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Ποςες φορες   Από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου προανήγγειλε για μια 
ακόμη φορά την πρόθεση του να καταργηθούν οι πανελλήνιες εξετάσεις. Έχουμε ξεχάσει πόσες φορές έχει αναφέρει 
αυτήν την πρόθεση ο υπουργός, αλλά από την πρόθεση στην πράξη υπάρχει τεράστια απόσταση, δεν νομίζετε;

ή χώρα υποδέχεται σε λίγες ημέ-
ρες το 2019 με μία κοινωνία 
γονατισμένη, ύστερα από 29 

φόρους, 17 περικοπές συντάξεων και 
μείωση πραγματικών μισθών κατά 3,5% 
το 2017.  Παράλληλα οι Τουρκικές προ-
κλήσεις και το ςκοπιανό αποτελλούν 
ανοιχτές πληγές. ςτα οι αριθμοί αδιά-
ψευστοι… Τους καταγράφει η Ανεξάρ-
τητη Αρχή Δημοσίων εσόδων:

●● Πάνω από 4.400.000 Έλληνες χρω-
στούν στο κράτος…
●● Πάνω από 1.100.000 έχουν υποστεί 

κατάσχεση.
●● Πάνω από 1.700.000 είναι υπό 

κατάσχεση…
●● Απλήρωτες παραμένουν 50.000 κύριες 

συντάξεις και άλλες τόσες επικουρικές.
●● οι κατώτατοι μισθοί έπεσαν στα 310 

ευρώ…
●● οι εισφορές στον εφΚΑ έφτασαν στον 

Θεό…
Έναντι όλων αυτών ο Πρόεδρος της ΝΔ 

Κυριάκος Μητσοτάκης τονίζει: «Καταψηφί-
ζουμε την Kυβέρνηση του ψεύδους, της 
εξαπάτησης, της αλαζονείας και του κυνι-
σμού. Καταψηφίζουμε την κυβέρνηση των 
φόρων, της βαριάς λιτότητας, των σκανδά-
λων και της διαπλοκής. Της απαράδεκτης 

κυβέρνησης που χειροτέρεψε τη ζωή των 
Ελλήνων. Καταψηφίζουμε την κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για ό,τι αυτοί συμβολίζουν. 
Το περιβόητο ηθικό πλεονέκτημα του 
ΣΥΡΙΖΑ πνίγηκε σε ένα ορυμαγδό σκαν-
δάλων. Αντί των ευρωπαϊκών εγγυήσεων, 
προτιμήσατε τις τσέπες των Ελλήνων. 
Τους φορολογήσατε αλύπητα και τους 
διαλύσατε. Και διαλύσατε κυρίως την 
μεσαία τάξη, που κρατάει ενωμένη την 
κοινωνία μας. Ο κύκλος της παρακμής σας 
κλείνει, αλλά οι Έλληνες θα σας θυμού-
νται για πέντε πράγματα, που συμπυκνώ-

νονται σε πέντε λέξεις: Ψέμα. Εξαπατήσατε 
συνειδητά τους πολίτες. Από την κατάργηση 
του μνημονίου, με ένα νόμο και ένα άρθρο, και 
την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, μέχρι το παράλ-
ληλο πρόγραμμα του Σεπτεμβρίου του 2015. 
Και συνεχίζετε και σήμερα να ψεύδεσθε. Φτώ-
χεια. Κάνατε τους φτωχούς φτωχό-
τερους. Από την μείωση των 
κατώτατων 
συντάξεων και 
την κατάργηση 
του ΕΚΑΣ, μέχρι 
τις ανασφάλι-

στες, μερικής και εκ περιτροπής, θέσεις εργασίας 
των 360 ευρώ. Φόροι. Γονατίσατε τους πολίτες 
από την υπερφορολόγηση, ιδίως τη μεσαία τάξη. 
Από την αύξηση όλων των άμεσων φόρων και τη 
μείωση του αφορολόγητου, μέχρι, τη φοροεπι-
δρομή στους έμμεσους φόρους, από τα καύσιμα 
μέχρι τον καφέ. Φόβος. Γεμίσατε ανασφάλεια και 
βία την καθημερινότητα των πολιτών. Σκάνδαλα. 
Από τους φωτογραφικούς διαγωνισμούς στο Θρι-
άσιο, μέχρι το σκάνδαλο της εξαγοράς επιχείρη-
σης στα Σκόπια από τη ΔΕΗ και από το αεροδρό-
μιο Ελευθέριος Βενιζέλος μέχρι τη ΔΕΠΑ».

Από την πλευρά του ο Πρωθυπουργός είπε: 
«Παραλάβαμε μια χώρα αμέσως μετά από μια 
πενταετία καταστροφής. Μετά από έναν οικονο-
μικό όλεθρο. Μετά από έναν κοινωνικό Αρμαγεδ-
δώνα. Τί ακριβώς θέλετε να συγκρίνουμε; Η ΝΔ 
δεν ήταν στην κυβέρνηση όταν το έλλειμμα εκτι-
νάχθηκε στο 15%; Εφαρμόσατε μέτρα λιτότητας 
συνολικού ύψους 65 δισ. ευρώ. Κόψατε τις 
συντάξεις κατά 40 δισ. ευρώ και εκτοξεύσατε την 
ανεργία από το 11% στο 28%. Μειώσατε τον 
εθνικό μας πλούτο κατά το ένα τέταρτο. Τί ακρι-
βώς θέλετε να συγκρίνουμε; Που έχετε πάρει 
αγκαλιά τον κ. Σαμαρά τον πρωθυπουργό της 

καταστροφής και επαίρεστε για τα 
κατορθώματά του, ανέφερε ο 

πρωθυπουργός. Παραλάβαμε 
τη χώρα μετά από μια 

πενταετία καταστροφής. 
Με συντάξεις κομμέ-
νες κατά 40 δισ. ευρώ, 
την ανεργία στο 28% 
και μειωμένο τον 
εθνικό μας πλούτο 
κατά το ένα τέταρτο. 
H δημοσιονομική 
προσαρμογή της 
κυβέρνησης 
ΝΔ-ΠΑΣΟΚ υπήρξε 
ιδιαιτέρως σκληρή 
χωρίς κανένα 
αποτέλεσμα».

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ  
ΓΙΩρΓος 
ΑύΤΙΑς

Ανοιχτές πληγές σε  
οικονομία και εθνικά θέματα
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τα χρέη  
του Δημοσίου

 114 εκατ. ευρώ χρωστούν τα υπουργεία.

 263 εκατ. ευρώ είναι τα χρέη  

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 799 εκατ. ευρώ οι οργανισμοί  

κοινωνικής ασφάλισης.

 476 εκατομμύρια είναι  

οι οφειλές των νοσοκομείων.

 341 εκατ. χρωστούν διάφορα  

νομικά πρόσωπα και

 627 εκατ. ευρώ είναι οι  

εκκρεμείς επιστροφές φόρων.
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ο αρχηγός ΓεεΘΑ ναύαρχος ευάγ-
γελος Αποστολάκης εξαπέλυσε 
κεραυνό στην Τουρκία, την ώρα 

που οι σχέσεις ελλάδας-Τουρκίας βρί-
σκονται σε ένταση: «εάν οι Τούρκοι ανέ-
βουν σε βραχονησίδα, θα την ισοπεδώ-
σουμε. Και αυτό είναι μία κόκκινη γραμμή 
που ενστερνίζεται η κυβέρνηση. οι ηΠΑ 
ψάχνουν τρόπους ώστε να εξασφαλιστεί η 
ισορροπία στην περιοχή. η ελλάδα λει-
τουργεί σαν γέφυρα και παίζει θετικό 

ρόλο. ο άξονας της ελλάδας με το Ισραήλ 
και την Αίγυπτο αντισταθμίζει την πίεση 
που εξασκείται από την Τουρκία». ερωτη-
θείς αν θα έχουμε συμμάχους σε ενδεχό-
μενο πόλεμο με την Τουρκία, είπε: «εάν 
χρειαστεί να πολεμήσουμε, δεν θα συμπο-
λεμήσει κανένας δίπλα μας. η δική μας 
προσπάθεια επικεντρώνεται να μην χρεια-
στεί να φθάσουμε ως εκεί. με τις ηΠΑ και 
την εε θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι οι 
Τούρκοι δεν θα φθάσουν έως εκεί».

σκληρή απάντηση του αρχηγού γεεΘα 
προς την τουρκία που προκαλεί

o τέως υπουργός Εξωτερικών Νίκος 
Κοτζιάς αποκάλυψε ότι άγνωστος 
του τηλεφώνησε και τον απείλησε 

με εκτέλεση. «Οι γνωστοί άγνωστοι, το 
παρακράτος της πολιτικής ζωής, απείλησαν 
σήμερα τηλεφωνικώς τον Ν. Κοτζιά, λίγες 
μόλις ώρες μετά την πρόταση του για έλεγχο 
των μυστικών κονδυλίων όλων των υπουρ-
γείων, όπως είναι τα Υπουργεία Εθνικής 
Άμυνας, Εσωτερικών, και ειδικότερα η 
ΕΥΠ», αναφέρει η ανακοίνωση του 
«Πράττω». Η Κίνηση, επικεφαλής της 
οποίας είναι ο Νίκος Κοτζιάς, καλεί την 
κυβέρνηση «να προχωρήσει στη δυνατότητα 
ειδικού κοινοβουλευτικού ελέγχου της ΕΥΠ, 
όπως στις περισσότερες χώρες της ΕΕ». 
Μέσω της Κίνησης «Πράττω», ο Νίκος 
Κοτζιάς κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία και 
τον Πάνο Καμμένο πως τον στοχοποιούν και 
έτσι… σκάβουν το λάκκο τους. Καλείται το 
κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και 
ο υπουργός Άμυνας «να αναλογιστούν τις 
ευθύνες τους που στοχοποιώντας συνεχώς 
τον Ν. Κοτζιά, δημιουργούν τις προϋποθέ-
σεις ώστε άφρονες να στρέφονται εναντίον 
του. Δυστυχώς δεν αντιλαμβάνονται ότι η 

τακτική τους υποσκάπτει τη Δημοκρατία και 
σκάβει τον λάκκο που θα βρεθούν και οι ίδιοι. 
Ο πρόεδρος της Κίνησης δεν εκβιάζεται, δεν 
φοβάται, δεν τρομοκρατείται, ούτε θα υποκύ-
ψει στις παράλληλες δομές προς τη δημοκρα-
τία που εκφεύγουν του ελέγχου της». 
«Καλούμε τις αστυνομικές και δικαστικές 
Αρχές να αντιμετωπίσουν και να επιλύσουν 
άμεσα τις συστηματικές απειλές κατά του Ν. 
Κοτζιά και να συλλάβουν τους ηθικούς και 
φυσικούς αυτουργούς αυτών των συνεχιζό-
μενων απειλών», καταλήγει η ανακοίνωση 
του «Πράττω».

πολιτική του.
Σε ό,τι αφορά τη ΝΔ και την προε-

τοιμασία της για τις εκλογές, επισή-
μανε πως στις αρχές Ιανουαρίου θ’ 
ανακοινωθούν τα ψηφοδέλτια για τις 
εθνικές εκλογές και τις ευρωεκλο-
γές, τα οποία θ’ αποτελούνται από 
ένα συνδυασμό έμπειρων και νέων 
στελεχών και θα δείχνουν προς το 
μέλλον. Συγκεκριμένα, στις 10 Ιανου-
αρίου, όταν συμπληρώνονται τρία 
χρόνια από την εκλογή του στην 
προεδρία της ΝΔ, θα ανακοινωθούν 
υποψηφιότητες που στη συντρι-
πτική πλειονότητά τους είναι νεοει-
σερχόμενοι στην πολιτική και κάτω 
των 40 ετών. Κατέγραψε δε έξι στό-
χους για την πορεία της ΝΔ προς τη 
διακυβέρνηση της χώρας:
●● Μια κοινωνία που δίνει ευκαιρίες 

ευημερίας σε όλους.
●● Μια ανοιχτή οικονομία με επενδύ-

σεις και νέες δουλειές.
●● Ένα πολιτικό σύστημα λειτουρ-

γικό κι ένα Δημόσιο 
αποτελεσματικό.
●● Μία Παιδεία που βλέπει το μέλλον, 

πάντα σε σύνδεση με την αγορά 
εργασίας.
●● Ένα κράτος, όπου το Δίκαιο και η 

Ασφάλεια είναι όροι Δημοκρατίας.
●● Μία Ελλάδα ισχυρή, ισότιμη εταί-

ρος, με τον Ελληνισμό δίπλα της, 
παντού στον κόσμο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης 
όρισε τον Βαγγέλη 
Μεϊμαράκη επικεφαλής 
στην μάχη των 
Ευρωεκλογών του Μαΐου. 

«στις εκλογές 
συγκρούονται δύο 
κόσμοι. οι Έλληνες 

είμαστε λίγοι για να είμαστε διχα-
σμένοι. Και οι ςύρΙΖΑΝελ μας 
πήγαν πολύ πίσω για να μην 
κάνουμε όλοι μας ένα μεγάλο 
βήμα μπροστά», είπε ο πρόεδρος 
της ΝΔ, υπογραμμίζοντας ότι στις 
εκλογές συγκρούονται δύο 
κόσμοι: «Από την μία πλευρά η 
αλήθεια, η ευθύνη και το μέτρο. 
Κι από την άλλη ο λαϊκισμός, τα 
ψέματα και ο τυχοδιωκτισμός. 
Απευθύνομαι σ’ αυτούς για να 
τους πω ότι οι διαφορές μας είναι 
πολύ μικρότερες από την κοινή 
απειλή της οικονομικής κατα-
στροφής, από τη σκιά του κυνι-
σμού κι από την παρακμή όπου 
οδηγεί τη χώρα η πολιτική της 
χυδαιότητας».

«Το 2019 θα είναι ένα πολύ καλό 
έτος για την ΝΔ και ένα πολύ καλό 
έτος για την Ελλάδα. Θα είναι η χρο-
νιά που θα γυρίσουμε σελίδα», 
τόνισε ο πρόεδρος της ΝΔ, χαρα-
κτηρίζοντας τη νίκη της ΝΔ ως 
«νίκη της φωτισμένης Ελλάδας» για 
την οποία «διψάει η κοινωνία». 
Επεσήμανε δε ότι το κόμμα του θα 
δώσει πολυμέτωπο αγώνα για επι-

κράτηση στους δήμους και τις 13 
περιφέρειες της χώρας, αλλά και τις 
ευρωεκλογές, εκτός από τις εθνικές 
εκλογές. Παράλληλα τόνισε πως η 
κυβέρνηση πρέπει να φύγει, διότι 
«πήγε τον τόπο πολλά χρόνια πίσω. 
Γιατί εκτός από πρωτοφανείς εθνι-
κές υποχωρήσεις, διέλυσε τη μεσαία 
τάξη, άλωσε το κράτος, και εξασθέ-

νισε τη δημοκρατία μας. Δεν θα 
ασχοληθώ, ωστόσο, περισσότερο με 
τα νέα παραμύθια του. Θα τον 
αφήσω να βυθιστεί στον ίδιο του τον 
βάλτο. Το μόνο που κάνατε, κ. Τσί-
πρα, είναι να δώσετε μακεδονική 
εθνότητα και γλώσσα στους γείτονες 
μας. Είπατε “ναι” εκεί που όλοι οι 
άλλοι είχαν το σθένος να πουν “όχι”. 

Και βάλατε την μεγάλη πλειονότητα 
της κοινωνίας απέναντί σας για να 
εξασφαλίσετε κάποια ψήγματα από 
τη ρημαγμένη αξιοπιστία σας». 
Ζήτησε έτσι από τον κ. Τσίπρα να 
σταματήσει να προσβάλλει τους 
Μακεδόνες και όλους τους Έλληνες 
και να χαρακτηρίζει ακροδεξιό και 
εθνικιστή όποιον διαφωνεί με την 

Βαγγέλης ΜέϊΜαρακης

ηγείται των έυρωεκλογών!

νικος κοτζιας

«Δεν εκβιάζομαι, δεν φοβάμαι!»
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«μέσα από την 
αρραγή ενό-
τητά διατρανώ-

νουμε την πεποίθησή μας ότι 
ως Έθνος, ξέρουμε πια καλά 
πώς τα μεγάλα και σημαντικά τα 

επιτύχαμε ενωμένοι. Όπως 
έχουμε εμπράκτως αποδείξει, 

Κύπρος και ελλάδα, ελλάδα και 
Κύπρος, επιθυμούμε ειλικρινώς 

-και δη το ταχύτερο δυνατό, αφού η 
όλη εκκρεμότητα παρατείνει την 

τραγωδία και το μαρτύριο της 
Κύπρου και του Κυπριακού λαού- την 

δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπρια-
κού προβλήματος. Πλην όμως, η λύση 

αυτή πρέπει να σέβεται, στο ακέραιο και 
στο σύνολό τους, από την μια πλευρά το 

Διεθνές Δίκαιο και από την άλλη το Ευρω-
παϊκό Δίκαιο και το εξ αυτού απορρέον 

Κεκτημένο. Η ανάγκη επίλυσης του Κυπρια-
κού προβλήματος, με πλήρη σεβασμό του 

Διεθνούς και του Ευρωπαϊκού Δικαίου, επι-
βάλλεται και εκ του ότι οιαδήποτε διαφορετική 

«ή Τουρκία 
δεν θα 
κάνει 

την παραμικρή υποχώ-
ρηση από τα συμφέρο-
ντά της για τους υδρογο-

νάνθρακες, ούτε στην 
Κύπρο, ούτε στο Αιγαίο, 

ούτε στην ανατολική 
μεσόγειο», δήλωσε ο 

Τούρκος αντιπρόεδρος 
φουάτ  οκτάι. Σε ομιλία του 

στην τουρκική εθνοσυνέλευση 
για τον προϋπολογισμό του 

2019, ο Τούρκος αντιπρόεδρος 
ανέφερε ότι «ιδιαίτερα, οπωσ-

δήποτε δεν θα επιτρέψουμε 
βήματα που προσπαθεί να 
κάνει εναντίον της χώρας μας 
και των Τουρκοκυπρίων, η 
Ελλάδα και ο ελληνοκυπριακός 
τομέας, οι οποίοι είναι κακο-
μαθημένοι από την ΕΕ».  «Σε 
αυτό το θέμα, μαζί με την απο-
φασιστικότητα μας, τις διπλω-
ματικές μας προσπάθειες δεί-
χνουμε και τη στρατιωτική 
μας δύναμη και την πολιτική 
μας στην ενέργεια», ανέφερε. 
Πρόσθεσεδε  ότι για την ανα-
κάλυψη των υδρογονανθρά-
κων στη Μεσόγειο και τη 

εκδοχή, αφενός θα έθετε εν αμφιβόλω την 
ομαλή πορεία της Κυπριακής Δημοκρατίας 
εντός της Διεθνούς Κοινότητας, κυρίως δε 
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 
Ευρωζώνης. Και, αφετέρου, θα οδηγούσε 
στην διαμόρφωση ενός εξαιρετικά αρνητι-
κού προηγουμένου και για την Διεθνή Κοι-
νότητα, πολύ δε περισσότερο για την Ευρω-
παϊκή Ένωση και για την πληρότητα της 
κυριαρχίας των κρατών-μελών της κατά το 
Ευρωπαϊκό Δίκαιο».

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο Παυλόπουλο, η 
λύση του Κυπριακού προβλήματος θα πρέ-
πει να διασφαλίζει στην Κυπριακή Δημο-
κρατία, τουλάχιστον, τα εξής 
χαρακτηριστικά:

1.Οργάνωση με χαρακτηριστικά ομοσπον-
διακού κράτους, και μόνο, αφού κάθε 

μορφής συνομοσπονδία είναι αδιανόητη ως 
προς τις θεσμικές προδιαγραφές, στις 
οποίες πρέπει να υπακούει κάθε κράτος-
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμέ-
νου να διασφαλίζει αποτελεσματικώς την 
εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου.

2. Μια και ενιαία διεθνή νομική προσωπι-
κότητα, συνακόλουθα δε μια και ενιαία 

υπηκοότητα των πολιτών της Κυπριακής 
Δημοκρατίας.

3.Δυνατότητα πλήρους άσκησης, εκ 
μέρους των οργάνων της Κυπριακής 

Δημοκρατίας, της εσωτερικής και εξωτερι-
κής της κυριαρχίας.

Μαύρη Θάλασσα συνεχί-
ζονται οι λεπτομερείς σει-
σμικές έρευνες με τα 
εθνικά πλοία.  «Μετά από 
αυτές τις σεισμικές έρευ-
νες χρησιμοποιούμε το 
εθνικό μας γεωτρύπανο, 
τον "Πορθητή", που παρα-
λάβαμε στις 30 Οκτωβρίου 
2017, για γεωτρήσεις στα 
ρηχά και βαθιά θαλάσσια 
νερά. Μετά τον "Πορθητή" 
θα συμπεριληφθεί στο 
νηολόγιό μας και το δεύ-
τερο γεωτρύπανό μας στις 
αρχές του 2019», ανέφερε.

νέες προκλήσεις από τους τούρκους 

ευθεία κριτική στον ςύρΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα από τον κ. Θεοδω-
ράκη. «η “ελλάδα αλλιώς” απαιτεί πρώτα απ' όλα να σκεφτούμε 
αλλιώς. Να μην επαναλαμβάνουμε τα λάθη δεκαετιών στα εθνικά 

θέματα. Να σκεφτούμε, όχι κομματικά, όχι ιδεοληπτικά, αλλά κυρίως πατρι-
ωτικά. η στάση μας, λοιπόν, στη Βουλή, για όσους αναρωτιούνται, θα καθο-
ριστεί, όχι από το προσωπικό συμφέρον, όχι από το κομματικό συμφέρον - 
δεν είμαστε καλοί στα παζάρια- αλλά μόνον από το πώς βλέπουμε το μέλ-
λον του τόπου», είπε ο κ. Θεοδωράκης και πρόσθεσε: «Και προσέξτε, όχι 
το μέλλον το δικό μας, το μέλλον των παιδιών μας. Γιατί υπάρχει και μια 
άλλη αρχή που έχει το Ποτάμι. Ότι τα προβλήματα θα πρέπει να 
πάψουμε να τα φέρνουμε κάτω από το χαλί. Θα πρέπει να τολμάμε να 
παίρνουμε την ευθύνη που μας αναλογεί. Δεν υπάρχει καμία περί-
πτωση να βρεθώ σε κανένα ψηφοδέλτιο επικρατείας. Το Ποτάμι θα 
είναι δυνατό στην επόμενη Βουλή και θα είμαι εκεί».

Παράλληλα, ο κ. Θεοδωράκης υπογράμμισε: «Το Ποτάμι δεν είναι 
από τα παλιά κόμματα. Και ο ςταύρος δεν είναι από τους παλιούς 
αρχηγούς. Δεν παζαρεύουν, δεν διαπραγματεύονται τις αρχές τους 
και κινούμαστε πάντοτε με τη σκέψη στο πατριωτικά καλό και όχι 
στο κομματικά καλό. Δεν αλλάζουμε επειδή σήμερα φυσάει ένας 
διαφορετικός άνεμος. Θα πρέπει -και σε αυτό θα επιμείνουμε- 

να υποσχεθούμε στα παιδιά μας ένα καλύτερο, ειρη-
νικό και με πολλά χαμόγελα μέλλον. Αυτή είναι η 
σκέψη μας και με αυτές τις σκέψεις θα πορευ-
τούμε στις αποφάσεις μας στη Βουλή, όταν έρθει 
η ώρα. η σύγκρουση με το κομματικό κράτος 
είναι η κύρια αναπτυξιακή πράξη σήμερα για τη 
χώρα. Αν μιλάμε για την κύρια αναπτυξιακή 
πράξη για την μακεδονία, για τη Θεσσαλονίκη, 
για όλη την ελλάδα, θα έχουμε να κάνουμε 
μόνο μια πρόταση: είναι η κατάργηση του 
κομματικού κράτους. εκεί είναι η πηγή όλων 
των κακών. Το κομματικό κράτος της ΝΔ, το 
κομματικό κράτος του ΠΑςοΚ και σήμερα 
το κομματικό κράτος του ςύρΙΖΑ. Αν 
μιλάμε λοιπόν σοβαρά και αν θέλουμε να 
αλλάξει η αναπτυξιακή πορεία της χώρας 
πρέπει να συγκρουστούμε όλοι μας με το 
κομματικό κράτος, το οποίο γεννά όλα 
τα υπόλοιπα, τα ρουσφέτια, τη δια-
φθορά, τη γραφειοκρατία, τις καθυ-
στερήσεις. Δεν μας το επιτρέπουν τα 
κόμματα. Και επειδή υπάρχουν πολ-
λές προτάσεις για συμμαχίες αρι-
στερά και δεξιά, η συμμαχία ξεκινά, 
αν πιστέψουμε όλοι -και δεν βλέπω 
κανένα πρόθυμο σε αυτή την κου-
βέντα από τα άλλα πολιτικά κόμ-
ματα- στην κατάργηση του κομ-
ματικού κράτους».

ςταύρος κατά Τσίπρα 
για τις πρέσπες 

ΠροκοΠης ΠαυλοΠουλος

«Ως έθνος ενωμένο  
πετύχαμε πολλά»
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«ή Νέα Δημοκρατία 
έχει στόχο την 
αυτοδυναμία», 

τονίζει ο κοινοβουλευτικός 
εκπρόσωπος της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης Νίκος Δένδιας, 
προσθέτοντας ότι ο στόχος αυτός 
είναι εφικτός σύμφωνα με τη 
μεγάλη πλειονότητα των δημοσκο-
πήσεων. ςχετικώς με την πιθανό-
τητα εξάντλησης της τετραετίας 
από την κυβέρνηση, ο κ. Δένδιας 
υπογραμμίζει ότι «εάν και εφόσον 
συμβεί δεν συνιστά κανενός είδους 
επιτυχία από την πλευρά της κυβέρ-
νησης» αντίθετα, όπως λέει, «δείχνει 
το πόσο προσκολλημένη στην εξουσία 
παραμένει αδιαφορώντας για τα προ-
βλήματα που επισωρεύει στην εθνική 
οικονομία και στην κοινωνία». ο κοινο-
βουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, 
δηλώνει ακόμη ότι «η κυβέρνηση βρί-
σκεται σε αποδρομή» και υπογραμμίζει 
ότι «σε όσα τεχνάσματα και αν καταφύ-
γει ο κ. Τσίπρας, σε όσες εντολές στον κ. 
Τσακαλώτο να "τα δώσει όλα" και αν 
καταφύγει δεν πρόκειται να αποφύγει το 
πικρό ποτήρι της ήττας». ο κ. Δένδιας 
μιλάει για τον διάχυτο αντι-ελιτισμό που 
επικρατεί στην ευρώπη και τον κόσμο και 
υποστηρίζει ότι «είτε στην ελλάδα, είτε 
παγκοσμίως η Δημοκρατία οφείλει να βρει 
απαντήσεις και να πείσει εκ νέου τους πολί-
τες ότι η εμπλοκή τους με τα κοινά, μέσα 
από συντεταγμένες διαδικασίες, τους αφορά 
άμεσα». Για τις πρόσφατες δηλώσεις του κ. 
Ζάεφ, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της 
ΝΔ τονίζει ότι «η ίδια η συμφωνία εμπεριέχει 
πηγές μελλοντικών προβλημάτων» και σημει-
ώνοντας ότι «μπορεί ο κ. Ζάεφ να προσπάθησε 
να διορθώσει κάπως τα πράγματα, μετά το σάλο 
που προκλήθηκε» διερωτάται «τί θα γίνει αν 
αναδειχθεί κυβέρνηση της χώρας στο μέλλον 
το VMRO με τις γνωστές ακραίες θέσεις;».

νικος ΔένΔιας

αυτοδύναμη 
η nΔ

ο Κυριάκος μητσοτάκης τονίζει: 
«Θέλουμε να κερδίσουμε και τις 
13 Περιφέρειες και ο χάρτης 

των Περιφερειακών εκλογών να 
βαφτεί γαλάζιος. Δεν ξέρω πότε θα 
γίνουν οι ενικές εκλογές. εύχομαι να 
γίνουν μια ώρα αρχύτερα. Όμως, πρέ-
πει να είμαστε έτοιμοι για όλα τα ενδε-
χόμενα. ςε κάθε περίπτωση, στην 
κάλπη των εθνικών εκλογών, θα πρέπει 
να έρθει η ώρα να κάνουν όλοι τον 
απολογισμό τους. ο κ. Τσίπρας σε 
μια ομιλία του στη Βουλή, πριν 
από κάποιες μέρες, μας είπε ότι 
επί της ουσίας κυβερνά τη χώρα 
μόλις 100 μέρες. 

Ότι το ρολόι του χρόνου για τον 
ίδιο αρχίζει να τρέχει από τότε 
που δήθεν η χώρα βγήκε από το 
τρίτο Μνημόνιο. Κυβερνά όμως 
τη χώρα 1.414 ημέρες. 1.414 
ημέρες που η χώρα, δυστυχώς, 
πήγε πίσω, οι Έλληνες έγιναν 
φτωχότεροι, η αξιοπρέπεια της χώρας 
καταρρακώθηκε, η οικονομία επέστρεψε 
σε βαθιά κρίση. Η ΝΔ είχε προειδοποιή-
σει έγκαιρα την κυβέρνηση για τους 
μεγάλους κινδύνους που εγκυμονούσε η 
υπογραφή της άκρως προβληματικής 
Συμφωνίας των Πρεσπών. Δυστυχώς 
δικαιωνόμαστε κάθε μέρα στην κριτική 
μας. Είχαμε πει ότι η αναγνώριση "μακε-
δονικής" γλώσσας και "μακεδονικής" 
εθνότητας συνιστά μια εθνική υποχώ-
ρηση την οποία καμία προηγούμενη 
κυβέρνηση δεν είχε κάνει. Με απλά λόγια, 
ο κ. Τσίπρας είπε "ναι" εκεί που όλοι οι 
προηγούμενοι είχαν πει "όχι". Εκεί που 
είχε πει "όχι" ο Κωνσταντίνος Μητσοτά-
κης, εκεί που είχε πει "όχι" ο Κώστας 

Καραμανλής, εκεί που είχε πει "όχι" ο 
Αντώνης Σαμαράς, ο κ. Τσίπρας είπε "ναι". 
Επιτρέποντας με αυτόν τον τρόπο στον κ. 
Ζάεφ να έρχεται τώρα να μας κουνά το 
δάχτυλο. Να μας λέει: "Ποιά Βόρεια Μακε-
δονία; Εμείς "Μακεδόνες" είμαστε, τη 
"μακεδονική" γλώσσα μιλάμε και θα διεκ-
δικήσουμε αύριο να διδάσκεται και αυτή η 
"μακεδονική" γλώσσα επίσημα και στην 
πατρίδα μας". Του λέμε λοιπόν εδώ, από 

αυτόν τον τόπο που έχει τόσο βαρύ ιστο-
ρικό συμβολισμό, από την κοιτίδα της 
ελεύθερης Ελλάδος, ότι η Νέα Δημοκρατία 
ήταν, είναι και θα είναι απέναντι στη Συμ-
φωνία των Πρεσπών και θα αγωνιστούμε 
αυτή η συμφωνία να μην περάσει, διότι 
υπονομεύει τα συμφέροντα της χώρας».

Ο κ. Μητσοτάκης κατηγόρησε την κυβέρ-
νηση ότι παίζει ένα ξεπερασμένο παιχνίδι 
προεκλογικών παροχών. «Θα έρθει ο κ. 
Τσίπρας την Τρίτη στη Βουλή να μας πει ότι 
τελικά κατάφερε να μην κόψει τις συντά-
ξεις, τις οποίες ο ίδιος έκοψε και των 
οποίων η περικοπή θα ήταν αχρείαστη αν 
δεν είχε μεσολαβήσει ο κ. Τσίπρας. Και θα 
του θυμίσουμε ότι εμείς ήμασταν απέναντι 
σε αυτήν την περικοπή των συντάξεων». Ο 

κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για σκληρή εκλογική μάχη 
και για ισχυρό κύμα που υπάρχει στην ελληνική κοι-
νωνία και λέει: "Φύγετε επιτέλους να τελειώνουμε 
μαζί σας. Αλλά δεν μου αρκεί μόνο αυτό. Διότι θέλω 
την επόμενη μέρα όχι απλά να πάρουμε μια ισχυρή 
λαϊκή εντολή, αλλά να είμαστε και μια καλή κυβέρ-
νηση. Και για να είμαστε καλή κυβέρνηση θα πρέ-
πει να εξηγήσουμε στους πολίτες γιατί το δικό μας 
σχέδιο για την Ελλάδα είναι το μόνο σχέδιο 
σήμερα το οποίο μπορεί να βγάλει τη χώρα από 

την κρίση», εξήγησε επαναλαμβάνο-
ντας τις δεσμεύσεις του για λιγότε-
ρους φόρους και εισφορές, περισ-
σότερες επενδύσεις και δουλειές.

Αναφέρθηκε και στο σχέδιό του 
για τα χρέη σε εφορία και ασφαλι-
στικά ταμεία με μία οριζόντια ρύθ-
μιση 120 δόσεων και με ελάχιστη 
καταβολή τα 20 ευρώ για αυτούς που 
χρωστούν μικρά ποσά. Είπε επίσης 
ότι το άσυλο καταργείται από την 
πρώτη μέρα της διακυβέρνησης της 
Νέας Δημοκρατίας και ξεκαθάρισε: 

«Το πανεπιστήμιο είναι δημόσιος 
χώρος και έτσι θα αντιμετωπίζεται από την 
αστυνομία, από τη Δικαιοσύνη και από 
όσους είναι επιφορτισμένοι για να τηρούν 
τον νόμο και την τάξη σε αυτόν τον τόπο».

Μιλώντας για τα διλήμματα για την επό-
μενη ημέρα της χώρας είπε ότι θα πρέπει 
να διαλέξουμε αν θέλουμε να είμαστε με 
τις ευκαιρίες για τους πολλούς ή με τα 
επιδόματα και τα ρουσφέτια για λίγους 
και αν τελικά θέλουμε να δώσουμε τρίτη 
ευκαιρία στον κ. Τσίπρα ή πρώτη ευκαι-
ρία στον Κυριάκο Μητσοτάκη. «Αυτό 
είναι το τελικό δίλημμα των εκλογών. 
Και σε αυτήν την πορεία θα συναντη-
θούμε πολλοί», υπογράμμισε κάνοντας 
άνοιγμα σε ψηφοφόρους που δεν 
έχουν ψηφίσει ΝΔ ποτέ στο παρελθόν.

κυριακος Μητςοτακης
«προχωράμε για αυτοδυναμία  
και 13 περιφέρειες!»

«Η Νέα Δημοκρατία ήταν, είναι 
και θα είναι απέναντι στη 

Συμφωνία των Πρεσπών και θα 
αγωνιστούμε αυτή η συμφωνία 

να μην περάσει, διότι υπονομεύει 
τα συμφέροντα της χώρας»
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δεν είναι τόσο διατεθειμένες να 
συγχωρήσουν όσο οι ψηφοφό-
ροι. ο Αλέξης Τσίπρας υιοθετεί 
τον ρόλο του Άγιου Βασίλη ενό-
ψει χριστουγέννων. Αφού βγήκε 
έπειτα από σχεδόν μια δεκαετία 
μνημονιακής λιτότητας, η χώρα 
χρειάζεται λίγη εορταστική διά-
θεση. Τα δώρα μπορεί να βοηθή-
σουν τις ελπίδες του κόμματός 
του, του ςύρΙΖΑ, στις εκλογές 
του 2019. Αλλά η χρονική συγκυ-

ρία είναι ατυχής και η 
ελλάδα, που ήταν το 
επίκεντρο της τελευ-
ταίας κρίσης που κατα-
πόντισε την ευρωζώνη, 
μπορεί να συρθεί στις 
δυσκολίες που ξεκινούν αλλού». 

Το δημοσίευμα παραπέμπει και 
στις δηλώσεις του υποδιοικητή της 
Τράπεζας της Ελλάδας ότι «το 
ποτήρι είναι μισογεμάτο. Άλλωστε, 
η οικονομία αναπτύχθηκε κατά 

2,2% το τρίτο τρίμηνο του έτους, σε 
σύγκριση με την προηγούμενη 
χρονιά και, αν οι προβλέψεις της 
Κομισιόν είναι σωστές, θα αναπτυ-
χθεί κατά 2% αυτή τη χρονιά και 
την επόμενη. Οι εξαγωγές πηγαί-

Το Reuters ασκεί 
κριτική στον κ. Τσίπρα 
και αναφέρει ότι «το 
ποτήρι είναι... 
μισοάδειο για την 
ελληνική οικονομία!». 

επισημαίνει επιπρό-
σθετα ότι «ο Έλληνας 
πρωθυπουργός μπορεί 

να ανακαλύψει ότι οι αγορές 

νουν καλά και η ανεργία πέφτει. 
Στο μεταξύ, η χώρα έχει ακόμη 
μεγαλύτερα πρωτογενή πλεονά-
σματα από αυτά που υποσχέ-
θηκε, βγήκε στις αγορές πέρυσι 
και θα πρέπει να μπορεί να καλύ-
ψει τις ανάγκες χρηματοδότησης 
του χρέους για τα επόμενα χρό-
νια χωρίς να εκδώσει περισσό-
τερα ομόλογα. Το ΑΕΠ είναι 
μικρότερο από τότε που η 
Ελλάδα μπήκε στο ευρώ το 2001 
και οι πάγιες επενδύσεις, που 
έπεσαν κατά 65% από την κορύ-
φωση του 2007 έως το χαμηλό-
τερο σημείο του 2017, ακόμη δεν 
έχουν ανακάμψει. Το ποσοστό 
της ανεργίας του 18,6% είναι από 
τα υψηλότερα στην ευρωζώνη. 
Πάνω από το 1/3 των νέων είναι 
εκτός εργασίας και η χώρα έχει 
υποστεί brain drain, καθώς 
καταρτισμένοι επαγγελματίες 

αναζήτησαν 
καλύτερες 
προοπτικές 
στο εξωτε-
ρικό. Παρά τις 
βαθιές περι-
κοπές στις 
δαπάνες, το 
ελληνικό 
χρέος θα 
ξεπεράσει το 

180% του ΑΕΠ φέτος. Παρότι οι 
δανειστές έχουν παρατείνει τις 
αποπληρωμές για δεκαετίες, με 
πολύ χαμηλά επιτόκια, μέχρι 
στιγμής αρνούνται τη διαγραφή 
χρέους».

ή γερμανική Handelsblatt βλέπει 
Πρωθυπουργό τον Κυριάκο μητσο-
τάκη. Και σημειώνει: «ο Κυριάκος 

μητσοτάκης ζητά μια γρήγορη πολιτική 
αλλαγή. οι πιθανότητες να αντικαταστήσει 
τον Αλέξη Τσίπρα δεν είναι και άσχημες. 
Κανείς άλλος Έλληνας πολιτικός δεν θα 
παρακολούθησε μάλλον τόσο στενά την 
κούρσα για τη διαδοχή της Άγκελα μέρκελ 
στην προεδρία των χριστιανοδημοκρατών 
όσο ο Κυριάκος μητσοτάκης. ο επικεφα-
λής της συντηρητικής Νέας Δημοκρατίας 
συνδέει τα συγχαρητήρια που έδωσε στη 
νέα πρόεδρο, Άνεγκρετ Κραμπ Καρενμπά-
ουερ με την ελπίδα για μελλοντική στενή 
συνεργασία. μπορεί η μέρκελ να αφήνει 
την προεδρία του κόμματος, ωστόσο ο 
μητσοτάκης ενδέχεται να βλέπει την 
καγκελάριο συχνά στο ευρωπαϊκό ςυμ-
βούλιο, αφού οι τελευταίες δημοσκοπή-
σεις δείχνουν τη ΝΔ να προηγείται του 
αριστερού ςύρΙΖΑ του πρωθυπουργού 

Αλέξη Τσίπρα κατά μέσο όρο με 12 ποσο-
στιαίες μονάδες. Το 2019 θα είναι για την 
ελλάδα “η χρονιά των μεγάλων πολιτικών 
αλλαγών”, δήλωσε πρόσφατα ο μητσοτά-
κης σε συνάντηση του κόμματος στην Τρί-
πολη. Και ο ίδιος θέλει να παίξει σημα-
ντικό ρόλο σε αυτό. ο μητσοτάκης προέρ-
χεται από μια από τις παλαιότερες 
πολιτικές δυναστείες της ελλάδας. η 
πολιτική παράδοση της οικογένειας φτά-
νει μέχρι τον ελευθέριο Βενιζέλο, στις 
αρχές του 20ου αιώνα, ο οποίος ήταν πρω-
θυπουργός επί 15 χρόνια. ο πατέρας του 
Κυριάκου, Κωνσταντίνος μητσοτάκης 
έγινε πρωθυπουργός το 1990 και η 
αδερφή του Ντόρα μπακογιάννη ήταν 
υπουργός εξωτερικών».

ςτη συνέχεια ο δημοσιογράφος επιση-
μαίνει ότι «όχι μόνο οι συνεργάτες του, 
αλλά και πολλοί Έλληνες στα καφενεία 
της επαρχίας ή στις καφετέριες της Αθή-
νας αναφέρονται στον μητσοτάκη με το 

μικρό του, Κυριάκος. Αυτό μάλλον συμφέ-
ρει τον μητσοτάκη, που δε θέλει να ταυτί-
ζεται με την παλιά πολιτική ελίτ στην 
οποία παραπέμπει και το επίθετό του, αλλά 
θέλει να τον αντιλαμβάνεται ο κόσμος ως 
ένα πρόσωπο που φέρνει ανανέωση. ο 
Κυριάκος μητσοτάκης έχει δηλώσει ότι θα 
πολεμήσει τις πελατειακές σχέσεις, που 
θεωρούνται μια από τις αιτίες της ελληνι-
κής κρίσης και αυτό όχι μόνο τώρα ως 
αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης: 

ως υπουργός Διοικητικής μεταρρύθμισης 
το διάστημα 2013-2015 μείωσε τον αριθμό 
των δημοσίων υπαλλήλων κατά 27.000.Την 
ώρα που ο αριστερός λαϊκιστής Τσίπρας 
επαναφέρει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους 
στο δημόσιο, ο μητσοτάκης υπόσχεται 
700.000 νέες θέσεις εργασίας στον ιδιω-
τικό τομέα. “Θέλουμε μια οικονομία με 
λιγότερο δημόσιο, λιγότερους φόρους και 
περισσότερες επενδύσεις”, λέει 
χαρακτηριστικά».

Handelsblatt

« Έρχεται ο Κυριάκος» 

ReuteRs ςέ τςιΠρα

«Λάθος η ώρα  
που επέλεξες για 
Άγιος βασίλης»

«Τα δώρα μπορεί να βοηθήσουν 
τις ελπίδες του ΣΥΡΙΖΑ στις 
εκλογές του 2019, αλλά η 

χρονική συγκυρία είναι ατυχής»
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Δεν τον διακόπτεις
Άμα μιλάει ο Γιάνης Βαρουφάκης, δεν τον 
διακόπτεις ποτέ! Αυτό το λάθος έκανε ο 
παρουσιαστής του Super B στην Πάτρα, 
που κάλεσε τον πρώην υπουργό Οικο-
νομικών και τον διέκοψε την ώρα που 
έδινε την απάντησή του. Και γι’ αυτό 

τον λόγο ο κ. Βαρουφάκης πέταξε τα 
ακουστικά και διέκοψε την 

σύνδεση.

Δεν πάω πουθενά
Το γνωστό τραγούδι του Βασίλη Καρρά, που λέει «Δεν πάω που-
θενά, πουθενά, πουθενά, εδώ θα μείνω», το ξέρετε; Ε, αυτό φαίνεται 
το τραγούδι σκεφτόταν ο πρωθυπουργός όταν ρωτήθηκε για το αν 
θα φύγει ο Πάνος Καμμένος από την κυβέρνηση. Ο κ. Τσίπρας χαμο-
γέλασε και απάντησε «όχι ρε παιδιά, δεν φεύγει ο Πάνος. Πού να 
πάει; Μην ανησυχείτε».

Έγινε ο γάμος 
Ένας αρραβώνας που κατέληξε σε 
γάμο τελικά ήταν αυτός ανάμεσα στον 
ανεξάρτητο βουλευτή Χάρη Θεοχάρη 
και τη ΝΔ. Ο ανεξάρτητος βουλευτής 
συναντήθηκε με τον Κυριάκο 
Μητσοτάκη και εντάχθηκε στην ΚΟ 
της ΝΔ. Στη δήλωσή του μετά τις 
ανακοινώσεις ο κ. Θεοχάρης μίλησε 
για την ανάγκη συστράτευσης όλων 
γύρω από τον Κυριάκο Μητσοτάκη για 
την ανάταξη της χώρας. Σαν να άργησε 
λίγο πάντως ο κ. Θεοχάρης γιατί το 
είχαμε καταλάβει από καιρό ότι θα 
κατευθυνθεί προς Πειραιώς μεριά.

Κότες και  
κοτόπουλα

Η Ντόρα Μπακογιάννη τα λόγια 
της δεν τα μασάει. Κληθείσα να 

σχολιάσει τον κυβερνητικό 
εταίρο Πάνο Καμμένο, είπε ότι 
όταν του έκανε μήνυση για μια 

ανάρτησή του στα social media, 
εκείνος κρύφτηκε πίσω από 

την βουλευτική του ασυ-
λία. «Ο κ. Καμμένος θα 
έπρεπε να έρθει στο δικαστήριο και να μην κρυφτεί πίσω 

από την υπουργική ασυλία. Αλλά έτσι ήταν πάντα ο κ. 
Καμμένος, είναι κότα τρίλειρη και μακροπουπουλάτη».

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ  
ΓΙΑΝΝης ΝΤςούΝος   
ntsounos@alphafreepress.gr

Το Καφενείο  
της Βουλής

τάκλιν

Τόπο 
στα 
νιάτα
Δεν θα είναι υπο-
ψήφιος στις επόμε-
νες εκλογές ο Δημή-
τρης Καρύδης, μέλος της 
ΚΠΕ Επιτροπής του ΚΙΝΑΛ 
και επί σειρά ετών εκπρόσω-
πος και γραμματέας του 
ΠΑΣΟΚ.  Όπως ανακοίνωσε ο 
ίδιος, σειρά έχουν τώρα τα νέα 
στελέχη για να δώσουν άλλη προ-
οπτική και οξυγόνο στην παρά-
ταξη.  Με άλλα λόγια «τόπο στα 
νιάτα» θέλει να πει το κορυφαίο 
στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. 

Ανακοινώθηκε επίσημα
Με τον πιο επίσημο τρόπο ο Βαγγέλης 

Μεϊμαράκης ανακοινώθηκε ως επικεφα-
λής του ευρωψηφοδελτίου της ΝΔ, αφού 

το ανακοίνωσε από το βήμα του συνε-
δρίου του κόμματος ο πρόεδρος της ΝΔ 

Κυριάκος Μητσοτάκης. 

Παραλία 
χειμωνιάτικα

Ο λόγος για τον πρώην πρωθυπουργό 
Κώστα Καραμανλή, που ο φωτογραφικός 

φακός τον απαθανάτισε τις προηγούμενες 
ημέρες στην παραλία της Ραφήνας με 

καλοκαιρινή αμφίεση έτοιμο να μπει στην 
θάλασσα. Μπορεί να μην είναι ιδιαίτερα ομιλητικός 

ο πρώην πρωθυπουργός, αλλά έχει 
εξελιχθεί σε άκρως αθλητικό 

τύπο, που περπατά συχνά 
και κολυμπά 
ανεξαρτήτως 

καιρικών 
συνθηκών.

Τον 
επόμενο μήνα

Τα νέα στελέχη που θα είναι 
υποψήφιοι της ΝΔ στις επερχό-
μενες εκλογές θα ανακοινωθούν 
στις 10 Ιανουαρίου, ημερομηνία 
συμβολική, καθώς ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης εκείνη τη ημέρα 
κλείνει τρία χρόνια στην προε-

δρία της ΝΔ. 



Σάββατο-Κυριακή 22-23 Δεκεμβρίου 2018 ποΛιτιΚή 9
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΓΙΑΝΝης ΝΤςούΝος

η έκπληξη
Μια έκπληξη περίμενε τον 
Κυριάκο Μητσοτάκη στο συνέδριο 
της ΝΔ, αφού λίγο πριν την ομιλία 
του εμφανίστηκε στον συνεδρι-

ακό χώρο ο γιος του, που σπου-
δάζει στην Βοστώνη και ήρθε 

νωρίτερα για τις χειμερινές 
διακοπές στην Ελλάδα και 

πήγε κατευθείαν να 
συναντήσει τον 

πατέρα του. 

ο Κάστρο και τα 
κατοικίδια

Ο Μάκης Βορίδης στη 
Βουλή ανέφερε με 

αφορμή την συμ-
φωνία των Πρε-

σπών ότι ο πρω-
θυπουργός 

από Φιντέλ Κάστρο της Μεσο-
γείου, ανατροπέας και επαναστά-
της, έγινε εξημερωμένο κατοικί-
διο, περιφερόμενο στις ευρωπαϊ-
κές αυλές να τον δείχνουν τι καλός 
και φρόνιμος έγινε. Βρε πως τα 
μπλέκουν όλα εκεί στη Βουλή 
είναι φοβερό, και τον Κάστρο και 
την Ευρώπη και τις αυλές και τα 
κατοικίδια.

εντός κι εκτός ελλάδος
Άμα είσαι αγωνιστής, το αποδεικνύεις εντός κι εκτός 

Ελλάδος. Έτσι σκέφτηκε ο Παναγιώτης Λαφαζάνης και 
πήρε το αεροπλάνο και πήγε στην Γαλλία για να συμμε-
τάσχει στις συγκεντρώσεις των κίτρινων γιλέκων. Αγω-

νιστής από τους λίγους, να τα λέμε κι αυτά…

Πού το πάει ο Γιάννης;
Ο βουλευτής της Ένωσης Κεντρώων Γιάννης Σαρί-
δης, που υπερψήφισε τον προϋπολογισμό, τί θα 
κάνει αν του απευθύνει πρόσκληση ο ΣΥΡΙΖΑ; Θα 
εγκαταλείψει την Ένωση Κεντρώων ή θα παραμεί-
νει στις τάξεις της στηρίζοντας την κυβέρνηση; Και 
αυτό γιατί αν αποχωρήσει από την Ένωση 
Κεντρώων, τότε το κόμμα του κ. Λεβέντη θα σταμα-
τήσει να έχει κοινοβουλευτική ομάδα.

Έξαλλοι 
Έξαλλοι είναι οι συνεργάτες του πρόεδρου της ΝΔ με την 
στάση του προέδρου της Βουλής Νίκου Βούτση απέναντι στον 
Κυριάκο Μητσοτάκη και ο λόγος είναι ότι ο πρόεδρος έχει 
καθυστερήσει να ορίσει ημερομηνία για την συζήτηση για την 
ψήφο των αποδήμων σε βαθμό μάλιστα αδιαφορίας. Και έτσι 
εξηγούν και την ένταση που προκλήθηκε ανάμεσα στους δύο 
άντρες στην συζήτηση για τον προϋπολογισμό.

επικοινωνιακές αντικαταστάσεις 
Σημαντικές θα είναι οι αλλαγές στο επικοινωνιακό 
επιτελείο της ΝΔ, με δεδομένο ότι τόσο η εκπρό-
σωπος Τύπου Μαρία Σπυράκη, όσο και οι αναπλη-
ρωτές της Κώστας Κυρανάκης και Νίκος Ρωμανός 
θα είναι υποψήφιοι. Από το επικοινωνιακό επιτε-
λείο του κόμματος δεν θα πολιτευθούν η κα Ζαχα-
ράκη, η κα Κάπη και ο Κωνσταντίνος Ζούλας, αλλά 
σίγουρα θα χρειαστούν και άλλοι. Αναμένομεν…

Απουσιάζουν και οι δύο
Το πρώτο υπουργικό Συμβούλιο χωρίς τους Καμ-
μένο-Κοτζιά πραγματοποιήθηκε στα μέσα της 
εβδομάδας. Ο μεν πρώτος ήταν σε προγραμματι-
σμένη επίσκεψη για το υπουργείο Άμυνας, ο δε 
δεύτερος δεν βρίσκεται στην κυβέρνηση. Και έτσι 
δεν μάθαμε την συνέχεια της κόντρας για χρημα-
τισμούς, προδοσίες, μυστικά κονδύλια και άλλα.

Αποκάλυψη
Η αρχή της συζήτησης Μητσοτάκη-Θεοχάρη 

περιλάμβανε μία αποκάλυψη. Ο κ. Θεοχάρης είπε 
στον Κυριάκο Μητσοτάκη: «Θυμάστε που ήσα-

σταν ένας από τους τρεις πολιτικούς, που με 
πήραν τηλέφωνο όταν αποχώρησα από την 

κυβέρνηση;». Βέβαια ποτέ δεν αποκάλυψε ποιοι 
ήταν οι άλλοι δύο!

Κλείδωσε
Έψαξαν από δω, έψαξαν από κει και από 
ό,τι μαθαίνω υποψήφιος για τον δήμο της 
Αθήνας είναι από τον ΣΥΡΙΖΑ ο υφυπουρ-
γός Εργασίας Νάσος Ηλιόπουλος. Μάλι-
στα οι τελικές συζητήσεις έγιναν, 
λένε οι πληροφορίες, την ημέρα 
του υπουργικού Συμβουλίου.

Αστοχίες
Και οι δύο πολιτικοί αρχηγοί είχαν 

τις αστοχίες τους στις ομιλίες τους στην 
συζήτηση για τον προϋπολογισμό. Ο Αλέξης Τσί-

πρας, μιλώντας για την ακραία βία, θύμισε ότι κάποιοι 
ακραίοι από τη ΝΔ έλεγαν ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου βρί-

σκονταν πίσω από την 17Ν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ρώτησε 
τον κ. Χουλιαράκη αν το πρώτο εξάμηνο του 2015 ήταν στο υπουρ-

γείο Οικονομικών για να πάρει την αρνητική απάντηση από τον 
υπουργό.

Το φαΐ ενώνει
Σε γνωστή ταβέρνα στη Λιβαδειά βρέθηκαν ο Νίκος Φίλης και ο 

υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου, που ήταν στην πόλη για τα 
εγκαίνια μουσικού σχολείου. Οι δυο τους είχαν κοντραριστεί 
έντονα με αφορμή την αναγνώριση τίτλων σπουδών διεθνών 

οργανισμών, με τον κ. Φίλη να κερδίζει, αφού η σχετική 
διάταξη αποσύρθηκε από το νομοσχέδιο του υπουρ-

γείου. Αλλά άλλο η πολιτική και άλλο ο καλός 
μεζές. Η μεν πολιτική χωρίζει, ο δε 

μεζές ενώνει…
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ρυθμό διπλάσιο από την ετήσια 
αύξηση του ΑΕΠ της χώρας. 

Το ποσό των 2000 ευρώ μάλι-
στα θα δίνεται με διευρυμένα 
εισοδηματικά κριτήρια, ενώ 
όπως δεσμεύτηκε ο αρχηγός της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης, τα 
βρεφικά είδη και τα είδη πρώτης 
ανάγκης των νέων μητέρων θα 
υπαχθούν στον χαμηλό συντελε-
στή ΦΠΑ. Σε αυτά τα μέτρα προ-
στίθεται και την αύξηση του 
αφορολόγητου ορίου κατά 1000 
ευρώ για κάθε παιδί. Σε ό,τι 
αφορά τον κατώτατο μισθό, ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε 
ότι πρέπει να περάσουμε «από 
την εποχή της ανασφάλειας στην 
εποχή των προσδοκιών» και γι’ 
αυτό προανήγγειλε την αύξηση 
του κατώτατου μισθού με διπλά-
σιο ρυθμό από το ΑΕΠ της 
χώρας. Αυτό πρακτικά σημαίνει 
ότι αν η ελληνική οικονομία 
αναπτύσσεται με ρυθμούς της 
τάξης του 10% τότε ο κατώτατος 
μισθός θα αυξηθεί κατά 20%.

Με σταθερή την  
θέση για μείωση  
των φορολογικών 
συντελεστών των 

επιχειρήσεων, 
των φυσικών 
προσώπων, 
αλλά και την 
προσέλκυση 
επενδύσεων σε 
όλα τα επίπεδα, 
ο Κυριάκος 

Μητσοτάκης επενδύει 
στην «φυγή προς τα 
εμπρός», δηλαδή να 
στρέψει την συζήτηση σε 
θετικές προσδοκίες για 
το μέλλον των Ελλήνων 
και όχι στην στείρα 
αντιπαράθεση για 
σκάνδαλα, φήμες, 
παραπολιτική  
που εξυπηρετούν 
μικροκομματικά 
συμφέροντα, γίνονται 
για ψηφοθηρικούς 
λόγους και γυρίζουν την 
χώρα δεκαετίες πίσω. 

Με τον τρόπο αυτό θέλει να 
καταδείξει και την διαφορά του 
ΣΥΡΙΖΑ από τη ΝΔ και θέλει να 
καταδείξει τον ΣΥΡΙΖΑ ως το 
«παλιό, ξεπερασμένο και αναπο-
τελεσματικό» και τη ΝΔ ως πρε-
σβευτή «του νέου, του ορθολο-
γικού και του 
αποτελεσματικού».

«Δεν θα ασχοληθώ 
με τον κ. Τσί-
πρα, τον αφήνω 

στον βάλτο του», δήλωσε από 
το βήμα του 12ου συνεδρίου 
της ΝΔ ο Κυριάκος μητσοτά-
κης και η αλήθεια είναι ότι το 
έκανε πράξη, αφού στην 
καταληκτική του ομιλία δεν 
αναφέρθηκε καθόλου στο 
πολωτικό κλίμα που έχει 
δημιουργήσει η κυβέρνηση 
όλους αυτούς τους μήνες και 
που αναμένεται να συνοδεύ-
σει τα κόμματα καθ’ όλη τη 
διάρκεια της προεκλογικής 
περιόδου. Ωστόσο 24ώρες 
μετά ήρθε το τρομοκρατικό 
χτύπημα στον τηλεοπτικό 
σταθμό ςΚΑΪ για να επαναφέ-
ρει στην κορυφή της ατζέντας 
το ζήτημα της ασφάλειας των 
πολιτών και όχι μόνο.  η ομι-
λία μητσοτάκη στο συνέδριο 
της ΝΔ και οι δηλώσεις του 
για το τρομοκρατικό χτύπημα 
στον τηλεοπτικό σταθμό δεί-
χνουν ξεκάθαρα το δίπτυχο 
στο οποίο θα κινηθεί η ΝΔ τις 
επόμενες εβδομάδες. Το 
δίπτυχο είναι «ασφάλεια και 
οικονομία». 

Το ζήτημα της ασφά-
λειας ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης το έχει φέρει πολλές 
φορές στην Βουλή μετά τα 
απανωτά κρούσματα τρο-
μοκρατικών επιθέσεων σε 
κεντρικά σημεία της πρω-
τεύουσας, αλλά και λόγω 
της εκτεταμένης εγκληματικό-
τητας που παρατηρείται τους 
τελευταίους μήνες τόσο κατά 
της ζωής των πολιτών (ληστείες 
και φόνοι), όσο και κατά των 
θεσμών (επιθέσεις σε δικαστι-
κούς, σε κτίρια πρεσβειών και 
υπουργεία). Τώρα σε αυτά τα 
κρούσματα προστίθεται και το 
τρομοκρατικό χτύπημα κατά 
ενός τηλεοπτικού σταθμού, που 
αποτελεί πυλώνα της ενημέρω-
σης και της πολυφωνίας. Στην 
ΝΔ εκτιμούν ότι η γενικευμένη 
«μπαχαλοποίηση» στην αστυ-
νόμευση, οι παρεμβάσεις 
στην δικαιοσύνη, η ατιμωρη-
σία και η χαλαρή αντίδραση 
των κυβερνητικών στελεχών 
σε επιθέσεις, που πραγματο-
ποιούν ομάδες που κινούνται 
στα όρια της νομιμότητας, 
οδηγούν στην αποδόμηση των 
θεσμών και ευθύνονται για 
την ανοχή που επιδεικνύεται 
σε ενέργειες που στρέφονται 
κατά της δημοκρατίας και της 
ελευθερίας των πολιτών. 

Όπως αναφέρουν τα στε-

λέχη της ΝΔ, την βασική ευθύνη για 
την ανασφάλεια που νιώθουν οι 
πολίτες για το έλλειμμα προστασίας 
των ίδιων και των περιουσιών τους, 
αλλά και για την διατάραξη του κοι-
νωνικού ιστού μέσω αυτών των φαι-
νομένων, φέρει αποκλειστικά η 
κυβέρνηση, ο πρωθυπουργός και τα 
συναρμόδια υπουργεία. Η ΝΔ θα 
παραμείνει στο δόγμα της «μηδενι-
κής ανοχής» στα φαινόμενα βίας και 
τρομοκρατίας, με την παραδειγμα-
τική τιμωρία όσων εμπλέκονται σε 
τέτοιου είδους ενέργειες και θα επι-
μείνει στην σκληρή κριτική της μη 

σύλληψης μελών παράνομων ομά-
δων που δραστηριοποιούνται στον 
αντιεξουσιαστικό χώρο. Δεν είναι 
λίγα και τα στελέχη της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης που αναφέρουν ότι 
πολλές από τις δηλώσεις κυβερνητι-
κών στελεχών κατά της ανομίας, 
αλλά και υπέρ της μηδενικής ανοχής 
σε φαινόμενα βίας είναι προσχημα-
τική και δεν έχουν κανένα ουσια-
στικό αποτέλεσμα τα τελευταία τρία 
χρόνια. 

Το δεύτερο σημείο αιχμής για τη 
ΝΔ καθ’ όλη τη διάρκεια της προ-
εκλογικής περιόδου είναι η οικο-

νομία και κυρίως η «φυγή προς τα 
εμπρός» της ελληνικής οικονομίας 
και η έμπρακτη στήριξη των ευπα-
θών ομάδων και των νέων ανθρώ-
πων που εντάσσονται στην αγορά 
εργασίας. Πρώτη προτεραιότητα της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι η 
στήριξη των νέων και της οικογέ-
νειας με δύο σαφείς τρόπους:
●● Βοήθημα 2000 ευρώ στις νέες 

οικογένειες για κάθε νέο παιδί που 
θα γεννιέται στην χώρα μας
●● Αύξηση του κατώτατου μισθού με 

ασφάλεια και οικονομία 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΓΙΑΝΝης ΝΤςούΝος

Όπως αναφέρουν τα στελέχη της ΝΔ, την βασική 
ευθύνη για την ανασφάλεια που νιώθουν οι 

πολίτες για το έλλειμμα προστασίας των ίδιων 
και των περιουσιών τους, αλλά και για την 

διατάραξη του κοινωνικού ιστού μέσω αυτών 
των φαινομένων, φέρει αποκλειστικά η 

κυβέρνηση, ο πρωθυπουργός και τα  
συναρμόδια υπουργεία



να μείνουν πέντε επιπλέον χρόνια 
στη δουλειά.

ποιοι έργΑζοΜένοι πΑιρνουν 
έπιδοΜΑ γιΑ βΑρέΑ κΑι 
ΑνθυγιέινΑ
Οι εργαζόμενοι που παίρνουν 
σήμερα ΒΑΕ είναι εκείνοι που 
εργάζονται:
●● σε νοσοκομεία,
●● οι εργαζόμενοι στους ΟΤΑ, Α’ και 

Β’ βαθμού,
●● και τα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ:
●● εργάτες και τεχνίτες βιολογικού 

καθαρισμού,

Το Δημόσιο, μέχρι 
τον Φεβρουάριο, 
πρέπει να 
προχωρήσει σε 
περικοπές και  
έτσι χιλιάδες 
εργαζόμενοι είτε θα 
χάσουν μέρος του 
επιδόματος, είτε 
αυτό θα κοπεί 
τελείως. 

προς το παρόν, είναι 
άγνωστο το αν θα 
μειωθεί οριζόντια το 

ποσό του επιδόματος ή θα 
διατηρηθεί το ύψος του 
ποσού αλλά θα μειωθεί δρα-
στικά ο αριθμός των υπαλλή-
λων που το λαμβάνουν. 

Αυτό θα οριστεί με υπουργική 
απόφαση τον Φεβρουάριο. 
Μέχρι τότε θα έχουν διαμορ-
φωθεί νέες κατηγορίες και 
κλίμακες δικαιούχων, με 
στόχο να μειωθεί η χορήγηση 
επιδόματος κατά 23%.Να 
σημειωθεί, ωστόσο, ότι η αγω-
νία των δημοσίων υπαλλήλων 
είναι διπλή, καθώς εκτός του 
ότι θα δουν τα εισοδήματά 
τους να μειώνονται, στην 
περίπτωση που τους κοπεί 
τελείως το επίδομα, θα πρέπει 

στον αέρα 95.000 υπάλληλοι  
στο Δημόσιο…

●●υδραυλικοί,
●● τεχνίτες και εργάτες δικτύου 

ύδρευσης,
●●αποχέτευσης και τηλεθέρμανσης,
●●προσωπικό στην εποπτεία 

καθαριότητας,
●● εργάτες και οδηγοί στην αποκο-

μιδή των σκουπιδιών,
●● το νοσηλευτικό προσωπικό,
●● εργάτες,
●● οδηγοί και χειριστές μηχανημά-

των ψεκασμού,
●● εργάτες κοπής δέντρων,
●● εργάτες καθαριότητας στα 

νεκροταφεία.

σύμφωνα με στοιχεία της 
ελληνικής Ένωσης 
Ταμείων επαγγελματικής 

Ασφάλισης, η μέση απόδοση 
επενδύσεων των επαγγελματι-
κών ταμείων διαμορφώθηκε την 
τελευταία τριετία στο 14,1%,την 
τελευταία 5ετία στο 22,6% και 
την τελευταία 9ετία στο 31,6%. 
Ήδη ολοένα και περισσότεροι 
επαγγελματικοί κλάδοι εργαζο-
μένων στο δημόσιο και ιδιωτικό 
τομέα αποφασίζουν τα τελευταία 

χρόνια να ιδρύσουν το δικό τους 
Ταμείο επαγγελματικής Ασφάλι-
σης (ΤεΑ), καταβάλλοντας ένα 
ελάχιστο αντίτιμο μηνιαίως, έτσι 
ώστε με το πέρας του εργασια-
κού τους βίου να λάβουν μια 
πρόσθετη συνταξιοδοτική 
παροχή η ένα εφάπαξ βοήθημα 
συμπληρώνοντας έτσι την περιο-
ρισμένη, μελλοντικά, συνταξιο-
δοτική παροχή από το Κράτος.

ο θεσμός της επαγγελματικής 
ομαδικής ασφάλισης εργαζομέ-

νων μπορεί να βρίσκεται ακόμη 
σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης στη 
χώρα μας σε σχέση με άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες στις οποίες 
αποτελεί καθεστώς στην ασφά-
λιση των εργαζομένων, ωστόσο 
φιλοδοξεί να αποτελέσει τα 
ερχόμενα χρόνια τον δεύτερο( 
προαιρετικό) πυλώνα ασφάλισης 
για τους εργαζόμενους μετά τον 
υποχρεωτικό πρώτο πυλώνα του 
Κράτους (κύρια ασφάλιση, επι-
κουρική, υγείας,εφάπαξ).

120.000 οι εργαζόμενοι-μέλη  
στα 18 επαγγελματικά ταμεία...

Χάνουν έως 150 έυρω… 

o
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ωναζούν Και παΛι  
οι φαρμαΚεύτιΚεσ 
επιΧειρήσεισ Και  

με το ΔιΚιο τούσ. 
«οι προτάσεις του ύπουργού 

ύγείας στο σύνολο τους μας βρί-
σκουν βαθιά προβληματισμένους. 
η απόπειρα εξορθολογισμού του 
συστήματος τιμολόγησης δεν αρκεί 
για να διαγράψει την αλγεινή εντύ-

πωση που προκαλεί ο προτεινόμενος 
τρόπος διαχείρισης της υπέρβασης 
(ανακατανομή claw back κοκ), ο 
οποίος πρακτικά «τιμωρεί» την ανά-
πτυξη των εταιρειών αδιαφορώντας για 
τις αιτίες από τις οποίες αυτή προκαλεί-
ται, όπως το όφελος μιας νέας θερα-
πείας ή η αυξημένη νοσηρότητα. Τονί-

σαμε στον ύπουργό, και τώρα αλλά και 
κατά τον διάλογο που προηγήθηκε, ότι 
διαφωνούμε κάθετα με αυτόν τον τρόπο 
διαχείρισης», σχολιάζει ο πρόεδρος του 
ςυνδέσμου φαρμακευτικών επιχειρήσεων 
ελλάδος ολύμπιος Παπαδημητρίου και 
συνεχίζει: «είμαστε, επίσης, πλήρως απογο-
ητευμένοι από το γεγονός ότι δεν λαμβάνεται 

μέριμνα για την ουσιαστική αναπροσαρμογή 
της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης σε ένα 
λογικό ύψος, το οποίο θα επαρκεί να καλύψει 
τις πραγματικές ανάγκες της χώρας μας, τη 
βιωσιμότητα των εταιρειών του κλάδου και 
τελικά να υπηρετεί το όφελος των ασθενών. ο 
κλάδος μελετά τις επόμενες κινήσεις του και τι 
μέτρα θα μπορούσε να λάβει στο προσεχές χρο-
νικό διάστημα. με συνολικό κλειστό προϋπολογι-

σμό στα 2,5 δισ. ευρώ (εξωνοσοκομειακή δαπάνη 
1,94 δισ. και 550 εκατ. ευρώ πλαφόν για τη δαπάνη 
των νοσοκομείων), οι φαρμακευτικές, σύμφωνα με 
τις εκτιμήσεις του κλάδου, θα κληθούν φέτος να 
καλύψουν 900 εκατ. ευρώ σε υποχρεωτική επι-
στροφή clawback, ενώ η συνολική επιβάρυνση θα 
πλησιάσει το ενάμιση δισ. ευρώ. η επιβάρυνση είναι 
κατά 33% μεγαλύτερη σε σχέση με πέρσι, όταν οι επι-

χειρήσεις του χώρου είχαν επιστρέψει συνολικά 1,2 
δισ. ευρώ». 

νέα 
προβλήματα 

στο φάρμακο…

φ

SoS για το φάρμακο 
εκπέμπουν οι ελληνικές βιομηχανίες
Η Ελληνική Βιομηχανία χωρίς 
περιστροφές τονίζει στην 
επιστολή της προς τον αρμόδιο 
υπουργό: «Θέλαμε να 
εκφράσουμε τον έντονο 
προβληματισμό μας για τη νέα 
δέσμη προτάσεων 
φαρμακευτικής πολιτικής, 
καθώς, όπως φαίνεται, δεν 
εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα 
των εταιριών του κλάδου μας 
ούτε τελικά εξυπηρετεί το 
συμφέρον των ασθενών. 

είμαστε απογοητευμένοι διότι 
ακόμα και μετά την έξοδο 
από τα μνημόνια δεν λαμ-

βάνεται καμία ουσιαστική μέρι-
μνα για την αναπροσαρμογή της 
δημόσιας φαρμακευτικής δαπά-
νης σε ένα λογικό ύψος, το οποίο 
θα επαρκεί να καλύψει τις πραγ-
ματικές ανάγκες της χώρας μας.

Πιο συγκεκριμένα:

1. Τα μέτρα συγκράτησης της 
δαπάνης, τα οποία πολύ σωστά 

ψηφίσατε (όπως το ΗΤΑ, η Επι-
τροπή Διαπραγμάτευσης, τα Θερα-
πευτικά Πρωτόκολλα κοκ), καθυ-
στερούν στην εφαρμογή τους, 
γεγονός που σημαίνει ότι και το 
2019 όλο το βάρος του μη ελέγχου 
της δαπάνης θα πέσει πάλι στην 
φαρμακοβιομηχανία μέσω ενός 
ολοένα αυξανόμενου clawback.

2. Θεσπίζετε την ανακατανομή 
του clawback με μια αλλαγή 

στον τρόπο υπολογισμού της ανά-
πτυξης από 90/10 σε 75/25. Αυτό 
ουσιαστικά σημαίνει ότι όποιες 
εταιρίες καταφέρουν να αναπτυ-
χθούν μέσα στην επόμενη χρονιά 
(έστω και πλασματικά λόγω συγχω-
νεύσεων ή αλλαγών σε συνεργα-
σίες) θα τιμωρηθούν συμμετέχοντας 
σε ένα «πρόστιμο» από €150 εκατ. - €200 
εκατ. ευρώ ανάλογα με την έκβαση του 
clawback. Το «πρόστιμο» αυτό για το 2018 
ήταν περίπου €60 εκατ.! Σε μια χώρα που 
αναζητά την ανάπτυξη εσείς την τιμω-
ρείτε! Να σημειωθεί μάλιστα ότι τα προϊό-
ντα που αναπτύσσονται, επιβαρύνονται 
ούτως ή άλλως με αυξημένα rebate με 
βάση τη σημερινή δομή του συστήματος.

3. Τα €45 εκατ. που προτίθεστε να 
αυξήσετε το νοσοκομειακό προϋπο-

λογισμό το 2019 είναι ένα ελάχιστο ποσό 
μπροστά στην πραγματική δαπάνη που 
απαιτείται και εκφράζεται με clawback 
και rebates πάνω από τα €400 εκατ. ή 
43% της δαπάνης (Νοσοκομεία ΕΣΥ και 1Α 

ΕΟΠΥΥ) λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη ότι δεν 
έγινε καμία διόρθωση στη δαπάνη αυτή το 
2018, όπως γίνονταν τα τελευταία 2 χρόνια. 
Επίσης, ενημερωθήκαμε ότι νομοθετείτε 
κλειστούς προϋπολογισμούς σε επίπεδο 
ATC4 ή ATC5 (κατηγορία ή προϊόν) στα 
Νοσοκομεία για το 2019, τη στιγμή μάλιστα 
που μέχρι σήμερα 12.12.2018 δεν έχουμε 
λάβει καμία επίσημη ενημέρωση για την 
υπέρβαση της νοσοκομειακής δαπάνης το 
2018 και οι εταιρίες δεν έχουν λάβει τα 
εκκαθαριστικά σημειώματα.

4. Επιπλέον, όσον αφορά στον τρόπο 
τιμολόγησης, εκτιμούμε την πρόθεσή 

σας να γίνουν διορθώσεις σε όσα φάρμακα η 
τιμή τους είναι κάτω από τη χαμηλότερη τιμή 

της Ευρώπης, αλλά εμμένουμε πάντα στη 
θέση ότι η σύγκλιση των τιμών πρέπει πάντα 
να είναι από το Μέσο Όρο των τριών (3) 
χαμηλοτέρων τιμών της Ευρωζώνης.
●● 5. Επικροτούμε την κατάργηση του 25% 

rebate για τις νέες δραστικές και την αντι-
κατάστασή του από το 5/4/3/2/1%, αλλά 
επιπλέον τονίζουμε την πάγια θέση μας 
ότι αυτό δεν θα πρέπει να συνδέεται με 
την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης καθοι-
ονδήποτε τρόπο.

Τέλος, κύριε Υπουργέ διαχρονικά 
υποβάλουμε προτάσεις που αγνοείτε. 
Εμείς σας επαναλαμβάνουμε ότι τα 
όρια έχουν ξεπεραστεί και πρέπει να 
λάβετε μέτρα για να εξασφαλίσετε 
και τη βιωσιμότητα των φαρμακευτι-
κών εταιριών και την πρόσβαση των 
ασθενών στα φάρμακά τους. Αιτού-
μαστε για άλλη μια φορά να γίνει 
πρόβλεψη στο αμέσως επόμενο 
διάστημα για τα εξής: 1. Κάλυψη 
των φαρμακευτικών αναγκών 

των ανασφαλίστων συμπολιτών μας 
από τα κονδύλια της πρόνοιας. 2. 
εύρεση επιπλέον/νέου κονδυλίου 
για την πρόληψη (εμβόλια), όπως 
γίνεται και σε άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες. 3. Θέσπιση ενός ανώτατου 
ορίου στο clawback με την εισα-
γωγή της συνυπευθυνότητας, αλλά 
και μείωση του clawback μέσω 
αφαίρεσης κονδυλίων από τις 
επενδύσεις για κλινική έρευνα ή 
από τις επενδύσεις που απαι-
τούνται για την προσαρμογή 
στον ευρωπαϊκό κανονισμό 
περί ψευδεπίγραφων φαρμά-
κων (coding & serialization).

Στην Πορτογαλία με την 
έξοδο από τα μνημόνια η 
φαρμακοβιομηχανία 

υπέγραψε ένα μνημόνιο 
συνεργασίας με την Κυβέρνηση 
(Υπουργεία Υγείας, Οικονομικών και 
Ανάπτυξης) για 3 χρόνια, ορίζοντας 
κατευθυντήριες γραμμές και 
προωθώντας την προβλεψιμότητα. 
Εμείς γιατί δεν μπορούμε;».
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ή εΝύΠεΚΚ έδωσε στην 
δημοσιότητα 4 νέες 
αποφάσεις από τα 

ειρηνοδικεία και Πρωτοδι-
κεία της χώρας που δικαιώ-
νουν όσους συνταξιούχους 
και εν ενεργεία εργαζομέ-
νους προσφεύγουν και 
ζητούν την αναδρομική κατα-
βολή των τριών Δώρων-επι-
δομάτων (χριστουγέννων, 
Πάσχα, επιδόματος αδείας), 
καθώς και την εφεξής και 
κατ’ έτος καταβολή τους.

Όλα τα κατώτερα Δικαστήρια 
της χώρας μας συμμορφώνο-
νται, όπως οφείλουν άλλωστε 
κατά το Σύνταγμα, με τις αμετά-
κλητες αποφάσεις της Ολομέ-
λειας του Συμβουλίου της Επι-
κρατείας (υπ’ αριθ. 2287-
2290/2015), με τις πρόσφατες 
αποφάσεις της Ολομέλειας του 
Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου 
(υπ’ αριθ. 1-4/2018) και με τις 
υπ’ αριθ. 127/2016 και 1227/2018 
αποφάσεις της Ολομέλειας του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Η κυβέρνηση, αντί να ζητά 
την εξάντληση όλων των ενδί-
κων μέσων κατά των θετικών 
αποφάσεων για τους συνταξι-
ούχους και τους εν ενεργεία 
υπαλλήλους, δεν έχει άλλη επι-
λογή εκτός από το να παραιτη-
θεί από το δικαίωμα της έφε-
σης κατά των πρωτόδικων απο-
φάσεων και να προβεί στην 
ολοσχερή ή κατά τμήματα κατα-
βολή των αναδρομικών και την 

βουλίου Επικρατείας (τμήμα Α), 
απειλείται με υψηλά πρόστιμα 
όταν, παρά την έκδοση αμετακλή-
των αποφάσεων της Ολομέλειας 
του ΣτΕ για το ίδιο θέμα, δίνει 
εντολή για άσκηση “προφανώς 
αβασίμων ενδίκων μέσων.

εφεξής κατ’ έτος καταβολή τους, 
σημειώνει η ΕΝΥΠΕΚΚ και 
προσθέτει:

Μπορεί άλλωστε να συμψηφίσει 
τις απαιτήσεις που έχουν οι συνταξι-
ούχοι (μετά την κήρυξη ως αντισυ-
νταγματικών των διατάξεων των 

μνημονιακών νόμων που έκριναν 
παράνομες τις περικοπές των συντά-
ξεών τους και την κατάργηση των 
Δώρων τους) με απαιτήσεις που έχει 
το κράτος από αυτούς και τις οικο-
γένειές τους. Αυτό επιβάλλει η υπο-
χρέωση για συμμόρφωση προς αμε-

τάκλητες και μη ανατρέψιμες δικα-
στικές αποφάσεις των Ανωτάτων 
Δικαστηρίων.

Η κυβέρνηση και οι Διοικήσεις 
των ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ πρέπει να 
γνωρίζουν ότι σύμφωνα με την υπ’ 
αριθ. 4159/2011 απόφαση του Συμ-
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nεεσ αποφασεισ  
υπέρ των συνταξιούχων 

για μια ακόμη φορά το πρόβλημα της 
οικονομίας έρχεται στο προσκήνιο. 
ο πρόεδρος του τμήματος οικονομι-

κών επιστημών του Πανεπιστημίου Πελο-
ποννήσου και πρώην επικεφαλής του γρα-
φείου προϋπολογισμού της Βουλής Πανα-
γιώτης λιαργκόβας δήλωσε πως το μόνο 
θετικό αποτέλεσμα της περιόδου των μνη-
μονίων είναι το γεγονός ότι η οικονομία, 
από ελλειμματική, καταγραφεί πρωτογενή 
πλεονάσματα. 

Ωστόσο, τόνισε ότι είναι λάθος ο τρό-
πος με τον οποίο αυτά επιτυγχάνονται, 
δηλαδή με υπερφορολόγηση, μείωση του 
προγράμματος δημοσίων επενδύσεων και 
πάγωμα των πληρωμών των ληξιπρόθε-
σμων οφειλών του δημοσίου. ςτηλίτευσε 
ακόμη το γεγονός ότι «το πλεόνασμα δια-

νέμεται με τη μορφή επιδόματος - που 
φέρνει βέβαια αύξηση της κατανάλωσης - 
και όχι για φορολογικές ελαφρύνσεις. 

επαναλαμβάνουμε το λάθος που έφερε 
την κρίση, που είναι το γεγονός ότι η 
οικονομία στηρίζεται σε ένα μοντέλο 

κατανάλωσης. Τόσα χρόνια το συντηρή-
σαμε με φόρους, αλλά και αυτή η δεξα-
μενή στερεύει. Όσο συνεχίζεται αυτή η 
κατάσταση, εν μέσω και πολιτικού ρίσκου 
λόγω των εκλογών, θα είμαστε αποκλει-
σμένοι από τις αγορές» ο κ. λιαργκόβας 
τόνισε πως πρέπει να καλυφθούν τρία 
κενά: το παραγωγικό, καθώς όπως είπε η 
ανάπτυξη 2% δεν είναι αρκετή και χρειά-
ζεται 4-5%, το δημογραφικό που αποτε-
λεί βόμβα στα θεμέλια του ασφαλιστικού 
συστήματος και το θεσμικό, που αφορά 
την καλύτερη λειτουργία του κράτους.

λιαργκοΒας
«αντέχουμε ως την άνοιξη εκτός 
αγορών. μετά μετράμε αντίστροφα…»
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«Κρύος» ιδρώτας έλουσε πάνω 
από 280.000 οφειλέτες των 
ασφαλιστικών ταμείων το τρί-

μηνο Ιουλίου-ςεπτεμβρίου.Απο τα επίσημα 
στοιχεία του ΚεΑο προκύπτει ότι 280.000 
εργοδότες και ελεύθεροι επαγγελματίες 
έλαβαν ατομικές ειδοποιήσεις για ρύθμιση 
ή εφάπαξ εξόφληση των χρεών τους προς 
τους συνταξιοδοτικούς και άλλους ασφαλι-
στικούς φορείς. Αν οι παραπάνω δεν «συμ-
μορφωθούν», τότε το ΚεΑο θα προβεί σε 
μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, δηλαδή 
μπλοκάρισμα των Αναλυτικών Περιοδικών 
Δηλώσεων, κατασχέσεις τραπεζικών 
λογαριασμών ή ακόμα και ακινήτων.

Την ίδια ώρα, τα έσοδα από ρυθμίσεις 
οφειλών, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και 
οι εισπράξεις από τις κατασχέσεις, σημείω-
σαν στο γ΄ τρίμηνο του 2018, ρεκόρ τριμή-
νου, καθώς έφτασαν 356 εκατ. ευρώ. 
Παρόλα αυτά, τα χρέη προς τα ταμεία 
συνεχίζουν να αυξάνονται, καθώς 
έφτασαν τα 34,3 δισ. ευρώ το Σεπτέμ-
βριο έναντι 33,8 δισ. ευρώ τον Ιούνιο. 
Το «'κυνήγι» των οφειλετών των 
ταμείων αναμένεται να ενταθεί ακόμα 
περισσότερο τους επόμενους μήνες, 
καθώς στο θεσμικό «οπλοστάσιο» 
του ΚΕΑΟ έχουν προστεθεί νέα 
εργαλεία.

Συγκεκριμένα, αυτά είναι αφο-
ρούν βασικά τη διαδικασία της 
ρύθμισης οφειλών μέσω του εξω-
δικαστικού συμβιβασμού και της 
κατηγοριοποίησης των οφειλετών. 
Πιο αναλυτικά, οι εξελίξεις σε 
κάθε ένα από τα δύο βασικά 
εργαλεία μείωσης των ασφαλι-
στικών οφειλών είναι τα ακόλουθα :
A) εξωδικαστικός μηχανισμό 
ρύθμισης οφειλών
B) Κατηγοριοποίηση οφειλετών

 Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία 
κατηγοριοποίησης των μεγάλων 
οφειλετών των φορέων κοινωνι-
κής ασφάλισης και της φορολογι-
κής διοίκησης με βάση την βιωσι-
μότητά τους (triage). Για την υλο-
ποίηση της κατηγοριοποίησης 
των μεγάλων οφειλετών εφαρμό-
ζεται μεθοδολογία για την κατά-
ταξη των οφειλετών σε «οικονο-
μικά βιώσιμους», «οικονομικά 
μη βιώσιμους» και μία ενδιά-
μεση ομάδα (γκρίζα ζώνη), 
βάσει ανάλυσης χρηματοοικο-
νομικών στοιχείων, καθώς και 
ποιοτικών χαρακτηριστικών 
της συμπεριφοράς του οφει-
λέτη για την αποπληρωμή των 
υποχρεώσεών του. Οι οφειλέ-
τες της μεσαίας ζώνης αξιο-
λογούνται σε μεγαλύτερο 
βάθος προκειμένου να εξε-
τασθούν οι συνθήκες υπό 
τις οποίες θα μπορούσαν να 

προσοχή οι 
επαγγελματίες 1,4 δισ. οι οφειλές στο Κεαο

καταστούν βιώσιμοι. 
 Αξίζει να σημειωθεί πως για πρώτη φορά, σύμ-

φωνα με όσα αναφέρονται στην γ΄ τριμηνιαία 
έκθεση του ΚΕΑΟ, στην περαιτέρω αξιολόγηση, 
εκτός από χρηματοοικονομικούς δείκτες και 
στοιχεία του οφειλέτη, λαμβάνεται υπόψη το 
γενικότερο κλίμα της οικονομίας καθώς και η 
δυναμική του κλάδου στον οποίο ανήκει ο 
οφειλέτης. 

 Στόχος της διαδικασίας κατηγοριοποίησης από 
το Κ.Ε.Α.Ο. είναι η ανάλυση του χαρτοφυλακίου 
των οφειλών των μεγάλων οφειλετών που έχουν 
ενταχθεί στο Ενιαίο Μητρώο Οφειλετών του 
Κ.Ε.Α.Ο. και στη συνέχεια ο προσδιορισμός των 
καταλληλότερων μεθόδων για την διαφοροποιη-
μένη αντιμετώπιση των οφειλετών βάσει των 
χαρακτηριστικών των επιμέρους κατηγοριών.

 Είναι, επίσης, υπό διαμόρφωση στρατηγική 
διαχείρισης των οφειλετών ανά κατηγορία 
αυτών, όπου θα καθορίζονται ξεχωριστές ροές 
ενεργειών διαχείρισης για κάθε κατηγορία 
οφειλετών. Οι κλιμακούμενες δράσεις που θα 
καθοριστούν από το Δημόσιο για κάθε κατη-
γορία οφειλετών triage στοχεύουν στην μέγι-
στη δυνατή είσπραξη των οφειλών.

Κατά μισό δισ. ευρώ  
αυξήθηκαν οι οφειλές προς  
τα ταμεία μέσα σε μόλις  
90 ημέρες. Αυτό προκύπτει  

από την γ΄ τριμηνιαία έκθεση  
του Κέντρου Είσπραξης 
Ασφαλιστικών Οφειλών. 

Συγκεκριμένα, τα χρέη προς τα ταμεία ανήλ-
θαν σε 34,3 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο έναντι 
33,8 δισ. ευρώ τον Ιούνιο. Σύμφωνα με την 
έκθεση του ΚΕΑΟ, το συνολικό ποσό των 
27.999.711.791 ευρώ σε οφειλές που έχουν εντα-
χθεί στο Κ.Ε.Α.Ο. διαμορφώθηκε στα 
34.353.907.087 ευρώ (τρέχον υπόλοιπο). 

Το τρέχον υπόλοιπο μεταβάλλεται καθημε-
ρινά, καθώς αφενός εντάσσονται νέοι οφειλέτες 
(με όλες τις προηγούμενες οφειλές τους) και 
αφετέρου οι οφειλές των ενταγμένων οφειλε-
τών είτε αυξάνονται λόγω των μηνιαίων πρόσθε-
των τελών καθυστέρησης και από νέες οφειλές 
που δημιουργούν οι οφειλέτες αυτοί, είτε μειώ-
νονται με τις καταβολές ποσών (δόσεις ρύθμι-
σης, έναντι καταβολή, εξόφληση).

Εντός του τρίτου τριμήνου του 2018 το τρέχον 
υπόλοιπο των οφειλών που διαχειρίζεται το 
Κ.Ε.Α.Ο. αυξήθηκε κατά 493.520.772 ευρώ. Από 
αυτά, τα 130.292.401 ευρώ είναι αύξηση στις 
κύριες οφειλές και τα 363.228.371 ευρώ αύξηση 
στα πρόσθετα τέλη.

προςοχη ςΤην πληρΩΜη  
ΤΩν οφέιλΩν
Σύμφωνα με τη δικηγόρο Ολυμπία 
Νικολοπούλου, στο τρίτο τρίμηνο του 
2018 εντάχθηκαν στο Κ.Ε.Α.Ο. 38.648 
νέοι οφειλέτες με συνολικές οφειλές 
ύψους 192.079.589 ευρώ. Η εξέλιξη αυτή 
φέρνει πιο κοντά μια νέα ρύθμιση από 
την αρχή του χρόνου

δήλωση επαγγελματικού 
λογαριασμού από τους 
επαγγελματίες, οι οποίοι 

έχουν υποχρέωση να αποδέχονται 
μέσα πληρωμής με κάρτα (POS) 
έληξε και έρχονται πρόστιμα… η 
προθεσμία είναι ανελαστική και όσοι 
αμελήσουν κινδυνεύουν να βρεθούν 
στη συνέχεια αντιμέτωποι με πρό-
στιμα που φτάνουν έως και τα 1.000 
ευρώ. ςε περίπτωση που δεν έγινε η 
δήλωση μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου και 
γίνει εκπρόθεσμα θα επιβληθούν πρό-
στιμα των 100 ευρώ. μετά την εκπνοή 
της προθεσμίας, η Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων εσόδων (ΑΑΔε) αναμένεται 
να ξεκινήσει διασταυρώσεις ανάμεσα 
στη λίστα των υπόχρεων και στον κατά-
λογο όσον δήλωσαν εντός προθεσμίας 
τον επαγγελματικό τους τραπεζικό λογα-
ριασμό. ςύμφωνα με την απόφαση στον 
επαγγελματικό λογαριασμό οι υπόχρεοι 
αποδέχονται συναλλαγές που πραγματο-
ποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής 
όπως, ενδεικτικά, μέσα πληρωμής με 
κάρτα, εντολές άμεσης χρέωσης, μεταφο-
ρές πίστωσης, πάγιες εντολές, καθώς και 
συναλλαγές με μετρητά. οι συναλλαγές που 
διενεργούνται μέσω του επαγγελματικού 
λογαριασμού αφορούν αποκλειστικά την 
εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική 
δραστηριότητα του υπόχρεου. ςυναλλαγές 
που αφορούν στην εμπορική, επιχειρηματική 
ή επαγγελματική δραστηριότητα του υπό-
χρεου, μέσω των Παρόχων ύπηρεσιών Πληρω-
μών του ν. 3862/2010 ανεξαρτήτως του μέσου 
συναλλαγής, διενεργούνται μέσω επαγγελμα-
τικού λογαριασμού, που έχει δηλωθεί σύμ-
φωνα με την ανωτέρω διαδικασία. οι επαγγελ-
ματικοί λογαριασμοί δηλώνονται με χρήση του 
Αριθμού λογαριασμού Πληρωμών. εφόσον 
υπάρχει ΙΒΑΝ, δηλώνονται υποχρεωτικά με τη 
μορφή αυτή και επιβεβαιώνονται από τους Παρό-
χους ύπηρεσιών Πληρωμών του ν. 3862/2010. ςε 
περίπτωση μη επιβεβαίωσης του λογαριασμού, η 
ΑΑΔε προβαίνει σε απενεργοποίηση του. Δήλωση 
ίδιου επαγγελματικού λογαριασμού από διαφο-
ρετικούς δικαιούχους πληρωμής δεν επιτρέπεται 
και η ΑΑΔε προβαίνει σε απενεργοποίηση των 
λογαριασμών. οι δικαιούχοι πληρωμής υποχρεού-
νται να δηλώσουν το σύνολο των επαγγελματικών 
λογαριασμών τους, σε περίπτωση που οι ανωτέρω 
συναλλαγές διενεργούνται σε πλέον του ενός επαγ-
γελματικούς λογαριασμούς.

ή
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Κατά την διάρκεια των εργα-
σιών της ετήσιας Τακτικής 
Γενικής ςυνέλευσης των 

εφοριακών Αττικής και Κυκλάδων ο 
Πρόεδρος του ςυλλόγου Βασίλης 
ςπανάκης, μεταξύ άλλων, ανέφερε 
ότι η φορολογική πολιτική χρειάζεται 
άμεσα τομές. οι εφοριακοί πρέπει να 
έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο, διότι 
είναι στην πρώτη γραμμή αντίδρασης 
του κόσμου στις εφορίες. Πρέπει να 
έρθει άμεσα, σημείωσε, μια γενναία 
κοινωνική ρύθμιση για τους οφειλέτες 
καθώς όπως τόνισε υπάρχει μια 
«έκρηξη οφειλετών» σε ιστορικά επί-
πεδα. Προσέθεσε πως πρέπει να αντι-
μετωπιστεί από την κυβέρνηση η μέχρι 
σήμερα αποτυχία του εξωδικαστικού 
μηχανικού ρύθμισης. Παράλληλα έκανε 
λόγο για την ξεκάθαρη στάση που κρά-
τησε ο ςύλλογος απέναντι στις συγχω-
νεύσεις, οι οποίες δεν έγιναν με γνώμονα 
το συμφέρον των εργαζομένων, των 

φορολογουμένων και των τοπικών κοινω-
νιών, αλλά σχεδιάστηκαν με προχειρότητα 
προκαλώντας ταλαιπωρία και κίνδυνο για 
το μέλλον των ύπηρεσιών.

Βαςιλης ςΠανακης

«ή φορολογική πολιτική 
χρειάζεται άμεσα τομές»

Σύμφωνα με τα 
στοιχεία, παρουσιάζεται 
πλεόνασμα στο ισοζύγιο 
του κρατικού 
προϋπολογισμού ύψους 
293 εκατ. ευρώ έναντι 
στόχου για έλλειμμα 
1.841 εκατ. ευρώ που 
έχει περιληφθεί στην 
επεξηγηματική έκθεση 
του ΜΠΔΣ 2019-2022, 
για το αντίστοιχο 
διάστημα του 2018 και 
ελλείμματος 327 εκατ. 
ευρώ το αντίστοιχο 
διάστημα του 2017. 

το πρωτογενές αποτέλε-
σμα διαμορφώθηκε σε 
πλεόνασμα ύψους 

4.809 εκατ. ευρώ, έναντι στό-
χου για πρωτογενές πλεόνα-
σμα 2.521 εκατ. ευρώ και 
πρωτογενούς πλεονάσματος 
4.542 εκατ. ευρώ για την ίδια 
περίοδο το 2017.Το ύψος των 
καθαρών εσόδων του κρατι-
κού προϋπολογισμού ανήλθε 
σε 37.228 εκατ. ευρώ παρου-
σιάζοντας αύξηση κατά 591 
εκατ. ευρώ ή 1,6% έναντι του 
στόχου. η ακριβής κατανομή 
μεταξύ των κατηγοριών εσό-

κατά 507 εκατ. ευρώ έναντι του 
στόχου (3.458 εκατ. ευρώ). 

Τα έσοδα του 
Προϋπολογισμού 
Δημοσίων Επενδύσεων 
(ΠΔΕ) ανήλθαν σε 1.569 
εκατ. ευρώ, μειωμένα 
κατά 433 εκατ. ευρώ 
έναντι του στόχου. 
Ειδικότερα, τον 
Σεπτέμβριο 2018 το 
σύνολο των καθαρών 
εσόδων του κρατικού 
προϋπολογισμού ανήλθε 
στα 5.360 εκατ. ευρώ 
μειωμένο κατά 346 εκατ. 
ευρώ σε σχέση με τον 
μηνιαίο στόχο. 

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού 
προϋπολογισμού ανήλθαν σε 
5.225 εκατ. ευρώ, μειωμένα ένα-
ντι του μηνιαίου στόχου κατά 79 
εκατ. ευρώ. Τα έσοδα του ΠΔΕ 
ανήλθαν σε 134 εκατ. ευρώ, μειω-
μένα κατά 267 εκατ. ευρώ έναντι 
του στόχου. Οι επιστροφές εσό-
δων του Σεπτεμβρίου 2018 (εξαι-
ρουμένων των επιστροφών από το 
πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξι-
πρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 
387 εκατ.

δων του τακτικού προϋπολογι-
σμού θα πραγματοποιηθεί με την 
έκδοση του οριστικού δελτίου.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού 

προϋπολογισμού ανήλθαν σε 35.660 
εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 1.023 
εκατ. ευρώ ή 3,0% έναντι του στό-
χου. Οι επιστροφές εσόδων (εξαι-

ρουμένων των επιστροφών από το 
πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθε-
σμων οφειλών) ανήλθαν σε 2.951 
εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 

κυπρος: 
Αύξηση  
μισθών 
έως 80 
ευρώ
αυξημένους τους 

μισθούς τους μεταξύ 
40-80 ευρώ θα δουν 

χιλιάδες υπάλληλοι του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα στην Κύπρο, αφού 
στο μισθολόγιο θα περάσει από την 1η 
Ιανουαρίου 2019 η δεύτερη μείωση των 
περικοπών, που υπολογίζεται ότι θα έχει 
κόστος στα δημόσια οικονομικά γύρω στα 
44 εκατ. ευρώ. ςύμφωνα με τον «Φιλελεύ-
θερο» Κύπρου, με βάση τη συμφωνία της 
κυβέρνησης και των συνδικαλιστικών οργα-
νώσεων, η ρύθμιση της σταδιακής μείωσης 
των υφιστάμενων περικοπών θα γίνει σε 
πέντε στάδια. Η αρχή έγινε από την 1η Ιου-
λίου 2018 και στο εξής κάθε 1η Ιανουαρίου 
κάθε έτους για την περίοδο 2019-2022, εξα-
λείφοντας πλήρως τις εν λόγω μειώσεις την 
1η Ιανουαρίου του 2023.Μέχρι το 2023 ανα-
μένεται να επιστραφούν σε υψηλόμισθους 

υπαλλήλους πάνω από 500 ευρώ μηνι-
αίως. Επίσης, μικρή αύξηση θα παραχω-
ρηθεί και λόγω της ΑΤΑ, που υπολογίζε-
ται μεταξύ 0,6% και 0,7% και θα ενσωμα-
τωθεί στον μισθό του Ιανουαρίου. Να 
σημειωθεί ότι οι μισθοδοτούμενοι υπάλ-
ληλοι του κυπριακού δημοσίου είναι 
37.851 το 2018, ενώ το 2019 ο αριθμός 
τους θα μειωθεί στους 36.844. Σε ό,τι 
αφορά το ύψος των μισθών, ξεκινούν 
από 14.478 ευρώ καθαρά τον χρόνο για 
τους πρωτοδιοριζόμενους.

Έχουμε πλεόνασμα  
από υπερφορολόγηση…
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-30%

όλα τα προϊόντα ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ

φέτα Π.Ο.Π. 

ΔΩΔΩΝΗ 
(χύμα)

όλα τα ελληνικά ΤΟΜΑΤΙΝΙΑ

όλες οι ρετσίνες 

ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ

αφρώδη γαλλικά κρασιά 

CHARLES BAILLY 
750ml (brut & demi sec)

όλα τα κατεψυγμένα 

προϊόντα ALFA

όλα τα κρασιά 

ΚΑΝΕΝΑS 
ΤΣΑΝΤΑΛΗ

-20%
-25%

-35%
-40%

*ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

-40% 4,99€
Η ΦΙΑΛΗ

*TIMH ΛΙΤΡΟΥ:6,65€

τζιν GORDON’S 
700ml

-3€

12,87€

15,87€

*ΤΙΜΗ ΛΙΤΡΟΥ: 
22,67€/18,39€

 • ΠΡ
ΟΣ

ΤΑ
ΤΕ

Υ
OΜ

ΕΝ
Η ΟΝΟΜΑΣIΑ Π

ΡΟ
Ε
Λ
ΕYΣΗΣ •

γραβιέρα ΚΡΗΤΗΣ 
Π.Ο.Π. (χύμα)

όλα τα χύμα 
αλλαντικά 

ΠΑΣΣΙΑΣ

 • ΠΡ
ΟΣ

ΤΑ
ΤΕ

Υ
OΜ

ΕΝ
Η ΟΝΟΜΑΣIΑ Π

ΡΟ
Ε
Λ
ΕYΣΗΣ •

-36%

8,90€
13,90€

ΤΟ ΚΙΛΟ

-50%
*ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΣΑΠΟΥΝΙΑ, 

ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΑ DOVE  
& ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ CAJOLINE

 *ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΜΟΙΕΣ ΣΥΣΚ.

1+1
ΔΩΡΟ

 *ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΜΟΙΕΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

1+1
ΔΩΡΟ

-50%

-30%

όλα τα χαρτιά υγείας 
& χαρτοπετσέτες 

SOFTEX

όλα τα προϊόντα 

TENA pants & lady

όλα τα προϊόντα DOVE, LUX, AIM, ULTREX, 

CAJOLINE

όλα τα υγρά πιάτων 

FAIRY 
654ml-1500ml

όλα τα προϊόντα KOLESTON, WELLAFLEX, 

NOXZEMA, DETTOL

ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ SKIP σκόνη 70μεζ., 
υγρό 64μεζ. & κάψουλες 50τεμ. 

8,90€
ΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ

*ΤΙΜΗ/ΜΕΖ 70ΜΕΖ:0,13€ 
64ΜΕΖ:0,14€ 50ΤΕΜ:0,18€

-50%
*ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

διπλές/τριπλές συσκ. 
σερβιέτες & μονές συσκ. 

σερβιετάκια ALWAYS

όλα τα προϊόντα 
πλυντηρίου πιάτων 

FAIRY

-50%

Kαλές γιορτές!

efhmerida 32x54,4 20-24/12.indd   2 20/12/2018   15:55



ΜEΓΑΛΕΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ΠΕΜΠΤΗ 20/12 ΕΩΣ ∆ΕΥΤΕΡΑ 24/12/2018

6,89€
ΤΟ ΚΙΛΟ

Ισ
χύ

ει
 σ

τα
 s

up
er

m
ar

ke
t Μ

ασ
ού

τη
ς 

μέ
χρ

ι ε
ξα

ντ
λή

σε
ω

ς 
τω

ν 
απ

οθ
εμ

άτ
ω

ν,
 έ

ω
ς 

3 
τε

μά
χι

α 
αν

ά 
Α

Φ
Μ

. Σ
ε 

πα
ρά

λλ
ηλ

ες
 π

ρο
ω

θη
τι

κέ
ς 

εν
έρ

γε
ιε

ς,
 ισ

χύ
ει

 η
 μ

εγ
αλ

ύτ
ερ

η 
πρ

οσ
φ

ορ
ά.

-30%

όλα τα προϊόντα ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ

φέτα Π.Ο.Π. 

ΔΩΔΩΝΗ 
(χύμα)

όλα τα ελληνικά ΤΟΜΑΤΙΝΙΑ

όλες οι ρετσίνες 

ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ

αφρώδη γαλλικά κρασιά 

CHARLES BAILLY 
750ml (brut & demi sec)

όλα τα κατεψυγμένα 

προϊόντα ALFA

όλα τα κρασιά 

ΚΑΝΕΝΑS 
ΤΣΑΝΤΑΛΗ

-20%
-25%

-35%
-40%

*ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

-40% 4,99€
Η ΦΙΑΛΗ

*TIMH ΛΙΤΡΟΥ:6,65€

τζιν GORDON’S 
700ml

-3€

12,87€

15,87€

*ΤΙΜΗ ΛΙΤΡΟΥ: 
22,67€/18,39€

 • ΠΡ
ΟΣ

ΤΑ
ΤΕ

Υ
OΜ

ΕΝ
Η ΟΝΟΜΑΣIΑ Π

ΡΟ
Ε
Λ
ΕYΣΗΣ •

γραβιέρα ΚΡΗΤΗΣ 
Π.Ο.Π. (χύμα)

όλα τα χύμα 
αλλαντικά 

ΠΑΣΣΙΑΣ

 • ΠΡ
ΟΣ

ΤΑ
ΤΕ

Υ
OΜ

ΕΝ
Η ΟΝΟΜΑΣIΑ Π

ΡΟ
Ε
Λ
ΕYΣΗΣ •

-36%

8,90€
13,90€

ΤΟ ΚΙΛΟ

-50%
*ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΣΑΠΟΥΝΙΑ, 

ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΑ DOVE  
& ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ CAJOLINE

 *ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΜΟΙΕΣ ΣΥΣΚ.

1+1
ΔΩΡΟ

 *ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΜΟΙΕΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

1+1
ΔΩΡΟ

-50%

-30%

όλα τα χαρτιά υγείας 
& χαρτοπετσέτες 

SOFTEX

όλα τα προϊόντα 

TENA pants & lady

όλα τα προϊόντα DOVE, LUX, AIM, ULTREX, 

CAJOLINE

όλα τα υγρά πιάτων 

FAIRY 
654ml-1500ml

όλα τα προϊόντα KOLESTON, WELLAFLEX, 

NOXZEMA, DETTOL

ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ SKIP σκόνη 70μεζ., 
υγρό 64μεζ. & κάψουλες 50τεμ. 

8,90€
ΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ

*ΤΙΜΗ/ΜΕΖ 70ΜΕΖ:0,13€ 
64ΜΕΖ:0,14€ 50ΤΕΜ:0,18€

-50%
*ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

διπλές/τριπλές συσκ. 
σερβιέτες & μονές συσκ. 

σερβιετάκια ALWAYS

όλα τα προϊόντα 
πλυντηρίου πιάτων 

FAIRY

-50%

Kαλές γιορτές!

efhmerida 32x54,4 20-24/12.indd   2 20/12/2018   15:55



Σάββατο-Κυριακή 22-23 Δεκεμβρίου 2018οιΚονομια - ερεύνA18

Νέα τιμητική 
διάκριση για τον κ 
Μυτιληναίο Για την 
εξαιρετική 
συμβολή του στην 
οικονομία της 
Ελλάδας τιμήθηκε, 
με το βραβείο 
«2018 Hellenic 
Capital Link 
Leadership 
Award». 

την απονομή του βρα-
βείου, στο πλαίσιο 20ου 
επενδυτικού φόρουμ 

για την ελλάδα της Capital 
Link που πραγματοποιήθηκε 
στη Νέα ύόρκη, έκανε ο πρέ-
σβης της ελλάδας στις ηΠΑ, 
χάρης λαλάκος, παρουσία της 
υπουργού Τουρισμού Έλενας 
Κουντουρά και παραγόντων 
του επιχειρηματικού κόσμου, 
οι οποίοι συμμετείχαν και στο 
συνέδριο. Στην ομιλία του ο 
τιμώμενος Ευάγγελος Μυτιλη-
ναίος εξέφρασε ικανοποίηση 
γιατί, μετά από αρκετό καιρό, η 
Ελλάδα δεν είναι πλέον το επί-
κεντρο της παγκόσμιας προσο-
χής, κάτι που αποτελεί καλό 
νέο. Σημείωσε, ωστόσο, πως 
πριν φτάσουμε στην Ελλάδα 
«πρέπει να δούμε τι συμβαίνει 
στον κόσμο και να αξιολογή-
σουμε το ευρωπαϊκό και το 
παγκόσμιο περιβάλλον, διότι σε 
αυτό το περιβάλλον η χώρα μας 
θα πρέπει να ανακαλύψει ξανά 
τον ρόλο της και να επιστρέψει 
από τα κρύα χρόνια της κρίσης, 
στην ομαλότητα και την ευημε-
ρία που της αξίζει».

Ο κ. Μυτιληναίος αναφέρ-

Μυτιληναιος

«να προχωρήσουν οι 
συμφωνημένες μεταρρυθμίσεις»

ντας ισχυρό ευρωπαϊκό στρατό, 
ο οποίος θα είναι έντιμος και 
ισότιμος εταίρος των ΗΠΑ.

Σημείωσε ακόμη ότι για τους 
Ευρωπαίους δεν υπάρχει άλλη 
βιώσιμη επιλογή από τη δημοσι-
ονομική και πολιτική ενοποίηση.

θηκε στον ρόλο των ΗΠΑ, της 
Κίνας, της ΕΕ, της Ρωσίας και 
άλλων μεγάλων χωρών στην 
παγκόσμια οικονομία, ενώ ειδικά 
για την ΕΕ τόνισε ότι πρέπει:
●● να μειώσει την ενεργειακή της 

εξάρτηση από τη Ρωσία προωθώ-

ντας ανανεώσιμες πηγές ενέρ-
γειας, δημιουργώντας πολλαπλές 
ενεργειακές οδούς και ενισχύο-
ντας την προμήθεια υγροποιημέ-
νου φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ.
●● να μειώσει τη στρατιωτική της 

εξάρτηση από τις ΗΠΑ δημιουργώ-

ξεκίνησε νέος κύκλος επιβρά-
βευσης των συνεπών δανειο-
ληπτών του Ταμείου Παρακα-

ταθηκών και Δανείων. Έτσι λοιπόν 
ξεκίνησε η σταδιακή καταβολή σε 
περίπου 80.000 συνεπείς δανειολή-
πτες-υπόχρεους πάσης φύσεως 
δανείων στεγαστικού τομέα, τιτλο-
ποιημένων και μη, του αναλογού-
ντος της επιβράβευσης ποσού για το 
α΄ εξάμηνο του 2018. Το μέτρο της 
επιβράβευσης εφαρμόστηκε για 
πρώτη φορά τον Ιούνιο του 2017 και 
προβλέπει την επιστροφή τόκων 

λόγω μείωσης του επιτοκίου των 
στεγαστικών δανείων των συνεπών 
δανειοληπτών του Ταμείου σε ποσο-
στό 1% μεσοσταθμικά επί του άλη-
κτου κεφαλαίου αυτών σε ετήσια 
βάση. Το μέτρο θα επαναλαμβάνεται 
ανά εξάμηνο. ςτο πλαίσιο αυτό, οι 
δανειολήπτες του Ταμείου, οι οποίοι 
πληρούν τα κριτήρια ένταξης στον 
ορισμό του «συνεπούς δανειολή-
πτη» και δεν έχουν μέχρι σήμερα 
γνωστοποιήσει τον IBAN αριθμού 
λογαριασμού τους, ατομικού ή κοι-
νού, που τηρούν σε Τραπεζικό 

Ίδρυμα της χώρας, θα πρέπει να 
προβούν άμεσα στη γνωστοποίηση 
αυτού μέσω του συνδέσμου 
«e-Services/ηλεκτρονικές ύπηρε-
σίες» της ιστοσελίδας του Ταμείου 
(www.tpd.gr). η διαδικασία απόδο-
σης του ποσού της επιβράβευσης 
στους τραπεζικούς λογαριασμούς 
των ως άνω δικαιούχων θα γίνεται 
κατά στάδια και για όσο χρονικό 
διάστημα χρειαστεί, μέχρι την ολο-
κλήρωση των απαιτούμενων ελέγ-
χων. Να λοιπόν, που έχουμε αυτή 
την θετική εξέλιξη.

το παρακαταθηκών επιβραβεύει τους συνεπείς!

Χάθηκαν  
33.000 θέσεις 
εργασίας  
τον νοέμβριο
Κι όμως οι προσλήψεις εργαζομένων 

με ευέλικτες μορφές εργασίας 
-εκ περιτροπής και μερική- 

έχουν πάρει πλέον 
μόνιμο χαρακτήρα, 
αφού σχεδόν έξι στις 
δέκα γίνονται με αυτό 

τον τρόπο. Τον Νοέμβριο 
καταγράφηκαν 196.106 προσλή-

ψεις, ενώ οι απολύσεις-αποχωρήσεις 
κατά το ίδιο διάστημα ανήλθαν σε 
229.355. Δηλαδή το ισοζύγιο προσλή-
ψεων-αποχωρήσεων ήταν αρνητικό 
κατά 33.249 θέσεις εργασίας. Από τις 
229.355 συνολικά αποχωρήσεις, οι 
70.225 προήλθαν από οικειοθελείς 
αποχωρήσεις και οι 159.130 από καταγ-
γελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή 
λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου. 
Αθροιστικά για την περίοδο Ιανουάριος 
– Νοέμβριος 2018, οι αναγγελίες προ-
σλήψεων ανήλθαν στις 2.483.982 
θέσεις εργασίας και οι αποχωρήσεις 
έφτασαν τις 2.348.949, εκ των οποίων 
οι 1.437.556 ήταν αποτέλεσμα καταγγε-
λιών συμβάσεων αορίστου χρόνου ή 
λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου 
και οι 911.393 οικειοθελείς 
αποχωρήσεις.
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Ο χαμός ενός νέου 
ανθρώπου, σε 
συνθήκες μάλιστα που 
προκαλούν φρίκη, είναι 
φυσικό να συντηρεί 
την  ειδησεογραφία  
για ημέρες. Τα social 
media μετατρέπονται 
σε ανακριτικά 
γραφεία και 
τηλεδικαστήρια, με 
αναφορές μάλιστα σε 
πληροφορίες που 
προσβάλλουν την 
εικόνα του θύματος. 

αναρωτιέται κανείς τι 
νόημα έχει η περιγραφή 
του τραύματος που προ-

κάλεσαν στην άτυχη Ελένη, αν 
φορούσε τα ρούχα της στη 
θάλασσα, αν της είχαν δέσει τα 
πόδια, κι όλα αυτά που προσβάλ-
λουν τη μνήμη της και το όμορφο 
προφίλ της, που όλοι θέλουμε να 
διατηρήσουμε ως τελευταία 
εικόνα της.

Κι αυτή η εμμονή μας  
να «ψαχουλεύουμε» 
κάθε ανατριχιαστική 
λεπτομέρεια λίγες ώρες 
μετά την τραγική 
απώλεια ενός νέου 
κοριτσιού, σε τι 
εξυπηρετεί;

Αν όμως έτσι «ικανοποιείται» η 
δημοσιογραφική δεοντολογία και 
η ενημέρωση, τότε εύλογα προ-
κύπτει άλλο ερώτημα. Γιατί δεν 
υπάρχουν τόσα στοιχεία για την 
άλλη πλευρά, του θύτη, του δρά-
στη ή των δραστών; 

Κι όταν αποφασίζουν να μιλή-
σουν, δε νιώθουν τουλάχιστον την 
υποχρέωση να το κάνουν κατά 
πρόσωπο κι όχι με την πλάτη 

που βιώνουν οι γονείς όταν 
θάβουν το παιδί τους.

Η συγγνώμη έχει  
ρίσκο, λειτουργεί  
ως καταλύτης αλλά 
ταυτόχρονα και  
ως περιφρόνηση.  
Κι αυτός είναι ο λόγος 
που αποφεύγουμε  
να τη ζητάμε.

Με τη συγγνώμη αυτοπροσδι-
οριζόμαστε ένοχοι και αποζη-
τούμε συγχώρεση, έλεος. Κι 
αυτό είναι ταπεινωτικό για μας 
και δεν απέχει από την αλήθεια. 
Δεν το αντέχουμε. 

Μπορεί να είναι δείγμα ανω-
τερότητας, αλλά πολλές φορές 
συνθλίβει την αξιοπρέπειά μας, 
μοιάζει σαν μια κραυγαλέα ικε-
σία να αποβάλουμε οι «έξω από 
τον χορό» τις κατάρες, το απύθ-
μενο μίσος και την λαχτάρα για 
φρικτή τιμωρία. 

Γιατί έτσι γινόμαστε «ένα» με 
αυτό που θέλουμε να ξορκί-
σουμε. Και γεμάτοι με κακό, 
δεν μπορούμε να το τιμωρή-
σουμε ως κοινωνία, να το 
βάλουμε στο περιθώριο ως κάτι 
που δεν θέλουμε καν να γυρί-
σουμε να ρίξουμε ένα βλέμμα. 
Κι όχι για λίγο, αλλά για πάντα. 

ή καταλυτική δύναμη  
και το ρίσκο μιας συγγνώμης

γία τουλάχιστον στην 
τοπική κοινωνία. 

Το στίγμα, όπως αναφέρει στην 
επιστολή της, που θα κουβαλάει η 
ίδια αλλά και οι αναπόφευκτες 
τύψεις που θα καταδιώκουν τον γιο 
της στην υπόλοιπη ζωή του, είναι 
μία ισόβια ηθική καταδίκη, πιο οδυ-
νηρή από αυτή που θα επιβάλουν τα 
δικαστήρια. 

Όσοι, λοιπόν, από εμάς στέλνουμε 
το ανάθεμα στους γονείς που «έβγα-
λαν» τέτοια παιδιά στην κοινωνία, ας 
αναλογιστούμε το ψυχικό σοκ της 
μάνας αυτής, που διαπίστωσε ξαφ-
νικά πως τα όνειρά της γι’ αυτόν το 

γυρισμένη στην κάμερα; Στην κοι-
νωνία δηλαδή, έναντι της οποίας 
είναι και υπόλογοι, με την ηθική κι 
όχι τη νομική έννοια. Να ζητήσουν 
τουλάχιστον συγγνώμη, οι της άλλης 
πλευράς, για λογαριασμό εκείνων 
που η συγγνώμη και η μεταμέλεια 
μόνο νομική ισχύ μπορεί να έχει. 

Για την υπό κατάρρευση κοινωνία 
μας, ήταν αρκετοί αυτοί που συγκι-
νήθηκαν με την «συγγνώμη» που 
ακούστηκε.

Πρόκειται για την επιστολή της 
μάνας του ενός εκ των δύο υπαί-
τιων για τον τραγικό θάνατο της 
Ελένης, που πήρε το ρίσκο να ζητή-
σει συγγνώμη για λογαριασμό του 
γιου της.

Ρίσκο, γιατί η συγγνώμη όταν 
πρόκειται για τόσο μεγάλα εγκλή-
ματα μάλλον ως ειρωνεία εκλαμβά-
νεται από τον αποδέκτη. Αυτή η 
«βαριά» λέξη είναι μόνο ένα δείγμα 
ευγένειας και καλής συμπεριφοράς 
σε μικρές ασήμαντες παρεκτροπές ή 
ενοχλήσεις που συμβαίνουν στην 
καθημερινότητά μας. Προκειμένου 
όμως για εγκλήματα που προκαλέ-
σαμε, ακόμα κι αν γίνει δεκτή, δεν 
μας αποκαθιστά στη συνείδηση του 
άλλου. 

Ωστόσο η μάνα αυτή, έκανε μαζί 
με τη συγγνώμη, που δεν έγινε 
δεκτή από τους γονείς της Ελένης, 
και μία κατάθεση ψυχής ως απολο-

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ  
εύΤύχΙΑ ΠΑΠούλΙΑ   
Κοινωνιολόγος 
papoulia@alphafreepress.gr

γιο που μεγάλωνε, έγιναν συντρίμ-
μια, την ίδια στιγμή που έγιναν 
συντρίμμια και τα όνειρα των γονιών 
της Ελένης για εκείνη. Στη δεύτερη 
περίπτωση, με βάρβαρο, ανελέητο 
και απάνθρωπο τρόπο.

Μια συγγνώμη από μία μάνα που 
βιώνει εφιάλτες, καταδιώκεται από 
το στίγμα και τις ενοχές για πράξεις 
όχι δικές της, είναι σχεδόν 
ομολογία.

Η μη αποδοχή, ωστόσο, της συγ-
γνώμης γίνεται εδώ απόλυτα κατα-
νοητή και δικαιολογημένη. Αν μπο-
ρούσαμε να δώσουμε έναν επιπλέον 
ορισμό στην «κόλαση», είναι αυτό 

Ζητώ μόνο από τον Θεό 
να δείξει έλεος για την 
ψυχή αυτού του άθεου.

Τα τελευταία λόγια του Miguel de Unamuno,  
Ισπανός συγγραφέας & φιλόσοφος
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«δράμα» της κόρης συναδέλφου 
τους, προθυμοποιούνταν να βοη-
θήσουν, ζητούσαν αριθμό τραπεζι-

Κ
Κοινωνια

ποδύονταν τους επι-
βάτες του ηλεκτρι-
κού, αλλά δεν ήταν. 

επρόκειτο για αστυνομικούς 
της Ασφάλειας, οι οποίοι επι-
βιβάζονται σε μέσα σταθερής 
τροχιάς, ιδιαίτερα τις γιορτι-
νές ημέρες της μεγάλης κίνη-
σης κι έχουν το νου τους για 
πορτοφολάδες! Το απόγευμα 
της Τετάρτης, στον σταθμό 
των τρένων στα Κάτω Πατή-
σια, ξετυλίχτηκαν σκηνές 
αστυνομικής ταινίας με τους 
εκατοντάδες επιβάτες να χει-

ροκροτούν στο τέλος τους 
αστυνομικούς... λίγο πριν οι 
αστυνομικοί είχαν ακούσει 
τις κραυγές μιας κοπέλας, 
επιβάτιδας του ηλεκτρικού, 
όταν αντελήφθη ότι ομάδα 
«ελαφροχέρηδων» είχαν 
δημιουργήσει τεχνητό συνω-
στισμό και της είχαν αρπάξει 
το πορτοφόλι. οι αστυνομικοί 
που βρίσκονταν κοντά είδαν 
ότι πίσω από την «ομάδα 
κρούσης» βρίσκονταν άλλοι 
τέσσερις συνεργοί τους. οι 
δράστες της αρπαγής μόλις 
κατάλαβαν την παρουσία των 
αστυνομικών, άρχισαν να τρέ-
χουν. ρίχτηκαν πίσω τους οι 
αστυνομικοί και λίγα λεπτά 
μετά κατάφεραν να ακινητο-
ποιήσουν και να συλλάβουν 
τους δύο από τους έξι.

ςύλληψη 
πορτοφολάδων 
στον ηλεκτρικό

Y

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ  
ΠεΤρος ΚΑρςΙΩΤης   
karsiotis@alphafreepress.gr

μια 39χρονη γυναίκα, για 
περισσότερα από δύο 
χρόνια ως αρχηγός 

πολυμελούς κυκλώματος, κατη-
γορείται ότι εξαπάτησε δεκάδες 
επιχειρηματίες, παρουσιαζό-
μενη τηλεφωνικά ως... κόρη 
συναδέλφου τους! 

Έλεγε με πειθώ ότι βρισκόταν σε 
διπλανή πόλη και σε άσχημη 
ψυχολογική κατάσταση από τον... 
αιφνίδιο θάνατο συγγενικού της 
προσώπου! Έλεγε ακόμη ότι χρει-
αζόταν επειγόντως χρήματα για να 
αντιμετωπίσει τα έξοδα μεταφο-
ράς του... νεκρού! Όταν οι επιχει-
ρηματίες (αντιπρόσωποι αυτοκινή-
των, ξενοδόχοι, ιδιοκτήτες φαρμα-
κείων), συγκινημένοι για το 

ςτα δίχτυα της γυναίκας-«αράχνης»

κού λογαριασμού. Τότε, όμως, η 
39χρονη έλεγε ότι είχε χρέη στις 
τράπεζες και έστελνε ταξιτζή να 

τρεις τελωνειακοί υπάλλη-
λοι, δύο αστυνομικοί και... 
δεκάδες ακόμη άτομα, 

μεταξύ των οποίων επιχειρημα-
τίες, λιανοπωλητές και χονδρέ-
μποροι εμπλέκονται στο δαιδα-
λώδες κύκλωμα, το οποίο εισή-
γαγε λαθραία από την Τουρκία 
προϊόντα «μαϊμού» και τα διακι-
νούσε στη χώρα μας! επρόκειτο 
κυρίως για τσάντες, ενδύματα και 
αθλητικά υποδήματα που έφεραν 
τις ονομασίες διεθνών οίκων, 
αλλά στην πραγματικότητα ήταν 
απομιμήσεις.

Οι τρεις τελωνειακοί, που υπηρε-
τούσαν ως τώρα σε ευαίσθητο γεω-
γραφικά σημείο εξόδου-εισόδου, 

συνελήφθησαν με την κατηγορία 
ότι είχαν «στρατολογηθεί» από τον 
εγκέφαλο του κυκλώματος και για 
παροχή πληροφοριών, αλλά και για 
να κάνουν τα «στραβά μάτια» στις 
παράνομες δραστηριότητες. Έτσι, 
ενημέρωναν το αρχηγικό μέλος ως 
προς τον χρόνο που εργάζονταν, 
ώστε να προγραμματίζεται ο χρόνος 
διέλευσης από το Τελωνείο των 
φορτηγών που μετέφεραν τα παρά-
νομα εμπορεύματα.

Σε ό,τι αφορά την εμπλοκή των 
δύο αστυνομικών, ο ένας υπηρε-
τούσε σε υπηρεσία ασφάλειας της 
συμπρωτεύουσας και υποβοη-
θούσε το έργο της εγκληματικής 
οργάνωσης με παροχή πληροφο-
ριών, ενώ ο δεύτερος κατηγορείται 

για παράβαση καθήκοντος. Συνο-
λικά, σε επιχειρήσεις σε Αττική, 
Θεσσαλονίκη, Κομοτηνή και 
Ξάνθη, συνελήφθησαν είκοσι 
άτομα ενώ εμπλέκονται κι άλλα 
εξήντα έξι. Τέσσερα μέλη-κυρίως 
ομογενείς από τη Γεωργία- καθο-
δηγούσαν την οργάνωση και 
ξέπλεναν τα κέρδη με την αγορά 
τουριστικών πούλμαν και τη λει-
τουργία τουριστικού γραφείου στη 
Θεσσαλονίκη. 

Ποσότητες απομιμητικών προϊό-
ντων, καθ’ υπόδειξη των αρχηγικών 
μελών, μεταφέρονταν με φορτηγά 
διεθνών μεταφορών από την Τουρ-
κία στη χώρα μας, μέσω Βουλγαρίας, 
τα οποία μετέφεραν συγκαλυμμένα 
παράλληλα με μη επώνυμα είδη. 

Άλλα μέλη του 
κυκλώματος διατηρούσαν 
επιχειρήσεις χονδρικού 
και λιανικού εμπορίου 
(καταστήματα ένδυσης, 
υπόδησης κ.ά.) είτε 
δραστηριοποιούνταν  
στο υπαίθριο εμπόριο,  
σε διαφορές περιοχές  
της χώρας. 

Επίσης σε ορισμένες περιπτώ-
σεις διαχειρίζονταν παράνομα 
«ηλεκτρονικά καταστήματα», μέσω 
των οποίων διέθεταν προς πώληση 
τα εν λόγω εμπορεύματα.

Κύκλωμα προϊόντων 
«μαϊμού»

παραλάβει τα χρήματα... Το 
κύκλωμα, το οποίο έως τώρα έχει 
εξαπατήσει σαράντα επαγγελμα-
τίες, γνωστά πρόσωπα στις τοπικές 
κοινωνίες, και επιχείρησε να εξα-
πατήσει άλλους 232 με προσδοκώ-
μενα «κέρδη» περίπου 270.000 
ευρώ, δρούσε από το 2016. Συνε-
λήφθησαν στην Αττική και το Ηρά-
κλειο Κρήτης, δύο από τα μέλη του 
κυκλώματος και συγκεκριμένα η 
39χρονη ημεδαπή, η οποία είχε 
τον ηγετικό ρόλο στο κύκλωμα και 
ο άμεσος συνεργός της, ένας 
65χρονος ημεδαπός. Επιπλέον, 
έχουν ταυτοποιηθεί 10 ακόμη μέλη 
του κυκλώματος, με περιφερειακό 
ρόλο, εννέα ημεδαποί, ηλικίας από 
30 έως 51 ετών και 49χρονος 
αλλοδαπός.
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παρέλαβε το κινητό τηλέφωνο. Στο 
πλαίσιο της προανάκρισης, ταυτο-
ποιήθηκε η εμπλοκή του ημεδαπού 
στην υπόθεση, αλλά και σε άλλες 

Κοινωνια 21

ςυμπλοκή 
αλλοδαπών
επεισόδιο μεταξύ αλλοδαπών 
σημειώθηκε την Πέμπτη το 
απόγευμα στην πλατεία Αγίου 
Γεωργίου, στο κέντρο της 
Θεσσαλονίκης. Από τη 
συμπλοκή τραυματίστηκε ένας 
Αλγερινός ηλικίας 21 ετών, ο 
οποίος παρελήφθη από 
ασθενοφόρο του εΚΑΒ και 
μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο 
«Παπαγεωργίου».

Βρέθηκε
Τέλος στην αγωνία των δικών 
της ανθρώπων έβαλε την 
Πέμπτη το βράδυ ο εντοπισμός 
της Αναστασίας Τ., 13 ετών, η 
οποία είχε εξαφανιστεί την 
Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου στον 
Άγιο Δημήτριο της 
Θεσσαλονίκης.

Νεκρός στο  
σπίτι του
η αναζήτηση ενός 36χρονου 
στα χανιά από μέλη της 
οικογένειά του είχε τραγικό 
τέλος, καθώς τον βρήκαν 
νεκρό μέσα στο σπίτι του. οι 
πληροφορίες αναφέρουν πως 
πιθανότατα ο θάνατός του 
οφείλεται σε παθολογικά αίτια.

Πυρκαγιά σε 
σχολικό 
λεωφορείο 
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε την 
Πέμπτη σε λεωφορείο που 
μετέφερε 25 παιδιά δημόσιου 
Γυμνασίου στην εθνική οδό 
Θεσσαλονίκης-Περαίας, έξω 
από τη Θέρμη, χωρίς να 
σημειωθεί κάποιος 
τραυματισμός.

εν ταΧειπροσοχή στις συναλλαγές 
μέσω διαδικτύου και ιδιαί-
τερα όταν πρόκειται 

για την αγοραπωλησία των 
λεγόμενων έξυπνων κινητών 
τηλεφώνων (smartphone), 
συστήνει η Δίωξη ηλεκτρο-
νικού εγκλήματος της ελ.
Ας. Αφορμή στάθηκε η εξιχνί-
αση τεσσάρων υποθέσεων 
διαδικτυακής απάτης και ο 
σχηματισμός δικογραφίας σε 
βάρος ημεδαπού, για απάτη 
μέσω διαδικτύου και πλαστο-
γραφία.  Η διερεύνηση της 
υπόθεσης ξεκίνησε μετά από 
καταγγελία, ότι στο πλαίσιο 
αγοράς κινητού τηλεφώνου ( 
smartphone ) σε «συμφέ-
ρουσα και δελεαστική τιμή», 
από γνωστή ιστοσελίδα κοινω-
νικής δικτύωσης, ο καταγγέλλων 
κατέθεσε τα χρήματα για την ολο-
κλήρωση της αγοράς, αλλά ποτέ δεν 

δημοσιεύονταν σε ιστοσελίδες 
αγοραπωλησιών και σε μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης όπου με 
την ιδιότητα του πωλητή, εξα-
πατούσε ενδιαφερόμενους 
αγοραστές έξυπνων κινητών 
τηλεφώνων (smartphones), 
προσφέροντας εικονικά 
συσκευές σε ιδιαίτερα συμφέ-
ρουσες και δελεαστικές τιμές.

Είτε με την ιδιότητα του αγο-
ραστή εξαπατούσε πωλητές 
έξυπνων κινητών τηλεφώνων 
(smartphones) και ειδών 
τεχνολογίας αποστέλλοντας 
τους πλαστογραφημένα απο-
δεικτικά κατάθεσης χρημάτων, 
απαιτώντας στη συνεχεία την 

αποστολή των αντικειμένων χωρίς 
να έχει πραγματοποιηθεί η κατά-
θεση των χρημάτων.

Απάτη σε διαδικτυακές αγορές

κύκλωμα 
νομιμοποίησης 
αλλοδαπών

τρεις ίδιες περιπτώσεις διαδικτυα-
κής απάτης.

Όπως προέκυψε,  δρούσε:
είτε μέσω απατηλών αγγελιών που 

δη έχει εξακριβωθεί από το 
Τμήμα Δίωξης ναρκωτικών του 
νησιού των φαιάκων ότι τέσσερις 

ανήλικοι είχαν ενεργό ρόλο στη διακί-
νηση και στην προμήθεια ναρκωτικών 
στους συμμαθητές τους είτε στα σχολεία, 
είτε στα στέκια που συχνάζει η νεολαία. 
Για έναν 17χρονο αλλοδαπό η Ασφάλεια 
αναφέρει ότι έπαιζε κεντρικό ρόλο στον 
συντονισμό, τόσο σε ό,τι αφορούσε τα της 
εισαγωγής μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτι-
κών από την Αλβανία, όσο και στους 
ρόλους που είχε αναθέσει στον κάθε ένα 
από τους ανήλικους.

Όπως διαπιστώθηκε, τα 21 μέλη που 
αποτελούσαν τον βασικό πυρήνα της ήταν 
νεαρά άτομα, τέσσερα από τα οποία 15 
έως 17 ετών. η δράση της οργάνωσης 
εντοπίζεται τουλάχιστον τους τελευταί-

ους οχτώ μήνες με τα προσδοκώμενα 
παράνομα οικονομικά οφέλη να ανέρχο-
νται τουλάχιστον σε 150.000 ευρώ. επι-
πλέον διαπιστώθηκε ότι ποσότητα ακα-
τέργαστης κάνναβης βάρους 140 κιλών, η 
οποία είχε κατασχεθεί από το Τμήμα Δίω-
ξης Ναρκωτικών ηγουμενίτσας την 17-08-
2018 διαχειριζόταν από 18χρονο αλλο-
δαπό μέλος της οργάνωσης, με το εκτιμώ-
μενο όφελος της διακίνησης να ανέρχεται 
στο ποσό των 420.000 ευρώ.

Κατά την διάρκεια έρευνας που πραγ-
ματοποιήθηκε στο πλαίσιο της επιχείρη-
σης στην Κέρκυρα εντοπίστηκαν στην 
κατοχή μέλους της οργάνωσης και κατα-
σχέθηκαν συσκευασίες κάνναβης συνολι-
κού βάρους 1070 γραμμαρίων, δύο ηλε-
κτρονικές ζυγαριές, 670 ευρώ και 5 
κινητά τηλέφωνα.

ανήλικοι διακινητές 
κάνναβης

εφοριακός και υπάλληλος του εφΚΑ εμπλέ-
κονται σε κύκλωμα, που νομιμοποιούσε 
αλλοδαπούς με την έκδοση δικαιολογητι-

κών, τα οποία απαιτούνται για τη χορήγηση-ανα-
νέωση άδειας διαμονής, για εξαρτημένη εργασία. 
Από τη μέχρι τώρα έρευνα έχουν ταυτοποιηθεί πλή-
ρως τα στοιχεία 68 ατόμων-«πελατών» του κυκλώ-
ματος, ενώ συνολικά διερευνώνται περίπου 600 
υποθέσεις χορήγησης-ανανέωσης αδειών διαμονής.

Η εμπλοκή του εφοριακού συνιστάται στο ότι, 
μέσω μέλους της οργάνωσης, αναλάμβανε την 
έκδοση ΑΦΜ και την έκδοση η επανέκδοση κλειδα-
ρίθμων, καθώς και τη διαδικασία απενεργοποίησής 
τους, όπου απαιτείτο. Η εμπλοκή του υπαλλήλου του 
ΕΦΚΑ συνίστατο στις πράξεις εικονικών ημερομι-
σθίων και την υφαρπαγή αντιστοίχων ημερών ασφά-
λισης (ενσήμων) από τον ασφαλιστικό φορέα, την 
έκδοση ΑΜΚΑ και ΑΦΜ κ.λπ. Συνελήφθησαν εννέα 
μέλη της οργάνωσης, οι 4 ημεδαποί και οι πέντε 
αλλοδαποί.H
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ή
HEALtH

ρευνητές εντόπισαν 
«διαφορετικά μοτίβα» 
σε εγκεφαλογραφή-

ματα που πραγματοποιήθηκαν 
σε παιδιά που κάνουν έντονη 
χρήση έξυπνων συσκευών. 
Αυτό σύμφωνα με τα πρώτα 
στοιχεία μιας ευρείας συνεχι-
ζόμενης έρευνας στις ηΠΑ, η 
οποία αποκαλύπτει ότι τα παι-
διά εννέα και δέκα ετών που 
περνούν περισσότερες από 
επτά ώρες ημερησίως χρησι-
μοποιώντας τέτοιες συσκευές 
εμφανίζουν σημάδια πρόωρης 
αραίωσης του εγκεφαλικού 
φλοιού. ο εγκεφαλικός φλοιός 
είναι η εξωτερική στιβάδα του 
εγκεφάλου που είναι υπεύθυνη 
για την επεξεργασία των 
αισθητηριακών πληροφοριών. 
Τα στοιχεία έδειξαν ακόμη ότι 
τα παιδιά που περνούν περισ-
σότερες από δύο ώρες την 
ημέρα μπροστά σε οθόνες, 
είχαν χειρότερες επιδόσεις 
στις γλώσσες και σε νοητικές 
ασκήσεις. οι ερευνητές τόνι-
σαν ότι απαιτούνται πολλά χρό-

νια για την κατανόηση τόσο 
μακροπρόθεσμων επιπτώσεων. 
Τα πρώτα στοιχεία της έρευνας 
θα αρχίσουν να δίνονται στη 
δημοσιότητα στις αρχές του 
2019, ωστόσο οι ερευνητές 
συστήνουν στους γονείς να 
αποφεύγουν την χρήση ψηφια-
κών μέσων -πέραν του video 
chatting- σε παιδιά μικρότερα 
των 18 με 24 μηνών.

Τι συμβαίνει 
τελικά στον 
εγκέφαλο των 
παιδιών που 
«καίγονται» 
μπροστά από 
μια οθόνη;

ε

1. μπορεί να βοηθήσει στην 
πρόληψη των καρδιακών 

παθήσεων. Μια σειρά από μελέτες 
έχουν δείξει πως η κατανάλωση της 
μαύρης σοκολάτας μπορεί να βοη-
θήσει στην προστασία της καρδιάς.

2. μπορεί να βοηθήσει να μειώ-
σετε τα επίπεδα της LDL 

(«κακή» χοληστερόλη). Μελέτη 
διαπίστωσε ότι οι συμμετέχοντες 
που έτρωγαν 50 γραμμάρια μαύρης 
σοκολάτας για 15 ημέρες, είχαν 
χαμηλότερα επίπεδα «κακής» 
χοληστερόλης.

3. μπορεί να βοηθήσει να μειώ-
σετε τα επίπεδα του σακχά-

ρου στο αίμα. Η ίδια μελέτη έδειξε 
ότι οι συμμετέχοντες που έτρωγαν 
σοκολάτα, είχαν χαμηλότερα επί-
πεδα σακχάρου στο αίμα.

4. μπορεί να βοηθήσει να δια-
τηρήσει κάποιος κοφτερό 

μυαλό στην τρίτη ηλικία. Μια 
μελέτη του 2013 διαπίστωσε ότι η 
σοκολάτα μπορεί να βοηθήσει να 

βελτιωθεί η υγεία του εγκεφάλου 
και οι γνωστικές δεξιότητες των 
ηλικιωμένων.

5. μπορεί να σας βοηθήσει να 
μειώσετε το λίπος της καρ-

διάς. Μια μελέτη του 2013 διαπί-
στωσε ότι οι έφηβοι που κατανάλω-
ναν μαύρη σοκολάτα είχαν χαμηλό-
τερα επίπεδα ολικού και κοιλιακού 
λίπους.

6. μπορεί να βελτιώσει την 
κατάσταση του δέρματός 

σας. Η μακροχρόνια κατανάλωση 
του κακάο σε σκόνη, βοηθά το 
δέρμα να προστατεύεται καλύτερα 
από την επικίνδυνη υπεριώδη ακτι-
νοβολία και βελτιώνει επίσης την 
πυκνότητα και την ενυδάτωση του 
δέρματος.

8. μπορεί να βοηθήσει στο 
βήχα. Το κακάο περιέχει μια 

ένωση που ονομάζεται θεοβρωμίνη 
που μπορεί να καταστείλει το πνευ-
μονογαστρικό νεύρο, το τμήμα του 
εγκεφάλου που προκαλεί τον 
έντονο βήχα.

9. μπορεί να βελτιώσει την 
όρασή σας. Μια μελέτη του 

2011 διαπίστωσε πως η κατανάλωση 
μαύρης σοκολάτας μπορεί να βελτι-
ώσει την οπτική λειτουργία, τουλά-
χιστον προσωρινά.

τα οφέλη της μαύρης σοκολάτας

καταπολέμησε 
την τριχόπτωση 
φυσικά

τα υγιή, λαμπερά μαλλιά είναι σημάδι υγείας 
και ομορφιάς και φυσικά δεν είναι  αποτέ-
λεσμα κάποιου styling.  οι επιστήμονες 

αναφέρουν πως οι θύλακες των μαλλιών είναι 
από τους πιο ενεργούς μεταβολικά και έχει την 
μεγαλύτερη αλλαγή κυττάρων στο σώμα. Ανωμα-
λίες στην δομή και παραγωγή των ινών της τρί-
χας, χρωματικές αλλαγές και τριχόπτωση, μπο-
ρούν να προκληθούν από πολλούς παράγοντες. η 
μείωση πρόσληψης πρωτεΐνης, μεταλλικών στοι-
χείων, απαραίτητων λιπαρών οξέων και βιταμινών 
είναι μερικοί από αυτούς. η έλλειψη βασικών 
θρεπτικών συστατικών, όπως η πρωτεΐνη, κάνει 
το σώμα να μην παράγει υγιή μαλλιά. Έτσι, χρειά-
ζεσαι μια διατροφή πλούσια σε πρωτεΐνη, σίδηρο, 
βιταμίνη Α και Β, λιπαρά οξέα Ω3, ψευδάργυρο, 
σελήνιο, μαγνήσιο και βιταμίνη D.

αλήθειες και μύθοι για τις πρωτεΐνες 
και την υγεία των νεφρών

οι πρωτεΐνες αποτελούν βασικό 
μέρος μιας υγιεινής και ισορροπη-
μένης διατροφής. Όμως, το 1983 

ερευνητές ανακάλυψαν για πρώτη φορά, 
ότι η υψηλή πρόσληψη πρωτεϊνών, αυξά-
νει το GFR, δηλαδή το ρυθμό σπειραματι-
κής διήθησης. Το GFR είναι μια τιμή που 
δείχνει πόσο καλά φιλτράρουν τα νεφρά 
τα απόβλητα από το αίμα. οι τιμές του GFR 
μπορούν επίσης να δείξουν αν υπάρχει 
πιθανή βλάβη στα νεφρά. είναι το καλύ-
τερο μέσο εκτίμησης για τη λειτουργία 
των νεφρών. Όσο πιο υψηλός είναι ο ρυθ-
μός φιλτραρίσματος, τόσο καλύτερα λει-
τουργούν τα νεφρά. ο φυσιολογικός ρυθ-
μός διήθησης είναι περίπου 100 mL/min.

Τα ευρήματα αυτής της μελέτης, έκαναν 
πολλούς επιστήμονες να πιστεύουν ότι ο 
υψηλός ρυθμός σπειραματικής διήθησης, 
θέτει τα νεφρά σε κατάσταση στρες. Πριν 
από περίπου 20 χρόνια, επιστήμονες από 
την Ολλανδία διαπίστωσαν ότι, ενώ η υψηλή 

κατανάλωση πρωτεΐνης αύξανε το ρυθμό 
σπειραματικής διήθησης, αυτό δεν ευνο-
ούσε τη συνολική λειτουργία των νεφρών. 
Μέχρι σήμερα ωστόσο, δεν υπάρχει κάποια 
δημοσιευμένη μελέτη που να τεκμηριώνει 
τις επιβλαβής επιπτώσεις στα νεφρά από την 
αυξημένη κατανάλωση πρωτεΐνης.

Παρόλα αυτά, όσοι καταναλώνουν συστη-
ματικά υψηλές ποσότητες πρωτεΐνης, πρέπει 
να είναι αρκετά προσεκτικοί:
●● Να δίνετε βάση στις ετικέτες των 

τροφίμων.
●● Τα περισσότερα τρόφιμα δεν περιέχουν 

καθαρή πρωτεΐνη, αφού οι περισσότερες 
συνήθως συνδυάζονται με κορεσμένα λίπη.
●● Αν καταναλώνετε κρέας, επιλέξτε τα κομ-

μάτια που δεν έχουν λίπος.
●● Αν τρώτε πολλά γαλακτοκομικά, επιλέξτε 

τα αποβουτυρωμένα ή εκείνα που έχουν 
χαμηλά λιπαρά.
●● Η σόγια, τα καρύδια, τα φασόλια και τα 

προϊόντα ολικής άλεσης, είναι πλούσια σε 
πρωτεΐνη χωρίς κορεσμένο λίπος.
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ολλές φορές 
φεύγοντας από το 
σπίτι, κολλάς στο 

ποιο πανωφόρι να βάλεις. 
ςακάκι ή παλτό; ε λοιπόν, 
μπορείς να τα βάλεις και τα 
δύο και σίγουρα δεν θα σου 
πει κανείς τίποτα. Το 
layering, που περιλαμβάνει 
σακάκι και παλτό φορεμένα 
μαζί, είναι το πιο απλό και 
έξυπνο κόλπο για να είσαι 
πάντα ζεστή. Πρέπει μόνο να 
δώσεις μεγάλη προσοχή στην 
ισορροπία μεταξύ της υφής 
και του βάρους των ρούχων. 
ςυνδύασε φέτος 
φθινοπωρινά πανωφόρια 
όπως blazers ή τζιν jackets 
και θα είσαι όχι μόνο στη 
μόδα, αλλά και στην 
κατάλληλη θερμοκρασία. 
ολοκλήρωσε με μια λεπτή 
κόκκινη ζώνη.

Το τρικ  
για το κρύο
π

Τα extensions και τα μάτια σου
Τα extensions μπορεί να είναι ο μόνος τρόπος να αποκτήσεις 
όγκο στα μαλλιά, αλλά είναι και μια μεγάλη αλλαγή για το 
κεφάλι σου. Πρέπει να τα σκέφτεσαι όσο και τα φυσικά σου 
μαλλιά και να τα φροντίζεις με ανάλογο τρόπο. Που σημαίνει 
να μην τα βουρτσίζεις δυνατά και απότομα, να μην πηγαίνεις 
για ύπνο με βρεγμένα μαλλιά και να μην τα δένεις πολύ σφιχτά 
σε buns ή κοτσίδες για τουλάχιστον 3 εβδομάδες, μέχρι να 
χαλαρώσουν λίγο. επίσης, είναι καλύτερα να τα χτενίζεις όσο 
είναι στεγνά και πριν από κάθε σου λούσιμο, καθώς οι τρίχες 
είναι πιο ευαίσθητες όταν είναι βρεγμένες.

Αγάπα το βελούδο 

τα πέδιλα τον χειμώνα είναι το trend των τελευταίων 
ετών. Για μία βραδινή εμφάνιση ή μία ιδιαίτερη περίσταση, 
μπορούμε να συνδυάσουμε τα πέδιλά μας με ένα midi 

φόρεμα ή μία pencil φούστα. Μπορείτε να τα φορέσετε με ένα 
οπάκ καλσόν ή με εντυπωσιακά καλτσάκια για μία πιο στιλάτη 
πρόταση. Αν κρυώνετε πολύ, μπορείτε να φορέσετε τα πέδιλά σας 
με ένα cropped παντελόνι μέχρι τον αστράγαλο. Ένα oversized 
πουλόβερ κι ένα μακρύ παλτό, μπορούν να μετατρέψουν το outfit 
σε ένα χειμωνιάτικο σύνολο. Φυσικά και οι πιο τολμηρές μπορούν 
να τα φορέσουν με γυμνό πόδι, χωρίς καλσόν ή καλτσάκια, συνή-
θως όμως με παντελόνι, όχι φούστα ή φόρεμα.

ύπάρχουν κάποιοι 
κανόνες που θα 
πρέπει να ακο-

λουθήσετε, ώστε να 
μην φθαρεί το βελού-
δινο κομμάτι σας. Ποτέ 
μην το σιδερώνετε και 
προσέξτε πώς το 
διπλώνετε. Πάντα να 
ελέγχετε την ετικέτα με 
τη θερμοκρασία και τις 
οδηγίες πλυσίματος. 
Στην περίπτωση που 
πλένεται στο χέρι, πρέ-
πει να γίνεται με μη 
βιολογικό απορρυπα-
ντικό. Απαλά πατήστε 
το λίγο, για να φύγει το 
πολύ νερό, αλλά μην το 
στύψετε. Απλώστε το 
να στεγνώσει φυσικά, 
χωρίς να χρησιμοποιή-
σετε μανταλάκια που 
μπορούν να το βλά-
ψουν, αφήνοντας ακα-
λαίσθητα σημάδια. Ο 
καλύτερος τρόπος είναι 
να το αφήσετε ως το 
επόμενο πρωί σε μία 
κρεμάστρα.

Slouched 
μπότες!  

Από μπότες άλλο τίποτα στην 
αγορά. Όμως, πάνω κάτω τα 

σχέδια είναι ίδια και θέλει 
σωστή έρευνα για να 

καταλήξεις στο κατάλληλο 
ζευγάρι. Αυτό που θα σου δίνει 
με γενναιοδωρία πόντους στυλ, 

θα είναι άνετο και δεν θα το 
βλέπεις σε όλα τα γυναικεία 

πόδια. Ένα τέτοιο ζευγάρι 
κυκλοφορεί πολύ στο 

Instagram. Γνώριμο αλλά 
«παρεξηγημένο». οι slouched 
μπότες έχουν ξεφύγει από τη 

δεκαετία του ’80 και 
ξαναγυρίζουν στις ντουλάπες 

μας. Όμως αυτή τη φορά, 
τείνουν να δείχνουν ιδιαίτερα 

φρέσκες, ανανεωμένες. οι 
μπότες αυτές συνδυάζονται 

καλύτερα πάνω από παντελόνια 
οι κάτω από midi φούστες. Αλλά 

αν πρόκειται για τις ψηλές 
πάνω από το γόνατο μπότες, 

φοριούνται με άνεση  
με mini outfit.

η απόλυτη τάση  
υπερβάλλει ! 
Το Rock edgy makeup look είναι η απόλυτη 
τάση γιατί μας επιτρέπει να υπερβάλλουμε 
με το μακιγιάζ μας. Ξεκίνα με ένα primer 
και άπλωσε ένα ελαφρύ ενυδατικό 
foundation. Καλύτερα να αποφύγεις το 
concealer. Άπλωσε σε όλο το κινητό βλέ-
φαρο του ματιού μία μεταλλική σκούρα 
σκιά και συνέχισε με eyeliner σε μορφή 
«μαρκαδόρου» αλλά τράβηξε λίγο περισσό-
τερο από ό,τι συνήθως την εξωτερική γωνία. 
Οι βλεφαρίδες πρέπει να δείχνουν τερά-
στιες. Άπλωσε απλά στα cheecks ένα ρουζ 
στους τόνους του σάπιου μήλου. Ολοκλή-
ρωσε το look με μεταλλικό με ματ φινίρι-
σμα κραγιόν στους τόνους του σάπιου 
μήλου, του μοβ ή ακόμη και του μπορντό.

H hot  
τάση...  
Η περίπτωση του 
«lampshading» είναι 
πολύ ιδιαίτερη. Με 
απλά λόγια, το λουκ 
«αμπαζούρ». Ή αλλιώς 
ο τρόπος ντυσίματος 
που απαιτεί μόνο ένα 
XXL φούτερ ή πουλό-
βερ και ένα ζευγάρι 
μπότες πάνω από το 
γόνατο. Ούτε φούστα, 
ούτε παντελόνι, ούτε 
σορτς, ούτε τίποτα 
ενδιάμεσα. Οι κυρίες 
Kardashian-Jenner 
είναι οι πιο συχνοί 
εκπρόσωποι αυτής της 
νέας τάσης, συνδυά-
ζοντας τις ψηλές μπό-
τες τους με φορέματα-
φούτερ και υπερμε-
γέθη πουλόβερ. Δεν 
μπορείς να φανταστείς 
πόσο χρόνο θα γλιτώ-
σεις, αλλά και πόσο 
σέξι θα είσαι. Για να 
μην είσαι υπερβολική, 
καλύτερα οι μπότες 
σου να μην έχουν 
πολύ τακούνι.

Πώς βάζω  
το πέδιλο;  
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μάσκα μαλλιών θρέφει 
τις τρίχες των μαλλιών, 
αλλά μόνο αν το κάνετε 

σωστά. Το μυστικό κρύβεται στη 
θερμοκρασία νερού. Το νερό 
πρέπει να είναι ζεστό, έτσι ώστε 
να ανοίγουν οι πόροι της τρίχας. 
ςτην εφαρμογή θα κάνετε 
απαλό μασάζ από τη μέση των 
μαλλιών ως τις άκρες. Θα σκου-
πίσετε ταμποναριστά τα μαλλιά 
με μια πετσέτα, ώστε να φύγουν 
τα πολλά νερά και θα τα τυλί-
ξετε με μια διάφανη μεμβράνη, 
περνώντας τα με σεσουάρ για 5 
ως 10 λεπτά, με προσεκτικές 
κινήσεις. Όλη αυτή η θερμότητα 
θα ανοίξει τελείως και τους 
τελευταίους πόρους τρίχας. Θα 
ξεπλύνετε το μαλλί σας με χλι-
αρό νερό και τέλος.

Μακιγιάζ  
για ρεβεγιόν 
Οι περισσότερες γυναίκες νομίζουν πως 
έχουν μόνο δύο επιλογές για το μακιγιάζ 
την περίοδο των γιορτών. Είτε smoky 
eyes, είτε έντονα χείλη. Ναι, έχεις αυτές 
τις επιλογές, αλλά δεν είναι οι μόνες 
φυσικά. Δεν υπάρχει στην ουσία ιδανικό 
γιορτινό μακιγιάζ. Όπως και με κάθε μακι-
γιάζ, το ιδανικό είναι εκείνο που σε κάνει 
να νιώθεις όμορφη, άνετη, σέξι. Στο τέλος 
πρέπει να κάνεις αυτό σε κάνει να νιώθεις 
η πιο ωραία. Μπορείς να κάνεις ό,τι θες! 
Οι γιορτές είναι η τέλεια αφορμή για να 
πειραματιστείς! Το ιδανικό γιορτινό μακι-
γιάζ είναι το δικό σου! 

η καταστροφή 
της μάσκας

Όγκο κι άλλο όγκο 
Το ακούμε συνέχεια. Oι ώμοι με όγκο δεκαετίας του ’80 
είναι επίσης πίσω στη μόδα, αλλά με μια πιο θηλυκή προ-
σέγγιση. Σε όλα τα υλικά τα μανίκια φουσκώνουν, αλλά ο 
ρομαντισμός κι η θηλυκότητα έρχονται με τα ειδικά 
υλικά, όπως οι δαντέλες και τα τούλια. Οι βάτες έχουν 
επιστρέψει για τα καλά και όπου κι αν κοιτάξεις, τα που-
λόβερ και τα πουκάμισα έχουν ιδιαίτερους ώμους ή μανί-
κια. Προσοχή όμως στους συνδυασμούς. Προτίμησε να 
τα φορέσεις με το κολλητό σου τζιν ή τη μίνι φούστα, για 
να μην φορτωθείς με επιπλέον όγκο. Βάλε μικρά διακρι-
τικά σκουλαρίκια, που δεν θα «κλέβουν» πόντους από το 
εντυπωσιακό κομμάτι που φοράς.

H
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Δύο σημαντικοί λυρικοί καλλιτέχνες της νέας γενιάς 
ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα μοναδικό μουσικό 

χριστουγεννιάτικο ταξίδι στον χρόνο και στον 
κόσμο. η σοπράνο ςμαράγδα Βαγγελή και ο τενό-

ρος Δημήτρης Αλεξανδρίδης, για δύο μοναδικές 
βραδιές, στις 23 & στις 28 Δεκεμβρίου, θα βρε-

θούν στην μουσική σκηνή του Jazz Point για 

να ερμηνεύσουν με τον μοναδικό τους τρόπο αγαπημένα 
χριστουγεννιάτικα τραγούδια από όλο τον κόσμο. ενα 
πλούσιο πρόγραμμα με μουσικές της μεσογείου (Ιταλία, 
Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία), άριες και ντουεττι από το 
κλασσικό και σύγχρονο ρεπερτόριο, Ναπολιτάνικες 
καντσονέτες και γνωστές μελωδίες από Musical και τον 
κινηματογράφο, Ακαδημίας 18, ςύνταγμα, 210-9803398.

Το ςάββατο 22 Δεκεμβρίου και ώρες 11:00-14:00 
γίνονται τα εγκαίνια της νέας Αίθουσας εκδηλώ-

σεων της οθωνικής Αυλής στο Πάρκο Περι-
βαλλοντικής ευαισθητοποίησης «Α. Τρί-

τσης» στο Ίλιον, όπου θα κατασκευαστούν 
ταΐστρες από φυσικά υλικά και να προ-

σφέρουμε ένα χριστουγεννιάτικο 
γεύμα-δώρο για τους σπίνους, τις 

παπαδίτσες, τις καρδερίνες και τα 
σπουργίτια που ζουν στις γειτο-

νιές μας! Παράλληλα με την 
κατασκευή ταΐστρας, θα 

πραγματοποιηθεί παιδικό 
εργαστήριο κατασκευών 

με θέμα τα πουλιά που 

Volare, the Christmas edition

πρόσκληση για γεύμα στην αυλή μας!

συναντάμε στην πόλη τον χειμώνα. 
Πληροφορίες: 210-2316977, 
210-8228704

ο Πολυχώρος Vault παρουσι-
άζει για 1η φορά στην 
ελλάδα, το αριστούργημα 

του λαρς φον Τρίερ «χορεύοντας 
στο ςκοτάδι», σε διασκευή Πάτρικ 
ελσουέρθ, μετάφραση Αντώνη 
Γαλέου, σκηνοθεσία Δημήτρη 
Καρατζιά, μουσική μάνου Αντωνι-
άδη και στίχους Γεράσιμου 
ευαγγελάτου.  

Μία από τις πιο σπαρακτικές ταινίες 
όλων των εποχών και από τις σημα-
ντικότερες, όχι μόνο του εμπνευ-

σμένου στοχαστή-δημιουρ-

γού, αλλά και του παγκόσμιου 
σινεμά. Ο Λαρς Φον Τρίερ, ένας 
οραματιστής, απρόβλεπτος, παρορ-
μητικός, δογματικός και πρωτοπό-
ρος καλλιτέχνης στο ζενίθ της 
καριέρας του, έφτιαξε μια ταινία 
που σε κερδίζει ανεπιφύλακτα σε 
όλους τους τομείς. 

Η Σέλμα, μια Τσέχα μετανά-
στρια και ανύπαντρη μητέρα στην 
επαρχία της πολιτείας Ουάσιγκτον 
στις ΗΠΑ του 1967 έχει ένα οδυ-
νηρό μυστικό. Πάσχει από μια 
σπάνια κληρονομική ασθένεια, 
χάνει σταδιακά την όραση της. 

Δου-
λεύει 
ασταμά-
τητα και 
μαζεύει χρή-
ματα, προκει-
μένου ο γιος της 
να εγχειριστεί για 
να μην έχει τη δική 
της τύχη. Η μόνη της 
διαφυγή από τη 
σκληρή της πραγματικό-
τητα, είναι τα αμερικάνικα 
μιούζικαλ. Ακόμη και στη 
ζωή της μετατρέπει, με τη 
φαντασία της, τους ήχους που 
ακούει σε μουσική, μιούζικαλ με 
πρωταγωνίστρια την ίδια, όμοια με 
εκείνα που παρακολουθεί. Όταν 
όμως ένας απελπισμένος γείτονας 
κλέβει τις οικονομίες της, το 
δράμα της ζωής της μετατρέπεται 
σε τραγωδία που κλιμακώνεται σε 
ένα τραγικό φινάλε.

info
Παραστάσεις έως την Τρίτη 28 
Μαΐου 2019, κάθε Δευτέρα στις 
20:00 και Τρίτη στις 21:15
Εισιτήρια: Γενική είσοδος: 15 ευρώ, 
Προπώληση: 13 ευρώ, Φοιτητές / 
Σπουδαστές / Κάτοχοι Κάρτας Πολυ-
τέκνων / ΑμΕΑ / Κάτοχοι Κάρτας 
Ανεργίας (ΟΑΕΔ): 12 ευρώ
Vault Theatre Plus, Μελενίκου 26, 
Γκάζι, Βοτανικός, 
213-0356472/6949534889.

«Χορεύοντας 
στο σκοτάδι»
του Λαρς Φον Τρίερ 

το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά στα πλαίσια της κοι-
νωνικής του ευθύνης, παρουσιάζει την  θεα-

τρική δράση «η Θεία λένα πάει όπου υπάρχουν παι-
διά». Η ηθοποιός Αγγελική Φράγκου υποδύεται τη  
«‘Θεία Λένα», με σκοπό να επισκεφθεί τα παιδιά που 
νοσηλεύονται  στους θαλάμους των παιδιατρικών κλινι-
κών της Αττικής. Κατά τη διάρκεια της θεατρικής αφή-
γησης ζωντανεύουν, τα νοσταλγικά παραμύθια που τα 
παιδιά στην Ελλάδα πρωτάκουσαν στη δεκαετία του 50’ 
μέσα από τις ραδιοφωνικές εκπομπές της «Θείας 
Λένας». Η δράση θα ολοκληρωθεί στις 30 Απριλίου 
2019. Μετά την αφήγηση ακολουθεί θεατρικό παιχνίδι & 
εικαστικό εργαστήριο με σκοπό μία έκθεση ζωγραφι-
κής φτιαγμένη από τους μικρούς μας θεατές!

η Θεία λένα πάει όπου υπάρχουν παιδιά
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Gr
1.  DR. SEuSS THE GRINCH 

2. Creed II  
3. Ralph Breaks the Internet 
4. Mortal Engines 
5. Aigaio SOS 
6. Kursk 
7. Shoplifters 
8. The Possession of  

Hannah Grace 
9. Robin 
10. Fantastic Beasts: The  

Crimes of Grindelwald

USA
1.  SPIDER-MAN: INTO 
      THE SPIDER-VERSE

2. The Mule 
3. Dr. Seuss The Grinch 
4. Ralph Breaks the Internet
5. Mortal Engines 
6. Creed II 
7. Bohemian Rhapsody 
8. Instant Family 
9. Fantastic Beasts: The 

Crimes of Grindelwald 
10. Green Book 

BoX oFFiCE

ταινία βασίζεται 
σε αληθινά γεγο-
νότα και μεταφέ-

ρει στη μεγάλη οθόνη την 
συγκλονιστική ζωή της 
ατρόμητης πολεμικής 
ανταποκρίτριας. Η Ρόζα-
μουντ Πάικ (υποψήφια 
για Όσκαρ) ενσαρκώνει 
μία από τις πιο αναγνωρι-
σμένες πολεμικές αντα-
ποκρίτριες της εποχής, την Μαρί 
Κόλβιν από τους Sunday Times. 
Αμερικάνικο βιογραφικό, πολεμικό 

τελευταία ταινία από την 
άτυπη τριλογία των «Γυναι-
κών» του Σταύρου Τσιώλη 

είναι ένα ακίνητο road movie, με τους 
Κωνσταντίνο Τζούμα και Ερρίκο Λίτση 
στους ρόλους των δύο κεντρικών 
ηρώων. Ο σκηνοθέτης επιστρέφει 
μετά από 13 χρόνια απουσίας με μια 
ταινία όπου οι πρωταγωνιστές της 
γίνονται παρατηρητές μιας παρέλασης 
ανθρώπων που δίνει το έναυσμα για 
αντρικές, φιλοσοφικές συζητήσεις 
σχετικά με ζητήματα καρδιάς. Ελλη-
νική κωμωδία, 79’. 

δράμα, 110’. Σκηνοθεσία: Μάθιου 
Χάινεμαν. Πρωταγωνιστούν: Ρόζα-
μουντ Πάικ, Τζέιμι Ντόρναν, Στάν-
λεϊ Τούτσι, Τομ Χολάντερ.

ο Δικός της πόλεμος γυναίκες που περάσατε από δω
Δειτε αΚομήΔειτε αΚομή

H H

για να προστατεύσει τον ανύποπτο στεριανό κόσμο. 
Μέχρι να τα καταφέρει, θα πρέπει να περάσει από 
σκληρές δοκιμασίες, να έρθει αντιμέτωπος με καλο-

στημένες ίντριγκες και να 
αφήσει πίσω τον υπερόπτη 
εαυτό του. Καταιγιστική 
αφήγηση και εντυπωσιακή 
υποθαλάσσια εικονογρα-
φία , που ωστόσο δεν μας 
επιτρέπει να ξεχάσουμε 
την απλοϊκή πλοκή και τις 
σεναριακές αυθαιρεσίες.

Αμερικάνικη περιπέτεια, 
143’. Σκηνοθεσία: Τζέιμς 
Γουάν. Πρωταγωνιστούν: 
Τζέισον Μομόα, Άμπερ 
Χερντ, Νικόλ Κίντμαν, Γουί-
λεμ Νταφόε, Ντολφ Λού-

ντγκρεν, Πάτρικ Γουίλσον, Γιάχια Αμπντούλ Ματίν ΙΙ, 
Λούντι Λιν, Τεμουέρα Μόρισον

ο Τζέισον μομόα ενσαρκώ-
νει τον κατά το ήμισυ 
καταγόμενο από την Ατλα-

ντίδα 
Άρθουρ Κέρι, ο 

οποίος ξεκινά το 
υποθαλάσσιο 

ταξίδι της ζωής του, 
όπου θα αντικρίσει 

τον πραγματικό του 
εαυτό. 
Γιος της βασίλισσας της 

Ατλαντίδας κι ενός κοινού θνη-
τού, έχει υπερφυσικές δυνάμεις, 

τις οποίες χρησιμοποιεί για το 
κοινό καλό. Όταν πληροφορείται 

όμως από μια σέξι επισκέπτρια από 
την Ατλαντίδα πως αυτό απειλείται από 

τα σχέδια του αδερφού του, άρχοντα του μυθικού βασιλείου, αποφα-
σίζει να διεκδικήσει το θρόνο, ο οποίος του ανήκει, ως πρωτότοκος, 

Μια καταιγιστική 
περιπέτεια που 

διαδραματίζεται 
στον αχανή και 

πρωτόγνωρο 
υποβρύχιο κόσμο των 

επτά θαλασσών 

O πιανίστας-συνθέτης ςταύρος 
λάντσιας συνεχίζει να εξερευνά τα 
μουσικά ηχοχρώματα του παραδοσιακού 
σχήματος της jazz «Piano Trio» και 
συναντιέται με μερικούς από τους 
αγαπημένους του Έλληνες μουσικούς. 
Καλεσμένος του αυτή τη φορά ο δεξιοτέχνης του 
ούτι με τη βελούδινη φωνή Haig Yazdjian. μαζί με 
τους ταλαντούχους του συνεργάτες παρουσιάζει ένα 
μοναδικό μουσικό πρόγραμμα αναμιγνύοντας τις δικές 
του λυρικές συνθέσεις με αρμένικα τραγούδια και 
απροσδόκητες διασκευές! ςάββατο 29/12/18 (ώρα 
έναρξης: 22.00) & Τρίτη 1/1/19 (ώρα έναρξης: 21.00). 
Athenaeum «Κελάρι», Αδριανού 3 Θησείο, τηλ.: 210 3210239. 

σταύρος  
Λάντσιας trio+ft. 
Haig Yazdjian 

Aquaman
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ράς»: Οικογένεια Γούνα (πόλο)
3. Τιμητική Διάκριση: ΑΕΚ Μπά-

σκετ (για την επέτειο των 50 
χρόνων από την κατάκτηση του 
Κυπέλλου Κυπελλούχων Ευρώ-
πης), Τάσος Μπουλμέτης (σκη-
νοθέτης ταινίας 1968), Βασίλης 
Γεωργίου (δημοσιογράφος)

4. Τιμητική Διάκριση: Μεσσηνια-
κός Γ.Σ. (για τα 130 χρόνια προ-
σφοράς και δράσης)

5. Τιμητική Διάκριση: Θοδωρής 
Ζαγοράκης, Γιώργος Καρα-
γκούνης, Άγγελος Μπασινάς, 
Κώστας Κατσουράνης, Βασίλης 
Τοροσίδης, που έχουν ξεπερά-
σει τις 100 διεθνείς συμμετο-
χές με την Εθνική Ομάδα 
Ποδοσφαίρου 

6. Ανερχόμενο Ταλέντο: Ελίνα 
Τζένγκο (στίβος)

7. Ανερχόμενο Ταλέντο: Χριστίνα 
Μπούρμπου (κωπηλασία) & 
Μαρία Κυρίδου (κωπηλασία)

8. Ανερχόμενο Ταλέντο: Αλέξαν-
δρος Καλπογιαννάκης 
(ιστιοπλοΐα)

9. Τιμητική Διάκριση: Αυθεντικός 
Μαραθώνιος Αθήνας 

10. Τιμητική Διάκριση: 
Special Olympics & 
Γιάννα Δεσποτοπούλου 
& Κώστας 
Τριανταφύλλου
11. Τιμητική Διάκριση: 
Αντώνης Κουνάδης, 
Πρόεδρος Ακαδημίας 
Αθηνών.

Η Άννα Κορακάκη 
είναι η πρώτη 
γυναίκα Ελληνίδα 

αθλήτρια, που κατακτά 
δύο μετάλλια στην ίδια 
διοργάνωση 
Ολυμπιακών Αγώνων

SPort

S
Αξίζουν να είναι οι κορυφαίοι! 

ραγματοποιήθηκε στη Νιόν της 

ελβετίας η κλήρωση για τη φάση 

των «16» του Champions League. 

με δεδομένο ότι οι λίβερπουλ (φιναλίστ της 

προηγούμενης σεζόν), Ατλέτικο μαδρίτης, 

Τότεναμ και μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκο-

νταν στο δεύτερο γκρουπ, ως… ανίσχυρες, 

φάνταζε δεδομένο ότι θα προκύψουν κάποια 

σπουδαία ζευγάρια. οι πρώτες της βαθμολο-

γίας από τη φάση των ομίλων, που μπήκαν 

στη διαδικασία ως «ισχυρές», θα δώσουν το 

πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας και τη ρεβάνς 

στο γήπεδό τους. Τα ματς είναι προγραμματι-

σμένα για τις 12-13 φεβρουαρίου και 19-20 

φεβρουαρίου, ενώ οι ρεβάνς θα γίνουν στις 

5-6 μαρτίου και 12-13 μαρτίου.

ο Τζιόρτζιο μαρκέτι εξήγησε τη διαδικασία 

από πλευράς uEFA, ενώ ο λουίς Γκαρσία, 

καθώς και η παίκτρια της Παρί ςεν Ζερμέν, 

λάουρα Ζορζ, ήταν αυτοί που κλήθηκαν να βοη-

θήσουν να πραγματοποιηθεί η κλήρωση. Ανα-

λυτικά τα ζευγάρια των «16» του Champions 

League:

 ςάλκε-μάντσεστερ ςίτι

 Ατλέτικο μαδρίτης-Γιουβέντους

 μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Παρί ςεν Ζερμέν

 Τότεναμ-μπορούσια Ντόρτμουντ

 λυών-μπαρτσελόνα

 ρόμα-Πόρτο

 Άγιαξ-ρεάλ μαδρίτης

ή κλήρωση του Champions League
έυθυΜης κουλουρης έν δρΑςέι

Ο Ευθύμης Κουλούρης λέει: «Ο 
ΠΑΟΚ κάνει μία πολύ καλή 

χρονιά, πήρε και τα 
ντέρμπι. Γενικά δείχνει 
πολύ σταθερός σε όλους 
τους τομείς. Νομίζω 

είναι το φαβορί για το 
πρωτάθλημα. Είμαι πολύ 

χαρούμενος για αυτό και εύχομαι να το 
πάρει. Όμως, σημασία αυτή τη στιγμή 
έχει ο Ατρόμητος και η εξέλιξή μου και 
το πως θα μπορέσω να γίνω ακόμα 
καλύτερος. Θέλω να πάνε καλά και οι 
δύο ομάδες, γιατί στον Ατρόμητο 
βρίσκομαι, στον ΠΑΟΚ ήμουν από 
μικρός. Μακάρι και οι δύο ομάδες να 
πετύχουν τον στόχο τους». 

Πέτρουνιας-κορακακη 

π

Ο Λευτέρης 
Πετρούνιας έχει 
αναδειχθεί χρυσός 

ολυμπιονίκης το 2016, 3 
φορές παγκόσμιος 
πρωταθλητής και 4 φορές 
πρωταθλητής Ευρώπης. 

ο Πανελλήνιος ςύνδε-
σμος Αθλητικού 
Τύπου ανέδειξε κορυ-

φαίους αθλητές, προπονητές 
και ομάδες του ελληνικού 
αθλητισμού για τις διακρί-
σεις τους μέσα στο 2018. 

Κορυφαίος αθλητής αναδεί-
χτηκε για τέταρτη διαδοχική 
χρονιά ο Λευτέρης Πετρούνιας, 
κορυφαία αθλήτρια οι αθλητι-
κοί συντάκτες ψήφισαν την 
Άννα Κορακάκη, ενώ κορυφαία 
ομάδα αναδείχτηκε ο Ολυμπια-
κός στην υδατοσφαίριση 
ανδρών.
οι νικηΤές ΑνΑ κΑΤηγοριΑ

 Κορυφαίος αθλητής 2018: 
Λευτέρης Πετρούνιας (Ενόρ-
γανη Γυμναστική)

 Κορυφαία αθλήτρια 2018: 
Άννα Κορακάκη (Σκοποβολή)

 Κορυφαία ομάδα 2018: Ολυ-
μπιακός (Υδατοσφαίριση 
Ανδρών) 

 Κορυφαίος προπονητής 
2018: Δημήτρης Ράφτης 
(Ενόργανη Γυμναστική)

 Κορυφαίος αθλητής με 
αναπηρία 2018: Αριστείδης 
Μακροδημήτρης 
(Κολύμβηση)

 Κορυφαία αθλήτρια με 
αναπηρία 2018: Αλεξάν-
δρα Σταματοπούλου 
(Κολύμβηση)

 Κορυφαία ομάδα αθλη-
τών με αναπηρία 2018: 
Εθνική Ομάδα BC3 ΜΠΟΤΣΙΑ

πΑρΑλληλΑ κΑΤΑ  
Τη διΑρκέιΑ Της γιορΤης 
πρΑγΜΑΤοποιηθηκΑν  

  οι έξης βρΑβέυςέις: 
1. Έπαθλο «Αθλητικής Προσφοράς 

και Ήθους»:  Βασιλική Μιλλούση 
(γυμναστική) & Κώστας Παπαγε-
ωργίου (πιγκ πογκ) & Βάσω 
Σκάρα (χάντμπολ)

2. Έπαθλο «Κοινωνικής Προσφο-
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οι διαιτητές το είπαν και το 
έκαναν! Απέχουν από την 
15η αγωνιστική της 

Superleague μετά τον ξυλοδαρμό 
του Θανάση Τζήλου. Τονίζουν οι 
διαιτητές: «ο ξυλοδαρμός του 
διαιτητή Θανάση Τζήλου έγραψε 
μια νέα “μαύρη” σελίδα στο ελλη-
νικό ποδόσφαιρο και… έφερε την 
αναβολή της 15ης αγωνιστικής της 
Superleague. Σε μια ένδειξη στήρι-

ξης προς τον Έλληνα διαιτητή -που 
ξυλοκοπήθηκε από αγνώστους έξω 
από την οικία του και το πρωί της 
Πέμπτης (20.12.2018) πήρε εξιτήριο 
από το νοσοκομείο- οι συνάδελφοι 
του κάνουν απεργία». Έτσι έχουμε 
αναβολή της 15ης αγωνιστικής, που 
ήταν προγραμματισμένη να γίνει το 
προσεχές Σαββατοκύριακο. Σε ανα-
κοίνωση της, η ΕΠΟ ενημερώνει πως 
οριστικοποιήθηκε «… η συνάντηση 

της 4ης Ιανουαρίου 2019, στην οποία 
θα λάβουν μέρος η Ε.Π.Ο., η Κ.Ε.Δ., η 
Super League, εκπρόσωποι των διαι-
τητών Α΄ κατηγορίας και ο ανεξάρτη-
τος εμπειρογνώμων της F.I.F.A. και 
U.E.F.A. κ. Π. Φούσεκ» και τονίζει 
πως η απόφαση των διαιτητών και 
βοηθών αφορά μόνον τους αγώνες 
της «μεγάλης» κατηγορίας και όχι 
τους αγώνες για τη φάση των ομίλων 
του Κυπέλλου Ελλάδας.

Χωρίς μπάλα το σαββατοκύριακο! 

να που η νίκη του 
Ολυμπιακού επί 
της Μίλαν έφερε 

την Ελλάδα στην 13η θέση 
της βαθμολογίας της 
UEFA.Η Ελλάδα προσπέ-
ρασε τη Δανία, η οποία 
μάλιστα δεν έχει πλέον 
καμία ομάδα στις Ευρωπα-
ϊκές διοργανώσεις.
Αναλυτικά η βαθμολογία 
μετά το τέλος των ομίλων

 11η Ολλανδία  
30.633 (1/5)

 12η Αυστρία 30.050 (2/5)

ςτην 13η θέση λόγω ολυμπιακού ο Αιγύπτιος επιθετικός της λίβερπουλ μοχάμεντ ςαλάχ αναδεί-
χθηκε κορυφαίος Αφρικανός ποδοσφαιριστής για το 2018. Ο 
26χρονος με τα 44 γκολ του βοήθησε τα μέγιστα στη περσινή πορεία 

των «κόκκινων» μέχρι τον 
τελικό του Champions 
League, ενώ παράλληλα οδή-
γησε και την εθνική ομάδα 
της χώρας του στο Μουντιάλ 
έπειτα από 28 ολόκληρα χρό-
νια. Το βραβείο διεκδικούσαν 
μεταξύ άλλων παίκτες όπως 
οι Ομπαμεγιάνγκ, Μαχρέζ και 
Μανέ. «Είναι σπουδαίο συναί-
σθημα να κερδίζω το βραβείο 
για δεύτερη φορά. Είμαι πολύ 
χαρούμενος και θα ήθελα να 
το κερδίσω και του χρόνου!», 
δήλωσε μετά την απονομή. 

τέλος για τον ηρακλή η συνερ-
γασία με τον Δημήτρη ελευ-
θερόπουλο! Η ΠΑΕ Ηρακλής 

ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας 
κοινή συναινέσει με τον προπονητή, κ. 
Δημήτρη Ελευθερόπουλο, λόγω δια-
φοράς στη φιλοσοφία και του εύχεται 
καλή συνέχεια στην προπονητική του 
καριέρα. Η δήλωση αναφέρει επίσης: 
«Πολλά από τα ονόματα ποδοσφαιρι-
στών που ανήκουν στο δυναμικό της 
ομάδας και εμφανίζονται σήμερα 
αλλά και τις προηγούμενες ημέρες 
από μερίδα του Τύπου να αποδεσμεύ-
ονται άμεσα, δεν ανταποκρίνονται 
στην πραγματικότητα. Η τελική από-
φαση σχετικά με το πόσοι και ποιοι 
ποδοσφαιριστές θα αποδεσμευτούν 
από το ρόστερ θα ανακοινωθούν επί-
σημα μόνο όταν ολοκληρωθεί η αξιο-
λόγηση τους και μόνο από την ιστοσε-
λίδα της ΠΑΕ».

Στη 15η θέση της UEFA 
για τους ομίλους του 
Europa League

ο Κώστας φορτούνης ανα-
δείχθηκε στην 15η θέση 
της uEFA, έχοντας 

συγκεντρώσει 5.034 βαθμούς 
στη λίστα με τους 100 καλύτε-
ρους παίκτες στη φάση των 
ομίλων και έχοντας στο ενεργη-
τικό του τρία γκολ, δύο ασίστ 
και 85% ποσοστό ευστοχίας 
στις πάσες με 219/259, στα έξι 
παιχνίδια στη φάση των ομί-
λων. Πρώτος αναδείχθηκε ο 
ςεμπάστιαν χάλερ της Αΐντραχτ 
φρανκφούρτης. ςτην 100άδα 
βρίσκονται ακόμη δύο παίκτες 
του ολυμπιακού, ο Ζοσέ ςα 
(70ος) και ο Παπέ Αμπού ςισέ 
(94ος), ενώ 95ος είναι ο 
ςωκράτης Παπασταθόπουλος 
της Άρσεναλ.

ΑνΑλυΤικΑ η πρΩΤη 20ΑδΑ 
Μέ Τους κορυφΑιους Της 

 13η Ελλάδα 27.400 (1/5)
 14η Δανία 27.025 (0/4)
 15η Ελβετία 26.900 (1/5)
 16η Τσεχία 26.875 (2/5)
 17η Κροατία 26.375 (1/4)

Τι ςηΜΑινέι η 13η θέςη 
 Ο πρωταθλητής 3ο προκριμα-

τικό γύρο (Champions League)
 Ο δεύτερος 2ο προκριματικό 

γύρο (Champions League)
 Κυπελλούχος 3ο προκριματικό 

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

προκριματικό γύρο (Europa 
League)

σαλάχ και πάλι σαλάχ!  

5. λούκα Γιόβιτς (Αΐντραχτ) 
5.609

6. Τζέιμς Ταβερνίερ (ρέι-
ντζερς) 5.528

7. Ντιντιέ ςαμασέκου (ςάλ-
τσμπουργκ) 5.525

8. ρούμπεν λόφτους Τσικ 
(Τσέλσι) 5.361

9. Αντρέ ραμάλιο (ςάλ-
τσμπουργκ) 5.300

10. Τζιοβάνι λο ςέλσο 
(μπέτις) 5.230

11. μιγιάτ Γκατσίνοβιτς 
(Αΐντραχτ) 5.223

12. φρέντικ Γκουλ-
μπράντσεν (ςάλ-
τσμπουργκ) 5.175

13. Αλεχάντρο 
Ποσουέλο (Γκενκ) 
5.058

14. ςάντερ μπέργκε 
(Γκενκ) 5.047

15. Κώστας φορτού-
νης (ολυμπιακός) 5.034

16. Γουίλιαν (Τσέλσι) 
5.001

17. εμερσον Παλμιέρι 
(Τσέλσι) 4.961

18. Ισμαΐλα ςαρ (ρεν) 
4.938
19. Ντομινίκ Κορ (λεβερκού-

ζεν) 4.862
20. Ιγκόρ ςτάσεβιτς (μΠΑΤε 

μπορίσοφ) 4.828

φΑςης ΤΩν οΜιλΩν Του EUropa 
LEagUE:

1. ςεμπάστιαν χάλερ (Αΐντραχτ 
φρανκφούρτης) 7.549 βαθμοί

2. ςτέφαν λάινερ (ςάλ-

τσμπουργκ) 7.022
3. μούνας Νταμπούρ (ςάλ-

τσμπουργκ) 6.604
4. Αντρέας ούλμερ (ςάλ-

τσμπουργκ) 5.774

Μπράβο 
φορτούνη!

Παρελθόν ο 
Ελευθερόπουλος

Λόγω Τζήλου οι διαιτητές έβαλαν 
«λουκέτo» στη Superleague

Το προγρΑΜΜΑ  
Της 15ης ΑγΩνιςΤικης

ςάββατο (22/12)  Παναιτωλικός-
Παναθηναϊκός (16:00)  ΟΦΗ-Ατρό-
μητος (17:15)  Πανιώνιος-Αστέρας 
(19:30)

Κυριακή (23/12)  ΑΕΚ-Λεβαδει-
ακός (15:00)  Λαμία-Απόλλων 
Σμύρνης (16:00)  Ολυμπιακός-ΑΕΛ 
(17:15)  Ξάνθη-Άρης (19:00)  
ΠΑΟΚ-ΠΑΣ Γιάννινα (19:30)
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ή Αελ θα πρέπει να κατα-
βάλλει το ποσό των 
56.000 ευρώ, για να μην 

της αφαιρεθούν τρεις βαθμοί. 
η θεσσαλική ΠΑε σε ανακοί-
νωση της στις 7/12 είχε αναφέ-
ρει τα εξής για τη συγκεκρι-
μένη διαμάχη: «Πληροφορηθή-
καμε ότι ο άνθρωπος του Θεού 
και της Παναγίας κ. Αναστασιά-
δης προσελήφθη ως προπονη-
τής της εθνικής μας ομάδος με 
μισθό 250.000€ τον χρόνο. 
ελπίζουμε ότι, μετά τα 20.000€ 
το μήνα που θα εισπράττει 
εργαζόμενος σκληρά στην 
εθνική ομάδα, θα μας επιστρέ-
ψει τα 56.000€, τα οποία το 
Διαιτητικό Δικαστήριο της 
εΠο, μόλις ανέλαβε ο κ. Γραμ-
μένος, με δικηγόρους το 
νομικό επιτελείο του ΠΑοΚ, 
ανατρέποντας δύο ομόφωνες 
αποφάσεις, του επεδίκασε να 
εισπράξει για εργασία ενός 
χρόνου, την οποία ουδέποτε 
προσέφερε. Αυτήν την αδικία 
δεν την θέλει ούτε η Παναγία 
ούτε ο Θεός και τιμωρούν. 
ευχόμαστε να μην ξεσπάσει η 

μείον 3 βαθμοί στη Λάρισα λόγω οφειλής

Παναθηναϊκός δεν τα βρήκε 
τελικά με τον Ρινάλντι ανα-
φορικά με τις οφειλές προς 

το πρόσωπο του και έτσι την Δευτέρα 
πραγματοποιήθηκε η εκδίκαση της 
υπόθεσης του και δεν υπήρξε νέα 
αναβολή. Το τετραετές συμβόλαιο που 
υπέγραψε το καλοκαίρι του 2016 ο 
Αργεντινός προέβλεπε να πάρει από 
τον Παναθηναϊκό ένα ποσό που 
έφτανε τα 2,2 εκατομμύρια ευρώ, από 
τα οποία πήρε μόλις 270.000 ευρώ. 
Στη συνέχεια έκανε την προσφυγή εις 
βάρος του Παναθηναϊκού με την οποία 
ζήτησε 700.000 ευρώ ως αποζημίωση 

και 120.000 ευρώ από ρήτρες που δεν 
πληρώθηκε τα χρήματα στην έδρα του. 
Δηλαδή συνολικά η απαίτηση του από 
το τριφύλλι άγγιζε τις 820.000 ευρώ. 
Από αυτά τα χρήματα το προηγούμενο 
διάστημα πήρε 200.000 ευρώ και 
μένει ένα ποσό της τάξεως των 
620.000 ευρώ συν τόκους και δικα-
στικά έξοδα. Οι εκπρόσωποι του 
Παναθηναϊκού ζήτησαν να βγει γρή-
γορα η απόφαση και η δοσοποίηση 
προκειμένου να αρχίσουν να καταβά-
λουν κάποιες δόσεις στον Ρινάλντι και 
να μην υπάρχει πρόβλημα με την αδει-
οδότηση της ομάδας.

ή ομάδα του ΠΑοΚ καταρρίπτει το ένα ρεκόρ 
μετά το άλλο με τη φετινή του πορεία, με 
τον ραζβάν λουτσέσκου να πετυχαίνει και 

αυτός το δικό του ιστορικό επίτευγμα. ο Δικέφα-
λος επικράτησε του λεβαδειακού με σκορ 2-1 
πετυχαίνοντας της 13η του νίκη στο φετινό πρω-
τάθλημα και την 50η υπό τις οδηγίες του ρουμά-
νου τεχνικού. ο ραζβάν λουτσέσκου μπαίνει στο... 
κάδρο της ιστορίας των «ασπρόμαυρων», καθώς 
έγινε αυτομάτως ο τεχνικός που έφτασε πιο γρή-
γορα τη συγκεκριμένη επίδοση, έχοντας κάτσει 
στον πάγκο της ομάδας σε 69 παιχνίδια. ςυγκε-
κριμένα, ο Άγγλος λες ςάνον έφτασε τις 50 νίκες 

σε 72 επίσημα παιχνίδια, δηλαδή τρία περισσό-
τερα από τον λουτσέσκου, ενώ ο Άγγελος Αναστα-
σιάδης χρειάστηκε 75 παιχνίδια για να... φτάσει 
στη συγκεκριμένη επίδοση. Ακολουθεί ο Ντούσαν 
μπάγεβιτς, ο οποίος χρειάστηκε 84 αγώνες, ενώ 
δύο περισσότερους ήθελε ο φερνάντο ςάντος, με 
τον αείμνηστο Γκιούλα λόραντ να κάθεται σε 85 
ματς στον «ασπρόμαυρο» πάγκο, προκειμένου να 
φτάσει τη συγκεκριμένη επίδοση. με αφορμή το 
συγκεκριμένο γεγονός, η ΠΑε ΠΑοΚ έκανε ανα-
δημοσίευση τα συγκεκριμένα στατιστικά από τον 
λογαριασμό της Superleague, γράφοντας χαρα-
κτηριστικά: «O ςτρατηγός γράφει ιστορία...».

κόντρα με ρινάλντι

ςτρατηγός ο λουτσέσκου!

Τέλος ο Μουρινιο!
Τέλος εποχής για τον Ζοζέ 
Μουρίνιο από τη Μάντσεστερ 
Γιουνάιτεντ. Από το 2016 ήταν 

στον πάγκο των «κόκκινων 
διαβόλων». Αναλαμβάνει προσωρινά 

στη θέση του ο Κάρικ. Μετά και τη νέα 
απώλεια στο ντέρμπι με τη Λίβερπουλ, η 
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πήρε τελικά την 
απόφαση να λύσει τη συνεργασία της με τον 
Ζοζέ Μουρίνιο, ο οποίος και αποχωρεί ως 
αποτυχημένος από το Όλντ Τράφορντ. Κι αυτό 
γιατί μετά από δύομισι χρόνια στον πάγκο των 
«κόκκινων διαβόλων» δεν κατάφερε να 
επαναφέρει την ομάδα στη διεκδίκηση του 
πρωταθλήματος στην Πρέμιερ Λιγκ. 

ο ΜέλιςςΑνιδης ςΤηριζέι ουζουνιδη!
Θέμα αλλαγής προπονητή δεν υπάρχει αυτή τη 

στιγμή στην ΑΕΚ, με τον Δημήτρη 
Μελισσανίδη να στηρίζει τον Μαρίνο 
Ουζουνίδη στον πάγκο της ομάδας, παρά 
τα σενάρια για Χιμένεθ και άλλους 
τεχνικούς. Μετά και το νέο αρνητικό 

αποτέλεσμα στη Λάρισα, οι φήμες περί 
αντικατάστασης του Μαρίνου Ουζουνίδη 

αυξήθηκαν αρκετά, όμως ο Δημήτρης Μελισσανίδης 
φαίνεται έτοιμος να στηρίξει την επιλογή του. Ο 
Έλληνας κόουτς προσελήφθη στην ΑΕΚ κατόπιν και της 
σχετικής εκτίμησης του «ισχυρού άνδρα» της ομάδας 
προς το πρόσωπό του και αυτή φαίνεται ότι παραμένει 
παρά τα άσχημα αποτελέσματα στη φετινή σεζόν. 

τιμωρία στην εθνική ομάδα». 
Να σημειωθεί ότι ο 65χρονος 
τεχνικός εργάστηκε στην Αελ 
τη σεζόν 2016-2017 και κάθισε 
στον πάγκο της σε οκτώ παιχνί-
δια με απολογισμό 2 νίκες, 2 
ισοπαλίες και 4 ήττες. 

η ανακοίνωση του Διαιτητι-
κού Δικαστηρίου: «Αναφορικά 
με την υπόθεση του Άγγελου 
Αναστασιάδη κατά της Αελ 
ΠΑε, δικάζει αντιμωλία των 
καθ’ ων. Δέχεται την αίτηση. 
επιβάλλει στην καθ’ ης η αίτηση 
ΠΑε με την επωνυμία Αελ ΠΑε 
μέχρι την πλήρη και ολοσχερή 
εξόφληση του αιτούντος, κατά 
τα διαλαμβανόμενα στο διατα-
κτικό της 12/2017 τελεσίδικης 
απόφασης του Διαιτητικού 
Δικαστηρίου της εΠο και του 
από 29-3-2018 ιδιωτικού συμ-
φωνητικού, την ποινή της αφαί-
ρεσης τριών (3) βαθμών από τον 
βαθμολογικό πίνακα του πρω-
ταθλήματος που αγωνίζεται, 
εντός προθεσμίας τριών (3) 
εργασίμων ημερών από την 
επομένη ημέρα της κοινοποίη-
σης της παρούσας».

ο
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κληρΩςη EUropa LEagUE
Ποια ομάδα θα αντιμετωπίσει 

ο Ολυμπιακός στους 
«32»

Με την Ντιναμό 
Κιέβου 
κληρώθηκε να 
παίξει ο 

Ολυμπιακός για τη 
φάση των «32» του Europa 

League. Το πρώτο παιχνίδι θα 
διεξαχθεί στο «Γεώργιος 
Καραϊσκάκης».
ΑνΑλυΤικΑ ΤΑ ζέυγΑριΑ:

 Βικτόρια Πλζεν-Ντιναμό 
Ζάγκρεμπ

 Μπριζ-Σάλτσμπουργκ
 Ραπίντ Βιέννης-Ίντερ
 Σλάβια Πράγας-Γκενκ
 Κράσνονταρ-Λεβερκούζεν
 Ζυρίχη-Νάπολι
 Μάλμε-Τσέλσι
 Σαχτάρ Ντόνετσκ-Άιντραχτ 
Φρανκφούρτης

 Σέλτικ-Βαλένθια
 Ρεν-Μπέτις
 Ολυμπιακός-Ντιναμό Κιέβου
 Λάτσιο-Σεβίλλη
 Φενέρμπαχτσε-Ζενίτ
 Σπόρτινγκ-Βιγιαρεάλ
 ΜΠΑΤΕ-Άρσεναλ
 Γαλατασαράι-Μπενφίκα

ην απόφαση του εφε-
τείου (17/12) σύμ-
φωνα με την οποία ο 

Ντέμης Νικολαΐδης απαλλά-
χθηκε από τις κατηγορίες για 
τα χρέη της ΑεΚ έπειτα από τη 
διάρρηξη του άρθρου 44 σχο-
λίασε ο νομικός και επί σειρά 
ετών νομικός εκπρόσωπος της 
κιτρινόμαυρης ΠΑε χάρης 
Γρηγορίου: «μετά τη διάρρηξη 
του άρθρου 44 και το τέλος της 
ΑεΚ σαν νομικό πρόσωπο αμέ-
σως κινήθηκε ο ελεγκτικός 
μηχανισμός του Δημοσίου και 
όλοι οι διοικούντες από το ’93 
και μετά αντιμετώπισαν κατη-
γορίες σχετικά με την κατα-
βολή χρεών. η ΠΑε πριν τη 
διάλυσή της δεν ήταν συνεπής 
στις δυο τελευταίες δόσεις 
του διακανονισμού. η συμφω-
νία για το 44 έγινε το 2004 από 
τη διοίκηση του Ντέμη Νικο-
λαΐδη και οι οκτώ πρώτες πλη-
ρώθηκαν ακριβόχρονα. ςτο 
τέλος έγινε διάρρηξη του 
άρθρου 44 και αναβίωσαν τα 
χρέη των 200 εκατ. ευρώ. 
Έχουμε μια πανηγυρική δικαί-

ωση του Νικολαΐδη. μια ομόφωνη 
απαλλαγή του από το εφετείο. 
Πρωτοδίκως είχε καταδικαστεί για 
τρία χρόνια. ςήμερα στο Α’ Τριμε-

λές εφετείο έγινε η κατ’ έφεση 
δίκη του και με πρόταση της κας 
ράικου και με ομόφωνη γνώμη των 
εφετών απηλλάγη από κάθε κατη-

δεν άφησε χρέη ο ντέμης!

ή uEFA ανακοίνωσε την 
τιμωρία της εθνικής 
ελλάδας για τα ναζιστικά 

σύμβολα στις κερκίδες του 
οΑΚΑ, στο παιχνίδι της «γαλανό-
λευκης» με την εσθονία για το 
Nations League. ςυγκεκριμένα, 
επιβάλλει πρόστιμο 10.000 ευρώ 
στην εΠο για τα ναζιστικά σύμ-
βολα στο παιχνίδι, ενώ αποφάσισε 
να κλείσει τις θύρες 4-5 του 
Παγκρητίου Σταδίου, όπου θα 

πραγματοποιηθεί το πρώτο παι-
χνίδι της «γαλανόλευκης», στο 
πλαίσιο των προκριματικών του 
Euro 2020. Ακόμα η ΕΠΟ θα πρέπει 
να εμφανίσει ένα πανό για την ισό-
τητα του παιχνιδιού με το σήμα της 
UEFA πάνω του, καλύπτοντας τις 
συγκεκριμένες θύρες.

η ΑποφΑςη
Η Επιτροπή Ηθικής, Ελέγχου και 
Πειθαρχικής της UEFA αποφάσισε:

●● να κλείσει μερικώς το Παγκρή-
τιο Στάδιο στο Ηράκλειο -Θύρες 
4 και 5- όπου η ΕΠΟ θα φιλοξε-
νήσει το επόμενο εντός έδρας 
της ματς.
●● να διατάξει την ΕΠΟ να εμφα-

νίσει ένα πανό για την ισότητα 
του παιχνιδιού με το σήμα της 
UEFA πάνω του. Το πανό αυτό θα 
καλύψει τις Θύρες 4 και 5.
●● να επιβάλλει πρόστιμο στην ΕΠΟ 

το ποσό των 10.000 ευρώ.

nations league

τιμωρία της εθνικής ελλάδας για τις 
εικόνες στις κερκίδες του οαΚα

ο Ιβάν ςαβίδης έστειλε επί-
σημο μήνυμα στους φίλους 
του Δικεφάλου του Βορρά. 

«Αγαπητοί φίλαθλοι, 14 χιλιάδες 
φίλαθλοι της ΠΑε ΠΑοΚ θα γίνουν 
κάτοχοι τίτλων ιδιοκτησίας των 
μετοχών του συλλόγου. Έχει 
πλέον ολοκληρωθεί η διαδικασία 
εκτύπωσης και υπογραφής των 
επίσημων τίτλων ιδιοκτησίας. 

Η διάθεσή τους θα ξεκινήσει στις 
αρχές Γενάρη. Οι τίτλοι ιδιοκτησίας 
πιστοποιούν την κυριότητα των 
μετοχών που αποκτήθηκαν από τους 
φιλάθλους της ΠΑΕ ΠΑΟΚ κατά το 
στάδιο της αύξησης του μετοχικού 
κεφαλαίου του συλλόγου, το οποίο 
πραγματοποιήθηκε ως έκτακτο 
μέτρο στήριξης στην ομάδα στους 
δύσκολους καιρούς που διένυε. 

Μέσα σε 5 μήνες, χάρη στο μεγάλο 
ενδιαφέρον και τη συμμετοχή των 
φιλάθλων, ο σύλλογος συγκέντρωσε 
πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ. 
Αυτό το ποσό ήταν σωτήριο για την 
ομάδα και την βοήθησε μόλις σε 
λίγα χρόνια να επιτύχει τα εντυπωσι-
ακά αθλητικά αποτελέσματα που θα 
παραμείνουν για πάντα στην ιστορία 
μας. Η αλληλοβοήθεια, η αλληλεγ-
γύη, το αίσθημα ευθύνης, η αμοιβαι-
ότητα των συμφερόντων και των 
στόχων αποτελούσαν πάντα κομμάτι 
του μοναδικού DNA του ΠΑΟΚ, το 
οποίο αποτελεί τη βάση ύπαρξης της 
μεγάλης μας οικογένειας. Οι τίτλοι 
ιδιοκτησίας, που πιστοποιούν τα 
δικαιώματα των μετόχων, δεν απο-
τελούν μόνο απόδειξη του απεριό-
ριστου σεβασμού και ευγνωμοσύ-
νης του συλλόγου στους φιλάθλους 
του, αλλά λειτουργεί και σαν ένα 
σύμβολο τήρησης των μεγάλων 
παραδόσεων και αρχών του ΠΑΟΚ! 
Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ θα προβεί σε σχετική 
ανακοίνωση για την διαδικασία 
χορήγησης των τίτλων ιδιοκτησίας 
στους μετόχους στο προσεχές μέλ-
λον. Με ειλικρινή σεβασμό και 
ευγνωμοσύνη σε όλους εσάς ο Πρό-
εδρος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Ιβάν 
Σαββίδης».

μέτοχοι  
οι οπαδοί

γορία. Άργησε αυτή η αθώ-
ωση. Όλη η ομάδα της διοίκη-
σης Νικολαΐδη σήμερα 
έκλεισε ο κύκλος και απηλ-
λάγη. Το ίδιο συνέβη και με 
τον Θωμά μαύρο, που επίσης 
απηλλάγη πανηγυρικά. Το 
2004 βρήκε 19 δισ. χρέη. Το 
2008 που αποχώρησε αφήνει 
8 εκατ. ευρώ ρυθμισμένα και 
πληρώνει μια μέρα πριν απο-
χωρήσει την πρώτη δόση του 
44 που ήταν 1,5 εκατ. ευρώ. 
ουσιαστικά δηλαδή άφησε 
στη μετέπειτα διοίκηση 6,5 
εκατ. ευρώ ρυθμισμένα χρέη. 
Από μόνα τους τα νούμερα 
μιλάνε. Παραλαμβάνει 19, 
αφήνει 6,5 ρυθμισμένα και 
στη διάρκεια της θητείας του 
(που υπάρχει ειδική υπαγωγή 
του νόμου ότι ευθύνεται κάθε 
διοικούν πρόσωπο για όσα 
χρέη δημιουργήθηκαν επί της 
θητείας του) αποδείχθηκε στο 
εφετείο ότι από τα 35 εκατ. 
που λέει το κατηγορητήριο τα 
χρέη που έγιναν επί εποχής 
Νικολαΐδη ήταν 1,512 εκατ. 
ευρώ. φεύγοντας λοιπόν ρυθ-
μίζει τα 8 εκατ. και πληρώνει 
1,5. εκατ. ευρώ. μηδέν λοιπόν! 
μηδέν και αριθμητικά».
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