Το δικαστήριο που σ’ ένα πρωί
«αχρήστευσε» εκθέσεις UEFA
και υπερ-κοριό της ΕΥΠ !
Ο
Άρης
Ασβεστάς
καταγράφει
ορισμένα
συμπεράσματα από την απόφαση για το Koriopolis,
κάνει συγκρίσεις με μια άλλη, ακριβώς ίδια
υπόθεση και αναρωτιέται: Πώς αποδεικνύεται
τελικά ότι ένα ματς στήθηκε ;
Δεν χρειάζεται να μπούμε στην διαδικασία να κρίνουμε την
απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων για το
Koriopolis. Ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του
από την οπτική που το βλέπει. Όπως είπε το δικαστήριο, οι
άνθρωποι ήταν αθώοι, δικαιώθηκαν και μπράβο τους! Και
δικαίως το γλεντάνε!
Όμως, μετά από αυτήν την απόφαση, προκύπτουν ορισμένα
ζητήματα που πρέπει να θίξουμε. Ένα από αυτά, είναι ότι η
πολιτεία και το Υπουργείο Αθλητισμού οφείλουν να
νομοθετήσουν εκ νέου για το στήσιμο των αγώνων.
Ειδικότερα, πρέπει να… καταργήσουν το αδίκημα της
«δωροδοκίας-δωροληψίας με σκοπό την αλλοίωση αποτελέσματος
αγώνα». Είναι ένα αδίκημα που τελικά στην Ελλάδα δεν
υφίσταται, όχι φυσικά γιατί δεν διαπράττεται, αλλά γιατί
είναι σχεδόν απίθανο να στοιχειοθετηθεί! Ασχέτως από το πόσα
στοιχεία υπάρχουν…
Το ίδιο πρέπει να κάνει και η UEFA: Δεν υπάρχει ο παραμικρός
λόγος πλέον να στέλνει εκθέσεις για ματς τα οποία θεωρεί
ύποπτα. Οι εκθέσεις αυτές δεν πάνε στα σκουπίδια μόνο από τα
αθλητικά όργανα ή την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού
(που, όπως λένε, δεν έχουν μηχανισμούς ελέγχου), αλλά πάνε
πανηγυρικά στα σκουπίδια και από τα ποινικά δικαστήρια.

Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, για να προκύψει ότι
ένας αγώνας έχει στηθεί, πρέπει επί της ουσίας να σε πιάσει
η αστυνομία στα πράσα, την ώρα που δίνεις ή παίρνεις τα
λεφτά! Ή έστω, να βρεθούν τα λεφτά, όμως και πάλι πρέπει να
στοιχειοθετείται ότι τα συγκεκριμένα λεφτά προήλθαν από το
στήσιμο του αγώνα! Με κανέναν άλλο τρόπο!
Αν απλώς τα λες στο τηλέφωνο, δεν στοιχειοθετείται αδίκημα,
ακόμα και αν το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα έρχεται! Ό,τι και να
πιάσει ο περίφημος υπερ-κοριός της ΕΥΠ, ακόμα και αν είναι
φως-φανάρι, ακόμα και αν είναι απολύτως ξεκάθαρα αυτά που
λέγονται, δεν μετράνε από μόνα τους!
Πόσω μάλλον αν η UEFA σου λέει με τις εκθέσεις της ότι
υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις να έχει στηθεί ένα ματς. Ας λένε
ό,τι θέλουν… Ούτε οι εκθέσεις μετράνε!
Ίδιες υποθέσεις, διαφορετική αντιμετώπιση!
Η απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων αποκτά
ακόμα μεγαλύτερη σημασία και προκαλεί ακόμα περισσότερες
απορίες, αν λάβουμε υπόψη μας το εξής:
Καιρό πριν το «μεγάλο» Koriopolis που ολοκληρώθηκε την
Παρασκευή το πρωί, υπήρξε και το «μικρό» Koriopolis που είχε
διαχωριστεί από τη δικογραφία και τελεσιδίκησε και αυτό πριν
κάποια χρόνια.
Τότε, δύο άλλα ποινικά δικαστήρια, σε πρώτο και δεύτερο
βαθμό, είχαν κρίνει διαφορετικά και καταδίκασαν για το
αδίκημα της δωροδοκίας τον μακαρίτη Μάκη Ψωμιάδη (ως
ιδιοκτήτη της Καβάλας), τον Θωμά Μητρόπουλο (ως ιδιοκτήτη
του Ηλυσιακού) και τον Κωνσταντίνο Ριαβόγλου (ως ιδιοκτήτη
του Αγροτικού Αστέρα).
Πώς καταδικάστηκαν όλοι αυτοί (και που δικαίως σήμερα θα
αισθάνονται αδικημένοι);
Με δύο στοιχεία: Τις εκθέσεις της UEFA που λήφθηκαν υπόψη

και από τα δύο δικαστήρια και κρίθηκαν ως απολύτως
αξιόπιστες και φυσικά τις συνομιλίες που κατέγραψε η ΕΥΠ!
Μάλιστα, οι Μητρόπουλος και Ριαβόγλου καταδικάστηκαν
τελεσίδικα ΜΟΝΟ με τις εκθέσεις της UEFA (αφού δεν υπήρχαν
συνομιλίες τους), ενώ ο μακαρίτης ο Big Mac είχε και
συνομιλίες.
Υπό μία έννοια, υπήρχε και ένα είδος δεδικασμένου! Στο
«μεγάλο» Koriopolis, όλα αυτά αγνοήθηκαν.
Και βέβαια αγνοήθηκαν μόνο σε δεύτερο βαθμό, αφού να
θυμίσουμε ότι στον πρώτο βαθμό, όσοι την Παρασκευή
αθωώθηκαν, είχαν αρχικώς καταδικαστεί. Άρα, στην ουσία,
είναι ΤΡΙΑ τα δικαστήρια που έκριναν με παρόμοιο τρόπο και
ένα που εν τέλει κινήθηκε διαφορετικά…
Θα πει κάποιος: Ορθώς αγνοήθηκαν! ΑΥΤΗ η απόφαση ήταν η
σωστή και οι άλλες, του «μικρού» Koriopolis και του
πρωτοβάθμιου στο «μεγάλο» Koriopolis, ήταν λανθασμένες!
Σύμφωνοι. Καμία αντίρρηση. Ίσως αυτή να ήταν η σωστή…
Όμως η ουσία των όσων καταγράφονται σε αυτό το κείμενο,
παραμένει ίδια: Αν δεν λαμβάνεις υπόψη σου τις εκθέσεις της
UEFA και τις συνομιλίες που καταγράφει ο υπερ-κοριός, πώς
διάολο θα αποδειχθεί ποτέ ότι ένα ματς έχει στηθεί;
Τι άλλο χρειάζεται ένα δικαστήριο; Να πάνε οι ποδοσφαιριστές
και να ομολογήσουν ότι καθήσανε να χάσουν;
ΠΗΓΗ: http://www.sport-fm.gr

Καλαμάτα: 20 νέους υποψήφιους
ανακοίνωσε ο Μάκαρης
Ο υποψήφιος δήμαρχος Καλαμάτας Μανώλης Μάκαρης , επικεφαλής
της μείζονος μειοψηφίας, παρουσίασε προχθές Παρασκευή στο
παλιό Δημαρχείο άλλους είκοσι υποψηφίους συμβούλους του
συνδυασμού του. Κάλεσε επίσηςτον κόσμο στην κοπή της πίτας
του συνδυασμού του σήμερα Κυριακή στις 7 το βράδυ, στο
“Rex”.
Ο κ. Μάκαρης μεταξύ άλλων είπε πως “στηριζόμαστε σε
ανθρώπους άφθαρτους, με όρεξη για δουλειά και ανιδιοτελές
ενδιαφέρον για τα κοινά. Και το κυριότερο, δεν είναι
επαγγελματίες πολιτικοί, δεν έχουν εξαρτήσεις και κομματικά
οφίτσια”.
Πρόσθεσε δε πως ο “Ανοιχτός Δήμος” προτείνει στους
συνδημότες μας: “έναν σύγχρονο, πρότυπο, ευρωπαϊκό δήμο, που
θα τον διαπνέουν τα χαρακτηριστικά της αξιοκρατίας, της
διαφάνειας, της αποτελεσματικότητας. Εναν δήμο ευέλικτο και
παραγωγικό, στην υπηρεσία του δημότη, που θα διαχειρίζεται
τα έσοδά του με διαφάνεια, που θα ενθαρρύνει και θα ενισχύει
αναπτυξιακές πρωτοβουλίες. Εναν δήμο που θα επιστρέφει τον
παραγόμενο πλούτο στους δημότες, με έργα που θα έχουν
ουσιαστικό περιεχόμενο και θα τον βάλουν σε σταθερή
αναπτυξιακή πορεία”.
Ο κ. Μάκαρης τάχθηκε επίσης υπέρ ενός μοντέλου δημάρχου
“μακριά από κόμματα και καπελώματα, που έχει τα μάτια, το
μυαλό και την καρδιά του ανοιχτή σε ιδέες και σε συνεργασίες
και ενημέρωσε ότι “οι βασικοί άξονες με τους οποίους θα
κινηθούμε και θα εξασφαλίσουμε ποιότητα ζωής για τους
πολίτες είναι: Η μέριμνα για τον πιο αδύναμο οικονομικά
συνδημότη μας, την τρίτη ηλικία και τα ΑμεΑ. Ο ψηφιακός
μετασχηματισμός του δήμου. Η προστασία του περιβάλλοντος και
η πολιτική προστασία με το βλέμμα στην αειφόρο ανάπτυξη. Η

χωροταξία και η πολεοδόμηση, η εξοικονόμηση και παραγωγή
ενέργειας, ο πολιτισμός και ο αθλητισμός, ο τουρισμός και η
αγροδιατροφή”.
Υποστήριξε, τέλος, ότι “όλες οι δημοσκοπήσεις που έχουν
γίνει -όχι από εμάς, αλλά από κόμματα και άλλους υποψηφίουςμας φέρνουν σταθερά μπροστά”.

ΟΙ ΝΕΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
Οι 20 νέοι υποψήφιοι που ανακοινώθηκαν από την παράταξη του

κυρίου Μάκαρη είναι οι εξής: Λεωνίδας Βέλλης, ασκούμενος
δικηγόρος. Αναστάσιος Γκούζος, αυτοαπασχολούμενος. Αγγελική
Δούβα, εναλλακτική ιατρική. Παναγιώτης Δρογγίτης,
ελαιοχρωματιστής. Νίκος Καραγιάννης, πρόεδρος Ελληνικής
Ανοιξης Ρομά Πελοποννήσου, εθελοντής στην πολιτιστική
πρωτεύουσα Κ21. Κατερίνα Κουτέλα, νοσηλεύτρια Π.Ε.,
τομεάρχης παθολογικού τομέα, αντιπρόεδρος σωματείου
εργαζομένων Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας. Τίνα Κουτσουμπού,
οικονομολόγος, συγγραφέας, μέλος του ΔΣ Ενωσης Μεσσηνίων
Συγγραφέων. Ράνια Λυμπεροπούλου, συγγραφέας, μέλος Ενωσης
Μεσσηνίων Συγγραφέων. Ηλίας Μαυρέας, ιατρός καρδιολόγος,
τέως νομαρχιακός σύμβουλος Μεσσηνίας. Νίκος Μπιτσάνης,

συνταξιούχος, τοπικός σύμβουλος Δημοτικής Κοινότητας
Καλαμάτας. Κέλλυ Μπουέα, διατροφολόγος, Γενικό Νοσοκομείο
Καλαμάτας. Γιάννης Σακκάς, τυπογράφος, πρόεδρος σωματείου
τυπογράφων Μεσσηνίας. Μάρκος Σγάντζος, καθηγητής Χημείας.
Ευαγγελία
Σμυρνή,
ιδιωτική
υπάλληλος.
Παρασκευή
Σπηλιοπούλου, ιδιωτική υπάλληλος. Αναστάσιος Σπηλιωτόπουλος,
προπονητής αντιπτέρισης (badminton), καλλιτέχνης. Σταυρούλα
Τσιμικλή, ιδιωτική υπάλληλος. Φώτης Τσορώνης, μηχανικός
αυτοκινήτων. Αντώνης Φειδάς, καθηγητής πληροφορικής Μέσης
Εκπαίδευσης, πρόεδρος Ενωσης Λειτουργών Τεχνικής
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Μεσσηνίας. Νίκος Χριστόπουλος,
ελεύθερος επαγγελματίας, σύμβουλος Τοπικής Κοινότητας
Ασπροχώματος, μέλος Δ.Σ. του πολιτιστικού συλλόγου
“Ποσειδών”.

Απίστευτο: Έφτιαξαν σχολή
τραβεστί για παιδιά στην
Ελλάδα !!
Όταν φωνάζουμε εμείς ότι το ΛΟΑΤΚΙ κίνημα έχει εκτραχυνθεί
και έχει πάει πολύ παρά πέρα από την θεμιτή διεκδίκιση
βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ομοφυλόφιλων, πολλοί
συνφιλελεύθεροι τσινάνε ή και μας απαξιώνουν ως
καθυστερημένους !
Λοιπόν, όσο και να φαίνεται απίστευτο, πριν λίγες ημέρες
άνοιξε σχολή τραβεστί για παιδιά στην Ελλάδα και μάλιστα
τελείως στα κουφά και χωρίς καθόλου αντιδράσεις από τον
πολιτικό κόσμο και τον τύπο ! Είναι το πρώτο εργαστήρι “Drag
for Kids” όπως το αποκαλούν οι ίδιοι και- όπως μπορείτε να
δείτε στην παρακάτω ιστοσελίδα-απευθύνεται σε παιδιά

τεσσάρων έως οκτώ ετών !…https://avmag.gr/101062/101062/
Όπως θα διαπιστώνετε στο σχεδόν ανατριχιαστικό κείμενο (και
στις ακόμα πιο ανατριχιαστικές φωτογραφίες), μέσα από συχνά
ακατανόητες κουλτουριάρικες νεομαρξιστικές και φεμινιστικές
αναλύσεις, βγάζουμε το συμπέρασμα ότι μέσα σε αυτή τη σχολή
(λέμε τώρα) θα υπάρχουν drag queens (ή τραβεστί ή απλά και
κατανοητά ανώμαλοι) που θα κάνουν κήρυγμα στα άτυχα
παιδάκια, αλλά και θα τα ντύνουν drag queens για να μπουν
λέει καλύτερα στο πνεύμα και να γίνουν πιο ανεκτικοί !!
Η διαστροφή τους μάλιστα πάει τόσο μακριά και είναι τόσο
κυνικοί που παραδέχονται ότι στους ενήλικες οι ιδέες τους
έχουν ελάχιστη ανταπόκριση, οπότε θα ήταν καλύτερα να
εκπαιδεύουν μέσω πλύσης εγκεφάλου μικρά παιδάκια !

Drag queens (τραβεστί) επί τω έργω, δηλαδή τη
μύηση μικρών παιδιών…

Μην αναρωτηθείτε ούτε πως δόθηκε η άδεια για ουσιαστικά την
κακοποίηση παιδιών και την πρόκληση σύγχυσης σε μια ηλικία
όπου συντελείται η αυτοέρευνα του φύλου και του ανθρώπινου
σώματος, καθώς και η διαμόρφωση της σεξουαλικότητας. Στην
Ελλάδα της “πρώτη φορά αριστερά” είμαστε όπου οτιδήποτε
αντικοινωνικό και παρασιτικό αποθεώνεται και η οποιαδήποτε
αξία και κανονικότητα θεωρείται καθυστέρηση και πολεμιέται.

Επίσης μην αναρωτηθείτε αν θα βρεθούν γονείς που θα στείλουν
τα παιδιά της εκεί μέσα. Θα βρεθούν γιατί υπάρχουν και στην
Ελλάδα κάποιοι ή ψευδεπίγραφα προοδευτικοί και
κουλτουριάρηδες για να μην πούμε και τίποτα χειρότερο !
Εμείς αναδεικνύουμε το θέμα και καλό θα είναι να
κοινοποιηθεί και να ενημερωθούν άνθρωποι που θα μπορούσαν να
αντιδράσουν και να αναδείξουν αυτό το απίστευτο-για τα
Ελληνικά δεδομένα- γεγονός και εν τέλει να μπει λουκέτο και
να διωχθούν και ποινικά αυτοί οι νοσηροί εγκέφαλοι για
κακοποίηση παιδιών !
Και μην μας πει κανείς τη γνωστή “καραμέλα” ότι αυτά
γίνονται και στο εξωτερικό και μας ήρθαν από εκεί, οπότε
πρέπει να τα αποδεχθούμε για να μην είμαστε καθυστερημένοι.
Και αυτό γιατί πολύς κόσμος σε πολλές χώρες της δύσης έχει
αρχίσει να αντιδρά σε όλη αυτή την ΛΟΑΤΚΙ εκτράχυνση και
υπερπροβολή και μάλιστα, για πολλούς αναλυτές, όλη αυτή η
ιστορία έχει συμβάλει σε ένα βαθμό και στο να ανεβαίνει η
ακροδεξιά σε πολλές δυτικές χώρες.
Είναι άλλο πράγμα η καταπολέμηση της ομοφοβίας και η
ανεκτικότα και άλλο η αποδοχή και υπερπροβολή κάθε
διαστροφής και εκτροπής και πόσω μάλλον όταν προσπαθούν να
επιβάλλουν όλα αυτά και στην τρυφερή παιδική ηλικία.

Παναγιώτης Θεόφιλος – Άννα
Λορένη: Σχέση τέλος για το
πρώην ζευγάρι του «Power of

love» !
Φινάλε για τη σχέση τους μέσω Instagram
ανακοίνωσε προχθές ένα πρώην ζευγάρι και ο
λόγος για τον Παναγιώτη Θεόφιλος και την Άννα
Λορένη, που τους γνωρίσαμε μέσω του γνωστού
ριάλιτι σχέσεων του ΣΚΑΙ “Power of Love”.
Το ζευγάρι είχε σταματήσει εδώ και καιρό τις
κοινές εμφανίσεις, όπως και τις από κοινού
ενημερώσεις στα social media για την προσωπική
τους ζωή. Έτσι με δύο αναρτήσεις μέσω των
προσωπικών τους λογαριασμών,
καθένας
ξεχωριστά, έγραψαν τα παρακάτω…
Παναγιώτης Θεόφιλος: “Ήθελα να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ
για όλη σας την αγάπη που μας δείξατε! Αποφασίσαμε να
τελειώσουμε σαν ζευγάρι για προσωπικούς λόγους. Ξέρω ότι θα
σεβαστείτε την κοινή μας απόφαση!! Σε ευχαριστώ που μου
χάρισες τέτοιες στιγμές που μόνο εγώ ξέρω!”

Άννα Λορένη: “Αγαπημένοι μου φίλοι… Επειδή μοιράστηκα μαζί

σας στιγμές μιας σχέσης που δημιουργήθηκε μέσα σ’ ένα
reality show , νιώθω την υποχρέωση σεβόμενη την αγάπη και
την υποστήριξη σας,να σας ενημερώσω για τις αλλαγές που
υπάρχουν στη προσωπική μου ζωή. Με τον Παναγιώτη λοιπόν δεν
είμαστε ζευγάρι εδώ κ κάποιο καιρό. Οι λόγοι είναι
προσωπικοί. Τον ευχαριστώ για ό,τι ζήσαμε και του εύχομαι
ό,τι καλύτερο στη πορεία. Η αγάπη σας ήταν, είναι και θα
είναι πάντα σημαντική για μένα. Μαζί στα εύκολα κ στα
δύσκολα. Σας ευχαριστώ για όλα”.

Τα προσεχή πολιτικά δεδομένα
και τα όρια του πολιτικού
τυχοδιωκτισμού
Πολλοί-και εμείς μεταξύ αυτών- ήταν αυτοί που είχαν
καταλάβει ότι η φασιστική συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ.

τελειώνει, έστω και τυπικά, μέσα στις προηγούμενες ημέρες
και έτσι έγινε.
Το ίδιο είχαμε φανταστεί και είχαμε γράψει ότι θα βρεθεί και
ένας τρόπος να παραμείνει η κυβέρνηση του Τσίπρα για
κάποιους ακόμα μήνες στην εξουσία (άγνωστο προς το παρών το
πότε θα κάνει εκλογές, αν και πιο πιθανός ο Μάιος).
Αυτό που δεν θα μπορούσαμε να ξέρουμε είναι το με ποιόν
πολιτικά ραδιούργο-καγκεμπίτικο τρόπο θα βρεθεί μια φόρμουλα
ώστε ένα κομμάτι των ΑΝ.ΕΛ. να συνεχίζει άτυπα να στηρίζει
την κυβέρνηση και ο Καμμένος να συνεχίζει να λέει ότι το
κόμμα και ο ίδιος έμειναν πιστοί στις αρχές τους !
Γνωστό σε όλους το τι συνέβη και με ποιες μεθοδεύσεις ο
ευτραφής λαϊκο-φασίστας Καμμένος έσπασε το κόμμα του στα
δύο, προκειμένου να παραμείνει η κυβέρνηση στην εξουσία.
Ο τελευταίος μάλιστα δεν δίστασε και να καταδικάσει το κόμμα
του στην ανυπαρξία ή και στη διάλυση, προκειμένου να
στηρίξει αυτήν την κυβέρνηση, καθώς με αυτές τις
δολοπλοκίες, εκτίθεται ανεπανόρθωτα και στους λίγους
ψηφοφόρους που του είχαν μείνει (τουλάχιστον όσους από
αυτούς έχουν στοιχειώδη νοημοσύνη…) !
Στο παιχνίδι της δολοπλοκίας και του πολιτικού αμοραλισμού
και ο αριστερής προέλευσης βουλευτής του «Ποταμιού» Δανέλλης
ο οποίος πουλήθηκε την κατάλληλη στιγμή (άγνωστο τι πολιτικά
ή άλλα ανταλλάγματα πήρε) και φυσικά διεγράφη από το κόμμα
του.
Υπήρχε άλλωστε ποτέ ενδεχόμενο ο «ταχυδακτυλουργός» της
πολιτικής Τσίπρας να προχωρήσει σε ψήφο εμπιστοσύνης χωρίς
να είναι σίγουρος ότι θα του βγουν τα κουκιά και ότι θα την
κερδίσει ; Ούτε για αστείο…
Τι γίνεται τώρα ; Το πρώτο δεδομένο είναι ότι η συμφωνία των
Πρεσπών θα ψηφιστεί εκτός συγκλονιστικού απροόπτου και η
οποία άλλωστε χρειάζεται μόνο απλή πλειοψηφία για να περάσει

από τη Βουλή. Αυτή η απλή πλειοψηφία μεταφράζεται σε 148
ψήφους ή και λιγότερους, αν βρεθούν και ψήφοι υπέρ των
«Πρεσπών» και από άλλα κόμματα…
Ποιο θα είναι το συγκλονιστικό απρόοπτο ; Το να θέλει να
φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ από την εξουσία (ίσως και κατόπιν εντολής από
Ρωσία του Πούτιν και με κάποιο δημαγωγικό επιχείρημα που θα
εφεύρει) και να δώσει την «καυτή πατάτα» στην
εθνικολαϊκίστικη Ν.Δ. του Μητσοτάκη που δεν θα ξέρει τι να
την κάνει !!
Σε αυτήν την περίπτωση ο Μητσοτάκης είτε θα αποδεχόταν
αδιαμαρτύρητα την περιβόητη συμφωνία και θα γινόταν
μεγαλύτερος «κωλοτούμπας» και από τον Τσίπρα, είτε θα την
τορπίλιζε και θα αποκαλυπτόταν στη δύση ως αντιδυτικός και
ρωσόδουλος μέχρι κόκκαλο και θα έβαζε και ένα εθνικό ζήτημα
σε μεγάλο κίνδυνο !!
Άλλωστε οι Σλαβομακεδόνες γείτονες των Σκοπίων μπορούν να
λένε πως ότι υποχωρήσεις είχαν να κάνουν τις έκαναν και δεν
έχουν να διαπραγματευτούν κάτι άλλο (το πως και γιατί θα το
αναλύσουμε άλλη φορά) και πως τώρα η μπάλα είναι στο γήπεδο
της Ελλάδας…
Πάντως κατά τη γνώμη μας αυτό το ενδεχόμενο είναι ελάχιστα
πιθανό, όσο τυχοδιώκτης και αν έχει αποδειχθεί ο Τσίπρας και
όλη η παρέα του. Αυτό διότι σε τέτοια περίπτωση θα στρέψουν
προεκλογικά όλη τη δύση εναντίον τους και θα αποκαλυφθούν ως
απατεώνες και «Ρώσοι» πράκτορες που τους δούλεψαν όλους !
Άλλωστε από πουθενά δεν υπάρχουν τέτοιες πληροφορίες ή
διαρροές στον τύπο και φυσικά σε αυτήν την περίπτωση δεν θα
χρειαζόταν να στηθεί αυτή η παράσταση με την αποχώρηση
μαϊμού Καμμένου και ΑΝ.ΕΛ. και το πρόωρο τέλος της
συγκυβέρνησης. Ας περιμένουμε όμως λίγες μέρες διότι σε αυτή
τη χώρα όλα τα έχουμε δει και ειδικά από «πρώτη φορά
αριστερά»…
Το δεύτερο δεδομένο είναι ότι η αυτή η κυβέρνηση «τραβεστί»

θα πάει ασθμαίνοντας τουλάχιστον μέχρι τον Μάιο, όπως το
γράψαμε και στο προηγούμενο άρθρο. Όσο για το μετά η αλήθεια
είναι πράγματι ότι
οι περισσότερες εισηγήσεις από το
επιτελείο του Τσίπρα είναι οι εκλογές να γίνουν Μάιο, μαζί
με τις ευρωεκλογές.
Επιμένουμε ωστόσο στην πρότερη τοποθέτησή μας (προηγούμενο
άρθρο) ότι μια τέτοια κυβέρνηση, με ετερόκλητους αποστάτες
βουλευτές που τη στηρίζουν, θα είναι πολύ δύσκολο να πάει
μέχρι Σεπτέμβρη ή Οκτώβρη, εξαντλώντας τη θητείας της.
Επιμένουμε σε αυτό διότι θα προκύψουν ζητήματα και με
νομοσχέδια που θα πρέπει να περάσουν και με τις διεθνείς
σχέσεις της χώρας που απαιτούν σταθερότητα και ίσως και
μεγαλύτερη πολιτική και εκλογική φθορά από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ
(για ΑΝ.ΕΛ. δεν συζητάμε…)

Τέλος θα πρέπει να υποκλιθούμε για μια ακόμη φορά
στο…αλάθητο κριτήριο του «σοφού» Ελληνικού λαού (που οι
πολιτικοί δεν το ακούν αρκετά και δεν τον αφήνουν να κάνει
και εξωτερική πολιτική) που έφτασε να δώσει στο κόμμα του
Καμμένου έως και 10 % (2012) !!
Λες και χρειάζεται και ιδιαίτερη αντίληψη για να καταλάβεις
ότι ο τύπος είναι πολιτικός απατεώνας και δημαγωγός ολκής !
Και μόνο φυσιογνωμικά και από τον τρόπο που μιλάει (να μην
πούμε για αυτά που λέει) ο στοιχειωδώς νοήμον άνθρωπος θα
έπρεπε να το καταλαβαίνει, αλλά δυστυχώς υπήρξε και ένα
σχετικά μεγάλο ποσοστό που δεν τον κατάλαβε…

Παρουσίαση του συνδυασμού
“Καλαμάτα, Ξεκινάμε” της Μ.
Οικονομάκου
Το συνδυασμό της “Καλαμάτα, Ξεκινάμε”
παρουσίασε η υποψήφια δήμαρχος Καλαμάτας Μαρία
Οικονομάκου, ανακοινώνοντας παράλληλα τα πρώτα
ονόματα των υποψηφίων δημοτικών της συμβούλων
που θα είναι οι εξής:
1. Αργυρόπουλος Γεώργιος – Καθηγητής Φυσικής Αγωγής –
Πτυχιούχος ΤΕΦΑΑ – Προπονητής
Ποδοσφαίρου
2. Ατέσης Γεώργιος – Ελεύθερος Επαγγελματίας – Εργολάβος
Ηλεκτρολόγος
3. Γαλέα Κυριακή – Πτυχιούχος ΤΕΙ Νοσηλευτικής Αθηνών –
Διοίκησης Επιχειρήσεων
4. Γκιούλος Νικόλαος – Ιατρός Παθολόγος Διευθυντής Κέντρου
Υγείας Αγίου Νικολάου Δυτικής
Μάνης
5. Γκλεγκλέ Ελένη – Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής – Διευθύντρια
Λυκείου Θουρίας
6. Εξερτζόγλου Ελένη – Ιατρός Αναισθησιολόγος – Επιμελήτρια
Α’ ΓΝΝΚ
7. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης – Αστυνόμος – Πρόεδρος Ενώσεως
Αστυνομικών Μεσσηνίας
8. Καντέλης Γεώργιος – Ιδιωτικός Υπάλληλος – Καπνοβιομηχανία
Καρέλια
9. Καπόγλη Αγγελική – Ιατρός Μικροβιολόγος – Επιμελήτρια Α’
ΓΝΝΚ
10. Καραμπάτσου Βίκυ – Επιχειρηματίας
11. Καράμπελας Θάνος – Δικηγόρος – Νομικός Σύμβουλος ΚΤΕΛ

Μεσσηνίας
12. Καρύδη Κοτσιόλεκ Σάρα Αντριάννα – Έμπορος
13. Κεράνη Μερσίνη – Πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών
Πανεπιστημίου Πατρών –
Εκπαιδευτικός Ι.Ι.Ε.Κ Καλαμάτας
14. Κλάδης Παύλος – Συνταξιούχος Υπουργείου Οικονομικών –
Πρόεδρος Συλλόγου Επτανησίων
Νομού Μεσσηνίας
15. Κοντογεώργης Ηλίας – Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού
16. Μανδηλάρη Μαρί-Άννα – Πτυχιούχος Διεθνών Σχέσεων
Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών –
Προπονήτρια Ρυθμικής Γυμναστικής
17. Μενούνος Νικήτας – Πυροσβέστης – Πρόεδρος Σωματείου
Πυροσβεστών Νομού Μεσσηνίας
18. Μπαρούνη Αικατερίνη – Ιδιωτική Υπάλληλος
19. Μπόμπολης Χαράλαμπος – Επιχειρηματίας
20. Σπυρόπουλος Γεώργιος–Στρατιωτικός Αεροπορίας
21. Τζάνου Κωνσταντίνα – Δικηγόρος
22. Χαντζόπουλος Γεώργιος – Στρατιωτικός Αεροπορία

Η κυρία

Οικονομάκου στην ομιλία της είπε αναλυτικά τα εξής:

” Φίλες και
παρουσία. Η
συµπίπτει,
συνδέσουµε
προσπάθειας
όνοµά µας.

Φίλοι Σας ευχαριστώ θερµά για την αποψινή σας
πρώτη δηµόσια παρουσίαση του συνδυασµού µας,
µε το ξεκίνηµα του νέου έτους. Θέλαµε να
συµβολικά την έναρξη της εκλογικής µας
τόσο µε τον ηµερολογιακό χρόνο όσο και µε το

Γιατί πιστεύουµε ότι βρισκόµαστε στην αφετηρία µιας άλλης
εποχής για την πόλης µας, που σηµατοδοτείται από την ανάγκη
αλλαγής σε αντιλήψεις και πρόσωπα. Με την ευκαιρία αυτή
θέλω, απευθυνόµενη στους συνδηµότες µας , να ευχηθώ µέσα από
την καρδιά µου, ο Θεός να χαρίζει υγεία, δύναµη και προκοπή
και να έχουµε ένα ευτυχισµένο και ειρηνικό 2019.

Όπως βλέπετε στα ταµπλό που υπάρχουν πίσω µου, το λογότυπο
του συνδυασµού µας είναι σε φόντο κίτρινο και µπλε,
υποδηλώνοντας το φως του ηλίου και το γαλάζιο της θάλασσας,
στοιχεία φυσικού κάλλους της πατρίδας µας, που έχουν
χαρακτηρίσει τη ζωή µας και έχουν αποτυπωθεί στον πολιτισµό
και την ιστορία µας. Σήµα µας είναι το φουσκωµένο, από τον
ούρειο άνεµο της αισιοδοξίας και της θέλησής µας για
προσφορά στο τόπο, πανί του εκλογικού µας σκάφους, που
ταξιδεύει µε τη δύναµη της γνώσης των υποψηφίων µας, της
υποστήριξης των φίλων µας και της ένθερµης αποδοχής τής
προσπάθειάς µας από πάµπολλους συνδηµότες µας.
Αλλά και το όνοµά µας έχει την ιδιαίτερη σηµειολογία του.
Προτάξαµε την πόλη µας σαν πρώτο συνθετικό, γιατί,
απευθυνόµαστε στους δηµότες της, καλώντας τους να γίνουµε
συνοδοιπόροι, σε µια κοινή προσπάθεια ενός Δήµου ακόµα πιο
όµορφου, ακόµα πιο ελκυστικού. Το ρήµα «ξεκινάµε» που
αποτελεί το δεύτερο συνθετικό του ονόµατός µας, είναι το
κύριο στοιχείο που θέλουµε να χαρακτηρίσει τη δηµοτική µας
διαδροµή.
Θέλουµε µ’ αυτό, χωρίς να µειώνουµε σε τίποτα τη διαχρονική
προσφορά όλων όσων προηγούµενα υπηρέτησαν το Δήµο µας, να
υπογραµµίσουµε ότι ο δικός µας αγώνας και η εκλογική νίκη
του συνδυασµού µας, έχει και θα αποδείξει ότι διαθέτει
αδιαµφισβήτητα στοιχεία ενός ξεκινήµατος, µιας αρχής για ένα
νέο, ακόµα πιο οργανωµένο, καινοτόµο και ελπιδοφόρο σχέδιο
ανάπτυξης και προόδου.
Φιλοδοξούµε να αφήσουµε το δικό µας θετικό αποτύπωµα στα
πράγµατα και διεκδικούµε για τον συνδυασµό µας το τίτλο τής
συγκροτηµένης, µε βαθιά αίσθηση καθήκοντος και
υπευθυνότητας, οµάδας. Δεν θέλουµε να ανακυκλώσουµε το
παρελθόν, γιατί τότε µπορεί να υποθηκεύσουµε το µέλλον.
Προσωπικά υπηρετώ από θέσεις ευθύνης το θεσµό επί 12 χρόνια
και έτσι σήµερα ο κάθε δηµότης είναι σε θέση να αξιολογήσει
το χαρακτήρα και το έργο µου. Πάντοτε, ενεργούσα χωρίς
κοµµατικές, κοινωνικές ή επαγγελµατικές ταµπέλες.

Με ενδιέφερε ο άνθρωπος και όχι η ιδιότητά του. Πορεύτηκα
µέσα στο κόσµο, κοιτάζοντάς τον στα µάτια και απλώνοντάς του
το χέρι. Με έχετε γνωρίσει και µε ξέρετε καλά, τόσα χρόνια.
Με αυτή την παρακαταθήκη απευθύνοµαι προς όλους τους δηµότες
µας, έχοντας το δικαίωµα να τεθώ στη κρίση τους, υπό άλλη
ιδιότητα, αυτή τη φορά, της υποψήφιας Δηµάρχου. Εκλεγόµενη
Δήµαρχος, θα προσφέρω στην αυτοδιοίκηση τη διαφορετική µατιά
της γυναίκας, που προσεγγίζει τα πράγµατα µε ευαισθησία αλλά
και αποφασιστικότητα, µε νεωτερικό πνεύµα αλλά και σαφή
αντίληψη του µέτρου, µε ορµή και δυναµισµό αλλά και πλήρη
συναίσθηση ευθύνης.
Το δηµοτικό µας πρόγραµµα περιλαµβάνει µέτρα και δράσεις µε
άξονα τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Πρωταρχική επιδίωξή µας
είναι η ισόρροπη ανάπτυξη όλων των περιοχών και δηµοτικών
διαµερισµάτων του Δήµου, η δίκαιη κατανοµή πόρων και η
ανάδειξη των χαρακτηριστικών ιδιαίτερης φυσιογνωµίας, κάθε
γειτονιάς. Ο δηµοτικός φωτισµός, η δηµοτική οδοποιία, οι
διανοίξεις αγροτικών δρόµων, ο καλλωπισµός των χώρων
πλατειών κλπ, θα είναι, µεταξύ των άλλων, στην ηµερήσια
διάταξη του ενδιαφέροντός µας για τις περιοχές των
διαµερισµάτων µας, αν θέλουµε να µιλάµε σοβαρά για βοήθεια
και στήριξη της περιφέρειας.
Δεσµευόµαστε στην εκπόνηση ξεχωριστών σχεδίων ανάπτυξης για
κάθε δηµοτικό διαµέρισµα, ώστε κανείς κάτοικος των περιοχών
αυτών, να αισθάνεται ότι δεν τον καλύπτει ισότιµα και
ειλικρινά, η µέριµνα της νέας δηµοτικής Αρχής. Θα καταβληθεί
προσπάθεια για ολοκληρωτική ψηφιοποίηση του αρχειακού υλικού
των δηµοτικών υπηρεσιών, µε στόχο τη διευκόλυνση λειτουργίας
και αποδοτικότητάς τους. Με γνώµονα την ελαχιστοποίηση της
ανάγκης προσέλευσης του πολίτη στις δηµοτικές υπηρεσίες, θα
ερ γασθούµε για τη ν εισαγωγή ηλεκτρονικών εφαρµογών
εξυπηρέτησης παράλληλα µε 5 την βελτίωση της ποιότητας των
παρεχόµενων υπηρεσιών.
Οι συνθέσεις των συµβουλίων των δηµοτικών επιχειρήσεων θα
αλλάζουν τακτικά, ώστε περισσότεροι , που έχουν διάθεση και

εµπειρία του αντικειµένου, να µπορούν να συµµετέχουν. Θα
αξιοποιήσω τα εργαλεία που δίνει ο Κλεισθένης, κυρίως για τη
λειτουργία επιτροπών διαβούλευσης και λαϊκών συνελεύσεων,
καθώς πρόκειται για χρήσιµα µέσα έκφρασης των απόψεων των
δηµοτών πάνω σε διάφορα θέµατα. Δεν υποστηρίζω το µοντέλο
διοίκησης, σύµφωνα µε το οποίο τα πάντα αρχίζουν και
τελειώνουν στο Δήµαρχο.
Ειλικρινά, θα θεωρήσω τον εαυτό µου επιτυχηµένη Δήµαρχο αν
µπορέσουµε να φτάσουµε στο σηµείο εγώ απλώς να συντονίζω τις
πρωτοβουλίες και δράσεις των συνεργατών µου, υπηρεσιακών και
αιρετών, µέσα βέβαια στο προγραµµατικό πλαίσιο που έχει
τεθεί. Η πρώτη υπηρεσία του Δήµου που θα ενισχυθεί και θα
αναδιοργανωθεί θα είναι αυτή που έχει επιφορτιστεί µε τον
τοµέα των αναπτυξιακών προγραµµάτων. Λόγω της δύσκολης
οικονοµικής συγκυρίας, θα διερευνηθεί κάθε δυνατότητα
άντλησης χρηµατοδοτήσεων από ευρωπαϊκά προγράµµατα, για να
µειωθεί ή εξαλειφθεί η προσφυγή σε τραπεζικό δανεισµό.
Οι κύριοι, κατά την άποψή µου, πυλώνες ανάπτυξης του Δήµου
µας, που είναι ο τοµέας του πολιτισµού και του τουρισµού,
θα προσεχθούν ιδιαίτερα. Και για τους δύο αυτούς θα υπάρξει
σχεδιασµός και θα κληθούν άνθρωποι του χώρου να προσφέρουν
την τεχνογνωσία τους, ενώ θα τους ζητηθεί να αναλάβουν
επιπλέον αυτοτελείς δράσεις, υποστηρικτικές των ενεργειών
του Δήµου, ώστε να µεγεθυνθεί η δύναµη επιρροής µας στα
κέντρα αποφάσεων.
Η ανάδειξη των αρχαιολογικών µας χώρων όπως η αρχαία Θουρία,
των θρησκευτικών µας µνηµείων, η προβολή του Κάστρου της
Καλαµάτας, η ενίσχυση της φυσιογνωµίας του ιστορικού
κέντρου, τα ολοκληρωµένα προγράµµατα τουριστικής προβολής
µας, η επιδίωξη υλοποίησης της παλιάς πρότασης για Ίδρυση
Κέντρου Μελετών της Επανάστασης του 1821, η προώθηση του
ναυταθλητικού τουρισµού, η λειτουργία του Μεγάρου Χορού για
την ανάληψη πολιτιστικών δράσεων διεθνούς εµβέλειας, η
παροχή υποστήριξης στη διοργάνωση διεθνών εκδηλώσεων σε
αθλήµατα καταδύσεων, ανεµοπτερισµού, θαλάσσιου µαραθωνίου

κλπ, η προβολή και υποστήριξη των τοπικών µας προϊόντων,
είναι µερικά µόνο από τα εργαλεία στις αντίστοιχες
στοχευµένες δράσεις που θα εκδηλώσουµε. Στις προθέσεις µας
είναι να παλέψουµε για τη δηµιουργία αθλητικού κέντρου στην
Αγία Τριάδα και τη κατασκευή σύγχρονου Κλειστού
Γυµναστηρίου, ενώ θα
συντηρήσουµε και βελτιώσουµε τις
υποδοµές στα γήπεδα ποδοσφαίρου της περιφέρειας του Δήµου
µας.
Το κυκλοφοριακό είναι ένα ζήτηµα που θέλει επανασχεδιασµό,
κυρίως στην προοπτική διασφάλισης χώρων στάθµευσης και
ενίσχυσης των γραµµών αστικής συγκοινωνίας. Είµαι αρνητική
στη λειτουργία τραµ στην πόλη, γιατί δεν υπάρχουν οι
προϋποθέσεις οικονοµικής βιωσιµότητας του εγχειρήµατος, αλλά
και γιατί οι οδικοί µας άξονες είναι υπερφορτωµένοι
κυκλοφοριακά µε την παράλληλη χάραξη των ποδηλατοδρόµων. Ο
σχεδιασµό ς του ποδηλατόδροµου θ α επανεκτιµηθεί, είτε γιατί
σε ορισµένα σηµεία του παρουσιάζει επικινδυνότητα για την
οµαλή και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και ποδηλατών, είτε γιατί
σε άλλα σηµεία περιορίζει ανεπίτρεπτα το εύρος ανάπτυξης
εµπορικών δραστηριοτήτων.
Σε κάθε περίπτωση, αυτό για το οποίο μιλάμε είναι για ασφαλή
ποδηλατόδροµο και όχι για την κατάργησή του. Τάσσοµαι
ανεπιφύλακτα υπέρ της τουριστικής µόνο χρήσης του λιµανιού
µας, αφού η αποβιοµηχάνιση της περιοχής ήδη από τη δεκαετία
του 90′ και η αλλαγή, γενικά, τού µοντέλου ανάπτυξής της,
δεν αφήνει κανένα άλλο σοβαρό περιθώριο σκέψης για εµπορικό
ή µεταφορικό προσανατολισµό, τουλάχιστον στον παρόντα χρόνο.
Η δηµιουργία υδατοδρόµιου δεν είναι ξένη προς τη χρήση αυτή
. Θα επιδιώξουμε την ανάδειξη η παραθαλάσσιου πάρκου, ενώ θα
προχωρήσουµε στη σύνταξη ειδικής µελέτης για την αξιοποίηση
του παραλιακού µετώπου µέχρι τη Μ. Μαντίνεια. Οι είσοδοι της
πόλης στις οδούς Αθηνών και Λακωνικής χρειάζονται αναβάθµιση
και αισθητικό καλλωπισµό, και θα κάνουµε προς τη κατεύθυνση
αυτή τις αναγκαίες ενέργειες. Θα καταβληθεί ιδιαίτερη
µέριµνα για επείγοντα αντιπληµµυρικά έργα.

Δεν θα υπάρχει έγκριση µελέτης και κανένα έργο, ούτε καν
πεζοδρόµιο, θα υλοποιείται, αν δεν ενσωµατώνει επαρκή
πρόβλεψη αντιπληµµυρικής προστασίας και απορροής οµβρίων.
Φροντίδα µας, επίσης, θα είναι η συνέχιση εκσυγχρονισµού των
εγκαταστάσεων του βιολογικού καθαρισµού των λυµάτων της
πόλης, η διαχείριση της λυµατολάσπης και οι επεκτάσεις των
αγωγών λυµάτων και δικτύων παροχής νερού. Θα επιδιώξουµε
ανυποχώρητα, όπου υπάρχει ανάγκη, να εξασφαλιστούν
χρηµατοδοτήσεις για την κατασκευή νέων σχολείων και
δηµοτικών παιδικών σταθµών, όπως επίσης και για τη συντήρηση
των υπαρχόντων.
Σαφώς και θα υπάρξει η µέγιστη δυνατή αξιοποίηση της
καταγεγραµµένης δηµοτικής ακίνητης περιουσίας και
θα
επιδιωχθεί η τουριστική εκµετάλλευσή της, όπου παρουσιάζεται
τέτοια προοπτική. Θα στηριχθούν πρωτοβουλίες κοινωνικής
οικονοµίας και θα δράσουµε µεθοδικά για την ανάδειξη της
φυσιογνωµίας των τοπικών προϊόντων µας, επιδιώκοντας την
κατοχύρωση του τόπου προέλευσής τους. Το Γενικό Πολεοδοµικό
Σχέδιο που ρυθµίζει τις χρήσεις γης και οι πράξεις εφαρµογής
των περιοχών Βέργας και Μ. Μαντίνειας είναι από τα θέµατα
που θα αντιµετωπιστούν µε ξεχωριστή µελετητική πληρότητα και
επάρκεια, γιατί πρόκειται για τις περιουσίες πολλών
συµπολιτών µας και δεν επιτρέπονται λάθη και παλινωδίες.
Η κοινωνική µέριµνα είναι ένας άλλος τοµέας στον οποίο θα
µεγιστοποιηθούν οι παρεµβάσεις µας και θα καταβληθεί ακόµα
µεγαλύτερη φροντίδα ενίσχυσης των δοµών του. Το Δηµοτικό
Ιατρείο, Φαρµακείο, Εστιατόριο, Παντοπωλείο αποτελούν
απόδειξη της αλληλεγγύης και συµπαράστασης στους αδύνατους.
Όλες ανεξαιρέτως οι δοµές βοήθειας θα ενισχυθούν στη παροχή
των υπηρεσιών τους. Τα ζητήµατα που είναι καίριας σηµασίας
για την καθηµερινότητα του δηµότη, θα µας απασχολήσουν κατά
προτεραιότητα.
Και αναφέροµαι στην ποιότητα των έργων οδοποιίας, την
ασφάλεια και ευχέρεια µετακίνησης και κυκλοφορίας των
πολιτών και τη διαχείριση των 10 απορριµµάτων. Σε ό,τι από

αυτά µπορούµε να προχωρήσουµε µόνοι µας, θα το κάνουµε
αµέσως. Σε ό,τι δεν εξαρτάται αποκλειστικά από εµάς, θα
επιδιώξουµε συνέργειες και θα αναλάβουµε πρωτοβουλίες πίεσης
στην κατεύθυνση ύπαρξης άµεσης λύσης. Καλούµε όλους τους
συνδυασµούς να καταθέσουν αναλυτικές προτάσεις για όλα τα
ζητήµατα του δήµου και τους ζητώ να τις συζητήσουµε δηµόσια
πριν από τις εκλογές. Οι δηµότες αδιαφορούν για τις
µεγαλόστοµες διακηρύξεις και αναµένουν να κρίνουν µόνο
ρεαλιστικά και εφαρµόσιµα προγράµµατα. Αρνούµαι να µπω στη
λογική των αόριστων υποσχέσεων.
Αν θέλουµε να γίνουµε χρήσιµοι και ουσιαστικοί, ας φύγουµε
από τα κοινότοπα και τετριµµένα και ας πάµε στα µεγάλα και
δύσκολα. Και εµείς είµαστε ένας δηµοτικός συνδυασµός για τα
µεγάλα και τα δύσκολα, πορευόµενος µε σχέδιο, γνώση και
προετοιµασία. Το σύστηµα απλής αναλογικής στις επερχόµενες
εκλογές εισάγει ένα στοιχείο αβεβαιότητας στην
αποτελεσµατικότητα λειτουργίας του Δήµου αφού αποσυνδέει την
εκλογή του Δηµάρχου από την εκλογή µιας υποστηρικτικής προς
αυτόν πλειοψηφίας συµβούλων προερχόµενων από την παράταξή
του.
Παρά τις σοβαρές επιφυλάξεις µου για σκοπιµότητα του µέτρου
και επειδή ποτέ δεν υιοθέτησα το µοντέλο του
Δηµάρχου
απόλυτου άρχοντα, δεν είµαι ισοπεδωτικά αρνητική και κάθετα
απορριπτική στη λογική των καινοτοµιών του νέου νόµου. Και
καθώς η επιτυχία ενός µέτρου δεν κρίνεται από το περιεχόµενό
του (που µπορεί να είναι και κακό), αλλά µόνο και
αποκλειστικά από τον τρόπο και το πνεύµα εφαρµογής του, τώρα
είναι η ώρα να δείξουµε όλοι µας αν µπορούµε ν α ε ίµαστε
ώριµο ι και υπεύθυνοι, διαχειριζόµενοι τους προσωπικούς µας
εγωισµούς.
Είναι, λοιπόν, στο χέρι των συνδηµοτών µας που θα ψηφίσουν,
να δώσουν τα ανάλογα µηνύµατα, αλλά ανήκει και στην ευθύνη
των συµβούλων που θα εκλεγούν, να επιδείξουν πνεύµα
ωριµότητας, αν θέλουµε τελικά να βαδίσουµε στο δρόµο της
λογικής και της συναίνεσης. Εµείς, πάντως, σαν νέα δηµοτική

αρχή, θα λειτουργήσουµε συνεργατικά µε τις άλλες δηµοτικές
οµάδες και πρόσωπα. Νοµίζω ότι είναι καιρός πλέον (οι
κίνδυνοι της εποχής µας το επισηµαίνουν σε όλα τα επίπεδα)
να κλείσουν οι κύκλοι των αρνήσεων σε προγραµµατικές
συγκλίσεις και δεσµεύσεις και να περάσουµε στην εποχή των
συναντιλήψεων, για το καλό του τόπου µας. Εννοείται ότι
παρονοµαστής όλων αυτών των διαβουλεύσεων θα πρέπει να είναι
το εφικτό και χρήσιµο και όχι το στείρα αντιπολιτευτικό και
αποκλειστικά επικοινωνιακό.
Είναι ένα δύσκολο στοίχηµα, αλλά εµείς θα το επιχειρήσουµε.
Και ο κόσµος θα διακρίνει µέσα από τις ενέργειές µας, την
αλήθεια και σοβαρότητα των δεσµεύσεων που αναλαµβάνουµε.
Διεκδικούµε ένα καλύτερο αύριο για τα παιδιά µας, σε µία
καλύτερη πόλη για όλους µας. Μπροστάρηδες οι άνθρωποί µας,
οι υποψήφιοι του συνδυασµού «Καλαµάτα, Ξεκινάµε» “.

Ποιον δουλεύει ο ΣΚΑΪ με το
“power of love” ;
Και ξαφνικά έκπληκτοι εκεί στον ΣΚΑΪ ανακάλυψαν ότι δύο
Κρητικοί παίκτες του “power of love” γνωρίζονταν απ’έξω και
μάλιστα διατηρούσαν και σχέση (και καλά μέχρι πρόσφατα και
υποτίθεται πως είχαν διακόψει) !
Άραγε μπορεί να πιστέψει κανένας ότι αυτό ήταν τυχαίο
γεγονός και ότι κανένας από τους δύο παίκτες δεν γνώριζε πως
θα συναντήσει μέσα στο παιχνίδι το…πρώην άλλο του μισό ;
Πόσο πιο πιθανό σενάριο μοιάζει να το σχεδίασε όλο αυτό η
παραγωγή και το κανάλι για να φτιάξουν ένα στημένο νέο
ειδύλλιο, παρά να είναι σατανική σύμπτωση ;
Και οι δυο τους άλλωστε έκλεισαν σχεδόν ταυτόχρονα τα παλιά

social media τους (facebook, instagram) και έφτιαξαν
καινούργια, λίγες μόνο ημέρες πριν μπουν στο παιχνίδι και
εκεί συναντήθηκαν και προσποιούνταν πως μόλις γνωρίστηκαν
και πως άρχισε να αναπτύσσεται το ειδύλλιο και η σχέση τους…
Έλα όμως που στη σημερινή εποχή της τεχνολογίας και των
social media διέρρευσαν αμέσως πληροφορίες και φωτογραφίες
από τη γνωριμία των δύο νεαρών Κρητικών και, όπως ήταν
φυσικό, αυτό έφτασε και στα αυτιά των άλλων παικτών, αλλά
και ανταγωνιστικών καναλιών (όπως το Open και η εκπομπή του
Μουτσινά) !
Τότε το κανάλι και οι παραγωγοί του παιχνιδιού (Ατσούν
μίντια) έκαναν ότι διερευνούν την υπόθεση, αλλά όταν οι
υπόλοιποι παίκτες ψήφισαν τη νεαρή Κρητικιά προς αποχώρηση,
τότε ο «μετροσέξουαλ Τσίπρας», Κοπιδάκης (δηλ. ο Κρητικός
παίκτης) ανακοίνωσε πως θα φύγει μαζί της. Ως δια μαγείας
όμως μερικές ώρες αργότερα αναίρεση την απόφασή του και
αποφάσισε να μείνει ! Δεν παρενέβη άραγε κανένας προκειμένου
να αναιρέσει την απόφασή του ;
Και-ακόμα χειρότερα- μόλις χθες ο ίδιος ο Κοπιδάκης
παραδέχθηκε το ψέμα του, λέγοντας πάντως πως δεν γνώριζε
ούτε αυτός, ούτε η συμπαίκτριά του πως θα συναντηθούν μέσα
στο παιχνίδι. Καλά…Αυτό βέβαια το έκανε διότι μετά τις
αποκαλύψεις που είχαν γίνει, η παραγωγή βρέθηκε σε δύσκολη
θέση και προφανώς τον συμβούλευσαν να παραδεχθεί αυτό που
όλοι είχαν υποψιαστεί ή ήταν και σίγουροι.
Όσοι ωστόσο περίμεναν ωστόσο πως θα τον δουν και εκτός
παιχνιδιού, λόγω αθέμιτου ανταγωνισμού, διαψεύστηκαν καθώς ο
Κρητικός παραμένει μέσα-τουλάχιστον ως τώρα- μέχρι νεωτέρας
!
Μάλιστα χθες όταν στριμώχτηκε από την υποψιασμένη
συμπαίκτρια Ζένια και ρωτήθηκε για το τι πρόκειται να κάνει,
απάντησε πως σκοπεύει να φύγει αλλά περιμένει λίγο…Τι
περιμένει και δεν το κάνει ; Μάλλον τι θα τον νουθετήσει η

παραγωγή να κάνει, καθώς το ειδύλλιο τους φαίνεται να
κρίνεται προς το παρών απαραίτητο για την τηλεθέαση !
Αυτά συμβαίνουν λοιπόν, βάση λογικής, γιατί καλά τα νούμερα
τηλεθέασης, αλλά να μην νομίζουν οι κύριοι του ΣΚΑΪ και οι
Ατσούν μίντια ότι τρώμε και κουτόχορτο !

Γιατί πέρασε από την Τρίπολη
και γιατί πρέπει να πάρει
επιθετικό ο ΠΑΟΚ
Πέρασε λοιπόν ο ΠΑΟΚ με το εμφατικό 0-3 από την δύσκολη έδρα
της
Τρίπολης και παραμένει στο +8 από τον ουσιαστικά
μοναδικό διώκτη του Ολυμπιακό ο οποίος πέρασε με περίπατο
από τον αδύναμο Λεβαδειακό και δείχνει και αυτός σε καλό
φεγγάρι…
Πριν περάσουμε όμως στο θέμα της αποχώρησης Πρίγιοβιτς από
τον ΠΑΟΚ και της αντικατάστασή του, ας αναλύσουμε το πως και
γιατί ο ΠΑΟΚ πέτυχε αυτό το 0-3 στην Τρίπολη που όντως
μοιάζει μαγική εικόνα, βάση της εικόνας των δύο ομάδων.
O Αστέρας του Παράσχου έκανε ένα μεγάλο λάθος, το ότι δηλαδή
έπαιξε τον ΠΑΟΚ πολύ ανοιχτά ή και άναρχα. Αυτό το έκανε
κόντρα σε μια ομάδα που έχει κάνει αυτό το εντυπωσιακό σερί
νικών χάρις στην αποτελεσματικότητά και στην κυνικότητα του
να εκμεταλλεύεται πολύ αποτελεσματικά τα όποια λάθη των
αντιπάλων (χωρίς μάλιστα να εντυπωσιάζει με το ποδόσφαιρο
που παίζει).
Έτσι λοιπόν είδαμε όντως ένα πρώτο ημίχρονο ή και 60 λεπτά
όπου ο Αστέρας ήταν πολύ καλύτερος και μπορούσε να είχε

σκοράρει και να καθαρίσει το ματς (παρότι ακυρώθηκε και ένα
κανονικό γκολ του ΠΑΟΚ, πράγμα που μάλλον μας δείχνει ότι ο
ΠΑΟΚ δεν είναι παρασκηνιακά τόσο πολύ πανίσχυρος και
κυνικός, όσο ο Ολυμπιακός της προηγούμενης εικοσαετίας),
όμως δεν το έκανε και αυτό το πλήρωσε.
Όσο περνούσε ο χρόνος στο δεύτερο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ όλο και
ισορροπούσε το ματς και τελικά η περίφημη αποτελεσματικότητα
της ομάδας του Λουτσέσκου τιμώρησε το αφελές παιχνίδι των
γηπεδούχων του Παράσχου με ένα 0-2 έγινε πάραυτα, χωρίς οι
γηπεδούχοι να το καταλάβουν πως, και τελικά το «μαγική
εικόνα» 0-3 με ένα απίθανο αυτογκόλ στο τέλος.
Το +8 είναι ένα λοιπόν ένα γεγονός και το ερώτημα που
απασχολεί τον ΠΑΟΚ είναι αν έχει κριθεί το πρωτάθλημα και αν
ο ΠΑΟΚ πρέπει να ενισχυθεί μετά την αποχώρηση Πρίγιοβιτς.
Και αν ενισχυθεί το δίλημμα είναι αν πρέπει να πάρει σέντερ
φορ ή χαφ ;
Κατά πρώτον εμείς πιστεύουμε ότι το πρωτάθλημα δεν έχει
κριθεί ακόμα, κάτι που όμως κατά 90 % θα συμβεί, αν η
διαφορά πάει στο +10 ή 11. Ο ΠΑΟΚ όμως θα πρέπει να προσέξει
διότι θα πρέπει και να αντέξει στη διπλή κούρσα
πρωταθλήματος και κυπέλλου, συν το γεγονός ότι ήταν ήδη
έτοιμος πολύ νωρίς, τον Ιούλιο, για τα ευρωπαϊκά ματς. Αυτό
λοιπόν το τελευταίο θα μπορούσε κάλλιστα να φέρει μια κάμψη
και κόπωση της ομάδας στον δεύτερο γύρο…
Εκτιμούμε λοιπόν πως ο ΠΑΟΚ πρέπει να ενισχυθεί με μια
μεταγραφή και αυτή θα πρέπει να είναι σέντερ φορ και όχι
χαφ, προκειμένου να κληδώσει το πρωτάθλημα. Άλλωστε ο ΠΟΑΚ
στα χαφ διαθέτει ποιοτικές λύσεις όπως ο Πέλκας, ο
Μπίσεσβαρ, ο Μαουρίσιο, ο Ελ Καντούρι ή ακόμα και ο Ουάρντα
που θα μπορούσε, υπό προϋποθέσεις, να αξιοποιηθεί.
.
Πιστεύουμε λοιπόν ότι θα χρειαστεί ένας αντικαταστάτης του
“killer” Πρίγιοβιτς, ο οποίος ήταν άλλωστε παίκτης-κλειδί

στα περισσότερα φετινά ματς, έστω και αν δεν είναι της ίδιας
κλάσης, αλλά απλά να βάζει τη μπάλα στα δίχτυα και να
έρχονται οι βαθμοί που πρέπει !

Καλαμάτα: Ξεκίνησαν χθες οι
χειμερινές εκπτώσεις
Οι χειμερινές εκπτώσεις του 2019 ξεκίνησαν και
στην Καλαμάτα χθες, Δευτέρα 14 Ιανουαρίου, και
θα διαρκέσουν έως την Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου.
Αρκετά καταστήματα και στην πόλη μας έχουν
αρχίσει ήδη να ενημερώνουν τους πελάτες τους
για τις νέές προσφορές και τα ποσοστά
εκπτώσεων, με τις γνώριμες ταμπέλες στις
βιτρίνες τους και με σχετικές αναφορές στις
σελίδες τους στο Facebook και στα site τους.
Το Σάββατο μάλιστα η πόλη μας
είχε αρκετή
κίνηση στους κεντρικούς δρόμους και στα
μαγαζιά, παρά την κακοκαιρία και τη βροχή, και
αναμένεται τις προσεχείς μέρες να αυξηθεί και
άλλο και ίσως να είναι μεγαλύτερη από την
αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Χοιρινές
μπριζόλες
φούρνο με μπύρα

στον

Ίσως να έχετε δοκιμάσει χοιρινές μπριζόλες με
νόστιμη μαρινάδα, σίγουρα, όμως, δεν ήταν τόσο
εύγευστη όσο αυτή που περιλαμβάνει μπύρα!
Δοκιμάστε την παρακάτω συνταγή και δεν θα
χάσετε. Θα γλείφετε και τα δάχτυλά σας !
Υλικά (για 4 άτομα)

4 μπριζόλες χοιρινές
4-5 πατάτες καθαρισμένες και κομμένες σε κομμάτια
1 κουταλιά της σούπας τριμμένη ρίγανη
αλάτι & φρεσκοτριμμένο πιπέρι
Για τη μαρινάδα
1 κουτάκι μπύρα
1/3 φλιτζανιού ελληνικό παρθένο ελαιόλαδο
1 κρεμμύδι καθαρισμένο και κομμένο σε ροδέλες
1 ½ κουταλιά της σούπας μουστάρδα
2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένο
1 κουταλάκι του γλυκού τριμμένη ρίγανη
1 κουταλάκι του γλυκού τριμμένο θυμάρι
1/2 κουταλάκι του γλυκού πιπέρι μαύρο

Εκτέλεση:
1. Βάζουμε τις χοιρινές μπριζόλες σε ένα μπολ. Ανακατεύουμε
καλά όλα τα υλικά για τη μαρινάδα και περιχύνουμε τις
μπριζόλες. Σκεπάζουμε με μεμβράνη και βάζουμε το μπολ στο
ψυγείο για 3-4 ώρες.
2. Βγάζουμε το μπολ από το ψυγείο και το αφήνουμε να έρθει
σε θερμοκρασία δωματίου. Στο μεταξύ προθερμαίνουμε τον
φούρνο στους 180 βαθμούς.
3. Βάζουμε τις μπριζόλες σε ένα ταψί και γύρω τους απλώνουμε
τις πατάτες. Πασπαλίζουμε με αλάτι, πιπέρι και ρίγανη και
περιχύνουμε με τη μαρινάδα.
4. Ψήνουμε για 45 περίπου λεπτά με σκεπασμένο το ταψί με
αλουμινόχαρτο και άλλα 45 λεπτά χωρίς το αλουμινόχαρτο μέχρι
να μαλακώσουν οι πατάτες και να ροδίσει το κρέας.
ΚΑΛΗ ΣΑΣ ΟΡΕΞΗ !!
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