
Τεύχος

432
ςάββατο-Κυριακή 
01-02 Ιουνίου 2019

Στα άκρα Στα άκρα 

24ωρη ενημέρωση στο  www.alphafreepress.gr

Καλοκαιρινές 
ετοιμασίες 24

Αφροδισιακές 
τροφές 22

Οι πολλοί που 
έγιναν λίγοι 19

ΚΑμπΑνΑΚΙ  
ΑπΟ την τρΑπεζΑ 
τηΣ ελλΑδΟΣ 14

ΑφΟρΟλΟγητΟ 
πΑλΙ ΣτΟ 
πρΟΣΚηνΙΟ 15

1.000.000 ψηφΟυΣ  
εχΑΣε Ο τΣΙπρΑΣ  
ΑπΟ τη μεΣΑΙΑ τΑξη 18

Βασίλης  Θώδας
Ένωμένοι μπορούμε

νίκος χιωτάκης
Καθοριστικό βήμα προς  
τη δημοτική αλλαγή

γιώργος πατούλης
Η ώρα της μεγάλης 
ανατροπής έχει φτάσει

Περιφερεια αττικής

δήμος ζωγραφου

δήμος κήφιςιας
Ο 2ος γύρος των αυτοδιοικητικών εκλογών αποκτά ιδιαίτερη πολιτική 

σημασία, υπό την έννοια ότι αποτελεί τον προπομπό ραγδαίων πολιτικών 
εξελίξεων. Την Κυριακή το βράδυ όλοι θα κάνουν πολιτικό ταμείο,  

καθώς σε 35 ημέρες θα κληθούμε να εκλέξουμε νέα κυβέρνηση

η αντιπαράθεση



Σάββατο-Κυριακή 01-02 Ιουνίου 2019intro2

Η διΚαιολογια   
«Ήρθε η ώρα των 
πολλών», όμως 
φαίνεται πως οι 
πολλοί δεν ήρθαν 
στην ώρα τους.
Είναι αργά για δάκρυα!

η Νδ κατάφερε να περάσει 
τον ςύΡιΖα 9,5 μονάδες 
στη μάχη των ευρωεκλο-

γών. Με τη Νέα δημοκρατία επα-
νεκλέγονται οι 5 από τους 5 ευρω-
βουλευτές που είχαν εκλεγεί το 
2014 συν ακόμα τρία πρόσωπα. τη 
Νδ εκλέγονται οι:

●● Στέλιος Κυμπουρόπουλος
●● Ευάγγελος Μεϊμαράκης
●● Ελίζα Βόζεμπεργκ 

(επανεκλέγεται)
●● Μαρία Σπυράκη 

(επανεκλέγεται)
●● Μανώλης Κεφαλογιάννης 

(επανεκλέγεται)
●● Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου
●● Γιώργος Κύρτσος 

(επανεκλέγεται)
●● Θοδωρής Ζαγοράκης  

(είχε εκλεγεί ευρωβουλευτής 
το 2014)

ΣΥΡΙΖΑ  Οι υποψήφιοι του 
ΣΥΡΙΖΑ που κερδίζουν μία έδρα 
στο Ευρωκοινοβούλιο:  Δημή-
τρης Παπαδημούλης (επανε-
κλέγεται)  Έλενα Κουντουρά 
(πρώην υπουργός Τουρισμού) 
Κώστας Αρβανίτης Στέλιος 
Κούλογλου (επανεκλέγεται)  Αλέ-
ξης Γεωργούλης Πέτρος Κόκκαλης.
ΚΙΝΑΛ  Νίκος Ανδρουλάκης
Εύα Καϊλή
ΚΚΕ  Κώστας Παπαδάκης  Λευτέ-

ρης Αλαβάνος Νικολάου
ΧΡΥΣή ΑΥγή  Γιάννης Λαγός  Θανά-
σης Κωνσταντίνου
ΕΛΛήΝΙΚή ΛΥΣή  Κυριάκος 
Βελόπουλος

ΠοΥ ΠήγΑΝ δΥΝΑτΑ ΚΑΙ ΠοΥ ΠήγΑΝ 
ΧΑμήΛΑ τΑ ΚομμΑτΑ
Νέα δημοκρατία Είχε το μεγαλύτερο 
ποσοστό προτίμησης στη Λακωνία 
(42,84%) ενώ στην κατάταξη ακολου-

θούν Καστοριά (41,36%), Βόρειος 
Τομέας Αθηνών (39,66%), Αργολίδα 
(38,63%) και Σέρρες (38,30%). Η 
Ν.Δ. απέσπασε ποσοστό άνω του 
30% σε 45 εκλογικές περιφέρειες. 
Τα χαμηλότερα ποσοστά του κόμ-
ματος καταγράφηκαν στη Ροδόπη 
(19,81%), την Ξάνθη (24,43%), στη Β' 
Πειραιώς (24,94%) και στο Ηρά-
κλειο (25%), ωστόσο μόνο στις δύο 
τελευταίες εκλογικές περιφέρειες 
αναδείχθηκε νικητής ο ΣΥΡΙΖΑ, 
αφού σε Ροδόπη και Ξάνθη επικρά-
τησε το μειονοτικό «Κόμμα Ισότη-
τας Ειρήνης και Φιλίας».

ΣΥΡΙΖΑ Είχε το μεγαλύτερο 
ποσοστό προτίμησης στην Άρτα 
(34,77%), το Ηράκλειο (33,19%) και 
στην Αχαΐα (31,19%), περιοχές οι 
οποίες ήταν και οι μόνες που κατέ-
γραψε ποσοστό άνω του 30%, σε 
σχέση με τις εννέα το 2014.Τα 
χαμηλότερα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ 

καταγράφηκαν σε Ροδόπη (13,78%), Λακω-
νία (16,80%) και Δράμα (17,38%).

ΚΙΝΑΛ Είχε διψήφια ποσοστά σε 11 εκλο-
γικές περιφέρειες, με το μεγαλύτερο ποσο-
στό να καταγράφεται στο Λασίθι (15,10%) 
και το Ρέθυμνο (15,16%).

ΚΚΕ Είχε διψήφια ποσοστά σε 3 νομούς. 
Ξεχωρίζει η Σάμος (Ικαρία και Φούρνοι), 
που αποτελεί παραδοσιακό «κάστρο» του 
Κομμουνιστικού Κόμματος (14,81%) και η 
Ζάκυνθος με ποσοστό (10,47%).

Χρυσή Αυγή Το μεγαλύτερο ποσοστό 
προτίμησης καταγράφηκε στη Β' Δυτικής 
Αττικής (8,03%).

Ελληνική Λύση Τα υψηλότερα ποσοστά 
σημειώθηκαν σε Σέρρες (7,83%), Δράμα 
(7,68%), Πέλλα (6,87%) και Καβάλα (6,56%).

μέρα25 Είχε τα υψηλότερα ποσοστά του 
σε Κέρκυρα (5,62%), Χανιά (4,19%) και Α' 
Θεσσαλονίκης (4,00%).

Χαμένοι και κερδισμένοι 
τωΝ ΕΥΡωΕΚΛογωΝ
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σφορά στην ελληνική κοινωνία. 
Ο ΟΠΑΠ είναι αρωγός της ελλη-
νικής κοινωνίας και υπεύθυνος 
εταιρικός πολίτης. Εδώ, είναι το 
καλύτερο παράδειγμα, με το 
οποίο υλοποιούμε την ευθύνη 
μας απέναντι στην ελληνική 
κοινωνία». 

O Επικεφαλής Εταιρικών και 
Ρυθμιστικών Υποθέσεων του 
ΟΠΑΠ, κ. Οδυσσέας Χριστοφό-
ρου, επεσήμανε: «Η ανακαίνιση 
των δυο παιδιατρικών νοσοκο-
μείων συνεχίζεται. Η παρουσία 
του Προέδρου της Δημοκρατίας 
σήμερα, μας δίνει χαρά και 
δύναμη να ολοκληρώσουμε το 
έργο μας. Οι μέτοχοι, η διοί-
κηση, οι εργαζόμενοι και οι πρά-
κτορες του ΟΠΑΠ αισθανόμαστε 
ιδιαίτερα υπερήφανοι που θα 
ολοκληρώσουμε αυτό το έργο 
για τη νέα γενιά».

Από την πλευρά του ο Κοινός 
Διοικητής των Διασυνδεόμενων 
Νοσοκομείων, κ. Εμμανουήλ 
Παπασάββας, δήλωσε: «Ο ΟΠΑΠ 
είναι πολύτιμος αρωγός μας. 
Από τη πρώτη στιγμή στάθηκε 
δίπλα μας, εντάσσοντας την ανα-
καίνιση των δύο μεγαλύτερων 
παιδιατρικών νοσοκομείων της 
χώρας στο πρόγραμμα Εταιρικής 
Υπευθυνότητάς του. Θέλω να 
ευχαριστήσω τη διοίκηση του 
ΟΠΑΠ για την ευγενή προσφορά 
και την άψογη συνεργασία από 
το 2014, που ξεκινήσαμε αυτό το 
μεγάλο έργο ζωής». 

Τα νέα έργα, στις δύο νοση-
λευτικές μονάδες του παιδιατρι-
κού νοσοκομείου «Η Αγία 
Σοφία», περιλαμβάνουν τον 
πλήρη εκσυγχρονισμό των ηλε-
κτρομηχανολογικών εγκαταστά-
σεων και των συστημάτων κλι-
ματισμού, θέρμανσης και εξαε-
ρισμού, καθώς και τον 
εφοδιασμό με τον απαραίτητο 
γραφειακό και ξενοδοχειακό 
εξοπλισμό. Πραγματοποιήθηκαν, 
επίσης, εκτενείς χρωματικές και 
διακοσμητικές παρεμβάσεις, οι 
οποίες δημιουργούν πλέον ένα 
ευχάριστο περιβάλλον νοση-
λείας για τους μικρούς ασθενείς.

Ο ΟΠΑΠ ξεκίνησε το έργο 
ανακαίνισης στα δύο νοσοκο-
μεία «Η Αγία Σοφία» και «Πανα-
γιώτης και Αγλαΐα Κυριακού» 
τον Απρίλιο του 2014, στο πλαί-
σιο του προγράμματος Εταιρι-
κής Υπευθυνότητάς του. Μέχρι 
σήμερα έχει ολοκληρωθεί το 
64% του έργου. Συνολικά, έχουν 
παραδοθεί 24 έργα ανακαίνισης, 
μεταξύ των οποίων 18 νοσηλευ-
τικές μονάδες, συνολικής έκτα-
σης 11.540 τετραγωνικών μέτρων 
και δυναμικότητας 415 κλινών. 

Ο οπαπ παρέδωσε, την 
πέμπτη 30 Μαΐου 2019, 
πλήρως ανακαινι-

σμένο, έναν από τους μεγαλύ-
τερους ορόφους του παιδια-
τρικού νοσοκομείου «Η αγία 
ςοφία». πρόκειται για τον 
τέταρτο όροφο του νοσοκο-
μείου, ο οποίος περιλαμβάνει 
δύο νοσηλευτικές μονάδες, 
συνολικής έκτασης 1.610 
τετραγωνικών μέτρων και 
δυναμικότητας 70 κλινών. ο 
πλήρης εκσυγχρονισμός των 
νοσηλευτικών μονάδων 
εντάσσεται στο έργο ολικής 
ανακαίνισης που υλοποιεί ο 
οπαπ στα παιδιατρικά νοσο-
κομεία «Η αγία ςοφία» και 
«παναγιώτης και αγλαΐας 
Κυριακού». 

Την τελετή εγκαινίων τίμησε 
με την παρουσία του ο Πρόε-
δρος της Δημοκρατίας κ. Προ-
κόπιος Παυλόπουλος. Στην 
εκδήλωση παρευρέθηκε, επί-
σης, ο Υπουργός Υγείας, κ. 
Ανδρέας Ξανθός. 

Ο Εκτελεστικός Πρόεδρος 
του ΟΠΑΠ, κ. Καμίλ Ζίγκλερ, 
τόνισε: «Εδώ και περισσότερα 
από 60 χρόνια, η κοινωνική 
συνεισφορά αποτελεί αναπό-
σπαστο κομμάτι της ταυτότητας 
του ΟΠΑΠ. Ως υπεύθυνος και 
αξιόπιστος εταίρος της ελληνι-
κής κοινωνίας, παρέχουμε υπο-
στήριξη σε πολλούς τομείς, 
συμπεριλαμβανομένου του 
ευαίσθητου τομέα της Υγείας. 
Σήμερα είναι μια σημαντική 
ημέρα για την μακροπρόθεσμη 
πρωτοβουλία μας για την πλήρη 
ανακαίνιση των παιδιατρικών 
νοσοκομείων «Η Αγία Σοφία» 
και «Παναγιώτης και Αγλαΐα 
Κυριακού». Μέσα σε πέντε χρό-
νια από την έναρξη του έργου, 
έχουμε ανακαινίσει το 64% των 
δύο μεγαλύτερων παιδιατρικών 
νοσοκομείων της Ελλάδας. Από 
την πλευρά μου, θα ήθελα να 
ευχαριστήσω όλους όσοι 
εμπλέκονται σε αυτό το έργο, το 
οποίο υποστηρίζει έμπρακτα τη 
νέα γενιά της χώρας». 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του 
ΟΠΑΠ, κ. Ντάμιαν Κόουπ, 
δήλωσε: «Η δέσμευσή μας για 
τη στήριξη της κοινωνίας και τη 
δημιουργία ενός καλύτερου 
μέλλοντος για τη νέα γενιά της 
Ελλάδας είναι στο υψηλότερο 
επίπεδο. Είμαστε, λοιπόν, πολύ 
υπερήφανοι για το φιλόδοξο 
έργο μας, που αφορά στην 
πλήρη ανακαίνιση των δύο 
μεγαλύτερων παιδιατρικών 
νοσοκομείων της χώρας. Μέχρι 

σήμερα, έχουμε παραδώσει 24 
έργα, συμπεριλαμβανομένων 18 
νοσηλευτικών μονάδων, που αλλά-
ζουν τα δύο νοσοκομεία και προ-
σφέρουν αναβαθμισμένο περιβάλ-
λον νοσηλείας σε εκατοντάδες 
χιλιάδες παιδιά. Συνεχίζουμε τη 
σκληρή δουλειά, με την ίδια αφο-
σίωση, ώστε να ολοκληρώσουμε 
την ανακαίνιση των δύο 
νοσοκομείων». 

Ο Α’ Αντιπρόεδρος του ΟΠΑΠ, κ. 
Σπύρος Φωκάς, υπογράμμισε: «Η 
ανακαίνιση των δυο παιδιατρικών 
νοσοκομείων της χώρας αποτελεί 
ένα μεγάλο έργο, μια μεγάλη προ-

 Ο Α’ Αντιπρόεδρος του ΟΠΑΠ Σπύρος Φώκας, ο Κοινός Διοικητής των Διασυνδεόμενων Παιδιατρικών Νοσοκομείων Εμμανουήλ Παπασάββας, 
o Υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός, o Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπιος Παυλόπουλος, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΠΑΠ Ντάμιαν 
Κόουπ, ο Επικεφαλής Εταιρικών και Ρυθμιστικών Υποθέσεων του ΟΠΑΠ Οδυσσέας Χριστοφόρου

Ο ΟπΑπ ΒΑζεΙ την υγεΙΑ  
τΩν πΑΙδΙΩν πΑνΩ ΑπΟ ΟλΑ
παρέδωσε πλήρως ανακαινισμένο τον τέταρτο όροφο του 
παιδιατρικού νοσοκομείου «Η αγία ςοφία», συνολικής έκτασης 
1.610 τετραγωνικών μέτρων και δυναμικότητας 70 κλινών.

Εμμανουήλ Παπασάββας, Κοινός Διοικητής των 
Διασυνδεόμενων Παιδιατρικών Νοσοκομείων, 
Ντάμιαν Κόουπ, Διευθύνων Σύμβουλος ΟΠΑΠ

Οι δύο ανακαινισμένες νοσηλευτικές μονάδες του 4ου ορόφου του Νοσοκομείου 
Παίδων «Η Αγία Σοφία»

Ξενάγηση του Προέδρου της Δημο-
κρατίας Προκόπιου Παυλόπουλου 

στις δύο νοσηλευτικές μονάδες 
του 4ου ορόφου του Νοσοκο-
μείου Παίδων «Η Αγία Σοφία» 
από τον Ντάμιαν Κόουπ, Διευ-

θύνοντα Σύμβουλο του 
ΟΠΑΠ, και τον Εμμανουήλ 

Παπασάββα, Κοινό Διοι-
κητή των Διασυνδεόμε-

νων Παιδιατρικών 
Νοσοκομείων
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το γερμανικό περιοδικό τονίζει 
ότι η ελλάδα «πηγαίνει αντί-
θετα στο ρεύμα. Την ώρα που 

σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες ενι-
σχύθηκαν λαϊκιστικές και εθνικιστι-
κές πολιτικές δυνάμεις, στην 
ελλάδα, οι συντηρητικοί πανηγυρί-
ζουν μια μεγάλη νίκη». 

Καταιγιστικές υπήρξαν οι εξε-
λίξεις στο ποτάμι μετά το 
αποτυχημένο αποτέλεσμα 

των ευρωεκλογών. ο ςταύρος Θεο-
δωράκης αποφάσισε να παραιτηθεί 
από την ηγεσία και αντικαθίσταται 
από τον γιώργο Μαυρωτά. Παράλ-
ληλα, όπως ανακοινώθηκε από το 
κόμμα, το Πολιτικό Συμβούλιο αποφά-
σισε να μη συμμετάσχει το Ποτάμι στις 
προσεχείς εθνικές εκλογές, ενώ προσ-
διόρισε για το φθινόπωρο του 2019 
συνέδριο, όπου θα αποφασιστεί το 
μέλλον του κόμματος. Διευκρινίζεται 
πως το συνέδριο για την εκλογή του 
νέου επικεφαλής θα συγκληθεί υπο-
χρεωτικά εντός τριών μηνών από την 
παραίτηση του απερχόμενου επικεφα-
λής, έτσι η παραίτηση Θεοδωράκη θα 
ενεργοποιηθεί σε συνάρτηση με την 
ημερομηνία του συνεδρίου, που προσ-
διορίστηκε για το Φθινόπωρο του 2019. 

Στη σχετική ανακοίνωση του κόμμα-
τος αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Το 
αποτέλεσμα των Ευρωεκλογών ήταν 
αρνητικό για το Ποτάμι και αυτό δεν 
επιδέχεται εξωραϊσμούς. Ο Σταύρος 
Θεοδωράκης, αναλαμβάνοντας την 
ευθύνη του αρνητικού αποτελέσματος, 
ανακοίνωσε στο Πολιτικό Συμβούλιο 
την απόφασή του να παραιτηθεί και να 
αντικατασταθεί από τον αντιπρόεδρο 
του Κινήματος Γιώργο Μαυρωτά. 
Επειδή όμως με βάση το καταστατικό, 
το συνέδριο για την εκλογή νέου Eπι-
κεφαλής πρέπει να συγκληθεί υποχρε-

«Στερεύει» 
το ποτάμι

το σχέδιο του Κυριάκου Μητσοτάκη 
αφορά μετριοπάθεια και το λέει… 
«παραμένουμε μετριοπαθείς, ο 

λόγος μας πρέπει να είναι μετριοπαθής. 
δεν θα μπούμε στον πειρασμό της παρο-
χολογίας, δεν θα πλειοδοτήσουμε σε 
παροχές, δεν θα αλλάξουμε στρατηγική, 
θα παραμείνουμε υπεύθυνοι και μετριο-
παθείς έναντι των πολιτών». 

Η στρατηγική του Κυριάκου Μητσο-
τάκη βασίστηκε σε ένα προγραμματικό 
λόγο που έδινε έμφαση στις επενδύσεις, 
στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 
και στις μειώσεις φόρων, και το μήνυμα 
απεδείχθη εξαιρετικά επιτυχές. Ύστερα 
από 4 χρόνια φοροεπιδρομής από πλευ-
ράς της κυβέρνησης ςύΡιΖα, και αποδε-
κατισμού της μεσαίας τάξης, οι παροχές 
της τελευταίας στιγμής και οι περιορι-
σμένες μειώσεις φόρων στο παρά 5 της 
κάλπης, φάνηκαν αδύνατον να αλλάξουν 
τις διαθέσεις της κοινής γνώμης που τα 
θεώρησαν προεκλογικά κόλπα. ο Μητσο-
τάκης έδωσε έμφαση και στα θέματα της 
ασφάλειας. «φάνηκε ότι μπορεί ένα 
κεντροδεξιό κόμμα να περιθωριοποιή-

σει την ακροδεξιά και ταυτόχρονα να 
διευρυνθεί προς το Κέντρο», είπε ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης. Και τα αποτε-
λέσματα των ευρωεκλογών τον δικαι-
ώνουν, αφού η εθνικιστική και ακραία 
δεξιά υποχωρεί, ενώ η Νέα δημοκρα-
τία διευρύνει την επιρροή της στο 
κέντρο και τα μεσαία στρώματα. ο κ 
Μητσοτάκης -μιλώντας στους τομε-
άρχες- κάλεσε τα στελέχη του κόμ-
ματος να μη βάζουν ποσοτικούς 
στόχους. «Μένουμε σε αυτό που 
έχουμε πει, ότι ακόμα και αν 
έχουμε αυτοδυναμία θα επιδιώ-
ξουμε τις ευρύτερες δυνατές κοι-
νοβουλευτικές και πολιτικές 
συναινέσεις», είπε. Και πρό-
σθεσε ότι πρέπει να κρατηθούν 
χαμηλοί τόνοι: «οι πολίτες μας 
εμπιστεύτηκαν όχι μόνο για τις 
βασικές μας δεσμεύσεις, μειώ-
σεις φόρων, πολλές καλές δου-
λειές και ασφάλεια για όλους, 
αλλά και για ένα άλλο ήθος και 
ύφος εξουσίας» ο δρόμος 
μακρύς…

π
πΟλΙτΙΚη

μήτςοτακής
το σχέδιο για την 
επόμενη αναμέτρηση

τα στελέχη του απαντούν: Η απάντηση δεν είναι εύκολη, 
ούτε ανιχνεύσιμη. Κάποιοι λένε ότι μια αυτοδυναμία 
της Νδ θα ήταν λυτρωτική-βολική για το Κίνημα αλλα-

γής. Και τούτο γιατί δεν θα υποχρεωθεί να απαντήσει στο ερώ-
τημα «στηρίζω ή όχι Νδ». 

Στη Χαριλάου Τρικούπη αποφεύγουν έντεχνα την απάντηση: «Η 
αυτοδυναμία της ΝΔ θα είναι μια πολύ κακή εξέλιξη για τη χώρα. 
Όμως λύση δεν είναι και μια κυβέρνηση με ένα ισχυρό συντηρη-
τικό πυλώνα με ένα βολικό αριθμητικό συμπλήρωμα». Η κα Φώφη 
Γεννηματά δήλωσε: «Προτεραιότητα για μας και σταθερός οδηγός 
στην πορεία μας είναι να βγει οριστικά από τη κρίση η χώρα. Δέκα 
χρόνια είναι πολλά. Όμως θέλω να είμαι σαφής: Αυτό δεν μπορούμε 
να το πετύχουμε με συντηρητικές πολιτικές, είτε από μια αυτοδύ-
ναμη Κυβέρνηση της δεξιάς, είτε από Κυβέρνηση της δεξιάς με 
βολικά συμπληρώματα. Εμείς δεν θα συνεργήσουμε στη συνέχιση 
του αδιεξόδου. Η Ελλάδα χρειάζεται προοδευτική αλλαγή για να πάει 
μπροστά. Γι’ αυτό, κοιτώντας σας καθαρά στα μάτια, ζητώ την ψήφο 
και την στήριξη σας στο Κίνημα Αλλαγής». 

Στο ΚΙΝΑΛ ζητούν την μεγαλύτερη δυνατή ενίσχυση για να μπορέ-
σουν να «σημαδέψουν την κυβέρνηση με δικλείδες ασφαλείας προς 
προοδευτική κατεύθυνση» και να μπορέσουν «να επηρεάσουν ασκού-
μενη πολιτική». Αλλιώς; «Αλλιώς ο Μητσοτάκης ας απευθυνθεί στον 
Βελόπουλο». Εξάλλου οι συνθήκες συγκυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ το 2012 
-τόσο οι οικονομικές όσο και οι πολιτικές- ήταν τελείως διαφορετικές. 
Τότε η ΝΔ του Αντώνη Σαμαρά είχε 28% και συνεργάστηκε με το ΠΑΣΟΚ 
του Ευάγγελου Βενιζέλου που είχε συγκεντρώσει 12%. Αυτή η διαφορά 
έδινε το δικαίωμα για μια, αν όχι ισότιμη, πάντως στιβαρή συμμαχία. Το 
δεύτερο ερώτημα, είναι ποια στάση θα κρατήσει το Κίνημα Αλλαγής στις 
περιφέρειες και στους μεγάλους δήμους σήμερα… «Εμείς δώσαμε στήριξη 
σε στελέχη μας στην αυτοδιοίκηση, τα οποία είναι τα ίδια αρμόδια να αξιο-
λογήσουν πού θα πάρουν θέση και πού όχι», αρκούνται να πουν στη Χαρι-
λάου Τρικούπη.

κιΝαΛ 

τί θα κάνει την 
επομένη των 
εθνικών εκλογών;

Spiegel: 
Σχολιάζει 
μητσοτάκη-
τσίπρα
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ωτικά εντός τριών μηνών από την παραί-
τηση του απερχόμενου Eπικεφαλής, η 
παραίτηση του Σταύρου Θεοδωράκη θα 
ενεργοποιηθεί σε συνάρτηση με την ημε-
ρομηνία του συνεδρίου. Το Πολιτικό Συμ-
βούλιο προσδιόρισε το χρόνο του 
συνεδρίου για το Φθινόπωρο του 2019, 
ώστε να δοθεί ο χρόνος στα στελέχη και 
τους φίλους του Κινήματος σε όλη τη 
χώρα, να αποτιμήσουν ψύχραιμα και 
νηφάλια το αποτέλεσμα των Eυρωεκλο-
γών και την πορεία του Κινήματος. Το 
Πολιτικό Συμβούλιο εκτιμά ότι η κάθοδος 
του Κινήματος στις Eθνικές Eκλογές της 
7ης Ιουλίου θα σήμαινε ότι το Ποτάμι 
αγνοεί επιδεικτικά την πρόσφατη ετυμη-
γορία των πολιτών. Καλεί όμως τους 
85.000 πολίτες που ψήφισαν στις 26 
Μαΐου το Ποτάμι, να ξεπεράσουν την 
εύλογη πικρία τους και να προσέλθουν 
στις κάλπες των βουλευτικών εκλογών».

ΒεΝιζεΛος

« Έχασε την λαϊκή 
κυριαρχία ο τσίπρας!»

Ο κ. βενιζέλος είναι σαφής: «Νομίζω ότι η κυβέρνηση βρίσκεται 
σε κατάσταση πολιτικού σοκ από το βράδυ της περασμένης 
Κυριακής, δεν έχει ακόμη συνειδητοποιήσει πλήρως το μέγε-

θος της πολιτικής ήττας και την αλλαγή που έχει συντελεστεί. Η 
κυβέρνηση του ςύΡιΖα και των συνεταίρων που έχει καθαιρέθηκε 
από τον ελληνικό λαό το βράδυ της Κυριακής και παρά τη βούλησή 
της, που ήταν να κάνει εκλογές τον οκτώβριο, αναγκάζεται να επι-
σπεύσει τις εκλογές. Νιώθει ότι βρίσκεται σε απόλυτη κρίση νομιμο-
ποίησης αλλά θέλει να κρατήσει όσο γίνεται περισσότερο, λίγες 
ημέρες, λίγες ώρες τους μοχλούς της εξουσίας. Νομίζει ότι έτσι θα 
προστατευθεί σε σχέση με πράγματα που έχουν γίνει όλα αυτά τα 
χρόνια, καθώς θα βρίσκεται στην αντιπολίτευση χωρίς το θώρακα 
της εξουσίας. Κανονικά θα έπρεπε να εφαρμοστεί το άρθρο 37 και 38 
του Συντάγματος και να πάμε μέσω μίας ταχύρρυθμης εφαρμογής 
των διαδικασιών αυτών σε εκλογές με υπηρεσιακή κυβέρνηση. Η 
κυβέρνηση έχει πλειοψηφία, για αυτό λοιπόν ο συνταγματικά ανεπί-
ληπτος τρόπος για να οδηγηθεί η χώρα σε εκλογές είναι η παραίτησή 
της, οπότε εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 37 για το διορισμό 
υπηρεσιακής κυβέρνησης με Πρόεδρο Πρόεδρο Ανωτάτου Δικα-
στηρίου. Όμως η αλήθεια είναι ότι στο παρελθόν, με μία ίσως εξαί-
ρεση, έχει γίνει μία ευρεία, καταχρηστική χρήση της δυνατότητας 
να προκηρύσσει η κυβέρνηση εκλογές, να ζητά δηλαδή από τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας τη διάλυση της Βουλής για την αντιμε-
τώπιση εθνικού ζητήματος. Αυτό έχει γίνει και όταν δεν υπάρχει 
στην πραγματικότητα κρίσιμο εθνικό θέμα, αλλά πίσω από την 
επίκληση του κρίσιμου εθνικού θέματος, που μπορεί να είναι η 
οικονομία ή η εξωτερική πολιτική, κρύβεται η αλλαγή των πολι-
τικών συσχετισμών και η δυσαρμονία που υπάρχει ανάμεσα στη 
Βουλή και το εκλογικό Σώμα. Σημασία έχει, εν πάση περιπτώ-
σει, να γίνουν οι εκλογές. Άρα, επειδή τα πάντα στο Σύνταγμα 
ερμηνεύονται με αναφορά στις οργανωτικές βάσεις του Πολι-
τεύματος, στις γενικές αρχές, πρέπει όλα αυτά να τα ερμηνεύ-
σουμε με αναφορά στη δημοκρατική Αρχή, στην Αρχή της 
λαϊκής κυριαρχίας. Από τη στιγμή, λοιπόν, που έγινε αυτή η 
δήλωση του Πρωθυπουργού και η χώρα έχει μπει σε προε-
κλογική περίοδο ουσιαστικά, δεν μπορεί να ασκεί τις αρμο-
διότητές της, παρά μόνο όπου έχουμε διαχείριση τρεχου-
σών υποθέσεων. Έχει χαθεί το υπόβαθρο και εν προκει-
μένω αυτό ισχύει και για την επιλογή της ηγεσίας της 
Δικαιοσύνης, γιατί υπάρχει ένα παράδοξο που ο καθένας 
μπορεί να το αντιληφθεί. Για ποιο λόγο διασπάται η Αρχή 
της διάκρισης των εξουσιών και έχουμε ένα πολιτικό 
όργανο, το Υπουργικό Συμβούλιο, να επιλέγει τους λει-
τουργούς που θα καλύψουν τις κορυφαίες θέσεις. 

«Στο λιμανάκι του Κερα-
τσινίου» παίχθηκε η 
τελευταία πράξη των 

εκλογών, όταν οι δημοσιογράφοι 
ρώτησαν τον πρωθυπουργό τι θα 
κάνει εάν χάσει στις ευρωεκλογές… 
Η απάντηση σαφής: «αν ένας πρωθυ-
πουργός χάσει με 7 μονάδες στις 
ευρωεκλογές, δεν μπορεί να πει ότι 
δεν τρέχει τίποτα. γιατί αυτό είναι 
δημοκρατία. Ό,τι πει ο λαός». Όταν λοι-
πόν ξεκίνησαν να φτάνουν στην Κου-
μουνδούρου τα πρώτα αποτελέσματα 
όλοι ήταν σίγουροι ότι ο αλέξης Τσίπρας 
θα πήγαινε σε εκλογές. από εκεί και πέρα 
στις 8 το βράδυ της Κυριακής ο αλέξης 
Τσίπρας, έφτασε στα γραφεία του ςύΡιΖα 
στην Κουμουνδούρου συνοδευόμενος από 
την σύζυγο του Μπέτυ Μπαζιάνα και 
ζήτησε να γίνει μια σύσκεψη της πολιτικής 
γραμματείας με στελέχη της κυβέρνησης 
προκειμένου να συζητήσουν το πως θα δια-
χειρίζονταν το όλο θέμα. παρόντες ο αλέκος 
φλαμπουράρης, η Όλγα γεροβασίλη, η Έφη 
αχτσιόγλου, ο δημήτρης Τζανακόπουλος και 
ο ευκλείδης Τσακαλώτος. 

Εκεί ο κ. Τσίπρας είπε ότι «κάτω από αυτές τις 
εξελίξεις η πρόωρη προσφυγή στις κάλπες είναι 
μονόδρομος». Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο Αλέ-
κος Φλαμπουράρης και ο Δημήτρης Βίτσας είχαν 
την άποψη ότι οι εκλογές θα έπρεπε να γίνουν 
κανονικά το φθινόπωρο, αφού έτσι και αλλιώς το 
διάστημα μέχρι τις κανονικές εκλογές είναι ιδιαί-
τερα μικρό. «Δεν πορεύτηκα με στρατηγήματα, 
ποτέ δεν επέλεξα τον εύκολο δρόμο, δεν θα το 
πράξω ούτε τώρα, μένω πιστός στις αρχές της Αρι-
στεράς και της δημοκρατικής παράταξης», τους είπε 
ο Αλέξης Τσίπρας και συζήτησε με τους συνεργάτες 
του όλα τα διαδικαστικά θέματα, καθώς δεν θα πρέπει 
να προκύψουν προβλήματα την δεύτερη Κυριακή των 

Η γερμανική εφημερίδα χαρακτηρίζει 
το εκλογικό αποτέλεσμα ως «προσωπικό 
θρίαμβο» για τον πρόεδρο της ΝΔ 
Κυριάκο Μητσοτάκη. «Κατάφερε να 
συγκρατήσει τις φυγόκεντρες δυνάμεις 
των συντηρητικών, φιλελεύθερων και 
δεξιών ρευμάτων του κόμματος. Στον 
προεκλογικό αγώνα απέφυγε μεγαλόστο-
μες υποσχέσεις και επικεντρώθηκε σε 
θέματα, όπως φοροελαφρύνσεις, επενδύ-
σεις, μεταρρυθμίσεις και ιδιωτικοποιή-
σεις» τονίζεται στο άρθρο.

Σε ό,τι αφορά τον πρωθυπουργό, το 
Spiegel τονίζει: «Ο Τσίπρας χρειάζεται ένα 
θαύμα, αν θέλει να κερδίσει τις βουλευτι-
κές εκλογές ένα περίπου μήνα μετά τη 
συντριπτική ήττα στις ευρωεκλογές. Η 
μόνη του ελπίδα τώρα είναι να σταθεί 
εμπόδιο στον στόχος εξασφάλισης της 
απόλυτης πλειοψηφίας της Νέας Δημοκρα-
τίας. Η καλή είδηση για την Ελλάδα είναι 
ότι δέκα χρόνια μετά το ξεκίνημα της κρί-
σης οι ψηφοφόροι δεν ριζοσπαστικοποιή-
θηκαν τόσο όσο πολλοί προέβλεπαν. Απε-
δείχθησαν πιο έξυπνοι από ό,τι αρκετοί 
περίμεναν. Οι απλές λύσεις σε πολύπλοκα 
προβλήματα δεν έχουν πια πέραση».

αυτοδιοικητικών εκλογών. Μετά αποφασί-
στηκε ότι αμέσως μετά την ερχόμενη 
Κυριακή ο πρωθυπουργός θα πάει στον Πρό-
εδρο της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλό-
πουλο να ζητήσει εκλογές. Στον ΣΥΡΙΖΑ δεν 
περίμεναν ότι η διαφορά με την ΝΔ θα 
έφτανε το 10%. «Το αποτέλεσμα ήταν σοκ», 
έλεγαν κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Επι-
χειρώντας πάντως μια πρώτη ανάλυση της 
βαριάς ήττας που υπέστη το κόμμα τους οι 
ίδιοι άνθρωποι έλεγαν ότι:

Οι Πρέσπες έπαιξαν έναν σημαντικό ρόλο 
στην δημιουργία αυτού του αποτελέσματος. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι στους νομούς της 
Μακεδονίας Δράμας και Κιλκίς η διαφορά 
ανάμεσα στα δυο κόμματα έφτασε και τις 20 
μονάδες.

Η αποχή έφτασε στο 53%, όπου όπως λένε 
τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ η πλειοψηφία των 
πολιτών που δεν πήγε να ψηφίσει ανήκε στο 
κυβερνών κόμμα, καθώς δεν υπήρξε καμία 
συσπείρωση, δεδομένου ότι τελικά έμεινε 
στο 63% σε αντίθεση με την ΝΔ που έφτασε 
γύρω στο 92%.

Υπήρξε υποτίμηση από την πλευρά της 
κυβέρνησης της προπαγάνδας της ΝΔ από τα 
φιλικά της ΜΜΕ.

Ένα κομμάτι των αριστερών ψηφοφόρων 
θέλησε να «τιμωρήσει» τον ΣΥΡΙΖΑ για το 
«Όχι» του δημοψηφίσματος που έγινε «Ναι», 
αλλά και για κάποιες άλλες επιλογές του 
κυβερνώντος κόμματος που ήταν μακριά από 
την αριστερή ιδεολογία. Αυτοί οι ψηφοφόροι 
προτίμησαν να στραφούν στον Γιάννη Βαρου-
φάκη ή στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Η κυβέρνηση δεν κατάφερε να περάσει 
στην κοινωνία ότι τα θετικά μέτρα είχαν 
μόνιμο χαρακτήρα. Επικράτησε η άποψη ότι 
επρόκειτο για κάποια ακόμα επιδόματα, τα 
οποία δόθηκαν εν όψει των ευρωεκλογών.

τςιΠρας
Πώς πήρε  

την απόφαση  
για τις  

εκλογές
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Στον απόηχο της 
βαριάς ήττας του 
ςύΡιΖα στις ευρωε-

κλογές, πέρασε σε δεύτερη 
μοίρα η εξίσου δεινή ήττα 
του στις περιφερειακές 
εκλογές.

από μια πρώτη επεξεργα-
σία των αποτελεσμάτων, 
προκύπτει ότι οι συνδυα-
σμοί που υποστήριξε ο 
ςύΡιΖα το 2019 απώλεσαν 
το 18,6% της δύναμής τους 
-περισσότερους από 286 
χιλιάδες ψηφοφόρους σε 
απόλυτο αριθμό- σε 

σύγκριση με το 2014. 
δηλαδή, σχεδόν 1 στους 5 
ψηφοφόρους που ψήφισαν 
συνδυασμούς υποστηριχθέ-
ντες (και) από τον ςύΡιΖα 
το 2014, έκαναν άλλη επι-
λογή στις εκλογές της περα-
σμένης Κυριακής.

Η εικόνα θα ήταν πολύ 
χειρότερη για τον ςύΡιΖα, 
εάν δεν έπαιρνε την από-
φαση να στηρίξει τέσσερις 
υποψηφίους περιφερειάρ-
χες που προέρχονται από το 
Κίνημα αλλαγής (παςοΚ). 
ςτις υπόλοιπες περιπτώ-
σεις, που υποστήριξε υπο-
ψηφίους από τον στενό 
κομματικό του πυρήνα, η 
εκλογική απόδοση ήταν 
ακόμη χειρότερη.

εν αναμονή των αποτελε-
σμάτων του δεύτερου 
γύρου, στον οποίο οι εναπο-
μείναντες τρεις υποψήφιοι 
του ςύΡιΖα προσέρχονται 

από σαφέστατα μειονεκτική 
θέση, μπορούμε με ασφά-
λεια να συνάγουμε το 
συμπέρασμα ότι στις τρίτες 
κατά σειρά εκλογές στην 
περιφερειακή αυτοδιοί-
κηση, ο ςύΡιΖα υπέστη 
στρατηγική ήττα.

Ήττα η οποία, εκτός από 
τις επιλογές προσώπων, απο-
τυπώνει κυρίως

 Την παροιμιώδη φοβικό-
τητα σε συνδυασμό με έναν 
παρωχημένο συντηρητισμό, 
που ήταν το πνεύμα το οποίο 
κυριάρχησε στο ύπουργείο 
εσωτερικών τα τελευταία 4,5 
χρόνια. Καμία μεταρρύθμιση, 
καμία πρωτοβουλία, κανένα 
θεσμικό μέτρο ενδυνάμωσης 
της αυτοδιοίκησης δεν ελή-
φθη, εξαιρουμένων των 
θεμάτων που αφορούν την 
ισότητα των φύλων, για τα 
οποία όμως ήταν νευραλγι-
κός ο ρόλος του γυναικείου 

κινήματος. οι κατά καιρούς 
πολιτικές ηγεσίες του 
ύπουργείου εσωτερικών 
επέδειξαν πλήρη αδιαφορία 
στις τεκμηριωμένες προτά-
σεις που κατέθεσαν οι 
θεσμικοί φορείς της αυτο-
διοίκησης, εΝπε και 
Κεδε.

 Την ένδειά του σε 
επίπεδο επεξεργασμέ-
νων προγραμματικών 
θέσεων για το παρόν και 
μέλλον του θεσμού, 
καθώς και για τα 
θέματα που αφορούν 
τις τοπικές κοινωνίες.

 Την ανικανότητα 
σε συνδυασμό μ’ έναν 
πρωτόγνωρο κυνι-
σμό που επέδειξαν 
στη… βάρδια τους 
οι απερχόμενοι 
περιφερειάρχες 
του ςύΡιΖα και 
ιδίως της αττικής.

Περιφερειακες εκΛογες 
εγκατέλειψε τον ΣυρΙζΑ  
1 στους 5 ψηφοφόρους 

από την φωτεινή βρύνα
ΕπικΕφαλής του τομΕα  
ιςοτήτας τής ΕΝ.π.Ε.. 
πΕριφΕρΕιακή  
ςυμβουλος αττικής

Στο νέο δημοτικό συμ-
βούλιο, όμως, η θητεία 
του οποίου θα ξεκινήσει 

την 1η ςεπτεμβρίου, όποιος από 
τους δυο και αν εκλεγεί δήμαρ-
χος δεν θα έχει την απόλυτη 
πλειοψηφία, λόγω της απλής 
αναλογικής που ίσχυσε στην 
κατανομή των εδρών. Ένα πρωτό-
γνωρο σκηνικό με δέκα παρατά-
ξεις να εκπροσωπούνται, αριθμός 
ρεκόρ μετά τη μεταπολίτευση. 

αναλυτικά:
Η παράταξη του κ. Μπακογιάννη 

«αθήνα ψηλά» θα έχει 21 έδρες
Η «ανοιχτή πόλη» του κ. Ηλιό-

πουλου 8 έδρες
Η παράταξη του παύλου γερουλά-

νου «αθήνα είσαι εσύ», που έλαβε το 
13,8% των ψήφων, 6 έδρες

Και η παράταξη «ελληνική αυγή για 
την αθήνα» του Ηλία Κασιδιάρη με 
10,57 % των ψήφων, 5 έδρες.

από μια έδρα θα έχουν ο συνδυα-
σμός «αθήνα για την ελλάδα» του γιώρ-
γου Καραμπελιά με 2,2%, η «αθήνα και 
πάλι αθήνα» του πρώην υπουργού γιώρ-
γου βουλγαράκη με 2%, η παράταξη 
«αθήνα το σπίτι μας» του βασίλη Καπερ-
νάρου με 1,57%, η « ανταρσία στις γειτο-
νιές της αθήνας» του πέτρου Κωνσταντί-
νου με 1,54% και η «αντικαπιταλιστική 
ανατροπή στην αθήνα- ανταρσία σε κυβέρ-
νηση -εε-κεφάλαιο» της Κωνσταντίνας 
Ρέππα με 1%.

Οι έδρες 
στον δήμο 
Αθηναίωνπολλά είναι τα ντέρμπι που 

θα δούμε στους 51 εναπο-
μείναντες δήμους της αττι-

κής, στους οποίους θα πάμε σε 
επαναληπτικές εκλογές, καθώς 
κανείς από τους υποψηφίους δεν 
κατάφερε να συγκεντρώσει ποσο-
στό 50+1%.

δήμος αιγάλεω
Γκίκας Ιωάννης (25,93)-Μπίρμπας 
Δημήτριος (25,88)-Σκλαβούνος 
Λάμπρος (24,91)
δήμος αχαρνών
Βρεττός Σπυρίδων (22,08)-Δαμά-
σκος Χαράλαμπος (20,20)
δήμος Μαραθώνος
Τσίρκας Στέργιος (39,39)-Λιβαθηνός 
Σπύρος (28,37)
αγίας παρασκευής
Ζορμπάς Βασίλειος (27,12)-Σταθό-
πουλος Ιωάννης (26,53)
δήμος αμαρουσίου
Αμπατζόγλου Θεόδωρος 
(33,82)-Καραμέρος Γεώργιος (24,36)
δήμος Κηφισιάς
Χιωτάκης Νικόλαος (29,18)-Θωμάκος 
Γεώργιος (23,09)

δήμος βύρωνος
Γώγος Χρήστος (23,44)-Κατωπό-
δης Γρηγόριος (22,02)
δήμος Καισαριανής
Σταμέλος Ηλίας (29,90)-Βοσκό-
πουλος Χρήστος (28,63)
δήμος Νέας 

φιλαδέλφειας-χαλκηδόνας
Βούρος Ιωάννης (29,47)-Βασιλό-
πουλος Αριστείδης (22,97)
δήμος περάματος
Λαγουδάκος Ιωάννης 
(30,46)-Λαγουδάκης Ιωάννης 
(25,84)

τα ντέρμπι της Κυριακής 
στους δήμους της Αττικής

ΕΚΛΕΧθήΚΑΝ ΑΠο τοΝ Α΄γΥΡο
 Αλίμου: Κονδύλης Ανδρέας
 Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης: 

Κωνσταντέλλος Γρηγόρης
 Γαλατσίου: Μαρκόπουλος Γ.
 Γλυφάδας: Γιώργος 

Παπανικολάου
 Ελευσίνας: Αργύρης 

Οικονόμου
 Ελληνικού -Αργυρούπολης: 

Γιάννης Κωνσταντάτος
 Κρωπίας: Δημήτρης Κιούσης
 Μοσχάτου-Ταύρου: Ανδρέας 

Ευθυμίου
 Νίκαιας-Άγιου Ιωάννη 

Ρέντη: Γιώργος Ιωακειμίδης
 Παπάγου-Χολαργού: Ηλίας 

Αποστολόπουλος
 Περιστέρι: Ανδρέας 

Παχατουρίδης
 Πόρου: Γιάννης 

Δημητριάδης
 Σπετσών: Παναγιώτης 

Λυράκης
 Ύδρας: Γιώργος 

Κουκουδάκης
 Φυλής: Χρήστος 

Παππούς
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Αρχή για την Αττική θέτουμε ως 
απόλυτη προτεραιότητα την εξυ-
πηρέτηση του δημοσίου συμφέ-
ροντος. Μας ενδιαφέρει την επό-
μενη ημέρα στην Περιφέρεια 
Αττικής να πάμε όλοι μαζί. Να 
διαμορφώσουμε ένα κοινό πλαί-
σιο δράσεων και πρωτοβουλιών 
που θα έχουν στο επίκεντρο τον 
ίδιο τον Άνθρωπο, τα κοινά μας 
προβλήματα, διεκδικώντας άμε-
σες λύσεις, που αφορούν στην 
βελτίωση της καθημερινότητάς 
μας».

ποιές θα είναι οι προτεραιό-
τητές σας από 1η ςεπτεμβρίου, 
εφόσον εκλεγείτε περιφερει-
άρχης αττικής; «Την Κυριακή, 
εφόσον κερδίσουμε την εμπι-
στοσύνη της μεγάλης πλειοψη-
φίας των πολιτών, θα βάλουμε 
ισχυρά θεμέλια για να κάνουμε 
επιτέλους μια Νέα Αρχή στην 
Αττική. Δεν υπόσχομαι περισσό-
τερα από όσα έχω τη δύναμη να 
υλοποιήσω, αλλά θα διεκδικήσω 
όσα μπορώ, για να βελτιώσουμε 
τη ζωή μας. Στην πράξη, όπως 
έκανα πάντα.

ςτο πλαίσιο αυτό, δεσμεύο-
μαι να δουλέψω πάνω σε τρεις 
συγκεκριμένες κατευθύνσεις: 
Πρώτον, αντιμετώπιση των ζητη-
μάτων που αφορούν στην καθη-
μερινότητα των πολιτών. Αυτό 
σημαίνει υιοθέτηση ενός σύγ-
χρονου μοντέλου διαχείρισης 
των απορριμμάτων. Δημιουργία 
ενός αποτελεσματικού μηχανι-
σμού πολιτικής προστασίας, για 
να αισθάνονται οι πολίτες της 
Αττικής ασφάλεια για τη ζωή και 
τις περιουσίες τους. Έργα για 
την αναβάθμιση της ποιότητας 
ζωής και στους 66 Δήμους της 
Αττικής, σε συνεργασία με τις 
Διοικήσεις των Δήμων, χωρίς 
αποκλεισμούς και διαχωριστικές 
γραμμές. Αναβάθμιση του πράσι-
νου χαρακτήρα της Περιφέρειας.

Δεύτερον, συνεργασίες και 
συνέργειες με το Κεντρικό Κρά-
τος, αλλά και την ιδιωτική επι-
χειρηματικότητα, για την εκτέ-
λεση έργων και την προσέλκυση 
επενδύσεων σε καινοτόμους 
τομείς και πεδία, όπου η Αττική 
έχει συγκριτικό πλεονέκτημα, 
προκειμένου να τονώσουμε την 
τοπική ανάπτυξη και να δημι-
ουργήσουμε θέσεις εργασίας.

Τρίτον, ενίσχυση του κοινωνι-
κού ρόλου της Περιφέρειας με 
συγκροτημένες και συγκεκριμέ-
νες παρεμβάσεις. Από την περαι-
τέρω ενίσχυση κοινωνικών 
δομών και προγραμμάτων, ως 
την ανάληψη νέων ρόλων σε 
τομείς όπως η πρόληψη της 
υγείας».

«Θέλουμε να 
“γκρεμίσουμε” 
τις διαχωριστι-

κές γραμμές που επιχειρούν 
ακόμη και σήμερα να ορθώ-
σουν ανάμεσα μας οι πολιτι-
κοί εκφραστές του λαϊκισμού 
και της υποκρισίας. Να ενώ-
σουμε ξανά όλους τους πολί-
τες της αττικής, πάνω από 
κόμματα και παρατάξεις», 
δηλώνει στη συνέντευξη που 
παραχώρησε στην Alpha 
freepress ο υποψήφιος περι-
φερειάρχης αττικής και νικη-
τής του α΄ γύρου των εκλογών 
κ. γιώργος πατούλης. παράλ-
ληλα, τονίζει ότι την ερχόμενη 
Κυριακή ζητά από τους πολί-
τες την τελική ώθηση, προκει-
μένου να τεθεί «ένα οριστικό 
τέλος στην παρατεταμένη 
παρακμή που βίωσε η 
αττική». 

πώς αποτιμάτε το αποτέλεσμα 
των εκλογών; «Την περασμένη 
Κυριακή έγινε το πρώτο και 
ουσιαστικό βήμα για τη Νέα 
Αρχή στην Αττική. Πετύχαμε μια 
καθαρή νίκη, που μας γεμίζει 
με αυτοπεποίθηση και αισιοδο-
ξία για την επαναληπτική διαδι-
κασία της Κυριακής, στις 2 Ιου-
νίου. Οι πολίτες της Αττικής μας 
εμπιστεύθηκαν για να δώσουμε 
λύσεις σε υπαρκτά προβλήματα 
και παθογένειες δεκαετιών και 
να βάλουμε τέλος στην πενταε-
τία απραξίας, παρακμής και 
αλαζονείας, που βιώσαμε όλοι. 
Οι συμπολίτες μας δε θέλουν 
άλλα επικοινωνιακά πυροτεχνή-
ματα και ευχολόγια. Απαιτούν 
σοβαρότητα και αποτελεσματι-
κότητα, μέσα από συνεργασίες 
και συναινετικές διαδικασίες, 
που θα υπερβαίνουν κόμματα, 
παρατάξεις και “ανούσιες” δια-
χωριστικές γραμμές».

ποιό είναι το διακύβευμα 
για την ερχόμενη Κυριακή; 
«Να κάνουμε μια Νέα Αρχή για 
την Αττική σε όλα τα επίπεδα. 
Να δώσουμε με πράξεις, κι όχι 
με λόγια, λύσεις στα μεγάλα 
προβλήματα που αφορούν την 
καθημερινότητά μας, σε ζητή-
ματα όπως: η διαχείριση των 
απορριμμάτων, η πολιτική προ-
στασία, η ασφάλεια, η ανάδειξη 
των συγκριτικών πλεονεκτημά-
των του τόπου μας, η τοπική 
ανάπτυξη και η δημιουργία 
νέων θέσεων απασχόλησης, η 
ενίσχυση της κοινωνικής συνο-
χής κι αλληλεγγύης, η προστα-
σία του περιβάλλοντος. 
Θέλουμε να “γκρεμίσουμε” τις 
διαχωριστικές γραμμές που 

επιχειρούν ακόμη και σήμερα να 
ορθώσουν ανάμεσα μας οι πολιτικοί 
εκφραστές του λαϊκισμού και της 
υποκρισίας. Να ενώσουμε ξανά, 
όλους τους πολίτες της Αττικής, 
πάνω απο κόμματα και παρατάξεις.

ποιό είναι το μήνυμα που θέλετε 
να στείλετε σε όσους δεν σας 
ψήφισαν; «Όσοι δε μας εμπιστεύ-
θηκαν στον πρώτο γύρο, θέτοντας 
άλλες προτεραιότητες, μπορούν 
πλέον να δουν στην πράξη τι είναι 
αυτό που μας ενώνει για 
να κάνουμε μια Νέα 
Αρχή στην Αττική. Για να 
μπορέσουμε να οικοδο-
μήσουμε με συνεργα-
σίες, υπερβάσεις, αλλά 
και με εμπειρία και σχέ-
διο λύσεις για τα προ-
βλήματα που έχουμε να 
αντιμετωπίσουμε. 
Πιστεύω ότι η ώρα της 
μεγάλης ανατροπής έχει 
φτάσει. Την Κυριακή 
ζητάμε από όλους τους 

πολίτες, είτε μας ψήφισαν είτε όχι 
στον πρώτο γύρο των εκλογών, να 
μας δώσουν την τελική ώθηση, για 
να διεκδικήσουμε για αυτούς ότι 
τους στέρησαν οι προηγούμενες 
Διοικήσεις. Να θέσουμε ένα ορι-
στικό τέλος στην παρατεταμένη 
παρακμή που βίωσε η Αττική. Να 
κοιτάξουμε μπροστά και να δούμε 
το μέλλον όπως μας αξίζει. Με ενό-
τητα, σύγχρονη αντίληψη των πραγ-
μάτων, δημιουργική λογική. Στις 2 

Ιουνίου βάζουμε φραγμό στον λαϊκι-
σμό και στους εκφραστές του χθες. 
Μαζί με τους πολίτες κερδίζουμε 
την τελική μάχη, σχεδιάζοντας 
υπεύθυνα το μέλλον μας».

πώς σχολιάζετε τη δήλωση της 
κας δούρου με αφορμή τα αποτε-
λέσματα της πρώτης Κυριακής των 
εκλογών; «Η κα Δούρου έχει επιλέ-
ξει τον δρόμο της διχαστικής πόλω-
σης. Επενδύει σε μια μονολιθική 
λογική, που κατά τη γνώμη μου δεν 

συνεισφέρει θετικά 
στον δημόσιο διάλογο. 
Εμείς δε θα την ακολου-
θήσουμε. Η κοινωνία 
είναι αυτή που κρίνει 
και αποφασίζει για 
όλους μας. Εμείς αφου-
γκραζόμαστε τους πολί-
τες, παίρνουμε τα μηνύ-
ματα που μας στέλνουν 
και επιδιώκουμε να χτί-
σουμε μια ειλικρινή και 
εποικοδομητική συνερ-
γασία με όλους. Στη Νέα 

γιωργος ΠατουΛής

«η ώρα της μεγάλης 
ανατροπής έχει φτάσει»

«Οι συμπολίτες μας 
απαιτούν σοβαρότητα και 
αποτελεσματικότητα, μέσα 

από συνεργασίες και συναινετικές 
διαδικασίες, που θα υπερβαίνουν 
κόμματα, παρατάξεις και “ανούσιες” 
διαχωριστικές γραμμές»
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πολίτη, στο οποίο θα δοθεί ιδιαί-
τερη έμφαση, αφού η κυβέρνηση 
έδειξε αδυναμία να περιορίσει ή 
και να σταματήσει φαινόμενα 
ανομίας και παράνομων συμπερι-
φορών που αγγίζουν την καθημε-
ρινότητα του πολίτη και ενισχύ-
ουν το αίσθημα ανασφάλειας.

Με αυτούς τους βασικούς άξο-
νες η ΝΔ οδηγείται στις εθνικές 
εκλογές, έχοντας παράλληλα και 
αρκετά «πολιτικά όπλα». Η συρρί-
κνωση της δύναμης και της επιρ-
ροής της ακροδεξιάς κάνει τα 
στελέχη της ΝΔ να επιχαίρουν, 
καθώς θεωρούν ότι είναι δικό 
τους επίτευγμα ,αφού η στρατη-
γική που ακολούθησε ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης σε κρίσιμα ζητή-
ματα, όπως η συμφωνία των Πρε-
σπών, αλλά και η ασφάλεια του 
πολίτη έδωσαν διέξοδο σε μια 
μεγάλη μερίδα ψηφοφόρων, που 
επέλεξαν την σταθερότητα των 

θέσεων της ΝΔ και όχι τις 
ακραίες φωνές του ακροδε-
ξιού μορφώματος της Χρυ-
σής Αυγής. Επιπλέον, το 
χαμηλό ποσοστό που 
συγκέντρωσε το ΚΙΝΑΛ επί-
σης δείχνει ότι πολλοί 
ψηφοφόροι που παραδοσι-
ακά ανήκουν στην κεντροα-
ριστερά βρήκαν σημείο 
επαφής με την ΝΔ και επέ-
λεξαν να την ψηφίσουν. 

Επομένως η διεύρυνση προς το 
κέντρο που ευαγγελίζονταν τόσο 
καιρό ο Κυριάκος Μητσοτάκης 
αποδείχτηκε στην πράξη και 
έγινε πραγματικότητα. Άλλωστε ο 

ίδιος ο πρόε-
δρος της ΝΔ 
έχει δεσμευ-
τεί ότι ακόμη 
και αυτοδύ-
ναμη να 
είναι η ΝΔ 
θα επιδιώξει 
συγκλίσεις 
με όλα τα 
κόμματα του 
δημοκρατι-
κού τόξου. 
Σε ό,τι 
αφορά την 
αυτοδυναμία 

και τις προσ-
δοκίες που καλλιερ-

γήθηκαν από πολλούς, το 
περιβάλλον Μητσοτάκη αναφέ-
ρει ότι αυτός ο στόχος χρειάζε-
ται ακόμη πολλή δουλειά να επι-
τευχθεί και θα κριθεί από την 
δυναμική που θα αναπτύξει η ΝΔ 
τις επόμενες εβδομάδες, αφού 
οφείλει να πείσει όσους δεν 
πήγαν στις κάλπες για τις ευρωε-
κλογές να πάνε να ψηφίσουν στις 
εθνικές εκλογές.

το πρώτο ημίχρονο της 
επικράτησης της Νδ 
έναντι του ςύΡιΖα ολο-

κληρώθηκε με την ευρεία 
νίκη των 9 μονάδων στις 
ευρωεκλογές και τώρα στην 
Νδ στρέφονται στο δεύτερο 
ημίχρονο που είναι οι βουλευ-
τικές εκλογές σε ένα μήνα 
από τώρα, ώστε να ολοκληρώ-
σουν την νίκη έναντι του 
ςύΡιΖα και να αναλάβουν την 
διακυβέρνηση της χώρας ει 
δυνατόν με αυτοδυναμία. 
Ωστόσο, για να επιτευχθεί 
αυτός ο στόχος αυτός θα πρέ-
πει να ακολουθηθεί κατά 
γράμμα από όλα τα στελέχη η 
στρατηγική που έχει χαράξει 
ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η 
οποία απέκτησε μετρήσιμα 
αποτελέσματα μετά τις 
ευρωεκλογές.

Οι οδηγίες που έχουν 
ήδη δοθεί από τις πρώτες 
κιόλας ώρες της νίκης της 
ΝΔ από το περιβάλλον του 
Κυριάκου Μητσοτάκη προς 
τους υποψήφιους βουλευ-
τές είναι αυστηρές και 
κάνουν λόγο για μετριοπά-
θεια και χαμηλούς τόνους. 
Το πανηγυρικό κλίμα στους 
κόλπους της ΝΔ σταμάτησε 
από τον ίδιο τον Κυριάκο 
Μητσοτάκη το βράδυ της περα-
σμένης Κυριακής μέσω της 
δήλωσής του που κάλεσε όλους 
σε συστράτευση και εγρήγορση 
έως την ημέρα των βουλευτικών 
εκλογών. Χαρακτηριστική η 
φράση κορυφαίου γαλάζιου στε-
λέχους την επομένη των ευρωε-
κλογών, που δήλωσε στην Alpha 
freepress ότι «οι πολίτες μεταξύ 
άλλων τιμώρησαν την αλαζονεία 
που επέδειξε ο Αλέξης Τσίπρας 
και εμείς δεν πρέπει να υποπέ-
σουμε στο ίδιο λάθος επιδεικνύ-
οντας παρόμοια συμπεριφορά».

Η στρατηγική της ΝΔ και του 
Κυριάκου Μητσοτάκη για τις 
εθνικές εκλογές θα αρχίσει να 
ξεδιπλώνεται αμέσως μετά τον 
δεύτερο γύρο των δημοτικών 
και περιφερειακών εκλογών και 
συνοψίζεται στους εξής άξονες:

1. Μετριοπάθεια σε δύο επί-
πεδα, και σε επίπεδο δηλώ-

σεων όπου η Πειραιώς ξορκίζει 
οποιαδήποτε τοποθέτηση κάνει 
λόγο για θριάμβους και ιστορι-
κές νίκες, αλλά και απέναντι 
στους πολίτες, όπου τα στελέχη 
της Πειραιώς καλούνται με 
υπευθυνότητα να στηρίξουν το 
πρόγραμμα του κόμματος και όχι 
να πλειοδοτούν σε παροχές και 
λαϊκίστικες υποσχέσεις.

2. Κανένας εφησυχασμός που 
ενδεχομένως να προκαλείται 

από την νίκη στις ευρωεκλογές και τις 
δημοτικές και περιφερειακές εκλο-
γές. Οι αγώνες λήγουν στο 90 και όχι 
στο 45 και ο πρόεδρος της ΝΔ 
δήλωσε σε όλους τους τόνους ότι 
μέχρι στιγμής έχει κερδηθεί το μισό 
παιχνίδι.

3. Στην ΝΔ εκτιμούν ότι ο Αλέξης 
Τσίπρας και τα στελέχη του 

ΣΥΡΙΖΑ θα επενδύσουν στην όξυνση 
και την πόλωση ενόψει εκλογών, στο-
χεύοντας στην συσπείρωση των 
ψηφοφόρων τους. Σε αυτό το «παι-
χνίδι» του πρωθυπουργού η ΝΔ δεν 
θα συμμετάσχει και τα στελέχη της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν θα 

απαντούν σε τέτοιες προκλήσεις

4. Επόμενη επικοινωνιακή κίνηση 
από το Μέγαρο Μαξίμου θα 

είναι η πλειοδοσία παροχών προς 
πολλές κοινωνικές ομάδες με στόχο 
να προσελκύσουν όσους δεν πήγαν 
να ψηφίσουν και όσους επιλέγουν να 
ψηφίσουν με βάση την οικονομική 
τους κατάσταση. Σε αυτήν την περί-
πτωση τα στελέχη της ΝΔ καλούνται 
να παραμείνουν στην ανάλυση όσων 
αναφέρει το πρόγραμμα της ΝΔ και 
τίποτε παραπάνω, ώστε να αποδεί-
ξουν ότι θα ακολουθήσουν μια υπεύ-
θυνη πολιτική που δεν «χαϊδεύει 
αυτιά».

5. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην 
οικονομία και κυρίως σε δύο 

άξονες. Ο πρώτος έχει να κάνει με την 
μείωση της φορολογίας στις επιχει-
ρήσεις και στα φυσικά πρόσωπα, 
αλλά με πρόγραμμα και συγκεκρι-
μένο χρονοδιάγραμμα. Σημαντική 
επισήμανση εδώ είναι το γεγονός ότι 
από την ΝΔ θα 
καταδείξουν ότι 
οι μειώσεις 
φόρων και την 
τελευταία 
στιγμή και στο 
παραπέντε της 
κάλπης δεν 
αλλάζουν την 
γνώμη των πολι-
τών, πολλώ δε 
μάλλον την 
ψήφο τους. Ο 
δεύτερος άξο-
νας έχει να 
κάνει με την 
προσέλκυση 
επενδύσεων και την 
δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας, ώστε να μειωθεί ουσια-
στικά ο δείκτης της ανεργίας. Για να 
γίνει αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα 
ακολουθήσει ένα σχέδιο δημιουργίας 
ευέλικτου περιβάλλοντος για τους 
επενδυτές με σταθερή φορολογία και 
μειωμένη γραφειοκρατία.

6. Ένα προνομιακό πεδίο για την 
ΝΔ που καλείται να εκμεταλλευ-

τεί στο έπακρο είναι η ασφάλεια του 

χωρίς πανηγυρισμούς 
για την αυτοδυναμία

«Οι πολίτες μεταξύ 
άλλων τιμώρησαν την 

αλαζονεία που 
επέδειξε ο Αλέξης 

Τσίπρας και εμείς δεν 
πρέπει να υποπέσουμε 

στο ίδιο λάθος 
επιδεικνύοντας 

παρόμοια 
συμπεριφορά»

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ γιαΝΝΗς ΝΤςούΝος
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σκόμενους βρέθηκαν παλαιά 
αυτοδιοικητικά στελέχη, 
δημοτικοί σύμβουλοι, μέλη 
και υποψήφιοι διαφόρων 
δημοτικών συνδυασμών και 
κορυφαία στελέχη της κεντρι-
κής πολιτικής σκηνής, όπως ο 
βουλευτής και τέως υπουργός 
Νίκος Δένδιας, οι βουλευτές 
Άννα Καραμανλή, Γρηγόρης 
Ψαριανός, Σοφία Βούλτεψη 
και Χάρης Θεοχάρης, πολιτευ-
τές όπως οι Κωνσταντίνος 
Κυρανάκης, Τάσος Γαϊτάνης, 
Ντόρα Πάλλη, Βασίλης 
Σπανάκης, Ιωάννα Γκελεστάθη, 
Ρένα Βασιλάκη, Αριστοτέλης 
Αϊβαλιώτης, Βασίλης 
Ανδρικόπουλος, καθώς και ο 
Δήμαρχος Δάφνης και υποψή-
φιος βουλευτής Μιχάλης 
Σταυριανουδάκης. Τον Βασίλη 
Θώδα προλόγισε μια εμβλημα-
τική προσωπικότητα της αυτο-
διοίκησης, ο δήμαρχος 
Παλαιού Φαλήρου και υποψή-
φιος Βουλευτής Διονύσης 
Χατζηδάκης. Παρών ήταν και ο 
αρχιμανδρίτης Βενέδικτος του 
Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου 
Ζωγράφου.

ςε μια πρωτοφανή 
σε παλμό και όγκο 
συγκέντρωση  
στην πλατεία 
αλεξανδρή 
(Γαρδένια),  
ο υποψήφιος 
Δήμαρχος και 
επικεφαλής  
της παράταξης 
«Ζωγράφου  
Ώρα για δουλειά, 
Ενωτική Δύναμη 
για μια ανθρώπινη 
πόλη», βασίλης 
Θώδας απηύθυνε 
κάλεσμα ενότητας 
και δημοκρατικής 
πανστρατιάς 
απέναντι στη 
Διοίκηση της   
κας καφάτσάκη  
και του ςυριΖα.

με το σύνθημα 
«ενωμένοι 
μπορούμε» έδωσε το 

έναυσμα για την τελική 
ευθεία προς την μεγάλη μάχη 
της Κυριακής σημειώνοντας 
χαρακτηριστικά ότι «μισό 
βήμα απέμεινε για να στεί-
λουμε στο χρονοντούλαπο 
της ιστορίας τη χειρότερη 
διοίκηση που πέρασε ποτέ 
από το δήμο Ζωγράφου».

Ο κ. Βασίλης Θώδας κατά 
την ομιλία του τόνισε πως το 
αίτημα για αλλαγή πορείας 
εκφράστηκε με τρόπο εκκω-
φαντικό και σε ποσοστό άνω 
του 75% στις κάλπες της περα-
σμένης Κυριακής σημειώνο-

ντας, υπό τον ήχο επευφη-
μιών και χειροκροτημάτων, 
την ανάγκη για εγρήγορση 
και αγώνα για τις επόμενες 
ημέρες και μέχρι την 
Κυριακή, προκειμένου η βού-
ληση του Ζωγραφιώτικου 
λαού για αλλαγή πορείας και 
πολιτικής να γίνει 
πραγματικότητα.

Πολίτες από όλους τους 
πολιτικούς χώρους έδωσαν 
βροντερό «παρών» αποδει-
κνύοντας, σύμφωνα με τον κ. 
Θώδα, στην πράξη το ευρύ 
δημοκρατικό μέτωπο, που 
έχει σχηματιστεί στο πλευρό 
του απέναντι στην διοίκηση 
Καφατσάκη. 

Ανάμεσα στους παρευρι-

ΒαςιΛής Θωδας

ενωμένοι μπορούμε
ζΩγρΑφΟυ ΩρΑ γΙΑ δΟυλεΙΑ
ενωτική δύναμη για μια ανθρώπινη πόλη

Πολίτες από 
όλους τους 
πολιτικούς 

χώρους έδωσαν 
βροντερό «παρών» 
στην ομιλία του κ. 
Θώδα, αποδεικνύοντας 
στην πράξη το ευρύ 
δημοκρατικό μέτωπο, 
που έχει σχηματιστεί 
στο πλευρό του 
απέναντι στην 
διοίκηση Καφατσάκη

«Μισό βήμα απέμεινε  
για να στείλουμε στο 
χρονοντούλαπο της 

ιστορίας τη χειρότερη  
διοίκηση που πέρασε ποτέ  
από το Δήμο Ζωγράφου»
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Ακόμα και σήμερα, που πολλά έχουν 
αλλάξει, η οικογένεια αποτελεί το 
τελευταίο ανάχωμα στην κρίση και 

στην αλλοίωση του Έθνους. ςυγχρόνως, 
όπως επισημαίνουν πολλοί ειδικοί, όσο η 
σημασία της οικογένειας υποτιμάται από 
την κοινωνία, τόσο κινδυνεύει η ίδια η κοι-
νωνία. για αυτό ακριβώς τοω λόγο, στις 
δύσκολες παρούσες καταστάσεις που δια-
βιούμε, η πολιτεία οφείλει να προσφέρει 
παραγωγικά μέτρα, ώστε οι νέοι να έχουν 
κίνητρο να κάνουν οικογένεια.

Η υπογεννητικότητα απειλεί την 
ύπαρξη του Έθνους. Ταυτόχρονα, κάθε 
νέα οικογένεια αποτελεί την αέναη 
συνέχεια στην αλυσίδα αναζωογόνησης 

της ελληνικής κοινωνίας.
ας μην ξεχνάμε ότι:

 Η οικο- 
γένεια είναι ο πρώτος εκπαιδευτικός 
πυρήνας των νέων

 Η οικογένεια στηρίζει την εθνική 
γραμμή  
του έθνους

 Η οικογένεια αποτελεί τον πάγιο 
πυρήνα στήριξης

 Η οικογένεια είναι το βασικό κύτταρο 
προόδου της κοινωνίας και της 
οικονομίας

για όλους τους παραπάνω λόγους, αλλά 
και ως ελάχιστη συμβολή στην διατήρηση 

της εθνικής μας ταυτότητας, οφείλουμε 
να θέσουμε την αναστροφή της 
υπογεννητικότητας ως κεντρικό θέμα της 
πολιτικής ατζέντας και να διαμορφωθεί 
ένα εθνικό ςχέδιο για την οικογένεια:

 φοροελαφρύνσεις για οικογένειες 

με παιδί και κινητροδότηση για 
πολύτεκνους

 ειδικά μέτρα για την μητρότητα 
στην αγορά εργασίας

 εκπαιδευτικές διευκολύνσεις για 
παιδιά ιδίας οικογένειας

 φορολογική αντιμετώπιση 
οικογενειακού εισοδήματος και 
περιουσίας

 ειδική αντιμετώπιση Μμε 
οικογενειακών επιχειρήσεων με 
οικονομικά κριτήρια

 ειδική πολιτική πρώτης κατοικίας
 ευνοϊκή μεταχείριση και 

κινητροδότηση νέων οικογενειών στην 
περιφέρεια και την παραμεθόριο.

η οικογένεια πυλώνας στην ελληνική ιστορία

Ο ςύΡιΖα στον δήμο αγίας 
βαρβάρας έπεσε από το 
43,84% στο 30,49%, με τη 

Νέα δημοκρατία να ανεβαίνει 
από το 17,11% στο 20,36%, στον 
δήμο αγίων αναργύρων-Καμα-
τερού το κόμμα της αριστεράς 
από το 39,87% «βούτηξε» στο 
26,02%, ενώ η Νδ πέρασε στην 
πρώτη θέση με ποσοστό 
26,22%, από 20,65% το 2015.
Μεγάλη πτώση 13 μονάδων κατέ-
γραψε ο ΣΥΡΙΖΑ και στο Αιγάλεω, 
καθώς από το εντυπωσιακό 42,59% 
έπεσε στο 28,85%, με τη «γαλάζια» 
παράταξη να σκαρφαλώνει στο 
24,56% από το 18,64%. Αντίστοιχα 
στον δήμο Ιλίου το κόμμα της Κου-
μουνδούρου έπεσε από το ισχυρό 
ποσοστό 42,24% στο 28,36% και η 
ΝΔ αντίστροφα ανέβηκε από το 
19,88% στο 24,89%.

Ίδια εικόνα καταγράφεται και 
στο Περιστέρι, όπου η Νέα Δημο-
κρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σχεδόν 
ισότιμοι. Συγκεκριμένα, το κυβερ-
νών κόμμα από το 42,22% έκανε 
θεαματική «βουτιά» στο 28,55%, 
ενώ το κόμμα της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης από το 19,20% 
εκτοξεύθηκε στο 25,47%.

Στην Πετρούπολη, αντίστοιχα, η 
Νέα Δημοκρατία πέρασε στην 
πρώτη θέση με 25,93% (από 
19,88%), και ο ΣΥΡΙΖΑ στην δεύ-
τερη με 25,09% (από 38,40%). 
Πρώτη τερμάτισε η Νέα Δημοκρα-
τία και στο Χαϊδάρι με 28,06% (από 
22.23%), με τον ΣΥΡΙΖΑ να ακολου-
θεί με 24,23%, καταγράφοντας 
σημαντική πτώση από το 37,35%.

Πτώση 12 σχεδόν μονάδων κατέ-
γραψε ο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Ιωνία, 
από το 40,96% στο 28,55%, ενώ η 
ΝΔ αύξησε την δύναμή της κατά 6 
μονάδες, από το 19,59% στο 
25,49%.

«Γαλάζια» πρωτιά καταγράφηκε 
και στον δήμο Λαυρεωτικής με τη 
ΝΔ στο 28,20% (από το 23,41%) και 
τον ΣΥΡΙΖΑ στο 28,18% (από το 
41,92%). Όσο για τον Ασπρόπυργο 
τα δύο κόμματα ισοβάθμισαν με 
21,75% ο ΣΥΡΙΖΑ (από 43,38%) και 
21,66% η ΝΔ (ανεβαίνοντας από το 
18,97%)

Στην Ελευσίνα, πάντως, το κόμμα 
της αξιωματικής αντιπολίτευσης 
κέρδισε με 4 μονάδες διαφορά, 
αφού ενισχύθηκαν τα ποσοστά του 
από το 2015 κατά 7 μονάδες. Συγκε-
κριμένα συγκέντρωσε στην κάλπη 
των ευρωεκλογών 27,79% (από 
20,85%), με τον ΣΥΡΙΖΑ να καταγρά-
φει άλλη μία μεγάλη του πτώση από 
το 40,38% στο 23,94%.

Ο ΣΥΡΙΖΑ «τιμωρήθηκε» 
και στην κάλπη του δήμου 
Μάνδρας-Ειδυλλίας (μετά 
τις καταστροφές που 
υπέστη η περιοχή από τις 
φονικές πλημμύρες) με 
πτώση από το 38,57% στο 
22,03%, ενώ αντίθετα η 
ΝΔ ανέβηκε στο 32,42% 
από το 25,05%.

Μεγάλη άνοδο κατέγραψε η ΝΔ 
και στα Μέγαρα από το 26,31% στο 
31,31%, με τον ΣΥΡΙΖΑ να πέφτει 
κατά 13 μονάδες (στο 22,97% από το 
35,08%).

Στον δήμο Φυλής το κυβερνών 
κόμμα κατέγραψε μία από τις μεγα-
λύτερες «βουτιές» της στην Αττική 
-17 μονάδες- καθώς από το 45,57% 
«κάθισε» στο 27,91%, με τη ΝΔ να 
κινείται όπως σε΄ολες τις περιπτώ-
σεις αντίστροφα, δηλαδή ανοδικά, 
από το 17,20% στο 22,31%.

Στα ίσα -μετά την ραγδαία πτώση 
του ΣΥΡΙΖΑ και την σημαντική άνοδο 
της ΝΔ- ήρθαν τα δύο κόμματα και 
στην Καισαριανή, παρά το γεγονός ότι 
εκεί θεωρείται η... προνομιακή περι-
οχή του υπουργού Επικρατείας και 
κυβερνητικού εκπροσώπου Δημήτρη 
Τζανακόπουλου. Έτσι το κυβερνών 
κόμμα κατέγραψε ποσοστό 28,49% 
(από 38,54%), με τη ΝΔ να ακολουθεί 
σε απόσταση αναπνοής με 26,33% 
(από 21,31%).

Ο ΣΥΡΙΖΑ πέρασε στην δεύτερη 
θέση στον Πειραιά, καταγράφοντας 
πτώση περί τις 12 μονάδες. Συγκεκρι-
μένα, από το 34,52% του 2015 έπεσε 
στο 22,94%, ενώ την ίδια ώρα η Νέα 

Δημοκρατία σκαρφάλωσε από το 
27,71% στο 34,52%.

Μεγάλη «βουτιά» 15 μονάδων κατέ-
γραψε το κόμμα της Αριστεράς και 
στον δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώ-
νας, καθώς από το 42,94% έπεσε στο 
27,90%, με τη ΝΔ να κερδίζει 
πόντους, ανεβαίνοντας από το 17,26% 
στο 23,85% (17,26%).

Ισορροπία δυνάμεων καταγράφηκε 
στον Κορυδαλλό με τον ΣΥΡΙΖΑ να 
συγκεντρώνει 27,06% (από 41,41%) 
και τη Νέα Δημοκρατία 25,22% (από 
18,59%). Αντίστοιχα στη Νίκαια το 
κόμμα της Κουμουνδούρου «κατα-
κρημνίστηκε» από το 42,41% στο 
28,66%, ενώ η «γαλάζια» παράταξη 

κατέγραψε άνοδο 6 περίπου μονάδων 
από το 17,52% στο 23,39%.

Στο Πέραμα, μάλιστα, η Νέα Δημο-
κρατία πέρασε μπροστά με 26,10% 
ανεβαίνοντας από το 18,45%, ενώ ο 
ΣΥΡΙΖΑ περιορίστηκε στην δεύτερη 
θέση με 25,45% (από 41,97%).

 Πρωτιά «χτύπησε» η ΝΔ και στη 
Σαλαμίνα με ποσοστό της τάξεως του 
29,65% (από 22,31%), ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ 
έπεσε περί τις 14 μονάδες, από το 
39,33% στο 25,34%. - Το κυβερνών 
κόμμα έχασε και στις Αχαρνές κατα-
γράφοντας τεράστια πτώση 20 μονά-
δων, από το 43,33% στο 23,56%, με τη 
ΝΔ να περνάει στην πρώτη θέση με 
23,76% (ανεβαίνοντας από το 18,19%).

από τον Νίκο 
Κωστόπουλο
υποψήφιο  
βουλΕυτή ΝΔ,  
βορΕιος  
τομΕας αΘήΝώΝ

οι περιοχές με εργαζόμενους 
ψήφισαν Νέα δημοκρατία



Με τους πολίτες της Κηφισιάς, της Νέας Ερυθραίας και της Εκάλης, κάναμε την προηγούμενη Κυριακή το πρώτο, 
σημαντικό βήμα, για να κερδίσουμε το μέλλον που μας αξίζει.

Η πλειοψηφία των συμπολιτών μας, έδωσε καθαρή νίκη στο συνδυασμό «+εργαζόμαστε για τη πόλη της καρδιάς μας». 

Οκτώ στους δέκα συμπολίτες μας αποδοκίμασαν με την ψήφο τους, την απερχόμενη Δημοτική Αρχή.

Την Κυριακή  2 Ιουνίου, κάνουμε το καθοριστικό βήμα για να φέρουμε οριστικά τη δημιουργική δημοτική αλλαγή 
στο Δήμο μας. 

Βάζουμε τέλος στην αδράνεια, την απραξία, την απουσία ουσιαστικού έργου των προηγούμενων πέντε ετών.  
Δεν θα χάσουμε άλλα τέσσερα χρόνια. 

Με τους πολίτες στην πρώτη γραμμή, φέρνουμε τη Δημοτική Αλλαγή κι αναλαμβάνουμε την ευθύνη, 
να πάμε το Δήμο μας μπροστά.

Με έργο, συνεργασία και αποτελεσματικότητα. Με σύνθεση και συναίνεση. 

Για να δώσουμε λύσεις στα μεγάλα προβλήματα που επιβαρύνουν την καθημερινότητα των συμπολιτών μας. 

Για να ξανακάνουμε τα προάστια μας πράσινα, καθαρά, φωτεινά, ανθρώπινα, ασφαλή. 

Για να ζούμε σε ένα Δήμο πρότυπο στην Ελλάδα, αλλά και την Ευρώπη, που θα μπορεί να ανταποκρίνεται και 
να ικανοποιεί τις ανάγκες των πολιτών άμεσα. 

+εργαζόμαστε. Αλλάζουμε Δήμαρχο. Προχωράμε Mπροστά
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πρώτη απώλεια
Την πρώτη του απώλεια μετά 
το αποτέλεσμα των ευρωε-
κλογών μετράει ο ΣΥΡΙΖΑ, 
καθώς από την κοινοβουλευ-
τική του ομάδα παραιτήθηκε η 

κα Θεοδώρα Μεγαλοικονόμου. Η 
κα Μεγαλοοικονόμου απέστειλε 

επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής 
για να γνωστοποιήσει την παραί-

τησή της και την ανεξαρητοποίησή 
της. Μα αν θυμάμαι καλά μόλις πριν 

λίγους μήνες η ίδια δεν έγραφε τραγούδια για τον 
Αλέξη Τσίπρα; Τί άλλαξε άραγε;

περί πρώτης θέσης
Έγραψε η κα Νοτοπούλου, υποψήφια για τον δήμο της Θεσσαλο-
νίκης, ότι είναι ικανοποιημένη που ο συνδυασμός της κατέλαβε 
μια από τις πρώτες θέσεις. Μάλιστα. Να θυμίσουμε στην κα Νοτο-
πούλου ότι οι πρώτες θέσεις είναι η πρώτη και η δεύτερη, που σε 
οδηγούν στον επόμενο γύρο. Οι υπόλοιπες δυστυχώς δεν οδηγούν 
στον δημαρχιακό θώκο, που από ό,τι νομίζω διεκδικούσε, εκτός αν 
κατέβηκε στις εκλογές για να καταλάβει την τέταρτη θέση. Και αν 
είναι έτσι, έπρεπε να το έχει δηλώσει νωρίτερα, δεν νομίζετε;

Θα κατέβουν;
Θα κατέβουν στις εθνικές εκλογές 
οι ΑΝΕΛ; Αυτό το ερώτημα συζη-
τείται ευρέως μεταξύ των στελε-

χών του κόμματος του Πάνου 
Καμμένου με τις τελικές αποφά-

σεις να λαμβάνονται την επόμενη 
εβδομάδα. Μάλιστα οι πληροφο-
ρίες αναφέρουν ότι θα αναζητη-
θούν συνεργασίες με άλλα κόμ-

ματα ή πολιτικούς σχηματισμούς, 
ώστε να αποκτήσουν νέα δυνα-

μική οι ΑΝΕΛ. 

ΕπιμΕλΕια  
γιαΝΝΗς ΝΤςούΝος   
ntsounos@alphafreepress.gr

Το Καφενείο  
της βουλής

τάκλιν

εκτός 
ηχηρά 
ονόματα
Εκτός ευρωβουλής 
μένουν από τον 
ΣΥΡΙΖΑ ηχηρά ονόματα, 
όπως ο πρώην υπουργός 
Μεταναστευτικής Πολιτικής 
Γιάννης Μουζάλας, ο πρώην 
υπουργός Ναυτιλίας Παναγιώ-
της Κουρουμπλής, η Λυδία 
Κονιόρδου, η Κωνσταντίνα Κού-
νεβα και ο Σπύρος Δανέλλης. Από 
τους καλλιτέχνες του ευρωψηφο-
δελτίου εκλέχτηκε ο Αλέξης 
Γεωργούλης, αλλά όχι η Ραλία 
Χρηστίδου.

αποχωρεί
Την αποχώρησή του από την 

ηγεσία του ΛΑΟΣ ανακοίνωσε ο 
Γιώργος Καρατζαφέρης μετά το ισχνό 

1,23% που έλαβε το κόμμα του στις ευρωε-
κλογές. Με ανάρτησή του στα social media ο κ. 
Καρατζαφέρης δηλώνει: «Η ευθύνη του αποτε-
λέσματος ανήκει στην ηγεσία του κόμματος, η 
οποία θα ανοίξει τον δρόμο στην Νέα Γενιά. Η 

νέα ηγεσία του κόμματος θα σχεδιάσει την 
στρατηγική ενόψει των Εθνικών Εκλογών». 

Τόπο στα νιάτα 
δηλαδή…

 
ε τώρα θα γίνει 

Μπορεί κατά την διάρκεια της προ-
εκλογικής περιόδου των ευρωεκλογών 

και των δημοτικών εκλογών ο κ. Τσίπρας 
να καλούσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να 

κάνουν ένα debate. αλλά ο αρχηγός της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης υποστήριζε ότι όσο 
είναι ανοιχτή η Βουλή κάτι τέτοιο δεν γίνε-
ται. Τώρα, λοιπόν, που η Βουλή κλείνει και 
έχουμε εθνικές εκλογές θα γίνουν και τα 

debate μεταξύ των δύο. Αλλά ο κ. 
Τσίπρας είμαστε σίγουροι ότι 

το θέλει ακόμη;
χάσαμε

Ο Παναγιώτης Κουρουμπλής είναι από 
τους πολιτικούς που δεν μασάει τα λόγια 

του. Έτσι σε ραδιοφωνική του 
συνέντευξη είπε επί λέξει: «Χάσαμε 

γενικά γιατί υπήρξαν λάθη, δεν 
τρελάθηκε ξαφνικά ο κόσμος». Μήπως 

να τον ακούσουν και άλλα στελέχη, 
όπως ο Νίκος Παππάς και η Ράνια 

Σβίγκου, που υποστήριξαν ότι απλά 
ο κόσμος δεν υπολόγισε την 

σοβαρότητα των εκλογών και δεν 
προσήλθε στις κάλπες;
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ γιαΝΝΗς ΝΤςούΝος

ουδέτεροι
Πολλή ουδετερότητα έχει πιάσει 
όσους δεν προχώρησαν στον δεύ-
τερο γύρο των περιφερειακών και 
δημοτικών εκλογών στην Αττική. Ο 

λόγος για τον κ. Γιάννη Σγουρό, 
που δήλωσε ότι παραμένει 

ουδέτερος στην μάχη των 
Πατούλη-Δούρου για την 

περιφέρεια, αλλά και τον 
Παύλο Γερουλάνο, που 

επίσης δήλωσε 
ουδέτερος στην 

μάχη Μπακο-

γιάννη-Ηλιόπουλου στον δήμο της 
Αθήνας. Μα καλά μέχρι πριν λίγες 

ημέρες ήταν συνυποψήφιοι, 
δεν έχουν άποψη για το 

ποιος θα είναι καλύτε-
ρος δήμαρχος ή 

περιφερειάρχης;

πώς το είπε;
Πώς εξήγησε την ήττα 

του ΣΥΡΙΖΑ ο υπουργός 
κ. Νίκος Παππάς σε ραδι-

οφωνική του συνέ-
ντευξη; Ότι οι πολίτες 

δεν πείστηκαν ότι είναι 
κρίσιμες οι εκλογές και 

δεν πήγαν να ψηφίσουν. 
Δηλαδή αν είχαν πειστεί 

όλοι και πήγαιναν, πού 
θα ήταν η διαφορά; 

Ρωτάω τώρα εγώ.

αληθεύει;
Αληθεύει ότι η Φώφη Γεν-
νηματά έχει κάνει πρόταση 
στον διευθυντή επικοινω-
νίας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ 
Κυριάκο Κυριάκο, ώστε 
αυτός να είναι υποψήφιος 
στην Α΄ Θεσσαλονίκης στις 
επερχόμενες εκλογές; 
Έξυπνο αν ισχύει, να 
τα λέμε κι αυτά. 

γενέθλια και γεύμα
Την ημέρα των γενεθλίων του (Τετάρτη) ο Παύλος Γερου-
λάνος δέχτηκε πρόταση για γεύμα από τον συνυποψήφιό 

του Κώστα Μπακο-
γιάννη, όπερ και 
εγένετο. Οι δύο 
άντρες γευμάτισαν σε 
εστιατόριο της οδού 
Σκουφά και η συνάντηση 
διήρκησε λίγο παραπάνω 
από μια ώρα. Λίγο αργότερα 
ο Παύλος Γερουλάνος βρέ-
θηκε στα γραφεία του στην 
Καραγιώργη Σερβίας, όπου οι 
συνεργάτες του τού έκαναν 
έκπληξη με τούρτα γενεθλίων. 
Πολύχρονος να ευχηθούμε.

δεν τα κατάφερε
Δεν πέρασε στον δεύτερο γύρο των δημοτικών 
εκλογών η Ραχήλ Μακρή, αφού ο συνδυασμός 
της ήρθε τρίτος και μάλιστα με μεγάλη διαφορά 
από τους δύο πρώτους.  Ωστόσο, η τρίτη θέση 
δίνει στον συνδυασμό της πέντε έδρες στο 
δημοτικό συμβούλιο, αλλά σίγουρα δεν θα ήταν 
αυτός ο στόχος της κας Μακρή. 

Η έκπληξη
Η, αν μη τι άλλο, έκπληξη των ευρωεκλογών ακούει 
στο όνομα Κυριάκος Βελόπουλος, που με την Ελλη-
νική Λύση κατάφερε να μπει στην ευρωβουλή και 
μάλιστα με ποσοστό υψηλότερο κατά πολύ του 3%. 
Ο Βελόπουλος πήρε ψήφους από την ακροδεξιά, 
τους ΑΝΕΛ και την Ένωση Κεντρώων, γεγονός που 
προκάλεσε την έκρηξη του Βασίλη Λεβέντη, που 
αναρωτήθηκε πώς οι Έλληνες ψήφισαν κάποιον 
που πουλά χειρόγραφα του Ιησού και αλοιφές. Η 
απάντηση πάντως δόθηκε από την κάλπη.

απέχει πολύ
Όταν βάζεις ένα πήχυ στις εκλογές θα πρέπει να 

είσαι προετοιμασμένος για το τι θα κάνεις εάν 
ξαφνικά περάσεις από κάτω. Και η αλήθεια 

είναι ότι το Ποτάμι με ποσοστό 1,54% όχι μόνο 
πέρασε κάτω από τον πήχυ του 5%, που είχε 
θέσει ο ίδιος ο Σταύρος Θεοδωράκης, αλλά 

κάποιοι συζητούν αν θα έχει νόημα η κάθοδός 
του στις εθνικές εκλογές.

Τα πρώτα 
τηλεφωνήματα

Τα πρώτα τηλεφωνήματα για συγχαρητήρια στον 
πρόεδρο της ΝΔ Κυριάκο Μητσοτάκη έγιναν από τον 

πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή και τον πρώην 
πρόεδρο του κόμματος Βαγγέλη Μεϊμαράκη. Ακολούθησαν 

βέβαια εκατοντάδες μηνύματα και τηλέφωνα στον νικητή της 
βραδιάς.

Η παρηγοριά του ςτέλιου
Την σύντροφο του πρωθυπουργού Μπέτυ Μπαζιάνα 

προσπάθησε να παρηγορήσει  στα κεντρικά γραφεία του 
ΣΥΡΙΖΑ, όταν την είδε, ο Στελιος Παππάς. Σύμφωνα με 

πληροφορίες, ο πρόεδρος του ΟΑΣΘ, είπε στην κα 
Μπαζιάνα: «Θέλω να χαμογελάς, μην είσαι 

έτσι, έχουμε πολύ δρόμο ακόμα».ςε κλειστό κύκλο
Δύο χρόνια συμπληρώθηκαν από τον 

θάνατο του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και 

μεσοβδόμαδα έγινε μνημόσυνο στην 

μνήμη του στον ναό του Αγίου Διονυσίου. 

Το μνημόσυνο έγινε σε στενό κύκλο και 

παρέστη σύσσωμη η οικογένεια του 

πρώην πρωθυπουργού και δεκάδες φίλοι 

του, αλλά όχι βουλευτές, στελέχη και 

πολιτευτές, αφού αυτό επιθυμούσε ο πρό-

εδρος της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης. 

Κο τέλος
Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Ένωσης 
Κεντρώων μετά την ανεξαρτητοποίηση του βουλευτή 
Γιάννη Σαρίδη, αφού πλέον έμειναν τέσσερις μόνο 
βουλευτές. Δεν του έφτανε του Βασίλη Λεβέντη που 
δεν μπόρεσε να πιάσει το 2% στις ευρωεκλογές, τώρα 
δεν θα έχει και κοινοβουλευτική ομάδα. 

Η γραμμή του Τέρενς
Έγραψε ο Νίκος Παππάς στα social 
media για τις εκλογές: «Αποφασι-
στικότητα, Αγωνιστικότητα, Ρεαλι-
σμός, τα διλήμματα είναι πλέον 
αμείλικτα». Και ήρθε η απάντηση 
από τον Τέρενς Κουίκ: «Και 
κάτι ακόμη Νίκο, Προ-
σέγγιση των δυσα-
ρεστημένων νεο-
δημοκρατών 
και κυρίως των 
Καραμανλικών 
που βλέπουν 
το κόμμα τους 
να αλλάζει ταυ-
τότητα και χαρα-
κτηριστικά και δεν 
το θέλουν. Δεν το ψηφί-
ζουν. Ο Τσίπρας δεν είναι μόνο αρι-
στερά, όπως έχει κολλήσει η βελόνα. 
Υπάρχουμε και εμείς». Μάλλον για 
τον εαυτό του μιλούσε ο κ. Κουίκ, 
αφού οι υπόλοιποι Καραμανλικοί 
παραμένουν στην ΝΔ.



Σάββατο-Κυριακή 01-02 Ιουνίου 2019

o
ΟΙΚΟνΟμΙΑ - ερευνA

Κατά 470 εκατ. ευρώ διευρύν-
θηκε το έλλειμμα στο ισοζύ-
γιο Τρεχουσών ςυναλλαγών 

στο πρώτο τρίμηνο του έτους αγγίζο-
ντας τα 3,7 δισ. ευρώ σύμφωνα με την 
Τράπεζα της ελλάδος. Όπως αναφέρει 
η Ττε η εξέλιξη αυτή αντανακλά κατά 
κύριο λόγο την επιδείνωση των ισοζυ-
γίων υπηρεσιών και πρωτογενών εισο-
δημάτων. αντιθέτως βελτιωμένη εικόνα 
εμφάνισε το ισοζύγιο ύπηρεσιών καθώς 
οι εισπράξεις από τον τουρισμό παρουσί-
ασαν αύξηση κατά 37% σε σύγκριση με την 
αντίστοιχη περίοδο του 2018.

ΑΝΑΛΥτΙΚΑ τΑ ΣτοΙΧΕΙΑ τήΣ ττΕ
Πιο αναλυτικά σύμφωνα με τα στοιχεία της 

Τραπέζης της Ελλάδος το έλλειμμα του ισο-
ζυγίου αγαθών αυξήθηκε λόγω της επιδείνω-
σης τόσο στο ισοζύγιο καυσίμων όσο και σε 
εκείνο των λοιπών αγαθών. Οι εξαγωγές αγα-
θών αυξήθηκαν μόνο κατά 1,0% σε τρέχουσες 
τιμές (μειώθηκαν κατά 3,8% σε σταθερές 
τιμές). Ωστόσο, οι εξαγωγές αγαθών χωρίς 
καύσιμα αυξήθηκαν κατά 4,3% σε τρέχουσες 
τιμές (5,7% σε σταθερές τιμές). Οι εισαγωγές 
αγαθών σημείωσαν άνοδο κατά 6,0% σε τρέ-
χουσες τιμές (4,1% σε σταθερές τιμές).

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών 
παρουσίασε άνοδο λόγω της βελτίωσης πρω-
τίστως του ισοζυγίου μεταφορών και δευτε-
ρευόντως των ισοζυγίων ταξιδιωτικών και 
λοιπών υπηρεσιών. Οι εισπράξεις από θαλάσ-
σιες μεταφορές αυξήθηκαν κατά 18,9%. 

Παράλληλα, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιω-
τών και οι σχετικές εισπράξεις παρουσίασαν 
αύξηση κατά 7,8% και 37,2%, αντίστοιχα.

Τέλος, η βελτίωση του ισοζυγίου πρωτογε-
νών εισοδημάτων οφείλεται στη μείωση των 
καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα 
και κέρδη, ενώ η επιδείνωση του ισοζυγίου 
δευτερογενών εισοδημάτων οφείλεται στη 
μεταβολή του ισοζυγίου της γενικής κυβέρ-
νησης από πλεονασματικό σε ελλειμματικό. 
Στο Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλα-
γών, και ειδικότερα στην κατηγορία των άμε-
σων επενδύσεων, οι υποχρεώσεις των κατοί-
κων έναντι του εξωτερικού (άμεσες επενδύ-
σεις μη κατοίκων στην Ελλάδα) αυξήθηκαν 
κατά 774 εκατ. ευρώ και οι απαιτήσεις τους 
κατά 83 εκατ. ευρώ.

 διοικητής της Τραπέζης ελλάδος χτύπησε καμπανάκι 
κινδύνου για το ασφαλιστικό σύστημα μιλώντας σε 
συνέδριο στο 12th Insurance Conference. Τόνισε ότι 

«η γήρανση του πληθυσμού και η μικρή δυνατότητα περαιτέρω 
χρηματοδότησης του συστήματος από τον κρατικό προϋπολο-
γισμό δημιουργούν σοβαρά ζητήματα τα οποία θα πρέπει να 
επιλυθούν άμεσα με την στροφή στην ιδιωτική ασφάλιση». 

ο γ. ςτουρνάρας εστίασε στις προοπτικές της ασφαλιστι-
κής αγοράς και το ρόλο της ιδιωτικής ασφάλισης στην οικο-
νομική ανάπτυξη και την υγεία. Η πλημμελής εφαρμογή ή 
και ανατροπή των μεταρρυθμίσεων σε συνδυασμό με την 
εφαρμογή των αποφάσεων του ςτε που έκριναν αντισυ-
νταγματικές προγενέστερες περικοπές στις συντάξεις, 
«αποτελούν τον σημαντικότερο δημοσιονομικό κίνδυνο 
μεσοπρόθεσμα και δρουν επιβαρυντικά στην ανάλυση 
βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους Το συνταξιοδοτικό 
μπορεί να μετατραπεί από πρόβλημα σε μοχλό ανάπτυξης 
και κοινωνικής ευημερίας. Όπως τόνισε «για τη διασφά-
λιση της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος, τα 
συνταξιοδοτικά δικαιώματα που συσσωρεύονται στο 
πλαίσιο του πρώτου, δημόσιου, πυλώνα πρέπει να 
συμπληρωθούν με συστήματα επαγγελματικής ασφάλι-
σης του δεύτερου πυλώνα και με προσωπικά συνταξιο-
δοτικά προϊόντα του τρίτου πυλώνα». 

Η 
κυβέρνηση απάντησε: «οι δηλώσεις του κ. 
ςτουρνάρα που απηχούν απολύτως το πρό-
γραμμα και τις προτάσεις του κ. Μητσοτάκη 
είναι σαφέστατες: Τα περιθώρια χρηματοδό-
τησης των συντάξεων από τον κρατικό προϋ-
πολογισμό είναι πλέον στενά και επομένως 
απαιτείται ένα σύστημα συνταξιοδοτικών 
προϊόντων του ιδιωτικού τομέα. πρόκειται 
για το διαβόητο ασφαλιστικό πινοσέτ. Την 
ίδια στιγμή ο κ. ςτουρνάρας αμφισβήτησε 
και τη δυνατότητα χρηματοδότησης της 
καθολικής πρόσβασης σε δημόσιες υπηρε-
σίες ύγείας, αμφισβητώντας έτσι μια 
κεντρική κυβερνητική επιλογή στήριξης 
των ανασφάλιστων συμπολιτών μας. ο κ. 
Μητσοτάκης και ο κ. ςτουρνάρας ετοιμά-
ζονται να ακυρώσουν όλα τα θετικά 
μέτρα, να περικόψουν και άλλο τις 
συντάξεις αλλά και να συρρικνώσουν 
δραματικά το κοινωνικό κράτος. οι 
πολίτες που σε λίγες εβδομάδες θα 
αποφασίσουν οριστικά, μπορούν να 
πάρουν σήμερα μια πρώτη γεύση για 
τη κοινωνική ισοπέδωση που θα προ-
καλέσει η επαναφορά στις σκληρές 
ταξικές πολιτικές του κ. Μητσοτάκη 
και των συνοδοιπόρων του».

Ο

ο Στουρνάρας είπε αλήθειες, 
ο τσίπρας του επιτέθηκε… 

 Καμπανάκι από την  
τράπεζα της ελλάδος

Σε εστιατόριο όπου για μια 
τετραμελή οικογένεια πριν 
από τη μείωση του φπα το 

μέσο κόστος ήταν 60 ευρώ, ο λογα-
ριασμός θα έπρεπε μετά τη πτώση 
του φπα στο 13% να μειωθεί στα 
53,23 ευρώ. Αυτό, όμως, δεν έχει 
συμβεί στην πράξη. Άλλο παράδειγμα: 
Το σουβλάκι με πίτα και γύρο κόστιζε 
2,90 ευρώ με ΦΠΑ 24%. Μετά τη μεί-
ωση του ΦΠΑ στο 13% κοστίζει και 
πάλι 2,90 ευρώ, αν και θα έπρεπε να 
είχε μειωθεί στα 2,64 ευρώ. Το καλα-
μάκι σουβλάκι πριν από τη μείωση του 
ΦΠΑ στο 13% κόστιζε 1,6 ευρώ, τιμή 

στην οποία και παρέμεινε, ενώ θα 
έπρεπε να είχε μειωθεί στο 1,47 
ευρώ. Μία μερίδα πατάτες σε ταχυ-
φαγείο με τον ΦΠΑ 24% κόστιζε 3 
ευρώ. Μετά τη μετάπτωση του ΦΠΑ 
στο 13%, η τιμή θα έπρεπε να πέσει 
στα 2,58 ευρώ. Ωστόσο, παραμένει 
στα τρία ευρώ με μειωμένο τον ΦΠΑ. 
Από τη μείωση του ΦΠΑ εξαιρούνται 
τα κέντρα διασκέδασης, καθώς και η 
διάθεση ως υπηρεσία εστίασης των 
αλκοολούχων και μη αλκοολούχων 
ποτών, χυμών και ροφημάτων (π.χ. 
καφές) τα οποία θα συνεχίσουν να 
πωλούνται με ΦΠΑ 24%...

η μείωση του φπΑ δεν πέρασε…

ΕπιμΕλΕια  
γιΩΡγος 
αύΤιας
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το όφελος από τη μείωση 
του φπα στα τιμολόγια της 
δεΗ κυμαίνεται 9,41 € τον 

μήνα για 1000 κιλοβατώρες, ενώ η 
μείωση του φπα στα είδη σούπερ 
μάρκετ έχει διακυμάνσεις.

φπα προϊόντων Η μετάταξη του 
φπα από το 24% στο 13%, θα τεθεί σε 
εφαρμογή την 1η ιουνίου. αυτό πρα-
κτικά σημαίνει μείωση τιμής από 8-9% 
στα εξής προϊόντα: ευρείας κατανάλω-
σης: αυγά, κρέατα, μπαχαρικά, μαστίχα, 
σπορέλαια, παρασκευάσματα κρεάτων, 
ψαριών, ζάχαρη κακάο παρασκευά-
σματα με βάση τα δημητριακά, τα αλεύ-
ρια, τα άμυλα και το γάλα, παρασκευά-
σματα λαχανικών, καρπών και φρούτων, 
ξίδι αλάτι, καφέ, τσάι, χαμομήλι, ξύδι, 
μπαχαρικά, αλλαντικά, μαρμελάδες, σοκο-
λάτες, γκοφρέτες, μπισκότα, παγωτά, κρου-
ασάν, παξιμάδια, κονσέρβες, σνακ, δημητρι-
ακά, ηλιέλαια, σογιέλαια, καλαμποκέλαια, 
φυτικές λιπαρές ουσίες.

φπα εστίασης εδώ έχουμε μείωση από το 24% στο 13% 
και επηρεάζει πιτσαρίες, αρτοποιεία, εστιατόρια, ταβέρ-
νες, μεζεδοπωλεία, καφετερίες, ζαχαροπλαστεία, σνακ 
μπαρ, φαστ φουντ και κυλικεία.

φπα ενέργειας αφορά μείωση από 13 στο 6% στο ρεύμα 
και το φυσικό αέριο σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Όφε-
λος από 9,41- 69 ε το μήνα πΡοςοχΗ! ο φπα μπαίνει στις 
χρεώσεις προμήθειας και στις ρυθμιζόμενες χρεώσεις . δεν 
μπαίνει σε δημοτικά τέλη και εΡΤ. ουσιαστικά σε 1000 κιλο-
βατώρες ο φπα τετραμήνου μειώνεται από 20,39 ευρώ στα 
9,41 ευρώ. ςε 1500 κιλοβατώρες ο φπα τετραμήνου θα μειωθεί 
από τα 30,37 ευρώ στα 14,02 ευρώ. ςε 2000 κιλοβατώρες ο φπα 
τετραμήνου πέφτει από τα 42,59 ευρώ στα 19,66 ευρώ. ςε 3000 
κιλοβατώρες ο φπα από τα 75,81 ευρώ πέφτει στα 34,99 ευρώ.

μετΑτΑξη  
τΟυ φπΑ

τι σημαίνει...

πάλι στο προσκήνιο το 
ΑφΟρΟλΟγητΟ

Αναφορικά με το μέτρο 
μείωσης του αφορολόγητου 
που έχει συμφωνηθεί για το 
2020, αλλά η κυβέρνηση έχει 
γνωστοποιήσει την πρόθεσή 
της να μην προχωρήσει στην 
εφαρμογή του, η Επιτροπή 
φαίνεται πως δεν έχει 
αλλάξει τα δεδομένα προς το 
παρόν, αλλά αφήνει ανοιχτό 
παράθυρο 
διαπραγμάτευσης.

«Kατά την πάγια τακτική, 
οι προβλέψεις βασίζο-
νται στην υπόθεση 

εργασίας ότι τα ανώτατα όρια του 
προϋπολογισμού θα εκτελεστούν 
πλήρως. Η εν λόγω πρόβλεψη 
λαμβάνει υπόψη της την ανα-
κοίνωση μη εφαρμογής της 
φορολογικής μεταρρύθμισης 
το 2020, η οποία θα συζητηθεί 
περαιτέρω στο πλαίσιο της 
ενισχυμένης εποπτείας», 
σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Στο 2,2% του ΑΕΠ αναμένεται 
να φτάσει η ανάπτυξη της ελλη-
νικής οικονομίας το 2019, σύμ-
φωνα με τις εαρινές προβλέ-
ψεις της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής που δημοσιεύθηκαν 
σήμερα και διατηρούν σταθερή 

την εκτίμηση σε σχέση με τις χειμερινές 
προβλέψεις. Για το 2018 η Επιτροπή δια-
πιστώνει ανάπτυξη ύψους 1,9% του ΑΕΠ, 
σε σχέση με την εκτίμηση για 2% τον 
περασμένο Φεβρουάριο. Για το 2020 η 
πρόβλεψη της Επιτροπής είναι ότι θα 
ανέλθει στο 2,2% του ΑΕΠ, μόλις κατά 
0,1% χαμηλότερα από την προηγούμενη 
πρόβλεψη.

Σε ό,τι αφορά την ανεργία, η Επιτροπή 
προβλέπει πως θα μειωθεί στο 18,2% το 
2019 (όπως προβλεπόταν το περασμένο 
φθινόπωρο) και στο 16,8% το 2020. Το 
2018 διαμορφώθηκε στο 19,3% (σε σχέση 
με 19,6% στις φθινοπωρινές προβλέψεις). 
Στην απασχόληση διαπιστώνεται αύξηση 
κατά 1,7% το 2018 και προβλέπεται 1,5% 
το 2019 και 1,3% το 2020. Το δημοσιονο-
μικό πλεόνασμα αναμένεται να κλείσει 
στο 1,1% του ΑΕΠ το 2018 (σε σχέση με 
πρόβλεψη για 0,6% το περασμένο φθινό-

πωρο). Ωστόσο, αναμένεται να διαμορ-
φωθεί στο 0,5% το 2019 και να μετατρα-
πεί σε ισχνό έλλειμμα -0,1% το 2020.

Οι προβλέψεις για το χρέος
Τέλος σε ό,τι αφορά το χρέος η Επι-

τροπή αναφέρει πως «συνολικά, υπό την 
υπόθεση μη αλλαγής πολιτικής, το ισο-
ζύγιο γενικής κυβέρνησης αναμένεται να 
φτάσει το 0,5% του ΑΕΠ το 2019, συνυπο-
λογίζοντας τον θετικό αντίκτυπο από την 
κατ' αποκοπή εφαρμογή των μέτρων για 
το χρέος που αποφασίστηκαν στις 5 
Απριλίου 2019». Ωστόσο, το 2020 προ-
βλέπεται να μειωθεί στο -0,1% του 
ΑΕΠ, «λόγω των αυξανόμενων επιτο-
κίων και την απουσία πρόβλεψης 
περαιτέρω μέτρων ελάφρυνσης του 
χρέους».

«Το δημόσιο χρέος της Ελλάδας 
εκτιμάται πως έχει φτάσει στο 
υψηλότερο σημείο του στο 

181,1% το 2018 και να 
μειωθεί στο 168,9% 
του ΑΕΠ το 2020 
λόγω της ανάκαμψης 
και των υψηλών 
πρωτογενών πλεο-
νασμάτων», κατα-
λήγει η έκθεση της 
Επιτροπής. Ο πλη-
θωρισμός αναμέ-
νεται να είναι 
σταθερός στο 
0,8% το 2019 
και το 2020, 
όπως και το 
2018.
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τί λένε σ’ όλες τις 
γειτονιές; τί λένε στα 
σπίτια και τα μαγαζιά; 
Ότι ο τσίπρας ξέχασε 
τη μεσαία τάξη κι αυτή 
τον εκδικήθηκε… 

Στον ςύΡιΖα ακόμη ψάχνουν 
την αιτία της ήττας… «Το 
χαστούκι από τα μεσαία κοι-

νωνικά στρώματα, που έφαγε ο 
ςύΡιΖα στις ευρωεκλογές ζαλίζει 
στελέχη και βουλευτές του κόμμα-
τος, που εντοπίζουν τεράστιο πρό-
βλημα στρατηγικής και εκκωφα-
ντική αδυναμία του αλέξη Τσίπρα 
να αντιληφθεί την κατάσταση»,  
γράφουν οι εφημερίδες. ςτην 
Κουμουνδούρου λένε κορυφαία 
στελέχη ότι «ο Τσίπρας και η ηγε-
σία πρέπει να ξαναδεί την πολιτική 
της απέναντι στη μεσαία τάξη…». 
Άλλωστε, η ρητορική του κ. Τσίπρα 
ότι ο ςύΡιΖα είναι με τους πολ-
λούς, πλέον δεν περνάει γιατί κατά 
κορυφαίο κομματικό στέλεχος, «η 
φράση ‘‘είμαστε με τους πολλούς’’ 
δεν σηματοδοτεί τίποτα πλέον…».

«Επίσης, ο κ. Τσίπρας διαπράττει 
ολέθριο λάθος να αγνοεί αυτή την 
πραγματικότητα και να μην έχει σχέ-
διο για την επανασύνδεση του 
ΣΥΡΙΖΑ με τα στρώματα αυτά. Ακόμα 
κι όσοι δεν ανήκουν στη μεσαία 
τάξη, αλλά πιο χαμηλά, θέλουν να 
νιώθουν ότι θα ενταχθούν σε αυτή, 
ενώ και κάποιοι που είναι πιο πάνω, 
αρέσκονται να τους θεωρούν μέρος 
της μεσαίας τάξης» λένε με νόημα, 
προσπαθώντας να αποτυπώσουν τη 
σημασία και τη φόρτιση, που προκα-
λεί στον Έλληνα η σχετική κοινω-
νική κατάταξη. 

Πλέον στον ΣΥΡΙΖΑ  
όλοι κρίνονται….  
Η ομάδα του Μαξίμου 
βάζει κατά της 
οικονομικής πολιτικής  
για « πολιτική 
υπερφορολόγησης  
της μεσαίας τάξης, 
εξάντλησης και 
φτωχοποίησης  
των μεσαίων που 
στράφηκαν μαζικά κατά 
του ΣΥΡΙΖΑ στις κάλπες.

«Προεδρικοί» εναντίον Μαξίμου! 
Δηλαδή οι Τσιπραίοι Παππάς, Δού-
ρου, Γεροβασίλη είναι κατά των 
πρωτοκλασάτων για την υπεραισιο-
δοξία ως προς το εκλογικό αποτέ-
λεσμα και τις λανθασμένες δημο-
σκοπήσεις που έδιναν ως την 
τελευταία στιγμή ελαφρύ προβάδι-

αριθμός των ψηφοφόρων 
που επέλεξαν το κυβερνών 
κόμμα, συρρικνώθηκε κατά 

1 εκατομμύριο σε σχέση με τις εθνικές 
εκλογές του ιανουαρίου του 2015. επί-
σης είναι μειωμένος κατά 700.000 σε 
σχέση με τις εθνικές εκλογές του 
ςεπτεμβρίου, ενώ οι ψηφοφόροι του 
ςύΡιΖα είναι σημαντικά μειωμένοι και 
σε σχέση με τους πολίτες που επέλεξαν 
το κόμμα του αλέξη Τσίπρα στις προη-
γούμενες ευρωεκλογές. οι 1.238.014 
ψηφοφόροι που επέλεξαν τον ςύΡιΖα 
φέτος είναι πολύ λιγότεροι και από όσους 
ψήφισαν το κυβερνών κόμμα τον ςεπτέμ-
βριο του 2015, όπου ςύΡιΖα είχαν ψηφίσει 
1.926.526 ψηφοφόροι και σχεδόν 1 εκατομ-
μύριο λιγότεροι από όσους είχαν ψηφίσει 
τον αλέξη Τσίπρα στις εθνικές εκλογές του 
ιανουαρίου του 2015, όπου έπιασε και το 
ρεκόρ του, με 2.245.978 ψηφοφόρους.

Τα φετινά νούμερα όμως υπολείπονται και 
του αριθμού των ψηφοφόρων που είχαν επι-
λέξει ςύΡιΖα στις ευρωεκλογές του 2014. 
πάνω από 300.000 ψηφοφόροι είναι μείον ο 
ςύΡιΖα, αφού στις ευρωεκλογές του 2014, 
συνολικά είχαν ψηφίσει το κυβερνών κόμμα 
1.578.316 ψηφοφόροι. ο αριθμός των 1.238.014 
ψηφοφόρων υπολείπεται ακόμα και του αριθ-
μού των ψηφοφόρων του ςύΡιΖα στις εκλογές 
του ιουνίου του 2012 που ήταν 1.655.022. ο αριθ-
μός των φετινών ψηφοφόρων του ςύΡιΖα φαίνε-
ται να πλησιάζει τις επιδόσεις του κόμματος στις 
εθνικές εκλογές του Μαΐου του 2012, όταν έκανε 
το πρώτο του άλμα σε εθνικές εκλογές και απέ-
σπασε 1.061.265 ψηφοφόρους.

1.000.000 
ψήφους  

έχασε  
ο τσίπρας

Ο

σμα στον ΣΥΡΙΖΑ ή ήττα με το πολύ 1,5 
μονάδα διαφορά από τη ΝΔ! Διαφωνίες 
δημιουργούνται και για το ζήτημα με τον 
διορισμό νέας ηγεσίας στα ανώτατα αξι-
ώματα της Δικαιοσύνης, η οποία χαρα-
κτηρίζεται «πραξικόπημα» από την αντι-
πολίτευση. Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τονίζουν 
ότι «οι αλλαγές αυτές δεν πρέπει να 
γίνουν προεκλογικά για να μην κατηγο-
ρηθεί η κυβέρνηση ότι φοβάται μετεκλο-
γικά εξελίξεις στη δικαιοσύνη». Κυρίως 
οι «53» και η ομάδα που πρόσκειται στον 
Ευκλείδη Τσακαλώτο διαφωνούν με τον 
ορισμό νέας ηγεσίας στον Άρειο Πάγο 
προεκλογικά. 

Τί κι αν η παραλία Ροδάκινο στον δήμο 

Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο της Κρήτης 
είναι από τις αγαπημένες του πρωθυπουργού 
Αλέξη Τσίπρα και την επισκέφθηκε το Πάσχα, 
οι κάτοικοι φαίνεται πως πολιτικά δεν τρέ-
φουν την ίδια συμπάθεια, αφού στις Ευρωε-
κλογές 2019 ψήφισαν ΝΔ. Μαύρισαν και τον 
Πολάκη! Ο Αλέξης Τσίπρας και ο Παύλος 
Πολάκης βρέθηκαν λίγο πριν τις κάλπες για 
τις Ευρωεκλογές στην παραλιακή περιοχή 
του Ρεθύμνου και η κοινή τους εμφάνιση 
χαρακτηρίστηκε ως ξεκάθαρη στήριξη του 
πρωθυπουργού στον αναπληρωτή υπουργό 
Υγείας στο σάλο που είχε προκαλέσει η 
αήθης επίθεσή του στον Στέλιο Κυμπου-
ρόπουλο. Ωστόσο, οι κάτοικοι της περιο-
χής έστειλαν το δικό τους πολιτικό 

μήνυμα «μαυρίζοντας» τον 
ΣΥΡΙΖΑ στις κάλπες. Συγκε-
κριμένα, στον δήμο Αγίου 
Βασιλείου ο ΣΥΡΙΖΑ αναδεί-
χθηκε δεύτερο κόμμα στις 
Ευρωεκλογές με ποσοστό 
26,45%, ενώ η ΝΔ να έλαβε 
την πρώτη θέση με ποσο-
στό 29,80%. Ενδεικτικό της 
αλλαγής του κλίματος είναι 
πως ο ΣΥΡΙΖΑ στις εθνικές 
εκλογές είχε κερδίσει την 
πρωτιά με ποσοστό 
38,99%.

εργαζόμενοι και  
συνταξιούχοι 
ΚΑτΑψήφΙΣΑΝ  
τήΝ ΚΥβΕΡΝήΣή
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λίγο μετά τις 
Ευρωεκλογές και 
ενώ ετοιμαζόμαστε 
για την πιο κρίσιμη 
προσφυγή  
στις κάλπες, 
φαίνεται πως ο 
πρωθυπουργός δεν 
έλαβε το μήνυμα. 
παραδέχτηκε με 
τρεμάμενα χείλη 
την πολιτική ήττα, 
αλλά... δεν μας είπε 
λέξη παραπάνω. 
βέβαια, σε εκείνη 
τη σύντομη 
απολογία του το 
βράδυ της 26ης 
μαΐου δεν ανέφερε 
σε κανένα σημείο 
τη λέξη «μήνυμα». 

γιατί «μήνυμα» είναι μία 
πληροφορία που μετα-
βιβάζεται από κάποιον 

αποστολέα σε κάποιον παρα-
λήπτη ή ομάδα παραληπτών. 
ςτην περίπτωσή μας, αποστο-
λέας είναι οι ψηφοφόροι του 
ςύριζα, οι «πολλοί» για τους 
οποίους επιλεκτικά ενδια-
φέρθηκε ο Τσίπρας εξωθώ-
ντας στο περιθώριο τους κατά 
τον βίτσα «κανονικούς», και 
παραλήπτης ο ίδιος ο πρωθυ-
πουργός. Τί του είπαν οι 
ψηφοφόροι; γιατί ξαφνικά οι 
πολλοί έγιναν... λίγοι; αυτό 
δεν μας το είπε.

Το ψιθυρίζουν όμως κάποια 
σοβαροφανή στελέχη του 
Σύριζα στα πάνελ των εκπο-
μπών. Δεν το λένε όμως και 
στον ίδιο τον Τσίπρα. Στον ίδιο 
θα το πουν μετά τις εκλογές, με 
πιο δυνατή φωνή. Και ίσως, 
κατορθώσει αυτό το συνεχώς 
μεταλλασσόμενο πολιτικό 

Η άρνηση του 
πρωθυπουργού  
να αναφερθεί  
σε προσωπικές  
του ευθύνες για το 
αποτέλεσμα κι όχι στο 
αποτέλεσμα που δεν 
ανταποκρίθηκε στις 
προσδοκίες του, η 
επίκληση του 
Βελουχιώτη ως ένα 
πρόσωπο που μπορεί 
να εμπνεύσει τους 
νέους στην εποχή του 
διαδικτύου, οι 
γραμματικές γνώσεις 
που προσβάλλουν την 
αισθητική του λόγου, 
οι εμμονές του στον 
διχασμό της κοινωνίας 
σε πολλούς και λίγους, 
σε προοδευτικούς και 
οπισθοδρομικούς 
δείχνουν έναν 
άνθρωπο 
αποξενωμένο  
απ’ την ελληνική 
πραγματικότητα και 
από το ευρωπαϊκό 
γίγνεσθαι. 

Έναν άνθρωπο τελειωμένο 
πολιτικά, όπως τελειωμένος 
πολιτικά είναι και ο Σύριζα με 
αρχηγό τον Τσίπρα. Και θα συμ-
φωνούσαμε πως είναι ανάγκη ο 
Σύριζα να ηττηθεί οριστικά και 
αμετάκλητα.

Πώς θα αντιδρούσατε, τί θα 
λέγατε σε ένα πολιτικό που 
διεκδικεί την ψήφο σας με το 
δίλημμα: «Επιθυμείτε να συνε-
χίσουμε με σχέδιο υπέρ των 
πολλών ή επιθυμείτε την επι-
στροφή στα σκοτάδια της λιτό-
τητας»; Θα τον παίρνατε στα 
σοβαρά ή θα το βάζατε στα 
πόδια;  Κι όμως αυτός ο πολιτι-
κός είναι ο άνθρωπος που 
κυβέρνησε για τεσσεράμισι 
χρόνια και τα σκοτάδια της 
λιτότητας αφορούν (και) στη 
δική του θητεία. Εμείς οι 
Έλληνες πάντως, το λάβαμε το 
μήνυμα. Εκτός από το σύμπαν 
και τη βλακεία, όρια δεν έχει 
ούτε το θράσος.

Οι πολλοί, που έγιναν λίγοι

σης. 
Όμως ο 
Τσίπρας 
δεν θα 
αποδε-

χτεί πως η αλαζονεία είναι μία ιδιό-
τητα που χαρακτηρίζει στελέχη του 
κόμματός του, μιας και το κόμμα 
του μπήκε στην πολιτική αρένα και 
θα αποχωρήσει απ’ αυτή με αλώ-
βητο το ηθικό πλεονέκτημα. Εκείνο 
που έφταιξε ήταν... το αποτέλεσμα. 
«Το αποτέλεσμα», είπε σε μια 
συναισθηματικά φορτισμένη ομιλία 
του το βράδυ εκείνης της Κυρια-

φάσμα της 
Κεντροαριστε-
ράς από Αρι-
στερά σε 
ΠΑΣΟΚ, από 
ΠΑΣΟΚ σε Σύριζα με τα υπολείμ-
ματα ΚΙΝΑΛ να εξαλειφθεί και να 
καταφέρει η χώρα να αποκτήσει μία 
σοβαρή εναλλακτική πρόταση. Να 
απαλλαγεί οριστικά από τους πολιτι-
κούς τυχοδιώκτες, τους γυρολόγους 
και την κατάρα του 
πολυκομματισμού. 

Όχι! Δεν ήταν το 
Σκοπιανό, δεν ήταν  
η απάτη της 13ης 
σύνταξης, ούτε εκείνα 
τα δωράκια περί 
αύξησης όλων των 
συντάξεων εφ’ όσον (!)  
η οικονομία πάει καλά. 

Ο Τσίπρας έχει χάσει ήδη την 
αξιοπιστία του απ’ τους πρώτους 
μήνες της πρώτης του θητείας. 
Ποιός θα τον κατηγορούσε για 
αθέτηση υποσχέσεων; Τελικά 
όμως, για να μη μείνουμε και 
χωρίς μήνυμα, εκείνο που 
έφταιξε ήταν η... αλαζονεία ορι-
σμένων στελεχών της κυβέρνη-

ΕπιμΕλΕια  
εύΤύχια παπούλια   
κοινωνιολόγος 
papoulia@alphafreepress.gr

κής, «δεν είναι αντάξιο των προσ-
δοκιών μας».

Κάποιος βέβαια θα πρέπει να πει 
στον Αλέξη πως το κάθε αποτέλε-
σμα, θετικό ή αρνητικό, είναι συνάρ-
τηση των ικανοτήτων, των προσπα-
θειών και κάποιων άλλων αρετών. Η 
προσδοκία από μόνη της δεν υπο-
χρεούται να αποφέρει αποτέλεσμα. 
Έτσι, θα καλλιεργούσαμε όλοι μας 
προσδοκίες ξαπλωμένοι στον 
καναπέ μας. Αυτά σαν ελάχιστη προ-
σφορά στην εξυγίανση των τραυμά-
των που προκαλεί ο Τσίπρας στην 
ελληνική γλώσσα. 

Για να νικήσουμε, 
θέλουμε θράσος, 
περισσότερο  

θράσος, πάντα θράσος.
δαντόν, γάλλος επαναστάτης



Σάββατο-Κυριακή 01-02 Ιουνίου 2019

Κ
ΚΟΙνΩνΙΑ

ρασύτατη ληστεία χρη-
ματαποστολής, στην 
πιο κεντρική οδό της 

Καισαριανής και μπροστά στα 
μάτια δεκάδων διερχομένων την 
παρασκευή 24 Μαΐου, απασχολεί 
ιδιαίτερα την αστυνομία, που 
κάνει επιστάμενες έρευνες για 
τους δράστες. ειδικότερα, τρεις 
ένοπλοι είχαν στήσει από νωρίς 
ενέδρα στους υπαλλήλους χρη-
ματαποστολής, που γνώριζαν 
από παρακολουθήσεις ότι θα 
φθάσει. Όταν το θωρακισμένο 
όχημα έφθασε στις 10 το πρωί 
έξω από τράπεζα επί της οδού 

εθνικής αντιστάσεως 105, προ-
κειμένου οι σεκιούριτι να ανε-
φοδιάσουν με μετρητά το αΤΜ, 
οι τρεις ένοπλοι έβαλαν τις κου-
κούλες. Μόλις άνοιξε η πόρτα 
και ο συνοδηγός κατέβηκε με το 
βαλιτσάκι και προχώρησε προς 
το αΤΜ, δύο από τους κακοποι-
ούς τον ακινητοποίησαν με 
πιστόλι και άρπαξαν τα χρήματα, 
ενώ ο τρίτος απειλούσε με όπλο 
τον οδηγό. αμέσως μετά διέφυ-
γαν προς την πανεπιστημιού-
πολη. ςτην περιοχή επικράτησε 
μεγάλη αναστάτωση, καθώς 
δεκάδες άτομα έγιναν αυτόπτες 
μάρτυρες της ληστείας, ενώ 
παρά τη μεγάλη κινητοποίηση 
που ακολούθησε από την αστυ-
νομία, δεν κατέστη σε πρώτη 
φάση, δυνατός ο εντοπισμός των 
δραστών.

Θ

ΕπιμΕλΕια  
πεΤΡος ΚαΡςιΩΤΗς   
karsiotis@alphafreepress.gr

Συνεργάτης κυκλώματος, 
που εισήγαγε ποσότητες 
ναρκωτικών από την 
Αλβανία στην Ελλάδα, 
ήταν, κατά την Αστυνομία, 
η 41χρονη Ελληνίδα, 
αλβανικής καταγωγής, η 
οποία τραυματίστηκε στο 
χέρι στην περιοχή των 
Εξαρχείων πριν λίγες 
ημέρες από σφαίρα 
αγνώστου. 

η ίδια συνελήφθη όπως 
και ο 26χρονος αλβανός 
σύντροφός της, για 

παράβαση των Νόμων περί ναρ-
κωτικών και περί όπλων. Ο πυρο-
βολισμός εναντίον της ρίχτηκε, 
όπως εκτιμά η Αστυνομία, από 
άτομο που παραμένει άγνωστο, εξ 
αιτίας διαφορών, προφανώς σε ό τι 
αφορά την αποστολή των χρηματι-

4.700 ευρώ από τις αρχές Μαΐου 
έως σήμερα.

Υπενθυμίζεται ότι μετά 
τον τραυματισμό της από 
σφαίρα, ενώ βάδιζε στην 
οδό Τοσίτσα στα 
Εξάρχεια, πήγε μόνη της 
η γυναίκα σε ιδιωτικό 
θεραπευτήριο. 

Το πληροφορήθηκε όμως η Αστυ-
νομία καθώς οι περίοικοι αναρω-
τιούνταν πως προκλήθηκε ο πυρο-
βολισμός και οι αστυνομικοί την 
εντόπισαν.  Στην κατοχή της βρέθη-
καν και κατασχέθηκαν, τρία αποδει-
κτικά αποστολής χρηματικών 
ποσών και ένα φυσίγγιο. Μετά από 
έρευνα στο σπίτι των κατηγορουμέ-
νων στα Εξάρχεια βρέθηκαν και 
κατασχέθηκαν ένα μαχαίρι και ένα 
σπρέι πιπεριού.

ή ταμίας του καρτέλ...

ανδρών της Ασφάλειας Αθηνών 
έδειξε ότι οι δυο τους είχαν αναλά-
βει το ρόλο διακινητή-μεταφορέα 
χρημάτων για λογαριασμό της 
οργάνωσης με διακριβωμένες, 
όπως αναφέρεται, τουλάχιστον 
τρεις μεταφορές χρημάτων ύψους 

κών ποσών από την πώληση ναρκω-
τικών στο κύκλωμα που εδρεύει 
στην Αλβανία.

 Ενώ το ζευγάρι κράτησε από την 
αρχή της υπόθεσης αρνητική στάση 
απέναντι στους αστυνομικούς για 
ευνόητους λόγους, η έρευνα των 

Τον έψαχναν και στην 
Ελλάδα με το φόβο ότι θα 
διαπράξει ακόμη μία 
ένοπλη ληστεία είτε σε 
κοσμηματοπωλείο, είτε σε 
τράπεζα, όπως συνήθιζε, 
αλλά πληροφορήθηκαν ότι 
έπεσε τραυματισμένος από 
σφαίρες στα χέρια της 
αλβανικής αστυνομίας και 
νοσηλεύεται σε σοβαρή 
κατάσταση σε νοσοκομείο 
των Τιράνων. Ο λόγος για 
τον Αλβανό Αλεξάντερ Ένο 
Μάτα, τον 32χρονο δεύτερο 
ποινικό, που καταζητούνταν 
από την ΕΛΑΣ με διεθνές 
ένταλμα για συνέργεια στη 
δολοφονία που συντάραξε 
τη χώρα, αυτή του 
δικηγόρου Μιχάλη 
Ζαφειρόπουλου.

ενώ ο έτερος αλβανός, 
ιμπραχίμ Μπραχιμάι συνε-
λήφθη, τότε, στην αχαΐα, 

λίγο πριν διαφύγει στη χώρα του, 
ο Μάτα, ο αποκαλούμενος και 
«φτερωτός Μαραντόνα» λόγω του 
ότι είχε ξεκινήσει σε νεαρή ηλικία 

καριέρα ποδοσφαιριστή (!), παρέ-
μενε ασύλληπτος. Και όχι μόνο 
αυτό. Μεταμφιεσμένος ή όχι, προ-
χωρούσε σε ληστρικές επιδρομές με 
στόχους κοσμηματοπωλεία ή τράπε-
ζες. Πίσω του άφηνε η σημειώματα, 
στα οποία αρνιόταν επίμονα ότι 
αυτός ήξερε καν ότι θα πυροβολού-

σαν τον άτυχο δικηγόρο, αλλά και τις 
προφορικές του διαβεβαιώσεις σε 
γυναίκα υπάλληλο τράπεζας ότι 
«άδικα τον κατηγορούσαν για τη 
δολοφονία δικηγόρου».

Σύμφωνα με πληροφορίες από τις 
αλβανικές αρχές ο Αλεξάντερ Μάτα, 
ποδοσφαιριστής με μεγάλο ταλέντο 

στη Δόξα Μεγαλόπολης πριν από 
χρόνια, έπεσε βαριά τραυματισμέ-
νος σε ένοπλη συμπλοκή με άλλη 
ομάδα ποινικών στην Αλβανία, μετά 
από ενέδρα που είχαν στήσει οι 
τελευταίοι. Σε αυτή τη συμπλοκή 
έχασε τη ζωή του, ένας 22χρονος 
Αλβανός, που ήταν μαζί του.

τραυματίας στην Αλβανία  
ο δεύτερος της δολοφονίας ζαφειρόπουλου 

Κινηματογραφική 
ληστεία 
χρηματαποστολής 
στην Καισαριανή
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ςτην εντατική  
μετά από επίθεση
διασωληνωμένος και σε κρίσιμη 
κατάσταση, νοσηλεύεται στη 
Μονάδα εντατικής Θεραπείας του 
αττικού Νοσοκομείου, 35χρονος 
βρετανός, ο οποίος χτυπήθηκε 
στο κεφάλι από δύο ομοεθνείς 
του, έξω από μπαρ στο λαγανά 
Ζακύνθου.

διακίνηση κάνναβης 
στον ασπρόπυργο
Ένας 47χρονος συνελήφθη με την 
κατηγορία της διακίνησης ποσο-
τήτων κάνναβης στην περιοχή του 
ασπροπύργου. ςτην κατοχή του 
και σε έρευνες που διενεργήθη-
καν στην οικία του στην Νίκαια, 
αλλά και σε έτερη οικία στην 
εύβοια, βρέθηκε και κατασχέ-
θηκε ποσότητα κάνναβης βάρους 
6.200,8 γραμμ.

ληστείες μετά από 
αναλήψεις 
ςυμμορία-τρόμος για επαγγελμα-
τίες, επιχειρηματίες και στελέχη 
επιχειρήσεων που προχωρούσαν 
σε αναλήψεις χρηματικών ποσών 
από τράπεζες και λίγο μετά έπε-
φταν θύματα ληστειών από δρά-
στες, που τρυπούσαν τα ελαστικά 
των οχημάτων τους, εξαρθρώνε-
ται από την ασφάλεια Νοτιοανα-
τολικής αττικής.

Έπαθε εγκεφαλικό
Μέχρι τώρα, με τα τηλεφωνήματα 
του τρόμου, προκαλούσαν ισχυρά 
σοκ και αφάνιζαν οικονομικά τα 
θύματά τους, που έσπευδαν μέσα 
στον πανικό τους να δώσουν 
μεγάλα ποσά στους εμπνευστές 
της απάτης με τα δήθεν τροχαία 
που προκάλεσαν συγγενείς τους. 
αυτή τη φορά τα πράγματα πήραν 
δραματική διάσταση, καθώς ένας 
ηλικιωμένος στο βόλο, φέρεται 
να υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο 
και να άφησε την τελευταία του 
πνοή, όταν άκουσε από τη σύζυγό 
του ότι κάποιοι από τους δράστες 
της συγκεκριμένης απάτης της 
απέσπασαν 5.500 ευρώ!

εν τΑχεΙ
Εφοδιασμένοι με 
συστήματα 
απενεργοποίησης 
συσκευών εντοπισμού 
θέσης, τα γνωστά G.P.S (!), 
έφθαναν και αποχωρούσαν 
τα μέλη κυκλώματος 
εμπορίας λαθραίων 
τσιγάρων στην τεράστια 
αποθήκη που είχαν 
νοικιάσει για άλλους 
σκοπούς όπως είχαν 
ισχυριστεί, στη 
Θεσσαλονίκη. 

Ωστόσο, η έφοδος μετά από 
έρευνα των ανδρών της 
Οικονομικής Αστυνομίας 

Βορείου Ελλάδος, στον αποθηκευ-
τικό χώρο, έφερε τρεις Έλληνες κι 
έναν Γεωργιανό, μέλη της οργάνω-

εξακριβώθηκε ότι οι δράστες από 
τον Μάρτιο του 2018 είχαν συστήσει 
την εγκληματική οργάνωση. Όπως 
διαπιστώθηκε, οι δράστες κατά την 
κίνησή τους από και προς τον παρα-
πάνω αποθηκευτικό χώρο, λάμβαναν 
ιδιαίτερα μέτρα αντιπαρακολούθη-
σης, χρησιμοποιώντας μηχανισμούς 
απενεργοποίησης συσκευών εντοπι-
σμού θέσης (GPS) και πινακίδες 
κυκλοφορίας αμφιβόλου γνησιότη-
τας, ενώ εντός της αποθήκης εντοπί-
στηκε μηχανισμός απενεργοποίησης 
συσκευών παρακολούθησης και 
κλειστό εσωτερικό κύκλωμα 
παρακολούθησης.

Κύκλωμα διακίνησης 
λαθραίων τσιγάρων

γάρων και πάνω από 8,6 τόνων 
λαθραίου καπνού. Από την έρευνα 

σης, ενώπιον του εισαγγελέα, αλλά 
και κατάσχεση 18 εκατομμυρίων τσι-

Έκαναν μεγάλες παραγγελίες σε ανύπο-
πτους επαγγελματίες και επιχειρημα-
τίες, που ξεκινούσαν από έπιπλα και 

ηλεκτρονικές συσκευές και κατέληγαν σε… 
σουβλάκια και τούρτες! ςτη συνέχεια τα που-
λούσαν μαζικά σε τρίτους και στα θύματά 
τους έλεγαν τηλεφωνικά ότι θα τα πληρώ-
σουν μέσω… τραπέζης και εμφάνιζαν πλαστά 
παραστατικά. Μάλιστα, σε κάποιες περιπτώ-
σεις παρουσίαζαν στα πλαστά παραστατικά 
ότι είχαν καταθέσει μεγαλύτερα ποσά των 
συμφωνηθέντων. Κι έτσι κατάφερναν, όχι 
μόνο να αποσπούν τα ηλεκτρονικά, τα έπιπλα, 
τα σουβλάκια και τις… τούρτες χωρίς τίμημα, 
αλλά και να τους δίνουν οι επαγγελματίες τη 
διαφορά που προέκυπτε σε μετρητά μέσω 
τράπεζας!!!

Αποσπούσαν από 
έπιπλα μέχρι… 
σουβλάκια

Κινητά μνημεία των ελληνιστικών, 
ρωμαϊκών και προχριστιανικών χρό-
νων κατασχέθηκαν στην κατοχή 

65χρονου σε περιοχή της λακωνίας. εκτός 
από αυτά, οι αστυνομικοί του Τμήματος 
πολιτιστικής Κληρονομιάς της ασφάλειας 
αττικής, κατάσχεσαν ένα αλιευτικό σκάφος, 
και καταδυτικό εξοπλισμό, καθώς θεωρείται 
ότι αρκετά από τα αρχαία αντικείμενα ήταν 

αποτέλεσμα… ψαρέματος από τη θάλασσα. Σε 
βάρος του σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία 
για παράβαση των διατάξεων της νομοθεσίας 
για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν 
γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς και για 
αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος. 
Τα κατασχεθέντα αντικείμενα θα παραδοθούν 
για φύλαξη στο Αρχαιολογικό Μουσείο 
Σπάρτης.

Κατάσχεση αρχαίων στη Λακωνία

Ο Γερμανός και η ηρωίνη στο αεροδρόμιο

o 76χρονος γερμανός, που 
έφθασε στο αεροδρόμιο 
«ελευθέριος βενιζέ-

λος», προερχόμενος από το γιο-
χάνεσμπουργκ μέσω Ντουμπάι, 
δεν ήταν τουρίστας, όπως 
δήλωσε στους αστυνομικούς, 
όταν τον κάλεσαν για έλεγχο 
των αποσκευών του. ςτην 
έρευνα που ακολούθησε στον 
ειδικά διαμορφωμένο χώρο του 
αεροδρομίου, διαπιστώθηκε ότι στην απο-
σκευή του μετέφερε επιμελώς κρυμμένα στα 
τοιχώματα, τέσσερα κιλά και 270 γραμμάρια 
«λευκού θανάτου». Η σύλληψη έγινε από 
τους αστυνομικούς της Δίωξης Ναρκωτικών 
της Ασφάλειας Αττικής, «στο πλαίσιο στοχευ-
μένων ελέγχων, για την αποτροπή εισαγωγής 
ναρκωτικών ουσιών στην ελληνική επικρά-

τεια από χώρες της Αφρικής». Ο μεταφορέας 
της βαλίτσας με την ηρωίνη, με βάση τα 
τεχνάσματα των εγκεφάλων των καρτέλ που 
βρίσκονται πίσω από τις αποστολές του θανά-
του, είχε αλλάξει πτήση στο Ντουμπάι για να 
φαίνεται ότι από εκεί ερχόταν, αλλά η προσε-
κτική εξέταση του διαβατηρίου, έδειξε το 
Γιοχάνεσμπουργκ ως αφετηρία του διακλα-
δωμένου αεροπορικού ταξιδιού.
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ι τροφές που κατα-
ναλώνουμε έχουν 
άμεσο αντίκτυπο 

στη σεξουαλική μας ζωή, 
αφού μπορούν να επηρεά-
σουν τις ορμόνες, την εγκε-
φαλική λειτουργία, αλλά και 
τα επίπεδα ενέργειας και 
στρες του οργανισμού. δείτε 
τις 10 κυριότερες από αυτές:
ςπαράγγια
αμύγδαλα
αβοκάντο
Μπανάνες
βασιλικός
ςοκολάτα
ςύκα
ςκόρδο
ςτρείδια
Μέλι

Tο ΝΕΡο ΕΙΝΑΙ ΠοΛΥτΙμο 
ΣΥΣτΑτΙΚο τοΥ ΑΝθΡωΠΙ-
ΝοΥ οΡγΑΝΙΣμοΥ. Το 

ανθρώπινο σώμα αποτελείται 
περίπου 60-70% από νερό, το 
οποίο είναι υπεύθυνο για πολλές 
λειτουργίες στον ανθρώπινο 
οργανισμό, όπως τη μεταφορά 
θρεπτικών ουσιών σε όλο το 
σώμα, την αποβολή των άχρη-
στων ουσιών, τη λίπανση των 
αρθρώσεων και των ματιών, ενώ 
τέλος βοηθά στη χώνευση και 
ρύθμιση της θερμοκρασίας του 
σώματος. επιπλέον, το βρίσκουμε 
στις περισσότερες τροφές, σε 
ροφήματα, ποτά, φρούτα και 
λαχανικά. οι ανάγκες σε νερό 
επηρεάζονται από ποικιλία παρα-
γόντων. για παράδειγμα, το φύλο, 
ηλικία, φυσική δραστηριότατα, 
κλιματολογικές συνθήκες, κατα-
νάλωση φαρμάκων και χρήσης 
αλκοόλ. εντούτοις, τα περισσό-
τερα άτομα χρειάζονται τουλάχι-
στον 8 με 10 ποτήρια υγρών ημε-
ρησίως μεταξύ των οποίων περι-
λαμβάνονται νερό, χυμός, καφές, 
τσάι κ.τ.λ.

ΑφΡοδΙΣΙΑΚΕΣ 
τΡοφΕΣ

eΝΥδΑτωθΕΙτΕ...

Ο

Η πάπρικα είναι από τα 
πιο δημοφιλή μπαχαρικά, 
καθώς μπορεί να δώσει 
απίστευτη γεύση στα 
φαγητά. Πέρα από τη 
γεύση όμως, έχει και 
αρκετές ευεργετικές 
ιδιότητες. Τα θρεπτικά 
συστατικά που την 
κάνουν να ξεχωρίζει είναι 
πολλά και είναι τα εξής: 

Βιταμίνη ε Η πάπρικα 
είναι καλή πηγή βιταμί-
νης ε, βοηθά στον 

έλεγχο της πήξης του αίματος και 
συμβάλλει στην υγιή λειτουργία 

Βιταμίνη Α και καροτενοειδή Η 
πάπρικα περιέχει καροτενοειδή, 
όπως λουτεΐνη και ζεαξανθίνη. Η 
λουτεΐνη και η ζεαξανθίνη βελτιώ-
νουν την όραση, εμποδίζοντας τις 
επιβλαβής ακτίνες του ήλιου να 
καταστρέψουν τον ιστό των 
ματιών. Αντίστοιχα, η βιταμίνη Α 
ενισχύει τη νυχτερινή όραση και 
συμβάλει στην υγιή ανάπτυξη των 
κυττάρων. 

Σίδηρος Η πάπρικα είναι εξαιρε-
τική πηγή και σιδήρου, που στηρί-
ζει τη λειτουργία της αιμοσφαιρί-
νης και της μυοσφαιρίνης, δύο 
πρωτεϊνών που μεταφέρουν και 
αποθηκεύουν το οξυγόνο που 

χρειάζονται οι ιστοί για να 
λειτουργήσουν. 

τα οφέλη της πάπρικας στην υγεία

Πώς ωφελούν την 
υγεία τα ω3 λιπαρά

η η επαρκής 
κάλυψη των 
αναγκών σας 

σε υγρά μπορεί να εξα-
σφαλίσει την εύρυθμη 
λειτουργία του οργανι-
σμού όταν ασκεί δρα-
στηριότητες που απαι-
τούν υπευθυνότητα και 
απόλυτη συγκέντρωση, 
όπως η οδήγηση. 
Ακόμη και μία ήπια 
αφυδάτωση της τάξης 
του 2% επηρεάζει 
αρνητικά την εγρή-
γορση και τα αντανα-
κλαστικά σας, ενώ μπο-
ρεί να προκαλέσει 
πονοκέφαλο, αίσθημα υπνηλίας 
και κούρασης, καθώς και μειω-
μένη συγκέντρωση. Προκειμέ-
νου λοιπόν να αποφύγετε τα 
συμπτώματα που θα μπορούσαν 
να αποτελέσουν την αιτία ατυ-
χημάτων, φροντίστε να πιείτε τα 
απαραίτητα υγρά πριν πάρετε 
θέση μπροστά από τα πεντάλ, 

αλλά και σε όλη τη διάρκεια του 
ταξιδιού. Το πόσιμο νερό, 
καθώς και τα μη αλκοολούχα 
ροφήματα όπως το γάλα, οι 
χυμοί, το τσάι, ο καφές και τα 
αναψυκτικά θα συμβάλλουν 
σημαντικά στην ενυδάτωσή 
σας, ώστε να αξιοποιήσετε το 
μέγιστο της οδηγητικής σας 
ικανότητας.

Ενυδατωθείτε  
στο αυτοκίνητο

τα Ω3 λιπαρά είναι τα πλέον 
ωφέλιμα πολυακόρεστα λιπαρά 
οξέα για την ανθρώπινη υγεία, 

τα οποία εκτός από την υψηλή δια-
τροφική τους αξία, διακρίνονται και 
για τη συμβολή τους σε ένα ευρύ 
φάσμα πολύ σημαντικών βιολογικών 
διεργασιών. Μεταξύ άλλων συμβάλ-
λουν στη μείωση του καρδιαγγειακού 
κινδύνου και των τριγλυκεριδίων, στη 
ρύθμιση της πίεσης και στον έλεγχο 
της χοληστερόλης, αλλά διαδραματί-
ζουν και σπουδαίο ρόλο στη μείωση 
του κινδύνου εμφάνισης σακχαρώδη 

διαβήτη τύπου 2, όπως και στη ρύθ-
μισή του. Τα γνωστά και ως «καλά» 
λιπαρά, βοηθούν επίσης στη βελτί-
ωση της μνήμης, της διάθεσης και 
της όρασης, καθώς και στον έλεγχο 
της όρεξης και της αίσθησης κορε-
σμού. ιδίως στις γυναίκες, τα Ω3 
λιπαρά συνδράμουν στην αντιμετώ-
πιση του προεμμηνορυσιακού συν-
δρόμου, αλλά και στις πολυκυστικές 
ωοθήκες, ενώ παράλληλα ενδυναμώ-
νουν το δέρμα και ενισχύουν την 
κατάσταση της υγείας στα μαλλιά και 
τα νύχια!

το αυγό είναι ένα πολύ θρεπτικό τρόφιμο, 
η περιεκτικότητά του σε θερμίδες και 
κορεσμένο λίπος είναι σχετικά χαμηλή 

και είναι πλούσιο σε πρωτεΐνη, βιταμίνες, 
μέταλλα και άλλα θρεπτικά συστατικά. Ο κρόκος 
μαζί με το ασπράδι, δηλαδή ένα αυγό, προσφέ-
ρουν περίπου 70 θερμίδες, ενώ το ασπράδι από 
μόνο του προσφέρει γύρω στις 15 θερμίδες. Η 
χοληστερίνη που περιέχεται σε ένα αυγό ολό-
κληρο είναι περίπου 185 mgr, το συνολικό λίπος 5 

γρ. ενώ τα κορεσμένα λιπαρά 1,5 γρ. Όμως τα αυγά 
περιέχουν επιπρόσθετα βιταμίνη Α αλλά και βιτα-
μίνη D. Τα αυγά δεν είναι μόνο καλά για το πρωινό. 
Μπορούν να είναι μέρος πολλών διαφορετικών 
γευμάτων: για παράδειγμα, τα αυγά είναι ένα πολύ 
καλό εργαλείο για να χρησιμοποιούμε τα υγιεινά 
περισσεύματα των φαγητών. Ανακατεύοντας με 
αυγό ό,τι έχει απομείνει από κάποιο πιάτο, όπως 
λαχανικά, μπαχάρια και χόρτα, μπορεί να δημιουρ-
γηθεί ένα πολύ θρεπτικό και ωφέλιμο γεύμα.

των αιμοφόρων αγγείων, καθώς 
λειτουργεί ως αντιοξειδωτικό, 

εμποδίζοντας την βλάβη στα 
κυτταρικά λιπίδια. 

πόσο θρεπτικά είναι τα αυγά...
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εφήβων 14-19 ετών. Ο τρόπος 
ζωής των νέων (συγχρωτισμός 
σε χώρους ψυχαγωγίας, συμβί-
ωση σε εστίες και χρήση κοινό-
χρηστων χώρων, ταξιδιών σε 
χώρες που υπάρχει υψηλή επί-
πτωση, συμπεριφορές υψηλού 
κινδύνου) τους καθιστά ευάλω-
τους.  Οι νέοι είναι επίσης 
φορείς του μικροβίου (8-10%) 
και μπορούν να το μεταδώσουν 
σε ευάλωτες ομάδες όπως τα 
βρέφη και οι υπερήλικες που 
μπορεί να νοσήσουν. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η 
ανάπτυξη εμβολίων έναντι της 
οροομάδας Β υπήρξε ιδιαίτερα 
δύσκολο εγχείρημα λόγω της 
μεγάλης μεταλλαξιογόνου ικα-
νότητας του μικροβίου. Ως απο-
τέλεσμα η ερευνητική δραστη-
ριότητα στράφηκε στα  πρωτεϊ-
νικά αντιγόνα επιφανείας του 
μηνιγγιτιδοκόκκου,  με στόχο να 
καλυφθεί η ανοσοποικιλότητα.

Υπάρχουν δύο εμβόλια για 
εφήβους (Bexsero και 
Trumenba), και δεδομένου 
ότι η μηνιγγιτιδοκοκκική 
νόσος έχει ως συχνότερες 
εκδηλώσεις τις βαριές κλινι-
κές μορφές της μηνιγγίτιδας 
ή/και της σηψαιμίας, το ατο-
μικό όφελος είναι αδιαμφι-
σβήτητο για το γενικό πλη-
θυσμό των εφήβων και 
συνεπώς είναι καλό να 
εμβολιαστούν όσο το δυνα-
τόν περισσότεροι έφηβοι 

μετά από συνεννόηση γονέων 
και παιδιάτρων.

Τα μέτρα πρόληψης σε περί-
πτωση κρούσματος (που ακόμη 
καταγράφονται, καθώς η εμβο-
λιαστική κάλυψη στους εφή-
βους είναι σχετικά χαμηλή) 
περιλαμβάνουν καλό αερισμό 
των χώρων, σχολαστικό πλύσιμο 
των χεριών, απομόνωση του 
ασθενούς έως και 48 ώρες μετά 
την έναρξη θεραπείας, χρήση 
μάσκας σε ιατρούς και νοσηλευ-
τές και χορήγηση αντιβίωσης 
στα άτομα που ήρθαν σε στενή 
επαφή με τον άρρωστο (γονείς, 
αδέλφια, παιδιά στο σχολείο). 
Δεν συνιστάται κλείσιμο των 
σχολείων και απολύμανση των 
χώρων, καθώς το μικρόβιο επι-
βιώνει για ελάχιστο χρόνο στο 
εξωτερικό περιβάλλον (παρά την 
επιμονή των ειδικών το τελευ-
ταίο μέτρο συνεχίζεται να εφαρ-
μόζεται στη χώρα μας). Δυστυ-
χώς, η γνώση των περισσότερων 
εφήβων και γονέων για τη νόσο, 
τα διαθέσιμα εμβόλια και τα 
μέτρα πρόληψης δεν είναι 
επαρκή, όπως διαπιστώθηκε σε 
μελέτη της ΜΕΥ.

ή μηνιγγίτιδα αποτελεί 
αιφνίδια λοίμωξη και 
τον χειρότερο εφιάλτη 
του ιατρού και  
του γονέα. Έχει 
απρόβλεπτη έναρξη, 
ενώ μπορεί να 
σημειωθεί ακόμη 
και θάνατος σε  
24 έως 48 ώρες από  
την αρχική εκδήλωση 
των συμπτωμάτων,  
σε ένα κατά τα άλλα 
απόλυτα υγιές 
άτομο. Επιπλέον,  
για τους επιζώντες,  
η νόσος μπορεί να 
προκαλέσει  μόνιμη   
αναπηρία (απώλεια της 
ακοής, ακρωτηριασμό, 
ουλές στο δέρμα, 
επιληπτικές 
κρίσεις/σπασμούς).

η αιτία της μικρο-
βιακής μηνιγγίτι-
δας είναι το 

μικρόβιο  Neisseria 
meningitidis  (μηνιγγιτι-
δόκοκκος),  που προ-
σβάλλει μόνο τους 
ανθρώπους, βρίσκεται 
στο πίσω μέρος της 
μύτης και του στόματος και 
δεν ζει ελεύθερο στο περι-
βάλλον. ο άνθρωπος αποτελεί 
τη μόνη πηγή μετάδοσης και 
το βακτήριο μεταδίδεται 
εύκολα από άτομο σε άτομο 
είτε μέσω της ανα-
πνευστικής οδού 
(σταγονίδια: 
βήχας, πτάρνισμα, 
ομιλία, φιλί), είτε 
με την επαφή με 
αναπνευστικές 
εκκρίσεις και 
σίελο (άμεση 
επαφή: κουτάλι, 
πηρούνι, ποτήρι, 
οδοντόβουρτσα 
κ.λπ.).

Ο ρινοφάρυγγας 
των περισσοτέρων 
ατόμων αποικίζε-
ται σε κάποια στιγμή της ζωής 
από τον μηνιγγιτιδόκοκκο, 
χωρίς να εμφανίσουν συμπτώ-
ματα (ασυμπτωματικοί φορείς). 
Τα ποσοστά φορείας είναι υψη-
λότερα σε πληθυσμούς εφήβων 
και ενηλίκων νεαρής ηλικίας. Η 
φορεία ενισχύεται σε συνθήκες 

συνωστισμού ή κλειστές κοινωνι-
κές ομάδες, όπως οι μαθητικές ή 
φοιτητικές εστίες και τα 
στρατόπεδα.

Σχετικά με την επιδημιολογία 
της νόσου, η γεωγραφική κατα-
νομή συνεχώς μεταβάλλεται, καθι-

στώντας την 
αρκετά απρό-
βλεπτη. Στην 
Ευρώπη είναι 
σαφές ότι κυρι-
αρχούν οι ορο-
ομάδες Β & C, 
με τον τύπο Β 
να αποτελεί τον 
πιο συχνό (~ 40 
περιπτώσεις/
έτος στην 
Ελλάδα) και 
επικίνδυνο. Η 
νόσος Β ξεκινά 
με άτυπα 

συμπτώματα και 
εξελίσσεται ραγδαία, με σοβαρές 
επιπλοκές και μοιραία εξέλιξη σε 
περίπου 10%. Παρουσιάζει δικό-
ρυφη καμπύλη επίπτωσης με τα 
βρέφη & νήπια < 4 ετών σε μεγα-
λύτερο κίνδυνο – λόγω ανωριμό-
τητας του ανοσολογικού συστήμα-
τος, ενώ ακολουθεί η ομάδα των 

μηνΙγγΙτΙδΑ  
τι είναι και πώς αντιμετωπίζεται

γράφει η  
Άρτεμις Κ. τσίτσικα
Επικ. Καθηγήτρια  
Παιδιατρικής- 
Εφηβικής Ιατρικής,
Επιστ. Υπεύθυνος 
Μονάδας Εφηβικής 
Υγείας (Μ.Ε.Υ.)
Β΄ Παιδιατρική Κλινική 
Πανεπιστημίου Αθηνών
Νοσοκομείο Παίδων  
«Π & Α Κυριακού»

Ο άνθρωπος αποτελεί τη μόνη 
πηγή μετάδοσης και το 
βακτήριο μεταδίδεται εύκολα  

από άτομο σε άτομο είτε μέσω της 
αναπνευστικής οδού, είτε με την επαφή 
με αναπνευστικές εκκρίσεις και σίελο 
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α μπλουζάκια που 
θυμίζουν κορσέ 
επιστρέφουν (από 

πολύ πολύ παλιά) και κάνουν 
μια δυναμική παρουσία στην 
καλοκαιρινή γκαρνταρόμπα 
μας. φόρεσέ τα μαζί με το 
αγαπημένο σου τζιν και πέδιλα 
και θα εντυπωσιαστείς από τα 
κοπλιμέντα που θα σου κάνουν 
όλοι. Μην συνδυάσεις το corset 
top σου με φούστα με τίποτα. ο 
συνδυασμός με τζιν ή φαρδιές 
παντελόνες είναι ο κατάλληλος 
και αυτός που υιοθετούν οι 
περισσότερες γυναίκες ανά τον 
κόσμο. επιπλέον αυτός ο 
συνδυασμός κάνει το 
μπλουζάκι σου να φαίνεται λίγο 
λιγότερο σέξι και περισσότερο 
casual. προτίμησε για τους 
κορσέδες σου αποχρώσεις, 
όπως μαύρο και καφέ ή πιο παλ 
χρώματα, όπως μπεζ, ροζ, 
θαλασσί και λευκό. Όσο για το 
μακιγιάζ, απόφυγε 
οπωσδήποτε το κόκκινο 
κραγιόν και προτίμησε bronze 
ή απαλό ροζ τόνο, γιατί όπως 
έχουμε κουραστεί να λέμε, το 
πιο «απλό» είναι πάντα και πιο 
σέξι. ολοκλήρωσε με κρίκους 
και τα μαλλιά σου πιασμένα 
πάνω. 

ςαν κορσές
τ

Το must 
παντελόνι
τα παντελόνια με ρίγες επιστρέφουν στη μόδα 

αυτό το καλοκαίρι και οι επώνυμες έχουν αρχί-
σει ήδη να υιοθετούν αυτό το στιλ. οι περισσό-

τερες προτιμούν τα παντελόνια σε λευκό μαύρο ή με 
πολύχρωμες ρίγες. Το καλύτερο είναι να πάρεις ένα ριγέ 
παντελόνι που σταματάει λίγο πιο πάνω από τον αστρά-
γαλο και έχει ασπρόμαυρες ρίγες. Μπορείς να συνδυάσεις 
το παντελόνι σου με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, με 
sneakers και t-shirts, αλλά και με oversized tops. Συνδύ-
ασε το κάπρι σου με ένα κορμάκι σε μαύρο χρώμα και 
sneakers. Τόλμησε ένα παντελόνι με έντονες ρίγες σε μια 
δυναμική απόχρωση, όπως είναι το κόκκινο ή το κίτρινο. 
Διάλεξε παντελόνια σε πιο φαρδιά γραμμή και συνδύασέ 
τα με crop tops. Φόρεσε το παντελόνι σου με ένα t-shirt 
με logo για ένα πιο 70's look. Ταίριαξε το παντελόνι σου 
με ένα τοπ σε παρόμοιες αποχρώσεις.

Απείραχτο make up
Ο μεγαλύτερος μπελάς όλων 

των γυναικών είναι πως θα 
διατηρήσουν το μακιγιάζ 

τους ανέπαφο για πολλές πολλές 
ώρες. Φρόντισε να έχεις λείο πρό-
σωπο με την αποτρίχωση των 
σημείων που χρειάζονται «καθάρι-
σμα» στο πρόσωπό σου. Στη συνέ-
χεια ψέκασε το δέρμα σου με λίγο 
ροδόνερο. Ανακάτεψε το make up 
σου με ένα setting spray. Λίγες 
σταγόνες από ένα setting spray 
είναι αρκετές για να δημιουργή-
σεις την τέλεια βάση για το μακι-
γιάζ σου. Πριν απλώσεις το make 
up βάλε με ένα πινέλο ελάχιστη 
ποσότητα πούδρας στο πρόσωπό 

σου. Αυτό το τρικ θα βοηθήσει, 
ώστε να απλωθεί καλύτερα το 
μακιγιάζ σου και να διατηρηθεί 
περισσότερες ώρες. Αφού 
δημιουργήσεις τη σωστή βάση 
τότε από εδώ και στο εξής θα 
πρέπει να βάζεις μόνο προϊόντα 
σε μορφή σκόνης στο πρόσωπό 
σου. Μην βάζεις πούδρα στα 
σημεία του προσώπου που 
είναι πολύ λιπαρά. Άπλωσε εκεί 
μόνο το make up σου και όταν 
περάσουν λίγες ώρες χρησιμο-
ποίησε ένα σφουγγαράκι για να 
βάλεις ταμποναριστά λίγο 
ακόμα make up σε εκείνα τα 
σημεία. 

οι τσάντες  
των influencer
το καλοκαίρι προτιμάμε ιδιαίτερα τις ψάθινες 

τσάντες, τις οποίες φοράμε τόσο στην παραλία, 
αλλά και στις βόλτες μας. Μπορείς να βρεις αμέ-

τρητα σχέδια και μεγέθη και να διαλέξεις την ψάθινη 
τσάντα που σου ταιριάζει. αν έχει λεπτομέρειες με pom 
pom και φουντίτσες, άρπαξέ την. Οι ψάθινες ή οι υφασμά-
τινες τσάντες που είναι καλυμμένες με δίχτυ ή οι τσάντες 
που είναι φτιαγμένες μόνο με δίχτυ είναι ακόμα ένα trend 
που έχουμε αγαπήσει. Οι τσάντες από μπαμπού που βγαί-
νουν σε τετραγωνισμένο και ορθογώνιο σχήμα και θυμί-
ζουν τσαντάκι πικνίκ, ποζάρουν στα ραφάκια των κατα-
στημάτων από την άνοιξη και μας έχουν κλέψει την καρ-
διά. Οι πλεκτές ταιριάζουν απόλυτα με τζιν και t-shirts και 
δεν θα χρειαστείς τίποτα άλλο. Τα τσαντάκια από φελλό 
είναι μια μόδα που πρέπει να συμπεριλάβεις στην γκαρ-
νταρόμπα σου, αν σου αρέσουν τα πολύ τολμηρά trends. 
Τέλος, τα animal prints ταιριάζουν τέλεια με τα ρούχα που 
έχουμε σε γήινες αποχρώσεις.

φέτος η μόδα του slips dress 
εξελίσσεται και η slip skirt 
κυριαρχεί. Η fashion blogger 
Leonie Hanne πόσταρε στο 
instagram μια φωτογραφία 
της από το Μαρόκο, στην 
οποία η ίδια φοράει μια slip 
skirt σε ροζ μεταλλιζέ τόνο 
και συνδυάζει με εμπριμέ top 
και φλατ δερμάτινα 
σανδαλάκια. αν θέλεις να την 
υιοθετήσεις κι εσύ στην 
καθημερινότητά σου, 
μπορείς να τη φορέσεις με 
ένα lingerie top, με t-shirt 
και sneakers ή με crop top 
σε παρόμοια υφή. οι 
φούστες σε παλ και 
μεταλλιζέ τόνους είναι must, 
όπως επίσης και οι πιο bold 
τόνοι, όπως κόκκινο, πράσινο 
και κροκί. To συγκεκριμένο 
trend θα φορεθεί πάρα πολύ 
και το επόμενο φθινόπωρο 
και μάλιστα θα συνδυάσουμε 
πολύ τις αγαπημένες μας slip 
skirts με πουλοβεράκια και 
φούτερ. Καλό είναι να 
ξεχάσεις την απόχρωση του 
μαύρου, γιατί θυμίζει πολύ 
αμεγαλύτερες ηλικίες. 

Slip 
skirt
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αζί με τον λατρεμένο 
ιούνιο, ήρθε και μια 
τάση που θα 

αγαπήσεις πολύ, γιατί θα 
βγάλει από μέσα σου την πιο 
girly διάθεσή σου. πρόκειται 
για τους φιόγκους, μια 
λεπτομέρεια που πολλοί 
σχεδιαστές συμπεριέλαβαν 
στις επιδείξεις τους στις 
εβδομάδες Μόδας. βάλε στα 
μαλλιά σου, στις τιράντες της 
μπλούζας σου ή επέλεξε top 
και φορέματα που έχουν 
δεσίματα που δημιουργούν 
φιόγκους. ςτο καθημερινό 
outfit που επιλέγεις για τη 
δουλειά πρόσθεσε έναν 
φιόγκο, δένοντας ένα φουλάρι 
ή μια λεπτή κορδέλα στον 
λαιμό στη μπροστινή μεριά του 
πουκαμίσου. Όσο για τις πιο 
βραδινές ή πιο επίσημες 
εμφανίσεις σου, να θυμάσαι 
πως οι μεγάλοι φιόγκοι είναι 
must! Όσο πιο μεγάλοι, τόσο 
πιο ιδιαίτερο look θα 
παρουσιάσεις. Να προσέχεις το 
μακιγιάζ σου να είναι απαλό, 
μιας και ο φιόγκος τραβά από 
μόνος του τα βλέμματα.

Τζιτζι... 
φιόγκος
μ

θες 
μποτάκι; 

Milkmaid 
tops
τα milkmaid tops είναι 

μια τάση που εμφανί-
στηκε πριν λίγο καιρό 

και δεν πέρασε απαρατήρητη. 
Πρόκειται για μπλουζάκια με 
φουσκωτά μανίκια, στενή 
μέση και συνήθως με τετρά-
γωνα necklines. Τις περισσό-
τερες φορές σταματούν στο 
ύψος της κοιλιάς και συνδυά-
ζονται με τζιν. Τα περισσό-
τερα brands και οίκοι μόδας 
έχουν λανσάρει ανοιχτό-
χρωμα tops, σε παλ αποχρώ-
σεις και με διακριτικά φλοράλ 
σχέδια. Το καλοκαίρι θα 
λατρέψεις να τα φοράς ακόμα 
και στην παραλία συνδυα-
σμένα με μαγιό και μια τσά-
ντα από ψάθα ή μπαμπού. 
Εναλλακτικά φόρεσέ τα και 
στο γραφείο με την αγαπημένη σου pencil φούστα και ένα ζευγάρι ψηλοτάκουνα 
πέδιλα. Για τις πιο βραδινές εμφανίσεις σου επίλεξε ένα top σε μαύρο χρώμα και 
συνδύασέ το με λευκό στενό παντελόνι! Αν προτιμάς τις έντονες αποχρώσεις, τότε 
στα καταστήματα θα βρεις milkmaid tops σε bold και neon χρώματα.

πορεί να μην μας φαίνε-
ται φυσιολογικό, όμως 
όλο και περισσότεροι 

designers και fashionistas επι-
μένουν να υιοθετούν τις μπότες 
στα καλοκαιρινά τους looks. Οι 
cow boots αποτελούν τη Νο1 επι-
λογή όλων των fashion bloggers. 
Μπορείς να τις συνδυάσεις με μάξι 
φορέματα, με καυτά σορτς, αλλά 
και με τζιν παντελόνια. Αν προτι-
μάς κάτι διαφορετικό από το 
western look, τότε οι λευκές μπό-
τες είναι μια καλή πρόταση, που θα 
ταιριάξει σχεδόν με κάθε σου 
σύνολο. Τα combat boots αναμένε-
ται να κάνουν θραύση το ερχόμενο 
φθινόπωρο, αλλά αν δεν κρατιέσαι 
και θες να τα φορέσεις άμεσα, 
μπορείς να τα υιοθετήσεις από 
τώρα με ένα μίνι φόρεμα ή σορτς. 
Τα μποτάκια με snake print είναι 
απίστευτα δημοφιλή και μπορείς 
να τα συνδυάσεις με πολλά ρούχα. 
Τα μποτάκια με τετραγωνισμένη 
μύτη φοριούνται επίσης πολύ, 
όπως και οι slouchy boots που θα 
ταιριάξουν με ένα κοντό σορτς και 
ένα πουκάμισο, με το μισό να 
πέφτει ριχτό απ’ έξω. Τέλος, μπο-
ρείς να δεις τα μποτάκια που έχουν 
ιδιαίτερο τακούνι. 

m
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«Ο ουρανός Κατακόκκι-
νος», ο συγκλονιστι-
κός μονόλογος της 

λούλας αναγνωστάκη παρουσιά-
ζεται κάθε Τετάρτη, πέμπτη, 
παρασκευή, ςάββατο και εκτά-
κτως Κυριακή 9/6 στο «Θησείον, 
ένα θέατρο για τις τέχνες», σε 
σκηνοθεσία και ερμηνεία ςοφίας 
παπουτσόγλου.

Μία γυναίκα, που έμαθε να μην 
υποτάσσεται σε τίποτα και σε κανέ-
ναν, βρίσκεται εγκλωβισμένη στους 
ρόλους και τις κοινωνικές επιταγές 
μίας ανδροκρατούμενης κοινωνίας. 
Θα καταφέρει να κάνει τη δική της 
επανάσταση; Και ποια θα είναι τα 
αποτελέσματά της; Πρωταγωνιστής 
πάντοτε ο Άλλος, αυτός που βρίσκε-
ται και δεν βρίσκεται ανάμεσα μας. 
Πρόσωπα που ακροβατούν ευάλωτα 
ανάμεσα στην απουσία και στην 

παρουσία. Οι ηττημένοι του 
εμφυλίου, οι κυνηγημένοι και οι 
απόκληροι του μετεμφυλιακού 
κράτους, οι παράνομοι, οι νέοι που 
ονειρεύονται να βρεθούν μακριά 
μα πάντοτε μένουν σε ένα παρόν 
εγκλωβισμένο.

Η Σοφία Αποστόλου, γόνος μιας 
αστικής οικογένειας, καθηγήτρια 
γαλλικής στο Δημόσιο με ανώτε-
ρες σπουδές στη Φιλολογία, κάτο-
χος επίσης της αγγλικής και της 
ρωσικής, χήρα ενός ωραίου άντρα, 
αλλά κομμουνιστή, απολυθείσα 
λόγω αλκοολισμού, ζει πια απένα-
ντι από τις φυλακές Κορυδαλλού, 
όπου είναι έγκλειστος ο άσχημος 
και αφελής γιος της. Ένας μονό-
λογος με τις σκέψεις μιας γυναί-
κας για τη ζωή, τις ελπίδες και τα 
όνειρα που διαψεύδονται μαζί με 
τις αξίες και τις ιδεολογίες της, με 
την ίδια να μπλέκεται μαζί με το 

παιδί της σε περί-
εργες «μπίζνες» 
εμπορίου κορι-
τσιών από χώρες 

Ο Ουρανός 
Κατακόκκινος

το τέλος
τα αθηναϊκά Θέατρα παρου-

σιάζουν «Το Τέλος» του 
ςάμουελ Μπέκετ, με τον δημή-
τρη Καταλειφό, σε σκηνοθεσία 
γιώργου ςκεύα, στο θέατρο 
εμπορικόν. Πρόκειται για ένα 
αφήγημα σε πρώτο πρόσωπο 
στο οποίο παρακολουθούμε τη 
σταδιακή αποξένωση και εξου-
θένωση (σωματική, ψυχική και 
πνευματική) του ήρωα. Η πλοκή 
της ζωής του έχει προηγηθεί και 
την πορεία προς το τέλος δια-

τρέχει η γλώσσα και το ύφος του 
Μπέκετ: Ο λόγος τολμηρός, 
ωμός· σαρκασμός χιούμορ, ειρω-
νεία· γλώσσα υπαινικτική, ανα-
τρεπτική, ανελέητη, ποιητική. Ο 
Σάμουελ Μπέκετ έγραψε «Το 
Τέλος» το 1946. Ένα από τα ωραι-
ότερα και πιο δυνατά κείμενα 
του συγγραφέα. Ένα αφήγημα 
που προσφέρεται για πολλαπλή 
ανάγνωση. Σάββατο 1 Ιουνίου: 
21:00, Κυριακή 2 Ιουνίου: 20:00, 
Γενική Είσοδος : 15 ευρώ. Θέα-
τρο Εμπορικόν, Σαρρή 11, Αθήνα, 
Τηλέφωνο : 210-3211750.

L
LiFE / ΘΕΑΤΡΟ

Tο Bolivar Beach bar, καλωσορίζει τον ιούνιο φιλοξενώ-
ντας στα decks του τον θρύλο της παγκόσμιας house 

σκηνής Erick Morillo, το ςάββατο 1 ιουνίου, για μια 
μεγαλειώδη εμφάνιση σε μια βραδιά που θα μας 

μείνει αξέχαστη! Μαζί του οι καταξιωμένοι Έλληνες dj’s 
Agent Greg και Chris Child. Bolivar Beach Bar, λ. ποσει-
δώνος, ακτή του Ήλιου, Άλιμος, Doors Open: 21:00 | είσο-
δος: 10€. πληροφορίες-Κρατήσεις: 6970367684.

Η γκαλερί Art Zone 42 εγκαινιάζει στις 6 ιουνίου στις 
8.00 μ.μ. την πρώτη ατομική έκθεση με τίτλο «Realm of 

the Obscure» του καλλιτέχνη Konstantinos The 
Monk. Τα θέματά του εκ πρώτης όψης φαντάζουν 

σκοτεινά και απόκοσμα, με μια δεύτερη ματιά 
όμως συνειδητοποιεί κανείς ότι αυτό που απει-

κονίζεται πρόκειται ουσιαστικά για έναν βαθύ-
τερο ψυχισμό, για κρυμμένα μυστικά του 

εγκεφάλου. βαθιές σκέψεις, προβληματι-
σμοί υπαρξιακοί και κοινωνικοί απασχο-

λούν τον καλλιτέχνη, ο οποίος επιχειρεί 
να αποτυπώσει αυτές τις έννοιες 

ζωγραφικά όχι με ρεαλισμό, αλλά με 
αφηρημένες και σουρεαλιστικές 

φόρμες, οι οποίες μοιάζουν να 
έχουν ξεπηδήσει απευθείας 

από «ονειρικά» 
περιβάλλοντα. 

Erick morillo 

λεωφόρος βασιλέως Κωνσταντίνου 
42, αθήνα, τηλ. 210-7259549.

του πρώην 
υπαρκτού 
σοσιαλισμού.
 info Ημέρες 
και ώρες παραστά-
σεων: Τετάρτη, 
Πέμπτη, Σάββατο στις 
21:15 και Παρασκευή 
19:15, έξτρα παράσταση: 
Κυριακή 9/6 στις 21:15. Τιμές 
εισιτηρίων: Τετάρτη, Πέμπτη, 
Παρασκευή: 10 ευρώ (κανονικό), 
8 ευρώ (μειωμένο), Σάββατο και 
Κυριακή: 12 ευρώ (κανονικό), 10 
ευρώ (μειωμένο). Τουρναβίτου 7, 
Ψυρρή, 210-3255444.

realm of the obscure
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Gr
1.  JOHN WICK
       CHApTER 3 - pARABELLuM

2. Avengers: Endgame 
3. Long Shot 
4. uglydolls 
5. How to Train Your Dragon: The 

Hidden World 
6. Cliffs of Freedom 
7. An Impossible Love 
8. Missing Link 
9. The Curse of La Llorona 
10. The Mystery of Henri pick

USA
1.  ALADDIN

2. John Wick: Chapter 3 - 
parabellum 

3. Avengers: Endgame 
4. pokemon Detective 

pikachu 
5. Brightburn 
6. Booksmart 
7. A Dog's Journey 
8. The Hustle 
9. The Intruder 
10. Long Shot

BoX oFFiCE

κίνδυνο που ελοχεύει στις προσωπικές 
μας πεποιθήσεις, κατέστησα σαφές 
στον εαυτό μου, πως η μελέτη περι-
ορισμένων, στα όρια της ασφυξίας 
χώρων, είναι ικανή συνθήκη 
ώστε ο καθένας μας να υπο-
δουλωθεί στις προτροπές 
των άλλων…».  διάρκεια 
έως 15 ιουνίου 2019. 
Νεοφύτου βάμβα 5, 
Κολωνάκι, τηλ. 211-
1154030. είσοδος 
ελεύθερη.

Η Art Appel Gallery παρουσιάζει  
την δεύτερη ατομική έκθεση του 
εικαστικού καλλιτέχνη και συγγραφέα 
γιάννη Τζομάκα, με τίτλο «Cagey 
psycho-dynamics». ο ίδιος ο εικαστικός 
αναφέρει: «εξερευνώντας τα τελευταία χρό-
νια το θέμα του κοινωνικού κανιβαλισμού 
στην σύγχρονη κοινωνία, κατέληξα στην άβολη 
θέση της ατομικότητας, και στο κατά πόσο μπορεί 
ο καθένας μας να διαχειριστεί ορισμένες συνθήκες 
στην καθημερινότητά του και όχι μόνο. Έτσι, παρά τον 

Cagey 
Psycho-
dynamics

κτώ χρόνια μετά τον 
χωρισμό τους ο Αμπέλ 
συναντά ξανά τη 

Μαριάν, η οποία τον είχε αφή-
σει για τον καλύτερό του φίλο, 
και προσπαθεί να την κερδίσει 
ξανά. Γαλλική ταινία, σκηνοθε-
σία Λουί Γκαρέλ με τους: Λουί 
Γκαρέλ, Λίλι - Ρόουζ Ντεπ, 
Λετίσια Κάστα. Δραματική 2018 
| Έγχρ. | Διάρκεια: 75'

ια τετραμελής 
οικογένεια που 
επιβιώνει με επο-

χικές δουλειές και μικρο-
κλοπές καταστημάτων βρί-
σκει στο δρόμο ένα εγκατα-
λελειμμένο κορίτσι, του 
οποίου αναλαμβάνει τη 
φροντίδα. Γιαπωνέζικη ται-
νία, σκηνοθεσία Χιροκάζου 
Κόρε-Έντα με τους: Λίλι 
Φράνκι, Σακούρα Άντο, 
Μίγιου Σασάκι. Δραματική 
2018 | Έγχρ. | Διάρκεια: 121'

Ένας πιστός 
Άντρας 

Κλέφτες Καταστημάτων 
δεΙτε ΑΚΟμηδεΙτε ΑΚΟμη

Ο
m

βαρύτητα. Παράλληλα δε με την αγωνιώδη πλοκή 
εξελίσσεται υπογείως και η προσωπική ιστορία 
του ήρωα, που μέσα από την εξέλιξη της υπόθε-
σης έρχεται αντιμέτωπος με τον εαυτό του, γεγο-
νός που επαναπροσδιορίζει την έννοια της ενο-
χής. Ενώ αρχή της ταινίας ο Άσγκαρ είναι σίγου-
ρος για τις μελλοντικές κινήσεις του, στο τέλος 
της ψυχολογικά δαιδαλώδους διαδρομής του, θα 

ανοίξει την πόρτα και θα χαθεί 
σε ένα λευκό φως, βγαίνοντας 
στον έξω κόσμο αποπροσανα-
τολισμένος και βαθιά 
προβληματισμένος. 

Δανία. 2018. Διάρκεια: 85΄. 

μια λιτή σκηνοθε-
τικά ταινία, γυρι-
σμένη εξολοκλή-

ρου σε ένα δωμάτιο και απο-
κλειστικά με έναν πρωταγωνιστή. 

Ο Άσγκερ Χολμ, τον οποίο υποδύε-
ται ο Γιάκομπ Σέντεργκρεν, είναι 

αστυνομικός και τηλεφωνητής στα 
επείγοντα περιστα-

τικά. Η τυπική του βάρ-
δια περιλαμβάνει κυρίως 

τηλεφωνήματα ρουτίνας, έως 
ότου μια κλήση θα ανατρέψει 

την καθημερινότητά του. Το 
τηλεφώνημα μιας γυναίκας που 

πιθανά έχει απαχθεί, θα δώσει στη 
βραδιά του μια αναπάντεχη τροπή. 

Αρχικά θα αποκαλύψει ένα έγκλημα 
πολύ μεγαλύτερο από αυτό που αρχικά 

είχε φανταστεί, ενώ παράλληλα θα φέρει 
στην επιφάνεια τα δικά του τραύματα. Ο Άσγκερ καταλαβαίνει 

πως η γυναίκα βρίσκεται στο αμάξι του απαγωγέα της και ξεκι-
νάει ένα μοναχικό αγώνα δρόμου ενάντια στον χρόνο για να την 

εντοπίσει.
Μια ευρηματική αστυνομική περιπέτεια και μια γνήσια κινηματογρα-

φική έκπληξη, ένα υποδειγματικό «θρίλερ δωματίου», όπου κάθε 
βλέμμα, κάθε λέξη και κάθε χειρονομία αποκτούν ιδιαίτερη δραματική 

Ο Ένοχος

«Ένα από τα  
πιο ευφυή 

θρίλερ που έχουν 
προβληθεί στις 

αίθουσες εδώ  
και πολύ καιρό»
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Οι 14 ομάδες που θα 
λάβουν μέρος στο πρώτο 
πρωτάθλημα της 

Superleague 1 αποφάσισαν την 
επιστροφή των πλέι οφ, αλλά και 
τη διεξαγωγή πλέι άουτ. από το 
μίνι… τουρνουά που θα συμμε-
τάσχουν οι 6 πρώτες ομάδες του 
βαθμολογικού πίνακα της κανο-
νικής διάρκειας του πρωταθλή-
ματος, θα προκύψει και η ομάδα 
που θα αναδειχθεί πρωταθλή-
τρια ελλάδας,

αλλά και τα ευρωπαϊκά «εισιτή-
ρια». Με το νέο μοντέλο διεξαγω-

γής του πρωταθλήματος δεν θα 
διαφοροποιείται η βαθμολογία 
που είχαν πάρει οι ομάδες στην 
κανονική περίοδο. Η βαθμολογική 
συγκομιδή που είχαν οι ομάδες σε 
26 αγωνιστικές δεν θα διαφορο-
ποιηθεί (σ.σ. χωρίς κάποιο συντε-
λεστή), μετά από απόφαση του 
συνεταιρισμού.

Η σέντρα του νέου πρωταθλήμα-
τος θα γίνει στις 24 Αυγούστου! Σε 
ό,τι αφορά τον τελικό του Κυπέλ-
λου Ελλάδας, η Λίγκα επιμένει να 
είναι μονός και σε ουδέτερη έδρα 
(να μην αγωνίζονται εκεί οι δύο 
φιναλίστ). Η εισήγηση αυτή θα 

πάει στην Επιτροπή Επαγγελματι-
κού Ποδοσφαίρου. Να θυμίσουμε 
ότι η ΕΠΟ προτείνει διπλό τελικό.

αναλυτικά οι αποφάσεις:
Επικυρώθηκαν ομόφωνα οι βαθ-
μολογίες των Πρωταθλημάτων 
Υποδομής Κ17 και Κ15 και μερικώς 
η βαθμολογία του Πρωταθλήματος 
Κ19 (λόγω εκκρεμούς ένστασης).

Έγινε ομόφωνα η εγγραφή της 
ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ ως Μέλους του 
Συνεταιρισμού.

Αποφασίστηκε ομόφωνα το νέο 
μοντέλο διεξαγωγής του Πρωτα-
θλήματος Super League 2019-20 

με τη διεξαγωγή Play Off (θέσεις 
1-6) και Play Out (θέσεις 7-14).

Το Πρωτάθλημα της Super 
League αγωνιστικής περιόδου 
2019-20 θα ξεκινήσει στις 24 
Αυγούστου 2019.

Αποφασίστηκε ομόφωνα εισή-
γηση προς την Επιτροπή Επαγγελ-
ματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ 
αναφορικά με τρόπο διεξαγωγής 
του Κυπέλλου Ελλάδας.

Αποφασίστηκε ομόφωνα η 
δημιουργία διαδραστικού ηλε-
κτρονικού παιχνιδιού Fantasy 
League από την έναρξη τη σεζόν 
2019-20.

Σέντρα στις 24 Αυγούστου!
Αλλαγές στο Κύπελλο...

πριν λίγο καιρό ο 
πρόεδρος του παοΚ 
ιβάν ςαββίδης ήταν 

για επαγγελματικούς 
λόγους στο γκρόζνι. 
πληροφορίες αναφέρουν 
ότι είχε «βάλει στο μάτι» 
τον ςίλβα και οι φήμες λένε 
ότι ο παοΚ θα πληρώσει 
ένα σεβαστό ποσό (οι 
πληροφορίες κάνουν λόγο 
για σχεδόν δύο 
εκατομμύρια ευρώ, ωστόσο 
όταν μιλάμε για αγορά από 
τη Ρωσία τα νούμερα 
διαφέρουν πολύ) για να 
κάνει τον μόλις 1.69μ ύψους 
ποδοσφαιριστή δικό του. 
χρήματα δε θα βάλει μόνον 
η αχμάτ στο ταμείο της, 
αλλά και η Κάλμαρ, καθώς 
όταν πούλησε τον ςίλβα στη 

ρωσική ομάδα, μετά από 115 
συμμετοχές με έξι γκολ και 
14 ασίστ, φρόντισε και 
κράτησε ένα ποσοστό 
μεταπώλησης, κάτι που 
επιβεβαίωσε ο αθλητικός 
διευθυντής σουηδικού 
συλλόγου, Ματίας 
Ρόσενλουντ. Ένα ακόμη 
στοιχείο της μεταγραφής 
έχει να κάνει με τον… 
πόντους βέρνμπλουμ! Τί 
σχέση μπορεί να έχει ο 
ςουηδός μέσος του παοΚ 
με τον ςίλβα; πολύ απλά τη 
μεταγραφή του βραζιλιάνου 
από την Κάλμαρ στην αχμάτ 
«έτρεξε» και έκλεισε ο 
ατζέντης του, πάτρικ Μερκ, 
που γνωρίζει τον ςίλβα από 
τα πρώτα του χρόνια στην 
ςουηδία.

Στον ΠΑΟΚ 
ο Ισμαέλ 
Σίλβα

Ένας παοκτζής στο euro!
Στην ιταλία θα βρεθεί ο ποδοσφαιριστής 

του παοΚ Κάρολ ςβιντέρσκι, καθώς βρί-
σκεται στην τελική 23άδα της εθνικής 

πολωνίας που θα αγωνιστεί στο ευρωπαϊκό 
πρωτάθλημα u21. ο ομοσπονδιακός τεχνικός 
των πολωνών, Τσέσλαβ Μίκνιεβιτς, τον έχει 
συμπεριλάβει στις επιλογές του. δεν αποκλείε-
ται ο νεαρός επιθετικός να έχει πρωταγωνιστικό 
ρόλο στην προσπάθεια της ομάδας του για διά-
κριση στη συγκεκριμένη διοργάνωση. ο ςβιντέρ-

σκι θέλει να αρπάξει τη συγκεκριμένη 
ευκαιρία καθώς γνωρίζει πως λόγω 
του νεαρού της ηλικίας του τέτοιες 
διοργανώσεις μπορεί να εκτοξεύσουν 
την αξία του. ο πρώην άσος της γιαγκε-
λόνια αποκτήθηκε τον περασμένο 
ιανουάριο, και στην πρώτη του παρου-
σία στο ελληνικό ποδόσφαιρο είχε έξι 
γκόλ και δυο ασίστ, σε 15 συμμετοχές 
με τα «ασπρόμαυρα» ενώ συνολικά στη 
φετινή σεζόν μετρά 38 επίσημες συμ-
μετοχές σε ελλάδα και πολωνία με 15 
τέρματα και τρεις ασίστ. 
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για πολλές ομάδες η συμμετοχή 
γίνεται αυτομάτως «ισόβια», 
έστω και αν μείνουν εκτός της 
4άδας του πρωταθλήματος τους. 
Το μόνο που πρέπει να κάνουν 
είναι να αποφύγουν τον υποβι-
βασμό από την πρώτη κατηγορία 

του Champions League, να είναι 
καλύτεροι, δηλαδή, από 4 
ομάδες.

περισσότερες λεπτομέρειες 
για αν αυτές οι κατηγορίες απλά 
θα «απορροφήσουν» τις υπόλοι-
πες διοργανώσεις (το Europa 

League και το Europa League 2 
που... έρχεται) προς το παρόν 
παραμένουν άγνωστες. Άγνωστος 
παραμένει και ο «χάρτης» με τις 
ομάδες που θα έχουν συμμετοχή 
στη μελλοντική τρίτη κατηγορία 
του Champions League. 

καταλανικός ραδιο-
φωνικός σταθμός 
«RAC1» ανέφερε ότι η 

Μπαρτσελόνα θα απολύσει 
τον ερνέστο βαλβέρδε, ανα-
γκάζοντας τους «μπλαου-
γκράνα» να... πάρουν θέση. Η 
«σεναριολογία» σχετικά με 
ενδεχόμενη αποχώρηση του 
Ερνέστο Βαλβέρδε από τον 
πάγκο της Μπαρτσελόνα «ανα-
ζωπυρώθηκε» μετά την απώλεια 
του Κυπέλλου Ισπανίας από την 
Βαλένθια και σύμφωνα με όσα 
ανέφερε ο καταλανικός ραδιο-
φωνικός σταθμός, ο έμπειρος 
τεχνικός θα αποτελέσει άμεσα 

τίτλοι τέλους έχουν πέσει για Αντονί Μουνιέ 
και Βαγγέλη Οικονόμου από τον Παναθηνα-
ϊκό, μιας και η ΠΑΕ θέλει να απαλλαγεί από 

τα συμβόλαιά τους. Και φυσικά, δεν υπολογίζονται 
για τη νέα περίοδο και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να 
βρουν ομάδες που θα τους προσφέρουν τα ανά-
λογα χρηματικά ποσά. Τίτλοι τέλους και στη 
συνεργασία του Παναθηναϊκού με τον Ουσμάν 
Κουλιμπαλί έπειτα από τρία χρόνια παρουσίας, με 
τον δεξιό αμυντικό να μένει ελεύθερος από το 

σύλλογο. Από την άλλη ο Παναθηναϊκός θέλει να 
μπει χωρίς προβλήματα στα μεταγραφικά, με την 
εξασφάλιση της αδειοδότησης από την ΕΠΟ και 
τους Ουάρντα και Σέρινταν να έχουν μπει ήδη στο 
στόχαστρό του. Και φυσικά, για τον Αιγύπτιο θα 
ενδιαφερθεί, εφόσον μείνει ελεύθερος από τον 
ΠΑΟΚ. Τέλος, με ανάρτησή του στο Instagram ο 
Έργκους Κάτσε «αποχαιρέτησε» τον Παναθηναϊκό, 
ευχαριστώντας τους συμπαίκτες του, τους προπο-
νητές του, αλλά και τον κόσμο της ομάδας.

παρελθόν για την Μπαρτσελόνα. 
Η είδηση έκανε το γύρο του 
κόσμου, αναγκάζοντας την 
πλευρά της Μπαρτσελόνα να 
προχωρήσει σε διάψευση. Έχο-
ντας πληροφόρηση από… 
κύκλους του συλλόγου, η κατα-
λανική «El Mundo Deportivo» 
αναφέρει πως δεν υπάρχει περί-
πτωση να υπάρξει απόφαση για 
το μέλλον του Βαλβέρδε άμεσα 
και πως συνεχίζεται η αξιολό-
γηση της κατάστασης. Βέβαια, 
αυτό που διαπιστώνεται είναι 
πως -παρά την «ψήφο εμπιστο-
σύνης» που πήρε ο Βαλβέρδε 
από τη διοίκηση της Μπαρτσε-
λόνα- γίνεται πλέον γνωστό πως 
υπάρχουν συζητήσεις για το 
μέλλον του στην ομάδα.

τί τρέχει με βαλβέρδε;

τρέχουν στον Παναθηναϊκό

3 χρόνια θέλει ο Μπεργκ
Ο Σουηδός φορ βρίσκεται 

σταθερά στο 
στόχαστρο των 
Ερυθρόλευκων 
τους τελευταίους 
μήνες, καθώς 

ακόμα δεν έχει 
ανακοινωθεί η απόκτηση 

κάποιου επιθετικού. Ωστόσο, ο 
Μάρκους Μπεργκ ζητάει τριετές 
συμβόλαιο και προφανώς ο 
Ολυμπιακός δεν προτίθεται να 
το δώσει σε 33χρονο παίκτη... 
Όσο για τον Φορτούνη, οι 
πληροφορίες λένε ότι βρέθηκε η 
χρυσή τομή για να παραμείνει 
στο Λιμάνι, παρά το ενδιαφέρον 
που υπάρχει από την Αγγλία...

Η ατάκα του «Τίγρη»
Μιλώντας για την επιτυχία των 

περσινών μεταγραφών 
της ομάδας και 

αξιολογώντας 
διάφορους 
παίκτες, ο 
πρόεδρος της 

Ένωσης Δημήτρης 
Μελισσανίδης έριξε ατάκα 

ότι θα φέρει ακόμα και… 
ψυχολόγους και τρελογιατρούς 
για τον Βράνιες αν επιστρέψει 
τελικά στην ομάδα. «Δεν βγήκε ο 
Πόνσε; Πείτε μου έναν που δεν 
βγήκε. Εδώ έμεναν εκτός 18αδας 
παικταράδες. Ο Πόνσε ήταν 
ισάξιος ή και καλύτερος του 
Αραούχο. Ο Οικονόμου δεν ήταν 
ισάξιος με τον Βράνιες; Και για 
τον Βράνιες θα φέρω 
τρελογιατρούς και ψυχολόγους! 
Στον Κονέ του είπαμε να έρθει να 
υπογράψει και αυτός έλεγε ότι 
περίμενε πρώτα τα λεφτά από 
την Ιταλία. Αυτά τελείωσαν στην 
ΑΕΚ. Τώρα συγκρίνεις τον Κονέ 
με τον Άλεφ; Δεν είναι άσχημος 
πάντως ο Άλεφ».

Ο

ι μεγάλες ομάδες της 
ισπανίας και της ιτα-
λίας πιέζουν για να 

γίνει δεκτό το πλάνο, που θα 
φέρει περισσότερα χρήματα στα 
ταμεία των συλλόγων. Η μεγάλη 
αλλαγή έρχεται με τη φάση των 
ομίλων να διεξάγεται με 4 αντί 
για 8 ομίλους των 8 ομάδων. οι 4 
πρώτες κάθε ομίλου θα προκρί-
νονται στην επόμενη φάση, η 
οποία θα είναι νοκ άουτ. Τα 
περισσότερα παιχνίδια θα 
φέρουν περισσότερα έσοδα και 
πιθανότατα κάποια από αυτά θα 
διεξάγονται όχι μεσοβδόμαδα, 
αλλά τα ςαββατοκύριακα.

οι πρωταθλητές των πρωτα-
θλημάτων μετά τα 5 κορυφαία 
πρωταθλήματα (αγγλία, ισπανία, 
ιταλία, γερμανία, γαλλία), όπως 
και ομάδες που δεν θα τερματί-
σουν στην πρώτη 4άδα των top 
πρωταθλημάτων, θα λαμβάνουν 
μέρος στη δεύτερη κατηγορία 
του Champions League (32 
ομάδες) είτε στην τρίτη κατηγο-
ρία (64 ομάδες). ςε αυτές τις 
κατηγορίες θα υπάρχει υποβι-
βασμός και άνοδος, αλλά μόλις 
4 θέσεις της πρώτης κατηγο-
ρίας, όπου το χρήμα θα ρέει 
άφθονο θα είναι διαθέσιμες για 
τις ομάδες που θα ανέβουν από 
τη δεύτερη. αυτό σημαίνει ότι 

Ο πώς θα παίζεται το 
ChampionS league
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ΠΕΡήφΑΝοΣ ο ΚΑΡΝτοΣο 
ΠοΥ ΠΑΕΙ ΑΕΚ!

Ο Μιγκέλ Καρντόσο 
δήλωσε 
περήφανος για 
την ανάληψη της 
τεχνικής ηγεσίας 

της ΑΕΚ και έστειλε 
μήνυμα ενότητας προς τους 

οπαδούς της ομάδας, ζητώντας 
να τον εμπιστευτούν. «Σήμερα 
είναι μια μέρα τεράστιας 
περηφάνιας για εμένα. Σήμερα 
έγινα προπονητής της ΑΕΚ και 
μπήκα στην οικογένειά της. Η 
ενότητα είναι χαρακτηριστικό 
αυτού του συλλόγου και επίσης 
θεμελιώδης για το μέλλον μας. 
Βασιστείτε σε εμένα, βασίζομαι 
σε εσάς», έγραψε ο Πορτογάλος 
προπονητής της Ένωσης.

Έτοιμος να 
προχωρήσει σε 
ακόμα μια 
μεταγραφική 
κίνηση είναι ο 
ολυμπιακός, καθώς 
φαίνεται πως έχει 
έρθει σε συμφωνία 
με τον Εντουάρντο 
Ενρίκε. 

Ο βραζιλιάνος μέσος, ο 
οποίος αγωνίστηκε 
δανεικός στην Μπελε-

νένσες από την ιντερνασιονάλ 
τη σεζόν 2018-19, αποτελεί 
επιθυμία του πέδρο Μαρτίνς. 
ο παίκτης έχει προτάσεις από 
ςπόρτινγκ και Μπράγκα, αλλά 
οι πειραιώτες δείχνουν να 
κερδίζουν τη συγκεκριμένη… 
κούρσα και να είναι πιο κοντά 
από τους υπόλοιπους «μνη-
στήρες». Μία ανάσα από τον 
ολυμπιακό βρίσκεται και ο 
ςλοβάκος αμυντικός της 
φενέρμπαχτσε Μάρτιν ςκρτελ, 
με δημοσίευμα να αναφέρει 
πως οι δύο πλευρές είναι 
κοντά σε συμφωνία. από την 

άλλη στην Μπράγμα θα επιστρέ-
ψει όπως όλα δείχνουν ο αχμέντ 
χασάν, καθώς ο ολυμπιακός δεν 
θα ενεργοποιήσει τη ρήτρα ύψους 
τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ 
που υπάρχει στη συμφωνία των 
δύο ομάδων. Τέλος, στο στόχα-
στρο των «ερυθρολεύκων» έχουν 
μπει δύο νεαροί ποδοσφαιριστές 
της παρτιζάν, οι Μπόγιαν Μπάλαζ 
και ούρος Κνέζεβιτς. 

Οι τελευταίες κινήσεις  
του Ολυμπιακού 

Φερνάντο Βαρέλα 
και ΠΑΟΚ τα… έφε-
ραν όλα τούμπα και 

τελικά έδωσαν τα χέρια. Ο 
31χρονος αμυντικός θα 
παραμείνει στην Τούμπα και 
αποκάλυψε τα άτομα που 
έπαιξαν καταλυτικό 
ρόλο σε αυτή του την 
απόφαση. Ενώ πριν 
από μερικές ημέρες 
θεωρήθηκε βέβαιο ότι 
ο Φερνάντο Βαρέλα θα 
αποχωρήσει από τον 
ΠΑΟΚ, τη Δευτέρα 
είχαμε τη μεγάλη ανα-
τροπή, με τον 31χρονο 
αμυντικό να κάνει απο-
δεκτή την προσφορά 
που του έγινε. Ο ΠΑΟΚ 
όσοι κι αν ορισμένοι 
βιάστηκαν να φέρουν 
τον… Γοδίν στην Τού-
μπα και ετοίμασαν τις 
χρυσές λίστες με τους 
πιθανούς αντί-Βαρέλα, 
ουδέποτε μπήκε ουσι-
αστικά στη διαδικασία 
να ψάξει τον διάδοχό 

του, άλλωστε τη δεδομένη 
χρονική στιγμή είναι άλλες 
οι προτεραιότητες. Για να 
φτάσουμε στο happy end με 
τον Βαρέλα σε λιγότερο από 
μια εβδομάδα μέτρησαν 
καθοριστικά δυο παράγο-

ντες: η σφοδρή επιθυμία και 
επιμονή του Λουτσέσκου και 
η… αγαπημένη συνήθεια του 
Ιβάν Σαββίδη να έχει πάντα 
τον τελευταίο λόγο, κερδίζο-
ντας έτσι τις εντυπώσεις. Η 
συμφωνία προβλέπει ετή-

σιες αποδοχές 
λίγο πάνω από το 
ένα εκατομμύριο 
ευρώ και η χρο-
νική διάρκειά της 
θα είναι τριετής. 
Επίσης, ο 31χρο-
νος ποδοσφαιρι-
στής παραδέχθηκε 
δημόσια ότι τα 
παιδιά του, που 
στους τελευταίους 
εντός έδρας αγώ-
νες πήγαν και τους 
είδαν από τη θύρα 
4 τραγουδώντας 
και φωνάζοντας 
συνθήματα, έπαι-
ξαν σημαντικότατο 
ρόλο στην αλλαγή 
πλεύσης και από-
φασης του.

Αλλαγή πλεύσης για βαρέλα νέος θρίαμβος για την 
Άννα Κορακάκη, καθώς η 

ολυμπιονίκης του Ρίο κέρ-
δισε το χρυσό μετάλλιο στα 
10μ. αεροβόλο πιστόλι, στο 
παγκόσμιο Κύπελλο σκοπο-
βολής που διεξάγεται στο 
Μόναχο και συνεχίζει να γρά-
φει ιστορία. Η Κορακάκη 
συγκέντρωσε 241.4 βαθμούς 
στον τελικό του αγωνίσματος 
και άφησε στην δεύτερη 
θέση την Κινέζα γουέι Κιάν 
με 239.6. Την τριάδα του 
βάθρου συμπλήρωσε η 
Μιντζούνγκ Κιμ από τη Νότια 
Κορέα με 220.8 βαθμούς.

χρυσή  
η Κορακάκη

Ο

Κέρδη σε χιλιάδες νικητές μοιράζει καθημε-
ρινά το ΣΚΡΑΤΣ. Την προηγούμενη εβδο-
μάδα, από τις 20 έως και τις 26 Μαΐου 2019, 

το ΣΚΡΑΤΣ μοίρασε συνολικά 2.986.191 ευρώ. 
Μεταξύ των νικητών ήταν δύο τυχεροί παίκτες από 
την Αθήνα και την Καστοριά που κέρδισαν 100.000 
ευρώ στα παιχνίδια «100.000€ ΣΚΡΑΤΣ» και «Εφτά-
τυχη Γάτα» αντίστοιχα. Επίσης, 62 τυχεροί κέρδισαν 
ποσά από 1.000 έως 5.000 ευρώ. Το ΣΚΡΑΤΣ προ-
σφέρει ένα μεγάλο φάσμα επάθλων για τους παί-
κτες, μεταξύ αυτών μεγάλα ποσά από 100.000 έως 
και 1.000.000 ευρώ.  Η γκάμα των παιχνιδιών του 
διευρύνεται συνεχώς και σε αυτή προστέθηκε το 
νέο παιχνίδι «Splash στα Κέρδη», αξίας δύο ευρώ, 
που προσφέρει για πρώτη φορά στην Ελλάδα τη 
δυνατότητα στους παίκτες να κερδίσουν δέκα πολυ-
τελή ταξίδια στις Κυκλάδες, αξίας 7.000 ευρώ το 
καθένα, καθώς και έπαθλα έως και 50.000 ευρώ. Το 
ΣΚΡΑΤΣ διατίθεται από πρακτορεία ΟΠΑΠ, λαχειο-
πώλες, περίπτερα, μίνι μάρκετ, καταστήματα ΕΛΤΑ 
και επιλεγμένα σούπερ μάρκετ.

Κέρδη 2.986.191 ευρώ  
την προηγούμενη εβδομάδα



Σάββατο-Κυριακή 01-02 Ιουνίου 2019 SPort 31

ο Ραούλ μπράβο  
εγκέφαλος σε «στημένα»

παρά τα συνεχή 
σενάρια των 
τελευταίων ημερών 

περί αποχώρησης του 
βίτορ Μέλο περέιρα, ο 
υπεύθυνος εθνικών 
ομοσπονδιών της FIFA, 
Μπιορν βασάλο, τόνισε σε 
συνέντευξη Τύπου που 
πραγματοποιήθηκε το πρωί 
της Τετάρτης (22/5) στην 
επο ότι δεν τίθεται τέτοιο 
θέμα, καθώς η παγκόσμια 
ομοσπονδία είναι 
ικανοποιημένη από τη 
δουλειά της Κεδ. εκτός 
από τον περέιρα, κανονικά 
στα καθήκοντά του 
διατηρείται και ο 
συνεργάτης του, χουάν 
αντόνιο φερνάντεθ Μαρίν, 
καθώς ανανεώθηκε και το 
συμβόλαιο του ισπανού. 

Όπως αποφασίστηκε, ξένοι 
διαιτητές θα διευθύνουν τα 
μεγάλα και σημαντικά 
παιχνίδια και την επόμενη 
σεζόν, έπειτα από το 
φετινό εγχείρημα, ενώ 
εκτός από τον Μαρίν, 
κανονικά στο πόστο τους 
θα συνεχίσουν τόσο ο 
χούμπελ όσο και ο φούσεκ. 
ο πρώτος έχοντας τον ρόλο 
του παρατηρητή, 
ασχολούμενος και με τις 
εκλογές τη νέα χρονιά, και 
ο δεύτερος συνεχίζοντας 
τον ίδιο εποπτικό του ρόλο.

μένει ο 
περέιρα

Σύμφωνα με το πρα-
κτορείο ειδήσεων 
Servimedia, αρκε-

τοί παίκτες, ανάμεσά τους 
και ο πρώην διεθνής αμυ-
ντικός της Ρεάλ Μαδρί-
της, του ολυμπιακού του 
Άρη και της βέροιας, 
Ραούλ Μπράβο, συνελή-
φθησαν για υποτιθέμε-
νους «στημένους» αγώ-
νες στην πρώτη και την 
δεύτερη κατηγορία του 
ισπανικού πρωταθλήμα-
τος. ςύμφωνα με αυτές 
τις πληροφορίες, ο Ραούλ 
Μπράβο φέρεται να είναι 
ο επικεφαλής, ενώ ανά-
μεσα στους συλληφθέ-
ντες είναι οι παίκτες 
Μπόρχα φερνάντες της 
βαγιαδολίδ, Κάρλος αράνδα, πρώην 
παίκτης πολλών ομάδων της primera, 
ςαμού ςάιθ της χετάφε και ινίγκο 
λοπεθ της Ντεπορτίβο λα Κορούνια 
(παλιός παίκτης του παοΚ). επίσης, 
συνελήφθη και ο πρόεδρος της ουέ-

Λίγες ημέρες απομένουν 
για να μπούμε στην 
«Ομάδα Προσφοράς 
ΟΠΑΠ», να 
διεκδικήσουμε τρία 
συλλεκτικά αντικείμενα 
αγαπημένων 
καλλιτεχνών και να 
συμβάλουμε στην 
πραγματοποίηση τριών 
παιδικών ευχών. 

η πρωτοβουλία «MAD for 
a Cause» θα τρέχει έως 
τις 3 Ιουνίου και μέχρι 

τότε μπορούμε να κατεβάσουμε 
δωρεάν την εφαρμογή «Ομάδα 
Προσφοράς», να συμμετά-
σχουμε στις δοκιμασίες και να 
μαζέψουμε πόντους για να κερ-
δίσουμε το κοστούμι του Σάκη 
Ρουβά, τις μπότες της Ελένης 
Φουρέιρα ή το bomber jacket 
του SNIK. Όσο εμείς θα παί-
ζουμε ο ΟΠΑΠ θα κάνει πραγμα-
τικότητα τις ευχές τριών παιδιών 
του Make-A-Wish (Κάνε-Μια-
Ευχή Ελλάδος).

Τα αντικείμενα που προσφέ-
ρουν οι τρεις καλλιτέχνες για 
καλό σκοπό βρίσκονται αυτές 
τις ημέρες στη βιτρίνα του πολυ-

καταστήματος attica City Link, 
προκαλώντας το έντονο ενδιαφέ-
ρον των περαστικών. Προς μεγάλη 
τους έκπληξη μάλιστα, μέσα στη 
βιτρίνα βρέθηκαν και οι ίδιοι οι 
καλλιτέχνες και μίλησαν στον 
Θέμη Γεωργαντά για τη συμμε-
τοχή τους στη δράση «MAD for a 
Cause», την οποία υλοποιεί ο 
ΟΠΑΠ σε συνεργασία με το MAD.

Τα βήματα που πρέπει να ακο-
λουθήσουμε για να χαρίσουμε 
παιδικά χαμόγελα είναι τα εξής:

1. Κατεβάζουμε, χωρίς χρέωση, 
την εφαρμογή «Ομάδα Προ-

σφοράς ΟΠΑΠ» στο κινητό ή το 
tablet (Google Play και App 
Store)

2. Επιλέγουμε το αντικείμενο 
του καλλιτέχνη που θέλουμε 

να αποκτήσουμε

3. Παίζουμε στα παιχνίδια της 
εφαρμογής και συγκεντρώ-

νουμε πόντους

Όσο εμείς θα παίζουμε, ο ΟΠΑΠ 
πραγματοποιεί τις ευχές τριών 
παιδιών του Make-A-Wish (Κάνε-
Μια-Ευχή Ελλάδος).

η «Ομάδα προσφοράς ΟπΑπ»  
παίζει και εκπληρώνει παιδικές ευχές 

σκα, αγκουστίν λασαόσα. Όπως γίνεται γνωστό, 
η συγκεκριμένη επιχείρηση ξεκίνησε τις πρώ-
τες πρωινές ώρες της Τρίτης (28.05.2019) και 
εναντίον των συλληφθέντων υπάρχουν κατηγο-
ρίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, 
διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος.

η Εθνική ελλάδας, που είχε σημαντικές 
απουσίες, έχασε 2-1 από την Τουρκία σε 

φιλικό που έγινε στην αττάλεια. Ο Άγγελος 
Αναστασιάδης χρησιμοποίησε πέντε παίκτες 
που δεν είχαν ξαναπαίξει στο παρελθόν με το 
αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, τους Πασχα-
λάκη, Σιώπη, Βαλεριάνο, Ντουρμισάι και 
Κώτσιρα. Τα γκολ για τους Τούρκους σημειώ-
θηκαν μέχρι το 17', με τους Τζενγκίζ Ουντέρ και 
Καραμάν. Ο Κουρμπέλης μείωσε σε 2-1 στην 
τελευταία φάση του αγώνα, στο 90'+3', όταν 
όλα είχαν κριθεί. Η Τουρκία ολοκλήρωσε το 
ματς με 58% ποσοστό κατοχής μπάλας και 
εννέα τελικές (έξι στον στόχο), ενώ η Εθνική 
είχε 42% κατοχή, επτά τελικές, εκ των οποίων 
οι τέσσερις στον στόχο. 
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ΕΠΙΣΗΜΟΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΗΣ

ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ 
ΤΩΡΑ ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ 

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΜΕ:
 συνολικό όφελος 

έως και 34%
 άμεση και 

εξατομικευμένη 
εξυπηρέτηση

 συνδυαστικά πακέτα

 δωρεάν Οικογενειακή 
Κάρτα Ευ ζην

 24/7 Home 
Emergency

Mε ένα απλό τηλεφώνημα 
στο 210-3003561 

καθημερινά 9:00 με 17:00

ΤΩΡΑ ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ 
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΜΕ:

 συνδυαστικά πακέτα

 δωρεάν Οικογενειακή 

Mε ένα απλό τηλεφώνημα Mε ένα απλό τηλεφώνημα 
στο 

ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ 
ΣΤΗΝ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Μην ψάχνετε άλλο για... 

«οικονομικά» πακέτα
Μην ψάχνετε άλλο για... 

«οικονομικά» πακέτα
Μην ψάχνετε άλλο για... 


