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ΚλιΚ

Καλό Ταξίδί
Καλό ταξίδι 

ευχήθηκε ο Πάνος 
Καμμένος σε όσους 

βουλευτές των ΑΝεΛ 
διαφωνήσουν με την 

κομματική γραμμή 
επί της συμφωνίας 
των Πρεσπών. Μα 

αλήθεια αν 
διαφωνούν δυο-τρεις 
τότε ποιος θα μείνει 

στους ΑΝεΛ;

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ  
ΓΙΩΡΓος 
ΑύΤΙΑς

Πρέσπες και συντάξεις 
θα Κρίνόυν Τίς εΚλόγες
Όλα δείχνουν ότι Πρέσπες και συντά-

ξεις θα κρίνουν τις επόμενες εκλο-
γές. Για τις συντάξεις ΝΔ-Κίνημα 

Αλλαγής και ΚΚΕ ζήτησαν με νόμο να 
καταργηθούν οι μειώσεις. Τότε η κυβέρνηση 
απάντησε: «Όλα στην ώρα τους!». Αλλά και ο 
Πρωθυπουργός τόνισε ότι «είναι αχρείαστο 
το μέτρο!». Η Νέα Δημοκρατία δεν ψήφισε 
το μέτρο της νέας περικοπής των συντάξεων 
από 1.1.2019. Το μέτρο που δεν υπήρχε καν 
στο 3ο αχρείαστο Μνημόνιο, ψηφίστηκε με 
αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης 
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Η ΝΔ κατέθεσε και τροπολο-
γία προ διμήνου για να μην εφαρμοστούν οι 
περικοπές, την οποία η κυβέρνηση Τσίπρα-
Καμμένου δυστυχώς απέρριψε. Τις ξεκάθα-
ρες αυτές θέσεις της η ΝΔ τις επανέλαβε και 
στη συνάντηση της Τρίτης 11.09.2018 που 
είχε με τους εκπροσώπους των Θεσμών, οι 
οποίοι δεν αποσαφήνισαν τις προθέσεις 
τους. Έκτοτε καμία άλλη συνάντηση ή ενη-
μέρωση δεν υπήρξε στην αξιωματική αντι-
πολίτευση ούτε από την κυβέρνηση, ούτε 
από τους Θεσμούς.

Η κυβέρνηση ευελπιστεί ότι εκεί θα δοθεί 
το «πράσινο φως» για την ακύρωση του 
μέτρου, πόσω μάλλον εάν υπάρχει η θετική 
εισήγηση των Θεσμών για τη βιωσιμότητα 
του ασφαλιστικού και ότι το μέτρο είναι 
δημοσιονομικό και όχι διαρθρωτικό. Επίσης 
Νοέμβριο θα δημοσιοποιηθεί και η πρώτη 
έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο 
πλαίσιο της μεταμνημονιακής εποπτείας, 
για την πορεία της οικονομίας και την υλο-
ποίηση των μεταρρυθμίσεων. Την 1η Οκτω-

βρίου θα κατατεθεί στη Βουλή το προσχέ-
διο του προϋπολογισμού 2019, το οποίο θα 
σταλεί στην Κομισιόν στις 15 του ίδιου μήνα 
στο πλαίσιο του «Ευρωπαϊκού Εξαμήνου». 
Το τελικό κείμενο του νέου προϋπολογι-
σμού θα κατατεθεί τον Νοέμβριο και, εφό-
σον δεν έχει υπάρξει κάποιο πρόβλημα, θα 
απουσιάζει από αυτό η μείωση των συντά-
ξεων και θα χρειάζεται μια απλή νομοθε-
τική πρωτοβουλία για την ακύρωση του 
μέτρου.

Τό υΠόυργείό όίΚόνόΜίΚών
Το οικονομικό επιτελείο, κατά την κυβέρ-
νηση, έθεσε στους συνομιλητές του το 
ζήτημα της ακύρωσης της περικοπής των 
συντάξεων, παρουσιάζοντας στοιχεία, σύμ-

φωνα με τα οποία:

1. Η περικοπή των συντάξεων δεν αποτελεί 
διαρθρωτικό μέτρο, αλλά δημοσιονομικό.

2. Υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος να 
μην εφαρμοστεί η περικοπή των συντά-

ξεων και παράλληλα να υλοποιηθεί ένα 
μεγάλο κομμάτι των αντιμέτρων.

3. Η μη περικοπή των συντάξεων (προσω-
πικής διαφοράς) δεν επηρεάζει την βιω-

σιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος για 
τις επόμενες δεκαετίες.
●● Και για το θέμα αυτό η ελληνική πλευρά 

κατέθεσε στοιχεία και πίνακες σύμφωνα με 
τα οποία εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα. Κατά 
την διάρκεια των συζητήσεων, μεταξύ άλλων:
●● επιβεβαιώθηκε σύγκλιση -με ελάχιστες 

αποκλίσεις- ως προς το δημοσιονομικό 

κόστος των μέτρων τα οποία εξήγγειλε ο 
πρωθυπουργός στην ΔΕΘ.
●● συζητήθηκε η πορεία των μη εξυπηρε-

τούμενων δανείων
●● συμφωνήθηκε η διαδικασία μέσω της 

οποίας θα επιτευχθεί σύγκλιση ως προς το 
δημοσιονομικό χώρο του 2019.
●● η ελληνική πλευρά ενημέρωσε για την 

διαδικασία εφαρμογής της αύξησης του 
κατώτατου μισθού. Σύμφωνα με την προ-
βλεπόμενη διαδικασία θα ακολουθήσει η 
έκδοση της τριμηνιαίας έκθεσης ενισχυμέ-
νης εποπτείας τον μήνα Νοέμβριο. 

αΚρα ςίώΠή αΠό δανείςΤες  
γία Τίς ςυνΤαξείς
«Στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε 
συνεργασία με στελέχη της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς 
Νομισματικού Ταμείου, επισκέφθηκαν την 
Αθήνα για την πρώτη αποστολή στην 
Ελλάδα μετά το πρόγραμμα. Υπήρξαν συζη-
τήσεις όσον αφορά την οικονομική κατά-
σταση και τις προοπτικές, οι οποίες θα τρο-
φοδοτήσουν την προετοιμασία του σχεδίου 
δημοσιονομικού προγράμματος της Ελλά-
δας για το 2019, που θα υποβληθεί στην 
Επιτροπή έως τις 15 Οκτωβρίου, καθώς και 
σχετικά με την εφαρμογή της στρατηγικής 
για την εξυγίανση των μη εξυπηρετούμε-
νων δανείων. Η αποστολή ήταν επίσης μια 
ευκαιρία συναντήσεων με εκπροσώπους 
πολιτικών κομμάτων, κοινωνικών εταίρων 
και τραπεζών, με σκοπό την ενημέρωσή 
τους σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής 
τους στην μετά το πρόγραμμα περίοδο και 
την ανταλλαγή απόψεων πάνω σε βασικά 
ζητήματα πολιτικής. Ο εκ του σύνεγγυς διά-
λογος για τις προκλήσεις και τις προτεραιό-
τητες της οικονομικής πολιτικής θα συνεχι-
στεί και στο μέλλον. Η πρώτη τριμηνιαία 
έκθεση ενισχυμένης εποπτείας θα εκδοθεί 
τον Νοέμβριο, μαζί με τη φθινοπωρινή 
δέσμη του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου της 
Επιτροπής».

εβδοΜΑδΙΑΙΑ ΠοΛΙΤΙΚη εφηΜεΡΙδΑ
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συριζα
εκλογές σε  
δύο γύρους...

νεα δημοκρατια
«ό Τσίπρας δεσμεύει και  
την επόμενη κυβέρνηση»

Όλοι στη Νδ τονίζουν: «ο κ. Τσίπρας, όπως 
έχει δεσμευτεί για μέτρα που αφορούν την 
επόμενη κυβέρνηση, ήταν πολύ εύκολο γι’ 

αυτόν να δεσμευτεί και σε παροχές, οι οποίες 
αφορούν μία άλλη κυβερνητική περίοδο».  

Μεταξύ άλλων, ο τομεάρχης Διοικητικής Μεταρ-
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της 
ΝΔ, βουλευτής Κιλκίς Γιώργος Γεωργαντάς, τόνισε: 
«Περίμενα από έναν πρωθυπουργό, που περιμένει 
να συμπληρώσει τετραετία, να κάνει έναν απολο-
γισμό και στη συνέχεια να αναφέρει ό,τι μπορεί 
να αναφέρει ως διορθωτικές κινήσεις, μετρήσι-
μες και συγκεκριμένες για τους μήνες που του 
απομένουν από το 2019 στη διακυβέρνηση της 
χώρας». Παράλληλα, πρόσθεσε: «Δεν έχω ακού-
σει πρωθυπουργό να αναφέρεται σε συγκεκρι-
μένα μέτρα, που θα γίνουν το 2021 ή το 2022, 
δηλαδή σε χρόνους, οι οποίοι αφορούν την 
επόμενη κυβέρνηση. Δεν άκουσα συγκεκρι-
μένο πρόγραμμα, στόχευση, ολοκληρωμένο 
πρόγραμμα για την ανάταξη της οικονομίας. 
Μας ακολούθησε ο κ. Τσίπρας σε πολλά από 
αυτά που ανακοινώσαμε, τα οποία έχουν ως 
πρώτο στόχο για εμάς την ελάφρυνση του ιδι-
ωτικού, του επιχειρηματικού, του πρωτογενή 
τομέα [...] Όλα αυτά πρέπει να έχουν μία στό-
χευση, ιδίως σε ό,τι έχει να κάνει με τις 
φοροελαφρύνσεις ή τη μείωση των ασφαλι-
στικών εισφορών. Η διαφορά μας, είναι ότι ο 
πρωθυπουργός ανακοίνωσε παροχές, ενώ 
έχει αυτόν τον ανεμικό ρυθμό ανάπτυξης, 
εγώ θα ήθελα να δίνονται στοχευμένες 
παροχές σε κοινωνικές ομάδες που τις 
έχουν ανάγκη από το πλεόνασμα της ανά-
πτυξης, της παραγωγής της αύξησης του 
πλούτου της χώρας, όμως αυτό (σ.σ. που 
εξήγγειλε ο κ. Τσίπρας) δεν είναι η δια-

νομή από το υπερπλεόνασμα που έπρεπε να 
συνδυαστεί με ρυθμό ανάπτυξης, αυτό είναι 
από την υπερφορολόγηση. Το ύφος αλλά και 
το περιεχόμενο της ομιλίας του πρωθυπουρ-
γού μιας χώρας της ΕΕ ήταν πρωτόγνωρο για 
τα δεδομένα και την πρακτική που υπάρχει 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αυτό γιατί 
φάνηκε ότι υπήρξε μία σύγχυση και ένας 
εκνευρισμός του κ. Τσίπρα μετά από την 
τοποθέτηση, που έγινε, μία τοποθέτηση, η 
οποία έκανε μία αναδρομή σε γεγονότα της 
προηγούμενης περιόδου, τα οποία τα έχει 
παραδεχθεί ουσιαστικά και ο ίδιος ο κ. Τσί-
πρας, τα περί αυταπάτης, τα περί λαθών του 
πρώτου επταμήνου, αυτά επισημάνθηκαν 
από τον Ισπανό ευρωβουλευτή. Εκεί, αντί να 
έχουμε μία κουβέντα στο ότι προχωράμε και 
γυρίζουμε σελίδα ως χώρα με τη βοήθεια 
της ΕΕ και πάμε σε ολοκλήρωση των μεταρ-
ρυθμίσεων, ώστε να έχουμε και μία γενικό-
τερη σύγκλιση στην ευρωπαϊκή πορεία όλων 
των χωρών, είχαμε αντιπολιτευτικές κορώνες 
με στόχο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που ως 
φυσική παρουσία δεν ήταν στη συζήτηση 
και αυτό είναι το πρώτο λάθος που έγινε και 
είχαμε και παρατηρήσεις και σε αυτούς που 
δεν είπαν και κανένα ψέμα, είπαν αυτά τα 
λάθη που γίνανε και δεν πρέπει να επαναλη-
φθούν. Νομίζω ότι ήταν τελείως άστοχη και 
μη παραγωγική η παρουσία του, σίγουρα δεν 
είναι καλή η εικόνα της χώρας όταν βλέπεις 
έναν πρωθυπουργό με αυτήν την εικόνα και 
νομίζω τελικά ότι αυτός που ζημιώθηκε από 
αυτήν την εικόνα γιατί επιχείρησε να κάνει 
ουσιαστικά αντιπολίτευση εντός του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου είναι ο ίδιος ο κ. 
Τσίπρας».

μιλώντας στην ελληνική υπηρε-
σία του Euronews, ο Αλέξης 
Τσίπρας είπε για τις συντάξεις: 

«Το λέω καθαρά, αν πετύχουμε τους 
στόχους, στον βαθμό που πετυχαίνουμε 
τους στόχους, θεωρώ ότι θα καταφέ-
ρουμε να αποφύγουμε ένα μέτρο που 
και αχρείαστο είναι και αντιαναπτυξι-
ακό είναι, αλλά και μη διαρθρωτικό 
είναι».

Για τους στόχους «Αν δεν τους πιά-
νουμε τους στόχους, βεβαίως και θα 
πρέπει να βρούμε τον τρόπο με τον 
οποίο θα τους πιάσουμε». «Αυτό είναι 
υποχρέωσή μας» συνεχίζει, προσθέτο-
ντας ότι «όταν μια χώρα έχει υποχρεώ-
σεις, όπως και ένα νοικοκυριό έχει υπο-
χρεώσεις, θα πρέπει να βρει τον τρόπο 
να εξοικονομεί τα χρήματα να πληρώνει 
αυτές τις υποχρεώσεις. δυστυχώς, οι 
προηγούμενες κυβερνήσεις άφησαν μια 
χώρα χρεοκοπημένη, ότι η ελλάδα είναι 
μια χώρα που έχει 180% του ΑεΠ χρέος 
και αυτό που καταφέραμε εμείς, είναι 
να καταστήσουμε βιώσιμη την εξυπηρέ-
τηση αυτού του χρέους». «Αυτό, λοιπόν, 
είναι που έχει δημιουργήσει ασφάλεια 
στις αγορές, ασφάλεια στους επενδυ-
τές, συν το γεγονός ότι φτιάξαμε και 
αυτό το «μαξιλάρι» ρευστότητας των 30 
περίπου δισ. ευρώ, που μας δίνει τη 
δυνατότητα να επιλέξουμε εμείς μέχρι 
και το 2020 πότε είναι η κατάλληλη 
στιγμή να πάρουμε ζεστό χρήμα από τις 
αγορές με χαμηλά επιτόκια» προσθέτει 
ο κ. Τσίπρας, «επισημοποιώντας» επί 

της ουσίας ότι η χώρα μας δεν 
πρόκειται να βγει στις αγορές 
νωρίτερα από το 2020...

Για τον χρόνο των εκλογών 
«είπα ότι ο στόχος και η στρατη-
γική της κυβέρνησης είναι να 
ολοκληρώσει την τετραετία και 
μάλιστα εξήγησα το πόσο μας 
συμφέρει πολιτικά αυτή η εξέ-
λιξη, στο βαθμό που στις ευρωπαϊ-
κές εκλογές που μεσολαβούν, θα 
έχουμε τη δυνατότητα να καταγρά-
ψουμε τους πραγματικούς συσχε-
τισμούς που επικρατούν στην ελλη-
νική κοινωνία που δεν έχουν καμία 
σχέση με τις διαρκώς υποτιμημένες 
-εγώ δεν θα πω εσκεμμένα, ίσως για 
μεθοδολογικούς λόγους- δημοσκο-
πικές μετρήσεις που βλέπουν το φως 
της δημοσιότητας» υπογραμμίζει. 
ςυνεπώς, θα επαναλάβω αυτό που 
είπα: στόχος και στρατηγική της 
κυβέρνησης είναι η ολοκλήρωση της 
4ετίας και οι εκλογές τον οκτώβριο 
του 2019». «δεν αποτελεί στόχο ούτε 
στρατηγική ούτε επιθυμία μας να 
έχουμε τριπλές εκλογές» σημειώνει, 
ερωτηθείς εάν αποκλείει το σενάριο 
των τριπλών εκλογών τον Μάιο.

Για την τραγωδία στο Μάτι «ςυγ-
γνώμη ζήτησα έμπρακτα και όχι επικοι-
νωνιακά, όχι για να αντιμετωπίσω με 
επικοινωνιακό τρόπο την τραγωδία, 
όταν ανέλαβα την πολιτική ευθύνη και 
άλλων κυβερνήσεων και όχι μονάχα της 
δικής μου».
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μπορούν να δίνονται πιο εύκολα 
στους εργαζόμενους ώστε να 
νιώθουν ότι είναι συμμέτοχοι 
σε αυτή την προσπάθεια

4. Να πάμε να βρούμε τα 
Πανεπιστήμιά μας και να 

γεφυρώσουμε το χάσμα που 
υπάρχει σήμερα μεταξύ έρευ-
νας και παραγωγής. Αυτό 
σημαίνει ότι και για τα πνευμα-
τικά δικαιώματα των Πανεπι-
στημίων πρέπει να βρούμε 
κάποιες εύκολες και απλές 
λύσεις, ώστε να μπορούν αυτά 
να μεταφέρονται και ο ερευνη-
τής δημιουργός να μπορεί να 
ξέρει ότι απολαμβάνει τα οφέλη 
του κόπου του.

5. Χρειαζόμαστε, βέβαια, και 
για τις εταιρείες οι οποίες 

μεγαλώνουν, καλύτερη φορολό-
γηση και στο κεφάλαιο, αλλά 
και στην εργασία.

Για τους φόρους είπε ότι 
ξέρει πολύ καλά πως αρκετές 
επιχειρήσεις σήμερα με τις 
υψηλές εργοδοτικές εισφορές 
χάνουν καλό κόσμο κι αυτό 
είναι μεγάλο πρόβλημα ειδικά 
για τις επιχειρήσεις οι οποίες 
έχουν φτάσει σε κάποιο στάδιο 
και παρατήρησε: «Εμείς λέμε 
ξεκάθαρα, μείωση της φορολο-
γίας για τις επιχειρήσεις, 20% 
φόρο στο εισόδημα, 5% στα 
μερίσματα και μείωση στις 
ασφαλιστικές εισφορές στο 15% 
εντός μιας τετραετίας. Εμείς 
θέλουμε να ξανακάνουμε την 
εργασία στη χώρα ανταγωνι-
στική». Εξήγγειλε μειωμένη 
φορολογία (10%) για κέρδη που 
απορρέουν από πνευματικά 
δικαιώματα.

Ο πρόεδρος της Ν.Δ. επισή-
μανε ότι χρειαζόμαστε επενδύ-
σεις και στο ανθρώπινο κεφά-
λαιο και αυτό σημαίνει:

 Μια άλλη παιδεία σε επίπεδο 
Πανεπιστημίων και τεχνικής 
εκπαίδευσης.

 Μεγαλύτερη σύνδεση με την 
παραγωγή.

 Περισσότερα ξενόγλωσσα 
προγράμματα.

Ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης τονίζει ότι 
τον επόμενο μήνα θα 
παρουσιάσει ένα 
συγκεκριμένο σχέδιο 
με στόχους για την 
ηλεκτροκίνηση στην 
Ελλάδα και δήλωσε 
πως η στήριξη της 
επιχειρηματικότητας 
θα είναι πρώτη πολιτική 
προτεραιότητα για τον 
ίδιο προσωπικά, στη 
διάρκεια συνάντησης 
με startups εταιρείες, 
στο περίπτερο του 
υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής 
Τηλεπικοινωνιών και 
Ενημέρωσης, με τίτλο 
«Ψηφιακή Ελλάδα» 
στην 83η ΔΕΘ.

Ο κ. Μητσοτάκης εξέ-
φρασε τη χαρά του, 
γιατί για πρώτη φορά 

υπάρχει μια συστηματική και 
μαζική παρουσία όλου του 
οικοσυστήματος της ελληνι-
κής επιχειρηματικότητας στη 
δεΘ και δήλωσε πως το μόνο 
υπουργείο που θα κρατήσει 
στο Μέγαρο Μαξίμου, εάν 
εκλεγεί πρωθυπουργός, 
είναι αυτό της Ψηφιακής 
Πολιτικής, καθώς θα θεσπί-
σει θέση υπουργού παρά τω 
πρωθυπουργώ που θα προΐ-
σταται της ψηφιακής 
πολιτικής.

Αναφερόμενος στην πρό-
θεσή του να προχωρήσει στην 
ενοποίηση όλων των δομών 
εξωστρέφειας στο υπουργείο 
Εξωτερικών επεσήμανε: «Η 
κρίση μας πλήγωσε όλους 
πολύ, αλλά αν κάτι θετικό 
προέκυψε από την κρίση 
είναι μια πραγματική στροφή 
της κοινωνίας προς την επι-
χειρηματικότητα. Η επιχειρη-
ματικότητα νομιμοποιήθηκε 
και πολλοί νέοι πια βλέπουν 
στη δημιουργία μιας νέας 
επιχειρηματικής δράσης τη 
διέξοδο για να φτιάξουν την 
καριέρα τους και να φτιάξουν 
τη ζωή τους». Απευθυνόμε-
νος δε στους εκπροσώπους 
των startups σημείωσε: 
«Θέλω να μείνετε στην 
Ελλάδα. Κάποιοι κάποια 
στιγμή θα φύγετε στο εξωτε-
ρικό, αλλά κρατήστε πάντα 

στην καρδιά σας την Ελλάδα και 
ένα κομμάτι της δουλειάς που 
κάνετε πάντα στην Ελλάδα».

Υπενθύμισε πως και ο ίδιος 
προέρχεται από το οικοσύστημα 
της επιχειρηματικότητας και υπο-
γράμμισε πως για να επιτρέψουμε 
σε αυτόν τον σπόρο της επιχειρη-
ματικότητας να ριζώσει, να 
φυτρώσει και να δώσει καρπούς, 
χρειάζονται τα εξής:

1. Πρόσβαση σε χρηματοδό-
τηση. Έχουμε πια πολλές 

δομές στην Ελλάδα, χρηματοδο-
τούμενες και από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση που μπορούν να δώσουν 
μια χρηματοδοτική διέξοδο σε 
νέες επιχειρήσεις. Τάχθηκε υπέρ 
της χορήγησης κινήτρων και είπε 
χαρακτηριστικά: «Θέλω περισσό-
τερους πλούσιους Έλληνες, ειδικά 
από τον χώρο της ναυτιλίας, να 
μπορούν να επενδύουν στα πολύ 
πρώτα στάδια της δημιουργίας 
τους».

2. Απλοποίηση του κανονιστι-
κού πλαισίου, μεγαλύτερη 

ευκολία στη δυνατότητα δημιουρ-
γίας νέων επιχειρηματικών δομών.

3. Φορολογικά κίνητρα και άλλα 
εργαλεία χρηματοδότησης, 

όπως μετατρέψιμα δάνεια που 

Ο κ. Μητσοτάκης 
τόνισε την 
ανάγκη να 

μείνουν στην Ελλάδα οι 
νεοφυείς επιχειρήσεις 
και να αναστραφεί το 
κύμα φυγής των 
μορφωμένων νέων μας 
προς το εξωτερικό

ΣτηριζΕι 
ο Καραμανλής!

Ο Κώστας Καραμανλής είπε «είμαστε όλοι εδώ για να 
στηρίξουμε, όπως πάντα, την παράταξή μας στον 

αγώνα για μια μεγάλη εκλογική νίκη και στόχο την 
αποτελεσματική διακυβέρνηση και τη ρωμαλέα ανάπτυξη, 

προς όφελος όλων των Ελλήνων και πρωτίστως των 
οικονομικά ασθενέστερων».  Ο πρώην πρόεδρος της Νέας 

Δημοκρατίας ανέφερε ακόμη: «Από εδώ, από τη 
μακεδονία μας, που ούτε χαρίζεται ούτε 

ξεπουλιέται, πάμε μαζί για  
τη μεγάλη νίκη».

Οι νέοι κοντά στον 
μητΣΟτΑΚη!
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Ο υπουργός 
εσωτερι-
κών απο-

ποιείται τον μνημο-
νιακό χαρακτήρα 
του κόμματός του 
και τονίζει: «ςτις 
εκλογικές αναμετρή-
σεις που έρχονται οι 
πολίτες και ιδίως τα 
λαϊκά στρώματα θα 
εκτιμήσουν, παρά τις 
δυσκολίες οι οποίες 
παραμένουν, ποια είναι 
εκείνη η πολιτική 
δύναμη που εκπροσω-
πεί τα συμφέροντά τους, 
που θέτει τις ανάγκες 
τους στο κέντρο της πολι-
τικής της και είναι έτοιμη 
να προχωρήσει στις ανα-
γκαίες τομές προκειμένου 
να ξαναστηθεί στα πόδια 
της η οικονομία και η 
κοινωνία. 
Σε αντίθεση με την ΝΔ, που 
είναι το κόμμα του μνημονίου 

Ο ευρωβουλευτής της 
Ελιάς και μέλος του 
Πολιτικού Συμβουλίου 

του Κινήματος Αλλαγής Νίκος 
Ανδρουλάκης, με αφορμή την 
ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο 

Στρασβούργο, δηλώνει: 
«Ο πρωθυπουργός οριοθέτησε 

ως έναν από τους αντιπάλους του 

την ακροδεξιά, καταδικάζο-
ντας την αύξηση της κυβερ-
νητικής επιρροής στα κράτη 
της Ευρώπης. Αυτά στο 
Στρασβούργο, γιατί στην 
Ελλάδα είναι στρατηγική 
του επιλογή να συγκυβερνά 
με έναν από τους πολιτικούς 
βραχίονες της ακροδεξιάς. 
Οι βασικοί λόγοι που μπή-

και δεν το κρύβει, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν 
υπήρξε ούτε θα γίνει ποτέ μνημονι-
ακό κόμμα». Παράλληλα, σημειώνει 
ότι από το καλοκαίρι του 2015 η 
κυβέρνηση είχε ως βασικό της 
μέλημα «να λειάνει τις πιο δύσκολες 

πτυχές της συμφωνίας, 
την οποία θέσαμε αμέσως 
στην κρίση του ελληνικού 
λαού», και θεωρεί ότι «σε 
μεγάλο βαθμό τα καταφέ-
ραμε, η χώρα βγήκε από 
την ασφυκτική επιτρο-
πεία με την κοινωνία 
όρθια. Τώρα μπορούμε με 
σαφώς μεγαλύτερους 
βαθμούς ελευθερίας να 
εφαρμόσουμε το πρό-
γραμμά μας που βρίσκε-

ται στον αντίποδα εκείνου της ΝΔ. Η 
πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη συνταγ-
ματική αναθεώρηση θα περιλαμβά-
νει την σαφή διάκριση του ρόλου 
Κράτους-Εκκλησίας, την καθιέρωση 
θεσμών άμεσης δημοκρατίας, την 

ενίσχυση της Βουλής, την κατάρ-
γηση της βουλευτικής ασυλίας και 
την τροποποίηση του νόμου περί 
ευθύνης υπουργών, την ενδυνά-
μωση του κοινωνικού κράτους, 
την περαιτέρω ενίσχυση δικαιω-
μάτων και ελευθεριών για όλους 
τους πολίτες και την συνταγμα-
τική κατοχύρωση βασικών δημό-
σιων αγαθών, όπως το νερό και η 
ηλεκτρική ενέργεια. Η επιδίωξη 
συνεργασιών και προγραμματι-
κών συγκλίσεων είναι βαθιά ριζω-
μένη στη λογική και στη κουλ-
τούρα της Αριστεράς. Η Τοπική 
Αυτοδιοίκηση είναι το πιο πρό-
σφορο έδαφος για την ανάπτυξή 
τους. Η κεντρική πολιτική σκηνή 
είναι κάτι διαφορετικό…». 

καμε στο μνημόνιο δεν έχουν 
αντιμετωπιστεί. Η χώρα δυσκο-
λεύεται να δανειστεί από τις 
αγορές με βιώσιμο τρόπο, γιατί 
τα επιτόκια παραμένουν υψηλά. 
Και το χρέος που παραμένει 
στο 178% του ΑΕΠ συνεχίζει να 
προκαλεί ασφυξία. Αυτή είναι η 
αληθινή κατάσταση που 
συγκρούεται με τους πανηγυρι-
σμούς που παρουσιάζετε. Η 
Ελλάδα και η Ένωση δεν χρειά-
ζονται εναλλακτικές 
πραγματικότητες».

νικοσ ανδρουλακησ

«ή χώρα περνάει δύσκολα!»

επικεφαλής του Ποταμιού ςταύρος 
Θεοδωράκης διευκρίνισε ότι η 
παράταξή του θα κατέβει αυτόνομα 

στις επόμενες εκλογές, ενώ ξεκαθάρισε τον 
λόγο για τον οποίο το Ποτάμι αποχώρησε από 
το Κίνημα Αλλαγής: «δεν ήταν λάθος η ιδέα 
που οδήγησε στο ΚΙΝΑΛ. Ήταν λάθος η 
εκτίμησή μου ότι μπορούσαμε να 
συνυπάρξουμε όσοι δηλώνουμε εχθροί του 
λαϊκισμού & του συντηρητισμού. Τα σχέδια 
κάποιων ήταν άλλα: ήθελαν να στήσουν 
παλιά εικονίσματα και να επιστρέψουν σε 

λύσεις του παρελθόντος… Το 
Ποτάμι θα κατέβει αυτόνομο 
στις επόμενες εκλογές. ςτον 
νικητή των εκλογών θα 
παρουσιαστούμε με 
συγκεκριμένες πατριωτικές 
(και όχι κομματικές) θέσεις. 
Αν ο νικητής στηρίξει τις 
θέσεις αυτές, εμείς θα 
είμαστε εκεί είτε για ψήφο 
εμπιστοσύνης είτε για 
συμμετοχή. Όποιο 
στέλεχος διαφωνεί με την 
αυτόνομη πορεία μας 
μπορεί να το θέσει στο 
επικείμενο συνέδριό μας 
και να πάρει την 
απάντηση του συνόλου 
των μελών».

Ο

Θεοδωρακησ

«Προχωρούμε 
αυτόνομοι!»

  Χαριτσησ
 «Ο ΣυριζΑ δεν υπήρξε και ούτε  
θα γίνει ποτέ μνημονιακό κόμμα»

  Βασιλησ λεΒεντησ

«Εκλογές σύντομα…»
Ο κ. Λεβέντης θεωρεί ότι οι εθνι-

κές εκλογές θα γίνουν πριν από 
τις ευρωεκλογές και το σχέδιο 

του κ. Τσίπρα θα είναι να εγκλωβίσει την 
Νδ στο ςκοπιανό και να αναγκάσει την 
ηγεσία της να πάρει σαφή θέση, αλλά και 
να διαχειριστεί την «καυτή πατάτα», με 
τον διεθνή παράγοντα να πιέζει αφόρητα 
για να επικυρωθεί η συμφωνία των Πρε-
σπών από την ελληνική βουλή. 

Για τις συνεργασίες μετά τις εκλογές είπε ότι το 
κόμμα του δεν απαιτεί λάφυρα και κυβερνητικές 
καρέκλες, αλλά θα συνεργαστεί με όποιον κάνει 
δεκτές τις βασικές θέσεις της Ένωσης Κεντρώων.

Για το Μάτι, τόνισε: «Αυτό που συνέβη στο Μάτι είναι εγκλη-
ματικό και απαράδεκτο. θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί η 
τραγωδία εάν λαμβάνονταν μέτρα στο παρελθόν και ήμασταν 
σοβαρό κράτος στην παρούσα συγκυρία. Όλοι ακούμε αποτί-

μηση για το τι έγινε, κανείς όμως πριν από 
χρόνια δεν προέβλεψε ότι μπορεί να συμβεί 
μια τέτοια τραγωδία».

Για τις συντάξεις, ο κ. Λεβέντης τόνισε ότι 
πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι, γιατί είναι 
δύσκολο να επιτευχθεί συμφωνία με τους 
θεσμούς για αναβολή ή κατάργηση της μείω-
σης των παρεχόμενων συντάξεων. Η μείωση 
των συντάξεων έχει χαρακτηριστεί ως μέτρο 
διαρθρωτικό για τους δανειστές και ως εκ 
τούτου έχει ενταχθεί στο μεσοπρόθεσμο για 
την επόμενη τριετία. Όλοι θέλουμε να μην 
μειωθούν περαιτέρω οι συντάξεις, αλλά πρέ-
πει να λέμε την αλήθεια στον ελληνικό λαό. 

Για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, ο κ. Λεβέντης δήλωσε 
ότι το κόμμα του θα υποστηρίξει υποψηφίους ανεξάρτητους, πετυ-
χημένους επαγγελματικά και κοινωνικά καταξιωμένους, ωστόσο 
αρνήθηκε προς το παρόν να αναφερθεί σε οποιαδήποτε ονοματο-
λογία... Λέτε να επιβεβαιωθεί ο πρόεδρος; 
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μιλώντας στην Deutsche Welle, o 
εστέμπαν Γκονζάλεζ Πονς εκπρό-
σωπος του ευρωπαϊκού Λαϊκού 

Κόμματος (εΛΚ), συγκρίνει τη συζήτηση της 
Τρίτης με την προηγούμενη ομιλία του πρω-
θυπουργού στο ςτρασβούργο, το 2015, και 
υποστηρίζει ότι «πριν από χρόνια είχαμε μία 
άλλη συζήτηση. 

Έκτοτε εγώ παραμένω στις ίδιες θέσεις, αλλά ο 
κ. Τσίπρας έχει αλλάξει. Βλέπουμε σήμερα έναν 
πολύ διαφορετικό Τσίπρα 
απ’ ό,τι πριν τέσσερα χρό-
νια. Οπότε, ποιός ξέρει, 
στα επόμενα τέσσερα 
χρόνια ίσως έρθει εδώ 
ακριβώς που είμαι εγώ 
σήμερα, εδώ που είναι το 
Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα 
σήμερα…». Η γενική 
αίσθηση ήταν ότι, ενώ το 
2015, στο απόγειο της 
ελληνικής κρίσης, ο πρω-
θυπουργός είχε έρθει στο 
Στρασβούργο για να εξηγήσει, να πείσει και να διερευνή-
σει συμμαχίες, αυτή τη φορά ήρθε για να εκφράσει δικαί-
ωση. Όπως επισημαίνει ο Μίλτος Κύρκος, ευρωβουλευτής 
με «Το Ποτάμι», το 2015 «ήταν μία τελείως διαφορετική 
παρουσία σε αυτή την αίθουσα. Ήταν η Ελλάδα, ο πρωθυ-
πουργός της, η ριζοσπαστική Αριστερά που θα άλλαζε την 

η Deutsche Welle 

ΣΧΟλιΑζΕι  
τηΝ ΚυβΕρΝηΣη

Ο Πρόεδρος της ευρωπα-
ϊκής επιτροπής Ζαν 
Κλοντ Γιουνκέρ ξεκα-

θάρισε τη θέση του. 
«Τα μέτρα τα οποία έχουν 
συμφωνηθεί πρέπει να 
εφαρμοστούν» ήταν η λακω-
νική απάντηση του προέδρου 
της επιτροπής σε ερώτηση 
για το κατά πόσο υπάρχουν 
περιθώρια αναδιαπραγμά-
τευσης του νομοθετημένου 
μέτρου των περικοπών των 
συντάξεων το οποίο αναμέ-
νεται να τεθεί σε εφαρμογή 
τον Ιανουάριο του 2019. Έτσι 
λοιπόν, ο κ. Γιουνκέρ δίνει 
τέλος σε οποιοδήποτε σενά-
ριο αναδιαπραγμάτευσης του 
συγκεκριμένου μέτρου, 
ξεκαθαρίζοντας ότι τα συμ-
φωνηθέντα πρέπει να τηρη-
θούν. ο κ. Γιουνκέρ είπε ότι 
κατά την διάρκεια των δια-
πραγματεύσεων του 2015 
έκανε ό,τι μπορούσε να κρα-
τήσει την χώρα στην ευρω-

ζώνη την στιγμή «που πολλοί 
λίγοι ήμασταν αυτοί που υπο-
στηρίζαμε την ελλάδα». Για τον 
Αλέξη Τσίπρα είπε ότι δεν ήταν 
«ο πιο εύκολος συνομιλητής 
που είχα», αλλά ότι πλέον οι 
δύο άνδρες έχουν αναπτύξει 
προσωπικές σχέσεις και ότι η 
ελλάδα πλέον «βρίσκεται 
στον σωστό δρόμο». Για την 
συμφωνία με τα ςκόπια είπε 
ότι ήταν από αυτούς που 
καλούσε τα δύο μέρη να 
βρούνε μία συμφωνία. ο 
ίδιος επισκέφτηκε τα βαλ-
κάνια τον περασμένο 
φεβρουάριο-Μάρτιο και 
είχε ανταλλάξει απόψεις 
με τον Έλληνα Πρωθυ-
πουργό. «ελπίζω αυτό 
που έχουμε οραματι-
στεί να γίνει πραγματι-
κότητα. οι δύο εταίροι 
έχουν επιδείξει 
μεγάλο θάρρος», 
δήλωσε 
χαρακτηριστικά.

γιούνγκερ και ΔΝτ 
στέλνουν μήνυμα
εΦαρΜόςΤε Τα ΜεΤρα

Ευρώπη. Σήμερα ήταν ο ισότιμος εταίρος, που σε συνερ-
γασία με τους θεσμούς έβγαλε την Ελλάδα από τα μνημό-
νια, η δική του κυβέρνηση, καμία άλλη δεν τα κατάφερε. 
Τελείωσε πια η εποχή της αμφισβήτησης, περάσαμε στην 
εποχή που περιμένει τους επαίνους για την ορθή διαχεί-
ριση». Την ίδια στιγμή ωστόσο, ο Αλέξης Τσίπρας επιδί-
δεται σε κριτική για τη «νεοφιλελεύθερη διαχείριση», 
ενώ επιμένει στις διαχωριστικές γραμμές με την ευρωπα-
ϊκή Κεντροδεξιά. Στην οποία μάλιστα απευθύνει αιχμές 
ότι εκκολάπτει και πάλι «το αυγό του φιδιού», ανέχεται 

δηλαδή στους κόλπους της 
υπερσυντηρητικές έως 
εξτρεμιστικές συμπεριφο-
ρές- με χαρακτηριστικό 

παράδειγμα το κυβερνών 
κόμμα του Βίκτορ Όρμπαν 

στην Ουγγαρία. «Δεν ξέρω αν ο 
Τσίπρας μπορεί να υποστηρίξει 

αυτό το αφήγημα», λέει ο Μίλτος 
Κύρκος. «Δεν μπορεί ταυτόχρονα 

να στηρίζεις τον αντιευρωπαϊστή 
Μελανσόν -ο οποίος δεν έβρισκε 

διαφορά στη Λεπέν και τον Μακρόν- 
και να απευθύνεις έκκληση να δουλέψουμε μαζί για το 
αυγό του φιδιού. Πρέπει να αποφασίσεις με ποιόν θα πας 
και ποιόν θα αφήσεις. Δεν το έχει κάνει ακόμα, αρκείται 
σε έναν λόγο που είναι αρεστός στα αυτιά των σοσιαλδη-
μοκρατών, βάζει κόκκινες γραμμές, τις οποίες μετακινεί 
κατά το δοκούν. 

Βλέπουμε σήμερα έναν πολύ 
διαφορετικό Τσίπρα απ’ ό,τι πριν 
τέσσερα χρόνια. Οπότε, ποιός 

ξέρει, στα επόμενα τέσσερα χρόνια 
ίσως έρθει εδώ ακριβώς που είμαι 

εγώ σήμερα, εδώ που είναι το 
Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα σήμερα

Ανησυχεί ο Ζάεφ για την κατά-
σταση που επικρατεί στα βαλ-

κάνια και ιδίως στα βόρεια. ο κ. 
Ζάεφ στην ομιλία του τόνισε ότι 
«στο παρελθόν η κατάσταση στα 
βαλκάνια ήταν δυναμική, επαναστα-
τική, αλλά και εκρηκτική. βλέπουμε 
πάλι πως είναι εκρηκτική η κατά-

σταση. Όλοι γνωρίζουμε τι συμ-
βαίνει στα βόρεια σύνορά μας. Ως 
πρόεδρος της κυβέρνησης και 
έχοντας όλες τις πληροφορίες 
είμαι ανήσυχος για τη χώρα και 
έχω κάθε λόγο να είμαι ανήσυχος. 
Πρέπει να είμαστε σίγουροι πως η 
χώρα είναι ασφαλής».

Ο ζάεφ ζητάει «ναι»… για ειρήνη!
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Ο εκπρόσωπος Τύπου της ευρωπαϊκής επιτροπής Μαργαρίτης 
ςχοινάς επισημαίνει την ανάγκη τήρησης των συμφωνηθέ-
ντων, ενώ σημείωσε ότι η συζήτηση θα συνεχιστεί «και θα 

ελέγξουμε τα περιθώρια που προσφέρουν τα πλεονάσματα. Το κλειδί 
της ελληνικής εξόδου από το μνημόνιο είναι η συμφωνία του 

Eurogroup του Ιουνίου το οποίο περιλαμβάνει ένα πλέγμα δεσμεύ-
σεων. ο δικός μας ρόλος ως Κομισιόν, που δεν είμαστε δανειστές της 

χώρας, αλλά εγγυητές της συγκεκριμένης συμφωνίας. Για αυτό και 
δηλώσαμε πως τα συμφωνηθέντα πρέπει να τηρούνται. επειδή όμως η 

ελλάδα βγήκε από τα μνημόνια είναι σε μία διαδικασία διαλόγου για την 
διαμόρφωση του προϋπολογισμού της με τους θεσμούς. Αυτή η συζήτηση 

θα συνεχιστεί και θα ελέγξουμε τα περιθώρια που προσφέρουν τα πλεονά-
σματα. Να τηρηθούν τα συμφωνηθέντα και να κάνουμε ό,τι μπορούμε για 

τους αδύναμους Έλληνες. Θα παρακαλούσα τις διάφορες πηγές, κρουνούς, 
ρυάκια και όσους προσπαθούν να μας τραβήξουν σε μια άλλη διάσταση, να 

μας αφήσουν να κάνουμε τη δουλειά μας. 
η Κομισιόν είναι δίπλα στην ελλάδα δεν 
θα είναι σε καμία περίπτωση απέναντι.  η 
ελλάδα είναι όντως μία ιστορία επιτυχίας 
ειδικά εάν σκεφθεί κανείς το σημείο αφε-
τηρίας στο οποίο βρέθηκε από το 2009 και 
μετά, μετά την εκκίνηση της κρίσης. Το 
ζητούμενο για το μέλλον της χώρας είναι 
πως μέσα από την περιπέτεια μάθαμε και 
αλλάξαμε. Μπορούμε να φτιάξουμε μία 
οικονομία που θα γεννά ευκαιρίες και όχι 
χρέη, ένα κράτος χωρίς πατρωνία που 
τόσο μας κόστισαν. Τα ελληνικά προγράμ-
ματα θεωρούνταν από πολλούς η τελευ-
ταία ευκαιρία να γίνει η ελλάδα σύγχρονο 
κράτος. οφείλουμε να βελτιώσουμε το 
οικονομικό κλίμα, να εξυγιάνουμε περαι-
τέρω το τραπεζικό σύστημα και να μην 
ξεχάσουμε τους ευάλωτους Έλληνες».

ςχοινάς: «Τήρηση των 
συμφωνηθέντων!»
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μηχανικοί. Το 88% αυτών που 
εργάζονται με μπλοκάκι έχει 
ελαφρυνθεί και γίνεται παρέμ-
βαση για εκείνες τις εισοδηματι-
κές κατηγορίες που επιβαρύνθη-
καν δυσανάλογα, τονίζοντας ότι 
και αυτό θα κατατεθεί στη 
Βουλή πολύ σύντομα, όπως και - 
εντός των επόμενων εβδομάδων 
- το θέμα της μείωσης του 
ΕΝΦΙΑ 2019-2020 και «τότε οι 
πολιτικές δυνάμεις θα κληθούν 
να πουν αν συμφωνούν ή δια-
φωνούν», όπως τόνισε. Υπο-
γράμμισε ότι από τον Ιανουάριο 
του 2019 οι εισφορές που θα 
πληρώνουν οι ελεύθεροι επαγ-
γελματίες με μεσαία εισοδήματα 
θα είναι μικρότερες. Τον δημοσι-
ονομικό χώρο που δημιουργεί-
ται πέραν του πρωτογενούς πλε-
ονάσματος, «έχει τη δυνατότητα 
να τον χρησιμοποιεί η κυβέρ-
νηση κατά το δοκούν, ως κυρί-
αρχη κυβέρνηση που αποφασί-
ζει για το ποιες κοινωνικές κατη-
γορίες θέλει να στηρίξει και 
ποιες πολιτικές θέλει να 
εφαρμόσει».

Ο κ. Τζανακόπουλος 
τονίζει ότι «η 
ανταπόκριση του 
διεθνούς Τύπου στα 
μέτρα που εξήγγειλε ο 
πρωθυπουργός ήταν 
πάρα πολύ θετική». 

«ωστόσο», όπως 
είπε, «η αντιπα-
ράθεση στο 

εσωτερικό γίνεται με διαφο-
ρετικούς όρους. Τα μέτρα θα 
αφορούν τον δημοσιονομικό 
χώρο που δημιουργείται την 
επόμενη τετραετία, πάνω και 
πέρα από τον στόχο του δημο-
σιονομικού πλεονάσματος 
3,5%» και πρόσθεσε ότι η 
χώρα μας έχει πεδίο ελευθε-
ρίας να αποφασίσει τον 
τρόπο, τους όρους και τις κοι-
νωνικές κατηγορίες εκείνες 
τις οποίες θα στηρίξει. 

«Η κυβέρνηση προχωρά σε 
δέσμη μέτρων για τα οποία θα 
χρησιμοποιηθεί ο δημοσιονο-
μικός χώρος που δημιουργείται, 

σύμφωνα με τις προβλέψεις και του 
μεσοπρόθεσμου προγράμματος, που 
έχει ψηφιστεί από τη Βουλή και 
έχουν εγκρίνει οι θεσμοί, που προ-
βλέπει υπέρβαση που θα αγγίζει τα 

800 εκατ. Πολύ σύντομα θα κατατε-
θούν στη Βουλή συγκεκριμένες δια-
τάξεις για τη μείωση των ασφαλιστι-
κών εισφορών για τους ελεύθερους 
επαγγελματίες κατά 35% με την 

αλλαγή του ασφαλίστρου από το 
20% στο 13% και με ένα καθορι-
σμένο ποσό 64,5 ευρώ για εφάπαξ 
και επικούρηση, το οποίο θα πληρώ-
νουν οι γιατροί, οι δικηγόροι και οι 

η κυβέρνηση 
ελπιζει...

Ο Πρόεδρος της 
δημοκρατίας 
τονίζει: 

«Αυτές οι εευρωε-
κλογές είναι, αν όχι 
οι κρισιμότερες, από 
τις κρισιμότερες 
μετά το Μάαστριχτ 
και ιδίως μετά τη 
δημιουργία της 
ευρωζώνης. Κρίνε-
ται, κυριολεκτικώς, 
το μέλλον της ευρω-
παϊκής Ένωσης. 

Εμείς, παρότι μη εκτε-
λεστικοί Πρόεδροι, 
εκφράζοντας καθένας 
μας τη συνείδηση του 
λαού του και όλοι μαζί 
τη συνείδηση λαών 
που έχουν ευρωπαϊκή 
προοπτική και ευρω-
παϊκό όραμα, καλού-
μαστε να υπερασπισθούμε την 
Ευρώπη. Και αυτό το οφείλουμε 
όχι μόνο στους λαούς μας, αλλά 
σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. 
Γιατί, όπως έχω επανειλημμένως 
τονίσει και σ’ αυτό συμφωνούμε 
όλοι μας, η Ευρώπη έχει ρόλο όχι 
μόνον για τους λαούς της, αλλά 
και για ολόκληρο τον κόσμο. Για 
να μπορέσει διαδραματίσει αυτό 
τον ρόλο η Ευρώπη, απέναντι 
στους λαούς της και απέναντι 
στον κόσμο ολόκληρο, πρέπει ν’ 
αποκτήσει μια δομή οιονεί Ομο-

σπονδιακή. Δεν εγκαταλείπουμε 
την κυριαρχία μας, κάθε άλλο. Δεν 
εγκαταλείπουμε την ταυτότητά μας 
την εθνική, κάθε άλλο. Αλλά πρέπει 
να χτίσουμε μία ομοσπονδιακή 
δομή, πάνω στη βάση της Αντιπρο-
σωπευτικής Δημοκρατίας, και πάνω 
σ’ αυτή την αντηρίδα να οικοδομή-
σουμε την Ευρώπη του μέλλοντος, 
η οποία θα έχει ένα θεμέλιο 
θεσμικό που ήδη υπάρχει: Λέγεται 
Αλληλεγγύη. Αυτή ήταν η βασική 
Αρχή πάνω στην οποία θεμελιώ-
θηκε από το 1950, από τη Διακή-

ρυξη Σουμάν, η 
Ευρώπη. Πρέπει να 
αποκτήσουμε Εξωτε-
ρική Πολιτική, πρέπει 
να αποκτήσουμε 
Πολιτική Ασφάλειας. 
Στο πλαίσιο αυτό, 
πρέπει η Αλληλεγ-
γύη μας να αναδει-
χθεί, σε όλο της το 
μεγαλείο, σε ένα 
μείζον ζήτημα 
που είναι υπαρξι-
ακό για την 
Ευρώπη, και 
αυτό λέγεται 
«Προσφυγικό». 
Δίνουμε εξετά-
σεις, ως Ευρω-
παίοι, απένα-
ντι σε ολό-
κληρο τον 
κόσμο και 
απέναντι 

στον άνθρωπο. Το πρωτογε-
νές Ευρωπαϊκό Δίκαιο αυτό 
μας υποχρεώνει να κάνουμε 
και πρέπει να το πράξουμε. 
Και, δεύτερον, πρέπει να 
δούμε τι θα πράξουμε σχε-
τικά με το θέμα της Ευρω-
ζώνης. Η Ευρωζώνη βρί-
σκεται μπροστά σ’ έναν 
τεράστιο κίνδυνο, την 
παγκόσμια οικονομική 
κρίση, που έχει όνομα 
και επώνυμο. Λέγεται 
κρίση χρέους. 

«Κρίσιμες οι 
ευρωεκλογές»
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Γιατί μίλησε
Και να που κάποιοι έκαναν 
μέγα θέμα αν θα μιλούσε ο 

πρώην πρωθυπουργός 
Κώστας Καραμανλής στην 
ΔΕΘ λίγο πριν την ομιλία 
του Κυριάκου Μητσο-
τάκη μετά και τις επι-

θέσεις που είχε 
δεχτεί το τελευταίο 

διάστημα από μερίδα 
του Τύπου. Ε λοιπόν, 
για να τα ξεκαθαρί-

ζουμε τα πράγματα ο κ. 
Κώστας Καραμανλής σε 
όλες τις ΔΕΘ έχει κάνει 

δηλώσεις και έχει στείλει 
μηνύματα ενότητας για την 
παράταξη της ΝΔ . Μα σε 
όλες όμως για μην νομί-

ζουν κάποιοι ότι υπήρ-
ξαν άλλοι λόγοι για 
την παρέμβασή 

του...

εμπάργκο
Εμπάργκο στην ΕΡΤ από τη ΝΔ, που δεν επιτρέπει πλέον στα στελέχη 
της να πηγαίνουν στις τηλεοπτικές εκπομπές της δημόσιας τηλεόρα-
σης μετά τα σχόλια που ακούστηκαν για την ομιλία του Κυριάκου 
Μητσοτάκη στην ΔΕΘ (θεωρητικός του φασισμού ήταν η φράση που 
χρησιμοποιήθηκε). Την ίδια ώρα σε πλήρη ισχύ είναι και το εμπάργκο 
του ΣΥΡΙΖΑ στον ΣΚΑΪ. Άραγε αυτά θα κρατήσουν και όταν προκηρυ-
χθούν εκλογές ή θα ξεχαστούν; Εδώ είμαστε και θα δούμε. 

Και τέταρτος
Και τέταρτος Παπανδρέου 

κατεβαίνει στην πολιτική ζωή 
του τόπου. Ο λόγος για τον 

Νίκο Παπανδρέου, που όπως 
όλα δείχνουν θα είναι υποψή-
φιος με το ΚΙΝΑΛ στις ευρωε-

κλογές του 2019. Τελικά οι 
Παπανδρέου δεν μπορούν 

χωρίς την πολιτική μάλλον...

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ  
ΓΙΑΝΝης ΝΤςούΝος   
ntsounos@alphafreepress.gr

Το Καφενείο  
της βουλής

τάκλιν

οι ατάκες  
Δύο ήταν οι καλύτερες ατάκες του Κυριά-

κου Μητσοτάκη κατά την περιήγησή του στη ΔΕΘ. Η 
μία όταν συνάντησε την Ντόρα Μπακογιάννη, που της 
είπε «α, και συ εδώ;» και η δεύτερη, όταν πέρασε από το 
περίπτερο του ΑΠΕ, που σχολίασε «όλα καλά τα βλέπουμε με 
τον κ. Τσίπρα». Καλές και οι δύο, να τα λέμε κι αυτά. 

Το πάρτι
Ένα παρτάκι οργάνωσαν τα 
στελέχη του Ποταμιού στην 

Θεσσαλονίκη για την ονομαστική εορτή 
του Σταύρου Θεοδωράκη. Το πάρτι είχε 

κρασί και κρύα πιάτα και έγινε στο Ανφάν 
Γκατέ που βρίσκεται στο Τελλόγλειο. Και η 
συζήτηση, από ό,τι μάθαμε, περιστράφηκε 
γύρω από τον χρόνο της διεξαγωγής των 

εκλογών. Σχεδόν όλοι οι μήνες 
συζητήθηκαν από τώρα έως και 

του χρόνου τον 
Σεπτέμβριο.

Ποιός 
θα αναλάβει;

Μετά την υπουργοποίηση της κας 
Νοτοπούλου ακόμη δεν έχει βρεθεί ο 

αντικαταστάτης της ως διευθυντής του 
γραφείου του πρωθυπουργού στην Θεσ-
σαλονίκη. Από ό,τι μαθαίνω ο αντικατα-
στάτης θα είναι άντρας και προσωπικός 

φίλος του πρωθυπουργού, που δρα-
στηριοποιείται στην συμπρωτεύ-

ουσα. Κρατήστε το.

Τα είπαν
Τα είπαν και κατ’ ιδίαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρώην πρωθυ-

πουργός Αντώνης Σαμαράς στο γραφείο του αρχηγού της ΝΔ στη 
Βουλή δύο ημέρες μετά την επίσκεψη Μητσοτάκη στην ΔΕΘ. Εκλογές, 

οικονομία και προεκλογική στρατηγική μαθαίνω ότι συζήτησαν.
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Και πολιτικός και 
λογοτέχνις 
«Εκτός από Καραμανλική είμαι και 
Καζαντζακική», δήλωσε η κα Κατε-

ρίνα Παπακώστα και ως εκ τούτου 
αναλαμβάνω τις ευθύνες μου». 

Την ευθύνη για την χαλαρό-
τητα στην αντιμετώπιση 

πράξεων που κινούνται 
στα όρια της νομιμότη-

τας θα την αναλάβει 
άραγε στο μερί-

διο που της 
αναλογεί; 

Είπε ακόμη η υπουργός ότι θα στεί-
λει τον λογαριασμό στον «Ρουβί-

κωνα». Και τί περιμένει, να 
τον εξοφλήσουν κιόλας;

Παράδειγμα
Η Κύπρος δανεί-

στηκε με επιτό-

κιο 2,4% και εμείς έχουμε ακόμη 
επιτόκια δανεισμού αν θα βγαί-
ναμε στις αγορές πάνω από 4,5%. 
Ασχολείται κανείς με το τι κάνουμε 
λάθος και δεν μας εμπιστεύονται 
οι αγορές; Βρίσκει κανείς που 
είναι το λάθος, όταν εμείς ασχο-
λούμαστε με τα εμπάργκο στα 
κανάλια και η Κύπρος με την 
ανάπτυξη;

Και άλλη διαρροή
Εκεί στην Ένωση Κεντρώων να 
δούμε ποιος θα μείνει τελικά. Ο 
Γιάννης Σαρίδης δήλωσε απογοη-
τευμένος από την συνολική λει-
τουργία του κόμματος, αλλά και του 
πολιτικού συστήματος και υπέβαλε 
την παραίτησή του. Τρεις κι ο πρόεδρος 
μου φαίνεται θα μείνουν στο κόμμα...

ςτα μπαράκια
Έκανε και μια βόλτα στα μπαράκια της 
Θεσσαλονίκης ο αντιπρόεδρος της ΝΔ Άδωνις 
Γεωργιάδης λίγο μετά την ομιλία του Κυριάκου 
Μητσοτάκη στο Βελλίδειο. Αφορμή υπήρχε, η 
ονομαστική εορτή της αναπληρώτριας εκπροσώπου 
τύπου του κόμματος Σοφίας Ζαχαράκη. 

Περί ανοιγμάτων
Δεν είναι λίγοι στο εσωτε-
ρικό της ΝΔ που διαφω-
νούν με τα ανοίγματα 
Μητσοτάκη στον χώρο της 
Κεντροαριστεράς. Για παρά-
δειγμα ο βουλευτής Σερρών 
Κώστας Καραμανλής δήλωσε ότι δεν 
μπορεί να συμπορευτούν με την ΝΔ όσοι 
ήταν υβριστές της την περίοδο Καραμανλή ή 
όσοι υποστήριζαν την φράση «λεφτά υπάρχουν». 
Τί λέτε, μπορούν;

Να ζήσουν
Κανείς δεν πήρε χαμπάρι τον γάμο του ανεξάρτη-
του βουλευτή Χάρη Θεοχάρη και της συζύγου του 
πλέον Δήμητρας, αφού έγινε πολύ διακριτικά στην 
Κύθνο μαζί με την βάφτιση της κορούλας τους. Να 
ζήσετε και να σας ζήσει.

η δήλωση
Ανήκει στην Ντόρα Μπακογιάννη, όταν της ζητή-
θηκε να σχολιάσει τις δηλώσεις Καμμένου. Η απά-
ντηση: «Η σοβαρότης και ο κ. Καμμένος είναι δύο 
έννοιες που δύσκολα συμβαδίζουν». Τα σχόλια 
δικά σας...

Κλείδωσε;
Θα είναι η πρώην υπουρ-
γός κα Λυδία Κονιόρδου 
υποψήφια ευρωβουλευ-

τής του ΣΥΡΙΖΑ; Γιατί 
μαθαίνω ότι η πρόταση 

έχει ήδη γίνει και αναμέ-
νεται η απάντησή της…

Ξανά μπαμπάς
Ξανά μπαμπάς αναμένεται 
να γίνει σε λίγους μήνες ο 
περιφερειάρχης Κεντρικής 
Μακεδονίας Απόστολός Τζι-
τζικώστας. Με το καλό να 
ευχηθούμε. Ξεπουλάμε;

Τελικά δεν καταλάβαμε αν μεταβιβά-
στηκαν αρχαία μνημεία και κτίρια αρχαιολο-

γικού ενδιαφέροντος στο υπερταμείο. Γιατί άλλα 
λένε οι αρχαιολόγοι, ότι παραχωρήθηκαν, άλλα λέει το 

υπουργείο πολιτισμού, ότι δεν παραχωρούνται. Να ξέρουμε κι 
εμείς τι πουλάμε και τι όχι…

Το πόρισμα
Με βάση το πόρισμα της αρμόδιας επιτροπής για τα πανεπιστήμια, όταν 

οι φοιτητές κάνουν εκδηλώσεις, αυτές θα πρέπει να υπόκεινται σε 
φορολογικούς ελέγχους. Δηλαδή θα υπάρχει ταμειακή μηχανή και POS; 

Από εκεί θα πατάξει την φοροδιαφυγή η κυβέρνηση;

Αν τον βρει, ας μας το πει
Αναζητεί, λέει, ο αντιπρόεδρος της ΝΔ Άδωνις Γεωργιάδης 
έναν τρόπο για να μην πληρώνει ο ίδιος και οι Νεοδημο-

κράτες το τέλος για την ΕΡΤ. Άμα τον βρει τον 
τρόπο, ας τον δημοσιοποιήσει να τον 

μάθουμε κι εμείς

Περί γάμου
Για έναν περίεργο γάμο της ΝΔ με την ακροδεξιά έκανε 
λόγο σε ραδιοφωνική του συνέντευξη ο πρώην υπουρ-

γός κ. Νίκος Φίλης. Μήπως να απαντούσε ο πρώην 
υπουργός πόσο περίεργη είναι η συμπόρευση ΣΥΡΙΖΑ-

ΑΝΕΛ τα τελευταία τέσσερα χρόνια;

δυσφόρησαν
Δυσφόρησαν, λέει, οι επιβάτες της πτήσης από 
Θεσσαλονίκη-Αθήνα, όταν είδαν την υπουργό κα 
Νοτοπούλου να ταξιδεύει σε business class. Να 
κάνω μία ερώτηση; Πόσο διαρκεί η πτήση; 40 
λεπτά; Πόση ταλαιπωρία να υποστείς σε 40 λεπτά, 
ώστε να χρειάζεσαι την απομόνωση της 
διακεκριμένης θέσης;
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επτέμβριος ο μήνας των υπο-
σχέσεων. Άλλη μια δεΘ 
έφτασε στο τέλος της. Άλλη 

μια δεΘ, όπου τα καθημερινά προβλή-
ματα του ελληνικού λαού, έγιναν αντικεί-

μενο κοινού προβληματισμού. η ατζέντα 
ίδια. Όλοι μίλησαν για μείωση φΠΑ, φόρων, 

εισφορών και εΝφΙΑ, με διαφορετική όμως 
προσέγγιση και χρονοδιάγραμμα. Και εδώ 

ακριβώς είναι η μεγάλη διαφορά ανάμεσα 
στα πολιτικά κόμματα, γιατί αυτό που έχει 

μεγάλη σημασία είναι πώς, πότε και με ποιόν 
ακριβώς τρόπο θα υλοποιηθούν. 

Για άλλη μια χρονιά ο Πρωθυπουργός έκανε 
εξαγγελίες και έδωσε υποσχέσεις, οι οποίες θα 

υλοποιηθούν σε βάθος χρόνου, χωρίς να κάνει 
αναφορά στις άμεσες ανάγκες της ελληνικής 

οικογένειας. ςτην ομιλία του και στη συνέντευξη 
τύπου στη Θεσσαλονίκη, δεν ακούσαμε ούτε μια 

φορά τη φράση «ςτήριξη της ελληνικής 
οικογένειας».

η οικονομική 
κρίση είχε και εξα-

κολουθεί να έχει 
μεγάλο αντίκτυπο 

στην ευημερία των 
οικογενειών. Το χάσμα 

στο βιοτικό επίπεδο σε 
σχέση με την υπόλοιπη 

ευρώπη, βρίσκεται στο 
επίπεδο που βρισκόταν 

πριν από 50 χρόνια, ενώ ο 
μέσος όρος των πραγματι-

κών αποδοχών, βρίσκεται 
στο επίπεδο της δεκαετίας 

του ‘80. Αυτό που έχει ανάγκη σήμερα η ελληνική οικογέ-
νεια, είναι μία Κυβέρνηση που θα φέρει   Ανάπτυξη  Μεί-

ωση της ανεργίας και της εργασιακής ανασφάλειας  
Κατάργηση του υποκατώτατου μισθού.  Μείωση του εΝφΙΑ 

 Ρύθμιση 120 δόσεων για τα χρέη προς την εφορία και τα 
ασφαλιστικά ταμεία, η οποία θα ανακουφίσει πολλές ελληνι-

κές οικογένειες.  φορολογικά κίνητρα για τα ζευγάρια με 
παιδιά.  δημιουργία Παιδικών–βρεφονηπιακών ςταθμών, 

ώστε να καλύπτεται το σύνολο των αναγκών των εργαζόμενων 
γονέων  ςύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.  

Πραγματική χρήση των γονικών αδειών.  εθνική σύνταξη.  
Μείωση των εισφορών για 
κύρια σύνταξη από το 20%, 
που είναι σήμερα.

δυστυχώς, είναι προφα-
νές ότι η σημερινή Κυβέρ-
νηση με τις αποφάσεις που 
έχει πάρει και με τους 
νόμους που έχει ψηφίσει, 
στερεί από τους νέους την 
ελπίδα και την προοπτική 
και από τους μεγαλύτερους 
να έχουν μια αξιοπρεπή 
διαβίωση. χρειάζεται να 
έρθει μια Κυβέρνηση που 
να μπορεί να πάει την 
ελλάδα μπροστά.

ή αλλαγή του 
μείγματος 

πολιτικής και 
τα οφέλη για 
την ελληνική 

οικογένεια

Σ

νεα δημοκρατια 

δεν θα ξαναστείλει 
βουλευτές της στην ερΤ!

Η ΝΔ δεν θα 
ξαναστείλει βουλευτές 
και στελέχη της στα 
πάνελ των εκπομπών 
της κρατικής 
τηλεόρασης, μετά το 
περιστατικό με τον 
δημοσιογράφο 
Σωτήρη Καψώχα. 

Αιτία η φράση του εν λόγω 
δημοσιογράφου, που προ-
κάλεσε κύμα οργής στην 

κοινωνία των πολιτών. είπε ο κ. 
Καψώχας: «Ήταν στιγμές που 
νόμιζα ότι άκουγα τον θεωρητικό 
του φασισμού, τον ςέρτζιο 
Πανούτσιο, ο οποίος εισή-
γαγε στοιχεία εθνικισμού 
στην Ιταλία του Μουσολίνι». 

Η Νέα Δημοκρατία απάντησε 
με ανοιχτή επιστολή προς τον 
διευθύνοντα σύμβουλο της 
ΕΡΤ Βασίλη Κωστόπουλο, τον 
εντεταλμένο σύμβουλο Βασίλη 
Ταλαμάγκα και τον γενικό 
διευθυντή ενημέρωσης,Πανα-
γιώτη Τσούτσια. Η επιστολή λέει 
μεταξύ άλλων: «Στην εκπομπή της 
ΕΡΤ1 “Δεύτερη Ματιά” ακούστηκαν 
σήμερα, μεταξύ άλλων, τα εξής: “Η 
ομιλία του κ. Μητσοτάκη ήταν μία 
ιδεολογική σάλτσα διανθισμένη με 
εθνικιστικές αναφορές. Μιλάω για 
την εμμονή του σε ένα νεοφιλελεύ-
θερο δόγμα ανάλγητο και ακραίο. 
Μιλάω για τις ιδιωτικοποιήσεις. 
Ακούγοντας το σύνολο της ομιλίας 
του το Σάββατο νόμιζα ότι άκουγα τον 
θεωρητικό του φασισμού τον Σέρτζιο 

Πανούτσιο ο οποίος εισήγαγε 
στοιχεία εθνικισμού στην Ιτα-
λία του Μουσολίνι”.

Τα παραπάνω τα ανέφερε επί 
λέξει ο κ. Σωτήρης Καψώχας 
που είναι ένας εκ των κεντρι-
κών παρουσιαστών της εκπο-
μπής. Θα το επαναλάβουμε για 
τελευταία φορά: Τη δημόσια 
τηλεόραση την πληρώνουν όλοι 
οι Έλληνες πολίτες και οι κ. 
Κωστόπουλος, Ταλαμάγκας και 
Τσούτσιας έχουν την πλήρη 

ευθύνη να διασφαλί-
σουν όσα επιτάσσει το 
Σύνταγμα για την απο-
στολή της. Ενημερώ-
νουμε τους τρεις προα-
ναφερθέντες, όπως και 

τον αρμόδιο υπουργό Νίκο 
Παππά που τους διόρισε, ότι 
αυτή είναι η τελευταία προει-
δοποίηση της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης για τον καθη-
μερινό εξευτελισμό που προ-
καλούν στη δημόσια ραδιοτη-
λεόραση. Η εν λόγω ανοιχτή 
επιστολή αυτονοήτως απευθύ-
νεται και στην ηγεσία του ΕΣΡ 
που εκ του Συντάγματος έχει 
την ευθύνη της δημόσιας 
ραδιοτηλεόρασης».

Η ΕΡΤ απάντησε: «Δεν 
κάνουμε λογοκρισία, προσω-
πικές οι απόψεις του. Η ΕΡΤ 
δεν μπορεί ούτε επιτρέπεται 
να προβαίνει σε προληπτική 
λογοκρισία των δημοσιο-
γράφων της, είτε αυτοί ανή-
κουν στο μόνιμο προσω-
πικό, είτε είναι συνεργα-
ζόμενοι. Είναι βεβαίως 
αυτονόητο, ότι τόσο οι 
παρουσιαστές όσο και οι 
καλεσμένοι των ενημε-
ρωτικών εκπομπών 
εκφράζουν απολύτως 
προσωπικές απόψεις, 
που δεν υπαγορεύο-
νται καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο από την ΕΡΤ».

ΑΠό τΗΝ φΩΤεΙΝη βΡύΝΑ 
ΕΠΙΚΕφΑΛΗΣ  

τόυ τόΜΕΑ ΙΣότΗτΑΣ τΗΣ 
ΕΝ.Π.Ε. ΠΕρΙφΕρΕΙΑΚΗ 

ΣυΜβόυΛόΣ ΑττΙΚΗΣ 

Φίλης 
κατά  
της ερΤ

Ο βουλευτής και 
πρώην υπουρ-
γός Νίκος 

φίλης τονίζει: «Το 
στοίχημα της εΡΤ, με 
αφορμή και τα όσα 
υβριστικά ακούστη-
καν σε βάρος του Κυριάκου Μητσοτάκη στην εκπομπή 
δεύτερη Ματιά, χάνεται κάθε μέρα... η κυβέρνηση, 
που πήρε την πρωτοβουλία να ανοίξει την εΡΤ, θα 
έπρεπε να της δώσει όλες τις δυνατότητες να αποκτή-
σει κύρος σε μια συγκυρία κρίσης για τα ιδιωτικά 
κανάλια. είμαι δημοσιογράφος και δεν θα μπορούσα 
να υποστηρίξω ένα εμπάργκο, όπως αυτό του ςύΡΙΖΑ 
στον ςΚΑΪ. Αλλά υπάρχει δέκα φορές θέμα για την 
απόφαση της Νδ για εμπάργκο στην εΡΤ. Μας πηγαίνει 
σε παλιές εποχές. η Νδ παίζει με την ιδέα να κλείσει 
την εΡΤ αν έρθει στην εξουσία».

το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης εμμέσως πλην 
σαφώς θα λάβει μέτρα για τον δημοσιογράφο της 
ΕΡΤ Σωτήρη Καψώχα, αλλά και τους υπευθύνους της 

εκπομπής «Δεύτερη Ματιά». Στο ΕΣΡ προεβλήθη η εκπο-
μπή, στην οποία ο δημοσιογράφος Σωτήρης Καψώχας 
είπε ότι ακούγοντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη θυμήθηκε 
τον θεωρητικό του φασισμού Πανούντζιο. Τα μέλη του 
Συμβουλίου εξέφρασαν την ανησυχία τους για το γεγο-
νός ότι παρατηρούνται φαινόμενα υποβάθμισης της 
ποιότητας των εκπεμπομένων προγραμμάτων. Ιδιαιτέ-
ρως απασχόλησε και απασχολεί το ΕΣΡ η ποιότητα 
του δημόσιου λόγου, το ζήτημα της αμεροληψίας 
των ειδησεογραφικών και ενημερωτικών εκπομπών 
και το κλίμα πόλωσης, που καλλιεργείται. Κατά τη 
συνεδρίαση αποφασίστηκε έλεγχος όλων των 
ειδησεογραφικών και ενημερωτικών προγραμμά-
των των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθ-
μών, δημόσιων και ιδιωτικών, καθ’ όλη τη διάρ-
κεια του Σεπτεμβρίου και η έναρξη διαδικασιών 
ελέγχου και επιβολής κυρώσεων στις περιπτώ-
σεις, που αυτό επιβάλλεται.

το ΕΣρ για Καψώχα
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επιθέσεις σε δημόσια κτίρια και 
κτίρια πρεσβειών της ομάδας 
του «Ρουβίκωνα», το κόμμα της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης 
εγείρει εκ νέου θέμα «χαλαρής 
αντιμετώπισης» τέτοιων φαινο-
μένων από την πλευρά τόσο των 
διωκτικών, όσο και των δικαστι-
κών αρχών. Στην αξιωματική 
αντιπολίτευση επιμένουν να 
ζητούν απαντήσεις για την μη 
σύλληψη ή και δίωξη κάποιων 
εκ των μελών αυτών των ομάδων 
που κινούνται στα όρια της νομι-
μότητας, αλλά και εξηγήσεις για 
την εν μέρει κάλυψη τέτοιων 
δραστηριοτήτων από κυβερνη-
τικά στελέχη. Ιδιαίτερη αναφορά 
θα κάνουν οι βουλευτές της ΝΔ 
και στην καθυστέρηση που 
παρατηρείται στην εκδίκαση της 
υπόθεσης της Χρυσής Αυγής, 
αλλά και στην συνέχιση της 
εφαρμογής του νόμου 
Παρασκευόπουλου.

Μια από τις μεγάλες μάχες 
που θα δοθεί μεταξύ των δύο 
κομμάτων στον δρόμο προς τις 
εκλογές θα είναι η μάχη της 
«ιδεολογίας». Καταρχάς στη ΝΔ 
ξορκίζουν με κάθε τρόπο όλες 
τις κατηγορίες που εξαπολύο-
νται από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ 
περί ακροδεξιάς ρητορικής και 
ατζέντας τόσο στα εθνικά 
θέματα, όσο και στα θέματα 
ασφάλειας του πολίτη, ενώ 
καταρρίπτουν και τις κατηγορίες 
περί άκρατου νεοφιλελευθερι-
σμού στον τομέα της οικονο-
μίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης 
θα συνεχίσει να είναι ξεκάθαρος 
στο ζήτημα της συμφωνίας των 
Πρεσπών και την καταψήφισή 
της και δεν υιοθετεί, όπως ξεκα-
θάρισε και από την Θεσσαλο-
νίκη, καμία ακροδεξιά άποψη ή 
αντίληψη στους κόλπους της 
ΝΔ. Η απάντηση των στελεχών 
της ΝΔ μόλις τίθεται τέτοιο 
ζήτημα, θα είναι αυτή που μας 
μετέφερε κορυφαίο γαλάζιο 
στέλεχος: «Αν θέλει να μιλήσει ο 
κ. Τσίπρας για ακροδεξιά στοι-
χεία, ας κοιτάξει προς την 

πλευρά του κυβερνητικού του 
εταίρου».

Η μάχη των εκλογών έχει 
ξεκινήσει και η προεκλογική 
περίοδος θα κρατήσει αρκε-
τούς μήνες ανάλογα με την 
ημερομηνία διεξαγωγής 
τους που θα αποφασίσει ο 
πρωθυπουργός. Στη ΝΔ δεν 
αποκλείουν έναν εκλογικό 
αιφνιδιασμό από τον Αλέξη 
Τσίπρα και γι’ αυτό δηλώ-
νουν έτοιμοι για εκλογές ανά 
πάσα στιγμή.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης 
αμέσως μετά την 
εμφάνισή του στην ΔΕΘ 
έχει ήδη καταρτίσει το 
πρόγραμμα των 
περιοδειών σε δέκα 
τουλάχιστον νομούς και 
περιφέρειες της χώρας, 
δείχνοντας με αυτόν τον 
τρόπο ότι το 
«κυβερνητικό 
πρόγραμμα», που 
εξήγγειλε στην 
Θεσσαλονίκη, οφείλει να 
αποσαφηνιστεί μέσω του 
ιδίου. αλλά και των 
βουλευτών του κόμματος 
σε ολόκληρη την χώρα. 

το τρίπτυχο που θα κινη-
θούν από τούδε και στο 
εξής ο πρόεδρος και τα 

στελέχη της Νδ είναι οικονο-
μία, θεσμοί και ιδεολογία.

Για την οικονομία ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης δεν θα μπορούσε 
να είναι πιο αναλυτικός, καθώς 
οποιαδήποτε εξαγγελία έκανε 
στην ΔΕΘ συνοδευόταν και από 
κοστολόγηση, δηλαδή απα-
ντούσε στο ερώτημα «πού θα 
βρεθούν τα λεφτά;». Τώρα στη 
ΝΔ προκαλούν τους πάντες να 
προχωρήσουν στην σύγκριση 
των εξαγγελιών του κ. Μητσο-
τάκη και του κ. Τσίπρα και να 
διαπιστώσουν αφενός ποιος 
είπε αλήθεια στις εξαγγελίες 
του, αφετέρου ποιος μπορεί να 
τις υλοποιήσει γιατί τις 
πιστεύει.

Για παράδειγμα για τον 
ΕΝΦΙΑ ο πρωθυπουργός εξήγ-
γειλε μείωση έως 50% μέσα σε 
δύο χρόνια και για τις χαμηλές 
ιδιοκτησίες, ενώ ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης μείωση κατά 30% 
και για την μεσαία τάξη, αλλά 
και μεταφορά του φόρου στους 
δήμους και την τοπική αυτοδι-
οίκηση. Για τις ασφαλιστικές 
εισφορές η κυβερνητική πρό-
ταση κάνει λόγο για μείωση 
35% για τους ελεύθερους επαγ-
γελματίες με εισοδήματα από 
7.000 ευρώ και πάνω, ενώ η ΝΔ 
προτείνει μείωση εισφορών για 
κύρια σύνταξη από το 20% που 
είναι σήμερα στο 15% για όλους 
τους εργαζόμενους και σε 
βάθος τετραετίας. Η μείωση της 
φορολογίας των επιχειρήσεων 
που εξήγγειλε ο κ. Τσίπρας μει-
ώνει το ποσοστό φορολόγησης 
από το 29% στο 25% έως το 

2022, ενώ ο κ. Μητσοτάκης εξήγ-
γειλε μείωση του εταιρικού φόρου 
στο 20% από το 29% και στα μερί-
σματα στο 5% από 15% που είναι 
σήμερα. Με αυτές τις φοροελαφρύν-
σεις η φορολόγηση των επιχειρή-
σεων θα μειωθεί από το 40 στο 24%.

 Η επιδότηση ενοικίου που εξαγ-
γέλθηκε από τον πρωθυπουργό 
αφορά 300.000 οικογένειες και όχι 
600.000 που ήταν ο αρχικός σχεδια-
σμός, ενώ στον αντίποδα ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης εξήγγειλε υπαγωγή σε 
ρύθμιση 120 δόσεων με ελάχιστη 
καταβολή τα 20 ευρώ σε όσους 
έχουν χρέη στην εφορία έως 3000 
ευρώ και αδυνατούν να τα αποπλη-
ρώσουν. Τέλος, από τον κ. Τσίπρα 

δεν έγινε καμία αναφορά στα 
capital controls, την ώρα που ο κ. 
Μητσοτάκης ανέφερε την πλήρη 
κατάργησή τους. «Η σύγκριση 
δείχνει ένα κοστολογημένο 
πρόγραμμα , απέναντι σε μια 
επιδοματολογία άνευ προη-
γουμένου», τόνιζε στην Alpha 
freepress κορυφαίο στέλε-
χος της Πειραιώς και συνέ-
χιζε «οι πολίτες ξεχωρίζουν 
πια μετά από τρεισήμισι χρό-
νια το ψέμα από την 
αλήθεια».

Εκτός όμως από την οικο-
νομία, η στρατηγική της ΝΔ 
απέναντι στους ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ 
έχει δύο ακόμη βασικές πτυ-

χές. Η μία εξ αυτών είναι οι θεσμοί, 
όπως η ασφάλεια του πολίτη και η 
δικαιοσύνη. Με αφορμή και τις νέες 

Περιοδείες  
σ' όλη τη χώρα!

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα 
συνεχίσει να είναι ξεκάθαρος 
στο ζήτημα της συμφωνίας 

των Πρεσπών και την 
καταψήφισή της και δεν 

υιοθετεί καμία ακροδεξιά 
άποψη ή αντίληψη στους 

κόλπους της ΝΔ

ετοιμασία 
εκλογών

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΓΙΑΝΝης ΝΤςούΝος
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δήλώςΤε Τόν 
εΠαγγελΜαΤίΚό 
λόγαρίαςΜό, 
έρχεται πρόστιμο έως 1.000€!

το ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων τονίζει ότι «σκοπίμως δεν καταβάλλονται οι 
συντάξεις, ώστε η κυβέρνηση να δημιουργεί υπερπλεόνασμα στον εφΚΑ -το 
οποίο εμφανίζει και προς τους δανειστές». Το εΝδΙςύ (ενιαίο δίκτυο ςυντα-

ξιούχων) σε μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσε προς τον εισαγγελέα πλημμελειο-
δικών Αθηνών. ςυνολικά βρίσκονται σε εκκρεμότητα 180.000 συντάξεις και εφά-
παξ. η μηνυτήρια αναφορά στρέφεται κατά:   Της ύπουργού εργασίας, Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κας Έφης Αχτσιόγλου.  Του 
ύφυπουργού εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. 
Αναστάσιου Πετρόπουλου.  Της Γενικής Γραμματέως Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
του ύπουργείου εργασίας κας ςτυλιανής βρακά.  Του διοικητή του ενιαίου 
φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (εφΚΑ) Λάμπρου ςέμπου.  Του διοικητή του 
ενιαίου Ταμείου επικουρικής Ασφάλισης και εφάπαξ Παροχών (εΤεΑεΠ) 
Νικολάου Μπρίκη.

Όπως τονίζεται, στη μηνυτήρια αναφορά η καθυστέρηση απονομής των 
συντάξεων δεν οφείλεται απλά μόνο σε δυσλειτουργία των φορέων που 
είναι αρμόδιοι για την απονομή των συντάξεων, αλλά σε σκοπιμότητα της 
πολιτικής ηγεσίας του ύπουργείου εργασίας η οποία δημιουργεί τεράστια 
προβλήματα σε όσους αναμένουν την απονομή σύνταξης προκειμένου να 
δημιουργεί υπέρ πλεόνασμα στον εφΚΑ το οποίο εμφανίζει και προς τους 
δανειστές.

Κατά το εΝδΙςύ η καθυστέρηση στην έκδοση αποφάσεων φθάνει έως 
σήμερα τους 27 μήνες για τις κύριες συντάξεις και έως τα έξι έτη για τις 
επικουρικές και παρά τις συνεχείς εξώδικες οχλήσεις στις αρμόδιες 
υπηρεσίες, δεν έχουν εκδοθεί μέχρι και σήμερα οριστικές αποφάσεις 
συνταξιοδότησης. ειδικά στο πρώην ΓΛΚ (Γενικό Λογιστήριο Κράτους) 
και μετά την ένταξή του στον εφΚΑ, επικρατεί χαώδης κατάσταση, δεν 
βρίσκει κανείς άκρη σε ότι και αν έχει ζητήσει. οι υπάλληλοι αδυνα-
τούν να δίνουν πληροφορίες σε ότι τους ρωτούν οι συνταξιούχοι. 
Κανείς δεν γνωρίζει τίποτα, λέγοντας ότι «αναμένονται εγκύκλιοι». 

ΑΠληρωτΕΣ  
180.000 συντάξεις 

Σε τρεις μήνες από τώρα οι επαγ-
γελματίες που έχουν POS πρέπει 
να δηλώσουν στην ΑΑδε τον 

επαγγελματικό λογαριασμό τους. Για 
όσους κάνουν έναρξη δραστηριότητας 
η δήλωση θα πρέπει να γίνει σε διά-
στημα ενός μηνός από την έναρξη. 
Άλλως, έρχεται πρόστιμο 1.000 ευρώ.

Επαγγελματικό Τραπεζικό Λογαριασμό 
θα πρέπει να δηλώσουν οι επιχειρήσεις 
και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι 
είναι υποχρεωμένοι από τον νόμο να απο-
δέχονται πληρωμές με 
κάρτα, εντολές άμεσης 
χρέωσης, μεταφορές 
πίστωσης, πάγιες εντο-
λές, καθώς και συναλ-
λαγές με μετρητά.

Η απόφαση προβλέ-
πει: Οι δικαιούχοι πλη-
ρωμής της παραγράφου 
1 του άρθρου 1 υποχρε-
ούνται να δηλώνουν 
ηλεκτρονικά τον ή τους 
Επαγγελματικό/ούς 
Λογαριασμό/ούς στην 
ΑΑΔΕ με τη χρήση των 
διαπιστευτηρίων που 
διαθέτουν οι χρήστες 
για όλες τις ηλεκτρονι-

κές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, εντός μηνός 
από την έναρξη άσκησης δραστηριότητας 
που υπάγεται στους Κωδικούς Αριθμούς 
Δραστηριότητας της παραγράφου 1 του 
άρθρου 1 της παρούσας. Για την πρώτη 
εφαρμογή οι ως άνω υπόχρεοι οφείλουν 
να συμμορφωθούν εντός τριών μηνών 
από τη δημοσίευση της παρούσας».

Για τη μη δήλωση Επαγγελματικού 
Λογαριασμού στο διαδικτυακό τόπο της 
Α.Α.Δ.Ε., επιβάλλεται στους Υπόχρεους 
της παραγράφου 1 του άρθρου 1 διοικη-
τικό πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ. Η μη 

υποβολή δήλωσης διόρ-
θωσης, προς συμμόρ-
φωση, από τους Υπόχρε-
ους, στις περιπτώσεις απε-
νεργοποίησης 
Επαγγελματικού Λογαρια-
σμού κατ’ εφαρμογή των 
παραγράφων 4 και 5 του 
άρθρου 5α, νοείται ως μη 
δήλωση Επαγγελματικού 
Λογαριασμού και επιφέρει το 
πρόστιμο του προηγούμενου 
εδαφίου.

Για την υποβολή 
δήλωσης Επαγγελ-
ματικού Λογαρια-
σμού στον διαδικτυ-
ακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε. 
πέραν των προθε-
σμιών που ορίζονται 
στις παραγράφους 1 και 
7 του άρθρου 5α επιβάλ-
λεται στους Υπόχρεους 
διοικητικό πρόστιμο 
ύψους 100 ευρώ.- Τα 
πρόστιμα επιβάλλονται 
από τον Προϊστάμενο 
Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδιος 
για την παραλαβή της ετή-
σιας δήλωσης φορολογίας 
εισοδήματος του Υπόχρεου.

o
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επίσης , τονίζεται στη μηνυτήρια αναφορά, η καθυστέ-
ρηση έκδοσης των οριστικών αποφάσεων συνταξιοδότη-
σης έχει ως συνακόλουθη συνέπεια και την καθυστέρηση 
στην απονομή του εφάπαξ που δικαιούνται. ενδεικτικά, 
το εΝδΙςύ παραθέτει περιπτώσεις μελών του που θεμε-
λίωσαν συνταξιοδοτικό δικαίωμα και έχουν υποβάλει 
στα αρμόδια ταμεία αιτήσεις συνταξιοδότησης στις 
αντίστοιχα αναφερόμενες ημερομηνίες , χωρίς να έχει 
εκδοθεί μέχρι σήμερα καμία οριστική απόφαση συντα-
ξιοδότησης κύριας ή επικουρική.

Το εΝδΙςύ, αφού αναλύει την τραγική οικονομική 
κατάσταση που βρίσκονται οι υποψήφιοι συνταξιού-
χοι, ζητεί από τον εισαγγελέα να ερευνήσει την 
τυχόν διάπραξη ποινικών αδικημάτων εκ μέρους 
των υπευθύνων σε βάρος των συνταξιούχων επειδή 
η μεγάλη καθυστέρηση στην έκδοση συντάξεων 
οφείλεται σε σκοπιμότητα και όχι σε αδυναμία των 
αρμοδίων υπηρεσιών.
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Όσοι βρεθήκαμε στο φόρουμ του επιμελητηρίου 
στη δεΘ και ακούσαμε τον Πρόεδρο του επαγγελ-
ματικού επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης κ. Μιχάλη 

Ζορπίδη να διατυπώνει με σαφήνεια και πληρότητα την 
πρότασή του για την επίλυση του προβλήματος της ανερ-
γίας, σκεφθήκαμε ότι πλέον δημιουργούνται νέες εξελί-
ξεις στην οικονομία σε επίπεδο προτάσεων ουσίας. Τί 
είπε υπό την μορφή πρότασης ο κ. Ζορπίδης; «δώστε μας 
κίνητρα ουσιαστικά και εμείς, αν αυτά μας καλύπτουν, 
μπορούμε να προσλάβουμε 1 άνεργο!».

Πρόταση βόμβα ! ουσιαστική, που ταρακούνησε το 
πολιτικό πάνελ… Και δεν είχε άδικο… Αν οι όποιες κυβερ-
νήσεις δώσουν κίνητρα, μπορούν οι 500.000 μικρομε-
σαίες επιχειρήσεις να κινηθούν δυναμικά. Κίνητρα όμως 
ουσιαστικά. φορολογικού, ασφαλιστικού, επενδυτικού, 
τραπεζικού και αναπτυξιακού τύπου. δηλαδή αν κάθε μία 

από τις 500.000 επιχειρήσεις προσλάβει 1 άνεργο, 
τότε το πρόβλημα της ανεργίας λύεται. Όχι σε 
βάρος της κοινωνίας, ούτε υπό το βάρος της πιε-
στικής αναζήτησης μισθού από τον επιχειρηματία. 
Γίνεται όμως με ουσιαστικά και λυτρωτικά βήματα.

ο κ. Ζορπίδης έδωσε μήνυμα. Έδωσε το στίγμα 
της αγοράς:
●●Μειώστε τώρα τους ασφυκτικούς φόρους.
●●Μην μας λεηλατείτε με τις υπέρογκες εισφορές.
●●βγάλτε μας από τον κλοιό των αντιαναπτυξιακών 

μέτρων.
●●Λύστε μας τα χέρια από την Λερναία Ύδρα του 

κλεισίματος του τραπεζικού δανεισμού.
«δώστε μας τη δύναμη του αύριο», είπε ο κ Ζορ-

μπίδης και ελπίζω Τσίπρας και Μητσοτάκης να 
πήραν το μήνυμα.

Eντυπωσιακή πρόταση

«Οι εξαγγελίες μέτρων 
ελάφρυνσης, αλλά με 
εφαρμογή λίγο πριν ή 
μετά μία εκλογική χρονιά 
είναι μία συνήθης 
κυβερνητική πρακτική. 

Στην περίπτωση της 
χώρας μας όμως είναι 
γνωστό, ότι οι μέχρι 

πρότινος νομοθετήσεις μνημο-
νιακών προαπαιτουμένων, δεν 
αφήνουν πολλά περιθώρια, 
αποκατάστασης των υπερβο-
λών και μείωσης των φόρων 
και εισφορών κατά την διάρ-
κεια της μεταμνημονιακής 
εποπτείας. 

Η ομιλία του Πρωθυπουργού από 
το βήμα της 83ης ΔΕΘ, οριοθέ-
τησε την μνημονιακή από την 
μεταμνημονιακή περίοδο της 
Χώρας και περιέγραψε 
ένα όραμα από την 
πλευρά της Κυβέρνησης 
με τις επιθυμητές εξελί-
ξεις στη πραγματική 
οικονομία και την ελλη-
νική κοινωνία σε βάθος 
τετραετίας. Στο όραμα 
του Πρωθυπουργού, οι 
μικρομεσαίες επιχειρή-
σεις δεν είμασταν στην 
«ενδεκάδα» των βασι-
κών εξαγγελιών, αλλά 
μάλλον σε δεύτερο, ανα-
πληρωματικό ρόλο, 
αφού οι προτάσεις που 
καταθέσαμε για ακατά-
σχετο όριο, μείωση μη 
μισθολογικού κόστους και αφο-
ρολόγητο αποθεματικό δεν 
συγκίνησαν. Ο προεκλογικός 
χαρακτήρας της φετινής ΔΕΘ, 
ενόψει των αυτοδιοικητικών και 

μονάδες, από 29% που είναι 
σήμερα, στο 25%. Η σταδιακή 
μείωση του ΕΝΦΙΑ που θα νομο-
θετηθεί εντός του 2018 και θα 
φτάσει έως και 50% για 1,2 εκ. 
χαμηλές περιουσίες και 30% 
μεσοσταθμικά. Η μείωση θα γίνει 
σε δύο φάσεις, από 1/1/19 η 
πρώτη και από 1/1/20 η δεύτερη. 

Δεν μπορώ να πω ότι 
όσα ακούσαμε ήταν 
αυτά που περιμέναμε, 
με εξαίρεση ίσως τα 
εργασιακά. 

Σωστή κρίνεται και η αναδρο-
μική καταβολή περικοπών 1 δις 
ευρώ σε ένστολους, δικαστι-
κούς και πανεπιστημιακούς 
μετά και την απόφαση του ΣτΕ. 
Αυτό πάντως που διαπιστώ-
νουμε, είναι ότι τα καθημερινά 
μας προβλήματα, έγιναν αντι-
κείμενο κοινού προβληματι-
σμού Κυβέρνησης και Αντιπολί-
τευσης, αφού στην φετινή ΔΕΘ, 
όλοι υιοθετούν την ίδια ατζέντα 
για τη μείωση ΦΠΑ, Φόρων, 
Εισφορών και ΕΝΦΙΑ, με διαφο-
ρετικό όμως περιτύλιγμα. Μέχρι 
νεωτέρας, οι σημερινές ανάγκες 
της καθημερινότητάς μας, θα 
παραμείνουν τόσο στις χθεσινές 
εξαγγελίες, όσο και στις αυρια-
νές εκκρεμείς ενέργειες, υπό 
μεταμνημονιακές συνθήκες και 
προϋποθέσεις. Το βέβαιο 
πάντως είναι, ότι για νοικοκυριά 
και επιχειρήσεις, μετά τις φετι-
νές εξαγγελίες στη ΔΕΘ, τίποτα 
δεν αλλάζει στο βαρύ φορολο-
γικό και ασφαλιστικό φορτίο 
που έχουμε μπροστά μας μέχρι 
τον Ιανουάριο 2019».

ευρωεκλογών τον Μάιο του 2019, 
είχε στο επίκεντρο την οικονομία 
και την εργασία, με τη χρονική σειρά 
υλοποίησης των εξαγγελιών να δεί-
χνει ότι τα περισσότερα μέτρα θα 

αρχίσουν να 
εφαρμόζονται 
από το νέο έτος 
και τα υπόλοιπα 
μετά τις εκλογές 
του 2019. Ειδικό-
τερα, το «μεσο-
βραχυπρόθεσμο 
καλάθι» παροχών 
της Κυβέρνησης 

στην ΔΕΘ, μεταξύ άλλων, περιλαμ-
βάνει φορολογικά, ασφαλιστικά και 
εργασιακά μέτρα όπως:

Την μείωση των ασφαλιστικών 
εισφορών από 1/1/19 των ελεύθερων 

επαγγελματιών, με εισόδημα πάνω 
από 7.000 ευρώ, έως και 35%, μειώ-
νοντας τον συντελεστή για την κύρια 
σύνταξη από 20% σε 13,3 %. Αντί-
στοιχη μείωση έως και 35% θα 
ισχύει και για τους αγρότες. Επίσης, 
για μηχανικούς, γιατρούς, δικηγό-
ρους, μείωση στις εισφορές για επι-
κουρική σύνταξη και εφάπαξ στο 
ελάχιστο που ισχύει σήμερα, 
δηλαδή τα 64,5 ευρώ/μήνα. Την μεί-
ωση της φορολογίας των επιχειρή-
σεων, αρχής γενομένης από την 
1/1/19 και σε βάθος τετραετίας, στα-
διακά κατά τέσσερις ποσοστιαίες 

Κριτική στην  
κυβέρνηση
από τους εμπόρους  
του Πειραιά
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εΠίΜελήΤήρίό 
θεςςαλόνίΚής
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Τό ΚίνήΜα 
αλλαγής

«Το δημοσίευμα του 
Α.Π.Ε. περί “ενημέρωσης 

των κομμάτων” από τους 
Θεσμούς, ότι δεν θα ισχύ-

σει η περικοπή των συντά-
ξεων την 1/012019, δεν αντα-

ποκρίνεται στην πραγματικό-
τητα, τουλάχιστον όσον 
αφορά το Κίνημα Αλλαγής. Η 

αντιπροσωπεία του Κινήματος 

Όλα ξεκίνησαν με το νέο 
πόλεμο των συντάξεων, 
όταν το ΑΠε σε ρεπορτάζ 

του έγραφε: «βιώσιμο θεωρούν 
οι Θεσμοί το ασφαλιστικό 
σύστημα της χώρας, μετά από τις 
επαφές με το οικονομικό επιτε-
λείο, και δεν μιλούν πλέον για 
αναβολή του (νομοθετημένου) 
μέτρου για τη μείωση των συντά-
ξεων από την 1η Ιανουαρίου αλλά 
για ακύρωσή του. Αυτό αναφέ-
ρουν ευρωπαϊκές πηγές στο 
ΑΠε-ΜΠε, προσθέτοντας ότι για 
το γεγονός αυτό έχουν ήδη ενη-
μερώσει και κόμματα της 
αντιπολίτευσης». 

Άμεση ήταν η αντίδραση της 
Νδ, η οποία τόνισε: «η Νέα 
δημοκρατία διαψεύδει με ανα-
κοίνωσή της το Αθηναϊκό Πρα-
κτορείο ειδήσεων, το οποίο σε 
σημερινό του δημοσίευμα, ανα-
φέρει ότι... οι Θεσμοί “δεν μιλούν 
πλέον για αναβολή του μέτρου 
για τη μείωση των συντάξεων 
από την 1η Ιανουαρίου, αλλά 
για ακύρωσή του” και ότι για 
αυτό έχουν ενημερωθεί και τα 
κόμματα της αντιπολίτευσης». 

Τό υΠόυργείό 
όίΚόνόΜίΚών
Το οικονομικό επιτελείο κατά 
την κυβέρνηση , έθεσε στους 
συνομιλητές του το ζήτημα 
της ακύρωσης της περικοπής 
των συντάξεων, παρουσιάζο-
ντας στοιχεία σύμφωνα με τα 
οποία:
1. η περικοπή των συντάξεων 

δεν αποτελεί διαρθρωτικό 
μέτρο, αλλά δημοσιονομικό.

2. ύπάρχει ο δημοσιονομικός 
χώρος να μην εφαρμοστεί η 
περικοπή των συντάξεων και 
παράλληλα να υλοποιηθεί ένα 
μεγάλο κομμάτι των 
αντιμέτρων.

3. η μη περικοπή των συντάξεων 
(προσωπικής διαφοράς) δεν 
επηρεάζει την βιωσιμότητα του 
ασφαλιστικού συστήματος για 
τις επόμενες δεκαετίες.

Και για το θέμα αυτό η ελληνική 
πλευρά κατέθεσε στοιχεία και 
πίνακες σύμφωνα με τα οποία 
εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα.

Τό αΠε
ςτο μεταξύ το ΑΠε τόνιζε: 
«ςημαντικό θεωρείται και το 
γεγονός ότι οι επικεφαλής των 
κλιμακίων (του δΝΤ συμπερι-
λαμβανομένου) φέρεται να απο-
δέχθηκαν ότι το μέτρο της μεί-
ωσης των συντάξεων είναι 
δημοσιονομικό και όχι διαρ-
θρωτικό (όπως έως πρόσφατα 

επέμενε το Ταμείο). επιπροσθέτως, ανα-
φέρουν οι ευρωπαϊκές πηγές στο ΑΠε-
ΜΠε, οι θεσμοί θεωρούν πως το θέμα 
με τις συντάξεις ίσως αποτελεί το 
σημαντικότερο πρόβλημα που μαζί με 
τη διεθνή συγκυρία (Τουρκία- Ιταλία) 
λειτουργεί ενισχυτικά στα spreads 
και παρεμποδίζει την προσπάθεια 
εξόδου της χώρας στις αγορές. οι 
τελικές αποφάσεις αναμένεται να 
ληφθούν στη συνεδρίαση του 
Eurogroup στις 5 Νοεμβρίου.

Μάλιστα οι εκπρόσω-
ποι των ΔΝΤ, ΕΚΤ, ESM δεν τοποθε-
τήθηκαν στο θέμα αυτό, ο δε εκπρό-
σωπος της Ε.Ε., διευκρίνισε ότι οι 
αποφάσεις θα παρθούν από το 
Eurogroup. Καλούμε το Α.Π.Ε. να 
αποκαταστήσει το ταχύτερο δυνατόν 
την αλήθεια. Όσον μας αφορά θα 
συνεχίσουμε τις προσπάθειες ώστε 
να αλλάξει συνολικά ο Νόμος 
Κατρούγκαλου, που μετατρέπει 
τόσο τις παλιές όσο και τις νέες 
συντάξεις σε φιλοδωρήματα».

ΚυΚλόί Τής 
ανΤίΠόλίΤευςής 
Ο αρμόδιος τομεάρχης της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης 
Γιάννης Βρούτσης τονίζει σε 
ανακοίνωσή του ότι η πορεία 
του ασφαλιστικού επί ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ ήταν καταστροφική και 
ότι η κα Αχτσιόγλου απέφυγε 
σήμερα για άλλη μία φορά να 
αναλάβει τις ευθύνες της. Ο κ. 
Βρούτσης κάνει λόγο για 
πορεία η οποία οδήγησε σε 21 
μειώσεις συντάξεων και 
αυξήσεις εισφορών, 1,9 εκατ. 
νυν συνταξιούχους σε από-

λυτη αβεβαιότητα 
για το αν θα μειω-
θούν και άλλο οι 
συντάξεις τους, 35% 
μειώσεις στις κύριες 
συντάξεις και 45% 
στις επικουρικές για 
τους νέους συνταξι-
ούχους.  Σημειώνει 
πως αντί να απολο-
γηθεί για όλα αυτά, η 
υπουργός Εργασίας, 
κατά την προσφιλή 
της τακτική, προτί-
μησε να επιτεθεί στη 

Νέα Δημοκρατία, διαστρεβλώνοντας 
το σχέδιό της για τη μεταρρύθμιση 
του ασφαλιστικού. «Χρειάστηκαν 
τριάμισι χρόνια για να αντιληφθεί η 
κυβέρνηση το αδιέξοδο στο οποίο 
οδήγησε συνταξιούχους και εργαζο-
μένους ο νόμος Κατρούγκαλου, 
προαναγγέλλοντας την αναθεώρηση 
ορισμένων πτυχών του. Κανείς, 
όμως, δεν μπορεί να περιμένει 
τίποτε από αυτή την κυβέρνηση. Η 
μόνη υπηρεσία που μπορεί πλέον να 
προσφέρει είναι να αποχωρήσει το 
συντομότερο δυνατόν», αναφέρει ο 
κ Βρούτσης.

Αλλαγής με εντολή της Φώφης Γεν-
νηματά, πρότεινε κατά την συνά-
ντηση με τους Θεσμούς στις 
11/09/2018 την αλλαγή του Νόμου 
Κατρούγκαλου και την κατάργηση 
της διάταξης για την περικοπή των 
συντάξεων την 1/01/2019. Διάταξη 
την οποία προβλέπει ο Νόμος που 
ψήφισαν ο κ. Τσίπρας και οι 
ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ. Εξ άλλου το Κίνημα 
Αλλαγής έχει καταθέσει σχετική 
Πρόταση Νόμου. Οι εκπρόσωπου 
των Θεσμών μας ενημέρωσαν ότι 
δεν έχουν λάβει καμία σχετική 
πρόταση από την Κυβέρνηση. 

Χαμός με τις 
συντάξεις!
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40%-50% συνολική αναπλήρωση, ως 
προς το κρατικό σκέλος, για 40 χρόνια 
ασφάλισης (αντί 80-100% σήμερα). Ανα-
κατεύθυνση 3-4 ποσοστιαίων μονάδων 
εργοδοτικών και εργατικών εισφορών 
στο δεύτερο πυλώνα.

Εθνική σύνταξη - αποδίδεται σε όλους 
στα 67 με έλεγχο πόρων (καλύπτει και 
άτομα με <15 χρόνια ασφάλισης). Χρημα-
τοδοτείται από τη φορολογία.

Ανταποδοτικό τμήμα. Ανταποδίδει 
εισφορές με βάση την νοητή κεφαλαιο-
ποίηση (σύστημα ατομικών λογαρια-
σμών-δικαίωμα επιλογής του ασφαλισμέ-
νου ως προς το χρόνο συνταξιοδότησης 
του), δηλαδή χωρίς αποθεματικά.

B. δεύτερος (κεφαλαιοποιητικός) 
πυλώνας - Αλληλεγγύη της επαγ-

γελματικής ομάδας:
Συντάξεις καθορισμένων εισφορών με 
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ο ένα ρεκόρ μετά το άλλο για 
τον τουρισμό μας! Το 
βραβείο στην κατηγορία του 

Καλύτερου Προορισμού 
οικογενειακών διακοπών «Star Family 
Holidays Destination» για το έτος 2018 
απέσπασε η ελλάδα κατά την τελετή 
απονομής των ετήσιων βραβείων του 
βρετανικού περιοδικού Travel Bulletin 
«Travel Bulletin Star Awards 2018», που 

πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο 
Landmark του Λονδίνου. 

η σημαντική αυτή διεθνής διάκριση, 
μερικές ημέρες μάλιστα μετά τη βράβευση 
της ελλάδας σε τρεις κατηγορίες στα «Cond? 
Nast Traveller 21st Annual Readers’ Awards 
2018», καταδεικνύει για μία ακόμα φορά την 
αποτελεσματικότητα της επικοινωνιακής 

στρατηγικής για την παγκόσμια τουριστική 
προώθηση και προβολή της ελλάδας, που έχει 
σχεδιάσει το υπουργείο Τουρισμού σε 
εφαρμογή των κατευθύνσεων της υπουργού 
Τουρισμού Έλενας Κουντουρά και υλοποιεί 
διεθνώς ο εοΤ. η εν λόγω διοργάνωση συνιστά 
μία από τις σημαντικότερες εκδηλώσεις για 
επαγγελματίες του τουρισμού στη χώρα, αφού 

διοργανώνεται επί είκοσι δύο συνεχή χρόνια από 
το travel trade περιοδικό Travel Bulletin που με 
περίπου 7.500 αναγνώστες-επαγγελματίες του 
τουρισμού είναι από τα δημοφιλέστερα και 
εγκυρότερα επαγγελματικά περιοδικά του κλάδου 
στο ηνωμένο βασίλειο. Για τα βραβεία ψηφίζουν 
αποκλειστικά επαγγελματίες του τουρισμού (Τ.ο.’s, 
τουριστικοί πράκτορες, αεροπορικές εταιρείες, 
εταιρείες κρουαζιέρας, κλπ.), γεγονός που καθιστά 

ιδιαιτέρως σημαντική κάθε διάκριση σε αυτά, καθώς 
αναγνωρίζεται και προβάλλεται από τη βρετανική αγορά 
η επιτυχία και η αριστεία των βραβευόμενων 
προορισμών.

ςκίζουμε  
στον  

τουρισμό!
η Ελλάδα γίνεται ο 

«Καλύτερος Προορισμός 
Οικογενειακών Διακοπών»

τ

3 ΠυλωΝΕΣ γιΑ τΟ ΑΣφΑλιΣτιΚΟ  
προτείνουν οι επιχειρηματίες
Ο Πρόεδρος του εβεΑ Κωνστα-

ντίνος Μίχαλος κατέθεσε 
συγκεκριμένη πρόταση για το 

ασφαλιστικό, η οποία περιέχει: 
«ςτόχος πρέπει να είναι, μέσα από τη 
συνδυασμένη εφαρμογή όλων των 
διαθέσιμων υποχρεωτικών και προ-
αιρετικών μεθόδων ασφάλισης, αλλά 
και τη δημιουργία ενός δομημένου 
πλαισίου αποταμίευσης, να εξασφα-
λιστεί επαρκής προστασία για όλους 
τους ασφαλισμένους με ένα συνο-
λικό ποσοστό αναπλήρωσης της 
τάξης του 75%-75%.

Το πρώτο βήμα είναι ο εξορθολογι-
σμός των εισφορών. Καθώς δεν υπάρ-
χουν πλέον δημοσιονομικά προσκόμ-
ματα, θα πρέπει άμεσα να υπάρξει 
μείωση των συντελεστών των ασφα-
λιστικών εισφορών και ταυτόχρονη 
καθιέρωση πλαφόν που δε θα 
ξεπερνά για τα υψηλά εισοδήματα τα 
1.000 ευρώ. Παράλληλα, θα πρέπει να 
υπάρξει πλήρης φοροαπαλλαγή για 
τις ιδιωτικές ασφαλίσεις, ώστε να 
εμπεδωθεί στο κοινό σύνολο ο τρίτος 
προτεινόμενος πυλώνας που θα μπο-
ρέσει να δώσει σημαντική ώθηση στις 
συντάξεις. Σε δεύτερη φάση, πρέπει να 
υπάρξει συνεξέταση παλαιών και νέων 
συντάξεων, ως ανεξάρτητο θέμα δικαι-
οσύνης για την αποκατάσταση της ισο-
νομίας. Επίσης, θα πρέπει να υπάρξει 
διάκριση πρόνοιας - ασφάλισης και 
αντανάκλαση κάθε διάστασης στην 
κρατική σύνταξη. Και το τρίτο βήμα 
που πρέπει να ακολουθήσει, είναι η 
δημιουργία ενός συστήματος τριών 
πυλώνων, όπως προαναφέρθηκε, και 
το οποίο στην τελική του ανάπτυξη 
εξασφαλίζει ποσοστό αναπλήρωσης 
στο 70%-75%. Αναλυτικά:

A. Πρώτος (Κρατικός-διανεμητι-
κός) πυλώνας - Αλληλεγγύη 

της κοινωνίας:
Προσαρμόζεται για να αποδίδει περί το 

αποθεματικά. Υποχρεωτική ασφάλιση. Τα 
αποθεματικά προικοδοτούνται από την 
περιουσία των παλαιών ταμείων.

γ. Τρίτος πυλώνας - Αλληλεγγύη 
των φάσεων ζωής: Ατομικές 

αποταμιεύσεις με φορολογικά κίνη-
τρα. Πιθανή αξιοποίηση ακινήτων 
των ασφαλισμένων.
Σημαντική προϋπόθεση λειτουργίας 

του προτεινόμενου συστήματος είναι η ταχεία 
περίοδος προσαρμογής.
• Οι άνω των 50 παραμένουν στο σημερινό 

σύστημα (μετά τον επανυπολογισμό των 
συντάξεων). Οι νέοι εργαζόμενοι κάτω 
των 30 ετών υποχρεωτικά εντάσσονται 
στο νέο σύστημα. Οι ενδιάμεσες ηλικίες 
μπορούν να ενταχθούν στο νέο 
σύστημα εθελοντικά (αξιοποιώντας 
ομόλογα αναγνώρισης).

• Για νοητή κεφαλαιοποίηση - Aναδρο-
μική εφαρμογή από 2001 (υπολογι-
σμός με βάση πραγματικές εισφο-
ρές που καταβλήθηκαν).

• Ομόλογα αναγνώρισης για το β’ 
πυλώνα. Καταβάλλεται από το 
Κράτος τμήμα εισφορών που 
έχουν καταβληθεί από το 2001 
για κάθε άτομο».

«Ένα βιώσιμο ασφαλιστικό 
στηρίζεται αποκλειστικά σε θέσεις 
εργασίας και σε αύξηση των 
εσόδων των ταμείων που 

συνεπάγεται η ανάπτυξη», τονίζει η 
δικηγόρος Ολυμπία Νικολοπούλου. Επομένως, 
οι όποιες κινήσεις θα πρέπει να είναι άμεσες 
και αποτελεσματικές από πλευράς όλων, ώστε 
να έχουμε και ταχεία λύση του ασφαλιστικού

Νέα ταινία από την Διαμαντής μασούτης Α.Ε.,  
με πρωταγωνιστές τους ανθρώπους της!
Στον αέρα βρίσκεται το νέο διαφημιστικό 

σποτ της ελληνικής αλυσίδας σούπερ 
μάρκετ Μασούτης. Μια ταινία που αποδει-
κνύει με τον πιο δυνατό τρόπο, πως μια επιχεί-
ρηση είναι πάνω από όλα οι άνθρωποί της, 
καθώς δεν συμμετέχουν ηθοποιοί αλλά οι ίδιοι 
οι εργαζόμενοι της Διαμαντής Μασούτης Α.Ε.  
Χάρη σε αυτούς, άλλωστε, ο Μασούτης είναι 
δίπλα στους πελάτες του πάντα με ποιότητα, 
χαμόγελο, χαμηλές τιμές, μεγάλες προσφορές 
και μεγάλη ποικιλία. Χάρη σε αυτούς η αλυ-

σίδα είναι εδώ και πάνω από 40 χρόνια κοντά μας 
και σήμερα μεγαλώνει ακόμα περισσότερο με 
νέα καταστήματα στην Αττική και την Άνδρο. 
Την ταινία δημιούργησε η Cicero, την παρα-
γωγή ανέλαβε η Green Olive Films, με σκη-
νοθέτη τον Γιώργο Ζαφείρη, ενώ τη μουσική 
συνέθεσε η Μαριέττα Φαφούτη και επιμε-
λήθηκε η Musou Music Group.  
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«Είναι πλέον εμφα-
νές πως οι Μετα-
φορές πρέπει να 

προσλάβουν δεσπόζουσα θέση 
για την οικονομική και κοινω-
νική ανάκαμψη της ελλάδας, 
ιδιαίτερα μετά από μία μακρά 
περίοδο ύφεσης και οπισθο-
δρόμησης.  Αυτό τονίζει ο 
πρόεδρος της Ένωσης 
εμπορικών ςυλλόγων 
ελλαδος, κ. Κορκίδης, και 
συμπληρώνει: 

Κι αυτό γιατί, κατά τη 
γνώμη μου, μπορούν να 
προσφέρουν αξιόπιστες και 
ανταγωνιστικές υπηρεσίες, οι 
οποίες θα στηρίζουν τις Εφοδι-
αστικές Αλυσίδες Εμπορευμά-
των, συμβάλλοντας αποφασι-
στικά στη συνολική ανταγωνι-
στικότητα των προϊόντων των 
επιχειρήσεων, τόσο στον 
εθνικό, όσο και στον διεθνή 
οικονομικό στίβο. Ιστορικά, 
άλλωστε, η εξέλιξη των 
Μεταφορών και της Εφο-

διαστικής ήταν και είναι 
συνυφασμένη με τη συμμε-
τοχή της Ελλάδας στο παγκό-
σμιο εμπορικό γίγνεσθαι. Αν 
θέλουμε να αναπτυχθεί η 
ελληνική οικονομία, πρέπει 
να κρατήσουμε ζωντανή τη 
Μεταφορά για να τη στηρίξει.

Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, στην Ελλάδα, 
οι Οδικές Μεταφορές αποτελούν κλάδο 
ζωτικής σημασίας για την οικονομία και 
αντιπροσωπεύουν, σε εθνικό επίπεδο, το 7% 
του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος και το 

7% των θέσεων απασχόλησης. Με 
το κόστος, την αποτελεσματικό-
τητα και την ποιότητα των υπηρε-
σιών τους, επηρεάζουν όλους 
τους κλάδους της αγροτικής και 
βιομηχανικής παραγωγής, καθώς 
επίσης και τις εξαγωγές. Μία σύγ-
χρονη εμπορική επιχείρηση καρ-
πώνεται πολλά οφέλη από μία 

αξιόπιστη διαμεταφορά 
όπως, για παράδειγμα, 
είναι η ελαχιστοποίηση του 
κόστους παραγωγής και 
διάθεσης των προϊόντων, η 
βέλτιστη χρήση κρίσιμων 
παραγωγικών πόρων, η μεί-
ωση των αποθεμάτων, η 
ακριβέστερη πρόβλεψη 
της ζήτησης, η σμίκρυνση 
των χρόνων παράδοσης, 
καθώς επίσης και η δυνα-
τότητα επικοινωνίας ακρι-

βούς ημερομηνίας παράδοσης, η δημιουρ-
γία οικονομιών κλίμακας, η ανάπτυξη της 
εξωστρέφειας με νέες συνεργασίες. Με 
αυτό τον τρόπο, επιτυγχάνει την μακροπρό-
θεσμη κερδοφορία και εδραιώνεται στην 
διαρκώς μεταβαλλόμενη αγορά.

ετάει» ο όμιλος 
ΜύΤΙΛηΝΑΙού με 
ευρύ κύκλο δρα-

στηριότητας. δείτε: ςτο ποσό 
των 717,1 εκατ. ευρώ διαμορφώ-
θηκε ο κύκλος εργασιών της 
ΜύΤΙΛηΝΑΙος το πρώτο εξάμηνο 
2018 από 811,4 εκατ. ευρώ το 
πρώτο εξάμηνο του 2017 σημειώ-
νοντας μείωση 11,6%. Αντίστοιχα, 
τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, 
τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 
διαμορφώθηκαν σε 145,2 εκατ. ευρώ 
έναντι 156,5 εκατ. ευρώ το πρώτο 
εξάμηνο του 2017, σημειώνοντας μεί-
ωση 7,3%. ςύμφωνα με σχετική ανα-
κοίνωση, η μείωση αποδίδεται κυρίως 
στην επίδοση του Τομέα ηλεκτρικής 
ενέργειας, που επηρεάστηκε από μειω-
μένες τιμές ηεΠ που συνδέονται με τις 
κλιματολογικές συνθήκες την εν λόγω 
περίοδο (αύξηση βροχοπτώσεων και κατά 
συνέπεια αύξηση της υδροηλεκτρικής 
παραγωγής), τη μη ενεργοποίηση των Απο-
δεικτικών δικαιωμάτων Ισχύος (ΑδΙ) 
καθώς και την έκτακτη επιβάρυνση 3,5 εκατ. 
ευρώ που σχετίζεται με την αναδρομική 
αναθεώρηση χρεώσεων για τα έτη 2011-2015, 
στην δεΠΑ από τη BOTAS. Τα καθαρά κέρδη, 
μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας 
διαμορφώθηκαν σε 83,9 εκατ. ευρώ έναντι 
80,7 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 4%. επισημαί-
νεται η δημιουργία ισχυρών ταμειακών ροών 
που οδήγησε σε μείωση του καθαρού δανει-
σμού, μετά και την πληρωμή μερίσματος ύψους 
45,7 εκατ. ευρώ δηλαδή 0,32 ευρώ ανά μετοχή για 
τα κέρδη της χρήσης 2017. ςχολιάζοντας τα οικο-
νομικά αποτελέσματα, ο Πρόεδρος και διευθύνων 
ςύμβουλος ευάγγελος Μυτιληναίος ανέφερε: 
«Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση του εταιρικού 
μετασχηματισμού, η οποία οδήγησε τα οικονομικά 
μεγέθη της MYTILINEOS σε ιστορικά υψηλά επίπεδα 
το 2017, τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου 2018 
επιβεβαιώνουν τη δυναμική επίτευξης υψηλών στό-
χων που τέθηκαν εξ αρχής. η έγκριση της άδειας 
παραγωγής από τη ΡΑε για την κατασκευή μιας από τις 
πιο σύγχρονες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής στην 
ευρώπη με καύσιμο φυσικό αέριο, είναι ένα ακόμη 
σημαντικό βήμα στον επενδυτικό μας σχεδιασμό».

Δυναμικά ο 
μυτιληναίος

«Π

Βασιλησ κορκιδησ

«Οι μΕτΑφΟρΕΣ ΣωzΟυΝ  
τηΝ ΟιΚΟΝΟμιΑ!»

Ο Τομεάρχης οικονομικών της Νδ κ. ςτα-
ϊκούρας επισημαίνει: «Έχω ακούσει ότι 
η παρούσα κυβέρνηση για παράδειγμα 

δεν έχει μειώσει καθόλου τις συντάξεις, όταν 
το εΚΑς καταργήθηκε από την παρούσα 
κυβέρνηση, όταν οι εισφορές υπέρ υγείας 
αυξήθηκαν στις κύριες συντάξεις από αυτή 
την κυβέρνηση, όταν μειώθηκαν τα εφάπαξ. 

Όλες οι μνημονιακές κυβερνήσεις έκαναν 
περικοπές στις συντάξεις, αλλά αυτό απέχει 
πολύ από το να λέει η κυβέρνηση ότι δεν 
έχει κάνει καθόλου περικοπές στις συντά-
ξεις, όταν έχει κάνει συγκεκριμένα 21 περι-
κοπές στις συντάξεις και αυξήσεις στις 
ασφαλιστικές εισφορές. Η κυβέρνηση 
αυτή έχει επιβάλλει 29 νέους φόρους, 
απόδειξη της υπερφορολόγησης των 
πολιτών είναι ότι το ιδιωτικό χρέος, 
αυτή είναι η ωρολογιακή βόμβα στα 
θεμέλια της ελληνικής οικονομίας 
μετά την ολοκλήρωση του Γ Προγράμ-
ματος, όχι του μνημονίου, είναι οι 
οφειλές των πολιτών προς τις εφο-
ρίες και τα ασφαλιστικά ταμεία, 

έχουν αυξηθεί κατά 60% 
από το τέλος του 2014. 
Πάλι ισχυρίζομαι ότι οφει-
λές υπήρχαν και στο 
παρελθόν δεν δημιουργή-
θηκαν από το ΣΥΡΙΖΑ, διο-
γκώθηκαν όμως κατά 60%, 
αυτό το ποσό ποτέ δεν 
υπήρχε στο παρελθόν, από 
την παρούσα κυβέρνηση. 
Αποδεικνύει ότι η σημε-
ρινή κυβέρνηση έχει υπερφορολογήσει νοικοκυ-
ριά και επιχειρήσεις. Συνεπώς, είμαστε στις πρώ-
τες θέσεις στην αύξηση των φόρων και των ασφα-
λιστικών εισφορών σε όλη την Ευρώπη. Στην 
φορολόγηση έχουμε την μεγαλύτερη αύξηση την 
τελευταία τετραετία, στους φόρους ως προς το 
ΑΕΠ που είναι ένα άλλο στοιχείο εκεί δεν είμαστε 
στην πρώτη θέση, αλλά να σας πω ότι αυτό είναι 
ένα δείγμα φοροδιαφυγής. Γιατί θα έπρεπε να 
εισπράξει κάποιους φόρους με βάση της φορολο-
γικές υποχρεώσεις, όπως τις καθορίζει η εκάστοτε 
κυβέρνηση, και δεν τους εισπράττει. Μελέτες δεί-
χνουν ότι όσο αυξάνεις τους φορολογικούς συντε-
λεστές, τόσο αυξάνει η φοροδιαφυγή στον ΦΠΑ. 

Είναι θετικό για τη 
χώρα ότι ο κ. Τσί-
πρας, έστω και με 
καθυστέρηση φαί-
νεται να υιοθετεί 
κάποια στοιχεία των 
δικών μας προτά-
σεων για μειώσεις 
φόρων και ασφαλι-
στικών εισφορών, 
αφού πρώτα οδή-

γησε σε φτωχοποίηση την κοινωνία. Οι προτάσεις 
του αυτές είναι άτολμες κάποιες από αυτές, 
κάποιες άλλες είναι ασαφείς, κάποιες άλλες εκτεί-
νονται σε βάθος χρόνου και είναι αποσπασματικές. 
Δεν εντάσσονται σε μια συνολική οικονομική πρό-
ταση, όπως αυτή που έχει καταθέσει η ΝΔ με 
στόχο την επίτευξη υψηλής και διατηρήσιμης ανά-
πτυξης και τη δημιουργία καλών θέσεων απασχό-
λησης. Η παρούσα κυβέρνηση αποδεδειγμένα την 
τελευταία τετραετία απέτυχε σε όλους τους στό-
χους για ανάπτυξη και διόγκωσε το ιδιωτικό χρέος 
και θα μείνει στην πολιτική ιστορία της χώρας ως η 
κυβέρνηση των φόρων, των κατασχέσεων και των 
πλειστηριασμών».

σταϊκουρασ

«μπορούμε να φέρουμε 
θέσεις εργασίας»
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«Η βία πρέπει να φύγει 
από τα σχολεία. Αυτό που 
την προκαλεί είναι ότι δεν 
ανεχόμαστε το 
διαφορετικό».

«Σταματάμε τη 
βία, δεν λέμε 
όχι στις πλά-

κες και τα αστειάκια, αλλά 
αυτό το πράγμα, που φτιά-
χνουμε συμμοριούλες, 
είναι στοιχεία που δεν 
έχουν χώρο σε μια δημο-
κρατική κοινωνία».

Αυτές τις κοινότυπες αοριστίες είπε 
κατά την έναρξη της νέας σχολικής 
χρονιάς ο υπουργός Παιδείας, μιλώ-
ντας στο 1ο ΕΠΑΛ Αγίων Αναργύρων. 
Τα ίδια λόγια δηλαδή, που ακούμε 
καθημερινά στις τηλεοράσεις, δια-
βάζουμε στο διαδίκτυο και γρά-
φουμε σε αναρτήσεις δήθεν ευαι-
σθητοποίησης στα social media. 
Μέχρι που θα χλευάσουμε κι εμείς 
κάποιον συνάνθρωπο, θα γελά-
σουμε μαζί του, αλλά προς Θεού, θα 
είναι απλά ένα «αθώο» αστείο.

Καλύτερα θα ήταν ο υπουργός να 
ανακοινώσει κάποιες βελτιωτικές 
καινοτομίες που (δεν) έκανε το 
υπουργείο του. Αλλά δυστυχώς, 
ακόμη χειροκροτούμε αυτές τις 
«βαρύγδουπες» και εν τέλει ανού-
σιες φανφάρες, που είναι ανίκανες 

από τη χρυσόσκονη της πλάκας 
και απενοχοποιούνται ως δήθεν 
αστειάκια μεταξύ των. Οι γονείς 
μόνοι τους οφείλουν να παρακο-
λουθούν διακριτικά όσα συμβαί-
νουν στο σχολικό περιβάλλον 
έχοντας μία ειλικρινή επικοινωνία 
με τα παιδιά τους αφού πρώτα 
κερδίσουν την εμπιστοσύνη τους. 
Κι αυτό το τελευταίο είναι ίσως το 
πιο κρίσιμο. Χρειάζεται ιδιαίτερη 
προσοχή να διατηρήσουν αυτή 
την εύθραυστη σχέση εμπιστοσύ-
νης ίσως και ιδιαίτερη παιδεία 
που ελάχιστοι γονείς διαθέτουν.

 Όταν παγιωθεί αυτή η ειλικρι-
νής σχέση εμπιστοσύνης και δεν 

πρόκειται περί αυταπάτης 
των γονέων, όπως συμβαίνει 
συνήθως, τότε μόλις διαπι-
στώσουν ότι η σχολική βία 
απειλεί το δικό τους παιδί 
πρέπει να αντιδράσουν 
άμεσα και δυναμικά. 

Αρχικά εφιστώντας την 
προσοχή και καθιστώντας 
υπεύθυνη τη διεύθυνση του 
σχολείου για φαινόμενα βίας 
που έχουν επισημανθεί και 
τυχόν ανοχή από πλευράς 
τους. Διαφορετικά είναι υπο-
χρεωμένοι να καταφύγουν 
στη δικαιοσύνη. Καμία ανοχή 
απέναντι σε φαινόμενα σχολι-
κού εκφοβισμού. Αν δεν αντι-
δράσουν δυναμικά οι γονείς 
από την πρώτη στιγμή που 
αντιλαμβάνονται τον κίνδυνο 
στα μάτια του παιδιού, αυτά τα 
φαινόμενα θα 
επαναλαμβάνονται. 

Και δυστυχώς πολλές 
φορές, οι «άβγαλτες ψυχού-
λες» βλέπουν ως μόνη διέ-
ξοδο τη θηλιά στο λαιμό.

συνεργασία δεν 
πρόκειται να αντι-
μετωπίσει το πρό-
βλημα της σχολι-
κής βίας. 

Η βία αυτή ξεκινάει από κοινωνικά, 
ηθικά και ιδεολογικά διαλυμένες οικο-
γένειες που τα παιδιά τους αναζητούν 
τη χαμένη τους «ζωή», την ταυτότητά 
τους.  Το προφίλ αυτών των συμμοριών 
είναι πάντα το ίδιο. Ο «νταής» συγκρο-
τεί μία ομάδα. Ποτέ δεν δρα μόνος. 
Επιλέγει το «θύμα» με τη διαφορετικό-
τητα όπως την εννοούμε εμείς και όχι 
ο κ. υπουργός. Συνήθως ένας άριστος 
μαθητής, μιας και οι συμμορίες απε-
χθάνονται την αριστεία και την πρό-

να λύσουν το πρόβλημα. Το χρω-
στούσε όμως σαν ελάχιστη ανταπό-
κριση στη δραματική έκκληση του 
τραγικού πατέρα του 15χρονου Νικόλα 
που «έφυγε» αφήνοντας πίσω γραμ-
μένα τα ονόματα αυτών που του έκα-
ναν τη ζωή κόλαση. Τόσο, που την 
απαρνήθηκε, την απέρριψε με ένα 
σχοινί. Μόλις 15.

Οι αδίστακτες «συμμοριούλες» θα 
είναι πάντα εκεί, γελώντας με τις 
αερολογίες και τις αναλύσεις που δεν 
οδηγούν πουθενά. Παιδιά χωρίς 
καμία διάθεση για μάθηση, που 
κάνουν εκ του ασφαλούς στο σχο-
λικό περιβάλλον την πρακτική τους 
εξάσκηση για να ενταχθούν αποφοι-
τώντας στον κόσμο της παραβατικό-
τητας και από απλές «συμμοριού-
λες» να μετατραπούν σε επικίνδυνες 
συμμορίες. Επιτέλους, όχι άλλα 
λόγια! Η σχολική κοινότητα, η πολι-
τεία, η δικαιοσύνη είναι υποχρεωμέ-
νες να πάρουν δραστικά μέτρα. Υπο-
χρεωμένες, να κάνουν τη δουλειά 
τους!

«Αυτό που προκαλεί τη βία είναι 
ότι δεν ανεχόμαστε το διαφορετικό, 
αυτόν που έχει διαφορετική σωμα-
τική διάπλαση από εμάς, διαφορε-
τικό σεξουαλικό προσανατολισμό ή 
τρόπο ντυσίματος», είπε ο υπουρ-
γός, που… εντόπισε την αιτία! Μια 
επιεικώς ατυχής έκφραση, ίσως και 
προσβλητική. Ποιός είναι αυτός ο δια-
φορετικός σεξουαλικός προσανατολι-
σμός, που χαρακτηρίζει «εμάς» για να 
προσδιορίσουμε τη διαφορετικότητα 
που είναι κόκκινο πανί για τις «συμ-
μοριούλες»; Κανένας διάλογος, καμία 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ  
εύΤύχΙΑ ΠΑΠούΛΙΑ   
Κοινωνιολόγος 
papoulia@alphafreepress.gr

οδο, κάποιος με ιδιαίτερες δεξιότητες, 
τις περισσότερες φορές σωματικά 
αδύνατος. 

 Οι «συμμοριούλες» δεν απειλούν 
έμμεσα μόνο τη φυσική ζωή ενός 
μαθητή. Ένα παιδί στόχος βίαιης 
συμπεριφοράς συχνά αντιδρά νιώθο-
ντας αποστροφή για το σχολικό περι-
βάλλον, παραιτείται από κάθε διάθεση 
μάθησης κι αυτό μπορεί να αποτελέσει 
τη μοιραία καμπή στη μετέπειτα κοι-
νωνική του συμπεριφορά. 

Οι γονείς δεν πρέπει να περιμένουν 
βοήθεια από τη σχολική κοινότητα. Τα 
φαινόμενα βίας δεν μπορούν να απο-
δειχτούν και να κατονομαστούν οι 
πρωταγωνιστές τους. Συγκαλύπτονται 

«Όταν η βία επικρατήσει, 
αρχίζει να γίνεται λόγος για 
ειρήνη και ησυχία»

Comte de Saint-Simon, Γάλλος κοινωνιολόγος

«Συμμοριούλες»  
της… πλάκας 
που οδηγούν 
στον θάνατο

Τα παιδιά που γίνονται και 
θύτες και θύματα, τείνουν να 
είναι υπερδραστήρια, 
ανασφαλή, με 
αντικοινωνικές 
δραστηριότητες, αντιπαθή 
από τους συμμαθητές τους, 
αλλά και από τους 
δασκάλους τους. Αυτά τα 
παιδιά παρουσιάζουν 
χαμηλή αυτοεκτίμηση και 
προσπαθούν να αντιδράσουν 
στη βία που δέχονται, αλλά 
όχι πάντα αποτελεσματικά.

«Η κοινωνία προετοιμάζει το έγκλημα.  
Ο εγκληματίας το διαπράττει»,  
έχει πει ο Vittorio Alfieri και αυτό είναι 
αναμφισβήτητο. Όμως πόσο μας 

ενδιαφέρουν αυτές οι θεωρίες. όταν ένα παιδί 
επιλέγει την αυτοκτονία για να σωθεί από το bullying;

Οι θύτες 
εμφανίζονται 
επιθετικοί ακόμα και 
στους δασκάλους 
τους, έχουν 
εξουσιαστικές τάσεις 
απέναντι στους 
συμμαθητές τους και 
είναι ιδιαίτερα 
ευερέθιστοι. 
Αξιοσημείωτο είναι, 
πως σε αντίθεση με 
αυτό που πιστεύει η 
πλειοψηφία, δεν 
φαίνεται να έχουν 
ιδιαίτερο πρόβλημα 
αυτοπεποίθησης.
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έλος δεν έχουν οι 
ληστρικές επιθέσεις 
τρόμου εναντίον ανύ-

ποπτων ζευγαριών στην περι-
οχή του φιλοπάππου από την 
τριάδα των ληστών με τα 
μαχαίρια και τα σπασμένα 
μπουκάλια, που ευθύνονται 
για τον τραγικό θάνατο του 
25χρονου Νικόλα Μουστάκα 
το βράδυ της 15ης Αυγούστου 
στην ίδια περιοχή. Όπως προ-
κύπτει από την συνέχεια της 
έρευνας της Αστυνομίας, οι 
δύο Πακιστανοί και ο Ιρακινός 

συνεργός τους, εκτός από την 
ληστεία τρόμου που οδήγησε 
στη μοιραία πτώση από βράχο 
είκοσι μέτρων του άτυχου 
25χρονου που έπεσε θύμα 
ληστείας μαζί με την φίλη του 
από την Πορτογαλία, οι δρά-
στες έχουν διαπράξει τουλά-
χιστον άλλες δέκα τρεις 
ληστείες. οι δέκα από αυτές 
είχαν εξιχνιαστεί λίγες ημέ-
ρες μετά τη σύλληψή τους –
θυμίζουμε ότι οι δύο Πακιστα-
νοί επιχειρούσαν να διαφύ-
γουν λάθρα στα ςκόπια- ενώ 
τώρα προκύπτει η συμμετοχή 
τους και σε τρεις ακόμη 
ληστείες ζευγαριών στην 
περιοχή του αρχαιολογικού 
χώρου την ώρα που έκαναν 
τον περίπατό τους. 

13 ληστείες για 
τη συμμορία του 
φιλοπάππου

t

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ  
ΠεΤΡος ΚΑΡςΙΩΤης   
karsiotis@alphafreepress.gr

μην πάει ο νους 
σας στο… 
κακό. Το αντί-

θετο. οι αστυνομικοί 
του Τμήματος Παιονίας 
στην Πέλλα, μετά από 
αξιοποίηση πληροφο-
ριών και ενδελεχή 
παρακολούθηση, κατά-
φεραν να εντοπίσουν 
χασισοφυτεία και να 
ξεριζώσουν ένα προς 
ένα 288 δενδρύλλια 
κάνναβης, ύψους το 
καθένα έως και τέσσερα μέτρα. Τα 
μετέφεραν στο Αστυνομικό Τμήμα, 
αλλά λόγω ακριβώς του μεγάλου 
ύψους δεν… περνούσαν την 

νου από τους αστυνομικούς του 
Τμήματος Παιονίας για καλλιέργεια 
κάνναβης.  Όπως ανακοινώθηκε, 
μετά από συντονισμένες ενέργειες 
των αστυνομικών, διαπιστώθηκε να 
καλλιεργεί σε περιφραγμένο χώρο 
ιδιοκτησίας του συνολικά 288 δεν-
δρύλλια κάνναβης ύψους από 50 
εκατοστών έως 4 μέτρων, τα οποία 
εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν. 
Επίσης στην οικία του εντοπίστηκε 
και κατασχέθηκε μία αυτοσχέδια 
συσκευασία με αποσπάσματα κάν-
ναβης βάρους 86 γραμμαρίων. Ο 
συλληφθείς, με τη δικογραφία που 
σχηματίσθηκε σε βάρος του, οδηγή-
θηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών 
Γιαννιτσών.

Αστυνομικό τμήμα με ντεκόρ… φούντες!
Έτσι τα τοποθέ-

τησαν σε σειρά έξω 
από την κεντρική 
είσοδο και ο αρμό-
διος φωτογράφος 
απαθανάτισε την 
εικόνα, προκειμέ-
νου να δημοσιοποι-
ηθεί κατά τα ειω-
θότα η επιτυχία της 
Αστυνομίας στη 
μάχη κατά των ναρ-
κωτικών. Κατ αυτόν 
τον τρόπο προέ-

κυψε η σπάνια αυτή φωτογραφία 
που παρουσιάζει σήμερα η «Alpha 
freepress».

Είχε προηγηθεί η σύλληψη 35χρο-

κεντρική είσοδο χωρίς να προκλη-
θούν ζημιές στα… σώματα του 
εγκλήματος, αλλά και δεν υπήρχε 
εσωτερικά ο διαθέσιμος χώρος.

λήστευαν ενοίκους μονοκα-
τοικιών και διαμερισμάτων 
με εισβολές τρόμου από τα 

παράθυρα και διέφευγαν, πυροβο-
λώντας, συνήθως, κατά αστυνομι-
κών, που επιχειρούσαν να τους συλ-
λάβουν στο δρόμο! Αστυνομικοί του 
Τμήματος Αναζητήσεων εντόπισαν 
και συνέλαβαν 59χρονο καταζητού-
μενο Αλβανό κακοποιό, ο οποίος 
μαζί με άλλους τρεις ομοεθνείς του, 
από τους οποίους είχε ήδη συλλη-
φθεί ένας ακόμη 22χρονος,, είχε 
διαπράξει τουλάχιστον εννέα ένο-
πλες εισβολές στην ευρύτερη 
περιοχή της Αττικής.

Έχουν επίσης έως στιγμής εξιχνια-
στεί τρεις απόπειρες ανθρωποκτο-
νιών κατά αστυνομικών που βρέθη-
καν στα ίχνη τους, όπως επίσης και 
τριάντα έξι διαρρήξεις και κλοπές 
οχημάτων των θυμάτων που έμπαι-
ναν στο στόχαστρό τους. Στην 
κατοχή τους βρέθηκαν και κατα-
σχέθηκαν πλήθος κοσμημάτων και 
διαρρηκτικών εργαλείων,έ να 
πολεμικό τυφέκιο, τρία πιστόλια, 
το χρηματικό ποσό των 11.340 
ευρώ και των 1.100 δολαρίων, 
καθώς και ποσότητες ναρκωτικών. 
Επίσης, βρέθηκαν και αποδόθηκαν 
στους ιδιοκτήτες τους δεκαοχτώ 
οχήματα, που είχαν κλέψει από τα 
σπίτια τους αρπάζοντας τα κλειδιά 
από τα χέρια των έντρομων 
ενοίκων.

Αρχηγός της συμμορίας θεωρεί-
ται ένας 28χρονος δραπέτης φυλα-
κών, που εξακολουθεί να διαφεύ-
γει τη σύλληψη μαζί με έναν συνεργό 
του. Όπως έχει προκύψει από την 
έρευνα των αστυνομικών της Ασφά-
λειας Νοτιοανατολικής Αττικής, οι 
κακοποιοί, από τον Απρίλιο του 2016, 
είχαν συστήσει εγκληματική οργά-
νωση με διαρκή δράση έχοντας ως 

σκοπό την διάπραξη ληστειών και 
κλοπών. Πάντα με την αυτοπρόσωπη 
παρουσία του 28χρονου δραπέτη, διέ-
πρατταν, βραδινές κυρίως ώρες και 
φορώντας κουκούλες, ληστείες και 
διαρρήξεις σε οικίες και διαμερίσματα 
σε διάφορες περιοχές της Αττικής, 
αφαιρώντας χρηματικά ποσά, τιμαλφή 

και τα αυτοκίνητα των 
ιδιοκτητών.

Κινούνταν με κλεμμένα οχή-
ματα και αρχικά εντόπιζαν τις 
υποψήφιες οικίες, που θα χτυ-
πούσαν. Στη συνέχεια, εισέβα-
λαν είτε από ανασφάλιστα 
παράθυρα ,είτε έπειτα από 
παραβίασή τους. Στις περιπτώ-
σεις όπου οι ένοικοι βρίσκο-
νταν στα σπίτια τους, με την 

απειλή των όπλων τους εξανάγκαζαν 
να αποκαλύψουν το σημείο απόκρυ-
ψης των χρημάτων και των χρηματοκι-
βωτίων τους. Έξω από τις οικίες παρέ-
μενε κάποιο από τα μέλη ως τσιλιαδό-
ρος, ώστε να επιτηρεί και να 
ενημερώνει.

Πυροβολούσαν ενοίκους σπιτιών και αστυνομικούς!

Κατά την διάρκεια της διαφυγής 
τους, αφαιρούσαν τα κλειδιά των 
αυτοκινήτων των ιδιοκτητών και 
στις περιπτώσεις που τα εντόπιζαν 
στον εξωτερικό χώρο, τα αφαιρού-
σαν και αυτά. Τα στάθμευαν σε 
μικρούς συνοικιακούς δρόμους του 
Υμηττού, ώστε να μην εντοπιστούν 
από τις Αστυνομικές Αρχές, ενώ 
όσα ανταποκρίνονταν στις… ανά-
γκες τους (κυρίως ευρύχωρα οχή-
ματα, μεγάλου κυβισμού) τοποθε-
τούσαν σε αυτά πλαστές πινακίδες 
που αντιστοιχούσαν σε οχήματα 
ιδίου τύπου και χρώματος.

Στη διάρκεια της δράσης τους, 
που είχε σημάνει συναγερμό στις 
αρχές, δεν δίστασαν να πυροβολή-
σουν και κατά ενός ενοίκου και κατά 
αστυνομικών. Συγκεκριμένα:

Στη Βούλα, κατά τη διάρκειας 
ληστείας σε οικία, πυροβόλησαν σε 
βάρος ενοίκου που προσπάθησε να 
αμυνθεί.

Στο Καματερό, κατά την απόπειρα 
διάρρηξη οικίας, πυροβόλησαν σε 
βάρος αστυνομικών της Άμεσης Δρά-
σης που προσπάθησαν να τους 
ακινητοποιήσουν.

Στην Καισαριανή, πυροβόλησαν σε 
βάρος αστυνομικών της Ασφάλειας 
Νοτιανατολικής Αττικής που τους 
καταδίωκαν.

Με τη σύλληψη του 
πρώτου τον περασμένο 
Απρίλιο, υπήρξαν 

πληροφορίες ότι κάποιοι από 
τους κακοποιούς διέφυγαν στην 
Αλβανία και γι’ αυτό εκδόθηκαν 
διεθνή εντάλματα σύλληψης
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βουτιά θανάτου  
για 17χρονη
Μια 17χρονη έβαλε τέλος στη 
ζωή της, πέφτοντας από την 
ταράτσα πολυκατοικίας στην 
Άνω Γλυφάδα. Το τραγικό περι-
στατικό συνέβη το βράδυ της 
Τετάρτης, όταν η μαθήτρια επι-
σκέφθηκε τη θεία και την γιαγιά 
της που ζουν σε διαμέρισμα 4ου 
ορόφου.

Έπαθε ανακοπή την 
ώρα που δούλευε
Μια 22χρονη εργαζόμενη σε 
ξενοδοχείο ςταυρό Ακρωτηρίου 
βρέθηκε σε λιπόθυμη κατά-
σταση μέσα στο ασανσέρ του 
ξενοδοχείου. η 22χρονη είχε 
υποστεί ανακοπή καρδιάς, αλλά 
χάρη στις προσπάθειες των δια-
σωστών επανήλθε στις αισθή-
σεις της και διεκομίσθη στο 
Νοσοκομείο χανίων, όπου νοση-
λεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

ςε 2ο χειρουργείο η 
19χρονη που δέχτηκε 
φωτοβολίδα  
στο πρόσωπο
ςτο νοσοκομείο των Ιωαννίνων 
«χατζηκώστα» νοσηλεύεται από 
το πρωί της Τετάρτης 19 ςεπτεμ-
βρίου η 19χρονη, που τραυματί-
στηκε σοβαρά στο πρόσωπο από 
αντικείμενο που δέχθηκε στα 
επεισόδια μεταξύ αστυνομίας 
και κουκουλοφόρων στο κέντρο 
του Αγρινίου, κατά τη διάρκεια 
αντιφασιστικής πορείας ανή-
μερα της επετείου της δολοφο-
νίας του Παύλου φύσσα. η 
άτυχη κοπέλα τη δευτέρα, αφού 
υποχωρήσει το οίδημα, πρόκει-
ται να χειρουργηθεί. Θα είναι το 
δεύτερο χειρουργείο για τη 
19χρονη, αφού το πρώτο της 
έγινε άμεσα στο νοσοκομείο του 
Αγρινίου.

βρέθηκε νεκρός  
στο διαμέρισμά του
Το πτώμα ενός 54χρονου άντρα 
εντόπισαν οι αστυνομικές Αρχές 
της Θεσσαλονίκης προχθές στην 
περιοχή των Αμπελοκήπων. ςύμ-
φωνα με πληροφορίες, οι Αρχές 
ενημερώθηκαν από περίοικους 
για πιθανή δυσοσμία από το δια-
μέρισμα του άντρα.

ΕΝ τΑΧΕιτάζουν από δήθεν επιστρο-
φές από την εφορία μεγά-
λων ποσών που τάχα παρα-

κρατήθηκαν κατά λάθος έως και 
επιδόματα χιλιάδων ευρώ σε 
μακροχρόνια ανέργους!  δεν είναι 
παρά περιπτώσεις απάτης με δρά-
στες επιτήδειους που εκμεταλλεύ-
ονται την ευπιστία των θυμάτων 
για να αποσπάσουν χρήματα δήθεν 
για την αναγκαία πληρωμή του 
παραβόλου!

Κι αν μεν οι απάτες από άτομα που 
υποδύονται τους εφοριακούς είναι 
συχνό φαινόμενο, η υπόθεση με την 
οποία ασχολήθηκε η Δίωξη Ηλε-
κτρονικού Εγκλήματος, είναι σπάνια 
αλλά ερευνάται με προσοχή, γιατί 
πιστεύεται ότι έχουν πέσει θύματα 
μακροχρόνια άνεργοι. Από την υπη-
ρεσία αυτή, σχηματίστηκε δικογρα-
φία σε βάρος 35χρονης ημεδαπής, 
για απόπειρα απάτης κατ’ εξακολού-
θηση και παράβαση της νομοθεσίας 
για την προστασία των προσωπικών 
δεδομένων, μέσω διαδικτύου.

ζήτησε να της αποστείλει προσω-
πικά δεδομένα του συζύγου της 
(Α.Μ.Κ.Α., Α.Φ.Μ., στοιχεία τραπεζι-
κού λογαριασμού κ.λπ.).

Τα ανωτέρω στοιχεία τέθηκαν υπ’ 
όψιν της Εισαγγελίας Πρωτοδικών 
Αθηνών, και παραγγέλθηκε η διενέρ-
γεια προκαταρκτικής εξέτασης και 
έρευνας, στο πλαίσιο της οποίας 
διενεργήθηκε ενδελεχής ψηφιακή 
έρευνα και ανάλυση των ηλεκτρονι-
κών ιχνών και ψηφιακών δεδομένων 
- στοιχείων της υπόθεσης. Από την 
συνεκτίμηση - αξιολόγηση του προ-
ανακριτικού υλικού και των αποτε-
λεσμάτων της έρευνας, προέκυψε 
ότι διαχειρίστρια του επίμαχου προ-
φίλ στην ιστοσελίδα κοινωνικής 
δικτύωσης είναι η 35χρονη και σε 
βάρος σχηματίστηκε δικογραφία 
τακτικής διαδικασίας. 

τΑζΟυΝ ΑΠΟ ΕΠιΣτρΟφΕΣ 
από εφορία μέχρι επιδόματα ανέργων

Εισβολή τρόμου  
για τη σύνταξη...

δικαιούταν επίδομα ύψους 3.500 
ευρώ, χορηγούμενο από τον 
Ο.Α.Ε.Δ., λόγω μακράς ανεργίας. 
Ακολούθως με το πρόσχημα της 
πληρωμής παραβόλου και υπαλλή-
λου του Ο.Α.Ε.Δ., αποπειράθηκε να 
της αποσπάσει το χρηματικό ποσό 
των 350 ευρώ, ενώ παράλληλα 

Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκί-
νησε ύστερα από έγκληση γυναίκας 
άνεργης σε Τμήμα Ασφαλείας της 
Αττικής, σύμφωνα με την οποία, δια-
χειρίστρια προφίλ σε ιστοσελίδα 
κοινωνικής δικτύωσης την προσέγ-
γισε και αφού κέρδισε την εμπιστο-
σύνη της, την ενημέρωσε ότι δήθεν 

Στη σύλληψη τεσσάρων Αφγανών και 
Πακιστανών δουλεμπόρων για απάν-
θρωπη υπόθεση παράνομης μεταφο-

ράς, αρπαγής και εκβίασης 65 παράτυπων 
μεταναστών προχώρησε η Αστυνομία κατό-
πιν συντονισμένων ενεργειών του Τμήμα-
τος διαχείρισης Μετανάστευσης Θεσσαλο-
νίκης, με τη συνδρομή του Τμήματος ςυνο-
ριακής φύλαξης Ξάνθης. οι αλλοδαποί, 
σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, κρα-
τούνταν σε κτίσμα σε αγροτική περιοχή του 
δήμου βόλβης, ενώ οι δράστες απαιτούσαν 
από 1.500 έως 3.000 ευρώ από τον καθένα 
για την απελευθέρωσή τους.

οι αστυνομικοί που παρακολουθούσαν 
είδαν τρεις εκ των συλληφθέντων, που επέ-
βαιναν σε δύο αυτοκίνητα, την ώρα που 
προσέγγισαν κτίσμα σε χωριό κοντά στη 
Μεγάλη βόλβη, με σκοπό την αποβίβαση 

αλλοδαπών που μετέφεραν παράνομα. ςε 
έρευνα που έκαναν στο εσωτερικό του κτι-
ρίου, εντοπίστηκαν 65 παράτυποι μετανά-
στες, οι οποίοι κρατούνταν παρά τη θέλησή 
τους και ένα ακόμη μέλος της εγκληματι-
κής οργάνωσης, φύλακας. οι παράτυποι 
μετανάστες μπήκαν από σημείο της ελληνο-
τουρκικής μεθορίου.

ςε βάρος των τεσσάρων δραστών, αφγα-
νικής και πακιστανικής καταγωγής, σχημα-
τίσθηκε δικογραφία για τα κατά περίπτωση 
αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, 
παράνομης μεταφοράς-προώθησης μετα-
ναστών στο εσωτερικό της χώρας, αρπα-
γής, εκβίασης, αντίστασης, απείθειας και 
κλοπής. οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν 
στον εισαγγελέα, ενώ διεξάγονται έρευνες 
για τον εντοπισμό και άλλων μελών του 
κυκλώματος.

Θύμα βίαιων ληστών έπεσε ένα ηλικιωμένο 
ζευγάρι στην Άγναντη Αγίου Κωνσταντί-
νου σήμερα τα ξημερώματα της 20ης 

ςεπτεμβρίου. Ο 90χρονος παππούς με την 84χρονη 
σύζυγό του δεν προέβαλαν αντίσταση, καθώς οι 
δράστες που είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους 
πιθανόν με κουκούλες full face, φαίνονταν αποφα-
σισμένοι να ασκήσουν βία προκειμένου να αποσπά-
σουν χρήματα ή άλλα πολύτιμα αντικείμενα. Τελικά 
με την απειλή ενός ξύλου που κρατούσε ο ένας εκ 
των δραστών, απέσπασαν περίπου 300 ευρώ που 
είχαν οι ηλικιωμένοι από τη σύνταξή τους και εξα-
φανίσθηκαν στο σκοτάδι. Προηγουμένως τους κλεί-
δωσαν στο δωμάτιό τους κι έκοψαν και το τηλέ-
φωνο για να μη μπορέσουν να ειδοποιήσουν την 
αστυνομία. Για το συμβάν ενημερώθηκε το ΑΤ 
Καμένων Βούρλων Φθιώτιδας, που προχώρησε σε 
έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών, χωρίς απο-

τέλεσμα. Τον Μάιο 
ένα άλλο ανδρό-
γυνο στην Ελάτεια 
έζησε επίσης 
στιγμές πανικού, 
όταν τρεις κου-
κουλοφόροι με 
απειλή μαχαιριού 
εισέβαλαν από το 
παράθυρο. Και 
τότε χτύπησαν και 
έδεσαν τους ηλι-
κιωμένους φτιά-
χνοντας κόμπους 
με τα ρούχα των 
θυμάτων για να 
αποσπάσουν 
ποσό που έφθανε 
τις 15.000 ευρώ.

Κρατούσαν 65 μετανάστες 
φυλακισμένους
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7 τροφές για μεγάλη 
αντοχή στο σεξ...
1.ΒαΤόΜόυρα: Τα βατόμουρα λειτουρ-

γούν με τρόπο παρόμοιο με το Viagra. 
Είναι γεμάτα με χημικές ενώσεις που βοη-
θούν στην χαλάρωση των αιμοφόρων 
αγγείων και βελτιώνουν την κυκλοφορία του 
αίματος. 

2.ςυΚα: Τα σύκα είναι πλούσια σε αμινο-
ξέα, τα οποία μπορούν να αυξήσουν τη 

σεξουαλική αντοχή. Μια ανεπάρκεια σε αμι-
νοξέα μπορεί να προκαλέσει μειωμένη 
σεξουαλική αντοχή ή/και μειωμένη επιθυμία 
για σεξ.

3.ώΜα ςΤρείδία: Τα ωμά στρείδια περιέ-
χουν μεγάλη ποσότητα ψευδαργύρου, ο 

οποίος είναι ζωτικής σημασίας για την 
τεστοστερόνη, την ποιότητα του σπέρματος 
αλλά και τη ποσότητα σπέρματος που παρά-
γει ο οργανισμός. Η παραγωγή τεστοστερό-
νης επηρεάζει την σεξουαλική επιθυμία και 
την σεξουαλική αντοχή στους άνδρες. 

4.ΦίςΤίΚία: Τα φιστίκια είναι μια πλού-
σια φυσική πηγή του αμινοξέος 

L-αργινίνη, η οποία είναι απαραίτητη για την 

αύξηση της σεξουαλικής αντοχής 
στους άνδρες.

5.ςΚόρδό: Το σκόρδο περι-
έχει αλλικίνη , μια χημική 

ένωση που θεωρείται ότι 
αυξάνει τη ροή του αίματος 
στα γεννητικά όργανα. 

6.ΜΠανανες: Οι μπα-
νάνες μπορούν να 

αυξήσουν τη σεξουαλική 
αντοχή αυξάνοντας το επί-
πεδο ενέργειας του άντρα 
κατά τη διάρκεια του σεξ. Οι 
μπανάνες περιέχουν ένα 
ένζυμο που ονομάζεται βρο-
μελίνη, το οποίο βελτιώνει την 
ανδρική δύναμη, τη σεξουαλική 
αντοχή και αυξάνει την λίμπιντο. 

7.ςόΚόλαΤα: Η σοκολάτα μπο-
ρεί να είναι ευεργετική για τη 

βελτίωση της σεξουαλικής αντοχής 
στους άνδρες, διότι περιέχει φαινυλαιθυ-
λαμίνη και αλκαλοειδή. 

Ένα άθλημα που δεν σου περνά από το μυαλό 
μπορεί να σου προσθέσει 10 χρόνια ζωής!

Πόση μαύρη σοκολάτα πρέπει να τρώμε 

Είναι γνωστό πως η γυμνα-
στική μπορεί να βοηθήσει 
στην σωματική και ψυχική 

μας υγεία με πολλά οφέλη. ςύμ-
φωνα με τους επιστήμονες, τα 
σπορ και οι αθλητικές δραστηριό-
τητες μπορούν να μας προσθέ-
σουν μερικά χρόνια ζωής. Υπάρχει 
όμως ένα άθλημα που μπορεί να 
αποδειχτεί καλύτερο από την ποδη-
λασία, το κολύμπι ή το τρέξιμο. Νέα 
έρευνα που διεξήχθη στο Κάνσας σε 
8.600 άτομα βρήκε ότι το σπορ που 
μπορεί να μας προσθέσει έως και 10 
χρόνια ζωής είναι το τένις!

Οι τενίστες μπορούν να ζήσουν 
9,7 χρόνια περισσότερο από κάποιον 

που δεν ασκείται, οι παίκτες του 
μπάντμιντον 6,2 χρόνια και οι ποδο-
σφαιριστές 5 χρόνια περίπου. 
Ωστόσο, τα μοναχικά αθλήματα μπο-
ρεί να έχουν μικρότερη επίπτωση 
στο προσδόκιμο ζωής: Οι ποδηλάτες 

ζουν 3,7 χρόνια περισσότερο, οι 
κολυμβητές 3,4 χρόνια και οι δρο-
μείς 3,2 χρόνια. Οι ερευνητές ανέ-
φεραν ότι αν και η αύξηση του καρ-
διακού παλμού μέσω της άσκησης 
είναι σημαντική για την μακρο-

ζωία, η σύνδεση με τους άλλους 
ανθρώπους είναι ζωτικής σημασίας.

Συγκεκριμένα, συνέκριναν τον 
τρόπο ζωής των συμμετεχόντων, 
όπως το πόσο συχνά έκαναν κάποιο 
σπορ. Αν και η ποδηλασία ήταν το 
πιο δημοφιλές άθλημα στην έρευνα, 
όσοι έπαιζαν τένις έζησαν 6 χρόνια 
περισσότερο. Δεν έχει διευκρινιστεί 
ο λόγος που το τένις μπορεί να προ-
σθέσει χρόνια, ωστόσο, η κοινωνική 
αλληλεπίδραση παίζει σημαντικό 
ρόλο. Ο παρτενέρ ή η ομάδα μπορεί 
να βοηθήσει ψυχολογικά και 
σωματικά.

Είναι πλέον επιβεβαιωμένο ότι η μαύρη σοκολάτα με 
περιεκτικότητα 70% σε κακάο έχει θετική επίδραση στο 
στρες, στα επίπεδα φλεγμονής, στη διάθεση, 

στη μνήμη και στην ανοσία έναντι πολλών ασθε-
νειών. Σύμφωνα με μελέτες που παρουσιάστηκαν 
πρόσφατα, η μαύρη σοκολάτα ωφελεί τη λει-
τουργία της καρδιάς και του εγκεφάλου. Η 
κατανάλωση σοκολάτας με μέτρο σχετίζε-
ται με σημαντικά μειωμένο κίνδυνο διά-
γνωσης κολπικής μαρμαρυγής.

Ερευνητές ανέλυσαν στοιχεία για 
55.500 άτομα 50 έως 64 ετών, 
συσχετίζοντας την κατάσταση της 
υγείας τους με τη διατροφή τους και 

άλλους παράγοντες. Σε διάστημα 13,5 ετών δια-
γνώστηκαν 3.346 περιπτώσεις κολπικής μαρ-
μαρυγής, της συχνότερης καρδιακής αρρυθ-

μίας. Από την επεξεργασία των δεδομένων 
προέκυψε ότι όσο περισσότερη σοκο-
λάτα έτρωγε κανείς, τόσο μειωνόταν η 
πιθανότητα να διαγνωστεί με κολπική 
μαρμαρυγή. Για την κατανάλωση δύο έως 

έξι μερίδων την εβδομάδα, ο κίνδυνος ήταν 
κατά μέσο όρο 20% μικρότερος, για μία μερίδα 
την εβδομάδα ήταν 17% μικρότερος, ενώ για μία 
έως τρεις μερίδες τον μήνα η μείωση του κινδύ-
νου ήταν 10%. Ως μερίδα θεωρήθηκαν τα 30 
γραμμάρια περίπου.

η
HEALtH

υπέρμετρη κατανά-
λωση αλατιού έχει 
συνδεθεί με πολλά 

προβλήματα υγείας, όπως η 
αύξηση της αρτηριακής πίε-
σης, οι καρδιοπάθειες, τα 
εγκεφαλικά, οι νεφροπά-
θειες, η οστεοπόρωση, ο 
καρκίνος του στομάχου και η 
άνοια. ςύμφωνα με νέα 
μελέτη ωστόσο, η μέτρια 
κατανάλωση αλατιού είναι 
ασφαλής για την πλειοψηφία 
των ανθρώπων. ςυγκεκρι-
μένα, οι ερευνητές διευκρι-
νίζουν ότι η κατανάλωση 
αλατιού δεν ενέχει κινδύ-
νους για την υγεία μας αρκεί 
να μην υπερβαίνουμε τα 2,5 
κουταλάκια την ημέρα (περί-
που 5 γραμμάρια).

Ωστόσο, λιγότερο από το 
5% των ανθρώπων στις ανε-
πτυγμένες χώρες ξεπερνούν 
αυτό το όριο. η διεθνής 
μελέτη, που συμπεριέλαβε 
στοιχεία για 94.000 άτομα, 
35-70 ετών, από 20 χώρες, 
διαπίστωσε ότι ο αυξημένος 
καρδιαγγειακός κίνδυνος 
και εγκεφαλικού επεισοδίου 
προκύπτει μόνον όταν η ημε-
ρήσια μέση κατανάλωση 
αλατιού υπερβαίνει τα 5 
γραμμάρια. η Κίνα είναι η 
μόνη χώρα που το 80% των 
κοινοτήτων που εξετάστη-
καν είχε ημερήσια κατανά-
λωση αλατιού πάνω από 
πέντε γραμμάρια, ενώ σε 
άλλες χώρες η πλειοψηφία 
των ατόμων που είχαν 
συμπεριληφθεί στα τοπικά 
δείγματα είχαν μέση ημερή-
σια κατανάλωση 3-5 
γραμμάρια.

αλαΤί: 
Πόσο πρέπει να 
τρώμε τελικά

η
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Έκθεση της βρετανικής 
εθνικής ςτατιστικής ύπη-
ρεσίας αποκαλύπτει τις 

συνήθειες των σημερινών 18χρο-
νων. η «γενιά της λογικής», όπως 
χαρακτηριστικά αναφέρεται, έχει 
περιορίσει το κάπνισμα και το 
ποτό, ωστόσο περνάει πολύ χρόνο 

μπροστά από τον υπολογιστή και 
μιλάει ώρες στο τηλέφωνο σε 
βάρος της διαπροσωπικής 
επικοινωνίας. 

Όσο κι αν ακούγεται απίστευτο, 
τα σημερινά 18χρονα πίνουν και 
καπνίζουν λιγότερο από τους 

αλκοόλ, κάπνιζαν και πήγαιναν με 
τους φίλους τους σε μπαράκια. 
Αντιθέτως, η γενιά του σήμερα είναι 
κλεισμένη στο καβούκι της. Τον 
περισσότερο χρόνο είναι μπροστά 
από την οθόνη του υπολογιστή, 
καπνίζει και πίνει λιγότερο», επιση-
μαίνουν οι συντάκτες της μελέτης.

«η γενιά της λογικής»

ΕΝΑΣ ΣτΟυΣ τρΕιΣ ΕΝηλιΚΕΣ  
εμφανίζει αυξημένη αρτηριακή πίεσηΈνας στους τρεις ενήλικες 

παγκοσμίως εμφανίζει 
αυξημένη αρτηριακή πίεση, 

με αποτέλεσμα να διατρέχει κίν-
δυνο εμφάνισης επιπλοκών, όπως 
η στεφανιαία νόσος, το έμφραγμα, 
το αγγειακό εγκεφαλικό επεισό-
διο και η νεφρική ανεπάρκεια. Τα 
συμπτώματα της υψηλής αρτηρια-
κής πίεσης περιλαμβάνουν πόνο 
στο στήθος, πονοκεφάλους και 
αίσθημα αδιαθεσίας. 
οι περισ-

σότεροι πάσχοντες από υψηλή 
αρτηριακή πίεση δεν αντιλαμβά-
νονται την κατάσταση, παρά μόνο 
όταν η πίεσή τους αγγίζει επικίν-
δυνα υψηλά όρια.

Είναι πιθανό να κινδυνεύετε από 
την δυνητικά θανατηφόρα κατά-

σταση, αν έχετε 
εξάψεις 

ή 

υπερβολικό ιδρώτα στο πρόσωπο. Η 
συχνή εφίδρωση στο πρόσωπο θα 
μπορούσε να είναι προειδοποιητικό 
σημάδι υψηλής αρτηριακής πίεσης. 
Μπορεί δε να προκληθεί από υπερ-
βολική νευρικότητα, ένα από τα 
χαρακτηριστικά συμπτώματα της 
υπέρτασης.

Οι ασθενείς με υψηλή αρτηριακή 
πίεση μπορεί να αισθάνονται επί-
μονα ανήσυχοι ή νευρικοί λόγω των 

αλλαγών στις χημικές ισορρο-
πίες στο σώμα. Ενώ είναι 

φυσιολογικό να ιδρώ-
νετε όταν ζεσταίνε-

στε ή όταν αθλεί-
στε, είναι 

πιθανό να 
βρίσκεστε 

σε κίν-
δυνο 

λόγω 

υψηλής αρτηριακής πίεσης εάν 
ιδρώνετε συχνά όταν το σώμα δεν 
χρειάζεται να δροσιστεί. Η υψηλή 
αρτηριακή πίεση μπορεί να μετρηθεί 
εύκολα, συχνά όμως οι άνθρωποι 
δεν συνειδητοποιούν ότι πάσχουν 
από υπέρταση.

Η αρτηριακή πίεση ενός ανθρώ-
που μπορεί να αυξηθεί ξαφνικά 
λόγω μιας υποκείμενης κατάστασης. 
Υπό αυτές τις συνθήκες, η γνώση των 
συμπτωμάτων μπορεί να βοηθήσει 
το άτομο να λάβει άμεσα ιατρική 
βοήθεια. Η υψηλή αρτηριακή πίεση 
μπορεί να προκαλέσει κρίσεις πανι-
κού και αντίστροφα. Σε αυτή την 
περίπτωση, η υψηλή αρτηριακή 
πίεση μπορεί να προκαλέσει έξαψη 
του προσώπου, αύξηση της θερμο-
κρασίας του σώματος, εφίδρωση και 
νευρικότητα, αντιδράσεις που οφεί-
λονται σε αλλοιωμένα επίπεδα χημι-
κών ουσιών στο σώμα, όπως η 
αδρεναλίνη.

Άλλα συμπτώματα της υπέρτασης 
είναι η δύσπνοια και η ρινορραγία, η 
οποία προκαλείται από τη διόγκωση 
και τελικά το σπάσιμο των μικρών 
αιμοφόρων αγγείων στη μύτη. Η 
υψηλή αρτηριακή πίεση προκαλεί 
επιπλέον πίεση στα αιμοφόρα 
αγγεία και στα ζωτικά όργανα. Ο 
καλύτερος τρόπος να διαπιστώσετε 
αν κινδυνεύετε από υπέρταση είναι 
να τη μετρήσετε είτε μόνοι σας είτε 
να συμβουλευτείτε γιατρό ή 
φαρμακοποιό.

23HEALtH

ο φθινόπωρο είναι η 
κατ’ εξοχήν εποχή 
των σταφυλιών. 

Παρόλο που επικρατεί η άποψη 
ότι τα κόκκινα σταφύλια είναι 
πιο ωφέλιμα για την υγεία μας, 
όλα τα είδη ασκούν ευεργετική 
επίδραση στον ανθρώπινο 
οργανισμό. είναι τροφή πλού-
σια σε κάλιο και βιταμίνες Α, β 
και C. επίσης, η ρεσβερατρόλη, 
ένα πολύτιμο φυτικό συστα-
τικό, που βρίσκεται στη 
φλούδα του, αποτελεί το «δια-
σημότερο» συστατικό του στα-
φυλιού και έχει φανεί πως 
μπορεί να ασκήσει προστατευ-
τικό ρόλο στη λειτουργία της 
καρδιάς.

Πολλοί έχουν την εντύπωση 
πως το σταφύλι παχαίνει και 
πως έχει πολλές θερμίδες, το 
οποίο δεν ισχύει για τους 
παρακάτω λόγους:

 Γιατί 1 μεσαίο τσαμπί στα-
φύλια (40-50 ρόγες) έχει περί-
που 150 θερμίδες όσο δηλαδή 2 
μεγάλα άλλα φρούτα

 Γιατί η φυσική γλυκύτητα 
του σταφυλιού οφείλεται στα 
φυσικά του σάκχαρα, την 
φρουκτόζη και όχι στην 
ζάχαρη, την σουκρόζη όπως 
την εννοούμε συνήθως

 Το σταφύλι είναι φρούτο 
που τρώγεται ώριμο, συνεπώς 
τα φυσικά του σάκχαρα είναι 
παραωριμασμένα, όταν είναι 
πια βρώσιμο. Αυτή η γλυκιά του 
γεύση είναι που μας μπερδεύει 
και έχουμε την αίσθηση ότι 
επειδή είναι γλυκό είναι και 
παχυντικό.

ςταφύλι,
Το εύΤύχες 
δηΜΙούΡΓηΜΑ  
Της φύςης

τ

γονείς τους όταν ήταν στην ηλικία 
τους. Η νέα γενιά είναι «κολλη-
μένη» στην οθόνη του υπολογιστή: 
είτε είναι στο Facebook, είτε σερ-
φάρει σε άλλα social media. Μπο-
ρεί επίσης να παίζει παιχνίδια στον 
υπολογιστή. «Στη δεκαετία του 
’80,τα 18χρονα κατανάλωναν 

Λιγότερο τσιγάρο και αλκοόλ, όμως 
υπάρχει ένας μεγάλος εθισμός
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ν και δεν το ευχόμαστε 
ούτε στον εχθρό, η 
σχέση στον χώρο 

εργασίας είναι φαινόμενο που 
παίρνει όλο και μεγαλύτερες 
διαστάσεις. Τόσες ώρες στη 
δουλειά, σίγουρα κάποιος θα 
σας φλερτάρει ή… θα φλερτά-
ρετε εσείς. Ωστόσο, δεν είναι 
καθόλου εύκολη υπόθεση και 
χρειάζεται πολύ ιδιαίτερο χει-
ρισμό. η σχέση σας μπορεί να 
προκαλέσει ρωγμές στις υπάρ-
χουσες ισορροπίες και οι συνά-
δελφοι να διαισθανθούν πως 
κάτι δεν πάει καλά, ή πως ξαφ-
νικά δημιουργούνται «στρατό-
πεδα». Όταν πρόκειται για 
συνάδελφο, καλό είναι να 
ξέρετε από την αρχή πως θα 
διαχειριστείτε ένα πιθανό χωρι-

σμό, καθώς θα βλέπετε το πρό-
σωπο καθημερινά, σας αρέσει ή 
όχι. Όσο για τους άλλους, θα το 
μάθουν όταν έρθει η ώρα και 
είστε και οι δύο έτοιμοι – προ-
σπάθησε όμως να μην λες 
ψέματα γιατί θα το βρεις μπρο-
στά σου. Τέλος και πιο σημα-
ντικό από όλα, μην χάσετε με 
τίποτα την επαγγελματικότητά 
σας. Μην καβγαδίζετε, μην πει-
σμώνετε και μην είστε σε καμία 
περίπτωση διαχυτικοί μπροστά 
σε συναδέλφους – είτε γνωρί-
ζουν είτε όχι. Αγχωθήκατε από 
τώρα;  δικαίως, αλλά αυτό που 
μετράει πιο πολύ από όλα, είναι 
η προσωπική σας ευτυχία. 
Απλώς πρέπει να διαχειριστείτε 
έξυπνα την κατάσταση, γιατί σε 
διαφορετική περίπτωση θα 
χάσετε και τον άντρα και τη 
δουλειά. Και δεν είναι εποχές 
για τέτοιες απώλειες…

Love is in… 
the office
Α

Tο trick με το primer

Το κραγιόν της χρονιάς  
γυναίΚα χώρίς Κραγίόν γίνεΤαί; δεν γίνεΤαί. χίλίαδες αΠόχρώςείς, 
γυαλίςΤερα, ΜαΤ, λίΠ γΚλός. ςΤό ςυρΤαρί εχόυΜε αΜεΤρήΤα, Με Τα 
ΠερίςςόΤερα να Μενόυν αχρήςίΜόΠόίήΤα γία χρόνία. Τα τελευταία 
χρόνια το κλασικό κραγιόν έδωσε τη θέση του στα σταθερά με το έντονο αποτέ-
λεσμα ή τα ανεξίτηλα. Τώρα, τα powder lipsticks κάνουν θραύση και δεν συγκρί-
νονται με κανένα. Είναι ματ, δεν ξηραίνουν τα χείλη και το αποτέλεσμά τους 
θυμίζει κάτι μεταξύ κραγιόν και lip stain. Το look των blurred lips έχει γίνει 
πλέον trend και στο instagram δεν βαριόμαστε να βλέπουμε φωτογραφίες  των 
makeup artists. Παλιότερα, βάζαμε το κραγιόν και κάναμε ταμποναριστές κινή-
σεις  με ρουζ στην ίδια απόχρωση ή με διάφανη πούδρα, για να πετύχουμε αυτό 
το αποτέλεσμα. Τώρα, τα μόνο που θέλουμε είναι ένα powder lipstick! Ξεχάστε 
τα μολύβια και το περίγραμμα! Σκοπός είναι να  φαίνεται πως το κραγιόν είναι 
στα χείλη σας για πολλές ώρες!

Όπου κι αν κοιτάξεις φέτος, ένα print θα δεις. Το λεοπάρ. δεν 
είναι όμως μόνο αυτό που μας χαμογελά για να μας πείσει ότι 
είναι το καλύτερο. Ανάμεσα στις τάσεις γι' αυτό το φθινόπωρο 

είναι το καρό  και η όψη φιδιού. Για κάποιο λόγο που δεν γνωρίζουμε 
και δεν μας ενδιαφέρει, όλα αυτά έχουν έναν αριστοκρατικό αέρα. Όμως 
αυτό το patchwork είναι ό,τι πιο τολμηρό έχουμε δει. Ρούχα, τσάντες, 
παπούτσια και άλλα αξεσουάρ, με διαφορετικά κομμάτια υφάσματος 
ξεχώρισαν στην πασαρέλα και στο street style. Ζεστό, με αρκετές απο-
χρώσεις, είναι φτιαγμένο για σένα που κρατάς χαμηλούς τόνους ή είσαι 
αρκετά ρομαντική. Το καλό είναι πως μπορείς να κάνεις άπειρους συνδυ-
ασμούς, με παπούτσια, τσάντες και ζώνες σε έντονα χρώματα που θα 
τραβήξουν πάνω σου τα βλέμματα. Αξίζει να επενδύσεις.

Ανεξάρτητα ηλικίας, 
όλες οι γυναίκες 
θέλουμε να έχουμε 

μακριές και πυκνές βλεφαρί-
δες. Η μάσκαρα είναι το καλλυ-
ντικό που μετά το κραγιόν, δεν 
αποχωριζόμαστε με τίποτα. Για 
πιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα 
και για να αποκτήσουμε γρή-
γορα και εύκολα πιο πυκνές 
βλεφαρίδες, μπορούμε να 
εφαρμόζουμε primer πριν 
βάλουμε μάσκαρα. Στην πραγ-
ματικότητα, λειτουργεί σαν 
βάση για να πατήσει η μάσκαρα 
και οι βλεφαρίδες να δείξουν 
πιο πλούσιες, μακριές και 
φυσικά εντυπωσιακές.Το 
primer συνήθως είναι σε 
λευκή απόχρωση, έτσι ώστε να 
μπορείτε να δείτε πού δεν 
έχετε εφαρμόσει προϊόν. Αμέ-
σως αφού εφαρμόσετε το 
primer, εφαρμόζεται από πάνω 
τη μάσκαρα. Και θα δείτε αμέ-
σως τη διαφορά.

Σας λένε κάτι 
τα cargo;  

Aν ανήκετε στις γυναίκες που 
πάνω από όλα βάζουν την 

άνεσή τους και η μόδα 
έρχεται σε δεύτερη ίσως 

μοίρα, τότε αυτό το κομμάτι 
είναι για σας. Μιλάμε για ένα 
παντελόνι με φαρδιά γραμμή 

και τσέπες στα πλάγια που 
έρχεται από τα παλιά και οι 

περισσότερες σίγουρα τα 
έχουμε πετάξει. Tα cargo 

pants είναι και πάλι εδώ και 
θα είναι όλη τη σεζόν. Λίγο 

άνετο, λίγο αγορίστικο αλλά 
πολύ διαφορετικό. Μπορείτε 
να το φορέσετε με ένα απλό 
t- shirt ή τοπ τύπου lingerie 

για να μην «χάνει» το 
παντελόνι. Για να πούμε και 

την αλήθεια, δεν ταιριάζει σε 
κάθε σωματότυπο. δοκιμάστε 
το και ποζάρετε λίγο μπροστά 

στον καθρέφτη, για να δείτε 
αν δείχνει πάνω σας ωραίο.

Το τζάκετ που θα σε 
βγάζει έξω 

φθινόπωρο, ο ςεπτέμβρης τελειώ-
νει και η ζέστη θα αρχίσει να απο-

χωρεί για τα καλά. Τα μικροσκοπικά ρου-
χαλάκια θα πάνε πάλι στη φωλιά τους 
μέχρι το καλοκαίρι και θα αρχίσουμε να 
συνηθίζουμε τα χοντρά πανωφόρια και τα 
ζεστά πουλόβερ. Το borg jacket γίνεται 
όλο και πιο δημοφιλές και ήδη βρίσκεται 
στις βιτρίνες σε πολλά σχέδια και χρώ-
ματα. Όσο για το πώς να το συνδυάσετε, 
είναι πολύ απλό. Με το αγαπημένο σας 
τζιν και μποτάκια με animal print, ενώ το 
βράδυ θα το ρίξετε στους ώμους πάνω 
από το καλό  φόρεμα. Α, δεν σας είπα. 
Είναι από τα πιο ζεστά πανωφόρια.

το αγαπημένο 
μας print
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έλεις μόνο δεντρολί-
βανο, ένα βαζάκι των 
10ml και νερό. Ανάμειξε 

δυο κουταλιές του τσαγιού νερό 
με 15 σταγόνες από αιθέριο 
έλαιο δεντρολίβανου - εάν προ-
σθέσεις παραπάνω αιθέριο 
έλαιο δεντρολίβανου, τοποθέ-
τησε και λίγο παραπάνω νερό. 

Και η τονω-
τική λοσιόν 
είναι έτοιμη! 
Πάρε ένα 
βαμβάκι, 
ρίξε μερικές 
σταγόνες και 
στη συνέ-
χεια κάνε 
tap-tap στην 
επιδερμίδα 
σου πρωί-
βράδυ με τη 
συγκεκρι-
μένη τονω-
τική λοσιόν, 
η οποία είναι 

κατάλληλη για όλους τους 
τύπους δέρματος. δοκίμασέ τη 
και θα δεις πως είναι πολύ καλύ-
τερη από αυτές του εμπορίου.

Τα γυαλιά των 70s

τα βλέπαμε στο My Style Rocks από τα 
πρώτα επεισόδια και παραξενευτήκαμε. 
Είναι πρόταση των κοριτσιών ή απλά ήρθαν 

πάλι πίσω στη μόδα; Ρίχνοντας μια ματιά στο διαδί-
κτυο, διαπιστώσαμε πως ναι – ήρθαν. Τα μεγάλα γυα-
λιά ηλίου, εμπνευσμένα πλήρως από τον σχεδιασμό 
της δεκαετίας του 1970, είναι για γυναίκες σκληρές, 
για αυτές που περπατούν και ροκάρουν. Γυαλιά με 
άποψη και χαρακτήρα. Σε φόρμα τετράγωνη, ορθο-
γώνια ή πιλότου, διατίθενται σε ζωηρές αποχρώσεις - κίτρινο, μπλε, πράσινο και ροζ 
- σαν γυάλινη μάσκα. Το ροζ είναι σίγουρα το χρώμα που επιλέγουν τα περισ-
σότερα fashion girls αλλά εσύ θα βρεις αυτό που σου ταιριάζει.

Made by me

Μάσκα από χρυσάφι 

Είναι φτιαγμένες από 24K 
goldleaf και εφαρμόζονται 
απευθείας στο δέρμα. Οι περισ-

σότερες έχουν κολλαγόνο και αιθέρια 
έλαια για να βοηθήσουν στην απαλότητα 
της επιδερμίδας. Συνήθως, πρέπει να τις 
αφήσεις για περίπου είκοσι λεπτά για να 
δώσουν πλήρη αποτελέσματα λάμψης στο 
δέρμα. Η ψυκτική επίδρασή τους που μει-
ώνει το πρήξιμο, τις έχει κάνει τελευταία 
πολύ δημοφιλείς. Επιπλέον, μπορούν να προσθέ-
σουν ελαστικότητα, κάτι που τις καθιστά ιδανικές 
για την αντιγήρανση του δέρματος. Ζήτησε 
περισσότερες πληροφορίες από το κατάστημα 
καλλυντικών και σίγουρα θα… φύγετε μαζί!

Θ

«Hondos Center…μια υπέροχη αγοραστική εμπειρία  
στον κόσμο της ομορφιάς,, της μόδας και του στυλ  

στις καλύτερες τιμές της πόλης!»
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o Πολυχώρος Vault παρουσι-
άζει την παράσταση «Γυναί-
κες από χώμα» από τη θεα-

τρική ομάδα Ανδρομέδα. Το έργο 
βασίζεται σε μαρτυρίες οροθετι-
κών γυναικών που κατηγορήθηκαν 
και διαπομπεύτηκαν το 2012 στην 
ελλάδα. Οι μαρτυρίες τους ζωντα-
νεύουν στη σκηνή -άλλοτε σοβαρά, 
άλλοτε ειρωνικά κι άλλοτε με θυμό κι 
οργή- όλη την τραγική ιστορία της 
χειραγώγησης, της κακομεταχείρι-
σης και της διαφθοράς που έζησαν.

υΠόθεςή «Τον Απρίλιο του 2012, 
είχε υπογραφεί η υγειονομική διά-
ταξη 39 Α, βασισμένη σε Αναγκα-
στικό Νόμο του 1940, σύμφωνα με 
την οποία το υπουργείο Υγείας θα 
μπορούσε να προχωρήσει σε εξανα-
γκαστικό υγειονομικό έλεγχο 
οποιουδήποτε ατόμου. Ήδη από 
τότε, έγκριτοι νομικοί διατράνωναν 
την έωλη και διάτρητη διαδικασία. 
Ωστόσο, με πρόσχημα την προστασία 
της δημόσιας υγείας, η οποία πλέον 
μετατοπιζόταν από το πεδίο της πρό-
νοιας και της περίθαλψης στο πεδίο 
της καταστολής και της πειθάρχησης, 
χτίστηκε το υπόβαθρο, για τη διοχέ-
τευση του ηθικού πανικού. Οι πιο 
ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, οι 

«Σε μια… μέρα», 
η καυστική μαύρη κωμωδία  
του Άλλεν μπάρτον επιστρέφει 

άνθρωποι που είχαν απολέσει την 
ικανότητα να προστατέψουν τους 
εαυτούς τους, αυτοί που είχαν 
αποβληθεί από τον κοινωνικό 
ιστό, βρέθηκαν στο στόχα-
στρο των διώξεων. Μέσα σε 
λίγες μέρες, εκατοντάδες 
τοξικοεξαρτημένες ή άστεγες 
γυναίκες προσάγονται, ελέγχο-
νται, χωρίς τη θέληση τους, ως 
πιθανοί φορείς του HIV και όσες 
είναι θετικές προφυλακίζονται και 
δίνονται τα στοιχεία τους στη δημοσι-
ότητα. Εκτός από τη πρώτη κοπέλα 
που βρέθηκε σε οίκο ανοχής ως θύμα 
trafficking, καμία άλλη δε συνελή-
φθηκε σε διαδικασία που να σχετίζε-
ται με το σεξ. Παρ’ όλα αυτά κατηγορή-
θηκαν ως «εκδιδόμενες» και παρα-
πέμφθηκαν με την κατηγορία της 
«βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλά-
βης». Μια κατηγορία που ακόμη κι αν 
ίσχυε -αποδείχθηκε περίτρανα στο 
δικαστήριο ότι δεν ίσχυε- έριχνε το 
βάρος της μη χρήσης προφυλακτικού 
σ’ αυτές, για να βγάλει λάδι τους 
«οικογενειάρχες» πελάτες που, όπως 
είναι γνωστό, είναι εκείνοι που απαι-
τούν τη μη χρήση προφυλακτικού από 
τις κοπέλες που καταναγκαστικά ή 
εξαναγκαστικά ασκούν πορνεία», 
Μαρία Λούκα.

Έπειτα από έναν επιτυχη-
μένο κύκλο παραστάσεων 
τον χειμώνα του 2018, 

οπότε και έκανε πανελλήνια πρε-
μιέρα, η μαύρη κωμωδία του 
Άλλεν Μπάρτον «ςε μια… Μέρα» 
επιστρέφει για δεύτερη σεζόν. 
Από 19 Οκτωβρίου και για 12 μόνο 
παραστάσεις, στο Μαύρο Κουτί/
Black Box του Ιδρύματος «Μιχάλης 

info 
Από την 
Παρα-
σκευή 5 
Οκτωβρίου 
έως την 
Κυριακή 28 
Οκτωβρίου κάθε 
Παρασκευή και Σάβ-
βατο 9 μ.μ. και την 
Κυριακή στις 6:15 μ.μ. 
Διάρκεια: 75’ (χωρίς διά-
λειμμα). Εισιτήρια: Γενική 
είσοδος: 12 ευρώ, προπώληση-
φοιτητικό: 10 ευρώ, ατέλειες: 5 
ευρώ. Μελενίκου 26, Γκάζι. Πλη-
ροφορίες: 213-0356472.

Κακογιάννης», σε σκηνοθεσία 
Σόφης Παπαδοπούλου, μετάφραση 
Κίμωνα Φιορέτου, με τον ίδιο και 
τον Φάνη Παυλόπουλο στους πρω-
ταγωνιστικούς ρόλους.  Ραντεβού, 
λοιπόν, ξανά στο πάρκο. Εκεί όπου 
οι δύο ήρωες μας θα γίνουν οι 
«καθρέφτες» της σύγχρονης αντρι-
κής φιλίας και εμείς μάρτυρες των 
ανθρώπινων σχέσεων που δοκιμά-

ζονται, αλλά και των συνθηκών κάτω 
από τις οποίες αυτές διαμορφώθη-
καν και οι οποίες θυμίζουν καζάνι 
που βράζει.

info  Πειραιώς 206 (ύψος Χαμο-
στέρνας), Ταύρος, τηλ.: 210-3418550 
και 210-3418579.  Από Παρασκευή 19 
Οκτωβρίου και κάθε Παρασκευή, 
Σάββατο και Κυριακή έως 11 Νοεμ-
βρίου. ρα έναρξης: Παρασκευή και 
Σάββατο στις 21:00 και Κυριακή στις 
20:30. Κάθε Κυριακή μετά το έργο 
θα ακολουθεί γνωριμία και συζή-
τηση με τους συντελεστές. Διάρ-
κεια: 90’ Είσοδος: 12 € (γενική), 10 € 
(μειωμένο).
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Την ευρωπαϊκή εβδομάδα Κινητικότητας θα γιορ-
τάσουν οι δήμοι Αλίμου, βάρης βούλας βουλιαγμέ-

νης, Γλυφάδας και Παλαιού φαλήρου με μια μεγάλη 
ποδηλατοδρομία, το ςάββατο 22 ςεπτεμβρίου, με στόχο 

την ανάδειξη της λειτουργίας του ςυστήματος Κοινό-
χρηστων ποδηλάτων πόλης i-bike που λειτουργεί στο 

παραλιακό μέτωπο της Αθήνας, με τη χορηγία της εθνι-
κής Τράπεζας. η ποδηλατοδρομία θα ξεκινήσει το 

ςάββατο 22 ςεπτεμβρίου, στις 17.00 από το δήμο Παλαιού 
φαλήρου (στην είσοδο του δημοτικού Αθλητικού Κέντρου 
δΑΚ), θα διασχίσει το παραλιακό μέτωπο κάνοντας στάση 
στην παραλία Αλίμου στις 18.00 και στην παραλία Γλυφά-
δας στις 19.00 και θα καταλήξει στη β’ Πλαζ βούλας, στις 
20.00 όπου θα πραγματοποιηθεί μεγάλη συναυλία με τον 
Κώστα Μακεδόνα (εντός της β’ Πλαζ). Αναλυτικές πληρο-
φορίες στην ιστοσελίδα http://i-bike.gr

ο οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του 
δήμου Αθηναίων προσφέρει μία πληθώρα προτάσεων 

δημιουργικής μάθησης για την αξιοποίηση του ελεύ-
θερου χρόνου των δημοτών, πραγματοποιώντας 

στους χώρους του ποικίλα προγράμματα για παι-
διά και ενήλικες, δωρεάν ή με πολύ χαμηλό 

κόστος. Τα Κέντρα δημιουργικής Μάθησης του 
δήμου Αθηναίων γίνονται και φέτος σημεία 

καλλιτεχνικής έκφρασης μικρών και μεγά-
λων, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να 

συνδυάσουν τη μάθηση, την καλλιέργεια 
των δεξιοτήτων τους και την ενασχό-

ληση τους με τις τέχνες και τον πολι-
τισμό με τη δημιουργία και την 

ψυχαγωγία. Τα προγράμματα θα 
ξεκινήσουν τη δευτέρα 1η 

οκτωβρίου, ενώ οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να κάνουν 

την εγγραφή τους, από τη 

Παντού με ποδήλατο 
στους παραλιακούς 

δήμους της Αθήνας!

Αξιοποιούμε δημιουργικά  
     τον ελεύθερο χρόνο μας

δευτέρα 24 ςεπτεμβρίου, με  τηλεφω-
νική κράτηση θέσης στο Κέντρο (δευ-
τέρα έως Παρασκευή, 10:00-19:00) 
όπου θα πραγματοποιείται το πρό-
γραμμα που επιθυμούν. Πληροφορίες: 
210 5284868 | www.opanda.gr 

γυναίκες  
από χώμα
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ένα τρυφερό, αλληγορικό δράμα. 
Ελληνική ταινία, παραγωγής 2017.

αίτερα ή μάλλον συνιστά μια περιττή πολυτέλεια μέσα 
στον αγώνα για επιβίωση και για επούλωση των πληγών 
του πολέμου.  

Η τολμηρή κίνηση της Γκριν θα προκαλέσει τα συντηρη-
τικά επαρχιακά ήθη και θα δημιουργήσει πανίσχυρους 
εχθρούς. Κύριος αντίπαλός της η Πατρίτσια Κλάρκσον ως 
Βάιολετ Γκάμαρτ, που κινεί τα νήματα των θεσμών της 
μικρής κοινωνίας εναντίον της. Και αυτό γίνεται κυρίως για 
λόγους εγωισμού και όχι ηθικής ή συντηρητισμού, παρό-

λους τους αμφιλεγόμενους για την 
εποχή τίτλους βιβλίων με τους οποίους 
τροφοδοτεί η Γκριν τα ανήσυχα πνεύ-
ματα της περιοχής. Αυτός ίσως είναι και 
ο λόγος που η ταινία δεν ανάγεται σε 
κάποιου είδους επαναστατικό μανιφέ-
στο, αλλά παραμένει στο πεδίο της προ-
σωπικής αντιπαράθεσης και της μειονε-
ξίας του ατόμου απέναντι στο σύνολο.

Βλέποντας την ταινία δεν μπορεί 
κάποιος να μην φέρει στο μυαλό του το 
«Chocolat» του Λάσε Χάλστρομ. Είναι 

όλα εκεί. Το συντηρητικό περιβάλλον, μια δυναμική 
γυναίκα που θα λειτουργήσει ως καταλύτης εξελίξεων, 
ένας υπέρμαχος των παραδοσιακών αρχών, ένα μικρό 
παιδί ως παρατηρητής και μια παράλληλη ερωτική ιστορία.

Στην ήσυχη και 
απομονωμένη 
κωμόπολη του 

Χάρντμποροου, στην 
Αγγλία του 1959, καταφθάνει 

η Φλόρενς Γκριν με σκοπό να 
ανοίξει ένα βιβλιοπωλείο, γεγο-

νός που αναστατώνει τη λιμνά-
ζουσα κοινωνία της περιοχής. Η 

γυρισμένη στη 
Βόρεια Ιρλανδία ται-

νία αποτελεί μια ακα-
δημαϊκή διασκευή του 

ομώνυμου μπεστ σέλερ της 
Πενέλοπι Φιτζέραλντ, που 

ωστόσο κέρδισε τα φετινά Γκό-
για ταινίας, σκηνοθεσίας και 

σεναρίου.
Η Έμιλι Μόρτιμερ υποδύεται την 

Φλόρενς Γκριν, χήρα επί 16 χρόνια, που 
έχοντας χάσει τον άντρα της σε νεαρή 

ηλικία στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, αποφασίζει να πραγματο-
ποιήσει το όνειρο της ζωής της και να ανοίξει το δικό της βιβλιο-

πωλείο. Ωστόσο, στη μικρή πόλη του Χάρμποροου, που συνιστά 
ένα μικρόκοσμο όλης της Βρετανίας, το διάβασμα δεν εκτιμάται ιδι-

το βιβλιοπωλείο της Κυρίας γκριν
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Μια σύγκρουση 
αντιλήψεων 

και νοοτροπίας 
στον επαρχιακό 
μικρόκοσμο της 

Αγγλίας του 1959

Gr
1.  THE NuN

2. Mission Impossible - Fallout
3. Disney's Christopher Robin
4. Hotel Transylvania 3: Summer 

Vacation 
5. The Meg 
6. Destination Wedding 
7. The Children Act 
8. Charming 
9. 2001: A Space Odyssey 
10. Candelaria

USA
1.  THE PREDATOR

2. The Nun
3. A Simple Favor
4. White Boy Rick
5. Crazy Rich Asians
6. Peppermint
7. Searching
8. The Meg
9. unbroken: Path to 

Redemption
10. Mission 

Impossible-Fallout

BoX oFFiCE

 Active Member, @ Θέατρο βράχων 
Μελίνα Μερκούρη, 10/12€  Indie 
Free Festival: Πικάπ, φάκα, ςτάθης 
δρογώσης, The Callas, δεσποινίς 
Τρίχρωμη, Frank Panx & οι 
Αδερφοφάδες, Lost Bodies, 
Μπαλάντες Για φόνους, The 
Bonnie Nettles, Echo 
Train κ.ά., @ Πεδίον του 
Άρεως, free  Nomik, 
Lia Hide, Atomic 
Love, @ Άλσος 
βεΐκου, free

ςαΒΒαΤό 22 ςεΠΤεΜΒρίόυ 
 Θοδωρής βουτσικάκης, @ Κήπος 

Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, 10/12€  
Lumerians, The Steams, @ Gagarin 205, 
15/18€  Planet Of Zeus, Tuber, 
Whereswilder, Supersoul, @ Κέντρο Πολιτι-
σμού Ίδρυμα ςταύρος, Νιάρχος, free  
Classic Rock: Barclay James Harvest, φιλαρ-
μονική ορχήστρα της Πράγας, Κρατική ορχήστρα 
Αθηνών, @ ηρώδειο, 30-83€  Rous, @ Κηποθέα-
τρο Παπάγου, 10/12€  Hugo Kant, Billa Qause, @ 6 
D.O.G.S., 8€  Dead Poets Society: The Iay, Seconds 
Out The Band, The Dragons, Supernova, @ AN Club, 6€ 

Συναυλίες

ο καλοκαίρι 
των Ολυ-
μπιακών 

Αγώνων ο 11χρονος 
Μίσα φτάνει από τη 
Ρωσία στην Αθήνα 
για να ζήσει με τη 
μητέρα του Σοφία. 
Εκεί όμως τον περι-
μένουν ένας και-
νούργιος πατέρας 
και μια νέα, άγνωστη 
πραγματικότητα. Βραβείο καλύτερης 
ταινίας στο Φεστιβάλ Τραϊμπέκα για 

ταν ο ελληνικής 
καταγωγής μεγαλο-
επιχειρηματίας Αρι-

στίντ Λεονίντις δηλητηριάζε-
ται από κάποιον του οικογε-
νειακού του περιβάλλοντος, 
η εγγονή του Σοφία αναθέτει 
στον ιδιωτικό ντετέκτιβ 
Τσαρλς Χέιγουορντ, με τον 
οποίο είχε στο παρελθόν μια 
σύντομη σχέση, να έρθει στο 
αρχοντικό τους και να ανα-
καλύψει τον ένοχο. Αγγλικό 
θρίλερ, παραγωγής 2017.

Ο γιος της Σοφίας Δέκα Ύποπτοι για φόνο
ΔΕιτΕ ΑΚΟμηΔΕιτΕ ΑΚΟμη

τ Ό
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Πάνε καλά οι Έλλη-

νες ποδοσφαιρι-
στές έξω… Δείτε:

ΤόυρΚία Γιάννης Μανιάτης 
(Αλανιασπόρ): Φιλοξενεί 
απόψε την Τραμπζονσπόρ. 
Γιώργος Τζαβέλας (Αλανια-
σπόρ): Φιλοξενεί απόψε 
την Τραμπζονσπόρ.
ΚρόαΤία Χάρης Μαυρίας 
(Ριέκα): Εκτός αποστολής.
αυςΤρία Τάσος Αυλωνίτης 
(Στουρμ Γκρατς): Βασικός (αντι-
καταστάθηκε στο 61` από τον 
Λόβριτς) στην εκτός έδρας νίκη 
με 3-2 επί της Αντμίρα. Ταξιάρ-
χης Φούντας (Σεντ Πόλτεν): 
Βασικός στην εντός έδρας ήττα 
με 3-1 από την Σάλτσμπουργκ.
γερΜανία Παναγιώτης Ρέτσος 
(Λεβερκούζεν): Εκτός αποστο-
λής. Κώστας Σταφυλίδης (Άου-
γκσμπουργκ): Εκτός αποστολής. 
Τάσος Δώνης (Στουτγκάρδη): 
Αντικατέστησε στο 86ο λεπτό 
τον Μπεκ, στην εκτός έδρας 
ισοπαλία 3-3 με την Φράϊ-
μπουργκ. Στέφανος Καπίνο 
(Βέρντερ Βρέμης): Εκτός 
αποστολής.
Βελγίό Αλέξανδρος Κατράνης 
(Μουσκρόν): Εκτός αποστολής.
Γιώργος Γκαλίτσιος (Μουσκρόν): 
Βασικός (90 λεπτά) στην εντός 
έδρας νίκη με 1-0 επί της 
Κορτράικ.
Στέργος Μαρίνος (Σαρλερουά): 
Βασικός (90 λεπτά) στην 
εκτός έδρας «λευκή» ισο-
παλία με την Στα-

εκίνησε το 
Champions League. 
Μπήκαν στη μάχη οι 

32 καλύτερες ομάδες της 
ευρώπης. Πρώτος σκόρερ του 
Champions League, ο Κρι-
στιάνο Ρονάλντο με 120 τέρ-
ματα στη διοργάνωση. δεύτε-
ρος στη λίστα ο Λιονέλ Μέσι 
με 100 γκολ. ςτην τρίτη θέση 
της συγκεκριμένης λίστας 
βρίσκεται ο Ραούλ με 71 τέρ-
ματα. οι κορυφαίοι 10 σκόρερ 

στην ιστορία του Champions 
League είναι οι εξής:  Κρι-
στιάνο Ρονάλντο: 120 τέρματα  

 Λιονέλ Μέσι: 100 τέρματα  
 Ραούλ: 71 τέρματα  Καρίμ 

Μπενζεμά: 56 τέρματα  Ρού-
ουντ φαν Νιστελρόι: 56 τέρ-
ματα  Τιερί Ανρί: 50 τέρματα  

 Ζλάταν Ιμπραϊμοβιτς: 48 τέρ-
ματα  Αντρέϊ ςεβτσένκο: 48 
τέρματα  φιλίππο Ιντζάγκι: 46 
τέρματα  Ρόμπερτ Λεβαντόφ-
σκι: 45 τέρματα.

όι μεγαλύτεροι σκόρερ στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματαΠεΤαξε ή εθνίΚή ΜΠαςΚεΤ ςΤήν 
Κίνα! Να που η χώρα μας είναι η 
πρώτη από την ευρωπαϊκή ζώνη που 
προκρίθηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο 
του 2019 που θα γίνει στην Κίνα! Η 

ελληνική ομάδα τα πήγε περίφημα! 
Πλέον, απομένουν τέσσερα παιχνίδια για τα 

προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2019, 
στις 30 Νοεμβρίου με τη Γερμανία (εντός), στις 3 
Δεκεμβρίου με τη Σερβία (εκτός), στις 21 
Φεβρουαρίου με τη Γεωργία (εντός) και στις 24 του 
ίδιου μήνα με τη Γερμανία (εκτός). Στις 
αναμετρήσεις αυτές ο Θανάσης Σκουρτόπουλος 
δεν θα έχει στη διάθεσή του διεθνείς που 
αγωνίζονται στην Euroleague και στο ΝΒΑ.

Εκτός αποστολής.
όλλανδία Παντελής Χατζηδιά-
κος (Άλκμααρ): Βασικός (αντικα-
ταστάθηκε στο 65` από τον 
Μαχέρ) στην εντός έδρας ισοπα-
λία με την Φέγενορντ. Κωνσταντί-
νος Λάμπρου (Άγιαξ): Είδε από 
τον πάγκο την εντός έδρας νίκη 
με 3-0 επί της Γκρόνινγκεν.
Δημήτρης Κολοβός (Βίλεμ): 
Εκτός αποστολής.
ΠόρΤόγαλία Ανδρέας Σάμαρης 
(Μπενφίκα): Πέρασε αλλαγή 
(61΄αντί του Σεμέδο)στον αγώνα 
Κυπέλλου με την Ρίο Αβε (2-1), 
ενώ δέχθηκε την κίτρινη κάρτα 
(79΄) Οδυσσέας Βλαχοδήμος 
(Μπενφίκα): Εκτός αποστολής.

δανία Κάρλος 
Ζέκα (Κοπεγχάγη): 
Βασικός (90 λεπτά) 
στην εκτός έδρας 
ήττα με 3-1 από την 
Μίντιλαντ.
ρόυΜανία Γιώργος 
Κατσικάς (Ντιναμό 
Βουκουρεστίου): 
Εκτός αποστολής.
Μπρούνο Χαλκιαδά-
κης (Χέρμανσταντ): 
Αγωνίζεται σήμερα 
εκτός έδρας με την 
Βιτορούλ. Αριστείδης 
Σοϊλέδης (Μποτο-

σάνι): Βασικός (90 λεπτά) στην 
εκτός έδρας ήττα με 3-2 από την 
Καλαράσι.
ςερΒία Διαμαντής Χουχούμης 
(Boϊβοντίνα): Βασικός (αντικατα-
στάθηκε στο 55` από τον Μίρκοφ) 
στην εκτός έδρας ήττα με 1-0 από 
την Ραντνίτσκι Νις.

ξ

2-1 επί της Νιουκάστλ. Κωνσταντί-
νος Μαυροπάνος (Άρσεναλ): Εκτός 
αποστολής. Χοσέ Χολέμπας (Γου-
ότφορντ): Βασικός (αντικαταστά-
θηκε στο 84` από τον Μασίνα) στην 
εντός έδρας ηττα με 2-1 από την 
Μάντσεστερ Γιουνάϊτεντ. Παρατη-
ρήθηκε με κίτρινη κάρτα.
ίΤαλία Κώστας Μανωλάς (Ρόμα): 
Βασικός (90 λεπτά) στην εντός 
έδρας ισοπαλία 2-2 με την Κιέβο.
Ορέστης Καρνέζης (Νάπολι): Βασι-
κός (90 λεπτά) στην εντός έδρας 
νίκη με 1-0 επί της Φιορεντίνα.
Μπάμπης Λυκογιάννης (Κάλιαρι): 
Είδε από τον πάγκο την εντός έδρας 
ισοπαλία 1-1 με την Μίλαν.
ίςΠανία Δημήτρης Σιόβας (Λεγα-
νές): Βασικός (90 λεπτά) στην εντός 
έδρας ήττα με 1-0 από την 

Βιγιαρεάλ.
γαλλία Κώστας Μήτρογλου (Μαρ-
σέιγ): Βασικός (90` λεπτά), στην 
εντός έδρας νίκη με 4-0 επί της 
Γκινγκάμπ. Στο 83ο λεπτό, διαμόρ-
φωσε το τελικό αποτέλεσμα, σκορά-
ροντας για δεύτερη διαδοχική 
αγωνιστική.
Παναγιώτης Βλαχοδήμος (Νιμ): 

Εντυπωσιάζουν οι Έλληνες 
ποδοσφαιριστές στο εξωτερικό!

ντάρ Λιέγης.
Χρήστος Χαρίσης (Κορτράικ): Αντι-
κατέστησε στο 83ο λεπτό τον Ντε 
Σαρτ στην εκτός έδρας ήττα με 1-0 
από την Μουσκρόν.

αγγλία Σωκράτης Παπασταθό-
πουλος (Αρσεναλ): Βασικός (90 

λεπτά) με πολύ καλή 
απόδοση στην εκτός 

έδρας νίκη με 



Σάββατο-Κυριακή 22-23 Σεπτεμβρίου 2018 SPort 29

«Θα βοηθήσουμε να ξεπερα-
στούν όλα τα εμπόδια για το 
νέο γήπεδο του ΠΑοΚ», υπο-

σχέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον 
Γιώργο Κούδα, με τον οποίο είχε εγκάρδιο 
χαιρετισμό και συνομιλία κατά την παρουσία 
του πρώτου στη ΔΕΘ. «Το καινούργιο γήπεδο 
να είναι ένα γήπεδο κόσμημα αντάξιο της 
ιστορίας ενός μεγάλου συλλόγου, αλλά και ένα 
γήπεδο που θα σηματοδοτεί την πορεία του 
ΠΑΟΚ στο μέλλον. Εύχομαι να είμαι εγώ αυτός 

που θα το εγκαινιάσει. Θα έχετε την αμέριστη 
στήριξή μας και θα συνεχίσουμε την προσπά-
θεια που έχει ξεκινήσει. Θα ξεπεράσουμε τα 
εμπόδια και ο ΠΑΟΚ θα αποκτήσει το γήπεδο 
που του αξίζει», είπε επίσης ο πρόεδρος της 
Νέας Δημοκρατίας. Από την πλευρά του, ο 
Γιώργος Κούδας του ευχήθηκε στην επόμενη 
τετραετία να είναι πρωθυπουργός και να 
εγκαινιάσει αυτός το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ, 
όπως ο Κωνσταντίνος Καραμανλής το 1959 
εγκαινίασε το πρώτο γήπεδο του ΠΑΟΚ.

4oς όΜίλός: ΠΑοΚ, Άρης, 
Αήττητος ςπάτων, εργοτέλης

5oς όΜίλός: ολυμπιακός, 
Λεβαδειακός, Παναχαϊκή, 

Άρης Αβάτου

6oς όΜίλός: Αστέρας Τρίπο-
λης, Απόλλων ςμύρνης, Τρί-

καλα, Απόλλων Παραλιμνίου.

7oς όΜίλός: Ξάνθη, οφη, 
Κασσιόπη, Νίκη βόλου

8oς όΜίλός: Πανιώνιος, ΑεΛ, 
Απόλλων Πόντου, ηρόδοτος

Από τους οκτώ ομίλους θα 
προκριθούν οι δύο καλύτερες 

ομάδες ενώ οι αγώνες της 4ης 
φάσης θα διεξαχθούν ως εξής:

1ή αγώνίςΤίΚή 25-26-27/9/2018
2ή αγώνίςΤίΚή 30-31/10/2018 
και 01/11/2018
3ή αγώνίςΤίΚή 4-5-6 /12/2018.

μητσοτάκης-Κούδας τα είπαν για τον ΠΑΟΚ!

ό λήΜνίός Καίεί 
Καρδίες… 
Ο Λημνιός του 
ΠΑΟΚ 
εξελίσσεται και 

βάζει στο παιχνίδι του 
νέες αρετές. Η Σαμπντόρια 

τον φιλοξένησε στη Γένοβα κι 
είχε δείξει μεγάλο ενδιαφέρον 
για την απόκτησή του πριν από 
δύο χρόνια, ωστόσο το 
επαγγελματικό συμβόλαιο που 
του πρότεινε ο Ατρόμητος τον 
κράτησε στο Περιστέρι. Η 
μετέπειτα μεταγραφή στον 
ΠΑΟΚ και οι «υψηλών 
βαρομετρικών» εμφανίσεις του 
με την Εθνική Ελπίδων, τον 
έκαναν ακόμα πιο γνωστό στο 
κύκλωμα των ευρωπαίων 
σκάουτερ. Τον τελευταίο χρόνο 
υπάρχουν ομάδες που τον 
περνούν συστηματικά από το 
μικροσκόπιο τους στο πλαίσιο 
του scouting report. 

Champions & Europa League

τέρμπι ΠΑοΚ-Άρη 
έβγαλε η κλήρωση των 
ομίλων του Κυπέλλου 

ελλάδας! Θα αναμετρηθούν 
στην Τούμπα, σε ματς που θα 
γίνει στις 25 ή 26 ςεπτεμβρίου. 
η φιναλίστ του περσινού τελι-
κού ΑεΚ κληρώθηκε με Λαμία, 
Απόλλωνα Λάρισας και βόλο. ο 
ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει 
Λεβαδειακό, Παναχαϊκή και 
Άρη Αβάτου, ενώ ο Παναθηναϊ-
κός θα κοντραριστεί με τους 
Παναιτωλικό, Κισσαμικό και 
Ιεράπετρα. ο τελικός της διορ-
γάνωσης θα διεξαχθεί στις 18 
Μαΐου στο οΑΚΑ.

οι όμιλοι του Κυπέλλου 
ελλάδας

1oς όΜίλός: Ατρόμητος, ΠΑς 
Γιάννινα, Θύελλα Καμαρίου, 

ηρακλής

2oς όΜίλός: ΑεΚ, Λαμία, 
βόλος ΝΠς, Απόλλων 

Λάρισας

3oς όΜίλός: Παναιτωλικός, 
Παναθηναϊκός, Ιεράπετρα, 

Κισσαμικός

n Κύπελλο: 
ΠΑΟΚ-Άρης!

η εβδομάδα που μας 
πέρασε ήταν αναμφί-
βολα κακή για το ελλη-

νικό ποδόσφαιρο. δεν ήταν 
μόνο η μάλλον αναμενόμενη 
ήττα της ΑεΚ με 3-0 από τον 
Άγιαξ και του ΠΑοΚ με 1-0 από 
την Τσέλσι, ούτε και η λευκή 
ισοπαλία του ολυμπιακού με 
την Μπέτις. Πιο επικίνδυνο είναι 
τα όσα πέτυχαν οι χώρες που 
βρίσκονταν πριν και μετά από 
εμάς στην κατάταξη της UEFA. 
Συγκεκριμένα, οι Τσέχοι πήραν 
επιπλέον 600 βαθμούς (ισοπαλία 
Πλζεν, νίκη Σλάβια), οι Κροάτες 
το μάξιμουμ από την Ντιναμό 
Ζάγκρεμπ (νίκη με 4-1 την Φενέρ 
και 500 βαθμούς), οι Ελβετοί 
βρήκαν διπλό με την Ζυρίχη στην 

Κύπρο και μας μείωσαν, οι Δανοί 
πήραν 250 βαθμούς με την ισοπαλία 
της Κοπεγχάγης (1-1 με Ζενίτ), οι 

Αυστριακοί πήραν 800 βαθμούς έχο-
ντας δύο νίκες (και Ραπίντ και Σάλ-
τσμπουργκ) και φυσικά οι Ολλανδοί 

άλλους 400 με τη νίκη του Άγιαξ 
επί της ΑΕΚ.

Η Ελλάδα πήρε μόνο 200 βαθ-
μούς από ισοπαλία του Ολυμπια-
κού. Όμως και οι τρεις χώρες από 
πάνω μας αύξησαν την διαφορά 
και οι τρεις χώρες από κάτω μας 
μείωσαν από εμάς! Έτσι αυτή τη 
στιγμή η χώρα μας εξακολουθεί 
να βρίσκεται στην 14η θέση της 
κατάταξης, πράγμα που σημαίνει: 

 Ο πρωταθλητής 3ο προκριμα-
τικό γύρο (Champions League)

 Ο δεύτερος 2ο προκριματικό 
γύρο (Champions League)

 Κυπελλούχος 3ο προκριμα-
τικό γύρο (Europa League)

 Ο τρίτος και ο τέταρτος, 2ο 
προκριματικό γύρο (Europa 
League).

Κακή εβδομάδα για το ελληνικό ποδόσφαιρο

ανώτερος ο Άγιαξ, 
ψυχωμένη η αεΚ

Ο Άγιαξ ήταν περισσότερο έτοι-
μος και νίκησε με 3-0 την ΑΕΚ 

στο κατάμεστο «Γιόχαν Κρόιφ» 
στην πρεμιέρα των ομίλων του 
Champions League. Στο 47' και 
στο 90' ο Ταλιαφίκο και στο 76' ο 
Ντε Μπέικ σκόραραν για τον «Αία-
ντα», ενώ η ΑΕΚ είχε δύο καλές 
φάσεις στο α' ημίχρονο. Επόμενο 
ματς για την ΑΕΚ σε δύο εβδομά-
δες με την Μπενφίκα στο ΟΑΚΑ.

αγίαξ (Έρικ Τεν Χαγκ): Ονανά, 
Μαζράουι, Ντε Γιονγκ, Μπλιντ, 
Ταγλιαφίκο, Ζιγιές, Σένε, Έιτινγκ, 
Νέρες (77' Ντόλμπεργκ), Χούντε-
λααρ (62' Φαν ντε Μπέεκ), Τάντιτς

αεΚ (Μαρίνος Ουζουνίδης): 
Μπάρκας, Τσόσιτς, Οικονόμου, 
Λαμπρόπουλος, Χουλτ, Σιμόες, 
Γαλανόπουλος (61' Αλέφ), Σιμόες, 
Κλωναρίδης, Μπακάκης (70' Γιαν-
νιώτας), Μάνταλος, Πόνσε.

    5ός όΜίλός
Άγιαξ-ΑεΚ 3-0 (47', 90' Ταλια-
φίκο, 77', Φαν Ντε Μπέικ)
Μπενφίκα-Μπάγερν Μονάχου 
0-2 (10΄Λεβαντόβσκι, 54΄Σάντσες)
   ΒαθΜόλόγία
Άγιαξ: 3, Μπάγερν Μονάχου: 3
Μπενφίκα: 0, ΑΕΚ: 0
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το μεγάλο ντέρμπυ 
ΠΑοΚ-ΑεΚ κυριαρχεί σ’ 
αυτή την αγωνιστική. Να 

δούμε τους αγώνες:
●● Σάββατο, 22/9
●● Αστέρας - Απόλλων (18.15)
●● Ατρόμητος - ΑΕΛ (19.00)
●● ΠΑΣ Γιάννινα - Άρης (20.30)
●● Κυριακή, 23/9
●● Ξάνθη - ΟΦΗ 

(16.00)
●● Παναθηναϊκός - 

Λεβαδειακός (19.00)
●● ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 

(20.30)
●● Δευτέρα, 24/9
●● Παναιτωλικός - 

Λαμία (19.00)
●● Πανιώνιος - Ολυ-

μπιακός (19.30)

Να σημειωθε, ότι 
ΑΕΚ, Ολυμπιακός, 
Άρης, ΠΑΟΚ και 
Παναθηναϊκός έχουν 
το απόλυτο στο πρω-
τάθλημα μετά από 
τρεις αγωνιστικές. 
Ολυμπιακός, ΑΕΚ και Άρης 
έχουν από εννέα βαθμούς, με 
τους Πειραιώτες στην κορυφή 
λόγω καλύτερης επίθεσης (αφού 
η διαφορά τερμάτων με την ΑΕΚ 

Δημήτρης Μελισσανίδης στε-
νοχωρήθηκε πολύ με τους 
Λιβάγια και Λόπες για τις απο-

βολές τους στο παιχνίδι με τη Βίντι στα 
πλέι οφ του Champions League και 
ειδικά με τον Πορτογάλο, που διακινδύ-
νευσε την πρόκριση της ομάδας του 
χωρίς λόγο, γεγονός που έφερε και την 
έξτρα τιμωρία του από την ΠΑΕ ΑΕΚ. Οι 

δύο ποδοσφαιριστές τιμωρήθηκαν από 
την UEFA με 4 αγωνιστικές, «δένοντας» 
τα χέρια του Μαρίνου Ουζουνίδη στο 
Champions League και ο «ισχυρός 
άνδρας» της Ένωσης ανακοίνωσε και 
την εσωτερική τιμωρία για αμφότε-
ρους, η οποία σύμφωνα με όσα έχουν 
γίνει γνωστά θα φθάσει τα 40.000 ευρώ 
για τον καθένα.

Έξαλλοι στην ΑΕΚ  
με λιβάγια και λόπες

ΦώΤόΒόλίδα αξίας 20.750  
Πρόστιμο 20.750 ευρώ 
επέβαλε ο αθλητικός 
δικαστής της Super League 

στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ, για τη 
συμπεριφορά των οπαδών της στο 

ματς της 2ης αγωνιστικής με τον Πανιώνιο 
στη Νέα Σμύρνη. Mεταξύ άλλων 
παραβάσεων, υπήρξε ρίψη φωτοβολίδας 
ευθείας βολής που εκτοξεύθηκε προς την 
εξέδρα των φιλάθλων της γηπεδούχου 
ομάδας. Για τη συμπεριφορά των οπαδών 
του στο ίδιο παιχνίδι, ο Πανιώνιος 
τιμωρήθηκε με πρόστιμο 13.500 ευρώ.

(πίσω και από Παναιτωλικό που 
έχει 4 βαθμούς). Βεβαίως το 
τέλος της επόμενης αγωνιστικής 
δεν πρόκειται να βρει αλώβητους 
και τους πέντε «μεγάλους», λόγω 
του κυριακάτικου ντέρμπι 
ΑΕΚ-ΠΑΟΚ

.
ή ΒαθΜόλόγία
1. Ολυμπιακός, 3 ματς, 9 βαθμοί
2. ΑΕΚ, 3 ματς, 9 βαθμοί
3. Άρης, 3 ματς, 9 βαθμοί
4. ΠΑΟΚ* 3 ματς, 7 βαθμοί
5. Ατρόμητος, 3 ματς, 7 βαθμοί
6 Παναιτωλικός, 3 ματς, 4 βαθμοί
7. Παναθηναϊκός** 3 ματς, 3 

βαθμοί
8. Λεβαδειακός, 3 ματς, 3 βαθμοί
9. ΑΕΛ, 3 ματς, 3 βαθμοί
10. ΠΑΣ Γιάννινα, 3 ματς, 3 

βαθμοί
11. Ξάνθη, 3 ματς, 2 βαθμοί
12. ΟΦΗ, 3 ματς, 1 βαθμός
13. Πανιώνιος, 3 ματς, 1 βαθμός
14. Απόλλων Σμύρνης, 3 ματς, 0 

βαθμοί
15. Αστέρας Τρίπολης, 3 ματς, 0 

βαθμοί
16. Λαμία, 3 ματς, 0 βαθμοί.

 *Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με -2 βαθ-
μούς στο πρωτάθλημα

** Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με 
-6 βαθμούς στο πρωτάθλημα

ΤεΤαρΤός ΚαλυΤερός ΠαίχΤής 
Τόυ νΒα ό ανΤεΤόΚόυνΜΠό

Ο ηγέτης των Μπακς 
Γιάννης 
Αντετοκούνμπο 
ανέβηκε πέντε 
θέσεις σε σχέση με 

πέρυσι και φιγουράρει 
στην 4η θέση των κορυφαίων 

παικτών του ΝΒΑ μαζί με τον Κέβιν 
Ντουράντ, σύμφωνα με το 
αφιέρωμα του ESPN (ESPN NBA 
TOP 10). Στην κορυφή συναντάμε 
τον Λεμπρόν Τζέιμς, πίσω του ο 
Στεφ Κάρι και την τριάδα κλείνει ο 
Τζέιμς Χάρντεν. 

Ο

είναι ίδια) και τον Άρη στην 3η θέση. 
Ο ΠΑΟΚ ακολουθεί με 7 βαθμούς 

(όσους και ο Ατρόμητος) λόγω του -2 
από πέρυσι, ενώ ο Παναθηναϊκός, 

παρά τις τρεις νίκες, έχει μόλις τρεις 
βαθμούς και βρίσκεται στην 7η θέση 

Σήμερα 
πρωτάθλημα!

όι μεγάλοι τα πάνε καλά!
ΠΑοΚ, ολυμπιακός, Παναθηνα-

ϊκός, ΑεΚ πάνε καλά! To γκολ 
του Νάτχο στις καθυστερή-

σεις έδωσε τη νίκη στον ολυμπιακό 
επί του Αστέρα με 2-1. Έτσι, οι «ερυ-
θρόλευκοι» έκαναν το 3/3 και συνέ-
χισαν το απόλυτο στο πρωτάθλημα.  
Ο Ολυμπιακός έχει ήδη επικρατήσει 
του Λεβαδειακό και του ΠΑΣ Γιάννινα. 
Ο ΠΑΟΚ έκανε την ανατροπή στο Ηρά-
κλειο και νίκησε με 3-1 τον ΟΦΗ έχο-
ντας κι αυτός το 3/3 μετά τις νίκες με 
Αστέρα και Πανιώνιο. Η ΑΕΚ νίκησε 

την 3η αγωνιστική της Super League 
τον Πανιώνιο με 4-0. Η Ένωση έχει 
επικρατήσει και των ΠΑΣ Γιάννινα και 
Αστέρα. Ο Παναθηναϊκός, με τα παιδιά 
του εντυπωσιάζει έχοντας κι αυτός το 
3/3 μετά τις εκτός έδρας νίκες σε 
Ξάνθη και Λάρισα, ενώ στην έδρα του 
πήρε τους τρεις βαθμούς με τη Λαμία. 
Δηλαδή οι τέσσερις «μεγάλοι» του 
ελληνικού πρωταθλήματος για πρώτη 
φορά στην ιστορία της Α' Εθνικής από 
το 1959 ξεκινούν όλοι με τρεις νίκες 
στα τρία πρώτα παιχνίδια τους.
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ΠερίΠαΤός ςΤήν ΤίΦλίδα  
γία Τόν αρή Ο Άρης βγήκε 
θριαμβευτής από τον πρώτο 

επίσημο αγώνα της 
χρονιάς, καθώς 

έκανε παρέλαση 
στην Τιφλίδα 
κερδίζοντας την 
Ντινάμο με 90-64 

και μετέτρεψε σε 
τυπική διαδικασία τον 

δεύτερο αγώνα (22/9, 19:00) στο 
Nick Galis Hall. Οι παίκτες του 
Βαγγέλη Αγγέλου θα πρέπει 
στον επαναληπτικό να 
αυτοκτονήσουν, ώστε να χάσουν 
το εισιτήριο για τον δεύτερο 
προκριματικό γύρο του 
BasketBall Champions League.

 

ΤίΜώρία Τής αεΚ ζήΤαεί 
ό όλυΜΠίαΚός

Στην αντεπίθεση 
πέρασε ο 
Ολυμπιακός μετά 
τη δικαίωση του 

Χριστοδουλόπουλου 
και της ΠΑΕ, καθώς η 

Πρωτοβάθμια Επιτροπή 
Επίλυσης Οικονομικών 
Διαφορών της ΕΠΟ έκρινε άκυρο 
το συμβόλαιο που κατέθεσε η 
ΑΕΚ. Η επόμενη κίνηση του 
Ολυμπιακού είναι η κατάθεση 
προσφυγής στο Διαιτητικό 
Δικαστήριο της ΕΠΟ, ζητώντας 
να τιμωρηθεί η ΑΕΚ με πρόστιμο 
και με απαγόρευση μεταγραφών 
για δυο μεταγραφικές 
περιόδους. Για αυτό το θέμα το 
Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ 
θα συνεδριάσει την Τρίτη 9 
Οκτωβρίου και ώρα 4 μ.μ.

ρχεται η μεγάλη 
στιγμή! ςτις 12 Μαρ-
τίου 2020 θα πραγμα-

τοποιηθεί η τελετή Αφής της 
ολυμπιακής φλόγας για τους 
ολυμπιακούς Αγώνες της ίδιας 
χρονιάς στο Τόκιο και μία 
εβδομάδα μετά η τελετή παρά-
δοσης. «η οργανωτική επι-
τροπή των ολυμπιακών και 
Παραολυμπιακών Αγώνων 
“ΤοΚΙο 2020”, η διεθνής ολυ-
μπιακή επιτροπή και η ελλη-
νική ολυμπιακή επιτροπή ανα-
κοινώνουν τις ημερομηνίες 
για τις τελετές Αφής και 
Παράδοσης της ολυμπιακής 
φλόγας που θα αποτελέσουν 
τμήμα της ολυμπιακής Λαμπα-
δηδρομίας “ΤοΚΙο 2020”. 

η τελετή Αφής της ολυμπια-
κής φλόγας θα πραγματοποιη-
θεί στην Αρχαία ολυμπία, την 
πατρίδα των ολυμπιακών Αγώ-
νων, στις 12 Μαρτίου 2020. Το 
ελληνικό σκέλος της Λαμπα-
δηδρομίας θα διαρκέσει οκτώ 
ημέρες, μέχρι τις 19 Μαρτίου 
2020. Κατόπιν, θα πραγματο-
ποιηθεί η τελετή Παράδοσης 
της ολυμπιακής φλόγας στους 
εκπροσώπους της οργανωτι-

Ολυμπιακοί τόκιο

 αθλητικός εισαγγελέας 
Κωνσταντίνος Σιμιτζό-
γλου άσκησε δίωξη σε 

βάρος του Αλέξανδρου Πασχαλάκη 
για τη συμπεριφορά του τερματο-
φύλακα του ΠΑΟΚ στο παιχνίδι με 
τον ΟΦΗ στην Κρήτη. Ο Αλέξαν-
δρος Πασχαλάκης είχε ανάρμοστη 
συμπεριφορά στο πρώτο ημίχρονο 
του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον ΟΦΗ στην Κρήτη. Συγκε-
κριμένα, ο τερματοφύλακας του Δικεφάλου του 

Βορρά, μετά το δεύτερο γκολ της 
ομάδας του, γύρισε στους οπα-
δούς των γηπεδούχων και τους 
απηύθυνε υβριστικό σύνθημα. Ο 
αθλητικός εισαγγελέας Κωνσταντί-
νος Σιμιτζόγλου -και παρά τη συγ-
γνώμη Πασχαλάκη μετά το τέλος 
του ματς- ζήτησε το βίντεο του 
αγώνα κι άσκησε δίωξη κατά του 

29χρονου τερματοφύλακα, καθώς «φέρθηκε απρε-
πώς επιδεικνύοντας ανάρμοστη διαγωγή».

Πειθαρχική δίωξη σε Αλέξανδρο Πασχαλάκη

όΠαΠ και Καε Παναθηναϊκός μαζί για δύο ακόμα χρόνια

Ο φινλανδός διαιτητής θα είναι ο 
ξένος διαιτητής που επέλεξε η 

Κεδ για το πρώτο ντέρμπι της φετι-
νής Super League ανάμεσα σε 
ΠΑοΚ και ΑεΚ στην Τούμπα (23/9, 
20:30). Πρόκειται για διαιτητή από 
την 1η κατηγορία της uEFA, ενώ 
βοηθοί του θα είναι οι Μίκο Αλκάρε 
και Ρίκου βιρεαουβούρι. Τέταρτος 
ορίστηκε ο Θανάσης Τζήλος και 
παρατηρητής θα είναι ο εκ των 
μελών της Κεντρικής επιτροπής 
διαιτησίας φερνάνο Μάριν.

οι ορισμοί της 4ης αγωνιστικής:   
  αΤρόΜήΤός-λαρίςα: βρέσκος 

(ευθυμιάδης, Κωσταράς, 4ος 
Λάμπρου)    αςΤερας ΤρίΠόλής-
αΠόλλών ςΜυρνής: ςέζος (ςάβ-
βας, δημόπουλος, 4ος Κουμπαρά-
κης)    Πας γίαννίνα-αρής: Γρα-
τσάνης (Κολοσιώνης, Καλαμπόκης, 
4ος ευαγγέλου)    ξανθή-όΦή: 
Παπαπέτρου (Κουρομπύλια, Ακρί-
βος, 4ος φωτιάδης)    ΠαόΚ-αεΚ: 
Γκεστράνιους (Αλκάρε, βιρεαβου-
όρι, 4ος Τζήλος)    Παναθήναϊ-
Κός-λεΒαδείαΚός: Τζοβάρας 
(Κωνσταντόπουλος, Μπούξμπαουμ, 
4ος Τσαμούρης)    ΠαναίΤώλί-
Κός- λαΜία: Μανούχος (Πετρόπου-
λος, Τριανταφύλλο, 4ος Κοτσάνης)  

  Πανιώνιος-ολυμπιακός: ςκουλάς 
(ςπυρόπουλος, Κωνσταντίνος, 4ος 
Τάσης).

O Ματίας Γκεστράνιους 
σφυρίζει το ΠΑοΚ-ΑεK

κής επιτροπής “ΤοΚΙο 2020”, 
στο Παναθηναϊκό ςτάδιο στις 
19 Μαρτίου 2020. η φλόγα θα 
ταξιδέψει στη συνέχεια για την 
Ιαπωνία, όπου θα φτάσει στις 
20 Μαρτίου 2020 και θα εκτε-
θεί για έξι ημέρες στην περι-
οχή Tohoku και τις περιφέ-
ρειες Miyagi, Iwate και 
Fukushima, εις ανάμνηση του 
σεισμού και του τσουνάμι που 
έπληξαν την περιοχή τον Μάρ-
τιο του 2011. 

η ολυμπιακή Λαμπαδηδρο-
μία επί ιαπωνικού εδάφους θα 
ξεκινήσει στις 26 Μαρτίου υπό 
τον ήχο του μουσικού θέματος 
«η ελπίδα φωτίζει τον δρόμο 
μας», περιλαμβάνοντας και τις 
37 περιφέρειες της Ιαπωνίας, 
με το στόχο να εμπνεύσει το 
ιαπωνικό έθνος να ενωθεί 
γύρω από τα μηνύματα της 
υποστήριξης, της αποδοχής και 
της αμοιβαίας ενθάρρυνσης».

Έ

Ο

ςτις 12 Μαρτίου 2020 η τελετή Αφής της ολυμπιακής φλόγας

Ο οΠΑΠ και η ΚΑε Παναθη-
ναϊκός παρουσίασαν, την 
Πέμπτη 20 ςεπτεμβρίου 

2018, την επέκταση της χορηγι-
κής τους συνεργασίας για δύο 
επιπλέον αγωνιστικές περιόδους 
και την μετονομασία της ομάδας 
σε ΚΑε ΠΑΝΑΘηΝΑΪΚος οΠΑΠ.
Μέγας χορηγός της ΚΑε Παναθη-
ναϊκός οΠΑΠ θα είναι το ΠΑΜε 
ςΤοΙχηΜΑ και το νέο λογότυπο 
του παιχνιδιού θα προβάλλεται 
στην επίσημη εμφάνιση της ομά-
δας. O επικεφαλής εταιρικών και 
Ρυθμιστικών ύποθέσεων του 
οΠΑΠ, οδυσσέας χριστοφόρου, 
μιλώντας στην παρουσίαση που 
πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά 
γραφεία της εταιρείας, δήλωσε: 

«H εφετινή σεζόν έχει «διπλή» ιστο-
ρική σημασία: Από τη μία, συμπληρώ-
νονται τα 100 χρόνια της ομάδας μπά-
σκετ του Παναθηναϊκού και από την 
άλλη ο οΠΑΠ γιορτάζει τα 60 χρόνια 
από την ίδρυσή του. ςτα 60 χρόνια της 
ιστορικής του διαδρομής, ο οΠΑΠ στη-
ρίζει αδιάλειπτα την οικονομία, τον 
αθλητισμό και την κοινωνία. Πρόσφατα 

παραδώσαμε δύο πλήρως ανακαινι-
σμένα σχολεία στο Νέο βουτζά και τη 
Ραφήνα, τα οποία υπέστησαν σημαντι-
κές φθορές στις πυρκαγιές του Ιου-
λίου. είμαστε περήφανοι που έχουμε 
δίπλα μας την ΚΑε Παναθηναϊκός 
οΠΑΠ στην προσπάθεια μας να προω-
θήσουμε περαιτέρω τις αξίες του 
αθλητισμού».




