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μητσοταΚησ σέ τσιπρα

Και περιφερειαρχης Και μαγειριςςα   η κα ρένα Δούρου πραγματοποίησε μέσω των social 
media μια δημοσκόπηση. ανήρτησε τις φωτογραφίες ενός μελομακάρονου και ενός κουραμπιέ και ζήτησε από 
τον κόσμο να ψηφίσει ποιο από τα δύο γλυκά προτιμά, υποσχόμενη μάλιστα ότι θα δώσει και την σχετική συνταγή 
για το επικρατέστερο. Νικητής το μελομακάρονο με ποσοστό 67% έναντι 33% που συγκέντρωσε ο κουραμπιές.

o κ. μητσοτάκης πετάει το 
γάντι στον κ. Τσίπρα και του 
ζητάει να φύγει τώρα!  

«ο κ. Τσίπρας νομίζει ότι μπορεί 
να παραπλανά την κοινωνία», είπε 
ο κ. μητσοτάκης και προσέθεσε 
ότι «αν και νομίζετε ότι είστε πρω-
θυπουργός 100 ημερών, όλοι οι 
πολίτες ξέρουν ότι η πολιτική σας 
είναι μία μεγάλη απάτη. ςήμερα 
κλείνετε 1.447 σκοτεινές μέρες 
στην εξουσία. Έχετε να πείτε κάτι 
για τις δηλώσεις Ζάεφ και τα 
μακεδονικά που πρέπει να διδά-
σκονται στην ελλάδα; 

Ο κ. Ζάεφ κέρδισε ό,τι δεν του είχαν 
παραχωρήσει επί 27 χρόνια έξι πρω-
θυπουργοί, την μακεδονική εθνό-
τητα και γλώσσα. Εκεί που όλοι έλε-
γαν “όχι” εσείς είπατε “ναι”. Δεν συμ-
φωνούμε με το σύνθημα "η 
Δημοκρατία πούλησε τη Μακεδο-
νία", γιατί μόνοι σας το κάνατε, όλοι 
οι υπόλοιποι διαφωνήσαμε. Αν αύριο 
η χώρα βρεθεί να διαχειρίζεται πρό-
βλημα μακεδονικής μειονότητας, 
δεν θα φταίμε οι βουλευτές που βρε-
θήκαμε απέναντι. Ακόμη και η Βουλ-
γαρία διαφώνησε με την μακεδονική 
γλώσσα. Ανταλλάξατε τις περικοπές 
στις συντάξεις με το Σκοπιανό. Εσείς 
είστε αυτός που δεν άφησε τη χώρα 
να βγει από το 2ο Μνημόνιο. Εσείς 
φέρατε το 3ο Μνημόνιο. Επιδόματα 
αντί για δουλειές. Προκηρύξτε εκλο-
γές μία ώρα αρχύτερα. Δώστε τη 
δυνατότητα στο λαό να αποφασίσει. 

Και να αποφασίσει για το Σκοπιανό. Ζητώ 
από τους Έλληνες να παραμείνουν ενωμέ-
νοι. Ο λαός να κρατήσει ψηλά και με ωρι-
μότητα το φρόνημά του και χωρίς ακρότη-
τες». Μάλιστα ο κ. Μητσοτάκης έθεσε προ 
των ευθυνών τους και τους βουλευτές, ενώ 
κλείνοντας είπε στον πρωθυπουργό 
«Τελειώσατε, καταλάβετέ το».

«Κάποιοι επιμένουν να μην 
κατανοούν ότι κάθε βήμα μας 
εντάσσεται σε ένα σαφή και 
συγκεκριμένο σχεδιασμό. Και 
μιλούν λοιπόν για παροχολογία 
και για δωράκια», είπε ο Αλέξης 
Τσίπρας, αναφερόμενος στην αξιω-
ματική αντιπολίτευση και τους «συμπα-

ραστάτες της στα ΜΜΕ και διάφορους 
δημοσιολογούντες». «Εμείς, λοιπόν, 
δεν κάνουμε παροχές. Αλλά αποκαθι-
στούμε τις αδικίες που γέννησε η 
σκληρή και πρωτόγνωρη λιτότητα των 
ημερών σας. Επιστρέφουμε σταδιακά 
σε εκείνους που επλήγησαν από την 
κρίση και τα μνημόνια, αυτά που στερή-
θηκαν για χρόνια άδικα», τόνισε. Και 
κάλεσε όσους «αναμασάτε την καρα-
μέλα της παροχολογίας, να δείξετε λίγο 
σεβασμό σε αυτούς τους ανθρώπους. 
Προχωράμε, όπως εξήγγειλα στη ΔΕΘ, 

στην πρόσληψη 3.200 εργαζομέ-
νων για το πρόγραμμα "Βοή-

θεια στο Σπίτι". Πρόκειται 
για θέσεις μόνιμου 

προσωπικού -οι 
οποίες θα καλυ-
φθούν μέσω 
ΑΣΕΠ και θα 
κατανεμηθούν 
στις δομές των 
δήμων όλης της 
χώρας και η προ-
κήρυξη θα γίνει 

άμεσα και με μέρι-
μνα να αναγνωρι-

στεί στο μέγιστο 
βαθμό η προϋπηρεσία 

και η εμπειρία. Πρόκειται 
για μια πράξη ευθύνης, τόσο 

έναντι των συμπολιτών μας που έχουν 
απόλυτη ανάγκη της φροντίδας που παρέχει το 
πρόγραμμα, όσο όμως και έναντι των εργαζομένων, 
που για 18 ολόκληρα χρόνια επιτελούν πολύτιμο 
κοινωνικό έργο, ευρισκόμενοι στον αέρα, με συμ-
βάσεις που καλύπτονται είτε από ΕΣΠΑ, είτε ειδι-
κούς λογαριασμούς είτε άλλες πηγές χρηματοδότη-
σης. Αυτό σήμερα τελειώνει. Μόνιμο προσωπικό, 
σταθερές θέσεις εργασίας, ουσιαστική αναβάθμιση 
ενός προγράμματος που παρέχει φροντίδα σε χιλιά-
δες συνανθρώπους μας». Τέλος, ο πρωθυπουργός 
σχολίασε: «Ούτε αυτή είναι "παροχή" ή "δώρο", αλλά 
είναι μια καίρια παρέμβαση».

«ΦύγεΤε ΤώρΑ!»

εβΔομαΔιαια πολιΤιΚη εφημεριΔα
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Βαριά 
κατηγορία από 

Μητσοτάκη  
σε Τσίπρα: 

«Ανταλλάξατε το 
Σκοπιανό με τις 

συντάξεις!»



«ΦύγεΤε ΤώρΑ!»
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Σαφείς αιχμές για τον 
ΣΥΡΙΖΑ και την 
προσέγγιση του Αλέξη 
Τσίπρα με τους 
Ευρωπαίους 
Σοσιαλιστές, άφησε  
η Φώφη Γεννηματά 
μιλώντας στο δείπνο 
των ηγετών του PES  
στη Λισαβόνα.

«Όσοι θα σταθούν 
απέναντι και 
δεν θα στηρί-

ξουν την επιλογή μας, για τον 
φρανς, δεν μπορεί ταυτό-
χρονα να παριστάνουν ότι 
δήθεν επιθυμούν συνεργα-
σίες με την σοσιαλδημοκρα-
τία. Κι αυτό οφείλουμε να το 
αποσαφηνίσουμε πρώτα από 
όλα σήμερα εδώ στην οικογέ-
νεια μας για να σταματήσει η 
σύγχυση», είπε η επικεφαλής 
του Κινήματος αλλαγής, εξαί-
ροντας την υποψηφιότητα του 
φρανς Τίμερμανς ως επικε-
φαλής των ευρωπαίων 
ςοσιαλιστών.

«Είναι μεγάλος Ευρωπαίος, 
δημοκράτης, μαχητής για δικαι-
οσύνη, ισότητα, προοδευτική, 
κοινωνική Ευρώπη. Πρόκειται 
για τον κατάλληλο άνθρωπο ως 
νέο Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για να ανοίξει ένα 
νέο δυναμικό κεφάλαιο στην 
Ευρωπαϊκή ενοποίηση. Θα πρέ-
πει να δημιουργηθεί ένα ισχυρό 
μέτωπο συνεργασίας για την 
Προοδευτική Αλλαγή στην 
Ευρώπη», υπογράμμισε, σημει-
ώνοντας ωστόσο: «Συνεργασίες 

η γεννηματά κΑρΦώνει τσίπρα
«ΚούφιΑ λογιΑ,  
ΑρΚεΤΑ Κ. ΤΣιπρΑ!»
Η κα γεννηματά κατηγορεί την 

κυβέρνηση για την 
κοινωνική πολιτική 

που εφαρμόζει 
για τα άτομα με 
αναπηρία, που 
όπως είπε 

«έχουν υποστεί στο 
πετσί τους τι σημαίνει 

"δίκαιη ανάπτυξη", ποιες είναι 
οι επιπτώσεις της πολιτικής και 
του μνημονίου Τσίπρα που 10 
παίρνει και 1 επιστρέφει στους 
πολίτες. Η κυβέρνηση παίρνει 
πίσω τις μειώσεις που η ίδια 
εισηγήθηκε για τις παλιές 
συντάξεις, όμως μένουν οι 
μεγάλες μειώσεις στις νέες 
συντάξεις, στις αναπηρικές, και 
οι εξοντωτικές παρεμβάσεις 
στις συντάξεις χηρείας. για τον 
νόμο Κατρούγκαλου μόνο μια 
λύση υπάρχει. Να αποτελέσει 
παρελθόν με την κατάργησή 
του. Αυτά για μας είναι 
αδιαπραγμάτευτες δεσμεύσεις 
και αποτελούν βάση για 
οποιαδήποτε προγραμματική 
συμφωνία μετά τις εκλογές. 
Αρκετά με τα κούφια λόγια, 
είναι ώρα για συγκεκριμένες 
πράξεις. Και κάθε πολιτική 
δύναμη ας αναλάβει τις ευθύνες 
της. εδώ κρινόμαστε όλοι. Αν 
είμαστε προοδευτικοί στις 
πράξεις και όχι μόνο στα λόγια. 
Η πρόταση μας βρίσκεται 
απέναντι σε όλες τις 
συντηρητικές πολιτικές. Κι 
αυτήν που de facto εφαρμόζει ο 
κ. Τσίπρας και αυτήν που 
εξαγγέλλει ο κ. Μητσοτάκης και 
διαχρονικά χαρακτηρίζει την 
πολιτική της δεξιάς».

στηρίζεσαι στο πελατειακό κρά-
τος και το ρουσφέτι. Δεν θα αντι-
μετωπίσουμε τους ακροδεξιούς 
με μίμηση των πρακτικών τους. 
Αγωνιζόμαστε για μια αυθεντικά 
προοδευτική Ευρωπαϊκή 
agenda. Για να καταστήσουμε 
την Ευρώπη ισχυρή και ικανή να 
ανταποκριθεί στις νέες προκλή-
σεις την απαίτηση των λαών για 
αξιοπρέπεια».

όμως με αρχές και αξίες, με βάση 
το πολιτικό πρόγραμμα κι τις 
θέσεις, και όχι τα προσωπικά συμ-
φέροντα και τις επιδιώξεις. Με 
δυνάμεις που έχουν πραγματικά 
προοδευτική agenda και όχι ένα 
δήθεν προοδευτικό προσωπείο. 
Σήμερα εδώ στη λισαβόνα, είμα-
στε μαζί οι σοσιαλδημοκράτες, όχι 
όσοι προσεγγίζουν καιροσκοπικά 
την σοσιαλδημοκρατία, την οποία 

ταυτόχρονα θεωρούν υπεύθυνη 
για όλα τα δεινά του κόσμου. Δεν 
μπορεί στην Ευρώπη να προσποι-
είσαι τον αριστερό, όπως πράττει ο 
Τσίπρας, και στην χώρα σου να 
συγκυβερνάς με τον Καμμένο, με 
το ακροδεξιό μόρφωμα, των ΑΝ.
Ελ.. Να εφαρμόζεις "πιστά" συντη-
ρητικές πολιτικές, να επιχειρείς να 
επιβάλλεις καθεστωτικές λογικές 
στους θεσμούς και στα ΜΜΕ, να 

ο κ. Κοτζιάς -μέσω της κίνησης 
«πράττω» της οποίας ηγείται- 
καλεί τον πρωθυπουργό και 

υπουργό εξωτερικών αλέξη Τσίπρα να 
αποδοκιμάσει «άμεσα και δημόσια» τον 
υπουργό Άμυνας. επιπλέον, ο Νίκος 
Κοτζιάς «χρεώνει» στον πάνο Καμμένο 
ότι υιοθετεί τόσο τα «ακροδεξιά 
μυθεύματα για μυστική Διπλωματία 
της ελληνικής Κυβέρνησης», όσο και 
«την απαράδεκτη ύβρι της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης περί συναλλαγών». 
«Καλούμε τον ύπουργό εξωτερικών και 

πρωθυπουργό, αλέξη Τσίπρα, να απο-
δοκιμάσει, άμεσα και δημόσια, τον 
πρόεδρο των αΝελ για τη συκοφαντική 
δήλωση του στη βουλή των ελλήνων, 
περί πιθανής ύπαρξης μυστικής συμ-
φωνίας Κοτζιά-Ζάεφ! η δήλωση του 
εταίρου της Κυβέρνησης, υιοθετεί ως 
προς τη συμφωνία των πρεσπών, πλή-
ρως τα ακροδεξιά μυθεύματα για 
μυστική Διπλωματία της ελληνικής 
Κυβέρνησης, καθώς και την απαράδε-
κτη ύβρι της αξιωματικής αντιπολίτευ-
σης περί συναλλαγώ». Το πραΤΤΩ, για 

άλλη μια φορά, δηλώνει ότι θα εναντιω-
θεί με όλες του τις δυνάμεις στον ευτε-
λισμό της δημόσιας ζωής που υιοθετεί 
τμήμα του πολιτικού προσωπικού της 
χώρας», δήλωσε ο κ. Κοτζιάς. 

Το επίμαχο απόσπασμα της ομιλίας 
Καμμένου στη βουλή: «η ςυμφωνία 
των πρεσπών έχει πεθάνει γιατί την 
αναιρεί διαρκώς ο Ζάεφ με τις δηλώ-
σεις του. εκτός αν έχει κάνει άλλη συμ-
φωνία κάτω από το τραπέζι” με τον 
Κοτζιά. εμείς τέτοια συμφωνία δεν 
ξέρουμε».

ο Κοτζιάς ζητάει από τον τσίπρα 
να τραβήξει το αυτί του Καμμένου

π
πολιτιΚη
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ο υπουργός αμύνης πάνος 
Καμμένος τονίζει ότι θα 
παραιτηθεί αν η συμφωνία 

ψηφιστεί στα ςκόπια. «Θα φύγω από 
την κυβέρνηση», λέει ο υπουργός Άμυ-

νας σε ανώτατους αξιωματικούς. 
μήνυμα και στο πολεμικό Ναυτικό σε 

σχέση με την αοΖ: 
«Θα προστατεύουμε μεγαλύτερο χώρο». 
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη 

λάρισα μίλησε και για τα αναδρομικά των 
στρατιωτικών. Το άκουσαν όλοι: «Θα φύγω από 

την κυβέρνηση», λέει ο Πάνος Καμμένος που 
περιστοιχίζεται από ανώτατους αξιωματικούς 

στην αίθουσα. «Οι Σκοπιανοί συνεχίζουν τις 
προκλήσεις και αυτό οδηγεί στην απαξίωση 
αυτής της συνθήκης. Έτσι και έτσι αυτή η συμφω-

νία είναι νεκρή». Ο Πάνος Καμμένος κάλεσε τους 
γείτονες να καταλάβουν ότι «συμφέρον τους είναι 

να έχουν φιλικές σχέσεις με την Ελλάδα» και τόνισε 
πως «θα πρέπει να αντιληφθούν ότι η Μακεδονία 

είναι μία και ελληνική. Αυτό θα τους δώσει το εισιτή-
ριο, ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν στο αύριο 

και στην ευημερία. Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε πολι-
τική απόφαση, οι ένοπλες δυνάμεις δεν εμπλέκονται 

στην πολιτική ζωή του τόπου και συνεχίζουν να κάνουν 

Δεν τελειώνουν οι προ-
κλήσεις Ζαεφ! «ούτε 
εγώ, ούτε εσείς, ούτε 

τα παιδιά μας θα είναι βορειο-
μακεδόνες ή πολίτες της πγΔμ. 

Θα είμαστε “μακεδόνες”, που 
μιλούν τη “μακεδονική 

γλώσσα”», είπε μιλώντας σε 
δημόσια συζήτηση αναφορικά με 

τα σχέδια τροποποίησης του 
ςυντάγματος, στο πανεπιστήμιο 

των ςκοπίων. Ο Ζάεφ επανέλαβε ότι οι 

τροπολογίες δεν θα γίνουν μέρος του 
Συντάγματος εάν η Ελλάδα δεν υιοθετή-
σει τη συμφωνία Πρεσπών και το Πρω-
τόκολλο για την ένταξη της χώρας του 
στο ΝΑΤΟ. «Έχουμε ένα πρόθεμα, το 
“Βόρεια”, αλλά παραμένουμε Μακεδο-
νία, δεν υπάρχει άλλη χώρα με αυτό το 
όνομα, υπάρχει Ελλάδα. Στη συμφωνία 
με την Ελλάδα υπάρχει αναγνώριση της 
“μακεδονικής” γλώσσας, της αυτοδιάθε-
σής μας. Έχουμε δει εδώ και 27 χρόνια 
να χανόμαστε, μπορεί να συνεχίσουμε 

αυτό που ξέρουν καλά». Ο υπουργός Εθνι-
κής Άμυνας Πάνος Καμμένος αναφέρθηκε 
στην καταβολή των αναδρομικών στους 
στρατιωτικούς. Αυτό αλλά και την απελευ-
θέρωση των στρατιωτικών τα χαρακτήρισε 
ως δύο από τα πολύ σημαντικά στοιχή-
ματα της θητείας του που υλοποιήθηκαν. 
Ο υπουργός Άμυνας μίλησε ακόμα για τις 
εξορύξεις που αναμένονται να γίνουν στο 
Ιόνιο, αλλά και στο Αιγαίο βάζοντας σε 
νέες βάσεις το ρόλο του πολεμικού ναυτι-
κού σε σχέση με την ΑΟΖ. «Θα κληθούμε 
ως ένοπλες δυνάμεις και αυτό αφορά 
κυρίως το Πολεμικό Ναυτικό να προστα-
τεύσουμε μεγαλύτερο χώρο από αυτόν 
που είχαμε ως σήμερα σαν περιοχή ευθύ-
νης. Αναφέρομαι στις ανακηρύξεις των 
ΑΟΖ», σημείωσε με νόημα ο κ. Καμμένος.

Διεύκρινισεισ κΑΜΜενού 
λίγο αργότερα ο κ. Καμμένος έδωσε διευ-
κρινήσεις για όσα είπε κατά την επίσκεψή 
του στην 1η Στρατιά. «Οι συνεχείς αλυτρω-
τικές προκλητικές τους δηλώσεις επιβε-
βαιώνουν αυτούς που λέγαμε ότι δεν μπο-
ρούν να καλυφθούν με ένα μανδύα μιας 

συμφωνίας την οποία δεν θα τηρήσουν. Χαί-
ρομαι, επίσης, που ο Πρωθυπουργός είπε 
από το βήμα της Βουλής ότι αν αυτές οι 
προκλήσεις συνεχιστούν και αν αμφισβη-
τείται, για παράδειγμα, η μη ύπαρξη “μακε-
δονικής” εθνότητας ή οι αλυτρωτικές τους 
τάσεις περί δήθεν μειονότητας και συνεχί-
σουν τις προκλήσεις δεν θα υπάρξει συμ-
φωνία. Για εμένα, όπως γνωρίζετε, η πάγια 
θέση μου είναι ότι δεν μπορώ να δεχτώ 
καμία συμφωνία η οποία περιλαμβάνει τον 
όρο “Μακεδονία” και κάλεσα και τον αρχηγό 
της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης να ξεκαθα-
ρίσει την θέση του. Επισκέφθηκα τα φυλά-
κια, γιατί όπως δημόσια έχω πει -και το είπα 
και στους στρατιωτικούς, τους αξιωματι-
κούς, τους υπαξιωματικούς, τους στρατεύ-
σιμους και τους συνοριοφύλακες που 
συνεργαστήκαμε όλα αυτά τα χρόνια- μπο-
ρεί να είναι η τελευταία μου επίσκεψη. 
Είναι δεδομένο ότι αν -o μη γένοιτο- αυτή η 
συμφωνία φτάσει στη Βουλή, εγώ δεν θα 
συνεχίσω να είμαι υπουργός Εθνικής Άμυ-
νας και ούτε οι Ανεξάρτητοι Έλληνες θα 
συνεχίσουν να αποτελούν μέλος του κυβερ-
νητικού συνασπισμού». 

να χανόμαστε, αλλά για να βελτιώ-
σουμε τη ζωή εδώ στη χώρα μας και 
να μην γίνουμε μια χώρα συνταξιού-
χων, πρέπει να κρατήσουμε τους 
νέους, για αυτό αποφασίσαμε τέτοια 
βήματα», είπε καλώντας τους πολίτες 
της χώρας του να σκεφτούν το μέλ-
λον της νέας γενιάς: «Ας αναρωτη-
θούμε -τί θα αφήσουμε στα παιδιά; 
Ας είμαστε σοφοί και να πάρουμε 
αποφάσεις. Πιστεύω ότι παρέχουμε 
στον λαό μας ένα μέλλον».

    Νέές προκλήςέις Ζάέφ! 
 «έίμαστε μακεδόνες που  
μιλούν τη μακεδονική γλώσσα!»

αποκαλυπτικός ο αρχηγός του γενικού επιτελείου Ναυτικού, 
αντιναύαρχος Νικόλαος Τσούνης:

-«Όταν ξεμυτίσει ένας Τούρκος, θα βρει δίπλα του μία 
μονάδα μας, ήταν το ισχυρό μήνυμα αποτροπής» 

-«πολλαπλασιάστηκαν κατά 22 φορές οι διελεύσεις τουρ-
κικών πλοίων μέσα σε 8 χρόνια!»

σε διαρκή ετοιμότητα βρίσκεται ο Στόλος στο Αιγαίο, 
προκειμένου να ανταποκριθεί στην αποστολή του, 
την υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας και της 

εδαφικής ακεραιότητας. «Κάθε βράδυ γίνεται πόλεμος στο 
Αιγαίο. Όταν ξεμυτίσει ένας Τούρκος θα βρει δίπλα του 
μία μονάδα μας», επισήμανε ο αρχηγός ΓΕΝ, αντιναύαρ-
χος Νικόλαος Τσούνης, με αφορμή την τουρκική προ-
κλητικότητα, η οποία παρουσιάζει κατακόρυφη άνοδο 
εκτός από τον αέρα και στη θάλασσα, όσον αφορά στις 
μη αβλαβείς διελεύσεις τουρκικών πλοίων στο Αιγαίο 
από το 2009-εως τον Οκτώβριο του 2018 .

Είναι χαρακτηριστικό, ότι το 2009, 
οι μη αβλαβείς διελεύσεις τουρκικών 
πολεμικών πλοίων στο Αιγαίο ήταν 
μόλις 90, το 2017 ανήλθαν σε 1998 
και μέχρι φέτος τον Οκτώβριο σε 
1249. υπενθυμίζεται ότι το 2017 
είχαν σημειωθεί 3.317 παραβιά-
σεις του εθνικού εναερίου χώρου 
από τουρκικά αεροσκάφη και 
φέτος μέχρι τον Οκτώβριο είχαν 
ανέλθει σε 3.147, καταδεικνύο-
ντας την κλιμακούμενη τουρ-
κική προκλητικότητα. Όσον 
αφορά στην επιχειρησιακή 
δραστηριότητα του Πολεμι-
κού Ναυτικού σε καθημε-
ρινή βάση, το 46% αφορά 
σε εθνικές δραστηριότη-
τες, το 25% σε επιχειρησι-
ακή εκπαίδευση, το 24% 
σε διεθνείς υποχρεώσεις 
και το 5% αφορά σε 
δράσεις υπέρ τρίτων.

Αρχηγός γεν:  
κάθε βράδυ στο Αιγαίο 
γίνεται πόλεμος

παραιτέιται ο Καμμένοσ  
αν ψηφιστεί η συμφωνία
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ο Θ. παφίλης τονίζει: «οι αναφορές 
του πρωθυπουργού για μνημόνιο με 
τον λαό, στην πραγματικότητα είναι 

μνημόσυνο του κοινωνικού χαρακτήρα της 
κοινωνικής ασφάλισης, είναι ταφόπλακα 
που τη βάζει ο ςύριΖα στον κοινωνικό 
χαρακτήρα της ασφάλισης και τώρα μοιρά-
ζει κόλλυβα και καφέ για παρηγοριά. Όμως, 
ακόμα και αυτά τα παίρνει από τους εργα-
ζόμενους. μεταμνημονιακή εποχή σημαί-
νει κατάργηση των μνημονιακών νόμων, 
επαναφορά του κατώτερου μισθού στα 751 
ευρώ». ο κ. παφίλης παρατήρησε ότι ο 
πρωθυπουργός δεν μπορεί να κάνει λόγο 

για κυβέρνηση κοινωνικής ευαισθησίας, 
όταν μόνο με τον νόμο 4387/2016 (ν. 
Κατρούγκαλου) «άρπαξε από τους συντα-
ξιούχους 8 δισ. ευρώ». απευθυνόμενος 
προς την κυβερνητική πτέρυγα, ο κοινο-
βουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚε 
τόνισε: «αν νομίζετε ότι προσωρινά θα 
ξεγελάσετε τον κόσμο μοιράζοντας 
καθρεφτάκια -γιατί ο κόσμος έχει φτάσει 
σε αδιέξοδα και όντως υπολογίζει το 
20άρικο και το 10άρικο- κάνετε λάθος. Τα 
αξίζει όλα και πρέπει να τα πάρει. Και θα 
τα πάρει ανατρέποντας και εσάς και το 
σύστημα αυτό».

παφίλης κατά συριΖα...

λοβέρδος

« Έχουν πολιτικό θράσος»
«απαιτείται 

ιδιαίτερα 
μεγάλο 

πολιτικό θράσος να πανη-
γυρίζει κανείς για την 

κατάργηση ενός νόμου που 
ήρθε δήθεν να μπαλώσει 

όλα τα κενά που δημιουργή-
θηκαν το πρώτο καταστρο-

φικό εξάμηνο του 2015 και 
που δήθεν θα άλλαζε την 
αρχιτεκτονική του ασφαλιστι-

κού συστήματος. Θέλει μεγάλη 
θρασύτητα όταν παρεμβαίνεις 
στο νόμο που ψήφισες, να έρχε-
σαι και να πανηγυρίζεις», τόνισε 

χαρακτηριστικά ο κ. λοβέρδος, 
κατά τη συζήτηση του νομο-
σχέδιου για τις μειώσεις στις 
ασφαλιστικές εισφορές. «Ο 
ίδιος ο πρωθυπουργός έχει τη 
βασική ευθύνη για όσα έγιναν 
επί υπουργίας του κ. Βαρου-
φάκη», ανέφερε και σημείωσε 
ότι «όποιος ακούει την ομιλία 
του πρωθυπουργού, θεωρεί ότι 
η χώρα είναι σε άλλη εποχή. 
Έχουμε αδυναμία δανεισμού 
για τα ελληνικά ομόλογα. Στη 
διεθνή αγορά τα δημόσια ομό-
λογα είναι απαγορευτικά με 
τοκογλυφικά επιτόκια άνω του 

Νίκος Κοτζιάς προτείνει την δημιουργία 
«ειδικού θεσμού εκλογής προέδρου 
της Δημοκρατίας», ο οποίος θα 

συγκροτείται από α) όλους τους βουλευτές β) 
εκπροσώπους των περιφερειών με αριθμό ίσο 
με το 1/3 του αριθμού των βουλευτών γ) εκπρο-
σώπους των Δήμων με αριθμό ίσο με το 1/3 του 
αριθμού των βουλευτών και δ) 101 πολιτών που 
θα προκύπτουν από κλήρωση στη βάση της 
«ειδικής ελληνικής παράδοσης και ιδιαίτερα 
εκείνης της αθηναϊκής Δημοκρατίας». ςύμ-
φωνα με την πρόταση αυτή, το σώμα αυτό 
-αποτελούμενο ενδεικτικά από 601 μέλη- θα 
εκλέγει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας στον 
πρώτο γύρο με τα 2/3 των μελών του, στον 
δεύτερο με τα 3/5 και στον τρίτο γύρο με το 
50%+1.

ο κ. Κοτζιάς διαφωνεί με την πρόταση 
της κυβέρνησης για την εκλογή πτΔ τελικά 
από το εκλογικό σώμα, αν δεν κατορθώσει 
να εκλεγεί από τη βουλή, έστω και αν προ-
ηγηθούν ορισμένοι γύροι ψηφοφοριών 
εντός της βουλής. Όπως εξηγεί, αν υιο-
θετηθεί η «διπλά λανθασμένη» -όπως 
την χαρακτηρίζει- πρόταση, τότε, το 
πολιτικό σύστημα «θα οδηγηθεί στο 
παράδοξο, να μην πω παράλογο, ο πρόε-
δρος που δεν εκλέγεται από τη βουλή, 
να έχει μεγαλύτερο κύρος και λαϊκή 
συγκατάθεση από εκείνον που εκλέγε-
ται από αυτήν», ενδεχόμενο που σύμ-
φωνα με τον κ. Κοτζιά ισοδυναμεί με 
«ολοφάνερη απαξίωση του Κοινοβου-
λίου». Κάνει λόγο για δεύτερο «θεμε-
λιακό λάθος» της κυβερνητικής πρό-
τασης την ύπαρξη δύο νομιμοποιη-
μένων αρχών, που θα προκύψουν 
βάσει αυτής, δηλαδή εκλεγμένου 
Κοινοβουλίου και ταυτόχρονα 
εκλεγμένου προέδρου της Δημο-
κρατίας. Και υπογραμμίζει ότι 
όποτε υπήρξε ανάλογο φαινόμενο 
στην ελλάδα «καταγράφηκαν 
αρνητικές εξελίξεις εις βάρος της 
δημοκρατίας. η μακρόσυρτη δια-
δικασία εκλογής προέδρου, όπως 
προτείνεται από την κυβέρνηση 
δίνει έδαφος και επαρκή χρόνο 
για συναλλαγές», ενώ δεν κρύ-
βει την ανησυχία του ότι με 
απευθείας εκλογή του πτΔ από 
τον λαό ενδέχεται να προκύψει 
«ένας αυτόνομος πόλος, μονο-
πρόσωπος και χωρίς υποχρέ-
ωση λογοδοσίας».

ο

έιδικός θεσμός για να 
εκλέγεται ο πρόεδρος 
της Δημοκρατίας

στο ςύριΖα ελπίζουν 
ότι: «ύπάρχει μια 
σαφής μεταστροφή 

του κόσμου υπέρ της κυβέρ-
νησης. η έξοδος από το τελευ-
ταίο πρόγραμμα συνδυάζεται 

με συγκεκριμένα μέτρα που 
βελτιώνουν τη ζωή μεγάλων 

τμημάτων της κοινωνίας. αυτή 
η κυβέρνηση δεν κρύφτηκε, 

τοποθετήθηκε ευθέως σε ζητή-
ματα που μας απασχολούν εδώ 

και χρόνια και που άλλες πολιτι-
κές δυνάμεις θεωρούσαν ταμπού. 
Δεν είναι μόνο το θέμα των σχέ-
σεων κράτους-Εκκλησίας. Θα σας 
θυμίσω και το λεγόμενο Μακεδο-
νικό. Μια κυβέρνηση πρέπει να 
τολμά να επιχειρεί να δώσει απαντή-
σεις και όχι απλά να κλωτσάει το 
τενεκεδάκι για να κυλάει ο χρόνος». Ο 
κ. Σκουρλέτης χαρακτηρίζει ως 
«κινούμενες σε λάθος κατεύθυνση» τις 
τοποθετήσεις των τελευταίων ημερών 
της Φώφης Γεννηματά, καθώς, όπως 
αναφέρει «όταν σχεδόν όλοι ομολογούν 
ότι η περίοδος των κυβερνήσεων του 
πάλαι ποτέ κραταιού δικομματισμού 
σφραγίστηκε από σκάνδαλα και θέριε-
ψαν η διαπλοκή και η διαφθορά, και εσύ 

ισχυρίζεσαι ότι δεν πρέπει να διερευνηθούν 
μια σειρά υποθέσεις ή ότι η Δικαιοσύνη είναι 
καθοδηγούμενη, ε, τότε ή δεν έχεις αντιληφθεί 
τι συνέβη στη χώρα κατά το πρόσφατο παρελ-
θόν ή συνειδητά θέλεις να συγκαλύψεις κατα-
στάσεις και ευθύνες». 

«Έτσι όμως υπονομεύεις τον ίδιο 
σου τον πολιτικό χώρο αλλά και την 
αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος 
και της Δικαιοσύνης. Η δε εμπλοκή του 
Προέδρου της Δημοκρατίας συνιστά 
ένα ακόμη ολίσθημα», προσθέτει.

ελπίζουν σε κοινωνική 
μεταστροφή

4,5%. Ο νόμος του 2016, τον οποίο 
εμείς καταγγέλλαμε και εσείς χει-
ροκροτούσατε ψηφίζοντάς τον 

ισχυριζόμενοι ότι δεν υπάρχει 
περικοπή συντάξεων, είναι 
σήμερα ταφικό μνημείο διά 
χειρός Αλέξη Τσίπρα. Γίνεται 
δραστική μείωση των συντά-
ξεων στους νέους ασφαλισμέ-
νους, μετά την ψήφιση του 
σημερινού νόμου, της τάξεως 
του 30% και 40%». Τέλος, ο κ. 
λοβέρδος μίλησε «για προβλη-
ματική κατάσταση με προς-
πίσω» και κάλεσε την κυβέρ-
νηση να απαντήσει αν αυξάνο-
νται οι εισφορές στους 
ελεύθερους επαγγελματίες και 
αν ισχύει ότι φορολογούνται 
στο 75% του εισοδήματός τους.
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λής. Την ανάγκη να 
αποσυνδεθεί η 
εκλογή του 
Προέδρου της 
Δημοκρατίας 
από την πρό-
ωρη διάλυση 
της Βουλής, 
επεσήμανε 
και ο γενικός 
εισηγητής της 
ΔΗΣυ Ανδρέας 
λοβέρδος. Ταυτό-
χρονα, απέρριψε την 
πρόταση του ΣυΡΙΖΑ για άμεση 
εκλογή του Προέδρου αν αποβούν 
άκαρπες οι έξι κοινοβουλευτικές 
ψηφοφορίες, καθώς και την αναθε-
ώρηση του άρθρου 28 για τα δημο-
ψηφίσματα, τονίζοντας ότι δεν χρει-
άζεται καμία απολύτως αλλαγή.

«Με βάση το σκεπτικό της πρότα-
σης του ΣυΡΙΖΑ, ότι μετά από 

κάποιες άκαρπες 
ψηφοφορίες 

στη Βουλή 
θα πρέπει 
να γίνεται 
άμεση 
εκλογή από 
τον λαό του 
Προέδρου 

της Δημο-
κρατίας, στην 

ουσία γίνεται 
ένα δημοκρατικό 

πισωγύρισμα που οδη-
γεί σε κυβερνητική αστά-

θεια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. 
λοβέρδος. Και συνέχισε: «Στην πρό-
σφατη κρίση βιώσαμε τον εθνικό 
διχασμό. Είναι εύκολο να γίνει. Θα 
ήταν ολέθριο σφάλμα έστω και με 
την 6η ψηφοφορία να διαλυθεί η 
Βουλή και να πάμε στην άμεση 
εκλογή του Προέδρου της Δημο-

κρατίας. Ακόμα και αν αφαιρούσαμε 
από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
αρμοδιότητες που έχει και είναι 
λίγες η άμεση εκλογή του θα τον 
καθιστούσε το ισχυρότερο όργανο 
της κοινωνίας. Ο πολιτικός του 
λόγος θα ήταν τόσο μεγάλος που δεν 
θα μπορούσε να το αντιταθεί η πολι-
τική κρίση και συχνά θα μεταβαλλό-
ταν σε κυβερνητική κρίση»

Ο κ. λοβέρδος αντιπρότεινε να 
παραταθεί για ένα χρόνο η θητεία 
του Προέδρου της Δημοκρατίας, να 
επιδιωχθεί η εκλογή του με 180 
ψήφους από τη Βουλή και αν δεν 
επιτευχθεί να εγκρίνεται με 151 
ψήφους. Επίσης μίλησε για την ανά-
γκη λελογισμένων αυξημένων αρμο-
διοτήτων του Προέδρου της Δημο-
κρατίας. Ταυτόχρονα, κατέθεσε πρό-
ταση του κόμματος του, 
διευκρινίζοντας ωστόσο ότι ο ίδιος 
δεν τη συμμερίζεται, σύμφωνα με 

Να που ξεκίνησε  
η αναθεώρηση.  
Για να δούμε την 
συνέχεια… 

με ςύριΖα, ΝΔ και 
Δηςύ να συμφωνούν 
στην αποσύνδεση της 

εκλογής του προέδρου της 
Δημοκρατίας από τη... διάλυση 
της βουλής, άρχισε στην επι-
τροπή αναθεώρησης του 
ςυντάγματος η συζήτηση των 
άρθρων 28-49 που αφορούν 
την οργάνωση και λειτουργία 
του κράτους. ςτο επίκεντρο 
των τοποθετήσεων των πρώ-
των τριών γενικών εισηγητών 
των κομμάτων, ήταν τα δημο-
ψηφίσματα και η εκλογή του 
προέδρου της Δημοκρατίας, 
ενώ η συζήτηση της θεματικής 
αυτής ενότητας θα συνεχιστεί 
την ερχόμενη Τρίτη. 

Ο αναπληρωματικός γενικός 
εισηγητής του ΣυΡΙΖΑ Κώστας 
Δουζίνας, υπεραμύνθηκε της 
αναθεώρησης του άρθρου 28 για 
τα δημοψηφίσματα που προτεί-
νει το κόμμα του, τονίζοντας ότι 
οδηγούν στην άμεση αντιπρο-
σωπευτική μορφή της δημοκρα-
τίας. «Το δημοψήφισμα για ένα 
κρίσιμο εθνικό θέμα ή για ένα 
κρίσιμο νομοσχέδιο φέρνει τον 
λαό στο προσκήνιο και δηλώνει 
εμπιστοσύνη στη λαϊκή βού-
ληση», σημείωσε.

Αναφορικά με το άρθρο 32 για 
την εκλογή Προέδρου της Δημο-
κρατίας, ο κ. Δουζίνας υπογράμ-
μισε ότι δεν μπορεί να γίνεται 
για επικοινωνιακά οφέλη και 
τόνισε ότι οι προτάσεις του κόμ-
ματός του είναι στη λογική της 
κυβερνητικής σταθερότητας και 
αποτρέπουν τη διάλυση της Βου-

Aναθεώρηση 
συντάγματος...

την οποία, ο Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας θα μπορούσε να έχει 
άποψη πάνω σε σοβαρά ζητήματα, 
όπως στην επιλογή των στελεχών 
των Ανεξάρτητων Αρχών. Ο ειδικός 
εισηγητής του ΚΚΕ Γιάννης Δελ-
λής, απέρριψε τόσο την πρόταση 
του ΣυΡΙΖΑ όσο και της ΝΔ για τα 
δημοψηφίσματα και την εκλογή 
του Προέδρου της Δημοκρατίας. 
Όπως υποστήριξε ο κ. Δελλής, 
συγκλίνουν οι προτάσεις των δύο 
κομμάτων για τη συνταγματική 
αναθεώρηση των άρθρων που 
αφορούν τη λειτουργία και την 
οργάνωση της πολιτείας, όπως 
ειδικότερα, το άρθρο για την 
εκλογή του Προέδρου της δημο-
κρατίας το οποίο αποσυνδέουν 
από τη διάλυση της Βουλής. 

«Κεντρικός στόχος  
αυτής της συνταγματικής 
αναθεώρησης είναι η 
κυβερνητική σταθερότητα 
και η συνέχεια της. Δεν 
πρέπει δηλαδή για κανένα 
λόγο να διαταράσσεται. 
ούτε για την εκλογή  
του προέδρου της 
Δημοκρατίας. Και οι  
δύο επιχειρούν να 
απενεργοποιήσουν 
προληπτικά τη λαϊκή 
βούληση και να ανακόψουν 
τα λαϊκά κινήματα και  
τις αντιδράσεις»,  
τόνισε ο κ. Δελλής. 

Ακόμα ο κ. Δελλής, υποστήριξε 
ότι η πρόταση του ΣυΡΙΖΑ για 
άμεση εκλογή του Προέδρου της 
Δημοκρατίας είναι «ένα βήμα 
ακόμα παραπάνω που οδηγεί στην 
ισχυροποίηση του ακόμα και με 
τις ελάχιστες σήμερα αρμοδιότη-
τες που έχει».

ο πρόεδρος της Ένωσης εισαγγελέων 
ελλάδος (εεε) ελευθέριος μιχαη-
λίδης τονίζει ότι για τα πλημμελή-

ματα απαιτούνται 5 χρόνια και για τα 
κακουργήματα 15 χρόνια και πρόσθεσε ότι 
αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχι-
στεί και πρέπει να γίνουν αλλαγές, αλλά και 
να βοηθήσουν όλοι οι παράγοντες σε αυτό. 
χαρακτηριστικά ο ελευθέριος μιχαηλίδης 
ανέφερε ότι «χρειαζόμαστε αίθουσες, δεν 
μπορούμε να δικάσουμε και ο κόσμος ανη-
συχεί και είναι θλιβερό τόσα χρόνια να μην 
έχει γίνει καμία προσπάθεια για να υπάρξει 
κτίριο». μάλιστα, πρότεινε να παρθούν 
αίθουσες από το Ναυτοδικείο, το ςτρατοδι-

κείο, καθώς «πρέπει να μια βρεθεί λύση, 
μεγάλες δίκες δεν πρόκειται να τελειώσουν 
ποτέ και η ευρώπη μας καταδικάζει συνε-
χώς για καθυστερήσεις στην έκδοση απο-
φάσεων και έχει δίκιο. Τα οργανικά κενά 
των δικαστικών υπαλλήλων είναι μεγάλα 
και μόνο στην εισαγγελία πρωτοδικών 
αθηνών ανέρχονται στα 300». Κάνοντας 
κάποιες σκέψεις για το μέλλον ο πρόεδρος 
της εεε ανέφερε ότι εν όψει της επικείμε-
νης αναθεώρησης του ςυντάγματος πρέπει 
να αλλάξει ο τρόπος επιλογής των ηγεσιών 
των ανωτάτων δικαστηρίων, έτσι ώστε οι 
επιλογές να γίνονται από τους ίδιους τους 
δικαστές και εισαγγελείς και όχι από την 

εκάστοτε Κυβέρνηση και η θέση του εισαγ-
γελέως του αρείου πάγου να καλύπτεται 
από τον εισαγγελικό κλάδο και όχι από τον 
δικαστικό. ςε άλλο σημείο, ο πρόεδρος της 
Ένωσης, κάνοντας κάποιες προσωπικές, 
όπως τις χαρακτήρισε σκέψεις, ανέφερε 
ότι για την αποσυμφόρηση των φυλακών, οι 
οποίες έχουν 11.000 κρατούμενους, εκ των 
οποίων οι 3.400 είναι προσωρινά κρατού-
μενοι (προφυλακισμένοι), μπορεί να μειω-
θεί το ανώτατο όριο προφυλάκισης 
(18μηνο) και παράλληλα για μέρος των 
οικονομικών εγκλημάτων να προβλέπονται 
μόνο διοικητικές κυρώσεις και όχι ποινι-
κές, έτσι ώστε να επέλθει αποσυμφόρηση.

οι εισαγγελείς προασπίζουν τον κλάδο τους!

 
«Το δημο-
ψήφισμα για 

ένα κρίσιμο 
εθνικό θέμα ή για 

ένα κρίσιμο 
νομοσχέδιο φέρνει τον λαό στο 

προσκήνιο και δηλώνει 
εμπιστοσύνη στη λαϊκή 

βούληση»
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Θα καταστραφεί η γη
Πώς το είπε ο κ. Παρασκευόπου-

λος; Ότι είναι ζωτικό για όλη 
την Γη να έχουμε δημόσια 

πανεπιστήμια, γιατί επειδή 
ο πλανήτης καταστρέφε-
ται, οι ιδιώτες δεν μπο-
ρούν να διαχειριστούν 

την καταστροφή, επειδή 
τους ενδιαφέρει το κέρ-
δος. Μα δεν το λέγατε 

τόσο καιρό ότι ο πλανή-
της κινδυνεύει από τα ιδι-
ωτικά πανεπιστήμια; Άμα 
είναι έτσι, να πάμε να 
τα γκρεμίσουμε 
και στις άλλες 
χώρες, όπου 

υπάρχουν, για 
να σώσουμε 
τον πλανήτη.

ςτον Κάψια
Στον Κάψια στην Αρκαδία συναντήθηκαν για λίγο ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης και ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, παρουσία και 
των Ανδρέα λυκουρέτζου και λευτέρη Ζαγορίτη. Καφεδάκι και πολι-
τική συζήτηση περιλάμβανε το μενού της κουβέντας.

 
 οι κάλτσες και  

τα κορδόνια
Τις ενδυματολογικές προτι-

μήσεις του Σταύρου Θεοδω-
ράκη σχολίασε ο Κυριάκος 

Μητσοτάκης στην παρουσί-
αση του βιβλίου του Κωστή 

Χατζηδάκη. Ο επικεφαλής 
του Ποταμιού εμφανίστηκε 

με κόκκινες κάλτσες, αλλά με 
μπλε κορδόνια. Ο Κυριάκος 

Μητσοτάκης το παρατήρησε 
και, όταν πήρε τον λόγο, 

συμβούλευσε τον κ. Θεοδω-
ράκη να μειώσει το κόκκινο 

και να αυξήσει το μπλε!

ςυνάντηση στήριξη
Με τον υποψήφιο δήμαρχο 
Θεσσαλονίκης Νίκο Ταχιάο 

είχε συνάντηση ο πρώην 
πρωθυπουργός Κώστας 

Καραμανλής. Η συνάντηση 
έγινε στο γραφείο του πρώην 

πρωθυπουργού στη Μαβίλη 
και διήρκησε μια ώρα. Ο κ. 

Καραμανλής ευχήθηκε καλή 
επιτυχία στον κ. Ταχιάο και 
ουσιαστικά εκδήλωσε και 
την στήριξή του στο πρό-

σωπό του.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ  
γιαΝΝης ΝΤςούΝος   
ntsounos@alphafreepress.gr

Το Καφενείο  
της βουλής

τάκλιν

Άρχισε 
τους χορούς 

Στο κέφι ήρθε ο δήμαρχος Θεσ-
σαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης, που 

τα έσπασε στην μουσική σκηνή «Παρτι-
τούρα» στην Θεσσαλονίκη, χορεύοντας 
και ζεϊμπέκικο και τσιφτετέλι. Εμ βλέ-

πετε, τώρα τελείωσε το άγχος της 
δημαρχίας και ο κυρ Γιάννης το έριξε 

λίγο έξω…

πάντα 
άξια

Οι ευχές για την βουλευτή 
Καστοριάς Μαρία Αντωνίου, που 
έγινε νονά βαφτίζοντας την κόρη 
των κουμπάρων της. Και το όνομα 
αυτής Αθανασία. Να σας ζήσει η 

μικρή και πάντα άξια η τρι-
σευτυχισμένη νονά.

παοΚ  
είσαι
Ο πιο γνωστός 
Παοκτσής της 
κυβέρνησης δεν είναι 
άλλος από τον υπουργό 
Οικονομικών Ευκλείδη 
Τσακαλώτο. Για του λόγου 
το αληθές ο υπουργός 
Οικονομικών στο πλαίσιο της 
επίσημης επίσκεψής του στη 
Ν. υόρκη κατάφερε να ξεκλέψει 
λίγο χρόνο και να επισκεφθεί τα 
γραφεία τα συνδέσμου του 
Δικέφαλου στην άλλη άκρη του 
Ατλαντικού. Άμα είσαι οπαδός, το 
δείχνεις κιόλας.
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φπα και τέλος
λέτε τελικά η υπουργός κυρία 
Φωτίου να πήγε από το υπουργείο 
Οικονομικών για να μάθει ποια είναι 
η διαφορά ανάμεσα στον ΦΠΑ και 

τον φόρο των επιχειρήσεων; Η κα 
Φωτίου προφανώς νόμιζε ότι 

ήταν το ίδιο πράγμα, γι’ αυτό 
και δήλωσε ότι μειώνεται ο 

ΦΠΑ. Ας την ενημερώσει 
κάποιος ότι είναι δύο 

διαφορετικοί φόροι.

Ένα κουταβάκι
Ένα λευκό κουταβάκι υιοθέτησαν 

ο Σίμος και η Ελισάβετ Κεδί-
κογλου από την σχετική 

εκδήλωση που έγινε 
στο πάρκο Αβάντων 

στην Χαλκίδα. Το 
μικρό κουταβάκι 

θα αποτελέσει 

και την καλύτερη παρέα για το 
μωράκι τους που είναι καθοδόν…

επισκέψεις  
στην περιφέρεια
Στην Αμφίκλεια βρέθηκε ο Αντώνης 
Σαμαράς, ξεναγήθηκε στο λαογρα-
φικό Μουσείο και προσκύνησε στο 
Μοναστήρι της Παναγίας της Γαμ-
βριώτισσας. Από ό,τι μαθαίνω, το 
πρόγραμμα του πρώην πρωθυπουρ-
γού περιλαμβάνει και άλλες επισκέ-
ψεις στην περιφέρεια.

Το γεύμα
Ένα γιορτινό γεύμα για τις συζύγους 
των βουλευτών της ΝΔ διοργάνωσε 
σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας 
η σύζυγος του Κυριάκου Μητσοτάκη 
Μαρέβα. Το μενού από ό,τι μάθαμε 
περιλάμβανε φιλέτο, τάρτες λαχανι-
κών και σολομό. Οι κυρίες βέβαια 
αντάλλαξαν και δώρα μεταξύ τους.ούτε ένας, ούτε δύο

…αλλά 28 πρώην στελέχη του ΠΑΣΟΚ που μεταπήδη-
σαν στον ΣυΡΙΖΑ έδωσε σε λίστα ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης στον Αλέξη Τσίπρα στην Βουλή για να καταδεί-
ξει πόσο «νέο κόμμα» είναι ο ΣυΡΙΖΑ. Και που να 
έδινε και την λίστα με τα χαμηλόβαθμα στελέχη του 
ΠΑΣΟΚ που έγιναν ΣυΡΙΖΑ. Ακόμη θα κατέθετε ονό-
ματα, τόσοι πολλοί είναι…

Θα γίνει
Σήκωσε το γάντι για την τηλεοπτική αναμέτρηση που πρό-
τεινε ο Αλέξης Τσίπρας στον Κυριάκο Μητσοτάκη η Πει-
ραιώς και δηλώνει πανέτοιμη να ανταποκριθεί σε όποια πρό-
σκληση. Για να δούμε θα γίνει ή θα μείνουν στα λόγια;

βρήκε σύμμαχο;
Ο βουλευτής της Ένωσης Κεντρώων Γιάννης 
Σαρίδης δήλωσε στην Βουλή ότι δεν θα κατα-
ψηφίσει τον προϋπολογισμό, γιατί είναι ο πρώ-
τος μετά από χρόνια που είναι γραμμένος από Έλλη-
νες και όχι από τους ξένους. Βρήκε άλλον ένα σύμμαχο 
ο Τσίπρας στις ψηφοφορίες ή θα είναι μόνο για τον 
προϋπολογισμό;

Ξανά μπαμπάς
Νέο μέλος στην οικογένεια Τζιτζικώστα, με τον 
περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας να γίνεται 
εκ νέου πατέρας. Το νέο μέλος είναι κορίτσι και οι 
γονείς της δηλώνουν τρισευτυχισμένοι. Να τους 
ζήσει να ευχηθούμε και πάντα καλότυχο.

για τραπέζι
Στην δημοσκόπηση του OPEN έγινε το  
ερώτημα ποιόν θα καλούσαν οι πολίτες για τρα-
πέζι τα Χριστούγεννα, τον Αλέξη Τσίπρα ή τον 
Κυριάκο Μητσοτάκη; Η απάντηση έδωσε τη νίκη 
στον Αλέξη Τσίπρα. Για γλέντια και παρέα μια 
χαρά είναι, καθώς φαίνεται, ο πρωθυπουργός.

χτύπησε το καμπανάκι
Ημέρα της Ελλάδας ήταν η Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου για 
το χρηματιστήριο της Ν. υόρκης και το καμπανάκι της 

λήξης της Wall Street χτύπησε η υπουργός Τουρι-
σμού Έλενα Κουντουρά.

Δεν μίλησε, αλλά έπαιζε
Έδωσε το «παρών» στην συζήτηση για τον προϋ-
πολογισμό ο Αλέξης Τσίπρας, χωρίς να λάβει τον 

λόγο. Ωστόσο είχε ασχολία, καθώς έπαιζε συνεχώς 
με το κομπολόι του. Πολλά τα ντέρτια φαίνεται …

ο δεξιός  
ιούδας
Και Ιούδα και πιο δεξιό 
από τον Μητσοτάκη 
χαρακτήρισε τον Αλέξη 
Τσίπρα ο Αλέκος Αλα-
βάνος. Και καλά να το 
λέει οποιοσδήποτε, 
αλλά ο «μέντοράς» 
σου είναι ένα 
θέμα, δεν 
νομίζετε;

 
επίπεδο βουλής

Η συζήτηση είναι ανάμεσα στην βουλευτή του 
ΣυΡΙΖΑ Αννέτα Καββαδία και τον βουλευτή του 
ΚΙΝΑλ λεωνίδα Γρηγοράκο, όταν ο υπουργός 

Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος είπε ότι οι βουλευτές 
του ΣυΡΙΖΑ δεν έχουν αποκαλέσει συναδέλφους τους 

«προδότες». Ο Γρηγοράκος διαμαρτυρήθηκε και ακολούθησε ο εξής 
διάλογος με την κα Καββαδία: «Κάτσε κάτω, ρε γελοίε. Τα ίδια που 
λέει ο Βενιζέλος λες κι εσύ». .Απάντηση: «Κάτσε κάτω, ρε τσόκαρο. 

Πήγαινε σε κανέναν υπουργό της ΝΔ να σε διορίσει».

ανιψιός μαρκογιαννάκης
Ο ανιψιός του πρώην βουλευτή Χρήστου Μαρκογιαννάκη, 

Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης 34 ετών, είναι ο εκλεκτός της ΝΔ 
για την Περιφέρεια Κρήτης. Θυμίζουμε ότι ο θείος του είναι 

«κομμένος» από τα ψηφοδέλτια της ΝΔ.

ενθουσιασμένος
Ενθουσιασμένος δήλωσε ο Σταύρος Θεοδωράκης  

από αυτά που διάβασε για τις μεταρρυθμίσεις στο 

βιβλίο του Κωστή Χατζηδάκη, που είπε ότι θα τον 

ήθελε επικεφαλής στο Επικρατείας του Ποταμιού. 

Εδώ δεν ξέρουμε ποιοι θα μείνουν στο Ποτάμι, κάνει 

και μεταγραφές ο Σταύρος;

Το νέο έτος
Μετά τις γιορτές θα αποφασίσει η Εύα Καϊλή, αν θα 

είναι υποψήφια για τον δήμο της Θεσσαλονίκης με την 
υποστήριξη του ΚΙΝΑλ. Η πρόταση έχει γίνει επισή-

μως από την κα Φώφη Γεννηματά, αλλά η κα Καϊλή 
δήλωσε ότι θα αποφασίσει μετά τις γιορτές και αφού 
πρώτα ολοκληρώσει μια σειρά συναντήσεων και επα-

φών με στελέχη στην Θεσσαλονίκη.
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Αλέξη Τσίπρα να προχωρήσει 
την συμφωνία, καταψηφίζοντας 
την πρόταση μομφής της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης. Στην 
ΝΔ μάλιστα εμφανίζονται απο-
λύτως έτοιμοι να χρησιμοποιή-
σουν εκ νέου το εργαλείο της 
πρότασης μομφής με αφορμή 
την επικύρωση της συμφωνίας 
από την ελληνική Βουλή. Σφο-
δρότατη θα είναι και η επίθεση 
του Κυριάκου Μητσοτάκη προς 
την κυβέρνηση με αφορμή την 
οικονομία και κυρίως την επιδο-
ματική πολιτική που εξασκεί ο κ. 
Τσίπρας τους τελευταίους μήνες 
του χρόνου. Η φράση «παριστά-
νεται τον Άγιο Βασίλη», που 
χρησιμοποίησε ο πρόεδρος της 
ΝΔ στην Βουλή για τον πρωθυ-
πουργό, θα επαναληφθεί για να 
καταδείξει ο πρόεδρος της ΝΔ 
ότι καμία εκ των παροχών της 
κυβέρνησης δεν έχει μόνιμο 
χαρακτήρα και εξυπηρετούν αμι-
γώς κομματικούς και προεκλογι-
κούς σκοπούς.

Μιλώντας στο 
εσωτερικό του 
κόμματός του, ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης 
θα απαντήσει σε όσους 
δυσφορούν για τις 
τελευταίες επαφές  
με τον Σταύρο 
Θεοδωράκη, αλλά και 
τα «ανοίγματα προς  
το κέντρο» μέσω της 
ένταξης στελεχών 
όπως ο πέτρος 
Τατσόπουλος. 

Πολλοί στη ΝΔ εκτιμούν ότι 
τέτοιες κινήσεις αλλοιώνουν τα 
χαρακτηριστικά της ΝΔ και ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης θα δώσει 
ηχηρή απάντηση για την ανα-
γκαιότητα συστράτευσης όλων 
των δυνάμεων με ευρωπαϊκό 
προσανατολισμό απέναντι στον 
ΣυΡΙΖΑ, αλλά και την αναγκαιό-
τητα η ΝΔ να είναι αυτοδύναμη 
στις επόμενες εκλογές για να 
μην εκτροχιαστεί εκ νέου η 
οικονομία και η χώρα. Σε αυτό 
το πλαίσιο, θα τοποθετήσει και 
όλες αυτές τις κινήσεις, θέτο-
ντας την ίδια στιγμή τον εαυτό 
του, αλλά και τα εκλεγμένα 
όργανα του κόμματος ως θεμα-
τοφύλακες της ενότητας και της 
διατήρησης των διαχρονικών 
χαρακτηριστικών της 
παράταξης.

Το συνέδριο της ΝΔ,  
που διεξάγεται έως και 
αύριο, αποτελεί το 
τελευταίο κομματικό 
κάλεσμα του Κυριάκου 
Μητσοτάκη πριν από τις 
τέσσερις εκλογικές 
αναμετρήσεις που θα 
διεξαχθούν εντός του 
2019, δηλαδή τις 
ευρωεκλογές, τις 
δημοτικές, τις 
περιφερειακές και τις 
βουλευτικές εκλογές. 
Εκτός από την πολιτική 
και αντιπολιτευτική 
χροιά που θα προσδώσει 
ο Κυριάκος Μητσοτάκης 
στο 12ο Συνέδριο της 
ΝΔ, θα υπάρξουν και 
αρκετά εσωκομματικά 
ζητήματα, που θα 
επιλυθούν κυρίως 
οργανωτικά, αλλά έχουν 
ωστόσο τον δικό τους 
συμβολισμό. 

στο συνέδριο συμμετέ-
χουν 2.500 σύνεδροι 
από ολόκληρη την 

χώρα. οι 1.000 σύνεδροι είναι 
νέοι, αφού εξελέγησαν στις 
εσωκομματικές εκλογές του 
μαΐου. η πρώτη κίνηση των 
συνέδρων είναι η εκλογή του 
γραμματέα του κόμματος, που 
θα είναι εκ νέου ο λευτέρης 
αυγενάκης, που είναι υποψή-
φιος για την θέση που κατέχει 
τα τελευταία χρόνια στο 
κόμμα.

Ο λόγος μη αλλαγής του λευ-
τέρη Αυγενάκη, που θα διεκδι-
κήσει παράλληλα και τη βου-
λευτική έδρα στο Ηράκλειο, 
είναι ότι ενόψει τετραπλών 
εκλογών ένα νέος γραμματέας 
δεν θα είχε τον απαραίτητο 
χρόνο να έρθει σε επαφή με τον 
λεγόμενο «κομματικό μηχανι-
σμό», που ο κ. Αυγενάκης γνω-
ρίζει από το μεγαλύτερο έως το 
μικρότερο μέλος σε όλη την 
Ελλάδα. Για τον ίδιο ακριβώς 
λόγο δεν πρόκειται να υπάρ-
ξουν και αλλαγές στις συνθέ-
σεις των επικεφαλής των γραμ-
ματειών του κόμματος. Οι 
όποιες αλλαγές θα ανακοινω-
θούν κατά την έναρξη της προε-
κλογικής περιόδου των βουλευ-
τικών εκλογών, οπότε και θα 
αντικατασταθούν οι επικεφαλής 

των γραμματειών που θα διεκδική-
σουν βουλευτική έδρα. Επιπλέον, οι 
σύνεδροι θα εκλέξουν το ισχυρό-
τατο κομματικό όργανο που είναι η 
νέα Πολιτική Επιτροπή και θα απο-
τελείται από 150 αιρετά μέλη.

Πρόεδρος της οργανωτικής επι-
τροπής του συνεδρίου είναι ο Βαγ-
γέλης Μεϊμαράκης, ένα πρόσωπο με 
ιδιαίτερο συμβολισμό για την 
βάση της ΝΔ, ιδιαίτερα όταν 
το κόμμα εντάσσεται με 
«φουλ τις μηχανές» στην μάχη 
των εκλογών, αλλά και όταν 
υπάρχει η ανάγκη να επανα-
προσδιοριστεί η ενότητα του 
κόμματος σε όλες τις κομματι-
κές βαθμίδες. Παρόντες στο 
συνέδριο της ΝΔ θα είναι και 
οι δύο πρώην πρωθυπουργοί, 
Κώστας Καραμανλής και 
Αντώνης Σαμαράς. Μάλιστα 
υπάρχει έντονο ενδιαφέρον 
αν ο κ. Σαμαράς πραγματοποι-
ήσει ομιλία, μέσω της οποίας 
θα στείλει πολλαπλά μηνύ-
ματα τόσο στην κυβέρνηση, 
όσο και στο εσωτερικό της 
ΝΔ.

Τον τόνο του συνεδρίου προσδί-
δει η εναρκτήρια, αλλά και η κατα-
ληκτική ομιλία του Κυριάκου 
Μητσοτάκη, με τον πρόεδρο της ΝΔ 
να πραγματοποιεί μια ολομέτωπη 
επίθεση στον πρωθυπουργό και την 
κυβέρνηση ΣυΡΙΖΑΝΕλ, αλλά και να 
θέτει με τον πιο επίσημο τρόπο το 
κόμμα σε τροχιά εκλογών. Η συμφω-

νία των Πρεσπών, αλλά και η οικονο-
μία αποτελούν την αιχμή του δόρα-
τος του Κυριάκου Μητσοτάκη απέ-
ναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Μετά τις 
τελευταίες δηλώσεις Ζαεφ για διδα-
σκαλία της μακεδονικής γλώσσας 
στην Ελλάδα, ο πρόεδρος της ΝΔ 
αισθάνεται απόλυτα δικαιωμένος για 
την στάση που τήρησε η αξιωματική 

αντιπολίτευση απέναντι στην 
συμφωνία, ενώ αναμένεται για 
μια ακόμη φορά να καλέσει όλα 
τα κόμματα και τους βουλευτές 
της αντιπολίτευσης να καταψη-
φίσουν την συμφωνία. Το 
μήνυμα στέλνεται κυρίως προς 
τους βουλευτές του Ποταμιού 
και τον ίδιο τον Σταύρο Θεοδω-
ράκη, που όπως εκτιμούν στην 
ΝΔ, είναι ένα βήμα πριν την 
αλλαγή στάσης από τις αρχικές 
του θέσεις περί υπερψήφισης 
της συμφωνίας. Ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης θα χρησιμοποιή-
σει βαρείς χαρακτηρισμούς και 
για τον συγκυβερνήτη Πάνο 
Καμμένο, τον οποίο θα κατα-
δείξει ως βασικό υπεύθυνο που 
έδωσε την δυνατότητα στον 

συνέδριο 
ένοτητασ  
Και έΚλογων! 

πρόεδρος της οργανωτικής 
επιτροπής του συνεδρίου είναι ο 

Βαγγέλης Μεϊμαράκης, ένα 
πρόσωπο με ιδιαίτερο 

συμβολισμό για την βάση της 
ΝΔ, ιδιαίτερα όταν το κόμμα 

εντάσσεται με «φουλ τις 
μηχανές» στην μάχη των 

εκλογών, αλλά και όταν υπάρχει 
η ανάγκη να 

επαναπροσδιοριστεί η ενότητα 
του κόμματος σε όλες τις 

κομματικές βαθμίδες

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ γιαΝΝης ΝΤςούΝος
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 πρόεδρος των Κεντρωών 
βασίλης λεβέντης μιλάει 
έξω από τα δόντια και 

τονίζει: «είναι εγκληματική. Δεν 
κάνω ούτε βήμα πίσω στην υπόθεση 

της μακεδονίας. η ςυμφωνία των 
πρεσπών είναι εγκληματική για τη 

χώρας μας. είναι μια κατάπτυστη συμ-
φωνία». ύπενθυμίζει παράλληλα ότι 

εδώ και πάρα πολλούς μήνες είχε 
εκφράσει την άποψη ότι και «μόνο το 

όνομα "μακεδονία" που παραδίδουμε 
στα ςκόπια αποτελεί τη βάση για τις αλυ-

τρωτικές διαθέσεις των γειτόνων μας». 
ο κ. λεβέντης αναφέρθηκε και στα 

θέματα οικονομικής πολιτικής, καταθέτο-
ντας την πρότασή του για την ανόρθωση 

της ελληνικής οικονομίας και τη βιωσιμό-
τητα του ασφαλιστικού συστήματος. ςυγκε-

κριμένα μίλησε για ένα μοντέλο ανάπτυξης 
που θα βασίζεται στις επενδύσεις, στο νοικο-

κύρεμα του Δημοσίου και την αποδοτικότητα 
του ασφαλιστικού συστήματος. επίσης, πρό-

τεινε τη συναίνεση των πολιτικών δυνάμεων 
και το σχηματισμό μιας μεγάλης οικουμενικής 

κυβέρνησης για το καλό της χώρας, ξεκαθαρί-
ζοντας ότι η Ένωση Κεντρώων θα στήριζε μια 

τέτοια κυβέρνηση «χωρίς ανταλλάγματα, υπουρ-
γικές καρέκλες και θέσεις εξουσίας». για το θέμα 

των συντάξεων ο κ. λεβέντης πρότεινε το 
σύστημα της αυστραλίας, δηλαδή να υπάρξει πλα-

φόν στις συντάξεις και να κοπούν όλες οι συντά-
ξεις με εισοδηματικά κριτήρια που υπερβαίνουν τις 

3.000 ή 4.000 ευρώ. Τέλος, σχολίασε τις δημοσκοπή-
σεις λέγοντας ότι «δεν είναι αξιόπιστες» και προέ-

βλεψε ότι η Ένωση Κεντρώων θα έχει τέτοια ποσο-
στά στις εκλογές που «θα τρίβουν τα μάτια τους όσοι 

σήμερα δίνουν ποσοστά κάτω του 3%»...

λέβέντησ
 «έγκληματική 

η συμφωνία 
των πρεσπών»

έυθεία επίθεση της κας μπακο-
γιάννη κατά του πάνου Καμμένου. 
«για άλλη μια φορά ο κ. Καμμένος 

αποδεικνύεται τζάμπα μάγκας. ο υπουρ-
γός που έχτισε την καριέρα του εξαπο-
λύοντας χυδαιότητες και συκοφαντίες 
εναντίον πολιτικών αντιπάλων, κρύβεται 
για άλλη μία φορά πίσω από την ασυλία 
του», δήλωσε η Ντόρα μπακογιάννη. η 
βουλευτής της ΝΔ ανέφερε πως προσέ-
φυγε στη Δικαιοσύνη καταθέτοντας 
αγωγή και μήνυση εναντίον του «για το 
χυδαίο και συκοφαντικό tweet που ανέ-
βασε κατά την επίσκεψή μου στην Τουρ-
κία». «Τώρα που η Δικαιοσύνη έστειλε την 
υπόθεση στη Βουλή», συνέχισε η κα Μπα-
κογιάννη, «ο κ. Καμμένος, ο οποίος λίγες 
ημέρες πριν κατακεραύνωνε την αντιπολί-
τευση για το άρθρο 86 περί ευθύνης 

υπουργών, για πολλοστή φορά ως γνήσιος 
δειλός, ζητάει τη στήριξη και την κάλυψη 
των βουλευτών του ΣυΡΙΖΑ και κρυπτόμενος 
πίσω από την ασυλία του, αρνείται να αντι-
μετωπίσει την ελληνική Δικαιοσύνη».

Η Ντόρα Μπακογιάννη προσθέτει: «Η 
αλήθεια είναι ότι δεν μου προξενεί 
εντύπωση η στάση του κ. Καμμένου. 
Άλλωστε οι συκοφαντικοί ισχυρισμοί 
του καταρρίπτονται ο ένας μετά τον 
άλλον στα δικαστήρια. Η ευθύνη 
περνάει πλέον στους βουλευτές του 
ΣύριΖΑ και έτσι θα αντιληφθούμε όλοι 
αν πιστεύουν έστω και λίγο αυτά που 
λένε για την κάθαρση και το τέλος του 
ακαταδίωκτου και του ανέλεγκτου των 
πολιτικών προσώπων». 

Η κα Μπακογιάννη επισημαίνει, επίσης, ότι 
το σύνολο των βουλευτών του ελληνικού κοι-
νοβουλίου κατά τη διάρκεια της συζήτησης 
για την αναθεώρηση του Συντάγματος 
τάχθηκε υπέρ της κατάργησης του νόμου 
περί ευθύνης υπουργών και του νόμου περί 
βουλευτικής ασυλίας. «Όμως, όπως φαίνε-
ται, η υποκρισία δεν έχει τέλος», πρόσθεσε 
η βουλευτής της ΝΔ και τόνισε: «Προσω-
πικά, δεν έχω κρυφτεί ποτέ πίσω από την 
ασυλία μου. Αντίθετα, όταν ετέθη θέμα, 
ζήτησα από τη Βουλή να μου άρει την 
ασυλία. Η συμπεριφορά του κ. Καμμέ-
νου χαρακτηρίζεται από δειλία, υποκρι-
σία, φαρισαϊσμό και ψευτομαγκιά. Οι 
βουλευτές του ΣυΡΙΖΑ θα συναινέσουν 
σε τέτοιες συμπεριφορές που οδηγούν 
στον εκφυλισμό του δημοκρατικού 
μας πολιτεύματος;».

o

ντόρα 
μπακογιάννη 
κατά πάνου 
Καμμένου

ο κ. Κώστας μπακογιάννης σημειώνει ότι 
«στην ενωτική αυτή προσπάθεια χρειά-
ζεται αγώνας για να δώσουμε και πάλι 

νόημα σε αυτή την τόσο απλή λέξη, αλλά καθό-
λου δεδομένη. Να αποδεχθούμε ότι αυτή είναι 
πέρα και πάνω από τις θεμιτές και αναγκαίες 
διαφορές μας», για να καταλήξει λέγοντας 
πως «μόνο αν την κατακτήσουμε, θα μπο-
ρούμε να διασφαλίσουμε την ελευθερία του 
ανθρώπου, να προστατέψουμε τον ανοιχτό 
διάλογο και τον πολιτικό πολιτισμό που 
αποτελούν και τη ραχοκοκαλιά της δημο-
κρατίας μας. γιατί η ενότητα δεν ισοπεδώ-
νει. χτίζει. χτίζει πάνω στα διαφορετικά 
θέλω, τα διαφορετικά όνειρα, τις διαφορε-
τικές προσδοκίες και τα διαφορετικά 
πιστεύω του καθενός και της καθεμιάς. 
Και όλα αυτά μαζί, συνθέτουν τη δική μας 
όμορφη και παράξενη πατρίδα..»

κωςτάς ΜπάκογιάΝΝής
«ενότητα για να ξεπεράσουμε  
τα προβλήματα»
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λιγότεροι φόροι για τον μισθωτό, 
τον ελεύθερο επαγγελματία και 
τον επιχειρηματία, έτσι ώστε να 
μπορέσει η κοινωνία να αρχίσει 
να ανασαίνει. Μου προκαλεί 
θλίψη να βλέπω τα μαγαζιά στο 
κέντρο της Αθήνας κλειστά, και, 
όσα έχουν απομείνει στις μικρές 
γειτονιές, να παλεύουν καθημε-
ρινά για την επιβίωση. Και όλα 
αυτά γιατί; Γιατί έχουμε ένα σπά-
ταλο κράτος και μια κυβέρνηση 
που προτιμά να μοιράζει επιδό-
ματα, ελπίζοντας πως θα εκβιάσει 
έτσι τους πολίτες. Με αυτόν τον 
τρόπο ανάπτυξη δεν γίνεται. Είναι 
επιτακτική ανάγκη διαμόρφωσης 
ενός σταθερού και δίκαιου φορο-
λογικού πλαισίου, για τους πολί-
τες και τις επιχειρήσεις, με περι-
ορισμό των άσκοπων δαπανών το 
κράτους».

είναι και το θέμα των  
οφειλών στην εφορία και  
τα κόκκινα δάνεια.

«Μα, φυσικά. Για αυτό η ΝΔ 
εισηγείται να υπάρξει ένας ξεκά-
θαρος διαχωρισμός. Από τη μία, 
αυτοί που πραγματικά δεν μπο-
ρούν να αποπληρώσουν όσα χρω-
στούν και, από την άλλη, οι στρα-
τηγικοί κακοπληρωτές που, ενώ 
έχουν τη δυνατότητα, δεν το 
κάνουν. Για τους πρώτους, λοιπόν, 
που είναι η τεράστια πλειοψηφία, 
ερχόμαστε και λέμε “ρύθμιση 120 
δόσεων” για να ανασάνουν οι 
πολίτες και να πάρει και κάποια 
χρήματα, έστω σταδιακά, το 
κράτος». 

ςτη ΝΔ σηκώνετε ψηλά  
και το θέμα της ανομίας…

«Το θέμα της ασφάλειας είναι 
πρωτίστως θέμα δημοκρατίας. 
Έχουμε, δυστυχώς, μια κυβέρ-
νηση η οποία απαξιώνει, συνει-
δητά τους θεσμούς, χαϊδεύει τα 
αυτιά των μπαχαλάκηδων, αφήνει 
ελεύθερους εγκληματίες και τρο-
μοκράτες. Η κατάσταση, πλέον, 
είναι ανυπόφορη για όλους μας. 
Είναι εικόνα αυτή που υπάρχει 
σήμερα στα πανεπιστήμια μας; 
Είναι εικόνα αυτή που υπάρχει 
κάθε βράδυ στο κέντρο της Αθή-

νας; Αυτά όλα την 
επομένη των εκλογών 
θα σταματήσουν. 
Οποίος δεν σέβεται 
την περιουσία του 
άλλου, όποιος δεν 
σέβεται την περιουσία 
του κράτους, όποιος 
προβαίνει σε παραβα-
τικές ενέργειες, θα 
βλέπει για πρώτη 
φορά μετά από 4 χρό-
νια τους νόμους να 
εφαρμόζονται. Τελεία 
και παύλα».

Δηλώνει πως δεν 
αισθάνθηκε ποτέ απο-
μακρυσμένη από τη 

μάχιμη πολιτική και πως στην 
κατάσταση που έχει οδηγηθεί 
η χώρα είναι επιτακτική ανά-
γκη να ενώσουμε όλοι μαζί τις 
δυνάμεις μας και να δραστηρι-
οποιηθούμε. η δικηγόρος κα 
ςοφία Νικολάου αναπτύσσει, 
στη συνέντευξη που παραχώ-
ρησε στην Alpha freepress, τις 
σκέψεις της για την ελλάδα 
του αύριο.

Κα Νικολάου, είστε μία μάχιμη 
δικηγόρος, η οποία τα τελευ-
ταία χρόνια βρίσκετε τον 
χρόνο και δραστηριοποιείστε 
έντονα και στα κοινά  
της αθήνας…

«Το ένα, δεν αποκλείει το 
άλλο. Πιστεύω πως, ανεξάρτητα 
του επαγγέλματος που κάνει ο 
καθένας, για να μπορέσουμε, 
επιτέλους, να αλλάξουμε ορι-
σμένα πράγματα στον τόπο μας, 
θα πρέπει να βρούμε και το 
χρόνο και τις ιδέες, αλλά, 
κυρίως, να έχουμε τη θέληση να 
ασχοληθούμε με τα κοινά. Η 
Αθήνα είναι η πόλη που μένω, 
που εργάζομαι και, πραγματικά, 
θλίβομαι για την εικόνα που 
παρουσιάζει. Πάντα αφουγκρα-
ζόμουν τα προβλήματα των 
συμπολιτών μου και πάντα 
ψάχναμε μαζί λύσεις. Όμως, 
πλέον, στην κατάσταση που 
έχει οδηγηθεί η χώρα είναι 
επιτακτική ανάγκη να ενώ-
σουμε όλοι μαζί τις δυνά-
μεις μας και να 
δραστηριοποιηθούμε».

Θα είστε υποψήφια στην 
α΄ αθήνας, όπως ακούγε-
ται το τελευταίο διάστημα, 
με τη ΝΔ;

«Το 2019 θα είναι ένα έτος 
πολλαπλών εκλογικών ανα-
μετρήσεων. Πιστεύω στον 
Κυριάκο Μητσοτάκη και τη 
Νέα Δημοκρατία και 
πιστεύω ότι είμαστε όλοι 
μαζί έτοιμοι να δώσουμε 
όλες αυτές τις ξεχωριστές 
μάχες με βασικό στόχο, 
φυσικά, τη μεγάλη νίκη 
στις εθνικές εκλογές. Το 
μήνυμα που εκπέμπουμε 
όλοι στη ΝΔ και το μήνυμα 
που εκπέμπει και το συνέ-
δριό μας είναι πως με τις 
αρχές μας, τις αξίες μας, το 
πρόγραμμά μας και κυρίως 
με ενότητα η χώρα μπορεί και 
θα πάει μπροστά».

μεγάλο μέρος της  
κοινωνίας βλέπει με  
απαξίωση την πολιτική…

«Πράγματι, αυτό είναι κάτι που το 
βιώνω και εγώ στην καθημερινή μου 
επαφή με τους πολίτες στις γειτονιές. 
υπάρχει μία άρνηση, κυρίως των νέων 
ανθρώπων, και, να σας πω, είναι 

λογικό μερικές φορές, γιατί 
οι άνθρωποι αυτοί αισθάνο-
νται προδομένοι. Είναι, 
όμως, στο δικό μας χέρι να 
τους πείσουμε πως υπάρχει 
ελπίδα για να υλοποιήσουμε 
τα οράματά μας, τα οποία τις 
περισσότερες φορές είναι 
και κοινά. Στόχος μου, λοι-
πόν, είναι να πείσω τους 
συμπολίτες μου, όχι μόνο να 
ψηφίσουν, αλλά και να συμ-
μετάσχουν ενεργά στη δια-

μόρφωση των προγραμμα-
τικών μας θέσεων. Εγώ θα 
είμαι δίπλα τους και την 
επομένη των εκλογών για 
να λύσουμε τα προ-
βλήματα. Στο χέρι 
μας είναι να αλλά-
ξουμε την Ελλάδα».

είστε από τους 
ανθρώπους που 
έχετε επιλέξει να 
βρίσκεστε στις γει-
τονιές της αθήνας, 
να μιλάτε με τους 

πολίτες, να αφουγκράζεστε 
τα προβλήματά τους.

«Πάντα μου άρεσε να περ-
πατώ στις γειτονιές της πόλης, 
να μιλώ με κατοίκους και επι-

χειρηματίες, να καταγράφω τα προ-
βλήματα. Το τελευταίο διάστημα, με 
τους συνεργάτες μου, έχουμε ξεκινή-
σει μια σειρά συναντήσεων στις γει-
τονιές, όπου ενημερώνομαι για τα 
προβλήματα, αλλά ακούω και προτά-
σεις για λύσεις. Γιατί οι κάτοικοι, οι 
άνθρωποι που βιώνουν το πρόβλημα 
πολλές φορές, είναι και αυτοί που 
ξέρουν καλύτερα τι χρειάζεται η περι-
οχή τους». 

Τί σας λένε;
«Βασικό πρόβλημα παραμένει η 

οικονομία. Οι άνθρωποι ασφυκτιούν 
υπό το βάρος της ανεργίας και της 
υπέρμετρης φορολογίας. Για αυτό και 
εμείς έχουμε μία ξεκάθαρη θέση. 

ςοφιά Νικολάου

«στο χέρι μας είναι να  
αλλάξουμε την έλλάδα»

«Έχουμε ένα σπάταλο 
κράτος και μια κυβέρνηση 
που προτιμά να μοιράζει 
επιδόματα, ελπίζοντας 
πως θα εκβιάσει έτσι  
τους πολίτες»
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Κατά 550 εκατ. ευρώ αυξήθηκαν οι οφειλές προς 
τα ασφαλιστικά ταμεία στα τέλη ςεπτεμβρίου, 
εκτινάσσοντας τα συνολικά χρέη στο αστρονο-

μικό ύψος των 34,3 δισ. ευρώ από 33,8 δισ. ευρώ, που 
ήταν τρεις μήνες νωρίτερα (ιούνιος 2018). 

ςύμφωνα με την τελευταία τριμηνιαία έκθεση του 
Κέντρου είσπραξης ασφαλιστικών οφειλών (Κεαο), οι 
νέες οφειλές, που δημιουργήθηκαν για πρώτη φορά 
εντός του 2018 ανέρχονται σε 74,214 εκατ. ευρώ και αφο-
ρούν 15.816 οφειλέτες. Τα υπόλοιπα αφορούν είτε παλαι-
ότερα χρέη που όμως εντός του τριμήνου ιούνιος - 
ςεπτέμβριος 2018 εντάχθηκαν για πρώτη φορά στο 
Κεαο, είτε αυξήσεις πρόσθετων τελών για ήδη ενταγμέ-
νους οφειλέτες.

ο εξωδικαστικός μηχανισμός, αλλά και οι ρυθμίσεις 
οφειλών δε φαίνεται να συμβάλλουν στην αποσυμπίεση 
του προβλήματος. αναφέρουμε ενδεικτικά ότι έως 
31/9/2018 είχαν υποβληθεί 3.342 αιτήσεις για ρύθμιση 

οφειλών προς τα ταμεία μέσω 
εξωδικαστικού μηχανισμού. 
από αυτές οι 1.021 προχωρούν 
σε διαδικασία διαπραγμάτευ-
σης με τους πιστωτές, οι 182 
αφορούν διμερή διαπραγμά-
τευση με το Κεαο, ενώ οι υπό-
λοιπες 2.139 είναι αιτήσεις για 
οφειλές ελεύθερων 
επαγγελματιών.

απογοητευτικά είναι και τα 
στοιχεία από τις παλαιότερες 
ρυθμίσεις. ενεργή παραμένει 
σχεδόν μία στις τρεις, ήτοι, 
μόλις 128.370 σε σύνολο 417.942 αιτήσεων. ςήμερα όλο 
και περισσότεροι οφειλέτες εντάσσονται στην ρύθμιση 
των 12 δόσεων καθώς έληξε η προθεσμία ένταξης στη 
ρύθμιση των 100 δόσεων. αυτό έχει ως αποτέλεσμα την 
αύξηση των εισπράξεων από ρυθμίσεις, καθώς στην 

πράξη, οι οφειλές ρυθμίζονται σε λιγότερες δόσεις με 
υψηλότερο ποσό μηνιαίας δόσης. Το τρίμηνο ιούνιος-
ςεπτέμβριος 2018, το Κεαο εισέπραξε 356,19 εκατ. 
ευρώ, ενώ από την έναρξη της λειτουργίας του έως το 
τέλος ςεπτεμβρίου, έχουν εισπραχθεί 3,8 δισ. ευρώ.

έφΚα: 300.000  
έχασαν κάθε ρύθμιση

επίδομα παιδιών
Στις 21 Δεκεμβρίου θα δοθεί η 
6η δόση για το επίδομα παι-
διού. Η πληρωμή θα γίνει για 
το δίμηνο Νοέμβριος-Δεκέμ-
βριος. Ήδη μπορούν μέσω 
ηλεκτρονικών στοιχείων να 
υποβάλλουν αιτήσεις με προ-
σθήκη νέου μέλους στην οικο-
γένεια, διόρθωση των στοι-

πότε θα πάρετε τα επιδόματα 
κώς νοικοκυριών με χαμηλά 
εισοδήματα έως και 27.000 
ευρώ το χρόνο. Θα δοθεί μέσω 
ηλεκτρονικών αιτήσεων.
αναδρομικά
 Η επιστροφή των αναδρομικών 
στους εν ενεργεία και συνταξι-
ούχους ένστολους, πανεπιστη-
μιακούς, γιατρούς του ΕΣυ, 
δικαστικούς λειτουργούς και 
στα μέλη των κρατικών ορχη-
στρών και της λυρικής Σκηνής. 
Έως τα μέσα Δεκεμβρίου οι εν 
ενεργεία υπάλληλοι των ειδι-
κών μισθολογίων θα έχουν δει 
στους τραπεζικούς λογαρια-
σμούς τους τα αναδρομικά 
ποσά για τις περικοπές που 
είχαν γίνει στις αποδοχές τους.
επιδόματα ανέργων 
Ο ΟΑΕΔ όπως κάθε χρόνο παρέ-
χει στους άνεργους που λαμβά-
νουν επίδομα ανεργίας, Δώρο 
Χριστουγέννων ίσο με το ποσό 
της τακτικής επιδότησης εάν 
έχουν πάρει επίδομα από 1 
Μαΐου έως 31 Δεκεμβρίου και 
αναλογία σε όσους έχουν πάρει 
επιδότηση για μικρότερη διάρ-
κεια ίση με 3 ημερομίσθια ανά 
μήνα επιδότησης. Το Δώρο Χρι-
στουγέννων δίνεται στους 
δικαιούχους από τον ΟΑΕΔ, 
κάθε χρόνο λίγο πριν ή μέσα 
στην εβδομάδα των 
Χριστουγέννων. 

χείων των εξαρτώμενων παιδιών, 
ακύρωση παλαιότερης εγκεκριμέ-
νης αίτησης του 2018 και υποβολή 
νέας, διόρθωση ΙΒΑΝ. Ελπίζουν 
όλοι ότι θα τύχουν εξυπηρέτησης.
ςυντάξεις
Νωρίτερα θα δοθούν οι συντάξεις 
του Ιανουαρίου στους συνταξιού-
χους. Οι συντάξεις συνταξιούχων 
Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφά-

λισης (ΕΦΚΑ) που προέρχονται από 
τον ΟΓΑ και τον ΟΑΕΕ προτείνεται 
να καταβληθούν την Τετάρτη 19 
Δεκεμβρίου 2018.Οι συντάξεις 
συνταξιούχων Ενιαίου Φορέα Κοι-
νωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) που 
προέρχονται από τους λοιπούς 
φορείς και του Δημοσίου προτείνε-
ται να καταβληθούν την Παρασκευή 
21 Δεκεμβρίου 2018.

Κοινωνικό μέρισμα 
Πληροφορίες από το υπουργείο 
κάνουν λόγο για πληρωμή του Κοι-
νωνικού Μερίσματος πριν τα Χρι-
στούγεννα, ίσως 14η Δεκεμβρίου. 
To κοινωνικό μέρισμα θα διανεμη-
θεί και φέτος με βάση το περσινό 
μοντέλο, το οποίο οδήγησε στην 
ενίσχυση χαμηλοσυνταξιούχων, 
χαμηλόμισθων, ανέργων και γενι-

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ  
γιΩργος 
αύΤιας
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με την κλίμακα φορολογίας εισοδή-
ματος ως εισόδημα του 2018. Επο-
μένως, θα υπάρξουν αδικίες, εφό-
σον προκύπτει είτε μεγαλύτερο κλι-
μάκιο φόρου εισοδήματος είτε 
αυξημένος συντελεστής εισφοράς 
αλληλεγγύης, οι οποίες θα αποφεύ-
γονταν αν η φορολόγηση γινόταν 
ξεχωριστά για κάθε έτος. Πέραν τού-

του, αυξημένο εισόδημα ενδε-
χομένως να οδηγήσει σε απώ-
λεια κοινωνικών παροχών και 
επιδομάτων που λάμβαναν 
ορισμένα στελέχη ενόψει των 
χαμηλών εισοδημάτων τους». 

Και καταλήγουν: «Δεν θέλουμε 
να μην πληρώνουμε τους φόρους 
μας κύριοι υπουργοί. Είμαστε νομο-

οι ένστολοι χωρίς περι-
στροφές τονίζουν: 
«μετά τις τυμπανο-

κρουσίες περί αποκατάστασης 
της μισθολογικής αδικίας απέ-
ναντι στους στρατιωτικούς, 
μετά τις δεσμεύσεις για επι-
στροφή των αναδρομικών 
στους δικαιούχους βάση της 
απόφασης του ςτε, ήρθε η 
στιγμή της προσγείωσης στην 
ωμή πραγματικότητα! Ξεχά-
στηκε κιόλας η ρήση του 
κυρίου πρωθυπουργού περί 
ηθικής υποχρέωσης της πολι-
τείας έναντι των στελεχών των 
ε.Δ.! εκδόθηκε επιτέλους η 
πολυαναμενόμενη Κύα με όχι 
και τόσο ευχάριστο περιεχό-
μενο. φυσικά και δεν επιστρέ-
φονται τα αναδρομικά για την 
περίοδο 2017-2018. Καμία 
εννοείται πρόβλεψη για την 
επαναφορά των μισθών στα 
επίπεδα του 2012. Κατά τα άλλα 
"αποκαταστάθηκε η αδικία" 
παρουσιαζόμενη επικοινωνι-
ακά μετά βαΐων και κλάδων». 

Και συνεχίζει η ΠΟΜΕΝΣ: 
«Όλη η μέριμνα των υπουργείων 
Άμυνας και Οικονομικών επικε-
ντρώθηκε στην "καλή πρόθεση" 
τους να μας φορολογήσουν με 
20% αλλά θα υπάρχουν και οι 
αναλογούσες κρατήσεις (ασφα-
λιστικές-λοιπές) σε όλα τα κλι-
μάκια, ανεξαρτήτως εισοδήμα-
τος... Εκτός αυτού, η φορολογική 
υποχρέωση δεν φαίνεται να εξα-
ντλείται στο 20%, αφού δεν γίνε-
ται λόγος περί αυτοτελούς φορο-
λόγησης, αλλά το σύνολο των 
αναδρομικών θα φορολογηθεί 

ταγείς πολίτες, όχι επαίτες. Δεν 
αισθανόμαστε την ανάγκη να 
πούμε και ευχαριστώ την στιγμή 
κατά την οποία τα δεδουλευμένα 
μας θα τα πάρουμε έως και 6.5 
χρόνια αργότερα από τον χρόνο 
της αντισυνταγματικής περικο-
πής τους. Θέλουμε τους μισθούς 
μας πίσω, όπως αποφάσισε το 
ΣτΕ και η Κυβέρνηση αρνείται να 
τους επαναφέρει μη συμμορφού-
μενη στις δικαστικές υποδείξεις, 
επανειλημμένα. Φυσικά και η 
ΚυΑ εκδόθηκε με στόχευση το 
όσο δυνατόν μικρότερο δημοσιο-
νομικό κόστος για τα κρατικά 
ταμεία σε βάρος σημαντικής 
μερίδας των στρατιωτικών. Από-
δειξη αυτού η πρόβλεψη της ΚυΑ 
για καταβολή του αναδρομικού 
ποσού και ενσωμάτωσή του στα 
εισοδήματα του 2018!!! …Σας 
θυμίζουμε κύριε υπουργέ πως το 
έτος 2018 το ανακηρύξατε «Έτος 
μέριμνας προσωπικού»! Μοιάζει 
αστείο κύριοι υπουργοί των Οικο-
νομικών και Άμυνας το ότι οι 
σύμβουλοί σας δεν σκέφτηκαν 
πως εφόσον τα αναδρομικά θεω-
ρηθούν ως εισόδημα του 2018 

αποκλειστικά και όχι της περιό-
δου 2012-2016, αυξάνεται το 

εισόδημα του 2018 με απο-
τέλεσμα πολλές χιλιάδες 
συνάδελφοι, να ανέβουν 
φορολογική κλίμακα και 
να χάσουν τα κοινωνικά 
επιδόματα του επόμε-
νου έτους, όπως των 
τέκνων, ενοικίου, τιμο-
λόγιο της ΔΕΗ κλπ. 

Τελικά τα νοικοκυριά των 
στρατιωτικών μήπως 

καλούνται να χάσουν;».

μπαίνουμε σε ρυθμούς χριστουγέν-
νων και έχει ξεκινήσει η αντίστροφη 
μέτρηση για την καταβολή... συντά-

ξεων και επιδομάτων. ςτις 21 Δεκεμβρίου 
αναμένεται να καταβληθεί η 6η δόση για το 
επίδομα παιδιού από το A21 λόγω των χρι-
στουγέννων. η πληρωμή αφορά το δίμηνο 
Νοέμβριος-Δεκέμβριος, ενώ στην διάθεση 
των δικαιούχων έχουν τεθεί διάφορα ηλε-
κτρονικά εργαλεία, τα οποία επιτρέπουν τρο-
ποποιήσεις αιτήσεων που βρίσκονται σε 
εκκρεμότητα, όπως προσθήκη νέου μέλους 
στην οικογένεια, διόρθωση των στοιχείων 
των εξαρτώμενων παιδιών, ακύρωση παλαιό-
τερης εγκεκριμένης αίτησης του 2018 και 
υποβολή νέας, διόρθωση ιβαΝ.

Νωρίτερα οι συντάξεις ιανουαρίου
οι συντάξεις ιανουαρίου θα δοθούν νωρί-

τερα σύμφωνα με Κύα που αναμένεται να 
εκδοθεί. πληροφορίες αναφέρουν ότι οι 
συντάξεις του ενιαίου φορέα Κοινωνικής 

ασφάλισης (εφΚα) που προέρχο-
νται από τον ογα και τον οαεε θα 
καταβληθούν την Τετάρτη 19 
Δεκεμβρίου 2018 ενώ οι συντά-
ξεις που προέρχονται από τους 
λοιπούς φορείς και του Δημοσίου 
κατά πάσα πιθανότητα θα κατα-
βληθούν την παρασκευή 21 
Δεκεμβρίου 2018. η πληρωμή του 
Κοινωνικού μερίσματος θα γίνει 
πριν τα χριστούγεννα με επικρα-
τέστερη ημερομηνία την 14η 
Δεκεμβρίου. To Κοινωνικό μέρι-
σμα θα διανεμηθεί και φέτος με 
βάση το περσινό μοντέλο. μέχρι τα μέσα 
Δεκεμβρίου αναμένεται να ξεκλειδώσουν και 
οι κοινές υπουργικές αποφάσεις για την επι-
στροφή των αναδρομικών στους εν ενεργεία 
και συνταξιούχους ένστολους, πανεπιστημι-
ακούς, γιατρούς του εςύ, δικαστικούς λει-
τουργούς και στα μέλη των κρατικών ορχη-

στρών και της λυρικής ςκηνής. επιπλέον 
υπολογίζεται ότι έως τα μέσα Δεκεμβρίου οι 
εν ενεργεία υπάλληλοι των ειδικών μισθολο-
γίων θα έχουν δει στους τραπεζικούς λογα-
ριασμούς τους τα αναδρομικά ποσά για τις 
περικοπές που είχαν γίνει στις αποδοχές 
τους. ο οαεΔ όπως κάθε χρόνο, έτσι και 
φέτος παρέχει δώρο χριστουγέννων στους 

άνεργους που λαμβάνουν επίδομα 
ανεργίας, ίσο με το ποσό της 
τακτικής επιδότησης εάν έχουν 
πάρει επίδομα από 1 μαΐου έως 31 
Δεκεμβρίου και αναλογία σε 
όσους έχουν πάρει επιδότηση για 
μικρότερη διάρκεια ίση με 3 ημε-
ρομίσθια ανά μήνα επιδότησης. Το 
Δώρο χριστουγέννων δίνεται 
στους δικαιούχους από τον οαεΔ, 
κάθε χρόνο λίγο πριν ή μέσα στην 
εβδομάδα των χριστουγέννων.

ΑνΑλύΤικΑ οι ΠληρώΜεσ
 19/12 ςυντάξεις οαεε-οαγα 
 21/12 ςυντάξεις Δημοσίου-ιΚα-ΝαΤ
 27/12 επικουρικές
 19-21/12 ςυντάξεις
 21/12 επίδομα τέκνων 
 24-28/12 Κεα 
 31/1 επίδομα θέρμανσης

οι πληρωμές Δεκέμβριου...

 
Η επιστροφή 

των 
αναδρομικών 

στους ένστολους 
από την κυβέρνηση 

έγινε με απόφαση του  
Στε και με αργοπορία 4 ετών, 

τονίζει η δικηγόρος κα 
ολυμπία Νικολοπούλου

έξάλλοι οι έΝςτολοι - ςκλήρή άΝάκοιΝωςή τής ποΜέΝς

Χάνουν από φόρους  
και εισφορές το 39%  
των αναδρομικών 
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η πομιΔα 
εκφράζει ανη-
συχία για την 

επιτυχία της κατα-
γραφής ακινήτων:

«1. Σε 111 περιο-
χές της 

χώρας μας λήγει 
μέχρι το τέλος του 
τρέχοντος μηνός 
Δεκεμβρίου η προθεσμία άσκησης 
αγωγής των ιδιοκτητών των ακινή-
των που φαίνονται στο Κτηματολό-
γιο ως “αγνώστου ιδιοκτήτη” επειδή 
αυτοί είτε δεν τα δήλωσαν για 
οποιοδήποτε -συχνά ανυπαίτιο- 
λόγο, είτε τα δήλωσαν με σοβαρά 
σφάλματα, προκειμένου τα ακί-
νητα αυτά να μην περιέλθουν 
αυτόματα στο Ελληνικό Δημό-
σιο. Πρόκειται για τα ακίνητα σε 
111 πόλεις και περιοχές της 
χώρας, στις οποίες συμπληρώ-
νονται 14 χρόνια από την ημε-
ρομηνία έναρξης λειτουργίας 
των αντίστοιχων κτηματολο-
γικών γραφείων, προθεσμία 
στην οποία χάνεται ορι-
στικά η δυνατότητα δικα-
στικής προσφυγής και 
συνεπώς και το ίδιο το 
ακίνητο, αφού οι αρχικές 
εγγραφές καθίστανται 
οριστικές και παράγουν 
αμάχητο τεκμήριο υπέρ 
των εγγεγραμμένων 
στο Κτηματολόγιο. 

Αυτό θα ακολουθήσει 
σταδιακά σε ολόκληρη 
τη χώρα, με αποτέλε-
σμα όλα τα αδήλωτα και 
“αγνώστου ιδιοκτήτη” 
ακίνητα να περιέλθουν 
αυτοδικαίως στο Ελλη-
νικό Δημόσιο.

Η μη παράταση της 
προθεσμίας αυτής έως 
τουλάχιστον την 20ετία 

της έκτακτης χρησικτησίας του Αστικού 
Κώδικα, με αποτέλεσμα την αυτόματη 
«δήμευση» της ιδιωτικής ακίνητης περιου-
σίας εκείνων που για οποιοδήποτε λόγο δεν 
συμμετείχαν σε μια διοικητική διαδικασία 
καταγραφής της, έχει σαφέστατα αντισυ-
νταγματικό χαρακτήρα, εν όψει και του ότι 
ενώ η σχετική νομοθεσία προβλέπει αποζη-
μίωση των ιδιοκτητών που θα χάσουν την 
περιουσία τους από τη διαδικασία αυτή, 
στον προϋπολογισμό του κράτους δεν προ-
βλέπεται κανένα σχετικό κονδύλι, πράγμα 
που σημαίνει ότι πρακτικά δεν υφίσταται 
ούτε η δυνατότητα αποζημίωσης! 

Η ΠΟΜΙΔΑ ζητά να παραταθεί η προθε-
σμία διόρθωσης των ανακριβών εγγραφών 
μέχρι τη συμπλήρωση 20ετίας από την 
έναρξη λειτουργίας κάθε Κτηματολογικού 
Γραφείου, ώστε να ευθυγραμμιστεί με τον 
Αστικό Κώδικα που προβλέπει απώλεια 
κυριότητας λόγω 20ετούς “έκτακτης 
χρησικτησίας”.  

2. Όπως είναι γνωστό, οι υπηρεσίες του 
Δημοσίου δηλώνουν στο Κτηματολό-

γιο και διεκδικούν ένα τεράστιο αριθμό 
ιδιωτικών ακινήτων σε όλη τη χώρα ως 
δημοσίων εκτάσεων, κυρίως λόγω δήθεν 

δασικού χαρακτήρα, οπότε ο πολίτης ανα-
γκάζεται προς αντίκρουση των ισχυρισμών 
του Δημοσίου να αναζητήσει και να επικα-
λεσθεί μεταγραμμένα συμβόλαια αναγό-
μενα τουλάχιστον στο έτος 1885, με αποτέ-
λεσμα ιδιώτες και υπηρεσίες να εμπλέκο-
νται σε πολύχρονους δικαστικούς αγώνες 
που οδηγούν στην αδυναμία κατάρτισης 
Κτηματολογίου! Γι’ αυτό η ΠΟΜΙΔΑ ζητά να 
επιλύσετε άμεσα την από ετών σοβαρότατη 
εκκρεμότητα του ιδιοκτησιακού προβλήμα-
τος των εκτός σχεδίου ακινήτων της χώρας, 
θεσμοθετώντας και στα ακίνητα αυτά ρύθ-
μιση ότι το Δημόσιο δεν μπορεί να διεκδι-
κεί περιουσιακά δικαιώματα επί εκτός σχε-
δίου ακινήτων που οι ιδιώτες νέμονται 
καλόπιστα, με παρόμοιες προϋποθέσεις, με 
αυτές που θέτει ο 3127/2003, για τα εντός 
σχεδίου ακίνητα».  

αγωνία 
ιδιοκτητών  

για το Κτηματολογιο
«Δεν καταργείται ο νόμος 

Κατσέλη από την 1η 
ιανουαρίου, το μόνο που 

μπορεί να καταργηθεί θα ήταν το 
κομμάτι προστασίας της πρώτης 
κατοικίας και σε αυτό εμείς ψάχνουμε 
εναλλακτικές λύσεις που θα τις 
παρουσιάσουμε σύντομα, για το πώς 
πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό το 
πρόβλημα. Όσοι είναι εντός του νόμου 
Κατσέλη έως τις 31/12/2018 δεν χάνουν 
κανένα δικαίωμα. ακόμη και μόνο η 
αίτηση να έχει γίνει στον νόμο Κατσέλη, 
παραμένουν σε αυτό το σύστημα 
προστασίας πλήρως. πολλές από τις 
διατάξεις, σχεδόν όλες οι διατάξεις του 
νόμου Κατσέλη-ςταθάκη θα παραμείνουν και 
μετά από τον γενάρη του 2019.για τα κόκκινα 
δάνεια επεξεργαζόμαστε διάφορα σχέδια και 
εμείς και το Τχς και οι ίδιες οι τράπεζες και 
νομίζω ότι σιγά- σιγά θα αντιμετωπιστεί».

6 μήνες 
παράταση 
στον νόμο 
Κατσέλη
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ΜEΓΑΛΕΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

∆ΕΥΤΕΡΑ 17/12 ΕΩΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 19/12/2018

Ένα καρότσι για τις αγορές σας.

όλα τα προϊόντα PLANET
ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 

DIXAN σκόνη & υγρό 
62μεζ.

8,90€
ΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ

*ΤΙΜΗ/ΜΕΖ 62ΜΕΖ:0,14€

-50%
*ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ 40-50ΜΕΖ.

-40%
όλα τα προϊόντα 

SANI pants & lady

-50%
επιλεγμένα προϊόντα OVERLAY 

& OMINO BIANCO

όλες οι οικονομικές συσκευασίες 

BABYLINO ανοιχτή πάνα & pants -50%

-35%

-35%

ελληνικό  ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ολόκληρο νωπό 
(χύμα) 

1,98€
ΤΟ ΚΙΛΟ

0,99€
ΤΟ ΚΙΛΟ

όλοι οι  ΑΝΑΝΑΔΕΣ 

όλα τα ψωμιά του τοστ ΚΡΙΣ ΚΡΙΣ τόστιμο

-35%

όλα τα χύμα αλλαντικά 

ΠΑΣΣΙΑΣ
σκληρό τυρί Δανίας αυθεντικό ARLA 
(χύμα) 

8,85€

6,64€

-25%

ΤΟ ΚΙΛΟ

8,10€

6,08€

-25%

ΤΟ ΚΙΛΟ

 
mozzarella 

ARLA 
40% λιπ.

15,90€
*ΤΙΜΗ ΛΙΤΡΟΥ: 3,98€ 

ελαιόλαδο κλασικό 

ΧΡΥΣΕΛΙΑ 
4 λίτρων

NESCAFE 
classic 200γρ.

7,58€

5,69€

-25%
*ΤΙΜΗ 

ΚΙΛΟΥ:37,90€/28,45€

όλες οι πίτες 

ELVIART

-50%

όλες οι σερβιέτες & μονές συσκ. σερβιετάκια EVERYDAY

efhmerida 17-19/12.indd   2 13/12/2018   10:35
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Die Welt

«οι Έλληνες εφοπλιστές  
κρατούν το τιμόνι στο 
υγροποιημένο φυσικό αέριο»

οι Έλληνες ιδιοκτήτες 
τάνκερ φαίνεται ότι αντι-
λήφθηκαν νωρίτερα από 

τους γερμανούς ανταγωνιστές 
τους τις ευκαιρίες που σχετίζο-
νται με την μεταφορά LNG. «η 
υπεροχή της ελλάδας. εάν η 
γερμανία στραφεί στο υγροποι-
ημένο φυσικό αέριο, θα εξαρτά-
ται από τους εφοπλιστές της 
αθήνας», γράφει η γερμανική 
Die Welt. «Το υγροποιημένο 
φυσικό αέριο θα είναι από τις 
βασικές πηγές ενέργειες, καθώς 
και η κύρια πηγή καυσίμων για 
τις θαλάσσιες μεταφορές. είναι 
μια αναπόφευκτη εξέλιξη. Το 
τρένο έφυγε από το σταθμό!»

Tα λόγια του Πήτερ Γ. λιβανού 
αποτυπώνουν ανάγλυφα το νέο 
πεδίο δόξας των Ελλήνων εφοπλι-
στών που είναι η επένδυση σε 
πλοία μεταφοράς υγροποιημένου 
αερίου, τα γνωστά LNG- Liquefied 
Natural Gas. Το υγροποιημένο 
φυσικό αέριο κερδίζει ολοένα 
έδαφος και τώρα θα χρησιμοποι-
είται και ως καύσιμο για τα πλοία. 
Oι Έλληνες ήταν από τους πρώ-
τους που στράφηκαν στη συγκε-
κριμένη αγορά με πρωτοπόρους 
τον Γιάννη Αγγελικούση, τον 
Πήτερ λιβανό και τον Γιώργο Προ-
κοπίου. Τη ρότα αυτή ακολουθούν 
ή ετοιμάζονται να ακολουθήσουν 
και άλλοι Έλληνες πλοιοκτήτες. Ο 
ενεργειακός χάρτης αλλάζει σε 

στο νερό.  
Επίσης, οι 
Έλληνες 
έχουν σε 
εξέλιξη 
ναυπηγικό 
πρόγραμμα 
για επιπλέον 
28 LNG με την 
παραλαβή των 
οποίων η 
δύναμη του ελλη-
νόκτητου στόλου 
με πλοία μεταφο-
ράς υγροποιημένου 
φυσικού αερίου θα 
σπάσει το φράγμα 
των 100 και θα φθά-
σουν στα 112. Στο χρη-
ματιστήριο της Νέας 
υόρκης υπάρχουν ήδη 
δύο ελληνικών συμφε-
ρόντων εταιρείες με 
πλοία μεταφοράς αερίου. 
Πρόκειται για την Gaslog 
του Πήτερ Γ. λιβανού και την 
Dynagas LNG Partners του 
Γιώργου Προκοπίου. Από 
ελληνικής πλευράς, στην 
πρώτη θέση όσο αφορά τους 
πλοιοκτήτες με πλοία LNG βρί-
σκεται ο Γιάννης Αγγελικούσης 
με τη Maran Gas. Ο στόλος της 
αποτελείται από 35 πλοία στο 
νερό συνολικής μεταφορικής ικα-
νότητας 5,5 εκατ. κυβικών μέτρων. 
υπό ναυπήγηση έχει οκτώ LNG.

ςτάθής τςοτςορος

 «πιάσαμε ρεκόρ στα έλπέ!»
ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομί-

λου ελπε ςτάθης Τσοτσορός εκφράζει την 
ελπίδα ότι «η ερευνητική μας προσπάθεια 

-που έχει ως απαράβατη αρχή την απόλυτη προ-
στασία του περιβάλλοντος- θα οδηγήσει στην 

ανακάλυψη εκμεταλλεύσιμων κοιτασμάτων, ανά-
λογων των πρόσφατων ανακαλύψεων στη Να 

μεσόγειο». για τα τελευταία αποτελέσματα του 
ομίλου, ο κ. Τσοτσορός ανέφερε ότι «μετά την 

επίτευξη διαδοχικών ρεκόρ την τελευταία 
τριετία σε παραγωγή, πωλήσεις και εξαγω-

γές, το 2018 ο Όμιλος ελπε θα καταγράψει 
ιστορικά υψηλά σε κέρδη EBITDA, που θα 

προσεγγίσουν το 1 δισεκ. ευρώ. είναι ενδεικτικό ότι, ήδη στο 
γ’ Τρίμηνο τα δημοσιευμένα EBITDA ήταν αυξημένα κατά 12% 

και τα καθαρά κέρδη κατά 28% σε σχέση με την προηγούμενη 
χρονιά, με αποτέλεσμα στο εννεάμηνο του τρέχοντος έτους 

τα δημοσιευμένα κέρδη EBITDA να έχουν διαμορφωθεί στα 
€ 731 εκατ. (+20%) και τα δημοσιευμένα καθαρά κέρδη στα 

€ 360 εκατ. (+32%), τα υψηλότερα που έχουν καταγρα-
φεί». για το θέμα της πώλησης ποσοστού 50,1% των μετο-

χών των ελπε είπε ότι αποτελεί απόφαση των κύριων 

μετόχων, ήτοι του Δημοσίου διά του 
ΤαιπεΔ (20%) και της Paneuropean 

(30,1%), οι οποίοι προφανώς εκτιμούν 
ότι η πώληση αποτελεί για τους ίδιους 
τη βέλτιστη αξιοποίηση της επένδυσής 
τους, πέραν του γεγονότος ότι στην 
περίπτωση του Δημοσίου η πώληση 
αποτελεί μνημονιακή υποχρέωση. η 

παρούσα Διοίκηση εργάστηκε με απο-
κλειστικό γνώμονα την ισχυροποίηση 
και ενδυνάμωση του ομίλου, ώστε να 
διασφαλιστεί -σε κάθε περίπτωση- η 
ανταγωνιστική του παρουσία και προο-

πτική. «ςήμερα, τα ελπε είναι ένας ανταγωνιστικός και εξω-
στρεφής ενεργειακός Όμιλος, κατέχει πρωταγωνιστικό ρόλο 
στη Ν.α. ευρώπη, βελτιώνει διαρκώς την τεχνογνωσία και την 
τεχνολογική του βάση, αναπτύσσει την καινοτομία και επι-
τυγχάνει αριστοποίηση εκμετάλλευσης. με τις ικανοποιητι-
κές του επιδόσεις κατατάσσεται ανάμεσα στους 100 κορυφαί-
ους ενεργειακούς ομίλους παγκοσμίως, γεγονός που επιβε-
βαιώνει τη βιώσιμη παρουσία του στο διεθνές περιβάλλον», 
υπογράμμισε ο κ. Τσοτσορός. 

παγκόσμιο επίπεδο και στο 
πλαίσιο αυτό ξεχωρίζει η 
αύξηση της ζήτησης για υγρο-
ποιημένο φυσικό αέριο, η 
οποία αναμένεται τα επόμενα 
20 χρόνια να εκτοξευθεί όπως 
εκτιμούν οικονομικοί αναλυ-
τές. Το εμπόριο του LNG θα 
αυξάνει κατά 3% το λιγότερο 
ανά χρόνο φθάνοντας 2030 
από τα 290 εκατομμύρια 
τόνους στα 425 εκ. τόνους. Το 
2000 υπήρχαν μόλις 10 εισα-
γωγικές χώρες και 12 εξαγωγι-
κές. Σήμερα υπάρχουν 33 εισα-
γωγικές και περισσότερες από 
30 εξαγωγικές. Ο στόλος του 
LNG αριθμεί σήμερα 600 πλοία 
εκ των οποίων 500 στο νερό 
και 100 υπό ναυπήγηση. Το 
2000 ήταν μόλις 100. Το 2030 
θα χρειαστούν επιπλέον 120 
πλοία LNG χωρίς να υπολογί-
ζονται εκείνα που θα αναπλη-
ρώσουνε τα παλαιότερα που θα 
αποσυρθούν. Στα επόμενα χρό-
νια ο στόλος των LNG θα ξεπε-
ράσει εκείνο των VLCC.

Οι Έλληνες εφοπλιστές με 
πλοία μεταφοράς LNG

 Οι ελληνικών συμφερόντων 
ναυτιλιακές εταιρείες ελέγχουν 
σήμερα έναν από τους ισχυρό-
τερους στόλους με πλοία LNG 
Carriers. Πιο συγκεκριμένα, ο 
ελληνικών συμφερόντων στό-
λος αποτελείται από 84 πλοία 

έλπίζει ο υπουργός περιβάλλοντος 
και ενέργειας γιώργος ςταθάκης ότι 
«οι ανανεώσιμες πηγές θα είναι ο 

μεγάλος κερδισμένος της ενεργειακής 
μετάβασης, καθώς στο διάστημα μέχρι το 

2030 προβλέπονται επενδύσεις ύψους 
8,5 δισεκατομμυρίων ευρώ στην παρα-

γωγή ενέργειας από απε». ο κ. ςταθά-
κης επανέλαβε ότι οι λιγνιτικές μονά-

δες που κλείνουν τον κύκλο ζωής τους 
δεν θα αντικαθίστανται με στόχο τον 

περιορισμό του λιγνίτη στο 17% του 
ενεργειακού μείγματος έως το 2030, 

οπότε οι ανανεώσιμες πηγές θα 
καλύπτουν τα 55% έως 57% της 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
και το φυσικό αέριο θα λειτουρ-

γεί ως σταθεροποιητικός παρά-
γοντας. Τόνισε ακόμη ότι ο στό-

χος για βελτίωση της ενεργεια-
κής απόδοσης είναι 

εξαιρετικά φιλόδοξος, καθώς 
προβλέπει βελτίωση της 

τάξης του 1,5 % κάθε χρόνο που σημαίνει για 
παράδειγμα στον κτιριακό τομέα ότι χρειάζε-
ται ένα νέο πρόγραμμα «εξοικονομώ κατ’ 
οίκον» κάθε χρόνο. ςημείωσε δε ότι στο πλαί-
σιο του τρέχοντος προγράμματος «εξοικο-
νομώ κατ’ οίκον» έχουν ενταχθεί 48.000 
κατοικίες και έχουν απορροφηθεί 525 εκα-
τομμύρια ευρώ. παράλληλα, προωθείται πρό-
γραμμα επενδύσεων ύψους 2 δισεκατομμυ-
ρίων ευρώ για τη βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης τα κτίρια του δημοσίου καθώς και 
εξειδικευμένα προγράμματα για τη βιομηχα-
νία και τις τουριστικές εγκαταστάσεις. απα-
ντώντας σε ερώτηση για την κατάργηση του 
τέλους προμηθευτή μέσω του οποίου χρημα-
τοδοτείται ο λογαριασμός των ανανεώσιμων 
πηγών, ο κ. ςταθάκης τόνισε ότι το τέλος 
καταργείται αφού επιτεύχθηκε νωρίτερα ο 
ισοσκελισμός του λογαριασμού και ταυτό-
χρονα έχουν περιοριστεί σημαντικά οι καθυ-
στερήσεις πληρωμών προς τους παραγωγούς. 
ςημείωσε δε και ότι η ίδια η Δεη υπέστη 
μεγάλη πίεση τα τελευταία χρόνια.

ΑνΑνεώσιΜεσ Πηγεσ ενεργειΑσ  
έως το 2030 στο προσκήνιο!
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Ο κίνδυνος  
να εξαφανιστούν  
οι άνδρες από τον 
«χάρτη» είναι  
όσο ποτέ εμφανής 
στις μέρες μας. 

ο παραδοσιακός ανδρικός 
ρόλος χάνεται σταδιακά, 
προσαρμοζόμενος στα 

νέα κοινωνικοοικονομικά και 
πολιτισμικά δεδομένα, και 
δεν είναι  πλέον το ίδιο 
σαφής όπως μερικές δεκαε-
τίες πριν. Τα στερεότυπα στα 
οποία έχει εγκλωβιστεί το 
άλλοτε ισχυρό φύλο κατέλη-
ξαν να μετατραπούν σε 
ασφυκτικό βρόγχο, που δεν 
αφήνει τα αρσενικά να «ανα-
πνεύσουν» ελεύθερα. 

Κι αν αυτό ήταν ένα από τα 
μεγαλύτερα κοινωνικά προβλή-
ματα, παίρνει πλέον και πολιτικές 
διαστάσεις –για αρχή εκτός 
συνόρων. 

ο Τανκ Χάιγαν ίδρυσε  
το «Κλαμπ Αληθινών 
Ανδρών», προκειμένου 
να δοθεί μία απάντηση 
στον προβληματισμό  
τι σημαίνει να είσαι 
άνδρας στη  
σημερινή Κίνα. 

Η ανησυχία προέρχεται από την 
«σαρωτική» επίδραση του δυτικού 
τρόπου ζωής στη δική τους κουλ-
τούρα και τους κινδύνους που 
απειλούν τα αγόρια ηλικίας 7 έως 
12 ετών αν αφεθούν απροστάτευτα 
στην επιρροή που ασκούν πάνω 
τους τα είδωλα της pop, οι μαμά-
δες που «πέφτουν» από πάνω 
τους, ακόμα και οι καθηγήτριες. 

Τα αγόρια, γίνονται «μαμάκη-
δες», με τα προβλήματα να 
παρουσιάζονται αργότερα, όταν 
κληθούν να βάλουν την στολή 
παραλλαγής ή ακόμα περισσό-

βάση το πρότυπο του εραστή με 
τις πολλές εφήμερες κατακτήσεις. 
Πρότυπο στο οποίο αν δε μπορέ-
σει να ανταποκριθεί, η κάθε 
απόρριψη θα ξυπνήσει από μέσα 
του το θηρίο της εκδίκησης και 
θα σκοτώσει το αντικείμενο του 
πόθου του. 

Πρέπει ο νέος, εκεί στο σχο-
λείο, έχοντας δίπλα του ανύποπτα 
κορίτσια, να απογυμνωθεί από το 
μύθο του ισχυρού φύλου, του 
μάγκα, του ψευτόμαγκα και να 
κατανοήσει τις κρυφές δυνάμεις 
της γυναικείας θηλυκότητας, οι 
οποίες θα τον συντρίψουν αν τις 
αγνοήσει και θελήσει να παίξει το 
ερωτικό παιγνίδι με τους δικούς 
τους εγωιστικούς όρους. 

η γυναικεία γοητεία, που δεν 
είναι προνόμιο μόνο των ανατο-
μικά ωραίων γυναικών, είναι 
ακαταμάχητη. Και η επίγνωση 
αυτής της αρχής είναι ένα 
βασικό στοιχείο του ιδανικού 
άνδρα, που θα τον προφυλάξει 
από τον κίνδυνο να ευτελίζεται 
και ενδεχομένως να οδηγηθεί 
σε ακραίες ενέργειες. 

Μια άλλη βασική αρχή που πρέ-
πει να μάθει ο νέος άνδρας, είναι 
πως αν αγνοήσει τη δύναμη της 
γυναικείας γοητείας, στο τέλος 
νομοτελειακά θα είναι το θύμα.  
Ο άνδρας καταρρέει ή ξαναγεννιέ-
ται. Το αντίθετο δε συμβαίνει.  
Μια γυναίκα δεν καταρρέει.

Μπορεί η γυναίκα  
να προκαλεί, να 
προσφέρει το σώμα της, 
να έχει δημιουργήσει 
στον άνδρα την 
ψευδαίσθηση ότι την 
έχει κατακτήσει. Δεν 
έχει όμως προσφέρει 
την ψυχή της. Και ένας 
αληθινός άνδρας, 
πρέπει πρώτα να 
προσπαθήσει να 
κατακτήσει αυτό.

Όλοι οι άλλοι ψευτόμαγκες, 
μια μέρα θα «τραυματιστούν» 
από τα γυαλιά αυτού του καθρέ-
φτη που φτύνουν κάθε πρωί, πριν 
βγουν στους δρόμους προς ανα-
ζήτηση του επόμενου θύματος.

Ένα σχολείο, μόνο για  
πραγματιΚουσ ανΔρέσ

νεαρά κορίτσια από ψευδαισθή-
σεις πολλών δεκαετιών πως το 
παιχνίδι του έρωτα παίζεται με 
τους ίδιους όρους με τα αγόρια 

και κυρίως στη βάση της ειλικρίνειας 
των συναισθημάτων. Τα δύο αυτά 
ανθρώπινα πλάσματα ήταν πάντα 
απέναντι το ένα στο άλλο. 

Ο ρόλος της γυναίκας ήταν πάντα 
να «προκαλεί». Το επιβάλλει αυτό η 
ανάγκη της ίδιας της ζωής να αναπα-
ράγεται, έστω και αν η προκλητικό-
τητα υπερβαίνει κάποια δυσδιάκριτα 
κοινωνικά όρια. ςε καμία περίπτωση 
δε μπορεί να στιγματιστεί ένα νέο 
κορίτσι ως η «εύκολη», που μπορεί 
το κάθε αρσενικό να κατακτήσει το 

τερο να αγαπήσουν και να 
αγαπηθούν.

Η ανησυχία των Κινέζων εστιάζεται 
κυρίως στο κατά πόσον οι νέοι, σε 
συνδυασμό με την έλλειψη σωματι-
κής άσκησης, είναι κατάλληλη για 
στρατιωτική θητεία. Αυτός είναι ο 
βασικός λόγος για τους Κινέζους. 

Στην Ελλάδα, οι ανδρικοί ρόλοι 
αμφισβητήθηκαν κυρίως μετά το 
1950, τα χρόνια της αστυφιλίας και 
της εξόδου της γυναίκας στον επαγ-
γελματικό χώρο. Μέχρι τότε οι διαφο-
ρές των δύο φύλων ήταν πιο 
διακριτές, ο δε ανδρισμός δεν 
εκφραζόταν μέσα από τη 
σεξουαλική συμπεριφορά, 
αλλά μέσα από ευρύτερες 
συμπεριφορές και κοινωνική 
αναγνώριση. 

Σχολείο, λοιπόν, για αληθι-
νούς άνδρες που αφορά σε 
ολόκληρο το ανδρικό γένος, 
χωρίς διάκριση σχετικά με τον 
ερωτικό προσανατολισμό τους, 
χρειάζεται και η δική μας 
κοινωνία. 

Η «σταύρωση» της Ελένης 
στη Ρόδο, από παιδιά της ηλι-
κίας της, που προφανώς δεν 
έχει προηγούμενο σε παγκό-
σμιο επίπεδο νεανικής εγκλη-
ματικότητας, σηματοδοτεί την 
ανάγκη να απαλλαγούν τα 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ  
εύΤύχια παπούλια   
Κοινωνιολόγος 
papoulia@alphafreepress.gr

σώμα της. Και εδώ ακριβώς είναι η 
ανάγκη να απαντήσουμε στο ερώ-
τημα: Ποιός είναι ο πραγματικός 
άνδρας ανάμεσα στο δίπολο εκείνου 
που πεθαίνει από έρωτα για εκείνη 
και σε αυτόν που την πεθαίνει αν δεν 
έχει ανταπόκριση; 

Ποιός είναι ο ιδανικός άνδρας ανά-
μεσα στους πρίγκιπες της Ρόδου και 
σε αυτούς που πρόδωσαν με τον πιο 
βάρβαρο τρόπο την εμπιστοσύνη της 
Ελένης στο ίδιο αυτό νησί όπου οι 
πύργοι του ταυτίστηκαν με το πρό-
τυπο του αληθινού ιππότη; πού βρί-
σκεται η ισορροπία για έναν άνδρα 
ανάμεσα στην ανάγκη να διατηρή-
σει τον «ανδρισμό» του χωρίς να 

ξεπέσει στη βίαιη συμπε-
ριφορά απέναντι στη 
γυναίκα; 

Παρόλο που οι περισσό-
τερες γυναίκες φαντασιώ-
νονται το αρσενικό με τα 
ίδια προσόντα και χαρί-
σματα, ιδανικός άνδρας 
δεν υπάρχει. Γιατί όλα 
αυτά μπορεί να είναι επί-
κτητα, προσποιητά και να 
καλύπτουν μία προβλημα-
τική, διεφθαρμένη 
προσωπικότητα. 

Τον ιδανικό άνδρα  
πρέπει να τον επινοή-
σουμε και να τον 
διαμορφώσουμε.

Ο σημερινός νέος 
ανδρώνεται από την οικο-
γένεια και την κοινωνία, με 

ο αληθινός 
άντρας πρέπει 
να τολμά ό,τι 

αρμόζει σ’ έναν άντρα.
γουίλιαμ σαίξπηρ
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ύο αφγανοί συνελή-
φθησαν από την 
αστυνομία στη μυτι-

λήνη ως δράστες της δολο-
φονίας 21χρονου συμπατρι-
ώτη τους με μαχαίρι, κοντά 
στο κέντρο φιλοξενίας της 
μόριας. ςύμφωνα με πληρο-
φορίες της Alpha freepress, 
στην απολογία τους οι δύο 
κατηγορούμενοι ισχυρίστη-
καν ότι σκότωσαν τον 
21χρονο επειδή πείραξε μια 
γυναίκα, η οποία ήταν η 

σύζυγος του ενός εκ των 
δραστών και αδελφή του 
δεύτερου... ο 21χρονος 
αφγανός, ο οποίος διέμενε 
στη μόρια και είχε ζητήσει 
άσυλο από τις αρχές, βρέ-
θηκε άγρια δολοφονημένος 
με αιχμηρό αντικείμενο, 
μέσα σε ελαιώνα της περιο-
χής. Άμεσα έφθασαν επί 
τόπου, άνδρες του εγκλημα-
τολογικού συνεργείου και 
αστυνομικοί της ασφάλειας 
μυτιλήνης. από κάποια στοι-
χεία που βρήκαν στη σκηνή 
του εγκλήματος έφθασαν 
γρήγορα στους δράστες, ηλι-
κίας 29 και 19 χρόνων, σε 
βάρος των οποίων σχηματί-
στηκε δικογραφία.

έξιχνιάστηκε 
δολοφονία 
αφγανού  
στη μόρια

Δ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ  
πεΤρος ΚαρςιΩΤης   
karsiotis@alphafreepress.gr

Παρίσταναν συνήθως τους αστυνομικούς 
και σε κάποιες περιπτώσεις ακόμη και 
τους συγγενείς των... 
θυμάτων, στα  
οποία τηλεφωνούσαν. 

αιφνιδιασμένα εκείνα 
μέσα στη νύχτα, ακούγο-
ντας απεγνωσμένες 

φωνές που καλούσαν σε βοή-
θεια, εκλάμβαναν τους δράστες 
της απάτης ως τους δικούς τους 
ανθρώπους. 

Άλλοτε άκουγαν ότι ο «αστυνομι-
κός» ζητούσε μεγάλα ποσά που 
έφθαναν και τις 10.000 ευρώ για να 
μη «γίνει δικογραφία» σε βάρος 
των συγγενών τους για υποτιθέ-
μενα τροχαία, που προκάλεσαν. 
Άλλοτε άκουγαν τον... γιο τους ή 
την... κόρη τους να ζητούν δήθεν 
χρήματα για χειρουργική επέμ-

εξαρθρώνεται από την Ασφάλεια Μυτιλήνης. 
Ήδη έχουν συλληφθεί τρία άτομα, δύο άνδρες 
και μία γυναίκα, όλοι υπήκοοι Γεωργίας, ενώ η 

Αστυνομία στην Αττική αναζητά 
ένα ακόμη μέλος της συμμο-
ρίας, έναν Αλβανό, τα στοιχεία 
του οποίου είναι γνωστά στις 
Αρχές. Στον τελευταίο οι υπό-
λοιποι τρεις απέστελλαν τα 
μετρητά που αποσπούσαν, μέσω 
εταιρείας ταχυμεταφορών. 

Από την έως τώρα 
έρευνα, προέκυψε ότι 
οι δράστες κατάφεραν 
να εξαπατήσουν δύο 
ημεδαπούς, ηλικίας  
74 και 90 ετών και να 
αποσπάσουν συνολικά 
από αυτούς το 
χρηματικό ποσό  
των 4.300 ευρώ.

Τηλεφωνικές απάτες τρόμου
βαση ή νοσηλεία ή για να γλιτώσουν τη... δικο-
γραφία. Πίσω από τα τηλεφωνήματα του τρόμου, 
κρυβόταν μια οργανωμένη συμμορία, η οποία 

Πίσω από τις 
ταπετσαρίες των πίσω 
καθισμάτων και 
ανάμεσα σε ρουχισμό 
και είδη οικοσκευής, 
έκρυβαν τις 
«παραισθήσεις» που 
μετέφεραν, σε δύο 
διαφορετικές 
περιπτώσεις, 
διακινητές κάνναβης 
από την Αλβανία στη 
χώρα μας. 

στην πρώτη υπόθεση, στη 
Σαγιάδα Θεσπρωτίας, αστυ-
νομικοί της Δίωξης 

Ναρκωτικών Ηγουμενίτσας 
ακινητοποίησαν για έλεγχο 
ιδιωτικής χρήσης αυτοκί-
νητο, στο οποίο επέβαιναν 
ένας 20χρονος αλλοδαπός 
και μια 33χρονη. Μετά από 
έρευνα που ακολούθησε σε 
ειδικά διαμορφωμένες 
κρύπτες πίσω από τις πλαϊ-
νές ταπετσαρίες και τον 
πίσω προφυλακτήρα, βρέ-
θηκαν και κατασχέθηκαν 35 
δέματα με ακατέργαστη κάν-
ναβη, συνολικού βάρους 18 
κιλών και 620 γραμμαρίων. 
Κατασχέθηκε, επίσης, το 
αυτοκίνητο, ένας φορητός 
υπολογιστής και ένα κινητό 
τηλέφωνο.

Στη δεύτερη υπόθεση, σε 

νοικιασμένο αυτοκίνητο, κατα-
σχέθηκαν πάνω από 105 κιλά 
κάνναβης και ένα πιστόλι 
«Τokarev» σε μπλόκο, που έγινε 
σε αυτοκίνητο στην περιοχή 
Κερασοχωρίου Θεσπρωτίας. Στο 
πλαίσιο αυτής της επιχείρησης 
από το Τμήμα Συνοριακής 
Φύλαξης Φιλιατών, συνελήφθη 
34χρονος αλλοδαπός, κατηγο-

ρούμενος για διακίνηση ναρκωτι-
κών ουσιών και για παράνομη 
οπλοφορία.  Ο συλληφθείς, 
κατείχε και επέδειξε στους αστυ-
νομικούς διαβατήριο Αλβανικών 
Αρχών, το οποίο έφερε πλαστή 
σφραγίδα εισόδου, ενώ σε βάρος 
του εκκρεμούσαν μέτρα απαγό-
ρευσης εισόδου στη χώρα και σε 
έδαφος Schengen.

Δυο μπλοΚα σε 
μεταφορείς ναρκωτικών 
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επιχείρηση για 
σπείρα κλεφτών
μεγάλη επιχείρηση της 
ασφάλειας αττικής βρίσκεται σε 
εξέλιξη για την εξάρθρωση 
συμμορίας που έκλεβε πολυτελή 
αυτοκίνητα, τα μετέφερε σε 
κρυφά συνεργεία, τα διέλυε και 
διοχέτευε τα ανταλλακτικά στη 
λεγόμενη μαύρη αγορά σε 
χαμηλότερες τιμές των 
πραγματικών.

Ψάχνουν δύο όπλα
ανησυχία και προβληματισμό 
έχει προκαλέσει στα ανώτατα 
κλιμάκια της ελ.ας. η 
αποκάλυψη ότι λείπουν δύο 
υπηρεσιακά όπλα από το 
αστυνομικό Τμήμα εξαρχείων! 
μέχρι στιγμής κανείς από όσους 
έλαβαν γνώση του σοβαρού 
γεγονότος δεν έχει καθαρή 
εικόνα για το τι έχει συμβεί στην 
πραγματικότητα, αν η 
«εξαφάνιση» δηλαδή των δύο 
όπλων είναι αποτέλεσμα κλοπής 
ή κάτι άλλο.

Δύο εκτελέσεις
ςυναγερμός σήμανε τη νύχτα 
της Τετάρτης στην ελας, μετά 
από δύο δολοφονίες με θύματα 
έναν άνδρα αλβανικής 
καταγωγής και έναν 43χρονο 
Έλληνα που σημειώθηκαν σε 
ομόνοια και μοσχάτο.

αποτύπωμα
Νέα στοιχεία έρχονται στο 
«φως» της δημοσιότητας για τη 
δολοφονία της 21χρονης ελένης 
Τοπαλούδη στη ρόδο. 
ςυγκεκριμένα, βρέθηκαν 
δαχτυλικά αποτυπώματα του 
19χρονου αλβανού στο σίδερο 
με το οποίο χτύπησαν στο 
κεφάλι την άτυχη κοπέλα. 
ςημειώνεται, επίσης, ότι η 
εξέταση DNA δε δείχνει να 
εμπλέκεται τρίτο πρόσωπο στην 
υπόθεση, όπως αρχικά είχε 
αναφερθεί.

έν ταχέι
ο «ληστής του χαϊδαρίου», ο 

ένοπλος που αλλάζει τα 
χαρακτηριστικά του με 

μάσκα σιλικόνης και εισβάλει σε 
υποκαταστήματα τραπεζών, χτύ-
πησε πάλι το μεσημέρι της Τρίτης. 
Κρατώντας στα χέρια μια χειρο-
βομβίδα, κατάφερε να περάσει 
την είσοδο ασφαλείας του υποκα-
ταστήματος, στη διασταύρωση 
των οδών Κερασούντος και Καρα-
ϊσκάκη. βρέθηκε έτσι μπροστά σε 
υπαλλήλους της τράπεζας, ταμίες 
και πελάτες, που περίμεναν για τις 
συναλλαγές τους. Με την απειλή 
της χειροβομβίδας, ακινητοποίησε 
τους πάντες, προχώρησε στα ταμεία, 
άρπαξε όσα χρήματα υπήρχαν εκείνη 
τη στιγμή και βγήκε τάχιστα από την 
τράπεζα. Κανένας από τους παριστά-
μενους δεν είδε με τι μέσο διέφυγε 
ο ληστής, που βάζει σε τακτά χρο-

προσπαθούσε να περάσει την πόρτα 
ασφαλείας, θεώρησε ότι τη μπλόκα-
ραν εσκεμμένα και πυροβόλησε για 
να την... ανοίξει! Βγαίνοντας στο 
πεζοδρόμιο, φοβούμενος ότι 
κάποιοι θα τον ακολουθήσουν πυρο-
βόλησε στον αέρα και δεύτερη 
φορά. Νωρίτερα, την ίδια ημέρα, 
γινόταν ένοπλη ληστεία σε υποκατά-
στημα τράπεζας, μέσα στο νοσοκο-
μείο «Αττικόν» του Χαϊδαρίου. Όπως 
πιστοποίησαν οι αστυνομικοί της 
Ασφάλειας από βίντεο ασφαλείας 
της τράπεζας που κατέγραψε καρέ-
καρέ τις κινήσεις του ληστή, ο άγνω-
στος δράστης φορούσε μάσκα σιλι-
κόνης. Θεωρείται βέβαιο από τους 
αξιωματικούς ότι ο δράστης είναι 
κάτοικος Χαϊδαρίου ή πολύ κοντινής 
περιοχής, καθώς γνωρίζει τους δρό-
μους και καταφέρνει σε ελάχιστο 
χρόνο να εξαφανίζεται.

νέο χτύπημα από τον ληστή του χαϊδαρίου

νέα απάτη με δήθεν  
επιδοτήσεις εσΠΑ

έβαλε στο στόχαστρο υποκατάστημα 
τράπεζας επί της λεωφόρου Αθηνών 
364, στην ίδια περιοχή. Τότε εμφανί-
στηκε με όπλο στα χέρια, ακινητο-
ποίησε τους παριστάμενους, άρπαξε 
από τα ταμεία περίπου 4.500 ευρώ 
και κινήθηκε να βγει. Όμως, καθώς 

νικά διαστήματα στο στόχαστρο τρά-
πεζες του Χαϊδαρίου. Αν δηλαδή 
πιθανόν σε μοτοσυκλέτα τον περί-
μενε συνεργός ή διέφυγε μόνος, 
όπως εμφανίζεται στις ληστρικές 
επιδρομές. Το μεσημέρι της 20ης 
Ιουλίου, πιθανότατα ο ίδιος δράστης 

πραγματικός εφιάλτης. 
ςε χρονικό διάστημα 
δεκαπέντε ετών, με 

βάση ταεπίσημα στοιχεία, 
χάθηκε στην άσφαλτο από 
προσώπου γης μία πόλη σαν 
τη Θήβα, το Άργος, την  Άρτα, 
τη  λιβαδειά ή το αίγιο! Κι 
ακόμη, ο πληθυσμός μιας 
πόλης, όπως το ρέθυμνο, η 
πτολεμαΐδα, η Τρίπολη ή η 
Κόρινθος αντιστοιχεί στον 
αριθμό των πολιτών, που 
τραυματίσθηκαν σοβαρά σε 
τροχαία δυστυχήματα! η 
χώρα μας, παρά την εντυπω-
σιακή μείωση του αριθμού 
των θανατηφόρων τροχαίων 
ατυχημάτων, σε ποσοστό 

56%, από το 2001 έως το 2016, 
εξακολουθεί  να καταλαμβά-
νει υψηλή θέση στον πίνακα 
των χωρών της ευρωπαϊκής 
Ένωσης, σε ό,τι αφορά τον 
αριθμό των θυμάτων (νεκρών 
και τραυματιών) από τροχαία 
ατυχήματα. ςε διάστημα 
περίπου 15 ετών (από το 2001 
μέχρι και το έτος 2014), σύμ-
φωνα με επίσημα στοιχεία 
της ελληνικής ςτατιστικής 
ύπηρεσίας, συνέβησαν στην 
ελληνική επικράτεια  περί-
που 211.000 τροχαία δυστυ-
χήματα, στα οποία έχασαν τη 
ζωή τους 21.068 συνάνθρω-
ποί μας και τραυματίστηκαν 
σοβαρά 31.630.

μια Θήβα  
στην άσφαλτο

Όταν τις επιχορηγήσεις για 
επέκταση επιχειρήσεων 
μέσω των προγραμμάτων 

του ΕΣΠΑ τις «δίνουν» απατεώνες, 
εν πλήρη αγνοία βέβαια των υπευ-
θύνων! Θύμα εξαπάτησης με παρό-
μοιο τρόπο έπεσε μία 60χρονη επι-
χειρηματίας στη Ρόδο, ιδιοκτήτρια 
ενοικιαζόμενων δωματίων στην 
ανατολική πλευρά του νησιού. Πεί-
στηκε από άγνωστο, ο οποίος 
εμφανίστηκε τηλεφωνικά και 
«συστήθηκε» ως ανώτερος υπάλλη-
λος τράπεζας, «ειδικός για επιδοτή-
σεις», να καταβάλει το απίστευτο 
ποσό των 13.500 ευρώ. Αυτό  δήθεν 
για να...  ξεκινήσει η εκταμίευση, 
μέσω του ΕΣΠΑ, ποσού που δήθεν 
είχε εγκριθεί. Το ποσό έπρεπε να 
αποσταλεί μέσω εταιρείας ταχυμε-

ταφορών. Η επιχειρηματίας απέ-
στειλε τα χρήματα, αλλά στη συνέ-
χεια διαπίστωσε ότι το «τραπεζικό 
στέλεχος» απενεργοποίησε το 
κινητό τηλέφωνο και δεν έδινε 
σημεία ζωής. Μετά την καταγγελία, 
σχηματίστηκε δικογραφία κατά 
αγνώστου.

Από την κοκαΐνη στις κλοπές

προφυλακίστηκε προ καιρού ως ηγετικό μέλος της ομάδας 
που οργάνωσε τη μεταφορά 282 κιλών κοκαίνης από το 
εκουαδόρ στην αυστραλία με συνεργό γιο πασίγνωστης 

αστρολόγου και τώρα κατηγορείται και ως αρχη-
γός οργάνωσης που έκλεβε αυτοκίνητα, τα 
μετέτρεπε σε ανταλλακτικά και τα διοχέ-
τευε στη μαύρη αγορά!

Ο λόγος για 63χρονο ιδιοκτήτη 
μάντρας μεταχειρισμένων αυτοκινή-
των στην περιοχή των Μεσογείων, ο 
οποίος κατηγορείται ότι μαζί με τον γιο 
του καθοδηγούσαν εξαμελή ομάδα, τα 
μέλη της οποίας αφαιρούσαν «εμπο-
ρικά»  χαμηλού κυβισμού αυτοκίνητα.



Σάββατο-Κυριακή 15-16 Δεκεμβρίου 2018

η
HEALtH

ο μανταρίνι αποτελεί 
μια αγαπημένη 
επιλογή φρούτου. 

ςυνδυάζει νοστιμιά, ευκολία 
στην κατανάλωση και υψηλή 
περιεκτικότητα σε 
απαραίτητα θρεπτικά 
συστατικά. ειδικότερα, το 
μανταρίνι είναι πλούσια πηγή 
βιταμίνης C, που συμβάλλει 
στην ενίσχυση της άμυνας 
του οργανισμού και την 
προστασία του από ιώσεις 
και κρυολογήματα. πιο 
συγκεκριμένα, η 
κατανάλωση δύο μικρών 
μανταρινιών προσφέρει το 
50% της συνιστώμενης 
ημερήσιας πρόσληψης 
βιταμίνης C για υγιείς 
ενήλικες και τη διπλάσια από 
την απαιτούμενη ποσότητα 
για παιδιά ηλικίας 1-8 ετών. 
επιπλέον, τα μανταρίνια 
προσφέρουν βιταμίνη α και 
υψηλές ποσότητες 
καροτενοειδών, που ασκούν 
ισχυρή αντιοξειδωτική 
δράση και έχει φανεί ότι 
σχετίζονται με τη λειτουργία 
του ανοσοποιητικού 
συστήματος, την υγεία των 
οστών και την όραση. Τέλος, 
περιέχουν υψηλά ποσά 
φυτικών ινών, που 
συμβάλλουν στην καλή 
λειτουργία του εντέρου και 
τα καθιστούν ιδανική 
επιλογή για ένα χορταστικό 
και υγιεινό σνακ.

γιατί πρέπει  
να βάλεις το 
μανταρίνι στη 
διατροφή σου

τ

τα trans λιπαρά είναι κάτι το 
οποίο ακούμε συνέχεια ότι 
πρέπει να αποφεύγουμε. 

γιατί όμως; Το λίπος αποτελεί ένα 
από τα τρία βασικά συστατικά που 
πρέπει να προσλαμβάνουμε μέσω 
της διατροφής. μαζί με αυτό είναι 
οι πρωτεΐνες και οι υδατάνθρακες. 
αυτά, προκειμένου να εξασφαλί-
σουμε την ομαλή ανάπτυξη και 
υγεία του οργανισμού. Ωστόσο, 
όταν καταναλώνουμε περισσότερο 
λίπος από όσο χρειάζεται ο οργα-
νισμός μας, καταλήγουμε να παίρ-
νουμε κιλά. ςύμφωνα με συστά-
σεις ειδικών, η συνολική ημερή-
σια πρόσληψη λίπους δεν πρέπει 
να ξεπερνάει το 30-35% των 
θερμίδων.

Ωστόσο, τα trans λιπαρά είναι 
μια ιδιαίτερη κατηγορία λιπαρών, 
τα οποία στην πραγματικότητα 
είναι υποπροϊόν της θερμικής 

κυρίως επεξεργασίας των πολυα-
κόρεστων λιπαρών. Πιο συγκεκρι-

μένα, πρόκειται για λίπη που 
έχουν υποστεί τη βιομηχανική 

διεργασία της υδρογόνωσης. Αυτό, 
προκειμένου να είναι ανθεκτικά 
στην οξείδωση και να έχουν στε-
ρεά μορφή, όπως για παράδειγμα 
κάποιες μαργαρίνες. Οι κυριότερες 
πηγές trans λιπαρών είναι τα πατα-
τάκια, τα γαριδάκια, τα μπισκότα, 
τα συσκευασμένα αρτοσκευά-
σματα, οι έτοιμες ζύμες, οι τηγα-
νητές πατάτες των fast food κ.λπ. 
Τα trans αποτελούν την πιο επι-
βλαβή κατηγορία λιπαρών. Προκα-
λούν όχι μόνο αύξηση της ολικής 
και της «κακής» χοληστερόλης 
(LDL), αλλά και μείωση της 
«καλής» (HDL). Ακόμα, τα trans 
λιπαρά έχουν ενοχοποιηθεί για 
προβλήματα που αφορούν την 
καρδιά και τα αγγεία, με κυριότερο 
αυτό της αρτηριοσκλήρυνσης.

trans λιπαρά, ο εχθρός της καρδιάς 

Τι είναι το μεταβολικό 
σύνδρομο 
αν πολλές τιμές στις εξε-

τάσεις σας βρίσκονται 
σε αυξημένα επίπεδα ή 

αν έχετε παρατηρήσει ότι 
έχετε παχύνει στη μέση, ίσως 
υπάρχει συγκεκριμένος λόγος. 
ο λόγος αυτός ονομάζεται 
μεταβολικό σύνδρομο. Όπως 
δηλώνει και η λέξη «σύν-
δρομο», δεν πρόκειται για μια 
συγκεκριμένη ασθένεια. πρό-
κειται για μια σειρά από παρά-
γοντες, που αυξάνουν τον κίν-
δυνο για καρδιακές παθήσεις 
και διαβήτη. ςύμφωνα με τους 
επιστήμονες, στην περίπτωση 
«μεταβολικού συνδρόμου», ο 
κίνδυνος αυτός δεν αυξάνεται 
απλώς. πολλαπλασιάζεται. 
ςύμφωνα με έρευνες, το 25% 
των ευρωπαίων και το 32% των 
αμερικανών πάσχουν από 
μεταβολικό σύνδρομο. ύπεύ-

θυνοι είναι παράγοντες όπως, 
η κληρονομικότητα, το κάπνι-
σμα, το στρες, η καθιστική ζωή 
και η έλλειψη άσκησης. για να 
διαγνωσθεί κάποιο άτομο με 
μεταβολικό σύνδρομο πρέπει 
να παρουσιάζει τρεις από τους 
πέντε παρακάτω παράγοντες:
●● η περιφέρεια μέσης να είναι 

πάνω από 100 εκατοστά στους 
άντρες και 88 εκατοστά στις 
γυναίκες.
●● η πίεση του αίματος να είναι 

πάνω από 130/85.
●● Το επίπεδο σακχάρου στο 

αίμα να είναι πάνω από 100.
●● η τιμή των τριγλυκεριδίων 

στο αίμα να είναι πάνω από 150.
●● η τιμή της χοληστερίνης 

HDL να είναι μικρότερη από 40 
για τους άνδρες και μικρότερη 
από 50 για τις γυναίκες.

πώς θα 
βελτιώσεις 
πραγματικά την 
όρασή σου

η ζωή μας περιστρέφεται 
γύρω από μια ηλεκτρονική 
συσκευή. είτε αυτή είναι 

κινητό, υπολογιστής ή τηλεόραση, 
τα μάτια μας είναι αυτά που 
«βασανίζονται» και… δουλεύουν 
υπερωρίες. η καλή ποιότητα της 
όρασής μας, από την άλλη, δεν 
είναι δεδομένη. βρίσκεται σε 
άμεση συνάρτηση με τις καθημε-
ρινές μας επιλογές σε πολλά επί-
πεδα. Με άλλα λόγια, η καθημερινή 
«ταλαιπωρία» των ματιών εγκυμονεί 
κινδύνους. Η διατροφή παίζει έναν 
σπουδαίο ρόλο στην προστασία και 
βελτίωση της όρασής σας. υπάρχουν 
τροφές που μπορούν να γίνουν σύμ-
μαχοι στην καλή υγεία των ματιών 
σα: Ψάρι: Τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα 
δρουν ευεργετικά στην υγεία των 
ματιών. Ξηροί καρποί και όσπρια: Οι 
ξηροί καρποί έχουν μεγάλη περιε-
κτικότητα σε ωμεγά-3 λιπαρά οξέα 

και βιταμίνη Ε. σπόροι: Τα ίδια θρε-
πτικά συστατικά θα βρείτε και στους 
σπόρους.  εσπεριδοειδή: Τα εσπερι-
δοειδή είναι πλούσια σε βιταμίνη C, 
που δρα ευεργετικά για την υγεία 
των ματιών. Πράσινα φυλλώδη 
λαχανικά: Είναι πλούσια πηγή λου-
τεΐνης, ζεαξανθίνης και βιταμίνης C. 
Και οι τρεις επιδρούν θετικά στην 
προστασία της όρασης.  καρότα: 
Πλούσια σε βιταμίνη Α και 
β-καροτίνη, που έχουν αντιοξειδω-
τική δράση για την όραση. Βοδινό 
κρέας: Είναι πλούσιο σε ψευδάρ-
γυρο, που βοηθά μακροπρόθεσμα 
στην υγεία των ματιών.  γλυκοπατά-
τες: Οι γλυκοπατάτες είναι πλούσιες 
σε β-καροτίνη.  Αυγά: Πλούσια πηγή 
βιταμίνης C, E και ψευδάργυρου. 
Θρεπτικά συστατικά πολύτιμα για 
την υγεία των ματιών. νερό: Εμποδί-
ζει την αφυδάτωση και κατ’ επέ-
κταση την ξηρότητα των ματιών.
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ίναι ένα υλικό που 
ταυτίζεται με τη 
«χλιδή». Τα 

βελούδινα σακάκια όμως 
μπορούν να φορεθούν όλο το 
24ωρο, από τη δουλειά μέχρι 
και το μπαράκι. οι 
συνδυασμοί τους είναι 
πανέξυπνοι ώστε κάθε φορά 
να δίνουν άλλη εικόνα. Τα 
βελούδινα σακάκια 
ταιριάζουν με όλα, όπως με 
τζιν φθαρμένα ή «σκληρά», 
με μακριά κοκτέιλ φορέματα 
και μίνι φούστα. 

μπορούν επίσης να 
φορεθούν χωρίς μπλούζα 
από μέσα και με ζώνη στη 
μέση, ή με μπλούζα με φιόγκο 
από μέσα για μια πιο classy 
εμφάνιση. Ένας συνδυασμός 
που βλέπουμε συχνά, είναι με 
λευκό σατέν πουκάμισο που 
αναδεικνύει το βελούδο με 
φανταστικό τρόπο. επίλεξε τα 
πιο έντονα χρώματα.

πώς να 
αναδείξεις 
το βελούδο
έ

Παντού logos 
Το 2018 ήταν μία χρονιά που σηματοδοτήθηκε από την επιστροφή των 
logos. Τα βλέπαμε παντού, σε τσάντες, μπλούζες, τζάκετ, ακόμη και 
παπούτσια. μόλις μερικά χρόνια πριν όμως, τα λογότυπα θεωρούνταν 
η χειρότερη λεπτομέρεια στα φορέματα και τα αξεσουάρ. απευθύνε-
ται σίγουρα σε πιο ροκ κορίτσια, που μπορούν να το υποστηρίξουν 
ακόμη και με το βλέμμα τους, αλλά με τους κατάλληλους συνδυα-
σμούς μπορείς να το βάλεις κι εσύ, η πιο ρομαντική. Το μόνο που πρέ-
πει να αποφεύγεις, είναι τα υφάσματα. μην μπλέξεις πολλά μαζί.

Καινούργιο φόρεμα;

Μακιγιάζ από… μέταλλο  
Oι γυαλάδες κι οι μεταλλικές σκιές βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του γιορτινού 
μακιγιάζ. Ο Δεκέμβρης, μήνας γιορτών, μας επιτρέπει να πειραματιστούμε και να 
ακολουθήσουμε τις πιο έντονες τάσεις. Τα μεταλλικά χρώματα φωτίζουν το πρό-
σωπο μας και δημιουργούν μια εικόνα που παραπέμπει σε πορσελάνινη κούκλα. 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χρώματα φυσικά, αλλά και το μπλε ή το μοβ είναι 
πολύ ελκυστικά. Αν έχεις ακμή ή σημαδάκια στο πρόσωπο, καλό είναι να μην επι-
λέξεις μεταλλικές αποχρώσεις γιατί τονίζουν τις ατέλειες.

Let’s talk about red  
Δεν χρειάζονται συστάσεις. Το κόκκινο είναι το πιο ερωτικό χρώμα. 
Αν επιλέξετε το total look, θα πρέπει να έχει το παντελόνι ή φούστα 
ακριβώς μα ακριβώς την ίδια απόχρωση με τη μπλούζα ή το σακάκι 
σας. Στο κόκκινο total look τα αξεσουάρ είναι περιττά. Είναι από μόνο 
του τόσο εντυπωσιακό που ιδανικά θα πρέπει να φορέσετε ήσυχα 
χρώματα σε παπούτσια και τσάντες. μΤο κόκκινο ταιριάζει τέλεια με 
το γαλάζιο, συνδυάζεται φανταστικά με φούξια. Φυσικά και το μαύρο 
που ταιριάζει με όλα πάει με το κόκκινο, απλώς είναι γνωστό και 
κάποιες φορές βαρετό. Γι αυτό προτιμήστε να το συνδυάσετε με 
ασπρόμαυρα prints. Το μπλε ελεκτρίκ, αλλά και τα μεταλλικά χρώ-
ματα κάνουν ένα κόκκινο κομμάτι να δείχνει ακαταμάχητο!

σίγουρα αυτές τις 
μέρες όλες τρέχουν 
για να αγοράσουν 

δωράκια για τους φίλους, 
αλλά και το outfit για το 
ρεβεγιόν των Χριστουγέν-
νων. Και ενώ δε σου περισ-
σεύουν χρήματα, ψάχνεις 
να βρεις κάτι ωραίο και 
οικονομικό. Δεν χρειάζε-
ται! Τρέξε στη ντουλάπα και 
βγάλε το ωραίο και διαχρο-
νικό μικρό μαύρο φόρεμα. 
Ναι, αυτό το φόρεμα μπο-
ρεί να μας βγάλει για άλλη 
μια φορά ασπροπρόσωπες. 
Αρκεί να είναι ωραίο σχέ-
διο, καλή ποιότητα και να 
μας κολακεύει. Το μόνο 
που έχουμε να κάνουμε 
είναι να το συνδυάζουμε 
κάθε φορά με διαφορετικά 
αξεσουάρ και να φτιά-
χνουμε τα μαλλιά μας, αλλά 
και το μακιγιάζ μας 
υπέροχα.

έορταστικό 
μανικιούρ  

ετοιμάσου για τα πιο 
εντυπωσιακά nails art, για 

τις γιορτινές ημέρες! Το 
σήμα κατατεθέν είναι το 

κόκκινο χρώμα, αυτό όμως 
δεν σημαίνει ότι θα πρέπει 

πάση θυσία να το 
χρησιμοποιήσεις. Το μαύρο 

χρώμα, ειδικά στην πρόταση 
που συνδυάζεται με το 

χρυσό, είναι απόλυτα κομψό. 
Ένα γαλλικό με ασημί 

πινελιές, σε βάζει 
κατευθείαν στο κλίμα των 

χριστουγέννων. επίσης, θα 
μπορούσες να επιλέξεις και 

το λευκό χρώμα μιας και μας 
θυμίζει τα χιόνια που όλοι 

μας περιμένουμε. για να 
κάνεις όμως το σχέδιο σου 

να δείχνει πιο εντυπωσιακό 
και βραδινό, χρησιμοποίησε 

και ένα ασημί, κόκκινο, ή 
γενικά έντονο χρώμα βερνίκι 

με glitter για τα σχέδια.

Δώσε βάση
πώς μπορείς να κάνεις το ντύσιμό σου 
να μην είναι πια ποτέ βαρετό; Τολμώ-
ντας να βάλεις λίγο ή περισσότερο 
χρώμα στο ντύσιμο και στα παπούτσια 
σου, να συνδυάσεις τα κατάλληλα αξε-
σουάρ και να επιλέξεις ένα δυο κομμά-
τια που θα κάνουν κάθε σου εμφάνιση 
πολύ ενδιαφέρουσα. Ένα παλιό τζιν, με 
το κλασικό χοντρό πουλόβερ σου, αλλάζει 
όψη κι εσύ είσαι τέλεια ντυμένη, αν τολ-
μήσεις να το συνδυάσεις με βραδινά 
παπούτσια κι ένα εντυπωσιακό παλτό. 
Κάντο και με άλλα ρούχα, συνδυάζοντας 
πρωινά, βραδινά, casual, αθλητικά, ακόμη 
και με παγέτες! Ό,τι κι αν επιλέξεις να 
φορέσεις, όταν το συνδυάσεις με ένα ζευ-
γάρι γόβες σε έντονο χρώμα, τότε σίγουρα 
το ντύσιμο σου θα αποκτήσει μια trendy 
πινελιά, με άποψη και κέφι.
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ο κραγιόν είναι μεγάλη 
υπόθεση. οι κοπέλες που 
μας βοηθούν να βρούμε 

το κατάλληλο, επιλέγουν να περ-
νάνε λίγο από το χρώμα στο επάνω 
μέρος του χεριού μας ενώ, πιο 
σπάνια, μπορεί να μας απλώσουν 
λίγη ποσότητα στα χείλη. αυτό 
βέβαια σαν κίνηση είναι εντελώς 
λάθος, αφού ο τόνος του χεριού 
μας δεν έχει καμία σχέση με το 
χρώμα των χειλιών μας. οπότε πού 
είναι πιο σωστό να το δοκιμά-
ζουμε; ςτις άκρες των δαχτύλων 
μας. ο λόγος είναι ότι τα συγκεκρι-
μένα σημεία έχουν περισσότερους 
μπλε/κόκκινους τόνους και είναι 
πολύ πιο κοντά στην απόχρωση των 
χειλιών μας, επομένως θα έχουμε 
και καλύτερη εικόνα του πώς θα 
δείχνει κανονικά το κραγιόν μόλις 
το φορέσουμε.

Το χρώμα  
της πολυτέλειας 
Μπορείς να πιστέψεις ότι ένα χρώμα είναι ικανό να 
αναβαθμίσει το outfit σου; Αν σκεφτείς πως αυτά 
είναι θεωρίες των σχεδιαστών, φέρε στο μυαλό σου 
το κόκκινο. Η φλογερή αυτή απόχρωση σε κάνει 
αμέσως να δείχνεις σέξι, μοιραία. Έτσι και τα camel 
ρούχα κάνουν το outfit να δείχνει πολυτελές. υπάρ-
χουν πάρα πολλοί τρόποι που μπορεί να φορεθεί και 
αν μας κάνει ένα luxe lift. Και βέβαια μπορούν να 
φορεθούν και να αγαπηθούν όλοι οι τόνοι του μπεζ. 
Μόνο προσοχή, πάντα το κλειδί είναι να μην υπερ-
βάλουμε σε αυτές τις εμφανίσεις σε αξεσουάρ. Κιν-
δυνεύεις να κάνεις το look να μοιάζει «δεύτερο».

Ψάχνοντας  
για κραγιόν

αξεσουάρ που απογειώνουν 

τον χειμώνα φοράμε χοντρά πουλόβερ, πλεκτά 
μπλουζάκια, φούτερ, πουκάμισα και γενικά tops 
που «καλύπτουν» το πάνω μέρος του σώματός 

μας. Γι’ αυτό και συνήθως αποφεύγουμε τα κοσμήματα 
που μπορούν να «κρυφτούν» κάτω από το layering και 
τα βαριά υφάσματα. Τα κολιέ που θα φορέσουμε θα 
είναι υπερμεγέθη και θα κάνουν fashion statement 
πάνω από ρούχα με κλειστή λαιμόκοψη. Μην τα φοβά-
σαι, μπορούν να απογειώσουν την εικόνα σου. Όσο για 
το τι θα κρεμάσεις στα αυτιά; Επίλεξε στρογγυλά σκου-
λαρίκια και δεν πρόκειται να κάνεις λάθος! Σφαιρικά, 
κρίκους, δίσκους και ό,τι έχει κυκλικό σχήμα είναι στη 
μόδα πάντα και ταιριάζουν με κάθε outfit.

τ
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ο φοίβος, ένα έξυπνο και ντροπαλό παιδί, μέσω 
των ονείρων του ξυπνάει στην μυστική κρύπτη της 

μπαλονούπολης. η νεράιδα της κρύπτης όμως του 
επιφυλάσσει μια αναπάντεχη έκπληξη. μέσα από 

μυθικές μπαλονο-δοκιμασίες μεταμορφώνεται 
στον πιο τρανό μπαλονοποιό και με μοναδικό 

«όπλο» τα πολύχρωμα μπαλόνια του, δημι-
ουργεί χριστουγεννιάτικες διαδραστικές 

ιστορίες και σώζει την μπαλονούπολη. Ένα χριστουγ-
γενιάτικο Balloon show με φανταστικές μπαλονοκα-
τασκευές, χορό, τραγούδι, γέλιο και πολλές εκπλή-
ξεις! εισιτήρια: 7 ευρώ. ημερομηνίες παραστάσεων: 
Κυριακές 23 & 30 στις 11:00 & στις 16:00. Διάρκεια: 60 
λεπτά. Τεχνοχώρος εργοτάξιον, Διογένους 1, Άγιος 
Δημήτριος (δίπλα στο μετρό της Δάφνης. Έξοδος 
ςτριγγάρη/αγίου Δημητρίου), τηλ. 6983930220.

ο George Gakis μαζί με τους Troublemakers σε ένα 
super Rock ‘n’ Roll live στο Kremlino gallery bar 

τo ςάββατο 29 Δεκεμβρίου! επιστρέφοντας στις 
ρίζες, o γ. γάκης και οι Troublemakers 

«βάζουν φωτιά στη σκηνή» παίζοντας 
κλασσικά κομμάτια των Elvis, Chuck 

Berry, Jerry Lee Lewis και τόσων 
άλλων! εννοείται ότι στη διάρκεια 

του σόου (για να μην ξεχνιόμαστε) 
θα γίνουν μουσικές αναφορές 

στους Whitesnake, Bon Jovi 
και Scorpions... για ένα ηλε-

κτρικό ςαββατόβραδο! 
είσοδος: 5 ευρώ (για 

χριστούγεννα στην μπαλονούπολη

George Gakis & the 
troublemakers @ Kremlino

τους σκοπούς του εΝ.π.αΝ.). 
Έναρξη: 22:30. χαΐδαρίου 6 & Κάστο-
ρος, πειραιάς, τηλ. 210-4100010.

Δύο αστυνομικοί έχουν ένα 
τελευταίο καθήκον πριν 
επιστρέψουν στα σπίτια 

τους για τις διακοπές των χρι-
στουγέννων. μόνο που αυτό που 
πρέπει να κάνουν, δεν ταιριάζει 
καθόλου με το γλυκό και χαρού-
μενο πνεύμα των ημερών. Πρέπει 
να ανακοινώσουν σε ένα ηλικιωμένο 

ζευγάρι τον θάνατο της κόρης τους 
σε ένα ατύχημα. Το όλο ζήτημα 
απαιτεί ειδικό χειρισμό, γι αυτό και 
τα «καμάρια» της αγγλικής αστυνο-
μίας, εξαιτίας της καλοσύνης τους 
και μην αντέχοντας να γίνουν αγγε-
λιαφόροι άσχημων νέων, αποφασί-
ζουν να τους κρύψουν το γεγονός. 
Ξεκινούν λοιπόν, να λένε το ένα 

ψέμα μετά το άλλο και 
τα πράγματα αρχίζουν 
να μπερδεύονται, προ-
καλώντας μια σειρά από 
παρεξηγήσεις, παρασύ-
ροντας έναν ιερέα, τους 
γείτονες κι ένα... 
τσιουάουα!

Το κύριο στοιχείο του 
έργου είναι οι απανωτές 
παρεξηγήσεις που 
συμβαίνουν, ενώ 
παράλληλα συνδυάζει 
αριστοτεχνικά και 
μοναδικά την 
τρυφερότητα με το 

χαμόγελο 
και τη 
συγκίνηση με 
το γέλιο μέχρι 
δακρύων. Εσείς τι 
θα προτιμούσατε; 
Μια δυσάρεστη 
αλήθεια ή ένα ωραίο 
ψέμα;

info
Μετάφραση: Θοδωρής 
Πετρόπουλος
Σκηνοθεσία: Πέτρος Φιλιππίδης
Παίζουν: Πέτρος Φιλιππίδης, Παύ-
λος Χαϊκάλης, Κώστας Τριανταφυλ-
λόπουλος, Μελίνα Βαμβακά, Πανα-
γιώτης Κατσώλης, Ελευθερία Μπε-
νοβία, Ευγενία Παναγοπούλου, 
Χριστίνα Σπατιώτη.
Ημέρες και ώρες παραστάσεων: 
Δευτέρα 24/12 αργία, Τρίτη 25/12 
21:00, Τετάρτη 26/12 18:15, 21:15, 
Πέμπτη 27/12 21:10, Παρασκευή 
28/12 21:00, Σάββατο 29/12 18:15, 
21:15, Κυριακή 30/12 21:00, Δευτέρα 
31/12 αργία, Τρίτη 1/1 21:00
Τετάρτη 2/1 21:00, Πέμπτη 3/1 21:00, 
Παρασκευή 4/1 21:00, Σάββατο 5/1 
18:15, 21:15, Κυριακή 6/1 19:15.
Εισιτήρια: Από Τρίτη 25/12 έως Σάβ-
βατο 6/1 γενική είσοδος €22.
Θέατρο Μουσούρη
Πλ. Καρύτση 7, τηλέφωνο:  
210 3310936

«ψέμα στο ψέμα»
του Άντονυ Νίλσον

Το ολύμπια Δημοτικό μουσικό 
Θέατρο μαρία Κάλλας παρουσιά-
ζει την κωμική όπερα του 
Jacques Offenbach «ο ορφέας 
στον Άδη» -την εμβληματικό-
τερη ίσως της Δεύτερης γαλλι-
κής αυτοκρατορίας, γιορτάζο-
ντας τόσο την επαναλειτουργία 
του ιστορικού θεάτρου όσο και 
τα 200 χρόνια από τη γέννηση 
του πατέρα της γαλλικής οπερέ-
τας. παραστάσεις: 15, 16, 22, 23, 
26, 27 29 & 30 Δεκεμβρίου 2018, 

3 & 10 φεβρουαρίου 2019. ακαδη-
μίας 59, αθήνα, τηλ. 210-3642540.

ο ορφέας στον Άδη

εσείς τι θα 
προτιμούσατε; 

Μια δυσάρεστη 
αλήθεια ή ένα 
ωραίο ψέμα;
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Gr
1.  CREED II

2. Ralph Breaks the Internet 
3. Aigaio SOS 
4. The Possession of  

Hannah Grace 
5. Widows 
6. Robin Hood 
7. Fantastic Beasts: The Crimes 

of Grindelwald 
8. Bohemian Rhapsody 
9. The Nutcracker and the  

Four Realms 
10. The Happy Prince

USA
1.  RALPH BREAKS THE 
      INTERNET

2. Dr. Seuss The Grinch 
3. Creed II 
4. Fantastic Beasts: The 

Crimes of Grindelwald 
5. Bohemian Rhapsody 
6. Instant Family 
7. Green Book 
8. Robin Hood 
9. The Possession of  

Hannah Grace 
10. Widows

BoX oFFiCE

δημιουργίες με όμορφες συνθέσεις των 
φίλων του μόντε (χριστουγεννιάτικα 
στολίδια, μπισκότα κ.ά.) καθώς 
επίσης και παραδοσιακά 
ουγκαντέζικα αντικείμενα, είδη 
δώρων και τοπικά προϊόντα 
από την μακρινή ουγκάντα. 
Ώρες λειτουργίας: ςάββατο 
15 Δεκεμβρίου 10.00-
23.00, Κυριακή 16 
Δεκεμβρίου 11.00-
18.00. είσοδος 
ελεύθερη.

η γκαλερί του μετάπολις (ςτοά Καΐρη 6, 
αθήνα, 3ος όροφος) φιλοξενεί για άλλη 
μια χρονιά το χριστουγεννιάτικο bazaar  
που διοργανώνουν οι φίλοι του μόντε/
Friends of Monde για την ενίσχυση του 
σχολείου στο χωριό μόντε/ουγκάντα. To bazaar 
διαρκεί  μέχρι την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου. Θα βρείτε 
πανέμορφα χριστουγεννιάτικα δωράκια για τα 
βαφτιστήρια και τους φίλους σας, χειροποίητες 

γκαλερί 
μετάπολις: 
χριστουγεννιάτικο 
bazaar   

πειτα από 
ένα ατύ-
χημα, το 

ρώσικο πυρηνικό 
υποβρύχιο 
«Κουρσκ» βυθίζεται 
στη θάλασσα του 
Μπάρεντς. Μερικοί 
ναύτες καταφέρ-
νουν να επιβιώσουν 
περιμένοντας βοήθεια, η οποία όμως 
βρίσκει ως εμπόδιο μια σειρά από 
πολιτικοστρατιωτικά συμφέροντα. 
Βέλγικη ταινία, σε σκηνοθεσία 

Αντόνις Κριντ είναι έτοι-
μος να διεκδικήσει τον 
τίτλο του παγκόσμιου 

πρωταθλητή, δεν ξέρει όμως πως 
το μέλλον τού επιφυλάσσει μια 
ακόμη μεγαλύτερη πρόκληση, η 
οποία έρχεται από το παρελθόν 
με εκδικητικές διαθέσεις. Aμερι-
κανική ταινία, σε σκηνοθεσία Στί-
βεν Κέιπλ Τζούνιορ, με τους 
Μάικλ Μπ.Τζόρνταν, Σιλβέστερ 
Σταλόνε, Τέσα Τόμσον, Ντολφ 
λούντγκρεν. Περιπέτεια 2018 | 
Έγχρ. | Διάρκεια: 130'

Τόμας Βίντερμπεργκ με τους 
Κόλιν Φερθ, Ματίας Σένερτς, λεά 
Σεϊντού, Μαξ Φον Σίντοφ. Περιπέ-
τεια 2018 | Έγχρ. | Διάρκεια: 117'

Kursk Creed ii
Δέιτέ αΚομηΔέιτέ αΚομη

Έ o

ενάντια στην αυταρχική εξουσία του οποίου μια 
νεαρή κοπέλα που ζητά εκδίκηση και ένας μαθητευ-

όμενος ιστορικός θα υποκινή-
σουν εξέγερση.

Ωστόσο, η ταινία αδυνατεί να 
ξεφύγει από τα εφηβικά κλισέ 
και να αναχθεί σε έναν γενικό-
τερο συμβολισμό. Επίσης, 
παρόλο το εντυπωσιακό θέαμα, 
οι καρικατούρες των χαρακτή-
ρων, οι εύκολες ανατροπές και 
το σύνολο των αφελειών στο 
σενάριο, προσγειώνουν από-
τομα τον θεατή. Μάταια ο σκη-
νοθέτης  αγωνίζεται να εμπλου-
τίσει την ταινία με ταξικούς δια-
χωρισμούς, οικολογικές 
ανησυχίες και αντιεξουσιαστικό 
λόγο. Στο τέλος μένουν όρθια 
μόνο το καθησυχαστικό χάπι 

εντ και το γλυκερό ρομάντζο.
ΗΠΑ, Νέα Ζηλανδία. 2018. Διάρκεια: 128΄. 

Έχοντας ολοκληρώσει 
την τριλογία του 

«χόμπιτ», ο 
πίτερ Τζάκσον 

μεταφέρει στην 
κινηματογραφική 

οθόνη το μπεστ σέλερ 
του βρετανού φίλιπ ριβ 

«Mortal engines», κρατώ-
ντας για τον εαυτό του τον 

ρόλο του σεναριογράφου και 
του παραγωγού. Για ακόμη μία 

φορά ο σκηνοθέτης επιλέγει να 
περιγράψει έναν παραμυθένιο κόσμο, 

στην ιστορία του οποίου δεν λείπουν η 
αντικαπιταλιστική αλληγορία και τα υπο-

νοούμενα για το πρόσφατο Brexit. 
Σε ένα δυστοπικό μέλλον, όπου έχει επέλ-

θει οικολογική καταστροφή, οι επιζήσαντες 
ζουν σε κινούμενες πόλεις-γιγάντιες μηχανές, που «καταβροχθί-

ζουν» η μία την άλλη. Η πιο επικίνδυνη από αυτές είναι το λονδίνο, 

Μια steampunk 
νεανική 

περιπέτεια 
φαντασίας,  
στην οποία 

φουτουριστικοί 
κόσμοι συναντούν 

τη βιομηχανική 
αισθητική του  

19ου αιώνα 
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παρατηρείται μεγάλη 
«μάχη» σε όλα τα επί-
πεδα της βαθμολογίας 

του πρωταθλήματος, με μονα-
δική εξαίρεση την κορυφή του, 
όπου ο παοΚ μοιάζει ανίκη-
τος, «ανοίγοντας» κι 
άλλο τη διαφορά του 
από τη δεύτερη θέση. 
ςε αυτή ανέβηκε πάλι 
ο ατρόμητος, προ-
σπερνώντας ξανά τον 
ολυμπιακό, ενώ η 
αεΚ ακολουθεί με 5 
βαθμούς διαφορά 
από τους περιστε-
ριώτες και 4 από 
τους «ερυθρό-
λευκους», μετά 
και την τιμωρία 
της με -3 βαθ-
μούς στις αρχές 
της σεζόν.

Μεγάλη «μάχη» 
διαφαίνεται όμως 
και για την 5η 
θέση που οδηγεί στην 
Ευρώπη, αφού 
Παναθηναϊκός και 
Άρης έχουν από 19 
βαθμούς, έχοντας 

τον Παναιτωλικό 
και τον Πανιώνιο 
ένα πόντο πίσω 

τους και τον 
Αστέρα Τρίπολης σε 
απόσταση μιας 

νίκης, μετά το 3/3 
με τον Παράσχο 
στον πάγκο του. 

Στην 11 θέση με ένα βαθμό 
λιγότερο βρίσκεται η ΑΕλ 
και μετά 4 ομάδες «παλεύ-

SPort

S
Ξανά πρωτάθλημα  
αυτό το σαββατοκύριακο!

ιπλό» για την αεΚ στο 
ντέρμπι των πρωτοπό-
ρων του γ’ ομίλου στην 

ιερουσαλήμ. η Ένωση πέρασε με 
83-70 από την έδρα της χάποελ, για 
την 8η αγωνιστική του Basketball 
Champions League, αυξάνοντας σε 
7-1 το ρεκόρ της! ύπενθυμίζουμε ότι 
στην πρεμιέρα του Basketball 
Champions League 2018/19, η αεΚ 
ηττήθηκε από την χάποελ στο οαΚα. 
ακολούθησαν έξι νίκες σε ισάριθμα 
ματς, πριν έρθει και η έβδομη στην 

ιερουσαλήμ. οι παίκτες του λούκα 
μπάνκι έδειξαν τι μπορούν να 
κάνουν στο μέχρι σήμερα δυσκολό-
τερο παιχνίδι τους στην ευρώπη. 
Έλειπαν οι τραυματίες Ξανθόπουλος, 
γιαννόπουλος, Καββαδάς που έμει-
ναν στην αθήνα. Τρομερή εμφάνιση 
από τον μάλκολμ γκρίφιν, εξαιρετι-
κός ο βινς χάντερ, ο χάουαρντ ςαντ-
ρος, άστοχος, αλλά καθοριστικός ο 
γιαννούλης λαρεντζάκης, το ίδιο κι 
ο Ντούσαν ςάκοτα. Τα δεκάλεπτα: 
22-29, 43-48, 56-61, 70-83

τεράστιο «διπλό»  
και κορυφή για την αέΚ

ΜελισσΑνιΔησ: «ΘΑ  
εΧούΜε γηΠεΔΑρΑ!»
ο Δημήτρης Μελισσανίδης 
δεν έκρυψε τη φιλοδοξία 
του για ένα κέντρο 

αθλητισμού με όλες τις 
ανέσεις, λέγοντας χαρακτηριστικά: 

«Όπως θα έχουμε το νούμερο ένα γήπεδο 
ποδοσφαίρου, έτσι θα κάνουμε το 
νούμερο ένα αθλητικό κέντρο στην 
ελλάδα». Αξίζει να σημειωθεί πως στον 
συγκεκριμένο χώρο θα στεγαστούν 
-ανάμεσα σε άλλα- τα νέα γραφεία της 
ερασιτεχνικής, αθλητικά τμήματα, όπως 
αυτά της πυγμαχίας, της άρσης βαρών, 
του πινγκ πονγκ, της ξιφασκίας, του 
σκακιού και του ζίου ζίτσου, 
γυμναστήριο και χώροι αναψυχής.

ουν» για τη σωτηρία τους, με 
ΟΦΗ, λαμία, ΠΑΣ Γιάννινα να 
έχουν από 11 βαθμούς και τον 
λεβαδειακό να έχει 8. Ουραγός 
με μόλις 2 βαθμούς παραμένει ο 
Απόλλων μετά και τη νέα ήττα 
του στο Αγρίνιο.

η βαθμολογία του 
πρωταθλήματος σε  
13 αγωνιστικές

 ΠΑΟΚ: 35 (-2)  Ατρόμητος: 28 
 Ολυμπιακός: 27  AEK: 23 (-3) 
 Παναθηναϊκός:  19 (-6)  Άρης: 

19  Ξάνθη: 19  Παναιτωλικός: 
18  Πανιώνιος: 18  Αστέρας:  
15  ΑΕλ: 14  ΟΦΗ: 11  λαμία: 
11  ΠΑΣ Γιάννινα: 11  λεβαδει-
ακός: 8  Απόλλων Σμύρνης: 2

Τα αποτελέσματα στη 13η 
αγωνιστική

 Αστέρας-ΠΑΣ 1-0  ΑΕΚ-
λαμία 2-0  Ξάνθη-Ολυμπιακός 
1-1  ΟΦΗ-Παναθηναϊκός 3-1  

 Ατρόμητος-Άρης 4-2  
 ΠΑΟΚ-ΑΕλ 2-1  Παναιτωλι-

κός-Απόλλων 2-1  Πανιώνιος-
λεβαδειακός 1-1

αυτή η αγωνιστική
 Σάββατο 15 Δεκεμβρίου  

 ΠΑΣ-
Πανιώνιος 
17:15  Άρης-
Παναιτωλικός 
19:00  Αστέ-
ρας-ΟΦΗ 
19:30  
Κυριακή 16  
Δεκεμβρίου  

 Απόλλων-
Ξάνθη 16:00  

 ΑΕλ-ΑΕΚ 
17:15  Πανα-
θηναϊκός-
Ατρόμητος 

19:00  Ολυμπιακός-λαμία 19:30 
 Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου  
 λεβαδειακός-ΠΑΟΚ 19:30

παρατηρείται μεγάλη 
«μάχη» σε όλα τα επίπεδα 
της βαθμολογίας του 

πρωταθλήματος, με μοναδική 
εξαίρεση την κορυφή του, όπου  
ο πΑοΚ μοιάζει ανίκητος, 
«ανοίγοντας» κι άλλο  τη διαφορά 
του από  τη δεύτερη θέση

«Δ

Ξανά μπάλα λοιπόν! Με τη νίκη του 
Παναιτωλικού επί του Απόλλωνα 
Σμύρνης και την ισοπαλία στο 
Πανιώνιος-Λεβαδειακός, ολοκληρώθηκε 
η 13η αγωνιστική της Superleague, που 
δημιούργησε νέα δεδομένα και στη 
βαθμολογία του πρωταθλήματος. 
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το 2009 σε ηλικία 33 ετών ο ρονάλ-
ντο επέστρεφε στην πατρίδα του 
για να αγωνιστεί στην Κορίνθιανς. 

Το «φαινόμενο» άφηνε την ευρώπη, βλέ-
ποντας ότι δεν μπορεί να διατηρηθεί σε 
τόσο υψηλό επίπεδο. από την άλλη, σε 
ηλικία 33 ετών ο Κριστιάνο ρονάλντο εξα-
κολουθεί να κάνει τη διαφορά, έχοντας 
πάρει μεταγραφή στη γιουβέντους. Ο 
Βραζιλιάνος Ρονάλντο, σε ηλικία 42 ετών 
πια, τοποθετήθηκε στη Gazzetta dello Sport 
για τις διαφορές του με τον Κριστιάνο και 
δίχως ίχνος υπεροψίας, σχολίασε: «Νομίζω 
ότι έχει το ίδιο πάθος να σκοράρει, όπως το 
είχα κι εγώ, και δεν είναι συμπτωματικό ότι 
σε ηλικία 33 ετών βρίσκεται σε αυτήν την 
κατάσταση. Είναι ελάχιστοι αυτοί οι ποδο-
σφαιριστές που προσέχουν το σώμα τους 
όπως αυτός και μέχρι και τώρα έχει μεγάλη 

διάθεση να το βελτιώσει. Εγώ έκανα 
προπόνηση επειδή έπρεπε, ενώ αυτός 
επειδή το αγαπάει».

Εξήγησε ότι με δεδομένο ότι έπαιξε 
μπάλα σε προηγούμενη εποχή σε σχέση 
με τον Κριστιάνο, δεν γίνεται να υπάρξει 
σύγκριση: «Μας χωρίζουν εννέα χρόνια, 
ενώ τα χρόνια στα οποία παίξαμε, είναι 
διαφορετικά. Δεν εννοώ ότι τότε που αγω-
νιζόμουν εγώ ήταν πιο δύσκολα τα πράγ-
ματα. Αλλά αντιμετωπίζαμε διαφορετικές 
καταστάσεις και διαφορετικές ομάδες».

εΠισΤροΦη σΤΑΦύλιΔη;
γερμανικό δημοσίευμα αναφέρει 

για τον Έλληνα άσο της 
Άουγκσμπουργκ πως αν 

μείνει ελεύθερος 
το καλοκαίρι, μία 
από τις επιλογές 
που υπάρχουν 
είναι και ο πΑοΚ. 

ο ίδιος ο παίκτης 
δήλωσε: «εξαρτάται από 

πολλά πράγματα, από το κλαμπ, 
από το πώς θα νιώθω τον 
χειμώνα και από τις επιλογές 
που θα υπάρχουν. Αυτή τη 
στιγμή, το πιο πιθανό είναι να 
παραμείνω μέχρι το καλοκαίρι, 
αλλά στο ποδόσφαιρο ποτέ δεν 
ξέρεις. ο πΑοΚ δεν είναι απλά 
μια ομάδα, είναι για μένα κάτι 
περισσότερο από οικογένεια!». 

ο ολυμπιακός έχει πολλά 
παράπονα από τη διαι-
τησία του Τζήλου στο 

παιχνίδι με την Ξάνθη. μετά το 
τέλος του αγώνα στα πηγάδια, 
ο διευθυντής επικοινωνίας της 
παε ολυμπιακός, Κώστας 
Καραπαπάς, κάλεσε τον διαι-
τητή Τζήλο να αποκαλύψει με 
ποιον μίλησε το τελευταίο 
24ωρο, ενώ αναφέρθηκε στις 
φάσεις, για τις οποίες διαμαρ-
τύρονται οι «ερυθρόλευκοι». 
«Δυστυχώς είμαστε στο ίδιο 

έργο θεατές. Έχουμε κουρα-
στεί και εμείς και οι φίλαθλοι 
μας να βλέπουμε κάθε Κυριακή 
τα ίδια. Θέλουμε όλοι αυτοί οι 
άνθρωποι από τον κ. γραμμένο 
που κάνει τον πρόεδρο της 
επο, από τους ανθρώπους 
στην ευρώπη τον κ. Θόδωρο 
Θεοδωρίδη που είναι ασπίδα 
αυτών που κάνουν αυτά που 
κάνουν στην ελλάδα. Να μας 
πουν αν έχουν καταλάβει την 
οργή του κόσμου του ολυμπι-
ακού. ας μας πουν που ανήκει 

η Ξάνθη μετοχικά, με ποιον 
έχει μιλήσει ο κ. Τζήλος στο 
τηλέφωνο τις τελευταίες 48 
ώρες, εμείς με αυτούς τους 
όρους δεν έχει νόημα να παί-
ζουμε με σημαδεμένη τρά-
πουλα. ύπάρχει στο πρώτο 
ημίχρονο η διπλή φάση 
πέναλτι που δεν δόθηκε τίποτα 
και η κόκκινη κάρτα στον 
ποντένσε, που ο Τζήλος είπε 
ότι δεν την είδε, αλλά κάποιος 
του την είπε», δήλωσε ο κ. 
Καραπαπάς.

Ο Αντετοκούνμπο 
αποθεώθηκε 

ο Γιάννης Αντετοκούνμπο απλώς δεν 
παίζεται. Ο Greek Freak όχι απλά 
οδήγησε τους Μπακς στην τεράστια 

εκτός έδρας νίκη επί των Ράπτορς, αλλά 
βρήκε και χρόνο για να μιλήσει στους 
Έλληνες οπαδούς του, μετά τη λήξη του 
αγώνα. Στο τέλος του ματς, πολλοί  ομογε-
νείς περίμεναν τον σούπερ σταρ των 
Μπακς στις εξέδρες του γηπέδου. Ο Αντε-
τοκούνμπο όπως πάντα δεν τους χάλασε το 
χατίρι και πήγε προς το μέρος τους για να 
τους ευχαριστήσει. «Παιδιά, έχω αργήσει 
για το λεωφορείο. Θέλω να σας πω γρή-
γορα ευχαριστώ πολύ που με στηρίζετε, 
ευχαριστώ που στηρίζετε τους Μπακς, 
ζήτω η Ελλάδα! Σας ευχαριστώ πολύ παι-
διά!», ήταν το μήνυμα του Greek Freak.

ΑλλΑγεσ γιΑ Τούσ 
ΤερΜΑΤοΦύλΑκεσ

πληροφορίες μιλούν για 
αλλαγές αναφορικά με 

τη θέση του 
τερματοφύλακα 
κατά την 
εκτέλεση του 

πέναλτι, όπου με 
βάση τους ισχύοντες 

κανονισμούς οφείλει να έχει 
και τα δύο του πόδια στη γραμμή 
του τέρματος. Ωστόσο, η IFAB θα 
προτείνει να μπορεί να έχει το 
ένα πόδι πιο μπροστά από τη 
γραμμή και να κινείται έτσι όσο 
του επιτρέπει το άλλο πόδι χωρίς 
να δώσει επανάληψη ο διαιτητής, 
όπως συμβαίνει σήμερα αν ο 
τερματοφύλακας πάει πιο 
μπροστά. εφόσον περάσει η 
συγκεκριμένη αλλαγή στη 
συνεδρίαση της 2ης Μαρτίου, θα 
τεθεί σε ισχύ  
από την 1η ιουνίου.

Παράπονα  
από ολυμπιακό 

Ο Βραζιλιάνος εξηγεί γιατί δεν μπορεί 
να συγκριθεί με τον Κριστιάνο

ροΝάλΝτο vs ροΝάλΝτο

αλεξάνταρ πρίγιοβιτς 
μπήκε στο ιδιαίτερο κλαμπ 
των ποδοσφαιριστών που 

έχουν σημειώσει 50 γκολ με τη 
φανέλα του παοΚ. Ο Σέρβος φορ, 
όμως, είναι ο… πιο γρήγορος όλων! 
Με το γκολ που σημείωσε στον 
αγώνα εναντίον της ΑΕλ, ο Αλεξά-
νταρ Πρίγιοβιτς έφτασε τα πενήντα 
γκολ με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, σε 
σύνολο 83 εμφανίσεων,  εκ των 

οποίων οι 19 έγιναν ερχόμενος από 
τον πάγκο, γι’ αυτό και η αντιστοιχία 
των γκολ έχει μεγάλη διαφορά (43 
γκολ ως βασικός, 7 ως αλλαγή). Ο 
Σέρβος επιθετικός είναι ο 17ος ποδο-
σφαιριστής του «Δικεφάλου», που 
σημειώνει 50 γκολ σε όλους τους 
αγώνες (Πρωτάθλημα-Κύπελλο-
Ευρώπη) και βρίσκεται στη 2η θέση 
των ξένων σκόρερ του ΠΑΟΚ, πίσω 
από τον Νέτο Γκουερίνο.

ο... πιο γρήγορος όλων! 
ο
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ο γιάγια Τουρέ αποτελεί 
πλέον παρελθόν για τον 
ολυμπιακό, λύνοντας 

κοινή συναινέσει το συμβόλαιό 
του. ο μάνατζερ του ιβοριανού 
μέσου Ντμίτρι ςέλουκ μίλησε 
στην ιστοσελίδα sport24.ru και 
εξήγησε τους λόγους που οδή-
γησαν στο «διαζύγιο» των δύο 
πλευρών. μεταξύ άλλων, τόνισε 
ότι ο ίδιος ο παίκτης ζήτησε 
προσωπικά από τον βαγγέλη 
μαρινάκη να λυθεί το συμβόλαιό 
του. Όπως είπε, δεν είχε την 
στήριξη όλων των ανθρώπων του 
συλλόγου, κάτι το οποίο δεν 
περίμενε.

«Θέλω να πω κάποια πράγ-
ματα, ώστε κάποιοι απρόσεκτοι 
δημοσιογράφοι να μην διαστρε-
βλώνουν τα γεγονότα. ο γιάγια 

ο Σάββατο έβαλε ένα φοβερό 
γκολ και έδωσε μια υπέροχη 
ασίστ. Όμως την Κυριακή 

άργησε δύο ώρες στην προπόνηση. Ο 
Ουσμάν Ντεμπελέ, που δεν βρίσκει 
ηρεμία στην Μπαρτσελόνα, εντοπί-
στηκε στην οικία του από άνδρες ασφα-
λείας που έστειλε η Μπάρτσα για να τον 
βρουν. Και θα το πληρώσει ακριβά. 
Σύμφωνα με τον ισπανικό Τύπο, επι-
βλήθηκε στον 21χρονο διεθνή Γάλλο 
επιθετικό πρόστιμο που ξεπερνά τις 
100.000 ευρώ. Αλλά δεν γλίτωσε ούτε 

την καζούρα των συμπαικτών του. 
Ζεράρ Πικέ, Σέρχιο Μπουσκέτς και 
Τζόρντι Άλμπα πρωτοστάτησαν στα 
πειράγματα για τα τερτίπια του. 
Μάλιστα, κατέστη σαφές ότι εάν 
υποπέσει σε παράπτωμα ακόμη μία 
φορά αυτό δύναται να διπλασιαστεί 
ή και να τριπλασιαστεί. Η απάντηση 
που δίνεται μέσω του ρεπορτάζ είναι 
ότι επειδή ο Γάλλος βρίσκεται σε 
εξαιρετική φόρμα, θα ήταν «επιβλα-
βές» για την ομάδα να μη βρίσκεται 
στη διάθεση του Ερνέστο Βαλβέρδε.

πρόστιμο-μαμούθ της 
μπαρτσελόνα σε ντεμπελέ

εΠισΤροΦη σΤΑΦύλιΔη;
γερμανικό δημοσίευμα 
αναφέρει για τον 
Έλληνα άσο της 
Άουγκσμπουργκ πως αν 

μείνει ελεύθερος το 
καλοκαίρι, μία από τις επιλογές 

που υπάρχουν είναι και ο πΑοΚ. ο 
ίδιος ο παίκτης δήλωσε: «εξαρτάται 
από πολλά πράγματα, από το κλαμπ, 
από το πώς θα νιώθω τον χειμώνα και 
από τις επιλογές που θα υπάρχουν. 
Αυτή τη στιγμή, το πιο πιθανό είναι να 
παραμείνω μέχρι το καλοκαίρι, αλλά 
στο ποδόσφαιρο ποτέ δεν ξέρεις. ο 
πΑοΚ δεν είναι απλά μια ομάδα, είναι 
για μένα κάτι περισσότερο από 
οικογένεια!». 

ΑνΑσΤοΠούλοσ:  
«ΦΑΒορι ο ΠΑοκ!»
ο Νίκος Αναστόπουλος 
σημείωσε πως ο πΑοΚ έχει 
προβάδισμα για το 

πρωτάθλημα, δηλώνοντας πως 
μόνο ο ολυμπιακός πλέον μπορεί να 

τον κοντράρει. « Έχει ένα μικρό 
πλεονέκτημα ο πΑοΚ, αλλά ο κύριος 
αντίπαλος του είναι ο ολυμπιακός. είναι 
δύσκολο η ΑεΚ να κοντράρει με βάση την 
εικόνα και τη βαθμολογία», δήλωσε 
χαρακτηριστικά.

θήσει πραγματικά το κλαμπ με 
διάφορους τρόπους» δήλωσε 
και συνέχισε: «πολλά απ’ όσα 
περιμέναμε δεν ήταν έτσι όπως 
τα θέλαμε. αυτό προκάλεσε την 
απογοήτευση του γιάγια, που 
ζήτησε από τον ιδιοκτήτη του 
συλλόγου να λυθεί το συμβό-
λαιό του. ο γιάγια δεν είχε τη 
στήριξη όλων των ανθρώπων 
του συλλόγου και αυτό ήταν 
κάτι που δεν το περίμενε. γι’ 
αυτό και ζήτησε να τερματιστεί 
η σύμβαση. Καλή τύχη στον 
ολυμπιακό. Ίσως, όπως αναφέ-
ρεται στην επίσημη ιστοσελίδα 
του συλλόγου, οι δρόμοι τους 
να συναντηθούν ξανά. ο γιάγια 
θα θυμάται για πάντα την υπο-
δοχή των οπαδών, τους οποί-
ους θα σέβεται για πάντα».

τ

γιατί έφυγε  
ο Τουρέ  
από τον 
ολυμπιακό 

άρέγκι 

«πάω αεΚ!»
ο αργεντινός μέσος της 

ςαν μαρτίν, αμέσως μετά 
την εντός έδρας ήττα της 

ομάδας του (0-3) από τη Νιού-
ελς, δήλωσε με τρόπο κατηγορη-
ματικό: «Το μέλλον μου είναι 
στην ελλάδα και στην αεΚ. Θα 
έχω πάντα τις καλύτερες 
αναμνήσεις από τη ςαν 
μαρτίν. Όλα έχουν 
τακτοποιηθεί. μετέφερα 
στον σύλλογο τις προθέ-
σεις μου και κατάλαβαν 
ότι αυτή ήταν η μοναδική 
πιθανότητα για μένα αυτή 
τη στιγμή. Ήμουν ξεκάθα-
ρος και το μέλλον μου είναι 
εκεί». η παε αεΚ από την 
πλευρά της, έχει επιβεβαιώσει 
ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τον 
26χρονο αρέγκι, όμως δεν προ-

δεν έλαβε ούτε ένα ευρώ περισ-
σότερο απ’ ό,τι προέβλεπαν οι 
τρεις μήνες, ςεπτέμβριος, οκτώ-

βριος και Νοέμβριος που έμεινε 
στον ολυμπιακό. επιπλέον, για 
τις 11 μέρες του Δεκεμβρίου δεν 

πήρε τίποτα από τον ολυμπιακό. 
αυτό δείχνει πως δεν επέστρεψε 
για τα χρήματα, αλλά για να βοη-

κύπτει από κάπου ότι οι 
διαπραγματεύσεις 
πλησιάζουν στο τέλος. 

ο παίκτης δεν αναμέ-
νεται άμεσα στην 

ελλάδα, παρότι ο 
ίδιος είχε δηλώσει 
ότι μετά το ματς 
με τη Νιούελς θα 

επιβιβαστεί στο 
αεροπλάνο με προορι-

σμό την ευρώπη. είναι 
δεδομένο ότι μια υπόθεση 

πρέπει να είναι «τελειω-
μένη» για να μπει ένας 

ποδοσφαιριστής στη δια-
δικασία να διασχίσει 

τον ατλαντικό. Και 
από την αεΚ υπο-

στηρίζουν ότι η 
μεταγραφή 
αρέγκι δεν 

έχει προχωρή-
σει σε τόσο 

σημαντικό βαθμό.
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ΤΑ λΑΘη ΠληρώνονΤΑι
Η ΑεΚ στάθηκε καλά στο «Ντα 
λουζ» κόντρα στην Μπενφίκα, 

ωστόσο ένα φάουλ-δώρο 
του γαλανόπουλου 

στο 88' 
μετατράπηκε  
από τους 
γηπεδούχους σε 

γκολ, φέρνοντας την 
ήττα με 1-0 και αφήνοντας 

την περσινή πρωταθλήτρια 
ελλάδας χωρίς βαθμό στην 
κορυφαία διασυλλογική 
διοργάνωση. Η άψογη εκτέλεση 
του γκριμάλντο γκρέμισε τα 
όνειρα της « Ένωσης» να 
αποχαιρετήσει με το κεφάλι 
ψηλά τη διοργάνωση. 
η βαθμολογία του 5ου ομίλου 

 Μπάγερν 14 (15-5) 
 Άγιαξ 12 (11-5) 
 Μπενφίκα 7 (6-11) 
 ΑεΚ 0 (2-13)

ο ολυμπιακός χρειαζόταν 
δύο γκολ διαφορά 
κόντρα στη μίλαν και 

τα κατάφερε! ακόμη κι όταν οι 
ιταλοί μείωσαν, οι «ερυθρό-
λευκοι» έφτασαν στο 3-1 και 
βρέθηκαν θριαμβευτικά στους 
«32» του Europa League, 
βάζοντας φωτιά στο Καραϊ-
σκάκη. Το σκορ άνοιξε για 
τους πειραιώτες ο ςισέ στο 
60ο λεπτό, για να κάνει το 2-0 
ο γκιγιέρμε στο 70. Δυστυχώς 
όμως στο 72' οι ροσονέρι βρή-
καν γκολ από κόρνερ με τον 
Ζαπάτα με τον ρέφερι να 
διστάζει να δείξει σέντρα, 
αλλά την μπάλα να φαίνεται να 
έχει περάσει την γραμμή. ςτο 
80ο λεπτό ο Τοροσίδης πήρε 
πέναλτι από τράβηγμα του 
αμπάτε. αμέσως μετά ο ολυ-
μπιακός έκανε το 3-1 με 
εύστοχο χτύπημα πέναλτι του 
φορτούνη και το γήπεδο σεί-
στηκε από τους 
πανηγυρισμούς.

ΒΑΘΜολογιΑ
 μπέτις 12 (7-2)
 ολυμπιακός 10 (11-6)
 μίλαν 10 (12-9)
 Ντουντελάνζ 1 (3-16)

o oλύΜΠιΑκοσ ΑνεΒΑσε  
Την ελλΑΔΑ 
η νίκη του ολυμπιακού σε συνδυ-
ασμό με την πρόκρισή του όχι 
μόνο σώζει το ελληνικό ποδό-
σφαιρο, αλλά το ανεβάζει και μία 
θέση στην ειδική βαθμολογία 
της UEFA! Mε τους 400 βαθμούς 
που έδωσε η νίκη του ολυμπια-
κού η ελλάδα (27.400 βαθμοί, 
13η θέση) πέρασε τη Δανία 
(27.045 βαθμοί), η οποία μένει 
και χωρίς εκπρόσωπο στη συνέ-
χεια των ευρωπαϊκών διοργανώ-
σεων. Ταυτόχρονα αύξησε την 
διαφορά από την ελβετία στους 
500 βαθμούς. μια ελβετία που 

έχει μείνει με την Ζυρίχη στους 
32 του Europa League και ακο-
λουθούν και οι Τσέχοι από κοντά 

Μαγικός ολυμπιακός

ετά την Τσέλσι και τη 
Βίντι, ο ΠΑΟΚ γνώρισε 
και τρίτη ήττα στην 

Τούμπα, στον όμιλό του στο 
Europa League. Ο Δικέφαλος, 
που πλήρωσε την κάκιστη εμφά-
νιση του πρώτου ημιχρόνου 
οπότε και βρέθηκε να χάνει 0-3 
(με αυτό το σκορ είχαν προηγη-

θεί στη λευκορωσία οι Θεσσαλο-
νικείς), ηττήθηκε τελικά 1-3 και 
τερμάτισε στην τελευταία θέση 
του γκρουπ.

η ΒΑΘΜολογιΑ
●● Τσέλσι 16 (12-3)
●● ΜΠΑΤΕ 9 (9-9)
●● Βίντι 7 (5-7)
●● ΠΑΟΚ 3 (5-12)

κατέρρευσε...

τα αποτελέσματα της 
μαγνητικής του Δημήτρη 

αγραβάνη έδειξαν πρόβλημα 
το οποίο χρειάζεται τουλάχι-
στον 15 μέρες εκτός παρκέ.  
η σχετική ανακοίνωση από 
τον ολυμπιακό αναφέρει 
χαρακτηριστικά: «ο Δημήτρης 
αγραβάνης ελέγχθηκε με 
μαγνητική τομογραφία αρι-
στερού ισχίου.  

Έχει υποστεί μερική αποκόλ-
ληση του εκφυτικού τένοντα 
της ευθείας κεφαλής του 
ορθού μηριαίου από την πρό-
σθια κάτω λαγόνιο άκανθο. ο 
διεθνής φόργουορντ θα επα-
νεξεταστεί για την πρόοδο της 
επούλωσης της βλάβης σε δυο 
εβδομάδες, προκειμένου να 
καθοριστεί το πρόγραμμα 
επανόδου του».

εκτός ο 
αργαβάνης

που έχουν δύο στους 32. Και 
την βικτόρια πλζεν και την 
ςλάβια πράγας και φυσικά οι 
Κροάτες με τη Ντιναμό 
Ζάγκρεμπ.

Τι σηΜΑινει η 13η Θεση
 ο πρωταθλητής 3ο προκρι-

ματικό γύρο (Champions 
League)

 ο δεύτερος 2ο προκριμα-
τικό γύρο (Champions 
League)

 Κυπελλούχος 3ο προκρι-
ματικό γύρο (Europa 
League)

 ο τρίτος και ο τέταρτος,  
2ο προκριματικό γύρο 
(Europa League)
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Αστυνομικός τραυματίας 
από επίθεση χούλιγκανς

Ένας αστυνομικός τραυμα-
τίστηκε από πέτρα στο 
πρόσωπο, στη διάρκεια 

συγκρούσεων διμοιρίας των μαΤ 
με χούλιγκανς έξω από το γήπεδο 
μπάσκετ του πανιωνίου στη Νέα 
ςμύρνη. Οι αστυνομικοί προσήγα-
γαν ένα άτομο. Τα επεισόδια 
ξέσπασαν το απόγευμα του περα-
σμένου Σαββάτου, όταν βρισκόταν 
σε εξέλιξη ο αγώνας μεταξύ του 
Πανιωνίου και του Κολοσσού 
Ρόδου. Εκείνη τη στιγμή περίπου 
σαράντα άτομα επιχείρησαν να 
μπουν στο γήπεδο χωρίς να έχουν 
στην κατοχή του εισιτήρια. Η 

δύναμη των ΜΑΤ αντέδρασε και 
προσπάθησε να απωθήσει τους 
εισβολείς. Εκείνοι, όμως, άρχισαν 
να εκτοξεύουν κατά της αστυνομι-
κής δύναμης πέτρες και φωτοβολί-
δες. Από την εκτόξευση μιας 
πέτρας τραυματίστηκε ο αστυνομι-
κός στο πρόσωπο και μεταφέρθηκε 
αμέσως στο 401 στρατιωτικό νοσο-
κομείο για ιατρική περίθαλψη. Οι 
συνάδελφοί του προσήγαγαν ένα 
άτομο ως εμπλεκόμενο στα επεισό-
δια, κατά τα οποία οι αστυνομικοί 
έκαναν χρήση χημικών, προκειμέ-
νου να απομακρύνουν τους 
επιτιθέμενους.




