Εκτίμηση Νίκα: “Η Μεσσηνία
προσεχώς στο βαθύ κόκκινο,
όπως δείχνουν τα λύματα” !
Την εκτίμηση, ότι η Μεσσηνία σύντομα θα περάσει
στο “βαθύ κόκκινο”, που συνεπάγεται και
περαιτέρω αυστηροποίηση των περιοριστικών
μέτρων εξέφρασε πριν λίγη ώρα στο Περιφερειακό
Συμβούλιο Πελοποννήσου ο Παναγιώτης Νίκας.
Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου τόνισε ότι η
εκτίμηση αυτή βασίζεται στα στοιχεία, που
προκύπτουν από τις επιστημονικές μετρήσεις στα
λύματα των βιολογικών καθαρισμών, μέθοδος που
φαίνεται και σε άλλες περιοχές να έχει
προβλέψει την πορεία της κατάστασης.
ΠΗΓΗ: eleftheriaonline.gr

Υποψήφιος
Δήμαρχος
ο
Θ.
Βασιλόπουλος
–
Επίσημη
παρουσίαση Νίκα από Μητσοτάκη
Σε καλό κλίμα εξελίχθηκε η εσωπαραταξιακή διαδικασία της
δημοτικής παράταξης του Παναγιώτη Νίκα στο δήμο της
Καλαμάτας και τελικώς από τις εκλογές Υποψήφιος Δήμαρχος
αναδείχθηκε ο Θανάσης Βασιλόπουλος !
Την υποψηφιότητά τους θυμίζουμε ότι είχαν ανακοινώσει οι
Θανάσης Βασιλόπουλος, Νίκος Μπασακίδης, Παύλος Μπουζιάνης

και Παναγιώτα Ντίντα και τελικά επικράτησε ο πρώτος.
Για την ιστορία την πρώτη ψηφοφορία πήραν Μπουζιάνης 22,
Βασιλόπουλος 16, Ντίντα 9, Μπασακίδης 2, βρέθηκε 1 λευκό και
ενώ ψήφισαν 50 από τους συνολικά 53. δεν έδωσαν το παρών οι
Γιαννόπουλος, η Μπελογιάννη που έλλειπε στο εξωτερικό και η
Οικονομάκου που είχε ανακοινώσει πως θα είναι υποψήφια
Δήμαρχος.
Στη δεύτερη ψηφοφορία ο Θανάσης Βασιλόπουλος πήρε 28 και
επικράτησε, ενώ ο Παύλος Μπουζιάνης 21 και ένα λευκό…Δείτε
και το παρακάτω βίντεο…
Στο μεταξύ η επίσημη παρουσίαση της υποψηφιότητας του
δημάρχου Καλαμάτας Παναγιώτη Νίκα για την Περιφέρεια
Πελοποννήσου, πρόκειται να γίνει από τον πρόεδρο της Ν.Δ.
Κυριάκο Μητσοτάκη, το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου στις 7 μμ. στην
Τρίπολη.
Την εκδήλωση οργανώνουν οι ΝΟΔΕ
Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας.

Αργολίδας,

Αρκαδίας,

Στην αντεπίθεση η Αλειφέρη
εναντίον Νικολάκου !
Στην αντεπίθεση πέρασε χθες η αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας
Ελένη Αλειφέρη και με γραπτή της δήλωση τονίζει πως θα
πράξει “τα νομικώς δέοντα και διοικητικώς αρμόζοντα για την
κ. Νικολάκου”.
Αντιδρώντας
στην
επίθεση
που
δέχθηκε
από
την
αντιπεριφερειάρχη Ντίνα Νικολάκου και την ανακοίνωση της
Περιφέρειας Πελοποννήσου, επισημαίνει πως “δεν θα ακολουθήσω

κανέναν στον επιχειρούμενο ευτελισμό της αυτοδιοίκησης και
στην «προσωπική του πολιτική παρακμή»”.
Αναλυτικη στη γραπτή της δήλωση η κ. Αλειφέρη αναφέρει τα
εξής:

“Στο ψευδές περιεχόμενο του ανυπόγραφου δελτίου Τύπου της
Περιφέρειας Πελοποννήσου ενημερώνω για τα εξής αληθή: Με
προσωπική μου επικοινωνία ζήτησα από το γραφείο
περιφερειάρχη να ορισθεί αρμόδια υπάλληλος προκειμένου να
παραλάβει όλα τα σχετικά αρχεία για τη διεκπεραίωση των
επικείμενων εορταστικών εκδηλώσεων της Μεσσηνίας.
Προηγουμένως έγκαιρα με το υπ’ αριθμ πρωτ. 243/30.03.2018
έγγραφό μου είχα ενημερώσει τον κ. περιφερειάρχη και τη
διοίκηση της Π.Ε. Μεσσηνίας για τον κίνδυνο βλάβης των
συμφερόντων της Περιφέρειας από τη σκόπιμη αποστέρηση του
γραφείου μου από κάθε διοικητικό υπάλληλο. Δυστυχώς σε
απάντηση των ανωτέρω ορθών ενεργειών μου για την υπηρέτηση
του έργου της Περιφέρειας, προσήλθε στο γραφείο μου η
παντελώς αναρμόδια κ. Νικολάκου (εκτός και αν έχει πλέον
υποκαταστήσει τον περιφερειάρχη με τη συναίνεσή του), η
οποία με τη «γνωστή τοις πάσι» λεκτική πρακτική της προς
επίδειξη εξουσίας, έδιδε εντολές για ανορθόδοξες διοικητικά
και μη πρακτικώς εφικτές ενέργειες, ενώ συνέχισε υβρίζοντας
εμένα και απειλώντας τόσο εμένα όσο και υπαλλήλους, ενόσω ο
κ. περιφερειάρχης ευρισκόταν σε παρακείμενο γραφείο.
Δεν θα ακολουθήσω κανέναν στον επιχειρούμενο ευτελισμό της
αυτοδιοίκησης και στην «προσωπική του πολιτική παρακμή». Έχω
καθήκον και υποχρέωση να υπηρετήσω και να προστατεύσω τόσο
τους Μεσσήνιους πολίτες όσο και την υπηρεσιακή δομή της Π.Ε.
Μεσσηνίας από αυτά τα φαινόμενα παθογένειας.
Είναι γνωστή σε όλους τους πολίτες και θεσμικούς φορείς η
καθημερινή μου παρουσία και πρακτική για την υπηρέτησή τους,
καθώς επίσης και οι έγγραφες και όχι μόνο ενέργειές μου για
την προώθηση και διευκόλυνση του διοικητικού έργου της
Περιφέρειας. Κατά τα λοιπά θα πράξω τα νομικώς δέοντα και

διοικητικώς αρμόζοντα για την κ. Νικολάκου”.

Αντώνης Σαμαράς
Τατούλη !

vs

Πέτρου

Η σύγκρουση των μηχανισμών του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη
Σαμαρά και του περιφερειάρχη Πέτρου Τατούλη, που ξεκίνησε
υπογείως πριν από λίγους μήνες και δεν μπορεί να κρυφτεί από
το φως της δημοσιότητας μετά το Αναπτυξιακό Συνέδριο
Πελοποννήσου, είναι σίγουρο ότι θα κυριαρχήσει τουλάχιστον
στην τοπική πολιτική ζωή.
Δεν αποκλείεται όμως να πάρει τόσο μεγάλη διάσταση ώστε να
λειτουργήσει ως καταλύτης και για πολιτικές εξελίξεις σε
κεντρικό επίπεδο. Καταρχάς και πριν προχωρήσουμε, οφείλουμε
να διευκρινίσουμε ότι για λόγους δεοντολογίας, επειδή δεν
υπάρχει αστυνομικό πόρισμα, δεν θα αναλύσουμε το σκάνδαλο
του “κοριού” στο γραφείο της αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας
Ελένης Αλειφέρη – αν και είναι σίγουρο ότι οι δυο
αντιμαχόμενες πλευρές θα το χρησιμοποιήσουν για να πλήξει η
μια την άλλη. Αλλωστε λίγες ώρες μετά το σκάνδαλο -και
προφανώς καθόλου τυχαία- τα πυρά του περιφερειάρχη Πέτρου
Τατούλη στράφηκαν αυτομάτως κατά του γνωστού “σαμαρικού”
Περικλή Μαντά που λίγες μέρες νωρίτερα είχε βάλει στο
στόχαστρό του τη συνεργασία της περιφερειακής αρχής με τον
πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα.
Βεβαίως, η συνεργασία του περιφερειάρχη Πέτρου Τατούλη με
τον πρωθυπουργό ήταν μια σημαντική αφορμή για να
συγκρουστούν οι δυο πλευρές, αλλά ο “πόλεμος” δεν ξεκίνησε
στο Αναπτυξιακό Συνέδριο Πελοποννήσου. Αντιθέτως, η πρώτη
δημόσια σύγκρουση ξέσπασε όταν ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης

Σαμαράς υπέγραψε μαζί με άλλους βουλευτές της Νέας
Δημοκρατίας ερώτηση για τη ΣΔΙΤ της διαχείρισης
απορριμμάτων. Τότε η περιφερειακή αρχή, αν και στράφηκε κατά
των βουλευτών, επιχείρησε να “δικαιολογήσει” τον κ. Σαμαρά
διαδίδοντας ότι παρασύρθηκε από τον βουλευτή Αρκαδίας Κώστα
Βλάσση ο οποίος (σύμφωνα πάντα με την ερμηνεία της πλευράς
Τατούλη) έχει πολλούς λόγους να πλήξει την οικογένεια
Τατούλη καθώς η κόρη του περιφερειάρχη Εύη είναι κι αυτή
υποψήφια βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
Θα πρέπει όμως κάποιος να είναι υπερβολικά αφελής για να
πιστέψει ότι ένας πρώην πρωθυπουργός “παρασύρθηκε” από έναν
περιφερειακό βουλευτή και έβαλε τη υπογραφή του κάτω από μια
ερώτηση, χωρίς να σκεφτεί τις επιπτώσεις που θα είχε η πράξη
του και η σύγκρουση που θα ακολουθούσε με τον περιφερειάρχη
τον οποίο στήριξε όταν ήταν πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας
και πρωθυπουργός της χώρας. Θα πρέπει επίσης κάποιος να
είναι εξαιρετικά αφελής για να πιστέψει ότι δύο άνδρες
μάλωσαν για τα σκουπίδια της Πελοποννήσου ή επειδή
διαφώνησαν για τις Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα
(ΣΔΙΤ).
Ετσι κι αλλιώς είναι προφανές ότι σε αυτό το στάδιο της
σύγκρουσης
και οι δύο πλευρές θέλουν να κρατήσουν ως
εφεδρεία τα πραγματικά αίτια του “πολέμου”, ώστε ενδεχομένως
να χρησιμοποιηθούν μελλοντικά από όποια πλευρά θεωρήσει ότι
θα τη βοηθήσουν να επικρατήσει στην αναμέτρηση. Αλλωστε οι
“αξιωματικοί” και οι “στρατιώτες” σχεδόν ποτέ δεν ρωτούν για
τα αίτια μιας σύγκρουσης: Οφείλουν για να αποδυκνύουν την
πίστη τους στον επικεφαλής, να πολεμούν στο πλευρό του και
να θυσιάζονται με κάθε αφορμή. Και τόσο ο κ. Σαμαράς όσο και
ο κ. Τατούλης στην πολιτική τους διαδρομή έχουν αποδείξει
ότι αμείβουν όσους έμειναν πιστοί τις δύσκολες ώρες και ότι
τα κριτήρια της αξίας και της αριστείας “μοριοδοτούνται” με
λιγότερες μονάδες από ό,τι η πίστη.
Ανοίγοντας εδώ μια αναγκαστική παρένθεση, οφείλουμε να
διευκρινίσουμε ότι το παραπάνω σύστημα… μοριοδότησης δεν το

ασπάζονται μόνο οι δυο Πελοποννήσιοι πολιτικοί, αλλά
κυριαρχεί στην πολιτική και οικονομική ζωή της Ελλάδας,
τουλάχιστον από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους μέχρι
σήμερα. Κλείνουμε την παρένθεση και επιστρέφουμε στη
σύγκρουση των μηχανισμών Σαμαρά και Τατούλη, που έχει
ξεσπάσει χωρίς να γνωρίζουμε την αιτία αλλά παρακολουθούμε
την εξέλιξή της εδώ και καιρό.
Με δεδομένο λοιπόν ότι οι δύο πλευρές δεν θα αποκαλύψουν σε
αυτό το στάδιο την αιτία της αναμέτρησης, και καθώς οι δυο
“στρατοί” ελάχιστα ενδιαφέρονται για τα αίτια του πολέμου
στον οποίο συμμετέχουν, το ενδιαφέρον πλέον επικεντρώνεται
στους συμμάχους των δυο πλευρών που θα κρίνουν την
αναμέτρηση. Εννοείται ότι, όπως σε όλες τις συγκρούσεις,
έτσι και σε αυτή οι συμμαχίες θα αλλάξουν κατά τη διάρκεια
της αναμέτρησης και τελικώς δεν αποκλείεται μεγάλη χαμένοι
στο τέλος να αποδειχτούν οι… σύμμαχοι. Προσωρινά πάντως, ο
κ. Τατούλης εμφανίζεται να έχει εξασφαλίσει τη συμμαχία του
δημάρχου Παναγιώτη Νίκα, ενώ αξιοσημείωτο είναι και το
“θάψιμο” της είδησης για τον “κοριό” από τα περισσότερα
περιφερειακά μέσα μαζικής ενημέρωσης πλην των μεσσηνιακών.
Αξιοσημείωτη είναι επίσης η ουδετερότητα του τομεάρχη της
Νέας Δημοκρατίας Γιώργου Κουμουτσάκου, που όμως σε καμία
περίπτωση δεν αποτελεί ένδειξη για τη μελλοντική στάση της
Πειραιώς. Ενδείξεις πάντως για την ενότητα της παράταξης του
κ. Τατούλη θα έχουμε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου τη Δευτέρα, ενώ οι μάχες στο Διοικητήριο της
Μεσσηνίας δεν αποκλείεται να συνεχιστούν ολόκληρη την
εβδομάδα.
Ποιος θα νικήσει;
χαρτορίχτρα.

Δημοσιογράφος

Θανάσης Λαγός
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