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κΛΙκ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ  
ΓΙΩΡΓος 
ΑύΤΙΑς

ΑΝω κΑΤω ΠΑΛΙ Η κΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΛωΣΕΙΣ γΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΦωΝΙΑ

Σύννεφα… Πρεσπών
Τελικά τι συμβαίνει; Περπα-

τάει ή όχι η συμφωνία των 
Πρεσπών; Δημιουργούμε 

νέες βάσεις και τα αλλάζουμε όλα 
στα Βαλκάνια, ενώ ο Τσίπρας 
οδεύει προς Μόσχα για εξομά-
λυνση των σχέσεων με τον Πού-
τιν; Δείτε τι λέει το ρεπορτάζ: «Η 
ελληνική κυβέρνηση παραμένει 
προσηλωμένη στη ςυμφωνία των 
Πρεσπών. ςέβεται τις συνταγματι-
κές διαδικασίες στη γείτονα και 
στηρίζει τις προσπάθειες του κ. 
Ζάεφ να υλοποιήσει τις προϋπο-
θέσεις για να τεθεί σε ισχύ η συμ-
φωνία», αναφέρεται σε σχόλιο 
του Μεγάρου Μαξίμου. ςαφέστα-
τες αποστάσεις από το σχέδιο 
Καμμένου για το ςκοπιανό πήρε 
με διαρροή το Μέγαρο Μαξίμου. 

Ο κ. Καμμένος εκτίμησε ότι η 
συμφωνία των Πρεσπών δεν θα 
περάσει και παρουσίασε στους Αμε-
ρικανούς το δικό του σχέδιο για μια 
νέα συμφωνία με τα Σκόπια. Συγκε-
κριμένα, στη διάρκεια της συνάντη-
σης που είχε με τον υφυπουργό 
Εξωτερικών αρμόδιο για θέματα 
Ευρώπης Γουές Μίτσελ στο Στέιτ 
Ντιπάρτμεντ, ο Πάνος Καμμένος 
παρουσίασε ένα σχέδιο για μια νέα 
συμφωνία με τα Σκόπια και άλλες 
βαλκανικές χώρες, που θα ενισχύει 
την ασφάλεια στην περιοχή και θα 
παραπέμπει για το μέλλον το θέμα 
του ονόματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 
Υπουργός Άμυνας πρότεινε την υπο-

γραφή αμυντικής συμφωνίας ανά-
μεσα στην Ελλάδα, τη ΠΓΔΜ, την 
Αλβανία, τη Βουλγαρία και σε μετα-
γενέστερο επίπεδο και τη Σερβία, με 
στόχο τη δημιουργία ενός τόξου στα-
θερότητας στα βόρεια σύνορα της 
χώρας. Υποστήριξε πως με αυτόν τον 
τρόπο θα αναχαιτιστεί η ρωσική 
διείσδυση στα Βαλκάνια και θα 
θωρακιστεί η σταθερότητα στην 
πΓΔΜ, παραπέμποντας έτσι για το 
μέλλον την επίλυση του 
ονοματολογικού.

Νεες ΒΑςεΙς
Τη δημιουργία μόνιμων αμερικανικών 
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ο δρομέας
ο λόγος για τον ςταύρο Θεοδωράκη, που μαζί με 

στελέχη του Ποταμιού έτρεξαν στον ημιμαραθώνιο 
Αρκαλοχωρίου στο Ηράκλειο. Η συμμετοχή του ήταν στα 
πέντε χιλιόμετρα και από ό,τι μαθαίνω τερμάτισε σε πολύ 

καλή θέση. Άντε και στον κανονικό μαραθώνιο τώρα…

στρατιωτικών βάσεων εκτός από τη Σούδα 
και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας πρότεινε 

στον Αμερικανό ομόλογό του, Τζέιμς 
Μάτις, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, 

Πάνος Καμμένος στο πλαίσιο της 
συνάντησής τους στο αμερικα-
νικό Πεντάγωνο. «Η Ελλάδα 
θεωρεί τις ΗΠΑ στρατηγικό 
εταίρο και σύμμαχο, τον 
μοναδικό θα τολμούσα να πω. 
Είναι σημαντικό για την 
Ελλάδα οι ΗΠΑ να αναπτύξουν 
στρατιωτικές δυνάμεις στη 
χώρα σε μία πιο μόνιμη βάση, 
όχι μόνο στον Κόλπο της Σού-
δας, αλλά επίσης στον Βόλο, 
στη λάρισα και στην Αλεξαν-
δρούπολη», είπε ο κ. Καμμέ-
νος. Ο Τζέιμς Μάτις, από την 
πλευρά του, επιβεβαίωσε τη 
στενή συνεργασία μεταξύ 
Ελλάδας και ΗΠΑ στον τομέα 
της άμυνας και εξέφρασε την 
ικανοποίησή του για τη 
δέσμευση της Ελλάδας για 
αμυντικές δαπάνες της 
τάξεως του 2% αλλά και για 

την πρόσφατη συμφωνία μεταξύ 
των δύο χωρών για την αναβάθμιση των 
μαχητικών F-16.

Οι εξελίξεις 
τρέχουν με 
εκατέροθεν 
βολές από 

ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ,  
ενώ σήμερα στην  
Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ  
θα συζητηθούν όλα

ΜΗΤςοΤΑΚΗς: 
«Δεν θα ψηφίσω την  
συμφωνία των Πρεσπών»
ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε τις πάγιες θέσεις 

της Νέας Δημοκρατίας. χαρακτήρισε «άκρως 

προβληματική» τη συμφωνία των Πρεσπών, 

εξηγώντας αναλυτικά τους λόγους για τους 

οποίους απορρίπτεται από το 75% των 

ελλήνων. «Καμία ελληνική κυβέρνηση στο 

παρελθόν δεν είχε δεχθεί να εκχωρήσει στη 

γειτονική μας χώρα “μακεδονική” γλώσσα και 

“μακεδονική” εθνότητα. Γι’ αυτό η Νέα 

Δημοκρατία δεν πρόκειται να ψηφίσει τη 

ςυμφωνία των Πρεσπών αν αυτή έρθει προς 

κύρωση στη Βουλή».
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αλλάξει την ονομασία της και θα 
απαλείψει από το Σύνταγμά της 
αλυτρωτικές ιδέες. Ο πρώην 
πρόεδρος της ΝΔ και πρώην 
πρωθυπουργός είναι εκτός 
τόπου και χρόνου. Δεν είναι 
απλά μία ιδανική συμφωνία. 
Είναι η καλύτερη δυνατή που θα 
μπορούσε να γίνει για να σταμα-

τήσει αυτό που 
γίνεται. Τι άλλο να 
πούμε; Γιατί δεν 
είπαν ποια άλλα 
σημεία τους 
Συντάγματός τους 
πρέπει να αλλα-
χθούν; Μπαίνουμε 
ούτως ή άλλως σε 
προεκλογική περί-
οδο για τις Ευρωε-
κλογές της 26ης 
Μαΐου».

Οι ΣυνεργΑΣιεΣ
Σχετικά με τις συνεργασίες 
στις οποίες «προσβλέπει» 
ο ΣΥΡΙΖΑ στο μέλλον, ο κ. 
Βούτσης τόνισε πως «ο 
αντιπρόεδρος της ΝΔ είχε 
πει ότι όποιος ψηφίσει τη 
συμφωνία των Πρεσπών να 
μην έρθει να ζητήσει 
συνεργασία με τη ΝΔ. 
Εμείς είμαστε μακριά από 

τέτοια ρητορική. Η κα Γεννηματά 
ηγείται ενός κόμματος που έχει 
σχέσεις σε ευρωπαϊκή κλίμακα 
στον ευρωπαϊκό δημοκρατικό 
χώρο και αυτή τη σχέση την έχει 
διαρρήξει. Ας επιλύσει τα προ-
βλήματά του το Κίνημα Αλλαγής. 
Όσο για την ακροδεξιά, θα πρέ-
πει να φτιάξουμε ένα ενιαίο 
μέτωπο εναντίον της. Αγωνιούμε 
για το μέλλον της Ευρώπης. Μας 
ανησυχεί πολύ η άνοδος της 
ακροδεξιάς στην Ευρώπη».

Ο Πρόεδρος της Βουλής 
κ. Βούτσης δήλωσε 
δημοσίως ότι «προκα-

λεί έκπληξη η στάση του 
Πάνου Καμμένου». είπε 
συγκεκριμένα: «Μπορώ να 
εκφράσω την έκπληξή μου και 
την απορία μου που κατατεί-
νεται σε αυτή τη ρητορική, η 
οποία είναι πολύ πέρα από τη 
διατύπωση της πάγιας θέσης 
του κόμματος των Ανεξαρτή-
των ελλήνων και του Πάνου 
Καμμένου, και είναι σεβαστή 
και διατυπωμένη ότι δεν συμ-
φωνεί με τη συμφωνία των 
Πρεσπών. 

Για αυτό λέω ότι μέχρι εκεί 
μπορώ να φτάσω. Δεν έχω 
παραπάνω ενημέρωση και δεν 
είναι εύκολο να καταλάβω 
ακριβώς τι προτείνει ο 
συνεργαζόμενος με την 
κυβέρνηση Πάνος Καμμέ-
νος. Δεν είναι εύκολο να 
καταλάβω και τι ακριβώς 
πρότεινε. Και για το θέμα 
των βάσεων και για τη δια-
μόρφωση μετώπων και 
αξόνων στα Βαλκάνια. 
Εμείς εργαζόμαστε για τη 
συνεργασία στα Βαλκάνια, 
αντίθετα με τη διαμόρ-
φωση αξόνων για να αποτρέ-
ψουμε τα εθνικιστικά δόγματα 
και στερεότυπα από πλευράς 
Αλβανίας και Τουρκίας. Άρα δεν 
αντιλαμβάνομαι που θα βοη-
θούσε η διαμόρφωση αντιαξό-
νων και αντιμετώπων με άλλες 
χώρες που ανέφερε ο Πάνος 
Καμμένος. Δεν είναι και εύκολο 
να κατανοηθούν σε βάθος. 
Περιμένω να δώσει παραπέρα 
ερμηνείες για να κατανοήσουμε 
τι εννοεί. Έχω εκτιμήσει ότι 

αυτό είναι λάθος από κάθε άποψη. Η 
μεγάλη στρατηγική διαφορά έγκειται 
στο αν θα περάσει η Συμφωνία των 
Πρεσπών».

Η ΣυνεργΑΣιΑ Με ΑνεΛ
«Εμείς θέλουμε η συνεργασία μας με 
τους ΑΝΕλ, που δοκιμάστηκε για 3,5 
χρόνια πάνω στη μνημονιακή κρίση, 
να ολοκληρώσει κατά το δυνατόν τον 
βίο της. Η μεγάλη διαφορά πάνω στα 
κρίσιμα ζητήματα δημιουργεί προ-
βλήματα. Για τη συμφωνία των Πρε-
σπών δεν υπάρχει περίπτωση να 

ευδοκιμήσει η πρόταση δυσπιστίας, 
ώστε να στριμωχτεί η κυβέρνηση. 
Κάθε ένας κάνει τον λογαριασμό του 
για το πως θα περάσουμε αυτούς 
τους μήνες. Δεν είναι δυνατόν καθη-
μερινά να ασχολούμαστε, και ούτε 
πρέπει, με τις ενστάσεις και τις ρητο-
ρικές γύρω από τη συνεργασία των 
Πρεσπών. Πρέπει να συνεργαστούμε. 
Δεν θα υπάρξουν 151 ψήφοι για την 
πρόταση μομφής. Και δεν έχει σχέση 
με τους ΑΝΕλ. Η πρόταση δυσπι-
στίας της ΝΔ πήρε 126 θετικές 
ψήφους. Ενδεχομένως να μπορεί να 

πάρει και λίγες περισσότερες».

Σε δυΟ ΜΗνεΣ Η ψΗφΟφΟριΑ
Ο κ. Βούτσης συνέχισε λέγοντας πως 
«η ψήφιση του προϋπολογισμού 
είναι και ψήφος εμπιστοσύνης. Αυτό 
το ξέρουν όλα τα κόμματα στη 
Βουλή. Αυτά που λέει ο Άδωνις δεν 
έχουν καμία σχέση με την πραγματι-
κότητα. Σε λιγότερο από δύο μήνες 
από τώρα θα έχουμε αυτήν την 
ψηφοφορία. Είναι μία πολύ καλή 
συμφωνία. Για πρώτη φορά συμβαί-
νει αυτό διεθνώς, ότι μία χώρα θα 

Άνω κάτω η κυβέρνηση…
Ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Βούτσης παίρνει 
αποστάσεις από την πρόταση Καμμένου

Άναψαν φωτιές οι δηλώσεις του Πάνου Καμένου για 
ςκοπιανό και αμερικανικές βάσεις. ο Αλέξης Τσί-
πρας τις έμαθε στην ελούντα από συνεργάτες του. 

Τα τηλέφωνα άναψαν, καθώς στο Μέγαρο Μαξίμου προ-
σπαθούσαν να καταλάβουν τι ακριβώς είπε ο υπουργός 
Άμυνας στις συναντήσεις του με τους Αμερικανούς αξιω-
ματούχους, δεδομένου ότι ο Πάνος Καμμένος εμφανιζόταν 
να δίνει εκτός των άλλων και την μισή Βόρεια ελλάδα 
στους Αμερικανούς για να κάνουν βάσεις. οι εξελίξεις 
έτρεχαν και κυβερνητικοί παράγοντες σχολίαζαν ότι οι 
κινήσεις του Πάνου Καμμένου και η ανακολουθία του σε 
όσα είχε συμφωνήσει πριν από λίγο καιρό με τον πρωθυ-
πουργό δημιουργούν ίσως για πρώτη φορά σοβαρά ερωτη-
ματικά για το που μπορεί να φτάσει η κυβέρνηση με 
τέτοιου είδους ενέργειες. Όλα δείχνουν ότι ο κ. Καμμένος 
παραμένει αμετακίνητος. Η διαφωνία του με την συμφωνία 
των Πρεσπών δημιουργεί σοβαρά θέματα και εκκρεμότη-
τες με τους εκπροσώπους της ςυμμαχία (ΝΑΤο), γεγονός 
που τον δυσαρεστεί ιδιαίτερα, καθώς είναι γνωστές οι σχέ-
σεις του με την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. επίσης η πρό-
ταση για τη δημιουργία νέων βάσεων στην λάρισα και τον 

Βόλο και την Αλεξανδρούπολη -χωρίς να έχει γίνει 
καμία συζήτηση- αφήνουν ερωτηματικά στην κυβέρ-
νηση. «είναι αδιανόητο την στιγμή που όλα τα βλέμματα 
είναι στραμμένα στην ΠΓΔΜ και οι κυβερνήσεις των 
ΗΠΑ και της Γερμανίας έχουν ρίξει όλα τους τα χαρτιά 
για να περάσει η συμφωνία, ο Έλληνας υπουργός Άμυ-
νας, παραβλέποντας την ελληνική θέση, να φέρνει σε 
δύσκολη θέση την κυβέρνηση και τον ίδιο τον πρωθυ-
πουργό» έλεγαν κυβερνητικοί παράγοντες. ο αναπλη-
ρωτής υπουργός εξωτερικών Γιώργος Κατρούγκαλος 
από την πρώτη στιγμή άδειασε τον υπουργό Άμυνας, 
λέγοντας πάντως ότι «μέχρι στιγμής οι προτάσεις του κ. 
Καμμένου δεν έχουν τεθεί στο υπουργικό συμβούλιο 
και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αποτελέσουν 
εναλλακτικό σχέδιο της ςυμφωνίας των Πρεσπών». 
Αμέσως μετά το Μέγαρο Μαξίμου αντέδρασε λέγοντας 
ότι «η ελληνική κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη 
στη ςυμφωνία των Πρεσπών. ςέβεται τις συνταγματικές 
διαδικασίες στη γείτονα και στηρίζει τις προσπάθειες 
του κ. Ζάεφ να υλοποιήσει τις προϋποθέσεις για να 
τεθεί σε ισχύ η συμφωνία».

Το σκληρό 
παρασκήνιο 
των Πρεσπών
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Μητσοτάκησ

«φύγετε να σωθεί  
η ελλάδα»

Απόλυτα σαφής ο αρχηγός της αξιωματι-
κής αντιπολίτευσης κάνει επίθεση στον 
πρωθυπουργό, μετά τις τελευταίες εξε-

λίξεις με τον Καμμένο. «ςε μια εποχή που το 
βασικό ζητούμενο για τη χώρα είναι η ανά-
κτηση της αξιοπιστίας της σε όλους τους 
τομείς, η κυβέρνηση θυμίζει παρακμιακό 
θίασο. Η εικόνα ενός αδύναμου πρωθυπουρ-
γού που δεν μπορεί ή δεν θέλει να ελέγξει τον 
ύπουργό Άμυνας είναι απλά θλιβερή.»

«Όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που σκανδα-
λώδεις υποθέσεις γύρω από το Προσφυγικό, τη 
Δ.Ε.Η., την Ε.Ρ.Τ., έρχονται καθημερινά στο φως 
της δημοσιότητας» πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης 
θέλοντας να υποστηρίξει ότι υπάρχει μία γενι-
κότερη εικόνα παρακμής της κυβέρνησης.

«Το μόνο που επιβεβαιώνεται ότι απασχολεί 
τους κ. Τσίπρα και Καμμένο είναι πώς θα 
παραμείνουν για λίγο ακόμα στις καρέκλες 
τους. Για αυτό και ανέχεται ο ένας τους εκβι-
ασμούς του άλλου» υποστήριξε ο πρόεδρος 
της ΝΔ.

«Η Πατρίδα μας, όμως, στο μεταξύ χάνει 
δύναμη, σοβαρότητα και αξιοπιστία. Διασύ-
ρεται διεθνώς» συνέχισε και κατέληξε επα-
ναφέροντας το αίτημα για εκλογές: «Μέχρις 
εδώ. Η χώρα πρέπει να απαλλαγεί το συντο-
μότερο από αυτό το συνονθύλευμα του 

κυνισμού και της ανικανότητας που παριστά-
νει την κυβέρνηση. Οι Έλληνες θέλουν και 
μπορούν να ξαναβρούν, επιτέλους, το δρόμο 
του αληθινού πατριωτισμού, της αξιοπιστίας, 
της σοβαρότητας και της προόδου». Στα οικο-
νομικά επισημαίνει:

«Αποτελεί αδιαπραγμάτευτη δέσμευση 
δική μου, αλλά και της Ν.Δ. ότι η φορολογία 
θα μειωθεί. Και θα μειωθεί η φορολογία με 
έναν τρόπο που δεν θα θέσει σε κίνδυνο τους 
συμφωνημένους μέχρι σήμερα δημοσιονομι-
κούς στόχους της χώρας. Αυτό σημαίνει 
δηλαδή, ότι η μείωση της φορολογίας θα πρέ-
πει να συνοδεύεται και από έναν περαιτέρω 
εξορθολογισμό των κρατικών δαπανών. Όταν 
μιλάμε για μείωση της φορολογίας, έχουμε 
υπ’ όψιν μας ένα συγκροτημένο σχέδιο 
παρεμβάσεων στη φορολογία, που δεν περιο-
ρίζονται απλά στη μείωση του φορολογικού 
συντελεστή, παραδείγματος χάριν για τις επι-
χειρήσεις. Είναι εξαιρετικά θετικό το γεγονός 
ότι αυτή η μείωση αναγνωρίζεται ως σημα-
ντική για την επιχειρηματική κοινότητα, δεν 
περιοριζόμαστε όμως μόνο εκεί. Όπως δεν 
περιοριζόμαστε μόνο και στη δέσμευσή μας 
να μειώσουμε τη φορολογία για τα μερί-
σματα, κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά σημα-
ντικό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Την πεποίθηση ότι η κυβέρνησή του 
δεν θα πέσει, ακόμη και αν άρει την 
εμπιστοσύνη του ο Πάνος Καμμένος 

λόγω συμφωνίας Πρεσπών, εκφράζει ο 
Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξη που παρα-
χώρησε στην «Wall Street Journal». ο 
Έλληνας πρωθυπουργός δήλωσε: «Η 
κυβέρνησή μου θα επιβιώσει, αλλά δεν 
ξέρω εάν θα επιβιώσει ο συνασπισμός. 
Όμως αυτό είναι κάτι που θα αποφασίσει ο 
εταίρος μου. Δεν θα παίξω παιχνίδια, η 
συμφωνία θα κυρωθεί τον Μάρτιο. ο καλύ-
τερος στρατηγικός μας σύμμαχος είναι οι 
ΗΠΑ. εάν θέλουμε να προστατεύσουμε το 
εθνικό συμφέρον, να αναβαθμίσουμε τον 
ρόλο της χώρας και να την κάνουμε μέρος 
της λύσης κι όχι του προβλήματος […] αυτό 
σημαίνει πως θα πρέπει να σχηματίσουμε 
συμμαχίες. Και ο καλύτερος στρατηγικός 
σύμμαχος στην περιοχή είναι οι ΗΠΑ».

Όπως τονίζει η εφημερίδα, «ο κ. Τσί-
πρας, ο 44χρονος ηγέτης ενός ελληνικού 
αριστερού κόμματος, που ήταν κάποτε 
αντίθετος με την αμερικανική εξουσία και 
το ΝΑΤο, οδήγησε σε μια ανεπιτυχή εξέ-
γερση ενάντια στις αυστηρές οικονομικές 
πολιτικές της εε το 2015, όταν η ελλάδα 

λίγο έλειψε να βγει από το 
ευρώ. Τώρα ο κ. Τσίπρας, που 
θεωρείται από τις ΗΠΑ και την 
εε ως ένας όλο και πιο μετριο-
παθής παίκτης, λέει ότι θέλει η 
ελλάδα να στηρίξει τις προσπά-
θειες της Δύσης στα 
Βαλκάνια».

Παράλληλα η «Wall Street 
Journal» διευκρινίζει ότι η προ-
σέγγιση ελλάδας-ΗΠΑ αντανα-
κλάται επίσης στις συνομιλίες για 
την επέκταση των στρατιωτικών 
βάσεων των ΗΠΑ στη χώρα, παρα-
δοσιακά ταμπού για την ελληνική 
αριστερά. Για τα οικονομικά ο κ. 
Τσίπρας επαναβεβαίωσε την βού-
λησή του να μην προβεί σε περικοπή 
συντάξεων στις αρχές του επόμενου 
έτους, επαναλαμβάνοντας ότι η 
κατάργηση της προσωπικής διαφοράς 
είναι ένα αχρείαστο μέτρο που θέλει 
το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. ύπο-
σχέθηκε να διατηρήσει τις συντάξεις 
και να πείσει τους πιστωτές, αλλά διευ-
κρίνισε ότι η απόφαση «δεν θα είναι 
μονομερής, θα είναι λογική». 

τσιπράσ
«δεν θα πέσουμε, 
ακόμη κι αν φύγει 
ο Καμμένος»
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Ο πρώην 
πρωθυ-
πουργός 

Αντώνης ςαμα-
ράς, εξαπέλυσε 

επίθεση κατά του 
ςύΡΙΖΑ και ξεκα-

θάρισε ότι «με τους 
ψεύτες και τους 

συκοφάντες δεν θα 
συνεργαστούμε! 

Ποτέ!». Για το ςκο-
πιανό είπε ότι «δεν θα 

αφήσουμε να πουλή-
σουν τη Μακεδονία μας». 

«εγώ υποστήριζα πάντα, 
ότι ΔεΝ μπορούμε να 

δώσουμε στα ςκόπια 
το όνομα της Μακεδο-

νίας. Τελεία και παύλα. 
Γιατί; Γιατί απλούστατα, 
από την ώρα που τους 

δίναμε όνομα που περιλαμ-
βάνει τη λέξη Μακεδονία, 

επισήμως όλοι θα τους έλε-
γαν, όχι …βορειο-μακεδόνες, 

όχι ανω-μακεδόνες, αλλά 
σκέτο “μακεδόνες”... Και επί 

πλέον, η Συμφωνία των Πρε-
σπών δίνει στους Σκοπιανούς 

και επισήμως από την ελληνική 
πλευρά και το ΟΝΟΜΑ της Μακε-

δονίας και την αναγνώριση εθνότη-
τας “Μακεδόνων” και την αναγνώ-

ριση “Μακεδονικής γλώσσας” και 
την αναγνώριση “Μακεδονικής ταυ-

τότητας. Τους τα έδωσαν όλα», κατη-
γόρησε την κυβέρνηση ο κ. Σαμαράς 

και αναφερόμενος στη Συμφωνία των 

Πρεσπών, υποστήριξε ότι δεν λύνει 
κανένα πρόβλημα, ενώ προέβλεψε 
αναταραχή στα Βαλκάνια: «Η συμ-
φωνία πυροδοτεί νέες εκρήξεις. Στα 
Σκόπια την ψήφισαν σύσσωμοι οι… 
Αλβανοί! Γιατί διευκολύνει τη 
“μεγάλη Αλβανία”! Θα ζητήσουν κι 
εκείνοι τώρα να αναγνωριστεί η δική 
τους εθνότητα μέσα στα Σκόπια, ως 
πλήρως ισοδύναμη! Όταν λίγα χιλιό-
μετρα πιο πάνω, πρόκειται να καταρ-
γηθούν τα σύνορα μεταξύ της χώρας 
Αλβανίας και του αλβανικού Κοσσυ-
φοπεδίου. Η ΝΔ λοιπόν, όπως έχει 
επανειλημμένως διακηρύξει ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν πρόκει-
ται να ψηφίσει αυτή τη συμφωνία. 

Ούτε ως κυβέρνηση, ούτε ως αντι-
πολίτευση. Τελεία και παύλα… Όπως 
ήλθαν τα πράγματα βέβαια, δεν ξέρω 
αν θα φτάσει τελικά ως την Ελληνική 
Βουλή - πάντως εμείς ΔΕΝ θα την 
ψηφίσουμε... Δεν μπορούμε να απο-
δεχθούμε “Μακεδονική γλώσσα και 
ταυτότητα”. Γιατί τότε θα νομιμοποι-
ούσαμε το Σκοπιανό αλυτρωτισμό 
μέσα στην ίδια τη χώρα μας. Ούτε 
μπορούμε να παραιτηθούμε από το 
δικαίωμά μας να διαπραγματευ-
θούμε με τα Σκόπια τη μελλοντική 
τους ένταξη στην Ενωμένη Ευρώπη. 
Το καλύτερο - για όλους, πια - είναι 
να συμβεί αυτό που είπε στη Θεσσα-
λονίκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης: Να 

Ντόρα Μπακογιάννη τονίζει: «Η ςυμφωνία των 
Πρεσπών δεν απαντάει μακροπρόθεσμα στον 
πυρήνα του προβλήματος και αυτό, με τη 

βοήθεια μιας αναθεωρητικής δύναμης στα Βαλκάνια, 
μπορεί να λειτουργήσει αποσταθεροποιητικά. Με 
βάση τους συσχετισμούς και τη χρονική συγκυρία θα 
μπορούσαμε να έχουμε πετύχει μια εθνικά 
συμφέρουσα οριστική λύση του προβλήματος. 
Μακροπρόθεσμα θα δημιουργήσει αντιδράσεις στο 
αλβανικό στοιχείο, αλλά κυρίως διότι κρατάει 
ζωντανή τη λογική του Ίλιντεν, δηλαδή «τη λογική 
της Μεγάλης Μακεδονίας».

Η κα Μπακογιάννη διαψεύδει ότι το 2014 επί 
κυβέρνησης ςαμαρά υπήρξε θέμα 
αναθεώρησης της εθνικής γραμμής της 
σύνθετης ονομασίας erga omnes που 
διαμορφώθηκε από την κυβέρνηση 
Καραμανλή και αναφέρει ότι η 

διαπραγματευτική προσέγγιση 
το 2008 ήταν ότι «η εθνότητα 
θα έπρεπε να μείνει καθαρά σε 
νομικό επίπεδο υπηκοότητας 
και η γλώσσα δεν θα έπρεπε 
να είναι μακεδονική, αλλά να 
χαρακτηρίζεται με τρόπο 
που να γίνεται σαφές ότι 
πρόκειται για σλαβική. 
Απεδείχθη ότι μεγάλο 
κομμάτι των ςκοπιανών 
πιστεύει στο ιδεολόγημα 
του “μακεδονικού 
εθνικισμού” και γι' αυτό 
απέρριψε τη ςυμφωνία 
των Πρεσπών. Αυτό 
όφειλαν να το λάβουν 
σοβαρά υπόψη τους 
οι πολιτικές ηγεσίες 
εγκαίρως».

Η

γΙΑ ΟΙκΟΝΟΜΙΑ  
κΑΙ ΣκΟΠΙΑΝΟ

μην προχωρήσουν οι Πρέσπες και 
να αρχίσει η διαπραγμάτευση 
μεταξύ μας από την αρχή».

γιΑ ΤΗν ΟιΚΟνΟΜιΑ  
Ο ΑνΤώνΗΣ ΣΑΜΑρΑΣ ειΠε: 
●● οι αγορές δεν μας δανείζουν,
●● το χρηματιστήριο της Ελλάδας 

καταρρέει,
●● τον Προϋπολογισμό μας πρέπει να 

τον εγκρίνουν οι δανειστές μας 
μέχρι κεραίας,
●● αντί να μας αναβαθμίζουν οι οίκοι 

αξιολόγησης, απειλούν να μας υπο-
βαθμίσουν, όπως έγινε με τη 
Μoody's.
●● η ανάπτυξη της οικονομίας μας 

αντί να επιταχύνεται επιβρα-
δύνεται! Ο Τσίπρας στοίχισε 
100 δισεκατομμύρια στη χώρα! 
Μόνο το πρώτο εξάμηνο του 
2015… Η Τρόϊκα ζήτησε κι από 
μας να δημιουργηθεί το περι-
βόητο “υπερταμείο”. Το αρνη-
θήκαμε κατηγορηματικά ως 
προσβολή στην χώρας μας. 
Μετά από λίγο έπαψαν να επι-
μένουν. Ήλθε ο ΣΥΡΙΖΑ και του 
το επέβαλαν... Η Τρόικα δεν 
διανοήθηκε ποτέ να ζητήσει 
από μας υποθήκευση της 
δημόσιας περιουσίας για 99 
χρόνια! Ούτε από μας το 
ζήτησε, ούτε από οποιαδήποτε 
άλλη χώρα, που μπήκε σε μνη-
μόνιο. Το ζήτησε από το 
ΣΥΡΙΖΑ και μόνο! Και ο Τσί-
πρας το υπέγραψε! Και 
αυτό…».

Επίθεση 
Σαμαρά

Βολές της Ντόρας 
κατά Τσίπρα  
για το Σκοπιανό 
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Ο πρωθυπουργός τονίζει ότι η 
συνολική εικόνα της χώρας 
είναι «εξαιρετικά αναβαθμι-

σμένη». Ανώτατη κυβερνητική πηγή 
τονίζει επίσης ότι «έχουμε αποδείξει και 
ως κυβέρνηση ότι έχουμε μια πολύ 
σοβαρή στάση στα κρίσιμα διεθνή ζητή-
ματα, στάση αρχών και είμαστε και αποτε-
λεσματικοί: βγάλαμε τη χώρα από μια πολύ 
μεγάλη κρίση, που απέτυχαν οι δυο προη-
γούμενες με τα δύο πρώτα προγράμματα, το 
κάναμε κρατώντας την κοινωνία όρθια και 
με τη συναίνεση μεγάλου μέρους του λαού 
και στην διεθνή εξωτερική πολιτική έχουμε 
εποικοδομητική στάση, επιλύοντας μεγάλα 
διεθνή προβλήματα με αποφασιστικότητα». 

Ο πρωθυπουργός τονίζει ότι «όλα αυτά συντε-
λούν στο να είμαστε μια αξιόπιστη δύναμη για τις 
ΗΠΑ. Η Ελλάδα θα καταθέσει στις 15 Οκτωβρίου 
τον προϋπολογισμό στην Κομισιόν, όπως ισχύει για 
όλες τις χώρες της Ευρωζώνης στο πλαίσιο του 

Ο κ. Παπαγγελλόπουλος μεταξύ 
άλλων προτείνει μέτρα όπως: Οι 
πρόεδροι κι οι αντιπρόεδροι 

των ανωτάτων δικαστηρίων και ο εισαγ-
γελέας του Αρείου Πάγου να μην εκλέγο-
νται από την εκάστοτε κυβέρνηση, αλλά 
από τους ίδιους τους συναδέλφους τους.

Κανένας δικαστικός λειτουργός να μην 
συμμετέχει σε ψηφοδέλτιο επικρατείας 
πολιτικού κόμματος και να μην μπορεί να 
τοποθετηθεί πρόεδρος ή μέλος Ανεξάρτητης 

ευρωπαϊκού εξαμήνου και ακολούθως η 
Κομισιόν για όλες τις χώρες θα κάνει παρατη-
ρήσεις, σκέψεις, διορθώσεις, τις οποίες θα 
στείλει πίσω σε ένα εύλογο διάστημα και 
ανάλογα με τις παρατηρήσεις η ελληνική 
κυβέρνηση είναι αυτή που αποφασίζει την 
κατάθεση του σχεδίου του προϋπολογισμού 
μέχρι τις 20 Νοέμβρη. Η πρόθεση της κυβέρ-
νησης είναι στις 15 Οκτωβρίου να καταθέσει 
ένα σχέδιο προϋπολογισμού που δεν θα περι-

λαμβάνει την περικοπή των συντάξεων, αλλά 
και τα αντίμετρα, αλλά θα περιλαμβάνονται τα 
μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη 
Θεσσαλονίκη, στον δημοσιονομικό χώρο που 
έχει διαμορφωθεί, γιατί υπάρχει μια σημα-
ντική σύγκλιση το τελευταίο διάστημα ανά-
μεσα στις ελληνικές αρχές και την Κομισιόν». 

Αναφέρεται ακόμη ότι «όσον αφορά στο 
προσχέδιο του προϋπολογισμού θα καταγρά-
φει αυτή την πρόθεση της ελληνικής πλευράς 
και την εκτίμηση μας για τη δημιουργία του 
δημοσιονομικού χώρου σε ό,τι αφορά την 
υλοποίηση των μέτρων που εξαγγέλθηκαν 
στη ΔΕΘ, πάντα μέσα στο πλαίσιο της υπο-
χρέωσης να πιάσουμε τον στόχο του 3,5%. Για 
μένα το κρίσιμο δεν είναι το σχέδιο του προ-
ϋπολογισμού, αλλά η διεργασία που θα γίνει 
στην Κομισιόν, οι απαντήσεις που θα 
λάβουμε, η οριστική μας απόφαση που θα 
αφορά την κατάθεση του κανονικού σχεδίου 
του προϋπολογισμού περί το δεύτερο δεκαή-
μερο του Νοεμβρίου».

Αρχής αν δεν παρέλθει τουλάχιστον 
διετία από την αποχώρησή του από το 
δικαστικό σώμα.

Να διευρυνθεί ο θεσμός του αυτοδι-
οίκητου στη Δικαιοσύνη, θεσμός που 
αποτελεί δημοκρατική κατάκτηση.

Να ληφθεί πρόνοια ώστε σε σημαντι-
κές θέσεις να εναλλάσσονται οι εισαγ-
γελικοί και δικαστικοί λειτουργοί και 
να μην ανακυκλώνονται τα ίδια 
πρόσωπα.

πάπάγγελοπουλοσ

«Να εκλέγουν οι δικαστές  
τους ηγέτες τους!»

τσιπράσ
«Αναβαθμισμένη η εικόνα της Ελλάδας!»

ΠΟΛΙΤΙκΗ6

κ. χαρίτσης εκτιμά ότι «έρχονται μεγάλες 
αλλαγές που θα φέρει ο ψηφιακός μετασχη-
ματισμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προς 

όφελος των πολιτών. επίσης στην οικονομική ενί-
σχυση της Αυτοδιοίκησης και τα νέα χρηματοδοτικά 
εργαλεία (όπως ο φιλόΔημος), τη στελέχωση των 
Δήμων και των Περιφερειών με το απαραίτητο προ-
σωπικό μέσω των προκηρύξεων που βρίσκονται σε 
εξέλιξη για την κάλυψη των κενών θέσεων σε κρίσι-
μους τομείς καθώς και στη μεταρρύθμιση του Κλει-
σθένη», που διευρύνει τη Δημοκρατία και αναβαθ-
μίζει τη συμμετοχή των πολιτών στις αυτοδιοικητι-
κές διαδικασίες». ο υπουργός εσωτερικών 
τονίζει ότι πάγια πολιτική θέση της κυβέρνησης 
είναι όλες οι μείζονες παρεμβάσεις να σχεδιάζο-

νται και να υλοποιούνται μέσα από εξα-
ντλητικό διάλογο, ευρείες συναινέσεις 
και σταθερή συνεργασία, με όλους 
τους εμπλεκόμενους φορείς και την 
κοινωνία των πολιτών.

 ο πρόεδρος της Ένωσης Περιφε-
ρειών ελλάδος, περιφερειάρχης 
Θεσσαλίας, Κώστας Αγοραστός καυ-
τηρίασε από την πλευρά του τις 
καθυστερήσεις που σημειώνονται 
στους διαγωνισμούς των έργων 
λόγω του νομικού πλαισίου που τις 
διέπει και ζήτησε «επαναστατικές 
αλλαγές» στο τρόπο λειτουργίας 
της Αυτοδιοίκησης. Γι αυτό το 
λόγο, είπε, πρέπει το πρόγραμμα 
να «τρέξει» γρήγορα. ο πρόε-
δρος της Περιφερειακής Ένω-
σης Δήμων Αττικής, δήμαρχος 
Νίκαιας-Ρέντη Γιώργος Ιωα-
κειμίδης σημείωσε, τέλος, ότι 
η Αυτοδιοίκηση έχει χάσει 
πολύτιμο χρόνο στο θέμα της 
ηλεκτρονικής διακυβέρνη-
σης και τώρα πρέπει να 
«τρέξει».

Ο

Χάριτσησ

Βλέπει ψηφιακό 
μετασχηματισμό της 
τοπικής αυτοδιοίκησης
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νεΑ δΗΜΟΚρΑΤιΑ
●● Τον δήμο Αθηναίων θα διεκδικήσει 

ο πρώην δήμαρχος Καρπενησίου και 
νυν περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας 
Κώστας Μπακογιάννης.
●● Την Περιφέρεια Αττικής ο 

πρόεδρος της ΚΕΔΕ και νυν 
δήμαρχος Αμαρουσίου Γιώργος 
Πατούλης.
●● Την περιφέρεια Πελοποννήσου ο 

Ανδρέας λυκουρέτζος.
●● Υποψήφιος περιφερειάρχης 

Ηπείρου θα είναι ο Αλέξανδρος 
Καχριμάνης.
●● Υποψήφιος περιφερειάρχης 

Κεντρικής Μακεδονίας ο Απόστολος 
Τζιτζικώστας.
●● Στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

ο Σίμος Κεδίκογλου ή η Σοφία 
Ζαχαράκη.
●● Στην περιφέρεια Θεσσαλίας ο 

Κώστας Αγοραστός.
●● Στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ο 

Γεώργιος Χατζημάρκου.
●● Στο Βόρειο Αιγαίο η οικονομολόγος 

Χριστιάνα Καλογήρου.
●● Στην Κρήτη ο Σταύρος 

Αρναουτάκης, αλλά έχει ξεκαθαρίσει 
ότι δεν θα τον στηρίξει αν εκείνος 
δεχθεί τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ.
●● Υποψήφιοι δήμαρχοι: Τρικκαίων 

Δημήτρης Παπαστεργίου, Αγρινίου 
Γιώργος Παπαναστασίου, 
Ιωαννίνων Σπύρος Ριζόπουλος.
●● Δήμος Θεσσαλονίκης Θοδωρής 

Ζαγοράκης ή Παπαμιμίκος.

Τρέχουν ονόματα 
και υποψήφιοι... 
Όλα στο τραπέζι! 
Να τους δούμε!
ΣυριΖΑ 
●● Σενάρια εμφανίζουν την 

περιφερειάρχη Αττικής Ρένα 
Δούρου να θέλει τις Βρυξέλλες ή 
το ψηφοδέλτιο των βουλευτικών 
εκλογών. Μπορεί βέβαια να είναι 
υποψήφια για την Περιφέρεια 
Αττικής ή στον Δήμο Αθηναίων.
●● Στη βόρεια Ελλάδα έχει 

«κλειδώσει» η στήριξη του 
Θόδωρου Καρυπίδη για τη Δυτική 
Μακεδονία.
●● Στην κεντρική Μακεδονία 

φαίνεται ότι έχει προταθεί ο 
υφυπουργός Εξωτερικών για 
θέματα θρησκευμάτων Μάρκος 
Μπόλαρης.
●● Στη Θεσσαλονίκη υποψήφια 

στην κεντρική Μακεδονία και η 
υφυπουργός Μακεδονίας-Θράκης 
Κατερίνα Νοτοπούλου.
●● Στον δήμο Θεσσαλονίκης η 

Κουμουνδούρου στηρίζει 
τον Γιάννη Μπουτάρη 
●● Στη Περιφέρεια Νότιου 

Αιγαίου υποψήφιος ο 
αναπληρωτής υπουργός 
Ναυτιλίας, βουλευτής 
Δωδεκανήσου Νεκτάριος 
Σαντορινιός.
●● Στην Περιφέρεια Ιονίων 

Νήσων θα στηρίξει και 
πάλι τον Θόδωρο 
Γαλιατσάτο.
●● Στην Κρήτη 

βολιδοσκοπούν Σταύρο 
Αρναουτάκη.
●● Στην Περιφέρεια 

Δυτικής Ελλάδας 
υποψήφιος θα είναι ο 
Απόστολος Κατσιφάρας.

άυτοδιοικητικεσ εκλογεσ

Ποιους  
στηρίζουν  
τα κόμματα

Πατούλης και Μπακογιάννης 
ηγούνται σε περιφέρεια και Δήμο Αθηναίων

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες,  
ο δήμαρχος Αμαρουσίου κ. Πατούλης θα ηγηθεί 

των εκλογών για την Περιφέρεια Αττικής.  
Στον Δήμο Αθηναίων κατέρχεται ο έως τώρα 
περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κώστας 

Μπακογιάννης. Ο σημερινός δήμαρχος 
Αθηναίων κ. Γιώργος Καμίνης θα κατέλθει με το 

Ευρωψηφοδέλτιο του Κινήματος Αλλαγής.
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εκ νέου υποψήφιος
Την υποψηφιότητά του για την περιφέρεια Αττικής με την 
στήριξη του ΚΙΝΑλ ανακοίνωσε ο Γιάννης Σγουρός και έτσι 
μαζί με τον Παύλο Γερουλάνο, που όπως όλα δείχνουν θα 
διεκδικήσει τον δήμο της Αθήνας, το ΚΙΝΑλ έκλεισε τις 
υποψηφιότητές του στα μεγάλα κέντρα της Αττικής.

Διπλασιασμός
Διπλάσιο ποσοστό από αυτό που πήρε στις εκλογές του 2015 εκτιμά 
ο Βασίλης λεβέντης ότι θα συγκεντρώσει η Ένωση Κεντρώων. Εδώ 
δεν μπόρεσε να κρατήσει τους βουλευτές του, τα ποσοστά του θα 
διπλασιάσει; Ήδη οι δημοσκοπήσεις μετρούν την Ένωση Κεντρώων 
στο μισό και βγάλε από τα ποσοστά του 2015.

Από εκεί που ξεκίνησε
Με ένα τζιν και πολύ χαλαρή διάθεση ο Αλέξης Τσίπρας 
έδωσε το «παρών» στο φεστιβάλ νεολαίας του ςύΡΙΖΑ με 
την ονομασία «ςπούτνικ», που έγινε στο Άλσος ςτρατού στο 
Γουδί. ο πρωθυπουργός συνοδευόταν από την σύζυγό του Μπέτυ, 
αλλά και από τον γραμματέα της νεολαίας ςωτήρη Αλεξίου. Για την 
ιστορία να θυμίσουμε ότι ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας έχει διατελέσει 
γραμματέας νεολαίας, όπως και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης 
Τζανακόπουλος, αλλά και ο υφυπουργός εργασίας Νάσος Ηλιόπουλος.

Η δήλωση
Ανήκει στον Βασίλη Κικίλια από τη ΝΔ, που δήλωσε ότι ο πρωθυ-

πουργός δεν έπρεπε να προταθεί για το Νόμπελ Ειρήνης, αλλά 
για το Νόμπελ Οικονομίας. Εύστοχο, η αλήθεια να λέγεται…

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ  
ΓΙΑΝΝΗς ΝΤςούΝος   
ntsounos@alphafreepress.gr

Το Καφενείο  
της Βουλής

τάκλιν

            φρένο από φώφη
            Καϊλή και Ανδρουλάκης δεν θα είναι υποψήφιοι 
για την ευρωβουλή, αλλά θα ενταχθούν στα ψηφοδέλτια 
του κόμματος στις εθνικές εκλογές. Αυτό ζήτησε από τους 
δύο ευρωβουλευτές η κα Γεννηματά και, επειδή είναι αρχηγός, 
η επιθυμία της μάλλον θα γίνει και πράξη.

Κερκυραίοι
Στο φεστιβάλ της 

Γλυφάδας βρέθηκε ο Νίκος 
Δένδιας για να απολύσει τον 

κορυφαίο συνθέτη Γιώργο Κατσαρό. 
Εκτός του γεγονότος ότι και οι δύο 

κατάγονται από την Κέρκυρα, μάθαμε 
ότι ο Νίκος Δένδιας είναι και λάτρης 

του σαξοφώνου.

Αληθεύει;
Αληθεύει ότι το ταξίδι 

του πρωθυπουργού στη 
Μόσχα προετοιμάζεται από 

στενό του συνεργάτη και δεν 
περιλαμβάνει στην 

αποστολή τον υπουργό 
Εξωτερικών Νίκο 

Κοτζιά; 
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Βάσεις παντού 
Πρότεινε, λέει, ο Πάνος 
Καμμένος στον Αμερικανό 
ομόλογό του να ενισχυθεί η 
παρουσία του αμερικανικού 

στρατού στην χώρα μας μέσω 
νέων βάσεων, που μπορούν 

να δημιουργηθούν -όπως 
δήλωσε ο κ. Καμμένος- 

σε Βόλο, λάρισα και 
Αλεξανδρούπολη. 

Στους αριστερούς 
που 

συγκυβερνά 
το είπε ο 

κ. Καμμένος; Γιατί εκείνοι δεν 
έλεγαν «φονιάδες των 

λαών Αμερικάνοι»; Ή 
κάνω λάθος;

Και τα χρέη
Αληθεύει ότι εκτός από τα 4,8 εκατ. ευρώ, που θα δώσει 
η ΔΕΗ για την εξαγορά της εταιρείας EDS, θα αναλάβει 
και τον δανεισμό της, που ανέρχεται σε 25 εκατ. ευρώ;

Περίπτερο
Εντός της φιλοσοφικής σχολής έστησε περίπτερο η συλλογικότητα του 
Ρουβίκωνα και όπως είπε η πρόεδρος της σχολής δεν ζητήθηκε άδεια από 
κανέναν. Ο Ρουβίκωνας από την άλλη δήλωσε μέσω διαδικτύου ότι πήγε 

στην φιλοσοφική σχολή για να μεί-
νει. Και για του λόγου το αληθές 
έβγαλαν και αναμνηστική 
φωτογραφία μπροστά στο 
περίπτερο και την ανέ-
βασαν στο διαδίκτυο. 
Οργανωμένα 
πράγματα…

Αιτήσεις
Πληροφορίες που ανα-
φέρουν ότι όσες πόλεις 
επιθυμούν αμερικανικές 
βάσεις θα πρέπει να υποβά-
λουν αίτηση στο υπουργείο Άμυ-
νας ελέγχονται μέχρι στιγμής ως ανα-
κριβείς. Προς το παρόν μόνον ο Βόλος, 
η λάρισα, η Αλεξανδρούπολη και η 
Κάρπαθος έχουν προτεραιότητα.

Ανακοινώνει
Την υποψηφιότητά του για την Περιφέ-
ρεια Στερεάς Ελλάδας μαθαίνω ότι είναι 
έτοιμος να ανακοινώσει ο δήμαρχος 
Στυλίδας Απόστολος Γκλέτσος και μάλι-
στα με ψηφοδέλτια και στους πέντε 
νομούς. Αναμένουμε ανακοινώσεις 
πριν το τέλος του μήνα.

Θεοδώρα η ιπτάμενη
Με ένα μικρό ανεμόπτερο της Αερολέσχης Έδεσσας 
πέταξε η Θεοδώρα Τζάκρη στο πλαίσιο των εκδηλώ-

σεων για τα 90 χρόνια του ελληνικού Αεροαθλητισμού. 
Μάλιστα η πρώην υπουργός το διασκέδασε δεόντως 

και δεν φοβήθηκε ούτε στιγμή.

Τρεις στον γύρο
Τρία ονόματα παίζουν από την ΝΔ για την διεκδί-

κηση του δήμου της Θεσσαλονίκης, παρά το 
γεγονός ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολί-

τευσης μάλλον δεν θα δώσει χρίσματα στους 
τοπικούς άρχοντες. Ο Πάρις Μπίλιας από το 

τεχνικό επιμελητήριο της πόλης, ο πρώην 
υπουργός Γιώργος Ορφανός, αλλά και ο Ανδρέας 
Παπαμιμίκος, που ακούγεται εσχάτως ότι ενδια-

φέρεται. Δύσκολο το παζλ…

Περί φόβου
Ευτυχώς που υπάρχουν και οι 
ΑΝΕλ και μάθαμε τι φοβάται ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης. Τον Πάνο 
Καμμένο φοβάται, όπως δήλωσε ο 

εκπρόσωπος τύπου του κόμματος κ. 
Τοσουνίδης. Τώρα γιατί τον φοβάται 

δεν μας είπε, αλλά μάλλον μας το φυλάει 
για έκπληξη σε μια επόμενη δήλωση.

Δύο αντιπρόεδροι
Δύο αντιπροέδρους θα έχει η κοινο-
βουλευτική ομάδα του ΕλΚ μετά την 
εκλογή του Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη και 
την επανεκλογή της Ντόρας Μπακο-
γιάννη. Έξω μια χαρά τα πάνε οι βου-
λευτές μας, μέσα έχουν πρόβλημα.

ςτις ΗΠΑ
Στις ΗΠΑ θα βρεθεί σε πολύ σύντομο χρονικό 
διάστημα η Ντόρα Μπακογιάννη μετά του 
συζύγου της για βελτιωτική επέμβαση  
στο πόδι που την ταλαιπωρεί επί διετία.  
Περαστικά και όλα καλά να ευχηθούμε.

λήξη συνεργασίας;
Τώρα που ολοένα και περισσότερα στελέχη του 
ΣΥΡΙΖΑ ζητούν την λήξη της συνεργασίας του 
ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝΕλ, τί θα κάνει ο πρωθυ-
πουργός; Θα συνεχίσει να έχει εταίρο κάποιον 
που υποκατέστησε σε μια νύχτα και τον ίδιο 
και τον υπουργό Εξωτερικών; Ή θα περιοριστεί 
απλά στις ανακοινώσεις του Μεγάρου Μαξίμου;

Ήταν δίκαιο
Και έγινε πράξη… Αυτό είναι ένα ακόμη 

επεισόδιο των τηλεοπτικών σποτ της κυβέρνησης, 
που αυτήν την φορά ως «επίτευγμα» παρουσίασε την 

βελτίωση των εργασιακών σχέσεων. Πρωταγωνιστές δύο 
εργαζόμενοι και η αρμόδια υπουργός Έφη Αχτσιόγλου. Τα πρώτα 
πλάνα του σποτ δείχνουν μηχανές του κιμά και το σλόγκαν είναι 

«οι εργαζόμενοι δεν είναι κρέας». Εμπνευσμένο…

οι φαντάροι
Και όπως περπατούσε στην Πρέβεζα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τον 
πλησιάζει ένας πενηντάρης και του λέει: «Με θυμάσαι, ρε φίλε;». 

Και ο Μητσοτάκης, εκπλήσσοντας τους πάντες, απαντά: 
«Ήμασταν μαζί στην ίδια μοίρα των F-16το 1991 στην Αγχίαλο. 

Και όχι μόνο θυμάμαι ποιος είσαι, αλλά και το όνομά σου… 
Αλέξανδρος Πίττας». Τους έστειλε αδιάβαστους 27 

χρόνια μετά…
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νησιά, όπως επίσης και σε ακρι-
τικές περιοχές.

Η εντολή του Κυριάκου 
Μητσοτάκη αμέσως μετά την 
ΔΕΘ για την επικοινωνία και 
επεξήγηση του προγράμματος 
της ΝΔ σε ολόκληρη την Ελλάδα 
γίνεται πράξη μέσω των υποψη-
φίων βουλευτών, οι περισσότε-
ροι εκ των οποίων έχουν ήδη 
ανακοινώσει τις υποψηφιότητές 
τους και έτσι ο πρόεδρος του 
κόμματος έχει την χρονική 
άνεση να στοχεύει αποκλειστικά 
στις επιθέσεις στην κυβέρνηση 
και τον Αλέξη Τσίπρα. Ήδη ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης ξεδιπλώ-
νει και μια νέα στρατηγική επί-
θεσης προς την κυβέρνηση, που 
είναι η αποτυχία και στο εσωτε-
ρικό και το εξωτερικό. Στο εξω-
τερικό, όπως θα ακούσουμε να 
λέει και ο πρόεδρος της ΝΔ, η 
κυβέρνηση απέτυχε με την συμ-
φωνία των Πρεσπών σε επίπεδο 
εξωτερικής πολιτικής, απέτυχε 
σε οικονομικό επίπεδο με την 
άρνηση των αγορών να δανεί-
σουν την χώρα αφού τις παρέ-
χουν απαγορευτικά επιτόκια 
δανεισμού, απέτυχε και στο 
προσφυγικό όπου η εικόνες των 
άθλιων συνθηκών των ελληνι-
κών κέντρων φιλοξενίας κάνουν 
τον γύρο του κόσμου παράλληλα 

με τις διεθνείς έρευ-
νες για κακοδιαχεί-
ριση των σχετικών 
κονδυλίων που είναι 
σε πλήρη εξέλιξη, 
πλήττοντας ανεπα-
νόρθωτα την εικόνα 
της χώρας μας.

Την ίδια στιγμή η 
κυβέρνηση σε εσω-
τερικό επίπεδο απέ-
τυχε να δημιουργή-

σει θετικό κλίμα για 
την οικονομία με αποτέλεσμα να 
καταρρέουν οι τραπεζικές μετο-
χές, απέτυχε να δώσει πειστικές 
απαντήσεις στους συνταξιού-
χους για την περικοπή ή μη των 
συντάξεων, απέτυχε να διασφα-
λίσει την ασφάλεια των πολιτών, 
απέτυχε να πείσει για την συμ-
φωνία των Πρεσπών και απέτυχε 
να εφαρμόσει τις φοροελα-
φρύνσεις, που υποσχέθηκε ο 
ίδιος ο πρωθυπουργός στην Διε-
θνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Πριν ολοκληρωθεί ο μήνας 
που διανύουμε από τη ΝΔ θα 
ανακοινωθεί και το σύνολο των 
ονομάτων για τις εκλογές της 
τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ θα 
έχει οριστικοποιηθεί και το 
μεγαλύτερο μέρος των ψηφο-
δελτίων για τις βουλευτικές 
εκλογές. 

Η λέξη αυτοδυναμία όλο 
και περισσότερο αρχί-
ζει να βγαίνει από τα 

χείλη των γαλάζιων στελεχών, 
ιδιαίτερα μετά τα αποτελέ-
σματα των τελευταίων δημο-
σκοπήσεων, που παγιώνουν 
μια διψήφια διαφορά της ΝΔ 
από τον ςύΡΙΖΑ, η οποία σε 
συνδυασμό με την πεντακομ-
ματική Βουλή αποτελούν τον 
καλύτερο συνδυασμό για να 
επιτευχθεί αυτός ο στόχος. 
Και μπορεί ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης να κρατά 
«χαμηλά την μπάλα» ως προς 
την επίτευξη της αυτοδυνα-
μίας, τα γαλάζια στελέχη 
ωστόσο ολοένα και ενισχύουν 
αυτήν την προοπτική. Την 
πεποίθηση αυτή ήρθαν να ενι-
σχύσουν και τα αποτελέσματα 
αρκετών δημοσκοπικών 
ευρημάτων, που όπως είναι σε 
θέση να γνωρίζει η Alpha 
freepress, έφτασαν πρό-
σφατα στα γραφεία της ΝΔ 
στην Πειραιώς. Τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά αυτών των 
μετρήσεων δείχνουν ότι η ΝΔ 
προηγείται με συντριπτικά 
ποσοστά έναντι του ςύΡΙΖΑ 
σε όλες τις ηλικιακές ομάδες 
στα αστικά κέντρα και την 
επαρχία, αλλά και μεταξύ των 
εργαζομένων, είτε αυτοί είναι 
στον ιδιωτικό, είτε στον δημό-
σιο τομέα. 

Πιο συγκεκριμένα, οι πληρο-
φορίες της Alpha freepress 
κάνουν λόγο για μετρήσεις στα 
μεγάλα αστικά κέντρα και σε 
πόλεις της περιφέρειας, όπου 
ρωτήθηκε ολόκληρο το ηλικι-
ακό φάσμα των δυνάμει ψηφο-
φόρων για το κόμμα που εκτι-
μούν ότι θα κερδίσει τις εκλο-
γές και το ποσοστό που 
συγκεντρώνει η ΝΔ είναι σχε-
δόν διπλάσιο από αυτό του 
ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα η διαφορά 
αυτή είναι ακόμη μεγαλύτερη 
στις ηλικίες 30 έως 50 και 
σε ανθρώπους που είναι ήδη 
ενταγμένοι στην αγορά 
εργασίας, είτε στον ιδιω-
τικό, είτε στον δημόσιο 
τομέα.

Στις ίδιες μετρήσεις η ΝΔ 
προηγείται και στις γυναί-
κες, αλλά και στους άντρες 
ψηφοφόρους, ενώ πρώτη 
και με μεγάλη διαφορά 
έρχεται η αξιωματική αντι-
πολίτευση και μεταξύ των 
ανέργων. Από τα ευρήματα 
των μετρήσεων που έχει 
στα χέρια της η Πειραιώς 
αξίζει να σημειώσουμε ότι 

κομμάτων.
Με αυτά τα 

δεδομένα 
στη ΝΔ σχε-
διάζουν τις 
επόμενες 
κινήσεις 
τους ενόψει 
και της επί-
σημης έναρ-
ξης της προεκλογικής 
περιόδου. Οι κινήσεις αυτές είναι 
πλέον στοχευμένες και θα αφορούν 
εκτός από την επίθεση στην κυβέρ-
νηση και την προσέλκυση των λεγό-
μενων «αναποφάσιστων» ψηφοφό-

ρων. Τις επό-
μενες εβδομάδες ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης στην συνέχεια των 
περιοδειών του ανά την Ελλάδα θα 
συνομιλήσει με αρκετές ομάδες 

εργαζομένων, με γυναίκες και 
κυρίως νέες μητέρες, με άνεργους 
και με ελεύθερους επαγγελματίες. 
Στους ελεύθερους επαγγελματίες, 
όπως και στις μικρομεσαίες επι-
χειρήσεις, η ΝΔ δείχνει να επικρα-
τεί κατά κράτος και αυτή η κατηγο-
ρία των ψηφοφόρων, εκτιμούν 
στην Πειραιώς, ότι θα συμπαρασύ-
ρει πολλούς από τους αναποφάσι-
στους να στηρίξουν την αξιωμα-
τική αντιπολίτευση. Οι νησιώτες 
είναι μια ξεχωριστή κατηγορία 
ψηφοφόρων και το επιτελείο του 
Κυριάκου Μητσοτάκη σχεδιάζει τις 
περιοδείες του αρχηγού σε αρκετά 

nea δηΜοκράτιά 

ΣΤΟχΟΣ 
ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΙΑ

Από τα ευρήματα των μετρήσεων που έχει στα 
χέρια της η Πειραιώς αξίζει να σημειώσουμε ότι η 
ΝΔ είναι το κόμμα με την μεγαλύτερη μετακίνηση 

στις τάξεις της ψηφοφόρων από άλλα κόμματα και 
κυρίως από τα κόμματα της κεντροαριστεράς, αλλά 

και του ΣΥΡΙΖΑ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΤΣΟΥΝΟΣ

η ΝΔ είναι το κόμμα με την μεγαλύ-
τερη μετακίνηση στις τάξεις της 
ψηφοφόρων από άλλα κόμματα και 
κυρίως από τα κόμματα της κεντρο-
αριστεράς, αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ. 
Αυτό σημαίνει ότι τα «ανοίγματα» 
Μητσοτάκη προς τους υπόλοιπους 
πολιτικούς χώρους, είτε μέσω ενσω-
μάτωσης στη ΝΔ ανεξάρτητων βου-
λευτών προεκλογικά, είτε μέσω της 
υπόσχεσης ότι στη διακυβέρνηση 
της χώρας μπορούν να συμμετέχουν 
στον κορμό της ΝΔ και άλλα κόμ-
ματα, έχουν απήχηση στην βάση των 
ψηφοφόρων των υπολοίπων 
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Η κα Γεννηματά επιση-
μαίνει ότι «οι εκλο-
γές αυτές προσφέ-

ρουν τη μοναδική ευκαιρία 
για τις ςοσιαλδημοκρατικές 
δυνάμεις να βάλουν τέλος στην 
παρακμή. Να προωθήσουν μια 

αυθεντικά προοδευτική ατζέντα 
και να κερδίσουν τις καρδιές και 
τα μυαλά των πολιτών». Παράλ-
ληλα, συμπληρώνει ότι «είναι η ώρα 
της Σοσιαλδημοκρατίας, είναι η ώρα 
της αφύπνισης και κινητοποίησης 

των προοδευτικών δυνάμεων. η μετα-
τόπιση της άσκησης οικονομικής πολι-
τικής προς την ελεύθερη αγορά, τις 
πολιτικές ακραίας λιτότητας και την 
ανεξέλεγκτη λειτουργία των χρηματοπι-
στωτικών θεσμών, που υιοθετήθηκαν 

εύκολα και άκριτα από ηγεσίες και κόμ-
ματα, θόλωσε το ιδεολογικό υπόβαθρο της 
σοσιαλδημοκρατίας». Η κα Γεννηματά ανα-
φέρει ότι είναι μια κοινωνική Ευρώπη της 
ανάπτυξης, της δημοκρατίας και της δικαιο-

ΦώΦη γεννηΜάτά

«σημαντικές  
οι ευρωεκλογές!»

Ο Πάνος Καμμένος πρότεινε 
τη δημιουργία νέων αμε-
ρικανικών στρατιωτικών 

βάσεων εκτός από τη ςούδα και 
σε άλλες πόλεις στον ομόλογό 
του Αμερικανό Τζέιμς Μάτις. 
είπε συγκεκριμένα: «Η ελλάδα 
θεωρεί τις ΗΠΑ στρατηγικό 
εταίρο και σύμμαχο, τον μονα-
δικό, θα τολμούσα να πω. είναι 
σημαντικό για την ελλάδα οι ΗΠΑ 
να αναπτύξουν στρατιωτικές 
δυνάμεις στη χώρα σε μία πιο 
μόνιμη βάση όχι μόνο στον Κόλπο 
της ςούδας, αλλά επίσης στον 
Βόλο, στη λάρισα και στην Αλε-
ξανδρούπολη». οι Αμερικανοί 
αξιολογούν τη χρήση του αερο-
δρομίου της λάρισας, καθώς και 
άλλων κρίσιμων εγκαταστάσεων 
της Πολεμικής Αεροπορίας για τη 
στάθμευση μεγαλύτερων αερο-
πλάνων, όπως είναι τα ιπτάμενα 
τάνκερ.

ο κ. Καμμένος υποστήριξε πως 
η αμερικανική στρατιωτική 
παρουσία στη χώρα μας θα μπο-
ρούσε να ενισχύσει μέσω της 
παροχής τεχνογνωσίας την αμυ-
ντική πολιτική της ελλάδας σε 
μια περίοδο που εμφανίζονται 
στο προσκήνιο νέου είδους απει-
λές. Κατά τη διάρκεια της συνά-
ντησης που είχε με τον υφυ-
πουργό εξωτερικών αρμόδιο για 
θέματα ευρώπης, Γουές Μίτσελ 
στο ςτέιτ Ντιπάρτμεντ, ο Πάνος 
Καμμένος παρουσίασε ένα σχέ-
διο για μια νέα συμφωνία με τα 
ςκόπια και άλλες βαλκανικές 

χώρες που θα ενισχύει την ασφάλεια στην 
περιοχή και θα παραπέμπει για το μέλλον το 
θέμα του ονόματος. ο υπουργός Άμυνας πρό-
τεινε την υπογραφή αμυντικής συμφωνίας 
ανάμεσα στην ελλάδα, τη ΠΓΔΜ, την Αλβα-
νία, τη Βουλγαρία και σε μεταγενέστερο 
επίπεδο και τη ςερβία, με στόχο τη δημι-
ουργία ενός τόξου σταθερότητας στα 
βόρεια σύνορα της χώρας. ύποστήριξε 
πως με αυτόν τον τρόπο θα αναχαιτιστεί η 
ρωσική διείσδυση στα Βαλκάνια και θα 
θωρακιστεί η σταθερότητα στην πΓΔΜ, 
παραπέμποντας έτσι για το μέλλον την 
επίλυση του ονοματολογικού. 

ο Γιώργος Κατρούγκαλος μιλώντας 
σε ραδιοφωνικό σταθμό, όταν ερωτή-
θηκε για το εναλλακτικό σχέδιο Καμ-
μένου, επισήμανε: «Μέχρι στιγμής οι 
προτάσεις του κ. Καμμένου δεν 
έχουν τεθεί στο υπουργικό συμβού-
λιο και σε καμία περίπτωση δεν μπο-
ρούν να αποτελέσουν εναλλακτικό 
σχέδιο της συμφωνίας των Πρε-
σπών». Με αυτά τα λόγια ο αναπλη-
ρωτής υπουργός εξωτερικών επα-
νέλαβε ουσιαστικά όσα είχε πει ο 
ύΠεΞ Νίκος Κοτζιάς στην πρό-
σφατη διαμάχη του με τον Πάνο 
Καμμένο, πως εξωτερική πολι-
τική κάνουν ο πρωθυπουργός 
και ο υπουργός εξωτερικών. 
«εξωτερική Πολιτική κάνει ο 
Πρωθυπουργός και ο υπουρ-
γός εξωτερικών. οι άλλοι δεν 
είναι συναρμόδιοι. ο κ. Καμ-
μένος μιλάει ως αρχηγός 
ενός εκ των δύο κομμάτων, 
όταν κρίνει ότι πρέπει να 
διαφοροποιηθεί με βάση 
τις αρχές του κόμματός 

τι ελεγε η προτάση άπο κάΜΜενο

Νέες βάσεις των ΗΠΑ  
στην Ελλάδα! 

παγκοσμιοποίησης και του διεθνούς 
χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Σύμφωνα με την ίδια η τακτική του 
Κινήματος Αλλαγής είναι: «Εμείς λέμε 
Ναι σε προοδευτικές συνεργασίες 
κεντροαριστερών- σοσιαλδημοκρα-
τών, με δυνάμεις όμως που πραγμα-
τικά υπηρετούν την πρόοδο και την 
δημοκρατία. λέμε Όχι σε ευκαιριακές 
ετερόκλητες συμμαχίες με τη σκέψη 
μόνο στους αριθμούς. Θα προωθή-
σουμε λοιπόν την προοδευτική Ατζέ-
ντα και θα αναζωογονήσουμε τη Σοσι-
αλδημοκρατία στην Ελλάδα με το 
Κίνημα Αλλαγής και στην Ευρώπη με 
τις ειλικρινείς συνεργασίες προόδου 
και δημοκρατίας».

σύνης. Προτείνει την επεξεργασία 
ενός νέου προοδευτικού Σοσιαλδη-
μοκρατικού Σχεδίου που ως ένα νέο 
κοινωνικό και Ευρωπαϊκό Συμβόλαιο 
θα περιστρέφεται γύρω από τέσσερις 
κεντρικούς πυλώνες:
●● Πρώτον, την προώθηση της δίκαιης 

κοινωνίας με συγκεκριμένα μέτρα και 
αναδιανεμητικές πολιτικές που θα 
καταπολεμούν τις νέες ανισότητες, τη 
φτώχεια, τις διακρίσεις, τις αποκλί-
σεις, θα προωθούν την ανάπτυξη 
χωρίς αποκλεισμούς,
●● Δεύτερον, την διαμόρφωση με 

βάση τις αξίες μας, ολοκληρωμένης 
κοινής πολιτικής για την μετανά-
στευση και τους πρόσφυγες και την 
προστασία των εξωτερικών συνόρων 
της Ευρώπης.
●● Τρίτον, την εμβάθυνση της Ευρω-

παϊκής ενοποίησης για τη δημιουρ-
γία της κοινωνικής Ευρώπης, την 
ολοκλήρωση της ΟΝΕ.
●● Τέταρτον, κανονιστικό πλαίσιο της 

Η φώφΗ γεννΗΜΑΤΑ τονίζει: «ο Τσίπρας 
μετρήθηκε και βγήκε λιποβαρής. Αποδεί-
χθηκε λίγος και αναποτελεσματικός σε όλα 

τα θέματα που χειρίστηκε και όλοι καταλαβαίνουν 
ότι δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις του 
σήμερα και του αύριο για την ελλάδα και τους Έλλη-
νες. Η “καθαρή έξοδος” του Αυγούστου έγινε “προϋ-
πολογισμός υπό την αίρεση των δανειστών” τον 
οκτώβριο.

»Πρωτοφανές να κατατίθεται Προϋπολογισμός δύο σε 
ένα! Δεν έχει ξαναγίνει! Η καθαρή έξοδος πάει περίπατο. Η 
κυβέρνηση ομολογεί ότι δεν έχει καμία δικαιοδοσία να 
πάρει αποφάσεις και περιμένει υποδείξεις και εγκρίσεις 
άνωθεν για να συντάξει τον προϋπολογισμό του ελληνικού 
κράτους. Δεν μπορείς να κοροϊδεύεις την διεθνή κοινότητα 
και δύο λαούς. Δυστυχώς χάθηκε με ευθύνη του κ. Τσίπρα 
μια πολύ σημαντική ευκαιρία σε μια ευνοϊκή συγκυρία για 
βιώσιμη λύση που θα δημιουργούσε σταθερότητα στην περι-

οχή και ευρωπαϊκή 
προοπτική της γειτονι-
κής χώρας. Το είχαμε 
πει ότι η Συμφωνία δεν 
είναι καλή, γιατί με 
κουτοπονηριές δεν λύνεις τέτοιου είδους προβλήματα, αλλά 
δημιουργείς νέα προβλήματα και ενισχύεις τις ακραίες φωνές. 
Ο κ. Τσίπρας εγκατέλειψε το κεκτημένο της ενδιάμεσης συμ-
φωνίας για ονομασία erga omnes. Εμείς είμαστε από αυτούς 
που θέλουν τη λύση. Όμως όχι κρατώντας ζωντανή τη ρίζα του 
αλυτρωτισμού και εγκαταλείποντας το erga omnes. Γιατί αυτή 
είναι η αλήθεια. Ο Τσίπρας ολοκλήρωσε τον κύκλο του. Κάνει 
πολιτική με επιδόματα ψίχουλα και κοινωνική πολιτική ελεη-
μοσύνης. Μιλάει για δίκαιη ανάπτυξη και εννοεί άδικη μιζέ-
ρια. Έχει έρθει η ώρα ο ελληνικός λαός να πάρει την κατά-
σταση στα χέρια του. Δεν πάει άλλο με αυτή την κυβέρνηση! 
Ούτε ο ελληνικός δεν βλέπει μια αυτοδύναμη Δεξιά ως τη 
λύση στα προβλήματά του. 

«Ο κ. Τσίπρας δεν μπορεί!»
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Ο Διοικητής της 
Τραπέζης Ελλάδος 
Γιάννης Στουρνάρας 
έκανε την σωστή 
παρέμβαση στην 
κατάλληλη ώρα. 

Απέδωσε «σε καθαρά 
εξωγενείς παράγοντες 
που δεν σχετίζονται με 

την υγεία των ελληνικών τρα-
πεζών τις χρηματιστηριακές 
εξελίξεις στον τραπεζικό 
κλάδο». ςε δήλωσή του με 
αφορμή τη νέα μείωση του 
ELA για τις τράπεζες ο κ. 
ςτουρνάρας επισημαίνει ότι 
την άνοδο των επιτοκίων διε-
θνώς και ιδιαίτερα σε γειτονι-

Ο Πετρόπουλος ετοιμάζει  
ρύθμιση οφειλών στα ταμεία  

Ο κ. Πετρόπουλος προ-
ανήγγειλε ότι διπλή 
ρύθμιση το αμέσως 

επόμενο διάστημα. Για 
όσους δεν εντάσσονται στον 
εξωδικαστικό μηχανισμό, 
εξετάζονται ρυθμίσεις οφει-
λών με κριτήρια, όπως ο 
επανυπολογισμός οφειλών 
με τα σημερινά δεδομένα, με 
στόχο να μην αποκλειστεί 
κανείς οφειλέτης. ςτο επό-
μενο μήνα θα ξεκινήσει η 
διαγραφή χρεών για τρεις 
κατηγορίες ασφαλισμένων 
οι οποίοι είχαν χρεωθεί»με 
διπλές εισφορές σε ΙΚΑ, 
οΓΑ, ΤςΠεΑΘ και οΑε. Ανα-
φορικά με τη διάταξη για την 
περικοπή της σύνταξης χηρείας σε ηλικία κάτω των 55, ο υφυπουργός 
δήλωσε ότι θα «εξεταστεί η μετάθεση της χρονικής έναρξης» και ότι δεν θα 
μείνει «κανένας απροστάτευτος». Για τις εκκρεμείς συντάξεις που παρέλαβε 
η κυβέρνηση από το 2015, παρέθεσε τα εξής στοιχεία: 168.922 απλήρωτες 
κύριες συντάξεις, 154.002 επικουρικές και 63.500 απλήρωτα εφάπαξ. 

Ο πολύς κ. Ντάισελμπλουμ μίλησε και είπε: «Τα προ-
γράμματα διάσωσης της ελλάδας είχαν πολύ μεγάλη 
διάρκεια, ήταν πολύ σκληρά με πολλές αποτυχίες» .

Τονίζει ότι «η έξοδος της ελλάδας από το πρόγραμμα διάσω-
σης είναι κάτι καλό», ωστόσο δεν κρύβει την απογοήτευσή 
του επισημαίνοντας ότι «κάποιοι άνθρωποι θεωρούν ως 
μεγάλη επιτυχία την έξοδο της ελλάδας από τα προγράμ-
ματα διάσωσης. Όμως δε νομίζω ότι μπορούμε να το πούμε 
αυτό, γιατί τα προγράμματα είχαν πολύ μεγάλη διάρκεια, 
ήταν πολύ σκληρά με πολλές αποτυχίες». ο κ. Ντάισελ-
μπλουμ θυμάται ότι στη διάρκεια της θητείας του, είχε κατη-
γορηθεί ότι δε δείχνει αρκετή συμπόνια. είχε μάλιστα γίνει 
πρωτοσέλιδο η δήλωσή του: «Δεν μπορείτε να δαπανάτε τα 
χρήματα σε ποτά και γυναίκες και μετά να ζητάτε βοήθεια». 
Η δήλωσή του αυτή είχε θεωρηθεί προσβλητική για τις 

χώρες του Νότου και είχε εκληφθεί ως ξενοφοβική και 
ρατσιστική. ςύμφωνα με το Euronews, ο Ντάισελμπλουμ 
εμφανίζεται σήμερα αμήχανος όσον αφορά εκείνη τη 
δήλωση και ερωτηθείς για το θέμα δηλώνει ότι «θα την είχε 
διατυπώσει διαφορετικά, εάν είχε την ευκαιρία».

ντάισελΜπλουΜ
tώρα θυμήθηκε  
τη σκληρότητα  
των μνημονίων

Βαρυσήμαντη 
παρέμβαση 
Στουρνάρα 

ροών που προέρχονται 
από καταθέσεις του ιδιωτικού 
τομέα και από την πρόσβαση 
των τραπεζών στις χρηματοπι-
στωτικές αγορές.

κές με την ελλάδα χώρες. 
«Η συνεχιζόμενη βελτίωση της 

ρευστότητας των ελληνικών τραπε-
ζών αντανακλά τη βελτίωση της 
κατάστασης του ελληνικού χρηματο-
πιστωτικού συστήματος. Οι χρηματι-
στηριακές εξελίξεις του τραπεζικού 
κλάδου τις προηγούμενες ημέρες 
δεν σχετίζονται με την υγεία των 
ελληνικών τραπεζών, αλλά με 

καθαρά εξωγενείς παράγοντες, όπως 
η άνοδος των επιτοκίων διεθνώς και 
ιδιαίτερα σε γειτονικές με την 
Ελλάδα χώρες», ανέφερε χαρακτηρι-
στικά. Η Τράπεζα της Ελλάδας ανα-
κοίνωσε ότι το ΔΣ της ΕΚΤ δεν δια-
τύπωσε αντίρρηση στον καθορισμό 
του ανώτατου ορίου παροχής έκτα-
κτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) 
προς τις ελληνικές τράπεζες στο 

ποσό των 5,0 δισ. 
ευρώ έως και την 
Τετάρτη 7 Νοεμ-
βρίου 2018, μετά 
από αίτημα της 
Τράπεζας της Ελλάδος. Η μείωση 
του ανώτατου ορίου κατά 0,2 δισ. 
ευρώ αντανακλά τη βελτίωση της 
ρευστότητας των ελληνικών τραπε-
ζών, λαμβανομένων υπόψη των 
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ξεκινάει τη Δευτέρα η δια-
νομή του πετρελαίου 
θέρμανσης. Η Ένωση 

Καταναλωτών συμβουλεύει 
τους καταναλωτές να έχουν το 
νου τους στην διαδικασία παρα-
λαβής του πετρελαίου θέρμαν-
σης, γνωρίζοντάς τους ότι ένας 
τόνος αντιστοιχεί σε 1.200 
λίτρα. Για την παραλαβή, λοιπόν, 
της σωστής ποσότητας πετρε-
λαίου δεν χρειάζονται ούτε 
ειδικές γνώσεις ούτε πολύ-
πλοκα και δαπανηρά συστή-
ματα, αρκεί ο καταναλωτής να 
έχει μια ίσια ξύλινη ή μεταλλική 
βέργα κι ένα μέτρο και να ακο-
λουθήσει την εξής μέθοδο:

1. Να ογκομετρηθεί η δεξαμενή 
για να βρεθούν πόσα λίτρα 

πετρελαίου αντιστοιχούν στο ένα 
εκατοστό (ένα πόντο) του ύψους 
της.

2. Να μετρηθεί μαζί με τον 
οδηγό ή τον συνοδηγό του 

βυτιοφόρου αυτοκινήτου, που 
έφερε το πετρέλαιο, πόσα εκατο-
στά είναι το ύψος του πετρελαίου 
στη δεξαμενή πριν αρχίσει να 
δίνει πετρέλαιο. Γι’ αυτή τη 
μέτρηση η βέργα πρέπει να μπαί-
νει κατακόρυφα κι όχι λοξά. Επί-
σης να μετρηθεί με τον ίδιο τρόπο 
το ύψος του πετρελαίου μέσα στη 
δεξαμενή μετά την παράδοσή του.

3. Προσοχή, πάνω στην από-
δειξη πληρωμής που θα 

δώσει ο οδηγός ή ο συνοδηγός 
του βυτιοφόρου να έχουν γράψει 
το ύψος σε εκατοστά του πετρε-
λαίου της δεξαμενής πριν και 
μετά την παράδοσή του.

Πώς δεν θα σας ξεγελάσουν στην αγορά
ΠεΤρεΛΑιΟυ θερΜΑνΣΗΣ

= 20 λίτρα. Επομένως αν η παρα-
πάνω δεξαμενή είχε μέσα 12 εκα-
τοστά πετρελαίου πριν την παρά-
δοση και 100 εκατοστά πετρε-
λαίου μετά την παράδοση, τότε 
θα πληρωθεί για: (100- 2) x 20 = 
=1.760 λίτρα πετρελαίου.

5. Ακόμη ο καταναλωτής πρέ-
πει να γνωρίζει ότι το 

πετρέλαιο θέρμανσης έχει 
χρώμα κοκκινωπό, ενώ το πετρέ-
λαιο κίνησης έχει χρώμα πρά-
σινο. Επίσης είναι σε όλους γνω-
στό η τακτική συντήρηση του 
καυστήρα-λέβητα εξασφαλίζει 

περισσότερη ενέργεια, 
οικονομία και προστα-
σία του περιβάλλοντος. 
Οι καταναλωτές να 
ζητούν από τους ειδι-
κούς-αδειούχους τεχνί-
τες το φύλλο ελέγχου! 
Προσοχή, εάν υπάρχει 
αμφισβήτηση για την 
ποσότητα πετρελαίου:
A) πρέπει να ειδοποιη-
θεί η Γενική Γραμμα-
τεία Εμπορίου- Κατα-
ναλωτή, τηλεφωνική 

γραμμή 1520 και
B) το πετρέλαιο πρέπει να παρα-

ληφθεί υπογράφοντας την 
ένδειξη «με επιφύλαξη».

οδηγοσ του πολιτη

4. Για να πληρωθεί, πρέπει να 
ληφθεί υπόψη ότι, εκτός από 

την ένδειξη του μετρητή και τα εκα-
τοστά πετρελαίου που μπήκαν στη 
δεξαμενή, γι’ αυτό μετά το τέλος της 
παραλαβής περιμένουμε λίγη ώρα 
μέχρι να σταθεροποιηθεί το πετρέ-
λαιο από τον αφρό του. Ας δούμε 
τώρα πως υπολογίζονται τα λίτρα 
που αντιστοιχούν σε ένα εκατοστό 

(ένα πόντο) ύψους της 
δεξαμενής. Για παρά-
δειγμα παίρνουμε μια 
δεξαμενή με διαστάσεις 
2 μέτρα μήκος , 1 μέτρο 
πλάτος , 1 μέτρο ύψος. Ο 
όγκος της παραπάνω 
δεξαμενής είναι 2 x 1 x 1 = 2.000 
κυβικά μέτρα, άρα αυτή η δεξαμενή 
χωράει 2.000 λίτρα. Αφού στα 100 

εκατοστά (όλο το 
ύψος της δεξαμενής) αντιστοιχούν 
2.000 λίτρα, στο ένα εκατοστό του 
ύψους τους αντιστοιχούν 2.000/100 

Οι αλλαγές του υπουρ-
γείου αφορούν τις 
παρακάτω σχολές και 

επιστημονικά πεδία:
ΤΜΗΜΑ διεθνών ΚΑι 

ευρώΠΑϊΚών ΣΠΟυδών του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 
εκτός από το 4ο Επιστημονικό 
Πεδίο που είναι ήδη ενταγμένο, 
προστίθεται και στο 1ο Επιστη-
μονικό Πεδίο.

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤιΣΤιΚΗΣ ΚΑι 
ΑνΑΛΟγιΣΤιΚών - ΧρΗΜΑΤΟ-
ΟιΚΟνΟΜιΚών ΜΑθΗΜΑΤι-
Κών του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου, εκτός από το 2ο Επιστη-
μονικό Πεδίο που είναι ήδη 
ενταγμένο, προστίθεται και στο 
4ο Επιστημονικό Πεδίο.

ΣΧΟΛΗ δΟΚιΜών ΛιΜενΟ-
φυΛΑΚών ΚΑι ΤΗ ΣΧΟΛΗ 
δΟΚιΜών ΣΗΜΑιΟφΟρών 
ΛιΜενιΚΟυ ΣώΜΑΤΟΣ - εΛΛΗ-
νιΚΗΣ ΑΚΤΟφυΛΑΚΗΣ, αρχής 
γενομένης από το ακαδημαϊκό 
έτος 2019-20, η εισαγωγή θα 
πραγματοποιείται με το σύστημα 
των πανελλαδικών εξετάσεων 
και η πρόσβαση σε αυτές θα 
γίνεται από το 1ο Επιστημονικό 
Πεδίο (Ανθρωπιστικών, Νομικών 
και Κοινωνικών Επιστημών), το 
2ο Επιστημονικό Πεδίο (Θετικών 
και Τεχνολογικών Επιστημών) 
και το 4ο Επιστημονικό Πεδίο 
(Επιστημών Οικονομίας και 
Πληροφορικής).

ΤΜΗΜΑ ΑγρΟΤιΚΗΣ ΑνΑ-

ΠΤυξΗΣ ΤΟυ δΗΜΟΚριΤειΟυ 
ΠΑνεΠιΣΤΗΜιΟυ θρΑΚΗΣ, 
εκτός από το 3ο Επιστημονικό 
Πεδίο που είναι ήδη ενταγμένο, 
προστίθεται και στο 2ο Επιστη-
μονικό Πεδίο, ενώ διαγράφεται 
από το 4ο Επιστημονικό Πεδίο 
και

Για την εισαγωγή στο ΤΜΗΜΑ 
ΤΟυριΣΤιΚών ΣΠΟυδών ΤΟυ 
ΠΑνεΠιΣΤΗΜιΟυ ΠειρΑιΑ και 
στο Τμήμα Οικονομικής και Διοί-
κησης Τουρισμού του Πανεπι-
στημίου Αιγαίου, οι υποψήφιοι 
φοιτητές εξετάζονται υποχρεω-
τικά στο ειδικό μάθημα ξένης 
γλώσσας «Αγγλικά».

ΤΜΗΜΑ ΤΟυριΣΤιΚών εΠι-
ΧειρΗΣεών ΤΟυ Τει δυΤιΚΗΣ 

εΛΛΑδΑΣ οι υποψήφιοι φοιτη-
τές εξετάζονται υποχρεωτικά σε 
ένα από τα εξής ειδικά μαθήματα 
ξένων γλωσσών: Αγγλικά, Γαλ-
λικά, Γερμανικά, Ιταλικά. Όσοι 
υποψήφιοι ενδιαφέρονται για 
εισαγωγή στα ανωτέρω τμήματα 
με τη διαδικασία του 10%, χωρίς 
νέα εξέταση, απαιτείται να είχαν 
εξεταστεί επιτυχώς στην αντί-
στοιχη ξένη γλώσσα το έτος που 
συμμετείχαν στις εξετάσεις.

Αλλαγές σε σχολές  
από το υπουργείο Παιδείας 
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Ο Γραμματέας του ΚΚΕ κ. Κουτσούμπας τονίζει: 
«Έχουν γίνει 21 μειώσεις συντάξεων τα τελευταία 
χρόνια και το ΕΚΑΣ τέλη του ’19 τελειώνει οριστικά 

και τελεσίδικα». Τονίζει ότι η «οποιαδήποτε μικρή αναβολή 
δε λύνει το πρόβλημα» και ζητά την «κατάργηση του νόμου 
Κατρούγκαλου και όλων των αντιασφαλιστικών νόμων, 
διότι ανά πάσα στιγμή μπορούν να γίνουν μειώσεις, καθώς 
η εποπτεία είναι εδώ και ο έλεγχος για τα δημόσια οικονο-
μικά δε σταμάτησε». Επιπλέον δεν συμμερίζεται αυτό που 
λέει ο κ. Τσίπρας για «ήρεμη μακροχρόνια καπιταλιστική 
ανάκαμψη» και εκφράζει την ανησυχία του για την 
«μεγάλη αστάθεια» που παρουσιάζει η οικονομία στην 
ευρωζώνη «με τους ανταγωνισμούς Γερμανίας, Γαλλίας, 
Ιταλίας κ.λπ». Αποδίδει τη διαφοροποίηση της στάσης του 
κ. Τσίπρα από την συντεταγμένη αρνητική ως προς την 

κοπή των συντάξεων θέση των άλλων κοινοβουλευτικών 
αρχηγών, στην προσπάθεια αποφυγής τυχών δυσμενών 
επιπτώσεων από πλευράς εταίρων, λέγοντας ότι διαπραγ-
ματεύτηκε το ζήτημα ζητώντας προσωρινή οικονομική 
χαλάρωση ενόψει εκλογών. Σε ό,τι αφορά στον χρόνο των 
εκλογών, ο κ. Κουτσουμπας εκφράζει την πεποίθηση ότι θα 
διεξαχθούν «σίγουρα το Μάιο -βουλευτικές, ευρωεκλογές, 
δημοτικές, περιφερειακές- μία Κυριακή και η επόμενη και 
δεν βλέπω να πηγαίνουν για του χρόνου τον Σεπτέμβριο, 
που έχει τη δυνατότητα η κυβέρνηση με βάση τον εκλογικό 
νόμο να πάει». Για την πορεία του ΚΚΕ υπογραμμίζει τη 
σταθερότητα που παρουσιάζει το εκλογικό σώμα. Δηλώνει 
ότι «εμείς βάζουμε πολύ ψηλά τον πήχη και πρέπει κι ο 
ελληνικός λαός να ανταποκριθεί και να μην πέσει στο 
δίλημμα του διπολισμού».

κουτσουΜπάσ

«Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει 21 μειώσεις συντάξεων»

Ο Πρόεδρος της Βου-
λής κ. Βούτσης 
αισιοδοξεί: «Όλα 

τα στοιχεία συνηγορούν 
στη δικαιολόγηση της 
αισιοδοξίας που υπάρχει 
και η οποία προκύπτει από 
τα αποτελέσματα της ελλη-
νικής οικονομίας. Η συζή-
τηση πλέον δεν διεξάγεται με 
μνημονιακούς όρους και θα 
είναι πολύ καλό μέχρι τις 15 
Οκτωβρίου -οπότε και συζη-

νικοσ Βουτσησ
Αισιοδοξεί ότι δεν θα κοπούν οι συντάξεις

συμπιέζεται. Όποια συζήτηση 
γίνεται για τις συντάξεις αφορά 
και στο αφορολόγητο και στο 
τέλος θα πρυτανεύσει η λογική».

Αναφορικά με τη Συμφωνία 
των Πρεσπών και τις πρόσφατες 
δηλώσεις του πρωθυπουργού 
Ζόραν Ζάεφ, ο κ. Βούτσης υπε-
ραμύνθηκε των πρωτοβουλιών 
της κυβέρνησης, τονίζοντας 
μεταξύ άλλων πως η Συμφωνία 
των Πρεσπών είναι «ιστορικά 
σημαντική και επωφελής για τη 
χώρα γιατί πέραν των άλλων δεν 
δίνει το δικαίωμα σε κανέναν 
Ζάεφ ή όποιον άλλον να προ-
χωρά σε αντίστοιχες τοποθετή-
σεις. «Δεν εκχωρούμε τίποτα» 
είπε σε άλλο σημείο της τοποθέ-
τησης του ο πρόεδρος της Βου-
λής, σημειώνοντας πως η χώρα 
μας έχει τη δυνατότητα να ανοί-
γει έναν άλλο δρόμο στα Βαλκά-
νια και στην ευρύτερη σταθερό-

τητα της περιοχής. 
«Όταν η Συμφωνία 
έρθει στη Βουλή, θα 
συγκεντρώσει ευρεία 
πλειοψηφία, ενδεχο-
μένως μέχρι τέλος του 
2018 να υπάρξει ρευ-
στοποίηση μέχρι και 3 
κομμάτων» είπε και 
επανέλαβε πως «η 
κυβέρνηση και ο κ. 
Καμμένος θα ρυθμί-
σουν και θα σταθμί-
σουν τη θέση τους 
όταν θα έρθει η συμ-
φωνία στη Βουλή».

τιούνται οι ευρωπαϊκοί προϋπολογι-
σμοί- να υπάρξει συναίνεση ή και 
ανοχή για τη μη περικοπή των 
συντάξεων. Θα γίνει δεκτή η λογική 

του επιχειρήματος 
της ελληνικής 
κυβέρνησης που 
αποδεικνύει ότι οι 
περικοπές δεν 
είναι διαρθρωτικές 
αλλά δημοσιονομι-
κές και ως εκ τού-
του μη απαραίτη-

τες. Είναι καιρός να αντιλη-
φθούν όλοι ότι αυτή η 
κοινωνία δεν χρωστάει 
τίποτα να συνεχίσει να 

Η απόφαση να μη 
μειωθούν οι συντάξεις 
πρέπει να ληφθεί 

άμεσα και με νόμο, τονίζει η 
δικηγόρος Ολυμπία 
Νικολοπούλου, ώστε με τη 
σύνταξη Ιανουαρίου να 
γνωρίζουν όλοι οι συνταξιούχοι 
τις τελικές ρυθμίσεις.
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 Πύργος του Πειραιά, που 
έχει ύψος 84 μέτρα και 25 
ορόφους, άρχισε να κατα-

σκευάζεται τη δεκαετία του ‘70, όμως 
η κατασκευή του δεν ολοκληρώθηκε. 

Να όμως που επιχειρηματίες μαζί με 
τον Δήμο Πειραιά σχεδιάζουν την εκμε-

τάλλευση του Πύργου! ςύντομα θα ολο-
κληρωθεί η μελέτη εκτίμησης του κτη-

ρίου, και στόχος του δημάρχου του Πει-
ραιά θα είναι να βγει στο αέρα ο διεθνής 

διαγωνισμός παραχώρησης του Πύργου . 
Θα είναι διαγωνισμός αξιοποίησης, η παρα-

χώρηση θα έχει διάρκεια τα 99 έτη, και θα 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για γραφεία, 

ξενοδοχεία ή διαμερίσματα. Όπως αναφέ-
ρουν ειδικοί, «πολλοί εφοπλιστές έχουν 

κατασκευάσει τα δικά τους νέα κτήρια περιμε-
τρικά του λιμανιού, αλλά και εταιρείες επενδύ-

σεων σε ακίνητη περιουσία του μεγέθους της 
Grivalia Properties ΑεεΑΠ ρίχνουν βάρος στο 

Πειραιά με την εξαγορά ακινήτων των πρώην 
εγκαταστάσεων της Παπαστράτος. Η επένδυση 

περιλαμβάνει τη συμμετοχή της Grivalia σε κοι-
νοπραξία. ςτόχος για τον Πειραιά είναι οι 35.000 

θέσεις εργασίας.
ο Δήμαρχος τόνισε μεταξύ άλλων: «ςε αυτό το 

δυσμενές περιβάλλον, έχουμε το δικό μας 
“Masterplan” για την ανάπτυξη της πόλης προς όφε-

λος των πολιτών και των επιχειρηματιών. Από την 
αρχή της εκλογής μας, είχαμε διαγνώσει ότι η οχε 

ήταν το κατάλληλο εργαλείο για την ενίσχυση της επι-
χειρηματικότητας, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, 

αλλά και την αντιμετώπιση των σοβαρών ζητημάτων, 
που ταλανίζουν την πειραϊκή κοινωνία. εξακολουθώ να 

πιστεύω πως, μέσα από τις λιμενικές δραστηριότητες και 
τον Τουρισμό, μπορούν να δημιουργηθούν 35.000 θέσεις 

εργασίας στον Πειραιά. ο πλούτος πρέπει να διαχέεται 
στην πόλη για να στηριχθεί η τοπική οικονομία. Η πόλη μας 

έχει τις δυνατό-
τητες. Μέσα από 

συμπράξεις ιδιω-
τικού με τον 

δημόσιο τομέα, 
μπορούμε να πετύ-

χουμε πολλά πράγ-
ματα, ενώ θετικό 

είναι το γεγονός 
πως, εκτός από την 

αξιοποίηση ακινήτων 
στην “Παπαστράτος”, 

παρουσιάζεται και 
γενικότερο επενδυτικό 

ενδιαφέρον για την 
πόλη. Το όραμά μου είναι 

να επιστρέψει η Έκθεση 
των Ποσειδωνίων στον 

Πειραιά και όσον αφορά 
την κρουαζιέρα επιση-

μαίνω ότι ο Πειραιάς πρέπει 
να γίνει λιμάνι αφετηρίας, 

με δεδομένο πως δεν έχουν 
γίνει ακόμη από πλευράς 

δημοτικής αρχής αυτά που θα 
έπρεπε για τους τουρίστες». 

Αξιοποιείται  
ο Πύργος  

του Πειραιά

Ο

Στο μισό οι 
μισθοί στην 
Ελλάδα

Στα 50,37 ευρώ ανήλθε το 
μέσο ημερομίσθιο σε 
ασφαλισμένους με 

πλήρη απασχόληση, στο 
σύνολο των κοινών επιχειρή-
σεων και ο μέσος μισθός στα 
1.160,92 ευρώ, το 2017. Αντί-
στοιχα, στη μερική απασχό-
ληση διαμορφώθηκαν στα 
23,38 ευρώ και 385,53 ευρώ. 

Αυτό προκύπτει από την επεξερ-
γασία των «Αναλυτικών Περιοδι-
κών Δηλώσεων» (ΑΠΔ) που υπο-
βλήθηκαν για τον Νοέμβριο του 
2017 και από τις εγγραφές, οι οποίες 
έχουν ελεγχθεί, κατά το χρόνο επεξερ-
γασίας, όπως ανακοίνωσε ο Ενιαίος 
Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης 
(ΕΦΚΑ).

Υποβλήθηκαν και επεξεργάστηκαν 
«Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις» 
(ΑΠΔ) από 247.485 κοινές επιχειρή-
σεις και 13.299 από οικοδομοτεχνικά 
έργα. Ο αριθμός των ασφαλισμένων οι 
οποίοι έχουν δηλωθεί στις ΑΠΔ, ανέρ-
χεται σε 2.004.206, εκ των οποίων 
1.967.188 σε κοινές επιχειρήσεις και 
37.018 σε οικοδομοτεχνικά έργα.

Υποβλήθηκαν και επεξεργάστηκαν 
«Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις» 
(ΑΠΔ) από 247.485 κοινές επιχειρή-
σεις και 13.299 από οικοδομοτεχνικά 
έργα. Ο αριθμός των ασφαλισμένων οι 
οποίοι έχουν δηλωθεί στις ΑΠΔ, ανέρ-
χεται σε 2.004.206, εκ των οποίων 

1.967.188 σε κοινές επιχειρήσεις και 
37.018 σε οικοδομοτεχνικά έργα.

Οι άνδρες αντιπροσωπεύουν 
το 54,02% των ασφαλισμένων 
στο σύνολο των επιχειρήσεων 
και το 53,18% στις κοινές 
επιχειρήσεις. Στους 
εργαζόμενους με πλήρη 
απασχόληση στις κοινές 
επιχειρήσεις, οι άνδρες 
αντιπροσωπεύουν το 57,10%, 
ενώ με μερική απασχόληση  
το 44,88%. 

Στο σύνολο των επιχειρήσεων, 21,75% 
των ασφαλισμένων είναι έως 29 ετών 
και 52,34% έως 39 ετών. Επίσης, 71,80% 
του συνόλου των ασφαλισμένων είναι 

ηλικίας 25 έως 49 ετών, στις κοινές 
επιχειρήσεις 71,92% και στα οικοδο-
μοτεχνικά έργα είναι 65,40%. Τέλος, 
στο σύνολο των επιχειρήσεων, 
18,42% των ασφαλισμένων είναι 50 
έως 64 ετών, στις κοινές επιχειρή-
σεις 18,17% και στα οικοδομοτε-
χνικά έργα είναι 31,85%.

Στο σύνολο των ασφαλισμέ-
νων, 89,90% έχουν ελληνική 
υπηκοότητα, 1,68% άλλης 
χώρας ΕΕ και 8,42% χώρας 
εκτός ΕΕ. Στους ασφαλισμέ-
νους στις κοινές επιχειρήσεις, 
90,57% έχουν ελληνική υπη-

κοότητα, 1,66% άλλης χώρας ΕΕ και 
7,77% χώρας εκτός ΕΕ, ενώ τα αντί-
στοιχα ποσοστά στα οικοδομοτεχνικά 
έργα είναι 54,68%, 2,43% και 42,90%. 
Οι αλλοδαποί άνδρες αντιπροσωπεύ-
ουν το 11,99% των ασφαλισμένων 
ανδρών και οι αλλοδαπές γυναίκες 
το 7,87% των ασφαλισμένων γυναι-
κών. Στο σύνολο των αλλοδαπών 
ασφαλισμένων, 52,84% έχουν 
αλβανική υπηκοότητα. Στους αλλο-
δαπούς άντρες, 54,41% είναι αλβα-
νικής υπηκοότητας, ακολουθούν 
οι υπήκοοι του Πακιστάν με 
9,92%, και του Μπανγκλαντές με 
4,79%. Στις αλλοδαπές γυναίκες, 
50,03%, είναι αλβανικής υπηκο-
ότητας, ακολουθούν οι ασφαλι-
σμένες βουλγαρικής υπηκοό-
τητας με 8,34% και ρουμάνι-
κης με 7,33%.
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«Κακώς δεν υπήρξε 
πρόβλεψη να εξαιρεθούν τα 
μνημεία το 2016», τονίζει η 
υπουργός Πολιτισμού 
Μυρσίνη Ζορμπά και 
συμπληρώνει: «Υποθέτω 
ότι η κυρία Κονιόρδου 
έκανε μια συνεννόηση με 
το ΥΠΟΙΚ, αλλά δεν το 
ξέρω».

Στο μεταξύ, όσο δια-
σταυρώνονται οι 
κωδικοί του εθνι-

κού κτηματολογίου γίνε-
ται σαφές ότι το ζήτημα 
αφορά αρχαιολογικούς 
χώρους σε όλη την 
ελλάδα και όχι μόνο 
στην Κρήτη. ο σύλλο-
γος ελλήνων Αρχαιο-
λόγων ζήτησε την 
άμεση εξαίρεση μετα-
βίβασης της κυριότη-
τας και της διαχείρι-
σης των μνημείων, 
τονίζοντας ότι πρό-
κειται για de facto 
ακίνητη περιουσία 
που ανήκει στο 
δημόσιο και υπερβαίνει 
κάθε συναλλαγής. 
Παράλληλα, ζήτησε 
συνάντηση με την 
υπουργό Πολιτισμού 
Μυρσίνη Ζορμπά και 
τον ύφυπουργό Πολι-
τισμού, προκειμένου 
να ενημερωθεί για 
το θέμα.

Η κυρία Ζορμπά 

άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει 
νομοθετική παρέμβαση, λέγοντας ότι «θα 
δούμε αν είναι απαραίτητο να ξεκαθαρι-
στεί» και προσθέτοντας «να τοποθετηθεί 
το ΥΠΟΙΚ που μας διαβεβαιώνει ότι δεν 
υφίσταται κανένα πρόβλημα και δεν έχω 
λόγο να το αμφισβητήσω αυτό». «Και ο 
νόμος και η Βουλή που τον ψήφισε και ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας που τον υπέ-
γραψε, θεωρώ ότι δεν θα έβαζαν σε δοκι-
μασία κανέναν αρχαιολογικό χώρο και 
χώρο που ανήκει σε πολιτιστική κληρονο-

μιά και η οποία προστατεύεται 
συνταγματικά. Δημιουργήθηκε 
μια αίσθηση ανασφάλειας. Δεν 
ξέρω για τις διαδικασίες που 
ακολουθήθηκαν, υπάρχει ένα 
κενό με το κτηματολόγιο που 
δεν ολοκληρώνεται. Εκεί πρέ-
πει να δώσουμε την προσοχή 
μας, γιατί είναι έργο υποδο-
μής», συμπλήρωσε με σαφή-

νεια η κυρία Ζορμπά.
«Καμία μεταβίβαση ακίνη-

της περιουσίας του υπουρ-
γείου Πολιτισμού δεν έχει 
γίνει προς την ΕΤΑΔ», τόνισε 
ο υφυπουργός Πολιτισμού 
Κώστας Στρατής, συμπληρώ-
νοντας πως «οι μόνες μεταβι-
βάσεις που έχουν γίνει είναι 
εκείνες στις οποίες προχώ-
ρησε η προηγούμενη κυβέρ-
νηση προς το ΤΑΙΠΕΔ, όπως 
τα ακίνητα της Πλάκας, αλλά 
και το κτίριο στο οποίο στε-
γάζεται το ίδιο το υπουργείο 
Πολιτισμού. Χαίρομαι λοιπόν 
που η αντιπολίτευση συνυπο-
γράφει σήμερα τη χθεσινή 
μας ανακοίνωση ότι η πολιτι-
στική κληρονομιά της χώρας 
δεν εκχωρείται και δεν απο-

τελεί αντικείμενο συναλλαγής. Τόσο η 
απόφαση του υπουργού Οικονομικών, 
όσο και ο νόμος είναι σαφείς και δεν επι-
δέχονται άλλης ερμηνείας. Από τις μετα-
βιβάσεις προς την ΕΤΑΔ εξαιρούνται τα 
ακίνητα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος 
και τα ακίνητα με μεγάλη περιβαλλοντική 
αξία. Για αυτήν την κυβέρνηση, η πολιτι-
στική κληρονομιά είναι και θα παραμείνει 
αποκλειστικής διαχείρισης του υπουρ-
γείου Πολιτισμού».

τι τρεΧει Με τά ΜνηΜειά; 

Μπήκαν ή δεν μπήκαν 
στο υπερταμείο; 

Στην πρώτη σελίδα της σύμβασης 
πρέπει να αναφέρονται με σαφή-
νεια, η ημερομηνία υπογραφής, η 

τελική τιμή χρέωσης του παγίου και οι 
υπηρεσίες που περιλαμβάνονται σε αυτό, 
το ύψος τυχόν επιδότησης και η από-
σβεσή της, καθώς και τυχόν τέλος για δια-
κοπή/καταγγελία σύμβασης ορισμένου 
χρόνου. Πρέπει να παρέχονται στον συν-
δρομητή δυνατότητες, όπως η άμεση ενερ-
γοποίηση της σύνδεσης, ο καθορισμός ανώ-
τατου ορίου χρέωσης για την ενεργοποίηση 
φραγής εξερχομένων, η εξαίρεση του αριθμού 
από τηλεφωνικούς καταλόγους.

Αυξάνεται η προθεσμία για την καταγγελία 
σύμβασης ορισμένου/αορίστου χρόνου αζη-
μίως, σε περίπτωση μονομερούς τροποποίησης 
των συμβατικών όρων ή των τιμολογίων από τον 
πάροχο.

ο συνδρομητής κινητής τηλεφωνίας ενημερώ-
νεται υποχρεωτικά, όταν υπερβαίνει το 80% των 
λεπτών ομιλίας/SMS/MB του προγράμματός ή 
πακέτου προπληρωμένων υπηρεσιών. ειδικά, για τα 
MB ενημερώνεται επίσης, υποχρεωτικά, και όταν 
καταναλώσει το 100% του όγκου.

Αυτόματη πίστωση λογαριασμού για βλάβες: εφό-
σον η βλάβη υπερβαίνει τις δύο εργάσιμες ημέρες από 
την ημέρα δήλωσής της, πρέπει να πιστώνεται αυτό-
ματα και εντός τετραμήνου στον λογαριασμό του 
συνδρομητή

Δωρεάν γραμμή εξυπηρέτησης βλαβών από οποιοδή-
ποτε δίκτυο

ο συνδρομητής μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση, 
είτε στα καταστήματα του παρόχου, είτε με αποστολή επι-
στολής/τηλεομοιοτυπίας ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου. Η παροχή υπηρεσιών πρέπει να διακόπτεται εντός 
δύο εργάσιμων ημερών για την κινητή τηλεφωνία και οχτώ 
για τη σταθερή (εκτός εάν ο καταναλωτής έχει ζητήσει 
συγκεκριμένη ημερομηνία).

Απαγόρευση επιβολής τέλους διακοπής/ανανέωσης σύμ-
βασης: ο πάροχος δεν επιτρέπεται να επιβάλει τέλος αποσύν-
δεσης λόγω διακοπής/καταγγελίας είτε σύμβασης αορίστου 
χρόνου είτε σύνδεσης καρτοκινητής τηλεφωνίας.

Απαγορεύεται να επιβάλει τέλος ανανέωσης για νέα σύμβαση 
ορισμένου χρόνου σε υφιστάμενο συνδρομητή με σύμβαση 
αορίστου χρόνου.

Η διακοπή 
συμβολαίων στα 
κινητά τηλέφωνα 
δεν θα χρεώνεται

«Καμία μεταβίβαση 
ακίνητης περιουσίας του 
υπουργείου Πολιτισμού 

δεν έχει γίνει προς την ΕΤΑΔ», 
τόνισε ο υφυπουργός 
Πολιτισμού Κώστας Στρατής
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Οτ. Διοικητής της Τραπέζης ελλάδος Γ. Προβόπουλος 
τονίζει: «ςτον τομέα των επενδύσεων πρέπει να τρέ-
ξουμε με άλματα. οι παθογένειες του πολιτικού 

κόσμου, αλλά και της κοινωνίας, τα λάθη και οι παραλείψεις 
που σημάδεψαν την οκταετία που πέρασε, 
είναι υπεύθυνες για τη μεγάλη διάρκεια των 
μνημονίων στην ελλάδα- σε σύγκριση με 
άλλες χώρες- και κυρίως ότι πολλά αυτά 
που μας οδήγησαν στην κρίση, σε μεγάλο 
βαθμό, δεν έχουν εξαλειφθεί».

Παράλληλα, ο κ. Προβόπουλος τονίζει ότι 
«την άρνηση αποδοχής της πραγματικότη-
τας από πολιτικούς και πολίτες, την ψευδαί-
σθηση που καλλιεργούσε η εκάστοτε αντι-
πολίτευση ότι μπορούμε να αποφύγουμε τη 

λιτότητα και να επιστρέψουμε στην προ κρίσης εποχή, την 
απουσία ενός εθνικού προγράμματος εξόδου από την κρίση, 
αλλά και την «παράκαμψη» των ουσιαστικών μεταρρυθμί-
σεων που είχε ανάγκη η χώρα». Μάλιστα, χαρακτηρίζει ως 

«ημιτελή» τη δουλειά στο μέτωπο των 
μεταρρυθμίσεων, τονίζοντας ότι χρει-
άζονται και άλλες. Τέλος, ο κ. Προβό-
πουλος ισχυρίζεται ότι «η χώρα μας 
χρειάζεται ένα επενδυτικό ποσό της 
τάξης των 80 δισ. ευρώ για να καλύ-
ψουμε το «επενδυτικό κενό» της 
τελευταίας επταετίας», συμπληρώνο-
ντας ότι «στον τομέα των επενδύσεων 
πρέπει να τρέξουμε με άλματα, όχι 
μικρά βήματα».

προΒοπουλοσ

«Πρέπει να τρέξουμε…»

Η ελληνική αγορά μέσω 
της Ένωσης εμπορι-
κών ςυλλόγων ελλάδος 

θέτει σκληρά ερωτήματα:

1.Πότε η ελλάδα θα αποπλη-
ρώσει τα δάνεια των ESM 

και EFSF;  Η Ελλάδα καλείται να 
αποπληρώσει τα δάνεια του ESM 
από το 2034 έως το 2060. Τα 
δάνεια του EFSF έχει προγραμ-
ματιστεί να αποπληρωθούν από 
το 2023 έως το 2056, αλλά σύμ-
φωνα με τα μεσοπρόθεσμα 
μέτρα ελάφρυνσης του χρέους, 
που συμφωνήθηκαν στο 
Eurogroup του Ιουνίου, θα 
υπάρξει παράταση της ωρίμαν-
σής δανείων ύψους 96,4 δισ. 
ευρώ του EFSF κατά 10 έτη, η 
οποία όμως απαιτεί την έγκριση 
του Συμβουλίου των Διοικητών 
του EFSF. 

2.Eίναι το χρέος βιώσιμο;  Η 
εφαρμογή μίας φιλόδοξης 

στρατηγικής ανάπτυξης και 
συνετών δημοσιονομικών πολι-
τικών από την ελληνική κυβέρ-
νηση θα είναι τα βασικά συστα-
τικά επιτυχίας για τη βιωσιμό-
τητα του χρέους, υπογραμμίζει ο 
ESM. Η Ελλάδα έχει δεσμευθεί 
να ολοκληρώσει τις μεταρρυθμί-
σεις, που άρχισε στο πλαίσιο 
των προγραμμάτων και να συνε-
χίσει να εφαρμόζει περαιτέρω 
μεταρρυθμίσεις με στόχο την 
ενίσχυση των αναπτυξιακών 
προοπτικών της. Η ανάλυση βιω-
σιμότητας του χρέους από τους 
ευρωπαϊκούς θεσμούς αποκαλύ-
πτει πάντως ότι τα μεσοπρόθε-
σμα μέτρα ελάφρυνσης του χρέ-
ους, που συμφωνήθηκαν, σε 
συνδυασμό με το μαξιλάρι ρευ-
στότητας της ελληνικής κυβέρ-
νησης, στηρίζουν την προσπά-

του τραπεζικού συστήματος και τη 
μείωση των κόκκινων δανείων).  

 Αγορές προϊόντων και εργασίας 
(σχέδιο δράσης για την μαύρη 
εργασία, μεταρρύθμιση του πλαι-
σίου αδειοδότησης για τις επενδύ-
σεις).  Αξιοποίηση της Ελληνικής 
Εταιρείας Συμμετοχών και Περι-
ουσίας καθώς και ολοκλήρωση 
των ιδιωτικοποιήσεων.  Δημόσια 
διοίκηση (εκσυγχρονισμός της 
διοίκησης ανθρώπινων πόρων 
στον δημόσιο τομέα, νέος κώδικας 
εργασίας, εφαρμογή μέτρων κατά 
της διαφθοράς). 

θεια της Ελλάδας. Οι ακαθάριστες 
χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας 
θα πρέπει να διατηρηθούν κάτω του 
15% του ΑΕΠ μεσοπρόθεσμα και 20% 
μακροπρόθεσμα ώστε το χρέος να 
θεωρείται βιώσιμο.

3.Ποιό είναι το όφελος των 
παρεμβάσεων στο χρέος;  Tα 

βραχυπρόθεσμα μέτρα ελάφρυνσης 
του χρέους θα μειώσουν το χρέος ως 
ποσοστό του ΑΕΠ κατά 25 ποσοστι-
αίες μονάδες έως το 2060 και τις ακα-
θάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες 
κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες. Τα 
μεσοπρόθεσμα μέτρα αναμένεται να 
περιορίσουν το χρέος ως ποσοστό 
του ΑΕΠ κατά επιπλέον τριάντα ποσο-

στιαίες μονάδες έως το 2060 και τις 
ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες 
κατά επιπλέον 8 ποσοστιαίες 
μονάδες.

4.Τί δεσμεύσεις έχει αναλάβει η 
ελλάδα;  Η Ελλάδα έχει δεσμευ-

θεί να διατηρεί πρωτογενή πλεονά-
σματα της τάξης του 3,5% του ΑΕΠ 
έως το 2022 και στη συνέχεια κοντά 
στο 2% έως το 2060. Υπάγεται σε 
καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας, 
που θα παρακολουθεί την πρόοδο των 
μεταρρυθμίσεων και την επίτευξη 
των δημοσιονομικών στόχων. 

5.Τί προκλήσεις εξακολουθεί να 
αντιμετωπίζει η χώρα; Ο ESM 

τονίζει πως αν και τα επιτεύγματα της 

Ελλάδας είναι αξιοσημείωτα, οι 
προκλήσεις επιμένουν. Πρέπει 
να συνεχιστεί η προσπάθεια για την 
απελευθέρωση τομέων της οικονο-
μίας, τη δημιουργία πιο αποδοτικής 
δημόσιας διοίκησης και την ανάπτυξη 
ενός φιλικού στις επιχειρήσεις περι-
βάλλοντος. Η βιώσιμη ανάπτυξη είναι 
ο μόνος τρόπος για τον περιορισμό 
της ανεργίας που είναι στο 19,5%. 

δρΑΣειΣ ΑΠΑιΤΟυνΤΑι ΣΤΑ ΑΚΟ-
ΛΟυθΑ 5 ΠεδιΑ:  Σύστημα κοινωνι-
κής πρόνοιας (εκσυγχρονισμός του 
συνταξιοδοτικού και ασφαλιστικού 
συστήματος).  Χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα (συνεχείς μεταρρυθμί-
σεις για την αποκατάσταση της υγείας 

«ΠΟΥ ΠΑΜΕ;»
ρωτάει η αγορά

ερώΤΗΜΑΤΑ

Α. Μήπως τα μνημόνια έφεραν 
ακόμα μεγαλύτερη κρίση και 

πόσο απέχει η έξοδος της ελλάδας 
από τα μνημόνια, από αυτή της εξό-
δου της οικονομίας από τη κρίση;

Β. Θα επενδύσουν οι αγορές 
στους μεταμνημονιακούς αριθ-

μούς και στοιχεία της ελληνικής 
οικονομίας, μετά την ανάκληση του 
waiver, τον αποκλεισμό από το QE 
και τον απεγκλωβισμό από το ELA 
στο τέλος του έτους;

Γ. Θα αναβαθμιστούν τα ελληνικά 
ομόλογα ώστε να χρησιμοποιη-

θούν ως ενέχυρα στη διατραπεζική 
αγορά για επέκταση της χρηματοδό-
τησης του ιδιωτικού τομέα;

Δ. Πως το ΑεΠ της χώρας θα ανα-
κτήσει το 25% που απώλεσε 

μέσα σε μία οκταετία, και πότε θα 
επανέλθουν απασχόληση και εισό-
δημα σε αξιοπρεπή επίπεδα;

ε. Ποιοί είναι οι άμεσοι και έμμε-
σοι κίνδυνοι της επόμενης 

περιόδου και πως έχουν σχεδιαστεί 
να αντιμετωπισθούν;
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«κραυγή αγωνίας» για τη συρρίκνωση του 
πληθυσμού: Η Ανωτάτη Συνομοσπονδία 
Πολυτέκνων και η Ένωση Περιφερειών 

Ελλάδας, ενώνοντας τη φωνή τους με το Διεθνές Νομι-
σματικό Ταμείο, έχουν «χτυπήσει καμπανάκι» για τις 
αρνητικές επιπτώσεις στην πορεία της ελληνικής οικο-
νομίας από τη μείωση του πληθυσμού, καθώς και από τη 
μαζική έξοδο των Ελλήνων επιστημόνων στο εξωτερικό.

Η ανεργία, η περιστασιακή και επισφαλής απασχόληση, 
αλλά και η μείωση του οικογενειακού εισοδήματος, είναι 
τα κύρια αίτια του δημογραφικού προβλήματος. Οι ανεξέ-
λεγκτες μειώσεις εισοδημάτων, οι αυξήσεις φόρων, η μη 
απορρόφηση των παιδιών σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, 
αλλά και η αύξηση των «ευέλικτων μορφών απασχόλησης» 
ειδικά στους νέους, έχουν κάνει αποτρεπτική κάθε σκέψη για 
την δημιουργία οικογένειας. 

Το δημογραφικό από εθνικό θέμα έχει πλέον εξελιχθεί σε 
εφιάλτη και δείχνει να είναι η αχίλλειος πτέρνα της ανάπτυξης 
της ελληνικής οικονομίας, αλλά και της μείωσης του ελληνικού 
χρέους. Τα διαθέσιμα στοιχεία των τελευταίων χρόνων οδηγούν 
στο σχεδόν αδιαπραγμάτευτο συμπέρασμα πως ό,τι κατάφερε με 
κόπο η Ελλάδα να κερδίσει στα χρόνια της «ευμάρειας», όταν 
-έτσι κι αλλιώς- τα νέα ζευγάρια δύσκολα έπαιρναν την απόφαση 
για 2ο και 3ο παιδί, το έχασε μέσα στα οκτώ χρόνια της κρίσης! 

Η Ελλάδα των μνημονίων παρακο-
λουθεί σήμερα τη συρρίκνωσή της, 
ανήμπορη να αντιδράσει. Το γεγονός 
αυτό πρέπει άμεσα να περιοριστεί και 
να επιβραδυνθεί ο ρυθμός γήρανσης. 
Για να γίνει αυτό, χρειάζεται η παροχή 
γενναίων κινήτρων για την ενίσχυση 
της γεννητικότητας, αλλά και μείωσης 
της μετανάστευσης των νέων. 

ΑΠΑιΤειΤΑι εδώ ΚΑι ΤώρΑ 
 Να υπάρξει άμεση, υπεύθυνη, συντονι-

σμένη και σοβαρή δημογραφική πολιτική, 
που θα έχει ως στόχο τη διαμόρφωση ενός 
κοινωνικού και εργασιακού περιβάλλοντος, 
ευνοϊκού για τη δημιουργία οικογένειας, την 
απόκτηση παιδιών και την παραμονή των νέων στον τόπο μας.  Πρέπει να 
δημιουργηθεί Υπουργείο Οικογενειακής Πολιτικής.  Να έχουμε αύξηση της 
ανάπτυξης, ώστε να μπορεί να υπάρξει και στήριξη του ασφαλιστικού 
συστήματος.   Να υπάρξει ουσιαστική μείωση των βαρών για οικογένειες με 
περισσότερα του ενός παιδιά.  Να υπάρξει φορολογικό σύστημα που θα επι-
τρέπει μεγαλύτερες ευχέρειες εκπτώσεων για παιδιά προσχολικής, πρωτοβάθ-
μιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.  Να προστατευθεί η 
πρώτη κατοικία.  Τέλος, να δημιουργηθούν εκείνες οι συνθήκες που θα δίνουν 
τη δυνατότητα αύξησης των γεννήσεων και διεύρυνσης της οικογένειας.

η ελλάδα 
συρρικνώνεται

κι όμως! Η χώρα μας 
έχει την πρώτη θέση 
στο μερίδιο των 

εισαγωγών λαβρακίου και 
τσιπούρας στη Γαλλία. ςύμ-
φωνα με στοιχεία της 
Eurostat που επικαλείται το 
γραφείο οικονομικών και 
εμπορικών ύποθέσεων 
(οεύ) της ελληνικής πρε-
σβείας στο Παρίσι, το 2017 η 
χώρα μας εξήγαγε στη Γαλ-
λία 5,895 τόνους τσιπούρας, 
αξίας 27,9 εκατ. ευρώ και 3,253 
τόνους λαβράκια, αξίας 18.4 
εκατ. ευρώ. Το μερίδιο εισαγω-
γών τσιπούρας της Γαλλίας το 
2017 που παρουσίασε αύξηση 
13,2% σε όρους αξίας και 17,3% 
σε όρους ποσότητας, η ελλάδα 
κατέλαβε το 56,14% ως προς 
την αξία και 55,5% ως προς την 
ποσότητα της εν λόγω αγοράς. 

Συνολικά από την αξία 49,7 
εκατ. ευρώ και 10,614 τόνους 
εισαγωγών τσιπούρας στη Γαλ-
λία κατά την περυσινή χρονιά, η 

Ελλάδα κατέχει μερίδιο 27,9 εκατ. 
ευρώ αξίας και ποσότητας 5,895 
τόνους. Στη δεύτερη θέση βρί-
σκεται η Ισπανία με μερίδιο 13,2% 
και εξαγωγές αξίας 6,54 εκατ. 
ευρώ και έπονται η Ολλανδία με 
μερίδιο 10,5% και εξαγωγές 5,2 
εκατ. ευρώ και η Τουρκία η οποία 
διπλασίασε την ποσότητα και την 
αξία των εξαγωγών της σε σχέση 
με το 2016, με μερίδιο 8,8%.

Περίπου η ίδια εικόνα καταγρά-
φεται και στις εξαγωγές λαβρα-
κίων προς τη Γαλλία. Από τους 
συνολικά 6,693 τόνους, αξίας 40,1 
εκατ. ευρώ, οι εισαγωγές από τη 
χώρα μας ανήλθαν σχεδόν στο 

ήμισυ, στους 3,253 τόνους, 
αξίας 18,4 εκατ. ευρώ, που 
αντιστοιχούν σε αύξηση με 
το 2016 10% και 6,7% αντι-
στοίχως. Στη δεύτερη θέση 
ακολουθεί η Ισπανία με 
μερίδιο 18% και εξαγωγές 
7,3 εκατ. ευρώ και έπο-
νται η Ολλανδία με μερί-
διο 13,2% και εξαγωγές 
ύψους 5,3 εκατ. ευρώ η 
Ιταλία με μερίδιο 8% 

και εξαγωγές 3,2 εκατ. ευρώ και το 
Ηνωμένο Βασίλειο με μερίδιο 5,3% 
και εξαγωγές ύψους 2,1 εκατ. ευρώ.

Συνολικά, στις εισαγωγές που 
έκανε η Γαλλία το 2017 σε νωπά 
ψάρια, η Ελλάδα καταλαμβάνει 
την 7η θέση μεταξύ των προμη-
θευτών. Συγκεκριμένα σύμφωνα 
με στοιχεία της Eurostat, η 
χώρα μας εξήγαγε συνολικά 
προϊόντα αξίας 51,2 εκατ. ευρώ 
και ποσότητας 9,937 τόνων 
προς τη Γαλλία την περυσινή 
χρονιά, αυξημένα κατά 5,8% 
και 9,6% αντίστοιχα σε 
σχέση με το 2016.

ΟΙκΟΝΟΜΙΑ - ΕΡΕΥΝA18

Συνολικά από την αξία 
49,7 εκατ. ευρώ και 
10,614 τόνους 
εισαγωγών τσιπούρας 

στη Γαλλία κατά την περυσινή 
χρονιά, η Ελλάδα κατέχει μερίδιο 
27,9 εκατ. ευρώ αξίας και 
ποσότητας 5,895 τόνους

ΑΠΟ ΤηΝ φΩΤεΙΝΗ ΒΡύΝΑ 
ΠΕρΙφΕρΕΙΑΚη  
ΣύΜΒΟύΛΟ ΑΤΤΙΚηΣ, 
ΕΠΙΚΕφΑΛηΣ ΤΟΜΕΑ  
ΙΣΟΤηΤΑΣ φύΛωΝ ΕΝωΣηΣ 
ΠΕρΙφΕρΕΙωΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Οι γάλλοι τρώνε… 
ΕΛΛΗΝΙκΑ ΛΑΒΡΑκΙΑ  
κΑΙ ΤΣΙΠΟΥΡΕΣ!
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Το ψάρι βρωμάει από το 
κεφάλι, λέει μια γιαπωνέ-
ζικη παροιμία, που ιδίως 

εμείς οι Έλληνες την έχουμε 
καραμέλα, κάθε φορά που 
θέλουμε να πετάξουμε το μπα-
λάκι των ευθυνών σε κάποιον 
άλλον. φταίει το κράτος για τον 
φορολογούμενο που κλέβει, ο 
εργοδότης για τον υπάλληλο που 
αδιαφορεί για τις υποχρεώσεις 
του, η κρίση για τον πεινασμένο 
που θα «βάλει» μαχαίρι για να 
αποσπάσει λίγα ευρώ. Η παροι-
μία όμως, αναφέρεται στην… 
αφετηρία της δυσοσμίας και 
μόνο.

Η παραδοχή πως το ψάρι βρω-
μάει από το κεφάλι, την δημόσια 
διοίκηση δηλαδή, είναι μία κου-
τοπόνηρη επινόηση του υπόλοι-
που σώματος του ψαριού, της κοι-
νωνίας, η οποία θεωρεί πως δεν 
την αγγίζει η σήψη, πως δεν έχει 
καμία συμμετοχή σε αυτή.

 Όμως δεν υπάρχει 
δωροδοκία, αν δεν 
υπάρχουν δωροδοκού-
ντες, δεν υπάρχουν 
«φακελάκηδες» αν δεν 
ρέουν τα «φακελάκια». 
Η δωροδοκία και ο χρη-
ματισμός κρατικών λει-
τουργών είναι πλέον 
αποδεκτά σχεδόν ως 
θεσμός από την ελλη-
νική κοινωνία.

 Μόνο που η δική της 
ευθύνη όχι μόνο δεν 
στιγματίζεται αλλά οι δωροδοκού-
ντες παρουσιάζονται και ως 
θύματα εκβιασμού ή έστω αδυνα-
μίας να ανταπεξέλθουν με κάποιον 
άλλον, τίμιο τρόπο.

Πολλές φορές μάλιστα 
οι πολίτες καταφεύγουν 
σε τέτοιες λύσεις και με 
ανακούφιση, προκειμέ-
νου να απεμπλακούν από 
τα γρανάζια της γραφειο-
κρατίας και να κάνουν τη 
δουλειά τους. 

Η περίπτωση του καθη-
γητή του ΤΕΙ Σερρών δεν 
ξάφνιασε κανέναν κι ας 
κάνουμε πάλι πως 
πέφτουμε από τα σύν-
νεφα. Όσοι έχουμε περά-
σει τα χρόνια μας στα 
πανεπιστημιακά θρανία, 
γνωρίζουμε από πρώτο 
χέρι πώς λειτουργεί το 
σύστημα, σε βαθμό που 
τα «φακελάκια» έμοιαζαν 
εντελώς αθώα. Όμορφες 
φοιτήτριες που πλησιάζουν 
καθηγητές, παρατάξεις που 
γίνονται «σκιά» των σπου-
δαστών προκειμένου να 
τους πείσουν να αγοράσουν 
μια πανέτοιμη, καλογραμ-
μένη εργασία. Οι όχι ένας, 

μεταπτυχιακά, αυτά τα παιδιά θα 
βγουν στην αγορά εργασίας διεκ-
δικώντας έναν μισθό για να στα-
θούν στα πόδια τους. Η ώρα του 
πιο σκληρού αγώνα των νέων. Κι 
όμως, μέσα σε αυτήν τη βάρβαρη 

εποχή με τις λίγες 
θέσεις εργασίας, αυτοί 
που κόπιασαν και πεί-
σμωσαν, κονταροχτυ-
πιούνται με τους άλλους, 
που χρημάτιζαν τους 
καθηγητές για ένα 
βαθμό. Πολλοί, θα 
φύγουν για έξω και θα 
κερδίσουν μια θέση 
στην λίστα αυτών των 
λαμπρών μυαλών που 
ολοένα ακούμε πως 
γύρισαν την πλάτη στην 
κατακρεουργημένη 
χώρα. 

Αυτών που οι γονείς 
χρησιμοποιούν ως 
σημείο αναφοράς για να 
πιέσουν τα «σπλάχνα» 
τους να πατούν πού και 
πού στη σχολή, να ανοί-

γουν το βιβλίο τουλάχιστον τις 
ημέρες της εξεταστικής… 

Σε μια ιδανική 
κοινωνία, οι άνθρωποι 
συμπεριφέρονται 
σωστά, δουλεύουν 
σκληρά και τίμια για να 
κατακτήσουν τον 
στόχο. Αν όμως η 
συνείδηση μας δεν 
εγγυάται την καλή 
συμπεριφορά, τότε ο 
νόμος πρέπει να την 
εξασφαλίσει. 

Και όταν έρθει το αποτέλεσμα, 
θα κρίνουμε σε ποιον θα αποδώ-
σουμε τα εύσημα. Αν επιτύχουμε, 
θα είναι δικά μας. Αν όχι, θα αρχί-
σουν να ανοίγουν στόματα για 
τους επί χρόνια απατεώνες. Για 
αυτούς που τους συντηρούν, μα 
φυσικά ούτε λέξη.

Αυτός ο εθισμός, που κάνει τους 
«φακελάκηδες» να μοιάζουν αθώοι

τις ελάχιστες περιπτώσεις 
χρηματισμού, που η απληστία 
των πρωταγωνιστών την 
έβγαλε στον αφρό. Ωστόσο 
αυτή την απληστία είναι η 
ίδια η προσφορά που την 
ενθαρρύνει. 

Η διάθεση χρηματισμού 
ξεκινάει από τη στιγμή που οι 
γονείς στέλνουν τα παιδιά 
τους στα φροντιστήρια. Χρη-
ματίζουν έτσι την παιδεία 
μέσω των φροντιστηρίων για 

να αναπληρώσουν 
αυτό το έργο που δεν κάνει 
το κράτος. Να παράσχει 
δηλαδή όλα τα εφόδια σε 
όσα παιδιά τουλάχιστον 
επιθυμούν να εισαχθούν 
στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα. Αν αυτό δε συμ-
βαίνει, τότε τί φταίει; Η 
ανεπάρκεια των λειτουρ-
γών της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης; Ποιά η θέση 
της ΟλΜΕ απέναντι σε 
αυτή τη μομφή; 

Αν τα φροντιστήρια είναι 
αναπόφευκτα, τότε γιατί 
εκείνος ο ξεχασμένος 
θεσμός της Ενισχυτικής 
Διδασκαλίας που είχε ξεκι-
νήσει δεν βρήκε ανταπό-
κριση, γιατί απαξιώθηκε; 

Ας μη γελιόμαστε! Είμα-
στε εθισμένοι στο χρηματι-
σμό ως προϋπόθεση για να 
πάμε μπροστά, να πάρουμε 
κάθε είδους δίπλωμα, να 
κάνουμε κάθε είδους 
δουλειά.

ούτε δύο, αλλά 
106 φερέλπιδες 
νέοι του Πανε-
πιστημίου 
Πατρών που 
παρέδωσαν την 
ίδια εργασία το 

2017, είχαν γίνει 
πρώτη είδηση, με πολλούς να τα 
«ρίχνουν» τότε στην παιδεία, έτσι 
γενικά, που «φορτώνει» τους φοιτη-
τές με αχρείαστες υποχρεώσεις.

Η υπόθεση των Σερρών είναι από 

Στον τομέα της εκπαίδευσης ίσως 
οι γονείς το κάνουν και με κάποια 
έπαρση, από μια ενδόμυχη υστερο-
βουλία να νιώθουν συμμέτοχοι στην 
όποιες επιτυχίες των παιδιών τους 
και να τα κρατούν εις το διηνεκές 
ηθικά δεσμευμένα απέναντί τους. 

Αν όμως νιώθουν οι ίδιοι οι γονείς 
την ηθική υποχρέωση να προσφέ-
ρουν στα παιδιά τους το κάτι παρα-
πάνω ας το κάνουν σωστά. Ας βοηθή-
σουν το παιδί που πρέπει. Ένα παιδί 
που η βαθμολογία του παλινδρομεί 
ασθμαίνοντας κοντά στη βάση όσα 
φροντιστήρια κι αν κάνει, δεν έχει 
καμία ελπίδα για μια αξιόλογη σχολή 
σε ΑΕΙ. 

Όχι φυσικά πως δεν είναι ικανό - 
απλά δεν θέλει, δεν είναι επιλογή του 
να σπουδάσει. Το παιδί αυτό απλά θα 
αγωνίζεται, θα σπαταλάει πολύτιμα 
χρόνια, που θα ήταν χρήσιμα σε άλλη 
δραστηριότητα μόνο και μόνο για να 
ικανοποιήσει τη ματαιοδοξία των 
γονιών του ή και της κοινωνίας.

Κι αργότερα, όταν ολοκληρωθούν 
οι σπουδές και οι γονείς κόψουν πάλι 
τον λαιμό τους να πληρώσουν για 

Ούτε ένας, ούτε δέκα, 
αλλά 106 φοιτητές 
παρέδωσαν την ίδια 
εργασία σε μάθημα στο 

Πανεπιστήμιο Πατρών το 2017.  
Η τιμωρία τους; Απλώς 
αποκλείστηκαν από την 
εξεταστική του Σεπτεμβρίου.  
Την επόμενη φορά, θα πρέπει  
να συνεννοηθούν καλύτερα  
για τον «πάροχο»…

Ο σκοπός αγιάζει τα 
μέσα αλλά πρέπει να 
ξέρουμε τι είναι αυτό 

που αγιάζει το σκοπό.
Λέων Τρότσκυ 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ  
εύΤύχΙΑ ΠΑΠούλΙΑ   
Κοινωνιολόγος 
papoulia@alphafreepress.gr
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κτηριστικά που έδιναν στην αστυνο-
μία απείχαν από τη... νέα εμφάνισή 
του κι έτσι κατάφερνε να ξεγλι-
στράει για τόσο μεγάλο χρονικό διά-

κ
κΟΙΝωΝΙΑ

ίγα λεπτά πριν η αμαξο-
στοιχία αναχωρήσει για 
τη Θεσσαλονίκη, αστυ-

νομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών 
πέρασαν χειροπέδες σε μια 
38χρονη γυναίκα στις αποβάθρες 
του ςταθμού λαρίσης. Η γυναίκα 
κρατούσε στα χέρια της ένα σακ 
βουαγιάζ, μέσα στο οποίο είχε 
τοποθετηθεί σημαντική ποσότητα 
ηρωίνης, η οποία επρόκειτο να 
μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη. ςε 
παράλληλες επιχειρήσεις άλλων 
αστυνομικών στις Αφίδνες και 
στη Βόρειο ελλάδα συνελήφθη-
σαν και δύο άνδρες, οι οποίοι 
ήταν αυτοί που θα παραλάμβαναν 
τον «λευκό θάνατο».

Για την επικείμενη μεταφορά 
των ναρκωτικών σχετικές πληρο-
φορίες είχαν φθάσει στη Δίωξη 
και οργανώθηκε η επιχείρηση για 
την επ’ αυτοφώρω σύλληψη των 
εμπλεκομένων. Όπως ανακοίνωσε 
η Αστυνομία, συνελήφθησαν στις 
Αφίδνες και στον ςταθμό λαρίσης 
τρεις ημεδαποί, εκ των οποίων 
δύο άνδρες, ηλικίας 23 και 37 
ετών και μία γυναίκα ηλικίας 38 
ετών, για παράβαση του νόμου 
περί Ναρκωτικών. ςύμφωνα με τα 
ίδια στοιχεία της Αστυνομίας, τη 
μεταφορά της ηρωίνης θα πραγ-
ματοποιούσε η 38χρονη μέσω 
τρένου και στη συνέχεια, σε προ-
συμφωνημένο σημείο στη Βόρεια 
ελλάδα, θα γινόταν η παράδοση 
των ναρκωτικών στους άλλους 
δύο συνεργούς της. ςτην κατοχή 
τους καθώς και από τις κατ' οίκον 
έρευνες στην Θεσσαλονίκη, βρέ-
θηκαν και κατασχέθηκαν:
●● Ποσότητα ηρωίνης βάρους 2 

κιλών και 490 γραμμαρίων
●● Το χρηματικό ποσό των 440 ευρώ
●● Μία καραμπίνα για την οποία είχε 

δηλωθεί κλοπή
●● Δύο φορητοί ασύρματοι
●● Επτά κινητά τηλέφωνα
●● Ένα αυτοκίνητο.

ςυλλήψεις για 
ηρωίνη στον 
ςταθμό λαρίσης

Λ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ  
ΠεΤΡος ΚΑΡςΙΩΤΗς   
karsiotis@alphafreepress.gr

Στον καλύτερο... πελάτη των 
κομμωτηρίων της συμπρω-
τεύουσας είχε εξελιχθεί τα 

τελευταία τέσσερα χρόνια ένας 
63χρονος, ο οποίος συνελήφθη 
από την Αστυνομία για πολυάριθ-
μες υποθέσεις απατών. Μετά από 
κάθε εξαπάτηση πολίτη, από τον 
οποίο έπαιρνε σημαντικά χρημα-
τικά ποσά, πήγαινε κατ’ ευθείαν 
στο... κομμωτήριο, όπου άλλαζε 
την εμφάνισή του! Άλλοτε 
ζητούσε κούρεμα στον... πόντο, 
άλλοτε να ξυρίσουν το μουστάκι 
του, άλλοτε τα γένια, όσα χαρακτη-
ριστικά δηλαδή έβλεπαν τα θύματά 
πριν καταλάβουν ότι είχαν εξαπα-
τηθεί κατά το χειρότερο τρόπο. 
Άλλοτε φορούσε γυαλιά μυωπίας, 
άλλοτε ηλίου κι άλλες φορές 
τίποτα.

Κι έτσι, ακόμη κι αν κάποιοι ήθε-
λαν να τον καταγγείλουν, τα χαρα-

έχει κοινή καταγωγή από τις ιδιαίτε-
ρες πατρίδες τους. Για να προσδώσει 
και κύρος στον εαυτό του συστηνό-
ταν συνήθως ως διευθυντής Οικονο-
μικών Υπηρεσιών, έτοιμος να... εξυ-
πηρετήσει τους... συγχωριανούς του 
όποτε χρειαζόταν. Όταν προσέγγιζε 
τους πολίτες εξασφάλιζε και τα 
κινητά τους τηλέφωνα.

Ξαφνικά στη συνέχεια τηλεφω-
νούσε σε κάποιον ή κάποιους απ’ 
αυτούς και λέγοντάς τους ότι στενό 
συγγενικό του πρόσωπο εισήχθη 
στο νοσοκομείο και χρειαζόταν 
επειγόντως χρήματα για τις «πρώτες 
ανάγκες» και ότι δεν είχε «πάνω 
του» εκείνη τη στιγμή και έτσι κατά-
φερνε να του δίνουν δανεικά και... 
αγύριστα! Από τα μέχρι στιγμής 
στοιχεία προκύπτει ότι με τον τρόπο 
αυτό ο 63χρονος εξαπάτησε συνο-
λικά 34 πολίτες, αποκομίζοντας το 
χρηματικό ποσό των 6.860 ευρώ.

Στο κομμωτήριο για αλλαγή εμφάνισης μετά από κάθε απάτη

στημα. Ο συγκεκριμένος δράστης 
των απατών, πλησίαζε ανύποπτα 
θύματα, κυρίως ηλικιωμένους, τους 
οποίους με το λέγε-λέγε έπειθε ότι 

Οι νιόπαντροι με τους 
φίλους και τους συγγενείς 
τους έπιναν και χόρευαν 
στο γαμήλιο γλέντι σε 
κέντρο των Χανίων και οι 
«ποντικοί»... χόρευαν στο 
σπίτι του ζευγαριού! 
Έχοντας πάρει σπίτια στη 
σειρά για να διαρρήξουν, 
έφθασαν και σ’ αυτό του 
ζευγαριού, που είχε 
παντρευτεί το απόγευμα 
της ίδιας ημέρας. 

Είχαν αφήσει στο σπίτι τα 
δώρα και τα φακελάκια με 
τα χρήματα που συνηθί-

ζουν φίλοι και συγγενείς να προ-
σφέρουν στους νιόπαντρους και 
έσπευσαν στο κέντρο, όπου τους 
περίμεναν οι καλεσμένοι. Γλέντη-
σαν μέχρι τις πρωινές ώρες, αλλά 
η δυσάρεστη έκπληξη τους περί-
μενε όταν επέστρεψαν στο σπίτι. 
Δώρα και χρήματα είχαν κάνει 
φτερά.

Οι δράστες είχαν αρπάξει όλα όσα 
ήταν απλωμένα σε διάφορα σημεία 
του σπιτιού. Το ζευγάρι πάγωσε και 
αμέσως ενημέρωσε την Αστυνομία 
για το συμβάν. Οι αστυνομικοί της 
ασφάλειας Χανίων άρχισαν να ερευ-
νούν και σε πολύ σύντομο χρόνο 
ξετύλιξαν το κουβάρι της υπόθεσης 
και έφτασαν στους δράστες τους 
οποίους συνέλαβαν. Πρόκειται για 
δύο Χανιώτες, έναν 18χρονο και 
έναν 20χρονο. Όταν εντοπίστηκαν 
από τους αστυνομικούς είχαν πάνω 
τους μέρος των κλοπιμαίων. Κανείς 

όμως δεν γνώριζε πόσα έλειπαν, 
αφού οι νεόνυμφοι δεν είχαν προ-
λάβει να τα δουν. Την ίδια στιγμή 
διαπίστωναν οι αστυνομικοί ότι οι 
ίδιοι δράστες είχαν τρυπώσει σε 
άλλα δύο σπίτια της γειτονιάς του 
νέου ανδρόγυνου κι έτσι η κατηγο-
ρία που τους βαρύνει είναι κακουρ-
γηματικού χαρακτήρα. 

Η υπόθεση που ξετυλίχθηκε στα 

Χανιά φέρνει στην επικαιρότητα κι 
άλλες απίστευτες καταστάσεις με 
κλοπές που έχουν ζήσει άλλα ζευ-
γάρια νεονύμφων. Στην Πάτρα σε 
κεντρική εκκλησία όπου γινόταν 
γάμος, την ώρα που όλοι οι καλε-
σμένοι βρίσκονταν στο εσωτερικό 
του Ναού, άγνωστοι είχαν πλησιά-
σει τα τρία αυτοκίνητα που ήταν 
σταθμευμένα έξω με τις λευκές 

κορδέλες. Προσποιούμενοι ότι 
είναι γνωστοί των... νεονύμφων 
άδειασαν κυριολεκτικά τα αυτοκί-
νητα από δώρα και μετρητά. Ο 
γαμπρός, μόλις μπήκε στο αυτοκί-
νητο μετά το τέλος του μυστηρίου, 
έπαθε σοκ όταν έβαλε το χέρι κάτω 
από το κάθισμα, όπου βρίσκονταν 
10.000 ευρώ, και διαπίστωνε ότι 
είχαν κάνει... φτερά!

Οι νεόνυμφοι 
γλεντούσαν και  
οι διαρρήκτες 
τους έκλεβαν
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επίθεση στο  
πεδίον του Άρεως
Το απόγευμα της Δευτέρας, την 
ώρα που η ελΑς ανακοίνωνε τα 
αποτελέσματα των δράσεων στο 
πλαίσιο του ειδικού επιχειρησι-
ακού ςχεδίου Αστυνόμευσης 
του Κέντρου της Αθήνας και του 
Πεδίου Άρεως, οι κουκουλοφό-
ροι εξαπέλυαν επίθεση με 
πέτρες και μάρμαρα κατά αστυ-
νομικών της Διεύθυνσης Πεζών 
Περιπολιών μέσα στον ίδιο 
χώρο! 

Διαρρήκτες  
με αδυναμία στα 
είδη… προικός!
Δεν έχει προηγούμενο, πράγ-
ματι, η καταγγελία για δύο κλο-
πές, που σημειώθηκαν στη φθι-
ώτιδα. οι διαρρήκτες αφαίρεσαν 
από τα συγκεκριμένα σπίτια, 
κλινοσκεπάσματα, μαξιλάρια και 
τις κουρτίνες με τα κουρτινό-
ξυλα, αλλά δεν πείραξαν τα ηλε-
κτρικά-ηλεκτρονικά σκεύη!

επιθέσεις για τις 
χρυσές αλυσίδες
Γυναίκες που φορούσαν χρυσές 
αλυσίδες και περπατούσαν αμέ-
ριμνες σε δρόμους περιοχών 
των Νοτίων Προαστίων, έβαζαν 
στο στόχαστρο ένας 21χρονος, ο 
οποίος συνελήφθη και ο συνερ-
γός του που αναζητείται.

εξάδα ληστών
Τέσσερις γυναίκες και δύο 
άνδρες χτύπησαν, πέταξαν κάτω 
από τη μοτοσυκλέτα και λήστε-
ψαν μοτοσικλετιστή στην 
εθνική οδό Πατρών-Πύργου, 
όταν εκείνος σταμάτησε για λίγο 
στον παράδρομο. 

Νοσηλεύτρια 
ξάφριζε… γιατρούς!
Νοσηλεύτρια εναντίον... γιατρών 
στο Πανεπιστημιακό Νοσοκο-
μείο Ιωαννίνων. επί επτά μήνες, 
ιδιαίτερα όποτε είχε νυχτερινή 
υπηρεσία, γιατροί, που έκαναν 
εφημερίες, διαπίστωναν όλοι το 
ίδιο. Ότι κάποιος χωρίς να αφή-
νει ίχνη, έμπαινε στα γραφεία 
τους και στους χώρους όπου 
κοιμούνταν και εξαφάνιζε τα 
πορτοφόλια με τα χρήματά τους 
και άλλα προσωπικά τους 
αντικείμενα.

ΕΝ ΤΑχΕΙ
Εικοσιπεντάχρονη Βραζι-

λιάνα «προσγειώθηκε» στο 
αεροδρόμιο «ελευθέριος 

Βενιζέλος» μεταφέροντας μέσα 
σε αλεξίπτωτο πλαγιάς περισσό-
τερα από έξι κιλά κοκαΐνης! Η 
κοπέλα από τη Βραζιλία, που προ-
σπαθούσε να δώσει στους υπευ-
θύνους των ελέγχων απ’ όπου 
περνούσε την εικόνα αθλήτριας, 
που σκόπευε να αθληθεί με το 
αλεξίπτωτο, συνελήφθη τελικά 
από αστυνομικούς της Δίωξης 
Ναρκωτικών, οι οποίοι κατάλαβαν 
ότι το αλεξίπτωτο δεν ήταν και 
τόσο... αθώο! Έτσι την κάλεσαν για 
πιο λεπτομερή έλεγχο του αλεξίπτω-
του στον ειδικό χώρο του 
αεροδρομίου.

Ερευνώντας την εσωτερική 
πλευρά του, σε διαμορφωμένες 
θήκες από τους εγκεφάλους του 
καρτέλ, που κρύβονται πίσω από την 
αποστολή των παραισθήσεων, βρή-
καν έξι συσκευασίες, οι οποίες περι-

τέλ καταφέρνουν να περάσουν 
αλώβητα τους ελέγχους του 
αεροδρομίου, καταλήγουν σε 
κεντρικά ξενοδοχεία. Όταν οι 
υποψήφιοι παραλήπτες πιστο-
ποιήσουν από την παρακολού-
θηση ότι όλα έχουν πάει καλά, 
τότε μόνο έρχονται σε επαφή 
για την παραλαβή της κοκαΐνης 
και της διοχέτευσής της στους 
πελάτες.

Από την μεθοδολογία της δράσης 
της, αναφέρει σε ανακοίνωση η 
Αστυνομία, καθώς και από την κατα-
σχεθείσα ποσότητα, εξετάζεται το 
ενδεχόμενο η ανωτέρω αλλοδαπή να 
αποτελεί μέλος ευρύτερου κυκλώ-
ματος διακίνησης κοκαΐνης, από 
χώρες της λατινικής Αμερικής προς 
τη χώρα μας. Η συλληφθείσα οδηγή-
θηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειο-
δικών Αθηνών, ενώ ο υποψήφιος 
παραλήπτης της τεράστιας ποσότη-
τας της κοκαΐνης, παραμένει 
άγνωστος.

Με αλεξίπτωτο πλαγιάς… «προσγειώθηκε» στο αεροδρόμιο

δρόμιο των Σπάτων, μέσω Ρώμης, 
έχοντας ξεκινήσει το αεροπορικό 
ταξίδι από το Ρίο Ντε Τζανέιρο.

Στην κατοχή της 25χρονης κοπέ-
λας, βρέθηκαν ακόμα και κατασχέ-
θηκαν το χρηματικό ποσό των 1.100 
ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο. Στο 
τηλέφωνο, όπως συμβαίνει σε όλες 
αυτές τις περιπτώσεις, με εντολή 
των βαρόνων της κοκαΐνης στη λατι-
νική Αμερική, θα περίμενε συγκε-
κριμένη κλήση, από άγνωστο στην 
ίδια πρόσωπο, για το σημείο στο 
οποίο θα άφηνε την κοκαΐνη. Συνή-
θως, όταν τα «βαποράκια» των καρ-

είχαν κοκαΐνη, προέλευσης λατινι-
κής Αμερικής, βάρους έξι κιλών και 
705 γραμμαρίων. Όπως διαπίστωσαν, 
η Βραζιλιάνα είχε φθάσει στο αερο-

Σε τραγωδία λίγο έλειψε να εξε-
λιχθεί η θεωρητική εκπαίδευση 
νέων αστυνομικών στις ςχολές 

της Αστυνομίας στο Μαρούσι. Την 
ώρα της θεωρητικής διδασκαλίας, 
όπως έγινε γνωστό, ένας αστυνομι-
κός περιεργαζόταν το υπηρεσιακό 
του όπλο και έβγαζε τις σφαίρες. Υπό 
συνθήκες που διερευνώνται το όπλο 
εκπυρσοκρότησε προκαλώντας κύμα 
πανικού στους παρευρισκόμενους. Το 
ευτύχημα ήταν ότι η σφαίρα που έφυγε 
από την κάννη του όπλου καρφώθηκε 
στο δάπεδο. Όμως, τα θραύσματα πετά-
χτηκαν προς όλες τις κατευθύνσεις με 
αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο 
αστυνομικοί, οι οποίοι μεταφέρθηκαν 
στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο για την 
παροχή των πρώτων βοηθειών. Ο ένας 
από τους δύο αστυνομικούς τραυματί-
στηκε από θραύσμα που τον βρήκε στο 
φρύδι και ο άλλος στο αυτί. Για το περι-
στατικό διενεργείται εσωτερική έρευνα 
για να διαπιστωθεί επακριβώς η αμέ-
λεια που λίγο έλειψε να στοιχίσει ζωές 
στη διάρκεια της εκπαίδευσης.

ύο μαχαίρια, που χρησιμοποιήθηκαν από 
τους δράστες της δολοφονίας των τριών 
γυναικών στον Έβρο, αποτελούν για την 

Αστυνομία τα πρώτα βασικά στοιχεία, στην προ-
σπάθεια για την εξιχνίαση του τριπλού εγκλήμα-
τος, που σοκάρει τη χώρα. Τα μαχαίρια, από τα 
οποία το ένα στρατιωτικού τύπου, σύμφωνα με 
πληροφορίες, βρέθηκαν κοντά στο χώρο όπου 
συνέβη το τριπλό έγκλημα, με θύματα παράτυπες 
μετανάστριες, ηλικίας κατά προσέγγιση από 15 
έως 30 χρόνων. επιπλέον, στη Διεύθυνση εγκλη-
ματολογικών εργαστηρίων Βορείου ελλάδος μετα-
φέρθηκε ένα κινητό τηλέφωνο που βρέθηκε στην 
κατοχή της μιας από τις τρεις γυναίκες και από την 
εξερεύνησή του θεωρείται βέβαιο ότι θα προκύ-
ψουν πληροφορίες για την ταυτότητα και την προ-
έλευσή τους.

Τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στη σφαγή των 
γυναικών παραδόθηκαν στα εγκληματολογικά 
εργαστήρια για τυχόν ανεύρεση αποτυπωμάτων ή 
γενετικού υλικού των δολοφόνων. Τα πρώτα στοι-
χεία από το σκηνικό της φρίκης οδηγούν την Αστυ-
νομία στην υποψία ότι δράστες είναι αδίστακτοι 
διακινητές, που σκότωσαν προς «παραδειγματι-

σμό» άλλων παράτυπων προσφύγων, χωρίς να 
αποκλείονται και άλλα κίνητρα. 

ςτοιχεία της Alphafreepress αναφέρουν ότι η 
μία από τις γυναίκες, η μεγαλύτερη σε ηλικία, βρέ-
θηκε νεκρή, σε απόσταση περίπου σαράντα μέτρων 
από τις άλλες δύο. Ήταν το θύμα, που έφερε τα 
περισσότερα τραύματα από μαχαίρι, τουλάχιστον 
πέντε, στην τραχηλική και θωρακική χώρα. Η 
γυναίκα αυτή, κατά προσέγγιση, ήταν ηλικίας από 
20 έως 30 χρόνων.

ςε άλλο σημείο βρίσκονταν νεκρές οι άλλες δύο 
κοπέλες. Η μία, ηλικίας από 18 έως 25 χρόνων, η 
μόνη από τις τρεις που βρέθηκε δεμένη πισθά-
γκωνα και η άλλη 15-20. Και οι δύο έφεραν από ένα 
τραύμα στο λαιμό. ςύμφωνα με τον ιατροδικαστή η 
δολοφονία διαπράχθηκε τρεις έως πέντε ημέρες 
από την τυχαία ανεύρεσή τους. Όλα τα στοιχεία 
συγκλίνουν ότι οι τρεις είναι ασιατικής καταγωγής 
και ίσως με συγγενικούς δεσμούς μεταξύ τους. Το 
γεγονός ότι η μεγαλύτερη σε ηλικία βρέθηκε πολ-
λαπλά μαχαιρωμένη και σε απόσταση από τις 
μικρότερες, δείχνει ίσως ότι με εκείνη προέκυψε 
η διαφορά των δραστών και στη συνέχεια σκότω-
σαν και τις άλλες για να μη μιλήσουν.

Δ

Δύο τραυματίες από 
εκπυρσοκρότηση όπλο 
στο σκοπευτήριο  
της ΕλΑΣ

Τα δυο μαχαίρια  
του τριπλού εγκλήματος
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τη διάρκεια της διάτασης ή μετά. Αν νιώ-
σετε κράμπες στη γάμπα κατά τη διάρ-
κεια της νύχτας, σηκωθείτε και αφή-
στε το βάρος σας στο ένα πόδι που 
νιώθετε την κράμπα, ώστε να πιε-
στεί η φτέρνα και να κάνει καλύ-
τερη διάταση ο μυς της γάμπας.

ΜΑΓΝΗςΙο Αν έχετε συχνά 
κράμπες στα πόδια σας που δεν 
σχετίζονται με κάτι πιο σοβαρό, 
τότε πιθανότατα χρειάζεστε 
περισσότερο μαγνήσιο στη δια-
τροφή σας, Οι ξηροί καρποί και 
όλοι οι σπόροι είναι εξαιρετική 
πηγή μαγνησίου.

ΖεςΤΗ Μια θερμοφόρα μπορεί 
να σας ανακουφίσει από την κρά-
μπα αν την εφαρμόσετε άμεσα.

εΝύΔΑΤΩςΗ Ένας άλλος τρόπος για 
να σταματήσετε την κράμπα στο πόδι 
είναι να ενυδατωθείτε. Ένα ποτήρι νερό ή 
ακόμα καλύτερα ένα ποτό με ηλεκτρολύτες θα 
μειώσει την πιθανότητα να εκδηλώσετε επανα-
λαμβανόμενες κράμπες.

ΚΙΝΗΘεΙΤε Το περπάτημα στέλνει ένα σήμα στους 
μυς ότι χρειάζεται να γίνουν πιο ελαστικοί.

Η
HEALtH

ια πολλούς μια γερή 
δόση καφεΐνης μόλις 
σηκωθούν το πρωί από 

το κρεβάτι είναι απαραίτητη. 
ςύμφωνα με ειδικούς όμως, 
αυτή η συνήθεια περισσότερο 
κακό κάνει, παρά καλό στον 
οργανισμό. Η καφεΐνη τονώνει 
τις αισθήσεις και μας βοηθά να 
ξυπνήσουμε αυξάνοντας την 
ποσότητα κορτιζόλης στον οργα-
νισμό μας. Όπως όμως αναφέ-
ρουν οι ειδικοί, το πρωί μόλις 
σηκωνόμαστε από το κρεβάτι η 
κορτιζόλη ήδη κάνει πάρτι στον 
οργανισμό, χωρίς να χρειαστεί η 
συνδρομή του καφέ.

Αυτό σημαίνει ότι ο καφές το 
πρωί μπορεί να έχει αρνητική 
επίδραση στον οργανισμό, 
καθώς προκαλεί περαιτέρω 
αύξηση της συγκεκριμένης 
ορμόνης. οι ειδικοί ισχυρίζονται 
πως εκείνοι που πίνουν καφέ 
μέσα στο δίωρο αφότου ξυπνή-
σουν, ενθαρρύνουν τον οργανι-
σμό τους να αποκτήσει ανοσία 
στην καφεΐνη. Για κάποιον που 
ξυπνά στις 7 ή 8 το πρωί για να 
πάει στη δουλειά, η ιδανική ώρα 
για να πιει τον πρωινό του καφέ 
είναι στις 10, όταν τα επίπεδα 
κορτιζόλης έχουν πέσει.

«Τα επίπεδα κορτιζόλης είναι 
υψηλότερα όταν ξυπνάμε το 
πρωί και για ένα διάστημα δύο 
ωρών. Αυτή είναι η χειρότερη 
στιγμή για κατανάλωση καφέ 
γιατί η καφεΐνη μιμείται την 
αντίδραση στο στρες και προκα-
λεί ακόμα μεγαλύτερη αύξηση 
στα επίπεδα κορτιζόλης», ανα-
φέρουν οι διατροφολόγοι. οι 
ίδιοι επισημαίνουν πως πίνοντας 
τον καφέ λίγο αργότερα, όταν τα 
επίπεδα της ορμόνης έχουν 
πέσει, μειώνονται οι πιθανότητες 
εμφάνισης της αίσθησης άγχους 
που μπορεί να προκληθεί από την 
κατανάλωση καφέ.

κάΦεσ & 
κορτιζολη  
Το μεγάλο λάθος 
που κάνουμε

γ

Όσοι πίνουν αλκοόλ κάθε μέρα, 
ανεξαρτήτως ηλικίας, έχουν 
κατά 20% αυξημένη πιθανότητα 

να πεθάνουν πρόωρα, υποστηρίζει μια 
νέα αμερικανική επιστημονική μελέτη, 
σύμφωνα με την οποία ακόμη κι ένα 
ποτηράκι κρασί καθημερινά δεν είναι 
τόσο υγιεινό.

Οι ερευνητές ανέλυσαν στοιχεία για 
πάνω από 400.000 ανθρώπους ηλικίας 18 
έως 85 ετών. Η μελέτη συμπέρανε ότι η 
κατανάλωση ενός έως δύο μερίδων 
αλκοόλ τέσσερις ή περισσότερες φορές 
την εβδομάδα (ποσότητα που γενικά θεω-
ρείται μη επιβλαβής ή και υγιεινή), αυξά-
νει τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου κατά 
20%, σε σχέση με όσους πίνουν λιγότερα 
από τρία ποτά την εβδομάδα. 

«Μερικές μελέτες έχουν υποστηρίξει 

ότι ένα με δύο ποτά τη μέρα δεν είναι 
κάτι κακό ή ότι μπορούν ακόμη και να 
κάνουν καλό στην υγεία. Όμως τώρα 
ξέρουμε ότι ακόμη και οι πιο ελα-
φριοί πότες έχουν αυξημένο κίνδυνο 
θνησιμότητας», δήλωσαν οι ερευνη-
τές, προσθέτοντας ότι «μια αύξηση 
κινδύνου κατά 20% στην ηλικία των 
75 ετών μεταφράζεται σε πολύ περισ-
σότερους πρόωρους θανάτους από ό,τι 
στην ηλικία των 25».

Μολονότι μερικές παλαιότερες μελέ-
τες έχουν συνδέσει τη λελογισμένη 
κατανάλωση αλκοόλ με καλύτερη καρδι-
αγγειακή υγεία, η νέα μελέτη δείχνει ότι 
αυτό το δυνητικό όφελος υπεραντισταθ-
μίζεται από άλλους μεγαλύτερους κινδύ-
νους για την υγεία, όπως για παράδειγμα 
τον καρκίνο. 

κράμπες στα πόδια...

Σε όλους μας έχει συμβεί 
να νιώσουμε δυσφορία 
μετά το φαγητό. Φού-

σκωμα, ζαλάδα, αέρια. Αλλά το 
πιο συνηθισμένο και το χειρό-
τερο είναι η γαστροοισοφα-
γική παλινδρόμηση, γνωστή 
και ως καούρα. Συνήθως συνο-
δεύεται από δυσπεψία. Δεν 
είναι καθόλου ευχάριστο 
συναίσθημα, αντίθετα, μπορεί 

Οι κράμπες στα πόδια προκύπτουν 
από τις ακούσιες και έντονες 
συσπάσεις των μυών. Όταν δεν 

τεντώνονται συχνά, όταν κουράζονται 
υπερβολικά από την πολλή χρήση ή όταν το 
σώμα είναι αφυδατωμένο, οι μύες αντι-
δρούν προκαλώντας κράμπες. Η έλλειψη 
κάποιων ηλεκτρολυτών, όπως το κάλιο και 
το μαγνήσιο, μπορεί επίσης να κάνει τους 
μυς πιο δύσκαμπτους, καθώς αυτά τα στοι-
χεία λειτουργούν βοηθητικά στην ελαστι-
κότητά τους.

Τα άτομα που είναι άνω των 65 ετών εκδη-
λώνουν συχνότερα κράμπες, όμως τις περισ-
σότερες φορές οι μυϊκές κράμπες δεν αποτε-
λούν σοβαρό λόγο ανησυχίας. Εξαίρεση απο-
τελούν οι περιπτώσεις όπου οι κράμπες 
εμφανίζονται ως σύμπτωμα του διαβήτη, του 
υποθυρεοειδισμού ή του αλκοολισμού.

Δείτε κάποιους τρόπους που μπορεί να σας 
βοηθήσουν να ανακουφιστείτε από τις 
κράμπες:

ΔΙΑΤΑςεΙς Μόλις αισθανθείτε κράμπα, 
κάντε διάταση στο σημείο που νιώθετε την 
ενόχληση, ώστε να τεντωθεί ο μυς. Καλό είναι 
να κάνετε και κάποιες μαλάξεις στον μυ κατά 

να γίνει εξουθενωτικό.
Κάποιες τροφές είναι 

υπεύθυνες για τις καούρες, 
καθώς προκαλούν αυτό το 
δυσάρεστο συναίσθημα. 
Συνήθως πρόκειται για τρο-
φές πλούσιες σε λιπαρά, 
καθώς χαλαρώνουν τον 
κατώτερο οισοφαγικό σφι-
γκτήρα, που κάνει το 
γαστρικό οξύ να πηγαίνει 

πίσω στον οισοφάγο. Τί 
μπορούμε να κάνουμε όμως 
για να μειώσουμε ή να απο-
φύγουμε τις καούρες;

Η πρόταση των διατροφο-
λόγων είναι να τρώμε μικρό-
τερα και πιο συχνά γεύματα 
αντί ενός μεγάλου, αλλά και 
να αποφεύγουμε γεύματα 
πριν τον ύπνο, όπως και το 
αλκοόλ, την ασπιρίνη, την 
καφεΐνη και τα τσιγάρα. Επί-
σης, καλό είναι να ανυψώ-
νουμε το κεφάλι μας όταν 
ξαπλώνουμε με μερικά 
μαξιλάρια.

κΑΟΥΡΕΣ: Τι να τρως  
για να τις αντιμετωπίσεις

Μπορεί να είναι επικίνδυνο ένα ποτήρι κρασί την ημέρα;
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Ό σο περισσότερα φρούτα και λαχανικά τρώει κάποιος σε ημερήσια βάση, 
τόσο μειώνεται ο κίνδυνος να πεθάνει πρόωρα σε οποιαδήποτε ηλι κία. 

Αν, για παράδειγμα, τρώει επτά ή περισσότερες μερίδες φρούτων και 
λαχανικών, τότε ο κίνδυνος πρόωρου θανάτου ειδικά από καρκίνο μειώνεται 
κατά 25%, ενώ από καρδιά κατά 31%. Εν συγκρίσει με όσους τρώνε λιγότερο 

από μία μερίδα φρούτων και λαχανικών τη μέρα, όσοι τρώνε μία έως τρεις 
μειώνουν τον κίνδυνο πρόω ρου θανάτου (από οποιαδήποτε αιτία) κατά 
14%, όσοι τρώνε τρεις έως πέντε μερίδες καθημερινά μειώνουν τον κίν-
δυνο κατά 29%, όσοι καταναλώνουν πέντε έως επτά μερίδες, κινδυνεύ-

ουν λιγό τερο κατά 36%, ενώ για επτά και πάνω μερίδες η μείωση του 
κινδύνου πρόωρου θανάτου είναι της τάξης του 42%.
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Παρά το γεγονός ότι ο καρκίνος 
του μαστού είναι ο συχνότε-
ρος γυναικολογικός καρκίνος, 

οι περισσότερες από τις μισές ελληνίδες 
δεν έχουν υποβληθεί ποτέ σε προληπτική 
εξέταση μαστού. Σε αυτό το στοιχείο έρχε-
ται να προστεθεί η πληροφόρηση ότι στις 
χώρες που πλήττονται από οικονομική 
κρίση μειώνεται ο αριθμός των ατόμων που 
προβαίνουν σε προληπτικές εξετάσεις.

Για τον λόγο αυτό, ο «Στόχος-Πρόληψη» 
οργανώνει περίπτερο Δωρεάν Κλινικού 
Ελέγχου Μαστού, στο πλαίσιο της δράσης 
«Μη Φοβάσαι την Πρόληψη», στην κεντρική 
αίθουσα του σταθμού στο Μετρό Συντάγμα-
τος. Σήμερα 13 Οκτωβρίου είναι η τελευταία 
ημέρα δράσης. Το περίπτερο θα λειτουργεί 
από τις 8:00 το πρωί έως 8:00 το βράδυ. Η 
εξέταση της ψηλάφησης είναι ανώδυνη και 
διαρκεί λίγα μόνο λεπτά.

Τροφές για υγιή μαλλιάΌπως συμβαίνει με τα νύχια, 
το δέρμα και λίγο πολύ οτι-
δήποτε πάνω μας, η υγεία 

των μαλλιών εξαρτάται σε μεγάλο 
βαθμό από τη διατροφή 
μας. Κάποιες 

τροφές μπορούν να τα κατα-
στρέψουν και 

κάποιες 

άλλες να τα απογειώσουν. Γι’ αυτό, 
μείνετε μακριά από:

ΓλύΚΑ Όταν τρώτε κάτι που περι-
έχει πολλή ζάχαρη ή επεξεργα-
σμένο αλεύρι, όπως το λευκό ψωμί, 
προκαλείται απότομη αύξηση του 

σακχάρου στο αίμα και απελευ-
θέρωση ανδρογόνων. Αυτές 

οι στεροειδείς ορμόνες 
συνδέονται με συρρί-

κνωση των θυλάκων 
των τριχών και 

τριχόπτωση.
ΖΩΙΚες ΠΡΩ-

ΤεΐΝες Οι κετο-
γονικές δίαιτες 
δεν είναι ό,τι 
καλύτερο για 
την υγεία των 
μαλλιών σας. 
Οι πρωτεΐνες 
είναι μεν απα-
ραίτητες για 
την οικοδό-
μηση γερών 
τριχών, αλλά 
όχι αν το παρα-

κάνετε εις 
βάρος άλλων 

θρεπτικών συστα-
τικών. Προσπαθή-

στε να καταναλώνετε 
άφθονες πρωτεΐνες 

φυτικής προέλευσης, οι 

οποίες σας προσφέρουν μεγαλύ-
τερη ποικιλία θρεπτικών 
συστατικών. 

ΤΡοφες χΑΜΗλες ςε ςΙΔΗΡο 
ΚΑΙ ψεύΔΑΡΓύΡο  Παραλείποντας 
αυτά τα σημαντικά μέταλλα συστα-
τικά, μπορεί να αποδυναμώσετε τα 
μαλλιά σας. Είναι σημαντικό να 
λαμβάνετε σίδηρο από τροφές, 
όπως το μοσχάρι, το κοτόπουλο, τα 
ψάρια, τα όσπρια και τα σκούρα 
πράσινα φυλλώδη λαχανικά. Η 
κατανάλωση θαλασσινών, όπως τα 
στρείδια, καθώς και δημητριακών 
ολικής αλέσεως θα σας εξασφαλί-
σει επαρκή πρόσληψη 
ψευδαργύρου.

ΑλΚοολ Η μπύρα, το κρασί και 
τα οινοπνευματώδη γενικά, επηρε-
άζουν τον τρόπο που μεταβολίζεται 
από το σώμα ο ψευδάργυρος, ένα 
απαραίτητο μέταλλο για την υγεία 
των μαλλιών. Η υπερβολική κατανά-
λωση αλκοόλ μπορεί επίσης να σας 
αφυδατώσει, επηρεάζοντας τα μαλ-
λιά σας. Το αλκοόλ κάνει εν τέλει τα 
μαλλιά ξηρά και εύθραυστα.

λΙΠΑΡες ΤΡοφες Οι τροφές 
που είναι πλούσιες σε κορεσμένα 
λιπαρά και υδρογονωμένα έλαια 
μπορούν να φράξουν τους πόρους, 
ακόμη και στο τριχωτό της κεφα-
λής, οδηγώντας σε απώλεια 
μαλλιών. 

Δωρεάν κλινικός έλεγχος μαστού στο Σύνταγμα

Βάλτε τα λαχανικά  
στην καθημερινότητά σας

ε 25 χρόνια από τώρα, 
η παχυσαρκία θα είναι 
πολύ πιο σοβαρή αιτία 

θανάτου ακόμα και από το 
κάπνισμα. Το Βρετανικό Κέντρο 
ερευνών για τον καρκίνο κρούει 
τον κώδωνα του κινδύνου και 
λέει πως πρέπει να γίνουν 
περισσότερα σχετικά με την 
τεράστια απειλή για τη δημόσια 
υγεία που θέτει η παχυσαρκία. 
Αν οι τρέχουσες τάσεις, για τους 
καρκίνους που σχετίζονται με 
την παχυσαρκία, συνεχίσουν να 
υφίστανται, τότε μπορεί να 
υπάρχουν μέχρι το 2043, περισ-
σότεροι θάνατοι γυναικών από 
καρκίνο λόγω παχυσαρκίας 
παρά από τον καρκίνο λόγω 
καπνίσματος, τουλάχιστον στο 
Ηνωμένο Βασίλειο.

Όσον αφορά στους άνδρες, 
αυτό μπορεί να συμβεί πολύ 
αργότερα, σύμφωνα με την 
μελέτη, καθώς το κάπνισμα 
εκτιμάται ότι προκαλεί σήμερα 
σχεδόν δύο φορές περισσότε-
ρους καρκίνους στους άνδρες 
από ό,τι το υπερβολικό βάρος. Η 
φιλανθρωπική οργάνωση που 
χρησιμοποίησε έναν τύπο που 
συνδυάζει προβολές για την 
εμφάνιση καρκίνου, τον συσχε-
τισμό με το κάπνισμα και με την 
παχυσαρκία, λανσάρει τώρα μία 
καμπάνια σε όλο το Ηνωμένο 
Βασίλειο για την αύξηση της 
ευαισθητοποίησης πως η παχυ-
σαρκία αποτελεί αιτία της 
νόσου. Μόνο ένας στους 7 
κατοίκους του Ηνωμένου Βασι-
λείου γνωρίζει τη σχέση μεταξύ 
παχυσαρκίας και καρκίνου, λέει 
ο οργανισμός και ζητά την λήψη 
μέτρων, όπως απαγόρευση των 
διαφημίσεων για πρόχειρο 
φαγητό πριν από τις 9 το βράδυ 
και περιορισμούς στην προσφο-
ρές σε λιγότερο υγιεινά τρόφιμα 
και αναψυκτικά.

Η παχυσαρκία  
πιο επικίνδυνη 
από το κάπνισμα

Σ
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υστυχώς ο καιρός 
είναι ακόμη ζεστός 
για εμάς που 

βιαζόμαστε να βάλουμε τα 
υπέροχα πουλοβεράκια μας, 
όμως έχουμε υπομονή. Ως 
τότε θα χαζεύουμε τα 
περιοδικά και το διαδίκτυο για 
να μαθαίνουμε τις τάσεις. 
φέτος, πρωταγωνιστούν 
κομψά και άνετα πλεκτά 
κομμάτια. Η απόλυτη τάση στα 
πλεκτά είναι μία κι έχει την 
ιδιότητα να κάνει κάθε look να 
δείχνει ακριβό, χωρίς να 
είναι. Πλεκτά co-οrds, δηλαδή 
πλεκτά σετ, συνθέτουν τα πιο 
κομψά σύνολα. 

ο επικρατέστερος 
συνδυασμός είναι η πλεκτή 
φούστα με πουλόβερ. 
επιλέξτε την γραμμή που σας 
ταιριάζει, προσέχοντας η 
εφαρμογή να μην είναι πολύ 
στενή και φορέστε τα με 
sneakers, loafers, μποτάκια 
ή και ψηλές μπότες. 
Προτιμότερο είναι να 
επενδύσετε σε ένα safe 
χρώμα.

Η απόλυτη 
τάση
Δ

Strobing,  
για φρεσκάδα
Θέλετε να δείχνετε νεότερη και φρέσκια, τονίζο-
ντας τα χαρακτηριστικά του προσώπου σας; Τότε 
οι γυαλάδες είναι αυτό που ψάχνετε. Γνωστές ως 
τεχνική strobing, δημιουργούνται με την χρήση 
highlighters, χωρίς την παράλληλη χρήση σκού-
ρων αποχρώσεων ή bronzers. Οι γυαλάδες δημι-
ουργούνται στο κόκκαλο που βρίσκεται πάνω 
από τα ζυγωματικά, πάνω από το φρύδι και κάτω 
από αυτό. Επίσης, στη γέφυρα της μύτης, στην 
εσωτερική γωνία των ματιών, πάνω από το τόξο 
των χειλιών και στο πηγούνι. Χρησιμοποιήστε 
ένα λεπτό πινέλο, βάλτε λίγη ποσότητα από το 
προϊόν και απλώστε το στα σημεία αυτά. Για να 
ολοκληρώσετε με τον καλύτερο τρόπο, εφαρμό-
στε ένα glossy κραγιόν.

Η κοινή, εντελώς «άσχετη» φαντασίωση
Είναι κοινό μυστικό πως άντρες και 

γυναίκες συνηθίζουν να υποκύπτουν 
στις σεξουαλικές τους φαντασιώσεις 

πιο συχνά από ό,τι τολμούν να ομολογήσουν. 
Και οι επιστήμονες το γνωρίζουν καλύτερα 
από τον καθένα. Αυτό που ίσως κανείς μας δεν 
περίμενε είναι το ότι τα δύο φύλα δεν θα διέ-
φεραν και πολύ ως προς αυτό το κομμάτι, 
καθώς όπως αποδεικνύεται η πιο συχνή 
σεξουαλική φαντασίωση είναι κοινή! Σύμφωνα 
με μελέτη του Πανεπιστημίου του Μόντρεαλ, 

πρόκειται για μία φαντασίωση που δεν «χτίζεται» ούτε 
από πολλούς παρτενέρ - αντιθέτως, μιλάμε για συνθή-
κες απόλυτου ρομαντισμού. Πώς περιέγραψαν άντρες 
και γυναίκες την πιο συχνή τους φαντασίωση; Θέλω να 
νιώσω ρομαντικά συναισθήματα σε μια σεξουαλική 
σχέση. Το αποτέλεσμα αυτό προέκυψε από τις απαντή-
σεις 1.516 ατόμων που έλαβαν μέρος στην έρευνα, 
στους οποίους ζητήθηκε να βαθμολογήσουν 55 διαφο-
ρετικές σεξουαλικές φαντασιώσεις. Βάσει αποτελε-
σμάτων, τον ρομαντισμό επιζητεί το 88% των ανδρών 
και το 92% των γυναικών.

Όχι άλλο 
λεοπάρ 
Όποια πέτρα κι αν 

σηκώσεις, το λεοπάρ 
είναι από κάτω. Σε 

ρούχα και αξεσουάρ, από 
φορέματα και αέρινες που-
καμίσες μέχρι και καπέλα! 
Τα animal prints είναι πιο 
hot από ποτέ και ακόμα κι αν 
δεν έχετε ήδη φορέσει ένα 
από αυτά, το έχετε κάνει 
γιατί δεν βρίσκετε τον 
κατάλληλο συνδυασμό. Αν 
τελοσπάντων το βαρεθήκατε 
ή δεν το θέλατε ποτέ, υπάρ-
χει κάτι που του φέρνει, αλλά 
δεν είναι λεοπάρ. Διατηρεί 
την σέξι και άγρια αισθητική 
και μας θυμίζει την απί-
στευτη εποχή των ‘80s. 
Μιλάμε φυσικά για το tiger 
print. Απόλυτα ερωτικό, με 
δερμάτινο τζάκετ και αρκετά 
βραχιόλια ή λεπτές αλυσίδες 
στον λαιμό. Τέλειο συνδυα-
σμένο με ankle boots.

Αν υπάρχει ένα σακάκι που 
μπορούμε να φοράμε κάθε 

μέρα από το πρωί και να 
είμαστε κομψές χωρίς να 

δείχνει επίσημο, αυτό είναι 
το καρό. Τις τελευταίες 

σεζόν το καρό blazer έχει 
αναδειχθεί στο απόλυτο 

must have της 
γκαρνταρόμπας. οι 

καλύτερες fashionista 
ποζάρουν στο Instagram με 

καρό συνολάκια και 
μοιάζουν τόσο σικ, χωρίς να 

έχουν κάνει ιδιαίτερη 
προσπάθεια. Μπορείς να το 
συνδυάσεις είτε με το ίδιο 

καρό παντελόνι, αν είσαι 
τολμηρή, είτε με τις 

ασφαλείς αποχρώσεις, 
όπως το λευκό και το μαύρο. 
Το μόνο που χρειάζεσαι για 

να απογειώσεις το look 
είναι ένα ιδιαίτερο μικρό 

τσαντάκι.

Το 
σακάκι 
για όλη 

μέρα

Βλεφαρίδες 
extension 
καλώς ή κακώς, πολλές 
γυναίκες επιλέγουν να 
βάλουν βλεφαρίδες 
extension. Πρόκειται 
για τάση που έχει 
θετικά αλλά και 
αρνητικά, όμως αν 
επιμένεις, μάθε τα 
κόλπα για να κρατήσουν 
περισσότερο. 
Δυστυχώς, πρέπει να 
κοιμάσαι ανάσκελα. Να 
προτιμάς τα υγρά 
μαντηλάκια ντεμακιγιάζ 
από τα στρόγγυλα 
βαμβακερά pads. 
Απόφυγε όσο μπορείς 
την μάσκαρα και 
χτένισε τις βλεφαρίδες 
σου συχνά. Η μόνη 
προσοχή που πρέπει να 
δώσεις σε μεγάλο 
βαθμό, είναι όταν 
βάζεις eyeliner.
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ι ψηλές μπότες ήταν 
το απόλυτο must 
have του χειμώνα. 

Ταιριάζουν με αμέτρητα 
σύνολα και είναι ένα πολύ 
stylish κομμάτι, το οποίο 
μπορεί να σας κάνει να 
φαίνεστε πιο ψηλή και 
αδύνατη. Μπορείτε να τις 
φορέσετε με στενό 
παντελόνι, όχι όμως με 
κολάν που θα σας κάνει να 
φαίνεστε γυμνή. Ένα τόσο 
σέξι κομμάτι πρέπει να 
εξισορροπείται από την 
επιλογή των υπόλοιπων 
ρούχων και αξεσουάρ. Για 
τον ίδιο λόγο δεν είναι τόσο 
stylish και όταν επιλέγετε να 
τις συνδυάσετε με κοντό, 
στενό φόρεμα.

Ποτέ με  
ψηλές μπότες

Ο

Για να τα ξέρεις όλα!

www.alphafreepress.gr

Χείλη για φίλημα

Belt bag, wow
Θα μπορούσε 

να είναι και 
θλιβερό 

πως οι άνθρωποι 
πλέον φαντασιώνο-
νται το απλό, το 
αυτονόητο… Φέτος 
η μόδα φλερτάρει 
με την boho-chic 
αισθητική της 
δεκαετίας του 70, 
αλλά και με τον 
μαξιμαλισμό που 
κορυφώθηκε στην 
δεκαετία των 80s. 
Αυτό που ξεχώ-
ρισε, δεν είναι 
άλλο από την τσά-
ντα-ζώνη ή αλλιώς 
belt bag. Μπορείτε 
να φορέσετε το 
αγαπημένο σας τζιν 
παντελόνι, ένα 
άσπρο απλό μπλου-

ζάκι, τα λευκά σας sneakers και προσθέτοντας 
την τσάντα ζώνη το outfit αναβαθμίζεται αμέ-
σως. Συνδυάζονται ακόμα και με ολόσωμες 
φόρμες, εάν θέλετε να δώσετε βαθμούς μπό-
νους στιλ και στις πιο επίσημες εμφανίσεις σας. 

ναμείξτε 1 κουταλιά της 
σούπας ελαιόλαδο, 1 κου-
ταλιά της σούπας αλάτι ή 

ζάχαρη και 1 κουταλιά του γλυκού 
σκόνη κανέλας και κάντε απολέπιση 
χειλιών με απαλές κυκλικές κινή-
σεις. Το πίλινγκ αυτό όχι μόνο θα 
αντιμετωπίσει τα σκασμένα και αφυ-
δατωμένα χείλια, αλλά είναι και ένα 
φυσικό διογκωτικό χειλιών. Αν το 
αφήσετε να παραμείνει σαν μάσκα 
πάνω τους για 5-10 λεπτά και στη 
συνέχεια το ξεπλύνετε, θα πετύχετε 
ένα προσωρινό και εντυπωσιακό 
πρήξιμο. Χρησιμοποιήστε λοιπόν το 
πίλινγκ κανέλας και αποκτήστε σαρ-
κώδη χείλη με φυσικό τρόπο.

Ρομαντζάδα στο μουσκεμένο γρασίδι 

Η… αγκαλιά στο γρασίδι 
είναι υπέροχη και γίνεται 
ακόμα καλύτερη, όταν τα 

κουνούπια έχουν πάει στο 
καλό… οι βροχούλες όμως 
ήρθαν και μπορεί να ξεχαστείς 
και να κάτσεις στο μουσκεμένο 
γρασίδι κάνοντας χάλια το 
ρούχο σου… Να βάλεις μερικές 
σταγόνες πάνω σε ένα καθαρό 
σφουγγάρι και να τρίψεις με 

ζεστό νερό το σημείο του λεκέ. Αν 
το ρούχο σου δεν είναι ιδιαίτερα 
ευαίσθητο, βάλε και λίγη χλωρίνη 
πάνω στο ίδιο σφουγγάρι. Ένας 
άλλος τρόπος είναι να βρέξεις 
αρχικά το ρούχο σου με ζεστό 
νερό και στη συνέχεια να το 
βάλεις για δύο ώρες σε μία λεκάνη 
με χλιαρό νερό και ξύδι. Στη συνέ-
χεια το πλένεις κανονικά στο 
πλυντήριο.

Α

Ο λεκές που 
φέρνει κραυγή 

Με τη συνήθειά μας να τρώμε στο 
σαλόνι ή το δωμάτιο κοιτώντας 

τηλεόραση, είναι πολύ εύκολο να 
πέσει φαγητό στο χαλί. Αν αυτός 

είναι από λάδι, τότε ένα 
«εγκεφαλικό» θα το πάθουμε. 

Ταμπονάρετε την λερωμένη 
περιοχή με λίγο καθαρό χαρτί 

κουζίνας. Στη συνέχεια, διαλύστε 
1/4 κ.γ. υγρό για τα πιάτα σε 1 φλ. 
χλιαρό νερό, βουτήξτε σε αυτό το 

διάλυμα ένα σφουγγάρι και 
ποτίστε με αυτό την επιφάνεια του 
λεκέ. Ο στόχος είναι να φτάσει το 
απορρυπαντικό μέχρι τη βάση του 

πέλματος του χαλιού κι όχι να 
μουλιάσει το σημείο εντελώς. 

Αφήστε το διάλυμα να δράσει για 5 
λεπτά και, στη συνέχεια, τρίψτε 

ελαφρά το λεκέ από την εξωτερική 
πλευρά του προς το κέντρο του. 

Τέλος, ξεβγάλτε το απορρυπαντικό 
για τα πιάτα με ένα σφουγγάρι, το 

οποίο έχετε βουτήξει 
προηγουμένως σε κρύο νερό.
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O Πολυχώρος  
Vault παρουσιάζει  
την παράσταση  
«Ο Συγγραφέας»  
(The Author)  
του Tim Crouch 

Aπό την ομάδα ProvaT.O. 
(Prova Theatre 
Organization) σε σκηνο-

θεσία Βαγγέλη λάσκαρη. Από 10 
οκτωβρίου κάθε Τετάρτη και 
Πέμπτη στις 21:00, έως την 
Πέμπτη 31/01/2019. 

«Απόψε, λέει, θα χρειαστεί ο καθέ-
νας μας να υποδυθεί τον εαυτό του. 
Σου έχει ξανασυμβεί αυτό;». 

Αυτό το έργο απευθύνεται σε 
τολμηρούς θεατές. Μη ρωτήσετε. 
Μην γκουγκλάρετε. Απλώς πηγαί-
νετε. Ένα έργο το οποίο ένας δημο-
σιογράφος περιέγραψε ως: «αηδια-
στικό, πορνογραφικό, σεξιστικό και 
μισογυνιστικό». Ένα έργο για το 
οποίο γράφτηκαν αρκετά οργι-
σμένα γράμματα. 

Ένα έργο που απέσπασε κάποιες 
κριτικές πέντε αστέρων. Ένα έργο 
που έχει κερδίσει το John Whiting 
Award και το Total Theatre Award, 
το 2010. Ένα έργο, κατά τη διάρκεια 
του οποίου, ένα 10% του κοινού 
αποχώρησε από την αίθουσα κατά 
τη διάρκεια της παράστασης. Ένα 

έργο, κατά τη διάρκεια του οποίου, 
ένας θεατής λιποθύμησε. 

Αλλά κι ένα έργο όπου περισσότε-
ροι από 13.000 θεατές έμειναν να το 
παρακολουθήσουν μέχρι τέλους, 
άκουσαν και σκέφτηκαν και ένιωσαν 
και ασχολήθηκαν με τις δυσκολίες 
του. Ένα έργο όπου έσπασε ταμεία 
όπου κι αν πήγε. Ένα έργο αγενές, 
χωρίς τηλεοπτικούς ηθοποιούς. Ένα 
έργο που προκάλεσε συζητήσεις, 
διαμάχες και έντονους χρονοβόρους 
διαπληκτισμούς. 

ΛιγΑ ΛΟγιΑ γιΑ ΤΟ εργΟ
«Ο Συγγραφέας» μιλάει για τη βία 

και για την ενδοοικογενειακή 
κακοποίηση. Στην ουσία όμως, 
μιλάει για τη βία που κρύβει ο 
καθένας μας μέσα του και 
για την ηδονοβλεπτική 
διάθεση του θεατή. 
Μιλάει για την ευθύνη μας 
ως θεατές απέναντι σε αυτό 
που επιλέγουμε και μας αρέσει 
να βλέπουμε, όσο δυσάρεστο, 
όσο βίαιο, όσο σοκαριστικό κι αν 
είναι. Είναι μία ιστορία ελπίδας, βίας 
και εκμετάλλευσης. Μία θεατρική 
εμπειρία που δεν αφήνει κανένα να 
γλιτώσει, ανοίγοντας τα μάτια των 
θεατών και δείχνοντάς τους αυτό που 
θα έπρεπε να βλέπουν ήδη, το αυτο-
νόητο: Όλοι έχουμε επιλογή. 

ΛιγΑ ΛιγΑ γιΑ ΤΟν ΤιΜ ΚρΑΟυΤΣ
«Ο Πιραντέλο της Μεγάλης Βρετα-

νίας» 
Αυτό 
είναι το 
παρατσού-
κλι του 
54χρονου Τιμ 

Κρά-
ουτς, 
ενός ηθο-
ποιού που 
βαρέθηκε την 
ανεργία, αλλά 
και τα τηλεοπτικά 
σίριαλ όπου έπαιζε 
για να εξασφαλίσει 
τα προς το ζην. Και 
κάποια στιγμή, γύρω 
στα 40 του, ανέβασε ένα 
δικό του σόλο, το «Μy 
Arm». Αυτό ήταν. Η παρά-
στασή του ήταν το από-
λυτο γεγονός του Φεστι-
βάλ Εδιμβούργου 2003.  
«Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι 
τέτοιο!», δήλωναν σύσ-
σωμοι θεατές και κριτι-
κοί. Μόνος του, σε μια 
άδεια σκηνή, με το ένα 
χέρι πάνω από το κεφάλι 
του, ο Κράουτς σχολίασε, 
όπως ο Πιραντέλο στο 
παρελθόν, το πόσο 
σκληρό μπορεί να είναι 
το τίμημα της τέχνης. 
«Καλλιτέχνης εννοιολο-
γικός, δίχως όμως να 
καταντά δυσνόητος, πει-

ραματιστής δίχως να χάνει την 
ουσία, ο Κράουτς επαναφέρει στο 
θέατρο την πίστη ότι οι λέξεις μπο-
ρούν από μόνες τους να συγκινή-
σουν», σημειώνει το λονδρέζικο 
«Time Out». Η διεθνής αναγνώριση 
δεν άργησε να έρθει. Στην Ελλάδα 
τον γνωρίσαμε το 2011 όταν επισκέ-
φθηκε το Bios για να παρουσιάσει 
τα σόλα του «My Arm» και «An Oak 
Tree». 

 
info
Παίζουν: Γιώργος Στριφτάρης, Στέ-
λιος Ψαρουδάκης, Άννα Αθηνά 
Κολιοφώτη, Άρης Κυπριανού.
Διάρκεια : 90’ (χωρίς διάλειμμα). 

Περιέχει υλικό που μπορεί να ενο-
χλήσει. Συνιστάται για ηλικίες 18+. 
Μετά την έναρξη της παράστασης 
δεν επιτρέπεται η είσοδος στην 
αίθουσα.
Εισιτήρια: Γενική είσοδος: 12 ευρώ, 
Φοιτητές / Σπουδαστές / Κάτοχοι 
Κάρτας Πολυτέκνων / ΑμΕΑ / Κάτο-
χοι Κάρτας Ανεργίας (ΟΑΕΔ): 10 
ευρώ, Ατέλειες: 5 ευρώ
Πληροφορίες-κρατήσεις: 213 
0356472 / 6949534889 (για τηλε-
φωνικές κρατήσεις 11:00 - 14:00 και 
17:00 - 21:00) 

Πολυχώρος VAULT 
Μελενίκου 26, Γκάζι, Βοτανικός

L
LiFE / ΘΕΑΤΡΟ

«Ο Συγγραφέας» 

Η Γκαλερί Μεταπολις (Καΐρη 6, Μοναστηράκι) 
παρουσιάζει ως τις 31 οκτωβρίου την Έκθεση 

φωτογραφίας «Αγαπημένες μου Ασπρόμαυρες εικό-
νες». οι φωτογραφίες προήλθαν από έναν ημερή-

σιο online διαγωνισμό φωτογραφίας που διοργά-
νωσε η φωτογραφική ομάδα του METApolis με 

θέμα την ασπρόμαυρη φωτογραφία και την 

μελέτη στην αφαίρεση που συνθέτουν οι μονοχρωμα-
τικές διαβαθμίσεις της και οι σχηματοποιημένοι όγκοι 
της. Μια προσπάθεια να επέμβουμε μέσα από την μετα-
τροπή της έγχρωμης φωτογραφίας σε Α/Μ, σε μια δια-
φορετική προσέγγιση της αρχικής μας φωτογραφίας. 
είσοδος δωρεάν. Ώρες λειτουργίας: Τετάρτη/Πέμπτη/
Παρασκευή 18.00-21.00, ςάββατο 15.00-21.00.

Το Μέγαρο τιμά τον Μάνο ελευθερίου που «έφυγε» 
από κοντά μας το καλοκαίρι, με ένα τριήμερο μου-

σικό αφιέρωμα στον μεγάλο ποιητή, στιχουργό και 
πεζογράφο. ο Γιώργος Νταλάρας αγαπημένος 

φίλος του Μάνου, ο οποίος έχει ερμηνεύσει 
τραγούδια σταθμούς, μαζί με την  ελένη Τσα-

λιγοπούλου, ο χρήστος Θηβαίος και η 
Μάρθα φριντζήλα ερμηνεύουν τα ωραιό-

τερα τραγούδια του σε μουσική μεγάλων 
ελλήνων συνθετών, που έμειναν στην 

ψυχή μας και σφράγισαν τη ζωή μας. 
Τρεις μεγάλες συναυλίες, στην 

αίθουσα χρήστος λαμπράκης την 
Παρασκευή 26, το ςάββατο 27 

και τη Δευτέρα 29 οκτωβρίου 
στις 8:30 το βράδυ. Πληρο-

φορίες: 210 7282333. 

Αφιέρωμα στον Μάνο Ελευθερίου

Έκθεση Φωτογραφίας 
«Αγαπημένες μου Ασπρόμαυρες Εικόνες»
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Αδελφικοί 
Εχθροί

27LiFE / ΣΙΝΕΜΑ

Gr
1.  SMALLFOOT

2. The Nun 
3. Searching 
4. Johnny English Strikes  

Again
5. The House With A Clock  

In Its Walls
6. Hotel Transylvania 3:  

Summer Vacation 
7. A Simple Favor 
8. The Equalizer 2 
9. Bel Canto
10. BlacKkKlansman

USA
1.  VENOM 

2. A Star is Born 
3. Smallfoot 
4. Night School 
5. The House With A Clock  

In Its Walls 
6. A Simple Favor 
7. The Nun 
8. Crazy Rich Asians 
9. Hell Fest 
10. The Predator 

BOX OFFiCE

τη λίθινη 
εποχή ένας 
νεαρός κυνη-

γός τραυματίζεται κι 
εγκαταλείπεται από 
τους συντρόφους του 
στην ερημιά, καθώς 
θεωρείται νεκρός. Εκεί-
νος όμως καταφέρνει 
να επιζήσει και να ξεκι-
νήσει ένα μακρύ ταξίδι 
επιστροφής με τη βοήθεια ενός 
μοναχικού λύκου. Aμερικανική ται-
νία, σκηνοθεσία Άλμπερτ Χιούζ με 

εκαπέντε χρόνια μετά 
τον γιουγκοσλαβικό 
εμφύλιο βετεράνοι από 

όλες τις εμπλεκόμενες χώρες 
συγκεντρώνονται σε ένα απομο-
νωμένο ξενοδοχείο. Καθώς μοι-
ράζονται τις εμπειρίες τους, επι-
χειρούν να ξεπεράσουν τα 
ακόμη νωπά τραύματά τους. 
Βοσνιακή ταινία, σκηνοθεσία 
Άλεν Ντρλέβικ με τους: Μπόρις 
Ισάκοβιτς, λέον λούτσεφ, Μπό-
ρις λερ. Δραματική 2017 | Έγχρ. | 
Διάρκεια: 98'

τους: Κόντι Σμιτ - ΜακΦι, Γιοχάνες 
Χάουκουρ Γιοχάνεσον, Νατάσια 
Μάλθι. Περιπέτεια 2018 | Έγχρ. | 
Διάρκεια: 96'

Alpha
ΔΕΙΤΕ ΑκΟΜΗΔΕΙΤΕ ΑκΟΜΗ

Σ Δ

H επίσημη έναρξη του φεστιβάλ είναι μια 
γιορτή του τραγουδιού, με συμμετοχές από 
νέους και ανερχόμενους καλλιτέχνες! 
Apalaente, Άννα χρυσάνθου, Γιώργος 
Μητρογιαννόπουλος και Γεωργία Κοκορίγκου 
κοσμούν επί σειρά μηνών τα μηνιαία μας top 20, θα 

βρεθούν επί 
σκηνής στη 
Methodia 
BlackBox Club και 
μας υπόσχονται μια 
μοναδική βραδιά με 
Special Guest τον 
χρήστο Νινιό! 
Παίζουν οι μουσικοί: Άννα 
χρυσάνθου: (Κιθάρα-φωνή), 
Άλκης Δήμος 
(Καχόν-φωνή).
Apalaente:  Αποστόλης 
λυμπερόπουλος 
(Kιθάρα), Νίκος 
Βαλλιανάτος 
(Mπάσο), Νάσος 
χαμπίπης 

(Πλήκτρα), χρήστος Τσαρούχας (Τύμπανα), 
Αλκμήνη χατζηνάσιου (φωνή), Βίκτωρας 
Ρομπότης (φωνή) 
Γιώργος Μητρογιαννόπουλος: (Κιθάρα-
φωνή), Γεωργία Κοκορίγκου: (Ακορντεόν-
φωνή), Βασίλης Καραμπελόπουλος: 
(Ντραμς), Άκης Κώτας: (Μπάσο), 
ςταύρος Παργινός: (Τσέλο, 
Μαντολίνο), Special Guest: χρίστος 
Νινιός 
Παρασκευή 19 οκτωβρίου, ώρα 
έναρξης: 21.30 
Black Box Methodia - 
Κωνσταντινουπόλεως 113 
& Αγίου Όρους 15, Αθήνα 
- Βοτανικός, είσοδος: 5 
ευρώ, τηλ. 
Κρατήσεων: 
2103458605.

Το «5γραμμο  
top’s 20 Φέστιβαλ- 
powered by La Vita 
radio» είναι γεγονός! 

οι δύο. λιτοί διάλογοι, σκοτεινές και ρεαλιστικές 
εικόνες και ένας σφιχτός ρυθμός εξισορροπούν 
κάπως την έλλειψη σεναριακών εκπλήξεων. Σε δορυ-
φορική απεικόνιση ο μικρόκοσμος του υποβαθμι-
σμένων προαστίων του Παρισίου, που εγκλωβίζει και 
καθορίζει τους ήρωες. Ο Ελοφέν με αφαιρετική και 

μίνιμαλ διάθεση υπογράφει μια δυνα-
μική αστυνομική περιπέτεια, όπου 
εμπλέκει σε μια κλασική μονομαχία 
ζητήματα ταυτότητας, ηθικής στάσης 
και πίστης στους κώδικες τιμής.

Γαλλία. 2018. Διάρκεια: 111΄. 

Συνεχίζοντας 
την παράδοση 
που έχει δημι-

ουργήσει ήδη με το «Nos 
Retrouvailles» και το ςτο 

«Μακριά Από τους Ανθρώ-
πους», ο 

σκηνοθέτης 
Νταβίντ ελο-

φέν παρουσιά-
ζει στη νέα του 

ταινία και πάλι δύο 
άντρες με αντίθετα 

συμφέροντα ή επιθυ-
μίες, που αναγκάζονται 

να συνυπάρξουν και να 
συνεργαστούν. 
Οι αραβικής καταγωγής παι-

δικοί φίλοι Ντρις και Μανουέλ 
-μεγαλωμένοι στο ίδιο παρισινό προάστιο- έχουν πάρει 

πλέον αντίθετους δρόμους. Ο Μανουέλ είναι έμπορος 
ναρκωτικών και ο Ντρις αστυνομικός, που ειδικεύεται στην 

καταστολή της διακίνησης ναρκωτικών. Όταν όμως ένα deal 
διακίνησης ναρκωτικών πάει στραβά, ο αστυνομικός Ντρις 

ξέρει πως μόνον αν συνεργαστεί με τον κακοποιό Μανουέλ μπο-
ρεί να ξεκαθαρίσει την υπόθεση και να παραμείνουν ζωντανοί και 

Μια δυναμική 
και ρεαλιστική 

αστυνομική 
περιπέτεια με 

λιγοστές ωστόσο 
σεναριακές 

εκπλήξεις

Οι Άντρες δεν κλαίνε 
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Ο οΠΑΠ και η εθνική Ποδο-
σφαιρική ομοσπονδία 
(εΠο) παρουσίασαν, την 

Τετάρτη 10 οκτωβρίου 
2018, την ανανέωση της 
χορηγικής τους συνεργα-
σίας για δύο ακόμα χρό-
νια. Η εταιρεία θα είναι 
χρυσός χορηγός της 
εθνικής ομάδας 
Ποδοσφαίρου.

Ο ΟΠΑΠ βρίσκεται στο πλευρό 
της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου 
στην προσπάθειά της για πρόκριση 
στην τελική φάση του ΕURO 2020. 
Η ομάδα συνεχίζει τους αγώνες 
της στο Nations League, ενώ θα 
ακολουθήσουν τα παιχνίδια της 
στην προκριματική φάση του 
Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. 

Tην εκδήλωση τίμησαν με την 
παρουσία τους ο Εκτελεστικός 
Πρόεδρος του ΟΠΑΠ, Καμίλ 
Ζίγκλερ, η διοίκηση της ΕΠΟ, ο 
Πετρ Φούσεκ, Ανεξάρτητος Εμπει-
ρογνώμονας FIFA-UEFA, ο προπο-
νητής της Εθνικής Ομάδας Ποδο-
σφαίρου, Μίκαελ Σκίμπε, ο τεχνι-
κός διευθυντής των Εθνικών 
Ομάδων, Ζήσης Βρύζας και οι 
ποδοσφαιριστές Ορέστης Καρνέ-
ζης, Σωκράτης Παπασταθόπουλος, 

Δημήτρης Κουρμπέλης, Τάσος 
Μπακασέτας και Κάρλος Ζέκα. 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του 

ΟΠΑΠ, Ντάμιαν Κόουπ, δήλωσε: 
«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που 
βρισκόμαστε στο πλευρό της Εθνι-

κής Ομάδας Ποδοσφαίρου, 
στην προσπάθειά της για 
πρόκριση στην τελική φάση 
του EURO 2020. H συνεργα-
σία μας, όμως, με την ΕΠΟ 

δεν περιορίζεται μόνο στις τέσσε-
ρις γραμμές του γηπέδου. Παράλ-
ληλα, μοιραζόμαστε κοινούς στό-
χους για την ανάπτυξη του ελληνι-
κού ποδοσφαίρου και την 
προώθηση των αθλητικών ιδεω-
δών. Η ανανέωση της συνεργασίας 
μας συμπίπτει με ένα σημαντικό 

ΟΠΑΠ και ΕΠΟ μαζί  
για δύο ακόμα χρόνια

ορόσημο για την εταιρεία μας: 
την επέτειο των 60 χρόνων από 
την ίδρυσή της. Στη διάρκεια της 
ιστορικής του διαδρομής, ο 
ΟΠΑΠ έχει δημιουργήσει βαθιές 
ρίζες στην ελληνική κοινωνία και 
οικονομία, ενώ στηρίζει έμπρα-
κτα τον αθλητισμό. Η διαρκής μας 
δέσμευση στον ελληνικό αθλητι-
σμό αντικατοπτρίζεται σε μία 
σειρά από πρωτοβουλίες. Σε 
αυτές περιλαμβάνονται το καινο-
τόμο πρόγραμμα «Αθλητικές Ακα-
δημίες ΟΠΑΠ», που υποστηρίζει 
128 ερασιτεχνικές ποδοσφαιρικές 
ακαδημίες και 13.000 παιδιά σε 
όλη την Ελλάδα και η «Kερkidα 
ΟΠΑΠ», η οποία έχει στόχο να 
φέρει τα παιδιά κοντά στην υγιή 
πλευρά του αθλητισμού». 

Ο Πρόεδρος της ΕΠΟ, Βαγγέλης 
Γραμμένος, τόνισε: «H σημερινή 
εκδήλωση σηματοδοτεί τη συνέ-
χιση μιας μακροχρόνιας και επι-
τυχημένης συνεργασίας. Η υπο-
στήριξη του ΟΠΑΠ στο νέο ξεκί-
νημα της Εθνικής Ομάδας στις 
διεθνείς διοργανώσεις είναι ιδιαί-
τερα σημαντική. Ελπίζουμε ότι θα 
πανηγυρίσουμε μαζί νέες επιτυ-
χίες. Στόχος μας είναι να ανεβά-
σουμε τον αγωνιστικό πήχη, προ-
βάλλοντας, παράλληλα, τις αξίες 
του αθλητισμού. Ο ΟΠΑΠ υποστη-
ρίζει το ποδόσφαιρο και τον 
αθλητισμό, αφήνοντας καθημε-
ρινά το στίγμα του στη χώρα με 
τις δράσεις του για τη νέα γενιά 
και την κοινωνία. Με την ευκαιρία 
της επετείου των 60 χρόνων από 
την ίδρυσή του εύχομαι να συνε-
χίσει με τον ίδιο ζήλο την προ-
σφορά του στον ελληνικό 
αθλητισμό».

Ο προπονητής της Εθνικής 
Ομάδας Ποδοσφαίρου, Μίκαελ 
Σκίμπε, υπογράμμισε: «Η προ-
σφορά του ΟΠΑΠ στον αθλητισμό 
και ιδιαίτερα στη νέα γενιά είναι 
πολύ σημαντική. Θα ήθελα να 
ευχαριστήσω τον ΟΠΑΠ για όσα 
έχει προσφέρει στην ομάδα, 
καθώς χωρίς την υποστήριξή του 
θα ήταν πολύ δύσκολο να ανταπε-
ξέλθουμε στις αγωνιστικές μας 
υποχρεώσεις. Εμείς με τη σειρά 
μας, καταβάλλουμε κάθε προσπά-
θεια για την πρόκριση της ομάδας 
στην τελική φάση του EURO 
2020». 

Ο αρχηγός της Εθνικής Ομάδας 
Ποδοσφαίρου, Σωκράτης Παπα-
σταθόπουλος επεσήμανε: «O 
OΠΑΠ είναι μια εταιρεία που έχει 
ταυτιστεί με το ποδόσφαιρο. Η 
Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου και 
ο ΟΠΑΠ ακολουθούν κοινή 
πορεία εδώ και πολλά χρόνια ως 
«συμπαίκτες», καθώς μοιράζο-
νται τις ίδιες αξίες».  

Από αριστερά προς τα δεξιά: Τάσος 
Μπακασέτας, Δημήτρης Κουρμπέλης, Οδυσσέας 

Χριστοφόρου - Επικεφαλής Εταιρικών και Ρυθμιστικών 
Υποθέσεων ΟΠΑΠ, Κάρλος Ζέκα, Σωκράτης Παπασταθόπουλος, 

Ντάμιαν Κόουπ – Διευθύνων Σύμβουλος ΟΠΑΠ, Καμίλ Ζίγκλερ – 
Εκτελεστικός Πρόεδρος ΟΠΑΠ, Βαγγέλης Γραμμένος – Πρόεδρος ΕΠΟ, Πέτρ 

Ματεγιόφσκι - Chief Customer Officer ΟΠΑΠ, Μίκαελ Σκίμπε – Προπονητής Εθνικής Ομάδας 
Ποδοσφαίρου, Ορέστης Καρνέζης, Πετρ Φούσεκ - Ανεξάρτητος Εμπειρογνώμων FIFA - UEFA στην ΕΠΟ

Ο ΟΠΑΠ Χρυσός Χορηγός 
της Εθνικής Ομάδας 
Ποδοσφαίρου

Από αριστερά προς τα δεξιά: Οδυσσέας Χριστοφόρου - Επικεφαλής Εταιρικών και Ρυθμιστικών 
Υποθέσεων ΟΠΑΠ, Ντάμιαν Κόουπ – Διευθύνων Σύμβουλος ΟΠΑΠ, Καμίλ Ζίγκλερ – Εκτελεστικός 
Πρόεδρος ΟΠΑΠ, Βαγγέλης Γραμμένος – Πρόεδρος ΕΠΟ, Πέτρ Ματεγιόφσκι - Chief Customer Officer ΟΠΑΠ
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Ο Μάικ Ευαγγελίτσης «έφυγε» εντελώς ξαφνικά, 
από ανακοπή καρδιάς, βυθίζοντας στο πένθος το 
ελληνικό μπάσκετ. Ο Μίχαελ Μαρέκ γεννήθηκε το 

1980 στην Τσεχία και κατάφερε να διαγράψει την δική 
του πορεία στα ελληνικά παρκέ, καθώς μεταξύ άλλων 
αγωνίστηκε στον Πανελλήνιο, τον Άλιμο, τον Πανερυ-
θραϊκό, τη Νίκη Αμαρουσίου, τον Ερμή Πειραιά, αλλά και 
τον Πορφύρα, στον οποίο έκλεισε την καριέρα του τη 
σεζόν 2014-15. Στη χώρα μας έγινε γνωστός με το όνομα 
Μάικ Ευαγγελίτσης. 

κέρδη σε χιλιάδες νικητές μοιράζει καθη-
μερινά το ΣΚΡΑΤΣ. Την περασμένη εβδο-
μάδα, από την 01 Οκτωβρίου έως και τις 07 

Οκτωβρίου 2018, το ΣΚΡΑΤΣ μοίρασε συνολικά 
3.456.653 ευρώ. Μεταξύ των νικητών και τρεις 
τυχεροί που κέρδισαν από 10.0000 ευρώ ο καθέ-
νας στα παιχνίδια «Τυχερός Στόχος», «Σμαραγδέ-
νια Εφτάρια» και «Μπλακ Τζακ στη στιγμή». Το 

Ροναλντίνιο στο 
twitter, ενώ ο Ριβάλ-
ντο ανέφερε: «Η 
οικονομική κρίση, η 
ανεργία, η βία, η 
υγεία, η εκπαίδευση 
και η διαφθορά. Με 
την ψήφο σου διαλέ-
γεις πρόεδρο, όχι 
πατέρα. χρειαζόμαστε 
τον Μπολσονάρο να μας 
λύσει τα προβλήματα στη 
χώρα μας και να μας δείξει 
αξίες. Αυτό είναι κάτι που 
πρέπει να μάθουμε στο 
σπίτι και στο σχολείο».

ο 43χρονος Ζουνίνιο 
Περναμπουκάνο, ο 
οποίος βρίσκεται πλησι-
έστερα στη λογική του 

Πένθος στο ελληνικό μπάσκετ κέρδη 3.456.653 ευρώ την 
προηγούμενη εβδομάδα 

ΣΚΡΑΤΣ κερδίζει συνεχώς νέους 
φίλους, καθώς είναι το μοναδικό 
παιχνίδι που προσφέρει κέρδη 
στη στιγμή, ενώ η γκάμα παιχνι-
διών του διευρύνεται συνεχώς. 
Πρόσφατα προστέθηκε το νέο 
παιχνίδι «7άρι του εκατομμυ-
ρίου», αξίας 10 ευρώ, με μέγιστο 
έπαθλο το 1.000.000 ευρώ. Επί-
σης, το νέο παιχνίδι «Super 
Goal στην Τύχη», αξίας 2 ευρώ, 
προσφέρει κέρδη έως και 
100.000 ευρώ. Το ΣΚΡΑΤΣ διατί-
θεται από πρακτορεία ΟΠΑΠ, 
λαχειοπώλες, περίπτερα, κατα-
στήματα ΕλΤΑ και επιλεγμένα 
σούπερ μάρκετ.

Γιάννης Αλαφού-
ζος ανακοίνωσε 
πως υπέγραψε το 

ςάββατο τη συμφωνία για 
την παραχώρηση του 50% 
των μετοχών της ΠΑε 
Παναθηναϊκός που έχει 
στην κατοχή του στον Παϊ-
ρότζ Πιεμπονγκσάντ. 

«Μετά από πολύμηνες 
διαπραγματεύσεις 
υπεγράφη συμφωνία 
μεταξύ του κ. Ιωάννη 
Αλαφούζου και της 
εταιρείας PAN ASIA 

INVESTMENTS LTD, 
συμφερόντων του 
Ταϊλανδού επιχειρηματία 
Pairoj Peimpongsant. Ο 
κ. Ιωάννης Αλαφούζος 
συμφώνησε στην 
μεταβίβαση του ήμισυ 
των μετοχών που κατείχε 
στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός, 
ολοκληρώνοντας έτσι την 
πρώτη φάση της 
πρόθεσής του να 
εισέλθουν νέοι 
επιχειρηματίες στην ΠΑΕ. 
Ο κ. Ιωάννης Αλαφούζος 

ήταν και παραμένει 
συνεπής στην υπόσχεση 
που έδωσε από την αρχή, 
να παραδώσει τον 
Παναθηναϊκό καθαρό από 
τα χρέη στα οποία είχε 
δεινώς περιέλθει όταν τον 
ανέλαβε. Με νέα πλέον 
δυναμική και συλλογικές 
προσπάθειες, οι οποίες θα 
συνεχιστούν, ο 
Παναθηναϊκός γίνεται πιο 
δυνατός να αντιμετωπίσει 
τις προκλήσεις που 
βρίσκονται μπροστά του».

Αλλάζει χέρια ο Παναθηναϊκός
ενΑΣ ΚΑνΑΠεΣ γιΑ ενΑ 

διΑρΚειΑΣ
«Φέρε τον καναπέ σου 
στην Μίκρα και εμείς 
σου δίνουμε ένα 

διαρκείας! Γιατί αν θες 
διαρκείας, δεν κάθεσαι! Tις 

καλύτερες μας μέρες, δεν τις ζήσαμε 
ακόμη!». Με το παραπάνω μήνυμα και 
δύο (μέχρι στιγμής) βίντεο ο Ηρακλής 
καλεί τον κόσμο του να δώσει τους 
καναπέδες που δεν χρειάζεται και να 
πάρει σε αντάλλαγμα ένα εισιτήριο 
διαρκείας για τη φετινή σεζόν. Όχι, 
δεν τρελάθηκαν στον Γηραιό αλλά 
συμμετέχουν σε μία ενέργεια της 
ΡΕΤΟ, μίας Μ.Κ.Ο. με κοινωφελή, 
κοινωνικό και μη κερδοσκοπικό 
χαρακτήρα.

ΣΤΗν εθνιΚΗ  
Ο ΒΛΑΧΟδΗΜΟΣ
Τα τυπικά 
απομένουν 
προκειμένου ο 

Οδυσσέας 
Βλαχοδήμος να αποκτήσει 

δικαίωμα συμμετοχής στην 
Εθνική Ελλάδας και ακολούθως 
μια θέση κάτω από τα δοκάρια 
της «γαλανόλευκης». Ο Μάικλ 
Σκίμπε επικοινώνησε με τον 
τερματοφύλακα της Μπενφίκα, 
όπου επιβεβαιώθηκε η επιθυμία 
και των δύο πλευρών για 
συνεργασία και συζητήθηκαν  
τα επόμενα βήματα.

Ο

νώ η Βραζιλία βρί-
σκεται σε προεκλο-
γικό πυρετό, φημι-

σμένα αστέρια της μπάλας δε 
διστάζουν να πάρουν δημο-
σίως θέση στα πολιτικά πράγ-
ματα της χώρας, με τους 
Ροναλντίνιο και Ριβάλντο να 
τάσσονται υπέρ του ακροδε-
ξιού υποψήφιου Μπολσο-
νάρο, και τον Ζουνίνιο να 
τους απαντά από την αντίπερα 
πολιτική όχθη.

«Για μια Βραζιλία καλύτερη, 
επιθυμώ ειρήνη, ασφάλεια 
και κάποιον να μας επιστρέ-
ψει τη χαρά. εγώ επέλεξα να 
ζω στη Βραζιλία και θέλω μια 
Βραζιλία καλύτερη για 
όλους», ήταν το σχόλιο του 

Ε

«κάρφωμα» 
Ζουνίνιο σε 
Ροναλντίνιο  
για την στήριξή  
του στην δεξιά

ςόκρα-
τες, ο οποίος ήταν 
γνωστός για τις 

αριστερές από-
ψεις του, ανέ-
φερε: «ενοχλού-

μαι όταν ένας παί-
κτης ή πρώην 

παίκτης υποστηρίζει 
τη δεξιά. ερχόμαστε 
από χαμηλά, είμαστε ο 
λαός. Πως πάμε από 

αυτήν την πλευρά; Πως 
μπορείς να υποστηρίζεις 
τον Μπολσονάρο, 

αδερφέ;».
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Ενάμισο χρόνο μετά τον τρα-
γικό θάνατό του στις ρόδες 
ενός αυτοκινήτου μετά από 

καταδίωξη από χούλιγκανς, εξιχνι-
άστηκε από την Αστυνομία στη 
Θεσσαλονίκη η ανθρωποκτονία 
-έτσι όπως εξελίχθηκαν τα γεγο-
νότα- του 24χρονου Κύπριου 
Νάσου Κωνσταντίνου. Με εντάλ-
ματα τα οποία εκδόθηκαν από τον 
ανακριτή στον οποίο υπεβλήθη η 
δικογραφία, συνελήφθησαν τρεις 
από τους δράστες, 24, 26 και 29 
χρόνων, ενώ αναζητείται και ο 
τέταρτος της ομάδας, που σκόρ-
πισε αίμα και θάνατο πέρυσι τον 
Απρίλιο.

από τον Πέτρο Καρσιώτη

Ήταν 27η του μήνα, το 2017, όταν 
στο γήπεδο της Τούμπας στη Θεσ-
σαλονίκη διεξαγόταν ο αγώνας της 
ημιτελικής φάσης Κυπέλλου ελλά-
δας ανάμεσα στον ΠΑοΚ και στον 
Παναθηναϊκό. ο Νάσος Κωνσταντί-
νου ήταν ένας από τους οπαδούς 

του ΠΑοΚ, που είχε φορέσει τη φόρμα 
του με διακριτικά του δικέφαλου του 
Βορρά και είχε παρακολουθήσει τον 
αγώνα. Τα πράγματα όμως εξελίχθη-
καν με τραγικό τρόπο λίγο μετά το 
τέλος του αγώνα ανάμεσα στις δύο 
ομάδες.

Μία παρέα αγνώστων τότε, χωρίς 
κανένα διακριτικό πάνω τους, έστησαν 
ενέδρες σε οπαδούς του ΠΑοΚ και 
εξαπέλυαν επιθέσεις εναντίον τους, 
χτυπώντας τους και τραβώντας τα 
ρούχα τους με τα διακριτικά. ο άτυχος 
φίλαθλος από την Κύπρο έφευγε μόνος 
εκείνο το βράδυ. είδε ξαφνικά τις επι-
θέσεις και κάποιους να κινούνται απει-
λητικά προς το μέρος του. Το παιδί 
πανικοβλήθηκε και άρχισε να τρέχει να 
σωθεί, τη στιγμή που ήδη οκτώ οπαδοί 
του ΠΑοΚ είχαν δεχθεί επιθέσεις.

Διασχίζοντας, όμως, τρέχοντας τη 
λεωφόρο Αγίου Δημητρίου, έπεσε 
πάνω σε διερχόμενο αυτοκίνητο, ο 
οδηγός του οποίου παρά το ότι προ-
σπάθησε να ακινητοποιήσει το όχημα 
δεν τα κατάφερε. ο 24χρονος, την ίδια 
ώρα που τέσσερις από τους χτυπημέ-

Συνελήφθησαν χούλιγκανς  
για το θάνατο οπαδού του ΠΑΟκ

εκάδες συλλήψεις σε 
επτά ευρωπαϊκές χώρες 
έγιναν τις τελευταίες 

ημέρες, ως αποτέλεσμα αναζήτη-
σης περίπου 60 προσώπων, για τα 
οποία υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις 
εμπλοκής σε σκάνδαλο που αφορά 
στο βελγικό ποδόσφαιρο. Όπως 
ανακοινώθηκε από την ομοσπονδι-
ακή εισαγγελία, οι συλλήψεις έγι-
ναν σε Γαλλία, Βέλγιο, λουξεμ-

βούργο, Κύπρο, Μαυροβούνιο, Σερ-
βία και ΠΓΔΜ και αφορούν σε 
απάτες σχετιζόμενες με μεταγρα-
φές ποδοσφαιριστών και προκαθο-
ρισμό αποτελεσμάτων σε ποδο-
σφαιρικούς αγώνες.

Στις έρευνες έλαβαν μέρος περί-
που 220 αστυνομικοί, ενώ ανακοι-
νώθηκε η σύλληψη του προπονητή 
της Μπριζ, Ιβάν λέκο, ενός εκ των 
κορυφαίων τεχνικών που δραστηρι-

οποιούνται στο Βέλγιο, αλλά και 
αρκετών διαιτητών. Επίσης, συνε-
λήφθη ο μάνατζερ Μότζι Μπαγιάτ, ο 
οποίος συμμετείχε στις αποκτήσεις 
των Ζιλέ και Προτό στον Ολυμπιακό, 
αλλά και ο πρώην τεχνικός της 
Άντερλεχτ Χέρμαν Φαν Χόλσμπεεκ. 
Η αστυνομία διεξάγει έρευνες στα 
γραφεία μεγάλων ομάδων του πρω-
ταθλήματος για να βρει περισσό-
τερα στοιχεία.

Αποθέωση από τον πρώην ποδοσφαιρι-
στή του ολυμπιακού Παϊτίμ Κασάμι 
προς τον Κώστα φορτούνη για το γκολ 

του με την ΑεΚ στο οΑΚΑ. Η «ερυθρό-
λευκη» ΠΑε ανέβασε φωτογραφία στον 
προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram 
με τον Κώστα φορτούνη, ενώ ο Κασάμι 
αποθέωσε τον πρώην συμπαίκτη του στον 

ολυμπιακό σχολιάζοντας: Παιχταράς». ο 
Κώστας έχει βρει και πάλι τον... φορτούνη 

και το ξεκίνημά του στη φετινή σεζόν είναι 
εντυπωσιακό. Το ταλέντο του αναμφισβήτητο. 
Μετά την περσινή απογοητευτική σεζόν και τα 

σενάρια ότι θα πουληθεί, βλέπουμε έναν φορ-
τούνη που αξίζει να φοράει το περιβραχιόνιο 
της ομάδας, που αξίζει να έχει τον ρόλο του 
ηγέτη. Με την ΑεΚ φάνηκε σ' ένα σημείο να 
είναι η φάση «μόνος μου κι όλοι σας». είναι 
αυτός που κρατάει την μπάλα, τη «σπάει» εκεί 
που πρέπει και γενικότερα η εικόνα του είναι 
άρδην διαφορετική. Αυτό φυσικά έχει εξήγηση. 
ο «φόρτου» το καλοκαίρι δούλεψε πολύ μόνος 
του. ο 47χρονος Γερμανός πρωταθλητής του 
crossfit Γιανίκ ομπενάουερ τον ανέλαβε και για 
περίπου 2 εβδομάδες στον Άγιο Κοσμά του 
έδειξε τον δρόμο.

Σκάνδαλο «μαμούθ» με στημένους αγώνες 

Γκολ για Όσκαρ από Φορτούνη!
εΚδρΟΜΗ ΣΤΟ ΑΟυΣΒιΤΣ
Σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα,  

ο ιδιοκτήτης της Τσέλσι σκέφτεται να 
καταπολεμήσει τον ρατσισμό στις τάξεις 

των οπαδών της Τσέλσι με 
επιμόρφωση  
κι όχι απαγόρευση εισόδου στο 
γήπεδο. Συγκεκριμένα, ο Ρομάν 

Αμπράμοβιτς και οι συνεργάτες 
του σχεδιάζουν να στέλνουν οπαδούς 

των «Μπλε» με ακροδεξιές πεποιθήσεις στο 
Άουσβιτς! Συνήθως, στα ματς που δίνει η Τσέλσι 
με την Τότεναμ, φίλαθλοι της ομάδας φωνάζουν 
αντισημιτικά συνθήματα, γεγονός που πολλές 
φορές έχει φέρει το λονδρέζικο κλαμπ και τη 
διοίκηση σε δύσκολη θέση.

νους οπαδούς του ΠΑοΚ έφθα-
ναν στο νοσοκομείο για τις πρώ-
τες βοήθειες κι άλλοι τέσσερις 
στο Τμήμα για να αναφέρουν όσα 
συνέβαιναν, έπεφτε βαριά τραυ-
ματισμένος στο οδόστρωμα. οι 
γιατροί του νοσοκομείου «Παπα-
νικολάου», όπου μεταφέρθηκε 
παρά τις προσπάθειές τους διαπί-
στωσαν τον εγκεφαλικό του 
θάνατο. Πέντε ημέρες αργότερα 
το άτυχο παιδί, θύμα της μανίας 
των χούλιγκανς, άφηνε την 
τελευταία του πνοή, βυθίζοντας 
στην απόγνωση την οικογένειά 
του.

Αρχικά θεωρήθηκε ότι ο Νάσος 
Κωνσταντίνου είχε πέσει θύμα 
τροχαίου δυστυχήματος στην 
προσπάθειά του να διασχίσει το 
οδόστρωμα. Όμως, όταν οι αστυ-
νομικοί πήραν και συνδύασαν τις 
άλλες καταγγελίες για τις επιθέ-
σεις κοντά στο σημείο του δυστυ-
χήματος, κατάλαβαν γιατί έτρεξε 
ο νεαρός. Ξεκίνησε έρευνα του 
Τμήματος Καταπολέμησης Αθλη-
τικής Βίας Θεσσαλονίκης. οι 
κατηγορίες με τις οποίες παραπέ-
μπονται και για τις άλλες επιθέ-
σεις είναι για ανθρωποκτονία από 
πρόθεση, απρόκλητες σωματικές 
βλάβες και ληστείες, καθώς 
άρπαζαν τα μπουφάν με τα δια-
κριτικά των θυμάτων τους.

Δ
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«KΑΜΠΑνΑ» Σε ΛΟυΤΣεΣΚΟυ 
γιΑ ΤιΣ δΗΛώΣειΣ Περι ΧιΤΛερ
Το χέρι… βαθιά στην τσέπη θα 

πρέπει να βάλουν ΠΑΟΚ και 
Ραζβάν Λουτσέσκου, 

όπως ανακοίνωσε 
η πειθαρχική 
επιτροπή της ΕΠΟ. 
Ο Ρουμάνος 

τεχνικός τιμωρήθηκε 
με  πρόστιμο 28.000 ευρώ, 

για τις δηλώσεις που έκανε σε 
μέσο της πατρίδας του περί 
Χίτλερ αναφορικά με το περσινό 
πρωτάθλημα, ενώ ο «Δικέφαλος 
του Βορρά» τιμωρήθηκε με 
15.000 εξαιτίας της 
συμπεριφοράς των οπαδών του 
στο παιχνίδι Κυπέλλου με  
τον Άρη (1-1).

ΟργΗ ΣΑΒΒιδΗ 

Διαψεύδει ο Ιβάν Σαββίδης  
το δημοσίευμα των New York Times, 
που τον φωτογράφιζε «ως άνθρωπο του 

Κρεμλίνου στην Αθήνα που προσπάθησε να υπο-
νομεύσει τη Συμφωνία των Πρεσπών». Ο ιδιο-
κτήτης του ΠΑΟΚ απειλεί με εξώδικο, μιλάει για 
κακοπαιγμένη φαρσοκωμωδία και το «DIMERA 
Group» τονίζει σε σχετική ανακοίνωσή του:  «Ο 
επιχειρηματίας κ. Ιβάν Σαββίδης ουδεμία σχέση 
ή εμπλοκή έχει με τα ευφάνταστα σενάρια που 
αναμασά το κακόβουλο, υποβολιμαίο και συκο-
φαντικό δημοσίευμα των New York Times».

λίστα των υποψηφίων 
για τον τίτλο της «χρυ-
σής Μπάλας 2018 είναι 

έτοιμη! ο νικητής ανακοινώνεται 
στις 3 Δεκεμβρίου στο Παρίσι, 
στην εκδήλωση που διοργανώνει 
το γαλλικό περιοδικό «France 
Football». Δέκα από τους συνο-
λικά 30 υποψήφιους παίκτες είχαν 
τεθεί αντιμέτωποι στον τελικό του 
Μουντιάλ της Ρωσίας, με τη Γαλ-
λία να μετρά επτά και την Κροατία 
τρεις. φέτος θα υπάρξουν δύο νέα 
βραβεία: μια «χρυσή Μπάλα» για 
την καλύτερη γυναίκα ποδοσφαι-
ριστή και το βραβείο Κοπά (Kopa 
Trophy) για τον καλύτερο νέο παί-
κτη. Η κορυφαία γυναίκα ποδο-
σφαιριστής θα εκλεγεί με τις 
ψήφους των δημοσιογράφων, 
όπως ισχύει στους άνδρες. ο νικη-
τής του Kopa Trophy θα υποδει-
χθεί από τους 33 νικητές της 
«χρυσής Μπάλας» που παραμέ-
νουν ζωντανοί, συμπεριλαμβανο-
μένων των Ντένις λο, φραντς 
Μπεκενμπάουερ, Μισέλ Πλατινί, 
Ζαν-Πιερ Παπέν, Μάρκο φαν Μπά-
στεν, Ζινεντίν Ζιντάν, λιονέλ Μέσι 
και Κριστιάνο Ρονάλντο. ο Γάλλος 
Κιλιάν Μπαπέ, ο οποίος σκόραρε 
στον τελικό του Παγκοσμίου 
Κυπέλλου σε ηλικία μόλις 19 ετών, 
φαίνεται να είναι το μεγάλο 
φαβορί για το νέο βραβείο.

οι 30 υποψήφιοι για τη «χρυσή 

Μπάλα» είναι:  ςέρχιο Αγου-
έρο (Αργεντινή-Μάντσεστερ 
ςίτι) 

 Άλισον Μπέκερ (Βραζιλία-
Ρόμα/λίβερπουλ) 

 Γκάρεθ Μπέιλ (ουαλία-Ρεάλ 
Μαδρίτης) 

 Καρίμ Μπενζεμά (Γαλλία-
Ρεάλ Μαδρίτης) 

 Έντισον Καβάνι (ουρου-
γουάη-Παρί ςεν Ζερμέν) 

 Τιμπό Κουρτουά (Γαλλία-
Τσέλσι/Ρεάλ Μαδρίτης) 

 Κριστιάνο Ρονάλντο (Πορ-
τογαλία-Ρεάλ Μαδρίτης/
Γιουβέντους) 

 Κέβιν ντε Μπράιν (Βέλγιο-
Μάντσεστερ ςίτι) 

 Ρομπέρτο φιρμίνο 
(Βραζιλία-λίβερπουλ) 

 Ντιέγκο Γοδίν (ουρου-
γουάη-Ατλέτικο Μαδρίτης) 

 Αντουάν Γκριεζμάν (Γαλ-
λία-Ατλέτικο Μαδρίτης) 

 εντέν Αζάρ (Βέλγιο-Τσέλσι)
 φρανσίσκο Αλαρκόν «Ίσκο» 

(Ισπανία-Ρεάλ Μαδρίτης) 
 χάρι Κέιν (Αγγλία-Τότεναμ) 
 ενγκολό Καντέ (Γαλλία-Τσέλσι) 
 ουγκό λορίς (Γαλλία-Τότεναμ) 
 Μάριο Μάντζουκιτς 

(Κροατία-Γιουβέντους) 
 ςάντιο Μανέ 

(ςενεγάλη-λίβερπουλ) 
 Μαρσέλο (Βραζιλία-Ρεάλ 

Μαδρίτης) 

 Κιλιάν Μπαπέ (Γαλλία-Παρί ςεν 
Ζερμέν) 

 λιονέλ Μέσι 
(Αργεντινή-Μπαρτσελόνα) 

 λούκα Μόντριτς (Κροατία-Ρεάλ 
Μαδρίτης) 

 Νεϊμάρ (Βραζιλία-Παρί ςεν 
Ζερμέν) 

 Γιαν Όμπλακ (ςλοβενία-Ατλέτικο 
Μαδρίτης) 

 Πολ Πογκμπά (Γαλλία-Μάντσεστερ 

Βασίλης Κωνσταντί-
νου, σε συνάντηση 
του με μέλη της 

Κεντρικής επιτροπής Διαιτη-
σίας, ζήτησε ξένους διαιτη-
τές για τα ντέρμπι του ΠΑο. Ο 
πρόεδρος της ΠΑΕ 
επέμεινε ότι είναι 
αναγκαίο να ορι-
στούν ξένοι διαιτη-
τές στα ντέρμπι του 
Τριφυλλιού με 
ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και 
Ολυμπιακό, από τη 
στιγμή που αυτή η 
πρακτική παγιώ-
θηκε στα ματς 
μεταξύ των τριών 
προαναφερόμενων 
ομάδων. Από την 
ΚΕΔ έδειξαν κατα-

νόηση στο αίτημα του κ. Κων-
σταντίνου και σε πρώτη φάση 
αντέδρασαν θετικά. Έτσι και 
αλλιώς, το ζήτημα απασχο-
λούσε και τους ίδιους, στο 
πλαίσιο της προσπάθειάς τους 

να διασφαλίσουν την ομαλή 
διεξαγωγή των πιο σημαντικών 
αναμετρήσεων της Super 
League. Η ΚΕΔ έχει εκτιμήσει 
τη στάση της διοίκησης του 
Παναθηναϊκού μέχρι τώρα στο 

πρωτάθλημα, η 
οποία είναι ήπια 
και δεν έχει απο-
φύγει τις ακρότη-
τες. Η ΠΑΕ δεν 
διαμαρτυρήθηκε 
μετά τη διαιτησία 
του Σιδηρόπου-
λου στο ματς με 
την Ξάνθη στα 
Πηγάδια, ούτε για 
τις υποδείξεις του 
Τζήλου στο ματς 
με τον ΠΑΣ Γιάν-
νινα στο ΟΑΚΑ.

ξένους διαιτητές θέλει ο ΠΑΟ

Μπράβο στους ολλανδούς. 
Άγιαξ ,φέγενορντ και PSV 

Αϊντχόφεν συναντήθηκαν και 
συμφώνησαν να προτείνουν τη 
διάθεση του 10% όλων των χρη-
μάτων που συγκεντρώνονται 
στο Champions League στις 
άλλες ομάδες της κατηγορίας. Η 
εφημερίδα ADSportwereld 
έκανε μια εκτίμηση, με δύο ομά-
δες στους ομίλους με τουλάχι-
στον δύο νίκες και μία ισοπαλία, 
που θα έφερνε αρκετά πρό-
σθετα έσοδα για τις άλλες ομά-
δες. ςε αντάλλαγμα, οι τρεις 
μεγάλες απαιτούν την κατάρ-
γηση της χρήσης συνθετικού 
χλοοτάπητα στην Eredivisie. ο 
στόχος, όπως εξηγούν οι τρεις 
σύλλογοι, είναι να παρέχουν σε 
όλους τους συλλόγους την ελά-
χιστη οικονομική δυνατότητα να 
καταστήσουν το πρωτάθλημα 
πιο ανταγωνιστικό και να αυξή-
σουν το επίπεδο του ολλανδι-
κού ποδοσφαίρου. Η πρόταση 
θα συζητηθεί στη γενική συνέ-
λευση, προκειμένου να εγκριθεί 
και να τεθεί σε ισχύ την επό-
μενη σεζόν.

οι ολλανδοί  
έδειξαν τον δρόμο

Γιουνάιτεντ) 
 Ιβάν Ράκιτιτς 

(Κροατία-Μπαρτσελόνα) 
 Μοχάμεντ ςαλάχ 

(Αίγυπτος-λίβερπουλ) 
 ςέρχιο Ράμος (Ισπανία-Ρεάλ 

Μαδρίτης) 
 λουίς ςουάρες 

(ουρουγουάη-Μπαρτσελόνα) 
 Ραφαέλ Βαράν (Γαλλία-Ρεάλ 

Μαδρίτης).

Η

Ο

Ποιός θα πάρει 
την χρυσή μπάλα; 
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