Ξύλο
σε
αγώνα
τοπικού
πρωταθλήματος στην Καλαμάτα !
Μετά το σφύριγμα της λήξης της Κυριακάτικης
αναμέτρηση Ηρακλή Καλαμάτας – Χανδριναϊκού για
την Α1 κατηγορία Μεσσηνίας ξέσπασαν θλιβερά
επεισόδια μεταξύ παικτών, παραγόντων αλλά και
θεατών !
Μετά λοιπόν το τέλος του αγώνα, που έληξε 1-1,
στο γήπεδο “Π. Μπαχράμης” παίκτες και
παράγοντες των δύο ομάδων ήρθαν στα χέρια και
για αρκετή ώρα και, όπως θα δείτε, έπεσε αρκετό
ξύλο μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Τα χειρότερα
ήρθαν όταν ένας φίλαθλος του Χανδριναϊκού
έσπασε την πόρτα του γηπέδου και εισήλθαν σε
αυτό αρκετοί θεατές με αποτέλεσμα η συμπλοκή να
επεκταθεί !
Ο διαιτητής της αναμέτρησης έκλεισε μετά από
αρκετή ώρα το φύλλο αγώνα και σε αυτό
καταγράφει αρκετά από τα έκτροπα… Όπως και να
έχει και όποιος και να φταίει, μόνο θλίψη
προκαλεί να συμβαίνουν τέτοια γεγονότα σε τόσο
μικρές κατηγορίες, και ενώπιον τόσο λίγων
θεατών, όπου θα πρέπει να δίνεται και το καλό
αθλητικό παράδειγμα για τις μεγαλύτερες
κατηγορίες και όπου γαλουχούνται και νεαροί
παίκτες.
Δείτε το παρακάτω βίντεο και θα καταλάβετε για
τι ακριβώς μιλάμε…
https://www.youtube.com/watch?v=bnfjlDALdas

Το ποδόσφαιρο που δεν έχει
λόγο
ύπαρξης
και
το
πραγματικό
πρόσωπο
των
αποικιοκρατών !
Ας πούμε- όσο βέβαια γίνεται-τα πράγματα με το
όνομά τους, αναλύοντας προσεκτικά τα γεγονότα,
για το ταλαιπωρημένο Ελληνικό ποδόσφαιρο και το
περιβόητο ντέρμπι ΠΑΟΚ-ΑΕΚ και φυσικά για τις
αθλιότητες ακολούθησαν.
Ας τα πιάσουμε λοιπόν ένα, ένα…Η φάση του γκολ
είναι όντως πάρα πολύ δύσκολη και εμείς,
βλέποντάς την αρχικά, κάναμε μια εκτίμηση ότι
το γκολ του ΠΑΟΚ είναι κανονικό. Ο παίκτης του
ΠΑΟΚ, o Μαουρίσιο, είναι μεν σε θέση of-side,
όμως το ζήτημα είναι αν επηρεάζει τη φάση ή όχι
και για να επηρεάζει τη φάση πρέπει ή να
ακουμπήσει τη μπάλα ή να παρεμποδίζει
τερματοφύλακα ή αμυντικό των αντιπάλων. Τελικά
βλέποντας
πολύ προσεκτικά το replay
παρατηρούμε ότι ο Μαουρίσιο σε κάποια στιγμή
καλύπτει χώρο με το σώμα του, δίπλα από τον
τερματοφύλακα, εμποδίζοντας τον έτσι να
αποκρούσει (ή έστω του μειώνει τις πιθανότητες
να αποκρούσει), οπότε νομίζουμε πως τελικά
είναι ένα πολύ οριακό off-side !
Ας δούμε και τη συνέχεια. Αρχικά βλέπουμε τον

διαιτητή Κομίνη να δείχνει σέντρα, αλλά και τον
περιβόητο επόπτη Ποντίκη να πηγαίνει προς τη
σέντρα και να κατακυρώνουν το γκολ. Ωστόσο οι
παίκτες της ΑΕΚ
πηγαίνουν προς τον επόπτη
προσπαθώντας να του αλλάξουν άποψη και τελικά
τα καταφέρνουν ! Άραγε ήξεραν κάτι οι παίκτες
της ΑΕΚ πηγαίνοντας προς τον επόπτη Ποντίκη για
να του αλλάξουν άποψη και να μη μετρήσει το
γκολ ;
Μήπως τελικά ο Μελισσανίδης, ως πιο έμπειρος
στο ποδόσφαιρο και το παρασκήνιο, «την έφερε»
του Σαββίδη με έναν δικό του επόπτη ; Η μήπως o
έντρομος Ποντίκης σκέφτηκε «τι είναι καλύτερα,
να με τσιμεντώσει ο Μελισσανίδης ή να μου ρίξει
μια σφαίρα στο σβέρκο ο Σαββίδης ; » και τελικά
αποφάσισε να ακυρώσει το γκολ ; Και τα δύο
ενδεχόμενα ανοιχτά…

Τα γεγονότα που ακολούθησαν με Σαββίδη το
περίστροφο και τους μπράβους του τα βλέπουμε
περισσότερο (για να δούμε και την πολιτική
διάσταση του θέματος) ως το κτηνώδες πρόσωπο
του Ρώσικου ιμπεριαλισμού και των ολιγαρχών του
που φέρονται μέσα στην Ελλάδα ως στυγνοί
τραμπούκοι αποικιοκράτες ! Δυστυχώς φάνηκε
λοιπόν πεντακάθαρα το πραγματικό πρόσωπο αυτών

των νέο-αποικιοκρατών τύπου Σαββίδη, όσο κι’αν
παρόμοιες αθλιότητες και μπραβιλίκια έχουμε
ξαναδεί τόσα χρόνια στο Ελληνικό ποδόσφαιρο…
Αναρωτιούνται τώρα πολλοί γιατί δεν συνελήφθη
επί τόπου ο τραμπούκος Σαββίδης, παρά εκδόθηκε
εκ των υστέρων ένα ένταλμα σύλληψης για τα
μάτια του κόσμου. Κατά πρώτον εκτιμούμε, χωρίς
υπερβολή, ότι πιο πιθανό είναι να συλληφθεί
κάποια στιγμή ο Τσίπρας (!!) παρά ο Σαββίδης
μέσα στην αποικία του ! Αλλά ακόμα και να
ήθελαν να τον συλλάβουν, εκεί μέσα στην Τούμπα,
ποιος αστυνομικός θα τολμούσε να τα βάλει
εκείνη την ώρα με έναν οπλισμένο Σαββίδη και
τους θηριώδεις μπράβους του ;; Φανταστείτε τι
θα μπορούσε να επακολουθήσει σε μια τέτοια
περίπτωση !
Όσον αφορά τώρα τη συνέχεια και το φύλλο αγώνα,
o Κομίνης για κάποιον λόγο γράφει ψευδώς ότι
αρχικά ακυρώθηκε το επίμαχο γκολ, ενώ φυσικά
συνέβη το αντίθετο. Αλλά το πιο περίεργο είναι
ότι ισχυρίζεται πως είχε πάρει την απόφαση να
κατακυρώσει το γκολ, αλλά τον πρόλαβε η εισβολή
του Σαββίδη και των μπράβων του και θεώρησε ως
προσωρινό σκορ το 1-0 υπέρ του ΠΑΟΚ !
Πιστεύουμε ότι και εδώ ψεύδεται ο Κομίνης διότι
γνωρίζουμε, από τις δικές μας πληροφορίες, πως
στα αποδυτήρια είδε τη φάση πολλές φορές σε
βίντεο για να αποφασίσει και πως φοβήθηκε και
για τη ζωή του, λέγοντας μάλιστα πως έχει και
έγκυο
γυναίκα
και
δεν
πρόκειται
να
ξαναδιαιτητεύσει !
Άλλωστε δεν είναι ποτέ δυνατόν να κατακυρωθεί
ένα γκολ στα αποδυτήρια, αφού ο κανονισμός
προβλέπει ότι για να γίνει κατακύρωση πρέπει να
είναι οι δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο και ο

διαιτητής να δείξει τη σέντρα. Αν λοιπόν ο
Κομίνης έγραφε στο φύλλο αγώνα ότι κατακύρωσε
το γκολ στα αποδυτήρια, είτε γιατί φοβήθηκε ή
διότι είδε το ριπλέι, θα τιμωρούταν και ο ίδιος
αλλά θα επιβαρυνόταν και η θέση του ΠΑΟΚ…
Από την άλλη-αν και η τιμωρία του ΠΑΟΚ για τη
μπούκα
Σαββίδη
είναι
αναμενόμενη
και
επιβεβλημένη- είναι ένας γρίφος και σε ποια
πλευρά θα χρεωθεί η διακοπή του ματς. Και το
λέμε αυτό διότι ο Κομίνης δεν διαφωτίζει πολύ
αυτή την πλευρά στο φύλλο αγώνα και το αφήνει
φλου και από την άλλη. Επιπλέον υπάρχει και
ηχητικό ντοκουμέντο (Δίκη στον Alpha) όπου
ακούγεται ο Γκαγκάτσης του ΠΑΟΚ να παρακαλάει
τον Δημητριάδη της ΑΕΚ για να συνεχιστεί το
ματς και αυτός να αρνείται λόγω φόβου. Είναι
σχεδόν βέβαιο λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ θα προσπαθήσει
να αποδείξει στην αθλητική δικαιοσύνη (την
οποία ελέγχει αυτός πλέον) ότι το ματς δεν
συνεχίστηκε με υπαιτιότητα της ΑΕΚ…
Τώρα ποιο το μέλλον του ματς του πρωταθλήματος
και του Ελληνικού ποδοσφαίρου γενικότερα και τι
θα αποφασίσει η αθλητική δικαιοσύνη, κανείς δεν
μπορεί να μαντέψει. Το σίγουρο είναι ότι αυτό
το ποδόσφαιρο των πολιτικών παρεμβάσεων, των
κουμπουροφόρων, και των αλητών και πρεζονιών
της εξέδρας μόνο να μας ντροπιάζει μπορεί και
δεν έχει και λόγο ύπαρξης πλέον !

Ο δε Μελισσανίδης (που είναι και αυτός ένας
καθεστωτικός ευνοούμενος κρατικο-ολιγάρχης) και
η ΑΕΚ που μέχρι προχθές ζητούσαν διακοπή του
πρωταθλήματος, μέχρι να τελεσιδικήσουν οι
υποθέσεις με τα ματς που είναι στην αθλητική
δικαιοσύνη, τώρα λέει για ευνόητους λόγους το
ακριβώς αντίθετο και διαμαρτύρεται για την
απόφαση της κυβέρνησης για διακοπή ! Αυτό θα
πει συνέπεια…
Από την άλλη φυσικά η κυβέρνηση ως γιουσουφάκι
του Πούτιν και των εν Ελλάδι ολιγαρχών, τύπου
Σαββίδη, δεν μας πείθει καθόλου με τις διακοπές
του πρωταθλήματος κλπ. Και αν αυτή η κυβέρνηση
έκανε κάποιες ενέργειες, επί εποχής Κοντονή,
είναι γιατί ήθελε να αποδυναμώσει παρασκηνιακά
τον εκλεκτό της Ν.Δ. Μαρινάκη και τον Ολυμπιακό
του και να ενδυναμώσει Σαββίδη και ΠΑΟΚ.

