης Καρκατσούλης (πρώην βουλευτής Επικρατείας του Ποταμιού), και η γραμματέας του Τομέα Δημόσιας Διοίκησης, Έφη Στεφοπούλου, αυξάνονται και πληθύνονται οι μετακλητοί. Το
2013 οι μετακλητοί ήταν 1.800. Ο ΣΥΡΙΖΑ τους έκανε 2.800, με τη Ν.Δ. να τον καταγγέλλει και να αναγγέλλει ότι θα τους μειώσει. Ήδη μετά από 14 μήνες στην εξουσία ο αριθμός των μετακλητών έφθασε
αισίως τους 2.892. Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι, με
βάση τον νόμο που είχε περάσει ο ΣΥΡΙΖΑ, οι μετακλητοί δεν επιτρέπεται να ασκούν διοικητικά καθήκοντα. Τον νόμο τον καταπάτησε ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ
και ήρθε η Ν.Δ. η οποία αναβάθμισε τους μετακλητούς. Δίχως να αλλάξει τον απαγορευτικό νόμο με
μία σειρά διάσπαρτων διατάξεων βρήκε τα κατάλληλα παραθυράκια κι έδωσε εξουσία στους μετακλητούς. Κι όπως μαθαίνω θα αυξηθούν κι άλλο,
καθώς ετοιμάζεται… επιτελικό κράτος και στην Θεσσαλονίκη. Και να σας δώσω και είδηση: Όχι με τον
Καράογλου επικεφαλής.

ΓΡΑΦΕΙ Ο

Κίτσος ο κοριός
Αρπαγμένος ο Κούλογλου κόβει την πρόσληψη πρώην ΑΝΕΛίτη
Χαμός μαθαίνω γίνεται και πάλι στην ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Και πάλι πρωταγωνιστής ο Στέλιος Κούλογλου, ο
οποίος τελευταία τα έχει πάρει στο κρανίο. Τη μία διαμαρτύρεται γιατί από τον ΣΥΡΙΖΑ δεν έδωσαν ερώτηση στον ενημερωτικό ιστότοπο που είναι στην ιδιοκτησία του (tvxs.gr) και τώρα έκοψε την πρόσληψη ενός πρώην μέλους
των ΑΝΕΛ. Ο Γιάννης Μοίρας ήταν πρώην γραμματέας των ΑΝΕΛ και ήταν επικεφαλής του γραφείου Τύπου της
Ρένας Δούρου στις περιφερειακές εκλογές, ο οποίος –για να λέμε και του στραβού το δίκιο– δεν κατάφερε ποτέ να
τον πάρουν στα σοβαρά τα ΜΜΕ και να αλλάξει έστω και για λίγο την εικόνα για την πρώην περιφερειάρχη. Τέλος
πάντων, εκεί που βρέθηκε άκρη να τοποθετηθεί στο γραφείο Τύπου των ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, δίπλα στη
Γιάννα Παπαδάκου, ήλθε η έντονη αντίδραση του Κούλογλου και ο Μοίρας περιμένει με το εισιτήριο στο χέρι.
Όπως λένε, ο Μοίρας ξέμεινε στον ΣΥΡΙΖΑ από την εποχή της συμφωνίας των Πρεσπών, καθώς βοήθησε τότε στη
διάσπαση των ΑΝΕΛ. Το εντυπωσιακό είναι ότι ο Κούλογλου δεν κάνει πίσω, ενώ και η Έλενα Κουντουρά, που
ήταν στο ίδιο κόμμα με τον Μοίρα, δεν δείχνει καμία προθυμία να παρέμβει και να λύσει τον «Γόρδιο Δεσμό».

Ξεπούλησαν
τις κρέμες
κατά της
αλλεργίας

Έσπασε το ρεκόρ
της Άννας ο Πιερρακάκης
Μπορεί να είναι νέος ως υπουργός (εξάλλου είναι μόλις 37 ετών) ο
Κυριάκος Πιερρακάκης, αλλά πέτυχε ένα πολύ σημαντικό ρεκόρ.
Το Νομοσχέδιο που εισήγαγε στη Βουλή για την ψηφιακή διακυβέρνηση ψηφίστηκε από μία τεράστια πλειοψηφία που ξεπέρασε ακόμη
και τον νόμο της Άννας Διαμαντοπούλου για την παιδεία
το 2011. Ο νόμος Διαμαντοπούλου είχε πάρει 266 ψήφους, ενώ του Κυριάκου
Πιερρακάκη έφτασε τις 275
θετικές ψήφους. Στην κορυφή
εξακολουθεί να παραμένει –
και δύσκολα θα πέσει από εκεί– ο νόμος του Τάκη Θεοδωρικάκου για την ψήφο των
ομογενών που είχε λάβει 288
ψήφους. Τι κοινό έχουν και οι
τρεις; Ότι όλοι έχουν περάσει
από το ΠΑΣΟΚ. Αναμφίβολα
η Άννα Διαμαντοπούλου είχε μεγαλύτερα αξιώματα, καθώς θήτευσε ως υπουργός μέχρι και Κοινοτικός Επίτροπος.
Ο Θεοδωρικάκος την εποχή
του Κώστα Σημίτη ήταν στην
ομάδα του Κώστα Λαλιώτη,
ενώ ο Πιερρακάκης εκτός του ότι ήταν σύμβουλος της Διαμαντοπούλου στο υπουργείο Ανάπτυξης, επί προεδρίας Βενιζέλου στο
ΠΑΣΟΚ ήταν μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου και μετείχε στον πρωινό καφέ της Χαριλάου Τρικούπη.

Μαθαίνω ότι τις
τελευταίες ημέρες οι
περισσότεροι στην
Κουμουνδούρου
παρουσιάζουν έντονα
συμπτώματα αλλεργίας
και όπως μαθαίνω οι
περισσότεροι
κυκλοφορούν με την
κρέμα fusidin, που
κάνει θαύματα για
όσους παρουσιάζουν
κνησμό στο δέρμα
τους. Πολύ λογικά θα
αναρωτηθείτε «για
ποιο λόγο κυκλοφορεί
η ίωση αλλεργίας στην
Κουμουνδούρου;». Και
σε αυτό ευθύνεται ο
Αλέξης Τσίπρας με την
απόφασή του να
τοποθετήσει τον
Θανάση
Θεοχαρόπουλο στην
Επιτροπή
Δεοντολογίας για να
διαγράφει όλους όσοι
διαφοροποιούνται από
τις προσταγές του
αρχηγού. Πάντως, τα
γειτονικά φαρμακεία
ξεπουλάνε και κάνουν
νέες παραγγελίες σε
φαρμακευτικές κρέμες
που καταπολεμούν τον
κνησμό.

Τα τηλεφωνήματα που έσωσαν
έργα τέχνης στην Καρδίτσα
Μπορεί πολιτικά να τους χωρίζει… άβυσσος,
η αγάπη τους για τον Πολιτισμό όμως έσωσε
χιλιάδες έργα. Ο λόγος για τον βουλευτή του
ΚΚΕ, Θανάση Παφίλη, και την υπουργό Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη. Προ ολίγων ημερών, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του
ΚΚΕ και από τις παλιές καραβάνες στα κοινά
επικοινώνησε με την υπουργό για να την ενημερώσει ότι στο υπόγειο της δημοτικής πινακοθήκης Καρδίτσας (σ.σ. πόλη που επλήγη ιδιαιτέρως από το πέρασμα του Ιανού) υπήρχαν περί τα 3.000 έργα Θεσσαλών ζωγράφων,
με την τύχη τους να είναι πλέον στο έλεος του
Θεού. Δεν χρειάστηκε να περάσουν πάνω από
δύο μέρες, μέχρι που η κ.α Μενδώνη ταξίδεψε
επιτόπου, επικεφαλής κλιμακίου ειδικών του
υπουργείου Πολιτισμού, για να εκτιμήσουν την
κατάσταση. Ακολούθησε και δεύτερη τηλεφωνική επικοινωνία, όπου η ίδια η υπουργός ενημέρωσε τον βουλευτή του ΚΚΕ, ότι η ζημιά
ήταν τέτοια που ορισμένοι πίνακες θεωρείται
βέβαιο ότι θα έχουν καταστραφεί, οι υπόλοιποι όμως θα αποκατασταθούν πλήρως.

Δημόσιοι υπάλληλοι
και συνταξιούχοι συντηρούν
την κατανάλωση
Λίγο-πολύ, το γνωρίζαμε όλοι. Κι εμείς οι απλοί πολίτες
και οι κυβερνώντες. Ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι
συνταξιούχοι συντηρούν την ασθενική ανάπτυξη της
κατανάλωσης. Αυτό γίνεται εμφανές από την πορεία
των πωλήσεων των αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Αναλύοντας τα στοιχεία της IRI –εταιρεία μέτρησης της κατανάλωσης– προκύπτει πως από τα τέλη Μαΐου μέχρι
και τις 13 Σεπτεμβρίου, οι εβδομάδες όπου καταγράφεται η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση στις πωλήσεις των
σούπερ μάρκετ συμπίπτει ημερολογιακά με τις ημέρες
όπου κατατίθενται στους λογαριασμούς των δημοσίων
υπαλλήλων και των συνταξιούχων οι μισθοί και οι συντάξεις, αντίστοιχα και στον ιδιωτικό τομέα οι μισθοί
και τα επιδόματα. Η μεγαλύτερη αύξηση πωλήσεων καταγράφεται στο τέλος-αρχές κάθε μήνα, ενώ ανοδικά,
αλλά με πολύ χαμηλότερο ρυθμό, κινούνται οι πωλήσεις στα μέσα κάθε μήνα, οπότε πιστώνεται στους λογαριασμούς των δημοσίων υπαλλήλων το 15ήμερο.
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Αυξήθηκαν και πάλι τα φέσια στην ΕΥΔΑΠ,
αλλά το ρεκόρ το κρατά ο Μπενίσης
Ελαφρά αύξηση, λόγω της πανδημίας, κατέγραψαν το πρώτο εξάμηνο του 2020, συγκριτικά με τα τέλη του
2019, τα ληξιπρόθεσμα χρέη των Δήμων και του Δημοσίου προς την ΕΥΔΑΠ. Παραμένουν, ωστόσο, σημαντικά χαμηλότερα, σε σχέση με το 2016, επί Γιάννη Μπενίση (σύντροφος της Ρένας Δούρου), οπότε
τα ποσά που η εισηγμένη είχε λαμβάνειν μόνον από τους Δήμους ξεπερνούσαν τη συνολική αξία των σημερινών οφειλών από ΟΤΑ και φορείς του Δημοσίου.
Κατά τους πρώτους έξι μήνες της φετινής χρονιάς, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των ΟΤΑ προς την εταιρεία ανήλθαν σε 22,4 εκατ. ευρώ από 20,6 εκατ. ευρώ τέλη του 2019, λόγω κορωνοϊού. Το 2014 είχαν
μειωθεί, αλλά επί Μπενίση χάθηκε η μπάλα και οι φορείς του δημοσίου και οι ΟΤΑ μετατράπηκαν σε
μπαταχτσήδες, καθώς τα φέσια άγγιξαν σχεδόν τα 40 εκατομμύρια ευρώ.

«Αν θες διώξε με»,
η απάντηση του Ευκλείδη
Όπως έχουμε πει, η ρήξη στις σχέσεις Τσίπρα-Τσακαλώτου μοιάζει σαν να είναι
οριστική. Η ηχηρή διαφοροποίηση του πρώην υπουργού Οικονομικών στην επίσημη θέση του κόμματος ότι «ο Μητσοτάκης είναι ο μεγαλύτερος πολιτικός απατεώνας» τρέλανε
τον πρόεδρο του
ΣΥΡΙΖΑ, που απαίτησε τουλάχιστον τρεις φορές
(τη μία διά ζώσης) να προβεί
σε διευκρινιστική δήλωση. Ο
Τσακαλώτος απάντησε πως δεν
θα αλλάξει τη
στάση του, με
τον κ. Τσίπρα να
εξηγεί ότι τότε
πρέπει να παραιτηθεί από κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Όμως οι απειλές δεν έκαμψαν τον Ευκλείδη, ο οποίος απάντησε
πως «αν θες να με διώξεις, να το κάνεις».

Τα συγχαρητήρια στον
Ευκλείδη από τον Μαργαρίτη
Κάποτε ήταν συνοδοιπόροι, τώρα βρίσκονται σε διαφορετικά κόμματα, αλλά αυτό δεν στάθηκε εμπόδιο για τον Θόδωρο Μαργαρίτη (επικεφαλής της
Ανανεωτικής Αριστεράς στο ΚΙΝΑΛ) να συγχαρεί τον Ευκλείδη Τσακαλώτο για την αντίδρασή του στον πολιτικό αφορισμό του Τσίπρα περί πολιτικών απατεώνων για τον πρωθυπουργό. «Δεν μπορώ τον ισοπεδωτικό λόγο
στην πολιτική. Αντιπαθώ τα αναθέματα. Για αυτό θεωρώ πολύ χρήσιμη την κριτική του Ευκλείδη Τσακαλώτου στην κομματική αντιπαράθεση του επιπέδου “απατεώνες”», σημείωσε ο κ. Μαργαρίτης, τονίζοντας ότι μία τέτοιου είδους αντιπαράθεση, εκτός από τον «αφόρητο λαϊκισμό», φεύγει και
από τα κρίσιμα, όπως η ανάδειξη των προγραμματικών διαφωνιών και η πειστική αντιπαλότητα.

Διέψευσε τα σενάρια
ο Τσιόδρας
Ένα από τα σενάρια που κυκλοφόρησε κατά κόρον
τον Ιούλιο και τον Αύγουστο ήταν ότι ο Σωτήρης
Τσιόδρας απομακρύνθηκε
από την πρώτη γραμμή, επειδή διαφωνούσε με κάποιες αποφάσεις που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας.
Τελικά, όπως αποδείχθηκε, δεν ίσχυε τίποτα από
όλα αυτά τα σενάρια.
Μόλις άρχισαν τα δύσκολα με την επικίνδυνη
αύξηση των κρουσμάτων,
ο καθηγητής επέστρεψε
στην πρώτη γραμμή της
αντιμετώπισης της πανδημίας.

Μικρές κι
αιχμηρές
παρεμβάσεις από
τον Χρηστίδη
Μετά τη γέννηση της κόρης
του, ο Παύλος Χρηστίδης
φαίνεται ότι βρίσκεται σε
σούπερ φόρμα. Οι παρεμβάσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μικρές και
αιχμηρές. Μάλιστα, σε ορισμένες φορές είναι δηλητηριώδεις. Και μάλιστα στην κριτική του Εκπροσώπου
Τύπου του ΠΑΣΟΚ περιλαμβάνεται και η κυβέρνηση
και η αξιωματική αντιπολίτευση. Πάντως, αυτό που
έκανε αίσθηση ήταν ένα κολάζ φωτογραφιών που
περιλάμβανε τον Καλογρίτσα, τον Παππά, κι ένα χωράφι που βοσκούν πρόβατα (εννοώντας τα βοσκοτόπια στην Ιθάκη) και από κάτω έγραφε: «Οικογενειακό μαγαζί γωνία, με δικό του κανάλι, αναζητά γραμμή». Κάτι μου λέει ότι ο Παύλος δεν αρκείται σε αυτόν τον ρόλο στο ΚΙΝΑΛ. Στοχεύει πιο ψηλά.

Του Χαρίλαου
Τουμπιώτη
α τίναξε τα πέταλα ο ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Από ατυχία, σου λέει. Ήταν άτυχος κι έχασε την πρόκριση. Μιλάμε για φοβερά
πράγματα γράφει το Σαββιδοτεχνείο. Άτυχος ο ΠΑΟΚ. Αυτοκτονία, σου λέει ο Σταύρακας
ο Κόλκας, που πήγε να πάθει κι
εγκεφαλικό. Έτσι είναι, όμως.
Άπαξ κι ολόκληρος ο ΠΑΟΚ
και περιμένει τους Κόλκες και
τους κόλακες να δώσουνε τον
τόνο, στο τέλος αρπάζουνε τα
μαντραβέλια.
Να μιλήσουμε σοβαρά, τώρα. Ο
ΠΑΟΚ ήταν άτυχος; Δηλαδή, που
ο Πέλκας που σκέφτεται το σπλάχνο του, την Κυβέλη στο ματς και
περιμένει πότε να βάλει γκολ για
να κάνει ο «Κ» με τα δάκτυλά του,
είναι ατυχία; Είναι ατυχία να μην
μπορείς να βάλει πέναλτι; Ποιος έπαιζε τερματοφύλακας, ρε, ο Λεβ
Γιασίν ή ο Ρινάτ Ντασάεφ; Ένας
δεκαεννιάρης έπαιζε.
Πάμε παρακάτω. Είναι ατυχία
που ο Γιαννούλης πέφτει με τα
δυο πόδια επάνω στον Ρώσο, στο
Κράσνονταρ και κάνει πέναλτι; Όχι,
ρε. Όταν του έχουνε παραφουσκώσει τα μυαλά οι Σαββιδοτέχνες, ότι αν ο Τσιμίκας πήγε στη
Λίβερπουλ αυτός αξίζει τουλάχιστον για τη Ρεάλ Μαδρίτης, είναι
δυνατόν να είναι συγκεντρωμένο
το παιδί;
Πάμε παρακάτω. Ο νεαρός
Μηχαηλίδης έβαλε αυτογκόλ
στην Τούμπα. Αυτό είναι ατυχία. Σε
όποιον ποδοσφαιριστή μπορεί να
συμβεί αυτό. Άλλο θέλω να σου
πω. Βάζει ένας ούτε 20χρονος αυτογκόλ και δεν πάει κανένας να
του πει μια κουβέντα.
Το παλικαράκι εκείνη τη στιγμή
ήτανε να ανοίξει η γη και να τον
καταπιεί και όλοι αυτοί οι Βαρέλες και οι Καντουρίδες πού ήτανε; Δεν σου λέω για τον Πέλκα
που είναι αρχηγός. Πήγε ένας να
του χτυπήσει την πλάτη;
Άλλη ατυχία, σου λένε οι Σαββιδοτέχνες. Στο δεύτερο γκολ της
Κράσνονταρ. Πάει ο άλλος και κάνει κούρσα 20 μέτρα και σουτάρει.
Βρίσκει η μπάλα το δοκάρι και
σκοράρει ο Ρώσος. Είναι ατυχία
αυτό, πλάκα κάνουμε τώρα; Καμία
ατυχία.
Άπαξ και ισοφαρίζεις και θέλεις
ένα γκολ να το φέρει το ματς στα
ίσια, πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος. Και ποιος φταίει που δεν ήτανε; Η ατυχία;
Κι εκεί που θέλεις να το παίξεις

Τ

Δώρο του
Ιβάν στον
Μαρινάκη
έναν...
Φορτούνη
Ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε
από τους ομίλους του
Champions League και
έριξε στον Ολυμπιακό
περίπου 2,5 εκατ. ευρώ
από το market pool.
Ήταν να πάρει ο
Βαγγέλης Μαρινάκης
κάτι παραπάνω από 32
μιλιόνια κι έρχεται ο
Ιβάν Σαββίδης και του
βάζει στην τσέπη κι
άλλα. Αυτό είναι που
δεν αντέχουνε τα
ΠΑΟΚια. Σου λένε,
αποκλειστήκαμε και
βοηθάμε τον
Ολυμπιακό να πάρει κα
άλλους παίκτες. Κι
έχουνε δίκαιο, βέβαια.
Αν ο ΠΑΟΚ είχε
προκριθεί, θα έβαζε
στο παντελόνι του
1,125 εκατ. ευρώ από
το market pool. Όσα
παίρνει ο Φορτούνης
τον χρόνο, δηλαδή.
Έτσι είναι, όμως. Για να
παίξεις στους ομίλους
πρέπει πρώτα όλα να
έχεις Φορτούνηδες στο
ρόστερ. Ο ΠΑΟΚ έχει
τον Πέλκα και τον
βαφτίσανε καλύτερο
του Φορτούνη, και τον
Βαρέλα καλύτερο του
Σεμέδο. Ξαναπιάσε το
αυγό και κούρευτο. Το
παραμύθι πάει
σύννεφο στον ΠΑΟΚ,
δεν περισσεύει
καθόλου σανό. Το
τρώνε όλο τους το φαΐ.

Έδιωξε την κλίκα του Βιεϊρίνια και πήγε να πάρει την πρόκριση
με τους πιτσιρικάδες, αλλά δεν του βγήκε. Θα πάρει παίκτες;
Να μιλήσει τώρα. Όχι άλλο «σανό»…

Ιβάν Σαββίδης:
Έχει πλάνο;
Θα βάλει λεφτά
για παίκτες;
Να το πει τώρα…
ρώσικη ρουλέτα το ματς, ο Φερέιρα βγάζει τον Πέλκα, τον Βαρέλα και τον Κρέσπο. Να σ’ το πάρει
το παιχνίδι, ποιος, ρε, αυτός ο Ουαγκέ, που ανάθεμα κι αν έχει περάσει έξω από τα αποδυτήρια της
Μπαρτσελόνα;
Έτσι είναι, όμως. Το ποδόσφαιρο σε τιμωρεί, ταβάριτς Ιβάν Σαββίδη. Άπαξ και έπιασες τη σφουγγαρίστρα και ξεπάστρεψες όλους
τους παλιούς, τα βρήκες μπροστά
σου όλα. Κι εγώ, δεν σου λέω. Κλικαδόροι ήταν όλοι αυτοί Βιεϊρίνια και σία. Αυτοί μπορούσανε να
σου πάρουνε το ματς. Τους
σφουγγάρισες, αντίο ζωή, με την
Ελένη Ζαφειρίου και τον Νίκο
Ξανθόπουλο.
Γράφανε οι Σαββιδοτέχνες ότι
είναι απαραίτητος ο εξορθολογι-

σμός και άλλες τέτοιες παπαριές.
Αφού ήτανε, τι φωνάζουνε τώρα
ότι ο ΠΑΟΚ έπαιξε με πιτσιρικάδες;
Αυτούς έχει ο Φερέιρα, αυτούς έβαλε. Απλά πράγματα. Οι Σαββιδοτέχνες δεν βαράγανε παλαμάκια
ότι τους αρέσει το νέο project;
Έγινε ο εξορθολογισμός, φύγανε Μαουρίτσιο και Μάτος και
Βέρνμπλουμ και Στοχ και Ζαμπά, αλλά πουλήθηκαν και ο Λημνιός με τον Άκπομ. Τι κάθονται
και λένε τώρα ότι ο ΠΑΟΚ ήταν άτυχος;
Κι έρχεται η σφαλιάρα και σου
γράφουνε στο Μαρινακέικο ότι εμείς τη στολίσαμε με τεσσάρα την
Κράνσονταρ πέρυσι. Και αρχίζει
πόλεμος στα social media.
Είναι, όμως και το άλλο, μ’ αυτά
τα κωλοsocial. Ο καθένας γράφει

ό,τι παπαριά θέλει. Ο Ιβάν, σου
λέει ο άλλος, τα καθαρίζει σαν αυγά τέτοια ματς με ρώσικες ομάδες.
Μιλάμε για φοβερά και τρομερά
πράγματα. Επειδή ο Ιβάν είναι ολιγάρχης, έχει ρευστό να φάνε κι
οι κότες, θα καθαρίσει το ματς. Λες
κι έπαιζε με την Αλάνια Βλαντικαφκάζ. Με την Κράσνονταρ έπαιξε. Με φραγκάτους ιδιοκτήτες που
αγοράσανε και Μπεργκ και Καμπέλα.
Για να το κλείσουμε το θέμα με
το ματς. Άπαξ και δεν μπορείς να
βάλει γκολ στον Βόλο, θέλεις ν’ αποκλείσεις την Κράσνονταρ; Τι,
πώς, πού, που έλεγε κι ο αείμνηστος Θανάσης Βέγγος.
Σ’ το προχωράω. Ό,τι έγινε, έγινε. Δεν ξαναγυρνάει. Ο ΠΑΟΚ είναι στους ομίλους του Europa

League. Ευλογία είναι αυτό. Ποιο
Champions League και παπαριές,
τώρα. Τίποτα δεν θα πάθει ο ΠΑΟΚ που δεν πέρασε στους ομίλους. Και τι να έκανε εκεί, για να
καταλάβω δηλαδή.
Για να του φύγει το άχτι ότι και
καλά περάσαμε; Οι όμιλοι είναι
άλλο έργο. Δεν το ξέρει ο ΠΑΟΚ.
Δεν θα προλάβαινε νε μετράει
γκολ μέσα-έξω. Ρεζίλι των σκυλιών θα είχε γίνει. Θα κληρωνότανε με καμία Μπάγερν, με καμιά
Ρεάλ και θα έγραφε το κοντέρ και
μετά τα ματς.
Το φαντάζεσαι, μάστορα, να μετρούσε καμιά πεντάρα και μετά να
πήγαινε να παίξει με τον Ολυμπιακό ή την ΑΕΚ; Πώς να παίζανε τα
παιδαρέλια, ρε. Χαμένος από χέρι
θα ήτανε στο πρωτάθλημα.
Ενώ στο Europa League μια
χαρά είναι. Αυτό έχω να σου πω εγώ. Θα κληρωθεί και με κανένα
χωριό, θα κάνει και καμιά νίκη, θ’
ανέβει ψυχολογικά η ομάδα. Έτσι
είναι. Δεν είναι για μεγαλεία και
χλίδες ο ΠΑΟΚ. Πρώτα πρέπει να
ξεκινήσει από τα χαμηλά. Βιάστηκαν οι κόλακες να τον μεγαλώσουνε τον ΠΑΟΚ.
Κι επειδή ο ΠΑΟΚ δεν μεγάλωσε, τα ρίχνουνε στον Φερέιρα. Όχι στον Ιβάν που δίνει μεροκάματο. Στον Πορτογάλο. Κι αυτά δεν
τα κάνουνε μονάχοι τους. Σ’ το ξανάπα. Η γραμμή έρχεται κατ’ ευθείαν από το Ροστόφ. Ότι ο Φερέιρα το έχασε το ματσάκι. Παπαριές έκανε κι ο Φερέιρα, αλλά να
μπεις στους ομίλους με τον Τζόλη
και τον Κρέσπο και τον Μηχαηλίδη και του Ουαγκέ; Κατ’ αρχήν,
δεν σε δέχονται.
Να φανταστείς, ρε μάστορα,
μέχρι και τον Άγγελο Αναστασιάδη μνημονεύουνε. Δηλαδή, μιλάει ο μουγγός και ακούει ο κουφός. Τα έλεγε, σου λένε, ο Άγγελος. Κι άπαξ ο Ιβάν έχει τίποτα τέτοιο στο μυαλό του, ψώνισε από
σβέρκο.
Να σ’ το τελειώσω. Ο Ιβάν
Σαββίδης πρέπει να πάρει την
μπακέτα στα χέρια του. Ένα κι ένα
κάνουν δυο. Να βγει να πει στον
λαό ποιοι είναι το ταβάνι του φετινού ΠΑΟΚ. Επισήμως. Κι όχι να κάθεται στο Ροστόφ και να γίνεται
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παιχνίδι στην Ελλάδα. Ο ίδιος ο Ιβάν να δώσει τη
γραμμή. Ούτε ο μικρός
Γιωργάκης μέσω του
istagram, ούτε ο Φιγούρας
Κυριάκος Κυριάκος, ούτε ο
Δουξ της Μενεμένης Λευτεράκης. Αυτοί είναι έτσι κι αλλιώς, εξαφανιζόλ. Άπαξ ο ΠΑΟΚ
νικήσει τον ΟΦΗ την Κυριακή, τότε
θα βγούνε να υπερασπιστούνε το
project.
Έτσι είναι. Κάτι μήνες έχει να
έρθει στην Ελλάδα ο Ιβάν. Ξέχασαν και τη φάτσα του οι ΠΑΟΚτσήδες. Να βγει να πει δυο κουβέντες.
Κι από live stream, δηλαδή. Αλλά
να νιώσει ο ΠΑΟΚτσής ότι ο πρόεδρος είναι εδώ. Μας μιλάει. Κι όχι
να είναι σαν να κρύβεται. Μπορεί
να υπάρχει πρόβλημα με τον κορωνοϊό και να μην έρχεται ο Ιβάν.
Και καλά κάνει, αν νομίζει ότι εκεί
είναι ασφαλής. Αλλά internet υπάρχει στο Ροστόφ. Και υπολογιστές έχουνε και τηλεδιασκέψεις
κάνουνε.
Ο ΠΑΟΚτσής δεν ξέρει τι του ξημερώνει, πάει να σκάσει από τη στενοχώρια του, ο άλλος πήγε να πάθει
εγκεφαλικό και ποια είναι η επίσημη
ενημέρωση; Ένα post του Νίκου
Σαββίδη, αδελφού του Γιώργου.
Ούτε καν του Γιωργάκη.
Και τι λέει: «Κανείς δεν το άξιζε
περισσότερο από εμάς. Κάθε χρόνο
παλεύουμε, μέσα και έξω από το γήπεδο γι’ αυτό. Κάθε χρόνο παίζουμε
με την Μπενφίκα ή τον Άγιαξ για να
προκριθούμε, και κάθε χρόνο το αξίζουμε μα δεν τα καταφέρνουμε.
Δεν είναι το πόσο δυνατά χτυπάς,
αλλά το πόσο δυνατά μπορείς να
δεχθείς τα χτυπήματα και να προχωρήσεις. Λοιπόν, όπως πάντα, θα
σηκωθούμε και θα πάμε για το επόμενο. Μόνο ΠΑΟΚ».
Πιάσε το αυγό και κούρευτο,
δηλαδή. Άλλ’ αντ’ άλλα, της Παρασκευής το γάλα. Λύθηκαν όλα τα
προβλήματα του ΠΑΟΚ μετά το
post του Νικολάκη.

Ο θείος από
το Κατάρ
έκανε λάθος
για τον
Ελ Αραμπί
Κι άντε, ο ΠΑΟΚ
αποκλείστηκε.
Μάλιστα. Και ακούς τα
ραδιόφωνα στη
Θεσσαλονίκη,
διαβάζεις τα social
media, αλλά και
κανέναν Σαββιδοτέχνη
και τραβάς τα μαλλιά
σου, ρε φίλε. Ο ΠΑΟΚ,
σου λένε, δεν είναι
χαμένος από χέρι στο
πρωτάθλημα, γιατί ο
Ολυμπιακός άλλαξε τη
μισή ομάδα. Όχι γιατί
ο ΠΑΟΚ έχει το υλικό
να διεκδικήσει το
πρωτάθλημα, αλλά
γιατί αποδυναμώθηκε
ο Ολυμπιακός. Για
τρέλα, μιλάμε. Ο ΠΑΟΚ
δεν μπορεί να κερδίσει
τον Ατρόμητο, με τη
Λάρισα ίσα-ίσα που
έβαλε ένα γκολ και με
τον Βόλο έκανε
μονάχα μια φάση, και
οι Σαββιδοτέχνες
ασχολούνται με τις
πωλήσεις του Βαγγέλη
Μαρινάκη. Παίρνει
ένας τηλέφωνο και τι
λέει στο
Σαββιδοτεχνείο; Ότι
έχει έναν θείο στο
Κατάρ που τον πήρε
τηλέφωνο και του είπε
ότι φεύγει ο Ελ
Αραμπί. Και δώσ’ του –
βάρ’ του τα πανηγύρια.
Έτσι είναι, όμως. Από
τη στιγμή που δεν
μπορεί να πάρει
παίκτες ο ΠΑΟΚ,
χαιρόμαστε που χάνει
παίκτες ο Ολυμπιακός.
Τελικά, απ’ ό,τι
φαίνεται, ο θείος στο
Κατάρ την πάτησε και
ο Ελ Αραμπί έμεινε
στον Ολυμπιακό.
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τύφλα
να ’χει
ο Κλάτενμπεργκ!!!
Το τελευταίο διάστημα,
με όλο και περισσότερη
συχνότητα οι διαιτητές
βιώνουν απειλές για
διώξεις που δεν
άπτονται των
πειθαρχικών
διαδικασιών των
οργάνων που τους
κρίνουν, αλλά ποινικές
και αστικές.
Είναι αδιανόητο, γιατί
δόθηκε ένα λάθος πέναλτι ή επειδή αποβλήθηκε λανθασμένα ένας
ποδοσφαιριστής, οι διαιτητές να μπαίνουν
στη βάσανο των διώξεων σε αστικά και ποινικά δικαστήρια. Δεν είναι τυχαίο πως για την
προστασία τους καταργήθηκε η αυτόφωρη
διαδικασία, καθώς με
το παραμικρό κάποιοι…
ευερέθιστοι παράγοντες τους οδηγούσαν
με μηνύσεις σε Αστυνομικά Τμήματα.
Μόνο αν προκύπτει δόλος σε μια απόφαση
που σχετίζεται με άλλου είδους κίνητρα
μπορεί να διωχθεί ένας
διαιτητής. Δεν τον
στέλνεις όμως στο δικαστήριο, γιατί έκανε
λάθος στους κανόνες
παιδιάς. Ο διαιτητής
κρίνεται πειθαρχικά από τα αρμόδια όργανα,
όχι από τους παράγοντες. Στην Επιτροπή
Δεοντολογίας, πακέτο
με ομάδες, παράγοντες,
προπονητές και παίκτες, πήγαν και διαιτητές που επίσης απαλλάχτηκαν.
Προφανώς, η κα Σπανού είχε ποδοσφαιρικές γνώσεις, ώστε να
κρίνει και να χαρακτηρίσει ως ενόχους για
την αλλοίωση αποτελέσματος διαιτητές που έδωσαν ή δεν έδωσαν ένα πέναλτι, και έβγαλαν ή δεν έβγαλαν κόκκινη κάρτα σε κάποιον
παίκτη. Τύφλα να ’χει ο
Κλάτενμπεργκ!!!

τραβός είναι ο γιαλός της αθλητικής
Δικαιοσύνης, ή στραβά
αρμενίζουν τα μέλη που
τη στελεχώνουν κι ενισχύουν την αναξιοπιστία του
ελληνικού ποδοσφαίρου;
Τα όσα συνέβησαν στην Επιτροπή Δεοντολογίας προκάλεσαν
αμφισβητήσεις, εντάσεις, αντιπαραθέσεις, για να γίνει στο τέλος
μια… τρύπα στο νερό, με πρωταγωνίστρια την πρωτοδίκη Παναγιώτα Σπανού, που ακολουθώντας τις δικές της λογικές οδήγησε
σε περιπέτειες ΠΑΕ και φυσικά
πρόσωπα. Ως γνωστόν, την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου η Επιτροπή
Δεοντολογίας της ΕΠΟ εξέδωσε
την ετυμηγορία της, που ουσιαστικά αδειάζει την εισηγήτρια Παναγιώτα Σπανού.
Τι αποφάνθηκε;
Την απαλλαγή των Ολυμπιακού, Ατρομήτου, αλλά και των
Βαγγέλη Μαρινάκη, Γιώργου
Σπανού, καθώς και των υπόλοιπων φυσικών προσώπων που κατηγορούνταν για χειραγώγηση του
αγώνα των δύο ομάδων στις 5
Φεβρουαρίου 2015 (2-1).
Παρά το γεγονός ότι η ερευνήτρια της Επιτροπής, Παναγιώτα
Σπανού, είχε εισηγηθεί τον υποβιβασμό Ολυμπιακού-Ατρομήτου,
αλλά και τον διά βίου αποκλεισμό
των μεγαλομετόχων των δύο ομάδων, το δικαστικό τμήμα της Επιτροπής Δεοντολογίας αποφάσισε
διαφορετικά. Αθώοι επίσης κρίθηκαν ο πρώην αντιπρόεδρος της ΕΠΟ Αριστείδης Σταθόπουλος, ο
πρώην αντιπρόεδρος της ΕΠΟ,
Γιάννης Παπακωνσταντίνου, ο
πρώην σύμβουλος της ΕΠΟ Νίκος
Προύντζος, ο προπονητής Σα Πίντο, ο πρώην διοικητικός παράγων του Ατρομήτου Γιάννης Αγγελόπουλος και οι πρώην διαιτητές Ηλίας Σπάθας, Αλέξανδρος
Δημητρόπουλος, Κώστας Ιωαννίδης, Απόστολος Αμπάρκιολης.
Όσο για τον πρώην πρόεδρο
της ΕΠΟ, Γιώργο Σαρρή, τον
πρώην νομικό της σύμβουλο, Θόδωρο Κουρίδη, και τα πρώην μέλη της ΚΕΔ, Γιώργο Δούρο, Θανάση Μπριάκο, κρίθηκε απαράδεκτη η δίωξή τους.
Ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας
είχε δικαίωμα έφεσης εντός πέντε
ημερών, όμως σε μια ξεκάθαρη υπόθεση, πώς είναι δυνατό να συνεχίσει να ταλαιπωρεί το ελληνικό
ποδόσφαιρο; Ως εκ τούτου, η υπόθεση κλείνει οριστικά και αμετάκλητα σ’ επίπεδο Πειθαρχικού Δικαίου του ποδοσφαίρου.

Σ

Η Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ έκανε έρευνα και άδειασε
την εισηγήτρια, που ήθελε υποβιβασμό του Ολυμπιακού και
του Ατρόμητου και εξαφάνιση Β. Μαρινάκη και Γ. Σπανού

Επιτροπη ΔΕοντολογιας

του «σπανού
τα γένια» μπορεί
της ςπανού
τα έργα, όχι…
Η υπόθεση παραμένει ακόμα ανοιχτή σε ποινικό επίπεδο, με τη δίκη να συνεχίζεται στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων, όπου ο
Βαγγέλης Μαρινάκης και ακόμη 27 πρόσωπα αντιμετωπίζουν
κατηγορίες για αλλοίωση αποτελεσμάτων και σύσταση συμμορίας.
Το ποινικό μέρος έχει διαφορετική
αντιμετώπιση, και σε αυτό «πάτη-

σε» η Παναγιώτα Σπανού για να
ταρακουνήσει συθέμελα το ποδόσφαιρό μας.
Η ερευνήτρια της Επιτροπής, είχε αποφανθεί την παραπομπή στο
αρμόδιο Δικαστικό τμήμα της Επιτροπής Δεοντολογίας 15 από τους
28 κατηγορούμενους. Η Παναγιώτα Σπανού χρειάστηκε περίπου 6 μήνες για να καταλήξει στα

συμπεράσματά της και να προτείνει την επιβολή των ποινών.
Για τις ομάδες: Υποβιβασμός
στην επόμενη κατηγορία και πρόστιμο που μπορεί να φτάσει τα 3
εκατ. ευρώ.
Για τα πρόσωπα: Απαγόρευση
ενασχόλησης με το ποδόσφαιρο
εφ’ όρου ζωής.
Η εισηγήτρια της υπόθεσης υποβιβασμού του Ολυμπιακού και
του Ατρόμητου, Παναγιώτα
Σπανού, μόλις πριν από λίγες ημέρες ανέφερε: «Θα εμμείνω στην
έκθεσή μου, το αποδεικτικό υλικό
συνελέγη από την ποινική διαδικασία. Ο βαθμός απόδειξης που απαιτείται είναι η σφοδρή πιθανολόγηση. Τα συγκεκριμένα αποδεικτικά
στοιχεία θεωρήθηκαν επαρκή και από το δικαστικό τμήμα για να πάει η
υπόθεση σε ανακριτική διαδικασία.
Ορισμένοι ανασκεύασαν τις αρχικές τους καταθέσεις, άλλοι όχι...»
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Ιδού τα έργα
της Σπανού
«Α» εξ αρχής είχε επισημάνει βλέποντας το κάδρο
των ενεργειών και κινήσεων που γίνονταν ότι:
Η υπόθεση με τα «στημένα»
βγήκε από το συρτάρι της Επιτροπής Δεοντολογίας την ώρα που η
δίκη όλων των (30) κατηγορουμένων είναι σε εξέλιξη στο Τριμελές
Εφετείο Κακουργημάτων. Κάτι που
σημαίνει ότι ήταν αδιανόητο να επιβάλει (η Επιτροπή Δεοντολογίας) την οποιαδήποτε ποινή όσο
είναι σε εξέλιξη η ποινική Δίκη. Άλλωστε, ο χαρακτήρας της Επιτροπής Δεοντολογίας δεν είναι να επιβάλει ποινές μέχρι να γίνουν οι
δίκες στο ακροατήριο.
Επί της ουσίας το σκεπτικό της
παραπομπής δεν είχε να προσφέρει κάποιο νέο στοιχείο. Περιείχε
όσα κατά καιρούς έγιναν γνωστά
από τις καταθέσεις διαφόρων
μαρτύρων. Ουσιαστικά υπήρξε οικειοποίηση του ποινικού κατηγορητηρίου.
Η χρονική στιγμή που επέλεξε
το ερευνητικό τμήμα της Επιτροπής Δεοντολογίας να παραπέμψει
την υπόθεση εξαρχής προκάλεσε
ερωτηματικά. Η υπόθεση ήταν
γνωστή από το 2015. Μετά από…
χρόνια υπήρξε παραπομπή της στο
αρμόδιο Δικαστικό Τμήμα. Συμπτωματικά(;;) έγινε την ίδια μέρα
που εκδόθηκε απόφαση για την
παράνομη πρόσληψη του Βασίλη
Γκαγκάτση από τη Super League,
μετά από αίτημα του Ολυμπιακού…
Ο Γκαγκάτσης είχε προσληφθεί στη Super League τον Νοέμβριο του 2016. Από τότε η «Α»
αρθρογραφούσε για την παράνομη απόφαση του Δ.Σ. της διοργανώτριας Αρχής, αλλά προφανώς η
Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ
είχε… σοβαρότερες δουλειές να
κάνει και δεν ασχολήθηκε ποτέ με
την υπόθεσή του. Δεν ασχολήθηκε
όσο ήταν –παράνομα– διευθύνων
σύμβουλος για να τον θέσει εκτός
ποδοσφαίρου (και φυσικά εκτός
Super League), αλλά ασχολήθηκε
10 μήνες (τον Ιούνιο του 2019 κηρύχθηκε έκπτωτος με διαπιστωτική πράξη τού πρώην γενικού
γραμματέα Αθλητισμού, Τζούλιο
Συναδινού) μετά την απομάκρυνσή του…
Η εισήγηση από την ερευνήτρια
της Επιτροπής Δεοντολογίας, Παναγιώτας Σπανού, προς το Δικαστικό τμήμα της Επιτροπής δεν ήταν δεσμευτική και κρίνεται κατά
περίσταση. Τον Φεβρουάριο του
2019 στην περίπτωση του ΟΦΗ
και του Αιγινιακού που είχαν κατηγορηθεί για χειραγώγηση του
μεταξύ τους αγώνα τον Νοέμβριο
του 2017, η εισήγηση του ερευνητικού τμήματος της Επιτροπής Δεοντολογίας έκανε λόγο για υποβι-
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βασμό και των δύο ομάδων. Έπειτα από την ακροαματική διαδικασία, το Δικαστικό τμήμα της Επιτροπής Δεοντολογίας την είχε κάνει δεκτή, όμως και οι δύο ομάδες
είχαν προσφύγει στην Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ και είχαν αθωωθεί. Στην περίπτωση του αγώνα Ατρόμητου-Ολυμπιακού και των όσων επιχειρήθηκαν να φορτωθούν
σε σημαντικά πρόσωπα με στόχο
την εξόντωσή τους, δεν χρειάστηκε καν οι θιγόμενοι να προσφύγουν στο Εφετείο. Το κατηγορητήριο κατέπεσε και διαψεύστηκαν όσοι προέβλεπαν πως θα υπήρχε επιβολή ποινών με ψήφους 2-1, καθώς η εισηγήτρια απομονώθηκε.

Η περίπτωση
ΟΦΗΑιγινιακού

Απλή αντιγραφή
Όπως προαναφέραμε, η πρωτοδίκης κα Σπανού, στην εισήγησή
της απλά αντέγραψε το παραπεμπτικό βούλευμα του Συμβουλίου
Εφετών για την παραπάνω υπόθεση.
Το Συμβούλιο Εφετών πήρε την
απόφαση της παραπομπής σε δίκη, αφού διαπίστωσε ότι υπάρχουν αποχρώσες ενδείξεις τέλεσης του αδικήματος της αλλοίωσης αποτελέσματος αγώνων.
Με απλά λόγια, αποφάσισε, μέσα από ακροαματική διαδικασία,
με τους μάρτυρες να καταθέτουν
ενόρκως, κατ’ αντιπαράσταση, και
με ερωτήσεις του εισαγγελέα, των
τριών εφετών και των συνηγόρων
υπεράσπισης, να σχηματίσει άποψη για την υπόθεση.
Ως γνωστόν, μετά το πέρας της
ακροαματικής διαδικασίας, με αθωωτική πρόταση του εισαγγελέα
της έδρας και αποδοχή του δικαστηρίου, αθωώθηκαν άπαντες.
Η κα Σπανού προφανώς είχε

άλλη άποψη… Χωρίς την παραπάνω διαδικασία, χωρίς να εξετάσει
κανέναν μάρτυρα, επεχείρησε να
προκαταβάλει την απόφαση του
πειθαρχικού αλλά και του ποινικού
δικαστηρίου.
Όταν δίκην εισαγγελέως πρότεινε την αθλητική εξόντωση δύο
ΠΑΕ και 28 φυσικών προσώ-

πων(!!!), πόσο ανεύθυνη μπορεί να
είναι μια δικαστική λειτουργός, η
οποία στηριζόμενη σε ένα κανονιστικό άρθρο που ψήφισαν 71 ποδοσφαιρικά μέλη στη Γ.Σ. της ΕΠΟ
–ενδεχομένως μη έχοντα σχέση με
τη νομική επιστήμη– κατέβαλε
προσπάθειες ώστε να καταστραφούν ηθικά, οικονομικά, αθλητικά
ομάδες και ποδοσφαιρικά στελέχη; Ποια σχέση μπορεί να έχουν
οι… ονειρώξεις της κας Σπανού,
με μια εξονυχιστική δικαστική ακροαματική διαδικασία;
Είναι προφανές ότι η κα Σπανού επεχείρησε μέσω της πλήρως
αίολης εισήγησής της να «κάνει»
όνομα στον δικαστικό κλάδο. Το
πέτυχε, αφού όλη η Ελλάδα ρωτούσε να μάθει ποια ήταν η ατρόμητη δικαστικός που τα έβαλε με
το βρώμικο –σύμφωνα με την εισήγησή της– ποδόσφαιρο, αψηφώντας τους τυχόν κινδύνους.
Τα ΜΜΕ που ανήκουν σε ιδιοκτήτες με επιχειρηματικές και ποδοσφαιρικές διαφορές με τους ιδιοκτήτες του Ολυμπιακού και του
Ατρόμητου, με απωθημένα για
τους διαιτητές που είχαν εμπλακεί
στην παραπάνω υπόθεση, έκαναν
πάρτι επί μήνες, λόγω της ανευθυνότητας της εν λόγω δικαστικού.
Το άδειασμα από τους συναδέλφους της κας Σπανού ήταν εκκωφαντικό.
Οι δικαστές της Επιτροπής Δεοντολογίας από τη χιουμοριστική
πλευρά της υπόθεσης, μπορεί να
συζητήσουν αν και πώς μπορούν να φυτρώσουν του σπανού τα γένια, σύμφωνα με τη
λαϊκή παροιμία.
Για της Σπανού όμως τα έργα
αποφάνθηκαν ότι πρέπει να καταλήξουν στο καλάθι των σκουπιδιών.
Έτσι, η προσπάθεια της κας
Σπανού να μιμηθεί τις συναδέλφους της κυρίες Παπανδρέου και
Τουλουπάκη, ώστε να πάρει τον
χρόνο δημοσιότητας που κατά τη
γνώμη της δικαιούται, μπορούμε
να πούμε ότι αρχικά στέφθηκε με
επιτυχία, αλλά στο τέλος, μετά την
εκδοθείσα απόφαση, σε λίγους μήνες δεν θα τη θυμάται ούτε ο θυρωρός της πολυκατοικίας της…

Η Επιτροπή
Δεοντολογίας,
πρωτόδικα, είχε
τιμωρήσει ΟΦΗ και
Αιγινιακό με
υποβιβασμό και
αφαίρεση έξι βαθμών
από τα πρωταθλήματα
της επόμενης σεζόν
αλλά και πρόστιμο
300.000 ευρώ.
Ωστόσο, το
δευτεροβάθμιο όργανο
της ΕΠΟ έκανε δεκτές
τις εφέσεις των δύο
ομάδων που
αθωώθηκαν. Μάλιστα,
η απόφαση είναι
τελεσίδικη, καθώς οι
υποθέσεις της
Επιτροπής
Δεοντολογίας δεν
δικάζονται στο
Διαιτητικό Δικαστήριο.
Παράλληλα,
αθωώθηκαν και όλοι
οι κατηγορούμενοι:
παράγοντες και
παίκτες. Υπενθυμίζεται
ότι στον τότε πρόεδρο
του ΟΦΗ, Φώτη
Τσάλο, είχε επιβληθεί
πρόστιμο 60.000 ευρώ
και απαγόρευση
ενασχόλησης με το
ποδόσφαιρο εφ’ όρου
ζωής, αλλά και
απαγόρευση εισόδου
στους αγωνιστικούς
χώρους εφ’ όρου ζωής,
ενώ ίδια ποινή
επιβλήθηκε και στον
πρόεδρο του
Αιγινιακού, κ. Νώπα.
Επίσης πρωτόδικα
είχαν κριθεί ένοχοι οι
ποδοσφαιριστές
Λιόλιος, Τόλιος και
Γιαζιτζόγλου (του
Αιγινιακού) με
απαγόρευση
ενασχόλησης με το
ποδόσφαιρο για τα
επόμενα δέκα χρόνια
και πρόστιμο 5.000
ευρώ, ενώ και τον κ.
Μαχαιρίδη επιβλήθηκε
πρόστιμο 20.000 ευρώ,
απαγόρευση
ενασχόλησης με το
ποδόσφαιρο εφ’ όρου
ζωής και απαγόρευση
εισόδου στους
αγωνιστικούς χώρους
εφ’ όρου ζωής.
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Του Μανώλη
Δράκου
ον τελευταίο
καιρό λέγεται ότι ο
Γιάννης Αλαφούζος είναι θορυβημένος από την εικόνα που
παρουσιάζει ο Παναθηναϊκός. Οι ίδιες διαρροές τον εμφανίζουν έτοιμο να πάρει κεφάλια, δηλαδή να τελειώσει
τον Ντάνι Πογιάτος (έναν προπονητή με μηδαμινή εμπειρία
σε ομάδα) και τον Τσάβι Ρόκα,
που ήταν ο άνθρωπος ο οποίος τον έπεισε να χαλάσει το επιτυχημένο σχέδιο με τον
Γιώργο Δώνη και το νέο ελληνικό αίμα στους «πράσινους».
Ποτέ δεν είναι αργά, αλλά η ζημιά έχει ήδη γίνει.
Αν κοιτάξει κανείς την ενδεκάδα στο περσινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού στη Λάρισα (με Δώνη)
και το συγκρίνει με το φετινό, θα
διαπιστώσει τη λοβοτομή που έχουν υποστεί οι «πράσινοι».
Στην ενδεκάδα εκείνου του αγώνα έπαιξαν Διούδης, Γιόχανσον, Σένκεφελντ, Πούγγουρας,
Χατζηθεοδωρίδης, Κουρμπέλης, Χρ. Δώνης, Νάγκι, Ζαχίντ,
Χατζηγιοβάνης, Καμπετσής και
αλλαγή είχαν μπει ο Κολοβέτσιος, ο Μπουζούκης και ο Ανουάρ. Μ’ άλλα λόγια, σε αυτή
την ομάδα οι 7 στους 11 ήταν Έλληνες και άλλοι δύο αναπληρωματικοί που αγωνίστηκαν.
Θέλετε να ρίξουμε μια ματιά
στην ενδεκάδα που έπαιξε την περασμένη αγωνιστική στο «Αλκαζάρ»; Ο Ντάνι Πογιάτος επέλεξε
σχηματισμό 4-3-3 για τον Παναθηναϊκό. Στην εστία ήταν ο Διούδης, στην άμυνα από τα αριστερά
προς τα δεξιά οι Χουάνκαρ, Σένκεφελντ, Βέλεθ και Σάντσες, ενώ στο κέντρο οι Μπουζούκης,
Αγιούμπ και Κουρμπέλης. Στην
κορυφή της επίθεσης ήταν ο Μακέντα, με τον Καρλίτος στα αριστερά και τον Αϊτόρ στα δεξιά.
Στην ενδεκάδα έπαιξαν μόλις 3
Έλληνες.
Από το καλοκαίρι και μετά, όταν
ο Ρόκα επιβλήθηκε στον Γ. Αλαφούζο και τον έπεισε να διώξει
τον Δώνη (για να προσλάβει έναν
μαθητευόμενο προπονητή), ο Παναθηναϊκός άλλαξε πρόσωπο και
φυσιογνωμία σαν ομάδα.
Από την προσπάθεια που γινόταν να αποκτήσει ελληνικό χαρακτήρα και να δοθεί χρόνος σε Ελληνόπουλα ώστε να αναπτυχθεί η
Ακαδημία, ο Παναθηναϊκός μεταβλήθηκε σε αποικία παλαίμαχων Ισπανών ποδοσφαιριστών. Αποκορύφωμα η απόκτηση ενός 32χρονου Ισπανού μπακ (ονόματι Αντο-
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Η επιτυχία
του Δώνη
Η αλήθεια είναι ότι ο Γ.
Δώνης άφησε βαριά
κληρονομιά στον
διάδοχό του καθώς,
όταν αναλάμβανε το
καλοκαίρι του 2018 με
λιγότερα λεφτά και
τον μεγαλομέτοχο
εξαφανισμένο, ουδείς
περίμενε ότι θα
έφτιαχνε μια ομάδα
που θα οδηγούσε τον
κόσμο του
Παναθηναϊκού να
επιστρέψει δειλά-δειλά
στο γήπεδο.
Χωρίς ενίσχυση, χωρίς
χρήματα, με παιδιά από
την ακαδημία και τον
κόσμο
αποστασιοποιημένο, ο
Δώνης κατάφερε να
δημιουργήσει μια
αξιόπιστη ομάδα, με
καλές μονάδες, αλλά
και αρραγές σύνολο
που δύσκολα
μπορούσε να το
κερδίσει ο
οποιοσδήποτε
αντίπαλος, και έφτασε
στο σημείο να κερδίσει
την τέταρτη θέση του
πρωταθλήματος πίσω
από Ολυμπιακό, ΑΕΚ
και ΠΑΟΚ.
Παράλληλα, ανέδειξε
νέους παίκτες κι έβαλε
τις βάσεις για το
«αύριο», μέχρι να
σκάσουν μύτη τα
προβλήματα με τον
μεγαλομέτοχο…

Πογιάτος: Μάλλον
είναι φευγάτος…
Από τον σχεδιασμό μιας ελληνικής ομάδας με πιτσιρίκια,
έγινε ισπανική αποικία παλαιμάχων ο Παναθηναϊκός

νίτο), ο οποίος δεν είχε φύγει ποτέ
έξω από τα σύνορα της πατρίδας
του για να παίξει μπάλα, αλλά βρήκε την ευκαιρία στον Παναθηναϊκό του Πογιάτος και του Ρόκα.
Φυσικά, δεν είναι ο μόνος Ισπανόφωνος που βρήκε καταφύγιο
στους «πράσινους». Το καλοκαίρι
πήγαν στο Κορωπί αρκετοί. Δεν είναι πρωτόγνωρο φαινόμενο για
τον Παναθηναϊκό. Επί Αλαφούζου (βρίσκεται ήδη στον όγδοο
χρόνο στην ομάδα και έχει πάρει
μόλις ένα Κύπελλο επί των ημερών του) έχουν γίνει περισσότερες
από 100 μεταγραφές.
Μόνο φέτος ήρθαν οι Αντονίτο, Χουάνκαρ, Βέλεθ, Αϊτόρ,
Σαβιέρ, Σάντσες, Ιωαννίδης και
ο Βιγιαφάνιες. Ελάχιστοι από αυτούς θα μείνουν και του χρόνου, όπως συμβαίνει κάθε καλοκαίρι. Το
ίδιο έγινε και πέρσι. Το καλοκαίρι
του 2019, όταν πήγαν στους
«πράσινους» Σένκεφελντ, Φάουστο, Μπεκ, Μολό, Περέα,

Νούνες, Κολοβός, Ζαχίντ και
Κονάν, ένας έμεινε. Όλοι οι άλλοι
έφυγαν γιατί δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της
φανέλας.
Η ουσία είναι πως ένα σχέδιο
(με τον Δώνη), που φαινόταν να
έχει μια λογική για να πετύχει, πετάχτηκε στα σκουπίδια και ο Παναθηναϊκός μπήκε ξανά σε μια περιπέτεια που κανείς δεν ξέρει τι αποτέλεσμα θα έχει. Ήδη, σε δύο
παιχνίδια οι «πράσινοι» μετράνε
μια ήττα (στην Τρίπολη) και μια ισοπαλία (στη Λάρισα), ενώ αν χαθεί το ματς με τον Άρη στο ΟΑΚΑ
είναι προφανές ότι οι στόχοι της
φετινής χρονιάς θα πάνε περίπατο από την 3η αγωνιστική.
Ο Αλαφούζος (λέγεται) θα
δώσει χρόνο στο ισπανικό δίδυμο,
όμως είναι αμφίβολο κατά πόσο
μπορεί να δει βελτίωση καθώς για
να συνέλθει αυτός ο Παναθηναϊκός θέλει ηλεκτροσόκ. Ο Πογιάτος είναι για λύπηση και σε λίγο

θα είναι… φευγάτος, αν δεν είναι
ήδη! Αγνοεί τα βασικά, αλλά κυρίως δεν ξέρει την ιστορία του Παναθηναϊκού και τη δεκαετή περιπέτεια της ομάδας να πάρει ένα
πρωτάθλημα. Δεν έχει πάρει αποτέλεσμα… ούτε σε φιλικό παιχνίδι.
Το χειρότερο; Η ομάδα δεν θυμίζει Παναθηναϊκό, παρ’ ότι έγιναν
κάμποσες μεταγραφές και δόθηκαν λεφτά που δεν είχαν δοθεί επί
Δώνη για να στηριχτεί το πλάνο
με Πογιάτος και Ρόκα.
Ο Πογιάτος ζητάει χρόνο, αλλά χρόνος στον Παναθηναϊκό δεν
υπάρχει…
Φυσικά, ουδείς αμφισβητεί ότι
ο φετινός Παναθηναϊκός είναι δημιούργημα του Γιάννη Αλαφούζου, και αυτός θα χρεωθεί . Αυτός
επέλεξε τον Ρόκα και στήριξε όποιες επιλογές έκανε στη συνέχεια
ο Ισπανός. Του έδωσε εν λευκώ
μία ομάδα σε φάση ανοικοδόμησης, σβήνοντας το όποιο έργο είχε
αφήσει ο Γιώργος Δώνης…
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Του Χαρίλαου
Τουμπιώτη
α μιλήσουμε πολύ σοβαρά για τον Μάρκο
τον Κλάτενμπεργκ.
Τον Κλάτυ όπως τον
βαφτίσαμε εδώ στην «Α» και
στην iapopsi.gr. Επιθέσεις από
παντού δέχεται ο Κλάτυ. Από
τον Τάσο τον Κάκο, που έκανε
την αρχή. Ακολούθησε ο Παναγιώτης Βαρούχας και ο Τσίκινης τα έχωσε κι αυτός.Ο Θρύλος απέσυρε την στήριξή του.
Μάλιστα. Και ρωτάω τώρα εγώ.
Από που ξεκίνησε το πανηγύρι κι
αρχίσανε να τα χώνουνε στον
Κλάτυ; Δεν τον ήξεραν κι από
χτες. Κάτι έγινε και αρχίσανε τα
βάρτατα βούρτατα.
Κι εμείς, εδώ στην «Α» και στην
iapopsi.gr το είχαμε γράψει, ότι
με το πρώτο μπραφ θα τον στήσουνε στον τοίχο τον φουκαρά τον
Κλάτυ και θα τον βαράνε. Όπως
κι έγινε, δηλαδή. Και ποιος είναι ο
Κλάτενμπεργκ, στο φινάλε, που
θα έρθει να μας φάει το μεροκάματο;
Ο Βαρούχας δήλωσε ότι μας
συμπεριφέρεται σαν από το Μπαγκλαντές, ο Τσίκινης λέει ότι πρέπει κάποιος να τον μαζέψει. Κι ο
Κάκος είπε ότι ο Κλάτυ μάς πέρασε για ιθαγενείς.
Να μην ξεφύγω, όμως. Τον
Κλάτυ αρχίσανε να τον πυροβολάνε, μόλις βγήκε και είπε ότι δεν
είναι πέναλτι αυτό του Ινσούα με
τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο. Τότε
άρχισαν τα όργανα.
Πιάνει το πέναλτι ο Τσιντώτας
και πάει ο Ινούσα κι ακουμπάει
την μπάλα. Με τα χέρια. «Πέναλτι!» φωνάζουν όλοι. Κάκος, Βαρούχας και Τσίκινης. Δεν είναι
πέναλτι, σου λέει ο Κλάτυ. Γιατί
δεν έχει πρόθεση ο παίκτης.
Η πρόθεση καταργήθηκε φωνάζουν οι προφεσόρες, μας δουλεύει ο Κλάτυ. Το πιάνουνε από
την αρχή το σκοινί με τον Κλάτυ.
Πριν αρχίσει το πρωτάθλημα, ο
Ολυμπιακός ανακοινώνει ότι αποσύρει την εμπιστοσύνη του στον
Άγγλο. Γιατί, λέει, διατήρησε στην
ΚΕΔ τον Τριτσώνη και τον Κουκουλάκη, που παίζανε μπάλα και
επί Μέλο με το μέλι Περέιρα.
Και μόλις γίνεται αυτή η φάση
με τον Ινσούα, βάζει μπρος τη μηχανή ο Τάσος ο Κάκος και ο Βαρούχας. Να σου πω εγώ τι παίζει
με τον Κλάτυ. Σ’ τα γράφω από
τώρα. Όλοι αυτοί τον βαράνε, γιατί ο Κλάτυ παίζει ΑΕΚ.
Όπως το ακούς. Έτσι λένε. Όλοι.
Ο καθένας για τους δικούς του λόγους. Κι επειδή το λένε, δεν σημαίνει ότι έτσι είναι. Εγώ σου λέω τι

Θ

Οι προφεσόρες τηλεκριτικοί Κάκος, Τσίκινης
(λιγότερο ο Βαρούχας) θεωρούν ότι ο Άγγλος
έχει συμπάθειες στην ΑΕΚ μ’ αυτά που είπε
στην κριτική του για το ματς με τον Παναιτωλικό

Ο «πόλεμος»
στον Κλάτενμπεργκ
άρχισε με το
πέναλτι του Ινσούα

λένε ο Κάκος που δουλεύει στου
Σαββίδη και ο Τσίκινης που-όπως λένε- είναι του Μαρινάκη.
Τελειωμένη δουλειά, σου λένε.
Ο Κλάτενμπεργκ θα παίξει ΑΕΚ
εφέτος και γι’ αυτό κράτησε τον
Τριτσώνη και τον Κουκουλάκη,
γι’ αυτό και του φορτώσανε βοηθό
τον Πορτογάλο τον Καπέλα, που
είναι φίλος του Περέιρα.
Έτσι είναι. Στο Μαρινακέικο το
έλεγαν από την πρώτη στιγμή ότι ο
Κλάτυ θα παίξει ΑΕΚ. Θα το γρά-

ψουνε σε κάποια στιγμή, δεν αργεί. Και για τον Περέιρα έτσι γράφανε, μόλις τον επισκέφτηκε ο
Μελισσανίδης. Κι εγώ ρωτάω:
Μόνο ο Μελισσανίδης τον επισκέφτηκε τον Περέιρα στο γραφείο του και, μάλιστα, με αίτηση;
Άλλοι δεν τον έβγαλαν για φαγητό; Στο Πεντελικόν, δεν ήταν ο
Μελισσανίδης για φαΐ με γκουρμεδιές. Άλλοι ήτανε. Έτσι είναι.
Ο Κλάτυ είναι μπρος γκρεμός
και πίσω ρέμα. Ό,τι και να κάνει,

χαμένος από χέρι θα βγει. Κι αυτός
φταίει, βέβαια. Να τα λέμε όλα. Άπαξ και έκανε δήλωση κατά του Ολυμπιακού, την πάτησε την μπανανόφλουδα.
Είναι και το άλλο, ωστόσο, μάστορα. Άντε, στο Μαρινακέικο το
’χουνε σίγουρο, ότι το έργο θα το
παίξει έτσι ο Κλάτυ. Στο Σαββιδέικο τι έγινε και του τα χώνουνε;
Δεν το κάνει αυτό ο Τασάρας
ο Κάκος για το λειτούργημα της
διαιτησίας. Γελάει ο κόσμος γι’ αυτά που λέει κάθε φορά ότι ο ΠΑΟΚ δεν κάνει ποτέ πέναλτι και δεν
βάζει ποτέ γκολ από οφ σάιντ. Έτσι του είπανε του Κάκου να πει,
έτσι είπε. Υπάλληλος είναι και μια
οχτάρα τον μήνα.
Κι άπαξ κι ο Σαββίδης τα χώνει στον Κλάτενμπεργκ, μόλις έγινε η φάση με τον Ινσούα, τι χαμπάρια, μάστορα; Τινάχτηκε στον
αέρα η συμμαχία;
Διότι υπάρχει κι αυτή η απορία.
Μήπως διαλύθηκε η συμμαχία,
πριν καλά-καλά ξεκινήσει το πρωτάθλημα;

Ο μπουρζουαζέ
Αλαφούζος δεν
ασχολείται με
σφυρίχτρες
Για τον Αλαφούζο, δεν
μπαίνω σε καμία φάση
να ρωτήσω αν
ασχολείται με τη
διαιτησία. Είναι πολύ
κυριλέ μπουρζουαζέ
για ν’ ασχοληθεί με
σφυρίχτρες και άλλα
τέτοια. Είναι υπεράνω
ο Γιαννάκης. Έκανε μια
συνάντηση με τον
Κλάτυ την περασμένη
Τρίτη, κι αυτό ήταν
όλο. Πήρε απόφαση να
πάει γιατί έχει σφίξες η
κατάσταση. Εδώ ο
Παναθηναϊκός χάνει
από τον Αστέρα
Τρίπολης και φέρνει
ισοπαλία με την ΑΕΛ,
και θα μιλήσει για
διαιτησία ο Γιαννάκης;
Θα τον πάρουνε με τις
πέτρες κι οι παίκτες
του Παναθηναϊκού. Ο
Γιαννάκης έβαλε
πρόεδρο της Super
League1 τον
Μπουτσικάρη και
νομίζει ότι το ελέγχει
όλο το σύστημα. Καμία
σχέση, βέβαια.
Ουδεμία. Ο Λευτέρης
είναι για μόστρα
κουστούμι και μούσι
teen και μέχρι εκεί.
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Του Μανώλη
Δράκου
ο Αιγάλεω είναι μια από τις
πιο ιστορικές
ομάδες
της
χώρας. Ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1931 έπειτα από
συγχώνευση της Αθλητικής
Ενώσεως Αγίου Σπυρίδωνος
και Φοίνικα Πυριτιδοποιείου.
Το 1961 ανέβηκε για πρώτη
φορά στην Α΄ Κατηγορία.
Ακολούθησαν πολλά σκαμπανεβάσματα για την ομάδα, η οποία
ανεβοκατέβαινε κατηγορίες για
πολλά χρόνια.
Το 1969 τερμάτισε 7η και αγωνίστηκε στο Βαλκανικό Κύπελλο,
όμως δεν κατάφερε να προκριθεί
στον δεύτερο γύρο, καθώς γνώρισε δύο ήττες από τη Βουλγαρική
Μπερόε (0-2, 4-2).
Δύο χρόνια αργότερα τερμάτισε στην 4η θέση, χωρίς ωστόσο να
αγωνιστεί σε κάποια ευρωπαϊκή
διοργάνωση.
Τα επόμενα χρόνια ήταν δύσκολα για το ιστορικό σωματείο.
Το 1983 το Αιγάλεω επιστρέφει
και πάλι στην Α΄ Εθνική όπου έμεινε έως το 1985.
Τον πρώτο χρόνο κατάφερε με
νύχια και με δόντια να κερδίσει την
παραμονή της στην κατηγορία, ο
επόμενος όμως βρίσκει την ομάδα
να τερματίζει στη 15η θέση και να
αποχαιρετά για ακόμα μία φορά τη
μεγάλη κατηγορία.
Στη συνέχεια για 16 ολόκληρα
χρόνια δεν μπορούσε να ξεκολλήσει από τις χαμηλές κατηγορίες.
Το 2001 κατέκτησε το πρωτάθλημα της Β΄ Εθνικής και επιστρέφει και πάλι στην Α΄.
Το 2002 τερμάτισε στη 10η θέση και συμμετείχε στο Κύπελλο Ιντερτότο όπου αποκλείστηκε από
τη Φούλαμ (1-1,1-0). Την επόμενη χρονιά και πάλι τερμάτισε στη
10η θέση και συμμετείχε στην ίδια
ευρωπαϊκή διοργάνωση, μένοντας
και πάλι εκτός από τον πρώτο γύρο καθώς αποκλείστηκε από τη
σλοβενική Κόπερ (0-2,4-2).
Τη σεζόν 2003-2004 τερμάτισε στην 5η θέση του πρωταθλή-

Τ

ΑΙΓΑΛΕΩ
Με όνομα
βαρύ
σαν ιστορία
ματος και κέρδισε την έξοδό του
στο Κύπελλο UEFA.
Στον πρώτο γύρο άφησε εκτός
την τούρκικη Γκεντσλερμπιρλιγί
και μπήκε στους ομίλους για πρώτη φορά στην ιστορία του, όπου αντιμετώπισε τη Μίντλεσμπρο, την
Παρτιζάν, τη Λάτσιο και τη Βιγιαρεάλ.
Απολογισμός, μία ισοπαλία με
τους Ιταλούς εντός έδρας (2-2).
Την επόμενη σεζόν η ομάδα
τερμάτισε στην 6η θέση και συμμετείχε σε ακόμα ένα Ιντερτότο.
Πάλι όμως θα μείνει εκτός από πο-

λύ νωρίς, αυτήν τη φορά από τη
Ζαλγκίρις Βίλνιους (1-3,2-3).
Το Αιγάλεω υποβιβάστηκε το
2007 και από τότε περιπλανιέται
στις χαμηλότερες κατηγορίες.
Το Αιγάλεω με τους 1.028 βαθμούς που έχει πάρει στην Α΄ Εθνική είναι στις πρώτες 12 ομάδες
της χώρας στη συνολική γενική
κατάταξη, ενώ πίσω από το «Σίτι»,
αν κι έχουν περισσότερα έτη συμμετοχής στην Α΄ Εθνική, είναι η
Παναχαϊκή, ο Πανσερραϊκός και ο
ΠΑΣ Γιάννινα.
Σήμερα βρίσκεται στη Football
League και δείχνει πιο έτοιμο από
ποτέ να επιστρέψει στις μεγάλες
κατηγορίες.

Η διοίκηση Παλτόγλου
Στις 7 Απριλίου 2015, πρόεδρος
της ιστορικής ομάδας ανέλαβε ένας εξαιρετικός επιχειρηματίας, ο
Γιάννης Παλτόγλου, με όνειρο
να επαναφέρει τον σύλλογο στα
μεγάλα σαλόνια. Από τα τοπικά
πρωταθλήματα της ΕΠΣΑ, τον οδήγησε στη Football League, και
συνεχίζει.

Ο άνθρωπος που δίνει και την
ψυχή του για την ιστορική ομάδα,
τα τελευταία χρόνια χωρίς να λογαριάζει το προσωπικό κόστος.
Τόσο τα δύο αδέλφια Πάρης
και Άρης Παλτόγλου αλλά και ο
πατέρας τους, Γιάννης, τρέφουν
μια ατέρμονη αγάπη για το σωματείο.
Το καλοκαίρι ο Γιάννης Παλτόγλου κάλεσε τους δημοσιογράφους και τους ανακοίνωσε την
πρόθεσή του να συνεχίσει να ηγείται της «κυανόλευκης» ΠΑΕ παρά
το γεγονός ότι η κατηγορία δεν
συμβιβάζεται με τα όνειρά του για
το Αιγάλεω: «Θα πρέπει να χτίσουμε σιγά σιγά μια ομάδα στη Β΄ Εθνική με ένα χαμηλό μπάτζετ, το οποίο
ίσως ξεπεράσει και τις 500.000 ευρώ, από τη στιγμή που δεν έχουμε
έσοδα και χορηγίες και το γήπεδο
είναι ανέτοιμο, κάτι το οποίο σημαίνει ότι η ομάδα θα αναγκαστεί να
δώσει φιλικά και ίσως τα πρώτα
παιχνίδια πρωταθλήματος, στο γήπεδο του Ταύρου και όλα αυτά για
να πασχίσουμε για μια αξιοπρεπή
σωτηρία».
Στη συνέχεια τον λόγο πήραν οι
οργανωμένοι που έδειξαν τη στήριξή τους αναφέροντας: «Εμείς είμαστε μαζί σου και καλύτερα να
παίξουμε με πιτσιρικάδες οι οποίοι
θα ματώνουν για την ομάδα!»
Ο προπονητής της ομάδας,
Θωμάς Γράφας, σχολίασε με τη
σειρά του: «Ο Πρόεδρος οριοθέτησε το στόχο και ποια θα είναι η φιλοσοφία με το χαμηλό μπάτζετ και
τα νέα παιδιά, σας υπόσχομαι ότι θα
φτιάξουμε μια ομάδα η οποία μέσα
στο γήπεδο θα είναι ομάδα!
»Χρειάζεται υπομονή από όλους
μας, να στηρίξουμε και να αγκαλιάσουμε τη συγκεκριμένη προσπάθεια. Δεν θα είμαστε εύκολη λεία
για κανέναν! Οι επιλογές παικτών
θα γίνουν από εμένα και θα είμαι υπεύθυνος για τις επιλογές μου! Φυσικά πάντα σε συνεννόηση με τη διοίκηση».

Πληρότητα
σε όλες τις γραμμές
Το Αιγάλεω θα εμφανίσει ριζικά
νέο πρόσωπο τη νέα σεζόν, καθώς
ενισχύθηκε σημαντικά κατά τη μεταγραφική περίοδο, ενώ λίγοι παίκτες έμειναν από την περασμένη
σεζόν, οι οποίοι και αποτελούν τη
ραχοκοκκαλιά της ομάδας. Ο Θωμάς Γράφας επιχειρεί να παντρέψει τους παλιούς με τους νέους

και είναι στην ευχάριστη θέση να
έχει πληρότητα σε όλες τις γραμμές με παίκτες πρώτης γραμμής,
αλλά και καλές εναλλακτικές λύσεις.
Ήδη στα παιχνίδια προετοιμασίας που έχει δώσει το «Σίτι» εμφάνισε πολύ καλά στοιχεία. Μάλιστα στο πιο σημαντικό φιλικό που
έγινε την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου
με τον Αστέρα Τρίπολης στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», το Αιγάλεω πήρε ισοπαλία 0-0.
Η ομάδα του Θωμά Γράφα, μάλιστα απείλησε στο 35 με τον
Σταματάκη και στο 55 όταν ο
Μπαρμπαρούσης γύρισε την μπαλιά, με τον Μπουρλάκη να μην
προλαβαίνει να κάνει το 0-1.
Αιγάλεω (Γράφας): Σικαλιάς,
Οικονομόπουλος, Παπανικόλας,
Μαγκάκης, Παπουτσογιαννόπουλος, Μαχαίρας, Πινιώτης, Μπουρλάκης, Τσιλιγγίρης, Μπαρμπαρούσης, Σταματάκης.
Έπαιξαν και οι: Λάσκαρης, Κασνέτση, Σκαφίδας, Τσίτσαρης, Αναστασίου, Γουερέ, Τασουλής και
Βλάχος.
Το Αιγάλεω θα αντιμετωπίσει το
Σάββατο (3/10 - 16:30) την ΑΕ Καραϊσκάκης στα Γλυκά Νερά, ενώ
στις 10 Οκτωβρίου θα μεταβεί στην
Πάτρα για να φιλοξενηθεί από την
Παναχαϊκή.
Μια από τις ηχηρότερες μεταγραφές του Αιγάλεω ήταν αυτή του
Σαλίμ Σισέ. Ο 28χρονος επιθετικός
ύψους 1.85 έχει καταγωγή από
Νέα Γουινέα και είναι γεννημένος
στις 24 Δεκεμβρίου του 1992 στο
Conakry.
Ο αριστεροπόδαρος παίκτης
μετράει αρκετές συμμετοχές στη
πρώτη και δεύτερη κατηγορία της
Πορτογαλίας όπου έπαιζε από το
2013 μέχρι το 2017, με τις: FC
Arouca, Sporting , Vitória και στη
Ρουμανική Politehnica Iasi. Στην
Χώρα μας έχει αγωνισθεί στο
πρώτο μισό του πρωταθλήματος
2019 -20, με την ομάδα Α. Ο. Τρίκαλα. Πέρυσι φόρεσε τη φανέλα
της Πορτογαλικής Ανάντια .
Σημαντική ήταν και η προσθήκη
του 24χρονου αριστερού μπακ, Αντώνη Αναστασίου που έμεινε ελεύθερος από την Δόξα Δράμας. Ο Αντώνης Αναστασίου το καλοκαίρι
του 2013 αποκτήθηκε από τον ΠΑΟΚ , και μετά από δύο χρόνια παρουσίας στης ακαδημίες του, έμεινε
ελεύθερος και μεταγράφηκε στον
Αχαρναϊκό για δύο χρόνια ( Β΄ εθνι-
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κή 37/1). Επόμενος σταθμός στην
καριέρα του ήταν η Κέρκυρα στην
Superleague όπου είχε 23 Συμμετοχές.
Έμπειρος παίκτης παρά τα 24
χρόνια του είναι και ο κεντρικός αμυντικός, Σπύρος Βλάχος που έμεινε ελεύθερος απο τον Καραϊσκάκη Άρτας . Ο Βλάχος αγωνίστηκε ακόμη σε Φωστήρα , Αιγινιακό , Σπάρτη και Απόλλων Πόντου.
Από την… παλιά φρουρά ξεχωριστή είναι η αναφορά στη διατήρηση του 26χρονου Κενυάτη μεσοεπιθετικού Πολ Γουερέ για ένα ακόμα
χρόνο.

Μεγάλοι
ποδοσφαιριστές
Από τους παίκτες που αγωνίστηκαν στο Αιγάλεω και έγραψαν τη
δική τους ιστορία με τα επιτεύγματά τους κορυφαίο –μεταξύ πολλών βέβαια– είναι ο Δημήτρης
Πηγαδίτης, ο οποίος και κρατά
και το ρεκόρ συμμετοχών (325
συμμετοχές με τα χρώματα του
συλλόγου), και ο Χρήστος Χατζησκουλίδης, ο οποίος και αποτελεί τον πρώτο σκόρερ του City
έχοντας πετύχει 94 τέρματα. Παίκτες σαν τον Μπάμπη Σταυρόπουλο και τον Γιώργο Ροκίδη, έγραψαν ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
Σημαντικοί ξένοι που αγωνίστηκαν στο Σίτυ είναι οι Κάρλος
Ρόας, Αλεξάντερ Στογιάνοβιτς,
Νίκολα Νίκιτς, Αντριάν Μπαρμπολούτσι, Αυγουστίνος Κόλια, Ρόλαντ Γουόρι, Νταβόρ Γιούρισιτς, Φερνάντο Ντε Σόουζα, Νέναντ Μπίκιτς, Ντανιέλ Εντουσέι, Μπενάρντ Γιάο Κουμορτζί, Μαχαμαντού Σιντιμπέ,

Ντάνιελ Τσέζαρεκ, Ολιβιέ Μακόρ, Σουλεϊμάν Όμο, Κόφι Αμπονσά και Ζαν Ντενί Ουάνγκα.
Ενδεικτικά αναφέρουμε τους
Διεθνείς (στις Εθνικές ομάδες
Aνδρών, Eνόπλων, Eλπίδων, Νέων,
Ερασιτεχνών, Μεσογειακή - Ολυμπιακή Ομάδα κ.λπ. σημαντικούς
ποδοσφαιριστές οι οποίοι αγωνίσθηκαν, κατά καιρούς με τα χρώματα της ομάδας):
Ο Αντώνης Λιβανός («Σαρρής»), ο Γιώργος Τριανταφυλλίδης (1927-2001), ο Δημήτρης
Γιουλντούρης («γέρος»), ο Στέφανος Φοντάνας, ο Αλέκος
Κοτσάκης (γεν. 6 Απριλίου 1925),
ο Βασίλης Χωριανόπουλος (μέλος της Μικτής Αθηνών [115]), ο
Νικόλαος Μίχος, ο Μιχάλης
Ιωσηφόγλου (γεν. 4 Σεπτεμβρίου
1930, μαζί με τον Κοτσάκη και
τον Νικόλαο Λυρόπουλο που έχει γεννηθεί στις 3 Απριλίου του
1927, είναι οι αρχαιότεροι εν ζωή
ποδοσφαιριστές του συλλόγου).
Ο Κώστας Λιοσάτος (στέλεχος της Μικτής Αθηνών), ο Αντώνης Νικηταράς, ο Γιάννης
Μπλάνας, ο Σταύρος Ρουμελιώτης (1928 - 2000), ο Γιώργος Καραμπαλίκης, ο Νίκος
Μπαϊρακτάρης, ο Λάκης Μαραμενίδης, ο Γιάννης Τσάγκος, ο
Σάββας Παπάζογλου, ο Χρήστος Αντύπας, ο Γιάννης Μαρδίτσης, ο Παντελής Τσάπος, ο
Κόλλιας (στέλεχος της Μικτής Αθηνών) ο Μίλτος Παπαποστόλου, ο Γρηγόρης Αποστολίδης,
ο Στέφανος Χατζητσοπάνης, ο
Δημήτρης Γράφας, ο Γιώργος
Ροκίδης, ο Κώστας Διαμαντόπουλος, ο Τάσος Καραβοκυράκος, ο Θέμης Τούσης (αγωνίστη-

κε και στο εξωτερικό).
Ακόμη, ο Μανόλης
Τσάπος, ο Μανώλης
Κανελλόπουλος, ο Σόφος Κουλίδης, ο Χρήστος Ματάκης, ο Γιάννης
Χανιώτης, ο Κώστας Χατζημιχαήλ, ο
Παναγιώτης
Ντουντούμης, ο Τζέκος Μπαλαρίνης, ο Απόστολος Πανόπουλος, ο Σωτήρης Φακής, ο
Σταύρος Γιαφάλογλου και ο αξεπέραστος Μπάμπης Σταυρόπουλος.
Από το Αιγάλεω πέρασαν ποδοσφαιριστές που έγραψαν χρυσές
σελίδες στο ελληνικό ποδόσφαιρο, όπως ο Λευτέρης Πουπάκης,
ο Γιώργος Μουκέας, ο Άρης
Δαμιανίδης, ο Παναγιώτης Κατσικογιάννης, ο Δημήτρης Πηγαδίτης, ο Πέτρος Βενέτης, ο
Γιάννης Χρυσοστόμου, ο Ζαχαρίας Λυκουρίνος, ο Δημήτρης
Λάρδας, ο Χρήστος Ζαντέρογλου, ο Πρόδρομος Κυριακίδης, ο Βαγγέλης Γρίμμας, ο
Σταύρος Μακρής, ο Νίκος
Τσιαμπουρής, ο Γεώργιος Γιαννακόπουλος, ο Δημήτρης Εξωμανίδης, ο Τάκης Μαρκόπουλος.
Επίσης ο Τάκης Τσαλαμάγκας, ο Φραγκίσκος Μαρτίνος,
ο Αλέκος Ιορδάνου, ο Μιχάλης
Κωνσταντίνου, ο Σούλης Παππάς, ο Παναγιώτης Ρελλάκης,
ο Βαγγέλης Συρίγος, ο Μανώλης Φοράκης, ο Κώστας Τσίκας, ο Γιάννης Τριπολιτσιώτης,
ο Μιχάλης Μυλωνάς, ο Στέλιος Αναστασιάδης, ο Μιχάλης
Χάσταλης, ο Τόλης Τσιρογιάννης, ο Γιάννης Πιλάβης, ο Δημήτρης Ρεμούνδος, ο Θέμης
Βάγγης, ο Παναγιώτης Λαλούσης, ο Χρήστος Κωνσταντόπουλος, ο Δημήτρης Παπαϊωάννου, ο Χρήστος Πάτσης, ο
Νίκος Μαργιόλης, ο Κώστας
Καραλής.
Ο μεγάλος Τότης Φυλακούρης φόρεσε κι αυτός τη γαλονόλευκη φανέλα της ιστορικής ομάδας, όπως και ο Μανώλης Αραμπατζής, ο Σωτήρης Μαυρονάσιος, ο Νίκος Παντέλης, ο Σπύρος Λαγκαδίτης, ο Γιώργος Αθανασιάδης, ο Νίκος Πρινέας,
ο Γιάννης Παπαθεοδώρου, ο
Δημήτρης Κλης, ο Νίκος Γραμμένος, ο Ηλίας Συνοδινός, ο
Γιάννης Νταγκίνης, ο Γιώργος
Κωνσταντόπουλος, ο Τάκης
Μανδραφλής, ο Δημήτρης Πιστόλης, ο Χάρης Κοπιτσής, ο
Λεωνίδας Δαμουράς, ο Δημήτριος Παπαϊωάννου,ο Δημήτρης Βολονάκης, ο Πάρης Βάλβης, ο Θωμάς Μακρής και ο
Σωκράτης Πέτρου.

Η χρυσή
εποχή
του «Σίτι»
Με το «Σίτι» έπαιξαν ακόμη
ο Δημήτρης Μεϊδάνης, ο
Δημήτρης Κωνσταντόπουλος, ο Σωτήρης Γεωργουδάκης, ο Γιώργος Αλεξόπουλος, ο Μανώλης
Ψωμάς, ο Γιώργος Φωτάκης, ο Δημοσθένης
Μανουσάκης, ο Ανέστης
Αγρίτης, ο Δημήτρης Αλαφογιάννης, ο Βένος
Βαλαχάς, ο Φώτης Ούτσικας, ο Γιάννης Βονόρτας, ο Δαυΐδ Μαύρος, ο
Νίκος Βαλλιάνος, ο
Γιώργος Δαδίτσος, ο
Στέφανος Παπαθεοδώρου, ο Δημήτρης Μπεκιάρης, ο Κώστας Μπεχλιβανίδης και ο Γιώργος
Πανταζής.
Ο σημερινός δικηγόρος
Λάκης Σημαιοφορίδης, ο
Γιάννης Γεωργαράς, ο
Μανώλης Κώττης, ο Βαγγέλης Παραπραστανίτης,
ο Γιάννης Λάλας, ο
Σταύρος Λέτσας, ο Μάριος Σκούρας, ο Χρήστος
Φίλτσος, ο Τάκης Μακροδημήτρης, ο Μάρκος
Μαυρομάτης, ο Σπύρος
Λουκάς, ο Τάσος Σιδέρης,
ο Τέλης Πιστόλης, ο Κώστας Ιωάννου, ο Χρήστος Σουβλέρης, ο Ναπολέων Καμινιώτης, ο Φάνης Κοφινάς, ο Βασίλης
Δεσύλλας, ο Χρήστος Κόντος, ο Ζήσης Τζήκας, ο
Μάριος Μπέλιας.
Ο Βαγγέλης Μέλλος, ο
Μιχάλης Μαγγίνας, ο
Γιάννης Μαγγίνας, ο Τάσος Τσιάκας, ο Δημήτρης
Τσιαμπουρής, ο Κώστας
Φίστης, ο Τάσος Καϊτατζής, ο θρυλικός Γιώργος
Σουρλής, ο Θανάσης
Κόης, ο Αντώνης Καραλής, ο Κώστας Κατσαρός,
ο Γιώργος Μπάρκογλου,
ο Γιάννης Σκοπελίτης, ο
Κώστας Παπουτσής, ο
Ανδρέας Ντερτινής, ο
Γιώργος Κόγιογλου, ο
Θεόδωρος Πιέτρης, ο Νίκος Νικολόπουλος, ο
Γιάννης Χλωρός, ο Μανώλης Λιαπάκης, ο Γιάννης Χρήστου, ο Αντώνης
Πετρόπουλος, ο Νικήτας
Τουρνάς, ο Λάμπρος Χανιώτης, ο Στράτος Δουκάκης, ο Πάντος Τζανετάκος, ο Δημήτρης Βέρμπης και πολλοί άλλοι.
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νδοξες στιγμές στην
ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου έχει γράψει το Αιγάλεω. Το «Σίτι» όχι μόνο μετείχε
23 σεζόν στο πρωτάθλημα της
Α΄ Εθνικής, όχι μόνο έφθασε
τρεις φορές έως την ημιτελική
φάση του Kυπέλλου Ελλάδας,
τις περιόδους 1969-70, 198384 και 2002-03, όταν και αποκλείστηκε από τον ΠΑΟΚ, τον
Παναθηναϊκό και τον Άρη αντίστοιχα, αλλά είχε και ευρωπαϊκή παρουσία.
Έφθασε μάλιστα στο απόγειο
των επιτυχιών του όταν, κατακτώντας την 5η θέση στο πρωτάθλημα τη σεζόν 2003-04, εξασφάλισε ευρωπαϊκό εισιτήριο και αποκλείοντας στον πρώτο γύρο την
τούρκικη Γκεντσεμπιρλιγκί, μπήκε στους ομίλους του Κυπέλλου

Έ

Οι μεγάλες
στιγμές
του «Σίτι»
UEFA, όπου αντιμετώπισε την αγγλική Μίντλεσμπρο, την Παρτιζάν από τη Σερβία, την ιταλική
Λάτσιο με την οποία ήλθε ισόπαλο 2-2, και την ισπανική Βιγιαρεάλ.
Χωρίς αμφιβολία η πιο μεγάλη
στιγμή για το Αιγάλεω ήταν η πρό-

κριση στους ομίλους του Κυπέλλου UEFA.
Στην πρώτη της ευρωπαϊκή
συμμετοχή η αθηναϊκή ομάδα κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκριση, καθώς απέσπασε πολύτιμη
ισοπαλία 1-1 κόντρα στην Γκεντσλερμπιρλιγί και χάρη στη νίκη

της με 1-0 στη Ριζούπολη σφράγισε το εισιτήριο της πρόκρισης.
Ήταν 30 Σεπτέμβρη του 2004
όταν ο κόσμος του Αιγάλεω έβγαινε στους δρόμους για να πανηγυρίσει τη μεγάλη διάκριση της ομάδας.
Ήταν μια ομάδα-πρότυπο, που
αποτελείτο κυρίως από Έλληνες
ποδοσφαιριστές (Αλεξόπουλος,
Μανουσάκης, Αγρίτης, Σκοπελίτης, Μπάρκογλου, Παπουτσής), που δεν ήταν μόνο επαγγελματίες, αλλά αγαπούσαν τον
σύλλογο που τους ανέδειξε και έπαιζαν για τη φανέλα και για τον
κόσμο.
Αυτό ήταν άλλωστε και το μυστικό εκείνης της μεγάλης πορείας. Η σύνδεσή της με τον κόσμο
του Αιγάλεω που διψούσε να ξαναδεί μια μεγάλη ομάδα στα σαλόνια του ποδοσφαίρου.

Γήπεδο: Το ισχυρό χαρτί της ομάδας
ο Δημοτικό Γήπεδο Αιγάλεω «Σταύρος
Μαυροθαλασσίτης» είναι ένα γήπεδο
που μεγάλωσαν γενιές και γενιές ποδοσφαιριστών.
Θεμελιώθηκε στα 1963, επί δημαρχίας
Σταύρου Μαυροθαλασσίτη (του οποίου
το όνομα φέρει από το 1988) και τα εγκαίνιά
του πραγματοποιήθηκαν στις 4 Φεβρουαρίου του 1968, πριν από τον νικηφόρο αγώνα
(1-0) της τοπικής ομάδας Α.Ο. Αιγάλεω εναντίον του ΠΑΟΚ ενώπιον 10.000 θεατών,
για την πρώτη αγωνιστική του δευτέρου γύ-

Τ

ρου του πρωταθλήματος Α΄ Εθνικής κατηγορίας περιόδου 1967-68. Από τη θεμελίωσή του, το δημοτικό γήπεδο του Αιγάλεω
διέθετε χωμάτινο αγωνιστικό χώρο, ο οποίος αντικαταστάθηκε με φυσικό χλοοτάπητα
το 1980.
Το 2007 έγινε η μεγάλη αλλαγή στο γήπεδο, που πλέον απέκτησε 2 σκέπαστρα,
11.000 πλαστικά καθίσματα, αποδυτήρια,
αίθουσες Τύπου και δημοσίων σχέσεων, γυμναστηρίων και άλλες που χρησιμοποιεί σήμερα ο δήμος. Το κόστος των ανακαινίσεων,
ύψους 7.000.000 ευρώ, εκ των οποίων
4.000.000 επιβαρύνθηκε η ΟΠΑΠ Α.Ε., στην
οποία παραχωρήθηκε διαφημιστικό δικαίωμα δύο ετών στο γήπεδο από τον τότε ηγέτη
του Αιγάλεω, Θωμά Μητρόπουλου, και
3.000.000 ευρώ από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, κατόπιν ενεργειών του
τότε υπουργού Πολιτισμού και αργότερα
πρωθυπουργού, φίλου του ποδοσφαίρου,
Αντώνη Σαμαρά. Το ποσόν των 7.000.000
δόθηκε απευθείας στον Δήμο Αιγάλεω, ο οποίος έχοντας τη χρηματοδότηση προχώρησε στην εκτέλεση του έργου ανακαίνισης επί
δημαρχίας του Δημήτρη Καλογερόπουλου.
Το Αιγάλεω έχει να καυχιέται για το γήπεδο στολίδι του, στο οποίο όμως δεν ευτύχησε να δώσει ευρωπαϊκά παιχνίδια, αφού
το «Μαυροθαλασσίτης» περατώθηκε το
2007.
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Του Νίκου Συνοδινού
ρωτομάστορας στην
αναγέννηση του Αιγάλεω σε τεχνικό επίπεδο είναι ο Θωμάς
Γράφας. Προπονητής με δίπλωμα UEFA Pro και… βέρος
Αιγαλεώτης, ήλθε και κούμπωσε στον ιστορικό σύλλογο.
Πλεονέκτημα για το Αιγάλεω ότι ο προπονητής γνωρίζει πολύ καλά το υλικό, καθώς ανέλαβε την
περασμένη σεζόν –στις 21 Νοεμβρίου 2019– σε μια δύσκολη αγωνιστική συγκυρία κι έβαλε τις βάσεις για τη διατήρηση της ομάδας
στην κατηγορία. Προσγειωμένος
αλλά φιλόδοξος, ο 50χρονος προπονητής βάζει τον πήχη ψηλά:
«Το Αιγάλεω είναι πολύ μεγάλη
ομάδα, με ζηλευτή ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Παράλληλα είναι η ομάδα της πόλης μου. Εδώ
γεννήθηκα και ζω. Οι φιλοδοξίες
του προέδρου, κ. Παλτόγλου, συμπίπτουν με τις δικές μου. Έχει συνδέσει τ’ όνομά του με υψηλές πτήσεις
κι ευελπιστούμε σύντομα να δούμε
κάτι ανάλογο. Να το πούμε ξεκάθαρα λοιπόν. Η θέση του Αιγάλεω είναι στη Super League, όμως αυτό
δεν γίνεται με μαγικό τρόπο απαιτείται δουλειά, υπομονή και επιμονή».
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• Ο κόσμος τι ζητάει από την
ομάδα;
«Ο κόσμος του Αιγάλεω είναι ο
12ος παίκτης και δίνει μεγάλη δυναμική στην ομάδα. Είναι παράλληλα απαιτητικός και θέλει το κάτι παραπάνω. Αυτό συμβαίνει στους μεγάλους συλλόγους, και το Αιγάλεω
συγκαταλέγεται σε αυτούς. Τους
θέλουμε όλους κοντά μας σε αυτή
την καινούρια προσπάθεια».
• Μπορεί να επανέλθει το Αιγάλεω στις μεγάλες κατηγορίες;
«Αυτό δεν μπορεί να συμβεί από τη
μια μέρα στην άλλη. Απαιτείται προγραμματισμός, ορθολογική δομή σε
όλους τους τομείς και, αν αυτά τα
καταφέρουμε, η ομάδα έχει τα εχέγγυα με την ισχυρή διοίκηση που
υπάρχει να επιστρέψει εκεί που ανήκει. Στη Super League1. Με δουλειά, επιμονή και υπομονή θα κάνουμε άλματα».
• Είναι ρεαλιστικός στόχος η
άνοδος στη Super League2;
«Σε αυτήν τη δύσκολη και με την

«Το Αιγάλεω είναι

πολύ μεγάλη ομάδα,
με ζηλευτή ιστορία στο
ελληνικό ποδόσφαιρο.
Παράλληλα είναι η ομάδα
της πόλης μου. Εδώ
γεννήθηκα και ζω. Οι
φιλοδοξίες του προέδρου,
κ. Παλτόγλου, συμπίπτουν
με τις δικές μου. Έχει
συνδέσει τ’ όνομά του
με υψηλές πτήσεις κι
ευελπιστούμε σύντομα
να δούμε κάτι ανάλογο

«Θα πάμε
το Αιγάλεω
στη Super
League1»
Πρωτομάστορας στην αναγέννηση
του «Σίτι» ο Θωμάς Γράφας, που με
τη στήριξη της οικογένειας Παλτόγλου
και του κόσμου βάζει ψηλά τον πήχη

πανδημία συγκυρία, τα προβλήματα που ταλανίζουν και τους ποδοσφαιρικούς συλλόγους
είναι κυρίως οικονομικά.
Στο Αιγάλεω η βασική αυτή
προϋπόθεση για να πρωταγωνιστήσει ομάδα, είναι εξασφαλισμένη. Το γεγονός ότι δεν πονοκεφαλιάζεσαι σε εξωγηπεδικά
προβλήματα, σου δίνει ώθηση να
δουλέψεις και να πρωταγωνιστήσεις. Ως εκ τούτου, δεν είναι μακρινό όνειρο η άνοδος».
• Ποιο είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο σε αυτή την προσπάθεια;
«Πρώτα απ’ όλα, οι… συμπρωταγωνιστές. Ωστόσο, εμείς είμαστε καλά
δομημένη ομάδα που με δουλειά θα
πετύχουμε τον προβιβασμό, χωρίς
αυτό να σημαίνει πως ο στόχος είναι εύκολος».
• Θα ωφελούσε η αναδιάρθρωση;
«Ακούστηκαν πάρα πολλά για το θέμα αυτό. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε ρεαλιστικά και όχι στη λογική
τι συμφέρει κάθε ομάδα. Αν κάνουμε μια αναδρομή sτην περασμένη
σεζόν, θα δούμε πως ανάμεσα στα
πρωταθλήματα της Super League2
και της Football League υπήρχε μια
μεγάλη διαφορά. Το ένα ήταν αποτυχημένο, ενώ η Football League
διατήρησε το ενδιαφέρον αμείωτο
ως προς την άνοδο και τον υποβιβασμό. Ήταν σαφώς πιο ελκυστικό.
Θα έπρεπε να πάμε σε ενοποίηση
των δύο κατηγοριών, λοιπόν. Θα ήταν καλό για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Με κανόνες βέβαια, ώστε
να μη δούμε ομάδες να διαλύονται
στην πορεία».
• Ποιο είναι το μεγαλύτερο
πρόβλημα που αντιμετωπίζετε;
«Το ζήτημα των εγκαταστάσεων. Όσο σημαντικό είναι να έχεις γήπεδο,
άλλο τόσο είναι να υπάρχει προπονητήριο. Ένα μήνα έχουμε αρχίσει
προετοιμασία, και προπονητήριο
δεν υπάρχει. Κάναμε προετοιμασία
στη Φυλή και τώρα στο Χαϊδάρι.
Ελπίζω τα έργα που γίνονται να ολοκληρωθούν σύντομα».
• Η διοίκηση πώς στέκεται απέναντι στην ομάδα;
«Είναι πολύ κοντά μας και λύνει άμεσα το όποιο πρόβλημα δημιουργείται. Η οικογένεια Παλτόγλου δείχνει έμπρακτα τη στήριξή της με
πολλούς τρόπους σε υλικό και ηθικό επίπεδο».
• Έξι μήνες χωρίς ποδόσφαιρο. Πώς το αντιμετωπίζουν οι
παίκτες;
«Είναι πρωτόγνωρη η κατάσταση για
όλους μας. Είναι μεγάλο το χρονικό
διάστημα της αποχής. Απαιτείται
γρήγορη επανένταξη και προσαρμογή, ώστε να ξεπεραστεί ανώδυνα και
χωρίς προβλήματα τραυματισμών η
μεταβατική αυτή περίοδος».

Αρχή
από το…
Αιγάλεω
Ο Θωμάς Γράφας γεννήθηκε στην Αθήνα,
στις 10 Φεβρουαρίου
1970. Άρχισε την προπονητική του καριέρα
στο Αιγάλεω την περίοδο 2009-10 αρχικά ως
βοηθός προπονητή και
στη συνέχεια ως πρώτος όταν η ομάδα ήταν
ακόμα στη Β΄ Εθνική.
Από τότε εργάστηκε κατά σειρά στην Κηφισιά,
τον Ηρακλή Ψαχνών,
τον Απόλλωνα Πόντου,
τη Λάρισα, τον Πιερικό,
τα Χανιά, τη Βέροια, τη
Σπάρτη, τα Τρίκαλα,
τον Ολυμπιακό Βόλου
και από εκεί επέστρεψε… σπίτι του.
Αλησμόνητες στιγμές
της καριέρας αυτής οι
ισοπαλίες που πήρε με
τη Βέροια απέναντι
στον ΠΑΟΚ (0-0) και
τον Παναθηναϊκό (11), αλλά και η εκτός
έδρας νίκη του Ηρακλή
Ψαχνών επί του
Παναιγιάλειου που
εξασφάλισε στην
ομάδα της Εύβοιας την
είσοδο στα πλέι οφ.
Ο 50άχρονος κόουτς είναι γιος του παλαιού
διεθνή ποδοσφαιριστή
Δημήτρη Γράφα, ο οποίος αγωνίστηκε κυρίως τη δεκαετία του
’50, αρχικά στο Αιγάλεω κι έπειτα στον Εθνικό, έως τα μέσα της
δεκαετίας του ’60 που
έκλεισε την καριέρα
του στον Φωστήρα.
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ΘΕΜΑ

Ειδικός στις
προκρίσεις
ο Μαρτίνς
Ξεχωριστή είναι η συμβολή του προπονητή
στην πορεία μιας ομάδας. Κάποια ματς έχουν
ωστόσο ιδιαίτερη σημασία, καθώς συνοδεύονται από δόξα και χρήμα.
Ο Πέδρο Μαρτίνς έχει
εξελιχθεί σε πρωτομάστορα ευρωπαϊκών επιτυχιών, καθώς όποτε η
ομάδα του βρέθηκε σε
προκριματική φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης, κατάφερε να πάρει
την πρόκριση. Τελευταία ήταν η επιτυχία
του με τον Ολυμπιακό
σε βάρος της κυπριακής
Ομόνοιας. Η ομάδα του
Πειραιά μπήκε στους ομίλους του Champions
League, και ο Πορτογάλος τεχνικός πέτυχε
να διευρύνει το εντυπωσιακό ρεκόρ που έχει
στα προκριματικά των
ευρωπαϊκών διοργανώσεων.
Ο Ίβηρας προπονητής έχει βρεθεί 10 φορές σε
προκριματικά και κατάφερε και στις 10 περιπτώσεις η ομάδα που είχε στα χέρια του να πάρει την πρόκριση. Συγκεκριμένα, ο Πέδρο Μαρτίνς με τους Πειραιώτες
έχει 6/6 προκρίσεις, ενώ
επίσης είχε το απόλυτο
τόσο με την Μαρίτιμο
(2/2), όσο και με τη Ρίο
Άβε (2/2). Σε αυτά τα 20
παιχνίδια ο Πορτογάλος
έχει 13 νίκες, 6 ισοπαλίες και μία ήττα, με απολογισμό 33-7 γκολ. Με
τον Ολυμπιακό μάλιστα
είναι αήττητος, έχοντας
9 νίκες και 3 ισοπαλίες
εξασφαλίζοντας είσοδο
στους ομίλους.

Περνούσα έξω από την
ΕΠΟ και είπα ένα… γεια
στον Κλάτυ. Πέρυσι γιατί
πήγε ο Μελισσανίδης
στον Περέιρα…

Θα εκλέξουν τους δικαστές
που θα τους δικάσουν

Χωρίς ηγέτη ο ΠΑΟΚ δεν… μπορεί
Πολλοί είναι αυτοί που αναρωτιούνται, πότε ο ΠΑΟΚ θα καταφέρει να
προκριθεί στους ομίλους του Champions League, αν δεν μπορεί να ξεπεράσει το εμπόδιο ομάδας όπως η Κράσνονταρ. Αυτήν τη φορά δεν έφταιγε η UEFA Mafia, ούτε οι καιρικές συνθήκες, ούτε ο αγωνιστικός
χώρος. Οι ευθύνες βαραίνουν αποκλειστικά τον ΠΑΟΚ. Ποια… κομμάτια
του όμως; Αναμφίβολα ο Φερέιρα έχει μερίδιο, αλλά δεν μπορεί να γίνει
ο αποδιοπομπαίος τράγος. Σε όλους τους τόνους είχε επισημάνει τη
σπουδαιότητα της ρεβάνς της Τούμπας.
Οι παίκτες του ΠΑΟΚ δεν μπήκαν στο γήπεδο, ωστόσο για να.. δαγκώσουν τους αντιπάλους τους. Δεν έπαιξαν έναν τελικό. Δεν είχαν την ψυχολογία του τώρα ή ποτέ. Δεν έβλεπαν απέναντί τους το σεντόνι.
Σε μια ομάδα αυτού του επιπέδου, δεν αρκούν οι καλοί παίκτες, ούτε ο
προπονητής που θ’ αλλάξει τη ροή του αγώνα. Επιβάλλεται να υπάρχουν
και ηγέτες. Αυτοί που έχουν την εμπειρία και μπορούν να τονώσουν την
ψυχολογία των συμπαικτών τους. Αυτοί που θα τους σεβαστούν όλοι. Από τον διαιτητή, μέχρι τους αντιπάλους. Με την απομάκρυνση του Βιεϊρίνια, η οποία έγινε με άκομψο τρόπο, ο ΠΑΟΚ δεν έχει τη φυσιογνωμία
που θα εμπνεύσει. Αυτή που χρειάζεται στα μεγάλα ραντεβού.

Στην Πάτρα θα μαζευτούν οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου απ’ όλη
την Ελλάδα, προκειμένου να… εκλέξουν νέους αθλητικούς δικαστές. Η
συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων του ποδοσφαίρου και δη του
ερασιτεχνικού δεν γνωρίζει καν τα πρόσωπα. Όταν ο πρόεδρος της Αθήνας Παναγιώτης Δημητρίου ευθαρσώς δηλώνει πως δεν ξέρει
τους υποψήφιους τακτικούς δικαστές, τι να πουν οι άνθρωποι των
παραμεθόριων περιοχών;
Στέλνουν λίστες το Πρωτοδικείο και το Εφετείο και ψηφίζει το εκλογικό σώμα του ποδοσφαίρου. Χωρίς κριτήρια. Είναι όμως έτσι; Το σίγουρο είναι πως οι ψηφοφόροι στην μεγάλη τους πλειοψηφία δεν έχουν λόγο να ξεχωρίσουν τον ένα από τον άλλο δικαστή για τις ικανότητές του, ώστε να τον ψηφίσουν. Άπαντες σχεδόν περιμένουν τι θα
πουν οι μεγάλοι. Ή το ορθότερο τι θα πράξουν. Ανάλογα με τις γραμμές που θα δοθούν θα προκύψει η σύνθεση των νέων δικαιοδοτικών
οργάνων. Όπως έγινε και την προηγούμενη φορά. Τώρα γιατί προτιμάται ο ένας δικαστής ή ο άλλος, αυτό προκαλεί ερωτηματικά. Η ουσία είναι πως ευτελίζεται ο θεσμός και αποδυναμώνεται η ορθότητα
της κρίσης των δικαστών. Τι δουλειά έχουν οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου να ψηφίζουν τους… δικαστές τους; Αυτή η διαδικασία πρέπει
να λάβει ένα τέλος. Γιατί προσβάλλει το ίδιο το δικαστικό σώμα.
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Ο Μάκης Ψωμιάδης είχε δυσκολευτεί πολύ να προφέρει το
όνομα του Γάλλου αμυντικού Ερίκ Ραμπεσαντρατανά, στην
ΑΕΚ. Του ήταν, όμως, πολύ εύκολο να τον διώξει, γιατί ο
Ερίκ ήλθε 85 κιλά και με κάτι επισκέψεις στη Χασιά και τα
Δερβενοχώρια έφυγε δέκα κιλά βαρύτερος. Φυσικά, δεν
έπαιξε ποτέ. Όταν ο μακαρίτης κατάλαβε την γκάφα του, του
είπε: «Πάρε 200 δραχμές, ένα ταξί και γεια χαρά»…

Stories

Είναι ο αείμνηστος άσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Τζορτζ
Μπεστ, που εκτός από το να παίζει μπάλα και να βγαίνει βόλτα
με γυναίκες, πήρε μέρος και στη δραματική σειρά
«Supergran». Τι υποδύθηκε; Έναν νεαρό ποδοσφαιριστή. Μαζί
έπαιξαν διάσημοι ηθοποιοί, όπως οι Ρόι Κινέαρ, Ίαν
Κάτσμπερσον, Μπίλι Κόνολι κ.ά.

Ο ΠΑΟΚ δούλεψε
για τον… Ολυμπιακό

Τα βλέμματα όλων σε
Τσαγκαράκη και Φωτιά

Σε σίριαλ εξελίχθηκε η περίπτωση μεταγραφής του Ρούμπεν Σεμέδο
από τον Ολυμπιακό στην Μπενφίκα. Η διαφορά ανάμεσα στις δύο πλευρές είναι μεγάλη και όλα δείχνουν πως αν υπάρξει ουσιαστική εξέλιξη,
αυτή θα είναι την τελευταία ημέρα των μεταγραφών, δηλαδή την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου.
Οι δύο ομάδες κάνουν κινήσεις σε μια… σκακιέρα, προκειμένου να διασφαλίσουν τα μεγαλύτερα δυνατά
οφέλη. Ο Ολυμπιακός που χρειάζεται τον παίκτη για τους ομίλους του
Chamions League, έχει τιμή εκκίνησης τα 15 εκατομμύρια ευρώ για
τον Πορτογάλο στόπερ, ενώ η
Μπενφίκα δίνει 10. Η πρόκριση επί
της Ομόνοιας δίνει άλλον αέρα
στον Ολυμπιακό, καθώς έχει εξασφαλίσει μεγάλα έσοδα, ενώ δεν υπάρχει και πίεση από κάποιον παίκτη να φύγει, καθώς το δέλεαρ της συμμετοχής στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης είναι μεγάλο. Αν ο Ολυμπιακός δεν τα
κατάφερνε, η αξία των παικτών του θα έπεφτε, ενώ κάποιοι θα επιδίωκαν
να φύγουν. Στην περίπτωση του Σεμέδο, όταν η Μπενφίκα δεν θα είναι
στα… αστέρια μετά τον αποκλεισμό της από τον ΠΑΟΚ, είναι λογικό ο
παίκτης να μην καίγεται να επιστρέψει στην πατρίδα του. Ο ΠΑΟΚ στην
προκειμένη περίπτωση δούλεψε για τον… Ολυμπιακό.
Οι Πειραιώτες δεν έχουν λόγο πλέον να πουλήσουν φθηνά, πόσω δε μάλλον όταν ξέρουν πως η Μπενφίκα από την πώληση του Ρούμπεν Ντίας
στη Μάντσεστερ Σίτι εισέπραξε ποσό 71 εκατομμυρίων ευρώ.
Αν οι «αετοί» δεν κάνουν την υπέρβαση για τον Σεμέδο, τότε δεν πρόκειται να τον εντάξουν στο δυναμικό τους.

Ούτως ή άλλως, το κυριακάτικο παιχνίδι πρωταθλήματος Παναθηναϊκού-Άρη στο Ολυμπιακό στάδιο (16:00)
θα είχε ξεχωριστό ενδιαφέρον, καθώς ο πρωτοπόρος
δοκιμάζεται στην Αθήνα με μια ομάδα που παίζει με την
πλάτη στον τοίχο, μη γνωρίζοντας τι θα πει νίκη.
Τα βλέμματα όλων δεν πρόκειται να είναι στραμμένα
στον Ντάνι Πογιάτος που αισθάνεται
πως με μια νέα αποτυχία, το πέρασμά
του από την Ελλάδα
θα είναι σύντομο. Οι
πάντες θα περάσουν… ακτινογραφία τον Π. Τσαγκαράκη που θα διευθύνει την αναμέτρηση και τον Β. Φωτιά που θα είναι στο
VAR, και σε δεύτερο
βαθμό τους Σπυρόπουλο και Σινιοράκη. Κι αυτό γιατί τοποθετήθηκαν από
τον Κλάτενμπεργκ στο πρώτο ματς αμέσως μετά την επίσκεψη του Γιάννη Αλαφούζο στον πρόεδρο της ΚΕΔ.
Το τι ειπώθηκε στο ραντεβού, δεν βγήκε προς τα έξω.
Πάντως, είναι λίγο άκομψο να τα λέει ο αρχιδιαιτητής
με κάποιον μεγαλοπαράγοντα, που δεν έχει λόγους να
κάνει τέτοια επίσκεψη. Η συνέχεια επί των διαιτητικών αποφάσεων.
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ΑΝΑΘΕΜΑ
Στήριξη,
αλλά το
παρακάνει
ο Κλάτυ
Κάθε νόμισμα έχει δύο όψεις. Ο Μαρκ Κλάτενμπεργκ μπορεί να έχει προκαλέσει με τις θέσεις που παίρνει σχολιάζοντας φάσεις,
καθώς ακολουθεί… δικούς
του κανονισμούς, αλλά στο
σύνολο των περιπτώσεων
έχει αποδειχθεί πως το κάνει για να προστατέψει
τους διαιτητές που έχουν
κάνει λάθη.
Ο Άγγλος πρόεδρος της
ΚΕΔ έχει υποπέσει σε «χρήσιμα» φάουλ, καθώς όπου
δίνει τη δική του ερμηνεία
σε φάσεις που είναι για όλους τους άλλους καθαρές,
πάντα αυτή είναι υπέρ του
Έλληνα διαιτητή. Δεν ερμήνευσε κανονισμό για να «αδειάσει» κάποιον διαιτητή
και αυτό το έχουν εντοπίσει
οι ρέφερι της μεγάλης κατηγορίας. Βλέπουν πως έχουν μαζί τους έναν ισχυρό
σύμμαχο που δεν θα τους
βγάλει εύκολα στη σέντρα.
Αυτό σε πρώτη φάση τους
απελευθερώνει στα γήπεδα κι ενισχύει την ψυχολογία τους. Ο Κλάτενμπεργκ
βέβαια σε κάποιες περιπτώσεις το… παρακάνει, όπως στη φάση του
25ου λεπτού στο «Καραϊσκάκης» με την προβολή
του Ματσόλα στον Μπρούνο, στον αγώνα Ολυμπιακός-Παναιτωλικός.
Ο διαιτητής Σιδηρόπουλος
έδειξε κίτρινη κάρτα. Ο επικεφαλής της ΚΕΔ δικαίωσε τον διεθνή διαιτητή που
τυγχάνει στενός φίλος του
εδώ και χρόνια, για την απόφασή του, όπως και τον
VAR Τζοβάρα, ο οποίος δεν
διέκρινε περίπτωση κόκκινης κάρτας. «Η συμπεριφορά είναι αντιαθλητική, καθώς η ενέργεια του ποδοσφαιριστή είναι ριψοκίνδυνη, ωστόσο δεν εκπληρώνονται όλα τα κριτήρια της
κόκκινης κάρτας για σοβαρό επικίνδυνο παιχνίδι. Η
ταχύτητα και η ένταση που
χρησιμοποιείται από τον
παίκτη είναι μέτρια χωρίς
υπερβολική δύναμη ή μοχθηρία», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Κλάτενμπεργκ στηρίζοντας την απόφαση για κίτρινη κάρτα.
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Ο Τοροσίδης «έφερε»
Χολέμπας, «φέρνει»
και Παπασταθόπουλο

Ο βουλευτής
που ζητούσε
από Τσιόδρα
και
Χαρδαλιά…
παράταση
στο ωράριο
Παλιές ταινίες του
ελληνικού
κινηματογράφου
θυμίζουν οι ιστορίες με
ορισμένους σημερινούς
βουλευτές.
Όπως, ο βουλευτής της
ΝΔ από την Καστοριά,
o Ζήσης Τζηκαλάγιας
που έκανε δημόσιες
αναρτήσεις και
ζητούσε από τον
Τσιόδρα και τον
Χαρδαλιά να
παρατείνουν το
ωράριο για τα καφέ
την περασμένη
Τετάρτη επειδή έπαιζε
ο ΠΑΟΚ και υπήρχε
περίπτωση (αν το
παιχνίδι πήγαινε σε
παράταση) να τέλειωνε
μετά τις 12 τα
μεσάνυχτα….
Αυτή ήταν η έννοια
του εκπροσώπου του
λαού από την
Καστοριά και όπως
έγραψε στην ανάρτησή
του ήταν «…στην
λογική του ‘κάλλιον
προλαμβάνειν παρά
θεραπεύειν’ πρότεινα
στην Κυβέρνηση και
στο Υπουργείο
Πολιτικής Προστασίας
την κατ εξαίρεση για
σήμερα επέκταση
ωραρίου κατά μία
ώρα…»

Ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για τον Σωκράτη Παπασταθόπουλο.
Έτσι γράψανε στο Μαρινακέικο. Καλή κίνηση, αν πουλήσουν τον Σεμέδο ή τον Σισέ. Ποιος, όμως, είναι ο «προξενητής»; Ο Βασίλης Τοροσίδης, βέβαια. Χρόνια μαζί στις εθνικές ομάδες, όπου υπήρξαν και
αρχηγοί της, έγιναν κολλητοί. Κι αυτό δεν είναι κακό, βέβαια. Ο Βασίλης μεσολάβησε στον Μαρτίνς για να ρίξει μια ματιά στον Σωκράτη,
που αρνήθηκε πρόταση της Νάπολι να παίξει δίπλα στον Μανωλά.
Δεν είναι τυχαίο, επίσης, ότι ο Παπασταθόπουλος εμφανίστηκε στην
αθλητική εκπομπή του Mega, μαζί με τον Τοροσίδη. Όπως δεν είναι τυχαίο ότι ο Τοροσίδης είπε καλά λόγια για τον Χολέμπας, με τον οποίο συνυπήρξαν στην Εθνική, αλλά στη Ρόμα.

Πλημμύρες στην Καρδίτσα

Ο Μαρκ
Κλάτενμπεργκ
αχρήστευσε τους
παρατηρητές
Ο Μαρκ Κλάτενμπεργκ, όπως είναι
γνωστό, βγαίνει κάθε Τρίτη στο διαδίκτυο και αναλύει τις φάσεις. Ωραία. Ερώτηση: Οι παρατηρητές διαιτησίας τι
ακριβώς κάνουνε στο παιχνίδι και γιατί
τους στέλνουν; Έκθεση για τη διαιτησία του αγώνα κάνουν. Και πού πάει
αυτή η έκθεση; Στον Μαρκ Κλάτενμπερκ. Τον Κλάτυ. Και ας υποθέσουμε
ότι ένας παρατηρητής λέει στην έκθεσή
του ότι ήταν κανονικό γκολ του Μανούσου επί του ΟΦΗ, το οποίο ο Κλάτυ έβγαλε άκυρο, τι θα κάνει μετά ο Άγγλος; Θα επιπλήξει τον παρατηρητή; Να δώσουμε και
την είδηση: Μετά τους τηλεκριτικούς, οι παρατηρητές είναι έτοιμοι ν’ αναλάβουν δράση εναντίον του Μαρκ Κλάτενμπεργκ, Κλάτυ. Μεροκάματο παίρνουν κι αυτοί, κι έτσι όπως το πάει ο Κλάτυ, στο τέλος είναι για να το χάνουν, αφού δεν τους υπολογίζει.

Πέρασαν
όλες εκτός
από τον ΠΑΟΚ
Πέρσι, που ο Ολυμπιακός έβαλε τέσσερα
στην Κράσνονταρ του Μάρκους Μπέργκ
λέγανε από την Θεσσαλονίκη τα εξαπτέρυγα του Ιβάν ότι ήταν…χωριό. Για να υποβιβάσουν την πρόκριση του Ολυμπιακού στο Champions League.
Kαι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και το
«χωριό» έπαιξε με τον ΠΑΟΚ σε διπλά παιχνίδια την πρόκριση για το Champions
League και η ρωσική ομάδα πέρασε για…πρώτη φορά στην ιστορία της στους ομίλους, ενώ ο
ΠΑΟΚ έμεινε εκτός για πολλοστή φορά.
Και να ταν μόνον η Κράσνονταρ; Άλλες τρεις ομάδες πέρασαν από τα προκριματικά για πρώτη φορά σε ομίλους. Η Σάλτσμπουργκ, η Μίντιλαντ και η Φερεντσβάρος!
Μόνον ο ΠΑΟΚ έμεινε απ΄έξω…

Τα κρουασάν
του Μαρινάκη και
οι μισθοί των
Συριζαίων βουλευτών
Ο Αλέξης Τσίπρας τα έχωσε στην κυβέρνηση για
τις πλημμύρες στην Καρδίτσα και ειρωνεύτηκε τον
Μαρινάκη γι’ αυτό. «Και αυτήν τη φορά δεν θα
πάει, όπως στη Μάνδρα, ούτε ο εφοπλιστής κύριος
Μαρινάκης, να τους μοιράσει έστω ένα κρουασάν…
Ούτε καν αυτό».
Δηλαδή; Τι εννοεί ο «ποιητής εκ του προχείρου» Αλέξης; Ότι κακώς έστειλε βοήθεια ο Μαρινάκης στη Μάνδρα; Ή ότι κακώς δεν έστειλε
στην Καρδίτσα; Ή ότι κακώς δεν έστειλε και στο
Μάτι;
Και στο φινάλε πού... κολλάει ο Μαρινάκης;
Αλλού, όμως, είναι το θέμα για τον «αριστερό»
(πώς;) Τσίπρα, που έχει κοινωνικές ευαισθησίες.
Γιατί δεν υποχρέωνε τους βουλευτές του ν’ αρνηθούν τον μισθό τριών μηνών και να δώσει τα χρήματα αυτά στους πληγέντες;
Το άλλο είναι ότι με την Καρδίτσα ασχολήθηκε
η κυβέρνηση. Κανονικά. Και δεν πίεσε κανέναν
πραγματογνώμονα πυραγό Λιότσιο ν’ αλλάξει
την έκθεσή του για να τη βγάλει «καθαρή» ο ΣΥΡΙΖΑ για το Μάτι όπως έκανε ο αρχιπυροσβέστης
Ματθαιόπουλος.
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Κλάτυ και Αλαφούζος συζήτησαν
για το «Big Brother», τον πόλεμο
στην Αρμενία και τον κορωνοϊό
Κι εκεί που το Σαββιδέικο και το Μαρινακέικο τα χώνουν στον Κλάτενμπεργκ,
φάντης-μπαστούνι ο Αλαφούζος πάει και τον συναντάει στην ΕΠΟ. Σωστός ο
Γιαννάκης. Όταν οι άλλοι τον βρίζουνε, εμείς πάμε να τον πιάσουμε φίλο. Η συνάντηση ήταν απρογραμμάτιστη κι αυτό μπορεί να βάλει σε σκέψεις τον καθένα, αν ο
Άγγλος αρχιδιαιτητής μπορεί να δέχεται επισκέψεις δίχως ραντεβού. Διότι, αν ήταν
προγραμματισμένη, θα έβγαζε ανακοίνωση τόσο ο Παναθηναϊκός, όσο και η ΕΠΟ.
Κι αφού ο Γιαννάκης ο Αλαφούζος είναι χρόνια τώρα υπέρ της «εξυγίανσης»,
της «διαφάνειας» και άλλα τέτοια... ωραία, μήπως μπορεί να μας πει τι συζήτησαν με τον Κλάτενμπεργκ;
Μήπως συζήτησαν για τον κορωνοϊό; Μήπως για πολιτική κατάσταση στη χώρα; Για τις τουρκικές προκλήσεις; Για τον πόλεμο Αρμενίας - Αζερμπαϊτζάν;
Μπορεί να είπαν για το «Big Brother».
Από τη στιγμή που δεν ανακοινώθηκε τίποτα, ούτε από τη μία, ούτε από την άλλη πλευρά, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει.

Ο προφεσόρ
Τοπαλίδης,
που
συνέχεια
έπαιρνε
δρόμο...

Ο Σεβαστίδης το φέρει βαρέως
για την Επιτροπή Εφέσεων.
Θα ζητήσει αλλαγή του νόμου;
Στις 9 Οκτωβρίου στη γενική συνέλευση της ΕΠΟ θα γίνει και η ψηφοφορία για την ανάδειξη
των δικαστών της Επιτροπής Εφέσεων. Ωραία. Ψηφοφορία. Έτσι είχε αποφασίσει ο προφέσορας της νομικής επιστήμης, Σταύρος-Χαράλαμπος Κοντονής, καλή του ώρα. Έτσι λένε
οι Σαββιδοτέχνες. Άλλη είναι η αλήθεια. Ότι το είχε θέσει ως όρο τόσο η FIFA, όσο και η UEFA.
Γιατί; Διότι δεν εμπιστεύονταν
τον Κοντονή. Αν FIFA/UEFA είχαν αποδεχτεί να διορίζονται οι
αθλητικοί δικαστές από τον φυσικό τους προϊστάμενο, τότε το
ποδόσφαιρο θα είχε περιέλθει
εις χείρας του ΧαραλάμπηΣταύρου Κοντονή. Στο κράτος, δηλαδή. Ωραία. Και μαθαίνουν στην ΕΠΟ, ότι ο νέος πρόεδρος Δικαστών και Εισαγγελέων, εφέτης Χριστόφορος Σεβαστίδης δεν το βλέπει με καλό μάτι, να γίνεται ψηφοφορία. Διότι ο κάθε δικαστής θα ξέρει ποιοι τον «στήριξαν». Έτσι
διέδιδαν στην ΕΠΟ, ότι ο Σεβαστίδης το φέρει βαρέως να γίνεται αυτό με τους δικαστές
και θα ζητήσει ν’ αλλάξει. Αν αυτό αποφασιστεί με τροπολογία fast truck, τότε η ΕΠΟ θα
ρωτήσει την FIFA και την UEFA αν πρέπει να το δεχτεί. Αυτό λέει o Γραμμένος. Και τι του απαντούν οι «φίλοι» του; Πως να περιμένει μέχρι τέλους του μήνα, γιατί μπορεί να υπάρχει
στην «ολιστική μελέτη» και να μη χρειαστεί καμία τροπολογία.

Φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα
ο Κλάτυ σε Ζαχαριάδη, Διαμαντόπουλο
Ο Κλάτυ βγαίνει κάθε Τρίτη και σχολιάζει τις επίμαχες
φάσεις. Καλό είναι αυτό. Δεν μας είπε, όμως: Τους διαιτητές που κάνουν λάθη τις θα τους κάνει; Για το παιχνίδι
του ΟΦΗ με τον Ατρόμητο, για παράδειγμα, είπε ότι κακώς ο Ζαχαριάδης μέτρησε το γκολ του Μανούσου.
Και τι θα κάνει με τον Ζαχαριάδη; Θα του κάνει ιδιαίτερα; Και τι θα κάνει και με τον VARista Διαμαντόπουλο;
Θα τον βάλει να γράψει εκατό φορές «πότε ένα γκολ δεν
μετράει όταν η μπάλα προέρχεται από αντίπαλο», όπως
βάζουν τιμωρία οι δασκάλες τους μαθητές; Ο Κλάτυ
δεν θα μας πει τίποτα. Τσιτσώνης και Κουκουλάκης
τον έχουν συμβουλεύσει να ενεργεί σιωπηρά.

Ο Ουάρντα έκοψε
τα... κλαμπ, κι έτσι
τον πήρε ο Μπέος
Βρε, βρε! Πώς αλλάζουν οι καιροί. Ο Βόλος πήρε
δανεικό τον Ουάρντα. Για να τον πάρει, πάει να
πει ένα πράγμα. Ότι ο Αιγύπτιος έχει κόψει τα ποτά και τα ξενύχτια. Διότι αυτό έλεγε ο Αχιλλέας
Μπέος τέτοιο καιρό πριν από δύο χρόνια.
Και είπεν ο Αχιλλεύς: «Ο Τόρες, για παράδειγμα,
τον απέκτησε η Μπενφίκα πέρυσι για 3,5 εκατομμύρια. Δεν νομίζω Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ να έχουν
Τόρες στην ομάδα τους. Εμείς δίνουμε 90 χιλιάδες
για τον συγκεκριμένο παίκτη και ο Ολυμπιακός πολλά περισσότερα για έναν παρόμοιο ποδοσφαιριστή
τον Ποντένσε.
»Ο Βόλος πριν πάρει τους δανεικούς του ΠΑΟΚ, πήγε στην Γενεύη τμήμα σκάουτινγκ για να τους αξιολογήσουν που έπαιζαν εκεί τουρνουά. Επενδύει σε
δανεικούς παίκτες που είναι μικροί και έχουν να δώσουν πολλά, παρά σε παίκτες τύπου Ουάρντα που
τον μαζεύουν από τα κλαμπ».

Ο Γιαννάκης ο Τοπαλίδης έκανε δηλώσεις, ότι η ΑΕΚ έχει τον πρώτο
λόγο να περάσει τη
Βόλφσμπουργκ. Γνώστης του γερμανικού
ποδοσφαίρου είναι ο
άλλοτε βοηθός μεταφραστής του Ρεχάγκελ.
Λογικό είναι να είπε ότι
η ΑΕΚ έχει το προβάδισμα. Ωραία χώρα είναι
η Ελλάδα κι ο Γιαννάκης με τα πολλά πτυχία
δεν μπορεί να βρει δουλειά. Προπονητής με
πτυχία από τη Γερμανία
κιόλας. Πήγε τεχνικός
διευθυντής στον Άρη,
ήπιε έναν καφέ στη
Θεσσαλονίκη, δρόμο.
Μετά πήγε να χτίσει ομάδες. Πρώτα στην Αναγέννηση Γιαννιτσών.
Δύο ματς και «αντίο».
Μετά πήγε στον Βύζαντα. Πέντε ματς, δρόμο.
Μετά πήγε στην Καβάλα να φτιάξει τη νέα...
Σάλκε, καφέ και δρόμο.
Ξαναγύρισε στον Βύζαντα, ούτε καφέ. Τελείωσε την καριέρα του
στην Πάφο. Με ρεκόρ.
Έξι αγώνες στον πάγκο.
Και δρόμο.
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αποκαλύψεις και
«καυτά» θέματα
για όλους
και για όλα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΑΚΟΜΑ:

Ιβάν
Σαββίδης
Έχει πλάνο;
Θα βάλει
λεφτά για
παίκτες;
Να το πει
τώρα…

ΑΙΓΑΛΕΩ:
Με όνομα
βαρύ σαν
ιστορία
▶ ΣΕΛ. 24-27

Ο «πόλεμος» στον
Κλάτενμπεργκ άρχισε με
το πέναλτι του Ινσούα ▶ ΣΕΛ. 23
Ο Ουάρντα
έκοψε τα...
κλαμπ, κι
έτσι τον πήρε
ο Μπέος
▶ ΣΕΛ. 31

ΣΕΛ.

18-19

Επιτροπή Δεοντολογίας
Του «σπανού
τα γένια» μπορεί
Της Σπανού τα έργα, όχι…
ΣΕΛ.

Κλάτυ και Αλαφούζος συζήτησαν
για το «Big Brother», τον πόλεμο
στην Αρμενία και τον κορωνοϊό

20-21

▶ ΣΕΛ. 31

Ο Τοροσίδης
«έφερε»
Χολέμπας,
«φέρνει» και
Παπασταθόπουλο
▶ ΣΕΛ. 30

ΣΕΛ.

22

Πογιάτος:
Μάλλον είναι
φευγάτος…

