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15. Αύξηση σύνταξης μέσω μείωσης 
φόρων-εισφορών
16. Νέες θέσεις εργασίας 
17. Αύξηση Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος 
κατά 240 εκατ. ευρώ από 760 εκατ. ευρώ σήμερα 
σε 1 δισ. ευρώ για να καλύπτει 800.000 συμπολίτες 
μας που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας
18. Αύξηση των δικαιούχων επιδομάτων ανεργίας, 
με επιπλέον χρηματοδότηση 200 εκατ. ευρώ
19. Κανένα παιδί εκτός βρεφονηπιακού σταθμού, 
με χορήγηση κουπονιού (voucher) με κόστος 
περίπου 180 εκατ. ευρώ ετησίως και με πρόσθετο 
αφορολόγητο 1.000 ευρώ για κάθε παιδί.
20. Στις 120 δόσεις χρέη έως 3.000 ευρώ.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ  
ΓΙΩΡΓος 
ΑύΤΙΑς

εξαγγελίες Μητσοτάκη  
στη Διεθνή Έκθεση20

ο Πρόεδρος της ΝΔ κ. 
Μητσοτάκης ξεκαθαρίζει 
ευθέως όλες τις θέσεις 

του για συντάξεις, φόρους, 
εισφορές, επενδύσεις και επιχει-
ρήσεις και σημειώνει «θα εξακο-
λουθώ να δίνω τον δικό μου προ-
σωπικό αγώνα σε όλη την ευρώπη 
για να πετύχει η ελλάδα μας την 
καλύτερη δυνατή ρύθμιση για το 
χρέος της».

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρό-
γραμμα περιλαμβάνει:
1. Μείωση φόρου επιχειρήσεων στο 
20% από 29% 
2. Μείωση φόρου μερισμάτων στο 
5% από 15%
3. Μείωση του ΕΝΦΙΑ στο 30%
4. Κατάργηση του φόρου στο κρασί
5. Ένταξη σε ΦΠΑ από €25.000 εισο-
δήματος αντί €10.000 σήμερα
6. Πρώτος φορολογικός συντελεστής 
φυσικών προσώπων στο 9% από 22%
7. Νέα φορολογική κλίμακα κάτω 
του 55%
8. Σταδιακή κατάργηση του τέλους 
επιτηδεύματος
9. Σταδιακή κατάργηση ειδικής 
εισφοράς αλληλεγγύης
10. Μείωση του ΦΠΑ με καθιέρωση δύο 
συντελεστών 11% και 22% από 13% και 
24% σήμερα
11. ΦΠΑ εστίασης στο 13% από 24% 

σήμερα
12. Διαμόρφωση φορολογικών κινήτρων 
για επενδύσεις
13. Κατάργηση του Νόμου Κατρούγκαλου 
με μείωση ασφαλιστικών εισφορών από 

το 20%. Δηλαδή αντί (20% για σύνταξη + 
6,95%) πάμε σε 13% εισφορά για σύνταξη + 
όποια πρόσθετα επιλέξει ο πολίτης
14. Σπάσιμο εισφορών με τα πρόσθετα που 
από το 26,95% πάει σε επιστήμονες στο 38,1%

εβΔοΜΑΔΙΑΙΑ ΠολΙΤΙΚη εφηΜεΡΙΔΑ
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Αλέξης Τσίπρας
Τι ΕιΠΕ...

 Αύξηση κατώτατου μισθού  ςυλλογικές συμβάσεις 

 επιδότηση ενοικίου  Μείωση εισφορών εφΚΑ  

 Πιθανό μέρισμα  Αχρείαστες οι μειώσεις 

συντάξεων  Μείωση εΝφΙΑ στις «χαμηλές» 

ιδιοκτησίες  Μείωση φΠΑ στη 2ετία  Μείωση φόρου 

επιχειρήσεων στην 4ετία  Προσλήψεις δασκάλων

Τι ΔΕν ΕιΠΕ...
  Δεν δεσμεύθηκε για την μη μείωση των συντάξεων 

 Για τις κατασχέσεις που επί των ημερών του 

αυξήθηκαν 64%  Για τους πλειστηριασμούς  Για τις 

12 αυξήσεις φόρων που επέβαλε στους Έλληνες  

 Για την αύξηση της μερικής απασχόλησης  Για την 

απίστευτη ταλαιπωρία σε νοσοκομεία και εφορίες  

 Παραπλανεί λέγοντας ότι δίνει πίσω αναδρομικά σε 

ενστόλους, ενώ δικαιώθηκαν από το ςΤε!  

 Δεν είπε τίποτα για το ναυάγιο των παιδικών 

σταθμών  Για την ζούγκλα στην αγορά εργασίας.

Ντελιβεράς
«Delivery boy» 
των δανειστών 
χαρακτήρισε ο 
Ευάγγελος 
βενιζέλος τον 
Αλέξη Τσίπρα.  
Τί ακριβώς  
έκανε δηλαδή  
ο κ. Τσίπρας 
σύμφωνα με  
τον κ βενιζέλο; 
Μετέφερε 
αιτήματα και τα 
ψήφιζε στην 
ελληνική βουλή.
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ΣκοΠιΑ «Παρακολουθούμε τη ρητορική 
στα Σκόπια. Κατανοούμε ότι βρίσκο-
νται σε προεκλογική διαδικασία, έχουν 

τα άγχη τους, ορισμένες φορές πράγματι η 
ρητορική περνά τα συμφωνηθέντα πλαίσια. 
Όχι απλά παρακολουθούμε, αλλά επισημαί-
νουμε διαρκώς ότι θα πρέπει όσα λένε να βρί-
σκονται στα όρια όλων όσων έχουμε 
συμφωνήσει».

ΠΑροχΕσ «Δεν είναι παροχολογία, αλλά οι 
ελάχιστες δυνατές ελαφρύνσεις στην κοινω-
νία που έχει υποστεί δυσβάσταχτα βάρη. Το 
πακέτο των μέτρων που εξήγγειλα είναι ένα 
μέτρο ισορροπημένο, διότι ενισχύει την ήδη 
αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονο-
μίας, και αυτός είναι ο στόχος το επόμενο 
διάστημα».

ΑγορΕσ «Παρακολουθούμε τις αναταρά-
ξεις στις διεθνείς αγοράς και έχουμε την 
πολυτέλεια για τα λίγα επόμενα χρόνια να μην 
ανησυχούμε, χάρη στο μαξιλάρι ρευστότητας. 
Χωρίς το μαξιλάρι ρευστότητας η χώρα θα 
ήταν αναγκασμένη σήμερα να οδηγηθεί στο 
κεκαλυμμένο μνημόνιο που ήθελε η αντιπολί-
τευση: τον προληπτικό μηχανισμό στήριξης».

κΑΜΜΕνοσ «Εκτιμώ την στάση του. 
Μπορώ να σας διαβεβαιώσω, επειδή τον γνω-
ρίζω και έχουμε πολύ καλή συνεργασία, ότι ο 
Πάνος Καμμένος δεν θα θέσει σε διακινδύ-
νευση την πορεία ανάκαμψης της ελληνικής 
οικονομίας και την πολιτική σταθερότητα».

νΔ «Ο κ. Μητσοτάκης διατυμπάνιζε σε 
όλους τους τόνους ότι ήταν υπέρ της σύνθε-
της ονομασίας με γεωγραφικό προσδιορισμό. 
Ξαφνικά όχι απλά αλλάζει στάση, αλλά κρατά 
ακραία τυχοδιωκτική πολιτική».

ΑσΦΑλισΤικο «Το σχέδιό μας σε σχέση 
με αυτό της ΝΔ είναι η μέρα με τη νύχτα. Το 
είπε χτες ο κ. Καραγκούνης για το σχέδιο 
Πινοσέτ, δηλαδή να αλλάξει το αναδιανεμη-

τικό ασφαλιστικό σύστημα».
ΑΦορολογηΤο «Κάθε πράγμα στον καιρό 

του και ο κολιός τον Αύγουστο. Εκτίμηση δική 
μας και του μεσοπρόθεσμου είναι ότι θα είμα-
στε πάνω από τον στόχο και το 2020, αλλά θα 
έχουν προηγηθεί εκλογές».

ΠροΕΔροσ ΔηΜοκρΑΤιΑσ «Έχουμε έναν 
εξαιρετικό Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δεν 
βλέπω το λόγο να μπω σε αυτή τη συζήτηση».

ΜΑΤι «Διεξάγεται έρευνα από τη δικαιο-
σύνη. Συνιστώ στην αξιωματική αντιπολίτευση 
να σταματήσει το παιχνίδι τυμβωρυχίας και 
δημιουργίας πολιτικής υπεραξίας πάνω σε 
μια τραγωδία».

ΕκλογΕσ «Στόχος είναι να εξαντλήσουμε 
την 4ετία. Ο ΣυΡΙΖΑ θα κερδίσει τις εκλογές 
του Οκτώβρη του 2019 γιατί είναι η δύναμη 
που πέτυχε, έχει στήριξη από την κοινωνία 
και έχει σχέδιο και όραμα για τη χώρα. Το 
δίλημμα για τις επόμενες εκλογές είναι αν 
θα πάμε μπροστά ή θα γυρίσουμε πίσω, στις 
σπατάλες, στη διαπλοκή και στη ρεμούλα».

χρΕη «Τα ληξιπρόθεσμα του δημοσίου 
προς ιδιώτες μειώνονται με στόχο να 
εκπληρωθούν όλα».

Άρωμα 
εκλογών 
από την 
δεΘ!
Τα κύρια σημεία των εξαγγελιών 
Τσίπρα-Μπαράζ αντιδράσεων 
από κόμματα και φορείς

Πολιτική

Τι απάντησαν τα κόμματα στις 
δηλώσεις του πρωθυπουργού

νΔ: «Το «κυκνΕιο ΑσΜΑ…» «Ο 
κ. Τσίπρας πέρασε ήδη στην Ιστορία 
για την τεράστια και αχρείαστη κατα-
στροφή που προκάλεσε στη χώρα. 
Κανείς πλέον δεν τον ακούει, γιατί 
απλούστατα κανείς δεν τον πιστεύει», 
τονίζει η Νέα Δημοκρατία, με αφορμή 
την ομιλία του πρωθυπουργού στη 
ΔΕΘ. «Η αδιάφορη ομιλία του σε μια 
σιδηρόφρακτη πόλη με 5.500 αστυνο-
μικούς ήταν το κύκνειο άσμα ενός κυνι-
κού πρωθυπουργού».

κινΑλ: «ΤΕλΕιωνΕι ο ΤσιΠρΑσ!»   
«Ο κ. Τσίπρας κατάλαβε ότι ο χρόνος της 
κυβέρνησής του τελειώνει. Συνέχισε 
μονότονα σήμερα να παρουσιάζει εικο-
νική πραγματικότητα για την χώρα», ανα-
φέρει αρχικά το ΚΙΝΑλ και προσθέτει: 
«Τίποτε το καινούργιο, μόνο τα γνωστά 
ψέματα που με άνεση εκστομίζει. Ίσως το 
μόνο αξιοσημείωτο με τις αναφορές του 

για τις εκλογές, είναι ότι επιτέλους κατάλαβε 
ότι ο χρόνος της Κυβέρνησης του τελειώνει». 

ΘΕοΔωρΑκησ: «ΑΠολογηΘηκΕ γιΑ ΤΑ 
ψΕΜΑΤΑ Του» Ο Σταύρος Θεοδωράκης σημεί-
ωσε: «Θα περίμενε κανείς την επόμενη χρονιά 
ή έστω τη μεθεπόμενη ή τη μεθε-μεθεπόμενη ή 
φέτος τέλος πάντων, ο κ. Τσίπρας να απολογη-
θεί, εμμέσως έστω, για τα ψέματά του και να 
μιλήσει με ωριμότητα για τον δρόμο που 
έχουμε μπροστά μας. Να πει δύο συγκεκριμέ-
νες λέξεις για τη μεταρρύθμιση του κράτους 
-του μεγάλου ασθενούς- που παίρνει και μετα-
δίδει όλα τα μικρόβια της παρασιτικής 
οικονομίας».

λΕβΕνΤησ: «κΑΤΑσΤρΕΦΕι Τη χωρΑ κΑι 
Τον ΕΑυΤο Του!» «Στην συνέντευξη του στην 
ΔΕΘ ο κ. Τσίπρας πίσω από μια επιφανειακή 
δημοκρατικότητα επιχείρησε να κρύψει τον 
προσωπικό και κυβερνητικό αυταρχισμό του. 
Για την ονομασία των Σκοπίων δήλωσε ότι 
κατανοεί όσους έχουν αντίθετη άποψη, αλλά ο 
ίδιος θα προχωρήσει με το ζόρι στην κύρωση 
της συμφωνίας των Πρεσπών».

ΜΠΑκογιΑννη: «ΠΑλιοσ ΠλΕον ο Τσι-
ΠρΑσ»  Η Ντόρα Μπακογιάννη σημειώνει: «Η 
κυβέρνηση 3,5 χρόνια απέδειξε ότι δεν θέλει 
και δεν μπορεί. Δεν είναι τυχαίο ότι καμία από 
τις επενδύσεις, από την εμβληματική επέν-
δυση του Ελληνικού μέχρι τις μικρότερες 
επενδύσεις σε επίπεδο περιφερείας, δεν προ-
χωρούν. Είναι μια κυβέρνηση, η οποία δυστυ-
χώς απεχθάνεται το κέρδος και έχει αλλεργία 
τις ιδιωτικές επενδύσεις. Ο ΣυΡΙΖΑ μέσα σε 
3,5 χρόνια συγκέντρωσε όλα τα ελαττώματα 
του παλαιού πολιτικού συστήματος, είτε υπό 
την μορφή πολιτικών επιλογών, είτε υπό τη 
μορφή προσώπων.».
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ΑΝύεΘΑ κατά τη διάρκεια της 
επίσκεψής του στο ςτρατηγείο 
του Γ΄ ςώματος ςτρατού, έκανε 

ιδιαίτερη μνεία στον ρόλο της εκπαίδευσης, 
τονίζοντας ότι αυτή έχει άμεση σχέση με 
τον τρόπο με τον οποίο οι ελληνικές Ένο-

πλες Δυνάμεις πραγματοποιούν τους στό-
χους τους. ςημείωσε ακόμα την καθοριστική 
συμβολή των ενόπλων Δυνάμεων στην προά-
σπιση της εθνικής ανεξαρτησίας και της κυρι-
αρχίας της χώρας, αλλά και στην οικονομική 
της ανάπτυξη. επίσης, σημείωσε ότι σε συνθή-
κες οικονομικής κρίσης η αποτρεπτική ισχύς 
των ενόπλων Δυνάμεων συνέβαλε, ώστε η 
ελλάδα να κρατήσει και να ενισχύσει τον γεωπο-
λιτικό της ρόλο και να αναδειχθεί παράγοντας 
σταθερότητας στην περιοχή. Αναφέρθηκε στην 
ανάγκη ειρήνης και σταθερότητας στα βαλκάνια 
που, όπως είπε, εξασφαλίζεται με την επίλυση όλων 
των προβλημάτων, πράγμα που θα συμβάλει περαι-
τέρω και στην οικονομική ανάπτυξη. ςτη συνέχεια 
-κατά την επίσκεψή του στο ςτρατηγείο του 
NRDC-GR και απευθυνόμενος στο προσωπικό που 
υπηρετεί σε αυτό- επισήμανε τον ρόλο της αμυντικής 
διπλωματίας. Το συμμαχικό ςτρατηγείο, όπως τόνισε, 
έχει σημαντική αποστολή, καθώς μέσω της αμυντικής 
διπλωματίας συμβάλλει στη διαμόρφωση των σχέσεων 
μεταξύ των συμμαχικών δυνάμεων στην ευρώπη, γεγο-
νός που ενισχύει την σταθερότητα στα βαλκάνια και 
ευρύτερα. οι συμμαχικές δυνάμεις, τόνισε, μπορούν να 
αποτελούν παράγοντα ειρήνης στην περιοχή. ςυνεχίζο-

ντας, σημείωσε ότι η στρατιωτική διπλωματία ιστορικά 
έλυνε και μπορεί να λύνει προβλήματα, ενώ η χρήση των 
όπλων είναι το τελευταίο που μπορεί να επιχειρήσει 
κάποιος, εάν και εφόσον απειλείται η εδαφική ακεραιότητα 
μιας χώρας.

Παναγιώτης 
Ρηγας

οι ένοπλες 
δυνάμεις στην 
υπηρεσία της 
πατρίδας και 

του κοινωνικού 
συνόλου

Επίθεση σε όλα τα 
μέτωπα από την Φώφη 
Γεννηματά στον 
πρωθυπουργό Αλέξη 
Τσίπρα, μετά τις 
εξαγγελίες του στη ΔΕΘ. 

ή κα Γεννηματά τόνισε ότι «ο 
ςύΡΙΖΑ είναι μια ομάδα οπορ-
τουνιστών, που κυβερνά καιρο-

σκοπικά, δίχως να νοιάζεται για τους 
πολίτες και τάζει παροχές, τις οποίες 
θα κληθούν να υλοποιήσουν επόμενες 
κυβερνήσεις. 

Ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίστηκε αμετανόη-
τος και προκλητικός στην ΔΕΘ, λέγοντας 
πως πάγια πολιτική του είναι να μοιράζει 
φτώχεια και ψίχουλα στους πολίτες, ώστε 
να τους δημιουργεί την εντύπωση ότι τον 
χρειάζονται. Η περικοπή των συντάξεων 
που τώρα υπόσχεται ότι θα εμποδίσει η 
κυβέρνηση ήταν μέτρο που η ίδια προνο-
μοθέτησε και έχει επανειλημμένα 
δεσμευθεί ότι θα εφαρμόσει». «Ο κ. Τσί-
πρας μας έχει δέσει χειροπόδαρα, όσον 
αφορά τις συντάξεις», είπε η επικεφαλής 
του ΚΙΝΑλ, σημειώνοντας πως «η χώρα 
πετύχαινε ούτως ή άλλως τους στόχους 
στην εξοικονόμηση πόρων από το ασφαλι-
στικό. Ο πρωθυπουργός είναι δέσμιος των 
αποφάσεων που έχει πάρει και του Μνη-

μονίου που υπέγραψε. Το ζητούμενο δεν είναι 
να γίνει μια ολιγόμηνη αναβολή της προσωπι-
κής διαφοράς, όπως φέρεται να συζητείται 
στις βρυξέλλες, αλλά η κατάργηση του όλου 
μέτρου». Η κα Γεννηματά διερωτήθηκε 
ειρωνικά γιατί ο Αλέξης Τσίπρας έκανε 
λόγο για την πρώτη ΔΕΘ που θα γίνει μετά 
την εποχή της λιτότητας, την στιγμή που 
μέτρα, όπως η μείωση του αφορολόγητου 
και των συντάξεων, έρχονται σε λίγους 
μήνες. «Η χώρα δεν θα βγει ποτέ από 
καθεστώς λιτότητας, όσο η κυβέρνηση 
διατηρεί τους εξοντωτικούς φόρους σε 
επιχειρήσεις και νοικοκυριά, προκει-
μένου να πετύχει τα πρωτογενή πλεο-
νάσματα που η ίδια αποδέχτηκε», 
δήλωσε η κα Γεννηματά.

ο

«δεν μπορεί 
πλέον ο ΣυριΖα»

ο υπουργός οικονομικών 
ευκλείδης Τσακαλώτος 
στο Eurogroup στη 

βιέννη ανέλαβε ρόλο πυροσβέ-
στη στους ευρωπαίους για τις 
εξαγγελίες Τσίπρα. εκπρόσωποι 
των δανειστών προσέγγισαν τον 
υπουργό οικονομικών για να 
ενημερωθούν για τις ανακοινώ-
σεις Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. 
«Μην ανησυχείτε», φέρεται να 
απάντησε ο κ. Τσακαλώτος. 
ςύμφωνα με το ρεπορτάζ, 
ευρωπαίοι αξιωματούχοι σχο-
λίαζαν αρνητικά την προοπτική 

αναδίπλωσης της κυβέρνησης 
στο θέμα των περικοπών των 
συντάξεων. «Αυτά που έχουν 
συμφωνηθεί, έχουν συμφω-
νηθεί. είναι θέμα εμπιστο-
σύνης να τηρηθούν τα συμ-
φωνηθέντα. εφόσον έχετε 
αποφασίσει ένα πακέτο 
μέτρων για την ελάφρυνση 
του χρέους, αυτό το 
πακέτο μέτρων δεν μπορεί 
να αλλάξει», έλεγαν 
χαρακτηριστικά οι κοινο-
τικοί αξιωματούχοι στον 
κ. Τσακαλώτο.

Πυροσβέστης ο τσακαλώτος σε «δανειστές»

ΦώΦη γεννηματα
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ούτε προσωπικών 
στρατηγικών, ούτε 
μικροπολιτικών συμ-
φερόντων και ούτε 

πρόκειται να γίνει». Το 
μήνυμα αυτό θα εκπέμ-
ψει και ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης και προς 
τις δύο κατευθύνσεις 
και θα ζητήσει από τα 
στελέχη του προσή-
λωση στον στόχο, που 
είναι η ευρεία νίκη στις 
επερχόμενες εκλογές. 
Στόχος άλλωστε της ΝΔ 
είναι η προσέλκυση 
ψηφοφόρων και από τα 
αριστερά της και από τα 
δεξιά της και για τον 
λόγο αυτό η στάση της 
απέναντι στην οικονο-
μία, τα εθνικά θέματα 
και τα ζητήματα ασφά-
λειας του πολίτη δεν 
μπορεί να αλλάζει ανά-
λογα με το ποιος βου-
λευτής ή στέλεχος του 
κόμματος κάνει μια 
δήλωση Συνομιλητές 

του Κυριάκου Μητσοτάκη εφι-
στούν εδώ και καιρό την προ-
σοχή όλων των βουλευτών και 
στελεχών του κόμματος ότι ο 
στόχος είναι η διακυβέρνηση της 
χώρας με καθαρό και συγκεκρι-
μένο λόγο και όποιος παρεκκλί-
νει από αυτόν δεν θα συμμετά-
σχει στην επόμενη μέρα της δια-
κυβέρνησης της χώρας από τον 
Κυριάκο Μητσοτάκη.

Δύο στρατηγικές 
καλείται να αναπτύξει ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης 
στην παρουσία του στην 
Διεθνή Έκθεση 
Θεσσαλονίκης. 

ΑΠό Τόν ΓΙΑΝΝη ΝΤςούΝο

ή μία έχει να κάνει με την 
επίθεση που θα εξαπο-
λύσει στον Αλέξη Τσί-

πρα και στην αποδόμηση των 
«δήθεν» παροχών, που ανα-
κοίνωσε ο πρωθυπουργός 
στην ΔεΘ, και η δεύτερη με 
την διατήρηση των ισορρο-
πιών στο εσωτερικό του κόμ-
ματος, όπου για ακόμη μια 
φορά «συγκρούονται» οι 
λεγόμενοι «ακραίοι» 
με τους 
«φιλελεύθερους».

Και τα δύο στοιχή-
ματα δεν είναι εύκολα 
και ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης οφείλει να τα 
κερδίσει και τα δύο, εάν 
επιθυμεί να έχει μια 
ισχυρή παράταξη, που 
θα διεκδικήσει την 
αυτοδυναμία στις επόμενες 
εκλογές. Στην Πειραιώς έχουν 
ήδη αποφασίσει την στρατηγική 
Μητσοτάκη απέναντι στις εξαγ-
γελίες Τσίπρα. Ο πρόεδρος της 
ΝΔ θα αποδομήσει μια προς μια 
τις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα, 
καθιστώντας παράλληλα σαφές 
το γεγονός ότι εκείνος δεν θα 
τάξει «λαγούς με πετραχήλια», 
ούτε θα αναφέρει εξαγγελία, 
που δεν θα είναι κοστολογημένη 
και δεν θα μπορεί να υλοποιηθεί 
στην τετραετία της διακυβέρνη-
σης της χώρας από 
τη ΝΔ. Επιπλέον, 
στρατηγική από-
φαση της ηγεσίας 
της ΝΔ είναι ο 
πρόεδρος να μην 
υπερθεματίσει σε 
καμία πρωθυπουρ-
γική εξαγγελία, 
γιατί έτσι θα ολι-
σθήσει στον 
δρόμο του 
λαϊκισμού.

Ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης θα 
αναλύσει (κοστο-
λογώντας κάθε 
μέτρο) το οικονο-
μικό πρόγραμμα 
της ΝΔ, που θα 
περιλαμβάνει την 
μείωση των φορο-

λογικών συντελεστών σε επιχειρή-
σεις και φυσικά πρόσωπα, την μεί-
ωση των ασφαλιστικών εισφορών 
(εισάγοντας για πρώτη φορά και τον 
όρο της ιδιωτικής ασφάλισης), τη 
σταδιακή μείωση του 
ΕΝΦΙΑ, την αύξηση 
των επενδύσεων, 
τη μείωση των 
δημοσιονομι-
κών δαπα-
νών, καθώς 
και τη μεί-
ωση της 
ανεργίας 

μέσω της αύξησης της απασχό-
λησης των νέων.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δώσει ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης στην συμ-
φωνία των Πρεσπών, όπου θα 

επαναλάβει την πάγια θέση της 
ΝΔ για καταψήφισή της, 

αλλά και στα θέματα 
ασφάλειας, όπου 

για ακόμη μια 
φορά θα τονί-
σει ότι οι πολί-
τες στην χώρα 
μας αισθάνο-
νται ανασφα-

λείς με ευθύνη 
της κυβέρνησης 

και των ηγεσιών 
του υπουργείου Προ-

στασίας του Πολίτη. 
Ωστόσο, ο Κυριάκος 

Μητσοτάκης έχει να κερ-
δίσει ένα ακόμη στοί-
χημα στην ΔΕΘ. Και αυτό 
δεν είναι άλλο από την 
ισορροπία στο εσωτε-
ρικό του κόμματός του, ανά-
μεσα στις ακραίες κατά πολ-
λούς φωνές και τους φιλε-
λεύθερους. Οι διαφωνίες 
στην στρατηγική του κόμμα-
τος, αλλά και οι διαφορετι-
κές φωνές που ακούστηκαν 
σε θέματα όπως το Σκοπιανό, 
η φωτιά στο Μάτι, το σπά-
σιμο της β΄ Αθήνας, αλλά και 
τα θέματα ασφάλειας του 

πολίτη, θορύβησαν τον Κυριάκο 
Μητσοτάκη, ο οποίος δεν θα ήθελε 
να έχει τέτοια προβλήματα στο 
κόμμα του εν όψει εκλογών.

«Η ΝΔ είναι ένα κόμμα που μπο-
ρούν να υπάρχουν πολλές τάσεις και 
απόψεις, αλλά η θέση είναι μία και 
αυτήν επικοινωνούμε στους πολί-
τες», αναφέρει στην Alpha freepress 
κορυφαίο γαλάζιο στέλεχος και 
συνεχίζει: «Η ΝΔ δεν είναι πεδίο 

Στρατηγική 
απόφαση της 
ηγεσίας της ΝΔ 

είναι ο πρόεδρος 
να μην υπερθεματίσει σε 

καμία πρωθυπουργική 
εξαγγελία, γιατί έτσι θα 
ολισθήσει στον δρόμο 

του λαϊκισμού

κρίσιμο σημείο της ομιλίας του κυριάκου 
Μητσοτάκη θα είναι η στάση της ΝΔ 
απέναντι σε αυτά που εξήγγειλε ο 
πρωθυπουργός. η ΝΔ στηρίζει τη μείωση 
της φορολογίας και των υπολοίπων 
φορολογικών βαρών που έχουν επιβληθεί 
στους πολίτες, μέσω όμως της δικής της 
πρότασης και όχι δεσμευόμενη από τα 
νομοθετήματα του κ. Τσίπρα και των 
ςύΡΙΖΑΝελ, που μπορούν να «τάξουν» τα 
πάντα στους πάντες, αλλά για μια περίοδο 
που οι ίδιοι δεν θα είναι κυβέρνηση. Αυτό 
που θα πει δηλαδή ο Κυριάκος Μητσοτάκης 
είναι ότι η ΝΔ έχει οικονομικό πρόγραμμα, 
που έχει βάθος τετραετίας και όχι ένα 
οικονομικό πρόγραμμα που εξαντλείται σε 
λίγους μήνες, όσους δηλαδή θα διαρκέσει η 
θητεία των ςύΡΙΖΑΝελ στην κυβέρνηση. Γι’ 
αυτό άλλωστε από τη ΝΔ τα μηνύματα πριν 
ακόμη την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στην 
ΔεΘ ήταν «να μην επιχειρήσει ο 
πρωθυπουργός να δεσμεύσει μέσω 
υποσχέσεων και εξαγγελιών την επόμενη 
κυβέρνηση».

οικονοΜια - ΠρεΣΠεΣ
η βάση της ομιλίας Μητσοτάκη
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Κλείδωσε;  
ο ίδιος το διαψεύδει!
Οι πληροφορίες λένε ότι κλείδωσε το 
όνομα του Ανδρέα Παχατουρίδη για 
την Περιφέρεια με την σημαία της 

ΝΔ. Ο κ. Παχατουρίδης εκλέγεται 
συνεχόμενα στον δήμο Περιστε-

ρίου από το 1998 και, αν τελικά 
ισχύουν οι πληροφορίες, αυτό είναι 

κάτι που προφανώς «βάρυνε» αρκετά στην 
απόφαση των επιτελών της ΝΔ.

Περί 
παιδείας

Αρκετά πράγματα για 
το όραμά του για το δημό-

σιο σχολείο είπε ο υπουργός 
Παιδείας κατά τον αγιασμό, 
τον οποίο παρακολούθησε σε 
εΠΑλ. Αλλά γι’ αυτό που 
καταχειροκροτήθηκε από 
τους μαθητές ήταν όταν ανα-
κοίνωσε ότι στις προθέσεις 
του υπουργείου είναι τα 
μαθήματα από την νέα σχο-
λική χρονιά να ξεκινούν στις 
9 αντί για τις 8. Τα έλυσε από 
ό,τι φαίνεται όλα τα υπόλοιπα 
στην παιδεία ο υπουργός και 
τώρα μας μένει μόνο το 
ωράριο.

Κλήση ο δήμαρχος
Ο λόγος για τον δήμαρχο Θεσσα-

λονίκης Γιάννη Μπουτάρη, του 
οποίου το υπηρεσιακό αυτοκίνητο 

εντοπίστηκε παράνομα σταθμευμένο. 
Πάντως καλά πληροφορημένες πηγές ανα-

φέρουν ότι ο κ. Μπουτάρης έχει ξαναφάει 
κλήση με υπηρεσιακό αυτοκίνητο, αλλά τις πληρώνει τυπικό-

τατα. Καλό παράδειγμα είναι αυτό…

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ  
ΓΙΑΝΝης ΝΤςούΝος   
ntsounos@alphafreepress.gr

τάκλιν

η δήλωση
Ίσως η δήλωση του μήνα, αν δεν ακολουθή-

σει άλλη. Έρχεται από τον Δημήτρη Καμμένο, που 
δήλωσε ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα δημιουργήσει νέο κόμμα 
με στελέχη και από ΝΔ και από ΚΙΝΑλ και από ΣυΡΙΖΑ. «Τί 
κόμμα δηλαδή;», τον ρωτήσαμε. «Κεντρώο», μας απάντησε. 
Ασχολίαστο προς το παρόν...

βαλς
Ο Γιώργος Παπανδρέου 

εκτός από ζεϊμπέκικο χορεύει 
πολύ καλά και βαλς. Το απέδειξε 
στην Σύμη, όπου βρέθηκε με την 

σύντροφό του και δεν δίστασε να χορέ-
ψει μαζί της ένα βαλς δίπλα στην 

θάλασσα. βλέπετε τώρα έχει αρκετό 
χρόνο και για τις προσωπικές του 

στιγμές...

ύπάρχει 
γλώσσα;

Πώς το είπε ο πρόεδρος της 
βουλής; Ότι στην χώρα μας δεν 

μιλάμε καμία μακεδονική γλώσσα και 
επομένως δεν δώσαμε τίποτα στους 
Σκοπιανούς. Θέλετε να το δεχτούμε 

αυτό; Πείτε πως το δεχόμαστε, για την 
μακεδονική εθνότητα που επικα-
λούνται οι Σκοπιανοί θα μας πει 

κάτι ο πρόεδρος της 
βουλής;

Το Καφενείο  
της βουλής

Και κράνος  
και στολή 
Ο λόγος για τον 
αντιπρόεδρο της ΝΔ 
Άδωνι Γεωργιάδη, ο 
οποίος επισκέφθηκε 
το περίπτερο των 
Ελλήνων Διασωστών 
στην ΔΕΘ και έβαλε 
την στολή και το 
κράνος και 
συμμετείχε σε 
άσκηση διάσωσης.  
Αν μη τι άλλο, 
δραστήριος ο 
αντιπρόεδρος,  
να τα λέμε κι αυτά… 
Αλλά τι θα διασώσει 
δεν μας είπε...
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ςημαντική πρωτοβουλία
Πολύ σημαντική είναι η πρωτοβουλία 
που θα αναλάβει ο περιφερειάρχης 
Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζι-
τζικώστας, ώστε να διαχωριστεί το εκθε-
σιακό κομμάτι της ΔΕΘ από τις ομιλίες 
των πολιτικών. Οι ομιλίες θα μπορούν να 
γίνονται είτε πριν, είτε μετά την ΔΕΘ. 
Πολύ ωραία πρωτοβουλία, αλλά θα 
την δεχτούν άραγε οι πολιτικοί 
μας; Δεν νομίζω…

Πολιτική 9
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΓΙΑΝΝης ΝΤςούΝος

Γιατί άραγε;
Στην ομιλία του στο ευρωκοινοβού-
λιο ο Αλέξης Τσίπρας απόρησε και 
διατύπωσε και ερώτηση προς τους 
ευρωβουλευτές, γιατί η Πορτογαλία 

και η Ιρλανδία βγήκαν από τα μνη-
μόνια νωρίτερα από την χώρα 

μας. Για όσους έχουν κοντή 
μνήμη να θυμίσουμε εμείς 

ότι σε αυτές τις χώρες 
δεν υπήρχε αντιπολί-

τευση ΣυΡΙΖΑ, που 
έλεγε σε όλα 

«όχι» πριν 
ακόμη πάρουν την μορφή νομοσχε-
δίου. Καταλάβατε τώρα, γιατί εκεί-

νοι βγήκαν νωρίτερα από τα 
προγράμματα;

Τρεις και  
ο κούκος

Σχεδόν άδεια 

ήταν η αίθουσα του ευρωκοινοβου-
λίου την ώρα που μιλούσε ο Αλέξης 
Τσίπρας. Από ό,τι πληροφορηθή-
καμε, το ευρωκοινοβούλιο την ίδια 
ημέρα είχε και άλλες συνεδριάσεις 
και φαίνεται ότι οι ευρωβουλευτές 
επέλεξαν να παρακολουθήσουν 
εκείνες και όχι την ομιλία του 
Έλληνα πρωθυπουργού. Πάντως οι 
Έλληνες ευρωβουλευτές έδωσαν 
κανονικά το «παρών».

ςε άλλη διάσταση
Μπορεί ο πρωθυπουργός να τίμησε δεόντως τους 
Αμερικανούς, που ήταν τιμώμενη χώρα στην ΔΕΘ, 

αλλά ο Νίκος Φίλης είχε άλλη άποψη και την 
εξέφρασε σε δηλώσεις του. Συγκεκριμένα, είπε για 
τους Αμερικανούς «Φοβού τους Δαναούς και δώρα 

φέροντας». Σε άλλο μήκος κύματος ο πρώην 
υπουργός, αν μη τι άλλο…

Όχι κυβέρνηση, αλλά συμμαχία
Δεν υπάρχει κυβέρνηση ΣυΡΙΖΑ, αλλά μια συμμαχία 
για το καλό του τόπου, δήλωσε η υφυπουργός 
Προστασίας του Πολίτη σε τηλεοπτική συνέντευξή 
της. Άραγε το είχε πει αυτό στον κ. Τσίπρα πριν την 
κάνει υπουργό;

επέστρεψαν
Οι θεσμοί επέστρεψαν στην χώρα για τους καθιερωμένους 
ελέγχους, αλλά αυτή τη φορά όχι στο Χίλτον, αλλά στα επι-
μέρους υπουργεία που θα ελέγχουν. Ο λόγος πολύ απλός: 
Το Χίλτον ήταν συνυφασμένο με το μνημόνιο, αλλά τώρα 
βγήκαμε από τα μνημόνια, επομένως στην χώρα δεν πρέπει 
να γίνεται τίποτα ίδιο με πριν…

Δικαιολογίες
Την βρήκε την δικαιολογία ο κ. Γαβρό-
γλου για την έναρξη του σχολείου στις 9 το 
πρωί. Όπως είπε ο υπουργός Παιδείας, ένας 
βασικός λόγος καβγάδων στα σπίτια είναι το 
πρωινό ξύπνημα. Άρα αν τα παιδιά ξεκινούν σχο-
λείο στις 9, δεν θα υπάρχει η κλασσική φράση 
«ξύπνα, ξύπνα», που προκαλεί εντάσεις. Μα άμα είναι 
έτσι, γιατί να μην ξεκινάει το σχολείο στις 11 να είναι 
όλοι ξύπνιοι;

 λύσαμε τις συντάξεις
Και επειδή οι όποιες αλλαγές στις συντάξεις 
αφορούν συνταξιούχους πάνω από 70 ετών, δεν 
υπάρχει κανένα πρόβλημα σύμφωνα με τον 
πρωθυπουργό, αφού οι άνθρωποι αυτοί σιγά-
σιγά θα αποχωρήσουν από την ζωή… Άρα τι 
συζητάμε για περικοπές ή μη των συνταξιούχων; 
λύθηκε το ζήτημα…

εξαγωγή
Και επειδή ο τομέας των εξαγωγών στην χώρα 
μας πάει καλά τα τελευταία τρίμηνα, είπε και ο 
πρωθυπουργός να τον ενισχύσει. Και έκανε και 
εκείνος εξαγωγή της εσωτερικής αντιπαράθε-
σης στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, όπου είχε ομι-
λία. Πρώτη φορά συμβαίνει αλήθεια αυτό, 
Έλληνας πρωθυπουργός να κατηγορεί την αξιω-
ματική αντιπολίτευση, όταν μιλά στην Ευρώπη 
ή σε διεθνές ακροατήριο.

Περί ΝΔ
Και επιτέλους μάθαμε πως η ΝΔ στην χώρα είναι 

ο Πάνος Καμμένος, που είναι καραμανλικός, 
όπως η Παπακώστα και ο Αντώναρος. Δηλαδή 

όλοι αυτοί που είναι εκτός ΝΔ για διαφορετικούς 
λόγους δηλώνουν ότι εκφράζουν το κόμμα από 

το οποίο έχουν διαγραφεί. Και γιατί δεν 
συμπράττουν τότε με τον κ. Καμμένο άραγε;

 
Αντίμετρα τέλος

Θυμόμαστε όλοι ότι τους προηγούμενους 
μήνες όλα τα στελέχη του ΣυΡΙΖΑ μας είχαν «φάει» 

τα αυτιά ότι τα αντίμετρα είναι σημαντικά και θα βοηθή-
σουν όσες κοινωνικές ομάδες έχουν πληγεί από την κρίση. 

Τώρα που η κυβέρνηση συζητά την κατάργηση των αντιμέτρων, 
προκειμένου να σώσει τις συντάξεις, σταμάτησαν να είναι σημα-

ντικά; Θα μας απαντήσει κάποιος;

ςτοίχημα
Αληθεύει ότι στο Μέγαρο Μαξίμου θεωρούν μεγάλο στοίχημα την μη 

περικοπή των συντάξεων, γιατί αν κερδηθεί θα διατηρήσει τα 
ποσοστά του ΣυΡΙΖΑ πάνω από το 20 τοις εκατό; Αληθεύει επί-
σης ότι είναι σε εξέλιξη μετρήσεις για λογαριασμό του ΣυΡΙΖΑ 

και όλοι περιμένουν τα αποτελέσματα, ώστε να αποφασί-
σουν τον χρόνο των εκλογών;

Τρεις  
προτάσεις
Τρεις προτάσεις για 
την συμφωνία των 
Σκοπίων θα καταθέσει 
ο Πάνος Καμμένος 
στον πρωθυπουργό 
όταν έρθει η ώρα. Η 
πρώτη για 
δημοψήφισμα,  
η δεύτερη για 
ψηφοφορία στη 
βουλή από την 
επόμενη κυβέρνηση 
και η τρίτη εκλογές. 
Όποια και να  
διαλέξει ο κ.  
Τσίπρας, υπάρχει 
κοινός παρονομαστής: 
Πέφτει η κυβέρνησή 
του. λέτε να το  
θέλει αυτό;
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ηλεκτρονικές συναλλαγές, στα μέτρα 
για την πάταξη του λαθρεμπορίου 
στα καπνικά και στα καύσιμα». η 
αλήθεια: Επί ΣυΡΙΖΑ-ΑΝΕλ οι έλεγ-
χοι είναι 8 φορές μικρότεροι και τα 
έσοδα 10 φορές μικρότερα σε σχέση 

με το 2014.
ΑνΕργιΑ «Έχει αντιστραφεί 

η τάση μείωσης της σταθε-
ρής απασχόλησης στις 
νέες θέσεις εργασίας 
που δημιουργούνται».  

η αλήθεια: Τα 
στοιχεία του 
«ΕΡΓΑΝΗ» 
δείχνουν ότι 
την περίοδο 
2013-2014 το 
51% των νέων 
προσλήψεων 
ήταν πλήρους 
απασχόλησης και το 
49 μερικής ή εκ περι-

ΑνΑΠΤυξη «Τα πρόσφατα 
στοιχεία της ΕλΣΤΑΤ δείχνουν 
ότι η χώρα κινήθηκε με θετι-
κούς ρυθμούς ανάπτυξης που 
αναμένονται κοντά στο 2% για 
το τρέχον έτος». η αλήθεια: Ο 
αρχικός στόχος ανάπτυξης για 
το 2017 ήταν 2,6. Έκλεισε με 
1,4%, στο μισό του στόχου.

ΑγορΕσ «Μείωση των 
σπρεντ στα ομόλογα και η ανα-
βάθμιση των δεικτών οικονομι-
κής εμπιστοσύνης, που αγγί-
ζουν πλέον τα υψηλότερα επί-
πεδα των τελευταίων ετών». η 
αλήθεια: Σήμερα (6.9.2018) το 
δεκαετές ομόλογο βρίσκεται 
στο 4,57%, απαγορευτικό για 
την έξοδο στις διεθνείς αγορές, 
ενώ την ίδια στιγμή η Πορτογα-
λία είναι στο 1,89%.

ΕΠΕνΔυσΕισ «Το εθνικό 
σκέλος του Προγράμματος 
δημοσίων επενδύσεων αυξή-
θηκε για 2η συνεχή χρονιά και 
μάλιστα κατά 25% και έφτασε 
στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ». 
«Απλοποιήσαμε την αδειοδό-
τηση». η αλήθεια: Το σύνολο 
των επενδύσεων το 2018 ήταν 
στο χαμηλό σημείο της 20ετίας, 
οι δαπάνες του ΠΔΕ είχαν μεί-
ωση 800 εκατ. ευρώ σχεδόν 
όση είναι η εθνική συμμετοχή 
και όχι μόνο δεν έγινε καμία 
απλοποίηση, αλλά η χώρα έπεσε 
6 θέσεις στο σχετικό δείκτη αξι-
ολόγησης της παγκόσμιας τρά-
πεζας (από την 61 στην 67).

ρΕυσΤοΤηΤΑ 
«Στο πλαίσιο του 
αναπτυξιακού 
νόμου, ολοκληρώ-
νεται η αξιολόγηση 
800 νέων επενδυτι-
κών σχεδίων ύψους 
2 δισεκατομμυρίων 
ευρώ». η αλήθεια: 
Με τον νέο αναπτυ-
ξιακό νόμο ούτε 1 
ευρώ δεν έχει φτά-
σει ακόμα σε δικαι-
ούχους. Και καμία 
συμφωνία με επενδυτικά ταμεία 
δεν έχει προχωρήσει.

 λΑΘρΕΜΠοριο «Δραστικές 
μεταρρυθμίσεις όμως προωθή-
σαμε και στους φορολογικούς 
μηχανισμούς. Αναφέρομαι στις 

τροπής. Επί ΣυΡΙΖΑ, την τριετία 
2015-17 το 46% είναι πλήρους 
απασχόλησης και το 54% μερι-

κής ή εκ περιτροπής.
ΠΕριΘΑλψη «Με τον 
νόμο για την ιατροφαρ-

μακευτική περίθαλψη 
των ανασφάλιστων, 
περίπου ενάμισι 
εκατομμύριο 
συμπολίτες μας 
νοσηλεύονται 
σήμερα δωρεάν 
στα δημόσια νοσο-

κομεία». η αλήθεια: 
Η συγκεκριμένη ρύθ-

μιση έχει ψηφιστεί επί 
Κυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ 

από το καλοκαίρι του 2013. 

κοκκινΑ ΔΑνΕιΑ «Με τον εξωδικαστικό 
συμβιβασμό, ο γόρδιος δεσμός της υπερχρέω-
σης των μικρομεσαίων και μικρών επιχειρή-
σεων προς τις τράπεζες και το δημόσιο, επιτέ-
λους αρχίζει να λύνεται». η αλήθεια: Από τις 
400.000 επιχειρήσεις που έχουν χρέη, μόλις οι 
50.000 ξεκίνησαν τη διαδικασία και μόλις 67 σε 
όλη τη χώρα έχουν ρυθμίσει τα χρέη τους. Και 
παράλληλα έγιναν 1.143.308 κατασχέσεις σε 
λογαριασμούς επιχειρήσεων και ιδιωτών, ενώ 
εκκρεμούν σε άλλες 600 χιλιάδες.

Σκληρή κόντρα 
κυβέρνησης-νδ 
για τις υποσχέσεις στη δεΘ! ΕσΠΑ «Η Ελλάδα για τρίτη 

συνεχόμενη χρονιά», είναι η 
πρώτη χώρα στην απορροφη-
τικότητα των κονδυλίων του 
ΕΣΠΑ. Αυτό σημαίνει εισροή 
πόρων 11 δισεκατομμυρίων 
ευρώ για την ελληνική οικο-
νομία από το 2015 και μετά». 
η αλήθεια: Η Ελλάδα στο 
ΕΣΠΑ 2014-2020 είναι 
σήμερα: - σε πραγματικές 
δαπάνες στην 15η, και - σε 
αποφασισμένες δράσεις στην 
21η θέση. Ενδεικτικά, 3 
χαμένα χρόνια για το πρό-
γραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» με 
την πιο θετική επίπτωση στη 
δημιουργία θέσεων εργασίας 
και στην προστασία των ασθε-
νέστερων νοικοκυριών. Παρέ-
λαβε έτοιμο ένα πλήρες πρό-
γραμμα € 1,2 δισ. με τη συμ-
μετοχή και του ιδιωτικού 
τομέα και συγχρηματοδότηση 
από το Πακέτο Γιούνκερ με 
πρόβλεψη για χιλιάδες παρεμ-
βάσεις σε κατοικίες, δημόσια 
και επαγγελματικά κτίρια 
(ξενοδοχεία, κ.ά.). Και τελικά, 
μείωσε τη δημόσια δαπάνη 
από 400€ (2014) σε 250€ 
(2018) και αντίστοιχα τους 
δικαιούχους. Το εξήγγειλε 13 
φορές και την πρώτη μέρα 
λειτουργίας του κατέρρευσε η 
ηλεκτρονική πλατφόρμα...

οι φόροι που 
αυξήθηκαν επί συριΖΑ

 Προκαταβολή φόρου από 50% σε 100%  

εισφορά αλληλεγγύης από 2,8% σε 10%  φόρος 

εισοδήματος από 42% στο 45%  εφΚΑ κινείται από 

27-35%  εΝφΙΑ αύξηση συντελεστών  εισφορά 

ύγείας στο 6%  φόρος εστίασης από 13 σε 24%  φΠΑ 

από 23 σε 24%  φόρος μερισμάτων από 10 σε 15%  

φόρος εταιρειών από 26 σε 29%  Κατάργηση 

έκπτωσης 1,5%  Κατάργηση έκπτωσης ιατρικών 

 Αύξηση φόρου κινητής τηλεφωνίας  

Αύξηση ειδικού φόρου Καυσίμων

συΜβΑσιουχοι «Ο καθένας έκανε ό,τι ήθελε, 
δημιουργήθηκαν στρατιές ομήρων συμβασιούχων. 
βασικός άξονας της στρατηγικής μας είναι και εδώ η 
διαμόρφωση νέων θεσμών. Από το 2015 έχουν προ-
στεθεί στο ΕΣυ πάνω από 9.000 γιατροί, νοσηλευ-
τικό και λοιπό παραϊατρικό και διοικητικό προσω-
πικό». η αλήθεια: Επί ΣυΡΙΖΑ η σωρευτική αύξηση 
των συμβασιούχων σύμφωνα με τα στοιχεία της 
Απογραφής ξεπερνάει το 30%. Ειδικά, το Μάιο του 
2018 οι συμβασιούχοι συνολικά στο Δημόσιο ξεπέ-

ρασαν τους 100.000 έχοντας αύξηση 15% σε σχέση 
με το Μάιο του 2017 και 28% σωρευτικά σε σχέση με 
το Μάιο του 2015. Από το Σεπτέμβριο του 2017 μέχρι 
τον Ιούνιο του 2018 το υπουργείο υγείας είχε αύξηση 
4.000 περίπου ατόμων (μόνιμοι και συμβασιούχοι) 
όταν την ίδια στιγμή μονιμοποιεί 8.500 συμβασιού-
χους καθαριότητας και άλλων ειδικοτήτων στους 
Δήμους… Οι μισές περίπου προκηρύξεις για τις 
θέσεις Γενικών Γραμματέων ακυρώθηκαν από την 
τρόικα ως φωτογραφικές…
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ο Μητσοτάκης  θα καταργή-
σει τον ασφαλιστικό νόμο 
Κατρο΄πυγκαλου και το 

φορολογικό νόμο του Τσίπρα!  
Αυτό τονίζουν οι συνργάτες του 
στην εφημερίδα μας και σημειώ-
νουν τα  κυριώτερα σημεία.

Ο   κ. Μητσοτάκης   λέει  «ο 
νόμος Κατρούγκαλου θα καταρ-
γηθεί» και προσθέτει ότι η ΝΔ 
έχει επεξεργαστεί και θα 
εφαρμόσει ένα εντελώς νέο 
και βιώσιμο ασφαλιστικό 
σύστημα. Για την οικονομική 
πολιτική αναφέρει ότι «όλο 
το πρόγραμμα βασίζεται 
στην εφαρμογή ενός 
σαρωτικού κύματος μεταρρυθ-
μίσεων που θα καταστήσει την 
οικονομία ανταγωνιστική και 
το κράτος λειτουργικό».  Σε 
ότι αφορά τα πλεονάσματα  
λέει,  < θα διεκδικήσω τη 
μείωση των στόχων τους 
οποίους δυστυχώς συμφώ-
νησε ο ΣυΡΙΖΑ. Και αυτό 
θα γίνει αμέσως μόλις η 
Ελλάδα αποκτήσει την 
αναγκαία πολιτική αξιο-
πιστία, δηλαδή όταν η 
κυβέρνηση της ΝΔ θα 
έχει δώσει σαφή και 
μετρήσιμα δείγματα 
μεταρρυθμίσεων.»

 
ςΤΑ φοΡολοΓΙΚΑ 

1. Φόρος επιχειρήσων στο 20%, από 29%  
τώρα..

2. Φόρος μερισμάτων στο 5%, από 15% 
σήμερα.

3. Μείωση του ΕΝΦΙΑ   30%.
4. Κατάργηση του φόρου στο κρασί.
5. Ένταξη σε  ΦΠΑ από  €25.000, αντί  

€10.000 σήμερα.
6. φορολογικός συντελεστής  φυσικών  προ-

σώπων 9%, από 22%  τώρα
7. Νέα φορολογική κλίμακα κάτω  του 55% 

τώρα   (45% + 10% εισφορά αλληλεγγύης).
8. Σταδιακή κατάργηση του τέλους 

επιτηδεύματος
9. Σταδιακή  κατάργηση ειδικής εισφοράς 

αλληλεγγύης.
10. Μείωση του ΦΠΑ με καθιέρωση δύο 

συντελεστών 11% και 22%, από 13% και 
24% σήμερα.

11. ΦΠΑ Εστίασης  στο 13%  
από 24% σήμερα.
12.   Διαμόρφωση φορολογι-
κών κινήτρων για επενδύσεις

 
ςΤο  ΑςφΑλΙςΤΙΚο
1.  Κατάργηση  του Νόμου 
Κατρούγκαλο   με  παράλληλα  
μείωση Ασφαλιστικών Εισφο-
ρών από το 20%.Δηλαδή αντί 
(20% για σύνταξη + 6,95%) 
πάμε σε 13% εισφορά  για 
σύνταξη + όποια πρόσθετα 
επιλέξει ο πολίτης. 2. Σπάσιμο 
εισφορών, με τα πρόσθετα που 
από το26,95% πάει σε επιστή-
μονες στο 38,1%. 3. Αύξηση 
σύνταξης μέσω μείωσης 

φόρων εισφορών. 4. Νέες θέσεις εργασίας
 

ΓΙΑ Τούς φΤΩχούς    
1. φτωχοί: Αύξηση Ελάχιστου Εγγυημένου 
Εισοδήματος κατά 240 εκατ. ευρώ, από 760 
εκατ. Ευρώ σήμερα σε 1 δις ευρώ για να 
καλύπτει 800.000 συμπολίτες μας που ζουν 
σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.  
2. Άνεργοι: Αύξηση – μέσω χαλάρωσης των 
κριτηρίων – των δικαιούχων επιδομάτων 
ανεργίας, με επιπλέον χρηματοδότηση 200 
εκατ. Ευρώ (σε τακτικά επιδόματα ανεργίας 
και σε επιδόματα μακροχρονίως ανέργων, 
που εμείς άλλωστε θεσπίσαμε).  
3. οικογένεια: Κανένα παιδί εκτός βρεφο-
νηπιακού σταθμού, με χορήγηση κουπονιού 
(voucher) με κόστος περίπου 180 εκατ. ευρώ 
ετησίως και με πρόσθετο αφορολόγητο 
1.000 ευρώ για κάθε παιδί.

ή νδ καταργεί τον 
νόμο κατρούγκαλου

Τομεάρχης 
Παιδείας, 
Έρευνας και 

Θρησκευμάτων, 
βουλευτής επικρατείας, 
Νίκη Κεραμέως κατέθεσε 
αναφορά προς τον ύπουργό 
Παιδείας σχετικά με την 
ανάγκη στήριξης των 
ολοήμερων ςχολείων, ώστε 
να λειτουργήσουν απρόσκοπτα 
από την πρώτη μέρα έναρξης 
των μαθημάτων. Για το ζήτημα 
αυτό, η κυρία Κεραμέως έκανε 
την ακόλουθη δήλωση: «Ένα από 
τα καίρια πλήγματα που έχει 
επιφέρει η Κυβέρνηση ςύΡΙΖΑ/
ΑΝελ στην Παιδεία είναι η 
σημαντική υποβάθμιση της 
λειτουργίας των ολοήμερων 
ςχολείων. ενός θεσμού με έντονο 
εκπαιδευτικό και κοινωνικό 
περιεχόμενο. 

»η Πανελλήνια επιστημονική Ένωση 
Διευθυντών ςχολικών Μονάδων Π.ε., 
σε ανακοίνωσή της, την οποία 
διαβιβάζουμε στον ύπουργό, επισημαίνει 
χαρακτηριστικά πως το ολοήμερο 
ςχολείο σχεδιάστηκε για να εξυπηρετήσει 
υψηλούς παιδαγωγικούς στόχους, όπως 
είναι η παιδαγωγική αξιοποίηση του 
απογευματινού χρόνου παραμονής των 
παιδιών στο σχολείο, με την πλήρη ευθύνη 
και εποπτεία των εκπαιδευτικών, ωστόσο, 
πλέον, η λειτουργία του έχει εκφυλιστεί. 
Ζητάμε από τον ύπουργό να εξετάσει το ζήτημα 
με την σοβαρότητα που του αρμόζει και να 
προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε με το 
νέο σχολικό έτος τα ολοήμερα ςχολεία να 
λειτουργήσουν απρόσκοπτα.  η Νέα Δημοκρατία 
δεσμεύεται ότι θα αποκαταστήσει την εύρυθμη 
λειτουργία του ολοήμερου ςχολείου».

υπέρ του 
ολοήμερου 
σχολείου  
η νδ

ή
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οι μισθοί έχουν καταρεύσει… Μόνο όσοι παίρνουν 
600 ευρώ θεωρούνται καλά αμειβόμενοι… Τα 
πλήρη στοιχεία του ΙΝεΜύ-εςεε είναι σαφή. 

ςτον ιδιωτικό τομέα οι ασφαλισμένοι εργαζόμενοι με 
μισθό έως 600 ευρώ ήταν στο τέλος του 2017 περί τους 
673.000 ή ποσοστό 34% επί συνόλου 2.000.000 εργαζο-
μένων. Το 2014 το ποσοστό αυτό ήταν στο 31,5% (530.000 
εργαζόμενοι) και το 2009 στο 14% (239.000 
εργαζόμενοι).

Αναλυτικά:  Έως 250 -500 ευρώ περί τους 510.000 ή 
25,5%,  από 501-750 ευρώ 400.000 ή 20%,  από 751-
1.000 ευρώ 300.000 ή 15%,  από 1.001-1.500 ευρώ 
412.000 ή 21%,  από 1.501-2.000 ευρώ 168.000 ή 8,5%,  
από 2.001-5.000 ευρώ 170.000 ή 9%.  και Άνω των 5.000 
ευρώ 25.000 ή 1%.

Τα τελευταία χρόνια τριπλασιάστηκαν οι χαμηλόμι-
σθοι. ςύμφωνα με τη Eurostat, επισημαίνεται ότι ο 

μέσος μισθός στον ιδιωτικό τομέα με αναγωγή στο 
δωδεκάμηνο εκτιμάται σήμερα στα 929 ευρώ μεικτά, 
επισημαίνει ο πρόεδρος της εςεε βασίλης Κορκίδης.

Πάντως τα στοιχεία του ΙΝεΜύ καταδεικνύουν με τον 
πιο εύγλωττο τρόπο τη σημερινή κατάσταση στην ελλη-
νική αγορά εργασίας. Κατά τη Moody’s, η βελτίωση της 
οικονομίας έχει βοηθήσει στη σταθερή ανάκαμψη της 
αγοράς εργασίας, ωστόσο αναφέρει ότι η αγορά εργασίας 
έχει ακόμα δρόμο μπροστά της για να επιστρέψει στα 
επίπεδα που ήταν πριν την κρίση. η απασχόληση βρίσκε-
ται 20% χαμηλότερα από το υψηλότερο σημείο του 2008, 
ενώ η ανεργία το α’ τρίμηνο του 2018 είναι περίπου 13 
ποσοστιαίες μονάδες πάνω από τα προ ύφεσης χαμηλά. 
Το χειρότερο είναι πως το ένα τρίτο των οικογενειών 
έχουν τουλάχιστον ένα άνεργο μέλος και από αυτούς που 
έχουν δουλειά, αυτή πιθανόν πληρώνεται με τον κατώ-
τατο μισθό. ςυνδυαστικά, η εργασιακή φτώχεια βρίσκε-

ται σε ένα από τα 
υψηλότερα επί-
πεδα στην 
ευρώπη.

ςύμφωνα με 
τις διατάξεις του 
ν.4093/2012- οι 
εθνικές γενικές 
συλλογικές συμ-
βάσεις έχουν καθολική επεκτασιμότητα μόνο ως προς 
τους μη μισθολογικούς όρους που συμφωνούνται. ο 
πρώτος κατώτατος μισθός που ορίστηκε νομοθετικά (με 
το άρθρο πρώτο ν. 4093/2012) και ισχύει και σήμερα:

α) Για τους υπάλληλους άνω των 25 ετών είναι στα 
586,08 ευρώ.

β) Για τους υπάλληλους κάτω των 25 ετών είναι στα 
510,95 ευρώ.

η αγορά απαντάει με αριθμούς

Θεόδωρος φέσσας, πρόεδρος 
ςεβ «Η δουλειά που μένει να 
γίνει για τον μετασχηματισμό 
της σε μια οικονομία της παρα-
γωγής και των εξαγωγών είναι 
πολλή και απαιτητική. Οι πολιτι-
κές ηγεσίες οφείλουν να αντι-
ληφθούν ότι η μεταμνημονιακή 
περίοδος της οικονομίας απαι-
τεί μεγαλύτερη υπευθυνότητα 
από όση επέδειξαν κατά τη 
διάρκεια των μνημονίων και 
ριζική αλλαγή ύφους και τρό-
που διακυβέρνησης».

Κωνσταντίνος Μίχαλος, 
πρόεδρος Κεε «Τώρα είναι η 
ώρα να τις εφαρμόσουμε, στη 
βάση ενός εθνικού σχεδίου, για 
να επιταχύνουμε την ανάπτυξη 
και να κερδίσουμε 
το στοίχημα της επό-
μενης ημέρας. Δια-
φορετικά, η ανά-
καμψη θα είναι 
κατώτερη των προσ-
δοκιών και σε λίγα 
χρόνια η Ελλάδα θα 
αντιμετωπίσει ξανά 
κρίση χρέους. Τώρα 
είναι η ώρα για 
συναίνεση, για δημι-
ουργικές προτάσεις 
και γενναίες 
αποφάσεις».

βασίλης Κορκί-
δης, πρόεδρος Κεε 
«Ο επιχειρηματικός 
κόσμος ευελπιστεί 
Κυβέρνηση και Αντι-
πολίτευση να μην 
παρασυρθούν από 
τις "σειρήνες" της 
παροχολογίας, 
καθώς έτσι κινδυ-
νεύει να υπονομεύ-
σει τα όποια δημοσι-

αγΟΡα

«λιγότεροι φόροι και εισφορές 
για να αυξηθούν οι μισθοί!»

ονομικά επιτεύγματα της χώρας, 
που στηρίχτηκαν στις αιματηρές 
θυσίες των μέτρων λιτότητας και 
την υπερφορολόγηση πολιτών 
και επιχειρήσεων». 

Γιάννης χατζηθεοδοσίου 
πρόεδρος εεΑ «Αν είναι δυνα-
τόν, να μιλάμε για πρωτογενή 
πλεονάσματα που στηρίζονται 
αποκλειστικά και μόνο στις 
πλάτες επιχειρήσεων και εργα-
ζομένων, χωρίς να έχουμε επι-
λύσει τόσο σημαντικές παθογέ-
νειες, για τις οποίες χρειάζεται 
απλά και μόνο η πολιτική από-
φαση. Κυρίως θέλουμε να 

ακούσουμε έναν συγκεκριμένο 
εθνικό αναπτυξιακό σχεδιασμό, 
με κυρίαρχο γνώρισμα τη μέγι-
στη δυνατή συναίνεση των 
πολιτικών δυνάμεων του δημο-
κρατικού τόξου. Δεν υπάρχει 
άλλο χρονικό περιθώριο και 
αυτό οφείλουν όλοι να το 
συνειδητοποιήσουν».

Παύλος Ραβάνης, πρόεδρος 
βεΑ «Εκατοντάδες χιλιάδες 
επαγγελματίες αδυνατούν να 
κρατήσουν ανοικτές τις 
επιχειρήσεις τους μέσα σε 
ένα περιβάλλον με στα-
θερά μειωμένο τζίρο και 

συνεχή αύξηση των φορολογι-
κών και ασφαλιστικών βαρών. 
Το βιοτεχνικό Επιμελητήριο της 
Αθήνας επαναλαμβάνει ότι είναι 
απαραίτητο να ληφθούν άμεσα 
μέτρα για την ελάφρυνση της 
φορολογίας και των εισφορών 
των μικρομεσαίων. Η σύνδεση 
των ασφαλιστικών εισφορών με 
το εισόδημα των ελευθέρων 
επαγγελματιών οδήγησε σε 
μεγάλες επιβαρύνσεις». 

Γιάννης Μασούτης, πρόεδρος εμποροβιο-
μηχανικού επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης 
(εβεΘ) «Για να σταθεί στα πόδια της η 
Ελλάδα χρειάζεται να αρχίσει να παράγει. Γι' 
αυτό αναμένουμε μέτρα βελτίωσης του επι-
χειρηματικού κλίματος. Φιλικό επιχειρημα-
τικό περιβάλλον, με ξεκάθαρο νομοθετικό και 
χωροταξικό πλαίσιο, γρήγορες αδειοδοτή-
σεις, ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης και 
σταθερό φορολογικό καθεστώς με χαμηλούς 
φορολογικούς συντελεστές. Το ερώτημα είναι 
εάν η χώρα μας είναι ικανή να σταθεί στα 
πόδια της χωρίς στήριξη και πώς μπορεί να 
πετύχει να μπει σε φάση βιώσιμης ανάπτυ-
ξης. Αυτό που χρειάζεται η χώρα μας είναι να 
αρχίσει και πάλι να παράγει».
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ΦΑκΕλοσ Των συνΤΑξΕων Ανοι-
γΕι συνΤοΜΑ…οι ΑΠοψΕισ Διι-
σΤΑνΤΑι…ΔνΤ κΑι γΕρΜΑνοι 

ΖηΤουν Την ΑΜΕση ΠΕρικοΠη 18% ΑΠο 
Την ΠρωΤοχρονιΑ Του 2019.

η Κομισιόν μέσω του κ. Κοστέλο και του κ. 
Μοσχοβισί αναζητούν συμβιβαστική λύση ανα-
βολής ή σταδιακής περικοπής των συντάξεων. 
Πληροφορίες αναφέρουν ότι η Κομισιόν διεμή-
νυσε ότι πρέπει να βρεθεί το ποσό των 1,8 δισ., 
να ψαλιδιστούν φοροελαφρύνσεις, να σταθερο-
ποιηθεί με στοιχεία ο εφΚΑ, να αποσυρθούν τα 
αντίμετρα και βλέπουμε...

ςκόπελος σε όλα αυτά ΔΝΤ και Γερμανία. Το ΔΝΤ 
επιμένει στην περικοπή, ενδεχο-
μένως μικρότερη, η δε Γερμανία 
τονίζει ότι πρέπει τα συμφωνηθέ-
ντα να τηρηθούν.

Τόσο ο ύπουργός οικονομικών 
της Γερμανίας, όσο και η κα Μέρ-
κελ, λόγω των εκλογών που έρχο-
νται στη βαυαρία, θα δυσκολευ-
τούν να δώσουν πράσινο φως για 
μη περικοπές. Δεν υπάρχει αμφι-
βολία, ότι στο Eurogroup περνάει 
η γραμμή των Γερμανών με την 
βοήθεια των βαλτικών χωρών...

Πέραν αυτών, το ΔΝΤ υψώνει 
ένα ακόμη εμπόδιο. επιχείρημα 
του ΔΝΤ ότι γερνούν οι ελληνες, 
το ασφαλιστικό χρειάζεται στή-
ριξη και ότι για την περικοπή των 
συντάξεων δεν είναι, πλέον, το 
δημοσιονομικό όφελος, αλλά ο 
διαρθρωτικός χαρακτήρας των 
παρεμβάσεων, που θα φέρει βελ-
τίωση στην δικαιοσύνη μεταξύ 
των γενεών.

οικονομικοί κύκλοι τόνιζαν ότι 
το γεγονός ότι οι Γερμανοί ήθε-

λαν από κοντά το ΔΝΤ λέει πολλά!
η Κυβέρνηση ελπίζει ότι με τα στοιχεία που θα δώσει στον 

κρατικό προυπολογισμό θα αρθούν τα εμπόδια. Να σημειωθεί ότι 
ο κ. Μητσοτάκης, η κα Γεννηματά και ο κ. Κουτσούμπας ζήτησαν 
άμεση κατάργηση του μέτρου των περικοπών, ενώ η απάντηση Τσί-
πρα ήταν «όλα στην ώρα τους»!

3 εμπόδια 
στην αναστολή 

περικοπής

ο

επικουρικές συντάξεις 

Στο έλεος των μειώσεων 

οι ειδικοί τα έχασαν! Τα 
«ρετιρέ» στις νέες επικουρι-
κές φτάνουν μέχρι τα 386 

ευρώ… ςύμφωνα με επίσημα 
στοιχεία:

●● Από τις 86.000 αιτήσεις επικουρι-
κής σύνταξης που υποβλήθηκαν μετά 
την 1/1/2015 έχουν ικανοποιηθεί μόλις 
20.680 με έκδοση αποφάσεων ως και 
τον Ιούλιο του 2018. Από τις αιτήσεις 
των προηγούμενων τριάμισι ετών 
δηλαδή πήρε σύνταξη σχεδόν το 1/5 
(24%) των συνταξιούχων. Το άλλο 75% 
περιμένει ήδη 3,5 χρόνια και θα περι-
μένει ακόμη.
●● Από τις 20.680 αποφάσεις το 95% 

είναι επικουρικές Δημοσίου και από 
αυτές οι 11.900 είναι επικουρικές 
γήρατος, οι 990 αναπηρίας, οι 7.790 
επικουρικές χηρείας.
●● Από ένα ακριβές δείγμα των πρώτων 

4.677 αποφάσεων του Δημοσίου φαί-
νεται ότι το 59% των συνταξιούχων 
λαμβάνουν επικουρικές κάτω από 200 
ευρώ και ένα 41% πάνω από τα 200 
ευρώ.

●● Έως 100 € λαμβάνει το 5,6%.
●● Έως 150 € λαμβάνει το 23,11%.
●● Από 150 ως 250 ευρώ λαμβάνει το 

69,15%.
●● Πάνω από 250 € λαμβάνει το 7,7%.
●● Η ανώτατη επικουρική για αιτήσεις 

από 1/1/2015 και μετά είναι στα 387 
ευρώ μικτά.
●● Η μέση επικουρική σύνταξη στις 

πρώτες 20.680 νέες αποφάσεις που 
είναι κατά πλειοψηφία του Δημοσίου 
ανέρχεται σε 185 ευρώ.

Το υπουργείο Εργασίας, το ΕΤΕΑΕΠ 
και η ΗΔΙΚΑ βλέπουν στους πίνακές 
τους τι σημαίνουν και πώς «περπα-
τούν» οι μεταρρυθμίσεις τους στις 
συντάξεις, σύμφωνα με όσα ψήφισαν 
και όσα μέχρι τώρα εφαρμόζουν. Οι 
επικουρικές του Δημοσίου έχουν και 
αυτές μειώσεις, παρότι τα ποσά των 185 
ευρώ δείχνουν υψηλά. Όταν θα μπουν 
στο σύστημα πληρωμής και οι αποφά-
σεις των επικουρικών ΙΚΑ, ΤΕΑυΕΚ και 
άλλων ταμείων, εκεί θα φανεί ο… όλε-
θρος του νέου συστήματος. Τα 50 ευρώ 
σύνταξης, που ακόμη και τώρα βγαί-
νουν για επικουρικές του Δημοσίου, θα 

είναι ίσως ένα μέσο ποσό για 
άλλα ταμεία! Και τα 150 ή 185 
ευρώ σύνταξης που δίνει τώρα 
το Δημόσιο για επικουρική 
30ετίας ή και 35ετίας, θα είναι 
το ταβάνι για άλλα ταμεία! Και 
οι κόποι μιας ζωής πού πάνε;
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το Μετρό επεκτείνεται! 
ςύμφωνα με τις επίσημες 
ανακοινώσεις, η γραμμή 4 

θα ενώνει Άλσος βεΐκου-ευαγ-
γελισμό-φάρο-Μαρούσι, με τις 
επεκτάσεις της (α) προς βύρωνα/
Άνω ηλιούπολη και (β) προς 
Πετρούπολη και εθνική οδό. 
Αποτελείται από 2 σκέλη ακτινι-
κής μορφής, προς Γαλάτσι και 
Μαρούσι, και ένα κεντρικό τμήμα 
διερχόμενο από το κέντρο της 
Αθήνας, έχει συνολικό μήκος 
38,2 χλμ., περιλαμβάνει 35 συνο-
λικά σταθμούς και αποτε-
λείται από πέντε επιμέ-
ρους διακριτά τμήματα, Α, 
β, Γ, Δ και ε:

 Τμήμα Α: Άλσος βεΐκου-
Γουδή (με μήκος 12,8 χλμ. 
και 15 σταθμούς).  Τμήμα 
β: Γουδή-Μαρούσι (με 
μήκος 9,6 χλμ. και 8 σταθ-
μούς).  Τμήμα Γ: Ευαγγε-
λισμός-Άνω Ηλιούπολη (με 

μήκος 4,1 χλμ. και 3 σταθμούς).  
Τμήμα Δ: Άλσος βεΐκου-Πετρού-
πολη (με μήκος 7,3 χλμ. και 6 σταθ-
μούς).  Τμήμα Ε: Μαρούσι-Εθνική 
Οδός (με μήκος 4,4 χλμ. και 3 
σταθμούς)

ΓΡΑΜΜη 4, ΤΜηΜΑ Α’: «Αλςος 
βεΐΚού – ΓούΔη»
Η χάραξή του εκτείνεται από την 
περιοχή του Άλσους βεΐκου στο 
Γαλάτσι μέχρι το Γουδή και το Φρέαρ 
TBM Κατεχάκη και υπάγεται στα διοι-
κητικά όρια των Δήμων Αθήνας, 

Γαλατσίου, Καισαριανής και Ζωγρά-
φου. Έχει μήκος περίπου 12,8 χλμ. 
και περιλαμβάνει:  Δεκαπέντε 
νέους υπόγειους σταθμούς: Άλσος 
βεΐκου, Γαλάτσι, Ελικώνος, 
Κυψέλη, Δικαστήρια, Αλεξάνδρας, 
Εξάρχεια, Ακαδημία, Κολωνάκι, 
Ευαγγελισμός, Καισαριανή, Πανε-
πιστημιούπολη, Ιλίσια, Ζωγράφου 
και Γουδή.  Εννέα ενδιάμεσα ή/
και τερματικά φρέατα.  Σήραγγα 
υπόγειας διάνοιξης διατομής 
διπλής τροχιάς που θα διανοιχτεί 
με τουλάχιστον δύο μηχανήματα 

διάνοιξης σηράγγων 
ολομέτωπης κοπής 
(ΤβΜ) μήκους περί τα 
12km.  Σήραγγες υπό-
γειας διάνοιξης με συμ-
βατικά μηχανικά μέσα 
διπλής τροχιάς, τριπλής 
τροχιάς & διακλαδώ-
σεων.  Σήραγγες μονής 
τροχιάς (STT) υπόγειας 
διάνοιξης με συμβατικά 

μηχανικά μέσα μήκους 850,0 μ 
περίπου.  Δύο επίσταθμους της 
γραμμής, πριν το σταθμό Άλσος 
βεΐκου (κάτω από την λεωφ. βεϊ-
κου) και μετά το σταθμό Γουδή 
(κάτω από τη λεωφ. Κατεχάκη).  
Ένα νέο Κέντρο Ελέγχου λειτουρ-
γίας (ΚΕλ) για την γραμμή 4, με 
προοπτική ενσωμάτωσης και του 
ελέγχου λειτουργίας των γραμμών 
1, 2, 3, αλλά και μελλοντικών αυτό-
ματων νέων γραμμών, καθώς και 
του Τραμ. Το νέο (ΚΕλ) θα χωροθε-
τηθεί εντός των ορίων του Αμαξο-
στασίου Σεπολίων.  Ένα νέο κτί-
ριο συντήρησης και επισκευών των 
νέων συρμών σε διαθέσιμο χώρο 
εντός των ορίων του Αμαξοστασίου 
Σεπολίων.  Το έργο επίσης περι-
λαμβάνει το απαιτούμενο τροχαίο 
υλικό (20 αυτόματα τρένα χωρίς 
οδηγό), καθώς και όλα τα απαιτού-
μενα Ηλεκτρομηχανολογικά και 
Σιδηροδρομικά Συστήματα για τη 
λειτουργία της Γραμμής.

Μεγαλώνει 
το Μετρό!

τα ηλεκτρονικά διόδια έρχονται… Το νέο 
σύστημα θα υπολογίζει τα διόδια βάσει 
αναλογικής (χιλιομετρικής) χρέωσης, με 

παρακολούθηση της θέσης του οχήματος μέσω 
δορυφόρου (free-flow GNSS) και με οπτική 
αναγνώριση πινακίδων. 

Δηλαδή, τα ιδιωτικής χρήσης οχήματα θα 
αναγνωρίζονται αυτόματα με κάμερες κυκλο-
φορίας από τις πινακίδες κυκλοφορίας τους 
κατά την είσοδο και έξοδό τους από το οδικό 
δίκτυο επί του οποίου επιβάλλονται τέλη 
(τεχνολογία Automatic Number Plate Reading 
– ANPR). Για τα επαγγελματικά οχήματα (φορ-
τηγά κ.τ.λ.) η υποδομή είναι διαφορετική. Προ-
βλέπεται, δηλαδή η τοποθέτηση στα φορτηγά 
οχήματα μιας «εποχούμενης συσκευής» (On 
Board Unit - OBU) που θα επιτρέπει την παρα-
κολούθηση και καταγραφή της θέσης και της 

πορείας τους με τη βοήθεια δορυφόρων. 
Αρχικά το ηλεκτρονικό σύστημα διοδίων θα 
τοποθετηθεί στην εγνατία οδό και στη συνέ-
χεια στους αυτοκινητοδρόμους Αιγαίου, ολυ-
μπία οδός, ε-65, Μορέας και Ιόνια οδός.

Ήδη ο υπουργός ύποδομών χρ. ςπίρτζης προ-
χώρησε στην πρόσληψη τεχνικού και νομικού 
συμβούλου για το δεύτερο στάδιο 
του διαγωνισμού. η Diadikasia 
Business Consulting ςύμβουλοι επι-
χειρήσεων και η Δελλής & συνεργά-
τες δικηγορική εταιρεία, έχουν στη 
διάθεσή τους έξι μήνες για να ολο-
κληρώσουν το έργο τους, δηλαδή έως 
τον φεβρουάριο του 2019. Κατά πλη-
ροφορίες, «ο σύμβουλος θα υποβο-
ηθά την ειδική ύπηρεσία Δημοσίων 
Έργων (ΚςεςΠ) το χρηματοοικονο-

μικό και νομικό σύμβουλο του έργου στη 
σύνταξη των τευχών δημοπράτησης του β΄ στα-
δίου, τη σύνταξη του τεύχους της ειδικής ςυγ-
γραφής ύποχρεώσεων (εςύ), του τεύχους των 
Τεχνικών Προδιαγραφών και απαιτήσεων του 
ηλεκτρονικού συστήματος, καθώς και της 
κοστολόγησής του. επίσης θα συμβάλει στην 

κατάρτιση των τευχών του β’ σταδίου του δια-
γωνισμού και την αντιμετώπιση των νομικών 
θεμάτων που πιθανόν να ανακύψουν λόγω προ-
σφυγών κατά τη διαδικασία επιλογής του ανα-
δόχου έως και την υπογραφή της σύμβασης. 
Όμως, θα πρέπει:  Να υπάρξει η άδεια της 
Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων.  Να δημιουρ-

γηθούν νομικές και νομο-
θετικές ρυθμίσεις ώστε το 
νομικό πλαίσιο να είναι 
συμβατό με τις απαιτήσεις 
της ευρωπαϊκής Ένωσης.  
Να αντιμετωπιστούν νομικά 
θέματα που ενδέχεται να 
ανακύψουν λόγω προσφυ-
γών και τέλος φυσικά  Να 
ολοκληρωθεί η επιλογή του 
αναδόχου». 

Έρχονται τα ηλεκτρονικά διόδια 

ή Ανεξάρτητη Αρχή Δημο-
σίων εσόδων παρέχει 
οδηγίες στην περίπτωση 

που διαπιστώνεται ότι έχει επι-
βληθεί κατάσχεση σε (ατομικό 
ή κοινό) τραπεζικό λογαριασμό 
(ανεξάρτητα από το αν έχει 
δηλωθεί ως ακατάσχετος ή όχι). 
ςε καταθέσεις λοιπόν, που προ-
έρχονται από καταβολή προνοι-
ακού ή άλλου «κοινωνικού επι-
δόματος» ή βοηθήματος, η 
κατάσχεση περιορίζεται, μετά 
από αίτηση του οφειλέτη, απο-
δεσμεύοντας το σύνολο του 
δεσμευθέντος κατά τα ανωτέρω 
ποσού, εφόσον κατά την κεί-
μενη νομοθεσία τα ανωτέρω 
επιδόματα/βοηθήματα προβλέ-
πονται ρητώς ως ακατάσχετα.

Τα επιδόματα αυτά είναι Το 
επίδομα κοινωνικού εισοδήμα-
τος αλληλεγγύης, επίδομα 
ανεργίας οΑεΔ, επίδομα θέρ-
μανσης, διατροφή ανηλίκου 
τέκνου κλπ. η αποδέσμευση του 
συνόλου του δεσμευθέντος 
ποσού επιδόματος/ βοηθήματος 
ισχύει και στην περίπτωση που 
ως δικαιούχος ή συνδικαιούχος 
του κατασχεθέντος τραπεζικού 
λογαριασμού αναγράφεται υπο-
χρεωτικά τρίτο πρόσωπο, όπως 
ο δικαστικός συμπαραστάτης 
του δικαστικώς συμπαραστα-
τούμενου τέκνου ή ένας εκ των 
δύο γονέων στην περίπτωση 
διατροφής ανηλίκου τέκνου.

εκτός 
κατάσχεσης 
τα προνοιακά 
επιδόματα
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Δείτε:
●● Ξενοδοχειακή 

μονάδα στην 
Νάουσα της 
Πάρου κατηγο-
ρίας 4 αστέρων 
εντοπίσθηκε να 
μην έχει υποβάλει 
δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος 
για τα τελευταία οκτώ έτη ( 
2009-2016).
●● Ξενοδοχείο στην Χαλκιδική κατά 

την χρήση 2015 δήλωσε ακαθάριστα 
έσοδα από το σύνολο των δραστηρι-
οτήτων του ύψους μόλις 10€, ενώ για 
το έτος 2016 δεν είχε υποβάλει 
δήλωση φορολογίας εισοδήματος. 
Συνεπεία του ελέγχου υπέβαλε τρο-

ποποιητική δήλωση εισοδήματος 
για το 2015 με ακαθάριστα έσοδα 
254.017,79€, ενώ για το 2016 υπέ-
βαλε αρχική δήλωση με ακαθάριστα 
έσοδα ύψους 120.256,56€.
●● Επιχείρηση επιπλωμένων διαμε-

ρισμάτων στην περιοχή της Ζακύν-
θου 2 κλειδιών υπέβαλλε κατά τα 
έτη 2015,2016,2017 ανακριβείς δηλώ-
σεις φορολογίας εισοδήματος ως 

προς τα ακαθάριστα έσοδα με 
συνολική ανακρίβεια ύψους 
211.648,10€.
●● Σε επιχείρηση ενοικίασης 

επιπλωμένων διαμερισμάτων 
στην Κεφαλονιά διαπιστώ-
θηκε μεταξύ άλλων η ανακρι-
βής υποβολή δηλώσεων 

φορολογίας εισοδήματος για τις 
χρήσεις 2015 και 2016 με απόκρυψη 
ακαθαρίστων εσόδων συνολικού 
ύψους 195.434,04€. Ομοίως υπεβλή-
θησαν αντιστοίχως ανακριβείς 
δηλώσεις Φ.Π.Α. ως προς τις εκροές.
●● Ξενοδοχείο στην Σαντορίνη μόνο 

κατά τη χρήση 2015 δεν εξέδωσε ή 
εξέδωσε ανακριβώς 114 φορολογικά 
στοιχεία, συνολικής αξίας 180.922€.

κατά την ΑΑΔε, ερευ-
νήθηκαν με ηλεκτρο-
νική διασταύρωση 

περισσότερες από 17.000 επι-
χειρήσεις-τουριστικά κατα-
λύματα σε όλους τους νομούς 
της χώρας. Kαι στους ελέγ-
χους αυτούς για περίπου 90 
επιχειρήσεις προέκυψαν δια-
φορές ακαθαρίστων εσόδων 
άνω των 50.000 ευρώ και δρο-
μολογήθηκαν αμέσως για επι-
τόπιο έλεγχο από την ΑΑΔε, 
ενώ παράλληλα για τις επιχει-
ρήσεις αυτές έγινε διασταύ-
ρωση στοιχείων και για το 
έτος 2017. 

Διαπιστώθηκε σε περίπου 
40 επιχειρήσεις η συνολική 
αποκρυβείσα φορολογητέα 
ύλη αγγίζει τα 3.000.000 ευρώ, 
ενώ για 20 από αυτές διαπι-
στώθηκαν παραβάσεις και επι-
βλήθηκαν πρόστιμα και για το 
2018. Με την ολοκλήρωση του 
επιχειρησιακού σχεδίου στο 
σύνολο των 90 στοχευμένων 
επιχειρήσεων, η συνολική 
αποκρυβείσα ύλη, σύμφωνα 
με τις εκτιμήσεις της στόχευ-
σης για τις χρήσεις 2015 έως 
και 2017 αναμένεται να ξεπε-
ράσει τα 8.000.000 ευρώ. 

●● Μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα 
στην περιοχή της Κεφαλονιάς 
υπέβαλλε για την χρήση 2016 
ανακριβή δήλωση εισοδήματος 
αποκρύπτοντας έσοδα ύψους 
81.459,06 €, ενώ κατά την χρήση 
2017 υπέβαλε ανακριβείς περιο-
δικές δηλώσεις Φ.Π.Α. με συνο-
λικό ποσό ανακρίβειας ως προς 
τις εκροές ύψους 79.187,78€.
●● Ξενοδοχείο 3 αστέρων στην 

Σαντορίνη κατά την χρήση 2016 
δεν εξέδωσε φορολογικά στοι-
χεία συνολικής αξίας 
170.274,33€.
●● Επιχείρηση ενοικιαζόμενων 

δωματίων στην Σαντορίνη δεν 
εξέδωσε κατά την χρήση 2015 
αποδείξεις παροχής υπηρεσιών 
συνολικής αξίας 69.176,42 ευρώ 
και για την χρήση 2016 αποδεί-
ξεις παροχής υπηρεσιών 
71.792,00 ευρώαντίστοιχα. Συνο-
λική αποκρύβεισα ύλη 
140.968,92€.
●● Ξενοδοχείο 3 αστέρων στην 

Σαντορίνη δεν εξέδωσε φορολο-
γικά στοιχεία συνολικής αξίας 
136.212,51€ για τις χρήσεις 2015 
και 2016.
●● Επιχείρηση ενοικιαζόμενων 

δωματίων στην Σαντορίνη κατά 
το 2015 δεν εξέδωσε ή εξέδωσε 
ανακριβώς 645φορολογικά 
στοιχεία συνολικής αξίας 
136.072,10€.
●● Ξενοδοχειακή μονάδα 3 αστέ-

ρων στην Μύκονο κατά την 
χρήση 2017 δεν εξέδωσε ή εξέ-
δωσε ανακριβώς 228φορολο-
γικά στοιχεία συνολικής αξίας 
90.564,75€.
●● Επιχείρηση ενοικιαζόμενων 

δωματίων στην Σαντορίνη δεν 
εξέδωσε στις χρήσεις 2015 και 
2016 φορολογικά στοιχεία συνο-
λικής καθαρής αξίας 
105.294,75€.
●● Ξενοδοχείο 3 αστέρων στη 

Μύκονο μόνο κατά την χρήση 
2017 δεν εξέδωσε ή εξέδωσε 
ανακριβώς 186φορολογικά στοι-
χεία αποκρύπτοντας έσοδα 
συνολικού ύψους 85.133€ .
●● Επιχείρηση επιπλωμένων δια-

μερισμάτων 2 κλειδιών στην 
Πάρο κατά τη χρήση 2015 δεν 
εξέδωσε 255 φορολογικά στοι-
χεία συνολικής αξίας 75.300€.
●● Σε μεγάλη ξενοδοχειακή 

μονάδα στην Χαλκιδική διαπι-
στώθηκε μετακύλιση Φ.Π.Α. σε 
χαμηλότερο συντελεστή κατά τις 
χρήσεις 2016, 2017 και 2018, με 
αποτέλεσμα να αποδοθεί στο 
Δημόσιο συνεπεία ελέγχου 
Φ.Π.Α. συνολικού ύψους 
125.403,52€.

Και υπάρχει συνέχεια!

Διαπιστώθηκε σε περίπου 40 
επιχειρήσεις η συνολική 
αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη 

αγγίζει τα 3.000.000 ευρώ, ενώ για 20 από 
αυτές διαπιστώθηκαν παραβάσεις και 
επιβλήθηκαν πρόστιμα και για το 2018

8.000.000 ευρώ  
η φοροδιαφυγή  
Στα τουριΣτικα καταλυΜατα!
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ο καθηγητής Αλέξης Μητρόπου-
λος είναι σαφής: «Με τον Ν. 
3845/2010 η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ 

με Πρωθυπουργό τον Γεώργιο Παπαν-
δρέου, επέβαλλε στην χώρα το Α’ 
Μνημόνιο. Ακολούθησε το β’ Μνημό-
νιο (Ν. 4046/2012) της συγκυβέρνη-
σης Παπαδήμου. Το Γ’ Μνημόνιο 
(του Ν. 4336/2015) της κυβέρνησης 
ΣυΡΙΖΑ-ΑΝ.Ελ..

Όσοι έχουν την υπομονή και το 
χρόνο να μελετούν το περιεχό-
μενο των Μνημονίων, είναι το 
πλέον γενικευμένο, ανακεφα-
λαιωτικό και πλήρες, που επι-
ταχύνει τις συνθήκες παράδο-
σης των εγχώριων παραγωγι-
κών μονάδων στο ξένο, 
κυρίως κρατικό, αλλά και 
νομαδικό κεφάλαιο και 
υποβαθμίζει την κοινωνία 
και την οικονομία σε δευ-
τερεύουσα συμπληρωμα-
τική, ελλειμματική, υπη-
ρετική των κεντροευρω-
παϊκών οικονομιών. 

Ο Ν. 4559/2018, είναι 
ο τελευταίος χρονολο-
γικά μνημονιακός 
Νόμος της κυβέρνη-
σης ΣυΡΙΖΑ-ΑΝΕλ. 
Συνολικά, επί μνη-
μονίων, έχουν 
ψηφιστεί μέχρι 

σήμερα 714 μνημο-
νιακοί Νόμοι, 60.000 
μνημονιακές διατά-
ξεις και έχουν εκδο-
θεί 300.000 υπουρ-
γικές αποφάσεις 
προς υλοποίηση των 
ψηφισμένων 
Νόμων!!! Όλο αυτό 
το θεσμικό «οπλο-
στάσιο» παραμένει 
ανέπαφο μετά την 
ημερολογιακή λήξη 
της δανειακής σύμ-
βασης και η σημε-
ρινή κυβέρνηση 
ΣυΡΙΖΑ-ΑΝΕλ έχει 
απαγορεύσει στις 
επόμενες κυβερνή-
σεις να το ακυρώσουν ή να το αναστεί-
λουν, συνολικά ή τμηματικά!! (Νόμοι 
4472/17 & 4775/17).

Στο σύνολο των Μνημονιακών διατά-
ξεων προστέθηκε και η «θεσμοποίηση» 
του τερατώδους πλεονάσματος (3,5% έως 
το 2022 και 2,2 έως 2060!) που προ-
σκρούει σε κάθε οικονομική λογική και 
ιστορική αξιολόγηση των οικονομιών των 
εθνών.

Έτσι, με τη φορολογικοποίηση του 
ασφαλιστικού συστήματος και την επιβά-
ρυνση με αβάσταχτη φορολογία των ιδι-
ωτικών περιουσιών, καταστρέφεται ο 
μικροϊδιοκτητικός τρόπος παραγωγής, 

διαλύεται η οικογε-
νειακή εστία ( με το 
κύμα των αποποιή-
σεων των κληρονο-
μιών κλπ) και κάθε 
μελλοντική κυβέρ-
νηση δεν θα έχει τη 
δυνατότητα να εντά-
ξει τους παραγωγι-
κούς πόρους σε ένα 
εθνικό σχέδιο ανα-
συγκρότησης, αφού 
ξένες δυνάμεις 
πλέον ελέγχουν τις 
κύριες πλουτοπαρα-
γωγικές πηγές της 
χώρας, ξένες οικο-
νομίες νέμονται την 
εργασία των εκατο-

ντάδων χιλιάδων νέων μας που μετανα-
στεύουν, ξένες τράπεζες εκμεταλλεύο-
νται τις αποταμιεύσεις των Ελλήνων, 
αφού δεν υπάρχει εθνική αποταμίευση 
και όλα τα μεγέθη της οικονομίας υπό-
κεινται σε τριμηνιαία ενισχυμένη επο-
πτεία (συχνότερη δηλαδή των αξιολογή-
σεων). Επίσης, με τη «ρήτρα μη ανατρε-
ψιμότητας», δένει τα χέρια κάθε 
μελλοντικής κυβέρνησης, πολύ περισσό-
τερο που υπογράφτηκε από την ελληνική 
κυβέρνηση και μια νέα τραγική 
δέσμευση ότι θα λάβει και πρόσθετα 
μέτρα από αυτά που βρίσκονται υπό υλο-
ποίηση, εάν χρειαστεί».

«είναι νωρίς 
ακόμα για να 
πούμε αν δεν 

θα κοπούν οι συντάξεις. Θα 
προτιμούσα να ήμασταν συνε-
πείς από την αρχή, πάρα να 
βάζουμε το μέτρο να επιβά-
λουμε υπερφορολογήσεις και 
υπερπλεονάσματα. 
χρειάζονται προσεκτικά βήματα 
αν γίνει κάτι με τις συντάξεις, να 
το δούμε, να το υλοποιήσουμε 
χωρίς να το συζητάμε, γιατί όταν 
το συζητάμε μας ακούν οι αγορές, 
μας αξιολογούν, κρίνουν τι έχουμε 
πει πριν και μετά και είναι εκδικητι-
κές, ανεβάζουν τα επιτόκια. Το 
έλλειμμα λόγων-πράξης παραμένει 
και σε αυτό οφείλεται η υψηλή από-
δοση του δεκαετούς ομολόγου. οι αγο-
ρές φοβούνται το ελληνικό πολιτικό 
σύστημα, δεν υπάρχει αξιοπιστία στην 
οικονομική πολιτική μας, μας βλέπουν 
με καχυποψία θεωρούν ότι το ‘’δώσ’ τα 
όλα’’ μπορεί να επαναληφθεί. ύπήρξαν 
λάθη στον τρόπο που εφαρμόστηκαν τα 
μνημόνια. χρειάζεται έμφαση στην ανά-
πτυξη, στο ΑεΠ, οι φόροι και οι εισφορές 
πρέπει να μειωθούν… Γιατί να μην έχουμε 
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδιωτικά ιδρύματα, 
όπως στην Κύπρο που συνεισφέρουν στο 
ΑεΠ;», σημείωσε σε δηλώσεις του ο πρώην 
επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού 
του Κράτους στη βουλή. 

«η συζή-
τηση για το 
εάν θα ισχύ-
σει η περι-
κοπή των 
συντάξεων 
είναι πρό-
ωρη» διεμή-
νυσε στο 
μεταξύ 
ευρωπαίος 
αξιωματού-
χος, βάζο-
ντας φρένο 
στην κυβερ-
νητική ρητο-
ρική για το 
θέμα. ςημεί-
ωσε δε ότι 
το θέμα θα 

συζητηθεί με τους θεσμούς στην επικείμενη πρώτη 
μεταμνημονιακή αξιολόγηση, και όχι στο επόμενο 
Eurogroup. οι συλλογικές διαπραγματεύσεις ισχύουν σε 
όλη την ευρώπη, αλλά δε πρέπει να υπάρξει υπαναχώρηση 
από τις συμφωνημένες μεταρρυθμίσεις. Απαιτείται επίσης 
προσοχή στα δημοσιονομικά, διευκρινίζοντας ότι προς το 
παρόν μπορεί να μην απαιτούνται μέτρα, ωστόσο ο οικονο-
μικός κύκλος μπορεί να αλλάξει».

o καθηγητής 
λιαργκόβας
«ΧτυΠαει 
καΜΠανακι»

ο διευθυντής του οικονομικού Γρα-
φείου του πρωθυπουργού τονίζει 
ότι «αναφορικά με τη μελλοντική 

δυνατότητα δανεισμού δεν πρέπει να ανη-
συχούμε, καθώς με τη συμφωνία που επι-
τύχαμε οι χρηματοδοτικές ανάγκες της 
χώρας είναι εξασφαλισμένες έως το 
2022, οι δαπάνες διαχείρισης του χρέ-
ους είναι διαχειρίσιμες έως το 2032, 
ενώ ήδη η απόδοση του 10ετούς ομο-
λόγου έχει πέσει κάτω από το 4% και κυμαίνεται 
λόγω συγκυριακών παραγόντων εκτός ελλάδος. 

η οικονομία αναπτύσσεται ήδη για πέντε 
συνεχόμενα τρίμηνα, κάτι που είχε να συμβεί 
για περισσότερα από δέκα χρόνια. η ανοδική 
πορεία των δεικτών των επενδύσεων και των 
εξαγωγών θα ενισχυθεί περαιτέρω από την 
έξοδο στις αγορές και την εφαρμογή του 
αναπτυξιακού σχεδίου της κυβέρνησης, 
βασικός πυρήνας του οποίου είναι η ενί-
σχυση της εξωστρέφειας μέσω συγκεκρι-
μένων μέτρων για ανάπτυξη προϊόντων 
και υπηρεσιών ανταγωνιστικών στις διε-
θνείς αγορές, διευκόλυνσης της εξαγω-
γικής και της επενδυτικής δραστηριό-
τητας και δημιουργίας ενός σταθερού 
και φιλικού επενδυτικού περιβάλλο-

ντος που θα επιτρέπει την αξιο-
ποίηση του υψηλού επιπέδου 
του ανθρώπινου δυναμικού και 
της στρατηγικής θέσης της 
χώρας. Μέσα σε αυτό το ευνοϊκό 
περιβάλλον μέλημα της κυβέρ-
νησης είναι με στοχευμένες μει-
ώσεις φόρων και αυξήσεις κοι-
νωνικών δαπανών, να δοθούν 
οικονομικές ανάσες στην κοινω-

νία, να μειωθεί περισσότερο η ανεργία, με τη 
δημιουργία νέων θέσεων σταθερής απασχό-
λησης, να συνεχισθούν οι αναγκαίες μεταρ-
ρυθμίσεις προς όφελος της οικονομίας και να 
ανακτηθεί όσο το ταχύτερο το καταστραμ-
μένο από τη λιτότητα και τις υφεσιακές πολι-
τικές ΑεΠ. ένα διαρκώς αυξανόμενο ενδια-
φέρον και κινητικότητα ξένων επενδυτών για 
την ελλάδα». ειδικότερα, είπε πως το αυξη-
μένο αυτό ενδιαφέρον εστιάζεται κυρίως 
στον τουρισμό, στο real estate, στα logistics, 
τον αγροδιατροφικό τομέα και τη βιομηχανία 
τροφίμων και ποτών και τις χρηματοοικονο-
μικές υπηρεσίες. Τέλος, πρόκληση για την 
ελληνική οικονομία χαρακτήρισε την αντιμε-
τώπιση του ελλείμματος του εμπορικού 
ισοζυγίου. 

μητΡΟΠΟυλΟς: «Μας φόρτωσαν  
714 Μνημονιακούς νόμους!»

γιώΡγΟς τςιΠΡας

«οι ανάγκες μας 
σε χρηματοδότηση 
είναι πλήρεις  
έως το 2022»
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τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων 
της οικονομίας του διαμοιρασμού, 
διακριτά και συγκεντρωτικά, ανά ακί-
νητο, στα έντυπα των δηλώσεων 
φορολογίας εισοδήματος του φορο-
λογικού έτους 2018.

Συνεπώς οι υποχρεώσεις των εκμι-

σθωτών/διαχειριστών βραχυχρόνιων 
μισθώσεων συνίστανται σε:
α) καταχώρηση των στοιχείων εκμι-

σθωτή και ακινήτου στις νέες 
εφαρμογές της ΑΑΔΕ για τις βρα-
χυχρόνιες μισθώσεις, μέχρι την 
30.11.2018, και υποβολή των στοι-

χείων των φετινών μισθώσεων 
μέχρι την ίδια ημερομηνία

β) υποβολή «Δήλωσης βραχυχρόνιας 
Διαμονής» μέχρι τις 20 του επόμε-
νου μήνα από την ημέρα αναχώρη-
σης του μισθωτή από το «Ακίνητο», 
ή τυχόν ακύρωσης πληρωμένης 

Πλέον ξεκίνησε η λει-
τουργία του ηλεκτρονι-
κού «Μητρώου Ακινή-

των βραχυχρόνιας Διαμονής». 
οι κυριότερες αλλαγές στην 
δήλωσή τους έχει ως εξής:

Α) Προθεσμία δήλωσης. 
Καταργήθηκε η ανεδα-

φική και πρακτικά ανεφάρμοστη 
υποχρέωση δήλωσης κάθε βρα-
χυχρόνιας μίσθωσης «μέχρι την 
12η βραδινή της επόμενης εργά-
σιμης ημέρας από την αναχώ-
ρηση του μισθωτή από το ακί-
νητο» ή την ακύρωση της κρά-
τησης. Η νέα ρύθμιση προβλέπει 
ότι «οι Δηλώσεις βραχυχρόνιας 
Διαμονής υποβάλλονται μέχρι 
τις 20 του επόμενου μήνα από 
την ημέρα αναχώρησης του 
μισθωτή από το Ακίνητο». Επί-
σης σε περίπτωση ακύρωσης 
της βραχυχρόνιας μίσθωσης και 
όταν βάσει πολιτικής ακύρωσης 
προβλέπεται καταβολή ποσού 
μισθώματος από τον μισθωτή, 
υποβάλλεται αρχική «Δήλωση 
βραχυχρόνιας Διαμονής» μέχρι 
τις 20 του επόμενου μήνα από 
την ακύρωση.

β) Διαχειριστές. Για κάθε 
ένα ακίνητο μπορεί να 

ορίζονται περισσότεροι του 
ενός «Διαχειριστές», με την 
προϋπόθεση ότι καθένας εξ 
αυτών δραστηριοποιείται σε 
διαφορετική ψηφιακή 
πλατφόρμα

Γ) εγγραφή στο Μητρώο-
υποβολή καταστάσεων. 

Τα υπόχρεα πρόσωπα που έχουν 
συνάψει βραχυχρόνιες μισθώ-
σεις από 1.1.2018 και μέχρι την 
έναρξη λειτουργίας της εφαρ-
μογής του «Μητρώου Ακινήτων 
βραχυχρόνιας Διαμονής», 
εγγράφονται στο ως άνω 
«Μητρώο» μέχρι την 30η Νοεμ-
βρίου 2018. Επιπλέον, υποβάλ-
λουν συγκεντρωτική, ανά ακί-
νητο, «Δήλωση βραχυχρόνιας 
Διαμονής» μέχρι την 30η Νοεμ-
βρίου 2018, στην οποία θα 
συμπεριληφθούν όλες οι βραχυ-
χρόνιες μισθώσεις που έχουν 
συναφθεί από 1.1.2018 έως και 
την ημερομηνία έναρξης της 
εφαρμογής. (30.8.2018).

Ειδικά για τα πρόσωπα που 
από 1.1.2018 και μέχρι την 
έναρξη λειτουργίας της εφαρ-
μογής του «Μητρώου Ακινήτων 
βραχυχρόνιας Διαμονής» έχουν 
συνάψει βραχυχρόνιες μισθώ-
σεις στο πλαίσιο της οικονομίας 
του διαμοιρασμού και δεν δύνα-
νται να εγγραφούν σε αυτό, θα 
πρέπει μόνο να δηλώσουν τα 
εισοδήματα που απέκτησαν από 

τι πρέπει να κάνετε  
αν έχετε ενοικιαζόμενα

κράτησης και
γ) δήλωση των μισθωμάτων στην 

ετήσια δήλωση φορολογίας 
εισοδήματος του επομένου 
έτους.
υπενθυμίζεται ότι το νομικό 

πλαίσιο για τις βραχυχρόνιες 
μισθώσεις κατοικιών στο πλαίσιο 
της «οικονομίας του διαμοιρα-
σμού» που συνάπτονται μέσω 
των ψηφιακών πλατφορμών 
καθορίζεται από το άρθρο 111 του 
Ν. 4446/2016, όπως είχε τροπο-
ποιηθεί με το άρθρο 36 
Ν.4465/2017,ΦΕΚ Α 47/4.4.2017 
και όπως αντικαταστάθηκε τελικά 
με τα άρθρα 83 και 84 
Ν.4472/2017 (ΦΕΚ Α 
74/19.5.2017). Είναι σαφές ότι οι 
μισθώσεις αυτές, εφόσον δεν 
παρέχονται πρόσθετες υπηρε-
σίες, νομικά αποτελούν ειδική 
κατηγορία αστικών μισθώσεων 
για χρήση κατοικίας υπό τη 
μορφή της προσωρινής διαμο-
νής, στις οποίες εκμισθωτής 
μπορεί να είναι οποιοδήποτε 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, χωρίς 
περιορισμό από ασυμβίβαστα 
κλπ., και χωρίς φορολογικά ή 
νομικά να αποκτά εμπορική ή 
επαγγελματική ιδιότητα ή να 
πρέπει να λάβει ξεχωριστό ΚΑΔ 
(Κωδικό Αριθμό 
Δραστηριότητας).

Οι μισθώσεις αυτές διαφορο-
ποιούνται σαφώς από τις μισθώ-
σεις τουριστικών καταλυμάτων 
του Νόμου 4276/2014, και ιδιαί-
τερα με τα αδειοδοτούμενα 
«Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα 
δωμάτια−διαμερίσματα» της περ. 
γγ του άρθρου 1 του ανωτέρω 
νόμου, η εκμίσθωση των οποίων 
γίνεται αποκλειστικά ως επιχει-
ρηματική δραστηριότητα και 
συνοδεύεται από παροχή και 
άλλων υπηρεσιών, πράγμα που 
απαγορεύεται ρητά από τις δια-
τάξεις περί βραχυχρόνιων μισθώ-
σεων του Ν. 4446/2016, άρθρο 
111. Από τις μισθώσεις αυτές δια-
φοροποιούνται επίσης και στο 
ότι οι μισθωτές βραχυχρόνιων 
μισθώσεων δεν επιβαρύνονται 
με ΦΠΑ, ούτε με τέλος διαμονής, 
σε πλήρη αντίθεση με τους 
μισθωτές «Ενοικιαζομένων επι-
πλωμένων δωματίων-διαμερι-
σμάτων» που οφείλουν και τα 
δύο. 

Έξαλλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων!
«Παράλογο και εφιαλτικό το σενάριο του ΕΝΦΙΑ»

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων 
αντέδρασε έντονα στις δηλώσεις του Πρωθυπουρ-
γού. Τονίζει μεταξύ άλλων: «Νεκρανάσταση του 

εφιαλτικού σεναρίου της ΔΕΘ του 2014 περί ΕΝΦΙΑ συνι-
στούν οι αναφορές του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, οι οποίες 
επιβεβαίωσαν δυστυχώς τους χειρότερους φόβους που είχε 
εκφράσει η ΠΟΜΙΔΑ με την ανοικτή επιστολή της προς τους 
πολιτικούς αρχηγούς. 

Η μείωση του φόρου κατά 30-50%, σύμφωνα με τους 
κυβερνητικούς σχεδιασμούς, δεν θα αφορά τους μεσαίους 
ιδιοκτήτες, που έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες θυσίες στα 
χρόνια της κρίσης. Αντίθετα, αυτοί θα κληθούν να πληρώσουν 
πολλαπλάσια προκειμένου να 
καλυφθεί η απώλεια εσόδων 
από την “ελάφρυνση” των 
μικρότερων ιδιοκτησιών κατά 
έως και 70€ ετησίως! Το χειρό-
τερο όμως είναι ότι επανέρχε-
ται το παράλογο και εφιαλτικό 
σενάριο της μετατροπής του 
ΕΝΦΙΑ σε ΦΑΠ με εξαπλάσια 
δημοσιονομική απόδοση, χρε-
ώνοντας ποσά που δεν θα 
υπάρχει ούτε τρόπος, αλλά 
ούτε και λόγος πλέον να κατα-
βληθούν, και που θα οδηγήσει 

σε εισπρακτικό “βατερλώ”, με αποτέλεσμα την ανάγκη επιβο-
λής και νέων φόρων. Ας πάψουν κάποιοι να φαντάζονται και 
να νομίζουν ότι μπορούν επ’ άπειρο να φορολογούν ανύπαρ-
κτα εισοδήματα και απαξιωμένες περιουσίες… Η ΠΟΜΙΔΑ 
επαναλαμβάνει τις θέσεις της για αναγκαία μεταρρύθμιση του 
ΕΝΦΙΑ με στόχο την αποκατάσταση στοιχειώδους φορολογι-
κής λογικής και αναπτυξιακής προοπτικής:

-Σταδιακή μείωση του δημοσιονομικού ζητούμενου από 
τον ΕΝΦΙΑ στο 50% του σημερινού, σε μια τετραετία, κατά 
ποσοστό 20% το πρώτο έτος (που ισοδυναμεί με διαγραφή 
της τελευταίας δόσης) και μετά κατά 10% ετησίως!

-«ΕRGA OMNES» μείωση του ΕΝΦΙΑ! Όποια μείωση υιοθε-
τηθεί, να είναι αληθινή και 
να αφορά εξ ίσου ποσοστι-
αία όλους τους φορολογου-
μένους, χωρίς αποκλεισμό 
ή δυσμενή μεταχείριση 
καμιάς κατηγορίας τους, 
και ιδιαίτερα εκείνων που 
πλήρωσαν τα περισσότερα 
κατά τα χρόνια της κρίσης.

-Κατάργηση του 
συμπληρωματικού φόρου 
και της σκανδαλώδους 
φοροασυλίας της εκτός 
σχεδίου γης».

ή
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ή υπάλληλος καθαριότη-
τας του δήμου μόλις 
είχε σκουπίσει. Μια 

νεαρή γλυκιά κοπέλα, είχε 
σηκωθεί από τα χαράματα για 
να πάει σε μία από τις πιο αξιο-
πρεπείς, αλλά σκληρές δου-
λειές, που δυστυχώς η πλειο-
ψηφία αντιμετωπίζει με ένα 
βλέμμα απαξιωτικό. Ίσως να 
ήταν κάποια από τη «γενιά των 
μεταπτυχιακών», που πάλευε 
να βγάλει το ψωμί της ελπίζο-
ντας σε μια καλύτερη 
μέρα, ίσως απλά να μην 
είχε τη δυνατότητα να 
ακολουθήσει κάποια άλλη 
επαγγελματική πορεία. 
φρόντιζε όμως να βρούμε 
τον δρόμο καθαρό. 

Εκατοστά πιο πέρα, μία 
κυρία που περίμενε μαζί με 
τους υπόλοιπους στη 
στάση, ανάβει ένα τσιγάρο. 
Πριν προλάβει να τραβήξει 
δυο - τρεις ρουφηξιές φτά-
νει το λεωφορείο. Η κυρία 
το πέταξε νευρικά στο φρε-
σκοκαθαρισμένο πεζοδρό-
μιο και άρχισε να το πατάει με 
δύναμη με τη μύτη του παπου-
τσιού, λες και ήθελε να εξαφα-
νίσει τελείως τα ίχνη της πρά-
ξης της. 

Πώς θα ένιωθε εκείνη τη 
στιγμή η υπάλληλος του δήμου, 
βλέποντας κάποιον να ποδοπα-
τάει, να ακυρώνει το έργο της 
και να μη μπορεί να αποδώσει 
καθαρό το πεζοδρόμιο στους 
δημότες έστω για λίγα λεπτά; 

Πώς θα εξηγούσε στον επό-

2016 εθελοντές της 
Ελληνικής Ένωσης 
Προστασίας Θαλάσ-
σιου Περιβάλλοντος 
μάζεψαν από τις 
παραλίες 14.488 
αποτσίγαρα!

Προφανώς το πρό-
βλημα της κοινωνι-
κής μας συμπεριφο-

ράς δεν θα λυθεί με 
κατασταλτικά μέτρα. 
Είναι καιρός όμως να 
μην παραμένουμε θεα-
τές δυσανασχετώντας 
σιωπηλά, αλλά να αρχί-
σουμε εμείς που δεν τα 
περιμένουμε όλα από το 
κράτος, να υπενθυμί-
ζουμε στους… δράστες 
πως αυτό που μόλις 
έκαναν δεν ταιριάζει 
στη χώρα που λέμε πως 
θέλουμε να φτιάξουμε. 

Σε μία Ελλάδα παρακ-
μής λοιπόν, πόσο δια-

φορετικά θα ήταν όλα, αν άπα-
ντες διέθεταν τη σανίδα σωτη-
ρίας, που ονομάζεται  παιδεία; 

Πόσο πιο όμορφος θα ήταν ο 
κόσμος μας, αν εφαρμόζαμε 
εμπράκτως τα στοιχειώδη 
αγαθά της αγωγής και της παι-
δείας, στην καθημερινή μας 
συναναστροφή με τους άλλους 
ανθρώπους; 

Πόσο ευτυχισμένοι θα ήμα-
σταν τελικά, αν κατανοούσαμε 
πως η ουσιαστική μόρφωση 
είναι πολύ μακριά από τα πτυ-
χία που έχουμε κρεμάσει στον 
τοίχο; 

της και αναστέναξε με 
δυσαρέσκεια, δεν άντεξε 
και της έκανε παρατή-
ρηση μέσα στο λεωφο-
ρείο, μπροστά στους 
υπόλοιπους που την 
είχαν καρφώσει με τα 
μάτια τους.

«εγώ τους πλη-
ρώνω», ήταν η απά-
ντησή της, ενώ ακολού-
θησε σωρεία «γαλλικών», 
καθώς τόλμησε να την ρεζι-
λέψει για μια «λεπτομέ-

ρεια»  που… σιγά, δεν χάλασε κι 
ο κόσμος.

Κι όποιος βιαστεί να τα ρίξει 
πάλι στο κράτος, καλύτερα να 
αναλογιστεί πόσα ειδικά τασά-
κια, που «ξηλώθηκαν» από επι-
τήδειους, είχαν τοποθετηθεί 
στους δρόμους. 

ο δήμος όμως, το κράτος 
γενικότερα, δεν μπορεί να 
καλύπτει τις προβλέψιμες 
ανάγκες ορισμένων πολιτών 
δημιουργώντας νέες εστίες ρύπαν-
σης ή δυσοσμίας. 

Κάποια στιγμή, ενδεικτικά έστω, 
η δημοτική αστυνομία πρέπει να 
κατεβαίνει στο πεζοδρόμιο και να 
λειτουργεί αποτελεσματικά κι όχι 
μόνο να κόβει κλήσεις για να 
καλύψει τη μισθοδοσία της. 

Θα πρέπει να τιμωρείται ο πεζός 
που περνάει με κόκκινο, ο λαθρεπι-
βάτης των ΜΜΜ, αυτός που κάνει 
την ανάγκη του πίσω από ένα 
θάμνο στο παρκάκι, αυτός που φτύ-
νει στο δρόμο, αυτός που πετάει το 
αποτσίγαρό του και την τσίχλα 
κάτω. 

πτη, αν υπήρχε, που θα ακολου-
θούσε για να ελέγξει την απόδοσή 
της, ότι είχε ήδη σκουπίσει το 
συγκεκριμένο σημείο; 

Πρόκειται για μια περίπτωση, 
όπου η ρύπανση του περιβάλλοντος 
είναι το έλασσον. Το μείζον είναι η 
περιφρόνηση και η προσβολή του 
δικαιώματος των δημοτών, που 
πληρώνουν όχι ευκαταφρόνητα 
δημοτικά τέλη, να έχουν μία στοι-
χειωδώς καθαρή πόλη. 

Ένας νεαρός άντρας που είχε 
«πιάσει» με το μάτι του την κίνησή Όλα αυτά είναι προσωπικά τους 

προβλήματα. Μπορούν να τα 
λύσουν στο σπίτι τους ή να μερι-
μνήσουν γι; αυτά και όχι να τα 
μεταφέρουν στον δρόμο. 

Πρόσφατα η Αντικαρκινική Εται-
ρεία πρότεινε να απαγορευτεί το 
κάπνισμα παντελώς και σε εξωτερι-
κούς δημόσιους χώρους, κάτι που 
εφαρμόζεται ήδη σε πολλές χώρες 
τα Ευρώπης. Είναι χαρακτηριστικό 
πως η Αθήνα «αναδείχθηκε» πιο 
βρώμικη πόλη μαζί με τη Ρώμη, 
μετά το λονδίνο και το Παρίσι σε 
έρευνα στην οποία συμμετείχαν 
ταξιδιώτες.  Ακόμα χειρότερα, το 

 
Το να είσαι 

Έλληνας δεν 
είναι ζήτημα 

καταγωγής, αλλά  
θέμα αγωγής

Ελευθέριος βενιζέλος, 1864-1936,  
Έλληνας ηγέτης Ο πολιτισμός μας 

περνάει σήμερα κρίση. 
Κρίση φαινομενικά 
οικονομική, αλλά 

πρωτίστως κρίση πνευματική, 
κρίση πολιτισμού.  Αποκτάμε 
συνεχώς ολοένα και 
περισσότερα πτυχία, 
κατηγορούμε κυβερνήσεις, αλλά 
αδιαφορούμε πλήρως για το πιο 
σημαντικό, την παιδεία μας

Πολιτισμός  
του δρόμου, 
«ντυμένος»  
με πτυχία

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ  
εύΤύχΙΑ ΠΑΠούλΙΑ   
Κοινωνιολόγος 
papoulia@alphafreepress.gr
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κοινωνια

έα τροπή στον θάνατο 
του σπουδαστή της 
Γαλακτοκομικής ςχο-

λής Ιωαννίνων βαγγέλη Για-
κουμάκη, τον φεβρουάριο του 
2015. ςύμφωνα με πληροφο-
ρίες, τις επόμενες ημέρες πρό-
κειται να γίνει διαχωρισμός 
των κατηγοριών, δηλαδή των 
πλημμελημάτων από τα 
κακουργήματα.

Θυμίζουμε ότι η υπόθεση 
άρχισε σαν μια συνηθισμένη 
περίπτωση εξαφάνισης, για να 
ακολουθήσει ένα ντόμινο απο-
καλύψεων για άγριο bullying 
από μια ομάδα επτά Κρητικών 
συμφοιτητών του άτυχου 
20χρονου. Τριάμισι χρόνια 
μετά, κι ενώ έχει γίνει ήδη μία 
δίκη για παραβάσεις καθήκο-
ντος, η υπόθεση επανέρχεται 
με νέες εξελίξεις, που αναμέ-
νεται να οδηγήσουν στον άμεσο 
προσδιορισμό της κύριας 
δίκης.

ςτο εδώλιο θα καθίσει η 
παρέα των Κρητικών σπουδα-
στών, καθώς έγινε δεκτό το 
αίτημα που είχε καταθέσει σχε-
δόν από την πρώτη στιγμή ο 
γνωστός ποινικολόγος των 
Ιωαννίνων Δημήτρης Μπούκας, 
ως δικηγόρος της οικογένειας 
του αδικοχαμένου βαγγέλη. 
Αυτή τη στιγμή, οι επτά νεαροί 
βρίσκονται αντιμέτωποι με τις 
βαρύτατες κατηγορίες της πρό-
κλησης επικίνδυνων σωματι-
κών βλαβών κατ’ εξακολού-
θηση και της άσκησης παράνο-
μης βίας κατ’ εξακολούθηση.

η δίωξη για ανθρωποκτονία 
από πρόθεση που έχει ασκήσει 
ο εισαγγελέας δεν έχει προσω-
ποποιηθεί. Αυτό πρόκειται να 
αλλάξει με τον διαχωρισμό των 
κατηγοριών, κάτι που σημαίνει 
ότι οι νεαροί θα παραπεμφθούν 
στο αρμόδιο πλημμελειοδικείο 
και σύντομα θα οριστεί ημερο-
μηνία της δίκης.

Νέα τροπή 
στην υπόθεση 
του βαγγέλη 
Γιακουμάκη

ν

ή κυβέρνηση αποφά-
σισε! οι οδηγοί άνω 
των 74 χρόνων, 

σύμφωνα με τον νέο ΚοΚ, 
θα πρέπει να ανανεώσουν 
το δίπλωμά τους! Θα πρέ-
πει να δείξουν ότι ξέρουν 
να οδηγούν!  Πλέον οι ηλι-
κιωμένοι θα πρέπει να 
δώσουν ξανά εξετάσεις για 
δίπλωμα οδήγησης στο 74ο 
έτος της ηλικίας τους. Όσοι 
είναι πάνω από 80 ετών θα 
πρέπει να δίνουν εξετάσεις για 
δίπλωμα κάθε δύο χρόνια.

τις αλλαγές που έγιναν στον ΚΟΚ με 
τον πρόσφατο νόμο 4530/18, προχώ-
ρησε στον καθορισμό της διαδικασίας 
για την επανεξέταση της ικανότητας 
οδήγησης των πολιτών άνω των 74 
ετών. Στόχος να λαμβάνεται κάθε ανα-
γκαίο μέτρο που εγγυάται μεγαλύτερη 
οδική ασφάλεια, αλλά και προστασία 
των οδηγών». Παράλληλα, πρόσθεσε 
πως οι διαδικασίες που προβλέπο-
νται εισάγουν και την πρακτική 
άσκηση, εκτός από τις ιατρικές εξε-
τάσεις που υπήρχαν μέχρι σήμερα, 
προκειμένου να είναι έμπρακτη η 
απόδειξη της ικανότητας. 

δυσκολεύει η οδήγηση μετά τα 74 χρόνια 
δίνουν όλο το πρό-
γραμμα των εξετά-
σεων (σήματα οδήγη-
σης). Όσοι απορρί-
πτονται σε 
θεωρητικές εξετάσεις 
πάνω από τέσσερις 
φορές έχουν δικαί-
ωμα επανεξέτασης µε 
την παρέλευση δεκα-
τεσσάρων ημερών.

Ο γενικός γραμμα-
τέας του υπουργείου 

Μεταφορών Θάνος βούρδας δηλώ-
νει ότι «το υπουργείο εξειδικεύοντας 

Οι ηλικιωμένοι θα κάνουν έναν 
κύκλο βασικής οδήγησης και δεν θα 

ή Ανωτάτη ςυνομοσπονδία 
Πολυτέκνων ελλάδος καλεί 
τα κόμματα να αναπτύξουν 

πρόγραμμα στήριξης των πολυτέ-
κνων οικογενειών, δεδομένου ότι τα 
χρόνια των μνημονίων συντελέ-
στηκε μια άνευ προηγουμένου επι-
δρομή κατά των πολυτέκνων.

Μέτρα άμεσης εξαγγελίας χωρίς 
κανένα δημοσιονομικό κόστος

Για τις προσλήψεις Να επανέλθει 
το ποσοστό 20% για τις προλήψεις 
μέσω ΑΣΕΠ, που μειώθηκε απαραδέ-
κτως με το άρθρο 25 του Ν. 4440/2016 
στο 15%.

Για τους εκπαιδευτικούς  Να καθι-
ερωθεί και για τις πάσης φύσεως προ-
σλήψεις των εκπαιδευτικών, όπως το 
20% προέρχεται από πολυτέκνους και 
τέκνα πολυτέκνων.

Για τις μετεγγραφές φοιτητών Να 
καθιερωθούν οι ελεύθερες μετεγγρα-
φές των πολυτέκνων και των τέκνων 
τους, που είναι φοιτητές.

Διανομές προϊόντων κ.λπ., που 
χορηγούνται ως βοήθεια από την 
ε.ε. ή από άλλες πηγές  Να συμπερι-
ληφθούν αυτοτελώς στους φορείς δια-
νομής φρούτων, λαχανικών κ.λπ., οι 
Σύλλογοι Πολυτέκνων-Μέλη της ΑΣΠΕ.

Να εξαιρεθούν οι πολύτεκνοι από 
τον φόρο πολυτελούς διαβιώσεως 
για τα αυτοκίνητά τους.

Για τους συνταξιούχους πολύτε-
κνους Να επανέλθει η καταργηθείσα 
διάταξη, που παρείχε τη δυνατότητα 
στους πολυτέκνους με ορισμένες προ-
ϋποθέσεις, να απασχολούνται άνευ 
περικοπής της συντάξεως τους.

Να επανέλθει το ποσοστό 10% για 
την εισαγωγή των πολυτέκνων και 
των τέκνων τους στις σχολές της 
Πυροσβεστικής Ακαδημίας.  

Να επανέλθει το μειωμένο τιμο-
λόγιο της Δεη-επαναχόρηση της 
σύνταξης πολύτεκνης μητέρας και 
των πολυτεκνικών επιδομάτων, 
αφού το κόστος τους είναι μικρότερο 
από το κόστος του λεγομένου επιδό-
ματος παιδιού.

εξαίρεση από τον εΝφΙΑ της 
πρώτης κατοικίας των πολυτέκνων 
και τον συμπληρωματικό φόρο.

Για το αφορολόγητο των παιδιών 
στον φόρο εισοδήματος Με τη ρύθ-
μιση του Ν. 4387/2016 ο άγαμος έχει 
αφορολόγητο 8.636 ευρώ, που είναι το 
ποσό του φόρου που αντιστοι-
χεί στο εν λόγω ποσό 
(8.636 Χ 22%). Το 
όριο της φτώ-
χειας σύμφωνα 
με την Ελλη-
νική Στατι-
στική αρχή 
ανέρχεται 
σε 4.560 για 
τον άγαμο. 
Το ποσό 
αυτό προσαυ-
ξάνεται κατά 
50% για την 
σύζυγο (δηλ. για τον 
έγγαμο χωρίς παιδιά είναι 
επί πλέον 2280 σύνολο 6.840 ευρώ) 
και κατά 30% για κάθε εξαρτώμενο 
τέκνο κάτω των 14 ετών και κατά 50% 
για κάθε εξαρτώμενο τέκνο άνω των 14 
ετών. Δηλ. το όριο φτώχειας για έναν 

πολύτεκνο με σύζυγο και 4 εξαρτώ-
μενα τέκνα κάτω των 14 ετών ανέρχε-
ται στο ποσό των 12.312 ευρώ (4.560 
συν 2.280 συν 4 x1.368). Εάν είναι άνω 
των 14 ετών τότε το όριο της φτώχειας 
για τον πολύτεκνο θα είναι 15.960, 
αυξανόμενο βέβαια εάν έχει περισσό-

τερα τέκνα κατά 1.368 ευρώ εάν 
είναι κάτω των 14 ετών 

και κατά 2.280 ευρώ 
εάν είναι άνω των 

14 ετών.
Έτσι καθιε-

ρώνεται για 
τον άγαμο ως 
αφορολό-
γητο το όριο 
των φτώ-
χειας (4.580 

ευρώ) προσαυ-
ξημένο κατά 

90% (4.056 ευρώ). 
Για τον πολύτεκνο με 

τα 4 εξαρτώμενα τέκνα 
κάτω των 14 ετών, που έχει όριο φτώ-
χειας 12.312 ευρώ, αντί να καθιερώσει 
ως αφορολόγητο το ποσό αυτό προ-
σαυξημένο κατά 90% (11.080 ευρώ), 
δηλ. σε 23.392 ευρώ, μεταχειριζόμενη 

τον πολύτεκνο, όπως ακριβώς και τον 
άγαμο, η κυβέρνηση καθιερώνει γι' 
αυτόν ως αφορολόγητο το ποσό των 
9.550 ευρώ! Δηλ. καθιερώνει όχι καν 
το όριο της φτώχειας, αλλά καθιερώνει 
το όριο της φτώχειας μειωμένο κατά 
25%(από 12.312 σε 9.550 ευρώ), κάτω 
και από τα όρια της εσχάτης εξαθλίω-
σης! Έτσι ο πολύτεκνος αυτός θα πλη-
ρώσει για το ποσό που είναι κάτω από 
τα όρια της φτώχειας (12.312-9.550 
δηλ.2.762Χ22% ). Εάν τα τέκνα του 
είναι άνω των 14 ετών τότε το όριο της 
φτώχειας είναι 15.960 ευρώ και ο 
πολύτεκνος αυτός πληρώσει φόρο για 
το ποσό που είναι κάτω από τα όρια 
της φτώχειας (15.960-9.550 
δηλ.6.410Χ22% ίσον 1.410. Εάν έχει 
περισσότερα τέκνα θα φορολογείται 
ακόμη παραπάνω για τα ποσά κάτω 
των ορίων της φτώχειας. Τα παραπάνω 
αφορούν μόνο τους μισθωτούς, γιατί 
οι ελεύθεροι επαγγελματίες φορολο-
γούνται από το πρώτο ευρώ! 

Να απαλλαγούν οι πολύτεκνοι από 
την εισφορά αλληλεγγύης.

εξαίρεση πρώτης κατοικίας των 
πολυτέκνων από τους 
πλειστηριασμούς.

οι πολύτεκνοι  
στη μάχη της ζωής 

ουΔΕΜιΑ 
ΜΕιωση 

συνΤΑξΕων γιΑ 
Τουσ ΠολυΤΕκνουσ 

Αν τελικά μειωθούν οι 
συντάξεις από 1/1/2019 όπως είναι 
ήδη νομοθετημένο, θα πρέπει να 
υπάρξει ειδική πρόνοια για τους 

συνταξιούχους-πολυτέκνους, 
ώστε να εξαιρεθούν  

των μειώσεων  
αυτών
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Αυτοπυροβολήθηκε 
με κυνηγετικό όπλο
Τέλος στην ζωή του έβαλε ένας 
74χρονος το μεσημέρι της 
Τετάρτης. ο ηλικιωμένος βρέ-
θηκε νεκρός από συγγενικό του 
πρόσωπο μέσα στο σπίτι που 
διέμενε, κοντά στην πόλη των 
Ιωαννίνων. ο άνδρας είχε αυτο-
πυροβοληθεί με κυνηγετικό 
όπλο. ςύμφωνα με πληροφορίες 
αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα 
υγείας, το οποίο είχε επιβαρύνει 
την ψυχολογική του κατάσταση.

Πέταξε τον σκύλο 
του στον Θερμαϊκό 
Ένα απίστευτο σκηνικό εκτυλί-
χθηκε στη Θεσσαλονίκη, στο 
ύψος του αγάλματος του Κ. 
Καραμανλή. Περαστικοί είδαν 
έναν ιδιοκτήτη σκύλου να πετά 
το τετράποδο στον Θερμαϊκό. 
Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρχές 
και ο ιδιοκτήτης συνελήφθη, 
ενώ το άτυχο ζώο ανέλαβαν να 
φροντίζουν φιλοζωικές 
οργανώσεις.

Αυτοκίνητο 
παρέσυρε βρέφος 
μέσα σε καρότσι
Αναστάτωση προκλήθηκε το 
βράδυ της Δευτέρας στη Θεσσα-
λονίκη, καθώς αυτοκίνητο παρέ-
συρε βρέφος που βρισκόταν 
μέσα σε καρότσι. ςυγκεκριμένα, 
το βρέφος ηλικίας περίπου 3 
μηνών παρασύρθηκε από Ιχ στη 
συμβολή των οδών Παπαναστα-
σίου και 25ης Μαρτίου, στην 
περιοχή χαριλάου. Το μωράκι 
μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο 
«Γ. Γεννηματάς» και είναι καλά 
στην υγεία του.

ημίγυμνη και 
τραυματισμένη  
σε χωράφι
ημίγυμνη και σε τραγική ψυχο-
λογική κατάσταση βρέθηκε μία 
νεαρή γυναίκα σε χωράφι στην 
περιοχή του λάππα Δυτικής 
Αχαΐας τα ξημερώματα της 
Παρασκευής. η γυναίκα έφερε 
εκδορές στα πόδια, ενώ εντοπί-
στηκε με ξεκούμπωτο το πουκά-
μισο που φορούσε. η γυναίκα 
μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρα-
τικό Νοσοκομείο Πατρών «Άγιος 
Ανδρέας».

εν ταΧειενώπιον του αυτόφωρου Τρι-
μελούς Πλημμελειοδικείου 
οδηγήθηκαν οι δύο Ρομά, 

βουλγαρικής υπηκοότητας, που 
κατηγορούνται για βανδαλισμό 
στο μουσείο Μπενάκη και στο 
βυζαντινό και χριστιανικό 
Μουσείο. 

Οι δύο γυναίκες συνελήφθησαν 
από την αστυνομία επ’ αυτοφώρω, 
καθώς ετοιμάζονταν για νέο χτύ-
πημα στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο 
στην Παλαιά βουλή. Καθοριστική για 
τη σύλληψή τους ήταν η συμβολή 
του φύλακα του Μουσείου, που ανα-
γνώρισε τη μία από τις δύο γυναίκες 
μέσω των φωτογραφιών που είχε 
μοιράσει η Ασφάλεια σε όλα τα μου-
σεία και τους αρχαιολογικούς 
χώρους. Μόλις το αντιλήφθηκε, 
ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία.

Ο Εισαγγελέας είχε ασκήσει σε 
βάρος τους ποινική δίωξη για παρά-
βαση του νόμου περί αρχαιοτήτων, 

και πως το λάδι που χρησιμοποιού-
σαν ήταν ηλιέλαιο με μύρο. Ισχυρί-
ζονται δε πως το έκαναν γιατί αυτές 
είναι οι επιταγές της Αγίας Γραφής. 
Ειδικότερα, μια εκ των δύο φέρεται 
ότι έχει ασπαστεί θρησκευτική 
αίρεση, σύμφωνα με την οποία τα 
εκθέματα πρέπει να μυρώνονται, 
γιατί εξαγνίζονται.

Η δεύτερη γυναίκα υποστηρίζει 
ότι απλώς ακολούθησε την πρώτη, 
ωστόσο και οι δύο θα βρεθούν ενώ-
πιον της Δικαιοσύνης στις 25 
Σεπτεμβρίου 2018, ενώ το λάδι που 
βρέθηκε στην κατοχή τους εστάλη 
από την Εισαγγελία στο Γενικό 
Χημείο του Κράτους, προκειμένου 
να διαπιστωθεί η σύνθεσή του, αλλά 
και το εάν προκαλεί φθορές. 

«ρίχναμε λάδι και μύρο,  
γιατί η αγία γραφή λέει πως είναι θαυματουργό»

Μπαράζ εκρήξεων 
σε ατΜ

ζουν ότι δεν είχαν καμία πρόθεση να 
προκαλέσουν φθορές στα εκθέματα 

με τις δύο γυναίκες να αρνούνται 
την κατηγορία. Οι ίδιες υποστηρί-

Τέσσερα ερωτήματα που αποτυπώνουν 
την ολιγωρία, τις παραλείψεις και τα 
λάθη της κυβέρνησης και των αρμο-
δίων υπηρεσιών που οδήγησε στη 
φωτιά στο Μάτι και τους 99 νεκρούς 
περιγράφει η έκθεση του καθηγητή 
φυσικών Καταστροφών του Πολυτε-
χνείου Κρήτης Κωνσταντίνου ςυνο-
λάκη.  Γιατί ο βαθμός επικινδυνότη-
τας στην Ανατολική Αττική για πρό-
κληση πυρκαγιάς ήταν στο 4 και όχι 5, 
όταν ήταν γνωστό από την προηγού-
μενη μέρα ότι στην περιοχή θα έπνεαν 
δυτικοί άνεμοι 7 μποφόρ;   Γιατί τα 
πυροσβεστικά αεροσκάφη έφτασαν 
στην περιοχή αφού η φωτιά είχε περά-
σει τη λεωφόρο Μαραθώνος;  Γιατί 
δεν αξιολογήθηκε εγκαίρως η βεβαιό-
τητα ότι θα απειληθούν κατοικημένες 
περιοχές; Και κυρίως  Γιατί δεν ειδο-
ποιήθηκαν οι κάτοικοι να εκκενώσουν 

το Μάτι, όταν από το πόρισμα προκύ-
πτει ότι υπήρχε χρόνος να σωθούν 
ακόμη και πεζοί;

Την ίδια ώρα ακόμα περισσότερη 
οργή δημιουργεί το εύρημα της επιτρο-
πής ςυνολάκη, που συγκροτήθηκε μετά 
από πρόσκληση του προέδρου της ΝΔ 
Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι η απομά-
κρυνση των κατοίκων της περιοχής 
πεζή προς την ακτή θα μπορούσε να 
είχε ολοκληρωθεί κατ’ ελάχιστον μέσα 
σε 57 λεπτά και κατά μέγιστον 83 λεπτά 
αν είχε υπάρξει έγκαιρη ειδοποίηση. 
Ακόμα και το μέγιστο του χρόνου να 
είχε χρησιμοποιηθεί από τους πολίτες, 
αυτό θα ήταν αρκετό για να γλιτώσουν 
πάρα πολλοί, καθώς κατά την επιτροπή 
του καθηγητή ςυνολάκη οι προσομοιώ-
σεις επιβεβαίωσαν ότι η πυρκαγιά 
έφτασε στη λεωφόρο Μαραθώνος σε 
περίπου 1,5 ώρα μετά τη έναρξή της.

ή έκθεση Συνολάκη  
για την τραγωδία στο Μάτι
Πωσ ΘΑ ΜΠορουσΕ η ΕκκΕνωση νΑ γινΕι σΕ 57 λΕΠΤΑ 

το χτύπημα των διαρρηκτών σε ΑΤΜ στον 
βύρωνα, στην οδό Καραολή και Δημητρίου, 
ταρακούνησε τα ξημερώματα της 12 ςεπτεμ-

βρίου όλη την περιοχή. Από την έκρηξη καταστράφηκε 
ολοσχερώς ένα κατάστημα ρούχων. Ήταν τέσσερις τα 
ξημερώματα, όταν οι δράστες έφτασαν με ένα αυτοκί-
νητο στο σημείο όπου βρίσκεται το ΑΤΜ.  Διέρρηξαν το 
κατάστημα και παροχέτευσαν από την πίσω πλευρά του 
ΑΤΜ αέριο. Προκάλεσαν σπινθήρα και έτσι ακολούθησε η 
έκρηξη. Οι κλέφτες παρά το γεγονός ότι ισοπέδωσαν το 
κατάστημα κατάφεραν να μην καταστρέψουν το εσωτε-
ρικό του ΑΤΜ και έτσι άρπαξαν δυο «κασετίνες» με χιλιά-
δες ευρώ πριν εξαφανιστούν. 

Την ίδια ώρα, άλλοι δράστες ανατίναξαν ΑΤΜ που βρί-
σκεται σε τράπεζα, στην οδό Χέλμου στον Άγιο Στέφανο, 
αλλά σε αυτή την περίπτωση δεν μπόρεσαν να πάρουν τα 
χρήματα που υπήρχαν στο μηχάνημα. Από την έκρηξη 
προκλήθηκαν ζημιές στο ΑΤΜ και στην πρόσοψη της 
τράπεζας. Επίσης, το επόμενο βράδυ διαρρήκτες ανατί-
ναξαν ΑΤΜ στην είσοδο σούπερ μάρκετ στον κόμβο της 
Φιλοθέης. Η 
δυνατή έκρηξη 
προκάλεσε μεγά-
λες ζημιές, τόσο 
στην είσοδο, όσο 
και στο εσωτε-
ρικό του σούπερ-
μάρκετ. Οι δρά-
στες δεν έμειναν 
μόνο στην ανατί-
ναξη του ΑΤΜ, 
αλλά κατάφεραν 
σπάζοντας τη 
βιτρίνα του κατα-
στήματος, να 
μπουν μέσα, 
αρπάζοντας 
άγνωστο χρημα-
τικό ποσό. 
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ή
HEALtH

πάρχει ένα λαχανικό 
που μας 
προστατεύει από 

υπέρταση, διαβήτη, άνοια και 
δυσκοιλιότητα, αλλά λίγοι 
γνωρίζουν το πόσο πολύτιμο 
είναι. ο λόγος είναι για τα 
παντζάρια, ένα φλιτζάνι από 
τα οποία περιέχει 58 
θερμίδες, 13 γραμμάρια 
υδατάνθρακα 
(συμπεριλαμβανομένων 9 γρ. 
ζάχαρης και 4 γρ. ινών) και 2 
γραμμάρια πρωτεΐνης. 
Παρέχει το 1% των 
ημερήσιων αναγκών του 
μέσου ατόμου σε βιταμίνη Α, 
το 2% σε ασβέστιο, το 11% 
της βιταμίνης C και το 6% του 
σιδήρου.

Τα παντζάρια είναι μια 
πλούσια πηγή φυλλικού 
οξέος και μαγγανίου, ενώ 
περιέχουν επίσης μεγάλες 
ποσότητες θειαμίνης, 
ριβοφλαβίνης, βιταμίνης 
β-6, παντοθενικού οξέος, 
χολίνης, βεταΐνης, 
μαγνησίου, φωσφόρου, 
καλίου, ψευδαργύρου, 
χαλκού και σεληνίου. Τα 
παντζάρια έχουν υψηλή 
περιεκτικότητα σε διαιτητικά 
νιτρικά οξέα, τα οποία 
πιστεύεται ότι είναι ο λόγος 
για τον οποίο συνεισφέρουν 
με τόσο αποτελεσματικό 
τρόπο σε πολλούς τομείς της 
ανθρώπινης υγείας.

Από ποιες ασθένειες 
προστατεύουν τα παντζάρια

 ύγεία της καρδιάς και 
αρτηριακή πίεση

 Άνοια
 Διαβήτη
 Δυσκοιλιότητα
 φλεγμονή.

Παντζάρια:  
Θαυματουργό 
λαχανικό που 
προστατεύει

υ

εάν αντιμετωπίζετε πρόβλημα δυσκοιλιότητας, δείτε ποια βότανα 
και γιατροσόφια θα σας βοηθήσουν να την αντιμετωπίσετε: 

Δύο κουταλιές λιναρόσπορος την ημέρα Είναι πλούσιος σε 
φυτικές ίνες, Ω-3 λιπαρά οξέα, ασβέστιο, πρωτεΐνες και μαγνήσιο. βοηθά 
επίσης στη μείωση της χοληστερόλης. Προτιμήστε τον αλεσμένο λιναρό-
σπορο, καθώς δε δυσκολεύει τη διαδικασία της πέψης. Μπορείτε να τον 
αναμείξετε με τα δημητριακά ή να τον προσθέσετε σε σάντουιτς και σπι-

τικά γλυκά.
Τουλάχιστον τρία λίτρα νερό την ημέρα Με αυτή την ποσότητα το 

σώμα παραμείνει ενυδατωμένο και διευκολύνεται η γαστρεντερική 
λειτουργία.

Μειωμένη κατανάλωση αλκοόλ και καφέ Το αλκοόλ και ο καφές 
επιδεινώνουν τη δυσκοιλιότητα.

Μία κουταλιά καστορέλαιο Το καστορέλαιο «κινητοποιεί» το 
έντερο και είναι ασφαλές προς κατανάλωση για παιδιά και ενήλικες 
σε μικρή ποσότητα. 

Τσάι από πικραλίδα Προτιμήστε το τσάι βιολογικής προέλευσης 
και βάλτε δύο κούπες στο καθημερινό σας πρόγραμμα.

Τριγωνέλλα λειτουργεί ως φυσικό καθαρτικό, καθώς περιέχει 
μεγάλη ποσότητα φυτικών ινών. Ενεργοποιεί το έντερο, με αποτέλε-
σμα αυτό να συσπάται και να διευκολύνονται οι κενώσεις. Συμβου-
λευτείτε το γιατρό σας για τη δοσολογία για να αποφύγετε το φού-
σκωμα και τη διάρροια.

Γιαούρτι με προβιοτικά για πρωινό Τα ζωντανά υγιεινά βακτήρια του 
γιαουρτιού ρυθμίζουν τη μικροχλωρίδα του εντέρου.

ςυμπλήρωμα Ω-3 λιπαρών Τα Ω-3 λιπαρά «λαδώνουν» το έντερο κι 
έτσι διευκολύνεται η γαστρεντερική λειτουργία.

Τρεις λόγοι για να 
βάλετε στην κουζίνα 
σας τον ανανά

το φλέγμα δεν είναι ένα 
σοβαρό πρόβλημα υγείας, 
όμως αν δεν αντιμετωπι-

στεί έγκαιρα μπορεί να φράξει 
και να ερεθίσει τους βρογχικούς 
σωλήνες. Εκτός από λοιμώξεις, 
όπως το κοινό κρυολόγημα, τη 
γρίπη και τη βρογχίτιδα, το 
φλέγμα μπορεί να προκληθεί 
από μια αλλεργική αντίδραση σε 
ερεθιστικές ουσίες, όπως στο 
άσθμα και την αλλεργική ρινί-

ο ανανάς είναι ένα και γευστικό τροπικό 
φρούτο, που έχει ταυτόχρονα σημαντι-
κές ευεργετικές ιδιότητες. Δείτε τρία 

από τα κυριότερα οφέλη του, που θα σας πεί-
σουν να τον βάλετε στη ζωή σας σήμερα 
κιόλας:

ΕινΑι Πλουσιοσ σΕ βιΤΑΜινη C Ένα φλι-
τζάνι φρέσκος ανανάς παρέχει πάνω από το 
100% της ημερήσιας δόσης βιταμίνης C που 
χρειάζεται ο οργανισμός σας. Η βιταμίνη C 
είναι ένα πολύτιμο συστατικό που ενισχύει το 
ανοσοποιητικό σύστημα, συμβάλλει στην ανά-
πλαση των ιστών ολόκληρου του σώματος και 
επίσης λειτουργεί ως αντιοξειδωτικό, προστα-
τεύοντας τα κύτταρα από τη γήρανση και τη 
φθορά.

ΔινΕι υγιη οψη σΤο ΔΕρΜΑ Ο ανανάς 
παρέχει σημαντική ποσότητα μαγγανίου. 

Μόλις ένα φλι-
τζάνι φρέσκος 
ανανάς θα σας 
βοηθήσει να 
καλύψετε πάνω 
από το 75% της 
αναγκαίας ημερή-
σιας δόσης του 
συστατικού. Το μαγγάνιο, 
σε συνεργασία με τη βιτα-
μίνη C, είναι απαραίτητο για 
να σχηματιστεί το κολλαγόνο, 
ένα από τα κυριότερα δομικά στοιχεία του 
δέρματος, το οποίο προλαμβάνει τη χαλάρωση 
και τις ρυτίδες. Το μαγγάνιο είναι ιδιαίτερα 
χρήσιμο το καλοκαίρι, καθώς δρα και ως αντι-
οξειδωτικό, προστατεύοντας το δέρμα από την 
υπεριώδη ακτινοβολία του ήλιου.

τιδα, τις κατεστραμμένες φωνη-
τικές χορδές και το υπερβολικό 
κάπνισμα. Δείτε με ποιους τρό-
πους μπορείτε να απαλλαγείτε 
από το φλέγμα στον λαιμόQ

Ατμός Η εισπνοή ατμού είναι 
ο καλύτερος και ο πιο απλός 
τρόπος. Η εισπνοή ατμού εντός 
των ρινικών διόδων βοηθά να 
κρατήσετε το φλέγμα σε υγρή 
μορφή, ώστε να είναι ευκολό-
τερο να το αποβάλλετε. Κάντε 

με το διάλυμα. Επαναλάβετε 
αυτήν την θεραπεία αρκετές 
φορές την ημέρα.

χυμός λεμονιούΤο λεμόνι 
έχει αντιβακτηριακές ιδιότη-
τες και υψηλή περιεκτικότητα 
σε βιταμίνη C. Προσθέστε δύο 
κουταλάκια του γλυκού από 
χυμό λεμονιού και μία κουτα-
λιά της σούπας μέλι σε ένα 
ποτήρι ζεστό νερό. Πίνετε 
αυτό το διάλυμα τουλάχιστον 
τρεις φορές την ημέρα για να 
καταπραΰνεται τον λαιμό σας 
και να μειώσετε την παραγωγή 
φλέματος.

Πώς να απαλλαγείτε από  
τα φλέγμα στον λαιμό

ΔιΕυκολυνΕι Την ΠΕψη Ο ανανάς περιέχει ένα 
ένζυμο που ονομάζεται βρωμελίνη και το οποίο διευκο-
λύνει τη διάσπαση των τροφών, κυρίως των πρωτεϊνών. 
Έτσι, μειώνει το φούσκωμα μετά από ένα γεύμα.

δυσκοιλιότητα: Άμεση αντιμετώπιση με βότανα

ένα ζεστό ντους δύο φορές 
την ημέρα. 

Αλατόνερο Αναμίξτε ένα 

τέταρτο κουταλάκι του γλυ-
κού αλάτι σε ένα ποτήρι 
ζεστό νερό. Κάντε γαργάρα 



Σάββατο-Κυριακή 15-16 Σεπτεμβρίου 2018 23HEALtH

τα νεφρά απομακρύνουν τα 
προϊόντα των αποβλήτων και 
την περίσσεια υγρών από το 

σώμα μέσω των ούρων. Όταν δεν 
λειτουργούν φυσιολογικά, ο 
άνθρωπος διατρέχει αυξημένο κίν-
δυνο καρδιακής προσβολής και 
εγκεφαλικού. Δείτε ποιες καθημε-
ρινές συνήθειες, που βάζουν σε 
κίνδυνο την υγεία των νεφρών σας:

ςυσκευασμένες τροφές Οι 
περισσότερες επεξεργασμένες 
τροφές περιέχουν πολύ νάτριο, 
δηλαδή αλάτι, το οποίο δεν βλάπτει 
μόνο την καρδιά αλλά και τα νεφρά. 
Όταν τρώτε πολύ αλάτι, το σώμα το 
απομακρύνει μέσω των ούρων μαζί 
με το ασβέστιο. Η περίσσεια ασβε-
στίου στα ούρα αυξάνει τον κίν-

δυνο δημιουργίας λίθων στα νεφρά.
ύπέρταση Τα νεφρά είναι στην 

ουσία ένα μεγάλο σύνολο αιμοφό-
ρων αγγείων. Αν έχετε υπέρταση επι-

βαρύνονται τόσο τα μικρά, όσο και 
τα μεγάλα αιμοφόρα αγγεία. Η 
αρρύθμιστη υπέρταση μπορεί να 
καταστρέψει τα αιμοφόρα αγγεία 
που οδηγούν στα νεφρά και να προ-
καλέσει βλάβες στα ίδια.

Κάπνισμα Το κάπνισμα μπορεί να 
προκαλέσει νεφροκυτταρικό 
καρκίνο.

Δεν πίνετε νερό όταν διψάτε Αν 
δεν μπορείτε να πίνετε 8 ποτήρια 
νερού την ημέρα, αρκούν 4 έως 6 για 
τη διατήρηση της υγείας των 
νεφρών. Αν πίνετε όμως μόνο 1-2 
ποτήρια την ημέρα, είναι πιθανό να 
αντιμετωπίσετε πρόβλημα με τα 
νεφρά σας. 

Παίρνετε πολλά παυσίπονα Εάν 
παίρνετε μη συνταγογραφούμενα 

αντιφλεγμονώδη για τους χρόνιους 
πόνους, όπως ιβουπροφαίνη ή ασπι-
ρίνη, μειώνεται η ροή του αίματος 
στα νεφρά και προκαλούνται ουλές 
που γίνονται τοξικές για τα όργανα.

ςυμπληρώματα Το γεγονός ότι 
κάποια σκευάσματα χαρακτηρίζο-
νται φυτικά, δεν σημαίνει ότι ωφε-
λούν την υγεία, ενδέχεται δε να προ-
καλέσουν βλάβες στα νεφρά. Πριν 
ξεκινήσετε οποιοδήποτε συμπλή-
ρωμα, συμβουλευτείτε πρώτα τον 
γιατρό σας.

Περιττά κιλά Τα περιττά κιλά επι-
βαρύνουν τη λειτουργία των νεφρών 
και αυξάνουν τον κίνδυνο ανάπτυ-
ξης διαβήτη τύπου 2, ο οποίος απο-
τελεί παράγοντα κινδύνου για τη 
νεφρική νόσο. 

Τα φάρμακα που αλληλεπιδρούν 
επικίνδυνα με το αλκοόλ

τα φάρμακα δημιουργούν 
απρόβλεπτες χημικές αντι-
δράσεις με το αλκοόλ μέσα 

στο σώμα. Δείτε τους πιο επικίν-
δυνους συνδυασμούς, ώστε να 
καταλάβετε πόσο σημαντικό είναι 
να ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες 
χρήσης ή τις συμβουλές του 
γιατρού:

βΕνΖοΔιΑΖΕΠινΕσ κΑι 
ΑλκοολΕπειδή και 
οι δύο 
ουσίες 

είναι αντικαταθλιπτικές, μπορούν 
να χαλαρώσουν σημαντικά τους 
μυς και να επιβραδύνουν το 
κεντρικό νευρικό σύστημα, θέτο-
ντας το χρήστη σε κίνδυνο για 

κώμα ή ακόμα και 

θάνατο. 
οΠιουχΑ κΑι Αλκοολ Τα οπι-

ούχα καταστέλλουν το κεντρικό 
νευρικό σύστημα, κάτι που με την 
σειρά του επιβραδύνει την ανα-
πνοή. Παρά το γεγονός ότι μπορεί 
να προσφέρει μια ηρεμιστική επί-
δραση και, σε ορισμένες περιπτώ-
σεις, μια αίσθηση ευφορίας, ο κίν-
δυνος υπερδοσολογίας είναι κατα-
στροφικά υψηλός.

ΑνΤικΑΤΑΘλιΠΤικΑ κΑι 
Αλκοολ Τα αντικαταθλιπτικά 

μπορεί να αυξήσουν την 
ένταση του αλκοόλ. Έτσι, 

αντί το άτομο να αισθά-
νεται τις επιπτώσεις 

από ένα μόνο ποτό, 
στην πράξη αισθάνε-
ται σαν να έχει πιει 
δύο ποτά. Ορι-
σμένα αντικατα-
θλιπτικά προκα-
λούν διαταραχή 
της λήψης απο-
φάσεων, επικίν-
δυνα υψηλή 
πίεση του αίμα-

τος και καταλήγουν να επιδεινώ-
νουν την κατάθλιψη! 

ΔιΕγΕρΤικΑ κΑι Αλκοολ Αν 
συνδυάσετε διεγερτικά (π.χ. κοκα-
ΐνη) και αλκοόλ, παράγεται υψηλή 
ποσότητα κοκααιθυλενίου, η οποία 
αυξάνει τον κίνδυνο καρδιαγγεια-
κής τοξικότητας. Αυτή η επικίνδυνη 
τρίτη ουσία προκαλεί υπερβολική 
πίεση στην καρδιά σε βαθμό πολύ 
υψηλότερο από οποιοδήποτε άλλο 
φάρμακο.

ΑνΤισυλληΠΤικΑ κΑι Αλκοολ 
Πολλές γυναίκες αισθάνονται ότι 
μεθούν πιο γρήγορα όταν έχουν 
πάρει το χάπι, επειδή το σώμα τους 
μεταβολίζει τις ορμόνες από το 
χάπι. Αυτό επιβραδύνει τον μεταβο-
λισμό της αιθανόλης στο αλκοόλ. 
Επίσης, το αλκοόλ χρειάζεται 
περισσότερο χρόνο για να αποβλη-
θεί από το σώμα, κάτι που επιδει-
νώνει την ικανότητα λήψης αποφά-
σεων και θέτει τη γυναίκα σε κίν-
δυνο για να πιει περισσότερο από 
όσο αντέχει ο οργανισμός της και 
να πάθει δηλητηρίαση από το 
αλκοόλ.

ύμφωνα με ερευνη-
τές, κάποια φυτά μπο-
ρούν να βοηθήσουν 

στον καθαρισμό του αέρα στο 
εσωτερικό του σπιτιού σας, ενώ 
μπορούν να σας απαλλάξουν 
από κρυολογήματα και αλλερ-
γίες, ιδίως τους πιο κρύους 
μήνες του χρόνου. Ποιά είναι, 
όμως, τα καλύτερα φυτά για το 
υπνοδωμάτιο; Ποιά μπορούν να 
σας χαρίσουν έναν βαθύ ύπνο, 
που θα σας ξεκουράσει;

ΦοινικΑσ ΑρΕκΑ Αυτός ο 
φοίνικας είναι ιδανικός για 
όσους υποφέρουν από συχνά 
κρυολογήματα, καθώς ενυδα-
τώνει τον αέρα και σας βοηθάει 
να αναπνέετε καλύτερα μέσα 
στον χώρο σας.

Αλοη Η NASA θεωρεί πως η 
αλόη είναι ένα από τα καλύτερα 
φυτά για το υπνοδωμάτιο, 
καθώς καθαρίζει τον αέρα και 
απελευθερώνει οξυγόνο κατά 
τη διάρκεια της νύχτας.

κισσοσ Ερευνητές ανακάλυ-
ψαν πως αυτό το φυτό μπορεί 
να αφαιρέσει το 78% της μού-
χλας που έχει προκληθεί από 
τον αέρα μέσα στο σπίτι σας 
μέσα σε μόλις 12 ώρες.

3 φυτά που 
μπορούν να 
αλλάξουν την 
καθημερινότητα

Σ

καθημερινές συνήθειες που καταστρέφουν τα νεφρά

Για να τα ξέρεις όλα!

www.alphafreepress.gr
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εράσατε μια βραδιά 
που σκέφτεσαι όλη 
μέρα. Αγκαλιές, φιλιά 

και αυτό το «τα λέμε», η τόσο 
ύπουλη φράση. Και μετά σιωπή. 
Πήγαινες πέρα-δώθε, είχες το 
μυαλό σου όλη μέρα στο κινητό 
και το κοπανούσες μήπως και 
έχει πρόβλημα και το μήνυμά 
του δεν έφτασε ακόμη. Αμ δε. 
Απλά δεν έστειλε.

χαρτομάντιλα στο πάτωμα, 
σοκολατάκια, πατατάκια και 
παράπονα στις φιλενάδες. «Κι 
αυτός;», αναρωτιέσαι. επειδή 
είναι νόμος πως η γυναίκα κινεί 
τα νήματα, 99% το λάθος είναι 
δικό σου. Ακόμη κι αν πρόκειται 
για τον σκληροπυρηνικό τύπο, 
πάλι φταις εσύ που δεν του έκο-
ψες τον αέρα με αυτόν τον 
ναζιάρικο τρόπο σου. Τί συμβαί-
νει όμως και ένας άντρας εξα-
φανίζεται; Θέλει να το παίζει 
σκληρός: Το θετικό είναι ότι 
υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να 
εμφανιστεί πάλι, απλά δεν μπο-

ρείς να γνωρίζεις το πότε. Αν 
είσαι διαθέσιμη να περιμένεις, 
τότε ίσως στο τέλος φανείς 
τυχερή. είναι παντρεμένος ή 
έχει σχέση: Πολλοί άντρες για 
την επιβεβαίωση ξεκινούν 
τέτοιους είδους κακόγουστα 
«παιχνιδάκια». Μήπως του έκα-
νες από το πρώτο κιόλας βράδυ 
ερωτική εξομολόγηση; οι 
άντρες συνήθως νιώθουν ότι θα 
εγκλωβιστούν όταν δεσμεύο-
νται πολύ γρήγορα. Τέλος, σκέ-
ψου μήπως εκείνο το βράδυ 
συμπεριφέρθηκες σαν τον… 
Μήτσο και αναγκάστηκε να την 
κάνει με ελαφρά. Όπως και να 
έχει, δεν αξίζει να περιμένεις 
αν λάβεις χωρίς εξήγηση τέτοια 
συμπεριφορά.

Πάει  
κι αυτός…
Π

«Ζηλιάρικο» 
φθινόπωρο 
Η κάθε εποχή έχει και τα χρώματά της. Οι 
βιτρίνες είναι ήδη «στολισμένες» και 
λίγο-πολύ έχουν τις ίδιες αποχρώσεις. 
Και όχι, δεν θα δεις πολύ σκούρο χρώμα 
φέτος, το φθινόπωρο έχει μια διάθεση 
καλοκαιρινή. βέβαια, οι ουδέτερες απο-
χρώσεις παραμένουν δημοφιλείς και 
αυτή τη σεζόν. Με βάση τα catwalks, 
μάθαμε λοιπόν τι κυριαρχεί φέτος και 
μένει να διαλέξουμε με ποιο κομμάτι θα 
εμπλουτίσουμε τη γκαρνταρόμπα μας. 
Χρώματα ζεστά, έντονα, παιχνιδιάρικα. 
Μπορείτε να τα συνδυάσετε με ένα ξεχω-
ριστό αξεσουάρ στην ίδια απόχρωση ή 
δημιουργήστε ένα εντελώς μονόχρωμο 
look. Πορτοκαλί, κίτρινο, λιλά και φούξια, 
είναι τα χρώματα που θα κλέψουν φέτος 
την προσοχή μας και ίσως και κάποια από 
τα ευρώ μας, αφού… πόσο θα αντιστα-
θούμε στις βιτρίνες; 

Μήνυμα στην κομμώτρια

to νέο hair trend που κάνει 
τον γύρο του Instagram, 
μάλλον θα το δούμε να «παί-

ζει» πολύ και στους δρόμους. Το 
«Toasted coconut» είναι η νέα από-
χρωση στα μαλλιά, που μοιάζει με το 

bronde. Συνδυάζει το ξανθό με τους 
σκούρους καστανούς τόνους. Πιο 
συγκεκριμένα, σχηματίζει ανοιχτές, 
ξανθές ανταύγειες, διάσπαρτες στο 
κάτω μέρος. Είναι must για όσες 
έχουν φυσική καστανή ρίζα και πρέ-

πει να το δοκιμάσουν. 
Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη 
φροντίδα για να συντη-
ρηθεί και χαρίζει ένα 
εντυπωσιακό αποτέλε-
σμα με έντονους τόνους 
στα μαλλιά σας. Έτοιμες 
για μια αλλαγή; 

η καταστροφή 
της μάσκαρα 
Η μάσκαρα είναι πλέον προέκταση του 
χεριού μας. βέβαια, οι πιο πολλές θα συμ-
φωνήσουμε στο εξής: Καμία δεν μας ικα-
νοποιεί, γεγονός παράλογο μιας και εκεί 
έξω υπάρχουν πολύ ποιοτικά και οικονο-
μικά προϊόντα. Εκτός από τα τρικς για 
καλύτερο αποτέλεσμα που έχουμε γράψει 
στο παρελθόν, υπάρχει μια πληροφορία 
που πρέπει να μάθεις. ΣΤΑΜΑΤΑ να βάζεις 
και να βγάζεις το βουρτσάκι στο μπουκα-
λάκι, πριν την εφαρμόσεις. Έτσι στεγνώνει 
γρηγορότερα το προϊόν κι έχει μικρότερη 
διάρκεια. Το κάνουμε όλες, αλλά τώρα θα 
το σταματήσουμε, ε;

Έχεις κουραστεί να 
διαβάζεις συνεχώς πώς θα 

μοιάζεις πιο ψηλή, όμως 
πριτς σου τη φέραμε. οι 

ειδικοί ανακαλύπτουν 
συνεχώς νέες τεχνικές, που 

θα σου χαρίσουν πόντους 
και καλό είναι να τις 

γνωρίζεις. επίλεξε κοντές 
φούστες με μυτερά 

παπούτσια ή μπότες. Ψάξε 
στη ντουλάπα για cropped 

τζιν, στενές γραμμές και 
οπωσδήποτε ψηλόμεσα 

παντελόνια. Προτίμησε τα 
oversized ρούχα με μέτρο, 
όμως και φέτος καλό είναι 

να επενδύσεις σε μια 
καπαρντίνα με αρκετό 

μήκος -αν είναι μεσάτη 
ακόμα καλύτερα. Αν παρόλα 

αυτά τίποτα από αυτά δεν 
σου γεμίζει το μάτι, 

κατάφυγε στη σίγουρη 
λύση. ε ναι, το total black.

λίγα 
ακόμα 

τιπς
Tόνερ δε βλέπω... 
Το τόνερ το τοποθετείς στην επιδερμίδα 
σου μετά τον καθαρισμό και πριν τα σέρουμ 
ή την ενυδατική. εδώ δεν έχει χεράκια 
-βάζεις λίγες σταγόνες σε ένα βαμβάκι και 
στην συνέχεια κάνεις tap-tap στην επιδερ-
μίδα, έτσι ώστε να καθαρίσεις το δέρμα σου 
από τυχόν ακαθαρσίες που δεν έφυγαν με το 

καθαριστικό gel ή mouse. Το τόνερ τα 
τοποθετείς στην επιδερμίδα σου τις 
πρωινές και νυχτερινές ώρες, όταν 
καθαρίζεις το πρόσωπό σου. εάν 
βαριέσαι, βάλε το μόνο το βραδύ για 
να καθαρίσεις πιο καλά το δέρμα σου 
και να εισχωρήσουν καλύτερα οι κρέ-
μες νυκτός. Θα δεις μεγάλη τη διά-
φορα από την πρώτη μέρα.
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πορεί να ήρθε το όχι 
και τόσο αγαπημένο 
φθινόπωρο, όμως 

θα συνεχίσουμε ακάθεκτες 
να φοράμε τα καλοκαιρινά. 
Έστω συνδυάζοντάς τα με 
μπότες και ελαφριά πλεκτά. 
Τώρα οι fashionistas δεί-
χνουν ιδιαίτερη αδυναμία σε 
ένα νέο στιλ φορέματος, που 
γίνεται όλο και πιο δημοφι-
λές στο Instagram. Το άκρως 
ρομαντικό κομμάτι που μοιά-
ζει με sleepwear και θυμίζει 
νυχτικό, είναι για αυτή τη 
βόλτα που θα πας με τον αγα-
πημένο σου στον φλοίσβο, 
για να ταιριάζεις απόλυτα με 
το όλο σκηνικό. Το λινό, μάξι 
φόρεμα του brand Sleeper 
έχει κουμπιά στο μπροστινό 
μέρος και puffy μανίκια.

Το αγαπημένο 
μου φόρεμα

m

Για να τα ξέρεις όλα!

www.alphafreepress.gr

οι ελάχιστες αποχρώσεις 
του φλερτ

Καλεσμένη  
σε γάμο...

γήινη απαλή καφέ σκιά είναι ιδανική 
για ένα διακριτικό μακιγιάζ. 

Είναι η εποχή των 
γάμων, κάθε Σάβ-
βατο μπορεί να 
έχεις κι από έναν. 
Κάποιες φορές η 
ετοιμασία μπορεί 
να είναι εφιάλτης. 
Κι όμως, αν κατα-
λάβεις πως δεν 
είσαι εσύ το πρό-
σωπο της βραδιάς, 
όλα θα είναι 
εύκολα. Τι πρέπει 
να θυμάσαι όταν 
ετοιμάζεσαι για 
γάμο. Προτίμησε 
ένα άνετο ζευγάρι 
παπούτσια, ξεχνώ-
ντας τις τέλειες 
γόβες που κάνουν 

τα πόδια σου «μωβ» σε 5 λεπτά. βάλε ένα 
μαύρο φόρεμα, το πιο απλό. Μπορείς με 
έντονο μακιγιάζ κι έναν καλοχτενισμένο 
κότσο να κάνεις το look επίσημο. Τέλος, επί-
λεξε ασημένια αξεσουάρ που ταιριάζουν με 

όλα και συνδυάζονται με οποιοδήποτε print.

ας με τη φιλενάδα για ποτό 
και έχετε βάλει στοίχημα 
πως απόψε θα πάρετε 

κινητό. Η διάθεση για φλερτ στα ύψη 
και έχεις βγάλει το σέξι φόρεμα και 
τις ψηλές γόβες. Εννοείται πως όλα 
αυτά χωρίς κόκκινο κραγιόν δεν αξί-
ζουν τίποτα. Ε λοιπόν κάνεις σε όλα 
λάθος. Το έντονο μακιγιάζ απωθεί 
τους άντρες κι έτσι τα βαριά χρώματα 
γίνονται απαγορευτικά. Μπορείς πολύ 
απλά να φωτίσεις την περιοχή κάτω 
από τα μάτια με κονσίλερ και να μην 
βάλεις καθόλου σκιά ή με το πινέλο 
του ρουζ να απλώσεις λίγο ρουζ στα 
βλέφαρα σου, έτσι ώστε να πάρουν 
μια απαλή ροζ απόχρωση. Μια μπεζ ή 

τα απαραίτητα κομμάτια 

Πάντα αυτή η εποχή είναι εφιάλτης 
για τις γυναίκες. ςιγά-σιγά θα 
αρχίσει η ψυχρούλα, τα πρωτο-

βρόχια, η υγρασία και η επιλογή των ρού-
χων είναι μια απλά σπαστική διαδικασία. 
υπάρχουν όμως κάποια κομμάτια που πρέπει 
οπωσδήποτε να αφήσεις στην κρεμάστρα, 
γιατί θα σε σώσουν μέχρι να μπουν τα κρύα. 
Και στη μόδα θα είσαι, αλλά και στις απαιτή-

σεις του καιρού. Πρώτα από όλα, 
πλύνε και περιποιήσου το 
blazer σου, προτίμησε αυτό που 

είναι σε ανοιχτή απόχρωση. Θα το συνδυά-
ζεις με την αγαπημένη σου βερμούδα και το 
λουλουδάτο πουκάμισό σου. Το κοτλέ βρί-
σκεται ανάμεσα στα μεγαλύτερα φθινοπω-
ρινά trends για φέτος -διάλεξε ένα σε 
παστέλ απόχρωση και φόρεσέ το με ένα 
T-shirt. Τα denim trends «ποζάρουν» στις 
βιτρίνες σε φαρδιές γραμμές, που συνδυά-
ζονται ιδανικά με ψηλά παπούτσια. Μία midi 
φούστα σε ίσια γραμμή, μαζί με ένα λεπτό 
πουλόβερ είναι ό,τι πρέπει για τα δροσερά 
βράδια μαζί με τα σανδάλια σου. 

Π

κάνε το lingerie 
casual 

το lingerie top δεν πρέπει να 
λείπει απ’ την ντουλάπα σου. είναι 

το κομμάτι που μπορείς να 
συνδυάσεις με όποιο σύνολο 

επιλέξεις, ενώ με τα κατάλληλα 
αξεσουάρ μπορείς να το φορέσεις 
οποιαδήποτε ώρα της ημέρας. Με 
παντελόνα και σανδάλια: Μπορείς 

να επιλέξεις το ίδιο χρώμα 
παντελονιού και top ή να τα 

φορέσεις mix & match. 
απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα 
σανδάλια, καθώς αυτά είναι που 
κάνουν casual το outfit. επίλεξε 
κάτω από το top να φορέσεις ένα 
bralette σε διαφορετικό χρώμα 
και να κάνεις έτσι μια αντίθεση. 

Πρόσθεσε χρυσά κοσμήματα. Ένα 
τζιν παντελόνι είναι αρκετό για να 

κάνει οποιαδήποτε εμφάνιση 
casual. αν έχει ψύχρα, επίλεξε 
και μια ζακέτα σε διαφορετικό 

χρώμα από το top και είσαι έτοιμη 
να κάνεις και πάλι τη διαφορά.
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Μια δυναμική μάνα με τα δίδυμα 
παιδιά της, ένας ανεκπλήρωτος καου-
μπόικος έρωτας, ένα τρελό κυνήγι 
θησαυρού, ένα κρυμμένο διαμάντι που 
βγάζει στη φόρα κρυμμένα μυστικά, 
ανατροπές, ίντριγκες, γέλιο και πολλή 
μεγάλη τρυφερότητα… σε μια μονα-
δική κωμωδία western με φόντο την 
Κρήτη και πρωταγωνιστές τους Γερά-
σιμο Σκιαδαρέση, Μπέσυ Μάλφα, 
Πηνελόπη Πλάκα και Τάσο 
Κονταράτο. 

συνΤΕλΕσΤΕσ Συγγραφέας: Θοδω-
ρής Αθερίδης, Σκηνοθεσία: Μπέσυ 
Μάλφα, Σκηνικά: λία Ασβεστά, Μου-
σική: Γιώργος Χατζής, Κοστούμια: 

Ελένη Μπλέτσα, Φωτισμοί:  Μιχάλης 
Κουβόπουλος    

info Εισιτήρια: 5€, Πληροφορίες: 210 52 
84 854, Θέατρο Κολωνού: Ιωαννίνων και 
Καπανέως, Κολωνός

Άφθονο γέλιο και κρητικός 
αέρας θα πλημμυρίσει, τη 
Δευτέρα 17 ςεπτεμβρίου 

στις 20:30, το θέατρο Κολωνού 
στην θεατρική παράσταση «Άγρια 
Δύση» του Θοδωρή Αθερίδη από το 
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών & Create4Art, μια 
κωμωδία γεμάτη πάθος για τη ζωή, 
τον έρωτα, την αγάπη και την Ελλάδα, 
η οποία παρουσιάζεται στο πλαίσιο 
του Φεστιβάλ Κολωνού, που διοργα-
νώνει ο Οργανισμός Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Νεολαίας δήμου 
Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) σε μια ιστορική 
γειτονιά της Αθήνας με ελεύθερη 
είσοδο ή πολύ χαμηλό αντίτιμο.

Μετά τη συμμετοχή στο Off-
Off Athens Festival 2018, 
η θεατρική ομάδα 

mammals επιστρέφει στο επί 
Κολωνώ με το βραβευμένο έργο 
της Tatty Hennessy «Εκατό λέξεις 
για το χιόνι», προσκαλώντας μας να 
συντροφεύσουμε τη Ρόρυ σε ένα 
αλλιώτικο ταξίδι με προορισμό τον 
βόρειο Πόλο, γιατί «αν βρεις τον 
βορρά, μπορείς να βρεις τον δρόμο 
για το σπίτι σου».

λιγΑ λογιΑ γιΑ Το Εργο Ο μπαμπάς 
της Ρόρυ είχε ένα όνειρο. Να ταξιδέ-
ψει στον βόρειο Πόλο. Μαζί της. Δεν 
πρόλαβε όμως. Μια μέρα μετά την 
κηδεία του, η Ρόρυ αποφασίζει να 
πραγματοποιήσει το όνειρό του. 
Μόνη της. βάζει στον σάκο της μια 
πυξίδα, μερικούς χάρτες και τις στά-
χτες του μπαμπά της και ξεκινάει να 
βρει τον δρόμο της σε έναν κόσμο 
που λιώνει και αλλάζει. Πρόκειται 
για ένα ασυνήθιστο ταξίδι ενηλικίω-
σης με προορισμό τον βόρειο Πόλο, 
αλλά και ένα τρυφερό μάθημα ζωής. 

«Άγρια δύση» 

Της ζωής που φεύγει και της 
ζωής που μένει. Αναζητώντας 
το βορειότερο σημείο του πλα-
νήτη, η Ρόρυ θα κατανοήσει 
πολλά, για τον εαυτό της, τον κόσμο 
και την εποχή μας, αλλά και θα μας 
αποκαλύψει πως ένα παγωμένο τοπίο 
μπορεί να μας μάθει πολύ περισσό-
τερα από όσα φανταζόμαστε. Με αφο-
πλιστική αμεσότητα και πολύ χιούμορ, 
το έργο της Tatty Hennesy είναι μια 
μεγάλη γιορτή: της φύσης, της φιλίας, 
του έρωτα και της αγάπης. Αλήθεια, 
μπορούμε να κάνουμε ο ένας τον άλλο 
να χαμογελάει; 

συνΤΕλΕσΤΕσ Μετάφραση: Ιωάννα 
Τζίκα, Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Κωχ, 
Σκηνικά/Κοστούμια: mammals, 
Φωτισμοί: Δημήτρης Κοκολινάκης, 
Ηχητικό τοπίο: Τάσος Καραδέδος, 
Φωτογραφίες: Γιώτα Παντελίδου, 
Video trailer: Παντελής Αναστασιά-
δης, Παίζει η ηθοποιός Ιωάννα Τζίκα

info Πρώτη παράσταση: Παρασκευή 
16 Νοεμβρίου 2018, Τελευταία παρά-

L
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«εκατό 
λέξεις για 
το χιόνι» 
της Tatty 
Hennessy 

Μια τρίωρη εισαγωγική παρουσίαση για τη 
φωτογραφία με τον Ανδρέα Κατσικούδη την 

Κυριακή 30 ςεπτεμβρίου 2018 στις 6-9 μ.μ. Θα 
μιλήσουμε με παραδείγματα για τα είδη φωτογρα-

φίας, για τον εξοπλισμό, για το φως, το κάδρο και τη 
σύνθεση. Με απλά λόγια θα δείξουμε πρακτικές και 

τεχνικές. Θα δούμε τρόπους για την προσωπική μας 
διαρκή φωτογραφική εξέλιξη. Πώς αναπτύσ-

σουμε την αισθητική μας; Πού θα βρούμε καλή 
φωτογραφία και σωστές επιρροές; Θα 

δούμε επίσης επιλεγμένη φωτογραφική δουλειά του 
Ανδρέα Κατσικούδη για να συζητήσουμε πάνω σε 
συγκεκριμένα παραδείγματα για τις ιδιαιτερότητες κι 
απαιτήσεις αγαπημένων μας φωτογραφικών ειδών: 
π.χ. πορτρέτο, γυμνό, φωτογραφία δρόμου, ταξιδιω-
τική κ.ά. Θα γίνει σύντομη αναφορά πάνω στα κοινω-
νικά δίκτυα και την σωστή χρήση τους.  Θα συζητή-
σουμε τέλος τι κάνει μια φωτογραφία καλή και φυσικά 
και τις ερωτήσεις του κοινού. Γενναίου Κολοκοτρώνη 
42, Αθήνα,  211 4002640.

η κολεκτίβα καλλιτεχνών Medea Electronique συνε-
χίζει την έρευνά της στον μύθο, επιχειρώντας να 

εξερευνήσει τα  όρια της τεχνολογίας, και να 
δημιουργήσει μια νέου τύπου δραματουργία: 

Την ποιητική της ψηφιακής εποχής. Μπορεί η 
τεχνολογία να είναι ποιητική; ο Προμηθέας 

είναι πλέον ελεύθερος και περιπλανιέται. 
οι θεοί έχουν πεθάνει. Αφού έδωσε τη 

φωτιά-τεχνολογία στους ανθρώπους, 
τους παρατηρεί: με τη φωτιά επιχει-

ρούν να ζήσουν καλά, να φτάσουν 
στο παραπέρα. Νιώθουν παντο-

δύναμοι. είναι παίκτες και παί-
γνια, και το παιχνίδι του 

κόσμου συνεχίζεται. Ως 
εκδοχές της φωτιάς-

δωρεάν μάθημα 
φωτογραφίας στο Cinemarian

Μια πολυμεσική διασκευή 
     του μύθου του Προμηθέα

τεχνολογίας εμφανίζονται η μουσική, 
η ποίηση, το σώμα του χορευτή, η 
ψηφιακή διαδραστική τεχνολογία. 
10-11-12 οκτωβρίου, Ίδρυμα Μιχάλης 
Κακογιάννης στις 21.00. είσοδος 
ελεύθερη -απαραίτητη η κράτηση 
θέσεων στα τηλέφωνα 210 3418550 & 
210 3418579. Πειραιώς 206, Ταύρος.

του Θοδωρή Αθερίδη στο Φεστιβάλ Κολωνού

σταση: 
Παρασκευή 
11 Ιανουαρίου 
2019, Ημέρα & 
ώρα παράστασης: 
Παρασκευή 
9:30μ.μ., Τιμές εΕισι-
τηρίων: Κανονικό 12€, 
Φοιτητών, Ανέργων, ΑΜΕΑ 
10€, Διάρκεια: 60’ (χωρίς 
διάλειμμα), Σκηνή Black Box/
Επί Κολωνώ Ναυπλίου 12, 
Αθήνα, τηλέφωνο: 210 5138067.
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Gr
1.  MISSION: IMPOSSIBlE-
     FAllOUT

2. The Meg 
3. Hotel Transylvania 3: Summer 

Vacation 
4. The Children Act 
5. Return of the Hero 
6. Duck Duck Goose 
7. Slender Man 
8. I Dream In Another language
9. Papillon 
10. Upgrade

USA
1.  THE NUN

2. Peppermint 
3. Crazy Rich Asians 
4. The Meg 
5. Searching 
6. Mission: Impossible-

Fallout 
7. Disney's Christopher  

Robin
8. Operation Finale 
9. BlacKkKlansman 
10. Alpha

BoX oFFiCE

Gazarte, 7 €  182 Pages, Γιάννης Δρό-
λαπας, ςταύρος Αγγελάκης, @ The Zoo, 7 
€  Contrast, @ lazy, 10 €  Bleib 
Modern, Mazoha, @ DeathDisco, 
10,12/15 €   φεστιβάλ Ψχ: Jay 
Glass Dubs, My Wet Calvin, 
Dervisis, Ete, @ Ρομάντσο, 6 €

κυριΑκη 16 σΕΠΤΕΜβριου 
 Burger Fest: Koza 

Mostra, Blend Mishkin & 
Roots Evolution, @ 
Παλιό Αμαξοστάσιο 
οςύ, 5 €  Melina 
Paxinos Quartet, 
@ The Zoo, 10 €

σΑββΑΤο 15 σΕΠΤΕΜβριου 
 Batushka, The Slayerking, 

Karma Violens, @ Gagarin 205, 
16,19/22€  City Kids, No Remorse 
(Motorhead Tribute), @ AN Club, 10 €  
Rock Aid Festival: Nylon Astra, Daddy's 
Work Blues Band, Blues Revenge, @ 
Δημοτικό Κηποθέατρο Νίκαιας, free  
Burger Fest: Tonis Sfinos, Jaguar Bombs, 
βιετνάμ, @ Παλιό Αμαξοστάσιο οςύ, 5 €  
Salvatore Adamo, βασίλης λέκκας, @ ηρώδειο, 
25-100 €  Afrika Bambaataa, @ 6 D.O.G.S., 12/15 € 

 Δάκης, Monsieur Minimal, Ανδριάνα Μπάμπαλη, @ 

τη Ρουμανία του ’50, η αυτοκτο-
νία μιας καλόγριας σε μια απο-
μονωμένη μονή υποχρεώνει το 

βατικανό να στείλει εκεί έναν έμπειρο 
ιερέα και μια ασκούμενη μοναχή. Έχο-
ντας ως δραματουργικό άλλοθι τους ανα-
τριχιαστικούς μύθους που αφορούν τη 
μονή Κέρτσα, όπου διαδραματίζεται η 
ταινία, ο σεναριογράφος των δύο 
«Annabelle» Γκάρι Ντάουμπερμαν δημι-
ουργεί μία ακόμη ταινία τρόμου. Aμερι-
κανική ταινία, σκηνοθεσία Κόριν Χάρντι, 
με τους: Ντέμιαν Μπισίρ, Ταίσα Φαρμί-
γκα, Τζόνας Μπλοκέστη.

την Κεντρική Αυστραλία της δεκα-
ετίας του 1920 ένας Αβορίγινας 
έρχεται αντιμέτωπος με τη βίαιη, 

καταπιεστική συμπεριφορά ενός λευκού και 
αναγκάζεται να πάρει το νόμο στα χέρια του. 
Μία ταινία που αποκαλύπτει τον αμοραλισμό 
της αποικιοκρατικής εξουσίας και τη 
σύγκρουση δύο πολιτισμών μέσα από ένα 
αντιηρωικό, τελετουργικών ρυθμών νεο-γου-
έστερν, το οποίο βραβεύτηκε στα φεστιβάλ 
βενετίας και Τορόντο. Αυστραλέζικη ταινία, 
σε σκηνοθεσία Γουόργουικ Θόρντον, με τους 
Μπράιαν Μπράουν, Σαμ Νιλ, Χάμιλτον Μόρις, 
Γιούεν λέσλι.

ή καλόγρια γλυκιά Πατρίδα
δειτε ακοΜήδειτε ακοΜή

Σ Σ

Συναυλίες

Στις τρεις 
κορυφές

Ζάμπεϊλ, ο οποίος ενορχηστρώνει έξυπνα ένα υποβλητικό 
δράμα με χαμηλούς τόνους. Πίσω από τα «σκαλισμένα» 
χαμόγελα στα πρόσωπα των ηρώων σιγοβράζει μια ένταση, 
που δεν θα αργήσει να θέσει σε κίνηση τις στημονικές 
αρχές του δράματος. Ο σκηνοθέτης έχει δημιουργήσει 
ενδιαφέροντες και πολύπλοκους χαρακτήρες, ενώ διαχει-
ρίζεται έξυπνα το άγχος του αποχωρισμού που βιώνει ο 

ήρωάς του.
Στον ρόλο του παιδιού ο Άριαν 

Μοντγκόμερι, ενώ ο Αλεξάντερ 
Φέλινγκ στον ρόλο του νέου 
συντρόφου παραδίδει μια υποβλη-
τική ερμηνεία ως ένας άντρας πρό-
θυμος να αναλάβει τις ευθύνες της 
πατρότητας. Μητέρα η Μπερενίς 
Μπεζό, που βρίσκεται διακριτικά 
στο φόντο. Στο τελευταίο σκέλος 
της η ταινία ρέπει προς το θρίλερ 
επιβίωσης, ωστόσο ακόμη και τότε 
ο σκηνοθέτης δεν πραγματοποιεί 

τις επιλογές εκείνες που θα την αναδείκνυαν. Απεναντίας, 
προβάλλει για ακόμη μία φορά την κοινότοπη θεματική του 
κλονισμού της εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών μιας οικο-
γένειας, γεγονός που αυτομάτως θέτει σε σύγκριση την ται-
νία με σαφώς ανώτερες ανάλογες απόπειρες.

info  Ιταλία, Γερμανία. 2017. Διάρκεια: 94΄. 

Ένα συναισθη-
ματικό ταξίδι 
στη μαγευτική 

ορεινή ατμόσφαιρα των 
Δολομιτών της βορειοανα-

τολικής Ιταλίας, ένας στοχα-
σμός πάνω στην έννοια της 

γονεϊκότητας 
και τις θυσίες που 

αυτή απαιτεί. 
Μια γυναίκα που 

έχει χωρίσει σχετικά 
πρόσφατα με τον άντρα 

της, αποφασίζει να περάσει 
λίγες μέρες διακοπών στα 

χιονισμένα βουνά με τον γιο 
της και τον νέο της σύντροφο. Ο 

τελευταίος θα προσπαθήσει να 
έρθει συναισθηματικά κοντά με το 

παιδί, οι αντιδράσεις όμως του αγοριού 
θα γίνουν απρόβλεπτες, οδηγώντας τις σχέσεις όλων στα 

άκρα. Το αγόρι αδυνατεί να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες 
της ζωής του, από τη στιγμή που η μητέρα του έχει πια νέο 

σύντροφο που μοιάζει με ιδανικό πατέρα και ο τελευταίος, όσο κι 
αν προσπαθεί, δεν μπορεί να κερδίσει την εκτίμηση του παιδιού. 
Πρόκειται για τη δεύτερη σκηνοθετική δουλειά του Γερμανού Γιαν 

Υποβλητικό δράμα, 
το οποίο, ωστόσο 

καταντά μονότονο, 
εξαντλώντας με  
την επανάληψη  

τις ιδέες του 
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τους έχουμε στη διάθεση μας, αλλά 
από τη στιγμή που δεν τους έχουμε 
θα κοιτάξουμε να ετοιμάσουμε την 
ομάδα με τα παιδιά που είναι διαθέ-
σιμα να αγωνιστούν. Έχω εμπιστο-

σύνη σε όλο το ρόστερ. Έχω εμπι-
στοσύνη κυρίως σε όλη την ομάδα, 
ως σύνολο και όχι ως μονάδες και 
θέλω να πιστεύω ότι θα ανταποκρι-
θούμε καλά... Είναι καλό να έχεις 

συνεχόμενα παιχνίδια, γιατί σημαί-
νει ότι είσαι μέσα στους στόχους 
σου. Αυτό είναι σημαντικό για μια 
μεγάλη ομάδα. Η ομάδα πέτυχε κάτι 
πολύ σπουδαίο πέρσι, κάτι που δεν 

«δυνατή η αεκ!»

αλαντούχος ποδοσφαι-
ριστής του ΠΑοΚ 
μίλησε για όλους και 

όλα: «Δεν το κρύβω πως θα 
ήθελα να κρεμάσω τα παπούτσια 
μου στην Τούμπα, να ολοκλη-
ρώσω εδώ την ποδοσφαιρική 
μου καριέρα. είμαι ευτυχισμέ-
νος εδώ όπως και η οικογένεια 
μου. Παίζω σε έναν μεγάλο σύλ-
λογο, η οικογένεια μου είναι 
χαρούμενη με την πόλη με τους 
ανθρώπους της, με τα σχολεία, 
δεν έχουμε κανένα λόγο να 
ψάξουμε κάτι άλλο. Κάθε χρόνο 
προοδεύουμε, οι παίκτες γίνο-
νται καλύτεροι και αυτό σημαί-
νει ότι είσαι αναγκασμένος να 

περιμένεις τις ευκαιρίες σου. 
Όλα τα παιδιά δουλεύουμε 
σκληρά και περιμένουμε ο 

προπονητής να αποφασίσει να 
μας βάλει στην ενδεκάδα και να 

ο Μπίσεσβαρ θέλει μόνο Παοκ!
ΕνΑ… Ακριβο ΜΕΘυσι

Ακριβά θα πληρώσει το 
μεθύσι του ο Ούγκο Γιορίς. 
Ο διεθνής Γάλλος 
τερματοφύλακας της 
Τότεναμ, ο οποίος είχε 

πιαστεί να οδηγεί 
μεθυσμένος στους 

δρόμους του Λονδίνου στις 24 
Αυγούστου, κρίθηκε ένοχος από τις 
δικαστικές αρχές και του 
επιβλήθηκε ποινή στέρησης 
διπλώματος 20 μηνών και 
πρόστιμο 56.000 ευρώ. Ο 
Γιορίς οδηγούσε σε πολύ 
άσχημη κατάσταση, έχοντας 
80 μικρογραμμάρια αλκοόλ 
στο αίμα του όταν το νόμιμο 
όριο στην Αγγλία και την 
Ουαλία είναι 35 
μικρογραμμάρια. Ο Γάλλος 
τερματοφύλακας ανέλαβε 
την ευθύνη των πράξεων 
του και ζήτησε συγγνώμη 
από την οικογένειά του. 

ΟυζΟυνιδης

το περίμενε πολύς κόσμος, κατέ-
κτησε το πρωτάθλημα. Ξέρουμε 
ότι θα είναι δύσκολο να το κατα-
κτήσουμε, αλλά ξέρουμε ότι 
έχουμε τις δυνατότητες και την 
ικανότητα να το καταφέρουμε. 
Αυτός είναι ένας από τους μεγά-
λους μας στόχους. Σίγουρα μας 
ενδιαφέρει πολύ και η Ευρώπη, 
αλλά για να έχουμε ξανά αυτές τις 
επιτυχίες θα πρέπει να κατακτή-
σει πάλι το πρωτάθλημα. Οπότε 
δίνουμε πολύ μεγάλη βαρύτητα 
και στο πρωτάθλημα και θέλω να 
πιστεύω ότι θα ανταποκριθούμε 
και στις δύο διοργανώσεις».

ο

ιδιαίτερη εντύπωση 
κάνουν οι εύστοχες δηλώ-
σεις του Μαρίνου ουζου-

νίδη. ο τεχνικός της ΑεΚ ανα-
φέρθηκε στις αγωνιστικές 
υποχρεώσεις σε ελλάδα και 
ευρώπη, που αρχίζουν και 
πάλι το ςάββατο, με το ματς 
με τον Πανιώνιο στο οΑΚΑ, 
και για τους στόχους της ΑεΚ. 

«Νομίζω ότι 
δεν θα έχουμε 
παρουσία μόνο 
να ευχαριστη-
θούμε τα παι-
χνίδια ή απλά 
να πάρουμε 
εμπειρίες. 
Θεωρώ ότι η 
ομάδα μας έχει 
δυνατότητες να 
κάνει πολύ 
περισσότερα πράγματα. 
Θέλουμε να προετοιμαστούμε 
καλά. Ξέρουμε τις δυσκολίες 
που θα αντιμετωπίσουμε απέ-
ναντι σε τόσο μεγάλα ονόματα 
του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, 
θεωρώ όμως ότι η ΑΕΚ είναι μια 
ανερχόμενη δύναμη στο ευρω-
παϊκό ποδόσφαιρο. Θέλω να 
πιστεύω λοιπόν ότι όλα θα πάνε 
καλά και θα έχουμε μια καλή 
παρουσία με θετικά αποτελέ-
σματα. Όχι δεν με προβληματί-
ζουν οι απουσίες, γιατί πάντα 
ως προπονητής ασχολούμαι με 
αυτούς που έχω στη διάθεση 
μου και όχι αυτούς που δεν 
έχω. Ναι μεν είναι σημαντικοί 
παίκτες, ναι μεν θα θέλαμε να 

«Θεωρώ  
ότι η ΑΕΚ 
είναι μια 

ανερχόμενη δύναμη 
στο ευρωπαϊκό 
ποδόσφαιρο»

παίξουμε. Ξέρεις ποια είναι η 
δύναμη του ΠΑοΚ; Ότι στο ρόστερ 
υπάρχουν είκοσι και πλέον παίκτες 
που δικαιούνται να αγωνίζονται 
στην ενδεκάδα! Και είναι σημα-
ντικό πως ο λουτσέσκου είναι 
ένας δίκαιος προπονητής και 
πιστεύω ότι αυτό δεν θα αλλάξει! 
ςημαντικό είναι επίσης ότι προο-
δεύουμε σε κάθε παιχνίδι και δεν 
μένουμε στάσιμοι. Αυτό ανάγκασε 
και 21.000 οπαδούς μας να πάρουν 
διαρκείας. Τους ικανοποιήσαμε για 
αυτό το έκαναν. Αυτό σημαίνει ότι 
ο κόσμος εμπιστεύεται την ομάδα. 
Και αυτό μας γεννά υποχρεώσεις. 
Να επιστρέψουμε αυτή την εμπι-
στοσύνη. Και αυτό θα το κάνουμε 
με το να φέρουμε τίτλους. Τους 
χρειαζόμαστε γιατί έρχονται 
φανταστικά παιχνίδια μπροστά 
μας και στο Europa και στις 
εγχώριες».



Σάββατο-Κυριακή 15-16 Σεπτεμβρίου 2018 SPort 29

επέτειο 60 χρόνων του ΟΠΑΠ. Για 
όλους εμάς στον ΟΠΑΠ, πρόκειται 
για ένα σημαντικό ορόσημο, καθώς 
μας δίνεται η ευκαιρία να τιμήσουμε 
την κληρονομιά και τις βαθιές μας 
ρίζες στην ελληνική κοινωνία και, 
ταυτόχρονα, να επικεντρωθούμε σε 
σχέδια και πρωτοβουλίες που θα 
διαμορφώσουν το μέλλον της εται-
ρείας μας και θα ενισχύσουν περαι-
τέρω τη δέσμευσή μας για παροχή 
έμπρακτης υποστήριξης στις κοινό-
τητες, την οικονομία και τον αθλητι-
σμό.  Όσον αφορά στον ελληνικό 
αθλητισμό, ο ΟΠΑΠ συνεισφέρει 

σημαντικά στην ανάπτυξή 
του». 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 
και Α’ Αντιπρόεδρος της 
ΠΑΕ ΑΕK, Μηνάς Λυσάν-
δρου, τόνισε: «Ο ΟΠΑΠ 
είναι μία εταιρεία συνδεδε-
μένη με την ελληνική κοι-
νωνία και υποστηρίζει 

σημαντικά τον αθλητισμό σε όλα τα 
επίπεδα. Θα θέλαμε να τον ευχαρι-
στήσουμε θερμά που βρίσκεται 
πάντα δίπλα μας και μας δίνει τη 
δύναμη να επιτύχουμε τους στόχους 
μας. Η επιστροφή μας στην κορυφή 
και η επιτυχημένη μας πορεία στην 
Ευρώπη δείχνουν ότι η ΑΕΚ επέ-
στρεψε εκεί που της αρμόζει.  Στοι-
χείο το οποίο επιβεβαιώνεται και 
από την επιστροφή μας στο 
Champions League. Όλα αυτά δεν 
θα μπορούσαμε χωρίς τον βασικό 
μας χορηγό, τον ΟΠΑΠ. Η ΑΕΚ είναι 

κάτι μεγαλύτερο από μια ομάδα και 
ο ΟΠΑΠ κάτι μεγαλύτερο από μια 
εταιρία. Ελπίζω του χρόνου να πάμε 
ένα βήμα πιο μπροστά».

Ο προπονητής της ΠΑΕ ΑΕΚ, 
Μαρίνος Ουζουνίδης, υπογράμμισε: 
«Είναι μεγάλη χαρά για εμάς στην 
προσπάθειά μας για διακρίσεις στην 
Ελλάδα και στην Ευρώπη να έχουμε 
μία τόσο καλή συνεργασία. Ευχαρι-
στούμε πολύ τον ΟΠΑΠ για την υπο-
στήριξή του και ελπίζουμε ότι το 
μέλλον επιφυλάσσει μεγαλύτερες 
επιτυχίες».

Ο ποδοσφαιριστής της ΠΑΕ ΑΕΚ, 
Αντρέ Σιμόες, επεσήμανε: «Θα 
θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον 
ΟΠΑΠ που μας στηρίζει και μας 
συνοδεύει στις προσπάθειές μας 
στο ελληνικό πρωτάθλημα και στο 
Champions League.Ελπίζουμε η 
συνεργασία μας να διαρκέσει στο 
βάθος του χρόνου».  

ΟΠΑΠ  παρουσίασε, σε 
ειδική εκδήλωση, τη 
Δευτέρα 10 Σεπτεμ-

βρίου 2018, το νέο χορηγικό 
πρόγραμμα «ΟΠΑΠ 
Champions», που υποστηρίζει 
έντεκα αθλητές από διαφορε-
τικά ατομικά και ομαδικά αθλή-
ματα. Το πρόγραμμα επεκτείνει 
τη διαχρονική δέσμευση του 
ΟΠΑΠ στην ανάπτυξη του ελλη-
νικού αθλητισμού, ενισχύοντας 
τη νέα γενιά αθλητών.  

Στο επίκεντρο του ΟΠΑΠ 
Champions βρίσκεται η στήριξη 
και προβολή της καθημερινής 

προσπάθειας των αθλητών, στους 
οποίους παρέχονται εφόδια για την 
εξέλιξή τους και την επίτευξη των 

αγωνιστικών τους στόχων. Επιπλέον, 
σκοπός του προγράμματος είναι να 
εμπνεύσει την κοινωνία – και ιδιαί-

τερα τους νέους – μέσα από τις 
αξίες και τα ιδεώδη του 
αθλητισμού.

Οι αθλητές που συμμετέχουν 
στο πρόγραμμα ΟΠΑΠ 
Champions είναι οι:   Γρηγόρης  
Σουβατζόγλου (Τρίαθλο)  Από-
στολος Χρήστου (Κολύμβηση/
Ύπτιο)  Σεμέλη Ζαρμακούπη 
(Tae Kwon Do/Kick Boxing)  
Γιάννης Κυριαζής  (Ακόντιο)  
Παναγιώτα Δόση (Άλμα εις ύψος) 

 Παναγιώτης Τριβυζάς (Τρέξιμο 
60μ., 100μ., 200μ.)  Κωνσταντί-
νος Κοτσοβός (Golf)  Αλέξης  
Ιωακειμίδης (Πυγμαχία)  Γαβρι-
έλλα Χαραλαμπίδη (Τένις)  Κων-
σταντίνος Γαλανόπουλος (Ποδό-
σφαιρο)  Γιώργος Καλαϊτζάκης 
(Μπάσκετ) 

στήριξη σε έντεκα αθλητές  
από ατομικά και ομαδικά αθλήματα

ΕΠισΤροΦη ΠουρσΑνιΔη 
σΤον οΦη 21 χρονιΑ ΜΕΤΑ

Αλλάζει σελίδα ο ΟΦΗ με 
τα ηνία να περνούν 

στον Μιχάλη 
Μπούση στα 
διοικητικά. Πρώτη 

κίνηση η πρόσληψη 
του Ηλία Πουρσανίδη ως 

εκτελεστικού διευθυντή, με 
τον πρώην μέσο του ΟΦΗ να 
επιστρέφει μετά από 21 χρόνια 
στην ομάδα της Κρήτης. Ο 
Πουρσανίδης με τους Γιάννη 
Σαμαρά και Γιώργο Σαμαρά είναι 
άλλωστε οι τρεις άνθρωποι που 
λειτουργούν για χάρη του Έλληνα 
επιχειρηματία από την Αμερική, ο 
οποίος σε λίγες μέρες θα έχει στα 
χέρια του το πλειοψηφικό πακέτο 
των μετοχών του ΟΦΗ. 

Πετάει με 11,82 εκατ.  
ΤΟ ΜΠΑΣΚΕΤ  
ΤΟΥ ΟΣΦΠ

Σε αύξηση μετοχικού κεφα-
λαίου της ΚΑΕ Ολυμπιακός 
προχώρησαν οι αδερφοί 

Αγγελόπουλοι. Σύμφωνα με τα στοι-
χεία του Γενικού Εμπορικού 
Μητρώου, σε σχετική αύξηση του 
μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας 
στις 28 Αυγούστου, οι ιδιοκτήτες 
των «ερυθρολεύκων» φρόντισαν να 
καλύψουν τις ζημιές στα οικονο-
μικά της ομάδας, καταβάλλοντας 11, 
82 εκατ. ευρώ. Το σχετικό έγγραφο 
αναφέρει: «Πιστοποιήθηκε η κατα-
βολή της αύξησης του Μετοχικού 
της Κεφαλαίου κατά 11.820.000,00 
ευρώ με καταβολή μετρητών, που 
αποτελεί μέρος της αύξησης του 
μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας 
κατά 15.000.000,00 Ευρώ που είχε 
αποφασισθεί από την Τακτική 
Γενική Συνέλευση των μετόχων της 
30/06/2017», ενώ συνεχίζει πως «το 
μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 
63.909.300 διαιρούμενο σε 
63.909.300 ονομαστικές μετοχές 
ονομαστικής αξίας 1,00 εκάστης».

ο

ΟΠΑΠ και η ΠΑΕ ΑΕΚ 
παρουσίασαν, την 
Tετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 

2018, την ανανέωση της χορηγικής 
τους συνεργασίας για την αγωνι-
στική περίοδο 2018-2019. Μέγας 
Χορηγός της ΠΑΕ ΑΕΚ θα είναι το 
ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ και το νέο λογό-
τυπο του παιχνιδιού θα προβάλλε-
ται για τέταρτη συνεχή χρονιά στην 
επίσημη εμφάνιση της ομάδας.

Η χορηγική συνεργασία του 
ΟΠΑΠ, του κορυφαίου ομίλου στον 
κλάδο των τυχερών παιχνιδιών 
στην Ελλάδα, και της ΠΑΕ ΑΕΚ 
συνεχίζεται δυναμικά. Μετά την 
κατάκτηση του περυσινού πρωτα-
θλήματος της Super League, η 
εφετινή αγωνιστική περίοδος 
σηματοδοτείται από την επι-
στροφή της ΑΕΚ στο 
Champions League μετά από 
δώδεκα χρόνια. Με σύμμαχο 
τον ΟΠΑΠ, η πρωταθλήτρια της 
Super League ξεκινά με αισιο-
δοξία τις προσπάθειές της για 
επιτυχημένη πορεία σε Ελλάδα 
και Ευρώπη. 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του 
ΟΠΑΠ, Ντάμιαν Κόουπ, μιλώ-
ντας στην παρουσίαση που 
έγινε στα κεντρικά γραφεία 
της εταιρείας, δήλωσε: «Η 
συνεργασία μας με την ιστορικό 
σύλλογο της ΑΕΚ έχει σηματοδο-
τηθεί από σημαντικές αθλητικές 
επιτυχίες. Η εφετινή χρονιά είναι 
ακόμα πιο ξεχωριστή, καθώς η 
ΑΕΚ είναι η πρωταθλήτρια της 
Super League και μόνη εκπρόσω-
πος της Ελλάδας στο UEFA 
Champions League, την κορυφαία  
διασυλλογική ευρωπαϊκή διοργά-
νωση. Αδιαμφισβήτητα πρόκειται 
για μια ιστορική περίοδο για το 
σύλλογο. Είμαστε ιδιαίτερα χαρού-
μενοι που αυτή συμπίπτει με την 

ο οΠαΠ και Παε αεκ 
μαζί για την περίοδο 2018-2019
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Πελκας και ο φορτού-
νης αποτελούν το μέλ-
λον της εθνικής μας! 

οι ξένοι στάθηκαν σ’ αυτούς 
τους δύο στο ματς με την 
εσθονία! ο Κώστας φορτούνης 
ήταν το πρόσωπο στο οποίο 
στάθηκαν περισσότερο οι 
εσθονοί. ο Πέλκας τους έκανε 
αίσθηση. Έλεγαν, μάλιστα, ότι 
«η ελλάδα μετά το γκολ που 
έβαλε στο ματς δεν έδειχνε το 
ίδιο... φιλόδοξη και δυναμική. 
Ήταν σαν να έπεσε η απόδοσή 
της». Παρόλα αυτά και αν η 
εθνική ελλάδας δεν έκανε 
πολύ μεγάλο αριθμό ευκαιριών 
ήταν η καλύτερη ομάδα στο 
γήπεδο στο μεγαλύτερο μέρος 
του αγώνα. Για την εσθονία 
υπήρχε η απώλεια του αρχηγού 
και βασικού αμυντικού 
Ράγκναρ Κλάβαν της Κάλιαρι 
λόγω τραυματισμού. οι άλλοι 
αμυντικοί των εσθονών φορ-
τώθηκαν πολύ σε αυτό ματς, 
έκαναν πολλά λάθη και έτσι 
ήρθε η ήττα. Όσο για τον σκό-

Πέλκας-φορτούνης, 
το μέλλον της εθνικής!

επιθετικός του ΠΑΟΚ θα μείνει 
εκτός δράσης 10 ημέρες και θα 
δώσει... αγώνα δρόμου για την 

αναμέτρηση πρωταθλήματος με την ΑΕΚ, 
ενώ πιθανότατα χάνει την Τσέλσι. Ο Αλεξά-
νταρ Πρίγιοβιτς υποβλήθηκε σε μαγνητική 

τομογραφία, προκειμένου να διαπιστωθεί 
το μέγεθος του τραυματισμού που υπέστη. 
Τα αποτελέσματα των εξετάσεων έδειξαν 
πως ο Σέρβος επιθετικός υπέστη θλάση 
πρώτου βαθμού στους οπίσθιους μηριαί-
ους (ημιμεμβρανώδεις). Το διάστημα 

χωρίς Πρίγιοβιτς ο ΠΑοκ  
με οΦη και Τσέλσι

ΔΕν ΠρολΑβΕ νΑ ΕρΘΕι κΑι ΦΕυγΕι
ο Απόλλων λάρισας ενημέρωσε επίσημα πως ο ςτίβεν 

Ριμπερί, αδερφός του φρανκ, δεν συνεχίζει στην 
ομάδα διότι απέτυχε να περάσει τα απαιτούμενα 
τεστ ετοιμότητας... ςτη σχετική ανακοίνωση 
αναφέρεται χαρακτηριστικά: «η ΠΑε Απόλλων 
λάρισας ανακοινώνει ότι μετά από επισταμένες 

ιατρικές και εργομετρικές έρευνες λιπομέτρησης 
και ασκήσεις ταχυδυναμικής και αντοχής από τους 

αρμόδιους εργοφυσιολόγους μας, αναγκάζεται να μην 
ενεργοποιήσει το συμβόλαιο του Steven Ribery μιας και  
ο Γάλλος ποδοσφαιριστής βρίσκεται πολύ μακριά από την 
συνήθη φυσική κατάσταση των εγγχώριων επαγγελματιών 
ποδοσφαιριστών. η τεχνική μας ηγεσία υπό τον κ. Marcello 
Troizi διαπίστωσε την σημαντική διαφορά που υπάρχει 
ανάμεσα στον εν λόγω ποδοσφαιριστή και στα υπόλοιπα μέλη 
του ποδοσφαιρικού τμήματος του Απόλλωνα λάρισας».

κοντινές κάθετες. Πως δεν 
ήταν έτοιμοι για αυτό το ματς. 
ο λουτς, ο εξτρέμ της ομάδας, 
στάθηκε πολύ σε αυτό και 
έλεγε πως δεν μπορούσαν να 
το χειριστούν σωστά. ο κόουτς 
Ρέιμ πάντως τόνιζε πως η 
ελλάδα έχει πιο μεγάλη ποιό-
τητα και ότι είναι δύσκολο οι 
αμυντικοί της εσθονίας να 
παίξουν πιο καλά από τους 
Έλληνες σέντερ μπακ. Μπράβο 
στα παιδιά!

ο

ο

αποθεραπείας του υπολογίζεται σε 
επτά με δέκα μέρες. Έτσι, σίγουρα θα 
χάσει το ματς με τον ΟΦΗ στην 
Κρήτη και θα γίνει αγώνας δρόμου 
για να προλάβει την αναμέτρηση 
πρωταθλήματος με την ΑΕΚ στην 

Τούμπα. Πριν από αυτό το παιχνίδι 
υπάρχει η πρεμιέρα των ομίλων 
του Europa League με την Τσέλσι, 

επίσης στην Τούμπα, ματς που μάλ-
λον θα χάσει ο Σέρβος φορ.

Πράγματι! η ομάδα του ολυ-
μπιακού έχει πολλούς 
ποδοσφαιριστές! Δείτε! 

υπάρχουν παίκτες που μπορούν να 
καλύψουν δύο και πλέον θέσεις! Ο 
Φορτούνης παίζει, ο οποίος είναι 
επιτελικό χαφ και εκεί αποδίδει πιο 
καλά, αλλά και ο λάζαρος που είναι 
εξτρέμ. Στόπερ οι Μεριά και Παπέ 
Σισέ παίζουν και έχουν δοκιμαστεί 
και ως αμυντικά χαφ. Στα άκρα της 
άμυνας ο Μασούρας έχει την δυνα-
τότητα να παίξει και ως χαφ, ενώ ο 
Τοροσίδης αγωνίζεται και στα δύο 
άκρα της άμυνας και στόπερ, αλλά 
και εξάρι. Στα εξάρια οι Τουρέ, 

Πολλαπλές επιλογές στον ολυμπιακό!

ρερ Κώστα φορτούνη, αλλά 
και το τι άλλο κράτησαν από 
το ματς; «ςυνήθως εμείς επι-
κεντρωνόμαστε στο τι 
κάνουν οι δικοί μας παίκτες, 

ωστόσο ο φορτούνης 
φάνηκε πως έκανε πραγμα-
τικά μεγάλη... ζημιά στην 
εθνική εσθονίας. Ότι Πέλκας 
και φορτούνης ήταν οι δύο 

πλέον σημαντικοί το παραδέ-
χθηκαν όλοι». Μάλιστα οι 
εσθονοί τόνιζαν ότι τους... 
εξέπληξε το γεγονός πως η 
ελλάδα έπαιζε με πολλές 

Καμαρά. Στα οκτάρια ο Νάτχο μπορεί 
να παίξει και σαν δεκάρι. Από τους 
επιτελικούς χαφ, ο Φετφατζίδης 
μπορεί να τοποθετηθεί και στα άκρα 

της επίθεσης. Στα εξτρέμ ο Ποντένσε 
μπορεί να προσφέρει και σε θέση 
πίσω από τον φορ, όπως και ο 
Ναουέλ. Πάντα τέτοια!
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ΜΕ Το ΕνΑ ΠοΔι σΤην κινΑ
Με 70-63 επικράτησε  

η Εθνική Ανδρών  
της Σερβίας,  
σε αγώνα για τα 
προκριματικά του 
Παγκοσμίου 

Κυπέλλου 2019, 
εξασφαλίζοντας ουσιαστικά 

την πρόκριση στην τελική φάση 
της διοργάνωσης που θα διεξαχθή 
στην Κίνα. Με τη νίκη αυτή η 
Ελλάδα διεύρυνε σε 7-0 το 
αήττητο της και πλέον ισοβαθμεί 
στην κορυφή του 12ου ομίλου με 
την Γερμανία. Τα δεκάλεπτα:  
16-18, 35-32, 51-47, 70-63

ο ΑνσΑριΦΑρνΤ  
σΤην ΤουρκιΑ;
Ο Καρίμ Ανσαριφάρντ δεν παίζει 

στον Ολυμπιακό και ενώ 
κατευθόταναν στη 

Νότιγχαμ 
Φόρεστ, ίσως 
τελικά καταλήξει 
στην Τουρκία. 

Συγκεκριμένα, 
δημοσιεύματα από την 

Τουρκία θέλουν τον Καρίμ 
Ανσαριφάρντ να μετακομίζει στη 
γείτονα χώρα για λογαριασμό 
της Γαλατασαράι, εφόσον ανάψει 
το «πράσινο φως» η τουρκική 
ομοσπονδία. Σύμφωνα με τα 
σχετικά ρεπορτάζ, ο Ιρανός 
επιθετικός είχε υπογράψει 
προσύμφωνο με την 
πρωταθλήτρια Τουρκίας, το 
οποίο έχει κοινοποιηθεί και στην 
ομοσπονδία της χώρας εντός του 
χρονικού περιθωρίου των 
μετεγγραφών και έτσι ίσως 
ισχύσει η μετεγγραφή του, 
ακόμη και μερικές ημέρες μετά.

ο ολυμπιακός έχει πολύ 
δύσκολα παιχνίδια και 
ο Πέδρο Μαρτίνς θέλει 

να έχει τους παίκτες του όσο 
το δυνατόν πιο 
ετοιμοπόλεμους. 

Από τις 16 ςεπτεμβρίου ως τις 
8 Νοεμβρίου, οι «ερυθρόλευ-
κοι» έχουν να δώσουν δέκα 
παιχνίδια στο πρωτάθλημα και 
στο Europa league, όπου στό-
χος είναι να πάρουν όσο το 
δυνατόν περισσότερους βαθ-
μούς. Έξι ματς για τη Super 
league και άλλα τόσα για το 
Europa, με τον Πορτογάλο 
κόουτς να πρέπει να κάνει το 
απαραίτητο μοντάρισμα, ώστε 
οι παίκτες του να παρουσια-
στούν όπως πρέπει στο 
γήπεδο. ςτις 16 ςεπτεμβρίου 
οι Πειραιώτες φιλοξενούν τον 
Αστέρα, τέσσερις ημέρες μετά 
τη Μπέτις για την πρεμιέρα 
των ομίλων του Europa 
league και στις 24/9 παίζουν 
στη Νέα ςμύρνη με τον Πανιώ-
νιο. Μια εβδομάδα αργότερα 
(30/9) αναμετρώνται με τον 
ΠΑοΚ στο φάληρο και στις 4 
οκτωβρίου αγωνίζονται με τη 
Μίλαν στο «ςαν ςίρο». ςτις 
7/10 πηγαίνουν στο οΑΚΑ για 
να αγωνιστούν με την ΑεΚ. 
Έπονται οι αναμετρήσεις με 
τον οφη στο ηράκλειο για το 
πρωτάθλημα (δεν έχουν ορι-
στεί ακόμα οι ημερομηνίες και 

οι ώρες της 7ης αγωνιστικής), 
για να ακολουθήσει ο αγώνας με 
τη Ντουντελάνζ στο λουξεμ-
βούργο (25/10). Μετά ο ολυμπια-
κός υποδέχεται στο «Γ. Καραϊ-
σκάκης» τον Απόλλωνα ςμύρνης 
(δεν έχουν οριστεί ακόμα οι ημε-
ρομηνίες και οι ώρες της 8ης 
αγωνιστικής), για να φιλοξενή-
σει ξανά την Ντουντελάνζ στις 8 

Νοεμβρίου για την 4η αγωνι-
στική του Europa. Αναλυτικά:

(16/09) ολυμπιακός-Αστέρας 
Τρίπολης

(20/09) ολυμπιακός-Μπέτις
(24/09) 

Πανιώνιος-ολυμπιακός
(30/09) ολυμπιακός-ΠΑοΚ
(04/10) Μίλαν-ολυμπιακός
(07/10) ΑεΚ-ολυμπιακός

(Άγνωστη μέρα και ώρα) 
οφη-ολυμπιακός

(25/10) 
Ντουντελάνζ-ολυμπιακός

(Άγνωστη μέρα και ώρα) ολυ-
μπιακός-Απόλλων ςμύρνης

(8/11) 
ολυμπιακός-Ντουντελάνζ

(29/11) Μπέτις-ολυμπιακός
(13/12) ολυμπιακός-Μίλαν

ή Super league σχεδιάζει 
τις προτάσεις για τις 
μετακινήσεις οπαδών… 

Θέμα μεγάλο… Ο υπουργός Γιώρ-
γος βασιλειάδης έχει δηλώσει ότι 
ήταν θετικός στο ενδεχόμενο να 
επιτραπούν οι οργανω-
μένες μετακινήσεις 
οπαδών, εκτός από τα 
ντέρμπι. Οι σκέψεις της 
Πολιτείας δεν μπορού-
σαν να αφήσουν αδιά-
φορη την Super 
League και, σύμφωνα 
με πληροφορίες, η 
διοργανώτρια αρχή του 
πρωταθλήματος έχει 
υποβάλει ήδη τις προ-
τάσεις της, οι οποίες 
επικεντρώνονται σε 
συγκεκριμένους βασι-
κούς άξονες. Για να 
δούμε τα θέματα:

1. ηλεκτρονικό εισι-
τήριο. Θα υπάρχει 

η δυνατότητα της απευθείας αγο-
ράς του εισιτηρίου από τον εκά-
στοτε οπαδό με την φιλοξενού-

Πρόβλημα με τις 
μετακινήσεις των οπαδών 

πικό ασφαλείας υπό την 
εποπτεία της, διότι θεω-
ρεί πως το καθεστώς 
εκπαίδευσης και ελέγ-
χου από την ΕΠΟ 
απέτυχε.

3.Κυρώσεις. Η Super 
League θέλει την 

επαναφορά του ιδιώνυ-
μου, ενώ παράλληλα 
προτείνεται όσοι οπαδοί 
συλλαμβάνονται στα 
γήπεδα και παραπέμπο-
νται στη Δικαιοσύνη και 
να επιβάλλεται η παρου-
σία τους στο Αστυνομικό 
Τμήμα της περιοχής τους 
κατά τη διάρκεια των 

αγώνων της ομάδας τους, μέχρι 
να ολοκληρωθεί η δικαστική 
διαδικασία.

μενη ομάδα να δίνει στη συνέχεια 
την λίστα με τα ονόματα και το 
ΑΜΚΑ των οπαδών που απέκτησαν 

εισιτήριο;

2. Ασφάλεια. Η διοργανώτρια 
αρχή επιθυμεί ιδιωτικό προσω-

δύσκολο  
πρόγραμμα  
στο λιμάνι...

ςτη ςεούλ  
η ςάκκαρη
Μετά το US Open, η Μαρία ςάκ-
καρη επιστρέφει στα γήπεδα την 
επόμενη εβδομάδα με τη συμμε-
τοχή της στο τουρνουά της 
ςεούλ. η 23χρονη αθλήτρια θα 
μάθει την πρώτη αντίπαλό της 
στη σημερινή κλήρωση (15/9). η 
ελληνίδα πρωταθλήτρια θα συμ-
μετάσχει, για δεύτερη φορά στην 
καριέρα της, στο Korea Open. η 
πρώτη της συμμετοχή ήταν το 
2016, όπου είχε αποκλειστεί από 
τη Κινέζα ςαϊσάι Ζανγκ, που είχε 
φτάσει ως τα ημιτελικά. Κάτοχος 
του τίτλου από πέρυσι είναι 
η Γέλενα οσταπένκο.




