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πουλάκης  
κατά πολάκη

βρέθηκε και κάποιος να 
το πει στην γλώσσα που 

καταλαβαίνει ο κ. 
πολάκης. Και αυτός είναι 

ο γ.γ. του υπουργείου 
εσωτερικών Κώστας 

πουλάκης, που 
σχολιάζοντας τις δηλώσεις 

του υπουργού περί 
φυλακίσεων, δήλωσε: 

«ούτε σε ταβέρνα δεν θα το 
έλεγα αυτό».

η παραίτηση Κοτζιά σηματοδο-
τεί μία νέα εξέλιξη. ο Τσί-
πρας πάει με Καμμένο. ο 

Κοτζιάς, αρχιτέκτονας της συμφω-
νίας, τέλειωσε με αιχμές προς τον 
Τσίπρα: «είναι καλό να θυμούνται, 
όμως, τον στίχο: βαθιά να με θάψουν 
θέλησαν, ξέχασαν ότι είμαι σπόρος». 
εξέλιξη ανέλπιστη και απρόσμενη. η 
παραίτηση του ύπουργού εξωτερι-
κών της χώρας δεν είναι μικρό 
πράγμα. παραιτήθηκε ο αρχιτέκτο-
νας της συμφωνίας των πρεσπών. ο 
κ. Τσίπρας συνεχίζει με τον πάνο 
Καμμένο και τους βουλευτές που 
τον στηρίζουν πέραν των ΑΝελ. 

Ο κ. Τσίπρας, μιλώντας στους 
δημοσιογράφους, ανέφερε: «Με 
πόνο καρδιάς έκανα δεκτή την 
παραίτησή του. Θέλω να τον ευχαρι-
στήσω θερμά και ειλικρινώς για την 
πολύτιμη συμβολή του αυτά τα 3,5 
χρόνια για την αναβάθμιση του γεω-
πολιτικού ρόλου της χώρας, τη συμ-
βολή του στην κοινή μας προσπά-
θεια. Αποφάσισα εγώ ο ίδιος να ανα-
λάβω το υπουργείο εξωτερικών το 
επόμενο διάστημα και την ευθύνη». 
Ο κ. Τσίπρας παράλληλα έδωσε και 
ένα μήνυμα, ότι η επιλογή του αυτή 
είναι επιλογή που σηματοδοτεί την 
αποφασιστικότητά του να κάνει ότι 
περνά από το χέρι του και να διασφα-
λίσει την επιτυχή ολοκλήρωση της 
συμφωνίας των Πρεσπών .

εκεί όμως που έχει ενδιαφέρον η 
δήλωση είναι ότι η απόφαση του κ. Τσί-

πρα σηματοδοτεί την απόφαση του να μην 
ανεχτεί από εδώ και στο εξής καμιά διγλωσ-
σία από οποιοδήποτε και καμιά προσωπική 

στρατηγική στην εθνική γραμμή της χώρας και 
να μην ανεχτεί από κανέναν συνειδητά ή ασυ-
νείδητα, εν προκειμένω ασυνείδητα, να διατα-
ράξει την ομαλή πορεία της χώρας προς την 
οριστική έξοδο από την κρίση και τα μνημό-
νια. Αυτά από πλευράς κυβέρνησης, που πάει 
χέρι-χέρι με τον κ. Καμμένο, ο οποίος επιβε-
βαιώνεται όταν έλεγε ότι «θα πάμε μαζί έως το 
τέλος». επόμενο ήταν οι εξελίξεις να προκα-
λέσουν μπαράζ αντιδράσεων, με τον κ. 
Μητσοτάκη να δηλώνει «ότι τελειώνει ο θία-
σος» και την κα Γεννηματά ότι «το πουλόβερ 
ξηλώνεται..».

Τσίπρας  
σε υπουργούς

«Έχουμε καταφέρει να βγάλουμε τη χώρα  

από τα μνημόνια με την κοινωνία όρθια. Κατανοώ 

ότι το θέμα της πΓδμ δημιουργεί διαφορές, αλλά 

δεν μπορεί στο όνομα των διαφορών να 

προαναγγέλλεται ή να προεξοφλείται το πρόωρο 

τέλος της κυβέρνησης. δεν ζητώ από κανέναν να 

αλλάξει θέση. Ζητώ όμως να ξεκαθαρίσετε ότι 

δεν σκέφτεστε και δεν πρόκειται να ταυτιστείτε 

με την αξιωματική αντιπολίτευση σε πιθανή 

πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης. Ότι δεν 

πρόκειται να ταυτιστεί κανένα μέλος της 

κυβέρνησης με τις προσπάθειες δεξιάς και 

ακροδεξιάς να ανατρέψουν την κυβέρνηση με 

αληθινή αιτία την επιχείρηση ανατροπής της 

προσπάθειας μας να ανορθώσουμε την οικονομία 

και να επιταχύνουμε τις διαδικασίες της 

κάθαρσης».

Ο Τσίπρας πάει με τον Καμμένο,  
γύρισε την πλάτη στον Κοτζιά…

ΜηΤσΟΤΑΚησ

«ΚυνιΚΟσ 
συνεΤΑιρισΜΟσ» 
h kyβερνηση
«Πριν από λίγες μέρες είχα περιγρά-
ψει την κυβέρνηση Τσίπρα-Καμμέ-
νου ως έναν κυνικό συνεταιρισμό 
εξουσίας. Οι σημερινές εξελίξεις 
φοβάμαι ότι με δικαίωσαν απόλυτα. Ο 
κ. Τσίπρας σήμερα απέπεμψε τον 
υπουργό εξωτερικών κ. Κοτζιά. είπε 
ταυτόχρονα ότι δεν θα ανεχθεί καμία 
διγλωσσία στο ζήτημα της συμφω-
νίας των Πρεσπών. Απέπεμψε 
δηλαδή, τον άνθρωπο ο οποίος 
υπήρξε ο θερμότερος υποστηρικτής 
της συμφωνίας και ταυτόχρονα κρά-
τησε στην κυβέρνηση τον κ. Καμ-
μένο, ο οποίος έχει δηλώσει ευθαρ-
σώς ότι τη συμφωνία αυτή δεν τη 
θέλει, δεν τη στηρίζει και δεν πρόκει-
ται σε καμία περίπτωση να συμφωνή-
σει στην υπερψήφισή της. Νομίζω 
ότι είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι ο κ. 
Τσίπρας δεν είναι απλά ένας αδύνα-
μος πρωθυπουργός. είναι πια ένας 
εκβιαζόμενος πρωθυπουργός. Και 
όσο πιο γρήγορα τελειώσει αυτή η 
φαρσοκωμωδία, τόσο καλύτερα θα 
είναι για τη χώρα.  Η ελλάδα, ειδικά 
σήμερα, σε αυτές τις κρίσιμες γεωπο-
λιτικές συγκυρίες, χρειάζεται μία 
κυβέρνηση σταθερή, αποφασισμένη 
η οποία θα μιλάει με μια φωνή και 
στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. 
Δεν την έχει σήμερα. Θα την αποκτή-
σει σύντομα μετά τις επόμενες 
εκλογές».
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Το ερώτημα αυτό θέτουν όλα τα 
κόμματα της αντιπολίτευσης, 
μετά τις δηλώσεις του υπουργού 

Αμύνης κ. Καμμένου, ο οποίος ωστόσο 
τονίζει με σαφήνεια ότι «δεν ψηφίζω 
την συμφωνία των πρεσπών!». ο υπουρ-
γός Άμυνας πάνος Καμμένος σε συνέ-

ντευξή του τόνισε ότι «ο πρωθυπουργός 
γνώριζε την εναλλακτική πρόταση, το plan 
B για το ςκοπιανό, αλλά δεν την έχει εγκρί-
νει ως κυβερνητική πρόταση», προσθέτο-
ντας με σημασία ότι «με τον Αλέξη Τσίπρα 
είμαστε σε πλήρη αρμονία, έχουμε μια 
έντιμη σχέση και ποτέ σε αυτήν δεν μπήκε 
άλλος παρονομαστής παρά μόνο η καλή βού-
ληση και η πολιτική θέληση».

Ο κ. Τσίπρας μετά την δήλωση «περί... «τυφώνα 
Μάικλ, όχι Πάνος, στις ΗΠΑ», είπε στην Κεντρική 
επιτροπή του ΣυΡΙΖΑ ότι «για τα Σκόπια δεν υπάρ-
χει εναλλακτική λύση...». Όλα αυτά εν μέσω μπαράζ 
δηλώσεων στελεχών του ΣυΡΙΖΑ, με πρώτο τον κ. 

Φίλη! Ταυτόχρονα ο Πάνος Καμμένος δηλώνει : 
«Πήγα στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ ως υΠεΘΑ και είχα 
την υποχρέωση, ως κυβερνητικός εταίρος, να 
εξηγήσω γιατί δεν συμφωνώ με τη Συμφωνία των 
Πρεσπών. Η θέση της 
κυβέρνησης είναι η Συμφω-
νία των Πρεσπών, όπως την 
εκφράζει ο υΠεΞ, αλλά εγώ 
δεν θα την ψηφίσω. Στην 
πολιτική δεν μπορείς να 
είσαι μία άρνηση και όταν 
είσαι με έναν εταίρο στη 
χώρα, στη δική του άρνηση, 
έπρεπε να κάνω και μία 
δική μου πρόταση. Την 
ξέρει την πρότασή μου ο 
πρωθυπουργός, αλλά δεν την έχει εγκρίνει. Θα 
ήταν μία εναλλακτική σε περίπτωση που η Συμ-
φωνία των Πρεσπών δεν προχωρούσε. εγώ έκανα 
μία προσωρινή πρόταση αν δεν βρεθεί λύση στο 
Σκοπιανό. Η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ τί πρόταση έχουν;».

Στα κόμματα επικρατεί η άποψη ότι είναι 
στημένη η κόντρα Καμμένου-Τσίπρα. Περί 
«συμπαιγνίας Τσίπρα-Καμμένου» έκανε λόγο ο 
κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΙΝΑλ 

Ανδρέας λοβέρδος και 
ότι «η διαφοροποίηση 
του κ. Καμμένου στις 
ΗΠΑ ήταν σε πλήρη 
συνεννόησή του με τον κ. 
Τσίπρα». Η εκπρόσωπος 
Τύπου της Νέας Δημο-
κρατίας Μαρία Σπυράκη 
είπε: «Δεν έχει καμία 
αμφιβολία ότι θα πάνε 
μαζί ως το τέλος, ότι ο 
ένας κρατάει τον άλλον 

αγκαλιά και θα πάνε μαζί ως το τέλος, είναι 
απολύτως ταυτισμένοι. Το πρότζεκτ Πολάκης 
είναι πρότζεκτ Τσίπρας, ο κ. Τσίπρας είναι απο-
φασισμένος να δημιουργήσει στην ελλάδα μια 
κατάσταση που μοιάζει με καθεστώς».

ο πρακτορείο Reuters ανησυχεί… 
Ανησυχεί για την ένταση στον 
κυβερνητικό χώρο και φοβάται 

ότι η συμφωνία των πρεσπών διαλύει 
τον... μήνα του μέλιτος ςύΡΙΖΑ-ΑΝελ. 
Όλα αυτά κατά το πρακτορείο « 
εντείνουν την αβεβαιότητα σε μια χώρα 
μου μόλις βγήκε από τα μνημόνια…» 
«η νέα συμφωνία, που έκανε η 
κυβέρνηση Τσίπρα με τη “μακεδονία”, 
που αλλάζει το όνομά της σε βόρεια 
μακεδονία, διέλυσε τον μήνα του 
μέλιτος του κυβερνητικού 
συνασπισμού μετά την έξοδο της 
ελλάδας από το πρόγραμμα τον 
Αύγουστο, εστιάζοντας ξανά την 
προσοχή στις αντιφάσεις του 
συνασπισμού», αναφέρει ακόμη 
το Reuters. Το σχετικό 
δημοσίευμα μιλά για τις έντονες 
αντιδράσεις από στελέχη του 
ςύΡΙΖΑ και τονίζει ότι οι 
δηλώσεις ένθεν κακείθεν 
προκάλεσαν έντονη διαμάχη 
και ότι στη συνεδρίαση της 
Κεντρικής επιτροπής μέλη 
είπαν πως η συνεργασία 
καταρρέει. Το Reuters 
αναφέρεται και στις 
δηλώσεις που έκανε ο πάνος 
ςκουρλέτης τη δευτέρα: 
«είναι μεγάλο πολιτικό 
θέμα όταν ο κυβερνητικός 
εταίρος λέει πως διαφωνεί 
σε σημείο να αναγκαστεί 
να αποσύρει την 
εμπιστοσύνη στην 
κυβέρνηση. Αυτό είναι 
ένα μεγάλο πολιτικό 
λάθος από την πλευρά 
του».

Το ReuteRs ανησυχεί

εντείνεται  
η αβεβαιότητα...

Τ

«διατηρώ την 
άποψή μου 
για την ονομα-

σία της πΓδμ. δεν πρόκει-
ται ποτέ να συμπλεύσω στην 
προσπάθεια για ανατροπή 
της κυβέρνησης.  δεν υπάρ-
χει περίπτωση να ταυτι-
στούμε με τη Νδ στην ςυμ-
φωνία των πρεσπών, όμως 
η θέση των ΑΝελ είναι γνω-
στή εδώ και καιρό».

Πάνος 
Καμμένος

Ποιοι υπουργοί στηρίζουν Καμμένο 
και ποιοι μιλούν ανοιχτά κατά…

ςτην Κυβέρνηση 
υπάρχουν δύο γραμμές. 
δείτε: Νίκος παππάς και 

παύλος πολάκης τάσσονται υπέρ 
του πάνου Καμένου. ο υπουργός 
Ψηφιακής πολιτικής προτίμησε 
να «αδειάσει» τον Νίκο φίλη με 

τον οποίο βρίσκονται σε ανοιχτή 
κόντρα, λέγοντας: «Τα περί ςαλβίνι 
δεν τα συζητώ». ςτον αντίποδα, 
χτύπησαν τον ύπουργό Αμυνας οι 
φίλης, χριστοδουλοπούλου, δρίτσας, 

ενώ σιωπούν Τζανακόπουλος, 
φλαμπουράρης και δραγασάκης. 
Ταυτόχρονα, ο κ. Καμένος τονίζει: 
«δεν θα ανεχτώ όμως πια την 
αχαριστία ανθρώπων που βάλαμε σε 
θέσεις κλειδιά χωρίς να έχουν 
εκλεγεί και στα ζόρικα πήγαν 
απέναντι. Όταν τα πράγματα γίνονται 
ζόρικα είναι μόνο για τους ζόρικους 
που άντεξαν. Ως εδώ, αρκετοί έγιναν 
μάγκες στην πλάτη μας...». έγραψε ο 
π. Καμμένος.

«Η διαφο-
ροποίηση του 
κ. Καμμένου 
στις ΗΠΑ ήταν 

σε πλήρη συνεννόησή 
του με τον κ. Τσίπρα».

Κόντρα ή θέατρο; 
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διέρρευσαν χωρίς να διαψευστούν 
οι σκληρές δηλώσεις των δύο 
κορυφαίων υπουργών. Και οι δύο 

εμμένουν στις θέσεις τους…
ΚΑΜΜενΟσ: «διατηρώ την άποψή μου 

για την ονομασία της πΓδμ... δεν πρόκειται 
να συμπλεύσω στην προσπάθεια για ανα-
τροπή της κυβέρνησης».

ΚΟΤζιΑσ: «επιχειρείς να ασκήσεις εξωτε-
ρική πολιτική σε βάρος της κυβέρνησης και 
της χώρας για να εξυπηρετήσεις τις δικές 
σου πολιτικές και προσωπικές επιδιώξεις!».

ΚΑΜΜενΟσ: «ύπήρξε διαβεβαίωση από την 
πλευρά του υπουργείου εξωτερικών ότι το 
ςκοπιανό θα έρθει στη βουλή μετά τις 
εκλογές...».

ΚΟΤζιΑσ: «Αυτό δε συνέβη ποτέ. Τα βήματα 
που έγιναν είχαν την έγκριση του πρωθυπουρ-
γού και των αρμόδιων οργάνων. Ίσως έλειπες 
από μερικές κυβερνητικές συνεδριάσεις…».

ΚΑΜΜενΟσ: «Έχουμε ξεκαθαρίσει τη θέση 
μας και τη στάση μας. δεν είναι ψεύτικη σαν του 
μητσοτάκη. εκτιμώ ωστόσο ότι η συμφωνία δεν 
θα έρθει στη βουλή, γιατί δεν θα ολοκληρωθεί η 
διαδικασία στα ςκόπια. ςε κάθε περίπτωση δεν θα 
ταυτιστούμε με τη Νδ στην προσπάθειά της να 
ρίξει την κυβέρνηση».

ΤσιΠρΑσ: «η συμφωνία είναι της κυβέρνησης και 
όχι του υπουργείου εξωτερικών».

ΚΑΜΜενΟσ: «δεν δέχομαι πλέον προσωπικές 
επιθέσεις, αλλά πολιτική αντιπαράθεση. Απαράδε-
κτα τα σχόλια στελεχών, όπως ο φίλης, που με παρο-
μοιάζουν με τον ςαλβίνι».

ΠΑΠΠΑσ: «Να αποφεύγονται στην κυβέρνηση και 
στον ςύΡΙΖΑ τέτοιες αναφορές. εγώ αν αισθανόμουν 
ότι υπήρχε ένας ςαλβίνι στην κυβέρνηση δεν θα 
ήμουν σε αυτήν… είναι απαράδεκτο να λέγονται αυτά 
τα πράγματα».

ο Τσίπρας διέκοψε τη συζήτηση τονίζοντας ότι δεν 
υπάρχει χρόνος για προσωπικές αντεγκλήσεις, καθώς 
τα θέματα που έχουν να αντιμετωπίσουν είναι πολλά και 
σοβαρά.

ςκληροί διάλογοι 
Καμμένου-Κοτζιά

πίσω από τις πόρτες!

Παραιτήθηκε ο υπουργός εξω-
τερικών Νίκος Κοτζιάς, όταν 
άκουσε τον κυβερνητικό 

εκπρόσωπο δημήτρη Τζανακόπουλο 
να δηλώνει σε πρωινή εκπομπή ότι 
«όποιος δυσφορεί στη διαδρομή 
μπορεί να κατέβει από το τρένο». 

Ο Νίκος Κοτζιάς πήρε την απόφασή 
του, σύμφωνα με πληροφορίες, θεωρώ-
ντας πως δεν καλύφτηκε από τον Αλέξη Τσί-
πρα στην κόντρα του με τον Πάνο Καμμένο 
στο υπουργικό συμβούλιο. Σύμφωνα με πλη-
ροφορίες, ο Νίκος Κοτζιάς αποχώρησε από 
το υπουργικό συμβούλιο σε έξαλλη σχεδόν 
κατάσταση, μετά τη σφοδρή σύγκρουση με 
τον υπουργό εθνικής Άμυνας και πρόεδρο 
των ΑΝελ, και μάλιστα μετέφερε τη δυσαρέ-
σκειά του και στον Πρόεδρο της Δημοκρα-
τίας, με τον οποίο συναντήθηκε εκτάκτως 
αργά το απόγευμα της Τρίτης. Ο κ. Τζανακό-
πουλος είχε δηλώσει νωρίτερα: «Το τρένο της 
κυβέρνησης προχωρά, έχει σαφή κατεύ-
θυνση, προχωρά σταθερά και θα φτάσει στον 
προορισμό του. Από εκεί και πέρα όποιος 
δεν θέλει να φτάσει σε αυτόν τον προορισμό 
ή οποίος δυσφορεί στη διαδρομή, τότε μπο-
ρεί να κατέβει από το τρένο.

 Αυτό δεν θα επηρεάσει διόλου 
την ελληνική κυβέρνηση, η 
οποία έχει σαν κεντρικό της 
στόχο αυτή τη στιγμή την 
ανόρθωση της ελληνικής 
οικονομίας, την τόνωση της 
ανάπτυξης, την υποστήριξη των 
κοινωνικών στρωμάτων που 
δυσανάλογα επιβαρύνθηκαν 
την περίοδο της κρίσης».

Τι ενΟχλησε ΤΟν Κ. ΚΟΤζιΑ 
Σε ερώτηση για τα όσα γράφονται στον 
Τύπο για δυσφορία του υπουργού εξωτε-

ρικών Νίκου Κοτζιά και την «κόντρα» που 
φέρεται να είχε με τον υπουργό εθνικής 
Άμυνας Πάνο Καμμένο για τη Συμφωνία 
των Πρεσπών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος 
απάντησε: «Δεν γνωρίζω εάν δυσφορεί και 
δεν μπορώ να το πιστέψω, άλλωστε δεν 
έχει λόγο (να δυσφορεί), η θέση της κυβέρ-
νησης είναι και η δική του (σ.σ. του υπουρ-
γού εξωτερικών)». Συμπλήρωσε δε, πως 
«εάν συνέβαινε κάτι τέτοιο (υπήρχε δηλαδή 
δυσφορία) δεν θα είχε λόγο να κάνει διαρ-
ροές, θα το είχε επικοινωνήσει στον πρω-
θυπουργό, με τον οποίο έχει τακτικότατα 
συνομιλία». επίσης τόνισε, «δεν θα σχολι-
άσω φαντασιόπληκτες διαρροές» και 
συμπλήρωσε πως στο υπουργικό Συμβού-
λιο έγινε μια ανοιχτή πολιτική συζήτηση. 
«υπάρχει πολιτική διαφωνία, αλλά είναι 
αναγκαίο να ξεκαθαρίσουμε τη στάση μας 
και κανείς από την κυβέρνηση δεν θα 
συμπλεύσει με τη Δεξιά και την Ακροδεξιά 
για την πτώση της κυβέρνησης», είπε ο κ. 
Τζανακόπουλος σε άλλο σημείο της συνέ-
ντευξής του, υπογραμμίζοντας πως αυτή 
ήταν και η δέσμευση του κ. Καμμένου.

Ο ΤσιΠρΑσ δεν ΠΑρΑΚΑλει
Καταλήγοντας στην τοποθέτησή του ο 
υπουργός επικρατείας είπε πως «ο πρωθυ-
πουργός δεν παρακαλάει κανέναν, δεν έχει 
φοβηθεί τις πολιτικές εξελίξεις και δεν 
σύρεται από αυτές, αντιθέτως τις προκαλεί 
ο ίδιος». Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος 
συμπλήρωσε πως δεν υπήρξε καμία ενό-
χληση του πρωθυπουργού από την τοποθέ-

τηση Καμμένου, ο οποίος διατηρεί 
τη διαφωνία του με τη Συμφωνία 
των Πρεσπών, αλλά εξακολουθεί 
να στηρίζει την κυβέρνηση. «Οι 
πολυκομματικές κυβερνήσεις 
συζητούν και αποφασίζουν με 
πλειοψηφίες. Το ερώτημα είναι 
σαφές, το δίλημμα είναι σαφές 
και η κατεύθυνση είναι σαφής, 

εξίσου σαφής ήταν και ο κ. Καμμένος», 
σημείωσε ο κ. Τζανακόπουλος και 
συμπλήρωσε: «Η κυβέρνηση αυτή δεν 
έχει διαφορετική πολιτική κατεύθυνση 
από τη Συμφωνία των Πρεσπών. Από τη 
στιγμή που δεν τίθεται θέμα πλειοψη-
φίας με την πρόταση Μητσοτάκη, δεν 
υπάρχει θέμα αποσταθεροποίησης της 
κυβέρνησης». «Κόντρες σε αυτή την 
κυβέρνηση δεν υπάρχουν, υπάρχει 
συζήτηση και τα ζητήματα λύνονται 
θεσμικά», ήταν εξάλλου το μήνυμα 
του υπουργού επικρατείας.

γιατί 
παραιτήθηκε

Κάναμε μια 
συμφωνία κι 
εγώ έγινα πρώην 
υπουργός
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ςτη νέα ψηφιακή εποχή οι 
επαναστατικές τεχνολογίες 
αλλάζουν την καθημερινό-

τητα με εκθετικούς ρυθμούς και 
δημιουργούν ένα νέο πρότυπο ανά-
πτυξης, με συνολική επίδραση στην 
οικονομία, την εργασία, τη δημόσια 
διοίκηση, την εκπαίδευση, την 
ιατρική. 

Αναγνωρίζοντας τις αυξημένες 
απαιτήσεις της νέας εποχής ο Όμιλος 
ΟΤε έχει εντατικοποιήσει τις επενδύ-
σεις του σε δίκτυα οπτικών ινών και 
κινητής νέας γενιάς (4G, 5G). Οι επεν-
δύσεις του ΟΤε στην ελλάδα ξεπέρα-
σαν την περασμένη εξαετία τα €2 δισ., 
ενώ υλοποιεί νέο επενδυτικό πλάνο 
ύψους €2 δισ. έως το 2022, για να 
προσφέρει στους πελάτες COSMOTE 
μεγαλύτερες ταχύτητες Internet και 
καλύτερη κάλυψη σε σταθερή και 
κινητή, συμβάλλοντας καθοριστικά 
στην ψηφιακή ανάπτυξη της χώρας 
και την επίτευξη των στόχων της εε 
για την ευρυζωνικότητα. 

ςταθερή τηλεφωνία: η οπτική ίνα 
στην πρίζα του σπιτιού
Χάρη σε αυτές τις επενδύσεις, το 
COSMOTE Fiber είναι το μεγαλύτερο 
δίκτυο οπτικών ινών στην ελλάδα, 
μήκους άνω των 43.000 χλμ, επιτρέπο-
ντας σε πάνω από το 60% του πληθυ-
σμού να απολαμβάνει ταχύτητες 
internet έως και 200Mbps. 

Κοιτάζοντας μπροστά, προς την 
Κοινωνία των Gigabit, ο Όμιλος ΟΤε 
ξεκίνησε την επέκταση του δικτύου 
Fiber to the Home (FTTH), φέρνοντας 
την οπτική ίνα μέχρι το σπίτι, προσφέ-
ροντας ταχύτητες Internet έως και 
1Gbps. Έως το τέλος του 2019, η 
κάλυψη COSMOTE FTTH θα περιλαμ-
βάνει περίπου 150.000 νοικοκυριά και 
επιχειρήσεις σε Αττική, Θεσσαλονίκη 
και άλλα μεγάλα αστικά κέντρα. Σταδι-
ακά, η κάλυψη FTTH αναμένεται να 
φθάσει το 1 εκατομμύριο νοικοκυριά 
και επιχειρήσεις το 2022. 

Το δίκτυο αυτό θα καλύπτει με 
οπτική ίνα και εγκαταστάσεις μεγάλης 
κοινωνικής σημασίας, όπως πανεπι-
στημιακά ιδρύματα, κέντρα μεταφο-
ρών, βιομηχανικά πάρκα και δημόσια 
κτίρια.

Κινητή τηλεφωνία: ταχύτητες έως 
500Mbps
Ο Όμιλος ΟΤε είναι πρωτοπόρος και 
στις κινητές τηλεπικοινωνίες ανα-
πτύσσοντας συνεχώς τα δίκτυά του. 
είναι μακράν Νο.1 σε πλη-
θυσμιακή κάλυψη 4G στην 
ελλάδα με 98%, αλλά και 
4G+, τεχνολογίας LTE 
Advanced, με πληθυσμιακή 
κάλυψη 92%, ενώ η θαλάσ-
σια κάλυψη 4G ξεπερνά το 
97%. Ο Όμιλος ΟΤε είναι ο 
μόνος πάροχος στην 
ελλάδα που προσφέρει 

ταχύτητες internet έως και 500Mbps 
μέσω του δικτύου 4G+. 

Για να προσφέρει σε ακόμη περισ-
σότερους καταναλωτές υψηλές ταχύ-
τητες Mobile Internet, η COSMOTE 
έχει αυξήσει τα τελευταία δύο χρόνια 
τη μέση ταχύτητα πρόσβασης στο 
Internet κατά 40% και τη χωρητικό-
τητα του δικτύου κατά 57%. Αυτό επι-
βεβαίωσε και η ανάδειξη της 
COSMOTE ως “Greece’s Fastest 
Mobile Network 2018”, για δεύτερη 
συνεχή χρονιά, στα “SpeedTest 
Awards” του ανεξάρτητου φορέα 
Ookla, της διεθνώς αναγνωρισμένης 
και εξειδικευμένης εταιρείας σε 
μετρήσεις και επιδόσεις Internet.

πιλοτικό δίκτυο 5G στο δήμο 
Ζωγράφου 
Ο Δήμος Ζωγράφου θα είναι από τους 
πρώτους στην ελλάδα που θα αποκτή-
σει δίκτυο 5G. Την υλοποίηση του 
πιλοτικού αυτού έργου ανέλαβε η 

COSMOTE, έπειτα 
από την υπογραφή 
σχετικού μνημονίου 
συνεργασίας μεταξύ 
του Γενικού Γραμμα-
τέα Τηλεπικοινωνιών 
και Ταχυδρομείων κ. 
βασίλη Μαγκλάρα και 
της Δημάρχου 
Ζωγράφου κας Τίνας 
Καφατσάκη. Ο κ. 
Τσαμάζ, δήλωσε σχε-
τικά: «Τα δίκτυα 5G 
είναι το μέλλον των 
τηλεπικοινωνιών και 
προϋπόθεση για την Κοινωνία των 
Gigabit. Ως κορυφαία εταιρεία τεχνο-
λογίας στην ελλάδα, ο Όμιλος ΟΤε θα 
συμβάλλει καθοριστικά στην προσπά-
θεια να καθιερωθεί η χώρα μας ως 
πρωτοπόρος στην ανάπτυξη 5G 
δικτύων και υπηρεσιών. Ήδη επενδύ-
ουμε στο μέλλον, με τη συμμετοχή 
μας σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προ-

γράμματα για την ανάπτυξη τεχνολο-
γίας και δικτύων 5ης γενιάς. Με την 
τεχνολογία και την καινοτομία φτιά-
χνουμε έναν κόσμο, καλύτερο για 
όλους».

Έρευνα & ανάπτυξη τεχνολογιών 5G
Η τεχνολογία 5G θα αποτελέσει στο 
άμεσο μέλλον κινητήριο δύναμη της 

παγκόσμιας 
οικονομίας. 
Αυτοκίνητα 
χωρίς οδηγό, 
εικονική πραγ-
ματικότητα, 
«έξυπνες» 
πόλεις και πολ-
λές ακόμη 
εφαρμογές θα 

χρειάζονται το δίκτυο 
5G για να 
λειτουργήσουν. 

Ο Όμιλος ΟΤε συμ-
βάλλει ενεργά στην 
ανάπτυξη τεχνολογιών, 
υποδομών και υπηρε-
σιών 5G, μέσα από τη 
συμμετοχή του σε 
ερευνητικά προγράμ-
ματα της ευρωπαϊκής 
Ένωσης, από το 2015. 
Συγκεκριμένα, ο Όμι-
λος ΟΤε συμμετέχει σε 
14 ερευνητικά χρηματο-

δοτούμενα έργα του προγράμματος 
5G Infrastructure Public Private 
Partnership (5g-ppp.eu), μέσω του 
οποίου η ευρωπαϊκή Ένωση στοχεύει 
στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότη-
τας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας σε 
παγκόσμιο επίπεδο. 

Με την ενεργό συμβολή του στα 
ερευνητικά προγράμματα αυτά, ο Όμι-
λος ΟΤε αποκτά τεχνογνωσία σε 
θέματα 5G από τα πρώτα στάδια ανά-
πτυξης της τεχνολογίας και συμμετέ-
χει ενεργά στη διαμόρφωση και αξιο-
λόγηση μελλοντικών τεχνολογικών 
λύσεων, εμπορικών εφαρμογών και 
καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέ-
λων σε τομείς όπως έξυπνες πόλεις, 
e-health, έξυπνες μεταφορές, εκπαί-
δευση, ψυχαγωγία και media.

η ελλάδα πιο κοντά  
στην Κοινωνία των Gigabit

Η τεχνολογία 5G θα αποτελέσει 
στο άμεσο μέλλον κινητήριο 
δύναμη της παγκόσμιας 

οικονομίας και ο Δήμος Ζωγράφου  
θα είναι από τους πρώτους στην Ελλάδα 
που θα αποκτήσει τέτοιο δίκτυο.
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Ουδεμία «κατηγορία»  
δεν προσάπτει στον Νίκο 
Κοτζιά η κυβέρνηση  
για το θέμα των  
μυστικών κονδυλίων. 

«δεν υπάρχει καμία 
σκιά στην ηθική 
ακεραιότητα 

Κοτζιά», δηλώνουν με σαφήνεια 
πηγές από το μέγαρο μαξίμου, 
σχολιάζοντας έμμεσα τα όσα 
έχουν έρθει στο φως της 
δημοσιότητας. 

Στην κυβέρνηση χαρακτηρίζουν 
«ακατανόητη την παραίτηση του κ. 
Κοτζιά», με δεδομένη μάλιστα την 
απόλυτη προσήλωση στη συμφω-
νία των Πρεσπών που διακήρυξε ο 
πρωθυπουργός και μετά το υπουρ-
γικό συμβούλιο, αλλά και με τη 
δήλωσή του την Τετάρτη. Να τονι-
σθεί, ότι οι λόγοι της παραίτησής 
του δεν ήταν πολιτικοί, αλλά προ-
σωπικοί, καθώς η δυσαρέσκειά του 
οφείλονταν στο ότι ο πρωθυπουρ-
γός δεν πήρε το μέρος του και δεν 
τον κάλυψε στην κόντρα που φέρε-
ται να είχε με τον κ. Καμμένο για 
τα μυστικά κονδύλια. Ο υπουργός 
εξωτερικών των Σκοπίων, Νίκολα 
Ντιμιτρόφ, δήλωσε: «Με επικεφα-
λής τους πρωθυπουργούς Αλέξη 
Τσίπρα και Ζόραν Ζάεφ, είχαμε με 
τον υπουργό εξωτερικών κ. Κοτζιά 
έντονους μήνες επικοινωνίας, 
γίναμε αληθινοί φίλοι και μέσα σε 
έναν χρόνο καταφέραμε κάτι που 
θεωρήθηκε ακατόρθωτο τα τελευ-
ταία 27 χρόνια -και ολοκληρώσαμε 
την ιστορική Συμφωνία των Πρε-
σπών, οικοδομώντας μια γέφυρα 
φιλίας και αποδεικνύοντας ότι η 
περιοχή μας μπορεί να επιλύσει 
διαφορές και να δημιουργήσει ένα 
κοινό μέλλον. Νίκο, σου εύχομαι 
υγεία καλή επιτυχία σε όλες τις 
μελλοντικές προκλήσεις. Από την 
πλευρά μας, θα συνεχίσουμε με 
μια ισχυρή δέσμευση να ολοκλη-
ρώσουμε αυτή την ιστορική λύση 
μαζί με τις άλλες προοδευτικές και 
δημοκρατικές δυνάμεις στα Σκόπια 
και στην Αθήνα».

Χαμός στα μέσα της Γερμανίας για 
την παραίτηση Κοτζιά. Το περιο-
δικό Spiegel αναφέρεται στην 

παραίτηση αλλά και στο ρόλο που έπαι-
ξαν οι Έλληνες πολιτικοί στις διαπραγ-
ματεύσεις για την ονομασία για την 
πΓδμ: «εξαιτίας αντιπαράθεσης αναφο-
ρικά με το όνομα μακεδονία ο Έλληνας 
υπουργός εξωτερικών Νίκο Κοτζιάς 
έθεσε την παραίτησή του στη διάθεση 
του πρωθυπουργού. φαίνεται πως ο ίδιος 
αισθανόταν ότι δεν είχε την υποστήριξη 
του Αλέξη Τσίπρα. Το επόμενο διάστημα 

ο πρωθυπουργός της ελλάδας Αλέξης 
Τσίπρας θα αναλάβει και τα καθήκοντα 
του υπουργού εξωτερικών. Αυτό ανακοί-
νωσε το γραφείο του. λίγο νωρίτερα ο 
Έλληνας υπουργός εξωτερικών Νίκος 
Κοτζιάς ανακοίνωσε την παραίτησή του».

η handelsblatt σχολιάζει: «ςύμ-
φωνα με συγκλίνουσες εκτιμήσεις ανα-
λυτών στη Αθήνα ο Τσίπρας έπρεπε να 
ζυγίσει ποιον χρειάζεται περισσότερο. 
Και αυτός είναι ο δεξιός λαϊκιστής Καμ-
μένος, ο οποίος με τους δέκα βουλευτές 
του μικρού δεξιού κόμματος ΑΝελ εξα-
σφαλίζει στον Τσίπρα την πλειοψηφία 
στο κοινοβούλιο. Για τον Τσίπρα δεν 
υπάρχει σήμερα εναλλακτικός κυβερνη-
τικός εταίρος. η διένεξη εντός της ελλη-
νικής κυβέρνησης σχετικά με τον συμβι-
βασμό για το όνομα προκάλεσε το πρώτο 
επώνυμο θύμα»

η neue Zürcher Zeitung τονίζει: 
«ςτους κόλπους του κυβερνητικού συνα-
σπισμού στην ελλάδα έχει ξεσπάσει 
μεγάλη διαμάχη όσον αφορά την προτει-
νόμενη λύση της σύγκρουσης που κρατά 

εδώ και δεκαετίες για την ονομασία της 
γειτονικής χώρας. οι ρωγμές γίνονται 
όλο και βαθύτερες. η διένεξη εντός της 
ελληνικής κυβέρνησης σχετικά με τον 
συμβιβασμό για το όνομα προκάλεσε το 
πρώτο επώνυμο θύμα. Την Τετάρτη ο 
υπουργός εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς 
ανακοίνωσε την παραίτησή του».

η Süddeutsche Zeitung: «ο Έλληνας 
υπουργός εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς 
παραιτήθηκε ξαφνικά την Τετάρτη. ςτη 
συνέχεια ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσί-
πρας ανέλαβε ο ίδιος το υπουργείο. είχε 
προηγηθεί μια έντονη αντιπαράθεση 
μεταξύ του Κοτζιά και του υπουργού 
Άμυνας πάνου Καμμένου, ο οποίος 
εκπροσωπεί τον δεξιό λαϊκιστικό εταίρο 
του αριστερού ςύΡΙΖΑ του Τσίπρα».

Οι γερμανικές εφημερίδες 
για την παραίτηση Κοτζιά

Τζανακοπουλοσ

«Καμιά ηθική σκιά σε Κοτζιά»
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ΜηΤσοΤακησ
«Κουτσή πάπια  
η κυβέρνηση»

Τι φοβάται ο Τσίπρας…

«δεσμεύσου ότι δεν θα ρίξεις την 
κυβέρνηση», φέρεται να 
είπε… μεταφορικά στον πρόε-

δρο των ΑΝελ ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσί-
πρας κατά την διάρκεια του υπουργικού 
συμβουλίου, απευθυνόμενος όμως σε όλα 
τα παριστάμενα μέλη. Άραγε τι φοβάται; Τί 
τον απασχολεί ιδιαίτερα; είναι ενδεικτικό, 
ότι στο τέλος του υπουργικού ο Αλέξης 
Τσίπρας ζήτησε από τους υπουργούς, και 
τον πάνο Καμμένο ασφαλώς, να μη 
ρίξουν την κυβέρνηση. ουσιαστικά, ήταν 
μήνυμα προς τους ΑΝελ να μη στηρί-
ξουν τυχόν πρόταση μομφής της Νδ.

Ο κ. Τσίπρας είπε ότι:

1. Για πρώτη φορά η ελληνική κυβέρ-
νηση κατέθεσε σχέδιο προϋπολογι-

σμού στη διαδικασία του ευρωπαϊκού 
εξαμήνου, επιβεβαιώνοντας την 
καθαρή έξοδο της χώρας από τη μνη-
μονική επιτροπεία.

2. Στο σχέδιο καταγράφεται η πρό-
θεση της κυβέρνησης να μην 

εφαρμοστεί το μέτρο της περικοπής 

των συντάξεων, με δεδομένο ότι επιτυγχάνεται 
ο στόχος του 3,5% χωρίς αυτό. Να εφαρμο-
στούν τα μέτρα λελογισμένης δημοσιονομικής 
επέκτασης που εξαγγέλθηκαν στη ΔεΘ. εξέ-
φρασε, δε, στο πλαίσιο αυτό, την εκτίμηση ότι 
το σχέδιο της ελληνικής κυβέρνησης θα γίνει 
δεκτό από την ευρωπαϊκή επιτροπή.

3. Καθορίστηκε το χρονοδιάγραμμα των 
νομοθετικών παρεμβάσεων για την υλο-

ποίηση της δημοσιονομικής πολιτικής της 
κυβέρνησης, που εξαγγέλθηκε στη ΔεΘ, με 
αποκορύφωμα την ψήφιση του 
προϋπολογισμού.

4. Έβαλε προτεραιότητα την εκκίνηση των 
διαδικασιών για τη Συνταγματική Αναθε-

ώρηση στις αρχές Νοεμβρίου, επί τη βάσει των 
προτάσεων του Ιουλίου 2016 και των συμπερα-
σμάτων του εθνικού διαλόγου.

5. Ο κ. Τσίπρας έθεσε ως κεντρικό πολιτικό 
ζήτημα την ανάγκη ενότητας της κυβέρ-

νησης, σε μία περίοδο που μπορεί να δρέψει 
τους καρπούς μιας προσπάθειας 3,5 ετών, 
καθώς πλέον βρισκόμαστε στη μεταμνημονι-
ακή φάση ανάκαμψης της ελληνικής 
οικονομίας. 

Ο πρόεδρος της Νδ ήταν πολύ 
σκληρός στη δήλωση του για 
την κυβέρνηση: «Όλοι ξέρουν 

ότι θα φύγει σύντομα η κυβέρνηση. 
είναι αδύναμη να παράξει έργο, αλλά 
μπορεί να παράξει ζημιά... Από τη 
στιγμή που ο κ. Κοτζιάς ήταν σε πλήρη 
αρμονία με τον κ. Τσίπρα για το σκο-
πιανό, μπορώ να υποθέσω ότι δεν απε-
πέμφθη για αυτό το λόγο. Να δώσει 
εξηγήσεις ο κ. Τσίπρας. 

Όσο γρηγορότερα γίνουν οι εκλο-
γές, τόσο το καλύτερο για τη χώρα. η 
πρόταση μομφής είναι το τελευταίο 
και πιο δραστικό εργαλείο που έχει 
ένα κόμμα αντιπολίτευσης. πολύ 
σωστά καταθέσαμε πρόταση μομφής 
τον Ιούνιο, γιατί έτσι εκθέσαμε την 
αφόρητη διγλωσσία του κ. Καμμένου. 
Το εξάμηνο λήγει στις 17 δεκεμβρίου. 
Από τις 18 δεκεμβρίου θα έχουμε τη 
δυνατότητα να αξιοποιήσουμε ξανά το 
εργαλείο αυτό. Για brexit ήρθαν 

κάποιοι να συζητήσουν και προ-
έκυψε exit Κοτζιά από την 
κυβέρνηση. πώς είναι δυνατόν ο 
πρωθυπουργός να μιλάει για μη 
ανοχή στη διγλωσσία και να απο-
πέμπει τον υπουργό με τον οποίο 
συμφωνεί, κρατώντας εκείνον που 
είναι ο κατεξοχήν εκφραστής της 
διγλωσσίας; ο κ. Τσίπρας είναι όμη-
ρος του κ. Καμμένου. Από εκεί και 
πέρα εκτιμώ ότι αυτός ο ετερόκλητος 
κυνικός συνεταιρισμός εξουσίας θα 
κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για 
να μείνει στην καρέκλα της εξουσίας. 
Να ρωτήσετε τους κυρίους Τσίπρα και 
Καμμένο τι τους κρατά τόσο σφιχτα-
γκαλιασμένους πέρα από την αγάπη για 
την καρέκλα. Να ρωτήσετε τι είναι αυτό 
που κάνει αναντικατάστατο τον κ. Καμ-
μένο. μου δόθηκε η εντύπωση ότι δεν 
ήταν αποχώρηση του κ. Κοτζιά, αλλά απο-
πομπή. ο κ. Τσίπρας μεταξύ Καμμένου και 
Κοτζιά διάλεξε Καμμένο. Γιατί το έκανε, 
ρωτήστε τον ίδιο».
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οι επιβάτες να κατέβουν 
Με τρένο που συνεχίζει την πορεία του παρομοίασε την 
κυβέρνηση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης, που τόνισε 
ότι όποιος δυσφορεί ή δεν θέλει να συνεχίσει άλλο μπορεί να 
κατέβει από το τρένο. Μα καλά από καραβάνι το ξεκινήσαμε σε 
τρένο το εξελίξαμε;

πρώτος ο πασόκος
Στην πρώτη θέση για την εκτελεστική 

Γραμματεία του ΣυΡΙΖΑ εξελέγη ο 
Αντώνης Κοτσακάς, στενός συνεργά-

της του Άκη Τσοχατζόπουλου. Το 
αποτέλεσμα κλήθηκε να σχολιάσει ο 

βασίλης Κεγκέρογλου από το 
ΠΑΣΟΚ, που δήλωσε ότι «όλοι οι 
συνεργάτες του Άκη πήγαν στον 

ΣυΡΙΖΑ, αλλά η τάση αυτή πάει με τα 
αμαρτήματά της. Δεν θα μείνουν τα 
αμαρτήματα σε μας και οι άλλοι θα 
είναι αμόλυντοι».. εγώ το αντίθετο 

νομίζω πάντως, κύριε βουλευτά.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ  
ΓΙΑΝΝης ΝΤςούΝος   
ntsounos@alphafreepress.gr

Το Καφενείο  
της βουλής

τάκλιν

ςύμπτωση
Τυχαίο είναι το 
γεγονός ότι η επί-
θεση στο ΑΤ Ομο-
νοίας έγινε την πρώτη 
ημέρα έναρξης του προ-
γράμματος «Περσέας», 
που ανακοίνωσε το 
υπουργείο Προστασίας 
του Πολίτη και το οποίο 
προβλέπει εμφανείς περι-
πολίες αστυνομικών στις 
γειτονιές των πόλεων;

Kι άλλος  
για τη δύση

Στον δυτικό τομέα της 
πάλαι ποτέ β΄ Αθήνας 
θα είναι υποψήφιος ο 
γνωστός ψυχίατρος 
Θάνος Ασκητής. Ο κ. 
Ασκητής είχε πριν 

λίγες ημέρες 
συνάντηση με την 

Φώφη Γεννηματά και 
της εξέφρασε την 

πρόθεσή του να είναι 
υποψήφιος με το 
ψηφοδέλτιο του 

ΚΙΝΑλ.

 
Το γλέντησε

Ο λόγος για τον ευρωπαίο επίτροπο 
Δημήτρη Αβραμόπουλο, που ήταν 

καλεσμένος στον γάμο του δημοσιογράφου 
του ΣΚΑΪ Μανώλη Κωστίδη με την ελληνίδα 

πρόξενο στην Κωνσταντινούπολη Δανάη 
βασιλάκη. Στο γλέντι που ακολούθησε ο κ. 
Αβραμόπουλος έπιασε το μικρόφωνο και 

τραγούδησε μαζί με τον 
δημοσιογράφο το 
τραγούδι «Έχε γεια 

Παναγιά».
 

Το επίδομα
Καλά, η τιμή του πετρελαίου 

θέρμανσης ανακοινώθηκε και θα 
δούμε που θα σταματήσει η 

άνοδός της. Καμία ανακοίνωση για 
το επίδομα θέρμανσης θα 

ακούσουμε από το αρμόδιο 
υπουργείο ή θα μας πιάσει 

πάλι η άνοιξη;

με ένα μήνα διαφορά
Στην Μόσχα μαθαίνω ότι θα μεταβεί ο 
Πάνος Καμμένος στο τέλος του μήνα, 

όπου θα έχει συζητήσεις για την συντή-
ρηση των ρωσικών οπλικών συστημάτων 
που κατέχει η χώρα μας. Ένα μήνα αργό-

τερα θα μεταβεί στην ρωσική πρωτεύ-
ουσα και ο Αλέξης Τσίπρας. Πολύ αγάπη 

για Ρωσία αντιλαμβάνομαι ή κάνω λάθος;
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Τα έχωσε
Με βαρύτατους χαρακτηρισμούς 
επιτέθηκε στη ΝΔ ο ευκλείδης Τσα-
καλώτος, μιλώντας στην επιτροπή 
της βουλής επί του προσχεδίου του 

προϋπολογισμού. «είστε το 
ακραίο λαϊκό δεξιό κόμμα και 

δεν μπορείτε να ακούσετε 
καμία αντίθετη φωνή. Έτσι 

ήταν πάντα η δεξιά, να 
πάει στο διάβολο η 

χώρα για να γίνετε 
εσείς εξουσία. Ο 

κόσμος των 
αστών περιμένει κάτι περισσότερο από 

εσάς», είπε ο υπουργός για να πάρει 
την απάντηση από τον αντιπρό-

εδρο της ΝΔ Κωστή Χατζη-
δάκη: «Τον Αύγουστο 

του 2015 η δική σας 
παράταξη έχασε 

40βουλευτές και 

η χώρα κινδύνευε να πάει στο διά-
βολο». Και τώρα να ρωτήσω εγώ, η 
χώρα που πάει;

ποιόν να πιστέψουμε;
Τώρα ποιόν να πιστέψουμε, τον κ. 
βούτση, που δηλώνει ότι το μόνο 
υπουργείο που έχει μυστικά κονδύ-
λια είναι το υΠεΞ, ή τον Σταύρο Θεο-
δωράκη, που σε τηλεοπτική του 
συνέντευξη είπε ότι υπάρχουν οκτώ 
υπουργεία με μυστικά κονδύλια;

είναι δικαιολογία;
είναι πιστευτή η δικαιολογία της 
ακύρωσης της συνάντησης Γιούν-
κερ-Μητσοτάκη ότι ο πρόεδρος της 
Κομισιόν είναι άρρωστος; Αν 
ισχύει το γεγονός ότι ακύρωσε 
εκτός από το ραντεβού του Μητσο-
τάκη και το ραντεβού του με τον 
ισχυρό άνδρα της Microsoft Μπιλ 
Γκέιτς, τότε είναι. Αλλιώς κάτι άλλο 
συμβαίνει…

η μπύρα
Μια φωτογραφία στα social 
media ανήρτησε ο Ανδρέας 

λοβέρδος με την φράση «ε, μια 
μπυρούλα ήπιαμε κι εμείς». 
Μόνο που η μπύρα είναι σε 

ποτήρι του ενός λίτρου από αυτά 
που έχουν στο γερμανικό 

octoberfest. Η μπύρα πάντως 
εξυπηρετεί την φωτογραφία, 

αφού ως γνωστόν ο κ. λοβέρδος 
δεν πίνει, ούτε καπνίζει.

δεν κατάλαβαν
Δεν βρήκε κανέναν πολιτικό λόγο που παραι-

τήθηκε ο κ. Κοτζιάς είπε ο κυβερνητι-
κός εκπρόσωπος σε τηλεοπτική 

του συνέντευξη. Μα καλά, όταν 
ένας υπουργός κατηγορεί 

τον άλλον στην συνεδρί-
αση του υπουργικού 
συμβουλίου για κακοδι-
αχείριση κονδυλίων, 
αυτό δεν είναι λόγος;

φτιάχτηκε το πρόγραμμα
Και επειδή ένα κόμμα δεν μπορεί να κατέβει στις εκλογές 
χωρίς πρόγραμμα, το ΜεΡΑ25, το κόμμα του Γιάννη 
βαρουφάκη, παρουσίασε το πρόγραμμά του στις αρχές 
της εβδομάδας στην Κυψέλη.

Το σχόλιο
Το σχόλιο για 
την κατάσταση 
στο εσωτερικό 
της κυβέρνησης 

έρχεται από τον Γιάνη βαρουφάκη στα social 
media: «Κάποτε πίστεψα ότι επρόκειτο για 
συμμαχία ανάγκης. Στις 24/6/2015 διαπίστωσα 
ότι οι δυο τους έχουν περισσότερα κοινά από 
ό,τι ήθελα να πιστέψω. Σήμερα αυτό επιβεβαι-
ώθηκε. βέβαια δεν έχει καμία σημασία πλέον. 
Η κυβέρνηση φθίνει συνεχώς από τότε που 
αυτοανατράπηκε την 6/7/2015».

Κλείδωσε
Αληθεύουν οι φήμες ότι για τον δήμο του Πει-
ραιά ο ΣυΡΙΖΑ βολιδοσκοπεί τον νυν αντπερι-
φερειάρχη Γιώργο Γαβρίλη, του οποίου την 
θητεία θεωρούν στην Κουμουνδούρου ιδιαί-
τερα πετυχημένη;

παράταση
Για αυτό φαίνεται ότι παρατάθηκε ο νόμος Παρα-
σκευόπουλου κατά ένα έτος, για να βγουν έξω οι 
κρατούμενοι και να μπουν οι καινούργιοι, που η 
κυβέρνηση σχεδιάζει να βάλει στην φυλακή. Για 
να υπάρχει χώρος δηλαδή…

Αντικαταστάτης
Δεν θα διατηρήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα ο 
πρωθυπουργός το υπουργείο εξωτερικών, λένε οι 
πληροφορίες από το κυβερνητικό ρεπορτάζ. Οι 
ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι μεταξύ των 
ονομάτων που συζητιούνται στο Μέγαρο Μαξίμου 
είναι αυτά του κ. Κατρούγκαλου, αλλά και του κ. 
Ρουμπάτη, σημερινού αρχηγού της ευΠ.

μετονομάστηκε
Μετονομάστηκε η οδός Ακρωτηρίου στα Χανιά μπρο-

στά από το σπίτι του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και 
πήρε το όνομά του σε μια κίνηση του δήμου να τιμή-

σει την μνήμη του. Παρόντες στην εκδήλωση ο Κυριά-
κος Μητστοτάκης και η Ντόρα Μπακογιάννη, αλλά και 

όλα τα μέλη της οικογένειας του πρώην 
πρωθυπουργού.

Αληθεύει;
Αληθεύει ότι μεταξύ των υπουργών που στήριξαν τον 
Πάνο Καμμένο στο υπουργικό συμβούλιο ήταν και ο 

υπουργός Οικονομικών ευκλείδης Τσακαλώτος;

πρώτη φορά
Πρώτη φορά στα χρόνια της μεταπολίτευσης 

πρωθυπουργός της χώρας ζητά από τους 
υπουργούς του να δεσμευτούν ότι δεν θα 

ρίξουν τη κυβέρνηση. Και πώς θα το κάνει 
αυτό; Θα τους βάλει να υπογράψουν δήλωση 

του νόμου 105;

μπρουτάλ
Πώς το είπε ο κ. Παπαγγελόπουλος για τον 
Παύλο Πολάκη για να δικαιολογήσει τις δηλώ-
σεις του για φυλακίσεις κάποιων, ώστε να κερ-
δηθούν οι εκλογές; Ότι παρεξηγήθηκε ο 
«μπρουτάλ» τρόπος που εκφράζεται; Δηλαδή 
αν κάποιος απειλεί κάποιον άλλο με φυλακή, ο 
τρόπος που το εκφράζει είναι το θέμα;

διαφοροποιήθηκαν
Ο λόγος για τους Δημήτρη Σεβαστάκη 

και Παναγιώτη Κουρουμπλή, που στην κεντρική 
επιτροπή του ΣυΡΙΖΑ ζήτησαν να επανεξεταστεί το 

εμπάργκο του κόμματος στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ. 
λογικό να το ζητούν οι βουλευτές αυτό, αφού η παρουσία 

τους στα τηλεοπτικά πάνελ είναι ο μόνος τρόπος να εκθέσουν 
τις απόψεις τους. Δεν είναι, βλέπετε, όλοι υπουργοί.

ο Κυριάκος και το τσιγάρο
Μια κυρία κοντά στα 60 συνάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην 

επίσκεψή του στο Κιάτο και αμέσως της είπε: «Τέλος με το 
τσιγάρο, πρέπει να το πετάξετε και να το κόψετε». Και η 

γυναίκα απάντησε: «Ο Τσίπρας μου τα  έδωσε αυτά». Και η 
απάντηση Μητσοτάκη: «Γιατί θέλει να σε πεθάνει». Και το 

νόημα το έπιασαν όλοι, ότι ο πρόεδρος της ΝΔ 
αναφερόταν στις δηλώσεις Τσίπρα και 

Τσακαλώτου για τους συνταξιούχους άνω 
των 70 ετών.
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στην ΝΔ και τις δηλώσεις του 
Παύλου Πολάκη, ο οποίος 
δήλωσε ότι οι εκλογές θα κερδη-
θούν εάν μπουν και κάποιοι 
φυλακή. Με την δήλωση αυτή οι 
βουλευτές της ΝΔ εκτιμούν ότι 
δικαιώνονται όταν τόσο καιρό 
κατηγορούσαν την κυβέρνηση 
ότι δεν σέβεται τον διαχωρισμό 
των εξουσιών και ότι πεποίθησή 
της είναι οι παρεμβάσεις στην 
δικαιοσύνη. Η αξιωματική αντι-
πολίτευση αντέδρασε με τον πιο 
θεσμικό τρόπο, φέρνοντας το 
θέμα ακόμη και στο ευρωκοινο-
βούλιο, ενώ οι βουλευτές της ΝΔ 
θα επιμείνουν στην θέση ότι η 
κυβέρνηση δια των υπουργών 
της, αλλά και του ίδιου του πρω-
θυπουργού προσπαθεί να παρέμ-
βει στο έργο της δικαιοσύνης. Ως 
ισχυρότερα επιχειρήματα θα 
προβάλουν τις δηλώσεις του 
ίδιου του Αλέξη Τσίπρα για τις 
αποφάσεις του Συμβουλίου της 
επικρατείας αναφορικά με τις 
τηλεοπτικές άδειες, αλλά και τις 
δηλώσεις κορυφαίων υπουργών, 
που κατά καιρούς καταφέρθηκαν 
κατά δικαστικών αποφάσεων.

Από την ΝΔ έχουν 
έγκαιρα καταλάβει  
την «τακτική 
αποπροσανατολισμού», 
που επιχειρεί η 
κυβέρνηση και είναι 
αποφασισμένοι να την 
αντιμετωπίσουν με την 
εξής στρατηγική: 

Πρώτον, καμία κυβερνητική 
ενέργεια που στρέφεται κατά 
των θεσμών δεν θα μένει ανα-
πάντητη. Δεύτερον, κανένα 
σχόλιο πέραν μιας απαξιωτικής 
στάσης απέναντι σε δηλώσεις 
του αρχηγού των ΑΝελ, τον 
οποίο δεν θα αναδείξουν σε 
συνομιλητή και τρίτον προσή-

λωση στο μοναδικό 
θέμα που ενδιαφέρει 
τους πολίτες, που 
είναι η οικονομία, η 
ελάφρυνση των 
φόρων και η ανά-
πτυξη. Και όπως 
έλεγε γαλάζιο στέλε-
χος στην Alpha 
freepress, «ο λαός 
στο τέλος αποφασίζει 
μεταξύ της μικροπο-
λιτικής και της ρεαλι-
στικής πολιτικής και 
το αποτέλεσμα θα 
οδηγήσει τον λαϊκι-
σμό και το ψέμα εκεί 
που τους αρμόζει».

μετατόπιση του 
«κέντρου βάρους» 
της πολιτικής συζήτη-

σης και της ατζέντας της επι-
καιρότητας από την πλευρά 
της κυβέρνησης διαβλέπουν 
αρκετά στελέχη της αξιωματι-
κής αντιπολίτευσης. πίσω από 
τα πρόσφατα γεγονότα με τον 
πάνο Καμμένο, αλλά και τις 
δηλώσεις του αναπληρωτή 
υπουργού ύγείας παύλου 
πολάκη, στην Νδ εκτιμούν ότι 
κρύβονται «πολιτικοί τακτικι-
σμοί», αλλά και ενδεχόμενο 
σχέδιο παρεμβάσεων στην 
ελληνική δικαιοσύνη.

«Την ώρα που τα μεγέθη της 
οικονομίας και ιδιαίτερα ανερ-
γίας και απασχόλησης είναι 
αποκαρδιωτικά, την ώρα που 
δεν υπάρχει καμία εξέλιξη στο 
θέμα της περικοπής ή μη των 
συντάξεων και την ώρα που 
κατατίθεται για πρώτη φορά στα 
χρονικά προϋπολογισμός δύο 
σεναρίων, στην 
κυβέρνηση επιλέγουν 
να πετάξουν την 
μπάλα στο γήπεδο 
της μικροπολιτικής 
και της δήθεν αστά-
θειας, για να αποπρο-
σανατολίσουν για μια 
ακόμη φορά την 
κοινή γνώμη». Αυτά 
τα λόγια στενού 
συνομιλητή του 
Κυριάκου Μητσοτάκη 
αποτυπώνουν και την 
θέση που διατυπώνε-
ται από τους περισ-
σότερους βουλευτές της ΝΔ 
αναφορικά με την «δήθεν» ρήξη 
στις σχέσεις Αλέξη Τσίπρα και 
Πάνου Καμμένου.

Μάλιστα τα στελέχη της ΝΔ 
προχωρούν ένα βήμα παρακάτω 
και μιλούν για ευθεία συνεννό-
ηση του πρωθυπουργού με τον 
πρόεδρο των ΑΝελ σε ένα 
ακόμη επεισόδιο μιας παράστα-
σης, που βολεύει και τους δύο 
για διαφορετικούς λόγους. Από 
την πλευρά του ο πρωθυ-
πουργός μέσω αυτής της 
«δήθεν ρήξης» επανα-
λαμβάνει την θέση του, 
αλλά και το προσωπικό 
του στοίχημα για την 
υπερψήφιση της συμ-
φωνίας των Πρεσπών, 
ενισχύοντας παράλληλα 
και το ομολογουμένως 
«ξεχασμένο» αριστερό 
του προφίλ, που βάλλε-
ται από το εσωτερικό 
του κόμματός του.

Από την άλλη πλευρά, 

ο Πάνος Καμμένος ενισχύει το πατρι-
ωτικό του προφίλ, που αποτελεί 
άλλωστε και το μοναδικό αφήγημα 
που του έχει απομείνει για τις επικεί-
μενες βουλευτικές εκλογές. επι-
πλέον, δείχνει το δρόμο της εξόδου 
σε όσα στελέχη του κόμματός του 
τον αμφισβητήσουν ή διαπεράσουν 
την κομματική γραμμή που θα επι-
βληθεί σε ενδεχόμενη ψηφοφορία 
στην βουλή για την επικύρωση της 
συμφωνίας. Στην επιχειρηματολογία 

των στελεχών της ΝΔ για «παρά-
σταση των δύο» προστίθενται και οι 
δηλώσεις του Πάνου Καμμένου ότι 
θα αποχωρήσει και όχι ότι θα ρίξει 
την κυβέρνηση, γεγονός που έχει ιδι-
αίτερη σημασία για την ψηφοφορία 
στην βουλή, αφού η κυβέρνηση θα 
χρειάζεται λιγότερες αριθμητικά 
ψήφους για την επικύρωση.

Όπως τονίζουν πηγές της 
Πειραιώς, εάν υπήρχε πραγ-
ματική σκέψη για ρήξη 

μεταξύ των δύο ανδρών, 
όπως άλλωστε υποστή-
ριξαν αρκετά στελέχη 
του ΣυΡΙΖΑ και μερικά 
των ΑΝελ, τότε ούτε ο 
Πάνος Καμμένος θα 
δήλωνε ότι ο πρωθυ-
πουργός έχει γνώση του 
plan b που παρουσίασε, 
ούτε ο Αλέξης Τσίπρας 
δεν θα έλεγε ούτε μισή 
κουβέντα στην συνεδρί-
αση της κεντρικής επι-
τροπής του κόμματός ή 
στην εισήγησή του στο 

υπουργικό συμβούλιο. 
επιπλέον όταν ο 
υπουργός Άμυνας 
χαρακτήρισε «φου-
καρά» βουλευτή του 
ΣυΡΙΖΑ που ζήτησε την 
αποπομπή του, ουδείς 
από το κόμμα ή την 
κυβέρνηση αποδοκί-
μασε την δήλωση αυτή. 
Για το ίδιο θέμα από 

την ΝΔ υποστηρίζουν ότι τέτοιου 
είδους τακτικισμοί θα συνεχιστούν 
και μάλιστα με εντονότερο τρόπο 
όσο θα πλησιάζουμε προς τις εκλο-
γές και τα ζητήματα της οικονομίας 
θα «καίνε σαν καυτή πατάτα» την 
κυβέρνηση.

Στους ίδιους τακτικισμούς, αν όχι 
σε ενδεχόμενο σχέδιο, αποδίδουν 

Τα στελέχη της ΝΔ μιλούν για 
ευθεία συνεννόηση του 
πρωθυπουργού με τον 

πρόεδρο των ΑΝΕΛ σε ένα 
ακόμη επεισόδιο μιας 

παράστασης, που βολεύει και 
τους δύο για διαφορετικούς 

λόγους

Χτύπημα στους 
τακτικισμούς  
των ςύριζανελ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΓΙΑΝΝης ΝΤςούΝος
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Τον άδειασαν σχεδόν 
όλοι στον ςύΡΙΖΑ. 
Ζωηρές αντιδράσεις 

πλέον κατά του κ. πολάκη, 
μετά τις εμπρηστικές δηλώ-
σεις του ότι «πρέπει να μπει 
και κανένας φυλακή για να 

κερδίσει ο ςύΡΙΖΑ τις εκλο-
γές». ο Κώστας πουλάκης, γενι-
κός γραμματέας του υπουργείου 
εσωτερικών, είπε μεταξύ άλλων: 
«Ούτε σε ταβέρνα δεν θα έλεγα 
αυτή τη φράση. Νομίζω ότι τις εκλο-
γές τις κερδίζεις αν έχεις κάνει έργο 

και έχεις ικανοποιήσει βασικά 
θέματα της κοινωνίας, αν έχεις χαρά-
ξει μια πολιτική με προοδευτικό πρό-
σημο, σε αντίθεση με ό,τι προσβλέπει 
και λέει η αξιωματική αντιπολίτευση».

Αιχμές και από βούτση κατά Πολάκη, 
ο οποίος είπε «κάθε ένας ο οποίος 

μιλάει στον δημόσιο χώρο, και μάλιστα 
από θέση ευθύνης, λέει αυτό που πιστεύει 
και κρίνεται αυστηρά. εμείς 
δεν πρόκειται κανέναν να πάμε 
στη φυλακή, αλλά εμείς ανοί-
γουμε τις υποθέσεις, τις κρα-

τάμε ανοιχτές, δεν πηγαίνουν οι 
φάκελοι να χρονίζουν και να 
αραχνιάζουν».  Παράλληλα, ο κ. 
βούτσης εκφράστηκε και με καλά 
λόγια για το δικαιικό σύστημα, 

αΚΟμη Και Ο ςύριζα 

Άδειασε τον 
Πολάκη… είπε ο Νίκος φίλης: «είναι μια συγκυβέρνηση ανάμεσα στα 

δύο κόμματα, που προκύπτει ως αναγκαστική επιλογή 
μετά τις εκλογές του 2015. ςυνεπώς είναι μια κυβέρ-

νηση, εφόσον είναι αναγκαστική, περιορισμένης ευθύνης, δεν 
είναι στρατηγική κυβέρνηση. η διάρκειά της είναι μέχρι τις 
επόμενες εκλογές. Ιδιαίτερα τώρα που περνάμε μια περίοδο 
κάποιων δυνατοτήτων για την οικονομική ανάπτυξη στην 
χώρα μας». παράλληλα, συμπλήρωσε ότι «είναι προφανές 
πως με τις εκλογές θα υπάρξουν νέοι συσχετισμοί, όπου θα 
προκύψει η δυνατότητα προγραμματικών στρατηγικών 
συγκλίσεων. δύο μπλοκ εξουσίας, ένα με κορμό το ςύΡΙΖΑ 
και ένα με κορμό τη Νδ. Αν εκεί χωράνε ή όχι οι ΑΝελ αυτό 
έχει να κάνει με τη φυσιογνωμία των ΑΝελ. με τη σημε-
ρινή τους φυσιογνωμία δεν χωράνε. πρέπει να αλλάξει η 
φυσιογνωμία. ο κ. Καμμένος έχει ακολουθήσει την 
κυβερνητική πολιτική σε πολλά ζητήματα, όπως είναι και 
το μεταναστευτικό, αλλά έχει διαφοροποιηθεί με τρόπο 
κάθετο στα ζητήματα που αφορούν το μακεδονικό. η 
έκπληξη είναι ότι ο κ. Καμμένος συμμετείχε σε μια 
κυβέρνηση που έχει προγραμματικές δηλώσεις για την 

επίλυση του μακεδονικού με σύνθετη ονομασία 
κ.λπ. Άρα ήξερε ποια θα είναι η λύση. Όταν 
μπαίνει λοιπόν μέσα σε αυτή την κυβερνητική 
συμφωνία, δεν μπορεί ξαφνικά να ανασύρει 
ένα θέμα κάθετης διαφωνίας. διαφωνία θα 
έχει, αλλά όχι διαφωνία για να πέσει η κυβέρ-
νηση και να δημιουργηθούν συνθήκες πολιτι-
κής αστάθειας. διότι αν κινδυνεύσει η 
συνοχή της κυβέρνησης αυτή την περίοδο, 
αντιλαμβάνεστε ότι θα δημιουργηθούν συν-
θήκες πολιτικής αστάθειας, που θα θέσουν 
σε κίνδυνο όποιες κατακτήσεις έχουμε 
κάνει στον τομέα της οικονομικής ανάπτυ-
ξης και της βελτίωσης της καθημερινότη-
τας του πολίτη. Αυτό θέλουμε πολιτική 
σταθερότητα. Αν ο κ. Καμμένος θέλει να 
συμμετάσχει σε αυτό το εγχείρημα της 
πολιτικής σταθερότητας, βεβαίως θα 
συμμετάσχει, αλλά όχι με συνεχείς 
δηλώσεις και με αιφνιδιασμούς και με 
εμφάνισή του σε μια επίσημη επί-
σκεψη στις ηπΑ όχι με βάση τις 
κυβερνητικές θέσεις, αλλά τις προσω-
πικές του θέσεις. Έτσι δεν προχω-
ράμε... μαζεύουμε γάλα και το 
χύνουμε».

ο Φίλησ επίΜενεί

«Οι Ανελ δεν χωράνε 
στον συριζΑ»

τικό από αυτό που κουβεντιάζει όλη η 
ελλΑΔΑ στα καφενεία και στις παρέες 
της επικράτειας: να ΤΙΜΩΡΗΘΟυΝ 
αυτοί που κατέκλεψαν και Χρεοκόπη-
σαν τη χώρα. Η κυβέρνηση δεν φυλα-
κίζει ούτε τιμωρεί, αλλά αποκαλύπτει 
και έχει αποκαλύψει ήδη ΠΑΡΑ 
ΠΟλλΑ. Η δικαιοσύνη αποφασίζει, και 
αν έχει στοιχεία τιμωρεί και ενίοτε 
ΦυλΑΚΙΖεΙ, όπως ορίζουν οι νόμοι και 

το Σύνταγμα της χώρας. 
Που δε μπορεί να τα 
θυμούνται κάποιοι όποτε 
τους συμφέρει...». Το 
θέμα ήρθε και στο ευρω-
κοινοβούλιο… Να τονι-
σθεί ότι ο κ. Πολάκης έχει 
καταδικαστεί για αναρτή-
σεις του στο twitter.

υποστηρίζοντας ότι δεν χρειάζεται 
αλλαγές. «εμάς μας ενδιαφέρει να 
προχωρήσουν οι υποθέσεις που 
έχουν αναπεμφθεί από τη βουλή στη 
Δικαιοσύνη, έτσι ώστε πηγαίνοντας 
προς τις εκλογές να μην υπάρχουν 
θολά τοπία, αμετροέπειες και κρίσεις 
επί προσώπων που να θεωρηθούν 
δέσμιοι», πρόσθεσε ο πρόεδρος της 
βουλής.

Η κα Σία Αναγνωστοπούλου, πρώην 
υπουργός και μέλος της εκτελεστικής 
Γραμματείας του ΣυΡΙΖΑ, είπε: 
«Θεωρώ ότι ήταν μια ατυχής διατύ-
πωση. Η γραμμή του κόμματος και της 
κυβέρνησης πάνω από όλα είναι ότι η 
δικαιοσύνη αποφασίζει ποιους και για 
πόσο θα στείλει κάποιον φυλακή. 
Έχουμε αποδείξει ότι σεβόμαστε απο-
λύτως τις αποφάσεις και τα πορίσματα 
της δικαιοσύνης».

Πώς απάντησε σε όλα αυτά ο κ. 
Πολάκης; «Δεν είπα τίποτα διαφορε-

Οι απειλές πολάκη για φυλακές διεθνοποι-
ούνται από τον κ μητσοτάκη. μάλιστα, η 
επιλογή του κ. μητσοτάκη να γράψει στα 

αγγλικά το tweet που ανέβασε στον προσωπικό 
του λογαριασμό για τις δηλώσεις πολάκη, δείχνει 
την πρόθεση του να γίνουν γνωστές και εκτός 
συνόρων οι αντιλήψεις που υπάρχουν στο μέγαρο 
μαξίμου για τη λειτουργία των δημοκρατικών 
θεσμών. «Η ελλάδα είναι μέλος της ε.ε. και είναι εκεί 
γιατί έχει κοινές αξίες, όπως ο διαχωρισμός των εξου-
σιών. Όσοι βρέθηκαν στο στόχαστρο της ε.ε. -όπως ο 
Όρμπαν- δεν βρέθηκαν μόνο γιατί συμπεριφέρθηκαν 
αρνητικά και υποτιμητικά στους μετανάστες, αλλά και 
γιατί επιχείρησαν να παρέμβουν στη Δικαιοσύνη», είναι 
το μήνυμα της ΝΔ προς την κυβέρνηση και στελέχη της 

Βούτσης, Πουλάκης και 
Αναγνωστοπούλου τον 
αποδοκίμασαν με 
εντολή Τσίπρα 

Οι ΑΠειλεσ ΤΟυ... 
που διεθνοποιήθηκαν από τον Μητσοτάκη

Πειραιώς σημειώνουν ότι ο Αλέξης Τσίπρας κάθε μέρα που περνάει μοιάζει όλο και 
περισσότερο με τον βίκτορ Όρμπαν, τον ακραίο λαϊκιστή ηγέτη της Ουγγαρίας.
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ΤσακαλώΤοσ καί πεΤροπουλοσ

Καθησυχάζουν  
τους συνταξιούχους 

Ο εκπρόσωπος του δΝΤ Τζέρι Ράις τάχθηκε υπέρ 
της περικοπής των συντάξεων. ο Ράις είπε ότι η 
περικοπή στις συντάξεις είναι ένα μέτρο που 

ψηφίστηκε το 2017 και δεν αποτελεί κάτι νέο. Όπως 
είπε, η θέση του δΝΤ είναι ότι η εφαρμογή του όχι 
μόνο θα βελτιώσει τις μακροπρόθεσμες προοπτικές 
του ασφαλιστικού συστήματος, αλλά παράλληλα θα 
στείλει και μήνυμα στις αγορές. η κίνηση αυτή θα 
δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για ένα πιο ισορρο-
πημένο μείγμα κοινωνικής πολιτικής, καθώς δημι-
ουργεί δημοσιονομικό περιθώριο για άλλες πολιτι-
κές στήριξης, αλλά και για μείωση των φορολογι-
κών βαρών. ο εκπρόσωπος του δΝΤ θύμισε ότι το 
προσωπικό του Ταμείου επέστρεψε από την 
πρώτη αποστολή στο πλαίσιο της μετά το πρό-
γραμμα παρακολούθησης. ςτην ατζέντα ήταν η 
παρακολούθηση των δημοσιονομικών εξελίξεων 
του 2018 και η προετοιμασία για το 2019. «Ήταν 
άτυπη επίσκεψη του προσωπικού, καθώς δεν 
υπάρχει πρόγραμμα 
του Ταμείου σε ισχύ 
για να καταλάβουμε 
τις δημοσιονομικές 
εξελίξεις», τόνισε 
για να συμπληρώ-
σει ότι δεν θα 
υπάρξει επίσημη 
έκθεση. ο υπουρ-
γός οικονομικών 
από το λονδίνο 
απέφυγε να 
πάρει σαφή 
θέση για την 
εξέλιξη του 
θέματος, 
εκφράζοντας μόνο την ελπίδα -και όχι 
την σιγουριά- ότι οι ελληνικές θέσεις 
θα γίνουν αποδεκτές από τους δανει-
στές. η κυβέρνηση απέφυγε να τοπο-
θετηθεί επί των θέσεων του δΝΤ και 
το μόνο σχόλιο που έγινε είναι …. 
«ουδέν σχόλιο». ςτο Euro Working 
Group οι δανειστές άκουσαν την 
ελληνική πλευρά να παραθέτει τα 
στοιχεία επί των οποίων θα κριθεί 
το ελληνικό αίτημα. οι δανειστές 
επεξεργάζονται σχέδια, τα οποία 
θα ισορροπούν, η Κομισιόν δεν 
θέλει να αφήσει την κυβέρνηση 
χωρίς δώρα, ενώ ο Τσακαλώτος 
γνωρίζει την κατάσταση και 
μιλάει λίγο.

ςυντάξεις  
σε αναμονή 

«ύπάρχει ο δημοσιονομικός 
χώρος, ώστε να μην περικοπούν 
οι συντάξεις και το αφορολό-

γητο», δήλωσε στη βουλή ο 
υπουργός οικονομικών ευκλεί-
δης Τσακαλώτος. είπε στην Αξι-
ωματική Αντιπολίτευση: «Να σας 
θυμίσω τι λέγατε για τα αντίμε-
τρα; δεν υπάρχουν αντίμετρα. 
μόνο τα μέτρα υπάρχουν. λέγατε 
ότι και οι συντάξεις και το αφο-
ρολόγητο θα περικοπούν από το 
2019. Τώρα που φαίνεται ότι 
υπάρχουν αντίμετρα και υπάρχει 
και αμφισημία, η οποία θα δούμε 
που θα εξελιχθεί η συζήτηση 
έχετε πάθει πανικό. 

Περιμένω τις αναλογιστικές σας 
μελέτες που δεν θα μιλούν ούτε για 
θνησιμότητα, ούτε για διάρκεια 
ζωής. είμαστε εκτός μνημονίου και 
έχουμε τον δημοσιονομικό χώρο 
και να μη μειώσουμε τις συντάξεις 
και να μην κόψουμε το αφορολό-
γητο και να υλοποιήσουμε και τα 
αντίμετρα. Δεν είναι σωστό για το 
δημόσιο διάλογο μια ολόκληρη 
παράταξη να κατηγορεί έναν Πρω-
θυπουργό και έναν υπουργό ότι 
θέλει να πεθάνουν άνθρωποι. Αυτό 
για μένα είναι ένα πολύ βαρύ 
πράγμα. Δεν είπα κάτι τέτοιο, δεν θα 

μπορούσα να πω κάτι τέτοιο. Δεν έχουμε 
τελειώσει ακόμα τη διαδικασία για τα μέτρα και 
τα αντίμετρα, σας παρακαλώ, μη βάζετε όλα τα 

αυγά στο ένα καλάθι και όταν δε 
σας βγαίνει αυτό να φωνάζετε 
για άλλα πράγματα ότι ο υπουρ-

γός δε νοιάζεται για τη 
ζωή των ανθρώπων. Δεν 
θα σας βοηθήσει πολι-
τικά, δεν βοηθά το δημό-
σιο διάλογο δεν βοηθά 
σε τίποτα».

Ο υφυπουργός εργα-
σίας κ. Πετρόπουλος τονί-
ζει και πάλι ότι «δεν υπάρ-
χει κανένας λόγος να γίνουν 
περικοπές βάσει του δημο-
σιονομικού αποτελέσματος 
που έχει επιτευχθεί και τα 
οικονομικά του εΦΚΑ που 
έχουν συμφωνηθεί. Δεν ετέθη 
πουθενά και κανένας δεν μας 
έχει πει επισήμως, δεν ετέθη 
βέτο και η προϋπόθεση έγκρι-
σης για να προχωρήσουμε». Για 
τις εκκρεμείς αιτήσεις συντά-
ξεων διευκρίνισε ότι «δεν απο-
δεικνύεται ότι εμείς δε δίνουμε 
συντάξεις, οι ληξιπρόθεσμες είναι 
εκείνες που περνάει ένα τρίμηνο, 
καθυστέρηση υπάρχει στο ΤΣΑΪ, 
υπάρχει στους δημοσίους υπαλλή-
λους, είναι προσδιορισμένες οι 
περιπτώσεις όπου υπάρχει καθυστέ-
ρηση, παίρνουν όμως όλοι αυτοί 
προσωρινή σύνταξη».

Αναφορικά με τις 91.158 εκκρεμείς επικουρικές 
συντάξεις, ο κ. πετρόπουλος είπε ότι «πρέπει να σας πω 

ότι μειώθηκαν κατά 40,8 % οι επικουρικές αυτές που 
31/12/14 ήταν 154.000. Αποδεικνύεται απολύτως με όλα 

τα στοιχεία που σας έδωσα ότι η καθυστέρηση στις 
συντάξεις δεν είναι αυτή που φτιάχνει το πλεόνασμα». 

Για το προσδόκιμο ζωής ο υφυπουργός εργασίας 
απάντησε: «Το προσδόκιμο ζωής έχει να κάνει με την 
ηλικία, είναι επιστημονικός ο όρος καθιερωμένος και 
δεν υπάρχει και άλλος. μέσα στα πλαίσια των στόχων 

της κυβέρνησης είναι να γίνει άμεσα ρύθμιση οφειλών 
σε αυτούς που δεν μπορούν να μπουν στον 

εξωδικαστικό συμβιβασμό».

o
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1. πλήρης έλεγχος περιουσιακών στοι-
χείων πριν την ένταξη στο νόμο.

2. Αίρεται το απόρρητο σε καταθέσεις, 
ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρ-
χουν υψηλές καταθέσεις.

3. παύει η προσωρινή προστασία σε 
όσους είναι ασυνεπείς σε πληρωμή 
δανείων.

4. εκτός προστασίας δόλιοι κακοπλη-
ρωτές και μη συνεπείς στις υποχρεώ-
σεις τους.

5. Τόκοι υπερημερίας αν απορριφθεί η 
αίτηση για ένταξη στο νόμο.

6. εντός 30 ημερών από την αναβολή 

εκδίκασης της υπόθεσης ορίζεται 
νέα δικάσιμος.

7. μη εμφάνιση στο δικαστήριο του 
οφειλέτη σημαίνει απόρριψη της 
αίτησής του.

8. Απαλλάσσονται οι εγγυητές μετά από 
απόφαση ένταξης στον νόμο.

9. Τα δικαιολογητικά για την ένταξη στο 
νόμο Κατσέλη τα προσκομίζουν οι 
ίδιοι οι πιστωτές

10. επιτρέπεται σε πιστωτές να εισπράτ-
τουν την επιδότηση της δόσης.

11. χάνεται η προστασία αν υπάρξουν 2 
αναβολές.

12. επιδότηση στεγαστικού δανείου από 
70-210 ευρώ.

13. προστασία α΄ κατοικίας με βάση την 
εμπορική αξία.

14 Ρύθμιση οφειλών με τα δεδομένα 
των πραγματικών του δυνατοτήτων.

15. Όσοι απέκρυψαν περιουσιακά στοι-
χεία τιμωρούνται άμεσα με ακύρωση 
της ένταξης στο νόμο.

16. Αν κάποιος έχει παραιτηθεί από δύο 
προηγούμενες αιτήσεις χάνει την 
προστασία.

17. οι τόκοι υπερημερίας τρέχουν 
κανονικά.

Οι αλλαγές στον νόμο Κατσέλη

Σε αντίθεση με τις 
συστάσεις που 
διατυπώνει η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η 
μεταφορά της 
φορολογικής 
επιβάρυνσης στην 
ακίνητη περιουσία των 
νοικοκυριών δεν 
συμβάλλει στην 
οικονομική ανάπτυξη. 

Το συμπέρασμα αυτό 
προκύπτει από την 
εκδήλωση με 

θέμα: TAX POLICY 
AND ECONOMIC 
GROWTH: DOES IT 
REALLY MATTER? που 
διοργάνωσαν στο 
ευρωκοινοβούλιο, η 
διεθνής Ένωση Ιδιο-
κτητών Ακινήτων 
(UIPI) και η Ιταλική 
ομοσπονδία Ιδιοκτη-
τών (CONFEDILIZIA) 
με παρουσία ευρω-
βουλευτών, του προέ-
δρου της UIPI και της 
πομΙδΑ κ. ςτράτου παραδιά, 
αλλά και παραγόντων της κτη-
ματαγοράς από πολλές χώρες. 

Η εκδήλωση πραγματοποιή-
θηκε εν όψει της έγκρισης των 
κρατικών προϋπολογισμών του 
έτους 2019 από τα εθνικά και τα 
ευρωπαϊκά όργανα, και με 
αφορμή το γεγονός ότι σύμ-
φωνα με την εε, η μετατόπιση 
της φορολογικής επιβάρυνσης 
στην ιδιοκτησία ακινήτων, την 
κατανάλωση και την καταπολέ-

Οι ιδιοκτήτες φωνάζουν για τους φόρους 
Puglisi από το πανεπιστήμιο της 
Pavia (IT) που αμφισβητεί ότι η 
μετάθεση των φορολογικών 
βαρών προς τα νοικοκυριά και 
την κατοχή ακίνητης περιουσίας 
συμβάλλει στην οικονομική ανά-
πτυξη, ενώ ομιλητής ήταν και ο 
καθηγητής οικονομίας του Solvay 
Brussels School of Economics 
Dr. Micael Kastanheira. 

η ευρωβουλευτής  
κα lara comi, 
Αντιπρόεδρος του 
ευρωπαϊκού λαϊκού 
Κόμματος, δήλωσε:  
«Ο μόνος τρόπος για 
την επανεκκίνηση του 
τομέα των ακινήτων 
είναι μέσω της 
δημοσιονομικής 
πολιτικής!». 

Ο Στράτος Παραδιάς, Πρόεδρος 
της Διεθνούς Ένωσης Ιδιοκτητών 
Ακινήτων (UIPI), ο οποίος και 
διηύθυνε τη συζήτηση, κατέληξε: 
«Η δημοσιονομική πολιτική είναι 
πράγματι ένα πολύ περίπλοκο 
ζήτημα. Πριν τα κράτη μέλη να 
υιοθετήσουν τις συστάσεις του 
"ευρωπαϊκού εξαμήνου", θα πρέ-
πει να έχουμε συλλέξει επαρκή 
στοιχεία που να επιβεβαιώνουν 
τέτοιες παραδοχές. Δεν μπο-
ρούμε να θεωρούμε ως δεδομένο 
ότι η επαυξημένη φορολόγηση 
των νοικοκυριών και των επιχει-
ρήσεων για την ακίνητη περιου-
σία τους θα ενισχύσει την οικο-
νομική ανάπτυξη».
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μηση της ρύπανσης, θεωρείται ως η 
πλέον επωφελής για τις οικονομίες 
των χωρών-μελών. Στο πλαίσιο αυτό 
η εε διατυπώνει συνήθως 
ως σύσταση την λεγόμενη 
φορολογική μεταρρύθ-
μιση (Tax Shift), η οποία 
εμπεριέχει μέτρα όπως η 
επιβολή ετήσιου φόρου 
στην ακίνητη περιουσία, 
αλλά και η κατάργηση της 
φορολογικής απαλλαγής 
των τόκων των στεγαστι-
κών δανείων, ώστε να μην 
αυξάνεται η ζήτηση 

ακινήτων. 
Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε από 

την Ιταλίδα ευρωβουλευτή Lara 

Comi, Αντιπρόεδρο του ευρωπαϊκού 
λαϊκού Κόμματος και τους ευρω-
βουλευτές κ.κ. Markus Ferber (DE) 

και ελίζα βόζεμπεργκ-βρυω-
νίδη (EL), και συγκέντρωσε 
σημαντικούς ευρωπαίους 
εκπροσώπους από τον κλάδο 
των ιδιοκτητών ακινήτων, των 
κατασκευαστών και επενδυτών, 
καθώς και εξέχοντες ερευνητές 
του ακαδημαϊκού κόσμου. Η 
συζήτηση επικεντρώθηκε στα 
αποτελέσματα μιας πρόσφατης 
μελέτης που παρουσιάστηκε 
από τον καθηγητή Riccardo 
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κατά 26 εκατ. ευρώ ή 6,9%,
ζ) Τέλος ταξινόμησης οχημάτων 

κατά 24 εκατ. ευρώ ή 14,3%,
η) λοιποί εΦΚ (καπνού, κλπ) κατά 16 

εκατ. ευρώ ή 0,8%,
θ) λοιποί φόροι κατανάλωσης κατά 

38 εκατ. ευρώ ή 14,6%,

ι) Έμμεσοι φόροι ΠΟε κατά 159 
εκατ. ευρώ ή 20,5%,

ια) λοιποί έμμεσοι φόροι κατά 36 
εκατ. ευρώ ή 13,1%,

ιβ) Απολήψεις από ε.ε. κατά 55 
εκατ. ευρώ ή 23,3%,

ιγ) λοιπά μη φορολογικά έσοδα 

κατά 270 εκατ. ευρώ ή 8,9%,
ιδ) Έσοδα καταργηθέντων ειδικών 
λογαριασμών κατά 32 εκατ. ευρώ 
ή 16,9%.

μειωμένα έναντι του στόχου την 
ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις 
κάτωθι βασικές κατηγορίες:

 α) Φόρος εισοδήματος φυσικών 
προσώπων κατά 30 εκατ. ευρώ ή 
0,6%,

β) Φόρος εισοδήματος νομικών 
προσώπων κατά 346 εκατ. ευρώ ή 
23,7%, λόγω της παράτασης που 
δόθηκε στην προθεσμία υποβο-
λής των φορολογικών δηλώσεων,

γ) λοιποί άμεσοι φόροι κατά 39 
εκατ. ευρώ ή 3,0%,

δ) εΦΚ ενεργειακών προϊόντων 
κατά 19 εκατ. ευρώ ή 0,7%,

ε) Έσοδα αποκρατικοποιήσεων κατά 
23 εκατ. ευρώ ή 9,1%.

για την περίοδο Ιανουα-
ρίου-Αυγούστου 2018, 
παρουσιάζεται έλλειμμα 

στο ισοζύγιο του κρατικού 
προϋπολογισμού ύψους 1.220 
εκατ. ευρώ έναντι στόχου για 
έλλειμμα 3.384 εκατ. ευρώ 
που έχει περιληφθεί στην 
επεξηγηματική έκθεση του 
μπδς 2019-2022, για το αντί-
στοιχο διάστημα του 2018 και 
ελλείμματος 1.271 εκατ. ευρώ 
το αντίστοιχο διάστημα του 
2017. Το πρωτογενές αποτέλε-
σμα διαμορφώθηκε σε πλεό-
νασμα ύψους 3.157 εκατ. ευρώ, 
έναντι στόχου για πρωτογενές 
πλεόνασμα 917 εκατ. ευρώ και 
πρωτογενούς πλεονάσματος 
3.544 εκατ. ευρώ για την ίδια 
περίοδο το 2017.

 Το ύψος των καθαρών 
εσόδων του κρατικού 
προϋπολογισμού 
ανήλθε σε 31.869 εκατ. 
ευρώ παρουσιάζοντας 
αύξηση κατά 937 εκατ. 
ευρώ ή 3,0% έναντι του 
στόχου. Τα καθαρά 
έσοδα του τακτικού 
προϋπολογισμού ανήλθαν σε 
30.434 εκατ. ευρώ, αυξημένα 
κατά 1.102 εκατ. ευρώ ή 3,8% 
έναντι του στόχου. ειδικότερα, 
την περίοδο Ιανουαρίου-
Αυγούστου 2018 αύξηση ένα-
ντι του στόχου παρατηρήθηκε 
στις εξής κύριες κατηγορίες 
εσόδων:
α) Φόρος εισοδήματος ειδι-

κών κατηγοριών κατά 39 
εκατ. ευρώ ή 5,1%,

β) Φόροι στην περιουσία κατά 
46 εκατ. ευρώ ή 5,8%,

γ) Άμεσοι φόροι ΠΟε κατά 111 
εκατ. ευρώ ή 8,4%,

δ) ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 
107 εκατ. ευρώ ή 8,8%,

ε) ΦΠΑ λοιπών κατά 187 εκατ. 
ευρώ ή 2,2%,

στ) λοιποί φόροι συναλλαγών 

1) Φόρος εισοδήματος ειδικών κατηγοριών 
κατά 14 εκατ. ευρώ,

2) Έσοδα αποκρατικοποιήσεων κατά 10 
εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα του ΠΔε ανήλθαν σε 98 εκατ. 
ευρώ, αυξημένα κατά 30 εκατ. ευρώ έναντι 
του στόχου. Οι επιστροφές εσόδων του 
Αυγούστου 2018 (εξαιρουμένων των επιστρο-
φών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξι-
πρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 234 εκατ. 
ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 68 εκατ. 

ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (302 εκατ. 
ευρώ). Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογι-
σμού για την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγού-
στου 2018 ανήλθαν στα 33.089 εκατ. ευρώ και 
παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1.227 εκατ. 
ευρώ έναντι του στόχου (34.316 εκατ. ευρώ). 
ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπο-
λογισμού ανήλθαν σε 31.612 εκατ. ευρώ και 
είναι μειωμένες κατά 304 εκατ. ευρώ έναντι 
του στόχου. Μειωμένες έναντι του στόχου 
ήταν κυρίως οι δαπάνες για εξοπλιστικά προ-

ΜειωΜενεσ ενΑνΤι ΤΟυ σΤΟχΟυ 
ήταν τον Αύγουστο 2018 κυρίως οι εξής κατηγορίες εσόδων:

εΠισΤρΟφεσ 
εσΟδων 
(εξαιρουμένων των επιστροφών 
από το πρόγραμμα εκκαθάρισης 
ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν 
σε 2.564 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας 
μείωση κατά 402 εκατ. ευρώ έναντι 
του στόχου (2.965 εκατ. ευρώ). Τα 
έσοδα του Προϋπολογισμού 
Δημοσίων επενδύσεων (ΠΔε) 
ανήλθαν σε 1.435 εκατ. ευρώ, 
μειωμένα κατά 166 εκατ. ευρώ 
έναντι του στόχου. ειδικότερα, τον 
Αύγουστο του 2018 το σύνολο των 
καθαρών εσόδων του κρατικού 
προϋπολογισμού ανήλθε στα 4.480 
εκατ. ευρώ αυξημένο κατά 624 
εκατ. ευρώ σε σχέση με τον 
μηνιαίο στόχο.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού 
προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4.383 

εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι του 
μηνιαίου στόχου κατά 594 εκατ. 
ευρώ. Οι κυριότερες κατηγορίες 
εσόδων στις οποίες σημειώθηκε 
αύξηση έναντι του στόχου τον 
Αύγουστο 2018, είναι οι κάτωθι:
 α) Φόρος εισοδήματος φυσικών 
προσώπων κατά 19 εκατ. ευρώ,

β) Φόρος εισοδήματος νομικών 
προσώπων κατά 173 εκατ. ευρώ,

γ) Άμεσοι φόροι ΠΟε κατά 30 εκατ. 
ευρώ,

δ) λοιποί άμεσοι φόροι κατά 16 
εκατ. ευρώ,

ε) ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 27 
εκατ. ευρώ,

στ) ΦΠΑ καπνού κατά 13 εκατ. 
ευρώ,

ζ) ΦΠΑ λοιπών κατά 47 εκατ. ευρώ,
η) Τέλος ταξινόμησης οχημάτων 

κατά 13 εκατ. ευρώ,
θ) λοιποί εΦΚ (καπνού, κλπ) κατά 

35 εκατ. ευρώ,
ι) λοιποί φόροι κατανάλωσης κατά 

15 εκατ. ευρώ,
ια) Έμμεσοι φόροι ΠΟε κατά 35 

εκατ. ευρώ,
ιβ) λοιπά μη φορολογικά έσοδα 

κατά 91 εκατ. ευρώ,
ιγ) Έσοδα καταργηθέντων ειδικών 

λογαριασμών κατά 11 εκατ. ευρώ.

γράμματα υΠεΘΑ κατά 159 εκατ. 
ευρώ και οι επιδοτήσεις γεωργίας 
κατά 92 εκατ. ευρώ.

 Οι δαπάνες του κρατικού προϋπο-
λογισμού παρουσιάζονται αυξημέ-
νες σε σχέση με την αντίστοιχη 
περίοδο του 2017 κατά 386 εκατ. 
ευρώ. Έχουν καταβληθεί επιπλέον 
218 εκατ. ευρώ για το Κοινωνικό 
εισόδημα Αλληλεγγύης και 230 
εκατ. ευρώ για οικογενειακά επιδό-
ματα. Οι δαπάνες του ΠΔε διαμορ-
φώθηκαν σε 1.477 εκατ. ευρώ 
παρουσιάζοντας μείωση έναντι του 
στόχου κατά 923 εκατ. ευρώ.

Κόπωση εσόδων για το κράτος… 
λιγΟΤερΟ ΤΟ ΠλεΟναςμα…
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ςύμφωνα με το εξαμηνιαίο 
βαρόμετρο του ΙΝεμύ-
εςεε, παρατηρείται μια 

μάλλον σταθερή εικόνα στο λια-
νικό εμπόριο, καθώς η τιμή του 
παρέμεινε ίδια σε ετήσια βάση 
(50,1 μονάδες για α’ εξάμηνο 2017 
και για α’ εξάμηνο 2018). Την ίδια 
στιγμή παρουσίασε υστέρηση 1,7 
μονάδων σε εξαμηνιαία βάση (β’ εξά-
μηνο 2017- α’ εξάμηνο 2018), μια εξέ-
λιξη που σχετίζεται με το γεγονός ότι 
πάντα το β’ εξάμηνο παρουσιάζει υψη-
λότερες τιμές.

ειδικότερα, οι επιμέρους δείκτες του 
βαρομέτρου που καταγράφουν θετικές 
τάσεις σε σχέση με το προηγούμενο έτος 
είναι: ο κύκλος εργασιών (αύξηση 4,2%), οι 
επενδύσεις σε πάγιο κεφάλαιο (αύξηση 
2,7%) καθώς και το ποσοστό των επιχειρή-
σεων που δεν παρουσιάζουν ληξιπρόθεσμες 
οφειλές (αύξηση 4,2%). Μια από τις σημαντι-

κές διαπιστώσεις του βαρομέτρου του ΙΝεΜυ-
εΣεε είναι η αναστροφή της τάσης σε επίπεδο 
περιφερειών τα πρώτα δείγματα γραφής της 
οποίας είχαν διαφανεί ήδη από το δεύτερο 
εξάμηνο του 2017. Έτσι, ενώ για το πρώτο εξά-
μηνο του 2017 η Αττική κατέγραψε υψηλότερη 
τιμή σε σχέση με την υπόλοιπη ελλάδα (51,3 
έναντι 49,9), για το αντίστοιχο πρώτο εξάμηνο 
του 2018, η Αττική καταγράφει τιμή 49,2 μονά-
δων, ενώ η υπόλοιπη ελλάδα 50,5. Παράλληλα, 
η διαφορά μεταξύ της Ηπειρωτικής και της 

Νησιωτικής ελλάδας διευρύνεται και φαίνεται 
να καθίσταται σταθερή. 

 Ο πρόεδρος της εΣεε κ. βασίλης Κορκίδης 
τονίζει: «…Το ελληνικό εμπόριο εξακολουθεί 
να είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες του 
αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας και ένας 
από τους σημαντικότερους εργοδότες στην 
ελληνική αγορά εργασίας. Το στοίχημα της 
ανάκαμψης της οικονομίας, στην μεταμνημονι-
ακή εποχή, είναι ο συλλογικός στόχος που δίνει 
ελπίδα σε εμπόρους και επιχειρηματίες. Η στα-
θερότητα στα μεγέθη του εμπορίου που τεκ-
μαίρεται από το βαρόμετρο αποδεικνύει ότι οι 
Έλληνες έμποροι βρίσκονται στην πρωτοπορία 
της προσπάθειας για την επιστροφή της οικο-
νομίας της χώρας στην κανονικότητα. Ταυτό-
χρονα καταδεικνύεται ότι όσοι θέλουν να 
θέσουν σε δευτερεύουσα θέση τους Έλληνες 
μικρομεσαίους, στην πραγματικότητα υπονο-
μεύουν την προσπάθεια για την ανάκαμψη της 
οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, καλούμε όλους 
σε μία ευρεία συμμαχία για τη στήριξη της 
ελληνικής εμπορικής επιχείρησης…».

πιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες των τελευταίων 
ημερών σχετικά με την ακόμα μεγαλύτερη 
χαλάρωση των τραπεζικών περιορισμών, που 

τόσα προβλήματα έχουν προκαλέσει σε φυσικά πρόσωπα 
και επιχειρήσεις. πλέον, δεν υπάρχει περιορισμός στις 
τραπεζικές αναλήψεις εσωτερικού, μία εξέλιξη 
οπωσδήποτε θετική, η οποία όμως πρέπει να συνοδευτεί 
από την πλήρη κατάργηση των τραπεζικών περιορισμών, 
έτσι ώστε να διευκολυνθεί συνολικά το επιχειρείν. 

η αλήθεια είναι ότι τους τελευταίους μήνες με την 
αύξηση του μηνιαίου ορίου αναλήψεων στις 5.000 
ευρώ, οι πολίτες διευκολύνθηκαν στις συναλλαγές 
τους. επίσης με τις τελευταίες εξελίξεις αυξάνονται τα 
όρια και για εξαγωγή ποσών από τις 40.000 ευρώ που 
ισχύει σήμερα, στις 100.000 ευρώ, κάτι που 
οπωσδήποτε θα διευκολύνει πάρα πολλές 
επιχειρηματικές δραστηριότητες που σχετίζονται με 
συναλλαγές στο εξωτερικό. Τα προβλήματα όμως 
παρέμεναν και παραμένουν για χιλιάδες 
επιχειρήσεις που κυριολεκτικά υπέφεραν αυτά τα 

χρόνια εξαιτίας των capital controls. Το 
επαγγελματικό επιμελητήριο Αθηνών 
είχε επισημάνει από την πρώτη στιγμή ότι 
δεν υπάρχει καμία πιθανότητα 
ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας 
όσο είναι σε ισχύ οι τραπεζικοί 
περιορισμοί. εκτιμούμε ότι πλέον 
έφτασε η ώρα για την πλήρη κατάργηση 
τους, όχι απλώς για κάποια χαλάρωση. 
μπορεί να αποτελέσει το έναυσμα για 
μία ουσιαστική «αλλαγή» στην 
ελληνική οικονομία, θα σταλεί ένα 
ξεκάθαρο μήνυμα προς τις αγορές, 
ενώ δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι 
μία τέτοια εξέλιξη θα βγάλει από 
δύσκολη θέση πάρα πολλές 
επιχειρήσεις που μέχρι σήμερα 
δυσκολεύονταν σε πολύ μεγάλο 
βαθμό στις όποιες συναλλαγές 
τους, εντός και εκτός συνόρων. 
ςημαντικό όμως είναι να αυξηθεί 
πλέον και η ρευστότητα, στοιχείο 
που επίσης έλειψε τόσα χρόνια 
από τις επιχειρήσεις μας οι 
οποίες προσπαθούσαν να 
αντέξουν χωρίς τα αναγκαία 
χρηματοδοτικά εργαλεία. 

ικανοποίηση στην αγορά από

Την χΑλΑρωση  
Των ΑνΑληψεων 

Κρατάει η αγορά...

Τ

 ελεγχοσ ακίνηΤών
Τι προστατεύεται από το υπερταμείο

Κατά το υπουργείο οικονομι-
κών, από τη μεταβίβαση 
εξαιρούνται αιγιαλοί, παρα-

λίες και παρόχθιες εκτάσεις, υδρό-
τοποι, περιοχές Ramsar, περιοχές 
Natura, αμιγώς δασικές εκτάσεις, κοι-
νόχρηστοι χώροι. Ακόμη, αρχαιολογι-
κοί χώροι, ιστορικοί τόποι, μνημεία, 
μουσεία, νοσοκομεία, δημόσια στάδια, 
πανεπιστήμια, σχολεία, γυμναστήρια, 
κολυμβητήρια κ.λπ., στρατόπεδα, αερο-

δρόμια, ναύσταθμοι κ.λπ., κτίρια, γήπεδα, 
αποθηκευτικοί χώροι, πάρκινγκ κ.λπ., τα 
οποία χρειάζονται οι δημόσιες υπηρεσίες 
για την διεξαγωγή του έργου τους. 
ςυμπερασματικά, προκύπτει ότι η μεταβί-
βαση δεν έχει επέλθει μέχρι σήμερα, ούτε 
θα επέλθει αν κατά τη διαδικασία ελέγχου 
των εξαιρετέων ακινήτων προκύψει 
νομικό κώλυμα. ςτο βαθμό αυτό, οτιδή-
ποτε άλλο διακινείται ή υπονοείται είναι 
τουλάχιστον αβάσιμο.
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Είναι γεγονός οτι 
τα 3 μνημόνια 
πίεσαν τα 

εισοδήματα των Ελλήνων 
και χάθηκαν από την 
αγορά άνω των 40δισ., 
τονίζει η δικηγόρος 
Ολυμπία Νικολοπούλου.  
Η εξέλιξη αυτή έχει 
αλλάξει την καταναλωτική 
συμπεριφορά των 
Ελλήνων κι έχει 
προκαλέσει τεράστια 
προβλήματα στην 
δυνατότητά τους να 
καλύψουν πρόσθετες 
ανάγκες, όπως πληρωμές 
δανείων, ρεύματος, 
φροντιστηρίων και υγείας
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Όσον αφορά στις 
δαπάνες στα 
είδη διατρο-

φής, παρατηρείται 
μείωση της μηνιαίας 

δαπάνης (τρέχουσες 
τιμές), για έλαια και 
λίπη (3,2%), γαλακτο-

κομικά προϊόντα και 
αυγά (2,8%) και μεταλ-
λικά νερά, αναψυκτικά, 

χυμοί φρούτων και λαχα-
νικών (0,4%), ενώ παρατη-
ρείται αύξηση της μηνιαίας 

δαπάνης για καφέ, τσάι και 
κακάο (6.3%), λαχανικά 
(2,6%), φρούτα (2,4%), ψάρια 

(2%), ζάχαρη, μαρμελάδες, 
μέλι κλπ. (1,3%), λοιπά αγαθά 
είδη διατροφής (1%), αλεύρι, 

ψωμί και δημητριακά (0,9%), 
και κρέας (0,6%).

Νοικοκυριά με ένα άτομο μόνο 
ηλικίας 65 ετών και άνω, έχουν 

λιγότερες δαπάνες κατά 45,4% της 
μέσης μηνιαίας δαπάνης των νοικο-

κυριών της χώρας. Νοικοκυριά που 
αποτελούνται από ένα ζευγάρι με δυο 

ο κίνδυνος 
φτώχειας απειλεί 
το 18,1% του 
πληθυσμού…

η μέση μηνιαία δαπάνη 
των νοικοκυριών για 
αγορές ανήλθε στα 

1.414,09 ευρώ, καταγράφοντας 
αύξηση 1,6% (22,06 ευρώ). η 
μέση συνολική δαπάνη για κάθε 
άτομο ανήλθε στα 547,51 ευρώ, 
καταγράφοντας αύξηση 1,6% 
(8,57 ευρώ). η ποσοστιαία 
κατανομή των 12 κατηγοριών 
έχει ως εξής: είδη διατροφής 
20,4%, στέγαση 14,1%, 
μεταφορές 12,9%, ξενοδοχεία, 
καφενεία και εστιατόρια 10,5%, 
διάφορα αγαθά και υπηρεσίες 
8,8%, υγεία 7,3%, είδη ένδυσης 
και υπόδησης 5,8%, διαρκή 
αγαθά 4,4%, αναψυχή και 
πολιτισμός 4,7%, επικοινωνίες 
4,2%, οινοπνευματώδη ποτά και 
καπνός 3,8% και εκπαίδευση 
3,2%.

η μεγαλύτερη μεταβολή 
δαπανών παρατηρείται για 
εστιατόρια, καφενεία και 
ξενοδοχεία, ενώ ακολουθούν οι 
δαπάνες για στέγαση (αύξηση 
3,2%) και για αναψυχή και 
πολιτισμό (αύξηση 2,8%). εννέα 
από τις δώδεκα κατηγορίες 
δαπανών παρουσιάζουν 
αύξηση, με τη μικρότερη (0,4%) 
στα είδη διατροφής. οι 
κατηγορίες στις οποίες 
παρατηρείται μείωση της μέσης 
μηνιαίας δαπάνης είναι τα 
διάφορα αγαθά και υπηρεσίες 
(1,4%), τα οινοπνευματώδη ποτά 
και ο καπνός (0,5%) και η υγεία 
(0,3%).

μεγαλύτερη αύξηση στη μέση 
μηνιαία δαπάνη των 
νοικοκυριών καταγράφεται 

στον τηλεφωνικό εξοπλισμό (47,1 %) και 
στις οικονομικές υπηρεσίες (συνδρομές 
σε πιστωτικές κάρτες, αμοιβές 
λογιστών κ.λπ.) κατά 26,5%, ενώ 
μεγαλύτερη μείωση καταγράφεται 
στην κοινωνική προστασία (17,9%).

νοικοκυριών. Νοικοκυριά με 
υπεύθυνο οικονομικά μη 
ενεργό ή άνεργο δαπανούν, 
κατά μέσο όρο, το 76,4 % της 
μέσης μηνιαίας δαπάνης, ενώ 
αυτά με υπεύθυνο αυτοαπασχο-
λούμενο με μισθωτούς το 
213,5% αυτής. Μείωση κατά 
0,2% σε σύγκριση με το 2016, 
καταγράφεται στις δαπάνες νοι-
κοκυριών με υπεύθυνο 
μισθωτό, ενώ αύξηση καταγρά-
φεται με υπεύθυνο αυτοαπα-

σχολούμενο χωρίς μισθωτούς κατά 
4,2%, με υπεύθυνο αυτοαπασχο-

λούμενο με μισθωτούς 
κατά 1,7% και με υπεύθυνο 
οικονομικά μη ενεργό ή 
άνεργο κατά 0,6%.

Τα νοικοκυριά που δια-
μένουν σε αγροτικές περι-
οχές δαπανούν κατά μέσο 
όρο 1.165,81 ευρώ μηνιαίως 
ενώ αυτά που διαμένουν 
σε αστικές περιοχές 
1.477,79 ευρώ. Τα νοικοκυ-
ριά που διαμένουν σε 
αγροτικές περιοχές δαπα-
νούν, κατά μέσο όρο, 21,1% 
λιγότερο από τα νοικοκυ-
ριά που διαμένουν σε αστι-
κές περιοχές. Νοικοκυριά 
που διαμένουν στο Νότιο 
Αιγαίο δαπανούν, κατά 
μέσο όρο, το 119 % της 
μέσης μηνιαίας δαπάνης 
των νοικοκυριών της 
χώρας, ενώ αυτά που δια-
μένουν στη Στερεά ελλάδα 
το 63,3% αυτής.

παιδιά έως και 16 ετών έχουν 
περισσότερες δαπάνες κατά 145,7% 
της μέσης μηνιαίας δαπάνης των 

Πού ξοδεύουμε  
τα λεφτά μας; 

συνθηΚεσ  
διΑβιωσησ

Από τα στοιχεία της έρευνας, 
προκύπτει ότι τα νοικοκυριά 

διαθέτουν:
 Τηλεόραση έγχρωμη (100%)

 Κινητό τηλέφωνο (90,9%)
 ςταθερό τηλέφωνο (85%)
 επιβατηγό αυτοκίνητο Ιχ, 

τουλάχιστον ένα (66%)
 προσωπικό ηλεκτρονικό 

υπολογιστή (68,1%)
 πλυντήριο πιάτων (36,7%)

 Καταψύκτη (30,6%)
 δεύτερη κατοικία (15,8%) και

 Κλειστό χώρο στάθμευσης (12,9%), 
ενώ χρησιμοποιούν την κεντρική 

θέρμανση ως κύρια πηγή θέρμανσης 
σε ποσοστό 41,3%.
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Οι πρατηριούχοι το 
φωνάζουν από τώρα: «η 
κυβέρνηση πρέπει να 

εξετάσει άμεσα τη μείωση του 
ειδικού φόρου Κατανάλωσης 
στο πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς 
οι τιμές αναμένονται εφέτος 
αυξημένες». η τιμή του 
πετρελαίου θέρμανσης 
προβλέπεται να είναι αυξημένη 
από τις 15 οκτωβρίου. μάλιστα από 
τα σημερινά δεδομένα, η τιμή θα 
είναι αυξημένη σε σχέση με πέρυσι 
τουλάχιστον κατά 16%-17% και 
αναμένεται να ξεπεράσει το 1,110 
ευρώ/λίτρο στις πόλεις και να φτάσει 
το 1,250 στις απομακρυσμένες 
περιοχές και τα νησιά. «η 
κυβέρνηση», λένε οι ειδικοί, «πρέπει 
να εξετάσει άμεσα τη μείωση του εφΚ, 
κάτι που έχουμε ζητήσει πολλές φορές, 
ώστε το αγαθό της θέρμανσης να μην 
είναι απαγορευτικό τώρα μάλιστα που 
έχουμε εξέλθει των μνημονίων. 
επισημαίνουμε ότι οι τόσο υψηλές τιμές 
αυξάνουν τον κίνδυνο παραβατικότητας 
σε βάρος συνετών επαγγελματιών του 
κλάδου, αλλά και των κρατικών εσόδων. 
περιμένουμε άμεσα τις ανακοινώσεις της 
κυβέρνησης, διότι είμαστε μόλις 20 ημέρες 
πριν από την έναρξη της περιόδου 
διάθεσης του πετρελαίου».

μειώστε  
φόρους για 
φθηνότερο 

πετρέλαιο 

οί ηπα θελουν 

ναυπηγεία ελευσίνας  
και ςκαραμαγκά 

Οι ηπΑ θέλουν μετά τα Ναυπη-
γεία ςύρου και τα Ναυπηγεία 
ςκαραμαγκά και ελευσίνας! 

Κι αυτό για να σταματήσουν την επέ-
κταση των Κινέζων στην περιοχή! 
Αυτό αναφέρουν γερμανικές πηγές, 
ενώ κατά τους Γερμανούς οι ηπΑ 
αναζητούν ενίσχυση της στρατιωτι-
κής παρουσίας τους στην ελλάδα, 
καθώς η Τουρκία απειλεί να διώξει 
τους Αμερικανούς από την αεροπο-
ρική βάση του Ιντσιρλίκ.

Η γερμανική εφημερίδα Handelsblatt 
τονίζει ότι «οι ΗΠΑ αναζητούν εντα-
τικά τρόπους ενίσχυσης της στρατιωτι-
κής παρουσίας τους στην ελλάδα. Οι 
σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Τουρκίας βρί-
σκονται στο ναδίρ. Για το λόγο αυτό, οι 

Αμερικανοί ποντάρουν απόλυτα στη 
γειτονική ελλάδα» και προσθέτει: «Τη 
στιγμή που οι σχέσεις ΗΠΑ-Τουρκίας 
βρίσκονται στο ναδίρ, με τις δύο χώρες 
να ανταπαντούν με κυρώσεις, ο Αμερι-
κανός υπ. Άμυνας, Τζειμς Μάτις, θεωρεί 
ότι η σχέση της χώρας του με την 
ελλάδα βρίσκεται στο καλύτερο σημείο 
από ποτέ. Και αυτά δεν είναι μόνο 
λόγια. Συνεπώς, δεν αποτελεί έκπληξη 
ότι το Πεντάγωνο αναζητεί εναλλακτι-
κές λύσεις, με τον Αμερικανό αρχηγό 
των ενόπλων δυνάμεων, Τζότζεφ Ντάν-
φορντ, να επισκέπτεται στις αρχές 
Σεπτεμβρίου την Αθήνα. Ήδη από το 
1950, οι Αμερικανοί χρησιμοποιούν τη 
ναυτική βάση της Σούδας στην Κρήτη 
που μπορεί να εξυπηρετήσει αεροπλα-
νοφόρα και συνοδευτικά τους πλοία». 

Ωστόσο, οι δυνατότητες της ναυτικής βάσης στη 
Σούδα και της γειτονικής αεροπορικής βάσης στο 
Ακρωτήρι έχουν φτάσει τα όρια τους τονίζεται στο 
ρεπορτάζ. Για το λόγο αυτό, οι ΗΠΑ αναζητούν νέες 
δυνατότητες: «εάν εξετάσει κανείς τη γεωγραφία 
και τις τρέχουσες στρατιωτικές επιχειρήσεις μας 
στη λιβύη και τη Συρία, καθώς και άλλες αποστολές 
στην Ανατολική Μεσόγειο, τότε η θέση της ελλά-
δας και των προσφερόμενων δυνατοτήτων της 
είναι αρκετά σημαντικές», εκτιμά ο Ντάνφορντ.

Οι αιτίες μπορούν να αναζητηθούν στη γειτο-
νική Τουρκία. Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ 
ερντογάν θέτει σε μεγάλη δοκιμασία τη σχέση 
της χώρας του με τις ΗΠΑ. Όπως επισημαίνε-
ται, οι σχέσεις Ουάσινγκτον-Αγκυρας ποτέ δεν 
ήταν χειρότερες από την ένταξη της Τουρκίας 
στο ΝΑΤΟ το 1952. Το γεγονός ότι ο ερντογάν 
θέλει να προμηθευτεί ρωσικούς αντιαεροπο-
ρικούς πυραύλους είχε ως αποτέλεσμα να 
μπλοκάρει το Κογκρέσο την παράδοση 
μαχητικών αεροσκαφών τύπου F-35 στην 
Τουρκία. Η τουρκική κυβέρνηση, από την 
πλευρά της, απειλεί να διώξει τους Αμερι-
κανούς από το Ιντσιρλίκ. Μια βάση που δεν 
αποτελεί μόνο ένα σημαντικό κόμβο για 
τις αμερικανικές επιχειρήσεις στην εγγύς 
Ανατολή, αλλά και τοποθεσία όπου απο-
θηκεύουν οι ΗΠΑ δεκάδες ατομικές 
πυρηνικές κεφαλές. Η ελλάδα θεωρείται 
άγκυρα σταθερότητας στη Νοτιοανατο-
λική ευρώπη και δεν συγκεντρώνει το 
ενδιαφέρον μόνον του αμερικανικού 
στρατού, αλλά αυξάνεται, ταυτόχρονα, 
η σημασία της ως οικονομικός εταί-
ρος. «Η ελλάδα είχε απομονωθεί διε-
θνώς για πολύ καιρό», γράφει η 
Handelsblatt, ενώ πολλοί την είχαν 
ξεγράψει λόγω της οικονομικής κρί-
σης. Τώρα, η Ουάσιγκτον ανακαλύ-
πτει εκ νέου την ελλάδα ως σύμ-
μαχο. Οψόμεθα… Η νέα βάση θα 
είναι μάλλον σε νησί.

H Handelsblatt βλέπει αναβάθμιση  
των βάσεων των ΗΠΑ στην Ελλάδα!
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η απόφαση του υπουργείου να μην συμπεριλά-
βει μαθηματικά φυσική και χημεία στις προα-
γωγικές εξετάσεις της Α’ και β’ λυκείου έφερε 

«πόλεμο» κατά του υπουργείου Παιδείας. Η ελληνική 
Μαθηματική εταιρεία, καθώς και καθηγητές Φυσικής, 
Χημείας, Γεωλογίας και βιοεπιστήμης, εξαπέλυσαν επί-
θεση… λένε χαρακτηριστικά: «Στη β’ λυκείου δεν εξε-
τάζεται κανείς στη Γεωμετρία Γενικής Παιδείας, ενώ 
στην Άλγεβρα μόνο οι μαθητές της θεωρητικής κατεύ-
θυνσης και στα Μαθηματικά προσανατολισμού οι μαθη-
τές της θετικής κατεύθυνσης. Αντίστοιχα στην Α’ λυκείου 
θα εξετάζεται μόνο Φυσική, Χημεία και όχι η βιολογία, η 
οποία θα επιστρέφει στη β’ λυκείου».

Η Μαθηματική εται-
ρεία κάνει λόγο για ανι-
στόρητη απόφαση: «Η 
συγκεκριμένη απόφαση 
περιλαμβάνεται, με έναν 
θεμελιακά λανθασμένο 
τρόπο, στην επιδίωξη της 
μείωσης του εξεταστικού 
φόρτου του λυκείου. 
υπουργείο και ΙεΠ δείχνουν 
και πάλι να αντιλαμβάνονται 
το σύστημα των εξετάσεων 
ως απολύτως ανεξάρτητο από το σύστημα και τους στόχους της 
διδασκαλίας και μάθησης. Οδηγούν κατά συνέπεια σε διπλά 
αρνητικό αποτέλεσμα, ερημώνοντας το μαθησιακό περιεχόμενο 
της εκπαιδευτικής λειτουργίας. ενισχύουν την ασκησιολογία στο 
περιεχόμενο της διδασκαλίας και την παπαγαλία στο περιεχό-
μενο των εξετάσεων.Ο περιορισμός της εκπαιδευτικής βαρύτητας 
και η κατάργηση της συνοχής στην εξέταση των διδασκόμενων 
μαθημάτων Μαθηματικών στη β΄ λυκείου, (α) ισοδυναμεί με ουσι-
αστική ακύρωση του ενδιαφέροντος και της διδασκαλίας αυτών 
των μαθημάτων, (β) συντελεί στην υποβάθμιση του λυκείου και 
στην αναζήτηση ελιτίστικων επιλογών στην εκπαιδευτική αγορά, (γ) 
συντελεί στην υποβάθμιση της μαθηματικής εκπαίδευσης, από 
κεντρικό στοιχείο του σύγχρονου αλφαβητισμού σε περιορισμένο 
εργαλείο μαθηματικοποίησης μόνο των φανερά εκμαθηματικευμέ-
νων πεδίων».

Φυσικοί, Χημικοί, Γεωλόγοι και βιοεπιστήμονες σε κοινή τους ανα-
κοίνωση τονίζουν ότι η ηγεσία του Ινστιτούτου εκπαιδευτικής Πολιτι-
κής «μετέτρεψε το Γυμνάσιο σε μια άχρηστη εκπαιδευτική βαθμίδα 
και σε τρίχρονο parking παιδιών, έβαλαν στο στόχαστρο το λύκειο του 
οποίου τη διάλυση με περισσή ενάργεια απεργάζονται».

Πυρά από τους 
καθηγητές
ΚαΤα  ΤΟύ 

ύΠΟύργειΟύ 
Παιδειας!

Δίεθνεσ συνεΔρίο 
«διοικητικά μοντέλα που βασίζονται  
στην Πνευματικότητα»
ςτις 12 και 13 Οκτωβρίου 2018, πραγ-

ματοποιήθηκε για πρώτη φορά 
στην ελλάδα, το διεθνές ςυνέδριο 

«διοικητικά μοντέλα που βασίζονται 
στην πνευματικότητα» 
(INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
SPIRITUAL-BASED MANAGEMENT 
MODELS). Σκοπός του Διεθνούς Συνε-
δρίου ήταν η εξέταση της επίδρασης της 
πνευματικότητας (spirituality) στην ατο-
μική και οργανωσιακή επίδοση. Το Διε-
θνές Συνέδριο διοργανώθηκε από την 
εταιρεία  (Νίκος Καρα-
μάνογλου) με την υποστήριξη της εται-
ρείας EUROPALSO (Γιώργος Ζηκόπου-
λος, ελένη ςταυρουλάκη) στο Συνεδρι-
ακό χώρο της εταιρίας Europalso, με την 
επιστημονική ευθύνη  του Καθηγητή 
του πανεπιστημίου πελοποννήσου 
Θάνου Κριεμάδη και την οργανωτική 
βοήθεια του Δαμιανού Σακκά, καθώς και 
με τη συμμετοχή διεθνώς αναγνωρισμέ-
νων Καθηγητών-ερευνητών και 
επιχειρηματιών. 

Η παρακολούθηση του Διεθνούς Συνε-
δρίου ήταν δωρεΑν και οι άξονες συζή-
τησης ήταν οι κάτωθι:
(α) Ορισμός και μέτρηση της Πνευματι-
κότητας (Spirituality) στη σύγχρονη 
Διοικητική επιστήμη και επίδραση της 
Πνευματικότητας στην απόδοση και ανά-
πτυξη της επιχείρησης
(β) Μεθοδολογίες εισαγωγής της επιχει-
ρηματικής Ηθικής στο σύγχρονο εργασι-
ακό περιβάλλον.  
(γ) επίδραση των Διοικητικών Φιλοσο-
φικών Προσεγγίσεων στην ατομική και 
οργανωσιακή επίδοση.
(δ) Στρατηγικές επιχειρηματικής Ηθικής 
στη διοίκηση και ενδυνάμωση  του 
ανθρώπινου δυναμικού.

Το Συνέδριο μεταδόθηκε και on-line 
(live streaming) μέσω της ιστοσελίδας 
του ςυνεδρίου http://
spiritualmanagementmodels.net/en/ 
εφόσον κάποιος γινόταν εγγεγραμμένος 
χρήστης. 

ΚυριΑ συΜΠερΑσΜΑΤΑ ΤΟυ συνεδριΟυ

1. επιβεβαιώθηκε η σύνδεση της πνευ-
ματικότητας (η οποία ως έννοια διαχω-

ρίζεται από την θρησκεία ως δόγμα) με την 
επιχειρηματική ηθική (Business Ethics), 
την εταιρική Κοινωνική ευθύνη 
(Corporate Social Responsibility), το ηγε-
τικό μοντέλο που βασίζεται σε Αξίες 
(Values-based Leadership) και την Αει-
φόρο ανάπτυξη της επιχείρησης 
(Sustainability). επιπλέον, οι ηθικές επι-
χειρήσεις ξεπέρασαν εκείνες τις επιχειρή-
σεις που δεν έδιναν σημασία σε θέματα 
επιχειρηματικής ηθικής κατά τη μέτρηση 
συγκεκριμένων δεικτών απόδοσης και 
αποτελεσματικότητας (Key Performance 
Indicators-KPIs).

2. Παρουσιάστηκε από τους ομιλητές 
ένα πλαίσιο Αξιών για τη σύγχρονη 

επιχείρηση που θα συμβάλουν στην ανά-
πτυξη νέων πολιτικών και στρατηγικών, 
όπως η ενότητα, η δικαιοσύνη, η υπηρε-
σία προς την ανθρωπότητα, το μέτρο, η 
ισότητα των δύο φύλων, η βιωσιμότητα 
και ο ανθρωπισμός.  

3. Το ευρωπαϊκό δίκτυο επιχειρηματικής 
ηθικής (European Business Ethics 

Network) έχει ήδη δημιουργήσει το     
Excellence μέσω του οποίου προωθείται η 
ηθική συμπεριφορά και κουλτούρα της επι-
χείρησης και των εργαζόμενων.

4. Αναλύθηκε το Μοντέλο Διοίκησης που 
βασίζεται στην πνευματικότητα. Ο όρος 

πνευματικότητα αναφέρεται στη σύνδεση 
κάποιου με τον εαυτόν του (Αυτογνωσία), 
στη σύνδεσή του με τους άλλους ανθρώ-
πους (υπηρεσία στην ανθρωπότητα, κοινω-
νική ευθύνη), και στη σύνδεσή του με το 
υπερβατικό.  Το Μοντέλο Διοίκησης που 
βασίζεται στην πνευματικότητα περιλαμ-
βάνει τις παρακάτω δράσεις: 
(α) Η ηγεσία της επιχείρησης που λει-
τουργεί με το Μοντέλο Διοίκησης που 
βασίζεται στην πνευματικότητα, διαμορ-
φώνει ένα πλαίσιο Αξιών καθώς και 
πολιτικές και στρατηγικές ηθικές με 
στόχο την ικανοποίηση των αναγκών 
όλων των ενδιαφερόμενων μερών 
(stakeholders) και ιδιαίτερα τους 
εργαζόμενους και τους πελάτες, 
(β) οι εργαζόμενοι ανακαλύπτουν, 
μέσω των νέων πολιτικών, αξιών και 
στρατηγικών που θέτει η Ηγεσία, τις 
δυνατότητες που έχουν για δημιουρ-
γική και καινοτομική δράση εντός 
της επιχείρησης αλλά και εκτός, στο 
πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής 
ευθύνης, 
(γ) οι εργαζόμενοι αισθάνονται 
περισσότερο ικανοποιημένοι από 
την συμπεριφορά της Ηγεσίας, 
(δ) οι ικανοποιημένοι εργαζόμε-
νοι είναι τώρα περισσότερο 
παραγωγικοί-αυξάνεται η από-
δοση και η ποιότητα της εργα-
σίας τους, 
(ε) η επιχείρηση στο σύνολό 
της μετατρέπεται σε μία περισ-
σότερο αποτελεσματική, ποιο-
τική, παραγωγική και επομέ-
νως περισσότερο ανταγωνι-
στική επιχείρηση.

ΟιΚΟνΟμια - ερεύνA18
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δεν πρόλαβαν να εμφανι-
στούν και έκαναν 
φτερά. Τα πανάκριβα 

εντυπωσιακά τηλέφωνα της 
Apple έγιναν ανάρπαστα, με 
τους καταναλωτές να βγάζουν 
τη νύχτα έξω από τα καταστή-
ματα και να κάνουν ουρές, προ-
κειμένου να προλάβουν να το 
αποκτήσουν. Ακόμα και στη 
φτωχή ελλαδίτσα, το iPhone 
εξαφανίστηκε από την πρώτη 
στιγμή, προκαλώντας τόσα σχό-
λια, που τα μέσα δεν άφησαν να 
περάσει η είδηση στα ψιλά. 

Οι κακές γλώσσες άρχισαν να 
κατηγορούν τους «τυχερούς» που 
το απέκτησαν πως είναι 
«κρυπτοευημερούντες», που 
αρέσκονται απλά στο να γκρι-
νιάζουν πως δεν τα βγάζουν 
πέρα και είναι αναγκασμένοι 
να ακολουθούν μια λιτή ζωή, 
χωρίς εξόδους, χωρίς 
διακοπές.

 «Πρόβατα», θύματα της 
μόδας και του στυγνού καπι-
ταλισμού, προκλητικοί, που 
αδιαφορούν για τον πεινα-
σμένο συνάνθρωπο, τον 
άστεγο που με την αξία του 
τηλεφώνου θα μπορούσε να 
εξασφαλίσει τροφή για 
μήνες. 

Έτσι έσπευσε να σχολιάσει 
ο κοινός νους την «αστραπιαία» 
πώληση της πρώτης παρτίδας των 
πανέξυπνων κινητών σε μια χώρα 
που ως «ελίτ» θεωρείται η μερίδα 
του πληθυσμού που απλώς δεν 
έχει χρέη. 

Μια αντίληψη όχι μόνο λανθα-
σμένη και μίζερη, αλλά και επι-
κίνδυνη. Μέσα σε δέκα εκατομ-
μύρια Έλληνες, αν κάποιοι 
κυκλοφορούν με iPhone και 
κοστούμι χιλιάδων ευρώ, δεν 
αποτελούν απόδειξη πως ξεπερ-
νάμε την οικονομική κρίση. 

Αν πάλι αναρωτιέστε τώρα τι το 
θέλουν, η απάντηση είναι απλή. 
Σε άλλες εποχές ακριβά κοσμή-
ματα, φυσικές γούνες και πολυ-
τελές αυτοκίνητο ήταν δείγματα 
κοινωνικής καταξίωσης. Σήμερα 
όλα αυτά θεωρούνται επαρχιωτι-

διαπιστώσουμε παρακολουθώ-
ντας και τις «δραστηριότητες» 
των πολιτικών μας. 

Σχεδόν 44 χρόνια ατέλειωτο 
κουβεντολόι για το κυπριακό, 
26 για το σκοπιανό, αποτέλεσμα 
μηδέν. Ανούσιες αγορεύσεις και 
διαπληκτισμοί μπροστά σε κενά 
έδρανα στη βουλή, αποτέλεσμα 
μια θλιβερή εικόνα. Ατέλειωτοι 
μακροχρόνιοι καυγάδες ανά-
μεσα σε ζευγάρια για να κατα-
λήξουν στη διαπίστωση πως 
διαφωνούν σε όλα μεταξύ τους. 
Τότε γιατί μιλάμε; Ή καλύτερα 
γιατί μιλάμε τόσο πολύ και 
μάλιστα χωρίς πλέον να χρησι-
μοποιούμε τη φωνή μας;

Τα λόγια επινοήθηκαν για να 
μην αφήνουν τον άνθρωπο να 
σκεφθεί, λέει η Αγκάθα Κρίστι. 
Έπεα πτερόεντα, τα αποκαλεί ο 
Όμηρος, verba volant scripta 
manent οι λατίνοι. Parole 
parole parole, λέει ένα παλιό 
ιταλικό τραγούδι διευκρινίζο-
ντας μέσα στους στίχους του 
πως βομβαρδιζόμαστε και βομ-
βαρδίζουμε τους άλλους με 
τόσα πολλά λόγια που στο τέλος 
δεν καταφέρνουμε να πούμε 
ούτε αυτό που αισθανόμαστε. 

Αλήθεια, τί θα λέγατε να 
καθιερώσουμε μια μέρα που 
θα απενεργοποιούμε για 24 
ώρες τα κινητά μας; Τολμά 
άραγε κάποιος να πάρει αυτό 
το τεράστιο ρίσκο; Γιατί τότε 
είναι που θα καταλάβει ποιος 
είναι, πόσο αντέχει τη μοναχι-
κότητά του και αν ξέρει να 
πατά στα πόδια του χωρίς 
εξαρτήσεις. 

Γιατί «οι σιωπές κάνουν τις 
πραγματικές συζητήσεις. Αυτό 
που μετράει δεν είναι να μιλάς 
αλλά να μη χρειάζεται να μιλή-
σεις». Ή πιο σωστά, να μην 
χρειάζεται να γράψεις.

Ο τζίτζικας, ο μέρμηγκας  
και τα iPhone 

ευρώ δίνει «κύρος», παραπέ-
μπει σε κάποιον πολυάσχολο, 
με πολλές δουλειές, φίλους, 
χρήματα – εικόνα που αναμ-
φισβήτητα τραβά την προ-
σοχή και αποκτά φανατικούς 
οπαδούς.

Κι αυτό είναι το πρόβλημα. 
Παρόλο που το κινητό τηλέ-
φωνο παρέχει τη δυνατότητα 
άμεσης επικοινωνίας σε 
δύσκολες περιστάσεις, κατά 
τα λοιπά λειτουργεί εις βάρος 
της παραγωγικότητας και των 

ανθρώπινων σχέσεων. 
Οι άνθρωποι όμως που μιλούν 

σμός, βλαχιά. Πλέον ο νέος καταξιώ-
νεται ή νομίζει πως το κάνει, με 
λιγότερα χρήματα. 

Όμως για ακόμα μία φορά 
πέφτουμε στην παγίδα του 
«δέντρου», χάνοντας το «δάσος» 
εντελώς. Η αστραπιαία πώληση 
των πιο ακριβών κινητών, μόνο 
χαρά και ελπίδα θα έπρεπε να 
προκαλεί. Η οικονομία κινείται, οι 
άνθρωποι μπορούν να κάνουν ένα 
δώρο στον εαυτό τους και τελο-
σπάντων, κάποιοι έχουν χρήμα.

Ένα ακριβό iPhone, έστω και με 
δόσεις, ακόμα και περιορίζοντας 
τους καφέδες και τις βόλτες, είναι 
αρκετό για να δείξει κάποιος πως 
οι επικοινωνιακές μας ανάγκες 
είναι τέτοιες, που οι φθηνές 
συσκευές δεν μπορούν να καλύ-
ψουν. Το τηλέφωνο των 1.500 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ  
εύΤύχΙΑ πΑπούλΙΑ   
Κοινωνιολόγος 
papoulia@alphafreepress.gr

πολύ δεν παράγουν αποτέλεσμα. Και 
εκείνοι που παράγουν δε μιλούν 
σχεδόν καθόλου. Παρατηρείστε τη 
φύση.

Ο τζίτζικας που φλυαρεί όλη μέρα 
δεν παράγει τίποτα, σε αντίθεση με 
τα μυρμήγκια και τις μέλισσες. Δείτε 
σε ένα σούπερ μάρκετ, σε ένα εργα-
σιακό χώρο, ακόμη και σε μια δημό-
σια υπηρεσία. Όλοι οι υπάλληλοι 
βρίσκονται σε συνεχή κίνηση χωρίς 
να επικοινωνούν μεταξύ τους, 
ωστόσο παράγουν έργο. Πόσο άχρη-
στα και πόσο αντιπαραγωγικά είναι 
τα λόγια που ανταλλάσσουν μεταξύ 
τους οι άνθρωποι μπορούμε να το 

Το «διαστημικό» 
κινητό έκανε ρεκόρ 
πωλήσεων. Οι 
Έλληνες υπολογίζεται 

ότι διέθεσαν προκαταβολικά, 
περίπου 15 εκατ. ευρώ, 
προκειμένου να παραλάβουν 
ένα iPhone. Στην Ασία,  
ο πρώτος των… πρώτων που  
το κατέκτησε έγινε αμέσως 
«διάσημος».

Οι λέξεις σημαίνουν 
περισσότερα από αυτό 
που διατυπώνεται 

γραπτά. Χρειάζεται η ανθρώπινη 
φωνή για να τις διαποτίσει 
με ένα βαθύτερο μήνυμα.

Maya angelou
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ο κλεμμένο ελικόπτερο, 
που... «πέταξε» από το 
μεσολόγγι πριν από 

αρκετό καιρό, βρέθηκε στο Καρπε-
νήσι! ύπό τον τίτλο «εξιχνίαση 
κλοπής ελικοπτέρου» η Αστυνο-
μική διεύθυνση δυτικής ελλάδας 
ανακοίνωσε ότι «μετά από μεθο-
δική έρευνα των αστυνομικών του 
Τμήματος Ασφάλειας μεσολογ-
γίου, διαλευκάνθηκε κλοπή ελικο-
πτέρου που είχε διαπραχθεί πριν 
από δυο μήνες περίπου στο 
μεσολόγγι».

Για την υπόθεση αυτή, σχηματί-
στηκε δικογραφία για κλοπή σε 
βάρος δυο ημεδαπών ανδρών, ηλι-
κίας 65 ετών, τα πλήρη στοιχεία 
των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί. 
ειδικότερα, λέει η Αστυνομία, οι 
δυο δράστες από 18/8/1018 έως 
28/9/2018 αφαίρεσαν τρία τμή-
ματα ελικοπτέρου (έλικα, άτρακτο 
και ουρά) σε μη λειτουργική κατά-
σταση, τα οποία βρίσκονταν τοπο-
θετημένα σε πλατφόρμα σε χώρο 
αεροδρομίου στο μεσολόγγι.

οι αστυνομικοί πραγματοποίη-
σαν έρευνα, παρουσία δικαστικού 
λειτουργού, σε ιδιωτικό χώρο ιδι-
οκτησίας των δραστών στο Καρπε-
νήσι, όπου βρήκαν και κατέσχεσαν 
το ελικόπτερο. η δικογραφία που 
σχηματίστηκε σε βάρος των δρα-
στών υπεβλήθη στον εισαγγελέα 
πρωτοδικών μεσολογγίου. ύπεν-
θυμίζεται ότι οι αστυνομικοί, μετά 
την διαπίστωση της απάτης, άρχι-
σαν έρευνες σε μάντρες σκραπ, 
καθώς θεώρησαν ότι οι δράστες 
αυτής της κλοπής είχαν σχέδιο την 
πώληση των τμημάτων του ελικο-
πτέρου με το... κιλό!

βρέθηκε το 
κλεμμένο 
ελικόπτερο!

t

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ  
πεΤΡος ΚΑΡςΙΩΤης   
karsiotis@alphafreepress.gr

φορτωμένοι με φιά-
λες οξυγόνου, φλό-
γιστρα και όλα τα... 

απαραίτητα σύνεργα, στο-
χοποιούσαν κοσμηματοπω-
λεία και αργυροχρυσοχοεία 
σε διάφορες περιοχές και 
άνοιγαν τα χρηματοκιβώτια 
αφαιρώντας μετρητά και 
πλήθος κοσμημάτων. 

Από αστυνομικούς της Ασφά-
λειας Αττικής, συνελήφθη ο 
ένας από τους τέσσερις που 
συμμετείχαν στη συμμορία, 
ενώ αναζητούνται οι υπόλοι-
ποι. Στην κατοχή του 34χρο-
νου συλληφθέντα, ο οποίος 
φέρεται και ως ιδιοκτήτης... 
δύο καταστημάτων, κατασχέ-
θηκαν φιάλες οξυγόνου, διαρρη-
κτικά εργαλεία και πολλά κοσμή-
ματα, ρολόγια και ασημικά.

Σε βάρος του εμπλεκόμενου σχη-
ματίσθηκε δικογραφία για τα αδική-
ματα της εγκληματικής οργάνωσης 
και της κλοπής καθώς και για παρά-

στης κάνναβης, το χρηματικό ποσό 
των 150 ευρώ και φορητοί ασύρμα-
τοι επικοινωνίας. 

Μέχρι στιγμής 
εξιχνιάσθηκαν τρεις 
περιπτώσεις σε 
κοσμηματοπωλεία, ενώ 
εξιχνιάσθηκε και μία 
απόπειρα διάρρηξης 
χρηματοκιβωτίου σε 
δημόσια υπηρεσία. 
Πρόκειται για το δημόσιο 
Ταμείου του Αγίου 
δημητρίου, το οποίο 
στεγάζεται στο κτήριο 
του δήμου. 

Ο 34χρονος, που παραπέμφθηκε 
στον εισαγγελέα, είχε συλληφθεί 
στο παρελθόν για παρόμοια αδική-
ματα και είχε εκτίσει ποινές 
φυλάκισης.

Με τις φιάλες στο χέρι...
εγκληματική οργά-
νωση με σκοπό την 
διάπραξη διακεκρι-
μένων κλοπών σε 
κοσμηματοπωλεία. 
βραδινές ώρες, 
εισέρχονταν στα κτί-
ρια όπου στεγάζονταν 
τα καταστήματα και 
αφού αχρήστευαν 
τους συναγερμούς, 
παραβίαζαν τις εισό-
δους των 
καταστημάτων.

Στη συνέχεια, με τη 
χρήση ειδικού εξο-
πλισμού, παραβίαζαν 
τα χρηματοκιβώτια 
και αφαιρούσαν χρη-
ματικά ποσά, κοσμή-

ματα και πολύτιμους λίθους. Από την 
έρευνα σε οικία και χώρους στάθ-
μευσης, βρέθηκαν και κατασχέθη-
καν πλήθος κοσμημάτων, ρολογιών 
και ασημικών, κινητά τηλέφωνα, 
διαρρηκτικά εργαλεία, φιάλες οξυ-
γόνου, μικροποσότητα ακατέργα-

βαση των Νόμων περί ναρκωτικών, 
περί όπλων, περί φωτοβολίδων και 
περί νομιμοποίησης εσόδων από 
εγκληματικές δραστηριότητες. Όπως 
προέκυψε από την έρευνα του Τμή-
ματος εγκλημάτων κατά Ιδιοκτη-
σίας, οι δράστες είχαν συστήσει 

Δύο αστυνομικοί κι ένας 
30χρονος γόνος πολιτικής 
οικογένειας με παρουσία στο 
παρελθόν στο ελληνικό και το 
ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, είναι 
μεταξύ των εμπλεκομένων 
στο μεγάλο κύκλωμα 
διακίνησης και εμπορίας 
κοκαΐνης και κάνναβης, που 
εξαρθρώθηκε από τους 
«αδιάφθορους» της ΕΛ.ΑΣ. 

Ο ένας από τους δύο αστυνο-
μικούς, ο οποίος μέχρι 
πρότινος υπηρετούσε σε 

κεντρική υπηρεσία ασφαλείας, 
συνελήφθη και παραπέμφθηκε 
στον εισαγγελέα, ενώ ο δεύτερος 
που υπηρετούσε στα Γρεβενά, 
περιλαμβάνεται στη 
δικογραφία, αλλά αφέ-
θηκε ελεύθερος λόγω 
και αυτοφώρου.

Από τους έντεκα που 
μπήκαν στο στόχαστρο 
της υπηρεσίας εσωτερι-
κών υποθέσεων της ελ.
ΑΣ, συνελήφθησαν οι 
εννέα και οι άλλοι δύο περιλαμβάνο-
νται στη δικογραφία, που υπεβλήθη 
στον εισαγγελέα. Το ηγετικό μέλος 
αντελήφθη γρήγορα την επιχείρηση 
που στηνόταν στο σημείο όπου βρι-
σκόταν και κατάφερε να διαφύγει 

και αναζητείται. 
Το κύκλωμα σύμφωνα με τα επί-

σημα στοιχεία δρούσε τουλάχιστον 
από τον Ιούλιο. Πέντε Αλβανοί υπή-
κοοι και έξι Έλληνες, ανάμεσα στους 
οποίους και μία γυναίκα με σημα-

ντικό ρόλο, αποθήκευε 
και διακινούσε ποσότη-
τες πελατών σε συγκε-
κριμένο πελατολόγιο σε 
Αττική και δύο πόλεις της 
επαρχίας. Αν και οι 
εμπλεκόμενοι απέφευ-

γαν τις τηλεφωνικές συνομιλίες για 
ευνόητους λόγους προτιμώντας το 
διαδίκτυο για τις επικοινωνίες τους, 
οσάκις επικοινωνούσαν με κινητά 
πρόδιδαν τους κωδικούς τους.

Έτσι κάποιοι είχαν τα προσωνύμια 

«Φώτης» και «Τόνυ», ενώ υπήρχαν 
και κωδικοί για τα ναρκωτικά. Τα 
ονόμαζαν «τούρτες», «βούτυρο», 
«κέικ» ή και... «σουβλάκια»! Όταν δε 
έκαναν παραγγελίες ποσοτήτων, τις 
ανέφεραν με... ευρώ. Και οι δύο 
αστυνομικοί, εκμεταλλευόμενοι την 
ιδιότητά τους, παρείχαν σε μέλη της 
συμμορίας πληροφορίες υπηρεσια-
κού χαρακτήρα (στοιχεία ταυτότητας 
ιδιοκτητών αυτοκινήτων, καταδιω-
κτικά έγραφα κ.λπ.) για τη διευκό-
λυνση της δράσης τους.

Ο «φώτης», ο «Τόνυ» και τα… «σουβλάκια»

Η δράση του κυκλώματος 
προσδιορίζεται  
κυρίως στην Αττική,  

Θεσσαλία και Πελοπόννησο
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στά τους, από μικρά χρηματοκιβώτια 
μέχρι ηλεκτρονικές συσκευές, 
φωτογραφικές μηχανές, κάμερες 

ΚΟινωνια 21

εφιάλτης για  
τους οδηγούς  
στον Ασπρόπυργο
ςυμμορία ανηλίκων Ρομά 
έστηνε ενέδρες σε οδηγούς 
στην περιοχή της βιομηχανικής 
περιοχής Ασπροπύργου και 
τους λήστευαν.

επικίνδυνα 
προϊόντα 
αδυνατίσματος
ςήμα κινδύνου από τη δίωξη 
ηλεκτρονικού εγκλήματος για 
επικίνδυνα προϊόντα 
αδυνατίσματος, τα οποία 
διαφημίζονται και διακινούνται 
μέσω ιστοσελίδων στο 
διαδίκτυο, θέτοντας σε κίνδυνο 
την υγεία των καταναλωτών!

διακίνηση 
ναρκωτικών
Κοκαΐνη, ακατέργαστη και 
κατεργασμένη κάνναβη 
πουλούσε επταμελής 
εγκληματική οργάνωση στην 
πλατεία εξαρχείων και στις 
οδούς Θεμιστοκλέους, μεθώνης 
και Καλλιδρομίου.

17χρονος 
συνελήφθη  
για ληστείες
Ένας 17χρονος Αλβανός 
συνελήφθη και έξι ακόμη 
συνεργοί του αναζητούνται από 
την Αστυνομία, με την κατηγορία 
ότι τον τελευταίο καιρό σε 
δρόμους των εξαρχείων  
ακινητοποιούσαν με μαχαίρια ή 
και πιστόλι διερχόμενους 
πεζούς και άρπαζαν από μετρητά 
έως κινητά τηλέφωνα.

Απάτη από γιατρό 
«μαϊμού»
Την ιδιότητα του γιατρού 
επικαλέστηκε άγνωστος, ο 
οποίος τηλεφώνησε σε 
ηλικιωμένη γυναίκα στην Άρτα, 
ζητώντας 40.000 ευρώ για να 
«κουκουλώσει» υπόθεση δήθεν 
τροχαίου τραυματισμού 
12χρονου από τον γιο της. 

εν ΤαΧειντύνονταν... τουρίστες, 
φορώντας βερμούδες, 
καπελάκια και όλα 

τα... συμπαρομαρτούντα, 
ανακατεύονταν σε γκρουπ 
κανονικών τουριστών κι 
έφθαναν μαζί τους σε 
ξενοδοχεία της Ρόδου, της 
Ιαλυσού και του 
Αρχάγγελου! 

Από τη στιγμή που με την 
παραπλάνηση βρίσκονταν 
στο εσωτερικό των ξενοδο-
χειακών μονάδων, αμέσως 
«έπιαναν δουλειά»! Παρατη-
ρούσαν ποιες μπαλκονόπορ-
τες δωματίων ήταν ανοιχτές, 
από ποια δωμάτια απουσία-
ζαν οι ένοικοι και ορμούσαν.

Αφαιρούσαν ό,τι έβρισκαν μπρο-

διέμεναν σε διαμέρισμα της Ρόδου! 
Πρόκειται για έναν Γάλλο, έναν 

Αλγερινό κι έναν Έλληνα, οι οποίοι 
συνελήφθησαν και στην κατοχή 
τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 
αρκετά από τα κλοπιμαία.  Διαπιστώ-
θηκε ότι κατά το τελευταίο πεντά-
μηνο διέπραξαν συνολικά είκοσι 
τέσσερις κλοπές και διαρρήξεις από 
δωμάτια τουριστικών καταλυμάτων. 
υπολογίζεται ότι η συνολική αξία 
των αφαιρεθέντων αντικειμένων και 
χρημάτων υπερβαίνει τις 25.300€. 
Παράλληλα, η Αστυνομία προσπαθεί 
να έρθει σε επαφή με τους τουρί-
στες που έχουν καταγγείλει τις διαρ-
ρήξεις για να τους επιστραφούν όσα 
κλοπιμαία βρέθηκαν!

ντύνονταν τουρίστες και έκλεβαν

διαρρηξεις με  
βαλέδες και ρηγάδες

και ολόκληρους 
ταξιδιωτικούς 
σάκους! Οι 
καταγγελίες του-
ριστών, που 
έβρισκαν στις 
τρεις περιοχές τα 
δωμάτιά τους 
άδεια, έφθαναν 
στην Αστυνομία 
η μία μετά την 
άλλη. εν τέλει 
μέσα από βιντεο-
ληπτικό υλικό 
και άλλα στοι-
χεία, οι αστυνο-

μικοί στη Ρόδο κατάφεραν να φθά-
σουν στους τρεις δράστες, οι οποίοι 

ληστεία με την απειλή... 
ομπρελών έγινε στα 
διόδια του ςπαθοβου-

νίου με δράστες μέλη τετρα-
μελούς συμμορίας κουκουλο-
φόρων. οι κακοποιοί έδρασαν 
στις 5 το πρωί του περασμέ-
νου ςαββάτου. ςε μια χρονική 
στιγμή όπου στον οδικό 
άξονα Καλαμάτας-Τριπόλεως-
Κορίνθου δεν υπήρχε ιδιαί-
τερη κίνηση αυτοκινήτων, 
αυτοί, επιβαίνοντας προφα-
νώς σε κλεμμένο αυτοκίνητο, 
έφθασαν στα διόδια, στο 
ρεύμα προς Αθήνα.

ενώ η κοπέλα υπάλληλος, 
που είχε τη νυχτερινή βάρδια 
και ήταν μόνη, περίμενε να 
πληρώσουν τα... διόδια, είδε 
τρεις κουκουλοφόρους να 
κατεβαίνουν από το αυτοκί-
νητο. πλησίασαν με γρήγορες 
κινήσεις στο παραθυράκι και 
πριν προλάβει να αντιδράσει 
άρχισαν να προκαλούν υλικές 
ζημιές με τις... ομπρέλες, 

απειλώντας ότι θα χτυπήσουν 
και την ίδια με τις σουβλερές 
άκρες. πανικοβλημένη η 
υπάλληλος, έβγαλε από το 
συρτάρι όσα χρήματα υπήρ-
χαν, περίπου 1.000 ευρώ, και 
τα παρέδωσε στον έναν από 
τους κουκουλοφόρους.

η τετράδα αυτή των ληστών 
δεν φαίνεται να είναι η πρώτη 
φορά που δρα σε διόδια. ςτις 
21 Ιουνίου, ώρα 4 το πρωί, 
πάλι τέσσερις κουκουλοφό-
ροι, είχαν ακινητοποιήσει 
γυναίκα υπάλληλο σε διόδια 
της Αττικής οδού! Τότε είχαν 
φθάσει με δύο αυτοκίνητα 
στα διόδια Ασπροπύργου. 
Κατέβηκαν από τα αυτοκί-
νητα, έσπασαν με βαριοπούλα 
το τζάμι του κουβούκλιου, 
εισέβαλαν στο εσωτερικό και 
επιχείρησαν να αρπάξουν το 
χρηματοκιβώτιο! δεν τα 
κατάφεραν και πήραν όσα 
χρήματα βρήκαν μέσα στο 
ταμείο.

με τραπουλόχαρτα παραβί-
αζαν τις κεντρικές εισό-
δους διαμερισμάτων δύο 

Γεωργιανοί, οι οποίοι συνελήφθη-
σαν με τα... χαρτοπαίγνια στα 
χέρια, λίγο πριν εισβάλουν σε μία 
ακόμη πολυκατοικία! βρίσκονταν, 
όμως, σε παρακολούθηση από αστυ-
νομικούς της Ασφάλειας Νοτιοανα-
τολικής Αττικής, οι οποίοι επενέβη-
σαν την κρίσιμη στιγμή και τους 
συνέλαβαν.

Από την Αγία Παρασκευή, όπου 
είχαν προσπαθήσει να μπουν σε 
πολυκατοικία, τους οδήγησαν στα 
γραφεία της υπηρεσίας τους, 
όπου σε πρώτη φάση προέκυψε 
ότι έχουν διαπράξει τουλάχιστον 
τέσσερις διαρρήξεις και μία 
ληστεία σε σπίτι. Όπως προέκυψε 
από την έρευνα, οι δράστες διέ-
πρατταν συστηματικά διαρρήξεις-
κλοπές από οικίες, όπου παραβιά-
ζοντας τις κεντρικές εισόδους 
εισέρχονταν στο εσωτερικό τους 

και αφαιρούσαν ηλεκτρονικές 
συσκευές, κοσμήματα, καθώς και 
χρηματικά ποσά.

στην κατοχή τους 
βρέθηκαν και 
κατασχέθηκαν τέσσερα 
τραπουλόχαρτα, τα οποία 
χρησιμοποιούσαν για να 
ανοίγουν ανασφάλιστες 
θύρες οικιών, καθώς και 
δύο κινητά τηλέφωνα. 

Στο αυτοκίνητο, το οποίο χρησιμοποι-
ούσαν για τις μετακινήσεις τους, βρέ-
θηκε πλήθος διαρρηκτικών εργα-
λείων. Σε έρευνες που ακολούθησαν 
στις οικίες των συλληφθέντων βρέθη-
καν και κατασχέθηκαν κοσμήματα, 
ρολόγια, γυαλιά ηλίου, ηλεκτρονικές 
συσκευές, γυναικείες τσάντες, που θα 
παραδοθούν στους νόμιμους κατό-
χους τους μετά την αναγνώρισή τους.

ληστεία με… 
ομπρέλες 



Σάββατο-Κυριακή 20-21 Οκτωβρίου 2018

η
HEALtH

εν υπάρχει καθαρό 
κομμάτι σε ψωμί που 
έχει μουχλιάσει. η 

μούχλα είναι ένας μύκητας 
όπως τα μανιτάρια. Το πάνω 
μέρος του μύκητα είναι εύκολο 
κάποιος να το εξετάσει, 
υπάρχει όμως ένα τεράστιο 
«δίκτυο» που διατρέχει 
εσωτερικά το «σώμα» του 
οργανισμού, που δεν μπορείτε 
να δείτε. Αν δει κανείς 
προσεκτικά με μεγεθυντικό 
φακό τις γραμμές στο 
εσωτερικό της φέτας ψωμιού, 
θα παρατηρήσει ότι ολόκληρη η 
φέτα έχει προσβληθεί από τη 
μούχλα.

Και αν σκεφτείτε ότι 
μπορείτε να πάρετε μία άλλη 
φέτα από την ίδια φραντζόλα, 
κάνετε πάλι λάθος. μέχρι τη 
στιγμή που η μούχλα γίνει 
εμφανής, μικροσκοπικά 
σποράκια αναπαράγονται σε 
όλο το ψωμί και ο μύκητας 
επεκτείνεται. ύπάρχουν 
χιλιάδες είδη μούχλας που 
είναι αβλαβή για τον άνθρωπο. 
Αλλά μερικοί τύποι του μύκητα 
μπορούν να προσβάλλουν τα 
φαγητά, καθιστώντας αδύνατο 
να ξέρει κάποιος αν αυτό που 
τρώει είναι ασφαλές. Για 
παράδειγμα αυτή η πράσινη και 
μπλε μούχλα που βλέπετε στο 
ψωμί μπορεί να δημιουργήσει 
σοβαρά προβλήματα. η θεωρία 
ότι ζεσταίνοντάς το θα 
εξουδετερωθεί ο μύκητας είναι 
ένας ακόμη μύθος. Άρα, 
καλύτερα να το αποφύγετε 
εντελώς.

Γιατί δεν κάνει να 
φας ούτε ψίχουλο 
από το ψωμί που 
έχει μουχλιάσει

δ
επιστήμονες στη βρετανία ανέπτυξαν 

ένα φθηνό γενετικό τεστ, το οποίο 
μπορεί να εντοπίσει τους ανθρώ-

πους που κινδυνεύουν περισσότερο με 
έμφραγμα στο μέλλον, λόγω γενετικής προ-
διάθεσης σε καρδιοπάθεια. Θα προειδοποι-
ούνται έτσι έγκαιρα, ώστε να αλλάζουν τον 
τρόπο ζωής τους για να μειώσουν τον καρ-
διαγγειακό κίνδυνο. Το τεστ θα κοστίζει 
γύρω στα 45 ευρώ, συνεπώς θα είναι προ-
σιτό για ευρεία χρήση από τον πληθυσμό. 
Θα βοηθήσει να ανιχνευθούν άνθρωποι 
που, μολονότι δεν έχουν τους συνήθεις 

παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου, 
παρόλα αυτά αντιμετωπίζουν αυξημένο 
κίνδυνο για έμφραγμα. εφόσον το DNA 
ενός ανθρώπου δεν αλλάζει διαχρονικά, το 
τεστ θα μπορούσε να γίνει σε οποιαδήποτε 
ηλικία, ακόμη και στην παιδική, πράγμα 
πολύ χρήσιμο, καθώς συχνά η στεφανιαία 
νόσος ξεκινά πολλά χρόνια προτού εμφανι-
σθούν τα πρώτα συμπτώματα. Το τεστ ανα-
ζητά συγκεκριμένους συνδυασμούς επικίν-
δυνων γονιδίων και όχι κάποιο μεμονω-
μένο γονίδιο και μπορεί να γίνει με λήψη 
αίματος ή δείγματος σάλιου.

Πωσ Ο ΠΑιδιΚΟσ σΤΑθΜΟσ 
διαμορφώνει την συμπεριφορά του παιδιού
Τα παιδιά που τα φροντίζουν οι 
γονείς, συγγενείς ή φίλοι στο σπίτι, 
έχουν χειρότερες δεξιότητες, 
συμπεριφορά και συναισθηματική 
ισορροπία σε σχέση με τα παιδάκια 
που πάνε στον παιδικό σταθμό, 
σύμφωνα με μια νέα γαλλική 
έρευνα. 

η μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι 
ένας παιδικός σταθμός στελεχωμέ-
νος από επαγγελματίες, έχει μεγαλύ-

τερες πιθανότητες να προσφέρει σε ένα 
παιδί τις αναγκαίες κοινωνικές δεξιότητες, 
να του εμφυσήσει καλύτερη συμπεριφορά 
και δυνατότητα για ομαλές διαπροσωπικές 
σχέσεις, ιδίως αν το παιδί μείνει στο σταθμό 
για πάνω από ένα χρόνο.

Οι ερευνητές μελέτησαν 1.428 παιδιά, από τα 
οποία το ένα τέταρτο πήγαιναν σε παιδικό 
σταθμό, το ένα τρίτο έμεναν τα πρωινά με την 
οικογένειά τους και τα υπόλοιπα τα πρόσεχε 
κάποιος άλλος στο σπίτι. Οι επιστήμονες αξιο-
λόγησαν τη συναισθηματική ανάπτυξη και εξέ-
λιξη της συμπεριφοράς των παιδιών από τη γέν-
νηση έως την ηλικία των οκτώ ετών, κάνοντας 
χρήση ερωτηματολογίων που συμπλήρωσαν οι 
γονείς, όταν τα παιδιά τους ήταν σε ηλικίες 
τριών, πεντέμισι και οκτώ ετών, προκειμένου να 
διαπιστωθεί κατά πόσο τα παιδιά είχαν συναι-

TΟ νερΟ εινΑι ΠΟλυΤιΜΟ συσΤΑΤιΚΟ ΤΟυ Ανθρω-
ΠινΟυ ΟργΑνισΜΟυ. Το ανθρώπινο σώμα αποτελεί-
ται περίπου 60-70% από νερό, το οποίο είναι υπεύ-

θυνο για πολλές λειτουργίες στον ανθρώπινο οργανισμό, 
όπως τη μεταφορά θρεπτικών ουσιών σε όλο το σώμα, την 
αποβολή των άχρηστων ουσιών, τη λίπανση των αρθρώ-
σεων και των ματιών, ενώ τέλος βοηθά στη χώνευση και 
ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος. επιπλέον, το 
βρίσκουμε στις περισσότερες τροφές, σε ροφήματα, 
ποτά, φρούτα και λαχανικά. οι ανάγκες σε νερό επη-
ρεάζονται από ποικιλία παραγόντων. Για παράδειγμα, 
το φύλο, ηλικία, φυσική δραστηριότατα, κλιματολο-
γικές συνθήκες, κατανάλωση φαρμάκων και χρή-
σης αλκοόλ. εντούτοις, τα περισσότερα άτομα 
χρειάζονται τουλάχιστον 8 με 10 ποτήρια υγρών 
ημερησίως μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται 
νερό, χυμός, καφές, τσάι κ.τ.λ.

σθηματικά προβλήματα, έκαναν εύκολα φίλους, 
ήσαν υπερκινητικά ή με ελλειμματική προσοχή, 
είχαν άλλες κοινωνικές δεξιότητες.

Διαπιστώθηκε, ότι περίπου το 15% των παιδιών 
είχαν σημαντικά προβλήματα συμπεριφοράς, 
όπως χαμηλή ικανότητα συγκέντρωσης, υπερδρα-
στηριότητα, συναισθηματικές διαταραχές, δυσκο-
λία σύναψης φιλίας. Η συγκριτική ανάλυση 
έδειξε ότι τα λιγότερα συναισθηματικά και κοινω-

νικά προβλήματα είχαν εκείνα τα παιδιά που 
πήγαιναν σε κανονικό παιδικό σταθμό, ενώ τα 
περισσότερα προβλήματα εμφάνιζαν τα παιδιά 
που είχαν μεγαλώσει με «μπέιμπι-σίτερ». Τα 
κορίτσια και τα παιδιά από οικογένειες με προνο-
μιούχο κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον είχαν 
κατά μέσο όρο μεγαλύτερο όφελος από τον παι-
δικό σταθμό, από ό,τι τα αγόρια και τα παιδιά από 
φτωχές οικογένειες.

νέο φθηνό γενετικό τεστ θα 
προβλέπει τον κίνδυνο εμφράγματος

eνυδατωθείτε...
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η καθημερινότητα όλων είναι γεμάτη 
υποχρεώσεις. Το γεγονός αυτό καθιστά 
δύσκολη την ενασχόληση με πράγματα 

και συνήθειες, όπως για παράδειγμα ο αθλητι-
σμός. Τι θα λέγατε όμως για το… περπάτημα; 

Μελέτες έχουν δείξει ότι ακόμα και 
15 λεπτά περπατήματος, είτε σε γρή-
γορο, είτε και σε μέτριο ή χαλαρό 
ρυθμό, ωφελούν τον εγκέφαλο και 
το σώμα. Δεν είναι λίγοι εκείνοι λοι-
πόν που στρέφουν το ενδιαφέρον 
τους στο περπάτημα ή αλλιώς βάδι-
σμα, καθώς πρόκειται για μια από 
τις πιο εύκολες, ανέξοδες μορφές 
σωματικής άσκησης, που συμβάλλει 

στην καλή υγεία.
Άλλωστε, όσες θερμίδες κι αν «κάψετε» σε 

ένα έντονο πρόγραμμα γυμναστικής όπως το 
crossfit, το μυστικό για να χάσετε κιλά και 
πόντους είναι η σταθερότητα και το βάδισμα 
είναι μια σωματική δραστηριότητα που την προ-

σφέρει, αφού όλοι μπορούν να το εντάξουν στο 
καθημερινό τους πρόγραμμα, έστω κάνοντας και 
μια μόνο βόλτα. Μετά τη κατανάλωση ενός γεύ-
ματος, οι περισσότεροι ξαπλώνουμε ή συνεχί-
ζουμε να είμαστε καθισμένοι στον καναπέ βλέ-
ποντας τηλεόραση, αγνοώντας πόσο καλό θα 

κάναμε στον οργανισμό αλλά και τη 
σιλουέτα μας αν σηκωνόμασταν να 
κάνουμε μια μικρή βόλτα. Το περπά-
τημα μετά το φαγητό, και ιδίως μετά 
το βραδινό γεύμα, δεν μας βοηθά 
μόνο να κάψουμε αρκετές θερμίδες 
ενεργοποιώντας τον μεταβολισμό, 
αλλά βοηθά και στην διαδικασία της 
πέψης, κάνοντας τα όργανα του 
σώματος να λειτουργούν καλύτερα.

πώς θα προλάβετε 
το κρυολόγημα

νιώθετε ότι ένα κρυολόγημα 
βρίσκεται προ των πυλών; 
Αυτά είναι τα απλά βήματα 

που μπορείτε να ακολουθήσετε 
για να το εξολοθρεύσετε πριν την 
εισβολή του! 

χρησιΜΟΠΟιησΤε υγρΑνΤηρΑ Τα 
χαμηλά επίπεδα υγρασίας στους 
εσωτερικούς χώρους αφυδατώνουν 
τη ρινική κοιλότητα κι 
έτσι οι βλεν-

νώδεις μεμβράνες της μύτης αδυνα-
τούν να παγιδεύσουν και να απομα-
κρύνουν τους μικροοργανισμούς 
που προκαλούν ιώσεις. 

εξΑσφΑλισΤε εΠΑρΚη 
ΠρΟσληψη 

βιΤΑΜι-

νησ d Μελέτες έχουν δείξει ότι τα 
άτομα που παρουσιάζουν έλλειψη ή 
ανεπάρκεια της εν λόγω βιταμίνης 
είναι πιο ευάλωτα σε λοιμώξεις του 
αναπνευστικού. Για αυτό φροντίστε 
να εφοδιαστείτε! επαρκής πρό-
σληψη βιταμίνης D εξασφαλίζεται 
κυρίως μέσω της καθημερινής έκθε-
σης στον ήλιο (σε ποσοστό 90%) και 
λιγότερο μέσω της διατροφής. Σε 

περίπτωση που δεν καλύπτονται 
οι ανάγκες του οργανισμού, 

συνιστάται η λήψη συμπλη-
ρώματος βιταμίνης D. 

σωσΤΟ ΠλυσιΜΟ 
χεριων είτε στο σπίτι 

είτε στον χώρο εργα-
σίας σας, σίγουρα 
τα χέρια σας έρχο-
νται σε επαφή με 
πολλές κοινό-
χρηστες επιφά-
νειες μέσα στην 
ημέρα. Αυτό 
σημαίνει ότι αν 
κάποιο μέλος 
της οικογέ-
νειάς σας ή 

κάποιος συνάδελφος έχει αρρωστή-
σει μπορεί εύκολα να μεταφέρετε με 
τα χέρια σας τον ιό και στη συνέχεια 
να μολυνθείτε κι εσείς, ιδίως αν 
ακουμπήσετε ασυναίσθητα το πρό-
σωπό σας και ο μικροοργανισμός 
βρει τρόπο να «τρυπώσει» στο 
στόμα ή τη μύτη σας. 

βρειΤε χρΟνΟ γιΑ χΑλΑρωση 
Το στρες αποδυναμώνει το ανοσο-
ποιητικό σύστημα κι έτσι δεν έχει τη 
δυνατότητα να εξουδετερώσει 
άμεσα μια λοίμωξη στο σώμα. 
Συγκεκριμένα, η «ορμόνη του 
στρες» κορτιζόλη είναι αυτή που 
καταστέλλει το ανοσοποιητικό και 
δεν το αφήνει να κάνει καλά τη… 
δουλειά του. Δοκιμάστε λοιπόν διά-
φορες δραστηριότητες, όπως ο 
περίπατος με τον σκύλο ή η γιόγκα, 
για να βρείτε ποια σας χαλαρώνει 
και σας βοηθά να αντιμετωπίσετε 
τις πιέσεις της καθημερινότητας. 

ΚΟιΜηθειΤε Ο επαρκής ύπνος 
παίζει ρόλο-κλειδί στην πρόληψη 
του κρυολογήματος και στην γρή-
γορη ανάρρωση από τις ιώσεις. 

ΚΑλυψΤε Τισ ΑνΑγΚεσ σΑσ σε 
ψευδΑργυρΟ Τα διαθέσιμα ερευ-
νητικά δεδομένα υποδεικνύουν ότι 
ο ψευδάργυρος εμποδίζει την εξά-
πλωση των ιών. βρίσκεται σε ποικι-
λία τροφών, όπως το κόκκινο κρέας, 
τα στρείδια και οι φακές.

χετε δοκιμάσει 
πολλούς χυμούς, 
όμως μόνο αυτός 

-που κάνει θραύση- θα 
βοηθήσει το σώμα σας. 
παρά την ιριδίζουσα 
εμφάνισή του, ο χυμός 
σέλινου είναι πλούσιος σε 
βασικά μεταλλικά στοιχεία 
και βιταμίνες, κάτι που 
μερικοί λένε ότι αποτελεί το 
μυστικό για ένα καλό δέρμα. 
Ακόμα και σε ακατέργαστη 
μορφή, ένα ματσάκι σέλινου 
είναι πολύ θρεπτικό, 
βοηθώντας στην ενυδάτωση 
του δέρματος λόγω της 
υψηλής περιεκτικότητάς 
του σε νερό.

Το σέλινο αποτελείται 
κατά 95% από νερό, λένε οι 
διατροφολόγοι, ενώ 
συμπληρώνουν πως όσον 
αφορά στο δέρμα, η 
ενυδάτωση είναι το κλειδί 
και πως ο χυμός του έχει 
πραγματικά μαγικά οφέλη. 
Άλλα πλεονεκτήματα του 
σέλινου περιλαμβάνουν την 
ικανότητα των λαχανικών να 
βοηθούν στην μείωση της 
χοληστερόλης, στην 
αποτροπή της υψηλής 
αρτηριακής πίεσης, στην 
ενίσχυση της πέψης και 
στην αποτροπή των 
λοιμώξεων από το 
ουροποιητικό σύστημα. 
επιπλέον, το αντιοξειδωτικό 
περιεχόμενο του χυμού 
σέλινου απελευθερώνει τις 
τοξίνες από το σώμα και 
μπορεί να αποτρέψει στην 
καταστροφή των κυττάρων 
του δέρματος.

ΑύΤος ο χύμος 
με ΤηΝ 
ΙΡΙδΙΖούςΑ 
εμφΑΝΙςη εχεΙ 
ΓΙΝεΙ εΝΤελΩς 
δΙΚΑΙΩς MUST

Έ

Το σύντομο περπάτημα μετά το 
φαγητό ήταν πιο αποτελεσματικό για 
τη μείωση των επιπέδων του 

σακχάρου συγκριτικά με έναν περίπατο 45 
λεπτών οποιαδήποτε άλλη στιγμή της ημέρας

Περπάτημα μετά το φαγητό: Τα απίστευτα οφέλη για το σώμα
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ας αρέσουν πολύ οι 
over the knee μπό-
τες. Eίναι ένα 

δύσκολο ζευγάρι, γιατί με 
τους λάθος συνδυασμούς 
ρούχων, η εμφάνιση μπορεί 
να μετατραπεί σε φθηνή, ενώ 
σίγουρα δεν ταιριάζουν σε 
όλες τις γυναίκες, αφού 
«κονταίνουν» το πόδι. χρειά-
ζεται να έχετε ψηλά και λεπτά 
πόδια για να τις φορέσετε αν 
θέλετε να φαίνονται ολόκλη-
ρες, δηλαδή με ένα κοντό 
φαρδύ φόρεμα σε στυλ που-
λόβερ ή ακόμη και με ένα 
στενό τζιν. 

Όμως δεν έχετε κανένα 
απολύτως πρόβλημα, όποιος 
κι αν είναι ο σωματότυπός 
σας, αν είναι «κρυμμένες» 
κάτω από αέρινες φούστες, 
φούστες πιο αυστηρές midi, 
κάτω από το γόνατο ή κάτω 
από φορέματα. είναι πολύ hot 
κι απίστευτα chic, μεταξύ της 
φούστας και της μπότας να 
μην φαίνεται καθόλου το 
δέρμα του ποδιού σας, ακόμη 
κι όταν κάθεστε. 

HOT  
AND CHIC
μ

Χτυπούν...  
οι καμπάνες 
Το παντελόνι καμπάνα παίζει δυναμικά 
και φέτος, είτε σε τζιν είτε σε κοτλέ. 
Έχουμε ήδη ειδικά με ψηλά παπούτσια 
χαρίζει ύψος χωρίς να φαίνεται πως «κλέ-
βουμε» λίγους πόντους ενώ κολακεύει τις 
γυναίκες που δεν είναι το δυνατό τους 
σημείο οι γάμπες. Το ακόμα καλύτερο, 
είναι πως φοριέται από το πρωί έως το 
βράδυ. Ας δούμε πώς θα συνδυάσουμε με 
στυλ, το αγαπημένο παντελόνι καμπάνα. 
Με χαλαρό τοπ, με ένα σατέν εντυπωσι-
ακό πουκάμισο ή ένα μάλλινο cropped. Ο 
πιο μοδάτος συνδυασμός είναι με boho 
πλεκτό ή ένα πόντσο σε έντονη 
απόχρωση.

για την Κυριακή το πρωί

ξενυχτήσατε, ξυπνήσατε το 
πρωί και είδατε τα μάτια 
σας πρησμένα με μαύρους 

κύκλους; Σας έχουμε το μυστικό 
που δεν κοστίζει καθόλου και μάλι-
στα βρίσκεται στο ντουλαπάκι της 
κουζίνας σας. Φτιάξτε ένα τσάι, λίγο 
ενισχυμένο με δυο φακελάκια τσα-
γιού, όπως συνηθίζετε. Πάρτε μετά 

τα φακελάκια και βάλτε τα στο ψυγείο 
για λίγα λεπτά. Τοποθετήστε τα αμέ-
σως μετά πάνω και κάτω από τα μάτια 
σας, κλείστε τα μάτια σας και μείνετε 
έτσι για περίπου 15 λεπτά. Όταν τα 
βγάλετε, κανείς δεν θα μπορεί να 
φανταστεί ότι έχετε κοιμηθεί λίγες 
ώρες, ενώ οι κύκλοι και το πρήξιμο θα 
έχουν εξαφανιστεί. 

η «ανάσταση»  
του eyeliner 
Το eyeliner είναι για πολλές γυναίκες το απαραί-
τητο καλλυντικό στο μακιγιάζ τους. Αν ανακαλύ-
ψετε πως το πινελάκι σας δεν έχει άλλο, σας 
έχουμε ένα απίθανο κόλπο που θα σας σώσει. Να 
τι μπορείτε να κάνετε για να αποκτήσετε ξανά... το 
τελειωμένο σας eyeliner! Bράστε λίγο νερό στον 
βραστήρα ή σε ένα μικρό κατσαρολάκι. βάλτε το 
βραστό νερό μέσα σε ένα μεγάλο φλιτζάνι. βυθί-
στε μέσα τη συσκευασία του eyeliner σας, αφού 
βεβαιωθείτε πως το έχετε κλείσει πολύ καλά, με 
την πλευρά του πινέλου προς τα κάτω. Αφήστε το 
για λίγα λεπτά και είναι έτοιμο.

Για να έχεις ένα στιλάτο και 
κομψό look, δεν έχουν 
σημασία τα ρούχα, όσο ο 
συνδυασμός τους και ειδικά 
της τσάντας και των 
παπουτσιών. η λογική ίδιο 
χρώμα σε τσάντα και 
παπούτσια είναι πια 
ξεπερασμένη και βαρετή, 
εκτός βέβαια αν μιλάμε για 
το μαύρο που θέλοντας και 
μη πρωταγωνιστεί στη 
ντουλάπα μας. Το ίδιο 
ακριβώς ισχύει και για τη 
νοοτροπία της ίδιας υφής. 
Όπως ξεχωρίζετε ένα 
βραδινό ντύσιμο από ένα 
αθλητικό ή casual, το 
ίδιο κάντε και με τις 
τσάντες που θα 
συνδυάσετε με 
παπούτσια ίδιας 
λογικής. δηλαδή ένα 
ζευγάρι βραδινές 
γόβες από σατέν, 
ταιριάζουν τέλεια με 
ένα μικρό βραδινό 
τσαντάκι.

δώσε 
τρέλα 
στην 
τσάντα

Αγκαλιά με  
τα πουλόβερ 
Αυτόν τον χειμώνα τα πουλόβερ, τα 
ζεστά, τα χοντρά, τα ζιβάγκο, απο-
κτούν πρωταγωνιστικό ρόλο στη 
γκαρνταρόμπα μας και φοριούνται 
με φούστες πλισέ, μακρές, κοντές, 
δερμάτινες, ταιριάζουν τέλεια με 
μεταξωτά υφάσματα, στενά ή 
φαρδιά παντελόνια, παίζουν με τα 

χρώματα, τα σχέδια και τις 
υφές. φαρδιά πουλόβερ με 
φούστες και ankle boots για 
χαλαρές βόλτες. Για πιο girly 
look, συνδύασε το πουλόβερ 
σου με sneakers. Το πιο σέξι 
outfit; φόρεσε το πουλόβερ σου 
πάνω από ένα κλασικό πουκά-
μισο, που θα έχεις αφήσει να 
φαίνεται στο κάτω μέρος του και 
συνδύασέ το με κοντές 
φουστίτσες.
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α στενά μας τζιν 
παντελόνια, μπλε, 
μαύρα ή λευκά, είναι 

πια αναπόσπαστο κομμάτι 
της γκαρνταρόμπας μας. 
ποιά παπούτσια όμως συν-
δυάζονται τέλεια με τα στενά 
μας τζιν; με γόβες, με slip on 
sneakers, σίγουρα με αθλη-
τικά παπούτσια sneakers για 
τις πρωινές μας βόλτες και 
με ankle boots. Αν θέλετε να 
το βάλετε με μπότες, προτι-
μήστε τις over the knee και 
από πάνω φορέστε ένα 
φαρδύ πλεκτό πουλόβερ ή 
μια μακριά πουκαμίσα μέσα 
από ένα εντυπωσιακό γου-
νάκι. Για τον απογεματινό 
καφέ, συνδύασε ένα top 
lingerie, το σακάκι και τα 
ωραία σου -καθαρά 
πάντα- sneakers.

Το λατρεμένο 
«τσίτα»

Τ

Για να τα ξέρεις όλα!

www.alphafreepress.gr

Το μαγικό μείγμα

Στη θέση σας!

τινάξτε το ελαφρά για να πάει η 
σκόνη παντού.

δεν υπάρχει 
τίποτα πιο 

σέξι τον χειμώνα 
από ένα ζευγάρι 
over the knee 
μπότες. Οι γυναί-
κες τις λατρεύ-
ουν, μπορούν να 
τις συνδυάσουν 
με αμέτρητα 
κομμάτια και 
σίγουρα λεπταί-
νουν το πόδι και 
κάνουν τη σιλου-
έτα πολύ πιο 
ερωτική. Το πρό-
βλημα όμως 
υπάρχει και είναι 
τεράστιο. Οι μπό-
τες πέφτουν σε 
κάθε μας βήμα 
και φτάνουν 
κάποια στιγμή 
μαζεμένες στον… 

αστράγαλο! Κι όμως υπάρχει κόλπο. Μπο-
ρείτε να πάτε τις μπότες σε έναν τσαγκάρη 
και εάν είναι από μαλακό σουέτ μπορεί να 
βάλει λάστιχο εσωτερικά ή αλλιώς να τις 
φοράτε με βαμβακερό καλσόν.

πάρχει ένα tip για παπού-
τσια που μυρίζουν, πρό-
κειται για μια μαγική 

σκόνη. Θέλεις: Μια σακούλα τροφί-
μων, σόδα, μπέικιν πάουντερ, καλα-
μποκάλευρο και ένα αιθέριο έλαιο 
της αρεσκείας σας. βάλτε 1/2 φλι-
τζάνι καλαμποκάλευρο στην πλα-
στική σακούλα. Προσθέστε 1/4 φλι-
τζάνι μπέικιν πάουντερ και μαγει-
ρική σόδα. Αναμείξτε καλά. Ρίξτε 
περίπου 5 σταγόνες αιθέριο έλαιο 
και κλείστε την σακούλα αφήνο-
ντας λίγο αέρα μέσα της. Ανακινή-
στε τη σακούλα καλά. Για να χρησι-
μοποιήσετε την σκόνη, πασπαλίστε 
λίγη μέσα σε κάθε παπούτσι και 

Τον θέλουμε; Όχι!
Ένα από τα πράγματα που προσέχουμε όταν αποθη-

κεύουμε τα ρούχα είναι να μην πάθουν ζημιά από το 
σκόρο και τα βρούμε κατεστραμμένα την επόμενη 

χρονιά. Αν λάβουμε, ωστόσο, τα μέτρα μας νωρίς, τότε μπο-
ρούμε να τα προστατεύσουμε. λίγο γαρίφαλο ανάμεσα στα 
ρούχα ή τις τσέπες των ρούχων είναι πολύ αποτελεσματικό 
για τον σκόρο. Την ίδια δουλειά κάνουν και μερικοί κόκκοι 
πιπέρι, τους οποίους μπορείτε να βάλετε μέσα σε μια παλιά 
νάιλον κάλτσα. Ο σκόρος δεν αντέχει τη μυρωδιά από τα 
περισσότερα μπαχαρικά. εναλλακτικά, βάλτε μερικά κομματά-
κια σαπούνι σε ένα τούλινο παγκάκι και μετά τοποθετείστε το 
στο ντουλάπι ή το συρτάρι.

ύ

Καλυμμένη 
ως πάνω 

Τα ζιβάγκο μπορείς να τα 
φορέσεις είτε σε πλεκτά 

υφάσματα, είτε ακόμα και 
σε πουκάμισο. εάν 

επιλέξεις ένα πλεκτό 
ζιβάγκο, μπορείς να το 
συνδυάσεις είτε με ένα 

jean παντελόνι από κάτω 
για ένα casual στιλ, είτε 

με μια animal print 
φούστα. Τόλμησε να 
φτιάξεις τα δικά σου 

layering με ένα μακρύ 
κόκκινο παλτό, ένα 

δερμάτινο jacket ή ακόμα 
και με μια ολόσωμη φόρμα. 

ύπάρχει όμως και ένα 
τέλειο style: Βάλε το 
αγαπημένο σου λεπτό 

ζιβάγκο, με ένα πουκάμισο 
από πάνω, κούμπωσε τα 
μισά κουμπιά μέχρι το 

στήθος σου και βάλε το 
πουκάμισο μέσα από το 

παντελόνι.
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L
LiFE / ΘεΑΤΡΟ

Έκθεση από τη φωτογραφική ομάδα δΙΑ-
φΡΑΓμΑ 26. ςκηνές από ταινίες που είδαμε να 

γυρίζονται ή τις φανταστήκαμε καθώς η ζωή εξελίσ-
σεται μπροστά στο φακό μας.  ςκηνές ονειρικές, φωτι-

σμένες ιδιαίτερα, μοναδικές όπως αυτές του κινηματο-
γράφου. η μεγάλη οθόνη μας ταξιδεύει, μας παρηγορεί, 

μας δίνει ιδέες, μα πάνω από όλα συγκινήσεις. Όλα είναι 
μια ταινία; εσύ πώς θα τη ζήσεις; η έκθεση που πρω-

τοπαρουσιάστηκε στο Cinemarian το μάιο του 

2018 συνεχίζει το ταξίδι της με νέα έργα και συμμετοχές στο 
φιλόξενο χώρο της φωτογραφικής γκαλερί L, a, boutigue. 
Eίσοδος ελεύθερη.
26 οκτωβρίου   2 Νοεμβρίου 2018 στη L, a, boutigue 
Ώρες 
λειτουργίας: δευτέρα, Τετάρτη, παρασκευή 17:00 - 21:00
ςάββατο, Τρίτη, πέμπτη 12:00 - 16:00, Κυριακή κλειστά
L ,a, boutigue: διώνης 15, Κ. πετράλωνα, 2ος όροφος,  210 
3424547,  6948804894

Τετάρτη 31 οκτωβρίου οι ςέχτα μας συστήνονται πρώτη φορά 
live στο μουσικό Κουτί μέσα από ένα ακουστικό πρόγραμμα 

που θα συναντήσει η δύση την Ανατολή και το Rock το 
παραδοσιακό ελληνικό τραγούδι. με αγαπημένες δια-

σκευές, αλλά και δικά τους ακυκλοφόρητα τραγούδια, 
ο δημήτρης μήλας στα φωνητικά, ο Αλέξανδρος 

παπανικολάου στην κιθάρα και στο λαούτο, ο 
δημήτρης Αμυράς στην κιθάρα και στον τζουρά 

και ο δημήτρης βασιλειάδης στα κρουστά, 
ευελπιστούν να μεγαλώσουν την κλειστή 

μέχρι τώρα ςέχτα τους και να τη μεταμορ-
φώσουν σε μια μεγάλη μουσική παρέα. 

Τετάρτη 31 οκτωβρίου 21:30. δεκελέων 
32 Γκάζι ( 100 μέτρα από μετρό Κερα-

μεικός). είσοδος 5 ευρώ για τους 
σκοπούς των εΝ.π.ΑΝ. Τηλ. κρα-

τήσεων 6980791417-6978613005 
μια δράση των εΝ.π.ΑΝ.

μεγάλη Οθόνη

ςέχτα live

Ο Ζιλ ντε Ραι, Στρατάρχης 
της Γαλλίας, συμπολεμιστής 
της Ιωάννας της 
Λωρραίνης, το 1440 
απολογείται στο δικαστήριο 
της Ιεράς Εξέτασης για τα 
εγκλήματά του. 

Το δικαστήριο αποφασίζει τη 
θανατική του καταδίκη με 
απαγχονισμό και πυρά. 

Κατηγορήθηκε για ανθρωποκτο-
νία, σοδομισμό και μαύρη 
μαγεία. Το φαινόμενο «Ζιλ ντε 
Ραι», απασχολεί μέχρι και 
σήμερα τους μελετητές. πώς 
ένας άνθρωπος θεοσεβούμενος, 
πιστός στο χριστό και στην 
Ιωάννα της λωρραίνης, 
ένθερμος πατριώτης 
που πολέμησε για την 
απελευθέρωση της Γαλ-
λίας κι έγινε ςτρατάρ-
χης, έφτασε στο αντί-
θετο άκρο; Τα πρακτικά 
της δίκης του Ζιλ ντε 
Ραι έχουν σωθεί στο 
ακέραιό τους, όπως επί-
σης και τα πρακτικά της 
πολιτικής του δίκης.

 Αθώος ή ένοχος; Η 
παράσταση δεν έχει ως 
στόχο να κρίνει, να ενο-
χοποιήσει ή να απενοχο-
ποιήσει τον Ζιλ ντε Ραι, 
αλλά να φωτίσει τις άγνω-
στες πτυχές της απολο-
γίας ενός εκ των δέκα 
μεγαλύτερων κατά συρ-
ροή δολοφόνων όλων των 
εποχών. Όπως αναφέρει 

και ο Joris – Karl Huysmans στο 
μυθιστόρημά του με τίτλο «Là 
bas», ο Μαρκήσιος Ντε Σαντ μπρο-
στά στον Ζιλ ήταν ένας άτολμος 
αστός κι ένας ασήμαντος εκτελε-
στής. Ο Ζιλ ντε Ραι ονειρεύτηκε 
ένα ταξίδι δίχως τέλος που θα τον 
έσωζε. Αρκέστηκε όμως στην πρό-
θεση. Ακόμα και κατά τις τελευ-
ταίες ελεύθερες μέρες του συνέ-

χιζε 
να απο-
κεφαλί-
ζει παιδιά.

 Το έργο 
«Ζιλ και η 
νύχτα» έχει 
πολλαπλό ενδια-
φέρον. Δικαστικό, 
θρησκευτικό, κυρίως 
ψυχογραφικό. Όλοι οι 
μελετητές του φαινομέ-
νου Ζιλ ντε Ραι αναρω-

τιούνται πως ένας 
άνθρωπος σαν τον Ζιλ 
Ντε Ραι, από αυτό που 
ήταν, θεοσεβούμενος, 
πιστός στο Χριστό και στην 
Ιωάννα, ένθερμος πατριώ-
της, που πολέμησε για την 
απελευθέρωση της Γαλλίας 
και έγινε Στρατάρχης, 
έφτασε στο αντίθετο απώ-
τατο άκρο. Η ψυχογραφική ή 
και ψυχιατρική παράμετρος 
είναι από τα πιο ενδιαφέρο-
ντα στοιχεία του έργου που 
μεταφράζονται και ως θεα-
τρικό και ερμηνευτικό ενδι-
αφέρον. Το έργο «Ζιλ και η 
Νύχτα» είναι σύγχρονο και 
το θέμα του διαχρονικό: η 
αιώνια πάλη του καλού και 
του κακού των δημιουργι-
κών και καταστροφικών 
δυνάμεων της ανθρώπινης 
νόησης. Πρόκειται για ένα 

πολύ σκληρό και ακραία τολμηρό 
έργο, στοιχείο που χαρακτηρίζει 
εξάλλου το συνολικό έργο του 
Ούγκο Κλάους, που δεν στερείται 
ωστόσο το χιούμορ, τις απροσδόκη-
τες διακυμάνσεις και ακραίες μετα-
πτώσεις. Η πολιτική, κοινωνική 
πλευρά του έργου θα ήταν σοβαρή 
παράλειψη να αγνοηθεί, μια πλευρά 
που βρίσκεται στον πυρήνα του 
έργου. Ο ολοκληρωτισμός, η βία, ο 
πόλεμος και η θυσία της πιο αγνής 
και παιδικής αθώας ύπαρξης, στον 
βωμό του χρήματος αποτελούν 
δομικό συστατικό στοιχείο του 
έργου. ελπίζω πως αυτό που ο θεα-
τής θα πάρει μαζί του φεύγοντας 

από την παράσταση είναι η λυτρω-
τική αγαλλίαση που μας προσφέρει 
το αυθεντικό έργο τέχνης.

ΠληρΟφΟριεσ
●● Παραστάσεις: Κάθε Δευτέρα και 

Τρίτη, στις 21:00, έως 4 Δεκεμβρίου
●● Τιμές εισιτηρίων: 12 ευρώ, 10 

ευρώ: μειωμένο / Ομαδικά, 8 ευρώ: 
ανέργων, φοιτητικό, Άνω των 65, 
ΑΜεΑ, 5 ευρώ: ατέλειες 
●● Θεατρικός μονόλογος, κατάλλη-

λος για άνω των 18 ετών
●●  Θέατρο Σημείο - Κεντρική Σκηνή
●● Χαριλάου Τρικούπη 4, (Πίσω από 

το Πάντειο Πανεπιστήμιο), τηλ.: 
2109229579. 

 «ζιλ και η νύχτα»  του Hugo Claus

«Για να ανέβεις 
στον Παράδεισο 

πρέπει να πάρεις 
φόρα από την Κόλαση»
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τη διάρκεια της μοιραίας νύχτας που ακολουθεί, 
όλοι θα έχουν μια τελευταία ευκαιρία για λύτρωση, 
προτού όλα στραβώσουν ανεπανόρθωτα…  Με 
συνεχείς παραβιάσεις της γραμμικής αφήγησης 
και πολλές σεναριακές ανατροπές, ο Γκόνταρντ 

ενορχηστρώνει τον 
παραλληλισμό του «ελ 
Ροαγιάλ» με την Αμε-
ρική των 60’s και το 
τέλος της αθωότητας 
και όλο αυτό τυλιγ-
μένο σε μία ρετρό 
μελαγχολία.

δύσκολες 
Ώρες στο  

ελ ροαγιάλ

Τοποθετημένη στα 
τέλη των 60’s, η 
καινούργια ταινία 

του Ντρου Γκόνταρντ αναμι-
γνύει με συναρπαστικό τρόπο 

τους κανό-
νες του pulp 

fiction και των 
αστυνομικών ται-

νιών μυστηρίου. 
Μια συνηθισμένη 

ημέρα του 1969, τέσσε-
ρις άγνωστοι συναντιού-

νται στο ελ Ροαγιάλ της 
λίμνης Τάχο, στα σύνορα 

Νεβάδα και Καλιφόρνια. Πρό-
κειται για ένα κάποτε θεαματικό μα τώρα απλά ξεπε-

σμένο motel με σκοτεινό παρελθόν. Ο καθένας έχει 
ένα κρυμμένο μυστικό,  ξεκινώντας από παράνομες 

παρακολουθήσεις του FBI και καταλήγοντας σε ανορθόδο-
ξες απαγωγές και την κρυμμένη λεία από την κλοπή μιας 

χρηματαποστολής. Ανάμεσα στα εμπλεκόμενα πρόσωπα ένας 
πωλητής ηλεκτρικών σκουπών,  ένας ιερέας, μια back-up τρα-

γουδίστρια που ονειρεύεται μια σόλο καριέρα, ένα άγριο κορίτσι, 
ένας συνεχώς απών  ρεσεψιονίστας κι αργότερα ο Μπόμπι λι που 

δεν έμαθε ποτέ σε τι χρησιμεύουν τα κουμπιά του πουκαμίσου. Κατά 

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 
3. First Man 
4. Goosebumps 2: Haunted 

Halloween 
5. Smallfoot 
6. Night School 
7. Bad Times At The El  

Royale
8. The House With A Clock  

In Its Walls 
9. The Hate U Give 
10. The Nun

BoX oFFiCE

Τζάκσον Μέιν είναι 
ένας αλκοολικός ροκ-
κάντρι σταρ που ερω-

τεύεται μια νεαρή τραγουδί-
στρια και τη βοηθά να απογειώ-
σει το ταλέντο της. Όταν όμως 
εκείνη καταξιώνεται, η σχέση 
τους και η καριέρα του αρχίζουν 
να καταρρέουν. Aμερικανική ται-
νία, σκηνοθεσία Μπράντλεϊ Κού-
περ με τους: Μπράντλεϊ Κούπερ, 
Σαμ Έλιοτ, Ντέιβ Σαπέλ, λέιντι 
Γκάγκα. Δραματική 2018 | Έγχρ. | 
Διάρκεια: 135'.

νας έμπειρος μα 
αλκοολικός και 
αντικοινωνικός 

αστυνομικός αναλαμβάνει 
να εξιχνιάσει την εξαφάνιση 
ενός εφήβου. Στιβαρό, αλλά 
υπερβολικά φορτωμένο δια-
νοουμενίστικες ιδέες αστυ-
νομικό θρίλερ. Γαλλική ται-
νία, σκηνοθεσία ερίκ Ζονκά 
με τους: βενσάν Κασέλ, 
Ρομέν Ντιρίς, Σαντρίν 
Κιμπερλέν. Αστυνομική 2018 
| Έγχρ. | Διάρκεια: 113'.

Ένα αστέρι γεννιέται Ο εξαφανισμένος φάκελος 
δειΤε αΚΟμηδειΤε αΚΟμη

Ο Έ

Διασκεδαστικότατο 
και πολλαπλά 

αλληγορικό θρίλερ 
ανατροπών, με έντονες 

επιρροές από Ταραντίνο

ςτο βιβλιοπωλείο του μορφωτικού 
Ιδρύματος εθνικής Τραπέζης, Αμερικής 13, 
εγκαινιάστηκε την πέμπτη  11 οκτωβρίου η 
έκθεση του Γιάννη μιχαηλίδη «Όμορα 
σχήματα». «Θέλησα να φτιάξω μια σειρά από 
χάρτες που να απεικονίζουν ωκεανούς, θάλασσες, 
νησιά, ακρωτήρια, ισθμούς, πορθμούς, 
χερσονήσους, βουνά, λόφους, πεδιάδες, οροπέδια, 

Όμορα  
σχήματα 

λίμνες, ποτάμια, φαράγγια και γέφυρες, καθώς 
και μικρές κουκίδες πόλεων και χωριών. δεν 
είναι ούτε πολιτικοί ούτε γεωφυσικοί 
χάρτες. είναι χάρτες χωρίς 
προσανατολισμό, λείπουν τα σημεία του 
ορίζοντα- βορράς, Νότος, Ανατολή, 
δύση- έχουν, όμως, όρια  
ανύπαρκτων, φανταστικών κρατών». 
διάρκεια έκθεσης έως 1 
δεκεμβρίου 2018
Ώρες λειτουργίας: δευτέρα και 
Τετάρτη, 9.30 π.μ.-3.30 μ.μ.
Τρίτη, πέμπτη, παρασκευή, 
9.30 π.μ. - 8.00 μ.μ., 
ςάββατο, 10.00 π.μ. - 
5.00 μ.μ.
Τηλ. επικοινωνίας: 
210 3614143 & 210 
3234267.
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Ο ΟΠΑΠ και η ΠΑΕ 
Παναθηναϊκός 
παρουσίασαν, την 
Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 
2018, την ανανέωση 
της χορηγικής τους 
συνεργασίας για δύο 
επιπλέον αγωνιστικές 
περιόδους. Μέγας Χορηγός 
της ΠΑΕ Παναθηναϊκός θα 
συνεχίσει να είναι το 
ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ με το 
νέο λογότυπο του 
παιχνιδιού να προβάλλεται 
στην επίσημη εμφάνιση 
της ομάδας.

Ο παναθηναϊκός, με μία από 
τις πιο νεανικές συνθέ-
σεις παικτών στην 

ευρώπη, έχει ξεκινήσει την εφε-
τινή περίοδο δυναμικά σημειώ-
νοντας, μέχρι στιγμής, έξι νίκες 
και μία ισοπαλία. ο οπΑπ θα βρί-
σκεται στο πλευρό της ομάδας, 
για όγδοη συνεχή χρονιά, στην 
προσπάθειά της για μία επιτυχη-
μένη πορεία στο πρωτάθλημα της 
Super League.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλω-
σης, που πραγματοποιήθηκε στα 
κεντρικά γραφεία του ΟΠΑΠ, σύσ-
σωμη η ομάδα εξέφρασε την υπο-

στήριξή της στο κοινωνικό έργο 
της εταιρείας και ιδίως στην πλήρη 
ανακαίνιση των δύο μεγαλύτερων 
παιδιατρικών νοσοκομείων της 
χώρας, «Η Αγία Σοφία» και «Πανα-
γιώτης & Αγλαΐα Κυριακού». Μάλι-
στα, οι παίκτες του Παναθηναϊκού 
κατέβασαν την εφαρμογή «Ομάδα 
Προσφοράς ΟΠΑΠ» και κάλεσαν 
τους φιλάθλους της ομάδας να 
κατεβάσουν και αυτοί δωρεάν την 
εφαρμογή, συμβάλλοντας και αυτοί 
με τη σειρά τους στο έργο της ανα-
καίνισης των δύο νοσοκομείων.

O επικεφαλής εταιρικών και 
Ρυθμιστικών υποθέσεων του 
ΟΠΑΠ, Οδυσσέας Χριστοφόρου, 
δήλωσε: «H σκυτάλη στην ομάδα 
του Παναθηναϊκού έχει περάσει σε 
μια νέα γενιά ποδοσφαιριστών, 
που έχουν κερδίσει με το σπαθί 
τους την αγάπη των φίλων της και 
το σεβασμό των υπολοίπων φιλά-
θλων. Στον ΟΠΑΠ, είναι χαρά μας 
που βρισκόμαστε δίπλα τους, σε 
αυτό το νέο ξεκίνημα για το σύλ-
λογο. Άλλωστε, και για εμάς, αυτή 
είναι μια σημαντική περίοδος, 

καθώς γιορτάζουμε τα 
60 χρόνια από την 
ίδρυση της εταιρείας 
μας και γράφουμε το 
νέο κεφάλαιο της 
δικής μας ιστορίας, με 
βάση συγκεκριμένα 
σχέδια και πρωτοβου-

λίες. Στόχος μας είναι να χτίσουμε 
ένα καλύτερο μέλλον για τη νέα 
γενιά. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΟΠΑΠ 
συνεχίζει και εφέτος το φιλόδοξο 
έργο για την πλήρη ανακαίνιση των 
δύο μεγαλύτερων παιδιατρικών 
νοσοκομείων της 
χώρας. Στο έργο 
αυτό μπορούν να 
συμβάλλουν και να 
προσφέρουν όλοι, 
δωρεάν, μέσω της 
εφαρμογής 
«Ομάδα Προσφο-
ράς». Για τα παιδιά 
είμαστε όλοι στην 
ίδια ομάδα». 

O Chief 
Customer Officer 
του ΟΠΑΠ, Πετρ 
Ματεγιόφσκι, επε-
σήμανε: «Τα τελευ-
ταία οκτώ χρόνια ο 
ΟΠΑΠ και η ΠΑε 
Παναθηναϊκός 
έχουν δημιουργή-
σει μια επιτυχη-
μένη συνεργασία 

που βασίζεται σε κοινές αξίες και 
αρχές. H εφετινή χρονιά έχει ιδιαί-
τερη σημασία για τον ΟΠΑΠ, καθώς 
γιορτάζουμε τα 60 χρόνια από την 
ίδρυσή της εταιρείας, ενώ ταυτό-
χρονα η ΠΑε Παναθηναϊκός 
συμπληρώνει 110 χρόνια ιστορίας. 
Ο ΟΠΑΠ και η ΠΑε Παναθηναϊκός 
συνεχίζουν μαζί τη συναρπαστική 
κοινή τους πορεία και ελπίζουμε 
ότι η εφετινή χρονιά θα συνοδευτεί 
με επιτυχίες. Αναμφισβήτητα το 
ποδόσφαιρο είναι το πιο δημοφι-
λές άθλημα στην ελλάδα προσφέ-

ςυνεχίζουν μαζί
οπαπ καί παε παναθηναϊκοσ ροντας μοναδικές συγκινήσεις 

στον κόσμο. Ο Παναθηναϊκός και 
η ιστορία του ταιριάζουν απόλυτα 
στο Πάμε Στοίχημα, ως brand. O 
OΠΑΠ θα βρίσκεται στο πλευρό 
της ομάδας και ελπίζουμε ότι θα 
εμπλουτίσουμε τη συνεργασία 
μας τόσο σε αθλητικό όσο και σε 
κοινωνικό επίπεδο».  

Ο τεχνικός διευθυντής της ΠΑε 
Παναθηναϊκός, Νίκος Νταμπίζας, 
τόνισε: «Η εικόνα και η επιτυχία 
της ομάδας στην εφετινή χρονιά, 
μέχρι τώρα, είναι κάτι πρωτό-
γνωρο για τα ελληνικά δεδομένα. 
Η μεγαλύτερη πρόσκληση για 
εμάς είναι να καταφέρουμε να 
έχουμε διάρκεια σε βάθος χρό-
νου. Θα ήθελα να τονίσω τη σημα-
ντικότητα της υποστήριξης του 
ΟΠΑΠ στην προσπάθειά μας. Όλοι 
εμείς στον Παναθηναϊκό, στηρί-
ζουμε το σημαντικό έργο του 
ΟΠΑΠ για τα παιδιά και είμαστε 
πολύ χαρούμενοι που συμμετέ-
χουμε σε αυτή την προσπάθεια». 

Ο προπονητής της ΠΑε Πανα-
θηναϊκός ΟΠΑΠ, Γιώργος Δώνης, 
υπογράμμισε: «είναι πολύ σημα-
ντικό στη νέα μας προσπάθεια να 
έχουμε τη στήριξη μίας μεγάλης 
εταιρείας, όπως ο ΟΠΑΠ. Θα 
συνεχίσουμε να είμαστε μία 
ομάδα που εκπέμπει «υγεία». 
Έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στην 
ομάδα και είμαι σίγουρος ότι έχει 
ακόμα πολλά να προσφέρει τόσο 
μέσα στον αγωνιστικό χώρο όσο 
και γενικότερα». 

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, 
Αντονί Μουνιέ, επεσήμανε: 
«εμείς, οι παίκτες μίας μεγάλης 
ομάδας, όπως Παναθηναϊκός, 
οφείλουμε να είμαστε πρότυπα 
για την κοινωνία και κυρίως τους 
νέους. Συνεπώς, είμαστε πολύ 
περήφανοι που ο χορηγός μας, ο 

ΟΠΑΠ, υλοποιεί ένα 
τόσο σημαντικό έργο, 
όπως η πλήρης ανα-
καίνιση των δύο παιδι-
ατρικών νοσοκομείων. 
Ο καθένας από εμάς 
μπορεί να συμβάλλει 
σε αυτή την προσπά-
θεια. Ο Παναθηναϊκός 
έχει ήδη δημιουργή-
σει μία ομάδα στην 
εφαρμογή «Ομάδα 
Προσφοράς ΟΠΑΠ» 
και συμμετέχει σε 
αυτή την πρωτοβουλία 
του ΟΠΑΠ. Θα ήθελα 
να καλέσω όλο τον 
κόσμο να βοηθήσει με 
τη σειρά του στην 
προσπάθεια αυτή, 
κατεβάζοντας την 
εφαρμογή».  

Στόχος μας είναι να 
χτίσουμε ένα καλύτερο 
μέλλον για τη νέα γενιά

(Από αριστερά προς τα δεξιά): Γιώργος Δώνης – Προπονητής ΠΑΕ Παναθηναϊκός,  Οδυσσέας 
Χριστοφόρου – Επικεφαλής Εταιρικών και Ρυθμιστικών Υποθέσεων ΟΠΑΠ, Πετρ Ματεγιόφσκι – 

Chief Customer Officer ΟΠΑΠ, Νίκος Νταμπίζας – Τεχνικός Διευθυντής ΠΑΕ Παναθηναϊκός

Οδυσσέας Χριστοφόρου - 
Επικεφαλής Εταιρικών 
και Ρυθμιστικών 
Υποθέσεων ΟΠΑΠ
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Ο λουτσέσκου δεν θα έχει οριστικά στη διάθεση του τον 
Δημήτρη Πέλκα στο ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Άρη, για την 
έβδομη αγωνιστική της Superleague. Ο διεθνής μεσοεπι-

θετικός υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία, η οποία έδειξε 
πως έχει υποστεί θλάση πρώτου βαθμού στους στροφείς μύες του 
ισχίου. Αυτό σημαίνει ότι ο Πέλκας θα πρέπει να μείνει εκτός δρά-
σης για 7-10 μέρες. Έτσι, ο λουτσέσκου καλείται να διαχειριστεί 
ακόμα μία σημαντική απουσία, μετά απ’ αυτή του Μαουρίσιο, με 
τον Ρουμάνο τεχνικό να μην υπολογίζει στον Πέλκα ούτε στα παι-
χνίδια της επόμενης εβδομάδας με βίντι και Παναθηναϊκό.

Τελικώς τη Δευτέρα 29 Οκτωβρίου κι όχι 
την Κυριακή 28 θα πραγματοποιηθεί ορι-
στικά το ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Πανα-

θηναϊκό στην Τούμπα, για την έβδομη αγωνιστική 
της Superleague. Ο υφυπουργός Αθλητισμού 
Γιώργος βασιλειάδης αποδέχτηκε το αίτημα της 
Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης και απο-
φάσισε τη διεξαγωγή του παιχνιδιού μία ημέρα 

μετά την άθλια εμφάνιση έρχεται 
και το τέλος του μίχαελ ςκίμπε

Χωρίς Πέλκα δευτέρα το ντέρμπυ 
ΠαΟΚ-ΠαΟ 

αργότερα. Ο ΠΑΟ διαφωνεί. Πλέον 
η εΠΟ καλείται να μεταφέρει το 
ματς Παναθηναϊκός-Ιεράπετρα για 
τη 2η αγωνιστική των ομίλων του 
Κυπέλλου ελλάδας, που ήταν 
προγραμματισμένο την Τετάρτη 
(31/10), καθώς δεν θα έχει 
συμπληρωθεί το 48ωρο που πρέ-
πει να μεσολαβεί ανάμεσα σε δύο 
αγώνες. Η ομοσπονδία δεν μπο-
ρεί, μάλιστα, να ορίσει το παιχνίδι 
για την Πέμπτη, καθώς υπάρχει 
και το αθηναϊκό ντέρμπι Παναθη-
ναϊκός-ΑεΚ, που θα πραγματο-
ποιηθεί το Σάββατο 3 Νοεμβρίου. 
Οψόμεθα!

το χειρουργείο μπαίνει ο και δεν 
θα αγωνιστεί στο παγκόσμιο 
πρωτάθλημα γυμναστικής, το 

οποίο θα διεξαχθεί στην Ντόχα του Κατάρ 
(25/10 - 5/11). «Τόσα χρόνια έχω εισπράξει 
απίστευτη αγάπη από όλους τους Έλληνες 
και ελληνίδες σε όλο τον κόσμο. Γι’ αυτό και 
τα άσχημα νέα επιλέγω να τα μάθετε από 
εμένα. Δυστυχώς, λόγω του τραυματισμού 
που με ταλαιπωρεί ήδη από τους προηγού-
μενους αγώνες και που με υποχρεώνει πια 

χάνει το 
παγκόσμιο

σΤΑ ΠρΟηΜιΤελιΚΑ ΤΟυ  
ΟΠεν Τησ σΤΟΚχΟλΜησ 

ΠρΟΚριθηΚε  
Ο σΤεφΑνΟσ 
ΤσιΤσιΠΑσ
Ο Έλληνας 
πρωταθλητής και 

Νο16 στην 
παγκόσμια κατάταξη 

έκαμψε την αντίσταση του 
Αυστραλού Τζον Μίλμαν (Νο33), 
με 6-4, 3-6, 6-3, στον δεύτερο 
γύρο του τουρνουά και πήρε το 
«εισιτήριο» για τους οκτώ. 
Επόμενος αντίπαλος του 
Τσιτσιπά θα είναι ο νικητής του 
ζευγαριού Φίλιπ Κολσράιμπερ 
(Γερμανία, Νο 35)-Φερνάντο 
Βερδάσκο (Ισπανία, Νο 29).

ς

νέα τραγική εμφάνιση 
της εθνικής ελλάδας 
στην ήττα της από τη 

φινλανδία ίσως και να γίνει η 
σταγόνα που θα φέρει την απο-
μάκρυνση του μίχαελ ςκίμπε 
από τον πάγκο της ομάδας. 
ςτην ομοσπονδία θα προσπα-
θήσουν να μην χαθεί χρόνος  
ενόψει και των προκριματικών 
για το Euro 2020 που αρχίζουν 
το μάρτιο. η κλήρωση των ομί-
λων θα γίνει στις 2 δεκεμβρίου 
και θα προκύψουν πέντε όμι-
λοι των πέντε ομάδων και 
άλλοι πέντε των έξι ομάδων. οι 
δύο πρώτες κάθε γκρουπ να 
προκριθούν στα τελικά. Όσον 
αφορά τον διάδοχο του ςκίμπε, 
ήδη ακούγονται τα ονόματα του 
Άγγελου Αναστασιάδη και του 
λάζλο μπόλονι. πάντως, αν δεν 
έχει αποκτηθεί νέος προπονη-
τής, δεν αποκλείεται στα ενα-
πομείναντα ματς για το 
Nations League να καθίσει 
στον πάγκο -σε ρόλο υπηρεσι-
ακού- ο Κώστας Τσάνας.

η

να οδηγηθώ στο χειρουργείο, δεν θα βρί-
σκομαι φέτος στο Παγκόσμιο για να υπερα-
σπιστώ τα ελληνικά χρώματα και να διεκδι-
κήσω ακόμη έναν Παγκόσμιο τίτλο, για να 
χαρεί όλη η ελλάδα. Δεν το βάζουμε όμως 
κάτω. εγώ και εσείς μαζί με την στήριξή 
σας. Σφίγγω τα δόντια και με τη βοήθεια 
του προπονητικού και ιατρικού team ευελ-
πιστώ ότι θα είμαι σε θέση να διεκδικήσω 
τους ευρωπαϊκούς και παγκόσμιους τίτ-
λους στις επόμενες διοργανώσεις και να 
φτάσω υγιής μέχρι το μεγάλο στόχο, τους 
Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκυο. Θα είμα-
στε σύντομα γεροί, δυνατοί, για να 
βάλουμε την ελληνική σημαία ξανά στον 
υψηλότερο ιστό», έγραψε ο «άρχοντας των 
κρίκων» στο facebook.

λευΤερησ πεΤρουνίασ
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γνωστοί έγιναν οι διαιτητές των αγώ-
νων της έβδομης αγωνιστικής της 
Superleague. Το ντέρμπι ανάμεσα 

στον Άρη και τον ΠΑΟΚ θα το σφυρίξει ο 
Ντανιέλε Ντοβέρι. Ο Ιταλός διαιτητής θα 
έχει βοηθούς τους συμπατριώτες του 
Αλμπέρτο Τεγκόνι και Τζιόρτζιο Περέτι. 
Τέταρτος θα είναι ο Μανώλης Σκουλάς και 
παρατηρητής ο εκ των μελών της ΚεΔ 
Χουάν Φερνάντεθ Μάριν. Ο Ντοβέρι είναι 
διαιτητής β’ Κατηγορίας στην UEFA κι έχει 
σφυρίξει μόλις δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια 
για τα προκριματικά του Europa League 
(Παρτιζάν-Ρούνταρ 3-0 και Σλάβια Σόφιας-
Χάιντουκ 2-3), ενώ έχει διευθύνει κι αγώ-
νες των προκριματικών του Euro U19.  
Οι διαιτητές της έβδομης αγωνιστικής

σΑββΑΤΟ 20/10
●● 16:00 Παναθηναϊκός-Πανιώνιος: Διαμα-

ντόπουλος (Πετρόπουλος, Τριανταφύλλου)
●● 20:30 λάρισα-λαμία: Κομίνης (Σινιορά-

κης, Σίπκας)
●● 19:00 Απόλλων Σμύρνης-ΑεΚ: Γρατσά-

νης (Κολοσιώνης, Διπλάρης)
●● 18:15 ΠΑΣ Γιάννινα-Παναιτωλικός: 

Φωτιάς (Καραγκιζόπουλος, Νικολακάκης)
ΚυριΑΚη 21/10
●● 19:00 Άρης-ΠΑΟΚ: Ντοβέρι (Τεγκόνι, 

Περέτι)
●● 20:30 ΟΦΗ-Ολυμπιακός: Σέζος (Κουρο-

μπύλια, Δημόπουλος Ν.)
●● 18:15 λεβαδειακός-Ξάνθη: βρέσκας 

(Κωνστάντιος, Ψαρρής)
δευΤερΑ 22/10
●● 19:00 Ατρόμητος-Αστέρας Τρίπολης: 

Τσαμούρης (Νικολαΐδης, Πάτρας)

Οι διαιτητές της Superleague

πΑοΚ μεταξύ των παρί ςεν Ζερμέν, Γιουβέ-
ντους, Αϊντχόφεν, ςάλτσμπουργκ, Αε λεμε-
σού, Απόλλωνα λεμεσού, λίνκολν, Τρε φιόρι, 

φόλγκορε και πεναρόσα, που παραμένουν αήττητες 
στα εγχώρια πρωταθλήματά τους. «Ο ΠΑΟΚ είναι μια 
άλλη ομάδα που έχει κερδίσει όλους τους αγώνες του 
πρωταθλήματος. Έχει 6 νίκες σε 6 αγώνες στο ελληνικό 
πρωτάθλημα, αλλά παρόλα αυτά είναι μόνο δύο βαθμούς 
πάνω από τον Παναθηναϊκό», αναφέρει το κείμενο των 

Ισπανών για τους «ασπρόμαυρους», με τους συντάκτες 
να αγνοούν ότι ο Δικέφαλος ξεκίνησε το πρωτάθλημα με 
-2 βαθμούς και οι «πράσινοι» με -6. Στην σχετική κατη-
γορία πρώτη είναι η Σάλτσμπουργκ, που τρέχει σερί δέκα 
αγώνων χωρίς ήττα, με την Παρί να ακολουθεί με εννιά 
και τις Γιουβέντους-Αϊντχόφεν να έχουν οκτώ νίκες σερί. 
Στην πέμπτη θέση είναι ο ΠΑΟΚ με έξι αγώνες χωρίς 
ήττα και ακολουθούν Αε λεμεσού, Απόλλων λεμεσού, 
λίνκολν, Τρε Φιόρι, Φολγκόρε και Πεναρόσα.

ςτην αγάπη που έχει για τον οφη αναφέρθηκε ο Γιώργος ςαμα-
ράς κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου για την αλλαγή σελί-
δας στον σύλλογο: «Αν με ρωτούσατε όταν ήμουν 25 ετών πώς 
θα ήθελα να γυρίσω στον οφη, θα σας έλεγα σαν ποδοσφαι-
ριστής. μετά τα 30 αν με ρωτούσατε θα σας έλεγα ότι θέλω να 
επιστρέψω από αυτό το πόστο που βρίσκομαι τώρα, είναι οι 
συνθήκες τέτοιες που δεν ξέρεις πως θα καταλήξεις. εγώ 

όταν ξεκίνησα να παίζω ποδόσφαιρο είχα ως όνειρό να αγωνι-
στώ στο Γεντί Κουλέ. Αυτό το όνειρο δεν θα πραγματοποιηθεί 

ποτέ, αλλά σημασία είναι ότι είμαστε εδώ και θα προσφέρουμε 
από άλλο πόστο για να ξανακάνουμε τον οφη μεγάλο».

ςτους αήττητους της ευρώπης ο ΠαΟΚ!

Το όνειρο του Γιώργου ςαμαρά
ΜιΑ ΑγωνισΤιΚη  

σε φΟρΤΟυνη
Χωρίς τον Κώστα 
Φορτούνη θα 
αγωνιστεί ο 

Ολυμπιακός στο ματς 
της Κρήτης κόντρα στον 

ΟΦΗ, αφού η Πειθαρχική 
Επιτροπή της Super League τον 
τιμώρησε με την πειθαρχική 
ποινή του αποκλεισμού μίας 
αγωνιστικής ημέρας, καθώς και 
χρηματική ποινή, ποσού 
ογδόντα ευρώ.

Ο

ΤριΑ ΚΑυΤΑ συΜβΟλΑιΑ  
σε ΑνΑΜΟνη
Σιμόες, Μπίσερβαρ, 
Μπακασέτας! Τί γίνεται με τα 
συμβόλαιά τους; Και οι τρεις 
παιχταράδες! Μέρες που είναι 
και δεν κουνιέται φύλλο, το 
βάρος πέφτει αλλού. Στα 
συμβόλαια που λήγουν. Γιατί ως 
γνωστόν, των φρονίμων τα 
παιδιά πριν πεινάσουν 
μαγειρεύουν. Μόνο που δεν 
γίνεται να χορτάσουν όλοι… 
Αντρέ Σιμόες, δυνατός παίχτης, 
καίει. Θα ανανεώσει; Το 
συμβόλαιό του λήγει το 
καλοκαίρι... Η διαφορά στο 
οικονομικό σημαντική. Ο 
εκπρόσωπος του Σιμόες ζήτησε 
το δεύτερο μεγαλύτερο 
συμβόλαιο μετά του Λιβάγια.   
Για τον Τάσο Μπακασέτα τα 
πράγματα είναι αλλιώς! Το όλο 
θέμα το κρατάει η ΑΕΚ και 
μόνο…. Θα δούμε.  Ντιέγκο 
Μπίσεσβαρ. Πολύ καλός, ζητάει 
πολλά! Και ο ίδιος πατάει τα 31!  
Ο ΠΑΟΚ θέλει να ρίξει τον μέσο 
όρο ηλικίας και τα μισθολόγιά 
του… Άλλωστε ακολουθούν Χοσέ 
Κρέσπο και Φερνάντο Βαρέλα, 
που έχουν σχεδόν συμφωνήσει 
στα πάντα για νέα συμβόλαια. 
Οψόμεθα…
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Ο σούπερ σταρ Γιουσέιν  
μπολτ δημοσίευσε βίντεο 

στο Instagram ότι δέχθηκε 
αίτημα για έλεγχο ντόπινγκ από την 

ομοσπονδία ποδοσφαίρου της 
Αυστραλίας. 

Ο Μπολτ δεν έκρυψε την έκπληξή του, 
άλλα και κάποια απογοήτευση, τη στιγμή 
μάλιστα που σημείωσε τα δύο πρώτα του 
γκολ με την ομάδα των Κοστ Μάρινερς σε 
ένα φιλικό. «Όπως ξέρετε έχω αποσυρθεί 

από τον κλασικό αθλητισμό και τώρα 
προσπαθώ να γίνω επαγγελματίας ποδο-

σφαιριστής, αλλά κοιτάξτε εδώ, έλαβα 
αίτημα για έλεγχο σήμερα, ενώ δεν 
είμαι ακόμη επαγγελματίας ποδο-
σφαιριστής. είναι σοβαρό αυτό;», 

έγραψε στο Instagram. Ο κάτοχος 
του παγκόσμιου ρεκόρ στα 100μ 

(9.58) και 200μ. (19:19) και οκτώ χρυ-
σών μεταλλίων στους Ολυμπιακούς 

Αγώνες, αργότερα εξήγησε: 
«Ζήτησα από την κυρία που μου 

έκανε την ανάλυση, να μου απαντή-
σει γιατί πρέπει να υποβληθώ σε 
μια εξέταση αντι-ντόπινγκ όταν 
ακόμα δεν έχω υπογράψει με 

κάποια ομάδα συμβόλαιο και μου 
είπε ότι είμαι αθλητής υψηλού επι-

πέδου και ως εκ τούτου πρέπει να 
υποβληθώ σε ελέγχους». 

ΑεΚ-ΜΠΑγερν,  
φΟυλ ΚΟσΜΟυ!
Οι φίλοι της ΑΕΚ αναμένεται 

να γεμίσουν το ΟΑΚΑ 
στο παιχνίδι  

με την 
Μπάγερν 
για την 
τρίτη 

αγωνιστική 
του Champions 

League. Στις τάξεις 
των «κιτρινόμαυρων» 
φιλάθλων επικρατεί πανικός 
για ένα «μαγικό» χαρτάκι.  
Η ανταπόκριση των φίλων 
της Ένωσης ήταν τεράστια 
και την πρώτη μέρα διάθεσης 
των εισιτηρίων στα 
εκδοτήρια. Όπως έγινε 
γνωστό, μέχρι το απόγευμα 
της Παρασκευής είχαν 
απομείνει λιγότερα από 
4.000 εισιτήρια, καθώς η 
ΠΑΕ ΑΕΚ άνοιξε κι άλλες 
θύρες την Πέμπτη.  
Πρόκειται για την 32, όπου 
τα εισιτήρια κοστίζουν  
20 ευρώ και την 34,  
όπου τιμώνται 15 ευρώ.

SPort 31

Ο «ελληνΑσ θεΟσ Των γΚΟλ»  
Η Μαρσέιγ αποθέωσε τον Κώστα 

Μήτρογλου, ανεβάζοντας 
μία «ασπρόμαυρη» 

φωτογραφία του 
στο twitter και 
γράφοντας στη 
λεζάντα « Έλληνας 

Θεός των γκολ». O 
30χρονος επιθετικός τα 

πηγαίνει αρκετά καλά τη φετινή 
σεζόν μιας κι έχει πετύχει τρία 
γκολ σε επτά αγωνιστικές στο 
γαλλικό πρωτάθλημα. Ο 
Μήτρογλου βρήκε δίχτυα και με 
την Εθνική Ελλάδας, μιας και ήταν 
ο μοναδικός σκόρερ της 
«γαλανόλευκης» στα παιχνίδια με 
Ουγγαρία και Φινλανδία για το 
Nations League.

ην πέμπτη 18 οκτω-
βρίου εκδικάστηκε η 
έφεση του προπο-

νητή του πΑοΚ Ραζβάν λου-
τσέσκου κατά της πρωτόδι-
κης απόφασης του πρωτο-
βάθμιου οργάνου, που είχε 
τιμωρήσει τον Ρουμάνο 
τεχνικό με 28.000 ευρώ πρό-
στιμο αναφορικά με τις 
δηλώσεις που είχε πραγματο-
ποιήσει περί αποφάσεων στο 
ελληνικό ποδόσφαιρο, οι 
οποίες μπορούν να συγκρι-
θούν με τη χιτλερική 
Γερμανία.

Από την πλευρά της, η πΑε 
πΑοΚ, δια του νομικού της 
εκπροσώπου κ. λάμπρου 
μπίρδα, ζήτησε την απαλλαγή 
του Ραζβάν λουτσέσκου από 
το πρόστιμο των 28.000 ευρώ, 
που του επιβλήθηκε πρωτό-
δικα. ο κ. μπίρδας κατέθεσε 
μάλιστα ένσταση περί απαρά-
δεκτης δίωξης, 
βάσει δημοσι-
ευμάτων του 
Τύπου, επικα-
λούμενος και το 
άρθρο 20α του 
ΚΑπ, το οποίο 
αναφέρει ότι 
πρέπει η δίωξη 
να γίνεται κατό-
πιν καταγγελίας 

είτε από τον θιγόμενο των 
συγκεκριμένων δηλώσεων, 
είτε από την αρμόδια υπηρε-
σία της επο ή από την εκτε-
λεστική επιτροπή της 
ομοσπονδίας.

μάλιστα, ο νομικός εκπρό-

ΠαΟΚ: «απαράδεκτη  
η δίωξη λουτσέσκου»

Έλεγχος 
ντόπινγκ  
στον 
μπολτ! 

με πρωταγωνιστή τον 
Γιάννη Αντετοκούνμπο, 
που έφτασε σε double 

double, αλλά και σημείωσε τις 
δύο νικητήριες βολές στο τέλος, 
οι μιλγουόκι μπακς ξεκίνησαν 
πανηγυρίζοντας με 113-112, μέσα 
στη ςαρλότ, τη διαδρομή τους τη 
νέα σεζόν στο ΝβΑ. ο Έλληνας 
σούπερ σταρ σημείωσε25 
πόντους, μάζεψε 18 ριμπάουντ 
και είχε 8 ασίστ, σε 35 λεπτά συμ-
μετοχής, και ενώ όταν το σκορ 
ήταν στο 112-111 για τους χόρνετς 

ευστόχησε σε βολές 23,7 δευτε-
ρόλεπτα πριν τη λήξη, καταφέρ-
νοντας σημαντική νίκη για την 
ομάδα του μιλγουόκι, χαλώντας 
τη γιορτή των χόρνετς για τα 30 
χρόνια παρουσίας στο ΝβΑ. Τον 
Αντετοκούνμπο ακολούθησε o 
μίντλετον με 19 πόντους, ενώ για 
την ομάδα της ςάρλοτ εντυπωσί-
ασε ο ουόλκερ με 41 πόντους. 
Ήταν η πρώτη νίκη για τον μάικ 
μπουντεχόλζερ ως προπονητή 
των μπακς, αντίθετα χάλασε το 
ντεμπούτο του νέου προπονητή 
της ςαλτότ  Τζέιμς μπορέγκο.

νΒα: Θρίαμβος 
διά χειρός 
Αντετοκούνμπο 

σωπος της πΑε πΑοΚ τόνισε 
πως στις δηλώσεις του, ο 
Ραζβάν λουτσέσκου δεν 
κατονόμασε ποιος τον 
έκλεψε, καθώς είπε γενικά 
ότι «κάποιοι μας έκλεψαν το 
πρωτάθλημα. δεν είχαμε 
υποκείμενο». Από την 
πλευρά του, ωστόσο,  ο δικα-
στής τόνισε ότι από τη στιγμή 
που το πρωτάθλημα το κατέ-
κτησε η ΑεΚ, ο Ρουμάνος 
τεχνικός προφανώς εννο-
ούσε τους «κιτρινόμαυ-
ρους». πλέον, αναμένεται η 
απόφαση του πειθαρχικού 
οργάνου.

Τ

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, δια του νομικού 
της εκπροσώπου κ. Λάμπρου 
Μπίρδα, ζήτησε την απαλλαγή 

του Ραζβάν Λουτσέσκου από το 
πρόστιμο των 28.000 ευρώ, που του 
επιβλήθηκε πρωτόδικα
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