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Τελος εποχής…   Μετά από μερικές χιλιάδες χρόνια ιστορίας και  
27 χρόνια διπλωματικής διαμάχης, η Μακεδονία παύει να είναι μία και ελληνική...

Ε! Αυτό ήταν από τα πιο 
απίστευτα! Στη Βουλή έχουμε 
ένα ιδιόρρυθμο τεστ... 
γκαζόζας, αφού η κυβέρνηση 
δεν διαθέτει την δεδηλωμένη. 
Την ίδια ώρα ο Πάνος Καμμένος 
απειλεί και καταψηφίζει τα 
κυβερνητικά νομοσχέδια στις 
επιτροπές της Βουλής. Το 
μεγάλο ερώτημα που 
προκύπτει είναι: Πόσο μπορεί 
να αντέξει η κυβέρνηση το 
πολιτικό κόστος αυτής της  
κατάστασης; 

από το Μαξίμου λένε ότι «η 
κυβερνητική σταθερότητα 
κρίθηκε με την ψήφο 

εμπιστοσύνης». Ωστόσο, ο  πάνος 
Καμμένος επιβεβαίωσε από την 
πλευρά του το κλίμα «ακυβερνησίας» 
που υπάρχει -με τον ςύΡΙΖΑ να μην 
έχει τη δεδηλωμένη- κάνοντας 
γνωστό πως εκείνος είπε στον 
Αριστείδη Φωκά να πάει για… 
γκαζόζα, ώστε  να δημιουργηθεί  
θέμα. «εγώ είπα στον βουλευτή μου 
να πάει για γκαζόζα. Για να 
καταλάβουν τι θα πει "εγκαταλείπω 
τους ΑΝελ"»,  είπε ο κ. Καμμένος και  
κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα πως 
σχεδίαζε τη διάλυση της Κο των 

ΑΝελ. 
«Ο Τσίπρας με πούλησε 100 φορές», είπε 
και διεμήνυσε περισσότερες από μία 
φορές ότι θεωρεί «αιτία πολέμου» την 
ενδεχόμενη διάλυση της ΚΟ των ΑΝΕΛ. 
«Εμείς κάποια στιγμή θα πίνουμε γκα-
ζόζα στο καφενείο της Βουλής. Αν κρατή-
σει στελέχη των ΑΝΕΛ στον ανασχηματι-
σμό, θα έχουμε πόλεμο», κατέληξε. 

Ταυτόχρονα ο Ευάγγελος Βενιζέλος 
τονίζει: «Η κυβέρνηση δεν διαθέτει την 
απόλυτη πλειοψηφία της Βουλής, άρα 
στις επιμέρους ψηφοφορίες του κοινο-

βουλευτικού έργου δεν υπάρχει τεκμήριο 
πλειοψηφίας. Η κυβέρνηση έχει την τυπική 
πλειοψηφία της Βουλής, αλλά δεν λειτουρ-
γεί στις ψηφοφορίες τεκμήριο δεδηλωμέ-
νης. Αυτό, λοιπόν, κάθε φορά πρέπει να επι-
βεβαιώνεται με τις πρακτικές της Βουλής. 
Μέχρι τώρα πρακτική της Βουλής ήταν οι 
εκπρόσωποι των κομμάτων να ψηφίζουν. 
Άνοιξε η διαδικασία με τον συνήθη τρόπο 
και απερρίφθη το νομοσχέδιο επί της 
αρχής, αυτό συνέβη. Το συμβάν αυτό δεί-
χνει ότι δεν είχε το προεδρείο της Βουλής 
την πολιτική προνοητικότητα που έπρεπε 

και αυτό το οποίο συνέβη είναι ότι απεδείχθη το 
αντιφατικό και ιδιότυπο της κατάστασης. Τυπικά 
έχουμε κυβέρνηση, ουσιαστικά όμως δεν 
έχουμε πλειοψηφία, η χώρα βρίσκεται σε μια 
κατάσταση θεσμικής εκκρεμότητας. 

Αυτό είναι το αποτέλεσμα του 
εκβιασμού των Πρεσπών. 
Θυσιάσατε το νομοσχέδιο για να 
πορευτεί η χώρα στοιχειωδώς 
μέχρι τις εκλογές το ταχύτερο 
δυνατόν. Εάν εξακολουθήσετε να 
διαστρέφετε τους θεσμούς, τότε 
προσωπικά εγώ δεν έχω καμία 
θέση στη συζήτηση και στην 
ψηφοφορία αυτή. Είναι  
αλλοίωση των θεσμών». 

Στο θέμα της πλειοψηφίας ο κ. Νίκος Βού-
τσης είπε: «Υπάρχει διάθεση για δημιουργία 
θεσμικής εκκρεμότητας στο διενεκές. Η κυβέρ-
νηση, κατά το Σύνταγμα, μόνο μετά την πρόταση 
δυσπιστίας μπορεί να μην είναι πλέον στη θέση 
της, αυτό είναι δεδομένο. Αντίθετα, υπάρχουν 
δύο ψηφοφορίες που η κυβέρνηση πήρε ψήφο 
εμπιστοσύνης. Δεν βοηθάει το πολιτικό 
σύστημα, μαζί με άλλες ρητορικές ακρότητες, 
να υπάρχει μια αχλή, μια εκκρεμότητα και ένα 
θολό τοπίο για τη λειτουργία της Βουλής. Προ-
σώρας, είναι αυτή η σύνθεση της Βουλής. Εάν 
συνεχίσει αυτό το δεδομένο και στο μέλλον τα 
νομοσχέδια θα έρχονται προς ψήφιση με βάση 
την ονομαστική ψηφοφορία, διότι προφανώς 
από τους 16 ανεξάρτητους βουλευτές του Κοι-
νοβουλίου δεν είναι δυνατόν ο καθένας εξ 
αυτών να τοποθετείται. Είναι μία καινούργια 
κατάσταση, μία καινούρια πρακτική, η οποία 
όμως δεν έχει μέσα της την ένταση της αμφι-
σβήτησης για τη σημερινή κυβέρνηση. Στηρίζε-
ται απολύτως στην πλειοψηφία του ελληνικού 
Κοινοβουλίου».

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ  
ΓΙΩΡΓος 
ΑύΤΙΑς

Τεστ… αντοχής στη Βουλή! 

εβδοΜΑδΙΑΙΑ πολΙΤΙΚή εΦήΜεΡΙδΑ
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δονίας» στις διμερείς σχέσεις της 
και έτσι θα αναγνωρίζεται από 
χώρες και διεθνείς οργανισμούς. 
Στη συνέχεια θα αλλάξουν και οι 
διπλωματικές αποστολές μεταξύ 
της Ελλάδας και της πΓΔΜ. Στην 
Αθήνα θα υπάρξει πρεσβεία της 
Δημοκρατίας της Βόρειας Μακε-
δονίας και γενικό προξενείο στη 
Θεσσαλονίκη, ενώ στην πΓΔΜ θα 
υπάρχει πρεσβεία της Ελλάδας 
στα Σκόπια και γενικό προξενείο 
στη Μπίτολα. Η εφαρμογή της 
συμφωνίας θα φέρει και αλλαγές 
σε όλα τα δημόσια έγγραφα της 
πΓΔΜ. Τα επίσημα έγγραφα για 
διεθνή χρήση και όσα εσωτερικά 
έγγραφα προορίζονται για διεθνή 
χρήση θα πρέπει να αλλάξουν το 
όνομα σε Δημοκρατία της Βόρειας 
Μακεδονίας εντός πέντε ετών από 
την ημέρα έναρξης της Συμφω-
νίας. Με την πλήρη ενεργοποίηση 
της συμφωνίας εκκινεί και η δια-
δικασία για την αλλαγή του προσ-
διορισμού της χώρας στα διπλω-
ματικά, διεθνή αλλά και δημόσια 
έγγραφα της ΠΓΔΜ.

Π
Πολιτικη

ο οδικός χάρτης που απαιτεί-
ται να ακολουθηθεί έχει 
αρκετά στάδια. Τα τυπικά 

αλλά αναγκαία βήματα που πρέπει 
να γίνουν από δω και πέρα είναι τα 
ακόλουθα:
●● Υπογραφή από τον Πρόεδρο της 

Δημοκρατίας και δημοσίευση στην 
εφημερίδα της κυβερνήσεως
●● Την επόμενη Δευτέρα η Συμφω-

νία θα δημοσιευθεί στο Φύλλο Εφη-
μερίδας της Κυβερνήσεως και θα 
γίνει πλέον επίσημα νόμος του 
κράτους
●● Ανακοίνωση στη Γραμματεία του 

ΝΑΤΟ ότι κυρώθηκε η Συμφωνία 
από τη Βουλή
●● Υπογραφή από τους Μόνιμους 

Αντιπροσώπους των 29 χωρών του 
ΝΑΤΟ του Πρωτοκόλλου Εισδοχής 
και αποστολή του στις πρωτεύουσες 
των κρατών μελών
●● Κύρωση του πρωτοκόλλου εισδο-

χής από τη βουλή των Ελλήνων
●● Αποστολή της ρηματικής διακοί-

●● Υπογραφή του Πρωτοκόλλου 
Εισδοχής από τον πρόεδρο της 
Δημοκρατίας και αποστολή του 
στην Ουάσιγκτον.

Η χώρα πλέον θα ονομάζεται 
«Δημοκρατία της Βόρειας Μακε-

νωσης στα Σκόπια, με την οποία θα 
ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η 
κύρωση Συμφωνίας και του 
Πρωτοκόλλου
●● Αποστολή της ρηματικής διακοίνω-

σης από τα Σκόπια προς την Ελλάδα 

και τον ΟΗΕ ότι η Συμφωνία τίθεται 
σε ισχύ
●● Αποστολή από Σκόπια επιστολής 

προς τον ΟΗΕ και τους διεθνείς οργα-
νισμούς ότι η χώρα λέγεται πλέον 
Βόρεια Μακεδονία

Μιλάει για 
«Μακεδονία» 
και όχι για 

«βόρεια Μακεδονία». 
ο ςκοπιανός πρωθυ-
πουργός λέει αρι-
στερά και δεξιά: «ή 
Μακεδονία είναι κομ-
μάτι του δημοκρατι-
κού κόσμου». Θριαμ-
βολογεί λέγοντας ότι 
«οι επενδυτές γνωρί-
ζουν ότι τώρα είμαστε 
μια σταθερή και ασφαλής χώρα. δημι-
ουργούμε ευκαιρίες για όλους τους 
πολίτες. προχωράμε μπροστά, ήρθε η 
ώρα για την οικονομία! οι λαοί και οι 
χώρες μας έχουν καταφέρει μία κοινή 
νίκη για την ειρήνη και την πρόοδο στα 
βαλκάνια και στην ευρώπη. Ας είναι 
περήφανοι όλοι οι Έλληνες, όλοι οι 
Μακεδόνες και όλοι οι πολίτες που ζουν 
σε αυτήν την περιοχή. ή ςυμφωνία των 
πρεσπών είναι ο κοινός δρόμος, που 
έχει ανοίξει με τις πιο φιλικές προθέ-
σεις και αξίες που προέρχονται από την 
κοινή ευρωπαϊκή οικογένεια». 

πανηγυρίζει η Άγκυρα μετά την 
κύρωση της ςυμφωνίας των πρεσπών 
από το ελληνικό κοινοβούλιο! Το τουρ-
κικό υπουργείο εξωτερικών έσπευσε να 
χαιρετίσει την κύρωση με μία δήλωση 
στην οποία παντού η γειτονική χώρα 
αναφέρεται ως Μακεδονία! Όπως ανα-

φέρεται χαρακτηρι-
στικά, «πλέον ξεπερά-
στηκαν τα εμπόδια για 
την ένταξη της Μακε-
δονίας στο ΝΑΤο και 
την εε». 

δείτε πώς απάντησε 
ο εκπρόσωπος Τύπου 
του τουρκικού 
υπουργείου εξωτε-
ρικών, χαμί Ακσόι, 
σε ερώτηση δημοσι-
ογράφου για την 

κύρωση της ςυμφωνίας από το 
ελληνικό κοινοβούλιο: «ή Τουρκία 
έχει αναγνωρίσει τη δημοκρατία 
της Μακεδονίας με το συνταγμα-
τικό της όνομα από την ανεξαρτη-
σία της και έπειτα. ή διαφωνία, 
επονομαζόμενη “ονοματολογικό 
ζήτημα” συνιστά εμπόδιο, ιδιαί-
τερα για τη διαδικασία ένταξης 
της Μακεδονίας στο ΝΑΤο και 
την εε εδώ και 27 χρόνια. 
Καλωσορίζουμε την έγκριση 
της ςυμφωνίας των πρεσπών, 
που παρέχει μια λύση σε αυτό 
το ζήτημα, στη βουλή της 
ελλάδας μετά το κοινοβούλιο 
της Μακεδονίας, με την αντί-
ληψη ότι αυτό το εμπόδιο για 
την ένταξη της Μακεδονίας 
στο ΝΑΤο και την εε έχει 
τώρα ξεπεραστεί».

Ο Ζάεφ λέει σκέτο 
Μακεδονία τα Σκόπια

ενδεικτική του κλίματος που επι-
κρατεί στο εξωτερικό σχετικά με 
τη ςυμφωνία, είναι η στήριξη που 

προσφέρουν οι ευρωπαίοι ςοσιαλδημο-
κράτες, πράσινοι και Αριστεροί. ςτο εσω-
τερικό της ελλάδας, από την άλλη, η κατά-
σταση είναι πολύ διαφορετική. Από την 
πρώτη στιγμή της υπερψήφισης της ςυμ-
φωνίας, έντονες ήταν οι αντιδράσεις της 
αντιπολίτευσης. ο πρόεδρος της Νέας δημο-
κρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, έστειλε 
ηχηρό μήνυμα κατά της ςυμφωνίας, ενώ από 
το βήμα του ετήσιου συμποσίου του περιοδι-
κού Economist, σημείωσε πως θα προκαλέσει 
περισσότερα προβλήματα απ’ ό,τι θα λύσει. 
πρόσθεσε όμως ότι «δεν θα έλεγα ποτέ κάποιον 
προδότη επειδή στηρίζει την ςυμφωνία, ούτε θα 
υποστήριζα την βία που ασκήθηκε τις τελευταίες 
ημέρες». διαβεβαίωσε ότι από την πλευρά του θα 
κάνει ότι είναι δυνατόν για να μειωθεί η ζημιά 

που προκαλείται στην χώρα, ενώ έστειλε 
το μήνυμα ότι «δεν υπάρχει καμία σχέση 
ανάμεσα στην ςυμφωνία και στην ένταξη 
των ςκοπίων στην εε. εμείς έχουμε πλήρη 
ισχύ να προβάλλουμε βέτο υπέρ των συμ-
φερόντων μας εφόσον δεν εξυπηρετού-
νται κατά την ενταξιακή διαδικασία». 

ο Τομεάρχης Άμυνας της Νδ βασίλης 
Κικίλιας έκανε λόγο για μεγάλη εθνική 
ζημιά και απομείωση εθνικής κυριαρχίας. 
Μιλώντας στην τηλεόραση του ςΚΑΪ ο 
Τομεάρχης Άμυνας της Νδ δήλωσε πως 
«μόλις κ. Τσίπρας υπέγραψε τη συμφωνία 
των πρεσπών -με το στυλό που πήρε από 
τον κ. Καμμένο- βγήκε ο κ. Ζάεφ και χαι-
ρέτισε τη συμφωνία ως δημοκρατία της 
Μακεδονίας» προσθέτοντας πως «έτσι 
έπεσε και ο τελευταίος «φερετζές» των 
επιχειρημάτων υπέρ της συμφωνίας και 
φαίνεται το πόσο μεγάλη εθνική ζημιά και 
απομείωση εθνικής κυριαρχίας αυτή 
φέρνει». 

«ή ςυμφωνία των πρεσπών είναι νατο-
ϊκή» και το «επίτευγμα» για το οποίο μιλά 
ο πρωθυπουργός αφορά «στην πραγματι-
κότητα μια ακόμα βρώμικη αποστολή που 
ανέλαβε και ολοκλήρωσε στο πλαίσιο των 
δεσμεύσεών του απέναντι στη κυβέρνηση 
των ήπΑ, στο ΝΑΤο και την εε», ανέφερε 
ο γγ της Κε του ΚΚε δημήτρης Κουτσού-
μπας, σχολιάζοντας την ψηφοφορία στη 
βουλή.

απογοήτευση εντός, 
χειροκροτήματα έξω 

Η κύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών 
απασχολεί τον παγκόσμιο Τύπο

σε 10 μέρες Βόρεια Μακεδονία
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είτε για οποιοδήποτε άλλο 
θέμα, γεγονός που θα προσελ-
κύσει ψηφοφόρους στην ΝΔ 
από τον ευρύτερο χώρο της 
κεντροαριστεράς που δεν μπο-
ρεί να «πείσει» ότι διατηρεί 
ενιαία θέση.

Την ίδια στιγμή ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης 
κέρδισε και ένα 
σημαντικό 
εσωκομματικό 
στοίχημα, καθώς 
πολλοί ήταν εκείνοι 
που έλεγαν ότι με 
αφορμή την Συμφωνία 
των Πρεσπών η ΝΔ θα 
τριχοτομηθεί και θα 
υπάρξουν τριγμοί στο 

εσωτερικό της. 

Τόσο η συνοχή της κοι-
νοβουλευτικής ομάδας 
όσο και η συσπείρωση του 
κόμματος άγγιξαν το από-
λυτο ως προς την ενότητα. 
Θυμίζουμε ότι στο παρελ-
θόν για το ίδιο ζήτημα η 
συντηρητική παράταξη 
είχε υποστεί την πτώση 
της κυβέρνησής της και 
πολλοί εκτιμούσαν ότι 
παρόμοιες διαλυτικές 

τάσεις θα εμφανίζονταν και 
τώρα. Ωστόσο, η στάση του 
προέδρου της ΝΔ δεν άφησε 
κανένα τέτοιο περιθώριο και 
αυτό σίγουρα του πιστώνεται 
ως κέρδος. Επιπλέον, η ΝΔ 
θωρακίστηκε σε μεγάλο βαθμό 
και από τα «δεξιά», καθώς η 
στάση της διαχωρίστηκε εξ 
αρχής από τις ακροδεξιές 
κορώνες που ακούστηκαν εντός 
κι εκτός Βουλής και δόθηκαν 
τέλος στα όποια σενάρια ήθε-
λαν το κόμμα της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης να «φλερτάρει» 
με ακροδεξιές ρητορικές.

Στόχος τώρα του Κυριάκου 
Μητσοτάκη είναι να κεφαλαιο-
ποιήσει όλη αυτήν την υπεύ-
θυνη και ξεκάθαρη στάση απέ-
ναντι σε ένα τόσο κρίσιμο 
εθνικό ζήτημα. Στην Πειραιώς 
εκτιμούν ότι οι κινήσεις του 
αρχηγού της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης θα μεταφραστούν 
σε σαρωτική νίκη στις επικεί-
μενες εκλογικές αναμετρήσεις 
είτε αυτές είναι αυτοδιοικητι-
κές εκλογές, είτε ευρωεκλογές, 
είτε ακόμη και βουλευτικές 
εκλογές.

Το ερώτημα που 
πλανάται από 
πολλούς μετά την 
ψηφοφορία στην 
Βουλή για την 
επικύρωση της 
συμφωνίας των 
Πρεσπών είναι αν  
ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης βγήκε 
ενισχυμένος ή όχι 
από αυτήν την 
διαδικασία. Η 
απάντηση είναι ότι ο 
αρχηγός της ΝΔ 
βγήκε κερδισμένος 
σε πολλά επίπεδα, 
που ξεκινούν από 
τους πολίτες και 
την σχέση τους 
μαζί του και 
καταλήγουν στο 
εσωτερικό της ΝΔ. 

η στάση που 
τήρησε ο αρχη-
γός της αξιωμα-

τικής αντιπολίτευσης 
στο ζήτημα της ονομα-
σίας της γειτονικής 
χώρας ταυτίστηκε από-
λυτα με το «λαϊκό 
αίσθημα» και τις απόψεις 
των πολιτών και αυτό είναι 
ένα μεγάλο κέρδος. Μεγάλο 
κέρδος που η Νδ αναμένεται, 
σύμφωνα με τους επιτελείς 
της πειραιώς, να το κεφαλαι-
οποιήσει στις επερχόμενες 
εκλογές, όποτε και αν αυτές 
προκηρυχθούν. ο πρόεδρος 
της Νδ τήρησε μια σταθερή 
στάση χωρίς παλινωδίες, 
ακόμη και όταν από τον 
ςύΡΙΖΑ προσπάθησαν να του 
καταλογίσουν «εθνικιστικές 
κορώνες» ή ακόμη και να του 
χρεώσουν έκρυθμες συμπε-
ριφορές στα συλλαλητήρια 
που οργανώθηκαν για την 
ονομασία τον ςκοπίων. 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης 
είχε «διαβάσει» από νωρίς τις 
πολιτικές εξελίξεις, αλλά και 
την επίθεση που θα δεχόταν 
από τον ΣΥΡΙΖΑ και φρόντισε 
αφενός να μην προσδώσει 
κομματική ταμπέλα στα συλ-
λαλητήρια για την Μακεδονία, 
αφετέρου να δηλώσει ότι οι 
βουλευτές της ΝΔ θα πράξουν 
με βάση την συνείδησή τους. 

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να «πέσει 
στο κενό» η όποια προσπάθεια από 
την συμπολίτευση να «χρεώσουν» 
πολιτικά  τα έκτροπα στην ΝΔ και 
τον αρχηγό της.

Την ταύτισή του με τους πολίτες ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης την μετέ-
φερε και στην Βουλή, αφού στις 
ομιλίες του αναφέρθηκε εκτετα-
μένα στους κατοίκους της Μακεδο-
νίας και τα προβλήματα που θα επι-
φέρει σε εκείνους η ψήφιση της 
συμφωνίας. Επιπροσθέτως, περιχα-
ράκωσε την θέση της ΝΔ και «εξέ-
θεσε» όχι μόνο τα κυβερνητικά στε-

λέχη, αλλά και τους βουλευτές 
άλλων κομμάτων για την στάση 
τους, καθώς, όπως είπε, αποτελούν 
πρώιμους υποστηρικτές της συμ-
φωνίας και του ΣΥΡΙΖΑ, αφού στο 
παρελθόν οι περισσότεροι εξ αυτών 
είτε είχαν εκφραστεί αρνητικά απέ-
ναντι στην συμφωνία, είτε δεν 
είχαν τοποθετηθεί καθόλου. 

Με τον τρόπο αυτό βγήκε στην 
επιφάνεια και η πολιτική «αδυνα-
μία» του ευρύτερου χώρου της 
κεντροαριστεράς, τον οποίο ο Αλέ-
ξης Τσίπρας κατάφερε να διεμβο-
λίσει τόσο στην περίπτωση του 

Ποταμιού,  το οποίο έπαψε να έχει 
κοινοβουλευτική ομάδα, όσο και 
στην περίπτωση του ΚΙΝΑΛ με την 
αποχώρηση του κ. Θεοχαρόπου-
λου. Δικαιούται, λοιπόν, ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης να επιμένει ότι η 
μόνη κοινοβουλευτική ομάδα που 
δεν διασπάστηκε και έμεινε ενω-
μένη έως το τέλος της διαδικασίας 
ήταν αυτή της ΝΔ. Το επιχείρημα 
αυτό θα χρησιμοποιήσει η ΝΔ και 
προεκλογικά για να καταδείξει ότι 
ο μόνος σταθερός πυλώνας στην 
χώρα είναι η κεντροδεξιά παρά-
ταξη, είτε πρόκειται για εθνικό, 

Πιο ισχυρός  
μετά τις Πρέσπες

Η στάση που τήρησε ο 
αρχηγός της αξιωματικής 

αντιπολίτευσης στο ζήτημα 
της ονομασίας της 
γειτονικής χώρας 

ταυτίστηκε απόλυτα με το 
«λαϊκό αίσθημα» και τις 
απόψεις των πολιτών και 

αυτό είναι ένα μεγάλο 
κέρδος

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΓΙΑΝΝής ΝΤςούΝος
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ι ΑΝελ χτύπησαν για μια ακόμη φορά! Μετά 
τις δηλώσεις Καμμένου για «αχαριστία», 
αυτή τη φορά στέρησαν από τον ςύΡΙΖΑ την 

πλειοψηφία στην επιτροπή των δεΚο και προξένησαν 
νεύρα στην Κυβέρνηση. Να τονισθεί ότι οι βουλευτές 
είχαν κληθεί να εγκρίνουν ή όχι την τοποθέτηση του 
κ. παντελή  Κυπριανού στη θέση του προέδρου της 
Αρχής διασφάλισης και πιστοποίησης της 
ποιότητας στην Ανώτατη εκπαίδευση (ΑδΙπ). 
Ωστόσο, ο κ. Κυπριανός στην ψηφοφορία που έγινε 
πήρε 10 θετικές και 11 αρνητικές. ο πρόεδρος της 
βουλής ανέφερε ότι η άποψη της συγκεκριμένη 
επιτροπής έχει γνωμοδοτικό και όχι δεσμευτικό 
χαρακτήρα, κατά συνέπεια εναπόκειται στην 
θέληση του κ. Γαβρόγλου για το αν θα τον 
τοποθετήσει στην συγκεκριμένη θέση. Από τη Νδ 
τόνιζαν: «είναι η πρώτη καταγραφή της έλλειψης 
πλειοψηφίας που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη 
βουλή. προφανώς αυτή η επιτροπή εκφράζει 
γνώμη δεν είναι δεσμευτική, πλην όμως το 
πολιτικό ζήτημα είναι μείζον και ο υπουργός ο 
ίδιος είναι έκθετος, διότι θα προχωρήσει στο 
διορισμό ενός ανθρώπου, ο όποιος δεν έχει τη 
σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας επιτροπής της 
βουλής και ενώ ο ςYΡΙΖΑ υποτίθεται ότι έχει 
κοινοβουλευτική πλειοψηφία. ή κυβέρνηση 
αυτή τη στιγμή δεν έχει ουσιαστική 
πλειοψηφία, αλλά μια ευκαιριακή 
πλειοψηφία, είναι η πρώτη φορά που στην 
αρμόδια επιτροπή της βουλής δεν περνά η 
πρόταση του ςύΡΙΖΑ. ή αρνητική ψήφος της 
Νέας δημοκρατίας και η μορφή της κατά του 
συγκεκριμένου προσώπου δεν ήταν κυρίως 
για τα τυπικά προσόντα του συγκεκριμένου 
ανθρώπου, αλλά για το γεγονός ότι μέχρι 
τις 11 Ιανουαρίου ήταν προσωπικός 
σύμβουλος του κ. Γαβρόγλου. «Για μας 
είναι αδιανόητο το πως ένας σύμβουλος 
υπουργού μεταπηδά σε μια  ανεξάρτητη 
αρχή», ανέφερε το κόμμα της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης.

ο

οι ανελ χτυπούν... 
συριζα!

για µια ςυµφωνία που 
σχεδιάστηκε, υλοποι-
ήθηκε και υπεγράφη 

κατά παραγγελία του ΝΑΤο, 
των Αµερικανών και της εε 
έκανε λόγο ο γ.γ. της Κε του 
ΚΚε ∆ηµήτρης Κουτσούµπας, 
στην ομιλία του στη συγκέ-
ντρωση κατά της Συµφωνίας, στο 
Πάρκο Ελευθερίας, λέγοντας ταυτόχρονα «όχι» στον αλυτρωτισµό και τον 
εθνικισµό και «ναι» στη φιλία, την αλληλεγγύη και την κοινή πάλη των 
λαών. Στην ουσία ο κ. Κουτσούµπας κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι λέει 
ψέµατα και ότι ο βασικός στόχος της Συµφωνίας είναι η ένταξη της γειτονι-
κής χώρας στο ΝΑΤΟ τώρα και στην ΕΕ σε επόµενη φάση. Επεσήµανε ότι στα 
Βαλκάνια και σε ολόκληρη την περιοχή βρίσκεται σε εξέλιξη ένας µεγάλος 
οικονοµικός πόλεµος, τονίζοντας ότι «γενικότερα τα Βαλκάνια είναι προνοµι-
ακή αγορά, αλλά και πεδίο διαπάλης για τη διέλευση ή όχι του ρωσικού φυσι-
κού αερίου στην ΕΕ. Και για την Κίνα, τα Βαλκάνια αποτελούν ένα “κανάλι” για 
τον δρόµο του µεταξιού προς την Ευρώπη, µε την αξιοποίηση του λιµανιού του 
Πειραιά και την ανάπτυξη σιδηροδροµικών δικτύων της Σερβίας».

κατά τον κ. βενιζέλο: «ή κυβέρ-
νηση δεν θέλησε όμως ποτέ να 
φτάσει σε μια συμφωνία που 

εκφράζει όλο το φάσμα των εθνικών 
συνταγματικών δυνάμεων. Θέλησε τη 
συγκεκριμένη συμφωνία των πρεσπών, η 
στήριξη ή η αντίθεση στην οποία να λει-
τουργεί ως διαιρετική τομή. Ως αιτία 
πόλωσης με τη Νέα δημοκρατία, την οποία 
με χαρά έβλεπε να τοποθετείται απορρι-
πτικά και ως μοχλό παρέμβασης στα κόμ-
ματα της ελάσσονος αντιπολίτευσης. 

Η παρέμβαση αυτή είχε ένα προφανή 
διπλό στόχο. Πρώτον, να αποπλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ 
από την κυβερνητική συνεργασία με τον κ. 
Καμμένο, διασφαλίζοντας όμως τη στήριξη 
από το μεγαλύτερο δυνατό αριθμό βουλευτών 
των ΑΝΕΛ που ήσαν πρόθυμοι να μεταταχθούν 
στην κατηγορία των ενδοκυβερνητικών απο-
στατών. Δεύτερον, να καταστήσει την αποδοχή 
της συγκεκριμένης «συμφωνίας των Πρεσπών» 
κριτήριο ιδεολογικής ένταξης, στοιχείο της 
δήθεν νέας κεντροαριστερής ταυτότητας υπό την 
ηγεμονία του ΣΥΡΙΖΑ και της κυβέρνησής του 
που στηρίζεται όμως στις ψήφους τεσσάρων βου-
λευτών των ΑΝΕΛ και της κας Παπακώστα! Προο-

δευτικές βέβαια δυνάμεις χαρακτηρί-
ζονται έτσι πρωτίστως τα κοινοβουλευ-
τικά υποπροϊόντα του ακροδεξιού 
εθνικολαϊκισμού που στηρίζουν με 
πάθος τις ύστερες ημέρες της κυβέρνη-
σής του. Επιπλέον, ο ίδιος ο κ. Τσίπρας 
ερμηνεύει κάθε ψήφο υπέρ της συγκε-
κριμένης συμφωνίας ως ψήφο καθαρής 
υποστήριξης ή έστω έμμεσης αποδοχής 
της συνολικής κυβερνητικής πολιτικής 
και σίγουρα ως ψήφο ανοχής και διευ-
κόλυνσης του τακτικισμού του που στο-
χεύει στην παράταση του κυβερνητι-
κού του βίου. Δεν αναλαμβάνει πολι-
τικό κόστος κάνοντας μια υπεύθυνη 
εθνική επιλογή που είναι αντιδημοφι-
λής, αλλά μετατρέπει την εξωτερική 
πολιτική σε μηχανισμό μετατόπισής 
του από το αντιμνημονιακό πεδίο που 
στέρεψε, στο πεδίο της δήθεν συσπεί-
ρωσης των προοδευτικών δυνάμεων. 
Θέλει να βγάλει τη «λεοντή» του αντι-
μνημονιακού και να φορέσει την 
«προβιά» του δήθεν κεντροαριστερού, 
ενώ έχει απογυμνώσει τον δημόσιο 
βίο από κάθε αξία»,

ευαγγγελος  
Βενιζελος

Βολές κατά 
τσίπρα! 

 δημητρης 
Κουτςουμπας

Παραγγελία 
του νατο

Βαςιλης λεΒεντης

δημοψήφισμα 
μετά τις εκλογές

«Όποιος λοξοκοιτάζει δεν έχει θέση 
ανάμεσά μας», λέει η Φώφη Γεννη-
ματά. «δεν είμαι Τσίπρας. ούτε 

παζάρια κάνω, ούτε αλισβερίσια», υπογραμμίζει, 
απαντώντας στους ισχυρισμούς του προέδρου της 
δήΜΑΡ περί ανταλλαγμάτων για την καταψήφιση 
της ςυμφωνίας των πρεσπών. ή ψήφος του δεν 
ήταν απλά ναι σε μία κακή συμφωνία, αλλά και στή-
ριξη στην κυβέρνηση Τσίπρα».

Αναφορικά με τον στόχο του Συνεδρίου το Μάρτιο, 
η κυρία Γεννηματά εξηγεί ότι δεν είναι επιστροφή στο 
ΠΑΣΟΚ, λέγοντάς ότι «δεν μπορούμε να προχωρή-
σουμε χωρίς ΠΑΣΟΚ, αλλά ούτε μόνο με το ΠΑΣΟΚ». 
«Η πολυκομματική λειτουργία του ΚΙΝΑΛ μέχρι 
σήμερα δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες. Το 
Κίνημα Αλλαγής γεννήθηκε για να λειτουργεί ως ένας 
δυναμικός, δημοκρατικός πολιτικός φορέας και δεν 
θα επιτρέψω να αναιρεθεί αυτό το βασικό χαρακτηρι-
στικό. Δεν παίρνω αποφάσεις εν θερμώ, αλλά ποτέ δε 
δίστασα να προχωρήσω σε τολμηρά βήματα όταν το 
απαιτούν οι καταστάσεις», δηλώνει σχετικά με το λόγο 
που αποφάσισε έκτακτο Συνέδριο το Μάρτιο. 

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης τονίζει πως «η 
εικόνα μας συχνά έδειχνε αντί πολυφωνίας, Βαβυλω-
νία, αντί πλουραλισμού, σύγχυση και αντί αποτελε-
σματικής λειτουργίας, γραφειοκρατία. Το Κίνημα 
Αλλαγής γεννήθηκε για να λειτουργεί ως ένας δυνα-

ΦώΦη γεννηματα 

κρατάει 
αποστάσεις  
και απασφαλίζει
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Πρόεδρος των ΑΝΕΛ 
απειλεί ευθέως την 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και 

τονίζει: «Εγώ είπα στον βουλευτή 
μου να πάει για γκαζόζα. Για να 
καταλάβουν τι θα πει "εγκαταλείπω 
τους ΑΝΕΛ"»! Ο κύριος Καμμένος 
εξήγησε πως συνομιλώντας με τον 
βουλευτή του Αριστείδη Φωκά, ο 
οποίος μετείχε ως εκπρόσωπος του 
κόμματος στην συνεδρίαση της 
Επιτροπής της Βουλής που 
επρόκειτο να εγκρίνει επί της αρχής 
το νομοσχέδιο για τον ΑΣΕΠ, του 
είπε: «Θα πας επιδεικτικά και θα πιεις 
μια γκαζόζα στο καφενείο της Βουλής 
για να καταλάβουν τι σημαίνει 
"εγκαταλείπω τους ΑΝΕΛ" και μένω με 
τρεις υπουργούς». Επίσης, έστειλε 
μήνυμα πως «εάν τολμήσουν να 
διαλύσουν την ΚΟ των ΑΝΕΛ 
αντιθεσμικά, να ξέρουν ότι έχουμε πλέον 
πόλεμο. Θα ξαναπάμε για γκαζόζα». Και 
συνέχισε: «Κάποια μέρα ήρθε μια 
απόφαση στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας 
του αναπληρωτή υπουργού Κώστα Ήσυχου 
να ονομάσουμε στρατόπεδο στη Μακεδονία 
“στρατόπεδο Σαράφη”. Αντιλαμβάνεστε ότι 
αυτό θα διέλυε το στράτευμα. Μετά 
έρχονταν διάφοροι ΣΥΡΙΖΑιοι για να 
περάσουν νομοσχέδια για τους στρατιώτες 
που δεν θέλουν να φέρουν όπλα, τους 
αρνητές». Και βέβαια δεν άφησε απ’ έξω   τον 
κ. Κοτζιά: «Τον Κοτζιά θα τον καθίσω στο 
σκαμνί γιατί έχει παρανομήσει. Τον περιμένω 
να με πάει δικαστήριο». 

ΒόμΒες  
Καμμενόυ

«Αν επιχειρήσουν  
να μας διαλύσουν,  

θα έχουν πόλεμο!»

ο

ο ΣτΑύροΣ λέέι «οχι»  
στα δημοψηφίσματα  
για τα εθνικά θέματα...
Για την απόφασή του να 
υπερψηφίσει τη Συμφωνία  
των Πρεσπών, αλλά και για  
τις πιέσεις που δέχθηκε 
προκειμένου να μην το κάνει, 
μίλησε στο ιταλικό κανάλι  
RAI ο... Σταύρος Θεοδωράκης, 
ξορκίζοντας τη διεξαγωγή 
δημοψηφισμάτων για  
εθνικά ζητήματα. 

Ξεκαθαρίζοντας τη θέση του απέ-
ναντι στην κυβέρνηση, ο επικε-
φαλής του Ποταμιού δήλωσε ότι 

«προφανώς δεν είμαι με τον κ. Τσίπρα». 
«Οι κυβερνήσεις όμως έρχονται και 
παρέρχονται», συνέχισε, τονίζοντας ότι 
αυτό που μένει είναι οι άνθρωποι και 
αυτοί πρέπει να ζήσουν καλύτερα, τόσο 
στην Ελλάδα, όσο και στην πΓΔΜ. 

Παραδέχθηκε πάντως ότι δέχθηκε πιέ-
σεις για να μην ψηφίσει «ναι», ακόμα και 
κάποιες που «ξεπέρασαν την κόκκινη 
γραμμή», όπως είπε, κάνοντας λόγο για 
πιέσεις έξω από το δημοκρατικό πλαί-
σιο, στις οποίες όμως «μπορείς να 
αντέχεις αν έχεις πίστη σε αυτό που 
κάνεις», όπως σημείωσε. Ερωτηθείς 
πάντως για την πρόταση για δημοψή-
φισμα όσων υπερασπίζονται το «όχι», 

χαρακτήρισε αστείο να 
υποστηρίξει κανείς ότι μία 
χώρα πρέπει να κάνει ένα 
δημοψήφισμα για το 
όνομα μίας άλλης χώρας. 
Γενικά, δε, για τα δημο-
ψηφίσματα, υποστήριξε 
ότι πρέπει να αποκλεί-
σουμε κάποιους τομείς. 
«Δεν μπορείς να κάνεις 
δημοψήφισμα για τα 
ανθρώπινα δικαιώ-
ματα, δεν μπορείς να 
κάνεις δημοψήφισμα 
για τις μεγάλες εθνι-
κές πολιτικές», 
είπε…

Στην ερώτηση «Είσαστε ο άνθρωπος που δώσατε το δαχτυλίδι στον 
Αλέξη Τσίπρα. Πόσο δικαιωμένος νιώθετε;», ο Αλέκος Αλαβάνος απά-
ντησε ως εξής: «Δαχτυλίδι ποτέ δεν είχα για να δώσω. Τον πρωθυ-

πουργό τον έβγαλε ο... ελληνικός λαός. Από εκεί και πέρα θα κρίνει κανείς 
τον κάθε πολιτικό, δεν θα τον κρίνει από τα αισθήματα συμπάθειας ή αντι-
πάθειας, αλλά από τα πεπραγμένα του. Διανύουμε ακόμη μια περίοδο 
ασύλληπτης επιδείνωσης του βιοτικού επιπέδου του λαού σε πολύ χειρό-
τερη κατάσταση από αυτή που είχε αφήσει ο Σαμαράς φεύγοντας... Ο 
ανταγωνισμός δεν είναι ανάμεσα στα δυο κόμματα (ΣΥΡΙΖΑ-ΝΔ), αλλά σε 
τρία. Είδα την τελευταία δημοσκόπηση, μάλλον του ΣΚΑΪ, πριν από λίγες 
μέρες, όπου μπαίνει ένα ερώτημα που είναι πολύ σημαντικό: “Ποιόν 

θεωρείτε κατάλληλο 
για πρωθυπουργό;”. Αν 
θυμάμαι καλά πρώτος 
ήταν ο κ. Μητσοτάκης, 
τρίτος ήταν ο Τσίπρας 
και δεύτερος ο κανέ-
νας. Ο κανένας 
αυτός εκφράζει μια 
αρνητική στάση του 
ελληνικού λαού, 
δηλαδή και  
στα δύο. 

αλεΚός αλαΒανός

Δεν έδωσα κανένα 
δαχτυλίδι στον τσίπρα...

Ο κ. Λεβέντης τονίζει: «Η Ένωση Κεντρώων 
θα ζητήσει δημοψήφισμα μετά τις εκλογές 
για να δούμε εάν ο λαός εγκρίνει την 
συμφωνία των Πρεσπών και όποιο κόμμα 
δεχθεί αυτό τον όρο και τα 11 σημεία του 
κόμματός μας, τότε θα παρέχουμε στήριξη 
στην νέα κυβέρνηση χωρίς ανταλλάγματα 
και υπουργικές καρέκλες. 

έίμαι αποφασισμένος να συνεργαστώ και 
με τον διάβολο αρκεί η συμφωνία των 
Πρεσπών να ακυρωθεί». Ο πρόεδρος της 

Ένωσης Κεντρώων κατηγόρησε τον πρωθυπουργό 
ότι στην υπόθεση της συμφωνίας των Πρεσπών λει-
τούργησε ως «τύραννος», «δεν έλαβε υπόψη του 
την συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού, 
τη Βουλή και τα κόμματα της αντιπολίτευσης και 
πήρε μόνος του όλο το βάρος της κατάπτυστης συμ-
φωνίας». «Η Συμφωνία λειτουργεί σε βάρος των 
εθνικών συμφερόντων, τόνισε ο κ. Λεβέντης, ενώ 
σημείωσε ότι η Ένωση Κεντρώων «από την ίδρυσή 
της διαφωνεί στην παράδοση της λέξης Μακεδονία 
και επεδίωξε πάντα να βρεθεί λύση με σεβασμό 
στην ιστορίας της Ελλάδος». Τέλος, ανέφερε: 
«Έπρεπε να δώσουμε στα Σκόπια βοήθεια, οικονο-
μική μέσω επενδύσεων, έρευνας, τεχνολογίας, 
λιμενικές χρήσεις στη Θεσσαλονίκη, ώστε να πει-
στούν οι γείτονές μας να αλλάξουν όνομα».

μικός δημοκρατικός πολιτικός φορέας». Για την κρι-
τική που δέχεται ότι το ΚΙΝΑΛ ταυτίζεται με τη ΝΔ 
στη Συμφωνία των Πρεσπών απαντά πως «η θέση μας 
δεν έχει καμία σχέση με τις ακραίες θέσεις, τη διχα-
στική ρητορική της ΝΔ, που έχει εξάλλου μεγάλες 
διαχρονικές ευθύνες για το θέμα αυτό. Η δική μας 
στάση υπαγορεύεται από το αίσθημα ευθύνης και το 
γνήσιο πατριωτισμό, που αποτελεί θεμελιώδες χαρα-
κτηριστικό της παράταξης μας». Τέλος, συμπληρώνει 
πως «οι κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ ουδέποτε δέχθηκαν 
οποιαδήποτε υποχώρηση στις ανεδαφικές αξιώσεις 
στα πεδία εθνικότητας και γλώσσας».
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ςωρεία ερωτήσεων
Μια διαδικτυακή πρόσκληση 
απηύθυνε στους πολίτες της 
Αθήνας ο υποψήφιος δήμαρχος 
Κώστας Μπακογιάννης, ο οποίος 

μέσω του instagram ζήτησε από τους 
Αθηναίους να του θέσουν ερωτήματα 

που έχουν να κάνουν με την 
καθημερινότητά τους. Και οι 

ερωτήσεις έπεσαν «βροχή» από τα πρώτα 
κιόλας λεπτά του διαδικτυακού καλέσματος. 
Αναμένουμε τις απαντήσεις τώρα…

επαναφορά πΑςοΚ;
Έντονα συζητιέται ότι τώρα που το ΚΙΝΑΛ θα γίνει ενιαίος φορέας, θα 
πρέπει να αλλάξουν εκ νέου το όνομα και το σύμβολο και να 
δημιουργηθεί ένα καινούργιο. Οι κεραίες μου έχουν πιάσει σήματα ότι 
θα επανέλθει με κάποιον τρόπο η λέξη ΠΑΣΟΚ και ο ήλιος ως σήμα. 
Λέτε να έχουμε ολική επαναφορά; χόλυγουντ

Χόλυγουντ θα κάνει την χώρα μας ο 
ΣΥΡΙΖΑ, αφού ο υφυπουργός Ψηφιακής 

Πολιτικής Λευτέρης Κρέτσος πήγε στο Λος 
Άντζελες και συνάντησε τη Netflix, την 
Paramount, την Disney, την Universal 

Stoudios και άλλες εταιρείες παραγωγής για 
να προωθήσει την χώρα μας κινηματογραφικά. 
Ωραία κίνηση αυτή, αρκεί να έχει αποτελέσματα. 
Άλλωστε η χώρα μας έχει απέραντη φυσική ομορφιά.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ  
ΓΙΑΝΝής ΝΤςούΝος   
ntsounos@alphafreepress.gr

Το Καφενείο  
της βουλής

τάκλιν

χιούμορ 
ευκλείδη
Όταν ο υπουργός 
Οικονομικών πήγε στην 
Βουλή να ενημερώσει για 
την έξοδο της χώρας στις 
αγορές μέσω του ομολόγου στα 
έδρανα της αντιπολίτευσης 
βρισκόταν ο Μάκης Βορίδης και 
ένας ακόμη βουλευτής της ΝΔ. Έτσι 
ο υπουργός Οικονομικών σχολίασε: 
«Κυρίες και κύριοι έχω μια 
στενάχωρη είδηση για τη ΝΔ και είναι 
ιδιαίτερα λυπηρό ότι ο κ. Βορίδης έχει 
μόνο έναν συνάδελφό του να του 
κρατάει το χέρι, καθώς κάνω αυτήν 
την ανακοίνωση».

ςφαίρα 
ο Φωκάς

Πώς δικαιολόγησε την απουσία του 
από την ψηφοφορία στην Βουλή ο 

βουλευτής και εισηγητής των ΑΝΕΛ 
Αριστείδης Φωκάς; Είπε ότι είχε πιεί στο 

καφενείο μια γκαζόζα, η οποία τον οδήγησε 
στην τουαλέτα την ώρα που ξεκινούσε η 

ψηφοφορία. Μωρέ μπράβο συγχρονισμό η 
γκαζόζα, το στομάχι του βουλευτή και η 

έναρξη της ψηφοφορίας. 
Εντυπωσιακό!

πληθαίνουν 
οι εμφανίσεις

Πληθαίνουν οι εμφανίσεις του 
Κυριάκου Μητσοτάκη στην 

περιφέρεια και το Λεκανοπέδιο 
Αττικής και, από ό,τι μαθαίνω, 

ήδη στην Πειραιώς έχουν 
καταρτίσει το σχετικό 

πρόγραμμα.

Θα πάει;
Πρόσκληση στον Αλέξη Τσίπρα να 

επισκεφθεί για μια εβδομάδα την 

Βενεζουέλα για να δει τι κατάσταση 

επικρατεί με το καθεστώς Μαδούρο 

απηύθυνε στον Έλληνα πρωθυπουργό ο 

αυτοανακηρυχθείς πρόεδρος της χώρας 

Χουάν Γκουαϊδό. Για να δούμε, θα πάει 

ο πρωθυπουργός μια βόλτα από την 

χώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει για 

πρόεδρο τον Μαδούρο και που κάποτε 

αποτελούσε και πρότυπο για αρκετά 

στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ;

Γιάφκα;
Υπάρχει γιάφκα του ΣΥΡΙΖΑ μέσα 
στις ένοπλες δυνάμεις, όπως 
κατήγγειλε αμέσως μετά τις κρίσεις 
της ηγεσίας του στρατεύματος ο 
Πάνος Καμμένος; Θα απαντήσει ο 
νέος υπουργός Άμυνας; Και κάτι 
ακόμη: Ο Πάνος Καμμένος, που επί σειρά 
ετών ήταν υπουργός Άμυνας δεν είχε αντιληφθεί τίποτα;  
Γιατί δεν μας είχε ενημερώσει νωρίτερα; δεν θα είναι υποψήφιος

Δεν θα είναι υποψήφιος στην Α΄ Θεσσαλονί-
κης ο Ευάγγελος Βενιζέλος, περιφέρεια στην 
οποία εκλέγεται από το 1993. Άρα μπορούμε 
να συμπεράνουμε ότι τα σενάρια που τον 
θέλουν επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρα-
τείας αποκτούν πλέον ισχυρή βάση;
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΓΙΑΝΝής ΝΤςούΝος

διεμβολισμός εν όψει
Εκδήλωση πραγματοποίησε ο 
ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ 
Δημήτρης Παπαδημούλης με θέμα 
«Προοδευτική συμμαχία για 

δημοκρατική και κοινωνική 
Ευρώπη». Παρόντες εκτός από 

στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο 
Σπύρος Δανέλλης και ο 

Γιάννης Ραγκούσης, που 
μάλιστα έτυχαν και 

θερμής υποδοχής 
από τα στελέχη 

του ΣΥΡΙΖΑ που 
ήταν 

στην εκδήλωση. Καλά κρατεί ο 
διεμβολισμός της κεντροαριστεράς 
από τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν νομίζετε;

διαζύγιο
Μετά από επτά χρόνια 

κοινής πορείας το 
ΜΛΚΚΕ και το ΚΚΕ 

(μ-λ) θα 

κατέλθουν χωριστά στις εκλογές, 
όπως ανακοινώθηκε στην 
ιστοσελίδα του πρώτου κόμματος. 
Για να δούμε τι ψάρια θα πιάσει ο 
κάθε σχηματισμός χωριστά στις 
επικείμενες εκλογές.

προστάτιδα Τασία
Η κα Τασία Χριστοδουλοπούλου και 
ο ΣΥΡΙΖΑ είναι οι προστάτες των 
δημοσίων υπαλλήλων, είπε η ίδια η 
κα Χριστοδουλοπούλου σε ομιλία 
της στην Βουλή με θέμα τον ΑΣΕΠ. 
Εκλογές έρχονται, ξέρει που να 
στοχεύσει η Τασία…

χέλι
Ο λόγος για την κα Μεγαλοοικονόμου, 
που ήρθε στο τσακίρ κέφι στην κοπή 
της πίτας του Επαγγελματικού 
Επιμελητηρίου Αθηνών και μόλις 
ήχησε στα αυτιά της τσιφτετέλι 
σηκώθηκε και του έδωσε και 
κατάλαβε. Το έχει πάντως με τον χορό, 
να τα λέμε κι αυτά.

Αφιερωμένο
Ένα βαρύ ζεϊμπέκικο χόρεψε η Ραχήλ Μακρή στον 

χορό της ομάδας «Ατλαντίς» στην Ανθούσα. Η 
πολιτικός μάλιστα ανέβασε το βίντεο στα social media 

και έκανε την εξής αφιέρωση: «Αφιερωμένη η 
ζεϊμπεκιά σε όλους τους Έλληνες που αρνούνται να 

σκύψουν το κεφάλι».

Νέο λουκ
Ανανεωμένος 
εμφανίστηκε ο 
πρώην 
πρωθυπουργός 
Γιώργος 

Παπανδρέου στο 
συμβούλιο της 

Σοσιαλιστικής Διεθνούς 
στον Άγιο Δομίνικο, αφού 

είχε μουσάκι και μάλιστα 
επιμελώς περιποιημένο.

Ατάραχη
Μόνο η κα Χαρά Καφαντάρη θα μπορούσε να επιδείξει τέτοια 
ψυχραιμία. Βρέθηκε σε κοπή πίτας ποντιακών συλλόγων στο 
Περιστέρι και, ενώ όλοι την έβριζαν και της ζητούσαν να 
φύγει, εκείνη ατάραχη συνέχιζε να τρώει το κομμάτι της 
βασιλόπιτας που της είχαν μοιράσει. Τι να πει κανείς; Βέβαια 
η αλήθεια είναι ότι το κομμάτι της το έδωσαν, οπότε 
σκέφτηκε μην πάει και χαμένο.

Κι άλλος ποδηλάτης
Τον Αμυρά γνωρίζαμε ως δεινό 
ποδηλάτη αλλά εμφανίστηκε και άλλος, που 
είναι ο βουλευτής Λακωνίας της ΝΔ Θανάσης 
Δαβάκης, ο οποίος, από ό,τι μαθαίνουμε, τις 
ελεύθερες ώρες του τα Σαββατοκύριακα 
ασχολείται με το δύσκολο, είναι η αλήθεια, 
σπορ. Αθλητικός τύπος ο κ. Δαβακης και δεν 
του φαινότανε, οπότε του το πιστώνουμε.

Το φλουρί στις κυρίες 
Πίτα έκοψαν στο υπουργικό συμβούλιο και το 
φλουρί έπεσε στην υπουργό Προστασίας του 
Πολίτη Όλγα Γεροβασίλη. Μάλιστα, η κα 
Γεροβασίλη, παίρνοντας το κομμάτι της, το 
προσέφερε στην κα Παπακώστα, η οποία δεν το 
δέχτηκε περιμένοντας υπομονετικά το δικό της 
κομμάτι. Τότε ήταν που η Γεροβασίλη 
ανακάλυψε ότι μέσα στο κομμάτι της ήταν το 
φλουρί της πίτας.

δήμαρχος
Με ένα μικρό βιντεάκι αποφάσισε ο Νίκος 

Νικολόπουλος να ανακοινώσει την υποψηφιότητά του 
για τον δήμο της Πάτρας. Από ό,τι φαίνεται, ο κ. 

Νικολόπουλος εγκαταλείπει την κεντρική πολιτική 
σκηνή και από ανεξάρτητος βουλευτής θα 

διεκδικήσει το δημαρχείο της πόλης του. Για να 
δούμε τι θα καταφέρει.

Μοναδική υποψήφια
Η μόνη Ελληνίδα ευρωβουλευτής που είναι 
υποψήφια για το βραβείο «ευρωβουλευτής 
της χρονιάς» είναι η Μαρία Σπυράκη, η οποία 
είναι ανάμεσα στους τρεις υποψήφιους για το 
βραβείο στην κατηγορία βιομηχανίας. Να 
ευχηθούμε η διάκριση να συνοδευτεί και από 
το βραβείο.

χορευτής
Στην Τρίπολη σε εκδήλωση που πραγματοποίησαν 

οι τοπικές οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε ο 
υπουργός Νίκος Παππάς, ο οποίος, από ό,τι 
πληροφορήθηκα, χόρεψε καλαματιανό και 

τσάμικο μετά το τέλος της ομιλίας του. Κέφια 
παρατηρώ στο κυβερνητικό στρατόπεδο.

 
Ωδικά πτηνά

Στην κοπή της πίτας του συλλόγου φίλων 
Ωδικών Πτηνών Καστοριάς βρέθηκε η βουλευτής της 
ΝΔ Μαρία Αντωνίου, που δηλώνει φίλη του συλλόγου.  

Η αλήθεια είναι ότι δεν γνωρίζουμε σχεδόν τίποτα για τα 
ωδικά πτηνά, πολλώ δε μάλλον ότι υπήρχε και σχετικός 

σύλλογος. Να και μια ευχάριστη και διαφορετική κίνηση από τις 
κλισέ κοπές πίτας διαφόρων συλλόγων.
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tην παρέμβαση της δικαιοσύ-
νης με αφορμή τις καταγγελίες 
του πάνου Καμμένου στη 

βουλή για προσπάθεια χειραγώγη-
σης εισαγγελικών λειτουργών από 
συνεργάτες του πρωθυπουργού, ζητά 
η Νέα Δημοκρατία. Σε ανακοίνωσή του, 
το Γραφείο Τύπου του κόμματος τονίζει 
πως «ο κατά τον κ. Τσίπρα αναντικατά-
στατος κ. Καμμένος από το βήμα της 
Βουλής προέβη σε μια σοβαρότατη 
καταγγελία που επιβεβαιώνει την προ-

σπάθεια χειραγώγησης της 
Δικαιοσύνης απευθείας από το 
Μαξίμου, όπως καταγγέλλει εδώ 
και χρόνια η ΝΔ». Σύμφωνα με 
τη ΝΔ, “ο Πάνος Καμμένος μιλώ-
ντας για κυρίες συμβούλους του 
κ. Τσίπρα που λένε στους δικα-
στές «άστο αυτό για παρακάτω», 
φωτογράφισε ευθέως την κ. 
Βασιλική Θάνου υπονοώντας ότι 
μεθοδεύει τις δικαστικές υπο-
θέσεις σύμφωνα με τις επιθυ-

μίες του πρωθυπουργού. Η σοβα-
ρότατη αυτή καταγγελία χρήζει 
άμεσης εισαγγελικής παρέμβασης. 
Ο κ. Τσίπρας που βρίσκεται στη 
Βουλή δεν μπορεί ούτε να παριστά-
νει ότι δεν άκουσε, ούτε να σιωπά. 
Καλείται άμεσα να εξηγήσει τι 
εννοούσε ο κ. Καμμένος, όπως και 
ο μέχρι πρότινος συνεταίρος του να 
πει όλα όσα γνωρίζει και για τις 
ύποπτες παραιτήσεις εισαγγελέων, 
τις οποίες επίσης κατήγγειλε».

Ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης  
στην επίθεση!

«είμαι πεπεισμένος ότι το 2019 θα είναι μια ιστορική χρονιά, όχι 
μόνο γιατί συμβολίζει το τέλος της Ελλάδας της κρίσης, αλλά 
και γιατί θα σημάνει την αφετηρία μιας νέας Ελλάδας, της 

Ελλάδας των ανθρώπων της, της Ελλάδας των πολλών», δήλωσε ο πρωθυ-
πουργός. Κατά τον πρωθυπουργό, «υπάρχει όμως ξανά προοπτική. Η χώρα 
βρίσκει ξανά βηματισμό, η κανονικότητα έχει επιστρέψει και η κοινωνία 
έχει λόγο να αισιοδοξεί ξανά». Σε άλλο σημείο της δηλωσής του, ο κ. Τσί-
πρας επισημαίνει ότι στην Ελλάδα, «μια προοδευτική κυβέρνηση, κατά-
φερε να βγάλει τη χώρα από τα μνημόνια, να διασφαλίσει τη δημοσιονο-
μική σταθερότητα, να αποκαταστήσει αδικίες έναντι των πολλών, να δια-
χειριστεί την προσφυγική κρίση με όρους ανθρωπισμού και 
αλληλεγγύης. Και πρόσφατα, έβαλε τέλος σε μια διένεξη σχεδόν 30 
ετών, με τους βόρειους γείτονες μας, η οποία αποτέλεσε διαχρονικά 
τροφή για τον εθνικισμό και την ακροδεξιά και στις δύο πλευρές των 
συνόρων».

«Δομικό στοιχείο της δικής μας στρατηγικής είναι η αναδιανομή», 
αναφέρει ακόμη ο κ. Τσίπρας, και εξηγεί: «Κάτι που επιτυγχάνεται με 
στοχευμένες παρεμβάσεις στο πεδίο της εργασίας. Από την επανα-
φορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, την πάταξη της αδήλωτης 
και υποδηλωμένης εργασίας και φυσικά την αύξηση των μισθών».

«η κυβέρνηση με μία ευκαιριακή 
πλειοψηφία ψήφισε την επιζήμια 
συμφωνία των πρεσπών. H 

κύρωσή της σημαίνει την επίσημη αναγνώριση 
«μακεδονικής» γλώσσας και ταυτότητας στους 
κατοίκους των Σκοπίων για πρώτη φορά από Ελλη-
νική κυβέρνηση. Εγκαταλείπεται έτσι μια εθνική 
γραμμή δεκαετιών. Ο κ. Τσίπρας είπε ‘’ναι’’ εκεί 
που όλοι οι προκάτοχοι του είπαν ‘’όχι’’. Τους 
λόγους τους γνωρίζει μόνο ο ίδιος. Κι αυτό μπορεί 
να γίνει αρχή νέων δεινών. Δυστυχώς, τα κομμα-
τικά παζάρια και ο κυνισμός του ΣΥΡΙΖΑ επικράτη-
σαν του εθνικού συμφέροντος. Πριν από 4 χρόνια 
ακριβώς, ο κ. Τσίπρας κέρδισε τις εκλογές εξαπα-
τώντας τους πολίτες. Για να μας πάει τελικά πολλά 
χρόνια πίσω κάνοντας χειρότερη τη ζωή των Ελλή-
νων και ειδικά των πιο αδύναμων. Τώρα, ολοκλη-
ρώνει το καταστροφικό του πέρασμα και με μία 

εθνική υποχώρηση. Πιστή στη λαϊκή 
εντολή, η Νέα Δημοκρατία έδωσε τη 
μεγάλη μάχη. Ανέδειξε την αλήθεια για 
το εθνικό θέμα, αλλά και το πραγματικό 
πρόσωπο κάθε κόμματος και κάθε βου-
λευτή. Προσωπικά, μίλησα με ειλικρίνεια 
για τις μεγάλες δυσκολίες που έρχονται 
από την εφαρμογή της συμφωνίας. Δεσμεύ-
τηκα, όμως, και ότι θα μείνω σταθερός στο 
εθνικό καθήκον: Το δικαίωμα της Ελλάδας 
για βέτο στην ένταξη των Σκοπίων στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να το απε-
μπολήσω. Θα αγωνιστώ με όλες μου τις δυνά-
μεις για να αμβλύνω τις αρνητικές συνέπειες 
που είναι βέβαιο ότι θα προκύψουν από μια 
προβληματική συμφωνία. Οι Ελληνίδες και οι 
Έλληνες πλέον γνωρίζουν. Βίωσαν τι σημαίνει 
ΣΥΡΙΖΑ και έχουν βγάλει τα συμπεράσματά τους. 

τςιπρας
«Θέλουμε την Ελλάδα 
των πολλών!»

εισαγγελική παρέμβαση ζητά η νδ



1. Η κυβέρνηση 
θα πρέπει να 

θέσει ως προτεραιό-
τητα την μείωση των 

συντελεστών φορολο-
γίας σε μισθούς και 

κέρδη, η οποία θα χρη-
ματοδοτηθεί από την - 

προγραμματισμένη για 
την επόμενη χρονιά- 

διεύρυνση της φορολογι-
κής βάσης στη φορολογία 
εισοδήματος φυσικών προ-

σώπων. Κοινώς το ΔΝΤ επι-
μένει στη μείωση του 

αφορολογήτου.

2. Η αντιμετώπιση πιθανών 
δημοσιονομικών σοκ από 

δικαστικές υποθέσεις σε εξέ-
λιξη σχετικά με βασικές συνταξι-
οδοτικές και μισθολογικές μεταρ-

ρυθμίσεις, θα πρέπει να βασιστεί 
στην προετοιμασία ενός προληπτι-
κού σχεδίου. Κοινώς το ΔΝΤ ζητάει 

ισοδύναμα μέτρα.

3. Στην αγορά εργασίας, η περισ-
σότερη ευελιξία θα βοηθούσε 

την άμβλυνση τυχόν αρνητικών επι-
δράσεων στην ανταγωνιστικότητα και 
την απασχόληση από μισθολογικές πιέ-

σεις, οι οποίες υπερβαίνουν την αύξηση 
της παραγωγικότητας και από την κατάρ-

ΤΟ ΔΝΤ 
αγριΕύΕι...

στα πλεονεκτήματα 
συγκαταλέγεται το ότι αν 
ο ένας σύζυγος έχει 

χρέη στην εφορία ή καλείται να 
πληρώσει, ο άλλος αν δικαιού-
ται επιστροφή φόρου, θα την 
λάβει κανονικά και δεν θα την 
χάνει λόγω συμψηφισμού. επι-
πλέον θα επιλέξουν την ξεχω-
ριστή δήλωση τα ζευγάρια σε 
διάσταση ή όσοι δεν τηρούν 
«κοινό ταμείο» και έχουν 
λόγους να κρατούν την μυστι-
κότητα για το ύψος των εισο-
δημάτων, των καταθέσεών ή 
άλλων περιουσιακών τους 
στοιχείων.

ςτα μειονεκτήματα, που 
συνιστά και μεγάλη «παγίδα» 
είναι τα τεκμήρια. Το ελάχιστο 
τεκμήριο του κάθε συζύγου 
καθορίζεται ατομικά στα 3.000 
ευρώ για τον καθέναν, ενώ για 
το ζευγάρι συνολικά αυξάνεται 
στις 6.000 ευρώ, αντί για 5.000 
ευρώ που ισχύει για το έγγαμο 
ζευγάρι. Τα τεκμήρια θα καλύ-

πτονται από το ατομικό εισόδημα του 
καθενός και όχι από το οικογενειακό 
εισόδημα που δηλώνουν αθροιστικά. 
Το ίδιο ισχύει και για την ανάλωση 
κεφαλαίου, την οποία επικαλούνται 
για να αποφύγουν να πληρώσουν 
φόρο όσοι δηλώνουν μειωμένα 
εισοδήματα. Μέσω των τεκμηρίων 
μπορεί να αυξηθεί κατά πολύ όχι 
μόνον ο φόρος, αλλά και η 
εισφορά αλληλεγγύης 
(2,2%-10%).

επίσης, στην περίπτωση 
ξεχωριστών δηλώσεων η 
κάλυψη των δαπανών για το 
χτίσιμο του αφορολόγητου θα 
γίνεται ατομικά και όχι οικο-
γενειακά, ενώ το εισόδημα 
των ανήλικων τέκνων δηλώ-
νεται στα εισοδήματα του 
γονέα που έχει τα υψηλό-
τερα εισοδήματα και όχι 
αυτού που ασκεί την 
γονική μέριμνα. Μπορεί 
να δημιουργήσει ελε-
γκτικά ζητήματα στο 
μέλλον.

Πλεονεκτήματα  
και μειονεκτήματα 
τών Ξεχώριστών  
Φορολογικών δηλώσεών

δρομολογούνται στον νόμο Κατσέλη.

5. Οι δημόσιοι πόροι θα μπορούσαν 
να υποστηρίξουν προσπάθειες 

για τη μείωση των μη εξυπηρετούμε-
νων δανείων σε όρους αγοράς, αλλά η 
αποτελεσματικότητα μιας τέτοιας 
στρατηγικής σε σχέση με το κόστος 
θα πρέπει να υπολογιστεί με έναν 
ολοκληρωμένο τρόπο, ο οποίος θα 
λαμβάνει υπόψιν την επίδρασή της 
στους ισολογισμούς των τραπεζών και 
του κράτους. Κοινώς το ΔΝΤ προβλη-
ματίζεται για το ενδεχόμενο «κρατι-
κοποίησης» των τραπεζών, μέσω των 
«εργαλείων» που σχεδιάζονται για τη 
διαχείριση των «κόκκινων» δανείων.

Οι παρατηρήσεις του Ταμείου  
είναι σημαντικές για την οικονομία

γηση του υποκατώτατου μισθού. Κοι-
νώς το ΔΝΤ θεωρεί ότι για να μην 
προκαλέσουν πρόβλημα στην απα-
σχόληση οι επικείμενες παρεμβάσεις 
στους μισθούς, θα πρέπει οι εργασια-
κές σχέσεις να γίνουν «λάστιχο» 
(ωράρια, part time κ.λπ.).

4. Οι Αρχές θα πρέπει να επανεξε-
τάσουν το σχεδιασμό του νομι-

κού πλαισίου αφερεγγυότητας υπερ-
χρεωμένων φυσικών προσώπων και 
νοικοκυριών και να διευκολύνουν την 
αποδοτική χρήση των ηλεκτρονικών 
πλειστηριασμών και των εξωδικαστι-
κών μηχανισμών. Κοινώς το ΔΝΤ δεν 
πολυπείθεται από τις αλλαγές που 

o
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Περίπου 577.754 
συνταξιούχοι γήρατος 
παίρνουν σύνταξη 
μεταξύ 400-700 ευρώ 
ενώ 764.458 παίρνουν 
σύνταξη από 1.000 ως 
2.000 ευρώ. 

Το μέσο εισόδημα από κύριες 
συντάξεις ανέρχεται σε 
724,18€, το μέσο εισόδημα 

από επικουρικές σε 172,32 € και το 
μέσο εισόδημα από μερίσματα σε 
97,84 €, διαμορφώνοντας έτσι το 
μέσο μηνιαίο εισόδημα σε όσους 
δικαιούνται και κύρια και επικουρική 
σύνταξη στα 896,5 €. Αυτό προκύπτει 
από τις εκθέσεις του Ενιαίου 
Συστήματος Ελέγχου και Πληρωμών 
Συντάξεων «ΗΛΙΟΣ», για την αποτύπωση 
της δημοσιονομικής δαπάνης των 
χορηγούμενων συνταξιοδοτικών 
παροχών τους μήνες Αύγουστο και 
Σεπτέμβριο του 2018. Το Σεπτέμβριο του 
2018 πληρώθηκαν συνολικά 4.463.557 
συντάξεις σε 2.561.391 συνταξιούχους, από 
τις οποίες οι 2.830.856 ήταν κύριες, οι 
1.237.483 επικουρικές και 405.588 
μερίσματα. 

Η μηνιαία δαπάνη που  
κατέβαλαν τα ταμεία ανήλθε σε 
2.301.223.201,92 € και 
περιλαμβάνει τις κρατήσεις φόρου, 
τις κρατήσεις υπέρ υγείας και 
ΑΚΑΓΕ ενώ δεν περιλαμβάνει την 
παροχή ΕΚΑΣ. Το πλήθος των 
συνταξιούχων ήταν 2.561.391 άτομα.

ΣΥνΤαξιοΥχοι

Η ΑΔΕΔΥ δεν αφήνει να 
πέσει τίποτε κάτω! Οι 
αγωγές των ενδιαφερο-

μένων πρέπει να γίνουν έως το 
Μάρτιο… Ο κ. Μπράτης, Αντι-
πρόεδρος της ΑΔΕΔΥ, τονίζει 
ότι «όλοι θα πρέπει να κάνουν 
αγωγές. Μάλιστα η ημερομηνία 
είναι ως τις 15 Μαρτίου και με 
αυτές οι ενδιαφερόμενοι θα 
πρέπει να διεκδικήσουν τα 
δώρα από 1/1/2013 και όχι μόνο 
για την τελευταία διετία».

Να τονισθεί, ότι η μείωση των 
δώρων ήταν 1.000 ευρώ τον χρόνο 
(500 + 250 + 250) με τον νόμο 
4093/12 και είχε κριθεί από το ΣτΕ 
αντισυνταγματική. Την 1η 
Φεβρουαρίου η Ολομέλεια του 
ΣτΕ θα απαντήσει για το θέμα των 
αναδρομικών με σχετική από-
φαση. Οι δημόσιοι υπάλληλοι 
μπορούν να διεκδικήσουν τα χρή-
ματα που αντιστοιχούν στα δώρα 
από το 2013 ως το 2018 και αντι-
στοιχούν σε 1.000 ευρώ ανά έτος. Με τις 
αγωγές που θα καταθέσουν οι δημόσιοι 
υπάλληλοι όμως στην ουσία εγείρουν 
αξιώσεις για πλήρη επαναφορά του 13ου 
και του 14ου μισθού, όπως αυτός ίσχυε 
πριν τις μειώσεις στα 1.000 ευρώ/έτος, 

και έτσι τα αναδρομικά μπορεί να είναι 
δυο πλήρεις μισθοί για έξι έτη 
(2013-2018). 

Η ΑΔΕΔΥ διεκδικεί αναδρομικά 
13ου-14ου μισθού. Να δούμε τι λέει: 
«Μετά την επίσπευση της εκδίκασης, στο 

Συμβούλιο της Επικρατείας, της 
υπόθεσης για τη συνταγματικό-
τητα ή μη του Ν. 4093/2012 
που κατάργησε εντελώς τα 
δώρα και το επίδομα αδείας 
(500 + 250 + 250 €), ζητήσαμε 
από τη Νομική σύμβουλο, 
σχετική Γνωμοδότηση. 

Επειδή πέραν της 
συνταγματικότητας θα κρι-
θεί επιπλέον και η ανα-
δρομικότητα των απαιτή-
σεων, σας κοινοποιούμε 

τη σχετική Γνωμοδότηση 
προκειμένου να την αξι-
οποιήσετε για την καλύ-
τερη υπεράσπιση των 
συμφερόντων των 
εργαζομένων που 
εκπροσωπείτε. Εξυ-
πακούεται ότι η επα-
ναφορά του συνό-
λου του 13ου και 
14ου μισθού είναι 
στην προμετωπίδα 
των αιτημάτων 

μας και θα αποτελέσει αντι-
κείμενο διεκδίκησης και 
στην επικείμενη συνά-
ντηση της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. με 
τον Υπουργό 
Οικονομικών».

Η άμεση διόρθωση της 
αδικίας σε βάρος 
εκατοντάδων χιλιάδων 

εργαζομένων και συνταξιούχων 
αποτελεί το πρώτιστο θέμα, τονίζει  
η δικηγόρος Ολυμπία Νικολοπούλου

Τι θα γίνει με τα δώρα σε 
ΔΗμοΣιο και ΔΕκο 
Δικαιούνται αναδρομικά από το 2013
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1. Η νέα ρύθμιση θα αφορά οφειλές 
που δημιουργήθηκαν από το 2002 

μέχρι και τις 31/12/2017. Υπενθυμίζεται 
ότι βάσει του νόμου 4387/2016 η αντα-
ποδοτική σύνταξη υπολογίζεται με τον 

μέσο όρο των 
αποδοχών 
του ασφαλι-
σμένου από 
το 2002 και 

μέχρι την ημερομηνία συνταξιοδότη-
σης του.

2. Προσοχή! Ο υπολογισμός των 
οφειλών του 2017 δεν θα έχει 

μειώσεις, επειδή ήδη οι εισφορές 

αυτής της χρονιάς είναι υπολογισμέ-
νες με βάση τον νόμο Κατρούγκαλου 
4387/2016. Απλά θα μπορούν να εντα-
χθούν στη νέα ρύθμιση με την προϋ-
πόθεση ότι ο οφειλέτης δεν έχει άλλα 
χρέη προς τρίτους, αλλά μόνο προς τον 
ΕΦΚΑ.

3. Τι θα ισχύσει για οφειλές από το 
2002 έως και τις 31/12/2016 

(πριν από τον νόμο Κατρούγκαλου); 

Μέσα στον Φεβρουάριο 
θα έρθει προς ψήφιση 
στη Bουλή η νέα ρύθ-

μιση χρεών προς τα ασφαλι-
στικά ταμεία σε έως 120 δόσεις, 
η οποία θα προβλέπει διπλό 
«κούρεμα» του χρέους, δηλαδή 
της αρχικής οφειλής, αλλά και 
των προσαυξήσεων, με αποτέ-
λεσμα η συνολική μείωση, σύμ-
φωνα με το υπουργείο εργα-
σίας, να φτάνει ακόμη και στο 
70%.

Συγκεκριμένα, με τη νέα ρύθ-
μιση υπολογίζεται ότι η μείωση 
της αρχικής οφειλής θα είναι 
κατά μέσο όρο της τάξης 
του 50% με 55%, ενώ η 
διαγραφή των προσαυξή-
σεων επί της αρχικής 
οφειλής θα αγγίζει έως 
και το 85%. Σύμφωνα με 
πηγές του υπουργείου 
Εργασίας, οι εκπρόσωποι 
των θεσμών έχουν ήδη 
ενημερωθεί για το θέμα 
αυτό κατά τη διάρκεια 
των επαφών που είχαν τα 
τεχνικά κλιμάκια με στε-
λέχη του υπουργείου τις 
προηγούμενες ημέρες.

Στόχος της κυβέρνησης είναι η 
ρύθμιση να τεθεί σε εφαρμογή 
από τον ερχόμενο Μάρτιο, προ-
κειμένου να διευκολύνει δεκά-
δες χιλιάδες εγκλωβισμένους 
που έχουν οφειλές, αλλά και ταυ-
τόχρονα να ενισχύσει με νέα 
έσοδα τις εισπράξεις του ΕΦΚΑ. 
Το θέμα της ενίσχυσης των εσό-
δων του ΕΦΚΑ είναι μείζονος 
σημασίας, ειδικά αυτή την περί-
οδο, λόγω της παρατεταμένης 
προεκλογικής περιόδου στην 
οποία έχει εισέλθει η χώρα, 
καθώς η εμπειρία των πολλών 
προηγούμενων ετών έχει αποδεί-
ξει ότι κάθε φορά που η χώρα 
βρισκόταν σε προεκλογική περί-
οδο καταγράφονταν όχι μόνο 
στασιμότητα, αλλά και μείωση 
στα έσοδα των πρώην ταμείων 
που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ.

Τα Εξι ΒαΣιΚα ΒήΜαΤα
Η νέα ρύθμιση των 120 δόσεων 
που αναμένεται να ενεργοποιη-
θεί μέσα στον Μάρτιο περιλαμβά-
νει έξι βασικά βήματα:

εντος του ΦεΒρουαριου η νεα ρυθμιςη για τις αςΦαλιςτιΚες ειςΦορες

εξόφληση σε 120 δόσεις με «κούρεμα» 
έως και 70% της αρχικής οφειλής

Τα χρέη αυτά θα υποστούν διπλό 
«κούρεμα». Επισημαίνεται ότι 
είναι οφειλές που υπολογίστη-
καν με βάση τις ασφαλιστικές 
κλάσεις και τα τεκμαρτά εισοδή-
ματα που ίσχυαν μέχρι τον 
Δεκέμβριο του 2016.

4. Πάνω σε αυτά τα χρέη θα 
εφαρμοστεί το «κούρεμα». 

Δηλαδή η πρώτη μείωση θα 
αφορά τον επανυπολογισμό του 
ύψους του αρχικού χρέους του 
οφειλέτη, όχι με βάση τις ασφαλι-
στικές κλάσεις που ίσχυαν, αλλά 
με βάση την ελάχιστη μηνιαία 
εισφορά των 158 ευρώ που έχει ο 
ΕΦΚΑ για τους ελεύθερους επαγ-
γελματίες και τα 58 ευρώ για τους 
αγρότες. Με αυτό τον επανυπολο-
γισμό θα μειωθεί δραστικά έως 
και 50% με 55% το αρχικό βασικό 
χρέος από ασφαλιστικές 
εισφορές.

5. Στη συνέχεια θα υπάρξει 
«κούρεμα» των προσαυξή-

σεων επί της αρχικής οφειλής 
κατά 85%, στα πρότυπα του εξωδι-
καστικού μηχανισμού.

6. Αφού «κουρευτούν» τόσο η 
αρχική οφειλή όσο και οι 

προσαυξήσεις, στο νέο ποσό της 
οφειλής που θα προκύψει θα 
προσδιοριστεί ο αριθμός των 
δόσεων, που θα είναι 36 μηνιαίες 
δόσεις για οφειλές έως και 3.000 
ευρώ και έως 120 δόσεις για οφει-
λές μεγαλύτερες από 3.000 ευρώ.

ΕΝΔΕιΚΤιΚα 
παραΔΕιγΜαΤα
ο τροΠοσ Με τον οΠοιο Θα  
γινει το διΠλο «κουρεΜα» 
ΠεριγραΦεται στα ακολουΘα τρια 
χαρακτηριστικα ΠαραδειγΜατα:

1ο παραΔΕιγΜα: Ασφαλισμέ-
νος έμπορος οφείλει εισφο-

ρές 36 μηνών στον οΑεε, στην 
τέταρτη ασφαλιστική κλάση, για την 
περίοδο 2009-2011. οι οφειλόμενες 
εισφορές ισούνται με 8.408 ευρώ και 
οι προσαυξήσεις με 5.036 ευρώ, άρα συνο-
λικά οφείλει 13.444 ευρώ. Με τον επανυπο-
λογισμό και τη ρύθμιση ο ασφαλισμένος 
αυτός θα καταβάλει για τις οφειλόμενες 
εισφορές 5.688 ευρώ και για τις προσαυξή-
σεις 511 ευρώ. ςυνολικά, δηλαδή, θα πλη-
ρώσει 6.199 ευρώ αντί για 13.444 ευρώ και 
έτσι θα καρπωθεί μείωση 54% της αρχικής 
οφειλής του.

2ο παραΔΕιγΜα: Ασφαλισμένος 
βιοτέχνης οφείλει στον οΑεε 

εισφορές 72 μηνών (36 μήνες στην έκτη 
ασφαλιστική κλάση και 36 μήνες στην 
έβδομη ασφαλιστική κλάση) για την περί-
οδο 2011-2015. οι οφειλόμενες εισφορές 
ισούνται με 31.270 ευρώ και οι προσαυξή-
σεις με 9.620 ευρώ, ήτοι συνολικά 40.890 
ευρώ. Με τον επανυπολογισμό και τη ρύθ-

μιση ο ασφαλισμένος αυτός θα κατα-
βάλει 11.376 ευρώ για τις οφειλόμενες 
εισφορές και 524 ευρώ για τις προ-
σαυξήσεις. ςυνολικά, δηλαδή, θα πλη-
ρώσει 11.900 ευρώ αντί για 40.890 
ευρώ και θα καρπωθεί μείωση 71% 
της αρχικής οφειλής του.

3οπαραΔΕιγΜα: Ασφαλισμέ-
νος ηλεκτρολόγος οφείλει 

στον οΑεε εισφορές 60 μηνών (36 
μήνες στην τέταρτη ασφαλιστική 
κλάση και 24 μήνες στην πέμπτη 
ασφαλιστική κλάση) για την περίοδο 
2011-2015. οι οφειλόμενες εισφορές 

ισούνται με 12.613 ευρώ και οι προσαυξήσεις 
με 3.872 ευρώ, ήτοι συνολικά 16.485 ευρώ. Με 
τον επανυπολογισμό και τη ρύθμιση ο ασφαλι-
σμένος αυτός θα καταβάλει για τις οφειλόμε-
νες εισφορές 9.480 ευρώ και για τις προσαυ-
ξήσεις 436 ευρώ. ςυνολικά, δηλαδή, θα κληθεί 
να πληρώσει 10.778 ευρώ αντί για 30.575 ευρώ, 
κάτι που συνεπάγεται μείωση της αρχικής 
οφειλής κατά 67,5%. 
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χρονικό διάστημα αφορά στη χρονική 
επέκταση της εθελοντικής εισφοράς 
της ναυτιλιακής κοινότητας ενδεχο-
μένως και μέχρι το 2022, αλλά και την 
αντιμετώπιση του θέματος της φορο-
λόγησης των κερδών από μερίσματα 
που επαναπατρίζονται (σ.σ.: εξετάζε-
ται το ενδεχόμενο φορολόγησής τους 
με έναν συντελεστή της τάξεως του 
10%-15%).

5. αύξήΣή ΕλαχιΣΤΟύ ΟριΟύ 
ήλΕΚΤρΟΝιΚώΝ πλήρώΜώΝ 

Οι συντελεστές που σήμερα κυμαίνο-
νται από 10%-20%, σχεδιάζεται να 
αυξηθούν στο 15%-25%. Η αύξηση θα 
αφορά τις ηλεκτρονικές συναλλαγές 
του 2019. Στο πλαίσιο της ενίσχυσης 
των ηλεκτρονικών πληρωμών σχεδιά-
ζεται και η μείωση του επιτρεπόμε-
νου ορίου πραγματοποίησης συναλ-
λαγών με μετρητά. Το όριο διαμορ-
φώνεται σήμερα στα 500 ευρώ και 
σχεδιάζεται να μειωθεί στα 300 ευρώ.

6. ΝΕα ρύΘΜιΣή λήξιπρΟΘΕ-
ΣΜώΝ ΟφΕιλώΝ Η νέα ρύθμιση 

θα μπει απ’ αυτή την εβδομάδα στο 

τραπέζι των διαβουλεύ-
σεων με τους θεσμούς, 
ενώ θα προσφέρει έως 
και 120 δόσεις. Το πιθα-
νότερο είναι ότι η ρύθ-
μιση θα αφορά τις οφει-
λές του 2018 και ότι θα 
υπάρχουν συγκεκριμέ-
νες προϋποθέσεις έντα-

ξης για όσους έχουν αποκλειστικά 
οφειλές προς την εφορία.

7. αλλαγΕΣ ΣΤήΝ ΕξώΔιΚα-
ΣΤιΚή ρύΘΜιΣή ΟφΕιλώΝ 

Μετά την εγκύκλιο που εξέδωσε το 
Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών 
Οφειλών (ΚΕΑΟ) στην οποία επιση-
μαίνονται συγκεκριμένες διατάξεις 
του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθ-
μισης οφειλών στα ασφαλιστικά 
ταμεία, οι οποίες τροποποιήθηκαν με 

το άρθρο 45 του ν. 4587/2018 αναμέ-
νεται αντίστοιχη και από την ΑΑΔΕ 
που θα αφορά τη ρύθμιση οφειλών 
στην εφορία. Επιγραμματικά, αναμέ-
νονται οι εξής πέντε αλλαγές: α) Η 
απαρτία πιστωτών β) Η συμμετοχή 
μικρών πιστωτών γ) Η προθεσμία 
υποβολής της αίτησης ρύθμισης δ) Οι 
Οφειλές που δεν προέρχονται από 
επιχειρηματική δραστηριότητα ε) Η 
αναστολή αναγκαστικών μέτρων 
είσπραξης

8. ΘΕΣπιΣή πλαιΣιΟύ για ΤήΝ 
απΟΔΕΣΜΕύΣή ΤραπΕΖιΚώΝ 

λΟγαριαΣΜώΝ Εδώ και αρκετούς 
μήνες, η ΑΑΔΕ, σε συνεργασία με τις 
τράπεζες, εξετάζει ένα νέο πλαίσιο 
σταδιακής αποδέσμευσης των τραπε-
ζικών λογαριασμών ανάλογα με την 
πορεία αποπληρωμής των ληξιπρόθε-

1. ΕπιΚαιρΟπΟιήΣή αΝΤι-
ΚΕιΜΕΝιΚώΝ αξιώΝ Είναι 

βασική μεταμνημονιακή υπο-
χρέωση της χώρας, ενώ ήδη έχει 
ψηφιστεί η διάταξη που επιβάλ-
λει τον επανακαθορισμό των 
τιμών ζώνης, ύστερα από σχε-
τική εισήγηση ορκωτών εκτιμη-
τών. Μέχρι το τέλος του μήνα, ή 
στις αρχές Φεβρουαρίου, αναμέ-
νεται να εκδοθεί και η υπουρ-
γική απόφαση με την οποία θα 
ανατίθεται το έργο της επικαιρο-
ποίησης των αξιών σε συγκεκρι-
μένους εκτιμητές ανά τη χώρα.

2. ΔΕύΤΕρή ΜΕιώΣή 
ΣύΝΤΕλΕΣΤώΝ ΕΝφια Η 

φετινή μείωση του ΕΝΦΙΑ, η 
οποία έχει ήδη νομοθετηθεί και 
θα αποτυπωθεί στα εκκαθαρι-
στικά του 2018, έχει ημερομηνία 
λήξης στο τέλος του έτους. Η 
κυβέρνηση έχει δεσμευτεί ότι 
θα ψηφίσει διάταξη που θα φέρ-
νει μεγαλύτερη έκπτωση στον 
ΕΝΦΙΑ του 2020. Έτσι, φέτος, η 
μεγαλύτερη έκπτωση μπορεί να 
φτάσει στο 30% για τους έχο-
ντες περιουσία έως 60.000 
ευρώ, το μέγιστο ποσό έκπτω-
σης μπορεί να ανέλθει στα 100 
ευρώ, ενώ ελάφρυνση εξασφα-
λίζουν οι έχοντες ατομική περι-
ουσία έως και 200.000 ευρώ 
περίπου.

3. ΨήφιΣή ΤώΝ χαΜήλΟ-
ΤΕρώΝ ΣύΝΤΕλΕΣΤώΝ 

ΣΤα ΔιαΝΕΜΟΜΕΝα ΚΕρΔή Η 
Βουλή έχει ψηφίσει τη σταδιακή 
μείωση συντελεστών για τα αδι-
ανέμητα κέρδη των επιχειρή-
σεων και -ως γνωστόν- η πρώτη 
μείωση θα αποτυπωθεί στις 
φορολογικές δηλώσεις του 
2020. Εκκρεμεί, η ψήφιση της 
μείωσης των συντελεστών στα 
διανεμόμενα κέρδη των επιχει-
ρήσεων από το 15%, που είναι 
σήμερα, σταδιακά, στο 10%. 
Είναι πιθανό, η σχετική συζή-
τηση να γίνει και μέσα στην 
εβδομάδα με τους εκπροσώ-
πους των θεσμών, ενώ το επιχεί-
ρημα της άμεσης νομοθέτησης - 
εφόσον αποφασιστεί - είναι το 
να ξεκαθαρίσει το τοπίο για τους 
υποψήφιους επενδυτές, όσον 
αφορά στην πολιτική φορολόγη-
σης των νομικών προσώπων 
μέχρι και το 2022.

4. φΟρΟΣ ΣΤιΣ ΝαύΤιλια-
ΚΕΣ ΕπιχΕιρήΣΕιΣ Μία 

ακόμη εκκρεμότητα που θα πρέ-
πει να κλείσει μέσα στο επόμενο 

τα τρεξίματα του 2019...
σμων οφειλών. Αυτό το νέο πλαί-
σιο αναμένεται ότι θα συνδυαστεί 
με τη ρύθμιση των ληξιπρόθε-
σμων οφειλών, ώστε να δοθεί η 
ευκαιρία επανένταξης των οφει-
λετών στην αγορά.

9. αλλαγΕΣ ΣΤήΝ ΕΚΚαΘα-
ριΣή ΤώΝ φΟρΟλΟγιΚώΝ 

ΔήλώΣΕώΝ Εκτός από τη δυνα-
τότητα υποβολής ξεχωριστών 
φορολογικών δηλώσεων από 
τους παντρεμένους, το υπουργείο 
Οικονομικών και η ΑΑΔΕ εξετά-
ζουν μια ακόμη μεγάλη αλλαγή 
στη φετινή διαδικασία υποβολής 
των φορολογικών δηλώσεων. 
Αυτή προβλέπει ότι ατομικό 
εκκαθαριστικό θα λαμβάνουν όχι 
μόνο οι παντρεμένοι που θα 
δηλώσουν στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα ότι επιθυμούν ξεχω-
ριστή υποβολή φορολογικών 
δηλώσεων μέχρι το τέλος 
Φεβρουαρίου, αλλά όλοι οι 
παντρεμένοι ανεξαιρέτως.

10. ΝΕΟ ΝΟΜΟΘΕΤιΚΟ 
πλαιΣιΟ για ΤΟ πΕρι-

ΟύΣιΟλΟγιΟ Το υφιστάμενο 
νομοθετικό πλαίσιο εξαιρεί από 
το ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο 
μια σειρά από περιουσιακά στοι-
χεία, μεταξύ των οποίων και τις 
καταθέσεις στις τράπεζες. Ναι 
μεν έχει αρθεί πλήρως το τραπε-
ζικό απόρρητο, όσον αφορά στον 
φοροελεγκτικό μηχανισμό, αλλά 
απαιτείται τροποποίηση του 
νόμου, ώστε να επιτραπεί η δημι-
ουργία μιας «ατομικής μερίδας» 
για κάθε φορολογούμενο, στην 
οποία θα εμφανίζονται ακίνητα, 
εισοδήματα, μετοχές καταθέσεις 
και όλα τα υπόλοιπα περιουσιακά 
στοιχεία.

11. ΚαΤαργήΣή ΜΕιώΣήΣ 
αφΟρΟλΟγήΤΟύ Η μεί-

ωση της έκπτωσης φόρου από 
την 1η/1/2020 αποτελεί δομικό 
στοιχείο του προϋπολογισμού 

του 2020, καθώς το μέτρο 
συνοδεύεται και από ένα 
πακέτο μειώσεων στους συντε-
λεστές φορολόγησης των φυσι-
κών προσώπων, όπως τη μεί-
ωση του βασικού συντελεστή 
της φορολογικής κλίμακας από 
το 22% που είναι σήμερα, στο 
20%, αλλά και θέσπιση νέας 
κλίμακας υπολογισμού της 
εισφοράς αλληλεγγύης, που 
επιφέρει τον μηδενισμό της 
επιβάρυνσης για τους έχοντες 
εισοδήματα έως και 30.000 
ευρώ.

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης 
των ηλεκτρονικών 
πληρωμών σχεδιάζεται  

και η μείωση του επιτρεπόμενου 
ορίου πραγματοποίησης 
συναλλαγών με μετρητά



Σάββατο-Κυριακή 02-03 Φεβρουαρίου 2019 15οικονοΜια - ερευνA

οι ολέθριες επιπτώσεις του 
συμπληρωματικού φόρου του 
εΝΦΙΑ για την κτηματαγορά, 

την οικοδομή, τους ιδιοκτήτες ακινή-
των και συνολικά την οικονομία ήταν 
το βασικό αντικείμενο του 36ου 
πανελλήνιου ςυνεδρίου της 
ποΜΙδΑ. ςτην ομιλία του ο πρόε-
δρος της ποΜΙδΑ κ. ςτράτος 
παραδιάς τόνισε ότι εξαιτίας της 
φορολογικής επιβάρυνσης 
σήμερα η ακίνητη ιδιοκτησία 
έχει μετατραπεί από δικαίωμα 
σε βάρος, με αποτέλεσμα ένα 
μεγάλο μέρος των ιδιοκτητών 
να αποτελεί την πιο ευάλωτη 
ομάδα της κοινωνίας. χαρα-
κτήρισε ολέθριο λάθος την 
επιβολή συμπληρωματικού 
φόρου του εΝΦΙΑ και επα-
νέλαβε ότι η ποΜΙδΑ δεν 
ζητά κατάργηση της φορολο-
γίας αλλά εκλογίκευσή της 
και ελάφρυνση όλων των 
φορολογουμένων.

«Δεν καταφέραμε να 
καταργήσουμε τον ΕΝΦΙΑ 
αλλά βγάλαμε τη χώρα από τα 
μνημόνια», ανέφερε ο 
εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, 
μέλος της πολιτικής γραμ-
ματείας κ. Νίκος Σκορίνης 
επισημαίνοντας θετικές 
εξελίξεις σε ορισμένους 
δείκτες της οικονομίας 
όπως οι εξαγωγές, η βιο-
μηχανική παραγωγή, η 
ανεργία και οι καταθέ-
σεις. «Δεν είμαστε, πρό-
σθεσε, εχθροί της ιδιο-
κτησίας» ενώ σημείωσε 

την μείωση του ΕΝΦΙΑ που εφαρμόστηκε 
το 2018 για ορισμένες κατηγορίες φορο-
λογουμένων. «Η φορολογία πρέπει να 
είναι δίκαιη και λογική, όχι όπως σήμερα 
που ο πολίτης εξαναγκάζεται σε εκποίηση 
η απειλή βίαιης απώλειας της περιουσίας 

του», επεσήμανε από την πλευρά του ο 
εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας κ.
Χρήστος Σταϊκούρας. Επανέλαβε τις 
δεσμεύσεις του κόμματος για μείωση 
του ΕΝΦΙΑ κατά 30% σε δύο χρόνια, ανα-
στολή του φόρου υπεραξίας και θέσπιση 
εκπτώσεων φόρου για τις δαπάνες ανα-
βάθμισης και συντήρησης των ακινήτων.

Στο σύντομο χαιρετισμό του ο Αντι-
πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ. 
Κωστής Χατζηδάκης τόνισε ότι μετά την 
απελευθέρωση των επαγγελματικών 
μισθώσεων που θεσπίστηκε επί υπουρ-
γίας του η αγορά λειτούργησε ικανοποι-
ητικά, ενώ επανέλαβε πως η Νέα Δημο-
κρατία θα τηρήσει τις δεσμεύσεις που 
αναλαμβάνει έναντι των ιδιοκτητών.

Ο εκπρόσωπος του Κινήματος Αλλαγής 
κ. Γεώργιος-Δημήτριος Καρράς σημεί-
ωσε ότι επί διακυβέρνησης ΠΑΣΟΚ απε-
λευθερώθηκαν οι μισθώσεις, διευκολύν-

θηκε η αποβολή τον δύστροπων ενοικια-
στών και ξεκίνησε η κατάρτιση του 
Κτηματολογίου.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης 
έκανε τον απολογισμό της τελευταίας 
οκταετίας σημειώνοντας μεταξύ άλλων τη 

μείωση των δημοτικών τελών, την απο-
δέσμευση χιλιάδων ακινήτων που είχαν 
δεσμευθεί από το Δήμο, καθώς και την 
εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος 
αισθητικής αναβάθμισης ευρείας περι-
οχής στο κέντρο της Αθήνας.

Την πρόσφατη μελέτη του ΙΟΒΕ 
(πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό 
του Συνδέσμου Επιχειρήσεων για την 
Ποιότητα και την Ανάπτυξη των Κατα-
σκευών) για τις δυσμενείς επιπτώσεις 
του συμπληρωματικού φόρου του 
ΕΝΦΙΑ στην οικοδομή και την οικονο-
μία συνολικά παρουσίασε ο γενικός 
διευθυντής του Ιδρύματος Νίκος Βέτ-

τας, υπογραμμίζοντας ιδιαίτερα τις απώ-
λειες στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 
που αυτός προκαλεί.

κίνδυνος-θάνατος  
ο ενΦια!

ι ελληνικές επιχειρήσεις, που 
έχουν εμπορικό συμφέρον, θα 
πρέπει να δρομολογήσουν τις 

διαδικασίες κατοχύρωσης της «μακεδο-
νικότητας» των προϊόντων τους, αναφέ-
ρει ο πρόεδρος του εμπορικού και βιομη-
χανικού επιμελητηρίου πειραιά ( εβεπ), 
βασίλης Κορκίδης. «Από σήμερα, οι 
εκπρόσωποι της επιχειρηματικότητας του 
τόπου, θα πρέπει να διαβάσουμε πολύ προ-
σεκτικά τα άρθρα 13 και 14, που αφορούν 
στην οικονομική συνεργασία μας με τους 
γείτονες, ώστε να μην υποτιμήσουμε το μέγε-
θος του προβλήματος, από τις ασάφειες και 
τις σημαντικές παραλείψεις της ςυμφωνίας 
των πρεσπών. Όσες ελληνικές επιχειρήσεις 
έχουν εμπορικό συμφέρον θα πρέπει να σπεύ-
σουν πλέον να κατοχυρώσουν το σήμα τους, 
αφού για τα επόμενα τρία χρόνια που θα διαρκέ-
σουν οι εργασίες της διακρατικής επιτροπής για 
τα εμπορικά σήματα, θα ισχύσει το “όποιος προ-
λάβει, Τον Κύριον είδε”. δυστυχώς, από σήμερα 
οι ελληνικές επιχειρήσεις που θα δρομολογήσουν 
τις διαδικασίες κατοχύρωσης του σήματος τους 
θα πρέπει να διεκδικήσουν, με άγνωστο όμως απο-
τέλεσμα, την “μακεδονικότητα” των προϊόντων 
τους. επιπλέον, επισημαίνω τον κίνδυνο του διασυ-
νοριακού εμπορίου και την “αιμορραγία” εκατοντά-
δων εκατ. ευρώ ετησίως προς τη γειτονική χώρα, 
καθώς και τις διατάξεις της σύμβασης των ήνωμένων 
εθνών για το δίκαιο της Θάλασσας αναφορικά στο 
“περίκλειστο κράτος”, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Τέλος, 
ως πρόεδρος του εβεπ, ομολογώ πως δυσκολεύομαι 
να ενθαρρύνω, όπως αναφέρεται στο άρθρο 14 παρά-
γραφο 9, τη στενότερη δυνατή επικοινωνία μεταξύ των 
εμπορικών επιμελητηρίων της ελλάδος και της... 
“βόρειας Μακεδονίας”!».

ςημα  
Κινδυνου για  
τις ελληνιΚες 
επιχειρηςεις

κορκίδης:  
«Πρέπει να 
κατοχυρώσουν τη 
“μακεδονικότητα” 
των προϊόντων 
τους...»

ο

Την πορεία υλοποίησης του Κτηματολογίου 
και κατάρτισης των δασικών χαρτών 
παρουσίασε ο πρόεδρος της «ελληνικό 
Κτηματολόγιο», καθηγητής κ. βύρωνας 
Νάκος, ο οποίος προανήγγειλε ότι ως το 
τέλος Απριλίου προγραμματίζεται η προ- 
ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων 
της Αττικής που είχαν συλλεγεί με τις 
δηλώσεις που υπεβλήθησαν το 2008. ο κ. 
Νάκος παρουσίασε επίσης την νέα εφαρ-
μογή ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώ-
σεων Κτηματολογίου και έκανε γνωστό ότι 
υπεγράφη από την αρμόδια επίτροπο κα 
Κορίνα Κρέτσου χρηματοδότηση ύψους 
83,5 εκατομμυρίων για το Κτηματολόγιο.
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Κοπή πίτας ΣΦΕΕ:  
Το 2019 να είναι χρονιά 
συνεργασίας με 
γνώμονα το όφελος 
των ασθενών και 
όραμα την ανάπτυξη

Με τη συμμετοχή εκπροσώ-
πων της πολιτείας, θεσμι-
κών φορέων και υψηλό-

βαθμων στελεχών της Αντιπολί-
τευσης και του κλάδου της ύγείας, 
πραγματοποιήθηκε η κοπή της 
πρωτοχρονιάτικης πίτας του ςυν-
δέσμου Φαρμακευτικών επιχειρή-
σεων ελλάδος (ςΦεε), την Τρίτη 
29 Ιανουαρίου 2019, στην Αίγλη 
Ζαππείου.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΦΕΕ, 
κύριος Ολύμπιος Παπαδημητρίου 
στην ομιλία του σημείωσε πως το 
2019 αποτελεί από κάθε άποψη έτος 
ορόσημο με πολλές εξελίξεις σε 
όλους τους τομείς. Η νέα πραγματικό-
τητα που διαμορφώνεται μετά τον 
Αύγουστο του 2018 με την έξοδο της 
χώρας από τα Μνημόνια προετοιμάζει 
την Ελληνική οικονομία να εισέλθει 
πλέον σε μία πορεία ανάπτυξης. Ο 
κλάδος του φαρμάκου ήδη συμβάλλει 
καθοριστικά στην επίτευξη των εθνι-
κών στόχων, καθώς αποτελεί έναν 
από τους σημαντικότερους πυλώνες 
της Εθνικής Οικονομίας με συμβολή 
3,5% στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν 
(ΑΕΠ), υποστηρίζει 26.000 άμεσες 
και πολλαπλάσιες έμμεσες θέσεις 
εργασίας και αντιπροσωπεύει το 18% 
των συνολικών δαπανών για έρευνα 
και ανάπτυξη. Ταυτόχρονα αποτελεί 
την τρίτη εξαγωγική δύναμη της 
χώρας. Βασικό εμπόδιο στην περαι-
τέρω συμβολή του κλάδου στην οικο-
νομική ανάπτυξη της χώρας αποτελεί 
η έως τώρα εφαρμοζόμενη πολιτική 
για την υγεία και πιο συγκεκριμένα 
για το φάρμακο.

Κάνοντας έναν απολογισμό για το 
έτος που «έφυγε», ο Πρόεδρος του 
ΣΦΕΕ ανέφερε ότι «Αναλώσαμε για 
άλλη μια φορά και χρόνο και ενέργεια 
για την ανακατανομή του clawback 
και την αύξηση του rebate, ενώ θα 
έπρεπε να επικεντρωθούμε στη 
συγκράτηση της υπέρβασης 
της φαρμακευτικής δαπά-
νης. Οι υποχρεωτικές επι-
στροφές κι εκπτώσεις θα 
ξεπεράσουν για το 2018 το 
€1,4 δις (έναντι €1,2 δις το 
2017). Η συνεισφορά μας 
στη συνολική δαπάνη είναι 
πάνω από 35% ή αλλιώς 4 
φορές πάνω από τον ευρω-
παϊκό μέσο όρο! Σήμερα 
μάλιστα είχαμε ενημέρωση 
από τα μέλη μας για το 
clawback που καλούνται να 
καταβάλλουν για τα φάρ-

μακα 1Α που διακινούνται μέσω 
ΕΟΠΥΥ. Πιο συγκεκριμένα για το α΄ 
εξάμηνο του 2018 με μια δαπάνη € 
27.900 εκατ. η υπέρβαση έφτασε τα € 
50 εκατ.! Είναι δυνατόν να ζητείται 
επιστροφή που αγγίζει το 70%; Την 
ίδια στιγμή σχεδιάζεται η «τιμωρία» 
της ανάπτυξης επιβαρύνοντας με το 
25% του clawback (αντί για 10% που 
ισχύει σήμερα) τις εταιρίες που ανα-
πτύσσονται. Έτσι επιβραβεύουμε την 
καινοτομία; Και τελικά ο μεγάλος 
χαμένος είναι η πραγματική οικονο-
μία. Και μαζί της οι ασθενείς και οι 
εργαζόμενοι και συνεργαζόμενοι με 
τον κλάδο μας.».

Ο κ. Παπαδημητρίου σημείωσε 
χαρακτηριστικά ότι «Το 2019 και το 
επόμενο διάστημα θα είναι το έτος 
που θα δοκιμάσει σκληρά τις επιχει-

ρήσεις μας, την καινοτο-
μία, αλλά και τους ίδιους 
τους ασθενείς, με πιθα-
νές επιπτώσεις πλέον 
αναπόφευκτες και οδυ-
νηρές για τη Δημόσια 
Υγεία.». 

Κλείνοντας, ο Πρόε-
δρος του ΣΦΕΕ ανέφερε 
«Για το 2019 η ευχή μας 
είναι να πορευτούμε με 
κύριο γνώμονα το όφε-
λος των ασθενών και με 
την αντίληψη πως αυτό 
εδράζεται στην ύπαρξη 
φαρμακευτικών εταιριών 
που είναι βιώσιμες και 
αναπτύσσονται και στη συνεργασία 
όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Μια 
συνεργασία με απόλυτο σεβασμό στις 

ανάγκες των ασθενών και με όραμα 
για ανάπτυξη». 

Κατά τον χαιρετισμό του ο Υπουρ-
γός Υγείας, κ. Ανδρέας Ξανθός επισή-
μανε ότι το τοπίο στο χώρο του φαρ-
μάκου αλλάζει σιγά-σιγά και με στα-
θερά βήματα. Ο υπουργός ανέφερε 
τις προσπάθειες για διαφάνεια στην 
τιμολόγηση, για τους μηχανισμούς 
ΗΤΑ και διαπραγμάτευσης, για τα 
σύγχρονα πρωτόκολλα και την εκπό-
νηση μητρώων, για τη δημοσιοποίηση 
των δεδομένων στα ιατρικά συνέδρια 
και την επίτευξη κανονικότητας στις 
πληρωμές. «Βεβαίως υπάρχει και το 
γνωστό πρόβλημα της υπέρβασης της 
δαπάνης και του αυξημένου 
clawback» επισήμανε ο κ. Ξανθός  
και σημείωσε:

«ύπαρχΕι αΝαγΚή:
●● Επιτάχυνσης της εφαρμογής των 

διαρθρωτικών μέτρων για τον εξορ-
θολογισμό της ζήτησης και τον 
έλεγχο της δαπάνης, 
●● Σταδιακής ενίσχυσης των κλειστών 

προϋπολογισμών (το 1ο βήμα έγινε το 
2019 με τα επιπλέον 45 εκ. € στο 
νοσοκομειακό φάρμακο) και στην 
κατανομή του clawback,
●● Αλλαγής «μίγματος» στην τιμολο-

γιακή πολιτική. Το πλαίσιο που 
έχουμε παρουσιάσει είναι αποδεκτό 
από τους κοινωνικούς εταίρους (φαρ-
μακοβιομηχανία), αλλά και από τη 
μεταμνημονιακή επιτήρηση των 
θεσμών».

Ο υπουργός ανέφερε ακόμη πως 
κρίσιμη προτεραιότητα είναι η σταδι-
ακή μείωση της οικονομικής επιβά-
ρυνσης των πολιτών με τελικό στόχο 
την εγγυημένη πρόσβασή τους σε 
κάθε ιατρικά τεκμηριωμένη θεραπεία 
με το μικρότερο δυνατό κόστος. 

Καταλήγοντας ο κ. Ξανθός 
τόνισε: «Στο νέο μεταμνη-
μονιακό περιβάλλον, λοιπόν, 
διορθώνουμε στρεβλώσεις 
που δημιουργήθηκαν λόγω 
των οριζόντιων μέτρων, 
συγκροτούμε ένα πιο στα-
θερό, προβλέψιμο και βιώ-
σιμο πλαίσιο στο χώρο του 
φαρμάκου, θωρακίζουμε το 
Σύστημα».

Σύντομους χαιρετισμούς και ευχές 
για το νέο έτος απηύθυναν και οι: ο 
Τομεάρχης Υγείας της Νέας Δημοκρα-
τίας, κ. Βασίλης Οικονόμου, ο Τομεάρ-
χης Υγείας του Κινήματος Αλλαγής, κ. 
Κώστας Μπαργιώτας, ο Πρόεδρος της 
Ένωσης Κεντρώων, κ. Βασίλης Λεβέ-
ντης, ο αντιπρόεδρος του Ποταμιού κ. 
Γιώργος Μαυρωτάς, ο Πρόεδρος της 
Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομη-
χανίας (ΠΕΦ), κ. Θεόδωρος Τρύφων, ο 
Πρόεδρος του Pharma Innovation 
Forum (PIF), κ. Μάκης Παπαταξιάρ-
χης, ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου 
Ιατρικού Συλλόγου, κ. Μιχάλης Βλα-
σταράκος, ο Πρόεδρος του Πανελλή-
νιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ), 
κ. Κυριάκος Θεοδοσιάδης και ο Πρόε-
δρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Σωματείων Συλλόγων Ατόμων με Σακ-
χαρώδη Διαβήτη (Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ.), κ. 
Χρήστος Δαραμήλας.

Την πίτα ευλόγησε και έκοψε μαζί 
με όλο το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Συνδέσμου ο Πανοσιολογιώτατος 
εκπρόσωπος του Μακαριοτάτου Αρχι-
επισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλά-
δος κυρίου Ιερώνυμου, Αρχιμανδρίτης 
π. Ισίδωρος Τσόρβας, Πρόεδρος του 
Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του 
Ιερού Ναού Παναγίας Μαρμαριωτίσ-
σης Χαλανδρίου.

σΦεε: δίπλα  
στον άνθρωπο
Προτεραιότητα να δοθεί στην επαρκή χρηματοδότηση  
και την αύξηση της απασχόλησης
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Τα αλεξίσφαιρα  
γιλέκα μπορούν να 
προστατέψουν την 
καρδιά του αστυνομικού 
από τις σφαίρες...  
Όχι όμως και από  
το βλέμμα μιας 
γοητευτικής γυναίκας.

η κυρία στο μετρό 
του βερολίνου 
ζήτησε κάποιες 

πληροφορίες από μια 
μικρή ομάδα αστυνομικών. 
Κι όπως απαιτούν οι κανό-
νες καλής συμπεριφοράς, 
ευχαρίστησε αυτόν που 
ανταποκρίθηκε, κοιτώντας 
τον κατευθείαν στα μάτια, 
με ένα συγκρατημένο 
χαμόγελο για ελάχιστα 
δευτερόλεπτα, υποθέτω.

Γιατί αυτή είναι η ενστι-
κτώδης αντίδραση μιας αληθινά 
γοητευτικής γυναίκας ή -πιο 
σωστά- η αντίδραση που κάνει 
μια γυναίκα αληθινά γοητευτική. 
Ένα βλέμμα, που μπορεί να «αφο-
πλίσει» ακόμη και έναν αστυνο-
μικό από την πρόθεσή του να 
δώσει κλήση. Στην περίπτωσή 
μας, το γοητευτικό χαμόγελο της 
κυρίας αυτής αναστάτωσε έναν 
από τους αστυνομικούς τόσο 
πολύ, που κινητοποιήθηκε ολό-
κληρη η υπηρεσία του μέσα από 
το διαδίκτυο αναζητώντας την, 
χωρίς μέχρι στιγμής αποτέλεσμα. 

Πρόκειται για το αιφνιδιαστικό 
συναίσθημα που νιώθουμε 
όλοι όσοι είμαστε σε ανα-
μονή για τον μεγάλο έρωτα 
της ζωής μας. Το βλέμμα, το 
χαμόγελο, το ηχόχρωμα 
μιας φωνής, η αύρα που για 
ελάχιστα δευτερόλεπτα 
εκπέμπει κάποιος δίπλα 
μας. Κι αμήχανα τότε θα 
θέλαμε να παγώσει ο χρό-
νος, να κρατήσει για πάντα 
αυτή η στιγμή, μη μπορώ-
ντας να συνειδητοποιή-
σουμε αν αυτό που ζούμε 
είναι ένα παιχνίδι της 

εκείνος την ερωτική σχέση μαζί 
της; Θα μπορούσε εκείνη να του 
προσφέρει συνεχώς το γοητευ-
τικό της χαμόγελο μέσα στην 
ένταση της καθημερινότητας; Κι 
εκείνος τι θα πρόσφερε για να 
τη συγκινήσει; 

Θα μπορούσε ένας άνδρας να 
εξομολογηθεί στην Τερέζα 
λόγια αγάπης και αφοσίωσης, 
που τόσο τα έχει ανάγκη χωρίς 
να πέσει στα πόδια της εκλιπα-
ρώντας ανάλογα αισθήματα και 
από εκείνη; Με λίγα λόγια, 
υπάρχει έρωτας χωρίς συναι-
σθηματική συναλλαγή, χωρίς 
την προσδοκία της 
ανταπόδοσης; 

Γιατί αληθινός έρωτας 
δεν είναι (μόνο) αυτός 
που ενώνει για μια  
ζωή δύο ανθρώπους 
συνθλίβοντας τον  
έναν μέσα στην 
προσωπικότητα του 
άλλου. Είναι και αυτός 
που νιώθουμε για 
κάποιον, που πέρασε 
ξυστά δίπλα στη ζωή 
μας, άφησε ανεξίτηλα 
το ίχνος του και μας 
προσπέρασε. 

Σαν τη γυναίκα στο μετρό του 
Βερολίνου…

Εκφράζοντας 
την αγάπη που 
της άξιζε και 
ποτέ δεν της 
την έδωσε, τις 
συγγνώμες που 
τις χρωστούσε 
και ποτέ δεν της 
είπε, την ανά-
γκη που είχε 

από την παρουσία της και την οποία 
ποτέ δεν εξέφρασε. Λόγια που κάθε 
γυναίκα θέλει να ακούσει και μπορεί 
να πορευτεί χιλιάδες χιλιόμετρα για 
να συναντήσει τον άνδρα που θα της 
τα πει, έστω και μια φορά, έστω και 
σαν τον επίλογο μιας ζωής. 

Αυτό έκανε και η Τερέζα της ιστο-
ρίας μας. Παραιτήθηκε από τη δου-

φαντασίας μας ή η ενσάρκωσή της.
Θυμήθηκα διαβάζοντας την ιστο-

ρία του ενστόλου στη Γερμανία, την 
παλιά ταινία «Message in a bottle» 
με τον Κέβιν Κόστνερ και την 
Ρόμπιν Ράιτ στο ρόλο της Τερέζας. 
Μιας δημοσιογράφου μεγάλης εφη-
μερίδας, που μια μέρα κάνοντας 
τζόκιν στην παραλία βρήκε ένα 
συγκινητικό μήνυμα μέσα σε 
ένα μπουκάλι. 

Ήταν ένα από τα πολλά 
μηνύματα, τα οποία ένας 
άνδρας έστελνε με τη 
θάλασσα ως ταχυδρομείο στη 
γυναίκα του που είχε χάσει. 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ  
εύΤύχΙΑ πΑπούλΙΑ   
Κοινωνιολόγος 
papoulia@alphafreepress.gr

λειά της και μετά από επίπονες ανα-
ζητήσεις βρήκε σε κάποια γωνιά της 
γης αυτόν που έστελνε τα μηνύματα 
στη γυναίκα του που χάθηκε. 
Βέβαια, τα λόγια αυτά ίσως να μην τα 
άκουσε η Τερέζα. Είναι λόγια που 
λέγονται μόνο μία φορά στη ζωή και 
μόνο για μία γυναίκα για να είναι 
αληθινά. Είχε όμως την ευχαρίστηση 
να συναντήσει το είδωλό της. 

Ασυναίσθητα στην καθημερινή 
μας ζωή συλλέγουμε μικρά στιγμιό-
τυπα, συγκρατημένα χαμόγελα, 
ευθύβολα βλέμματα που για δευτε-
ρόλεπτα διασταυρώνονται με τα δικά 
μας, εικόνες, στίχους, μουσικές που 
έχουν εντυπωθεί στη μνήμη και συν-
θέτουμε με αυτά το σενάριο της 
ερωτικής μας ζωής με πρωταγωνι-

στές εμάς τους ίδιους. 
Και με αυτή την 

ελευθερία και την 
άνεση του αυτοσχεδι-
ασμού κατασκευά-
ζουμε και το είδωλο 
του συμπρωταγωνι-
στή μας, που πρέπει 
να ανταποκρίνεται 
στη δική μας φαντα-

σίωση. Και αν αυτό το είδωλο, όπως 
το διαμορφώσαμε, παρουσιαστεί 
ξαφνικά μπροστά μας με όλα τα 
χαρίσματα που του προσέδωσε η 
φαντασία μας, ύστερα από χρόνια 
αναμονής, είμαστε σε θέση να το 
διαχειριστούμε; Μπορούμε να 
συντηρούμε την εικόνα που εκείνος 
έχει στη φαντασία του για εμάς; 

Αν η γοητευτική γυναίκα ανταπο-
κρίνονταν στο κάλεσμα του νεαρού 
αστυνομικού, πώς θα διαχειρίζονταν 

Δεν είστε όμορφη, 
είστε κάτι χειρότερο.

Βίκτωρ Ουγκώ 

κινητοποίηση 
ενστόλων  
για… Μια 
γυναικα!
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κ
κοινώνια

ερνούσαν τα σύνορα από 
τη βουλγαρία στην 
ελλάδα, έκαναν αγορές 

με πλαστά χαρτονομίσματα παίρ-
νοντας σε γνήσια ευρώ τα ρέστα, 
και επέστρεφαν με αυτοκίνητο 
στη χώρα τους! δύο από τους 
αλλοδαπούς κατόχους των πλα-
στών χαρτονομισμάτων, 18 και 19 
χρόνων, συνελήφθησαν στο ςυνο-
ριακό ςημείο διέλευσης εξοχής 
δράμας, και σε βάρος τους σχημα-
τίσθηκε δικογραφία για παραχά-
ραξη και κυκλοφορία παραχαραγ-
μένων νομισμάτων.

ςύμφωνα με τα στοιχεία της 
Αστυνομίας, οι δύο δράστες, 
κινούμενοι με Ι.χ.ε. αυτοκίνητο 
μετέβησαν σε κατάστημα σε 
χωριό της δράμας, όπου πραγμα-
τοποίησαν συναλλαγή, χρησιμο-
ποιώντας ένα παραχαραγμένο 
χαρτονομίσματα των 100 ευρώ και 
στη συνέχεια αποχώρησαν. Μετά 
από σχετική καταγγελία, οι αστυ-
νομικοί πραγματοποίησαν έρευ-
νες και αναζητήσεις, με αποτέλε-
σμα να εντοπίσουν και να συλλά-
βουν τους δύο δράστες στο 
ςυνοριακό ςημείο διέλευσης εξο-
χής, όπου μετέβησαν προκειμέ-
νου να πραγματοποιήσουν έξοδο 
από την χώρα μας. ςτην κατοχή 
των δραστών βρέθηκαν άλλα 
δεκαεννέα παραχαραγμένα χαρ-
τονομίσματα των 100 ευρώ και το 
χρηματικό ποσό των 455 ευρώ. ή 
δικογραφία, περιλαμβάνει το αδί-
κημα της παραχάραξης σε βάρος 
ενός ακόμη 20χρονου αλλοδαπού, 
συνεργού των δύο συλληφθέντων, 
ο οποίος αναζητείται.

πλαστά ευρώ 
στα σύνορα
Π

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ  
πεΤΡος ΚΑΡςΙΩΤής   
karsiotis@alphafreepress.gr

ισχυριζόταν ότι με το «διάβα-
σμα» των χαρτιών της τράπου-
λας και με την παρατήρηση του 

καφέ μπορούσε να προβλέψει το 
μέλλον σε αισθηματικά και επαγ-
γελματικά ζητήματα. δεν προέ-
βλεψε, όμως, την αντίδραση πελά-
τισσάς της, όταν εκτός των χρυ-
σαφικών που της ζήτησε ως 
αμοιβή, απαίτησε στη συνέχεια 
και 150 ευρώ για να της «πει τον 
καφέ»! 

Η γυναίκα αντελήφθη ότι κάτι δεν 
πάει καλά και ότι είχε πέσει θύμα 
εξαπάτησης και κατέφυγε στην 
Αστυνομία, όπου προχώρησε στη 
σχετική καταγγελία. 

Οι αστυνομικοί προσημείωσαν 
τα χαρτονομίσματα και ακολού-
θησαν διακριτικά την γυναίκα σε 

της, σχηματίστηκε δικογραφία για 
απάτη και οδηγήθηκε στον 
εισαγγελέα.

Σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις τα 
πράγματα πήραν ακόμα πιο δραμα-
τική τροπή. Η προηγούμενη σύλ-
ληψη αφορούσε «μελλοντολόγο-
πνευματιστή» σε νομό της Μακεδο-
νίας, ο οποίος κατηγορήθηκε ότι από 
τον Απρίλιο του 2016 έως τον 
Φεβρουάριο του 2017, κατάφερε να 
αποσπάσει από 38χρονη γυναίκα 
ποσό κοντά στα 95.000 ευρώ. 
Κάποια στιγμή η γυναίκα, που είχε 
καταγγείλει και εκβιασμό της από 
δυο γυναίκες-συνεργάτιδες του 
«μελλοντολόγου» απευθύνθηκε για 
βοήθεια στην Αστυνομία και ακο-
λούθησε η σύλληψη του 33χρονου 
«πνευματιστή» και των δύο 
γυναικών.

Δεν προέβλεψε τη σύλληψή της

νέο ραντεβού με την αυτοσυστηνό-
μενη ως χαρτομάντισσα. Την ώρα 
που η 46χρονη παρέλαβε από τη 
γυναίκα τα 150 ευρώ, επενέβησαν οι 
αστυνομικοί της Ασφάλειας Ορεστι-
άδας και τη συνέλαβαν. Σε βάρος 

ενέδρα μέσα στο... διαμέρι-
σμά του είχαν στήσει οι 
δράστες της κινηματογρα-

φικής ληστείας με λεία το ποσό-
μαμούθ των τεσσάρων εκατομμυ-
ρίων ευρώ, όπως ανέφερε στην 
Αστυνομία ο διευθυντής της εται-
ρείας σεκιούριτι στην Καβάλα, ο 
οποίος υποχρεώθηκε από τους 
ενόπλους να συνεργαστεί μαζί 
τους υπό την απειλή της απαγωγής 
της 5χρονης κόρης του!

Όπως αποκαλύπτει η Alpha 
freepress, ο διευθυντής της εται-
ρείας βρέθηκε το πρωί του περα-
σμένου Σαββάτου δεμένος μέσα σε 
χώρο της επιχείρησης. Ο ίδιος εξή-
γησε ότι ενώ επέστρεφε στο σπίτι 
του, γύρω στις 10 και 30 τη νύχτα της 
Παρασκευής, άνοιξε την πόρτα και 
βρέθηκε αντιμέτωπος με δύο ενό-
πλους, που φορούσαν μάσκες των 
Κωνσταντίνου Καραμανλή και 
Ανδρέα Παπανδρέου!

Όλη τη νύχτα της Παρασκευής 
προς το Σάββατο οι ένοπλοι κρατώ-
ντας όμηρο τον διευθυντή, έκαναν... 
φροντιστήριο εκπόρθησης των 
μέτρων ασφαλείας της εταιρείας! 
Δηλαδή, ο ένας από αυτούς άνοιξε 
έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή και 
ενώ ο άλλος σημάδευε τον όμηρο με 
το πιστόλι στο κεφάλι, τον πίεζε και 
τον υποχρέωνε να υποδεικνύει 
βήμα-βήμα τον τρόπο με τον οποίο 
θα έμπαιναν στην εταιρεία χωρίς να 
τεθούν σε λειτουργία οι συναγερμοί.

Γνώριζαν οι κακοποιοί ότι πριν από 
τις 6 το πρωί του Σαββάτου η όποια 

προσπάθεια να μπουν στην εταιρεία 
θα γινόταν αντιληπτή από τα κεντρικά 
στην Αθήνα μέσω συναγερμού και 
καμερών. Έτσι, μετά την πολύωρη 
ομηρία, το πρωί του Σαββάτου, τον 
διέταξαν να κατέβει από το σπίτι και 
να κατευθυνθεί στο αυτοκίνητό του. 
Στη θέση του οδηγού εκείνος και στο 
πίσω κάθισμα οι μασκοφόροι να τον 
απειλούν με το όπλο έφθασαν στις 
εγκαταστάσεις της εταιρείας. Βήμα-
βήμα μπήκαν στο εσωτερικό αχρη-
στεύοντας τα συστήματα ασφαλείας 
κι έφθασαν στο χρηματοκιβώτιο. Εκεί 
υπήρχαν πάνω από 4 εκατομμύρια 
ευρώ, τα οποία προορίζονταν στο 
μεγαλύτερο μέρος τους να τοποθετη-

θούν από τα θωρακισμένα οχήματα 
σε ΑΤΜ και στην Τράπεζα.

Μετέφεραν σε σάκους τα 
χρήματα στο αυτοκίνητο. 
Την ίδια στιγμή ο άλλος 
ένοπλος μασκοφόρος 
έδεσε σε ένα σημείο της 
εταιρείας τον διευθυντή-
όμηρο και αποχώρησαν. 
Όταν έφθασαν εκεί οι 
πρώτοι συνάδελφοί του 
τον αντίκρισαν δεμένο. 

Κι όταν έφθασαν οι αστυνομικοί 
ρωτούσε δεμένος «πού είναι η 
κόρη μου;». Στη διαφυγή οι κακο-
ποιοί  χρησιμοποίησαν και το 
αυτοκίνητο του διευθυντή, το 
οποίο βρέθηκε παρατημένο 15 
χιλιόμετρα από την εταιρεία. Ο 
ίδιος ο διευθυντής είπε ότι ο ένας 
από τους ληστές μιλούσε καθαρά 
ελληνικά κι ο άλλος είχε αλβανική 
προφορά. Οι ερευνητές εμφανίζο-
νται βέβαιοι ότι η ομάδα των απα-
γωγέων-ληστών πήγε στην Καβάλα 
από την Αθήνα μετά από πληροφο-
ρία που είχε από κάποιον, ο οποίος 
γνώριζε πολλά για τη λειτουργία 
της εταιρείας. 

νεα στοιχεια για το Θριλερ  
της απαγωγής-ληστείας στην καβάλα
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ςυλλήψεις για την 
ληστεία οδηγού 
λεωφορείου 
χειροπέδες σε δύο Ρομά, 18 και 
20 ετών, έβαλε η ομάδα οπΚε 
για την ληστεία και την βιαιο-
πραγία εις βάρος οδηγού λεω-
φορείου στη δυτική Αττική το 
βράδυ της δευτέρας. οι δύο νεα-
ροί αναγνωρίστηκαν από τον 
οδηγό που δέχθηκε την επίθεση 
από 5-6 άτομα.

Ανατίναξαν ΑΤΜ σε 
Αγίους Αναργύρους 
και Μεταμόρφωση
δύο ΑΤΜ στις περιοχές των 
Αγίων Αναργύρων και της Μετα-
μόρφωσης ανατίναξαν άγνωστοι 
τα ξημερώματα της Τετάρτης. 
Ωστόσο, οι δράστες και στις δύο 
περιπτώσεις δεν κατάφεραν να 
αποσπάσουν χρήματα. 

Μπέρδεψαν 
διαφορικό 
αυτοκινήτου με... 
πολεμικό βλήμα
Αναστάτωση προκλήθηκε το 
μεσημέρι της Τρίτης στη Θεσσα-
λονίκη, μετά τον εντοπισμό υπο-
τιθέμενου πολεμικού βλήματος! 
Το σιδερένιο αντικείμενο στην 
παλιά παραλία Θεσσαλονίκης 
τελικά δεν ήταν βλήμα του β’ππ, 
αλλά διαφορικό αυτοκινήτου.

Νέα απόδραση 
κρατουμένου
ο 28χρονος Ιρανός, που επρό-
κειτο να απελαθεί, το έσκασε 
από την ψυχιατρική κλινική του 
Νοσοκομείου Νίκαιας, όπου 
νοσηλευόταν. Κάτω από άγνω-
στες συνθήκες βρήκε την ευκαι-
ρία το απόγευμα της Τρίτης να 
ανοίξει ένα παράθυρο και να 
εξαφανιστεί.

εν ταχει
Τα καταστήματα στην 
Αττική, οι ιδιοκτήτες των 
οποίων προσπαθούν να 
κρατηθούν όρθιοι με 
πολλαπλά οικονομικά 
προβλήματα, γίνονται όλο 
και περισσότερο στόχοι 
συμμοριών, που εισβάλλουν 
σ’ αυτά τις νύχτες, 
αφήνοντας πίσω τους 
τεράστιες οικονομικές 
ζημιές. 

Μετά την πρόσφατη εξάρ-
θρωση σπείρας, τα 
μέλη της οποίας 

εκσφενδόνιζαν τις νύχτες κατά 
των τζαμαριών των καταστημά-
των, στα Νότια προάστια, σιδε-
ρένια καπάκια φρεατίων για να 
εισβάλουν στη συνέχεια, μια 
νέα συμμορία εξαρθρώνεται.

Αυτή τη φορά στα Δυτικά Προά-
στια της Αττικής,  όπου αποκαλύπτε-
ται ότι συμμορία αλλοδαπών, με την 
οποία συνεργάζονταν τέσσερις αλλο-
δαποί ιδιοκτήτες καταστημάτων 
πώλησης κινητών τηλεφώνων στην 
Αθήνα, προχωρούσε σε  ληστρικές 
επιθέσεις. Στην συγκεκριμένη περί-
πτωση, οι δράστες χρησιμοποιούσαν 
ως «πολιορκητικό κριό» ένα τζιπ 
μεγάλης ιπποδύναμης, στο οποίο 
τοποθετούσαν την ώρα της εισβολής 

όσο διαρκούσε η επιχείρηση 
εισβολής. Στη συνέχεια, διέθε-
ταν τα κλοπιμαία, κυρίως τις 
συσκευές κινητής τηλεφωνίας, 
σε άλλο συνεργό τους, ο 
οποίος με τη σειρά του τα διέ-
θετε σε τέσσερα καταστήματα 
πώλησης κινητών τηλεφώνων. 

Από την έρευνα, που διενεργήθηκε, 
προέκυψε ότι ο δράστης, μαζί με τον 
συνεργό του, που αναζητείται, από 
τον Μάρτιο του  2018, διέπρατταν 
συστηματικά διαρρήξεις-κλοπές από 
καταστήματα ειδών κινητής τηλεφω-
νίας, Μίνι Μάρκετ, πρατήρια υγρών 
καυσίμων και φαρμακεία. Υπολογίζε-
ται ότι τα κέρδη από την παράνομη 
αυτή δραστηριότητα υπερβαίνουν τις 
130.000 ευρώ.

«Μαϊμού» συντηρητές

σφυρί πάντα, θρυμμάτιζε τον υαλοπί-
νακα και έτσι άνοιγε ο δρόμος προς το 
εσωτερικό του καταστήματος. Ενώ ο 
οδηγός παρέμενε στο όχημα εκτελώ-
ντας χρέη «τσιλιαδόρου», ο 34χρονος, 
που συνελήφθη από την Αστυνομία, 
έμπαινε στο κατάστημα φορώντας 
κουκούλα και άρπαζε χρήματα και 
προϊόντα.

Οι δύο διαρρήκτες βρίσκονταν σε 
συνεχή επικοινωνία μέσω ασύρματου, 

κλεμμένες πινακίδες, ίδιου 
αυτοκινήτου.

Μετά την επιλογή του καταστήμα-
τος-στόχου, το προσέγγιζαν με το 
προαναφερόμενο αυτοκίνητο προ-
σαρμόζοντας στο γάντζο ρυμούλκη-
σης και στα ρολά ασφαλείας του κατα-
στήματος ιμάντα έλξης. Πατώντας 
δυνατά το γκάζι ο οδηγός αποκολ-
λούσε τα ρολά. Στη συνέχεια, ο άλλος 
συνεργός, που αναζητείται,  με ένα 

Ψέκασαν ηλικιωμένο στο πρό-
σωπο μέσα στο σπίτι του, τον 
αναισθητοποίησαν, του αφαίρε-

σαν 6.000 ευρώ και αγόρασαν αυτοκί-
νητο! ςύμφωνα με την Αστυνομία, πίσω 
από τη ληστεία σε βάρος του ηλικιωμέ-
νου, που έγινε τον περασμένο ςεπτέμ-
βριο στην Κατερίνη, βρίσκονταν δύο 
γυναίκες από τη Ρουμανία και άνδρας 
συνεργός τους. Μετά την ταυτοποίηση 
των στοιχείων τους, σχηματίσθηκε δικο-
γραφία σε βάρος των γυναικών, ηλικίας 
23 και 22 ετών και 30χρονου αλλοδαπού 
συνεργού τους, κατά περίπτωση για 
ληστεία, απάτη, σύσταση συμμορίας, 
παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων 
και νομιμοποίηση εσόδων από εγκλημα-
τική δραστηριότητα.

Τον ςεπτέμβριο του 2018 στην Κατε-
ρίνη, οι δύο γυναίκες ακινητοποίησαν 
80χρονο ημεδαπό με την χρήση αναι-
σθητικού σπρέι και αφαίρεσαν από την 
οικία του ένα κινητό τηλέφωνο και το 
χρηματικό ποσό των 6.000 ευρώ. ςτη 
συνέχεια διέφυγαν με όχημα όπου τις 
ανέμενε ο συνεργός τους. Όπως διαπι-

στώθηκε, η 22χρονη λίγες ημέρες μετά 
τη διάπραξη της ληστείας, χρησιμοποί-
ησε το κλεμμένο χρηματικό ποσό για την 
αγορά οχήματος, νομιμοποιώντας τα 
παράνομα έσοδα.

επίσης, εξακριβώθηκε από την Αστυ-
νομία ότι η 22χρονη τα δύο προηγούμενα 
χρόνια, με το πρόσχημα ότι χρειάζεται 
χρήματα για να τα καταβάλει σε άνδρες 
που δήθεν προήγαγαν στην πορνεία συγ-
γενικό της πρόσωπο, κατάφερε και απέ-
σπασε σταδιακά από 76χρονο το χρημα-
τικό ποσό των 9.080 ευρώ.

Τον ψέκασαν και 
τον λήστεψαν Προσποιούνταν τους συντηρητές ανελκυστήρων ή 

τους τεχνικούς της ΔΕΗ. Εντόπιζαν έξω από τα 
σπίτια τους ιδιαίτερα στα Νότια Προάστια, ηλικιω-

μένους και ηλικιωμένες. Τα ανύποπτα θύματα άνοιγαν την 
πόρτα του σπιτιού τους προκειμένου οι... συντηρητές ή οι 
«μαϊμού» τεχνικοί να δουν που είναι η... βλάβη! Στο εσω-
τερικό των σπιτιών, ξετυλίγονταν, όπως προκύπτει από τις 
μαρτυρίες των θυμάτων, απίστευτες σκηνές. Με διάφορα 
προσχήματα τους... ζάλιζαν κυριολεκτικά και τους έστελ-
ναν σε διάφορα σημεία όπως στην κουζίνα να... ελέγξουν 
τις πρίζες! Κάποια από τα μέλη της σπείρας, έσπρωχναν 
εντέχνως τα βαριά έπιπλα, τραπέζια, ψυγεία, κουζίνες με 
τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργούν γύρω από τους ιδιο-
κτήτες κλοιό από τον οποίο δεν μπορούσαν να ξεφύγουν! 
Την ίδια ώρα, συνεργοί τους αλώνιζαν κυριολεκτικά στα 
δωμάτια, ψάχνοντας μετρητά και χρυσαφικά και οτιδή-
ποτε άλλο τους φαινόταν ότι είχε αξία.

Οι συμμορίες  
των καταστημάτων
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διατήρηση ενός 
υγιούς και 
σταθερού βάρους 

είναι πολύ σημαντική για 
την υγεία μας και για τη 
φυσική μας κατάσταση. 
δυστυχώς, όμως, ο 
μεταβολισμός μας σταματά 
να λειτουργεί ως σύμμαχος 
από μία ηλικία και μετά -και 
αυτό συμβαίνει πιο νωρίς 
από ό,τι φαντάζεσαι! Αν και 
ο μεταβολισμός διαφέρει 
από άνθρωπο σε άνθρωπο, 
ακόμη και οι ευνοημένοι 
από έναν «καλό» 
μεταβολισμό που καίει 
γρήγορα τις θερμίδες, 
κάποια στιγμή θα έρθουν 
αντιμέτωποι με την 
επιβράδυνσή του. Από την 
ηλικία που ο μεταβολισμός 
μας γίνεται πιο αργός και 
μετά, παίρνουμε κιλά πιο 
εύκολα και γρήγορα, και 
είναι πολύ πιο δύσκολο να 
τα χάσουμε. ςύμφωνα με 
σχετική έρευνα, ο 
μεταβολισμός μας αρχίζει 
να «πέφτει» στην ηλικία 
των 25 κατά περίπου 200 
θερμίδες, και συνεχίζει να 
πέφτει με την ηλικία. Αν, 
λοιπόν, έχεις ξεπεράσει τα 
25, λοιπόν, καλό είναι να 
αρχίσεις να προσέχεις 
ακόμη περισσότερο τη 
διατροφή σου και να 
ξεκινήσεις να ασκείσαι. 

ο μεταβολισμός 
σου αλλάζει 
μετά τα 25!

H

Πολλές φορές μπορεί να 
ακουμπήσουμε από 
απροσεξία στον φούρνο  
ή να χυθεί πάνω μας  
καυτό νερό ή λάδι. 

ατυχήματα σαν κι αυτά είναι 
συχνά στην κουζίνα. Αυτό 
δεν σημαίνει, ωστόσο, ότι 

είναι ακίνδυνα. πολλές φορές 
μπορούν να προκαλέσουν σοβαρό 
έγκαυμα, μικρό ή μεγάλο. ύπάρ-
χουν συγκεκριμένα βήματα που 
πρέπει να γίνονται σε τέτοιες 
περιπτώσεις. δείτε τι πρέπει να 
κάνετε για να ελαττωθούν οι δερ-
ματικές επιπτώσεις του εγκαύμα-
τος και να μην αφήσει σημάδι.

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να 
κάνετε αμέσως μόλις καείτε, είναι να 
δροσίσετε το έγκαυμα για να απαλύ-
νει τον πόνο. Κρατήστε το σημείο 
που κάηκε κάτω από το νερό για 10- 
15 λεπτά, μέχρι να υποχωρήσει ο 
πόνος. Το νερό πρέπει να είναι δρο-
σερό, όχι κρύο. Μπορείτε επίσης να 

βάλετε επάνω στο έγκαυμα μια 
καθαρή βρεγμένη πετσέτα. Αν έχετε 
δαχτυλίδια ή άλλα κοσμήματα που 
σφίγγουν το έγκαυμα, αφαιρέστε τα 
όσο πιο προσεκτικά μπορείτε. Προ-
σπαθήστε να το κάνετε όσο πιο γρή-

γορα και απαλά μπορείτε, πριν πρη-
στεί η περιοχή από το κάψιμο. Στα 
εγκαύματα πολύ συχνά δημιουργού-
νται μικρές φουσκάλες με πύον. Σε 
περίπτωση που εμφανιστούν, μην τις 
σπάσετε. Αν οι φουσκάλες σπάσουν 

από μόνες τους, καθαρίστε πολύ απαλά 
το σημείο με νερό και ουδέτερο 
σαπούνι. Στη συνέχεια εφαρμόστε 
αντιβιοτική αλοιφή και καλύψτε το 
έγκαυμα με επίδεσμο με αντικολλη-
τική γάζα.

Μπορείτε να απλώσετε ενυδατική 
κρέμα, λοσιόν ή τζελ από αλόη βέρα ή 
κρέμα υδροκορτιζόνης με χαμηλή 
δόση. Οι αλοιφές θα ανακουφίσουν το 
έγκαυμα σε ορισμένες περιπτώσεις. Αν 
πονάτε πολύ, μπορείτε να πάρετε παυ-
σίπονο, όπως ιβουπροφαίνη, ακεταμι-
νοφαίνη ή ναπροξένη. Σε περίπτωση 
που εμφανιστούν μεγάλες φουσκάλες, 
απευθυνθείτε στο γιατρό σας για να τις 
δει και να τις αφαιρέσει άμεσα. Αν το 
έγκαυμα καλύπτει μεγάλη περιοχή του 
σώματος ή αν προκληθεί μόλυνση, 
στάζει υγρό από την πληγή και πονάει, 
ζητήστε ιατρική βοήθεια.

καηκεσ στην κουζινα; 
η σωστή αντιμετώπιση για λιγότερο πόνο

Νέα έρευνα ανατρέπει 
όσα ξέραμε για το πρωινό

η υψηλή χοληστερόλη απο-
τελεί σοβαρό παράγοντα 
κινδύνου για καρδιακές 

παθήσεις και μπορεί να επηρεάσει 
τόσο τους άνδρες όσο και τις 
γυναίκες. 

Ωστόσο, οι άνδρες επηρεάζονται 
από την αύξηση της χοληστερόλης 
σε μικρότερη ηλικία συγκριτικά με 
τις γυναίκες. Μελέτη διαπίστωσε ότι 
οι άνδρες με μικρότερη του φυσιο-
λογικού αερόβια αντοχή, η οποία 
σχετίζεται θετικά με τη μέγιστη πρό-
σληψη οξυγόνου, διατρέχουν μεγα-
λύτερο κίνδυνο να αναπτύξουν 
υψηλή χοληστερόλη στα 30. Όσοι 
έχουν μεγαλύτερη αερόβια αντοχή, 
είναι πιθανό να την αποφύγουν 
μέχρι τα 45. Αυτό υπογραμμίζει τη 
σημασία της τακτικής αεροβικής 
άσκησης. Έρευνες υποστηρίζουν ότι 
150 λεπτά άσκησης την εβδομάδα 

μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο 
υψηλής χοληστερόλης.

Οι ΣΤαΤιΣΤιΚΕΣ για Τή  
χΟλήΣΤΕρΟλή ΔΕιχΝΟύΝ
●● Η υψηλή ολική χοληστερόλη 

διπλασιάζει τον κίνδυνο καρδιακής 
νόσου.
●● Οι έρευνες δείχνουν ότι τα γονί-

δια είναι σημαντικός παράγοντας 
ανάπτυξης υψηλής χοληστερόλης.
●● Πάνω από το 80% της χοληστερό-

λης που κυκλοφορεί στο σώμα 
παράγεται από συκώτι και δεν προ-
έρχεται από τις τροφές.
●● Είναι λοιπόν σημαντικό να απο-

φεύγετε τα trans λιπαρά, τα οποία 
αυξάνουν τα επίπεδα χοληστερόλης 
και κατά συνέπεια τον κίνδυνο καρ-
διακών παθήσεων.
●● Ήδη από την ηλικία των 20 πρέπει 

να γνωρίζετε τις τιμές της χοληστε-
ρόλης σας. 

Πιο επικίνδυνη για τους 
άνδρες η υψηλή χοληστερόλη

σε όλη μας τη ζωή ακούγαμε για τη σημασία του πρωινού, 
ιδιαίτερα σε σχέση με την απώλεια βάρους. Νέα στοιχεία, 
όμως, δείχνουν ότι το πρωινό όχι μόνο δεν μας βοηθά, 

αλλά ενδέχεται να μας προσθέτει και επιπλέον κιλά. ςύμφωνα με 
την έρευνα,  δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία που να επιβεβαιώ-
νουν την άποψη ότι η κατανάλωση πρωινού συμβάλλει στο αδυ-
νάτισμα. επιπλέον, η αποφυγή του πρωινού δεν φαίνεται να οδη-
γεί σε αύξηση του βάρους.

ςτην πραγματικότητα, τα ευρήματα δείχνουν ότι η καθημερινή 
κατανάλωση θερμίδων είναι μεγαλύτερη στους ανθρώπους που 
τρώνε πρωινό. επιπλέον, το να αποφεύγει κανείς το πρωινό οδη-
γεί σε μείωση της όρεξης αργότερα μέσα στη μέρα, με αποτέλε-
σμα να αποφεύγονται και τα επιπλέον κιλά.

οι ερευνητές απέδειξαν ότι η συνολική κατανάλωση θερμίδων 
είναι μεγαλύτερη σε όσους τρώνε πρωινό σε σχέση με όσους δεν 
τρώνε. ςυγκεκριμένα, οι πρώτοι καταναλώνουν κατά μέσο όρο 
260 περισσότερες θερμίδες τη μέρα. επίσης, όσοι δεν τρώνε 
πρωινό, ζυγίζουν κατά μέσο όρο σχεδόν μισό κιλό λιγότερο. 
Ακόμη, δεν βρέθηκε να υπάρχει κάποια σημαντική διαφορά στο 
μεταβολισμό ανάμεσα σε όσους τρώνε πρωινό και σε όσους το 
αποφεύγουν. οι τελευταίοι εξάλλου, σύμφωνα με τη νέα μελέτη, 
δεν νιώθουν συνήθως πιο πεινασμένοι το μεσημέρι.
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περιβάλλον πιθανά μετα-
δοτικό σε ιούς, όπως

 το τρένο
 το αεροπλάνο
 οι ενιαίοι χώροι γραφείων
 το σχολείο ή το πανεπιστή-

μιο κ.λπ.
τότε καλό είναι να ξεκινήσει 
ColdZyme® για να προφυ-
λαχθεί από την ταλαιπωρία 
της ίωσης.   

Ένα προϊόν για όλη 
την οικογένεια
Το ColdZyme® είναι ένα ιατροτεχνο-
λογικό προϊόν με σήμανση CE. Τόσο 
η αποτελεσματικότητα όσο και η 
ασφάλεια του ColdZyme® έχουν 
τεκμηριωθεί μέσα από κλινικές 
μελέτες. Το ColdZyme® έχει τοπική 
και άμεση επίδραση στην επιφάνεια 
του βλεννογόνου του λάρυγγα. Μπο-
ρεί να χρησιμοποιηθεί ευρέως από 
ενήλικες και παιδιά ηλικίας 4 ετών 
και άνω. Είναι ένα προϊόν για όλη 
την οικογένεια χωρίς αντενδείξεις ή 
παρανέργειες και κυκλοφορεί ήδη 
σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Η 
ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα 
του ColdZyme® έχουν τεκμηριωθεί 
μέσα από κλινικές μελέτες, ενώ 
μέχρι σήμερα έχουν χορηγηθεί 
πάνω από 25 εκατομμύρια δόσεις 
του προϊόντος.

Υπάρχουν κλινικά δεδομένα όσον 
αφορά στη μείωση της διάρκειας 
του κρυολογήματος από το 
ColdZyme®. Εφόσον δε αυτό χορη-
γηθεί σε αρχικό στάδιο της λοίμω-
ξης, η διάρκεια μειώνεται στο μισό. 
Ζητήστε το σήμερα σε όλα 
τα φαρμακεία.

1

Μοναδικό στην 
πρόληψη και 
αντιμετώπιση 
του κοινού 
κρυολογήματος

Νιώθεις ότι σε τριγυ-
ρίζει κάποιο κρύ-
ωμα; Στην καθημε-

ρινότητά σου συναναστρέ-
φεσαι με πολύ κόσμο ή 
βρίσκεσαι σε περιβάλλον 
πιθανά μεταδοτικό σε ιούς; Για να 
αποφύγεις την ταλαιπωρία της 
ίωσης ξεκίνα το ColdZyme®.

Απομακρύνει τον ιό με 
φυσικό τρόπο
Το στοματικό σπρέι ColdZyme® 
είναι μοναδικό, διότι καταπολεμά 
την αιτία και όχι μόνο τα συμπτώ-
ματα του κοινού κρυολογήματος. 
Έχει διπλή επίδραση:

 Προλαμβάνει την ίωση, σχηματί-
ζοντας ένα ενεργό προστατευτικό 
φράγμα στον βλεννογόνο του 
λάρυγγα. Περιέχει γλυκερίνη, η 
οποία λειτουργεί οσμωτικά σχη-
ματίζοντας το προστατευτικό 
αυτό φράγμα, και ένα ένζυμο (την 

θρυψίνη), που δρα στον ιό καθε-
αυτό, αναστέλλοντας την ικανό-
τητά του να μολύνει τα κύτταρα 
της βλεννογόνου μεμβράνης και 
να προκαλέσει την ασθένεια. 
Έτσι, ο οργανισμός είναι σε θέση 
να απαλλαγεί από τον ιό χρησι-
μοποιώντας τις φυσικές του 
διαδικασίες.
 Αντιμετωπίζει την ίωση, μειώνο-
ντας τη διάρκεια ενός κοινού 
κρυολογήματος, δρώντας στον ιό 
κατευθείαν, αντί απλά να ανα-
κουφίσει από τα συμπτώματα.
Το ColdZyme® είναι εύκολο και 

πρακτικό στη χρήση.

Σε ποιές περιπτώσεις συστήνεται 
η λήψη του ColdZyme®;

Το ColdZyme® 
μπορεί να χορη-
γηθεί σε περί-
πτωση που υπάρ-
χουν ήδη τα 
πρώτα συμπτώ-
ματα ίωσης, όπως 
αίσθημα κακου-
χίας, πονόλαιμος, 
ρινική συμφό-
ρηση, ρινική 

καταρροή, βήχας, πυρετός ή πονο-
κέφαλος. Επίσης, μπορεί να χρη-
σιμοποιηθεί και προληπτικά 
(χωρίς συμπτώματα) λόγω έκθε-

σης στον ιό του κοινού κρυολογή-
ματος. Για παράδειγμα, εάν έρθει 
κάποιος σε επαφή με κάποιον που 
έχει ίωση ή γενικά κινείται σε ένα 

Το ColdZyme® 
μπορεί να χορη-
γηθεί σε περί-
πτωση που υπάρ-
χουν ήδη τα 
πρώτα συμπτώ-
ματα ίωσης, όπως 
αίσθημα κακου-
χίας, πονόλαιμος, 
ρινική συμφό-
ρηση, ρινική 

ασφάλεια του ColdZyme® έχουν 
τεκμηριωθεί μέσα από κλινικές 
μελέτες. Το ColdZyme® έχει τοπική 
και άμεση επίδραση στην επιφάνεια 
του βλεννογόνου του λάρυγγα. Μπο-
ρεί να χρησιμοποιηθεί ευρέως από 
ενήλικες και παιδιά ηλικίας 4 ετών 
και άνω. Είναι ένα προϊόν για όλη 
την οικογένεια χωρίς αντενδείξεις ή 
παρανέργειες και κυκλοφορεί ήδη 
σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Η 
ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα 
του ColdZyme® έχουν τεκμηριωθεί 
μέσα από κλινικές μελέτες, ενώ 
μέχρι σήμερα έχουν χορηγηθεί 
πάνω από 25 εκατομμύρια δόσεις 
του προϊόντος.

Υπάρχουν κλινικά δεδομένα όσον 
αφορά στη μείωση της διάρκειας 
του κρυολογήματος από το 
ColdZyme®. Εφόσον δε αυτό χορη-
γηθεί σε αρχικό στάδιο της λοίμω-
ξης, η διάρκεια μειώνεται στο μισό. 
Ζητήστε το σήμερα σε όλα 
τα φαρμακεία.

αφορά στη μείωση της διάρκειας 
του κρυολογήματος από το 

Ένα μοναδικό στοματικό σπρέι, πολύ εύκολο και 
πρακτικό στη χρήση, που καταπολεμά την αιτία 
και όχι μόνο τα συμπτώματα του κοινού 

κρυολογήματος, απομακρύνοντας τον ιό με φυσικό τρόπο!
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περιβάλλον πιθανά μετα-
δοτικό σε ιούς, όπως

 το τρένο το τρένο
 το αεροπλάνο το αεροπλάνο
 οι ενιαίοι χώροι γραφείων οι ενιαίοι χώροι γραφείων
 το σχολείο ή το πανεπιστή- το σχολείο ή το πανεπιστή-

μιο κ.λπ.
τότε καλό είναι να ξεκινήσει 
ColdZyme® για να προφυ-
λαχθεί από την ταλαιπωρία 
της ίωσης.   

Ένα προϊόν για όλη θρυψίνη), που δρα στον ιό καθε- καταρροή, βήχας, πυρετός ή πονο- σης στον ιό του κοινού κρυολογή-

ColdZyme® και... 
αντίο στο κρυολόγημα!
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ν υπάρχει μια 
σιλουέτα που 
κάπως 

δυσκολεύεται για να βρει 
το κατάλληλο jean 
παντελόνι, θα λέγαμε πως 
είναι αυτή που διαθέτει 
λεπτή μέση και κάπως πιο 
ανοιχτή περιφέρεια. Αν 
ανήκεις σε αυτή την 
κατηγορία, σίγουρα έχεις 
δοκιμάσει ο παντελόνι που 
είναι στενό στην 
περιφέρεια και φαρδύ στη 
μέση ή και το ανάποδο. ή 
πρώτη επιλογή που έχεις, 
είναι το παντελόνι σε 
γραμμή καμπάνα και 
μάλιστα χαμηλόμεσο. ή 
συγκεκριμένη γραμμή θα 
δείξει πιο ισορροπημένη τη 
σιλουέτα, καλύπτοντας το 
σημείο της περιφέρειας. ή 
δεύτερη είναι τα Mom 
jeans, σε στενή όμως 
γραμμή. πρόκειται για τα 
παντελόνια εκείνα που 
είναι φαρδιά στην 
περιφέρεια και αρκετά 
ψηλόμεσα.

Το jean  
για σένα
A

Το παντελόνι 
της χρονιάς
αυτό είναι το παντελόνι που θα φορέ-

σουμε περισσότερο το 2019 και η 
αλήθεια είναι ότι είναι μία τάση που 

ταιριάζει σε όλους. Τα δερμάτινα παντελόνια 
είναι τόσο τα ματ, όσο και τα vinyl, που αγα-
πάμε λίγο παραπάνω, για τον rock χαρακτήρα 
που μπορούν να δώσουν σε μία εμφάνιση. 
Παράλληλα, δεν χρειάζεται να είναι στενό, 
αλλά μπορεί να είναι και τύπου culotte. Ένα 
δερμάτινο παντελόνι συνδυάζεται πολύ 
εύκολα, ειδικά στην περίπτωση που είναι 
μαύρο, σχεδόν με όλα τα ρούχα που έχουμε 
στην ντουλάπα, ενώ μπορεί να φορεθεί καθ’ 
όλη τη διάρκεια της ημέρας.

tο δικό σου                              foundation
οι παλιές σου πούδρες και καλλυντικά 

μπορούν να γίνουν ένα υπέροχο 
foundation ή concealer. Τι χρειάζε-

σαι: Ένα μικρό μπουκαλάκι της επιλογής σου, 
κάποια παλιά σου πούδρα σε ό,τι απόχρωση 
θέλεις και ένα αιθέριο έλαιο που σας αρέσει. 
Παίρνουμε ένα άδειο μπουκαλάκι και 

βάζουμε μέχρι την μέση το αιθέριο έλαιο της επι-
λογής μας.

Με ένα πλαστικό κουταλάκι, ξύνετε την πούδρα, 
γεμίζετε το μπουκάλι με την βάση σας και τοποθε-
τείτε όσο υλικό νομίζετε ώστε να γίνει μια πηχτή 
κρέμα. Ανακατεύετε πολύ καλά. Αυτό μπορεί να χρη-
σιμοποιηθεί, είτε σαν make up είτε σαν concealer.

λείο δέρμα  
τον χειμώνα
Νιώθεις το δέρμα σου ξηρό κατά τη διάρκεια 
του χειμώνα και το μακιγιάζ σου «σπάει» 
συνεχώς; Σου έχουμε μερικά τρικς που προ-
τείνουν οι make-up artists. Κράτησε το 
δέρμα σου ενυδατωμένο πίνοντας πολύ νερό, 
χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα καλλυντικά 
που δεν περιέχουν οινόπνευμα και χρησιμο-
ποιώντας μια ενυδατική κρέμα αμέσως μετά 
το μπάνιο. Τα έλαια βοηθούν πολύ στην κατα-
πολέμηση της ξηροδερμίας. Χρησιμοποίησε 
στο δέρμα σου αμυγδαλέλαιο, jojoba oil και 
άλλα αιθέρια έλαια που θα διώξουν την ξηρό-
τητα από το δέρμα σου. Αν έχεις πολύ ξηρό 
δέρμα θα πρέπει να κάνεις μπάνιο με χλιαρό 
νερό, να μην κάθεσαι στην μπανιέρα παρα-
πάνω από 10 λεπτά.

To μικρό στήθος είναι ένα 
χαρακτηριστικό πολλών 

γυναικών και δεν πρέπει να 
αποτελεί μειονέκτημα όταν 

επιλέγετε τα καθημερινά σας 
outfits. Αν το εκμεταλλευτείτε 

σωστά δεν πρόκειται να 
αντιμετωπίσετε ποτέ πρόβλημα 

με το στήθος σας, αλλά 
αντιθέτως θα σας βοηθήσει να 

δημιουργήσετε looks που 
άλλες γυναίκες με μεγάλο 

στήθος δεν μπορούν να 
υιοθετήσουν. προτιμήστε να 

δείχνετε τον λαιμό σας και μην 
τον κρύβετε με κλειστές 

μπλούζες και ζιβάγκο. Φορέστε 
τα baggy παντελόνια που 

αποτελούν τάση και συνδυάστε 
τα με πολύ στενά μπλουζάκια. 

πείτε «ναι» σε κοσμήματα στον 
λαιμό για να επικεντρώνεται το 

βλέμμα των γύρω σας εκεί και 
όχι στο στήθος σας. Όλα τα 

διαφανή top είναι φτιαγμένα 
και ραμμένα για εσάς!

αν το 
έχεις...

μικρό

Black mask 
εκ πρώτης όψεως η μαύρη μάσκα 
μπορεί να φαίνεται αντιαισθητική, 
αλλά θεωρείται ένα από τα καλύτερα 
προϊόντα για τον πιο αποτελεσματικό 
καθαρισμό της επιδερμίδας. οφείλει 
το όνομά της στα συστατικά της, τα 
οποία έχουν εξαιρετικές ιδιότητες 
καθαρισμού του δέρματος, στο μαύρο 
πηλό, στον ενεργό άνθρακα και στη 
λάσπη. πριν τη χρησιμοποιήσεις καλό 

είναι να έχεις καθαρίσεις 
πρώτα την Τ-ζώνη ή το πρόσωπό 
σου. Μπορείς να την αφήσεις 
από 10 έως 20 λεπτά, αλλά όχι 
περισσότερο. Με νωπά χέρια 
ταμπόναρε την και στη συνέχεια 
αφαίρεσε την. Μετά τη χρήση 
της είναι απαραίτητο να 
απλώσεις μια ενυδατική κρέμα. 
Μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις 
σε οποιαδήποτε ηλικία 1 ή 2 
φορές την εβδομάδα.
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να δερμάτινο jacket 
δεν πρέπει ποτέ να 
λείπει από καμία 

γυναικεία ντουλάπα, γιατί 
είναι το ρούχο investment 
που όσα χρόνια κι εάν περά-
σουν θα το φοράμε ξανά και 
ξανά. είναι το ιδανικό jacket 
για layering, για να το φορέ-
σουμε πάνω από κάποιο 
φόρεμα ή ακόμη και ένα που-
λόβερ. Όποιο δερμάτινο 
jacket κι εάν έχεις, υπάρχουν 
πάντα νέοι τρόποι για να το 
φορέσεις. Για μια casual 
εμφάνιση με δερμάτινο, επί-
λεξε να το συνδυάσεις με 
κάποιο πουλόβερ και skinny 
black jeans. διατήρησε την 
εμφάνιση στις ίδιες αποχρώ-
σεις και πρόσθεσε μερικά 
αξεσουάρ, όπως ασημένια 
δαχτυλίδια. ςυνδύασε το δερ-
μάτινο jacket με το αγαπη-
μένο σου τζιν και διάλεξε 
γόβες ή μποτάκια που θα 
κάνουν την εμφάνιση σου 
αμέσως από πρωινή σε 
βραδινή!

All time 
jacket

 Έ

Για να τα ξέρεις όλα!

www.alphafreepress.gr

Το αγαπημένο αξεσουάρ

Το απίστευτο καρό 
που έρχεται

κάθε χρόνο 
όμως υπάρχει 
ένα είδος καρό 

ή μια απόχρωση που 
φοριέται περισσότερο 
σε σχέση με άλλες. 
Φέτος τον χειμώνα το 
κίτρινο καρό που 
είχαμε λατρέψει πριν 
από σχεδόν μια εικο-
σαετία, επιστρέφει και 
φοριέται από όλες τις 
fashionistas. Θα το 
συναντήσεις σε bold 
και pale αποχρώσεις 
του κίτρινου, με 
μικρότερα και μεγαλύ-
τερα καρό σχέδια και 
θα το φορέσεις με ένα 
σωρό διαφορετικούς 

τρόπους. Τόλμησε να φορέσεις το κίτρινο καρό 
σε κοστούμι ή παλτό, ή ακολούθησε ένα πιο 
safe μονοπάτι επιλέγοντας ένα καρό πουκάμισο 
ή μια φούστα. Αν είσαι λίγο πιο crazy, συνδύασε 
το κίτρινο καρό μπλουζάκι σου με μια διαφορε-
τική απόχρωση καρό σε παντελόνι ή φούστα!

ο αξεσουάρ στα μαλλιά που 
έχουμε δει παντού στο 
Instagram δεν είναι απλά 

ένα αξεσουάρ για κάποιο χτένισμα, 
είναι μια τάση! Είναι ένα αξεσουάρ 
που επιστρέφει από τη δεκαετία του 
’90. Ο λόγος για τα hair clips, που 
είδαμε πρώτα στην πασαρέλα του 
Gucci έχουμε πάθει εμμονή. Ένα 
ακόμη χαρακτηριστικό που κάνει 
μερικά από αυτά να ξεχωρίζουν 
είναι ότι πολλά αναγράφουν και τα 
λογότυπα των οίκων, ενώ υπάρχουν 
κι ορισμένα personalized που ανα-
γράφουν ονόματα. Πέρα από τα hair 
clips με τα λογότυπα, στη μόδα 
έχουν επιστρέψει και τα απλά clips. 
Ένας εύκολος τρόπος να τα φορέ-
σουμε είναι να τοποθετήσουμε δύο 
ή τρία μαζί. 

τετραγώνισε τα μποτάκια
τα τετράγωνα μποτάκια επιστρέφουν 

φυσικά από τα 90s και έχουν την ικα-
νότητα να αλλάξουν το πώς δείχνει 

ένα outfit, είτε είναι casual, είτε επίσημο. 
Ένα απλό πουλόβερ, ένα τζιν και μποτάκια 
σαν συνδυασμός μπορεί να μοιάζει υπερβο-
λικά απλός, αλλά με ένα τετράγωνο μποτά-
κια, το look θα δείχνει πολύ πιο κομψό 
χωρίς πολλή προσπάθεια. Ένα μποτάκι με 

snake print ή δερμάτινο λευκό μπορεί να 
ανανεώσει άμεσα ένα πολύ απλό outfit. Δια-
λέξτε ένα cropped παντελόνι για να αναδεί-
ξετε τα μποτάκια σας και διατηρήστε το look 
απλό και κομψό. Αυτή τη στιγμή, τα τετρά-
γωνα μποτάκια είναι το νέο αγαπημένο item 
του fashion crowd και αποτελεί το πιο απλό 
στιλιστικό upgrade που μπορούμε να 
κάνουμε τη φετινή σεζόν.

t

Πες «ναι» στο 
καστορέλαιο 
για να κρατήσεις τις 

βλεφαρίδες σου δυνατές 
για όσο περισσότερο 

μπορείς δεν χρειάζεται να 
δώσεις πολλά χρήματα σε 
προϊόντα. το καστορέλαιο 

επιβραδύνει την 
τριχόπτωση, ενώ κάνει 

θαύματα και στις 
βλεφαρίδες! το μόνο που 

έχεις να κάνεις είναι να το 
εντάξεις στη ρουτίνα 

ομορφιάς σου. δες, μια 
απλή συνταγή που μπορείς 

να φτιάξεις σπίτι για πιο 
δυνατές βλεφαρίδες. Θα 

χρειαστείς μόνο ½ κ.σ. γάλα 
καρύδας και ½ κ.σ. 

καστορέλαιο. αυτό που 
πρέπει να κάνεις είναι ν’ 
ανακατέψεις καλά τα δύο 
υλικά και να τα απλώσεις 
στις βλεφαρίδες σου το 

βράδυ με το βουρτσάκι της 
παλιάς σου μάσκαρας.
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το «Tango» του ςλάβομιρ 
Μρόζεκ στο θέατρο Olvio 
συνεχίζει για λίγες ακόμα 

παραστάσεις κάθε δευτέρα και 
Τρίτη στις 21:00 σε σκηνοθεσία 
Νίκου χατζηπαπά. 

O Άρθουρ, ο νεαρός ήρωας του 
έργου, έχει μεγαλώσει σε έναν 
κόσμο χωρίς αξίες. Ο πατέρας του 
είναι ένας μέτριος καλλιτέχνης που 
αναλώνεται σε μάταια και αμφιβό-
λου ποιότητας, πρωτοποριακής 
υφής θεατρικά πειράματα. Η μητέρα 
του πλαγιάζει με τον αγροίκο Έντι 
που περιφέρεται μέσα στο ακατά-
στατο σπίτι. Υπάρχει μία γιαγιά που 
διατάσσεται κατά καιρούς να 
ξαπλώνει στο νεκροσέντουκο του 
μακαρίτη άντρα της. Υπάρχει επίσης 
και ένας θείος με τρόπους τζέντλε-
μαν και με κλούβιο κεφάλι.

Ο Άρθουρ λαχταρά για πρότυπα, 
για κανόνες συμπεριφοράς, αξιο-
πρέπεια και τάξη. Προσπαθεί να 
πείσει την ξαδέρφη του Άλα να τον 

παντρευτεί ακολουθώντας την 
παράδοση και τις παλιές συνή-
θειες.  Όταν ο Άρθουρ καταλαβαί-
νει πως η παλαιά τάξη δεν μπορεί 
να επιβληθεί με τη βία, μεθάει. Οι 
αξίες του παρελθόντος έχουν κατα-
στραφεί και δεν μπορούν να απο-
κατασταθούν με τη βία. Τί απομέ-
νει τότε; Η βία αυτή καθαυτή. Ουσι-
αστικά, αποτελεί μία πικρή επίθεση 
ενός νέου προς την παλιότερη 
γενιά που έχει βυθίσει τη χώρα 
στον πόλεμο, στην κατοχή και τον 
αφανισμό.

Ο χορός Tango εδώ συμβολίζει 
την αρχική παρόρμηση για εξέ-
γερση. Γιατί όταν ακόμη ήταν ένας 
καινούργιος και τολμηρός χορός, 
οι γονείς του Άρθουρ μάχονταν για 
το δικαίωμα να τον χορέψουν. Στο 
τέλος της διαδρομής, όταν η εξέ-
γερση ενάντια στις παραδοσιακές 
αξίες έχει καταστρέψει κάθε αξία 
και δεν μένει τίποτε άλλο πέρα από 
την ωμή δύναμη του Έντι, το Tango 
χορεύεται πάνω στα ερείπια του 

πολιτισμέ-
νου κόσμου.

Ο Μρόζεκ, 
με τα μέσα του 
γκροτέσκ και της 
φάρσας, ζωντά-
νεψε στα έργα του 
και ειδικά στο «Tango» 
τη σύγκρουση ανάμεσα 
στον Άνθρωπο και την Ισχύ, 
ανάμεσα στο Πνεύμα και τη 
Βία. Ο Μρόζεκ κατέκτησε με 
το «Tango» σημαντικότατη θέση 
πλάι στους κορυφαίους δραμα-
τουργούς του πρωτοποριακού θεά-
τρου και εδραίωσε τη φήμη του σε 
όλο τον κόσμο. Το «Tango» είναι 
αναμφισβήτητα το πλέον συζητη-
μένο θεατρικό κείμενο από όσα 
πέρασαν από την Ανατολή στη Δύση 
τα τελευταία χρόνια και ένα από τα 
αξιολογότερα μεταπολεμικά έργα 
του παγκόσμιου θεάτρου. 

ιNFO
●● Εισιτήρια: Γενική είσοδος στο 

ταμείο: 15€, Μειωμένο: 12€
●● Θέατρο Olvio, Ιερά Οδός 67 & 

Φαλαισίας 7, Βοτανικός, τηλ: 210 34 
14 118
●● Χτύπημα
●● Στο τέλος της διαδρομής το Tango 

χορεύεται πάνω στα ερείπια του 
πολιτισμένου κόσμου

L
LiFE / ΘΕΑΤΡΟ

Από τις 23/2 έως και τις 28/2, το βιομηχανικό Μου-
σείο Φωταερίου παρουσιάζει μια… ηλεκτρισμένη παρά-

σταση για έναν από τους σημαντικότερους επιστήμονες 
της ιστορίας. ή παράσταση «Τέσλα» σε σκηνοθεσία 

Μιχάλη Γιγιντή, αναδεικνύει το όραμα και τη ζωή του 
ςέρβο-Αμερικανού ανθρωπιστή-εφευρέτη Νικολά 

Τέσλα. ςε μια εποχή που θεμελιώθηκε ο ιμπερια-
λισμός, και επενδυτές διαχειρίζονταν το κεφά-

λαιο για τις εφευρέσεις, ο Τέσλα κατάφερε να αποδείξει 
πως η αντίληψη του φυσικού κόσμου οδηγεί στις απαντή-
σεις των μεγάλων υπαρξιακών ερωτήσεων. 
διπλές παραστάσεις 23.2, 24.2, 27.2 και 28.2. Ώρες διεξα-
γωγής παραστάσεων: βραδινές-21.00, 
απογευματινές-19.00.
Τεχνόπολη δήμου Αθηναίων, πειραιώς 100, Γκάζι, 213-
0109300, 213-0109325.

Την Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου στις 20:30 οι «Απρόβλεπτες 
ςυναντήσεις» έχουν την τιμή να φιλοξενήσουν 4 υπο-

ψήφιους δημάρχους της Αθήνας που θα διασταυρώ-
σουν τα ξίφη τους για πρώτη φορά, με συντονί-

στρια τη Μαργαρίτα πουρνάρα. οι παύλος 
Γερουλάνος, Νάσος ήλιόπουλος, Κώστας Μπα-

κογιάννης και Νίκος ςοφιανός, θα κληθούν 
να δώσουν τις απαντήσεις τους σε πέντε 

θεματικές για την πόλη και να προτεί-
νουν το δικό τους σχέδιό για τη βελτί-

ωση της πρωτεύουσας. οι ερωτή-
σεις θα είναι κοινές για όλους και 

θα υπάρχει καταμέτρηση στον 
χρόνο των απαντήσεων. ή 

εκδήλωση θα πραγματοποι-
ηθεί στον ΙΑΝο (ςταδίου 

«απρόβλεπτες συναντήσεις» στον ιανό

24), η είσοδος είναι ελεύθερη και θα 
προβάλλεται ζωντανά και στο ianos.gr.

«tango», μια 
εμβληματική σάτιρα 

Stand up MAMA comedy (ξανά!)
Ένα Stand up κόμεντυ (που λέμε 

και στα ελληνικά…), στο οποίο η 
Ξανθή Ταβουλαρέα αποφάσισε να 
τα βγάλει όλα στη φόρα! Όσα αφο-
ρούν τη μαμά της, και την ελληνίδα 
Μάνα γενικότερα!!! Ένα κείμενο 
βιογραφικό (μανούλα φυσικά μπο-
ρείς να έρθεις) για την γυναίκα που 
είναι 45 χρόνων στην ελλάδα του 
σήμερα, χωρισμένη με δύο παιδιά, 
και μένει ακόμα κοντά στη μαμά 
της… οι Κόρες να έρθετε να πούμε 
τον καημό μας! οι Άντρες-ςύζυγοι 
να έρθετε, να μάθετε τι τραβάνε οι 
γυναίκες σας! οι Μανάδες άνω των  

-ήντα, ελάτε με κάθε επιφύλαξη… 
Από πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 21:15. 
Cabaret Voltaire, Μαραθώνος 30, 
Κεραμεικός, τηλ. 210-5227046.

«Τέσλα» 
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Gr
1.  ASTErIx: ThE SECrET OF 
    ThE MAgIC POTIOn 

2. glass 
3. Watching the none 
4. The Mule 
5. green Book 
6. The Bachelor 3 
7. Escape room 
8. Mary Poppins returns 
9. Dr. Seuss The grinch 
10. Ben is Back

USA
1.  glASS

2. The Upside 
3. Aquaman 
4. The Kid Who Would  

be King
5. Spider-Man: Into The 

Spider-Verse 
6. green Book 
7. A Dog's Way home 
8. Serenity 
9. Escape room 
10. Dragon Ball Super:  

Broly

BoX oFFiCE

Gagik 
Altunyan 
στον 
τεχνοχώρο

διαρκής αγώνας 
των μελών του 
αντάρτικου σώμα-

τος YPJ (Γυναικείες Μονά-
δες Προστασίας) στη 
Βόρεια Συρία ενάντια στο 
καθεστώς Άσαντ αλλά και 
στο Ισλαμικό Κράτος, μέσα 
από τα μάτια της 35χρονης 
μαχήτριας Τζιγιάν Τολχιλ-
ντάν. Τούρκικη ταινία, σκη-
νοθεσία Χαλούκ Ουνάλ. 
Ντοκιμαντέρ 2017 | Έγχρ. | 
Διάρκεια: 80’

ην παραμονή των Χρι-
στουγέννων ο 19χρονος 
Μπεν επιστρέφει ξαφ-

νικά σπίτι. Η μητέρα του είναι 
ενθουσιασμένη, αλλά τόσο αυτή 
όσο και ο πατριός του με τη 
μικρότερη αδερφή του ανησυ-
χούν για το αν έχει ξεπεράσει 
τον εθισμό του στα ναρκωτικά. 
Aμερικανική ταινία, σκηνοθεσία 
Πίτερ Χέτζις με τους: Τζούλια 
Ρόμπερτς, Κόρτνεϊ Βανς, Λού-
κας Χέτζις. Δραματική 2018 | 
Έγχρ. | Διάρκεια: 103’

η ιστορία της Jiyan η επιστροφή του Μπεν 
δειτε ακοΜηδειτε ακοΜη

o t

περιλαμβάνει και μικροθελήματα παντός τύπου, πεί-
θεται στο άκουσμα της αμοιβής του.

Ένα road movie για ένα ταξίδι από το Manhattan 
στον βαθύ Αμερικάνικο Νότο, όπου οι «συνταξιδιώ-
τες» θα πρέπει να κινηθούν στηριζόμενοι στο «Πρά-
σινο Βιβλίο», που θα τους υποδείξει τα ελάχιστα 

καταλύματα, εστιατόρια κ.τ.λ. 
που ήταν τότε ασφαλή για 
τους Αφροαμερικανούς. Συνα-
ντούν τον ρατσισμό, διάφο-
ρους κινδύνους -αλλά και 
ανθρωπιά- και αναγκάζονται 
να βάλλουν στην άκρη τις δια-
φορές τους και να επιβιώσουν 
σε μία διαδρομή ζωής. Σκηνο-
θετική έκπληξη από τον Πίτερ 
Φαρέλι, που γενικώς μας έχει 
συνηθίσει σε κωμωδίες 
χοντροκομμένου χιούμορ. Η 

ταινία έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ του Τορόντο, 
απέσπασε το βραβείο κοινού και έγινε αυτομάτως 
ένα από τα οσκαρικά φαβορί της χρονιάς.

INFO Παίζουν: Βίγκο Μόρτνεσεν και Μαχερσάλα 
Άλι. ΗΠΑ. 2018. Διάρκεια: 130΄. 

κινηματογραφική 
διασκευή της αλη-
θινής ιστορίας του 

Τόνι βαλελόνγκα, του Ιταλοα-
μερικανού μπράβου που το 1962 

δέχτηκε να δουλέψει για ένα 
δίμηνο ως σοφέρ 

του πιανίστα Ντον ςίρ-
λεϊ, όσο αυτός θα περιό-

δευε με το τζαζ τρίο του 
στον αμερικανικό Νότο.  
Συγκεκριμένα, ο Δόκτωρ 

Ντον Σέρλεϊ, περιζήτητος πιανί-
στας του κλασικού ρεπερτορίου και 

γόνος αριστοκρατικής τζαμαϊκανής 
οικογένειας, όχι απλά δεν ξέρει να οδη-

γεί, αλλά και χρειάζεται ως σοφέρ στην 
προσεχή τουρνέ του στην Λουιζιάνα 

κάποιον ικανό να τον προφυλάξει από δυσά-
ρεστες καταστάσεις. Ο Τόνι Βαλελόνγκα, άνεργος οικογενειάρ-

χης από το Μπρονξ, με πείρα πορτιέρη στη νεοϋορκέζικη νύχτα, 
σπεύδει για τη συνέντευξη. Τυπικός ρατσιστής, εκπλήσσεται δυσά-

ρεστα με τη διαπίστωση πως ο δυνάμει μισθωτής του δεν είναι ούτε 
λευκός, ούτε και «γιατρός». Κι ενώ αρνείται αρχικά τη δουλειά, που 

Ένα αταίριαστο 
ζευγάρι σε μια 
ταινία δρόμου, 

που  όσο βαθύτερα 
οδηγεί στον Νότο, τόσο 
κοντύτερα φέρνει τους 

κινδύνους. Και μαζί τόσο 
δυνατότερη κάνει τη 

μεταξύ τους επικοινωνία

το Πράσινο Βιβλίο

ή αίθουσα 
τέχνης 
Τεχνοχώρος 
παρουσιάζει την 
ατομική έκθεση 
ζωγραφικής και 
γλυπτικής του 
Αρμένιου 
καλλιτέχνη 
gagik 
Altunyan, με 
τίτλο 
«χρώμα-

χώρος, Ζωγραφική-Γλυπτική, 2010 – 2019» που 
εγκαινιάζεται την πέμπτη 7 Φεβρουαρίου στις 
20:00 και θα διαρκέσει μέχρι και το ςάββατο 2 
Μαρτίου. ο καλλιτέχνης, γνώστης της 
γλυπτικής και της ζωγραφικής τέχνης, 
επιστρέφει με τις άκρως αναγνωρίσιμες 
πια μορφές του, και μας εντάσσει στον 
εικαστικό κόσμο που σχολαστικά έχει 
δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια. 
ήμέρες και ώρες λειτουργίας: 
Τρίτη, πέμπτη, παρασκευή: 11:00-
14:30 & 17:30-20:30, Τετάρτη, 
ςάββατο: 11:00-16:00, 
Κυριακή, δευτέρα: Ανοικτά 
κατόπιν τηλεφωνικού 
ραντεβού.  
λεμπέση 4 & 
Μακρυγιάννη,  
Αθήνα, 
211-1823818.
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Μετά από έρευνες σαράντα 
ημερών η Αστυνομία 
έφθασε στην ταυτοποί-

ηση των δύο εκ των τριών δρα-
στών, που επιτέθηκαν με γροθιές, 
κλωτσιές και σφυρί κατά του 
διαιτητή, καταφέροντάς του χτυ-
πήματα που του προκάλεσαν 
σοβαρά τραύματα.

Αξίζει να σημειωθεί το γεγονός 
ότι οι δράστες, που είχαν στήσει 
ενέδρα στον διαιτητή, τον χτυπού-
σαν στοχεύοντας και τα γόνατά του, 
ούτως ώστε, όπως παρατήρησαν 
γνώστες της κατάστασης, να μη 

μπορέσει να σταθεί στα πόδια του 
για να διαιτητεύσει ξανά! Ήδη η 
δικογραφία που σχηματίστηκε 
από την Ασφάλεια Λάρισας, υπε-
βλήθη στον αρμόδιο εισαγγελέα, 
ο οποίος προχώρησε στην άσκηση 
διώξεων κατά των δύο.

Ο ένας φέρεται να είναι 46χρό-
νων, κάτοικος των Νοτίων Προα-
στίων της Αττικής και ο δεύτερος 
στενός του φίλος. Στοιχεία δεν 
υπάρχουν για τον τρίτο της ομάδας, 
ο οποίος παρακολουθούσε την 
αιματηρή επίθεση! Τόσο στην 
άσκηση των διώξεων σε βαθμό 
κακουργήματος, όσο και στην ανα-

κοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., δεν αναφέρε-
ται τίποτε περί ηθικής αυτουργίας 
στην επίθεση. Που σημαίνει η ότι 
δεν υπήρξαν στοιχεία που να οδη-
γούν σ’ αυτούς που μπορεί να διέ-
ταξαν τον άγριο ξυλοδαρμό ή να 
μην υπάρχει καν και η ενέργεια να 
είναι απόφαση των τριών δραστών.

ταυτοποιήθηκαν οι δράστες του 
ξυλοδαρμού του διαιτητή τζήλου

επίσημη πρόταση στη Μαρσέιγ για 
δανεισμό του Κώστα Μήτρογλου 
έως το τέλος της σεζόν, που έκανε 

η Γαλατασαράι, έγινε δεκτή από τους 
Γάλλους και έτσι ο Μητρογκόλ 
μετακόμισε ήδη Κωνσταντινούπολη. ή 
Γαλατασαράι τον θέλει για τους 
επόμενους πέντε μήνες, ενώ εξετάζεται 
και το ενδεχόμενο δανεισμού για 1,5 
χρόνο. O Μήτρογλου είχε φέτος 3 γκολ σε 
19 εμφανίσεις με την ομάδα της 
Μασσαλίας, που δαπάνησε 15 εκατομμύρια 
ευρώ για να τον αποκτήσει πριν ενάμιση 
χρόνο από την Μπενφίκα και τον δεσμεύει 
με συμβόλαιο ως το 2021. 

Η περιγραφή της αιματηρής 
επίθεσης από την ΕΛ.ΑΣ.

Η Αστυνομία συγκεκριμένα 
ανακοίνωσε ότι «πρωινές ώρες 
της 19ης Δεκεμβρίου, τη στιγμή 
που ο 36χρονος επιβιβαζόταν σε 
αυτοκίνητο, εξωτερικά της οικίας 
του, δέχτηκε επίθεση από τουλά-
χιστον τρία άτομα, τα οποία με 
καλυμμένα τα χαρακτηριστικά 
τους, έσπασαν το τζάμι του οχή-
ματος, έριξαν τον παθόντα βίαια 
στο οδόστρωμα και του κατάφε-
ραν πολλαπλά λακτίσματα και 
χτυπήματα με τα χέρια, αλλά και 
με σφυρί που έφερε ένας εκ των 
δραστών, ενώ στη συνέχεια διέ-
φυγαν με αυτοκίνητο».

Στην ίδια δικογραφία περιλαμ-
βάνεται και ο τρίτος που δεν έχει 

γνωστός. Σε ό,τι αφορά 
τον βασικό κατηγορού-
μενο, οι πληροφορίες 
λένε ότι μαζί με τους 
άλλους νοίκιασε αυτοκί-
νητο από την Αθήνα, 
έφθασε στη Λάρισα και 
αναχώρησε με τους υπό-
λοιπους μετά τον ξυλο-
δαρμό. Η Αστυνομία που 
πήρε πληροφορίες για 
το αυτοκίνητο των δρα-
στών το είδε και στις 
κάμερες της Εθνικής 
Οδού και  σταθμευμένο 
έξω από κατάστημα. Από 

εκείνη τη στιγμή γνώριζε και τα 
στοιχεία του ενοικιαστή και 
άρχισε να ξετυλίγει το κουβάρι. 
Τα κίνητρα της επίθεσης είναι 
οπαδικά πέραν πάσης αμφιβο-
λίας, καθώς ο 46χρονος φέρεται 
να κινείται κοντά σε πρόσωπα 
ομάδας της πρώτης κατηγορίας.

Για απόπειρα 
ανθρωποκτονίας 
κατηγορούνται οι 

ταυτοποιημένοι δράστες 
της βάναυσης επίθεσης με 
κλωτσιές, γροθιές και 
σφυρί κατά του διεθνή 
διαιτητή Θανάση Τζήλου

η
Πολύ κοντά στο να φορέσει και πάλι τη φανέλα του ολυμπιακού 

φαίνεται πως βρίσκεται ο Αβραάμ παπαδόπουλος. Ο διεθνής 
Έλληνας φαίνεται πως θέλει να γυρίσει στην 

Ελλάδα και να κλείσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό 
και όλα δείχνουν πως θα τα καταφέρει. Ο διαφαινόμε-
νος δανεισμός του Δημήτρη Νικολάου στην Έμπολι, η 
επικείμενη αποχώρηση ενός εκ των Ροντερίκ Μιρά-
ντα και Γιασίν Μεριά και η εκτίμηση που τρέφει ο 
Βαγγέλης Μαρινάκης στο πρόσωπο του, φαίνεται 
πως θα επαναφέρουν τον Αβραάμ Παπαδό-
πουλο στον Ολυμπιακό. Μετά τη φυγή του 
από τον Ολυμπιακό πριν από 4,5 χρό-
νια, ο Αβραάμ Παπαδόπουλος έκανε 
μόλις 5 συμμετοχές στη Τραμπζον-
σπόρ, 23 με τη Σανγκάη, 13 την 
Ιβάτα και 23 με την Μπρισμπέιν. 
Από την «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ, 
πάντως, μέχρι στιγμής δεν έχει 
γίνει το παραμικρό σχόλιο…

Για απόπειρα 
ανθρωποκτονίας 
κατηγορούνται οι 
δύο από τους τρεις 
δράστες της 
βάρβαρης επίθεσης 
με θύμα τον διεθνή 
διαιτητή Θανάση 
Τζήλο, έξω από το 
σπίτι του στη Λάρισα, 
τον περασμένο 
Δεκέμβριο. 

πήραν Μήτρογλου 
οι Τούρκοι

πίσω ο αβραάμ;
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Με τον Βινς Χάντερ να μην σταμα-
τάει με τίποτα, η ΑΕΚ επικράτησε 
εκτός έδρας 84-65 της Λιετκα-

μπέλις στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής 
του Basketball Champions League και 
ανέβασε το ρεκόρ της στο 11-2, μένοντας 
μόνη πρώτη στον όμιλό της. Αν και αντιμε-
τώπισε προβλήματα στην αρχή του αγώνα 
από τους Λιθουανούς, στο δεύτερο ημί-

χρονο με εξαιρετική άμυνα, κατάφερε 
τελικά να πάρει μία ακόμη νίκη μακριά από 
το ΟΑΚΑ. Ο Βινς Χάντερ ήταν για μία 
ακόμη φορά συγκλονιστικός σε άμυνα και 
επίθεση, έχοντας 25 πόντους 8 ριμπάουντ, 
5 ασίστ, 3 κλεψίματα, 2 κοψίματα. Εξαιρε-
τικός και ο Ματσιούλις με 18 πόντους και 4 
ασίστ, ενώ από την πλευρά των γηπεδού-
χων ξεχώρισαν οι Γιασάιτις και Ντίμετς.

κρίσιμα ματς. εκτός από τα τρία 
παιχνίδια με ΑεΚ, πανιώνιο και 
ολυμπιακό μέσα στο πρώτο δεκα-
ήμερο, υπάρχουν και τα ματς με 
τον Απόλλωνα ςμύρνης στην 
Αθήνα και τον Άρη στην Τούμπα, 
ενώ με την ρεβάνς κυπέλλου 
κόντρα στον πανιώνιο στις 26, 27 
ή 28 Φεβρουαρίου τελειώνει ένας 
πολύ δύσκολος μήνας με έξι παι-
χνίδια, που θα κρίνουν εν πολλοίς 
τους στόχους του πΑοΚ και στις 
δύο διοργανώσεις. Έχει πολύ δου-
λειά ο Ραζβάν λουτσέσκου. Μην 
ξεχνάμε, ότι ο κάτοχος του τρο-
παίου πΑοΚ τα δύο τελευταία χρό-
νια φιλοδοξεί φέτος να πάρει για 
πρώτη φορά στην 
ιστορία του το 
νταμπλ. ςημειώ-
νουμε, ότι ο εκπρό-
σωπος του δικέφα-
λου στην κλήρωση 
του κυπέλλου Μάκης 
Γκαγκάτσης απέφυγε 
τις δηλώσεις και ανα-
μένεται σχετική 
τοποθέτηση του 

λουτσέσκου. 
ο Ατρόμητος θα αντιμετωπίσει 

την ΑεΚ τον Φεβρουάριο στους 
προημιτελικούς του Κυπέλλου 
ελλάδας, με το πρώτο ματς να 
γίνεται στο περιστέρι (5,6 ή 7/2) 
και τη ρεβάνς (26, 27 ή 28/2) στο 
οΑΚΑ. ή πιο πρόσφατη συνάντηση 
των δύο συλλόγων στον θεσμό του 
Κυπέλλου ήταν στα ημιτελικά της 
σεζόν 2015-16, όταν η ΑεΚ με νίκη 
1-0 στο οΑΚΑ και ισοπαλία 1-1 στο 
περιστέρι πήρε την πρόκριση για 
τον τελικό, όπου επικράτησε με 
2-1 του ολυμπιακού και κατέκτησε 
το τρόπαιο για 15η φορά στην 
Ιστορία της. Ένωση και Ατρόμητος 

έχουν συναντηθεί και στον τελικό 
της διοργάνωσης την σεζόν 2010-
11 στο οΑΚΑ, με τους Κιτρινόμαυ-
ρους να κατακτούν το Κύπελλο με 
νίκη 3-0, ενώ με το ίδιο σκορ επι-
κράτησαν και στο παιχνίδι για τη 
φάση των ομίλων της περιόδου 
2014-15, παίρνοντας την πρόκριση 
στην επόμενη φάση και αφήνο-
ντας εκτός τον σύλλογο του περι-
στερίου. Από την πρώτη συνά-
ντηση ΑεΚ και Ατρόμητου για το 
Κύπελλο ελλάδας το μακρινό 1932 
(3-1 στη Νέα Φιλαδέλφεια) έως τις 
ημέρες μας, η Ένωση καταφέρνει 
πάντα να πάρει την πρόκριση στην 
επόμενη φάση, έστω και αν ορι-

σμένες φορές δυσκο-
λεύθηκε όπως το 1974 
(στα πέναλτι έπειτα 
από 0-0) και στους 
διπλούς αγώνες της 
σεζόν 1992-93, όταν 
χρειάστηκε την παρά-
ταση για να προκριθεί 
(1-1, 2-1 με δύο τέρ-
ματα του Ζόραν 
ςλίσκοβιτς).

εντυπωσιακός χάντερ στο «διπλό» της αεκ 

Ο ΠΑΟΚ, κάτοχος του 
τροπαίου τα δύο τελευταία 
χρόνια, φιλοδοξεί φέτος 

να πάρει για πρώτη φορά στην 
ιστορία του το νταμπλ

Κλήρωση, λοιπόν, 
για το Κύπελλο 
Ελλάδος με τα εξής 
ζευγάρια:
●● πανιώνιος-πΑοΚ

●● εργοτέλης-Αστέρας Τρίπολης

●● λαμία-ολυμπιακός

●● Ατρόμητος-ΑεΚ

και πέρυσι με τον πανιώ-
νιο είχε κληρωθεί ο 
πΑοΚ στο κύπελλο, με 

την μόνη διαφορά ότι τον αντι-
μετώπισε στα ημιτελικά και με 
δύο άνετες νίκες με 3-1 (πρώτα 
στην Νέα ςμύρνη και μετά στην 
Τούμπα) έφτασε στον τελικό. Τα 
πρώτο ματς στις 5, 6 ή 7 Φεβρου-
αρίου στην Νέα ςμύρνη θα γίνει 
ενδιάμεσα των δύο μεγάλων 
ντέρμπι με την ΑεΚ (στις 3 
Φεβρουαρίου στο οΑΚΑ) και με 
τον ολυμπιακό στις 10 του ίδιου 
μήνα στην Τούμπα. 

Γενικά ο Φεβρουάριος είναι 
φορτωμένος μήνας με πολλά 

κύπελλο με 
ενδιαφέρον

Ο Πορτογάλος τεχνικός 
δήλωσε ευτυχισμένος με 
την παρουσία του στους 
«ερυθρόλευκους», ενώ 
αναφέρθηκε στο ματς με 
τον Αστέρα και στην 
αποθέωση που γνώρισε 
από τον κόσμο μετά το 
τέλος του: 

«Πιστεύω πραγματικά 
πως έχουμε κάνει 
πολλά καλά παιχνίδια, 

αλλά δεν βάζαμε γκολ, έχει γίνει 
πολλές φορές η ερώτηση αυτή από 
εσάς, ότι παίζαμε καλά αλλά δεν 
σκοράραμε. Τώρα η ομάδα σκοράρει 
και αν γίνει και νωρίς ηρεμεί κιόλας 
το παιχνίδι της. Έχουμε μάθει να 
διαχειριζόμαστε καλύτερα τα παι-
χνίδια μας κι αυτό γιατί έχουμε γίνει 
ομάδα, δουλεύουμε μαζί περισσό-
τερο καιρό και ο καθένας ξέρει τι 
πρέπει να κάνει μέσα στο γήπεδο. 
Έχω δηλώσει ευτυχισμένος στον 
Ολυμπιακό και στην Ελλάδα. Ο Ολυ-
μπιακός είναι μεγάλος σύλλογος, με 
επαγγελματίες που όλοι κάνουν 
πολύ καλή δουλειά, όλοι δουλεύ-
ουμε για να φτιάξουμε μία καλή 
ομάδα και για τους τίτλους. Για τον 
κόσμο έχω πει πολλές φορές πως 
είναι πάντα ο 12ος παίκτης μας. Στην 
Τρίπολη ήταν και πάλι εκεί, μας βοή-
θησαν πάρα πολύ και τον θέλουμε 
πάντα δίπλα μας, τον υπολογίζουμε. 
Κι εκείνοι όμως μπορούν να βασίζο-
νται σε μένα για το ό,τι κάνω τα 
πάντα για να πετύχουμε και ξέρουν 
πως 24 ώρες το 24ώρο δουλεύω 
αποκλειστικά γι’ αυτό».

μαρτινς 
«Είμαι 
ευτυχισμένος 
στον Ολυμπιακό»
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Όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ 
της Αργεντινής, ο Λιονέλ 
Μέσι είπε και επίσημα το 

«ναι» στην Ομοσπονδία κι επι-
στρέφει στην εθνική ομάδα της 
χώρας του αρχής γενομένης από 
τα φιλικά του Μαρτίου με την 
Βενεζουέλα και το Μαρόκο. Ο 
Μέσι μετά το καταστροφικό Μου-
ντιάλ της Ρωσίας δεν είχε αγωνι-
στεί με την  Αργεντινή, με τον ίδιο 
να αφήνει τα πάντα ανοικτά. Τώρα 
όμως, όπως φαίνεται αποφάσισε 
οριστικά να επιστρέψει με στόχο 
το επερχόμενο Copa America 
στην Βραζιλία.

SPort30

ςτο τελευταίο δ.ς. της 
λίγκας εγκρίθηκε το 
πρόγραμμα και από την 
21η ως την 30η 
αγωνιστική της 
Superleague, το οποίο 
ανακοινώθηκε επισήμως 
από τη διοργανώτρια. 

σημειώνεται ότι το ολυμπι-
ακός-Άρης της 24ης αγω-
νιστικής ενδέχεται να 

μετακινηθεί για δευτέρα (11/3) 
αν ο ολυμπιακός έχει προκριθεί 
στους «16» του Europa league. 
εφόσον συμβεί αυτό, είναι πολύ 
πιθανό το σαββατιάτικο ΑεΚ-
παναθηναϊκός της ίδιας αγωνι-
στικής, να γίνει τελικά Κυριακή 
(10/3). Όσον αφορά τα υπόλοιπα 
μεγάλα ματς, το ολυμπιακός-
ΑεΚ της 21ης αγωνιστικής θα 

ον πέμπτο εφετινό 
τίτλο του κορυφαίου 
της εβδομάδας και 

όγδοο της καριέρας του στο 
ΝβΑ, κέρδισε ο Γιάννης Αντε-
τοκούνμπο. Ο «Greek Freak» 
αναδείχθηκε σε πολυτιμότερο 
παίκτη της Ανατολής για το διά-
στημα 21-27/1, οδηγώντας τους 
Μιλγουόκι Μπακς σε δύο νίκες 
σε τρεις αναμετρήσεις και σε 
ρεκόρ 35-13. Ο παίκτης-φαινό-
μενο ολοκλήρωσε την προηγού-

μενη εβδομάδα με μέσο όρο 
30.7 πόντους, 15.7 ριμπάουντ, 4 
ασίστ, 1.3 κλεψίματα και 1 
μπλοκ, σουτάροντας με 50.8% 
εντός παιδιάς και 44.4% πίσω 
από τη γραμμή του τριπόντου. 
Στη Δύση τον αντίστοιχο τίτλο 
πήρε ο Πολ Τζορτζ, κρατώντας 
τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ 
αήττητους και στις τέσσερις 
αναμετρήσεις που έδωσαν, με 
μέσο όρο 31.5 πόντους, 9 
ριμπάουντ και 4.5 ασίστ.

Κορυφαίος της εβδομάδας για 
πέμπτη φορά ο αντετοκούνμπο

τ

ΤΕλΟΣ Ο λαΣΜΕ  
απΟ ΤΟΝ παΟ

Η επιστροφή του 
Στεφάν Λάσμε 
στον Παναθηναϊκό 
δεν έφερε τα 

αναμενόμενα 
αποτελέσματα και οι δύο 

πλευρές αποφάσισαν τη λύση 
της συνεργασίας τους. Ο 
Αμερικανός δεν κατάφερε να 
βοηθήσει και μετά την απόκτηση 
του Έιντριεν Πέιν είχε τεθεί στο 
περιθώριο, για να αποχωρήσει 
τελικά και οριστικά από την 
ομάδα, όπως ανακοίνωσε και 
επίσημα η ΚΑΕ ΠΑΟ: «Η ΚΑΕ 
Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ 
ανακοινώνει την κοινή 
συναινέσει λύση της 
συνεργασίας της με τον Στεφάν 
Λάσμε. Τον ευχαριστούμε και του 
ευχόμαστε καλή συνέχεια στην 
καριέρα του».

Έτσι θα διεξαχθούν τα ντέρμπυ

Επιστροφή Μέσι στην Εθνική

οι 20 πιο κερδοφόροι (υψηλό-
τερα έσοδα στον κόσμο)  ποδο-
σφαιρικοί σύλλογοι στον 

κόσμο κατέγραψαν ρεκόρ συνολικών 
εσόδων ύψους 8,3 δισ. ευρώ (4,4 δισ. 
δολάρια) το 2017/18, με αύξηση 6% σε 
σχέση με το προηγούμενο έτος, σύμ-
φωνα με την 22η έκδοση του συλλό-
γου Football Money league από το 
Sports Business group της Deloitte.

 Η Ρεάλ Μαδρίτης (συνολικά έσοδα 
750,9 εκατομμυρίων ευρώ), η Μπαρτσε-
λόνα (690,4 εκατομμύρια ευρώ) και η 
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (666 εκατομ-
μύρια ευρώ), αποτέλεσαν (είναι)  τους 
τρεις πλουσιότερους συλλόγους σύμ-
φωνα με την έκθεση της Deloitte, κατα-
γράφοντας συνολικά έσοδα 2,1 δισεκα-
τομμύρια ευρώ, ποσό μεγαλύτερο από 

το διπλάσιο των συνολικών εισοδημά-
των των τριών αυτών ομάδων 10 χρόνια 
πριν (περίοδος 2007/2008). Αξίζει να 
σημειωθεί πως για να εξασφαλίσει 
κάποιος μία θέση στην εικοσάδα αυτής 
της χρονιάς απαιτούνταν έσοδα ύψους 
τουλάχιστον 200 εκατομμυρίων ευρώ.

 Από τα συνολικά έσοδα ύψους € 8,3 
δισ. των πλουσιότερων συλλόγων της 
πρώτης εικοσάδας, τα τηλεοπτικά δικαι-
ώματα παραμένουν η σημαντικότερη 
πηγή εσόδων (43%). Ωστόσο, σύμφωνα 
με τη φετινή έκθεση, μια αξιοσημείωτη 
τάση ήταν η αύξηση των εμπορικών 
εσόδων για τους πλουσιότερους συλλό-
γους, τα οποία καλύπτουν πλέον το 40% 
των συνολικών εσόδων. Τα έσοδα από 
του αγώνες παραμένουν αμετάβλητα 
στο 17%.

διεξαχθεί την Κυριακή 17/2, 
το πΑοΚ-Άρης της 22ης αγω-
νιστικής της Κυριακή 24/2, το 
Άρης-ΑεΚ της 23ης αγωνιστι-
κής το ςάββατο 2/3 και το 
παναθηναϊκός-πΑοΚ την 
Κυριακή 3/3, το πΑοΚ-Ατρό-
μητος της 24ης αγωνιστικής 
την Κυριακή 10/3, το ντέρμπι 
των «αιωνίων» παναθηναϊ-
κός-ολυμπιακός για την 25η 
αγωνιστική την Κυριακή 17/3, 
όπως και το Ατρόμητος-ΑεΚ, 
το ολυμπιακός-Ατρόμητος 
της 26ης αγωνιστικής την 
Κυριακή 31/3, το παναθηναϊ-
κός-Άρης της 27ης αγωνιστι-
κής το ςάββατο 6/4, το Άρης-
Ατρόμητος της 28ης αγωνι-
στικής την Κυριακή 14/4 και 
το Ατρόμητος-παναθηναϊκός 
της 29ης αγωνιστικής της 
Κυριακή 21/4.

H ρεάλ Μαδρίτης η πλουσιότερη ποδοσφαιρική ομάδα
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ΕΚλΕιΣΕ ιΝγΚαΣΟΝ O παΟΚ
Μετά την απόκτηση του Σέρτζιο Ολιβέιρα, 

ο ΠΑΟΚ προχώρησε σε μια ακόμη 
σπουδαία μεταγραφή, καθώς 
ήρθε σε συμφωνία με τη 
Ροστόφ για την απόκτηση του 
25χρονου Ισλανδού 

κεντρικού αμυντικού, 
Σβέριρ Ίνγκασον. Ο 
Ίνγκασον είναι 
γεννημένος στις 3 
Αυγούστου 1993 και 

έχει ύψος 1,88μ. Πριν 
τη Ροστόφ στην 

οποία αγωνίζεται 
από το καλοκαίρι 
του 2017 είχε 
παίξει σε 
Βίκινγκ, 
Λόκερεν και 
Γρανάδα. Είναι 

βασικό στέλεχος 
και της Εθνικής 
Ισλανδίας μετρώντας 
26 συμμετοχές και 
τρία γκολ.

σχημα νέα για τον 
Νεϊμάρ , που ο τραυ-
ματισμός του στην 

αναμέτρηση της παρί ςεν 
Ζερμέν με το ςτρασβούργο 
στις 23 Ιανουαρίου για το 

Κύπελλο Γαλλίας αποδεί-
χθηκε αρκετά σοβαρός. O 
βραζιλιάνος θα είναι εκτός 
μάχης, για τις δύο αναμετρή-
σεις (12 Φεβρουαρίου και 6 
Μαρτίου) με την Μάντσεστερ 

Γιουνάιτεντ, στο πλαίσιο της 
φάσης των «16» του 
Champions league, καθώς 
τραυματίστηκε στο ίδιο 
σημείο που είχε χτυπήσει 
πέρσι. ςυγκεκριμένα, το πρό-
βλημα εντοπίζεται στο 
πέμπτο μετατάρσιο του 
δεξιού ποδιού του βραζιλιά-
νου και το μόνο θετικό νέο 
είναι πως δεν έχει πειραχτεί 
η βίδα που είχε τοποθετηθεί 
στον παίκτη στον προηγού-
μενο τραυματισμό του.

ο προπονητής του Τόμας 
Τούχελ, τεχνικός της παρί 
ςεν Ζερμέν, υποστήριξε ότι 
το ιατρικό επιτελείο της ομά-
δας τον ενημέρωσε πως θα 
χρειαστεί τουλάχιστον μια 
εβδομάδα μέχρι να βγουν 
οριστικά συμπεράσματα για 
την σοβαρότητα της κατάστα-
σης. παραδέχθηκε πως σε 
κάθε περίπτωση μοιάζει απί-
θανο να έχει τον παίκτη δια-
θέσιμο για τα παιχνίδια με 
την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Με μεγάλο ενδιαφέρον 
οι Ρουμάνοι καταγρά-
φουν με πολλές λεπτο-

μέρειες τα πεπραγμένα του 
Ραζβάν λουτσέσκου με τον 
πΑοΚ. οι αναφορές είναι 
συχνές προς το πρόσωπο του 
49χρονου τεχνικού. Μάλιστα, 
σχετικό δημοσίευμα σε αθλη-
τική εφημερίδα αναφέρει 
χαρακτηριστικά: «πρωτοφα-
νές! Ένας Ρουμάνος κυριαρχεί 
στο ελληνικό ποδόσφαιρο. ο 
πρώην εκλέκτορας της Ρουμα-
νίας Ράζβαν λουτσέσκου κυρι-
αρχεί με τον πΑοΚ στο ελλη-
νικό πρωτάθλημα έχοντας 47 
βαθμούς μετά από 17 αγώνες, 
με τον δεύτερο ολυμπιακό να 
έχει 39...Μετά από 34 χρόνια ο 
πΑοΚ σκέφτεται και αγγίζει 
τον τίτλο του πρωταθλήματος, 
παίζοντας το πιο θεαματικό 
ποδόσφαιρο!». ςτο κείμενο 
υπάρχουν και οι δηλώσεις του 
προπονητή του δικεφάλου μετά 
το τέλος του αγώνα με τον οΦή, 
απαντώντας στην κριτική που 
δέχθηκε για την ομάδα του: 
«Κοιτάξτε, το να έχεις παίξει 17 
αναμετρήσεις και να έχεις μόνο 
μια ισοπαλία σημαίνει ότι παί-
ζεις πραγματικά καλό ποδό-
σφαιρο. Όλα τα άλλα, για να μην 
πω κάτι σκληρό, είναι λάθος».

ο Ρουμάνος έχει 
πάρει τα μυαλά  
των ελλήνων!

Ά

«φΤΕρα» Τα ΕιΣιΤήρια
Εν πολλοίς ήταν 

αναμενόμενο. Το 
«Γεώργιος  
Καραϊσκάκης» θα 
είναι «πίτα» στον 

αγώνα του Ολυμπιακού μ 
την Ντιναμό Κιέβου για τους 

«32» του Europa League. Ο 
κόσμος του Ολυμπιακού θέλει να 
δώσει ώθηση στην ομάδα του, 
προκειμένου να αποκλείσει την 
Ντιναμό Κιέβου και έτσι 
εξαφάνισε τα εισιτήρια. Ο αγώνας 
θα διεξαχθείς στις 14 
Φεβρουαρίου και τη σχετική 
ανακοίνωση για την εξάντληση 
των εισιτηρίων εξέδωσε η  
«ερυθρόλευκη» ΠΑΕ.

Με τη συμμετοχή εκατοντά-
δων παιδιών από Ακαδη-
μίες Καλαθοσφαίρισης, 

των προπονητών και των γονέων 
τους, πραγματοποιήθηκε το πρωί 
της Τετάρτης 30 Ιανουαρίου στο 
εΘΝΙΚο ΑΘλήΤΙΚο ΚεΝΤΡο ΚεΡ-
ΚύΡΑς (εΑΚΚ) εκδήλωση για τη 
στήριξη του Αθλητισμού από τον 
Όμιλο ελλήΝΙΚΑ πεΤΡελΑΙΑ. 

Στο πλαίσιο των δράσεων Εταιρι-
κής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου 
ΕΛΠΕ παραδόθηκε προπληρωμένη 
ΕΚΟ Κάρτα με 9.000 λίτρα πετρε-
λαίου θέρμανσης για την κάλυψη 
των αναγκών του Κλειστού Γυμνα-
στηρίου Κέρκυρας. Επίσης,   περισ-
σότερες από 35 μπάλες μπάσκετ και 
490 εμφανίσεις διανεμήθηκαν 
στους μικρούς αθλητές των Ακαδη-
μιών που προπονούνται στο Αθλη-
τικό Κέντρο. 

Στην εκδήλωση παρέστησαν και 
απηύθυναν χαιρετισμό ο Περιφερει-
άρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος 
Γαλιατσάτος και ο Πρόεδρος της 
Επιτροπής Διοίκησης του ΕΑΚΚ κ. 
Γιάννης Μακαντάνης, ενώ την ΕΛΠΕ 
εκπροσώπησαν ο Διευθυντής Εται-
ρικών Σχέσεων κ. Γιάννης Κορω-
ναίος, ο Διευθυντής Marketing 
Εμπορίας κ. Σωτήρης Αναστασιάδης 
και ο Υπεύθυνος Αθλητικών Δραστη-
ριοτήτων κ. Γιώργος Καλαφατάκης.

Κατά τη διάρκεια σύντομης συνέ-

ντευξης Τύπου, ο Διευθυντής 
Εταιρικών Σχέσεων Ομίλου κ. 
Γιάννης Κορωναίος δήλωσε: «Ο 
Όμιλος ΕΛΠΕ υλοποιεί ένα ιδι-
αίτερα εκτεταμένο πρόγραμμα 
δράσεων ΕΚΕ σε ολόκληρη τη 
χώρα. Λίγο πριν τα Χριστού-
γεννα σε ανάλογη εκδήλωση 
χορηγήσαμε πετρέλαιο θέρ-
μανσης σε σχολεία της Δυτικής 
Μακεδονίας, πριν από έναν 
χρόνο σε σχολεία της Δωδεκανήσου, 
ενώ το πλήρες πρόγραμμα Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου 
ΕΛΠΕ για την Περιφέρεια Ιονίων 
Νήσων ανακοινώθηκε τον περα-
σμένο Νοέμβριο στην Κεφαλλονιά.  

Σε ότι αφορά την Κέρκυρα επανα-
λαμβάνουμε τη δέσμευση μας να 
συμβάλουμε στην παρουσία της 
εξαιρετικής Φιλαρμονικής “Καποδί-
στριας” στο Μέγαρο Μουσικής 
Αθηνών».  

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με 
αγώνες επίδειξης μεταξύ των Αθλη-
τικών Σωματείων, ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗ-
ΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΑΥΣΙΘΟΟΣ ΚΕΡΚΥ-
ΡΑΣ, ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ, Α.Ο. ΚΕΡΚΥΡΑ, ΚΑΛΑ-
ΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΦΑΙΑΚΑΣ και 
Α.Σ. ΠΗΓΑΣΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ.

Το Πρόγραμμα ΕΚΕ που υλοποιεί 
ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 

την τελευταία δεκα-
ετία περιλαμβάνει 
πλήθος δράσεων 
προς όφελος της 
κοινωνίας, με βασι-
κούς άξονες τη νέα 
γενιά, τις ευπαθείς 
ομάδες, τις βιώσι-
μες πόλεις και κοι-
νωνίες, τον πολιτι-
σμό και τον αθλητι-
σμό. Στο επίκεντρο 
των δράσεων για 
τον Αθλητισμό, βρί-

σκεται η διαπαιδαγώγηση των νέων, 
αλλά και η έμπνευση της ευρύτερης 
κοινωνίας, μέσα από τις διαχρονικές 
αξίες που πρεσβεύουν τα ιδεώδη 
του αθλητισμού και του «ευ 
αγωνίζεσθαι».

δράσεις για τον αθλητισμό
στην κέρκυρα από τον Όμιλο ελληνικα Πετρελαια

Στιγμιότυπο από αγώνα επίδειξης 
μικρών αθλητών των Ακαδημιών που 
προπονούνται στο Εθνικό Αθλητικό 
Κέντρο Κέρκυρας

O Διευθυντής Εταιρικών Σχέσεων Ομίλου 
ΕΛΠΕ κ. Γιάννης Κορωναίος (αριστερά) παρα-
δίδει την προπληρωμένη ΕΚΟ Κάρτα στον 
Πρόεδρο της Επιτροπής Διοίκησης του 
Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Κέρκυρας 
(ΕΑΚΚ) κ. Γιάννη Μακαντάνη, παρουσία του 
Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρου 
Γαλιατσάτου (στο μέσον της εικόνας).

Champions  
League

Μένει 
εκτός ο 
Νεϊμάρ




