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Η 2α Απριλίου 2018 ξηµέρωσε σοκαριστική,
τραυµατική και ανατρεπτική για τον Αλέξανδρο
Σταµατιάδη, την οικογένεια του και το σύνολο της
ελληνικής κοινωνίας.  Μέσα σε 7 περίπου λεπτά, η
ζωή πέρασε από την µια στιγµή στην άλλη στον όλε-
θρο και την καταστροφή. Ζούµε την τραγική πραγ-
µατικότητα και όταν διαβάζουµε ειδήσεις για δικα-
στικές υποθέσεις είναι σαν να διαβάζουµε αποσπα-
σµατικά ένα παραµύθι. 

Γράφουν: «Σε επ’ αόριστον αναβολή οδηγήθηκαν οι
δικαστές λόγω αµφιβολιών». Λόγω αµφιβολιών κά-
ποιοι κυκλοφορούν ελεύθεροι, κάποιοι ελεύθεροι µε
περιοριστικούς όρους, ελεύθεροι µε βραχιολάκι (που
δεν έχουµε) ελεύθεροι για την αποσυµφόρηση των
φυλακών, (το να κτίσουµε νέες φυλακές δεν πέρασε
ποτέ από την σκέψη κανενός, θα πείτε βέβαια κοστί-
ζει…) ελεύθεροι λοιπόν για άλλα έργα, «σπουδαία µε-
γάλα και αληθινά»… Συµβόλαια θανάτου, ληστείες µε-
τά φόνου, βασανισµούς, βιασµούς, ξεκαθαρίσµατα λο-
γαριασµών, και άλλες, ελεύθερες ασχολίες…

Να αναλύσουµε το παραµύθι λοιπόν. Ήταν η επο-
χή της ευµάρειας. Όλες οι τσέπες γεµάτες, οι τρά-
πεζες µοίραζαν αφειδώς δάνεια, το κράτος πρόσφε-
ρε αφειδώς πρόωρες συντάξεις, τα επιδόµατα δια-
δέχονταν το ένα το άλλο, ο µέσος Έλληνας -και ο
µέσος Ανδριώτης- γκρέµιζε το κοτέτσι για να το κά-
νει έπαυλη, άλλαζε την ξύλινη βάρκα µε φουσκωτό,
το φουσκωτό µε Bertram, το ιστιοπλοϊκό µε maxi
yacht, τα συµβατικά Ι.Χ. µε τρίλιτρα πολυτελή µαύ-
ρα τζιπ.  Παντού διακινούνται χρήµατα. Καθαρά και
ύποπτα. Ανύποπτα ανοίγονται τραπεζικοί λογαρια-
σµοί, που διακινούν οι δεκάδες εµπλεκόµενοι, σε κά-
θε ιστορία, κατά περίπτωση. Πολλές οικογένειες
ευηµερούν, ξοδεύουν µε αµετροέπεια, οι ίδιοι και οι
συγγενείς τους βρίσκονται «µέσα στα πράγµατα»,
στα κέντρα λήψης σηµαντικών αποφάσεων. Είναι την
περίοδο εκείνη που η χώρα µας αποδεικνύεται το
ευεπίφορο περιβάλλον για σκάνδαλα, οικονοµικά, ε-
ξοπλιστικά, φαρµακευτικά, δηµοσίων έργων κ.α. Και
εκεί που ήταν όλα ζάχαρη, για µικρούς και µεγάλους,
ανυποψίαστους και υποψιασµένους ήρθε το κραχ και
η οικονοµική ελεύθερη πτώση…  

Να µείνουµε όµως στο παραµύθι. Μέσα σε αυτή
την αναµπουµπούλα «ο λύκος χαίρεται». Η πτώχευ-
ση της ελληνικής κοινωνίας, που συνοδεύτηκε από
ένδεια ήθους, οδήγησε µεταξύ άλλων και στο έγκλη-
µα. Από το µικρότερο, στο µεγαλύτερο, η καθηµερι-
νότητα του απλού πολίτη αλλά και του πιο «φυλαγ-
µένου» παραδόθηκε στην αβεβαιότητα και το φόβο.
Οι φυλακές πλέον δεν επαρκούν και φρόντισε ο κ.
Παρασκευόπουλος µε τον περίφηµο νόµο του για
την αποσυµφόρηση τους. Ελαφρά τη καρδία, όλοι µα-
ζί, αθώοι και ένοχοι, αγκαλιασµένοι, «συνάδελφοι εί-
µαστε όλοι στην τρέλα»!  Καλώς ήρθατε στην Ελλά-
δα του 2018. Περίπου ένα χρόνο πριν ο υπουργός
∆ικαιοσύνης Σταύρος Κοντονής, που µιλά για αλλα-
γές και δεν είχε ακόµα αποφασίσει για την έκτασή
τους, είχε πει: «Στη νέα νοµοθετική ρύθµιση, πέραν
του γενικού µέτρου της απελευθέρωσης κρατουµέ-
νων, θα περιλαµβάνονται εναλλακτικοί τρόποι έκτι-
σης της ποινής αλλά και απαγορεύσεις απελευθέ-
ρωσης για κρατουµένους που έχουν καταδικαστεί
για ειδεχθή εγκλήµατα».

Αυτό το παραµύθι φαίνεται πως δεν έχει τέλος.
Αυτή η επ’ αόριστον αναβολή αποφάσεων για του
Αγίου  Ποτέ, η ατιµωρησία που οπλίζει τα χέρια
των εγκληµατιών, ακόµη και µετά το τραγικό γε-
γονός της απώλειας του δικού µας Αλέξανδρου
Σταµατιάδη, που ξεσήκωσε το κοινό ελληνικό αί-
σθηµα, δυστυχώς δεν είναι η τελευταία σελίδα. Η
αναβολή που δεν αναβάλλεται είναι εγκληµατική
και ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω. Ούτε ο άνθρωπος.
Οι αναβολές οδηγούν στις παραγραφές και οι κλέ-
φτες µπορούν να ...χαίρονται!
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∆ιαβάστε  αυτ
ό το µήνα

«ŒÊ˘ÁÂ» Ô ∞§∂•∞¡¢ƒO™ ∞. ™∆∞ª∞∆π∞¢∏™
Œ¯·ÛÂ ÙÂÏÈÎ¿ ÙËÓ Ì¿¯Ë ÌÂ ÙËÓ ˙ˆ‹ ÛÙÈ˜ 20.4.2018, ÛÙÈ˜ 11:52, Ô ∞Ï¤Í·Ó‰ÚÔ˜

™Ù·Ì·ÙÈ¿‰Ë˜, Ô Û˘ÌÔÏ›ÙË˜ Ì·˜, «Ô˘ ‰ÂÓ ÎÔÈÌ‹ıËÎÂ», ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¿Ó·Ó‰ÚË Â›ıÂ-
ÛË ÏËÛÙÒÓ, Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ÙË˜ ª. ¢Â˘Ù¤Ú·˜, ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∫ËÊÈÛÈ¿. 

ŒÓ· ̄ ÚfiÓÔ ÚÈÓ, Ù¤ÙÔÈÂ˜ Ì¤ÚÂ˜ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙·ÌÂ Ì·˙› ÙÔ §Â‡ÎˆÌ· ÁÈ· Ù· 50 ̄ Úfi-
ÓÈ· ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ÈÛÙÈÔÏÔ˚ÎÔ‡ ·ÁÒÓ· ÕÓ‰ÚÔ˘. ∫·ÓÂ›˜ Ì·˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡ÛÂ ÔÙ¤ Ó·
Ê·ÓÙ·ÛÙÂ› ÙÈ ı· Â·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÛÂ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ·ÚÁfiÙÂÚ·… ∆Ô ÎÂ›ÌÂÓÔ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘-
ıÂ› Â›Ó·È Ë ÚÔÛˆÈÎ‹ ÙÔ˘ Ì·ÚÙ˘Ú›· ÁÈ· ÙËÓ ÕÓ‰ÚÔ ÁÈ· ÙËÓ πÛÙÈÔÏÔ˝· ÁÈ· ÙËÓ ∑ˆ‹. 

£· ÛÂ ·Á·¿ÌÂ, ı· ÛÂ ı˘ÌfiÌ·ÛÙÂ, ı· ˙ÂÈ˜ Ì·˙› Ì·˜. 
∫·Ïfi ÛÔ˘ ∆·Í›‰È ∞Ï¤Í·Ó‰ÚÂ...

ª·ÚÈ¿ÓÓ· ºˆÙÔÔ‡ÏÔ˘ – ª·ÚÁ¤ÙË
(Συνέχεια στη σελ. 10) ☞

∆Ô 8Ô ¢ÈÂıÓ¤˜ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ «∆Ô OÍÂÈ‰ˆÙÈÎfi ™ÙÚÂ˜ ÛÙËÓ π·ÙÚÈÎ‹ 
Î·È µÈÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ¢¤ÚÌ·ÙÔ˜», ÛÙËÓ ÕÓ‰ÚÔ. 6 -9 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2018

∆Ô 8Ô ¢ÈÂıÓ¤˜ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ÌÂ ı¤Ì· «∆Ô OÍÂÈ‰ˆÙÈÎfi ™ÙÚÂ˜ ÛÙËÓ π·ÙÚÈÎ‹ Î·È µÈÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ¢¤Ú-
Ì·ÙÔ˜», Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Î¿ıÂ ‰‡Ô ̄ ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ ÕÓ‰ÚÔ ·fi ÙÔ ∂ıÓÈÎfi ∫·Ô‰ÈÛÙÚÈ·Îfi ¶·-
ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ ¯¿ÚË ÛÙËÓ ÂÈÌÔÓ‹ Î·È ÙÈ˜ ÚÔÛ¿ıÂÈÂ˜ ÙÔ˘ ·Ó‰ÚÈÒÙË Â›ÎÔ˘ÚÔ˘ Î·ıËÁË-
Ù‹ ∂∫¶∞ (ÙÌ‹Ì· º·ÚÌ·ÎÂ˘ÙÈÎ‹˜) Î. ªÈ¯¿ÏË ƒ¿ÏÏË, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂ-
ÚÔ˘˜ ·fi 200 ÂÈÛÙ‹ÌÔÓÂ˜ ·fi 40 ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¤˜ ¯ÒÚÂ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. 

ªÂ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ·˘ÙfiÓ Ô ı›·ÛÔ˜ ∞Ï·ÏÔ‡Ì ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 23 πÔ˘Ï›Ô˘ ÛÙÔ ∞ÓÔÈ¯Ùfi ı¤·ÙÚÔ
ÙË˜ ÃÒÚ·˜ ÛÙËÓ ÕÓ‰ÚÔ, ÌÈ· Î·˘ÛÙÈÎ‹ ÂÈıÂÒÚËÛË ÌÂ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Î·È Û·Ù˘ÚÈÎ¿ ÛÎÂÙ˜ ÙË˜ ‰ÂÎ·ÂÙ›·˜
ÙÔ˘ ’80. ∫Â›ÌÂÓ· – ™ÎËÓÔıÂÛ›· °ÈÒÚÁÔ˜ ¢¿Ì·ÛË˜. ªÔ˘ÛÈÎ‹ ¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË ¶ÚÔÎfiË˜ ∫ˆÙÙ¿ÎË˜. ÃÔ-
ÚÔÁÚ·Ê›Â˜ ∂ÏÂ˘ıÂÚ›· ¡ÈÚÈ·Ó¿ÎË. ™ÎËÓÈÎ¿- ∫ÔÛÙÔ‡ÌÈ· ŒÊË ∫Ô‡ÙÛË. µ›ÓÙÂÔ: ∫ÈÎ‹ ∫·ÏÏ›‰Ô˘. ºˆÙÔ-
ÁÚ·Ê‹ÛÂÈ˜: °È¿ÓÓË˜ ¶··Û‡ÚÔ˘. ™˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °˘Ó·ÈÎÒÓ ÕÓ‰ÚÔ˘. Guest Stars: O Úˆ-
Ù·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ıÂ¿ÙÚÔ˘ ªÈ¯¿ÏË˜ ªËÙÚÔ‡ÛË˜, Ë show woman ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· Î·È Ô ÙÂÓfiÚÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·˜
¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ËıÔÔÈÔ›: ∞ÓÙÒÓË˜ ∞ÓÙˆÓfiÔ˘ÏÔ˜, ™Ù¿ıË˜ ¢·ÓÈËÏ›‰Ë˜,
ª·Ú›· ∑·‚›ÙÛ·, ¶·Ó·ÁÈÒÙË˜ ∑·‚›ÙÛ·˜, ŒÊË ∫Ô‡ÙÛË, ƒ¿ÓÈ· ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë, ƒ›Î· ªÔ˘Ú›ÎË, ™·Ú¿ÓÙË˜
¶·ÓÙÂÏÈ¿˜, ∫·ÙÂÚ›Ó· ™ˆÚÔ‡Ï·.

™ÙË ÓÂfiÙÂÚË ÈÛÙÔÚ›· Ì·˜ Ë ‰ÂÎ·ÂÙ›· ÙÔ˘ ’80 ˘‹ÚÍÂ È‰È·›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ÌÂ ıÂ·Ì·ÙÈÎ¤˜ ÔÏÈÙÈ-
Î¤˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ ·Ó·Î·Ù·Ù¿ÍÂÈ˜. ∞ÔÎ·Ù·ÛÙ¿ıËÎÂ Ë ∂ıÓÈÎ‹ ∞ÓÙ›ÛÙ·ÛË, Î·ıÈÂÚÒıËÎÂ ÙÔ ÂÓı‹-
ÌÂÚÔ, ÓÔÌÔıÂÙ‹ıËÎÂ Ë ÈÛfiÙËÙ· ÙˆÓ ‰‡Ô Ê‡ÏˆÓ ÌÂ ÙÔ ÊÂÌÈÓÈÛÙÈÎfi Î›ÓËÌ·, ¤ÁÈÓÂ ·ÂÏÂ˘ı¤ÚˆÛË ÙˆÓ
Ì¤ÛˆÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÌÂ ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÙËÏÂÔÙÈÎÒÓ ÛÙ·ıÌÒÓ. ™ÙËÓ „˘¯·ÁˆÁ›· Î˘ÚÈ¿Ú¯ËÛ·Ó
Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ ∫ËÏ·Ë‰fiÓË Î·È ÙÔ˘ ™·‚‚fiÔ˘ÏÔ˘. ™ÙÔ ı¤·ÙÚÔ Ë ∂ÏÂ‡ıÂÚË ™ÎËÓ‹ ·Ó·ÓÂÒÓÂÈ ÙËÓ
∂ÈıÂÒÚËÛË ÂÓÒ Ô Ã¿ÚÚ˘ ∫Ï˘Ó Û·ÙÈÚ›˙ÂÈ ÌÂ ̄ ÈÔ‡ÌÔÚ ÙËÓ ÂÈÎ·ÈÚfiÙËÙ· Ì·˙› ÌÂ ÙÈ˜ ÁÂÏÔÈÔÁÚ·Ê›Â˜ ÙÔ˘
∫Àƒ. ™ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ó¤· ÛÙÔÈ¯Â›· ÛÙË ‰È·Ê‹ÌÈÛË ÌÂ ÚÔ˚fiÓÙ· ÌÂ Ï›ÁÂ˜ ıÂÚÌ›‰Â˜,
ÂÓÒ ÛÙË ÁÏÒÛÛ· ÙË˜ ÓÂÔÏ·›·˜ ÂÈÛ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÔÈ ÊÚ¿ÛÂÈ˜ «Î·Ú¿ÊÏÈ·Û·, ‰ÈÎ¤ ÌÔ˘», «ÎÔ˘Ê‹ ÁÎfiÌÂÓ·»,
«Â›Û·È ÔÏ‡ ÌÂÁ¿ÏÔ˜, Ì¿ÁÎ· ÌÔ˘». ™ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÚÔÛÎ‹ÓÈÔ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÂ› Ë ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ∞Ó‰Ú¤· ÌÂ
ÙÔ Û‡ÓıËÌ· ÙË˜ ∞ÏÏ·Á‹˜, ·ÏÏ¿ Ë ÔÎÙ·ÂÙ›· ÙÔ˘ ¶∞™O∫ ·Ì·˘ÚÒÓÂÙ·È ÌÂ ÙÔ ÛÎ¿Ó‰·ÏÔ ∫ÔÛÎˆÙ¿ Î·È
Ù· ÂÈ‰ÈÎ¿ ‰ÈÎ·ÛÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ‚ÚÒÌÈÎÔ˘ ’89. ÃÔÚËÁÔ›: Golden Star Ferries ªÈ¯¿ÏË˜ ∞ÍÈÒÙË˜

ÃÔÚËÁfi˜ ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ∂ÊËÌÂÚ›‰· «∞Ó‰ÚÈ·Î‹»

¢∏ª∏∆ƒ∏™ ªÀ∆∞ƒ∞™: 
∞fi ÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÛÙÔ ‰È·¯ÚÔÓÈÎfi

«∆Ô ªÔ˘ÛÂ›Ô ™‡Á¯ÚÔÓË˜ ∆¤¯ÓË˜ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ µ·-
Û›ÏË Î·È ∂Ï›˙·˜ °Ô˘Ï·Ó‰Ú‹ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÁÈ· ÙÔ Î·ÏÔÎ·›-

ÚÈ 2018 ¤Ó· ·ÊÈ¤ÚˆÌ· ÛÙÔÓ Î·Ù·ÍÈˆÌ¤ÓÔ, ÔÏ˘Û¯È‰‹
Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ·Á·ËÙfi ·fi ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÔÈÓfi ¢ËÌ‹-
ÙÚË ª˘Ù·Ú¿.

∫‡ÚÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙË˜ ˙ˆÁÚ·ÊÈÎ‹˜ ÙÔ˘ ¢Ë-
Ì‹ÙÚË ª˘Ù·Ú¿ Â›Ó·È, fiˆ˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ, Ë Û˘Ó‡-
·ÚÍË ·ÓÙÈÊ·ÙÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ù· ÔÔ›· ÂÈ‰¤-
ÍÈ· ‰È·Ï¤ÎÔÓÙ·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ú·‰ÔÍfi-
ÙËÙ· Ô˘ ‰È·ÙÚ¤¯ÂÈ ÙË ÁfiÓÈÌË Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎ‹
Î·ÏÏÈÙÂ¯ÓÈÎ‹ ÙÔ˘ ÔÚÂ›·. ∏ Ô›ËÛË Û˘ÓÂÎÊÚ¿-
˙ÂÙ·È ÌÂ ÙËÓ ‚›·, Ô Ï˘ÚÈÛÌfi˜ ÌÂ ÙËÓ ‚·Ó·˘Ûfi-

ÙËÙ·, Ë Ë‰ÔÓ‹ ÌÂ ÙËÓ ÙÚ·¯‡ÙËÙ·… 

O Θίασος ΑΛΑΛOΥΜ ανοίγει την καλοκαιρινή σαιζόν

«ŸÙ·Ó £· ŒÚıÔ˘Ó ∫·Ï‡ÙÂÚÂ˜ ª¤ÚÂ˜»

(Συνέχεια στη σελ. 3) ☞

ªÔ˘ÛÂ›Ô ™‡Á¯ÚÔÓË˜ 

∆¤¯ÓË˜ - Õ
Ó‰ÚÔ˜

1 πÔ˘Ï›Ô˘ – 

30 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2018 

∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ 

11.00-15.00 Î·È

18.00-21.00, 

¢Â˘Ù¤Ú· 11.00-15.00,

¢Â˘Ù¤Ú· ·fiÁÂ˘Ì·

Î·È ∆Ú›ÙË ÎÏÂÈÛÙ¿

(Συνέχεια στη σελ. 2) ☞

Ã·Ú›ÎÏÂÈ·, 1971


