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• Το ελαστικότερο άνοιγμα
των εκκλησιών και ο μποναμάς
Μητσοτάκη στον Ιερώνυμο





  



• Το Μαξίμου ποντάρει όλα τα λεφτά
του στην εμβολιαστική «ασπίδα» ώστε
και η δημόσια Υγεία να προστατευτεί
αλλά και η οικονομία να μην υποστεί
ανεπανόρθωτη ζημιά ▶ ΣΕΛ. 4-5



 





 













Όταν η Τουλουπάκη
έβαλε τα κλάματα…









• Η υπόθεση Φλώρου,
της Energa Hellas
Power, που είχε αποφυλακιστεί με πλαστές
ιατρικές βεβαιώσεις, είχε ανατεθεί στην εισαγγελέα Διαφθοράς, που
με κλάματα και «συγγνώμες» προσπαθούσε
να δικαιολογήσει τα
ψέματά της…









πλασάρεται ως βαρύ
χαρτί ο Νικήτας

Κρατάει μούτρα
ο Ευκλείδης;

Το σύνδρομο της συγκυβέρνησης πνίγει τον Δραγασάκη
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μουρμούρα –φωναχτά αλλά και… ψιθυριστά– για τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής καταλαγιάζει σιγάσιγά υπό το βάρος της κοινοβουλευτικής κόντρας Ν.Δ. και ΣΥΡΙΖΑ για τον προϋπολογισμό του 2021, τους
διαξιφισμούς για το click away αλλά και τα παιδιαρίσματα κυβέρνησης και αντιπολίτευσης που επιμένουν να
τσακώνονται για ένα… κωλόσπιτο, που έλεγε και ο αείμνηστος Ευάγγελος Γιαννόπουλος για τη βίλα του Ανδρέα
και της Μιμής.
Δεν παύουν ωστόσο τα ελληνοτουρκικά να αποτελούν μαζί με την πανδημία και τις οικονομικές συνέπειές της τα
μείζονα προβλήματα που θα συνεχίσουν να «καρδιοχτυπούν» την κυβέρνηση Μητσοτάκη και τη νέα χρονιά που θα
κάνει ντεμπούτο σε λιγότερο από 15 ημέρες. Στην «Α» είπαμε ανοιχτά την… άποψή μας ότι η Σύνοδος Κορυφής της
10ης και 11ης Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες ήταν μία ξεκάθαρη κοροϊδία των Ευρωπαίων εταίρων στο πρόσωπο της Ελλάδας. Όπως, εξίσου, ανοιχτά είπαμε ότι
στο στρώσιμο του χαλιού αυτής της κοροϊδίας βοήθησε και η αδυναμία της ελληνικής διπλωματίας να προβλέψει τα
μελλούμενα. Έστω και αν ο Μάρτης του
2021 (σ.σ. το επόμενο ραντεβού των ηγετών της Ε.Ε. για την αξιολόγηση της συμπεριφοράς της Τουρκίας) αργεί, είναι επιβεβλημένο για την ελληνική διπλωματία
να αποκρυπτογραφήσει το μήνυμα της τελευταίας συνόδου και τα βαθύτερα αίτια του «Βατερλώ». Δεν είναι δα και τόσο δύσκολο. Ακόμη και οι λιγότερο μυημένοι στα γεωπολιτικά… τερτίπια καταλαβαίνουν ότι τα κράτη δεν καθορίζουν τις συμμαχίες τους με βάσει το θυμικό,
αλλά με βάση το πόσο επικερδής για τα δικά τους εθνικά συμφέροντα είναι μία συμμαχία. Πολλώ δε μάλλον δεν είναι
ο πιο «υπάκουος» αυτός που επιβραβεύεται σε μία συμμαχία.
Δεν θέλει πολλές αποδείξεις: μία ημέρα πριν από την κρίσιμη Σύνοδο Κορυφής, ο «σουλτάνος» Ερντογάν επέμενε ότι ενδεχόμενες ευρωπαϊκές κυρώσεις δεν θα επηρεάσουν σοβαρά τη χώρα του (σ.σ. επειδή ήξερε ότι δεν θα
επιβληθούν;), που όπως διαβεβαίωσε θα συνεχίσει να διεκδικεί τα συμφέροντά της στην Ανατολική Μεσόγειο. Μία
ημέρα, δε, μετά τη Σύνοδο, δικαιωμένος ως προς το αποτέλεσμα, ο Ερντογάν κομπορρημονούσε ότι «λογικές χώρες
στην Ευρωπαϊκή Ένωση απέτρεψαν προσπάθειες εναντίον της Τουρκίας», προδικάζοντας μάλιστα ότι «η επόμενη σύνοδος
των ηγετών της ΕΕ τον Μάρτιο δεν θα έχει αποτελέσματα που θα πλήττουν την Τουρκία». Το déjà vu; H Άγκυρα επέστρεψε
στην πεπατημένη των προκλητικών navtex, αναμασώντας την καραμέλα περί αποστρατικοποίησης της Σαμοθράκης,
της Λήμνου, της Χίου, της Σάμου, της Τήλου και της Χάλκης. Όλα αυτά την ώρα που ένα κατασκοπικό θρίλερ εξελίσσεται στη Ρόδο, με έναν 56χρονο Έλληνα μουσουλμάνο να έχει καθ’ ομολογίαν του στρατολογήσει έναν 35χρονο επίσης Έλληνα ομόθρησκό του που εργάζεται στο τουρκικό προξενείο στο Νησί των Ιπποτών, ζητώντας να του μεταφέρει πληροφορίες μεταξύ άλλων για το πότε αλλάζει η φρουρά στο Καστελόριζο και τα νούμερα που αναγράφονται
στα πολεμικά πλοία!!!
Το ποιος θα γελάσει τελευταίος σε αυτήν τη δύσκολη διπλωματική διελκυστίνδα είναι παρακινδυνευμένο να ειπωθεί. Αν, ωστόσο, η Ελλάδα δει το παράδειγμα της Κύπρου, που το καλοκαίρι του 2019 κατάφερε να επιβληθούν
κυρώσεις στην Τουρκία για τους τσαμπουκάδες του «Γιαβούζ» στην ΑΟΖ της Μεγαλονήσου, τότε θα πειστεί και για το
ότι ξύνεται καλύτερα όποιος ξύνεται μόνος του και χωρίς τα «νύχια» της Μέρκελ…

Η
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Μπορούμε και
χωρίς τη Μέρκελ…
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Ανατράπηκε
ο αρχικός
σχεδιασμός
υτό που ο ίδιος ο πρωθυπουργός θεωρεί ως
το κορυφαίο στοίχημα
για την κυβέρνησή του είναι
να πάνε όλα καλά με τους
εμβολιασμούς, οι οποίοι αναμένεται να ξεκινήσουν με
το μόλις έλθει η πρώτη πατρίδα (300.000 δόσεις), η οποία θα είναι πολύ μικρότερη του αναμενομένου, όπως
ανακοίνωσε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, καθώς
με αυτή την πρώτη παρτίδα
θα εμβολιαστούν 150.000
άνθρωποι. Οπότε ο αρχικός
σχεδιασμός ανατρέπεται,
και αυτό είναι κάτι που δεν
το ήθελε το Μαξίμου.
Η κυβέρνηση προκρίνει εμφατικά τα ψηφιακά κανάλια
επικοινωνίας (την πλατφόρμα emvolio.gov.gr που στήνεται εκτάκτως και την υπάρχουσα δομή της άυλης
συνταγογράφησης), όμως
και το παραδοσιακό… call
center. Και το ερώτημα είναι, όπως το θέτουν με έναν
τόνο ανησυχίας αρμόδιες
πηγές, «κατά πόσον ένα τηλεφωνικό κέντρο θα αντέχει
2 εκατομμύρια κλήσεις-ραντεβού τον μήνα;».
Είναι σχεδόν αδύνατον, εκτιμούν οι ίδιες πηγές, να
προχωρήσουν ομαλά οι διαδικασίες αν το βάρος πέσει
στο τηλεφωνικό κέντρο, όσο… γιγάντιο κι αν είναι, αφού είναι ορατή η απειλή να
μπλοκάρει το σύστημα ήδη
από την αφετηρία. Γι’ αυτό,
κατά πληροφορίες, παράλληλα με τη λειτουργία του
«head desk», όπου οι ενδιαφερόμενοι θα τηλεφωνούν
για να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους, εξετάζεται και η
λύση της παραπομπής του
πολίτη σε προκαθορισμένα
σημεία (με φυσική παρουσία, δηλαδή), προφανώς
πλησίον της κατοικίας του.
Την υλοποίηση όλων των
μηχανισμών επικοινωνίας
τρέχει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με εμφανείς ήδη τις προσπάθειες
να επισημαίνει την ανάγκη
και την ευκολία της ψηφιακής ενημέρωσης. Και μόνο
αυτό μαρτυρά τους προβληματισμούς. Στην ίδια κατεύθυνση γίνονται σκέψεις αφενός για διπλό σποτ ενημέρωσης της κοινωνίας και
αφετέρου επιστράτευση φορέων και ΜΚΟ στην επικοινωνιακή εκστρατεία.
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• Το Μέγαρο Μαξίμου ποντάρει πολλά στην εμβολιαστική «ασπίδα»
και για αυτό θα δοθεί τεράστια έμφαση στο να πειστούν οι πολίτες να
κάνουν το εμβόλιο, προκειμένου και η δημόσια Υγεία να προστατευτεί
αλλά και η οικονομία να μην υποστεί ανεπανόρθωτη ζημιά
Σε κρίσιμο σταυροδρόμι
βρίσκεται η κυβέρνηση
του Κυριάκου Μητσοτάκη, που αναζητά το ασφαλέστερο μονοπάτι μέσω του οποίου η χώρα θα
επιστρέψει σε μία –σχετική κατ’ αρχήν– υγειονομική και οικονομική κανονικότητα.
Του Μ.ΚE.

T

ο μονοπάτι εκτός από… στενό είναι και
δύσβατο, καθώς πρέπει να κερδηθούν
δύο δύσκολα στοιχήματα ταυτόχρονα: αφενός να
προστατευτεί η δημόσια Υγεία από τη φονική διασπορά του κορωνοϊού, αφετέρου να αντιμετωπιστούν επαρκώς οι οικονομικές
συνέπειες της πανδημίας, ώστε
εν συνεχεία να ανοίξει ο δρόμος
για την άμεση επαναφορά του οικονομικού κύκλου σε ρυθμούς ισχυρής και βιώσιμης ανάπτυξης.
Όταν ξεκίνησε το lockdown
στις αρχές Νοεμβρίου, οι προσδοκίες και ο προγραμματισμός
της κυβέρνησης ήταν να ανοίξει
η οικονομία περί τις 10 Δεκεμβρίου και τα Χριστούγεννα να εορταστούν δίχως τους αυστηρούς
περιορισμούς της καραντίνας.
Αυτό ως γνωστό δεν συνέβη, εξαιτίας της σφοδρότητας με την
οποία έπληξε τη χώρα το δεύτερο κύμα της πανδημίας, γεγονός
που πυροδότησε την κοινωνική
ενόχληση. Λογικό σε ένα βαθμό,
αφού και ο παρατεταμένος εγκλεισμός αλλά κυρίως η συνεχιζόμενη οικονομική δυσπραγία
δημιουργούν συνθήκες αβεβαιότητας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
Μπροστά στον κίνδυνο αυτές
οι κοινωνικές αναταράξεις να ροκανίζουν το πολιτικό κεφάλαιο
της κυβέρνησης, το Μέγαρο Μαξίμου αναζητά εκείνο το θετικό αφήγημα που βοηθήσει το να ξεπεραστεί κι αυτός ο ύφαλος.

Νυν υπέρ πάντων
το… εμβόλιο
Βασικό όπλο στη φαρέτρα του
Μαξίμου είναι το εμβόλιο, όπως
διαμήνυσε και ο ίδιος ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, που έδωσε την κωδική ονομασία «Ελευθερία». Φυσικά, όλοι

Το πολιτικό
και υγειονομικό
στοίχημα
του εμβολιασμού

γνωρίζουμε ότι για να εμβολιαστεί το 70% του πληθυσμού και
μέσω αυτής της διαδικασίας να επέλθει η ανοσία της αγέλης, θα
χρειαστούν αρκετοί μήνες. Ειδικά, μάλιστα, μετά τις καθυστερήσεις για παράδοση των εμβολίων
εκ μέρους των εταιρειών, ίσως
τελικά αυτό το πολυπόθητο νούμερο των εμβολιασμών να μην επιτευχθεί μέχρι τον Μάιο, που είναι το όριο, και να χρειαστούν
περισσότεροι μήνες.
Φυσικά, μέχρι τότε η κυβέρνηση πρέπει να ισορροπήσει σε ένα τεντωμένο σχοινί και δίχως
δίχτυ ασφαλείας. Θα πρέπει δηλαδή και να στήσει το αφήγημα
σε συνδυασμό με την έλευση των
κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά και να πείσει τους
πολίτες να υπομείνουν για αρκετούς μήνες τα περιοριστικά μέ-

τρα, καθώς η ταλαιπωρία δεν
προβλέπεται να ολοκληρωθεί άμεσα. Ήδη οι επιστήμονες εξηγούν πως για να επέλθει η ανοσία σε έναν εμβολιασμένο θα
πρέπει να περάσουν τουλάχιστον
10 ημέρες μετά την πρώτη δόση.
Εάν υπολογίσουμε ότι μεταξύ της
πρώτης και δεύτερης δόσης πρέπει να μεσολαβούν περίπου 25
ημέρες, τότε ένας πολίτης που θα
εμβολιαστεί την 1η Φεβρουαρίου θα νιώθει περισσότερο ασφαλής περί τις 10 Μαρτίου.

Εκστρατεία ενημέρωσης
με διπλό στόχο
Και φυσικά η έννοια όλων στο
Μαξίμου είναι το πώς θα ξεπεραστεί ένα ενδεχόμενο τρίτο κύμα
της πανδημίας, το οποίο όπως
προειδοποιούν οι ειδικοί μπορεί
να είναι πιο ισχυρό (βλ. δίπλα).

Και με δεδομένο ότι θα έχουν ξεκινήσει οι εμβολιασμοί, να βρει
την κοινωνία πιο χαλαρή. Οπότε
η εθνική εκστρατεία ενημέρωσης
που ετοιμάζεται από την κυβέρνηση θα έχει διττό στόχο. Από τη
μία για την αναγκαιότητα του εμβολιασμού, τόσο για την ασφάλεια και αποτελεσματικότητα του
εμβολίου, όσο και για τη διαδικασία που θα λάβει χώρα στις πόλεις και στα χωριά. Και από την
άλλη, να επισημαίνει το αυτονόητο στους πολίτες, δηλαδή να τηρούνται αυστηρά τα μέτρα. Και ας
μην ξεχνάμε ότι ήδη αρκετοί καθηγητές ισχυρίζονται ότι η καραντίνα θα συνεχιστεί για αρκετό
καιρό ακόμη, ενώ οι πιο απαισιόδοξοι υποστηρίζουν πως μπορεί να φτάσει μέχρι και τον Φεβρουάριο.
Επομένως, η έλευση του εμβολίου είναι πολύ σημαντική, αλλά
δεν λύνει όλα τα προβλήματα. Γι’
αυτό και αναζητείται φάρμακο και
για τα άλλα ζητήματα που ταλανίζουν την κοινωνία και τα οποία
είναι οικονομικής υφής. Διότι
καλές και άγιες οι επιδοτήσεις
και τα διάφορα χρηματοδοτικά
εργαλεία για επιχειρήσεις, αυτοαπασχολούμενους κι εργαζόμενους, αλλά η αγωνία είναι τι θα
γίνει όταν χρειαστεί όλοι αυτοί να
αρχίσουν να πληρώνουν τον λογαριασμό.
Τι θα συμβεί όταν επιστρέψει
η κανονικότητα με την απασχόληση; Θα επιστρέψουν όλοι όσοι
είναι σε αναστολή στην εργασία
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τους; Αυτό το ερώτημα είναι που
ανησυχεί ως επί το πλείστον την
πλειοψηφία των πολιτών. Και
φυσικά τα θετικά κοινωνικά μέτρα που πρέπει να σχεδιαστούν
και να εφαρμοστούν δεν αρκούν
μόνο για την περίοδο της καραντίνας, αλλά πολύ περισσότερο
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όταν η κοινωνία θα αρχίσει να επανέρχεται στην κανονικότητα.

Το μήνυμα του Κυριάκου
Το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι ότι, λόγω της πανδημίας, σε καμία περίπτωση δεν
πρέπει να μένει πίσω η φροντίδα

της καθημερινότητας του πολίτη.
Εξάλλου, ας μην ξεχνάμε ότι στην
τελευταία συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας λίγες ημέρες πριν από την ψήφιση του
προϋπολογισμού και ο ίδιος ο
πρωθυπουργός αναφέρθηκε
στην ανάγκη της τακτοποίησης
των εκκρεμοτήτων έκδοσης των
παλαιών συντάξεων. Κι όπως είχε πει, «εισπράττουμε πολιτικό κόστος από αυτή την ιστορία».
Πάντως, η κυβέρνηση εξακολουθεί να επικοινωνεί ότι έχει ως
κύριο μέλημα να ανακουφίσει
τους πληττόμενους από την πανδημία, και δεν μιλάμε για τους ασθενείς (αυτοί είναι στα χέρια
των ιατρών). Πέρα από τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, το
πρωθυπουργικό περιβάλλον δίνει έμφαση στη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και στην
κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για εισοδήματα που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα.
Αναμφίβολα, πάντως, η τεράστια
ύφεση της οικονομίας μας εκ των
πραγμάτων δημιουργεί πολύ σοβαρό πρόβλημα ενόψει της επόμενης μέρας, για την οποία ο Κυριάκος Μητσοτάκης ελπίζει να
έχει ως σύμμαχο τα ευρωπαϊκά
κονδύλια.

Το κυνήγι του
«κόκκινου» Γενάρη…
Περίπου 7 εβδομάδες –8 για τη Θεσσαλονίκη– συμπληρώνονται από την επιβολή του τελευταίου lockdown τον Νοέμβριο και, αντί οι επιστήμονες να συζητούν για αποκλιμάκωση των περιοριστικών μέτρων, τα επιδημιολογικά δεδομένα παραμένουν σε τέτοιο βαθμό επιβαρυμένα, που
δεν αποκλείεται να αποδειχτεί και ο Ιανουάριος μήνας ακόμη αυστηρότερης από την υφιστάμενη καραντίνα.
Μια πρώτη γεύση παίρνουν οι τρεις… κατακόκκινοι δήμοι της «κόκκινης» Δυτικής Αττικής –Ελευσίνα, Μάνδρα
και Ασπρόπυργος–, για τους οποίου η κυβέρνηση ανακοίνωσε την επιβολή σκληρότερου υγειονομικού «εγκλεισμού», ενώ στον προθάλαμο του αυστηρού lockdown βρίσκονται οι περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Ξάνθης, του
Κιλκίς, της Πιερίας, της Δράμας, της Ροδόπης, των Γρεβενών, της Πέλλας, της Λάρισας και της Κοζάνης, καθώς εκεί
συνεχίζει να κοχλάζει η διασπορά της COVID-19. Σε κάθε
περίπτωση, ο πρώτος μήνας του νέου χρόνου κρίνεται από
την επιστημονική κοινότητα ως εξαιρετικά επικίνδυνος. Σε
αυτό συντείνουν δύο παράγοντες: αφενός οι καιρικές συνθήκες και η περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας (σ.σ. θα
βρισκόμαστε στην καρδιά του χειμώνα), αφετέρου ο συγχρωτισμός που θα έχει υπάρξει λόγω των εορτών των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανίων. Ο
συνδυασμός των δύο δημιουργεί ένα υψηλής υγειονομικής επικινδυνότητας κοκτέιλ που τρομάζει την Επιτροπή
των λοιμωξιολόγων αλλά και το Μέγαρο Μαξίμου, που θα
κληθεί να πάρει τις δύσκολες αποφάσεις προκειμένου να
αποφευχθούν τα χειρότερα. Ν.ΤΕ.
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Με έναν συμβιβασμό… αριθμητικής κατασβέστηκε
τελικά η πυρκαγιά που είχε
ξεσπάσει στις σχέσεις της
κυβέρνησης με τους ιεράρχες, με αφορμή το πώς θα
λειτουργούσαν οι εκκλησίες στις γιορτές εν μέσω
υγειονομικού lockdown.
Πότε θα αναζωπυρωθεί
ουδείς ορκίζεται…
Του Ν.ΤΕ.

A

ν είχε δίκιο η εξέχουσα φυσιογνωμία
της ισραηλινής διπλωματίας, Αμπά
Εμπάν, ότι «συναίνεση σημαίνει πως όλοι συμφωνούν
να δηλώσουν ομαδικά αυτό που κανένας δεν πιστεύει ατομικά», τότε η
προ ημερών ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου ότι στέκεται αλληλέγγυα στην κυβέρνηση αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας
των ναών κατά τις θείες λειτουργίες των Χριστουγέννων, της
Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανίων είναι η επιτομή του ιερού
συμβιβασμού. Κι αυτό διότι μερικές ημέρες, ακόμη και λίγες ώρες πριν από την ανακοίνωση της
Ιεραρχίας την περασμένη Τρίτη
(15/12), ο αέρας που έπνεε μεταξύ της οδού Ιασίου στο Κολωνάκι –εκεί όπου εδρεύει η ΔΙΣ–
και του πρωθυπουργικού «στρατηγείου» της Ηρώδου Αττικού ήταν πολλών μποφόρ και μύριζε έντονα μπαρούτι.
Δεν χρειάζεται να είναι κάποιος δαιμόνιος ρεπόρτερ για να το
καταλάβει. Περίπου το παραδέχονται οι ίδιοι οι ιεράρχες στην
ανακοίνωση της 15ης Δεκεμβρίου, υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων ότι η Ελλαδική Εκκλησία
διαχειρίζεται «με πνεύμα συνέσεως
τις μομφές και την δυσαρέσκεια αρκετών χριστιανών». Σημειώθηκε
μάλιστα με νόημα στην ίδια ανακοίνωση ότι «πολλοί πιστοί θεώρησαν προσβλητική για τους ίδιους και
την Εκκλησία την παρουσία αστυνομικών δυνάμεων έμπροσθεν Ιερών
Ναών (λ.χ. κατά τις εορτές του Αγίου
Ανδρέα, της Αγίας Βαρβάρας, του
Αγίου Νικολάου, του Αγίου Σπυρίδωνος) και άλλοι θεώρησαν ότι η Ιερά Σύνοδος στον βωμό της διατηρήσεως καλών σχέσεων με την Κυβέρνηση μειοδότησε σε ζητήματα, τα οποία αφορούν στην Λατρεία και την
ζωή Της». Σαν να μην έφτανε αυτό, οι ιεράρχες έκαναν λόγο για
«εμμονικές επιθέσεις δημοσίων προσώπων και μέσων, τα οποία επιχειρούν να μετατρέψουν την μάχη κατά
του κορονοϊού σε πόλεμο κατά του
“ανορθολογισμού της θρησκείας”,
αν και δεν έχει επισημανθεί συρροή
κρουσμάτων του κορονοϊού εντός
των Ιερών Ναών».
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• Πώς φτάσαμε στην αλλαγή της κυβερνητικής απόφασης
για το ελαστικότερο άνοιγμα των εκκλησιών στις γιορτές
και τι κρύβεται πίσω από τον… μποναμά του Κυριάκου
Μητσοτάκη στον αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο

Ιερός συμβιβασμός με
πολιτικό παρασκήνιο

Δεν εγγυούνταν
τίποτα…
Τι λέει, εν ολίγοις, η ΔΙΣ; Ότι οι
ιεράρχες δέχονταν ασφυκτική πίεση από το χριστεπώνυμο ποίμνιό
τους, που ούτε λίγο ούτε πολύ
τους εγκαλούσαν για υποχωρητικότητα. Ειδικά όταν έγινε γνωστό
ότι εκτός από τα κομμωτήρια θα
ανοίξουν και τα «νυχάδικα», οι εκπρόσωποι της Εκκλησίας έβγαλαν… νύχια κι άρχισαν να τα ακονίζουν για ιερό ξεσηκωμό! Κά-

πως έτσι –επιμένει το ρεπορτάζ–
διαμήνυσαν προς πάσα κατεύθυνση ότι δεν μπορούν να εγγυηθούν τίποτε, αν η κυβέρνηση δεν
ρίξει νερό στο κρασί της και δεν
αλλάξει την αρχική της απόφαση
που ήταν να παραμείνουν κλειστοί
οι ναοί λόγω πανδημίας, με μόνη
εξαίρεση το περιορισμένο άνοιγμά τους (σ.σ. μέχρι 9 πιστοί στις
μικρές εκκλησίες, μάξιμουμ 25
στους μητροπολιτικούς ναούς της
επικράτειας) μόνο για τις λειτουρ-

γίες ανήμερα των Χριστουγέννων
και των Θεοφανείων.

Τα δύο τηλεφωνήματα
Το τηλέφωνο του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν άργησε να χτυπήσει.
Δύο ημέρες μετά του Αγίου Νικολάου, στις 8 Δεκεμβρίου, ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κ. Ιερώνυμος, επικοινώνησε με τον πρωθυπουργό προκειμένου να βρεθεί ένας τρόπος αποφυγής του αδιεξόδου που είχε δη-

Έτσι θα εκκλησιαστούν, τελικά, οι πιστοί
Σύμφωνα με την Ιερά Σύνοδο, οι εκκλησίες θα παραμένουν ανοικτές για τους πιστούς, τόσο για προσκύνηση και κατ’ ιδίαν προσευχή όσο και για προσέλευση κατά τις Θείες Λειτουργίες των τριών μεγάλων Εορτών του Αγίου Δωδεκαημέρου (Χριστούγεννα, Περιτομή του Χριστού, Θεοφάνεια).
Ο αριθμός των πιστών που θα επιτρέπεται να βρίσκονται ταυτόχρονα στις εκκλησίες είναι 25 πρόσωπα στους μικρούς ναούς και 50 πρόσωπα στους κεντρικούς. Υγειονομική προϋπόθεση είναι πάντοτε η τήρηση των προβλεπομένων αποστάσεων και μέτρων αποφυγής του συνωστισμού, εν προκειμένω ένα άτομο ανά 15 τ.μ. επιφανείας, με ελάχιστη απόσταση 2 μέτρων μεταξύ τους και με υποχρεωτική τη χρήση μάσκας καθ’ όλη τη διάρκεια των ιεροπραξιών.
Ειδικά σε ό,τι αφορά την εορτή των Φώτων έχει ξεκαθαριστεί ότι δεν θα πραγματοποιηθούν λιτανείες εκτός των ναών και ο καθαγιασμός των υδάτων θα τελεσθεί εντός των εκκλησιών, τηρουμένων πάντα των παραπάνω μέτρων υγειονομικής προστασίας.

μιουργηθεί. Ωστόσο, μόνο ενθουσιασμένος δεν πρέπει να ήταν ο
προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας μετά το πέρας της τηλεφωνικής επικοινωνίας του με τον Κυρ.
Μητσοτάκη. Κι αυτό διότι σύμφωνα με πληροφορίες ο πρωθυπουργός φέρεται να ήταν ανυποχώρητος, επικαλούμενος τις σχετικές
«ντιρεκτίβες» των λοιμωξιολόγων.
Παραμονή της συνεδρίασης
της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου στις
15 Δεκεμβρίου, επιβεβαιώθηκε
ότι ο πρωθυπουργός και ο αρχιεπίσκοπος θα είχαν νέα επικοινωνία ώστε να διερευνηθεί η πιθανότητα να βρεθεί η χρυσή τομή
και οι εκκλησίες να ανοίξουν τις
ημέρες των γιορτών με λιγότερο
ασφυκτικό πρωτόκολλο. Αυτό
που δεν γνώριζε ο Στ. Πέτσας όταν επιβεβαίωνε τη συνομιλία,
αλλά ταυτόχρονα επέμενε ότι δεν
υπάρχει περίπτωση να αλλάξει το
προαποφασισμένο επιτρεπτό όριο των πιστών που θα παρίστανται στις θείες λειτουργίες, ήταν ο
μποναμάς που είχε κατά νου να...
δωρίσει το Μαξίμου στον Ιερώνυμο. Τώρα, για ποιο λόγο ο
Κυρ. Μητσοτάκης άλλαξε την απόφαση για την υγεινομικά ασφαλή πληρότητα των εκκλησιών και
το μοντέλο 9/25 έγινε 25 πρόσωπα στους μικρούς ναούς και 50
πρόσωπα στους μητροπολιτικούς,
πηγές του Μαξίμου εξηγούν ότι «ο
πρωθυπουργός έβαλε πλάτη στον Αρχιεπίσκοπο με στόχο να απομονωθούν οι ακραίοι Ιεράρχες και να ετοιμάσει ο κ. Ιερώνυμος τον οδικό άξονα
για τον διάδοχό του».
Τέλος καλό, όλα καλά; «Μάλλον
ναι, αλλά για την ώρα…» απαντά στην
«Α» γνώστης της νεοδημοκρατικής
και εκκλησιαστικής Ιερουσαλήμ, εξηγώντας ότι μπορεί ο πρωθυπουργός να ξεπέρασε σχεδόν ατσαλάκωτος τις γκρίνιες των «γαλάζιων» ψηφοφόρων αλλά και βουλευτών, όμως ο Αρχιεπίσκοπος θα βρει
μπροστά του λογής-λογής βυζαντινισμούς εν όψει της διαδοχής του.
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Στις ελληνικές κυβερνήσεις από
τη μεταπολίτευση έως σήμερα οι
υπουργοί Εξωτερικών είχαν πάντα στενή συνεργασία με τον εκάστοτε πρωθυπουργό για τους
χειρισμούς στα εθνικά θέματα.
Πότε αυτή η τακτική είχε επιτυχίες, πότε αποτυχίες. Όλοι, όμως,
οι πρώην υπουργοί Εξωτερικών
είχαν υψηλή δημοφιλία, καθώς
το συγκεκριμένο υπουργείο τούς
προσφέρει δημοσιότητα, αλλά
τους κρατάει μακριά από την καθημερινή «μπουγάδα» και τα απόνερά της.

A

ς μη λησμονούμε ότι αρκετοί
πρώην υπουργοί Εξωτερικών
εν συνεχεία είτε μετακόμισαν
στο Μαξίμου, είτε στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο Κάρολος
Παπούλιας, υπουργός Εξωτερικών του
Ανδρέα Παπανδρέου, ήταν για μία δεκαετία (2005-2015) Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Από υπουργοί Εξωτερικών αναβαθμίστηκαν (με εκλογές) σε πρωθυπουργοί οι αείμνηστοι Γιώργος Ράλλης, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, και οι πιο σύγχρονοι Γιώργος Παπανδρέου και Αντώνης Σαμαράς. Ενώ οι Ευάγγελος Βενιζέλος και Ντόρα Μπακογιάννη λόγω και
της θητείας τους στο υπουργείο Εξωτερικών προσέθεσαν πόντους στο δημόσιο
προφίλ τους.
Οι περισσότεροι πρώην υπουργοί Εξωτερικών έχουν καταγράψει στο ενεργητικό
τους και καλές και κακές στιγμές. Για παράδειγμα ο Γιώργος Ράλλης (υπουργός
του Κωνσταντίνου Καραμανλή) βοήθησε στο να γίνει δεκτή η Ελλάδα στην ΕΟΚ
το 1980. Ο Κάρολος Παπούλιας και περισσότερο ο Θόδωρος Πάγκαλος πιστώνονται την επιτυχή διαπραγμάτευση των
Μεσογειακών Οικονομικών Προγραμμάτων (ΜΟΠ) το 1985.
Ο Αντώνης Σαμαράς χειρίστηκε με
μαεστρία κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες το Μακεδονικό, όταν τα Σκόπια ανεξαρτητοποιήθηκαν από την Ενωμένη Γιουγκοσλαβία. Ο Γιώργος Παπανδρέου
συμμετείχε μαζί με τον αείμνηστο Γιάννο
Κρανιδιώτη στην τεράστια εθνική νίκη
της εισόδου της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή
Ένωση δίχως να έχει λυθεί το Κυπριακό
και πιάνοντας στην κυριολεξία την Τουρκία στον ύπνο.
Η Ντόρα Μπακογιάννη μετείχε πολύ
ενεργά στο βέτο της κυβέρνησης Κώστα
Καραμανλή στην είσοδο των Σκοπίων στο
ΝΑΤΟ, ενώ ο Ευάγγελος Βενιζέλος έχει
να καταγράψει ως υπουργός Εξωτερικών
το ότι αντιμετώπισε με επιτυχία την αλεπού
της τουρκικής διπλωματίας και αργότερα
πρωθυπουργό των γειτόνων μας Αχμέτ
Νταβούτογλου. Εξάλλου, από την πρώτη
στιγμή είχε ξεκαθαρίσει στους Τούρκους ότι «η μόνη διαφορά για την οποία μπορούμε
να πάμε στη Χάγη είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών και η ανακήρυξη της ΑΟΖ».

Τι θέλει ο Δένδιας
Όταν ο Νίκος Δένδιας ανέλαβε το υπουργείο Εξωτερικών, φρόντισε με το «καλημέρα» να φιλοτεχνήσει το προφίλ του εκμε-
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Ιστορικά οι πετυχημένοι υπουργοί Εξωτερικών
καταλήγουν στο Μέγαρο Μαξίμου

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ

Το αδύναμο
ΥΠ.ΕΞ. και
οι δήθεν
εταίροι μας…
• Ο Νίκος
Δένδιας μπορεί
να ονειρεύεται
την ηγεσία της
ΝΔ, τρέχοντας
στις χώρες της
εύφλεκτης
περιοχής, αλλά
αποτέλεσμα…
μηδέν
ταλλευόμενος τη θέση. Αίφνης τα ΜΜΕ
του ΣΥΡΙΖΑ, που τον αποκαλούσαν ακροδεξιό όταν ήταν υπουργός Προστασίας του
Πολίτη, τον αναβάθμισαν σε έναν σοβαρό
κεντροδεξιό πολιτικό, ο οποίος χρησιμοποιεί μετριοπαθή λόγο και ουδεμία σχέση
έχει με τον υποτιθέμενο νεοφιλελευθερισμό για τον οποία κατηγορεί η αξιωματική
αντιπολίτευση τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Τι συνέβη ξαφνικά και τα ΣΥΡΙΖΑϊκά
ΜΜΕ αγάπησαν αυτόν που κατηγορούσαν
ως ακραίο λίγους μήνες νωρίτερα; Η πιο
λογική εξήγηση είναι ότι απλά ο κ. Δένδιας άδραξε την ευκαιρία της υπουργοποίησής του στο Εξωτερικών και ανέδειξε
τις βλέψεις του για να το παίξει δελφίνος.
Θεωρητικά, όπως διαδίδουν κάποιοι συνεργάτες του, έχοντας τη στήριξη των λεγόμενων «καραμανλικών». Μόνο που οι
τελευταίοι ολοένα και λιγοστεύουν στη
Ν.Δ. Προφανώς, τα ΜΜΕ που ελέγχει η
Κουμουνδούρου σκέφθηκαν ότι «ο Δένδιας
είναι “διαχειρίσιμος”, οπότε ας του προσθέσουμε πόντους για να δημιουργήσει προβλήματα στον Μητσοτάκη». Βέβαια, για να συμ-

βεί αυτό, δηλαδή να… τρομάξει ο Μητσοτάκης από τον Δένδια θα πρέπει να συμβούν απίθανα πράγματα.

Οι γκέλες στο υπουργείο
Το εάν ο κ. Δένδιας αποφασίσει να διεκδικήσει τώρα, ή αργότερα, ή ποτέ την ηγεσία
της Ν.Δ., είναι κάτι που δεν ενδιαφέρει την
πλειοψηφία των πολιτών, ακόμη και αυτών που επέλεξαν στις εκλογές τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι ο
κ. Δένδιας να εκπροσωπεί αποτελεσματικά τη χώρα ως υπουργός Εξωτερικών.
Η αλήθεια είναι ότι ο κ. Δένδιας έχει
κάνει ένα σωρό ταξίδια ακόμη και σε εποχή κορωνοϊού. Έχει πάει σε πολλά μέρη,
έχει συναντηθεί με πολλούς ηγέτες και ακόμη περισσότερους ομολόγους του, όμως
για να πούμε και του στραβού το δίκιο δεν
είδαμε να πείθει τους Ευρωπαίους ΥΠΕΞ
για τα δίκαια της Ελλάδας. Διότι πώς μπορείς να τον δικαιολογήσεις, όταν υπογράφει με τον Ιταλό υπουργό Εξωτερικών,
Λουίτζι Ντι Μάιο (αρχηγό του πρώτου σε
δύναμη κοινοβουλευτικού κόμματος που
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στηρίζει την κυβέρνηση Κόντε), τη συμφωνία για τη διευθέτηση των θαλασσίων
ζωνών, αλλά η Ιταλία να στηρίζει με χέρια
και πόδια την Τουρκία;
Ας μην ξεχνάμε και τη μεγάλη γκάφα
του κ. Δένδια, όταν έφερε άρον-άρον στην
Αθήνα τον στρατάρχη Χαφτάρ, ο οποίος
για την παγκόσμια κοινότητα είναι ένας παράνομος πολέμαρχος στον εμφύλιο της Λιβύης. Και ναι μεν πολλά κράτη –μεταξύ
των οποίων και η Γαλλία– αντιμετωπίζουν
φιλικά τον Χαφτάρ, αλλά δεν τον περιέφεραν στο Παρίσι. Και αυτό διότι ο Σάρατζ,
μπορεί να έχει συνάψει το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο με τον Ερντογάν, αλλά
είναι ο αναγνωρισμένος πρωθυπουργός
της Λιβύης από τον ΟΗΕ. Ναι μεν η διεθνής κοινότητα τον θεωρεί λίγο, αλλά τον
αναγνωρίζει ως πρωθυπουργό. Κι εμείς ως
χώρα δεν φέραμε τον αρχηγό της αντιπολίτευσης, αλλά έναν πολέμαρχο, ο οποίος
δεν έχει καμία θεσμική θέση. Απλά ο Χαφτάρ που ελέγχει τις πετρελαιοπηγές της
ανατολικής Λιβύης έχει τα χρήματα να
πληρώνει μισθοφόρους (όπως κάνει και
ο Σάρατζ) και ο λιβυκός λαός πεινά.
Ακόμη και για τη συμφωνία που σύνηψε ο κ. Δένδιας με την Αίγυπτο, για την ανακήρυξη ΑΟΖ, ένας άριστος γνώστης της
εξωτερικής πολιτικής, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, έχει εκφράσει τις αντιρρήσεις του
δημοσίως. «Η Αίγυπτος δεν θέλει να λύσει
την Ελληνοτουρκική διαφορά σε σχέση με την
οριοθέτηση της ΑΟΖ και της υφαλοκρηπίδας.
Δεν θέλει να πάρει μία οριστική, τελική θέση
υπέρ της Ελλάδος κι εναντίον της Τουρκίας»,
είχε πει ο κ. Βενιζέλος και αυτό αποδεικνύεται στην πράξη. Απλά η Αίγυπτος ενδιαφέρεται πρωτίστως να απομονώσει οριστικά τους «αδελφούς Μουσουλμάνους»,
που χρηματοδοτούνται από την Τουρκία.
Σε ό,τι αφορά τις ενεργειακές συμφωνίες με Ισραήλ και Κύπρο, ας μην ξεχνάμε
ότι ξεκίνησαν επί Γιώργου Παπανδρέου,
συνεχίστηκαν με μεγαλύτερη ακόμη επιτυχία επί Αντώνη Σαμαρά, ενώ και ο Τσίπρας που αντιδρούσε τις υπηρέτησε, καθώς ο δικός του υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς τις είχε σχεδιάσει ως σύμβουλος του Γιώργου Παπανδρέου. Υπό
το πρίσμα όλων των παραπάνω είναι εύλογο να αναρωτιέται ο απλός πολίτης:
1] Την παραμονή της σύσκεψης των ηγετών, ο Τούρκος ΥΠΕΞ τηλεφώνησε στον
Μακρόν. Ο Δένδιας πώς αντέδρασε;
2] Όλες οι συμφωνίες με Αίγυπτο, Ιταλία, Ισραήλ με ποιον τρόπο ενίσχυσαν την
ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο, σε
ενδεχόμενο «θερμό» επεισόδιο;
3] Αφού πλέον είναι φανερό ότι εντός
ΕΕ δεν θα υπάρχουν κυρώσεις που να αποτρέψουν τις επιθετικές ενέργειες των
Τούρκων, σε ποιους βασιζόμαστε για την
ασφάλεια και την ηρεμία στην περιοχή;
4] Ποια ήταν η αντίδραση στην προκλητική συμπεριφορά του Στόλτενμπεργκ; Μια χώρα εκτός ΕΕ αλλά μέλος του
ΝΑΤΟ απειλεί μια άλλη εντός ΕΕ και μέλος του ΝΑΤΟ, και αυτός ο κύριος τη στηρίζει;
Εκτός πια και αν «παίζει» το σενάριο ότι
Πολωνία και Ουγγαρία παίζουν τον ρόλο
του λαγού στα οικονομικά, και έκαναν πίσω όταν έκανε πίσω και η Ελλάδα για κυρώσεις…
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Σε νέα επιφυλακή τίθεται
πλέον η χώρα μας μετά τις
αμερικανικές κυρώσεις
στην Τουρκία για την αγορά των ρωσικών πυραύλων S-400. Διότι πολλοί
στη χώρα μας πανηγύρισαν για τις αυστηρές κυρώσεις των ΗΠΑ, αλλά η
αλήθεια είναι ότι δεν επιβλήθηκαν λόγω της προκλητικότητας της Τουρκίας έναντι της Ελλάδας,
ή της Κύπρου, αλλά λόγω
της αγοράς του ρωσικού
οπλικού συστήματος, το
οποίο αντίκειται στα συμφέροντα του ΝΑΤΟ.
Του Μ.ΚE.

T

ουναντίον, οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν από την Ε.Ε. στην
Τουρκία, και ομολογουμένως ήταν χαλαρές, ήταν ξεκάθαρα για την προκλητική στάση της Τουρκίας έναντι της χώρας μας και της Κύπρου. Δηλαδή, εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν το ίδιο αυστηρή
προς τον Ερντογάν όπως οι ΗΠΑ, τότε ναι, θα μιλάγαμε για μία
ελληνική νίκη. Θα μιλάγαμε ότι
οι εταίροι μας όντως αποδείχθηκαν και σύμμαχοι. Οπότε, ας μην
πανηγυρίζουμε για τις αμερικανικές κυρώσεις, αλλά καλό θα είναι
να σκεφθούμε το πώς θα θέσουμε τους δικούς μας όρους στη νέα
απόπειρα της Τουρκίας να βρει αποκούμπι στην Ευρώπη. Ειδικά
μετά το τηλεφώνημα του Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν στον πρόεδρο
του ευρωπαϊκού συμβουλίου
Σαρλ Μισέλ.
Ανεξάρτητα με το πώς θα προσπαθήσει ο Ερντογάν να ξεπεράσει τον σκόπελο των αμερικανικών κυρώσεων, η Αθήνα βρίσκεται σε επιφυλακή. Ακόμη και
αυτοί που ισχυρίζονται ότι πλέον
ο Ερντογάν θα σκεφτεί και δεύτερη και τρίτη φορά να προκαλέσει θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο,
ή στα νότια της Κρήτης μετά τις αμερικανικές κυρώσεις, είναι επιφυλακτικοί. Όλοι γνωρίζουμε ότι
εξακολουθεί να υπάρχει κενό εξουσίας στις ΗΠΑ, μέχρι τις 20
Ιανουαρίου που θα αναλάβει τα
ηνία ο Μπάιντεν. Αναμφίβολα,
ο Μάικ Πομπέο απέδειξε με την
αποφασιστικότητά του στο θέμα
των κυρώσεων για τους S-400 ότι στις ΗΠΑ υπάρχει κυβέρνηση,
όμως και ο Ερντογάν από την
πλευρά του αναζητεί μία μεγάλη
κίνηση. Διότι ήδη πιέζεται στο εσωτερικό, αλλά και στο εξωτερικό οι σύμμαχοί του έχουν αρχίσει πλέον να αμφιβάλλουν.
Ήδη στο εσωτερικό της Τουρ-
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• Διάλογος μόνο για τις θαλάσσιες ζώνες διαμηνύει
η Αθήνα στην Άγκυρα, η οποία ψάχνει αποκούμπι
στην Ευρώπη μετά τις κυρώσεις από τις ΗΠΑ

Σε επιφυλακή
η Ελλάδα,
αναμένει
τον πληγωμένο
Ερντογάν
κίας η αντιπολίτευση κάνει λόγο
για διπλωματικό φιάσκο. Χαρακτηριστικά ο Αχμέτ Νταβούτογλου, πρώην πρωθυπουργός και
πρώην υπουργός Εξωτερικών
και πρώην συνεργάτης του Ερντογάν, ανέβασε κατακόρυφα
τους τόνους μιλώντας για διπλωματική αποτυχία σε όλα τα επίπεδα. Μάλιστα ανέφερε τις χώρες
που έχουν συνασπιστεί κατά της
Τουρκίας, όπως και τις αμερικανικές κυρώσεις, για να αποδείξει
ότι όλα τα κάνει λάθος ο Ερντογάν. Αυτά στο εσωτερικό.
Όμως τα προβλήματα είναι μεγάλα και στο εξωτερικό, ειδικά με
τους συμμάχους, οι οποίοι πόνταραν στη δυναμική της Τουρκίας, αλλά τώρα βλέπουν πως είναι ένας γίγαντας με πήλινα πόδια. Διότι οι αμερικανικές κυρώσεις προς την τουρκική κρατική
εταιρεία εξοπλισμών ξεπερνούν
τα σύνορα της Τουρκίας. Για παράδειγμα, το Πακιστάν θα συνεχίσει να θέλει να προμηθευτεί όπλα από την Τουρκία, γνωρίζοντας ότι θα υπάρξουν αμερικανικές κυρώσεις; Επίσης, όποια χώρα κατασκευάζει οπλικά συστήματα, αλλά χρησιμοποιεί έστω
και ελάχιστα αμερικανικά εξαρτήματα, δεν μπορεί να τα πουλήσει στην Τουρκία.
Όλα αυτά τα γνωρίζει ο Ρετζέπ

τις ιδιαίτερες σχέσεις του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ως φαίνεται, όμως, ο Μάικ Πομπέο ενδιαφέρεται πρωτίστως να παίξει ρόλο
στην επόμενη ημέρα των Ρεπουμπλικάνων. Έτσι άδειασε τον
Τραμπ δίχως να του χαλάσει το
χατίρι και αναγνωρίσει τη νίκη
του Τζο Μπάιντεν.
Το ερώτημα είναι τι θα συμβεί
στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις
μετά τις 20 Ιανουαρίου, όταν και
επίσημα ο Μπάιντεν θα αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας.
Θα θελήσει να συνεχίσει τη σκληρή γραμμή, που μπορεί να οδηγήσει και στην απώλεια της Τουρκίας από το ΝΑΤΟ (ναι, υπάρχουν και τέτοιες απειλές από την
Τουρκία); Ο νέος πλανητάρχης
θα τραβήξει το αυτί του Στόλτενμπεργκ (γενικός γραμματέας του
ΝΑΤΟ), ο οποίος ουκ ολίγες φορές έχει εκφράσει τα φιλικά του
αισθήματα προς την Τουρκία; Ή
θα προχωρήσει σε αλλαγή του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ, ικανοποιώντας έτσι και τον Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος έχει
εκφράσει πολλάκις την πεποίθηση ότι το ΝΑΤΟ είναι θνησιγενές
οργανισμός.

Η Ευρώπη και
η αλήθεια

Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος παραδέχθηκε ότι οι κυρώσεις δημιουργούν και οικονομικά ζητήματα στην κρατική εταιρεία εξοπλισμών, «αλλά θα τα ξεπεράσουμε»,
όπως είπε. Κι ενώ, λοιπόν, αναμένουμε και την πενταεθνή στην
Ελβετία για το Κυπριακό, δεν είναι απίθανο ο Ερντογάν να θέλει πρωτίστως στο εσωτερικό να

προχωρήσει σε μία ενέργεια,
προκειμένου να στείλει κι εμπράκτως μήνυμα ότι δεν υπολογίζει
τίποτα.

Πώς θα αντιδράσει
ο Μπάιντεν
Η απόφαση να επιβληθούν κυρώσεις στην Τουρκία προκάλεσε
εντύπωση, καθώς όλοι γνώριζαν

Ο ΝΕΟΣ ΠΛΑΝΗΤΑΡΧΗΣ ΤΖΟ ΜΠΑΪΝΤΕΝ

ΘΑ ΤΡΑΒΗΞΕΙ ΤΟ ΑΥΤΙ ΤΟΥ Γ.Γ. ΤΟΥ ΝΑΤΟ,
Γ. ΣΤΟΛΤΕΝΜΠΕΡΓΚ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΟΥΚ ΟΛΙΓΕΣ
ΦΟΡΕΣ ΕΧΕΙ ΕΚΦΡΑΣΕΙ ΤΑ ΦΙΛΙΚΑ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ;

Όπως γίνεται αντιληπτό, όλα είναι ρευστά και η ελληνική διπλωματία θα πρέπει να τρέξει σε πολλά επίπεδα. Κατ’ αρχάς, το σωστό
είναι οι πολιτικοί να λένε την αλήθεια στους πολίτες. Διότι την
εξέλιξη της Συνόδου Κορυφής
δεν μπορείς να την πεις και ικανοποιητική για την Ελλάδα. Όλοι
όμως γνωρίζαμε ότι οι κυρώσεις
θα πάνε προς τα πίσω. Και αυτό
διότι οι κυρώσεις της Ε.Ε. θα ήταν οικονομικής φύσης. Και από
τη στιγμή που πολλές ευρωπαϊκές οικονομίες έχουν ανοίγματα
στην παραπαίουσα τουρκική οικονομία, τότε ήταν απόλυτα λογικό η Ευρώπη να ήθελε να αποφύγει τα χειρότερα εν μέσω πανδημίας και οικονομικής κρίσης.
Για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι. Πολλές γερμανικές επιχειρήσεις είναι εγκλωβισμένες στην
Τουρκία και, σε περίπτωση χρεοκοπίας των γειτόνων μας, η Μέρκελ θα είχε έναν επιπλέον πονοκέφαλο. Να αποφύγει κλείσιμο επιχειρήσεων, απολύσεις που σημαίνουν αύξηση της ανεργίας και
φυσικά να χρηματοδοτήσει το
κράτος τις πληττόμενες επιχειρή-
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Διερευνητικές επαφές
το επόμενο διάστημα η πίεση από την Τουρκία για επανέναρξη των διερευνητικών επαφών με την Αθήνα είναι πιθανό να ενταθεί. Κανείς όμως δεν είναι σε θέση να προβλέψει τη συμπεριφορά του Ερντογάν, το εάν δηλαδή θα επιδιώξει να χαμηλώσει την ένταση, ή το εάν θα επαναλάβει τις έρευνες στις περιοχές της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Σύμφωνα
με διπλωματικές πηγές, η Αθήνα αναμένεται να καθίσει στο τραπέζι του διαλόγου με την Άγκυρα στο πλαίσιο των διερευνητικών επαφών στην Κωνσταντινούπολη κάτω από τρεις προϋποθέσεις.
1ον: Να έχει παραμείνει για ένα ικανοποιητικό διάστημα το ερευνητικό πλοίο Oruc Reis στο λιμάνι της Αττάλειας, μέχρι και
τα τέλη Ιανουαρίου.
2ον: Να έχει σταματήσει κάθε είδους εκφορά επιθετικής ρητορικής και απειλών από πλευράς Ερντογάν και των υπολοίπων στελεχών της κυβέρνησής του.
3ον: Να αποδεχθεί η Άγκυρα την ατζέντα των διερευνητικών
επαφών, να περιοριστεί δηλαδή στη μοναδική διαφορά που αναγνωρίζει η Αθήνα, τη χάραξη θαλασσίων ζωνών. Οποιαδήποτε άλλη αναφορά της Άγκυρας, περί «γκρίζων ζωνών», αποστρατικοποίησης των νησιών του Αιγαίου, μουσουλμανικής μειονότητας κ.ο.κ., δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή από την Αθήνα,
ως αντικείμενο διαλόγου.
Μάλιστα, όπως επισημαίνουν διπλωματικές πηγές, στη διάρκεια των διερευνητικών επαφών, η ελληνική πλευρά αναμένεται
να θέσει το τουρκικό «casus beli» για τα 12 μίλια ως απαράδεκτο, πόσω μάλλον που η ΕΕ αλλά και οι ΗΠΑ και η Ρωσία έχουν

Σ

σεις. Ταυτόχρονα, οι ισπανικές
και ιταλικές τράπεζες έχουν επισφάλειες που ξεπερνούν τα 100
δισεκατομμύρια ευρώ έχοντας
τουρκικά ομόλογα. Και φυσικά εάν η Τουρκία βάραγε κανόνι, που
ακόμη και σήμερα που μιλάμε
δεν έχει αποφευχθεί, τότε οι σεισμικές δονήσεις θα έσειαν συθέμελα σύμπασα την Ευρώπη. Διότι μιλάμε για τράπεζες δύο σημαντικών ευρωπαϊκών χωρών. Και
ήδη στις οικονομίες Ιταλίας και
Ισπανίας παρατηρούνται κραδασμοί. Φανταστείτε τι θα συνέβαινε εάν χρεοκοπούσαν οι τράπεζες των δύο χωρών. Ουδείς μπορεί να αποκλείσει ακόμη και το
χειρότερο σενάριο.
Οπότε όλοι όσοι μιλούσαν με
διπλωμάτες γνώριζαν πως η
Μέρκελ αποκλείεται να επέβαλλε οικονομικές κυρώσεις που θα
έστελναν την Τουρκία στον γκρεμό. Θα ήταν σαν να πυροβολούσε
τα πόδια της. Και εδώ δημιουργούνται τεράστια ερωτηματικά για
το ελληνικό πολιτικό σύστημα.

Κατ’ αρχάς, η κυβέρνηση αποκλείεται να μη γνώριζε τις προθέσεις της Μέρκελ. Όταν οι διπλωμάτες ήξεραν τι θα συμβεί και ενημέρωναν τους δημοσιογράφους, ότι η καγκελάριος θα έδινε τράτο στον Ερντογάν μέχρι
τον Μάρτιο, με τη δικαιολογία ότι
πρέπει να αναμένει η Ε.Ε. τον νέο
Αμερικανό πρόεδρο και με αποκλειστικό στόχο τον απεγκλωβισμό από την τουρκική οικονομία
τόσο των γερμανικών επιχειρήσεων, όσο και κάποιων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων από Ι-

ΟΛΟΙ ΟΣΟΙ ΜΙ
ΛΟΥΣΑΝ ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑΤΕΣ ΓΝΩΡΙΖΑΝ ΠΩΣ Η ΑΝΓΚΕΛΑ
ΜΕΡΚΕΛ ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΝΑ ΕΠΕΒΑΛΛΕ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΣΤΕΛΝΕ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ
ΣΤΟΝ ΓΚΡΕΜΟ

σπανία και Ιταλία. Διπλωματικοί
κύκλοι ισχυρίζονται ότι είχαν ενημερωθεί για τις προθέσεις της
Μέρκελ, τόσο η κυβέρνηση, όσο
και η αντιπολίτευση. Μάλιστα, λίγες ημέρες πριν από τη Σύνοδο
είχε πειστεί και ο Μακρόν να
μην εφαρμοστούν σκληρές κυρώσεις προς όφελος της Ευρώπης, παρά το γεγονός ότι ο Γάλλος πρόεδρος ακούει Ερντογάν
και βγάζει σπυράκια.
Κι ενώ είχαν αυτή την ενημέρωση οι πολιτικοί μας, ο μεν
Στέλιος Πέτσας δήλωνε ότι «αποκλείεται να φύγει ο κ. Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες δίχως να πάρει κάτι», ενώ από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ ο Γιώργος Κατρούγκαλος έλεγε ότι «η κυβέρνηση ακολούθησε λάθος στρατηγική». Κύκλοι, μάλιστα, του Αλέξη Τσίπρα διέρρεαν πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν επέδειξε τσαμπουκά. Για
ποιον λόγο απέφυγαν να πουν
την αλήθεια στον κόσμο; Αυτό είναι ένα ερώτημα που οφείλουν
να απαντήσουν.

αναγνωρίσει το δικαίωμα κάθε κράτους-μέλους να ασκήσει τα
κυριαρχικά του δικαιώματα που απορρέουν από το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας.
Πάντως, η Αθήνα δηλώνει έτοιμη ανά πάσα στιγμή να καθίσει
στο τραπέζι των συζητήσεων, με την προϋπόθεση να σταματήσουν οι προκλήσεις και οι παραβιάσεις. «Η δική μας θέση δεν έχει αλλάξει: σταματούν οι προκλήσεις, ξεκινούν οι συζητήσεις. Έχω πει ίσα με δέκα φορές ότι οι κυρώσεις δεν είναι αυτοσκοπός. Η
θέση μας είναι να αποκαταστήσουμε δίαυλο επικοινωνίας με την
Τουρκία και να πέσουν οι τόνοι. Η απειλή των κυρώσεων μπορεί
να οδηγήσει την Τουρκία σε αλλαγή συμπεριφοράς. Είναι η μόνη
πολιτική που μπορεί να αποδώσει ουσιαστικούς καρπούς για την
πατρίδα μας», δήλωσε από το βήμα της Βουλής ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.
Ο ίδιος συμπλήρωσε πως το κείμενο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου επιμένει στην άμεση επανέναρξη των διερευνητικών
επαφών για την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ σε Αιγαίο
και Αν. Μεσόγειο, όπως έχει συμφωνηθεί σε προηγούμενα συμπεράσματα του Συμβουλίου και πάντοτε από το σημείο που
σταμάτησαν οι επαφές αυτές το 2016.
«Παρέχεται η ευκαιρία, λοιπόν, στην Τουρκία να αποδείξει ότι
εννοεί την αποκλιμάκωση. Ιδού πεδίο δόξης λαμπρόν! Διότι η
Τουρκία βρίσκεται αντιμέτωπη για πρώτη φορά με την απειλή κυρώσεων σε βάρος προσώπων και οντοτήτων για παράνομες δραστηριότητες. Δεν το είχαμε τον Οκτώβριο, τώρα το εξασφαλίσαμε
αυτό. Εμείς δεν αλλάξαμε θέση. Η Τουρκία αντιλαμβάνεται ότι η
πίεση αυξάνεται κι εύχομαι να αλλάξει συμπεριφορά. Εμείς είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε μόνο για το ένα θέμα που μας απασχολεί κι αν δεν συμφωνήσουμε, τότε να δούμε πώς θα πάμε στο
δικαιοδοτικό όργανο της Χάγης και να λύσουμε την εκκρεμότητα
που μας ταλαιπωρεί», σημείωσε.
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• Η υπόθεση Φλώρου, της Energa Hellas Power, που είχε αποφυλακιστεί με
πλαστές ιατρικές βεβαιώσεις, είχε ανατεθεί στην εισαγγελέα Διαφθοράς, που
με κλάματα και «συγγνώμες» προσπαθούσε να δικαιολογήσει τα ψέματά της…

Όταν η Τουλουπάκη
έβαλε τα κλάματα…

Η

«Α» σε έντυπη και
ηλεκτρονική μορφή έχει δεκάδες
φορές ασχοληθεί
με τα κατορθώματα
της πρώην(;) –το ερωτηματικό
μπήκε γιατί μέχρι στιγμής δεν
γνωρίζουμε αν έχει υπογραφεί το
σχετικό προεδρικό διάταγμα και
έχει πάρει αρ. ΦΕΚ η απόφαση
του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου– εισαγγελέως Διαφθοράς Ελένης Τουλουπάκη, αλλά όπως φαίνεται θα υποχρεωθούμε να ασχολούμεθα και για
μεγάλο ακόμη χρονικό διάστημα.
Αιτία; Τα κατορθώματα της κας
Φρόσως –υποκοριστικό του ονόματός της– που συνεχώς και αδιαλείπτως αποκαλύπτονται μέσα από έγγραφα χιλιάδων σελίδων…
Μελετώντας τα έγγραφα από
τις καταθέσεις των μαρτύρων
στην Προανακριτική Επιτροπή
της Βουλής, ιδιαίτερη εντύπωση
μας δημιούργησε ένα τμήμα της
κατάθεσης του αντεισαγγελέα του
Αρείου Πάγου, και πρώην επόπτη της Εισαγγελίας Διαφθοράς
στην έρευνα για τη Novartis,
Γιάννη Αγγελή.
Συγκεκριμένα, στα πρακτικά
της Προανακριτικής Επιτροπής
στις 10/12/2019 και στη σελίδα
110 αναφέρονται τα εξής:
«Μια άλλη περίπτωση είναι εκείνη με τις παράνομες αποφυλακίσεις,
γνωστό και με ένα άλλο όνομα που
τώρα δεν θυμάμαι. Εν πάση περιπτώσει, αν έχει διαβάσει κάποιος
την αναφορά μου –η υπόθεση Φλώρου–, είχε ανατεθεί η έρευνα και
μας έφεραν ένα πόρισμα, κάναμε
μια σύσκεψη, η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, η κα Τουλουπάκη και
οι αντεισαγγελείς που χειρίζονταν
την υπόθεση. Εγώ δεν την ήξερα την
ουσία της υπόθεσης, αλλά την ήξερε
πάρα πολύ καλά η κυρία εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και τους λέει:
«Αυτό το έψαξες, το άλλο το έψαξες».
Το μόνο που θυμάμαι από το ψάξιμο

ήταν –λέει– αυτή η δικαστίνα που
ήταν μπλεγμένη μέσα, που τα έχει
με τον τάδε κ.λπ. «Τα έψαξες»; Όχι –
λέει– δεν τα έψαξα. Της βρήκε δέκα
πράγματα και της είπε παρ’ την πίσω
και ψάξ’ την. Την πήρε πράγματι πίσω. Γράφω και την ημερομηνία πότε
ήταν. Με παίρνει την επομένη μέρα
–νομίζω ότι ήταν 18 Δεκεμβρίου–
και μου λέει: «Ξέρετε, δεν μπορώ να
την ψάξω, γιατί έχω δώσει την παραγγελία στον ανακριτή». Της λέω:
«Να την ανακαλέσεις από τον ανακριτή». Όμως, κατάλαβα ότι μου λέει
ψέματα. Πάω, ψάχνω τα αρχεία.
Καμμία παραγγελία δεν υπήρχε στον
ανακριτή.
Επί τόπου την καλώ στην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Ήταν παρούσα και η εισαγγελέας του Αρείου
Πάγου. Της λέω: «Γιατί μας λες ψέματα;». Μας λέει: «Συγγνώμη, έκανα λάθος» και το ένα και το άλλο και
βάζει τα κλάματα. Όποτε την ζορίζαμε, έβαζε τα κλάματα η κ. Τουλουπάκη, γιατί την είχαμε πιάσει πολλές φορές να μας λέει ψέματα.
Λέω τότε στην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου: «Έχεις καταλάβει ότι
θα μας στείλει στη φυλακή αυτή;»
Και μου λέει: «Κάνε υπομονή, θα τη
διώξουμε». Ήταν ακόμα Δεκέμβριος
2018. Κατ’ επανάληψη είχα πει
στην κ. εισαγγελέα εάν έχει καταλάβει ότι θα μας στείλει φυλακή.
Σε κάποια φάση περίπου τέλος
Δεκεμβρίου ή αρχές Ιανουαρίου –
γράφω την ακριβή ημερομηνία στην
κατάθεσή μου– μου λέει: «Εγώ θα
μπω φυλακή; Εσύ θα πας φυλακή.
Εσύ είσαι ο επόπτης». Της βάζω τις
φωνές. Κατάλαβε τότε τι μου έχει πει
και μου λέει: «Για αστείο το είπα».
Κατάλαβα βέβαια ότι δεν ήταν αστείο. Υπέβαλα την παραίτησή μου.
Να σας πω ότι όταν υπέβαλα την
παραίτησή μου, η κ. εισαγγελέας
του Αρείου Πάγου έκανε το παν να
με πείσει να την ανακαλέσω. Περίμενε δέκα μέρες. Μάλιστα υπάρχει
επίσημο έγγραφο, απάντηση προς
την Βουλή –το αναφέρω στις εξηγήσεις μου– ότι ύστερα από την προσπάθεια που κάναμε να μεταγνώσει

ο κ. Αγγελής, δεν μετέγνωσε και κάναμε δεκτή την παραίτησή του.
Τι σημαίνει αυτό; Εάν εγώ είχα
κάνει λάθη μέχρι τότε, θα προσπαθούσε να με πείσει να μεταγνώσω;
Σαφώς όχι. Συμφωνούσε απόλυτα
με ό,τι κάνω. Είχε ενημέρωση, ενέκρινε τις ενέργειές μου. Την απάντηση αυτή την έδωσε η κ. εισαγγελέας
γραπτώς. Πήγε στον Υπουργό Δικαιοσύνης και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, κ. Καλογήρου, την διαβίβασε
στην Βουλή σε ερώτηση του –αν θυμάμαι καλά– κ. Παπαθεοδώρου περίπου μέσα Ιανουαρίου 2019».

Γ. Αγγελής σε
Ξ. Δημητρίου: «Έχεις
καταλάβει ότι θα μας
στείλει φυλακή αυτή;»
Το παραπάνω απόσπασμα από
την κατάθεση του Γιάννη Αγγελή δημιουργεί πολλά ερωτηματικά, κυρίως για όσα γνωρίζει στην
υπόθεση Φλώρου. Υπενθυμίζουμε ότι ο επιχειρηματίας και ε-

γκέφαλος της ENERGA HELLAS
POWER, έχει διωχθεί για υπεξαίρεση 151 εκατ. ευρώ, από τις
εταιρείες ΔΕΣΜΗΕ-ΛΑΓΗΕ. Αθωώθηκε, αλλά ο αντεισαγγελέας
του Αρείου Πάγου, Βασίλης
Χαλντούπης, έχει ασκήσει αναίρεση της σχετικής απόφασης.
Κατά το χρονικό διάστημα της
έγκλεισής του, είχε καταφέρει να
αποφυλακιστεί, επικαλούμενος
αναπηρία άνω του 67%, σύμφωνα με –πλαστές, όπως αποδείχθηκε– ιατρικές βεβαιώσεις.
Το σκέλος της εμπλοκής κρατικών λειτουργών στη «βιομηχανία» πλαστών ιατρικών πιστοποιητικών –μιλάμε για «βιομηχανία», γιατί η πατέντα είχε χρησιμοποιηθεί και από άλλους ποινικούς παραβάτες– είχε ανατεθεί
στην εισαγγελέα Διαφθοράς, και
γι’ αυτόν τον λόγο είχε κληθεί –
σύμφωνα με την κατάθεση Αγγελή– ενώπιόν του, παρουσία της
εισαγγελέως ΑΠ Ξένης Δημητρίου να δώσει εξηγήσεις. Όπως
συνάγεται από το σχετικό εδάφιο,
η κα Τουλουπάκη υπέπεσε σε αντιφάσεις, και όταν αποκαλύφθηκαν οι πλημμέλειές της ξέσπασε σε κλάματα…
Οι παραλείψεις και γενικότερα οι ενέργειές της «έβγαλαν από
τα ρούχα του» τον Γιάννη Αγγελή, ο οποίος απευθυνόμενος
στην Ξένη Δημητρίου τη ρωτά:
«Έχεις καταλάβει ότι θα μας στείλει
φυλακή αυτή;», για να πάρει την απάντηση: «Κάνε υπομονή, θα τη
διώξω». Και ως εισαγγελέας στην
υπηρεσία του ΣΥΡΙΖΑ, τελικά με
την αδράνειά της υποχρέωσε την
σε παραίτηση τον Γιάννη Αγγελή και όχι την Ελένη Τουλουπάκη.

Μεγάλα ερωτηματικά για
την υπόθεση Φλώρου
Ερωτηματικά, και μάλιστα μεγάλα, δημιουργεί η στάση της κας
Τουλουπάκη στην υπόθεση
Φλώρου.
Σύμφωνα με πληροφορίες

που δεν επιδέχονται αμφισβήτηση, η ΣΥΡΙΖΑϊκή πλευρά της Δικαιοσύνης ήταν ως επί το πλείστον αρνητική για τον Αρ. Φλώρο. Αυτό αναδεικνύεται και από
την παρατεθείσα ανωτέρω κατάθεση του Γιάννη Αγγελή. Κατά
συνέπεια, δεν ήταν μόνο κάποιοι ΣΥΡΙΖΑίοι που ήθελαν τον
Φλώρο εκτός φυλακής. Το ενδιαφέρον υπήρχε και από την «απέναντι» παράταξη, τη ΝΔ. Και όπως ήταν φυσικό, η κα Τουλουπάκη, που σταθερά ισορροπούσε και στις δύο πολιτικές βάρκες,
έδειξε με τις παραλείψεις της μια
ευνοϊκή διάθεση υπέρ του διωκόμενου επιχειρηματία, προσδοκώντας ενδεχομένως σε μια ευνοϊκή αντιμετώπιση αν ποτέ άλλαζαν –κάτι που ήταν φανερό– οι
πολιτικές ισορροπίες. Παρακολουθώντας τις εξελίξεις την υπόθεση Novartis, μπορούμε χωρίς
κίνδυνο να εκτεθούμε να βγάλουμε το συμπέρασμα ότι μόνο αγνωμοσύνη δεν επέδειξαν προς
το πρόσωπο της εισαγγελέως οι
γνωστοί-άγνωστοι της ΝΔ. Το γεγονός και μόνο ότι διώκεται με
τον μισό ποινικό κώδικα αλλά
δεν τίθεται σε αργία, είναι αρκούντως κατατοπιστικό.
Η «Α» θα ψάξει το θέμα και ευελπιστεί ότι σύντομα θα έχει εντοπίσει τους εμπλεκόμενους και
βεβαίως θα έχει απαντήσεις για
τα ερωτηματικά που αφορούν τα
«πώς», «πού» και «γιατί»…

Τώρα καταλαβαίνουν ακόμη και οι ευκολόπιστοι ότι τα
προβλήματα του ελληνικού ποδοσφαίρου δεν λύνονται με
φωτογραφίες και δυο χαρτιά από τη FIFA και την UEFA

Του Μανώλη Δράκου

Οι ξένοι
σωτήρες και
η ολιστική
μελέτη
Για το γεγονός ότι το
ελληνικό ποδόσφαιρο
βρίσκεται στο σημερινό
αδιέξοδο ευθύνονται εξίσου και οι …ξένοι σωτήρες.
Την τελευταία τετραετία από την εποχή που ο
Σταύρος Κοντονής έφερε στην Ελλάδα και εγκαθίδρυσε πραξικοπηματικά την περιβόητη
Επιτροπή Εξομάλυνσης
στην ΕΠΟ με τον Κύπριο εκπρόσωπο της
FIFA. K. Κουτσοκούμνη
(ο οποίος δεν βρίσκεται
πια στη ζωή) ο ξένος
παράγοντας εγκαταστάθηκε στην χώρα για
να…. προσφέρει, αλλά
και χωρίς την βοήθειά
του θα μπορούσε το ελληνικό ποδόσφαιρο να
κατρακυλούσε στην
18η θέση της UEFA…
Την επιτροπή του Κουτσοκούμνη διαδέχθηκαν άλλοι …διαπρεπείς
παράγοντες των διεθνών Συνομοσπονδιών, όπως ο Τσέχος υπερσύμβουλος της ΕΠΟ, Πετρ Φούσεκ, ο εντεταλμένος των
FIFA/UEFA, Χέρμπερτ
Χούμπελ, ο Λάκοβιτς
και στο τέλος ο Γ.Γεραπετρίτης έφερε στο Μαξίμου τον ίδιο τον πρόεδρο της UEFA, Aλεξάντερ Τσέφεριν και τον
ανιπρόεδρο της FIFA,
τον Κλαρκ για την περιβόητη …ολιστική μελέτη που θα έσωζε το ελληνικό ποδόσφαιρο.
Όλων αυτών η προσφορά ήταν μια. Να ευλογήσουν τα γένια του
Γραμμένου στην ΕΠΟ
αφού ακόμη κι όταν ήρθε η ολιστική μελέτη η
απάντηση των μελών
της Ομοσπονδίας ήταν
σαφής: «Αν θέλουμε
την εφαρμόζουμε…» Κι
επειδή δεν θέλουν, δεν
θα την εφαρμόσουν…

τη συνείδηση του μέσου φιλάθλου, η Super League είναι ένα από τα πιο απαξιωμένα πρωταθλήματα στον
κόσμο. Από όπου και να το πιάσει κανείς
το θέμα, βρωμάει…
Θέαμα; Άσ’ το καλύτερα. Μόνο οι ασθενείς στα νοσοκομεία θα μπορούσαν να παρακολουθούν ολόκληρα τα παιχνίδια επειδή είναι
καθηλωμένοι στο κρεβάτι. Μισό ή ένα γκολ σε
κάθε ματς. Σπάνια δύο γκολ. Γίνονται… πάρτι
αν μπουν τρία ή και περισσότερα γκολ σε παιχνίδι. Ελάχιστες φάσεις. Όσο για το ελληνικό
στοιχείο; Άσ’ το καλύτερα. Ψάχνεις να βρεις Έλληνα παίκτη με τα κιάλια...
Γήπεδα; Είναι να απορεί κανείς αν υπάρχει
επιτροπή στη Super League που να ελέγχει
τους αγωνιστικούς χώρους. Στο εξωτερικό είναι
απαραίτητη προϋπόθεση το καλό γήπεδο. Στην
Ελλάδα, το μεγαλύτερο γήπεδο της χώρας (που
κατά σύμπτωση είναι και η έδρα της Εθνικής)
κλείνει κάθε βδομάδα για να φτιαχτεί το χόρτο! Το ΟΑΚΑ, που ήταν άλλοτε στολίδι, σήμερα
έχει γίνει ένα ερείπιο, σε σημείο να αποχωρεί ο
Παναθηναϊκός και να επιστρέφει στη «Λεωφόρο Αλεξάνδρας» που έπαιζε πριν από πολλά
χρόνια!
Εδώ δεν βρισκόταν γήπεδο για να παίξει η
Εθνική ομάδα το καθοριστικό παιχνίδι με τη
Σλοβενία… Τι να λέμε τώρα;
Διαιτησία; Η Ελλάδα θα γίνει η πρώτη χώρα στον κόσμο, όπου το VAR αντί να βελτιώσει
τις αποφάσεις των διαιτητών, έφερε το ακριβώς ανάποδο αποτέλεσμα. Με την έλευση της
νέας τεχνολογίας, οι διαιτητές στο γήπεδο σταμάτησαν να… σφυρίζουν. Είναι περίπου βέβαιο
ότι φοβούμενοι το λάθος αφήνουν τις πιο επικίνδυνες φάσεις να τις χειρίζονται οι συνάδελφοί τους στο VAR, με αποτέλεσμα όλες οι κρίσιμες αποφάσεις να λαμβάνονται από αυτούς.
Δεν αποκλείεται να ήταν συμβουλή του ευθυνόφοβου, Βίτορ Μέλο Περέιρα, προς τους
διαιτητές από την περσινή σεζόν και να την ακολουθούν κατά γράμμα και φέτος που ξέρουν
ότι κάθε βδομάδα θα τους βαθμολογεί… δημόσια ο Μαρκ Κλάτενμπεργκ και θα τους στέλνει… πακέτο στο στόμα του λύκου, δηλαδή
στους επικοινωνιακούς μηχανισμούς των ισχυρών ομάδων του πρωταθλήματος, των οποίων
οι μεγαλομέτοχοι ελέγχουν –στην πλειοψηφία
τους– τα Μέσα Ενημέρωσης στη χώρα….
Άντε βγάλε άκρη…
Φτάσαμε στο σημείο κάθε Κυριακή βράδυ, όσοι (λίγοι, είναι αλήθεια) τηλεθεατές βλέπουν τις
αθλητικές εκπομπές, να παρακολουθούν μόνο την ανάλυση των
επίμαχων φάσεων από τον Κάκο και τον Βαρούχα και λιγότερο ή καθόλου τις φάσεις των αγώνων…
Και το πιο ωραίο; Δεν είναι λίγες οι φορές που οι ίδιοι οι τηλεκριτικοί διαιτησίας… διαφωνούν
μεταξύ τους, με τον Μαρκ Κλάτενμπεργκ που σχολιάζει κάθε
βδομάδα τις αποφάσεις των διαιτητών δημόσια πλέον, αλλά και

Σ

Super League:
Διαιτησία
για κλάματα
Γήπεδα-χωράφια
Και η παρωδία
με την …ολιστική!!!

φυσικά με τους ίδιους τους διαιτητές που σφυρίζουν στα γήπεδα.

ΜΜΕ:
Ημέτεροι και…υμέτεροι
Μετά απ’ όλα αυτά και σε συνδυασμό με τον
βομβαρδισμό που γίνεται σε καθημερινή βάση
από ραδιόφωνα και ιστοσελίδες του ενός στρατοπέδου ή του άλλου, ο κόσμος κοντεύει να
τρελαθεί με όσα ακούει, αλλά και με όσα βλέπει.
Οι τηλεοπτικές εκπομπές έχουν καταστεί πεδία
βολής, με ακροβολισμένους δημοσιογράφους,
έτοιμους να κατασπαράξουν κάθε άποψη που
είναι αντίθετη στο συμφέρον της ομάδας τους.
Παλιά, ντρεπόμασταν να δείχνουμε ότι συμπα-

θούμε μια ομάδα, μήπως μας παρεξηγήσουν.
Τώρα, αν δεν συστρατευθείς με το σύστημα, το
πιθανότερο είναι να καταλήξεις στις μακροσκελείς λίστες του συνδικαλιστικού οργάνου των
δημοσιογράφων με τους… ανέργους.
«Καλό ΟΑΕΔ», που εύχονται οι αφιονισμένοι
οπαδοί των ομάδων, οι οποίοι κατακλύζουν τα
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, έτοιμοι να κατασπαράξουν τον αντίπαλο όταν τολμήσει να θίξει
τα ιερά και τα όσια της ομάδας του…
Άλλο φρούτο αυτό!
Φτάσαμε στο σημείο να «σκοτώνονται» πλέον οι οπαδοί στο facebook όταν διαπιστώσουν
ότι κάποιοι θίγουν την τιμή και την υπόληψη της
οπαδικής ιδεολογίας τους….
Φυσικά, ο μεγάλος χαμένος
δεν είναι άλλος από το δύσμοιρο ελληνικό ποδόσφαιρο. Όσο
πιο πίσω κοιτάζει κανείς, τόσο
καλύτερο πρωτάθλημα έβλεπε.
Μέσα σε αυτό το πανδαιμόνιο, η κάθε κυβέρνηση φοβάται
να βάλει μια τάξη και κάνει χειρουργικές παρεμβάσεις κατά περιόδους για να αποφύγει τη μεταφορά του νοσηρού κλίματος
από τα γήπεδα στους δρόμους,
όπως έγινε τον Γενάρη με την αλλαγή του νόμου περί πολυϊδιοκτησίας για να γλιτώσουν ο ΠΑΟΚ με την Ξάνθη.
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Κούγιας και Αλαφούζος
αρχικά ήταν λαύροι κατά
Μαρινάκη και αφού
τον έστειλαν στο εδώλιο,
στη συνέχεια –λόγω
ανεπαρκών αποδεικτικών
στοιχείων– εξευτελίστηκαν
από τον εισαγγελέα
της έδρας

⇣

Εν ολίγοις, ο
μεγάλος
ανταγωνιστής
του Ιωάννη
Μελισσανίδη,
Αλέξης, έστειλε
στο εδώλιο τον
Β. Μαρινάκη,
επειδή
«παρασύρθηκε»
από τους
εχθρούς του
ιδιοκτήτη του
Ολυμπιακού.
Πρέπει να
προσέχει, γιατί
μελλοντικά
μπορεί να
«παρασυρθεί»
από κανέναν
έμπορο ουσιών,
από κάποιον
τραβεστί, και
από πολλούς
άλλους
πελάτες του
που επαξίως
υπερασπίζεται
στο
ακροατήριο.

2012: «Σκουπίδια»
οι Κούγιας, Αλαφούζος
2020: «Παρασύρθηκαν»…
Ή

ταν 6 Νοεμβρίου
2012 όταν ο Ολυμπιακός λύγιζε 3-1
στο «Καραϊσκάκης»
την πρωταθλήτρια Γαλλίας
Μονπελιέ για τους ομίλους του
Champions League. Τη χαρά
της νίκης συνόδευσε ο καταγγελτικός λόγος του προέδρου
της Πειραϊκής ΠΑΕ, Βαγγέλη
Μαρινάκη, ο οποίος εξαπέλυσε
δριμεία επίθεση κατά Αλαφούζου, Κούγια και ΣΚΑΪ, χαρακτηρίζοντάς τους… σκουπίδια.
«Όπως είδατε σήμερα ο Ολυμπιακός ήταν διαφήμιση για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Παρά το γεγονός πως το τελευταίο διάστημα δεχόμαστε πισώπλατα χτυπήματα.
Τόσο εγώ, όσο και ο Ολυμπιακός, δεχόμαστε επίθεση από
“σκουπίδια”, όπως είναι ο Αλαφούζος, το κανάλι του ΣΚΑΪ, αλλά και ο Κούγιας. Πρέπει να απομονώσουμε όλα αυτά τα στοιχεία
και να τα αφήσουμε πίσω, ώστε να
πάμε μπροστά».
Για χρόνια ωστόσο ο Βαγγέλης
Μαρινάκης ήταν στοχοποιημένος
από το ντουέτο Κούγια-Αλαφούζου. Αυτοί πρωταρχικά τον ενέπλεξαν σε ποδοσφαιρικές περιπέτειες κι επιχείρησαν ν’ αμαυρώσουν την εικόνα του ως επιχειρηματία αλλά και του Ολυμπιακού.
Στις 4 Απριλίου 2014, ο τότε ιδιοκτήτης της Παναχαϊκής, Αλέξης Κούγιας, πέντε μήνες πριν το
πόρισμα Κορέα με τις 16 κακουρ-

γηματικές ποινικές διώξεις, κατέθετε στον εισαγγελέα Αθηνών Χάρη Λακαφώση ότι:
«Τον εκάστοτε πρόεδρο της Ομοσπονδίας τον επιλέγουν οι Υφαντής, Παπανικολάου και Κουρίδης.
Μαζί με τους Σταθόπουλο, Προύντζο και τώρα πλέον τον Παπακωνσταντίνου και μια σειρά παλιών
προέδρων ΕΠΣ ελέγχουν απόλυτα
την ΕΠΟ. Αυτή η ομάδα αναζητεί
τον καταλληλότερο ισχυρό ιδιοκτήτη των κορυφαίων ΠΑΕ στην Ελλάδα... Επί σειρά ετών αυτός ήταν ο
Σωκράτης Κόκκαλης, όπως απεδείχθη από τις υποκλαπείσες τηλεφωνικές συνομιλίες που δημοσίευσε ο
Τριανταφυλλόπουλος το 2002.
»Τώρα κατά την κρίση μου έχει
ως ηγέτη τον Βαγγέλη Μαρινάκη,
γεγονός που έχει αποδειχθεί από τις
νομίμως υποκλαπείσες τηλεφωνικές συνομιλίες του Βαγγέλη Μαρινάκη με τα ηγετικά στελέχη της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία απεκαλύφθη από την έρευνα που
διεξήγαγε κατ’ εντολήν της Προϊσταμένης της Εισαγγελίας Αθηνών
κ. Ράϊκου, η κ. Πόπη Παπανδρέου».
Η κωλοτούμπα ήλθε λίγα χρόνια αργότερα. Ο Αλέξης Κούγιας
αποκάλυψε ότι παρασύρθηκε και
κατέθεσε στη δίκη για τη συμμορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ότι
ήταν όλα πληροφορίες που του είχε δώσει ο Νίκος Πατέρας και
πλέον δεν υιοθετεί τίποτα. Σε επίσημη ανακοίνωσή του ο γνωστός
ποινικολόγος διαπίστωνε το 2020

ότι: «Η υπόθεση Koriopolis ξεκίνησε
στο γραφείο του Νίκου Πατέρα και
ο μοναδικός στόχος της εξαρχής,
κατά την κρίση μου με αυτά που ανακάλυψα εκ των υστέρων και έζησα και ο ίδιος, δεν ήταν η αποκάλυψη και η τιμωρία του από το 1996
βρώμικου παρασκηνίου του ποδοσφαίρου, αλλά σε εκείνο το χρονικό
διάστημα η ποδοσφαιρική εξόντωση του Βαγγέλη Μαρινάκη, που πριν
λίγους μήνες είχε μπει στο ποδόσφαιρο, και του Ολυμπιακού και ο
υποβιβασμός του Ολυμπιακού και
αργότερα η ηθική και επαγγελματική του εξόντωση, λόγω των αγνώστων σε εμένα για ποια αιτία μίσους
και ζηλοφθονίας του Νίκου Πατέρα
προς αυτόν».
Δηλαδή, για τον «αητό» των δικαστηρίων Αλέξη Κούγια, ο Νίκος Πατέρας μίλησε μέσω του
Λαναρή στους παίκτες για να χάσουν με 3-0. Δηλαδή, ο «νταμπλούχος» πρώην πρόεδρος
του Παναθηναϊκού ήθελε να
κερδίσει ο αιώνιος αντίπαλός
του, για να κατηγορήσει τον
Μαρινάκη… Τέτοια «σκευωρία» μπορεί κανείς να συναντήσει στα Μίκυ Μάους ή σε
κάποιες αγορεύσεις του Αλέξη
σε μεγάλα ακροατήρια κατά το
παρελθόν, αφού οι παριστάμενοι μπορούσαν να διασκεδάσουν δωρεών, ενώ στο «Δελφινάριο» του Σεφερλή θα πλήρωναν εισιτήριο…
Για δε το επίδικο παιχνίδι Βέ-

ροιας-Ολυμπιακού δήλωνε:
«Οι ποδοσφαιριστές που έκαναν
τις καταγγελίες για το Βέροια - Ολυμπιακός είναι όλοι τους πρώην
ποδοσφαιριστές μου. Ο Γεωργέας
είναι ουσιαστικά υπάλληλος του
Μελισσανίδη, αν του πει να πέσει από τον τρίτο, θα πάει να πέσει. Όλη
αυτή η δικογραφία και αυτή και η
προηγούμενη είχαν στόχο τον Μαρινάκη. Στην τιμή μου το λέω αυτό!...
Ο Καλαϊτζίδης είναι ο πιο βρώμικος
προπονητής, είχε ορισμένους παίκτες που τους έπαιρνε συνέχεια.
Σήμερα είναι στη Super League 2
μόνο και μόνο για να στήνει αγώνες.
Είναι η πιο στημένη ιστορία που έχω
δει στη ζωή μου».
Εν ολίγοις, ο μεγάλος ανταγωνιστής του Ιωάννη Μελισσανίδη, Αλέξης, έστειλε στο εδώλιο
τον Β. Μαρινάκη, επειδή «παρασύρθηκε» από τους εχθρούς του ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού. Πρέπει
να προσέχει, γιατί μελλοντικά μπορεί να «παρασυρθεί» από κανέναν
έμπορο ουσιών, από κάποιον τραβεστί, και από πολλούς άλλους πελάτες του που επαξίως υπερασπίζεται στο ακροατήριο.

Γ. Αλαφούζος: «Κάτι
άκουσα», «μου είπαν»,
ο Φύσσας τα ’λεγε»…
Ίδια γεύση και από τον ιδιοκτήτη
του Παναθηναϊκού, Γιάννη Αλαφούζο. Καταπέλτης αρχικά, «κάτι
άκουσα», «κάποιος μου είπε», «εκτιμώ» και τα τοιαύτα στη συνέχεια.
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Τι είχε πει στην
κατάθεσή του στον
ανακριτή το 2015
Σκληρή γλώσσα για τον… κόσμο,
αλλά ουσία μηδέν από το αφεντικό του «τριφυλλιού», όταν κατέθετε στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων η δίκη της «συμμορίας»,
τον περασμένο Φεβρουάριο του
2020:
«Αποδείξεις δεν είχα, ενδείξεις
είχα. Ο δόλος ήταν μια από τις πιθανές εξηγήσεις. Δεν ξέρω καθόλου τι γίνεται μέσα στην ΕΠΟ. Νομίζω ότι δεν ασχολείται με έλεγχο η
ΕΠΟ. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί, νομίζω ότι δεν
υπάρχουν. Τώρα αν το κάνει από
δόλο ή έλλειψη ικανότητας, δεν
μπορώ να σας το απαντήσω. Οι
ΕΠΣ είναι από τα προβλήματα του
ποδοσφαίρου».
(Για την κατάθεση του Φύσσα
για το Ολυμπιακός-Ατρόμητος):
«Θυμάμαι την περίπτωση. Είχα πάει
να κάνω μια κατάθεση και είχα αναφερθεί και του είπα ότι ο Τάκης
Φύσσας άκουσε αυτά τα πράγματα,
δεν έκανα εγώ την καταγγελία και
κατέθεσε ο Φύσσας απευθείας. Δεν
θυμάμαι ποιοι παίκτες ήταν αυτοί,
προφανώς σημαντικοί. Δεν ξέρω αν
έπαιξαν κατά τη διάρκεια του αγώνα, έχει περάσει πολύ χρόνος, θυμάμαι τον απόηχο αυτής της υπόθεσης, όχι τις λεπτομέρειες. Δεν θυμάμαι τους παίκτες αν με ρωτήσετε
ποιοι παίκτες έπαιζαν, δεν θυμάμαι
κανέναν παίκτη του Ατρόμητου εκείνη την περίοδο».
Και τον Ιούλιο του 2020 στην
Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ,
μια από τα ίδια και… χειρότερα:
«Κατά την εκτίμησή μου υπήρχε
συστηματική εύνοια στον Ολυμπιακό, από το 2012 μέχρι πριν από 1-2
χρόνια, σε σημείο ακραίο. Είχαν κεντρική κατεύθυνση. Σφύριζαν υπέρ
του Ολυμπιακού ανύπαρκτα πράγματα, όχι μόνο διαιτητική, πολλές
εύνοιες, ακόμα περισσότερο κατά
των ομάδων που δεν ήταν στο άρμα
του. Εις βάρος του Παναθηναϊκού
σε σημείο ακρότατο.

»Υπήρχε επιρροή στον διορισμό
της ΚΕΔ, υπάρχουν οι κασέτες της
ΕΥΠ όπου καταγράφονται πράγματα. Ο Μαρινάκης είχε επιρροή στον
Σαρρή.
»Θυμάμαι ένα περιστατικό όπου
ο Μαρινάκης πήρε τηλέφωνο τον
Κουρίδη της ΕΠΟ για ένα παιχνίδι
του Εθνικού Γαζώρου, για να αλλάξει η απόφαση. Τα έχω ακούσει αυτά και μετά ο Βρέντζος έλεγε ότι κατάφερε να εξυπηρετήσει τον Τύρναβο νομίζω. Θυμάμαι παιχνίδια
που ο Παναθηναϊκός δεν είχε ούτε
ένα φάουλ υπέρ του και 30 κατά.
Κάθε Κυριακή ήθελε να ξεφτιλίζει
τους αντιπάλους του ο Ολυμπιακός.
Tο έχω μάθει από δημοσιογραφικές
πηγές. Δεν θέλω να πω ονόματα,
γιατί υπάρχει και βία. Έχουν δείρει
3 δημοσιογράφους του ΣΚΑΪ από
τον Ολυμπιακό».

Τους εξευτέλισε
ο εισαγγελέας…
Αποτέλεσμα του μπρος-πίσω ήταν
η πρόταση του εισαγγελέα Χ. Λακαφώση για αθώωση του Βαγγέλη Μαρινάκη. Και τι είπε στην
αγόρευσή του;
«Οι καταθέσεις Κούγια και Αλα-

φούζου αποτυπώθηκαν εν πολλοίς
σε κατηγορίες. Ο Κούγιας εμφανίστηκε στο δικαστήριο και εν πολλοίς αναίρεσε τις καταγγελίες του,
είπε ότι δεν έχει στοιχεία που να
προκύπτει χειραγώγηση αγώνα, ότι
η αναφορά του σε στελέχη της ΕΠΟ ήταν κατά την κρίση του. Το ίδιο συνέβη και με τον Αλαφούζο
που είπε πως ό,τι είχε καταγγείλει
ήταν αποτέλεσμα δικών του κρίσεων βλέποντας τους αγώνες».
Αυτό που έμεινε ήταν η επί 7
χρόνια κηλίδα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτή που τοποθέτησαν
Κούγιας, Αλαφούζος και Σία.
Τόσα χρόνια επιχειρήθηκε να σταμπαριστεί ο Ολυμπιακός ακόμη κι
εκτός ελληνικών συνόρων. Εκεί
που είχε εντυπωσιακές αγωνιστικά πορείες.
Και τι έμεινε από τη… «συμμορία των 28»; Το ματς Βέροιας-Ολυμπιακού που κρίθηκε πως ήταν
στημένο, αλλά με ενοχή των παραγόντων της Βέροιας Αρβανιτίδη, Λαναρή, και των ποδοσφαριστών Μπάρμπα και Παυλίδη.
Για το Ολυμπιακός-Βέροια το
2013, ο Χ. Λακαφώσης παρατήρησε: «Ποια είναι τα πραγματικά πε-

ριστατικά που μπορούν να θεωρηθούν αξιόπιστα. Πλην των κατηγορουμένων, καταθέσεις
μαρτύρων δεν υπάρχουν,
ούτε στοιχεία ότι έγινε συναλλαγή, κανένα στοιχείο δεν προκύπτει ότι ο Μαρινάκης ήρθε σε
συναλλαγή με Αρβανιτίδη και Λαναρή για να αλλοιωθεί το αποτέλεσμα».
Συνεχίζει ο εισαγγελέας διαβάζοντας την κατάθεση Καλαϊτζίδη,
Γεωργέα:
«Το περιεχόμενο καταθέσεων
των δύο επιβεβαίωσαν με τις καταθέσεις τους στο ακροατήριο. Στις ερωτήσεις απάντησαν ότι ο Λαναρής
τους μετέφερε να χάσει η ομάδα.
Καλαϊτζίδης και Γεωργέας είπαν ότι
στο 1ο και το 3ο γκολ οι παίκτες δεν
αντέδρασαν και συγκεκριμένα ο
Μπάρμπας. Από επισκόπηση βίντεο
προκύπτει ότι στο πρώτο γκολ οι
κατηγορούμενοι έδειξαν προκλητική απάθεια. Ανεξάρτητα αν έγινε για
στοιχηματικούς λόγους, είναι προφανής ότι έγινε. Οι καταθέσεις Καλαϊτζίδη, Γεωργέα, το βίντεο, η επιβεβαίωση των καταθέσεων από έναν κατηγορούμενο, όλα αυτά, ο αγώνας αυτός κατ’ επιλογή Αρβανιτίδη και μέσω Λαναρή, ο αγώνας
αυτός αλλοιώθηκε, επιτεύχθηκε η
αλλοίωση αποτελέσματος και είναι
κακούργημα».

Απλή λογική και μόνο…
Πέραν του ότι δεν προέκυψε κανένα στοιχείο σε βάρος τους, υπάρχει και η κοινή λογική που έχει
όχι μόνο όποιος ασχολείται με το
ποδόσφαιρο, αλλά κι ένα μικρό
παιδί.
Ο Ολυμπιακός, αν ήθελε να αλλοιώσει το αποτέλεσμα και ουσιαστικά να κερδίσει το παιχνίδι, θα
ζητούσε και… σκορ; Ή μήπως θα
ενδιαφερόταν ο Μαρινάκης να
το παίξει και στο Στοίχημα για να
βγάλει χρήματα; Όπως λένε… εδώ
γελάνε. Του λείπουν καμιά πενηνταριά χιλιάδες ευρώ του Βαγγέλη και στράφηκε στο Στοίχημα…
Και καλά, ας υποθέσουμε πως
έγιναν όλα αυτά. Θα έβαζαν τον…
Λαναρή να μεταφέρει στους παίκτες τη διαταγή; Αυτά δεν γίνονται
ούτε στον Ερμή Κορυδαλλού με τα
Πράσινα Πουλιά. Όχι στη Super
League και τον Ολυμπιακό.
Χωρίς να είμαστε ανταγωνιστές
κάποιων συγχρόνων μαντείων,
προβλέπουμε ότι η πρόταση του
εισαγγελέα Χ. Λακαφώση θα γίνει δεκτή και ο Βαγγέλης Μαρινάκης με τον Ολυμπιακό θα πετάξουν από πάνω τους την όποια κατηγορία. Η ζωή κάνει κύκλους όμως. Και κωλοτούμπες, βεβαίωςβεβαίως…

⇣

Χωρίς να
είμαστε
ανταγωνιστές
κάποιων
συγχρόνων
μαντείων,
προβλέπουμε
ότι η πρόταση
του εισαγγελέα
Χ. Λακαφώση
θα γίνει δεκτή
και ο Βαγγέλης
Μαρινάκης με
τον Ολυμπιακό
θα πετάξουν
από πάνω τους
την όποια
κατηγορία. Η
ζωή κάνει
κύκλους όμως.
Και
κωλοτούμπες,
βεβαίωςβεβαίως…
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Του Xαρίλαου
Τουμπιώτη
ουτί του ήρθε
του Ιβάν αυτός
ο διαιτητής από
την Ολλανδία,
ο Νάιχαουζ, πώς τον λένε.
Καλύτερο δώρο δεν θα μπορούσε να του τύχει του Σαββίδη. Γίνεται αμφισβητούμενο
πέναλτι στις καθυστερήσεις
και δεν το δίνεις; Η καλύτερη
του ΠΑΟΚ. Κι όχι μονάχα για έναν λόγο, για πολλούς, μάστορα. Στημένο να τον είχε τον
Ολλανδό ο Ιβάν, δεν θα έπαιζε έτσι. Πολύ σοβαρά μιλάμε.
Να σ’ το κάνω σεντς. Γίνεται
αυτό το ματς και σφυρίζει ο Ολλανδός. Ο ΠΑΟΚ με τον προπονηταρά τον Μουρίνιο της Τούμπας
δεν βλέπεται. Χάλια μαύρα. Πάει ο
Ολλανδός και σου δίνει πέναλτι
στον Άρη. Αμφισβητούμενο. Ό,τι
καλύτερο. Και πάει μετά ο Νάιχαουζ και δεν δίνει πέναλτι και στον
Τζόλη και το χέρι ενός παίκτη του
Άρη. Λογικά, εκεί ο Σαββίδης πρέπει να άνοιξε γαλλικές σαμπάνιες.
Ξέρεις, ρε, τι είναι να μη βλέπεται ο ΠΑΟΚ και να σου κάνει τέτοιο
πεσκέσι ο Ολλανδός; Πού θα βρεις
καλύτερη δικαιολογία γιατί έχασες
το παιχνίδι; Υπάρχει; Όχι βέβαια. Γι’
αυτό σου λέω. Τώρα έχεις την αβάντα ότι σε κατέστρεψε ο Ολλανδός. Άπαξ και έπαιρνες ισοπαλία,
θα έπρεπε να εξηγήσεις πώς η ΠΑΟΚάρα που γαζώνει δεν κατάφερε να νικήσει τον Άρη. Κι όχι μόνο
αυτό, αλλά σε όλο το ματς έκανε
μονάχα μια φάση για γκολ με τον
Σβιντέρσκι.
Ενώ, τώρα, ο Πάμπλο παραμένει προπονηταράς, που έχασε γιατί δεν του δόθηκε πέναλτι. Ο καλύτερος του χωριού είναι ο Πάμπλο Γκαρσία με όσα γίνονται.
Καταγγελίες, στησίματα και τα ρέστα. Ουδείς ασχολείται με την ομάδα. Κανένας δεν θα του ζητήσει
εξηγήσεις, γιατί έπαιξε δύο τελικούς με την Ομόνοια και τον Άρη
και τους έχασε και τους δύο.
Έτσι είναι. Μ’ ένα σμπάρο, δέκα
τριγόνια, ο Ιβάν. Που άμα ο Ολλανδός ήτανε στημένος, θα σου απέβαλλε τον Ντόγκλας από το
16΄ με δεύτερη κίτρινη και δεν
καθάριζε με τίποτα ο ΠΑΟΚ. Και τι
να έλεγε μετά ο Ιβάν; Ότι κακώς
αποβλήθηκε το τσεκούρι; Δεν τον
έπαιρνε. Ούτε οι Σαββιδοτέχνες θα
τολμούσανε να το πούνε.
Πάμε παρακάτω. Γίνεται αυτή η
φάση την τελευταία στιγμή του
ματς, δεν δίνει πέναλτι ο Ολλανδός και ο Σαββίδης βγάζει ανακοίνωση. Θεμιτό. Σωστό. Και τι λέει στην ανακοίνωση; Ότι ο Κλά-

Κ

Ο Ζίφκοβιτς
φεύγει
ό,τι ώρα
θέλει από
τον ΠΑΟΚ
Ο Σέρβος ο Ζίφκοβιτς
είναι τεράστια
παιχτούρα. Όλοι το
λένε. Κι ήρθε από
σπόντα στον ΠΑΟΚ.
Δεν τον γούσταρε ο
Ζεσούς Ζόρζε πώς τον
λένε αυτόν της
Μπενφίκα και τον
έδιωξε. Μάλιστα. Κι
ήρθε στον ΠΑΟΚ. Κι
εκεί που λες ότι ο
ΠΑΟΚ βρήκε παικταρά
για μία τετραετία, σου
λένε ότι ο Σέρβος
έβαλε ρήτρα στο
συμβόλαιό του να
μπορεί να φύγει όποτε
γουστάρει. Αν είναι
έτσι, ψώνισε από
σβέρκο ο Ιβάν. Πού θα
ξαναβρεί τέτοιον
παίκτη, ρε. Και τι να
κάνει να κάτσει ο
Αντρίγια στον ΠΑΟΚ;
Για να ακούει τον
Πάμπλο Γκαρσία να
λέει ότι οι άλλες
ομάδες παίζουνε
φιλικά και εμείς
τελικούς με τη Λαμία
και τον Παναιτωλικό;
Άλλα
πονοκεφαλιάσματα απ’
εκεί ο Ιβάν για τον
Ζίφκοβιτς. Κι άπαξ και
φύγει το Σερβάκι,
φύγει κι ο Τζόλης που
μπορεί να φέρει χρήμα
στο ταμείο, χαιρέτα
μας τον πλάτανο, μετά,
με τον Πέτρο
Φιλιππίδη και τον
Τάσο Κωστή.

Ενώ γελάει ο κόσμος με τον «Μουρίνιο της Τούμπας»
Πάμπλο Γκαρσία, το αφεντικό στη Ρωσία πήρε δύο «δώρα»,
τη διαιτησία του Ολλανδού και τη δωροδοκία του Σιαμπάνη,
αλλά αλλού είναι ο καημός κι ο φόβος του

ΙΒΑΝ ΣΑΒΒΙΔΗΣ

Τα κάνει
λαμπόγυαλο
περιμένοντας
την Εφέσεων
τενμπεργκ έστησε καινούργια
παράγκα, ότι ο Ολλανδός ήταν
στημένος κι ότι ο Άγγλος θα βρει
θέση στην άκρη του πάγκου της
Νότιγχαμ.
Μάλιστα. Στον Μαρινάκη, φόρα παρτίδα τα χώνει ο Ιβάν. Ότι,
και καλά, έκανε κολεγιά με τον Άγγλο. Μάλιστα. Έχεις στοιχεία; Φάγανε κανένα βράδυ μυστικά ο Μαρινάκης με τον Κλάτενμπεργκ;
Ήπιανε κανένα ποτάκι; Τους κατέγραψε κανένα βίντεο να παίζουνε
καρπαζιές στο φιλικό; Άπαξ και τα
έχεις αυτά τα ντοκουμέντα, βγαίνεις φόρα παρτίδα και τον ξεμπρο-

στιάζεις τον Μαρινάκη. Τον κολλάς στον τοίχο.
Κανένα στοιχείο, όμως, δεν έχει ο Ιβάν Σαββίδης. Ο Μαρινάκης, σου λέει, είναι ο εύκολος στόχος. Ό,τι και να πω, εμένα θα πιστέψουνε τα ΠΑΟΚια. Εχθρός είναι ο Βαγγέλης, θα του τα φορτώσω όλα. Και τα φόρτωσε. Σιγά
μην κάτσει ν’ ασχοληθεί ο Ιβάν αν
είναι έτσι τα πράγματα. Έτσι είναι,
γιατί έτσι γουστάρει αυτός.
Και ρωτάω εγώ πάλι. Έτσι κι έβγαζε ανακοίνωση χωρίς να λέει
τίποτα για Νότιγχαμ και άλλες τέτοιες παπαριές, τι θα γινότανε; Σαν

να μην την έβγαζε την ανακοίνωση
θα ήτανε. Γλυκανάλατη, χωρίς το
αλάτι να τη νοστιμίζει. Ενώ, τώρα,
χωρίς ν’ αναφέρει τον Μαρινάκη,
γράφει η ανακοίνωση για τη Νότιγχαμ και καθάρισε ο γίγας Ιβάν.
Έτσι είναι. Άπαξ και βγάζει ανακοίνωση, πρέπει να έχει στόχο. Δεν
βαράς στο κουτουρού. Και πριν
προλάβει να ανοίξει ο Ιβάν το χριστουγεννιάτικο δώρο, πάρε και το
πρωτοχρονιάτικο. Έτσι είναι. Βγαίνει ο Καραπαπάς και σου λέει ότι
ένας Νώντας προσπάθησε να
δωροδοκήσει τον Σιαμπάνη. Άλλες σαμπάνιες κι απ’ εκεί και ο Ι-
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βάν αλλά και ο Γκαρσία.
Στο λύνω το μυστήριο με τις
σαμπάνιες. Η απόφαση της Εφέσεων έρχεται, μάστορα. Σου λέει ο
μέγας Ιβάν, τι θα γίνει έτσι και την
πουλέψω με καμιά αφαίρεση βαθμών από την Εφέσεων; Πάει η
χρονιά. Άρα, πρέπει να προλάβω
τα πράγματα. Έτσι είναι. Άπαξ και
βγάλει καμία απόφαση ο Γιαρένης, θα έχω να λέω ότι το κράτος
της Αθήνας πολεμάει τον ΠΑΟΚ.
Άλλωστε, το είχε πει ο Ιβάν όταν
πήγε στη Ν. Υόρκη και μίλησε
στους συνδέσμους του ΠΑΟΚ. Ότι
πρέπει να καταστρέψει το καθεστώς της Αθήνας.
Πάμε παρακάτω. Τη μία με στήνουν με τον διαιτητή, την άλλη με
κατηγορούν ότι πήγα με σακούλες
να δωροδοκήσω τον Σιαμπάνη,

και τώρα μου αφαιρούνε βαθμούς.
Και μετά, μπορεί να χωρίσουμε την
Ελλάδα στα δύο, έτοιμος είναι ο
Χρυστοστομάκης Γκαγκάτσης,
κι ο Κυριάκος ο Θωμαΐδης έχει
πάρει θέση, έτοιμες οι κάμερες και
ο floor manager.
Κατάλαβες, τώρα, μάστορα,
πώς το παίζει το έργο ο Ιβάν; Όλο
χαρά και χάρη είναι. Μεγάλη υπόθεση να μπορείς να κάνεις πλεονέκτημα το μειονέκτημα. Θέλει
μυαλό κι ο Ιβάν έχει πολλά δράμια. Σου λέει, δεν θα πάω σαν το
σκυλί στ’ αμπέλι. Θα τα ρίξω όλα
στον Μαρινάκη και τον Αυγενάκη, και καθάρισα.
Και τώρα, που είπα Αυγενάκη.
Βγάζει κι άλλη ανακοίνωση ο ΠΑΟΚ για τον Καραπαπά. Μάλιστα.
Και λέει διάφορα μέσα, ότι πρέπει

ν’ αποδείξει και τα ρέστα. Ο Αυγενάκης, πού κολλάει και τον αναφέρει, ότι δεν μπορεί να τον σώσει;
Μην είσαι κορόιδο, μάστορα.
Όταν μιλάμε για τον Ιβάν, ο Αυγενάκης είναι σαν την κόκα-κόλα.
Πάει με όλα. Δεν γίνεται να μη βάλει Μαρινάκη, χωρίς τον Αυγενάκη στην ανακοίνωση ο Σαββίδης. Πακέτο. Κι όποιος τσίμπησε,
τσίμπησε.
Να σ’ το κλείσω, μάστορα. Ο Ιβάν Σαββίδης θα τα κάνει λαμπόγυαλο. Αυτός είναι ο στόχος
του. Έπαιξε σε πολλά μέτωπα και
δεν γουστάρει να χάνει. Και δεν το
πήγε καλά το έργο. Τον ΠΑΟΚ τον
έκανε ΠΑΟΚάκι. Να σ’ το ξηγήσω.
Πρώτα τον έφτιαξε τον ΠΑΟΚ
μεγάλο. Αυτό κανένας δεν μπορεί

να το αμφισβητήσει. Απ’
εκεί που ήτανε της σφαλιάρας, πήρε νταμπλ και κύπελλα. Μάλιστα. Κι αντί ο Ιβάν να τον διατηρήσει στα ψηλά, να βλέπει τους άλλους από
κάτω, τον έκανε κόμμα διαμαρτυρίας. ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη Τσίπρα
με το 4% τον έκανε.
Άπαξ και σου λέει ο Κλάτενμπεργκ ότι ήταν φάουλ του Τσόλακ στη φάση με τον ΠΑΣ κι αρχίζεις το μπίρι-μπίρι στο Προμύρι, το
’χασες το παιχνίδι. Εκεί, ο μεγάλος
σύλλογος σωπαίνει. Έχει αλλιώς
τον τρόπο του ο μεγάλος, ο σοβαρός. Άπαξ κι αρχίζεις και βγάζεις ανακοινώσεις και βάζεις το Σαββιδοτεχνείο να γράφει παπαριές, ξαναγυρίζεις στο 4% του Αλέξη.
Και την Κυριακή παίζεις με τον
Παναθηναϊκό στην Τούμπα. Χουνέρια σ’ έχει κάνει ο Παναθηναϊκός και με τους πιτσιρικάδες. Μέχρι το 100 το είχε κρατήσει εκείνο
ο Σλοβένος να ισοφαρίσει με πέναλτι ο Βιεϊρίνια. Μάλιστα. Τι θα
κάνει, δηλαδή, με τον διαιτητή;
Πάλι θα βγεις στα κάγκελα, έτσι
και νομίζεις ότι αδικήθηκες;
Είναι, όμως, και το άλλο. Πες ότι ο ΠΑΟΚ το κερδίζει το ματς με
τον Παναθηναϊκό με κανένα ανύπαρκτο πέναλτι. Μάλιστα. Τι θα
κάνει μετά ο Ιβάν; Θα ξαναστηρίξει τον Κλάτενμπεργκ; Μπάλα είναι αυτή, πουτανόμπαλα που την
είπε ο Όσιμ.
Μετά θα φταίει ο Μαρινάκης
και ο Αυγενάκης; Στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα, ρε.
Κάτι θα σκεφτεί ο γίγας Ιβάν για
να βγει στην από πάνω. Είπαμε, εδώ παίζεται το μέλλον του. Άπαξ
κι ο ΠΑΟΚ δεν πάρει φέτος το
πρωτάθλημα, θα πάει να παίζει με
τις Λετονίες και τα Κιργιστάν πώς
το λένε, την επόμενη σεζόν. Ρεζίλι
θα γίνει ο Ιβάν. Γι’ αυτό τα παίζει
όλα για όλα. Χαίρετε.

Ο Άγγελος
μαζί με τον
Κλάτενμπερ
γκ στον
πάγκο της
Νότιγχαμ!
Ο Αγγελάρας ο
Αναστασιάδης την
έριξε τη βόμβα του.
Κανένα παιχνίδι δεν
είναι φιλικό, δήλωσε.
Μάλιστα. Φόρα
παρτίδα, δηλαδή, κατά
του Γκαρσία. Και είπε
και το άλλο ο Άγγελος.
Ότι ο ΠΑΟΚ δεν άρεσε,
δεν έπαιξε μπάλα στο
ντέρμπι με τον Άρη.
Και ρωτάω τώρα εγώ.
Θα βγάλουνε καμία
ανακοίνωση κατά του
Αναστασιάδη ο Ιβάν
και σία; Θα του πούνε
ότι του χρόνου θα
κάτσει σε κανέναν
πάγκο της Νότιγχαμ;
Έτσι είναι. Τα
συμφέροντα του ΠΑΟΚ
πολεμάει ο Άγγλος,
όταν λέει ότι ο ΠΑΟΚ
δεν έπαιξε μπάλα και
ότι ο Μουρίνιο της
Τούμπας, ο Γκαρσία,
δεν έπρεπε να πει
τέτοιες κουβέντες. Όλα
στρωμένα τα είχε ο
γίγας Ιβάν και του
χάλασε τη μανέστρα ο
Αναστασιάδης. Θα τον
ξαναβάλει στην
κερκίδα να κάτσει
όταν γυρίσουν οι
φίλαθλοι στα γήπεδα;
Θα έχει μεγάλη πλάκα.
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ΘΕΜΑ
Ψιλά γράμματα
για τον Γιώργο
Σαββίδη
Τα σκέφτηκε καλά τώρα
ο Γιωργάκης ο Σαββίδης
αυτά που έλεγε κι έκανε,
πριν πέσει η σφαλιάρα από τον Άρη; Επειδή προφανώς δεν έπινε πολύ
μπαλόζουμο και δεν το έχει το άθλημα, θα πρέπει
κάποιος να τον ενημερώσει πως στα ντέρμπι καταλυτικό ρόλο παίζουν οι
παίκτες που είναι ηγέτες.
Οι φυσιογνωμίες. Πόσους τέτοιους έχει ο ΠΑΟΚ; Σίγουρα δύο. Τον Ελ
Καντουρί και τον Βιεϊρίνια. Κανείς τους δεν έπαιξε με τον Άρη. Μήπως
ξέρει ο Γιώργος το γιατί;
Ο Ελ Καντουρί ήταν τιμωρημένος γιατί… είναι
άνδρας κατά τον Γιώργο
Σαββίδη. Αποβλήθηκε
στο ματς με τον Αστέρα
Τρίπολης, καθώς χτύπησε αντίπαλο εκτός φάσης. Ο γιος του Ιβάν όμως
τον κάλυψε: «Καλά έκανε,
είναι άνδρας...» είπε. Κι
έρχεται ένας δικός τους
άνθρωπος, ο Γιάννης Μυστακίδης, που είδε το
ντέρμπι απ’ την Ολλανδία, καθώς πλέον αγωνίζεται στην Ντε Γκράαφσαπ, και λέει πως αυτά
που έλειψαν από τον ΠΑΟΚ ήταν: «Ελ Καντουρί
και Βιεϊρίνια ήταν μεγάλες
απώλειες στο ντέρμπι. Ο
Ομάρ κάνει μια τρομερή
χρονιά και έλειψε η τελική
πάσα στο ματς με τον Άρη.
Επίσης, έλειψε και ο ηγέτης Βιεϊρίνια, είναι ένας
ποδοσφαιριστής που με ένα σουτ, με μια σέντρα
μπορεί να κρίνει έναν αγώνα». Ο ηγέτης Βιεϊρίνια έπρεπε να περάσει από χίλια μύρια κύματα
για να συνεχίσει στον
ΠΑΟΚ. Χωρίς προετοιμασία, όμως, βγαίνουν οι
τραυματισμοί και χάνονται τα ματς-κλειδιά. Με
τη Λαμία τι να τον κάνεις
τον Αντρέ; Κερδίζεις και
με τους υπόλοιπους. Αλλά προφανώς είναι και
αυτός άνδρας και θέλει
να τον πληρώνουν αδρά
για να παίζει, τουλάχιστον εκτιμώντας την
προσφορά του. Αλλά αυτά είναι ψιλά γράμματα
για τον Γιώργο…

Με τον Παναιτωλικό
πώς έμπαιναν τα
γκολ και με τον Άρη
δεν μπορούμε;

Για κακή τύχη του ΠΑΟΚ ίδιοι
οι αντίπαλοι με Ολυμπιακό

Θα ακούσει το καμπανάκι
για μεταγραφές;

Για κακή τύχη του ΠΑΟΚ που θέλει να δηλώνει ανταγωνιστικός στον Ολυμπιακό, στον ευρωπαϊκό του δρόμο βρέθηκε μια ομάδα που είχε συγκρουστεί
με τους «ερυθρόλευκους» του Πειραιά λίγες μέρες πριν. Συνεπώς η σύγκριση
με… αντικειμενικά κριτήρια, και όχι με σανό, ήταν άμεση. Ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε την Ομόνοια. Στο «Καραϊσκάκης» στις 23 Σεπτεμβρίου για τα πλέι οφ
του Champions League επικράτησε 2-0, ενώ στη Λευκωσία ήλθε στις 29 Σεπτεμβρίου ισόπαλος 0-0 με τους Κύπριους. Πανηγύρισε έτσι την πρόκριση
στους ομίλους της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Δύο ματς δίχως
να δεχθεί γκολ.
Ο ΠΑΟΚ στην πρεμιέρα της φάσης των ομίλων έμεινε στο 1-1 με την Ομόνοια
στην Τούμπα στις 22 Οκτωβρίου. Την 5η αγωνιστική έπαιξε στη Λευκωσία, όπου στις 3 Δεκεμβρίου έχασε 2-1. Δεν κατάφερε να κερδίσει τους Κύπριους
και δέχθηκε γκολ και στα δύο ματς. Πρόκριση στη μία περίπτωση, αποκλεισμός στην άλλη για τις εντός των τειχών ομάδες μας.
Ο Ολυμπιακός στους 32 του Europa League κληρώθηκε με την Αϊντχόφεν.
Την ομάδα που βγήκε πρώτη στον όμιλο του ΠΑΟΚ και προκρίθηκε. Αυτή που
νίκησε 4-1 στην Τούμπα και απ’ την οποία έχασε 3-2 στην Ολλανδία. Ο Ολυμπιακός καλείται να αποδείξει ξανά αν τα καταφέρνει καλύτερα από τον ΠΑΟΚ. Η πρόκληση είναι μπροστά του.

Στις 18 Νοεμβρίου η Ομοσπονδία της Αιγύπτου ανακοίνωσε πως ο Χασάν βρέθηκε θετικός στον κορωνοϊό. Από τότε ο διεθνής επιθετικός δεν προσφέρει τις υπηρεσίες του στον
Ολυμπιακό. Στον
Πειραιά θεωρούν πως ο Χασάν θα επανέλθει μετά τις γιορτές στην ενεργό
δράση. Το γεγονός ότι εμφάνισε επιπλοκές ωστόσο προκαλεί
ερωτηματικά για το πώς θα είναι όταν επιστρέψει.
Παράλληλα, κάθε μέρα που περνάει σημάδια βελτίωσης απ’
τον σοβαρό τραυματισμό του εμφανίζει ο Βαλμπουενά. Οι
δύο παίκτες έλειψαν απ’ τον Ολυμπιακό, ο οποίος στα κρίσιμα
ματς της Ευρώπης παρουσιάστηκε γυμνός. Μπορεί εντός των
τειχών οι απουσίες να μην έπαιξαν ιδιαίτερο ρόλο, αλλά στην
Ευρώπη ο Ολυμπιακός βγήκε απ’ τα νερά του. Τι σημαίνει αυτό; Πως χρειάζονται μεταγραφές στη γραμμή κρούσης. Το γεγονός ότι ο Μαρτίνς περιμένει από τον νέο χρόνο Βαλμπουενά και Χασάν, δεν σημαίνει πως λύνονται τα χέρια του. Θα
έλθουν τιμωρίες, τραυματισμοί και οι εναλλακτικές λύσεις
στις ευκαιρίες που τους δόθηκαν δεν βγήκαν. Τον Ιανουάριο ο
Ολυμπιακός έχει την ευκαιρία να ενισχυθεί και σε φορ και σε
εξτρέμ. Αν δεν το πράξει, τότε στα στραβοπατήματα δεν θα έχει δικαιολογίες. Ας μην ξεχνάει ο Βαγγέλης Μαρινάκης
πως μόνο αυτός θα κουβαλάει δύο καρπούζια.




Η πρώτη διακοπή. H παρθενική μονομαχία μεταξύ των
δύο συλλόγων της Θεσσαλονίκης Άρη-ΠΑΟΚ στις 9 Αυγούστου 1925 δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, λόγω διακοπής λίγο
πριν από το φινάλε. Ο Άρης κέρδισε πέναλτι και οι παίκτες
της Ένωσης Κωνσταντινουπολιτών (μετέπειτα ΠΑΟΚ) διαμαρτυρήθηκαν στον διαιτητή Κωτούλα. Ο τερματοφύλακας
Νικολάου άφησε ανυπεράσπιστη την εστία του, το σκορ μετατράπηκε σε 5-2 και με εντολή του αρχηγού Βεντουρέλλη η
«Ένωση» αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο.



Το πρότυπο του Ζιντάν. O Έντσο Φραντσέσκoλι αποτελεί
έναν από τους σπουδαιότερους ποδοσφαιριστές που έχει
αναδείξει η Ουρουγουάη. Ομάδα που συνδέθηκε ήταν η Ρίβερ
Πλέιτ, με τη φανέλα της οποίας καθιερώθηκε στο διεθνές
ποδοσφαιρικό προσκήνιο. Ο «πρίγκιπας», παρατσούκλι που του
δόθηκε λόγω του εκλεπτυσμένου τρόπου που αγωνιζόταν,
υπήρξε πρότυπο του Ζινεντίν Ζιντάν που, μάλιστα, έχει ονομάσει
Έντσο τον μεγαλύτερο από τους γιους του.

Η αδυναμία του Ιβάν Σαββίδη
στους διαιτητές
Η αδυναμία στους διαιτητές που έχει ο Ιβάν Σαββίδης έχει ξενίσει
πολλούς. Κάποιοι τον έχουν συμβουλεύσει ότι πρέπει να πληρώνει
πρώην διαιτητές για να προσφέρουν υπηρεσίες και αυτοί θα είναι
χρήσιμοι. Δεν έχει πάρει χαμπάρι ότι τον έχουν κάψει όλοι αυτοί; Δεν
αναρωτιέται γιατί οι άλλες ομάδες δεν ακολουθούν το… παράδειγμά
του; Με τον περίφημο πρώην διεθνή διαιτητή Λούμπος Μίχελ στη
θέση του αθλητικού διευθυντή, τι πρόοδο είδε ο ΠΑΟΚ; Ο Σλοβάκος
στο περίφημο ματς με την ΑΕΚ το βράδυ της 11ης Μαρτίου του 2018,
ήταν ο πρώτος που έκανε μπούκα και απείλησε τον διαιτητή Κομίνη
λέγοντάς του ότι τελείωσε. Ο Μίχελ δεν έφυγε επειδή ο ΠΑΟΚ έχασε
δύο φορές από τη Βίντι. Αυτά ούτε τα μικρά παιδιά δεν τα πιστεύουν... Ο Μίχελ έφυγε με τον ίδιο τρόπο που εκείνος διαδέχθηκε τον
Άρνεσεν. Επέλεξε να παραιτηθεί ενάμιση μήνα πριν από τη λήξη του
τριετούς συμβολαίου, που είχε υπογράψει τον Δεκέμβριο του 2015. Ο
Σλοβάκος αποτελούσε προσωπική επιλογή του Ιβάν Σαββίδη, με
τον οποίο είχε την πρώτη επαφή το 2013, όταν και τον βοήθησε συμβουλευτικά σε κάποια θέματα, που αφορούσαν τις διεθνείς σχέσεις
του «Δικεφάλου». Πού κατέληξε ο «δικέφαλος του βορρά»; Στο…
UEFA Mafia. Η παραίτησή του από τη θέση του αθλητικού διευθυντή,
μετά τον ντροπιαστικό αποκλεισμό από την Έστερσουντ, ήλθε και
κούμπωσε στον ευρωπαϊκό κατήφορο του ΠΑΟΚ.
Ο Ιβάν προφανώς τον επέλεξε επειδή ήξερε ρώσικα, αλλά οι μεταγραφικές του αστοχίες ήταν τεράστιες, με πιο κραυγαλέα περίπτωση
αυτή της απόκτησης του Γάλλου Ντόριαν Λεβέκ. Ελάχιστοι, ήταν εκείνοι που περίμεναν ότι θα φθάσει να ηγείται της ποδοσφαιρικής ομάδας. Πλέον είναι… εξωτερικός συνεργάτης του ΠΑΟΚ. Πολύ εξωτερικός όμως… Ο Σαββίδης ήθελε όμως και έναν Έλληνα πρώην
διεθνή ρέφερι στα πράγματα. Όταν μάλιστα ο Παντελής Κωνσταντινίδης ακολούθησε τον Ραζβάν Λουτσέσκου και παραιτήθηκε
από τη θέση του team manager της ομάδας, ο Ιβάν προώθησε τον

Δημήτρη Σαραϊδάρη που κατείχε τη θέση του υπεύθυνου δημοσίων και διεθνών σχέσεων του ΠΑΟΚ. Από αρχιδιαιτητής της Super
League στη δούλεψη του Ιβάν. Οι απολαβές πολύ καλές, αλλά οι
γκάφες μνημειώδεις. Ο Σαραϊδάτης υποχρεώθηκε σε παραίτηση,
πληρώνοντας την ιστορία των μη θεωρημένων δελτίων στο ματς με
την ΑΕΚ. Ούτε σε ομάδες της γειτονιάς δεν πάνε να παίξουν με αθεώρητα δελτία. Ο Μελισσανίδης αποφάσισε να μην κάνει ένσταση
και χάρισε στον ΠΑΟΚ την έξοδο στο Champions League.
Ο ΠΑΟΚ του Σαββίδη έχει όμως και Μάλαμα Τεβεκέλη. Υπεύθυνος
για θέματα διαιτησίας, λέει. Αφανής ήρωας με ξεκάθαρη θέση ότι:
«Είναι θετικότατη η χρήση του VAR, όχι απλά θετική. Για τη γραμμή του
οφσάιντ τώρα, όταν οι γραμμές του γηπέδου είναι μέσα στο σύστημα και
ο χειριστής VAR βάζει απλά δύο γραμμές, για ποια παρέμβαση μιλάμε;»
Μάλλον ο Μάλαμας θα πρέπει να έχει αναθεωρήσει απόψεις. Από
πρώην διεθνής διαιτητής και μέλος της ΚΕΔ, τον Αύγουστο του 2013
με προτροπή του Θόδωρου Ζαγοράκη και με απόφαση του Ιβάν
Σαββίδη, εντάχθηκε στο δυναμικό του ΠΑΟΚ. Τότε ανακοινώθηκε
ως εκτελών χρέη ειδικού αναλυτή ποδοσφαιρικού τμήματος και των
τμημάτων υποδομής. Στην πορεία ασχολήθηκε πολύ με τη διαιτησία
και όχι μόνο. Βάλτε 88 μήνες στον ΠΑΟΚ τι έχει εισπράξει. Έχουμε
και τον αμισθί Τάσο Κάκο. Άλλος πρώην διεθνής διαιτητής που παρέχει… δωρεάν υπηρεσίες στο Open, αν και ο Δημήτρης Μελισσανίδης διαφωνεί. Η αδυναμία του Ιβάν στους διαιτητές δεν του έχει
βγει. Θα έπρεπε να γνωρίζει πως δεν κάνουν όλοι για όλα…

17
www.iapopsi.gr
ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ
19/20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΑΝΑΘΕΜΑ
Ο Κανελλάκης
δεν φορούσε
παλτά Ιβάν
Πολλά τα παλτά που φόρεσαν στον Ιβάν Σαββίδη
οι παρατρεχάμενοι τους
οποίους επέλεξε να κάνουν μεταγραφικό παιχνίδι στον ΠΑΟΚ. Κάποιος πρέπει να μάθει ποδοσφαιρική ιστορία στο αφεντικό του «δικέφαλου
του βορρά». Να τον ενημερώσει ότι πρέπει να έχεις φάει το γήπεδο με το
κουτάλι για να γίνεις παράγοντας. Όπως ήταν ο
αείμνηστος Νίκος Κανελλάκης στον Ιωνικό.
Επί των ημερών του η ομάδα της Νίκαιας δύο
φορές πλασαρίστηκε
στην πρώτη πεντάδα του
βαθμολογικού πίνακα
(’97-’98 και ’98-’99),
βγήκε στο Κύπελλο
UEFA τη σεζόν 1999-’00,
όπου έπαιξε με την ισχυρή τότε γαλλική Ναντ
του Ρεϊνάλντ Ντενουί, με
προπονητή τον Κώστα
Πολυχρονίου. Ο Ιωνικός
με τον Όλεγκ Μπλαχίν
στο τιμόνι του έφτασε το
2000 μέχρι τον τελικό
του Κυπέλλου. Το τι παίκτες είχε πάρει ο Κανελλάκης για να φτάσει σε
αυτά τα επιτεύγματα για
μια ομάδα σαν τον Ιωνικό, ίσως να μην μπορεί
να φανταστεί ο Ιβάν. Ο
μύθος ήθελε τον Νίκο
Κανελλάκη να βρίσκει
παίκτες ακόμη και από το
Football Manager. Αν έβλεπε τον Αντόνιο Τσόλακ, προφανώς δεν θα
τον έπαιρνε στον Ιωνικό.
Ή μπορεί να τον έπαιρνε,
αλλά… όσο άξιζε. Ο Κροάτης σέντερ φορ πληρώθηκε πάνω από
3.000.000 ευρώ. «Να
δούμε και τις ευθύνες όσων τον έφεραν. Γιατί έδωσαν τρία εκατομμύρια;» αναρωτήθηκε ο Άγγελος Αναστασιάδης
βλέποντας τον παίκτη να
σέρνεται. Οι Κροάτες έλεγαν ότι ο Μίσκοβιτς
(σ.σ. πρόεδρος της Ριέκα)
ξέρει πώς να κάνει παζάρια. Δεν είχε, βλέπετε, απέναντί του τον Νίκο Κανελλάκη… Το ερώτημα
είναι ποιοι και πόσα κονόμησαν κάποιοι;
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Ζαγοράκης:
Τον διέγραψαν
από τη ΝΔ και
τον προτείνουν
για πρόεδρο
στην ΕΠΟ
Το οξύμωρο είναι ότι τότε με απόφαση του πρωθυπουργού Κυρ. Μητσοτάκη διαγράφηκε από
την κοινοβουλευτική ομάδα ο ευρωβουλευτής
Θοδωρής Ζαγοράκης, επειδή με δήλωσή του είχε απειλήσει να ανεξαρτητοποιηθεί από τη Νέα
Δημοκρατία αν εφαρμοζόταν η απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού για τον
υποβιβασμό του ΠΑΟΚ
και της Ξάνθης.
Η απόφαση δεν εφαρμόστηκε, γιατί ο νόμος άλλαξε, και ο Ζαγοράκης
διαγράφηκε –τότε– από
τη Νέα Δημοκρατία, όμως μερικούς μήνες αργότερα ο παλιός άσος
του ΠΑΟΚ εμφανίστηκε
ως ο… εκλεκτός της κυβέρνησης για τη θέση
του προέδρου της ΕΠΟ
ως ένα πρόσωπο… κοινής αποδοχής! Η έμπνευση να έρθει στις αρχές
της χρονιάς στη χώρα
κοτζάμ πρόεδρος της
UEFA και να υπογράψει
μνημόνιο συνεργασίας,
για να παραδώσει στο
ελληνικό ποδόσφαιρο
την περιβόητη «ολιστική
μελέτη», αποδείχθηκε αποτυχημένη… Διότι στην
πράξη αποδείχθηκε ότι
όλες οι επαφές εκείνων
των ημερών ήταν απλά
και μόνο για εσωτερική
κατανάλωση, αφού η «ολιστική μελέτη» βρίσκεται στα χέρια των αρμοδίων, αλλά δεν μπορεί
να λύσει κανένα πρόβλημα καθώς δεν θα εφαρμοστεί σε κανένα επίπεδο φορέα διοίκησης
του ποδοσφαίρου, όπως
ήθελαν να πιστεύουν κάποιοι όταν έκαναν τις
σχετικές επαφές με την
UEFA και τη FIFA…

ΓΙΑ ΨΑΓΜΕΝΟΥΣ...

Δωροδοκία και ποινές: Μήπως να ετοιμάζεται ο Γεραπετρίτης;
Επειδή οι καιροί είναι περίεργοι, παραθέτουμε το άρθρο 104 του αθλητικού νόμου για τις ποινές σε
περίπτωση δωροδοκίας:
Αναφέρει το άρθρο: «Αν οι διωκόμενοι για τις αξιόποινες πράξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου είναι αθλητές, προπονητές, γυμναστές, διοικητικοί παράγοντες ή μέλη αθλητικού σωματείου ή Α.Α.Ε., επιβάλλεται από το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας ή
επαγγελματικής ένωσης στην ομάδα του αθλητικού σωματείου ή Α.Α.Ε. που ανήκουν τα ανωτέρω
πρόσωπα, η πειθαρχική ποινή είτε της αφαίρεσης βαθμών από το βαθμολογικό πίνακα του διεξαγόμενου πρωταθλήματος ή του προσεχούς πρωταθλήματος στο οποίο θα συμμετάσχουν, είτε του υποβιβασμού αυτών σε κατώτερη κατηγορία».
Επειδή η τελευταία αναφορά περί… υποβιβασμού μπορεί να θεωρηθεί αυστηρή, ουδείς θα πρέπει να
αποκλείσει μια νέα νομοθετική παρέμβαση του Γ. Γεραπετρίτη αντίστοιχη με εκείνη που είχε κάνει
όταν η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού τιμώρησε τον ΠΑΟΚ για την υπόθεση της πολυϊδιοκτησίας με την Ξάνθη και ο υποβιβασμός μετατράπηκε σε αφαίρεση βαθμών…

Όταν έχεις μάθει να κερδίζεις με
Σιδηρόπουλους, δεν σου κάνουν οι ξένοι
Τώρα ο ΠΑΟΚ δεν θέλει τους ξένους διαιτητές, αμφισβητεί το VAR, τα βάζει με τον Κλάτενμπεργκ, προκαλεί φασαρία για τη διαιτησία. Μπα;
Όταν –πριν από δυο βδομάδες– στο ματς της
Τούμπας με τα Γιάννινα ο Σιδηρόπουλος δεν
έδινε το πεντακάθαρο επιθετικό φάουλ στο
γκολ με το οποίο ο ΠΑΟΚ κέρδισε τον ΠΑΣ,
δεν… έτρεχε τίποτα.
Όταν –πριν από τρεις βδομάδες– ο Παπαπέτρου έδινε δύο πέναλτι για να κερδίσει ο ΠΑΟΚ στη Ριζούπολη τον Απόλλωνα, πάλι δεν έτρεχε τίποτα. Όταν στη Λαμία ο Μανούχος
κατάπινε την απευθείας κόκκινη κάρτα που έπρεπε να πάρει ο Τζόλης για το εκτός φάσης
χτύπημα στον Σκόνδρα, ήταν… όλα αγγελικά πλασμένα.
Συμπέρασμα: Όταν παίζεις με Σιδηρόπουλους, κακομαθαίνεις…

Ο Αλαφούζος
θα πληρώσει
την οργή του
Ιβάν Σαββίδη
Η αντίδραση του ΠΑΟΚ για τη
διαιτησία του Ολλανδού, την
περασμένη Κυριακή, στο ντέρμπι με τον Άρη, είναι βέβαιο ότι
θα ’χει επιπτώσεις στο ντέρμπι
του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό, την Κυριακή στην Τούμπα.
Μπορεί να έρχεται ξένος διαιτητής, ωστόσο είναι γνωστό ότι οι διαιτητές σε όλο τον κόσμο, πριν σφυρίξουν σε ένα παιχνίδι, πληροφορούνται πράγματα για τις ομάδες που παίζουν.
Στον ΠΑΟΚ ξέρουν ότι δεν έχουν άλλο αποτέλεσμα πέρα από τη νίκη. Γι’ αυτόν τον λόγο,
δεν είναι λίγοι όσοι πιστεύουν ότι ο θόρυβος που έγινε από την πλευρά του «Δικεφάλου
του Βορρά» για τη διαιτησία στον αγώνα με τον Άρη θα έχει επιπτώσεις στο ντέρμπι με τον
Παναθηναϊκό…
Μ απλά λόγια ο Αλαφούζος ενδέχεται να πληρώσει την οργή του Ιβάν Σαββίδη…

O Tσουκαλάς
απέναντι
στον Ζαγοράκη
για την ΕΠΟ
Αυτό με τον Θοδωρή Ζαγοράκη, που προωθείται ως… πρόσωπο κοινής αποδοχής για πρόεδρος στην ΕΠΟ, είναι το πιο μεγάλο ανέκδοτο
που έχει ακουστεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
Ο Τεό… κοινής αποδοχής μπορεί να είναι μόνο
στην εκλογική του πελατεία μες στην Τούμπα.
Ούτε καν έξω από αυτήν.
Το αν τα έχει βρει και με ποιους για να εμφανίζεται ως δήθεν… κοινής αποδοχής ο Ζαγοράκης είναι δικό τους θέμα, αλλά μην πάνε να παραμυθιάσουνε και την κοινή γνώμη, γιατί ο κόσμος έχει νου και κρίση. Δεν είναι πρόβατα.
Με την ίδια λογική, ο Ολυμπιακός θα έπρεπε να
κατέβαζε στις εκλογές της ΕΠΟ τον Ανατολάκη, ο Παναθηναϊκός τον Φύσσα, και η ΑΕΚ τον
Νίκο τον Στράτο. Κωτσονάτος στα 80 του
χρόνια. Θα μας πουν κάποιοι ότι το απαγορεύει
ο Νόμος Αυγενάκη για τις ηλικίες. Ευτυχώς
που ο Μπάιντεν δεν ζει εν Ελλάδι, γιατί δεν θα
πληρούσε τις προϋποθέσεις για πρόεδρος στο
κέρλινγκ ή στο χόκεϊ επί πάγου…
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Ο Γιαννούλης σαν τον «Κάρα»
χτυπήθηκε στο στήθος,
κρατούσε το… κεφάλι του
Επειδή ο Γιαννούλης θα φύγει από τον ΠΑΟΚ, μπορεί και τώρα τον Ιανουάριο, καλό θα είναι σε όποια χώρα πάει να μην κάνει θέατρο σαν κι αυτό
που έκανε στο ματς με τον Άρη. Λίγο τον απώθησε ο Μπελαουάν και έπεσε
κάτω, πιάνοντας το κεφάλι του. Θύμισε τον γίγαντα τον Γιώργαρο τον Καραγκούνη, που όταν έτρωγε καμία κλωτσιά (κλωτσιά, όχι τέτοιο θέατρο
σαν του Γιαννούλη), έπεφτε κάτω και τη μία έπιανε το πόδι του και την
άλλη το κεφάλι του. Τον έβλεπε ο διαιτητής κι έλεγε πού να έχει χτυπήσει
τώρα ο Γιώργαρος. Στο πόδι ή στο κεφάλι; Μπερδευότανε κι αυτός. Ξέχασε, φαίνεται, ο Γιαννούλης ότι δεν σφύριζε κανένας Μανούχος ή κανένας
Σκουλάς για να δείξει κόκκινη στον Μπελαουάν, αλλά ξένος διαιτητής.

«Φαλιμέντο» η Telefoot, θυγατρική
της MediaPro, που πούλησε
στον ΣΥΡΙΖΑ το «κολοβό» VAR
Τα μάθατε τα νέα; Το γαλλικό κανάλι Telefoot, που έχει τα τηλεοπτικά δικαιώματα του γαλλικού
πρωταθλήματος, πάει για φούντο.
Κάπου 1,6 δισ. ευρώ θα χάσουνε
οι γαλλικές ομάδες της Ligue1.
Αλλού, όμως, είναι το μεγάλο θέμα. Ξέρετε τίνος θυγατρική είναι
η Telefoot; Είναι της MediaPro,
της ισπανικής. Ναι, ρε, αυτηνής που πούλησε στον Νικολάκη τον Παππά
το VAR. Το «κολοβό» VAR με 14 εκατ. ευρώ, όταν οι άλλες χώρες το πλήρωσαν στο μισό. Και χωρίς γραμμή οφσάιντ. Κάπου άλλα τρία μιλιόνια
πρέπει να στοίχισε η γραμμή. Έξτρα money. Τουλάχιστον, οι ΣΥΡΙΖΑίοι τα έδωσαν τα λεφτά ή χρωστάνε τίποτα βερεσέδια; Και τώρα που το θυμήθηκα: όταν ο Μαρκ Κλάτενμπεργκ διαμαρτυρήθηκε στη MEDIA LUSO
την πορτογαλική, μέσω της οποίας ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε το VAR, ότι κολλάει το
σύστημα, πήρε απάντηση ή όχι; Υπάρχει καμία ρήτρα στη σύμβαση;

Γκαρσία και Σαββιδοτέχνες με τα
αρρωστημένα ΠΑΟΚτσηλίκια τους
καταστρέφουν τον Τζόλη
Για τον Τζόλη, όπως ακριβώς τα έγραψα. Ότι οι
Σαββιδοτέχνες θα το τρελάνουν το παιδί. Βρήκε
ο ΠΑΟΚ και το ελληνικό ποδόσφαιρο ένα αυθεντικό ταλέντο για δέκα χρόνια και πλακώσανε
τις παπαριές τους. Τον έκαναν θεό κι ακόμα δεν
βγήκε από τ’ αυγό. Κάτι με τις δηλώσεις του
Γκαρσία ότι οι άλλες ομάδες παίζουν φιλικά, κάτι οι υπερβολές του Σαββιδοτεχνείου, δεν τον ακούμπησε το παλικάρι με τον Άρη. Πήγε να πάρει
και μαϊμού πέναλτι. Κι ενώ ήξερε ότι δεν τον ακούμπησε ο αμυντικός του Άρη, άρχισε να πανηγυρίζει. Τον κάνανε φανατίλα τον Τζόλη, αντί να τον αφήσουνε ήσυχο να παίξει την μπάλα του και
να εξελιχθεί να διαφημίσει και τον ΠΑΟΚ και το ελληνικό ποδόσφαιρο.
Τον φόρτωσε άγχος ο Γκαρσία με τα αρρωστημένα ΠΑΟΚτζηλίκια του.

Αλαφούζος,
«Τίγρης» είχαν
απορρίψει
τον Δουβίκα
Αυτός ο πιτσιρικάς ο Τάσος
Δουβίκας του Βόλου που γυάλισε στον Ολυμπιακό, αλλά δεν
θα τον πάρει στον αιώνα τον άπαντα ενόσω είναι εκεί ο Αχιλλέας Μπέος, είχε προταθεί τόσο
στον Παναθηναϊκό, όσο και στην
ΑΕΚ. Κι από τον ίδιο άνθρωπο. Τον Νίκο Λυμπερόπουλο.
Όταν ήταν στην ΑΕΚ τον είχε προτείνει στον Αλαφούζο. Δεν
περπάτησε. Τότε ο Αλαφούζος έβλεπε πολύ μακριά, σε ασχετίλες για να πετάξει τα λεφτά του. Μετά, στην ΑΕΚ τον
πρότεινε στον Μελισσανίδη. Πάλι έφαγε άκυρο ο Νικόλας.
Για να τον πάρουνε τώρα, θα χρειαστούν χοντρά λεφτά.

Οι διαιτητές
τρέμουν να
σφυρίξουν
και περιμένουν
το VAR
Τι κακό είναι κι αυτό με τους Έλληνες διαιτητές, ρε. Σαν «φεύγα,
κακό, από μένα» σφυρίζουνε τα ματς. Τρέμουνε να σφυρίξουνε ένα πέναλτι. Δεν πειράζει, σου λένε. Αν έγινε τίποτα πονηρό στη φάση, θα με φωνάξουνε οι VARistes. Τι ευθυνοφοβία είναι αυτό το πράγμα... Το έκανε κι ο Βάτσιος στη Λαμία
με τον Ολυμπιακό. Μπροστά στη φάση ήτανε με τον Ραντζέλοβιτς, από φρουτ, τίποτα. Μέχρι που τον ειδοποίησαν από
το VAR να διακόψει το ματς και να ξαναδεί τη φάση και να
δώσει το πέναλτι, τελικά. Ή ο επόπτης με τον Σαραμαντά.
Μπροστά του ήτανε που πήρε την μπάλα με το χέρι, δεν σήκωσε τη σημαία. Θα τη δούνε στο VAR, σου λέει. Την είδαμε
στο VAR, πέναλτι ο Βάτσιος.

Τσαμπουκά
ο Βιαγιαφάνες με
το πέναλτι,
τουμπεκί
ο Μπόλονι
Ο Βιγιαφάνες πάει να
το παίξει αρχηγός
στον Παναθηναϊκό.
Μαγκίτης. Μόλις κερδίζει το πέναλτι με τον
ΠΑΣ ο Μακέντα, έχει ο
Ιταλός την μπάλα στα
χέρια να το βαρέσει,
τη ζητάει κι ο Χατζηγιοβάννης. Παίρνει ο
Αργεντινός με το «έτσι
θέλω» την μπάλα και
το βαράει αυτός. Μιλάμε για μεγάλο τσαμπουκαλίκι ο Αργεντινός. Κι ο Μπόλονι καθότανε και κοίταζε από τον πάγκο, να δει κι
αυτός, τελικά, ποιος
θα το βαρέσει. Φοβερά πράγματα. Τα πέναλτι τα βαράει ο Χατζηγιοβάννης ή ο Μακέντα στον Παναθηναϊκό. Αυτές ήταν οι εντολές. Ποιες εντολές
τώρα και παπαριές. Ο
Βιγιαφάνες είναι από
άλλο ανέκδοτο. Κι αν
έχει τα κάκαλα ο Μπόλονι, σου λέει, ας μου
πει να μην το βαρέσω.
Κορόιδο είναι ο Ρουμάνος; Άσ’ τον, σου
λέει, και δεν πειράζει
αν διαμαρτυρηθούν ο
Ιταλός με τον Χατζηγιοβάννη. Θα τους περάσει.
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Οι υποθέσεις που συγκλόνισαν το ελληνικό
ποδόσφαιρο, κατέληξαν στο αρχείο με μόνη εξαίρεση
τον υποβιβασμό του Ηρακλή
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Του Μανώλη
Δράκου

καμένα
αυτοκίνητα,
ξυλοκοπημένοι
διαιτητές
Οι δωροδοκίες είναι η
μια όψη του νομίσματος στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Υπάρχουν ακόμη οι ξυλοδαρμοί, οι εκβιασμοί και οι απειλές.
Στα τέλη της δεκαετίας
του ’90, ο Μίλικο Πάντιτς και ο Αντώνης Σαπουντζής «είδαν» τα
αυτοκίνητά τους να γίνονται παρανάλωμα
του πυρός. Ποδοσφαιριστές –τότε– και οι δύο
του Πανιώνιου, βρέθηκαν σε δεινή θέση, επειδή ήταν από τους υψηλόμισθους, αλλά χωρίς
την ανάλογη προσφορά. Ο Σπάσιτς αντίκρισε πιστόλια στον Εθνικό, όταν δεν θέλησε να
λύσει τη συνεργασία
του με την ομάδα και οι
φήμες θέλουν ότι ξυλοκοπήθηκε. Για να φθάσουμε στην περίπτωση
του Άκη Ζήκου (άγνωστοι προσπάθησαν να
κάψουν το αυτοκίνητό
του). Και για να συμπληρωθεί το παζλ, να
προσθέσουμε τις περιπτώσεις των διαιτητών
οι οποίοι βρέθηκαν κατά καιρούς στο μάτι του
κυκλώνα.
Ο Γιάννης Σπάθας –οι
κατηγορίες εις βάρος
του τέθηκαν στο αρχείο
με βάση την πρόσφατη
εισαγγελική έρευνα–
είχε δεχθεί πυροβολισμούς στο πόδι το
1997. Και ακόμη μία
σειρά διαιτητών όπως ο
Φίλιππος Μπάκας, ο
Γιώργος Σπανέας, ο
Γιώργος Δούρος έχουν
δεχθεί επιθέσεις και έχουν πληρώσει κάποιους ανοιχτούς λογαριασμούς που είχαν με
όσους κινούνται στην
αθέατη πλευρά του ποδοσφαίρου…

πορεί σε αγωνιστικό επίπεδο, το
ελληνικό
ποδόσφαιρο να έχει πιάσει
πάτο (αν δει κανείς τις επιδόσεις των ομάδων, αλλά και
της Εθνικής σε διεθνές επίπεδο), ωστόσο η μπόχα και η δυσωδία αναδύουν διαχρονικά
τη δυσάρεστη οσμή τους.
Το 1975 ήταν η χρονιά της «Υπόθεσης λουλουδιών». Ο Ηρακλής νίκησε στον ημιτελικό του
Κυπέλλου τον Παναθηναϊκό (2-1).
Οι παίκτες των «κυανολεύκων»
Ζαχαρίας Χαλιαμπάλιας και
Τάκης Νικολούδης ομολογούν
ότι ο παράγοντας του Παναθηναϊκού Αντώνης Μαντζαβελάκης
τούς ζήτησε, μέσω του συμπαίκτη
τους Γιώργου Ροκίδη, να έχουν
μειωμένη απόδοση στον αγώνα.
Ο Παναθηναϊκός θα κριθεί ένοχος στα ποινικά δικαστήρια, ωστόσο θα αθωωθεί από την τριμελή επιτροπή της ΕΠΟ χάρη στην ψήφο
τού τότε προέδρου του Ολυμπιακού Γιώργου Ανδριανόπουλου,
γλιτώνοντας τον υποβιβασμό στη
Β΄ Εθνική!
Η υπόθεση ονομάστηκε «υπόθεση λουλουδιών», γιατί το συνθηματικό για τη συμμετοχή στη δωροδοκία ήταν ανθοδέσμη με τα λουλούδια που δίνεται εθιμοτυπικά
πριν από την έναρξη του αγώνα.
Το 1980 ο Ηρακλής υποβιβάστηκε στη Β΄ Εθνική. Ο αμυντικός
του ΠΑΟΚ Φιλώτας Πέλλιος κατήγγειλε ότι ο τότε πρόεδρος του
Ηρακλή Κώστας Περτσινίδης επεχείρησε να τον δωροδοκήσει για
να έχει μειωμένη απόδοση στη ρεβάνς του ημιτελικού Κυπέλλου μεταξύ των δύο ομάδων.
Ο πρόεδρος του «Γηραιού» φέρεται να είχε προσφέρει μέσω μιας
γυναίκας ονόματι Ρίτα Χατζηπαπαδοπούλου το ποσό των
500.000 δραχμών στον ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ.
Η σύλληψη της γυναίκας έγινε
την ημέρα του ραντεβού με τον
παίκτη του «Δικεφάλου», που θα
του έδινε την προκαταβολή γύρω
στις 100.000 δραχμές.
Ο Πέλλιος, όμως, από τη σειρά του, είχε ειδοποιήσει τη διοίκηση της ομάδας όσο και τις αρχές,
με αποτέλεσμα τη σύλληψη της
γυναίκας.
Οι κατηγορίες δεν επιβεβαιώθηκαν νομικά, ωστόσο η ζημιά είχε
ήδη γίνει για τον Ηρακλή, με αποτέλεσμα τον υποβιβασμό του για
πρώτη φορά στην ιστορία του στη
Β΄ Εθνική.

Μ

Αποπειρες δωροδοκιΑς:

Η μυστηριώδης
γυναίκα και
το μοιραίο ραντεβού

Οι αντιδράσεις ήταν οξύτατες
από τον αγανακτισμένο κόσμο των
«κυανόλευκων», με αποτέλεσμα
να φτάσουν έως τον τότε πρωθυπουργό Γιώργο Ράλλη να ζητήσουν την παρέμβασή του.
Η οριστικοποίηση του υποβιβασμού ήρθε στις 2 Ιουνίου.
Στην εκδίκαση της υπόθεσης από την Τριμελή Ανακριτική Επιτροπή η Ρίτα αναίρεσε όσα είχε καταθέσει στον ανακριτή (είχε ισχυριστεί ότι οι 100.000 δραχμές που
βρέθηκαν επάνω της όταν μιλούσε

με τον Πέλλιο, είχαν δοθεί νωρίτερα από τον Περτσινίδη για να
εξοφλήσει κάποια αντικείμενα που
είχε αγοράσει για την οικία της).
Την επόμενη σεζόν ο Ηρακλής
αγωνιζόμενος στη δεύτερη τη τάξει κατηγορία «ανέβηκε» χωρίς
πρόβλημα στην Α΄ Εθνική και χωρίς να έχει στις τάξεις του τον Βασίλη Χατζηπαναγή.
Αργότερα, μετά από προσφυγή
του Κώστα Περτσινίδη στα πολιτικά δικαστήρια, ήρθε η δικαίωσή του παράλληλα με αυτή της ο-

μάδας, έστω και αν δεν αφορούσε αυτή αγωνιστικά τον σύλλογο.
Το 1982 ο Παναθηναϊκός γίνεται πρωταγωνιστής σ’ ένα ακόμη
σκάνδαλο.
Ο ποδοσφαιριστής του Ηρακλή
Γιώργος Ορφανίδης κατήγγειλε
ότι ο τότε πρόεδρος της Καστοριάς Γιώργος Χαλκίδης του πρόσφερε 2 εκατ. δραχμές για να έχει
μειωμένη απόδοση στο ματς Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό.
Ο Χαλκίδης καταδικάστηκε
πρωτοδίκως σε τρία χρόνια φυλάκιση και απαλλάχτηκε στο Εφετείο.
Ο Παναθηναϊκός τη γλίτωσε και
στο ΑΣΕΑΔ, παρ’ ότι κρίθηκε ένοχος, γιατί ο νόμος δεν προέβλεπε
επιβολή αθλητικής ποινής, καθώς
ο δράστης δεν ήταν μέλος του Δ.Σ.
της ΠΑΕ!
Το 1986 ήταν η σειρά της ΑΕΚ
να δεχτεί το «χάδι» της Αθλητικής
Δικαιοσύνης. Ο γενικός αρχηγός
της «Ένωσης» Γιάννης Χρυσοβιτσιάνος πλησίασε τους ποδοσφαιριστές του Πανσερραϊκού,
Γιάννη Αντωνιάδη, Γιώργο
Σφακιανάκη και Μιχάλη Γαλατίδη, προτρέποντάς τους να έχουν
μειωμένη απόδοση με το ανάλογο
αντίτιμο στο μεταξύ των δύο ομάδων παιχνίδι.
Αν και οι νόμοι προέβλεπαν τον
υποβιβασμό της ομάδας που έκανε
τη δωροδοκία, η ΑΕΚ τιμωρήθηκε
με αφαίρεση τεσσάρων βαθμών από το επόμενο πρωτάθλημα!
Μάλιστα, στο τέλος ισοβάθμησε με τον Ηρακλή και στον αγώνα
μπαράζ για το UEFA, που έγινε
στον Βόλο, οι «κυανόλευκοι» διαμαρτυρόμενοι κατέβηκαν με 9
παίκτες!
Το 1989 ο Ολυμπιακός κατηγορείται για απόπειρα δωροδοκίας
των παικτών της ΑΕΚ, Θεολόγη
Παπαδόπουλου και Βασίλη Βασιλάκου, από τους Γιώργο και
Σταύρο Κοσκωτά, αλλά και του
τότε προπονητή των «ερυθρολεύκων», Γιάννη Γούναρη.
Ο Ολυμπιακός αθωώθηκε, καθώς η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.
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Toυ Χαρίλαου Τουμπιώτη
εν είναι καλά ο Βάγγος ο Γραμμένος μ’
αυτό που έγινε με τον
Σιαμπάνη, που του
βγάλανε φόρα παρτίδα τα
προσωπικά δεδομένα. Νομικός
είναι ο Βαγγέλης, δεν είναι
γιατρός, γαιοκτήμονας ή γεωπόνος. Είναι δικηγόρος. Άνθρωπος των νόμων του κράτους είναι. Και βγαίνει το Σαββιδοτεχνείο, πάρ’ τα φόρα
παρτίδα όλα.
Τόσα λεφτά ο Σιαμπάνης,
στην τάδε διεύθυνση μένει, αυτό
είναι το ΑΦΜ του, αυτός είναι ο αριθμός ταυτότητας, τα πάντα όλα.
Και με σφραγίδα της ΕΠΟ. Μάλιστα. Είναι ποινικό το αδίκημα, πέρα
από αστικό. Απαγορεύεται. Και τι
έχει να πει ο Βάγγος ο Γραμμένος;
Αν αύριο του κοτσάρει μια μήνυση με αγωγή μαζί ο Σιαμπάνης,
τι θα πάει να πει στο δικαστήριο;
Ότι ουδεμία ευθύνη φέρω; Και τι
δουλειά κάνετε στην ΕΠΟ, κύριε
Γραμμένε; Αυτό θα τον ρωτήσει ο
εισαγγελέας. Και τι θ’ απαντήσει ο
Βάγγος; Ότι βλαστήμησα την ώρα και τη στιγμή που πήγα και είμαι
μονάχα για να βάζω υπογραφές;
Κι όχι μονάχα ο Σιαμπάνης. Κι
ο Ολυμπιακός και ο Άρης μπορεί
να τον τρέχουνε στα δικαστήρια
τον φουκαρά τον Γραμμένο. Κι ο
Ολυμπιακός. Όπως το ακούς, μάστορα. «Κύριε Βαγγέλη (Γραμμένε), θα του πούνε, το έγγραφο
που δημοσίευσε το sdna έχει απάνω τη σφραγίδα σας.
Αποκαλύψατε όλη την οικονομική μας δραστηριότητα. Με ποιο
δικαίωμα το κάνατε αυτό; Απαγορεύεται.» Να σου πω και το πιο
κουφό. Μέχρι και τον Άρη και τον
Ολυμπιακό μπορεί να τρέξει στα
δικαστήρια ο Σιαμπάνης. Να πει
ότι εσείς μπορεί να τα δώσατε στη
δημοσιότητα.
Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση,
αλλά σ’ το λέω. Είναι να μην μπλέξεις με δικηγόρους και δικαστήρια.
Μπορεί να σου βγάλουνε το λάδι.
Να πας στο δικαστήριο με αερο-
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ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ
«Τρέμει» μηνύσεις
για τα προσωπικά
δεδομένα
του Σιαμπάνη
Του «σφύριξαν» ότι ετοιμάζονται
Ολυμπιακός, Άρης και Σιαμπάνης,
φυλακή και γερό πρόστιμο
προβλέπει ο 4624/19
δρόμιο το κεφάλι και να φύγεις με
δυο πήχεις μαλλί.
Κατάλαβες, μάστορα, πώς παίζει το έργο; Δεν είναι τόσο απλά τα
πράγματα. Κάποιος θα την πληρώσει τη δουλειά αυτή, δεν θα πάει
έτσι. Αλλά και να μην κάνει μήνυση

και αγωγή κάποιος, μπορεί να κινηθεί αυτεπάγγελτα διαδικασία.
Μόνος του ο κύριος εισαγγελεύς
να παρέμβει.
Κι η πλάκα ποια είναι, ρε. Δέκα
νοματαίους νομικό επιτελείο έχει
ο ΠΑΟΚ. Ένας δεν βρέθηκε να

τους πει ότι μουντζουρώστε τη διεύθυνση του σπιτιού του
Σιαμπάνη, το ΑΦΜ του
και τα ρέστα; Τους το σφύριξαν και το βράδυ της περασμένης Τετάρτης τα έγγραφα
βγήκαν όλα μουντζουρωμένα.
Τώρα, θα πεις, πού εμπλέκεται ο ΠΑΟΚ. Κύριοι, θα πούνε, εμείς δεν έχουμε καμία ανάμειξη. Ο
Τύπος τα δημοσίευσε, εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με το Σαββιδοτεχνείο. Και θα έχουνε και δίκαιο,
δηλαδή. Σου λέει η ΠΑΕ, τι σχέση
έχουμε εμείς με το sdna; Καμία.
Πάμε παρακάτω. Να δεις ότι
πάει μακριά η βαλίτσα. Βγαίνει το
Μέσο και δημοσιεύει φόρα παρτίδα. Μάλιστα. Κι είναι ο άλλος βαρεμένος μέχρι το μεδούλι. Παίρνει
στο κινητό τον άλλον τον βαρεμένο, αυτός ακόμα έναν βαρεμένο
και αριβάρουνε για το σπίτι του
Σιαμπάνη. Και μην πει κανένα κορόιδο ότι έχει lockdown και τα ρέστα.
Στέλνουν οι βλαμμένοι ένα sms
ότι πάνε για ψώνια και τη στήνουνε έξω από το σπίτι του Σιαμπάνη. Παίρνουν και τίποτα και μετά,
ο Θεός να βάλει το χέρι του. Δεν
υπάρχουν τέτοιοι; Παντού, σου
λέω εγώ. Βλαμμένοι υπάρχουνε
παντού. Γέμισε ο τόπος κατεστραμμένους.
Να σ’ το κλείσω. Ξέρεις, μάστορα, τι προβλέπει ο Νόμος περί
προσωπικών δεδομένων; Τα ξέρει
πρώτος και καλύτερος ο Βάγγος
ο Γραμμένος. Στο ποινικό κομμάτι
προβλέπει φυλακή εντός έτους μέχρι και δέκα και το πρόστιμο μπορεί να φτάσει μέχρι και 300.000
ευρώ
Κι είναι άλλο να σου κάνει μήνυση και αγωγή ο Σιαμπάνης και
άλλο η ΠΑΕ Ολυμπιακός ή η ΠΑΕ
Άρης. Οπότε, καλά ξεμπερδέματα,
Ευάγγελε…

ΕΠΟ:
Πανικός
για τα
προσωπικά
δεδομένα
του Σιαμπάνη
Στην ΕΠΟ έγινε πατατράκ μόλις μάθανε ότι
διέρρευσε το συμβόλαιο του Σιαμπάνη στο
sdna. Χαμός στο ίσιωμα. Ψάχνανε να δούνε
ποιος το έδωσε. Όλοι
κατηγορούσαν όλους.
Εσύ το έδωσες και τα
ρέστα. Φοβερά πράγματα. Ποιος έχει τους
κωδικούς για να μπει
στο κομπιούτερ, ποιος
μέχρι το αρχείο και αμάν, Παναγία μου. Όπως και να ’χει, μάστορα, το θέμα είναι ένα.
Ότι ο Γραμμένος εκτέθηκε. Και δεν έφταιγε
σε τίποτα να τον τρέχουνε στα δικαστήρια.
Κι εντάξει, ο Βάγγος
φεύγει. Δεν είναι αμαρτία να του φορτώσουνε
μια τέτοια ιστορία; Μήπως και διέταξε καμία
ΕΔΕ; Καθόλου. Είπε όταν ρωτήθηκε ότι θα
διερευνήσει το θέμα.
Και καθάρισε. Αντί να
τραβήξει αυτός μπροστά και να δώσει εντολή να γίνει έρευνα. Αλλά πού πας, μακριά. Ο
Γραμμένος δεν ήξερε
ούτε την υπόθεση του
Κρίστινσον.
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Του Μανώλη
Δράκου
ια από τις πιο
δημοφιλείς παρουσιάστριες
στη ρωσική τηλεόραση είναι η Μαρία Ορζούλ. Μπορεί να μοιάζει απίστευτο, αλλά οι δημοσιογράφοι δεν γνωρίζουν και πολλά
για την ξανθιά δημοσιογράφο
που δουλεύει στον τηλεοπτικό
σταθμό Russia-2.
Η Μοσχοβίτισσα παρουσιάστρια μπορεί να θεωρείται sex
symbol στην χώρα της, αλλά οι
δημοσιογράφοι δεν ξέρουν ούτε
καν την ημερομηνία γέννησής της.
Η 40άρα (γεννημένη τον Απρίλη του1983) Ρωσίδα δημοσιογράφος τρελαίνει κόσμο με τν παρουσίασή της στη μικρή οθόνη.
Η πρώτη της εμφάνιση στην τηλεόραση έγινε το 2011. Σ’ ένα
πρόγραμμα με αθλητικά έκλεψε
την παράσταση γιατί, σε αντίθεση
με πολλές συναδέλφους της, έδειχνε να ξέρει ποδόσφαιρο, αλλά και
να καταλαβαίνει την ψυχολογία
των αθλητών.
Αυτό ήταν. Η Μαρία καθιερώθηκε στη συνείδηση των φιλάθλων, οι οποίοι ξημεροβραδιάζο-

Μ

νταν μπροστά στην τηλεόραση για
να δουν την «καυτή» δημοσιογράφο να μιλάει για ποδόσφαιρο.
Ουδείς γνωρίζει αν άκουγαν τι
έλεγε ο Ορζούλ. Μόνο που έβλεπαν την εκρηκτική ξανθιά, αρκούσε για να ικανοποιήσει τη φαντασία τους…
Η χάρη της έφτασε μέχρι τα αποδυτήρια των ομάδων. Η ίδια ασχολήθηκε τα τελευταία χρόνια με
την Ντιναμό Μόσχας, ενώ οι γνωριμίες της με ποδοσφαιριστές και
προπονητές την ανέδειξαν… στη
συνείδηση της ποδοσφαιρικής κοινότητας.
Δεν είναι λίγοι οι ποδοσφαιριστές που με κομμένη την ανάσα

την παρακολουθούν να λέει τα αθλητικά.
Πρόσφατα, μάλιστα, ο επιθετικός της Ζενίτ και αρχηγός της Ε-

θνικής Ρωσίας, Αρτέμ Ντζιούμπα, «κόπηκε» από την ομάδα καθώς διέρρευσε στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται να… αυτοϊκανοποιείται και στο βάθος να παίζει στην
τηλεόραση η εκπομπή της Ορζούλ. «Προφανώς τα προγράμματά
του αρέσουν στους άνδρες για να
αντιδρούν έτσι», σχολίασε η Ρωσίδα δημοσιογράφος μόλις πληροφορήθηκε το συμβάν.
Η δημοτικότητά της εκτοξεύτηκε και έξω από τα σύνορα της Ρωσίας, καθώς όλος ο πλανήτης έψαχνε να βρει ποια είναι η παρουσιάστρια που τρελαίνει τους ποδοσφαιριστές…

«Σφιχτό χειρόγραφο» η Ρωσίδα
τηλεπαρουσιάστρια Μαρία Ορζούλ

H «καυτή»
δημοσιογράφος που
τρελαίνει
τους ποδοσφαιριστές

Μόνοι τους
προωθούν την
υποψηφιότητά τους

ΓΡΑΦΕΙ Ο

Κίτσος
ο κοριός

Σε τιμωρία
ο Γιαννούλης

«Περασμένα μεγαλεία,
διηγώντας τα να κλαις»

Ανακάλυψαν δυσαρέσκεια
του Κυριάκου με την Πρόεδρο
Τα γνωστά έντυπα που «λατρεύουν» τον Προκόπη Παυλόπουλο ανακάλυψαν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει απογοητευτεί με την Κατερίνα
Σακελλαροπούλου. Και ο λόγος που ο κ. Μητσοτάκης έχει απογοητευθεί είναι που η Πρόεδρος της Δημοκρατίας μένει στο Προεδρικό Μέγαρο
και όχι στο ιδιόκτητο σπίτι της στον Κεραμικό. Μάλιστα, φέρνουν ως παράδειγμα τον Πάκη που τα βράδια
μετά τα δείπνα με
τον Παπαγγελόπουλο, τον Κακλαμάνη, τον Αλογοσκούφη και
κάποια άλλα φιλαράκια του (αυτά τα
κατάπιαν δεν τα έγραψαν), πήγαινε
στο σπίτι του στο
Νέο Ψυχικό. Μάλιστα, η φιλοπαυλουπουλική εφημερίδα κατηγορεί τη
Σακελλαροπούλου ότι νομίζει ότι βρίσκεται σε κάποια βασιλική αυλή
των Κάτω Χωρών. Και όλα αυτά τα χρεώνει στο Μαξίμου, οι οποίοι ουδόλως ασχολούνται. Η αλήθεια είναι ότι η Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναχωρεί από το Προεδρικό Μέγαρο μόνο τα Σαββατοκύριακα. Φυσικά,
δεν γράφουν λέξη ότι λόγω κορωνοϊού το μισό προσωπικό της Προεδρίας δουλεύει από την οικία του. Και ανακάλυψαν ότι για τελευταία φορά
έχει να συμβεί αυτό από την εποχή του Χρήστου Σαρτζετάκη. Αυτό, πάντως, που ξέχασαν οι φίλοι του Πάκη είναι ότι η Κατερίνα Σακελλαροπούλου μιλά απ’ ευθείας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και όταν δεν μπορεί ο πρωθυπουργός, με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Με τους λοιπούς έχει
τυπικές σχέσεις. Και για ποιο λόγο προχωρούν σε τέτοια δημοσιεύματα;
Μα πολύ απλά, ο Πάκης δεν μπορεί να το χωνέψει ότι είναι τέως.

Πήγε για μαλλί και βγήκε
κουρεμένος. Ο λόγος για τον
Χρήστο Γιαννούλη, ο οποίος
με την ανάρτηση που έκανε
κατά του Αντώνη Σρόιτερ για
τη συνέντευξη του Κυριάκου
Μητσοτάκη εκνεύρισε και τον
ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα. Επίσης, πολλοί εντός του ΣΥΡΙΖΑ
με παράδοση στον χώρο της
ανανεωτικής Αριστεράς έχουν βγάλει σπυράκια με την
ανάρτηση του Γιαννούλη.
Διότι συνεντεύξεις οι ίδιοι
δημοσιογράφοι που κατηγορεί τώρα ο Γιαννούλης έκαναν και κάνουν με τον Αλέξη
Τσίπρα. Και ποτέ δεν σκέφτηκαν στην Κουμουνδούρου να
κατηγορήσουν κανέναν, παρά το γεγονός ότι δεν έχουν
τις καλύτερες των σχέσεων
με τους δημοσιογράφους που
δεν είναι προσκυνημένοι
στον ΣΥΡΙΖΑ. Όμως οι παλιές
καραβάνες του κόμματος έχουν μάθει να σέβονται και
φυσικά τώρα λένε πως με τις
χαλαρές συνεντεύξεις του
Γιαννούλη στον Αλέξη Τσίπρα «πληρώθηκε» με θέσεις
στα ψηφοδέλτια του τότε κυβερνώντος κόμματος. Το σίγουρο πάντως είναι ότι ο
πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε
να μπει στον πάγο ο Θεσσαλονικιός. Πόσο θα κρατήσει η
τιμωρία θα δείξει.

Διπλά βιβλία ο
Σφακιανός μόνο…
Η ατάκα της χρονιάς ανήκει
αναμφίβολα στον Βασίλη
Κονταζαμάνη, τον υφυπουργό Υγείας, ο οποίος απαντώντας στον Πάνο Σκουρλέτη
για τα διπλά βιβλία του ΕΟΔΥ
είπε: «Ένα είναι το σύστημα
που χρησιμοποιεί η χώρα και
ένας ο αριθμός που ανακοινώνεται. Δεν υπάρχει διπλό σύστημα. Διπλά βιβλία είχε μόνο
ο κ. Πολάκης ως δήμαρχος».

Στην Αρχιεπισκοπή, από την ημέρα που εξήλθε του Ευαγγελισμού
ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, συζητούν για τα όσα έλαβαν χώρα
κατά τη διάρκεια της νοσηλείας
του. Τότε που οι ομάδες που έχουν
διαμορφωθεί στην ιεραρχία είχαν
ξεκινήσει προεκλογικό αγώνα με
στόχο, πιέζοντας, την παραίτηση
του κ. Ιερώνυμου. Κάποιοι μάλλον σχολίασαν με έμφαση: «Εμείς
γνωρίζαμε ότι οι ακραίοι αντιμετωπίζουν του Καθολικούς ως εχθρούς. Μάλλον όμως τους άρεσε
η παραίτηση του Πάπα Βενέδικτου
ΙΣΤ΄ το 2013 για να εκλεγεί εν συνεχεία ο Φραγκίσκος. Η παραίτηση
έγινε για λόγους υγείας και να πούμε
ότι ο Βενέδικτος επτά χρόνια μετά
την παραίτησή του ζει και βασιλεύει».
Αυτό που έμαθαν πάντως οι συνεργάτες του κ. Ιερώνυμου είναι ότι ορισμένοι από τους δελφίνους προώθησαν οι ίδιοι το όνομά τους σε σχετικά ρεπορτάζ ΜΜΕ, κάτι που έχουν
κάνει και στο παρελθόν, προβάλλοντας τον εαυτό τους για μελλοντικούς
πρωταγωνιστικούς ρόλους στην ηγεσία της Εκκλησίας της Ελλάδας.

Πω, πω, κάτι καρφιά
ο Ευάγγελος
Ο Ευάγγελος Βενιζέλος είναι από τους πολιτικούς που
ξέρει πώς σκέφτονται οι Ευρωπαίοι πολιτικοί και πώς λειτουργούν τα συμφέροντα στην Ε.Ε. Οπότε, δεν ένιωσε να
έχει εκπλαγεί από την απόφαση των εταίρων στο θέμα των
κυρώσεων κατά της Τουρκίας. Ο πρώην αντιπρόεδρος
των κυβερνήσεων Παπανδρέου, Παπαδήμου και Σαμαρά, που στο παρελθόν έχει περάσει και από το υπουργείο Εξωτερικών, έριξε
τα καρφιά του όχι για
τους εταίρους μας, αλλά
για τους δικούς μας χειρισμούς. «Πρέπει να γίνει
αντιληπτό ότι ο χειρισμός
των θεμάτων εξωτερικής πολιτικής, ιδίως όταν σε αυτά
εμπλέκονται τα συμφέροντα
και οι εκτιμήσεις πολλών
άλλων χωρών, όπως συμβαίνει στην ΕΕ, δεν γίνεται
με τους βολονταριστικούς
και επικοινωνιακούς όρους
της εσωτερικής πολιτικής. Επειδή δημιουργείται μια επικοινωνιακή εικόνα στην Ελλάδα, ή ακόμη και σε ορισμένα ξένα μέσα
ενημέρωσης, δεν αλλάζει το στρατηγικό πλαίσιο, ούτε μεταβάλλονται οι προτεραιότητες άλλων. Τους τελευταίους μήνες έχω πει πολλές φορές ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να γίνεται ούτε λαγός, ούτε ουρά κάποιας άλλης χώρας. Πρέπει εμείς οι ίδιοι να έχουμε πάντα τον έλεγχο του ρυθμού των Ελληνοτουρκικών σχέσεων, τουλάχιστον ως προς τις δικές μας επιλογές και
αντιδράσεις. Αυτό περιλαμβάνει, σε πανεθνικό επίπεδο, και
τη σαφή στρατηγική επιλογή της ελληνοκυπριακής πλευράς
για το πλαίσιο του κυπριακού». Μάλλον ο κ. Δένδιας, ως
υπουργός, θα πρέπει να ζητήσει ταχύρρυθμα μαθήματα
από τον Μπένυ…

ΓΡΑΦΕΙ Ο

Κίτσος ο κοριός
Παιγνίδι ο Αλέξης με
τους αρνητές του κορωνοϊού
Σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, πέραν των ερωτήσεων για τη δύναμη των
κομμάτων, οι επιστήμονες αναζητούν και τη διάθεση των ψηφοφόρων σε ό,τι
αφορά τα εμβόλια κατά του κορωνοϊού. Και το εντυπωσιακό εύρημα είναι ότι το
40% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ δηλώνουν επιφυλακτικοί για τους εμβολιασμούς. Αντίθετα, στη Ν.Δ. και στο ΚΙΝΑΛ οι επιφυλακτικοί είναι στο 24%. Ήδη,
τόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όσο και η Φώφη Γεννηματά έχουν δηλώσει
ότι θα εμβολιαστούν δημοσίως για να πείσουν και τους… άπιστους. Τουναντίον,
ο κ. Τσίπρας μοιάζει σαν να κάνει παιχνίδι με τους αρνητές…

Στη ρότα
του Ευκλείδη
και ο Σκουρλέτης

Αερολογίες του Τόσκα
στον Νίκο Νικολόπουλο
για τον κατάσκοπο
Ο Μπαϊράν Σαμπαϊντίμ είναι ο γενικός γραμματέας του τουρκικού
προξενείου στη Ρόδο κι ένας εκ των δύο συλληφθέντων για κατασκοπεία. Ο Σαμπαϊντίμ έχει καταγωγή από τη Ροδόπη, είναι μουσουλμάνος, Έλληνας πολίτης, αλλά ο ίδιος νιώθει Τούρκος, κάτι που το δείχνει σε κάθε ευκαιρία. Όμως οι αρχές τον ήξεραν, καθώς το 2017 είχε
καταθέσει επερώτηση στη Βουλή ο Νίκος Νικολόπουλος. Ο Αχαιός
πολιτικός είχε ενημερωθεί για αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Σαμπαϊντίμ για τους Γκρίζους Λύκους και τη σημαία της
λεγόμενης «Ανεξάρτητης δυτικής Θράκης». Την ερώτηση ο Νικολόπουλος την είχε καταθέσει στον τότε υπουργό Εσωτερικών, Πάνο
Σκουρλέτη, για το πώς «αντιδρούν και ανταπαντούν οι αρμόδιες υπηρεσίες
του Ελληνικού Κράτους» στη δράση του συγκεκριμένου προσώπου. Τότε
ανέλαβε να δώσει απάντηση ο τότε αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, Νίκος Τόσκας, ο οποίος επί της ουσίας δεν έδωσε απάντηση, υποστηρίζοντας ότι «σε κάθε περίπτωση εκδήλωσης έκνομων συμπεριφορών ατόμων ή ομάδων προσώπων, οι Υπηρεσίες μας, τηρώντας τις επιταγές
του Συντάγματος και της ισχύουσας νομοθεσίας, προβαίνουν σε κάθε επιβαλλόμενη ενέργεια, ενημερώνοντας ταυτόχρονα τον αρμόδιο λειτουργό της
οικείας Εισαγγελικής Αρχής, υπό τις κατευθύνσεις και εντολές του οποίου ενεργούν περαιτέρω». Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, δηλαδή.
Μετά τις πρόσφατες εξελίξεις, τι έχει να πει ο τότε υπουργός Προστασίας του Πολίτη και… συγκάλυψης των υπευθύνων της τραγωδίας
στο Μάτι;

Περισσότερους οπαδούς
φαίνεται πως κερδίζει ημέρα
με την ημέρα η θέση ότι «κεντρώες λύσεις δεν υπάρχουν» στο εσωτερικό του
ΣΥΡΙΖΑ, την οποία διατύπωσε –ενόψει και του 3ου Συνεδρίου του κόμματος– ο
πρώην υπουργός, Ευκλείδης Τσακαλώτος, το περασμένο καλοκαίρι. Στα χνάρια του πρώην «τσάρου της
οικονομίας» και νυν κοινοβουλευτικού εκπροσώπου
του κόμματος, Ευκλείδη
Τσακαλώτου φαίνεται πως
βαδίζει και ο έτερος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος,
Πάνος Σκουρλέτης, προκρίνοντας «ριζοσπαστικές, εναλλακτικές προτάσεις σε όλα τα πεδία» εκ μέρους του
ΣΥΡΙΖΑ, ως απαντήσεις στα
σημερινά προβλήματα. Σε
άρθρο του ο κ. Σκουρλέτης
ξεκαθαρίζει πως «η μεγάλη
πρόκληση για τον ΣΥΡΙΖΑΠΣ είναι να μπορέσει να διατυπώσει μια νέα, ριζοσπαστική προγραμματική πρόταση,
ικανή να εκφράσει τα νέα
προβλήματα της μετά την
πανδημία εποχής. Να μιλήσει
για τη θέση της εργασίας στις
νέες συνθήκες καθώς και για
τον νέο, στρατηγικό ρόλο
του δημόσιου και κοινωνικού τομέα». Στο ίδιο πλαίσιο, ο πρώην Γραμματέας
του ΣΥΡΙΖΑ εκτιμά ότι
«ο χαρακτήρας των σημερινών προβλημάτων απαιτεί απαντήσεις που δεν θα κινούνται στη λογική των μέσων
όρων, των κεντρώων λύσεων, αλλά των ριζοσπαστικών, εναλλακτικών προτάσεων σε όλα τα πεδία».

Προέβλεψε την
επιστροφή του ΠΑΣΟΚ
Την επιστροφή του ΠΑΣΟΚ σε ρόλο πρωταγωνιστή προέβλεψε ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, μιλώντας στη Βουλή κατά τη συζήτηση
του προϋπολογισμού. «Αν
είχαν φωνή οι τοίχοι της Βουλής, θα είχαν να πουν πάρα
πολλά για όλους μας. Αλλά όταν βρίσκεσαι σε μία τόσο μεγάλη κρίση, σε μία παγκόσμια
πανδημία, χρειάζεται υπευθυνότητα, σοβαρότητα, δημιουργικές προτάσεις. Αυτό που κάνει το ΠΑΣΟΚ», είπε μεταξύ άλλων. Και
για όσους το αμφισβητούν, θύμισε με νόημα
μεταξύ πολλών άλλων ότι ήταν οι βουλευτές
του ΠΑΣΟΚ που ένιωσαν στο πετσί τους το
2009 πώς είναι να είσαι μόνος σου σε μία Ευρώπη απροετοίμαστη για μερικά δισεκατομμύρια, όταν τώρα, πολύ σωστά, ρίχνει στην αγορά
τρισεκατομμύρια. Κι όπως λένε στα καφενεία,
«ΠΑΣΟΚ, γύρνα πίσω ή έστω τηλεφώνα».

Είδαν την
τελετή
μέσω viber
Νυφούλα ντύθηκε η
βουλευτής Δωδεκανήσων της Ν.Δ.,
Τσαμπίκα (Μίκα)
Ιατρίδη. Ανέβηκε τα
σκαλιά του δημαρχείου Καλυθιών μαζί με τον καλό της, τον γιατρό
στο νοσοκομείο της Ρόδου, Νίκο Παπαπαναγιώτου, προ ολίγων ημερών. Και λόγω των μέτρων για τον κορωνοϊό, το ζευγάρι δεν μπορούσε να καλέσει πολύ κόσμο. Οπότε δίπλα
τους είχαν μόνο τους μάρτυρες-κουμπάρους
και οι υπόλοιποι (οι οικογένειες των νεόνυμφων και οι φίλοι τους) είδαν την ολιγόλεπτη
τελετή μέσω... viber. Οι δυο τους διάλεξαν να
παντρευτούν στο χωριό Καλυθιές, τόπο καταγωγής της βουλευτού, και τον γάμο τέλεσε ο φίλος του ζευγαριού και δήμαρχος Ρόδου, Αντώνης Καμπουράκης, με μάρτυρες δύο ξαδέλφια της Μίκας Ιατρίδη.
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Η καλύτερη δεν δέχεται υποδείξεις
Οδηγίες έχουν δοθεί στο Μαξίμου σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά, καθώς η κατάσταση περιπλέκεται και γι’ αυτό έχει ξεκαθαριστεί προς την Κ.Ο. της Ν.Δ. πως καλό είναι στα τηλεπαράθυρα
να εμφανίζονται οι διεθνολόγοι Άγγελος Συρίγος, Δημήτρης Καιρίδης και Τάσος Χατζηβασιλείου. Δηλαδή, τρεις βουλευτές, οι οποίοι όχι μόνο γνωρίζουν για τι πράγμα μιλούν και βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή, όχι μόνο με τον πρωθυπουργό, αλλά και με τον υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Δένδια. Βεβαίως, στην κορυφή των προτιμήσεων είναι η Ντόρα Μπακογιάννη, αλλά η αδελφή του πρωθυπουργού έχει το δικό της στυλ και δεν δέχεται οδηγίες και υποδείξεις.

Τους «σκούπισε»
το επιτελικό κράτος

Ο Σπίρτζης ένωσε (προσωρινά)
όλες τις φυλές του ΣΥΡΙΖΑ
Η τροπολογία του Σπίρτζη (μαζί
με άλλους τέσσερις βουλευτές)
για να δοθεί ένας μισθός δώρο
στους αστυνομικούς τελικά κατάφερε να ενώσει εκπροσώπους από διαφορετικές φυλές
στον ΣΥΡΙΖΑ. Φυλές που νιώθουν περίεργα όταν κάθονται
σε διπλανές καρέκλες. Έτσι κατά του πρώην υπουργού Υποδομών και στενού πολιτικού
φίλου του Νίκου Παππά αντέδρασαν όχι μόνο από τους
«53», κάτι που ήταν αναμενόμενο, αλλά ακόμη κι εκπρόσωποι του «σημιτισμού». Στο Πολιτικό Συμβούλιο ένωσαν τις
φωνές τους οι Ευκλείδης Τσακαλώτος, Πάνος Λάμπρου, αυτοί που βρίσκονται πέριξ
των «53», όπως ο Νίκος Φίλης και ο Πάνος Σκουρλέτης, «προεδρικοί» όπως ο Δημήτρης
Βίτσας και η Σία Αναγνωστοπούλου, αλλά κι εκσυγχρονιστές όπως ο Νίκος Μπίστης.
Απλά, για να πούμε και του στραβού το δίκιο, όλοι οι υπόλοιποι αντιμετώπισαν με επιφυλακτικότητα και σκεπτικισμό την αντίδραση του Μπίστη. Διότι οι περισσότεροι είναι
καχύποπτοι για το ΠΑΣΟΚικό παρελθόν των δύο και φοβούνται μήπως μετέφεραν τη
διαμάχη εκσυγχρονιστών «τσοχατζοπουλικών» στην Κουμουνδούρου.

Σε άλλο μήκος κύματος
λόγω διαφωνίας
Ημέρα με την ημέρα ατονεί η κριτική της κυβέρνησης κατά του Αλέξη Τσίπρα
για τη βίλα στη Λαυρεωτική. Εξάλλου, δεν πρέπει να λησμονούμε ότι και ο ανταγωνισμός των ΜΜΕ ανάγκασε κάποια φιλοκυβερνητικά μέσα να υποβαθμίσουν το θέμα. Γι’ αυτό και από το Μαξίμου χαμήλωσαν το θέμα. Τουναντίον,
από το κόμμα συνεχίζουν το σκληρό ροκ. Έτσι, υπάρχουν πηγές ότι ο διευθυντής του γραφείου Τύπου της ΝΔ, Νίκος Ρωμανός, βρίσκεται σε διαφορετικό
μήκος κύματος επειδή… διαφωνούσε με την απόφαση του Μαξίμου να προσπεράσει το ζήτημα. Μάλλον πρέπει να ζητήσει οδηγίες από την Ντόρα…

Κάποιες παραιτήσεις από τον κύκλο της οικονομικής διπλωματίας
έχουν προκαλέσει πολλές συζητήσεις, ειδικά σε μία εποχή που ο ίδιος ο πρωθυπουργός δίνει μεγάλη
σημασία στην εξωστρέφεια. Έτσι προσφάτως αποχώρησε αθόρυβα και σιωπηλά ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Εξωτερικών, Γρηγόρης Δημητριάδης (συνωνυμία με τον διευθυντή του γραφείου του πρωθυπουργού). Τον ακολούθησε λίγες ημέρες αργότερα ο Στιβ
Βρανάκης, που είχε επιλεγεί από τον ίδιο τον πρωθυπουργό και ήταν επιφορτισμένος με την κατάρτιση του
σχεδίου δράσης για το επαναλανσάρισμα της διεθνούς
εικόνας της χώρας, για το περίφημο rempranding της
Ελλάδας. Ήδη το πρότζεκτ που έτρεχαν οι δύο παραιτηθέντες πέρασε με τροπολογία από το υπουργείο Εξωτερικών στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης, δηλαδή στο Μαξίμου. Και δικαιολογημένα κάποιοι θα υποθέσουν ότι τους Δημητριάδη-Βρανάκη τους έφαγε το επιτελικό κράτος.

Θα πρωτοστατήσει
στον εμβολιασμό
Ο Σωτήρης Τσιόδρας, που το περασμένο Σάββατο συμμετείχε με
τηλεδιάσκεψη στη σύσκεψη που
είχε οργανώσει ο πρωθυπουργός
για τον εμβολιασμό, παραμένει αμετακίνητος στην απόφασή του να
μην ξαναβγεί μπροστά και να μην εκτίθεται στις κάμερες
και τις δημοσιογραφικές ερωτήσεις. Μάλιστα, παρά τις
εκκλήσεις υψηλόβαθμων κυβερνητικών παραγόντων
να πει κάτι για να διαψεύσει τα σενάρια περί διαφωνίας του με την κυβερνητική πολιτική, ο καθηγητής έχει
τηρήσει την απόφασή του για σιγή ιχθύος. Όμως, το ξανασκέφτεται. Μη βιαστείτε να συμπεράνετε ότι ο επικεφαλής λοιμωξιολόγος του υπουργείου Υγείας θα αρχίσει να εμφανίζεται πάλι στους δέκτες μας στην ενημέρωση του υπουργείου για τον κορωνοϊό. Ωστόσο, αυτό
που είναι βέβαιο, όπως λένε συνομιλητές του, είναι πως
ο κ. Τσιόδρας θα επιστρατεύσει τη δημοφιλία του προκειμένου να μετάσχει στη μάχη για να πειστούν οι Έλληνες να εμβολιαστούν κατά του κορωνοϊού.

«Α» TOP SECRET
όλα τα άπλυτα στη φόρα
Ζαλίζουν οι διαδρομές του Γρηγόρη

Διαδηλώσεις για
τον Γρηγορόπουλο
και για τις εκκλησίες…

Τόσα χρόνια ο Γρηγόρης Ψαριανός δήλωνε φανατικός αντικρατιστής. Ο Γρηγόρης πέτυχε να εκλεγεί βουλευτής με τέσσερις διαφορετικούς αρχηγούς, και τους τρεις από αυτούς τους πούλησε. Η αρχή
έγινε το 2007 όπου εξελέγη βουλευτής του ΣΥΝ με αρχηγό τον Αλαβάνο. Το 2009 εξελέγη με τον Τσίπρα, αρχηγό του ΣΥΝ που έγινε ΣΥΡΙΖΑ. Τον πούλησε και πήγε με τον Κουβέλη στη ΔΗΜ.ΑΡ. Το
2012 εξελέγη βουλευτής με τη ΔΗΜ.ΑΡ., αλλά πούλησε τον Κουβέλη το 2014. Στις εκλογές του 2015 εξελέγη με το Ποτάμι. Πούλησε τον Θεοδωράκη το 2019, αλλά απέτυχε να εκλεγεί με τη Ν.Δ. Όμως ο αντικρατιστής Ψαριανός βολεύτηκε επί φιλελεύθερης
κυβέρνησης Μητσοτάκη στο γραφείο του Πικραμμένου χάρη σε φίλο του υπουργό,
που έχει καταγραφεί στη δεξιά πλευρά της Ν.Δ. Πραγματικά, ζαλίζουν οι πολιτικές διαδρομές του Ψαριανού. Αλήθεια, ο Κυριάκος τι γνώμη έχει για τη «μεταγραφή»;

Ερωτήματα: Τελικά, ο κορωνοϊός πλήττει τις ατομικές ελευθερίες, ή είναι πρόσχημα για να χτυπηθεί η
Ορθόδοξη Εκκλησία; Ποια διαφορά έχουν αυτοί που
έδιναν μάχη για να γίνουν οι διαδηλώσεις για το Πολυτεχνείο, για τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου, με αυτούς που δίνουν μάχη για
να είναι ανοιχτές οι Εκκλησίες; Κι όμως, μπορεί να προέρχονται ιδεολογικά από διαφορετικούς κόσμους, αλλά χρησιμοποιούν κοινή επιχειρηματολογία. Τελικά, όλοι αυτοί θα
πρέπει να μας ενημερώσουν εάν η κυβέρνηση είναι αυταρχική ή υποχωρητική. Ας συσκεφθούν και να αποφασίσουν γιατί έχουμε μπερδευτεί.

Ο ίδιος πλασάρεται ως βαρύ χαρτί…

Θέλει να απεμπλακεί από τη διαμάχη

Αυτές τις ημέρες στη Βουλή, λόγω της συζήτησης για τον προϋπολογισμό, βρέθηκαν πολλοί βουλευτές από κοντά και φυσικά στο περιθώριο αντάλλαξαν απόψεις. Κύριο θέμα συζήτησης, ειδικά όταν στα
πηγαδάκια μετείχαν οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, ήταν ο
ανασχηματισμός, καθώς όλοι οσμίζονται αλλαγές στο κυβερνητικό
σχήμα κι ελπίζουν. Ένας μάλλον το έχει πάρει απόφαση. Ο λόγος
για τον Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ισχυρίστηκε ότι «το δεύτερο κύμα της πανδημίας ξεκίνησε με τα λάθη του καλοκαιριού».
Ο πρώην υπουργός και πρώην δήμαρχος πλασάρεται ως ένα από τα βαριά χαρτιά της
Ν.Δ., αλλά όπως λένε και στη Βουλή «ο Νικήτας είναι τόσο πιθανό να γίνει υπουργός από
τον Κυριάκο, όσο πιθανό ήταν να προτείνει τον Παυλόπουλο για δεύτερη θητεία».

Πολιορκεί τη Νίκη Κεραμέως η πλειοψηφία των πρυτάνεων, οι οποίοι αντιδρούν με τη λεγόμενη πανεπιστημιακή αστυνομία. Οι πρυτάνεις
θέλουν το νέο αυτό σώμα να αναφέρεται στις πρυτανικές Αρχές, αλλά ο
υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, έχει ζητήσει να αναφέρεται στην ΕΛ.ΑΣ. Η υπουργός Παιδείας είναι στη μέση
αυτής της ιδιότυπης διαμάχης και ψάχνει τρόπο να απεμπλακεί, διότι όπως λένε από το περιβάλλον της «δεν επιθυμεί να έρθει σε αντιπαράθεση και με έναν άλλο υπουργό που έχει ανοιχτή γραμμή με το Μαξίμου». Η προηγούμενη διαμάχη της Κεραμέως με
έναν άλλο συνομιλητή του Μαξίμου, τον Τάκη Θεοδωρικάκο, φαίνεται ότι «πόνεσε».

Τον χειροκρότησαν οι Νεοδημοκράτες
Τις ομιλίες του Γιώργου Παπανδρέου πολλές φορές τις έχουν χειροκροτήσει οι βουλευτές. Ας μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για έναν κοινοβουλευτικό άνδρα με θητεία 35 ετών. Αυτήν τη φορά, όμως, ο
πρώην πρωθυπουργός ένιωσε περίεργα, καθώς τον χειροκρότησαν οι βουλευτές της Ν.Δ. Έγινε κατά την παρέμβασή του στη ρύθμιση που έφερε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη στο νομοσχέδιο του υπουργείου Πολιτισμού, που αφορά τη λειτουργία των μουσείων. Ο
πρώην πρωθυπουργός (ο οποίος είχε διατελέσει και υπουργός Πολιτισμού) υπερασπίστηκε τη ρύθμιση που προβλέπει μακροχρόνιο δανεισμό, έως και 50 έτη, μουσειακών συλλογών, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι στις αποθήκες των ελληνικών μουσείων
βρίσκονται χιλιάδες αντικείμενα μεγάλης πολιτιστικής αξίας. Αν μάλιστα έλεγε και την
ατάκα «λεφτά υπάρχουν», συμπληρώνοντας «για τα Μουσεία», θα τον σήκωναν στα χέρια.

Σημαία ο ΣΥΡΙΖΑ την τροπολογία για τα ραδιόφωνα
Πέρασε στο ντούκου, ειδικά σε αυτή την εποχή της πανδημίας. Ο λόγος για την τροπολογία που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ κι επιεικώς τη χαρακτήρισαν ως τρελή. Με την τροπολογία,
ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά όλα τα ραδιόφωνα να παίζουν ελληνική μουσική στο 40% του ρεπερτορίου που μεταδίδουν. Δηλαδή, με το «έτσι θέλω» ο ΣΥΡΙΖΑ απαιτεί να κλείσουν όλα τα
μουσικά ραδιόφωνα που παίζουν ξένη μουσική, καταφέρνουν να επιβιώνουν και με τα έσοδα αυτά ζουν πολλές οικογένειες. Το χειρότερο όλων είναι ότι οι φωστήρες του ΣΥΡΙΖΑ
δεν υπολογίζουν τη ζημιά που θα προκαλέσουν, διότι απλά το μόνο που τους ενδιαφέρει
είναι να κάνουν δημόσιες σχέσεις με τους καλλιτέχνες. Βέβαια, στον ΣΥΡΙΖΑ γνωρίζουν
πως η τροπολογία δικαίως δεν θα γίνει δεκτή. Όμως θα την πάρει ο κάθε πληττόμενος
καλλιτέχνης και θα τη μετατρέψει σε επαναστατικό λάβαρο. Αυτό επεδίωκε ο ΣΥΡΙΖΑ.

Επίδειξη ημιμάθειας από τη Σουλτάνα
«Το δις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού». Αυτή η φράση του αρχαίου
Έλληνα ποιητή Μένανδρου ταιριάζει γάντι στη Σουλτάνα Ελευθεριάδη, τη βουλευτή Καβάλας του ΣΥΡΙΖΑ (παρά το γεγονός ότι είναι
γυναίκα), που για μία ακόμη φορά έκανε επίδειξη ημιμάθειας. Έτσι
χαρακτήρισε τον πρωθυπουργό ως επιδειξία, ενώ ήθελε να τον χαρακτηρίσει ως επιδειξιομανή. Η συγκεκριμένη δεν είναι πρώτη
φορά που προκαλεί τον γέλωτα ακόμη και σε αυτούς που πάσχουν από βαριά κατάθλιψη. Τον Αύγουστο είχε καταγγείλει μέσω Twitter δήθεν κυβερνητικές παρεμβάσεις σε
ξένα μέσα ενημέρωσης, μετέτρεψε τον γερμανικό ραδιοφωνικό σταθμό «Deutsche
Welle» σε... εφημερίδα. Φυσικά, αλήστου μνήμης θα μείνει η ρήση της που χαρακτήρισε τον συνταγματολόγο και πρωθυπουργό της λεγόμενης «κυβέρνησης του βουνού», Αλέξανδρο Σβώλο, ως «γνωστό υποστηρικτή» της Νέας Δημοκρατίας. Παρά το
γεγονός ότι ο Σβώλος είχε πεθάνει από το 1956, τρεις ημέρες μετά την εκλογή του
(Φεβρουάριος του 1956) κι ένα μήνα μετά την ίδρυση της ΕΡΕ.

Κρατάει μούτρα ο Ευκλείδης;
Αλήθεια, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος για ποιον λόγο δεν έριξε
ούτε ματιά στο πόρισμα του Γιώργου Σταθάκη, που παρουσιάζεται από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ως η αντι-Πισσαρίδη πρόταση
της αξιωματικής αντιπολίτευσης; Δεν του αρέσει αυτά που αναφέρει ο κ. Σταθάκης, ή απλά δεν έχει χωνέψει ότι το «χαρτοφυλάκιο της οικονομίας» δόθηκε στην Έφη Αχτσιόγλου;

Το σύνδρομο της συγκυβέρνησης
πνίγει τον Δραγασάκη
Ο Γιάννης Δραγασάκης πρότεινε κατά την πρότασή του στη Βουλή
να τεθούν οι πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης υπό την εποπτεία μιας
μόνιμης διακομματικής επιτροπής της Βουλής. Και η δικαιολογία
του είναι για να επιτευχθεί η στοιχειώδης διαφάνεια. Κι αυτή η πρόταση Δραγασάκη έρχεται λίγες μόνο εβδομάδες μετά το αίτημα Τσίπρα για διακομματικό υπουργό Υγείας. Κάτι μου λέει ότι τα συντρόφια τα πνίγει το
σύνδρομο στέρησης της εξουσίας. Έτσι, ψάχνουν τρόπους για να επανέλθουν. Αφού
δεν μπορούν, γιατί δεν το λένε στα ίσια: «Είμαστε πρόθυμοι ακόμη και για συγκυβέρνηση».

Φόρεσαν τσίγκινα σωβρακάκια
Σε αυτήν τη δύσκολη περίοδο με καραντίνα και οικονομική κρίση,
είναι λογικό να αναζητούμε κάποιες αιτίες για να γελάσει λίγο το
χειλάκι μας. Και δόξα τω Θεώ, ο εξάδελφος του αρχηγού, ο Γιώργος Τσίπρας, μας έκανε να ευθυμήσουμε. Ο κ. Γ. Τσίπρας είπε το
αμίμητο: «Δεν θα καταψηφίσουμε λόγω της συγκυρίας των νέων συνθηκών τις αμυντικές δαπάνες του υπουργείου Άμυνας, αλλά και δεν θα τις υπερψηφίσουμε, γιατί δεν σας έχουμε καμία εμπιστοσύνη για το πώς θα
διαχειριστείτε τη διαδικασία». Η συνέχεια δόθηκε στο κυλικείο, όπου έλεγαν οι ΣΥΡΙΖΑίοι στους δημοσιογράφους πως ο Αλέξης
Τσίπρας στέλνει σαφή μηνύματα προς την Ουάσινγκτον και Παρίσι. Και ήδη Μπάιντεν και Μακρόν φόρεσαν… τσίγκινα σωβρακάκια, από τον φόβο ενεργοποίησης του Γιωργάκη Τσίπρα.

Χάθηκε ένας (επιδειξίας και επιδειξιομανής)
ΣΥΡΙΖΑίος διερμηνέας;
Την ώρα που η Σουλτάνα Ελευθεράδη προσπαθούσε να καταλάβει τι της έλεγε ο Νικήτας Κακλαμάνης για τη διαφορά του επιδειξία από τον επιδειξιομανή, στα έδρανα
του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκονταν ο Γιαννούλης και η Νοτοπούλου, που και αυτοί έμοιαζαν αμήχανοι. Όχι από τις αρλούμπες της Σουλτάνας, αλλά επειδή και αυτοί προσπαθούσαν
να καταλάβουν τη διαφορά των δύο λέξεων. Και δεν υπήρχε στην αίθουσα κάποιος άλλος ΣΥΡΙΖΑίος διερμηνέας… Άσ’ το, άσ’ το να πάει, άσ’ το…
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• Κατά 142 εκατ. ευρώ αυξάνονται
οι προς διάθεση πόροι του υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως δείχνει
ο προϋπολογισμός για το νέο έτος

«Κουμπαράς»
3 προτεραιοτήτων
στην Παιδεία
για το 2021
Πολλές σοφίες άφησε πίσω του ο συγγραφέας
τού «Πόλεμος και Ειρήνη», Λέων Τολστόι, κι ανάμεσά τους μία που αφορά τα ελληνικά γράμματα. «Χωρίς ελληνομάθεια», υποστήριξε κάποτε
ο Ρώσος μυθιστοριογράφος, «δεν υπάρχει παιδεία». Αυτό που παρέλειψε να προσθέσει ήταν
πως ούτε χωρίς επαρκείς
πόρους υπάρχει παιδεία.
Του Ν.ΤE.

T

ο δύσκολο του εγχειρήματος αντιλαμβάνονται όλοι οι σύγχρονοι υπουργοί Παιδείας και Οικονομικών σε όλο τον κόσμο, που προσπαθούν να εξασφαλίσουν ικανά
κονδύλια προκειμένου η παρεχόμενη από την πολιτεία εκπαιδευτική υπηρεσία να εξυπηρετεί
τις ανάγκες των καιρών. Το έργο
γίνεται, δε, ακόμη δυσκολότερο
ειδικά σε περιόδους όπως αυτή
της υγειονομικής κρίσης που διανύουμε και η οποία με τη σειρά
της «ταΐζει» τη δημοσιονομική
στενότητα.
Έστω κι έτσι, η Ελληνίδα υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, ανακοίνωσε ότι το επόμενο έτος ο
προϋπολογισμός του υπουργείου
θα είναι αυξημένος κατά
142.000.000 ευρώ, επιβεβαιώ-

νοντας στην πράξη, όπως είπε,
την πρόθεση της κυβέρνησης να
επενδύει στην εκπαίδευση.
Οι σχετικές ανακοινώσεις έγιναν από την ίδια την υπουργό στο
πλαίσιο της ομιλίας της στη Βουλή κατά τη διάρκεια της πενθήμερης κοινοβουλευτικής συζήτησης
για τον κρατικό προϋπολογισμό
του 2021. Σύμφωνα με αυτές, το
ποσοστό αύξησης των δαπανών
για την Παιδεία θα είναι το 2021
στο +2,5% συγκριτικά με αυτές
του 2020, καθώς τη χρονιά που
έρχεται σε λίγες ημέρες προϋπολογίζεται ότι θα δαπανηθούν για
την Παιδεία 5,605 δισ. ευρώ έναντι 5,463 δισ. ευρώ το 2020.
Από αυτά, τα €4.895.100.000
θα αντληθούν από τον τακτικό
κρατικό προϋπολογισμό και τα
710 εκατ. € από το Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων.

Προτεραιότητες
τριών κατευθύνσεων
Σκιαγραφώντας τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού του υπουργείου Παιδείας για την επόμενη χρονιά, η κα Κεραμέως
διαχώρισε σε 3 κατευθύνσεις τον
σχεδιασμό και τις προτεραιότητες του υπουργείου Παιδείας, οι
οποίες αφορούν:
Τους μόνιμους διορισμούς: Σύμφωνα με την
ηγεσία του υπουργείου Παιδείας,
το 2021 προβλέπεται ο μόνιμος
διορισμός 10.500 εκπαιδευτικών στη γενική πρωτοβάθμια και
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, γεγονός που χαρακτηρίζεται καινοτομία για τα εκπαιδευτικά δεδο-

A.

μένα της χώρας κατά την τελευταία δεκαετία. Όπως εξήγησε η
κα Κεραμέως, οι εν λόγω μόνιμοι διορισμοί θα καλύψουν σημαντικές ανάγκες του εκπαιδευτικού συστήματος και έρχονται να
αθροιστούν στους 4.500 μόνιμους διορισμούς στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, που για
πρώτη φορά στα ελληνικά εκπαιδευτικά πράγματα υλοποιήθηκαν
τη χρονιά που διανύουμε.
Τις στοχευμένες αυξήσεις σε σημαντικά κονδύλια του τακτικού προϋπολογισμού του ΥΠΑΙΘ: Κατ’ αρχάς,
αυξάνονται
κατά
€5.780.000 οι επιχορηγήσεις
προς τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες, ενώ στο άμεσο προσεχές
διάστημα αναμένεται να εγκριθεί
επιπλέον έκτακτη επιχορήγηση
για τα πανεπιστήμια ύψους
€16.000.000 και βάσει αντικειμενικών κριτηρίων.
Αύξηση κατά €3.000.000
προβλέπεται, εξάλλου, στο κονδύλι για την εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με παιδιά
που σπουδάζουν μακριά από τη
μόνιμη κατοικία τους, με τη συγκεκριμένη προνοιακή μέριμνα
να συνδυάζεται με εξορθολογι-

B.



σμό του συστήματος μετεγγραφών. Στα συν θα είναι και η χρηματοδότηση του στεγαστικού επιδόματος που παρέχεται στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα,
με παράλληλη κάλυψη της επιδότησης εισιτηρίου που καθιστά
δωρεάν τη μεταφορά εκπαιδευομένων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας από την κατοικία τους
στην έδρα της εκπαιδευτικής δομής.
Επαυξημένα κονδύλια θα απορροφήσει, μεταξύ άλλων, το
πρόγραμμα για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες, της υποστήριξης σχολικών μονάδων από ψυχολόγους και κοινωνικούς
λειτουργούς, της πληρωμής αναπληρωτών εκπαιδευτικών, καθώς και ειδικού εκπαιδευτικού
και βοηθητικού προσωπικού για
την κάλυψη έκτακτων αναγκών
λόγω κορωνοϊού, της υποστήριξης των σχολικών μονάδων και
πανεπιστημίων με ηλεκτρονικό
εξοπλισμό, έργα στα πανεπιστήμια για τον COVID-19 και για κτιριακές εγκαταστάσεις, έργα των
Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας όπως εξοπλισμοί,
ερευνητικά προγράμματα, πρακτικές ασκήσεις, ακαδημαϊκή ε-

Ο ΜΟΝΙΜΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
10.500 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕΝΗ
ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

μπειρία, και εθνική συμμετοχή σε
λοιπά ευρωπαϊκά προγράμματα.
Μεταξύ των κατηγοριών του
τακτικού προϋπολογισμού στις οποίες αυξάνεται η χρηματοδότηση είναι, τέλος, ο Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης
Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) που,
σύμφωνα με την ηγεσία του ΥΠΑΙΘ, συνιστά έναν πολύτιμο
φορέα στην υπηρεσία της εκπαίδευσης, αλλά και ένα καίριο εργαλείο ανάσχεσης του brain
drain.
Στις αυξήσεις στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων: Συγκριτικά με το προϋπολογισθέν ΠΔΕ 2020, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
για το 2021 θα είναι αυξημένο
κατά €200.000.000, μέσω εξασφάλισης πιστώσεων για δαπάνες εφαρμογής εμβληματικών
δράσεων και προγραμμάτων του
ΥΠΑΙΘ, σε συνδυασμό με κοινοτικούς πόρους από το ΕΣΠΑ. Ενδεικτικά, η Ν. Κεραμέως ανέφερε τα 100,6 εκατ. ευρώ για την Ανώτατη Εκπαίδευση, τα 561,2 εκατ. ευρώ για την Πρωτοβάθμια,
Δευτεροβάθμια, Ειδική Αγωγή
και Εκπαίδευση, καθώς και την
ενίσχυση, σε επίπεδο δράσεων,
του ενιαίου τύπου ολοήμερου δημοτικού σχολείου, της δίχρονης
προσχολικής εκπαίδευσης, της ενισχυτικής διδασκαλίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, της ένταξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και προσφυγοπαίδων στο
εκπαιδευτικό σύστημα, της μαθητεία ΕΠΑΛ, ΣΕΚ και ΙΕΚ.

Γ.

28 | Η ΑΠΟΨΗ
Η φράση της Φώφης Γεννηματά για την ανάγκη
προοδευτικής διακυβέρνησης της χώρας κατά τη
διάρκεια της ομιλίας της
στη συζήτηση για την ψήφιση του προϋπολογισμού έχει ανάψει φωτιές
στο Κίνημα Αλλαγής.
Διότι, μπορεί η πρόεδρος
του ΚΙΝΑΛ να προσέθεσε
ότι αυτό θα γίνει με αλλαγή του συσχετισμού δυνάμεων στα κόμματα της
αντιπολίτευσης, αλλά ουδείς πιστεύει –με βάση και
τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων– ότι υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο.
Του Μιχάλη Κωτσάκου
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• Προκειμένου να εξασφαλίσει το πολιτικό της μέλλον
η Φ. Γεννηματά είναι έτοιμη να βάλει λουκέτο
–μετά το ΠΑΣΟΚ– και στο ΚΙΝΑΛ

Ντουγρού για…
Κουμουνδούρου
το πάει η Φώφη

O

ι ανησυχίες πολλών στη Χαριλάου
Τρικούπη εντάθηκαν μετά την αρθρογραφία ιστοσελίδων φιλικά προσκείμενων
στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου υποστηρίζουν ότι οι δύο αρχηγοί είναι έτοιμοι για μία συμφωνία που θα
αλλάξει το πολιτικό status quo.
Κάτι που θα προκαλέσει επί της
ουσίας την οριστική διάλυση του
ΚΙΝΑΛ και φυσικά θα οδηγήσει
το ΠΑΣΟΚ στο χρονοντούλαπο
της ιστορίας, όπως έλεγε ο αείμνηστος Ανδρέας Παπανδρέου. Και μπορεί η Χαριλάου Τρικούπη να ισχυρίζεται ότι το ΚΙΝΑΛ θα συνεχίσει την αυτόνομη
πορεία του, αλλά ουδείς πιστεύει
ότι η ηγετική ομάδα λέει την αλήθεια. Διότι, βλέποντας ότι θα ηττηθεί η κα Γεννηματά στις εσωκομματικές εκλογές, όποτε και εάν διεξαχθούν, όποια κόλπα κι
εάν σκεφτούν οι συνεργάτες της,
είναι λογικό να αναζητεί μία μεσοβέζικη λύση για να εξακολουθούν να τη θεωρούν πρόεδρο.
Και η συμπόρευση με τον ΣΥΡΙΖΑ ναι μεν στέλνει το ΠΑΣΟΚ σε
κάποιο σεντούκι, αλλά εξασφαλίζει το πολιτικό μέλλον στην ίδια
την πρόεδρο του ΚΙΝΑΛ, αλλά
και τις θεσούλες στους συνεργάτες της.
Βέβαια, όταν θα πάρει τα προικιά της η κ.α Γεννηματά για να
μεταβεί στην Κουμουνδούρου,
θα διαπιστώσει ότι θα είναι λειψά, καθώς η πλειοψηφία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΙΝΑΛ δεν θα την ακολουθήσει, ενώ και τα περισσότερα στελέχη
του κόμματός της θα κόψουν λάσπη, που λέει και ο λαός μας.
Διότι δεν λησμονούν ότι κάποιοι εξ αυτών ένιωσαν στο πετσί
τους το μπούλινγκ, τις ύβρεις, ακόμη και ξυλοδαρμούς. Απλά
στην ηγετική ομάδα σκέφτονται

μόνο τους εαυτούς τους.
Ακόμη και το αφήγημα που έχει στήσει η Χαριλάου Τρικούπη
για «κύκλους που πασχίζουν να κρατήσουν ζωντανό τον σημερινό βολικό
γι’ αυτούς δικομματισμό και που επιδιώκουν μέσα σε αυτόν να εντάξουν ως δορυφόρο ή συμπλήρωμα
το Κίνημα Αλλαγής», δεν είναι τίποτε άλλο από ένα μήνυμα προς
το εσωτερικό πως εάν δεν κάνουμε το μεγάλο βήμα θα μας εξαφανίσουν. Κι όπως είπε χαρακτηριστικά, «ή θα παίζετε το παιχνίδι
μας, ή θα σας πολεμάμε». Δηλαδή,
περνάει το μήνυμα ότι αγωνιζόμαστε να σώσουμε τα λάβαρά
μας. Ενώ στην πραγματικότητα ισχύει το αντίθετο.
Και για να δέσει το γλυκό και
να μπορέσουν να συντονιστούν



με τον ΣΥΡΙΖΑ, η ηγετική ομάδα
αποφάσισε να ανεβάσει τους τόνους και να πολιτικοποιεί τα πάντα. Σε αυτό το πλαίσιο, η κριτική
θα συνεχίσει να είναι σκληρή απέναντι στην κυβέρνηση, πλην όμως, για άλλη μία φορά, θα συνοδεύεται από συγκεκριμένες, επεξεργασμένες και εφαρμόσιμες
προτάσεις. Κάτι που σταδιακά αναμένεται να ατονήσει, καθώς τα
αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων είναι αρνητικά.
Οπότε, για να ολοκληρωθεί το
σκηνοθετημένο έργο, από τους
συνεργάτες της κας Γεννηματά
διαρρέεται ότι έχουν ξεκινήσει οι
σχετικές συζητήσεις για την πολιτική γραμμή που θα ακολουθήσει το Κίνημα Αλλαγής, γίνονται
ήδη σε επίπεδο Νομαρχιακών Ε-

ΗΔΗ ΟΙ ΠΡΟΞΕΝΗΤΕΣ ΕΧΟΥΝ
ΕΤΟΙΜΑΣΕΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΣΥΝΑΨΟΥΝ ΤΑ ΔΥΟ ΚΟΜΜΑΤΑ

πιτροπών, όσο τουλάχιστον επιτρέπει κάτι τέτοιο η εκ του μακρόθεν επικοινωνία με τη χρήση της
τεχνολογίας. Εδώ θα πρέπει να
σημειωθεί ότι οι Νομαρχιακές Επιτροπές έχουν δοτές διοικήσεις
πλήρως ελεγχόμενες από την ηγεσία, ανεξάρτητα εάν δεν πατάει
κανένας άλλος. Όμως το έχουν
στήσει έτσι το έργο, ώστε να πουν
στο τέλος ότι οι Νομαρχιακές επιθυμούν συνεργασία.

Ξεκίνησαν οι ύμνοι
Είναι χαρακτηριστικό τη συμφωνίας κάτω από το τραπέζι ότι προ
ολίγων ημερών (7 Δεκεμβρίου) ο
Γιώργος Λακόπουλος, που μετέχει μαζί με αρκετούς άλλους στο
προξενιό, έγραψε ότι «η μόνη επιλογή της Γεννηματά για να διασώσει
την παράδοση του ονόματός της και
να επανενταχθεί στο κεντρικό ρεύμα
της Δημοκρατικής Παράταξης είναι
να συγκλίνει με τον Αλέξη Τσίπρα
στην αντιμετώπιση της Δεξιάς του
Μητσοτάκη». Και μετά τη φράση
της προέδρου του ΚΙΝΑΛ για
προοδευτική διακυβέρνηση, αλλά και την απάντηση του Αλέξη
Τσίπρα στη Βουλή, ξεκίνησαν οι
ύμνοι και με σιγουριά αρθρογράφησε ο Λακόπουλος, ότι «με αυτόν τον απλό τρόπο γεννήθηκε στη
Βουλή κάτι νέο: η σύγκλιση ΣΥΡΙΖΑΠΣ και ΚΙΝΑΛ. Τα δυο κόμματα της
Δημοκρατικής Παράταξης έδειξαν
την πρόθεσή τους να λειτουργήσουν
ως συμπληρωματικές δυνάμεις κυβερνητικής προοπτικής. Εκ των πραγμάτων, αυτή η προοπτική θέτει τέλος
στη διακυβέρνηση της Δεξιάς του
Μητσοτάκη». Μάλιστα, έκανε ένα
βήμα παρακάτω υποστηρίζοντας
πως «στις επόμενες εκλογές θα επικυρωθεί η ιστορική πλειοψηφία της
Δημοκρατικής Παράταξης. Ήδη υφίσταται –αν αθροιστούν τα ποσοστά ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και ΚΙΝΑΛ στις τελευταίες εκλογές, απέναντι στη ΝΔ–
και διαμορφώνουν αναντιστοιχία εκλογικού σώματος και Βουλής». Προφανώς, φορώντας τα κοκκινοπράσινα γυαλιά δεν βλέπει τις δημοσκοπήσεις. Φυσικά, όποιος αντέξει να διαβάσει όλο το άρθρο, τότε θα το θεωρήσει ως προσχέδιο
συμφώνου συμβίωσης. Πάντως,
αναγνωρίζει τις δυσκολίες (κάτι
είναι κι αυτό). «Δεν είναι εύκολη υπόθεση καθώς το χάσμα ανάμεσα
στα δυο κόμματα μεγάλωσε τα τελευταία χρόνια. Αλλά στην πολιτική οι
ηγεσίες κρίνονται από την ικανότητα
τους να υπερβαίνουν τις διαφορές
και να συγχρονίζονται με τις ανάγκες
της Ιστορίας. Στην ίδια κατεύθυνση
τόσο ο Τσίπρας όσο και η Γεννηματά πρέπει να απομονώσουν τις ενδεχόμενες απόπειρες υπονόμευσης
της σύγκλισης, από εσωτερικές δυνάμεις που θα υποκινηθούν και από
εξωτερικούς παράγοντες». Το γεγονός ότι η κα Γεννηματά έχει απορρίψει εδώ και μήνες τις εισηγήσεις να επισπευστούν οι εσωκομματικές διαδικασίες δείχνει
πως έχει επιλέξει ένα δρόμο. Αυτόν που οδηγεί απ’ ευθείας στην
Κουμουνδούρου.
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με συνοπτικές διαδικασίες, και όχι σύμφωνα με τις συνήθεις κοινοβουλευτικές διαδικασίες;

Μία από τις πολυφορεμένες φράσεις της νεολαίας
στις μεταξύ τους συζητήσεις είναι και το «πόσα θέλεις να μας τρελάνεις».
Μία φράση, την οποία οι
νέοι τη χρησιμοποιούν όταν ακούν κάτι που αγγίζει τα όρια του παραλογισμού. Ψάχνοντας στο
διαδίκτυο ανακαλύψαμε
πως με αυτήν τη φράση
υπάρχει κι ένα λαϊκό άσμα που τραγούδησε ο αείμνηστος Μιχάλης Μενιδιάτης.

Η απογείωση

Του Μ.ΚE.

T

ο «πόσα θέλεις να μας
τρελάνεις» ταιριάζει γάντι στον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος τις τελευταίες ημέρες έχει βαλθεί να
στείλει στον ψυχίατρο ακόμη και
τους πιο πιστούς ψηφοφόρους
του. Και ειδικά με την πίεση που
έχει ο κόσμος με τον εγκλεισμό
λόγω της πανδημίας δεν είναι
δύσκολο να οδηγηθεί στον ψυχίατρο.
Πάμε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή για να δείτε τη
σοβαρότητα του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Την
Τρίτη κατά την ψήφιση του προϋπολογισμού του 2021, ο ΣΥΡΙΖΑ
επέλεξε το «παρών» στις αμυντικές δαπάνες του προϋπολογισμού, αλλά την Τετάρτη το γύρισε σε «ναι υπό προϋποθέσεις» σε
ό,τι αφορά την αγορά των 18 μαχητικών αεροσκαφών τύπου
RAFALE από τη Γαλλία. Έτσι, οι
βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που μετέχουν στην Επιτροπή Άμυνας και
Εξωτερικών Υποθέσεων έθεσαν
τρεις προϋποθέσεις προκειμένου
να υπερψηφίσουν τη συμφωνία.
Οι τρεις προϋποθέσεις είναι οι
ακόλουθες: Πρώτον, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ θα ζητήσουν να
πάρουν τη συμφωνία με τις συμβάσεις για τα Rafale στα χέρια
τους προκειμένου να τη μελετήσουν και να έχουν μια πλήρη εικόνα. Δεύτερον, θα προτείνουν
να κατατεθεί ένα πλήρες σχέδιο
σε βάθος δεκαετίας που να περιλαμβάνει ενίσχυση του Πολεμικού Ναυτικού με φρεγάτες ανοιχτής θαλάσσης και άλλα οπλικά
συστήματα, και τρίτον να δοθούν
διευκρινίσεις αναφορικά με την
αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία
που είχε προαναγγείλει η κυβέρνηση. Φυσικά οι αρμόδιοι τομεάρχες, Θόδωρος Δρίτσας,
Γιώργος Τσίπρας και Γιώργος
Κατρούγκαλος στις αγορεύσεις
του στον προϋπολογισμό για τα
εξοπλιστικά θέματα ήταν αυτό
που λέει η νεολαία «ότι να ’ναι».

| 29

Θέατρο
του παραλόγου
ο ΣΥΡΙΖΑ
• Άλλα κάνουν την Τρίτη, άλλα την Τετάρτη στο
κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, φτάνοντας
στο σημείο να μην ψηφίζουν στη Βουλή τις
συμφωνίες που οι ίδιοι έχουν υπογράψει
Τα έσπασε
Φυσικά, κάποιος μπορεί να πει
«εντάξει, μωρέ, τα παιδιά μπερδεύτηκαν», ή ότι «απλά αποφάσισαν να
κάνουν τσατάλια τα νεύρα της κυβέρνησης». Έλα, όμως, που είχε
και συνέχεια. Όχι με την προμήθεια των γαλλικών μαχητικών αεροσκαφών τύπου Rafale, αλλά
με την κύρωση της συμφωνίας
για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα
Νεολαίας.
Η κύρωση ήταν τυπική, αλλά
ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος
του κόμματος, Νίκος Φίλης,
πρότεινε να συζητηθεί ξεχωριστά
σε άλλη Συνεδρίαση της Βουλής,
ώστε να «μην υπάρχει κανένα νέφος
και καμία υποψία».
Η συγκεκριμένη προτροπή
του κ. Φίλη ενδεχομένως να μη
σήμαινε τίποτε, εάν η Συμφωνία
–για την οποία δήλωσε πρόθεση επανεξέτασης και επαναπροσδιορισμού– δεν την είχε διαπραγματευτεί και δεν την είχε

κλείσει ο ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα με
συνοπτικές διαδικασίες.
Το θέμα αφορά στην κύρωση
της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις, η οποία –όπως είπε και η υπουργός Παιδείας από το βήμα
της Βουλής– ψηφίστηκε το 2017
από όλα τα κόμματα πλην της
Χρυσής Αυγής και του ΚΚΕ που
είχε δηλώσει «παρών».
Μάλιστα, το ΚΙΝΑΛ, διά στό-



ματος του κοινοβουλευτικού του
αντιπροσώπου, Βασίλη Κεγκέρογλου, έθεσε θέμα αντισυνταγματικότητας και κατά τη διάρκεια
της Συνεδρίασης, ζητώντας να
συζητηθεί σε ανεξάρτητη Συνεδρίαση η συγκεκριμένη συμφωνία, ενώ έθεσε δύο βασικά ερωτήματα:
α) Ποιος υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ την υπέγραψε; β)Για ποιο λόγο η συμφωνία έγινε στις 4 Ιουλίου 2019, δηλαδή τρεις ημέρες
πριν από τη διεξαγωγή των εκλογών και για ποιο λόγο όλα έγιναν

ΕΝΩ ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ
ΔΕΝ ΨΗΦΙΣΕ ΟΥΤΕ ΚΑΝ ΤΟ ΕΚΤΑΚΤΟ
ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ,
ΤΩΡΑ ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΖΗΤΩΝΤΑΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΠΡΙΜ
ΣΕ ΓΙΑΤΡΟΥΣ, ΝΟΣΟΚΟΜΟΥΣ ΚΑΙ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Κι εάν δεν σας φτάνουν αυτά τα
δύο περιστατικά που έλαβαν χώρα στη Βουλή, υπάρχουν αρκετές
περιπτώσεις για να κατανοήσει
και ο πλέον αδαής ότι ο ΣΥΡΙΖΑ
διεκδικεί τον τίτλο τής πιο αλλοπρόσαλλης και ανίκανης αντιπολίτευσης επί του πλανήτη, όπως
λέει συνεχώς το τελευταίο διάστημα η Σοφία Βούλτεψη.
Και μεταξύ μας, μπορεί η βουλευτής της Ν.Δ. να φωνασκεί, αλλά σε πάρα πολλά πράγματα έχει
δίκιο. Ας μην ξεχνάμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταψηφίσει όλα τα μέτρα ανακούφισης που έφερε η
κυβέρνηση, είτε γι’ αυτούς που επλήγησαν από την πανδημία, είτε
από τις φυσικές καταστροφές. Το
κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν ψήφισε ούτε το έκτακτο επίδομα προς τους υγειονομικούς. Και τώρα κατέθεσαν τροπολογία ζητώντας από την κυβέρνηση να δώσει πριμ σε γιατρούς,
νοσοκόμους και εργαζόμενους
στα νοσοκομεία. Την ίδια ώρα ο
ΣΥΡΙΖΑ δεν ψήφισε την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ στα μικρά ακριτικά νησιά και τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών.
Υπάρχουν και πολλά άλλα παράλογα που έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ
στη Βουλή. Όπως ότι υπέγραψε
τις συμβάσεις για τους υδρογονάνθρακες και τις καταψήφισε
στη Βουλή. Διαπραγματεύτηκε τη
συμφωνία με το Ισραήλ και την
καταψήφισε στη Βουλή. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε τη συμφωνία για τις Βάσεις με τις ΗΠΑ και τελικά την
καταψήφισε στη Βουλή.
Ακόμη και με τον αντιρατσιστικό νόμο επικράτησε το παράλογο που έλεγε και ο Λαζόπουλος. Το 2011 τον καταψήφισε, όταν τον έφερε η κυβέρνηση Παπανδρέου. Το 2013 φώναζε
στην κυβέρνηση Σαμαρά γιατί
δεν τον έφερνε προς ψήφιση.
Τον καταψήφισε το 2014 και το
2020 κατήγγειλε την κυβέρνηση
Μητσοτάκη για ποιον λόγο δεν
τον είχε ψηφίσει το 2013.
Στα γήπεδα οι φανατικοί οπαδοί των μεγάλων συλλόγων (Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ
και ΠΑΟΚ), όταν παραληρούν
στις εξέδρες, ειδικά όταν η ομάδα
τους αποδίδει και ωραίο ποδόσφαιρο, φωνάζουν το σύνθημα
«ψυχίατρε, τα χάπια μου» χορεύοντας στις εξέδρες. Στην Κουμουνδούρου δεν ξέρουμε εάν επιδίδονται σε χορευτικές φιγούρες,
το σίγουρο όμως είναι ότι μία επίσκεψη σε έναν ψυχαναλυτή
μπορεί να τους κάνει καλό. Γιατί
εάν πάνε απ’ ευθείας στον ψυχίατρο, τότε δεν θα γλιτώσουν τη θεραπεία…
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ ΤΣΑΓΚΑΤΑΚΗΣ
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ΠΟΥΤΙΝ ΓΙΑ ΝΑΒΑΛΝΙ: Το επιχείρημα που… σκοτώνει!!!
Σε θέση απολογούμενου-«υπόπτου» βρίσκεται εδώ και μήνες η Μόσχα εξαιτίας της υπόθεσης Ναβάλνι, του Ρώσου αντικαθεστωτικού
που φέρεται να έχει δηλητηριαστεί από νευροτοξικό παράγοντα. Ακόμη και στην ετήσια συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε την Πέμπτη ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, μεγάλο μέρος των αναφορών του σχετίζονταν με τη σκοτεινή δολοφονική απόπειρα. Αναφερόμενος, για παράδειγμα, σε πρόσφατη δημοσιογραφική έρευνα που αποκάλυψε τα ονόματα των πρακτόρων των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών που επεχείρησαν να δολοφονήσουν τον Αλεξέι Ναβάλνι, ο «τσάρος» είπε πως πρόκειται για ένα «τέχνασμα» που στρέφεται κατά της ρωσικής ηγεσίας. «Αυτός ο ασθενής (σ.σ. ούτε το όνομά του δεν είπε ο Πούτιν) στο νοσοκομείο του Βερολίνου έχει την υποστήριξη των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών… Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να δηλητηριασθεί. Ποιος το θέλει αυτό;» αναρωτήθηκε ο Ρώσος πρόεδρος και προσέθεσε ότι «αν θέλανε να τον δηλητηριάσουν», τότε «ασφαλώς θα το έκαναν μέχρι τέλους». Εν ολίγοις το επιχείρημα του Πούτιν είναι πως αν το Κρεμλίνο ήθελε νεκρό τον Ναβάλνι, ο πολέμιός του θα ήταν ήδη στα… θυμαράκια. Επιχείρημα που σκοτώνει…

Θα… γδύσουν
(στις μηνύσεις)
το Pornhub
ύσκολοι καιροί για διαδικτυακούς «πρίγκιπες»
του πορνό όπως το Pornhub. Μετά τις ερευνώμενες κατηγορίες ότι ο δημοφιλής ιστότοπος
«ροζ» περιεχομένου για ενηλίκους φιλοξενούσε βίντεο
κακοποίησης παιδιών και βιασμού, η εταιρεία
MindGeek που διαχειρίζεται την πλατφόρμα PornHub
έχει νέα δικαστικά βάσανα. Αυτήν τη φορά, είναι 40 Αμερικανίδες οι οποίες κατέθεσαν μήνυση εναντίον της
MindGeek, διεκδικώντας αποζημίωση 80.000.000 δολαρίων. Οι ενάγουσες εργάζονται ως μοντέλα και κατήγγειλαν ότι εξαναγκάστηκαν σε βιντεοσκόπηση σκηνών πορνό από την εταιρεία Girls Do Porn και ότι το
Pornhub συνέχισε την συνεργασία του με τον ιστότοπο
παρά το ότι γνώριζε ότι οι ιδιοκτήτες του διώκονται από
τις αμερικανικές αρχές.
Τα μοντέλα ισχυρίζονται ότι εξαπατήθηκαν, καθώς
η Girls Do Porn φέρεται να εκβίασε τις 40 γυναίκες, ωθώντας τες να συμμετέχουν στη δημιουργία «ακατάλληλων» βίντεο, με τη δέσμευση όμως ότι το υλικό αυτό δεν
προοριζόταν για ανάρτηση στο Διαδίκτυο ή για οποιουδήποτε είδους κυκλοφορία στις ΗΠΑ.
Η δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης αναμένεται, αλλά
το Pornhub και η διαχειρίστρια εταιρεία του υπόκεινται
ήδη σε οικονομική αιμορραγία. Από την προηγούμενη
εβδομάδα η Visa και η MasterCard διέκοψαν τη συνεργασία τους με το Pornhub, με αποτέλεσμα όσοι χρήστες
χρησιμοποιούν τις κάρτες τους για να πληρώσουν τη
συνδρομή ή το αποκλειστικό περιεχόμενο να μην έχουν
πλέον τη δυνατότητα να το κάνουν. Γίνεται εύκολα αντιληπτή η απώλεια εσόδων, δεδομένου ότι μιλάμε για έναν ιστότοπο που μόνο το 2019 κατέγραψε περισσότερες από 36 δισεκατομμύρια επισκέψεις.

Δ

Η φτώχεια χώρες
δεν κοιτά
>> Για πρώτη φορά στα χρονικά
η UNICEF σιτίζει παιδιά στη Βρετανία
α διεθνή πρακτορεία
μετέδωσαν την προηγούμενη εβδομάδα την
είδηση ότι η UNICEF έκανε παγκόσμια έκκληση, προκειμένου να συγκεντρωθεί
έκτακτη βοήθεια ύψους 2,5 δισ.
δολαρίων και με αυτή να ανακουφιστούν οι τεράστιες ανθρωπιστικές ανάγκες που αντιμετωπίζουν
39.000.000 παιδιά στη βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή και οι
οποίες μεγεθύνθηκαν ακόμη περισσότερο λόγω του κορωνοϊού.
Επειδή όμως η πανδημία δεν κάνει διακρίσεις και «ματώνει» υγειονομικά και οικονομικά ακόμη
και τις πλουσιότερες χώρες του

Τ

κόσμου, η UNICEF ανέλαβε εκ νέου δράση. Με τη διαφορά ότι αυτήν τη φορά τα… φτωχοδιαβολάκια που έχουν ανάγκη από λίγο
φαγητό δεν ζουν στον Τρίτο Κόσμο αλλά στην εύπορη Μεγάλη
Βρετανία.
Συγκεκριμένα, η UNICEF έδωσε τον «οβολό» της ύψους 25.000
στερλινών (€27.700) σε εκστρατεία συλλόγων για τη σίτιση παιδιών οικογενειών που ζουν στη
συνοικία Σάδακ στο νότιο Λονδίνο και οι οποίες περιήλθαν σε επισιτιστική αδυναμία εξαιτίας της
πανδημίας της νόσου COVID-19.
Οι σύλλογοι-Σαμαρείτες θα παραλάβουν συνολικά 18.000 προγεύ-

ματα, τα οποία θα διανεμηθούν
μέσω των σχολείων κατά τη διάρκεια των δύο εβδομάδων διακοπών στο τέλος της χρονιάς. Άλλα
6.750 προγεύματα θα δοθούν, επίσης, κατά τη διάρκεια των διακοπών του Φεβρουαρίου.
Είναι η πρώτη φορά στα χρονικά που από την ίδρυσή του μετά
τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο το Ταμείο του Οργανισμού Ηνωμένων
Εθνών για τα παιδιά φτάνει σε σημείο να σιτίσει παιδιά στη Βρετανία, κι αυτό δεν πέρασε ασχολίαστο. Είναι χαρακτηριστικό ότι το
μεγαλύτερο κόμμα της βρετανικής
αντιπολίτευσης, το Κόμμα των Εργατικών, έκανε λόγο για «επαίσχυντο γεγονός» να χρειάζεται η
συνδρομή της UNICEF για να τραφούν εν μέσω Χριστουγέννων περίπου 1.800 οικογένειες. «Είμαστε
μία από τις πλουσιότερες χώρες του
κόσμου. Δεν θα έπρεπε ποτέ να φτάσουμε σε αυτό», δήλωσε η αντιπρόεδρος των Εργατικών, Άντζελα Ρέινερ, προσθέτοντας: «Τα παιδιά μας δεν πρέπει να εξαρτώνται από ανθρωπιστικές οργανώσεις, οι οποίες έχουν συνηθίσει να λειτουργούν σε εμπόλεμες ζώνες και μετά από
φυσικές καταστροφές».
Σημειώνεται ότι η κυβέρνηση
Τζόνσον επικρίθηκε έντονα για
την άρνησή της να προσφέρει μεσούσης της πανδημίας δωρεάν
γεύματα στα φτωχότερα παιδιά
κατά τη διάρκεια των σχολικών
διακοπών και ήταν η πίεση μιας
εκστρατείας στην οποία πρωτοστάτησε ο άσος της Μάντσεστερ
Γιουνάιτεντ, Μάρκους Ράσφορντ, που ανάγκασε τον Μπόρις
Τζόνσον να γίνει... φιλάνθρωπος. Ο εκπρόσωπος του Βρετανού
πρωθυπουργού υπεραμύνθηκε
της δράσης της κυβέρνησης, τονίζοντας ότι έχει λάβει «σημαντικά
μέτρα (…) για να διασφαλίσει ότι τα
παιδιά δεν θα πεινάσουν κατά τη
διάρκεια της πανδημίας».
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• Κοχλάζει το καζάνι της οργής στην Τυνησία, αφού συνεχίζουν να διογκώνονται οι κοινωνικές ανισότητες και η αβεβαιότητα που το 2010 οδήγησαν στην αυτοπυρπόληση του
Μοχάμεντ Μπουαζίζι, «καίγοντας» ταυτόχρονα τη Λιβύη, την Αίγυπτο και τη Συρία

10 χρόνια… βαρυχειμωνιά
μετά την «Αραβική Άνοιξη»
Έχουν συμπληρωθεί δύο εβδομάδες από όταν το
υπουργείο Υγείας της Τυνησίας ανακοίνωσε στους
πολίτες παράταση-μαμούθ στα μέτρα απαγόρευσης της κυκλοφορίας μέχρι και τις 31 Μαρτίου του
2021, επικαλούμενη την ανάγκη να περιοριστεί η
διασπορά του κορωνοϊού στη χώρα.

ΙΤΑΛΙΑ
Θυμίζουν
πόλεμο
τα δημογραφικά
στατιστικά

Ο

ύτε όμως η πανδημία, ούτε η αυστηροποίηση των
μέτρων των αρχών φαίνεται να περιορίζουν την
οργή των Τυνήσιων, η οποία τροφοδοτείται από
την υψηλή ανεργία, τις ελλείψεις βασικών αγαθών
και τη γιγάντωση των κοινωνικών ανισοτήτων. Ειδικά στις νότιες πόλεις της χώρας η φτώχεια είναι εκτεταμένη σε
τέτοιο βαθμό, που αρκετοί πολίτες δυσκολεύονται να αγοράσουν
ικανή ποσότητα φιαλών υγραερίου για να μαγειρέψουν.
Είναι χαρακτηριστικό ότι την προηγούμενη εβδομάδα πλήθος διαδηλωτών κατέκλυσαν κεντρικό δρόμο κοντά στην πόλη
Σιντί Μπου Ζαΐντ (σ.σ. απέχει περίπου 20 χλμ. από την πρωτεύουσα Τύνιδα) και στήνοντας οδοφράγματα με μεγάλες πέτρες αποπειράθηκαν να σταματήσουν τη διέλευση φορτηγών, προκειμένου να πάρουν τις «πολύτιμες» φιάλες αερίου που αυτά μετέφεραν. Διαμαρτυρόμενοι για την ανεργία, οι κάτοικοι σχηματίζουν ατέλειωτες ουρές έξω από το φρουρούμενο από αστυνομικούς κρατικό εργοστάσιο της περιοχής, αλλά και μπροστά από
καταστήματα πώλησης, προκειμένου να προμηθευτούν μπουκάλες αερίου για μαγείρεμα.

«Κάτι πήγε στραβά…»
Ο ξεσηκωμός στη Σιντί Μπου Ζαΐντ είναι μόλις ένα δείγμα των
πολλών διαδηλώσεων που έχουν ξεσπάσει τις τελευταίες εβδομάδες στις φτωχότερες περιοχές της Τυνησίας, τις παραμονές
μάλιστα της επετείου των 10 χρόνων από τα γεγονότα που τον
Δεκέμβρη του 2010 και τον Ιανουάριο του 2011 πυροδότησαν
αυτό που αποκλήθηκε «Αραβική Άνοιξη».
Κι αυτό από μόνο του συνιστά μία τεράστια παραδοξολογία:
Η Τυνησία, που για χρόνια «καμάρωνε» ως η χώρα-πρότυπο του
μουσουλμανικού κόσμου –με οικονομική σταθερότητα και χωρίς ισχυρό φονταμενταλιστικό «λόμπι»–, στην πραγματικότητα
τελούσε υπό ένα καθεστώς κυβερνητικής διαφθοράς και αυταρχικότητας που οδήγησαν στην «επανάσταση» του 2010-2011
στην Τυνησία. Όσοι, δε, ήλπιζαν ότι αυτή η άνοιξη θα… ανθίσει
μια καλύτερη ημέρα για τη χώρα, ζουν μια δεκαετή βαρυχειμωνιά
διαψεύσεων και ακυρώσεων.
Στην πόλη, λοιπόν, που στήνονται οδοφράγματα για μια μπουκάλα υγραερίου για μαγείρεμα, δέκα χρόνια πριν, στις 18 Δεκεμβρίου του 2010, ο 27χρονος Μοχάμεντ Μπουαζίζι, που πουλούσε λαχανικά και φρούτα με ένα καρότσι για να ζήσει, αυτοπυρπολήθηκε ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την κατάσχεση του
καροτσιού και της πραμάτειας του επειδή δεν είχε άδεια. Ο
Μπουαζίζι ξεψύχησε στις 4 Ιανουαρίου του 2011, αλλά ήδη είχε
βάλει φωτιά σε μία επανάσταση. Και μπορεί η θυσία του 27χρονου Τυνήσιου να οδήγησε μερικές ημέρες αργότερα στην πτώση
του προέδρου της Τυνησίας, Ζιν Ελ Αμπιντίν Μπεν Άλι, αλλά
μοιάζει σήμερα μάταιη.
«Κάτι πήγε στραβά στην επανάσταση», είναι τα λόγια του συνταξιούχου καθηγητή Φιλοσοφίας, Άτια Ατμούνι, που μεταφέρονται σε σχετικό ρεπορτάζ του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Ο Ατμούνι συμμετείχε στην οργάνωση των δια-

δηλώσεων μετά τον θάνατο του Μπουαζίζι, αλλά αυτό το «κάτι»
που στράβωσε δεν το είπε. Έχει αξία, ωστόσο, η διαπίστωσή του
ότι «υπάρχει μια ρήξη μεταξύ των πολιτικών και των πολιτών τώρα διότι το σύστημα δεν μπορεί να κατανοήσει τα αιτήματα του δρόμου». Είναι ευκρινές διά γυμνού οφθαλμού ότι οι υποψήφιοι πολιτικοί
«σωτήρες» που διαδέχτηκαν το καθεστώς Μπεν Άλι αποδείχτηκαν ανάξιοι των προσδοκιών.
Για παράδειγμα, πριν από τρία χρόνια ο Τυνήσιοι είχαν ξαναβγεί στους δρόμους εξαιτίας ενός νομοθετήματος της τότε κυβέρνησης που αύξανε τις κοινωνικές εισφορές και «τάιζε» τις πληθωριστικές τάσεις σε μία οικονομία ήδη κλυδωνιζόμενη. Πιο
πρόσφατα, στις κάλπες του Σεπτεμβρίου του 2019 που ήταν οι
δεύτερες ελεύθερες προεδρικές εκλογές μετά την «Αραβική Άνοιξη», την ψήφο των Τυνήσιων διεκδίκησαν 26 υποψήφιοι και
ενώ το ζητούμενο ήταν η πολιτική και η κοινωνική συναίνεση η
κάλπη «γέννησε» μία κοινοβουλευτική «Βαβυλωνία» με τα κόμματα να φιλονικούν για τα υπουργεία, αδυνατώντας να προσφέρουν μία αποτελεσματική και στιβαρή κοινοβουλευτική διοίκηση.
Αποτέλεσμα; Οι προ ετών κοιμώμενοι θύλακες των ριζοσπαστικοποιημένων ισλαμιστών αρχίζουν πια να θέλγουν οργισμένους
νέους, όσους τουλάχιστον επιλέγουν να παραμείνουν στην πατρίδα τους. Γιατί η αλήθεια είναι πως όλο και περισσότεροι ονειρεύονται να ρίξουν μαύρη πέτρα πίσω τους και να φύγουν με όποιο (παράνομο) τρόπο από τη χώρα. Έτσι εξηγείται και το γιατί
στη διάρκεια του 2020 η Τυνησία μετεξελίχθηκε στο κύριο πέρασμα μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών προς τη Μεσόγειο.

ιστορία δεν έχει αποφανθεί ακόμη αν έχει δίκιο ή άδικο η
λαϊκή ρήση που επιμένει ότι οι
Έλληνες μοιάζουν με τους Ιταλούς
σαν μια ράτσα και μια φάτσα. Έχει,
όμως, σίγουρα αποφανθεί η στατιστική επιστήμη ότι οι γείτονές μας
γερνούν… επικίνδυνα όπως κι εμείς.
Σύμφωνα με τον επικεφαλής του
Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής της
Ιταλίας – ISTAT, Τζιάν Κάρλο Μπλαντζιάρντο, η Ιταλία θα αποχαιρετήσει το 2020 έχοντας ξεπεράσει το όριο των 700.000 θανάτων, αριθμός
ιδιαίτερα ανησυχητικός αν σκεφτεί
κανείς ότι στη γειτονική χώρα είχε
καταγραφεί αντίστοιχο θλιβερό ρεκόρ το 1944, δηλαδή στη διάρκεια
του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Την ίδια ώρα, οι γεννήσεις που αντισταθμίζουν το αρνητικό ισοζύγιο μειώθηκαν κι αυτές φέτος στην Ιταλία, πέφτοντας στις 400.000 από 420.000
που ήταν οι καινούργιες ζωές που είχαν έρθει στον κόσμο το 2019.
Είναι προφανές ότι τη «μαύρη» ιταλική στατιστική έκανε μελανότερη
η πανδημία του φονικού κορωνοϊού,
που μέχρι στιγμής έχει στοιχίσει τη
ζωή σε τουλάχιστον 66.000 Ιταλούς.
Έστω κι έτσι όμως, τα ποιοτικά ευρήματα των ερευνών δείχνουν ότι οι
γείτονες λιγοστεύουν και η μέση ηλικία τους συνεχίζει να αυξάνεται. Ειδικότερα, τα στοιχεία της ISTAT δείχνουν ότι στο τέλος του 2019 η Ιταλία «μετρούσε» 59.641.488 κατοίκους, δηλαδή σχεδόν 175.000 λιγότερους σε σχέση με το 2018 (-0,3%)
και μόνο 207.000 περισσότερους σε
σύγκριση με το 2011, έτος που έγινε
στη χώρα η τελευταία απογραφή
πληθυσμού. Όσον αφορά, τέλος, τη
μέση ηλικία των Ιταλών, αυτή σκαρφάλωσε φέτος στα 45 έτη από τα 43
χρόνια που ήταν το 2011.
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2012: «Σκουπίδια»
οι Κούγιας, Αλαφούζος
2020: «Παρασύρθηκαν»…
• Κούγιας και Αλαφούζος αρχικά ήταν λαύροι κατά Μαρινάκη και αφού
τον έστειλαν στο εδώλιο, στη συνέχεια –λόγω ανεπαρκών αποδεικτικών στοιχείων–
εξευτελίστηκαν από τον εισαγγελέα της έδρας ▶ ΣΕΛ. 12-13

ΙΒΑΝ ΣΑΒΒΙΔΗΣ

Τα κάνει λαμπόγυαλο
περιμένοντας
την Εφέσεων
Super League:
Διαιτησία
για κλάματα
Γήπεδα-χωράφια
Και η παρωδία
με την …ολιστική!!!

▶ΣΕΛ. 19
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• Τώρα καταλαβαίνουν ακόμη και οι
ευκολόπιστοι ότι τα προβλήματα του ελληνικού
ποδοσφαίρου δεν λύνονται με φωτογραφίες και
δυο χαρτιά από τη FIFA και την UEFA ▶ ΣΕΛ. 11

