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ςτιγμιότυπο από την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στην Τουρκία, την Τρίτη  
5 Φεβρουαρίου 2019. οι κακές γλώσσες λένε ότι στη μέση κλαίμε την ελληνική εξωτερική πολιτική.

Το σενάριο των 4 καλπών 
προχωράει. Δηλαδή 
εθνικές εκλογές, 
ευρωεκλογές, δημοτικές 
και  περιφερειακές   
μαζί! Μάλιστα ο 
Πρόεδρος της ΝΔ  
μίλησε για  εκλογές την 
Κυριακή 26 Μαΐου. 

«οι ευρωεκλογές, αν δεν 
έχουν γίνει μέχρι τότε 
εθνικές εκλογές, 

εξυπακούεται ότι θα είναι η 
μητέρα των μαχών», τόνισε, 
μόλις προχθές, ο πρόεδρος της 
Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος 
Μητσοτάκης, μιλώντας στη 
συνεδρίαση των τομεαρχών της 
ΝΔ. Η δική του εκτίμηση όμως 
είναι ότι οι εκλογές θα γίνουν 
τον Μάιο. «Το ρολόι ήδη μετρά 
αντίστροφα για όλους μας για 
τις εκλογές της 26ης Μαΐου».

Η κυβέρνηση στηρίζεται στα  
φιλολαϊκά μέτρα, όπως η προστα-
σία της πρώτης κατοικίας, οι 120 

δόσεις, ενώ υπάρχουν και αυτοί 
που βλέπουν εκλογές Οκτώβριο, 
που αν όμως η ήττα του ΣΥΡΙΖΑ 
είναι τόσο μεγάλη,η κυβέρνηση 
δύσκολα θα μπορεί να σταθεί 
μετά την πρώτη αναμέτρηση. Στο 
επιτελείο του πρωθυπουργού 
εκτιμούν ότι το Ποτάμι, οι Ανε-
ξάρτητοι Έλληνες, η Ένωση 

Κεντρώων, αλλά και το Κίνημα 
Αλλαγής βρίσκονται σε φάση 
αναταραχής και εσωκομματι-
κών αναταράξεων και απει-
λούνται με μεγάλη εκλογική 
ήττα -και πιθανώς με διάλυση. 
Ακόμα ένας παράγοντας που 
έχει αξιολογηθεί ως σοβαρός 
από την κυβέρνηση είναι η 
κόντρα με τον Πάνο Καμμένο, 
η οποία δεν μπορεί να παρα-
ταθεί επί μήνες, χωρίς να επι-
φέρει εκλογική ζημιά. 

Πρόβλεψη για  εκλογές τον 
Μάιο, μαζί με ευρωεκλογές 
και αυτοδιοικητικές εκλογές, 
έκανε και η Ντόρα Μπακο-
γιάννη. Πρόωρες εκλογές την 
άνοιξη πυροδότησε και μια 
δήλωση προ ημερών του προ-
έδρου της Βουλής Νίκου Βού-
τση. «Ως προς το Κοινοβούλιο, 
ναι, μπορούμε να πάμε μέχρι 

τον Οκτώβριο», είπε ο πρόεδρος της Βουλής. 
Αλλά συνέχισε λέγοντας ότι «ως προς την 
οικονομία, τις  διεθνείς σχέσεις, ως προς την 
Ευρώπη και τα αποτελέσματα του Μαΐου είναι 
προφανές πως είναι παράγοντες του μεγάλου 
κάδρου -που  συνηθίζω να λέω- τους οποίους 
προφανώς όλοι σκέφτονται και κάνουν τις 
κινήσεις τους. Πάντως σίγουρα δεν υπάρχει 
κανένα σενάριο για να γίνουν εκλογές πριν 
από τις πρώτες εκλογές που θα γίνουν για τις 
ευρωεκλογές του Μαΐου. Εργαζόμαστε για 
εξάντληση της τετραετίας, εμείς ως Βουλή 
που είμαστε υποχρεωμένοι και η κυβέρνηση 
κατά τον πρωθυπουργό που θέλει να κάνει 
κάτι τέτοιο και κατά το Σύνταγμα. Θα δούμε. 
Ίσως κάποια στιγμή στο νέο Σύνταγμα, στην 
αναθεώρησή του να συζητηθούν και πιο 
αυστηροί κανόνες για τη διάλυση της Βουλής, 
έτσι ώστε η τετραετία να είναι πιο οριοθετη-
μένη και διασφαλισμένη».

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ  
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αερίου. Στην περιοχή όπου θα ερευνήσει το 
τουρκικό πλοίο εντάσσεται και το οικόπεδο 
9 της Κύπρου. Θα παραμείνει στην περιοχή 
μέχρι τα τέλη Μαΐου για να κάνει έρευνες 
μετά την «αδειοδότηση» που πήρε από το 
ψευδοκράτος, αναφέρει η εφημερίδα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, μετά το οικό-
πεδο 9, το Barbaros θα κάνει έρευνες σε 
μέρος του οικοπέδου 1 και στη συνέχεια στα 
οικόπεδα 8 και 12.«λόγω της στάσης της 
“ελληνοκυπριακής διοίκησης νοτίου Κύπρου” 
να αγνοεί την “βόρειο Κύπρο”, η Τουρκία ανα-
κοίνωσε διαδοχικά NAVTEX κηρύσσοντας ως 
περιοχή εκπαιδευτικής άσκησης μια ευρεία 
περιοχή στην Μεσόγειο», αναφέρει το δημοσί-
ευμα. Υποστηρίζει ακόμη ότι στην περιοχή που 
περιλαμβάνονται και τα τεμάχια 4,5,6,7 και 1 
για τις οποίες έχει ανακοινωθεί NAVTEX χαρα-
κτηρίζοντάς το ως Περιοχή Ναυτικής Εκπαι-
δευτικής Άσκησης ΝΑΤΟ-Τουρκίας.

Σύμφωνα πάντα με τη Γενί Σαφάκ, μέσα 

στον Φεβρουάριο, θα γίνει και κοινή 
άσκηση με το ΝΑΤΟ, σε οικόπεδα της 
κυπριακής ΑΟΖ, στα οποία έχουν αδειοδο-
τηθεί να κάνουν έρευνες η ιταλική ENI και 
η γαλλική Total. 

Θα γίνει και κοινή άσκηση (με πραγμα-
τικά πυρά) με τη Γαλλία, στο οικόπεδο 8, 
νότια της Κύπρου. Όπως σημειώνει, στο 
πλαίσιο της «Επιχείρησης Ασπίδα της 
Μεσογείου» οι φρεγάτες Μπαρμπαρός 
και Μπάφρα που συνοδεύουν το ερευ-
νητικό σκάφος Μπάρμπαρος Χαϊρετίν 
Πασά θα κάνουν κοινή άσκηση με τα 
πολεμικά πλοία των ΗΠΑ, της Βρετα-
νίας, της Γαλλίας, της Ολλανδίας και 
της Ιταλίας που βρίσκονται στην 
περιοχή. Η άσκηση, σύμφωνα με 
την εφημερίδα, θα γίνει στα οικό-
πεδα που η Κύπρος αδειοδότησε 
την ιταλική ΕΝΙ και τη γαλλική 
ΤΟΤΑL. Εξάλλου, στις 27 Φεβρου-

αρίου η Τουρκία θα κάνει τη 
μεγαλύτερη ναυτική της 
άσκηση σε οικόπεδα της 
κυπριακής ΑΟΖ. Πρόκειται 
για την «Άσκηση Γαλάζια 
Πατρίδα – 2019» με τη 
συμμετοχή του πολεμι-
κού ναυτικού και τη 
στήριξη των μονάδων 
ξηράς στη Μεσόγειο, 
το Αιγαίο, τη θάλασσα 
του Μαρμαρά και τη 
Μαύρη Θάλασσα.

Η Τουρκία προκαλεί 
ξανά. Στέλνει το 
Barbaros για έρευνες 
στο οικόπεδο 9 της 
κυπριακής ΑΟΖ. 

στην πρόσφατη συνεδρίαση 
του ςυμβουλίου εθνικής 
Ασφαλείας υπό τον ερντο-

γάν, η Τουρκία είχε επαναλάβει ότι 
θεωρεί… δικαίωμά της να αλωνί-
ζει στην ανατολική Μεσόγειο. Και 
σύμφωνα με δημοσίευμα της 
τουρκικής εφημερίδας Γενί 
ςαφάκ, αποφάσισε να στείλει το 
Barbaros να κάνει έρευνα για 
φυσικό αέριο στο οικόπεδο 9 της 
κυπριακής ΑοΖ. 

Φυσικά, δεν θα περιοριστεί εκεί. 
Σύμφωνα με την τουρκική 
εφημερίδα, το Barbaros θα 
συνεχίσει τις έρευνες και στα 
οικόπεδα 1, 8 και 12 και μάλι-
στα μέχρι τα τέλη Μαΐου! Το 
τουρκικό ερευνητικό σκάφος 
δεν βγαίνει… μόνο του, αλλά 
το συνοδεύουν δυο τουρκικές 
φρεγάτες και δυο κορβέτες. 
Σύμφωνα με το δημοσίευμα 
της Γενί Σαφάκ, το Barbaros 
έπλευσε νότια της Κύπρου για 
να κάνει έρευνες φυσικού 

νέες προκλήσεις 
των τούρκων

με πολύ αυστηρή γλώσσα ο 
βούλγαρος αναπληρωτής 
πρωθυπουργός και υπουρ-

γός Άμυνας Κράσιμιρ Καρακατσά-
νοφ, έστειλε μήνυμα στα ςκόπια ότι 
θα πρέπει να τηρήσουν όλες τις 
δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει απέ-
ναντι και στην ελλάδα και στη 
βουλγαρία. 
ςε δηλώσεις σε βουλγαρικό ραδιόφωνο 
ο κ. Καρακατσάνοφ δήλωσε ότι «αν η 
Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της 
Μακεδονίας επιθυμεί να γίνει πλήρες 
μέλος του ΝΑΤο και της εε, θα πρέπει να 
τηρήσει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει 
έναντι της βουλγαρίας και της ελλάδας». 
Και εξήγησε ότι αυτό σημαίνει την εξάλειψη 
των εδαφικών διεκδικήσεων και των παρα-
ποιήσεων της ιστορίας. Προσθέτοντας ότι 
μόνο όταν η πραγματική ιστορία της Μακεδο-
νίας αντικαταστήσει την 70ετή πλαστογραφία 
στα σχολικά βιβλία, θα ήταν πεπεισμένη η 
βουλγαρία ότι τα πράγματα πήγαιναν προς τη 
σωστή κατεύθυνση. «Η ΠΓΔΜ βιάζεται να εντα-
χθεί στο ΝΑΤο επειδή, όπως πολλοί βούλγαροι 
πολιτικοί πριν από 20 χρόνια, πιστεύει αφελώς 
ότι η ένταξη στο ΝΑΤο θα λύσει σχεδόν αυτόματα 
όλα τα προβλήματά της. Η συμμετοχή στο ΝΑΤο 
είναι μια ευκαιρία για την επίλυση των προβλημά-
των, αλλά χωρίς τη συμμετοχή και την προθυμία 
από πλευράς της ΠΓΔΜ κανένας άλλος δεν θα μπο-
ρούσε να τα λύσει - ούτε οι βρυξέλλες ούτε ο Γενι-
κός Γραμματέας του ΝΑΤο, ούτε κανένα άλλο κράτος 
μέλος, συμπεριλαμβανομένης της βουλγαρίας», 
δήλωσε ο Καρακατσάνοφ. επιπλέον, τόνισε ότι αν η 
βουλγαρία και η ελλάδα δεν πειστούν για την πρό-

θεση της ΠΓΔΜ να τηρήσει τις δεσμεύσεις της, η 
ένταξή της σε ΝΑΤο και εε δεν θα γίνει 
πραγματικότητα...

Βέτο στα 
σκόπια 

έβαλαν oι 
Βούλγαροι 

π
πολΙτΙΚη
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5. Υπήρξε ευρεία ανα-
φορά στις ευρωτουρ-

κικές σχέσεις και στο θέμα 
της αναθεώρησης της 
τελωνειακής ένωσης Ε.Ε.-
Τουρκίας, προς όφελος 
όλων των χωρών της περιο-
χής, στις οποίες συμπερι-
λαμβάνεται και η Κυπριακή 
Δημοκρατία και επομένως 
δεν μπορούν να υπάρχουν 

αποκλεισμοί.

6. Στο μεταναστευτικό θα 
υπάρξει και νέα συνάντηση 

του υπουργού Μεταναστευτικής 
Πολιτικής Δημήτρη Βίτσα με τον 
Τούρκο ομόλογο του, καθώς έχει 
αναπτυχθεί μια πολύ καλή και 
αποτελεσματική συνεργασία 
μεταξύ τους.

τα πιο σημαντικά 
σημεία αυτής της 
συνάντησης είναι:

1. Σε ό,τι αφορά στη μεί-
ωση της έντασης στο 

Αιγαίο η ενεργοποίηση 
ενός σημαντικού διαύλου 
των υπουργών Άμυνας 
Ελλάδας και Τουρκίας και 
η πρώτη τους συνάντηση 
θα γίνει στις Βρυξέλλες, στο 
περιθώριο της Συνόδου του 
ΝΑΤΟ. Επίσης, η προοπτική της 
συνεργασίας, μέσω συναντή-
σεων των γενικών γραμματέων 
των υπουργείων Εξωτερικών, οι 
οποίοι έχουν καιρό να συναντη-
θούν, και έχουν να επιτελέσουν 
σημαντικό ρόλο στον τομέα στο 

θέμα των Μέτρων Οικοδόμησης 
Εμπιστοσύνης.

2. Σε σχέση με το Κυπριακό ανα-
μένεται να αρχίσουν σύντομα 

οι προπαρασκευαστικές συναντή-
σεις των υπουργείων Εξωτερικών, 
κάτι που ζητάει η ελληνική πλευρά 
από το 2016. Στην ανάγκη επίλυσης 
του Κυπριακού αναφέρθηκε και ο 
πρόεδρος Ερντογάν με όρους επα-

νένωσης και μίλησε μόνο για πολι-
τική ισότητα και όχι για αναζήτηση 
λύσης σε άλλο πλαίσιο. 

3. Ο κ. Τσίπρας επισήμανε την 
ανάγκη να υπάρξει σεβασμός 

του διεθνούς δικαίου στο Αιγαίο 
και την Ανατολική Μεσόγειο και 
υπογράμμισε το δικαίωμα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας στην αξιο-
ποίηση των πλουτοπαραγωγικών 

της πηγών.

4.Ο αναπληρωτής υπουργός 
Οικονομίας και Ανάπτυξης 

Στέργιος Πιτσιόρλας συναντήθηκε 
με την υπουργό Εμπορίου της Τουρ-
κίας και συζήτησαν θέματα συνερ-
γασίας με πιο άμεσο να δρομολογη-
θεί το καλοκαίρι το πρώτο πλοίο 
στην ακτοπλοϊκή γραμμή 
Θεσσαλονίκη-Σμύρνη.

Τσίπρασ-ΕρνΤογαν 

τα κρίσιμα σημεία  
της συνάντησης

η Metron Analysis σε 
δημοσκόπησή της, 
δίνει στη ΝΔ ποσο-

στό 37,2%, έναντι ποσοστού 
25,1% του ΣΥΡΙΖΑ. Ακολουθεί 
η Χρυσή Αυγή, η οποία 
συγκεντρώνει ποσοστό 9,1%. 
Στην τέταρτη θέση βρίσκεται 
το Κίνημα Αλλαγής με 7%, 
ενώ ακολουθεί το ΚΚΕ με 
6,1%. Το  Ποτάμι συγκεντρώ-
νει ποσοστό 1,9%, οι ΑΝΕλ 
1,3%, ενώ η Ένωση Κεντρώων 
φαίνεται να είναι πιο κοντά 
στην είσοδό της στο Κοινο-
βούλιο, με ένα ποσοστό της 

τάξης του 2,7%. Η  Ελληνική 
λύση συγκεντρώνει στη 
δημοσκόπηση ποσοστό 
2,8%, η λΑΕ 1,5% και η 
ΑΝΤΑΡΣΥΑ 1,3%. «Άλλο 
κόμμα» ψηφίζει το 4% των 
ερωτηθέντων. Σημαντικό 
στοιχείο της δημοσκόπησης 
της Metron Analysis είναι 
και το ότι 1 στους 3 ψηφοφό-
ρους του λεγόμενου Κέντρου 
βρίσκεται στην «γκρίζα 
ζώνη» των αναποφάσιστων. 

Αναλυτικά, τα κόμματα 
λαμβάνουν τα εξής ποσοστά 
στην εκτίμηση ψήφου.

διαφορά 

12,1 
μονάδων 
νδ-σΥρΙΖα

ΝΔ 37,2%
ςύΡΙΖΑ 25,1%

χρυσή Αυγή 9,1%

Κίνημα Αλλαγής 7% 

ΚΚε 6,1%

ελληνική λύση 2,8%

Ένωση Κεντρώων 2,7%

Ποτάμι 1,9%
λΑε 1,5%

ΑΝελ 1,3%
ΑΝΤΑΡςύΑ 1,3%

Άλλο κόμμα 4%
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Η «έκρηξη» Τσίπρα 
και οι δικαιολογίες 
Δραγασάκη

ΜηΤσοΤακησ
 «Ο Τσίπρας πρόδωσε  
τις ελπίδες των Ελλήνων»

ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι 
σαφής: «ο Αλέξης Τσίπρας πρό-
δωσε τις ελπίδες των ελλήνων που 

δεν περιμένουν τίποτα πια από αυτόν. Η  
ςυμφωνία των Πρεσπών αναγνωρίζει 
μακεδονική γλώσσα και δημιουργεί 
προβλήματα, που θα βρούμε μπροστά 
μας, είτε αφορά τα σχολικά βιβλία, είτε 
τα εμπορικά σήματα. Φοβάμαι ότι θα 
εκπέσει ο τυπικός όρος βόρεια Μακε-
δονία, γιατί δεν υπάρχει αναφορά σε 
βορειομακεδονικό λαό και βορειομα-
κεδονική γλώσσα. 

Εάν θέλαμε αυτή τη συμφωνία να την 
είχαμε το 2008 στο Βουκουρέστι, θα 
την είχαμε, αλλά η τότε κυβέρνηση 
είπε όχι…. Η κυβέρνηση δεν άκουσε 
τις φωνές των συλλαλητηρίων αντί-
θετα επιμένει να προσβάλει τους 
Έλληνες και να τους αποκαλεί 
ακροδεξιούς. Όπου χρειάστηκε 
διαφώνησα με ισχυρούς παράγο-
ντες, όπως η Μέρκελ, γιατί έχω τη 
βαθιά πεποίθηση ότι έχουμε το 
δίκιο με το μέρος μας. Αυτό δεν 
μας έκανε συμπαθείς σε κέντρα 
εξουσίας και έχω ήσυχη τη 

συνείδησή μου ότι έκανα το σωστό και 
αυτό θα συνεχίσω να κάνω». Προανήγ-
γειλε ότι «θα καταψηφίσουμε το πρω-
τόκολλο ένταξης στο ΝΑΤΟ την Παρα-
σκευή», αλλά και ότι «θα αξιοποιήσω 
κάθε νομικό και διπλωματικό μέσο για 
να αμβλυνθούν οι αρνητικές συνέπειες 
της Συμφωνίας των Πρεσπών». Επανέ-
λαβε, δε, ότι «δεν απεμπολώ το δικαί-
ωμα του βέτο σε κάθε κεφάλαιο για την 
ένταξη των Σκοπίων στην ΕΕ. Υπάρχουν 
35 κεφάλαια, δεν θα ανοίξουν, ούτε θα 
κλείσουν αν δεν ικανοποιηθούν οι 
ελληνικές θέσεις».

Εξέφρασ, ακόμα την ανησυχία του 
για το ταξίδι Τσίπρα στην Τουρκία, 
υπενθυμίζοντας ότι η Τουρκία επικη-
ρύσσει τους 8 στρατιωτικούς, αγνοώ-
ντας προκλητικά τις αποφάσεις της 
ελληνικής δικαιοσύνης. «17 ώρες που 
διαπραγματευόταν για το Μνημόνιο, 
αλλά και τα όσα έκανε στο Σκοπιανό 
δεν μαρτυρούν μεγάλες ικανότητες 
διαπραγμάτευσης. Ας αφήσει τα 
σοβαρά ζητήματα των ελληνοτουρκι-
κών σχέσεων να τα χειριστεί η  
επόμενη κυβέρνηση της ΝΔ», είπε ο 
πρόεδρος της ΝΔ...

«μου ξέφυγε και το είπα». Αυτή 
ήταν η δικαιολογία του Γιάννη 
Δραγασάκη στον πρωθυπουργό, 

ο οποίος έγινε έξαλλος όταν άκουσε τον αντι-
πρόεδρό του και υπουργό οικονομίας να λέει 
ότι υπάρχει πρόβλημα με τα κόκκινα δάνεια και 
πως οι τράπεζες μπορεί να χρειαστούν νέα 
ανακεφαλαιοποίηση. Πέραν του Αλέξη Τσίπρα, 
κατά το cnn.gr, άναυδοι έμειναν και όλοι στο 
Μέγαρο Μαξίμου, όταν άκουσαν τον κ. Δραγα-
σάκη να μιλάει για κίνδυνο στις καταθέσεις 
των τραπεζών, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία 
στους επιχειρηματίες. 

Πιο έξαλλος είναι ο υπουργός Επικρατείας Αλέ-
κος Φλαμπουράρης, που είναι αρμόδιος για τα 
θέματα που αφορούν την προστασία της πρώτης 
κατοικίας και είναι επιφορτισμένος με το νέο 
νόμο «Κατσέλη», που πρόκειται να έρθει στη 
Βουλή προς ψήφιση. Μάλιστα, μετά την περίεργη 
αναφορά του κ. Δραγασάκη για την ανακεφαλαιο-
ποίηση των τραπεζών, ο κ. Φλαμπουράρης ακύ-
ρωσε μεγάλη σύσκεψη που είχε συγκαλέσει με 
τραπεζίτες, την οποία επαναπρογραμματίζει για 
τη Δευτέρα το απόγευμα, ώστε να εκτονωθεί η 
κατάσταση και να αμβλυνθούν οι αρνητικές εντυ-
πώσεις που προκλήθηκαν.

Στο Μέγαρο Μαξίμου είδαν με σκω-
πτικότητα τις δηλώσεις του αντιπροέ-
δρου της κυβέρνησης, οι οποίες δημι-
ούργησαν πανικό στην αγορά και 
μεγάλη ανησυχία σε επιχειρηματικούς 
κύκλους. Κανείς εντός του πρωθυπουρ-
γικού γραφείου ποτέ δεν κατάλαβε γιατί 
έγιναν. Ο Αλέκος Φλαμπουράρης, αρμό-
διος για το χρηματοπιστωτικό τομέα, 
μετά από συζήτηση με όλους τους εμπλε-
κόμενους φορείς έχει καταθέσει πρό-
ταση, ώστε να προστατευθεί η πρώτη 
κατοικία όσων έχουν «κόκκινα» δάνεια, τα 
οποία και έχουν φέρει σε δύσκολη θέση τις 
τράπεζες. Οι διαβουλεύσεις με όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς συνεχίζονται και το 
νέο πλαίσιο αναμένεται να είναι έτοιμο 
μέχρι τέλος του μήνα.

Με την φασαρία που προκλήθηκε και με 
μιάμιση ημέρα καθυστέρηση ο αντιπρόεδρος 
της κυβέρνησης αναγκάστηκε να εκδώσει 
διευκρινιστική ανακοίνωση, αφενός για να 
καθησυχάσει την αγορά και αφετέρου για να 
καθησυχάσει τους ενοίκους του Μεγάρου Μαξί-
μου, που δεν είδαν με καλό μάτι τους λόγους 
τους οποίους ο κ. Δραγασάκης άνοιξε τον ασκό 
του Αιόλου.
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Κι όμως! Αυτό δεν το περί-
μενε κανείς… Πλέον βρι-
σκόμαστε ενώπιον ενός 

μοναδικού πολιτικού φαινομέ-
νου… Η κυβέρνηση να έχει 145 
βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ συν 6 
βουλευτές άλλων κομμάτων, που 
όμως δηλώνουν πρόθυμοι η 
ψήφος τους να προσμετράται 
στις ψήφους της πλειοψηφίας. 
Πλέον η δεδηλωμένη στηρίζεται 
χάρη στις ψήφους βουλευτών 
που έφυγαν από τα κόμματά 
τους. Πρόκειται για τους Κώστα 
Ζουράρι και Θανάση Παπαχρι-
στόπουλο, που τυπικά παραμέ-
νουν στην ΚΟ του Πάνου 
Καμμένου. 

Την αλλαγή του Κανονι-
σμού της Βουλής που 
προωθούσε ο κ. Βούτσης, 
ακύρωσε με επιστολή του 
ο Αλέξης Τσίπρας, καταγ-
γέλλοντας ότι τα ΜΜΕ και 
η αντιπολίτευση θέλουν 
να τον παρουσιάσουν ως 
εκβιαζόμενο από τον 
πρώην κυβερνητικό του 
εταίρο. Η υπόθεση εστάλη 
στην επιστημονική επιτροπή της 
Βουλής κατ’ απαίτηση του πρω-
θυπουργού, διαδικασία με την 
οποία διαφωνεί ο Πάνος Καμμέ-
νος, αφού δηλώνει ότι το θέμα 
έχει λυθεί με γνωμοδότηση του 
2013. Το θέμα του Κανονισμού 
της Βουλής προκάλεσε μεγάλες 
αντιδράσεις, γεγονός που οδή-
γησε τον Ευάγγελο Βενιζέλο να 
δηλώσει ότι «ευτελίζεται η κοι-
νοβουλευτική τάξη και παρά-
δοση με την συγκυριακή τροπο-
ποίηση του Κανονισμού της 

πολιτικό δελφινάριο… 
οι κρίσεις στην 
πυροσβεστική

ςυνεδρίασε το Πρωτο-
βάθμιο Ανώτατο 

ςυμβούλιο του 
Πυροσβεστικού 
ςώματος,για τη 
διενέργεια των 

τακτικών κρίσεων 
έτους 2019 των Ανώτα-

των Αξιωματικών και έκρινε 
ποιοι παίρνουν προαγωγή και 
ποιοι αποστρατεύονται.

α. ευδοκίμως τερματίσα-
ντες τους Αντιστράτη-

γους Πς 
Δημοσθένη Αναγνωστάκη και 

Κωνσταντίνο Γιόβα και τους απο-
νεμήθηκε ο τίτλος του επίτιμου 
Υπαρχηγού του Πυροσβεστικού 
Σώματος.

Β. Προαχθέντες στον βαθμό 
του Αντιστράτηγου Πς 

τους ύποστράτηγους Πς
1. Στέφανο Κολοκούρη
2. Κωνσταντίνο Κυριακόπουλο

Γ. ευδοκίμως τερματίσαντες 
τους ύποστράτηγους Πς

1. Ιωάννη Φωστιέρη
2. Ιωάννη Ράμφο
3. Απόστολο Σκρέκα
4. Ανδρέα Ζαγκανά
5. Ναθαναήλ Ρήγα

δ. Διατηρητέους τους ύπο-
στράτηγους Πς

1. Αναστάσιο Σωτήρχο
2. Αχιλλέα Τζουβάρα

Ε. Προαχθέντες κατ’ επιλο-
γήν για τις θέσεις των 

ύποστράτηγων Πς τους Αρχιπύ-
ραρχους του Π.ς. 

1. Ιάκωβο Κλεφτοσπύρο
2. Σπυρίδων Βαρσάμη 
3. Νικόλαο Σπαή
4. Ιωάννη Πετρούτσο

με συμφέρει, αλλά για μένα δεν 
είναι "τα καλά και συμφέροντα". 
Προτείνω μια αλλαγή του κανονι-
σμού: Να δεσμευτούμε ότι εν 
μέσω κοινοβουλευτικής περιόδου 
δεν αλλάζουν κόμμα οι βουλευτές. 
Βέβαια, όταν το είπα στη Βουλή, ο 
κ. Τσίπρας, ο κ. Μητσοτάκης και η 
κα Γεννημάτα δεν απάντησαν, 
έμειναν σκυμμένοι στα χαρτιά 
τους. Φεύγουν από τα μικρά κόμ-
ματα και πάνε στα μεγαλύτερα», 
είπε, τονίζοντας ότι δεν θα ασχο-
ληθεί με εκείνους που έφυγαν από 
το Ποτάμι. «Πήραν εντολή από ΝΔ 
και ΣΥΡΙΖΑ και έφυγαν. Ποτέ δεν 
θα δεχόμουν βουλευτή από άλλο 
κόμμα και το έχω αρνηθεί. Διπλή η 
ανηθικότητα των έξι. Και δεν 
εκπροσωπούν τους πολίτες που 
τους ψήφισαν και δίνουν λευκή 
επιταγή στην κυβέρνηση», 
συμπλήρωσε ο κ. Θεοδωράκης.

Βουλής, προκειμένου να ικανοποι-
ηθεί ο Πρόεδρος των ΑΝΕλ και να 
περιοριστούν οι αντιδράσεις του 
και οι απειλές του».

Η Νέα Δημοκρατία έκανε λόγο για 
«κοινοβουλευτική ντροπή που δεν 
έχει προηγούμενο», αφού όπως 
σημειώνει «τα 6 δεκανίκια του κ. 
Τσίπρα εκχώρησαν εν λευκώ τη 
συνείδησή τους, δηλώνοντας εκ 
προοιμίου ότι θα ψηφίζουν ό,τι κι αν 
φέρει στην Βουλή». Το ΚΙΝΑλ 
τόνισε ότι «η διεύρυνση του ΣΥΡΙΖΑ 
στην Ακροδεξιά καλά κρατεί». Το 

Ποτάμι στρά-
φηκε κατά του 
Σπύρου 
Δανέλλη, 
κατηγορώντας 
τον για υπο-
κρισία: «Γιατί 
δεν τολμάει να 
πει ευθέως ότι 

προσχωρεί άνευ όρων στον ΣΥΡΙΖΑ; 
Μήπως γιατί έχει δεσμευτεί ότι όταν 
προσχωρήσει σε άλλο κόμμα θα 
δώσει πίσω την έδρα του, γιατί 
αυτός δεν είναι σαν όλους τους 
άλλους;».  

Άρα, πάμε σε σκληρή 
σύγκρουση… «Πραξικόπημα», 
χαρακτήρισε ο Σταύρος Θεοδωρά-
κης την αλλαγή του κανονισμού της 
Βουλής, προκειμένου να μην διαλυ-
θεί η Κοινοβουλευτική Ομάδα των 
Ανεξάρτητων Ελλήνων. «Δεν μπορεί 
να υπάρχει Κ.Ο. με 3 βουλευτές. Δεν 

ο Παύλος Πολάκης χόρευε με ένα 
τσιγάρο στο στόμα. ο υφυπουρ-
γός ύγείας, δηλαδή, που τυπικά 

είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή του 
αντικαπνιστικού νόμου, κάπνιζε σε κλει-
στό χώρο, κάτι που απαγορεύεται. 

Το γεγονός αυτό σχολίασε με καυστικό-
τατο τρόπο ο ευρωπαίος επίτροπος 
αρμόδιος για θέματα ύγείας βιτένις 
Αντριουκαΐτις, ο οποίος βρίσκεται στην 
ελλάδα. Μετά τη συνάντησή του με τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο κ. Αντριου-

καΐτις εξέφρασε την οργή του: «είναι 
ντροπή! είναι ντροπή! Αυτός ο τύπος δεν 
καταλαβαίνει τίποτα από υγεία. Μηδέν. 
Τέτοιες συμπεριφορές πρέπει να καταγ-
γέλλονται στην κοινή γνώμη. Αν είσαι 
εθισμένος, είναι ίσως δύσκολο να απε-
ξαρτηθείς, αλλά τουλάχιστον ας προ-
σπαθήσεις, ας πάρεις τσίχλες νικοτίνης, 
ας ζητήσεις ιατρική βοήθεια. Το ζήτημα 
της εφαρμογής της αντικαπνιστικής 
νομοθεσίας είναι πολύ σοβαρό και το 
Κοινοβούλιο της χώρας σας οφείλει να 
το συζητήσει. Δεν είναι θέμα ελεύθερης 

βούλησης κάποιου αν καπνίζει ή όχι. 
Όταν αυτό συμβαίνει σε δημόσιο χώρ,ο 
πρόκειται για καταπάτηση των ανθρωπί-
νων δικαιωμάτων, γιατί οι γύρω του 
έχουν το δικαίωμα να αναπνέουν 
καθαρό αέρα. ςήμερα επισκέφθηκα το 
υπουργείο ύγείας και οι χώροι μύριζαν 
τσιγάρο». Παράλληλα, ο ευρωπαίος επί-
τροπος σχολίασε και το γεγονός ότι 
κανείς από όσους συνάντησε στο 
υπουργείο δεν φορούσε γραβάτα. «Θεω-
ρούν ότι έτσι πολεμούν την ελίτ; Αυτή 
είναι πολιτική του δρόμου!», σχολίασε.

ντροπή για πολάκη  
από τον Ευρωπαίο Επίτροπο 

Η Νέα Δημοκρατία έκανε λόγο για 
«κοινοβουλευτική ντροπή που δεν 
έχει προηγούμενο», αφού όπως 

σημειώνει «τα 6 δεκανίκια του κ. Τσίπρα 
εκχώρησαν εν λευκώ τη συνείδησή τους, 
δηλώνοντας εκ προοιμίου ότι θα ψηφίζουν 
ό,τι κι αν φέρει στην Βουλή»
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ο λεβέντης  
και οι 
κουραμπιέδες
«Ο μοναδικός 
λεβέντης πολιτικός 
είναι ο Αλέξης 
Τσίπρας» αναφώνησε 

από τηλεοράσεως η 
Θεοδώρα 

Μεγαλοοικονόμου και 
μάλιστα συμπλήρωσε 

ότι όλοι οι υπόλοιποι 
είναι κουραμπιέδες 

μπροστά του. Έναν άλλο 
πολιτικό Βασίλη λεβέντη, που έχει και το 
όνομα, μήτε που τον ανέφερε. Μάλλον τον 
ξέχασε γρήγορα.

Το αλάθητο
Και δήλωσε στην συνέντευξή του στην Αυγή ο υπουργός 
Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος ότι έχει κάνει λάθη στην 
θητεία του και πως «μόνο ο Βενιζέλος και ο Πάπας διεκδικούν το 
αλάθητο, αν και ο δεύτερος το ξανασκέφτεται». Αυτό βέβαια δεν θα 
έμενε αναπάντητο από τον Βαγγέλη Βενιζέλο, που δήλωσε «Αν 
θέλει να ζητήσει άφεση να απευθυνθεί στον Πάπα, με εμένα θα 
δυσκολευτεί και θα χρειαστεί ειλικρινή εξομολόγηση και επιτίμια». 
Και η κόντρα καλά κρατεί…

Θεατρόφιλος
Ότι είναι θεατρόφιλος ο 

πρωθυπουργός το 
γνωρίζουμε και αυτήν την 

φορά επέλεξε να 
παρακολουθήσει την 

παράσταση «Ποιός σκότωσε 
τον σκύλο τα μεσάνυχτα;». Η 

παράσταση είναι ένα θεατρικό 
έργο του Βαγγέλη 

Θεοδωρόπουλου και παίζεται 
στο θέατρο Τζένη Καρέζη, 

όπου ο πρωθυπουργός πήγε 
συνοδευόμενος από την 

σύντροφό του.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ  
ΓΙΑΝΝΗς ΝΤςούΝος   
ntsounos@alphafreepress.gr

Το Καφενείο  
της βουλής

τάκλιν

Και 
βιβλίο 
και 
εκδρομή
Στα Τρίκαλα βρέθηκε η 
βουλευτής της ΝΔ Όλγα 
Κεφαλογιάννη, όπου 
παρουσίασε το βιβλίο του 
Μικέλη Χατζηγάκη, γιου του 
πρώην υπουργού Σωτήρη 
Χατζηγάκη με τίτλο «Προτάσεις 
ενός σύγχρονου φιλελεύθερου». 
Ωστόσο η βουλευτής συνδύασε την 
παρουσίαση του βιβλίου με 
επίσκεψη στην Καλαμπάκα και τα 
Μετέωρα.

ςτο 
τσιγκέλι

Ένα ευτράπελο από τον 
προεκλογικό αγώνα των κομμάτων 

ενόψει εκλογών σημειώθηκε στον Πειραιά, 
όπου ο επικεφαλής του ΜέΡΑ 25 Γιάννης 

Βαρουφάκης και υποψηφίος στις ευρωεκλογές 
στον Πειραιά έκανε περιοδεία μαζί με την Σοφία 
Σακοράφα και στάθηκαν μπροστά από μια αφίσα 

του πρώην υπουργού Οικονομικών, που ήταν  
κρεμασμένη στο τσιγκέλι ενός 

χασάπη. Ο πρώην υπουργός 
αντέδρασε με γέλια.

χοροί 
και τραγούδια

Στο δείπνο Ερντογάν-Τσίπρα 
η ορχήστρα έπαιξε προς τιμήν 
του Έλληνα πρωθυπουργού το 
τραγούδι «Τούρκος εγώ και συ 

Ρωμιός», ενώ υπήρχαν και άλλες 
μουσικές επιλογές που 

συνοδεύονταν από 
μπουζούκι.

Πρώτη κοινή
Την πρώτη τους κοινή εμφάνιση έκαναν Γιώργος 

Παπανδρέου και Γουέντι Κόνελι στην εκδήλωση για 
τα 100 χρόνια από την γέννηση του Ανδρέα 

Παπανδρέου στην Πάτρα. Η Ολλανδή Γουέντι μάλιστα 
καθόταν στην πρώτη σειρά δίπλα στα παιδιά του 

Γιώργου Παπανδρέου Αντρίκο και Μαργαρίτα.
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βαρύμαγκας
Μεράκλωσε ο αναπληρωτής 
υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκη 
και χόρεψε ένα βαρύ ζεϊμπέκικο 
που μάλιστα ανέβασε σε βίντεο στα 

social media με το σχόλιο «έτσι 
για να σκάσουν οι εχθροί μας». 

Μέχρι εδώ καλά και ωραίο και 
το ζεϊμπέκικο, αλλά μήπως 

πρέπει να βρει το θάρρος 
να απαντήσει και για τα 

όσα συμβαίνουν 
στον χώρο της 

υγείας; Επίσης 
χόρευε με το τσιγάρο στο στόμα 
παρά την ισχύ του αντικαπνιστικού 
νόμου ή κάνω λάθος; 

Του φταίει και ο 
επίτροπος

Απαράδεκτη 
χαρακτήρισε 

την κίνηση 

Πολάκη να καπνίζει κατά την 
διάρκεια συνέντευξης τύπου ο 
αρμόδιος Ευρωπαίος Επίτροπος για 
θέματα υγείας, γεγονός που έκανε 
έξαλλο τον αναπληρωτή υπουργό 
που του απάντησε με τον προσφιλή 
του τρόπο μέσω των social media, 
λέγοντας «θα το κόψω όταν θελήσω 
εγώ… οκ guy?». Για όλα τα υπόλοιπα 
που του καταλογίζει για τη 
κατάσταση της υγείας στην χώρα 
μας, ο κ. Πολάκης αρκέστηκε να πει 
ότι ο Επίτροπος δεν γνωρίζει…

ςυγχαρητήρια 
Πολλά συγχαρητήρια 

αξίζουν στην Όλγα 
Κεφαλογιάννη, η οποία 

είναι από τις πρώτες 
που συμμετέχει στις 

αιμοδοσίες που 
διοργανώνει δύο φορές 

τον χρόνο ο Σύλλογος 
Υπαλλήλων του Κοινοβουλίου. 
Και καλό θα ήταν το παράδειγμά 
της να το ακολουθήσουν και άλλοι.

Μετεωρολόγοι στην πολιτική
Μέχρι στιγμής μετράμε δύο: Τον Γιάννη Καλλιάνο, που θα είναι 
υποψήφιος με την ΝΔ, και τον Σάκη Αρναούτογλου, που θα 
είναι υποψήφιος για την ευρωβουλή με το ΚΙΝΑλ. λέτε να 
ακολουθήσουν και άλλοι;

Αθλητικός και σκιέρ
Ο λόγος για τον Κυριάκο Μητσοτάκη που έπαιξε μπάσκετ 
στην Πάτρα στο γήπεδο του Προμηθέα. Μάλιστα όσοι τον 
παρακολούθησαν έμειναν έκπληκτοι από την ευστοχία του. 
Το έχει στο μπάσκετ ο πρόεδρος και αυτό φαίνεται. Εκτός 
όμως από καλός μπασκετμπολίστας ο Κυριάκος Μητσοτάκης 
αποδεικνύεται ότι είναι και καλός σκιέρ, αφού βρέθηκε στην 
κορυφή Ηρακλής στα 2030 μέτρα του Χιονοδρομικού Κέντρου 
Βελουχίου. Μετά τα καλωσορίσματα από τον διευθυντή του 
χιονοδρομικού, ο πρόεδρος της ΝΔ απήλαυσε τις πίστες του κέντρου.

Δεν χωράγανε
Δεν χωράγανε σε μια απλή αίθουσα οι 
υποστηρικτές του αντιπροέδρου της ΝΔ 
Άδωνι Γεωργιάδη και έτσι η κοπή της πίτας 
έγινε στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ του Αγίου 
Θωμά στο Μαρούσι. Και μάλιστα μαθαίνω ότι 
γέμισε ασφυκτικά.

Με αθλητικό άρωμα
Στο δείπνο Ερντογάν Τσίπρα είχαν 
προσκληθεί και τρεις Έλληνες αθλητές, που 
αγωνίζονται στην Τουρκία. Ο 
μπασκετμπολίστας  Κώστας Σλούκας της 
Φενέρ Μπαχτσε και οι ποδοσφαιριστές 
Κώστας Μήτρογλου και Γιώργος Τζαβέλας. 
Επειδή η πρόσκληση απευθύνθηκε τελευταία 
στιγμή για λόγους ασφαλείας, μόνο ο Κώστας 
Σλούκας κατάφερε να παρευρεθεί.

Όπως στην αρχή,  
έτσι και στο τέλος
Πρόβλεψη που θα συζητηθεί έκανε ο Ευάγγελος 
Βενιζέλος, ο οποίος κληθείς να σχολιάσει τα 
πεπραγμένα της κυβέρνησης, είπε: «Το τελευταίο 
αυτό εξάμηνο της κυβέρνησης Τσίπρα-Καμένου 
θα είναι εξίσου κακό και βλαπτικό με το πρώτο 
εξάμηνο  το εξάμηνο Τσίπρα-Βαρουφάκη». 
Ευχόμαστε να μην βγει αληθινή η πρόβλεψη.

Κι άλλη αποχώρηση
Αποχώρησε από τους ΑΝΕλ  ο πρώην γραμματέας  
του κόμματος Γιάννης Μοίρας και οι πληροφορίες 
αναφέρουν ότι πήρε αυτήν την απόφαση γιατί 
διαφώνησε με την απόφαση Καμμένου να 
αποχωρήσει από την κυβέρνηση.

Απορία
Οι δηλώσεις του κ. Δραγασάκη για τις τράπεζες και 

την πιθανότητα ανακεφαλαιοποίησής τους από τα 
χρήματα των φορολογουμένων βρίσκει σύμφωνο τον 

έτερο υπουργό κ. Φλαμπουράρη ή όχι; Νομίζω ότι 
έχουμε μια κόντρα στην έναρξή της.

επιμένει
Επιμένει στις δηλώσεις του ότι οι τράπεζες ενδέχεται 

να χρειαστούν ανακεφαλαιοποίηση από τα χρήματα 
των καταθετών ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης 

Γιάννης Δραγασάκης. Αυτή η επιμονή δημιουργεί ή δεν 
δημιουργεί ανησυχία μεταξύ των φορολογουμένων και 

των δυνάμει επενδυτών; Βοηθούν αυτές οι δηλώσεις 
στο κλίμα σταθερότητας που ευαγγελίζεται η 

κυβέρνηση για την οικονομία;

Αληθεύει;
Αληθεύει ότι στην Κουμουνδούρου, αλλά και στο 

Μέγαρο Μαξίμου σκέφτονται ότι ωρίμασαν οι 
συνθήκες και εξετάζουν την άρση του εμπάργκο 

στον ΣΚΑΪ; Βλέπετε πλησιάζουν οι εκλογές…

ςιδερένιος
Ο λόγος για τον γιατρό και βουλευτή 
του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννη Μιχελογιαννάκη, ο 
οποίος εμφανίστηκε μετά από πολύ 
καιρό στο εντευκτήριο της Βουλής. 
Στις επίμονες ερωτήσεις που είχε 
χαθεί τόσο καιρό αποκάλυψε 
ότι έκανε μια επέμβαση 
κοίλης και έπρεπε να είναι 
κλινήρης. Περαστικά και 
σιδερένιος να ευχηθούμε.

Πιπέρι
Πιπέρι στο στόμα του κ. 

Πάγκαλου, που σε δηλώσεις του σε 
τηλεοπτική εκπομπή, κληθείς να σχολιάσει την 

επίσκεψη Τσίπρα στην Τουρκία, είπε: «Δεν έβαλαν οι 
Τούρκοι τα πάγια θέματα, έβαλαν τα πάντα προς τον 

Τσίπρα… Του έπιασαν τον κω…ο οι Τούρκοι κανονικότατα 
και φαίνεται και στις φωτογραφίες». Ουδέν σχόλιο από εμάς, 

τα συμπεράσματα δικά σας…
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νέων- και ο δεύτερος είναι να 
καταδείξει ότι οι περιφερειακές 
εκλογές είναι μια αμιγώς πολι-
τική αναμέτρηση που θα αποτε-
λέσει πρόκριμα για τις εθνικές 
εκλογές. Συγκεκριμένα, ο στό-
χος της Πειραιώς είναι η επικρά-
τηση της ΝΔ σε 10 και πλέον 
περιφέρειες, γεγονός που θα 
δώσει δυναμική αυτοδυναμίας 
στο κόμμα στις εθνικές εκλογές. 

Μάλιστα, όπως έλεγε 
στην Alpha freepress 
κορυφαίο γαλάζιο 
στέλεχος, το  καλύτερο 
σενάριο για την ΝΔ θα 
είναι «η συντριπτική ήττα 
του ΣΥΡΙΖΑ και στις 
δημοτικές και στις 
περιφερειακές και στις 
Ευρωεκλογές». Αυτό το 
σενάριο, σύμφωνα πάντα 
με το ίδιο στέλεχος, «θα 
δημιουργήσει μια τέτοια 
δυναμική για την ΝΔ που 
θα την οδηγήσει στην 
αυτοδυναμία, ενώ 
παράλληλα θα 
υποχρεώσει τον ΣΥΡΙΖΑ 
σε ένα μικρό ποσοστό με 
την ελάχιστη δυνατή 
εκπροσώπηση στην 
Βουλή».

Την ίδια ώρα, στην Πειραιώς 
αναμένουν και τις επόμενες 
δημοσκοπήσεις που θα κατα-
γράφουν ακόμη πιο ξεκάθαρα 
τις απόψεις των πολιτών και για 
την εύθραυστη πλειοψηφία των 
151 βουλευτών, αλλά και για τις 
προσχωρήσεις των «προθύ-
μων» στην συμπολίτευση.  Η 
στοχοποίηση αυτών των βου-
λευτών, αλλά και η διατήρηση 
της επιχειρηματολογίας περί 
«πολιτικής συναλλαγής» 
μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτών 
θα αποτελούν και την αιχμή του 
δόρατος της αντιπολιτευτικής 
τακτικής της ΝΔ το επόμενο 
χρονικό διάστημα. Δεδομένο 
πρέπει να θεωρείται ότι ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης έχει 
θέσει το κόμμα σε εκλογική 
ετοιμότητα και μάλιστα με 
στόχο την αυτοδυναμία, αφού 
οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι ο 
Αλέξης Τσίπρας μπορεί ανά 
πάσα στιγμή να χρησιμοποιήσει 
το χαρτί του αιφνιδιασμού και 
να προσφύγει σε εκλογές νωρί-
τερα από τον Μάιο.

Οι τελευταίες 
κοινοβουλευτικές 
εξελίξεις με τους 
«πρόθυμους» βουλευτές 
να προσχωρούν 
ουσιαστικά στην 
συμπολίτευση και να 
στηρίζουν την κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη 
Τσίπρα σε οποιοδήποτε 
νομοσχέδιο φέρει προς 
ψήφιση από τούδε και στο 
εξής αποτελεί την 
μεγαλύτερη επιβεβαίωση 
των λεγομένων του 
Κυριάκου Μητσοτάκη περί 
«κυβέρνησης κουρελούς» 
και για έναν πρωθυπουργό 
που χρησιμοποιεί τους 
βουλευτές κατά το δοκούν, 
ώστε να παραμείνει λίγους 
μήνες ακόμη στην εξουσία. 

στην ΝΔ μάλιστα εκτι-
μούν ότι αυτή η «κοινο-
βουλευτική παρωδία» 

που πρώτη φορά συμβαίνει 
στα χρόνια της μεταπολίτευ-
σης έχει προκαλέσει το λαϊκό 
αίσθημα και οι πολίτες πλέον 
αντιλαμβάνονται με τον πιο 
ξεκάθαρο τρόπο ότι για τον 
Αλέξη Τσίπρα και τον ςύΡΙΖΑ 
η εξουσία και η κυβέρνηση 
αποτελούν αυτοσκοπό.

Το γεγονός αυτό, σύμφωνα 
πάντα με τους επιτελείς της 
Πειραιώς, αποτυπώθηκε και 
στις πρόσφατες δημοσκοπή-
σεις, όπου οι πολίτες απάντη-
σαν αρνητικά τόσο για την Συμ-
φωνία των Πρεσπών όσο και για 
τους χειρισμούς της κυβέρνη-
σης. Στη ΝΔ μεταφράζουν 
αυτήν την αρνητική στάση των 
πολιτών απέναντι στην κυβέρ-
νηση και τον ΣΥΡΙΖΑ ως σημάδι 
ενίσχυσης της δύναμης της αξι-
ωματικής αντιπολίτευσης και 
επαναφέρουν με έντονο τρόπο 
όλα τα σενάρια αυτοδυναμίας 
της ΝΔ στις επικείμενες εκλο-
γές, όποτε και αν αυτές προκη-
ρυχθούν. Στην ανάλυση των 
τελευταίων δημοσκοπικών 
ευρημάτων τα στελέχη της ΝΔ 
διέκριναν ποιοτικά χαρακτηρι-
στικά, πάνω στα οποία θα 
«επενδύσουν πολιτικά», ώστε 
να επιτύχουν τον στόχο της 
αυτοδυναμίας.

Για παράδειγμα, όλες οι 
δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η 
ΝΔ υπερτερεί συντριπτικά του 
ΣΥΡΙΖΑ σε όλες τις ηλικίες άνω 
των 40 ετών, γεγονός που κρί-

νεται ιδιαιτέρως σημαντικό, αφού 
αυτή η δεξαμενή ψηφοφόρων είναι 
σίγουρο ότι προσέρχεται στις κάλ-
πες για να ψηφίσει. Με αυτό ως 
δεδομένο, η ΝΔ στοχεύει τώρα στην 
προσέλκυση όσο το δυνατόν περισ-
σότερο νέων ανθρώπων, τους οποί-
ους αφενός πρέπει να πείσει με το 
πρόγραμμά της για την ανάπτυξη, 
αφετέρου πρέπει να πείσει να προ-
σέλθουν στις κάλπες για να 
ψηφίσουν. Γι’ αυτόν τον λόγο 
στην Πειραιώς έχουν προ-
χωρήσει σε δύο σημαντι-
κές κινήσεις. 

Η πρώτη είναι η ανα-
κοίνωση των ψηφο-
δελτίων, που όταν 
γίνει θα περιλαμβάνει 
νέους ανθρώπους ηλι-
κίας έως 40 ετών και 
μάλιστα με επαγγελμα-
τική εμπειρία, έτσι ώστε 
να μπορούν να απευθυν-
θούν στην νεολαία στην 
γλώσσα της και όχι με 

«στείρα πολιτικάντικα στερεότυπα». 
Η δεύτερη κίνηση αφορά στον ίδιο 
τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος 
τις επόμενες εβδομάδες θα πραγμα-
τοποιήσει σειρά επαφών με νέους 
ανθρώπους από όλα τα κοινωνικά 
στρώματα, τόσο στα αστικά κέντρα, 

όσο και στην Περιφέρεια. Άνεργοι, 
νέοι, επιχειρηματίες, αγρότες, φοι-
τητές θα είναι μερικές από τις ομά-
δες νέων ανθρώπων, που ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης θα συνομιλήσει απευ-
θείας και θα  συνδιαλαγεί μαζί τους. 
Άλλωστε ο πρόεδρος της ΝΔ δεν 
πρόκειται να αλλάξει το «μοτίβο» 
του των τελευταίων ετών, που είναι 
ο απευθείας διάλογος και όχι μια 

«ξερή» ομιλία σε μία αίθουσα.
Η αρχή θα γίνει από τις περι-
φέρειες της χώρας ενόψει 

των αυτοδιοικητικών εκλο-
γών, όπου ο πρόεδρος της 
ΝΔ κατά την διάρκεια της 
παρουσίας του σε κάθε 
περιφέρεια θα διοργανώ-
νει και μια συνάντηση με 
νεολαίους. Με αυτόν τον 
τρόπο το κόμμα της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης θα 

προσπαθήσει να επιτύχει 
δύο στόχους. Ο πρώτος είναι 

αυτός που προαναφέραμε 
-δηλαδή η προσέλκυση των 

τα κλειδιά της 
αΥτοδΥναμΙασ

πολΙτΙΚη10
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΓΙΑΝΝΗς ΝΤςούΝος

Όλες οι 
δημοσκοπήσεις 

δείχνουν ότι η ΝΔ 
υπερτερεί συντριπτικά του 
ΣΥΡΙΖΑ σε όλες τις 

ηλικίες άνω των  
40 ετών
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Επίθεση κατά της κας 
Αχτσιόγλου, την οποία 
κατηγορούν ότι «εσκεμ-

μένα δίνει την εντύπωση εύρυθ-
μης λειτουργίας του ΕΦΚΑ», και 
υποστηρίζουν ότι «στην πραγματι-

κότητα επικρατεί κατάσταση πλή-
ρους απορρύθμισης» σε σχέση με 
χιλιάδες συνταξιούχους. 

«Το Υπουργείο Εργασίας εφαρμόζει 
μεθόδους τεχνητής απόκρυψης του 
πραγματικού ύψους των εκκρεμών 
αιτήσεων συνταξιοδότησης, ενώ τα 
διαθέσιμα στοιχεία που αφορούν ειδικά 
στα πρώην ταμεία Δημοσίου, ΟΑΕΕ, 
ΕΤΑΑ καθώς και στο ΕΤΕΑΕΠ επιβεβαιώ-
νουν τη σημαντική επιβράδυνση του ρυθ-
μού έκδοσης οριστικών συντάξεων σε 
σχέση με το 2014».  Η υπουργός και ο υφυ-
πουργός Εργασίας έχουν διαψευστεί από-
λυτα σε όλες τις προηγούμενες προβλέψεις 
τους για την εκκαθάριση των εκκρεμών 
συντάξεων», συνεχίζει η ανακοίνωση, κατη-
γορώντας την κυβέρνηση «για την εγκατά-
λειψη του καινοτόμου συστήματος ΑΤλΑΣ, 
που είχε παρουσιάσει η κυβέρνηση της Νέας 
Δημοκρατίας τον Δεκέμβριο του 2014 και το 
οποίο περιελάμβανε το ασφαλιστικό ιστορικό 
εκατομμυρίων ασφαλισμένων για 21 έτη, προ-
σφέροντας τη δυνατότητα αυτοματοποιημένης 
ηλεκτρονικής έκδοσης των συντάξεων». «Οι 

χιλιάδες δικαιούχοι σύνταξης που περιμένουν να 
λάβουν τη σύνταξή τους δεν επιτρέπεται να παρα-
μένουν σε καθεστώς σύγχυσης και αγωνίας», επι-
σημαίνουν οι 54 «γαλάζιοι» βουλευτές και συμπλη-
ρώνουν ότι «η κυβέρνηση πρέπει να σταματήσει να 
εξαπατά κατ’ εξακολούθηση, με χρονοδιαγράμματα 
που διαρκώς διαψεύδονται».

νΔ καΤα 
αχΤσίογλου 

54 βουλευτές 
της νδ την 

κατηγορούν 
για ψέματαστο  Δήμο της Αθήνας, ο 

Κώστας Μπακογιάννης 
έρχεται πρώτος με ποσοστό 

33,8 % και με διαφορά πάνω από 25 
μονάδες από τον δεύτερο 
υποψήφιο.
 Στην δημοσκόπηση της Opinion 
Poll, ο υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ δεν 
έρχεται καν δεύτερος, ούτε τρίτος, 
αλλά βρίσκεται στην 5η θέση. Ειδι-
κότερα, τον Κώστα Μπακογιάννη 
ακολουθούν με ποσοστό 8,5% ο 
Παύλος Γερουλάνος του ΚΙΝΑλ, ο 
Ηλίας Κασιδιάρης της Χρυσής Αυγής 
με 7,9%, ο προερχόμενος από τη ΝΔ 
Χρήστος Τεντόμας συγκεντρώνει 
ποσοστό 6,2%, ενώ ο Νάσος Ηλιό-
πουλος του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στην 
πέμπτη θέση με 6%. Ο Νίκος Σοφια-
νός του ΚΚΕ έχει 4,2%. Και στα ποιο-
τικά στοιχεία όμως η σύγκριση είναι 
καταλυτική, καθώς το 57% των ερω-
τηθέντων έχει θετική ή μάλλον 
θετική γνώμη για τον Κώστα Μπακο-
γιάννη, ενώ ο κ. Ηλιόπουλος φαίνε-
ται να είναι άγνωστος στους ψηφο-
φόρους, καθώς το 59,3% απαντά ότι 
δεν τον γνωρίζει. Στα ατού του 
Κώστα Μπακογιάννη προστίθεται η 
εμπειρία, αφού σύμφωνα με την 
δημοσκόπηση, το 46,8% των ερωτη-
θέντων επιθυμούν ο υποψήφιος 
δήμαρχος να γνωρίζει τα προβλή-
ματα της πόλης.

Στη μάχη της Περιφέρειας Αττικής, 
ο κ. Πατούλης προηγείται με ποσο-
στό 38,6% έναντι μόλις 20,7% της 
Ρένα ∆ούρου, στην δημοσκόπηση 

Νέας Δημοκρατίας Νίκος Ταχιάος 
με ποσοστό 18,1%, σύμφωνα με 
την δημοσκόπηση της «Egnatia 
Point of view» για λογαριασμό της 
εφημερίδας Μακεδονία. Το σχε-
τικά χαμηλό ποσοστό του υποψη-
φίου της Νέας Δημοκρατίας οφεί-
λεται στο γεγονός ότι υπάρχουν 
«αντάρτες» υποψήφιοι προερχό-
μενοι από την ΝΔ, όπως ο πρώην 
υπουργός Γιώργος Ορφανός, που 
συγκεντρώνει ποσοστό 6,9%, αλλά 
και ο πρώην Νομάρχης Παναγιώ-
της Ψωμιάδης που πιάνει ένα 
3,4%. Η Κατερίνα Νοτοπούλου 
έρχεται δεύτερη με ποσοστό 
12,5%. O Σπύρος Βούγιας, την υπο-
στήριξη του οποίου πρόσφατα 

ανακοίνωσαν Ποτάμι και ΚΙΝΑλ, 
συγκεντρώνει ποσοστό 5,9%, η 
ανεξάρτητη υποψηφιότητα του 
Κωνσταντίνου Ζέρβα συγκε-
ντρώνει ποσοστό 4,5%, ενώ 
κάτω από το 3% κινούνται οι 
ανεξάρτητες υποψηφιότητες 
των Γρηγόρη Ζαρωτιάδη, 
Μάκη Κυριζίδη, Χάρη 
Αηδονόπουλου και Μιχάλη 
Τρεμόπουλου. Ο επικεφα-
λής του ΚΚΕ Σωτήρης 
Ζαριανόπουλος συγκε-
ντρώνει ποσοστό 2,7%. 
Οι αναποφάσιστοι, 
τέλος, είναι πολλοί 
καταγράφοντας ποσο-
στό πάνω από 27%.

η Ένωση Περιφερειών ελλάδος 
(εΝΠε), μετά την απόφαση του 
υπουργείου οικονομικών, με 

την οποία προβλέπεται ότι εντός 30 
ημερών οι φορείς της Γενικής Κυβέρ-
νησης υποχρεούνται να μεταφέρουν 
τα πλεονάζοντα ταμειακά διαθέσιμά 
τους στον λογαριασμό ταμειακής τους 
διαχείρισης  στην Τράπεζα  ελλάδος, 
αντιδρά. 
«Πιστεύω ότι θα προσφύγουμε στο 
ςυμβούλιο της επικρατείας», δήλωσε 
ο πρόεδρος της εΝΠε, Κώστας Αγο-
ραστός, μετά από τη συνεδρίαση της 
εκτελεστικής επιτροπής της εΝΠε, που πραγματοποιή-
θηκε στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. «εμείς 
έχουμε βάλει τη νομική μας υπηρεσία στην Ένωση Περι-
φερειών ελλάδος, αλλά έχουμε βάλει και εξωτερικούς 
συνεργάτες για να μπορέσουμε να αντιδράσουμε»,  πρό-

σθεσε.  ο κ. Αγοραστός επισήμανε μεταξύ 
άλλων ότι «η κυβέρνηση διακηρύσσει σε 
όλους τους τόνους ότι βγήκαμε από τα μνη-
μόνια, αλλά δυστυχώς βάζει σε μνημόνιο 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση» και ανέφερε ότι 
γίνεται προσπάθεια να δημιουργηθεί μια 
«ελεγχόμενη οικονομική διαχείριση στην 
αυτοδιοίκηση», κάτι που, όπως είπε, είναι 
αντισυνταγματικό. Από την πλευρά του ο 
περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας 
Απόστολος Τζιτζικώστας έκανε λόγο για 
«σοβαρό έλλειμμα δημοκρατίας στη 
χώρα» και σχολίασε ότι «μετά την 
κύρωση, από τη βουλή, της απαράδε-

κτης συμφωνίας των Πρεσπών απέναντι στη 
θέληση του 80% των ελλήνων, σήμερα η κυβέρ-
νηση έρχεται να δώσει εντολή σε έναν δημοκρα-
τικά εκλεγμένο σώμα, το Περιφερειακό ςυμβού-
λιο να πάρει μια συγκεκριμένη απόφαση». 

οι περιφερειάρχες πάνε στο στΕ το υπουργείο οικονομικών 

Τα αποτελέσματα, 
όπως καταγράφονται 
στις πρώτες έρευνες, 
σε Δήμους και 
Περιφέρεια δίνουν τα 
εξής στοιχεία:

Η μάχη των δήμων  
και της περιφέρειας 

που έκανε η Innovation Metrisis 
για λογαριασμό της εφημερίδας 
«ΠΑΡΑΠΟλΙΤΙΚΑ». Ακολουθούν 
ο κ. Σγουρός µε 11,5%, ο κ. Πρω-
τούλης (ΚΚΕ) µε 5,5%, ο κ. Πανα-
γιώταρος της Χρυσής Αυγής µε 
4,3% και ο κ. Τζήµερος µε 2,5%. 
Άλλον υποψήφιο δηλώνει ότι θα 
επιλέξει το 1,4%, ενώ οι αναπο-
φάσιστοι ανέρχονται στο 15,5%. 
Είναι επίσης ενδεικτικό ότι οι 
ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ του 2015 
συσπειρώνονται στην κα ∆ούρου 
σε ποσοστό μόλις 47,2%, ενώ 
σηµαντικό ποσοστό (18,4%) επι-
λέγει τον κ. Πατούλη.

Και στον Δήμο της Θεσσαλονί-
κης προηγείται ο υποψήφιος της 
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Όπως προκύπτει από γραπτή απά-
ντηση της Αντιπροέδρου  
Φεντερίκα Μογκερίνι, η Κομι-

σιόν είναι ενήμερη για το ότι στα ελλη-
νοτουρκικά σύνορα στην περιοχή του 
Έβρου, έχουν συγκεντρωθεί, γύρω από 
την πόλη της Αδριανούπολης, μισό 
εκατομμύριο Ασιάτες, κατά κύριο λόγο 
Πακιστανοί και Αφγανοί, οι οποίοι 
έφτασαν στην Τουρκία μέσω Ιράν και 
Ιράκ, προκειμένου να εισβάλουν στην 

ελλάδα μέσω της περιοχής του Έβρου! 
εμμέσως πλην σαφώς η Αντιπρόε-

δρος της Κομισιόν επιβεβαιώνει με την 
απάντηση της τις σχετικές καταγγελίες 
που έκανε, με ερώτηση του από τις 30 
οκτωβρίου 2018, ο ευρωβουλευτής της 
χρυσής Αυγής Γιώργος επιτήδειος, 
«ομολογώντας» ότι: «Η εε είναι ενή-
μερη για την κατάσταση στα ανατολικά 
σύνορα της εε, την οποία και παρακο-
λουθεί σε στενή συνεργασία με τις 

Κομισιόν: Κίνδυνος από 
τον Έβρο για μετανάστες ελληνικές και τουρκικές 

αρχές και τον ευρωπαϊκό 
οργανισμό ςυνοριοφυλακής 
και Ακτοφυλακής (Frontex)». 
ςτην ερώτηση του Έλληνα 
ευρωβουλευτή, για το τι προ-
τίθεται να κάνει η εε, για να 
αποτραπεί αυτή η επικείμενη 
εισβολή στην ελλάδα, η κυρία 
Μογκερίνι απαντά με καθόλου 
καθησυχαστικές γενικότητες, 
στις οποίες εξαίρεται η στάση 
της Τουρκίας στο 
μεταναστατευτικό.

της γειτονικής χώρας. Σε σχε-
τική ανακοίνωση της κυβέρ-
νησης της πΓΔΜ για τις απο-
φάσεις του υπουργικού συμ-
βουλίου αναφέρεται μεταξύ 
άλλων, ότι με βάση τις αποφά-
σεις που συνδέονται με την 
εφαρμογή των διατάξεων της 
Συμφωνίας των Πρεσπών, 
προβλέπεται δέσμη μέτρων 
και ενεργειών που πρέπει να 
λάβει η κυβέρνηση της χώρας, 
όπως και όλα τα άλλα όργανα 
της κρατικής διοίκησης και 
όλοι οι κρατικοί θεσμοί, τα 
οποία απορρέουν από τις υιοθετη-
θείσες τροπολογίες του Συντάγμα-
τος της χώρας, που θα τεθούν σε 
ισχύ επτά ημέρες μετά την θέση σε 
ισχύ, δηλαδή αμέσως μετά την 
κύρωση του πρωτοκόλλου προσχώ-

ρησης της πΓΔΜ στο ΝΑΤΟ από την 
Ελλάδα και τα οποία ρυθμίζουν την 
χρήση του νέου συνταγματικού 
ονόματος σύμφωνα με τις 
τροπολογίες. 

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι 

τα αρμόδια υπουργεία, τα κρατικά 
όργανα και θεσμοί, οι δημόσιες επι-
χειρήσεις και οι μετοχικές εταιρείες 
που υπάγονται στην ιδιοκτησία του 
κράτους, θα πρέπει εντός της προ-
βλεπόμενης προθεσμίας μετά τη 

θέση σε ισχύ των τεσσάρων 
τροπολογιών του Συντάγματος 
της χώρας να πραγματοποιή-
σουν αλλαγή των πινακίδων 
στις συνοριακές διόδους και 
στα κρατικά σύνορα της χώρας 
μας, στις διπλωματικές-προξε-
νικές αντιπροσωπείες, καθώς 
και στις εισόδους των υπηρε-
σιών. Για την ίδια διαδικασία, 
ανάλογες συστάσεις θα λάβουν 
και οι μονάδες τοπικής αυτοδι-
οίκησης. Ακόμη, το υπουργικό 
συμβουλίου της πΓΔΜ αποφά-
σισε σχετικά με αυτό το θέμα 

και τη δημιουργία μίας Διυπουργι-
κής Επιτροπής, η οποία θα πρέπει 
να επεξεργαστεί ένα ολοκληρωμένο 
Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την υλο-
ποίηση των παραπάνω μέτρων και 
ενεργειών.

μετά την κύρωση από 
την ελληνική βουλή 
του πρωτοκόλλου 

προσχώρησης της πΓΔΜ στο 
ΝΑΤο, θα πραγματοποιηθεί η 
αλλαγή των πινακίδων στις 
συνοριακές διόδους της 
χώρας, στις διπλωματικές-
προξενικές αντιπροσωπείες, 
καθώς και στις εισόδους των 
δημόσιων υπηρεσιών, στις 
οποίες θα αναγράφεται το νέο 
όνομα της χώρας, βόρεια 
Μακεδονία. 

Η πρόβλεψη αυτή περιέχεται στο 
σχέδιο για την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων της πΓΔΜ που 
απορρέουν από την Συμφωνία 
των Πρεσπών, το οποίο υιοθέ-
τησε το υπουργικό συμβούλιο 

αλλάζουν  
τις πινακίδες  
στα σκόπια
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η ελληνική οικονομία συνεχίζει να ανακάμπτει παρά την 
άνοδο της αβεβαιότητας που προέρχεται τόσο από εξωτε-
ρικούς, όσο και από εσωτερικούς παράγοντες, δήλωσε ο 

Διοικητής της Τράπεζας της ελλάδος, Γιάννης ςτουρνάρας, σε 
διάλεξή του στο πλαίσιο εκδηλώσεων του Ανοικτού Πανεπιστη-
μίου Κύπρου. 

ο κ. ςτουρνάρας πρόσθεσε, όμως, ότι τα κρατικά ομόλογα 
δεν έχουν αποκτήσει ακόμη επενδυτική βαθμίδα και οι αποδό-
σεις τους εξακολουθούν να παραμένουν σε σχετικά υψηλά 
επίπεδα, λόγω αναταράξεων στις διεθνείς αγορές, αλλά και 
λόγω της ανησυχίας της επενδυτικής κοινότητας για την 
προσήλωση της οικονομικής πολιτικής στην υλοποίηση των 
προγραμματισμένων μεταρρυθμίσεων. «Η χθεσινή έκδοση 
του πενταετούς ομολόγου είναι ένα μικρό βήμα προς τη 
σωστή κατεύθυνση», είπε. «ο μεγαλύτερος κίνδυνος 
εκτροχιασμού είναι οι αποφάσεις του ςυμβουλίου της 
επικρατείας που έκριναν αντισυνταγματικούς δύο 
νόμους για το ασφαλιστικό σύστημα του 2012», τόνισε.

Και πρόσθεσε: «λαμβάνοντας υπόψη την επιβράδυνση 
της παγκόσμιας οικονομίας, καθώς και τις σημαντικές 
προκλήσεις και τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η 
ελληνική οικονομία, θα πρέπει να συνεχιστούν απρό-
σκοπτα η υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων, οι ιδιωτικο-
ποιήσεις, η ομαλή δημοσιονομική πορεία, η ταχεία 
αποκλιμάκωση του αποθέματος των μη εξυπηρετού-
μενων δανείων και η προσέλκυση ξένων άμεσων 
επενδύσεων. Μόνο έτσι θα είναι δυνατόν να μειωθεί 
η αβεβαιότητα, να επιταχυνθεί η ανάκαμψη της 
οικονομίας και να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των 
επενδυτών στις μεσομακροπρόθεσμες προοπτικές 
της ελληνικής οικονομίας. Με αυτό τον τρόπο θα 
διευκολυνθεί η διατηρήσιμη επιστροφή του ελλη-
νικού Δημοσίου στις διεθνείς αγορές κρατικών 
ομολόγων και θα σηματοδοτηθεί η οριστική έξο-
δος από τη μακρόχρονη κρίση και η επιστροφή 
στην κανονικότητα».

Στουρνάρας  
για τα αναδρομικά   

στις 15 Φεβρουαρίου θα γίνει η πρώτη 
πληρωμή του επιδόματος πετρελαίου 
θέρμανσης που αφορά στους δικαιού-

χους που υπέβαλαν αίτηση έως τις 15 Ιανουα-
ρίου. Η ηλεκτρονική εφαρμογή στο Τaxisnet 
είναι ανοιχτή για την υποβολή των αιτήσεων.

Σχετικές και οι οδηγίες του Υπουργείου:

1. Οι πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονι-
κών υπηρεσιών συνδέονται χρησιμοποιώ-

ντας τους κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet.

2. Οι χρήστες που δεν διαθέτουν κωδικούς 
πρόσβασης TAXISnet, θα ταυτοποιούνται 

εναλλακτικά δίνοντας Α.Φ.Μ. και αριθμό ειδοποί-
ησης κάποιου εκκαθαριστικού/πράξης προσδιο-
ρισμού φόρου Δήλωσης Φόρου Εισοδήματος 
Φυσικών Προσώπων των τελευταίων (5) πέντε 
ετών.

3.Εάν δεν θυμάστε τους κωδικούς πρόσβασης 
και τυχαίνει το όνομα χρήστη (username) 

να ταυτίζεται με τον Α.Φ.Μ. σας, τότε δεν μπο-
ρείτε να χρησιμοποιήσετε τον εναλλακτικό τρόπο 
σύνδεσης. Για αυτό θα πρέπει να ανακτήσετε τον 
κωδικό πρόσβασής σας μέσω των σχετικών 
διαδικασιών.

4. Η  προθεσμία υποβολής αίτησης 
στο Μητρώο Δικαιούχων Επιδόμα-

τος Πετρελαίου Θέρμανσης, είναι έως 
31 Μαΐου 2019.

5.Ο προμηθευτής πετρελαίου δεν 
δίνει στοιχεία για την υποβολή της 

αίτησής σας. Κάθε παραστατικό αγοράς 
πετρελαίου υποβάλλεται από τον προ-
μηθευτή στην Α.Α.Δ.Ε. Αυτά που πρέπει 
να προσέξετε είναι:
●● Η σωστή αναγραφή του Α.Φ.Μ. σας ή 

του Α.Φ.Μ. διαχειριστή-εκπροσώπου αν 
πρόκειται για πολυκατοικία ή του Α.Φ.Μ. 
της πολυκατοικίας εφόσον έχει δηλω-
θεί από το διαχειριστή (βλ. ερώτηση 5).

●● Η σωστή αναγραφή του αριθμού παροχής της 
Δ.Ε.Η. ή του κοινόχρηστου αριθμού παροχής, αν 
πρόκειται για πολυκατοικία.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα στοιχεία του Α.Φ.Μ. και του 
αριθμού παροχής της Δ.Ε.Η. πρέπει να είναι τα 
ίδια στο παραστατικό του προμηθευτή και στην 
αίτησή σας.

6.  Η Εφαρμογή Διαχείρισης Χιλιοστών Θέρ-
μανσης Πολυκατοικίας απευθύνεται στους 

διαχειριστές των πολυκατοικιών ή σε εκπροσώ-
πους κτισμάτων όπου υπάρχουν περισσότερες 
από μία κατοικίες (ολιγοκατοικίες) και για τις 
οποίες υπάρχει κοινός καυστήρας.

7.Ο διαχειριστής-εκπρόσωπος εισάγει τα στοι-
χεία των διαμερισμάτων της πολυκατοικίας/

ολιγοκατοικίας, καθώς και τη συμμετοχή κάθε 
ενός από αυτά στις δαπάνες θέρμανσης σε χιλιο-
στά. Αλλαγές στα παραπάνω στοιχεία μπορεί ο 
διαχειριστής να πραγματοποιήσει μόνο πριν 
ενεργοποιήσει τη δυνατότητα πληρωμής.

8.Είναι υποχρεωτικό να δηλωθούν τα χιλιοστά 
συμμετοχής σε δαπάνες θέρμανσης για όλα 

τα διαμερίσματα μιας πολυκατοικίας για να δημι-
ουργηθεί η συνολική εικόνα της (ανοικτά – κλει-

στά -τα οποία ανήκουν σε 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα). 
Θα πρέπει να συμφωνήσετε 
σε μια κατανομή που θα ισχύει 
για όλο το χρόνο.

9.Το σύνολο των χιλιοστών 
των διαμερισμάτων πρέπει 

να είναι 1000, ώστε να μπορεί να 
ενεργοποιηθεί και η δυνατότητα 
πληρωμής. Μπορείτε να ενεργο-
ποιήσετε τη δυνατότητα πληρω-
μής, όταν θα έχουν υποβληθεί 
όλες οι αιτήσεις από τους δικαιού-
χους. Πριν προβείτε στην ενεργο-
ποίηση της δυνατότητας πληρωμής, 
επιβεβαιώστε την ορθή υποβολή 
των αιτήσεων των δικαιούχων.

10. Η αίτησή τους είναι σωστή 
μόνο όταν δίπλα στα στοιχεία 

τους υπάρχει η ένδειξη . Στα παραστα-
τικά των αγορών πετρελαίου θέρμαν-
σης τα στοιχεία του Α.Φ.Μ. και του αριθ-
μού κοινόχρηστης παροχής της Δ.Ε.Η. 
θα πρέπει να ταυτίζονται με αυτά τα 

οποία έχετε εισάγει στην 
Εφαρμογή Διαχείρισης 
Χιλιοστών Θέρμανσης. Σε 
περίπτωση που έχει εκδοθεί 
Α.Φ.Μ. για την πολυκατοικία 
και θέλετε τα παραστατικά 
αγοράς πετρελαίου θέρμαν-
σης να εκδίδονται σε αυτόν 
τον Α.Φ.Μ., θα πρέπει να ορί-
σετε τον Α.Φ.Μ. αυτόν στα στοι-
χεία της πολυκατοικίας, επιλέ-
γοντας το σχετικό δεσμό «Ορι-
σμός Α.Φ.Μ.». Ο Α.Φ.Μ. 
πολυκατοικίας δεν μπορεί να 
αλλάξει στη συνέχεια, ούτε και να 
διαγραφεί.

15 Φεβρουαρίου οι πληρωμές του 
ΕπιΔΟμαΤΟΣ θΕρμανΣΗΣ
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Άκρως αποκαλυπτικά 
είναι τα στοιχεία του 
Ενιαίου Συστήματος 
Ελέγχου και Πληρωμών 
των Συντάξεων «ΗΛΙΟΣ» 
του Υπουργείου 
Εργασίας για τον μήνα 
Σεπτέμβριο 2018. 

ταυτόχρονα αποτελούν 
και αποστομωτική απά-
ντηση στην τρόικα και 

τους Έλληνες μνημονιακούς 
πολιτικούς και επιστήμονες, 
που ακόμη και σήμερα επιμέ-
νουν ότι στην ελλάδα οι ασφα-
λισμένοι συνεχίζουν να επιλέ-
γουν δήθεν τη συνταξιοδό-
τησή τους σε πολύ νεαρή 
ηλικία. Τα ευρήματα όμως του 
συστήματος «ΗλΙος» διαψεύ-
δουν οικτρά και καταρρίπτουν 
το πάγιο επιχείρημά τους για 
τη θέσπιση σκληρών παρεμ-
βάσεων στις αλυσιδωτές περι-
κοπές όλων των συνταξιοδοτι-
κών παροχών.

Από τα σχετικά στοιχεία προ-
κύπτει ότι:

α-το 94% των συνταξιούχων 
(2.399.248) είναι άνω των 55 
ετών,

β-το 6% (162.143) είναι κάτω 
των 55 ετών,

γ-η μέση κύρια σύνταξη έχει 
πέσει στα 724,18 ευρώ και είναι 
η χαμηλότερη σε ΟλΕΣ τις 
χώρες της ΟΝΕ!

δ-η μέση επικουρική σύνταξη 

το 6% των συνταξιούχων κάτω των 55 ετών

απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδι-
κείου της Αθήνας δικαιώνει δύο 
συνταξιούχους δικαστές, καταδι-

κάζοντας τον εΦΚΑ να καταβάλει αναδρο-
μικά από το 2015 έως το 2018 τις περικο-
πές των κύριων συντάξεών τους. Η από-
φαση, που εκδόθηκε στις 17 Ιανουαρίου 
2019, αφορά σε αγωγή που κατατέθηκε 
τον Ιούλιο του 2018 προσδιορίστηκε    για 
τον οκτώβριο του 2018, όταν και συζητή-
θηκε στο Διοικητικό Πρωτοδικείο της 
Αθήνας.   Η απόφαση 391/2019 δικαίωσε 
τους δύο συνταξιούχους που ζήτησαν ανα-
δρομικά ποσά λόγω των περικοπών που επι-
βλήθηκαν μέσω δύο νομοθετημάτων μετά το 

δεύτερο μνημόνιο του 2012. Πρόκειται για 
τις περικοπές των νόμων 4051 και 4093 του 
2012, οι οποίες κρίθηκαν αντισυνταγματικές 
τον Ιούνιο του 2015 από το ΣτΕ. Το ανώτατο 
ακυρωτικό δικαστήριο είχε δικαιώσει τότε 
τους προσφυγόντες, κηρύσσοντας αντισυ-
νταγματικές τις περικοπές του 2012.Για 
λόγους όμως δημοσίου συμφέροντος έκρινε 
πως η απόφασή του θα είχε αναδρομική 
ισχύ μόνο για όσους είχαν προσφύγει στη 
Δικαιοσύνη, μέχρι τη δημοσίευση της επί-
μαχης απόφασής του (Ιούνιος 2015). Το 
τοπίο ωστόσο δεν ήταν το ίδιο για όσους 
προσέφυγαν μετά τον Ιούνιο του 2015.Το 
Διοικητικό Πρωτοδικείο υποχρέωσε τον 

ΕΦΚΑ να καταβά-
λει στον πρώτο 
ενάγοντα το ποσό 
των 4.594,29 ευρώ 
και στη δεύτερη 
ενάγουσα το ποσό 
των 5.560,93 
ευρώ. Όσον 
αφορά στο ζήτημα της παραγραφής η από-
φαση ξεκαθαρίζει ότι «η παραγραφή απαιτή-
σεων υπέρ του ΕΦΚΑ παραγράφεται εφόσον 
δεν ορίζεται διαφορετικά μετά πέντε έτη 
από τη λήξη του οικονομικού έτους μέσα 
στο οποίο βεβαιώθηκε και κατέστη ληξιπρό-
θεσμη» και ότι «ο χρόνος παραγραφής των 

αξιώσεων των συνταξιούχων και βοηθημα-
τούχων των Φορέων και των κληρονόμων 
τους από καθυστερούμενες συντάξεις, μερί-
σματα, επιδόματα και εφάπαξ βοηθήματα 
είναι πέντε έτη, έστω κι αν εκδόθηκε εντολή 
πληρωμής που πάσχει κατά τον τύπο, αλλά 
στηρίζεται σε νόμιμη αξίωση».

αποφαση «βοΜβα»
Ο ΕΦΚα καλείται να επιστρέψει 
«κομμένες συντάξεις»

Η εικόνα που αποτυπώνεται 
είναι ζοφερή τόσο για το μέλλον 
των συντάξεων αφού αναδει-
κνύει το μείζονος σημασία για τη 
χώρα μας δημογραφικό πρό-
βλημα, όσο και για την εργασιακή 
ευελιξία που γενικεύεται στην 
αγορά εργασίας. Αυτά είναι τα 
δύο κεντρικά ζητήματα που απει-
λούν προσεχώς τις συντάξεις 
κατά την εποχή των Μνημονίων!

 Αναφορικά με το ύψος των 
συντάξεων, αυτές παραμένουν 
καθηλωμένες, αφού, όπως φαίνε-
ται στον παρακάτω Πίνακα, η 
μέση κύρια σύνταξη ανέρχεται 
στα 724,18 ευρώ, η μέση επικου-
ρική στα 172,32 και το μέσο μέρι-
σμα στα 97,84 ευρώ!  

ανέρχεται στα 172,32 ευρώ και
ε-το μέσο μέρισμα ανέρχεται στα 

97,84 ευρώ!
Επίσης από τη μελέτη των επιμέ-

ρους στοιχείων ανά ηλικία προκύ-
πτει ότι οι συντάξεις των νέων σε 
ηλικία συνταξιούχων είναι οι χαμη-
λότερες, αφού αφορούν κυρίως 
συντάξεις λόγω θανάτου (συζύγων 
και κυρίως τέκνων) και αναπηρίας 
(λόγω εργατικού ατυχήματος ή 
επαγγελματικής ασθένειας). Η ΕΝΥ-
ΠΕΚΚ αναδημοσιεύει τον σχετικό 
πίνακα που αναφέρεται στο πλήθος 
των συνταξιούχων, στον μέσο όρο 
της συνταξιοδοτικής δαπάνης ανά 
ηλικία και στην ποσοστιαία κατα-
νομή συνταξιούχων ανά ηλικία.

Κατηγορία 
ςύνταξης

Πλήθος Μηνιαίο Ποσό Μέση ςύνταξη

Α. Κύρια 2.830.856 2.050.060.897,29 724,18
Γήρατος 1.946.701 1.596.473.155,90 820,09
Θανάτου 595.592 296.829.091,04 498,38
Αναπηρική 250.539 142.568.024,58 569,05
λοιπά 4.774 3.643.458,90 763,19
Πρόνοιας 
ύπερηλίκων οΓΑ

33.250 10.547.166,87 317,21

β. επικουρική 1.227.483 211.515.662,04 172,32
Γήρατος 903.842 171.135.271,47 189,34
Θανάτου 251.260 29.659.334,05 118,04
Αναπηρική 72.381 10.721.056,52 148,12
λοιπά 0,00 0,00 0,00
β. Μερίσματα 405.218 39.646.642,59 97,84
Γήρατος 337.324 35.033.651,85 103,86
Θανάτου 67.873 4.607.991,31 67,89
Αναπηρική 21 4.999,43 238,07
λοιπά 0 0,00 0,00

ςύΝολο 4.463.557 2.301.223.201,92

Ηλικία Πλήθος

<=25 27.104

26-50 61.658

51-55 73.381

56-60 160.150

61-65 308.562

66-70 409.915

71-75 456.797

76-80 388.063

81-85 360.214

86-90 219.665

91-95 78.424

>95 16.858

ΑΠΡοςΔΙοΡΙςΤΗ 600

ςύΝολο 2.561.391
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τα οφέλη από 
την αύξηση 
του κατώτα-

του μισθού θα είναι 
προσωρινά. Κι αυτό 

διότι από την 1η Ιανου-
αρίου του 2020 μειώνε-

ται το αφορολόγητο, με 
συνέπεια όσοι δουν 

αύξηση τώρα στον μισθό 
τους θα αλλάξουν φορολο-

γική κλίμακα, οπότε το κρά-
τος θα είναι ο μοναδικός 

κερδισμένος από αυτή την 
απόφαση. 

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, 
από τον Ιανουάριο του 2020 

μειώνεται το αφορολόγητο 
όριο από τις 8.636 ευρώ στις 

6.250 ευρώ (η έκπτωση φόρου 
μειώνεται από τα 1.900 ευρώ στα 

1.250 ευρώ), επιβαρύνοντας εκα-
τομμύρια φορολογουμένους, ενώ 

ταυτόχρονα ο πρώτος φορολογικός 
συντελεστής θα περιοριστεί στο 

20% από 22% που είναι σήμερα. Ας 
δούμε κάποια παραδείγματα:

αγαμΟΣ χωριΣ πρΟϋπΗρΕΣια: Από 
την Παρασκευή 1η Φεβρουαρίου ο καθα-

ρός μισθός ανήλθε στα 546 ευρώ από 492 

Να δούμε τα νέα 
δεδομένα:
●● Ο κατώτατος μισθός αυξάνεται 

από την 1η Φεβρουαρίου στα 650 
ευρώ τον μήνα μεικτά, από τα 
586,08 ευρώ (αύξηση 11%).
●● Το κατώτατο ημερομίσθιο 

αυξάνεται από την 1η Φεβρουα-
ρίου στα 29,04 ευρώ/ημέρα μει-
κτά, από τα 26,18 ευρώ (αύξηση 
11%).
●● Ο υποκατώτατος μισθός καταρ-

γείται. Ο κατώτατος μισθός και για 
τους νέους έως 25 ετών αυξάνε-
ται στα 650 ευρώ/μήνα μεικτά, 
από τα 510,95 ευρώ (αύξηση 27%).
●● Το υποκατώτατο ημερομίσθιο 

καταργείται. Το κατώτατο ημερο-
μίσθιο και για τους νέους έως 25 
ετών αυξάνεται στα 29,04 ευρώ/
ημέρα μεικτά, από τα 22,83 ευρώ 
(αύξηση 27%).
●● Αναπροσαρμόζονται αναλογικά 

και οι διαμορφωμένες τριετίες.
●● Το επίδομα ανεργίας αυξάνεται 

από τα 360 ευρώ στα 400 ευρώ.
●● Η ειδική παροχή προστασίας 

της μητρότητας αυξάνεται από τα 
586,08 ευρώ στα 650 ευρώ.
●● Αυξάνονται συνολικά 24 επιδό-

ματα που συνδέονται με τον 
κατώτατο μισθό.

Ο κατώτατος μισθός πάει  στα  
650 ευρώ τον μήνα μικτές αποδο-
χές, έναντι 586 ευρώ τον μήνα 
που ισχύει σήμερα διαμορφώνε-
ται ο κατώτατος μισθός, καθώς 
εγκρίθηκε τη Δευτέρα (28/01) από 
το Υπουργικό Συμβούλιο.Η 
αύξηση είναι πολύ μεγαλύτερη 
για τους νέους κάτω των 25 ετών 
που αμείβονται με τον υποκατώ-
τατο μισθό των 510 ευρώ.

ανΤιΔραΣΗ γΣΕΕ 
Άμεση επαναφορά του κατώτατου 
στα 751 ευρώ ζητά η ΓΣΕΕ. «Η 
αύξηση του κατώτατου μισθού 
που ανακοινώθηκε, χρησιμοποι-
είται ως φύλλο συκής για τη μη 
αποδοχή του κυρίαρχου αιτήμα-
τος της ΓΣΕΕ, για άμεση επανα-
φορά του κατώτατου μισθού στα 
751 ευρώ, χωρίς διακρίσεις και με 
ταυτόχρονη νομοθέτηση της απο-
κατάστασης της αρμοδιότητας 
του εφεξής καθορισμού του 
κατώτατου μισθού και ημερομι-
σθίου, για όλους τους εργαζόμε-
νους με σχέση εξαρτημένης εργα-
σίας στην Εθνική Γενική Συλλο-
γική Σύμβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ)».

νΔ: Η αύξΗΣΗ ΤΟύ ΚαΤωΤαΤΟύ μιΣθΟύ 
ΕπρΕπΕ να ΕχΕι ΔΟθΕι απΟ ΤΟ 2017
Η ΝΔ σημειώνει ότι η αύξηση του κατώτατου 
μισθού έπρεπε να είχε δοθεί ήδη από το 
2017, όπως προέβλεπε νόμος που είχε 
θεσπίσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρα-
τίας και τον οποίον είχε καταψηφίσει ο 
ΣΥΡΙΖΑ. «Η αύξηση του κατώτατου 
μισθού βεβαίως καθυστέρησε γιατί η 
κυβέρνηση διέλυσε την οικονομία με 
την υπερφορολόγηση και την ανεύθυνη 
πολιτική της. Όπως καθυστέρησε και η 
κατάργηση του υποκατώτατου μισθού 
για την οποία πρώτη είχε δεσμευθεί 
η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης», συνεχίζει το κόμμα 
της αξιωματικής αντιπολίτευσης 
και υπογραμμίζει: «Σε κάθε περί-
πτωση, πραγματικές και ουσια-
στικές αυξήσεις μισθών επιτυγ-
χάνονται μέσα σε μια οικονο-
μία που αναπτύσσεται με 
ισχυρούς ρυθμούς, προσελ-
κύει επενδύσεις και ευνοεί 
τη δημιουργία νέων επιχει-
ρήσεων. Και αυτό μόνο μια 
κυβέρνηση της Νέας 
Δημοκρατίας μπορεί να 
το πετύχει».

ται στα 826,42 ευρώ. Ωστόσο, μετά τη 
μείωση του αφορολόγητου ορίου ο εν 
λόγω φορολογούμενος θα πρέπει να 
πληρώσει φόρο ύψους 431,59 ευρώ, 
με αποτέλεσμα το όφελος να περιορι-
στεί στα 316,59 ευρώ. Σε αυτήν την 
περίπτωση ο εργαζόμενος χάνει το 
52,2% της αύξησης.

αγαμΟΣ μΕ 6 χρΟνια πρΟϋπΗ-
ρΕΣιαΣ: Από τα 590,77 ευρώ πάει στα 
655,16 ευρώ. Το 2020 ο ανωτέρω εργα-
ζόμενος θα κληθεί να πληρώσει φόρο 
584,44 ευρώ, ενώ μέχρι πρότινος δεν 
πλήρωνε. Το τελικό όφελος περιορίζε-
ται στα 316,59 ευρώ. Δηλαδή, χάνει το 
60% της αρχικής αύξησης που έδωσε 

η κυβέρνηση.
αγαμΟΣ μΕ 9 χρΟνια πρΟ-

ϋπΗρΕΣιαΣ: Το καθαρό ποσό 
που λάμβανε ανερχόταν στα 
634,92 ευρώ, ενώ μετά τις αυξή-
σεις στον κατώτατο μισθό οι 
απολαβές του θα φθάσουν στα 
689,33 ευρώ. Το 2020 θα δει τα 
καθαρά του έσοδα να μειώνονται 
στα 657,1 ευρώ, εξαιτίας της μεί-
ωσης του αφορολόγητου ορίου. 
Δηλαδή, από τα 54 ευρώ που 
ήταν η αύξηση μηνιαίως το 2019, 
«πέφτει» στα 22,17 ευρώ το 2020.

ευρώ. Το ετήσιο όφελος που θα έχει 
φθάνει στα 751 ευρώ, ή διαφορετικά 
στα 54 ευρώ μηνιαίως. Το 2020 με 
τη μείωση του αφορολόγητου ορίου 
το όφελος περιορίζεται 472 ευρώ ή 
διαφορετικά στα 33,75 ευρώ τον 
μήνα. Τα υπόλοιπα χρήματα (279 
ευρώ) αποτελούν τον φόρο που πρέ-
πει να καταβάλλει μέσω της μηνι-
αίας παρακράτησης στο Δημόσιο. 
Δηλαδή, χάνει το 37,5% από την 
αύξηση.

αγαμΟΣ μΕ 3 χρΟνια πρΟϋ-
πΗρΕΣιαΣ: Από τα 541,5 ευρώ 
καθαρά θα φθάσει στα 600,57 ευρώ. 
Δηλαδή, το ετήσιο όφελος ανέρχε-

Από τον Ιανουάριο 
του 2020 μειώνεται 
το αφορολόγητο όριο 

από τις 8.636 ευρώ στις 6.250 
ευρώ. Η μείωση αυτή, κατά  
την δικηγόρο κα Ολυμπία 
Νικολοπούλου, δεν πρέπει να 
γίνει διότι θα επιβαρυνθούν 
χιλιά δες εργαζόμενοι και  
θα μηδενιστούν οι όποιες 
αυξήσεις στον κατώτατο μισθό

15οΙΚονομΙα - ΕρΕΥνA

νέοι μισθοί Γιατί τα οφέλη από την 
αύξηση του κατώτατου 

μισθού είναι προσωρινά
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2,99€
ΤΟ ΚΙΛΟ

1,39€
ΤΟ ΚΙΛΟ

 *ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΜΟΙΕΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

1+1
ΔΩΡΟ

-40%
όλα τα τεμαχισμένα 
κοτόπουλα 

MIMIKOS

ελληνικό ΜΠΡΟΚΟΛΟ
& ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ

ολόκληρο κοτόπουλο 

MIMIKOS νωπό 
συσκευασμένο 
(30% φθηνότερα)

όλα τα προϊόντα 

HEAD&SHOULDERS 

& OLD SPICE

-30%

όλα τα δημητριακά 

KELLOGG’S 
corn flakes
& all bran

όλες οι πάνες 

LIBERO 
& σερβιέτες
-σερβιετάκια 

LIBRESSE

-50%
*ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΕΡΒΙΕΤΑΚΙΑ

Μάθε τώρα πως µπορείς να 
κερδίζεις ακόμη περισσότερο 
με την κάρτα προνομίων mas card!
1. ªË¡º¶ÁÆÄ¿Á¶Æ¶ °»¶ª° ¦ÃÁÆÃËª °¦Ã Æ¹ª °¡ÃÄ¶ª ª°ª!

2. ¶¥°Ä¡ËÄ¿Á¶Æ¶ °»¶ª° ¦ÃÁÆÃËª ¦ÃË ¶Ì¶Æ¶ ªË¡º¶ÁÆÄ¿ª¶¹!

3. °¦Ã¤°»µ°Á¶Æ¶ °»¶ª¶ª ÌÄ¸»°Æ¹º¶ª ¶º¦Æ¿ª¶¹ª!

4. ªË»»¶Æ¶Ì¶Æ¶ °ËÆÃ»°Æ° ª¶ »¶¡°¤ÃËª ¢¹°¡¿Á¹ª»ÃËª   
    º°¹ º¶Ä¢¹·¶Æ¶ ¦¤ÃËª¹° ¢¿Ä°!

mascardkopela.pdf   1   08/02/2019   16:31

Δευτέρα 11/2 έως Τετάρτη 13/2/2019

 efhmerida 32x54,4-2.indd   2 08/02/2019   16:32
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αυξάνονται με τροπολογία που 
κατατέθηκε στη βουλή οι ημέρες 
άδειας που δικαιούνται οι  τρίτε-

κνοι, πολύτεκνοι και μονογονείς δημόσιοι 
υπάλληλοι, όταν τα... παιδιά τους ασθε-
νούν. Η τροπολογία που κατατέθηκε στο 
νομοσχέδιο με τίτλο «ενδυνάμωση ΑςεΠ, 
ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοί-
κησης και άλλες διατάξεις» προβλέπει ότι 
σε περίπτωση ασθένειας των τέκνων 
τους:
●● Οι τρίτεκνοι υπάλληλοι θα παίρνουν ετη-

σίως 7 εργάσιμες ημέρες άδειας με απο-
δοχές, αντί για 5 που ισχύει σήμερα.
●● Οι μονογενείς θα παίρνουν ετησίως 8 

εργάσιμες ημέρες αντί για 6 που ισχύει 
σήμερα.
●● Οι πολύτεκνοι θα παίρνουν ετησίως 10 

ημέρες αντί για πέντε που ισχύει σήμερα

Η ΤρΟπΟλΟγια
Η παρ. 8 του άρθρου 53 του ν.3528/2007 
(Α’ 26) και η παρ. 8 του άρθρου 6ο του 
ν·35δ4/2θθ7(Α’ 143) αντικαθίστανται ως 

ποιοι θα έχουν αύξηση 
άδειας στο δημόσιο

εξής: «8. Υπάλληλοι που έχουν 
ανήλικα τέκνα δικαιούνται άδεια 
με αποδοχές έως τέσσερις (4) 
εργάσιμες ημέρες για κάθε ημε-
ρολογιακό έτος σε περίπτωση 
ασθένειας των τέκνων τους. Για 
τους υπαλλήλους που είναι τρί-
τεκνοι η ως άνω άδεια ανέρχεται 
σε επτά (7) εργάσιμες ημέρες 
για κάθε ημερολογιακό έτος και 
για τους υπαλλήλους που είναι 
πολύτεκνοι σε δέκα (10) ημέρες. 
Για τους υπαλλήλους που είναι 
μονογονείς, η ως άνω άδεια 
ανέρχεται σε οκτώ (8) εργάσιμες 
ημέρες για κάθε ημερολογιακό 
έτος»...

Ένωση.
Δηλαδή, για να γίνει απολύτως 

σαφές, το κράτος καθορίζει την τιμή 
πώλησης ενός προϊόντος και στη 

συνέχεια απαιτεί επιστροφή το 71% 
της αξίας του μέσω του θεσμοθετη-
μένου μηχανισμού υποχρεωτικής 
απόδοσης clawback και rebate!

Η απαράδεκτη και χωρίς προηγού-
μενο κατάσταση που διαμορφώνεται 
δε λαμβάνει υπόψη ότι τα φάρμακα 
1Α είναι προϊόντα υψηλής καινοτο-

Επιστολή προς τον Αντι-
πρόεδρο της Κυβέρνη-
σης & ύπουργό οικονο-

μίας και Ανάπτυξης  κ. Γιάννη  
Δραγασάκη, τον Αναπληρωτή 
ύπουργό οικονομικών κ. 
Γιώργο χουλιαράκη και τον 
ύπουργό ύγείας  κ. Ανδρέα 
Ξανθό, έστειλε ο ςΦεε σχετικά 
με τοφάρμακο. 

Στην επιστολή τονίζεται ότι «το 
ύψος των υποχρεωτικών επιστρο-
φών  (claw-back/ rebate) που 
εντέλλονται να καλύψουν οι εται-
ρείες μέλη μας για τα νοσοκομει-
ακά φάρμακα (Ν.3816 κατηγορίας 
1Α) που διανέμονται από τα φαρ-
μακεία του ΕΟΠΥΥ, για την περί-
οδο του α’ εξαμήνου 2018, σύμ-
φωνα με τα σημειώματα που 
έχουν λάβει, έχουν ξεπερά-
σει κάθε ιστορικό ελληνικό 
και πανευρωπαϊκό προηγού-
μενο, καθόσον αναλογούν 
πλέον σε ποσοστό άνω του 
70% της τιμολογηθείσας 
αξίας προς τα φαρμακεία 
του ΕΟΠΥΥ.

Η κατάσταση αυτή έχει 
προκαλέσει δικαιολογημένη 
οργή στον κλάδο μας, καθό-
σον είναι πασίδηλα μη βιώ-
σιμο για τις εταιρείες μας το 
σύστημα που επιβάλλει στα 
προϊόντα μας να αποζημιώ-
νονται σχεδόν στο ένα τρίτο 
της τιμολογηθείσας αξίας 
τους. Πρέπει να τονιστεί 
μάλιστα πως οι ονομαστικές 
τιμές πώλησης των φαρμα-
κευτικών προϊόντων καθορίζο-
νται αποκλειστικά από το κράτος 
με βάση το Μ.Ο. των 3 χαμηλότε-
ρων τιμών στην Ευρωπαϊκή 

μίας, εξόχως αποτελεσματικά και 
δραστικά, αποτέλεσμα μακρόχρο-
νων επιστημονικών ερευνών υψη-
λότατου κόστους για πολύ σοβαρά 
και απειλητικά για τη ζωή νοσή-
ματα, με εξαιρετικά οφέλη για 
τους πάσχοντες και το δημόσιο 
σύστημα υγείας. 

Σε απόδειξη όλων αυτών, τα επί-
σημα στοιχεία του παρακάτω 
πίνακα, είναι ικανά για να αντιλη-
φθεί κανείς γιατί η διατήρηση 
αυτών των προϊόντων στην αγορά 
καθίσταται πλέον αδύνατη: 

Η κατάσταση αυτή μας φέρνει 
σε πλήρες αδιέξοδο, και εξελίσσε-
ται ως μη βιώσιμη για τις εταιρείες 
και επικίνδυνη για τους ασθενείς. 

Η Διοίκηση οφείλει άμεσα να 
προβεί σε ένεση ρευστότητας για 

τα πεπραγμένα του 2018, όπως 
άλλωστε είχε πράξει για τα έτη 
2016 και 2017, και σε αναπρο-
σαρμογή προϋπολογισμού για 
το 2019, ώστε απλά να βελτιω-
θεί η μη αποδεκτή ήδη διαμορ-
φωμένη εικόνα για αυτή την 
κατηγορία των φαρμακευτικών 
προϊόντων. Άλλωστε συγκεκρι-
μένα εργαλεία, όπως η εφαρ-
μογή των θεραπευτικών πρω-
τοκόλλων και η εισαγωγή του 
συστήματος ηλεκτρονικής 
συνταγογράφησης βοηθούν 
στη μελλοντική ορθολογικό-
τερη κατανομή και χρήση των 
διαθέσιμων πόρων.

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, 
Με αίσθημα ευθύνης, 

ζητούμε άμεσα την παρέμβαση 
σας, και προσδοκούμε μια κατ’ 

ιδίαν συνάντηση μαζί σας ώστε να 
σας εκθέσουμε τις διαστάσεις και 
το μέγεθος του επείγοντος 
προβλήματος»

πάσχει βαρέως το φάρμακο λέει ο ΣΦΕΕ

  2016 2017 2018 1ο 
εξάμηνο

2018 - Πρόβλεψη

Φαρμακευτική Δαπάνη* 109.685.683 € 137.143.677 € 77.711.803 € 155.423.605 € 

Δημόσιος Προυπολογισμός εοΠύύ 1Α 67.000.000 € 82.000.000 € 27.900.000 € 55.800.000 € 

Μεταβολή δημόσιου προϋπολογισμού 2018 σε 
σχέση με 2017

      -32%

ύπέρβαση (clawback) 42.685.683 € 55.143.677 € 49.811.803 € 99.623.605 € 

ςυμμετοχή βιομηχανίας στη φαρμακευτική 
δαπάνη

39% 40% 64% 64%

ςυμμετοχή κράτους στη φαρμακευτική δαπάνη 61% 60% 36% 36%

εκπτώσεις (rebates)     5.600.000 € 11.200.000 € 

ςυνολική συμμετοχή βιομηχανίας** 42.685.683 € 55.143.677 € 55.411.803 € 110.823.605 € 

        71%

*Ορίζεται σε νοσοκομειακή τιμή αφαιρεμένου των νομοθετημένων εκπτώσεων, της δαπάνης των ευρωπαίων ασφαλισμένων και 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ; **Συμπεριλαμβανομένου clawback και rebates
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Ήταν πριν χρόνια, όταν ο 
μακαριστός Αρχιεπίσκο-
πος χριστόδουλος είχε 

απευθύνει μία δραματική 
έκκληση στους νέους της επο-
χής που έμεινε στην ιστορία. 
Κάλεσε τη νεολαία να έρθει πιο 
κοντά στην εκκλησία, στη θρη-
σκεία, στον χριστιανισμό. Και 
για όσο έζησε, τα κατάφερε.

«Ελάτε, ακόμα και με σκουλα-
ρίκια και μακριά μαλλιά», τους 
είπε, θέλοντας με αυτόν τον 
τρόπο να απενοχοποιήσει την 
εξωτερική εμφάνιση και την κοι-
νωνική συμπεριφορά τους. 
«Ελάτε να βρούμε σημεία επαφής 
και διαύλους επικοινωνίας μεταξύ 
μας».

Ο Χριστόδουλος είχε «κατέβει» 
από τον άμβωνα του υψηλού αξι-
ώματός του, περπάτησε ανάμεσα 
στα παιδιά, μίλησε μαζί τους, στη 
δική τους γλώσσα, φιλοδοξώντας 
να κάνει τουλάχιστον μία αρχή 
στα μεγαλόπνοα σχέδιά του, να 
φέρει πιο κοντά τα παιδιά στην 
εκκλησία. Αυτός ήταν ο λόγος που 
δεν πρόκειται στιγμή να ξεχαστεί.

Στα χνάρια του Χριστόδουλου, 
πριν λίγες μέρες ο Μητροπολίτης 
Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμος είχε 
μία πιο προωθημένη ιδέα για τον 
ίδιο σκοπό: Πρόσφερε κουπόνια 
για έναν καφέ, σε καφετέρια της 
προτίμησής τους, σε όσα παιδιά 
θα παρακολουθούσαν τη θεία λει-
τουργία στη γιορτή των 
Τριών Ιεραρχών. Και η πρό-
σκληση, δεν έγινε σε 
κάποια «κρύα» σχολική 
αίθουσα, ή μέσω κάποιας 
αφίσας στους διαδρόμους.

 

Ο Άνθιμος, πήρε το 
κινητό του, άνοιξε 
το Instagram και 
με ένα… Story, 
έστειλε το υπέροχο 
μήνυμά του.

Η ιδέα βρήκε απήχηση 
και τα κουπόνια έγιναν 
ανάρπαστα. Τα παιδιά 

διά κοντά στην εκκλησία, είναι 
σίγουρα αξιέπαινη, είναι ένα 
βήμα. Ελπίζουμε όμως ο ίδιος 
να έχει σχεδιάσει και τα επό-
μενα. Τα παιδιά που θα βρε-
θούν μπροστά στον «δάσκαλο» 
περιμένουν να ακούσουν κάτι 
τελείως διαφορετικό από τον 
στερεότυπο «λόγο του Θεού», 
όπως αυτός επαναλαμβάνεται 
σε όλη την ιστορική διαδρομή 
της εκκλησίας. 

Διαφορετικά, αυτή η έξυπνη 
ιδέα δεν θα είναι τίποτε περισ-
σότερο από ένα αναλώσιμο 
viral, χωρίς αύριο, στον αδη-
φάγο κόσμο του διαδικτύου.

Ένας κόσμος που χλευάζει 
την εκκλησία, την μειώνει στα 
μάτια της νεολαίας, τόσο που 
όσοι νέοι εκδηλώσουν την 
πίστη τους, θα γίνουν αντικεί-
μενο… ειρωνείας.

Ωστόσο, πρώτος ο νέος θα 
στραφεί στον ιερό αυτό χώρο 
όταν νιώθει πως χάνει το χαμό-
γελό του. Η Εκκλησία είναι από 
τη φύση της ο κατ’ εξοχήν 
χώρος των νέων, γιατί μπορεί με 
τον πιο ουσιαστικό τρόπο να 
πληρώσει τις υπαρξιακές τους 
ανάγκες και να νοηματοδοτήσει 
τη ζωή τους.

Φτάνει κάποιος να απλώσει 
το χέρι, ή έστω… να τους προ-
σκαλέσει με ένα υπέροχο, 
μοντέρνο και «μιλημένο» στη 
γλώσσα τους… Insta Story!

σφέρει αμιγώς πνευματικό έργο.
Απορροφημένη ωστόσο στο κοι-

νωνικό της έργο και στις κοσμικές 
δραστηριότητες, έχει αφήσει το 
πνευματικό πεδίο ελεύθερο, στην 
εκμετάλλευση των κάθε είδους μελ-
λοντολόγων, πνευματιστών, γκου-
ρού, αλλά και κάθε είδους μεταμφι-
εσμένων κληρικών, που βλέπουν 
οράματα, κάνουν θαύματα, γιατρεύ-
ουν από ανίατες αρρώστιες και 
πλουτίζουν εκμεταλλευόμενοι απελ-
πισμένους, που σε κάποιες δύσκο-

λες στιγμές αναζητούν μία 
σανίδα σωτηρίας, την πίστη 
στο Θεό. 

Πίστη που ποτέ η 
εκκλησία δε μπόρεσε 
να τους βοηθήσει να 
εγκαθιδρύσουν στην 
ψυχή τους. 

Προτρέπουν οι εκπρόσω-
ποι της εκκλησίας όσους 
προσέρχονται στους κόλπους 
της και όσους καλούν να 
προσέλθουν να έχουν πίστη  
στο Θεό. Έτσι δογματικά, 
χωρίς να τους οδηγήσει βήμα 

πήγαν στην εκκλησία και 
ύστερα ήπιαν καφεδάκι στην 
υγεία του Άνθιμου. 

Η πρωτοβουλία αυτή του 
Μητροπολίτη είναι αναμφι-
σβήτητα μία φωτεινή χαρα-
μάδα στον σκοταδισμό 
κάποιου συνονόματου και όχι 
μόνο…

Αναμφίβολα η εκκλησία προσφέ-
ρει σημαντικό κοινωνικό και φιλαν-
θρωπικό έργο. Δεν είναι όμως αυτή 
η αποστολή της. Αυτή είναι η απο-
στολή του Κράτους, που την «εκπλη-
ρώνει» έστω και ως ένα βαθμό έστω 
και με ελλείψεις. Η αποστολή της 
εκκλησίας σύμφωνα με την προ-
τροπή του Ιδρυτή της, του Ιησού 
στους Αποστόλους, είναι να προ-

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ  
εύΤύχΙΑ ΠΑΠούλΙΑ   
Κοινωνιολόγος 
papoulia@alphafreepress.gr

βήμα, ειδικά τους νέους, 
σε μια διαδρομή όπου θα 
κατακτήσουν την πίστη. 
Εκείνη την ακλόνητη πίστη 
όχι στο βαθμό να «κινή-
σει» όρη (Ματθ. Ιζ 20) αλλά 
τουλάχιστον να βάζουν 

στόχους στη ζωή τους και να τους 
πετυχαίνουν. 

Κι αυτή την πίστη, οι εκπρόσω-
ποι της εκκλησίας, δεν έχουν κατα-
φέρει να την ενσταλάξουν στις 
ψυχές των παιδιών που προσκα-
λούν κοντά τους.

Το φωτεινό μυαλό του 
Άνθιμου είναι μία ελπίδα 
να βγει η εκκλησία από 
τον σκοταδισμό της. Και 
είναι σίγουρο πως θα 
βρεθούν μιμητές. Γιατί σε 
κάποιες γωνιές της πόλης, 
σε κάποια υπόγεια 
παρεκκλήσια υπάρχουν 
νέα φωτεινά μυαλά που τα 
έχει ανάγκη η εκκλησία 
και οι νέοι. Και αυτά τα 
μυαλά, η εκκλησία οφείλει 
να τα ανακαλύψει. 

Η πρωτοβουλία του Άνθιμου, σαν 
μία πρώτη κίνηση να έλθουν τα παι-

Το θείον και οι νόμοι, 
ευ μεν αγόντων, εισίν 
ωφέλιμοι, κακώς δε 

αγόντων ουδέν ωφελούσιν.
Σόλων

στην υγειά 
του Άνθιμου
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στυνομικοί της Ασφά-
λειας Θεσσαλονίκης 
ταυτοποίησαν δύο 

βούλγαρους, οι οποίοι είχαν 
υφαρπάξει μεγάλα ποσά με 
απάτες περί δήθεν τροχαίων! 
Πρόκειται για δύο άνδρες, ηλι-
κίας 24 και 20 ετών, σε βάρος 
των οποίων σχηματίστηκε σχε-
τική δικογραφία. Όπως προέ-
κυψε, οι δράστες από τα μέσα 
Ιουλίου 2018 έως και τον οκτώ-
βριο του ίδιου έτους εξαπάτη-

σαν ηλικιω-
μένους σε 
πέντε  περι-
πτώσεις, με 
το πρόσχημα 
εμπλοκής 
συγγενικών 
τους προσώ-
πων σε τρο-
χαία ατυχή-
ματα, απο-
σπώντας 
συνολικά 
12.600 ευρώ. 

Πρόκειται για τη γνωστή, εδώ 
και πολύ καιρό, μέθοδο, που 
εκπορεύτηκε από βούλγαρους 
επιτήδειους και υιοθετήθηκε 
και από άλλους. Άγνωστος τηλε-
φωνεί συνήθως μεταμεσονύ-
κτιες ώρες σε σπίτια με βάση 
τηλεφωνικό κατάλογο. Ισχυρί-
ζεται συνήθως ότι είναι αστυνο-
μικός. βάζοντας κάποιο άτομο 
να οδύρεται μέσα στο δωμάτιο 
για να πιστέψει το θύμα στην 
άλλη άκρη του τηλεφώνου ότι 
είναι ο γιος ή ο εγγονός, ισχυρί-
ζεται τα περί τροχαίου. Ότι 
δηλαδή το δικό τους πρόσωπο 
προκάλεσε σοβαρό ή θανατη-
φόρο δυστύχημα. Προσθέτει ότι 
για να αποφευχθεί η δικαστική 
εμπλοκή... αρκούν κάποιες 
χιλιάδες ευρώ! Πολλοί κλείνουν 
το τηλέφωνο, άλλοι όμως, που 
πανικοβάλλονται περισσότερο, 
δίνουν χρήματα συναισθημα-
τικά φορτισμένοι και 
τρομοκρατημένοι.

Απέσπασαν 12.600 
ευρώ για τροχαία 
που δεν έγιναν

α

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ  
ΠεΤΡος ΚΑΡςΙΩΤΗς   
karsiotis@alphafreepress.gr

ώσαντος συζύγου της. Και η βασική λεπτομέρεια: 
Έπρεπε, λέει, πρώτα να καταβάλει χρήματα για 
την αγορά των… παραβόλων και στη συνέχεια θα 
άρχιζε η… ροή των αναδρομικών! Τα οποία, κατά 
τις υποσχέσεις του αγνώστου, ηλικίας περίπου 
50 χρόνων, έφθαναν στο σεβαστό ποσό των 7.500 
ευρώ. Η γυναίκα, την οποία ο άγνωστος είχε 
εντοπίσει να περιμένει στη στάση του λεωφο-
ρείου και… προσφέρθηκε να τη μεταφέρει ο 
ίδιος στο σπίτι της, του έδωσε όλες της τις οικο-
νομίες, που ήταν 700 ευρώ. Τον είδε να τρέχει και 
να μπαίνει σε ένα αυτοκίνητο όπου τον περίμενε 
βέβαια ο συνεργός του και εξαφανίστηκαν. Όταν 
λίγο αργότερα, μίλησε με τον γιο της και έμαθε 
ότι κανέναν δεν είχε στείλει για τα αναδρομικά, 
αντελήφθη ότι είχε πέσει θύμα απάτης και το 
γεγονός αναφέρθηκε στην Αστυνομία.

απάτη για  
δήθεν αναδρομικά
H Alpha freepress το είχε επισημάνει 

εδώ και δύο μήνες σε εκτενές 
ρεπορτάζ. Ότι, δηλαδή, η επι-

στροφή… αναδρομικών από διάφορους 
φορείς, που τόσοι πολίτες περιμένουν και 
ελπίζουν, έχει εξελιχθεί το τελευταίο χρο-
νικό διάστημα σε νέο πεδίο εξαπάτησης από 
επινοητικά άτομα, που προσαρμόζουν τις 
απάτες στην εκάστοτε οικονομική 
επικαιρότητα!

Αυτή τη φορά θύμα έπεσε μια 84χρονη 
γυναίκα στα Αϊβαλιώτικα του Βόλου, όταν 
έδωσε βάση στα όσα της έλεγε άγνωστος, ο 
οποίος της είχε συστηθεί φίλος και… απεσταλ-
μένος του γιου της. Την έπεισε ότι η οικογένεια 
να εισπράξει αναδρομικά ποσά, που δήθεν 
είχαν παρακρατηθεί από τη σύνταξη του αποβι-

σε συναγερμό έχουν τεθεί οι 
υπηρεσίες ασφαλείας μετά 
την αποκάλυψη ότι 85χρονη 

γυναίκα που έπεσε θύμα εισβο-
λέων-ληστών μέσα στο σπίτι της, 
στη Νίκαια, έχασε εν τέλει τη ζωή 
της από ασφυξία. Όπως προέκυψε 
από τη νεκροτομή, οι δράστες, που 
χαρακτηρίζονται από την αστυνο-
μία κυνικοί, σκληροί κι απάνθρω-
ποι, την είχαν πιέσει είτε με τα 
χέρια, είτε με τα πόδια στη θωρα-
κική χώρα.

Στο μικροσκόπιο των αστυνομι-
κών της Ασφάλειας Αττικής έχει μπει 
και η προηγούμενη ληστεία μετά 
φόνου σε σπίτι ηλικιωμένης στο 
Πέραμα, τον περασμένο Νοέμβριο. 
Καθώς κι εκείνη η γυναίκα είχε χτυ-
πηθεί στα πλευρά, χωρίς να υπάρχει 
εμφανές τραύμα κι έχασε τη ζωή της 
λίγες ώρες αργότερα σε 
νοσοκομείο, το ερωτηματικό  
που καλούνται να απαντή-
σουν οι ερευνητές είναι ένα. 
Αν πρόκειται για τους ίδιους 
δράστες, που δεν υπολογί-
ζουν στο παραμικρό τη ζωή 
των ηλικιωμένων θυμάτων 
τους, ενώ προσβλέπουν να 
αρπάξουν ελάχιστα μετρητά 
και κοσμήματα.

Για την τύχη της 85χρονης 
γυναίκας, που έμενε στην 
οδό Ηλιουπόλεως στη Νίκαια, 
έψαχνε η κόρη της, που διαμένει σε 
κοντινή περιοχή. Δεν απαντούσε στα 
τηλεφωνήματά της το βράδυ του 
Σαββάτου, ενώ οι γείτονες δεν την 
είδαν στην εκκλησία όπως συνήθιζε 
κάθε  Κυριακή. Όπως διαπίστωσαν 
οι αστυνομικοί του Τμήματος Εγκλη-

μάτων δεν υπήρχαν ίχνη παραβία-
σης στο σπίτι. Αλλά δεν υπήρχαν και 
σαφή ίχνη κακώσεων στη σορό της 
άτυχης γυναίκας. Η 85χρονη 
γυναίκα, που έμενε μόνη και συντη-
ρείτο από τη σύνταξή της, βρέθηκε  
νεκρή, πεσμένη κάτω και δίπλα από 

το κρεβάτι της. Οι χώροι 
του σπιτιού είχαν ερευνη-
θεί από τους ληστές δολο-
φόνους και εκτιμάται ότι 
άρπαξαν τα χρήματα της 

σύνταξής της, που είχε λάβει 
πρόσφατα.

Είναι το δεύτερο, όπως προανα-
φέρθηκε, δραματικό περιστατικό, 
που καταγράφεται στις συνοικίες 
του Πειραιά από τον περασμένο 
Νοέμβριο. Στα τέλη εκείνου του 

μήνα είχε βρεθεί νεκρή μέσα στο 
σπίτι  της στα Καμίνια μια 86χρονη 
γυναίκα. Και τότε κατά την νεκροψία 
δεν παρατηρήθηκαν εξωτερικές 
κακώσεις, αλλά κατά τη νεκροτομή 
αποδείχθηκε ότι είχε δεχθεί χτυπή-
ματα που προκάλεσαν εσωτερική 
αιμορραγία για να πει στους εισβο-
λείς που ήταν τα χρήματα. Η  ηλικιω-
μένη εκείνη, άντεξε για αρκετές 
ώρες μετά την εισβολή και μάλιστα 
είχε μιλήσει με την κόρη της. 

ληστές-φονιάδες στη νίκαια

Όπως προέκυψε από τη 
νεκροτομή, οι δράστες, 
που χαρακτηρίζονται  

από την αστυνομία κυνικοί, 
σκληροί κι απάνθρωποι, την είχαν 
πιέσει είτε με τα χέρια, είτε με  
τα πόδια στη θωρακική χώρα
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Από θαύμα… 
Ηλικιωμένη σε περιοχή του 
δήμου ςφακίων μαγείρευε στην 
κουζίνα του σπιτιού τη , όταν 
χτύπησε το τηλέφωνο και μετα-
κινήθηκε προκειμένου να απα-
ντήσει. Δευτερόλεπτα αργότερα 
ένας βράχος 25 τόνων που απο-
κολλήθηκε από το βουνό «προ-
σγειώθηκε» ακριβώς στο σημείο 
που μαγείρευε.

Ανατίναξαν ΑΤΜ 
Έκρηξη σε ΑΤΜ στην Αρτέμιδα 
προκάλεσαν άγνωστοι τα ξημε-
ρώματα της Τετάρτης. οι δρά-
στες λίγα λεπτά πριν από τις 
04.00 μετέβησαν σε ΑΤΜ επί της 
οδού βραυρώνος και το ανατίνα-
ξαν. εν συνεχεία άρπαξαν κασε-
τίνες με χρήματα και διέφυγαν 
προς άγνωστη κατεύθυνση.

Νέα εισβολή
Μέλη του «Ρουβίκωνα» μαζί με 
Κούρδους εισήλθαν την Τετάρτη 
στον χώρο του ελληνοτουρκικού 
επιμελητηρίου πετώντας τρικά-
κια και φωνάζοντας συνθήματα. 
ςτο σημείο έσπευσαν αστυνομι-
κές δυνάμεις, που προχώρησαν 
σε 20 προσαγωγές.

εξάρθρωση 
συμμορίας
Δεκάδες κλοπές μοτοσικλετών 
και διαρρήξεις σε αυτοκίνητα 
στην πόλη των Ιωαννίνων είχε 
διαπράξει συμμορία νεαρών, που 
εξαρθρώθηκε από την ύποδιεύ-
θυνση Ασφάλειας Ιωαννίνων, 
στο πλαίσιο αστυνομικής 
επιχείρησης.

Δεν άντεξε
Δεν άντεξε ο οργανισμός του 
42χρονου κρατουμένου, ο οποίος 
είχε αυτοπυρποληθεί σε τουαλέτα 
των Φυλακών λάρισας αργά το 
βράδυ του περασμένου ςαββάτου. 
ο 42χρονος απεβίωσε το μεση-
μέρι της Τρίτης στη Μονάδα Αυξη-
μένης Φροντίδας του Γενικού 
Νοσοκομείου λάρισας.

Εν ταχΕΙ
Βίντεο στο οποίο 
φαίνεται καρέ-καρέ,  
η δράση των μελών 
συμμορίας που 
διέλυαν τα ρολά 
ασφαλείας 
καταστημάτων 
κυρίως κινητής 
τηλεφωνίας, έδωσε 
στη δημοσιότητα η 
Αστυνομία μετά 
από σχετική 
εισαγγελική 
διάταξη. 

η Alpha freepress, σε 
ρεπορτάζ προ λίγων 
ημερών, έκανε εκτενή 

αναφορά στη δράση της 
συγκεκριμένης σπείρας, ένα 
από τα μέλη της οποίας συνε-
λήφθη. ςτα Προάστια της 
Αττικής, αποκαλύπτεται, ανέφερε 
το ρεπορτάζ, ότι συμμορία αλλο-
δαπών, με την οποία συνεργάζο-
νταν τέσσερις αλλοδαποί ιδιοκτή-
τες καταστημάτων πώλησης κινη-
τών τηλεφώνων στην Αθήνα, 
προχωρούσε σε  ληστρικές 
επιθέσεις.

βάζει το σχοινιά στο πορτ μπα-
γκάζ. Ο ίδιος βγάζει μια μεγάλη 
σακούλα για να φορτώσουν τα 
τηλέφωνα και όσα άλλα κλοπι-
μαία βρουν. 

Στη συνέχεια, αναφέρει 
η Αστυνομία,  διέθεταν 
τα κλοπιμαία, κυρίως 
τις συσκευές κινητής 
τηλεφωνίας, σε άλλο 
συνεργό τους, ο οποίος 
με τη σειρά του τα 
διέθετε σε τέσσερα 
καταστήματα πώλησης 
κινητών τηλεφώνων.

Μέχρι στιγμής, από την προανά-
κριση, έχουν εξιχνιασθεί τριάντα 
τέσσερις  περιπτώσεις διαρρήξεων-
κλοπών από καταστήματα, σε διάφο-
ρες περιοχές της Αττικής. Υπολογίζε-
ται ότι τα κέρδη από την παράνομη 
αυτή δραστηριότητα υπερβαίνουν 
τις 130.000 ευρώ.

ληστεία με ενέδρα

Ο ένας κουκουλοφόρος δράστης 
κατεβαίνει, ανοίγει το πορτ μπαγκάζ 
και βγάζει μακρύ σχοινί. Το δένει 
στον κοτσαδόρο του αυτοκινήτου το 
οποίο έχει παρκάρει με την όπισθεν 
μπροστά στην επιχείρηση. Δένει την 
άλλη άκρη πάνω στα ρολά.

Ο οδηγός πατάει γκάζι. Τα ρολά 
πέφτουν. Ο κουκουλοφόρος, ξανα-

Στην συγκεκριμένη περίπτωση, οι 
δράστες χρησιμοποιούσαν ως 
«πολιορκητικό κριό» ένα αυτοκί-
νητο, στο οποίο τοποθετούσαν την 
ώρα της εισβολής κλεμμένες πινακί-
δες ίδιου αυτοκινήτου. Στο βίντεο 
φαίνεται το αυτοκίνητο των δραστών 
να έχει φθάσει σε ένα ακόμη κατά-
στημα με είδη κινητής τηλεφωνίας. 

Έβαζαν στο στόχαστρο 
μονοκατοικίες και 
ισόγεια διαμερίσματα 

στην περιοχή της Νέας 
Φιλαδέλφειας. 
Παρακολουθούσαν από 
κοντινά αλσάκια ή από άλλα 
σημεία, αν στο εσωτερικό 
βρίσκονταν ένοικοι. Αν αυτό 
δεν ήταν δυνατόν χτυπούσαν 
τα κουδούνια κι όταν δεν 
έπαιρναν απάντηση, 
προχωρούσαν στην εισβολή. 
ςτις περιπτώσεις, όμως, που 

πράγματι στο εσωτερικό του 
σπιτιού ήταν κάποιος ένοικος 
δεν δίσταζαν να τον 
χτυπήσουν και έτσι 
μετέτρεπαν τη διάρρηξη σε 
ληστεία. Μετά την τελευταία 
διάρρηξη, ειδοποιήθηκε η 
Αστυνομία και, μετά από 
καταδίωξη στους δρόμους 
της περιοχής, συνέλαβε τον 
έναν από τους δράστες, έναν 
26χρονο Ρομά, ενώ 
αναζητούνται άλλοι τρεις 
συνεργοί του.

χτυπούσαν ισόγεια 
και μονοκατοικίες 

Έστησαν ενέδρα στην αυλή 
του σπιτιού του στο Αιτω-
λικό και όταν ο 84χρονος 

ιδιοκτήτης επέστρεφε, πετάχτηκαν 
μπροστά του οπλισμένοι με μαχαί-
ρια και τον υποχρέωσαν να ανοίξει 
την πόρτα του σπιτιού! Όταν βρέθη-
καν στο εσωτερικό, με τον έντρομο 
ιδιοκτήτη να μένει ακίνητος στα 
χέρια του ενός δράστη, ο άλλος 
άρχισε να ψάχνει όλα τα σημεία του 
σπιτιού. Όταν πείστηκαν ότι πέρα 
από κάποια μετρητά, ένα δαχτυλίδι 
και το κινητό τηλέφωνο του θύμα-
τος δεν υπήρχε κάτι άλλο να αρπά-
ξουν, τον εγκατέλειψαν και εξαφα-

νίστηκαν. Ο σοκαρισμένος ιδιοκτή-
της ενημέρωσε την Αστυνομία και 
αστυνομικοί της Ασφάλειας, που 
έφθασαν στο σπίτι, ξεκίνησαν τις 
έρευνες. 

Γρήγορα έφθασαν στην 
ταυτότητα των δραστών και 
σχημάτισαν δικογραφία 
εναντίον δύο ανδρών, 
ηλικίας 26 και 24 ετών, ενώ 
συνεχίζονται οι έρευνες για 
τον εντοπισμό και την 
σύλληψή  τους.

διέλυαν τα ρολά  
των καταστημάτων 
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ίναι δεδομένο πως οι 
περισσότεροι από μας 
πίνουμε τον καφέ μας 

αμέσως μόλις ξυπνήσουμε, 
χωρίς να έχουμε καταναλώσει 
έστω κι ένα πρόχειρο πρωινό. 
Πολλές φορές μάλιστα, τον απο-
λαμβάνουμε στον δρόμο πηγαί-
νοντας στη δουλειά, αμελώντας 
το σημαντικότερο γεύμα της 
ημέρας. Όμως αυτό, δεν είναι 
καθόλου καλό και παρακάτω θα 
δούμε γιατί.

Για την ακρίβεια, με μία κούπα 
σκέτου καφέ φίλτρου, χωρίς 
γάλα ή ζάχαρη, ο οργανισμός 
διεγείρει την έκκριση του υδρο-
χλωρικού οξέος -υπεύθυνου για 
την αποσύνθεση των τροφών στο 
στομάχι- στην πεπτική οδό. οι 
παρενέργειες θα γίνουν αντιλη-
πτές λίγη ώρα αργότερα, καθώς ο 
οργανισμός δεν θα μπορεί να 
αφομοιώσει κάποιο βαρύ γεύμα. 
ο λόγος είναι πως η αποσύνθεση 
των πρωτεϊνών δεν θα μπορεί να 
ολοκληρωθεί εύκολα.

Ένας άλλος σημαντικός λόγος 
που δεν πρέπει να πίνετε καφέ 
με το που ξυπνήσετε, είναι η 
κορτιζόλη. ςύμφωνα με τους 
ερευνητές, το επίπεδο της κορτι-
ζόλης στο σώμα αυξάνεται με 
γρήγορους ρυθμούς και χρειάζε-
ται χρόνος για την σταθεροποί-
ηση του. Η κορτιζόλη, είναι η 
ουσία που ρυθμίζει το βιολογικό 
μας ρολόι και αν πιούμε αμέσως 
καφέ με άδειο στομάχι, θα αντι-
μετωπίσουμε καταστάσεις, όπως 
φούσκωμα ή εμετό, εξαιτίας του 
αυξημένου επιπέδου γαστρικού 
οξέως. ο καφές λοιπόν, πρέπει 
να καταναλώνεται μία ώρα περί-
που μετά το πρωινό ξύπνημα και 
πάντα εφόσον έχουμε κατανα-
λώσει πρωινό. Αν ο χρόνος μας 
είναι περιορισμένος, μπορούμε 
να φάμε μια φέτα ψωμί με βού-
τυρο και μέλι.

Καφές με άδειο 
στομάχι; ποτέ!

Ε

τον χειμώνα η διάθεση για 
αλκοόλ είναι πιο έντονη 
λόγω της αίσθησης πως 

μπορεί να ανεβάσει τη θερμοκρα-
σία. Μεγάλο λάθος. οι επιστήμο-
νες προειδοποιούν πως η κατανά-
λωση αλκοόλ τους χειμερινούς 
μήνες είναι χειρότερη. Όπως 
εξηγεί, αυτό οφείλεται σε τρία 
χαρακτηριστικά του αλκοόλ:

προσδίδει ψευδή αίσθηση 
ζεστασιάς Όταν καταναλώνουμε 
αλκοόλ, διαστέλλονται τα αιμο-
φόρα αγγεία με αποτέλεσμα να 
αυξάνεται η παροχή αίματος στο 
δέρμα. Η αυξημένη αιμάτωση 
δημιουργεί ένα αίσθημα ζεστα-
σιάς όταν, στην πραγματικότητα, 
με την αγγειοδιαστολή αποβάλλει 
ο οργανισμός θερμότητα στο περι-
βάλλον. Επιπλέον, η εξώθηση του 
αίματος προς το δέρμα, σημαίνει 
ότι μειώνεται η αιμάτωση των 
εσωτερικών, ζωτικών οργάνων, 
όπως η καρδιά και ο εγκέφαλος. 

Έτσι, η εσωτερική θερμοκρασία μει-
ώνεται -κάτι που είναι ιδιαιτέρως 
επικίνδυνο για όσους αντιμετωπί-

ζουν καρδιολογικά προβλήματα.
μας οδηγεί σε κακές αποφάσεις 

Μία από τις πρώτες επιδράσεις του 

αλκοόλ είναι ότι καταστέλλει τις ανα-
στολές μας και μας καθιστά ριψοκίν-
δυνους. Η επίδραση αυτή, σε συνδυα-

σμό με το γεγονός ότι παροδικά 
μας κάνει να νιώθουμε ζέστη, μπο-
ρεί εύκολα να μας οδηγήσει στο 
να βγάλουμε π.χ. το μπουφάν ή τα 
γάντια μας. Αν κάνουμε κάτι τέτοιο 
έξω στο κρύο ή, χειρότερα ακόμα, 
στα χιόνια, κινδυνεύουμε να 
πάθουμε υποθερμία.

Είναι διουρητικό Σίγουρα έχετε 
παρατηρήσει πως όσο περισσό-
τερο αλκοόλ καταναλώνετε, τόσο 
συχνότερα πρέπει να πηγαίνετε 
στην τουαλέτα. Αυτό είναι αναμε-
νόμενο, διότι το αλκοόλ ασκεί 
διουρητική δράση. Η αυξημένη 
διούρηση, όμως, επιταχύνει την 
αφυδάτωση και η αφυδάτωση, με 
τη σειρά της, αυξάνει τον κίνδυνο 
υποθερμίας.

το μεγάλο λάθος πίσω από το 
«πΙΕσ Ενα ποτηραΚΙ ΓΙα να ΖΕσταθΕΙσ»

Σε έξαρση η εποχική γρίπη

το ροχαλητό, μπορεί να 
μην είναι επικίνδυνο 
για την υγεία, αλλά είναι 

σίγουρα «επικίνδυνο» για την 
ηρεμία του συντρόφου σας 
που κοιμάται δίπλα σας, οπότε 
πρέπει να πάρετε τα μέτρα 
σας! Διαβάστε εφτά τρόπους 
που θα σας βοηθήσουν- και 
εσάς και τους άλλους- να 
απαλλαγείτε από τον ανεπιθύ-
μητο αυτό θόρυβο:

1. ΦαΤΕ λιγΟ μΕλι πριν 
ΚΟιμΗθΕιΤΕ Το μέλι 

βοηθά τη διέλευση του αέρα, 
λειτουργώντας σαν λιπαντικό 
στο λαιμό.  

2. ρινιΚΕΣ ΤαινιΕΣ Ο συνη-
θέστερος λόγος που προ-

καλεί το ροχαλητό, είναι επειδή 
αναπνέουμε από το στόμα, εξαι-
τίας της βουλωμένης ρινικής 

διόδου. 

3. παρΤΕ Κι αλλα μαξι-
λαρια Χρησιμοποιήστε 

πολλά μαξιλάρια, ώστε να στη-
ρίζεται το κεφάλι προς τα πάνω 
και να κυκλοφορεί ο αέρας 
καλύτερα.

4. ΣΤαμαΤΗΣΤΕ ΤΟ 
ΚαπνιΣμα Το τσιγάρο 

είναι σοβαρή αιτία μεταξύ 
άλλων και του ροχαλητού.

5. μΗν ΤρωΤΕ Και μΗν 
πινΕΤΕ αλΚΟΟλ πριν 

ΤΟν ύπνΟ Τρεις με τέσσερις 
ώρες πριν τον ύπνο μην τρώτε 
και μην καταναλώνετε αλκοόλ.

6. ΚαθαριΣΤΕ ΤΗ μύΤΗ 
ΣαΣ Χρησιμοποιήσετε 

ειδικά αποσυμφορητικά μύτης 
ή φυσιολογικούς ορούς.

7. ΚανΤΕ ΔιαιΤα Οι υπέρβα-
ροι ροχαλίζουν 

περισσότερο.

Εφτά tips που  
«κόβουν» το ροχαλητό

ο καλύτερος τρόπος προφύ-
λαξης από τη γρίπη παρα-
μένει ο εμβολιασμός 

ακόμα και κατά την τρέχουσα χρο-
νική περίοδο. Αυτό υπογραμμίζε-
ται σε εγκύκλιο του γενικού γραμ-
ματέα Δημόσιας ύγείας, Γιάννη 
Μπασκόζου, όπου επισημαίνεται 
ότι η πλειοψηφία των ασθενών με 
γρίπη που νοσηλεύθηκαν έως 
τώρα σε Μονάδα εντατικής Θερα-
πείας δεν είχαν εμβολιαστεί 
(82%). Τα κύρια προληπτικά μέτρα 
για την αντιμετώπιση της έξαρσης 
της γρίπης είναι:

Η αυστηρή τήρηση των μέτρων 
αναπνευστικής υγιεινής και υγι-
εινής των χεριών, όπως η κάλυψη 
του βήχα και του φτερνίσματος με 
χαρτομάντιλο ή με το εσωτερικό 
του αγκώνα και το σχολαστικό 
πλύσιμο των χεριών (ιδιαίτερα 
μετά από επαφή με ασθενείς).

Η αποφυγή συγχρωτισμού σε 
κλειστούς χώρους και για τους 
ασθενείς η πλήρης ανάρρωσή 

τους πριν από την επάνοδο στις 
συνήθεις δραστηριότητές τους.

ο εμβολιασμός έναντι της γρί-
πης των ατόμων που ανήκουν στις 
ομάδες αυξημένου κινδύνου θεω-
ρείται ασφαλής και αποτελεσμα-
τικός και συστήνεται για όλη τη 
διάρκεια του χειμώνα.

Ιδιαίτερα κρίσιμης σημασίας 
είναι ο εμβολιασμός αφενός των 
ευπαθών ομάδων, και αφετέρου 
των επαγγελματιών υγείας και 
των ατόμων που έρχονται σε 
επαφή με βρέφη κάτω των 6 
μηνών ή φροντίζουν άτομα με 
υποκείμενο νόσημα.

Η σωστή χρήση των αντι-ιικών 
φαρμάκων κατά της γρίπης, όταν 
υπάρχουν οι κατάλληλες ενδεί-
ξεις σύμφωνα με την κρίση των 
θεραπόντων ιατρών, η οποία πρέ-
πει να ξεκινά το ταχύτερο δυνατό, 
με απλή ιατρική συνταγή και 
χωρίς να αναμένεται η εργαστηρι-
ακή επιβεβαίωση, ιδιαίτερα στις 
ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.
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10 χρόνια κοντά σας 
με την κάρτα υγείας EY 
Club. Την κάρτα που έδωσε 
σε χιλιάδες Έλληνες το 
δικαίωμα να έχουν 
πρόσβαση σε αξιοπρεπείς 
υπηρεσίες υγείας, χωρίς 
ταλαιπωρία, χωρίς 
προϋποθέσεις, 
χωρίς όριο ηλικίας!

Το EY Club καθιέρωσε τον 
όρο της Κάρτας Υγείας στην 
πιο δύσκολη δεκαετία για 

την Ελλάδα και κατάφερε να 
δημιουργήσει ένα ασφαλές περι-
βάλλον εξυπηρέτησης στον πιο 
σημαντικό κλάδο για τη ζωή του 
ανθρώπου, την υγεία. Για το ΕΥ 
Club η οικονομική κατάσταση 
κάθε ανθρώπου δεν μπορεί και 
δεν πρέπει να αποτελεί κριτήριο 
προκειμένου να έχει πρόσβαση 
σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας. Η 
αξιοπρεπής αντιμετώπιση περι-
στατικών υγείας-του ύψιστου 
αγαθού της ανθρώπινης ύπαρ-
ξης-δεν είναι προνόμιο των ολί-
γων, αλλά αποτελεί δικαίωμα 
όλων και πρέπει να διασφαλίζε-
ται με τους πλέον ευνοϊκούς 
όρους. 

Το EyClub αναζητά, ερευνά, 
προσεγγίζει, δημιουργεί και πάνω 
απ’ όλα είναι υπεύθυνο: Απέναντι 
στους χιλιάδες συνδρομητές όλων 
των ηλικιών, επαγγελματικών 
κατηγοριών και κοινωνικών 
στρωμάτων που το εμπιστεύονται. 7 
στους 10 κατόχους κάρτας υγείας Ey 
Club ανανεώνουν τη συνδρομή 
τους!

 Η κάρτα EY Club Προσφέρει 
Δωρεάν κλινική εξέταση σε όλα τα 
επείγοντα περιστατικά 365 ημέρες 
το χρόνο. 

 Άμεση πρόσβαση σε ένα 
πανελλαδικό δίκτυο γιατρών και 
ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων.

 Δωρεάν check up για όλη την 
οικογένεια. 

 Δωρεάν μεταφορά με 
ασθενοφόρο σε περίπτωση 
εισαγωγής. 

 Δωρεάν αερομεταφορά για τους 

κατοίκους των νησιών. 
 Έκπτωση έως και 60% σε 

όλες τις ιατρικές εξετάσεις, 
χωρίς παραπεμπτικά ΕΟΠΥΥ.

10 ΛΟΓΟΙ ΥΠΕΡΟΧΗΣ:
ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ: Είναι η πρώτη 
κάρτα υγείας που 
δημιουργήθηκε στην Ελλάδα.
ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ: Περισσότερα από 
100.000 μέλη και μεγαλύτερο 
από 70% μερίδιο στην αγορά 
των υπηρεσιών υγείας.
ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ: Οι συνδρομητές 
της κάρτας, κατά 76%, 
ανανεώνουν τη συνδρομή 
τους και επανεγγράφονται. 
ΕΥΕΛΙΞΙΑ: Διαμορφώνει 
εξειδικευμένα προγράμματα 
εξασφάλισης υγείας ανάλογα 
με τους Φορείς, 
Οργανισμούς, Συλλόγους κ.α. 

στους οποίους απευθύνεται.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: H κάρτα υγείας EY 
Club είναι η μοναδική 

πιστοποιημένη κατά ISO 
9001:2008.
ΔΙΚΤΥΟ: Περισσότεροι από 
3.100 Πάροχοι Υγείας. Διαθέτει 
το μεγαλύτερο δίκτυο παρόχων 
υγείας με τους καλύτερους 
γιατρούς, διαγνωστικά κέντρα 
και κλινικές.
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ: Η μοναδική 
κάρτα υγείας στην Ελλάδα που 
έχει συνεργασία με παγκόσμιο 
Aσφαλιστικό Όμιλο.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ: Είναι η 
μόνη κάρτα υγείας που 
οργανώνει συνεχώς δράσεις 
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 
και η μοναδική με δική της 
Τράπεζα Αίματος.
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 24/7: Παρέχει 
άμεση εξυπηρέτηση, 
διαθέτοντας αυτόνομο 
Συντονιστικό Κέντρο 90 
θέσεων το οποίο λειτουργεί 
καθημερινά, όλο το 24ωρο.
ΚΑΛΥΨΗ: H γεωγραφική 
κάλυψη της κάρτας, είναι η 
μεγαλύτερη στην Ελληνική 
Επικράτεια.

Με αφορμή τα 10 χρόνια 
λειτουργίας του, το Ey Club 
καλώντας στο τηλεφωνικό 
κέντρο 2315001500, σας 
προσφέρει την Οικογενειακή 
κάρτα υγείας έως και 4 
ατόμων, Ey Club My Family 
αξίας 400 ευρώ στην τιμή της 
Ατομικής ΜΟΝΟ με 100 
ευρώ! Ισχύει έως και την 
Παρασκευή 15/2.
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10 ΛΟΓΟΙ ΥΠΕΡΟΧΗΣ

Το EY Club 
καθιέρωσε τον 
όρο της Κάρτας 
Υγείας στην 

πιο δύσκολη δεκαετία 
για την Ελλάδα και 
κατάφερε να 
δημιουργήσει ένα 
ασφαλές περιβάλλον 
εξυπηρέτησης στον 
πιο σημαντικό κλάδο 
για τη ζωή του 
ανθρώπου, την υγεία
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ο ντύσιμο μιας 
γυναίκας 
αναδεικνύει την 

προσωπικότητα και την 
ομορφιά της. ύπάρχουν 
ιδανικά ρούχα ανάλογα το 
χρώμα των μαλλιών  και 
πρέπει να επιλέξεις αυτά 
που κολακεύουν το δέρμα 
σου. οι λάθος επιλογές 
μπορεί να μας χλωμιάζουν 
ή να μας μεγαλώνουν. Για 
το φλογερό κόκκινο στα 
μαλλιά, τα ιδανικά 
χρώματα, είναι μερικά από 
τα πιο έντονα, όπως το 
μπλε, το πράσινο, το μοβ, το 
κόκκινο και το φουξ. Για 
εσένα που έχεις ξανθά 
μαλλιά, οι σκούρες 
αποχρώσεις του μπλε, του 
μοβ και του πράσινου θα 

δείξουν υπέροχες. Για 
καστανά ή μαύρα μαλλιά, 
αποχρώσεις του ροζ, 
κόκκινου, καφέ και μαύρου 
είναι τέλειες. Ακόμα το 
κίτρινο ή το πορτοκαλί 
κάνουν αντίθεση, 
δημιουργώντας μοναδικό 
αποτέλεσμα.

Τί χρώμα 
θέλεις;
t

Πέτα το 
Ένα γεγονός είναι πώς τα σουτιέν χαλάνε 

όχι μόνο από τη φθορά αλλά με τον 
καιρό χάνουν την φόρμα τους. Ένα σου-

τιέν που έχει ξεχειλώσει δεν προσφέρει στήριξη 
στο στήθος και δεν είναι κολακευτικό. Σύμφωνα 
με τους ειδικούς, πρέπει να φύγει από την ντου-
λάπα σου όταν η ζώνη του τεντώνεται. Πρακτικά 
όταν το κουμπώνεις, πρέπει να μπορείς να βάλεις 
δύο δάκτυλα ανάμεσα στην ζώνη του και το 
δέρμα σου. Αν η «πλάτη» του εσωρούχου ανεβαί-
νει ψηλά, θα δημιουργήσει κενό ανάμεσα στα 
cup και το στήθος και θα είναι αντιαισθητικό. 
Όταν κουμπώνουμε το σουτιέν θα πρέπει να  
είναι σε ίσια γραμμή και να μην παίρνει κλίση 
προς τα πάνω.

Aγαπημένο...
αν υπάρχει ένα κομ-

μάτι το οποίο μπο-
ρεί να συνδυαστεί 

κυριολεκτικά με τα πάντα 
αυτό είναι το τζιν μπουφάν. 
Δεν έχει φύγει ποτέ από τη 
μόδα, ωστόσο εξελίσσεται 
μαζί με όλες τις τάσεις της 
μόδας. Τώρα μάλιστα που 
κάποιες ημέρες δεν θα χρει-

άζονται χοντρό πανω-
φόρι, είναι ό,τι πρέπει για 
να το φοράς μέσα από 
την καπαρντίνα. Το τζιν 
παντελόνι είναι πάντα 
ένας φρέσκος και 
μοντέρνος συνδυασμός 
με το τζιν μπουφάν. Για 
να αποφύγεις υπερβολές 
επέλεξε υφάσματα των 

ίδιων αποχρώσεων. 
Αν όμως θέλεις μπο-
ρείς να τολμήσεις 
και ένα συνδυασμό 
τελείως διαφορετι-
κών χρωμάτων. Το 
υπόλοιπο look δεν 
χρειάζεται και 
πολλά. Ολοκλήρωσε 
το λουκ σου με καφέ 
ankle boots και μια 
μικρή δερμάτινη 
τσάντα.

ςτο ύψος σου
τα τακούνια δεν είναι σίγουρα 

εύκολη υπόθεση, αλλά δεν είναι 
και τόσο δύσκολο όσο φαίνεται! Το 

πρώτο βήμα είναι να βρεις τακούνια στο 
σωστό νούμερο. Αν τα τακούνια είναι 
πολύ μικρά θα βγάλεις φουσκάλες. Αν 
πάλι είναι πολύ μεγάλα θα βγαίνει η 
φτέρνα σου καθώς περπατάς. Εάν έχεις 
μόλις αρχίσει να φοράς τακούνια, καλύ-
τερα να διαλέξεις ένα ζευγάρι που θα 
έχει λουράκι στον αστράγαλο. Όταν αγο-
ράζεις τακούνια σιγουρέψου ότι έχουν 
σταθερή σόλα. Αυτό μπορείς να το κατα-
λάβεις τοποθετώντας τα μπροστά σου και 
χτυπώντας απαλά τα πλαϊνά και το πίσω 
μέρος. Αν τα τακούνια κουνιούνται 
σημαίνει ότι δεν είναι σταθερά. 

οι παγιέτες  παραπέμπουν 
στα 70s και 80s όπου 
γυναίκες και άντρες 

λάτρευαν την υπερβολή! 
Φέτος είχαν και πάλι την 

τιμητική τους σε πολύ 
εντυπωσιακά σύνολα. 

βέβαια οι παγιέτες δεν είναι 
μόνο για βραδινές εξόδους, 
αλλά μπορούν να φορεθούν 

ακόμα και το πρωί. Για ένα 
smart casual ντύσιμο τα 

ρούχα με παγιέτες μπορούν 
να κάνουν μεγάλη διαφορά. 

Αρκεί να συνδυαστούν 
σωστά.  Η χρυσή φούστα με 

παγιέτες είναι πολύ 
ιδιαίτερη κυρίως για να 
πιεις το ποτό σου, ενώ η 

μαύρη συνδυάζεται άψογα 
με καρό πουκάμισο. 

Απέφυγε τα αξεσουάρ και 
φρόντισε το μακιγιάζ σου 

να είναι απαλό.

λάμψη  
από τα  

70's
Fashion lips 
Τα κόκκινα κραγιόν δε μπορούν να βγουν από 
τη μόδα και φέτος πρωτοστατούν. Απλά αφιέ-
ρωσε λίγο χρόνο μέχρι να βρεις την κατάλ-
ληλη για το δέρμα σου απόχρωση, που δεν θα 
διστάζεις τελευταία στιγμή να βάλεις. Το 
εκρηκτικό μωβ ήρθε ξανά αλλά θέλει τόλμη. 
Από απαλό λιλά μέχρι την πιο περίεργη από-

χρωση σε μωβ που μπορείς να βρεις, 
θα απογειώσουν ακόμη και το πιο 
απλό και πρόχειρο outfit. Το περίεργο 
για φέτος, είναι οι ξεθωριασμένες 
αποχρώσεις στα χείλη. βάλε λίγο κρα-
γιόν στο δάχτυλό σου και έπειτα τοπο-
θέτησέ το στα χείλια σου. Έτσι θα 
έχεις μια ξεθωριασμένη απόχρωση, 
κάτι σαν να έχει σβήσει το χρώμα. 
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να λευκό πανωφόρι 
όμως μπορεί να 
κάνει απίστευτα 

κομψή την εμφάνιση σου, 
συν του ότι μπορεί να συνδυ-
αστεί σχεδόν με όλα τα 
ρούχα που έχεις στην ντου-
λάπα σου. Αν ψάχνεις την πιο 
safe συνταγή, τότε σίγουρα 
θα πρέπει να δοκιμάσεις να 
φορέσεις ένα λευκό σακάκι 
με ένα skinny ή ακόμη και 
boyfriend jean από κάτω. Το 
outfit είναι απλό και μπορεί 
να φορεθεί τόσο στο γρα-
φείο όσο και σε μια βραδινή 
σου έξοδο. ο συνδυασμός 
του λευκού με τα παστέλ 
χρώματα ήταν από τις μεγα-
λύτερες τάσεις της μόδας. Αν 
επιλέξεις να το εντάξεις στις 
καθημερινές σου εμφανί-
σεις, το σίγουρο είναι ότι θα 
έχεις πάντα ένα αριστοκρα-
τικό look.

λευκό 
πανωφόρι

Έ

Για να τα ξέρεις όλα!

www.alphafreepress.gr

Make up hacks

Maxi  
& kilt
η kilt φούστα ή 

αλλιώς η σκω-
τσέζικη που χρονο-
λογείται από τον 16ο 
αιώνα, φοριόταν από 
τους Σκωτσέζους για 
λόγους παράδοσης. 
Στη σημερινή εποχή 
και πιο συγκεκρι-
μένα στη μόδα υπήρ-
ξαν μοναδικά outfits 
την δεκαετία του 70, 
αλλά και του 90. 
Μπορεί να κολακέ-
ψει σε διαφορετικά 
μήκη όλα τα σώματα. 
Ωστόσο, η καλύτερη 
εκδοχή της είναι η 
μάξι. Μπορεί να 
δώσει είτε μία πιο 
κομψή αίσθηση ή 
μία πιο casual και 
rustic αναλόγως την 

επιλογή των ρούχων. Συνδυάζεται άψογα με το μαύρο 
χρώμα, αλλά μπορεί να φορεθεί με ένα σακάκι για πιο επαγ-
γελματικό και κομψό look ή αλλιώς με ένα απλό top και 
φλατ παπούτσια για πιο απλές εξόδους.

ε χρειάζεται να περάσετε ώρες 
ολόκληρες στον καθρέφτη, ούτε 
και να ξοδέψετε τα μαλλιά του 

κεφαλιού σας για να δείχνετε όμορφη. 
Υπάρχουν κάποια απλά και αποτελεσμα-
τικά τρικς. Πολλές φορές δεν έχουμε τον 
καλύτερο φωτισμό για το μακιγιάζ μας. 
Δοκιμάστε να τσεκάρετε το μακιγιάζ σας 
και σε άλλο περιβάλλον. Κάντε τα μάτια 
να φαίνονται μεγαλύτερα μόνο με τη 
μάσκαρα. Απλώς όταν βάζετε μάσκαρα 
κάντε το με φορά προς τη μύτη και όχι 
εντελώς πάνω. Όταν βάλετε κραγιόν, κρα-
τήστε στα χείλη σας ένα χαρτομάντιλο και 
ύστερα πάνω από αυτό απλώστε διάφανη 
πούδρα. Η πούδρα θα επιδράσει χωρίς να 
φαίνεστε σκονισμένη.

παράτησέ τα όλα 
Κλείνουμε το κινητό, ανά-

βουμε κεράκια γύρω από 
την μπανιέρα και βάζουμε 

απαλή μουσική. Γεμίζουμε την 
μπανιέρα μας με ζεστό νερό και 
όχι καυτό και προσθέτουμε μέσα 
3 χούφτες χοντρό αλάτι. Απλώ-
νουμε στα μαλλιά μας μια γενναία 
δόση μάσκας. Απλώνουμε στο 
πρόσωπό μας μια μάσκα καθαρι-
σμού ή ενυδάτωσης. Βυθιζόμα-
στε και απολαμβάνουμε την 

αίσθηση στο σώμα σας για 20 
λεπτά. Εκμεταλλευόμαστε το 
χρόνο αυτό για να «καθαρίσουμε» 
το νου μας από το, την ένταση, 
από κάθε είδους σκέψεις. Για να 
το επιτύχουμε πιο εύκολα επικε-
ντρωνόμαστε στην αναπνοή μας. 
Αναπνέουμε αργά και σταθερά. 
Μετά από 20 λεπτά θα αισθανό-
μαστε πιο όμορφα όχι μόνο με το 
σώμα μας, αλλά θα είμαστε πιο 
ήρεμοι, θετικοί, αισιόδοξοι.

δ

το παλιό μου… 
κραγιόν 

μην πετάς τα κραγιόν που δεν θες 
-και είναι πολλά- γιατί μπορείς να 
τα αξιοποιήσεις: α)  Φτιάξε μολύβι 
για τα χείλη: παίρνουμε ένα μικρό 
πινελάκι χειλιών και το βυθίζουμε 
στο κραγιόν. αφήνουμε το πινελάκι 

να στεγνώσει για μερικά λεπτά, 
έτσι ώστε να αποκτήσει μια 

κολλώδη υφή. στη συνέχεια, 
εφαρμόζουμε στα χείλη, όπως θα 

χρησιμοποιούσαμε ένα μολύβι, και 
γεμίζουμε το υπόλοιπο των 

χειλιών μας με το χρώμα της 
αρεσκείας μας. β) μετατρέπουμε 

το κραγιόν σε ρουζ: ανακατεύουμε 
λίγο κραγιόν με μια σταγόνα 

αργανέλαιο -ένα λάδι με βιταμίνη E 
που μπορούμε να βρούμε στα 

φαρμακεία- στο πίσω μέρος του 
χεριού μας, χρησιμοποιώντας ένα 
πινέλο. ταμπονάρουμε απαλά στα 

μήλα και στα μάγουλα. Επιλέγουμε 
μια διακριτική απόχρωση για αυτό 

το τρικ, επειδή οι σκούρες 
αποχρώσεις δε θα ταιριάζουν και 

τόσο πολύ στα μάγουλα.



Σάββατο-Κυριακή 09-10 Φεβρουαρίου 2019

L
LiFE / ΘΕΑΤΡΟ

« Ένα Άλλο Όνειρο» θα παρουσιάσει η ομάδα παρα-
στατικού χορού Ραδιατέρ με συνοδεία ζωντανής 

μουσικής, στις 16,17,23 και 24 Φεβρουαρίου  στις 8.30 
το βράδυ στον Πολυχώρο «ςώμα&Φως» (Ακτή Μουτσο-

πούλου 37,  Πειραιάς 210-4297888 ). Η παράσταση επι-
χειρεί να ρίξει φως σε υποσυνείδητες πτυχές του 

εαυτού, συνομιλεί με το ορθολογικό, το άλογο, την 

ιδιότητα του να παρατηρείς αλλά και να παρατηρείσαι, την 
διαδικασία του να βρίσκεσαι ή όχι σε ένα πλαίσιο. Φαντα-
στικοί χαρακτήρες προκύπτουν μέσα από συναντήσεις με 
σουρεαλιστικούς πίνακες και εμπλέκονται σε ονειρικές 
περιπλανήσεις. ο κάθε χαρακτήρας αντιπροσωπεύεται από 
ένα διαφορετικό εικαστικό αντικείμενο το οποίο τον ορί-
ζει, αλλά και τον περιορίζει.

Το πιο σοκολατένιο φεστιβάλ έρχεται στην ελλάδα! Το 
όνειρο και όραμα που είχαν εδώ και χρόνια και περίμεναν 

με ανυπομονησία οι λάτρεις της σοκολάτας της χώρας, 
σε λίγους μήνες θα γίνει πραγματικότητα. Το 

Chocolate Fest, το μεγαλύτερο φεστιβάλ της χώρας 
αφιερωμένο στην πιο αθώα και ταυτόχρονα ένοχη 

απόλαυση της ζωής, έρχεται από τις 14 έως τις 17 
Φεβρουαρίου σ’ ένα ερωτικό και γευστικό 

τετραήμερο, μετατρέποντας την Τεχνόπολη 
Δήμου Αθηναίων σ’ ένα εργοστάσιο σοκολά-

τας, με σκοπό να ταξιδέψει μικρούς και 
μεγάλους. Για τέσσερις μέρες θα συγκε-

ντρωθούν στην Τεχνόπολη εκθέτες, 
brands, ζαχαροπλαστεία, chefs και 

τεχνίτες της γεύσης που θα δημι-
ουργούν, έχοντας πάντα σαν βάση 

το λατρεμένο υλικό και φυσικά 
χιλιάδες επισκέπτες που ανα-

τεχνόπολη δήμου αθηναίων

μένεται να δώσουν δυναμικό παρόν. 
14 – 17 Φεβρουαρίου 2019 Πέμπτη-
Παρασκευή: 16:00-21:00, ςαββάτο-
Κυριακή: 11:00-21:00. Γενική είσο-
δος: 3€. Πειραιώς 100, Γκάζι.

το έργο «Η κουζίνα» του δια-
κεκριμένου Άγγλου συγγρα-
φέα Arnold Wesker, 

συμπλήρωσε 100 παραστάσεις και 
συνεχίζεται στο θέατρο Αποθήκη 
έως την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου, 
κάθε Παρασκευή, ςάββατο και 
Κυριακή! Την μετάφραση-προ-
σαρμογή και σκηνοθεσία υπογρά-
φει ο Γιώργος Νανούρης. ο θία-
σος αποτελείται από 11 πρωτοεμ-
φανιζόμενους ηθοποιούς.

«Η κουζίνα» είναι ένα έργο άγρια 
ωμό, που διαθέτει αρκετές δόσεις 

χιούμορ και καταπιάνεται με 
θέματα που είναι πιο επίκαιρα από 
ποτέ όπως, η εκμετάλλευση στον 
εργασιακό χώρο, η καταπίεση, ο 
κοινωνικός ρατσισμός, οι μετανά-
στες, αλλά και η αγάπη και τα 
όνειρα που τείνουν να εκλείψουν 
απ' τη ζωή μας. Η δράση πραγμα-
τοποιείται αποκλειστικά μέσα στην 
κουζίνα ενός εστιατορίου που λει-
τουργεί παραβολικά και δεν είναι 
τίποτα άλλο από μια μικρογραφία 
της κοινωνίας μας. Καυγάδες, αγω-
νία, άγχος, κούραση, νεύρα, 
όνειρα, κρυφές επιθυμίες και  ένας 

έρωτας που προσπαθεί να 
ανθίσει μέσα στην ένταση 
της δουλειάς που έχει μια 
κουζίνα. 

«Η κουζίνα», τελικά, μιλά 
για όσους προσπαθούν να τα 
καταφέρουν. Στη ζωή, στη 
δουλειά, στην αγάπη. 
Δηλαδή για όλους μας. 
«Δουλεύουμε όλη μέρα και 

δεν μας 
φτάνουν 
για να 
ζήσουμε. 
Δουλεύουμε 
όλη μας τη ζωή 
εδώ μέσα. Μια 
μέρα εσύ θα φύγεις. 
Κι εγώ θα φύγω. Η 
κουζίνα όμως θα είναι 
πάντα εδώ». 

«Η κουζίνα» έχει ανέβει σε 
περισσότερες από 40 χώρες σε 
όλο τον κόσμο. Ο Arnold Wesker 
είναι ένας από τους πιο σημαντι-
κούς μεταπολεμικούς Άγγλους συγ-
γραφείς. Πολυγραφότατος, με 
περισσότερα από 50 έργα στο ενερ-
γητικό του, ξεχώριζε από τους υπό-
λοιπους γιατί στα έργα του οι ήρωες 
είναι χαρακτήρες της εργατικής 
τάξης. Ο ίδιος έλεγε «Αυτό που 
θέλω είναι ο κόσμος να δει μία όψη 
της ζωής που δεν την ξέρει και θέλω 
να τους μεταδώσω λίγο από τον 
ενθουσιασμό που νοιώθω γι' αυτήν 
την όψη της ζωής».

INFO
Ημέρες-ώρες παραστάσεων: Παρα-
σκευή: 21:00, Σάββατο: 21:00, 
Κυριακή: 20:00.
Εισιτήρια από 15 ευρώ 
Θέατρο Αποθήκη: Σαρρή 40, Ψυρρή, 
210-3253153 & 211-1000365.

«H κουζίνα»  
του Arnold Wesker

«Η κουζίνα», τελικά, μιλά 
για όσους προσπαθούν 
να τα καταφέρουν. Στη 
ζωή, στη δουλειά, στην 

αγάπη. Δηλαδή για όλους μας

παράταση για την παρά-
σταση «Brandon Teena» 

σε κείμενο-σκηνοθεσία ςτέ-
λιου Καλαϊτζή, έως την Τρίτη 26 
Φεβρουαρίου, κάθε Δευτέρα και 
Τρίτη στις 21:00 στον Πολυχώρο 
Vault. Το «Brandon Teena» βασίζεται σε αληθινή ιστορία. Μια ιστορία 
που συγκλόνισε την αμερικανική και μετέπειτα την παγκόσμια κοινή 
γνώμη, κυρίως με την μεταφορά της στον κινηματογράφο με τον τίτλο 
«Boys Don’t cry». Στο Falls City της Nebraska, ένα νεοφερμένο αγόρι, 
ο Brandon Teena, καταφέρνει να μαγέψει τη μικρή επαρχιακή κοι-
νότητα με την γοητευτική αθωότητά του. Όμως, ο χαρισματικός ξένος 
και για πολλούς αληθινός φίλος, κρύβει ένα μυστικό: δεν είναι αυτός 
που όλοι νομίζουν.  Μελενίκου 26, Γκάζι, 213-0356472. 

 Brandon Teena

« Ένα Άλλο Όνειρο»
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Gr
1.  AsTErIx: ThE sECrET
     oF ThE MAgIC PoTIon

2. serenity 
3. glass 
4. green Book 
5. Watching the none 
6. The Mule 
7. stan & ollie 
8. Mary Queen of scots 
9. At Eternity's gate 
10. Mary Poppins returns

USA
1.  glAss

2. The Upside 
3. Miss Bala 
4. Aquaman 
5. spider-Man: Into The 

spider-Verse 
6. green Book 
7. The Kid Who Would  

be King
8. A Dog's Way home 
9. Escape room 
10. They shall not grow 

BoX oFFiCE

κεια έως 31 Μαρτίου 2019. Ώρες λειτουρ-
γίας: Δε., Τρ.,  Πε., Πα. 10:00 -16:00, Τε. 
10.00-19.00, Κυ. 10.00-17.00 και κατά 
τη διάρκεια των εκδηλώσεων. 
είσοδος ελεύθερη. Ξεναγήσεις 
από τον Γιώργο Φλωράκη θα 
γίνονται τις Τετάρτες 20 
Φεβρουαρίου και 6, 13, 20 
και 27 Μαρτίου στις 18:00 
και το ςάββατο 2 Μαρ-
τίου στις 14:00. βασ. 
ςοφίας & Κόκκαλη, 
Αθήνα 
210-7282778. 

Την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου στις 19.00 εγκαινιάζε-
ται στη Μουσική βιβλιοθήκη «λίλιαν βουδούρη» 
του ςυλλόγου «οι Φίλοι της Μουσικής» η ατομική 
έκθεση «Γιώργος Φλωράκης στις 8.00: ςημειώσεις 
από τα Πρωινά του Τρίτου» σε επιμέλεια της Ίριδας Κρη-
τικού. ο γνωστός ραδιοφωνικός παραγωγός των Πρωινών 
του Τρίτου Προγράμματος, παρουσιάζει τις οπτικοποιημέ-
νες αποτυπώσεις των μουσικών εκπομπών του κλασικής 
μουσικής, σε μια έκθεση με έντονο μουσικό ενδιαφέρον. Διάρ-

 «Γιώργος 
Φλωράκης στις 
8.00: σημειώσεις 
από τα πρωινά  
του τρίτου»

τη βόρεια Κολομ-
βία του 1970, σε 
ένα χωριό της ερή-

μου Γουαχίρα, ο νεαρός 
Ραπαγιέτ συγκεντρώνει 
χρήματα για να παντρευτεί 
την όμορφη Σαΐντα. Προκει-
μένου να το πετύχει αυτό, 
παίρνει την απόφαση να 
ασχοληθεί με το εμπόριο 
μαριχουάνας, που λατρεύ-
ουν οι «γκρίνγκος». Ιδιό-
τυπο αφήγημα με εξαίσιες 
σκηνές και αλληγορική ισχύ.

ταν ένα πτώμα απο-
καλύπτεται μέσα 
στην τούρτα γενε-

θλίων του Σέρλοκ Χολμς, 
όλα δείχνουν ότι πίσω από 
το νοσηρό έγκλημα κρύβε-
ται το σατανικό μυαλό του 
Τζέιμς Μοριάρτι. Όμως, ο 
διάσημος ντετέκτιβ διατη-
ρεί τις αμφιβολίες του. Μια 
κωμική αποκαθήλωση του 
μύθου του Σέρλοκ Χολμς 
και του δυτικού 
συντηριτισμού.

αποδημητικά πουλιά σέρλοκ χολμς και δρ. Γουάτσον
δΕΙτΕ αΚομηδΕΙτΕ αΚομη

σ Ό

στούν για την αποκλειστική εύνοια της 
βασίλισσας.

Μια συγκλονιστική Ολίβια Κόλμαν ως βασί-
λισσα Άννα, πλαισιώνεται αντάξια από τις εξαιρε-
τικές Ρέιτσελ Βάις και Έμα Στόουν. Βιτριολικό 
χιούμορ και έξυπνοι διάλογοι δίνουν πνοή στην 

ιστορική πιστότητα της 
αφήγησης, ενώ ο Γιώργος 
λάνθιμος, έστω και διαφο-
ροποιημένος, προσθέτει 
αισθητικό μεγαλείο και 
δραματική πνοή σε αυτό 
κινηματογραφικό ποίημα.

η νέα ταινία του 
Γιώργου λάνθι-
μου δεν μοιάζει 

με καμία από τις προηγού-
μενες ταινίες του. Καταρχάς, 

για πρώτη φορά το σενάριο δεν 
είναι δικό του ή 

του ευθύμη Φιλίπ-
που, αλλά μια παραγ-

γελία που ξεκίνησε να 
γράφεται πριν από μια 

δεκαετία περίπου. 

Στις αρχές του 18ου αιώνα 
και επί βασιλείας Άννας, η 

Μεγάλη Βρετανία βρίσκεται σε 
εμπόλεμη κατάσταση με τη Γαλλία, 

αλλά αυτό δεν φαίνεται να διαταράσ-
σει με τίποτα την ουτοπική και αποστειρωμένη καθημε-

ρινότητα του παλατιού, που περιλαμβάνει πάρτι, αγώνες 
φασιανών και άλλες ανάλογες δραστηριότητες. Αυτό συμ-

βαίνει γιατί στην πραγματικότητα η φιλάσθενη και καταπονη-
μένη σωματικά και ψυχολογικά βασίλισσα έχει άτυπα αναθέσει 

τη διακυβέρνηση της χώρας στην επιστήθια φίλη της λαίδη Σάρα. 
Ωστόσο, όταν στο παλάτι καταφθάσει η νέα υπηρέτρια Άμπιγκεϊλ, η 

κατάσταση αυτή θα ανατραπεί, καθώς οι δύο γυναίκες θα διαγκωνι-

Μια σπουδή  
πάνω στο 

παραμορφωτικό, 
απάνθρωπο  

και σκληρό πρόσωπο 
της εξουσίας
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Εν αναμονή του 
αυριανού ντέρμπι 
της χρονιάς 
ανάμεσα στον 
ΠΑΟΚ και τον 
Ολυμπιακό στην 
Τούμπα, ματς που 
εν πολλοίς 
ενδέχεται να κρίνει 
και το πρωτάθλημα.

το μήνυμα του Ιβάν ςαβ-
βίδη που βρίσκεται ήδη 
από την Πέμπτη στη 

Θεσσαλονίκη για να συντονί-
σει ουσιαστικά τις ενέργειες 
για την ασφάλεια του γηπέδου 
και του ΠΑοΚ από όλες τις 
πλευρές είναι ένα και μονα-
δικό: «Να μην πέσει ούτε χαρ-
τοπετσέτα την Κυριακή μέσα 
στο γήπεδο». Γι’ αυτό άλλωστε 
θα υπάρχει και μεγάλη δύναμη 
σεκιούριτι, η οποία θα επιβλέ-
πει τα πάντα, από την 
στιγμή που το πούλμαν 
της αποστολής του ολυ-
μπιακού θα φύγει από το 
ξενοδοχείο, μέχρι τη 
στιγμή που θα φτάσει 
στην Τούμπα και θα 
κατεβούν οι παίκτες 
χωρίς προβλήματα, έως 
την αποχώρησή τους 
μετά τη λήξη του αγώνα.

Γενικά, στον ΠΑΟΚ είναι απο-
φασισμένοι να μην αφήσουν 
τίποτα στην τύχη στο κυριακά-
τικο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. 
Η απόφαση για να τοποθετηθεί 
προστατευτικό δίχτυ περιμε-
τρικά σε όλες τις  κερκίδες της 
Τούμπας έχει ήδη υλοποιηθεί. 
Κατ’ αυτόν τον τρόπο δεν θα 
υπάρχει δίχτυ μόνο μπροστά 
από τα δύο πέταλα του γηπέδου 
του ΠΑΟΚ, στα κόρνερ και στα 
επίσημα, αλλά και πίσω από τον 
πάγκο των φιλοξενούμενων, 
από εκεί που ξεκίνησαν όλα τα 
περυσινά επεισόδια πριν από 

υνεχίζει να εντυπω-
σιάζει στο αγγλικό 
πρωτάθλημα ο Αιγύ-

πτιος σταρ, καθώς αναδεί-
χθηκε καλύτερος παίκτης της 
Premier league για τον 
περασμένο μήνα. ο ςαλάχ, 
κορυφαίος της περασμένης 

σεζόν στην Αγγλία, πέτυχε 
τρία γκολ στα ματς με Κρίσταλ 
Πάλας (4-3) και Μπράιτον 
(1-0). ο ςαλάχ έφθασε έτσι 
στα 16 γκολ τη φετινή σεζόν, 
ενώ να σημειωθεί πως και τον 
Δεκέμβριο ήταν ο κορυφαίος 
του μήνα.

σαλάχ ο πρώτος!
χΟρΤαΣΤιΚΟ παιχνιΔι

Η Λαμία και ο Ολυμπιακός αναδείχθηκαν 
ισόπαλοι 3-3, στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα 
για τη φάση των «8» της διοργάνωσης, που 
διεξήχθη στην πρωτεύουσα της Φθιώτιδας, 

με τους «ερυθρόλευκους» να αποκτούν, μετά 
από αυτό το αποτέλεσμα, προβάδισμα πρόκρισης, 

καθώς ως γνωστόν ο αγώνας ρεβάνς θα διεξαχθεί στο 
«Καραϊσκάκη» (26/2). Το παιχνίδι διεξήχθη υπό συνεχή 
βροχόπτωση σε ένα βαρύ αγωνιστικό τερέν, αλλά 
αποζημίωσε τους φιλάθλους αφού υπήρχε από τους παίκτες 
πάθος για τη νίκη, ενώ σημειώθηκαν και έξι τέρματα.

Από την άλλη αναμένεται 
προσωπικό μήνυμα του 
Ιβάν Σαββίδη προς τους 
φίλους του ΠΑΟΚ που θα 
βρεθούν στην Τούμπα να 
είναι πολύ προσεκτικοί 
στην συμπεριφορά τους 
στη διάρκεια του ντέρμπι, 
να μην αντιδράσουν σε 
οτιδήποτε μπορεί να 
συμβεί, ώστε να 
εκμηδενιστεί ο κίνδυνος 
για οποιαδήποτε 
παρατράγουδα που μπορεί 
να κοστίσουν ακριβά στην 
ομάδα της Θεσσαλονίκης...

Όπως παραδείγματος χάριν η 
απώλεια βαθμών από τιμωρία. 
Κάτι τέτοιο, ειδικά στο σημείο 
που βρίσκεται τώρα το πρωτά-
θλημα, θα ήταν καταστροφικό για 
την ομάδα της Θεσσαλονίκης.

σ

την έναρξη του αγώνα με τον 
Ολυμπιακό. Δίχτυ έχει μπει 
όμως και σε όλα τα μήκη και τα 
πλάτη του γηπέδου, ώστε να 
διασφαλιστεί ότι δεν θα μπο-
ρεί να υπάρξει καμία πιθανό-
τητα να πέσει κάτι στον αγωνι-
στικό χώρο.

Το προστατευτικό δίχτυ 
είναι μόνο μια πτυχή του τρό-
που που αντιμετωπίζουν στον 
ΠΑΟΚ το επικείμενο ντέρμπι 
με τους ερυθρόλευκους. Ο ίδιος ο 
Ιβάν Σαββίδης έχει δώσει εντολές 
στους συνεργάτες του για τον 
τρόπο, με τον οποίο η ίδια η ΠΑΕ θα 
διασφαλίσει ότι δεν θα συμβεί το 
παραμικρό, όπως το πολυπληθές 

προσωπικό της σεκιούριτι γηπέδου, 
που θα βρίσκονται παντού και θα 
φτάνουν τα 300 άτομα! Παράλληλα, 
στο… πόδι βρίσκεται και η Αστυνο-
μία, καθώς θα υπάρχουν 2.000 
αστυνομικοί προκειμένου να δια-

σφαλιστεί η ασφάλεια 
του ντέρμπι. Τέλος, ελικόπτερο της 
Ελ.ΑΣ. θα πετάει πάνω από το 
γήπεδο της Τούμπας, προκειμένου 
να ελέγχει τα πάντα στους δρόμους 
της Θεσσαλονίκης.

Ελπίζοντας 
για ένα ήρεμο 
παιχνίδι!

«Να μην πέσει ούτε 
χαρτοπετσέτα την Κυριακή 
μέσα στο γήπεδο», είναι το 

μήνυμα του Ιβάν Σαββίδη
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σαλάχ ο πρώτος!

πειθαρχική δίωξη σε βάρος του Πέτρου 
Μάνταλου άσκησε ο ποδοσφαιρικός 
εισαγγελέας Κωνσταντίνος ςιμιτζό-

γλου. Η δίωξη αφορά άσεμνες χειρονομίες που 
έκανε ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ στο ντέρμπι με 
τον ΠΑΟΚ την προηγούμενη Κυριακή. Ο ποδο-
σφαιρικός εισαγγελέας ζήτησε από το συνδρο-
μητικό κανάλι που έκανε την τηλεοπτική μετά-
δοση του ΑΕΚ-ΠΑΟΚ, το βίντεο του αγώνα. Στό-
χος να εξετάσει αν ο Μάνταλος πρέπει να 
τιμωρηθεί για τον πανηγυρισμό του στο 1-1 της 

Ένωσης, προς το μέρος του αρχηγού του 
ΠΑΟΚ Αντρέ Βιεϊρίνια.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της 
ΕΠΟ: Από τον Υπεύθυνο Άσκησης Δίωξης 
Ποδοσφαιρικών Αδικημάτων ασκήθηκε Πει-
θαρχική Δίωξη σε βάρος του ποδοσφαιρι-
στή της ΠΑΕ ΑΕΚ Πέτρου Μάνταλου για 
πράξεις που προβλέπονται και τιμωρούνται 
από τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 10 παρ.1 
περ. α Ι, και παρ. 5 στ, περ. β του Πειθαρχι-
κού Κώδικα της ΕΠΟ.

στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 
κλειστού και πρώτη στη συνο-
λική βαθμολογία των αγώνων 
Diamond league. «χρυσός» 
στο μήκος στο ευρωπαϊκό 
Πρωτάθλημα του βερολίνου 
ήταν ο Μίλτος Τεντόγλου, ο 
οποίος το 2018 πραγματοποί-
ησε την καλύτερη σεζόν της 
καριέρας του. ο εμμανουήλ 
Καραλής, απέσπασε τον τίτλο 
του κορυφαίου Έφηβου στη 
σεζόν χάρη στο παγκόσμιο 

ρεκόρ Κ20, που σημείωσε στη 
διάρκεια της σεζόν, αλλά και 
την πέμπτη θέση στο Παγκό-
σμιο Πρωτάθλημα του Μπέρ-
μιγχαμ, ενώ στις Νεάνιδες τις 
περισσότερες ψήφους συγκέ-
ντρωσε η Μαρία Μαγκούλια. Η 
ελίνα Τζένγκο και ο Γεράσιμος 
Καλογεράκης είναι τα δύο παι-
διά της κατηγορίας Κ18 που 
κέρδισαν τον τίτλο της κορυ-
φαίας και του κορυφαίου για το 
2018. Η αθλήτρια του ακοντι-

σμού ήταν νικήτρια στους ολυ-
μπιακούς Αγώνες Νέων με 
κορυφαία επίδοση όλων των 
εποχών στην κατηγορία Κ18, 
ενώ αγωνίστηκε και στον 
τελικό του ευρωπαϊκού Πρωτα-
θλήματος στο Γκιορ, εκεί όπου 
ο Καλογεράκης κατέκτησε το 
ασημένιο μετάλλιο στο αντί-
στοιχο αγώνισμα των αγοριών 
με 77,45 μ. και νέο ατομικό 
ρεκόρ.

πειθαρχική δίωξη σε βάρος του πέτρου μάνταλου

αίκτης του Πανιωνίου θα 
πρέπει να θεωρείται ο 
Πέδρο 

Άρτσε, καθώς η 
ομάδα της Νέας 
Σμύρνης, καλωσό-
ρισε και επίσημα τον 
Μεξικανό μεσοεπιθε-
τικό στην ομάδα. 
Μετά από μία διετία 
στη χώρα του, ο 
Πέδρο Άρτσε επι-
στρέφει στην Ελλάδα, 
για να φορέσει τη 

φανέλα και μιας 4ης ελληνικής 
ομάδας, του Πανιωνίου, ο οποίος 

και ανακοίνωσε 
ουσιαστικά την από-
κτησή του. Ο 27χρο-
νος Μεξικανός έχει 
ήδη αγωνιστεί στην 
Αναγέννηση Γιαννι-
τσών, την Καβάλα 
και τη Βέροια και 
πλέον θα φορέσει τα 
«κυανέρυθρα», 
μετακομίζοντας 
στην… Πλατεία.

Επιστροφή ΆρτσεΕΚΤΕλΕΣΕ ΤΟύΣ 
γΟύιζαρνΤΣ  
απίστευτος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο για 

ακόμα μία φορά. Ο κορυφαίος παίκτης 
εύκολα οδήγησε τους Μπακς σε άλλη μια νίκη 
στο NBA ενάντια στους Γουίζαρντς αυτή τη 
φορά. Ο Greek Freak ολοκλήρωσε τον αγώνα με 
43 πόντους με 14/18 δίποντα, 3/3 τρίποντα, 6/11 
βολές, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 3 κλεψίματα σε 
31 λεπτά συμμετοχής, στην τρίτη φετινή του 
40αρα. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Μπακς σημεί-
ωσαν 85 πόντους στο πρώτο ημίχρονο και έγι-
ναν η πρώτη ομάδα την φετινή σεζόν που σπάει 
το φράγμα των 40 νικών. Πρόκειται για ρεκόρ 
στην ιστορία του συλλόγου.

ανανΕωνΕι  
Ο ΣιμΟΕΣ! 
Μπορεί ο 
Μαρίνος 

Ουζουνίδης να 
έφυγε από την ΑΕΚ, 

αλλά στην Ένωση 
υπάρχουν ξαφνικά ευχάριστα 
νέα από ένα άλλο «μέτωπο», 
αυτό του Αντρέ Σιμόες .
Σύμφωνα με όσα έγιναν 
γνωστά, ο μάνατζερ του 
Σιμόες αναμένεται άμεσα 
στην Αθήνα για τις τελικές 
συζητήσεις με την πλευρά της 
ΑΕΚ, με σκοπό να πέσουν και 
οι υπογραφές. Μάλιστα, 
φαίνεται πως υπάρχει 
προφορική συμφωνία 
ανάμεσα στις δύο πλευρές,  
με τον ατζέντη του 
Πορτογάλου μέσου να έρχεται 
στην Ελλάδα για να 
«σφραγίσει» το deal.

π

ΚαΤΕρινα ΣΤΕΦα-
νιΔΗ Και Ο μιλΤΟΣ 
ΤΕνΤΟγλΟύ απΕΣπα-

Σαν ΤΟν ΤιΤλΟ ΤΗΣ ΚΟρύ-
ΦαιαΣ Και ΤΟύ ΚΟρύΦαιΟύ 
για ΤΟ 2018, σε γυναίκες και 
άνδρες αντίστοιχα στην 
ψηφοφορία που «έτρεξε» στο 
site της ομοσπονδίας, αλλά 
και στα social media. Η ςτε-
φανίδη αναδείχθηκε το 2018 
πρωταθλήτρια ευρώπης στον 
ανοιχτό στίβο, ενώ ήταν τρίτη 

η
Στεφανίδη-Τεντόγλου, οι πρώτοι! 
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ΠΑε Άρης παρουσίασε 
κι επίσημα το τελευ-
ταίο μεταγραφικό από-

κτημά της, τον Γιάννη Φετφα-
τζίδη. ο 28χρονος μεσοεπιθετι-
κός έκανε λόγο για 
μεταγραφή-πρόκληση, χαρα-
κτήρισε τον σύλλογο μεγάλο 
και ιστορικό και τόνισε τα εξής: 
«ευχαριστώ για το καλωσόρι-
σμα και για την ευκαιρία που 
μου δίνεται να παίξω στον Άρη. 
Θα κάνω τα πάντα να προσφέρω 

ό,τι μπορώ στην ομάδα για να 
πετύχουμε τους στόχους μας. 
είμαι χαρούμενος που γίνομαι 
μέλος της οικογένειας μιας 
μεγάλης και ιστορικής ομάδας. 
είναι πρόκληση ο Άρης. 
ςίγουρα έρχομαι σε ένα κομ-
βικό σημείο για την ομάδα. 
ςίγουρα είναι πρόκληση, γιατί 
έρχονται δύσκολα παιχνίδια. 
Έγινε κατόπιν συζήτησης με 
τους δικούς μου ανθρώπους, 
θεωρήσαμε ότι θα ήταν καλύ-

τερο να υπογράψω αρχικά για 
έξι μήνες. Ήταν προσωπική 
επιλογή. είμαι έτοιμος να 
παίξω. ούτως ή άλλως αγωνιζό-
μουν με τον ολυμπιακό. Ποτέ 
δεν γνωρίζεις που θα βρίσκε-
σαι στο μέλλον. Πρωταρχικός 
και κύριος στόχος μου είναι ο 
Άρης. Μετά θα κοιτάξω και του 
χρόνου τι θα κάνω. Πάντως δεν 
έχω στο μυαλό μου να αποχω-
ρήσω. είναι μία ιστορική και 
μεγάλη ομάδα. Δεν χρειάζονται 

πολλά για να πειστεί κανείς να 
έρθει. είναι πρόκληση για τον 
κάθε ποδοσφαιριστή. Θέλω να 
δημιουργήσω ευκαιρίες για 
τους συμπαίκτες μου ή και για 
μένα. Να δώσω φαντασία, να 
πετύχω γκολ αν μπορέσω. Γνω-
ρίζω ότι ο Άρης έχει πολλούς 
καλούς ποδοσφαιριστές. 
Έχουν μείνει εντυπωσιασμένοι 
όλοι στην ελλάδα με τον φετινό 
Άρη και τους ποδοσφαιριστές 
που έχει η ομάδα».

την αποστολή του 
ΠΑΟΚ για τον πρώτο 
προημιτελικό Κυπέλ-

λου με αντίπαλο τον Πανιώνιο, 
συμπεριλήφθησαν για πρώτη 
φορά οι νεοαποκτηθέντες Ολι-
βέιρα και Ίνγκασον. Αμφότεροι 
βρίσκονται σε καλή κατάσταση 
και ο Ραζβάν λουτσέσκου τους 

συμπεριέλαβε στα πλάνα του. 
Αντίθετα, εκτός αποστολής 
έμειναν οι τραυματίες Κάνιας, 
Βέρνμπλουμ και ο τιμωρημένος 
λέο Ζάμπα. Παρόλη τη σχετική 
προετοιμασία του ΠΑΟΚ, ο 
πρώτος αγώνας της προημιτελι-
κής φάσης του Κυπέλλου Ελλά-
δας με τον Πανιώνιο βρήκε 

σε συμφωνία με τις 
οικονομικές 
αρχές της Ισπα-

νίας ήλθε ο Ζοσέ Μουρί-
νιο, προκειμένου να 
διευθετηθεί το ζήτημα 
με την απόκρυψη εσό-
δων και την φοροδια-
φυγή του Πορτογάλου 

τεχνικού, την εποχή 
που εργαζόταν στην 
Ρεάλ Μαδρίτης. ο Μου-
ρίνιο συμφώνησε να 
καταβάλει πρόστιμο 
ύψους δύο εκατομμυ-
ρίων ευρώ, ενώ παράλ-
ληλα καταδικάσθηκε σε 
φυλάκιση ενός έτους, 

με νέα πρόσωπα  
στη νέα σμύρνη

Καταδικάστηκε για 
φοροδιαφυγή ο Μουρίνιο

αποχώρηση 
Κούγια

ΣΤΟ λιμανι
Έτοιμος να πιάσει 

δουλειά έφτασε 
στην Αθήνα 
ο Μπριάντε 
Γουέμπερ, 
το νέο 

μεταγραφικό 
απόκτημα του Ολυμπιακού. Ο 26χρονος 

πόιντ γκαρντ πάτησε το πόδι του το μεσημέρι 
της Παρασκευής (8/2) στο αεροδρόμιο 
"Ελευθέριος Βενιζέλος", για να ενσωματωθεί 
στη νέα ομάδα του και να ενισχύσει την 
περιφερειακή γραμμή των "ερυθρόλευκων".

η

σ παρελθόν θα πρέπει να θεω-
ρείται από την ΠΑε Αελ ο 
Αλέξης Κούγιας, σύμφωνα 

με τις δηλώσεις του ίδιου του 
«ισχυρού άνδρα» της ομάδας της 
λάρισας, ο οποίος τόνισε μάλιστα 
ότι δεν σκοπεύει να ασχοληθεί 
ξανά με το ελληνικό ποδόσφαιρο. 

Για να παραχωρήσει πάντως τις μετο-
χές του, ανέφερε ότι αξιώνει κοντά 
στα 2 εκατ. ευρώ. Είπε χαρακτηρι-
στικά: «Πήρα την απόφαση οριστικά 
και αμετάκλητα να αποχωρήσω από 
την ΑΕλ και από το ελληνικό ποδό-
σφαιρο. Από αυτήν την στιγμή δεν θα 
παρακολουθήσω ξανά αγώνα της ΑΕλ, 
είτε εντός, είτε εκτός έδρας. Ούτε θα 
έρθω ξανά στη λάρισα. Παύω να έρχο-
μαι στο γήπεδο. Κουράστηκα. Περι-
μένω να βοηθήσετε κι εσείς να βρεθεί 
ο αντικαταστάτης μου. Παύω να είμαι 
η αιτία της κόντρας.  Η απόφασή μου 
είναι οριστική και αμετάκλητη και δεν 
θα μου την αλλάξει κανένας. Μέχρι να 
βρεθεί ο διάδοχός μου, δεν θα συμμε-
τάσχω στην καθημερινότητα της ΠΑΕ. 
Δεν θα ξαναβγάλω ανακοίνωση». Όσον 
αφορά τις αξιώσεις του για την ΠΑΕ 
και αν ισχύει ότι ανέρχονται στα 5 
εκατ. ευρώ, τόνισε ότι: «λιγότερα από 
τα μισά θέλω, εγώ έχω βάλει 3 εκατ. 
ευρώ». Παράλληλα, «επιτέθηκε» στον 
πρόεδρο της ΕΠΟ, Βαγγέλη Γραμμένο 
και τον εισαγγελέα Γιώργο λαΐνη, ενώ 
όσον αφορά τη μη ανανέωση του συμ-
βολαίου του Μίλος Ντέλετιτς, ο Κού-
γιας υποστήριξε ότι ο παίκτης έχει ήδη 
συμφωνήσει για το καλοκαίρι με την 
ΑΕΚ, παρότι ο ίδιος και το περιβάλλον 
του το αρνούνται κατηγορηματικά.

νέα καριέρα 
στον Άρη για 
Φετφατζίδη 

ποινή που σύμφωνα με 
την ισπανική νομοθε-
σία δεν εκτελείται, 
αλλά εξαγοράζεται. Η 
υπόθεση αφορά στα 
έτη 2011 και 2012 και 
σχετίζεται με την γνω-
στή... φοροδιαφεύ-
γουσα τακτική των 
διασήμων και τη δημι-
ουργία εταιρειών, οι 
οποίες διαχειρίζονται 
την εικόνα τους.

νικητές τους «κυανέρυ-
θρους». Η ομάδα της Νέας 
Σμύρνης, που είχε μόλις 
35% κατοχή μπάλας και 
τρεις τελικές στην εστία του 
Δικεφάλου, επικράτησε 2-1 
με ανατροπή. Σοβαρό λάθος 
του Πασχαλάκη στο 91΄που 
κόστισε την ήττα στην 
ομάδα της Θεσσαλονίκης, 
ενώ στο 86' είχε πραγματο-
ποιήσει απίθανη επέμβαση 
κρατώντας το 1-1.
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ΔιπλΟ μΕρΟΚαμαΤΟ
Ο Λιονέλ Μέσι έχει  

το μεγαλύτερο 
συμβόλαιο από 
κάθε άλλον 
ποδοσφαιριστή 

στον κόσμο! 
Και όχι απλά παίρνει τα 

περισσότερα από κάθε άλλον 
αλλά σχεδόν τα... διπλά από τον 
Πορτογάλο σούπερ σταρ και... 
αντίζηλό του, Κριστιάνο 
Ρονάλντο! Συγκεκριμένα,  
ο Μέσι λαμβάνει 8,3 εκατομμύρια 
ευρώ τον μήνα χωρίς, βέβαια, να 
υπολογίζονται τα χρήματα  
για την εφορία! 

πρΟΚριΣΗ ΣΤΗ ΣΟΦια

δυναμικά ξεκίνησε τις υπο-
χρεώσεις του στο τουρνουά 
της Σόφιας ο Στέφανος Τσι-

τσιπάς, που προκρίθηκε στα προημι-
τελικά της διοργάνωσης.

Ο 20χρονος τενίστας επικράτησε 
με 6-7, 4-6 του Γερμανού Γιάν 
λέναρντ Στρουφ και προκρίθηκε 
στον τρίτο γύρο.

Ο Έλληνας τενίστας λίγο καιρό 
μετά την ονειρεμένη πορεία του 
μέχρι τα ημιτελικά του Australian 
Open έδειξε ότι είναι σε πολύ καλή 
κατάσταση! Επόμενος αντίπαλος για 
τον Έλληνα τενίστα ο Γκαέλ Μονφίς, 
που επικράτησε με 7-5, 6-3 του 
Μικαήλ Κουκούσκιν.

ολυμπιακός προσπά-
θησε πολύ, αλλά η 
Μακάμπι Τελ Αβίβ 

ήταν καλύτερη στις λεπτομέ-
ρειες και τον κέρδισε με 65-64 
για την Euroleague. 
Το κρεσέντο του βασίλη ςπα-
νούλη στο τελευταίο πεντάλε-
πτο δεν ήταν αρκετό, καθώς το 
σουτ του Γιωργου Πρίντεζη 
βρήκε σίδερο. 
οι «ερυθρόλευκοι» ηττήθηκαν 
με το τελικό 65-64 από την 
Μακάμπι, για την 22η αγωνι-
στική, με τον πρώην τεχνικό 
του ολυμπιακού, Γιάννη ςφαι-
ρόπουλο, να βάζει για τα καλά 
τους Ισραηλινούς στο κόλπο 
της πρόκρισης στα πλέι οφ 
(ρεκόρ 10-12).

Αυτή ήταν η 3η διαδοχική 
ήττα του, μετά από αυτές από τη 
Φενερμπαχτσέ και την 

Μπαρτσελόνα
Με 5/26 τρίποντα, 7 ασίστ στο 

Ίδρωσε αλλά δεν τα κατάφερε

Ισπανός επέστρεψε στην 
ομάδα  8 μήνες από την 
αποχώρησή του. Η συμ-

φωνία έρχεται λίγες ώρες μετά 
το «διαζύγιο» της Ένωσης με 
τον Μαρίνο Ουζουνίδη. Ο 
τελευταίος υπέβαλε την παραί-
τησή του, η «κιτρινόμαυρη» 
ΠΑΕ την έκανε δεκτή και λίγες 
ώρες αργότερα ανακοίνωσε 
τον αντικαταστάτη του, που 
δεν είναι άλλος από τον 
Μανόλο. Ο 55χρονος Ισπανός 
τεχνικός επιστρέφει έτσι για 
τρίτη φορά στην ΑΕΚ, φτάνο-
ντας σε προφορική συμφωνία 
με τους «κιτρινόμαυρους» για 
συμβόλαιο 1,5 χρόνου, με προ-
οπτική επέκτασης για ένα 
ακόμα έτος. Ο Χιμενεθ ανέ-
λαβε για πρώτη φορά την ΑΕΚ 

τη σεζόν 2010-2011 και παρέμεινε 
στον πάγκο της μέχρι τις 5 Οκτω-
βρίου 2011, κατακτώντας ένα 

Κύπελλο Ελλάδας σε αυτό το διά-
στημα. Η δεύτερη θητεία του στην 
Ένωση άρχισε τον Ιανουάριο του 

2017 και ολοκληρώθηκε στο 
τέλος της περσινής σεζόν με 
την κατάκτηση του πρωταθλή-
ματος (η Ένωση το… σήκωσε 
μετά από 24 χρόνια). Το διαζύ-
γιό τους στο τέλος της περα-
σμένης σεζόν είχε να κάνει με 
ένα οικογενειακό πρόβλημά 
του, το οποίο φαίνεται πως 
πλέον έχει λυθεί. Να αναφέ-
ρουμε πως -σύμφωνα με τις 
πρώτες πληροφορίες- ο 
«Μανόλο» ήθελε αρχικά κλει-
στό διετές συμβόλαιο, ωστόσο 
ήθελε πολύ να επιστρέψει 
στην Ένωση κι βρέθηκε η… 
χρυσή τομή μεταξύ των δυο 
πλευρών. 

μανόλο χιμένεθ
ο νέος τεχνικός της αΕΚ!

Βρέθηκαν συντρίμμια του 
αεροπλάνου, στο οποίο 
επέβαινε ο Αργεντινός 

ποδοσφαιριστής εμιλιάνο ςάλα, 
μεταβαίνοντας στην ομάδα 
ομάδα μεταγραφής του, την Κάρ-
ντιφ. ςύμφωνα με βρετανικό 
δίκτυο, ερευνητές ανακάλυψαν 
συντρίμμια του αεροσκάφους 
στη Μάγχη, ενώ μάλιστα ανε-
σύρθη και πτώμα άγνωστης 
ακόμη ταυτότητας από αυτό. Τέσ-
σερις ημέρες πριν, η βρετανική 
υπηρεσία διερεύνησης των 
αεροπορικών δυστυχημάτων 
ανακοίνωσε ότι συντρίμμια που 
βρέθηκαν σε μια γαλλική παρα-
λία προέρχονται κατά πάσα πιθα-
νότητα από το μικρό αεροσκά-
φος που μετέφερε τον Αργεντινό 
ποδοσφαιριστή. Το μονοκινητή-
ριο αεροσκάφος χάθηκε από τις 
οθόνες των ραντάρ, ενώ βρισκό-
ταν σε απόσταση περίπου 20 

χιλιομέτρων βορείως του νησιού 
Γκέρνζι στη Μάγχη. Έτσι στον 
πρώτο εντός έδρας αγώνα της 
Κάρντιφ για το πρωτάθλημα οι 
«bluebirds» είχαν σχεδιάσει μια 
μέρα τιμής για τον Αργεντινό 
επιθετικό. Μέρος των τιμών ήταν 
φυσικά η ενός λεπτού σιγή που 
κράτησαν οι δυο ομάδες πριν την 
έναρξη του αγώνα, ενώ οι εμφα-
νίσεις των γηπεδούχων έφεραν 
το όνομα του ςάλα…

ενός λεπτού 
σιγή & δάκρυα 
για τον ςάλα 

σύνολο και μόνο 2 παίκτες με 
διψήφιο νούμερο ο ολυμπια-
κός έδειξε πως δεν διανύει 
την καλύτερη περίοδό του…
Η βαθμΟλΟγια
Φενερμπαχτσέ 18-3
Ρεάλ Μαδρίτης 17-4
ΤςςΚΑ Μόσχας 16-5
Αναντολού εφές 14-8
Μπαρτσελόνα 13-9
ολυμπιακός 12-10
Μπάγερν Μονάχου 11-10
Μπασκόνια 10-11
Αρμάνι Μιλάνο 10-11
Μακάμπι Τελ Αβίβ 10-12
Παναθηναϊκός 9-12
Κίμκι 9-13
Ζαλγκίρις Κάουνας 8-14
Γκραν Κανάρια 6-16
Μπούντουτσνοστ 6-16
Νταρουσαφάκα 3-18

ο

ο

σύμφωνα με τον Κάρλος Άνζος, πρώην επικε-
φαλής της πορτογαλικής αστυνομίας, τρο-
μοκράτες είχαν εγκατασταθεί στη Μπράγκα 

και σχεδίαζαν να χτυπήσουν στο Πόρτο την ημέρα 
που θα διεξαγόταν η πρεμιέρα της διοργάνωσης 
του Euro 2004 ανάμεσα στην Πορτογαλία και την 
ελλάδα. Συγκεκριμένα δήλωσε: «Τρομοκράτες είχαν 
εγκατασταθεί στην Μπράγκα για να προετοιμάσουν 
επίθεση στο Πόρτο κατά την έναρξη του Euro 2004. 
Δεν γνωρίζουμε εάν θα ήταν στην τελετή έναρξης ή 
στο ματς στο Ντραγκάο. λάβαμε την πληροφορία 

τρεις μήνες πριν το Euro 2004. Αποφασίσαμε να τους 
συλλάβουμε και καλά κάναμε. Ο κύριος ύποπτος ήταν 
ο Μοχάμεντ Μπουγερί, σκληροπυρηνικός μουσουλ-
μάνος με ολλανδικό και μαροκινό διαβατήριο. Κατα-
δικάστηκε κι εκδόθηκε εκτός Πορτογαλίας. Έπειτα 
από επτά μήνες δολοφόνησε τον Ολλανδό σκηνοθέτη 
Τέο φαν Γκογκ». Υπενθυμίζεται, ότι στο εναρκτήριο 
ματς της διοργάνωσης η Εθνική Ελλάδας είχε επι-
κρατήσει με 2-1 χάρη στα γκολ των Καραγκούνη και 
Μπασινά, ενώ για την Πορτογαλία είχε σκοράρει ο 
Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ετοίμαζαν χτύπημα στο ματς με την πορτογαλία




