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ο Πολάκης και η Μακρόνησος   ο Παύλος Πολάκης ανέβασε στον λογαριασμό του στα social media 
φωτογραφίες με το ψαροντούφεκό του από την Μακρόνησο και σχολίασε: «επειδή κάποια φασισταριά μου 
έστειλαν μηνύματα ότι “σας περιμένει η Μακρόνησος για τις Πρέσπες”, είπα να κάνω μια βόλτα για να δω τις μας 
περιμένει». Δηλαδή αν κάποιος του γράψει μήνυμα για την Καραϊβική, θα πάρει το ψαροντούφεκο και θα πάει εκεί;

Πολλές φορές οι σκληροί 
αριθμοί του Υπουργείου 
Οικονομικών φωτογραφίζουν 
πικρές αλήθειες. Δείτε από  
ποιες αυξήσεις φόρων προήλθε 
το περίφημο υπερπλεόνασμα.

το ύψος των καθαρών εσόδων 
του κρατικού προϋπολογισμού 
ανήλθε σε 47,471 δισ. ευρώ, 

παρουσιάζοντας αύξηση κατά 760 
εκατ. ευρώ ή κατά 1,6% έναντι του 
στόχου. Παράλληλα, τα καθαρά έσοδα 
του τακτικού προϋπολογισμού δια-
μορφώθηκαν σε 45,620 δισ. ευρώ, 
ενισχυμένη κατά 655 εκατ. ευρώ ή 
1,5% έναντι του στόχου. 

●● Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώ-
πων κατά 17 εκατ. ευρώ ή 0,2%,
●● Φόρος εισοδήματος νομικών προσώ-

πων κατά 129 εκατ. ευρώ ή 4,3%,
●● Φόροι στην περιουσία κατά 22 εκατ. 

ευρώ ή 0,8%,
●● ΦΠΑ λοιπών κατά 42 εκατ. ευρώ ή 0,3%,
●● Λοιποί φόροι κατανάλωσης κατά 39 

εκατ. ευρώ ή 9,4%,
●● Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά  

45 εκατ. ευρώ ή 4,3%,
●● Λοιποί έμμεσοι φόροι κατά  

32 εκατ. ευρώ ή 8,2%,
●● Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά  

82 εκατ. ευρώ ή 2,0%,
●● Έσοδα καταργηθέντων ειδικών λογαρια-

σμών κατά 31 εκατ. ευρώ ή 10,6%.
ΑντίστοίχΑ, μείωμενΑ ενΑντί του 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ  
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στοχου ήτΑν τΑ εσοδΑ στίσ  
πΑρΑκΑτω κΑτήγορίεσ:
●● Φόρος εισοδήματος ειδικών κατηγοριών 

κατά 28 εκατ. ευρώ ή 2,5%,
●● Άμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 102 εκατ.  

ευρώ ή 5,7%,
●● Λοιποί άμεσοι φόροι κατά 27 εκατ.  

ευρώ ή 1,3%,
●● Τέλος ταξινόμησης οχημάτων κατά  

16 εκατ. ευρώ ή 6,2%,
●● Ε.Φ.Κ. ενεργειακών προϊόντων κατά  

19 εκατ. ευρώ ή 0,5%,
●● Λοιποί Ε.Φ.Κ. (καπνού, κλπ) κατά 61 εκατ.  

ευρώ ή 2,2%.

οί κυρίοτερεσ κΑτήγορίεσ εσοδων,  
στίσ οποίεσ σήμείωθήκε Αυξήσή  
ενΑντί του στοχου, είνΑί οί πΑρΑκΑτω:
●● Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων  

κατά 15 εκατ. ευρώ,
●● Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων  

κατά 65 εκατ. ευρώ,
●● ΦΠΑ λοιπών κατά 63 εκατ. ευρώ,
●● Λοιποί φόροι κατανάλωσης κατά 16 εκατ. ευρώ,
●● Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 16 εκατ. ευρώ,
●● Λοιποί έμμεσοι φόροι κατά 11 εκατ. ευρώ,
●● Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 44 εκατ. 

ευρώ,
●● Έσοδα καταργηθέντων ειδικών λογαριασμών 

κατά 25 εκατ. ευρώ.

ΑντίθετΑ, μείωμενεσ ενΑντί του στοχου 
ήτΑν οί εξήσ κΑτήγορίεσ εσοδων:
●● Φόρος εισοδήματος ειδικών κατηγοριών  

κατά 19 εκατ. ευρώ,
●● Άμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 38 εκατ. ευρώ,
●● Λοιποί άμεσοι φόροι κατά 18 εκατ. ευρώ,
●● ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 15 εκατ. ευρώ,
●● Ε.Φ.Κ. ενεργειακών προϊόντων κατά  

11 εκατ. ευρώ,
●● Λοιποί Ε.Φ.Κ. (καπνού, κλπ) κατά  

29 εκατ. ευρώ.
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Ο πρόεδρος της ΝΔ Κ. 
Μητσοτάκης ανέφερε «όσο 
συντομότερα γίνουν εκλογές, 
τόσο καλύτερα θα είναι για τη 
χώρα μας. Δεν υπάρχει καμία 
άλλη λύση, πέρα από την 
προσφυγή στις κάλπες. 
Εκλογές τώρα για να 
πετύχουμε τη μεγάλη 
πολιτική αλλαγή που θα 
φέρει την αισιοδοξία. Όχι σε 
αυτό το τέλμα πολιτικής 
παρακμής. Εκλογές τώρα για 
να μπορέσουμε να 
αποτρέψουμε την κύρωση 
συμφωνίας. 

αυτή η συμφωνία που 
υπέγραψε ο κ. Τσίπρας με 
το στυλό που του έδωσε ο 

Καμμένος, έγινε πρόχειρα και 
σπέρνει τον αλυτρωτισμό. Έτσι 
δεν κλείνει καμία παλιά πληγή, 
αλλά ανοίγουν πληγές σε δύο 
χώρες. οι δυο λαοί εμποδίζονται 
από τη συμφωνία για βιώσιμη 
λύση. είναι μια συμφωνία που 
κοιτάζει προς τα πίσω και θα 
αποδείξουμε ότι είναι γεμάτη 
παγίδες. Ακόμη και στη ρηματική 
ανακοίνωση αναγράφεται δύο 
φορές ο μακεδονικός λαός . Όλοι 
είδαμε το κακά σκηνοθετημένο 
διαζύγιο. οι ςύΡΙΖΑΝελ 
αντάλλαξαν βουλευτές για να 
παραμείνει ο κ. Τσίπρας 
πρωθυπουργός και ο Καμμένος 
αρχηγός κόμματος. η κυβέρνηση 
του κ. Τσίπρα είναι κυβέρνηση 
μειοψηφίας με 145 βουλευτές. 
είναι οι τελευταίοι σπασμοί του 
συστήματος εξουσίας που 
καταρρέει. οι ςύΡΙΖΑΝελ είναι 

επικίνδυνοι, χωρίς ηθικά όρια, δεν 
σέβονται τους δημοκρατικούς 
κανόνες. Όλες οι δημοκρατικές 
δυνάμεις της αντιπολίτευσης 
πρέπει να σταθούμε απέναντί 
τους. η χώρα δεν αντέχει μια 
παρατεταμένη προεκλογική 
περίοδο: Αυτό που συμβαίνει δεν 
έχει προηγούμενο, είναι πολιτική 
ανωμαλία άνευ προηγούμενου. 
Παραχάραξη της κοινωνίας. η 
χώρα δεν αντέχει παρατεταμένη 
προεκλογική περίοδο. Ποιος θα 
ήθελε να επενδύσει στη χώρα με 
ένα τέτοιο κλίμα; ςε αντίθεση με 
τις πολιτικές Τσίπρα που επέβαλαν 
29 φόρους και 17 μειώσεις, η ΝΔ 
ως κυβέρνηση θα γεφυρώσει τα 
«ρήγματα» που βάθυναν οι 
ςύΡΙΖΑΝελ. Με χαμηλότερους 
φόρους και εισφορές, θα 
επιτευχθεί μεγαλύτερη ανάπτυξη 
για να ανασάνουν οι πολίτες. η ΝΔ 

Κ. ΜητσοτάΚησ

«οι Συριζανελ 
είναι επικίνδυνοι»

Απίστευτο κι όμως 
αληθινό! Χωρίς να έχει 
ολοκληρωθεί η 
συνταγματική 
αναθεώρηση στα 
Σκόπια, εμείς στην 
Αθήνα ψηφίσαμε τη 
συμφωνία. Τα κόμματα 
είναι στα κάγκελα και οι 
πολιτικοί αρχηγοί το 
επεσήμαναν.

κατά τη Νέα Δημοκρατία, 
«συνιστά ευθεία παραβί-
αση της Συμφωνίας από 

τα Σκόπια». Ζητάει μάλιστα «να 
κατατεθεί στη βουλή το πλήρες 
επίσημο και κωδικοποιημένο 
κείμενο του νέου Συντάγματος 
της ΠΓΔΜ και μαζί και το προοί-
μιό του. Όσα συμβαίνουν στη 
βουλή, για τρίτη συνεχόμενη 
μέρα, για ένα μείζον εθνικό θέμα 
είναι κατά κυριολεξία πρωτό-
γνωρα και επιβεβαιώνουν τις 
χειρότερες ανησυχίες μας. Και 
αυτό γιατί η κυβέρνηση όχι 
μόνον παραχωρεί στο γειτονικό 
κράτος τη Μακεδονική ταυτό-

Ψήφισαν, αλλά ήξεραν τί κύρωσαν; 
στα κοινοβουλευτικά χρονικά: Σε 
ένα ζήτημα μείζονος εθνικής 
ευαισθησίας που δεσμεύει εσαεί 
την Ελλάδα, οι βουλευτές καλού-
νται να ψηφίσουν χωρίς να γνωρί-
ζουν τι ακριβώς θα κυρώσουν. 
Δηλαδή θα ψηφίσουν εν κενώ, 
καθώς δεν έχουν υπάρξει επαρ-
κείς διευκρινίσεις από την πλευρά 
των Σκοπίων».

Να τονισθεί ότι ο αναπληρωτής 
υπουργός Εξωτερικών Γιώργος 
Κατρούγκαλος κατέθεσε στη 
βουλή το υφιστάμενο Σύνταγμα 
της ΠΓΔΜ που φέρει τον τίτλο 
«Σύνταγμα της Δημοκρατίας της 
Μακεδονίας» και το οποίο, όπως 
είπε, το κατέβασε από το ίντερνετ, 
ενώ θα όφειλε αυτονοήτως να 
καταθέσει το νέο επίσημο ολοκλη-
ρωμένο και κωδικοποιημένο κεί-
μενο του αναθεωρημένου Σκοπια-
νού Συντάγματος. Επίσης κατέ-
θεσε μια ρηματική διακοίνωση με 
τροποποιήσεις, στις οποίες μάλι-
στα υπάρχουν τρεις ρητές αναφο-
ρές σε «μακεδονικό λαό».

τητα και γλώσσα, αλλά έχει προβεί και 
σε άλλες απαράδεκτες υποχωρήσεις 
τις οποίες επιχειρεί να αποκρύψει 
από το κοινοβούλιο και τον ελληνικό 
λαό. Καμία συνταγματική αναθεώ-
ρηση στα Σκόπια δεν έχει ολοκληρω-
θεί, όπως υποχρέωνε ρητά τη γειτο-
νική μας χώρα η Συμφωνία των Πρε-

σπών», επισημαίνει η ΝΔ, 
προσθέτοντας ότι αυτό το παραδέ-
χθηκε η κυβέρνηση την Τετάρτη, υπό 
την πίεση της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης.

«Το γεγονός αυτό, ωστόσο, συνι-
στά ευθεία παραβίαση της Συμφω-
νίας εκ μέρους των Σκοπίων με την 

ανοχή της κυβέρνησης, καθώς επι-
τρέπει στα Σκόπια να ολοκληρώσουν 
την αναθεώρηση μετά την διασφά-
λιση της ένταξής τους στο ΝΑΤΟ. 
Αυτό μάλιστα συμβαίνει ενώ ακόμη 
και στις τροποποιήσεις της διακοί-
νωσης υπάρχουν αλληλοαναιρούμε-
νες και ασαφείς διατυπώσεις που 
χρήζουν διευκρινήσεων καθώς επι-
τρέπουν εντελώς διαφορετικές 
ερμηνείες», υπογραμμίζουν ακόμη 
από τη ΝΔ. Ενώ η 32η τροποποίηση 
του υπό αναθεώρηση Σκοπιανού 
Συντάγματος αναφέρεται στην 
αλλαγή του ονόματος από «Δημο-
κρατία της Μακεδονίας» σε «βόρεια 
Μακεδονία», σε όσες ακολουθούν 
(33η 34η κ.λ.π.) οι Σκοπιανοί επανα-
φέρουν το όνομα «Δημοκρατία της 
Μακεδονίας». Αυτό το στοιχείο, τονί-
ζει η ΝΔ έρχεται σε πλήρη αντίθεση 
με τα διεθνώς ισχύοντα στις συνταγ-
ματικές αναθεωρήσεις, καθώς «κάθε 
μεταγενέστερη τροποποίηση οφείλει 
να ενσωματώνει το περιεχόμενο των 
προηγούμενων. Με τα δεδομένα 
αυτά, συμβαίνει κάτι πρωτοφανές 

είναι γνήσιο λαϊκό κόμμα, το 
κόμμα της μεσαίας τάξης, και γι’ 
αυτό λέμε ότι θέλουμε για 800 
χιλιάδες άτομα ελάχιστο 
εγγυημένο εισόδημα, 1000 ευρώ 
αφορολόγητο για κάθε παιδί και 
δυο χιλιάδες ευρώ για κάθε 
ζευγάρι που θα φέρνει στον 
κόσμο ένα νέο ελληνόπουλο. Να 
απευθυνθείτε σε όλους, σε 

όσους ακόμη ψήφισαν ςύΡΙΖΑ 
και προδόθηκαν. Να μιλήσετε και 
σε παλιούς φίλους απ’ τους 
οποίους ζητώ να επιστρέψουν 
στο πολιτικό τους σπίτι. η 
ελλάδα θέλει και μπορεί να πάει 
μπροστά. είμαι έτοιμος να 
αναλάβω την ευθύνη, και ζητώ τη 
δύναμη για να τα καταφέρουμε 
για να πάει ο τόπος μπροστά».
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πλέον ο κ. Θεοχαρόπου-
λος δεν ανήκει στο 
ΚΙΝΑλ, μετά το «ναι» 

στη συμφωνία των Πρεσπών. η 
φώφη Γεννηματά έθεσε εκτός 
της Κο τον Θ. Θεοχαρόπουλο 
και προκηρύσσει έκτακτο 
συνέδριο τέλος Μαρτίου. η 
ανακοίνωση του ΚΙΝΑλ 
σαφής: «Με απόφαση της 
Προέδρου του Κινήματος 
Αλλαγής, φώφης Γεννηματά, ο 
Θ. Θεοχαρόπουλος τίθεται 
εκτός της Κοινοβουλευτικής 
ομάδας. 

Η στάση του κ. Θεοχαρόπουλου 
να υπερψηφίσει την συμ-
φωνία των Πρεσπών, εξ 
αντικειμένου υπηρετεί τον 
κ. Τσίπρα και τους σχεδια-
σμούς του και δεν μπορεί 
να γίνει αποδεκτή. Επίσης 
με απόφαση της Προέ-
δρου σύμφωνα με το 
άρθρο 23 του Καταστατι-
κού, συγκαλείται έκτακτο 
πολιτικό και καταστατικό Συνέ-
δριο του Κινήματος Αλλαγής για 
το τέλος Μαρτίου, μετά από 
εκλογή Συνέδρων από τη βάση. 
Το Συνέδριο θα εκλέξει τα συλ-
λογικά όργανα του Κινήματος 
Αλλαγής, ολοκληρώνοντας 
άμεσα τον ενιαίο φορέα». 

Προηγήθηκε η απόφαση της 
Κεντρικής Επιτροπής της 
ΔΗΜΑΡ, όπου πέρασε οριακά το 
«ναι» στη συμφωνία των Πρε-
σπών. Ο Θανάσης Θεοχαρόπου-
λος, ο οποίος είχε εισηγηθεί 

Η φώφη έστειλε στο πυρ το 
εξώτερον τον Θεοχαρόπουλο 

B. κίκίλίΑσ:
κυβερνήσή-»οπερετΑ»»
«O κ. Τσίπρας κυβερνά πλέον 

λάθρα, στηριζόμενος σε 
διαγραμμένους 

βουλευτές. Αποτελεί 
κρίσιμο θεσμικό 
πρόβλημα το ότι 
αυτοί εκλέχτηκαν 

ως βουλευτές 
αντιπολίτευσης και 

αποφάσισαν, περιφρονώντας 
τη λαϊκή εντολή, να γίνουν 
κυβερνητικοί. Συμβαίνει δε και το 
πρωτοφανές στα 
κοινοβουλευτικά δρώμενα 
-επειδή 149 βουλευτές δεν 
έφταναν- ο κ. Καμμένος, που 
δήθεν τα έσπασε με τον κ. Τσίπρα, 
να του δανείσει και άλλους δύο, 
χωρίς να τους διαγράψει. Δεν 
πρόκειται για κοινοβουλευτική 
πράξη, αλλά για ανέβασμα 
οπερέτας: “Οι 151 πρόθυμοι των 
Πρεσπών”», τονίζει ο Βασίλης 
Κικίλιας επισημαίνοντας πως η 
κύρωση της Συμφωνίας των 
Πρεσπών από το ελληνικό 
Kοινοβούλιο παράγει 
αποτελέσματα όπως διεθνείς 
υποχρεώσεις, εκκίνηση 
διαδικασιών και, ως συνθήκη, 
δέσμευση της χώρας. 
Αναφερόμενος στην 
υπουργοποίηση του ναυάρχου 
Αποστολάκη ο κ. Κικίλιας 
δηλώνει πως σέβεται τον 
ναύαρχο Αποστολάκη ως Αρχηγό 
των Ενόπλων Δυνάμεων και 
αναγνωρίζει την προσφορά του 
στο στράτευμα. Όπως λέει όμως, 
ο κ. Τσίπρας τον έχρισε Υπουργό 
Εθνικής Άμυνας της κυβέρνησης 
ΣΥΡΙΖΑ και ο ίδιος αποδέχτηκε τη 
θέση και για αυτό πλέον η Νέα 
Δημοκρατία θα τον κρίνει 
πολιτικά και μόνο.

ωκόμενο αποτέλεσμα», είπε ο κ. 
Θεοχαρόπουλος και επικαλέ-
στηκε την ανάλογη καθαρή στάση 
για υπερψήφιση της Συμφωνίας 
από τον Σταύρο Θεοδωράκη, τον 
Σπύρο Λυκούδη και τον Γιώργο 
Παπανδρέου.

Εμμέσως πλην σαφώς ο Θανά-
σης Θεοχαρόπουλος απάντησε 
στη Φώφη Γεννηματά που 
δήλωσε ότι όποιος διαφοροποιη-
θεί από το Κίνημα Αλλαγής θα 
έχει συνέπειες, λέγοντας ότι «δεν 
είναι δυνατόν να μην γίνονται 
σεβαστές οι θέσεις των κομμάτων 
που συγκροτούν το Κίνημα Αλλα-
γής, ειδικά απ’ όσους υποστήρι-
ξαν τη διατήρηση της 
πολυκομματικότητας. 

θετικά, έβαλε θέμα εμπιστοσύνης 
στο πρόσωπό του και στην ψηφο-
φορία που ακολούθησε 29 ψήφι-
σαν «ναι», 22 «παρών» και 2 αποχή. 
Ο πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ εισηγή-
θηκε να αποφασιστεί η υπερψή-
φιση της Συμφωνίας, κάτι που είχε 
εισηγηθεί νωρίτερα και η εκτελε-
στική επιτροπή με ψήφους 11 προς 
5. Η μειοψηφία πρότεινε να από-
σχει ο κ. Θεοχαρόπουλος από την 
ψηφοφορία στη βουλή για τη Συμ-
φωνία ή να δηλώσει «παρών», 
υπενθυμίζοντας την τελευταία από-

φαση του 
κόμματος να 
συνδεθεί η 
ψήφος με τον 
ορισμό της 

ημερομηνίας των εκλογών. Στην 
εισήγησή του, ο κ. Θεοχαρόπουλος 
τόνισε ότι η παράταση του σημερι-
νού τέλματος ενέχει τον κίνδυνο να 
εξυπηρετήσει μόνο τα Σκόπια, 
μέσα από τη de facto μονοπώληση 
του ονόματος «Μακεδονία». 
«Αυτός είναι ο πατριωτισμός μιας 
αληθινά προοδευτικής παράταξης 
και όχι η υιοθέτηση μιας ρητορικής 
που χαϊδεύει αυτιά και φλερτάρει 
με νεοσυντηρητικές και εσωστρε-
φείς αντιλήψεις που ουσιαστικά 
φέρνουν το αντίθετο από το επιδι-

Σκληρές κουβέντες αντάλλαξαν Καϊλή και 
Θεοχαρόπουλος στο ΚΙΝΑλ! η κα Καϊλή 
του λέει: «Το ΠΑςοΚ σε δέχτηκε σαν 

πολιτικό με αρχές, συστρατεύτηκες με τη 
Δημοκρατική ςυμπαράταξη και τιμήθηκες με 
τη θέση του διορισμένου βουλευτή επικρα-
τείας. Mοιάζει όμως να άγεσαι από τις συγκυ-
ρίες και να περιφέρεσαι σε έναν άτυπο πλει-
στηριασμό, διεκδικώντας έναν ακόμα διορι-
σμό... η εργαλειοποίηση της έδρας που σου 
δόθηκε καλή τη πίστει, για ένα θέμα που βλά-
πτει το εθνικό συμφέρον, θυμίζει πρακτική 
που κατήγγειλες στο πρόσωπο του κ. Κουβέλη. 
η στάση της κοινοβουλευτικής ομάδας για τις 
Πρέσπες έχει εκφραστεί από την πρόεδρο φ. 

Γεννηματά. Δεν είναι ηθικό, λοιπόν, να 
διευκολύνεις την κύρωση της ςυμφωνίας 
παραμένοντας βουλευτής χωρίς να έχεις 
εκλεγεί με σταυρό από τους πολίτες. 
ελπίζω να παραδώσεις άμεσα την έδρα 
πίσω στην Δημοκρατική Παράταξη».

ο κ. Θεοχαρόπουλος λέει μέσω της 
ΔηΜΑΡ: «H επικεφαλής της Δημοκρατι-
κής ςυμπαράταξης ΠΑςοΚ-ΔηΜΑΡ διέ-
γραψε τον Πρόεδρο της ΔηΜΑΡ, λόγω της 
απόφασης της Κεντρικής επιτροπής της 
ΔηΜΑΡ για τη ψήφιση της ςυμφωνίας 
των Πρεσπών. η απόφαση αφορά τη 
ΔηΜΑΡ, δεδομένου ότι είναι του κόμμα-
τος και όχι προσωπική. Όσον αφορά τη 

βουλευτική έδρα, υπενθυμίζουμε ότι η 
παρουσία του Θανάση Θεοχαρόπουλου 
στη βουλή είναι αποτέλεσμα της συμφω-
νίας των κομμάτων ΠΑςοΚ-ΔηΜΑΡ για 
την κοινή εκλογική κάθοδο το 2015. Μέχρι 
τώρα δημόσια γνωρίζαμε από την από-
φαση της φώφης Γεννηματά ότι η δια-
γραφή έγινε εξαιτίας της απόφασης της 
ΔηΜΑΡ για το ΝΑΙ. Τώρα έκπληκτοι 
ακούμε και την απαίτηση για την αποχώ-
ρηση της ΔηΜΑΡ και από τη βουλή! η 
ΔηΜΑΡ πήρε μια καθαρή θέση σε ένα 
εθνικό θέμα αρχών. Αυτό φαίνεται ορι-
σμένοι συνεχίζουν να μην το κατανοούν. 
Ψυχραιμία!».

Βάριέσ ΚουΒέντέσ Κάϊλη Μέ Θέοχάροπουλο

«είσαι διορισμένος, φέρε την έδρα πίσω!»

«Η στάση του κ. Θεοχαρόπουλου να 
υπερψηφίσει την συμφωνία των 
Πρεσπών, εξ αντικειμένου υπηρετεί 

τον κ. Τσίπρα και τους σχεδιασμούς του και 
δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή»
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αποχωρούν 
από το 
«Ποτάμι» 

και καταγγέλλουν: 
«Με το πολιτικό 
μαγειρείο που έχει 

στηθεί από τα Τσιπρο-
τεχνεία με διάφορα 
Ρετάλια, επιχειρημα-

τίες, ύπηρεσίες και Απο-
κόμματα, δηλώνουμε ότι 

αυτή η «προοδευτική» 
ςύΡΙΖοςύΜΜΑχΙΑ περίερ-
γων και ετερόκλητων 

τύπων μάς βρίσκει εντελώς 
απέναντι. Ανεξαρτήτως ςυμ-

προειδοποίηση προς 
την κυβέρνηση να μην 
επιλέξει το δρόμο της 

θεσμικής ανωμαλίας απευθύ-
νει η τομεάρχης οικονομίας και 

Ανάπτυξης της ΝΔ Ντόρα Μπα-
κογιάννη σε συνέντευξή της στην 

εφημερίδα «Έθνος της Κυριακής» 
και τονίζει ότι «η σημερινή κυβέρ-

νηση “ακορντεόν” δεν έχει τη 
δημοκρατική και κοινωνική νομιμο-

ποίηση, ακόμα και αν κατόρθωσε να 
μαζέψει τα κουκιά ο κ. Τσίπρας. Στην 
ουσία πρόκειται για μια κυβέρνηση υπό 

προθεσμία. Και αυτό είναι τεράστιο πρό-
βλημα για την ελληνική οικονομία». Για 

τον χρόνο των εκλογών υποστηρίζει ότι 
«μετά το σικέ διαζύγιο ΣυΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, οι 

φωνιών Πρεσπών, ςπετσών, λει-
ψών ή Ψαρών. Και επειδή ΤΟ 
ΠΟΤΑΜΙ ταλαντεύεται και κάνει 
ασκήσεις Ισαποστακισμού, στάση 
απαράδεκτη αυτή την ώρα. Και 
επειδή ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ π ά λ ι εμφανίζε-
ται παραπλέον προς τους Τσιπρο-
Πολάκηδες, μπορούμε να συνά-
γουμε ότι ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ δεν επιλέγει 
μια καθαρή στάση και διαλύεται. 
Δηλώνουμε και εκφράζουμε την 
απόλυτη διαφωνία μας με την περί-
εργη, επαμφοτερίζουσα και αλλο-
πρόσαλλη αυτή στάση του κόμμα-
τος. Διατηρούμε το δικαίωμα του 
αυτοπροσδιορισμού μας και του 

εκλογές είναι κοντά» και 
σημειώνει ότι «οι double face 
πλειοψηφίες της κυβέρνησης 
εντείνουν το κλίμα αστάθειας 
που είναι καταστροφικό για τη 
χώρα. Ακόμη και η αδυναμία 
λειτουργίας του κοινοβουλίου, 
με βάση τον κανονισμό της 
βουλής και το Σύνταγμα, καθι-
στά αυτή την κυβέρνηση περι-
ορισμένου χρόνου».

Αναφερόμενη στις μετε-
κλογικές συνεργασίες η 
Ντόρα Μπακογιάννη δηλώνει 
ότι αυτές τις επιβάλει ο λαός 
και συμπληρώνει «ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης είναι σαφής. 
Η ΝΔ θα επιδιώξει κοινωνι-

επαναπροσδιορισμού της σχέσης 
μας με ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ».

Οι δύο βουλευτές είχαν διαφωνή-
σει με το ενδεχόμενο αποχώρησης 
του Ποταμιού από την ψηφοφορία 
για τις Πρέσπες κατά την πρόσφατη 
συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβου-
λίου του κόμματος, επιμένοντας 
στην καταψήφιση. Το Πολιτικό Συμ-
βούλιο είχε τελικά καταλήξει στην 
ψήφο κατά συνείδηση ως συμβιβα-
στική λύση, καθώς ο Σταύρος Θεο-
δωράκης, ο Γιώργος Μαυρωτάς και 
ο Σπύρος Λυκούδης έχουν αποφα-
σίσει να ψηφίσουν τη Συμφωνία 
των Πρεσπών. Ο Γιώργος Αμυράς 

είπε: «Θα δούμε με τον Σταύρο ποια 
είναι η θέση μου στο Ποτάμι. Θα το 
δούμε. Το μέλλον του Ποταμιού, και 
το δικό μου, θα καθοριστεί πριν τις 
εκλογές, πολύ πριν». Είμαι σε κατά-
σταση αμηχανίας. Δεν με κάνει 
χαρούμενο αυτό. Μας ρωτάνε: 
Πέντε νοματαίοι, δύο γραμμές; Ναι, 
δύο γραμμές, τι να κάνουμε, δημο-
κρατία έχουμε», πρόσθεσε, για να 
καταλήξει λέγοντας: «Είναι πολύ 
βαρύ για μένα με ολίγη από Ποτάμι 
-με ψήφο Δανέλλη- μένει η κυβέρ-
νηση, και πάλι με ολίγη από Ποτάμι 
θα περάσει η Συμφωνία των 
Πρεσπών».

κές και πολιτικές συναινέσεις 
και θα αξιοποιήσει όλους εκεί-
νους τους ανθρώπους που 
πιστεύουν στις αλλαγές που 
χρειάζεται η χώρα για να φύγει 
μπροστά. Οι νέες διαχωριστικές 
γραμμές είναι μεταξύ υπευθυνό-
τητας και λαϊκισμού».  Σε ερώ-
τηση για το εάν η ΝΔ έχει κάνει 
ακροδεξιά στροφή η πρώην 
υπουργός υπογραμμίζει «ότι 
άλλοι βρίσκονταν στις πλατείες 
με την ακροδεξιά πριν από λίγα 
χρόνια», ενώ για την προσχώ-
ρηση του Πέτρου Τατσόπουλου 
επισημαίνει ότι «η ΝΔ είχε μεγά-
λες εκλογικές νίκες μόνο όταν 
προσέλκυε προσωπικότητες από 
το κέντρο και την 
κεντροαριστερά».

ντόρα κατά τσίπρα και λοιπών…

«Η ςυμφωνία των Πρεσπών επιφυλάσσει δεινά», 
αναφέρει ο ςύμβουλος επικοινωνίας του Προ-
έδρου της Νέας Δημοκρατίας κ. Μακάριος 

λαζαρίδης. «Δυστυχώς, για την Πατρίδα μας, είναι ήδη 
περισσότερο από βέβαιο ότι η ςυμφωνία επιφυλάσσει 
δεινά, καθώς οι ςκοπιανοί θα στηριχθούν στο γεγονός ότι 
αναγνωρίζονται από την ελλάδα σαν “Μακεδόνες”. Όχι 
μόνο θα αυτοαποκαλούνται, αλλά και θα λέγονται από 
όλο τον κόσμο -με τη βούλα της ελληνικής Κυβέρνησης- 
“Μακεδόνες”», τονίζει χαρακτηριστικά ο κ. λαζαρίδης. 
«Θα ακούμε στους διεθνείς οργανισμούς και τις ξένες 
πρωτεύουσες, τους εταίρους και τους συμμάχους μας 
να καλωσορίζουν τον “Μακεδόνα” πρωθυπουργό και 
όχι τον πρωθυπουργό της “βόρειας Μακεδονίας”. Θα 
ακούμε, όπως προβλέπεται από τη ςυμφωνία των 
Πρεσπών, να γίνεται λόγος για “μακεδονικό” λαό, 
για “μακεδονικό” στρατό και όχι μόνο. Και στο 
τέλος -όπως εύστοχα παρατήρησε ο Πρόεδρος 
της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης- 
θα επικρατήσει το όνομα του λαού και όχι του 
κράτους. Για αυτό ακριβώς, από τη στιγμή κατά 
την οποία οι ςκοπιανοί θα λέγονται “Μακεδό-

νες”, που μιλούν τη “μακεδονική” 
γλώσσα, θα υπήρχε σοβαρότατο 
πρόβλημα ακόμη και εάν το κρά-
τος ονομαζόταν “Δημοκρατία της 
Κεντρικών βαλκανίων”», αναφέ-
ρει ακόμη ο σύμβουλος του 
Αρχηγού της Αξιωματικής 
Αντιπολίτευσης. Και ο κ. λαζα-
ρίδης καταλήγει: «Με μια κου-
βέντα: ο συνδυασμός ονόμα-
τος, εθνότητας και γλώσσας 
δεν λύνουν το πρόβλημα, 
αλλά δίνουν νέες βάσεις 
στον εθνικισμό και τον 
αλυτρωτισμό των ςκοπια-
νών. Και θα τα βρούμε 
μπροστά μας, όταν ήδη 
θα έχουμε εγκαταλεί-
ψει το διαπραγματευ-
τικό όπλο του βουκου-
ρεστίου και την 
μεγάλη εθνική επι-
τυχία του Κώστα 
Καραμανλή και θα 
έχουν δημιουργη-
θεί απροσπέλαστα 
τετελεσμένα».

ΜάΚάριοσ λάζάριδησ

« Έρχονται δεινά...»

  Ψάριάνοσ Κάι άΜυράσ 
κουνΗΣαν μαντΗλι Στο ποταμι
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στο υπουργικό Συμβούλιο ενώπιόν 
σας, στρέφονται εναντίον του πρώην 
υπουργού Εξωτερικών. Πολύ πρό-
σφατα “μετονόμασε” σε “ΕΙΣ-
ΠΡΑΤΤΩ” την πολιτική κίνηση του κ. 
Κοτζιά που φέρει το όνομα 
“ΠΡΑΤΤΩ”. Η αντιπαράθεση αυτού 
του χαρακτήρα επαναφέρει διαρκώς 
στην επικαιρότητα το γεγονός πως η 
παραίτηση του κ. Κοτζιά συνοδεύ-
τηκε από μία επιστολή προς εσάς, η 
οποία ουδέποτε δόθηκε στη δημοσι-
ότητα και η οποία πρέπει να καταστεί 
δημόσια. Ενόψει μάλιστα της κύρω-
σης και επικύρωσης της συμφωνίας 
των Πρεσπών από τα όργανα της 
Ελληνικής Πολιτείας, οι φορείς των 
οργάνων πρέπει να είναι ενήμεροι 
για τους λόγους παραίτησης του 
πρώην υπουργού Εξωτερικών. Αφού, 
όπως συχνά λέτε, ο κ. Κοτζιάς 
πέτυχε στο έργο του, παραμένει ανε-
ξήγητο γιατί έφυγε από την Κυβέρ-
νηση. Η συμμετοχή στο υπουργικό 
Συμβούλιο και η παραίτηση από 
αυτό, την οποία αποδεχτήκατε, έχει 
ένα θεσμικό, πολιτικό και ηθικό 
κενό: τους λόγους που οδήγησαν σε 
αυτήν. Είστε ως εκ τούτου υποχρεω-
μένος να καλύψετε αυτό το κενό με 
την ενημέρωση της Εθνικής Αντι-
προσωπείας για τους λόγους της 
παραίτησης του κ. Κοτζια. Και η ενη-
μέρωση αυτή μπορεί αυθεντικά να 
προκύψει μόνο με τη δημοσιοποί-
ηση της επιστολής παραίτησης. Γι’ 

αυτόν ακριβώς το λόγο, ζητώ την 
κατάθεση στη βουλή των Ελλήνων 
της επίμαχης επιστολής παραίτη-
σης του πρώην υπουργού των Εξω-
τερικών κ. Νίκου Κοτζιά».

κΑμμενοσ
«Ήρθα στην επιτροπή διότι άκουσα 
προηγουμένως τον κ. Κατρούγκαλο 
να λέει ακριβώς αυτό το οποίο 
ισχυριζόμαστε εμείς. Είπε ο κ. 
Κατρούγκαλος ότι είναι δικαίωμά 
τους να αυτοπροσδιορίζονται ως 
μακεδονικός λαός. Αν είναι δικαί-
ωμά τους αυτό, για ποιό λόγο γίνε-
ται η συμφωνία; Γίνεται για να μην 
έχουν με τις δικές τους δυνάμεις 
αυτοπροσδιορισμού ως μακεδονι-
κός λαός τη δυνατότητα να ανα-
πτύσσουν αλυτρωτική πολιτική. 
Μόνο και μόνο με την ομολογία του 
κ. Κατρούγκαλου εντός της βουλής 
καταρρέει το θέμα της συμφωνίας».

κΑτρουγκΑλοσ
«Ο συνταγματικός τύπος που ακο-
λουθούν στη γειτονική χώρα είναι να 
μην ενσωματώνουν τις τροπολογίες 
στο Σύνταγμα, αλλά να την βάζουν 
στο τέλος. Γι’ αυτό λέω πως όλα αυτά 
που εγείρει η ΝΔ είναι προφάσεις εν 
αμαρτίαις. Καταθέτω, λοιπόν, όπως 
είναι εκτυπωμένο από την επίσημη 
σελίδα της κυβέρνησης ΠΓΔΜ το 
Σύνταγμα, που στο τέλος μπαίνουν οι 
τροποποιήσεις άρθρων Συντάγμα-
τος. Είναι στα αγγλικά»

κουμουτσΑκοσ
«Ζητώ από τον υπουργό να αναθέσει 
τη μετάφρασή του στη μεταφρα-
στική υπηρεσία του υπουργείου, 
προκειμένου το κείμενο να κατατε-
θεί στη βουλή στα ελληνικά. Η ΝΔ 
ζητάει και την επιστολή παραίτησης 
Κοτζιά. Πρέπει να κατατεθεί στην 
Επιτροπή η επιστολή παραίτησης 
του κ. Κοτζιά, για να γίνει γνωστό 
ποια θέματα περιελάμβανε».

κίκίλίΑσ
«Είναι επιζήμια για τη χώρα η Συμ-
φωνία των Πρεσπών. Η κυβέρνηση 
ΣυΡΙΖΑ ότι εκχωρεί στα Σκόπια 
εθνικά δικαιώματα της ελληνικής 
Μακεδονίας. Λίγο πριν λήξει η 
θητεία σας -και παρά τη συντρι-
πτική βούληση του ελληνικού 
λαού που είναι απέναντι- 
αντί να αναζητείτε 
ευρείες πλειοψηφίες σε 
κορυφαία ζητήματα 
όπως αυτό, προχωράτε 
με υστεροβουλία στην 
ψήφιση της Συμφω-
νίας. Στόχευση και 
τακτική του ΣυΡΙΖΑ 
ήταν να διχάσει τη ΝΔ 
και αφού δεν κατάφερε 
να το κάνει αυτό, προ-
σπάθησε και διέλυσε άλλα 
κόμματα».

κΑνελλή
«Δεν διατυπώσαμε εμείς κανένα 
αίτημα για το πλήρες κείμενο, όμως 
θέλω να μιλήσω για τη λεπτότητα 
καταχώρησης στα πρακτικά ενός κει-
μένου στα αγγλικά. Το 2015 στο 
Δημοψήφισμα ωρυόταν όλη η επι-
κράτεια επειδή είχατε βάλει ακόμα 
και στα ψηφοδέλτια τον αγγλικό 
τίτλο. Να ακολουθούμε ό,τι μας λέει 
το “his master voice”, αλλά να το 
φέρνουμε και στα πρακτικά;». 

λοβερδοσ
«Ο πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας 
και έως πρότινος κυβερνητικός σας 
εταίρος κ. Πάνος Καμμένος έχει κατ’ 
επανάληψη διατυπώσει σοβαρότα-
τους υπαινιγμούς για διακίνηση 
“εισαγόμενου και εξαγόμενου χρή-
ματος” με σκοπό την κύρωση της 
συμφωνίας των Πρεσπών. Οι υπαι-
νιγμοί, αλλά και οι βολές του μέσα 

ο κακοΣ χαμοΣ
...για την συμφωνία
Όλοι εναντίον όλων!

    Λίγο πριν λήξει
    η θητεία σας -και

παρά τη συντριπτική βούληση 
του ελληνικού λαού που είναι 
απέναντι- αντί να αναζητείτε 

ευρείες πλειοψηφίες σε κορυφαία 
ζητήματα όπως αυτό,  

προχωράτε με υστεροβουλία 
στην ψήφιση της 

Συμφωνίας
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οι δικηγόροι τονίζουν ότι 
«ςτα εθνικά θέματα απαιτεί-
ται εθνική συνεννόηση, 

υπευθυνότητα, υπέρβαση και ανά-
ληψη ευθύνης. Δεν επιτρέπονται λαϊ-
κισμοί και μισές αλήθειες, ούτε μπο-
ρούν να γίνουν ανεκτές πολιτικές ή 
άλλες μικροκομματικές σκοπιμότητες. 

η δημιουργία και η διαιώνιση του 
προβλήματος της ονομασίας του κρά-
τους των ςκοπίων οφείλεται σε διαχρο-
νικές ευθύνες και του πολιτικού προσω-
πικού της χώρας, που δεν μπορούν να 
δικαιολογηθούν από την αδιαμφισβήτητη 

προκλητική και αλυτρωτική στάση της γεί-
τονος χώρας. η όποια συμφωνία δεν συνι-
στά, κατ’ ανάγκη, και λύση του προβλήματος. 

η σημερινή 
κυβέρνηση όμως, 
οφείλει να εξηγή-
σει πειστικά στον 
ελληνικό λαό τους 
λόγους που επέβα-

λαν την υπογραφή 
της συμφωνίας στην 
παρούσα χρονική 
περίοδο και να τον 
ενημερώσει πλήρως 

για τους όρους της, τα 
άγνωστα σε αυτόν, 
τυχόν πλεονεκτήματα, 
τις δεσμεύσεις και τους 
κινδύνους που αναλαμβά-

νει η χώρα, ιδίως ενόψει 
των πολλαπλών αιρέσεων υπό τις οποίες τελεί η συμ-
φωνία. η συμφωνία αφορά όλους τους Έλληνες, πρέ-
πει να έχει την ευρύτερη δυνατή κοινωνική και πολι-
τική αποδοχή και να εξυπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα. 

Για να διασφαλίζεται η βιωσιμότητά της στον χρόνο 
δεν πρέπει να στηρίζεται σε περιστασιακές και ισχνές 
πλειοψηφίες. Πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ενστάσεις ως 
προς την αναγνώριση “μακεδονικής” εθνικότητας και 
γλώσσας. Για τον λόγο αυτό προτείνεται η ψήφιση του σχε-

τικού νόμου, που θα κυρώνει τη συμφωνία, να γίνει με πλει-
οψηφία των 3/5 του όλου αριθμού των βουλευτών, κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 2 του ςυντάγματος».

οι δικηγόροι 
κατά της 
συμφωνίας 
των πρεσπών 

Ηχηρή παρέμβαση Καραμανλή για 
την ςυμφωνία των Πρεσπών. ο 
Κώστας Καραμανλής δήλωσε: 

«Όπως έχω ήδη επισημάνει, η κα Μπακο-
γιάννη έχει περιγράψει με ακρίβεια την 
πολιτική της τότε Κυβέρνησης, που οδή-
γησε στην απόφαση της Συνόδου Κορυφής 
του ΝΑΤΟ στο βουκουρέστι. Απόφαση που 
προσέφερε ένα ιδιαίτερα αποτελεσματικό 

διαπραγματευτικό πλεονέκτημα στη Χώρα 
μας, το οποίο δυστυχώς δεν αξιοποιήθηκε 
όπως έπρεπε. Η κριτική της Νέας Δημοκρα-
τίας για την προκείμενη συμφωνία είναι 
ισχυρή και πλήρως τεκμηριωμένη. Ιδίως 
μάλιστα όταν η όλη διαπραγμάτευση έγινε 
υπό όρους αδικαιολόγητης βιασύνης και 
όταν, προφανώς, άλλοι είναι εκείνοι που 
επείγονται για την διευθέτηση του θέματος. 

Οπωσδήποτε όμως όχι η Ελλάδα. Τέλος, όφειλε 
η Κυβέρνηση να σεβαστεί την ευαισθησία και 
να αφουγκραστεί τις εύλογες ανησυχίες της 
μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών, αλλά και 
να διαμορφώσει με δική της πρωτοβουλία 
συνθήκες στοιχειώδους εθνικής συνεννόη-
σης. Δεν είναι επιτρεπτό εθνικά θέματα 
τέτοιας σημασίας να οδηγούν σε οξύτητα 
που ευνοεί διχαστικό κλίμα».

παρέμβαση 
καραμανλή  
για τις  
πρέσπες 

οι λόγοι είναι δύο. ο 
πρώτος ότι «από την 
στιγμή που άρχισε να 

κυκλοφορεί η πληροφορία 
κανείς από τους βουλευτές 
που δήλωναν αντίθετοι με 
τις Πρέσπες, έστω και αν 
είχαν δώσει ψήφο εμπιστο-
σύνης στην κυβέρνηση, δεν 
φάνηκε να αλλάζει στάση, 
άρα η ψηφοφορία ήταν ήδη 
χαμένη. ο δεύτερος ότι θα 
χανόταν ένα όπλο που πιθα-
νώς να χρησιμοποιηθεί με 
επιτυχία για άλλα νομοσχέ-
δια, όπως οι σχέσεις κρά-
τους εκκλησίας».

Το θέμα ανέλυσε ο Αδωνις 
Γεωργιάδης: «Από την ώρα 
που ξεκίνησε αυτή η φημολο-
γία για την πρόταση δυσπι-
στίας, περιμέναμε να δούμε αν 
κάποιοι από τους βουλευτές, που είχαν δώσει ψήφο εμπι-
στοσύνης την προηγούμενη εβδομάδα και που λένε ότι 
είναι αντίθετοι στις Πρέσπες, όπως ο κυριος Ζουράρις, αν 
θα άδρατταν την ευκαιρία για να δηλώσουν τη διάθεσή 

τους λόγω των Πρεσπών να 
αλλάξουν την ψήφο τους. 
Ένας ένας όλοι βγήκαν και 
δήλωσαν ότι δεν πρόκειται 
να αλλάξουν την ψήφο 
τους και ότι αν και διαφω-
νούν με τις Πρέσπες, θα 
εξακολουθήσουν να στη-
ρίζουν την Κυβέρνηση. 
Άρα αυτό σήμαινε ότι 
ήταν μία ψηφοφορία εκ 
των προτέρων χαμένη. Το 
μόνο κέρδος θα ήταν 48 
ώρες καθυστέρηση για 
την ψηφοφορία. 
Έχουμε μπροστά μας 
έξι μήνες μια Κυβέρ-
νηση-κουρελού, που 
έχει αναγγείλει διά-
φορα νομοσχέδια, 
παραδείγματος χάρη 
χωρισμός κράτους-
Εκκλησίας, στα οποία 

πιθανόν να χρειαζόμασταν την ψήφο δυσπιστίας 
και να μην την είχαμε. Γιατί αν το καταθέταμε τώρα, 
για έξι μήνες δεν μπορούμε να 
ξανακαταθέσουμε».

γιατί η νδ δεν κατέθεσε 
προτΑσή δυσπίστίΑσ
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Ανοιχτές πόρτες
Ανοιχτές είναι οι πόρτες της ΝΔ για τους δύο βουλευτές του 
Ποταμιού Αμυρά και Ψαριανό, που ανεξαρτητοποιήθηκαν και 
καταψηφίζουν την συμφωνία των Πρεσπών. Οι ίδιοι πάντως 
ακόμη δεν έχουν εκδηλώσει τις προθέσεις τους και δηλώνουν 
ανεξάρτητοι. Αν θέλετε πάντως την γνώμη μου, η ανεξαρτησία 
και για τους δύο δεν θα κρατήσει για πολύ.

 
ςυνάντηση με νόημα
Με τον Αμερικανό πρέσβη συναντήθηκε ο νέος υπουργός Άμυνας 
Ευάγγελος Αποστολάκης και συζήτησαν θέματα που αφορούν στο 
Αιγαίο, αλλά και των σχέσεων ΗΠΑ-Ελλάδας. Συνυπολογίζοντας τις 
πολιτικές συγκυρίες, σίγουρα η πρώτη επίσημη συνάντηση του 
νέου υπουργού έχει ξεχωριστή σημασία και συμβολισμό.

Και σκίτσα
Μέχρι και σκίτσα επιστράτευσε ο Πάνος Καμένος για να «τρολάρει» τον 

Αλέξη Τσίπρα και την Έλενα Κουντουρά. Σε μια του ανάρτησή του στα 
social media χρησιμοποίησε ένα σκίτσο που μπροστά από το Μέγαρο 

Μαξίμου ο Τσίπρας κάθεται δίπλα σε μια πινακίδα που γράφει «rooms to 
let» και ακριβώς απέναντι ως τουρίστρια απεικονίζεται η κα Κουντουρά. 

Εύστοχο η αλήθεια είναι, αν συνυπολογίσει κανείς ότι ο κ. Καμμένος 
πιστεύει ότι όσοι βουλευτές του δεν τον ακολούθησαν στην αποχώρηση 

από την κυβέρνηση έχουν πάρει ανταλλάγματα από το Μέγαρο Μαξίμου με 
πρώτο και καλύτερο την συνέχιση της υπουργικής τους θητείας.

Debate
Αφού δεν κάνει debate με τον Μητσοτάκη τον προσκαλώ εκ 

νέου εγώ σε debate είπε σε τηλεοπτική της συνέντευξη η κα 
Κωνσταντοπούλου και μάλιστα εφ’ όλης της ύλης. Η κα Κων-

σταντοπούλου μάλιστα χρησιμοποίησε και τις ίδιες φράσεις με 
τον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντάς του, όπου θέλει και όποτε θέλει.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ  
ΓΙΑΝΝης ΝΤςούΝος   
ntsounos@alphafreepress.gr

Το Καφενείο  
της βουλής

τάκλιν

Δώστε 
πόνο
Σε έναν ξεχωριστό 
διάλογο κατέληξε η 
κόντρα Χριστοδουλοπού-
λου-Δένδια στη βουλή, όταν 
ο κ. Δένδιας ζήτησε καταμέ-
τρηση αντί για ψηφοφορία δια 
εγέρσεως των παρισταμένων βου-
λευτών στο παρεμπίπτον ζήτημα 
που έθεσε η ΝΔ. Η κα Χριστοδουλο-
πούλου επανέλαβε την διαδικασία 
έγερσης των βουλευτών προκαλώντας 
αντιδράσεις και έτσι αναφώνησε: «Δεν 
θα παίζω εγώ εδώ, είμαι πρόεδρος, 
βλέπω, αν εσείς δεν βλέπετε πρόβλημά 
σας.  Έχετε πολύ πλάκα, συνεχίστε, 
ανεβείτε, δώστε πόνο».

Πονοκέφαλος
Σε πονοκέφαλο εξελίσσονται 
για την Φώφη Γεννηματά οι 
αποχωρήσεις από το ΚΙΝΑΛ. 

Από το κόμμα αποχώρησε και 
ο γραμματέας Μεταφορών 

και Δικτύων Λάμπρος 
Ρώσσης, που ακολούθησε 
την Τάνια Καραγιάννη και 

τον Λευτέρη 
Παπαγιαννάκη. Ο ίδιος 
δήλωσε ότι το ΚΙΝΑΛ 

απέτυχε, γιατί ταυτίστηκε 
με τον δεξιό κατήφορο. 

Πονοκέφαλος που 
μπορεί να εξελιχθεί 
σε ημικρανία, δεν 

νομίζετε;

 
Να μείνουν

19 μέλη της ΔΗΜΑΡ, μεταξύ των 
οποίων και ο γραμματέας επικοινωνίας 

του ΚΙΝΑΛ Σταμάτης Μαλέλης, με σχετική 
τους επιστολή δεν επιθυμούν την αποχώρησή 
τους από το ΚΙΝΑΛ και ζητούν σύγκλιση της 
Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος για να 

αποφανθεί για την αποχώρηση. Μάλλον δεν το 
πολυελέγχει το κόμμα ο κ. 

Θεοχαρόπουλος, δεν 
νομίζετε;

Καλή 
φώτιση

«Το Ποτάμι ελπίζω να βρει τη 
φώτισή του», ευχήθηκε ο Γιώργος 
Αμυράς από το βήμα της βουλής 

αναφερόμενος στη ηγεσία του κόμμα-
τος και τους πρώην συντρόφους του. 

Πάντως ο ίδιος δεν αποκάλυψε αν 
θα βρει την δική του φώτιση σε 

άλλο κόμμα, ποιο θα είναι 
αυτό και πότε θα το 

κάνει. 
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Τυχερός
Δεν είναι και ο πιο τυχερός άνθρω-
πος ο γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ 
Κώστας Τσιάρας, αφού εκείνος τρά-
βηξε τους κλήρους στην κλήρωση 

για την συμμετοχή των Μαυρωτά, 
Δανέλλη και Ψαριανού για την 

συμμετοχή τους στην επι-
τροπή της βουλής για την 

συμφωνία των Πρεσπών. 
Οι Μαυρωτάς και Δανέ-

λης ψηφίζουν ναι 
και ο Ψαριανός 

όχι. Ε, η κλήρωση που έκανε ο 
Τσιάρας έβγαλε για μέλη Δανέλλη 

και Μαυρωτά και εκτός έμεινε 
ο Ψαριανός προς απογοή-

τευση των υποστηρι-
κτών του όχι συμπε-

ριλαμβανομένου 
και του κ. Τσιάρα 

που ανήκει  
στη ΝΔ.

ςυναντήσεις
Συνάντηση στο γραφείο του στην βουλή είχε ο Πάνος 

Καμμένος με τον γενικό γραμματέα της «Δύναμης 
Ελληνισμού» Τάκη Μπαλτάκο, γεγονός που επιβεβαιώ-
νει ότι ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ θα αναζητήσει συνεργα-
σίες στην «δεξιά πολυκατοικία». Να δούμε αν ο αρρα-

βώνας αυτός θα εξελιχθεί σε γάμο.

Πόρτες ανοιχτές
Άκουσε ο διευθυντής του πολιτικού γραφείου της 
Φώφης Γεννηματά Μανώλης Όθωνας τις δηλώσεις του 
βουλευτή του ΣυΡΙΖΑ Δημήτρη Σεβαστάκη για τις 
δηλώσεις Παπανδρέου και απάντησε: «Άκουσα ότι ο κ 
Σεβαστάκης συμφωνεί με το περιεχόμενο της συνέ-
ντευξης Παπανδρέου. Επομένως συμφωνεί ότι η 
κυβέρνηση χρησιμοποιεί ένα εθνικό θέμα για να διχά-
σει το πολιτικό σύστημα και την κοινωνία, αλλά και πως 
ο ΣυΡΙΖΑ, αλλά και ο κ. Τσίπρας ούτε κατά διάνοια δεν 
είναι προοδευτική δύναμη. Επομένως χαίρομαι γιατί αν 
πράγματι ο κ. Σεβαστάκης συμφωνεί με όλα αυτά, οι πόρ-
τες του ΚΙΝΑΛ είναι ανοιχτές για εσάς κύριε Σεβαστάκη».

Ποντίκια
Ο Στέφανος Μάνος ήταν καλεσμένος στην εκδήλωση του 
Ποταμιού για το Μακεδονικό στο Ζάππειο και όταν πήρε τον 
λόγο μίλησε για «διάφορα ποντίκια» που φεύγουν από το 
Ποτάμι. Μάλιστα ο κ. Μάνος είπε ότι το Ποτάμι πρέπει να συμ-
μετάσχει οπωσδήποτε στις επόμενες εκλογές, καθώς πάντα 
«χρειάζεται ένα μικρό κόμμα που θα λέει πάντα την αλήθεια». 
Για να δούμε θα κατέβει αυτόνομο το Ποτάμι στις εκλογές;

Πόσο κάνουν;
Είναι αλήθεια ότι το αρμόδιο υπουργείο 
ενέκρινε δαπάνη 500 ευρώ για τις υπουρ-
γούς Γεροβασίλη και Παπακώστα για την 
αγορά 4 ομπρελών; Δηλαδή τί ομπρέλες 
ήταν αυτές; Μήπως ήταν του αστυνόμου 
Σαΐνη;

Πώς το είπε;
Πώς το είπε ο κ. Παπαχριστόπουλος ότι 
αν δεν υπήρχε η FYROM θα έπρεπε να την 
εφεύρουμε, γιατί ανακόπτει τα σχέδια 
όσων ονειρεύονται Μεγάλη Αλβανία και 
Μεγάλη Τουρκία.  Αμ αν είναι έτσι κύριε 
βουλευτά μου, τί καθόμαστε, ας ξεκινή-
σουμε να εφεύρουμε δυο-τρεις FYROM 
ακόμη να είμαστε καλυμμένοι. 

Το πρώτο τηλέφωνο
Από τα πρώτα τηλεφωνήματα που δέχτηκε ο Θανά-
σης Θεοχαρόπουλος μετά την διαγραφή του από 
το ΚΙΝΑΛ ήταν από τον Γιώργο Παπανδρέου, ο 
οποίος του δήλωσε ότι είναι έκπληκτος από αυτήν 
την εξέλιξη και ότι θα είναι σε συνεχή επαφή. 
Μένει να δούμε αν το ΚΙΝΑΛ προχωρήσει και σε 
διαγραφή του Παπανδρέου για να ανταποδώσει το 
τηλεφώνημα ο Θεοχαρόπουλος.

Τον εξαπάτησαν
Τον εξαπάτησαν οι κύριοι Τσίπρας και Κοτζιάς 
δήλωσε ο Πάνος Καμμένος σε τηλεοπτική του συνέ-
ντευξη αναφορικά με την συμφωνία των Πρεσπών.  
Και τότε πώς δήλωνε όταν άνοιξε το θέμα των Πρε-
σπών ότι έχει πλήρη εμπιστοσύνη στον Νίκο Κοτζιά; 
Τη θυμάστε την δήλωση, έτσι δεν είναι;

Πήγε Μαξίμου;
Μια φωτογραφία που κυκλοφορεί στα social media 

απεικονίζει τον ευάγγελο Αντώναρο να επιβιβάζεται 
σε ένα αυτοκίνητο έξω από την πίσω πόρτα του 

Μεγάρου Μαξίμου το βράδυ της Δευτέρας. Ήταν μέσα 
στο Μαξίμου ή όχι; Ιδού η απορία. 

Τελείωσε την φώφη
Ημερομηνία λήξης για την Φώφη Γεννηματά 
έθεσε σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ ο Γιάννης 
Ραγκούσης, που είπε ότι η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ 
θα έχει κακό πολιτικό τέλος από την ετυμηγορία 
των Ελλήνων πολιτών. Ξέχασε πάντως ο κ. 
Ραγκούσης να θυμίσει πού επέλεξαν οι 
Έλληνες πολίτες να είναι ο ίδιος.

Ποιά 
είναι η αλήθεια;

Είπε ο Θεοχαρόπουλος ότι από το ΚΙΝΑΛ του 
έδιναν θέση στο ψηφοδέλτιο επικρατείας αν κατα-

ψήφιζε την συμφωνία των Πρεσπών. Από το ΚΙΝΑΛ λένε 
το ακριβώς αντίθετο. Την αλήθεια θα την μάθουμε κάποτε;

Αποφάσισε την 
τελευταία ημέρα 
Ο λόγος για τον Σπύρο Λυκούδη, που 
αποφάσισε την Πέμπτη, δηλαδή την 
ημέρα ψήφισης της συμφωνίας ότι θα 
ψηφίσει υπέρ αυτής. Ο ανεξάρτητος 
βουλευτής μετά την διάλυση του 
Ποταμιού είχε πει ότι το πολιτικό 
περιβάλλον είναι ασταθές και αυτό 
του προκαλούσε προβληματισμό. 
Φαίνεται ότι μετά την πρώτη ημέρα 
της συζήτησης ο κ. Λυκούδης διέ-
γνωσε ότι το περιβάλλον 
σταθεροποιήθηκε.

Τοποθετήθηκε
Ο πρώην υπουργός επί κυβερνήσεων 
ΠΑΣΟΚ Γιώργος Λιάνης τοποθετή-
θηκε σε συνέντευξή του για την συμ-
φωνία των Πρεσπών, λέγοντας ότι αν 
είχαμε την τωρινή συμφωνία το 90 θα 
το θεωρούσαμε θρίαμβο για τα ελλη-
νικά συμφέροντα. Μόνο που λησμο-
νεί ο κ. Λιάνης ότι δεν είμαστε στο 90, 
αλλά πλησιάζουμε το 2020.
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συμφωνίας. 
Στο στόχαστρο της ΝΔ θα 

συνεχίσουν να βρίσκονται 
και οι λεγόμενοι «πρόθυ-
μοι» βουλευτές, που στήρι-
ξαν τον Αλέξη Τσίπρα τόσο 
στην ψήφο εμπιστοσύνης 
που εκείνος ζήτησε, όσο 
και στην ψήφιση της συμ-
φωνίας των Πρεσπών.  Το 
κόμμα της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης κάνει λόγο 
για «πολιτική συναλλαγή», 

η οποία θα μεταφραστεί είτε με 
την παραμονή κάποιων στους 
υπουργικούς θώκους, είτε με 
την είσοδο κάποιων άλλων στα 
ψηφοδέλτια του ΣυΡΙΖΑ στις 
επερχόμενες εκλογές. 

Στη ΝΔ εκτιμούν  
ότι η συμφωνία των 
Πρεσπών αποτελεί 
ευθεία αναντιστοιχία 
κυβέρνησης και λαϊκής 
ετυμηγορίας και  
αυτό θα φανεί στις 
εκλογές, που όλοι τις 
τοποθετούν τον Μάιο, 
όπου η ήττα του 
ΣΥΡΙΖΑ και του  
Αλέξη Τσίπρα θα είναι 
συντριπτική, δίνοντας 
έτσι δυναμική 
αυτοδυναμίας στον 
Κυριάκο Μητσοτάκη. 

Παραμένει στην 
γραμμή ότι «θα 
κάνει ό,τι είναι 
δυνατό για να μην 
περάσει η 
συμφωνία των 
Πρεσπών» η ΝΔ και 
ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης παρά 
την απόφαση να 
μην καταθέσει 
πρόταση 
δυσπιστίας κατά 
της κυβέρνησης.  

οι λόγοι που το κόμμα 
της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης προχώ-

ρησε σε αυτήν την απόφαση 
είναι απολύτως ρεαλιστικοί, 
αφού ουσιαστικά θα έδινε και 
επιπλέον πολιτικό χρόνο 
στην κυβέρνηση (αφού 
δεν μπορεί να καταθέσει 
νέα πρόταση για διά-
στημα έξι μηνών),  θα 
επαναβεβαίωνε την 
ψήφο εμπιστοσύνης που 
έλαβε πριν λίγες ημέρες 
η κυβέρνηση,  θα έδινε 
άλλοθι στον Πάνο Καμ-
μένο να υποστηρίζει ότι 
δεν στήριξε την κυβέρ-
νηση και θα έδινε άλλοθι 
στον ςταύρο Θεοδωράκη 
από την μια να μην δώσει 
ψήφο εμπιστοσύνης και από 
την άλλη να υπερψηφίσει την 
συμφωνία των Πρεσπών. 

Ο τρόπος που επιλέγει ο κ. 
Μητσοτάκης να εμποδίσει την 
συμφωνία των Πρεσπών είναι 
να πείσει πολίτες, διεθνείς 
παράγοντες και τα υπόλοιπα 
πολιτικά κόμματα ότι η συμφω-
νία είναι επιβλαβής και επιζή-
μια για την χώρα και στο παρόν 
και στο μέλλον. Για παρά-
δειγμα η ενταξιακή δια-
δικασία για τα Σκόπια 
στην ΕΕ δεν είναι μια 
διαδικασία που γίνεται 
μια και έξω, όπως στο 
ΝΑΤΟ, και υπάρχουν 
επιμέρους ζητήματα 
που πρέπει να επιλυ-
θούν, άρα η Ελλάδα έχει 
την δυνατότητα να εξα-
ντλήσει όλες τις δυνατό-
τητες που έχει στα επι-
μέρους κεφάλαια της 
ενταξιακής διαδικασίας, 
όπως είναι η περιφερει-
ακή πολιτική, οι μετα-

φορές,  η ενιαία αγορά,  ακόμη και η 
φορολογία. Χαρακτηριστική αυτής 
της στρατηγικής η δήλωση του αντι-
προέδρου της ΝΔ Κωστή Χατζη-
δάκη, που είπε «εάν δούμε ότι το 
πράγμα δεν εξελίσσεται καλά με τα 
Σκόπια, ότι συνεχίζεται ο αλυτρωτι-
σμός όπως φοβόμαστε, ότι υπάρ-
χουν κληρονομιές του παρελθόντος, 
η Ελλάδα θα ασκήσει όλα τα δικαιώ-
ματα στο πλαίσιο της ΕΕ, έτσι ώστε 
να μην καταπίνουμε αδιαμαρτύρητα 
ένα πράγμα, το οποίο οι Έλληνες δεν 

μπορούν να καταπιούν».
Ερχόμαστε στο εσωτερικό, όπου η 

ΝΔ θα συνεχίσει να ασκεί δριμύτατη 
κριτική στην κυβέρνηση ΣυΡΙΖΑ, 
στον Πάνο Καμμένο παρά το γεγο-
νός ότι αποχώρησε από την κυβέρ-
νηση, αλλά και στους βουλευτές που 
στήριξαν την συμφωνία. Στον 
ΣυΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα γιατί 
αποδέχτηκε για πρώτη φορά να 
υπάρχει σε κείμενο ο όρος «μακε-
δονικό έθνος» και γιατί από την 
συμφωνία, όπως λένε στη ΝΔ, εκχω-

ρείται η γλώσσα και η ταυτότητα, 
κάτι που δεν είχαν αποδεχτεί 
ποτέ οι προηγούμενες ελληνι-
κές κυβερνήσεις.  «Παρέκλινε 
της εθνικής γραμμής και δεν 
προχώρησε σε καμία εθνική 
συνεννόηση για ένα μείζον 
εθνικό ζήτημα», έλεγε στην 
Alpha freepress κορυφαίο 
γαλάζιο στέλεχος.  

Επιπλέον, η ΝΔ κατηγορεί 
ευθέως την κυβέρνηση ότι δεν 
έλαβε υπ’ όψιν της τον ελλη-
νικό λαό, που σε όλες τις 
δημοσκοπικές μετρήσεις σε 
συντριπτικό ποσοστό είναι 
κατά της συμφωνίας. Ένα 

ακόμη επιχείρημα που θα χρησιμο-
ποιήσει η αξιωματική αντιπολίτευση 
είναι η παραδοχή στην ολομέλεια 
της βουλής του αναπληρωτή υπουρ-
γού Εξωτερικών Γιώργου Κατρού-
γκαλου πως το νέο Σύνταγμα των 
Σκοπίων θα τεθεί σε ισχύ μετά την 
κύρωση της συμφωνίας των Πρε-
σπών από την βουλή, αλλά και μετά 
την ένταξη της γειτονικής χώρας στο 
ΝΑΤΟ, γεγονός που καταδεικνύει, 
όπως υποστηρίζουν τα στελέχη της 
ΝΔ, ασάφεια, μεθόδευση και σκό-
πιμη απόκρυψη κρίσιμων δεδομέ-
νων που συνιστούν υποχωρήσεις 
της χώρας μας. 

Αναφορικά με τον Πανο Καμμένο, 
η ΝΔ θα συνεχίσει την στοχοποίησή 
του και τις κατηγορίες εναντίον του 
ότι παρά την αποχώρησή του στηρί-
ζει την κυβέρνηση, αφού οι μισοί 
βουλευτές του παραμένουν υπουρ-
γοί και μάλιστα σε συνεννόηση με 
τον Αλέξη Τσίπρα, και θα επισημαί-
νουν με νόημα την αρνητική του 
στάση στην πρόταση δυσπιστίας που 
κατέθεσε το καλοκαίρι η ΝΔ, η κατα-
ψήφιση της οποίας έδωσε το «πρά-
σινο φως» στον Αλέξη Τσίπρα να 
προχωρήσει στην υλοποίηση της 

Η τακτικΗ...  
μετά τις πρέσπες

«Παρέκλινε της εθνικής 
γραμμής και δεν 

προχώρησε σε καμία 
εθνική συνεννόηση για ένα 

μείζον εθνικό ζήτημα», 
έλεγε στην Alpha 

freepress κορυφαίο 
γαλάζιο στέλεχος

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΓΙΑΝΝης ΝΤςούΝος
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Καμμένος κατά 
Κουντουρά: 
Ζητάει τις δαπάνες του 
Υπουργείου

Δεν σταματάει ο πόλεμος… 
Καμμένος-Κουντουρά 

-ποιος να το πίστευε- είναι 
στα μαχαίρια… Ο κ. Καμμέ-
νος αρχικά είχε ζητήσει την 
παραίτησή της, χαρακτηρί-
ζοντας casus belli την 
παραμονή στην κυβέρνηση 
των στελεχών των ΑΝΕΛ 
που έχουν διαγραφεί. Αυτή 
τη φορά ο κ. Καμμένος 
ζητάει τα έγγραφα για τις 
δαπάνες που έχει κάνει το 
υπουργείο Τουρισμού για 
την προβολή της Ελλάδας 
στο εξωτερικό, αφήνο-
ντας σαφώς να εννοηθεί 
ότι αναζητά σκοτεινά 
σημεία και ενδεχόμενες 
παρανομίες. Ο Πάνος Καμμένος 
ζήτησε την διαβίβαση στην 
Βουλή όλων των στοιχείων για 
τις δαπάνες τουριστικής προ-
βολής της Ελλάδας στο εξω-
τερικό και ειδικότερα των 
μνημονίων συνεργασίας, τα 
στοιχεία για την διεξαγωγή 
διεθνών διαγωνισμών, τις 

εταιρείες που ανέλαβαν τα έργα, τις δαπά-
νες για το έτος πολιτισμού Ελλάδας-
Ρωσίας, καθώς και το βιογραφικό της Αντι-
προέδρου του ΕΟΤ Αγγελικής Χονδροματί-
δου. Οι άλλες δαπάνες που θέλει να ελέγξει 
ο Πάνος Καμμένος είναι τα έξοδα για τα 
ταξίδια της υπουργού Τουρισμού και ειδι-
κότερα τα 18.435 ευρώ που δαπανήθηκαν 
για το ταξίδι της Έλενας Κουντουρά στην 
Νέα Υόρκη, όπου βρέθηκε στην Wall 

Street, και τα 30.000 ευρώ που 
κόστισε το ταξίδι της σε Τορόντο 
και Σανγκάη. Ολα δείχνουν σκληρή 
συνέχεια!

Τελεσίγραφο στον Τσίπρα  
να τους διώξει

Είχε προηγηθεί το τελεσί-
γραφο του πρώην υπουργού 

Άμυνας στον Αλέξη Τσίπρα ότι αν 
δεν απομακρύνει τα στελέχη των 
Ανεξάρτητων Ελλήνων από την 
κυβέρνηση, θα του μπλοκάρει 
όλα τα νομοσχέδια. Ο πρόεδρος 
των ΑΝΕΛ εμφανίστηκε στον Σκάι, 
τερματίζοντας έτσι και το εμπάρ-
γκο προς τον σταθμό, και δήλωσε 
ότι «εάν ο πρωθυπουργός δεν απο-
μακρύνει άμεσα τα στελέχη που 
προέρχονται από τους ΑΝΕΛ, έστω 
και αν δεν έχουν κάνει ανταλλαγή 
ψήφου, ειδικά αυτούς, όπως η 
Χρυσοβελώνη και ο Κουίκ, είναι 

αιτία πολέμου». Παράλληλα, προειδοποί-
ησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι «αν τους κρατή-
σει δεν περνάει νομοσχέδιο, η κοινοβου-
λευτική ομάδα θα του μπλοκάρει όλα τα 
νομοσχέδια». «Η παραμονή στελέχους με 
ανταλλαγή καρέκλας, είναι θέμα αυτού που 
την ανταλλάσσει», είπε, «αλλά η παραμονή 
αυτών που δεν έχουν κάνει ανταλλαγή, για 
να χτυπούν εμένα, είναι αιτία πολέμου».

πολιτική 
σαλάτα: 

Όλοι εναντίον όλων, 
ενώ οι εκπλήξεις θα 

συνεχιστούν!

«ή συμφωνία των 
πρεσπών πέρασε, τώρα 
αρχίζουν τα δύσκολα για 
τον τσίπρα». Αυτό λένε 
πολιτικοί παρατηρητές, που 
σημειώνουν ότι πλέον οι 
βουλευτές είναι αυτοί που θα 
σηκώσουν το βάρος της 
απόφασής τους.

Στο δια ταύτα 
Υπέρ της Συμφωνίας ψήφισαν και οι 
145 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Οκτώ 
βουλευτές από πέντε κόμματα της 
αντιπολίτευσης: Κατερίνα 
Παπακώστα, Έλενα Κουντουρά, 
Θανάσης Παπαχριστόπουλος, Σπύρος 
Δανέλλης, Σταύρος Θεοδωράκης, 
Γιώργος Μαυρωτάς, Σπύρος Λυκούδης 
και Θανάσης Θεοχαρόπουλος, ψήφισαν 
ναι...

Κατά της Συμφωνίας ψήφισαν 146 
βουλευτές από 6 κόμματα της 
αντιπολίτευσης: τη ΝΔ, το ΚΙΝΑΛ, τη 
Χρυσή Αυγή, το ΚΚΕ, τους ΑΝΕΛ, την 
Ένωση Κεντρώων και κάποιους 
ανεξάρτητους. Αίσθηση προκάλεσε το 
γεγονός ότι την ώρα που ήταν να ψηφίσει ο 
βουλευτής της Ένωσης Κεντρώων Γιάννης 
Σαρίδης σήκωσε πανό μέσα στην ολομέλεια 
εναντίον της Συμφωνίας των Πρεσπών και 
φώναξε «Όχι».

Για αρκετή ώρα η ψηφοφορία σταμάτησε, 
γιατί ο Κώστας Μπαρμπαρούσης της Χρυσής 
Αυγής ψήφισε «Όχι στην προδοσία», όπως 
είπε και αποχώρησε από την αίθουσα. Ο 
πρόεδρος της Βουλής τον κάλεσε να 
επιστρέψει, λέγοντας ότι δεν υπάρχει και δεν 
μπορεί να καταγραφεί ψήφος «Όχι στην 
προδοσία». «Υπάρχει ναι, όχι, παρών, τίποτα 
άλλο», επέμεινε ο κ. Βούτσης. Αποχώρησε η 
αντιπολίτευση από την ολομέλεια πριν 
ολοκληρωθεί η διαδικασία. Ένας-ένας οι 
βουλευτές της αντιπολίτευσης που ψήφισαν 
«Όχι» στην Συμφωνία αποχωρούσαν από την 
αίθουσα της ολομέλειας, πριν ολοκληρωθεί η 
ψηφοφορία. Με τον τρόπο αυτό η αντιπολίτευση 
άφησε μόνο το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ και τους 
«πρόθυμους» να πανηγυρίσουν. Πολιτικοί αρχηγοί 
και βουλευτές μοιράστηκαν επί τρεις ημέρες σε δύο 
στρατόπεδα, με επιχειρήματα υπέρ και κατά της 
Συμφωνίας. Όπως ήταν φυσικό, ξεχώρισε η 
αντιπαράθεση μεταξύ Αλέξη Τσίπρα και Κυριάκου 
Μητσοτάκη και οι δύο εντελώς διαφορετικές 
ερμηνείες για τα εθνικά συμφέροντα και την εξωτερική 
πολιτική. Ο πρωθυπουργός κατηγόρησε την 
αντιπολίτευση για υποκρισία και εκτίμησε ότι η Ελλάδα 
βγαίνει κερδισμένη από την Συμφωνία των Πρεσπών. 
Κάλεσε δε τους βουλευτές να σταθούν όρθιοι και να 
πράξουν το εθνικό τους καθήκον χωρίς να 
τρομοκρατηθούν. Ο πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος 
Μητσοτάκης επιτέθηκε στην κυβέρνηση, κάνοντας λόγο 
για «εθνική ήττα», καλώντας τους βουλευτές να πουν 
«Όχι» στην εθνικά επιζήμια συμφωνία.

πέρασε με 
πατερίτσες
και 153 «ναι» 
 η συμφωνια …
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οι αριθμοί 
πονούν την 
κοινωνία! 

τα βασικά χαρακτηριστικά που θα έχει το Περιουσιολόγιο, 
θα είναι:

 χρήστες του συστήματος θα είναι όλοι οι φορολογούμε-
νοι (εξωτερικοί χρήστες), καθώς και στελέχη της φορολο-
γικής Διοίκησης (εσωτερικοί χρήστες).

 Το σύστημα θα υποστηρίζει την υποδοχή και ενσωμά-
τωση δεδομένων περιουσίας από άλλα πληροφοριακά 
συστήματα της ΑΑΔε ή και άλλων φορέων, ακόμα και 
στην περίπτωση κατά την οποία αυτά δεν τηρούνται 
μηχανογραφικά.

 Θα δίνεται η δυνατότητα στους εξωτερικούς χρήστες 
να εισάγουν πληροφορίες για περιουσιακά στοιχεία, οι 
οποίες μακροπρόθεσμα θα διασταυρώνονται με την 
αρμόδια αρχή.

 Θα δίνεται η δυνατότητα προβολής και εκτύπωσης 
του συνόλου ή μέρους των περιουσιακών στοιχείων 
ενός φορολογούμενου από τον ίδιο ή τους εσωτερι-
κούς χρήστες της φορολογικής Διοίκησης.

 Θα υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησης λανθα-
σμένων πληροφοριών από το φορολογούμενο.

 Θα υπάρχει δυνατότητα καταχώρησης των περι-
ουσιακών στοιχείων, τα οποία αποκαλύπτονται 
μετά από έλεγχο ο οποίος έχει καταστεί 
οριστικός.

 Θα γίνεται αναλυτική ή και συγκεντρωτική 
επεξεργασία των δεδομένων του συστήματος 
για την παραγωγή στατιστικών, αναφορών και 
ενημερωτικών εκθέσεων.

 Θα υπάρχει η δυνατότητα επεξεργασίας - 
αξιολόγησης των δεδομένων των φορολογου-
μένων για τον εντοπισμό πιθανής αποκρυβεί-
σας φορολογητέας ύλης.

 Θα υπάρχει δυνατότητα συσχέτισης περι-
ουσιακών στοιχείων μεταξύ φυσικών και 
νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων 
και ταυτόχρονη παρακολούθηση αυτών 
ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης των 
δεδομένων.

Ηλεκτρονικο 
περιουΣιολογιο

πάνω από 7.000 κατασχέσεις είχαμε τον 
Νοέμβριο, σε πολίτες που άφησαν 
απλήρωτους φόρους, ενώ οι εισπρά-

ξεις από αυτές τις κατασχέσεις ξεπέρασαν τα 
5δις€, την ώρα που οι φορολογούμενοι άφη-
σαν απλήρωτους φόρους 800 εκ.€. Τα συνο-
λικά νέα ληξιπρόθεσμα προσεγγίζουν τα 10 
δισ.€, (9,69 δισ.€).  ςύμφωνα με τα στοιχεία 
της ΑΑΔε, οι κατασχέσεις έφθασαν σε έναν 
μήνα τις 7.083, ενώ οι απλήρωτοι φόροι 
αφορούσαν: 

- Φόρους εισοδήματος: 80 εκατ.€
- ΕΝΦΙΑ: 170 εκατ.€
- ΦΠΑ 282 εκατ.€ 

Τα στοιχεία έρχονται να 
επιβεβαιώσουν για μία ακόμα 
φορά τις δύσκολες 
οικονομικές συνθήκες: 

1. Η ΑΑΔΕ κατάφερε με το 
καλό (μέσω ρυθμίσεων) ή 

με το ζόρι (με όπλο τις κατα-
σχέσεις) να βάλει στο ταμείο 
2,730 δις ευρώ από το στοκ των 
παλαιών ληξιπρόθεσμων χρεών και 

2,251 δις ευρώ από τα νέα ληξιπρόθεσμα τα οποία 
δημιουργήθηκαν από τις αρχές του 2018. Το 
άθροισμα των 4,981 δις ευρώ συνιστά ρεκόρ 
εισπράξεων.

2. Το χρέος αυξήθηκε κατά 857 εκατ. ευρώ τον 
Νοέμβριο φτάνοντας μια ανάσα από τα 10 

δις ευρώ ( ήταν 8,833 δις ευρώ τον Οκτώβριο) και 
συγκεκριμένα στα 9,690 δις ευρώ. Αν εξαιρεθούν 
τα μη φορολογικά χρέη, τότε το νέο στοκ ληξι-
πρόθεσμων χρεών αυξήθηκε κατά 801 εκατ. ευρώ 

, από τα 7,137 δις ευρώ στα 7,938 
δις ευρώ.

3. Π ροκύπτει 
αύξηση απλήρω-

των οφειλών από 
φόρους στο εισό-
δημα κατά 180,2 
εκατ. ευρώ, των 
οφειλών από 
φόρους στην περι-
ουσία κατά 169,8 

εκατ. ευρώ, των 
οφειλών από Φ.Π.Α. 

κατά 282,8 εκατ. ευρώ 
και των οφειλών από 

πρόστιμα Κ.β.Σ κατά 47,2 εκατ. 
ευρώ.

4. Τ α συνολικά νέα ληξιπρόθε-
σμα αυξήθηκαν κατά 1.188,8 

εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 
1.138,5 εκατ. ευρώ οφείλονταν στην 
αύξηση οφειλών από φορολογικά 
έσοδα. Πιο συγκεκριμένα, οι οφειλές 
από φόρους στο εισόδημα είχαν 
αυξηθεί κατά 454,6 εκατ. ευρώ, οι 
οφειλές από φόρους στην περιουσία 
κατά 172,2 εκατ. ευρώ, οι οφειλές από 
Φ.Π.Α. κατά 255,2 εκατ. ευρώ και οι 
οφειλές από πρόστιμα Κ.β.Σ κατά 86 
εκατ. ευρώ.

5. Ο ι οφειλέτες με ληξιπρόθεσμες υπο-
χρεώσεις ήταν 4.200.472 και από 

αυτούς σε 1.836.926 ο εισπρακτικός μηχανι-
σμός έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει ανα-
γκαστικά μέτρα είσπραξης.

6. Μέσα σε ένα μήνα από τον Οκτώβριο 
στον Νοέμβριο, επιβλήθηκαν 7.083 

κατασχέσεις καθώς οι οφειλέτες υπό 
αναγκαστικά μέτρα είσπραξης διογκώθηκαν από 
1.155.649 σε 1.162.732.

o
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Σύμφωνα με τα στοιχεία 11μήνου, το 
2018 η ελλάδα ξεπέρασε τους στό-
χους για το πρωτογενές πλεόνασμα 

κατά πολύ περισσότερο απ’ ό,τι είχε προ-
βλεφθεί προηγουμένως. οι οικονομολό-
γοι θεωρούν ότι τα εξαιρετικά υψηλά πλε-
ονάσματα του 2017 και του 2018 έχουν 
ήδη «ψαλιδίσει» τη δυνητική ανάπτυξη. 
Μεγάλο μέρος της υπερ-απόδοσης έχει 
προκύψει από βαθιές περικοπές στις 
δημόσιες επενδύσεις, οι οποίες υπό 
κανονικές συνθήκες θα αποτελούσαν κρί-
σιμη κινητήρια δύναμη για την οικονο-
μική ανάπτυξη. «οι περικοπές σημαίνουν 
ότι ο περιορισμένος δημοσιονομικός 
χώρος της ελλάδας χαραμίζεται για χάρη 

βραχυπρόθεσμων αποτελεσμάτων εις 
βάρος της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης 
και ευημερίας. οι παροχές σε άτομα με 
χαμηλά εισοδήματα δεν πρέπει να υποκα-
ταστήσουν τις επενδύσεις σε τομείς όπως 
η εκπαίδευση και οι υπηρεσίες υγείας 
που δημιουργούν πολλές θέσεις 
εργασίας.. 

η συμπίεση των επενδύσεων για την 
εστίαση σε κοινωνικά μέτρα θα έχει 
άμεσο αρνητικό αντίκτυπο στην 
οικονομική ανάπτυξη. Τα περυσινά 
στοιχεία το καθιστούν αυτό πολύ σαφές», 
δηλώνει από την πλευρά του ο Πάνος 
Τσακλόγλου, καθηγητής στο οικονομικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

Μάσ πηράν χάΜπάρι Κάι στην έυρωπη

κόβουμε επενδύσεις για να έχουμε πλεόνασμα!

Ποσό 29 δισ. ευρώ 
προκύπτει από... 
δικαστικές 
αποφάσεις 
αναγνώρισης 
αναδρομικών σε 
συνταξιούχους  
και δημοσίους 
υπαλλήλους! Οι 
δανειστές ζήτησαν 
από την κυβέρνηση 
να περιγράψει  
πως σκοπεύει να 
αντιμετωπίσει  
το πιθανό κόστος. 

ο αναπληρωτής υπουρ-
γός οικονομικών 
Γιώργος χουλιαράκης 

και η υπουργός εργασίας εφη 
Αχτσιόγλου έχουν εκπονήσει 
μελέτη για τις δημοσιονομι-
κές επιπτώσεις και σχέδιο για 
την κάλυψη του κόστους. η 
πληρωμή μπορεί να γίνει σε 
βάθος χρόνου, είπε η πηγή, 
προσθέτοντας ότι η επιβά-
ρυνση δεν θα είναι μόνιμη, 
αλλά εφάπαξ.

Ιδιαίτερα για το θέμα των 
δώρων των δημοσίων 
υπαλλήλων, σε περίπτωση που 
το ΣτΕ αποφανθεί πως πρέπει 
να αποκατασταθούν, η 
κυβέρνηση μπορεί να 
καταθέσει νομοσχέδιο για να 
αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Η 
αναγνώριση αναδρομικών από 
τα δικαστήρια για 

δημοσιονομική 
«βόμβα» έως 
29 διΣ. ευρω... 

περίπτωση λοιπόν που κριθεί 
τελεσίδικα ότι θα πρέπει να 
επιστραφούν ποσά συντάξεων 
από το 2012 έως και το τέλος του 
2018, το κόστος αγγίζει τα 24 δισ. 
ευρώ. Εάν κριθεί ότι οι 
επιστροφές αφορούν το 
διάστημα από την πρώτη 
απόφαση του ΣτΕ (Ιούνιος 2015) 
έως και το τέλος του 2018, 
φθάνουν τα 9 με 12 δισ. ευρώ. 
Τέλος, εάν η περίοδος 
επιστροφών αφορά το διάστημα 
από την απόφαση του ΣτΕ έως 
την ψήφιση του νόμου 
Κατρούγκαλου, τότε το κόστος 
εκτιμάται κάτι λιγότερο από 4,5 
δισ. ευρώ.

ςτα δώρα των δημοσίων 
υπαλλήλων υπολογίζεται ότι το 
ετήσιο κόστος είναι 640-800 
εκατ. ευρώ. Έτσι, αν 
αναγνωριστούν αναδρομικά από 
το 2015, η δημοσιονομική 

επιβάρυνση φτάνει τα 
1,9-2,4 δισ. ευρώ, ενώ 
αν αναγνωριστούν από 
το 2012 θα είναι 3,8-4,8 
δισ. Ακόμη υψηλότερη 
εκτίμηση είχε κάνει ο 
υπουργός Οικονομικών 
Ευκλείδης Τσακαλώτος 
στο προεδρείο της 
ΑΔΕΔυ, ανεβάζοντας το 
ετήσιο κόστος για την 
αποκατάσταση των 
δώρων των δημοσίων 
υπαλλήλων στο 1,6 δισ. 
ευρώ και αυτό είναι κάτι 
που δεν μπορεί να το 
αντέξει ο 
προϋπολογισμός. Γι’ 
αυτό προφανώς και είπε 

χθες η υψηλόβαθμη πηγή ότι σε 
μια τέτοια περίπτωση θα 
χρειαστεί νέος νόμος...

συνταξιούχους και δημοσίους 
υπαλλήλους καλύψει μεγάλη 
χρονική περίοδο, το κόστος, όπως 
προκύπτει από τα σενάρια που 
έχουν εκπονήσει τα ίδια τα αρμόδια 
υπουργεία, θα είναι απαγορευτικό 

και δεν θα μπορεί να 
αντιμετωπιστεί ούτε με σταδιακή 
εξόφληση.

ςτις συντάξεις, το κόστος 
ενδέχεται να εκτιναχθεί ακόμη και 
στα 24 δισ. ευρώ ενώ, σύμφωνα με 

πιο μετριοπαθείς υπολογισμούς, 
κυμαίνεται μεταξύ 9 και 12 δισ. 
ευρώ. Σε ετήσια βάση, το κόστος 
εκτιμάται σε 4,5 δισ. ευρώ. Στην 
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έτος 2018 στους δικαιούχους των 
ειδικών μισθολογίων και τους 
συνταξιούχους χαρακτηρίζονται ως 
εισοδήματα και επιδόματα 
αυτοτελώς φορολογούμενα ή 
απαλλασσόμενα. Σύμφωνα με τη 
φορολογική νομοθεσία τα 
εισοδήματα αυτά δεν εξαιρούνται 
από την επιβολή ειδικής εισφοράς 
αλληλεγγύης εκτός αν ορίζεται ρητά.

Τα φορολογητέα αναδρομικά, στα 
οποία συμπεριλαμβάνονται και τα 
ποσά που δεν έχουν εισπράξει οι 

δικαιούχοι λόγω παρακράτησης 
φόρου εισοδήματος 20%, 
θεωρούνται ως αυτοτελώς 
φορολογούμενα».

Επίσης, κατά την ΑΑΔΕ, «στις 
φετινές φορολογικές δηλώσεις που 
θα υποβάλουν οι δικαιούχοι, τα 
ποσά αυτά θα είναι 
προσυμπληρωμένα από την ΑΑΔΕ 
στον πίνακα 6 του εντύπου Ε1 όπου 
αναγράφονται τα φορολογούμενα με 
ειδικό τρόπο εισοδήματα. Τα ποσά 
αυτά δεν θα 

προστεθούν στα φορολογητέα 
εισοδήματα των δικαιούχων και έτσι 
δεν θα επιβαρυνθούν με επιπλέον 

Οι δικαιούχοι των 
ειδικών μισθολογίων θα 
δουν τα ποσά που 
εισέπραξαν να 
ψαλιδίζονται απίστευτα! 
Στρατιωτικός με ετήσιο 
φορολογητέο εισόδημα 
20.000 ευρώ το 2018, 
έλαβε καθαρό ποσό 
αναδρομικών 4.000 
ευρώ καθώς του 
παρακρατήθηκε φόρος 
1.000 ευρώ (20%). 

Στη φορολογική δήλωση 
που θα υποβάλει φέτος 
θα εμφανιστεί ως 

αυτοτελώς φορολογούμενο 
εισόδημα το συνολικό ποσό 
των αναδρομικών δηλαδή τα 
5.000 ευρώ αφού θα συμπερι-
ληφθεί και το ποσό που αντι-
στοιχεί στο φόρο 20%. Και για 
το ποσό αυτό θα κληθεί να 
πληρώσει ειδική εισφορά 
αλληλεγγύης 5%, δηλαδή 250 
ευρώ ανεβάζοντας τη συνο-
λική φορολογική του 
επιβάρυνση.

Κατά την ΑΑΔΕ, «τα εφάπαξ 
χρηματικά ποσά που 
καταβλήθηκαν στο φορολογικό 

Kούρεψαν τα αναδρομικά 
με επιπλεον διπλο φορο!

φόρο εισοδήματος, καθώς δεν 
θα φορολογηθούν εκ νέου με 
βάση την φορολογική κλίμακα 
και με συντελεστές έως 45% που 
ισχύει για τα εισοδήματα από 
μισθωτές υπηρεσίες. Ωστόσο, 
στα συνολικά φορολογητέα 
αναδρομικά στα οποία 
συμπεριλαμβάνονται και τα 
ποσά που έχουν φορολογηθεί θα 
επιβληθεί, τελικά, ειδική 
εισφορά με συντελεστές 
κλιμακούμενους από 2,2% έως 
10%, σε περίπτωση κατά την 
οποία τα συνολικά εισοδήματα 
του δικαιούχου, από όλες τις 

πηγές, υπερβαίνουν τα 12.000 
ευρώ. Τα αναδρομικά των 
ειδικών μισθολογίων θα 
αποτυπώνονται στις 
βεβαιώσεις αποδοχών των 
δικαιούχων, με τον κωδικό 47 
που αντιστοιχεί σε 
εισοδήματα αυτοτελώς 
φορολογούμενα τα οποία δεν 
εξαιρούνται από την ειδική 
εισφορά αλληλεγγύης. Η 
ειδική εισφορά αλληλεγγύης 
υπολογίζεται κλιμακωτά επί 
του αθροίσματος όλων των 
εισοδημάτων κάθε φυσικού 
προσώπου, 
συμπεριλαμβανομένων και 
των ποσών που έχουν 

φορολογηθεί αυτοτελώς στην 
πηγή ή έχουν απαλλαγεί από το 
φόρο εισοδήματος.

ο υπολογίσμοσ τήσ 
είσφορΑσ:
●● 0%, στο τμήμα ετησίου εισο-

δήματος μέχρι τα 12.000 ευρώ,
●● 2,2% στο τμήμα ετησίου εισο-

δήματος από τα 12.001 έως τα 
20.000 ευρώ,
●● 5% στο τμήμα ετησίου εισο-

δήματος από 20.001 ως 30.000 
ευρώ,
●● 6,5% στο τμήμα ετησίου εισο-

δήματος από 30.001 ως 40.000 
ευρώ,
●● 7,5% στο τμήμα ετησίου εισο-

δήματος από 40.001 ως και 
65.000 ευρώ,
●● 9% στο τμήμα ετησίου εισο-

δήματος από 65.001 ως και 
220.000 ευρώ και
●● 10% στο τμήμα ετησίου εισο-

δήματος πάνω από τα 220.000 
ευρώ».

Τα εφάπαξ 
χρηματικά ποσά 
που καταβλήθηκαν 

στο φορολογικό έτος 2018 
στους δικαιούχους των 
ειδικών μισθολογίων και 
τους συνταξιούχους 
χαρακτηρίζονται ως 
εισοδήματα και επιδόματα 
αυτοτελώς φορολογούμενα 
ή απαλλασσόμενα

είναι πολλές οι αποφάσεις των δικαστηρίων που 
δικαιώνουν τους συνταξιούχους. Το ςτε θα αποφα-
σίσει εάν τα ποσά θα πρέπει να επιστραφούν από τον 
Ιούνιο του 2015 ως τον Μάιο του 2016 ή εάν θα πρέ-
πει να επιστραφούν στο σύνολό τους, για τα 3,5 έτη 
δηλαδή ( ως και το τέλος του 2018). Το κράτος καλεί-
ται να καταβάλει τεράστια ποσά τα οποία μπορεί να 
ξεπεράσουν και τα 25 δισ. ευρώ. Αυτά τα ποσά είναι 
αδύνατο να καταβληθούν. Έτσι με νέο τρικ αναμένε-
ται να επιχειρηθεί περιορισμός των χρημάτων που 
θα αποδοθούν στους συνταξιούχους ως αναδρομικά. 
βέβαιο είναι πάντως ότι οι συνταξιούχοι θα λάβουν 
πίσω χρήματα έστω και για 12 μήνες, για το διάστημα 
δηλαδή από τον Ιούνιο του 2015 ως τον Μάιο του 2016.
ςτην περίπτωση που το ςτε κρίνει ότι θα πρέπει να υπο-
λογιστούν και οι μήνες μετά τον νόμο Κατρούγκαλου τα 

αναδρομικά πρέπει να υπολογιστούν από τον Ιούνιο του 
2015 ως τον Δεκέμβριο του 2018.Τα ποσά, ανάλογα με 
το εύρος που θα καθορίσει το ςτε αναμένεται να επι-
στραφούν σε 24 ως 60 δόσεις. ςε κάθε περίπτωση τα 
αναδρομικά για τους συνταξιούχους με κύρια και επι-
κουρική άνω των 1.000 ευρώ, μαζί με τα ποσά για τα 
δώρα που καταργήθηκαν είναι δεκάδες χιλιάδες ευρώ.

Αναδρομικά  
εν αναμονή!
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παράταση έως τις 31 Δεκεμ-
βρίου 2019, της προθεσμίας 
μέσα στην οποία οφείλουν οι 

ιδιοκτήτες ακινήτων να υποβάλλουν 
δήλωση στους οικείους δήμους 
περί της μη χρήσης των ακινήτων 
τους, στα οποία είχε διακοπεί η 
ηλεκτροδότηση, προκειμένου να 
απαλλαγούν από τα αναλογούντα 
τέλη καθαριότητας και φωτι-
σμού, ανακοίνωσε ο ύπουργός 
εσωτερικών κ. Αλέξης χαρί-
τσης, μετά τη συνάντηση με 
το Προεδρείο της ΠοΜΙΔΑ.

Η παράταση της ισχύουσας 
προθεσμίας, που λήγει στις 
18/01/2019, κρίνεται ανα-
γκαία για να αποφευχθεί το 
ενδεχόμενο να βρεθούν 
αντιμέτωποι με χρεώσεις 
δημοτικών τελών πολίτες, 
οι οποίοι είτε δεν ενημε-
ρώθηκαν εντός της εξά-
μηνης προθεσμίας για 
την υποχρέωση υποβο-
λής δήλωσης είτε δεν 
πρόλαβαν να υποβά-
λουν τη σχετική 
δήλωση στον οικείο 
ΟΤΑ. Για το σκοπό 
αυτό, το αμέσως 
επόμενο διάστημα 
θα κατατεθεί νομοθε-
τική ρύθμιση στη 
βουλή, η οποία θα 
έχει αναδρομική 
ισχύ.

υπενθυμίζεται 
ότι ο Πρόεδρος 
της ΠΟΜΙΔΑ κ. 
Στράτος Παρα-

διάς είχε ζητήσει από τον υπουργό Εσωτε-
ρικών κ. Αλ. Χαρίτση με την από 3.1.2019 
επιστολή του:

1. Να επανεξεταστεί το όλο θέμα και να 
επανέλθει η προϊσχύσασα ρύθμιση του 

άρθρου 5 παρ. 1 του Νόμου 3345/2005, με 
σαφές το δικαίωμα στους ιδιοκτήτες να 
απαλλάσσονται από τη χρέωση αυτή ανε-
ξάρτητα από το χρόνο υποβολής της δήλω-
σης στον οικείο ΟΤΑ, 

2. Να δοθεί εξάμηνη παράταση στην 
προθεσμία δήλωσης η οποία λήγει 

την Παρασκευή 18.1.2019, μέχρι να ρυθ-
μιστεί το θέμα ως ανωτέρω, καθόσον 
ένας τεράστιος αριθμός ιδιοκτητών σε 
όλη τη χώρα, ιδιαίτερα στην περιφέ-
ρεια, δεν έχει ενημερωθεί για την υπο-
χρέωση αυτή και κινδυνεύει να βρεθεί 
αντιμέτωπος με χρεώσεις δημοτικών 
τελών που αδυνατεί να τις καταβάλει! 

3. Να προστεθούν στη ρύθμιση 
αυτή και τα ακίνητα που δεν 

ρευματοδοτήθηκαν.
 
Στα θέματα αυτά και όλα τα φλέγο-

ντα προβλήματα των ιδιοκτητών ακι-
νήτων θα γίνει αναφορά στο 36ο Παν. 
Συνέδριο της ΠΟΜΙΔΑ που θα διεξα-
χθεί σήμερα Σάββατο, 26.1.2019, ώρα 
10 π.μ. στην ιστορική Αίθουσα του 
Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός», 
Πλ. Καρύτση 8, στο οποίο έχει κληθεί 
να παραστεί και ο κ. Χαρίτσης. 

Η παράταση των τελών  
στα μη ηλεκτροδοτούμενα 
ήταν πάγιο αίτημα όλων 
των ιδιοκτητών ακινήτων, 
τονίζει η δικηγόρος 
Ολυμπία Νικολοπούλου, 
 η οποία συμπληρώνει  

ότι θα πρέπει η πολιτεία να 
προχωρήσει σε καινοτόμες 
λύσεις υπέρ των ιδιοκτητών, 
καθώς αυτοί αποτελούν  
ένα τεράστιο τμήμα της 
παραγωγικής βάσης  
της χώρας.

παράταση τελών στα μη  
ηλεκτροδοτούμενα

ο νέος νόμος που θα 
αντικαταστήσει τον 
νόμο Κατσέλη θα προ-

βλέπει «κούρεμα» μέρους του 
δανείου και επιδότηση της 
δόσης του κόκκινου στεγαστι-
κού, υπό προϋποθέσεις και 
αυστηρά εισοδηματικά κριτήρια. 
Το ποσό προστασίας της πρώτης 
κατοικίας, δεν θα υπερβαίνει τα 
100.000- 120.000 ευρώ, από 280.000 
που είναι το σημερινό όριο. Οι τρα-
πεζίτες επιμένουν το όριο να μην 
υπερβαίνει τα 100.000 ευρώ, ο SSM 
ζητά να πέσει στα 75.000 ευρώ, ενώ η 
κυβέρνηση επιθυμεί το ελάχιστο όριο 
προστασίας να διαμορφωθεί άνω των 
120.000 ευρώ. Οι συζητήσεις είναι σε 
εξέλιξη, ενώ πηγές του οικονομικού επι-
τελείου δεν απέκλειαν και νέα παράταση 
του νόμου Κατσέλη, εάν δεν έχει οριστι-
κοποιηθεί πλήρως το σχέδιο. Από το «κού-
ρεμα» και την επιδότηση δόσης θα εξαιρού-
νται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές, ενώ για 
να ενταχθεί κάποιος στην προστασία του 
νέου νόμου θα πρέπει να πληροί μια σειρά 
κριτηρίων με ειδική πρόβλεψη για ευπαθείς 
κοινωνικά ομάδες (άνεργοι, ασθενείς κ.ά.).

κρίτήρίΑ εντΑξήσ
Όσοι δανειολήπτες πληρούν τα κριτήρια ένταξης 
στο νέο πλαίσιο θα απευθύνονται όπως σήμερα, 
στα δικαστήρια προκειμένου να οριστεί η νέα 
δόση και να εξασφαλιστεί η επιδότησή της κατά το 
1/3. Ερώτημα που προκύπτει είναι αν στο ακίνητο 
θα εγγράφεται νέα προσημείωση υπέρ του Δημο-
σίου, καθώς θα πρέπει να εξασφαλιστεί σε περί-
πτωση που ο δανειολήπτης σταματήσει να εξυπηρε-
τεί το δάνειό του. Η προσημείωση υπέρ του Δημοσίου 
προβλέπεται στο κυπριακό μοντέλο.

Ένα από τα θέματα που πρέπει να διευθετηθούν 
αφορά στο κούρεμα της οφειλής, πότε και σε ποιες 
περιπτώσεις θα γίνεται, και συγκεκριμένα ποιο θα είναι 
το μέγιστο ποσοστό κουρέματος, αν το υπόλοιπο του 
δανείου είναι μεγαλύτερο από την τρέχουσα αξία του 
ακινήτου και τι θα γίνεται αν το δάνειο είναι μικρότερης 
αξίας από το ακίνητο.

μοντέλο 
κύπρου για 
την πρώτη 
κατοικία

ΑυτομΑτή βεβΑίωσή δήμοτίκων 
τελων νομίμοποίήμενων χωρων 
Οι ιδιοκτήτες προσφάτως νομιμοποιημένων 
πρόσθετων χώρων ακινήτων, φοβούνται και δεν 
προσέρχονται για να τους δηλώσουν οικειοθε-
λώς στους ΟΤΑ, για να αποφύγουν την αυτό-
ματη επιβολή βαρύτατων αναδρομικών δημοτι-
κών τελών από την 8.8.2013 (άρθρο 105 παρ. 4 
του ν. 4495/2017). 

Για αυτό ζητούμε να γίνει αυτόματη χρέωση 
των επιπλέον αναλογούντων δημοτικών τελών 
στους επόμενους λογαριασμούς ρεύματος, είτε 
αυτεπαγγέλτως μέσω αποστολής των στοιχείων 
υπαγωγής από το ΤΕΕ προς τους ΟΤΑ, είτε με 
προθεσμία οικειοθελούς δήλωσής τους από 
τους πολίτες χωρίς αναδρομικές χρεώσεις, και 
βεβαίως χωρίς αντιδράσεις και διαμαρτυρίες 
τους για το θέμα αυτό!».
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τι γίνεται στις ξεχωριστές 
φορολογίκεσ δήλωσείσ 

υπΑρχουν πολλεσ ίδίΑίτεροτήτεσ:

1. Πρέπει να το γνωστοποιήσουν με 
ανέκκλητη δήλωσή τους μέχρι την 28η 

Φεβρουαρίου 2019. 

2. Αν το αίτημα υποβληθεί από τον ένα 
σύζυγο τότε είναι δεσμευτικό και για τον 

άλλο σύζυγο. 

3. Η ξεχωριστή δήλωση απαιτεί τον 
συνυπολογισμό αρκετών παραμέτρων, 

όπως οι τεκμαρτές δαπάνες, τα εισοδήματα 
των παιδιών, οι δαπάνες με πλαστικό χρήμα 
που εξασφαλίζουν το αφορολόγητο όριο.

4. Η υποβολή προαιρετικά χωριστών 
φορολογικών δηλώσεων, ισχύει για 

δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος 
φορολογικού έτους 2018 και των επομένων ετών.

5. Στην περίπτωση υποβολής κοινής 
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, 

θεωρείται εξαρτώμενο μέλος ο(η) σύζυγος, 
εφόσον δεν έχει ίδια φορολογητέα 
εισοδήματα.

6. Στην χωριστή δήλωση, το εισόδημα των 
ανήλικων τέκνων, προστίθεται στα 

εισοδήματα του γονέα που έχει το μεγαλύτερο 
συνολικό εισόδημα και φορολογείται στο 
όνομά του.

7. Σε ίσο συνολικό εισόδημα , το εισόδημα 
του ανήλικου τέκνου προστίθεται στο 

εισόδημα του πατέρα και φορολογείται στο 
όνομά του. 

8. Σε περίπτωση που ένας εκ των γονέων 
έχει τη γονική μέριμνα, το εισόδημα του 

ανήλικου τέκνου προστίθεται στα εισοδήματα 
του γονέα αυτού. Αυτό ισχύει και για τα μέρη 
του συμφώνου συμβίωσης.

9. Σε χωριστή δήλωση το ποσό της 
ελάχιστης αντικειμενικής δαπάνης 

διαβίωσης δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 
3.000 ευρώ για κάθε σύζυγο.

10. Οι αντικειμενικές δαπάνες και 
υπηρεσίες με πλαστικό χρήμα καθώς και 

οι δαπάνες απόκτησης περιουσιακών 

στοιχείων που αφορούν τον κάθε σύζυγο 
βαρύνουν αυτόν ατομικά.

11. Κοινή δήλωση δύνανται να υποβάλλουν 
και τα πρόσωπα που έχουν συνάψει 

σύμφωνο συμβίωσης. 

12. Στις κοινές δηλώσεις οι τυχόν ζημίες 
του εισοδήματος του ενός συζύγου ή 

μέρους συμφώνου συμβίωσης, δεν 
συμψηφίζονται με τα εισοδήματα του άλλου 
συζύγου ή του άλλου μέρους συμφώνου 
συμβίωσης.

13. Οι σύζυγοι υποβάλλουν χωριστή 
φορολογική δήλωση, αν εχει 

διακοπεί η έγγαμη συμβίωση ή έχει λυθεί 
το σύμφωνο συμβίωσης κατά τον χρόνο 
υποβολής της δήλωσης. Ακόμη αν ο 
ένας από τους δύο συζύγους ή ένα από 
τα δύο μέρη συμφώνου συμβίωσης 
είναι σε κατάσταση πτώχευσης ή έχει 
υποβληθεί σε δικαστική 
συμπαράσταση.

οικονομια - ερευνA18

αρχίζει η διαδικασία της σταδιακής κατάργησης 
του βιβλιαρίου υγείας. η πιστοποίηση ασφαλιστι-
κής ικανότητας θα γίνεται με τον Αριθμό Μητρώου 

Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), ενώ οι δικαιούχοι θα 
είναι υποχρεωμένοι να έχουν μαζί τους την αστυνομική 
ταυτότητα, προκειμένου να γίνεται ταυτοποίηση των 
στοιχείων.

Για ασφαλισμένους οι οποίοι λαμβάνουν φάρμακα υψηλού 
κόστους από τα Φαρμακεία του ΕΟΠυυ, προβλέπεται η διατή-
ρηση των βιβλιαρίων για την αναγραφή οποιασδήποτε πλη-

ροφορίας σχετικής με την παροχή αυτή. Όσοι έχουν βιβλι-
άρια που τελειώνουν, δεν θα πάρουν νέα αλλά θα προσθέ-
σουν σελίδες. Σε περίπτωση που έχουν τελειώσει τα 
ειδικά φύλλα, αυτά μπορούν να αντικατασταθούν με 
σφραγισμένες λευκές σελίδες αριθμημένες και κομμένες 
στο μέγεθος του βιβλιαρίου.

Αυτό μπορεί να γίνει και στα υποκαταστήματα του 
πρώην ΙΚΑ ακόμη και για τους συνταξιούχους του 
πρώην ΟΑΕΕ που διαθέτουν ακόμη βιβλιάριο ΙΚΑ-

ΕΤΑΜ, δεν χρειάζεται δηλαδή να πηγαίνουν στα περι-
φερειακά τμήματα του πρώην ΟΑΕΕ. Για όσους απο-
κτούν ασφαλιστική ικανότητα για πρώτη φορά και δεν 
διαθέτουν βιβλιάριο ασθενείας, όλοι οι υπαγόμενοι 
φορείς του ΕΦΚΑ από την στιγμή που θα τους τελειώ-
σουν τα ασφαλιστικά βιβλιάρια θα εφοδιαστούν με 
παλαιού τύπου συνταγολόγια του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (τα 
οποία προηγουμένως θα έχουν ακυρωθεί με κόψιμο 
σε μια γωνία του βιβλιαρίου) και θα ακολουθείται η 
διαδικασία που προβλέπεται για την έκδοση 
βιβλιαρίου.

βιβλιάρια υγείας

Η ευρωπαϊκή επιτροπή ξεγυ-
μνώνει τα παχιά λόγια των 
υπουργών. «Δυστυχώς το 

κοινωνικό κράτος στην ελλάδα εξα-
ντλείται στην καταβολή των συντά-
ξεων, που απορροφούν το 65,1% του 
συνόλου των κοινωνικών δαπανών, με 
αποτέλεσμα τα κονδύλια που απομέ-
νουν για ανέργους, για τη στήριξη της 
οικογένειας, για την περίθαλψη, τους 
αναπήρους, όσους βρίσκονται στη ζώνη 
του κοινωνικού αποκλεισμού, να είναι 

ψίχουλα». 
Αυτό τονίζει η ευρωπαϊκή επιτροπή και 

συμπληρώνει:

1. οι δαπάνες για τη στέγαση και τον κοι-
νωνικό αποκλεισμό στην ελλάδα αντι-

στοιχούν μόλις στο 0,9% του συνόλου των 
κοινωνικών δαπανών, όταν ακόμα και στη 
βουλγαρία ανέρχονται στο 1,6%, ενώ η 

σύγκριση με τον κοινοτικό μέσο όρο του 4,2% 
είναι σαφώς απογοητευτική.

2. ςτην υγεία και τους ΑΜεΑ οι δαπάνες 
περιορίζονται στο 26,4% έναντι κοινοτι-

κού μέσου όρου 36,9%, με αποτέλεσμα η ελλάδα 
να βρίσκεται στον βυθό.

3. Για την ανεργία. η ελλάδα δίνει μόνο το 3,7% 
των κοινωνικών δαπανών για τη στήριξη των 

ανέργων, όταν η Ισπανία, που βρέθηκε κι αυτή με 
εκρηκτικά ποσοστά ανεργίας, δίνει το 8,1%.

4. Τέλος οι απόλυτοι αριθμοί, δηλαδή στο πόσα 
ευρώ κατά κεφαλήν δίνει το ελληνικό Κράτος, 

σε σύγκριση με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Μετρημένα 
σε Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης, δηλαδή στην 
πραγματική τους αξία, το ελληνικό Κράτος δίνει 
190,77 ευρώ ανά πολίτη. Τραγικό…

ΚοινωνιΚο 
Κράτοσ; 
μόλις 

190,77 ευρώ 
ανά πολίτη!
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με τη Μακεδονία μας να 
«προσφέρεται» απλό-
χερα και τον κίνδυνο 

αφανισμού να είναι πιο ορατός 
από ποτέ, το ενδιαφέρον των 
ελλήνων σε κάθε γωνιά της γης, 
μονοπωλούσαν οι εξελίξεις 
γύρω από αυτό το ζήτημα, που 
δίχασε τη χώρα ξανά. ςκηνικό 
που θύμιζε προεόρτια 
«πολέμου», χημικά κατά 
πάντων, κουκουλοφόροι 
«αγνώστου προελεύσεως», 
νέοι που παρακολουθούσαν 
από την οθόνη τους εικόνες 
που προμηνύουν την από-
λυτη παρακμή μιας χώρας.

Τα βλέμματα όλων ήταν 
στραμμένα στο θολό 
Σύνταγμα και τη βία που 
έψαχνε αφορμή να ξεσπάσει. 
Και ίσως κάποιες στιγμές μας 
αποσπούσε την προσοχή η τερά-
στια νίκη του Στέφανου Τσιτσιπά, 
αλλά ήταν για λίγο. Μόνο την επο-
μένη καταλάβαμε πως αυτό το 
παιδί με τα ξανθά μαλλιά, κάτι 
κάνει εκεί «έξω». Κάτι πολύ, μα 
πολύ μεγάλο. Πρώτα ο Φέντερερ, 
μετά ο Μπαουτίστα. Ένα παιδί 
μόνο 20 ετών, που δηλώνει περή-
φανος για τη γαλανόλευκη, τα 
«έβαλε» με τα μεγαθήρια, αλλά 
προπάντων με τον εαυτό του.

Κάτι, που με φόντο την ντροπή 
των χημικών, δεν ήρθε ως μία 
ακόμη ευκαιρία εθνικής υπερη-
φάνειας, αλλά και ως πρόκληση 
να φωτίσουμε δυνατά και να ανα-
δείξουμε το από ‘δω κομμάτι της 
νεανικής κοινωνίας. Το κομμάτι 
που αυτόν τον καιρό εκπροσωπεί 
το μεγαλείο του Τσιτσιπά και του 
Αντετοκούνμπο. Δύο πολύ νέα 
παιδιά που γράφουν τη δική τους 
ιστορία στον αθλητισμό και μας 
κάνουν υπερήφανους ως 
Έλληνες.

Νίκες και δόξες που πιστώνο-
νται πρωτίστως στην πατρίδα και 
μετά στις οικογένειες, χωρίς με 
αυτό να υποβαθμίζεται η συμ-
βολή τους.

Γιατί τα παιδιά της κάθε οικογέ-
νειας είναι κατά πρώτον παιδιά 
της Ελλάδας, αγωνίζονται κάτω 

της αποκρουστικής κουκούλας 
από την άλλη, είναι μία πρόκληση 
να φωτίσουμε τα πρόσωπα που 
κρύβονται κάτω από τις κουκού-
λες. Την άλλη, την απέναντι 
πλευρά της κοινωνίας, που κατα-
στρέφει, πετάει πέτρες, μολότοφ, 
τα ρίχνει όλα αλλού. Μήπως αυτά 
τα παιδιά τελικά δεν είναι διάβο-
λοι, αλλά έκπτωτοι άγγελοι; 
Μήπως με ένα μικρό ερέθισμα, 
μία παρότρυνση θα μπορούσαν 
να εκτονώσουν την επιθετικό-
τητά τους στον αθλητισμό;

Γιατί δεν μπορούμε να αποδε-
χτούμε πως οι κουκουλοφόροι 
είναι η επικίνδυνη πλευρά της 
κοινωνίας που πρέπει να απομο-
νωθεί. Γιατί σίγουρα, κάτω από 
τις κουκούλες υπάρχουν κρυμμέ-
νοι πολλοί Τσιτσιπάδες και Αντε-
τοκούνμποι... Πήραν όμως λάθος 
δρόμο.

Σαν αυτό που συμβαίνει σε 
όλους μας. Σε αυτή την ευάλωτη 
νεανική ηλικία, της αναζήτησης 
ταυτότητας, βρισκόμαστε μπρο-
στά στο σταυροδρόμι, το ίδιο 
σταυροδρόμι της Αρετής και της 
Κακίας, που βρέθηκε και ο Ηρα-
κλής. Μπροστά στο δίλημμα «με 
ποιους θα πάμε και ποιους θα 
αφήσουμε».

Κάπου εκεί θα βρεθεί δίπλα 
μας ο «ιδανικός» ή ο «μοιραίος», 
που είτε θα συμπορευτεί μαζί 
μας, είτε θα μας ξεστρατίσει. 
Είναι ένα ανώτερο χέρι που μας 
τραβά στο δύσκολο, στο άγριο 
μονοπάτι προς την επιτυχία, είναι 
όμως και οι συμπτώσεις, οι 
συγκυρίες που εμφανίζονται 
μπροστά και καθορίζουν την 
πορεία μας. 

Το σίγουρο είναι, πως αυτές τις 
θλιβερές ημέρες για την κομμένη 
στα δύο χώρα, ένα μικρό παιδί 
κατάφερε να μας κάνει όλους μια 
γροθιά. Χωρίς βωμολοχίες και 
τρολ, συμφωνήσαμε, περηφα-
νευτήκαμε, νιώσαμε την καρδιά 
μας να χτυπά δυνατά όταν ήρθε η 
δύσκολη μάχη με τον αήττητο 
Ναδάλ. 

Και ναι, έχουμε κάθε δικαίωμα 
να «κλέψουμε» λιγάκι από τη 
δόξα αυτών των παιδιών, που 
βουρκώνουν μιλώντας για την 
Ελλάδα. Που την τιμούν με έναν 
δικό τους τρόπο και μας θυμί-
ζουν κάτι σπουδαίο, που εν 
τέλει «πονάει». 
Πως όποιος αγωνίζεται σκληρά 

προσηλωμένος στο όνειρο, επι-
λέγοντας όμως τον μοναχικό 
σκληροτράχηλο δρόμο, μια μέρα 
θα κάνει το πρότυπό του να υπο-
κλίνεται μπροστά στο μεγαλείο 
του. 

υψηλού επιπέδου. Σε ανε-
βάζει ψηλά, σε πάει στα 
σύννεφα. Και σε λίγα δευ-
τερόλεπτα σε συντρίβει με 
πάταγο σαν ένα πολυώ-
ροφο κτίριο που σωριάζε-
ται με ελεγχόμενες 
εκρήξεις.

Κι όμως τα παιδιά που 
ασχολούνται με τον αθλητισμό είτε 
ερασιτεχνικά είτε επαγγελματικά, 
έχουν αυτό το 
προνόμιο. 
Το χάρι-

από την ελληνική και όχι την οικογε-
νειακή τους σημαία. 

Ευθείες αναφορές σε μια Ελλάδα 
που δεν βοηθάει τα παιδιά της στον 
χώρο του αθλητισμού κι έτσι η δόξα 
και οι νίκες είναι οικογενειακή τους 
υπόθεση, είναι ασύμβατες με το 
αθλητικό πνεύμα στον απόηχο μάλι-
στα του θριάμβου Τσιτσιπά. Ο Αντε-
τοκούνμπο άλλωστε, δεν είναι γόνος 
εύπορης αθλητικής οικογένειας. 

Αν είναι όμως κάτι που 
πρέπει να φωτιστεί με 
ισχυρό προβολέα, είναι  
το προφανές ήθος των  
δύο αυτών παιδιών. Η 
ευγενική ψυχή τους, που 
αντικατοπτρίζεται στα 
πρόσωπά τους προσδίδοντάς 
τους μία ιδιαίτερη γοητεία. 
Ήθος, που χαρακτηρίζει 
σαφώς και τον «ηττημένο» 
Μπαουτίστα, που βρήκε τη 
γενναιότητα να πλέξει το 
εγκώμιο του νικητή που  
τον καθαίρεσε από το  
βάθρο του αήττητου. 

Ήθος, που χωρίς αυτό η επιτυχία 
δεν επέρχεται κι αν επέλθει δεν θα 
είναι γνήσια, καθαρή. Ο αθλητισμός, 
όπως και η ζωή, έχει συγκινήσεις 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ  
εύΤύχΙΑ ΠΑΠούλΙΑ   
Κοινωνιολόγος 
papoulia@alphafreepress.gr

σμα! Που δεν είναι έμφυτο, αλλά 
κατακτάται μετά από αλλεπάλληλες 
νίκες και ήττες, επιτυχίες και 
αποτυχίες. 

Είναι το χάρισμα να ανεβαίνεις 
πολύ ψηλά, αλλά να μη μένεις εκεί. 
Να μη ζεις στα σύννεφα με την 
έπαρση και την αλαζονεία συντρο-
φιά. Να πέφτεις, να σπας τα μούτρα 
σου και να σηκώνεσαι, να προχωράς 
μπροστά, να ανεβαίνεις πάλι. 

Όμως αυτή η σύμπτωση την 
ίδια μέρα της αφοπλιστικά 

ευγενικής παρου-
σίας του Τσι-

τσιπά από τη 
μία και 

Οι δυσκολίες 
κάνουν κάποιους 
να σπάνε. Άλλους 

να σπάνε ρεκόρ.
William Arthur Ward

Στέφανε, μην 
κοιτάξεις πίσω
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λόκληρο νεκροτα-
φείο των ελληνιστι-
κών χρόνων που-

λούσε αντί 600.000 ευρώ 
46χρονος, ο οποίος συνελή-
φθη στο Γύθειο λακωνίας 
από αστυνομικούς του Τμή-
ματος Πολιτιστικής Κληρο-
νομιάς και Αρχαιοτήτων της 
Ασφάλειας Αττικής. ςε 
βάρος του σχηματίσθηκε 
ποινική δικογραφία για 
παράβαση των διατάξεων 
της νομοθεσίας για την προ-
στασία των αρχαιοτήτων και 
της πολιτιστικής 
κληρονομιάς.

η πληροφορία που έφθασε 
στην αστυνομία ανέφερε ότι 
άγνωστο άτομο κατείχε πλή-
θος αρχαίων κινητών μνη-
μείων, τα οποία θα μετέφερε 
προς πώληση έναντι του 
ποσού των 600.000 ευρώ. 
ομάδα αστυνομικών, έφθασε 
από την Αθήνα στο Γύθειο, 
εκδήλωσε... ενδιαφέρον για 
την αγορά του... νεκροτα-
φείου και έφθασε ο κάτοχος 
με το αυτοκίνητό του. Μετά 
από έρευνα στο αυτοκίνητο 
βρέθηκε και κατασχέθηκε, 
μέσα σε τρεις ταξιδιωτικούς 
σάκους, πλήθος αρχαιοτήτων.

εκτιμάται, αναφέρει στην 
επίσημα ανακοίνωση η Αστυ-
νομία, ότι τα κατασχεθέντα 
αποτελούν κτερίσματα προ-
ερχόμενα από λαθρανασκαφή 
αρχαίου σημαντικού νεκρο-
ταφείου ελληνιστικών χρό-
νων. ο συλληφθείς παραπέμ-
φθηκε στην ανακρίτρια 
Γυθείου. ςτο πλαίσιο της 
κύριας ανάκρισης θα επιχει-
ρηθεί να γίνει γνωστό το 
αρχαίο νεκροταφείο στο 
οποίο έγινε η λαθρανασκαφή.

ςΤο ςφύΡΙ 
ΝεΚΡοΤΑφεΙο 
ελληΝΙςΤΙΚΩΝ 
χΡοΝΩΝ 
o

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ  
ΠεΤΡος ΚΑΡςΙΩΤης   
karsiotis@alphafreepress.gr

Πάνω από τέσσερα 
κιλά «λευκού 
θανάτου» ήταν έτοιμο 
να διακινήσει στη 
Δυτική Αττική ζευγάρι 
με ορμητήριο 
αποθήκη στο Ίλιον. 

Η Δίωξη Ναρκωτικών της 
Ασφάλειας Αττικής μετά 
από αξιοποίηση πληροφο-

ριών πέρασε χειροπέδες σε 
44χρονη ελληνίδα, ενώ αναζητά 
τον 36χρονο Αλβανό συνεργό της. 
ειδικότερα, αναφέρει η Αστυνο-
μία, στο πλαίσιο δράσεων για την 
αποδόμηση εγκληματικών ομάδων 
διακίνησης ναρκωτικών και 

στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής 
Αττικής.

Επιπλέον εντοπίσθηκε στο Ίλιον η 
οικία, που χρησιμοποιείτο ως χώρος 
αποθήκευσης των ναρκωτικών 
ουσιών (καβάτζα). Συνολικά βρέθη-
καν και κατασχέθηκαν, ηρωίνη 
βάρους 4 κιλών και 120 γραμμαρίων, 
σκόνη, κατάλληλη για νόθευση ηρω-
ίνης βάρους 200 γραμμαρίων, 865 
ευρώ, τρεις συσκευές κινητής τηλε-
φωνίας και ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο. Η 
συλληφθείσα οδηγήθηκε στον 
Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθη-
νών, ο οποίος την παρέπεμψε σε 
Τακτικό Ανακριτή, ενώ ομάδα αστυ-
νομικών αναζητά τον 36χρονο 
Αλβανό διακινητή, ο οποίος θεωρεί-
ται αυτός που εισήγαγε την ηρωίνη 
στη χώρα.

με 4 κιλά «λευκού θανάτου»

στών και εξακριβώθηκε η εγκλημα-
τική τους δράση, στη διακίνηση 
σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών 

ύστερα από εκτεταμένες έρευνες, 
διασταύρωση στοιχείων και δημι-
ουργία προφίλ, επετεύχθη ο εντοπι-
σμός των προαναφερόμενων δρα-

Μέσα σε μεταλλικούς 
τενεκέδες, κάτω από... 
ελιές και καλλυντικά(!), 
έκρυβαν άγνωστοι 
αποστολείς χιλιάδες 
δισκία αναβολικών 
χαπιών, τα οποία 
προορίζονταν για τη 
Μ. Βρετανία! 

το επικίνδυνο για την υγεία 
των χρηστών φορτίο ανα-
βολικών μπλόκαραν οι 

αστυνομικοί της Ασφάλειας 
Θηβών στις εγκαταστάσεις μετα-
φορικής εταιρείας, οι υπεύθυνοι 
της οποίας δεν είχαν την παραμι-
κρή ιδέα για το παράνομο 
περιεχόμενο.

βλέποντας ότι το εμπορευματοκι-
βώτιο που τους είχε αποσταλεί από 
άλλη μεταφορική εταιρεία από 
περιοχή της Αττικής, δεν πληρούσε 
τις συνήθεις προδιαγραφές, ενημε-
ρώθηκε η Αστυνομία. Αστυνομικοί 
της Ασφάλειας Θηβών έφθασαν επί 
τόπου και κάτω από τις ελιές και τα 
καλλυντικά, που περιείχε το εμπο-
ρευματοκιβώτιο, βρήκαν πλήθος 
συσκευασιών & φιαλιδίων, που 
περιείχαν αναβολικά σκευάσματα.

ςυνολικά, από την Αστυνομία, 
κατασχέθηκαν:
●● 123 κουτιά, που περιείχαν συνο-

λικά 10.650 δισκία αναβολικών 
σκευασμάτων,
●● 2.791 φιαλίδια-αμπούλες, που 

περιείχαν αναβολικές ουσίες σε 
υγρή μορφή,
●● νάιλον συσκευασία που περιείχε 

συνολικά 10.418 δισκία, η χημική 

σύσταση των οποίων θα διερευνη-
θεί εργαστηριακά και
●● κενές χάρτινες συσκευασίες, με 

εμπορικές ονομασίες αναβολικών 
σκευασμάτων.

Η Αστυνομία αναφέρει ότι «οι 
παραπάνω ουσίες είχαν τοποθετη-
θεί εντός μεταλλικών δοχείων που 
περιείχαν ελιές, καθώς και εντός 
χάρτινης συσκευασίας καλλυντι-

κών, οι οποίες προερχόντουσαν 
από αντίστοιχες εταιρείες που 
εδρεύουν σε περιοχές της Αττι-
κής». Οι εν λόγω εταιρείες, κατά 
την έρευνα της Ασφάλειας που 
ακολούθησε, αποτελούσαν και 
τους φερόμενους αποστολείς. 
Όμως στο πλαίσιο πάντα της έρευ-
νας, διαπιστώθηκε ότι τα συνοδευ-
τικά παραστατικά έγγραφα της 

παραγγελίας ήταν πλαστά. Που 
σημαίνει ότι τα μέλη της εγκλημα-
τικής οργάνωσης που βρίσκονται 
πίσω από την αποστολή είχαν αντι-
γράψει τα στοιχεία των εταιριών, 
δημιουργώντας εντελώς πλαστά 
στοιχεία. Οι έρευνες συνεχίζονται 
προκειμένου να εντοπισθούν οι 
αποστολείς και οι παραλήπτες του 
εμπορευματοκιβωτίου.

οι ελιές και τα καλλυντικά 
έκρυβαν αναβολικά!
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μετά από τους άνδρες της 
ισπανικής ακτοφυλακής, 
ήταν η σειρά των ελλή-

νων λιμενικών να μείνουν στήλες 
άλατος με την εικόνα που αντίκρι-
ζαν. Ανοίγοντας το καπώ ενός 
αυτοκινήτου στο λιμάνι της 
Πάτρας, είδαν μέσα σε ειδικά δια-
μορφωμένη κρύπτη στον χώρο 
της μηχανής (!) του οχήματος, 
έναν νεαρό παράτυπο μετανάστη!

Επρόκειτο για 19χρονο από το 
Ιράκ, ο οποίος σύμφωνα με πληρο-
φορίες των λιμενικών της Πάτρας, 
είχε πληρώσει στον διακινητή του 
500 ευρώ για μια θέση στη μηχανή, 
που έβαζε τη ζωή του σε κίνδυνο 
ανά πάσα στιγμή. Τα χρήματα αυτά 
όπως και ένα κινητό τηλέφωνο βρέ-
θηκαν στην κατοχή του 45χρονου, 

ταξίδευε στη μηχανή 
του αυτοκινήτου!

Εργαστήριο νόθευσης 
ναρκωτικών και  
βαρύς οπλισμός

απίστευτο. Ένας στους τρεις 
οδηγούς που ελέγχθηκαν 
σε χρονικό διάστημα μιας 

εβδομάδας, διαπιστώθηκε από την 
Τροχαία ότι... παρατούσε το όχημά 
του είτε σε διάβαση πεζών, είτε σε 
θέση που έχει ορισθεί για άτομα με 
ειδικές ανάγκες! η διαπίστωση 
αυτή έρχεται στο φως από τα στοι-
χεία της πανελλαδικής εξόρμησης 
συνεργείων της Τροχαίας, στο 
πλαίσιο του στοχευμένου προ-
γράμματος «παράβαση της 
εβδομάδας».

Πρόκειται για πρόγραμμα, που 
σχεδιάστηκε και εφαρμόζεται από 
τη Διεύθυνση Τροχαίας Αστυνό-
μευσης του Αρχηγείου της ελληνι-
κής Αστυνομίας, για την αντιμετώ-
πιση των «επικίνδυνων» τροχονο-
μικών παραβάσεων σε όλη την 
επικράτεια. Την εβδομάδα από 14 

έως 20 Ιανουαρίου 2019 κλιμάκια 
αστυνομικών των ύπηρεσιών Τρο-
χαίας ενημέρωσαν τους οδηγούς 
και πραγματοποίησαν σχετικούς 
ελέγχους, “δίνοντας προτεραιό-
τητα” στις ράμπες διάβασης και 
στη στάθμευση σε θέσεις ατόμων 
με αναπηρία.

ςτο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με 
τα επίσημα στοιχεία, από 566 
συνεργεία Τροχαίας, ελέγχθηκαν 
συνολικά 2.261 οχήματα και βεβαι-
ώθηκαν συνολικά 736 παραβάσεις 
για τις ράμπες διάβασης και τη 
στάθμευση σε θέσεις ατόμων με 
αναπηρία. οι περισσότερες παρα-
βάσεις σημειώθηκαν στο οδικό 
δίκτυο της Αττικής (158), των 
χανίων (47), του ηρακλείου (40), 
της Θεσσαλονίκης (35), της Αρκα-
δίας (35), της λάρισας (31) και των 
ςερρών (25).

για κατοχή 
ποσότητας 
ηρωίνης, 

νοθευτικής σκόνης 
και οπλισμού, συνε-
λήφθησαν από πολυ-
πρόσωπη ομάδα 
αστυνομικών Τμημά-
των Ασφαλείας των 
Δυτικών Προαστίων 
ένας 19χρονος και 
μία 23χρονη στο 
Κορωπί. 

Όπως προέκυψε 
από την έρευνα και 
σύμφωνα με την ανα-
κοίνωση της ΕΛΑΣ, οι δράστες είχαν 
εγκαταστήσει σε οικία στο Κορωπί 
εργαστήριο νόθευσης ναρκωτικών 
ουσιών, τις οποίες απέκρυπταν 
εντός του αύλειου χώρου. Τις παρα-
πάνω ναρκωτικές ουσίες τις διακι-
νούσαν στις περιοχές των Αχαρνών, 
Ζεφυρίου, Άνω Λιοσίων, Αγίας βαρ-
βάρας και Κορωπίου.  Συνολικά βρέ-
θηκαν και κατασχέθηκαν:
●● 1.131 γραμμάρια ηρωίνης
●● 2.400 γραμμάρια νοθευτικής 

ουσίας

●● 2 πολεμικά τυφέκια kalashnikov
●● 2 πιστόλια
●● 148 φυσίγγια
●● 27.490 ευρώ
●● 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές 

ακριβείας
●● 11 κινητά τηλέφωνα
●● εξοπλισμός εργαστηρίου νόθευ-

σης ναρκωτικών ουσιών
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον 
Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθη-
νών, ο οποίος τους παρέπεμψε σε 
κυρία ανάκριση.

επίσης Ιρακινού οδηγού και 
μέλους κυκλώματος διακινη-
τών παράτυπων μεταναστών.

Το απίστευτο συμβάν δια-
δραματίστηκε στην πύλη εισό-
δου οχημάτων του νότιου 
λιμένα της Πάτρας. Ο 45χρονος 
οδηγός κατευθυνόταν σε πλοίο 
όπου σχεδίαζε να μπει με το 
όχημα και τον κρυμμένο μετα-
νάστη. Οι άνδρες της Δίωξης 
Ναρκωτικών, βλέποντας τις 
περίεργες κινήσεις του οδη-
γού, τον σταμάτησαν για 
έλεγχο με την υποψία ότι μετα-
φέρει ναρκωτικές ουσίες. 

Επειδή αυτά τα κρύβουν στις 
πιο απίθανες κρύπτες, άνοιξαν 
και το καπό, αντικρίζοντας την 
εικόνα του κουλουριασμένου 
19χρονου.

Ακριβώς την ίδια εικόνα με 
άλλον βέβαια διακινούμενο 
παράτυπο μετανάστη, είχαν 
αντικρίσει οι άνδρες της ισπα-
νικής ακτοφυλακής πριν από 
τρία χρόνια. Τότε, ένας νεαρός 
μετανάστης από τη Νέα Γουϊ-
νέα είχε κρυφτεί στη μηχανή 
αυτοκινήτου και ταξίδεψε έτσι 
από το Μαρόκο μέχρι την ισπα-
νική Melilla.

Ένας στους  
τρεις παρκάρει  

σε διάβαση πεζών 
και θέσεις αναπήρων

ην Πέμπτη 17 
Νοεμβρίου στο 
πλαίσιο της 35ης 

απονομής των 
δημοσιογραφικών βραβείων 
και τιμητικών διακρίσεων 
του Ιδρύματος Προαγωγής 
Δημοσιογραφίας 
«Αθανασίου βασ. Μπότση», 
απονεμήθηκε στον Πέτρο 
Καρσιώτη το βραβείο  
«Πάνος ςόμπολος» για το 
Αστυνομικό, Δικαστικό και 
ελεύθερο Ρεπορτάζ, για την 
αντικειμενική κάλυψη του 

αστυνομικού ρεπορτάζ και 
την τήρηση της 
δημογραφικής δεοντολογίας 
στον τηλεοπτικό σταθμό 
«ΑLPHA TV». 

η τελετή έλαβε χώρα στο 
Μέγαρο ςαρόγλου, λέσχη 
Αξιωματικών ενόπλων 
Δυνάμεων (λΑεΔ) και τα 
βραβεία του Ιδρύματος 
απονεμήθηκαν από τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
Προκόπιο Παυλόπουλο. «Το 
Ίδρυμα Μπότση βραβεύει 
κάθε χρόνο τους 
δημοσιογράφους, τα έντυπα, 
τα μέσα ενημέρωσης που 
σέβονται το δικαίωμα των 
πολιτών για ενημέρωση», 
τόνισε ο πρόεδρος του 
Ιδρύματος Πάνος 
Καραγιάννης, ο οποίος 
απευθυνόμενος στον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
είπε: «Δημοκρατία χωρίς τον 
σεβασμό και την προάσπιση  
της αξίας του Ανθρώπου δεν 
υφίσταται. Δημοσιογραφία 
και Δημοκρατία χωρίς ζώσα 
και ενεργή κοινωνία με 
επίκεντρο τον Άνθρωπο δεν 
εκπληρώνουν τον ρόλο 
τους».

ςτην εκδήλωση 
παραβρέθηκε η πολιτειακή 
και πολιτική ηγεσία της 
χώρας, βουλευτές, 
εκπρόσωποι της 
στρατιωτικής ηγεσίας των 
εΔ και των ςωμάτων 
Ασφαλείας, πρέσβεις, καθώς 
και μέλη της ακαδημαϊκής 
και δημοσιογραφικής 
κοινότητας.

Τιμητική 
διάκριση

t
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διατήρηση της 
μνήμης και των 
νοητικών 

ικανοτήτων στους 
ηλικιωμένους ενισχύεται 
από την κίνηση και την 
άσκηση, σύμφωνα με νέα 
αμερικανική μελέτη. η 
άσκηση μπορεί να είναι κάθε 
είδους, είτε γίνεται λόγος 
για καθημερινή ελαφριά 
γυμναστική, είτε για απλές 
δουλείες εντός και εκτός 
σπιτιού. η νέα έρευνα 
έρχεται να προστεθεί σε 
άλλες που αναδεικνύουν τη 
ζωτική σημασία της 
κινητικότητας στην τρίτη 
ηλικία. επίσης, δείχνει ότι τα 
οφέλη είναι υπαρκτά ακόμη 
και για όσους ηλικιωμένους 
έχουν ήδη ενδείξεις άνοιας. 
οι ερευνητές διαπίστωσαν 
ότι τα υψηλότερα επίπεδα 
σωματικής κινητικότητας 
κάθε είδους (από το απλό 
περπάτημα και τις δουλειές 
του σπιτιού ως τις 
γυμναστικές ασκήσεις) 
συνδέονται με καλύτερες 
μνημονικές και νοητικές 

επιδόσεις ενός ηλικιωμένου. 
Ακόμη, όσο πιο κινητικός 
είναι κάποιος, τόσο 
μειώνεται η πιθανότητα 
εμφάνισης άνοιας. Αλλά 
ακόμη και άνθρωποι με 
ενδείξεις Αλτσχάιμερ ή 
άλλων μορφών άνοιας, 
σύμφωνα με τη μελέτη, 
είχαν καλύτερη μνημονική 
και νοητική λειτουργία, όταν 
δεν ήταν αδρανείς σωματικά.

ο τρόπος ζωής 
που συμβάλλει 
στην ενίσχυση 
της μνήμης

H

πολλές τροφές έχουν πολύ περισσό-
τερη ζάχαρη από όση νομίζετε. ςύμ-
φωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες 

του ύπουργείου Γεωργίας των ηΠΑ, οι θερμί-
δες που προέρχονται από πρόσθετα σάκχαρα 
δεν πρέπει να ξεπερνούν το 10% των συνολι-
κών ημερήσιων θερμίδων. είναι σημαντικό 
να ελέγχετε πάντα τις ετικέτες των τροφίμων 
προκειμένου να γνωρίζετε την ποσότητα των 
πρόσθετων σακχάρων. Αυτές είναι οι 10 
σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία από την 

υπερβολική κατανάλωση ζάχαρης:
●● Μειώνει το προσδόκιμο ζωής
●● Απορυθμίζει την ινσουλίνη
●● Αυξάνει τον κίνδυνο διαβήτη
●● Αύξηση του βάρους
●● ύπέρταση και καρδιακή νόσος
●● «Απορρυθμίζει» τον εγκέφαλο
●● Αυξάνει την πείνα
●● Προκαλεί λίπος στο συκώτι
●● Καταστρέφει τα δόντια
●● Αυξάνει τον κίνδυνο κατάθλιψης.

τι μπορεί να «κρύβεται» 
πίσω από την δίψα

το πορτοκάλι είναι το 
αγαπημένο φρούτο του 
χειμώνα και όχι άδικα, 

αφού εκτός από ιδιαίτερα 
γευστικό, έχει πολλά οφέλη 
στην υγεία μας: 

 Τα πορτοκάλια, χάρη στην 
υψηλή περιεκτικότητά τους 
σε βιταμίνη C, ενισχύουν την 
άμυνα του οργανισμού και 
προφυλάσσουν από ιώσεις. 
Συμβάλλουν έτσι στην καλή 
λειτουργία των λευκών αιμο-
σφαιρίων, ρόλος των οποίων 
είναι να αντιμετωπίζουν τους 
ιούς.

 Η κατανάλωση πορτοκα-
λιών ρυθμίζει την πίεση, αφού 
είναι πλούσια σε κάλιο και 

αισθάνεστε ότι διψάτε διαρκώς; 
Αν και τις περισσότερες φορές 
δεν είναι ανησυχητική, η υπερ-

βολική δίψα μπορεί να οφείλεται σε 
υποκείμενο πρόβλημα υγείας.

1. πρόβλημα με τον θυρεοειδή Οι 
πάσχοντες από υπερθυρεοειδισμό  έχουν 
μεταξύ άλλων συμπτωμάτων και μόνιμη 
δίψα. Η ακούσια απώλεια βάρους, το τρέ-
μουλο, η εξάντληση, το άγχος, είναι επίσης 
συμπτώματα της πάθησης.

2. σακχαρώδης διαβήτης Η απλή αφυ-
δάτωση συχνά συγχέεται με τον διαβήτη. 
Στην αφυδάτωση το σώμα διατηρεί τα 
υγρά. Στο διαβήτη, τα υψηλά επίπεδα σακ-
χάρου στο αίμα, προκαλούν συχνή 
ούρηση. Εάν έχετε υπερβολική δίψα, 
συχνοουρία και θολή όραση, συμβουλευ-
τείτε γιατρό.

3. φάρμακα Πολλά κοινά φάρμακα μπο-
ρούν να συμβάλλουν άμεσα ή έμμεσα σε 
μόνιμη δίψα. Τα αντικαταθλιπτικά, τα φάρ-
μακα για την αρτηριακή πίεση και τα αντι-

σταμινικά, προκαλούν συχνοου-
ρία ή ξηροστομία. 

4. Αφυδάτωση Ο βασικός 
λόγος που οι άνθρωποι 
αισθάνονται δίψα είναι ο 
προφανής, είναι δηλαδή 
αφυδατωμένοι επειδή 
δεν πίνουν αρκετό νερό. 
Ειδικά κάποιοι έχουν 
μεγαλύτερες ανάγκες σε 
νερό. Σε αυτούς ανήκουν 
όσοι ασκούνται συστημα-
τικά και όσοι ζουν σε 
ξηρά κλίματα. 

5. διατροφή Οι άνθρω-
ποι που ακολουθούν κετο-
γονική δίαιτα, αναφέρουν 
συχνά παρενέργειες, μία εκ 
των οποίων είναι και η υπερβο-
λική δίψα. Αυτό οφείλεται πιθα-
νώς στη μειωμένη πρόσληψη υδα-
τανθράκων, οι οποίοι συγκρατούν 
περισσότερο νερό από τα λιπαρά και τις 
πρωτεΐνες.

φτωχά σε νάτριο.
 Τα πορτοκάλια δεν περιέ-

χουν καθόλου χοληστερόλη 
και ταυτόχρονα έχουν την 
ικανότητα να μειώνουν τα 
επίπεδα της «κακής» (LDL) 
χοληστερόλης στο αίμα.

 Σύμφωνα με νέα μελέτη 
του Πανεπιστημίου του Χάρ-
βαρντ, η καθημερινή κατανά-
λωση ενός ποτηριού χυμό 
πορτοκάλι μειώνει αισθητά 
τον κίνδυνο άνοιας.

 Το πορτοκάλι έχει λίγες 
θερμίδες, συγκεκριμένα 47 
θερμίδες ανά πορτοκάλι. 
Περιέχει επίσης πολλές 
φυτικές ίνες, οι οποίες μας 
κρατούν χορτάτους για 

τρώγονται συνδυαστικά με 
τροφές που έχουν σίδηρο, 
ενισχύουν την απορρόφηση 
σιδήρου από τον οργανισμό.

 Η συστηματική κατανά-
λωση πορτοκαλιών μπορεί 
να προστατεύσει από την 
εκφύλιση της ωχράς κηλί-
δας των ματιών, σύμφωνα 
με πρόσφατη έρευνα. Η 
έρευνα έδειξε ότι οι άνθρω-
ποι που έτρωγαν τουλάχι-
στον ένα πορτοκάλι σε 
καθημερινή βάση μείωσαν 
κατά 60% τον κίνδυνο ανά-
πτυξης εκφύλισης της 
ωχράς κηλίδας του ματιού.

 Τα πορτοκάλια μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν και για 
καλλυντικούς σκοπούς, 
χαρίζοντας λαμπερό δέρμα 
και καταπολεμώντας πανά-
δες και δυσχρωμίες του 
δέρματος.

πορτοκάλι, νόστιμο 
και ευεργετικό 

Οι 10 σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία από την κατανάλωση ζάχαρης

περισσότερη ώρα.
 Αν καπνίζετε, έχετε έναν 

λόγο παραπάνω να κατανα-
λώνετε πορτοκάλια. Η νικο-
τίνη καταστρέφει την 

πολύτιμη για τον οργανι-
σμό μας βιταμίνη C, στην 
οποία είναι πλούσια τα 
πορτοκάλια.

 Τα πορτοκάλια όταν 
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βάλε το μυαλό σου σε «τάξη» 
και κοιμήσου γρηγορότερα

είναι αρκετά συχνό για πολ-
λούς ανθρώπους να νιώ-
θουν έντονη σωματική κού-

ραση, αλλά να μην μπορούν να 
κλείσουν μάτι. ύπάρχουν όμως 
κόλπα που μπορούμε να εφαρμό-
σουμε για να καταπολεμήσουμε 
την αϋπνία που μας ταλαιπωρεί.

φτιάξτε λίστα με υποχρεώσεις
Οι έγνοιες που σας κρατούν 

ξύπνιους, δεν είναι απα-

ραίτητα αρνητικές.
Μπορεί απλά να έχετε πολλά να 

κάνετε και να χρειάζεστε λίγη 
οργάνωση.

Ξοδέψτε λίγα λεπτά κάθε μέρα για 
να σημειώσετε αυτά που έχετε 

ή κρατήστε ένα ημερολόγιο στο 
κομοδίνο σας για να το κάνετε πριν 
κοιμηθείτε.

σηκωθείτε από το κρεβάτι
Αν είστε ξαπλωμένοι για μισή ώρα 

και δεν σας έχει πάρει ο ύπνος, 
σηκωθείτε.

Μάλλον δεν είστε τόσο κουρασμέ-
νοι όσο νομίζετε και δεν χρειάζεστε 
απαραίτητα 8 ώρες ύπνου.

Κάθε οργανισμός έχει διαφορετι-
κές ανάγκες και πρέπει να τις 

ακούτε.
διαβάστε κάτι χαλαρό

Το βιβλίο είναι προτιμό-
τερο από την οθόνη του 

κινητού σας, αλλά μην 
επιλέξετε κάτι που 

σας διεγείρει και 
δεν θα θέλετε να 
το αφήσετε με 
τίποτα.

Διαβάστε κάτι ουδέτερο που θα 
σας βοηθήσει να κατεβάσετε τους 
ρυθμούς της ημέρας.

συγκεντρωθείτε στην αναπνοή 
σας

Μπορείτε να δοκιμάσετε την ανα-
πνοή μέσω διαφράγματος με τον 
εξής τρόπο: βάλτε το ένα χέρι στο 
στήθος και το άλλο στην κοιλιά.

Εισπνεύστε με τη μύτη για 2 δευ-
τερόλεπτα, νιώστε την κοιλιά να 
μεγαλώνει και πιέστε την απαλά όσο 
εκπνέετε αργά.

φάτε ένα ελαφρύ σνακ 
υδατάνθρακα

Ένα βαρύ γεύμα πριν τον ύπνο 
δυσκολεύει την πέψη και προκαλεί 
αϋπνία.

Εάν όμως προτιμήσετε μερικά 
κρακεράκια, προάγετε την παραγωγή 
σεροτονίνης, που βοηθά στη ρύθ-
μιση του ύπνου.

ι άνθρωποι που 
κοιμούνται 
λιγότερες από έξι 

ώρες το βράδυ, μπορεί να 
αντιμετωπίζουν αυξημένο 
κίνδυνο για καρδιαγγειακή 
πάθηση, σε σχέση με όσους 
κοιμούνται επτά ως οκτώ 
ώρες, σύμφωνα με μια νέα 
ισπανική επιστημονική 
έρευνα. ο λίγος ύπνος, ιδίως 
αν είναι κακής ποιότητας, 
αυξάνει τον κίνδυνο 
αθηροσκλήρωσης, δηλαδή 
σχηματισμού πλάκας στο 
εσωτερικό των αρτηριών, 
πράγμα που προκαλεί τη 
στένωσή τους, σύμφωνα με 
τη μελέτη. οι ερευνητές 
διαπίστωσαν ότι όσοι 
κοιμούνταν λιγότερες από 
έξι ώρες, ήσαν κατά μέσο 
όρο 27% πιθανότερο να 
έχουν αθηροσκλήρωση, σε 
σχέση με όσους κοιμούνταν 
επτά έως οκτώ ώρες. 
ειδικότερα όσοι έκαναν και 
κακό ύπνο, ήταν 34% 
πιθανότερο να έχουν 
αθηροσκλήρωση, σε σχέση 
με όσους κοιμούνταν καλά 
και βαθιά.
η ποιότητα του ύπνου 
συναρτάται με το πόσες 
φορές ξυπνά κανείς και πόσο 
κινητικός και ανήσυχος 
είναι. ο λιγότερος ύπνος, που 
όμως είναι καλής ποιότητας, 
μπορεί να αντισταθμίσει τις 
επιβλαβείς επιπτώσεις της 
μικρότερης διάρκειας του. O 
καθημερινός ύπνος πάνω 
από οκτώ ώρες επίσης 
μπορεί να σχετίζεται με 
αυξημένη πιθανότητα 
αθηροσκλήρωσης. Ακόμη 
διαπιστώθηκε ότι όσοι 
κοιμούνται λίγο και άσχημα, 
κάνουν μεγαλύτερη 
κατανάλωση αλκοόλ και 
καφέ.

Γιατί δεν 
πρέπει να 
κοιμάσαι 
λιγότερο από 
έξι ώρες

ο

B12, η βιταμίνη  
της ενέργειας

Η βιταμίνη β12 είναι μία 
πολύ σημαντική βιτα-
μίνη που δίνει στον 

οργανισμό ενέργεια. ςυμβάλ-
λει επίσης στη σύνθεση του 
DNA, προστατεύει το νευρικό 
σύστημα και εμπλέκεται στην 

παραγωγή των ερυθρών αιμο-
σφαιρίων. Είναι μια υδατοδια-

λυτή βιταμίνη που ωφελεί όλο το 
σώμα και είναι σημαντική για ένα 

υγιές νευρικό και ανοσοποιητικό 
σύστημα. Χωρίς αυτή τη βιταμίνη ο 

μεταβολισμός μας δεν λειτουργεί κανο-
νικά. Πλούσιες πηγές βιταμίνης β12 είναι 

το συκώτι, το μοσχάρι, το αρνί, τα  ψάρια, τα 
αυγά και τα γαλακτοκομικά προϊόντα. H ανεπάρ-

κεια ή η έλλειψή της στον οργανισμό είναι συχνή 
στα άτομα που ακολουθούν χορτοφαγική δια-
τροφή. Τα βρέφη επίσης διατρέχουν κίνδυνο ανε-
πάρκειας βιταμίνης β12 αν γεννηθούν από μητέ-

ρες που είναι χορτοφάγοι. Οι ηλικιωμένοι που η 
διατροφή τους είναι περιορισμένη σε κρέας ή 
ζωικά προϊόντα είναι επίσης ευάλωτοι. Δεδομέ-
νου ότι το σώμα σας δεν παράγει βιταμίνη β12, θα 

πρέπει να την πάρετε από τροφές ζωικής προ-
έλευσης ή από συμπληρώματα διατροφής. Η 
κούραση ακόμη και μετά από τις συνιστώμενες 
7-9 ώρες ύπνου είναι μια τυπική ένδειξη της 
έλλειψης της βιταμίνης β12.

Και αυτό συμβαίνει γιατί όταν δεν λαμβά-
νουμε την απαραίτητη ποσότητα βιταμίνης β12, 
μειώνεται η παραγωγή των ερυθρών αιμοσφαι-
ρίων στο σώμα μας. Σαν συνέπεια νιώθουμε 
κόπωση και αδυναμία. Αλλά συμπτώματα 
έλλειψης βιταμίνης β12 είναι η αναιμία, η 
ταχυπαλμία, το μούδιασμα των άκρων, η απώ-
λεια της όρεξης, η ναυτία, η δυσκοιλιότητα κ.ά. 

Έρευνες έχουν δείξει πως οι 
άνθρωποι που πάσχουν από 
έλλειψη της B12 έχουν μια ροπή 

προς την κατάθλιψη. Τους δημιουργούνται 
προβλήματα στην όραση και την ακοή, 
υποφέρουν από στοματικούς πόνους και 
νευρολογικές διαταραχές. Επίσης συχνά 
εμφανίζουν απώλεια βάρους, νιώθουν 
ναυτίες και μια ανεξήγητη κόπωση.
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α ακριβά αρώματα 
μπαίνουν σε μικρά 
μπουκαλάκια, ήταν η 

ατάκα που απαντούσαν 
παλιότερα οι μινιόν κοπέλες, 
όταν άκουγαν σχόλια για το 
ύψος τους. εμείς αγαπάμε 
πολύ τις γυναίκες 
ανεξάρτητα με τους πόντους, 
όμως αν εσείς θέλετε να 
δείχνετε πιο ψηλές, υπάρχει 
τρόπος. Το πρώτο τρικ, είναι 
τα σχεδόν αόρατα παπούτσια 
-δηλαδή σε nude απόχρωση 
και γενικότερα όσο πιο 
λεπτοκομμένα γίνεται. 
Προσοχή, τα μποτάκια που 
φτάνουν λίγο πάνω από τον 
αστράγαλο είναι 
απαγορευτικά! Ένα ακόμα 
τέλειο κόλπο είναι τα 
φορέματα σε γραμμή Α, τα 
οποία προς τα κάτω 
ανοίγουν. Το ίδιο ακριβώς 
κάνουν και τα ψηλόμεσα 
ρούχα, τα οποία απλά 
τοποθετούν την μέση… 
ψηλότερα! Προτιμήστε 
επίσης φορέματα λίγο κάτω 
από το γόνατο και 
συνδυάστε το χρώμα του 
παντελονιού ή τζιν σας με 
αυτό των παπουτσιών!

Πόδια… 
δύο μέτρα
t

Hard rock κομμάτι

ανήκει σε 
εκείνα τα 

αγαπημένα 
κομμάτια, που 
μπορούν να 
φορεθούν με 
διάφορους 
τρόπους, 
δίνοντας άλλο 
αποτέλεσμα κάθε 
φορά. Το κλασικό 
μαντήλι-φουλάρι 
υπάρχει τρόπος 
να το κάνετε να 
δείχνει σαν 
βασικό κομμάτι 
του ντυσίματός 
σας παρά σαν ένα 
απλό αξεσουάρ. 
Αν προσθέσετε 
μια ζώνη πάνω 
από το φουλάρι 
σας, θα το κάνετε 
να δείχνει 
περισσότερο σαν 
τοπ παρά σαν 
κλασικό μαντήλι. 
Μια τόσο απλή 
κίνηση, μπορεί να 
αλλάξει καμιά 
φορά ολόκληρο 
το στυλ μας.

Μάσκα για απολέπιση 
με βρώμη και μέλι  
είναι Σαββατοκύριακο και έχουμε λίγο χρόνο για μια τσακ-μπαμ 

ανανέωση. Μια μάσκα είναι ό,τι πρέπει. Ο συνδυασμός της 
βρώμης με το μέλι είναι η ιδανική επιλογή για μια ήπια απολέ-

πιση, η οποία δεν θα ερεθίσει την επιδερμίδα, αλλά θα την αφήσει 
απαλή, αναζωογονημένη και λαμπερή. Εφαρμόστε το μείγμα σε 
καθαρή επιδερμίδα, τρίψτε με πολύ απαλές κινήσεις μασάζ και 
ξεπλύνετε με χλιαρό νερό. Μπορείτε να την εφαρμόζετε ακόμα και 
δύο φορές την εβδομάδα, καθώς τα συστατικά της είναι φιλικά προς 
το δέρμα. Ιδανικά, κάνε το Κυριακή βράδυ για να δεις γεμάτο λάμψη 
το πρόσωπό σου το πρωί.

το βινίλ είναι ένα υλικό 
δύσκολο, πολύ εντυπω-
σιακό που κατέκτησε 

τις πασαρέλες και τις καρδιές 
πολλών fashionistas. Χρειά-
ζεται ιδιαίτερη προσοχή για 
το πώς θα το φορέσουμε, 
αφού πολύ εύκολα μπορεί να 
φανεί φθηνό. Το πρώτο που 
πρέπει να θυμάστε είναι πως 
τα ρούχα με τα οποία θα το 
συνδυάσετε δεν θα πρέπει να 
είναι σέξι, αφού από μόνο του 
ένα είναι άκρως θηλυκό. Άρα, 
κολλητά μπλουζάκια που τονί-
ζουν το στήθος και βαθιά ντε-
κολτέ αποκλείονται. Μην το 
συνδυάσετε με άλλο βινίλ 
κομμάτι. Ένα είναι αρκετό. 
Επιλέξτε μαλακά υφάσματα 
για να «κατεβάσουν» τη σκλη-
ρότητα του υλικού, μεταξωτές 
μπλούζες, βαμβακερά πουκά-
μισα, μάλλινα πουλόβερ, 
σακάκια και φυσικά t-shirts.

εσύ  
πότε τις 

έπλυνες;  
Αν και το παραμελούμε, 

είναι σημαντικό, μιας και 
οι βούρτσες αλλά και οι 
χτένες μας έρχονται σε 

επαφή με προϊόντα 
styling, αλλά και την 

λιπαρότητα του τριχωτού 
της κεφαλής μας 

καθημερινά. Και ο 
καθαρισμός τους είναι 

ευκολότερος απ’ όσο 
νομίζετε. Γεμίστε μία 
μικρή λεκάνη με 1 1/2 

κούπες νερό, 1/2 κούπας 
λευκό ξύδι και 20 

σταγόνες αιθέριο έλαιο 
tea- tree, λεβάντας ή 

ευκαλύπτου. Αφήστε μέσα 
τις βούρτσες και τις χτένες 
σας για 20, περίπου, λεπτά. 
Ξεπλύνετε με χλιαρό νερό 

και αφήστε τις να 
στεγνώσουν φυσικά. 

λατρεμένη μαρινιέρα 
Η μαρινιέρα είναι ένα από τα πιο basic, 
αλλά και κλασικά σχέδια που πρέπει να 
περιλαμβάνει η γκαρνταρόμπα μας. 
Φοριούνται κάθε εποχή, κάθε ώρα και 
απίστευτο -είναι ένα τόσο απλό σχέδιο 
που όμως μπορεί να κάνει θραύση. Συν-
δυάζονται με όλα τα ρούχα της ντουλά-
πας μας και ιδιαιτέρως με τα πιο ανάλα-
φρα που φοράμε τις πιο καλές μέρες. 
Μπορείς να τη φορέσεις το πρωί στη 
δουλειά σου, το μεσημέρι ή το απόγευμα 
για καφέ, αλλά και στο βραδινό σου 
ποτό. Φόρεσε τις ρίγες με το denim 
παντελόνι σου ή τη leather φούστα σου 
και κράτα οπωσδήποτε μια τσάντα σε 
έντονο χρώμα, όπως το κίτρινο.

Κασκόλ, αλά μπλούζα
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ο leopard print βρίσκε-
ται παντού τη φετινή 
σεζόν και το έχουμε δει 

σε κάθε ρούχο, αξεσουάρ και 
παπούτσι. Λογικό, αφού ταιριά-
ζει με σχεδόν τα πάντα. Ωστόσο, 
αν ψάχνετε έναν πιο διακριτικό 
τρόπο να το ενσωματώσετε στα 
καθημερινά σας looks, υπάρχει 
λύση και λέγεται leopard ζώνη. 

Φορέστε τη 
με τζιν και 
λευκό που-
κάμισο για 
ένα χαλαρό 
look το Σαβ-
βατοκύριακο 
ή πάνω από 
φόρεμα για 
το γραφείο. 
Η ζώνη είναι 
ένα αρκετά 
παρεξηγη-
μένο αξε-

σουάρ, αλλά να ξέρετε πως μπο-
ρεί να αλλάξει ολόκληρο το 
outfit. Οπότε, να ποια θα είναι η 
επόμενη αγορά.

Slip-on shoe
Το κολάν αποτελεί το πιο άνετο outfit 
που θα μπορούσες να έχεις στην γκαρ-
νταρόμπα σου! Εκτός από άνετο, είναι 
και εύκολο να το συνδυάσεις. Καθορι-
στικός παράγοντας αποτελεί, φυσικά, το 
παπούτσι που θα το συνδυάσεις, ώστε 
να δείχνεις φανταστική! Μπορεί να 
εκπλαγείς από το πόσο πολύ ταιριάζει 
το μοκασίνι με το κολάν! Η γυαλιστερή 
του υφή προσθέτει πόντους κομψότητας 
και απογειώνει το look σου! Συνδύασέ 
το με ένα ένα animal print κολάν ή ένα 
blazer σε έντονη απόχρωση.

Το θέλω,  
αλλά με μέτρο

«Δέρμα φιδιού» 
To snakeskin ανήκει στην 
κατηγορία των reptile skins 
και εντάσσεται στα αγαπημένα 
animal prints. Έχουμε συνηθί-
σει να το βλέπουμε σε τσάντες 
και υποδήματα, αλλά στο παι-
χνίδι μπήκε και mix & match. 
Αν σας αρέσει το snakeskin, 
μπορείτε να επιλέξετε την 
«ασφαλή» λύση με ουδέτερες 
αποχρώσεις του λευκού, του μαύρου 
και του μπεζ. Ένας τολμηρός συνδυ-
ασμός είναι το snakeskin με άλλα 
animal prints.

t
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ο ορφέας στον Άδη

μία οικογενειακή 
ιστορία, ένας 
αριθμός και η 

γέννηση ενός παιδιού 
πυροδοτούν ένα σκάνδαλο 
και εξεγείρουν τους 
κατοίκους μιας μικρής 
κοινότητας. Η οικογένεια 
στοχοποιείται και οδηγείται 
σταδιακά σε απομόνωση 
και αποκλεισμό από την 
κοινωνική ζωή. Τα μέλη της 
θα επινοήσουν το ξεχωρι-
στό τους καταφύγιο για να 

προφυλαχτούν από τις 
φήμες, τις διαδόσεις, τις 
φωνές. Κάπου εκεί θα ανα-
ζητήσει την πραγματική του 
ταυτότητα και αρματωσιά ο 
έφηβος πια Κώτσος. Στις 
παρυφές της κοινότητας, 
στην περιοχή του θρύλου, 
στην σκιά του Δράκου.

Πρεμιέρα 1η Φεβρουα-
ρίου και κάθε Παρασκευή 
στις 21: 30. Θέατρο 
«Φούρνος», Μαυρομιχάλη 
168,  210-6460748

H κωμική όπερα του Jacques 
Offenbach «ο ορφέας στον 
Άδη»,  η εμβληματικότερη 

ίσως της Δεύτερης Γαλλικής 
Αυτοκρατορίας, επιστρέφει, για 
δύο τελευταίες παραστάσεις, στο 
ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέα-
τρο Μαρία Κάλλας την Κυριακή 3 & 
10 φεβρουαρίου 2019 σε μουσική 
διεύθυνση Κάτιας Μολφέση και 
σκηνοθεσία Ισίδωρου ςιδέρη.

Γραμμένος στην πρώτη του μορφή 
στα 1858, ο Ορφέας στον Άδη σημα-
τοδοτεί την πρώτη ενασχόληση του 
Offenbach με την ελληνική μυθολο-
γία. Καθώς παρουσιάζει τους Ολύ-
μπιους θεούς σαν ασύδοτους γλε-
ντζέδες του Παρισιού του 19ου 
αιώνα, ο Offenbach καταφέρνει να 
σχολιάσει (και μάλιστα διαχρονικά) 
τα ήθη και την ανηθικότητα της 
άρχουσας τάξης και της αριστοκρα-
τίας. Στην εκδοχή του Offenbach, 

Η φωνή του δράκου

μια παρωδία-παραφθορά του 
αρχαίου μύθου του Ορφέα και της 
Ευρυδίκης, όπου η δράση εκτυλίσ-
σεται μεταξύ διεφθαρμένης γης, 
ξεπεσμένου Ολύμπου και κολασμέ-
νου Κάτω Κόσμου, οι θεοί γλεντούν 
ξέφρενα και χορεύουν can-can, ενώ 
ο Ορφέας και η Ευρυδίκη θέλουν 
κατεπειγόντως να ξεφορτωθούν ο 
ένας τον άλλον.

Η οπερέτα είχε τεράστια επιτυχία 
το 1858 όποτε και πρωτοπαρουσιά-
στηκε στο Théâtre des Bouffes 
Parisiens, σημειώνοντας το ρεκόρ 
των 228 επαναλήψεων. Η εκρηκτική, 
ρυθμική μουσική, αλλά και το βιτρι-
ολικό κείμενο, με τα οποία εισάγεται 
το νέο κωμικό είδος της οπερέτας, 
προκάλεσαν - όπως ήταν φυσικό - 
μεγάλη δυσαρέσκεια στους ακαδη-
μαϊκούς και επίσημους μουσικούς 
κύκλους, αλλά και στο αυτοκρατο-
ρικό περιβάλλον. Μια πικάντικη 
μουσική κωμωδία, σπιντάτη όσο και 

οι κολα-
σμένοι 
ρυθμοί του 
πασίγνωστου 
can-can.

INFO Ημερομηνίες: 
3 & 10 Φεβρουαρίου 
2019, Ώρα: 19.30. Τιμές 
εισιτηρίων: 15€, 17€, 20€, 
30€, 40€, Φοιτητικό, άνερ-
γοι, άνω των 65 ετών: 10€, 
Θέσεις περιορισμένης ορατό-
τητας: 5€. Ολύμπια, Δημοτικό 
Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας, 
Ακαδημίας 59, τηλ. 210-3642540

L
LIFE / ΘΕΑΤΡΟ

Τα live gigs της Angelika Dusk συνεχίζονται 
δυναμικά και το 2019! Αυτή τη φορά η Angelika 

μαζί με την μπάντα της κάνουν... στάση στο Club 
του ςταυρού του Νότου την Τρίτη 29 Ιανουαρίου! Ένα 

απροσδόκητο playlist με ενορχηστρώσεις που δημι-

ουργούν το ιδανικό background για ένα ανατρεπτικό live, 
υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια της Μυρτώς Κοντοβά. Μια 
νύχτα γεμάτη ακόρντα, σόλα και διαδρομές σε μέρη που 
μόνο η μουσική μπορεί να μας ταξιδέψει. Θαρύπου 37, 
Αθήνα, τηλ.  210-9226975.

είκοσι τέσσερα έργα πλασμένα με τα πιο απλά 
εκφραστικά μέσα, μολύβι, κάρβουνο, παστέλ, 

αποτυπώνουν την προσπάθεια του καλλιτέχνη να 
συλλάβει τη μορφή και να την αποτυπώσει, καθώς 

γεννιέται. Πρόκειται για μια βαθύτερη 
πνευματική ανάγκη να καταγραφούν κυρίως οι 

απρόβλεπτες, «εξ αίφνης» συλλήψεις που 
γεννιούνται με ερέθισμα τα ορατά στοιχεία 

του κόσμου και πρωταγωνιστή τον 
άνθρωπο. ςτην έκθεση σχεδίων του 

Δημητρίου Κούρου «Μέσα από τις 
σχισμές», οι θεατές θα έχουν την 

ευκαιρία να εισχωρήσουν στον 
κόσμο της δημιουργίας ενός 

γλυπτού πριν αυτό μεταφερθεί 
στην ύλη, αλλά καθώς 

σχηματίζεται και ανα-
σχηματίζεται σταδιακά 

από τη γραφίδα του 
καλλιτέχνη. 21 

Ιανουαρίου -24 
φεβρουαρίου 2019 

Angelika Dusk 
στον Σταυρό 

του νότου 

μέσα από τις σχισμές

το «Θέατρο 
ΡεΤΡο» παρου-

σιάζει για δεύτερη 
χρονιά τη  βραβευ-
μένη θεατρική 
παράσταση για παι-
διά, «Η πριγκίπισσα 
και το μπιζέλι», στην ιστορική «Οικία Κατα-
κουζηνού» από τις 3 Φεβρουαρίου 2019 και 
κάθε Κυριακή στις 12.00 μ.μ.  Αμαλίας 4, (5ος 
όροφος), Αθήνα. Τηλ. 211-010 4750 & 
6983434636. Γενική είσοδος 7€.

Η πριγκίπισσα 
και το μπιζέλι

στο Καφέ του εθνικού Αρχαιολογικού 
Μουσείου, Πατησίων 44. Τηλ: 213214 4800. 
είσοδος ελεύθερη.
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50χρονη Χάλα ζει 
μια διπλή ζωή στο 
σύγχρονο Ρέικια-

βικ. Όλοι τη θεωρούν μια 
καλοσυνάτη διευθύντρια 
χορωδίας, στην πραγματικό-
τητα όμως είναι μια παθια-
σμένη ακτιβίστρια που 
σαμποτάρει την τοπική βιο-
μηχανία αλουμινίου. Η ζωή 
της ανατρέπεται όταν πλη-
ροφορείται ότι η αίτηση υιο-
θεσίας που είχε καταθέσει 
προ 5ετίας έγινε δεκτή.

γυναίκα σε πόλεμο

χοντρός και λιγνός

27LIFE / ΣΙΝΕΜΑ

Gr
1.  THE MuLE

2. Green Book 
3. The Bachelor 3 
4. Escape Room 
5. Dr. Seuss The 
6. Ben is Back 
7. Aquaman 
8. Everybody Knows 
9. Wheely
10. Second Act

USα
1.  GLASS

2. The upside 
3. Aquaman 
4. Dragon Ball Super: Broly 
5. Spider-Man: Into  

The Spider-Verse 
6. A Dog's Way Home 
7. Escape Room 
8. Mary Poppins Returns 
9. Bumblebee 
10. On the Basis of Sex

BoX oFFICE

Το Αθέατο Μουσείο υποδέχεται «το ύφασμα 
του άρχοντα από το λευκαντί». Πρόκειται για 
ένα εντυπωσιακό και ιδιαίτερα σπάνιο έργο της 
αρχαίας υφαντικής τέχνης με εξαιρετική 
διατήρηση, που είχε προσφερθεί μαζί με πολύτιμα 
δώρα στην ταφή ενός ηγεμόνα των «ςκοτεινών 
χρόνων» (11ος-9ος αι. π.χ.) στο λευκαντί της εύβοιας. 
ςτις 10 και 24 φεβρουαρίου,  ώρα 13.00, αρχαιολόγοι και 
συντηρητές του εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και της 
διεπιστημονικής ομάδας που μελετά το εύρημα, υποδέχονται 
τους επισκέπτες στο χώρο της έκθεσης και συνομιλούν μαζί 
τους για τους «σκοτεινούς αιώνες», τον ένδοξο «άρχοντα από το 
λευκαντί» και για τα μυστικά των αρχαίων υφασμάτων και της 
συντήρησής τους. 

το ύφασμα 
του άρχοντα 
από το 
λευκαντί

ο 1561, η 18χρονη Μαίρη 
Στιούαρτ επιστρέφει 
από τη Γαλλία στην 

πατρίδα της τη Σκοτία, με σκοπό 
να διεκδικήσει τον θρόνο. Γρή-
γορα οι φιλοδοξίες της θα τη 
φέρουν σε ευθεία αντιπαράθεση 
όχι μόνο με τους ισχυρούς 
άνδρες της χώρας της, αλλά και 
με τη βασίλισσα Ελισάβετ.

μαίρη, η 
βασίλισσα 
της Σκοτίας 

δειτε ακομΗδειτε ακομΗ

H

t

ζει περισσότερη συγκίνηση παρά γέλιο. Η μεταμόρ-
φωση των ηθοποιών Στιβ Κούγκαν και Τζον Ράιλι 
είναι εντυπωσιακή, καθώς είναι ολόιδιοι οι παλιοί 
αστέρες. Ο δε σκηνοθέτης Τζον Μπερντ δημιουργεί 
μια διαφορετική βιογραφία, τοποθετώντας στο ίδιο 

κάδρο το δραματικό με το 
κωμικό στοιχείο των ηρώων του. 
Χαμηλών τόνων διακριτικός και 
ευγενικός ο Σταν Λόρελ, πληθω-
ρικός, εγωπαθής και bon viveur 
o Όλιβερ Χάρντι, συνθέτουν ένα 
δίδυμο με μεγάλη χημεία και 
αγάπη μεταξύ τους, τόσο στη 
ζωή όσο και στον κινηματο-
γράφο, γεγονός άλλωστε που 
συνέβαλλε στην τεράστια επιτυ-

χία τους. Παράλληλα με την καταγραφή της φιλίας 
και των χαρακτήρων τους πραγματοποιείται και μια 
πικρή μελέτη πάνω στον κόσμο του θεάματος και 
του καθοριστικού στοιχείου της εμπορικής απήχη-
σης στην καριέρα ενός καλλιτέχνη.

Στη Μεγάλη βρετανία του 
1953, ο χοντρός και ο 
λιγνός, απομεινάρια πια 

της «βασιλείας» τους στο χόλυ-
γουντ του ’30, πραγματοποιούν μια 

σειρά ζωντανών 
εμφανίσεων σε 

διάφορες πόλεις. 
Σε μια ύστατη προ-

σπάθεια να αναζωογονή-
σουν τη καριέρα τους 

προκειμένου να επιστρέ-
ψουν στα κινηματογραφικά 

πλατό, ξαναζωντανεύουν τα πιο 
γνωστά κινηματογραφικά σκετς 

τους. Ωστόσο, το γεγονός ότι έχουν 
να δουλέψουν μαζί από το 1937, καθώς και η φήμη που έχει 

κυκλοφορήσει πως δεν είναι αυτοί οι πραγματικοί αστέρες, αλλά 
οι σωσίες τους, έχουν ως αποτέλεσμα οι πρώτες εμφανίσεις τους 

να γίνονται σε σχεδόν άδειες αίθουσες.
Πρόκειται για την περιγραφή μιας γλυκόπικρης περιοδείας, που βγά-

Η περιγραφή μιας 
γλυκόπικρης 

περιοδείας, που 
βγάζει περισσότερη 

συγκίνηση παρά γέλιο
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αν προσέξετε την κατά-
σταση των ομάδων, το πρό-
γραμμα πρωταθλήματος 

και την εν γένει παρουσία ΠΑοΚ 
και ολυμπιακού, φαίνεται πλέον 
ξεκάθαρα ότι δύο είναι τα παιχνί-
δια από τα οποία θα κριθούν τα 
πάντα: ΑεΚ-ΠΑοΚ στο οΑΚΑ και 
ΠΑοΚ-ολυμπιακός στην Τούμπα. 

Φυσικά, κανένας από τον ΠΑΟΚ δεν 
φοβάται τα δύο αυτά παιχνίδια, αλλά 
αντίθετα θεωρούν όλοι ότι πρέπει να 
τα κερδίσει, ειδικά αυτά, για να μην 
υπάρχει κανένας που να μπορεί να 
αμφισβητήσει την απόλυτη κυριαρ-
χία του «δικεφάλου του βορρά». Τα 
ματς με την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ και τον 
Ολυμπιακό στην Τούμπα θέλει να τα 
κερδίσει και ουσιαστικά γι’ αυτά τα 
δυο παιχνίδια πήρε τον Μίσιτς, τον 
Πολωνό και θα φέρει και τον Γιαν-

νούλη, όπως και τον Ενρίκε, με 
στόχο να μην χάσει πουθενά φέτος 
ο ΠΑΟΚ και να το πάρει αήττητος. 
Τέσσερις καινούργιοι παίκτες στην 
ομάδα έρχονται και «φρεσκάρουν» 
το έμψυχο υλικό του ΠΑΟΚ, δίνο-
ντας λύσεις στον προπονητή για τη 
συνέχεια…

λουτσέσΚου

«Βλέπω μπροστά»
Το σημαντικότερο για τον Λουτσέ-
σκου τον Ιανουάριο λένε οι συνερ-
γάτες του δεν είναι το ποιοι παίκτες 
θα έρθουν με μεταγραφή (ούτως ή 
άλλως αυτοί θα μπουν σταδιακά 
στην ομάδα), αλλά το να μην υπάρ-
ξουν αποχωρήσεις από το υπάρχον 
ρόστερ, που θα διαταράξουν την 
ομοιογένεια του συνόλου, το οποίο 
διαμορφώθηκε τα τελευταία χρόνια. 

Ο Ρουμάνος τεχνικός έχει 
διαμηνύσει στην διοίκηση (το 
υπαινίχθηκε και σε δηλώ-
σεις του), ότι θεωρεί κομ-
βικής σημασίας ζήτημα, 
στην πορεία κατάκτησης 
του τίτλου, το να μην 
γίνουν πολλές αλλα-
γές στο έμψυχο 
δυναμικό. Γνωρίζει, 
ότι πάρα πολύ 
δύσκολα αντικαθί-
σταται ένας βασικός 
ή χρήσιμος παίκτης 
που φεύγει τον 
Γενάρη, για ευνόητους 
λόγους. 

Μάρτινσ

Κριτική σε όλους και όλα! 
Ο Πέδρο Μαρτίνς τα λέει έξω από τα 

δόντια: «Ικανοποιημένος δεν είμαι. 
Θα ήμουν αν βρισκόμασταν στην 
πρώτη θέση της βαθμολογίας. υπάρ-
χουν πράγματα που πρέπει να βελτι-

περίμενοντΑσ 
το στραβοπάτημα του παοκ!

Πανιώνιος πήρε την πρό-
κριση για τα προημιτε-
λικά του Κυπέλλου ελλά-

δας. ςτον αγώνα ρεβάνς για τη 
φάση των «16» επικράτησε στη 
Νέα ςμύρνη του ΠΑς Γιάννινα με 
2-0, ενώ ο πρώτος αγώνας στην 
πρωτεύουσα της ηπείρου είχε 
λήξει ισόπαλος 1-1. Τα τέρματα 

των «κυανέρυθρων» σημείωσαν 
ο Ντουρμισάι με 52΄ με πέναλτι 
και ο ςαραμαντάς με σουτ στο 75΄. 
οι γηπεδούχοι μετά την πρόκριση 
που εξασφάλισαν θα μπουν στην 
κλήρωση της Παρασκευής, όπου 
θα αναδειχθούν τα 4 ζευγάρια της 
προημιτελικής φάσης της 
διοργάνωσης.

ο πανιώνιος πήρε την πρόκριση

ώσουμε. υπάρχουν παιχνίδια που 
η ομάδα δεν λειτουργεί καλά σε 
όλους τους τομείς. Η ομάδα έχει 
κάνει τρομερή πρόοδο, έχει άψογο 
χαρακτήρα, δουλεύουμε πάντα για 
το καλύτερο. Δεν καταλογίζω 
τίποτα στους ποδοσφαιριστές που 
κάνουν ότι μπορούν. Έχουμε 
δρόμο ακόμη μπροστά μας, θα 
συνεχίσουμε να δίνουμε τον καλύ-
τερο μας εαυτό, κυνηγώντας μέχρι 
το τέλος τους στόχους μας». Για το 
ντεμπούτο του Σολδάνο δήλωσε: 
«Είναι σπουδαίος επαγγελματίας. 
Έχει ποιότητα, δουλεύει. Είναι νέο 
παιδί, δεν έχει ακόμη αγωνιστικό 
ρυθμό, είναι η πρώτη φορά που 
έρχεται στην Ευρώπη». 

ουζουνιδησ

«Όλα αντιστοιχούν  
στη φυσική κατάσταση» 
Ο  Μαρίνος Ουζουνίδης μιλάει για 
όλους και όλα: «Τη μεγαλύτερη 
διαφορά την κάνει η κατάσταση 
στην οποία βρίσκονται οι παίκτες. 
Το πιο σημαντικό για μένα ήταν 
πως τα παιδιά μπήκαν δυνατά και 
έβγαλαν καλό πρόσωπο. Είναι πιο 
εύκολα χωρίς την Ευρώπη, αν και 
ακολουθεί τώρα Κύπελλο. Είναι 

σημαντικές οι προσθήκες, με 
ανανεώσεις και μεταγραφές 

και πρέπει να αξιοποιή-
σουμε όσο καλύτερα 

μπορούμε τους ποι-
οτικούς μας παίκτες. 

Η ΑΕΚ ήταν μία από 
τις καλύτερες ομά-

δες αγωνιστικά 
στο πρώτο διά-
στημα του πρωτα-
θλήματος. Το 
τελευταίο διά-

στημα είχαμε 
αρκετά προβλή-

ματα, που σε αυτά 
προστέθηκε και η 

έλλειψη αυτοπεποίθη-
σης. Σημασία έχει να 

ασχολούμαστε με το 
αγωνιστικό κομμάτι, και οι παίκτες 
διαβάζουν, ακούνε, δεν είναι 
εύκολο, επηρεάζονται».

ο

Λουτσέσκου Μαρτίνς Ουζουνίδης

στον Ατρομήτο ο ουΑρντΑ
Όπως ήταν αναμενόμενο, ο 
Αμρ Ουάρντα θα συνεχίσει 
την καριέρα του στον 
Ατρόμητο. Ο Αιγύπτιος 

υπέγραψε με τους 
«κυανόλευκους» και το μόνο που 

μένουν είναι οι επίσημες ανακοινώσεις.  
Ο Ουάρντα θα δοθεί με την μορφή 
δανεισμού στους Περιστεριώτες, που 
ωστόσο σε σχέση με την προηγούμενη 
φορά πλέον θα έχουν οψιόν αγοράς.
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για δεύτερη σερί χρονιά η λαμία 
απέκλεισε τον Παναθηναϊκό στον 
θεσμό του Κυπέλλου ελλάδας. Ο 

Παναθηναϊκός κατάφερε να ισοφαρίσει 
μέσα στο ΟΑΚΑ την ήττα του (1-0) στο 
πρώτο ματς κόντρα στην ομάδα της Φθιώ-
τιδας -με γκολ στο 83'- αλλά έμεινε εκτός 
της φάσης των «8» του Κυπέλλου Ελλάδας 
στα πέναλτι, χάνοντας δυο εκτελέσεις 

(4-2). Ο Εμμανουηλίδης στο 83' είχε πετύ-
χει το μοναδικό τέρμα της συνάντησης και 
με το 1-0 έστειλε το παιχνίδι στην παρά-
ταση. Στον επιπρόσθετο χρόνο δεν άλλαξε 
κάτι και το παιχνίδι οδηγήθηκε στα 
πέναλτι. Η Λαμία ήταν αλάνθαστη και 
πανηγύρισε την πρόκριση, επιβεβαιώνο-
ντας ταυτόχρονα ότι είναι ο κακός δαίμο-
νας του Παναθηναϊκού.

παρουσία για τον άσο των 
Θάντερ). ο Κάρι θα βρεθεί κι 
αυτός για 6η φορά σε All Star, 
ενώ ο Ντουράντ για 10η. Δεν θα 
μπορούσε να λείπει απ' αυτό ο 
Τζέιμς χάρντεν για 7η χρονιά. 
Αυτή είναι η βασική 5άδα της 
Δύσης. 

Τα ξημερώματα της Κυριακής 

ανακοινώθηκε κι ο αρχηγός της 
Ανατολής. Αυτός δεν είναι άλλος 
από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. 
ο «Greek Freak» διανύει εξαι-
ρετική χρονιά, έχει φέρει την 
ομάδα του αυτή τη στιγμή στην 
πρώτη θέση και δικαίως είναι ο 
αρχηγός, στην τρίτη του παρου-
σία σε All Star! ςτην 6η του χρο-

νιά στο ΝβΑ, ο Γιάννης έχει μέσο 
όρο πόντων 26.5, ριμπάουντ 12.6 
και ασίστ 5.9, με τους Μπακς να 
τρέχουν ρεκόρ 34-12 μέχρι στιγ-
μής όντας πρώτοι στην Ανατολή. 
Από εκεί και πέρα, οι Ίρβινγκ, 
ουόκερ, εμπίντ και λέοναρντ θα 
είναι οι συμπαίκτες του στη 
βασική 5άδα.

ο κακός δαίμονας του παο

Tην πόρτα του δικαστικού 
μεγάρου της Μαδρίτης 
πέρασε το πρωί της Τρίτης ο 
Ρονάλντο, για να αντιμετω-
πίσει τις κατηγορίες για 
φοροδιαφυγή. 

ο Πορτογάλος σούπερ σταρ 
εμφανίστηκε με ένα 
πλατύ χαμόγελο απένα-

ντι στις κάμερες και με τη 
σύντροφό του Τζορτζίνα 
Ροντρίγκες στο πλευρό του, 

αλλά δεν θέλησε να κάνει δηλώ-
σεις στα ΜΜε. 

Ο επιθετικός της Γιουβέντους αναμέ-
νεται να καταδικαστεί, καθώς έχει 
ομολογήσει την ενοχή του και έχει 
έρθει σε συμβιβασμό με τις ισπανι-
κές αρχές. Σύμφωνα με το συμβιβα-
σμό που πέτυχαν οι δικηγόροι του, ο 
Κριστιάνο Ρονάλντο συμφώνησε να 
πληρώσει πρόστιμο 3.2 εκατ., καθώς 
κατηγορείται ότι απέφυγε να καταβά-
λει 5.7 εκατ. ευρώ σε φόρους. Ο Κρι-

στιάνο Ρονάλντο θα υποχρεωθεί να 
καταβάλει το πρόστιμο των 3.2 
εκατ. ευρώ, συν 5.7 εκατ. ευρώ σε 
καθυστερούμενους φόρους, ένα 
εκατομμύριο ευρώ σε συσσωρευ-
μένους τόκους και 250 ευρώ την 
ημέρα για τους 48 μήνες που καλύ-
πτουν την ποινή φυλάκισης. Αυτό 
το ποσό είναι πιθανό να αποτελέσει 
μόνο ένα μέρος των προστίμων του 
Κριστιάνο Ρονάλντο για την υπό-
θεση, τα οποία αναμένεται να φτά-
σουν συνολικά τα 19 εκατ. ευρώ!

Στη δίκη με χαμόγελο o κριστιάνο ρονάλντο

παρουσίαση των παι-
κτών που θα βρεθούν 
στο φετινό All Star της 

ςάρλοτ ξεκίνησε με την ομάδα 
της Δύσης. ο λεΜπρόν ήταν το 
πρώτο όνομα που εμφανίστηκε. 
Αυτή θα είναι η 15η παρουσία 
του «βασιλιά» στο θεσμό που 
θα είναι και αρχηγός. ο Πολ 
Τζορτζ ήταν ο επόμενος (6η 

H

χΑνεί τή σεζον ο πΑππΑσ
Δίχως τον Νίκο Παππά θα 
πορευτεί ο Παναθηναϊκός στο 
υπόλοιπο της χρονιάς. Ο 
Έλληνας γκαρντ στάθηκε 
εξαιρετικά άτυχος, μιας και 
τραυματίστηκε σοβαρά στην 
τελευταία προπόνηση της 
ομάδας του Ρικ Πιτίνο, πριν την 
αναχώρηση για Τελ Αβίβ και 
αγώνα με την Μακάμπι για την 
Euroleague. Ο 28χρονος άσος 
υπέστη ρήξη χιαστών στο 
αριστερό γόνατο. Αναμένεται να 
υποβληθεί άμεσα σε 
χειρουργική επέμβαση κι όπως 
είναι επόμενο, θα μείνει μακριά 
από τα παρκέ για μεγάλο 
χρονικό διάστημα. Έτσι η 
χρονιά τελείωσε πρόωρα για 
τον Νίκο Παππά, με τους 
πράσινους να καλούνται να 
καλύψουν το κενό που 
δημιουργήθηκε ξαφνικά στην 
περιφερειακή τους γραμμή, την 
ώρα που στα πιτς βρίσκεται κι ο 
Κιθ Λάνγκφορντ.

άντετοκούνμπο

Αρχηγός  
της Ανατολής στο  
All Star της σάρλοτ
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ίσθηση προκαλεί η απο-
κάλυψη ότι βετεράνος 
αθλητής του Πόλο συνε-

λήφθη από τη Δίωξη ηλεκτρονι-
κού εγκλήματος με κατηγορίες 
για πορνογραφία ανηλίκων και 
πορνογραφικές παραστάσεις 
ανηλίκων μέσω διαδικτύου. ςτη 
σύλληψη του πρώην αθλητή οδή-
γησαν κατ’ αρχήν τα στοιχεία της 
υπηρεσίας I.C.E. (Immigration 
and Customs Enforcement). 
ςύμφωνα με αυτά, χρήστης του 

διαδικτύου, εντός της ελληνικής 
επικράτειας, χρησιμοποιώντας 
διαδικτυακές υπηρεσίες ανταλ-
λαγής μηνυμάτων, συνομιλούσε 
με μία 15χρονη υπήκοο η.Π.Α., 
προσποιούμενος και εκείνος τον 
δήθεν ανήλικο. Kατά τις μεταξύ 
τους συνομιλίες, κατά τα ίδια 
στοιχεία, κατάφερε να της απο-
σπάσει πλήθος γυμνών φωτο-
γραφιών και βίντεο, τα οποία στη 
συνέχεια απέστειλε σε συγγε-
νικά της πρόσωπα.

Για την υπόθεση ενημερώ-
θηκε η εισαγγελία Πρωτοδι-
κών Αθηνών και διέταξε την 
άρση του απορρήτου των επι-
κοινωνιών, εκδίδοντας σχε-
τικό βούλευμα. Κατόπιν αλλη-
λογραφίας της Διεύθυνσης 
Δίωξης ηλεκτρονικού εγκλή-
ματος με την εταιρεία παρο-
χής υπηρεσιών διαδικτύου 
και τηλεφωνίας, προέκυψε 
ότι τα περισσότερα από τα 
επίμαχα ηλεκτρονικά ίχνη 

ιστορία με την εξαφάνιση του αερο-
πλάνου στο οποίο επέβαινε ο Εμι-
λιάνο Σάλα έχει προκαλέσει σοκ στο 

ποδοσφαιρόφιλο κοινό του πλανήτη. Τα ίχνη 
του Αργεντινού επιθετικού δεν έχουν εντοπι-
στεί ακόμη και οι ελπίδες να βρεθεί έχουν 
σχεδόν εξανεμιστεί. Στην Κάρντιφ, ήταν η 
ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία τους και 
οι οπαδοί τον περίμεναν πώς και πώς. Ο πρόε-
δρος της Κάρντιφ, Μεμέτ Ντάλμαν, που έδωσε 
20 εκατομμύρια ευρώ στη Ναντ για να απο-
κτήσει τον Σάλα, ο οποίος ανακοινώθηκε το 
βράδυ του περασμένου Σαββάτου (19/01), ανα-
φέρθηκε στην επιλογή του ποδοσφαιριστή να 
ταξιδέψει με αυτόν τον τρόπο μέχρι την Ουα-

λία: «Αν το 
προγραμ-
ματίζαμε 
εμείς (το 
ταξίδι), 
όπως 
οφείλαμε 
βάσει και 
των κανο-
νισμών, θα έπαιρνε το τρένο από τη Ναντ για 
το Παρίσι, από εκεί θα πετούσε για το Λονδίνο 
και έπειτα θα ερχόταν οδικώς στο Κάρντιφ. 
Εκείνος επέλεξε να προγραμματίσει μόνος 
του την πτήση, για να φτάσει πιο γρήγορα...». 
Ο Εμιλιάνο Σάλα φαίνεται πως χάθηκε για 

πάντα, αλλά οι Ουαλοί οπαδοί τον αποχαιρέ-
τησαν με αγάπη με ένα συγκινητικό πανό: 
«Δεν σε είδαμε ποτέ να παίζεις, δεν σε είδαμε 
ποτέ να σκοράρεις, αλλά Εμιλιάνο, αγαπημένο 
μας Bluebird, θα σε αγαπάμε ακόμα 
περισσότερο».

λοκληρώθηκε χθες λίγο η κλή-
ρωση των αγώνων για τη φάση 
των «8» του Κυπέλλου Ελλάδας. 

Ο Πανιώνιος αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ, ο 
Ολυμπιακός τη Λαμία, η οποία απέκλεισε 
τον Παναθηναϊκό κι έτσι δεν προέκυψε 
ντέρμπι «αιωνίων», ο Αστέρας τον Εργο-
τέλη και στο ίσως πιο δυνατό ματς, η 
ΑΕΚ τον Ατρόμητο.

Αναλυτικά, τα ζευγάρια:
●● Πανιώνιος-ΠΑοΚ
●● Ατρόμητος-ΑεΚ
●● εργοτέλης-Αστέρας Τρίπολης
●● λαμία-ολυμπιακός
Οι πρώτες αναμετρήσεις για τα προη-

μιτελικά θα διεξαχθούν στις 5,6,7 
Φεβρουαρίου και οι επαναληπτικοί στις 
26,27 και 28 του ίδιου μήνα.

το συγκλονιστικό  
πανό για τον Σάλα

τα ζευγάρια των οκτώ του κυπέλλου ελλάδας

επίστροφή 
γίΑννουλή
Επέστρεψε 
στην ομάδα που 
λάτρεψε!  

Συμβόλαιο έως το 
2022 υπέγραψε ο 

Δημήτρης Γιαννούλης, ο 
οποίος επιστρέφει στην 
Τούμπα, για να ενισχύσει την 
ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου. 
Ο 22χρονος αποχώρησε από 
τον Ατρόμητο, την ώρα που όλα 
δείχνουν πως ο Αμρ Ουάρντα 
θα κάνει την αντίθετη διαδρομή 
και θα δοθεί και πάλι -μετά από 
έξι μήνες- στους 
Περιστεριώτες. 

ο σβίντερσκί στή θεσή του πρίγίοβίτσ!
Mετά τον Γιόζιπ Μίσιτς, ο «Δικέφαλος 

του Βορρά» απέκτησε τον Κάρολ 
Σβιντέρσκι από την Γιαγκελόνια. 
«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την 
απόκτηση του Κάρολ Σφιντέρσκι 

με μεταγραφή από τη Γιαγκελόνια 
Μπιαλιστόκ. Ο 22χρονος επιθετικός 

υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον 
Δικέφαλο μέχρι τον Ιούνιο του 2022 και θα 
φορά τη φανέλα με τον αριθμό 9», αναφέρει η 
σχετική ανακοίνωση της ΠΑΕ.

προέρχονται από την οικιακή 
σύνδεση διαδικτύου του δρά-
στη στην Κέρκυρα. 

Κλιμάκιο αστυνομικών της 
Διεύθυνσης Δίωξης ηλεκτρονι-
κού εγκλήματος, με τη συν-
δρομή αστυνομικών τοπικής 
ύπηρεσίας, διενήργησε έρευνα 
στο σπίτι του δράστη, όπου 
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 
δύο εξωτερικοί σκληροί δίσκοι, 
εσωτερικός σκληρός δίσκος 
και κινητό τηλέφωνο. Από την 
επιτόπια έρευνα που διενεργή-
θηκε στα ψηφιακά πειστήρια, 
ανευρέθηκαν τα επίμαχα απο-
δεικτικά στοιχεία της υπόθε-
σης, καθώς και χιλιάδες αρχεία 
με υλικό σεξουαλικής κακοποί-

ησης ανηλίκων, αλλά και 
παρόμοιες συνομιλίες με 
άλλες ανήλικες σε χώρες του 
εξωτερικού.

ο συλληφθείς, που τα τελευ-
ταία χρόνια ήταν δημόσιος 
υπάλληλος στην Κέρκυρα, 
οδηγήθηκε στην αρμόδια 
εισαγγελική Αρχή και παρα-
πέμφθηκε στον Ανακριτή για 
κύρια ανάκριση. Τα κατασχεθέ-
ντα ψηφιακά πειστήρια απε-
στάλησαν στη Διεύθυνση 
εγκληματολογικών ερευνών 
για εργαστηριακή εξέταση.

α

H

ο

συνελήφθη  
πρώην πολίστας
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συντρίβή γίΑ τήν 
πΑνΑχΑϊκή
Κάτω από 
καταρρακτώδη 
βροχή ο ΠΑΟΚ 

συνέτριψε την 
Παναχαϊκή στην 

Τούμπα με 5-0 και πήρε το 
εισιτήριο για τους 
προημιτελικούς του Κυπέλλου 
Ελλάδος. Ο Μάτος μόλις στο 5ο 
λεπτό του αγώνα άνοιξε το 
σκορ, με τον Ζαμπά να 
αναλαμβάνει στη συνέχεια 
ρόλο εκτελεστή και με δύο 
γκολ να τελειώνει το ματς. 
Ενδιάμεσα ο Λημνιός είχε 
κάνει το 3-0. Με τους ρυθμούς 
που είχε ο ΠΑΟΚ, δεν θα 
αργούσε και το 5ο γκολ. Αυτό 
ήρθε στο 67' με έναν 
«κεραυνό» του Γιόσιπ Μίσιτς, 
που στο δεκάλεπτο της 
πρεμιέρας του στην 
καινούργια του ομάδα πέτυχε 
ένα εξαιρετικό γκολ.

σκρΑτσ: κερδή  
3.356.713 ευρω τήν 
προήγουμενή εβδομΑδΑ
Κέρδη σε χιλιάδες νικητές 

μοιράζει καθημερινά το 
ΣΚΡΑΤΣ.  

Την 
προηγούμενη 
εβδομάδα, από 
τις 14 έως και 

τις 20 Ιανουαρίου, 
το ΣΚΡΑΤΣ μοίρασε 

συνολικά 3.356.713 ευρώ. 
Μεταξύ των νικητών ήταν και 
τρεις τυχεροί παίκτες που 
κέρδισαν από 10.000 ευρώ  
ο καθένας στα παιχνίδια 
«100.000€ ΣΚΡΑΤΣ», 
«Διαμαντένια 7άρια» και 
«Super Μαγικά Κεράσια», σε 
Νίκαια και Αθήνα. 
Το ΣΚΡΑΤΣ κερδίζει συνεχώς 
νέους φίλους, καθώς είναι το 
μοναδικό παιχνίδι που 
προσφέρει κέρδη στη στιγμή. 
Διατίθεται από πρακτορεία 
ΟΠΑΠ, λαχειοπώλες, 
περίπτερα, καταστήματα ΕΛΤΑ 
και επιλεγμένα σούπερ μάρκετ.

Ράφαελ Ναδάλ ήταν 
ανίκητος στον ημιτε-
λικό με τον ςτέφανο 

Τσιτσιπά και δεν άφησε περι-
θώρια στον 20χρονο Έλληνα 
τενίστα. ο αγώνας διήρκησε 1 
ώρα και 46 λεπτά. είναι η 5η 
φορά που ο Ισπανός αθλητής 
κατακτά το συγκεκριμένο 
Grand Slam. Το πρώτο σετ 
έληξε 6-2 υπέρ του Ναδάλ, ο 
οποίος έκανε break από 
νωρίς και έλεγξε το παιχνίδι.

ςτο δεύτερο σετ ο ςτέφα-
νος ήταν πιο ανταγωνιστικός, 
αλλά προδόθηκε από δικά 
του λάθη απειρίας στο ένατο 
game που σέρβιρε ο ίδιος και 
με το σκορ στο 4-4. ο Ναδάλ 
έκανε εκεί το break και πήγε 
το σκορ στο 2-0 με 6-4. ςτο 
τελευταίο, όπως αποδεί-
χθηκε, σετ τα πράγματα ήταν 
απλά. ο Ναδάλ είχε πάρει 
φόρα, ο Τσιτσιπάς ήταν λίγο 
απογοητευμένος και με 6-0 
στα games το παιχνίδι 
ολοκληρώθηκε.

νΑδΑλ: «ο τσίτσίπΑσ 
μπορεί νΑ γίνεί 

πρωτΑθλήτήσ πολλων  
γκρΑντ σλΑμ» 
Με τα καλύτερα λόγια μίλησε 
για τον ςτέφανο Τσιτσιπά, ο 
Ράφαελ Ναδάλ μετά το τέλος 
του μεταξύ τους αγώνα για τα 

ημιτελικά του Australian Open: 
«Δεν θα είμαι αυτός που θα πει 
αν θα γίνει σπουδαίος ή όχι. 
Έχει τα πάντα για να τα καταφέ-
ρει. Καλά χτυπήματα, ανεβαίνει 
καλά στο φιλέ. Μπορεί να γίνει 

ένας πρωταθλητής πολλών 
Γκραντ ςλαμ. Έφτασε στα ημι-
τελικά και αυτό δείχνει πολλά 
για αυτόν. ελπίζω να τον αντι-
μετωπίσω σε σημαντικούς αγώ-
νες στο μέλλον».

τελείωσε το όνειρο  
για τον τσιτσιπά…

Νέναντ Κρίστι-
τσιτς μίλησε 
για το ντε-

μπούτο του με την 
Ένωση κόντρα στον ΠΑς 
Γιάννινα: «Είμαι πολύ 
ευτυχισμένος που είμαι 
εδώ και χαρούμενος που 
πήρα χρόνο συμμετοχής, 
στο πρώτο μέρος οι 
συμπαίκτες μου τα έκα-
ναν όλα καλά κι εγώ σιγά- 
σιγά θα μπορώ να βοη-
θήσω περισσότερο». Για 
την υποδοχή που του επι-
φύλαξαν στην ΑΕΚ είπε: 
«Η υποδοχή ήταν πολύ 
ζεστή, ήξερα από την Ιτα-
λία παίκτες όπως ο Οικο-
νόμου, ο Τσόσιτς και ο 
Λιβάγια, οπότε είμαι καλά 
και μπαίνω στην καθημε-

ρινότητά σιγά, σιγά». Τι 
ήταν αυτό που του άρεσε 
στο παιχνίδι με τον ΠΑΣ 
Γιάννινα: «Είδα το 
σύνολο να παίζει πολύ 
καλά, να παίζει ως ομάδα 
κι αυτό είναι το θετικό, 
αλλά ξεχώρισα τον 
Τάσο (Μπακασέτα) και 
τον Πέτρο 
(Μάνταλο)». Για το αν 
είναι έτοιμος να 
βοηθήσει, καθώς 
ήδη ο προπονητής 
του τον εμπιστεύ-
τηκε: «Αυτό που 
ξέρω είναι ότι βρίσκο-
μαι εδώ για να βοη-
θήσω την ομάδα. Ο 
κόουτς θα αποφασίσει 
ποιος παίζει αλλά είμαι 
εδώ για να βοηθήσω». 

Στην Θεσσαλονίκη 
βρίσκονται από το πρωί 
της Πέμπτης τα δύο 

αποκτήματα του Άρη, ο 
ςουηδός Ντάνιελ λάρσον και 
ο Γάλλος στόπερ λίντσεϊ Ρος. 
Και οι δύο ποδοσφαιριστές 
στις πρώτες τους δηλώσεις 
εμφανίστηκαν έτοιμοι να 
μπουν και να βοηθήσουν 
τους «κίτρινους». «ςας 
ευχαριστώ για το 
καλωσόρισμα, είμαι πολύ 
χαρούμενος που είμαι εδώ, 
είμαι πολύ ενθουσιασμένος. 
είμαι έτοιμος να παίξω», 
ανέφερε αρχικά ο Ρος για να 
προσθέσει σε ερώτηση για 
τον Άρη και τον κόσμο της 
ομάδας: «ςτους φιλάθλους 
μπορώ να πω ότι, είμαι πολύ 
χαρούμενος, θα δώσω τον 
καλύτερό μου εαυτό και θα 
παλέψω για τα χρώματα της 
ομάδας».

ενισχύεται  
ο Άρης

ο

« Ήρθα να  
δώσω λύσεις»

Κρίστιτσιτς

ο




