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Άλλα ενδιαφέροντα   ο λόγος για τον βουλευτή της Ένωσης Κεντρώων Γιάννη ςαρίδη, 
που κατά την διάρκεια της συζήτησης στην Βουλή για την ςυνταγματική Αναθεώρηση έπαιζε 
ένα παιχνίδι στο κινητό του. Όχι θα κάτσει να σκάσει!

η κυβέρνηση αιφνιδιάστηκε! H ΝΔ 
αποφάσισε να στηρίξει την πρό-
ταση του ςύΡΙΖΑ για το άρθρο 32 

και την αποσύνδεση της διάλυσης της 
Βουλής και των πρόωρων εκλογών από 
την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας. 

Η ΝΔ τονίζει ότι «ο πανικός της κυβέρ-
νησης φάνηκε από τις διαρροές Κατρού-
γκαλου για ενδεχόμενη και… ελεγχόμενη 
απουσία βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ στην 
ψηφοφορία, με στόχο να μη συγκεντρω-
θούν 180 ψήφοι και να μην μπορέσει η ΝΔ 
ν’ αλλάξει έτσι το άρθρο στην επόμενη 
Βουλή με πλειοψηφία 151 βουλευτών». 
Διαρροές τις οποίες έσπευσε αργότερα να 
«μαζέψει» το Μαξίμου, με τη ΝΔ να μιλά 
για «μνημείο κοινοβουλευτικού αυτοεξευ-
τελισμού» και «αυτογελοιοποίηση της 
κυβέρνησης-κουρελού». Ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης συναντήθηκε με πέντε 
συνταγματολόγους και όλοι συμφώνησαν 
πως πράγματι η επόμενη (αναθεωρητική) 
Βουλή δεν δεσμεύεται από την προηγού-
μενη παρά μόνον για τα άρθρα που αναθεω-
ρούνται και όχι για την κατεύθυνση ή το 
περιεχόμενό τους. Την ίδια άποψη εξέ-
φρασε τεκμηριωμένα κατά την ομιλία του 
στη Βουλή και ο Ευάγγελος Βενιζέλος.

Τι λέέι η κυβέρνηση 
Κατά την Κυβέρνηση, «η Νέα Δημοκρατία 

από την πρώτη στιγμή που άνοιξε η δημό-
σια συζήτηση για τη συνταγματική αναθε-
ώρηση επιχείρησε να παίξει πολιτικά παι-
χνίδια και με τις παλινωδίες της θέλησε 
να υποβαθμίσει και να ευτελίσει την 
κορυφαία θεσμική διαδικασία του πολι-
τεύματος. Ήταν εξάλλου εκείνη που μέχρι 
την τελευταία στιγμή άλλαζε θέσεις για 
την συμμετοχή της ή μη στη διαδικασία. 
Τα ίδια συνεχίζει και σήμερα με την υιο-
θέτηση ανυπόστατων σεναρίων περί 

δήθεν αποχώρησης βουλευτών της πλειο-
ψηφίας από τη διαδικασία. Η ΝΔ επιμένει 
να αντιλαμβάνεται την αναθεώρηση σαν ένα 
παιχνίδι συναλλαγής και ανταλλαγής, απει-
λώντας ότι δεν θα υποστηρίξει ακόμη και 
ώριμες μεταρρυθμίσεις αν δεν γίνει αποδε-
κτό το σύνολο της νεοφιλελεύθερης ατζέ-
ντας της. Η συναίνεση δεν είναι όμως 
συναλλαγή. Είναι λοιπόν η τελευταία που 
μπορεί να παραδίδει μαθήματα σεβασμού 
των θεσμών στην παρούσα κυβέρνηση, η 

οποία από την πρώτη στιγμή υποστήριξε ότι η 
παρούσα Βουλή δεσμεύει την επόμενη, όχι μόνο 
ως προς τα άρθρα που θα εισαχθούν προς αναθε-
ώρηση αλλά και ως προς την κατεύθυνσή τους. 
Και αυτή η θέση είναι κρατούσα και στη νομική 
θεωρία, αλλά και σύμφωνη με τη νομολογία του 
Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου της χώρας. Σε 
κάθε περίπτωση οι τακτισμοί και οι διαστρεβλώ-
σεις στις οποίες αναλώνεται η Νέα Δημοκρατία 
ελάχιστα απασχολούν, καθώς και στην αναθεω-
ρητική Βουλή θα βρίσκεται στα έδρανα της 
αντιπολίτευσης».

Ο βένιζέλΟσ  
Κατά την άποψη του κ. Βενιζέλου ισχύουν τα 
εξής: «Καμία διάταξη δεν πρέπει να συγκεντρώ-
σει παραπάνω από 151 ψήφους, δηλαδή, πρα-
κτικά, παραπάνω από 179 ψήφους στην παρούσα 
Βουλή. Όλες οι διατάξεις πρέπει να τύχουν επε-
ξεργασίας και απόφασης από την επόμενη 
Βουλή, μετά τις εκλογές, μετά την απόφαση του 
εκλογικού σώματος, με αυξημένη πλειοψηφία 
180 βουλευτών, προκειμένου να διατηρηθεί ο 
αυστηρός χαρακτήρας του Συντάγματος. Άλλω-
στε 180 ψήφοι χρειάζονται και για την εκλογή 
ενός Προέδρου της Δημοκρατίας, συναινετικού, 
από μία νέα Βουλή, από μία νέα πλειοψηφία, 
μέσα σε ένα άλλο κλίμα λειτουργίας της δημο-
κρατίας και του κοινοβουλευτικού πολιτεύμα-
τος. Το πρόβλημα της χώρας δεν είναι συνταγμα-
τικό, το πρόβλημα της χώρας φάνηκε όλα τα 
τελευταία χρόνια ότι είναι βαθιά πολιτικό, είναι 
αναπτυξιακό. Αν υπάρξουν οι προϋποθέσεις της 
πολιτικής αλλαγής, τότε και η ερμηνεία και η 
εφαρμογή του Συντάγματος θα γίνει με άλλον 
τρόπο, με έναν τρόπο προοδευτικό, αποτελε-
σματικό, κινητήριο για τη χώρα. Μπορεί να 
δώσει πραγματικά προοπτική στη χώρα, μέσα 
όμως από την εφαρμογή ενός εθνικού σχεδίου 
ανασυγκρότησης προοδευτικού, συναινετικού, 
πρακτικού, εφαρμόσιμου. Η αναθεώρηση του 
Συντάγματος δεν υποκαθιστά την ανάγκη να έχει 
η χώρα ένα ολοκληρωμένο εθνικό σχέδιο ανα-
συγκρότησης και ανάταξης. Αυτό προτείνουμε 
εμείς, αυτό θέλει ο τόπος, αυτή είναι η προτε-
ραιότητα της πατρίδας μας».

Πολιτικοί ελιγμοί...
Για αποφυγή νέων πρόωρων εκλογών λόγω εκλογής Προέδρου Δημοκρατίας
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βαριές  
κουβέντες 
καμμένου-Τσίπρα

Μητσοτάκησ
«Πολιτική αλλαγή το 2019!» 

«το 2019 θα είναι η χρονιά της μεγά-
λης πολιτικής αλλαγής, θα είναι η 
χρονιά που η χώρα θα γυρίσει 

σελίδα, με μια νέα κυβέρνηση της ΝΔ για να 
οδηγήσει τη χώρα στην οριστική έξοδο από 
την κρίση. Καλώ τις οργανώσεις, τα μέλη του 
κόμματος και τους φίλους της ΝΔ στην 
δυτική μακεδονία, να μην επαναπαυθούν και 
να βρίσκονται σε εγρήγορση. 

Ο  αντίπαλος θα χρησιμοποιήσει όλα τα 
μέσα προπαγάνδας ακόμη και fake news κατά 
τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας».

ο κ. μητσοτάκης  εκτιμά ότι:
 Στις 26 Μαΐου, ημέρα των αυτοδιοικητικών 

και ευρωπαϊκών εκλογών, θα στηθούν κάλ-
πες και για το εθνικό Κοινοβούλιο.

 Είναι ευκαιρία να σταλεί από όλους ένα 
μήνυμα στην σημερινή κυβέρνηση, που θα 
λέει «φύγετε, δε πάει άλλο, αξίζουμε 
καλύτερα» .

 Καλεί τους φίλους και τα μέλη του κόμ-
ματος να συστρατευθούν σε αυτόν τον 
αγώνα, δίνοντας τον καλύτερό τους 
εαυτό. 

 Ο κ. Τσίπρας είπε «ναι» εκεί όπου όλοι 
οι προηγούμενοι πρωθυπουργοί είπαν 
«όχι», κι όπως εξήγησε, «καμία προη-
γούμενη κυβέρνηση δεν δέχτηκε ποτέ 
να εκχωρήσει την γλώσσα την ταυτό-
τητα και την εθνότητας στους 
γείτονες».

ο πρόεδρος της ΝΔ δεσμεύτηκε ότι 
ως πρωθυπουργός της χώρας την 
επόμενη ημέρα:

 δεν πρόκειται να απεμπολήσει το 

δικαίωμα της Ελλάδος να θέσει βέτο στην 
ενταξιακή πορεία της γειτονικής χώρας εφό-
σον δεν εξυπηρετούνται τα εθνικά 
συμφέροντα,

 ότι θα εξαντλήσει όλες του τις δυνάμεις για 
την κατοχύρωση των μακεδονικών προϊό-
ντων που, όπως υποστήριξε, μένουν 
απροστάτευτα.

Παράλληλα, υποσχέθηκε ότι «η ΝΔ θα 
εκπονήσει ένα τολμηρό αναπτυξιακό σχέ-
διο για την Μακεδονία και την βόρειο 
Ελλάδα, με ειδική αναφορά στην δυτική 
Μακεδονία», επισημαίνοντας ότι μετά την 
συμφωνία των Πρεσπών «η βόρεια Ελλάδα 
χρειάζεται δύο φορές την ύπαρξη ενός 
τέτοιου σχεδίου». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης 
περιέγραψε τα πρώτα άμεσα μέτρα που τα 
ονόμασε ως «τις αλήθειες τις επόμενης 
ημέρας» που θα λάβει ως νέος πρωθυπουρ-
γός και που αφορούν την οικονομία, όπως η 
μείωση φόρων και εισφορών, η μείωση του 
ΕΝΦΙΑ κατά 30%, η μείωση της φορολογίας 
των επιχειρήσεων, ακόμη και των μικρομε-
σαίων, από το 29% στο 20%, και την μείωση 
του ΦΠΑ στην εστίαση από το 24% στο 13%.

Ως ένα πρώτο μέτρο για την αντιμετώ-
πιση του δημογραφικού προβλήματος που, 
όπως ανέφερε, «εξελίσσεται σε βόμβα για 
την Ελλάδα», εξήγγειλε την ενίσχυση των 
οικογενειών «με 2.000 για κάθε νέο παιδί 
που φέρνουν στην ζωή». Τέλος, στο θέμα 
της Παιδείας υποσχέθηκε ότι κάθε Περι-
φερειακή Ενότητα θα διαθέτει ένα Πρό-
τυπο σχολείο, όπου τα ταλαντούχα παιδιά 
θα εισέρχονται με εξετάσεις για να μπο-
ρούν στην συνέχεια να ξεδιπλώνουν το 
ταλέντο τους.

ο πρόεδρος των Ανεξαρτήτων 
ελλήνων, Πάνος Καμμένος, 
μίλησε σκληρά στη Βουλή 

κατά του κ Τσίπρα… 

«είμαι 25χρονια στο κοινοβούλιο. 
ούτε εκβίασα, ούτε εκβιάστηκα, 
αλλά έλαχε στο τέλος της κοινοβου-
λευτικής μου ζωής, μετά από τέσ-
σερα χρόνια συνεργασίας, να “εκτε-
λεστώ” και να μου κοπεί το δικαί-
ωμα να μιλάω στο Κοινοβούλιο. 
Κύριε πρωθυπουργέ, είναι ένα 
έγκλημα που διαπράξατε. Αναλαμ-
βάνω την ευθύνη όσον αφορά τον 
εαυτό μου αλλά όσον αφορά τους 
ΑΝελ είναι έγκλημα που δεν θα το 
ξεχάσω ποτέ. Αποφασίσατε να μας 
κάνετε να σιωπήσουμε. Πλέον 
περάσατε στην εποχή της καρέκλας 
όπου η καρέκλα και η θέση είναι 
ανταλλάξιμη με την ψυχή. εξαγορά-
ζεται από σας με υπουργική καρέ-
κλα για να πετύχετε το 151. Αυτό 
ουσιαστικά δείχνει ότι μιλάμε για 
πλήρη αποτροπή και του ςυντάγμα-
τος αλλά και της ηθικής. Να κυβερ-
νήσετε με 151 εκ των οποίων οι 
τρεις είναι του εταίρου σας, τους 
οποίους πήρατε με υπουργικές 
καρέκλες και τους στερήσατε και 

τον λόγο».
ο  Αλέξης Τσίπρας απά-

ντησε: «Όπως είδατε είμαι 
εδώ. Όχι για να ακολουθήσω 
την προσπάθεια που καταβάλ-
λετε τις τελευταίες μέρες να 
αποκαθηλώσετε ένα κομμάτι 
της πολιτικής σας ιστορίας των 
τελευταίων ετών. Ακούγοντάς 
σας όμως και χωρίς να θέλω να 
μπω σε ψυχαναλυτικές ερμη-
νείες, 4 φορές αναφερθήκατε, ότι 
δεν έχετε απλώσει γέφυρες στη 
διαπλοκή.  Ακούγοντάς σας όμως 
χωρίς να θέλω να μπω σε ψυχανα-
λυτικές ερμηνείες, τέσσερις φορές 
αναφερθήκατε για γέφυρες, λες και 
κάποιος σας το ζήτησε. Θα σας αφιε-
ρώσω αυτούς τους στίχους από το 
ποίημα «η Πόλις», του Καβάφη: “Και-
νούργιους τόπους δε θα βρεις, δε θα 
βρεις άλλες θάλασσες, η πόλις θα σ’ 
ακολουθεί”. Και σας το αφιερώνω γιατί 
σε λίγους μήνες αυτό που θα μείνει 
στην ιστορία είναι τα θετικά που πρά-
ξατε. Και σας διαβεβαιώνω: Θα με 
ευγνωμονείτε που είδα τον σχεδιασμό 
σας να ανατρέψετε την κυβέρνηση. Και 
που απέτρεψα να καταγραφείτε στα κιτά-
πια της ιστορίας ως ένας νέος Αντώνης 
ςαμαράς».
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«Όταν διαπραγματεύ-
εται ο Τσίπρας 
μόνο νέα βάρη 

έρχονται για τον ελληνικό λαό. 
Αναρωτιόμαστε ακόμα τι συζή-
τησε δυο ώρες με τον ερντογάν. 
Κ. Τσίπρα, στα εθνικά θέματα δεν 
χωρούν ψευδαισθήσεις και αυτα-
πάτες. Αρνήθηκε τη συνεννόηση 
για την εθνική γραμμή. χρησιμο-
ποίησε τη συμφωνία για να  διχά-
σει τον ελληνικό λαό. 
Οι διχασμοί έχουν κοστίσει ακριβά 
στη χώρα. Η παράταξή μας, η δημο-

ΦώΦη ΓεννηΜάτά

«παρέδωσε ταυτότητα και γλώσσα κρατώντας ζωντανή τη 
σΠιθα ΤΟυ αλυΤρωΤισμΟυ  Ο ΤσιΠρασ!»

συναλλαγές, παρασκηνιακές ίντρι-
γκες και περίεργες δεσμεύσεις. 
Εικόνες πρωτοφανείς, εικόνες 
ντροπής, που πλήττουν καίρια τη 
Δημοκρατία. Δυο λέξεις αποτυπώ-
νουν την κρίση που βιώνει σήμερα 
η Δημοκρατία μας: Παρακμή και 
Εκφυλισμός. Αρχιτέκτονας αυτής 
της παρακμιακής κατάστασης είναι 
ο Πρωθυπουργός. Υπάρχει πρό-
βλημα δημοκρατίας στον τόπο. Ό,τι 
και να κάνει  η Κυβέρνηση, πλησιά-
ζει το τέλος τους και ο χρόνος του 
τελικού απολογισμού. 

στην τελική των εκλογών… 
Ένα βήμα πλέον πριν τις εκλογές και οι δύο μονομάχοι τρέχουν… με την αγωνία των πολιτών ζωγραφισμένη στα μάτια… 

η Ν.Δ. κατηγορεί τον κ. 
Τσίπρα ότι «προσχημα-
τικά πρότεινε την αναθε-

ώρηση του άρθρου 32 για την 
αποσύνδεση εκλογής Προέδρου 
Δημοκρατίας από τη διάλυση της 
Βουλής και τη διενέργεια πρόω-
ρων εκλογών το 2020». Γι’ αυτό 
και πρότεινε διαδικασία που 
κανένα κόμμα δεν θα μπορούσε 
να κάνει δεκτή, για να περάσει 
με λιγότερες από 180 ψήφους 
από την παρούσα Βουλή και να 
μην καταφέρει να συγκεντρώσει 
180 στην επόμενη, ώστε τελικά 
να μην αναθεωρηθεί. Και αιφνι-
διάστηκε, λένε στην Πειραιώς, 
με το «ναι» της Ν.Δ. στην πρό-
ταση του ΣΥΡΙΖΑ, ώστε μπροστά 
στο ενδεχόμενο να περάσει από 
την παρούσα Βουλή με 180 βου-
λευτές, προσπαθεί να εφεύρει 
κόλπα και τρόπους να μπλοκάρει 
και να διακωμωδήσει την 
ψηφοφορία.

Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τη Ν.Δ. 
ότι «την ίδια στιγμή που κατηγο-
ρεί τον Πρωθυπουργό, σχεδιάζει 
η ίδια να κάνει άμεσα πρόωρες 
εκλογές μετά τις επικείμενες 
εθνικές εκλογές, ώστε να εκβιά-
σει -αυτό το ρήμα χρησιμοποι-
ούν- την αυτοδυναμία, την οποία 
δεν θα πετύχει στις εκλογές που 
έρχονται. Μετά από αυτά προκύ-
πτει ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ έχει προεξο-
φλήσει μεν την ήττα του στις 
επόμενες εθνικές εκλογές, 
εκτιμά όμως ότι θα είναι ελεγχό-
μενη και χωρίς αυτοδυναμία για 
τη Ν.Δ., εκτίμηση που οδηγεί 
τον κ. Τσίπρα να προσπαθεί από 

όμως μέσα στα πλάνα του και η 
εμπλοκή στην τετραετία Μητσο-
τάκη, με αφορμή την εκλογή 
Προέδρου Δημοκρατίας το 2020, 
ανεξαρτήτως αν η Ν.Δ. προτείνει 
το 2020, εφόσον έχει την κυβερ-
νητική πλειοψηφία, την ανανέ-
ωση της θητείας του Προκόπη 
Παυλόπουλου ή όχι.

Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει ο κ. 
Μητσοτάκης να έχει αυτοδυνα-
μία στις επόμενες εθνικές εκλο-
γές, ώστε να μην καταφέρει να 
αλλάξει τον εκλογικό νόμο, αλλά 
και να μην προκαλέσει άμεσα 
δεύτερες εθνικές εκλογές. 

τώρα να διαμορφώσει τις μελλοντι-
κές πολιτικές εξελίξεις προς όφελός 
του».

Στη Ν.Δ. προφανώς δίνουν πιθα-
νότητες να μην πετύχουν αυτοδυνα-
μία στις επόμενες εκλογές, γι’ αυτό 
και προετοιμάζουν τις επόμενες 
κινήσεις τους, μετά τη διαφαινό-
μενη νίκη τους στις επόμενες εθνι-
κές εκλογές. Για τον κ. Τσίπρα έχει 
σημασία να προσπαθήσει να απο-
τρέψει το σχεδιασμό του αρχηγού 
της αξιωματικής αντιπολίτευσης για 
επαναληπτικές εκλογές αμέσως 
μετά τις εθνικές εκλογές με στόχο 
την αυτοδυναμία της Ν.Δ. Είναι 

κρατική παράταξη πάλεψε πάντα 
για να ενώσει τους Έλληνες. Απο-
κορύφωμα η εθνική συμφιλίωση 
από τον Ανδρέα Παπανδρέου και 
τον Γιώργο Γεννηματά που έκλει-
σαν τις πληγές του εμφυλίου.  
Πλήγμα στον Κοινοβουλευτισμό. 
Κόμματα διαλύονται για να εξα-
σφαλιστούν οι πρόθυμοι που απαι-
τούνται για να πετύχει το στόχο 
του. Βουλευτές ενοικιάζονται από 
το ένα κόμμα στο άλλο. Καθημερινά 
έρχονται στο φως αλληλοεκβια-
σμοί, καταγγελίες για ύποπτες 

επαφές με τον Πάνο Καμμένο για συνεργασία όλων των δυνά-
μεων του δεξιού χώρου πλην  χρυσής Αυγής αποκάλυψε ο 

πρώην βουλευτής των Ανεξάρτητων ελλήνων  Δημήτρης Καμμέ-
νος. ςημείωσε πως ήδη υπάρχει συνεργασία με τον Γιώργο Καρα-
τζαφέρη, προσθέτοντας ότι οι πολίτες ζητούν να δουν συσπεί-
ρωση του δεξιού χώρου με την Νέα Δημοκρατία, απέναντι από 
τον Αλέξη Τσίπρα. Ανέφερε ακόμη ότι γίνονται κινήσεις για να 
συγκροτηθεί Κοινοβουλευτική ομάδα των ανεξάρτητων στην 
Βουλή και ο ίδιος προτείνει για μία από τις θέσεις των Αντιπροέ-
δρων του Κοινοβουλίου τον Πάνο Καμμένο, ώστε να αφαιρεί τον 
λόγο από στελέχη του ςύΡΙΖΑ. Όσον αφορά στον πρωθυπουργό, ο 
κ. Καμμένος είπε πως πρόκειται για «κίλερ» που «δεν έχει τον 
άθεό του». «Δεν γίνεται να παραδέχεται στην Βουλή "σου διέλυσα 
την Κο για να μην με ρίξεις", αυτό δεν είναι μέσα στους κανόνες 
της δημοκρατίας», ανέφερε ο κ. Καμμένος.

παρασκήνιο για δεξιό κόμμα 
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σοφία Βούλτεψη, Κατερίνα 
Παπακώστα και φωτεινή 
Βάκη αρπάχτηκαν στην κυρι-

ολεξία. η βουλευτής της ΝΔ είπε: 
«Δηλωσίες είναι, όπως έκαναν δηλώ-

σεις κάποιοι άλλοι σε άλλες εποχές. ςε 
παρακαλώ πάρα πολύ, άντε τώρα μην 

αρχίσουμε. Κάνατε δήλωση ότι θα 
ψηφίζετε εδώ ό,τι σας φέρνει ο 

Τσίπρας».
Η κυρία Παπακώστα απάντησε: «Προφα-

νώς κάποιοι συνάδελφοι δεν έχουν κατανοή-
σει σε ποιο περιβάλλον ζούμε. Η τοποθέτηση 

της κυρίας Βούλτεψη ήταν άσχετη με το αντι-
κείμενο το οποίο κουβεντιάζουμε. Εγώ δεν 

μιλώ στη Βουλή με τρόπο που συνάδει με τη 
λογική "τσακώνομαι για την μπουγάδα", μιλώ 

θεσμικά. Όσοι θέλουν να το κάνουν θα το κάνουν 

το κόμμα των οικολό-
γων είχε ενημερώσει 
εδώ και καιρό την 

Κουμουνδούρου ότι προτίθε-
ται να υποστηρίξει ξεχωριστή 
υποψηφιότητα για τον δήμο 

Αθηναίων, συζητώντας και ζητώ-
ντας την του στήριξη κυβερνώ-

ντος κόμματος. 

Βέβαια, αυτή η συζήτηση είχε γίνει 
πριν ο ΣΥΡΙΖΑ καταλήξει στην επιλογή 

Ηλιόπουλου. Ωστόσο ήταν ξεκάθαρο ότι 

η Κουμουνδούρου δεν συζητούσε 
να μην κατεβάσει δικό της υποψή-
φιο στην Αθήνα. Έτσι, το τελευ-
ταίο διάστημα πήραν «φωτιά» τα 
τηλέφωνα μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και 
Οικολόγων, ωστόσο ο Γ. Τσιρώνης 
και η πολιτική του κίνηση δεν 
μεταπείστηκαν. Με αποτέλεσμα 
να διεκδικεί στα ίσια την ψήφο 
των Αθηναίων κόντρα στην επί-
σημη επιλογή της Κουμουνδού-
ρου, στο πρόσωπο του Νάσου 
Ηλιόπουλου. Θεωρείται πιθανό 

έξω από την αίθουσα και όχι παρουσία μου». 
Και συνέχισε: «Αν κάποιος δεν αντιλαμβάνε-
ται πού βρίσκεται, δεν νομιμοποιείται να 
στρέφεται εναντίον των εκπροσώπων του 
λαού. Η προλαλήσασα συνάδελφος έκανε το 
ολίσθημα να αποκαλέσει "δηλωσίες" βου-
λευτές του ελληνικού Κοινοβουλίου, αν και ο 
πατέρας της πολέμησε απέναντι σε εκείνους 
που επέβαλαν δηλώσεις μετανοίας. Να στα-
ματήσει η σπέκουλα και η στοχοποίηση. 
Πρέπει να προστατευτεί ο θεσμός του βου-
λευτή από κακοήθειες, από δημαγωγίες και 
από βουλευτές που δεν κατανοούν τη θέση 
τους μέσα στη Βουλή». 

Η Σοφία Βούλτεψη απάντησε: «Αυτός που 
κάνει δήλωση είναι δηλωσίας, δεν αναφέρ-
θηκε το όνομα της κυρίας από δω. Αυτή 
έκανε δήλωση, εμείς όχι. Εγώ θα μιλάω για 

ό,τι θέλω και δεν θα σας δίνω λογαριασμό, το 
καταλάβατε; λογαριασμό δίνω στον ελληνικό 
λαό, όχι σε σας. Τρομάζετε μόλις σας λέμε 
ότι θα λογοδοτήσετε. Θα λογοδοτήσετε και 
για τη Μακεδονία και για τη Θράκη».

Παρενέβη και η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ 
Φωτεινή Βάκη: «Ακούμε για δηλωσίες, για 
ρετάλια, για κουρελούδες. Όλη αυτή η φρασε-
ολογία το μόνο που καταφέρνει είναι να 
δηλητηριάζει και να γεμίζει με τοξικότητα τον 
χώρο της Βουλής. Η Βουλή απαρτίζεται από 
βουλευτές που ψηφίζουν κατά συνείδηση».

Η κυρία Βούλτεψη απάντησε: «Μας λέγατε 
το 2014 μνημονιακούς εγκληματίες και ότι 
έχουμε χούντα με κοινοβουλευτικό μανδύα. 
Δεν θα μου κάνετε εμένα μαθήματα κοινο-
βουλευτισμού. Είστε οι τελευταίοι, οι πιο 
ανίκανοι και οι πιο άχρηστοι».

πάντως, η υποψηφιότητα για 
τον δήμο της Αθήνας να κοστί-
σει στον Γ. Τσιρώνη την υπο-
ψηφιότητά του για τις βουλευ-
τικές εκλογές, καθώς πολλοί 
στην Κουμουνδούρου θεωρούν 
ότι υπάρχει ασυμβίβαστο. Και 
σε κάθε περίπτωση δεν είδαν 
με καθόλου καλό μάτι την υπο-
νόμευση -ουσιαστικά- της υπο-
ψηφιότητας Ηλιόπουλου από 
ένα κόμμα με το οποίο συνερ-
γάζεται στην κυβέρνηση.

τσιρώνης κατά ηλιόπουλου και 
σύριζα στον δήμο Αθηναίων 

«το υπουργείο Εσωτερικών είναι τεχνικά έτοιμο για τη 
διεξαγωγή ταυτόχρονων εκλογικών αναμετρήσεων, 
του Μαΐου, συμπεριλαμβανομένων και πιθανών 

εθνικών εκλογών»,  λέει ο κ. Χαρίτσης, τονίζοντας ότι «οι απο-
φάσεις για τις εκλογές πρέπει να ληφθούν με πολιτικά κριτή-
ρια και όχι με τεχνικά». Ο κ. Χαρίτσης τόνισε ότι «θα υπάρξει 
τεχνική και θεσμική λύση, ώστε να μπορούν οι ετεροδημότες 
που ψηφίζουν στις εθνικές εκλογές  στον τόπο διαμονής 
τους, να μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό δικαίωμά τους 
και στις αυτοδιοικητικές εκλογές του τόπου καταγωγής 
τους». Ακόμη διέψευσε φήμες ότι οι ευρωεκλογές θα διε-
ξαχθούν με λίστα και δήλωσε ότι θα ισχύσει κανονικά η 
εκλογή των ευρωβουλευτών με σταυρό προτίμησης. Για 
την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού ανέφερε ότι τις 
επόμενες ημέρες αναμένεται το πόρισμα της επιτροπής 
και ότι πρόθεση του υπουργείου είναι το σχετικό νομο-
σχέδιο να κατατεθεί προς ψήφιση στην τρέχουσα κοι-
νοβουλευτική περίοδο. Διέψευσε επίσης τα περί διε-
ξαγωγής των εκλογών με ξένη εταιρεία, ενώ ανέφερε 

ότι τις επόμενες ημέρες θα έχει συνά-
ντηση για το συγκεκριμένο θέμα με τη 
Singular Logic. Για το ίδιο θέμα δεν 
παρέλειψε να συστήσει στη ΝΔ «να 
επιδεικνύει σοβαρότητα και να μη 
διακινεί fake news για τον τρόπο 
διεξαγωγής των εκλογών». 
«Πιστεύει ότι πλήττει την κυβέρ-
νηση αλλά εν τέλει, υπονομεύει 
την εμπιστοσύνη των πολιτών 
στους θεσμούς», προσέθεσε ο 
υπουργός. Απαντώντας σε δημο-
σιεύματα που έκαναν λόγο για 
μαζικές «ελληνοποιήσεις» 
μεταναστών για ψηφοθηρι-
κούς λόγους, ο κ. Χαρίτσης 
τόνισε ότι «θέλουμε η ελλη-
νική πολιτεία, μετά την 
έξοδο από τα μνημόνια και 
την κρίση, να λογίζεται ως 
μια κανονική ευρωπαϊκή 
πολιτεία, ένα κράτος 
δικαίου. Αυτό κατοχυ-
ρώνουμε και στον 
τομέα της ιθαγένειας».

H κυβέρνηση  
δεν αποκλείει 
διπλές εκλογές

μαλλιοτραβήγματα στη Βουλή…
Αρπάχτηκαν Βούλτεψη-παπακώστα-Βάκη
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οτέ στην ιστορία του ελληνικού 
κοινοβουλίου δεν είδαμε τέτοιο 
εκφυλισμό του βουλευτή», δηλώνει 

σε συνέντευξή της στην εφημερίδα Real news η 
Ντόρα μπακογιάννη και υπογραμμίζει ότι «ένας 
βουλευτής ο οποίος εκχωρεί την υποχρέωσή 
του, γιατί δεν είναι δικαίωμα είναι υποχρέωση 
να ψηφίζει κατά συνείδηση, στον αρχηγό 
κάποιας κοινοβουλευτικής ομάδας παύει να 
είναι βουλευτής και στα μάτια των 
συναδέλφων του και στα μάτια του ελληνικού 
λαού». μιλάει για κυβέρνηση «double face» 
και υποστηρίζει ότι «η κυβέρνηση με τις 
πρακτικές της βλάπτει τη δημοκρατία, 
εκφυλίζει τους θεσμούς και αλλοιώνει το 
πολίτευμα». Για την επίσκεψη του 
πρωθυπουργού στην Τουρκία εκτιμά ότι 
ήταν λάθος του κ. Τσίπρα που δεν 
αντέδρασε στην επιμονή του ερντογάν να 
συνδέσει την επαναλειτουργία της 
Θεολογικής ςχολής της χάλκης με την 
αλλαγή καθεστώτος για τους μουφτήδες 
στη Θράκη. «ςυνολικά συμφώνησαν ότι 
διαφωνούν, και στο μόνο όπου 
συμφωνούν είναι η αποφυγή της έντασης 
κατά το επόμενο διάστημα λόγω των 
εκλογών στις δύο χώρες» είπε. 
Απαντώντας στις κατηγορίες της 
κυβέρνησης ότι η ΝΔ κάνει ακροδεξιά 
στροφή, δηλώνει ότι «η κυβέρνηση 
είναι απελπισμένη και γι’ αυτό 
προσπαθεί να καλλιεργήσει το ψευδές 
αφήγημα ότι η ΝΔ κάνει ακροδεξιά 
στροφή» και υπογραμμίζει ότι «άλλοι 
βρίσκονταν στις πλατείες με την 
ακροδεξιά πριν από λίγα χρόνια. 
Άλλοι είναι υπεύθυνοι για τη μη 
ολοκλήρωση της δίκης της χΑ».

«π

ντορά ΜπάκοΓιάννη  

«η κυβέρνηση 
αλλοιώνει το 
πολίτευμα» ο Πάνος Καμμένος 

μίλησε για εκτελε-
στές: «Δείξατε ότι 

είστε πολύ ψυχρός εκτελε-
στής, προφανώς για σας η 
δική μας εκτέλεση δε σημαί-
νει τίποτα, όμως η εκτέλεση 
της μακεδονίας σημαίνει 
πολλά για μας.
Η εκτέλεση της Μακεδονίας μετράει πολύ περισσότερο. Δε σας απειλώ 
με τίποτα, σας λέω τουλάχιστον να έχετε την ευαισθησία να σέβεστε 
αρχές και ιδέες από τη στιγμή που δεν σέβεστε ανθρώπινες σχέσεις. 
Εγώ μπορεί να ακολουθήσω το δρόμο αυτόν που ακολούθησαν όσοι 
αποστρατεύσατε και να πάω σπίτι μου. Άλλοι που ακολούθησαν εμάς, 
πού θα πάνε; Όλα αυτά τα παιδιά, που πίστεψαν ότι μπορεί να υπάρχει μια 
κυβέρνηση εθνικής συμφιλίωσης, τί θα κάνουν; Εγώ χτυπήθηκα με την 
διαπλοκή 25 χρόνια, ιδρύθηκαν τέσσερις εφημερίδες, οι οποίες με φιλο-
ξενούν στο πρωτοσέλιδο τους μέχρι σήμερα από συγκεκριμένο άνθρωπο. 
Συγκρούστηκα πολιτικά και μου λέτε ότι εγώ τα βρήκα. Όχι κύριε πρωθυ-
πουργέ, ούτε τα βρήκα, ούτε θα τα βρω».

«η κυβέρνηση έχει κατα-
στεί το καλύτερο βαπο-
ράκι των ηΠΑ στα Βαλ-

κάνια και την ευρύτερη περιοχή», 
κατήγγειλε ο γγ του ΚΚε Δημήτρης 
Κουτσούμπας. 

«Με το πρωτόκολλο ένταξης της γειτονικής 
χώρας, επιβεβαιώνεται ότι η συμφωνία 
Τσίπρα-Ζάεφ έγινε για να μαντρωθεί ο γει-
τονικός μας λαός στο ΝΑΤΟ, για να επιτα-
χυνθεί η ευρωατλαντική ολοκλήρωση στα 
Δυτικά Βαλκάνια», είπε ο γγ του ΚΚΕ και 
χαρακτήρισε «κούφια λόγια» τον ισχυρισμό 
της κυβέρνησης ότι «η Συμφωνία επιλύει ένα 
διμερές ζήτημα, χωρίς έξωθεν παρεμβάσεις 
και ότι η είσοδος της γειτονικής χώρας στο 
ΝΑΤΟ, δεν είναι κάτι που αφορά την Ελλάδα, 
αλλά αποτελεί αποκλειστική επιλογή της γειτο-
νικής χώρας». «Η κυβέρνηση αποτελεί το καλύ-
τερο βαποράκι των ΗΠΑ στα Βαλκάνια και την 
ευρύτερη περιοχή. Γι' αυτό άλλωστε δεν κρύ-
βουν τη χαρά τους οι αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ, 
της ΕΕ, οι εκπρόσωποι των ΗΠΑ», είπε ο Δημή-

τρης Κουτσούμπας, που δεν παρέλειψε 
να υπογραμμίσει ότι γελοιοποιήθηκαν 
στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ όταν ισχυρίζονταν 
ότι η Συμφωνία των Πρεσπών είναι μια 
συμφωνία με αντιιμπεριαλιστικό περιε-
χόμενο. «Η συμφωνία», είπε ο κ. Κου-
τσούμπας, «είναι ένας ακόμα κρίκος στις 
ιμπεριαλιστικές διευθετήσεις στην περι-
οχή, και μάλιστα είναι διευθετήσεις που 
ρίχνουν “λάδι στη φωτιά” στους ανταγω-
νισμούς ΗΠΑ-Ρωσίας. Πόση ασφάλεια 
μπορεί να νιώθουν οι λαοί στα Βαλκάνια, 
από την ενίσχυση αυτών των σχεδια-
σμών;», είπε ο γγ του ΚΚΕ και επισήμανε 
ότι οι τελευταίες στρατιωτικές ασκήσεις 
του ΝΑΤΟ, με τη συμμετοχή και της Ελλά-
δας, παραπέμπουν ουσιαστικά σε πολε-
μική προπαρασκευή. Ο κ. Κουτσούμπας 
αναφέρθηκε στις διακηρύξεις του ΝΑΤΟ 
για την προετοιμασία δυνάμεων ταχείας 
επέμβασης, στο δόγμα για το πρώτο 
πυρηνικό πλήγμα, την ίδια στιγμή που 
ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ΕΕ ανοίγουν ζητήματα 
αλλαγής συνόρων στα Βαλκάνια.

«Αστραπές» 
κουτσούμπα!

καμμένος 
για...
εκτελεστές

Ζώη κώνστάντοπούλού 

Διαγωνισμός 
πραξικοπήματος

σε ερώτηση για πιθανές εκλογές τον μάρ-
τιο, ο κ. Βούτσης απάντησε ως εξής: 

«Αυτό που είπα είναι ότι δεν πρόκειται να 
γίνουν εκλογές πριν από το Μάιο και δεν ισχύει η 
πρόβλεψη της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι θα 
γίνουν εκλογές τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο. Εφόσον 
βρισκόμαστε στην 4η σύνοδο της Βουλής -στην 
τελευταία- κι αφού θα γίνουν οπωσδήποτε αυτοδι-
οικητικές εκλογές και ευρωεκλογές το Μάιο, βρι-
σκόμαστε στην τελική ευθεία για τις εκλογές. Δεν 
έχει κριθεί τίποτα ακόμη. Η δέσμευση της Κυβέρνη-
σης και του Πρωθυπουργού είναι για Σεπτέμβριο-
Οκτώβριο. Εγώ δεν έχω να πω κάτι περισσότερο, 
είναι σαφές ότι κινούμαστε και εργαζόμαστε σε 
αυτήν την κατεύθυνση». Ο Πρόεδρος της Βουλής 
είχε πει  ωστόσο προ ημερών: «Ως προς το Κοινο-
βούλιο, ναι, μπορούμε να πάμε μέχρι τον Οκτώβριο. 
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  προ-
φανώς 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». Για 
τον Καμένο είπε: «Ήταν μια θέση ευθύνης από την 

νικοσ Βούτσησ  

εκλογές  
«Δεν πρόκειται 
να γίνουν πριν  
τον μάιο…»
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υνατός και αποφασιστι-
κός, σύμφωνα με τον 
εκπρόσωπο των ΑΝελ 

Θεόδωρο Τοσουνίδη, εμφανί-
στηκε ο πρόεδρος των Ανεξάρτη-
των ελλήνων Πάνος Καμμένος κατά 
τη συζήτηση του πρωτοκόλλου 
προσχώρησης της πΓΔμ στο ΝΑΤο, 
στην ολομέλεια της Βουλής, όπου 
βγήκαν μαχαίρια με τον πρωθυ-
πουργό Αλέξη Τσίπρα. 

Όπως είπε στον τηλεοπτικό σταθμό 
ςΚΑΪ ο κ. Τοσουνίδης, ο Αλέξης Τσί-
πρας είπε αλήθεια αναφορικά με την 
κίνηση των ΑΝελ να ρίξουν την κυβέρ-
νηση. «Ναι, θέλαμε να τον ρίξουμε για 
τη μακεδονία μας», εξήγησε. Για να το 
αποτρέψει αυτό, όπως είπε, ο πρωθυ-
πουργός άρχισε να αποσπά από τους Ανε-
ξάρτητους Έλληνες υπουργούς και 
βουλευτές.

«Το ξέραμε από τον Δεκέμβριο», πρό-
σθεσε ο εκπρόσωπος των ΑΝελ, σύμφωνα 
με τον οποίο ο Πάνος Καμμένος είχε μιλή-
σει ευθέως γι' αυτό στον Αλέξη Τσίπρα και 
τον είχε προειδοποιήσει πως «εάν συνεχί-
σει έτσι» τα φώτα «δεν θα μας βρουν». 
«Κλείσαμε έναν κύκλο τεσσάρων ετών 
συγκυβέρνησης με εξαιρετικά αποτελέ-
σματα, αλλά υπήρχαν και θέματα πολύ 
σοβαρά, όπως αυτό της μακεδονίας» συνέ-
χισε ο κ. Τοσουνίδης, σημειώνοντας πως για 
το ζήτημα αυτό και τους χειρισμούς της κυβέρ-
νησης ο πρόεδρος των ΑΝελ και ένας ολόκλη-
ρος λαός «εξαπατήθηκαν»...

τοσούνιδησ 
«Θέλαμε να 
ρίξουμε τον 

τσίπρα!»
Δ

κΑρΦίΑ Βενίζελου…
ο ευάγγελος Βενιζέλος  δήλωσε 

με νόημα ότι «είναι εντυπωσι-
ακό, περίεργο και επικίνδυνο 

το γεγονός ότι εν έτει 2019, δηλαδή 
στον 21ο αιώνα, στην εποχή της 
τετάρτης βιομηχανικής επανάστασης, 
το μεγάλο κεκτημένο του 20ού αιώνα 
που είναι η δημοκρατία, η φιλελεύ-
θερη δημοκρατία, η δυτική, η συνταγ-
ματική δημοκρατία, η οποία από ένα 
σημείο και μετά υπερβαίνει τα γεωγρα-
φικά όρια του δυτικού κόσμου της 
Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής και 
γίνεται ένα σύστημα οικουμενικής 
αξίας, αυτή η δημοκρατία, η οποία είναι 

ταυτισμένη και με την ευημερία, την πρό-
οδο, την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα 
και το υψηλό επίπεδο ζωής, τίθεται υπό 
αμφισβήτηση». Όπως πρόσθεσε, «υπάρ-
χουν πολλές και διάφορες πηγές αμφι-
σβήτησης της ευρωπαϊκής δημοκρατίας» 
και εξήγησε: «Υπάρχουν μέσα στην καρ-
διά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της μικρής 
στενής Ευρώπης των 28 μέχρι λίγες 
εβδομάδες ακόμη, χώρες στις οποίες η 
φιλελεύθερη δημοκρατία υποχωρεί και 
δίνει τη θέση της σε νέα φαινόμενα, 
που τα χαρακτηρίζουμε πια επιστημο-
νικά, αυταρχικές δημοκρατίες ή μη 
φιλελεύθερες, που λειτουργούν, 

μαζικές δημοκρατίες, 
ψηφίζει ο κόσμος, προ-
σφέρει τη νομιμοποίηση 
του σε ισχυρούς ηγέτες, 
όπως ο κ. Όρμπαν στην 
Ουγγαρία, αλλά υπάρχει 
κάμψη της προστασίας 
των μειοψηφιών και των 
μειονοτήτων, όπως 
υπάρχουν και ισχυρές 
προσβολές της ανεξαρ-
τησίας της δικαιοσύ-
νης». Όσον αφορά στο 
ρόλο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, είπε ότι 
«αντιδρά, κινεί διαδι-
κασίες για παράβαση 
των ευρωπαϊκών 
αξιών, απειλεί με 
κυρώσεις τις χώρες 
αυτές, αλλά το φαι-
νόμενο αυτό 
υπάρχει».

ίδού ο διάλογος στο καφενείο της Βουλής !
κΟΤζιασ: «Κατέβασέ το, δεν θέλω να τον ακούω. Εδώ είναι για 

τους βουλευτές δεν έχει δικαίωμα να είναι εδώ και να πειράζει την 
τηλεόραση», είπε ο πρώην υπουργός Εξωτερικών.

ραΠΤη: «Εγώ είμαι βουλευτής, εγώ θέλω να ακούσω τον κ. Καμμένο 
και εγώ ζήτησα από τον αστυνομικό να δυναμώσει τον ήχο», απάντησε 
η κ.Ράπτη.

κΟΤζιασ: «Δεν με νοιάζει, εγώ δεν θέλω να τον ακούσω. Μόνο 
εσείς θέλετε να τον ακούσετε εδώ. Είμαστε πέντε άτομα και δεν 

θέλουμε. Κατεβάστε το κυρία Ράπτη», 
ήταν η απάντηση του κ.Κοτζιά.

ραΠΤη: «Κύριε Κοτζιά, σ' αυτήν την 
αίθουσα υπάρχουν τηλεοράσεις και 
ανέκαθεν ήταν δυνατά για να μπο-
ρούν οι βουλευτές να ενημερώνονται 
και έτσι και θα παραμείνει», είπε η 
βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.

κΟΤζιασ: «Δεν θέλω να τον 
ακούω, δεν αντέχω να τον ακούω, 
είστε αναιδής και αυθάδης», είπε 
οργισμένος ο πρώην ΥΠΕΞ.

ραΠΤη:  «Έτσι γίνεται εδώ, 
έτσι είθισται κι έτσι θα 
παραμείνει».

κοτΖιάσ κάτσάδιάΖει ράπτη 

για τα μάτια του καμμένουγια ύποπτες δοσοληψίες, υπονοώντας χρημα-
τισμό βουλευτών, ώστε να υπερψηφίσουν τη 
συμφωνία των Πρεσπών και να στηρίξουν 

την... κυβέρνηση, έκανε λόγο η Ζωή 
Κωνσταντοπούλου. 

Η επικεφαλής της «Πλεύσης Ελευθερίας» και άλλοτε 
στέλεχος της κυβέρνησης αναφέρθηκε σε προηγού-
μενες καταγγελίες του Πάνου Καμμένου στο υπουρ-
γικό Συμβούλιο περί χρηματισμού βουλευτών, αναρω-
τήθηκε ρητορικά «τα ξεχάσαμε;» κι όταν ο Γιώργος 
Αυτιάς της επισήμανε ότι αυτά πρέπει να αποδει-
χθούν, συμφώνησε μεν, ωστόσο πέρασε το μήνυμά 
της με... τρόπο. «Προφανώς, καθετί πρέπει να αποδει-
κνύεται, όμως δεν είμαστε χαζοί. Όταν βλέπουμε βου-
λευτές να αλλάζουν την ψήφο τους και τις απόψεις 
που είχαν έξι μήνες νωρίτερα, κάτι συμβαίνει. Όταν 
υπάρχουν καταγγελίες που μένουν στο συρτάρι του 
κυρίου Τσίπρα κάτι σάπιο συμβαίνει και σε αυτό το 
σάπιο στηρίζεται ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση». 
Η κα Κωνσταντοπούλου συνέχισε σε ανάλογο ύφος 
όταν κλήθηκε να σχολιάσει τη συνεδρίαση του περα-
σμένου Σαββάτου στη Βουλή: «Ήταν ένας διαγωνι-
σμός «πραξικοπήματος, ο μέν ένας έλεγε 'έκανες πρα-
ξικόπημα για να μου διαλύσεις την ΚΟ, ο δε άλλος, 
έκανες πραξικόπημα για να πέσει η κυβέρνηση»...

Ζώη κώνστάντοπούλού 

Διαγωνισμός 
πραξικοπήματος

πλευρά μας όπου υπήρξε μια συνεργασία την οποία 
θα χαρακτήριζα πολύ καλή και συνεπής τόσο το 
πρώτο δύσκολο εξάμηνο, αλλά κι έπειτα στην ανάγκη 
να κλείσουμε την επώδυνη τρίτη μνημονιακή συμ-
φωνία με κοινωνικό πρόσημο και με όρθια την κοινω-
νία όσο και στην κάθαρση του δημοσίου βίου σε 
ζητήματα διαπλοκής διαφάνειας. Από κει και πέρα το 
ζήτημα της συμφωνίας των Πρεσπών, το οποίο 
τονίζω ότι ήταν στις προγραμματικές δηλώσεις, δεν 
ήταν κάτι που ήρθε ξαφνικά, σε αυτό το κομμάτι 
υπήρξε ρήξη και μια αντίστροφη πορεία που έφερε 
τέλος σε αυτήν τη συνεργασία».



Σάββατο-Κυριακή 16-17 Φεβρουαρίου 2019

πολιτικά                

πολίτίκη8

Περί πούρων
Εγώ του έμαθα να καπνίζει από 
τα δικά μου πουράκια, αλλά 
εκείνος το γύρισε τώρα στα 
Cohiba, είπε ο Πάνος Καμένος 

για τον Αλέξη Τσίπρα.  Σαν να 
λένε ο μαθητής ξεπέρασε τον 

δάσκαλο ένα πράγμα; 

Τιμά το καρναβάλι
Ο λόγος για τον βουλευτή Αχαΐας Ιάσωνα Φωτήλα, που κάθε χρόνο τιμά 
το Πατρινό Καρναβάλι και ντύνεται αποκριάτικα για να συμμετάσχει 
στα πάρτι που διοργανώνονται στην αχαϊκή πρωτεύουσα.  Έτσι και 
φέτος ντύθηκε με στολή τεχνίτη και ξεκίνησε τις εμφανίσεις.  Εμ βλέ-
πετε εκλογές έρχονται και οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κοντά στους 
ψηφοφόρους, ακόμη και τους καρναβαλιστές. 

Έξαλλη η ςοφία 
Έξαλλη έγινε η Σοφία Ζαχαράκη 

στην κοπή της πίτας της γαλάζιας 
νομαρχιακής στην Κέρκυρα. Η 

υπεύθυνη γυναικών της οργάνω-
σης προλόγισε την αναπληρώτρια 
εκπρόσωπο τύπου του κόμματος 

και αμέσως μετά ευχαρίστησε από 
βήματος τον «αντάρτη» υποψήφιο 
δήμαρχο κ. Γιάννη Τρεπεκλή. Αυτό 

έβγαλε από τα ρούχα της την κα 
Ζαχαράκη, που δήλωσε «είναι 

δυνατόν η χώρα να καίγεται, το 
κόμμα να ρίχνει όλες του τις δυνάμεις να φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ και εσείς με 

ύφος τοπικού δερβέναγα να αγνοείτε αυτήν την προσπάθεια;». Επί-
σημη υποψηφιότητα για την ΝΔ στο νησί είναι η κα Ροδη Κράτσα.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ  
ΓΙΑΝΝης ΝΤςούΝος   
ntsounos@alphafreepress.gr

Το Καφενείο  
της Βουλής

τάκλιν

μόνο ΠΑςοΚ
Αυτό επιθυμούν τα ηγετικά στελέχη του 

κινήματος στην Ρόδο και ζήτησαν από την κα Φώφη 
Γεννηματά τη αλλαγή του ονόματος του ΚΙΝΑλ και την 
επιστροφή στο παραδοσιακό ΠΑΣΟΚ, γιατί όπως υποστή-
ριξαν «αυτό θέλει ο κόσμος που μας στηρίζει από το 1974». 
Για να δούμε αν θα εισακουστεί το αίτημα. 

Βόλτα 
μετά κρόκου 

Στο έπακρο απόλαυσαν την επί-
σκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην 

Βόρεια Ελλάδα ο ίδιος και η σύντροφός του, 
αφού επισκέφθηκαν τα Γιαννιτσά όπου ήπιαν 

τοπικό κρασί, αλλά και την Κοζάνη, όπου η 
Μαρέβα Γκραμπόφσκι επισκέ-

φθηκε το συνεταιρισμό 
κροκοπαραγωγών της 

περιοχής.  
με πασοκικό 

άρωμα
Στην κοπή της πίτας της τοπικής 

οργάνωσης του ΣΥΡΙΖΑ στον 
Χολαργό βρέθηκαν η Μαριλίζα Ξενο-
γιαννακοπούλου, η λούκα Κατσέλη, 
η Ελένη Αυλωνίτου, η Χαρά Καφα-

ντάρη και τοπικά στελέχη. Το 
λες και με άρωμα ΠΑΣΟΚ, 

δεν το λες; 

ΑΑΔε ο Κυριάκος;  
Πώς το είπε ο Μητσοτάκης στην Βουλή; Ότι μόνο το 
ΑΦΜ του Προκόπη Παυλόπουλου δεν του ζήτησε ο 
Αλέξης Τσίπρας; Δηλαδή για να καταλάβουμε, το 
έχει ο Μητσοτάκης το ΑΦΜ του Προέδρου; Τί είναι 
ΑΑΔΕ ο Κυριάκος;  

Κι άλλος  
υποψήφιος; 
Μαθαίνω ότι η ανακοίνωση της 
υποψηφιότητας του πρώην 
υπουργού Γιώργου Βουλγαράκη 
για τον δήμο της Αθήνας είναι 
θέμα ημερών. Και μάλιστα οι 
πληροφορίες μου αναφέρουν ότι 
την επιστροφή του στην ενεργό 
πολιτική δράση καλοβλέπουν οι κ. 
Καμμένος και Καρατζαφέρης.
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Του τα έψαλε
λίγο μετά την ορκωμοσία του Τέρενς 
Κουίκ, ο Δημήτρης Καμένος στό-
λισε με διάφορα κοσμητικά επίθετα 
τον συνάδελφό του. Ακολουθεί η 

στιχομυθία:
Καμμένος: «Ντροπή σου, έκλαι-

γες για την Μακεδονία και 
τώρα τα υπογράφεις όλα για 

την καρέκλα. Υπογράφεις 
ακόμη και τα 

πληρεξούσια»
Κουίκ: «Ευχαρι-

στώ για την διαφήμιση»
Καμμένος: «Είσαι τομάρι»

Κουίκ: «Ούτε εσύ παρέδωσες την 
έδρα»

Καμμένος: «Εμένα με 
διέγραψαν»

Κουίκ: «Ναι, αλλά 
εσύ μπορείς να 

πηγαίνεις 
γήπεδο»

η ατάκα
Η ατάκα της εβδομάδος, για μην πω 
του μήνα, ανήκει στον Κυριάκο 
Μητσοτάκη, που απευθυνόμενος 
στον Αλέξη Τσίπρα και στην σύν-
θεση της κυβέρνησής του, του είπε: 
«Έχετε 145 βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ και έξι 
βουλευτές τριγύριζα την καρέκλα». 
Εύστοχο.

Πηγαδάκια
Μετά την αναφορά του Αλέξη Τσί-
πρα ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει 
τάξει στο ΚΙΝΑλ ότι ο επόμενος 
πρόεδρος της Δημοκρατίας θα είναι 
από τις τάξεις του, στα πηγαδάκια 
των διαδρόμων της Βουλής οι βου-
λευτές αναρωτιόντουσαν ποιον 
εννοούσε. Τον Βενιζέλο ή τον 
Σημίτη; Δυστυχώς, για τους απορού-
ντες τέτοια υπόσχεση δεν υπάρχει, 
οπότε η συζήτηση είναι εκ του 
περισσού.

Βρήκαμε τον λόγο
Τον λόγο που ο κ. Παπαχριστό-
πουλος δεν επιθυμεί την ίδρυση 
ιδιωτικών πανεπιστημίων εξήγησε ο 

βουλευτής σε ραδιοφωνική του συνέ-
ντευξη. Είπε: «Τα μεγάλα διεθνή ιδιω-

τικά πανεπιστήμια είναι αυτά που οδήγησαν 
στο να έχουν 28 άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη 

συγκεντρωμένο τον πλούτο στα χέρια τους, να έχουν όσα 
έχει ο μισός πλανήτης». Επιχειρηματολογία, όχι αστεία!

Γκρίνια
Γκρίνια μαθαίνω επικρατεί στις τάξεις του ΣΥΡΙΖΑ 
μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητας του 
Γιάννη Τσιρώνη, αφού εκτιμάται ότι ο πρώην 
υπουργός θα αντλήσει ψήφους από την ίδια δεξα-
μενή που αντλεί και ο κ. Ηλιόπουλος, που είναι 
υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Όχι δεύτερο
Δεν ήπιε δεύτερο ποτήρι τσίπουρο ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης στην Σιάτιστα, γιατί το πρώτο που του έβαλε ο 
συμπαθής καφετζής στο κέντρο της πόλης αποδεί-
χτηκε πολύ δυνατό.  «Όχι άλλο», είπε ο πρόεδρος της 
ΝΔ, «έχω και ομιλία να κάνω μετά».

μπρα ντε φερ
Σε ένα ιδιότυπο μπρα ντε φερ ανάμεσα σε Δραγα-
σάκη και Φλαμπουράρη εξελίσσεται το ζήτημα 
της διευθέτησης των κόκκινων δανείων και των 
τραπεζών. Για να δούμε ποιος θα επικρατήσει στο 
τέλος σε αυτόν τον ενδοκυβερνητικό εμφύλιο. 

οι μπουγάδες
Και οι μπουγάδες αναφέρθηκαν στην Βουλή 
ανάμεσα στην Σοφία Βούλτεψη και την ανα-
πληρώτρια υπουργό Προστασίας του Πολίτη 
Κατερίνα Παπακώστα. Η κα Παπακώστα ανέ-

φερε ότι αποτελεί ολίσθημα ο χαρακτηρισμός 
«δηλωσίες», που χρησιμοποίησε για τους έξι 

η κα Βούλτεψη και της είπε ότι η ίδια θα 
μιλάει στην Βουλή θεσμικά και δεν θα τσακώ-

νεται για την μπουγάδα!

Το είδαμε κι αυτό
Η υπουργός Κατερίνα Παπακώστα και 
επικεφαλής του ΝΕΟ καταθέτει μήνυση 
κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, τον 
οποίο κατηγορεί για στοχοποίηση. Και 
αυτό γίνεται για πρώτη φορά στα χρονικά, 
δηλαδή πολιτική κριτική να οδηγείται στις 
αίθουσες των δικαστηρίων. 

ςε 
μουσική σκηνή

Την εμφάνιση της Πρωτοψάλτη σε γνωστό 
πολυχώρο στο Γκάζι παρακολούθησε η πρώην 

υπουργός Πολιτισμού Όλγα Κεφαλογιάννη λίγο πριν την 
έναρξη της συζήτησης για την συνταγματική αναθεώρηση. Οι 

δύο κυρίες, άλλωστε, είναι και πολύ καλές φίλες.

ςε χαρτί
Σε ένα ψηφοδέλτιο σεντόνι που περιλάμβανε τις προτάσεις της ΝΔ και 
του ΣΥΡΙΖΑ ψήφισαν οι βουλευτές για την Συνταγματική Αναθεώρηση. 

Καλά εκείνο το ηλεκτρονικό σύστημα ψηφοφορίας που έχει εγκαταστα-
θεί στο κοινοβούλιο από πέρυσι διακοσμητικό είναι;  

Τσίπουρα
Σε ένα από τα πολλά τσιπουράδικα του Βόλου συνευρέθη-

καν στα μέσα της εβδομάδας ο Πάνος Καμένος και ο 
Τάκης Μπαλτακος. Οι δύο άνδρες ήπιαν τσίπουρο 

και συζήτησαν για την ενδεχόμενη συνερ-
γασία τους και όχι μόνο.

Πράσινος υποψήφιος
Ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων Γιάννης Τσιρώνης θα είναι 

ο υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων για τους Οικο-
λόγους Πράσινους. Να κι ένας κατεξοχήν «πρά-

σινος» υποψήφιος. 

       επιχείρημα  

   Κατρούγκαλου
Να μην ιδρυθούν ιδιωτικά πανεπιστήμια 

στην χώρα μας, γιατί οι φοιτητές θα αναγκά-

ζονται να παίρνουν δάνεια για να σπουδά-

ζουν, όπως γίνεται στην Αμερική. Με αυτό 

το παράδειγμα επιχειρηματολόγησε ο 

υπουργός: «Στην Αμερική, όπου λειτουρ-

γούν μη κρατικά πανεπιστήμια, όσοι θέλουν 

να σπουδάσουν και δεν έχουν λεφτά ανα-

γκάζονται να πάρουν δάνεια που φτάνουν 

σήμερα σε ύψος δυο φορές το χρέος της 

Ελλάδας». Μάλλον τώρα που θα το ακού-

σουν αυτό οι Αμερικανοί θα σταματήσουν 

την λειτουργία τους νομίζω.

Τους εξέθεσε
Με αφορμή την συζήτηση για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην 
χώρα μας, ο βουλευτής της ΝΔ Χρήστος Δήμας έδωσε στην δημοσιότητα τα 
εξής στοιχεία: 41 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ έχουν σπουδάσει σε πανεπιστήμια 
του εξωτερικού και 1 στους 3 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν πτυχίο έχει 
κάνει σπουδές σε χώρες που επιτρέπουν την λειτουργία ιδιωτικών πανεπι-
στημιακών ιδρυμάτων. Καταλάβατε; Και όλοι αυτοί είναι εναντίον της ίδρυ-
σης παρόμοιων πανεπιστημίων στην χώρα μας; Παράλογο;  
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κυση επενδύσεων. Σε πλήρη 
ανάπτυξη βρίσκεται και το πρό-
γραμμα της ΝΔ για την Παιδεία, 
ενώ έως το τέλος Μαρτίου θα 
έχει δοθεί στην δημοσιότητα και 
το σύνολο του προγράμματος 
των υπόλοιπων τομέων, υγείας, 
ναυτιλίας, ασφάλειας, εμπορίου 
κ.λπ .

Η δημοσιοποίηση του συνό-
λου του κυβερνητικού προγράμ-
ματος της ΝΔ δίνει την δυνατό-
τητα στα στελέχη του κόμματος 
που είναι επιφορτισμένα να το 
«επικοινωνήσουν» ανά την επι-
κράτεια να βρίσκονται μπροστά 
από τους συνυποψηφίους τους 
του ΣΥΡΙΖΑ, που ακόμη κινού-
νται σε θολά νερά, αφού από την 
πλευρά της κυβέρνησης δεν έχει 
παρουσιαστεί κανένα νέο σχέδιο 
διακυβέρνησης της χώρας. 
Χαρακτηριστική η δήλωση στην 
Alpha freepress γαλάζιου βου-
λευτή της περιφέρειας: «Όσο ο 
ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει να ασχολείται 
με τον Καμμένο, όσο πασχίζει να 
παραμείνει στην καρέκλα της 
εξουσίας και όσο οι μόνες του 
εξαγγελίες αφορούν στις προ-
σλήψεις που υπόσχεται, τόσο η 
ΝΔ εργάζεται για την επόμενη 

ημέρα στην χώρα μεθοδικά 
και χωρίς ίχνος 
λαϊκισμού».

Τις επόμενες εβδομάδες 
ο Κυριάκος Μητοτάκης θα 
συνεχίσει τις περιοδείες 
του στην περιφέρεια, ενώ 
σε κάθε του σταθμό θα έχει 
επαφές με νεολαίους 
στους χώρους εργασίας 
τους. Παράλληλα, αναφο-
ρικά με τον αρχηγό της ΝΔ, 
εξετάζεται το ενδεχόμενο 
σειράς τηλεοπτικών εμφα-
νίσεων, αλλά και μιας 
«συγκεντρωτικής», όπως 

λένε οι πληροφορίες μας, συνέ-
ντευξης τύπου. Στο ίδιο μήκος 
κύματος θα κινούνται και οι βου-
λευτές της ΝΔ, που θα πυκνώ-
σουν τις εμφανίσεις τους στην 
περιφέρεια, κυρίως δίπλα στους 
υποψήφιους των δημοτικών και 
περιφερειακών εκλογών που 
στηρίζονται από την ΝΔ. Άλλω-
στε στη ΝΔ γνωρίζουν πολύ 
καλά ότι αν οι βουλευτικές εκλο-
γές γίνουν μετά τις ευρωεκλογές 
και τις δημοτικές και περιφερει-
ακές εκλογές, το αποτέλεσμα 
των τελευταίων θα δώσει μια 
ισχυρότερη δυναμική στο κόμμα 
της αξιωματικής αντιπολίτευσης, 
ιδιαίτερα εάν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει υπο-
στεί συντριπτική ήττα σε 
δήμους, περιφέρειες και 
ευρωβουλή.

Είναι η δεύτερη φορά 
τους τελευταίους μήνες, 
που η ηγεσία της 
Πειραιώς «κρούει τον 
κώδωνα του κινδύνου» 
σε βουλευτές και 
στελέχη ενόψει των 
εκλογικών 
αναμετρήσεων που 
αναμένονται το 2019 με 
αρχή τις ευρωεκλογές 
και τις εκλογές για 
περιφέρειες και δήμους 
τον Μάιο . Αφορμή 
αυτής της 
προειδοποίησης είναι οι 
πρόσφατες 
δημοσκοπήσεις που 
δείχνουν σταθερό και 
αυξανόμενο προβάδισμα 
της ΝΔ έναντι του 
ΣΥΡΙΖΑ, ένα προβάδισμα 
μάλιστα που αρκετές 
φορές επιτρέπει στα 
στελέχη της Πειραιώς να 
κάνουν λόγο ακόμη και 
για αυτοδυναμία. 

ο Κυριάκος μητσο-
τάκης και το επι-
τελείο του γνωρί-

ζουν πολύ καλά ότι ο 
εφησυχασμός είναι 
«κακός σύμβουλος», 
καθώς μειώνει δραστικά 
την αποδοτικότητα των 
στελεχών στον προεκλο-
γικό αγώνα. Γι’ αυτόν τον 
λόγο οι συστάσεις προς 
τους έχοντες δημόσιο 
λόγο από την ΝΔ είναι 
αυστηρές αρχικά ως προς 
τον σχολιασμό των 
δημοσκοπήσεων. 

Η εντολή ρητή, «οι δημοσκοπή-
σεις είναι φωτογραφίες της 
στιγμής και δεν αποτελούν πρό-
κριμα που διατυπώνει το αποτέ-
λεσμα της κάλπης», έλεγε στην 
Alpha freepress κορυφαίο 
γαλάζιο στέλεχος και αυτό το 
«μότο» έχει μεταφερθεί και 
στους υποψήφιους βουλευτές 
και πολιτευτές της ΝΔ. Βασικός 
στόχος της ηγεσίας της ΝΔ 
μέσω αυτής της «οδηγίας» προς 
τα στελέχη της είναι να μην 
περάσει ο ίδιος εφησυχασμός, 
που παρατηρείται σε μερικούς 
βουλευτές, και στη βάση του 
κόμματος. 

Αν αυτό συμβεί, τότε οι 
ψηφοφόροι της ΝΔ δεν θα προ-

σέλθουν μαζικά στις κάλπες έχοντας 
ως δεδομένο ότι η ΝΔ θα επικρατή-
σει του ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα με 
μεγάλη διαφορά. Αυτό όμως αφενός 
έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την 
θέση Μητσοτάκη για «καμία ψήφο 
χαμένη», αφετέρου θα οδηγήσει την 
διαφορά των δύο κομμάτων σε 
χαμηλότερη διαφορά 
από ό,τι θα επιθυμούσε η 
Πειραιώς. Για τους 
λόγους αυτούς η ηγεσία 
της ΝΔ έχει ήδη εκπονή-
σει ένα πρόγραμμα επι-
κοινωνίας των θέσεων 
της ΝΔ ανά την Ελλάδα, 
στο οποίο θα συμμετέ-
χουν όλοι με πρώτο τον 
Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι 
μέρες μέχρι τις ευρωε-
κλογές είναι πλέον 100 

και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει 
ήδη τοποθετήσει στην ίδια ημερο-
μηνία και τις βουλευτικές εκλογές, 
επομένως όλοι οι βουλευτές και τα 
στελέχη καλούνται πλέον να βρε-
θούν «ένα βήμα πιο μπροστά» από 
τους αντιπάλους τους.

Πώς επιτυγχάνεται όμως αυτό; Με 

την παρουσίαση του συνόλου του 
κυβερνητικού προγράμματος της ΝΔ 
έως την ημερομηνία που θα προκη-
ρυχθούν οι εκλογές. Άλλωστε το 
κυβερνητικό πρόγραμμα της ΝΔ θα 
αποτελεί και την αιχμή του δόρατος 
καθ’ όλη την διάρκεια του προεκλο-
γικού αγώνα. Ήδη από τον Σεπτέμ-

βριο στη ΔΕΘ ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης παρουσίασε 
το οικονομικό πρό-
γραμμα της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης, το οποίο 
όλους αυτούς τους μήνες 
εμπλουτίζεται με νέες 
δημοσιονομικές παραμέ-
τρους στην κατεύθυνση 
της μείωσης της φορολο-
γίας επιχειρήσεων και 
φυσικών προσώπων, 

αλλά και στην προσέλ-

κανένας εφησυχασμός
ΠρΟσηλωση  
σΤΟ ΠρΟγραμμα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και το 
επιτελείο του γνωρίζουν πολύ καλά 

ότι ο εφησυχασμός είναι «κακός 
σύμβουλος», καθώς μειώνει 
δραστικά την αποδοτικότητα  

των στελεχών στον  
προεκλογικό αγώνα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΓΙΑΝΝης ΝΤςούΝος
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ηθούν οι τράπεζες που σήμερα 
αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Ο Τσί-
πρας διστάζει να υλοποιήσει αυτή 
τη μη δημοφιλή μεταρρύθμιση, 
διότι βρίσκεται σε προεκλογικό 
αγώνα. Το αργότερο τον Οκτώβρη 
πρέπει να εκλεγεί μια νέα βουλή. 
Ειδικοί ωστόσο εκτιμούν ότι αυτό 
θα γίνει ήδη την άνοιξη, αφού ο 
συνασπισμός του Τσίπρα με τους 
δεξιούς λαϊκιστές διαλύθηκε. Για 
να αυξήσει τα ποσοστά του στις 

δημοσκοπήσεις ο Τσί-
πρας μοιράζει τώρα προ-
εκλογικά δώρα: χωρίς 
προηγούμενη συνεννό-
ηση με τους πιστωτές 

ακύρωσε μια συμπεφωνημένη 
προσαρμογή του ΦΠΑ σε ορισμένα 
νησιά του Αιγαίου, αύξησε από την 
1η Φεβρουαρίου τον κατώτατο 
μισθό κατά 11% και υπόσχεται 
δεκάδες χιλιάδες νέες προσλήψεις 
στο δημόσιο. Η μεταρρυθμιστική 
ατζέντα αντίθετα, περνά σε δεύ-
τερη μοίρα. Αυτό ενδέχεται να 
στοιχίσει πολλά χρήματα στην 
Αθήνα. Διότι στο πλαίσιο ελάφρυν-

σης του ελληνικού χρέους οι 
πιστωτές συμφώνησαν στην επι-
στροφή κερδών που πέτυχαν οι 
κεντρικές τράπεζες του ευρωσυ-
στήματος με τα ελληνικά ομόλογα. 
Πρόκειται για 4,8 δισ. ευρώ τα 
οποία πρόκειται να εκταμιευτούν 
σε εξαμηνιαίες δόσεις μέχρι το 
2022, εφόσον η Αθήνα υλοποιεί τις 
συμπεφωνημένες μεταρρυθμίσεις. 
Η πρώτη δόση έπρεπε να εκταμιευ-
τεί ήδη τον Δεκέμβρη του 2018. 
Ωστόσο οι Ευρωπαίοι υπουργοί 
Οικονομικών δεν την ενέκριναν 
ακόμη, διότι η Αθήνα δεν προχωρά 
σε μεταρρυθμίσεις».

Η εφημερίδα τονίζει 
ανεπιφύλακτα: «Ο 
Τσίπρας υπόσχεται 
δεκάδες χιλιάδες 
προσλήψεις». Στο πρώτο 
άρθρο της εφημερίδας, 
με τίτλο «Προεκλογικά 
δώρα αντί 
μεταρρυθμίσεων», 
αναφέρεται: 

«ο Τσίπρας 
μπαίνει σε 
τροχιά προε-

κλογικού αγώνα. μια από 
τις εκκρεμότητες αφορά 
νέα νομοθετήματα σχετικά 
με την πτώχευση ιδιωτών. 
μέχρι τώρα οι ιδιοκτήτες 
ακινήτου που χρωστούν 
στις τράπεζες προστατεύο-
νται από κατάσχεση. Κάτι 
το οποίο ενθαρρύνει πολλούς 
οφειλέτες να μην εξυπηρετούν 
πλέον τα στεγαστικά τους 
δάνεια, ενώ θα μπορούσαν. οι 
θεσμοί και τράπεζες ζητούν τη 
χαλάρωση των κανονισμών 
προστασίας. 

Στόχος είναι να επιταχυνθεί η 
μείωση του αριθμού των κόκκι-
νων δανείων και να σταθεροποι-

οι γερμανοί με την Handelsblatt   
επίτίΘεντΑί στον τσίπρΑ!

«Για να αυξήσει τα 
ποσοστά του στις 
δημοσκοπήσεις ο Τσίπρας 

μοιράζει τώρα προεκλογικά δώρα 
και η μεταρρυθμιστική ατζέντα 
περνά σε δεύτερη μοίρα»

η πρόεδρος του ςυμβου-
λίου της επικρατείας 
Αικατερίνη ςακελλα-

ροπούλου τόνισε ότι «το πρό-
βλημα της Δικαιοσύνης συν-
δέεται άρρηκτα με τις παθογέ-
νειες του ελληνικού 
κράτους», ενώ η πρόεδρος της 
Ένωσης Διοικητικών Δικα-
στών (εΔΔ) Αγγελική λαϊ-
νιώτη επισήμανε το φαινό-
μενο της κοινωνικής και πολι-
τικής αδικίας, που οδηγεί σε 
ανεπιθύμητες και ακραίες κοι-
νωνικές καταστάσεις, κάτι το 
οποίο οδηγεί με τη σειρά τους 
πολίτες σε ακραίες ομάδες. 
επισήμανε ότι «το πρόβλημα 
της Δικαιοσύνης συνδέεται 
άρρηκτα με τις παθογένειες 

του ελληνικού κράτους» 
και συνέχισε: «όσοι νομί-
ζουν ότι έχουν έτοιμες 
λύσεις αυταπατώνται και 
κινούνται στα όρια του 
λαϊκισμού». οι λύσεις, 
προσέθεσε «χρειάζονται 
μελέτη, συνεργασία των 
φορέων και φυσικά 
σύμπραξη των δικαστών. ο 
έλεγχος της συνταγματι-
κότητας των νόμων αποτε-
λεί εργαλείο του κράτους 
δικαίου και δεν προσφέ-
ρεται για πρωτοσέλιδα 
εφημερίδων, πρέπει να 
είμαστε πάντοτε προσε-
κτικοί στο θέμα αυτό. Να δια-
κρίνουμε μεταξύ της συγγρα-
φής ενός επιστημονικού 

τους λόγους της αντίθεσής 
του στην πρόταση να 
δοθεί Νόμπελ ειρήνης 

στον Αλέξη Τσίπρα για τη συμ-
φωνία των Πρεσπών εξήγησε ο 
πρόεδρος του ευρωκοινοβου-
λίου. μιλώντας στην πρωινή 
συνεδρίαση του προεδρείου 
του ελΚ, σε κεντρικό ξενοδο-
χείο των Αθηνών, ο Αντόνιο 
Ταγιάνι επεσήμανε ότι ως πρό-
εδρος προερχόμενος από το 
ευρωπαϊκό λαϊκό Κόμμα δεν 
θα μπορούσε να συνυπογρά-
ψει, όπως οι επικεφαλής των 
παρατάξεων των ςοσιαλδημο-
κρατών, ούντο μπούλμαν, των 
Πρασίνων ςκα Κέλερ και της 
Αριστεράς, Γκάμπι Τσίμερ το 
αίτημα της Τυνήσιας κατόχου 

του Νόμπελ ειρήνης, ουιντέντ 
μπουχαμάουι. «Δεν υπέγραψα 
για να δοθεί το βραβείο Νόμπελ 
σε ένα πρωθυπουργό πριν από 
τις εκλογές», επεσήμανε χαρα-
κτηριστικά ο κ. Ταγιάνι.

η πρόεδρος του στε 
για την δικαιοσύνη 

«Όχι» ταγιάνι για  
το νόμπελ σε τσίπρα 

πάύλοπούλοσ

«προσοχή στις 
ευρωεκλογές!»

« Έχουμε ιστορική 
ευθύνη και αντί-
στοιχο ιστορικό 

χρέος, ιδίως ενόψει των προσε-
χών ευρωεκλογών, να σταθούμε 
απέναντι στα μορφώματα λαϊκι-
σμού που αναπτύσσονται σε 
χώρες και της ευρωπαϊκής Ένω-
σης, και να τους αποδείξουμε ότι 
"δεν θα περάσουν"»,  επισημαί-
νει  ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
Προκόπης Παυλόπουλος. Παράλ-
ληλα, συμπληρώνει  ότι δεν πρέ-
πει να υποτιμούμε τα μορφώ-
ματα λαϊκισμού που έχουν φθά-
σει στο πεδίο του απροκάλυπτου 
ρατσισμού και στις παρυφές της 
νοσταλγίας του ναζισμού, και τα 
οποία επιβουλεύονται ευθέως το 
ευρωπαϊκό οικοδόμημα, «ροκα-
νίζοντας» τα θεμέλια της ευρω-
παϊκής Δημοκρατίας και του 
ευρωπαϊκού Πολιτισμού.

άρθρου από νέο επιστήμονα και 
της δικαστικής απόφασης. χρειά-
ζεται πάνω απ' όλα υπευθυνότητα. 
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καμπανάκι από κομισιόν
αργέι να έρθέι η
ανακαμψη

το διεθνές πρακτορείο σημειώνει ότι οι διεθνείς επενδυτές που 
ειδικεύονται στην αγορά κόκκινων δανείων σε έκπτωση είναι καλο-
δεχούμενοι, καθώς «ο ρόλος τους κρίνεται σημαντικός στα σχέδια 

της ελληνικής κυβέρνησης για την αναζωογόνηση του τραπεζικού συστή-
ματος, που λυγίζει υπό το βάρος των κόκκινων δανείων με αποτέλεσμα 
να στερούνται εταιρείες τα αναγκαία κεφάλαια. 

Αν και η οικονομία οδεύει προς μια τρίτη χρονιά ανάπτυξης, το ποσο-
στό των δανείων που παρέχουν τα ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύ-
ματα σε ιδιωτικές επιχειρήσεις μειώνεται και τον Νοέμβριο έπεσε 
κατά 1,4% σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο σύμφωνα με στοιχεία 
της κεντρικής τράπεζας. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στην 
παροχή αυτών των χρημάτων είναι η συνεχιζόμενη κληρονομιά της 
κρίσης χρέους της χώρας, που την ανάγκασε να ζητήσει διεθνή 
πακέτα διάσωσης. οι δανεισθέντες αδυνατούν να πληρώσουν σχε-
δόν το μισό χρέος που οφείλεται στις ελληνικές τράπεζες. με άλλα 
λόγια 88,6 δισ. ευρώ βαρύνουν τους ισολογισμούς τους, ποσό που 
ισοδυναμεί με περίπου το ήμισυ της ετήσιας οικονομικής παρα-
γωγής της χώρας. οι τράπεζες άρχισαν να "ροκανίζουν" το πρό-
βλημα πουλώντας το 2018 σε επενδυτές κόκκινα δάνεια αξίας 
12,5 δισ. ευρώ, σύμφωνα με έκθεση της Evercore. Αλλά η κυβέρ-
νηση αντιλαμβάνεται ότι αυτό δεν είναι αρκετό και θέλει να ανε-
βάσει ταχύτητα στις πωλήσεις των NPL. μια πρόταση που μελε-
τάται από τις εποπτικές Αρχές είναι ένα μοντέλο ιταλικού στυλ 
με μεταφορά χρεών σ’ ένα όχημα ειδικού σκοπού που θα που-
λήσει στη συνέχεια ομόλογα σε επενδυτές. Το σχέδιο περι-
λαμβάνει και πιθανές κρατικές εγγυήσεις για τις ασφαλέστε-
ρες δόσεις χρέους. ο υπουργός οικονομικών ευκλείδης 
Τσακαλώτος θα ζητήσει έγκριση για το σχέδιο από τις αρμό-
διες Αρχές της ευρωπαϊκής Ένωσης. ςτο μεταξύ η κεντρική 
τράπεζα της ελλάδας επεξεργάζεται δικό της σχέδιο ανα-
συσκευασίας του χρέους και πώλησής του σε επενδυτές. 
Πολλά θα εξαρτηθούν από το κατά πόσον θα μπορέσουν να 
πειστούν διεθνείς επενδυτές να στηρίξουν τέτοιες πρω-
τοβουλίες για να αποδεσμευτούν οι τράπεζες, ώστε να 
διευκολυνθεί η πρόσβαση εταιρειών σε κεφάλαια. Ως εκ 
τούτου, οι χαράσσοντες πολιτική στην ελλάδα και οι 
τραπεζίτες θα παρακολουθήσουν με προσοχή τις διαθέ-
σεις των επενδυτών που παρακολουθούν το συνέδριο 
στην Αθήνα. με τη σειρά τους οι επενδυτές αυτοί θα 
τους ζητήσουν εγγυήσεις ότι αξίζει να επενδύσουν σε 
ελληνικό χρέος».

Ανησυχεί το 
Bloomberg

η ελληνική οικονομία θα έχει δυσκολίες σύντομα… «η 
ανάκαμψη της οικονομίας παραμένει σε μεγάλο 
βαθμό εξαρτημένη από το αν θα συνεχισθεί η εφαρ-

μογή των μεταρρυθμίσεων», αναφέρει η Κομισιόν στις χει-
μερινές της εκτιμήσεις για την ελλάδα και για τις άλλες 
οικονομίες της εε. 

Η Επιτροπή βλέπει φέτος πιέσεις σε 
3 πεδία της ελληνικής οικονομίας, 
τις οποίες συνδέει και με την οικο-
νομική κρίση στην ΕΕ, αλλά και με 
την κατάσταση στη Τουρκία. Αναφέ-
ρει ότι οι επενδύσεις παρέμειναν 
υποτονικές σε σύγκριση με το 2017, 
τουλάχιστον εν μέρει λόγω της ανα-
θεώρησης του ετήσιου ΑΕΠ. Θετικό 
στοιχείο ήταν πάντως, αναφέρει, οι 
επενδύσεις σε ακίνητα. Οι εξαγωγές 
αγαθών αναμένεται να αποδυναμω-
θούν, αλλά εκτιμάται ότι θα παραμεί-
νουν σε αυξητική τάση παρά την 
επιβράδυνση στην ΕΕ. Αλλά και σε 
επίπεδο ευρωζώνης η Επιτροπή επιδεινώνει τις προβλέψεις 
της, όπως άλλωστε αναμενόταν. Επιπλέον, καθιστά σαφές ότι 
υπάρχει επίπεδο αβεβαιότητας στις εν λόγω εκτιμήσεις, με τις 

οικονομικές προοπτικές και προβλέψεις να υπό-
κεινται σε μειονεκτήματα και κινδύνους. Στο επί-
κεντρο είναι ο εμπορικός πόλεμος, η οικονομία 
της Κίνας που ίσως επιβραδύνεται πιο απότομα 
από ό,τι αναμενόταν, αλλά και το Brexit. Η Επι-
τροπή βλέπει στην Ελλάδα άνοδο του ΑΕΠ κατά 2% 

το 2018 που αναμένεται 
να συνεχίσει να έχει 
ρυθμό άνω του 2% τα επό-
μενα χρόνια (2,2% φέτος 
και 2,3% το 2020). Αναφέρει 
τα στοιχεία για άνοδο του 
ΑΕΠ της Ελλάδας κατά 1% (σε 
σχέση με το 2ο  τρίμηνο) το 
3ο τρίμηνο του 2018 και κατά 
2,2% σε σύγκριση με το ίδιο 
τρίμηνο το 2017 αλλά και για 
αύξηση 2,1% κατά τα τρία πρώτα 
τρίμηνα του 2018.Ουσιαστικά οι 
προβλέψεις για την ανάπτυξη 
παραμένουν αμετάβλητες εν 
συγκρίσει με τις τελευταίες προ-

βλέψεις της Επιτροπής (1η έκθεση ενισχυμένης εποπτείας). 
Ωστόσο, υστερούν εν συγκρίσει με τις προβλέψεις του Προϋ-
πολογισμού για άνοδο του ΑΕΠ κατά 2,5% φέτος.

o
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ  
ΓΙΩΡΓος 
ΑύΤΙΑς

Η Επιτροπή βλέπει 
στην Ελλάδα άνοδο 
του ΑΕΠ κατά 2% το 

2018, που αναμένεται να 
συνεχίσει να έχει ρυθμό άνω 
του 2% τα επόμενα χρόνια 
(2,2% φέτος και 2,3% το 2020) 
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σύμφωνα με δηλώσεις του διοικητή της 
ΑΑΔε Γιώργου Πιτσιλή, θα υπάρχει κλιμα-
κωτή αύξηση του ακατάσχετου ορίου του 

τραπεζικού λογαριασμού που έχει δηλώσει κάθε 
φορολογούμενος στο Taxisnet με βάση την πορεία 
της αποπληρωμής των οφειλών του. Το σημερινό 
όριο είναι στα 1.250 ευρώ. 
Από εκεί και πάνω ο οφειλέτης δεν έχει καμία προ-
στασία και ουσιαστικά ο λογαριασμός παγώνει. Όμως 
με βάση το σχέδιο της ΑΑΔΕ, εφόσον ο φορολογού-
μενος έχει αποπληρώσει μέρος της οφειλής του, το 
ακατάσχετο όριο θα αυξάνεται. Το σχέδιο που αναμέ-
νεται να τεθεί σε εφαρμογή πιθανότατα από τα τέλη 
του επόμενου μήνα προβλέπει αποδέσμευση ποσών 

από τους δεσμευμένους από την εφορία λογαρια-
σμούς. Η αποδέσμευση συνδέεται και αυτή με την 
έμπρακτη απόδειξη από τη μεριά του οφειλέτη εξό-
φλησης των χρεών του και θα έχει άμεση σχέση με τα 
ποσά που εξοφλεί. Το σχέδιο προβλέπει αποδέσμευση 
από τον λογαριασμό του οφειλέτη πολλαπλάσιου 
ποσού εκείνου που εξοφλεί ο φορολογούμενος. Εάν 
δηλαδή κάποιος ενταχθεί σε ρύθμιση και αποπληρώ-
σει 300 ευρώ θα αποδεσμεύεται από τον λογαριασμό 
του ποσό 900 ή και 1.200 ευρώ. Εάν ένας φορολογού-
μενος έχει οφειλή 10.000 ευρώ και μπει σε ρύθμιση, 
πληρώσει δηλαδή όπως προβλέπεται ποσό 850 ευρώ 
αυτομάτως θα έχει τη δυνατότητα να κινήσει στον 
λογαριασμό του ποσό 2.550 ή και 3.400 ευρώ.

σπάσιμο ακατάσχετου ορίου

το σχέδιο δράσης 
της ΑΑΔε για το 
2019 περιλαμβά-

νει μεταξύ άλλων: Την 
ολοκλήρωση του έργου 
για τον εντοπισμό των 
κινδύνων μη συμμόρ-
φωσης, τους ελέγχους 
της διεύθυνσης φορο-
λογικής συμμόρφωσης 
για όσους έχουν εισο-
δήματα από βραχυχρό-
νιες μισθώσεις ακινή-
των τύπου Airbnb τα 
οποία δεν δηλώνουν, 
τη διενέργεια ελέγχων 
στο φΠΑ και στο εισό-
δημα με βάση συγκε-
κριμένα κριτήρια 
παραβατικότητας και υπο-
τροπής, ελέγχους με βάση 
τυχαίο δείγμα φορολογού-
μενων αλλά και ελέγχους 
για το λαθρεμπόριο σε 

πρόκειται να δημοσιευθεί στο 
ΦΕΚ, θα δημιουργηθεί και ένα 
αποτελεσματικό πλαίσιο εναλλα-
γής των θέσεων των υπαλλήλων 
όπως προανήγγειλε ο διοικητής 
της ΑΑΔΕ. Η δημιουργία του νέου 
αυτού πλαισίου θα ολοκληρωθεί 
σύντομα, όπως διευκρίνισε ο Γ. 
Πιτσιλής.

Η κίνηση να 
επιβραβεύονται οι 
συνεπείς θα αποδώσει 
καρπούς, τονίζει η 
δικηγόρος Ολυμπία 
Νικολοπούλου, η οποία 
συμπληρώνει ότι θα 
ανασάνουν χιλιάδες 
νοικοκυριά και 
επιχειρήσεις

καπνικά και αλκοολούχα 
προϊόντα. 

Ο Γ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι θα 
δοθεί έμφαση στην περαιτέρω ανά-
πτυξη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

προς τους πολίτες, όπως την υπο-
βολή ηλεκτρονικών δηλώσεων στη 
φορολογία κεφαλαίου (μεταβιβά-
σεις, γονικές παροχές κ.ά.), την 
αυτόματη ενημέρωση του μητρώου 

των φορολογουμένων αξιοποι-
ώντας τα στοιχεία τους από τις 
δημόσιες υπηρεσίες, αλλά και 
την προοδευτική αποδέσμευση 
των τραπεζικών λογαριασμών. 
Επίσης ως το τέλος του έτους 
θα δημιουργηθεί το κέντρο 
είσπραξης οφειλών Αττικής. 
Σημειώνεται ότι η προοδευτική 
αποδέσμευση τραπεζικών 
λογαριασμών αφορά τους 
συνεπείς οφειλέτες και αποτε-
λεί άμεση προτεραιότητα της 
ΑΑΔΕ. Ειδικότερα, με βάση το 
σχέδιο που έχει εκπονηθεί, ο 
στόχος είναι κάθε φορά που ο 
οφειλέτης καταβάλλει τη δόση 
στο πλαίσιο ρύθμισης για τις 
οφειλές του, να αποδεσμεύεται 

προοδευτικά και ένα ποσό πολλα-
πλάσιο αυτής από τον δεσμευμένο 
τραπεζικό του λογαριασμό. Παράλ-
ληλα με το νέο πλαίσιο αξιολόγησης 
των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ, το οποίο 
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ΔεΝ ΘΑ ΓΙΝοΝΤΑΙ ΚΑΤΑςχεςεΙς 
ςε ςύΝεΠεΙς ΚΑΤΑΘεΤες

Αποδέσμευση τραπεζικών 
λογαριασμών για συνεπείς 
οφειλέτες υποσχέθηκε ο Γιώρ-
γος Πιτσιλής της ΑΑΔε και 
χτύπησε καμπανάκι για την 
πορεία των εσόδων τον Ιανου-
άριο. Προέτρεψε τους προϊστα-
μένους των υπηρεσιών να μην 
εφησυχάζουν και τους κάλεσε 
να εντείνουν τους ελέγχους 
τους για τον εντοπισμό της 
φοροδιαφυγής και του λαθρε-
μπορίου. ειδικότερα τους 
ζήτησε να εντατικοποιήσουν 
τους ελέγχους σε υποθέσεις 

που πληρούν κριτήρια υψηλής 
παραβατικότητας και ανακοί-
νωσε ότι στο πλαίσιο του σχε-
δίου δράσης της ΑΑΔε για το 
2019 θα γίνουν δύο μεγάλες 
αλλαγές για την καταπολέμηση 
της φοροδιαφυγής και του 
λαθρεμπορίου. η πρώτη αφορά 
την οργανωτική αλλαγή της 
διεύθυνσης ελέγχων για την 
καλύτερη στόχευση και εντοπι-
σμό των υποθέσεων υψηλής 
παραβατικότητας. η δεύτερη 
αφορά τελωνειακούς ελέγχους 
από κινητές ομάδες.

έρχΟνΤαι 
φΟρΟέλέγχΟι...

τραπεζικού 
λογαριασμού



Σάββατο-Κυριακή 16-17 Φεβρουαρίου 2019οίκονομίΑ - ερευνA14

●● ληξιαρχική πράξη θανάτου.
●● Αντίγραφο διαθήκης.
●● Κληρονομητήριο ή πιστοποιητικό 

της αρμόδιας δημοτικής ή κοινοτι-
κής αρχής περί του είδους και του 
βαθμού συγγενείας προς τον 
κληρονομούμενο.
●● Πιστοποιητικό του γραμματέα του 

Ειρηνοδικείου περί μη δημοσιεύ-
σεως νεότερης διαθήκης ή περί μη 
δημοσιεύσεως διαθήκης στην περί-
πτωση της εξ αδιαθέτου διαδοχής.
●● Πιστοποιητικό για την ηλικία του 

επικαρπωτή όταν για τον προσδιορι-
σμό της αξίας λαμβάνεται υπόψη η 
ηλικία αυτού.
●● Έγγραφο νομιμοποιήσεως, σε 

περίπτωση πληρεξουσίου.
●● Τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη 

μετάθεση του χρόνου γένεσης της 
φορολογικής υποχρέωσης.
●● Αποδεικτικά χρεών της κληρονο-

μιάς (σχετικό άρθρο 67 του Κώδικα).
Αρμόδια ΔΟΥ για την παραλαβή 

της δήλωσης φόρου κληρονομιάς 
είναι η ΔΟΥ της κατοικίας του κλη-

ρονομουμένου, ή η ΔΟΥ Κατοίκων 
Εξωτερικού, αν ο κληρονομούμενος 
ήταν κάτοικος αλλοδαπής. Αν όμως ο 
κληρονομούμενος είχε την κατοικία 
του στην αλλοδαπή αλλά απεβίωσε 
στην Ελλάδα, αρμόδια είναι η ΔΟΥ 
του τόπου θανάτου. Σε περίπτωση 
δωρεάς ή γονικής παροχής, η νομο-
θεσία ορίζει ότι υπόχρεοι υποβολής 
δήλωσης είναι και οι δύο συμβαλλό-
μενοι (δωρητής-δωρεοδόχος, 
γονέας-τέκνο). Αρμόδια ΔΟΥ για την 
παραλαβή δήλωσης φόρου δωρεάς-

Στις κληρονομιές, 
σύμφωνα με τα όσα 
προβλέπει η ισχύουσα 
νομοθεσία, υπόχρεος 
για την υποβολή της 
δήλωσης φόρου 
κληρονομιάς είναι ο 
κληρονόμος ή ο 
νόμιμος αντιπρόσωπός 
του. 

η δήλωση φόρου κληρο-
νομιάς πρέπει να υπο-
βληθεί μέσα σε έξι 

μήνες αν ο κληρονομούμενος 
πέθανε στην ελλάδα, ή μέσα 
σε ένα χρόνο αν ο κληρονο-
μούμενος απεβίωσε στην 
αλλοδαπή ή οι κληρονόμοι ή 
οι κληροδόχοι διέμεναν κατά 
το χρόνο θανάτου στην αλλο-
δαπή. η προθεσμία αρχίζει 
από το θάνατο του κληρονο-
μουμένου ή τη δημοσίευση 
της διαθήκης ή τη δημοσί-
ευση της τελεσίδικης απόφα-
σης που κηρύσσει την αφά-
νεια ή το θάνατο του υπό-
χρεου σε δήλωση, αν αυτός 
δεν υπέβαλε δήλωση, ή το 
διορισμό των κηδεμόνων 
σχολαζουσών κληρονομιών, 
των εκτελεστών διαθήκης, 
των συνδίκων πτώχευσης ή 
την αναγνώρισή τους σε περί-
πτωση κληρονόμων σχολα-
ζουσών κληρονομιών. η 
παραπάνω εξάμηνη ή ετήσια 
προθεσμία μπορεί να παρατα-
θεί για τρεις κατ’ ανώτατο 
όριο μήνες, με απόφαση του 
προϊσταμένου της αρμόδιας 
Δού, αν συντρέχουν αποχρώ-
ντες λόγοι.

Τα δικαιολογητικά που απαι-
τούνται κατά την υποβολή της 
δήλωσης φόρου κληρονομιάς 
είναι τα ακόλουθα:

κληρονομιές, δωρεές  
και γονικές παροχές
τί νΑ προσεξετε

γονικής παροχής είναι η ΔΟΥ της 
κατοικίας του δωρητή.

Η δήλωση υποβάλλεται πριν 
από την κατάρτιση του συμβο-
λαίου, το οποίο συντάσσεται με 
βάση θεωρημένο αντίγραφο της 
δήλωσης και, προκειμένου για 
άτυπες δωρεές, μέσα σε έξι 
μήνες από την παράδοση του 
αντικειμένου της δωρεάς στο 
δωρεοδόχο. 

Σε περίπτωση απόκτησης 
πρώτης κατοικίας με 
κληρονομιά ή δωρεά-
γονική παροχή 
προβλέπεται απαλλαγή 
από το φόρο υπό την 
ακόλουθη προϋπόθεση: 

Ο κληρονόμος (σύζυγος ή 
τέκνο του κληρονομουμένου) ή 
το πρόσωπο που αποκτά την 
κατοικία με δωρεά ή γονική 
παροχή ή ο σύζυγος αυτού ή τα 
ανήλικα τέκνα τους να μην 
έχουν δικαίωμα πλήρους κυριό-
τητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε 
άλλη κατοικία ή ιδανικό μερίδιο 
κατοικίας που πληροί τις στεγα-
στικές ανάγκες της οικογένειας 
ή δικαίωμα πλήρους κυριότητας 
επί οικοπέδου οικοδομήσιμου ή 
επί ιδανικού μεριδίου οικοπέ-
δου, στα οποία αντιστοιχεί 
εμβαδόν κτίσματος που πληροί 
τις στεγαστικές τους ανάγκες 
και βρίσκονται σε δήμο ή κοινό-
τητα με πληθυσμό άνω των 3.000 
κατοίκων. Οι στεγαστικές ανά-
γκες θεωρείται ότι καλύπτονται 
αν το συνολικό εμβαδόν των 
ανωτέρω ακινήτων (και των λοι-
πών αντίστοιχων κληρονομιαίων 
ακινήτων) είναι 70 τ.μ. προσαυ-
ξανόμενα κατά 20 τ.μ. για 
καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα 
και κατά 25 τ.μ. για το τρίτο και 
καθένα από τα επόμενα τέκνα 
του δικαιούχου.

το υπουργείο Εργασίας εξετάζει την 
αναβολή του μέτρου της διακοπής 
καταβολής των συντάξεων χηρείας, για 

δικαιούχους που δεν πληρούν το ηλικιακό 
όριο των 55 ετών. 
Το μέτρο-ρύθμιση περιλαμβάνεται στο νόμου 
Κατρούγκαλου και τέθηκε σε ισχύ για θανά-
τους που επήλθαν από τις 13/5/2016 και 
εντεύθεν. Αφορά περίπου 70.000 δικαιούχους 
συντάξεων χηρείας, οι οποίοι όταν σημειώ-
θηκε η απώλεια του/ της συζύγου, ήταν σε 
ηλικία κάτω των 55 ετών, χωρίς ανήλικα παι-

διά ή παιδιά-σπουδαστές έως 24 ετών. Αυτή η 
κατηγορία, λοιπόν, δικαιούχων συντάξεων 
χηρείας-βάσει του ν.Κατρούγκαλου, θα λάμ-
βανε τη σύνταξη για μια 
τριετία και κατόπιν θα λάμ-
βανε χώρα διακοπή της 
καταβολής χρημάτων. Η 
επαναχορήγηση σύνταξης 
χηρείας θα γινόταν, όταν οι 
δικαιούχοι συμπλήρωνα τα 
67 έτη. Η τριετία για την εν 
λόγω κατηγορία συμπλη-

ρώνεται τον Μάιο του 2019 και υπάρχει ορα-
τός ο «κίνδυνος» να τους κοπεί η σύνταξη 
χηρείας. Το υπουργείο Εργασίας, όπως έχει 

τονίσει κατά το παρελθόν, 
ο υφυπουργός Κοινωνι-
κών Ασφαλίσεων, Τάσος 
Πετρόπουλος, έχει διαπι-
στώσει το «πρόβλημα» 
και εξετάζει την αναβολή 
του μέτρου, προκειμένου 
να γίνουν και διορθωτι-
κές παρεμβάσεις.

Αλλαγές στις συντάξεις χηρείας
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περιπτώσεις χωριστών δηλώσεων; 
«Η κύρια κατοικία δηλώνεται στον 
πίνακα 5 του εντύπου Ε1 στους αντί-
στοιχους κωδικούς κύριας κατοικίας. 
Ο κάθε σύζυγος συμπληρώνει το 
ποσοστό ιδιοκτησίας του σε περί-
πτωση ιδιόκτητης κατοικίας, το ποσο-
στό του ως μισθωτής σε περίπτωση 
μισθωμένης κατοικίας και το ποσοστό 
της δωρεάν παραχώρησης, 
αντίστοιχα».

7. ςτις περιπτώσεις χωριστών 
δηλώσεων φ.ε. πώς δηλώνεται 

στο ε1 η κύρια κατοικία όταν ένας εκ 
των δύο συζύγων δεν διαθέτει 
καθόλου ποσοστό συνιδιοκτησίας ή 
χρήσης; «Ο σύζυγος που δεν διαθέτει 
καθόλου ποσοστό συνιδιοκτησίας ή 
χρήσης, συμπληρώνει στον πίνακα 6 
την ένδειξη “συνοίκηση με σύζυγο”. Ο 
άλλος σύζυγος δεν συμπληρώνει 
καμία ένδειξη».

8. Πώς αναγράφονται τα τέκνα ως 
εξαρτώμενα μέλη του φορολο-

γούμενου στις χωριστές δηλώσεις 
φ.ε.; «Τα τέκνα που προέρχονται από 

κοινό γάμο, καθώς και τα αναγνωρι-
σμένα τέκνα δηλώνονται ως εξαρτώ-
μενα μέλη και από τους δύο 
συζύγους».

9. Ποιός δηλώνει το εισόδημα 
ανήλικου τέκνου που προέρχε-

ται από τον κοινό γάμο στις χωρι-
στές δηλώσεις φ.ε., όταν αυτό δεν 
έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης 
φ.ε.; «Το εισόδημα του ανηλίκου 
τέκνου που δεν φορολογείται στο 
όνομα του τέκνου προστίθεται στα 
εισοδήματα του γονέα που έχει το 
μεγαλύτερο εισόδημα και δηλώνεται 
μόνο από αυτόν τον γονέα».

10. Ποιός βαρύνεται με τα τεκ-
μήρια διαβίωσης και από-

κτησης στις χωριστές δηλώσεις φ.ε. 
συζύγων; «Στις χωριστές δηλώσεις 
Φ.Ε. συζύγων δεν υφίσταται η έννοια 
του οικογενειακού εισοδήματος για 
την κάλυψη των επιμέρους τεκμηρίων 
καθενός εκ των συζύγων, καθώς τα 
τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης 
βαρύνουν τον κάθε σύζυγο ατομικά. 
Όσον αφορά τη δυνατότητα κάλυψης 

τεκμηρίων με ανάλωση κεφαλαίου, 
δεν μπορεί να γίνει επίκληση εισοδη-
μάτων από τη χωριστή δήλωση του 
άλλου συζύγου».

11. ςτις χωριστές δηλώσεις φ.ε. 
υπάρχει δυνατότητα μεταφο-

ράς υπολειπόμενου ποσού αποδεί-
ξεων από τον ένα σύζυγο στον άλλο; 
«Όχι, δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα».

12. Ποια είναι η προθεσμία γνω-
στοποίησης της επιλογής για 

χωριστή δήλωση φ.ε. συζύγων; «Η 
καταληκτική ημερομηνία είναι η 28η 
Φεβρουαρίου κάθε έτους».

13. μετά τις 28 φεβρουαρίου η 
επιλογή για χωριστή δήλωση 

φ.ε. μπορεί να ανακληθεί; «Όχι, δεν 
ανακαλείται για το έτος το οποίο 
αφορά».

14. Ποιός από τους δύο συζύ-
γους μπορεί να γνωστοποιή-

σει την επιλογή για χωριστή δήλωση 
φ.ε; «Οποιοσδήποτε από τους δύο 
συζύγους ή και οι δύο».

15. Πρέπει η γνωστοποίηση της 
επιλογής για υποβολή χωρι-

στής δήλωσης φ.ε. να γίνεται 
κάθε έτος μέχρι την 28η 
φεβρουαρίου; «Ναι, θα πρέπει 
να επικαιροποιείται κάθε έτος 
από τουλάχιστον έναν εκ των δύο 
συζύγων μέχρι την προθεσμία 
αυτή, διαφορετικά θα υποβάλλε-
ται κοινή δήλωση».

16. Πρόκειται να τελέσω 
γάμο τον μάρτιο του 

2019 (μετά την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής της γνω-
στοποίησης). μπορώ να υπο-
βάλω χωριστή δήλωση φ.ε. για 
το φορολογικό έτος 2018; «Ναι. 
Ειδικά για αυτές τις περιπτώσεις 

Άλλο εκκαθαριστικό θα 
πάρει ο σύζυγος και 
άλλο η σύζυγος… ανε-

ξάρτητα αν υποβάλουν ξεχωρι-
στή ή κοινή φορολογική 
δήλωση. 
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 
Εσόδων (ΑΑΔΕ)  τονίζει ότι «θα 
γίνεται χωριστή βεβαίωση φόρου 
και δεν θα γίνεται συμψηφισμός 
χρεωστικού και πιστωτικού 
ποσού μεταξύ των συζύγων».  Να 
δούμε τον οδηγό  της ΑΑΔΕ:

1. Πώς μπορώ να γνωστοποι-
ήσω την επιλογή μου να 

υποβάλω χωριστή δήλωση 
φορολογίας εισοδήματος; «Η 
γνωστοποίηση γίνεται μέσω ειδι-
κής ηλεκτρονικής εφαρμογής 
στον διαδικτυακό τόπο www.
aade.gr, στο σύνδεσμο: https://
www.aade.gr/polites/eisodema/
gnostopoiese-choristes-
deloses είτε από εσάς με τους 
δικούς σας κωδικούς πρόσβασης 
είτε, από ειδικά για το σκοπό 
αυτό εξουσιοδοτημένο λογιστή - 
φοροτεχνικό, με τους προσωπι-
κούς του κωδικούς πρόσβασης».

2. Αν κανείς από τους συζύ-
γους δεν γνωστοποιήσει 

την επιλογή υποβολής χωρι-
στής δήλωσης φορολογίας 
εισοδήματος μέχρι τις 28 
φεβρουαρίου 2019, τι θα συμ-
βεί; «Στην περίπτωση αυτή οι 
σύζυγοι θα υποβάλουν κοινή 
δήλωση για το φορολογικό έτος 
2018».

3. ςτις περιπτώσεις κοινής 
δήλωσης φ.ε. συζύγων, θα 

γίνεται συμψηφισμός φόρου 
μεταξύ συζύγων και βεβαίωση 
στο όνομα του συζύγου; «Όχι, θα 
γίνεται χωριστή βεβαίωση φόρου 
και δεν θα γίνεται συμψηφισμός 
χρεωστικού και πιστωτικού 
ποσού μεταξύ των συζύγων».

4. επηρεάζεται η χορήγηση 
επιδομάτων στις χωριστές 

δηλώσεις συζύγων; «Όχι, δεν 
επηρεάζεται η χορήγηση των επι-
δομάτων από την υποβολή χωρι-
στών δηλώσεων Φ.Ε από τους 
συζύγους».

5. είναι απαραίτητο να 
υποβάλλονται χωρι-

στές δηλώσεις φ.ε. συζύ-
γων που έχουν διαφορε-
τική φορολογική κατοικία; 
«Όχι, δεν είναι απαραίτητη η 
υποβολή χωριστών δηλώ-
σεων Φ.Ε., διότι προβλέπεται 
ήδη χωριστή φορολογική 
αντιμετώπιση στις κοινές 
δηλώσεις συζύγων που 
έχουν διαφορετική φορολο-
γική κατοικία».

6. Πώς δηλώνεται στο ε1 
η κύρια κατοικία στις 

η εφαρμογή θα μείνει ανοιχτή ως 
την καταληκτική ημερομηνία υπο-
βολής της εμπρόθεσμης δήλωσης 
φορολογίας εισοδήματος».

17. Πρόκειται να τελέσω 
γάμο τον φεβρουάριο 

2019 και θα δηλώσω το γάμο στο 
μητρώο της Δ.ο.ύ. μετά τις 28 
φεβρουαρίου 2019. μπορώ να 
υποβάλω χωριστή δήλωση φ.ε 
για το φορολογικό έτος 2018; 
«Ναι. Ειδικά για αυτές τις περι-
πτώσεις η εφαρμογή θα μείνει 
ανοιχτή ως την καταληκτική ημε-
ρομηνία υποβολής της εμπρόθε-
σμης δήλωσης φορολογίας 
εισοδήματος».

18. Πόσες φορές μπορώ να 
αλλάξω την επιλογή 

δήλωσης χωριστών δηλώσεων 
φ.ε. στην περίπτωση που 
τελέσω γάμο μετά τις 28 
φεβρουαρίου 2019; «Η δήλωση 
γίνεται άπαξ ανά έτος».

19. εισέρχονται στην εφαρ-
μογή των χωριστών 

δηλώσεων φ.ε. τα μέρη συμφώ-
νου συμβίωσης; «Όχι, δεν εισέρ-
χονται στην εφαρμογή των χωρι-
στών δηλώσεων καθόσον εκ του 
νόμου τους έχει δοθεί εξαρχής η 
δυνατότητα για υποβολή κοινών ή 
χωριστών δηλώσεων».

20. Πρέπει και οι δύο σύζυ-
γοι να διαθέτουν δικό 

τους κλειδάριθμο προκειμένου 
να υποβάλλουν χωριστές δηλώ-
σεις φ.ε.; «Ναι, η σύζυγος που 
δεν έχει μέχρι τώρα κλειδάριθμο 
οφείλει να αποκτήσει προκειμέ-
νου και αυτή να μπορέσει να υπο-
βάλει τη δική της δήλωση».

ους ο Θεός 
συνέζευξεν,  
εφορία μη 
χωριζέτω...
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Μάθε τώρα πως µπορείς να 
κερδίζεις ακόμη περισσότερο 
με την κάρτα προνομίων mas card!
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6,99€
ΤΟ ΚΙΛΟ

ΒΟΕΙΑ ΕΛΙΑ ν/ζ Γερμανίας χωρίς κόκαλο  

τυρί gouda

 HELLENIC FARMS
 σε φέτες 400γρ. + 100γρ. δώρο 

όλες οι κατεψυγμένες 
πίτες, πιτάκια & κρουασάν 

ΧΡΥΣΗ ΖΥΜΗ
-40%

2€
*ΤΙΜΗ/ΚΙΛΟΥ:4€

τυρί PHILADELPHIA 
200γρ. πλήρες & ελαφρύ

1€
*ΤΙΜΗ/ΚΙΛΟΥ:5€

ΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ

-50%

όλες οι οικονομικές 
συσκευασίες πάνες 

PAMPERS

-35%

όλα τα προϊόντα 

TENA
pants, lady & men

-40%

όλα τα προϊόντα 

COLGATE 

 efhmerida 32x54,4-2 me kopela.indd   2 15/02/2019   15:40
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παραμένει αμε-
τάβλητο και δεν 
θίγονται το 

υπηρεσιακό καθεστώς 
και η μονιμότητα, όπως 
ισχύει σήμερα, των κλη-

ρικών ως θρησκευτικών 
λειτουργών και υπαλλήλων 
ΝΠΔΔ. Παραμένει αμετά-
βλητο και δεν θίγεται το ύψος 
των αποδοχών των κληρικών, 

το οποίο εξακολουθεί να καθο-
ρίζεται από το ενιαίο μισθολό-
γιο, όπως εκάστοτε ισχύει και 
ακολουθεί τις αυξήσεις των 
δημοσίων υπαλλήλων. Παραμέ-

νει αμετάβλητος και δεν θίγεται ο 
τρόπος και ο χρόνος καταβολής 
των αποδοχών των κληρικών, η 
οποία θα εξακολουθήσει να ενερ-
γείται από την Ενιαία Αρχή Πληρω-

μής. Ιδρύεται Ταμείο Μισθοδοσίας 
της Εκκλησίας της Ελλάδος, στο 
οποίο θα καταβάλλεται ετησίως από 
το κράτος, σε αναγνώριση υποχρέω-
σης που θα απορρέει από κυρωθείσα 

νίκη της εκκλησίας: 
στο Δημόσιο οι ίερείς

σύμφωνα με έκθεση του ΣΕΒ , ο 
μέσος Έλληνας βαθμολογεί τη 
ζωή του με 6,2 (άριστα το 10), μια 

από τις χαμηλότερες βαθμολογίες στις 
χώρες του ΟΟΣΑ, ωστόσο, η Ελλάδα έχει 
το επίπεδο ποιότητας ζωής που διαθέ-
τουν χώρες με υψηλότερες υλικές υπο-
δομές, όπως η Ιταλία, η Πορτογαλία, το 
Ισραήλ, η Κορέα, και, οριακά, ακόμη και 
οι ΗΠΑ. Σε άλλους τομείς καταγράφο-
νται τα εξής (σε παρένθεση ο μέσος 
όρος του ΟΟΣΑ): Ο μέσος Έλληνας έχει 
καθαρό διαθέσιμο εισόδημα 14,4 χιλ. 
ευρώ το χρόνο (25,9 χιλ. ευρώ) και ζει 
σε νοικοκυριό με περιουσιακά στοιχεία 
αξίας κοντά στα 125 χιλ. ευρώ (280 χιλ. 
ευρώ). Στις ηλικίες 15-64 ετών, έχει 
πιθανότητα 53,5% να έχει δουλειά 
(67,7%), με ακαθάριστο εισόδημα λίγο 
πάνω από 21,3 χιλ. ευρώ (37,5 χιλ. ευρώ).

Το 2018, το 14% του εργατικού δυνα-
μικού παρέμενε στην ανεργία για ένα 
χρόνο ή περισσότερο (1,7%).

Το μέσο ελληνικό σπίτι διαθέτει 1,2 
δωμάτια ανά άτομο (1,9), και το 99,5% 
των σπιτιών διαθέτει εσωτερική τουα-
λέτα (97,9%). Κατά μέσο όρο, το ελλη-
νικό νοικοκυριό ξοδεύει το 1/4 του ακα-
θάριστου διαθέσιμου εισοδήματός του 
σε ενοίκιο και έξοδα συντήρησης του 
σπιτιού του (1/5), πέραν των πληρωμών 

εξυπηρέτησης τυχόν στεγαστικού δανείου.
Στον τομέα της Υγείας, τα παιδιά που γεννιούνται 

σήμερα θα ζήσουν πάνω από 81 χρόνια (80,1) και 3 
στους 4 ενήλικες δηλώνουν ότι είναι καλά και πολύ 
καλά στην υγεία τους (2,7 στους 4).

Πάνω από 7 στους 10 έχουν τελειώσει τουλάχι-
στον δευτεροβάθμια εκπαίδευση (7,5 στους 10), 
αλλά το επίπεδο των βασικών τους γνώσεων 
υπολείπεται των άλλων Ευρωπαίων, ενώ το ίδιο 
συμβαίνει και στους 15ρηδες μαθητές στην 
κατανόηση κειμένου, καθώς και μαθηματικών 
και επιστημονικών εννοιών.

Το 82% δηλώνει ότι μπορεί να βασίζεται 
στη βοήθεια συγγενών και φίλων σε μια 
δύσκολη στιγμή (89%).

Ο αέρας που αναπνέει, όσον αφορά την 
περιεκτικότητα του σε αιωρούμενα μικρο-
σωματίδια (ΡΜ2,5), είναι κατά 75% χειρό-
τερος (39%), με βάση το όριο των 10 
μικρογραμμαρίων ανά κυβικό μέτρο που 
θέτει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. 
Όσον αφορά, όμως, την ποιότητα του 
νερού που πίνει, 7 στους 10 δηλώνουν 
ικανοποιημένοι (8 στους 10).

Οι θάνατοι από εγκληματικές ενέρ-
γειες ανέρχονται σε 1 ανά 100.000 
πληθυσμού (3,6 ανά 100.000), ενώ 
κοντά στους 2 στους 3 δηλώνουν ότι 
αισθάνονται ασφαλείς να περπα-
τούν μόνοι τη νύχτα στην περιοχή 
που διαμένουν (2,1 στους 3).

λίγο πάνω από τη βάση 
ζωής ο Έλληνας

ρεσιακό καθεστώς και τα δικαιώ-
ματα των κληρικών βρίσκονται σε 
επισφάλεια, καθόσον έχουν παρα-
χωρηθεί με κοινό νόμο, δηλαδή, 
επαφίενται μονομερώς στη βούληση 
της Πολιτείας και, ανά πάσα στιγμή, 
μπορούν να μεταβληθούν προς το 
δυσμενέστερο με νεότερο νόμο. Η 
ξεχωριστή σημασία του προτεινόμε-
νου σχεδίου έγκειται στο ότι προ-
βλέπει την κύρωση της Συμφωνίας 
με νόμο, με συνέπεια τα συμφωνη-
θέντα και κυρωθέντα με νόμο να μην 
είναι πλέον δυνατόν να τροποποιη-
θούν στο μέλλον μονομερώς, με 
νόμο του κράτους. Οποιαδήποτε 
μεταβολή μόνο με νεότερη τροπο-
ποιητική Συμφωνία των δύο μερών 
θα είναι δυνατή. Τέλος, με το Ταμείο 
Αξιοποίησης Εκκλησιαστικής Περι-
ουσίας προκύπτουν σημαντικά οικο-
νομικά οφέλη, τόσο για το Δημόσιο 
όσο και για την Εκκλησία της Ελλά-
δος, από την αξιοποίηση περιουσίας 
διαμφισβητούμενης και, άρα, μέχρι 
σήμερα αδρανούς και λιμνάζουσας.

με νόμο Συμφωνία, η δαπάνη μισθο-
δοσίας του αριθμού των σήμερα 
μισθοδοτούμενων κληρικών. Τα σχε-
τικά ποσά δεσμεύονται, υπό τον 
αυστηρό έλεγχο του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, κατ' αποκλειστικότητα 
για τη μισθοδοσία του κλήρου, η 
οποία θα ενεργείται διά της Ενιαίας 
Αρχής Πληρωμής. Όπως έχει, ήδη, 
νομοθετηθεί, συνιστάται Μητρώο 
Κληρικών και λαϊκών Υπαλλήλων της 
Εκκλησίας της Ελλάδος, στο οποίο 
εγγράφεται το σύνολο όσων μισθο-
δοτούνται με πόρους του Ταμείου 
Μισθοδοσίας και υπέρ των οποίων 
κατοχυρώνονται όλα τα δικαιώματα 
που σήμερα απολαμβάνουν οι κληρι-
κοί (υπαγωγή στο ενιαίο μισθολόγιο, 
καταβολή μισθού από την Ενιαία 
Αρχή Πληρωμής κ.λπ.). Το σημαντι-
κότερο είναι ότι, για πρώτη φορά, 
όλα τα παραπάνω κατοχυρώνονται 
με τρόπο που δεν επιτρέπει τη μονο-
μερή ανατροπή τους από την Πολι-
τεία. Με το υφιστάμενο καθεστώς, 
τόσο η μισθοδοσία όσο και το υπη-

Όλα δείχνουν ότι Κυβέρνηση και Εκκλησία βρίσκουν κοινό τόπο. 

ευΘυμίοσ λεκκΑσ: «Ανεύθυνοι όσοι μιλούν για επερχόμενο σεισμό!»

για «κοινωνική και επιστημονική ανευ-
θυνότητα» κατηγορεί ο πρόεδρος του 
οΑςΠ, καθηγητής ευθύμιος λέκκας 

τους συναδέλφους του σεισμολόγους που 
κάνουν προβλέψεις για επερχόμενο ισχυρό 
σεισμό στη Δυτική ελλάδα. «Η διατύπωση 
συγκεχυμένων και παράλογων στοιχείων και 
φημών σχετικά με επερχόμενη σεισμική δρα-

στηριότητα στη Δυτική Ελλάδα αποτελεί πράξη 
κοινωνικής και επιστημονικής ανευθυνότη-
τας», δήλωσε ο κ. λέκκας. Πρόσθεσε ότι 
κάτοικοι της Δυτικής Ελλάδας θα πρέπει να 
παραμείνουν ψύχραιμοι και να μην επηρεάζο-
νται από αυτές τις φήμες. Οι τοπικές δομές της 
πολιτείας βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση 
και ετοιμότητα και το έχουν αποδείξει στους 

πρόσφατους σεισμούς. Επίσης, τα κτίρια 
είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και 
έχουν δείξει ότι αντέχουν. Όπως επεσήμανε 
ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, η περιοχή της Δυτικής 
Ελλάδας είναι γνωστό ότι έχει υψηλή σεισμι-
κότητα, ενώ σε ερώτηση αν ο ίδιος ζητήσει 
παρέμβαση της Εισαγγελίας απάντησε πως 
αυτό είναι θέμα του αρμόδιου υπουργού.
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σε μια δακρύβρεχτη ποιη-
τική βραδιά μετεβλήθη η 
συνεδρίαση της Βουλής 

με την ευκαιρία της επίσημης 
ανακοίνωσης του διαζυγίου 
ςύΡΙΖΑ-ΑΝελ, αν τουλάχιστον 
θέλουμε να κάνουμε χιούμορ. 
Γιατί στην πραγματικότητα, αυτή 
η «μαύρη μέρα» για τη χώρα, 
μόνο χωρισμό των δύο κομμά-
των δεν σήμανε.  Για την ακρί-
βεια, πρόκειται για «διαζύγιο» 
Αλέξη-Πάνου, αφού τα περισσό-
τερα μέλη των ΑΝελ είχαν προ-
σβληθεί από τον... ιό του ςύΡΙΖΑ 
κι ήταν απλώς υποχρεωμένοι να 
συγκατοικήσουν στην ίδια ιδεο-
λογική καραντίνα με αυτόν. 

Κάνοντας μία μικρή ανα-
δρομή σε αυτή την «παρά 
φύση», με την πολιτική 
έννοια, σχέση των δύο 
ανδρών, που επικυρώθηκε 
πάνω στο πάλκο με εκείνο το 
ιστορικό σφιχταγκάλιασμα 
του Πάνου, θα διαπιστώσουμε 
ότι οι δύο αυτοί άνδρες ουδέ-
ποτε αγαπήθηκαν πραγματικά. 
Απλά έτυχε και οι δύο να ερω-
τευθούν την ίδια γυναίκα, η 
οποία αηδιασμένη από τους προ-
ηγούμενους εραστές της ενέδωσε 
στις υποσχέσεις του Αλέξη, που 
βγήκε πρώτος στην κούρσα για τη 
διεκδίκησή της. Κυρίως όμως, 
επειδή ήθελε να δοκιμάσει πόσο 
θα μπορούσε να βοηθήσει στην 
ερωτική της ζωή αυτό το άγνωστο 
μέχρι στιγμής «προσόν», που 
μεταξύ των ήδη γνωστών ισχυ-
ρίζεται ότι έφερε μαζί του ο 
νέος της εραστής: Μιλάμε 
φυσικά για το περίφημο ηθικό 
πλεονέκτημα!

Παρ’ όλα αυτά όμως, εκείνη η 
έμπειρη γυναίκα που ακούει στο 
όνομα «εξουσία», δεν φάνηκε 
να τον εμπιστεύεται. Άλλωστε ο 
ίδιος κέρδισε την κούρσα με 
τόσο μικρή διαφορά, που δεν 
της επιτρεπόταν να του δοθεί. 
Χρειαζόταν συμπλήρωμα, ένας 
τρίτος να συμπράξει. Κάποιος 
πρόθυμος, υποτακτικός, να μην 
βγάζει γλώσσα, να μην ζητάει 
πολλά. Ένας μαμάκιας τελοσπά-
ντων ή, όπως σωστά το είχε πει 

κόμματα για να κυβερνηθεί.
Σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ, παρά τη 

μεγάλη διαφορά από τη Ν.Δ., 
διατηρεί ένα ποσοστό που δεν 
δικαιούται - δυσανάλογα μεγάλο 
για την αμετροέπεια, την εξαπά-
τηση και κυρίως για την έκπτωση 
εκείνου του πολυδιαφημισμένου 
ηθικού πλεονεκτήματος. Ένα 
ηθικό πλεονέκτημα που ελπίζαμε 
πως η έκπτωσή του θα σταμα-
τούσε σε επίπεδο Πολάκη.

Ο ίδιος όμως ο Πολάκης, σε 
κάποια επίδειξη μαγκιάς στη 
Βουλή, όρισε πως ο ηθικός πάτος 
του ΣΥΡΙΖΑ βρισκόταν «τρία 
μέτρα κάτω από τη γη». 

Βέβαια αυτό ήταν η απειλή για 
κάποιον. Όμως εμείς εκεί στα 
τρία μέτρα κάτω, βρήκαμε όχι 
αυτόν που απειλούσε ο Πολάκης, 
αλλά τα ανατριχιαστικά απωθη-
μένα του ΣΥΡΙΖΑ όπως αυτά 
εκφράστηκαν δια στόματος του 

άτυπου εκπροσώπου του 
που ακούει στο όνομα Κρα-
ουνάκης. Απωθημένα που δε 
μπόρεσαν να πραγματοποιή-
σουν γιατί πήραν την κυβέρ-
νηση όχι όμως και την εξου-
σία, όπως λένε με άκρατο 
κυνισμό. 

 «Ή τους τελειώνουμε ή 
μας τελειώνουν, «όλοι σας 
και μόνος μου», «σας έχω». 
λέξεις που περιέχουν όλο το 
ηθικό πλεονέκτημα του 
ΣΥΡΙΖΑ. Αποκορύφωμα, η 
επιθεωρησιακή ατάκα: 

«λούγκρες τον γουστάρετε τον 
Κρητίκαρο».

Πού κρύφτηκαν εδώ οι οργα-
νώσεις που μηνύουν ανεξέλε-
γκτα αν προσβληθεί κατά τη 
γνώμη τους κάποιος μετανάστης; 
Γιατί δεν υπήρξαν αντιδράσεις γι’ 
αυτόν τον ανεκδιήγητο μισογύνη 
που ευτελίζει μανάδες, γυναίκες, 
αδελφές, κόρες; 

Στις κοινωνίες, δεν υπάρχει 
πουθενά καμία ιδεολογία η 
οποία να ισχυρίζεται με τέτοιο 
πάθος ότι αποτελείται μόνο από 
ηθικούς. Ούτε καν ο κλήρος δεν 
«τόλμησε» να το ισχυριστεί. 
Μόνο ο Σύριζα επιχείρησε να 
μονοπωλήσει το σύνθημα. Και 
όχι μόνο διαψεύστηκε, αλλά 
κάνουν λάθος ακόμα κι αυτοί που 
πιστεύουν πως ο ηθικός πάτος 
του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο Πολάκης. 
Ήταν τρία μέτρα πιο βαθιά!

τελικά ο πάτος του συρίζΑ, 
ήταν τρία μέτρα πιο κάτω

μεσα σε αυτούς τους δύο 
αλλά ανάμεσα στη γυναίκα 
και σε αυτούς. Η οποία αηδι-
ασμένη, όχι τόσο από την 
αμετροέπεια και την ανικα-

νότητά τους, όσο από την αλαζο-
νεία και την έπαρση, τους γύρισε 
την πλάτη.

Κι αυτοί οι εραστές άρχισαν τότε 
να τσακώνονται μεταξύ τους και να 
βγάζει ο ένας στη φόρα τα άπλυτα 
του άλλου, χωρίς ωστόσο για την 
ώρα κάποια kinky αποκάλυψη για 

ο Αλέξης, ένας «μπούλης».
Κι «μπούλης» βρέθηκε. Οι δύο 

εραστές μεθυσμένοι απ’ τη χαρά που 
κατέκτησαν το αντικείμενο του 
πόθου τους, το έριξαν στις ζεϊμπε-
κιές και στα τσιπουράκια μετά πού-
ρων. Γιατί τις σαμπάνιες, τις είχαν 
προλάβει οι προηγούμενοι εραστές. 

Το διαζύγιο, λοιπόν, δεν ήταν ανά-

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ  
εύΤύχΙΑ ΠΑΠούλΙΑ   
Κοινωνιολόγος 
papoulia@alphafreepress.gr

μας. Το ξεκατίνιασμα φυσικά θα 

συνεχιστεί με άσφαιρα πυρά και 
πυροβολισμούς κρότου λάμψης. 
Ελπίζουμε απλώς, να απαγγείλουν 
στίχους και από  άλλους ποιητές, που 
θα βοηθήσουν κάποιους άξεστους 
ενοίκους της Βουλής να σταματή-
σουν να βιάζουν την αισθητική του 
λόγου. 

Είναι να απορεί κανείς που η αντι-
πολίτευση εγκαλεί τον Καμένο ως 
συνεργό για τα δεινά που προκάλεσε 
ο Τσίπρας στη χώρα. Όλα αυτά τα 
μικρά πολιτικά κόμματα συγκροτού-
νται από αριβίστες πολιτικούς, τυχο-
διώκτες, ανεπάγγελτους που αναζη-
τούν πρόσκαιρη λύση στις βιοπορι-
στικές τους ανάγκες. Η ευθύνη 
βαρύνει τον ίδιο τον λαό που από 
αντίδραση και μόνο ενισχύει αυτά τα 
κόμματα. Η πολυφωνία στη Βουλή 
είναι ένας μύθος που πρέπει να δια-
λυθεί άμεσα. Η χώρα, έλεγε ο εθνάρ-
χης Καραμανλής, χρειάζεται μεγάλα 

Αυτές είναι οι αρχές 
μου. Και αν δεν  
σου αρέσουν… 

εντάξει, έχω κι άλλες.
Groucho Marx,  Αμερικανός κωμικός 
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άνδρα, ο οποίος αλλάζει τα χαρακτη-
ριστικά του με μάσκα σιλικόνης και 
εισβάλλει κατά καιρούς σε υποκατα-
στήματα τραπεζών.

Στις 12 Δεκεμβρίου 2018, κρατώ-
ντας στα χέρια μια χειροβομβίδα, 
κατάφερε να περάσει την είσοδο 
ασφαλείας του υποκαταστήματος, 
στη διασταύρωση των οδών Κερα-
σούντος και Καραϊσκάκη, στο Χαϊ-
δάρι. Με την απειλή της χειροβομβί-

κ
κοίνωνίΑ

μαφία των φυλακών, 
που οργανώθηκε τα 
τελευταία χρόνια από 

υπόδικους και κατάδικους Αλβα-
νούς κακοποιούς, αλλά και 
κάποιους Έλληνες, προβάλλει με 
τα πιο μελανά χρώματα μέσα από 
τις σελίδες δικογραφίας που σχη-
μάτισε η Αντιτρομοκρατική ύπη-
ρεσία τους τελευταίους μήνες και 
ήδη ολοκληρώθηκε και υπεβλήθη 
στις αρμόδιες εισαγγελικές 
αρχές.

η μαφία αυτή μέσα στις φυλα-
κές του Κορυδαλλού διέτασσε 
δολοφονίες, εκβίαζε με μέλη της 
εκτός φυλακών δικηγόρους, 
έκανε παραγγελίες για απόπειρες 
ανθρωποκτονίας, εκβιάσεις σε 
καταστήματα, υπαγόρευε καταθέ-
σεις σε μάρτυρες με απειλές σε 
δίκες του ενδιαφέροντός της και 
όπως είναι γνωστό εμπλέκεται  
και στη δολοφονία του δικηγόρου 
μιχάλη Ζαφειρόπουλου και στην 
επίθεση με 14 τραυματίες στο 
μπαρ του μικρολίμανου.

Από την Αντιτρομοκρατική 
ύπηρεσία σχηματίστηκε δικογρα-
φία κακουργηματικού χαρακτήρα 
σε βάρος 13 ατόμων και συγκε-
κριμένα 5 ελλήνων και 8 Αλβα-
νών, οι οποίοι ενέχονται σε πλη-
θώρα εγκληματικών ενεργειών, 
ανάμεσά τους, όπως προαναφέρ-
θηκε, η δολοφονία Ζαφειρόπου-
λου, η απόπειρα δολοφονίας του 
δικηγόρου Γ. Αντωνόπουλου, ο 
πρόσφατος εκβιασμός σε βάρος 
ενός ακόμη δικηγόρου  και πολλά 
άλλα.

ςτο φως η  
μαφία φυλακών 

η

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ  
ΠεΤΡος ΚΑΡςΙΩΤης   
karsiotis@alphafreepress.gr

καρέ-καρέ οι 
αστυνομικοί 
της Ασφάλειας 

Δυτικής Αττικής 
μελετούν βίντεο 
ασφαλείας, στο οποίο 
καταγράφονται οι 
κινήσεις και τα σωμα-
τομετρικά χαρακτηρι-
στικά του άγνωστου, 
ο οποίος το μεσημέρι 
της Παρασκευής 8 
φεβρουαρίου 
λήστεψε τράπεζα 
στην ελευσίνα. Το ερώτημα στο 
οποίο θέλουν πρώτα να απαντή-
σουν είναι αν πρόκειται για τον 
διαβόητο «ληστή του χαϊδαρίου»! 

Τον ένοπλο δηλαδή, ο οποίος έχει, 
σύμφωνα με όλα τα στοιχεία, δια-
πράξει μόνος του, τουλάχιστον τρεις 
ένοπλες ληστείες σε τράπεζες της 
περιοχής, άλλοτε με όπλο κι άλλοτε 
με χειροβομβίδα! Πρόκειται για έναν 

ψάχνουν τον «ληστή του 
χαϊδαρίου» στην… ελευσίνα 

δας, ακινητοποίησε 
τους πάντες, προχώ-
ρησε στα ταμεία, 
άρπαξε όσα χρήματα 
υπήρχαν εκείνη τη 
στιγμή και βγήκε 
τάχιστα από την τρά-
πεζα. Το μεσημέρι της 
20ης Ιουλίου, πιθανό-
τατα ο ίδιος δράστης 
έβαλε στο στόχαστρο 
υποκατάστημα τρά-
πεζας επί της λεωφό-
ρου Αθηνών 364, 

στην ίδια περιοχή. Τότε εμφανίστηκε 
με όπλο στα χέρια, ακινητοποίησε 
τους παριστάμενους και άρπαξε από 
τα ταμεία περίπου 4.500 ευρώ. 
Τέλος, στην ένοπλη ληστεία σε υπο-
κατάστημα τράπεζας μέσα στο νοσο-
κομείο «Αττικόν» του Χαϊδαρίου ο 
άγνωστος δράστης φορούσε μάσκα 
σιλικόνης, όπως πιστοποίησαν τα 
βίντεο ασφαλείας.

Ίσως για πρώτη φορά στα 
ελληνικά αστυνομικά 
χρονικά προκύπτει 
εξιχνίαση βαρύτατου 
εγκλήματος μέσα από το 
αίμα ενός αγριόχοιρου!

γιατί το αίμα ενός ζώου, που 
βρέθηκε σε πορτ μπαγκάζ 
εγκαταλελειμμένου κλεμμέ-

νου τζιπ άνοιξε το δρόμο στην 
Ασφάλεια Αττικής να εξιχνιάσει 
την αιματηρή ληστεία μέσα σε 
σπίτι της Κηφισιάς, που οδήγησε 
στο θάνατο τον 52χρονο επιχειρη-
ματία Αλέξανδρο ςταματιάδη!

λίγες εβδομάδες πριν από την 
αιματηρή ληστεία που καταγράφηκε 
ξημέρωμα Μ. Δευτέρας στην Κηφι-
σιά, τα μέλη της συμμορίας των 
ληστών βρέθηκαν με κλεμμένο τζιπ 
στην Αρκαδία. Σε κάποια στιγμή 
ένας από αυτούς, βλέποντας ένα 
αγριογούρουνο, μέσα από το αυτοκί-
νητο, το πυροβόλησε με πιστόλι. Ο 
εξολκέας του όπλου, όμως, έστειλε 
τους δύο κάλυκες να πέσουν στο 
κενό του τζιπ, κάτω από τους υαλο-
καθαριστήρες! Οι... κυνηγοί, ίσως 
δεν τους είδαν, αλλά πάντως δεν 
ενδιαφέρθηκαν καθόλου γι’ αυτούς. 
Μετά από μια διάρρηξη εγκατέλει-

ψαν το κλεμμένο τζιπ, μαζί με τους 
κάλυκες του πιστολιού!

Στο μεταξύ διάστημα αποφάσισαν 
να εισβάλουν στην κατοικία του 
Αλέξανδρου Σταματιάδη, που οδή-
γησε στον θάνατο του επιχειρηματία 
από πυροβολισμό. Το μόνο που βρή-
καν οι αστυνομικοί της Ασφάλειας 
στον τόπο της τραγωδίας ήταν οι 
κάλυκες του πιστολιού της δολοφο-
νίας. Σε επόμενο χρόνο, βρέθηκε και 

το κλεμμένο τζιπ. Η παρατήρηση του 
αίματος στο πορτ μπαγκάζ έκανε την 
Ασφάλεια να ερευνήσει την προέ-
λευσή του. Βρέθηκαν και οι κάλυκες 
και η έρευνα απέδειξε πως ο άτυχος 
επιχειρηματίας είχε δολοφονηθεί με 
το ίδιο όπλο με το οποίο ο, άγνω-
στος τότε, «κυνηγός» είχε σκοτώσει 
το αγριογούρουνο!

 Οι αστυνομικοί έψαξαν και στα 
κοινωνικά δίκτυα. Και εκεί είδαν 

έναν εκ των Αλβανών της συμμορίας 
να έχει φωτογραφηθεί με το αγριο-
γούρουνο στα χέρια και να κομπάζει 
ότι το σκότωσε εν κινήσει από το 
αυτοκίνητο! Έτσι, σιγά σιγά άρχισε 
να ξετυλίγεται το κουβάρι, που οδή-
γησε στην σύλληψη ενός εκ των 
ληστών-δολοφόνων, στην αναζή-
τηση των άλλων τριών και στη σύλ-
ληψη οκτώ ακόμη ατόμων που συνα-
ποτελούσαν την συμμορία.

το αίμα ενός αγριόχοιρου άνοιξε το δρόμο για την  
εξίχνίΑση τησ ΔολοΦονίΑσ στΑμΑτίΑΔη

Πλαστά  
ταξιδιωτικά 
έγγραφα με 
τιμοκατάλογο

πλαστά ταξιδιωτικά 
έγγραφα για την 
προώθηση παράτυπων 

μεταναστών που βρίσκονται 
στην ελλάδα σε χώρες της 
ευρώπης, παρασκεύαζε στην 
περιοχή του Αγίου 
Παντελεήμονα κύκλωμα 
πλαστογράφων.  Το κύκλωμα, 
τρία μέλη του οποίου 
συνελήφθησαν, δύο ςύριοι κι 
ένας υπήκοος Ιράκ, είχε 
συγκεκριμένο τιμοκατάλογο 
για τα πλαστά ταξιδιωτικά 
έγγραφα. οι τιμές 
κυμαίνονταν ανάλογα με το 
είδος, τη χώρα προέλευσης 
του εγγράφου και την 
ποσότητα κάθε παραγγελίας.
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Πυροβόλησαν 
αστυνομικούς  
στο Κερατσίνι
οδηγός συμμορίας πυροβόλησε 
κατά αστυνομικών στη διάρκεια 
καταδίωξης του ιδίου και των 
συνεργών του από 
αστυνομικούς της Άμεσης 
Δράσης, τη νύχτα της Τετάρτης 
στο Κερατσίνι. οι αστυνομικοί 
ανταπέδωσαν τα πυρά, αλλά οι 
κακοποιοί κατάφεραν να 
διαφύγουν.

με μουλάρια  
τα ναρκωτικά
Περισσότερα από πεντακόσια 
κιλά κάνναβης, έξι κιλά 
κοκαΐνης κι ένα κιλό ηρωίνης, 
φέρεται να εισήγαγε 
πολυπληθές κύκλωμα εμπόρων 
ναρκωτικών από την Αλβανία 
στη χερσαία και νησιωτική 
ελλάδα από το ςεπτέμβριο του 
2018. οι περισσότερες 
μεταφορές γίνονταν με… 
μουλάρια μέσω της 
ελληνοαλβανικής μεθορίου! 

Απάτη με δήθεν 
ασφαλτόστρωση
ςτη Θεσσαλονίκη 59χρονος 
υπήκοος ηνωμένου Βασιλείου 
κατηγορείται ότι με έναν 
συνεργό του παρίσταναν τα 
μέλη συνεργείου οδοποιίας! 
Πλησίασαν γυναίκα, υπεύθυνη 
συγκροτήματος κατοικιών, και 
της... πρότειναν με τα υλικά 
που θα περίσσευαν να 
ασφαλτοστρώσουν έναντι 
αμοιβής τον δρόμο μπροστά 
από το συγκρότημα.

εν τΑχεί
Στο ταξίδι για το 
όνειρο βρέθηκε 
παγιδευμένος σε  
ένα λαγούμι, υπό 
συνθήκες που 
γυρίζουν την  
ιστορία εκατοντάδες 
χρόνια πίσω. 

ο λόγος για έναν 23χρονο 
Πακιστανό, τον οποίο απή-
γαγαν τρεις κακοποιοί 

συμπατριώτες του, τον έκλεισαν 
και τον έδεσαν και τον χτύπησαν 
μέσα σε λαγούμι  της ςίφνου, προ-
κειμένου οι συγγενείς του να 
καταβάλουν 4.000 ευρώ ως 
«λύτρα» για να  τον απαλλάξουν 
από το μαρτύριο που βίωνε. οι 
κατηγορούμενοι, 
αφού μετέβησαν 
από τον Πειραιά 
στην ςίφνο, δήθεν 
για να βοηθήσουν 
τον νεαρό, τον απή-
γαγαν μέσα από την 
κατοικία του. 
Στη συνέχεια τηλε-
φώνησαν σε συγγε-
νικό του πρόσωπο 
στο Πακιστάν, απαι-
τώντας ως λύτρα την 
καταβολή 4.000 ευρώ.

Το περιστατικό καταγγέλθηκε από 

επιτυχή έκβαση της υπόθεσης, 
οργανώθηκε συντονισμένη αστυνο-
μική επιχείρηση κατά την οποία 
εντοπίσθηκαν και προσήχθησαν οι 
δυο συλληφθέντες δράστες. Παράλ-
ληλα απελευθερώθηκε ο 23χρονος 
αλλοδαπός και συνοδεία αστυνομι-
κών μεταφέρθηκε στο Π.Π.Ι. Σίφνου 
για προληπτικές ιατρικές εξετάσεις 
και περίθαλψη.

εφιάλτης για πακιστανό  
στα χέρια ομοεθνών του

άμεσα τέθηκε σε εφαρμογή 
διαδικασία αστυνομικών 
αναζητήσεων, με τη συν-
δρομή στελεχών του Αστυ-
νομικού Τμήματος Μήλου. 
Από την έρευνα διακριβώ-
θηκε ότι οι δράστες βιαιο-
πραγούσαν και κρατούσαν 

δέσμιο τον 26χρονο σε δυσπρόσιτο 
ορεινό σημείο του νησιού. Για την 

τους συγγενείς του απαχθέντος στον 
Αστυνομικό Σταθμό Σίφνου και 

Γέμισαν από το καλοκαίρι περιοχές της 
Βόρειας ελλάδας με πλαστά δολάρια, τα οποία 
τύπωναν σε ένα σύγχρονο και πλήρως εξοπλι-
σμένο εργαστήριο παραχάραξης χαρτονομι-
σμάτων. ενώ τα μέλη της σπείρας των παρα-
χαρακτών ήταν έτοιμα να διακινήσουν μεγά-
λες ποσότητες πλαστών δολαρίων στις ηΠΑ, 
στη Βουλγαρία και στην Κύπρο, επενέβη η 
Αστυνομία και προχώρησε σε επτά συλλήψεις 
μελών της ομάδας των παραχαρακτών. Πρό-
κειται για άνδρες ημεδαπούς ηλικίας από 40 
έως 64 ετών, οι οποίοι με διακριτούς ρόλους 
δραστηριοποιούνταν σε επιμέρους δραστηρι-
ότητες της εγκληματικής οργάνωσης.

κύκλωμα 
παραχαρακτών 
δολαρίων

πάνω από 5.000 άτομα, που κινούνταν 
στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου 
της Αθήνας,   πέρασαν για έλεγχο τις 

πόρτες των Αστυνομικών Τμημάτων, τον 
Ιανουάριο, στο πλαίσιο του Ειδικού Επιχει-
ρησιακού Σχεδίου Αστυνόμευσης για τα 
συμβαίνοντα στην καρδιά της πρωτεύουσας 
και πέριξ της Ακροπόλεως. Κατά τη διάρ-
κεια των δράσεων, και κατά το μήνα Ιανουά-
ριο 2019, καταγράφηκαν  τα παρακάτω 
αποτελέσματα:

α. κένΤρΟ αθηνων
Ελέγχθηκαν 9.464 άτομα και 143 οχήματα, 
προσήχθησαν 4.913 άτομα, συνελήφθησαν 
389 άτομα, εκ των οποίων:  15 για κλοπές-
διαρρήξεις   20 για παράβαση του Νόμου 
περί ναρκωτικών ουσιών   6 για παράβαση 
του Νόμου περί όπλων   12 για καταδικαστι-
κές αποφάσεις   19 για παράβαση του Νόμου 
περί αλλοδαπών   164 για διοικητική απέ-
λαση   124 για παρεμπόριο   18 για λαθρε-
μπόριο   2 για παράβαση του Νόμου περί 
παιγνίων   4 περί εκδιδομένων προσώπων   
5 για διάφορα άλλα αδικήματα
Κατασχέθηκαν:   290 γραμμ. κάνναβης   10 
γραμμ. ηρωίνης   22 ναρκωτικά δισκία   

1όπλο   7.985 πακέτα λαθραίων τσιγάρων  
  692 συσκευασίες καπνού   22.802 τεμάχια 
ειδών παρεμπορίου
β. ΠέριΟχη ακρΟΠΟλησ
Ελέγχθηκαν 1.327 άτομα και 368 οχήματα, 
προσήχθησαν 45 άτομα, συνελήφθησαν 6 
άτομα, εκ των οποίων:   1 για κλοπές-διαρρή-
ξεις   1για ληστεία   2 για παράβαση του 
Νόμου περί αλλοδαπών   2 για παράβαση 
του Νόμου περί ναρκωτικών ουσιών
Κατασχέθηκαν:   15 γραμμ. κοκαΐνης   

 2,3 γραμμ. κάνναβης.

οι συλλήψεις και τα αδικήματα 
στο κέντρο τον ίανουάριο
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ί θα έλεγες για μια 
δίαιτα με ελάχι-
στους υδατάνθρα-

κες και πολλά λίπη, που να 
σου επιτρέπει να απολαμβά-
νεις βούτυρο, κρέας και 
κρέμες αλλά απαγορεύεται 
να τρως επιπλέον ζάχαρη, 
επεξεργασμένες τροφές, 
γλυκά και αμυλούχα 
λαχανικά;

Κλασική κετογονική 
δίαιτα

ςε αυτήν την επιλογή, 
σχεδιάζουμε όλα τα γεύ-
ματα και σνακ γύρω από το 
λίπος, όπως είναι το αβοκά-
ντο, το βούτυρο, τα λιπαρά 
ψάρια και το ελαιόλαδο. 
χρειάζεται να παίρνουμε 
καθημερινά 15 γραμμάρια 
λίπους (όσο δηλαδή ¾ ενός 
φλιτζανιού με ελαιόλαδο) 
ώστε να αλλάξουμε το μετα-
βολισμό μας και να τον 
κάνουμε να καίει το λίπος 
σαν καύσιμο. Ταυτόχρονα, 
πρέπει να τρώμε το πολύ 50 
γραμμάρια υδατάνθρακες 
την ημέρα.

ςτοχευμένη κετογονική 
δίαιτα

είναι πολύ δημοφιλής 
στους αθλητές και όσους 
είναι δραστήριοι αλλά χρει-
άζονται περισσότερους 
υδατάνθρακες. επιτρέπει 
20-30 επιπλέον γραμμάρια 
πριν και μετά τη γυμναστική 
ώστε να μπορούν να κάνουν 
πιο έντονη άσκηση. οι ιδα-
νικές επιλογές περιλαμβά-
νουν φρούτα, γαλακτοκο-
μικά και ρύζι. εφόσον οι 
υδατάνθρακες καίγονται, 
δεν αποθηκεύονται σαν 
σωματικό λίπος.

για τους 
λάτρεις των… 
λιπαρών

t

την προσοχή στα προληπτικά 
μέτρα για την αντιμετώπιση 
της έξαρσης της γρίπης, η 

οποία παρουσιάζει αυξητική τάση 
τόσο στην ελλάδα όσο και σε 
άλλες ευρωπαϊκές χώρες, εφι-
στούν οι επιστήμονες του Κέντρου 
ελέγχου και Πρόληψης Νοσημά-
των (ΚεελΠΝο).

Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί του 
ΚΕΕλΠΝΟ:

Το πιο αποτελεσματικό όπλο για 
την πρόληψη της γρίπης, είναι ο 
εμβολιασμός και ιδιαίτερα των 
ευπαθών ομάδων (άτομα 60 ετών 
και άνω, εγκυμοσύνη, παιδιά και 
ενήλικες με χρόνια νοσήματα ή 
παχυσαρκία ή άλλους επιβαρυντι-
κούς παράγοντες) αλλά και των 
επαγγελματιών υγείας και των 
ατόμων που έρχονται σε επαφή με 
βρέφη κάτω των 6 μηνών ή φρο-
ντίζουν άτομα με υποκείμενο 
νόσημα. Θεωρείται ασφαλής και 
συστήνεται για όλη τη διάρκεια 
του χειμώνα. Από το υπουργείο 
Υγείας έχουν διατεθεί δωρεάν 
αντιγριπικά εμβόλια στα νοσοκο-
μεία, Κέντρα Υγείας και ΠΕΔΥ.

Σημαντική είναι η έγκαιρη ανα-

ζήτηση ιατρικής βοήθειας και χρή-
σης αντι-ιικών μετά από ιατρική 
εκτίμηση σε ασθενείς που ανήκουν 
σε ομάδα υψηλού κινδύνου και σε 
περιπτώσεις σοβαρών συμπτωμά-
των γρίπης ή/και εμφάνισης επιπλο-
κών. Πρέπει να ξεκινά 
το ταχύτερο δυνατό, 
με απλή ιατρική 
συνταγή και χωρίς να 
αναμένεται η εργα-
στηριακή επιβεβαί-
ωση, ιδιαίτερα στις 

ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.
Η αυστηρή τήρηση των μέτρων 

αναπνευστικής υγιεινής και υγιεινής 
των χεριών, όπως η κάλυψη του 
βήχα και του φτερνίσματος με χαρ-
τομάντιλο ή με το εσωτερικό του 

αγκώνα και το σχολαστικό πλύσιμο 
των χεριών (ιδιαίτερα μετά από επαφή 
με ασθενείς).

Η αποφυγή συγχρωτισμού σε κλει-
στούς χώρους και για τους ασθενείς η 
πλήρης ανάρρωση τους πριν την επά-

νοδο στις συνήθεις δρα-
στηριότητες τους.

Ειδική αναφορά γίνε-
ται από το ΚΕΕλΠΝΟ στα 
σχολεία, όπου πρέπει να 
λαμβάνονται τα απαραί-
τητα μέτρα υγιεινής, 
τόσο από τους εκπαιδευ-
τικούς όσο και από τους 
μαθητές. Αυτά είναι:

 καλός και συχνός 
αερισμός των αιθουσών

 τακτικό πλύσιμο χεριών
 βήχας και φτέρνισμα σε χαρ-

τομάντιλο ή την εσωτερική επιφά-
νεια του αγκώνα

 όσοι νοσούν επιβάλλεται να 
μένουν στο σπίτι.

Δεν συνιστάται το κλείσιμο των 
σχολείων, καθώς έχει δειχθεί ότι 
δεν συμβάλλει στη μείωση της 
εξάπλωσης του ιού. Το μέτρο θα 
μπορούσε να έχει θέση -μόνο- 
υπό πολύ ειδικές συνθήκες σε 
περίπτωση πανδημίας.

καμπανάκι για την γρίπη από το κεελπνο

με αφορμή ερωτήματα σχε-
τικά με την εμφάνιση της 
εποχικής γρίπης, συστή-

νονται στις σχολικές μονάδες οι 
ακόλουθες οδηγίες με σκοπό την 
πρόληψη της εξάπλωσής της:

1. Παιδιά που εμφανίζουν 
συμπτώματα γρίπης αναμέ-

νουν, σε χώρο όπου δε θα έρχονται 
σε επαφή με άλλα άτομα, μέχρι να 
τα παραλάβουν οι γονείς ή οι κηδε-
μόνες τους, οι οποίοι θα πρέπει να 
ειδοποιούνται αμέσως.

2. Συστήνεται για την αποφυγή 
της εξάπλωσης της εποχικής 

γρίπης να τηρούνται οι κανόνες 
ατομικής υγιεινής, όπως:  Απο-
φυγή επαφής χεριών με τα μάτια, 
τη μύτη και το στόμα για τη μείωση 
του κινδύνου μόλυνσης.  Απο-
φυγή κοινής χρήσης των μολυβιών, 
των στυλό, των μαρκαδόρων και 
άλλων προσωπικών αντικειμένων.  
Σε βήχα ή φτέρνισμα, κάλυψη της 
μύτης και του στόματος με το 
μανίκι στο ύψος του αγκώνα ή με 
χαρτομάντιλο.  Το χρησιμοποιη-
μένο χαρτομάντιλο πρέπει να 
απορρίπτεται αμέσως μετά τη 
χρήση στους κάδους απορριμμά-
των.  Απαγορεύεται τα παιδιά να 

πίνουν νερό απευθείας από τη 
βρύση με το στόμα.  Τακτικό πλύ-
σιμο των χεριών των παιδιών και 
των εργαζομένων με υγρό σαπούνι 
και νερό ή εναλλακτικά να χρησι-
μοποιείται αντισηπτικό αλκοο-
λούχο διάλυμα ή χαρτομάντιλα με 
αλκοόλη.

Οι παραπάνω οδηγίες πρέπει να 
τηρούνται και από το προσωπικό 
των κυλικείων. Παρακαλούνται οι 
Διευθυντές σχολικών μονάδων να 
ενημερώσουν την εκπαιδευτική 
κοινότητα (μαθητές, εκπαιδευτι-
κούς, Συλλόγους Γονέων και 
Κηδεμόνων).

Οδηγίες του υπουργείου 
για την γρίπη 

τους χειμερινούς μήνες 
είναι αλήθεια πως είναι 
κάπως δύσκολο να κοιμη-

θείς χωρίς κάλτσες. ειδικά τις 
ημέρες που κάνει αρκετό κρύο. Τα 
κρύα πόδια μπορεί να είναι μία 
πολύ σημαντική αιτία για τα βρά-
δια που μένεις άυπνος και δεν 
ξεκουράζεσαι όσο θέλεις. Όταν 
τα πόδια σου είναι κρύα, συσφίγ-
γουν τα αιμοφόρα αγγεία και προ-
καλούν λιγότερη κυκλοφορία 
αίματος. ςύμφωνα με το εθνικό 
Ίδρυμα Ύπνου, το να ζεσταίνεις τα 
πόδια σου πριν πας για ύπνο βοη-
θάει τον εγκέφαλό σου να δίνει 
ένα σαφές σήμα ότι είναι ώρα για 
ύπνο. φορώντας κάλτσες στο κρε-

βάτι είναι ο ασφαλέστερος τρό-
πος για να κρατάς τα πόδια σου 
ζεστά όλη τη νύχτα. Και ο ύπνος 
δεν είναι το μοναδικό όφελος για 
να φοράς κάλτσες το βράδυ. χρη-
σιμοποιώντας κάλτσες στον βρα-
δινό ύπνο μειώνεις τις πιθανότη-
τες για τη νόσο του Raynaud. η 
νόσος αυτή είναι όταν οι πληγεί-
σες περιοχές του δέρματος, 
συνήθως τα δάχτυλα των ποδιών 
(και των χεριών), χάνουν την 
κυκλοφορία και αρχίζουν να πάλ-
λονται ή να πρήζονται. φορώντας 
κάλτσες τη νύχτα μπορείς να απο-
τρέψεις κάτι τέτοιο κρατώντας τα 
πόδια σου ζεστά και με σωστή 
κυκλοφορία του αίματος.

Σημαντική είναι η έγκαιρη αναζήτηση 
ιατρικής βοήθειας και χρήσης αντι-
ιικών μετά από ιατρική εκτίμηση σε 
ασθενείς που ανήκουν σε ομάδα 

υψηλού κινδύνου και σε περιπτώσεις 
σοβαρών συμπτωμάτων γρίπης

Τελικά πρέπει να κοιμάστε 
με κάλτσες ή όχι;
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περιβάλλον πιθανά μεταδο-
τικό σε ιούς, όπως

 το τρένο
 το αεροπλάνο
 οι ενιαίοι χώροι γραφείων
 το σχολείο ή το πανεπιστήμιο 

κ.λπ.
τότε καλό είναι να ξεκινήσει 
ColdZyme® για να προφυλα-
χθεί από την ταλαιπωρία της 
ίωσης.   

Ένα προϊόν για όλη 
την οικογένεια
Το ColdZyme® είναι ένα ιατροτεχνολο-
γικό προϊόν με σήμανση CE. Τόσο η 
αποτελεσματικότητα όσο και η ασφά-
λεια του ColdZyme® έχουν τεκμηριωθεί 
μέσα από κλινικές μελέτες. Το 
ColdZyme® έχει τοπική και άμεση επί-
δραση στην επιφάνεια του βλεννογόνου 
του λάρυγγα. Μπορεί να χρησιμοποιη-
θεί ευρέως από ενήλικες και παιδιά ηλι-
κίας 4 ετών και άνω. Είναι ένα προϊόν 
για όλη την οικογένεια χωρίς αντενδεί-
ξεις ή παρανέργειες και κυκλοφορεί 
ήδη σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Η 
ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα 
του ColdZyme® έχουν τεκμηριωθεί 
μέσα από κλινικές μελέτες, ενώ μέχρι 
σήμερα έχουν χορηγηθεί πάνω από 25 
εκατομμύρια δόσεις του προϊόντος.

Υπάρχουν κλινικά δεδομένα όσον 
αφορά στη μείωση της διάρκειας του 
κρυολογήματος από το ColdZyme®. 
Εφόσον δε αυτό χορηγηθεί σε 
αρχικό στάδιο της λοίμωξης, η διάρ-
κεια μειώνεται στο μισό. 
Ζητήστε το σήμερα σε όλα 
τα φαρμακεία. 
Για περισσότερες πληροφορίες αναφο-
ρικά με το προϊόν: www.coldzyme.gr

1

Μοναδικό στην 
πρόληψη και 
αντιμετώπιση 
του κοινού 
κρυολογήματος

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

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

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

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

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

πρακτικό στη χρήση.

Σε ποιές περιπτώσεις συστήνεται 
η λήψη του ColdZyme®;

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

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

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

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

λεια του ColdZyme® έχουν τεκμηριωθεί 
μέσα από κλινικές μελέτες. Το 
ColdZyme® έχει τοπική και άμεση επί-
δραση στην επιφάνεια του βλεννογόνου 
του λάρυγγα. Μπορεί να χρησιμοποιη-
θεί ευρέως από ενήλικες και παιδιά ηλι-
κίας 4 ετών και άνω. Είναι ένα προϊόν 
για όλη την οικογένεια χωρίς αντενδεί-
ξεις ή παρανέργειες και κυκλοφορεί 
ήδη σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Η 
ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα 
του ColdZyme® έχουν τεκμηριωθεί 
μέσα από κλινικές μελέτες, ενώ μέχρι 
σήμερα έχουν χορηγηθεί πάνω από 25 
εκατομμύρια δόσεις του προϊόντος.

αφορά στη μείωση της διάρκειας του 
κρυολογήματος από το ColdZyme®. κρυολογήματος από το ColdZyme®. 
Εφόσον δε αυτό χορηγηθεί σε 
αρχικό στάδιο της λοίμωξης, η διάρ-
κεια μειώνεται στο μισό. 
Ζητήστε το σήμερα σε όλα 
τα φαρμακεία. 
Για περισσότερες πληροφορίες αναφο-
ρικά με το προϊόν: www.coldzyme.gr

κρυολογήματος από το ColdZyme®. 
Εφόσον δε αυτό χορηγηθεί σε 
αρχικό στάδιο της λοίμωξης, η διάρ-

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

κρυολογήματος, απομακρύνοντας τον ιό με φυσικό τρόπο!

περιβάλλον πιθανά μεταδο-
τικό σε ιούς, όπως

 το τρένο το τρένο
 το αεροπλάνο το αεροπλάνο
 οι ενιαίοι χώροι γραφείων οι ενιαίοι χώροι γραφείων
 το σχολείο ή το πανεπιστήμιο  το σχολείο ή το πανεπιστήμιο 

κ.λπ.
τότε καλό είναι να ξεκινήσει 
ColdZyme® για να προφυλα-
χθεί από την ταλαιπωρία της 
ίωσης.   

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

ColdZyme® και... 
αντίο στο κρυολόγημα!

Σάββατο-Κυριακή 16-17 Φεβρουαρίου 2019
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επιστροφή των 
80's στη μόδα 
είναι γεγονός και 

οι γυναίκες που ξέρουν 
από στυλ πρέπει να 
ενημερωθούν. ο 
συνδυασμός prints αλλά 
και τα σχέδια που είχαν 
εκείνη τη δεκαετία τα 
φουλάρια είναι must και 
θα φορεθούν πολύ μέσα 
στη χρονιά. ςτα 80's 
κυριάρχησαν οι μίνι στενές 
φούστες και το ίδιο θα 
συμβεί και το 2019.  Τα 
κλασικά blazer με βάτες 
και μίνιμαλ γραμμή, πρέπει 
οπωσδήποτε να είναι στη 
ντουλάπα σου, ενώ έρχεται 
στο προσκήνιο κι ένα 
καταπληκτικό αξεσουάρ 
για τα μαλλιά. ο λόγος για 
τις χοντρές στέκες που 
δίνουν έναν πολύ 
ρομαντικό αέρα και 
μαζεύουν τα μαλλιά  
που κρύβουν όλο το  
πρόσωπό μας.

Back 
to 80s
η

Χωρίς 
πλαστική
Τα μεγάλα χείλη είναι κάτι που όλες οι γυναίκες 
θέλουν και υπάρχουν πολλά προϊόντα που βοη-
θάνε στο να τα μεγαλώσουμε χωρίς να χρειαστεί 
πλαστική. Βάλε μολύβι στα χείλη σου για να τα 
μεγαλώσεις λιγάκι και να οριοθετήσεις την επι-
φάνεια που θα βάψεις με το κραγιόν σου. Χρησι-
μοποίησε ένα nude- κραγιόν για να βάψεις σε 
μια ενιαία απόχρωση τα χείλη σου.  Βάψε με ένα 
ματ κραγιόν τα χείλη σου βάφοντας το κεντρικό 
μέρος των χειλιών και προχωρώντας με ένα πινε-
λάκι προς τα έξω. Χρησιμοποίησε μια πιο σκούρα 
από χρωση για να βάψεις τις άκρες. Με αυτό το 
τρικ μπορείς να δημιουργήσεις τα πιο σέξι χείλη.

Prints και  
την άνοιξη
τα animal prints συνεχί-

ζουν να φοριούνται. Το 
snake print όμως, είναι 

αυτό που κατάφερε να ξεχωρί-
σει. Αν και το είδαμε σε μεγάλο 
βαθμό στη γκρι-μπεζ εκδοχή 
του τους επόμενους μήνες θα 
δούμε και άλλες αποχρώσεις 
του, πιο ανοιξιάτικες. Οι 
fashionistas δείχνουν μια αδυ-

ναμία στα snake print παπού-
τσια που μπορείς να βρεις σε 
μποτάκια αλλά και φλατ παπού-
τσια. Tα χρώματα που θα δούμε 
φέτος και κυκλοφορούν σε 
snake prints είναι το κόκκινο, 
το μπορντό αλλά και το μπλε. 
Καλύτερα να επενδύσεις σε ένα 
σκληρό κολάν ή μια καπαρντίνα, 
που θα φοράς με πολλά outfits.

με τα δάχτυλα
Όλο και περισσότεροι make up artists και 
όλο και περισσότεροι beauty editors και 
bloggers απλώνουν πλέον το μακιγιάζ τους 
χρησιμοποιώντας τα δάχτυλά τους και όχι 
πινέλα.  Απορροφούν αρκετή ποσότητα 
προϊόντος και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να 
μην δείχνει το μακιγιάζ σου φυσικό. Τα 
πινέλα αφήνουν πολλές φορές σημάδια 
στο πρόσωπο, αν δεν είναι καλής ποιότητας 
και δεν ξέρεις πώς να τα χρησιμοποιείς. 
Τέλος, τα σφουγγάρια μαζεύουν αρκετά 
βακτήρια και αν δεν πλένονται τακτικά 
μπορεί να δημιουργήσουν σπυράκια και 
ερεθισμούς στο πρόσωπό σου.

οι γυναίκες που φορούν 
μεγάλο νούμερο παπούτσι, 

ανησυχούν με το 
αποτέλεσμα των looks. 

Ωστόσο υπάρχουν tips που 
θα καμουφλάρουν τα πόδια 

σου ώστε να φαίνονται 
μικρότερα. Προτίμησε 

ψηλοτάκουνα. Τα φλατ  
δείχνουν πάντα μεγαλύτερα 
στο πόδι συγκριτικά με ένα 

ζευγάρι γόβες. Διάλεξε 
στρογγυλά παπούτσια. Τα 

μυτερά κάνουν ακόμα και το 
πιο μικρό πόδι να φαίνεται 
μεγαλύτερο. επένδυσε σε 

σκουρόχρωμα και όχι 
ανοιχτόχρωμα. Δεν είναι 
απαραίτητο να φορέσεις 

οπωσδήποτε μαύρα 
παπούτσια. μπορείς να 

δοκιμάσεις και γκρι, μπλε 
αλλά και μπορντό. Aγόρασε 
παπούτσια με φιογκάκια ή 
άλλες λεπτομέρειες: Όσο 

πιο ιδιαίτερο είναι το 
παπούτσι τόσο πιο μικρό θα 

δείξει το πόδι.

για τα 
πόδια 

σου 
μόνο

Πέρλες  
στα νύχια;
Oι πέρλες στα νύχια είναι από τις 
πιο δημοφιλείς nail art τάσεις και 
αναμένεται να κάνουν πάταγο μέσα 
στο 2019! μπορείς να βάλεις πέρλες 
στα νύχια σου με διάφορους τρό-
πους, να επιλέξεις μικρές ή μεγά-

λες, να διαλέξεις διακριτικά ή 
πιο εκκεντρικά σχέδια, να 
βάλεις πολλές ή λίγες. νμπο-
ρείς και μόνη σου να προσθέ-
σεις πέρλες. Αφού ολοκληρώ-
σεις το βάψιμο των νυχιών σου 
και χρησιμοποιώντας κόλλα για 
νύχια μπορείς να σταθεροποιή-
σεις μερικές μικρές περλίτσες 
στα νύχια σου.
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συνδυασμός πολ-
λών και διαφορετι-
κών prints, κυριάρ-

χησε φέτος, αλλά πολλές από 
εμάς ακόμα δειλιάζουμε, 
θεωρώντας πως θα φανεί 
υπερβολικό και κιτς. ςίγουρα 
υπάρχει ο κίνδυνος αλλά αν 
δεν δοκιμάσεις δεν θα ανα-
νεώσεις το στιλ σου. φρό-
ντισε η βάση των prints να 
είναι παρόμοια χρωματικά. 
επίσης, κοίτα τα prints που 
θα επιλέξεις να έχουν μια 
κοινή απόχρωση. Αυτό είναι 
ένα τρικ που δημιουργεί μια 
πιο ενιαία εικόνα σε όλο το 
look σου. ςυνδύασε φλοράλ 
με φλοράλ και ρίγες με ρίγες. 
Ακόμα και αν οι αποχρώσεις 
τους είναι διαφορετικές το 
συνολικό αποτέλεσμα θα 
δείχνει πολύ εντυπωσιακό. 
μην φοβάσαι καθόλου τον 
πειραματισμό!

Τολμηρός 
συνδυασμός

ο

Για να τα ξέρεις όλα!

www.alphafreepress.gr

η τάση στα μαλλιά

Τα φοράμε ακόμη
tα λευκά μποτάκια 

θα φορεθούν 
πάρα πολύ και την 
άνοιξη. Επέλεξε 
χαμηλή σόλα και όχι 
πλατφόρμα. Συνδύασέ 
τα με ανοιχτόχρωμα 
τζιν παντελόνια. Ανέ-
δειξε τα μποτάκια σου 
σωστά γυρίζοντας τα 
μπατζάκια στο παντε-
λόνι σου ή φορώντας 
τζιν που σταματάνε 
πάνω από τον αστρά-
γαλο. Διάλεξε ένα σχέ-
διο που κολακεύει το 
πόδι σου ώστε να φαί-
νεται πιο λεπτό.

ι ροζ αποχρώσεις εξακολου-
θούν να είναι τάση αλλά σε 
μια πιο σκουρόχρωμη εκδοχή 

τους. Το ροζ φεύγει από τα ξανθά μαλ-
λιά και πηδάει στα καστανά με αποτέ-
λεσμα το rose brown να είναι ένα από 
τα πιο hot χρώματα αυτή τη στιγμή. Για 
να βγει το ροζ χρώμα σε καστανά μαλ-
λιά θα πρέπει να κάνεις υπομονή ώστε 
να πετύχεις το χρώμα σταδιακά είτε να 
κάνεις ντεκαπάζ για να δημιουργηθούν 
οι ροζ ανταύγειες που θα σου δώσουν 
αυτό το rose brown χρώμα. Θα πρέπει 
να ξέρεις πως το ροζ χρώμα δεν μένει 
για μεγάλο διάστημα πάνω στα μαλλιά 
και γι' αυτό θα πρέπει να το ανανεώνεις 
περίπου μια φορά τον μήνα.

new York baby

εκτός από τις Παριζιάνες, οι 
γυναίκες της Νέας Υόρκης 
έχουν πάντα εκπληκτικό 

στιλ ακόμα και όταν επιλέγουν 
basic κομμάτια. Κι αν ψαχουλέ-
ψει κανείς στο διαδίκτυο, θα δει 
πως λίγο-πολύ έχουν κομμάτια 
που επιλέγουν πολύ συχνά. Τα 
mom jeans είναι τα αγαπημένα 
τους αυτή τη σεζόν. Είναι το τζιν 
που επιλέγουν για τις καθημερι-
νές τους δουλειές και το συνδυά-
ζουν με μακριά παλτό και ψηλοτά-
κουνα μποτάκια ή πέδιλα.Το  μπεζ 
παλτό ταιριάζει με όλα τα χρώ-
ματα θα σε βγάλει ασπροπρόσωπη 
σε πολλές περιστάσεις. Στη Νέα 
Υόρκη οι γυναίκες επιλέγουν είτε 
κάποια έντονη απόχρωση για το 
κοστούμι τους είτε ένα πιο μου-
ντό χρώμα που συνδυάζουν με 
ένα bold top.

ο

τσάντα της σεζόν 
τις αποκαλούν lady bags και είναι 

μεσαίου μεγέθους τσάντες που 
έχουν ένα μικρό χερούλι για να τις 
κρατάς στο χέρι. χαρίζουν στιλ σε 
κάθε εμφάνιση και μπορείς να τις 

βρεις σε γεωμετρικά σχήματα αλλά 
και πιο κλασικές γραμμές. είναι 

στο ιδανικό μέγεθος για να χωράει 
όλα σου τα πράγματα και μπορείς 

να την αγοράσεις σε παλ και 
παστέλ αποχρώσεις αλλά και σε 

bold χρώματα ώστε να τη φορέσεις 
και την άνοιξη. μπορείς να τη 

φορέσεις τόσο σε πρωινές όσο και 
σε βραδινές εμφανίσεις. το λευκό, 

το κόκκινο, το μπεζ και το καφέ 
χρώμα είναι από τις πιο 

δημοφιλείς αποχρώσεις της σεζόν.
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μια ιδιαίτερη μουσική σύμπραξη θα λάβει χώρα 
στο παραδοσιακό καφενείο «οι Θεσσαλοί» τις 

Τρίτες 19 & 26 του φεβρουαρίου. ο ηλίας μαυρο-
σκούφης είναι ένας νέος αυτοδίδακτος τραγουδο-

ποιός, που ξεχωρίζει για την ιδιαίτερη χροιά της φωνής 
του, τον ξεχωριστό λόγο του και τις χαρακτηριστικές μου-

σικές φόρμες με τις οποίες ντύνει τα τραγούδια του. 
Γνωστός στο κοινό έγινε το 2014, όπου στους 4ους 

Αγώνες Δημιουργίας ελληνικού Τραγουδιού στη 

ςτέγη Γραμμάτων και Τεχνών, τιμήθηκε με το βραβείο κοι-
νού και με ειδική εύφημο μνεία από την κριτική επιτροπή 
για το τραγούδι «Βάζω φωτιά», σε στίχους, μουσική και 
ενορχήστρωση του ίδιου.  Τα «φανερά και κρυμμένα», ουσι-
αστικά σηματοδοτούν την έναρξη παραστάσεων βασισμένη 
στην επερχόμενη 1η δισκογραφική του δουλειά. μαζί του οι 
μουσικοί ςτέφανος χατζηαναγνώστου στο φλάουτο και 
ςταύρος Παργινός στο τσέλο. μελενίκου 2, Βοτανικός.  
Ώρα έναρξης: 21.30. 

ο Αποστόλης μπαρμπαγιάννης έρχεται στον ςταυρό 
του Νότου, από το ςάββατο 16 φεβρουαρίου και για 

τρεις μόνο παραστάσεις και παρουσιάζει το 
αχρείων δράμα: «Καθαρή εξόδιοc». Τσολιάς εν 

δε Τσόλια μπάντ! ςτο κόνσεπτ: «Κάθε βράδυ 
με άλλη». ο punk φουστανελάς, μετά την 

επιτυχία που γνώρισε η Καθαρή εξόδιοc 
στον Πειραιά, έρχεται στον ςταυρό του 

Νότου στην Αθήνα… γιατί οχτώ δεν 
ήταν αρκετές και θέλει κι άλλες! Γι’ 

αυτό κάθε ςάββατο θα πηγαίνει με 
άλλη γυναίκα, ενώπιον του φιλο-

θεάμονος κενού. Έτσι λοιπόν θα 
υποδέχεται στη σκηνή κάθε 

εβδομάδα μια (ή και παρα-
πάνω) ξεχωριστή γυναίκα 

ηλίας  
μαυροσκούφης: 

«Φανερά και 
κρυμμένα»

τσολιάς εν δε τσολιά μπαντ:   
   «καθαρή εξόδιοc»

τραγουδίστρια σε ρόλο έκπληξη… 
για την ίδια! Το ςάββατο 16/2: μαρία 
Παπαγεωργίου. Το ςάββατο 23/2: 
Ρένα μόρφη. Το ςάββατο 2/3: ελευ-
θερία Πάτση- μυρτώ Βασιλείου.

ο Πολυχώρος Vault παρουσι-
άζει τη νέα παράσταση των 
Lorem Ipsum «Αλάσκα», 

από την Τετάρτη 13 φεβρουαρίου, 
κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 
21:15, έως την Πέμπτη 30 μαΐου, 
για 28 μόνο παραστάσεις.  

«Τα ψέματα δεν είναι πάντα κακά. 
Τα ψέματα -όπως και οι αλήθειες- 

είναι κακά όταν τα πει κακός 
άνθρωπος, ακόμα και την αλήθεια 
να πει κακός άνθρωπος μπορεί να 
βλάψει. Εγώ το ξέρω, δεν είμαι 
καλός άνθρωπος, δεν λέω ότι είμαι 
κακός αλλά έχω κάνει πράγματα 
στη ζωή μου και καλό δεν με 
θεωρώ. Για αυτό δεν θα ακούσεις 
ποτέ την αλήθεια από εμένα, δεν 
τολμάω να στη πω. Αλλά ούτε ψέμα 

«Αλάσκα»  
από τους lorem ipsum

«Τα ψέματα δεν είναι πάντα κακά. Τα 
ψέματα -όπως και οι αλήθειες- είναι 

κακά όταν τα πει κακός άνθρωπος, 
ακόμα και την αλήθεια να πει κακός 

άνθρωπος μπορεί να βλάψει»

«ρένα» του αύγουστου κορτώ
η Ρένα, το νέο θεα-
τρικό έργο που βασί-
στηκε στο ομώνυμο 
βιβλίο του Αύγου-
στου Κορτώ με την 
ύρώ μανέ στον πρω-
ταγωνιστικό ρόλο, 
λόγω μεγάλης επιτυ-
χίας ξεκινά δεύτερο 
κύκλο παραστάσεων   
από 25 φεβρουαρίου 
κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Δημο-
τικό Θέατρο Πειραιά. μια ομάδα 
ρεπόρτερ-συγγραφέων γνωρίζουν 
τη Ρένα τη ςμυρνιά στο 
AthensPrideParade. η Ρένα τους 

καλεί σπίτι της και με 
τον δικό της μοναδικό 
τρόπο, ξετυλίγει το 
νήμα της περιπετειώ-
δους ζωής της. η 
Ρένα, στο κλαρί από 
τα γεννοφάσκια της, 
μας παίρνει μαζί της 
στο ταξίδι της ζωής 
της και της ιστορίας 
της ελλάδας από τις 

αρχές του 20ου αιώνα μέχρι σήμερα. 
Ένα συναρπαστικό ταξίδι γεμάτο 
εικόνες, μουσικές και τραγούδια 
ολόκληρου του 20ου αιώνα. 
Τηλ.: 210 4143 310 

μπορώ 
να σου 
πω».

Μια 
μητέρα περιμέ-
νει την κόρη της 
να επιστρέψει από 
ένα μακρινό ταξίδι. Η 
σοφίτα του σπιτιού 
είναι σχεδόν έτοιμη να 
την υποδεχτεί. Σχεδόν, όχι 
ακόμα. Κοντεύει να γίνει 
δωμάτιο, σαν τα κανονικά, τα πιο 
χαρισματικά, που όταν ανοίγεις τις 
κουρτίνες το φως τα πλημμυρίζει. 
Όμως αυτή η σοφίτα αν και σκοτεινή 
και κρύα και γεμάτη υγρασία πάντα 
ήταν το αγαπημένο δωμάτιο της κόρης 
της γιατί στον τοίχο της κρέμεται 
-ακόμα και τώρα- ο παλιός της χάρτης. 
Ένας χάρτης μαγικός για αυτήν. Και 
στην πάνω αριστερή γωνία του -παρά 
την φθορά- την περιμένει η αγαπη-
μένη της Αλάσκα.

info
Διάρκεια: 60’ (χωρίς διάλειμμα)
Εισιτήρια: Γενική είσοδος: 10 ευρώ, 
Κάτοχοι Κάρτας Ανεργίας (ΟΑΕΔ)/ 
Ατέλειες : 5 ευρώ
Πληροφορίες: 213 0356472 / 
6949534889
Πολυχώρος Vault Theatre Plus, 
Μελενίκου 26, Γκάζι, Βοτανικός.
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κάτω Από  
το Δέντρο 
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gr
1.  AsTERIx: THE sEcRET
     OF THE MAgIc POTION

2. green Book 
3. serenity 
4. The Favourite 
5. Holmes and Watson 
6. glass 
7. The Upside 
8. The Mule 
9. Watching the None 
10. Minuscule - Mandibles From 

Far Away 

USA
1.  THE LEgO MOVIE 2:
     THE sEcONd PART

2. What Men Want 
3. cold Pursuit 
4. The Upside 
5. glass 
6. The Prodigy 
7. green Book 
8. Aquaman 
9. spider-Man: Into The 

spider-Verse 
10. Miss Bala

BoX oFFiCe

Δέντρα που ονειρεύεται, που 
φαντασιώνεται. Δέντρα που 
ξετρυπώνει από τις επί τούτου 
περιηγήσεις της στο διαδίκτυο. 
είκοσι πέντε έργα. με μολύβι και 
ξυλομπογιά. με χρώμα -για 
πρώτη φορά. Πάνω σε ξύλο. 
Διάρκεια έως 16/3. Ώρες: 
Τρίτη, Πέμπτη, 
Παρασκευή: 11πμ-2μμ. 
& 6-9μμ, Τετάρτη, 
ςάββατο: 11πμ-3μμ. 
ςόλωνος, 20 
Αθήνα, τηλ. 
210-3612050.

Την Τρίτη 19 φεβρουαρίου η 
γκαλερί «7» παρουσιάζει την 5η 
ατομική έκθεση της ζωγράφου 
Αμαλίας ςταυρουλάκη με τίτλο «Human 
Trees». Τα δέντρα είναι σχεδόν από πάντα 
η κυρίαρχη φιγούρα στη δουλειά της 
Αμαλίας ςταυρουλάκη. μοναχικά, σε δυάδες ή 
σε παρέες. Δέντρα που παρατηρεί και 
απομονώνει από το υπόλοιπο περιβάλλον στην 
καθημερινότητά της ή στα πολυάριθμα ταξίδια της. 

Human 
trees

ια Ισραηλινή κι 
ένας Παλαιστίνιος 
διατηρούν εξω-

συζυγική σχέση, η οποία 
μετά από μια ασήμαντη 
παρεξήγηση θα μπλέξει 
άδικα και τους δυο τους σε 
μια περίπλοκη υπόθεση 
τρομοκρατίας. Παλαιστινι-
ακή ταινία, σκηνοθεσία 
Μουαγιάντ Αλαγιάν με 
τους: Αντίμπ Σαφαντί, 
Σιβάν Κέρσνερ, Μάισα 
Αμπντ Ελχαντί.

πιστρέφοντας από 
ένα πάρτι με τη 
γυναίκα του κι ένα 

φιλικό ζευγάρι, ο Φαρζάντ 
χτυπά κάτι με το αυτοκίνητό 
του. Μπερδεμένοι και προβλη-
ματισμένοι καταλήγουν όλοι 
στο σπίτι της κοπέλας, προ-
σπαθώντας να αποφασίσουν 
το τι πρέπει να κάνουν. Ιρανική 
ταινία, σκηνοθεσία Ραμτίν 
λαβαφιπούρ με τους: Αμίρ 
Τζαντιντί, Παρινάζ Ιζαντιάρ, 
Σαμπέρ Αμπάρ.

Απαγορευμένες συναντήσεις το γύρισμα της τύχης
Δείτε ΑκομηΔείτε Ακομη

μ ε

Σίγουρδσον.
Ο τελευταίος, εστιάζοντας σε τρεις οικογένειες 

και με αφορμή ένα ασήμαντο περιστατικό, εξετάζει 
το εύθραυστο των κοινωνικών 
δεσμών, που είναι έτοιμοι να διαρ-
ραγούν με την πρώτη ευκαιρία, 
φέρνοντας στην επιφάνεια καλά 
κρυμμένα προσωπικά και οικογε-
νειακά μυστικά. Για παράδειγμα, ο 
διαπληκτισμός του Άτλι και της 
συζύγου του έχει να κάνει με μια 
παρελθούσα σχέση του και η ψυχο-
λογική αστάθεια της μητέρας του 
οφείλεται σε ένα τραγικό οικογε-
νειακό συμβάν. Σε ένα φαινομενικά 

τακτοποιημένο σύμπαν, η διαφωνία 
για τη σκιά ενός δέντρου είναι ικανή να οδηγήσει σε 
μια σύγκρουση συγκρίσιμη με μια… αρχαία τραγω-
δία. Ισλανδία, Δανία. 2017. Διάρκεια: 89΄. 

ο Άτλι, πατέρας ενός τετρά-
χρονου κοριτσιού, μετά 
από ένα μεγάλο καυγά με 

τη γυναίκα 
φεύγει από το 

σπίτι τους και επι-
στρέφει στο πατρικό 

του. εκεί εμπλέκεται 
απροσδόκητα στη δια-

μάχη που έχουν οι ηλικιω-
μένοι γονείς του με το γει-

τονικό τους ζευγάρι για την… 
σκιά ενός δέντρου που πέφτει 

στη βεράντα τους. 

Ο μεσογειακός θεατής πρέπει να εισέλ-
θει στη νοοτροπία πως στον παγωμένο ευρωπαϊκό βορρά η σκιά 

ενός δέντρου είναι ανεπιθύμητο πράγμα, γεγονός που συνιστά και τη 
σεναριακή αφορμή της ταινίας του σκηνοθέτη Χάφστεϊν Γκούναρ 

Ένα υπόκωφο 
δραματικό 

θρίλερ για την 
αδυναμία των 
ανθρώπων να 

αποκοπούν από το 
παρελθόν τους
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Ο ΠΑΟΚ νίκησε τον 
Ολυμπιακό στην 
Τούμπα και βάζει 
πλώρη όχι απλά για 
το Πρωτάθλημα, 
αλλά και για  
να το κατακτήσει 
χωρίς ήττα! 

η τελευταία ομάδα που 
το πέτυχε ήταν ο Πανα-
θηναϊκός το μακρινό 

1964. Από τότε, ακόμα και στις 
εποχές κυριαρχίας του ολυ-
μπιακού, κανείς δεν κατάφερε 
να ολοκληρώσει τον μαραθώ-
νιο του τίτλου χωρίς να χάσει 
πουθενά. ο ΠΑοΚ, ο οποίος 
έχει «βγάλει» μια σειρά από 
ντέρμπι και δύσκολες έδρες, 
δείχνει φέτος περισσότερο 
κοντά από κάθε άλλη ομάδα! 
Ήδη συμπλήρωσε ιστορικό 
αήττητο 20 αγώνων στο 
φετινό πρωτάθλημα, 
σπάζοντας το προηγού-
μενο ρεκόρ των 19 σε μια 
αγωνιστική χρονιά και 
ετοιμάζεται να βάλει τον 
πήχη ακόμα ψηλότερα! 

Μετά την νίκη του επί 
του Ολυμπιακού ο «δικέ-
φαλος του βορρά» άνοιξε 
στο +9 τη διαφορά από τους 
«ερυθρόλευκους» και με 
δεδομένο ότι τους «έχει» και 
στην ισοβαθμία, πρέπει κυριο-
λεκτικά να αυτοκτονήσει για 

οδεύοντας προς τον τίτλο!

προπονητής του ΠΑοΚ Ράζ-
βαν λουτσέσκου, μιλώντας σε 
μμε της χώρας του, αναφέρ-

θηκε στην σημασία της νίκης επί του 
ολυμπιακού, αλλά τόνισε πως πρέπει 
να μείνουν συγκεντρωμένοι γιατί 
ακόμα δεν πήραν το πρωτάθλημα. «Το 
3-1 επί του ολυμπιακού ήταν μια νίκη 
που μας έδωσε προβάδισμα, αλλά 
υπάρχει ακόμα πολλή δουλειά. 
Έχουμε αυτοπεποίθηση, υψηλό κίνη-
τρο, αλλά υπάρχουν ακόμα 10 ματς να 
παίξουμε. Πρέπει να προετοιμαστούμε 

και να συγκεντρωθούμε στο καθένα 
ξεχωριστά, να το αντιμετωπίζουμε σαν 
έναν τελικό, αυτός είναι ο τρόπος να τα 
καταφέρουμε», είπε αρχικά ο τεχνικός 
του ΠΑοΚ και πρόσθεσε: «είναι λιγό-
τερο σημαντικό το με πόσες νίκες θα 
τελειώσουμε, ή με πόσα ματς αήττητοι, 
το θέμα είναι να κατακτήσουμε το 
πρωτάθλημα. είμαι συγκεντρωμένος 
σε αυτό που πρέπει να κάνουμε, γιατί 
αν δεν είσαι προσεκτικός, ρισκάρεις 
να χάσεις τα πάντα .Δε μιλάμε για 
εκδίκηση για όσα έγιναν την περσινή 

σεζόν, 
παρά το 
γεγονός 
ότι η απο-
γοήτευση 
ήταν 
μεγάλη και υπάρχουν πράγματα που θα 
τα κρατάμε για μια ζωή. Πέρσι ήμα-
σταν η ομάδα που κέρδισε το πρωτά-
θλημα στο γήπεδο αλλά δεν μπορέ-
σαμε να το χαρούμε, κι ίσως αυτός ο 
θυμός να εξελίχθηκε σε μια ακόμα 
μεγαλύτερη επιθυμία φέτος».

λούτσεσκού
« Έχουμε πολύ δρόμο ακόμη»

δυσκολότερες έδρες. Έχει να 
χάσει μέσα στο γήπεδο από το 
παιχνίδι της Τρίπολης στις 4 Μαρ-
τίου του 2018 και αυτό παίζει το 
δικό του ρόλο στην ψυχολογία για 
μια ομάδα που συχνά ο τρόπος 
που καλούταν να διαχειριστεί τα 
εκτός έδρας παιχνίδια της αποτε-
λούσε ίσως το μεγαλύτερο ζήτημα. 

Τί απομένει; Το ματς στο 
ΟΑΚΑ με τον 
Παναθηναϊκό, το ντέρμπι 
της Τούμπας με τον Άρη 
και κάποια εκτός έδρας 
ματς στην επαρχία, τα 
οποία όμως έχει δείξει 
πως έχει τον τρόπο να τα 
πάρει, ή τουλάχιστον να 
μην τα χάσει! Τα παιχνίδια 
με τους «κίτρινους» και 
τους «πράσινους» 
μάλιστα είναι back to 
back, οπότε αν καταφέρει 
να μην χάσει σε αυτά τότε 
οι πιθανότητες 
ανεβαίνουν κατακόρυφα! 

Από εκεί και πέρα θα είναι 
θέμα διαχείρισης και αγωνιστικό-
τητας, καθώς ο στόχος του πρω-
ταθλήματος θα έχει ουσιαστικά 
κλειδώσει και ο ΠΑΟΚ θα πρέπει 
να δείξει τα ψυχικά αποθέματα 
για να το πάει ακόμα πιο μακριά 
και να ολοκληρώσει ένα ιστορικό 
επίτευγμα. Ο τρόπος που διαχει-
ρίζεται φέτος την πίεση η ομάδα 
του λουτσέσκου, καθώς και τα 
ξεκάθαρα αγωνιστικά της πλεονε-
κτήματα κάνουν τους φίλους της 
ομάδας να πιστεύουν ότι ο στό-
χος είναι εφικτός.

να χάσει τον τίτλο. Ας δούμε τα 
δεδομένα. Ο ΠΑΟΚ έχει «βγάλει» 
τα ματς με την περσινή πρωταθλή-
τρια ΑΕΚ μετρώντας μια νίκη και 
μια ισοπαλία. Στην Τούμπα επικρά-

τησε στις 
23 Σεπτεμ-
βρίου 2-0 
χάρη σε 

δυο γκολ του Πρίγιο-
βιτς, ενώ δεν λύγισε 
ούτε στο ΟΑΚΑ, 
όπου πήρε το 1-1 
παρότι έπαιζε για 
ένα σημαντικό χρο-

νικό διάστημα με δέκα παίκτες. Σε 
μια ακόμα πολύ δύσκολη έδρα, 
ίσως την δυσκολότερη παραδοσι-
ακά για τον ΠΑΟΚ, το «Γ. Καραϊ-
σκάκης», οι ασπρόμαυροι πέρασαν 
με νίκη έχοντας κεκτημένη ταχύ-
τητα από τη νίκη επί της πρωτα-
θλήτριας, χάρη στο αυτογκόλ του 
Βούκοβιτς. Και στη ρεβάνς της 

Τούμπας που πήρε ουσιαστικά τον 
χαρακτήρα «τελικού Πρωταθλήμα-
τος», έδειξαν από την αρχή ποιος 
είναι το αφεντικό.

Στην έδρα του Ατρόμητου, όπου 
επίσης απειλήθηκε το σερί, ο ΠΑΟΚ 
έφυγε με τον βαθμό της ισοπαλίας, 
ενώ στο ντέρμπι της πόλης με τον 
Άρη πέρασε με νίκη από το «Κλεάν-
θης Βικελίδης», παρότι βρέθηκε πίσω 
στο σκορ από το δεύτερο μόλις 
λεπτό. Επί της ουσίας ο ΠΑΟΚ μετρά 
μόλις δύο ισοπαλίες, στο Περιστέρι 
και στο ΟΑΚΑ και από εκεί και πέρα 
μόνο νίκες, έχοντας βγάλει τις 

ο

Ο ΠΑΟΚ ήδη συμπλήρωσε 
ιστορικό αήττητο 20 αγώνων 
στο φετινό πρωτάθλημα, 

σπάζοντας το προηγούμενο ρεκόρ 
των 19 σε μια αγωνιστική χρονιά
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Έφυγε από τη ζωή την Τρίτη, σε ηλικία 81 ετών ο 
σπουδαίος Βρετανός τερματοφύλακας Γκόρντον 
μπανκς. Εδώ και χρόνια αντιμετώπιζε πολλά προ-

βλήματα υγείας. Ο Μπανκς ήταν ένα από τα βασικά στελέχη 
της Βρετανίας στο θριαμβευτικό για το «μεγάλο νησί» Μου-
ντιάλ του 1966. Όμως, έχει μείνει στην ιστορία για την 
«απόκρουση του αιώνα» στον αγώνα με τη Βραζιλία στο 
Μουντιάλ το 1970, όταν «έβγαλε» την κεφαλιά του Πελέ.

μόνο το στενοχώρια του. Αυτή, 
άλλωστε, είναι δεδομένη, αυτο-

νόητη μετά από ένα τόσο άσχημο 
αποτέλεσμα. Το πιο σημαντικό 

Προβληματισμός στον Ολυμπιακό

« Έφυγε» ο σπουδαίος 
γκόρντον μπανκς 

χαμός για  
το ηχητικό 
με πρίντεζη

σάλος έχει ξεσπάσει 
στους «ερυθρόλευκους» 
μετά την αποκάλυψη για 

τον Γιώργο Πρίντεζη. Σε ένα 
ηχητικό ντοκουμέντο που 
παρουσίασε ιστοσελίδα, ακού-
γεται ο αρχηγός του Ολυμπια-
κού, να περιγράφει στους 
συμπαίκτες του, στην ομαδική 
συνομιλία τους στο Whatsapp 
την τραγικότητα της οικονομι-
κής κατάστασης, μαζί και την 
απόφασή του να μην κατεβεί 
στο ματς με την Χίμκι. Ένα ματς 
στο οποίο τελικά ο Πρίντεζης 
αγωνίστηκε, αφού πήρε κάποια 
ελάχιστα χρήματα έναντι της 
μεγάλης οφειλής που έχει απέ-
ναντί του η ερυθρόλευκη ΚΑΕ.

ο Γιώργος Πρίντεζης, με 
δήλωση του μετά το τέλος του 
All star game που διεξήχθη 
στη Θεσσαλονίκη, πήρε θέση, 
έξαλλος. Ο διεθνής μπασκε-
τμπολίστας τόνισε πως δεν 
υπάρχει πρόβλημα στις σχέσεις 
του με τον Ολυμπιακό και 
σημείωσε πως το ηχητικό είναι 
παράνομο. «Γνωρίζω ότι κυκλο-
φορεί ένα ηχητικό που έχει βγει 
παράνομα τον τελευταίο μήνα, 
ήμουν σίγουρος ότι θα έβγαινε. 
Προσωπικά θέλω να πω ότι δεν 
υπάρχει κανένα θέμα. Συνεχί-
ζουμε όλοι μαζί ενωμένοι για 
την επίτευξη των στόχων μας. 
Παραμένουμε μια οικογένεια και 
αυτό ισχύει και αυτό είναι το 
σημαντικότερο».

ροβληματισμένος από 
την εικόνα του ολυμπι-
ακού στο ντέρμπι με 

τον ΠΑοΚ στην Τούμπα ήταν ο 
Βαγγέλης μαρινάκης. ο ιδιο-
κτήτης της «ερυθρόλευκης» 
ΠΑε κατέβηκε στα αποδυτήρια 
μετά το τέλος του αγώνα και 
μίλησε στην ομάδα. ο διοικητι-
κός ηγέτης του ολυμπιακού, 
που ηγήθηκε της αποστολής 
στην Τούμπα, φρόντισε να στεί-
λει πολύ σημαντικά μηνύματα 
στους ποδοσφαιριστές και το 
τεχνικό επιτελείο των 
Πειραιωτών. 

Τόσο με τη συνολική συμπε-
ριφορά του, όσο και με τα λόγια 
του, έδωσε το στίγμα της επό-
μενης ημέρας, καθορίζοντας 
την ατζέντα, τους στόχους, 
αλλά και δείχνοντας ότι 
πιστεύει βαθιά, ειλικρινά σε 
αυτό που χτίζεται από το καλο-
καίρι στο λιμάνι. ςτην ομιλία 
του προς την ομάδα και τον 
προπονητή στα αποδυτήρια της 
Τούμπας, ο ισχυρός άνδρας του 
ολυμπιακού, δεν εξέφρασε 

π

η εΚο, η μεγαλύτερη ελλη-
νική εταιρία πετρελαιοει-
δών και μέγας χορηγός του 

«εΚο ALL sTAR gAME 2019», θα 
ήθελε να ευχαριστήσει τον εςΑΚε 
και τον ΠςΑΚ για την εξαιρετική 
διοργάνωση των εκδηλώσεων του 
διημέρου στη Θεσσαλονίκη, όλους 
τους χορηγούς που στήριξαν τη 
φετινή διοργάνωση, τους αθλητές που 
συμμετείχαν στους αγώνες, αλλά 
κυρίως τον κόσμο, που με την θερμή 
παρουσία του στο Αλεξάνδρειο και 
την αγάπη του, μετέτρεψε έναν αγώνα 
μπάσκετ σε μια μεγάλη γιορτή Αθλη-

τισμού και Πολιτισμού.
Σ’ ένα κατάμεστο γήπεδο από παιδιά 

και οικογένειες, επιβεβαιώθηκε ο λόγος 
για τον οποίο όλοι εμείς στην ΕΚΟ, επι-
μέναμε στην επαναφορά του θεσμού 
αυτού. Ενός θεσμού που ξεπερνάει τα 
αθλητικά δρώμενα και αναδεικνύει τη 
δύναμη της ψυχής, όπως απέδειξαν οι 

καλαθοσφαιριστές στον αγώνα 
με αμαξίδια, καθώς και οι παλαί-
μαχοι με την προσπάθειά τους 
απέναντι στη νέα γενιά.

Η ΕΚΟ εύχεται σε όλα τα παιδιά 
του κόσμου να αγκαλιάσουν τον 
Αθλητισμό και να ανατραφούν με 
τις υψηλές αξίες και τα παναν-
θρώπινα ιδεώδη που πρεσβεύει. 
Από την πλευρά της, δεσμεύεται 
ότι θα συνεχίσει εμφατικά να στη-
ρίζει τον υγιή Αθλητισμό και να 
στέκεται αρωγός στις προσπά-

θειες των παιδιών που έχουν ανάγκη, 
αλλά και των ευπαθών κοινωνικών ομά-
δων που βρίσκουν στήριξη μέσω 
φορέων ή οργανισμών, όπως ο ΟΚΑΝΑ. 
Πλέον, ανανεώνουμε το ραντεβού μας 
και για την επόμενη χρονιά, με το «ΕΚΟ 
ALL STAR GAME 2020»!!!

εκο ALL STAR GAME 2019

στον απόηχο της μεγάλης γιορτής 
του ελληνικού μπάσκετ

που προέκυψε από τα λόγια 
του, ήταν η αισιοδοξία, το 
βλέμμα στην επόμενη ημέρα 
και  φυσικά η πίστη στη δου-
λειά του προπονητή και τις 
δυνατότητες του ρόστερ και 
του κάθε παίκτη ξεχωριστά. 
Αναλυτικά όσα ανέφερε ο 
Βαγγέλης μαρινάκης στα 
αποδυτήρια της Τού-
μπας:«ςήμερα δεν κάναμε 
αυτό που έπρεπε. ύπάρχει 
στενοχώρια, γιατί πίστευα 
πραγματικά ότι μπορούσαμε 
να πάρουμε το πρωτάθλημα. 
Αλλά αυτό δεν αλλάζει την 
άποψη που έχω για εσάς. 
Πιστεύω σε εσάς και τον προ-
πονητή, δεν αλλάζει κάτι αυτό 
το παιχνίδι. ςας στηρίζω 
όλους. Κάναμε ένα κακό παι-
χνίδι, αλλά έχουμε πολύ 
σημαντικούς αγώνες μπροστά 
μας που πρέπει να τους κερ-
δίσουμε… Αφήστε πίσω ό,τι 
έγινε σήμερα και πάμε παρα-
κάτω, να κατακτήσουμε τους 
στόχους που έχουμε από εδώ 
και πέρα».
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σε μια ξεχωριστή εκδή-
λωση που πραγματοποί-
ησε η ελληνική Παραο-

λυμπιακή επιτροπή για να 
γιορτάσει τα 20 χρόνια από την 
ίδρυσή της, βράβευσε τον 
οΠΑΠ για την υποστήριξή του 
στους αθλητές της παραολυ-
μπιακής ομάδας. ο οΠΑΠ βρί-
σκεται στο πλευρό της ελληνι-
κής Παραολυμπιακής επιτρο-
πής από το 2011 και, ως μέγας 
χορηγός της, υποστηρίζει τους 
αθλητές της παραοολυμπιακής 
ομάδας σε όλες τις αγωνιστι-
κές τους υποχρεώσεις.

ςτην εκδήλωση, που πραγ-
ματοποιήθηκε υπό την αιγίδα 
του Προέδρου της Δημοκρα-
τίας, Προκόπη Παυλόπουλου, 
τιμήθηκαν οι μεταλλιούχοι σε 
Παραολυμπιακούς Αγώνες από 
το 1980 έως και το 2016, οι 

νατροπή με τον διαιτητή του 
κυριακάτικου ντέρμπι ανά-
μεσα στον Ολυμπιακό και 

την ΑΕΚ, για την 21η αγωνιστική της 
Super League. Σύμφωνα με αναφο-
ρές φινλανδικών media διαιτητής του 
Ολυμπιακός-ΑΕΚ την Κυριακή επρό-
κειτο να είναι ο Φινλανδός Βίλε 
Νεβαλάινεν. Ωστόσο την Πέμπτη η 
ΕΠΟ ανακοίνωσε τον Γερμανό 
Τομπίας Στίλερ. Ο Στίλερ ανήκει στην 

Α’ κατηγορία της UEFA (μία χαμηλό-
τερη από την «Elite» του Χιλ Μαν-
θάνο που σφύριξε το ΠΑΟΚ-Ολυμπια-
κός την Τούμπα). Βοηθοί του θα είναι 
οι συμπατριώτες του Ματίας Γιόλεν-
μπεκ και Κρίσταιν Γκίτελμαν, ενώ 
τέταρτος ρέφερι ο Αριστοτέλης Δια-
μαντόπουλος. Παρατηρητής διαιτη-
σίας στο ντέρμπι ορίστηκε ο Νο 3 της 
ΚΕΔ (υπεύθυνος για τους ορισμούς 
των βοηθών) λιφ λίντμπεργκ.

ολύΜπιάκοσ-άεκ
Ανατροπή με τον διαιτητή  
του κυριακάτικου ντέρμπι

Πηρα μηνυμαΤα αΠΟ μια βισση κι  
έναν ρΟυβα, έιναι καλΟι;

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς με την 
πορεία του στο Australian Open, 
ό που έφτασε μέχρι τα ημιτελικά, 
ανάγκασε όλη την Ελλάδα να 

ασχοληθεί με το τένις. Ο Έλληνας 
τενίστας δέχτηκε πολλά μηνύματα για 

συγχαρητήρια από διάσημα πρόσωπα 
ανάμεσά τους η Άννα Βίσση και ο Σάκης. Ο ίδιος 
όμως τόνισε ότι δεν γνωρίζει τους δύο Έλληνες 
τραγουδιστές. «Πράγματι δέχθηκα μηνύματα από 
τον Σάκη Ρουβά και την Άννα Βίσση αλλά δεν 
τους ξέρω. Είναι καλοί;» είπε σε συνέντευξή του 
στο Πρώτο Θέμα και τον Αντώνη Σρόιτερ. 
Συμπλήρωσε μάλιστα ότι από Έλληνες 
τραγουδιστές γνωρίζει μόνο τον Αντώνη Ρέμο.

τους στόχους τους, να προωθούμε 
τις βασικές αρχές που υπηρετεί το 
Παραολυμπιακό Κίνημα – την απο-
φασιστικότητα, την ισότητα, την 
έμπνευση και το θάρρος – και να 
έχουμε ενεργό ρόλο στην ευαι-
σθητοποίηση του κοινού για τα 
παραολυμπιακά αθλήματα, παρακι-
νώντας ακόμη περισσότερους 
συνανθρώπους μας να συμμετά-
σχουν και να τα αγκαλιάσουν».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος 
της ελληνικής Παραολυμπιακής 
επιτροπής, Γιώργος φουντουλά-
κης, ευχαρίστησε τον οΠΑΠ 
σημειώνοντας: «Θέλω να ευχαρι-
στήσω όλους όσοι στηρίζουν την 
προσπάθεια που κάνουμε. Όλους 
τους χορηγούς και κυρίως τον 
μέγα χορηγό μας, τον οΠΑΠ, που 
μας στηρίζει και καλύπτει σε 
μεγάλο ποσοστό τους αγώνες  
στο εξωτερικό».

Α

χορηγοί, καθώς και οι υποστηρι-
κτές της ελληνικής Παραολυμπια-
κής επιτροπής. 

εκ μέρους του οΠΑΠ, το βραβείο 
παρέλαβε ο Αντιπρόεδρος Α’ του 
οΠΑΠ, ςπύρος φωκάς, ο οποίος 
δήλωσε: «ςτον οΠΑΠ, είμαστε 
υπερήφανοι που αποτελούμε τον 
μέγα χορηγό της παραολυμπιακής 
ομάδας, της πιο δυνατής ομάδας. 
οι πρωταγωνιστές της είναι 
άνθρωποι που υπερβαίνουν τον 
ίδιο τους τον εαυτό και γίνονται 
παράδειγμα και έμπνευση για 
όλους εμάς – και ιδιαίτερα για τη 
νέα γενιά, η οποία παίρνει από 
εσάς μαθήματα ζωής. Αξίζετε όλοι 
πολλά συγχαρητήρια για τις σημα-
ντικές επιδόσεις, τις διακρίσεις 
σας και την χαρά που προσφέρετε 
όλα αυτά τα χρόνια. Δέσμευση μας 
είναι ότι θα συνεχίσουμε να στηρί-
ζουμε τους αθλητές να πετύχουν 

Βραβείο στον οπΑπ από την  
ελληνική παραολυμπιακή επιτροπή

Ο παραολυμπιονίκης Πάνος 
Τριανταφύλλου με τον 
Αντιπρόεδρο Α’ ΟΠΑΠ,  
Σπύρο Φωκά

 Ο Αντιπρόεδρος Α’ 
ΟΠΑΠ, Σπύρος 

Φωκάς, στη διάρκεια 
της ομιλίας του 

στην εκδήλωση της 
Ελληνικής 

Παραολυμπιακής 
Επιτροπής
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Ο ανΤέΤΟκΟυνμΠΟ 
έΠέσΤρέψέ…

Στις νίκες 
επέστρεψαν  
οι Μιλγουόκι 
Μπακς,  

με τον Γιάννη 
Αντετοκούνμπο να 

επιστρέφει μετά την απουσία 
ενός αγώνα. Τα ελάφια κέρδισαν 
τους Μπουλς στο Σικάγο με 112-
99 και βελτίωσαν το ρεκόρ τους 
στη Λίγκα στο 42-14. Ο Greek 
Freak ολοκλήρωσε τον αγώνα με 
29 πόντους με 7/10 δίποντα,  
2/3 τρίποντα, 9/14 βολές,  
17 ριμπάουντ, 8 ασίστ και  
4 κοψίματα σε 35 λεπτά 
συμμετοχής, σε ακόμα μία 
τρομερή εμφάνιση.

μέ γυναικα διαιΤηΤη Ο 
ΤέλικΟσ ΤΟυ κυΠέλλΟυ!

Αύριο Κυριακή (16/2, 
17:00) ο 

Παναθηναϊκός 
και ο ΠΑΟΚ θα 
διεκδικήσουν 
το Κύπελλο 

Ελλάδας στον 
τελικό που θα διεξαχθεί 

στα Δύο Αοράκια και πριν καν 
αρχίσει το παιχνίδι, θα έχει 
γραφτεί ιστορία. Κι αυτό διότι 
για πρώτη φορά στην ιστορία 
του θεσμού μία εκ των τριών 
διαιτητών θα είναι γυναίκα! Ο 
λόγος για την Χιώτισσα Βάσω 
Τσαρουχα, η οποία θα είναι η 
τρίτη διαιτητής της 
αναμέτρησης μαζί με τους 
Καρακατατσούνη και 
Παπαπέτρου.

22χρονος Αργεντινός 
φορ εζέκιελ Πόνσε 
έχει αποδειχθεί 

σπουδαίο χαρτί για την 
Ένωση, καθώς έφτασε ήδη τα 
15 γκολ (4 ασίστ) σε 30 
συμμετοχές σε όλες τις 
διοργανώσεις. η επιθυμία 
των «κιτρινόμαυρων» να τον 
κρατήσουν είναι δεδομένη. ο 
δε μανόλο χιμένεθ φρόντισε 
να επικοινωνήσει με τον φίλο 
του και τεχνικό διευθυντή 
της Ρόμα, μόντσι για το θέμα 
του Πόνσε. ςτην τελευταία 
επικοινωνία μεταξύ των δύο 
ομάδων, το μήνυμα των 
Ιταλών ήταν: «μιλήστε με τον 
Πόνσε για την υπογραφή 
νέου συμβολαίου και μετά 
ελάτε να συζητήσουμε και να 
τα βρούμε».

μιλήστε με πόνσε

ΠΑΟΚ επικράτησε με 3-1 
του Ολυμπιακού στο ντέρ-
μπι της 20ης αγωνιστικής 

και αύξησε τη διαφορά του από 
τους «ερυθρόλευκους» στους 
εννιά βαθμούς. Αυτό τον καθιστά 
το μεγάλο φαβορί για την κατά-
κτηση του φετινού πρωταθλήματος 
με δέκα αγωνιστικές να απομέ-
νουν. Παράλληλα η ΑΕΚ με τη νίκη 
της επί του ΟΦΗ με 1-0 μείωσε 
στους πέντε βαθμούς την από-
σταση από τον Ολυμπιακό με τις 
δυο ομάδες να παίζουν μεταξύ 
τους την επόμενη αγωνιστική. 
Τέλος, ο Ατρόμητος με την επικρά-
τηση του επί του λεβαδειακού 

έκανε ένα καθοριστικό βήμα για να 
εξασφαλίσει μια θέση στην πρώτη 
τετράδα. η βαθμολογία (ομάδα, 
αγώνες, βαθμοί)
1. ΠΑΟΚ 20 54 (-2)
2. Ολυμπιακός 20 45
3. ΑΕΚ 20 40 (-3)
4. Ατρόμητος 20 36
5. Άρης 19 29
6. Παναθηναϊκός 20 28 (-6)
7. Ξάνθη 20 26
8 Παναιτωλικός 19 26
9. Πανιώνιος 20 22
10. Αστέρας 19 21
11 λαμία 20 21
12. ΑΕλ 19 20
13. ΠΑΣ 20 20

14. ΟΦΗ 20 17
15. λεβαδειακός 20 13
16. Απόλλων Σμ. 20 9
*Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με -2 βαθμούς 
στο πρωτάθλημα
** Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με -6 
βαθμούς στο πρωτάθλημα
*** Η ΑΕΚ έχει τιμωρηθεί με -3 
βαθμούς

Τα κριΤηρια διαβαθμισησ: 
1) Βαθμοί στα παιχνίδια των ομά-
δων που ισοβαθμούν 2) Διαφορά 
τερμάτων στα παιχνίδια των ομά-
δων που ισοβαθμούν 3) Διαφορά 
τερμάτων συνολικά 4) Καλύτερη 
επίθεση συνολικά 5) Καλύτερη 
άμυνα συνολικά 6) Μπαράζ σε 
ουδέτερο γήπεδο (μόνο για να κρι-
θεί ο πρωταθλητής, οι ομάδες που 
θα υποβιβαστούν, ή οι ομάδες που 
θα συμμετάσχουν σε διεθνείς 
διοργανώσεις) 7) Κλήρωση.
21η αγωνισΤικη
16 φεβρουαρίου
●● Παναθηναϊκός - Αστέρας Τρίπο-

λης 19.00
●● ΠΑΣ Γιάννινα - Ατρόμητος 19.30
●● ΑΕλ - Ξάνθη 15.00

17 φεβρουαρίου
●● λεβαδειακός - Παναιτωλικός 

17.15
●● Άρης - Πανιώνιος 18.00
●● Ολυμπιακός - ΑΕΚ 19.30

18 φεβρουαρίου
●● Απόλλων Σμύρνης - ΠΑΟΚ 19.00
●● ΟΦΗ - λαμία 19.30

η μπάλα το σαββατοκύριακο!

μία μέρα μετά την 
αποχώρηση του ολυ-
μπιακού από τον ημι-

τελικό Κυπέλλου μπάσκετ με 
τον Παναθηναϊκό στο οΑΚΑ 
(η αποστολή αποσύρθηκε στο 
ημίχρονο) οι ερυθρόλευκοι 
υπεραμύνθηκαν της στάσης 
τους και γνωστοποίησαν τις 
περαιτέρω κινήσεις τους που 
περικλείονται σε τέσσερις 
άξονες: 1) η ομάδα δεν κατε-
βαίνει ξανά σε ντέρμπι με τον 
Παναθηναϊκό χωρίς ξένους 
διαιτητές, 2) Θα απαγορευτεί 
η είσοδος στο ςεφ για τον 
Δημήτρη Γιαννακόπουλο, 3) 
Δεν παίζει ο ολυμπιακός σε 
οποιοδήποτε άλλο ματς 
εγχώριων διοργανώσεων με 
διαιτητές Αναστόπουλο, 
μάνο, Παναγιώτου, 4) Καταγ-
γέλλουν στοιχηματισμό!

Ποτέ ξανά…

Αυτό θα μπορούσε να 
ερμηνευτεί από την πλευρά 
των «τζιαλορόσι» ως 
διάθεση να μπουν σε 
συζήτηση με την ΑεΚ για 
την πώληση του παίκτη με 
λιγότερα χρήματα από αυτά 
που προβλέπουν οι δύο 
οψιόν αγοράς. 
ύπενθυμίζεται ότι η μία εξ 
αυτών περιλαμβάνει την 
καταβολή 6 εκατ. ευρώ σε 
πέντε δόσεις για το 70% 
των δικαιωμάτων του και η 
δεύτερη 7 εκατ. ευρώ για το 
85%. ςημειώνεται ότι ο 
Πόνσε έχει καθαρές 
ετήσιες αποδοχές που 
φτάνουν τα 1,2 εκατ. ευρώ, 
ποσό που καλύπτουν εξ 
ημισείας φέτος ΑεΚ και 
Ρόμα. Ως εκ τούτου θα 
πρέπει να ρίξει σημαντικά 
το κασέ του για να τα βρει 
με την Ένωση.

ο

ο




