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ΚλίΚ

Καλό τριήμερο στη θάλασσα!

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ  
ΓΙΩΡΓος 
ΑύΤΙΑς

η ΚΟντρΑ Στη ΒΟυλη  
...προθάλαμος εκλογών;
Προθάλαμος εκλογών η συζή-

τηση στη Βουλή για την ανά-
πτυξη, μετά από αίτημα της 

κας Γεννηματά! Πρωθυπουργός και 
Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολί-
τευσης διασταύρωσαν τα ξίφη τους 
με σκληρά επιχειρήματα… «Τελειώ-
νουμε με τα μνημόνια», είπε ο Πρω-
θυπουργός. «Τελειώσατε τους 
Έλληνες με φόρους», απάντησε ο 
Μητσοτάκης. Η κόντρα θα έχει 
σύντομα συνέχεια…

τσιπρασ

«Τέλος τα μνημόνια!»

«Οριστικά είναι παρελθόν 
τα μνημόνια», δηλώνει 
ο Πρωθυπουργός. «Η 

Ελλάδα βγαίνει οριστικά από τα μνη-
μόνια! Τον Αύγουστο του 2018 τα μνη-
μόνια αποτελούν οριστικά παρελθόν 
για τον τόπο και αυτή είναι η οριστική, 
αμετάκλητη εξέλιξη. Έχουμε μια οικονομία 
που τρέχει με θετικούς ρυθμούς ανάπτυ-
ξης. Κλείνει σιγά σιγά η μεγάλη πληγή της 
ανεργίας… Το 2017 έκλεισε με νέα δημοσι-
ονομική υπεραπόδοση, όπως συνέβη και 
το δύσκολο 2015 και το 2016, όπου είχαμε 
τη δυνατότητα να δώσουμε κοινωνικό 
μέρισμα σε αυτούς που πραγματικό το 
έχουν ανάγκη. Θα περίμενε κανείς ότι η 
θετική προοπτική για τον τόπο θα ήταν 
καλοδεχούμενη από όλες τις πτέρυγες του 
κοινοβουλίου. Η αξιωματική αντιπολίτευση 

όμως δείχνει να ενοχλείται», επεσήμανε ο 
κ. Τσίπρας, κατηγορώντας τη Ν.Δ. ότι 
«συνεχίζει εμμονικά την ίδια γραμμή, μία 
γραμμή που δεν είχε καμία συναίσθηση 
ευθύνης, που βασίζεται στη διαστρέ-
βλωση, στην προπαγάνδα και στην κατα-
στροφολογία. «Λέτε ότι δεν υπάρχει τέλος 
του μνημονίου. Ότι δεν ανακάμπτει η 
οικονομία. Ότι η χώρα σήμερα είναι χειρό-
τερα από το 2014. Ότι δεν θα πάρουμε 
τίποτα για το χρέος. Ότι δεν πρέπει να 
βγούμε στις αγορές, αλλά να ζητήσουμε 

πιστοληπτική γραμμή», είπε απευθυνόμενος 
στην αξιωματική αντιπολίτευση, καταλογίζο-
ντάς της ότι είναι «κολλημένη.

ΜΗτσοτακΗσ

«Λέτε παραμύθια στον  
κόσμο, κ. Τσίπρα!»

Σχετικά με την «καθαρή έξοδο» ο πρό-
εδρος της ΝΔ χαρακτήρισε τις θέσεις 
της κυβέρνησης «παραμύθι», σημειώ-
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νοντας πως η καθαρή έξοδος είναι όσο αλη-
θινή ήταν το θα «σκίσουμε τα μνημόνια». Όσον 
αφορά το ολιστικό σχέδιο της κυβέρνησης, ο 
κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ότι αυτό που 
δόθηκε στη δημοσιότητα δεν είναι τίποτε 
παραπάνω από ένα αόριστο ευχολόγιο, στο 
οποίο συνυπάρχουν ιδεοληπτικές εμμονές, 
ασυγχώρητες γενικότητες και κάποιες λίγες 
αυτονόητες μεταρρυθμίσεις. «Η Ελλάδα χρειά-
ζεται κοστολογημένο πρόγραμμα και όχι ολι-
στικές αερολογίες», είπε κρίνοντας το αναπτυ-
ξιακό σχέδιο που παρουσιάστηκε. «Το μνημό-
νιο δεν τελειώνει τον Αύγουστο, απλώς 
μεταλλάσσεται», διαπίστωσε και ζήτησε από 
τον υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακα-
λώτο, που ήταν παρών στην αίθουσα, να απα-
ντήσει στο εξής ερώτημα: «Πόσο νερό βάλατε 
και σε τι κρασί;». «υποψιάζομαι ότι εδώ κρύ-
βονται νέες δεσμεύσεις, που θα βρουν τη θέση 
τους στο μηχανισμό αυξημένης εποπτείας που 
θα μας συνοδεύει για χρόνια. Από χρηματοδό-
τηση χωρίς μνημόνιο που ζητούσατε το 2015, 
πήγαμε στο μνημόνιο χωρίς χρηματοδότηση», 
ανέφερε χαρακτηριστικά.

γέννΗΜατα

«ο Αύγουστος οδηγεί  
σε βαρύ χειμώνα»

«η έξοδος από το μνημόνιο Τσίπρα 
-γιατί είναι δικό σας μνημόνιο- 
οδηγεί σε νέα επιτήρηση. Ο 

Αύγουστος οδηγεί σε βαρύ χειμώνα», είπε η 
επικεφαλής του ΚΙΝΑΛ, απευθυνόμενη στον 
πρωθυπουργό, και παρέθεσε αναλυτικά τους 
λόγους που την οδηγούν στο αίτημα εκλογών. 
«Ζητώ εκλογές γιατί τις επόμενες εβδομάδες 
πρόκειται να ληφθούν σημαντικές αποφάσεις 
που θα καθορίσουν το μέλλον του λαού. Η 
συγκυβέρνησή σας δεν έχει καμιά νομιμοποί-
ηση να εκχωρήσει εν κρυπτώ το μέλλον της 
χώρας», εξήγησε η κα Γεννηματά και συμπλή-
ρωσε: «Ζητώ εκλογές γιατί η κυβέρνηση 
ΣυΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αποδεικνύεται επικίνδυνη και 
στα εθνικά θέματα».



Ο Πρωθυπουργός τονίζει… «Η τελευ-
ταία αξιολόγηση του τρίτου και 
τελευταίου ελληνικού προγράμματος 

περιλαμβάνει μια σειρά από θετικές ρυθμί-
σεις, στις οποίες καταλήξαμε μέσα από μια 
επίμονη και στοχοπροσηλωμένη προσπά-
θεια: Πρώτον, σε ό,τι αφορά τα δημοσιονο-
μικά, υπήρξε σύμπτωση εκτιμήσεων από 
όλες τις πλευρές ότι η Ελλάδα θα πετύχει 
τους δημοσιονομικούς στόχους και τα επό-
μενα έτη. Και διαπιστώθηκε επίσης ότι δεν 
πρόκειται να υπάρξει κανένα δημοσιονο-
μικό κενό για το 2018 και το 2019. Αυτό είναι 
κάτι που εμείς γνωρίζαμε, δεδομένου ότι 
ήδη η Ελλάδα για τρία συναπτά έτη βρέθηκε 
όχι απλά εντός αλλά πολύ πάνω από τους 
προβλεπόμενους στόχους. Έμενε όμως να 
το αποδεχθούν και οι θεσμοί και οι δανει-
στές, και μάλιστα έμενε να το αποδεχθούν 
και όλοι οι θεσμοί, κάτι που συνέβη τελικά 
αυτή τη φορά και είναι εξαιρετικά σημα-
ντικό γεγονός. Επίσης, συμφωνήθηκε ότι θα 
υπάρξει πλήρης εφαρμογή των θετικών 
μέτρων, για την ενίσχυση του κοινωνικού 
κράτους το 2019 και την ελάφρυνση της 
φορολογίας το 2020, μέτρα τα οποία έχουμε 
ήδη ψηφίσει. Ενώ παράλληλα, πετύχαμε να 
υπάρξει η πρόβλεψη για επιπρόσθετο δημο-
σιονομικό χώρο, ο οποίος θα χρησιμοποιη-
θεί στοχευμένα για την περαιτέρω ενίσχυση 
των κοινωνικών δαπανών και μείωση των 
φορολογικών βαρών. Δεύτερον, όσον αφορά 
στον τομέα της ενέργειας, στον οποίο, παρά 
το όργιο της προπαγάνδας περί πλήρους 
διάλυσης και εκποίησης, από αυτούς που 
δεν μπορούν να χωνέψουν ότι διασώσαμε 

τελικά τη ΔΕΗ και δεν υλο-
ποιήθηκε το σχέδιο για 
τη “μικρή ΔΕΗ”. Στον 
τομέα της ενέργειας 
καταλήξαμε σε ρυθ-
μίσεις που τελικά ενι-
σχύουν το δημόσιο 
και κοινωνικό χαρα-
κτήρα των εταιριών 
της ενέργειας. Με τη 
μείωση των δημοπρα-
τούμενων ποσοτήτων 
ΝΟΜΕ, που θα συμβάλλει 
στη βελτίωση των οικονομι-
κών δεδομένων της ΔΕΗ, ενώ 
παράλληλα βελτιώνει το επιχειρημα-
τικό περιβάλλον για επενδύσεις στον ενεργει-
ακό κλάδο. Με τη μείωση της χρέωσης προμη-
θευτή, που και αυτό συνεισφέρει στην ενίσχυση 
της χρηματοοικονομικής κατάστασης της ΔΕΗ, 
ενώ την ίδια στιγμή διατηρούνται αμετάβλητα τα 
τιμολόγια της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέρ-
γειας. Και τέλος, με τη διατήρηση των δικτύων 
και των διεθνών συμμετοχών της ΔΕΠΑ σε δημό-
σιο έλεγχο, με παράλληλη διατήρηση της παρου-
σίας του δημοσίου και στην εμπορική δραστηριό-
τητα. Τρίτον, καταλήξαμε σε σημαντικές ρυθμίσεις 
προς όφελος κυρίως των μικρών και μεσαίων επι-
χειρήσεων, καθώς συμφωνήθηκαν μέτρα μείωσης 
της γραφειοκρατίας στον εξωδικαστικό συμβιβα-
σμό, στον οποίο, επίσης, εντάσσονται οι βεβαιωμέ-
νες οφειλές και του 2017. Όπως επίσης και το πλαί-
σιο που αφορά την περαιτέρω απλοποίηση της αδει-
οδοτικής διαδικασίας σε αρκετούς κλάδους της 
οικονομικής δραστηριότητας, όπως για παράδειγμα, 
στη μεταποίηση.

κυριακοσ μητσοτακησ
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Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης 
είναι σαφής: «O κ. Τσίπρας μου το είπε 
και ο ίδιος, συζητά όνομα ονομασίας 

“Μακεδονία του Ιλιντεν”. Η εξέγερση του Ίλιντεν 
είναι ταυτισμένη με το μακεδονικό αλυτρωτι-
σμό, ταυτίστηκε με αλυτρωτική εξέγερση, με 
σύνθημα “η Μακεδονία στους Μακεδόνες” και 
δημιουργία κράτους με πρωτεύουσα τη Θεσσα-
λονίκη. Η ΝΔ δεν πρόκειται ποτέ να δεχθεί 
αυτό το όνομα για τη γειτονική χώρα. Ο κ. Τσί-
πρας όποτε διαπραγματεύεται νύχτα και μόνος 
του κινδυνεύουν τα εθνικά συμφέροντα». 
«Καθαρή έξοδος δεν υπάρχει, γιατί Αλέξης 
Τσίπρας και Πάνος Καμμένος νομοθέτησαν 
πρόσθετα δημοσιονομικά μέτρα για το 2019 
και 2020. Η περικοπή συντάξεων έρχεται με 
υπογραφή Τσίπρα Καμμένου. Η μείωση αφο-
ρολόγητου έρχεται με υπογραφή Τσίπρα-
Καμμένου. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της 

διαπραγμάτευσης Τσίπρα-βαρου-
φάκη με τα πουκάμισα έξω», 

είπε αναφέροντας εν 
συνεχεία ότι η ΝΔ θα 

μειώσει τους 
φόρους, το φόρο 
στις επιχειρήσεις 
και θα εξορθολο-
γήσει τις ασφαλι-
στικές εισφορές, 
ενώ έκανε ειδική 
αναφορά στα 
Ιόνια Νησιά τονί-

ζοντας: «Έχω υψη-
λές προσδοκίες για 

τις εκλογικές επιδό-
σεις στα Ιόνια νησιά. Θα 

κερδίσουμε όλες τις μονοεδρικές και θα 
αυξήσουμε τα ποσοστά μας στα άλλα. Οι 
πολίτες θα μας δώσουν μια μεγάλη εκλο-
γική νίκη, γιατί εμπιστεύονται τη ΝΔ, μια 
ΝΔ που κρατά ζωντανή την ιστορία της , 
αλλά ταυτόχρονα αλλάζει και εκσυγχρο-
νίζεται και επενδύει σε νέα πρόσωπα. 
Είμαστε στην τελική ευθεία, εκλογές θα 
γίνουν, όσο νωρίτερα τόσο καλύτερα για 
τη χώρα. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολ-
λοί που πιστεύουν ότι ο κ. Τσίπρας θα 
εξαντλήσει τη θητεία του. Το φθινόπωρο, 
το πολύ έως τις ευρωεκλογές, εκλογές θα 
γίνουν. Δε ζήτω κομματική συμπόρευση, 
ζήτω εθνική συστράτευση».

κοντρα και για τα Μέτρα
Νέα κόντρα στη βουλή Μητσοτάκη-Τσί-
πρα. Είπε ο Πρόεδρος της ΝΔ «εξυφαίνε-
ται μία νέα σκευωρία σε βάρος του ελλη-
νικού λαού γιατί είναι ψέματα τα περί 
καθαρής εξόδου. Είναι ψέματα τα περί 
δήθεν μεταμνημονιακής εποχής, όταν 
έρχονται νέες μειώσεις των συντάξεων, 
νέα μείωση του αφορολόγητου και 
φυσικά η μείωση του ΦΠΑ στα νησιά. Η 
αλήθεια είναι ότι θα περάσουμε από 
φθηνό δανεισμό σε ακριβό δανεισμό από 
τις αγορές, ενώ παραμένουν οι δεσμεύ-
σεις και οι υποχρεώσεις. Οδηγείτε την 
χώρα σε ένα ακόμη μνημόνιο χωρίς χρη-
ματοδότηση. Είναι ψέμα να μιλάτε για 
υπεραπόδοση της οικονομίας και να στη-
ρίζετε τον ισχυρισμό στο υπερπλεόνα-
σμα, το οποίο βασίζεται σε φόρους και 
αθέτηση πληρωμών του δημοσίου. 

 «Βγάζουμε τη χώρα 
από τα μνημόνια!»

«Όποτε διαπραγματεύεσαι 
νύχτα κινδυνεύει  

η χώρα!»

αλεξησ τσιπρασ

Και 
τώρα οι δυο 
τους σε μια 
σύγκρουση με έναν 

νικητή και ένα μεγάλο 
ερωτηματικό: «Γίνεται 
έξοδος από τα μνημόνια  

με 10 επιπλέον μέτρα 
έως το 2022;»
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Οι Γερμανοί βλέπουν 
εκλογές το Σεπτέμβριο. 
Επίσης σχολιάζουν την 
μεταμνημονιακή εποχή και 
τονίζουν ότι δυο μεγάλα 
ερωτήματα δεν έχουν 
απαντηθεί. Δηλαδή τα μέτρα 
που συμφωνήθηκαν και η 
ελάφρυνση του χρέους και 
με την συμμετοχή του ΔΝΤ. 
Τα γερμανικά μέσα μιλούν 
για τον «μοιραίο μήνα Ιούνιο 
του Τσίπρα!». 

Μάλιστα η Handelsblatt 
τονίζει ότι «στην ελλη-
νική κυβέρνηση απομέ-

νουν μόλις λίγες εβδομάδες για να 
περάσει από τη Βουλή το τελευ-
ταίο μεγάλο πακέτο 
μεταρρυθμίσεων». 

Και εξηγεί ότι μετά τις αρχικές παλι-
νωδίες του 2015, ο Έλληνας πρωθυ-
πουργός βιάζεται πλέον να υλοποιή-
σει τα συμφωνηθέντα, αφού «με την 
εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του τρέ-
χοντος προγράμματος ο Τσίπρας θα 
υλοποιούσε την προεκλογική υπό-
σχεσή του να απελευθερώσει τη 
χώρα από τα δεσμά του δόγματος 
λιτότητας. Αυτό θα συνιστούσε πολι-
τικό θρίαμβο για τον ίδιο, τον οποίο 
θα μπορούσε να αξιοποιήσει σε 
πρόωρες εκλογές, πιθανότατα ήδη 
το ερχόμενο φθινόπωρο. Ο Αλέξης 
Τσίπρας έχει ακόμη δρόμο μπροστά 
του: Τώρα πρέπει να υλοποιήσει τις 
υποσχεθείσες μεταρρυθμίσεις. Το 

επόμενο βήμα είναι μια έκτακτη 
συνεδρίαση ή τηλεδιάσκεψη της 
ομάδας εργασίας του Eurogroup, η 
οποία καλείται να αξιολογήσει στις 
αρχές της εβδομάδας το αποτέλε-
σμα των διαπραγματεύσεων. Την 
επόμενη Πέμπτη ακολουθούν οι 
υπουργοί Οικονομικών του 
Eurogroup. Στη συνέχεια το μπα-
λάκι περνά και πάλι στην Αθήνα: 
με συνοπτικές διαδικασίες η 
κυβέρνηση πρέπει να περάσει από 
τη βουλή τα αναγκαία για την υλο-
ποίηση των μεταρρυθμίσεων νομο-

σχέδια. Αυτό θα πρέπει να γίνει 
μέχρι τα μέσα του ερχόμενου μήνα, 
πριν το επόμενο Eurogroup της 21ης 
Ιουνίου. Λόγω των επικείμενων θερι-

νών διακοπών πολλών κοινοβου-
λίων, η ημερομηνία αυτή θεωρείται 
η τελευταία ευκαιρία εάν η Ελλάδα 
θέλει να ολοκληρώσει το πρόγραμμα 
εμπρόθεσμα μέχρι τις 20 Αυγού-
στου. Έτσι ο Ιούνιος εξελίσσεται για 

τον Τσίπρα σε 
μήνα που μπο-
ρεί να κρίνει το 
πολιτικό του 
μέλλον».

Επίσης η 
ελβετική Neue 

Zürcher Zeitung 
παραπέμπει στο 
θέμα του ελληνι-
κού χρέους. Τονί-
ζει ότι «οι Ευρω-
παίοι καλούνται 
τώρα να αποφασί-
σουν εάν θα υπανα-
χωρήσουν σε σημα-
ντικό βαθμό έναντι 

του Ταμείου ή εάν θα 
προτιμήσουν να μην συμμετέχει 
τελικά το Ταμείο πλήρως». Όπως 
σχολιάζει η ελβετική εφημερίδα, 

«το ερώτημα αυτό παραμένει εδώ 
και καιρό αναπάντητο επειδή ορι-
σμένες σκληροπυρηνικές χώρες, 
όπως η Γερμανία, δεν είναι διατεθει-
μένες να δεχτούν ούτε το ένα ούτε 
το άλλο». «Τα νέα μέτρα περικοπών - 
Ελλάδα και πιστωτές ανακοινώνουν 
συμφωνία» επιγράφεται σχετική 
δημοσίευση στην ηλεκτρονική 
έκδοση του Spiegel που σημειώνει: 
«Τον Αύγουστο εκπνέει το τρίτο 
πακέτο διάσωσης της Ελλάδας. Τί θα 
ακολουθήσει μετά; Προφανώς η 
χώρα κατέληξε σε συμφωνία με 
τους πιστωτές της». Αλλά και η 
δημόσια γερμανική τηλεόραση ZDF 
αναφέρει στην ιστοσελίδα του ενη-
μερωτικού μαγκαζίνου της heute : 
«Οι Έλληνες οδεύουν προς την 
τελική ευθεία: το τρίτο πρόγραμμα 
βοήθειας ολοκληρώνεται τον Αύγου-
στο. Αμέσως μετά η Αθήνα θέλει να 
σταθεί και πάλι στα πόδια της». Αυτά 
τονίζουν οι Γερμανοί, οι οποίοι βλέ-
πουν εκλογές και μάλιστα πριν τα 
ραβασάκια φτάσουν με τις περικο-
πές στους συνταξιούχους…

εκλογές το 
φθινόπωρο 

βλέπουν οι 
γέρΜανοι…

τον αύγουστο εκπνέει  
το τρίτο πακέτο  

διάσωσης της έλλάδας.  
τί θα ακολουθήσει μετά; 

προφανώς η χώρα κατέληξε 
σε συμφωνία 

 με τους πιστωτές της

Spiegel

η εφημερίδα Handelsblatt και το περιο-
δικό Spiegel εκτιμούν ότι το ΔΝΤ δεν 
πρόκειται να χορηγήσει δάνειο στην 

ελλάδα. Αίτημα του Ταμείου να συμπεριλη-
φθούν τα διμερή δάνεια των κρατών της ευρω-
ζώνης με την ελλάδα στις ελαφρύνσεις. Το ΔΝΤ 
εκτιμά πως ο ρυθμοί ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονομίας τις επόμενες δεκαετίες θα είναι 
χαμηλότεροι από αυτούς που προβλέπει η ε.ε. 
Για να είναι συνεπώς η ελλάδα μακροπρόθεσμα 
σε θέση να εξοφλήσει τα χρέη της, θα πρέπει 
σύμφωνα με το Ταμείο οι ευρωπαίοι να δεχτούν 
μεγαλύτερες ελαφρύνσεις από αυτές που προ-
βλέπονται μέχρι στιγμής.

ςύμφωνα με το Spiegel, το ΔΝΤ ζητά εκτός 
αυτού στις ελαφρύνσεις να μην συμπεριληφθούν 
μόνο τα δάνεια από τον εΜς, αλλά και τα διμερή 
δάνεια που παρείχαν στην πρώτη φάση της κρίσης 
τα κράτη μέλη της ευρωζώνης στην ελλάδα. οι 
ευρωπαίοι απορρίπτουν αυτήν την πρόταση για 
«νομικούς λόγους»: το μέτρο θα επιβάρυνε άμεσα 

τους προϋπολογισμούς των κρατών μελών. Ακόμη 
όμως και στην περίπτωση που το ΔΝΤ αποφασίσει 
να μην ενεργοποιήσει το δάνειο ύψους 1,6 δισ. 

Οι Γερμανοί βλέπουν φυγή του Δντ
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ευρώ, το οποίο έχει ήδη εγκρίνει επί της 
αρχής τον Ιούλιο του 2017, οι Βρυξέλλες 
θα ήθελαν την παραμονή του στο ελλη-
νικό δανειακό πρόγραμμα. Η συμμετοχή 
του Ταμείου θεωρείται σημαντική για 
την οικοδόμηση εμπιστοσύνης στους 
επενδυτές ενόψει της επιστροφής της 
ελλάδας στις χρηματαγορές. 

Πάντως, οι ευρωπαϊκές πηγές εκτι-
μούν, πως ακόμη και στην περίπτωση 
που το Eurogroup και το ΔΝΤ καταλή-
ξουν σε συμφωνία για τις ελαφρύνσεις 
το πιθανότερο είναι η ελλάδα μην αξιο-
ποιήσει καν το δάνειο του 1,6 δισ. ευρώ. 
Το επιτόκιο είναι ακριβότερο από αυτό 
του εΜς. Άλλωστε, η Αθήνα δεν αντιμε-
τωπίζει άμεση πιστωτική στενότητα. Η 
τελευταία δόση ύψους 11-12 δισ. ευρώ 
αρκεί για τις χρηματοδοτικές ανάγκες 
και του επόμενου χρόνου. Όλα σε εξέ-
λιξη πλέον και βλέπουμε!
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είναι ένα 
κείμενο 
40 σελί-

δων, όπου κατα-
γράφονται τα 

πάντα για συντά-
ξεις φόρους δημο-

σιονομική πολιτική, 
φορολογία, φοροδι-
αφυγή, αλλά και η 

διαχείριση των δημο-
σίων οικονομικών. Η 

χώρα μας πρέπει να 
πετύχει πρωτογενή πλε-

ονάσματα ύψους 3,5% 
μέχρι το 2022. Ακόμη 
δεσμεύεται για διαρκή 

εφαρμογή των συμφωνη-
μένων μεταρρυθμίσεων 

για πολλά χρόνια με τη συν-
δρομή της τεχνικής βοή-

θειας από τους θεσμούς. 
Δείτε τι προβλέπει:

 αυστΗρΗ έπιτΗρΗσΗ 
 ΜέιωσΗ συνταξέων 

 αυξΗσΗ φορων 
 έφαρΜογΗ 

συΜφωνΗθέντων
Στο κείμενο τονίζεται 

ότι «διατηρείται η ρήτρα 
που δίνει στο ΔΝΤ το 
δικαίωμα να φέρει έναν 

χρόνο νωρίτερα, δηλαδή το 
2019, τη μείωση του αφο-
ρολόγητου ως ένα μέτρο 

φιλικό για την ανάπτυξη». 
Σε ό,τι αφορά το αφορολό-

γητο τονίζεται: «οι αρχές, ως 
προαπαιτούμενο, θα προωθή-

σουν την εφαρμογή του 
μέτρου της φορολογίας εισο-

δήματος το 2019 εάν το Διεθνές 
Νομισματικό Ταμείο, σε συνεργασία 
με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα 
και τις ελληνικές αρχές και στο πλαί-
σιο της τελικής αναθεώρησης του 
προγράμματος, θεωρήσει ότι είναι 
απαραίτητη η εφαρμογή του για να 
επιτευχθεί ο συμφωνημένος δημο-
σιονομικός στόχος για πρωτογενές 
πλεόνασμα ύψους 3,5% το 2019, ο 
οποίος πρέπει να επιτευχθεί χωρίς 
επιζήμια για την ανάπτυξη μέτρα και 
εάν χρειαστεί, θα εγκρίνουν νομοθε-

σία, σε συμφωνία με τα θεσμικά 
όργανα, ώστε να εξασφαλίζουν την 
ακριβή επίτευξη του δημοσιονομι-
κού στόχου, κατά τρόπο θετικό για 
την ανάπτυξη».

Για τις συντάξεις, η περικοπή της 
προσωπικής διαφοράς στις κατα-

βαλλόμενες συντάξεις θα 
ισχύσει από την 1.1.2019: «Η 
περικοπή θα αποφέρει 
καθαρή εξοικονόμηση 1% 
του ΑΕΠ (1,8 δισ. ευρώ ετη-
σίως) το 2019-2022». Η χώρα 
μας δεσμεύεται για πρόσθε-
τες προσπάθειες ώστε να 
μειωθούν τα κόκκινα δάνεια, 
για σειρά μεταρρυθμίσεων 
στις αγορές, για την υλοποί-
ηση του προγράμματος ιδιω-
τικοποιήσεων και για την 
εφαρμογή παρεμβάσεων 
ώστε να αυξηθεί η ποιότητα 
και η αποτελεσματικότητα 
του δημόσιου τομέα και για 

να ενισχυθεί η ανεξαρτησία των 
αρχών. Για την ανάκαμψη τονίζει ότι 
«η επιτυχία της ανάκαμψης απαιτεί 
τη συνεχή εφαρμογή των συμφωνη-
μένων πολιτικών για πολλά χρόνια, 
κάτι το οποίο καθιστά αναγκαία την 

πολιτική δέσμευση, αλλά 
και την διασφάλιση της 
τεχνικής επάρκειας του 
ελληνικού δημοσίου, ώστε 
να παρέχει αυτές τις μεταρ-
ρυθμίσεις. Και προς το 
σκοπό αυτό οι ελληνικές 
αρχές έχουν δεσμευτεί να 
κάνουν πλήρη χρήση της 
διαθέσιμης τεχνικής βοή-
θειας». Στα προαπαιτού-
μενα περιλαμβάνονται και 
αλλαγές στη νομοθεσία 
περί ΦΠΑ και στον ΕΝΦΙΑ 
ενώ αναφέρεται ότι θα πρέ-
πει έως το τέλος Ιουνίου να 
έχει καταργηθεί ο μειωμέ-
νος συντελεστής ΦΠΑ στα 
νησιά.

 Γιλντιρίμ προκαλεί και πάλι με αφορμή τους δύο στρατι-
ωτικούς μας. είπε ότι «δεν θα πρέπει να αναμένει προ-
νομιακή μεταχείριση για τους δύο Έλληνες στρατιωτι-

κούς -που κρατούνται στην Αδριανούπολη- εφόσον παραβίασαν 
την τουρκική νομοθεσία». ο Τούρκος πρωθυπουργός, σε συνέ-
ντευξη που παραχώρησε στο «Βήμα της Κυριακής», σημειώνει 
μεταξύ άλλων ότι πηγή της έντασης στο Αιγαίο είναι η ελλη-
νική αντίληψη, που θεωρεί ολόκληρο το Αιγαίο συνολικά 
ελληνική θάλασσα. Παράλληλα, απορρίπτει τις αιτιάσεις περί 
παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή περιορισμούς 
της ελευθερίας του Τύπου και διαβεβαιώνει ότι η Άγκυρα 
παραμένει αξιόπιστος σύμμαχος στο ΝΑΤο. 

Απαράδεκτες χαρακτήρισε η ΝΔ τις δηλώσεις του πρω-
θυπουργού Μπιναλί Γιλντιρίμ, αλλά και του αρχηγού των 
ενόπλων δυνάμεων της Τουρκίας χουλουσί Ακάρ. νΤονί-
ζει η ΝΔ: «ο μεν Γιλντιρίμ, σε συνέντευξη στο “Βήμα”, 

ανέφερε μεταξύ άλλων ότι πηγή της έντασης 
στο Αιγαίο είναι η ελληνική αντίληψη, που 
θεωρεί ολόκληρο το Αιγαίο συνολικά ελλη-
νική θάλασσα. Από την άλλη, ο Ακάρ δήλωσε 
“εάν υπάρξει ανάγκη για το καθήκον για την 
πατρίδα και το έθνος θα το εκτελέσουμε 
χωρίς δισταγμό, σε Μεσόγειο και Αιγαίο”, 
ενώ πρόσθεσε ότι κανείς δεν πρέπει να 
κάνει λάθος υπολογισμούς για αυτό το 
θέμα». «είναι προφανές ότι οι προκλή-
σεις δεν πτοούν την ελλάδα», σχολίασε 
η ΝΔ, ενώ κάλεσε τους επιτελείς της 
Άγκυρας να καταλάβουν ότι με τη 
στάση τους καθιστούν τη χώρα τους 
προβληματικό γείτονα και αβέβαιο 
σύμμαχο: «οι δηλώσεις του Πρωθυ-
πουργού και του Αρχηγού των ενό-
πλων Δυνάμεων της Τουρκίας είναι 
απαράδεκτες και επιβεβαιώνουν, 
για μια ακόμη φορά, ότι η Άγκυρα 
δεν σέβεται το Διεθνές Δίκαιο. 
είναι προφανές ότι οι προκλή-
σεις αυτές δεν πτοούν την 
ελλάδα. Ας καταλάβουν, επιτέ-
λους, οι επιτελείς της Άγκυρας 
ότι με τη στάση τους απομονώ-
νουν τη χώρα τους από την 
ευρώπη, την καθιστούν αβέ-
βαιο σύμμαχο στο ΝΑΤο και 
προβληματικό γείτονα για 
τα κράτη της Ανατολικής 
Μεσογείου».

o

ο Μπιναλί γιλντιρίμ...
προκαλέι
«είσαι απαράδεκτος»,  
τονίζει η ΝΔ

10 μετρα  
εωσ το 2022 

με οσμή 
εκλογών  

Δείτε τι έρχεται έως το 2022 με βάση το 
κείμενο του επικαιροποιημένου μνημονίου. 

Οι μειώσεις των 
συντάξεων, σύμφωνα 
με τη δικηγόρο 

Ολυμπία Νικολοπούλου, θα 
κυμανθούν από 2 έως 18% επί 
του καταβαλλομένου ποσού, 
όπως ορίζει ο νόμος. Από τα 
έως τώρα στοιχεία που έχει 
δώσει στη δημοσιότητα ο υφ. 
εργασίας κ. Πετρόπουλος, περί 
τις 900.000 καταβαλλόμενες 
συντάξεις θα χάσουν ένα 
σεβαστό ποσό!
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Καμμένος…. έκαψε την πολιτική 
του αδελφικού του φίλου…. 
Ζητάει μη χρήση του όρου 

Μακεδονία από τα ςκόπια και τονίζει ότι 
«δεν θα έρθει καμία λύση στη Βουλή χωρίς 

να υπάρξει αλλαγή συντάγματος!». ο 
Καμμένος τονίζει ότι δεν τον ενδιαφέρει εάν 
θα υπάρχει το «Ίλιντεν» ή το «Άνω» στην 

ονομασία των ςκοπίων. εφόσον υπάρχει ο 
όρος Μακεδονία, η λύση δεν είναι αποδεκτή 

για τους Ανεξάρτητους Έλληνες. Δεν θα 
υπάρξει λύση στο ζήτημα με τα ςκόπια. «οι 

ςκοπιανοί ζουν με τον μύθο της Μακεδονίας, 
όμως εγώ δεν ψηφίζω ποτέ μια λύση με το όνομα 

Μακεδονία. οι ΑΝεΛ το έχουμε στην ιδρυτική 
διακήρυξη», δήλωσε. Και στα ςκόπια όμως πολύ 
δύσκολα θα υπάρξει πλειοψηφία 2/3 για την 

αλλαγή ονομασίας, ενώ περιγράφοντας την έως 
σήμερα πορεία της διαπραγμάτευσης ο κ. Καμμένος 

είπε ότι ενώ η ελληνική πλευρά έκανε κάποια 
βήματα, δεν βλέπει να 
κάνουν και οι 
ςκοπιανοί το ίδιο. «Ως 
κυβερνητικός εταίρος 
έχω διαχωρίσει τη 
θέση μου από την 
πρώτη στιγμή. εγώ σας 
διαβεβαιώ η θέση της 
κυβέρνησης είναι ότι 
δεν θα γίνει καμία 
κύρωση από την 
ελληνική Βουλή εάν 
δεν υπάρξει αλλαγή 
ςυντάγματος στα 
ςκόπια», είπε 
χαρακτηριστικά.

Ο Πάνος  
έκαψε  

τον Αλέξη

Πιέζουν λοιπόν οι Αμερικανοί 
για λύση στο ςκοπιανό… Τηλέ-
φωνα, επικοινωνία και πιέ-

σεις, ενώ ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ 
Μάικ Πενς επικοινώνησε και με τον 
Αλέξη Τσίπρα, σημειώνοντας το ενδι-
αφέρον των ΗΠΑ για το ςκοπιανό.  Ο 
αντιπρόεδρος Μάικ Πενς μίλησε με τον 
πρωθυπουργό για να εκφράσει την εκτί-
μησή του για τον ηγετικό ρόλο που έχει 
διαδραματίσει, μαζί με τον πρωθυ-
πουργό της ΠΓΔΜ Ζόραν Ζάεφ, στις 
προσπάθειες επίλυσης της μακρόχρο-
νης διένεξης του ονοματολογικού. 
«Συμφώνησαν ότι οι δύο πλευρές έχουν 

μια ιστορική ευκαιρία να επιλύσουν αυτό 
το ζήτημα και ότι ο χρόνος πρέπει ληφθεί 
υπόψη», αναφέρει ανακοίνωση του Λευ-
κού Οίκου για την τηλεφωνική επικοινω-
νία Πενς-Τσίπρα. Ο Αμερικανός εξέ-
φρασε την στήριξη του στις προσπάθειες 
που καταβάλλουν οι δύο χώρες για την 
εξεύρεση αμοιβαία αποδεκτής ονομα-
σίας, εκφράζοντας την πεποίθηση πως η 
επίλυση του ονοματολογικού θα συμβάλ-
λει στην ενίσχυση της ειρήνης και της 
σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Ο 
αντιπρόεδρος ενθάρρυνε τον πρωθυ-
πουργό Τσίπρα να συνεχίσει να συνεργά-
ζεται με τον πρωθυπουργό Ζάεφ για μια 

αμοιβαία αποδεκτή συμφωνία. «Η επίλυση 
αυτού του ζητήματος θα προωθήσει τη στα-
θερότητα και την ειρήνη στην περιοχή», 
καταλήγει η ανακοίνωση του Λευκού Οίκου. 
Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας ο κ. Τσί-
πρας επανέλαβε στον Αμερικανό αντιπρόε-
δρο ότι η χώρα μας επιδιώκει επίλυση της 
διμερούς διαφοράς και το κλειδί βρίσκε-
ται στην εξεύρεση ονομασίας, που θα 
αποδεχθούν και οι δυο πλευρές αλλά θα 
είναι erga omnes. Ακόμη, οι ελληνικές 
πηγές ανέφεραν ότι ο Πενς τόνισε πως 
υποστηρίζει τις προτάσεις του ειδικού 
διαμεσολαβητή του ΟΗΕ Μάθιου 
Νίμιτς για την εξεύρεση λύσης.

Ο

εξελίξεις στο 
Σκοπιανό

Αμερικανοί και 
ευρωπαίοι πιέζουν  
για Ίλιντεν ή Gorna 

Macedonija

τσιπρασ
«βρισκόμαστε σε 
κρίσιμο στάδιο των 
διαπραγματεύσεων 
με την ΠΓΔΜ, για 
εξεύρεση αμοιβαίας 
αποδεκτής λύσης, σε 
ένα πρόβλημα που 
ταλανίζει την εξωτε-

ρική πολιτική για δεκαετίες. Θέλουμε μια λύση που 
θα αντέξει στον χρόνο, βιώσιμη και για αυτό δεν 
κάνουμε βιαστικές κινήσεις και κυρίως υπερασπιζό-
μαστε τις βασικές πτυχές της εθνικής γραμμής, την 
εξεύρεση αμοιβαίας αποδεκτής σύνθετης ονομασίας 
για όλες τις χρήσεις, σε εξωτερικό και εσωτερικό, 
πράγμα που προϋποθέτει την αλλαγή της συνταγμα-
τικής ονομασίας αλλά και τη συνταγματική αναθεώ-
ρηση που θα οδηγήσει σε εγγυήσεις για εξάλειψη 
κάθε μορφής αλυτρωτισμού για να φύγουν τα εμπό-
δια. Είναι μια δύσκολη υπόθεση. Νομίζω τη διαχειρι-
ζόμαστε με ευθύνη για αυτό θέλω να σας ενημε-
ρώσω, όπως ενημερώνω όλες τις πολιτικές δυνάμεις 
του τόπου, γιατί θεωρώ ότι σε κρίσιμα εθνικά θέματα 
είναι αναγκαίο να επιδιώκεται η μέγιστη δυνατή 
συνεννόηση για να αντέξουν οι λύσεις».

παυλοπουλοσ 
«Μπορεί οι πολιτικές 
δυνάμεις να έχουν διάφο-
ρες θεμιτές, φυσικές, 
όμως στα μεγάλα θέματα, 
όπως τα εθνικά, απαιτεί-
ται όσο το δυνατόν μεγα-
λύτερη συναίνεση και για 
να αντέχουν στον χρόνο 
και γιατί όταν η Ελλάδα 
έχει ενότητα, είναι πιο 
δυνατή στο διαπραγμα-
τευτικό πεδίο».

ΜΗτσοτακΗσ 
«Το όνομα αυτό συνδέεται ιστορικά 
και ευθέως με την επιδίωξη δημι-
ουργίας “μακεδονικού” έθνους και 
κράτους που περιλαμβάνει τη Θεσ-
σαλονίκη και εκτείνεται ως το Αιγαίο. 
Οποιαδήποτε αναφορά του Ίλιντεν 
στο όνομα της γειτονικής χώρας όχι 
μόνον δεν θέτει τέλος στον αλυτρω-
τισμό των Σκοπίων, αλλά αντιθέτως 
τον επιβεβαιώνει και τον ενισχύει. Γι 
αυτό είναι απαράδεκτο ακόμη και να 
τίθεται προς συζήτηση».

γέννΗΜατα 
«Είναι προφανές ότι η 
συγκεκριμένη ονομασία 
συνιστά την επιτομή της 
επιστροφής του αλυτρωτι-
σμού. Και θέλω να πιστεύω 
πως η Κυβέρνηση δεν έχει 
μπει καν στην διαπραγμά-
τευση αυτού του ονόματος.

βένιζέλοσ 
«Το “Μακεδονία του Ίλιντεν” είναι η επιτομή του 
αλυτρωτισμού. Είναι ο αλυτρωτισμός αυτοπροσώ-
πως» είπε χαρακτηριστικά για να επισημάνει πως 
η κυβέρνηση οφείλει να διαπραγματευτεί για σύν-
θετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό και 
«όχι με ιδεολογική χρήση του ονόματος. Μην παί-
ζετε με κρίσιμα κεφάλαια της ιστορία της Μακε-
δονίας που οδήγησαν σε δεινά».
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το παρελθόν. Θυμίζουν τις περι-
πτώσεις των Πεταλωτή, Πάγκα-
λου, Λοβέρδου, Χατζηδάκη, αλλά 
και την ματαίωση της παρέλασης 
στην Θεσσαλονίκη παρουσία του 
προέδρου της Δημοκρατίας 
Κάρολου Παπούλια. Η ρητορική 
των στελεχών της Πειραιώς ανα-
φέρει ότι στα γεγονότα αυτά και 
κυρίως στην ματαίωση της παρέ-
λασης συμμετείχαν στελέχη του 
ΣυΡΙΖΑ, που λίγα χρόνια αργό-
τερα κατέλαβαν κυβερνητικές 
θέσεις.

Η ΝΔ θα επαναφέρει 
τις επόμενες ημέρες 
την συζήτηση για τις 
πιθανές σχέσεις μελών 
«ακτιβιστικών 
οργανώσεων» με το 
κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ και 
θα ζητήσουν από τον 
πρωθυπουργό, αλλά και 
το βασικό κόμμα της 

συμπολίτευσης να 
διαχωρίσουν την 
θέση τους από τις 
πράξεις αυτών των 
ομάδων και να 
καταδικάσουν τον 
τρόπο δράσης τους. 

«Αν δεν συμβεί αυτό, θα 
είναι μια τρανή απόδειξη ότι η 
ΝΔ έχει δίκιο», επισημαίνει 

στην Alpha freepress προβε-
βλημένο γαλάζιο στέλεχος και 
θα είναι μια απόδειξη ότι 
κάποιοι χρησιμοποιούν το κρά-
τος για να εγκαταστήσουν καθε-
στώς εκφοβισμού.

Την ίδια ώρα παραμένει σε 
ισχύ το πάγιο αίτημα της ΝΔ για 
απομάκρυνση από την κυβέρ-
νηση του υπουργού Προστασίας 
του Πολίτη Νίκου Τόσκα. Στην 
Πειραιώς εξακολουθούν να 
ζητούν απαντήσεις από τον 
υπουργό, τόσο για την στάση της 
αστυνομίας απέναντι στις «ακτι-
βιστικές οργανώσεις», όσο και 
για τα ελλιπή μέτρα αστυνόμευ-
σης που οδηγούν σε φαινόμενα, 
όπως ο ξυλοδαρμός του Γιάννη 
Μπουτάρη. Η συζήτηση μόλις 
ξεκίνησε για την αξιωματική 
αντιπολίτευση και θα κρατήσει 
επί μακρόν, αφού όπως λένε 
στην Πειραιώς στόχος είναι «η 
αποκατάσταση του αισθήματος 
ασφάλειας του πολίτη από ένα 
κράτος Δικαίου, που τώρα 
φαντάζει ανύπαρκτο».

Τα φαινόμενα βίας και 
η «ατμόσφαιρα 
ανομίας» που 
επικρατούν στην 
χώρα θα είναι το 
επόμενο πεδίο 
αντιπαράθεσης της ΝΔ 
με την κυβέρνηση. Μια 
αντιπαράθεση σε ένα 
προνομιακό, όπως 
εκτιμούν στην Πειραιώς, 
πεδίο, από την οποία η 
ΝΔ θα βγει νικήτρια. 
Προς αυτήν την 
κατεύθυνση «βοήθησε» 
και η πρώτη τοποθέτηση 
του Αλέξη Τσίπρα μετά 
την δολοφονική 
επίθεση στον δήμαρχο 
Θεσσαλονίκης Γιάννη 
Μπουτάρη. 

Ο πρωθυπουργός ανέ-
φερε σε δήλωσή του 
ότι αυτοί που ξυλοκό-

πησαν τον δήμαρχο της Θεσ-
σαλονίκης δεν είναι αγανακτι-
σμένοι πολίτες, αλλά φασί-
στες που κινούνται στα 
«δεξιά» της ΝΔ. Αυτήν ακρι-
βώς την τοποθέτηση θα εκμε-

ταλλευτεί ο πρόεδρος και τα στε-
λέχη της ΝΔ, που υποστηρίζουν 
ότι ο πρωθυπουργός παρέχει 
ουσιαστικά «άλλοθι» σε όσους 
προχωρούν σε πράξεις βίας, αλλά 
έχουν την «ταμπέλα του αγανακτι-
σμένου πολίτη».

«Η ρητορική του Αλέξη Τσίπρα 
είναι ιδιαιτέρως ακραία», δηλώνει 
στην Alpha freepress κορυφαίο 
γαλάζιο στέλεχος και ενισχύει το 
επιχείρημα της ΝΔ ότι 
ήταν ο ίδιος και το κόμμα 
του που εξέθρεψε όλα 
αυτά τα χρόνια αυτά τα 
φαινόμενα της βίας και 
της διάλυσης του κρά-
τους. Τα στελέχη της ΝΔ 
θα υποστηρίξουν ότι ο 
λόγος του πρωθυπουρ-
γού είναι διχαστικός και 
προκαλεί ζημιά στον 
τόπο και την κοινωνία, 
ενώ η «α λα καρτ» κατα-
δίκη βίαιων συμπεριφο-
ρών από την πλευρά του 
ΣυΡΙΖΑ ενισχύει αντί να 
καταστέλλει αυτά τα φαι-

νόμενα. Η ρητορική της ΝΔ που θα 
αναπτυχθεί το επόμενο χρονικό διά-
στημα θα κινηθεί σε δύο άξονες. 
Πρώτον την αποδόμηση των δηλώ-
σεων Τσίπρα ότι τα φασιστικά στοι-
χεία βρίσκονται εντός των «πολιτι-
κών ορίων» της ΝΔ και δεύτερον ότι 
η παράταξη που εξέθρεψε τα φαινό-
μενα βίας είναι ο ΣυΡΙΖΑ. Σε ό,τι 
αφορά το πρώτο, από την ΝΔ δηλώ-
νουν μετ’ επιτάσεως ότι ουδέποτε 
στους κόλπους της υπήρξαν φαινό-

μενα βίας από στελέχη του κόμμα-
τος, ότι είναι το πρώτο κόμμα που 
καταδικάζει ευθέως την βία από 
όπου και αν προέρχεται και ότι 
ουδέποτε στήριξε ή παρακίνησε 
ομάδες βίας σε δράση.

Από την άλλη πλευρά ιδιαίτερη 
σημασία δίνουν στην Πειραιώς στην 
στάση που κρατά ο ΣυΡΙΖΑ απέναντι 
στην δράση ομάδων, όπως ο Ρουβί-
κωνας, που έχει πραγματοποιήσει 
δεκάδες επιθέσεις σε δημόσια κτί-

ρια, όπως η βουλή ή το ΣΤΕ, 
σε ιδιωτικές εταιρείες, σε 
προξενεία και πρεσβείες 
χωρίς να έχει πραγματοποι-
ηθεί καμία σύλληψη και 
καμία καταδίκη. Επιπρο-
σθέτως αρκετά είναι τα στε-
λέχη του ΣυΡΙΖΑ που χαρα-
κτηρίζουν αυτού του είδους 
τις ενέργειες «ακτιβιστικές 
πράξεις» και δεν τις έχουν 
καταδικάσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνε-
ται από τα στελέχη της ΝΔ 
και για τα περιστατικά βίας 
και προπηλακισμού βου-

λευτών και υπουργών κατά 

νΔ:«θα φέρουμε 
την ηρεμία!»

Στη ΝΔ υποστηρίζουν ότι  
ο πρωθυπουργός παρέχει 

ουσιαστικά «άλλοθι»  
σε όσους προχωρούν  
σε πράξεις βίας, αλλά 
έχουν την «ταμπέλα  
του αγανακτισμένου  

πολίτη»
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ευχές
Πλήθος βουλευτών 
και πολιτευτών της 
ΝΔ, αλλά και απλοί 
πολίτες βρέθηκαν 
στο γραφείο του 
πρώην πρωθυπουργού 

Κώστα Καραμανλή για 
να του ευχηθούν χρόνια 

πολλά, ενώ η είσοδος 
του γραφείου του κ. 

Καραμανλή είχε γεμί-
σει από δώρα και 

λουλούδια. 

24 ώρες 
Όταν οι προσαγωγές και οι συλλήψεις για τον ξυλοδαρμό του 
δημάρχου Θεσσαλονίκης Γιάννη Μπουτάρη γίνονται 24 ώρες μετά 
το περιστατικό και παρά το γεγονός ότι τα βίντεο της προπηλάκισης 
κυκλοφορούσαν στο διαδίκτυο όλες τις ώρες σημαίνει εγρήγορση 
για την αστυνομία ή μήπως σημαίνει καθυστέρηση και μάλιστα 
μεγάλη; Ο υπουργός προστασίας του πολίτη φέρει ή όχι ευθύνη; 
Εκτός και αν ο δήμαρχος δεν θεωρείται πολίτης, αλλά κάτι άλλο που 
δεν χρήζει προστασίας.

Καταχειροκροτήθηκε
Στην έκτακτη συνεδρίαση του δημοτικού 

συμβουλίου Θεσσαλονίκης, μία ημέρα μετά 
τον ξυλοδαρμό του, ο Γιάννης Μπουτάρης 

καταχειροκροτήθηκε από όλους πριν και μετά 
το τέλος της ομιλίας του. Στην συνεδρίαση 

προβλήθηκε βίντεο από την επίθεση, ενώ το 
«παρών» έδωσαν ο επικεφαλής του Ποταμιού 

Σταύρος Θεοδωράκης, ο βουλευτής του ΣυΡΙΖΑ 
Τριαντάφυλλος Μηταφίδης και η διευθύντρια 

του πρωθυπουργικού γραφείου στη 
Θεσσαλονίκη Κατερίνα Νοτοπούλου.

«Το λίπος» και η Ζωή  
Τις επόμενες εβδομάδες θα κριθεί η έκδοση 

του κατηγορούμενου αρχιμαφιόζου Λάσα Σου-
σαναβιλι γνωστού 
και ως «Το λίπος» 

στις γαλλικές 
αρχές. Ανάμεσα 

στους συνηγόρους 
υπεράσπισης του 
κατηγορουμένου 
είναι και η πρώην 

πρόεδρος της βου-
λής Ζωή 

Κωνσταντοπούλου.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ  
ΓΙΑΝΝΗς ΝΤςούΝος   
ntsounos@alphafreepress.gr

Το Καφενείο  
της Βουλής

τάκλιν

ο ευκλείδης και το βιβλίο
Με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο σχολίασε ο Ευκλείδης Τσα-
καλώτος την ομιλία της Φώφης Γεννηματά, ενώ αποκάλυψε ότι 
παράλληλα διάβαζε και ένα βιβλίο. Είπε ο υπουργός: «Καθώς 
διάβαζα την έκθεση της κας Γεννηματά, που ήταν 3 σελίδες, συγ-
χρόνως διάβαζα το βιβλίο του βασίλη βασιλικού για τον Γλαύκο Θρα-
σάκη. Είχε μια εικόνα το βιβλίο γι’ αυτούς που είναι απομονωμένοι, 
όπου υπάρχει ένα φανάρι σε μια λαϊκή γειτονιά και το φανάρι πάει πορ-
τοκαλί, πράσινο, κόκκινο και πάλι πορτοκαλί, πράσινο, κόκκινο... αυτοκί-

νητα δεν περνάνε, οι άνθρωποι που 
περνάνε δεν χρειάζεται να σταματή-
σουν, το βλέπουν ή δεν το βλέπουν, 
τους θυμίζει κάτι, αλλά δεν επηρεάζει 
τίποτα. Αυτό μου θυμίζει το ΠΑΣΟΚ, ότι 
περνάνε πράγματα, γίνονται συζητήσεις, 
αλλά αυτοί δεν παίρνουν χαμπάρι. Ούτε 
αυτοί μπορούν να επηρεάσουν, ούτε 
εμείς ξέρουμε τι θέλουν». Έξυπνο το 
σχόλιο του υπουργού, δεν λέω...

Και εγένετο 
αφήγημα εκλογών 

Όποιος παρακολούθησε την συζήτηση 
στην βουλή για το ολιστικό πρόγραμμα της 

κυβέρνησης και άκουσε την ομιλία του πρω-
θυπουργού κατάλαβε και το αφήγημα με το 

οποίο ο Αλέξης Τσίπρας θα οδηγήσει την χώρα 
στις εκλογές: «Αυτοί που έβαλαν την χώρα 
στα μνημόνια και αυτοί που την έβγαλαν». 

Τώρα το πότε θα γίνουν οι εκλογές δεν 
γνωρίζουμε, αλλά αφή-

γημα έχομεν...

ετήσιο 
τσεκ απ

Τις ετήσιες καρδιολογικές 
του εξετάσεις στο Ωνάσειο 
πραγματοποίησε στις αρχές 
της εβδομάδας ο Προκόπης 

Παυλόπουλος. Πάντα 
υγιής να είναι ο 

πρόεδρος...
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Ξέρεις ποιός είμαι εγώ;
Ο λόγος για τον πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ 
Φίλιππο Πετσάλνικο, ο οποίος οδηγήθηκε στο 
αστυνομικό τμήμα της περιοχής του, όταν σε τρο-
χαίο έλεγχο ο πρώην υπουργός φέρεται να ενο-
χλήθηκε επειδή ο τροχονόμος ζήτησε τα στοιχεία 
του. Ο πρώην πρόεδρος της βουλής ενοχλήθηκε 
μάλλον που δεν τον αναγνώ-
ρισε ο τροχονόμος και 
ζήτησε και τα δικά του 
στοιχεία. Η συνέχεια 
και η παρεξήγηση 
δόθηκε στο αστυνο-
μικό τμήμα Γρεβενών.

ΠΟλίτίΚη 9
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΓΙΑΝΝΗς ΝΤςούΝος

Ποδοσφαιρόφιλος
Ότι είναι ποδοσφαιρόφιλος ο πρω-
θυπουργός το γνωρίζαμε. Εσχάτως 
το έμαθαν και οι υπουργοί που 
συμμετείχαν στο υπουργικό συμ-

βούλιο, αφού ο Αλέξης Τσίπρας 
συνέδεσε την ολοκλήρωση των 

προαπαιτουμένων με την 
έναρξη του παγκόσμιου 

πρωταθλήματος ποδο-
σφαίρου. Για την ακρί-

βεια είπε ότι θα πρέ-
πει να έχουν ολο-

κληρωθεί πριν 

την έναρξη του μουντιάλ. Αυτό 
συνέβη, όταν μετά το τέλος 

του υπουργικού συμ-
βουλίου ένας δημο-

σιογράφος ρώτησε 
τον Αλέξη Τσίπρα 

πως θα ψηφι-
στούν τα 

μέτρα και αν θα πάνε στην βουλή 
και ο πρωθυπουργός απάντησε «θα 
έχουμε θερινά». «Μα υπάρχει και 
μουντιάλ, κύριε πρόεδρε, ανέφεραν 
οι δημοσιογράφοι». «Αρχίζει νωρίς 
φέτος, έχει τρία παιχνίδια την 
ημέρα, πρέπει να έχουμε τελειώσει 
έως τότε», αποκρίθηκε ο Αλέξης 
Τσίπρας.

ο σκηνοθέτης
Ο λόγος για τον Μάκη Μπαλαούρα, που κατά την 
διάρκεια της δευτερολογίας του πρωθυπουργού 

ζήτησε από τον Αλέξη Τσίπρα να δείξει καλύτερα το 
χαρτί με το οικονομικό διάγραμμα που έδειχνε για να 

φανεί στις κάμερες. Ο πρωθυπουργός αποκρίθηκε: 
«Παιδιά, δεν είμα-
στε στούντιο» και 

ακολούθησε ο 
πρόεδρος της 
βουλής, που 

απευθυνόμενος 
στον βουλευτή 

είπε: «Κύριε Μπα-
λαούρα, δεν είστε 
σκηνοθέτης». Και 
κάπως έτσι η σκη-
νοθετική καριέρα 

του κ. Μπαλαούρα 
έλαβε τέλος...

Τους άφησε 
άφωνους
Προχωρημένος δεν λέω ο 
τρόπος που αντιμετώπισε τον 
ξυλοδαρμό Μπουτάρη ο περι-
φερειάρχης Κεντρικής Μακεδο-
νίας Απόστολος Τζιτζικώστας. Σε 

μια σύντομη παρέμβασή του στη 
συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου 

της πόλης και αφού καταδίκασε το γεγονός, 
είπε απευθυνόμενος στον δήμαρχο: «Δήμαρχε, 

σε θέλουμε όρθιο για να μπορούμε να διαφωνούμε».

Και άλλες ευχές
Στο Κίνημα Αλλαγής γιόρταζαν πολλά στελέχη του 
αγίου Κωνσταντίνου και την τιμητική του είχε ο 
Κώστας Λαλιώτης, που κερνούσε τον κόσμο με 
τρουφάκια, ενώ ο αναπληρωτής γραμματέας επι-
κοινωνίας Κώστας Ασημακόπουλος κέρναγε πολύ-
σπορα κουλουράκια. Ο Κωνσταντίνος Αλεξάκος 
από την πλευρά του προτίμησε να προσφέρει 
πραλίνες. Γλυκάθηκαν για τα καλά εκεί στην Χαρι-
λάου Τρικούπη...

Έντεκα
Ούτε μια, ούτε δύο, αλλά έντεκα φορές ζήτησε 
εκλογές από το βήμα της βουλής η κα Φώφη Γεν-
νηματά. Πολύ πάθος για τις εκλογές...

Για πρώτη φορά
Φέτος για πρώτη φορά από την έναρξη της διακυβέρ-

νησης ΣυΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στη βουλή θα λειτουργήσουν 
θερινά τμήματα. Εμ ολιστικό πρόγραμμα ανάπτυξης 

και έξοδος από τα μνημόνια είναι αυτή, θα έχουν 
δουλειά οι βουλευτές. 

ο Ιούνιος των νομοσχεδίων 
Σε τρία νομοσχέδια θα έρθει στη βουλή η 

ψήφιση των προαπαιτουμένων και μάλιστα το 
σημαντικότερο θα είναι το τρίτο, με τις 

πληροφορίες να αναφέρουν ότι θα ψηφιστεί 
μεταξύ 12 και 14 Ιουνίου. Θα έχουν προηγηθεί 

οι ψηφοφορίες για τα άλλα δύο στις δύο 
πρώτες εβδομάδες του μήνα.

 
Τα άκουσε  
για τα καλά

Ο λόγος για τον βουλευτή του ΣυΡΙΖΑ Τριαντάφυλλο 
Μηταφίδη, ο οποίος στο περιθώριο της εκδήλωσης για 

την κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του Γρηγόρη 
Λαμπράκη στη Θεσσαλονίκη είχε έναν σπαρταριστό διάλογο  

με έναν ηλικιωμένο.
«Να μην ψηφίσεις όνομα για τα Σκόπια που θα περιλαμβάνει  

το Μακεδονία», του είπε ο πολίτης.
«Θα ψηφίσω ό,τι αποφασίσει η κυβέρνηση», αποκρίθηκε  

ο βουλευτής. 
«Ποιά κυβέρνηση; Εσύ Μακεδόνας δεν είσαι;» 

«Και επειδή είμαι Μακεδόνας τί έγινε; Δεν πειράζει στις 
επόμενες εκλογές μην με ψηφίσεις, να ψηφίσεις αυτούς 

που οδήγησαν το ζήτημα σε αδιέξοδο».
Και ο πολίτης αποχώρησε λέγοντας «Κοίτα εκεί 

μην χάσετε την καρέκλα».

Αληθεύει
Αληθεύει ότι μετά τον ξυλοδαρμό του Γιάννη Μπουτάρη στον ΣυΡΙΖΑ 
υπάρχουν σκέψεις να του δοθεί το «χρίσμα» για τις επόμενες εκλογές; 

Από τη  
Βουλή στον δήμο

Είναι αλήθεια ότι η Ραχήλ Μακρή 

αναμένεται να διεκδικήσει τον δήμο της 

Παλλήνης; Οι πληροφορίες αναφέρουν 

ότι ο συνδυασμός της θα ανακοινωθεί τον 

Οκτώβριο.
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ο μοσκοβισι αδειαζει την αθηνα

«Μετά το Μνημόνιο  
θα υπάρξει εποπτεία!»
Ο κ. Μοσκοβισί το λέει ξεκάθαρα: «Μετά το τέλος του προγράμματος 
διάσωσης θα υπάρξει εποπτεία, η οποία θα διασφαλίσει τη συνέχιση των 
μεταρρυθμίσεων στη χώρα. Πόσο στενή θα είναι αυτή η εποπτεία θα 
εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό και από τη Γερμανία.

Αυτό, όμως, δεν θα είναι 
ένα νέο πρόγραμμα με 
όρους, αλλά αφορά σε μια 

αξιολόγηση, όπως για κάθε μέλος 
της ευρωζώνης, με τα αντί-
στοιχα δικαιώματα και υποχρε-
ώσεις. Δεν απαλλάσσουμε τη 
χώρα από το ένα πρόγραμμα για 
να τη στείλουμε στο επόμενο». 
Για την πολιτική που αναμένε-
ται να ακολουθήσει ο νέος 
υπουργός οικονομικών της 
Γερμανίας Όλαφ ςολτς, λέει 
χαρακτηριστικά: 

«Σαφώς η συνεργασία με τον 
Όλαφ Σολτς θα είναι διαφορετική 
σε σύγκριση με τον προκάτοχό 
του βόλφγκανγκ Σόιμπλε. Για ένα 
πράγμα όμως είμαι βέβαιος: Θα 
είναι ένας γνήσιος Γερμανός 
υπουργός Οικονομικών, πιστός 
στην παράδοση της σταθερότητας. 
Αυτό είναι μέρος της γερμανικής 
ιδιοσυγκρασίας και κουλτούρας. 

Στους ταραγμένους καιρούς που 
βρίσκεται η Ευρώπη εξαιτίας του 
αυξανόμενου λαϊκισμού και εθνικι-
σμού, το βερολίνο, το Παρίσι και οι 

βρυξέλλες έχουν ιδιαίτερη ευθύνη 
να επεξεργαστούν ένα θετικό και 
ρεαλιστικό μοντέλο για την Ευρώπη. 

Νομίζω ότι αυτό συνάδει με 
την κληρονομιά που θέλει να 
αφήσει η Καγκελάριος. Η 
συνταγή για την αντιμετώπιση 

της οικονομικής κρίσης δεν 
είχε σοσιαλδημοκρατικά στοι-
χεία, αν και οι Σοσιαλδημοκρά-
τες τη στήριξαν μερικώς ανα-
λαμβάνοντας την ευθύνη διακυ-
βέρνησης. Οι δραστικές 
μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργα-
σίας και το ασφαλιστικό σύστημα 
δεν συνάδουν απαραίτητα με τη 
σοσιαλδημοκρατική παράδοση. 
Τώρα οι Σοσιαλδημοκράτες πρέπει 
να επανεφεύρουν τους εαυτούς τους 
μερικώς, πρέπει να αποδείξουν ότι 
είναι χρήσιμοι. Το να είναι κανείς 
Σοσιαλδημοκράτης, σημαίνει να είναι 
υπέρ της Ευρώπης και να αντιμετωπίζει 
με σοβαρότητα τα δημοσιονομικά στην 
αγορά οικονομίας, ώστε να έχει πλεονά-

σματα. Το πλεόνασμα, κατόπιν, θα πρέπει να 
εξυπηρετεί την εξάλειψη της κοινωνικής αδι-
κίας. Περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν».

κλαουσ ρεγκλινγκ

«το ελληνικό χρέος πρέπει  
να γίνει διαχειρίσιμο»

«η ελλάδα έχει κάνει πολύ δρόμο για να 
ανακάμψει από την κρίση», σημείωσε 
ο επικεφαλής του ESM Κλάους 

Ρέγκλινγκ και εξέφρασε την εκτίμηση ότι σύντομα 
δεν θα χρειάζεται οικονομική βοήθεια. Ωστόσο, 
ξεκαθάρισε ότι η χώρα θα συνεχίσει να χρειάζεται 
μεταρρυθμίσεις: «Η ελλάδα έχει διανύσει μακρύ 
δρόμο για την ανάκαμψη από την κρίση του 2009 
και για να διορθώσει τις ανισορροπίες που αυτή 
(η κρίση) πυροδότησε. Αν όλα πάνε καλά, 
σύντομα δεν θα χρειάζεται πια οικονομική βοή-
θεια από τους εταίρους της στην Ευρωζώνη. 
Ωστόσο, το ταξίδι δεν έχει τελειώσει -απέχουμε 
πολύ από κάτι τέτοιο. Το να γίνει η Ελλάδα μια 
σύγχρονη, ανταγωνιστική και ανθεκτική οικο-
νομία, θα πάρει περισσότερο χρόνο και θα 
διαρκέσει πολύ μετά το τέλος του προγράμ-
ματος του ΕSM (σ.σ.: που αναμένεται τον 
Αύγουστο). Αυτό είναι το πιο σημαντικό 
μου μήνυμα σήμερα. Η πρόσθετη ελά-
φρυνσή του δεν είναι το σημαντικότερο 
πράγμα που χρειάζεται να συμβεί, για να 
πετύχουμε κάτι τέτοιο. Αυτό που η 
Ελλάδα πρωταρχικά χρειάζεται είναι η 
ανάπτυξη, οι συνεχιζόμενες μεταρρυθ-
μίσεις και μια οικονομία φιλική προς 
την επιχειρηματικότητα, με επαρκή 
δημόσια διοίκηση. Ο EFSF και ο 
ESM είναι με διαφορά οι δύο μεγα-
λύτεροι πιστωτές της Ελλάδας, 
κατέχοντας πάνω από το 50% του 
δημόσιου χρέους της, είναι πολύ 
σημαντικό για τους δύο θεσμούς 
η οικονομία να ευημερεί και τα 
δάνεια της χώρας να αποπλη-

ρωθούν. Οι πιστωτές της Ελλάδας έκαναν 
σημαντικές προσπάθειες στο παρελθόν για 
να γίνει αυτό δυνατό και θα συνεχίσουν να 
πράττουν το ίδιο. Τους επόμενους μήνες οι 
υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης θα 
εξετάσουν αν η Ελλάδα όντως χρειάζεται 
ελάφρυνση, προκειμένου να διασφαλιστεί η 
διατηρησιμότητα του χρέους της. Στο τρα-
πέζι θα πέσουν μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο 
επέκτασης της ωρίμανσης, η παραίτηση από 
την πληρωμή κάποιων τόκων σε μέρος των 
δανείων του EFSF, καθώς και η αναδιανομή, 
πίσω στη χώρα, των εσόδων από τα ελληνικά 
ομόλογα, που σήμερα διακρατεί η Ευρωπα-
ϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η δήλωση του 
Eurogroup ήταν πολύ ακριβής ως προς το τι 
μπορεί να γίνει, παρότι ακόμη δεν γνωρί-
ζουμε αν τα μέτρα αυτά τελικά θα χρεια-
στούν στο τέλος του προγράμματος, ούτε 
πόσο απαραίτητα θα είναι. Ένα από τα συμ-
φωνηθέντα benchmarks είναι η διατήρηση 
πρωτογενούς δημοσιονομικού πλεονάσμα-
τος 3,5% στο ΑΕΠ μέχρι το 2022 και για αυτό 
η επίτευξη ανάπτυξης είναι απαραίτητη. Στα 
επόμενα χρόνια, η Ελλάδα μπορεί να πετύχει 
τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας της μόνο 
αν συνεχίσει να λαμβάνει τις σωστές αποφά-
σεις πολιτικής. Θα χρειαστεί πολλή επιμονή 
(στις προσπάθειες), για να ανακτήσει τη 
διαρκή εμπιστοσύνη των επενδυτών και να 
θέσει την οικονομία της σε διατηρήσιμο 
έδαφος. Η Ελλάδα όμως, δεν είναι μόνη της. 
Είναι μέρος της Ευρώπης (..) Κι έτσι η 
Ευρώπη θα συνεχίσει να στέκεται δίπλα της. 
Ιδίως ο ESM».

Στους ταραγμένους 
καιρούς που 
βρίσκεται η Ευρώπη 

εξαιτίας του αυξανόμενου 
λαϊκισμού και εθνικισμού, το 
Βερολίνο, το Παρίσι και οι 
Βρυξέλλες έχουν ιδιαίτερη 
ευθύνη να επεξεργαστούν 
ένα θετικό και ρεαλιστικό 
μοντέλο για την Ευρώπη
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Δημόσιοι υπάλληλοι, όσοι 
εργάζονται στις τράπεζες, οι 
εμπορικοί σύλλογοι των 

πόλεων ανά τη χώρα, θα ανακοινώσουν 
ότι θα παραμείνουν κλειστά τα 
καταστήματα, ενώ οι εργαζόμενοι στον 
ιδιωτικό τομέα -εκτός από 
συγκεκριμένες κατηγορίες που θα 
εκδώσουν σχετικές ανακοινώσεις- 
εργάζονται κανονικά. Τη Δευτέρα η 
ημέρα εορτασμού του Αγίου Πνεύματος 
έχει αναγνωρισθεί ως αργία σύμφωνα 
για τις κάτωθι κατηγορίες: 
Βιβλιοπωλείων, Διαγνωστικών 
Κέντρων, Δημοσιογράφων Περιοδικών, 
εργοδηγούς, ςχεδιαστές, οίκων 

ευγηρίας, εφημερίδων Αθηνών και 
Θεσσαλίας κλπ, Ηλεκτροτεχνίτες 
Βιομηχανίας και Καταστημάτων, 
Θυρωρούς, Καπνοβιομηχανιών, 
Κλινικών, Ξυλεμπορικών 
Καταστημάτων (Αθηνών-Πειραιώς- 
Περιχώρων), Περιοδικών, 
Πετρελαιοειδών επιχειρήσεων, 
Πρακτορείων Ναυτιλιακών κλπ., 
Ραδιοηλεκτρολόγους-
Ραδιοτεχνίτες βιομηχανίας, 
Ραδιοφωνικών ςταθμών, Τεχνικούς 
Ραδιοφώνου, Ρυμουλκών, 
Ναυαγοσωστικών Γραφείων, 
Τηλεοπτικών ςταθμών, Τηλεοράσεως 
τεχνικούς Β. ελλάδος, Τυπογράφους 

επαρχιακών εφημερίδων, 
Φορτοεκφορτωτές Ημερήσιων 
εφημερίδων, Φροντιστηρίων Μέσης, 
Ανώτερης, Ανώτατης εκπαίδευσης και 

Ξένων Γλωσσών, Φωτοστοιχειοθέτες, 
χειριστές βιομηχανικών κλπ 
επιχειρήσεων, Λατομείων Πέτρας-
Μαρμάρου και Τεχνικών Έργων.

Ποιοι δεν εργάζονται  
του Αγίου Πνεύματος

Αυξήσαμε το χρέος 
15 δισ., ρίξαμε την 
ανάπτυξη 1%, 
κόψαμε ρευστό-
μισθούς για να 
έχουμε πλεόνασμα!

είναι γεγονός! Πώς τα 
καταφέραμε; Το χρέος 
της χώρας αυξήθηκε 

στα 343,7 δισ. τον Μάρτιο από 
328,7 δισ. τον Δεκέμβριο! 
Κάθε Έλληνας χρωστάει 
34.370 ευρώ, ενώ τον Δεκέμ-
βριο το ποσό ήταν 32.870 
ευρώ…

Γιατί αυτό; Σύμφωνα με ειδι-
κούς του υπουργείου Οικονομι-
κών, «η αύξηση οφείλεται κατά 

ασδγ ασδγ ασδγ ασδγ ασδγ

σδφη σδφη σδφη 

τρίΠλΟ ΚΑΚΟ  
στην οικονομία!
κύριο λόγο στα βραχυπρόθεσμα 
δάνεια τύπου repos που συνήφθη-
σαν με φορείς της γενικής κυβέρ-
νησης». Στο υπουργείο Οικονομι-
κών τονίζουν ότι «με τα repos υπο-
καθίστανται οι επιχορηγήσεις προς 
τους φορείς της γενικής κυβέρνη-
σης, οι οποίες αν γίνονταν με απευ-
θείας δανεισμό της κεντρικής 

κυβέρνησης, προκειμένου αυτή με 
τη σειρά της να επιχορηγήσει τους 
φορείς, το δημοσιονομικό κόστος 
υπό μορφή τόκων, θα ξεπερνούσε 
τα 600 εκατ. ευρώ».

Οικονομικοί παρατηρητές τονί-
ζουν ότι «η αύξηση του χρέους της 
κεντρικής διοίκησης οφείλεται 
κατά κύριο λόγο στα repos είναι 

και το γεγονός ότι από το τέλος του 
χρόνου μέχρι το τέλος Μαρτίου 
καταγράφηκε και απότομη αύξηση 
στα ταμειακά διαθέσιμα του Ελλη-
νικού Δημοσίου. Από 934 εκατ. 
ευρώ στο τέλος του 2017, το διαθέ-
σιμο υπόλοιπο εκτοξεύτηκε στα 
12,328 δισ. ευρώ στο τέλος 
Μαρτίου». 

Όλα αυτά την ώρα που…
●● Οι μισθοί έχουν πέσει 50%
●● Οι συντάξεις έμειναν μισές
●● Τα ακίνητα κατέρρευσαν
●● Οι φόροι αυξήθηκαν 100 φορές
●● Μπήκαν 10 έκτακτες εισφορές
●● Κόπηκαν επιδόματα
●● Χάθηκε η γη από τα πόδια μας
Μπράβο παλικάρια!
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«θα τρέξουν οι μαρί-
νες, αφού η ανά-
πτυξη τρέχει!». 

Αυτό τονίζουν οι ειδικοί και 
συμπληρώνουν: ςτον Αλιμο, 
μακράν τη μεγαλύτερη μαρίνα 
που παραχωρεί το ΤΑΙΠεΔ, προ-
κρίθηκαν 7 σχήματα στην τελική 
φάση του διαγωνισμού. 

Έτσι, στη φάση που θα ολοκληρω-
θεί με την υποβολή των δεσμευτι-

κών προσφορών, περνούν η κοινο-
πραξία Lamda Dogus που ελέγχει 
και τη μαρίνα του Φλοίσβου, η κοι-
νοπραξία της Port Ad Hoc SAS με 
την Dream Yacht Mediteranee και 
την J&P ΑβΑΞ, η ΑβΙΑΡΕΠΣ, η κοι-
νοπραξία της Άκτωρ Παραχωρήσεις 
με την TEK ART του ομίλου Koc, η 
ΑΤΕΣΕ, η Intrakat, η Κάσος Κτημα-
τική και η Πόρτο Καρράς. Στον προ-
γραμματισμό του ΤΑΙΠΕΔ περιλαμ-
βάνονται οι μαρίνες Ζακύνθου, 

Αργοστολίου και Ιτέας, που είναι η 
επόμενη γενιά που προετοιμάζεται 
για αξιοποίηση και η διαδικασία 
βρίσκεται στην επιλογή συμβούλων 
(χρηματοοικονομικός, τεχνικός, 
νομικός). Από τη στιγμή που θα 
αναλάβουν οι σύμβουλοι, θα υπο-
βάλουν τις εκθέσεις τους με τις 
δυνατότητες και τις προοπτικές 
ανάπτυξης και αξιοποίησης των 
μαρινών και αναλόγως θα γίνει η 
προκήρυξη των σχετικών διαγωνι-

σμών. Ακολουθούν η μαρίνα Ρόδου 
για την οποία το αμέσως επόμενο 
διάστημα θα ξεκινήσει η διαδικα-
σία για πρόσληψη συμβούλων αλλά 
και η μαρίνα στη Θεσσαλονίκη. Σε 
αυτή την περίπτωση, της μαρίνας 
της Αρετσού, το Ταμείο έχει ήδη 
προσλάβει οικονομικό και τεχνικό 
σύμβουλο που έχουν επεξεργαστεί 
ένα πρώτο σχέδιο ανάπτυξης και 
εκτιμάται ότι εντός του επόμενου 
διμήνου θα ξεκινήσει η διαγωνι-

στική διαδικασία. Ο διαγωνισμός 
θα γίνει με νέα στρατηγική μελέτη 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 
ώστε να καταστεί δυνατή η διά 
προεδρικού διατάγματος μεγέ-
θυνσή της και να καταστεί ελκυστι-
κότερη στους επενδυτές. βρίσκεται 
στο νότιο μέτωπο του Δήμου Καλα-
μαριάς στην περιοχή «Μικρό 
Εμβολο» και σε απόσταση περίπου 
7 χιλιομέτρων από το κέντρο της 
Θεσσαλονίκης.

Προχωρούν  
οι μαρίνες  

της Αττικής

θα προμηθευόμαστε τις νέες ταυτό-
τητες με 10 ευρώ! Το έργο δεν 
αφορά μόνον την έκδοση των βιο-

μετρικών πλέον ταυτοτήτων, αλλά και των 
διαβατηρίων, των διπλωμάτων οδήγησης 
κ.ά. ο νέος σχεδιασμός προβλέπει την 
έκδοση σχεδόν 7 έως 8 εγγράφων που 
απαιτούν υψηλά επίπεδα ασφαλείας. Το 
κόστος έκδοσης των νέων ταυτοτήτων 
έχει ήδη προϋπολογιστεί σε 100 εκατ. 
ευρώ και αναμένεται να χρηματοδοτηθεί 
από το Πρόγραμμα Δημοσίων επενδύ-
σεων. Κατά τους ειδικούς, η λήψη των 

βιομετρικών χαρακτηριστικών 
(ύψος, χρώμα ματιών κ.λπ.), 
παρόλο που μπορεί να γίνεται 
σε πολλαπλά σημεία, αναμένε-
ται να επιλεγούν εκ νέου τα 
Αστυνομικά Τμήματα της 
χώρας. Τα σημεία αυτά παρου-
σιάζουν μεγάλη διασπορά 
στην επικράτεια, ενώ παρέ-
χουν περισσότερα εχέγγυα για την 
ασφαλή καταγραφή των δεδομένων. Από 
τη στιγμή που θα διαπιστωθεί η τεχνική 
ετοιμότητα για την έκδοση των νέων ταυ-

τοτήτων, θα απαιτηθούν πέντε χρόνια για 
την αντικατάσταση των παλαιών. Το πρώτο 
έτος θα κληθούν να αντικαταστήσουν τα 
Αστυνομικά Δελτία Ταυτότητας (ΑΔΤ) τα 

Στα 10 ευρώ το κόστος  
των νέων ταυτοτήτων 

πρόσωπα των 
οποίων το 
επίθετο θα 
αρχίζει από Α 
έως ε. Τη δεύ-
τερη χρονιά 
θα κληθούν τα 
πρόσωπα με 
επίθετο που 
ξεκινά από Ζ 
έως Κ κ.ο.κ. 
Μετά την 
πάροδο της 
πενταετίας, 

που θα ορίζει η σχετική διαπιστωτική 
απόφαση, οι παλαιές ταυτότητες θα 
πάψουν να ισχύουν. Η έκδοση των νέων 
ταυτοτήτων θα ξεκινήσει μέσα στο 2019.



...ΤΟ ΑΝΤΙΔΟΤΟ  
ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

Ο οΗε αναγνωρίζει την 
συνεισφορά της εταιρικής 
Κοινωνικής ευθύνης 

(εΚε) στην επίτευξη των Αναπτυ-
ξιακών ςτόχων της χιλιετίας (UN 
Millennium Goals 2015), ενώ η 
ευρωπαϊκή επιτροπή δημοσίευσε 
την ανανεωμένη ευρωπαϊκή 
Ατζέντα 2011-2014 για την εται-
ρική Κοινωνική ευθύνη στην 
οποία και παρουσιάστηκε ένας 
νέος ορισμός της. 

Σύμφωνα με τον παλαιότερο ορισμό 
που είχε δοθεί από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή το 2001, «η εταιρική κοι-
νωνική ευθύνη είναι μια έννοια δια 
της οποίας οι επιχειρήσεις ενσωμα-
τώνουν κοινωνικές και περιβαλλο-
ντικές υποθέσεις σε εθελοντική 
βάση, στη λειτουργία τους και στην 
αλληλεπίδρασή τους με όλα τα ενδι-
αφερόμενα μέλη, τους 
stakeholders».

εςΩΤεΡΙΚΗ ΔΙΑςΤΑςΗ
Η εσωτερική αναφέρεται σε πρα-
κτικές που αφορούν τους ανθρώπι-
νους πόρους και το περιβάλλον. 
Όσον αφορά τον τομέα των ανθρω-
πίνων πόρων, η ΕΚΕ αναφέρεται 
στον τρόπο με τον οποίο η 
επιχείρηση συμπεριφέρεται 
στο προσωπικό της και ασχο-
λείται με θέματα όπως είναι 
η διαδικασία των προσλή-
ψεων, η ισότητα μεταξύ των 
εργαζομένων και η έκλειψη 
φυλετικών διακρίσεων, οι 
συνθήκες εργασίας, η ασφά-
λεια και η υγιεινή, η αντι-
προσώπευση από σωματεία 
και η αναγνώρισή τους, και 
τέλος, η διασφάλιση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η 
περιβαλλοντική κοινωνική 
ευθύνη αφορά τα μέτρα που 
μπορεί να λάβει μια επιχεί-
ρηση προκειμένου να μειώ-
σει την αρνητική επίδρασή 
της στο περιβάλλον, όπως 
είναι για παράδειγμα μέτρα 

εξοικονόμησης ενέργειας ή μείω-
σης της χρήσης μολυσματικών 
παραγώγων, καθώς και τη δημιουρ-
γία προϊόντων και υπηρεσιών που 
συνεισφέρουν στην προστασία του 
περιβάλλοντος.

εΞΩΤεΡΙΚΗ ΔΙΑςΤΑςΗ
Η εξωτερική διάσταση αναφέρεται 
σε όλους όσους βρίσκονται εκτός 
της επιχείρησης που ωστόσο επηρε-
άζονται έμμεσα ή άμεσα από τη λει-
τουργία της, και πιο συγκεκριμένα: 

Η ΕΚΕ ως προς την αγορά και τη 
σφαίρα του ανταγωνισμού ασχολεί-
ται με τον τρόπο με τον οποίο η επι-
χείρηση συμπεριφέρεται στους 
προμηθευτές, τους πελάτες και τους 
ανταγωνιστές της. Καλύπτει θέματα 
όπως είναι η υπεύθυνη διαφήμιση 
και το marketing, η διαχείριση των 
παραπόνων  των πελατών, την ανά-
ληψη μέτρων για την υποστήριξη 
ηθικών πρακτικών και για την κατα-
πολέμηση της διαφθοράς, καθώς 
και την επιβολή κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών πρακτικών στους 
προμηθευτές της.

Τέλος, η ΕΚΕ ασχολείται με την 
σχέση των επιχειρήσεων με τους 
πολίτες και τις τοπικές κοινωνίες 
μέσα στις οποίες λειτουργούν και 
πώς αυτές μπορούν να επηρεαστούν 
από την λειτουργία τους. Περιλαμ-
βάνει θέματα όπως προστασία 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διάλογο 
και συνεργασία με τις κοινότητες 
που επηρεάζονται καθώς και ενεργή 
συνεισφορά μέσω εθελοντικών προ-
γραμμάτων των εργαζομένων.

H ιδιωτική πρωτοβουλία είναι το διαρκές στήριγμα της οικονομίας

ετΑίρίΚη ΚΟίνωνίΚη ευθυνη

ΑφίερωΜΑΑ
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σεις που αντιμετωπίζει η 
οικονομία και η κοινωνία 
μας – και ιδιαίτερα η νέα 
γενιά». 

Ο Chief Customer 
Officer του ΟΠΑΠ, Πετρ 
Ματεγιόφσκι, επεσήμανε 
χαρακτηριστικά: «Είμαστε 
ιδιαίτερα ικανοποιημένοι 
από τα έως τώρα αποτελέ-
σματα του πρωτοποριακού 
αυτού προγράμματος. Μέσα 
από 120 ώρες στρατηγικής 
καθοδήγησης, 90 συμβου-
λευτικές συνεδρίες, πρό-
σβαση σε υψηλόβαθμα 
στελέχη της αγοράς και 

συνεργάτες 
αλλά και 40 
επαφές με αγο-
ρές το εξωτερι-
κού, οι εται-
ρείες που συμ-
μετείχαν 
κατάφεραν να 
δημιουργήσουν 
τα δικά τους success 
stories, να ενισχύσουν τη 
θέση τους στη διεθνή 
αγορά και κατ’ επέκταση 
να αυξήσουν τον τζίρο 
τους και να δημιουργή-
σουν νέες θέσεις 
εργασίας».

ο πρωτοσ χρονοσ έπι-
τυχιασ του «οπαπ 
Forward»
Στον πρώτο κύκλο του προ-
γράμματος εντάχθηκαν οι 

εταιρείες  Alvion Pharmaceuticals, 
Anassa, Bläuel, Cream Team, Diving 
Status, Doctoranytime, Evrofarma, 
Κουφετοποιία Χατζηγιαννάκη, 
Madame Shoushou, Nannuka, 
Nanophos, ΝΗΣΟΣ, Plex.Earth, 
Pockee, Provertia, Radiki, Τυροκο-
μική εταιρεία Ρούσσας, Spotawheel 
και Τσιλιλής. 

Με την προσθήκη των 21 μικρομε-
σαίων επιχειρήσεων, το «ΟΠΑΠ 
Forward» πλέον αριθμεί τις 40 συνο-
λικά. Το πρόγραμμα υλοποιείται σε 
συνεργασία με τον διεθνή μη κερδο-

σκοπικό οργανισμό 
Endeavor. Όλες τους λαμ-
βάνουν εξειδικευμένη και 
ολοκληρωμένη υποστή-
ριξη, αλλά και πρόσβαση 
σε ένα δίκτυο υψηλόβαθ-
μων στελεχών της αγοράς, 
που τις βοηθούν να ξεπε-
ράσουν τυχόν εμπόδια και 
δυσκολίες που αντιμετω-

πίζουν και να εξελιχθούν σε μεγά-
λες και επιτυχημένες επιχειρήσεις 
που καινοτομούν, εξάγουν και 
αλλάζουν τα δεδομένα στον κλάδο 
τους.

Οι επιχειρήσεις που παρακολού-
θησαν τον πρώτο κύκλο του προ-
γράμματος, πέτυχαν να αυξήσουν 
τον συνολικό τους τζίρο κατά 20% 
(25 εκατ. ευρώ). Ταυτόχρονα, δημι-
ούργησαν 111 άμεσες νέες θέσεις 
εργασίας, ενώ μέσω των σχετικών 
συνεργασιών και συνεργειών που 
αναπτύχθηκαν στην αγορά, υπο-
στηρίζουν 2.236 νέες έμμεσες 
θέσεις απασχόλησης. 

ολοκλΗρωΜένΗ υποστΗριξΗ 
στισ έπιχέιρΗσέισ 
Η υποστήριξη που παρέχει το πρό-
γραμμα «ΟΠΑΠ Forward» στις 
συμμετέχουσες επιχειρήσεις 
περιλαμβάνει: 
●● Ολοκληρωμένη καθοδήγηση 

μέσω ενός δικτύου επιτυχημένων 
επιχειρηματιών και υψηλόβαθμων 
στελεχών της αγοράς. 
●● Εκπαιδευτικά σεμινάρια σε τομείς 

όπως η στρατηγική, η διαχείριση οικο-
νομικών και ανθρώπινου δυναμικού, 
το marketing και οι πωλήσεις, το 
branding και η επικοινωνία. 
●● Πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργα-

λεία σε συνεργασία με την Εθνική 
Τράπεζα.
●● Πρόσβαση σε διεθνείς αγορές,
●● Δράσεις δικτύωσης τόσο με τους 

υπόλοιπους συμμετέχοντες, όσο και 
με άλλους επιχειρηματίες.

Αύξηση τζίρου και νέες 
θέσεις εργασίας στις 
εταιρείες που συμμετείχαν 
το πρώτο έτος

Ο οΠΑΠ, πιστός στη στρατη-
γική του να δημιουργεί αξία 
για την ελληνική κοινωνία 

και την οικονομία, υλοποιεί για δεύ-
τερο συνεχόμενο έτος το πρό-
γραμμα «οΠΑΠ Forward», που έχει 
ως στόχο να συμβάλλει στην ενί-
σχυση της επιχειρηματικότητας και 
της απασχόλησης. οι 21 νέες ανα-
πτυσσόμενες μικρομεσαίες επιχει-
ρήσεις που επιλέχθηκαν και συμμε-
τέχουν στον δεύτερο κύκλο του 
προγράμματος και τα αποτελέσματα 
του πρώτου κύκλου, παρουσιάστη-
καν σε ειδική εκδήλωση, την 
Πέμπτη 24 Μαΐου 2018.

Οι νέες 21 μικρομεσαίες επιχειρή-
σεις του προγράμματος «ΟΠΑΠ 
Forward» είναι οι: ΑΓΑΝ, βιοαγρός 
ΑΕ, ΔΙΟΠΑΣ ΑΕ, ΕΨΑ, Ιωνική, Μακε-
δονική, Παπουτσάνης, Coffee Island, 
Colors, eazybnb, e-fresh.gr, 
greekyogurt.gr, Green Family AE, 
Inart, Macpac SA, Manifest, Medbest 
S.A., Pelopac, Pitenis, Pobuca και 
Terra Creta. 

Πρόκειται για εταιρείες που εκπρο-
σωπούν επτά παραγωγικούς και εξω-
στρεφείς κλάδους της ελληνικής οικο-
νομίας. Συγκεκριμένα, δραστηριοποι-
ούνται στους τομείς του τουρισμού, 
του λιανικού και χονδρικού εμπορίου, 
της βιομηχανίας ποτών και τροφίμων, 
της τεχνολογίας και του ηλεκτρονικού 
εμπορίου, των υπηρεσιών, των βιομη-
χανικών προϊόντων και των καλλυντι-
κών. Από τις επιχειρήσεις αυτές, το 
65% βρίσκεται στην περιφέρεια και το 
25% εξάγει περίπου το ήμισυ της 
παραγωγής τους.  

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΠΑΠ, 
Ντάμιαν Κόουπ, δήλωσε: «Εδώ και 60 
χρόνια, ο ΟΠΑΠ αναπτύχθηκε 
και εξελίχθηκε χέρι-χέρι με 
την Ελλάδα, ενεργώντας ως 
υπεύθυνος και αξιόπιστος 
εταίρος της κοινωνίας, της 
οικονομίας και του αθλητι-
σμού. Στρατηγική μας κατεύ-
θυνση είναι να δημιουργούμε 
ένα καλύτερο αύριο για τη νέα 
γενιά – το μέλλον της χώρας. 
Με το πρόγραμμα «ΟΠΑΠ 
Forward», στηρίζουμε 
έμπρακτα την απασχόληση 
και την ανάπτυξη,  προσφέρο-
ντας μια μοναδική προοπτική 
σε δυναμικές μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις. Ήδη, στον 
πρώτο χρόνο του προγράμμα-
τος, δημιουργήθηκαν περισσό-
τερες από 2.000 άμεσες και 
έμμεσες θέσεις εργασίας, ενώ 
ο συνολικός τζίρος των εται-
ρειών αυξήθηκε κατά 25 εκα-

τομμύρια ευρώ. Σήμερα, εγκαινιά-
ζουμε το δεύτερο κύκλο του προγράμ-
ματος που αριθμεί πλέον 40 εταιρείες 
συνολικά». 

O Α’ Αντιπρόεδρος του ΟΠΑΠ, Σπύρος 
Φωκάς, υπογράμμισε: «Η ανταπόκριση 
της επιχειρηματικής κοινότητας στην 
πρωτοβουλία του ΟΠΑΠ είναι ιδιαίτερα 
μεγάλη. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που 
Έλληνες επιχειρηματίες δείχνουν δυνα-
μισμό και όραμα και αναζητούν λύσεις, 
που θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις τους 
να θέσουν στέρεες βάσεις για το μέλλον 
τους. Αυτή είναι η νοοτροπία που χρειά-
ζεται η αγορά μας για να εξελιχθεί και να 
ξεπεράσει τη σημερινή δύσκολή συγκυ-
ρία, δίνοντας απαντήσεις στις προκλή-

«οπαπ Forward»

Στηρίζει τις μικρομεσαίες  
επιχειρήσεις 

Πετρ Ματεγιόφσκι, 
Chief Customer 
Officer ΟΠΑΠ

Γεωργία Λασανιάνου, 
Διευθύντρια Εταιρικής 
Υπευθυνότητας ΟΠΑΠ

Γιάννα Ματθαίου, Συνιδρύτρια Anassa, Κωνσταντίνος 
Μαυρογιάννης, Chief Operations Officer Κουφετοποιίας 
Χατζηγιαννάκη, Λέανδρος Καρακατσάνης, Διευθύνων 
Σύμβουλος Dust & Cream, Αλέξανδρος Μποτός, 
Διευθύνων Σύμβουλος Ρούσσας Α.Ε.

Σπύρος Φωκάς, 
Αντιπρόεδρος Α’ ΟΠΑΠ

Ντάμιαν Κόουπ, 
Διευθύνων Σύμβουλος 
ΟΠΑΠ

Εκπρόσωποι των 40 εταιρειών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «ΟΠΑΠ Forward», με τη Διοίκηση του ΟΠΑΠ (Πετρ 
Ματεγιόφσκι Chief Customer Οfficer, Ντάμιαν Κόουπ Διευθύνων Σύμβουλος, Σπύρος Φωκάς Αντιπρόεδρος Α’)
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Πολλαπλά είναι τα οφέλη 
που μπορεί να προσφέρει 
η εταιρική Κοινωνική 

ευθύνη σε μια εταιρεία. Αρκεί να 
έχει κατάλληλο πλάνο και στρα-
τηγική.  Κάθε επιχείρηση για να 
μπορέσει να εδραιωθεί, να γίνει 
πιο γνωστή στο χώρο της και για 
να «χτίσει» την εικόνα της, χρη-
σιμοποιεί διάφορα μέσα και ανα-
πτύσσει διάφορες δράσεις όπως 
η διαφήμιση, οι δημόσιες σχέ-
σεις και φυσικά τα τελευταία 
χρόνια η εταιρική Κοινωνική 
ευθύνη. 

Μέσω αυτής προβάλλεται μεταξύ 
άλλων η υπευθυνότητα, η κοινω-
νική ευσυνειδησία, η ευαισθησία, η 
συνείδηση και η επιχειρηματική 
ηθική της επιχείρησης. 

Πρόκειται για 
έναν από τους 
πιο δυναμικούς 
και απαιτητικούς 
τομείς δραστη-
ριότητας για τη 
σύγχρονη επι-
χείρηση. Η Εται-
ρική Κοινωνική 
Ευθύνη υποδη-

λώνει την ισόρροπη αντιμετώπιση 
της οικονομικής, κοινωνικής και 
περιβαλλοντικής επίδρασης της 
λειτουργίας μιας επιχείρησης και 
βασίζεται στο τρίπτυχο της οικονο-

μικής ανάπτυξης, της βιωσιμότητας 
και της κοινωνικής συνοχής. Με τον 
τρόπο αυτό οι εταιρείες δημιουρ-
γούν προσδοκίες στους πολίτες και 
δείχνουν τον καλό τους χαρακτήρα 

σε εργαζόμενους, 
σε πελάτες και σε 
προμηθευτές.

Οι κοινωνικές 
εταιρικές δράσεις, 
εφόσον γίνονται με 
οργάνωση, μεθοδι-
κότητα, προγραμ-
ματισμό και επιφέ-
ρουν ευνοϊκά απο-

η ςτρατηγική εταιρική Κοινω-
νική ευθύνη συνδυάζει τα 
κοινωνικά οφέλη με τους άμε-

σους στρατηγικούς στόχους μιας επι-
χείρησης. Με την ςτρατηγική εταιρική 
Κοινωνική ευθύνη, η επιχείρηση πραγμα-
τοποιεί φιλανθρωπίες προς την κοινωνία 
με στόχο την ενίσχυση των μακροπρόθε-
σμων οικονομικών τους στόχων. ςυνεπώς 
η κοινωνικά υπεύθυνη συμπεριφορά των 
επιχειρήσεων αποσκοπεί στην μεγιστο-
ποίηση του κέρδους.

Η συγκεκριμένη επιχειρηματική 
συμπεριφορά αναπτύχθηκε κατά την περί-
οδο του 1980 και πρακτικά μπορεί αρχικά η 
υιοθέτηση της να σήμαινε βραχυπρόθε-
σμες απώλειες σε ότι αφορά τον προϋπο-

λογισμό μιας επιχείρησης. Ωστόσο μακρο-
πρόθεσμα τα οφέλη της επιχείρησης μπο-
ρούν να καταγραφούν από τα οικονομικά 
δεδομένα όπως είναι αποτελέσματα χρή-
σης, λόγω της βελτίωσης της εικόνας της 
επιχείρησης έναντι της κοινωνίας. Για 
αυτόν τον λόγο η ςτρατηγική εταιρική Κοι-
νωνική ευθύνη αντιμετωπίζεται ως επέν-
δυση στην δημιουργία καλής φήμης έναντι 
των πελατών αλλά και των εν δυνάμει 
πελατών οι οποίοι είναι αυτοί που ενισχύ-
ουν την χρηματοοικονομική απόδοση της 
επιχείρησης. Η εφαρμογή της ςτρατηγικής 
εταιρικής Κοινωνικής ευθύνης προκαλεί 

Στρατηγική 
εταιρική 
Κοινωνική 
ευθύνη

ΚΟΙΝωΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΑΠΟτΥΠωΜΑ  τo κοινωνικό και 

οικονομικό αποτύπωμα 
ενός οργανισμού 
συνιστά την αξία που 
δημιουργείται μέσα 
από τη δραστηριότητά 

του, είτε αυτή 
αποτυπώνεται άμεσα όπως 

θέσεις εργασίας, αύξηση 
φορολογικών εσόδων στα κρατικά 
ταμεία κ.λπ. είτε έμμεσα, δηλαδή με 
την ενίσχυση παρεμφερών κλάδων 
της οικονομίας. Επομένως, η 
απόδοση μίας εταιρείας μπορεί να 
δημιουργήσει αλυσιδωτές 
επιδράσεις με θετικό αντίκτυπο σε 
ένα ευρύ φάσμα τομέων. Οι 
οργανισμοί με ισχυρό κονωνικο-
οικονομικό αποτύπωμα 
συνεισφέρουν σημαντικά στην 
ενίσχυση της οικονομίας και 
αποτελούν μοχλό ανάπτυξης για τις 
τοπικές κοινωνίες.

τελέσματα, γίνονται αποδεκτές 
από την κοινωνία με ικανοποίηση. 
Διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο 
στην εδραίωση θετικής φήμης της 
επιχείρησης ή του οργανισμού, η 
οποία με τη σειρά της συντελεί 
μακροπρόθεσμα στην αύξηση της 
κερδοφορίας τους. Με απλά λόγια 
είναι μια επένδυση για τις εται-
ρείες. Πόσο σημαντικό λοιπόν 
είναι για μια σύγχρονη επιχείρηση 
να ασχοληθεί σοβαρά μαζί της; Η 
απάντηση είναι η προφανής. Είναι 
πραγματικά πολύ σημαντικό. 
Αρκεί μόνο να ρίξουμε μια ματιά 
στα αποτελέσματα της παγκό-
σμιας, διαδικτυακής έρευνα της 
Nielsen για την εταιρική υπευθυ-
νότητα που διεξήχθη από τις 17 
Φεβρουαρίου έως τις 7 Μαρτίου 
2014 σε 60 διαφορετικές χώρες, 
όπου συμμετείχαν πάνω από 
30.000 καταναλωτές της Ευρώπης, 
της Ασίας, της Ωκεανίας, της Αμε-
ρικής και της Μέσης Ανατολής.

Όσον αφορά την Ελλάδα και σε 
σχέση με τον μέσο όρο των λοι-
πών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, φαίνεται οι Έλληνες κατανα-
λωτές, κατά δήλωσή τους, να 
είναι περισσότερο διατεθειμένοι 
να πληρώσουν επιπλέον χρήματα 
για ένα προϊόν ή μια υπηρεσία 
που προέρχεται από μια επιχεί-
ρηση, η οποία δηλώνει ότι στο-
χεύει στο να έχει ένα θετικό κοι-
νωνικό ή περιβαλλοντολογικό 
αντίκτυπο, σε ποσοστό 44% ένα-
ντι 40%, που είναι ο ευρωπαϊκός 
μέσος όρος.

Οι κοινωνικές εταιρικές δράσεις, 
εφόσον γίνονται με οργάνωση, 
μεθοδικότητα, προγραμματισμό και 

επιφέρουν ευνοϊκά αποτελέσματα, γίνονται 
αποδεκτές από την κοινωνία με ικανοποίηση

κάποια ερωτήματα από τα προβλήματα που 
προκύπτουν αναφορικά με την ικανοποίηση 
όλων των συμφερόντων και των συμμετε-
χόντων καθώς κάποια από αυτά προσκρού-
ουν μεταξύ τους. 

Πολλές έρευνες έχουν αποδείξει ότι τα 
βραχυπρόθεσμα κέρδη των εταιρειών των 
οποίων τα στελέχη περιλαμβάνουν στην 
στρατηγική τους κοινωνικούς στόχους, 
άλλες φορές αυξάνονται και άλλες φορές 
μειώνονται. Ωστόσο άλλες έρευνες αποδει-
κνύουν ότι οι επιχειρήσεις που επενδύουν 
σε πρακτικές εταιρικής Κοινωνικής ευθύ-
νης αποδίδουν μακροπρόθεσμα.

«Κερδίζοντας» την αγορά
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Οι επιχειρήσεις έχουν, εκτός από 
ηθικούς λόγους να δραστηριοποι-
ηθούν στον τομέα της εΚε, και 

οικονομικούς λόγους. Παρακάτω ακολου-
θούν κάποια ενδιαφέροντα στατιστικά 
από την έρευνα του ευρωβαρόμετρου:

ςε ΗΠΑ και αναπτυσσόμενο κόσμο, οι 
συμμετέχοντες στην έρευνα υποστηρί-
ζουν ότι οι τοπικές επιχειρήσεις παίρ-
νουν περισσότερο στα σοβαρά το περι-
βαλλοντικό τους αποτύπωμα κατά την 
τελευταία δεκαετία (74% στη Βραζιλία, 
65% στην Κίνα, 62% στην Ινδία και 44% 
στις ΗΠΑ).

Από τους 32.000 ερωτηθέντες, το 79% 
απάντησε ότι ενδιαφέρεται για τις δρά-
σεις υπευθυνότητας των επιχειρήσεων 
σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα, 
αλλά μόνο το 36% απάντησε ότι είχε 

επαρκή ενημέρωση.
οι ευρωπαίοι θεωρούν τη δημιουργία 

θέσεων εργασίας ως τον θετικότερο αντί-
κτυπο των επιχειρήσεων (57%) με τη συμ-
βολή τους στην οικονομική ανάπτυξη να 
ακολουθεί (37%).

ςτα αρνητικά της επιχειρηματικότητας, 
η έρευνα ανέδειξε τη διαφθορά (41%), τις 
απολύσεις (39%) και τη ρύπανση του 
περιβάλλοντος (39%).

Η διαφθορά αναφέρεται περισσότερο 
σε αναπτυσσόμενες οικονομίες και ιδίως 
στην Ινδία (71%) και την Κίνα (65%).

Βραζιλιάνοι (65%), Καναδοί (60%) και 
Ινδοί (57%) ενδιαφέρονται περισσότερο 
για τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των 
επιχειρήσεων, ενώ το ένα τέταρτο των 
ευρωπαίων υποστηρίζει πως ενθαρρύ-
νουν την υπερκατανάλωση.

εΚε: ηθικοί, αλλά και οικονομικοί λόγοι...

Εδώ και κάποια 
χρόνια η χώρα μας 
περνάει μια πολύ 
δύσκολη περίοδο 
λόγω της 
οικονομικής κρίσης 
που επικρατεί. 

Οι συνθήκες της καθημε-
ρινότητας μας έχουν 
αλλάξει κατά πολύ. Έχει 

μειωθεί η κατανάλωση σε 
αγαθά και υπηρεσίες και το 
ποσοστό της ανεργίας ανεβαί-
νει με ραγδαία εξέλιξη. Αυτό 
φυσικά δε θα μπορούσε να μην 
επηρεάσει και τις επιχειρή-
σεις. Οι επιχειρήσεις έχουν αδυ-
ναμία να ανταπεξέλθουν στις 
υποχρεώσεις τους και σαφώς ως 
επί το πλείστον έχει μειωθεί το 
ενδιαφέρον για την κοινωνική 
ευθύνη της επιχείρησης τους. 
Όμως τελικά η Εταιρική Κοινω-
νική Ευθύνη επιβαρύνει την επι-
χείρηση ή είναι το αντίδοτο στην 
οικονομική κρίση;

Η ΕΚΕ δεν έχει ως στόχο την 
προβολή της επιχείρησης σαν 
ευαισθητοποιημένη μονάδα, 
αλλά την εξισορρόπηση κερδο-
φορίας και της βιώσιμης ανά-
πτυξης με κοινωφελή σκοπό. Η 
αναγνώριση της εταιρείας ως 
κοινωνικά υπεύθυνης έχει ως 
στόχο την καλύτερη συνεργασία 
μεταξύ των εργαζομένων, την 
αύξηση της παραγωγικότητάς 
τους αλλά και τη δημιουργία 
εμπιστοσύνης προς τον κατανα-
λωτή και προς όλους τους ενδια-

φερόμενους φορείς. Με την εφαρ-
μογή προγραμμάτων ΕΚΕ οι επι-
χειρήσεις διατηρούν τη φήμη τους 
προσελκύουν νέους πελάτες και 
είναι σημαντικό κομμάτι της δια-

χείρισης κινδύνων. Αποτελέσματα 
ερευνών δείχνουν ότι οι κατανα-
λωτές επηρεάζονται από το αν μια 
επιχείρηση είναι κοινωνικά υπεύ-
θυνη για τις αγορές τους και μάλι-

στα είναι διατεθειμένοι  να πλη-
ρώσουν και ακριβότερα ένα προ-
ϊόν και με αυτό τον τρόπο να 
στηρίξουν τις κοινωνικά υπεύθυ-
νες εταιρίες. 

εΚε και... 
οικονομική κρίση

ΜΕ ΣτΟχΟ τΟΝ 
ΑΝθΡωΠΟΚΕΝτΡΙΣΜΟ   
Οι σύγχρονες επιχειρήσεις 

δραστηριοποιούνται σε ένα 
συνεχώς 

μεταβαλλόμενο 
και ιδιαίτερα 
ανταγωνιστικό 

περιβάλλον, 
συνεπώς η ευελιξία, η 

καινοτομία, η τεχνολογική 
αναβάθμιση και η γρήγορη 
προσαρμογή αποτελούν το κλειδί 
της επιτυχίας. Ανάλογα λοιπόν με 
τον τομέα δραστηριότητας αλλά 
και τη φιλοσοφία που διέπει 
κάθε οργανισμό, 
διαφοροποιούνται και οι μέθοδοι 
που μπορούν να αξιοποιηθούν με 
σκοπό την αύξηση της συμβολής 
τους. Απαραίτητη προϋπόθεση 
σε αυτό το εγχείρημα αποτελεί η 
διαμόρφωση ενός 
ανθρωποκεντρικού 
περιβάλλοντος που στοχεύει 
στην αύξηση της αποδοτικότητας 
των εργαζομένων και κατ’ 
επέκταση στην αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας της 
επιχείρησης. Παράλληλα, με την 
εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου 
προγράμματος εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης και της 
μετάδοσης μίας ενιαίας 
κουλτούρας σε έναν οργανισμό, 
προάγεται η έννοια της 
συλλογικής πρωτοβουλίας και 
της εθελοντικής συνεισφοράς, 
προσδίδοντας αξία στην τοπική 
κοινωνία.
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κλοπιμαίων σε σχέση με τις ποσότη-
τες που είχε κατάσχει στα χέρια 
μελών άλλων ομοειδών συμμοριών. 
Όλα αυτά προκύπτουν από τα πρώτα 

αποτελέσματα της επιχείρη-
σης, που ξεκίνησε το πρωί 
της Δευτέρας από πολυά-
ριθμες ομάδες αστυνομι-

κών για την εξάρθρωση των 
εγκληματικών οργανώσεων 

Γεωργιανών, που δρούσαν υπό 
απόλυτο συντονισμό. Στις συνεργα-
ζόμενες ομάδες διαρρηκτών-ληστών 
μετείχαν κάπου τριάντα άτομα από 
τα οποία έχουν συλληφθεί περισσό-
τερα από είκοσι, ανάμεσά τους και 
κάποιες οικιακές βοηθοί-νοσοκό-
μες. Με βάση τα στοιχεία οι κακο-
ποιοί έχουν πραγματοποιήσει πάνω 
από εκατό ληστρικές επιδρομές με 
ασύλληπτη λεία. 

Κ
ΚΟίνωνίΑ

ριακόσια πενήντα 
ευρώ για κάθε 
μετανάστη, που 

επιθυμούσε να κάνει χρήση 
πλαστών εγγράφων και να 
αναχωρήσει αεροπορικώς από 
τη Μυτιλήνη, κατηγορείται 
αρχιφύλακας της εΛ.Ας. ότι 
εισέπραττε το προηγούμενο 
διάστημα. ο αστυνομικός, που 
υπηρετούσε στο αεροδρόμιο 
του νησιού, το οποίο δέχεται 
μεγάλη πίεση από τα 
μεταναστευτικά ρεύματα, 
συνελήφθη από την ύπηρεσία 
εσωτερικών ύποθέσεων μαζί 
με δύο Καμερουνέζους για 
συμμετοχή στο κύκλωμα. ο 
αρχιφύλακας, καθώς και δυο 
αλλοδαποί, συνελήφθησαν 
στη Μυτιλήνη με τη 
διαδικασία του αυτοφώρου, 
κατηγορούμενοι σε βαθμό 
κακουργήματος για 
συμμετοχή σε κύκλωμα 
πλαστότητας εγγράφων και 
διευκόλυνσης μετακίνησης 
αλλοδαπών. Όπως προέκυψε, 
οι δύο υπήκοοι Καμερούν 
συμμετείχαν σε κύκλωμα που 
εφοδίαζε αλλοδαπούς 
αιτούντες άσυλο, με πλαστά 
έγγραφα που έρχονταν από 
την Αθήνα. ςκοπός η 
διευκόλυνση της αναχώρησης 
τους από τη Λέσβο, αφού τα 
πλαστά έγγραφα αφορούσαν 
τη δυνατότητα μετακίνησης 
τους χωρίς γεωγραφικό 
περιορισμό. Η «συνεισφορά» 
του κυκλώματος ήταν γι’ 
αυτούς που ναι μεν υπέβαλαν 
αίτηση ασύλου, αλλά έως την 
απάντηση είχαν τοπικό 
περιορισμό το νησί και δεν 
επιτρεπόταν να ταξιδέψουν 
εκτός. οι συλληφθέντες 
οδηγήθηκαν στον αρμόδιο 
εισαγγελέα, ενώ σε βάρος του 
αστυνομικού κινήθηκε και η 
διοικητική διαδικασία στο 
πλαίσιο της πειθαρχικής 
δικαιοδοσίας.

350 ευρώ  
το κεφάλι
τ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ  
ΠεΤΡος ΚΑΡςΙΩΤΗς   
karsiotis@alphafreepress.gr

Δεν έχει τέλος η… συγκο-
μιδή του βοτάνου Πρί-
μουλα, του θεραπευτικού 

φυτού, του αποκαλούμενου και 
«πρώτου λουλουδιού της Άνοι-
ξης», από Αλβανούς υπηκόους, οι 
οποίοι περνούν τα σύνορα, το 
μαζεύουν και εν τέλει συλλαμβά-
νονται! Μετά από συλλήψεις στην 
Καστοριά, σε υψόμετρο 1800 
μέτρων και σε άλλα σημεία της 
μεθορίου, αυτή τη φορά η Αστυνο-
μία έκανε επέμβαση σε δύσβατη 
περιοχή της Αετομηλίτσας Ιωαννί-
νων. Εκεί, τρεις Αλβανοί, εντοπίστη-
καν σε διαφορετικά σημεία να έχουν 
συλλέξει και να μεταφέρουν πεζοί 

τέσσερις σάκους που περιείχαν 
ποσότητες αρωματικού-φαρμακευ-
τικού φυτού, συνολικού βάρους 84 
κιλών. Το ρίσκο που παίρνουν οι 
Αλβανοί να μαζέψουν τα άνθη του 
συγκεκριμένου φυτού έχει την εξή-
γησή του. Τα άνθη του φυτού είναι 
ιδανικά και χρησιμοποιούνται και 
από φαρμακευτικές εταιρίες για 
φάρμακα που συστήνονται για κατα-
στάσεις υπερδιέγερσης και αϋπνίας, 
ιδιαίτερα σε παιδιά, λόγω της κατευ-
ναστικής ιδιότητας που έχουν. Είναι 
επίσης στυπτικά και εφιδρωτικά και 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 
εμπύρετα κρυολογήματα με πονοκέ-
φαλο και ρινική συμφόρηση.

συλλήψεις για την θεραπευτική πρίμουλα

Γεωργιανοί, αρχηγοί 
επιμέρους εγκληματικών 
οργανώσεων, τα μέλη των 
οποίων «σάρωναν» για 
πολύ καιρό τα σπίτια στα 
βόρεια και βορειοανατολικά 
προάστια της Αττικής με 
ληστείες και διαρρήξεις, 
είχαν προσεταιριστεί 
κάποιες οικιακές βοηθούς 
που συνεργάζονταν με το 
κύκλωμα. 

Οι οικιακές βοηθοί ή οι 
νοσοκόμες, που φρόντιζαν 
τους ιδιοκτήτες των σπι-

τιών, όπως αποδεικνύεται από την 
έρευνα που είναι σε εξέλιξη, έχο-
ντας στην κατοχή τους τα κλειδιά 
των σπιτιών, εξυπηρετούσαν 
τα μέλη των μαφιόζικων 
ομάδων να βγάζουν αντι-
κλείδια. Πάνω σε κομμά-
τια… πλαστελίνης 
πατούσαν τα κλειδιά 
και από τις δύο πλευ-
ρές, φτιάχνοντας με 
αυτό τον τρόπο 
«εκμαγείο»!

Τα μέλη των συμμοριών 
έπαιρναν την πλαστελίνη 
και από εκεί αντέγραφαν τα 
εντυπωμένα στοιχεία του κλει-
διού και κατασκεύαζαν αντικλείδι. 
Όταν οι ιδιοκτήτες έλειπαν, πήγαιναν 
στα διαμερίσματα, άνοιγαν την 
κεντρική πόρτα χωρίς να αφήσουν 
ίχνη και άρπαζαν χρήματα κοσμή-
ματα και ό,τι άλλο πολύτιμο αντικεί-
μενο έβρισκαν.

Πληροφορίες της Alphafreepress 
αναφέρουν ότι οι εγκέφαλοι των 
τεσσάρων ομάδων, που συνεργάζο-

Αντικλείδια με… πλαστελίνες

Μέχρι 
και ομηρία εν 
κινήσει γυναίκας 
οδηγού για να της 

αρπάξουν το αυτοκίνητο 
είχε διαπράξει η συμμορία των 
Γεωργιανών διαρρηκτών, που 

εξαρθρώθηκε από την 
Αστυνομία

νταν μεταξύ τους, σε χρόνο-ρεκόρ 
πουλούσαν τα κλοπιμαία σε ενεχυ-
ροδανειστήρια ή αλλού, εισέπρατταν 
τα χρήματα και αμέσως τα έστελναν 
με εμβάσματα στη χώρα τους! Κι 
αυτό γιατί έτσι θεωρούσαν ότι 
ακόμη και σε περίπτωση εντοπισμού 
τους από τις αστυνομικές αρχές, δεν 

θα βρίσκονταν κλοπιμαία στην 
κατοχή τους και δεν χάνονταν τα 
μετρητά!

Και πράγματι σε δεκάδες κατ’ 
οίκον έρευνες που έχει πραγματο-
ποιήσει η Ασφάλεια βορειοανατολι-
κής Αττικής, έχει βρει μικρό αριθμό 
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ςύλληψη 
πορτοφολάδων 
μέσα σε τρόλεϊ
ςκηνές… ροκ μέσα σε τρόλεϊ 
που κινείτο επί της οδού 
Πατησίων, όταν σε αυτό μπήκαν 
αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.Ας. 
για να συλλάβουν 
πορτοφολάδες, που μόλις είχαν 
αρπάξει την τσάντα και το κινητό 
μιας επιβάτιδας!

Το μεγαλύτερο
ςε περιοχή των Μεσογείων η 
οικονομική Αστυνομία 
εντόπισε, παρακολούθησε και 
εισέβαλε παρουσία εισαγγελέα 
στο μεγαλύτερο μυστικό 
εργοστάσιο παρασκευής 
λαθραίων πακέτων τσιγάρων, 
που έχει λειτουργήσει ποτέ στη 
χώρα μας.

Λάθος στόχος
Δύο Αλβανοί υπήκοοι ανέλαβαν 
«συμβόλαιο θανάτου» έναντι 
αμοιβής, με εντολή να 
σκοτώσουν στο Κερατσίνι 
ομοεθνή τους, αλλά εν τέλει 
δολοφόνησαν τον 32χρονο 
μπατζανάκη του υποψήφιου 
στόχου, όταν αντέδρασε και 
άρχισε να τους καταδιώκει!

Ληστεία γυναίκας 
οδηγού ταξί
ςτιγμές τρόμου έζησε και 
περιέγραψε στην αστυνομία μία 
50χρονη οδηγός ταξί, η οποία 
έπεσε θύμα ληστείας από ομάδα 
τουλάχιστον δέκα ανηλίκων στο 
Μενίδι! Η βιοπαλαιστής, όπως 
είπε στους αστυνομικούς, είχε 
παραλάβει επιβάτες από άλλη 
συνοικία και κατευθύνθηκε στις 
Αχαρνές. εκεί σε κάποιο σημείο 
της λεωφόρου Φιλαδελφείας, 
που είναι ένας από τους πιο 
κεντρικούς δρόμους του 
Μενιδίου, ξεκίνησε η αποβίβαση 
των πελατών. Δεν είχαν 
απομακρυνθεί, όταν από τα 
στενά  ξεπετάχτηκαν δέκα 
ανήλικοι Ρομά, όπως είπε η ίδια, 
οι οποίοι περικύκλωσαν το ταξί 
και άρχισαν να απειλούν λεκτικά 
την έντρομη γυναίκα οδηγό να 
τους παραδώσει όσα χρήματα 
είχε στο ταξί.

εν τΑχεί
Θηλυκή συμμορία από 
τέσσερις υπηκόους 
Αλβανίας αφαιρούσαν 
ενδύματα, παπούτσια και 
άλλα είδη από καταστήματα 
εμπορικών κέντρων και 
σούπερ μάρκετ, σε σημείο 
να στήσουν ουσιαστικά  
ένα δικό τους… 
πολυκατάστημα! 

Με τα χρήματα που έβγαζαν 
από την προώθηση των 
εμπορευμάτων στη χώρα 

μας και στην Αλβανία, τα μέλη της 
ομάδας αγόραζαν σπίτια και 
αυτοκίνητα.

Οι τρόποι που έμπαιναν στα κατα-
στήματα για να αφαιρέσουν εμπο-
ρεύματα ήταν συγκεκριμένοι και 
άκρως μελετημένοι, αφού προϋπέ-
θεταν και κατοχή μηχανισμών αφαί-
ρεσης αντικλεπτικών συστημάτων 
για να μη «χτυπάνε» τα αντικείμενα 
ως απλήρωτα στην έξοδο! Η συμμο-

ενδύματα, είτε τα τοποθε-
τούσε σε ειδικά διαμορφωμέ-
νες τσάντες, με επένδυση 
αλουμινίου, που αποτρέπουν 
τον εντοπισμό των αφαιρεθέ-
ντων από τον συναγερμό κατά 
την έξοδο. Στη συνέχεια 
εισέρχονταν εναλλάξ άλλα 
μέλη της σπείρας, τα οποία 
έβγαζαν σταδιακά τα κλοπι-
μαία από το μαγαζί. Για να μην 
είναι εύκολος ο εντοπισμός 
τους, αλλοίωναν κάθε φορά τα 
χαρακτηριστικά τους, χρησι-
μοποιώντας διαφορετικά γυα-
λιά ηλίου, φουλάρια, κασκόλ 
και κόμμωση.  Σημειώνεται ότι 
οι μηχανισμοί αφαίρεσης των 
αντικλεπτικών συστημάτων 
που κατείχαν ήταν επαγγελμα-

τικού τύπου, που δεν πωλούνται 
ελεύθερα στο εμπόριο και τα οποία 
ομοίως αποτελούν προϊόντα κλοπής.

θηλυκή… συμμορία

συλλήψεις στη 
«γέφυρα του τρόμου»

αντικλεπτικά συστήματα από τα 

ρία εξαρθρώθηκε από το 
Τμήμα ασφαλείας 
Αμαρουσίου.

Οι τέσσερις γυναίκες, συνε-
λήφθησαν στα βριλήσσια λίγο 
αφότου είχαν διαπράξει 
κλοπή από δύο καταστήματα. 
Στο Γαλάτσι συνελήφθη και 
ένας 42χρονος ομοεθνής τους 
για αποδοχή και διάθεση προ-
ϊόντων εγκλήματος ως ιδιο-
κτήτης μίνι μάρκετ. Στην ίδια 
υπόθεση κατηγορούνται του-
λάχιστον επτά ακόμη άτομα. Η 
έρευνα ξεκίνησε από τον 
περασμένο Νοέμβριο με 
αφορμή τη σύλληψη δύο 
Αλβανών για παρόμοια κλοπή. 
Οι αστυνομικοί μελετώντας τα 
στοιχεία αντελήφθησαν ότι η 
υπόθεση είχε βάθος».

Στα καταστήματα με είδη ένδυ-
σης, εισέρχονταν αρχικά δύο άτομα, 

Λίγο πριν παραδώσει πάνω από 
16 κιλά κοκαΐνης σε Έλληνες 
συνεργάτες του, ακινητοποιή-

θηκε και συνελήφθη στη Νέα χαλκη-
δόνα Ιταλός, μέλος εγκληματικής οργά-
νωσης. Τις… παραισθήσεις οι διακινη-
τές της κοκαΐνης είχαν συσκευάσει σε 
είκοσι δέματα, τα οποία είχαν κρύψει 
στον εσωτερικό κενό χώρο των οπί-
σθιων τροχών του αυτοκινήτου και στο 
εσωτερικό των προφυλακτήρων του 
ίδιου αυτοκινήτου. Για την εξάρθρωση 
του κυκλώματος συνεργάστηκαν η 
αμερικανική υπηρεσία δίωξης ναρκω-
τικών, η D.E.A., η Δίωξη της Θεσσαλονί-
κης, το Λιμενικό και το Λιμεναρχείο 
Ηγουμενίτσας.
Η Αστυνομίας κάνει λόγο για εξάρ-
θρωση οργάνωσης, που δραστηριοποι-
είτο στην εισαγωγή, κατοχή, μεταφορά, 
αποθήκευση και διακίνηση, εντός της 
ελληνικής επικράτειας, μεγάλων ποσο-

τήτων κοκαΐνης. Κατά των τριών συλ-
ληφθέντων, σχηματίσθηκε δικογραφία 
για τα αδικήματα της σύστασης και 
ένταξης σε εγκληματική συμμορία και 
παράβασης του Νόμου περί εξαρτησιο-
γόνων ουσιών.
Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε 
ότι ο 43χρονος Ιταλός αποτελούσε ηγε-
τικό στέλεχος της εγκληματικής συμ-
μορίας και εισήγαγε την ποσότητα 
κοκαΐνης, την οποία θα παρέδιδε στους 
δύο συλληφθέντες ημεδαπούς-μέλη 
της συμμορίας, με σκοπό την περαι-
τέρω διακίνηση της στην ελληνική επι-
κράτεια. επίσης, στην κατοχή των δρα-
στών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το 
χρηματικό ποσό των 1.620 ευρώ, ως 
προερχόμενο από εμπορία ναρκωτικών 
ουσιών και 3 κινητά τηλέφωνα που 
χρησιμοποιούσαν για τις παράνομες 
συναλλαγές τους, ενώ επιπλέον κατα-
σχέθηκε το Ι.χ.ε. αυτοκίνητο.

16 κιλά κοκαΐνη στη χαλκηδόνα

Πέντε άτομα συνελήφθησαν σε εξόρμηση της 
Αστυνομίας για ληστείες και κλοπές σε βάρος 
οδηγών στην αποκαλούμενη «γέφυρα του τρό-

μου»! Αυτή είναι η γέφυρα του Πυρίου στη Θήβα, η οποία 
περνάει δίπλα σχεδόν από καταυλισμό Ρομά, πολλοί από 
τους οποίους επιφυλάσσουν εφιαλτικές στιγμές για 
διερχόμενους οδηγούς από τη γέφυρα. 

Λόγω του ότι σε κάποιο σημείο στενεύει πολύ, οι ανύπο-
πτοι οδηγοί μειώνουν την ταχύτητα των αυτοκινήτων τους, 
με αποτέλεσμα η αργή κίνηση να… εξυπηρετεί τους επίδο-
ξους δράστες. Αν και έχουν συλληφθεί από την αστυνομία 
δεκάδες δράστες παρόμοιων ενεργειών, κάποιοι συνεχίζουν 
να παγιδεύουν τους οδηγούς και τους συνεπιβάτες τους. 
Πετούν πέτρες, ξύλα και άλλα αντικείμενα στο δρόμο για να 
πετύχουν την ακινητοποίηση του οχήματος. Ο εμβρόντητος 
οδηγός, που πατάει φρένο, βρίσκεται ξαφνικά περικυκλω-
μένος από δράστες, ανήλικους και ενήλικους, οι οποίοι χτυ-
πούν, αρπάζουν πορτοφόλια και άλλα αντικείμενα και εξα-
φανίζονται στον οικισμό. Από την Αστυνομία αποφασίστηκε 
μία ακόμη επιχείρηση, που είχε ως αποτέλεσμα την εξάρ-
θρωση εγκληματικής ομάδας. Συνελήφθησαν για την συμ-
μετοχή τους πέντε  ημεδαποί, μεταξύ των οποίων και το 
«αρχηγικό» στέλεχος.

εκ των οποίων το ένα επιτηρούσε τις 
πωλήτριες και το άλλο είτε αφαι-
ρούσε με κατάλληλο μηχανισμό τα 

λ
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το φαγητό σαν… ναρκωτικό

Ορισμένοι ερευνητές συγκρίνουν την επίδραση της κατανάλωσης 
φαγητού στον εγκέφαλο με την αντίστοιχη που προκαλούν τα 
ναρκωτικά. Η ντοπαμίνη, ο λεγόμενος νευροδιαβιβαστής της 

ευτυχίας, παίζει μεγάλο σε αυτή τη διαδικασία. Ως εκ τούτου 
υπάρχει ο κίνδυνος να προκληθεί ένας φαύλος κύκλος, δηλαδή 
να χρειάζεται κανείς ολοένα και μεγαλύτερες ποσότητες μιας 
συγκεκριμένης ουσίας προκειμένου να βρεθεί σε παρόμοια 
κατάσταση ευφορίας, να έχει το ίδιο αίσθημα ανταμοιβής στον 
εγκέφαλο -κι έτσι να προκαλείται εθισμός. Στην επιστήμη 
γίνονται πολλές συγκρουσιακές συζητήσεις με αντικείμενο 
το ζήτημα του διατροφικού εθισμού. Η διατροφή και το 
σύστημα ανταμοιβής είναι αλληλένδετα. Για οτιδήποτε είναι 
σημαντικό για την αυτοσυντήρηση και την αναπαραγωγή 
πρέπει να ανταποκριθεί το σύστημα ανταμοιβής. Το γεγονός 
ότι το σύστημα αυτό αντιδρά ιδιαίτερα στα γλυκά και τα 
λιπαρά είναι «εξελικτική κληρονομιά» των ανθρώπων.  Οι 
ερευνητές έχουν πάντως μια πρακτική συμβουλή: «Να τρώτε 
συνειδητά».

Γυμναστική για να βάλετε 
«φρένο» στη γήρανση

Προβλέπεται πως 
μέχρι το 2030 πάνω 
από το 50% του 

ευρωπαϊκού πληθυσμού θα 
πάσχει από παχυσαρκία. 
ςύμφωνα με τον Παγκόσμιο 
οργανισμό ύγείας (Πού), ο 
επιπολασμός της παχυσαρ-
κίας σε πολλές ευρωπαϊκές 

η τακτική γυμναστική βοηθά ώστε 
οι βασικές αρτηρίες του σώμα-
τος, να παραμένουν υγιείς και 

ελαστικές, συμβάλλοντας έτσι στη μεί-
ωση του κινδύνου καρδιοπάθειας. 

Αυτό είναι το βασικό μήνυμα μιας νέας 
επιστημονικής μελέτης, η οποία μάλιστα 
αποκαλύπτει ποια είναι η ιδανική «δόση» 
γυμναστικής ώστε να εξασφαλιστεί η 
καλύτερη δυνατή λειτουργία των αρτη-
ριών. Όπως διαπίστωσαν οι ερευνητές, 
οποιαδήποτε μορφή σωματικής άσκησης 
ωφελεί την καρδιαγγειακή υγεία, ωστόσο 
οι «απαιτήσεις» των μεγάλων αρτηριών 
που διατρέχουν το στέρνο και την κοιλι-
ακή χώρα είναι μεγαλύτερες σε σύγκριση 
με τις αρτηρίες μικρότερου μεγέθους.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη νέα 
μελέτη, η οποία βασίστηκε σε στοιχεία για 
102 ενήλικες 60 ετών και άνω, η γυμνα-
στική με συχνότητα τέσσερις έως πέντε 
φορές την εβδομάδα αποτρέπει τη σκλή-
ρυνση των μεγάλων αρτηριών. Από την 

άλλη, δύο με τρεις προπονήσεις 
την εβδομάδα βοηθούν ώστε να 
παραμείνουν υγιείς μόνο οι 
μικρότερου μεγέθους αρτηρίες 
του σώματος. Τα ευρήματα 
υπέδειξαν ότι η γυμναστική 
με συχνότητα δύο έως τρεις 
φορές την εβδομάδα, για 30 
λεπτά τη φορά, καθ’ όλη τη 
διάρκεια της ζωής συνδέεται 
με λιγότερες ενδείξεις αθη-
ροσκλήρωσης στις αρτηρίες 
μεσαίου μεγέθους που τρο-
φοδοτούν με αίμα τον λαιμό 
και τον εγκέφαλο. Ωστόσο, 
όσοι από τους συμμετέχοντες 
γυμνάζονταν τέσσερις έως πέντε 
φορές την εβδομάδα φάνηκε να 
διατηρούν υγιείς και ελαστικές 
τόσο τις μικρότερες όσο και τις μεγα-
λύτερες αρτηρίες του σώματός τους. Οι 
μεγαλύτερες αρτηρίες είναι αυτές που 
παρέχουν αίμα στο στήθος και στην κοιλι-
ακή χώρα.

χώρες έχει τριπλασιαστεί 
από τη δεκαετία του 1980. 
Σήμερα, το 30-70% των ενη-
λίκων στις χώρες της ΕΕ 
είναι υπέρβαροι, ενώ το 
10-30% παρουσιάζουν 
παχυσαρκία.  Άνθρωποι με 
ΔΜΣ 30-34.9 kg/m2, ζουν 
κατά μέσο όρο 2 έως 4 χρό-

νια λιγότερο από εκείνους 
με φυσιολογικό ΔΜΣ (18.5-
24.9 kg/m2), ενώ εκείνοι 
με ΔΜΣ άνω του 40, ζουν 
κατά μέσο όρο 10 χρόνια 
λιγότερο. Είναι πλέον απο-
δεδειγμένο πως η παχυ-
σαρκία προκαλεί μια σειρά 
από χρόνιες νόσους, 
συμπεριλαμβανομένων του 
διαβήτη τύπου 2, καρδιαγ-
γειακών νοσημάτων και 
ορισμένων καρκίνων. Μάλι-
στα, παραμένει η πέμπτη 
κυριότερη αιτία θανάτου 
παγκοσμίως!

Έρευνα-σοκ για 
την παχυσαρκία

η
HEALtH

ι υψηλές δόσεις 
βιταμίνης C μπορεί 
να εντείνουν την 

αντικαρκινική δράση της 
χημειοθεραπείας, αλλά μόνο 
όταν χορηγούνται ενδοφλε-
βίως, αναφέρουν Αμερικανοί 
επιστήμονες. ςε πειράματα 
που έκαναν στο εργαστήριο 
και σε μικρό αριθμό ασθε-
νών, ανακάλυψαν πως, όταν η 
βιταμίνη χορηγείται με 
ένεση, απορροφάται αποτε-
λεσματικά από τον οργανισμό 
και συμβάλλει στην κατα-
στροφή των καρκινικών κυτ-
τάρων δίχως να βλάπτει τα 
υγιή.

Προγενέστερες μελέτες 
έχουν δείξει ότι το ανθρώ-
πινο σώμα αποβάλλει γρή-
γορα την βιταμίνη C, όταν 
αυτή λαμβάνεται από το 
στόμα. οι επιστήμονες από το 
Πανεπιστήμιο του Κάνσας 
που πραγματοποίησαν τη 
μελέτη, ζητούν να γίνουν 
μεγάλες κλινικές μελέτες για 
να επαληθευτούν τα ευρή-
ματά τους. Όπως γράφουν 
στην επιθεώρηση «Science 
Translational Medicine», 
έκαναν εγχύσεις της βιταμί-
νης σε ανθρώπινα καρκινικά 
κύτταρα ωοθηκών, διαπιστώ-
νοντας ότι είναι ευαίσθητα 
στην βιταμίνη. ςτη συνέχεια, 
υπέβαλλαν στην ίδια αγωγή 
ποντίκια με καρκίνο ωοθη-
κών, τα οποία έκαναν και 
χημειοθεραπεία, διαπιστώ-
νοντας ότι η βιταμίνη ενί-
σχυσε τη δράση της χημειο-
θεραπείας, καταστέλλοντας 
πιο αποτελεσματικά τους 
όγκους.

Η βιταμίνη C 
σύμμαχος 
ενάντια στον 
καρκίνο

Ο
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Αν δυσκολεύεσαι να 
μιλήσεις κάνοντας 
συχνά… διακοπές και 

κομπιάζοντας, υπάρχει εξή-
γηση. ςύμφωνα με μια νέα 

ελβετο-ολλανδική επιστημονική 
έρευνα, η παύση και το κόμπιασμα 

συμβαίνουν κυρίως πριν από τα 
ουσιαστικά, τα οποία τείνουν να επι-

βραδύνουν την ομιλία περισσότερο 
από τα ρήματα. Μάλιστα, αυτό είναι κάτι 

που συμβαίνει σε πολλές γλώσσες.
Οι ερευνητές ανέλυσαν χιλιάδες ηχογραφή-

σεις και μέτρησαν την ταχύτητα εκφοράς του 
λόγου, πόσο κομπιάζουν οι άνθρωποι και πριν από 

ποιες λέξεις. Έτσι, διαπιστώθηκε ότι είναι παγκό-
σμιο φαινόμενο η ομιλία των ανθρώπων να επιβρα-
δύνεται περισσότερο (κατά μέσο όρο περίπου 3,5%) 
πριν από τα ουσιαστικά από ό,τι πριν από τα ρήματα.

Οι άνθρωποι υποσυνείδητα προφέρουν κάποιες 
λέξεις πιο αργά από άλλες 
και κατά προτίμηση 
κάνουν παύσεις ή βγάζουν 
ήχους κομπιάσματος πριν 
από τα ουσιαστικά. Αυτό, 
κατά τους ερευνητές, σχε-
τίζεται με τον διαφορε-
τικό τρόπο που ο εγκέφα-
λος επεξεργάζεται τη 
γλώσσα, όταν έχει να 

κάνει με ουσιαστικά και με ρήματα. Ο λόγος που 
συμβαίνει αυτό, είναι ότι τα ουσιαστικά είναι πιο 
δύσκολο να τα… σχεδιάσουμε, επειδή συνήθως χρη-
σιμοποιούνται για να μεταφέρουν νέες πληροφο-
ρίες. Αλλιώς, αντικαθίστανται από τις αντωνυμίες 

όπως αυτός ή αυτή 
ή παραλείπονται 
τελείως. Δεν ισχύει 
όμως το ίδιο με τα 
ρήματα που χρησι-
μοποιούνται γενι-
κότερα, ανεξάρτητα 
από το αν αντιπρο-
σωπεύουν νέες 
πληροφορίες ή όχι.

περίεργες αλήθειες  
για τα μαλλιά

Αυτές είναι μερικές 
περίεργες αλήθειες 
για τα μαλλιά. 

Ο ανθρώπινος οργανισμός 
είναι μια πολύπλοκη 
«μηχανή» και κάθε κομμάτι 

του έχει μια διαφορετική λειτουρ-
γία και χρήση. ενώ λοιπόν για τις 
βασικές λειτουργίες του δεχόμα-
στε πληθώρα πληροφοριών, τί 
γνωρίζουμε για 
τις 

ανθρώπινες τρίχες; ύπάρχουν 
αρκετά στοιχεία που μπορούν να 
μας εκπλήξουν…

χΡοΝος Κατά μέσο όρο, οι 
γυναίκες περνούν 2 

ώρες την 
εβδο-

μάδα για να λούσουν, να στεγνώ-
σουν και να φτιάξουν τα μαλλιά 
τους. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι την 
ηλικία των 65 ετών, οι γυναίκες 
έχουν περάσει περισσότερους από 7 
μήνες να φτιάχνουν τα μαλλιά τους!

χΡΩΜΑ Ξέρατε ότι το φυσικό 
χρώμα των μαλλιών σας καθορίζει 
πόσες τρίχες υπάρχουν στο κεφάλι; 

Έχει αποδειχθεί ότι οι ξανθοί 
έχουν τις περισσότερες και οι 

κοκκινομάλληδες τις 
λιγότερες.

ΔύΝΑΜΗ Τα μαλλιά 
είναι πολύ ελαστικά 

και επίσης πολύ 
δυνατά. Τόσο πολύ, 

που είναι ισχυρό-
τερα ακόμα και 
από σύρμα 
χαλκού που 
έχει την ίδια 
διάμετρο.

ΤΡΙχες 
ΠΡοςΩΠού 
Οι τρίχες 
στο πρό-

σωπό μεγαλώνουν γρηγορότερα απ’ 
ό,τι σε οποιοδήποτε άλλο σημείο του 
σώματος.

ΑΠΩΛεΙΑ Οι άνθρωποι, κατά μέσο 
όρο, χάνουν 50-100 τρίχες καθημε-
ρινά. Σαν νούμερο μπορεί να φαίνε-
ται μεγάλο, αλλά σε σύγκριση με τις 
100.000 έως 150.000 τρίχες που 
υπάρχουν στο ανθρώπινο κεφάλι, 
δεν είναι μεγάλη απώλεια.

ΤΑχύΤεΡΑ ΑΝΑΠΤύςςοΜεΝος 
ΙςΤος Τα μαλλιά είναι ένας από τους 
ταχύτερα αναπτυσσόμενους ιστούς 
στο σώμα, μετά το μυελό των οστών.

ΜΗΚος Για να μακρύνουν τα μαλ-
λιά παίζει ρόλο πρώτον η εποχή μιας 
και κατά τους καλοκαιρινούς μήνες 
μακραίνουν γρηγορότερα και δεύτε-
ρον η ηλικία, αφού η επιστήμη έχει 
αποδείξει ότι με τη μεγαλύτερη 
ταχύτητα μεγαλώνουν τα μαλλιά των 
ατόμων 18 έως 24.

ΗΛΙΚΙΑ Το γήρας αλλάζει πολλά 
στοιχεία πάνω στο σώμα, όπως ακρι-
βώς και στα μαλλιά. Όσο μεγαλύτε-
ρης ηλικίας είναι κάποιος τόσο πιο 
ξηρά γίνονται τα μαλλιά του.
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εν είναι λίγες οι 
έρευνες που έχουν 
δείξει ότι το πώς 

«συμπεριφερόμαστε» στο 
σώμα μας έχει αντίκτυπο… 
στο πώς αισθανόμαστε για 
τον εαυτό μας. Για όσους 
αναζητούν μια άμεση 
«αναβάθμιση» της διάθεσής 
τους, υπάρχει ένα πολύ απλό 
και καθόλου επεμβατικό 
«κόλπο»: η σωστή στάση του 
σώματος. ςταθείτε όρθιοι με 
την πλάτη σας ίσια και… 
αμέσως θα νιώσετε 
διαφορετικά, υποστηρίζει 
μια έρευνα, που 
δημοσιεύτηκε στο Health 
Psychology.

Η κακή  
στάση του 
σώματος 
επηρεάζει 
τη διάθεση

Δ

Διαπιστώθηκε ότι είναι 
παγκόσμιο φαινόμενο  
η ομιλία των ανθρώπων 

να επιβραδύνεται περισσότερο 
πριν από τα ουσιαστικά

ο λόγος που κομπιάζεις όταν μιλάς

8+1

Για να τα ξέρεις όλα!

www.alphafreepress.gr
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υμναστήριο, ανεβα-
σμένη διάθεση, σχέδια 
για διακοπές. είτε 

single, είτε όχι, το καλοκαίρι 
είναι η εποχή του έρωτα. ο νους 
ταξιδεύει ήδη από την άνοιξη 
σε παραλίες, παρέες, κοκτέιλ 
και πολύ, μα πάρα πολύ φλερτ. 
οι ζεστοί μήνες αποτελούν 
ευκαιρία για αλλαγές στη ζωή 
μας, σε έναν ή περισσότερους 
τομείς. Η ίδια η φύση του καλο-
καιριού μας επιτρέπει να δούμε 
τα πράγματα από άλλη οπτική 
γωνία και να σκεφτούμε τις 
πιθανές αλλαγές που θα θέλαμε 
να κάνουμε στη ζωή μας. Πρό-
σεχε όμως, μπορεί να τα τινά-
ξεις όλα στον αέρα. Αν είσαι 
δεσμευμένη και η σχέση σου 
έχει χτιστεί πάνω σε γερές 
βάσεις, μην επηρεαστείς από τα 

ξέφρενα βράδια με τις φίλες 
σου, ούτε από το διήμερο στο 
εξοχικό της ξαδέρφης που θα 
περάσεις μόνη. Λίγο το κρασί, 
λίγο η θάλασσα, δεν είναι καθό-
λου δύσκολο να παρασυρθείς 
από το ανικανοποίητο που 
έχουμε μέσα μας ή από την ανά-
γκη για ένα διάλειμμα από την 
ρουτίνα. Αν πάλι είσαι μόνη, μην 
αφεθείς στη μυρωδιά του καλο-
καιριού και απαντήσεις «ναι» 
στον πρώτο που θα σε φλερτά-
ρει. οι βιαστικές κινήσεις αφή-
νουν πόνο συνήθως και οι έρω-
τες του καλοκαιριού, είναι γνω-
στό… Μένουν εκεί, στην 
παραλία. είσαι έτοιμη να το 
αντιμετωπίσεις;

Μη μου μιλάς 
για καλοκαίρια

Γ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ  
εύΤύχΙΑ ΠΑΠούΛΙΑ   
papoulia@alphafreepress.gr

Το πιο θηλυκό κομμάτι

σπάσε τη 
μαυρίλα

το φόρεμα είναι κομμάτι 
«κλειδί» για όλες τις επο-
χές, όμως το καλοκαίρι 

έχει την τιμητική του. Αποτελεί 
από μόνο του ένα ολοκληρω-
μένο outfit και έχει τόσο ερω-
τικό χαρακτήρα που αναδει-
κνύει το προσωπικό σου στιλ 
με τον καλύτερο τρόπο. Τώρα 
που οι ζέστες αρχίζουν, δικαι-
ούσαι ένα δωράκι. Κάνε λοιπόν 
μια «έκπληξη» στη ντουλάπα 
σου, αποκτώντας ένα νέο, με 
σύγχρονο σχεδιασμό φόρεμα. 
Η καλύτερη επιλογή που μπο-
ρείς να κάνεις, είναι το κομψό 
maxi μήκος που φέτος επανέρ-
χεται δυναμικά στη μόδα. Με 
μήκος ως τον αστράγαλο, τα 
μάξι φορέματα φοριούνται από 
το πρωί ως το βράδυ, σε κάθε 
περίσταση και αλλάζουν 
εύκολα «διάθεση» ανάλογα με 
τα αξεσουάρ που θα επιλέξεις. 
Σίγουρα να εμπλουτίσεις τη 
γκαρνταρόμπα σου με ένα 
κατάλευκο, που και μπορείς να 
το κάνεις ό,τι θέλεις, αλλά και 
θα σε κάνει να θυμίζεις θεά, 
όταν αρχίσεις να μαυρίζεις.

«Κόκκινος» 
κανόνας!  

Το κόκκινο της φωτιάς, που 
όλες λατρεύουμε αλλά 

διστάζουμε λιγάκι στη θέα 
του, είναι το πιο σέξι χρώμα 

για τον χειμώνα. Τις 
υπόλοιπες εποχές, στην 

πρώτη γραμμή έρχονται οι 
τόσες αποχρώσεις που 

πηγάζουν από αυτό, το ίδιο 
όμως ξεχωριστές και 

θηλυκές. Αυτή την εποχή, 
καλό είναι να το αποφύγετε. 

Μέχρι να έρθει για τα καλά το 
καλοκαίρι, όπου θα 

πρωταγωνιστήσει το 
εκθαμβωτικό κοραλλί, 

ξεχάστε το κατακόκκινο. Η 
ιδανική απόχρωση είναι η πιο 

βαθιά, αυτή του κρασιού. Με 
χακί, λευκό, ή χρυσά 

αξεσουάρ θα είστε ακριβώς 
«μέσα» στην εποχή, είτε 

πρόκειται για τοπ είτε για 
φόρεμα. ύπομονή, θα τα 

βάλεις όλα στην ώρα τους.

Το μαύρο, είναι το χρώμα στο οποίο 
καταφεύγουμε όλος, είτε όταν 
δεν έχουμε τι να βάλουμε 

γιατί τίποτα δεν μας αρέσει, είτε 
όταν θέλουμε να κρύψουμε 
κάποιο πιασιματάκι 
-κακώς βέβαια. Το 
μαύρο, που φοράμε 
συνέχεια, μας δίνει 
την ευκαιρία για 
πολλούς 
συνδυασμούς. Αν είναι το 
τοπάκι, μπορούμε να το φορέσουμε με 
μια λευκή φούστα, αν πάλι μιλάμε για το 
τζιν, καλό είναι από πάνω να μπει κάποιο 
πιο ανοιχτό, ρομαντικό μπλουζάκι. Το 
πολύ dark, δεν είναι και πολύ in για 
το καλοκαίρι. υπάρχει όμως ένα 
μυστικό για να ανοίξουμε λίγο τον 
συνολικό τόνο του look μας. 
Αυτό, έχει να κάνει με το 
χρώμα των παπουτσιών. Από 
τα κλασικά λευκά 
sneakers μέχρι πιο 
καλοκαιρινά παπούτσια 
σε έντονες αποχρώσεις ή 
στο all time classic και πολύ 
κομψό nude.

«ξεκάρφωμα»  
Η μόδα, μας δίνει τόσες επιλο-

γές, για να δείξουμε στους 
άλλους αυτά που εμείς θέλουμε. 
Και είναι γνωστό, όταν προσπα-
θούμε να καμουφλάρουμε ένα 

συγκεκριμένο σημείο, καλό 
είναι να δίνουμε έμφαση σε 

κάποιο άλλο, ώστε να υπάρχει 
ισορροπία. Το λεγόμενο «ξεκάρ-

φωμα». Κι επειδή αυτό που 
αγχώνει τις περισσότερες είναι 
η κοιλίτσα, πρέπει να βρεθούν 

τα πιο εύκολα κομμάτια που την 
κρύβουν. επιλέξτε ζώνη ή 

μαντήλι στη μέση που θα δέσετε 
σε έναν ωραίο φιόγκο στην 

πλάτη, αν ετοιμάζεστε να φορέ-
σετε το μάξι φόρεμα για την 

βόλτα σας. οι μακριές πουκαμί-
σες που αφήνουν αρκετό πόδι 
ακάλυπτο, είναι τέλειες ακόμη 

και για τις πιο τσουπωτές.
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ο λευκό T-shirt, μαζί 
με το τζινάκι ή με μια 
στενή ψηλόμεση φού-

στα. Το σακάκι πάντοτε στο 
χέρι, γιατί είναι πιθανό να 
ανοίξουν οι ουρανοί στα καλά 
καθούμενα. Για να μην μοιά-
ζεις με όλες όμως, μπορείς να 
ακολουθήσεις κάποια μικρά 
τιπάκια. Φορώντας το τοπ με 
ένα ψηλόμεσο τζιν παντελόνι 
και δένοντας το τελείωμά του 
σε έναν μικρό κόμπο ώστε να 
θυμίζει front-tie top.

έπιτέλους, το νέο τοπ
Ένα από τα πιο βασικά κομμάτια της ντουλάπας μας, 
είναι το κλασσικό T-shirt. Ταιριάζει ακόμα και με τις 
παγιέτες, τα διαμαντένια σκουλαρίκια και το κατακόκ-
κινο κραγιόν. Συνδυάζεται τέλεια με όλα και μας βγάζει 
πάντα από τη δύσκολη θέση. Κακά τα ψέματα όμως, 
θέλουμε κάτι νέο, κάτι φρέσκο. Ο λόγος για το polo 
t-shirt. Έχει ιδιαίτερο στυλ και προσθέτει πόντους, μιας 
και δείχνει ακριβό και ποιοτικό, ακόμη κι αν δεν έχεις βάλει βαθιά το χέρι 
στην τσέπη. Ειδικά για σένα που έχεις μικρό στήθος ή φαρδείς ώμους, είναι η ιδανική λύση. 
Οι fashion influencers προτείνουν για το καλοκαίρι το polo t-shirt, που μπορείς να το βρεις 
σε αμέτρητες εκδοχές. Με ελαφρώς πιο στενή εφαρμογή, γιακά και κουμπιά, αποκαλύπτει 
ελάχιστα το στέρνο σου, τονίζει τον λαιμό σου και αναδεικνύει τη μέση σου. Με χρώμα, 
ρίγες, funky πλεχτά, μονόχρωμα, τα polo είναι στην πρώτη γραμμή ξανά.

Άλλαξε το  
πιο απλό στυλ

Το πρώτο summer look 

Πολλές από εμάς που δεν καταφέραμε να 
χάσουμε τα περιττά κιλάκια, σκεφτόμαστε 
πώς θα είναι οι πρώτες μας καλοκαιρινές 

εμφανίσεις. υπάρχει ένα σύνολο, που ταιριάζει σε 
όλες τις γυναίκες κι εκτός από το γεγονός ότι 
«κόβει», είναι απόλυτα θηλυκό και σέξι. Αυτό δεν 
είναι άλλο από ένα cropped top με μια φαρδιά παντε-
λόνα. Με αυτόν τον εκπληκτικό συνδυασμό, όχι μόνο 
να κάνουμε τα πόδια μας να δείχνουν πιο μακριά 
αλλά τονίζουμε ένα ιδιαίτερα «καυτό» σημείο του 
γυναικείου σώματος, που είναι το κομμάτι επάνω 
από την κοιλιά. Άρα, ούτε στομάχι, ούτε κοιλίτσα δεί-
χνουμε. Με ένα μικρό τσαντάκι περασμένο στον ώμο, 
σε έντονη απόχρωση, ολοκλήρωσε το πρώτο 
summer look και εντυπωσίασε.

τ
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Στην τελική παράταση βγαί-
νει το έργο των Ντάριο 
Φο-Φράνκα Ράμε «Το ελεύ-

θερο ζευγάρι», που μετά από τέσ-
σερα χρόνια επιτυχίας θα παίζεται 
στο θέατρο Μπέλλος στην Πλάκα 
ως τις 24 Ιουνίου, σε ελεύθερη 
διασκευή Γιώργη Κοντοπόδη και 
σκηνοθεσία Αλέξανδρου 
Λιακόπουλου. 

Μια ανατρεπτική θανατηφόρα κομεντί για 
τον Θεό τη ζωή, τον θάνατο, που προ-
σφέρει άφθονο γέλιο στους θεατές, «Το 

κοράκι» του Βασίλη Αναστασίου, ανεβαίνει στο 
θέατρο Μπέλλος στην Πλάκα την Τετάρτη 30 
Μαΐου σε σκηνοθεσία του ίδιου του συγγραφέα. 
Πρόκειται για μια μαύρη κωμωδία με κινηματο-
γραφικές αναφορές, που εξελίσσεται μια εφιαλ-
τική βραδιά στο υπόγειο ενός γραφείου τελετών.

βρισκόμαστε συγκεκριμένα σε μια επαρχιακή πόλη, 
κάπου στην Ελλάδα, στο γραφείο τελετών «Εις 
τόπον χλοερόν», όπου κάτι πολύ παράξενο συμβαί-
νει. Ο ιδιοκτήτης Νίνο έχει την ιδιότητα να δίνει ζωή 
στα πτώματα που ταριχεύει. Ένας δολοφονημένος 
δικαστής, μια περίεργη σνομπ γριά και μια τραβεστί 
είναι τα τελευταία του «δημιουργήματα». Οι συζη-
τήσεις και οι φιλοσοφικές αναζητήσεις του νεαρού 
νεκροθάφτη με τα ζωντανεμένα πτώματα του 
δίνουν και παίρνουν κατά τη διάρκεια αυτής της 
εφιαλτικής «μαγικής» βραδιάς. Ερωτήματα ετών θα 
βρουν απαντήσεις όταν το ρολόι σημάνει 7:00 το 
πρωί, οι τρεις άμαξες θα ξαναγίνουν νεροκολοκύ-
θες, κάθε πτώμα θα επιστρέψει στο φέρετρο του 
και ο Νίνο, απελευθερωμένος πια, θα μπορέσει να 
προχωρήσει παρακάτω, να βγει στο φως και στην 

Παράταση για το  
«το ελεύθερο ζευγάρι»

Πρόκειται για μια θεότρελη 
κωμωδία που προσφέρει πολύ 
γέλιο, και επιφυλάσσει κάθε 
φορά μια διαφορετική, απρόοπτη 
εξέλιξη για το κοινό της, αλλά και 
συγκινήσεις καθημερινής ζωής. 
«Το ελεύθερο ζευγάρι» θα συνε-
χίζει να παίζεται στο θέατρο 
Μπέλλος κάθε Σάββατο στις 21:45 
και Κυριακή στις 20.30 ως τις 24 

Ιουνίου. Ο Αλέξανδρος Λιακό-
πουλος καταθέτει ένα σκηνοθε-
τικά ανατρεπτικό ανέβασμα, με 
πολλές καινοτομίες, συμμετοχή 
θεατών και μουσικές παρεμβά-
σεις. Επί σκηνής εκείνη, εκείνος, 
αλλά και ο γάμος τους, οι απι-
στίες του, ο εραστής της, οι 
συνεχείς απόπειρες αυτοκτο-
νίας, η ζήλια τους, η αγάπη τους 
και μια εξομολόγηση στους θεα-
τές που θα μοιραστούν αμφί-
δρομα τα συζυγικά τους προβλή-
ματα. Θέατρο Μπέλλος, Κέκρο-
πος 1, Πλάκα.

L
LiFE / ΘΕΑΤΡΟ

Το Ανεκπλήρωτο, η Αναμονή, η Προσμονή, η 
Ματαίωση, η Παραίτηση, με άλλα λόγια ο χρόνος 

είναι το θέμα των έργων της φωτογράφου Όλγας 
Τζίμου, τα οποία παρουσιάζονται στην Gallery « 7 

» με τίτλο «After the Party». Άνθρωποι εγκαταστη-
μένοι ασταθώς σε έναν κινηματογραφικό χώρο, που 

δείχνει δικαιωματικά να τους ανήκει. ςκηνές βγαλ-
μένες από το πρόσφατο αστικό ελληνικό παρελ-

θόν, μάρτυρες μιας χαμένης αναζήτησης, 

θέτουν ερωτηματικά, αδιαφορώντας για απαντήσεις. 
οι πρωταγωνιστές κολυμπούν σε ένα ξεπεσμένο κλέος, 
προαιώνια φυτά, αρχαϊκές μορφές, ανέκαθεν εκεί, 
στην κόψη της ζωής που, σαν κινηματογραφική ταινία, 
περνά από μπροστά τους. ο παραπλανητικά ανάλαφρος 
τίτλος «Mετά από το Πάρτι», κατευθύνει και οριοθετεί 
την αναζήτηση, πλάθει χώρο. 
Διάρκεια: 05-29 Ιουνίου 2018 ςόλωνος, 20, τηλ. 
210.3612050. 

Με σύνθημα «Ζήσε τον Κήπο και τα Πάρκα αλλιώς» ο δήμος Αθηναίων διοργανώνει όλο 
τον Ιούνιο σε τέσσερα εμβληματικά πάρκα της Αθήνας, τον εθνικό Κήπο, το Άλσος 

Παγκρατίου, το Άλσος Προμπονά και το Πάρκο ελευθερίας, δράσεις πολιτισμού, 
αθλητισμού και δημιουργικής μάθησης. Με αφορμή την αυριανή 24η Μαΐου, 

ευρωπαϊκή Ημέρα Πάρκων, ο δήμος Αθηναίων ανακοινώνει ότι από την 1η έως 
την 30η Ιουνίου θα πραγματοποιήσει 145 εκδηλώσεις, με δωρεάν είσοδο, 

μεταμορφώνοντας τους πνεύμονες δροσιάς της πόλης, σε σημεία συνάντη-
σης με εκδηλώσεις μουσικές ,θεατρικές, ξεναγήσεις, προγράμματα απα-

σχόλησης για παιδιά αλλά και προγράμματα άθλησης & ευεξίας για 
όλους. Πρόγραμμα δράσεων: www.opanda.gr

After the party

Ο ίούνιος ανήκει στους κήπους της Αθήνας

Ένα ανατρεπτικό κοράκι

αληθινή ζωή. 
Ο συγγραφέας 

βασίλης Αναστασίου 
βάζει τα πρόσωπα του 
έργου να θέτουν όλα 
εκείνα τα ερωτήματα για το 
θαύμα της ζωής, την αγωνία 
και το άγνωστο του θανάτου. 
Να αυτοσαρκάζονται και να 
«νικούν» με τον τρόπο τους τον 
ίδιο το θάνατο. Το έργο παρουσιά-
ζεται σε σκηνοθεσία βασίλη Αναστα-
σίου, casting Αλέξανδρου Λιακόπου-
λου, μουσική επιμέλεια Γιώργη Κοντο-
πόδη, κοστούμια Ledio Konxholli. βοηθός 
σκηνοθέτη η Μαρία Μακαρόνη. Παίζουν με 
σειρά εμφάνισης οι ηθοποιοί:Γιώργης Κοντο-
πόδης, Γιώργος Ντάβος, Λορέντζο Φραγκούλης. 
Συμμετέχει η Αννίτα Μαυρομιχάλη.

πλΗροφοριέσ
Διάρκεια παράστασης: 90 λεπτά. Ημέρες και ώρες 
παραστάσεων: Τετάρτη και Πέμπτη στις 21:30. Τιμές εισι-
τηρίων: 15 ευρώ, 10 ευρώ (φοιτητικό, ανέργων). Από την 
Τετάρτη 30 Μαΐου έως την Πέμπτη 28 Ιουνίου. Θέατρο Μπέλ-
λος, Κέκροπος 1 , Πλάκα, τηλέφωνο 2103229889.
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Gr
1.  AvENGErS: INFINITy WAr

2. Truth or Dare 
3. The Jungle Bunch: The Movie
4. Overboard 
5. Anon 
6. revenge 
7. Peter rabbit 
8. Sameblod 
9. Leo Da vinci: Mission  

Mona Lisa
10. A Quiet Place

USA
1.  DEADPOOL 2

2. Avengers: Infinity War 
3. Book Club 
4. Life of the Party 
5. Breaking In 
6. Show Dogs 
7. Overboard 
8. A Quiet Place 
9. rampage 
10. Super Troopers 2

BoX oFFiCE

επτά Δημοτικών Κοινοτήτων της  Αθήνας, 
οι οποίοι και θα φωτογραφίσουν μόνο 
την περιοχή της Κοινότητας στην 
οποία ανήκουν. Η πλατφόρμα για 
τις δηλώσεις συμμετοχής θα 
ανοίξει τη Δευτέρα 21 Μαΐου 
στις 12.00 και θα παραμείνει 
ανοικτή έως και την 
Παρασκευή 22 Ιουνίου, 
στο www.opanda.gr & 
στο www.ifocus.gr
Πληροφορίες:  τ. 
210 5284864

ο οργανισμός Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Νεολαίας του δήμου 
Αθηναίων  και το διαδικτυακό περιοδικό 
www.ifocus.gr διοργανώνουν διαγωνισμό 
και έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «οι 
Αθηναίοι φωτογραφίζουν την πόλη τους», 
καλώντας τους δημότες και τους κατοίκους της 
Αθήνας να αποτυπώσουν τη γειτονιά τους στο 
φωτογραφικό τους φακό. ςτο διαγωνισμό μπορούν να 
συμμετέχουν αποκλειστικά δημότες και κάτοικοι των 

Οι Αθηναίοι 
φωτογραφίζουν 
την πόλη τους

ξι φίλοι ταξιδεύουν στο 
Μεξικό, όπου μια νύχτα απο-
φασίζουν να παίξουν σε ένα 

ερειπωμένο οίκημα Θάρρος ή Αλήθεια. 
Στην εξέλιξη του παιχνιδιού όμως μαθαί-
νουν από τον τουρίστα που τους οδή-
γησε μέχρις εκεί πως το παιχνίδι είναι 
αληθινό και όποιος δεν υπακούσει στους 
κανόνες θα πεθάνει.

Aμερικανική ταινία, σκηνοθεσία Τζεφ 
Γουάντλοου με τους: Λούσι Χέιλ, Τάιλερ 
Πόουζι, βάιολετ Μπιν.

έμπειρος και σταρ 
των media αστυ-
νόμος Φόγκελ 

καταφθάνει στο Άβεσο, 
ένα απομονωμένο αλπικό 
χωριό, για να διαλευκάνει 
την εξαφάνιση ενός 16χρο-
νου κοριτσιού, μέλους μιας 
ιδιότυπης, μα φιλήσυχης 
θρησκευτικής σέκτας. Ιτα-
λική ταινία, σκηνοθεσία 
Ντονάτο Καρίζι με τους: 
Τόνι Σερβίλο, Ζαν Ρενό, 
Αλέσιο Μπόνι.

θάρρος  
ή Αλήθεια

το Κορίτσι στην Ομίχλη 
Δείτε ΑΚΟΜηΔείτε ΑΚΟΜη

Έ
Ο

Καθώς ο Αντρέου προχωρά βήμα-βήμα σε αυτόν 
τον επικίνδυνο λαβύρινθο μαθαίνοντας μια αλήθεια 
που αναιρεί την αμέσως προηγούμενη, το «Μαύρο 
Ψωμί» μας παρασύρει βαθιά σε ένα γοητευτικό, υπο-
βλητικά σκηνοθετημένο κινηματογραφικό εφιάλτη. 
Μια σύνδεση του ψυχολογικού με το ιστορικό, του 
ονειρικού με το πολιτικό και της σεξουαλικής αφύ-
πνισης με την κοινωνική συνειδητοποίηση, μέσω της 
οποίας ο βιλαρόνγκα δίνει υπαρξιακό βάθος και πολ-
λαπλές διαστάσεις σε αυτό το σκοτεινό παραμύθι, 
που είναι βγαλμένο από την αθώα φαντασία ενός 
μικρού παιδιού και τη ματωμένη πραγματικότητα της 

ισπανικής γης.
Στο πλαίσιο του προγράμματος 

«Ημέρες Κινηματογράφου»  η 
Δημοτική Κοινότητα Δροσιάς και ο 
Πολιτιστικός Σύλλογος Δροσιάς με 
την υποστήριξη της Ισπανικής 
Πρεσβείας και του Ινστιτούτου 
Θερβάντες προβάλλουν την ταινία 
Pa negre (Μαύρο ψωμί) του 
Agusti Villaronga. Καλλιτεχνική 
επιμέλεια: Κώστας Μαντάς. Επιμέ-
λεια και ανάλυση ταινιών: Καίτη 
Λεκάκου. Δευτέρα 4 Ιουνίου 2018. 

Οι προβολές γίνονται στις 20.00’ στο Πολιτιστικό 
Κέντρο Δροσιάς, Γρ. Λαμπράκη 19. Είσοδος ελεύθερη.

η ταινία, βασι-
σμένη στο 
ομότιτλο 

μυθιστόρημα του Emili 
Teixidor, αναφέρεται στις 

περιπέτειες ενός παιδιού 
στην Καταλονία, στο τέλος του 

Ισπανικού εμφυλίου, όταν προ-
σπαθεί να βοηθήσει τον αριστε-

ρών πεποιθήσεων πατέρα του, που 
θεωρείται ύποπτος φόνου, αναζητώ-

ντας τον πραγματικό ένοχο.

Μετά το τέλος του εμφυλίου 
στην Καταλονία, ο 11χρονος 

Αντρέου ανακαλύπτει δύο πτώ-
ματα στο δάσος. Οι αρχές υποπτεύ-

ονται τον αριστερών πεποιθήσεων 
πατέρα του, ο οποίος αναγκάζεται να 

βρει καταφύγιο στα βουνά, γεγονός που 
ωθεί τον γιο του να αναζητήσει την αλήθεια 

πίσω από αυτήν τη σκοτεινή ιστορία που έχει 
κρύψει ο βιλαρόνγκα μέσα σε μια σειρά ένο-

χων και σοκαριστικών μυστικών. Αυτά συνδέο-
νται περίτεχνα με τις μεταξύ των ανθρώπων του 

χωριού σχέσεις και τις πολιτικές διαφορές τους, οι οποίες κρύβουν 
οικονομικά συμφέροντα, ακόμη και απαγορευμένους έρωτες. 

Μια σκοτεινή 
ιστορία 

ενηλικίωσης 
βραβευμένη με 9 

Βραβεία Γκόγια και 
13 Βραβεία  

Gaudi το 2011
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Με τη φράση «η ώρα του 
εισαγγελέα ήρθε» η ΑεΚ 
επιτίθεται στον δήμο 

Νέας Φιλαδέλφειας… Η ανακοί-
νωση της ΠΑε λέει: 

«Ο Δήμαρχος και η παράταξή του 
μέσα σε πρωτοφανή πανικό μετέ-
τρεψαν σε θεατρική παράσταση το 
χθεσινό (σ.σ. 16/5) δημοτικό συμ-
βούλιο του Δήμου Νέας Φιλαδέλ-
φειας-Νέας Χαλκηδόνας ζητώντας 
παράταση ενός έτους για τη μετα-
κόμιση των παράνομων κτισμάτων 
ώστε να… καταστραφεί με σιγου-
ριά το Άλσος! Από τον Σεπτέμβριο 
του 2014, όταν και ανέλαβαν ως 
δημοτική αρχή για να διορθώσουν 
-υποτίθεται- τα κακώς κείμενα των 
προκατόχων τους, δεν έχουν κάνει 
τίποτα άλλο από το να πολεμούν 
την κατασκευή του γηπέδου της 
ΑΕΚ. Τώρα ήρθε η ώρα της αλή-
θειας και θα αντιμετωπίσουν τις 

συνέπειες της ανικανότητάς τους. 
Σύσσωμη η οικογένεια της ΑΕΚ 
επαναλαμβάνει ότι δεν έχει τίποτα 
με τους απλούς υπαλλήλους του 
Δήμου και κυρίως με τους εργαζό-
μενους στον ευαίσθητο τομέα της 
καθαριότητας, οι οποίοι 
έχουν πέσει θύματα μιας 
κακής και ανίκανης δημο-
τικής αρχής. Οι Δημότες 
που τους εμπιστεύθηκαν 
με την ψήφο τους πρέπει 
τώρα να δουν τα αποτελέ-
σματα της επιλογής τους. 
Οι λύσεις για τα σκουπίδια 
υπήρχαν, η ΑΕΚ ήθελε να 
τους βοηθήσει, αλλά η 
δημοτική αρχή επέλεγε 
συστηματικά να της γυρί-
ζει την πλάτη. Κύριοι της 
Δημοτικής Αρχής, οι νόμοι 

θα εφαρμοστούν για όλους!-Τα 
παράνομα κτίσματα θα κατεδαφι-
στούν και τα σκουπίδια θα φύγουν 
επιτέλους μέσα από το Άλσος! Ό,τι 
επί σχεδόν τριάντα χρόνια δεν 
κατόρθωσε κανείς να κάνει, το επι-

τυγχάνει η οικογένεια της ΑΕΚ με 
την ανέγερση του γηπέδου και με 
απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον 
και οικολογική ευαισθησία συμ-
βάλλει ώστε επιτέλους να φύγει 
όλο αυτό το σκουπιδαριό μέσα από 

το πανέμορφο Άλσος της Νέας 
Φιλαδέλφειας! Η ανευθυνό-
τητα τελείωσε… Ο χρόνος της 
σκόπιμης ολιγωρίας ολοκλη-
ρώθηκε… Η ώρα του εισαγγε-
λέα ήρθε»!

φέυγατοσ ο αραουχο…
Δεν θέλει να επιστρέψει στην 
ΑΕΚ ο Αραούχο, σύμφωνα με 
δηλώσεις που έκανε στην 
ισπανική ιστοσελίδα 
«udlaspalmas.net». Σε ερώ-
τηση για τους λόγους που 
θέλει να επιστρέψει στην Λας 

Αλ Νασρ προσφέρει γη και ύδωρ 
στον παίκτη και στον ΠΑοΚ για να 
αποκτήσει τον ςέρβο φορ. ςυγκε-

κριμένα, έχει προτείνει συμβόλαιο διάρ-
κειας τριών ετών με συνολικές απολαβές 
οκτώ εκατομμυρίων ευρώ, με τον ΠΑοΚ να 
λαμβάνει περίπου 4,5 με 5 εκατομμύρια 
ευρώ. ςτο μεταξύ συνεχίζονται οι αποκα-
λύψεις γύρω από το όνομα του Πόντους 
Βέρνμπλουμ, με τον ΠΑοΚ σύμφωνα με 
τους ςουηδούς να έχει καταθέσει πρόταση 
για τριετές συμβόλαιο με τις συνολικές 
απολαβές που προσφέρει στον 31χρονο 

μέσο να αγγίζουν τα 3,6 εκ. 
ευρώ. Αν ο 31χρονος ςουηδός 
μέσος, που αποχαιρέτησε και 
επίσημα την ΤςςΚΑ Μόσχας, 
αποδεχτεί την πρόταση του 
ΠΑοΚ, τότε αναμφίβολα θα γίνει 
αν όχι ο πιο ακριβοπληρωμένος, 
ένας από τους πιο πλουσιοπά-
ροχα αμειβόμενους παίκτες του 
ελληνικού πρωταθλήματος, 
δείγμα και των προθέσεων του Ιβάν ςαβ-
βίδη, για την επόμενη χρονιά. Μάλιστα, στα 
μέσα τονίζονται οι δηλώσεις του ίδιου του 

Βέρνμπλουμε σε μία πρόσφατη συνέντευξή 
του, όταν είχε πει πως μετά από αρκετά 
χρόνια στη Ρωσία, θέλει να μετακομίσει σε 
μία χώρα με πιο ζεστό κλίμα.

η Αλ νασρ θέλει Πρίγιοβιτς  
και ο ΠΑΟΚ Βέρνμπλουμ!

οι 3 παικτέσ τΗσ έθνικΗσ ιραν,  
που παιζουν στΗν έλλαδα

τη λίστα με τους 24 
παίκτες της εθνικής 
Ιράν, που θα 
ταξιδέψουν στη Ρωσία 
για το προσεχές 

Παγκόσμιο Κύπελλο 
ανακοίνωσε ο Κάρλος Κεϊρόζ. 

Μεταξύ των εκλεκτών 
συμπεριλήφθηκε, όπως αναμενόταν, 
και η τριμελής «ελληνική» 
εκπροσώπηση που αποτελείται από 
τους Καρίμ, Μασούντ και χατζισαφί. 

Πάλμας, απάντησε: «Είναι το 
συμβόλαιο, είναι η κόρη μου, 
είναι οι συμπαίκτες μου. υπάρ-
χουν φορές που ούτε εγώ κατα-
λαβαίνω για ποιο λόγο θέλω να 
επιστρέψω. Όλοι μου λένε να μην 
γυρίσω, ότι είμαι τρελός. Αλλά το 
θέλω πολύ. Αν η ομάδα είναι 
καλή, με τη σωστή νοοτροπία και 
με έναν καλό προπονητή μπο-
ρούμε να παλέψουμε για την 
άνοδο». 

«έυχαριστω»  
στον γιοχανσον
Η ΑΕΚ, τίμησε τον επαγγελματι-
σμό που έδειξε μέχρι την τελευ-
ταία στιγμή ο Γιόχανσον! Μάλιστα 
ενδεικτικό της καλής σχέσης που 
διατηρεί με την ομάδα είναι το 
γεγονός ότι τον συνόδευσε στο 
αεροδρόμιο και τον αποχαιρέτισε 
ο βασίλης Δημητριάδης, ο οποίος 
του είπε: «Σε ευχαριστούμε για 
όλα όσα πρόσφερες στην ομάδα. 
Στην ΑΕΚ να γνωρίζεις ότι θα 
έχεις μόνο φίλους. Εκ μέρους 
όλης της ομάδας σου εύχομαι 
καλή συνέχεια στην καριέρα σου 
και να επιστρέψεις γερός και 
δυνατός στους αγωνιστικούς 
χώρους. Να ξέρεις ότι εδώ στην 
Ελλάδα θα υπάρχει πάντα μια 
οικογένεια για σένα». 

H

ΑεΚ και  
δήμος Νέας 
Φιλαδέλφειας...  
στα δικαστΗρια
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η Νάπολι φαίνεται πως έχει στη λίστα της τον τερμα-
τοφύλακα του ΠΑοΚ Αλέξανδρο Πασχαλάκη. Όπως 

αναφέρει σχετικό δημοσίευμα η ρήτρα που έχει ο Έλληνας 
γκολκίπερ φτάνει στα 5 εκατομμύρια ευρώ, αλλά θεωρούν 
πως με διαπραγματεύσεις το συγκεκριμένο ποσό μπορεί να 
«πέσει». Παράλληλα τονίζεται πως ο Πασχαλάκης παρακο-
λουθείται από αρκετές ομάδες, ενώ η Νάπολι ενδιαφέρεται 
επίσης και για τους Ρούι Πατρίσιο της Σπόρτινγκ και τον 
τερματοφύλακα της Ρεάλ Σοσιεδάδ Τζερόνιμο Ρούγι.

Ο πρώην πρόεδρος της UEFA Μισέλ Πλατινί, 
μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «France 

Bleu Sport» αποκάλυψε το «τέχνασμα» που έκα-
ναν σε συνεργασία η FIFA και η οργανωτική επιτροπή 
του Μουντιάλ 1998, προκειμένου να υπάρξει η δυνα-
τότητα ενός τελικού ανάμεσα στην βραζιλία και την 
Γαλλία, όπως και τελικά συνέβη στη συγκεκριμένη 
διοργάνωση. «Όταν οργανώσαμε το πρόγραμμα (σ.σ. 
του Μουντιάλ), κάναμε μία... ζαβολιά. Εάν τερματί-

υτά είναι λεφτά! Η 
Μάντσεστερ ςίτι αποφά-
σισε να ανανεώσει το 

συμβόλαιο του Πεπ Γκουαρντιόλα 
μέχρι το 2021 με τρελά λεφτά! ο 
47χρονος προπονητής θα παίρνει 

22,87 εκατ. ευρώ το χρόνο μέχρι 
το 2021, δηλαδή μεροκάματό 
62.657 ευρώ! Δηλαδή, 2.610 ευρώ 
την ώρα ή 43,5 ευρώ το λεπτό ! ο 
Γκουαρδιόλα δήλωσε: «είμαι 
τόσο χαρούμενος και ενθουσια-

σμένος. είναι ευχαρίστησή μου 
να δουλεύω εδώ. Έχουμε μια 
νεανική ομάδα με μέσο όρο ηλι-
κίας τα 23 έτη και θέλουμε να 
κάνουμε διαρκώς βήματα 
μπροστά».

η νάπολι για Πασχαλάκη Έστησαν τον τελικό;

ζαμε πρώτοι στον όμιλο και 
έκανε το ίδιο και η βραζιλία 
στον δικό της, τότε δεν μπο-
ρούσαμε να διασταυρωθούμε, 
μέχρι τον τελικό. Νομίζετε ότι 
οι υπόλοιποι δεν το κάνουν για 
τα Παγκόσμια Κύπελλα που 
διοργανώνονται στη χώρα 
τους;», ανέφερε ο τότε αντι-
πρόεδρος της διοργανώτριας 
επιτροπής του παγκοσμίου 
Κυπέλλου.

ληροφορίες από τη 
Θεσσαλονίκη ανα-
φέρουν ότι Ιβάν Σαβ-

βίδης και Γιώργος Χριστοβα-
σίλης συμφώνησαν για την 
μετακόμιση του Πέδρο Κόντε 
στον ΠΑΟΚ. Αναφέρεται ότι οι 
δύο άνδρες συναντήθηκαν 
στην συμπρωτεύουσα και τα 
βρήκαν για την μετακίνηση 
του Ισπανού επιθετικού. Στο 
μεταξύ μετά το Μουντιάλ θα 
καθοριστεί το που θα συνεχί-
σει την καριέρα του ο Αμρ 
Ουάρντα. Ο Αιγύπτιος άσος 
έκανε πολύ καλή σεζόν με την 
φανέλα του Ατρόμητου ως 
δανεικός από τον ΠΑΟΚ και 
συμπεριελήφθη στην προεπι-

λογή της Εθνικής του ομάδας 
για το Μουντιάλ 2018. Τέλος, 
νέες πληροφορίες από την 
Τουρκία, θέλουν την Μπεσί-
κτας να ενδιαφέρεται «ζεστά» 
για την περίπτωση του Δημή-
τρη Πέλκα. Ο ΠΑΟΚ ξεκινά να 
συζητά με ένα ποσό που θα 
αρχίζει από τα 7 εκατομμύρια 
ευρώ και πάνω, ωστόσο ο 
Λούμπος Μίχελ έχει διαφορε-
τική άποψη. Όπως είπε ο Σλο-
βάκος σε ιστοσελίδα της 
Τουρκίας, «κανείς δεν μίλησε 
μαζί μου, ούτε ήρθε καμία 
συγκεκριμένη πρόταση. Επί-
σης, δεν με κάλεσε κανείς στο 
τηλέφωνο από τους ανθρώ-
πους της Μπεσίκτας».

πάει παοκ ο πέδρο κόντε;
έπιστροφΗ νατχο;

Ο πρώην ποδοσφαιριστής 
του ΠΑΟΚ 

εξομολογείται: «Tο 
συμβόλαιο μου 
στη Ρωσία 
τελείωσε. Έχω 

όμορφες αναμνήσεις 
από τη θεσσαλονίκη. 

Αγαπώ αυτή τη πόλη. Αγαπώ τον 
ΠΑΟΚ και κυρίως αγαπώ τους 
οπαδούς του, τους οποίους δεν 
έχω ξεχάσει. θυμάμαι όμορφα 
πράγματα από αυτή την πόλη, 
αλλά αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζω 
σε ποια ομάδα θα αγωνίζομαι την 
επόμενη σεζόν. Έχω πολλά 
πράγματα να σκεφτώ και το 
σίγουρο είναι ότι θα αποφασίσω 
το καλύτερο για μένα και την 
οικογένειά μου. Για τον ΠΑΟΚ και 
τη θεσσαλονίκη έχω μόνο καλά 
λόγια να πω».

σκρατσ
Κέρδη 3.197.883 ευρώ 

την προηγούμενη 
εβδομάδα
Κέρδη σε χιλιάδες 
νικητές μοιράζει 
καθημερινά το 

ΣΚΡΑΤΣ. Την προηγού-
μενη εβδομάδα, από τις 14 

έως και τις 20 Μαΐου 2018, το 
ΣΚΡΑΤΣ μοίρασε συνολικά 3.197.883 
ευρώ. Μεταξύ των νικητών ήταν και 
δύο τυχεροί από Θεσσαλονίκη και 
Αθήνα, που κέρδισαν από 10.000 
ευρώ στo παιχνίδι «Σμαραγδένια 
Εφτάρια», αξίας 5 ευρώ. Το ΣΚΡΑΤΣ 
κερδίζει συνεχώς νέους φίλους, 
καθώς είναι το μοναδικό παιχνίδι 
που προσφέρει κέρδη στη στιγμή. Η 
γκάμα των παιχνιδιών του διευρύ-
νεται συνεχώς. Πρόσφατα προστέ-
θηκε ένα νέο παιχνίδι, το 
«Survivor», αξίας 2 ευρώ, εμπνευ-
σμένο από το ομώνυμο, δημοφιλές 
τηλεοπτικό παιχνίδι. Επίσης, πρό-
σφατο παιχνίδι είναι και το «Παγκό-
σμιο Κύπελλο στα Κέρδη», αξίας 2 
ευρώ, το οποίο αποτελεί το πρώτο 
ΣΚΡΑΤΣ με δεύτερη ευκαιρία, 
καθώς δίνει τη δυνατότητα στους 
παίκτες που δεν έχουν κερδίσει 
κάποιο από τα έπαθλα του παιχνι-
διού, να συμμετέχουν με το μη κερ-
δισμένο τους δελτίο σε κλήρωση 
για ταξίδι στη χώρα που θα κερδίσει 
το κύπελλο. Το ΣΚΡΑΤΣ διατίθεται 
από πρακτορεία ΟΠΑΠ, λαχειοπώ-
λες, περίπτερα / mini market, κατα-
στήματα ΕΛΤΑ και επιλεγμένα σού-
περ μάρκετ.

Π

Α

Ο Γιώργος Δώνης 
πάει ΠΑΟ;
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 
Γιώργος Δώνης παραμένει το 
πρώτο φαβορί για να αναλάβει 
την τεχνική ηγεσία του Πανα-
θηναϊκού. Μάλιστα ο Νίκος 
Νταμπίζας θέλει να κλείσει 
σύντομα το θέμα. Ο νέος 
τεχνικός διευθυντής έπιασε 
ήδη δουλειά μιλώντας την 
Πέμπτη στο ποδοσφαιρικό 
τμήμα και το θέμα του νέου 
τεχνικού αποτελεί προτεραιό-
τητα, καθώς θέλει οριστική 
λύση μέσα στο επόμενο δεκα-
ήμερο. Ο Δώνης παραμένει 
στο προσκήνιο και οι όποιες 
αμφιβολίες του όσον αφορά 
τα οικονομικά δεδομένα του 
συλλόγου φαίνεται να 
κάμπτονται λόγω της παρου-
σίας του Νταμπίζα. Οι δύο 
άνδρες βρίσκονται σε επαφή, 
ωστόσο αν τελικά η υπόθεση 
Δώνη δεν προχωρήσει, ο Ντα-
μπίζας έχει στο μυαλό του 1-2 
εναλλακτικές επιλογές.

2.610 ευρώ 
την ώρα 
μέχρι  
το 2021!
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στΗ δέυτέρΗ καλυτέρΗ 
5αδα του νβα ο 
αντέτοκουνΜπο

τους 15 μπασκετμπολίστες 
που στελεχώνουν τις 

τρεις καλύτερες 
πεντάδες του 
κορυφαίου 
πρωταθλήματος 

του κόσμου για 
την περίοδο 

2017/2018 ανακοίνωσε το 
ΝΒΑ. Ο Γιάννης 
Αντετοκούνμπο βρέθηκε στην 
δεύτερη, όπως και πέρυσι, με 
στόχο του χρόνου τέτοια 
εποχή να χωρέσει στην πρώτη 
και να συνεχίσει να κάνει 
βήματα προς τα εμπρός.

δυσπιστια απο FIFa και 
UEFa για έπο
Δυσπιστία επικρατεί, ακόμα, 
από FIFA και UEFA όσο 

αφορά στην Ελληνική 
Ποδοσφαιρική 

Ομοσπονδία 
(ΕΠΟ). 
Σύμφωνα με 
σχετικό 

δημοσίευμα, 
τόσο στην FIFA όσο 

και στην UEFA υπάρχει 
ακόμα δυσπιστία για το αν 
μπορεί η ΕΠΟ να λύσει όλα 
τα προβλήματα. Για αυτό, 
ετοιμάζονται να 
τοποθετήσουν τοποτηρητή. 
Στόχος να εποπτεύει τις 
διαδικασίες που απαιτείται 
για να λυθούν τα 
προβλήματα που 
αντιμετωπίζει η ΕΠΟ. Ο 
τοποτηρητής θα είναι πάνω 
από το ΔΣ και θα παραμείνει 
τουλάχιστον ένα εξάμηνο, 
ώστε να εποπτεύει τις όποιες 
κινήσεις γίνονται. Μάλιστα,  
ο ίδιος θα επεμβαίνει όποτε 
το κρίνει.

Ο τεχνικός διευθυντής 
του τριφυλλιού, 
μιλώντας στους 

παίκτες του Παναθηναϊκού 

σημείωσε: «Δεν θέλω να 
μιλήσω για το πως λειτούργησε 
πέρυσι η ομάδα, όχι ότι δεν 
ξέρω, απλά δεν θέλω. εσείς 

o νίκος νταμπίζας  
θέλει αύξηση του μπάτζετ!

νακοινώθηκε η τιμωρία 
του ΠΑοΚ και της ΑεΚ 
για τα επεισόδια στον 

τελικό του Κυπέλλου στο οΑΚΑ. 
Η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ 
επέβαλε τις αναμενόμενες ποινές 
βάσει του κατηγορητήριου. Η ΠΑΕ 
ΑΕΚ και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ θα χρειαστεί 
να βάλουν το χέρι στην τσέπη… 

Παρά την καταγγελία που είχε 
κάνει ο Ολυμπιακός, ζητώντας 
αφαίρεση βαθμών, στις δύο ομά-
δες επιβλήθηκαν πρόστιμα. Οι 
«κιτρινόμαυροι» θα πληρώσουν 
37.000 ευρώ, ενώ οι «ασπρόμαυ-
ροι» 88.000 ευρώ. Η ανακοίνωση: 
«Κατά την τελευταία της συνεδρί-
αση, η Πειθαρχική Επιτροπή της 

Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομο-
σπονδίας έλαβε τις εξής αποφά-
σεις. Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΑΕΚ 
συνολική χρηματική ποινή ύψους 
τριάντα επτά χιλιάδων (37.000) 
ευρώ και στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ συνο-
λική χρηματική ποινή ύψους ογδό-
ντα οκτώ χιλιάδων (88.000) ευρώ 
(τελικός Κυπέλλου Ελλάδας)».

την ελλάδα 
βρίσκεται ο 
Ταϊλανδός 

επιχειρηματίας Παϊρόζ 
Πιεμπονγκσάντ, όπου 
αναμένεται να ενημερωθεί 
για την πορεία του ελέγχου 
στα οικονομικά της ΠΑε 
Παναθηναϊκός, προκειμένου 
να αποκτήσει μία άποψη για 
το που κινείται το όλο 
εγχείρημά του. Παράλληλα 
δεν αποκλείεται να έχει και 
κάποια συνάντηση με 
στελέχη της κυβέρνησης. ο 
Ταϋλανδός επιχειρηματίας 
μάλιστα, φέρεται να έχει 
δώσει ήδη και το ποσό των 
150.000 ευρώ που 
απαιτούνταν για την 
ολοκλήρωση του ελέγχου 
στην ΠΑε Παναθηναϊκός και 
θα έχει στη χώρα μας και τις 
τελικές επαφές με την 
πλευρά Αλαφούζου.

ςτην Αθήνα 
ο Παϊρόζ

κρατήσατε την ομάδα με 
αξιοπρέπεια, αλλά μπροστά 
μας έχουμε την επόμενη 
μέρα που θα είναι με 
λιγότερα πράγματα αλλά 
αυτά που λέμε θα γίνονται. 
Όπως γνωρίζετε η ομάδα 
είναι σε φάση μεταβίβασης, 
γίνονται κάποιες συζητήσεις 
αλλά εγώ θα σας πω για αυτά 
που συμβαίνουν τώρα. 
Μέχρι να προκύψει κάτι 
άλλο και να έρθει μια αλλαγή 
το μπάτζετ θα είναι χαμηλό 
κι όσοι μείνουν στον 
Παναθηναϊκό θα πρέπει να 
θέλουν να μείνουν. εγώ θα 
προσπαθήσω από τη μεριά 
μου να υπάρχει αξιοπιστία. 
Ξέρω ότι μπορεί να νομίζετε 
ότι ήρθε ένας ακόμα να σας 
πει κάποια πράγματα, εάν 
αλλάξουν τα δεδομένα θα 
αλλάξουν και οι στόχοι μας. 
Καλές διακοπές, θέλω τα 
προγράμματά σας να 
τηρηθούν κατά γράμμα. Η 
προετοιμασία θα ξεκινήσει 
στις πρώτες πέντε μέρες του 
Ιουλίου».

Σ

Α

Πράσινο φως από  
την κυβέρνηση για 
αναβάθμιση του ΟΑΚΑ

Με επίσημη ενημέρωση 
του υφυπουργείου Αθλη-
τισμού θα εξεταστεί η 

δυνατότητα αύξησης του συντε-
λεστή δόμησης στο ΟΑΚΑ στην 
προοπτική αναβάθμισης των 
εγκαταστάσεων και κατ’ επέκταση 
ενδεχόμενης υλοποίησης του 
πρότζεκτ «Athens Alive». Γι’ αυτό 
θα εξεταστεί και η δυνατότητα 
διαφοροποιήσεων στις επιτρεπό-
μενες χρήσεις γης με δυνατότητα 
χωροθέτησης χρήσεων αθλητι-
σμού, αναψυχής, τουρισμού και 
περιορισμένων εμπορικών χρή-
σεων για την εξυπηρέτηση της 
περιοχής.

η τιμωρία της ΑεΚ και του ΠΑΟΚ 
για τα έπέισοδια
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κορμός θα είναι σχε-
δόν ο ίδιος με 4-5 
νέους παίκτες. ο νέος 

ΠΑοΚ θα στο 4-4-2 ή 4-4-1-1, 
το κεντρικό χαφ που θα έρθει 
δεν θα είναι το κλασικό έξι, 
αλλά ένας παίκτης που συνδυ-
άζει δύναμη, ένταση στα τρεξί-
ματα και δημιουργία. Να τα 
δούμε:
●● επιστρέφει ο Γιαννούλης, ο 

οποίος όταν δεν παίζει ο Βιεϊ-
ρίνια θα παίζει αυτός. ο Αζε-
βέδο φεύγει.
●● ςύμφωνα με τον Λουτσέ-

σκου, επιστρέφει ο ουάρντα 
παρτενέρ του Πρίγιοβιτς!
●● ερχεται πίσω ο χαρίσης, τον 

οποίο πάει πολύ ο 
Λουτσέσκου.
●● ο ΠΑοΚ θα πάρει τον τερμα-

τοφύλακα της Ξάνθης 
και τον Κόντε των Ιωαν-
νίνων. Μένει ο Μπίσε-
βαρ, ενώ ο Μακ ίσως να 
είναι ακόμη 1 χρόνο.
●● Ισως αποκτηθεί ένας 

επιθετικός διεθνούς 
κύρους
●● Φεύγει ο Ρέι που αποκτή-

θηκε πέρυσι.
ςύμφωνα με πληροφορίες, 

φεύγει ο Κίτσιου, ο οποίος 

μάλλον θα αγοραστεί από τους 
Βέλγους. εκεί ο ΠΑοΚ θα έχει 
κάλυψη είτε με αλλαγή πλευράς 
του Βιεϊρίνια, είτε με τον Κρέσπο, 

ενώ θα δημι-
ουργηθεί χώρος 
για τον Λύρατζη 

που έρχεται από την Κ20. ςτις 
μεταγραφές που θα κάνει ο 
ΠΑοΚ, υπάρχει η προοπτική των 
μεγάλων ονομάτων, αλλά και της 

κάλυψης των χαρακτηριστικών 
που λείπουν. ο Λουτσέσκου προ-
τιμά λύσεις που καλύπτουν τις 
ανάγκες του και όχι εντυπωσια-
σμού. Όμως για να κάνει το χατίρι 
του Ιβάν που έδωσε ανοιχτό μπά-
τζετ, ίσως πάει σε μία μεταγραφή 

που έχει όλο το πακέτο, όπως 
ένας  κλασσικός στόπερ. Τέλος, ο 
ΠΑοΚ θα πάρει τον τερματοφύ-
λακα της Ξάνθης και τον Κόντε 
των Ιωαννίνων. Μένει ο Μπίσε-
βαρ, ενώ ο Μακ ίσως να είναι 
ακόμη 1 χρόνο.

αν «βόμβα» έσκασε η είδηση ότι 
ο Ζοσέ Μουρίνιο τηλεφώνησε 
στον Σωκράτη Παπασταθόπουλο. 

Η γερμανική ιστοσελίδα sport. de αποκά-
λυψε ότι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει 
αποκτήσει πλέον προβάδισμα από την 
Άρσεναλ στην διεκδίκηση του Έλληνα 
κεντρικού αμυντικού της Ντόρτμουντ. 
Όπως σημειώνει, ο Πορτογάλος προπονη-

τής των «κόκκινων διαβόλων» επικοινώ-
νησε προσωπικά στο τηλέφωνο με τον 
29χρονο αμυντικό, προκειμένου να του 
ζητήσει να φτάσει στο Νησί και την 
Premier League για να φορέσει την 
φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Να 
σημειωθεί πως ο Έλληνας διεθνής έχει 
συμβόλαιο με την Ντόρτμουντ έως το 
καλοκαίρι του 2019.

Με επιστολή είπε το αντίο ο Κέβιν 
Μιραλάς τους φίλους του ολυμπι-
ακού: «Αγαπητοί φίλοι του ολυ-

μπιακού. Γράφω αυτές τις λέξεις επειδή 
αισθάνομαι ότι πρέπει να το κάνω. Όταν 
επέστρεψα στον ολυμπιακό, χάρη στην 
προσπάθεια του κ. Μαρινάκη, φανταζό-
μουν ότι τα πράγματα θα εξελισσόταν 
πολύ διαφορετικά. Όμως, στο ποδό-
σφαιρο, όπως και στη ζωή, κάποια πράγ-
ματα δεν εξελίσσονται όπως ήλπιζες κι 
ευχόσουν… επέστρεψα με όλη μου την 
καρδιά και προσπάθησα να κάνω ό,τι 
καλύτερο μπορούσα για αυτό τον ξεχωρι-
στό σύλλογο. Τώρα που ολοκληρώθηκε η 
σεζόν νομίζω δεν είναι σημαντικό να 
συζητήσουμε για ποιο λόγο δεν γίναμε 

πρωταθλητές και δεν καταφέραμε να σας 
κάνουμε ευτυχισμένους. Το σημαντικό 
είναι να κρατήσουμε τα καλά αισθήματά 
του ενός για τον άλλο και φυσικά όλες 
τις αναμνήσεις στο μυαλό μας. Μερικοί 
κακοί μήνες δεν είναι δυνατόν να βγά-
λουν από μέσα μου όσα αισθάνομαι για 
όλους εσάς και φυσικά για τον σύλλογο. 
Φεύγω, τουλάχιστον για την ώρα, αφού 
κανείς δεν μπορεί να ξέρει το μέλλον, 
αλλά ένα μέρος μου θα παραμείνει εδώ 
και πάντα θα είναι εδώ. Μια φορά μέλος 
του ολυμπιακού, πάντα οπαδός του ολυ-
μπιακού. Και όπως λέτε εσείς για μένα 
“είσαι ο καλύτερος για μας”, λέω κι εγώ 
για εσάς: είστε οι καλύτεροι για εμένα. 
Με ευγενικούς χαιρετισμούς, Κέβιν».

«Βόμβα» με Παπασταθόπουλο

θερμό αντίο του Μιραλάς

πουλουν ΜΗτρογλου  
οι γαλλοι
Η Μαρσέιγ πουλάει τον 
Κώστα Μήτρογλου, με 
τους Γάλλους να 

σκέφτονται να κάνουν 
πολλές αλλαγές. Ο διεθνής 

ποδοσφαιριστής δεν είχε μια καλή 
σεζόν βγάζοντας τραυματισμούς και 
όντας ντεφορμέ, ενώ άργησε να… πάρει 
μπροστά. Μάλιστα, αναφέρεται για 
ακόμα μία φορά ότι υπάρχει ενδιαφέρον 
από ομάδες της τουρκίας.

ανακοινωθΗκέ  
ο λιβαγια

Η ΑΕΚ απέκτησε τα 
δικαιώματα του 

Μάρκο 
Λιβάγια, 
κάτι που 
έγινε 

γνωστό τόσο 
από την πλευρά 

της Ένωσης, όσο και 
από αυτή της Λας Πάλμας. 
Η ΠΑΕ ΑΕΚ κατέβαλε το 
1,8 εκατ. ευρώ που 
απαιτούνταν για την 
αγορά των δικαιωμάτων 
του Μάρκο Λιβάγια από 
την Λας Πάλμας και 
ανακοίνωσε την απόκτηση 
του Κροάτη επιθετικού.

ChampIons LEagUE:  
Η έδρα για τον τέλικο 
του 2020! 

Η UEFA ανακοίνωσε 
την έδρα στην 

οποία θα 
διεξαχθεί 
ο τελικός 
του 

Champions 
League για τη 

σεζόν 2019-20. Όπως 
έγινε γνωστό, ο τελικός 
του Champions League 
για τη σεζόν 2019-20, 
όπως και αυτός του 
Europa League, θα 
διεξαχθεί στο Ataturk 
Stadium της 
Κωνσταντινούπολης.

Ο

Σ

Ο νέος ΠΑΟΚ!

Ο Λουτσέσκου προτιμά λύσεις 
που καλύπτουν τις ανάγκες 
του και όχι εντυπωσιασμού




