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H καθαρή έξοδος ξεθωριάζει, 
καθώς τα ψηφισμένα μέτρα 
δημιουργούν ένα απίστευτο 
σκηνικό πίεσης σε κοινωνία  
και κόμματα… 

η κυβέρνηση λέει ότι «μετά τα 
μνημόνια θα μπορούμε και 
κάνουμε ό,τι θέλουμε στην οικο-

νομία!». Τα κόμματα την καλούν να 
συνέλθει… οι δανειστές τής λένε ότι θα 
έχουμε επιτήρηση, κάτι που επιβεβαιώ-
νει και ο Τσακαλώτος! πού είναι η αλή-
θεια; Κατ αρχάς το μνημόνιο ως 
«έγγραφο τελείωσε!». οι ευρωπαίοι 
ούτε καν σκέφτονται να συνεχίσουν να 
χρηματοδοτούν την ελλάδα! οι δανει-
στές ζητούν κι άλλα… οι Έλληνες κου-
ράστηκαν να πληρώνουν… οι πολιτικοί 
δεν κουράστηκαν να υπόσχονται…

Σκληραίνουν οι δανειστές στα περί 
καθαρής εξόδου… Δείτε πώς προσγειώνει 
το ΔΝΤ την κυβέρνηση:

Παράταση του μνημονίου -που λήγει 
τον Αύγουστο- για μερικούς μήνες, ώστε 
η ελλάδα να προλάβει να ολοκληρώσει τα 
προαπαιτούμενα.

Οι στόχοι θα επιτευχθούν σε ό,τι αφορά 
το πλεόνασμα, από την άλλη όμως βλέπει 
κενό 1,1 δισ. για το 2018 και «αγοράζει» 
χρόνο για την ετυμηγορία του σε ό,τι 
αφορά τον χρόνο μείωσης του 
αφορολόγητου.

Το ζήτημα της μείωσης του αφορολογή-
του από την 1η Ιανουαρίου 2019 παραμέ-
νει στο τραπέζι, ειδικά από τη στιγμή που 
το Συμβούλιο της επικρατείας έχει ήδη 
χαρακτηρίσει αντισυνταγματικές πτυχές 

ΚΑθΑρη έξοδοΣ…
Κυβέρνηση, αντιπολίτευση, δανειστές και κοινωνία 
θέτουν σκληρά ερωτήματα προς όλους!

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ  
ΓιωρΓος 
άύΤιάς

του ασφαλιστικού νόμου Κατρούγκαλου. 
ελλάδα και δανειστές έχουν συμφωνήσει 
πως τον Μάιο θα δρομολογηθεί η μείωση 
του αφορολογήτου από το 2019 αντί το 
2020 εάν το ΔΝΤ, στη βάση μιας διαφανούς 
αξιολόγησης, κρίνει ως απαραίτητη την 
εφαρμογή του μέτρου, προκειμένου να επι-

τευχθεί ο συμφωνημένος δημοσιονομικός 
στόχος για το πρωτογενές πλεόνασμα του 
3,5% το 2019. Τον επόμενο μήνα θα αποφα-
σιστεί και το τι θα γίνει με τα λεγόμενα 
αντίμετρα, που έχει ήδη ψηφίσει η βουλή, 
και το εάν ενεργοποιηθούν θα κριθεί ξανά 
μετά από τη σύμφωνη γνώμη του ΔΝΤ.

Το ΔΝΤ αναφέρει πως το πρωτογενές πλεόνασμα 
της ελλάδος ανήλθε στο 3,7% του ΑεΠ, έναντι εκτίμη-
σης 1,7% που έκανε προ έξι μηνών. Για το 2018 θεωρεί 
πως το πλεόνασμα θα διαμορφωθεί στο 2,9% (έναντι 
3,5% που προβλέπει η ελληνική κυβέρνηση) του ΑεΠ 
και όχι στο 2,2% του ΑεΠ που ανέμενε πέρυσι τον 
Οκτώβριο. Η εκτίμηση του 2,9% αποκλίνει από τον 
στόχο του προγράμματος του ESM που είναι 3,5% και 
δεν έχει αποσαφηνιστεί το εάν θα απαιτούν πρό-
σθετα μέτρα 1,1 δισ. ευρώ για να καλυφθεί η διαφορά.

Η έκθεση του ΔΝΤ προβλέπει πως το 
πρωτογενές πλεόνασμα της Ελλάδος 
από το 2019 έως το 2022 θα κινείται 
στο 3,5% του ΑΕΠ σε ετήσια βάση, 
ωστόσο για το 2023 εκτιμά πως το 
πρωτογενές πλεόνασμα θα μειωθεί 
στο 1,5% του ΑΕΠ. 

Για το χρέος της γενικής κυβέρνησης το Διεθνές 
Νομισματικό Ταμείο εκτιμά πως θα μειωθεί από 
191,3% του ΑεΠ το 2018 στο 181,1% του ΑεΠ το 2019, 
θα περιοριστεί στο 177% του ΑεΠ το 2020, θα υποχω-
ρήσει στο 172,2% του ΑεΠ το 2021, στο 168,7% του 
ΑεΠ το 2022 και το 2023 θα μειωθεί στο 165,1% του 
ΑεΠ. Οι εκτιμήσεις του Ταμείου για το χρέος είναι 
πολύ πιο απαισιόδοξες από αυτές της Κομισιόν, που 
βλέπει το χρέος στα επίπεδα του 145% του ΑεΠ το 
2023. Το μαχαίρι στις κρατικές δαπάνες θα συνεχιστεί 
για πολλά χρόνια, προκειμένου να αντισταθμίσει τη 
σταδιακή μείωση των φορολογικών εσόδων. Το ΔΝΤ 
αναμένει πως τα έσοδα της γενικής κυβέρνησης θα 
μειωθούν από 48,8% του ΑεΠ το 2017 και το 2018, στο 
48,3% του ΑεΠ το 2019, το 2020 στο 47,8% του ΑεΠ, 
το 2021 στο 46,8% του ΑεΠ, στο 46,5% το 2022 και 
στο 45,1% του ΑεΠ το 2023. Οι δαπάνες από 48,8% 
του ΑεΠ εφέτος, το 2019 θα ανέλθουν στο 48,3% του 
ΑεΠ, το 2020 στο 47,7% του ΑεΠ, το 2021 και το 2022 
θα μειωθούν στο 46,7% του ΑεΠ και το 2023 θα αυξη-
θούν στο 47,5% του ΑεΠ. 

tούμπα το οάΚά...
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« Έχω περπατήσει σε πολλές 
λαϊκές αγορές και είναι 
πάντα ξεχωριστή η χαρά 

μου, όταν συνομιλώ με τους επαγγελ-
ματίες, με τους παραγωγούς, για τα 
προβλήματά τους, για τις δυσκολίες, 
για το άγχος τους. νομίζω ότι σήμερα 
δεν μπορεί να βρει κανείς καλύτερη 
ακτινογραφία του τι γίνεται στην 
ελλάδα από το να πάει να περπατή-
σει σε μια λαϊκή αγορά και να ακού-
σει τον πόνο, τον προβληματισμό, 
αλλά και τις ελπίδες και τις προσ-
δοκίες του κόσμου. 

Και μακάρι να τολμούσε και ο κ. 
Τσίπρας να έρθει να περπατή-
σουμε μαζί σε μια λαϊκή αγορά. 
Αλλά βλέπετε ότι δεν βγαίνει 
τελευταία πολύ από το Μαξίμου, 
γιατί δεν τολμάει να αντιπαρα-
τεθεί με την σκληρή πραγματι-
κότητα, που όλοι εσείς βιώ-
νετε κάθε μέρα». Αυτά τόνισε 
ο Πρόεδρος της Νέας Δημο-
κρατίας κ. Κυριάκος Μητσο-
τάκης, μιλώντας σε εκδή-
λωση της Γραμματείας 
Παραγωγικών Τομέων του 
Κόμματος με θέμα «λαϊ-
κές Αγορές: λειτουργία 
και Κοινωνική Προ-
σφορά». Και πρόσθεσε: 
«Χαίρομαι ιδιαίτερα 
που είμαι ανάμεσα σε 
εκατοντάδες εκπρο-
σώπους των λαϊκών 
αγορών. Ανθρώπους 
που είναι παντός 

καιρού. Που ξέρουν τι σημαίνει να αγωνίζε-
σαι για το καθημερινό μεροκάματο, που 
ξέρουν τι σημαίνει να στήνεις ένα πάγκο 
νωρίς το πρωί και να έχεις το άγχος σου να 
πουλήσεις την πραμάτεια σου στο τέλος της 
ημέρας, για να ξεκινήσεις πάλι την άλλη 
ημέρα από την αρχή. Οι λαϊκές αγορές δεν 
είναι απλά αγορές, όπου διατίθενται τα προϊ-
όντα από την Περιφέρεια στα αστικά κέντρα. 
είναι και ένα μεγάλο κοινωνικό χωνευτήρι. 
είναι ένας μηχανι-
σμός κοινωνικής 
συνοχής. εσείς το 
ξέρετε καλύτερα, 
διότι όταν τελειώ-
νει η μέρα, εσείς 
είστε αυτοί που 
διαθέτετε τα προϊό-
ντα σας στα κοινω-
νικά παντοπωλεία. 
εσείς στηρίζετε 
τους αναξιοπαθού-
ντες. εσείς στηρί-
ζετε τους πιο αδύ-
ναμους συμπολίτες 
μας, εσείς στηρί-
ζετε αυτούς που 
χτυπήθηκαν περισ-
σότερο τα χρόνια της 
κρίσης».

«Θα σας μιλήσω», τόνισε σε άλλο σημείο 
της ομιλίας του ο Πρόεδρος της Νέας Δημο-
κρατίας, «για το τελευταίο μεγάλο ψέμα του 
κ. Τσίπρα, ότι δηλαδή στις 20 Αυγούστου 
τελειώνουν οι δυσκολίες και η χώρα βγαίνει 
από τα Μνημόνια. Το τελευταίο μεγάλο ψέμα 
του κ. Τσίπρα είναι η δήθεν “καθαρή έξο-
δος”. Μέχρι και γραβάτα είναι ικανός να 
βάλει ο κ. Τσίπρας για να μας πει ότι έβγαλε 

τη χώρα από τα αδιέξοδα. Μόνο που δεν λέει 
την αλήθεια. Ο κ. Τσίπρας είναι ο ίδιος 
σήμερα, που την ώρα που μιλάει για “καθαρή 
έξοδο” από τα Μνημόνια, έχει ήδη βάλει την 
υπογραφή του στο 4ο Μνημόνιο, που φέρνει 
μειώσεις μισθών και συντάξεων από 
1/1/2019, αλλά και μείωση του αφορολόγη-
του, την οποία ήδη έχει ψηφίσει. είναι πρό-
σθετα μέτρα 5,2 δισ. ευρώ, που φέρνουν την 
προσωπική σφραγίδα του κ. Τσίπρα. Για 

πρώτη φορά με την μεί-
ωση του αφορολόγητου 
άνθρωποι που έχουν 
εισόδημα 600-700 
ευρώ θα κληθούν να 
πληρώσουν φόρο εισο-
δήματος. Αυτή είναι η 
παρακαταθήκη που μας 
αφήνει». 

 «Δυστυχώς σήμερα 
ο κ. Τσίπρας», πρό-
σθεσε ο κ. Μητσοτάκης, 
«έχει το θράσος και 
διαφημίζει τα πρωτο-
γενή πλεονάσματα ως 
μεγάλη επιτυχία. Πλεό-
νασμα όμως που βγήκε 

από το δικό σας υστέ-
ρημα, το δικό σας κόπο και 

βγήκε από την υπερφορολόγηση που 
επέβαλε σε κάθε ελληνικό νοικοκυριό. Και 
πανηγυρίζει, γιατί τα πλεονάσματα ήταν 
μεγαλύτερα από αυτά που του ζητούσαν. Τα 
χρήματα τα πήρε από εσάς για να μοιράσει 
ψίχουλα και κοινωνικές παροχές μόνο σε 
αυτούς που τον βολεύουν και για να χτίσει 
ένα νέο μεγάλο πολιτικό κομματικό κράτος 
για να βολέψει συγγενείς, φίλους και κολλη-
τούς του συστήματος».

«Πάμε μαζί  
σε μια λαϊκή 

αγορά να 
περπατήσουμε!»

Οι προκλήσεις 
του ερντογάν 
δεν σταματούν… 

Μιλώντας στο εμπορικό επιμε-
λητήριο της Σμύρνης αναφέρ-
θηκε στην ιστορία της πόλης και 
συγκεκριμένα στην καταστροφή 
της Σμύρνης, κατηγορώντας τους 
Έλληνες ότι την έκαψαν. Ο Τούρ-
κος Πρόεδρος δήλωσε χαρακτηρι-
στικά, «το μεγαλύτερο χτύπημα που 
δόθηκε στην κληρονομιά αυτής της 
ωραίας πόλης είναι από τους Έλλη-
νες στρατιώτες που έκαψαν τη 
Σμύρνη, την ώρα που υποχωρούσαν. 
Μην κοιτάζετε που έχει βγει το όνομα 
στους Τούρκους. Τα πιο μεγάλα χτυπή-
ματα σε αυτήν τη γεωγραφική περιοχή 
τα έχουν κάνει αυτοί που λένε τον εαυτό 
τους πολιτισμένο».

Η απάντηση ήταν άμεση από τον Πρόε-
δρο της Δημοκρατίας: «Οι μεγάλοι ηγέτες 

οφεί-
λουν να 
μετρούν 
τα λόγια 
τους και 
να σέβο-
νται την 
ιστορία. 

είμαστε λαός της ειρήνης, αλλά είμαστε και 
λαός που δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να 
απεμπολήσει έστω και κατ’ ελάχιστο το έδαφός 
του, τα σύνορά του, την κυριαρχία του. λέμε προς 
τους γείτονές μας και ιδίως προς τη γειτονική 
Τουρκία ότι ίδιον των πολιτικών που θέλουν να 
λέγονται μεγάλοι πολιτικοί είναι να μετράνε τα 
λόγια τους και κυρίως να ξέρουν ότι το δημοκρατικό 
τους ήθος και η πολιτειακή τους οντότητα εξαρτάται 
από το σεβασμό του πολιτισμού και της ιστορίας. Αν 
δεν υπάρχει αυτός ο σεβασμός, τότε κανένα μέγεθος 
δεν μπορεί να θεωρείται μεγάλο. Τουλάχιστον δεν μπο-
ρεί να απαιτεί το σεβασμό ούτε των ελλήνων, ούτε της 
εε, ούτε της διεθνούς κοινότητας».

Πρόκληση 
έρντογάν 

Ψύχραιμες 
απαντήσεις  
από Πρόεδρο, 
κυβέρνηση  
και κόμματα

«η
Μητσοτάκησ σε τσίπρά

«Μακάρι να τολμούσε ο κ. 
Τσίπρας να έρθει να 

περπατήσουμε μαζί σε μια 
λαϊκή αγορά. Αλλά βλέπετε 
ότι δεν βγαίνει τελευταία 

πολύ από το Μαξίμου, γιατί 
δεν τολμάει να 

αντιπαρατεθεί με την 
σκληρή πραγματικότητα, 
που όλοι εσείς βιώνετε 

κάθε μέρα»
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Άνευ προηγουμένου 
ήταν η σκληρή κόντρα 
στην τηλεόραση του 

ςΚάϊ ανάμεσα στην ελένη 
άυλωνίτου και τον δημήτρη 
Καμμένο για την αύξηση του 
κατώτατου μισθού. διαφώνη-
σαν έντονα για το θέμα, ενώ η 
κα άυλωνίτου ανέβασε κατα-
κόρυφα την ένταση, λέγοντας 
στον κ. Καμμένο να πάει στη 
νδ, ενώ αργότερα εκείνος 
απαίτησε να ζητήσει συγ-
γνώμη και απείλησε με εκλο-
γές! η κόντρα αυτή είχε 
συνέχεια. 
«Αυτά είναι μαθηματικά της 
κολύμβησης και όχι της αγο-
ράς», είπε κάποια στιγμή ο βου-
λευτής των ΑΝελ στην κα 
Αυλωνίτου και εκείνη του απά-
ντησε ότι «αυτά τα οικονομικά 
που λέτε αφορούν άλλα, τη ΝΔ. 

δείχνει κάτι η κόντρα 
Αυλωνίτου-Καμμένου;

ερώτηση για το αν προκλήθηκε μια 
μίνι κυβερνητική κρίση, εκείνος 
απάντησε: «Τεράστια κυβερνητική 
κρίση. Ή θα επανορθώσει ή θα 
έχουμε απρόβλεπτη συνέχεια».

Παρά το διαφημιστικό διά-
λειμμα, τα πνεύματα δεν ηρέμη-
σαν. Η κα Αυλωνίτου επέμεινε στην 
άποψη που εξέφρασε και κατηγό-
ρησε τον κ. Καμμένο ότι θα έπρεπε 
να καταθέσει στα όργανα των δύο 
κομμάτων τις απόψεις του για τον 
κατώτατο μισθό, «αλλά πάει στα 
τηλεοπτικά παράθυρα και αντιπο-
λιτεύεται την κυβέρνηση». 

Έπειτα από αυτό, ο Δημήτρης 
Καμμένος ζήτησε να παρέμβουν ο 
πρωθυπουργός και ο αρχηγός των 
ΑΝελ, «γιατί αυτή η πολιτική προ-
σβολή και η αταξία θα πρέπει να 
λυθεί σε υψηλό επίπεδο». Τί λένε 
όλα αυτά; Κάτι τρέχει… Σπάει το 
σχοινί;

ο νίκος Κοτζιάς είναι σαφής: 
«ύπήρξαν μία-δύο περιπτώσεις, 
που παραλίγο να ξεπεραστούν οι 

κόκκινες γραμμές με την Τουρκία». ο 
υπουργός εξωτερικών δεν αποκλείει το 
ενδεχόμενο να έπεσαν σε παγίδα οι δύο 
Έλληνες στρατιωτικοί, που κρατούνται 
στις φυλακές άδριανούπολης. «δεν 
είμαι σε θέση να σας πω αν έπεσαν σε 
παγίδα ή ήταν σχεδιασμένο αυτό», απά-
ντησε σε σχετική ερώτηση. «ο τρόπος 

όμως της συμπεριφοράς δείχνει αλλαγή 
αντίληψης. δεν είναι η Τουρκία που 
παλαιότερα ανταλλάσαμε -εγώ έχω ένα 
ολόκληρο αρχείο πάνω στο γραφείο 
μου- τους φαντάρους που έμπαιναν και 
συλλαμβάνονταν. Τους χρησιμοποιεί 
αυτή τη στιγμή με διαφορετικό τρόπο. 
εγώ απέφυγα να μιλήσω όλο τον πρώτο 
καιρό για το ζήτημα, διότι η δικιά μου 
μελέτη ήταν ότι έρχεται κάποια στιγμή 
που οι Τούρκοι αλλάζουν τη συμπερι-

φορά τους και αυτή ήταν αυτή η περί-
πτωση. φτάσαμε σε μια δύο περιπτώσεις 
κοντά στο να ξεπεραστούν οι κόκκινες 
γραμμές με την Τουρκία. Μία από αυτές 
τις περιπτώσεις ήταν η πρόκληση που 
έγινε στα Ίμια με τον εμβολισμό σκά-
φους. άυτός ο εμβολισμός, αν δεν 
υπήρχε ηρεμία και ψυχραιμία από την 
ελληνική πλευρά, ουδείς ξέρει πού θα 
οδηγούσε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο 
υπουργός εξωτερικών.

ΚοΤΖιάς: «Οι κόκκινες γραμμές 
παραλίγο να ξεπεραστούν»

Προφανώς εκεί πηγαίνετε»!
Ο κ. Καμμένος απαίτησε από την 

βουλευτή του ΣυΡΙΖΑ να του ζητή-
σει συγγνώμη: «Αν η κα Αυλωνίτου 

με διώξει, εμένα και άλλους, τότε 
θα φύγουμε από την κυβέρνηση και 
θα πάμε σε εκλογές. Να ζητήσει 
συγγνώμη, ήταν μεγάλη προσβολή 

για εμένα. Θα θέσω θέμα στη 
συγκυβέρνηση, στον Πάνο Καμ-
μένο. Δεν θα συνεχίσει αυτό το τρο-
λάρισμα από συναδέλφους». Σε 

Κατά την κυβέρνηση, «οι επιδόσεις 
της ελληνικής οικονομίας όλο 
αυτό το διάστημα είναι τέτοιες, 

ώστε μας δίνεται η δυνατότητα, μετά την 
έξοδο τον άύγουστο, να πάρουμε πρωτο-
βουλίες για διαπραγμάτευση στα ζητή-
ματα της μείωσης των συντάξεων και της 
μείωσης του αφορολόγητου. η χώρα μας 
αυτή τη στιγμή, δεν είναι στην κατάσταση 
που ήταν όταν τέθηκαν αυτά τα μέτρα. Το 
ζήτημα, λοιπόν, δεν είναι νέα μέτρα αλλά 
η συνεχής βελτίωση των συνθηκών. η 
ελλάδα πάει στις 20 άυγούστου για μια 
καθαρή έξοδο, χωρίς τέταρτο μνημόνιο 
και πιστοληπτική γραμμή, που θέλουν ο 
κ. ςτουρνάρας και ο κ. Μητσοτάκης. 
χωρίς αξιολογήσεις και προαπαιτούμενα, 
χάρη στις προσπάθειες της κυβέρνησης 
και τις θυσίες του ελληνικού λαού. Τώρα 
λένε ότι θα υπάρχει παρακολούθηση. 
φυσικά και θα υπάρχει παρακολούθηση. 

Όταν ανήκεις σε μια υπερεθνική οικονομική οντότητα, όπως 
στην ευρωζώνη, είναι φυσικό να υπάρχει παρακολούθηση, 
πόσω μάλλον σε χώρες που μόλις βγήκαν από το μνημόνιο. Το 
ίδιο συνέβη στην πορτογαλία, στην Κύπρο, στην ιρλανδία. 

είναι μεγάλη εθνική επιτυχία ότι η χώρα βγαίνει από τη μνη-
μονιακή περιπέτεια. οι Έλληνες δεν επιθυμούν εκλογές, 
εκτός από τον κ. Μητσοτάκη που έχει μανία με το θέμα των 
εκλογών. εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους».

Κυβέρνηση: «έπιτυχία που 
βγαίνουμε από τα μνημόνια»
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Κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν 
βρισκόταν σε ακραία ψυχική 
πίεση, η οποία του απαγορεύει 
να πράξει ως μέσος συνετός 
άνθρωπος, έτσι ώστε να σταθμί-
σει μέχρι ποιου σημείου μπορεί 
η άμυνα του να αντιστοιχεί στην 
επίθεση την οποία δέχεται. 
Όποτε ακόμα και αν είχαμε 
υπέρβαση της άμυνας, η υπέρ-
βαση αυτή έπρεπε να μείνει ατι-
μώρητη. Μου έκανε κι εμένα 
εντύπωση ο τρόπος με τον 
οποίον μεταχειρίστηκαν οι διω-
κτικές αρχές τον συγκεκριμένο 
πολίτη. Η σύλληψη και τα περαι-
τέρω της σύλληψης, χειροπέδες 
και λοιπά, γίνονται για ένα λόγο, 
για να μην αποθρασυνθεί ο δρά-
στης και να οδηγηθεί στο αυτό-
φωρο. Όταν εδώ έχουμε έναν 

άνθρωπο υπέργηρο που 
έχει περάσει τα 80 έτη 
και κρίνουν τα αστυνο-
μικά όργανα ότι πρέπει 
να του περάσουν χειρο-
πέδες και ότι είναι ύπο-
πτος φυγής, αντιλαμβά-
νεστε ότι εδώ έχουμε 
περάσει το προσήκον 
μέτρο. Και οι εισαγγε-
λικές αρχές πρέπει να 
δώσουν οδηγίες, αλλά 

και η ελληνική αστυνομία, γιατί 
η εικόνα η οποία παρήχθη ήταν 
άδικη για το νομικό πλαίσιο που 
υπάρχει».

ο κ. Κοντονής λέει τα 
αντίθετα από τον κ. 
Τόσκα! δηλαδή ότι 

«είναι δικαίωμα του πολίτη να 
αμύνεται, όταν μπαίνουν 
ληστές σπίτι του». ο κ. Τόσκας 
είχε προτρέψει τους πολίτες 
να κάνουν ότι κοιμούνται, 
όταν εισβάλλουν ληστές στο 
σπίτι τους….

Ο κ. Κοντονής, αναφερόμε-
νος στο πρόσφατο περιστατικό 
με ηλικιωμένο ο οποίος πυρο-
βόλησε και τραυμάτισε επίδοξο 
ληστή που εισέβαλε στο σπίτι 
του, επεσήμανε ότι «η άμυνα 
είναι δικαίωμα του κάθε πολίτη 
και ότι δεν χρειάζεται καμιά 
συμπλήρωση ο Ποινικός Κώδι-
κας, διότι υπάρχει η νομοθετική 
ρύθμιση για να αποθαρρύνεται 
ο δράστης, αφού ο αμυνόμενος 
απαλλάσσεται οποιασδήποτε 
ευθύνης εξαιτίας της βίαιης 
ενέργειας την οποία δέχεται και 
μάλιστα υπό όρους απόλυτης 
ηρεμίας και γαλήνης του ίδιου 
μέσα στο σπίτι του το βράδυ, 
που μπορεί να κοιμάται κιόλας, 
ακριβώς αυτό προβλέπει ο 
νόμος, ότι εκείνη την ώρα ευρι-
σκόμενος σε μεγάλη ψυχική 
πίεση είναι αδύνατον αυτός ο 
άνθρωπος να σταθμίσει τα 
πραγματικά όρια της άμυνας, γι’ 
αυτό και ο νόμος προβλέπει ότι 

ο πολίτης μένει ατιμώρητος, όταν 
αυτοδυνάμως αμυνθεί. Το νομικό 
μας πλαίσιο προστατεύει απολύ-
τως τον πολίτη που ασκεί το δικαί-
ωμά του στην άμυνα σε περιπτώ-
σεις επιθέσεις και απόπειρας 
ληστείας κατά τις νυχτερινές ώρες 
μέσα στο σπίτι του. Ο θεσμός της 
άμυνας δικαιολογείται απολύτως 
από την ανάγκη υπεροχής της έννο-
μης τάξης. είναι αδύνατο για το κρά-
τος να είναι πανταχού παρόν και να 
προστατεύει όλους τους πολίτες. Οι 

διατάξεις στον ποινικό κώδικα είναι 
απολύτως επαρκείς. Αν και για τη 
συγκεκριμένη περίπτωση υπήρξαν 
και άλλα αδικήματα. Όπως παρά-
νομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία, 

οπότε πάλι θα είχαμε αυτόφωρο αδί-
κημα. Όμως, όσον αφορά την αντί-
δραση του συγκεκριμένου πολίτη, 
είναι φανερό ότι εδώ έχουμε αντί-
δραση στα πλαίσια του νόμου. 

«Το νομικό μας πλαίσιο προστατεύει απολύτως τον 
πολίτη που ασκεί το δικαίωμά του στην άμυνα σε 
περιπτώσεις επιθέσεις και απόπειρας ληστείας 
κατά τις νυχτερινές ώρες μέσα στο σπίτι του»

μένο εισόδημα. θα συνδυαστεί με οικονο-
μικές πρωτοβουλίες, όπως η χορήγηση 
μικρών δανείων, μέτρο που εφαρμόστηκε 
με μεγάλη επιτυχία στην Γαλλία. εκεί, 
κατόρθωσαν να κινητοποιήσουν ανθρώ-
πους που είχαν βρεθεί στο περιθώριο, και 
παρόλα αυτά δημιούργησαν πολύ γρήγορα 
οικογενειακές ή προσωπικές, μικρές 

επιχειρήσεις.
-Τα κριτήρια για την απονομή επιδόμα-

τος ανεργίας θα γίνουν ελαστικότερα, 
ώστε να μεγαλώσει ο αριθμός των δικαι-
ούχων. Με βάση τα στοιχεία του 2017 μόλις 
12 στους 100 ανέργους λαμβάνουν το επί-
δομα ανεργίας. εμείς έχουμε προβλέψει 
200 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον σε ετήσια 

Όταν μαλώνουν οι 
υπουργοί, ΚΑΤι Τρέχέι!

ο πρόεδρος της νδ Κυριάκος Μητσοτά-
κης είναι σαφής: «η "σχετική φτώ-
χεια" θα βρει απάντηση μόνο αν η 

ανάπτυξη τραβήξει όσο γίνεται περισσότε-
ρους πολίτες πάνω από το ετήσιο όριο της 
φτώχειας που είναι σήμερα τα 4.500 ευρώ. 
Έτσι, το κατώφλι της φτώχειας σταδιακά θα 
ανέβει για να προσεγγίσει τα προ κρίσης επί-
πεδα. άν οι εκλογές γίνουν φέτος, η κυβέρ-
νηση της νδ έχει ήδη επεξεργαστεί το σχέ-
διο που μπορεί να πετύχει ρυθμούς ανάπτυ-
ξης της τάξεως του 4% για την περίοδο 
2019-2021. άυτό μεταφράζεται σε 600.000 
νέες θέσεις εργασίας και μείωση της ανερ-
γίας κατά 7 μονάδες σε σχέση με το 2017. 
Κανένα σύστημα κοινωνικής προστασίας δεν 
μπορεί να αντιμετωπίσει ουσιαστικά τη φτώ-
χεια όσο η οικονομία υπολειτουργεί και όταν 
οι θέσεις απασχόλησης που δημιουργούνται 
είναι επισφαλείς ή αντιστοιχούν σε μισθούς 
που δεν επαρκούν ούτε για τα στοιχειώδη. 
«θέλουμε να αποφύγουμε μια ανάκαμψη 
χωρίς δουλειές ή με ωρομίσθιους που θα 
έχουν χαμηλότατες απολαβές, όπως οι 
σημερινές.

-Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, θα 
καθιερωθεί από την κυβέρνηση της νέας 
δημοκρατίας για 800.000 συμπολίτες μας με 
κόστος 1 δισ. ετησίως αντί των 760 εκατομ-
μυρίων σήμερα. ςτόχος μας είναι το 0,5% του 
άεπ να διατίθεται για το ελάχιστο εγγυη-

βάση για να καλύψουμε αύξηση του αριθ-
μού των δικαιούχων με τα ελαστικότερα 
κριτήρια που σας προανέφερα.

- προτίθεμαι να θέσω σε εφαρμογή ένα 
φιλόδοξο πρόγραμμα ψηφιακών δεξιοτή-
των για μακροχρόνια άνεργους κάτω των 35 
ετών. είναι απολύτως εφικτό να πιστοποιή-
σουμε 50.000 ανέργους σε γνώσεις βασι-
κού προγραμματισμού μέσα από εντατικά 
εξάμηνα προγράμματα χρηματοδοτούμενα 
από ευρωπαϊκούς πόρους. Με αυτό τον 
τρόπο και θα βοηθήσουμε στην γεφύρωση 
του ψηφιακού χάσματος αλλά και θα 
δώσουμε περισσότερες ευκαιρίες για καλές 
δουλειές σε ανθρώπους που σήμερα αισθά-
νονται εντελώς αποκλεισμένοι.

-Κοινωνική πολιτική δεν υπάρχει χωρίς 
στήριξη της οικογένειας. Κανένα παιδί δεν 
θα μένει εκτός παιδικού σταθμού. Το αφο-
ρολόγητο θα αυξάνεται 1,000 ευρώ για κάθε 
παιδί».

άνέφερε ακόμη ότι χρειάζεται συνολικό 
σχέδιο και για το πρόβλημα που υπάρχει με 
τους ανθρώπους με αναπηρία και πρόσθεσε 
ότι «έχουμε επεξεργαστεί δέσμη προτά-
σεων, όπως η δωρεάν παροχή τεχνικών 
βοηθημάτων, η κατοχύρωση νέων ειδικοτή-
των -όπως π.χ. των ξεναγών για ανθρώπους 
με προβλήματα όρασης- και η μετατροπή 
όλων των μέσων εκπαίδευσης σε προσβά-
σιμη μορφή».

1 διΣ. 
για ελάχιστο 
εγγυημένο 
εισόδημα  
σε 800.000 
φτωχούς!
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η φώφη Γεννηματά, με επιστολή 
της προς τον πρόεδρο της Βουλής 
νίκο Βούτση, ζητά την διεξαγωγή 

προ ημερησίας διάταξης συζήτηση στη 
Βουλή σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων με 
θέμα την «καθαρή έξοδο». η κα Γεννη-
ματά τονίζει: «Μπορεί η Κυβέρνηση να 
προπαγανδίζει την "καθαρή έξοδο", αλλά 
η κατάσταση είναι τελείως διαφορετική. 
δεν νοείται "καθαρή έξοδος", με προνο-
μοθετημένα μέτρα με ταυτόχρονη επιτή-
ρηση και σκληρή εποπτεία από τους 
εταίρους μας για πολλά χρόνια, όπως 
ομολογούν ανοιχτά το σύνολο των κοινο-
τικών παραγόντων, αλλά πλέον και οι 
αρμόδιοι ύπουργοί της Κυβέρνησης.

»η χώρα κινδυνεύει να βρεθεί μπρο-
στά σε ιδιαίτερα δύσκολες καταστάσεις 
το επόμενο διάστημα. δεσμεύει τη χώρα 
με ιδιαίτερα επώδυνες συμφωνίες, που 
δεν διασφαλίζουν βιώσιμη έξοδο από 
την κρίση. άντίθετα δημιουργούν πρό-
σθετες δυσκολίες για την ανταπόκριση 
της χώρας στις προκλήσεις της νέας 
περιόδου. ουσιαστικά η Κυβέρνηση έχει 
συρθεί σε ένα νέο, άτυπο Μνημόνιο, με 
σκληρές δεσμεύσεις και χωρίς πια 
φθηνό χρήμα για την κάλυψη των δανει-
ακών αναγκών της χώρας.

»Με προβλέψεις για πολυετούς διάρ-
κειας στόχους για δυσβάσταχτα πρωτο-
γενή πλεονάσματα (3,5% του άεπ) , που 
αποτελούν "θηλιά στο λαιμό" την οικονο-
μίας και της κοινωνίας. που υπονομεύ-

ουν την ανάπτυξη, την ανασυγκρότηση, άρα και την 
αξιοπιστία της χώρας στις αγορές. Με προνομοθε-
τημένες τις νέες μειώσεις στις συντάξεις, στο 
αφορολόγητο, στις κοινωνικές δαπάνες, τους 
γενικευμένους πλειστηριασμούς της ά΄ κατοι-
κίας, με εκχωρημένη την εθνική περιουσία στο 
ελεγχόμενο από την τρόικα ύπερταμείο για 99 
χρόνια.

»Και το χειρότερο -σε περίπτωση που η 
εΚΤ δεν μας δώσει το waiver- χάνουμε τη 
δυνατότητα της ένταξης μας στο πρό-
γραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. ενώ την 
ίδια στιγμή βλέπουμε τις συζητήσεις για 
την απαραίτητη ελάφρυνση του δημο-
σίου χρέους να καρκινοβατούν, δημι-
ουργώντας σοβαρά ερωτηματικά για το 
τελικό αποτέλεσμα. η Κυβέρνηση 
ςύριΖά/άνελ οδηγεί την χώρα σε 
έναν επικίνδυνο δρόμο, σε αχαρτο-
γράφητα νερά.

»Γι' αυτό ζητώ την πραγματοποί-
ηση προ ημερησίας διάταξης συζή-
τηση στη Βουλή μεταξύ αρχηγών, 
σύμφωνα με το άρθρο 143 του 
κανονισμού της Βουλής, με θέμα 
την ενημέρωση της εθνικής 
αντιπροσωπείας και μέσω 
αυτής και του ελληνικού λαού, 
για το περιεχόμενο των κρί-
σιμων συζητήσεων που η 
Κυβέρνηση ερήμην τους 
διεξάγει με τους εταίρους 
και δανειστές. Με εκτί-
μηση, φώφη Γεννηματά».

ΜέτωπΟ αντιπΟλιτέυσησ 
για την καθαρή έξοδο

δεκατρείς  
απαντήσεις δίνει  
ο κ. δραγασάκης  

εφ’ όλης της ύλης

1.Δεν υπάρχει θέμα παράτασης 
του προγράμματος. λήγει τον 

Αύγουστο, συζητάμε να λήξει νωρί-
τερα, τον Ιούνιο. «θα έχουμε "κου-

μπαρά" 20 δισ. ως ασπίδα 
προστασίας».

2.υπάρχουν δυνάμεις εντός της 
χώρας που επένδυσαν στην κατα-

στροφή της κυβέρνησης. Διαψεύστηκαν, 
θα διαψευστούν ξανά. υπάρχουν εγχώριες 

δυνάμεις που εδώ και τρία χρόνια στοιχη-
μάτιζαν στην αποτυχία της κυβέρνησης και 

της χώρας. Σήμερα, παρότι έχουν διαψευστεί 
όλα τα καταστροφικά σενάριά τους, δίνουν 

μάχη οπισθοφυλακής. Η πορεία μας όμως 
είναι σταθερή. Η ανάκαμψη είναι υπαρκτή. Η 

κυβέρνηση εργάζεται για την έγκαιρη ολοκλή-
ρωση της 4ης αξιολόγησης του προγράμματος, 

που λήγει τον Αύγουστο του 2018.

3.Δεν θα υπάρξει προληπτική γραμμή πίστω-
σης, γιατί αυτό θα σήμαινε νέους όρους.

4.Η κυβέρνηση επιδιώκει την επαναφορά των 
συλλογικών συμβάσεων. Οι μισθοί δεν πρέ-

πει μόνο να μειώνονται, αλλά και 
να αυξάνονται. Η πτώση έχει 
τελειώσει και πρέπει να πάμε σε 
αύξηση.

5.Όσον αφορά τις συντάξεις, 
εφόσον βγούμε από το πρό-

γραμμα και ξεκαθαρίσει το τοπίο, 
θα ξεκαθαριστεί το τι θα γίνει και 
με τις συντάξεις.

6.Το αναπτυξιακό σχέδιο της 
χώρας παρουσιάστηκε από 

τον κ. Τσακαλώτο στο Eurogroup 
της 27ης Απριλίου και είναι προϊόν 
συστηματικής προεργασίας της 
κυβέρνησης και ευρείας 
διαβούλευσης.

7.εάν η ΝΔ επιθυμεί όντως να 
έχει σχέδιο ανάπτυξης για η 

χώρα και αν το επιθυμεί, γιατί τα 
προηγούμενα χρόνια δεν το 
κατάρτισε;

8.Για τα κόκκινα δάνεια το πρό-
βλημα πρέπει να επιλυθεί.

9.Για τον εξωδικαστικό πρέπει 
να συμπράξουν όλα τα εμπλε-

κόμενα μέρη, ιδίως οι τράπεζες.

10.εάν το Κίνημα Αλλαγής 
θέλει να προχωρήσει όπως 

είναι τώρα, με τη λογική των ίσων 
αποστάσεων και συγκάλυψης των 
διαφορών, είναι δικό του θέμα, δεν 
θα αντέξει να πάει στις εκλογές 
έτσι. Αν κρίνει πως θα ξεκαθαρίσει 
την κατάσταση και πάρει θέση, ο 
ΣυΡΙΖΑ θα είναι θετικός σε 
διάλογο.

11.Η συνεργασία με τους 
ΑΝελ προέκυψε κάτω από 

τις συγκεκριμένες συνθήκες και θα 
την δούμε μετά το τέλος του 
προγράμματος.

12.Ο ΣυΡΙΖΑ ανέκαθεν υπο-
στήριζε ότι την ευθύνη 

ανασυγκρότησης της χώρας θα την 
έχει ένας αστερισμός προοδευτι-
κών δυνάμεων και όσοι νομίζουν 
πως το μέλλον είναι οι μηχανισμοί 
που οδήγησαν στη χρεωκοπία, και 
όχι ένα νέο μοντέλο, τότε μπορούν 
να πορευτούν με τον κ. Μητσοτάκη.

13.Ο κ. Φίλης εκφράζει μια 
αγωνία μην τυχόν και η 

έξοδος από το μνημόνιο σηματο-
δοτήσει ότι τελείωσαν και τα προ-
βλήματα, αλλά τα ίδια λέει και ο 
πρωθυπουργός με άλλα λόγια.

ο δραγασάκης βλέπει... 
ΑυξηΣέιΣ μιΣθών Το 2018
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Τους έδιωξαν
Στην Χαλκίδα οι συγκεντρωμένοι 
έδιωξαν από την συγκέντρωση 
της Πρωτομαγιάς τον βου-
λευτή του ΣυΡΙΖΑ Γιώργο 
Ακριώτη και στην Τρίπολη οι 

συγκεντρωμένοι πιάστηκαν στα 
χέρια με τους εκπροσώπους του 

ΣυΡΙΖΑ, που ήθελαν να 
καταθέσουν στεφάνι. 

Μάλιστα, τους είπαν ότι 
δεν είναι εκδήλωση του 

ΣυΡΙΖΑ, αλλά του εργατικού Κέντρου. βρε 
πως τα φέρνει η ζωή άμα είσαι κυβέρνηση. 
Ούτε σε εργατικές συγκεντρώσεις δεν 
μπορείς να παραβρεθείς...

άυτός τον χαβά του
Όλοι μιλούν για την έξοδο από το μνημόνιο και ο βασίλης λεβέ-
ντης ασχολείται με τις εκλογές, τις οποίες αυτήν την φορά τοποθέ-
τησε τον προσεχή Οκτώβριο. Δεν του βγήκε ο Ιούνιος του προέ-
δρου και τις μετατόπισε λίγους μήνες, αλλά ευτυχώς έμεινε σταθε-
ρός στο έτος. είναι σίγουρος ότι θα γίνουν το 2018.

Γκάλης 
μαινόμενος

Την οργή του κορυφαίου Έλληνα 
μπασκετμπολίστα Νίκου Γκάλη προκάλε-

σαν τα δημοσιεύματα, που τον θέλουν υπο-
ψήφιο με την ΝΔ στα ψηφοδέλτια της Θεσσα-

λονίκης. Ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ 
δήλωσε ότι δεν μπορεί κάποιοι να παίζουν παι-

χνίδια στην πλάτη του. Και έχει απόλυτο 
δίκιο, γιατί μπροστά στην «ένδεια 

στελεχών» που υπάρχει στα 
κόμματα, όλοι θα ήθελαν 

έναν Νίκο Γκάλη στο 
ψηφοδέλτιό 

τους.

άσυμφωνία
Για μια ακόμη φορά δεν τα 

κατάφεραν να συμφωνήσουν 
στην κυβέρνηση για τα ζητή-

ματα της ασφάλειας του πολίτη. 
Στην δήλωση από τη ηγεσία του 

υπουργείου Προστασίας του 
Πολίτη «πέστε για ύπνο, όταν 
μπουν ληστές στο σπίτι σας», 

ήρθε ο υπουργός κ. Κοντονής να 
δηλώσει ότι ο πολίτης έχει κάθε 
δικαίωμα να προστατεύσει τον 

εαυτό του, όταν βρίσκεται σε 
νόμιμη άμυνα μέσα στο σπίτι του. Τώρα εμείς ποιόν να πιστέ-

ψουμε; Να κοιμόμαστε ή να αμυνόμαστε;

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ  
Γιάννης νΤςούνος   
ntsounos@alphafreepress.gr

Το Καφενείο  
της Βουλής

τάκλιν

η δευτέρα  
τί είναι;

Καλά η Τρίτη ήταν Πρωτομαγιά και 
τα μέσα μαζικής μεταφοράς κινήθη-
καν εν μέσω στάσεων εργασίας. Η 

Δευτέρα τί ήταν και τα μέσα κινήθη-
καν με δρομολόγια και ωράρια 

Σαββάτου; Ήταν προ-
Πρωτομαγιά; Νέος όρος 

είναι αυτός;

Το χιούμορ του Γιάννη
Η αλήθεια είναι ότι ο Γιάννης Ραγκούσης έχει βρετα-
νικό χιούμορ, αφού ξεκίνησε την ομιλία του σε Πανεπι-

στήμιο της 
Μεγάλης βρετα-
νίας, όπου ήταν καλε-
σμένος να μιλήσει για 
την «Διαύγεια» με την 
εξής φράση: «Θα σας διη-
γηθώ μια ιστορία για μια 
μεταρρύθμιση που μπορεί να 
μην μου εξασφάλισε πολιτική 
καριέρα, αλλά θα μου εξασφα-
λίσει έναν ξεχωριστό επική-
δειο». Τα γέλια διήρκησαν 
αρκετά λεπτά από ό,τι 
πληροφορήθηκα...

Μετά της 
συζύγου

Με την σύζυγό του Δανάη 
βρέθηκε στην πορεία της 

Πρωτομαγιάς ο Γιάνης 
βαρουφάκης μαζί με 

μέλη του νέου πολιτικού 
φορέα ΜέΡΑ 25.είδατε 

άμα δεν είσαι στην 
κυβέρνηση πως μπορείς 

να πηγαίνεις και στις 
πορείες;



Σάββατο-Κυριακή 05-06 Mαΐου 2018 ΠολιΤιΚη 9
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Γιάννης νΤςούνος

ωραία υποδοχή
Με κλειστά μαγαζιά και άδειους 
δρόμους υποδέχτηκαν τον Αλέξη 
Τσίπρα στην Μυτιλήνη. Οι κάτοικοι 
επέλεξαν αυτόν τον τρόπο να δια-

μαρτυρηθούν για τον ΦΠΑ στα 
νησιά και για το μεταναστευτικό. 

ε τότε ποιούς πήγε να δει ο κ. 
Τσίπρας; Κάποιους άλλους; 

Όχι τους πολίτες;

Και στη 
λήμνο

Πριν από την Μυτιλήνη ο πρωθυπουργός πήγε 
στην λήμνο, όπου επισκέφθηκε 
μονάδες του νησιού. Το καλωσόρι-

σμα πάντως έγινε σε ένα 
χωράφι με παλιά σπίτια, 

όπου κάποιοι, μιμού-
μενοι τον γνωστό 

«Γκρούεζα» μάλ-
λον, είχαν αναρ-

τήσει και πανό που έγραφε «Καλώς 
όρισες, κύριε πρωθυπουργέ». Μόνο 
η ιαχή «Γκόρτσος, Γκόρτσος» έλειπε.

εκ νέου υποψήφια
εκ νέου υποψήφια ευρωβουλευτής 
θα είναι η εύα Καϊλή υπό μια προϋ-
πόθεση. Να γίνουν πάλι με σταυρό 
προτίμησης και όχι με λίστα.

παράπονα
Παράπονα προς τα μέσα ενημέρωσης έκανε ο πρόε-
δρος της Ένωσης Κεντρώων βασίλης λεβέντης, ότι 

στα πολιτικά πάνελ δεν καλούνται στελέχη της Ένωσης 
Κεντρώων. επισημάνσεις δύο προς τον αγαπητό πρόε-

δρο. Πρώτη: Μα πόσα στελέχη έχουν απομείνει στο 
κόμμα; Δεύτερη: Στις περισσότερες προσκλήσεις από 

τα κανάλια πάει ο ίδιος, όποτε που να μείνει χώρος και 
για τους υπόλοιπους.

πορεία με αγιασμό
Αυτό κι αν είναι από τα άγραφα! Στην πορεία που πραγ-
ματοποίησαν την Πέμπτη ΑΔεΔυ και ΠΟεΔΗΝ υπήρχε 
και ένας ιερέας που «άγιαζε» τον δρόμο της πορείας. Το 
όνομά του Παπαχρήστος και δηλώνει εκτός από ιερέας 
και ποιητής και ζωγράφος...

ύγεία έχουμε;
εδώ καθημερινά πληθαίνουν οι καταγγελίες ότι το 

σύστημα υγείας πρέπει να μπει στην «εντατική» και ότι 
τα περισσότερα νοσοκομεία δεν έχουν αναλώσιμα και το 
υπουργείο υγείας αποφάσισε να φτιάξει ειδικό γραφείο 
για την ινδική κάνναβη. Φαντάζομαι θα στελεχωθεί και 

άμεσα με πολλούς υπαλλήλους...

Τα δώρα
Μόλις έφθασε ο πρωθυπουργός στην λήμνο, 
ο δήμαρχος του νησιού έσπευσε να του 
κάνει δώρο το σήμα του δήμου, όπου απει-
κονίζεται η βασίλισσα υψιπύλη. Τώρα ξέρετε 
που είναι το αστείο; Ότι τον δήμαρχο του 
νησιού τον λένε Μαρινάκη. Όχι όμως βαγ-
γέλη, αλλά Δημήτρη...

η δήλωση
Ανήκει στην εκπρόσωπο 
τύπου του ΣυΡΙΖΑ Ράνια 
Σβίγκου που όταν ρωτή-

θηκε για την πρόταση της 
Φώφης Γεννηματά για την 

διεξαγωγή πρόωρων εκλο-
γών απάντησε: «ε νομίζω 

ότι η κα Γεννηματά έχει 
πάθει Μητσοτάκη»… 

Έχει δίκιο
Αληθεύει ότι ο υπουργός Οικονομικών σε μια 

συνέντευξή του δήλωσε ότι για την επίλυση του 
ζητήματος του χρέους έχει δίκιο η ΝΔ που λέει 

ότι δεν θα λυθεί; Και τότε γιατί τα πήραμε όλα 
αυτά τα μέτρα; Για να λυθεί το ζήτημα του χρέ-

ους δεν τα πήραμε ή κάνω λάθος;

ςε άλλη  
γραμμή;
Και ενώ το κόμμα της αξι-
ωματικής αντιπολίτευσης 
έχει ταχθεί κατά της διά-
ταξης για την αναδοχή, η 
Ντόρα Μπακογιάννη 
φάνηκε να τάσσεται 
υπέρ. Σε άλλη γραμμή 
κινείται η «ψηλή» ή 
μου φαίνεται;

Άγρια 
κόντρα

Άγρια κόντρα ξέσπασε μεταξύ του βαγγέλη 
βενιζέλου και του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου 

με αφορμή την θέση του πρώτου υπέρ της αναδοχής 
από ομόφυλα ζευγάρια. Μόλις το πληροφορήθηκε ο κ. 

Κωνσταντινόπουλος, ανέβασε στα σόσιαλ μίντια την εξής 
ανάρτηση: «Τώρα που ο ευάγγελος βενιζέλος ανακοίνωσε ότι 

θα ψηφίσει την αναδοχή περιμένω ύμνους ΣυΡΙΖΑΙΩΝ. Το 
χειρότερο όμως είναι Κυριακή να χτίζεις στην Καθημερινή και 

Πέμπτη να γκρεμίζεις στην βουλή». Δεν άργησε βέβαια η 
απάντηση από τον πρώην πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Η ανακοίνωση 

του γραφείου του αναφέρει: «Ο ευάγγελος βενιζέλος δεν 
δέχεται μαθήματα αντιπολιτευτικής συνέπειας». Η κόντρα 

θα κρατήσει, θυμηθείτε το...

Τα άκουσε
Για τα καλά τα άκουσε ο υπουργός αγροτικής Ανά-
πτυξης βαγγέλης Αποστόλου στη λάρισα. Κτηνο-
τρόφοι, που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το ξενο-
δοχείο όπου θα μιλούσε ο υπουργός, τον χαρα-
κτήρισαν «ανίκανο και αναποτελεσματικό» και 
ζήτησαν την παραίτησή του. Τώρα φίλοι κτηνοτρό-
φοι, περιμένετε μια-δυο ημέρες και θα την υπο-
βάλει, μην ανησυχείτε...

δεν μιλούν μεταξύ τους
Ο πρωθυπουργός με τον υπουργό Οικονομικών 
μάλλον θα έχουν καιρό να συνομιλήσουν. Αλλιώς 
δεν εξηγείται πως ο κ. Τσακαλώτος δηλώνει ότι 
αμέσως μετά το τέλος του μνημονίου δεν θα ζητη-
θεί από την ελληνική κυβέρνηση η μη μείωση των 
συντάξεων και το σύνολο των κυβερνητικών στε-
λεχών να μιλούν για επαναδιαπραγμάτευση.

ούτε ο δήμαρχος
Ούτε ο δήμαρχος της Μυτιλήνης  

βρέθηκε στην ομιλία του  

πρωθυπουργού και προτίμησε να  

βρεθεί στην συγκέντρωση διαμαρτυ-

ρίας των κατοίκων. Κατά την υποδοχή 

του κ. Τσίπρα αρκέστηκε να επιδώσει 

ένα υπόμνημα με τα αιτήματα και να 

αποχωρήσει. Δηλαδή έτσι όπως έγινε η 

επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα καλώς σχο-

λίασαν κάποιοι ότι ο πρωθυπουργός 

επισκέπτεται την λήμνο και θα περάσει 

και από την Μυτιλήνη...

ςαββατοκύριακο στην Ξάνθη
Αν έχω πληροφορηθεί σωστά, ο πρώην πρωθυπουργός 
Κώστας Καραμανλής με την σύζυγό του θα περάσουν το 
Σαββατοκύριακο στην Ροδόπη και συγκεκριμένα στην 
Ξυλαγανή, όπου θα φιλοξενηθούν από τον πρώην 
υπουργό ευριπίδη Στυλιανίδη. Στο διήμερο αυτό θα επι-
σκεφθούν και το διάσημο δάσος της Δαδιάς...
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δεν αναφέρονται σε στελέχη 
(είτε των ΑΝελ, είτε της Χρυ-
σής Αυγής), αλλά μόνο σε 
ψηφοφόρους των δύο αυτών 
κομμάτων, κάποιοι εκ των 
οποίων παραδοσιακά ανήκουν 
στον χώρο της ΝΔ. Για να αντι-
κρούσουν δε όσους υποστηρί-
ζουν ότι είναι καλύτερη η αμφί-
πλευρη διεύρυνση αναφέρουν 
ότι η «παρείσφρηση» στελεχών 
από το ΠΑΣΟΚ ή άλλους πολιτι-
κούς χώρους θα «αλλοιώσει» 
τον χαρακτήρα της ΝΔ και 
ενδεχομένως και την ρητορική 
της. επιπλέον, αναφέρουν ότι η 
εσωστρέφεια στο κόμμα θα 
αυξηθεί, αφού δεν είναι λίγα τα 
στελέχη, αλλά και οι βουλευτές 
ίσως, που θα δυσαρεστηθούν 
από την αθρόα «εισβολή» στε-
λεχών από άλλους χώρους, που 
θα καταλάβουν θέσεις και αξι-
ώματα και στην κομματική, 
αλλά κυρίως στην κυβερνητική 
πυραμίδα της ΝΔ.

Για ακόμη μια φορά ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης καλείται να 
λύσει έναν γόρδιο δεσμό και 
μάλιστα με πολύ λεπτές ισορρο-
πίες, που επηρεάζουν εκτός από 
το εσωτερικό του κόμματός του 
και την νίκη στις επερχόμενες 
εκλογές. «Η ΝΔ αναζητά την 
κυβερνησιμότητα, αλλά όχι με 
κάθε κόστος», αναφέρει στην 
Alpha freepress κορυφαίο 
γαλάζιο στέλεχος. Η πορεία 
προς το φθινόπωρο θα είναι 
καθοριστική, αφού ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης αναμένεται να δεί-
ξει σύντομα τις προθέσεις του 
περί διεύρυνσης και τότε θα 
δούμε ποιοι θα είναι περισσότε-
ροι: Οι ευχαριστημένοι ή οι 
δυσαρεστημένοι! 

ΑΠό τόν Γιάννη νΤςούνο

Τις εισηγήσεις που 
υπάρχουν στο γραφείο 
του για την διεύρυνση του 
κόμματος εξετάζει ο να 
είναι Κυριάκος 
Μητσοτάκης. Ο λόγος 
είναι ότι το κόμμα της 
αξιωματικής 
αντιπολίτευσης βρίσκεται, 
με εντολή του αρχηγού 
του, σε εκλογική 
ετοιμότητα εδώ και 
αρκετούς μήνες και ήρθε 
η ώρα να ληφθούν 
κρίσιμες αποφάσεις για 
τον τρόπο που θα κατέλθει 
στις επικείμενες εκλογές. 

Και επειδή στη νδ δεν 
έχουν αποκλείσει το 
σενάριο του εκλογι-

κού αιφνιδιασμού από τον 
άλέξη Τσίπρα ακόμη και 
εντός του τρέχοντος έτους, οι 
αποφάσεις για την διεύρυνση 
πρέπει να ληφθούν άμεσα. Το 
γεγονός ότι η νδ οφείλει να 
κάνει ένα «άνοιγμα» προς 
τους «όμορους» πολιτικά 
χώρους αποτελεί, υποστηρί-
ζουν πολλοί, το απαραίτητο 
συστατικό για να επιτύχει όχι 
μόνο την νίκη στις εκλογές, 
αλλά και την αυτοδυναμία.

Οι εισηγήσεις που έχει 
δεχτεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης 
δεν έχουν όλες το ίδιο πρό-
σημο, αφού η μια έχει να κάνει 
με αμφίπλευρη διεύρυνση και 
η άλλη με ανοίγματα μόνο στον 
χώρο της Κεντροδεξιάς. Οι 

υποστηρικτές της αμφίπλευρης 
διεύρυνσης αναφέρουν ότι ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης θα πρέπει να απευ-
θυνθεί τόσο στον εκσυγχρονιστικό 
και μεταρρυθμιστικό χώρο, όσο και 
στον χώρο της Δεξιάς. βασικό τους 
επιχείρημα είναι ότι η ΝΔ οφείλει 
να επιζητεί την αυτοδυναμία για να 
μην έχει καμία εξάρτηση από κανέ-
ναν ως κυβέρνηση και να μπορέσει 
να εφαρμόσει με τους δικούς της 
βουλευτές το πρόγραμμα μεταρρυθ-
μίσεων που έχει εξαγγείλει. επι-
πλέον, υποστηρίζουν ότι αρκετά 
στελέχη από τον μεσαίο χώρο είναι 
ικανά και δοκιμασμένα σε κυβερνη-
τικές θέσεις τόσο από την περίοδο 
της συγκυβέρνησης, όσο και από 
την διακυβέρνηση της χώρας πριν 
από αυτήν. Άλλωστε η ρητορική της 
ΝΔ, τουλάχιστον σε επίπεδο οικο-
νομίας, «αγγίζει» τις περισσότερες 
φορές την μεσαία τάξη και κατ’ επέ-
κταση τον κεντρώο και μεσαίο 
χώρο, επομέ-
νως αυτή η 
ρητορική θα 
πρέπει να 
αποτυπωθεί 
και μέσω 
στελεχών 
που προέρ-
χονται από 
αυτόν τον 
χώρο. επι-
προσθέτως, 
οι υποστηρι-

κτές αυτής της τάσης εισηγούνται 
στον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι η 
δεξαμενή ψηφοφόρων που «ακο-
λουθούν» τα στελέχη αυτά είναι 
αφενός μεγάλη, αφετέρου προέρχε-
ται στην συντριπτική της πλειοψη-

φία από 
ψηφοφόρους 
που άνηκαν 
στον μεσαίο 
χώρο και 
μετατοπίστη-
καν στον 
ΣυΡΙΖΑ. Αυτή 
η μερίδα των 
ψηφοφόρων 
θα μετακινη-
θεί μέσω της 
διεύρυνσης 

προς τον μεσαίο χώρο στη ΝΔ.
Από την άλλη πλευρά, υπάρχει 

και η πρόταση για διεύρυνση του 
κόμματος μόνο προς τα δεξιά, με 
πιθανή μετακίνηση ακόμη και μερι-
κών θέσεων της ΝΔ σε πιο δεξιά 
ρητορική. Οι υποστηρικτές αυτής 
της θέσης έχουν δύο βασικά επι-
χειρήματα: Το πρώτο είναι ότι η 
δεξαμενή ψηφοφόρων που βρίσκε-
ται στα δεξιά της ΝΔ είναι εξίσου 
μεγάλη με αυτή των «κεντρώων» 
που θα ήθελαν να στηρίξουν την 
προσπάθεια Μητσοτάκη και ότι για 
τη ΝΔ είναι πολύ πιο εύκολη η προ-
σέγγισή τους. εδώ υπάρχει μια 
ειδοποιός διαφορά, που πάντα επι-
σημαίνεται: Όσοι μιλούν για διεύ-
ρυνση προς τα δεξιά του κόμματος 

νεά ΔηΜοκράτίά 

έισηγήσεις 
και «ανοίγματα»…

«Η ΝΔ αναζητά την 
κυβερνησιμότητα, 
αλλά όχι με κάθε 
κόστος», αναφέρει 
στην Alpha 
freepress κορυφαίο 
γαλάζιο στέλεχος
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η καθαρή έξοδος 
και η Goldman Sachs…

Στο Α’ Τρίμηνο του 2018 η έταιρεία συνεχίζει να 
καταγράφει επιδόσεις αντίστοιχα υψηλές με 
αυτές που έκλεισε το προηγούμενο έτος, 

παρουσιάζοντας επιπλέον αύξηση μεγεθών σε σχέση 
με την αντίστοιχη περίοδο του 2017.  Συγκεκριμένα, σε 
ενοποιημένη βάση και σε σύγκριση με το αντίστοιχο 
τρίμηνο του 2017 προσαρμοσμένο (proforma) για 
λόγους συγκρισιμότητας:

o Κύκλος εργασιών ανήλθε σε €360,7 εκατ. σημειώ-
νοντας αύξηση κατά 10,0%. Τα λειτουργικά κέρδη προ 
φόρων, τόκων και αποσβέσεων (eBitDa), διαμορφώ-
θηκαν σε €76,9 εκατ. έναντι €73,9 εκατ. την αντί-
στοιχη περίοδο του 2017, παρουσιάζοντας αύξηση 
4,1%. Τα Καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαι-
ώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε €41,1 εκατ. 
έναντι €37,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2017 
(προσαρμοσμένη για να αντικατοπτρίζει τα δικαι-
ώματα μειοψηφίας μετά τη συγχώνευση), κατα-
γράφοντας αύξηση 10,3%. άντίστοιχα τα Κέρδη 
ανά Μετοχή ανήλθαν σε €0,288 έναντι €0,261.

πρΟΟπτικέσ για τΟ 2018
Με κάθε επιφύλαξη, λόγω της υψηλής μετα-

βλητότητας στις τιμές εμπορευμάτων, διεθνών 
κεφαλαιαγορών αλλά και ισοτιμιών (με ανα-
στροφή της πτωτικής τάσης του δολ. ηπά των 
τελευταίων 15 μηνών), τα αποτελέσματα του 
ά’ τριμήνου του 2018 αποτελούν μια σχετικά 
συντηρητική ένδειξη για την τάση των ενο-
ποιημένων αποτελεσμάτων της εταιρείας 
για το σύνολο του έτους.  οι εξελίξεις στον 
τομέα του άλουμινίου μετά την επιβολή 
των κυρώσεων από το άμερικανικό ύπουρ-
γείο οικονομικών, η σημαντική επέκταση 
του Τομέα ολοκληρωμένων Έργων και 
ύποδομών στην περιοχή της άφρικής και 
η γενικότερη γεωγραφική του εξάπλωση 
μέσω της κατασκευής φωτοβολταικών 
πάρκων,  η ανταγωνιστική λειτουργία 
των ενεργειακών της σταθμών και η 
περαιτέρω ανάπτυξη στη λιανική της 
ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσι-
κού άερίου, και τέλος η συνεχής μεί-
ωση του καθαρού δανεισμού αλλά 
και του χρηματοοικονομικού 
κόστους θέτουν τις προϋποθέσεις 
για μια ακόμα καλύτερη επίδοση το 
2018 έναντι του προηγούμενου 
έτους. 

μυΤιληνΑιοΣ

Καλπασμός 
ανάπτυξης

Σε όλα αυτά απαντά σε έκθεσή της η 
Goldman sachs, που τονίζει πως υπάρ-
χουν 3 προϋποθέσεις! χωρίς αυτές οι 

αγορές θα συνεχίσουν να βλέπουν τη χώρα 
μας ως «ειδική περίπτωση» 
και ευάλωτη σε απρόβλεπτα 
σοκ. 

πρωτη πρΟϋπΟθέση Να 
αποφασιστεί μία ουσιαστική 
ελάφρυνση του δημόσιου χρέ-
ους. Οι ειδικοί της εταιρείας 
προειδοποιούν: «υπολογί-
ζουμε ότι χωρίς την ελά-
φρυνση το χρέος ως ποσο-
στό του ΑεΠ θα σκαρφαλώ-
σει πολύ υψηλότερα των 
ορίων, που το ΔΝΤ προσδιο-
ρίζει αναγκαία, ώστε να απο-
τραπεί μία νέα κρίση». 

Δέυτέρη πρΟϋπΟθέση 
Να έχει οικοδομηθεί ένα 
σημαντικό «μαξιλάρι ρευ-
στότητας» πριν την έξοδο 
στις αγορές. Δηλαδή, η 
τόνωση στην εμπιστοσύνη 
των επενδυτών. Τονίζουν 
ότι «η ελλάδα θα έρθει 

πιθανότατα αντιμέτωπη με πιο αυστηρή νομι-
σματική πολιτική τα επόμενα χρόνια, γεγονός 
που καθιστά ακόμη πιο αναγκαίο το μεγάλο 
“μαξιλάρι ρευστότητας”. Αυτό μπορεί να επι-

τευχθεί, εάν ο πιστωτές συμφω-
νήσουν να εκταμιεύσουν το 
σύνολο του ποσού του 
προγράμματος».

τριτη πρΟϋπΟ-
θέση Η συμφωνία της 
εξόδου να περιλαμβά-
νει ένα «ισχυρό 
σύστημα κινήτρων», το 
οποίο θα ενθαρρύνει την 
ελλάδα να παραμείνει 
στο δρόμο της δημοσιο-
νομικής πειθαρχίας. «Το 
να στηριχθεί κανείς απο-
κλειστικά στην πειθαρχία 
που επιβάλλουν οι αγορές 
δεν είναι αρκετό», διαμη-
νύει η επενδυτική τράπεζα, 
προσθέτοντας πως απαιτείται 
ενισχυμένη εποπτεία των 
δημοσιονομικών στόχων με 
αντάλλαγμα την ελάφρυνση 
του χρέους. Η ελάφρυνση θα 
πρέπει να εξαρτάται από την 
υλοποίηση των συμφωνηθέντων, 
κάτι που άλλωστε έχουν επιση-
μάνει πολλές φορές και οι ίδιοι 
οι ευρωπαίοι. 

ν εκπληρωθούν όλα αυτά η Goldman βλέπει 
«ισχυρές πιθανότητες» σταδιακής 
σύγκλισης των αποδόσεων των ελληνικών 

ομολόγων με εκείνες των ομολόγων της στη ζώνη 
του ευρώ σε βραχυπρόθεσμη βάση. Αντιθέτως εν 
απουσία τους θα μπορούσε η Ελλάδα να εξακολουθεί 
να θεωρείται ως μία «ιδιαίτερη περίπτωση αγοράς 
ευαίσθητης σε απροσδόκητα σοκ». 

Α
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Πώς βλέπουν οι ξένοι λοιπόν την καθαρή έξοδο; Τί λένε για την ελληνική θέση; Τί προσδοκούν;
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Κίνδυνος για την ελλάδα να 
χάσει την πρόσβαση στο 
φθηνό χρήμα της ευρωπαϊ-

κής Κεντρικής Τράπεζας, όταν βγει 
από το μνημόνιοτον άύγουστο, κατά 
το reuters. άν η ελλάδα χάσει την 
πρόσβαση στη φθηνή χρηματοδό-
τηση της εΚΤ, θα αναγκαστεί να 
στραφεί εκ νέου στον έκτακτο μηχα-
νισμό ρευστότητας (ela), σημειώ-
νεται ακόμη στο δημοσίευμα. Κατά 

το reuters, μια «καθαρή» έξοδος θα 
ενίσχυε την εμπιστοσύνη στα οικονο-
μικά της χώρας, αλλά θα απέκλειε την 
ελλάδα από την δυνατότητα να εξαι-
ρεθεί από τις απαιτήσεις της εΚΤ για 
την ελάχιστη δυνατή πιστοληπτική 
αξιολόγηση. Τα «junk» ομόλογά της 
δεν θα μπορούσαν να γίνουν αποδε-
κτά ως ενέχυρα (collateral) για την 
λήψη χρηματοδότησης από το ευρω-
σύστημα. η εΚΤ δεν θα έκανε καμία 

εξαίρεση και θα ανακαλούσε το 
waiver, όπως έκανε και στην περί-
πτωση της Κύπρου στις αρχές του 
2016, όταν η χώρα πραγματοποίησε 
μια επιτυχημένη έξοδο από το μνημό-
νιο. οι ελληνικές τράπεζες δανείζο-
νται αυτή την στιγμή περίπου 4,5 με 5 
δισ. ευρώ μέσω της εΚΤ, σημείωσαν 
οι πηγές. η απώλεια της πρόσβασης 
θα τις ανάγκαζε να χρησιμοποιήσουν 
τον ela.

μπέρδεμα βλέπει το Reuters  
για την φτηνή χρηματοδότηση…

δήλωση του υπουργού 
οικονομικών ευκλείδη 
Τσακαλώτου μετά τη 

συνεδρίαση του eurogroup που 
έβαλε φωτιές έχει ως εξής: 

«είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από 
το Eurogroup. υπογραμμίστηκε ότι 
όλα θα τελειώσουν στις 21 Ιουνίου, 
που είναι αυτό που θέλαμε, υπο-
γραμμίστηκε ότι θα έρθουν οι 
θεσμοί στις 14 Μαΐου στην Αθήνα 
για να λήξει μέχρι το Eurogroup του 
Μαΐου η τεχνική συμφωνία, υπο-
γραμμίστηκε ότι θα έχουμε μία ενι-
σχυμένη παρακολούθηση, που 
ουδεμία σχέση έχει με πιστολη-

πτική γραμμή, πόσω μάλλον με αξι-
ολογήσεις, που έχουν και προαπαι-
τούμενα και εκταμιεύσεις. Δεν 
υπάρχει πρόγραμμα, άρα δεν θα 
υπάρχουν προαπαιτούμενα, δεν θα 
υπάρχουν αξιολογήσεις, άρα καμία 
σχέση δεν έχει η παρακολούθηση 
με την αξιολόγηση. Ήταν πολύ 
ευχαριστημένοι οι θεσμοί με την 
αναπτυξιακή στρατηγική που 
παρουσιάσαμε. Έγινε αρκετή κου-
βέντα για αυτό και πήραμε πολλούς 
επαίνους για το ότι κάνουμε κάτι 
που θα έχει αξιοπιστία όχι μόνο στις 
αγορές, αλλά και στην ελληνική κοι-
νωνία με το μείγμα των μέτρων και 
των παρεμβάσεων που θα κάνουμε. 

Τέλος η συζήτηση για το χρέος 
συνεχίζεται και θα ολοκληρωθεί και 
αυτή μέχρι τις 21 Ιουνίου».

BloomBerG: Τι περιλαμβάνει 
το σχέδιο Τσακαλώτου για 
μετά τα μνημόνια

Κατά το ρεπορτάζ του πρακτο-
ρείου Bloomberg, το σχέδιο της 
ελληνικής κυβέρνησης για τη μετα-
μνημονιακή ελλάδα, το οποίο 
παρουσίασε στους υπουργούς 
Οικονομικών της ευρωζώνης ο 
ευκλείδης Τσακαλώτος, περιλαμ-
βάνει την επαναφορά των συλλογι-
κών διαπραγματεύσεων, μία σταδι-
ακή αύξηση του κατώτατου μισθού 

και τη δημιουργία της «ελληνικής 
Αναπτυξιακής Τράπεζας».

Το Bloomberg σημειώνει ότι «με 
την ανεργία ακόμα πάνω από το 
20%, η προτεινόμενη αυστηροποί-
ηση των εργασιακών και οι αυξή-
σεις μισθών πιθανόν να πηγαίνουν 
κόντρα στην καθιερωμένη οικονο-
μική λογική, ενώ οι πιστωτές έχουν 
εναντιωθεί στη δημιουργία μίας 
κρατικής αναπτυξιακής τράπεζας, 
φοβούμενοι ότι θα εξελιχθεί σε 
πεδίο διαπλοκής. Στο σχέδιο η 
κυβέρνηση υπόσχεται να υλοποιή-
σει σημαντικές δομικές μεταρρυθ-
μίσεις που καθυστερούν εδώ και 
χρόνια, συμπεριλαμβανομένης της 

δημιουργίας του Κτηματολογίου 
και της επιτάχυνσης των δικα-
στικών διαδικασιών. Η κυβέρ-
νηση δεσμεύεται ακόμα να μει-
ώσει περαιτέρω τα γραφειοκρα-
τικά βάρη και να ενθαρρύνει τις 
ιδιωτικές επενδύσεις στον τομέα 
της έρευνας».

Το Bloomberg 
επισημαίνει πως μέχρι 
στιγμής η οικονομική 
ανάκαμψη της Ελλάδας 
είναι μικρότερη από 
αυτήν που αναμενόταν, 
καθώς το ΑΕΠ της 
χώρας αυξήθηκε κατά 
1,4%, έναντι αρχικών 
προβλέψεων από  
την Κομισιόν για 
ανάπτυξη 2,7%. 

επίσης, η ελλάδα έχει υποχω-
ρήσει στην κατάταξη των πιο 
ανταγωνιστικών χωρών διεθνώς, 
την ώρα που, σύμφωνα με την 
ελΣΤΑΤ, ο πληθυσμός της χώρας 
συρρικνώνεται και γερνά, ενώ οι 
τράπεζες είναι «φορτωμένες» με 
τον υψηλότερο λόγο «κόκκινων» 
δανείων στην ευρώπη.

Το γερμανικό πρακτορείο 
καταγράφει ότι «οι ευρωπαϊκές 
χώρες σχεδιάζουν να διατηρή-
σουν την ελλάδα υπό αυστηρή 
επιτήρηση μετά την ολοκλήρωση 
του τρέχοντος προγράμματος». 
Ταυτόχρονα ο Μπενουά Κερέ της 
ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπε-
ζας αναφέρει ότι «όσο αυστηρό-
τερη είναι η επιτήρηση της ελλά-
δας μετά τον Αύγουστο, τόσο το 
καλύτερο, καθώς η οποιαδήποτε 
οπισθοδρόμηση θα υπονομεύσει 
την εμπιστοσύνη των αγορών». 
Έρχεται θερμό καλοκαίρι…

13οιΚονομιΑ - έρέυνA

η δήλωση  
του έυκλέιδη  
που έβαλε φωτιές!
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έίναι τραγικό αυτό που 
συμβαίνει. οι Έλληνες 
χρωστούν γιατί οι φόροι 

είναι υπέρογκοι… Τα στοιχεία 
της άνεξάρτητης άρχής δημο-
σίων εσόδων λόγω της υπερφο-
ρολόγησης είναι αποκαλυπτικά:

●● Τον Νοέμβριο οι συνολικές ληξι-
πρόθεσμες οφειλές των φορολο-
γούμενων προς το Δημόσιο ξεπέ-
ρασαν για πρώτη φορά στην ιστο-
ρία το φράγμα των 100 
δισεκατομμυρίων ευρώ. Διαμορ-
φώθηκαν στα 100,739 δισ. ευρώ, 
παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση 
με τον Οκτώβριο κατά 988 
εκατομμύρια.
●● Οι νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές 

των φορολογούμενων, δηλαδή 
αυτές που δημιουργήθηκαν από τις 
αρχές του 2017, διαμορφώθηκαν 
τον Νοέμβριο σε 11,631 δισ. ευρώ 
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 
περίπου 1,2 δισ. ευρώ σε σχέση με 
τον προηγούμενο μήνα και σχεδόν 
όλο το ποσό αφορά φορολογικές 
υποχρεώσεις που έμειναν απλήρω-
τες από τους φορολογούμενους 
(πχ φόρος εισοδήματος, φορολο-
γικά πρόστιμα, ΦΠΑ κ.λπ.).
●● Το σύνολο των φορολογούμε-

νων, φυσικών και νομικών προ-
σώπων, που έχουν οφειλές προς 
τη φορολογική διοίκηση ανέρχο-
νται σε 4.207.117, παρουσιάζοντας 
μέσα σε έναν μήνα αύξηση κατά 
περίπου 37.000.
●● Η εφορία έχει ήδη επιβάλει 

μέτρα αναγκαστικής είσπραξης 
σε πάνω από ένα εκατομμύριο 
οφειλέτες της. Συγκεκριμένα, ο 
αριθμός των φορολογούμενων 
στους οποίους έχουν επιβληθεί 
κατασχέσεις διαμορφώθηκε τον 
Νοέμβριο σε 1.035.296 παρουσι-
άζοντας μέσα σε έναν μόνο μήνα 
αύξηση κατά περίπου 21.000 
οφειλέτες.

η εφορία, κατά τη δικηγόρο 
ολυμπία νικολοπούλου, έχει τη 
δυνατότητα να επιβάλει μέτρα 
αναγκαστικής είσπραξης σε 
άλλους περίπου 750.000 οφει-
λέτες της, κάτι το οποίο θα γίνει 
σταδιακά μέσα στους επόμε-
νους μήνες.
●● Τον Νοέμβριο μειώθηκαν κατά 

περίπου 300 εκατ. ευρώ οι ληξι-
πρόθεσμες υποχρεώσεις της 
γενικής κυβέρνησης προς τους 
ιδιώτες. Τον Οκτώβριο οι οφειλές 
ήταν 3,460 δισ. ευρώ, ενώ τον 
Νοέμβριο το ποσό ανήλθε στα 
3,141 δισ. ευρώ. Μείωση σημείω-
σαν τον Νοέμβριο και οι εκκρε-
μείς επιστροφές φόρων στο ποσό 
των 776 εκατομμυρίων ευρώ, 
έναντι 832 εκατ. ευρώ που ήταν 
τον Οκτώβριο.

ΑυΤΑ ΤΑ ΑνΑδρομιΚΑ  
θα πάρουν οι συνταξιούχοι μας

οι αυξήσεις στις επικουρικές θα είναι από 10-16 ευρώ, λόγω αλλαγής στις 
κρατήσεις. άλλαγές θα δουν 200.000 συνταξιούχοι.  ςύμφωνα με τη δικηγόρο  
κα ολυμπία νικολοπούλου, αλλά και όσα ανακοίνωσε η κυβέρνηση,  

το σύνολο των αναδρομικών θα δοθεί περί τα μέσα ιουλίου.

παλιά 
επικουρική

νέα επικουρική 
από 3/5/2018

άναδρομικά

202 211 198

211 221 220

221 231 220

231 245 308

241 256 330

250 265 330

260 276 352

270 291 462

280 302 484

289 311 484

299 327 616

309 329 440

310 338 418

328 353 550

338 364 572

348 375 594

358 383 550

367 397 660

377 408 682

387 420 726

397 436 858

406 442 792

416 453 814

426 471 990

παλιά 
επικουρική

νέα επικουρική 
από 3/5/2018

άναδρομικά

436 481 990

445 492 1.034

430 478 1.056

440 490 1.100

455 501 1.112

470 521 1.122

Βουλιάζουν 
στα χρέη  
οι Έλληνες

στα 313 Δισ. τΟ ΔηΜΟσιΟ 
χρέΟσ!
●● Αυξήθηκαν 100 φορές οι φόροι…
●● Μπήκαν 10 έκτακτες εισφορές
●● Μειώθηκαν 50 φορές οι συντάξεις
●● Μειώθηκαν άνω του 40% οι μισθοί
●● Πάνω από 1.000.000 οι άνεργοι.
●● Οι αξίες ακινήτων έπεσαν 50%
●● Πάνω από 400.000 επιχειρήσεις 

έκλεισαν.
●● Πάνω από 300.000 νέοι έφυγαν 

στο εξωτερικό.
●● Το δημόσιο χρέος αυξήθηκε 4,388 

δισ. €!

Οι χαΜένΟι τΟυ 2018
●● Συνταξιούχοι: 140.000 χάνουν το 

εΚΑΣ
●● Συνταξιούχοι: Μείωση 20% των 

επικουρικών
●● Συνταξιούχοι: Χάνουν 6% από το 

εφάπαξ
●● Συνταξιούχοι: Χάνουν το 1,5% της 

σύνταξης
●● Συνταξιούχοι: Πάγωμα συντάξεων 

έως το 2022
●● Συνταξιούχοι: Μείωση 

επιδομάτων
●● Συνταξιούχοι: Ακριβότερα 

Φάρμακα
●● εργαζόμενοι: Αύξηση εισφορών
●● εργαζόμενοι: Μείωση μισθού 1,5%
●● εργαζόμενοι: Τέλος τα ιατρικά
●● εργαζόμενοι: Μείωση 

επιδομάτων
●● επαγγελματίες: Πάνω οι εισφορές 

20-30%.
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δεν εξέτασε τις επιπτώσεις από την 
ανέγερση πληθώρας κτιρίων, αδιευ-
κρίνιστου αριθμού, τα οποία μπορεί 
να φθάσουν και τα 60 μέτρα από την 
επιφάνεια του εδάφους, όπως και 
από τη δημιουργία 6 ουρανοξυστών 
(ο ένας θα έχει και καζίνο 15.000 
τ.μ.).

ισχυρίζονται 
βλάβη της περιουσίας τους, καθώς, 
όπως υποστηρίζουν, οι ουρανοξύ-
στες θα εμποδίζουν τη θέα προς τη 
θάλασσα και θα υποβαθμίζουν την 
ποιότητα της ζωής των κατοίκων και 
την αξία των ακινήτων τους.

Να τονισθεί ότι η Ολομέλεια του 
Στε είχε κρίνει νόμιμο το σχέδιο του 

Προεδρικού Διατάγματος για το 
ελληνικό. είχε αποφασίσει ότι «το 
σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος 
δεν προσκρούει στο Σύνταγμα, 
έκανε ωστόσο παρατηρήσεις νομο-
τεχνικού περιεχομένου, υπογραμμί-
ζοντας ότι θα πρέπει να τηρηθούν 
ευλαβικά όλες οι περιβαλλοντικές, 
πολεοδομικές και νομοθετικές 

νέο μπλοκάρισμα του 
έργου από 507 κατοί-
κους που προσέφυγαν 

στο ςΤε! είναι κάτοικοι από 
Κάτω και Άνω ελληνικό, Άγιο 
Κοσμά, άργυρούπολη και 
όμορους δήμους. άκόμη προ-
συπογράφουν 4 νομικά πρό-
σωπα, ο ςύλλογος άρχιτεκτό-
νων διπλωματούχων άνωτά-
των ςχολών -Τμήμα άττικής, 
το ελληνικό δίκτυο φίλοι της 
φύσης, το ινστιτούτο για την 
ενδογενή παραγωγική άνα-
συγκρότηση και ο ςύλλογος 
Κατοίκων Κάτω ελληνικού.

Ζητούν:
Να ακυρωθεί το προεδρικό διά-
ταγμα, γιατί βλάπτει ανεπανόρ-
θωτα την ποιότητα ζωής τους 
και το φυσικό περιβάλλον της 
περιοχής, αφού δημιουργεί μια 
νέα πόλη μέσα στον πυκνοδο-
μημένο αστικό ιστό των Αθη-
νών, που μπορεί να υπερβεί 
τους 44.000 κατοίκους, με 
συντελεστή δόμησης προσαυ-
ξημένο κατά 70%, ενώ επιτρέ-
πει τη δημιουργία 3 νέων 
τουριστικών ζωνών συνολι-
κής έκτασης 1.092 
στρεμμάτων.

παραβιάζεται η αρχή της 
βιώσιμης ανάπτυξης (άρθρο 
24 Συντάγματος), καθώς 
έχουν ξεπεραστεί τα ανεκτά 
όρια της φέρουσας ικανότη-
τας του λεκανοπεδίου της 
Αττικής και της ισορροπίας 
μεταξύ δομημένων και αδόμη-
των κοινόχρηστων εκτάσεων.

ςημειώνουν ότι η Στρατη-
γική Μελέτη Περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων εκπονήθηκε εκ 
των υστέρων, ενώ η ειδική 
μελέτη του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

το έλληνικό ξανά σε..
νέέΣ ΠέριΠέΤέιέΣ

προβλέψεις».
οι ςύμβουλοι της επικρα-

τείας σημείωναν: «Το δημόσιο 
συμφέρον συνίσταται στη δημι-
ουργία μητροπολιτικού πόλου 
πολλαπλών λειτουργιών εθνικής 
εμβέλειας και διεθνούς αναφο-
ράς, στην κατασκευή και συντή-
ρηση μητροπολιτικού πάρκου 

πρασίνου και αναψυχής στην 
Αττική και στην ίδρυση μητρο-
πολιτικού πόλου ανάπτυξης 
στην περιοχή, με πολλαπλούς 
ειδικότερους στόχους που 
αφορούν, μεταξύ άλλων, την 
αντιμετώπιση της οξείας οικο-
νομική κρίσης, την ανάπτυξη 
της εθνικής οικονομίας, την 
αύξηση της απασχόλησης και 
τη μείωση της ανεργίας, την 
καταπολέμηση της φτώχειας, 
την ενίσχυση της κοινωνικής 
συνοχής, τη μείωση του δημο-
σίου χρέους, την ανάδειξη 
της Αθήνας σε πολιτιστική 
μητρόπολη, σε τουριστικό 
πόλο διεθνούς ακτινοβολίας, 
σε σημαντικό κέντρο οικονο-
μικής ανάπτυξης και επιχειρη-
ματικότητας κ.ά.».

η ολομέλεια αναφέρει ότι «με την ανέγερση υψη-
λών κτιρίων βελτιώνεται η ποιότητα ζωής λόγω της 
μείωσης της κάλυψης, της αύξησης ελεύθερου 
χώρου και πρασίνου και τη βελτίωση του φωτισμού 
και ηλιασμού και κατά συνέπεια είναι νόμιμες οι 
σχετικές διατάξεις του σχεδίου διατάγματος. 
άκόμη, ότι νόμιμες είναι και οι προβλεπόμενες 
«ήπιες επεμβάσεις στην ακτή, η αναβάθμιση της 
παραλίας και η δυνατότητα κατασκευής ενυδρείου, 
σε συνδυασμό άλλωστε και με την ευρύτερη ανά-
πλαση του φαληρικού όρμου που έχει εγκριθεί». 
οι αρχαιολογικοί χώροι και η προστασία τους απα-
σχόλησαν εκτενώς τους δικαστές, οι οποίοι σημει-
ώνουν ότι «η αρχαιολογική έρευνα και η λήψη 
μέτρων προστασίας και συντήρησης των μνη-
μείων, όπου αυτά κρίνονται αναγκαία, προηγού-
νται της ενάρξεως οποιουδήποτε τεχνικού έργου 
και ολοκληρώνονται εντός ευλόγου χρόνου με 
γνώμονα την έγκαιρη υλοποίηση του έργου».

Να ακυρωθεί το προεδρικό 
διάταγμα, γιατί βλάπτει 
ανεπανόρθωτα την ποιότητα ζωής 

τους και το φυσικό περιβάλλον της περιοχής, 
αφού δημιουργεί μια νέα πόλη μέσα στον 
πυκνοδομημένο αστικό ιστό των Αθηνών
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Μόνο με βαθμό απολυτηρίου η 
εισαγωγή… Πάλι παίζουν με τα 
νεύρα γονέων και παιδιών

ατά τον υπουργό παιδείας 
Κωνσταντίνο Γαβρόγλου, «οι 
αλλαγές θα έρθουν άμεσα και 

ουσιαστικά θα οδηγήσουν στη σταδιακή 
κατάργηση των εξετάσεων μέσα σε διάστημα 
μερικών ετών. Τα παιδιά που σήμερα φοιτούν 
στην ά’ λυκείου θα μπουν στα πανεπιστήμια 

με βάση τον βαθμό του απολυτηρίου. ωστόσο, 
το σύστημα των εξετάσεων για ένα διάστημα θα 
διατηρηθεί σε μια σειρά σχολών. άπό τον ιούνιο 
του 2020 η εισαγωγή σε άει και Τει θα εξαρτάται 
από τον βαθμό του απολυτηρίου του λυκείου. 
ωστόσο, οι εξετάσεις δεν θα καταργηθούν για μια 
σειρά σχολών, καθώς θα διατηρήσουμε για ένα 
διάστημα το καθεστώς με τις ιατρικές, τις νομικές 
και τα πολυτεχνεία». ο κ. Γαβρόγλου δεν 
διευκρινίζει αν θα υπάρξει πλήρης κατάργηση των 
εξετάσεων για τις υπόλοιπες σχολές και πότε το νέο 

σύστημα εισαγωγής σε άει και Τει θα ισχύσει και για 
ιατρικές, νομικές και πολυτεχνικές ςχολές. επίσης, 
έκανε αναφορά για δημιουργία διετών προγραμμάτων 
σπουδών, που θα παρέχουν πιστοποιητικά 
ευρωπαϊκών προδιαγραφών, τα οποία θα συνδέονται 
με τα επαγγελματικά λύκεια. ύποσχέσεις, 
υποσχέσεις… 

γαβρόγλειο... 
τέλος στις 
πανελλήνιες!

Κ

Έτσι θα παίρνετε το 
ΔιπλωΜα ΟΔηγησησ
Κατά το νέο νομοσχέδιο, η δοκιμα-

σία προσόντων και συμπεριφοράς 
όλων των κατηγοριών αδειών 

οδήγησης, διενεργείται από έναν εξετα-
στή. Κάθε υποψήφιος οδηγός ή οδηγός 
υποβάλλεται πρώτα σε θεωρητική εξέ-
ταση, εφόσον απαιτείται. Μετά την επι-
τυχή θεωρητική εξέταση ακολουθεί η 
δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς 
για την κατηγορία οδήγησης που έχει 
αιτηθεί ο υποψήφιος οδηγός.

Η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφο-
ράς διενεργείται σε δύο στάδια, τα οποία 
διεξάγονται σε διαφορετικές ημέρες. Στο 
πρώτο στάδιο της δοκιμασίας προσόντων 
και συμπεριφοράς εξετάζονται οι γνώσεις 
και οι δεξιότητες οδήγησης (πορεία) του 
υποψηφίου οδηγού ή οδηγού και εφόσον 
ολοκληρώσει με επιτυχία το στάδιο αυτό 
εξετάζεται στο δεύτερο στάδιο, εφόσον 
απαιτείται, προκειμένου να διενεργηθούν 
οι απαιτούμενες ειδικές δοκιμασίες. Σε 
περίπτωση αποτυχίας του υποψηφίου 
οδηγού ή οδηγού στο δεύτερο στάδιο της 
δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς, 
στην επανεξέταση, ο υποψήφιος οδηγός ή 
οδηγός επανεξετάζεται και στο πρώτο στά-
διο της δοκιμασίας προσόντων και 
συμπεριφοράς.

Μετά και την επιτυχή δοκιμασία προσό-
ντων και συμπεριφοράς και των δύο στα-
δίων όπου απαιτείται, άλλως, μόνο μετά την 
επιτυχή δοκιμασία προσόντων και συμπερι-
φοράς του πρώτου σταδίου, χορηγείται η 
άδεια οδήγησης για την κατηγορία την 
οποία έχει αιτηθεί ο ενδιαφερόμενος, υπό 
την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 5 
και με την προϋπόθεση της οριστικής απόρ-
ριψης της τυχόν κατ’ άρθρο 7 υποβληθείσας 
καταγγελίας, η οποία υποβάλλεται από τον 
εξεταζόμενο εντός προθεσμίας δύο εργάσι-
μων ημερών μετά τη λήξη της εξέτασης.

Η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφο-
ράς των υποψηφίων οδηγών και οδηγών 
μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων πραγμα-
τοποιείται από τον υποψήφιο μόνο του επί 
της εκπαιδευτικής μοτοσικλέτας ή του 
εκπαιδευτικού μοτοποδηλάτου και στα δύο 

στάδια. Οι ειδικές δοκιμασίες της δοκιμα-
σίας προσόντων και συμπεριφοράς διενερ-
γούνται μέσα σε ειδικά διαμορφωμένους 
χώρους ή Πίστες εκπαίδευσης και εξέτασης 
υποψηφίων Οδηγών όπου υπάρχουν, οι 
οποίοι βρίσκονται σε οικεία ή όμορη Περι-
φερειακή ενότητα. Οι ειδικές δοκιμασίες 
προσόντων και συμπεριφοράς σε ειδικά 
διαμορφωμένους χώρους ή πίστες, πραγμα-
τοποιούνται από τον υποψήφιο χωρίς την 
παρουσία του εκπαιδευτή και του εξεταστή 
εντός ή επί του εκπαιδευτικού οχήματος. 

Οι παραπάνω ειδικές 
δοκιμασίες δύνανται να 
διενεργούνται με τη χρήση 
ηλεκτρονικού συστήματος 
αυτόματης καταγραφής των 
δεδομένων της δοκιμασίας 
προσόντων και συμπεριφοράς 
και αυτόματης εξαγωγής του 
αποτελέσματος.

Με απόφαση του υπουργού υποδομών 
και Μεταφορών, ρυθμίζονται οι τεχνικές 
προδιαγραφές του πρότυπου ειδικά δια-

μορφωμένου 
χώρου για τη διε-
νέργεια των ειδι-
κών δοκιμασιών 
της δοκιμασίας 
προσόντων και 
συμπεριφοράς. 
Μέχρι τη δημιουρ-
γία ενιαίων ειδικά 
διαμορφωμένων 
χώρων διενέργειας 
των ειδικών δοκι-
μασιών όλων των 
κατηγοριών αδειών 

οδήγησης, οι ειδικές δοκιμασίες των δίκυκλων 
συνεχίζουν να διεξάγονται στους υφιστάμενους 
χώρους.

Σε ό,τι αφορά την εποπτεία και αξιολόγηση 
κατά τα τη διαδικασία δοκιμασίας, σύμφωνα 
με το νομοσχέδιο, η θεωρητική εξέταση και η 
δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς 
υποψηφίων οδηγών και οδηγών μοτοποδη-
λάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων, μετα-
δίδεται σε πραγματικό χρόνο και καταγρά-
φεται με τη χρήση οπτικοακουστικών 
μέσων. Το καταγεγραμμένο υλικό της δοκι-
μασίας προσόντων και συμπεριφοράς 
προστατεύεται αυστηρά από οποιαδή-
ποτε παρέμβαση και με ευθύνη του 
εκπαιδευτή υποψηφίου οδηγών και της 
Διεύθυνσης Μεταφορών και επικοινω-
νιών της οικείας Περιφέρειας μεταφορ-
τώνεται αμελλητί, σε διαδικτυακή 
εφαρμογή την ίδια ημέρα, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 7. Το 
καταγεγραμμένο υλικό αποτελεί 
συνοδευτικό υλικό της συγκεκριμέ-
νης δοκιμασίας προσόντων και 
συμπεριφοράς που καταγράφηκε 
για ενδεχόμενη αξιολόγηση σύμ-
φωνα με την παράγραφο 5 του 
παρόντος άρθρου.

ά) από το χώρο διενέργειας 
των θεωρητικών εξετάσεων, 
όπου απεικονίζονται όλοι οι συμ-
μετέχοντες στη διαδικασία.

Β) από το εσωτερικό του 
εκπαιδευτικού οχήματος, 
όπου απεικονίζονται όλοι οι 
συμμετέχοντες στη 
διαδικασία.

Γ) από το εξωτερικό του 
εκπαιδευτικού οχήματος, 
όπου απεικονίζεται το οδικό 
δίκτυο που κινείται το 
εκπαιδευτικό όχημα.

οιΚονομιΑ - έρέυνA16
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Προσθέτοντας άλλη μια καινοτο-
μία στο χαρτοφυλάκιο των υπη-
ρεσιών της προς όφελος των 

πελατών της, η ZeniΘ, ο Νο1 πάροχος 
ολοκληρωμένης ενέργειας στην ελλάδα, 
προσφέρει το enerGy SavinG 
ToolkiT, Μια εφαρμογή που δίνει τη 
δυνατότητα στον καταναλωτή να εξοικο-
νομεί ενέργεια και χρήματα σε ετήσια 
βάση, με βάση τα προγράμματα που 
χρησιμοποιεί.

Πρόκειται για μια δωρεάν εφαρμογή 
που φιλοξενείται στην ιστοσελίδα της 
ZeniΘ και επιτρέπει στους καταναλωτές 
να συγκρίνουν τα συστήματα θέρμανσης 
και παραγωγής ζεστού νερού (SmarT 

Home HeaTinG), τα συστήματα φωτισμού 
(SmarT Home liGHTinG) και τους 
λαμπτήρες (liGHTBulBS CompariSon) 
που χρησιμοποιούν και ποια μπορούν να 
επιλέξουν εναλλακτικά ανάλογα με τις ανά-
γκες τους. Έτσι μπορούν να ενημερώνονται 
για το οικονομικό και ενεργειακό όφελος 
για το σπίτι τους και να εξοικονομούν επι-
λέγοντας το πρόγραμμα που τους 
εξυπηρετεί. 

Η εφαρμογή είναι ιδιαιτέρως φιλική για 
το χρήστη. Το μόνο που απαιτείται από τον 

EnErgy Saving ToolkiT
καταναλωτή είναι να 
συμπληρώσει 
κάποιες πληροφο-
ρίες για τις ανάγκες 
του και τον τρόπο 
που τώρα θερμαίνει 
το σπίτι του, που 
παράγει το ζεστό 
νερό χρήσης, για τον 
τρόπο που φωτίζει 
το σπίτι του και για 
τη χρήση των 
λαμπτήρων που 

κάνει. Στη συνέχεια, μπορεί να επιλέξει 
μεταξύ εναλλακτικών συστημάτων και να 
μάθει τι τον συμφέρει να έχει στο δικό 
του σπίτι, ανάλογα με τις ανάγκες του. 

Tο Energy Saving Toolkit περιέχει επί-
σης στοιχεία infographics που επιτρέ-
πουν ευκολότερες συγκρίσεις αλλά έχει 
και εκπαιδευτικό χαρακτήρα, αφού ο 
καταναλωτής μπορεί να λαμβάνει απα-
ντήσεις για το ποια είναι γι’ αυτόν η πιο 
οικονομική και αποδοτική χρήση 
ενέργειας.
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Το εργαλείο της Zeniθ  
για την εξοικονόμηση  
χρημάτων και ενέργειας

έπιστολή, με την οποία 
διαμαρτύρεται για τη 
σταθερή υποβάθμιση 

της οικονομικής παιδείας στη 
χώρα μας και τη διαρκή συρρί-
κνωση της διδασκαλίας των 
οικονομικών μαθημάτων στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 
έστειλε ο πρόεδρος του οικο-
νομικού επιμελητηρίου ελλά-
δος, Κωνσταντίνος Κόλλιας 
στον πρόεδρο του ινστιτούτου 
εκπαιδευτικής πολιτικής και 
στον πρόεδρο και τον άντιπρό-
εδρο του ΚεΜεΤε. Στην επι-
στολή, ο κ. Κόλλιας παραθέτει 
τις απόψεις του Οικονομικού 
επιμελητηρίου ελλάδος για τις 
επικείμενες αλλαγές, που προ-
σφάτως δημοσιοποιήθηκαν, 
και αφορούν στο Γενικό 
λύκειο και την εισαγωγή των 
μαθητών στην Τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, καθώς και οκτώ 
συγκεκριμένες προτάσεις, οι 
οποίες είναι:

1. Να επανέλθει η διδασκα-
λία του μαθήματος 

«Αρχές Οικονομίας» στη Α’ 
τάξη του Γενικού λυκείου και 
του εΠΑλ, ως μάθημα γενι-
κής παιδείας, και να υπάρχει 
κοινό πρόγραμμα σπουδών 
στην Α΄ τάξη Γενικού 
λυκείου και στην Α΄ τάξη 
επαγγελματικού λυκείου, με 
στόχο την εγκαθίδρυση της 
πολυκλαδικότητας.

2. Στη β΄ τάξη επειδή τα 
περισσότερα μαθήματα θα 

είναι 4ωρα, οι μαθητές/τριες να δοκιμάζουν τις 
κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους στο Γελ με τη 
μορφή επιλογών εμβάθυνσης ενώ στα εΠΑλ, με 

τη μορφή μαθημάτων τομέα.

3. Ο μαθητής, που επιθυμεί την εισα-
γωγή του στα Τμήματα Οικονομίας, 

να έχει τη δυνατότητα να επιλέξει, το 
μάθημα «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» 
στη β΄ τάξη με τη μορφή επιλογών 
εμβάθυνσης.

4. Να επεκταθεί η Ομάδα Προσανατο-
λισμού Οικονομίας και Πληροφορι-

κής στη β’ τάξη του Γενικού λυκείου και 
να εισαχθεί το μάθημα «Αρχές Οργάνωσης 
και Διοίκησης επιχειρήσεων».

5. Ο υποψήφιος, που επιθυμεί την 
εισαγωγή του στα Τμήματα Οικονο-

μίας, να εξετάζεται σε πανελλήνιο επίπεδο στο 
διακριτό μάθημα «Αρχές Οικονομικής Θεω-

ρίας», που θα περιλαμβάνει στοιχεία μικροοικο-
νομικής και μακροοικονομικής ανάλυσης, και 
όχι στο μάθημα «Κοινωνία-Οικονομία».

6. Ως τρίτο μάθημα επιλογής, πέραν των 
άλλων, ο μαθητής να έχει τη δυνατότητα να 

επιλέξει και τα μαθήματα «Οργάνωση και Διοί-
κηση επιχειρήσεων και Οργανισμών» και 
«λογιστική».

7. Να επανέλθει ο συντελεστής βαρύτητας του 
μαθήματος «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» 

στο 1,3 για τους υποψηφίους των Οικονομικών 
Σχολών.

8. Να εκσυγχρονιστούν τα Προγράμματα 
Σπουδών (Ωρολόγια και Αναλυτικά) των 

Οικονομικών μαθημάτων που διδάσκονται στα 
Γενικά και επαγγελματικά λύκεια.

οίκονοΜίκο επίΜελητηρίο

υποβαθμίζεται  
η οικονομική 

παιδεία
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η προστασία ξεκινά  
πριν από τη γέννηση
Η αρχή γίνεται πριν από τη γέννηση. 
Κάθε μητέρα θέλει το καλύτερο για το 
παιδί της. Για τις περισσότερες, αυτό 
σημαίνει εμβολιασμός των βρεφών 
τους. Ωστόσο, όλο και περισσότερο, 
θα έπρεπε επίσης να σημαίνει και τον 
εμβολιασμό των ίδιων κατά τη διάρ-
κεια της εγκυμοσύνης. Δύο από τις 
πιο επικίνδυνες λοιμώξεις για τα 
βρέφη —ο κοκκύτης και η γρίπη— 
στην πραγματικότητα μπορούν δυνη-
τικά να προληφθούν μέσω του εμβο-
λιασμού. Μέσω του εμβολιασμού 
κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, οι 
γυναίκες μεταφέρουν αντισώματα 
που βοηθούν στην προστασία των 
βρεφών τους, μέχρι να ξεκινήσουν το 
δικό τους πρόγραμμα εμβολιασμού.

Ο εμβολιασμός των εγκύων βοηθά 
να προστατευτούν και οι ίδιες οι 
γυναίκες. Οι αλλαγές στο ανοσοποιη-
τικό σύστημα, την καρδιά 
και τους πνεύμονες στη 
διάρκεια της εγκυμοσύνης 
κάνουν τις γυναίκες πιο 
επιρρεπείς σε σοβαρές 
νόσους. Αυτό καθιστά επι-
τακτική την ανάγκη οι 
έγκυες να λαμβάνουν προ-
ληπτικά μέτρα για να απο-
φύγουν να νοσήσουν στη 
διάρκεια της εγκυμοσύνης, 
και ο εμβολιασμός αποτε-
λεί ένα τέτοιο μέτρο. 
Μελέτη που εξέτασε την αποτελεσμα-
τικότητα των αντιγριπικών εμβολίων 
σε εγκύους κατέληξε ότι ο εμβολια-
σμός μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης 
οξείας αναπνευστικής λοίμωξης σχε-
τιζόμενης με τη γρίπη περίπου στο 
μισό.

ςύΜπΤωΜάΤά, ποςοςΤά Κάι 
ςύχνοΤηΤά εΜφάνιςης νοςων 
πού προλάΜΒάνονΤάι Με Τον 
εΜΒολιάςΜο ςε Βρεφη, πάιδιά 
Κάι εΓΚύούς
Κοκκύτης 
Προκαλεί έντονο βήχα που δυσκο-
λεύει την αναπνοή, την πρόσληψη 

τροφής και τον ύπνο, και μπορεί 
να οδηγήσει σε πνευμονία και 
νοσηλεία. 

●● 16 εκατομμύρια κρούσματα τον 
χρόνο, παγκοσμίως 
●● 195.000 θάνατοι τον χρόνο, 

παγκοσμίως

Γρίπη
υψηλός πυρετός, βήχας, πονοκέφα-
λος, πόνος σε μυς και αρθρώσεις, 
πονόλαιμος και καταρροή
●● 90 εκατομμύρια κρούσματα σε 

παιδιά σε όλο τον κόσμο το 2008 
●● ςτις ηπά, από το 2012 ως το 2015, 

ο ετήσιος μέσος αριθμός θανάτων 
παιδιών από γρίπη ήταν 143

Τα παιδιά εξακολουθούν να διατρέ-
χουν υψηλό κίνδυνο από νοσήματα 
που προλαμβάνονται με τον 
εμβολιασμό
Τα προγράμματα εμβολιασμού έχουν 
αποδεχθεί εξαιρετικά επιτυχημένα 
στην πρόληψη νόσων στα παιδιά. Το 

1980 η Παγκόσμια Συνέλευση υγείας 
διακήρυξε ότι η ευλογιά έχει εξαλει-
φθεί και έκτοτε δεν έχουν καταγρα-
φεί κρούσματα προσβολής από ευλο-
γιά με φυσικό τρόπο. επίσης, βρισκό-
μαστε πολύ κοντά στην εξάλειψη της 
πολιομυελίτιδας και ορισμένες περιο-
χές του κόσμου έχουν ανακηρυχθεί 
από τις υγειονομικές αρχές ελεύθε-
ρες από την ενδημική ιλαρά και την 
ερυθρά.

Το 2010, στην Παγκόσμια Συνέ-
λευση υγείας, τα κράτη μέλη ανακή-
ρυξαν τα επόμενα 10 χρόνια «Δεκαε-
τία των εμβολίων» και ένωσαν τις 
δυνάμεις τους στο πλαίσιο του 
Παγκόσμιου Σχεδίου Δράσης εμβολι-
ασμού (Global Vaccine Action Plan), 
με όραμα να αποκτήσουν όλα τα παι-
διά, όπου κι αν ζουν, πρόσβαση στα 
εμβόλια που χρειάζονται.

Και τα οφέλη δεν εξαντλούνται στα 
παιδιά. Ο εμβολιασμός των παιδιών 
μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη 
της εξάπλωσης λοιμωδών νοσημάτων 

Η σημασία του 
εμβολιασμού καθ’ 
όλη τη διάρκεια της 
ζωής είναι τεράστια, 
καθώς εκτιμάται ότι  
προλαμβάνει 2 έως 3 
εκατ. θανάτους κάθε 
χρόνο σε όλο τον 
κόσμο.

Το πρώτο πράγμα που έρχε-
ται στο μυαλό όταν ακούμε 
τη λέξη «εμβολιασμός» 

είναι η εικόνα ενός παιδιού. 
Ίσως να είναι η χαρακτηριστική 
εικόνα ενός σχολικού εμβολια-
σμού ή η εικόνα του δικού μας 
παιδιού σε μια επίσκεψη στον 
παιδίατρό του. η ουσία όμως της 
εικόνας είναι η ίδια. Έχουμε μεί-
νει με την εντύπωση ότι τα εμβό-
λια υπάρχουν μόνο για να προ-
στατεύουν τα βρέφη και τα μικρά 
παιδιά από σοβαρές λοιμώδεις 
νόσους, που απειλούν τη ζωή. 

Στην πραγματικότητα, τα εμβό-
λια μπορούν να συμβάλουν στην 
προστασία ολόκληρης της οικογέ-
νειας, από τις εγκύους και τα 
βρέφη έως τους εφήβους και τους 
ενήλικες κάθε ηλικίας. Ο εμβολια-
σμός αποτελεί βασικό εργαλείο 
πρόληψης νοσημάτων και διαφύ-
λαξης της ανθρώπινης ζωής. Σύμ-
φωνα με τον Παγκόσμιο Οργανι-
σμό υγείας, οι εμβολιασμοί εκτι-
μάται ότι προλαμβάνουν δύο με 
τρία εκατομμύρια θανάτους κάθε 
χρόνο. Και δεν προστατεύουν 
μόνο τους εμβολιαζόμενους: συμ-
βάλλουν επίσης στην πρόληψη της 
μετάδοσης των νοσημάτων σε 
άλλα μέλη της οικογένειας. Σύμ-
φωνα με το Κέντρο ελέγχου και 
Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ 
(CDC), τα εμβόλια αποτελούν τη 
δεύτερη σημαντικότερη παρέμ-
βαση στον τομέα της δημόσιας 
υγείας τον 20ό αιώνα, αμέσως 
μετά το καθαρό νερό.

ωστόσο μπορούμε να βελτιω-
θούμε και να σώσουμε 
ακόμα περισσότερες ζωές. 
Σύμφωνα με τον Π.Ο.υ., η ανο-
σοποίηση εκτιμάται ότι απο-
τρέπει δύο με τρία εκατομ-
μύρια θανάτους κάθε χρόνο 
από νοσήματα που προλαμ-
βάνονται με τον εμβολιασμό, 
όπως είναι η διφθερίτιδα, ο 
τέτανος, ο κοκκύτης και η 
ιλαρά.  Για να συμβάλουμε 
στην προστασία ολόκληρης 
της κοινότητας, πρέπει κάθε 
άτομο να λάβει τα συνιστώ-
μενα εμβόλια. 

διέθνηΣ έΠιΤυχιΑ ΣΤην έυρώΠΑϊΚη έΒδομΑδΑ έμΒολιΑΣμου:   23–29 ΑΠριλιου 2018

δια βίου εμβολιασμός 

Σε όλο τον κόσμο, 
εκτιμάται ότι 14,5 
εκατομμύρια σοβαρά 

περιστατικά πνευμονιοκοκκικών 
νόσων εμφανίζονται σε παιδιά 
κάτω των 5 ετών
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αυτής της δεκαετίας, θα πετύχουμε:
Πρόληψη 102 εκατομμυρίων περι-

πτώσεων ασθενειών που προλαμβά-
νονται με τον εμβολιασμό, σώζοντας 
έτσι 3,7 εκατομμύρια ζωές. εξοικονό-
μηση $63 δισεκατομμυρίων, που ανα-
λύονται ως εξής:
●● $1,4 δισεκατομμύρια σε επίπεδο 

κόστους θεραπείας
●● $313 εκατομμύρια σε επίπεδο απώ-

λειας μισθών των φροντιστών των 
ασθενών
●● $6,2 δισεκατομμύρια σε επίπεδο 

απώλειας παραγωγικότητας λόγω 
αναπηρίας και
●● $55 δισεκατομμύρια σε επίπεδο 

απώλειας παραγωγικότητας λόγω 
θανάτου.

ροταϊός 
άιμόφιλος της ινφλουέ-
ντζας  
τύπου β (hib) 
ςυζευγμένο πνευμονιο-
κοκκικό εμβόλιο (pCV)

επιΒάρύνςη Κοινων 
άςθενειων πού προ-
λάΜΒάνονΤάι Με Τον 
εΜΒολιάςΜο
πνευμονιοκοκκική 
νόσος
Η πνευμονιοκοκκική 
νόσος προκαλείται από το 
βακτήριο του στρεπτόκοκ-
κου της πνευμονίας 
(Streptococcus 
pneumoniae) ή πνευμονι-
όκοκκου. Οι πνευμονιο-
κοκκικές λοιμώξεις ποικί-
λουν, από ωτίτιδες και 
παραρρινοκολπίτιδες ως 
πνευμονία και λοιμώξεις 
του αίματος. 

Σε όλο τον κόσμο, εκτι-
μάται ότι 14,5 εκατομμύρια 
σοβαρά περιστατικά πνευ-
μονιοκοκκικών νόσων 
εμφανίζονται σε παιδιά 
κάτω των 5 ετών.

ιλαρά 
Η ιλαρά αποτελεί μία από τις πρώτες 
αιτίες θανάτου μικρών παιδιών σε 
παγκόσμιο επίπεδο. Η ιλαρά είναι μια 
πολύ σοβαρή λοιμώδης νόσος που 
προκαλείται από έναν ιό που μολύνει 
την αναπνευστική οδό και στη συνέ-

χεια εξαπλώνεται σε όλο το σώμα.
Περίπου 134.200 άνθρωποι σε όλο 

τον κόσμο πέθαναν από ιλαρά το 
2015, οι περισσότεροι εξ αυτών παι-
διά κάτω των 5 ετών.

ροταϊός
Ο ροταϊός αποτελεί παγκοσμίως την 
πιο κοινή αιτία σοβαρών διαρροϊκών 
παθήσεων σε μικρά παιδιά.

ςύμφωνα με εκτιμήσεις του 
π.ο.ύ., από το 2013, περίπου 215.000 
παιδιά κάτω των 5 ετών πεθαίνουν 
κάθε χρόνο από λοιμώξεις του 
ροταϊού που προλαμβάνονται με τον 
εμβολιασμό. η μεγάλη πλειονότητα 
αυτών των παιδιών ζει σε χώρες 
χαμηλού εισοδήματος.

ο εμβολιασμός παραμένει κρίσιμος 
στην εφηβεία 
Μολονότι οι γονείς δεν μπορούν να 
αποτρέψουν τα παιδιά τους από την 
υιοθέτηση επικίνδυνων συμπεριφο-
ρών καθώς αυτά μεγαλώνουν, με τα 

εμβόλια μπορούν να τα 
προστατέψουν από ορι-
σμένες μολύνσεις. Ακόμα 
και σε καθημερινό περιβάλ-
λον, όπως το σχολείο, οι αθλητικές 
δραστηριότητες, τα πάρτι με φίλους 
και οι σχέσεις, οι έφηβοι άθελά τους 
εκτίθενται (και εκθέτουν και τα 
κοντινά τους πρόσωπα) σε λοιμώδεις 
νόσους. 

Παρότι γενικά θεωρούμε ότι οι 
έφηβοι έχουν πιο ισχυρό ανοσοποιη-
τικό σύστημα από τα μικρά παιδιά, 
στην πραγματικότητα παραμένουν 
ακόμα ευάλωτοι στις λοιμώδεις 
νόσους. Πολλές από αυτές μπορεί να 
χτυπήσουν απροειδοποίητα, ακόμα 
και υγιή, κατά τα άλλα, παιδιά. 

Η εφηβεία απο-
τελεί, επομένως, 
σημαντική ηλικία 
για να εμβολιάζο-
νται τα παιδιά ένα-
ντι διαφόρων 
νόσων, όπως η 
μηνιγγιτιδοκοκ-
κική νόσος και ο 
ιός των ανθρώπι-
νων θηλωμάτων 
(HPV).  Με τον 
έγκαιρο εμβολια-
σμό ενάντια σε 
αυτά και σε άλλα 
νοσήματα μπο-
ρούμε να αποτρέ-
ψουμε μακροπρό-
θεσμες συνέπειες 
στην υγεία που 
συνδέονται με 
αυτές τις νόσους.

Μηνιγγιτιδοκοκ-
κική νόσος
Η μηνιγγιτιδοκοκ-
κική νόσος είναι 
μια σπάνια αλλά 
σοβαρή νόσος, 
που οφείλεται στο 
βακτήριο 
Neisseria 
meningitidis. Ανά-
μεσα στα νοσή-

ματα που προκαλούνται από αυτό το 
βακτήριο περιλαμβάνονται φλεγμο-
νές των μεμβρανών και του υγρού 
κοντά στον εγκέφαλο και τον νωτιαίο 
μυελό (μηνιγγίτιδα) και λοιμώξεις του 
αίματος (βακτηριαιμία ή σηψαιμία). 

Τα βακτή-
ρια που προ-
καλούν τη μηνιγγιτι-
δοκοκκική νόσο εξελίσσονται 
συνεχώς, ενώ η πλειονότητα των 
περιπτώσεων οφείλεται σε έξι δια-
φορετικά στελέχη. Ως και το 24% 
των εφήβων είναι φορείς αυτών 
των βακτηρίων και αποτελούν μία 
από τις ομάδες με τη μεγαλύτερη 
συχνότητα εμφάνισης μηνιγγιτιδο-
κοκκικής νόσου, γεγονός που καθι-
στά κρίσιμο τον εμβολιασμό τους.

Ακόμα και αν λάβουν θεραπεία, 
περίπου 10 με 15 στους 100 ανθρώ-
πους που προσβάλλονται από τη 
μηνιγγιτιδοκοκκική νόσο πεθαί-
νουν εξαιτίας της. Μεταξύ όσων 
επιβιώνουν, περίπου ένας στους 
πέντε ζει με μόνιμες αναπηρίες, 
όπως εγκεφαλική βλάβη, απώλεια 
ακοής, απώλεια νεφρικής λειτουρ-
γίας ή ακρωτηριασμούς άκρων.

Σε πολλές χώρες εμφανίζονται 
κρούσματα ενδημικής μηνιγγιτιδο-
κοκκικής νόσου σε αναλογία περί-
που 0,3 ως 3 ανά 100.000 ανθρώ-
πους. Ορισμένες από τις χώρες, 
κυρίως στον αναπτυσσόμενο 
κόσμο, πλήττονται από επαναλαμ-
βανόμενες επιδημίες μηνιγγιτιδο-
κοκκικής νόσου. Στην υπο-Σαχάρια 
Αφρική, μεγάλες επιδημίες συμ-
βαίνουν κάθε πέντε με 12 χρόνια, 
με τα ποσοστά των κρουσμάτων να 
φτάνουν τα 1.000 περιστατικά ανά 
100.000 ανθρώπους.

Για την πρόληψη της μηνιγγιτι-
δοκοκκικής νόσου, αρκετές χώρες 
έχουν εντάξει εμβόλια κατά του 
Neisseria meningitidis στο 
τακτικό τους πρόγραμμα ανοσοποί-
ησης, χρησιμοποιώντας διάφορες 
στρατηγικές. Ωστόσο, κανένα εμβό-
λιο κατά της μηνιγγιτιδοκοκκικής 
νόσου δεν προλαμβάνει τα νοσή-
ματα που προκαλούν όλες οι οροο-
μάδες. Το συγκεκριμένο εμβόλιο ή 
τα εμβόλια που συστήνονται σε 
κάθε χώρα εξαρτώνται από την 
τοπική επιδημιολογία, το κόστος 
των εμβολίων και τη 
διαθεσιμότητα.

διέθνηΣ έΠιΤυχιΑ ΣΤην έυρώΠΑϊΚη έΒδομΑδΑ έμΒολιΑΣμου:   23–29 ΑΠριλιου 2018

δια βίου εμβολιασμός 

στην οικογένεια, σε φίλους και σε 
γείτονες, που πιθανώς να μην έχουν 
εμβολιαστεί. Αυτή η συνθήκη, γνωστή 
ως ανοσία αγέλης, έχει αποδειχτεί με 
διάφορα νοσήματα, όπως η διηθητική 
πνευμονιοκοκκική νόσος (ΔΠΝ).

Ως κοινότητα, πρέπει να εμμεί-
νουμε στον στόχο μας να εμβολιά-
σουμε όλα τα παιδιά, όπου κι αν ζουν. 
Και αυτή η δέσμευση δεν πρέπει να 
ατονεί όταν ένα παιδί μπαίνει στην 
εφηβεία.

η άΞιά Των εΜΒολιων
Σύμφωνα με το Διεθνές Κέντρο Πρό-
σβασης στον εμβολιασμό 
(International Vaccine Access 
Center) του πανεπιστημίου Τζονς 
Χόπκινς, αν κατορθώσουμε να αυξή-
σουμε την κάλυψη τριών βασικών 
εμβολίων —αιμόφιλου της ινφλουέ-
ντζας τύπου β (Hib), συζευγμένου 
πνευμονιοκοκκικού εμβολίου (PCV) 
και ροταϊού— σε 72 από τις φτωχότε-
ρες χώρες του κόσμου στη διάρκεια 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του 
Π.Ο.Υ., από το 2013, περίπου 
215.000 παιδιά κάτω των 5 

ετών πεθαίνουν κάθε χρόνο από 
λοιμώξεις του ροταϊού που 
προλαμβάνονται με τον εμβολιασμό



Σάββατο-Κυριακή 05-06 Mαΐου 2018

Κ
ΚοινώνιΑ

ύο επίδοξοι «ιντιάνα 
Τζόουνς» με όλα τα 
απαραίτητα σύνεργα 

για το κυνήγι του κρυμμένου 
θησαυρού, που… μεταφράζε-
ται σε χρυσές λίρες και αρχαία 
αντικείμενα, εντοπίστηκαν 
από την άστυνομία επί το 
έργον! εφοδιασμένοι με 
συσκευή ανίχνευσης μετάλ-
λων, ένα φτυάaρι, ένα τσε-
κούρι, δύο αξίνες και μία 
τσάπα, έγιναν αντιληπτοί σε 
περιοχή της φλώρινας την 
ώρα που έσκαβαν! Τους αντε-
λήφθησαν αστυνομικοί του 
Τμήματος ςυνοριακής φύλα-
ξης Κάτω Κλεινών.

επρόκειτο για δύο ημεδα-
πούς, 31 και 55 χρονών, οι 
οποίοι εν τέλει συνελήφθη-
σαν για παράβαση της νομοθε-
σίας περί προστασίας αρχαιο-
τήτων και εν γένει της πολιτι-
στικής κληρονομιάς. 
Κατελήφθησαν, ανακοίνωσε η 
άστυνομία, να χρησιμοποιούν 
από κοινού συσκευή ανίχνευ-
σης μετάλλων και σκαπτικών 
εργαλείων, χωρίς να κατέχουν 
την προβλεπόμενη από το 
νόμο άδεια της αρμόδιας ύπη-
ρεσίας του ύπουργείου πολι-
τισμού. η σχηματισθείσα 
δικογραφία θα υποβληθεί 
στην εισαγγελέα πλημμελειο-
δικών φλώρινας.

ςύγχρονοι 
«ιντιάνα 
Τζόουνς»  
στη φλώρινα

δ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ  
πεΤρος ΚάρςιωΤης   
karsiotis@alphafreepress.gr

έγκληματική οργά-
νωση που δρούσε 
τα τελευταία πέντε 

χρόνια, χωρίς έλεος σε 
βάρος των καρκινοπαθών, 
υφαρπάζοντας από δημό-
σιο νοσοκομείο τα φάρ-
μακά τους και προωθώ-
ντας τα σε υψηλότερες 
τιμές σε ευρωπαϊκές και 
σκανδιναβικές χώρες, 
εξαρθρώνεται από την 
οικονομική άστυνομία. Σε 
μια μεγάλη επιχείρηση που 
ξεκίνησε από το πρωί της 
Πέμπτης οι αστυνομικοί συνέλαβαν 
21 άτομα, μεταξύ των οποίων γιατροί 

μία από τις μεθόδους αρπαγής των 
ακριβών φαρμάκων γινόταν με παρά-
νομες συνταγογραφήσεις σε υγιείς, 
δήθεν καρκινοπαθείς. Σε άλλη περί-
πτωση, , έγραφαν σε καρκινοπαθή 
τρία αντικαρκινικά φαρμακευτικά 
σκευάσματα, του απέδιδαν τα δύο 
και κρατούσαν το ένα για λογαριασμό 
του κυκλώματος. Οι αστυνομικοί της 
Οικονομικής Αστυνομίας, έχουν 
ενδείξεις ότι το κύκλωμα δεν δίσταζε 
να γράφει αντικαρκινικά φάρμακα 
ακόμη και σε ασθενείς που είχαν… 
αποβιώσει(!), εκμεταλλευόμενοι το 
χρονικό διάστημα, το οποίο μεσολα-
βούσε έως ότου οι συγγενείς του 
δηλώσουν τον θάνατό τους…

Κύκλωμα διακίνησης αντικαρκινικών φαρμάκων
νες που έγιναν 
βρέθηκαν στα 
χέρια μελών του 
κυκλώματος 
κοντά στα 
200.000 ευρώ, 
ακόμη και φάρ-
μακα στα ψυγεία 
συλληφθέντων 
οι οποίοι τα υπε-
ξαιρούσαν από 
το Δημόσιο 
Νοσοκομείο, 
όπου λόγω εργα-
σίας είχαν ευκο-

λότερη πρόσβαση στα σημεία φύλα-
ξης. Τα ίδια στοιχεία αναφέρουν ότι 

ιδιωτικού νοσοκομείου, νοσηλευτές, 
ιδιώτες και φαρμακοποιοί. Σε έρευ-

δεν υπάρχουν λόγια να προ-
σεγγίσουν την τραγωδία 
της ασφάλτου. Με βάση τα 

επίσημα στοιχεία, τις τριάντα ημέ-
ρες του άπριλίου, που συμπερι-
λαμβάνουν τη γιορτή του πάσχα, 
στους δρόμους της άττικής έχα-
σαν τη ζωή τους είκοσι ένας 
άνθρωποι σε 20 θανατηφόρα τρο-
χαία δυστυχήματα! επτά συνάν-
θρωποί μας τραυματίστηκαν βαριά 
σε αντίστοιχα τροχαία με τραυμα-
τισμούς, ενώ άλλα πεντακόσια 
τραυματίστηκαν ελαφρύτερα σε 
418 χαρακτηριζόμενα ελαφρά τρο-
χαία ως προς τις συνέπειες.

Η ανακοίνωση της Τροχαίας 
Αττικής για τον «πολεμικό απο-
λογισμό» του Απριλίου, είναι 
ενδεικτική του γιατί σε έντεκα 
χρόνια στους δρόμους της 
χώρας μας χάθηκαν 11.000 
άνθρωποι, δηλαδή μια ολό-
κληρη πόλη! Και το επίσης ανη-
συχητικό στοιχείο είναι ότι 
εκτός από τις παραβάσεις που 
οδηγούν κατευθείαν σε θανατη-
φόρα ή βαριά τροχαία, οι οδηγοί 
επιμένουν να καταναλώνουν 
μεγάλες ποσότητες αλκοόλ πριν 
πιάσουν τιμόνι στα χέρια τους. 
λέει η ανακοίνωση της Τροχαίας 
τα εξής: «Κατά το μήνα Απρίλιο 2018, 
στην περιοχή της Διεύθυνσης Τρο-
χαίας Αττικής, σημειώθηκαν 445 
τροχαία ατυχήματα με 528 παθόντες 
και ειδικότερα:
●● 20 θανατηφόρα με 21 νεκρούς,
●● 7 σοβαρά με 7 σοβαρά τραυματίες,
●● 418 ελαφρά με 500 ελαφρά 

τραυματίες».
Τα κυριότερα αίτια των ατυχημά-

των αυτών, ήταν η οδήγηση χωρίς 
σύνεση και προσοχή, η παραβίαση 
ρυθμιστικών πινακίδων και η παρα-

τραγωδίες στην άσφαλτο
21 νεκροί στην Αττική τον Απρίλιο

βίαση των κανόνων 
κυκλοφορίας από 
πεζούς, ενώ η μη 
χρήση προστατευ-
τικού κράνους από 
τους οδηγούς και 
επιβάτες των δικύ-
κλων επέτεινε, σε 
πολλές περιπτώ-
σεις, τη σοβαρότητα του τραυματι-
σμού τους. Το ίδιο χρονικό διά-
στημα, στο πλαίσιο των στοχευμέ-
νων δράσεων που εφαρμόζει η 
Διεύθυνσή Τροχαίας Αττικής για την 

τροχονομική αστυνόμευση και την 
αναβάθμιση του επιπέδου οδικής 
ασφάλειας στην περιοχή της Αττι-
κής, βεβαιώθηκαν 18.258 παραβά-
σεις, από τις οποίες 781 ήταν σε 
βαθμό πλημμελήματος.

ένΔέικτικα, 
βέβαιωθηκαν:
●●657 παραβάσεις 

για οδήγηση υπό 
την επίδραση οινο-
πνεύματος, από τις 
οποίες οι 103 ήταν 
σε βαθμό 
πλημμελήματος,
●● 1.968 παραβάσεις 

ορίου ταχύτητας,
●●335 παραβάσεις 

για παραβίαση 
ερυθρού 
σηματοδότη,
●●418 παραβάσεις 

για χρήση κινητού 
τηλεφώνου,
●● 447 παραβάσεις για μη χρήση 

ζώνης ασφαλείας και, 
●● 887 παραβάσεις για μη χρήση 

προστατευτικού κράνους.

Κατά το μήνα 
Απρίλιο 2018, 
στην περιοχή 

της Διεύθυνσης 
Τροχαίας Αττικής, 
σημειώθηκαν 445 
τροχαία ατυχήματα 
με 528 παθόντες
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Κι άλλη συμμορία 
ληστών  
στην άκρόπολη
Μέλη μιας ακόμα συμμορίας 
που έστηνε ενέδρες σε 
ζευγάρια που έκαναν τον 
περίπατό τους στο λόφο του 
φιλοπάππου και στον 
ευρύτερο αρχαιολογικό χώρο 
της άκρόπολης, έπεσαν στα 
χέρια της άστυνομίας. 
ςυνελήφθη επίσης και ένας 
ακόμη ληστής μόλις είχε 
απειλήσει αλλοδαπό με 
μαχαίρι. η νέα συμμορία 
αποτελείτο από δύο 
πακιστανούς, όπως και οι 
άλλες δύο που εξαρθρώθηκαν 
από την άσφάλεια άθηνών 
από τις αρχές του περασμένου 
Μαρτίου για ληστρικές 
επιθέσεις σε τουρίστες. οι 
πακιστανοί, ηλικίας, 17 και 18 
χρόνων, συνελήφθησαν στον 
λόφο του φιλοπάππου, έπειτα 
από αναζητήσεις της ομάδας 
δι.άς μετά την καταγγελία 
δύο ισπανών ότι τους είχαν 
απειλήσει με μαχαίρι και 
είχαν αφαιρέσει χρήματα και 
τα κινητά τους τηλέφωνα.

εξιχνίαση ληστείας 
και τραυματισμού
Έστησαν ενέδρα στην αυλή 
του σπιτιού του και περίμεναν 
να επιστρέψει. Μόλις τον 
είδαν να πλησιάζει στην 
πόρτα, πετάχτηκαν μπροστά 
τους οι τέσσερις 
κουκουλοφόροι και με την 
απειλή πιστολιού τον 
ακινητοποίησαν. οδήγησαν 
τον έντρομο 72χρονο στο 
εσωτερικό της οικίας του και 
εκεί ένας από τους 
κακοποιούς τον χτύπησε στο 
κεφάλι με τη λαβή του 
πιστολιού. άιμόφυρτο τον 
λήστεψαν, αρπάζοντας το 
χρηματικό ποσό που είχε στην 
κατοχή του και το κινητό του 
τηλέφωνο. Όλα αυτά 
συνέβησαν το βράδυ της 9ης 
φεβρουαρίου στην περιοχή 
Μαλακώντα της ερέτριας. 
Τώρα, οι αστυνομικοί του 
Τμήματος άσφαλείας 
χαλκίδας εξιχνίασαν την 
υπόθεση, σχηματίζοντας 
ποινική δικογραφία σε βάρος 
τριών ημεδαπών, ηλικίας 49, 
36 και 39 ετών, καθώς και 
ενός αλλοδαπού, υπηκόου 
άλβανίας.

έν ΤΑχέι

Και τους… ταχυ-
δρόμους (!) υπο-
δύονται μέλη 

εγκληματικών ομάδων, 
που ειδικεύονται στην 
εξαπάτηση πολιτών! 
ντυμένοι ανάλογα και 
φορώντας το γνωστό 
καπελάκι, έχοντας 
περασμένη μια τσάντα 
στον ώμο, οι… ταχυδρό-
μοι χτυπούσαν πολλές 
φορές! ύπόσχονταν ότι 
έχουν στην ταχυδρο-
μική τσάντα έγγραφα 
για «επιστροφή χρημά-
των» από εφορία, Τρά-
πεζες ή ασφαλιστικές 
εταιρείες για τους 
δήθεν δικαιούχους. ως 
συνήθως όμως, ζητού-
σαν σημαντικά χρηματικά ποσά 
για την πληρωμή των… παραβόλων 
ή των χαρτοσήμων. Όταν τα έπαιρ-
ναν στα χέρια γίνονταν καπνός…

του Τμήματος Ασφαλείας Αγίας 
Παρασκευής, συνελήφθησαν τέσσε-
ρις ημεδαποί, ηλικίας 43, 42, 45 και 
33 ετών, ενώ αναζητείται και 
24χρονη υπήκοος Αλβανίας. Η Αστυ-
νομία αναφέρει ακόμη ότι άλλοτε 
ήταν ευγενικοί διαθέτοντας και δικό 
τους αυτοκίνητο για τη μεταφορά 
των θυμάτων στην Τράπεζα ή στο 
σπίτι, ενώ άλλες φορές χρησιμοποι-
ούσαν και βία όταν τα θύματα κατα-
λάβαιναν την απάτη! Μέχρι στιγμής 
διακριβώθηκε ότι τα μέλη της 
εγκληματικής ομάδας, με τον ίδιο 
τρόπο δράσης, ενέχονται σε συνο-
λικά εννέα περιπτώσεις εξαπάτησης 
ηλικιωμένων και κλοπής, σε διάφο-
ρες περιοχές της Αττικής, μεταξύ 
των οποίων ο Άλιμος, το Χαλάνδρι, η 
Αγία Παρασκευή, το Ηράκλειο και η 
Αρτέμιδα. Οι έρευνες συνεχίζονται 
προκειμένου να διακριβωθεί όλο το 
πλέγμα της εγκληματικής τους δρα-
στηριότητας και να ταυτοποιηθούν 
και άλλες πιθανές περιπτώσεις.

οι… «ταχυδρόμοι» της απάτης
πάραυτα, υπήρχε ο κίν-
δυνος της φυλάκισης! 
Και βέβαια δεν υποδύ-
ονταν μόνο τους ταχυ-
δρόμους, αλλά και 
τους εφοριακούς, τους 
λογιστές και τους 
ασφαλιστές. Δηλώνο-
ντας αυτές τις ιδιότη-
τες, έμπαιναν και στα 
σπίτια και την ώρα που 
συνεργοί τους απασχο-
λούσαν τα θύματα για 
το… πως θα λάβουν 
την δήθεν επιστροφή, 
έκλεβαν χρήματα, 
κοσμήματα και ό,τι 
άλλο αντικείμενο αξίας 
έβρισκαν! Έστηναν τα 
δόκανα για να πιάσουν 
τους ευκολόπιστους, 

στις λαϊκές αγορές ή στα… 
κοιμητήρια!

εν τέλει, για τις συγκεκριμένες 
δραστηριότητες από αστυνομικούς 

Άλλες φορές όμως, έλεγαν ότι 
συγγενικά πρόσωπα των θυμάτων 
χρωστούσαν στο Δημόσιο και ότι αν 
δεν καταβάλλονταν τα ποσά 

δεκάδες σημερινοί ιδιοκτήτες αυτοκι-
νήτων έχουν αγοράσει και οδηγούν εν 
αγνοία τους, κλεμμένα αυτοκίνητα 

από την περιοχή της θεσσαλίας και της 
Μακεδονίας! η αποκάλυψη, που βάζει σε 
μπελάδες και τους νόμιμους ιδιοκτήτες των 
οχημάτων, έγινε από τους αστυνομικούς του 
Τμήματος άσφαλείας πέλλας, όταν εξακρι-
βώθηκε  η δράση σπείρας τεσσάρων ατόμων, 
που διέπρατταν κλοπές οχημάτων, στα οποία 
παραποιούσαν τα στοιχεία κυκλοφορίας τους 
και τα πουλούσαν σε ανυποψίαστους αγορα-
στές! Για την υπόθεση σχηματίσθηκε δικο-
γραφία σε βάρος 3 ανδρών ηλικίας 35, 42 και 
53 ετών, καθώς και μίας 47χρονης, όλοι τους 
ημεδαποί, για διακεκριμένες περιπτώσεις 
κλοπής, σύσταση συμμορίας, πλαστογραφία 

και απάτη. Όπως διαπιστώθηκε από την 
έρευνα, οι προαναφερόμενοι τουλάχιστον 
από το 2009 έως και το 2017, ενώθηκαν με 
σκοπό τη διάπραξη κλοπών οχημάτων, στα 
οποία τοποθετούσαν αριθμούς πλαισίου από 
όμοια μη λειτουργικά οχήματα που κατείχαν. 
ςτη συνέχεια πουλούσαν τα κλεμμένα οχή-
ματα σε ανυποψίαστους αγοραστές, αποκο-
μίζοντας παράνομο οικονομικό κέρδος. άπό 
την μέχρι στιγμής έρευνα διαπιστώθηκε ότι 
αφαίρεσαν 9 οχήματα από περιοχές της 
Μακεδονίας και της θεσσαλίας, τα οποία 
πούλησαν με παραποιημένα στοιχεία κυκλο-
φορίας, σε ανυποψίαστους αγοραστές, ενώ η 
έρευνα είναι στην αρχή της. άπό την παρά-
νομη δραστηριότητα τους έχουν αποκομίσει 
όφελος που ξεπερνά τις 50.000 ευρώ.

Αγόρασαν εν αγνοία τους 
κλεμμένα αυτοκίνητα

Με φορτηγά 
μετακομίσεων  
τα ναρκωτικά

μίσθωναν φορτηγά μεταφορι-
κών εταιρειών, δήθεν για… 
μετακομίσεις, αλλά μέσα σε 

διάφορα έπιπλά που μετέφεραν, εν 
αγνοία βέβαια των υπευθύνων, έκρυβαν 
μεγάλες ποσότητες κάνναβης και κοκα-
ΐνης, που είχαν εισάγει από την Αλβα-
νία! Σκοπός τους να φθάσουν τα ναρκω-
τικά κοντά στους επίδοξους παραλή-
πτες τους συσκευασμένα και να μην 
κινήσουν υποψίες της αστυνομίας δια-
κινδυνεύοντας επ’ αυτοφώρω σύλ-
ληψη! Το απίστευτο προέκυψε από την 
εξάρθρωση πολυμελούς κυκλώματος 
διακίνησης χασίς και κοκαΐνης σε Ιωάν-
νινα, Ρόδο, Κω και Αττική. Σε μεγάλη 
επιχείρηση της Ασφάλειας Ιωαννίνων, 
συνελήφθησαν συνολικά δεκαεννέα 
άτομα, όλοι τους μέλη της εγκληματι-
κής οργάνωσης. Σύμφωνα με την Αστυ-
νομία, προέκυψε ότι οι συλληφθέντες, 
τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 
2017, συγκρότησαν εγκληματική ομάδα, 
με σκοπό τη διακίνηση ναρκωτικών 
ουσιών (κάνναβης και κοκαΐνης).
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●● Η διαβητική νευροπάθεια, μια επι-
πλοκή που προκαλείται από τον δια-
βήτη και προσβάλλει τα νεύρα

●● Ο θυρεοειδής που 
υπολειτουργεί
●● Σκλήρυνση κατά πλάκας

Συχνό φαινόμενο είναι το 
μούδιασμα των άκρων, η 
-προσωρινή- αναισθησία σε 

χέρια ή πόδια. πρόκειται για ένα 
σύνηθες σύμπτωμα που ταλαιπω-
ρεί τους ανθρώπους κατά 
καιρούς. 

Αυτά τα «τσιμπήματα» μπορούν να 
αντιμετωπιστούν με μια κίνηση, 
όπως είναι ένα… τίναγμα ή τέντωμα.  
Αν όμως τα μουδιάσματα στα χέρια 
και τα πόδια είναι πολύ συχνά και 
επίμονα, καλό είναι να το ψάξετε 
λίγο παραπάνω. Πού μπορεί όμως να 
οφείλεται το μούδιασμα των άκρων;

Μερικοί παράγοντες 
είναι οι εξής: 
●● Ένα… πιασμένο νεύρο 

λόγω τραυματισμού, 
κακής στάσης του 
σώματος ή και 
αρθρίτιδας
●● Πιθανώς 

έλλειψη βιταμί-
νης β12
●● Πίεση στο νεύρο του καρπού, 

προκαλώντας σύνδρομο καρπιαίου 
σωλήνα
●● Η οσφυϊκή στένωση, μια εκφυλι-

στική κατάσταση όπου πιέζονται τα 
οσφυϊκά νεύρα

Κάνε τον μεταβολισμό σου να χτυπήσει… κόκκινο
Μπορείς να εκτινάξεις τον 
μεταβολισμό σου μέσα μόλις  
μια ημέρα για κάνεις καύσεις 
στο… φουλ! 

Αν τυχόν νομίζεις πως ο ρυθμός του 
μεταβολισμού σου δεν αλλάζει, 
κάνεις λάθος. το τι τρως και το πώς 

ασκείσαι παίζουν ρόλο και αυξάνουν σημα-
ντικά την ημερήσια καύση θερμίδων σου. 
υπάρχουν άτομα τα οποία τρώνε και δεν 
παίρνουν γραμμάριο. Αυτό συμβαίνει γιατί ο 
βασικός ρυθμός μεταβολισμού τους είναι 
ταχύτερος.

Ο βασικός Μεταβολικός Ρυθμός (βΜΡ) 
είναι αυτός με τον οποίο… καις θερμίδες σε 
κατάσταση χαλάρωσης και αντιστοιχεί στο 
75% της ενέργειας που καταναλώνεις καθη-
μερινά. Ο βΜΡ χρησιμοποιεί περίπου 22 θερ-
μίδες για κάθε κιλό βάρους στις γυναίκες και 
24 θερμίδες για το αντίστοιχο στους άνδρες.

ΤΊ να μπορείς να κάνεις λοιπόν;
●● Ξύπνα με ένα φλιτζάνι τσάι
●● Φάε ένα ισορροπημένο πρωινό

●● Περπάτα μέχρι τη δουλειά
●● Ανέβα τρέχοντας τις σκάλες
●● Φάε ένα σνακ

●● Προτίμησε μια κοτοσαλάτα
●● Πήγαινε στο γυμναστήριο
●● Φάε μετά την άσκηση

Μπορείς να το κάνεις: «κΟψέ» τη ζαχαρη τωρα

Γιατί μουδιάζουν τα άκρα μας

Συχνός… πονοκέφαλος είναι η 
προσπάθεια να «κόψεις» τη 
ζάχαρη. Όλο ξεκινάς να κάνεις 

την αποτοξίνωση που τόσο λες ότι θες 
και χρειάζεσαι, αλλά όλο και μικροί 
πειρασμοί μπαίνουν… εμπόδιο. η δια-
τροφή είναι ο πολύτιμος «σύμμαχός» 
σου, ώστε να μην νιώθεις ότι στερεί-
σαι τίποτα, παίρνοντας τη… γλύκα και 
από άλλα προϊόντα, όπως είναι τα 
φρούτα, αν και όχι στην ίδια 
ποσότητα.

Τι να κάνεις λοιπόν για να μειώσεις -για 
αρχή- τη ζάχαρη από την καθημερινό-
τητά σου, ώστε να την «κόψεις» στη 
συνέχεια;

η
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πιστήμονες 
ανακάλυψαν μια νέα 
διαταραχή ύπνου, 

σύμφωνα με έρευνες που 
έκαναν προσφάτως. 
πρόκειται για την 
orthosomnia, ένα κοινό 
πρόβλημα που 
παρατηρήθηκε σε πολλούς 
ασθενείς και αφορά στον 
ύπνο τους. είναι η εμμονή 
στην επιδίωξη του τέλειου 
ύπνου, καθώς οι άνθρωποι 
ανησυχούν για το αν 

κοιμούνται καλά. εστιάζουν 
στην ώρα που θα πέσουν στο 
κρεβάτι για ύπνο, ακόμα κι 
αν δεν αισθάνονται 
κουρασμένοι. Όλη η προσοχή 
τους έχει να κάνει με το αν 
είχαν ή όχι καλό ύπνο, 
διαθέτοντας ακόμη και 
συσκευές παρακολούθησης! 
ςύμφωνα με τα 
αποτελέσματα της έρευνας, η 
χρήση φορητών συσκευών 
που προσφέρει λεπτομερή 
στοιχεία για τον ύπνο είναι 
ολοένα και εντονότερη τα 
τελευταία χρόνια.

Το… λάθος 
με τον 
«σωστό» 
ύπνο

E
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●● Μην αγοράζεις συσκευασμένες τροφές 
καθώς περιέχουν επεξεργασμένα 
σάκχαρα
●● Πάντα να ελέγχεις την ετικέτα των προϊ-

όντων που επιλέγεις για κρυμμένη ζάχαρη 
με τις ονομασίες φρουκτόζη, γλυκόζη και 
μαλτόζη.
●● Περιόρισε τα γλυκά που αλείφονται 

όπως μαρμελάδα
●● Φτιάξε τα δικά σου ντρέσινγκ για τις 

σαλάτες
●● Μην καταναλώνεις αναψυκτικά και 

έτοιμους χυμούς
●● Αντικατάστησε τη ζάχαρη με ένα 

φυσικό γλυκαντικό όπως η στέβια
●● βάλε στη διατροφή σου τις μπάρες 

δημητριακών
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ταν αγοράζετε κρέας, επιλέξτε να 
είναι χωρίς λίπος. Καλύτερα να 
τρώτε άσπρο κρέας. Αποφύγετε τις 

λιπαρές, τηγανιτές και κονσερβαρισμένες 
τροφές, που περιέχουν πολύ αλάτι. Η τροφή 

κατακρατά υγρά στον οργανισμό και ευνοεί 
την ανάπτυξη κυτταρίτιδας. Απαγορευμένες 

τροφές είναι τα τσιπς, τα αλμυρά σνακ, το λιπαρό 
κόκκινο κρέας, τα λου-

κάνικα, το βούτυρο, η 
μαργαρίνη και το πρόβειο 

τυρί με υψηλά λιπαρά. Όταν 
προετοιμάζετε το φαγητό 

αντικαταστήστε το αλάτι με 
μυρωδικά, όπως ρίγανη, βασιλικό, 

δεντρολίβανο και θυμάρι. Θα δώσουν 
στο φαγητό ιδιαίτερη γεύση. Να τρώτε 

περισσότερα βραστά ή στον ατμό φαγητά, 
με λίγο ελαιόλαδο και λεμόνι.

H αλήθεια είναι ότι η σάουνα επιταχύ-
νει την κυκλοφορία του αίματος, 
αυξάνει τον βασικό μεταβολισμό, 

βοηθάει στη νευρομυϊκή χαλάρωση και 
συμβάλλει στην αποβολή υγρών. Αυτός είναι 
και ο λόγος για τον οποίο βγαίνοντας 
κάποιος από τη σάουνα διαπιστώνει στη 
ζυγαριά την απώλεια βάρους. Αύξηση του 
βασικού μεταβολισμού υπάρχει, αλλά η 
διάρκεια είναι μικρή ώστε να έχει σημα-
ντικό αποτέλεσμα. βοηθάει πάντως στην 
αποβολή τοξινών από τον οργανισμό μας, οι 
οποίες αποβάλλονται μαζί με τον ιδρώτα.

ο μύθος της απώλειας λίπους...

ποια λαχανικά είναι 
«φίλοι» της καρδιάς

νέα μελέτη δείχνει πως 
συγκεκριμένα λαχανικά 
βοηθούν την καρδιά. ειδι-

κότερα βοηθάει η κατανάλωση 
κραμβοειδών, όπως το μπρόκολο, 
το κουνουπίδι, το λάχανο και τα 
λαχανάκια Βρυξελλών. Η μεγάλη 
κατανάλωση αυτών των τροφών 
πιθανόν να προστα-
τεύει την 

υγεία των αρτηριών, συμβάλλοντας 
στην πρόληψη της αθηροσκλήρω-

σης. Για τους σκοπούς 
της μελέ-

της, 

οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δεδο-
μένα από 954 γυναίκες ηλικίας 70 
ετών και άνω, οι οποίες συμπλήρω-
σαν ερωτηματολόγια συχνότητας 
κατανάλωσης τροφίμων.

επιπλέον, οι εθελόντριες υποβλή-
θηκαν σε υπερηχογραφικό 

έλεγχο, μέσω του οποίου 
μετρήθηκε το πάχος του 

τοιχώματος των καρω-
τιδικών αρτηριών 

και αξιολογήθηκε 
η έκταση της 

συσσώρευσης 
αθηρωματι-
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 γρήγορος ρυθμός 
της καθημερινό- 
τητας και οι πολλές 

υποχρεώσεις στη δουλειά 
επηρεάζουν τη διατροφή 
και- εν συνεχεία- το βάρος. 
ςυχνά-πυκνά ο χώρος 
εργασίας αποτελεί πεδίο… 
μάχης για τους 
εργαζόμενους, οι οποίοι 
θέλουν να διατηρήσουν τις 
διατροφικές τους συνήθειες 
και να μην υποκύψουν σε 
πειρασμούς. η αλήθεια είναι 
πως πολλοί δεν κάνουν και 
διαλείμματα κατά τη 
διάρκεια της ημέρας, καθώς 
καταπιάνονται με τη μια 
δουλειά μετά την άλλη. 
Ώσπου φτάνει η ώρα που 
πρέπει να σχολάσουν και 
είτε δεν έχουν φάει τίποτα, 
είτε έχουν φάει πολύ-πολύ 
γρήγορα.

ποιες είναι, λοιπόν, οι πιο 
συχνές… παγίδες;
●● οι… ξεχωριστές ημέρες 

των συναδέρφων όπως είναι 
οι γιορτές και τα γενέθλια
●● οι παραγγελίες
●● παράλειψη γευμάτων
●● άυτόματος πωλητής
●● ύπερκατανάλωση 

ροφημάτων όπως ο καφές
●● Γρήγορα γεύματα
●● Το… τσιμπολόγημα
Για αυτό και πλέον 

αποτελεί πρόκληση και 
καθημερινό στοίχημα η 
ισορροπία της δουλειάς και 
του υγιεινού τρόπου 
διατροφής, χωρίς υπερβολές 
και παρεκτροπές.

διατροφικές… 
παγίδες στη 
δουλειά

o

κών πλακών. Τα αποτελέσματα των 
αναλύσεων έδειξαν πως το τοίχωμα 
των καρωτιδικών αρτηριών των 
γυναικών που κατανάλωναν τα 
περισσότερα λαχανικά ήταν λεπτό-
τερο κατά 0,05 χιλιοστά κατά μέσο 
όρο, συγκριτικά με εκείνο των 
γυναικών που είχαν την χαμηλότερη 
πρόσληψη λαχανικών.

Όπως αναφέρουν οι ερευνητές, ο 
σχεδιασμός της μελέτης δεν αποδει-
κνύει σχέση αιτίας και αποτελέσμα-
τος, ενώ τα ευρήματα θα πρέπει να 
επιβεβαιωθούν από περισσότερες 
μελέτες. Σε κάθε περίπτωση, σχολι-
άζουν πως οι συστάσεις υγιεινής 
διατροφής θα πρέπει να δίνουν ιδι-
αίτερη έμφαση στην κατανάλωση 
κραμβοειδών λαχανικών, τα οποία 
είναι πιθανό να δρουν προστατευ-
τικά ενάντια στην αθηροσκλήρωση.

ο

άλμυρές και 
λιπαρές τροφές 

προκαλούν 
κυτταρίτιδα

Όλοι μας γνωρίζουμε τις βλαβερές συνέπειες του 
καπνίσματος, όμως τώρα έρχεται και μια άλλη 
ιδιαίτερα σημαντική συνέπεια για την υγεία μας, 
καθώς το τσιγάρο ευθύνεται και για τη μερική 
απώλεια της ακοής. οι καπνιστές έχουν κατά μέσο 
όρο 15% μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανίσουν 
μειωμένη ακοή με το πέρασμα του χρόνου, σε 
σχέση με τους μη καπνιστές, σύμφωνα με μια νέα 
βρετανική επιστημονική έρευνα. η μελέτη δείχνει 
ότι το πρόβλημα αφορά ακόμη και στους 
παθητικούς καπνιστές.

Κάπνισμα και ακοή
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o πιο φρέσκο trend 
που θέλουμε να 
αντιγράψουμε από 

τις πασαρέλες του χειμώνα 
είναι τα χείλη που δείχνουν 
σα να έχουν μόλις φιληθεί. 
Για ακόμη μια φορά οι 
μεγαλύτεροι make up 
artists χρησιμοποίησαν 
βαθιά κόκκινα και 
αποχρώσεις φρούτων του 
δάσους, αλλά το ζητούμενο 
δεν ήταν το τέλεια 
σχηματισμένο στόμα, αλλά 
ένα «φορεμένο» 
αποτέλεσμα. πώς γίνεται 
αυτό; Ξεχάστε την απευθείας 
επαφή του κραγιόν στα 
χείλη ή το πινελάκι και 
εφαρμόστε το χρώμα 
ταμποναριστά με τα δάχτυλα, 
ξεκινώντας από το κέντρο 
και σβήνοντας προς τα έξω. 
άν θέλετε κάτι πιο δυνατό, 
μπορείτε να εμπνευστείτε 
από το βιαστικά φορεμένο, 
σαν με ατέλειες, glossy 
κραγιόν. είναι τέλειο και 
απόλυτα «εκρηκτικό» look.

ςαν να έχετε 
φιληθεί

t

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ  
εύΤύχιά πάπούλιά   
papoulia@alphafreepress.gr

Η Νο1 
τάση 
Γνωρίζετε πόσο μεγάλη τάση 
είναι τα κομμένα τζιν και οι 
φθαρμένες άκρες στα 
μπατζάκια. Το να κόψετε το 
στρίφωμα του τζιν μερικά 
εκατοστά είναι κάτι πραγματικά 
εύκολο. Οι ξεφτισμένες άκρες 
χαρίζουν στο παντελόνι μια 
χαλαρή διάθεση. Το καλύτερο 
είναι πως αποκαλύπτουν 
διακριτικά ένα από τα πιο 
θηλυκά σημεία του γυναικείου 
σώματος. Ο λόγος για τον 
αστράγαλο. Κι όμως, αυτοί οι 
ελάχιστοι πόντοι δέρματος σάς 
κάνουν να δείχνετε ψηλότερες, 
αλλά και η σιλουέτα σας 
φαίνεται πιο αδύνατη. Αυτό 
ακριβώς, δεν μας νοιάζει κάτι 
άλλο! Κόλπο που μπορείς να 
κάνεις μόνη, χωρίς να ξοδέψεις 
ούτε ένα ευρώ.

Βγάλ΄το από τη                               ντουλάπα
μπορεί να βρίσκεται 

πολλά χρόνια στην 
ντουλάπα σου ή να το 

αγόρασες πρόσφατα. Όπως 
και να είναι, σίγουρα έχεις 
ένα ριγέ μπλουζάκι. Μια 
μαρινιέρα μαζί με το αγαπη-
μένο μας παντελόνι είναι 
σίγουρα μια πολύ επιτυχη-
μένη συνταγή. Το all-time-

classic στυλ είναι άλλωστε 
πάντα η πιο σέξι επιλογή. Με 
ένα ζευγάρι λεύκα δερμά-
τινα sneakers, μια κομψή 
tote τσάντα και ένα ζευγάρι 
εντυπωσιακά cat-eye γυαλιά 
ηλίου, τ;i θες ακόμη; Μα 
φυσικά το τζιν για να απο-
γειώσεις το outfit. Από-
κτησε ένα τοπ με μαρινιέρα, 

που θα ταιριάξει με τα περισσότερα 
κομμάτια της γκαρνταρόμπας σου 
σε διαφορετικούς χρωματικούς 
συνδυασμούς. Με ένα κόκκινο ή 
πορτοκαλί παντελόνι θα κάνεις την 
πιο σούπερ εμφάνιση. Αν δεν θες τα 
έντονα χρώματα, μπορείς να συνδυ-
άσεις τη μαρινιέρα με κίτρινα 
μεγάλα αξεσουάρ ή μια τσάντα στο 
ίδιο χρώμα.

δες το ρολόι 
κάπως αλλιώς 
Το ρολόι είναι από τα πιο «δυνατά» αξε-
σουάρ, που τόσο στη γυναίκα, όσο και 
στον άντρα, δίνει μεγάλη ισχύ, έστω 
εμφανισιακά. Ωστόσο οι γυναίκες το 
αντιμετωπίζουν περισσότερο ως 
κόσμημα. Και μπορεί να είναι, όμως 
πάντα υπάρχει τρόπος να αναβαθμίσεις 
κάτι που έχεις πάνω σου. Στην βόλτα 
σου σήμερα, δοκίμασε ένα άλλο, ξενό-
φερτο tip, που δίνει αμέσως πόντους. 
Φόρεσε το ρολόι σου πάνω από το 
μανίκι, τόσο για να δώσεις ένα πρωτό-
τυπο twist, όσο και για να το κάνεις να 
αναδειχτεί πολύ πιο εύκολα.

Το 
θυμάστε;  

μας γυρίζει πίσω, 
πολλά χρόνια πίσω. η 
μπανάνα, το bum bag 
ή αλλιώς fanny pack, 
βρίσκεται πλέον στη 
ζωή μας. Και ποιος 

δεν θυμάται το 
τσαντάκι μέσης; 

Φοριέται με όλους 
τους τρόπους. λοξά 
στον κορμό, αντί για 
ζώνη ή ακόμη και πιο 
ψηλά, πάνω από την 
ψηλόμεση φούστα 

σου. Αυτό όμως που 
θα σε απογειώσει, 
είναι ένα. Βάλε τη 

μπανάνα πάνω από το 
πολύ αυστηρό σακάκι 

σου και άσε τους 
άλλους να χαζεύουν 
στον δρόμο το στυλ 
σου. Α, θα έχεις και 

-επιτέλους- τα χέρια 
σου ελεύθερα!
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ι neutral αποχρώ-
σεις είναι πάντα το 
κλειδί για να δείχνει 

ένα ντύσιμο πολύ πιο ακριβό 
και chic. Και μπορεί να 
λατρεύουμε τα έντονα χρώ-
ματα, όμως πολλές γυναίκες 
επιμένουν σε κάτι πιο μίνι-
μαλ. άν ανήκετε σε αυτή την 
κατηγορία, μπορείτε να συν-
δυάσετε δύο κομμάτια σε 
μπεζ-ταμπά αποχρώσεις είτε 
απλά να προσθέσετε ένα πιο 
statement σε τέτοιο τόνο. Το 
τέλειο «καμηλό» πρωταγωνι-
στεί και στα ανοιξιάτικα looks 
μας, αφού είναι ο πιο εύκολος 
τρόπος να δώσουμε μια chic 
νότα σε ό,τι κι αν θέλουμε να 
ρίξουμε πάνω μας. Τα πιο 
φυσικά outfits συνδυάζονται 
με μπεζ ή λευκές αποχρώ-
σεις. άν ετοιμάζεστε για το 
ποτό σας, μπορείτε να ταιριά-
ξετε το look σας με ένα ζευ-
γάρι κόκκινα σκουλαρίκια ή 
μικρή τσάντα στα χρώματα 
του απαλού ροζ.

Για τις  
πιο μίνιμαλ

ο
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τα γοβάκια για κάθε ώρα

Chi… 
chi… 
chino

ένα λευκό πουκάμισο ή ακόμη κι με 
ένα τοπάκι με στάμπα, μπορείς να τη 
φορέσεις ακόμη και στο γραφείο. 
Προμηθεύσου τα ειδικά πατάκια, για 
μεγαλύτερη άνεση.

Τα παντελόνια σε στιλ 
chino είναι μία ακόμα 
τάση που έρχεται από 

τα παλιά. Τα χαλαρά βαμβα-
κερά παντελόνια επανέρχο-
νται ανανεωμένα, με χρώ-
ματα, λεπτομέρειες και 
καλοκαιρινό αέρα. Θα τα 
βρεις σε ουδέτερους τόνους 
αλλά και σε γλυκά παστέλ. Τα 
chinos είναι ευκολοφόρετα 
και πολύ άνετα, ενώ ταιριά-
ζουν με τα περισσότερα τοπ. 
Δοκίμασε να τα φορέσεις με 
πλεκτό τοπ και sleek ψηλο-
τάκουνα. Αν θες κάτι πιο 
girly, συνδύασε με puff 
shoulder τοπ και lace up 
πέδιλα. είναι ό,τι πρέπει για 
το γραφείο.

ι γυναίκες μπορούν να 
κάνουν πολλά για να απο-
κτήσουν ένα ζευγάρι 

γόβες. λατρεύουν τα ψηλοτάκουνα 
παπούτσια -όπως άλλωστε και οι 
άντρες τρελαίνονται να τα βλέπουν 
πάνω μας- αλλά δεν μπορούμε να τα 
αποκτήσουμε όλα. Από την άλλη, 
δεν έχουμε το «θάρρος» να τα φορέ-
σουμε το πρωί. Μεγάλο λάθος. 
υπάρχει ένα συγκεκριμένο ζευγάρι 
γόβες, που φοριέται κάθε ώρα, κάθε 
λεπτό της μέρας. Ο λόγος για τις 
κλασσικές μαύρες. Σε συνδυασμό με 
το άνετο τζινάκι, η μαύρη δερμάτινη 
γόβα δεν μοιάζει καθόλου υπερβο-
λική, όποια ώρα κι αν την φοράμε. Με 

Τα SoS του λευκού

Το λευκό έχει μπει στην καθημερινότητά 
μας και δεν θα μπορούσε άλλωστε να λεί-
πει, αφού είναι το χρώμα του καλοκαι-

ριού. ύπάρχουν μερικές συμβουλές που θα σου 
φανούν χρήσιμες:

ά) Μια καλή επιλογή είναι το σταθερό, σκληρό 
100% βαμβακερό τζιν. Δεν θέλεις να σιδερώνεις 
και με το που κάνεις ένα βήμα να μοιάζεις σαν να 
σε έχουν ποδοπατήσει. Ούτε να έχεις φαγούρα από 
το λάθος ύφασμα.

Β) Ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα με το άσπρο 
χρώμα, είναι ότι συχνά φαίνονται όλα! Δεν υπάρχουν 

δυστυχώς πολλοί τρόποι να διορθώσεις το πρόβλημα. 
Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να μην φοράς 
λευκό παντελόνι το πρωί γιατί φεγγίζουν όλα. Άστο 
για το απόγευμα.

Γ) είναι αυτονόητο, όμως αρκετές φορές παρα-
τηρούμε στον δρόμο κάτι που δεν κολακεύει καθό-
λου! λευκό παντελόνι με πολύχρωμο εσώρουχο, που 
τραβά τα βλέμματα, όχι όμως για καλό. Πάντα τα εσώ-
ρουχά σου να είναι μπεζ, χωρίς ραφές.

δ) Όταν φοράς λευκό, πρέπει να προσέχεις πολύ 
μέσα στην ημέρα. Να πλένεις συχνά τα χέρια σου και 
να παρατηρείς καλά πού πας να καθίσεις. Μείνε 
μακριά από νερά και αυτοκίνητα και έχε πάντα στην 
τσάντα σου υγρά μαντηλάκια.

o
ο ήλιος καίει και πολλά κορίτσια ήδη έχουν φορέσει τα 

σορτσάκια τους. Τι ωραία, θα βάλουμε τα αέρινα φορέματα 
μας! Το καλοκαίρι ένα nude σανδάλι είναι απαραίτητο. Μας 

αρέσουν τα strappy με αρχαιοελληνικό στυλ, που είναι απλά 
και ταιριάζουν με όλα τα παντελόνια και όλα τα φορέματα. Το 
grecian chic είναι εδώ και οι πιο κομψές το επιλέγουν κάθε 

καλοκαίρι. δίνει μια αρχαιοελληνική πνοή στο στυλ σου, από 
αυτή που ζηλεύουν οι γυναίκες σε κάθε γωνιά της γης. είτε 

boho στυλ, είτε όχι, αυτά τα σανδάλια θα τα ευχαριστηθείς και 
αν επενδύσεις, θα τα έχεις για πολλά χρόνια. Με ένα λευκό 

μάξι φόρεμα και χρυσούς κρίκους θα κάνεις θραύση.

Αχ αυτά 
τα nude
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Ακάθεκτη συνεχίζει να 
σκορπά γέλιο η «ςιδηρά 
πρωθυπουργός» του 

Μιχάλη παπαδόπουλου. οι παρα-
στάσεις του ιδιότυπου αυτού 
πολιτικού θρίλερ, που ανεβαίνει 
σε σκηνοθεσία άλέξανδρου λια-
κόπουλου, με τη Γεωργία ςιακα-
βάρα στον ομώνυμο ρόλο, παρα-
τείνονται ως το τέλος Μαΐου. Το 
έργο ανεβαίνει κάθε παρασκευή 
στις 21.45. η «Σιδηρά Πρωθυπουρ-
γός» είναι ένα πολιτικό θρίλερ 
μυστηρίου και ανατροπών, με πολύ 
χιούμορ και ανάσες γέλιου, εμπνευ-
σμένο από αληθινά γεγονότα του 
παρελθόντος με την ελπίδα στο μέλ-
λον να μοιάζουν με σενάριο επιστη-
μονικής φαντασίας.

Στη σουίτα ενός ξενοδοχείου η 
πρωθυπουργός Μ., ο ιδιαίτερός της 
και μια καμαριέρα συναντιούνται σ’ 
ένα παιχνίδι εξουσίας, ίντριγκας και 
πολιτικών σκανδάλων, κάνοντας την 
ιστορία αυτή δυστυχώς πολύ επί-

«Το ελεύθερο ζευγάρι»

καιρη για τις μέρες μας. «Η πολιτική 
δεν είναι παιχνίδι, είναι αρένα», λέει 
η Μ. «Και το μαχαίρι στο καρφώνουν 
πισώπλατα».
πληροφορίες

Συνεχίζεται ως το τέλος 
Μαΐου το έργο των ντάριο 
φο-φράνκα ράμε «Το ελεύ-

θερο ζευγάρι», σε ελεύθερη δια-
σκευή Γιώργη Κοντοπόδη και σκη-
νοθεσία άλέξανδρου λιακόπου-
λου. Πρόκειται για μια θεότρελη 
κωμωδία που προσφέρει πολύ γέλιο 
και επιφυλάσσει κάθε φορά μια δια-
φορετική, απρόοπτη εξέλιξη για το 
κοινό της, αλλά και συγκινήσεις 
καθημερινής ζωής. «Το ελεύθερο 
ζευγάρι» θα συνεχίζει να παίζεται 
κάθε Σάββατο στις 21:45 και Κυριακή 

στις 20.30 ως τις 27 Μαΐου. Ο Αλέξαν-
δρος λιακόπουλος καταθέτει ένα 
σκηνοθετικά ανατρεπτικό ανέβασμα, 
με πολλές καινοτομίες, συμμετοχή 
θεατών και μουσικές παρεμβάσεις.

Τους δύο ρόλους ερμηνεύουν ο 
Γιώργης Κοντοπόδης και η Φίλη 
Μαρσώ. επί σκηνής εκείνη, εκεί-
νος, αλλά και ο γάμος τους, οι απι-
στίες του, ο εραστής της, οι συνε-
χείς απόπειρες αυτοκτονίας, η 
ζήλια τους, η αγάπη τους και μια 
εξομολόγηση στους θεατές που θα 
μοιραστούν αμφίδρομα τα συζυ-

γικά τους προβλήματα.
●● Σκηνοθεσία-μουσική επένδυση 

Αλέξανδρος λιακόπουλος
●● Απόδοση-διασκευή: Γιώργης 

Κοντοπόδης 
●● Παίζουν οι ηθοποιοί( αλφαβητικά 

): Γιώργης Κοντοπόδης, Φίλη Μαρσώ
●● Ημέρες και ώρες παραστάσεων: 

Σάββατο 21:45, Κυριακή 20.30 
●● Τιμή εισιτηρίων: 15 ευρώ, 10 ευρώ 

(φοιτητικό, ανέργων).
●● Διάρκεια παράστασης : 95 λεπτά
●● Θέατρο Μπέλλος, Κέκροπος 1, 

Πλάκα, τηλέφωνο 210 3229889

L
LiFE / ΘεΑΤΡΟ

ματιές από την κλειδαρότρυπα  - Ένα πολιτικό θρίλερ και η 
εσωτερική ζωή ενός ζευγαριού παίρνουν παράταση και μας 
περιμένουν σε έναν ιδιαίτερο χώρο στην Πλάκα.

η Μαρίλλη Μαστραντώνη/ενΤροπιά ensemble 
παρουσιάζουν το διεθνές ρroject «Camp εurope», 

που αφορά στην προσφυγική και μεταναστευτική 
κρίση ιδωμένη από μια διαφορετική οπτική, που συνή-

θως παραλείπεται στο δημόσιο διάλογο: επιχειρεί να 
διερευνήσει τη λειτουργία των στρατοπέδων συγκέ-

ντρωσης σε κρίσιμες ιστορικά περιόδους και τη 
σχέση τους με την τρέχουσα βιο-πολιτική ατζέ-

ντα. Μέσα από μια συγκριτική μελέτη ιστορικών παρα-
δειγμάτων, θα συζητήσουμε περιόδους προσφυγικών 
ροών και εκτοπίσεων στην ευρώπη του 20ου αιώνα, 
καθώς και εκείνες τις δομές εξουσίας, οι οποίες διαχω-
ρίζουν ενεργά τα «πολιτικά όντα» (δηλαδή τους πολίτες) 
από τη «γυμνή ζωή» (τα σώματα).
θέατρο χυτήριον, ιερά οδός 44, Κεραμεικός, 210-3412313, 
9 & 13 Μαΐου στις 7μμ, 10,11,12,14,15 στις 9.30μμ.

Την Τρίτη 8 Μαΐου η γκαλερί « 7 » παρουσιάζει την και-
νούργια δουλειά του χρήστου Μπουρονίκου με τίτλο 

«true stories». ο καλλιτέχνης μας λέει για την δου-
λειά του: «Τίποτα παραπάνω από μια επίμονη προ-

σπάθεια ςύνθεσης-άποσύνθεσης. ούτε κάτι λιγό-
τερο από την ανάμειξη στοιχείων, ετερόκλητων 

που δεν υπακούν παρά μόνο στον νόμο των 
ςυμπτώσεων. να μην υποκύπτει το Τυχαίο, 

ποτέ, στις προσταγές καμιάς σκοπιμότητας. 
άυτό να είναι η απαρχή μιας εξελεγκτικής 

διαδρομής. άντίπαλες φόρμες, θραύ-
σματα Μνήμης. ςκιαγραφήματα προη-

γούμενων έργων ανασυνθέτουν το 
νέο, καθοδηγούν την εξερεύνηση 

μιας σύγχρονης εικαστικής 
γλώσσας. Τα Άκρα, ειδικά τα 

χέρια, εισχωρούν σημειολο-
γικά στο παιχνίδι των συμ-

 «true Stories» στην γκαλερί «7»

βολισμών, ψηλαφίζοντας και τα ίχνη 
του πολιτικού, στην τέχνη των καιρών 
μας. Το πείραμα συνεχίζεται...». διάρ-
κεια έκθεσης ως τις 4/6. Τρίτη, 
πέμπτη, παρασκευή: 11-2 & 6-9 μ.μ., 
Τετάρτη, ςάββατο 11-3 μ.μ.
ςόλωνος, 20 άθήνα, τηλ. 210-3612050. 

Σιδηρά Πρωθυπουργός

●● Παί-
ζουν 
(αλφαβη-
τικά): βασί-
λης Θεοδώρου, 
Γιούλη Κεφαλά, 
Γεωργία Σιακαβάρα
●● Ημέρες και ώρες 

παραστάσεων: Κάθε 
Παρασκευή στις 21:45 
●● Τιμή εισιτηρίων: 15 ευρώ, 

10 ευρώ (φοιτητικό, ανέργων) 
●● Διάρκεια παράστασης: 95 

λεπτά με διάλειμμα

«Camp έurope»
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«Anon», ένα 
δυστοπικό 

μέλλον

27LiFE / ΣΙΝεΜΑ

GR
1.  aVenGers: inFinity War

2. Les As de la Jungle - Operation 
banquise (

3. A Quiet Place 
4. Peter Rabbit 
5. La douleur 
6. Carbone 
7. Rampage 
8. Game Night 
9. Sherlock Gnomes 
10. Leo Da Vinci: Mission Mona Lisa

USA
1.  aVenGers: inFinity War

2. A Quiet Place 
3. I Feel Pretty 
4. Rampage 
5. Black Panther 
6. Super Troopers 2 
7. Truth or Dare 
8. Blockers 
9. Ready Player One 
10. Traffik

BoX oFFiCE

ομάδα καλλιτεχνών και τους 
παρουσιάζουν. ςυμμετέχουν 22 
καλλιτέχνες με εικαστικές, 
ηχητικές, φωτογραφικές 
εγκαταστάσεις, ζωγραφικά 
έργα, γλυπτά, projects, 
performances. Ώρες 
λειτουργίας: Τετάρτη-
παρασκευή: 16:00-22:00, 
ςάββατο-Κυριακή: 
12:00-22:00. 
δεύτερα-Τρίτη 
κλειστά.

η άίθουσα Τέχνης Καππάτος (άθηνάς 
12, άθήνα) διοργανώνει, επιμελείται και 
παρουσιάζει για την επέτειο των 20 
χρόνων από την πρώτη διοργάνωση το 1999 
την ετήσια Έκθεση ςύγχρονης Τέχνης rooms 
2018. η έκθεση εγκαινιάζεται την 17η Μαΐου 
2018 (19:00-24:00) και θα διαρκέσει έως την 24η 
ιουνίου 2018.  ςε μια από τις πλέον δημοφιλείς και 
ιστορικές εκθέσεις ςύγχρονης Τέχνης, 17 επιμελητές 
εκθέσεων, ιστορικοί & θεωρητικοί της Τέχνης, 
επιλέγουν από έναν πρωτοεμφανιζόμενο καλλιτέχνη ή 

Rooms 
2018

Μπελ, η μικρή αδερφή 
και ο αδερφός της Τζέ-
ιμς, ο οποίος βρίσκεται 

σε μόνιμο κώμα, μετακομίζουν 
μαζί με τη μητέρα τους Τζόαν σε 
μια έπαυλη στο Αμίτιβιλ. Μόνο 
που η Μπελ αγνοεί ποιο είναι 
στην πραγματικότητα το και-
νούργιο σπίτι, όπως και τις πραγ-
ματικές προθέσεις της μητέρας 
της. Aμερικανική ταινία, σκηνο-
θεσία Φρανκ Καλφούν με τους: 
Μπέλα Θορν, Τζένιφερ Τζέισον 
λι, Κάμερον Μόναγκαν.

τα πρόθυρα χρεοκο-
πίας, ο Αντουάν Ροκά 
δανείζεται από έναν 

μαφιόζο κι εκμεταλλευόμενος 
την οικολογική… ευαισθησία 
της ευρωπαϊκής Ένωσης στήνει 
μια μεγαλειώδη απάτη, η οποία 
θα του αποφέρει εκατοντάδες 
εκατομμύρια. Μαζί και μερικές 
θανάσιμες υποχρεώσεις. Γαλ-
λική ταινία, σκηνοθεσία Ολιβιέ 
Μαρσάλ με τους: Μπενουά 
Μαζιμέλ, Ζεράρ Ντεπαρντιέ, 
λορά Σμετ.

Amityville: Το ξύπνημα Carbone
δέιΤέ ΑΚομηδέιΤέ ΑΚομη

H Σ

το ψευδώνυμο Anon(ymous), 
την οποία ο Φρίλαντ προσπαθεί 
να παγιδεύσει υποδυόμενος 
έναν επιτυχημένο χρηματιστή. Η 
μεταξύ τους γνωριμία θα οδηγή-
σει την υπόθεση σε μονοπάτια 
που ο ίδιος δεν φανταζόταν και 
σε ένα hi-tech θρίλερ με 
femmes fatales, ψηφιακά 
εγκλήματα, παραπλανητικά ίχνη 
και μια δαιδαλώδη πλοκή, που 
οδηγεί σε κάτι πολύ πιο περί-
πλοκο και πολιτικοκοινωνικά 
εφιαλτικό απ’ ό,τι είχε φανταστεί 
κάποιος από τους εμπλεκομέ-
νους. Ο θεατής παρασύρεται σε 
έναν μελλοντικό, γκρίζο και 
απρόσωπο κόσμο και μαζί σε 
ένα μάλλον άτονο νεο-νουάρ με 
προβλέψιμους καλούς και 
κακούς. 

μια ταινία που 
αναφέρεται 
σε ένα δυστο-

πικό μέλλον, έναν τεχνο-
λογικό εφιάλτη δικτύωσης 

των πάντων. Το γυρισμένο στο 
Τορόντο 

και στη 
νέα ύόρκη 

«anon» είναι 
στην ουσία μία 

περιπέτεια επι-
στημονικής φαντα-

σίας, η οποία εξελίσ-
σεται σε έναν κόσμο 

όπου οι πάντες είναι 
δικτυωμένοι. 

εκεί το έγκλημα φθίνει, 
καθώς η ανωνυμία δεν υφίστα-

ται. Ο ήρωας, ο αστυνόμος Σαλ 
Φρίλαντ, μέσα σε αυτό πλαίσιο 

πλήττει, καθώς ασχολείται με περι-
πτώσεις ρουτίνας, μέχρι τη στιγμή που 

αναλαμβάνει μια υπόθεση δολοφονίας, 
στην οποία ο δράστης δεν έχει πίσω του 

κανένα ψηφιακό αποτύπωμα. 
Όσα στοιχεία υπάρχουν οδηγούν σε μια 

μυστηριώδη, αόρατη για το σύστημα γυναίκα με 

Ο δημιουργός του 
«Gattaca» Άντριου 

Νίκολ καταγγέλλει την 
εισβολή της τεχνολογίας 

στο μέλλον μας, χωρίς 
ωστόσο να καταθέτει μια 

κινηματογραφικά 
ολοκληρωμένη πρόταση
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ο προπονητής του πάοΚ 
ράζβαν λουτσέσκου 
ερωτώμενος για τον 

επικείμενο τελικό Κυπέλλου 
με την άεΚ δεν θέλησε να 
κάνει κάποιο σχόλιο, αναφε-
ρόμενος μόνο στο κυριακά-
τικο παιχνίδι με τον παναθη-
ναϊκό για τη superleague.: 

ι Μιλγουόκι Μπακς τα 
κατάφεραν με την 
πλάτη στον τοίχο, 

νικώντας τους Μπόστον ςέλ-
τικς για τα πλέι οφ του nBa, με 
τον Γιάννη άντεντοκούνμπο να 
δηλώνει ευλογημένος: «Για 
μένα δεν υπάρχει πίεση. είμαι 
ευλογημένος που βρίσκομαι 
σε αυτήν την κατάσταση. άπο-
λαμβάνω την εμπειρία, βγαίνω 
εκεί έξω και δίνω τον καλύ-
τερό μου εαυτό, παίζοντας 
σκληρά. οι συμπαίκτες μου 
έκαναν πολύ καλή δουλειά στο να με βρί-
σκουν. Μπορούσα να βλέπω τον παίκτη και 

την μπάλα ταυτόχρονα, ώστε να φύγω και 
να βρω διαδρόμους στον αιφνιδιασμό. Τα 

γιάννης αντετοκούνμπο
«έίμαι ευλογημένος»Μαχη Μέ τΟν 

καρκινΟ Δινέι Ο 
χένρικσέν
Η είδηση ότι ο Ρενέ 
Χένρικσεν δίνει την 

πιο μεγάλη μάχη της 
ζωής του ήταν ακόμη μία 

πινελιά θλίψης μέσα στις τόσες 
που καιρό τώρα πληγώνουν τους 
φίλους του Παναθηναϊκού. Ο 
Δανός, πρώην αμυντικός των 
«πρασίνων» από το 1999 μέχρι το 
2005, αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε 
με πολλαπλό μυέλωμα, μια πολύ 
σπάνια μορφή καρκίνου του 
μυελού των οστών, χωρίς να 
απειλείται η ζωή του άμεσα αλλά 
και χωρίς να έχει ελπίδες ίασης.

λουτσεσκου
του πρωταθλήματος, ο κ. λουτσέ-
σκου ανέφερε χαρακτηριστικά: 
«Ήταν μία περίεργη εβδομάδα. 
Από την μία καλή για τις τρεις 
εντός έδρας νίκες, από την άλλη 
είχαμε την απόφαση για το παι-
χνίδι με την ΑεΚ. Ήταν μία στρα-
τηγική για να έρθει ο ΠΑΟΚ σε 
μία δύσκολη κατάσταση φέτος. 
Αρχικά ήρθε ο Ολυμπιακός και 
δεν αγωνίστηκε. βγήκε μία από-
φαση, απαράδεκτη γι’ αυτό το 
παιχνίδι και στην συνέχεια ήρθε η 
ΑεΚ και ενώ επικυρώθηκε ένα 
κανονικό γκολ, στη συνέχεια ακυ-
ρώθηκε. Πρέπει να μάθουμε γιατί 
έγινε αυτό. Στην συνέχεια οι 
άνθρωποι της ΑεΚ δεν βγήκαν για 
να παίξουν τα τελευταία λεπτά, 
ενώ κερδίζαμε 1-0. Στην συνέχεια 
οι δύο επιτροπές αποφάσισαν να 
μας ρίξουν. Οι αποφάσεις αυτές 
πάρθηκαν από ανθρώπους που 
υπηρετούν την στρατηγική αυτή. 
Χαρακτηριστική είναι η απόφαση 
που βγήκε για το παιχνίδι της 
Μπεσίκτας κόντρα στην Φενέρ-
μπαχτσε. εκεί ο προπονητής της 
Μπεσίκτας χτύπησε στο κεφάλι 
και το παιχνίδι διακόπηκε. Το 
δικαστήριο αποφάσισε να συνε-
χιστεί το παιχνίδι, χωρίς φιλά-
θλους και ένα πρόστιμο στην 
Φενέρ. Αυτό μας δείχνει ότι το 
ποδόσφαιρο πρέπει να παίζεται 
στα γήπεδα. εδώ όμως τα πράγ-
ματα είναι διαφορετικά. βλέπο-
ντας όλα όσα έγιναν καταλήγουμε 
στο συμπέρασμα ότι όλα αυτά 
είναι αηδιαστικά. Οι άνθρωποι 
πίσω από αυτά δεν είναι δίκαιοι. 
Κάνουν παράνομα πράγματα και 
προσπαθούν να κλέψουν. Αυτό θα 
πρέπει να κριθεί. Όλοι πρέπει να 
κριθούν. Ακόμα και αυτοί που 
έβγαλαν τις αποφάσεις».

ο

«υπήρχε 
στρατηγική 

ενάντια στον 
ΠΑοΚ!»

«Δεν θέλω να 
μιλήσω για τον 
τελικό. Έχουμε 
καιρό μπροστά μας. Προέχει ο 
Παναθηναϊκός. Θέλουμε να πάμε και 
να κερδίσουμε, σεβόμενοι την δου-

λειά μας και το ίδιο το άθλημα». 
Παράλληλα, ο προπονητής του 

ΠΑΟΚ εξαπέλυσε νέα επίθεση σε 

ΑεΚ και Ολυμπιακό, ενώ 
αυτή τη φορά στο στόχα-
στρο του Ρουμάνου 

τεχνικού βρέθηκαν και τα πειθαρ-
χικά όργανα που τιμώρησαν την 
ομάδα του. Κάνοντας λόγο για κλοπή 

«Το ποδόσφαιρο πρέπει να 
παίζεται στα γήπεδα. Εδώ όμως τα 
πράγματα είναι διαφορετικά»

πάντα, βέβαια, είχαν να κάνουν με τη 
θέληση. προσπαθούσα να φτιάχνω φάσεις 
και να είμαι επιθετικός. Κάναμε πολύ καλή 
δουλειά στην άμυνα του τριπόντου, καθώς 
είχαν μόνο 10/36. πρέπει να το συνεχί-

σουμε αυτό και στο 7ο ματς, 
καθώς ξέρουμε ότι θα σου-
τάρουν, ώστε να βρουν 
ρυθμό στο παιχνίδι. εγώ 
πρόσεξα τον χειρισμό της 
μπάλας, τους έκανα να 
πάρουν δυσκολότερα σουτ 
και προστάτευσα τη γραμμή 
του τριπόντου. είναι μεγάλη 
υπόθεση. Έχουμε ωριμάσει 
σαν ομάδα. Ήμασταν στην 
ίσια θέση πέρσι αλλά δεν 
μπορέσαμε να νικήσουμε 
στο 6ο ματς. Έχουμε μια 

μεγάλη ευκαιρία μπροστά μας και πρέπει 
να προετοιμαστούμε για το 7ο παιχνίδι». 
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δεν θα συνεχίσουν στην Αελ οι Θωμάς Ναζλίδης, εμά-
νουελ Περρόνε και βασίλης Ρέντζας. Ο βασίλης 

Ρέντζας ήταν από τους πρωταγωνιστές της ανόδου της Αελ 
από την Football League στην Superleague, ο Θωμάς Ναζ-
λίδης ήταν ο κορυφαίος κυνηγός και σκόρερ τα τελευταία 
δύο χρόνια, αλλά και ο εμάνουελ Περρόνε βοήθησε σε 
τεράστιο βαθμό την τρέχουσα περίοδο, ώστε η Αελ να 
πετύχει τους στόχους της σε πρωτάθλημα και κύπελλο. 

για την σημερινή κατάσταση στον Άρη 
μίλησε ο πρώην διεθνής Κύπριος τερμα-

τοφύλακας των «κιτρινόμαυρων» Γιώργος 
Παντζιαράς: «Η ομάδα πρέπει να πάρει νέους 
παίκτες, ώστε να σταθεί αρχικά στην Α’ εθνική 
και στη συνέχεια να φτάσει στο επίπεδο να 
αγωνίζεται απέναντι σε ευρωπαϊκές ομάδες. 
Νομίζω ότι χρειάζονται 5-6 παίκτες σε όλες 
τις γραμμές. Κι εύχομαι ο Διούδης να γυρίσει 

πορτογαλική εφημερίδα 
«ο Jogo» γράφει ότι ο 
ολυμπιακός κι η άεΚ 

παλεύουν για την υπογραφή του 
ερνάνι. ο πέδρο Μάρτινς θέλει να 

Σκοτώνονται ολυμπιακός 
και ΑέΚ για τον έρνάνι!

Τέλος από την Αέλ ναζλίδης, 
ρέντζας και Περόνε

Παντζιαράς: «έύχομαι να επιστρέψει ο διούδης»

πίσω και να βοηθήσει την 
ομάδα. Μακάρι να ζήσουμε 
όλοι κι εμείς οι παλιοί τις στιγ-
μές του παρελθόντος».

εγάλα κέρδη σε χιλιά-
δες νικητές μοιράζει 
κάθε μέρα το Πάμε 

Στοίχημα του ΟΠΑΠ. Τον Απρίλιο 
του 2018, οι παίκτες κέρδισαν 
περισσότερα από 75 εκατομμύ-
ρια ευρώ. Την τελευταία εβδο-
μάδα, από τις 24 έως τις 30 Απρι-
λίου 2018, τα κέρδη ξεπέρασαν 
τα 13 εκατομμύρια ευρώ. 

Ο νικητής της εβδομάδας, σε 
πρακτορείο του ΟΠΑΠ στο Γαλά-
τσι, επέλεξε το «Τελικό Αποτέλε-

σμα»  σε επτά  αγώ-
νες από την πρώτη 
κατηγορία της 
Δανίας, της Ολλαν-
δίας, της Αυστρίας, 
της Τσεχίας και της 
Νορβηγίας, τη δεύ-
τερη κατηγορία του 
βελγίου και την 
τρίτη κατηγορία της 
Γερμανίας και κέρδισε 11.266,60 
ευρώ.

Στο Πάμε Στοίχημα-Ιπποδρομίες, 

την Παρασκευή 27 Απριλίου, στο 
Τετραπλό (σωστή πρόβλεψη των 
τεσσάρων πρώτων ίππων με την 

ακριβή σειρά) της πρώτης ελληνι-
κής ιπποδρομίας, τέσσερις νικη-
τές, από την Κύμη, την Αθήνα, το 
Μαρκόπουλο και το Περιστέρι, 
κέρδισαν από 1.217 ευρώ. Στο Τρι-
κάστ (σωστή πρόβλεψη των τριών 

πρώτων ίππων με 
την ακριβή 
σειρά) της έκτης 
ελληνικής ιππο-
δρομίας, τέσσε-
ρις νικητές, από 
τη Δράμα, τον 
Άγιο Δημήτριο, το 
Παλαιό Φάληρο 
και τη Μεταμόρ-
φωση, κέρδισαν 

από 1.273 ευρώ και στο Σκορ 6 
(νικητής σε έξι κούρσες) δέκα 
νικητές κέρδισαν από 1.860 ευρώ.

περισσότερα από 75 εκατομμύρια 
ευρώ σε κέρδη μοίρασε τον απρίλιο

θυΜατα κλΟπησ αθλητέσ 
τησ έθνικησ ΟΜαΔασ 

ινγκ πΟνγκ!
Θύματα κλοπής 
έπεσαν τα στελέχη 
της Εθνικής 

Ομάδας πινγκ 
πονγκ! Ληστές έσπασαν 

το τζάμι του αυτοκινήτου του 
Παναγιώτη Γκιώνη και άρπαξαν 
τις 5 τσάντες που υπήρχαν στο 
αυτοκίνητό του. Οι Παναγιώτης 
Γκιώνης, Γιάννης Σγουρόπουλος 
και Τάσος Ρηνιώτης είχαν βρεθεί 
στα γραφεία της ομοσπονδίας και 
πήραν υλικό από τη νέα χορηγία 
από εταιρεία με σχετικά είδη. 
Πριν φτάσουν, όμως, στο ΣΕΦ 
έκαναν μια στάση στην Καλλιρόης 
για περίπου 45 λεπτά, όπου και 
έγινε το συμβάν.

χωρισ τΟν τιλι θα συνέχισέι 
Ο ΟλυΜπιακΟσ

Χωρίς τον Κιμ Τιλί θα 
συνεχίσει ο 
Ολυμπιακός στα 
εφετινά πλέι οφ 
της Basket 

League. Ο Γάλλος 
φόργουορντ θα 

υποβληθεί σε αρθροσκόπηση 
στο αριστερό γόνατο, όπερ 
σημαίνει ότι τίθεται νοκ άουτ για 
το υπόλοιπο της εφετινής 
αγωνιστικής περιόδου. Όπως 
ενημέρωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός, 
ο Τιλί θα υποβληθεί σε 
αρθροσκοπικό καθαρισμό 
αριστερού γόνατος και θα μείνει 
εκτός αγωνιστικής δράσης για 
διάστημα 6-8 εβδομάδων. 
Υπενθυμίζεται ότι ο Γάλλος 
φόργουορντ είχε χάσει την αρχή 
της εφετινής αγωνιστικής 
περιόδου λόγω τραυματισμού, 
ενώ το τελευταίο διάστημα 
αγωνιζόταν με ενοχλήσεις στο 
γόνατο, οι οποίες αυξήθηκαν και 
τον έβγαλαν εκτός.

πάΜε στοίΧηΜά

M

Ζίβκοβιτς:  
«Καμία 
συμφωνία  
με ΠΑΟΚ»
Ο Ζίβκο Ζίβκοβιτς διέψευσε 
το ρεπορτάζ που τον παρου-
σιάζει να έχει επαφές με τον 
ΠΑΟΚ. Συγκεκριμένα, Ζίβκο 
Ζίβκοβιτς μίλησε στη σερ-
βική ιστοσελίδα, 
«mozzartsport.com», δια-
ψεύδοντας κατηγορηματικά 
δημοσίευμα που έκανε λόγο 
για συμφωνία του με τον 
ΠΑΟΚ. Ο τερματοφύλακας 
της Ξάνθης τόνισε ότι η πλη-
ροφορία δεν είναι σωστή κι 
ότι κανείς δεν έχει επικοινω-
νήσει μαζί του. Η δήλωση του 
έχει ως εξής: «Η πληροφορία 
που εμφανίζεται στα ελλη-
νικά ΜΜΕ δεν είναι σωστή. 
Είμαι παίκτης της Ξάνθης και 
έχω συμβόλαιο για ακόμα μία 
χρονιά. Κανείς δεν έχει μιλή-
σει σε μένα, αν και έχω πολύ 
καλή σχέση με την ομάδα, 
οπότε δεν ξέρω πώς προέ-
κυψε αυτή η είδηση».

H
φέρει τον 26χρονο άσο στο 
λιμάνι, με τον παίκτη να βρίσκε-
ται, όμως, και στο στόχαστρο 
της Ένωσης, η οποία ασχολή-
θηκε και πριν από λίγο καιρό 

μαζί του. «Με λίγο χρόνο συμμε-
τοχής στην πόρτο, έχει συμβό-
λαιο μέχρι τις 30 ιουνίου 2019. ο 
ερνάνι είναι μέρος των σχεδίων 
του ολυμπιακού και της άεΚ για 
την επόμενη σεζόν. ο 26χρονος 
αποτελεί στόχο για τους ελληνι-
κούς συλλόγους, έχοντας ήδη 
εκπροσωπήσει με επιτυχία την 
ομάδα του πειραιά, όταν δόθηκε 
δανεικός από τους δράκους την 
σεζόν 2015/16, παίζοντας 26 παι-
χνίδια, σημειώνοντας οκτώ γκολ 
και αφήνοντας μια εξαιρετική 
εικόνα. ο ερνάνι είχε προπονητή 
τον πέδρο Μαρτίνς στην Γκιμα-
ράες και τώρα ο ολυμπαικός, 
έπειτα από πρόταση του προπο-
νητή του, θέλει να αποκτήσει τον 
επιθετικό με οριστική αγορά. η 
άεΚ ήδη μετράει στο ρόστερ της 
τους πορτογάλους Έλντερ λόπες 
και Άντρε ςιμόες. ηχεί δείξει για 
τον ερνάνι ενδιαφέρον από τον 
ιανουάριο"
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«μίστερ φάουλ», ο διεθνής 
ποδοσφαιριστής Κώστας 
Φραντζέσκος, που αγαπή-

θηκε ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη και 
τον ΠΑΟΚ, σχολιάζει τις εξελίξεις στο 
ελληνικό πρωτάθλημα:   «Καλό είναι 
να αφήσουμε το ποδόσφαιρο να παί-
ζεται μέσα στο γήπεδο, με οποιοδή-
ποτε κόστος έχει αυτό. Να μην 
ξεχνάμε ότι έχουν γίνει λάθη και από 
τον ΠΑΟΚ για να έρθουν αυτές οι απο-
φάσεις, μη βγάζουμε την ουρά μας 
απέξω. Έπρεπε ο ΠΑΟΚ να ξέρει ότι 
τον περιμένουν και ψάχνουν να 
βρουν ένα αδύναμο σημείο του πέραν 
του αγωνιστικού. Γιατί όταν είσαι 
δυνατός στο γήπεδο, θα ψάξουν 
οπουδήποτε αλλού να σε χτυπήσουν. 
Αυτό γίνεται όλα τα χρόνια και θα 
γίνεται εφόσον δεν υπάρχουν αυστη-
ροί κανόνες και νόμοι που να εφαρ-
μόζονται κατευθείαν την επόμενη 
μέρα. Για όλες τις ομάδες το λέω 
αυτό.

Ο ΠΑΟΚ έπρεπε να προφυλάξει το 
αλλού. Εκεί στεναχωριέμαι. Ο ΠΑΟΚ 

Κώστασ ΦραντζέσΚοσ 
Σχολιάζει το φετινό πρωτάθλημα!

ο Μλάντεν φούρτουλα, 
πρώην παίκτης του 
πάοΚ, πρότεινε 

μια καινοτόμα ιδέα για 
τον τελικό του Κυπέλ-
λου: «άφού ευχηθώ να 
τελειώσει και αυτός ο 
τελικός χωρίς πρό-
βλημα, θα σας πω ότι 
κατά τη γνώμη μου ο τελι-

κός Κυπέλλου ελλάδας θα 
έπρεπε να γίνεται στον 

Καναδά, στην άυστραλία, 
στη Γερμανία, όπου 
υπάρχει το ελληνικό 
στοιχείο. θα είχαμε 
περισσότερες ελληνικές 

σημαίες από αυτές των 
ομάδων και η διοργάνωση 

θα ήταν σωστή». 

φούρτουλα: «προτείνω ο τελικός του κυπέλλου 
έλλάδας να διεξάγεται στο εξωτερικό»

παναθηναϊκΟσ:  
κινΔυνΟσ για νέΟ -3
Νέος σοβαρός είναι ο κίνδυνος 
επιβολής νέου -3 στον 
Παναθηναϊκό. Και αυτό γιατί 

την Τετάρτη, παρά την αναβολή 
που ζητήθηκε από το νομικό επιτελείο 

των πράσινων, εκδικάστηκε κανονικά η 
υπόθεση για τα οφειλόμενα προς τον Μίκαελ 
Εσιέν. Το «Τριφύλλι» δεν έχει καταβάλει στον 
Γκανέζο μέσο τις δόσεις Μαρτίου, Απριλίου, 
και ένα μέρος της οφειλής του Φεβρουαρίου.

κυπέλλΟ έλλαΔΟσ:  
απΟ 17.196 έισιτηρια σέ αέκ 
και παΟκ για τΟν τέλικΟ

Ο κύβος φαίνεται ότι ερρίφθη για 
τα εισιτήρια του τελικού του Κυπέλλου 

Ελλάδος ανάμεσα σε ΑΕΚ και ΠΑΟ. Στη 
δεύτερη σύσκεψη για τον τελικό που 
πραγματοποιήθηκε στην ΕΠΟ, η Ελληνική 
Αστυνομία συναίνεσε να χορηγηθούν από 
17.196 εισιτήρια σε κάθε ομάδα (η αρχική της 
πρόταση ήταν να δοθούν από 13.000 εισιτήρια 
στους οπαδούς των δύο φιναλίστ). 

“Μπήκε γκολ, δεν μπήκε γκολ”. 
Έχουν ξαναγίνει αυτά βέβαια και 
στο παρελθόν. Θυμάμαι ένα ΠΑΟΚ-
Ολυμπιακός το 1998 με τον Τάκολα 
στην δική μου εποχή. Από την εποχή 

μου μέχρι και τώρα δεν έχει 
αλλάξει κάτι. Ίσα ίσα μπορεί 
να έχουν γίνει και χειρότερα 
τα πράγματα. Μετά από 20 
χρόνια λέμε τα ίδια πράγ-
ματα. Και αν μπει και η 
κάμερα μέσα στο γήπεδο με 
το VAR θα γελάμε ακόμη 
περισσότερο. Μόνο αν απο-
φασίσουν οι ίδιοι οι πρόε-
δροι των ομάδων να πάνε σε 
ένα σωστό επίπεδο το ποδό-
σφαιρο θα γίνει. Εάν δεν το 
θέλουν και δεν συμφωνήσουν 
δε θα έχουμε ποτέ πρωτά-
θλημα. ΠΑΟΚ και  ΑΕΚ  έδει-
ξαν φέτος ότι και οι δύο ομά-
δες έχουν την ίδια φιλοσοφία 
ποδοσφαίρου και πολύ καλή 
ποιότητα και είναι σε πολύ 
καλό επίπεδο. Ο ΠΑΟΚ έχει 
περισσότερες λύσεις. Πιστεύω 
ότι θα δούμε έναν πολύ καλό 
τελικό. Για φαβορί δεν μπορώ 

να μιλήσω αντικειμενικά, αφού με 
ξέρεις… Ποδοσφαιρικά πιστεύω ότι 
ο τίτλος θα πάει πάνω…».

ο

ρωες» χαρακτήρισε 
τους ποδοσφαιριστές 
της ΑεΚ ο Ντούσαν 

Μπάγεβιτς, μετά την φετινή κατά-
κτηση του πρωταθλήματος: «Ήμουν 
προπονητής τότε, τώρα είμαι εκτελε-
στικός διευθυντής, αλλά ονειρευόμα-
σταν αυτή την επιτυχία τα τελευταία 
24 χρόνια, ένα τέταρτο ενός αιώνα. 
Πόσο μεγάλη επιτυχία θα ήταν αν 
κερδίζαμε και το Κύπελλο. Στον 
τελικό, μια μονομαχία εναντίον του 
ΠΑΟΚ μας περιμένει και θα ήταν 
φανταστικό να κερδίσουμε το 
νταμπλ! Όχι, δεν το έχουμε πανηγυ-
ρίσει ακόμα. Έχουμε χρόνο να γιορ-

τάσουμε. Πρέπει να ολοκληρώσουμε 
πρώτα την σεζόν και, επιπλέον, πρέ-
πει να περιμένουμε την τελική από-
φαση του δικαστηρίου για τους αγώ-
νες που δεν έχουν καταχωρηθεί. 
Ήταν μια μακρά περίοδος, γεμάτη με 
διάφορα προβλήματα που σε δυσκό-
λευαν να επικεντρωθείς στο ποδό-
σφαιρο. Οι αντίπαλοί μας ελπίζουν 
ότι ο τίτλος θα πάει στα χέρια τους, 
αλλά αυτό δεν θέλω να το σχολιάσω. 
Η ΑεΚ αντιμετώπισε σημαντικά προ-
βλήματα στο πρόσφατο παρελθόν. 
Παίξαμε στα κατώτερα πρωταθλή-
ματα της χώρας, αλλά εργαζόμασταν 
με σύνεση και σιγά-σιγά. Δεν βιαστή-

καμε. Έχουμε μεγαλώσει από έτος σε 
έτος, προκειμένου να φτάσουμε στην 
κορυφή της σεζόν και να κερδίσουμε 
τον τίτλο του πρωταθλήματος μετά 
από δυόμισι δεκαετίες. Κανείς δεν 

πίστευε σε εμάς, εκτός από τους 
οπαδούς μας, το επαγγελματικό προ-
σωπικό και τους παίκτες. είναι 
ήρωες. Αυτό είναι ένα δώρο για 
όλους τους». 

μπάγεβιτς: «Οι παίκτες  
της αέκ είναι ήρωες»

τΟιχΟ για 
λαζαρΟ η 
στΟυρΜ 
γκρατσ
 Η Στουρμ 

Γκρατς 
προσέγγισε  

τον Λάζαρο 
Χριστοδουλόπουλο, ο 
οποίος ξεκαθάρισε πως αν 
η ΑΕΚ επιμείνει στο +1, 
τότε θα καταλήξει στο 
Λιμάνι! Το ενδιαφέρον του 
Ολυμπιακού για τον Λάζαρο 
Χριστοδουλόπουλο είναι 
δεδομένο, ωστόσο η 
Στουρμ Γκρατς 
προσπάθησε να μπει σφήνα 
για τον ΜVP του φετινού 
πρωταθλήματος.

« Ή

έπρεπε όσο μπορούσε να προφυλάξει 
το σπίτι του. Έχω την εντύπωση ότι 
άφησε πολλά παράθυρα ανοιχτά και 
χτυπήθηκε. Με τον Ολυμπιακό για 
παράδειγμα, έστω και ο ένας που βρέ-
θηκε δεν έπρεπε να είχε βρεθεί. Όλοι 

ψάχνουν το αδύνατο σημείο 
πλην του αγωνιστικού κομμα-
τιού. Οι ίδιοι οι άνθρωποι μέσα 
στο ποδόσφαιρο θα έπρεπε να βρουν 
τη λύση μεταξύ τους εάν το ήθελαν 
πολύ. Εδώ βλέπεις ότι ακόμη και στα 

τηλεοπτικά υπάρχουν πολλές διαφο-
ρετικές γνώμες. Στο ματς του ΠΑΟΚ 
με την ΑΕΚ έγιναν τραγικά πράγματα. 
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ΔυσκΟλα Μένέι Ο αραΟυχΟ
Η παραμονή του Σέρχιο Αραούχο 
στην ΑΕΚ και τη νέα σεζόν 

δυσκολεύει σημαντικά, 
αφού ήδη αρκετοί 

σύλλογοι έχουν 
εκφράσει 
ενδιαφέρον για 
την απόκτηση του 

Αργεντινού 
επιθετικού. Μάλιστα, την 

Τετάρτη 02/05 έγινε γνωστό πως 
η Λας Πάλμας απέρριψε πρόταση 
ύψους 10.000.000 ευρώ από 
ομάδα του MLS για τον 26χρονο 
επιθετικό, το οποίο σημαίνει πως 
το ποσό που ζητάει η ισπανική 
ομάδα για την παραχώρησή του 
είναι απαγορευτικό για την ΑΕΚ. 
Από την πλευρά του, ο ρεπόρτερ 
της Λας Πάλμας, Λίτο Χιμένεθ, 
επιβεβαίωσε μέσω twitter πως 
όντως υπήρξε πρόταση 
10.000.000 ευρώ για τον 
Αραούχο, ενώ αποκάλυψε πως 
ετοιμάζεται νέα από ομάδα του 
Ντουμπάι, η οποία δεν θα είναι 
και η μόνη!

στΟ τΜηΜα σκαΟυτινγκ  
τησ αέκ Ο λαγωνικακησ
Αλλαγή θέσης για τον Ανδρέα λαγω-
νικάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 
άλλοτε άσος του Πανιωνίου και του 
Παναθηναϊκού θα έχει νέο ρόλο στην 
ΑεΚ, αυτό του σκάουτερ. Η απόφαση 
αυτή ήταν του Νίκου λυμπερόπουλου 
ο οποίος αποφάσισε την προώθηση 
του λαγωνικάκη από τις υποδομές 
στο τμήμα σκάουτινγκ. Πλέον, αναμέ-
νεται και η επίσημη ανακοίνωση.

ην οργή του νίκου 
Γκάλη προκάλεσε 
δημοσίευμα που υπο-

στηρίζει ότι θα είναι υποψήφιος 
στις επόμενες εκλογές με τη νέα 
δημοκρατία. ο «γκάνγκστερ» 
του ελληνικού μπάσκετ ξέσπασε 
με μήνυμά του στην επίσημη 
σελίδα του στο facebook, δια-
ψεύδοντας κατηγορηματικά τις 

φήμες περί ενασχόλησης με τα 
κοινά. Το μήνυμα του Γκάλη: 
«είμαι ο νίκος Γκάλης και 
κάποιοι δεν είναι καλά. είμαι 
αθλητής και κάποιοι δεν είναι 
δημοσιογράφοι. δεν είμαι πολι-
τικός και κάποιοι δεν θα έπρεπε 
να είναι πολιτικοί. δεν θα βρί-
σκομαι σε κανένα ψηφοδέλτιο 
κανενός κόμματος και κάποιοι 

δεν θα έπρεπε να βρίσκονται στη 
θέση που βρίσκονται. Τα μόνα 
παιχνίδια που έχω παίξει ήταν 
εντός γηπέδου. άυτοί που παί-
ζουν παιχνίδια στην πλάτη μου 
και όσοι παίζουν παιχνίδια στην 
πλάτη του ελληνικού λαού είναι 
άξιοι της μοίρας τους. Και στους 
Έλληνες αξίζει μια καλύτερη 
μοίρα».

πρώην διεθνής τερ-
ματοφύλακας Αντώ-
νης Μήνου αναφο-

ρικά με τον τελικό του κυπέλ-
λου ΠΑΟΚ-ΑεΚ έκανε τις 
ακόλουθες δηλώσεις «Ο 
ΠΑΟΚ έχει ένα κίνητρο παρα-
πάνω, γιατί θέλει να αποδείξει 
πολλά πράγματα. Αλλά αυτό το 
γεγονός δημιουργεί περισσό-
τερη πίεση στους παίκτες του. 
Ναι μεν θέλουν να αποδεί-
ξουν ότι είναι η καλύτερη 
ομάδα, αλλά αυτό δεν μπορεί 
να αποδειχθεί σε ένα ματς και 
μόνο. Η ΑεΚ θα έχει λιγότερο 
άγχος, έχοντας ήδη πίσω της 
μια πολύ καλή σεζόν. Χωρίς 
αυτό να σημαίνει ότι τυχόν 
απώλεια του κυπέλλου δεν θα 
συνιστά αποτυχία για αυτήν. 
Προσωπικά αντιμετωπίζω το 
Ολυμπιακό στάδιο ως ένα 

ουδέτερο γήπεδο. Άλλωστε, 
και τα εισιτήρια θα είναι μοιρα-
σμένα. Και μακάρι να μην 
υπήρχαν καθόλου κενές ζώνες 
και να βλέπαμε ένα κατάμεστο 
στάδιο. Όπως είχα την τύχη να 
το ζήσω, ως παίκτης του Πανα-
θηναϊκού, στον τελικό του 1986 
εναντίον του Ολυμπιακού 
(4-0). Μακάρι να γίνει ένας 
ήσυχος τελικός, χωρίς παρα-
τράγουδα. Σε κάθε περίπτωση, 
η έδρα του τελικού κυπέλλου 
θα πρέπει να καθορίζεται στην 
έναρξη της σεζόν και αυτό να 
μην αλλάζει ανάλογα με το 
ποιοι θα είναι οι φιναλίστ. 
Παραδείγματος χάρη, μπορεί 
από τώρα η εΠΟ να πει ότι του 
χρόνου ο τελικός θα διεξαχθεί 
στο Καυτανζόγλειο. Και αυτό 
τελικά να ισχύσει και στην 
πράξη».

τι προβλέπει για τον  
τελικό ο αντώνης Μήνου

ςοκ στο ποδόσφαιρο της 
Τσεχίας, καθώς ο πρώην αμυ-
ντικός της ςπάρτα πράγας 
πάβελ περγκλ έβαλε τέλος 
στη ζωή του σε ηλικία 40 
ετών. ο περγκλ ζούσε μαζί με 
την κόρη του και τη σύζυγό 
του στη Γερμανία, έχοντας 
κρεμάσει από πέρυσι τα 
ποδοσφαιρικά του παπού-
τσια. η αιτία της αυτοκτονίας 
δεν έχει ακόμα γνωστή, ενώ 
αξίζει να σημειωθεί πως ο 
περγκλ είναι ο τρίτος Τσέχος 
ποδοσφαιριστής που αυτο-
κτονεί μέσα σε ένα χρόνο 
μετά τους ραϊτόραλ και Μπί-
στρον. ο περγκλ είχε κατα-
κτήσει δύο φορές το τσεχικό 
πρωτάθλημα με τη ςπάρτα 
πράγας.

άυτοκτόνησε  
ο περγκλ!

Τ

ο

«έίμαι ο  
νίκος γκάλης  
και κάποιοι  
δεν είναι  
καλά»

άνακοίνωση εξέδωσαν οι 
10 από τις 11 ομάδες που 

έχουν εγγυημένο συμβόλαιο 
στην euroleague (μεταξύ 
των οποίων και ο ολυμπια-
κός), μέσω της οποίας κατα-
δικάζουν τις ενέργειες του 
δημήτρη Γιαννακόπουλου, 
δηλώνουν πως θα τεθεί 
εκτός euroleage και θα πως 
κινηθούν δικαστικά εναντίον 
του. ςτον αντίποδα, οι 10 
ομάδες ζητούν την παραμονή 
του παναθηναϊκού.

«Κεκλεισμένων των 
θυρών» θα πραγματο-

ποιηθεί το ματς του ολυμπια-
κού με τον πάοΚ για την 24η 
αγωνιστική της Basket 
league. οι «ερυθρόλευκοι» 
είχαν τιμωρηθεί με μία αγω-
νιστική χωρίς οπαδούς, για τα 
όσα είχαν γίνει στο παιχνίδι 
με την άεΚ στο ςεφ και κατέ-
θεσαν προσφυγή κατά της 
πρωτόδικης απόφασης στο 
άςεάδ. Όμως, η αρμόδια επι-
τροπή δεν έκανε δεκτό το… 
αίτημα των πειραιωτών και 
για τον λόγο αυτό, ο αγώνας 
της 24ης αγωνιστικής της 
Basket league με τον πάοΚ 
θα γίνει χωρίς οπαδούς στο 
ςτάδιο ειρήνης και φιλίας.

ολυμπιακός - ΠΑοΚ
οριστικά χωρίς κόσμο

εκτός euroleague 
ο Γιαννακόπουλος, 
εντός ο πάο




