Καλαμάτα: Στο διοικητίριο το
κοινωνικό ιατρείο
Στο Διοικητήριο Μεσσηνίας, στο ισόγειο (στην
πρώην Διεύθυνση Πρόνοιας), θα στεγάζεται πλέον
το Κοινωνικό Ιατρείο Καλαμάτας, μετά από
διαπραγματεύσεις και αντεγκλήσεις πολλών μηνών
μεταξύ των υπευθύνων του και του δήμου.
Τον χώρο αυτό παραχώρησε τελικά η Περιφέρεια
Πελοποννήσου, μετά τη χθεσινή επίσκεψη μελών
του Συλλόγου Φίλων Δικτύου Κοινωνικής
Αλληλεγγύης Μεσσηνίας, στην αντίστοιχη
αντιπεριφερειάρχη Πελοποννήσου Αντωνία Μπούζα,
στο γραφείο της στο Διοικητήριο και έτσι λύθηκε
το ζήτημα.
Μάλιστα σύμφωνα με ανακοίνωση από το γραφείο
της “η κ. Μπούζα εξέφρασε το θαυμασμό της για
το έργο του συλλόγου που έχει επιτευχθεί κυρίως
μέσω
της
εθελοντικής
δράσης,
έχοντας
δημιουργήσει ένα δίκτυο συνεργαζόμενων ιατρών,
προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι όλο και
αυξανόμενες ανάγκες των ανασφάλιστων ασθενών. Η
Περιφέρεια Πελοποννήσου – Π.Ε. Μεσσηνίας
στηρίζει με συνέπεια δράσεις που έχουν
κοινωνικό χαρακτήρα και στοχεύουν στην άμεση
και αποτελεσματική βοήθεια των πληγέντων από
τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης
συμπολιτών μας”.
Να σημειωθεί ότι το κοινωνικό ιατρείο
αποτελείται από εθελοντές γιατρούς και
εξυπηρετεί πολύ κόσμο-Έλληνες και ξένους-που η
ζωή τα έφερε έτσι να μην έχουν την οικονομική
ευχέρεια για εξετάσεις και φάρμακα και μέχρι

τώρα στεγαζόταν σε έναν
νοσοκομείο της πόλης.

Μουντιάλ και
στρεβλώσεις !
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Το μουντιάλ τελείωσε και η Γαλλία
ουσιαστικά και η Κροατία, αλλά
“μαργαριτάρια” ακούγαμε τόσες μέρες στη
το μουντιάλ, είτε ως προπαγάνδα ή ως
εκτιμήσεις.

θριάμβευσε, όπως
ας σκεφτούμε τι
χώρα μας, με αφορμή
απλές απόψεις και

Λοιπόν, τα περισσότερα από αυτά που ακούγαμε επί ένα μήνα
δεν είναι
τίποτε άλλο παρά αντικατοπτρισμός, όλων των
στρεβλώσεων των κόμπλεξ, του ανερχόμενου εξτρεμισμού μας ως
Ελλάδα και αυτά πολύ συχνά σχετίζονται με την πολιτική.
Το πρώτο που μας έκανε εντύπωση είναι-με αφορμή ένα μουντιάλ
που έγινε στη Ρωσία-η Ρωσοφιλία και η Ρωσολαγνεία του τύπου
και μερίδας του κόσμου. Κάθε μέρα η ΕΡΤ-και όχι μόνο- μας
έκανε πλύση εγκεφάλου για το πόσο εξαιρετική ήταν η
διοργάνωση και πως δεν έγιναν επεισόδια κλπ.
Λες και οργανωτικά ήταν κάτι καλύτερο από προηγούμενες
διοργανώσεις και λες και είχαμε επεισόδια στα πιο πρόσφατα
μουντιάλ. Κυρίως λες και δεν ξέρουμε ότι και τους εθνικιστές
χούλιγκανς στη Ρωσία τους ελέγχει το φασιστικό κράτος του
Πούτιν. Ούτε λόγος βέβαια για τους σωβινιστές και κρύους
Ρώσους φιλάθλους που όλοι είδαμε…
Την ίδια στιγμή πολλοί άρχισαν να εξυμνούν και την Ρωσική
ομάδα, μολονότι οι παίκτες της είχαν μεγάλο πάθος αλλά
ελάχιστο ταλέντο ! Και μιλάμε ακόμα και για δημοσιογράφους

«υπεράνω κάθε υποψίας» όπως ο Καρπετόπουλος (μέχρι τώρα μόνο
ως φανατικό Ολυμπιακό τον ξέραμε…) και ο Σωτηρακόπουλος.
Φανταστείτε να είχε άλλη διοργανώτρια την ομάδα της Ρωσίας
τι θα ακούγαμε περί άμπαλων ξυλοκόπων κλπ…Την ίδια στιγμή
ούτε λόγος για τη διαιτητική εύνοια της Ρωσίας (κυρίως στο
ματς με την Ισπανία), ενώ την ίδια στιγμή έχουν φτιάξει μια
υπερβολή στα όρια της μυθολογίας για την εύνοια της Κορέας
στο μουντιάλ που διοργάνωσε το 2002 (που στην πραγματικότητα
υπήρξε μόνο σε δύο ματς).
Όλο αυτό βέβαια δεν είναι άσχετο με την πολιτική και ειδικά
τα γεωπολιτικά, αφού ήταν κυρίως οι δεξιο-αριστεροί
ρωσόφιλοι που βρήκαν την ευκαιρία να προπαγανδίζουν όλα
αυτά. Και φυσικά στην…πρωτοπορία και η ΕΡΤ της «πρώτης φοράς
αριστερά»…
Στο δε τελικό ακούσαμε τα χειρότερα…Όλοι οι ρατσιστές
(φανεροί και κρυφοί) συντάχθηκαν με την Κροατία, όχι γιατί
τη συμπαθούν, αλλά γιατί «είχε φυλετικά καθαρή ομάδα, σε
αντίθεση με τη Γαλλία που είχε πολλούς «ακάθαρτους
Αφρικανούς» !
Από την άλλη οι κόκκινοι φασίστες έβριζαν τους φιλοδυτικούς
Κροάτες ως φασίστες και είτε έλεγαν ανοιχτά ,είτε υπονοούσαν
πως οι δημοκράτες είναι οι Σέρβοι (οι οποίοι επί Μιλόσεβιτς
αιματοκύλησαν την Κροατία) και φυσικά και η «μαμά Ρωσία», το
αντίπαλο δέος της δύσης. Ωστόσο δεν πήραν και θέση υπέρ της
Γαλλιάς, αφού και αυτοί είναι «στο σκληρό πυρήνα της μισητής
δύσης και ιμπεριαλιστές».

Την ίδια στιγμή ο σεσημασμένος ρατσιστής Γεωργίου έλεγε στο
ραδιόφωνο ότι η Γαλλία δεν θα πάρει το κύπελλο γιατί έχει
πολλούς μαύρους και πως οι Αφρικάνικες ομάδες δεν προχώρησαν
στο μουντιάλ διότι έτσι είναι η φυλή τους ! Και διερωτάται
κανείς σε ποια στοιχειωδώς σοβαρή χώρα θα ακούγονταν αυτά σε
Μ.Μ.Ε. χωρίς καμία αντίδραση…
Από τον ρατσισμό και τους ρατσιστές δεν έχει γλυτώσει και η
επόμενη διοργάνωση του Κατάρ, η οποία κατακεραυνώνεται είτε
με πιο φανερά ρατσιστικά επιχειρήματα, είτε πιο καλυμμένα
και δήθεν ποδοσφαιρικά. Καλυμμένος ή ανοιχτός ρατσισμός
εκδηλώθηκε επίσης και κόντρα στην Ελβετία διότι έχει
Αλβανικής καταγωγής ποδοσφαιριστές…
Φυσικά και το αντιγερμανικό μένος, που είναι ακόμα στο
πνεύμα της εποχής, δεν έλειψε και πήρε τη μορφή πανηγυρισμών
και μισαλλόδοξων αντιδράσεων για την παταγώδη αποτυχία της
Γερμανικής ομάδας. Και φυσικά όλο αυτό έχει ελάχιστα
ποδοσφαιρική φύση και κριτήριο. Διότι ο αντιγερμανισμός
πέραν του ότι κρύβει μεγάλο κόμπλεξ κατωτερότητας και
απωθημένα είτε στο μεγαλύτερο βαθμό και αποτέλεσμα της
στρεβλής αντίληψης (που δεν έχει εκλείψει
μολονότι
ουσιαστικά την αποκήρυξε και ο ίδιος ο Τσίπρας) για την
κρίση και τα μνημόνια φταίνε η Γερμανία και η Μέρκελ.
Αλλά και αν το πιάσουμε πέρα από την πολιτική, τι ακούγαμε
στο καθαρά ποδοσφαιρικό κομμάτι από μεγάλη μερίδα του κόσμου

; Μια ακατανόητη Ελληνική γκρίνια και μιζέρια που ακούμε σε
κάθε μουντιάλ, τουλάχιστον από το 1990 και μετά, του τύπου
«Έλα, μωρέ χάλια το μουντιάλ, δε βλέπουμε μπάλα…το χειρότερο
που έχουμε δει». Οι περισσότεροι από αυτούς είτε οι ομάδες
τους δεν προκρίθηκαν (Ιταλία, Ολλανδία), είτε δεν προχώρησαν
πολύ, είτε απλά «πήγαν κουβά» στο στοίχημα…
Από την άλλη είχαμε τους Αγγλόφιλους και τους αντιάγγλους
που μας κούρασαν και που είτε υπερτιμούσαν προκλητικά την
Αγγλία, είτε την ισοπέδωναν σε επίπεδο άχρηστων ξυλοκόπων.
Οι δε υποστηρικτές της Γαλλίας έβγαζαν μέτρια την Κροατία
επειδή δεν κέρδισε τη Δανία και επειδή «σκότωσε τον
πεθαμένο» κερδίζοντας 3-0 την Αργεντινή και την ίδια στιγμή
έβγαζαν σούπερ τη Γαλλία η οποία και αυτή δεν κέρδισε τη
Δανία, αλλά και κέρδισε μόλις με 4-3 την Αργεντινή !
Τέλος δεν έλειψαν και οι θαυμαστές της εθνικής Ελλάδας του
Σκίμπε που κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η Ελλάδα είναι μια
καλή ομάδα και ότι έλειψε από το μουντιάλ, επειδή Κροατία
και Βέλγιο (αυτοί δηλαδή που μας απέκλεισα) τα πήγαν τόσο
καλά εκεί…
Είπαμε όμως…ακόμα και το μουντιάλ θα το ζούσαμε καλύτερα, αν
δεν τρώγαμε στη μάπα τις ιδεοληψίες και τις εμμονές των
υπηκόων παρηκμασμένης χώρας μας…

Survivor: Γιατί το άξιζε ο
Ηλίας Γκότσης !
Ο Ηλίας Γκότσης παρουσιάστηκε από την αρχή ως ένα από τα
φαβορί για νίκη στο φετινό “survivor” και αυτό-σε συνδυασμό
ότι αρχικά έδειξε εσωστρεφή χαρακτήρα και ήθελε χρόνο για να
ανοιχτεί- δημιούργησε καχυποψία ή και αντιπάθεια εις βάρος

του από μια ομάδα συμπαικτών του.
Για τους λόγους αυτούς, και διότι σαν χαρακτήρας είναι
άνθρωπος της πρωτοβουλίας αν όχι ηγετικός, άρχισαν κάποια
στιγμή οι προστριβές μέσα στο παιχνίδι με μια ομάδα παικτών
που είχε επικεφαλής τον Νικόλα Αγόρου που σκόπευε επίσης
στην τελική νίκη
Αυτός μάλιστα δεν δίστασε να κατηγορήσει τον Ηλία ως
υποκινητή επειδή κάποια στιγμή
ψηφίστηκε και βγήκε
υποψήφιος προς αποχώρηση, αν και τη δεδομένη στιγμή τα
περισσότερα μέλη της ομάδας (και αυτοί που ψήφισαν Αγόρου)
ήταν κατά του Ηλία, οπότε αυτό δεν ευσταθούσε.
Για να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση ο Ηλίας βρήκε
καταφύγιο στη Μελίνα η οποία επίσης είχε συγκρούσεις μέσα
στην ομάδα, αλλά της είχε λόγω του πονηρού και εμπαθούς
χαρακτήρα της. Ωστόσο δεν παύει αυτό να ήταν μια αναγκαία
κίνηση από πλευράς Ηλία προκειμένου να βρει στηρίγματα σε
ένα περιβάλλον που δεν τον πολυσήκωνε τη δεδομε΄νη στιγμή.
Πάνω απ’όλα όμως ο Ηλίας ήταν ο μετρ της στρατηγικής με την
καλή έννοια ! Διάλεξε την καινούργια ομάδα με καθαρά
αγωνιστικά κριτήρια και όχι συναισθηματικά, όπως θα έκανε
κάθε σωστός coach. Το γεγονός προκάλεσε το γνωστό μένος της
Μελίνας κατά του Ηλία διότι δεν μπόρεσε ποτέ να αποδεχθεί
ότι δεν τη διάλεξε και πήγε στην άλλη ομάδα !
Επιπλέον ο Ηλίας ήξερε πως για να αποδώσει το δυνατόν
καλύτερα η νέα ομάδα, θα πρέπει και οι σχέσεις μεταξύ των
παικτών να βελτιωθούν, κάτι που θα ωφελούσε και τον ίδιον
στην προσπάθειά του να επικρατήσει ως τελικός νικητής.
Έτσι λοιπόν φρόντισε να τα βρει και με τον Αγόρου (ο οποίος
είχε καταλάβει ότι έχει βγάλει άσχημο προφίλ προς τα έξω και
προσπάθησε και αυτός να το αμβλύνει) και να τον χρίσει κάτι
σαν άτυπο υπαρχηγό της ομάδας, και με άλλους παίκτες. Την
ίδια στιγμή προσπαθούσε να αμβλύνει όποιες άλλες προστριβές
μεταξύ παικτών δημιουργούνταν.

Πως όμως κατάφερε τελικά να επικρατήσει όντας στον ημιτελικό
μόνος του με αντίπαλο τέσσερις «διασήμους» και όταν όλοι τον
είχαν ξεγραμμένο ; Είναι απλό…ως γυμναστής ήξερε πότε πρέπει
να φορτσάρει και πως να κρατήσει δυνάμεις για να φορμαριστεί
την κατάλληλη στιγμή (δηλαδή τις τελευταίες ημέρες) και αυτό
απέδωσε και συνέβαλε πολύ στην τελική νίκη του !
Τέλος ο Ηλίας παρά τις προστριβές και την όποια πολεμική
δέχθηκε, δεν το γύρισε ποτέ σε μελόδραμα στυλ Ξανθόπουλου
που είναι μια επιτυχημένη και δοκιμασμένη τακτική σε τέτοια
ριάλιτι (βλέπε Μαυρίδης και Ντάνος) και αυτό πρέπει οι αντιλαϊκιστές να του το αναγνωρίσουν !
Ηλίας Γκότσης λοιπόν ! Πραγματικός «survivor», μετρ της
στρατηγικής και χωρίς να περάσει τη λεπτή γραμμή που θα
μετέτρεπε τη στρατηγική και την επιβίωση σε δολοπλοκία και
που θα καταπατούσε την ανθρώπινη πλευρά του !

Γαργαλιάνοι: Στα
της ελιά 2018

μονοπάτια

Κυπαρισσία 14/07/2018
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
“Στα μονοπάτια της Ελιάς 2018”
Ο Δήμος Τριφυλίας, η Κοινωφελής Επιχείρηση & ο Μορφωτικός
Σύλλογος Γαργαλιάνων διοργανώνουν τριήμερες εκδηλώσεις για
να γιορτάσουμε το ευλογημένο προϊόν του τόπου μας. Τo ΛΑΔΙ!

Τρίτη, 17 Ιουλίου – Πάρκο Μπρίσκειου Βιβλιοθήκης,
Γαργαλιάνοι, Ώρα 9.00 μ.μ. Ομιλία με θέμα “Πολιτισμός και
οικονομική ανάπτυξη. Η περίπτωση της ελιάς και του ελαίου”.
Ομιλήτρια
Δρ Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη, Λαογράφος – τ.
Διευθύντρια, Επιστ. Συνεργάτης Κέντρου Έρευνας της Ελληνικής
Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. Πρόεδρος της «Επιστημονικής
Εταιρείας Εγκυκλοπαιδιστών Ελαιοκομίας – 4Ε». Στο χώρο του
Πάρκου θα λειτουργεί έκθεση αντιγράφων πινάκων μεγάλων
ζωγράφων με θέμα την ελιά.Λαδομαγειρέματα, κέρασμα του
Μορφωτικού Συλλόγου Γαργαλιάνων.
Τετάρτη 18 Ιουλίου
Γαργαλιάνοι

–

Πάρκο

Μπρίσκειου

Βιβλιοθήκης,

Ώρα 8.30 μ.μ. Μαγειρική και ζαχαροπλαστική live από
διακεκριμένους
chef
της
Ακαδημίας
Αρχιμαγείρων
Ελλάδος. Έμποροι, παραγωγοί και χορηγοί μας θα κεράσουν
λαδολιχουδιές, κρασί και τσίπουρο εξαιρετικών αρωμάτων από
σταφύλια της Τριφυλιακής γης.
Πέμπτη 19 Ιουλίου – Κεντρική Πλατεία Γαργαλιάνων
Ώρα 10.00 μ.μ. Μουσική Συναυλία με τη Μυρτώ Καμβυσίδη.
Οι τριήμερες εκδηλώσεις τελούν υπό την Αιγίδα της
Πορτογαλικής Πρεσβείας και του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος
του CIOFF (Διεθνές Συμβούλιο Οργανωτών Εκδηλώσεων Λαϊκού
Πολιτισμού και Παραδοσιακών Τεχνών). Εντάσσονται στον κύκλο
των προ-φεστιβαλικών εκδηλώσεων (δύο στην Ελλάδα : στη
Θεσσαλονίκη και στους Γαργαλιάνους) του Φεστιβάλ «Culturas
Mediterranicas» της Πορτογαλίας.
Αναλυτική παρουσίαση των εκδηλώσεων θα γίνει στη διάρκεια
του Πορτογαλικού Φεστιβάλ στη Λισαβόνα από 12 έως 16
Σεπτεμβρίου 2018, με τη συμμετοχή 12 χωρών.
Επίσης οι εκδηλώσεις θα προβληθούν στις ετήσιες αναφορές του

Ελληνικού και Πορτογαλικού Εθνικού Τμήματος του CIOFF®, στην
Περιοδική Έκδοση (newsletter) του CIOFF® σε 103 χώρες
παγκοσμίως αλλά και στα μέλη των εθνικών τμημάτων κάθε μιας
από αυτές τις 103 χώρες.
Στη μεγάλη
Ελλάδος.

γιορτή

συμμετέχει

η

Ακαδημία

Αρχιμαγείρων

Η είσοδος στις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη.
ΧΟΡΗΓΟΙ του ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ
il Centro, ΦΙΛΟΙΝΟΝ – ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΧΟΥΝΤΡΗ, Λογιστικές &
Φοροτεχνικές Υπηρεσίες Ε. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, Καφετέρια ΑΝΔΡΩΝΗΣ,
Μεζεδάδικο ΜΑΚΡΗΣ, ΑΒ ‘Ακης Γ. Κατρίτσης, Ελαιοτριβείο
«ΞΕΝΟΣ», EL AGRO MEΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε.- ΚΟΝΤΟΣΘΕΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Ψησταριά
καφέ ΑΤΤΙΚΟΝ, Ψητοπωλείο ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ, Είδη Οικιακής Χρήσεως
Γεώργιος Ν. Νικολόπουλος, Καφέ «ΜΕΛΙΣΣΑ», Καφενείο Ασημάκης
Ντεμερούκας, Συνεταιρισμός «ΕΛΑΙΩΝΑΣ», Ελαιοτριβείο Ν.
ΛΑΜΠΟΥΣΗΣ – Γ. ΛΑΜΠΟΥΣΗΣ, Ελαιοτριβείο ΜΠΟΥΓΑΣ – ΞΙΑΡΧΟΣ,
Ελαιοτριβείο ΔΗΜ> ΒΕΛΙΣΣΑΡΗΣ», ΜΠΟΥΛΟΥΛΗΣ ΔΙΟΝ. & ΥΙΟΣ Ο.Ε.,
Supermarket Σκλαβενίτης – ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΤΡΙΤΣΗΣ.

Πανάξια στην τρίτη θέση το
Βέλγιο !
ΒΕΛΓΙΟ-ΑΓΓΛΙΑ

2-0

4′ Μενιέ, 82′ Αζάρ

Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
Στο μικρό τελικό του μουντιάλ το Βέλγιο απέδειξε, με το καλό
ποδόσφαιρο που έπαιξε, ότι άξιζε απόλυτα την τρίτη θέση που

πήρε και πως θα μπορούσε και παραπάνω.
Είδαμε και πάλι γρήγορο και επιθετικό ποδόσφαιρο με
εξαιρετικούς τεχνίτες ποδοσφαιριστές αυτοματισμούς και
αλάνθαστους αμυντικούς. Αναμενόμενο λοιπόν το 2-0 κόντρα σε
μια κατώτερη τους τεχνικά Αγγλία που δέχθηκε γκολ νωρίς και
αυτό έκανε πιο δύσκολη την αντίδρασή της.
Γενικά στο πρώτο ημίχρονο είχαμε ένα Βέλγιο απόλυτο κυρίαρχο
που είχε ευκαιρίες και για άλλα γκολ και έπαιζε εξαιρετικό
ποδόσφαιρο στους κενούς χώρους που έβρισκε. Την ίδια στιγμή
η Αγγλία ήταν επί της ουσίας ακίνδυνη και έμοιαζε εύκολη
λεία…Το δεύτερο ημίχρονο ήταν διαφορετικό με τους Άγγλους να
παίρνουν την κατοχή της μπάλας και ειδικά στο δεύτερο μισό
του να χάνουν ευκαιρίες. Από την άλλη όμως ούτε το Βέλγιο
σταμάτησε να γίνεται επικίνδυνο.
Εφόσον όμως δεν κατάφεραν να αξιοποιήσουν κάποια ευκαιρία
τους και πήραν και ρίσκα οι Βέλγοι ήταν αναμενόμενο να
φτάσουν και στο δεύτερο γκολ και να τελειώσουν το ματς
θριαμβευτικά, παίρνοντας την τρίτη θέση. Βεβαίως από την
άλλη θα μπορούσαν να κάνουν και κάτι καλύτερο, αλλά έπεσαν
στο δύσκολο ταμπλό όπου έπρεπε να ξεπεράσουν και Βραζιλία
και Γαλλία για να πάνε τελικό.
Όσο για την Αγγλία, έδειξε λίγα πράγματα σήμερα και νομίζω
πως έπιασε “ταβάνι” με την τέταρτη θέση που πήρε. Ήταν απλά
μια καλά δουλεμένη ομάδα, χωρίς μεγάλους παίκτες και αστέρια
που ξεπέρασε ομάδες κατώτερες ή έστω ισάξιες ομάδες (όπως
Κολομβία). Δεν πάει ωστόσο η τετράδα να είναι μια υπέρβαση
και θετικό βήμα για αυτούς που τα τελευταία χρόνια είχαν
γίνει σάκος του μποξ.

Survivor : Οι παίκτες πήραν
θέση για το ποιον θέλουν για
νικητή ! (Βίντεο)
Πως μοιράστηκαν τελικά οι άτυποι ψήφοι των
παικτών στο “survivor” ; Λίγο πριν την
ανακοίνωση των αποτελεσμάτων
ο Σάκης
Τανιμανίδης, έδωσε τον λόγο στους υπόλοιπους
παίκτες του παιχνιδιού (αυτούς που έχουν ήδη
αποχωρήσει) και τους ζήτησε να πάρουν θέση!
Έτσι το σύνολο των παικτών έδωσε
ψήφο
υποστήριξης σε κάποιον από τους τρεις
υποψηφίους! Πως μοιράστηκαν τελικά οι ψήφοι; Ο
Στέλιος Κρητικός στηρίζει την Κατερίνα Δαλάκα,
γιατί θέλει να … συμπεθερέψουν! Η Μαρίνα Πήχου
στηρίζει τον Ηλία Γκότση, όπως και η Ντάρια και
ο Πάνος!
Ο Κωνσταντίνος Τσεπάνης και ο Σώζων Παλαίστρος
Χάρος στηρίζουν την Κατερίνα Δαλάκα, όπως και η
Queen Dina (Κωνσταντίνα Σπυροπούλου), η οποία
όπως είπε οφείλει το φαγητό της στο παιχνίδι,
σε μεγάλο βαθμό, στην Δαλάκα !
Δείτε το απόσπασμα στο παρακάτω

βίντεο:

Έτσι γιόρτασαν στο Costa
Navarino Ρονάλντο και Ανιέλι!
Μεγάλη διεθνής προβολή για τον τόπο μας, τη
Μεσσηνία αφού το χρυσό deal ΡονάλντοΓιουβέντους έκλεισε στο “Costa Navarino”, εκεί
όπου Κριστιάνο Ρονάλντο, Αντρέα Ανιέλι και
Ζόρζε Μέντες συμφώνησαν για τη μεταγραφή του
Πορτογάλου επιθετικού από τη Ρεάλ στη
Γιουβέντους και μάλιστα το γιόρτασαν αναλόγως !
Το μεγάλο μετεγγραφικό deal ολοκληρώθηκε και η
πρώτη φωτογραφία του Κριστιάνο Ρονάλντο ως
παίκτη της Γιουβέντους βγήκε από την πολύ
γνωστή πολυτελή ξενοδοχειακή μονάδα του “Costa
Navarino”, όπου εδώ και λίγο καιρό ο τελευταίος
κάνει τις διακοπές του.
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο εμφανίζεται στη φωτογραφία
παραπάνω ανάμεσα στον πρόεδρο της Γιουβέντους
Ανδρέα Ανιέλι και τον μάνατζέρ του Ζόρζε Μέντες
και όλοι όσοι βρίσκονται στη συγκεκριμένη
φωτογραφία χαμογελούν και κρατούν από ένα
ποτήρι σαμπάνια…

Survivor:Το ευχαριστώ του
Γκότση στον Αγόρου και το
περιστατικό που δεν έδειξαν
οι κάμερες
Μια πολύ καλή σχέση έχει αναπτυχθεί
ανάμεσα στον Ηλία Γκότση και τον
Νικόλα Αγόρου
Οι δύο παίκτες, μπορεί να μην ξεκίνησαν με τις
καλύτερες προϋποθέσεις και στην αρχή να μην
είχαν πολύ καλές σχέσεις, αλλά τελικά στην
πορεία του παιχνιδιού αυτό άλλαξε!
Ηλίας και Νικόλας, έκαναν πάρα πολύ παρέα και
μοιράστηκαν πολλά πράγματα κατά την διάρκεια
του παιχνιδιού και ειδικά μετά την νέα σύνθεση
των ομάδων!
Ο ίδιος o Ηλίας μιλώντας στον σημερινό
ημιτελικό, ευχαρίστησε τον Νικόλα γι αυτές τις
στιγμές, ενώ μεταξύ των άλλων ανέφερε και την
στήριξη που είχε από τον συμπαίκτη του όταν δεν
κέρδισε το αυτοκίνητο και ήταν στεναχωρημένος…

H απόλυτη γελοιοποίηση και το
«σκληρό πόκερ» στο ΝΑΤΟ !
Όλα τα έχουμε ζήσει στην Ελληνική πολιτική και βλέπουμε και
αυτό…δηλαδή το να προσέρχεται η Ελλάδα, ως κυβέρνηση, με δύο
επίσημες θέσεις σε κρίσιμη σύνοδο στο ΝΑΤΟ !
Ο μεν πρωθυπουργός Τσίπρας υπέρ της συμφωνίας των Πρεσπών
και της εισόδου της Π.Γ.Δ.Μ. στο ΝΑΤΟ και από την άλλη ο
Καμμένος στην ακραιφνώς εθνικιστική γραμμή κατά της
συμφωνίας, αλλά και στην ακραιφνώς ρωσόφιλη γραμμή ότι αυτή
η χώρα δεν πρέπει να μπει στο ΝΑΤΟ !
Πρόκειται για καταφανέστατη πολιτική και εθνική
γελοιοποίηση, δείγμα του τι συμβαίνει με την πολιτική
(εσωτερική και εξωτερική) και τα συμφέροντα αυτών που την
επηρεάζουν στην Ελλάδα και σε ποιο βαθμό μπορεί να φτάσει ο
τυχοδιωκτισμός και η φαυλότητα αυτής της κυβέρνησης…
Η ουσία πάντως είναι ότι η συμφωνία των Πρεσπών μπορεί να
υπογράφηκε, αλλά αυτό το σίριαλ δεν έχει λήξε ακόμη
δεδομένου ότι δεν έχει επικυρωθεί ακόμα, ούτε από την Ελλάδα
ούτε από τους γείτονες. Το μοναδικό σενάριο που φαίνεται
στον ορίζοντα που να μπορεί να αφήσει τη γειτονική χώρα
εκτός ΝΑΤΟ και να πέσει και η ευθύνη επάνω της είναι να
απορριφθεί στο επερχόμενο δημοψήφισμα από τον λαό της.
Σε αυτή την περίπτωση η Ρωσία και οι ρωσόφιλοι θα έχουν
θριαμβεύσει, αφού η Π.Γ.Δ.Μ. δεν θα μπει στο ΝΑΤΟ με δική
της ευθύνη, ενώ η Ελλάδα και οι εν Ελλάδι ρωσόφιλοι
«βγαίνουν λάδι» και θα ικανοποιηθεί και η εν Ελλάδι
εθνικιστική αντιπολίτευση…
Αν όμως δεν γίνει αυτό σε τι άλλο μπορεί να ελπίζει η Ρωσία
για να ναυαγήσει η συμφωνία και η ένταξη των γειτόνων στο
ΝΑΤΟ ; Μόνο σε εκλογές στην Ελλάδα όπου θα ανατρέψουν
προσωρινά τη συμφωνία και ερχομό στην εξουσία του πάντα

ύποπτου για ρωσοφιλία Μητσοτάκη και ουσιαστικά μαριονέτα του
Σαμαρά !
Σενάριο επιστημονικής φαντασίας θα μου πείτε το ανατρέψει η
Ρωσία το πιστό αριστερό της σκυλί, τον Τσίπρα και να φέρει
ένα κόμμα πιο ευρωπαϊκό στην πολιτική του βάση ; Όχι και
τόσο αν αναλογιστούμε τη διγλωσσία στο Μακεδονικό και την
κόντρα ΣΥΡΙΖΑ με Καμμένο που πολύ πιθανό να οδηγήσει σε
εκλογές !
Γι’αυτό και εμείς είχαμε μιλήσει σε ανύποπτο χρόνο για
πιθανότητα εκλογών και πως το μακεδονικό θα μπορούσε να
βλάψει κυβέρνηση, αλλά και αντιπολίτευση. Και κυρίως να που
τα πρακτοριλίκια της Ρωσίας μέσα στην Ελλάδα αποκαλύπτονται
και με γεγονότα που δείχνουν πως η Ρωσία ήθελε ή και θέλει
ακόμα ανατροπή της τωρινής κυβέρνησης !!

Κάπως έτσι φτάσαμε λοιπόν και στο σημείο ο ακροαριστερός
ΣΥΡΙΖΑ να απελάσει ύποπτους Ρώσους διπλωμάτες πράγμα που
έχει να συμβεί από τη μετεμφυλιακή Ελλάδα ! Από την άλλη οι
ΑΝ.ΕΛ. του φασίστα Καμμένου πιο πιστοί στη Ρωσόφιλη γραμμή
απειλούν ανοιχτά να μην ψηφίσουν τη συμφωνία και να ρίξουν
την κυβέρνηση
Θα μπορούσε λοιπόν να μας προκύψει μετά από εκλογές ένας
Μητσοτάκης-με όποιον άλλο συγκυβερνώντα- σε σκληρή

εθνικιστική γραμμή που θα ζητήσει επαναδιαπραγμάτευση της
συμφωνίας για να τρενάρει την είσοδο της γειτονικής χώρας
στο ΝΑΤΟ.Αυτό βεβαίως είναι μεγάλο ρίσκο και θα μπορούσε
κάλλιστα να οδηγήσει σε αγνόηση της Ελλάδας και είσοδο στο
ΝΑΤΟ της γειτονικής χώρας είτε ως «Δημοκρατία της
Μακεδονίας», είτε ως «Π.Γ.Δ.Μ.».
Σε αυτή την περίπτωση η «καυτή πατάτα» θα έχει πάει στα
χέρια του Μητσοτάκη ο οποίος θα χρεωνόταν, χωρίς ούτε να το
καταλάβει, την εθνική ήττα αφού και δικαίωμα βέτο ουσιαστικά
δεν έχουμε πλέον (μετά από καταδίκη στη Χάγη) !
Αλλά ας μην προτρέχουμε πολύ. Τα δεδομένα
είναι δύο: Πρώτον τα αποδεδειγμένα
πρακτοριλικία μέσα στην Ελλάδα (ακόμα και
ΣΥΡΙΖΑ) και το πολύ πιθανό πλέον ενδεχόμενο
κυβέρνησης και των εκλογών.

προς το παρών
πλέον Ρώσικά
εις βάρος του
της πτώσης της

Οι αποτελεσματικοί Άγγλοι και
η ήττα του αντιποδοσφαίρου !
ΑΓΓΛΙΑ-ΣΟΥΗΔΙΑ

2-0

30′ Μαγκουάιρ, 59′ Ντέλε Άλι

Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
Η Αγγλία πήρε το ματς εύκολα και το ματς δεν χρίζει
ιδιαίτερης ανάλυσης διότι από τη μία είχαμε μια καλή και
αποτελεσματική ομάδα και από την άλλη τη Σουηδία που φάνηκε
πως,βάση της αξίας των παικτών της, η οκτάδα ήταν το ταβάνι
της και δεν μπορούσε κάτι παραπάνω.
Και ναι μεν αρχικά είδαμε, όπως το περιμέναμε, ένα παιχνίδι

αλληλοεξόντωσης των επιθετικών ατού των δύο ομάδων αλλά
τελικά αποδείχθηκε ότι μόλις η Αγγλία πέτυχε ένα γκολ η
Σουηδία δεν μπορούσε να αντιδράσει, να δημιουργήσει παιχνίδι
και ευκαιρίες. Και μια φορά που οι Σουηδοί απείλησαν, πριν
το 2-0, δεν έγινε το 1-1 λόγω Πίκφορντ.
Μετά το 2-0 οι Άγγλοι απλά αμύντονταν και οι Σουηδοί που
έκαναν τις αλλαγές τους πίεσαν αλλά δεν βρήκαν δίχτυα στις
φάσεις που δημιούργησαν και πάλι λόγω Πίκφορντ και ατυχίας
και όλα τελείωσαν.
Εύκολα λοιπόν η Αγγλία στην τετράδα η οποία έχει παρουσιάσει
μια άκρως αποτελεσματική ομάδα, χωρίς να είναι σούπερ, και
χωρίς τα μεγάλα αστέρια και έχοντας ξορκίσει κατάρες
δεκαετιών. Έχει μεν ευνοηθεί από τους αντιπάλους που
αντιμετώπισε στους 16 και τον εύκολο όμιλο που ήταν, αλλά
τώρα με την Κροατία όλα είναι ανοιχτά και μάλιστα μπορούμε
να πούμε ότι έχει και πιο βαριά φανέλα από τον αντίπαλο της…
Για τη
Σουηδία το είπαμε ότι πρέπει να φύγει
υπερευχαριστημένη με αυτά που έχει πετύχει και τη διάκριση
να φτάσει στην οχτάδα. Παραπάνω ούτε μπορούσε, ούτε άξιζε να
φτάσει.

ΚΡΟΑΤΙΑ-ΡΩΣΙΑ

3-2 πεν., (κ.α. 1-1, παρ.2-2)

31′ Τσερίσεφ, 39′ Κράμαριτς, 101′ Βίντα, 115′ Φερνάντεζ

Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα κλασσικό παιχνίδι όπου η μία
ομάδα προσπαθούσε να παίξει ποδόσφαιρο και η άλλη-με έφεση
κυρίως στο τρέξιμο και στη δύναμη- προσπαθούσε να το κλέψει
με αντιποδοσφαιρικές τακτικές τύπου Σάντος και την
απαραίτητη τύχη !
Κάπως έτσι λοιπόν η Ρωσία άνοιξε το σκορ με ένα άπιαστο γκολ
που δύσκολα μπορείς να δεις από αυτούς και στην πρώτη της

ευκαιρία. Τελικά η απάντηση της Κροατίας ήρθε δύσκολα και
ευτυχώς γι’αυτούς, διότι αν έμενε παραπάνω χρόνο το 1-0, θα
έβαζε και άγχος στους Κροάτες και παραπάνω εμπιστοσύνη και
ενθουσιασμό στους Ρώσους.
Οι Κροάτες από την άλλη δεν ήταν άσχημοι, αλλά με τη διπλή
ζώνη άμυνας των Ρώσων δεν έβρισκαν και εύκολα χώρους να
αναπτύξουν το παιχνίδι τους, παρότι στο δεύτερο ημίχρονο
ανέβηκε ο Μόντριτς και πήρε στις πλάτες του την ομάδα, και
συνήθως υστερούσαν και στις μονομαχίες σώμα με σώμα. Οι δε
Ρώσοι με μια μιάμιση ευκαιρία σε όλο τον κανονικό αγώνα,
έκαναν γκολ και κατάφεραν να πάνε το ματς στην παράταση !

Εκεί φάνηκε πως ο θεός του ποδοσφαίρου θα μας γλυτώσει από
το να δούμε τους ελάχιστους ταλαντούχους Ρώσους στα
ημιτελικά (με ότι μπορεί να συνεπάγεται αυτό προπαγανδιστικά
για το καθεστώς του Πούτιν), αλλά ο Τσερτσέσοφ είχε άλλη
άποψη…
Ο Ρώσος προπονητής έριξε στο παιχνίδι τον πιο τεχνίτη
Τζαγκόεφ και τον Σμόλοφ γεμίζοντας την περιοχή και
επικεντρώθηκε κυρίως στο ψηλό παιχνίδι και έτσι από ένα
φάουλ (εκτέλεση Τζαγκόεφ και κεφαλιά Φερνάντεζ) έγινε το 2-2
και στα πέναλτι όλοι έδιναν προβάδισμα στους Ρώσους, λόγω
ανεβασμένης ψυχολογίας και ενθουσιασμού στην εξέδρα.
Ωστόσο η Κροατία κέρδισε τα πέναλτι και επανέλαβε το μεγάλο
κατόρθωμα του 1998 με την πρόκριση στα ημιτελικά όπου πλέον,
με αντίπαλο την Αγγλία, τα πάντα είναι πιθανά. Όσο για τη
Ρωσία, καλή η μαχητικότητα και ο ενθουσιασμός της εξέδρας,
αλλά ποδοσφαιρικά λίγα πράγματα…Ίσως μάλιστααν είχε τον
μπαλαδόρο Τζαγκόεφ σε καλύτερη κατάσταση ή και τον Κοκόριν
που είναι τραυματίας, να ήταν σε θέση και για μεγταλύτερη
υπέρβαση !

