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Έγινε κι αυτό! Προτού ολοκληρωθούν 
οι εργασίες της Βουλής και 1 μήνα 
προ των εκλογών, μπαράζ διορισμών 

και μετατάξεων δρομολογεί απίστευτες 
εξελίξεις… Πρώην σύζυγος πολιτειακού 
παράγοντα, ειδική σύμβουλος ύπουργού, 
παιδιά προσώπων που έχουν υπηρετήσει 
σε θέσεις ευθύνης, κόρες υπουργών, 
φίλιοι δημοσιογράφοι συνωθούνται για να 
«βολευτούν» από τις τροπολογίες της 
τελευταίας στιγμής. ςυγκεκριμένα, μια 
βροχή τροπολογιών, που δείχνει το… ήθος 
της απερχόμενης κυβέρνησης... Δείτε! 

Γύρω στις 32 μετατάξεις έγιναν στη Βουλή 
από υπουργεία και ΟΤΑ. Ανάμεσα στους προ-
σληφθέντες στη Βουλή εντοπίζεται και ένας 
«απόφοιτος Λυκείου με καλή γνώση της 
αγγλικής γλώσσας». Ένας άλλος υπάλληλος 
πήρε μετάταξη στη Βουλή από το Αστεροσκο-
πείο Αθηνών, ενώ συνεχίζονται οι προσλή-
ψεις μόνιμου προσωπικού και συμβασιούχων 
σε θέσεις δημοσιογράφων, δικηγόρων και 
διοικητικών υπαλλήλων. Ισχυρή αντίδραση 
έχει προκληθεί από τον διορισμό στη Βουλή 
παιδιών δημοσίων ανδρών, μετατάξεις συγ-
γενών υπουργών και τον διορισμό δημοσιο-
γράφων στο κανάλι της Βουλής. 

«Καμένη γη» επισημαίνουν από την αντι-
πολίτευση ότι αφήνει πίσω του εν όψει εκλο-
γών ο Αλέξης Τσίπρας, τονίζοντας παράλληλα 
πως τινάζει στον αέρα την συμφωνία με την 
Ευρώπη για την μεταμνημονιακή εποπτεία 
και δίνει έδαφος στους δανειστές να ζητή-
σουν νέα μέτρα λιτότητας. Από την άλλη επι-
βεβαιώνονται οι φόβοι από την έκθεση της 
Κομισιόν. Η έκθεση αυτή αναφέρει όλα όσα 
επισήμαιναν τις τελευταίες εβδομάδες ανε-
ξάρτητοι αναλυτές, όπως ο διοικητής της Τρά-
πεζας της Ελλάδος και το ΙΟΒΕ, για το κόστος 
των προεκλογικών παροχών Τσίπρα. Δείχνουν 
κατά τους ειδικούς, ότι «ότι η επιλογή του 

πρωθυπουργού να προχωρήσει σε παροχές 
κάθε είδους, την παραμονή των εκλογών, ήταν 
μια άλλη, επικαιροποιημένη εκδοχή του “Τσο-
βόλα δώστα όλα”». Ενδεχομένως δε, στην ατζέ-
ντα του πρωθυπουργού να υπάρχει και το χαρτί 
της κόντρας με τους Ευρωπαίους, σαν ένα 
ακόμα προεκλογικό όπλο στην μάχη για τις 
εθνικές εκλογές.

Η πρώτη εκτίμηση των προεκλογικών παρο-
χών Τσίπρα τις ανεβάζει στο 1% του ΑΕΠ 
δηλαδή σε 1,9 δισ. ευρώ, γεγονός που σημαίνει 
ότι η κυβέρνηση Τσίπρα έχει παραβιάσει την 
συμφωνία με τους δανειστές για πρωτογενές 
πλεόνασμα 3,5%. Η σχετική επισήμανση συνο-
δεύεται και από αυστηρές επισημάνσεις για 
πάγωμα των μεταρρυθμίσεων, που θα ήταν 
ακόμα πιο αυστηρές, αν η Ελλάδα δεν ήταν σε 
προεκλογική περίοδο και η Κομισιόν δεν ήθελε 
να αποφύγει την κατηγορία ότι παρεμβαίνει 
στην εκλογική αντιπαράθεση. 

Ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν Βλάντις Ντο-

μπρόβσκις τόνισε ότι το 
πακέτο είναι δαπανηρό και 
κυρίως ότι πηγαίνει προς 
τη λάθος κατεύθυνση, στη-
ρίζοντας την κατανάλωση 
αντί την ανάπτυξη. «Η 
δυναμική της μεταρρύθμι-
σης επιβραδύνθηκε τους 
τελευταίους μήνες. Τον 
Μάιο, η Ελλάδα υιοθέτησε 
σειρά επεκτατικών φορο-
λογικών μέτρων και ανακοί-
νωσε άλλα για αργότερα. Η 
έκθεση επισημαίνει πως το 
πακέτο είναι δαπανηρό και 
δεν πηγαίνει στη σωστή 
κατεύθυνση πολιτικής. Αναστέλλει ορισμένα 
στοιχεία σημαντικών μεταρρυθμίσεων του 
παλιού προγράμματος. Αυτά τα νέα μέτρα 
θέτουν σε κίνδυνο την επίτευξη του συμφωνη-
θέντος στόχου πρωτογενούς πλεονάσματος 

Φεύγούν Βολεμενοι!
Διορίζουν, μετατάσσουν και υπόσχονται 30 μέρες πριν τις εκλογές, εφαρμόζοντας το σχέδιο «ο σώζων εαυτόν 
σωθήτω…», παρά τις ισχυρές αντιδράσεις των κομμάτων και το καμπανάκι της Ευρώπης ότι εκτροχιαστήκαμε!

εΒΔομαΔιαια ΠολιΤιΚη εφημεριΔα
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ύψους 3,5% του ΑΕΠ, το 2019 και μετέπειτα. Είναι 
σημαντικό να μην χάσουμε τη σημαντική πρόοδο που 
σημειώθηκε τα τελευταία χρόνια», τόνισε.

οργιο προσλήψεων στο Δήμοσιο
Οι επισημάνσεις της Κομισιόν και η κόκκινη κάρτα που 
έδειξε στην ελληνική κυβέρνηση, έστειλαν ένα αρνη-
τικό σήμα στις αγορές και τους επενδυτές ότι η χώρα 
αδυνατεί να επιστρέψει στην κανονικότητα. Ταυτό-
χρονα λειτουργούν υπονομευτικά ως προς τα σχέδια 
του Κυριάκου Μητσοτάκη να διαπραγματευτεί μια νέα 
συμφωνία με τους Ευρωπαίους για τα πρωτογενή πλεο-
νάσματα. Αναλυτικότερα, οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής βλέπουν για φέτος το δημοσιονομικό 
κόστος των παροχών Τσίπρα από 1,1% έως 1,4% του ΑΕΠ, 
ποσοστό που μεταφράζεται σε κόστος 2,1 έως και 2,6 

δισ. ευρώ. Για το 2020 το δημοσιο-
νομικό κόστος ανεβαίνει στο 

1,2% έως 1,5% του ΑΕΠ 
γεγονός που μεταφρά-

ζεται σε 2,3 έως 2,9 
δισ. ευρώ. Συνο-
λικά δηλαδή το 
πακέτο Τσίπρα για 
τα επόμενα δύο 
χρόνια μπορεί να 
κοστίσει στα δημό-
σια οικονομικά 
έως 5,4 δισ. ευρώ, 
χρήματα που ανα-
τρέπουν την συμ-
φωνία για το πρω-
τογενές πλεόνα-
σμα και που 
πιθανότατα θα 

απαιτήσουν την 
λήψη νέων μέτρων. Από την πλευρά του, ο υπουργός 
Οικονομικών, μέσω πηγών του υπουργείου, επιμένει ότι 
το πρωτογενές πλεόνασμα θα διαμορφωθεί στο 4,1% 
του ΑΕΠ και θα υπερβεί τον στόχο κατά 0,6%, βγάζοντας 
λάθος τις εκτιμήσεις της Κομισιόν. Τονίζει δε ότι υπάρ-
χει το δημοσιονομικό περιθώριο, αφού οι υπολογισμοί 
Τσακαλώτου υπολογίζουν το κόστος των μέτρων στο 
0,6% και προσθέτει ότι οι επιφυλάξεις της Επιτροπής θα 
διαψευστούν, όπως έχει γίνει πολλές φορές στο παρελ-
θόν. Τέλος, επισημαίνει ότι η επανεκτίμηση των υπολο-
γισμών για το κόστος των μέτρων που θα γίνει το φθινό-
πωρο θα αποδείξει την ορθότητα των δικών του υπολο-
γισμών και δεν θα χρειαστούν νέα μέτρα.

Παραιτήθηκε η  
κα Χριστοδουλοπούλου

Η Τασία Χριστοδουλοπούλου 

ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι 

υποψήφια στις επερχόμενες 

εκλογές. Ζήτησε συγνώμη από 

τον ΣΥΡΙΖΑ, την κυβέρνηση, από 

φίλους και συντρόφους, αλλά 

όχι από τους πολίτες, που την 

άκουσαν να παραδέχεται ότι 

αξιοποίησε τις γνωριμίες της 

για να πετύχει τη μετάταξη της 

κόρης της στη Βουλή.

Τα ΚούΤια Τού οΤε 
αλλαξαΝ οψη ςΤο 
ΚεΝΤρο  Τα Καφαο, δηλαδή 
οι υπαίθριοι κατανεμητές του 
οΤε, άλλαξαν όψη στο εμπορικό 
τρίγωνο της αθήνας. μετά από την 
πρόσκληση του Δήμου αθηναίων 
στο πλαίσιο της δράσης καθαρι-
σμού όψεων This is Athens-Polis 
περίπου 100 κατανεμητές του οΤε 
έγιναν μικρά έργα τέχνης από 
τους καλλιτέχνες που δήλωσαν 
συμμετοχή.
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Μητσοτάκησ
7 ιουλίου το 
μεγάλο μήνυμα!

σΥΡΙΖά
ο τσίπρας ελπίζει,  
το κόμμα του όμως;
«Το θέμα είναι τι είδους κυβέρνηση 

θα προκύψει», επεσήμανε ο πρω-
θυπουργός. «μια κυβέρνηση με 

κορμό τον ςύριΖα με προοδευτικό πρόσημο ή 
μια κυβέρνηση της ΝΔ που θα ακυρώσει όλα 
θετικά μέτρα που έφερε η κυβέρνηση μας… ο 
λαός έχει την ευθύνη να αποφασίσει για την 
επόμενη μέρα της χώρας, με ποιον και με ποιο 
πρόγραμμα θα πάει. Το πρωί της 7ης Ιουλίου οι 
κάλπες θα είναι άδειες, δεν θα έχουν ευρωψη-
φοδέλτια, άρα στα χέρια των πολιτών που θα 
προσέλθουν στις κάλπες είναι το αποτέλεσμα. 
Δεν είναι προδιαγεγραμμένο τίποτα απολύτως. 
Το πώς θα ψηφίσει ο κόσμος στις 7 Ιουλίου -κι 
ας το έχουν στο μυαλό τους κάποιοι που βγαί-
νουν τελείως αλαζονικά- να ξέρουν όλοι ότι 
είναι άλλη αναμέτρηση αυτή με διακύβευμα 
ποιος θα κυβερνήσει τα επόμενα 4 χρόνια, 
με ποιον πρωθυπουργό και με ποιο πρό-
γραμμα», είπε ο Αλέξης Τσίπρας. «Συνολικά 
υπάρχουν 1 εκατομμύριο ψηφοφόροι που 
το 2015 είχαν ψηφίσει ΣυΡΙΖΑ και από 
αυτούς οι περίπου 600.000 δεν πήγαν στην 
κάλπη να ψηφίσουν τιμωρώντας τον 

ΣυΡΙΖΑ, ενώ άλλες 400.000 ψήφισαν μικρό-
τερα κόμματα. Η μεγάλη νίκη της ΝΔ ανοίγει 
την όρεξη στους συντηρητικούς κύκλους της 
Ευρώπης και στον Μάνφρεντ Βέμπερ, ώστε 
να περάσει κι άλλες πολιτικές λιτότητας. 
Δυστυχώς το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών 
ήταν ένα αποτέλεσμα που αμφισβήτησε τη 
νομιμοποίηση των μέτρων ελάφρυνσης», 
σχολίασε και επέκρινε και τη ΝΔ ως προς 
αυτό, δεδομένης της στάσης της απέναντι σε 
αυτά τα μέτρα. «Η ΝΔ έχει κρυφή ατζέντα, 
που ξεφεύγει στα στελέχη της που και που», 
είπε ο πρωθυπουργός, φέρνοντας ως παρά-
δειγμα τις δηλώσεις Βρούτση, που όπως ανέ-
φερε είναι ομολογία για την κατάργηση των 
120 δόσεων. «Τα τρία πρώτα χρόνια η κυβέρ-
νηση του δεν εφάρμοζε τη δική της πολιτική, 
καθώς είχε τα χέρια δεμένα από τους δανει-
στές. Στόχος μας τώρα είναι να υπάρξουν 
θετικά μέτρα και για τη μεσαία τάξη.¨Η ανά-
πτυξη για το 2019 θα κινηθεί στο 2,3%, 
δηλαδή ανάπτυξη για τρίτη χρονιά και ότι θα 
επιτευχθεί και ο στόχος 3,5% πρωτογενούς 
πλεονάσματος», κατέληξε.

«εσείς στέλνετε το μήνυμα της μεγά-
λης πολιτικής αλλαγής που θα ολο-
κληρωθεί στις 7 ιουλίου», αναφέ-

ρει ο Κυριάκος μητσοτάκης. «η επόμενη κυβέρ-
νηση που είμαι πια απολύτως πεπεισμένος ότι θα 
είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που θα 
έρθει να ενώσει όλους τους Έλληνες, θα πρέπει 
να συνεργαστεί με περιφερειάρχες, με δημάρ-
χους, για να μπορέσει να υλοποιήσει το φιλό-
δοξο αναπτυξιακό σχέδιο το οποίο έχει για τη 
χώρα. Και το δικό μας όραμα για μια ελλάδα με 
χαμηλότερους φόρους, με περισσότερες επεν-
δύσεις, με πολλές καλές νέες θέσεις δουλειάς 
για τα νέα παιδιά, για μια ελλάδα με περισσότερη 
ασφάλεια, για όλες τις ελληνίδες και για όλους 
τους Έλληνες. αντιμετώπισα καθ’ όλη τη διάρ-
κεια αυτής της προεκλογικής περιόδου των 
ευρωεκλογών, τους Έλληνες πολίτες με ειλικρί-
νεια και πολιτική εντιμότητα. Τους ζήτησα να 
ξεφύγουμε από το τοξικό κλίμα της πόλωσης και 
να μιλήσουμε για την ελλάδα του μέλλοντος, 
έτσι όπως την ονειρευόμαστε όλοι. Τους ζήτησα 
να σταματήσουμε να διχάζουμε τους Έλληνες σε 
καλούς και κακούς, σε λίγους και σε πολλούς και 
να δώσουμε, όλοι μαζί, έναν αγώνα για να προ-
χωρήσουμε ενωμένοι μπροστά. είπα πολλές 
φορές ότι δεν είμαι εδώ για να «τελειώσω κανέ-
ναν». είμαι εδώ για να ενώσω όλες τις ελληνίδες 
και όλους τους Έλληνες», υπογράμμισε και 
ευχαρίστησε τους πολίτες για το εκλογικό απο-
τέλεσμα το οποίο, όπως είπε, «δικαίωσε όσους 
πραγματικά πιστεύουν ότι μπορούμε να μιλή-
σουμε θετικά για το μέλλον της ελλάδος μας και 

ότι δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε. 
είμαστε πάρα πολύ λίγοι για να είμα-
στε διχασμένοι και πρέπει να προχω-
ρήσουμε, επιτέλους, όλες και όλοι 
μπροστά», επισήμανε ενώ ευχαρίστησε 
όχι μόνο τους παλιούς παραδοσιακούς 
ψηφοφόρους της ΝΔ αλλά και εκείνους 
που την εμπιστεύτηκαν για πρώτη φορά. 
Την αντίληψή μας για το πως πρέπει να 
λειτουργεί η δημοκρατία, τον σεβασμό 
στη διαφορετική άποψη, τη σημασία την 
οποία δίνουμε στο να προχωρήσουμε όλες 
και όλοι ενωμένοι. Και είμαι σίγουρος, 
φίλες και φίλοι, ότι η Νέα Δημοκρατία σε 
πέντε εβδομάδες από τώρα θα ολοκληρώ-
σει το κεφάλαιο το οποίο ξεκίνησε πριν από 
μία εβδομάδα και η μεγάλη πολιτική αλλαγή 
θα γίνει πράξη. Για να φύγουμε, όλες και 
όλοι μαζί, μπροστά και να χτίσουμε μια πιο 
φωτεινή ελλάδα. Κράτος χρειάζεται η χώρα 
πάνω απ’ όλα. Κράτος προς όφελος όλων των 
πολιτών. αλλά το κράτος δεν είναι μόνο το 
κεντρικό κράτος, είναι οι δήμοι, είναι η Περι-
φέρεια. Την επόμενη μέρα η οργάνωση του 
κράτους -τι κάνει το κεντρικό κράτος, τι κάνει 
η Περιφέρεια, τι κάνουν οι δήμοι- θα αποτελέ-
σει αντικείμενο τολμηρών μεταρρυθμίσεων για 
την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Για να 
γίνει η ζωή όλων των πολιτών όχι μόνο καλύ-
τερη, αλλά πιο εύκολη. Για να χρησιμοποιήσουμε 
την τεχνολογία για να διευκολύνουμε τους πολί-
τες, ειδικά τους νέους, να έρχονται σε επικοινω-
νία με το κράτος».
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οι υποψήφιοι των        δύο μεγάλων κομμάτων

ο μητσοτάκης  
στη Β΄ Πειραιά!
η περιοχή που επέλεξε ο 

Κυριάκος μητσοτάκης 
δεν έχει ιδιαίτερο 

συμβολισμό μόνον επειδή 
ανήκει στην ευαίσθητη κοινω-
νικά Β’ Πειραιά, αλλά και διότι 
ο νεοεκλεγείς δήμαρχος, χρή-
στος Βρεττάκος Κερατσινίου-
Δραπετσώνας πρόσκειται 
στον ςύριΖα, με τον πρόεδρο 
της ΝΔ να θέλει να στείλει 
έτσι ένα μήνυμα για την αντί-
ληψή του περί κομματικών 
«χαρακωμάτων» και τη 
συνεργασία με τους φορείς 
της Τοπικής αυτοδιοίκησης. ο 
κ. Μητσοτάκης είχε επίσης 
συνομιλία με κατοίκους και 
καταστηματάρχες της περιοχής, 
όπως συνηθίζει τον τελευταίο 
καιρό στις επισκέψεις που 
πραγματοποιεί σε διάφορες 

έχει μια σύγχρονη 
προεκλογική 
καμπάνια, αλλά και 
ότι μ’ αυτόν τον 
τρόπο προσεγγίζουν 
όσο το δυνατόν 
περισσότερους νέους 
ψηφοφόρους. Προς 
τούτο μάλιστα δεν θεω-
ρείται τυχαίο, σύμφωνα 
με όσα λένε στην οδό 
Πειραιώς, το γεγονός ότι 
στις πρόσφατες ευρωε-
κλογές η ΝΔ επικράτησε 
του ΣυΡΙΖΑ στις νέες ηλι-
κίες (17-24 ετών).Ως προς το 
ζήτημα της αποχώρησης της 
ΝΔ από τη Βουλή εις ένδειξη 
διαμαρτυρίας για τις κυβερ-
νητικές τροπολογίες, το 
μήνυμα από την οδό Πειραιώς 
είναι πως κάθε διορισμός 

εκτός ΑΣΕΠ, κάθε αξιολό-
γηση διευθυντικών στελε-
χών και κάθε παρέμβαση 
στη Δημόσια Διοίκηση από 
την περασμένη Δευτέρα έως 
και την προκήρυξη των εκλο-
γών θα ελεγχθεί εξονυχι-
στικά. Στη ΝΔ καταγγέλλουν 
κυβερνητικές παρεμβάσεις και 
διευθετήσεις της τελευταίας 
στιγμής και γι’ αυτό το λόγο 
αποφάσισαν να μη νομιμοποιή-
σουν την κοινοβουλευτική διαδι-
κασία με την παρουσία των «γαλά-
ζιων» βουλευτών στην αίθουσα 
του Κοινοβουλίου.

στις 9 μονάδες 
η διαφορά 

νδ-συρΙζά
στην πρόθεση ψήφου με αναγωγή 

επί των εγκύρων το κόμμα της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης 

προηγείται με 36,5% έναντι 27,5% του 
ςύριΖα. Τα ποσοστά της ΝΔ αναμένε-
ται να κυμανθούν από 31,5% έως 
36,5% ενώ αυτά του ςύριΖα από 
22,5% έως 27,5%. Έτσι, η ανώτατη 
τιμή της διαφοράς των δυο κομμά-
των, σύμφωνα πάντα με τα ευρή-
ματα της δημοσκόπησης, μπορεί να 
φθάσει τις 14 μονάδες, ενώ η 
δυνητικά χαμηλότερη τις τέσσε-
ρις. Τρίτο κόμμα εμφανίζεται το 
ΚιΝαλ με 9,5%, (διακύμανση από 
6,5% έως 9,5%) ακολουθούμενο 
από το ΚΚε με 6,5% και τη χρυσή 
αυγή με 6%.

Ποσοστά που τους τοποθε-
τούν σε θέση διεκδίκησης της 
εισόδου τους στη Βουλή, δίνει 
η δημοσκόπηση τόσο στην 
«ελληνική λύση» (από 3% – 
5%) όσο και στο «μέρα 25» 
(από 2%-4%). αντιθέτως, 
Ποτάμι και Ένωση 
Κεντρώων δεν φαίνεται να 

επιτυγχάνουν την είσοδό 
τους στη Βουλή ακόμη και 
αν τα ποσοστά τους κινη-
θούν στις ανώτατες τιμές 
της δημοσκοπικής πρόβλε-
ψης.  ΝΔ: 31,5%-36,5%  
ςύριΖα: 22,5%-27,5%  
ΚιΝαλ: 6,5%-9,5%  ΚΚε: 
4,5%-6,5%  χα: 4%-6%  
ελληνική λύση: 3%-5%  
μέρα25: 2%-4%  Πλεύση 
ελευθερίας: 1%-2%  

Ποτάμι: 1%-2%  Ένωση 
Κεντρώων: 1%-2%  Άλλο 
κόμμα: 3%-6%  αναποφά-
σιστοι: 6,5% 

η έρευνα της Pulse για 
την τηλεόραση του ςΚαΪ, 
διενεργήθηκε το διάστημα 
30ης μαΐου-1 ιουνίου επί 
δείγματος 1358 ενηλίκων 
με χρήση δομημένου ηλε-
κτρονικού 
ερωτηματολογίου.

περιοχές της χώρας. Αυτή η αδι-
αμεσολάβητη επαφή του με τον 
κόσμο είναι ο τρόπος με τον 
οποίο θα κινηθεί οριστικά η ΝΔ 
στην προεκλογική περίοδο, 
αποφεύγοντας τις παραδοσια-
κές ανοιχτές πολιτικές συγκε-
ντρώσεις. Στην επαφή με τον 
κόσμο ο κ. Μητσοτάκης ποντά-
ρει πολλά ως προς την αφομοί-
ωση του προγράμματος της ΝΔ 
από την κοινωνία, αλλά και ως 
προς την προσπάθειά της να 
κερδίσει όσο το δυνατόν περισ-
σότερους ψηφοφόρους από 
άλλους πολιτικούς χώρους και 
να πετύχει την αυτοδυναμία. 
Από τη ΝΔ στην προεκλογική 
περίοδο θα δώσουν, επίσης, 
μεγάλο βάρος και στα μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης, εκτιμώντας 
ότι αυτή τη μορφή πρέπει να 

στον σύριΖΑ ΑκούγοντΑι  
τΑ εξήσ ονομΑτΑ:
Επικεφαλής στο ψηφοδέλτιο Επικρα-

τείας θα είναι σύμφωνα με πληροφορίες η 
υπουργός εργασίας Έφη Αχτσιόγλου, η οποία 
αναλαμβάνει και εκπρόσωπος Τύπου του 
ΣυΡΙΖΑ στην προεκλογική περίοδο. Η 
υπουργός θα καταλάβει την μια από τις δυο 
θέσεις που έχει αποφασίσει ο πρωθυπουρ-
γός να δώσει σε κομματικά στελέχη. Την 
δεύτερη θέση θα την καταλάβει ο γραμμα-
τέας του κόμματος Πάνος Σκουρλέτης.

Ο υπουργός Επικρατείας Δημήτρης 
Τζανακόπουλος θα ζητήσει την ψήφο 
των πολιτών στην Α’ Περιφέρεια της 
Αθήνας μαζί με πολλούς άλλους, όπως 
ο Νίκος Βούτσης, ο Νίκος Φίλης, η 
Τασία Χριστοδουλοπούλου και ο Χρι-
στόφορος Βερναρδάκης. Ο Αλέξης 
Χαρίτσης αναμένεται να κατέβει στον 
Νότιο τομέα όπου θα βρίσκεται και ο 

υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Νίκος Παπ-
πάς ενώ ο Γιώργος Κατρούγκαλος αναμένε-
ται να κατέβει στην Μεσσηνία. Στον Νότιο 
τομέα θα κατέβει και η Θεανώ Φωτίου.

Στη Β΄ Περιφέρεια θα πολιτευτούν ο 
Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο υφυπουργός Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων Τάσος Πετρόπουλος, η 
υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Μαρι-
λίζα Ξενογιανακοπούλου (Β τομέας), ο 
πρώην υπουργός μεταναστευτικής Πολιτικής 
Γιάννης Μουζάλας, ο γνωστός δικηγόρος 
Γιάννης Ματζουράνης, ο διευθυντής της Κοι-
νοβουλευτικής Ομάδας του ΣυΡΙΖΑ Κώστας 
Ζαχαριάδης στον (Β τομέα). Η υποψήφια 
ευρωβουλευτής, τραγουδίστρια Ραλλία Χρι-
στίδου αναμένεται να βρεθεί στο ψηφοδέλ-
τιο του Νότιου τομέα ενώ ανοικτό παραμένει 
και το ενδεχόμενο στα ψηφοδέλτια να βρε-
θεί και η Κωνσταντίνα Κούνεβα.

Στην Α’ περιφέρεια της Θεσσαλονίκης θα 
κατέβουν η Κατερίνα Νοτοπούλου και η 
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οι υποψήφιοι των        δύο μεγάλων κομμάτων

Το επιτελείο θα γράφει τον 
αριθμό 7... Με επτά πρό-
σωπα που έχουν αναλάβει 

να πάρουν το ματς κινούνται 
πλέον στον ΣυΡΙΖΑ μετά την 
συντριπτική νίκη Μητσοτάκη σε 
όλη τη χώρα! Τα επτά πρόσωπα 
που θα αναλάβουν την οργάνωση 
της προεκλογικής περιόδου είναι 
Αλέξης Τσίπρας, ο γραµµατέας 
Πάνος Σκουρλέτης, ο υπουργός 
Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακα-
λώτος, ο υπουργός Ψηφιακής 
Πολιτικής Νίκος Παππάς, ο 
υπουργός Εσωτερικών Αλέξης 
Χαρίτσης, η υπουργός Εργασίας 
Έφη Αχτσιόγλου και ο υπουργός 
Επικρατείας και κυβερνητικός 
εκπρόσωπος Δηµήτρης Τζανακό-
πουλος. Θα συνεδριάζουν κάθε 
μέρα στα κεντρικά γραφεία του 
κόµµατος, έχοντας τη συνολική 
ευθύνη για τον πολιτικό σχεδι-
ασµό, την επικοινωνία, τη στρα-
τηγική και την οργάνωση της 
προεκλογικής καµπάνιας του 
ΣυΡΙΖΑ-Προοδευτική Συµµαχία.

ΣΕ μερικές συνεδριάσεις του 
θα καλούνται και στελέχη από τη 
Γέφυρα και την Προοδευτική 
Συµµαχία, ανάμεσά τους οι Νίκος 
Μπίστης και Παναγιώτης Πανα-
γιώτου. Έχουν αποφασιστεί οι 
πρώτοι σταθµοί-περιοδείες των 
στελεχών σε µεγάλες και µικρό-

με 7 θα προσπαθήσει ο Τσίπρας να 
άνάΤρεψεΙ Την κάΤάσΤάση 

τερες πόλεις της περιφέρειας, ενώ τις 
επόµενες ηµέρες θα σχηµατοποιηθεί 
και το πρόγραµµα περιοδειών του 
Αλέξη Τσίπρα. Ο γραμματέας του 
ΣυΡΙΖΑ Πάνος Σκουρλέτης κατηγόρησε 
τα ΜΜΕ ως μία από μία από τις αιτίες 
της βαριάς ήττας του ΣυΡΙΖΑ στις ευρω-
εκλογές και τις αυτοδιοικητικές εκλο-
γές, ενώ ανέφερε πως το εμπάργκο των 
βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος 
στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ θα συνε-
χιστεί. Παράλληλα, δικαιολόγησε την 
παρουσία της κας Δούρου και του κ. 
Ηλιοπούλου στο κανάλι ΣΚΑΪ λέγοντας 

ότι εκείνοι συμμετείχαν σε θεσμοθετη-
μένα debate. «Έχουμε συγκεκριμένα 
μέσα που δεν υπηρετούν την ενημέ-
ρωση, αλλά είναι εντεταλμένα μέσα, 
υπηρετούν ένα αντικυβερνητικό σχέδιο, 
υπάρχει πακτωλός χρημάτων από διά-
φορους πρόθυμους οικονομικούς 
κύκλους που προστρέχουν για αρωγή 
στη ΝΔ. Ποτέ άλλοτε δεν υπήρξε τέτοιος 
ανορθόδοξος πόλεμος και ήταν και μια 
από τις αιτίες της ήττας. Από τη στιγμή 
που ο ΣΚΑΪ δεν σέβεται τους στοιχειώ-
δεις κανόνες της δημοσιογραφικής δεο-
ντολογίας δεν πρέπει να σπάσει το 

κάνει  
πίσω η 
κυβέρνηση 
Ζητά συναίνεση για 
την αλλαγή της 
ηγεσίας στη 
Δικαιοσύνη...

Συναίνεση με την 
αξιωματική 

αντιπολίτευση 
στο θέμα της 
αλλαγής 
ηγεσίας στα 

ανώτατα 
δικαστήρια ζητά ο 

υπουργός Δικαιοσύνης 
Μιχάλης Καλογήρου, 
απευθύνοντας επιστολή 
στον αρχηγό της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης 
Κυριάκο Μητσοτάκη. 
Στη σχετική ανακοίνωση 
αναφέρεται χαρακτηριστικά: 
«Αναφορικά με το θέμα της 
διαδικασίας επιλογής της 
ηγεσίας των Ανωτάτων 
Δικαστηρίων της χώρας ο 
υπουργός Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, Μιχάλης 
Καλογήρου απέστειλε 
επιστολή στον αρχηγό της 
αξιωματικής 
αντιπολίτευσης, Κυριάκο 
Μητσοτάκη, στην οποία 
επισημαίνει την απόλυτη 
τήρηση της συνταγματικής 
νομιμότητας και 
κοινοβουλευτικής τάξης 
κατά τη διενεργηθείσα 
διαδικασία προεπιλογής και 
απευθύνει πρόσκληση, η 
εκκρεμής διαδικασία 
επιλογής του επόμενου 
Προέδρου και Εισαγγελέα 
του Αρείου Πάγου και των 
τριών Αντιπροέδρων του 
Συμβουλίου της Επικρατείας 
να ολοκληρωθεί μετά από 
συμφωνία με την 
αξιωματική 
αντιπολίτευση...».

εμπάργκο. Η κυρία Δουρου πήγε 
γιατί αφορούσε την θεσμική λει-
τουργία των debates. Οπουδήποτε 
μας κάλεσαν σε debate με συγκε-
κριμένους κανόνες και όρους οι 
υποψήφιοι δήμαρχοι και Περιφε-
ρειάρχες πήγαν, όμως οι βουλευτές 
μας δεν θα πάνε από τη στιγμή που 
το συγκεκριμένο κανάλι κρατά την 
ίδια στάση».

Ο γραμματέας του ΣυΡΙΖΑ Πάνος 
Σκουρλέτης απέκλεισε το ενδεχό-
μενο η 3η έκθεση της ενισχυμένης 
μεταμνημονιακής εποπτείας των 
θεσμών για την Ελλάδας να αναφέ-
ρεται σε δημοσιονομικό εκτροχια-
σμό ή σε τρύπα στα οικονομικά της 
χώρας με αφορμή τις πρόσφατες 
παροχές της κυβέρνησης. Όμως 
πρόσθεσε ότι η πιθανή επικράτηση 
της Νέας Δημοκρατίας στις εκλο-
γές μπορεί να κάνει τους θεσμούς 
πιο επιθετικούς: «Αποκλείεται 
100%, δεν υπάρχει τέτοια πιθανό-
τητα να κάνει τέτοιες αναφορές η 
έκθεση. Δεν υπάρχει. Όμως 
τέτοιου τύπου τοποθετήσεις μπο-
ρεί να σημαίνουν ότι το γεγονός 
πως υπάρχει αυξημένη πιθανότητα 
να ξαναέρθουν οι πρόθυμοι στην 
κυβέρνηση προφανώς θα αλλάξει 
και θα κάνει πιο επιθετική τη 
στάση των θεσμών. Δεν θα υπάρξει 
τέτοια έκθεση, αλλά οι πιέσεις 
ποτέ δεν έπαψαν να υπάρχουν».

υπουργός Μακεδονίας Θράκης Ελευθε-
ρία Χατζηγεωργίου. Από τον Πειραιά 
στον Δ΄ τομέα θα μετακομίσει ο Δημή-
τρης Βίτσας, ενώ περιφέρεια αναμένε-
ται να αλλάξει και ο Χρήστος Σπίρτζης 
στο υπόλοιπο Αττικής. Στα Χανιά θα 
κατέβουν Γιώργος Σταθάκης με τον 
Παύλο Πολάκη.

Στα ψηφοδέλτια θα ενταχθούν και 
στελέχη από την κεντροαριστερά και την 
κεντροδεξιά. Ο Γιάννης Ραγκούσης θα 
είναι υποψήφιος πιθανότατα στην Β΄ 
περιφέρεια, ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος 
μάλλον στην Α΄ Αθήνας και ο Θάνος 
Μοραΐτης πιθανότατα στην Αιτωλοακαρ-
νανία, όπου εκεί όπως είναι γνωστό 
εκλέγεται ο Γιώργος Βαρεμένος. Ο 
Θανάσης Παπαχριστόπουλος που θα 
διεκδικήσει την ψήφο των πολιτών στην 
Β΄ Αθήνας στον Δ΄ τομέα, η υφυπουργός 
Εσωτερικών Μαρίνα Χρυσοβελώνη, η 

χάρη και Πάνο Παναγιωτόπουλο,    
  τον πρώην αναπληρωτή εκπρόσωπο 

του κόμματος Κωνσταντίνο Κυρανάκη,  
  τον δημοσιογράφο Μπάμπη Παπα-

δημητρίου,    τον πρώην δήμαρχο 
Παλαιού Φαλήρου Διονύση Χατζη-
δάκη,   τον Βασίλη Σπανάκη,   

 τον Γιάννη Καλλιάνο,   τον Βασίλη 
Ανδρικόπουλο,   τον Δημήτρη Παπα-
νικολάου,   τον Τάσο Γαϊτάνη,   

 τον Μιχάλη Σταυριανουδάκη,   
 τον Τέλη Αϊβαλιώτη. 
Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένας 

επιπλέον υποψήφιος από το επιτρε-
πόμενο και ίσως προκύψει και δεύ-
τερος. Παρότι για τα περισσότερα 
ονόματα η συμμετοχή στο ψηφοδέλ-
τιο είναι κλειδωμένη, για έναν ή δύο 
υποψήφιους απαιτείται το κόψιμο ή, 
το πιθανότερο, η μετακίνηση σε άλλη 
περιφέρεια.

οποία θα κατέβει στην Μαγνησία και ο 
Βασίλης Κόκκαλης στην Λάρισα.

ποιΑ ονομΑτΑ ΑκούγοντΑι Απο τή 
νεΑ ΔήμοκρΑτιΑ
Ο Νότιος Τομέας της Β’ Αθήνας έχει 
πολλά ονόματα… Το σύνολο των υποψη-
φίων που θα περιλαμβάνει το ψηφοδέλ-
τιο ανέρχεται σε 22, εκ των οποίων 13 
άντρες και 9 γυναίκες, λόγω της υποχρε-
ωτικής ποσόστωσης. Δεδομένη θεωρεί-
ται η συμμετοχή:   της Άννας Καρα-
μανλή,  της Σοφίας Βούλτεψη,  της 
Θεοδώρας Πάλλη,  της Έμης Λιβανίου, 

  της Ιωάννας Γκελεστάθη,    της 
Ρένας Βασιλάκη,    αναμένεται η ανα-
κοίνωση για άλλες τρεις κυρίες.

 οι ΑνΔρεσ ύποψήΦιοι πολλοι  
με τούσ ΑνΔρεσ ύποψήΦιούσ:
 νυν βουλευτές Νίκο Δένδια, Χάρη Θεο-

Στον Βόρειο Τομέα της Β' Αθήνας θα 
διεκδικήσουν τον σταυρό σε αυτή την 
περιφέρεια 11 άτομα:   οι δύο αντιπρό-
εδροι του κόμματος, Άδωνις Γεωργιά-
δης και Κωστής Χατζηδάκης,   ο βου-
λευτής Γιώργος Κουμουτσάκος,   

 ο Νίκος Ρωμανός,   ο Βασίλης 
Ξυπολιτάς,   ο Νίκος Κωστόπουλος,  

 ο Σάκης Ιωαννίδης,   ο Θόδωρος 
Ρουσόπουλος,   ο Μανώλης Γραφ  
άκος,   ο Φώτης Καρύδας,   ο Πέτρος 
Τατσόπουλος.

υποψήφιες σε αυτή την περιφέρεια 
είναι η Νίκη Κεραμέως, η Ζωή Ράπτη 
και η Ζανέτ Καλαντζάκου. Στα ψηφο-
δέλτια της Νέας Δημοκρατίας αναμένε-
ται να συμπεριληφθούν εκτός από τον 
Δημήτρη Καιρίδη και άλλα πρόσωπα 
που θα προέρχονται από το «γαλάζιο» 
ευρωψηφοδέλτιο και είχαν μάλιστα 
σημειώσει καλή επίδοση σε σταυρούς.
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« Ήρθε το τέλος του Τσίπρα;», θέτει το 
ερώτημα το Bloomberg, για να δώσει 
την απάντηση: «Τα πράγματα δεν 

φαίνονται καλά, όμως πολιτικοί παρατηρητές 
συστήνουν να μη θεωρείται ξεγραμμένος ο 44χρονος 
πολιτικός». Και συνεχίζει το άρθρο: «Ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης, που έχει δεσμευθεί να συνεχίσει την 
μεταρρυθμιστική ατζέντα της χώρας, θα είναι 
πιθανότατα ο επόμενος πρωθυπουργός, ωστόσο το 
κόμμα του Τσίπρα θα είναι το δεύτερο μεγαλύτερο 
στο Κοινοβούλιο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει 
υποσχεθεί να επανεκκινήσει το πρόγραμμα των 
ιδιωτικοποιήσεων και έχει μια φιλελεύθερη 
ατζέντα που περιλαμβάνει γενναίες περικοπές 
κρατικών δαπανών και μεταρρύθμιση του 
ασφαλιστικού συστήματος».

προσπΑθήσε νΑ κΑτεύνΑσει τούσ 
ψήΦοΦορούσ με πΑκετο πΑροχων
Και σε άλλο σημείο της ανάλυσής του το 
Bloomberg διερωτάται: «Τί απέγινε η 
υποστήριξη προς τον ΣυΡΙΖΑ; Η επίμονα υψηλή 
ανεργία και η υποχώρηση του βιοτικού 
επιπέδου έθεσαν σε δοκιμασία τις αντοχές των 
Ελλήνων και μείωσαν το ποσοστό του ΣυΡΙΖΑ 
στο 24%. Στις αρχές Μαΐου ο Τσίπρας 
προσπάθησε να κατευνάσει τους 
ψηφοφόρους με ένα πακέτο παροχών 1,6 δισ. 
ευρώ, που σήμανε τον συναγερμό στους 
πιστωτές. Μετά την δραματική του νίκη το 
2015, ο πρωθυπουργός έχει αντιμετωπίσει 
διαρκείς προκλήσεις, επιβιώνοντας από 
πέντε προτάσεις μομφής, ένα δημοψήφισμα 
και πρόωρες εκλογές μόλις οκτώ μήνες 
μετά την εκλογή του. Όντας ικανότατος 
πολιτικός, ο Τσίπρας κατόρθωσε να 
στρατεύσει το άλλοτε περιθωριακό κόμμα 
του στον σκοπό του σοβαρού περιορισμού 
των κρατικών δαπανών και άλλων 
δημοσιονομικών περικοπών που επέβαλε 
η Τρόικα. Προέκυψαν όμως άλλες 
δυσκολίες, μεταξύ των οποίων η πικρή 
διαμάχη για την ονομασία του βόρειου 
γείτονα της Ελλάδας».
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«μια αυστηρή κριτική σε μας λέει too 
little, too late (σ.σ. πολύ λίγα, πολύ 
αργά), ειδικά σε κάποιους τομείς που 

έχουν επίδραση στην καθημερινότητα. Κυρίως δεν 
μπορεί να ειπωθεί ότι η δημόσια διοίκηση άλλαξε 
ριζικά τη σχέση με τον πολίτη. Αλλά βήματα έγιναν. 
Τεχνογνωσία δημιουργήθηκε. Παρακαταθήκη για το 
μέλλον υπάρχει», αναφέρει ο κ. Τσακαλώτο.

Σε ερώτηση για το μήνυμα της μεσαίας τάξης για την 
υπερφορολόγηση, σημειώνει: «Έχουν δίκιο οι άνθρω-
ποι που διαμαρτύρονται γιατί δεν καταφέραμε να βελ-
τιώσουμε τις ζωές τους όσο θα θέλαμε, να τους πεί-
σουμε ότι δεν αδιαφορήσαμε για την ποιότητα της 
ζωής των μεσαίων στρωμάτων. Ημασταν όμως αναγκα-
σμένοι να κινηθούμε σε ένα ασφυκτικό δημοσιονομικό 
πλαίσιο με ανόητους καταναγκασμούς που μας επιβλή-
θηκαν». «Να κριθούμε με αντικειμενικότητα για τα 
πρώτα χρόνια και με αυστηρότητα για τις προτεραιότη-
τές μας και τον τρόπο που τις υλοποιήσαμε με βάση τον 
διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο μετά την έξοδο τον 
Αύγουστο 2018», δηλώνει ακόμη ο κ. Τσακαλώτος και 
κάνει αναφορά στη μείωση των εισφορών των ελευθέ-
ρων επαγγελματιών, του ΕΝΦΙΑ, το επίδομα στέγασης, 
την προστασία της πρώτης κατοικίας, τις 120 δόσεις, τη 
μείωση της φορολογίας στα τρόφιμα, την ενέργεια, τον 
επισιτισμό. Σε ερώτηση για τη σκανδαλολογία και τη 
διαφθορά, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος δηλώνει ότι ποτέ 

τσάκάλώτοσ 

« Έχουν δίκιο»

ο κ. Βενιζέλος μίλησε για 
την απίστευτη εξέλιξη 
με το θέμα του: «Τα 

περιστατικά είναι πάρα πολύ 
απλά. η κα Γεννηματά μου τηλε-
φώνησε την Πέμπτη νομίζω και 
μου ζήτησε να συναντηθούμε το 

ςάββατο το μεσημέρι. ευχαρί-
στως πήγα στη συνάντηση αυτή, 
υπέθεσα ότι θέλει να σχολιά-

σουμε το αποτέλεσμα των ευρωε-
κλογών. ύπέθεσα ότι θα θελήσει 
να μου πει και για το τι θα κάνουμε 

στις εκλογές, δεν είχε επικοινωνή-
σει μαζί μου για πολλές εβδομάδες, 
είχαμε απλώς τυπικές συναντήσεις 

σε εκδηλώσεις του ΠαςοΚ, είχα 
παρακληθεί από το επιτελείο της να 

πάρω μέρος στην προεκλογική 
εκστρατεία των ευρωεκλογών και 
μίλησα στο Περιστέρι κι αρκετές 

φορές στα μέσα ενημέρωσης, ανα-
πτύσσοντας τις θέσεις της παράταξης 
για τις ευρωπαϊκές εκλογές και την 

τοπική αυτοδιοίκηση. Εκεί λοιπόν, αφού 
κάναμε μία χαλαρή και φιλική συζήτηση 
για τα αποτελέσματα, μου είπε ότι έχει 
τρία δεδομένα μπροστά της. Το πρώτο 
είναι ότι έχουμε αισθητές διαφορές στην 
πολιτική μας γραμμή και αντίληψη, κάτι 
εννοεί προφανώς, θα το σχολιάσουμε. Δεύ-
τερον, ότι έχει σχηματίσει την εντύπωση ότι 
δεν με ενδιαφέρει να είμαι ένα στέλεχος του 
ΚΙΝΑΛ, αλλά θέλω να παίζω έναν ευρύτερο 
ρόλο. Μου είχε πει και στο παρελθόν ότι αυτό 
το σέβεται και το αναγνωρίζει και προσβλέπει 
στον ρόλο μου αυτό, τον ευρύτερο. Και, τρίτον, 
ότι έχει δεσμευθεί σε άλλο πρόσωπο για την 
πρώτη θέση του ψηφοδελτίου επικρατείας. 
Εγώ δεν είχα ζητήσει να καταλάβω θέση στο 
ψηφοδέλτιο επικρατείας. Δεν έχω κάτι να πω, 
δεν ξέρω τίποτα για το ψηφοδέλτιο επικρατείας. 
Έχει το ΠΑΣΟΚ, το ΚΙΝΑΛ, τα κριτήρια και τις 

ΒενΙΖελοσ

«δεν με θέλουν…»

BloomBerg

Γιατί οι Έλληνες 
στράφηκαν κατά 
του Τσίπρα…

διαδικασίες να κάνει την καλύτερη επιλογή 
για τον εαυτό του. Σας θυμίζω ότι έχω ανα-
κοινώσει δημόσια από τον Ιανουάριο, προ 
έξι μηνών, ότι δεν θα είμαι φυσικά υποψή-
φιος στη Θεσσαλονίκη και στην κα Γεννη-
ματά το έχω πει αυτό από τον Νοέμβριο του 
2018. Δεν υπάρχει άλλο προηγούμενο διατε-
λέσαντος Προέδρου κόμματος, ο οποίος να 
ξαναγύρισε να κάνει τον πολιτευτή σε μία 
εκλογική περιφέρεια. Το φαντάζεστε αυτό 
για τον Ευάγγελο Αβέρωφ ή για τον Μιλτι-
άδη Έβερτ ή για τον Χαρίλαο Φλωράκη; Το 
μήνυμα το εκπέμπει η δική μου απομά-
κρυνση. Δηλαδή, εάν εγώ ήμουν υποψήφιος 
στη Θεσσαλονίκη και ο κ. Καμίνης υποψή-
φιος επικρατείας, το μήνυμα ποιό θα ήταν; Η 
παρουσία μου θα ήταν αυτή που στέλνει το 
μήνυμα του ΚΙΝΑΛ, άρα δεν ήθελαν την 
παρουσία μου και μου το κατέστησε σαφές 
η κα Γεννηματά. Όλα τα υπόλοιπα ήταν προ-
σχηματικά και υποκριτικά. Εάν η κα Γεννη-
ματά μου έλεγε ότι δεν θέλει να είμαι στην 
επόμενη Βουλή, αλλά θα ήθελε να βοηθήσω 
την παράταξη ως ένας άνθρωπος που παίζει 
ρόλο στην προεκλογική εκστρατεία ή εάν 
μου έλεγε ότι θέλει να παραμείνω απ’ έξω 
για να προστατεύσω τον ευρύτερο ρόλο μου 
και η δημοκρατική παράταξη θα ήταν πολύ 
ευχαριστημένη και υπερήφανη για αυτό, 
εγώ θα το δεχόμουν. Αλλά δεν μου είπε 
αυτό, μου είπε ότι έχουμε διαφωνία στη 
στρατηγική. Η διαφωνία στη στρατηγική 
ποιά είναι; Ότι εγώ δεν εκπέμπω το μήνυμα 
που θέλει, άρα θα βάλει ένα άλλο πρόσωπο. 
Τί φοβάμαι; Εγώ είμαι πολιτευτής; Θέλω να 
είμαι Βουλευτής; Τί είμαι εγώ; Ένας άνθρω-
πος που διεκδικεί την επανεκλογή του; Με 
ενδιαφέρει να είμαι Βουλευτής; Τιμώ το 
βουλευτικό αξίωμα, είναι κορυφαίο στη 
δημοκρατία, αλλά το κατέχω για 27 χρόνια 
και νομίζω ότι το έχω υπηρετήσει με όση 
ποιότητα μπορούσα. Εμένα δεν με ενδιαφέ-
ρει να είμαι εγώ Βουλευτής».

να ξεκαθαριστεί η εκλογική στρατηγική του 
Κινήματος αλλαγής και να κυριαρχήσει η 
ενότητα ενόψει των εθνικών εκλογών… 

ήταν το μήνυμα! από τη συνεδρίαση δεν έλειψαν 
οι διαφωνίες και ο προβληματισμός για το κλίμα 
που διαμορφώνεται, αλλά επί το πλείστον επικρά-

ψάχνονται 
στο κΙνάλ για 
νέο σχεδιασμό 
εκλογών
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τησαν χαμηλοί τόνοι και εκφράστηκε η ανάγκη για 
συστράτευση όλων χωρίς αποκλεισμούς, ώστε το 
εκλογικό αποτέλεσμα να είναι επιτυχές. Στην σχετική 
ανακοίνωση του Κινήματος Αλλαγής αναφέρεται χαρα-
κτηριστικά: «Μετά από την πολύωρη συνεδρίαση της 
Κοινοβουλευτικής Ομάδας και του Εκτελεστικού Πολιτι-
κού Συμβουλίου του Κινήματος Αλλαγής, εγκρίθηκε 
ομόφωνα η εισήγηση της Προέδρου του Κινήματος 
Αλλαγής, Φώφης Γεννηματά». «Είναι καθαρά πολιτικά τα 
κριτήρια της επιλογής και καθόλου προσωπικά», είπε η 
επικεφαλής του Κινήματος Αλλαγής και πρόσθεσε πως 
εάν ήταν στη θέση του κ. Βενιζέλου θα κατέβαινε με 
σταυρό. «Η επιλογή που έκανε ήταν δική του απόφαση. 
Δεν θέλουμε να φύγει από το ΚΙΝΑΛ», υπογράμμισε. Ο 
Ανδρέας Λοβέρδος στην τοποθέτησή του επεσήμανε ότι 
η εσωστρέφεια στο ΚΙΝΑΛ είναι αυτό που επιδιώκουν οι 
δύο αντίπαλοι, ΝΔ και ΣυΡΙΖΑ, ενώ ήπια ήταν η τοποθέ-
τηση του Λεωνίδα Γρηγοράκου σε σχέση με τις προη-
γούμενες επικριτικές δηλώσεις του για την ενέργεια της 
κας Γεννηματά. «Δεν μπορώ να δεχθώ ότι ο Βενιζέλος 
μας σέρνει προς την ΝΔ και η Φώφη προς τον ΣυΡΙΖΑ», 
τόνισε ο Κώστας Σκανδαλίδης σημειώνοντας ότι η εσω-
στρέφεια «πρέπει να τελειώσει… χθες» . Λάθος χαρα-
κτήρισε την ρήξη με τον Ευάγγελο Βενιζέλο, ο Γιάννης 
Μανιάτης, καλώντας παράλληλα τα στελέχη να εγκατα-
λείψουν τη κριτική για το παρελθόν και να κοιτάξουν 
μπροστά. Ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος με τη σειρά 
του ανέφερε ότι το ΚΙΝΑΛ πρέπει να έχει καθαρή απά-
ντηση για το τι θα γίνει μετά τις εκλογές, καθώς « η 
πίεση θα γίνεται ολοένα και πιο ασφυκτική από ΝΔ και 
ΣυΡΙΖΑ». «Όπως πήρες καθαρή απόφαση για Βενιζέλο 
πάρε και για τις συνεργασίες», είπε προς την κα 
Γεννηματά.

δεν υιοθέτησε τον «δικαστικό δρόμο για τον σοσιαλι-
σμό». «Αντίθετα δήλωσα τις αντιρρήσεις μου, τον δια-
κωμώδησα σε κάθε ευκαιρία. Πολλοί και κυρίως πολλές 
μου το χρωστάνε από παλιά, μου καταλογίζουν καθω-
σπρεπισμό και θεσμολαγνεία σε κάθε ευκαιρία. Δεν 
πειράζει τους απαντώ χριστιανικά «ου γαρ οίδασι τι 
ποιούσι» αφού με τον μαρξισμό δεν έχουν κάποια αξιο-
σημείωτη σχέση. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι κάνουμε 
τα στραβά μάτια, ότι αφήνουμε τους μηχανισμούς 
υφαρπαγής της δημόσιας περιουσίας αλώβητους, ότι 
δεν τολμάμε να τα βάλουμε με τη μικρή και μεγάλη δια-
φθορά», προσθέτει ο υπουργός Οικονομικών.

η Φώφη πήρε το όπλο της! 
η φώφη Γεννηματά δηλώνει: 

«Δεν υπάρχει προβληματισμός 
και αμηχανία στην παράταξη. 

ςτον κόσμο μας, στους προοδευτι-
κούς ψηφοφόρους, τους απογοητευ-
μένους ψηφοφόρους του ςύριΖα που 
αναζητούν ελπίδα. Και σ’ αυτούς στεί-
λαμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Ότι εμείς 
είμαστε εδώ, έχουμε ανοίξει την 
πόρτα, τους περιμένουμε κι εμείς 
εκφράζουμε τον προοδευτικό χώρο 
και αυτό που χρειάζεται είναι να ηττη-
θεί η πολιτική και η ηγεσία του 
ςύριΖα στις βουλευτικές εκλογές. 
Όποιος επιλέγει να εγκαταλείψει 
αυτή τη μάχη γιατί δεν προκρίνεται ως 
επικεφαλής του ψηφοδελτίου επι-
κρατείας πρέπει να κριθεί από τους 
πολίτες.

Δεν προκαλώ εγώ την εσωστρέφεια. 
Εγώ είμαι πρόεδρος του κόμματος και 
έχω την υποχρέωση και το καθήκον να 
κάνω τις επιλογές και την αξιολόγηση 
των στελεχών και να στείλω καθαρά 
μηνύματα στους ψηφοφόρους και στον 
κόσμο της παράταξης που είναι πληγω-
μένος. Που πίστεψε τα προηγούμενα 
χρόνια στον ΣυΡΙΖΑ και βλέπει όλες του 
τις ελπίδες του να έχουν καταρρακωθεί. 
Αυτή τη στιγμή υπάρχει θυμός στον 
κόσμο και έντονη επιθυμία να απαλλα-
γούν απ’ αυτόν τον πολιτικό αχταρμά 
που έχει διαλύσει τη χώρα. Η επιλογή 
μου ήταν ξεκάθαρη κι ήταν ένα μήνυμα 
διεύρυνσης και ανανέωσης. Στο ψηφο-
δέλτιο της Επικρατείας δεν επιβραβεύ-
ουμε τα στελέχη για την πορεία τους στο 
χθες, στην προηγούμενη 30ετία! Δεί-
χνουμε στους ψηφοφόρους το αύριο, το 
μέλλον, που πρέπει να πάμε και τι 
θέλουμε να κάνουμε. Κανείς δεν είπε 
στον κ. Βενιζέλο να είναι υποψήφιος σε 
οποιαδήποτε περιφέρεια της Ελλάδας 

ήθελε. Εγώ στη θέση του θα πήγαινα να ζητήσω 
την ψήφο των προοδευτικών πολιτών, γιατί γνω-
ρίζω ότι στην παράταξη μας και δικαίως σέβονται 
τον τρόπο με τον οποίο στάθηκε στα δύσκολα, 
σήκωσε βάρη, έδειξε ευθύνη απέναντι στη χώρα 
και δεν καταλαβαίνω γιατί φοβάται, εφόσον 
θέλει να μείνει ενεργός και δεν ζητάει τη ψήφο 
των προοδευτικών πολιτών. Δεν υπάρχει ούτε 
λάθος χρόνος, ούτε τίποτα. Από πότε ένας πρό-
εδρος είναι όμηρος των επιλογών των στελε-
χών του και των προσωπικών τους επιλογών; 
Μου είναι αδιανόητο όλο αυτό. Ας το κατανο-
ήσουν όλοι, είμαι πρόεδρος, έκανα μια επι-
λογή και θα κριθώ γι’ αυτή. Από εκεί και πέρα 
υπάρχει θέμα ηθικής τάξεως στη στάση των 
στελεχών τέτοιες ώρες να απέχουν από μια 
μάχη, επειδή δεν επιλέχθηκαν να είναι επι-
κεφαλής ενός ψηφοδελτίου. Όλοι οφεί-
λουν να είναι στρατιώτες και οι απόντες 
αυτή την ώρα το μόνο που κάνουν είναι να 
διευκολύνουν τον ΣυΡΙΖΑ. Έχουμε μια 
μεγάλη μάχη στις εθνικές εκλογές, αντέ-
ξαμε στις ευρωεκλογές, αυξήσαμε τα 
ποσοστά μας κατά 26% από τον Σεπτέμ-
βριο του 2015, μέσα σε ένα κλίμα τρο-
μερής πόλωσης, δεχόμενοι πόλεμο 
από όλες τις πλευρές που θέλανε να 
μας εξαφανίσουν. Εγώ είμαι εξαιρε-
τικά αισιόδοξη γιατί τα μηνύματα μας 
είναι καθαρά προς τους προοδευτι-
κούς ψηφοφόρους. Και η ελπίδα των 
προοδευτικών ψηφοφόρων είμαστε 
εμείς. υπάρχει μια κυριαρχία της 
δεξιά που τροφοδοτήθηκε από την 
πολιτική Τσίπρα κι εμείς είμαστε 
ανάχωμα στην παντοκρατορία της 
ΝΔ. Όλοι έχουν συναίσθηση ότι 
πρέπει να σταθούν και να δώσουν 
τη μάχη. Τα ζητήματα είναι πολι-
τικά κι όχι προσωπικά. Όλοι αξιο-
λογούνται, κι όσοι βάζουν τα 
προσωπικά πάνω από τη χώρα 
και την παράταξη θα κριθούν. 

 Θεανώ φωτίου υποστή-
ριξε ότι στην πραγματικό-
τητα ο ςύριΖα κυβερνά… 

9 μήνες, επιχειρώντας να εξηγήσει 
την ήττα στις ευρωεκλογές, παρά τις 
παροχές της κυβέρνησης. «αυτό που 
κάναμε ήταν αυτό που έπρεπε να 
κάνουμε, σαν μια μικρή ανάσα, από 
αυτά που υπεραπέδωσαν», είπε η κα 
φωτίου στην ερΤ για τις παροχές πριν 
από τις ευρωεκλογές. «αυτά δεν τα έχει 
βιώσει ο λαός, δεν τα ζει στην καθημερι-
νότητά του, ήταν τελευταία… εμείς 
κυβερνάμε στην πραγματικότητα 9 μήνες, 
μετά την έξοδο από τα μνημόνια», 
συμπλήρωσε η αναπληρώτρια υπουργός 
Κοινωνικής αλληλεγγύης. η κα φωτίου 
παραδέχτηκε ότι προηγουμένως η κυβέρ-
νηση είχε υποχρεωθεί να εφαρμόσει μία 
συμφωνία που περιείχε δύσκολα μέτρα, 
αλλά σημείωσε ότι ο ςύριΖα ουδέποτε υιο-
θέτησε αυτή τη συμφωνία. Πρόσθεσε ακόμη 
ότι προτεραιότητα της κυβέρνησης ήταν να 
προστατεύσει όσους είναι στα όρια του κιν-
δύνου, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα να 
χάσει την υποστήριξη των μεσαίων στρωμά-
των, σύμφωνα με την ίδια. η Θεανώ φωτίου 
κατηγόρησε τις προηγούμενες κυβερνήσεις ότι 
φτωχοποίησαν τα μεσαία στρώματα από το 
2009 και το 2015 και απέρριψε τις κατηγορίες 
της αντιπολίτευσης περί αλόγιστης χορήγησης 
επιδομάτων. ύποστήριξε ότι όταν η ίδια ανέλαβε 
τη θέση της στο υπουργείο βρήκε 200 διαφορε-
τικά επιδόματα, τα οποία ενσωμάτωσε σε έξι 
μεγάλα και διερωτήθηκε τι σκοπεύει να κάνει με 
αυτά ο κ. μητσοτάκης, σε περίπτωση που εκλεγεί.

η θεανώ 
ξέρει… 

H
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Ένας πολιτικός για  
την παραγωγική τάξη
Ο Νίκος Κωστόπουλος είναι ένας 
ακόμη νέος πολιτικός, που διεκδικεί 
την ψήφο των πολιτών της Αττικής. 

Είναι ο γραμματέας επιστημονικών 
φορέων της ΝΔ, μιας γραμματείας που 

συστήθηκε για να προσελκύσει το λεγό-
μενο κίνημα της γραβάτας, αλλά και γενικό-

τερα τους νέους της γενιάς του. Επιτυχημένος 
στο επάγγελμά του, ο Νίκος Κωστόπουλος προσεγγίζει την 
παραγωγική τάξη, τους νέους που διαγραφούν επαγγελ-
ματική πορεία χωρίς αντίστοιχες οικονομικές απολα-
βές και με ανασφάλεια για το μέλλον τους. Είναι ο 
άνθρωπος που από την θέση κλειδί που κατέχει θα 
αφυπνίσει το ενδιαφέρον των 40ρηδων και των 
30ρηδων για προσφορά στα κοινά.

Άγριος καβγάς
Άγριος καβγάς ανάμεσα στον Πάνο Σκουρλέτη και τον Νίκο Ανδρου-
λάκη στον αέρα τηλεοπτικής εκπομπής του ACTION24, που είχε ως 
αποτέλεσμα την αποχώρηση από το στούντιο του γραμματέα του 
ΣυΡΙΖΑ. Αφορμή στάθηκε η ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη προς 
τον κ. Σκουρλέτη, που του ζήτησε να κατονομάσει ποιοι από το 
ΠΑΣΟΚ «τα πήραν», όπως είχε υποστηρίξει ο γραμματέας του 
ΣυΡΙΖΑ στην τοποθέτησή του. Ο Πάνος Σκουρλέτης, κουνώντας το 
δάχτυλο προς τον κ. Ανδρουλάκη, του είπε ότι «λερώνει την εκπο-
μπή», έβγαλε το μικρόφωνο και αποχώρησε φανερά εκνευρισμένος. 
Όση ώρα γίνονταν αυτά, ο κ. Ανδρουλάκης σχολίασε: «Σε έναν μήνα 
θα φύγετε τελείως, καλό ταξίδι».

Έκανε δηλώσεις
Την δική του εξήγηση γιατί δεν 
σήκωσε το τηλέφωνο στην Ρένα 
Δούρου το βράδυ των εκλογών 
έδωσε ο νέος περιφερειάρχης 
Αττικής Γιώργος Πατούλης. Ο κ. 
Πατούλης δήλωσε: «Πληροφορήθηκα 
κι εγώ ότι προσπάθησε να 
επικοινωνήσει μαζί μου η κα Δούρου, 
αλλά δεν κατάφερα να μιλήσω μαζί 
της, γιατί προφανώς την ώρα που με 
κάλεσε βρισκόμουν στο εκλογικό 
μου κέντρο και έκανα δηλώσεις στα 
ΜΜΕ». Είπε πάντως ότι όχι μόνο θα 
επικοινωνήσει μαζί της, αλλά θα της 
ζητήσει να συναντηθούν κιόλας.

ισχυρή νέα υποψηφιότητα
Μετά από μια επιτυχημένη θητεία ως γραμματέας Ειδικών Κομματικών 
Οργανώσεων της ΝΔ, ο Βασίλης Σπανάκης ζητά την ψήφο των πολιτών 
στο Νότιο Τομέα, αποτελώντας μια από τις ισχυρές νέες υποψηφιότη-
τες, ως ένα πρόσωπο της νέας γενιάς, με έντονη πολιτική και όχι μόνο 
δράση. Ο Βασίλης Σπανάκης είναι 40 ετών, οικονομολόγος με πλούσιο 
βιογραφικό. Έχει αποφοιτήσει από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθη-

νών (πρώην Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) και έχει μεταπτυχιακές σπουδές στον Εσωτε-
ρικό Έλεγχο και τη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το City University του 
Λονδίνου. Έχει πλούσια συνδικα-
λιστική και αυτοδιοικητική εμπει-

ρία. Έχει εκλεγεί 3 φορές στην 
Συνέλευση των Αντιπροσώπων 

του Οικονομικού Επιμελητη-
ρίου Ελλάδος και είναι Συντο-

νιστής της Ομάδας Εργασίας 
για τον Οικονομολόγο στον 

Δημόσιο Τομέα. Είναι Γραμμα-
τέας του Διοικητικού Συμβου-
λίου του Συλλόγου Εφοριακών 
Αττικής & Κυκλάδων. Καλή επι-

τυχία στην σταυροδοσία για 
έναν ακόμη νέο άνθρωπο που 

επέλεξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ  
ΓιαΝΝης ΝΤςούΝος   
ntsounos@alphafreepress.gr

Το Καφενείο  
της Βουλής

τάκλιν

Γίνεται 
της 
τροπολογίας
Μέχρι ο Αλέξης Τσί-
πρας να μεταβεί στον Πρό-
εδρο της Δημοκρατίας και να 
ζητήσει την διάλυση της Βου-
λής, η κυβέρνηση φέρνει σειρά 
τροπολογιών προς ψήφιση. Για το 
θέμα ρωτήθηκε ο πρόεδρος της 
Βουλής Νίκος Βούτσης, που απά-
ντησε: «Δεν αποκλείω να υπάρχει 
μικρός αριθμός τροπολογιών, ελπίζω 
και είμαι βέβαιος ότι δεν θα έρθουν 
πολλές και δεν θα έχουν προεκλογικό 
χαρακτήρα». Μάλλον με την ελπίδα θα 
μείνει ο πρόεδρος.

Ήρθε 
η ανάπτυξη

Την ώρα που εμείς ασχολούμαστε 
με τις εκλογές και τον Βενιζέλο και την 

αυτοδυναμία της ΝΔ και τις περιφέρειες και 
τους δήμους, η ανάπτυξη είναι προ των 

πυλών. Τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ 
για το πρώτο τρίμηνο του 2019 δείχνουν ανά-
πτυξη 1,3%. Το νούμερο δεν είναι απλά μικρό, 

είναι απογοητευτικό! Και εμείς 
ασχολούμαστε με την 

μικροπολιτική…

Δεν 
χάσαμε

Πώς το είπε ο πρωθυπουργός σε 
τηλεοπτική του συνέντευξη για το 
αποτέλεσμα των εκλογών; «Εμείς 

είχαμε μια απώλεια 200.000 ψήφων από 
τις προηγούμενες ευρωεκλογές. Δεν είναι 
υπερβολικό. Το πρόβλημα είναι ότι αυξή-

θηκε το ποσοστό των αντιπάλων μας». 
Δηλαδή σε απλά ελληνικά: «Δεν 
χάσαμε εμείς, οι άλλοι κέρδι-

σαν!». Αυτό θα πει πολι-
τική ανάλυση.
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χωρίς συγκεντρώσεις
Χωρίς τις γνωστές μεγάλες προεκλο-
γικές συγκεντρώσεις θα πορευθεί η 
ΝΔ τις πέντε εβδομάδες που απομέ-

νουν έως τις εκλογές της 7ης Ιου-
λίου. Όπως αποφασίστηκε από 

την Πειραιώς, ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης θα συνεχίσει 

τις περιοδείες, ενώ θα 
συμμετέχει σε μια 

σειρά μικρότερων 
θεματικών 

εκδηλώ-

σεων, στις οποίες ο πρόεδρος της 
ΝΔ θα συνομιλεί με τους πολί-

τες που θα συμμετέχουν 
μέσω ενός διαδραστικού 

διαλόγου. Νέες συνή-
θειες, νέα ήθη, να 

δούμε το αποτέλε-
σμά τους.

Έτοιμη  
για τη Βουλή 

Έτοιμη για την είσοδό της στην 
Βουλή είναι η γνωστή δικηγόρος 

Ζανέτ Καλαντζάκου, που κατεβαίνει 
υποψήφια με την ΝΔ. Η κα Καλαντζά-

κου είναι επιτυχημένη δικηγόρος, 
μητέρα και πάνω από όλα ενεργή πολί-
της. Ασχολείται με τα κοινά χρόνια και 

τώρα ήρθε η ώρα να προσφέρει με όλες 
της τις δυνάμεις για τους πολίτες της 

Αττικής και όχι μόνο. Η κα Καλαντζάκου 
είναι το παράδειγμα μιας επαγγελματία, 

που δεν έχει ανάγκη να εισέλθει στην πολιτική για να αποδείξει κάτι. 
Ως γυναίκα, μητέρα και εργαζόμενη θα σταθεί δίπλα στο πλευρό των 
γυναικών και των εργαζόμενων μητέρων, που αποτελούν για εκείνη 
ηρωίδες της ζωής. Η Ιωάννα Καλαντζάκου επιθυμεί την είσοδό της 

στην Βουλή για να μεταδώσει τις γνώσεις και τον επαγγελματισμό της 
στην χώρα και να εργαστεί για την βελτίωση της καθημερινότητας των 

πολιτών. Καλή επιτυχία στην μάχη του σταυρού!

Για μια νέα θητεία  
Την ανανέωση της θητείας του 
ζητά από τους πολίτες Αιτωλοα-
καρνανίας ο βουλευτής Κώστας 
Καραγκούνης. Ο κ. Καραγκούνης, 
που έχει θητεύσει και σε υπουρ-
γικό θώκο σε μια δύσκολη περίοδο 
για την χώρα, έχει συσσωρευμένη 
εμπειρία και γνώση στο αντικείμενο 
της διακυβέρνησης. Σημαντική και η 
προσφορά του στο κοινοβούλιο, με 
πλήθος ερωτήσεων για τον έλεγχο του 
κυβερνητικού έργου. Νέος άνθρωπος, 

επαγγελματίας στο αντικείμενο του ως δικηγόρος, ο Κώστας Καρα-
γκούνης είναι πάντα δίπλα στους πολίτες της Αιτωλοακαρνανίας και 
της χώρας, από οποίο πόστο του ζητήθηκε να τους υπηρετήσει. 

Νέος πρωινός καφές
Με νέα σύνθεση θα συνεδριάζει ο «πρωινός καφές» του 
Μεγάρου Μαξίμου, αφού σύμφωνα με πληροφορίες ο 
Αλέξης Τσίπρας δυσφόρησε έντονα με κάποιους στε-
νούς του συνεργάτες και τους αντικαθιστά με στελέχη 
από τα βαθύ ΠΑΣΟΚ. Ο λόγος για τους Γιάννη Ραγκούση, 
Νίκο Μπίστη και Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου.

ενθουσιάστηκε
Τις πρώτες του στιγμές στο ευρωκοινοβούλιο και την 
πόλη των Βρυξελλών μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς 
του φίλους ο Αλέξης Γεωργούλης, που εξελέγη στην 
ευρωβουλή με τον ΣυΡΙΖΑ. Ο νέος ευρωβουλευτής τρά-
βηξε σε βίντεο την επίσκεψή του στους χώρους του 
ευρωκοινοβουλίου και το ανέβασε στο διαδίκτυο, όπου 
φαινόταν καθαρά ότι ήταν ενθουσιασμένος.

η τελευταία του εμφάνιση
Την τελευταία του εμφάνιση στην 
Βουλή έκανε ο Ευάγγελος Βενιζέλος 
και στο τέλος της ομιλίας του οι βου-
λευτές του ΣυΡΙΖΑ τον χειροκρότησαν. 
Ο ίδιος κατέβηκε στα έδρανα και χαι-
ρέτησε έναν έναν τους βουλευτές, 
ακολούθησε μια συνάντηση πέντε 
λεπτών με τον πρώην πρωθυπουργό 
Αντώνη Σαμαρά και κατόπιν κατευθύν-
θηκε στην αίθουσα των κοινοβουλευ-
τικών συντακτών, όπου εμφανώς 
συγκινημένος απάντησε στην ερώτηση 
αν θα τον ξαναδούν σύντομα στην 
Βουλή. «Θα το δούμε, έχει ο Θεός», 
είπε ο κ. Βενιζέλος. 

Γυρίζει το ματσάκι;
«Γυρίζει το ματς;», ήταν η ερώτηση του δημοσιογράφου προς τον 

Αλέξη Τσίπρα. Και ο πρωθυπουργός απάντησε ότι «το κοντέρ 
μηδενίζεται και αρχίζουμε από την αρχή». Εγώ απλά θυμίζω ότι 

αυτήν την ατάκα ότι γυρίζει το ματς το είχε πει και για την αναμέ-
τρηση της κας Δούρου για τον δεύτερο γύρο των περιφερειακών 

εκλογών. Αλλά το ματς δεν γύρισε…

αυτό που σας λέω
Και τόλμησαν οι δύο καλοί 
συνάδελφοι στο ραδιό-
φωνο της ΕΡΤ να πουν 
στον κ. Μπαλάφα ότι η 
13η σύνταξη είναι επί-

δομα και όχι σύνταξη. 
«Εσείς που δουλεύετε 

στην ΕΡΤ δεν πρέπει να 
χρησιμοποιείτε λέξεις που 

χρησιμοποιεί ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης, 13η σύνταξη θα την λέτε». Στην 

αντίδραση των δημοσιογράφων ότι δεν είναι 
υποχρεωμένοι να λένε ό,τι λέει η κυβέρνηση, ο κ. Μπαλάφας 
επέμεινε λέγοντας ότι πρέπει να συμφωνήσουν με αυτό που 
λέει εκείνος. Τώρα πείτε μου εσείς τί είδους αντίληψη είναι 
αυτή; Δημοκρατική ή κάτι άλλο; Ο ίδιος πάντως ο πρώην 
υπουργός μια ημέρα μετά δικαιολογήθηκε, λέγοντας ότι τα είπε 
αυτά γιατί έχει ιδιαίτερη ευαισθησία με την χρήση της ελληνι-
κής γλώσσας. Δηλαδή λέω εγώ «άλλα λόγια να αγαπιόμαστε», 
που λέει και ο λαός μας.

 
ο Κυριάκος  

και η ζάχαρη 
Στην βόλτα του στο Κερατσίνι ο Κυριάκος 

Μητσοτάκης συνάντησε έναν ταχυδακτυλουργό, ο 
οποίος του ζήτησε να συμμετάσχει σε ένα «μαγικό 

κόλπο». Ο μάγος ζήτησε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη 
να αδειάσει στο χέρι του ένα φακελάκι ζάχαρη. Ο 
πρόεδρος της ΝΔ άδειασε τη ζάχαρη στο χέρι του 
ταχυδακτυλουργού και κατόπιν εκείνος, αφού την 

εξαφάνισε αρχικά, την εμφάνισε σε λίγα δευτερόλεπτα 
στο χέρι του αρχηγού της αξιωματικής 

αντιπολίτευσης. Ελπίζουμε να μην χρειαστεί 
τέτοια «μαγικά» κόλπα ο Κυριάκος 

Μητσοτάκης αν γίνει πρωθυπουργός και 
να κινηθεί ορθολογικά και 

μετρημένα.

από τους πολίτες;
Η κα Τασία Χριστοδουλοπούλου 
ζήτησε συγγνώμη από τον ΣυΡΙΖΑ, 
από τους φίλους της και από τους 
συντρόφους της, που τους στεναχώ-
ρησε με τον διορισμό της κόρης της. 
Μα καλά μια συγγνώμη προς όλους 
τους πολίτες, που πληρώνουν αυτές 
τις προσλήψεις δεν βρήκε να 
ζητήσει;

η Βάνα και η πρόταση
Πρόταση να βοηθήσει στον αγώνα του ΚΙΝΑΛ έκανε η Φώφη Γεννηματά 

στην Βάνα Μπάρμπα. Όπως δήλωσε η γνωστή ηθοποιός, «μου έγινε πρό-
ταση από το ΚΙΝΑΛ, από το ΠΑΣΟΚ. Για μένα είναι το κόμμα της καρδιάς 
εδώ και πολλά χρόνια. Ο λόγος που με κάνει να θέλω να συμπράξω είναι 
ότι η πρόεδρος είναι γυναίκα. Θεωρώ ότι οι γυναίκες στην πολιτική παί-

ζουν μικρό ρόλο, γιατί είναι μόνο το 5%. Ανδροκρατούμενο τελείως το 
τοπίο. Κι επίσης θεωρώ ότι είναι μια γυναίκα με guts, είδαμε τελευταία 

τις αποφάσεις της». Άντε με το καλό και στη Βουλή η Βάνα.
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δηλώσεις. Το μότο της ΝΔ είναι 
«μηδενική ανοχή στα φαινόμενα 
ανομίας και παραβατικότητας από 
όπου και αν προέρχονται». Η 
κατάργηση του ασύλου στα πανε-
πιστημιακά ιδρύματα δεν θα επι-
τρέπει να μετατρέπονται τα πανε-
πιστήμια σε θύλακες ανομίας, ενώ 
η αστυνόμευση στις γειτονιές 
κυρίως των μεγάλων αστικών 
κέντρων αποτελεί προτεραιότητα 
της ΝΔ. Επιπλέον, η άμεση σύλ-
ληψη όσων κινούνται στα όρια της 
παραβατικότητας, αλλά και η 
αυστηροποίηση ορισμένων ποινών 
για σειρά αδικημάτων που έμεναν 
ατιμώρητα, θα λειτουργήσει ως 
ανασταλτικός παράγοντας για 
όσους θεωρούν «κανονικότητα» να 
καταστρέφουν περιουσίες ή να 
απειλούν επαγγελματίες οποιου-
δήποτε κλάδου. 

Οδηγία τρίτη είναι η εξόρμηση 
των στελεχών σε ολόκληρη την 
Ελλάδα και η άμεση επαφή με 
τους πολίτες όλων των κοινωνικών 
ομάδων έξω από κομματικές εκδη-
λώσεις και κομματικά ακροατήρια. 
Ήδη από την Πειραιώς ανακοινώ-

θηκε ότι ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης δεν θα προχωρήσει σε 
ομιλίες σε μεγάλες συγκε-
ντρώσεις, που αποτελούν 
άλλωστε παλαιοκομματική 
πρακτική, αλλά θα συμμετέ-
χει μόνο σε μικρότερες 
θεματικές εκδηλώσεις, όπου 
θα έχει απευθείας συζήτηση 
με τους πολίτες. Το ίδιο 
καλούνται να κάνουν και τα 
γαλάζια στελέχη, που έχουν 
εντολή να βρεθούν κοντά σε 
νεολαίους, σε εργαζόμενους, 
σε φοιτητές, σε ανέργους, σε 

ελεύθερους επαγγελματίες, σε 
συνταξιούχους και σε υπαλλήλους 
του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. 

Η στρατηγική 
Μητσοτάκη απέδωσε  
τα μέγιστα στην ΝΔ 
στην κούρσα των 
ευρωεκλογών και  
των δημοτικών και 
περιφερειακών 
εκλογών. 

Επομένως, τα στελέχη της ΝΔ 
καλούνται να ακολουθήσουν κατά 
γράμμα και την στρατηγική που 
επέλεξε ο πρόεδρος και η ηγετική 
ομάδα του κόμματος για τις εθνι-
κές εκλογές. Η φράση κορυφαίου 
στελέχους της ΝΔ που συμμετέχει 
στον σχεδιασμό της στρατηγικής 
είναι αυστηρή και κατηγορημα-
τική: «Όποιος δεν συμμορφωθεί, 
δυστυχώς δεν θα ακολουθήσει».

Η ΝΔ έχει μπει στην 
τελική ευθεία για τις 
βουλευτικές εκλογές 
του Ιουλίου και ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης 
έχει εξηγήσει σε όλους 
τους υποψήφιους 
βουλευτές και τα 
στελέχη του κόμματος 
την στρατηγική που θα 
ακολουθήσει το κόμμα 
της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης.

οι οδηγίες είναι σαφείς 
και πρέπει να ακολου-
θηθούν αυστηρά από τα 

γαλάζια στελέχη, γιατί στην 
Πειραιώς γνωρίζουν πολύ καλά 
ότι οποιοδήποτε λάθος, είτε 
επικοινωνιακό, είτε πολιτικό, 
θα στοιχίσει στην ΝΔ την πολυ-
πόθητη αυτοδυναμία, στόχος 
που μετά τα αποτελέσματα των 
ευρωεκλογών φαντάζει εφι-
κτός πιο πολύ από κάθε άλλη 
φορά. 

Οδηγία πρώτη η «απαγό-
ρευση» δηλώσεων που 
παραπέμπουν σε ρεβανσι-
στικές τακτικές και σε αλα-
ζονικές συμπεριφορές. «Η 
ΝΔ θα κυβερνήσει για 
όλους τους Έλληνες και για 
να αποκτήσει σταθερότητα 
η χώρα», είναι το μήνυμα 
του Κυριάκου Μητσοτάκη, 
που είναι έτοιμος ακόμη και 
να «κόψει» υποψηφίους 
από τις λίστες του κόμμα-
τος, εάν εκείνοι παρασυρ-
θούν σε δηλώσεις εκδικητικού 
ύφους ή αλαζονικής στάσης απέ-
ναντι σε αντιπάλους και κυρίως 
απέναντι στους πολίτες. Επι-
πλέον, όλα τα στελέχη της ΝΔ 
καλούνται να μην ακολουθούν τις 
αντιπαραθέσεις λαϊκισμού και 
διχαστικού λόγου, που θα επιχει-
ρήσουν το επόμενο χρονικό διά-
στημα τα στελέχη του ΣυΡΙΖΑ. Ο 
διχαστικός λόγος έχει ως κύριο 
στόχο την πόλωση και θα χρησι-
μοποιηθεί κατά κόρον από τον 
ΣυΡΙΖΑ, διατείνονται στην Πει-
ραιώς, και ουδείς δεν θα «ρίξει 
νερό στο μύλο των λαϊκιστών», 
που συνεχίζουν να εξαπατούν 
τον ελληνικό λαό με ψεύτικες 
υποσχέσεις. 

Στο ίδιο μήκος κύματος, 
δηλαδή της διατήρησης μιας 
ουδέτερης στάσης, θα κινηθούν 
τα στελέχη της ΝΔ και σε ό,τι 
αφορά το θέμα της αποπομπής 
του Ευάγγελου Βενιζέλου από το 
ΚΙΝΑΛ και της κόντρας που έχει 

ξεσπάσει με την Φώφη Γεννηματά. 
Στη ΝΔ έχουν αποσαφηνίσει την 
στάση τους αναφορικά με τον πρώην 
πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι 
αποτελεί πολιτικό κεφάλαιο για τον 
τόπο, αλλά δεν μπορεί να ενταχθεί 
στις τάξεις της ΝΔ.  Μπορεί πολλοί να 
γνωρίζουν ότι αυτή εξέλιξη στο 
ΚΙΝΑΛ εξυπηρετεί εκλογικά την ΝΔ, 
καθώς μερίδα απογοητευμένων 
ψηφοφόρων του ΚΙΝΑΛ θα 
οδηγηθούν στην ΝΔ, ωστόσο 
αυτό δεν αποτελεί αυτοσκοπό 
για το κόμμα του Κυριάκου 
Μητσοτάκη. Άλλωστε ο ίδιος 
έχει δηλώσει ότι ο στόχος του 
αυτές τις πέντε εβδομάδες που 
απομένουν έως τις εκλογές 
είναι να προσελκύσει όσο το 
δυνατόν περισσότερους 
ψηφοφόρους από τον χώρο 
της κεντροαριστεράς, ανεξάρ-
τητα από τις επιλογές που θα 
κάνει η ηγεσία του κινήματος 
Αλλαγής. 

Οδηγία δεύτερη είναι η προ-
σήλωση στο κυβερνητικό πρό-

γραμμα που έχει παρουσιάσει η ΝΔ με 
ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα της 
οικονομίας και της ασφάλειας, που 
έρχονται στην πρώτη θέση τόσο της 
προεκλογικής ατζέντας, όσο και της 
καθημερινότητας των πολιτών. Ιδιαί-
τερη έμφαση θα δοθεί και στην απο-
κατάσταση της λειτουργίας των 
θεσμών, στην διάκριση των εξουσιών 
και στην κανονική λειτουργία των 

ανεξάρτητων αρχών. Στο κυβερνητικό 
πρόγραμμα της ΝΔ έχουν ήδη εξαγ-
γελθεί οι μειώσεις στους φορολογι-
κούς συντελεστές, τόσο στις επιχει-
ρήσεις, όσο και στα φυσικά πρόσωπα, 
ώστε να «ανασάνει» η μεσαία τάξη και 
να δοθεί ώθηση στην οικονομία. Επό-
μενη εξαγγελία είναι η δημιουργία 
πρόσφορου επενδυτικού περιβάλλο-
ντος, που θα προβλέπει σταθερή 

φορολογία για τους επενδυτές 
και απαλλαγή από τις γραφει-
οκρατικές διαδικασίες, που 
λειτουργούν ως τροχοπέδη 
για την ανάπτυξη και την 
δημιουργία θέσεων εργασίας.

«Η ασφάλεια των πολιτών 
για την ΝΔ αποτελεί βασικό 
πυλώνα της δημοκρατίας και 
με αυτήν την ιδιότητα θα αντι-
μετωπιστεί», αναφέρουν στην 
Alpha freepress πηγές της 
Πειραιώς. Το αίσθημα ανα-
σφάλειας των πολιτών πρέπει 
να αλλάξει και ο τρόπος έχει 
ήδη εξαγγελθεί χωρίς τυμπα-
νοκρουσίες και πομπώδεις 

οδηγίες προς 
ναυτιλλομένους 

«Η ΝΔ θα κυβερνήσει για όλους 
τους Έλληνες και για να αποκτήσει 

σταθερότητα η χώρα», είναι το 
μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, 

που είναι έτοιμος ακόμη και να 
«κόψει» υποψηφίους από τις 

λίστες του κόμματος, εάν εκείνοι 
παρασυρθούν σε δηλώσεις 

εκδικητικού ύφους ή αλαζονικής 
στάσης απέναντι σε αντιπάλους 

και κυρίως απέναντι στους 
πολίτες

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΓιαΝΝης ΝΤςούΝος
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σε ένα από τα πιο 
κρίσιμα ερωτήματα 
της εποχής, το πώς 

η Ελλάδα θα καταφέρει να 
αποτελέσει μέρος της ευρω-
παϊκής λύσης την μετά μνη-
μονίων εποχή, επιχειρεί να 

απαντήσει το νέο βιβλίο του 
Νίκου Κωστόπουλου. Μπορεί η 
χώρα να γίνει «απάντηση» στα 
αδιέξοδα που «γέννησε» η 
κρίση; Ο σύμβουλος επιχειρημα-
τικής ανάπτυξης και υποψήφιος 

βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας 
στον βόρειο τομέα Αθηνών σε 
συνεργασία με τις Εκδόσεις Ι. ΣΙΔΕ-
ΡΗΣ, κυκλοφορούν ένα νέο βιβλίο-
διάλογο με τίτλο: «Από την Ιδεολη-

ψία στην Ελλάδα των Αξιών». 
Σε έναν επιβλητικό χώρο, στο Μου-

σείο Γουλανδρή, επιτυχημένοι επιστή-

μονες θα επισημάνουν όσα 
κάνουν την Ελλάδα να «αιμορρα-
γεί», δίνοντας έμφαση στον πιο 
ιερό θεσμό, την οικογένεια. Η 
υπογεννητικότητα, η θεμελίωση 
ενός Δημιουργικού Πατριωτι-
σμού και η Παιδεία ως το επό-
μενο κρίσιμο στάδιο ενηλικίω-
σης και επιμορφωτικής πορείας 
κάθε ενεργού πολίτη, οφείλουμε 
να είναι πρώτα στην ατζέντα. Στη 
συνέχεια διερευνάται η ανάγκη της Ανα-
μόρφωσης της Δημόσιας Διοίκησης και 
πώς αυτή θα οδηγήσει σε ένα νέο 
μοντέλο διακυβέρνησης. Επόμενος 
πυλώνας είναι η Ανάπτυξη, μέσα από το 
πρίσμα των Επενδύσεων και, ειδικότερα, 
τον Τουρισμό, την Τεχνολογία και την 
Ενέργεια. Τέλος, παρουσιάζεται η δυνα-
μική της χώρας μέσα από το πλαίσιο των 
Εξωτερικών Σχέσεων, τη γεωπολιτική 

πραγματικότητα, τη θέση της Ελλάδας 
στο μεταίχμιο της Δύσης και της Ανατο-
λής, τα πιθανά σενάρια και το μέλλον της 
Ελλάδας ως μέλους της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.

Συµµετέχουν: Χριστιάνα Καλογήρου 
Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, Αθα-
νάσιος Σ. Κυριαζής Καθηγητής Πανεπι-
στημίου Πειραιώς, Κώστας υφαντής Αντι-
πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου Ευρω-
παϊκών Μελετών, Αναπληρωτής 
Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, 

Παναγιώτης Παπασταµατίου 
Διευθυντής Ανάπτυξης και Επι-
κεφαλής του Χρηματοοικονομι-
κού τομέα του Ομίλου ENTEKA, 
Λίτσα Παναγιωτοπούλου Γενική 
Γραμματέας Ελληνο-Αμερικανι-
κού Επιμελητηρίου, Γιώργος 
Κωνσταντινίδης ιδρυτής της 
SWOT|Hospitality Management 
Company. Προλογίζει η πρώην 

υπουργός Μαριέττα Γιαννάκου.

άπό την Ιδεοληψία στην ελλάδα των άξιών

στις εκλογές του δεύτερου γύρου για τους Δήμους και τις περιφέρειες έγινε 
το δεύτερο βήμα της μεγάλης πολιτικής αλλαγής που αξιώνουν οι πολίτες. 
Το μήνυμα που εστάλη είναι ηχηρό και καθολικό, καθώς ποτέ στο παρελ-

θόν ένα κόμμα δεν είχε κερδίσει 12 από τις 13 Περιφέρειες της χώρας 
Η Ν.Δ. επικράτησε μετά από 21 χρόνια στο Λεκανοπέδιο της Αττικής και 

μάλιστα με μια ιστορική νίκη. Το ποσοστό άνω του 65% που έχει λάβει στη 
μεγαλύτερη Περιφέρεια της χώρας, στην οποία ζει σχεδόν ο μισός πληθυ-
σμός της Ελλάδας, καταδεικνύει κατά τον πλέον αδιαμφισβήτητο τρόπο 
ότι οι Έλληνες έχουν αποφασίσει να γυρίσει σελίδα η πατρίδα μας. 

Από τους υποψηφίους Περιφερειάρχες που στήριξε επίσημα ο 
ΣυΡΙΖΑ, κατόρθωσε να εκλεγεί μόλις ένας, ωστόσο πρόκειται για τον επί 
δύο συναπτές θητείες Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρο Αρναουτάκη, ο 
οποίος είναι γνωστό ότι προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ και στηρίχθηκε από 
το ΚΙΝΑΛ.

Πρωτοφανής όσο και συντριπτική είναι η επικράτηση της Ν.Δ. και 
στον πρώτο βαθμό της αυτοδιοίκησης. Στους μεγαλύτερους δήμους 
της χώρας, αυτούς με πληθυσμό άνω των 50.000 κατοίκων, η Ν.Δ. 

εκλέγει 35 Δημάρχους, έναντι 9 
που προέρχονται από το 
ΚΙΝΑΛ και μόλις 5 από τον 
ΣυΡΙΖΑ.

Βρίσκονται να έχουν 
κερδίσει τις εκλογές και 
να αναζητούν την εξουσία. 
Όμως οι πανηγυρισμοί των 
νικητών  αρχίζουν να κατα-
λαγιάζουν και οι νεοεκλε-
γέντες Δημοτικοί και 
Περιφερειακοί άρχοντες 
βρίσκονται αντιμέτωποι 
με τα… δύσκολα. 

Επτά Περιφερειάρ-
χες και περισσότεροι 
από 220 Δήμαρχοι 

έχουν κερδίσει τις 
εκλογές, γνωρίζουν όμως, πως όταν αναλάβουν επίσημα 
τα καθήκοντά τους την 1η Σεπτεμβρίου, δεν θα έχουν την 
απαιτούμενη πλειοψηφία στα Συμβούλια για να εφαρ-
μόσουν την πολιτική τους. Κι αυτό επειδή ο ΣυΡΙΖΑ, 
κόμμα με εξαιρετικά περιορισμένη απήχηση στις 
Περιφέρειες και τους Δήμους, επιχείρησε ως κυβέρ-
νηση να εργαλειοποιήσει την Αυτοδιοίκηση εντάσ-
σοντάς την στο σχεδιασμό του για την «επόμενη 
ημέρα», δηλαδή την περίοδο μετά τις εθνικές 
εκλογές.

Στόχος είναι να οδηγήσει τις Περιφέρειες και 
τους Δήμους σε μια πρωτόγνωρη «εγκλωβισμένη 
ακυβερνησία», καθώς σε περίπτωση αδιεξόδου 
δεν υπάρχει η δυνατότητα πρόωρης προσφυγής 
στις κάλπες όπως γίνεται στη Βουλή.

Πίσω απ’ αυτήν την επιλογή είναι προφανής η 
σκοπιμότητα να αναβαθμιστεί ο ρόλος των στε-
λεχών του ΣυΡΙΖΑ στην Αυτοδιοίκηση από περι-
θωριακός σε ρυθμιστικός, με προφανή κομμα-
τικά, αλλά και προσωπικά οφέλη.  Βεβαίως, η 
δυναμική των πολιτικών εξελίξεων είναι 
τέτοια που σε μερικές εβδομάδες κυβέρνηση 
θα είναι η Νέα Δημοκρατία, στην οποία ενα-
πόκειται πλέον ως ιστορικό καθήκον να ανα-
προσαρμόσει την αρχιτεκτονική διοίκησης 
των ΟΤΑ για να μπορούν να είναι αποτελε-
σματικοί και στη νέα θητεία.

Άλλωστε, μόνον κατ’ αυτόν τον τρόπο, 
δηλαδή μόνο σε γόνιμο έδαφος, μπο-
ρούν να ευδοκιμήσουν οι απ’ όλους 
επιδιωκόμενες συναινέσεις διότι 
συναινέσεις επί ερειπίων δεν έχουν 
κανένα αποτέλεσμα, άρα κανένα 
νόημα.

Ένα ηχηρό και 
καθολικό μήνυμα

από τoν Νίκο 
Κωστόπουλο
υΠοψήφΙο  
βουΛΕυτή ΝΔ  
στοΝ βορΕΙο  
τοΜΕΑ ΑθήΝώΝ

από την φωτεινή Βρύνα
ΠΕρΙφΕρΕΙΑκή συΜβουΛο  
βορΕΙου τοΜΕΑ (β1) ΑττΙκή 
ΕΠΙκΕφΑΛήσ του τοΜΕΑ 
ΙσοτήτΑσ τήσ ΕΝ.Π.Ε.

Όπως προέκυψε από τη συνέ-
ντευξη του προέδρου του κόμ-
ματος Κυριάκου μητσοτάκη 

στον αΝΤ1, αντί για τις καθιερωμένες 
ανοιχτές συγκεντρώσεις που κυριάρχη-
σαν σε όλη τη διάρκεια της μεταπολίτευ-
σης, η ΝΔ επιλέγει να διοργανώσει μία 
σειρά μικρότερων θεματικών εκδηλώ-
σεων, στις οποίες ο ίδιος ο κ. μητσοτάκης 
θα συνομιλεί αδιαμεσολάβητα με τους 
πολίτες. Όπως αναφέρει η ενημέρωση της 

ΝΔ, μέσα από διαδραστικές και στοχευ-
μένες εκδηλώσεις, ο κ. μητσοτάκης θα 
επιδιώξει να αναδείξει πιο αποτελεσμα-
τικά απ’ ό,τι στις παραδοσιακές συγκε-
ντρώσεις τις πτυχές του κυβερνητικού 
σχεδίου του, και παράλληλα να εμπλουτί-
σει τον προγραμματικό λόγο της ΝΔ από 
τις παρεμβάσεις των πολιτών.  Αυτή η επι-
λογή, αν και φαντάζει παράδοξη για τα προ-
εκλογικά ειωθότα της χώρας μας, δεν είναι 
ξένη στη ΝΔ, σύμφωνα με την ενημέρωση 

του κόμματος της αξιωματικής αντιπο-
λίτευσης: «Ο κ. Μητσοτάκης πολύ 
συνειδητά τον τελευταίο 1,5 χρόνο 
επέλεξε αυτόν τον νέο τρόπο επικοι-
νωνίας με τους πολίτες. Αντί συγκε-
ντρώσεων, η ΝΔ έχει οργανώσει πολ-
λές θεματικές εκδηλώσεις με μικρό-
τερο ακροατήριο, το οποίο όμως 
διευκολύνει την απευθείας συζήτηση 
με τους πολίτες με τη μορφή των ερω-
ταπαντήσεων. Πολλές μάλιστα εξ αυτών 
των εκδηλώσεων, στις οποίες μετείχε ο 
κ. Μητσοτάκης δεν είδαν καν το φως 
της δημοσιότητας. Άλλοτε με νέους, 
άλλοτε με αγρότες και άλλοτε με ιδιωτι-
κούς ή δημόσιους υπαλλήλους στον 
τόπο εργασίας τους». Η στόχευση της 
ΝΔ είναι να απευθυνθεί όχι μόνο σε 
όσους την εμπιστεύθηκαν στις τελευ-
ταίες εκλογές, αλλά κυρίως στους πολί-
τες που ακόμη αμφιταλαντεύονται για 
το τι θα ψηφίσουν. Να μπορούν, 
δηλαδή, όλοι να αξιολογήσουν με 
νηφάλιο τρόπο και χωρίς τις γνωστές 
κορώνες της προεκλογικής αντιπαρά-
θεσης, τόσο τις προτεραιότητες της 
πολιτικής πρότασης της Νέας Δημο-
κρατίες όσο και τους τρόπους με τους 
οποίους θα επιχειρήσει να τις υλοποιή-
σει αν οι πολίτες την εμπιστευθούν. 
Παράλληλα, στην Πειραιώς προσδίδουν 
τεράστια σημασία και στα social 
media, καθώς μέσω αυτών ενημερώνο-
νται οι νεότερες ηλικίες, οι οποίες είναι 
και οι πιο δύσπιστες έναντι του πολιτι-
κού προσωπικού της χώρας. 

μόνο στην άθήνα 
συγκέντρωση για τη νδ

Η παρουσίαση του βιβλίου θα 
γίνει τη Δευτέρα 10 Ιουνίου στις 
19:00 στο Μουσείο Γουλανδρή 
(Λεβίδου 13 & Όθωνος 100, 
Κηφισιά) με ομιλητές τους 
βουλευτές Β’ Αθηνών & 
αντιπροέδρους της Νέας 
Δημοκρατίας Κωστή Χατζηδάκη 
και Άδωνι Γεωργιάδη.
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ο Κώστας Καραγκούνης, 
βουλευτής και αναπληρω-
τής Τομεάρχης Δικαιοσύ-

νης της ΝΔ, μιλώντας στο Πρώτο 
Πρόγραμμα της ερα, χαρακτήρισε 
υπηρεσιακής φύσεως την 
κυβέρνηση.

«Όταν εμείς πριν από λίγες εβδομά-
δες φέραμε την τροπολογία για την μη 
μείωση του αφορολόγητου θυμάστε τι 
έλεγε το οικονομικό επιτελείο; Γιατί 
λάβαμε τότε αρνητική απάντηση; Τι 
νομίζετε, ο κόσμος τρώει κουτόχορτο;» 
αναρωτήθηκε ο κ. Καραγκούνης. «Στην 
ουσία εμείς πρώτοι έχουμε πει ότι δεν 
έπρεπε να προχωρήσει η μείωση του 

αφορολόγητου. Ως ΝΔ το έχουμε πει σε 
όλους τους τόνους», είπε χαρακτηρι-
στικά και συμπλήρωσε «η Κυβέρνηση 
που φέρνει τώρα την τροπολογία, 
παρατείνει για λίγες ημέρες τον βίο της, 
είναι στην ουσία υπηρεσιακή. Για αυτό 
ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι θα απέχουμε 
από μία τέτοια πρακτική, δηλαδή την 
εσχάτη στιγμή να περάσουν κάποιες 
τροπολογίες».

Όταν κλήθηκε να σχολιάσει τα αποτε-
λέσματα των πρόσφατων εκλογών ο κ. 
Καραγκούνης τόνισε ότι «η ΝΔ πέτυχε 
μια νίκη χωρίς προηγούμενο. Κέρδισε 
11 από τις 13 περιφέρειες. Έχει βαφτεί 
όλη η Ελλάδα μπλε», ενώ για το πολυ-
συζητημένο debate μεταξύ των πολιτι-

κών αρχηγών σημείωσε ότι «από την 
στιγμή που θα προκηρυχθούν εκλογές, ο 
κ. Μητσοτάκης είναι συνεπής, βεβαίως 
και θα υπάρξουν όσα debate θέλει ο κ. 
Τσίπρας. Θα αποφασίσουν τα επιτελεία 
των δύο κομμάτων τους όρους και τις 
προϋποθέσεις».

Σε ό,τι αφορά τις πολιτικές εξελίξεις 
μετά την αποχώρηση του κ. Βενιζέλου 
και από τα ψηφοδέλτια του ΚΙΝΑΛ ο 
Βουλευτής της ΝΔ υπογράμμισε ότι «στη 
ΝΔ τα εσωτερικά των άλλων κομμάτων 
δεν μας απασχολούν. Έχω την αίσθηση 
ότι η ΝΔ θα ευνοηθεί σε αυτή την προε-
κλογική περίοδο. Το αποτέλεσμα που θα 
έχουμε θα διευρυνθεί, σε σχέση με το 
αποτέλεσμα των Ευρωεκλογών».

κώστάσ κάΡάγκοΥνησ

ύπηρεσιακή επί της ουσίας η κυβέρνηση

«Τελείως εξωθεσμική προσπάθεια», χαρακτήρισε την πρό-
ταση της κυβέρνησης προς τη ΝΔ για συναίνεση σε αλλα-
γές στην ηγεσία της Δικαιοσύνης η βουλευτής της ΝΔ 

Ντόρα Μπακογιάννη. «Η κυβέρνηση έχει ουσιαστικά παραιτηθεί με 
την ανακοίνωση των εκλογών. Ο κ. Τσίπρας διαπίστωσε το βράδυ των 
ευρωεκλογών ότι δεν έχει την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού και 
κατόπιν τούτου, εξήγγειλε εκλογές. Άρα αυτή η κυβέρνηση είναι για 
εμάς υπηρεσιακή κυβέρνηση. Η πρόταση της κυβέρνησης προς τη 
ΝΔ είναι εξωθεσμική. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της άρνησης του 
ΣυΡΙΖΑ, στη πρόταση της ΝΔ που ήταν να φύγει από την ευθύνη της 
κυβέρνησης η επιλογή των δικαστών και να περάσει στη Βουλή» 
είπε η κα Μπακογιάννη. «Το βράδυ των εκλογών, ο πρωθυπουργός 
εξήγγειλε εκλογές για τις 30 Ιουνίου. Η μία βδομάδα αναβολής 
είναι κρίσιμη για να μπορέσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, εφό-
σον βέβαια το θελήσει, να υπογράψει το προεδρικό διάταγμα 
Είναι σαφές η κυβέρνηση είχε στο μυαλό της να εκλέξει την ηγε-
σία της Δικαιοσύνης. Αυτή η κυβέρνηση δεν έχει τη νομιμοποί-
ηση να προχωρήσει σε αλλαγές στη Δικαιοσύνη. Πιστεύουμε ότι 
η Δικαιοσύνη πρέπει να είναι ανεξάρτητη. Πρέπει να επιλέξει ο 
ελληνικός λαός την κυβέρνησή του και μετά όποια κυβέρνηση 
εκλεγεί να προχωρήσει τη διαδικασία, όπως υπάρχει στο 
Σύνταγμα. Το ήθος και το ύφος και η αλαζονεία πληρώνονται 
πάντα», είπε χαρακτηριστικά και τόνισε ότι «η υπεροφορολό-
γηση της μεσαίας τάξης ήταν δυσβάσταχτη. Θα ακολουθή-
σουμε την ίδια στρατηγική που ακολουθήσαμε μέχρι σήμερα, 
διότι έως τώρα φάνηκε πως όποιος υποτίμησε τον Κυριάκο 
Μητσοτάκη έκανε λάθος, στηριζόμενοι σε ένα πρόγραμμα το 
οποίο έχει αποτιμηθεί και κοστολογηθεί. Η Ελλάδα χρειάζε-
ται ανάπτυξη και όχι στασιμότητα. Σήμερα έχουμε μια αναι-
μικότατη ανάπτυξη η οποία δεν μπορεί να δώσει νέες ούτε 
καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας. Η οικονομία πρέπει να 
πάρει μπροστά. Το ότι βρισκόμαστε σήμερα μετά τέσσερα 
χρόνια στην ίδια κατάσταση στο Ελληνικό, και με τις μεγά-
λες επενδύσεις, δείχνει ακριβώς τη νοοτροπία την οποία 
έχει ο ΣυΡΙΖΑ απέναντι στις ιδιωτικές επενδύσεις. Εμάς η 
αρχή μας είναι εντελώς διαφορετική. Είμαστε ένα φιλοε-
πενδυτικό κόμμα. Πιστεύουμε στην ιδιωτική πρωτοβου-
λία, πιστεύουμε ότι το κέρδος δεν είναι ποινικό αδίκημα. 
Οι επενδύσεις θα δημιουργήσουν καλύτερες θέσεις 
εργασίας και θα μπορούν να γυρίσουν τα παιδιά που 
έχουν φύγει αναζητώντας μια καλύτερη τύχη».

ντοΡά

 «στόχος μας οι  
μεγάλες συμμαχίες»

«η κοινωνική συνοχή 
είναι σύνθημα της 
ΝΔ» δήλωσε η 

εμυ λιβανίου, υποψήφια βου-
λευτής της Νέας Δημοκρατίας 
στο Νότιο Τομέα αθηνών. 

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του Νews 
24/7, η υποψήφια βουλευτής άσκησε 
κριτική κατά της κυβέρνησης για το 
χαλασμένο αναβατόριο της Ακρόπο-
λης που απαγορεύει την πρόσβαση 
των ανθρώπων με κινητικά προβλή-
ματα στον Ιερό Βράχο, θέμα που τα 

μέσα και επέσυρε αρνητικές κριτι-
κές από Ελλάδα και εξωτερικό. 
Τάχθηκε επίσης υπέρ της μείωσης 
του ΦΠΑ, ενώ τόνισε ιδιαίτερα τη 
σημασία της επένδυσης στο Ελλη-
νικό, που όπως είπε θα δημιουργή-
σει χιλιάδες θέσεις εργασίας. 
«Μόνο μακέτες έχουμε δει στο 
Ελληνικό. Οι επενδύσεις θα ξεκινή-
σουν και θα υπάρχει πάταξη της 
γραφειοκρατίας», σημείωσε χαρα-
κτηριστικά, λέγοντας ότι για τη ΝΔ 
το συγκεκριμένο έργο αποτελεί 
προτεραιότητα.

  εΜΥ λΙΒάνΙοΥ-ΖησΙοποΥλοΥ

«ή κοινωνική συνοχή είναι σύνθημα της νΔ»
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Βασίλης Κικίλιας τονίζει 
«ο κ. Τσίπρας διέψευσε 
πλήρως όσους τον πίστε-

ψαν. αν και νέος ηλικιακά και 
άφθαρτος διοικητικά, δυστυχώς 
αντέγραψε τις χειρότερες πρακτικές 
του παρελθόντος στα πάντα: στο κρά-
τος και τη δημόσια διοίκηση, στις 
απόπειρες χειραγώγησης της Δικαιο-
σύνης και στην υπονόμευση των 
θεσμών. Πρόλαβε δε, μέσα σε μόλις 4 
χρόνια, με τα συνεχόμενα ψέματά του 
και τις κάκιστες πολιτικές επιλογές του, 
να προκαλέσει τέτοια καταστροφή στην 
ελληνική κοινωνία και να φτάσει από το 
ζενίθ στο ναδίρ», σημειώνει ο κ. Κικίλιας, 
προσθέτοντας πως οι Έλληνες την περα-
σμένη Κυριακή τον προσπέρασαν τάχιστα. 
«η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου μητσο-
τάκη είναι πια η παράταξη στην οποία εναπο-
θέτουν τις ελπίδες τους οι Έλληνες, είτε μας 
ψήφισαν στο παρελθόν, είτε όχι. χωρίς 
έπαρση και μεγάλα λόγια, χωρίς αβάσιμες 
υποσχέσεις, αλλά με σεβασμό στις ανάγκες 
των πληγωμένων και προσβεβλημένων πολι-
τών, ζητάμε την ψήφο και την στήριξη όλων. Για 
να μειωθεί αισθητά ο εΝφια, ο φΠα στην εστί-
αση. Για να μειωθεί η φορολόγηση στις επιχει-
ρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα. η πάση θυσία 
μείωση της φορολογίας είναι στην καρδιά της 
πολιτικής μας. μιας πολιτικής με κεντρικό άξονα 
την ανασυγκρότηση της μεσαίας τάξης. Για να νιώ-
σουμε ξανά ασφαλείς στις γειτονιές μας και να μην 
ζούμε υπό το κράτος τους φόβου και της ανομίας. 
Για να αισθανθούμε ξανά περήφανοι για την πατρίδα 
μας και να μην ζημιωθεί άλλο η χώρα στα εθνικά της 
κεκτημένα», λέει χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας 
πως για τη ΝΔ «η οικογένεια είναι το λίκνο, η θρη-
σκεία το αποκούμπι και ο φάρος και η ελλάδα η ψυχή 
μας. Θέλουμε οι νέοι μας να γυρίσουν πίσω στη χώρα, 
θέλουμε νέες ποιοτικές δουλειές για όλους, θέλουμε 
επενδύσεις και ανόρθωση της οικονομίας, θέλουμε 
αλλαγή σελίδας, αλλαγή ζωής. μια νέα πνοή. Το μέλλον 
δε μπορεί να περιμένει, το αύριο είναι ήδη εδώ. οι αξίες 
και οι αρχές του Έλληνα είναι ζωντανές και επίκαιρες και 
κανένας ςύριΖα δεν μπόρεσε να τις αλλοιώσει».

κΙκΙλΙάσ
να μας 

εμπιστευθείτε!ο δεύτερος γύρος των δημοτι-
κών και περιφερειακών εκλο-
γών επιβεβαίωσε εμφατικά τα 

αποτελέσματα των ευρωεκλογών. η 
έκβαση των επαναληπτικών αναμε-
τρήσεων αποδεικνύει ότι η βαριά 
ήττα του ςύριΖα και το ευρύτατο 
προβάδισμα της Ν.Δ. στις ευρωεκλο-
γές δεν αντανακλούν συγκυριακή 
ψήφο διαμαρτυρίας. εκφράζουν την 
οριστική λαϊκή καταδίκη του ςύριΖα 
και την εμπιστοσύνη προς το πρό-
γραμμα της Νέας Δημοκρατίας για να 
οδηγηθεί η χώρα σε μια νέα εποχή 
ανάκαμψης και κανονικότητας.

Από τις 13 περιφέρειες, το κυβερνών 
κόμμα δεν κέρδισε ούτε μία, ενώ στους 
332 Δήμους της χώρας μόνο 8 δικοί 
του επίσημοι υποψήφιοι επικράτησαν. 
Η αποδοκιμασία των ψηφο-
φόρων ήταν τόσο έντονη, 
ώστε έχασαν τη μάχη 
ακόμη και αξιόλογα πρό-
σωπα που δεν είναι ενταγ-
μένα στον ΣυΡΙΖΑ, αλλά 
είχαν τη στήριξή του, 
πράγμα που βάρυνε αρνη-
τικά στην κρίση των 
εκλογέων!

Συνεπώς, όσο και αν στις 
τοπικές εκλογές δεν μπο-
ρεί να αντιπαρέλθει κανείς 
τη δυναμική των προσώ-
πων, η λαϊκή ψήφος αντα-
νακλά μία κοινωνική μετα-
τόπιση με διαρκή χαρα-
κτηριστικά, η οποία θα 
επιβεβαιωθεί πανηγυρικά 
στις εθνικές εκλογές της 
7ης Ιουλίου. Η μετατόπιση 
αυτή επιβεβαιώνεται και 
από την ανάλυση των αποτελεσμάτων, 
η οποία έδειξε μετακίνηση προς τη 
Νέα Δημοκρατία ψηφοφόρων από όλα 
τα κόμματα και απ’ όλες τις κοινωνικές 
και ηλικιακές κατηγορίες. Με την 

ψήφο τους, οι Έλληνες 
καταδίκασαν την υποκρι-
σία, την αλαζονεία και τη 
διχαστική πολιτική του 
ΣυΡΙΖΑ και αξιώνουν να 
οδηγηθεί η χώρα σε ένα 
καλύτερο μέλλον. Να προ-
χωρήσει ενωμένη προς 
την οικονομική και 
θεσμική ανόρθωση. Να 
κυβερνηθεί πλέον με τη 
γλώσσα της ειλικρίνειας, 

με πολιτική γνήσιας προο-
πτικής, με μία συνθήκη αλήθειας μεταξύ της 
κυβέρνησης και των πολιτών.

Στην πορεία προς τις εθνικές εκλογές, η 
Νέα Δημοκρατία θα ενώσει τον κόσμο ξεπερ-
νώντας ό,τι τον δίχασε στο παρελθόν. Θα 

απευθυνθεί και σε όσους δεν την ψήφισαν 
και θα προσπαθήσει να πείσει όλους τους 
Έλληνες ότι έχει και το πρόγραμμα και τη 
δυνατότητα άμεσης υλοποίησής του για μια 
νέα Ελλάδα με ανάπτυξη, περισσότερες και 
καλά αμειβόμενες δουλειές, ασφάλεια, 
παιδεία και υγεία. Θα εμπεδώσει το 
μήνυμα της ενότητας, της σεμνότητας και 
της σοβαρότητας, όπως ήδη έκανε ο 
αρχηγός της Κυριάκος Μητσοτάκης. Και 
θα προσπαθήσει να πείσει ότι είναι 
αναγκαία η καθαρή νίκη της, ώστε να 
συγκροτήσει αυτοδύναμη κυβέρνηση 
και να υλοποιήσει το κυβερνητικό 
της πρόγραμμα για μία νέα Ελλάδα 
της ελπίδας, της προοπτικής, της 
δημιουργίας και της εθνικής 
υπερηφάνειας.

ο

Το αστυνομικό Τμήμα του 
μοσχάτου επισκέφτηκε το 
πρωί της 5ης ιουνίου ο υποψή-

φιος βουλευτής της ΝΔ στον Νότιο 
Τομέα της αθήνας, Βασίλης ςπανά-
κης, προκειμένου να ενημερωθεί από 
κοντά για τα προβλήματα που υπάρ-
χουν στην πόλη. οι τραγικές ελλεί-
ψεις σε προσωπικό και περιπολικά 
καθώς και οι αυξημένες αρμοδιότη-
τες του Τμήματος μετά από το κλεί-
σιμο του αΤ Πετραλώνων το οποίο 
έδρευε στον Ταύρο, ήταν τα βασικά 
θέματα που συζητήθηκαν. «η ασφάλεια είναι ένα 
θεμελιώδες αγαθό, στο οποίο έχει δικαίωμα ο κάθε 

πολίτης ξεχωριστά. ο Κυριάκος 
μητσοτάκης έχει κατ΄επανάληψη 
δηλώσει ότι η ασφάλεια είναι προτε-
ραιότητα για την Νέα Δημοκρατία και 
προσωπικά δεσμεύομαι ότι την επό-
μενη ημέρα των εκλογών θα αναζη-
τήσουμε λύσεις για τις γειτονιές 
του νότιου τομέα της αθήνας», 
δήλωσε ο Βασίλης ςπανάκης. 
αμέσως μετά την συνάντηση, ο 
υποψήφιος βουλευτής επικοινώ-
νησε με τον Τομεάρχη Προστα-
σίας του Πολίτη της ΝΔ, μάξιμο 

χαρακόπουλο, και τον ενημέρωσε για τα προ-
βλήματα που αντιμετωπίζει το αΤ μοσχάτου.

ΒάσΙλησ σπάνάκησ

«η ασφάλεια είναι θεμελιώδες αγαθό»       

ορΙσΤΙκη λαϊκή καταδίκη της κυβέρνησης

γράφει η ιωάννα  
Καλαντζάκου- 
Τσατσαρώνη
ΔΙκηγόρός- 
τ. ΑντΙΠρόΕΔρός  
ΔΙκηγόρΙκόύ  
ςύΛΛόγόύ Αθηνών 
ύΠόψηφΙΑ βόύΛΕύτης 
ν.Δ. - βόρΕΙός τόΜΕΑς, 
β΄ Αθηνών

η κα. Καλαντζάκου θα 
είναι υποψήφια 

βουλευτής Ν.Δ. - 
Βόρειος Τομέας,  

Β΄ αθηνών
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ  
ΓιΩρΓος 
αύΤιας

Τονίζει ότι το βασικό σενάριο 
προϋποθέτει μια αυτοδύ-
ναμη κυβέρνηση για το 

κόμμα του, η οποία, όμως, θα επιδι-
ώξει συγκλίσεις και συναινέσεις. 
ανέφερε δε χαρακτηριστικά το παρά-
δειγμα του εκλογικού νόμου, καθώς η 
άμεση κατάργηση της απλής αναλογι-
κής απαιτεί πλειοψηφία 200 βουλευ-
τών. Η ΝΔ στην προεκλογική περίοδο των 
30 ημερών που απομένουν ως τις κάλπες 
θ’ ακολουθήσει μια διαφορετική στρατη-
γική: θα πραγματοποιήσει μόνο μία 
κεντρική συγκέντρωση στην Αθήνα, αλλά 
θα οργανώσει ανοιχτό διάλογο ανάμεσα 
στον ίδιο τον κ. Μητσοτάκη και τους πολίτες, 
με αντικείμενο το πρόγραμμα της ΝΔ. Ο στό-

η Κομισιόν βλέπει 
τρύπα… και ίσως 
απαίτηση για μέτρα. 

Η τρύπα που βλέπουν οι Ευρω-
παίοι είναι της τάξεως του 2,5% 
αθροιστικά για εφέτος και του 
χρόνου, νούμερα που δημιουρ-
γούν αναταράξεις αφού ανέρχο-
νται σε 4,75 δισ. (1,9 δισ. εφέτος 
και 2,85 δισ. του χρόνου).Η 
έκθεση αναφέρει μία σειρά από 
αστοχίες, όπως καθυστερήσεις 
στην προώθηση των μεταρρυθμί-
σεων, στις αποκρατικοποιήσεις, 
στην αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του 
δημοσίου προς τους ιδιώτες και μηδενική πρόοδος 
στο θέμα της απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας. 

χος γι’ αυτή την επιλογή είναι διπλός: Αφενός 
ο κ. Μητσοτάκης επιδιώκει να επικοινωνήσει 
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το πρόγραμμα 
της ΝΔ, με αιχμή το οικονομικό του σκέλος 
και ιδίως τις μειώσεις φόρων και εισφορών. 
Αφετέρου προσπαθεί να «κλειδώσει» έτσι την 
αυτοδυναμία, καθώς γνωρίζει καλά μετά το 
αποτέλεσμα των ευρωεκλογών ότι η ΝΔ εξά-
ντλησε τη συσπείρωσή της και χρειάζεται τις 
ψήφους πολιτών που διάλεξαν στο παρελθόν 
άλλα κόμματα. Ακόμη κι από τον ίδιο στον 
ΣυΡΙΖΑ, αλλά πάντοτε με το βλέμμα στραμ-
μένο στις εξελίξεις στο ΚινΑλ, το οποίο εμφα-
νίζεται αυτή τη στιγμή και με βάση όσα είπε ο 
κ. Μητσοτάκης ως ο μόνος δυνητικός εταίρος 
της ΝΔ, είτε σε κυβέρνηση συνεργασίας, είτε 
με τη ΝΔ αυτοδύναμη, καθώς, όπως είπε ο κ. 

Πάντως υπάρχει ανησυχία στους δανειστές, 
δεδομένου ότι κυβέρνηση ουσιαστικά στην 
Ελλάδα δεν υπάρχει και στην καλύτερη περί-

Μητσοτάκης, «η χώρα θα κυβερνηθεί σε κάθε 
περίπτωση και το πώς θα το επιλέξει ο λαός». 
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκλεισε τα σενάρια 
για τον κ. Βενιζέλο, αποκλείοντας κατηγορη-
ματικά το ενδεχόμενο να ενταχθεί στα «γαλά-
ζια» ψηφοδέλτια ή να αξιοποιηθεί σε πολιτικό 
πόστο μετά τις εκλογές. «Το όλο ζήτημα 
αφορά τη Χαριλάου Τρικούπη, έχω σεβασμό 
στον κ. Βενιζέλο και στην κυρία Γεννηματά», 
υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης. Ο κ. Μητσοτά-
κης ξεκαθάρισε ότι δεν θα προχωρήσει σε 
απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων, ότι δεν θα 
καταργήσει τη ρύθμιση οφειλών σε 120 
δόσεις, ότι ουδέποτε μίλησε για επταήμερη 
εργασία και ότι η ΕΡΤ δεν θα κλείσει μεν, αλλά 
θα μπει σε διαδικασία εξυγίανσης.

πτωση θα υπάρξει μετά τις 10 
Ιουλίου. Την ίδια ώρα η μία 
παράταση διαδέχεται την 
άλλη κάτι που σημαίνει ότι 
στο μέτωπο των εσόδων δεν 
υπάρχει ιδιαίτερη αισιοδοξία 
ότι θα επιτευχθούν οι στόχοι 
για το 2019.Η υποβολή των 
φορολογικών δηλώσεων 
πάει για τις 29 Ιουλίου, ενώ 
για την ώρα τουλάχιστον η 
ημερομηνία της πρώτης 
δόσης παραμένει η 31η Ιου-
λίου. Ο ΕΝΦΙΑ πάει αναγκα-

στικά πίσω με πρώτη δόση στην καλύτερη 
περίπτωση να πηγαίνει για τις 30 
Σεπτεμβρίου.

Τρύπα βλέπει η κομισιόν 

υπέρ της δημιουργίας ευρωπαϊκού Ταμείου 
εγγύησης Καταθέσεων τάχθηκε ο διοικητής 
της Τράπεζας της ελλάδος Γιάννης 

ςτουρνάρας. μιλώντας σε συνέδριο που 
διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Κρήτης στο 
ρέθυμνο, ο διοικητής της Ττε εξήρε τον ρόλο που 
διαδραμάτισε η ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
(εΚΤ), προκειμένου να αντιμετωπιστεί η 
πρόσφατη κρίση. Όπως ανέφερε 
χαρακτηριστικά, η εΚΤ αναλαμβάνοντας ενεργό 
ρόλο παρενέβη στην αγορά αγοράζοντας πάσης 
φύσεως ομόλογα, με αποτέλεσμα να διαθέτει 
σήμερα τίτλους αξίας άνω των 3,5 τρισ. ευρώ, 
ποσό που αντιστοιχεί στο 1/3 του αεΠ της ε.ε. 
ο κ. ςτουρνάρας αναφέρθηκε στις 
πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί 
προκειμένου να ισχυροποιηθούν οι 
τράπεζες, αλλά και το εποπτικό τους 
πλαίσιο σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Παρά 
ταύτα προκλήσεις συνεχίζουν να 
υπάρχουν, οι οποίες αφορούν κατά κύριο 
λόγο στη μείωση των κόκκινων δανείων, 
αλλά και την αποτελεσματική εποπτεία 
των λεγόμενων «σκιωδών τραπεζών». 
Τέλος, υπογράμμισε ότι η νομισματική 
πολιτική από μόνη της δεν μπορεί στο 
διηνεκές να συμβάλει στη 
σταθεροποίηση της ευρωπαϊκής 
οικονομίας. Για τον λόγο αυτό, όπως 
είπε, χρειάζεται η συνδρομή της 
δημοσιονομικής πολιτικής σε όποιες 
χώρες διαθέτουν επαρκή 
δημοσιονομικό χώρο.

τΑμειο ύπερ
κΑτΑθεσεων 
προτείνει  
ο στουρνάρας

κΥΡΙάκοσ Μητσοτάκησ 

συγκλίσεις & 
συναινέσειςΤΙ θά κάνω
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Τα εναλλακτικά σενάρια περι-
λαμβάνουν αύξηση στα 425 
ευρώ για συνταξιούχους που 

παίρνουν σύνταξη 500 ευρώ, για 
συνταξιούχους που παίρνουν 
σύνταξη 600 ευρώ, αλλά και για 
συνταξιούχους που παίρνουν 
σύνταξη μικτή 700 ευρώ. Όλα αυτά 
ακόμη δεν έχουν αποφασιστεί 
καθώς αναμένονται πρώτα τα απο-
τελέσματα των ευρωεκλογών και 
στην συνέχεια θα ληφθούν 
αποφάσεις.

Το πλήρες ποσό της εθνικής σύντα-
ξης σήμερα είναι 384 ευρώ και κατα-
βάλλεται ακέραιο εφόσον έχουν 
συμπληρωθεί τουλάχιστον 20 έτη 
ασφάλισης και επιπλέον 40 έτη δια-
μονής στην Ελλάδα. Για κάθε χρόνο 
που υπολείπεται των 40 ετών διαμο-

νής στην Ελλάδα μεταξύ του 15ου 
έτους της ηλικίας και του έτους που 
συμπληρώνεται το κατά περίπτωση 
όριο ηλικίας καταβολής της σύνταξης , 
το ποσό της εθνικής σύνταξης μειώνε-
ται κατά 1/40. Η μείωση αυτή δεν 
εφαρμόζεται για όσους συνταξιοδο-
τούνται βάσει ειδικών διατάξεων, για 
λίγες και συγκεκριμένες παθήσεις. 

Για κάθε έτος ασφάλισης που υπο-
λείπεται των 20 ετών, εφόσον ωστόσο 
έχουν συμπληρωθεί τουλάχιστον 15 
έτη ασφάλισης, υπάρχει μείωση 2%

Για 15 έτη ασφάλισης, το πλήρες 
ποσό της εθνικής σύνταξης είναι 
345,60 ευρώ Για 16 έτη ασφάλισης, 
353,28 ευρώ

Για 17 έτη ασφάλισης, 360,96 ευρώ 
Για 18 έτη ασφάλισης, 368,64 ευρώ Για 
19 έτη ασφάλισης, 376,32 ευρώ

Από 20 έτη ασφάλισης και άνω 384 ευρώ
Εάν ο ασφαλισμένος δεν έχει 

συμπληρώσει τουλάχιστον 20 έτη 
ασφάλισης και δεν συμπληρώνει ακέ-
ραιο έτος ασφάλισης, ως εθνική 
σύνταξη λαμβάνεται το ποσό που αντι-
στοιχεί στα ακέραια έτη και για τους 
λοιπούς μήνες ή και ημέρες ασφάλι-
σης λαμβάνει αναλογία. Μείωση της 
εθνικής σύνταξης προβλέπεται και για 
τις περιπτώσεις καταβολής μειωμένης 
σύνταξης, δηλαδή σε όριο ηλικίας 
μικρότερο από το κατά περίπτωση 
προβλεπόμενο όριο. Η παραπάνω μεί-
ωση αντιστοιχεί σε μείωση 1/200 για 
κάθε μήνα ή 6% για κάθε χρόνο που 
υπολείπεται από το έτος πλήρους 
σύνταξης και δεν μπορεί να υπερβαίνει 
το 30% δεν επιβάλλεται το επιπλέον 
ποσοστό μείωσης ύψους 10%.

Τάζουν αύξηση της εθνικής σύνταξης 

σχετικά με την πρόταση 
της ΝΔ, ο κ. Βρούτσης 
τονίζει: «η ΝΔ υπερα-

σπίζεται τους τρεις πυλώνες 
του ασφαλιστικού, που πρέ-
πει να τους διευρύνει και να 
τους ενισχύσει». Όπως είπε, 
«αδιαπραγμάτευτα, ο πρώτος 
πυλώνας είναι δημόσιος, 
καθολικός και υποχρεωτικός. 
μέσα από ένα απόλυτα δια-
φανές σύστημα, ο δεύτερος 
πυλώνας πρέπει να έχει χαρα-
κτήρα κεφαλαιοποιητικού 
συστήματος και ο τρίτος 
πυλώνας είναι τα επαγγελμα-
τικά Ταμεία». «ςήμερα, 
εκκρεμούν πάνω από 250.000 
κύριες, επικουρικές συντά-
ξεις και εφάπαξ», σημείωσε ο 
κ. Βρούτσης, λέγοντας ότι το 
πρόβλημα που δημιούργησε η 
κυβέρνηση, είναι ότι μετέ-
τρεψε το ασφαλιστικό σε 
φορολογικό. «αυτό το θέμα 
θα το αντιμετωπίσει η ΝΔ», 
διαβεβαίωσε ο κ. Βρούτσης.

Από την πλευρά του, ο ανα-
πληρωτής τομεάρχης Νότης 
Μηταράκης, επισημαίνει ότι 
αυτό που προτείνει η ΝΔ είναι 
ένα ασφαλιστικό σύστημα το 
οποίο χρησιμοποιεί τις καλύτε-
ρες πρακτικές όλων των δυτι-
κών οικονομιών. «Το σημερινό 
ασφαλιστικό που εφαρμόζει η 
Ελλάδα, είναι ασφαλιστικό 
Πινοσέτ. Αυτήν τη στιγμή, ουσι-

ΒΡοΥτσησ κάΙ ΜητάΡάκησ 

άναλύουν τι θα κάνει για τις συντάξεις η νδ
«Στο πλαίσιο αυτό, το 
κράτος πρέπει να δώσει 
φορολογικά κίνητρα, 
εξαιρώντας τις 
καταβολές στον τρίτο 
πυλώνα από το 
φορολογητέο εισόδημα, 
όπως γίνεται σε όλες τις 
προηγμένες χώρες και 
να δώσει, έτσι, χώρο 
στον τρίτο πυλώνα» 

δήλωσε ο κ. Μηταράκης. Στόχος, 
όπως είπε, είναι η σταθερότητα και 
η ασφάλεια του συνταξιοδοτικού 
συστήματος, «καθώς και η δυνατό-
τητα αύξησης των συντάξεων στο 
μέλλον σε σχέση με την ανάπτυξη 
της ελληνικής οικονομίας». «Επί-
σης, βασική προτεραιότητά μας 
είναι η μείωση των ασφαλιστικών 
εισφορών κατά 25%, δηλαδή από 
το 20% που είναι σήμερα η κύρια 
σύνταξη, να μειωθεί στο 15%, ανα-
λογικά για εργοδότες και εργαζό-
μενους. Αυτή η πρωτοβουλία θα 
μειώσει το μη μισθολογικό κόστος 
των ελληνικών επιχειρήσεων που 
είναι ιδιαίτερα υψηλό και θα αυξη-
θεί το πραγματικό εισόδημα όλων 
των εργαζομένων με τη μείωση 
των ασφαλιστικών εισφορών, οι 
οποίες παρακρατούνται από το 
μικτό μισθό», εξήγησε ο κ. 
Μηταράκης.

αστικά, δεν έχουμε δεύτερο 
πυλώνα», υποστήριξε ο κ. Μητα-
ράκης, ο οποίος διευκρίνισε ότι 
η ΝΔ θα εφαρμόσει ένα ισορρο-
πημένο σύστημα τριών πυλώνων.

Όπως ανέφερε, ο δεύτερος 
πυλώνας πρέπει να γίνει κεφα-
λαιοποιητικός, παραμένοντας, 
όμως, υπό τη ρυθμιστική ευθύνη της 
πολιτείας. «Από εκεί και πέρα, ο 
κάθε ασφαλισμένος θα έχει το δικό 
του ατομικό λογαριασμό. Θα ξεκινή-
σουμε από τους νέους ασφαλισμέ-
νους, καθώς, ξεκινώντας από τους 
νέους ασφαλισμένους, το κόστος 

μετάβασης θα είναι διαχειρίσιμο σε 
βάθος δεκαετιών. Επιπλέον, ο ασφα-
λισμένος θα έχει βαθμούς ελευθε-
ρίας. Για παράδειγμα, θα διατηρεί το 
δικαίωμα να διαλέξει το φορέα 
ασφάλισής του ανάμεσα στον κρα-
τικό πάροχο, σε επαγγελματικά 
Ταμεία ή ασφαλιστικές εταιρείες και 

θα έχει τη δυνατό-
τητα να διαλέξει επενδυτικές στρα-
τηγικές εντός καθορισμένων πλαι-
σίων», συμπλήρωσε ο κ. 
Μηταράκης.

Τέλος, σημείωσε ότι ο τρίτος 
πυλώνας δεν είναι τόσο διευρυμέ-
νος στην παρούσα φάση. 

15οΙκονομΙά - ερευνA
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να δούμε όλες τις λεπτομέρειες: μην ξεχνάτε 
ότι το αφορολόγητο συνδέεται με δαπάνες 
μέσω καρτών! Δηλαδή χρεωστικές, πιστωτι-

κές ,προπληρωμένες, e-wallet, έμβασμα μέσω 
e-banking. εξαιρούνται από τις ηλεκτρονικές απο-
δείξεις, όχι όμως από τις χάρτινες αποδείξεις, πολί-
τες άνω των 70 ετών και οι έχοντες χαμηλό εισόδημα 
έως 6.000 ευρώ και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν 
ξεπερνάει τις 9.500 ευρώ. μέγιστο ποσό αποδείξεων 
είναι οι 34.000 ευρώ. Κάθε αγορά με κάρτες σε χώρες 
της εε λαμβάνεται υπόψη.

αν ένας φορολογούμενος εργάστηκε σε άλλη ευρω-
παϊκή χώρα είναι υποχρεωμένος να δηλώσει στην 
ελλάδα το εισόδημά του από κάθε χώρα! ο φόρος 
αποδείξεων μπορεί να μπει και στις περιπτώσεις που 
δεν υπάρχει εισόδημα από μισθούς, αγρούς ή συντά-

Τι άΠοδεΙξεΙσ πρέπει να έχετε φέτος

Ήλπιζαν στην 
κυβέρνηση,  
ότι σε πάνω από 
5.000 προϊόντα  
θα άλλαζαν οι  
τιμές, αλλά 
παρατηρούνται 
κολπάκια στην 
αγορά! Δηλαδή  
δεν έπεσαν οι τιμές 
σε βασικά είδη… 
Να θυμηθούμε  
τι είχε 
αποφασιστεί…

άπό το 24% στο 13% σε 
βασικά είδη διατρο-
φής σε σούπερ μάρκετ 

και καταστήματα τροφίμων,
από το 24% στο 13% στην 

εστίαση, με εξαίρεση τη διά-
θεση αλκοολούχων και μη 
αλκοολούχων ποτών, χυμών 
και ροφημάτων, και

από το 13% στο 6% στην 
ηλεκτρική ενέργεια, το φυσικό 
αέριο και την τηλεθέρμανση.

Για τα είδη διατροφής, ο 
συνολικός αριθμός των κατη-
γοριών που επηρεάζονται από 
την αλλαγή των συντελεστών 
ΦΠΑ είναι 56 κατηγορίες και 
οι σημαντικότερες αφορούν 
σε προϊόντα ευρείας 
κατανάλωσης.

τι ΑλλΑξε στον ΦπΑ 
τροΦιμων 
Αλιεύματα παραδοσιακά (π.χ. 
αλίπαστα, ταραμά, ρέγγες, 

ο ΦΠά δεν ερΙξε ΠάνΤου ΤΙσ ΤΙμεσ…
των χώρων πώλησης των σούπερ 
μάρκετ, φρέσκα και κατεψυγ-
μένα ψωμιά, κρουασάν, κουλού-
ρια Θεσσαλονίκης κ.ά.

 Βελτιωτικά γεύσης (αλάτι, 
ξύδι, λεμόνι, ζωμοί ψυγείου).   
Γλυκά (αφορά σε τρεις διαφορε-
τικές κατηγορίες, οι οποίες περι-
λαμβάνουν μπισκότα, σοκολατο-
ειδή, κουλουράκια, γλυκά κουτα-
λιού, πραλίνες, φυστικοβούτυρο, 
χαλβάδες, ταχίνι, λουκούμια, 
παστέλια).   Γλυκά snacks 
(κρουασάν, τσουρέκια, κέικ).   
Γλυκαντικά.   Δημητριακά 
(εκτός νιφάδων βρώμης).   Επι-
δόρπια – κρέμες / γλυκίσματα 
ψυγείου (κρέμες, ρυζόγαλο, 
ζελέ, μουσταλευριά, γλυκά κ.ά.). 

  Έτοιμα φαγητά τυποποιημένα. 
  Ζαχαροπλαστική.   Ζύμες 

νωπές και κατεψυγμένες.   
Κατεψυγμένες πατάτες.   
Καφέδες- αφεψήματα .   Κρέ-
μες γάλακτος ψυγείου.   Λαχα-
νικά- κηπευτικά.   Μαγειρικά 
λίπη.   Μαγειρικά σκευάσματα 
(σούπες, ζωμοί, πουρές κ.ά.).   
Μαργαρίνες.   Μαρμελάδες.   
Μπαχαρικά.   Ξηροί καρποί- 
αποξηραμένα φρούτα.   Ορε-
κτικά (ελιές, τουρσιά, έτοιμες 
σάλτσες ψυγείου, έτοιμες σαλά-
τες).   Παγωτά.   Ροφήματα.   
Σπορέλαια.   Συνοδευτικά 
φαγητών (μαγιονέζες, κέτσαπ, 
dressings, σάλτσες).   Τοματο-
προϊόντα.   Τσίχλες- καραμέ-
λες- ζαχαρώδη.   Χυμοί φρού-
των ψυγείου και ραφιού.   
Ψάρι- παρασκευάσματα τυπο-
ποιημένα.   Snacks πατάτας, 
καλαμποκιού.

σολομό, καπνιστά σκέτα είτε σε 
λάδι, πέστροφα, βακαλάο υγράλατο 
είτε ξηράλατο).   Αλμυρά κράκερς. 

  Αρτοσκευάσματα (αφορά σε τέσ-
σερις διαφορετικές κατηγορίες: 
ψωμί τοστ, πίτες για σουβλάκι, φρυ-

γανιές, παξιμάδια και κριτσίνια. 
Ισχύει επίσης για όλα τα προϊόντα 
που τοποθετούνται στη ζεστή γωνιά 

σύμΦωνΑ επισήσ, με σχετική 
εγκύκλιο τήσ ΑΑΔε, ο μειωμένος συντε-
λεστής ΦΠΑ 13% εφαρμόζεται και στις παραδόσεις 
γλυκών, γευμάτων και γενικά έτοιμου προς άμεση 
κατανάλωση φαγητού σε «πακέτο» από εστιατόρια, 
ζαχαροπλαστεία, ταβέρνες, οινομαγειρεία, ψητοπω-
λεία, fast food, πιτσαρίες, καφετέριες και επιχειρή-
σεις, όπως καντίνες, κυλικεία, επιχειρήσεις παρα-
σκευής και διανομής γευμάτων, σούπερ μάρκετ που 
παραδίδουν έτοιμα μαγειρεμένα φαγητά, επιχειρήσεις 
πώλησης αρτοποιημάτων, σάντουιτς, σαλατών και λοι-
πών παρόμοιων πρόχειρων γευμάτων ή σνακς.

Στα ξενοδοχεία, στην περίπτωση που οι επιχειρή-
σεις παρέχουν υπηρεσίες διαμονής και εστίασης ή και 
άλλες υπηρεσίες έναντι ενιαίας τιμής της οποίας ο 
διαχωρισμός στους επί μέρους συντελεστές δεν είναι 
εφικτός, η διάκριση ως προς την εφαρμογή των συντε-
λεστών ΦΠΑ θα γίνεται ως εξής:

1. Διαμονή με πρωινό: η ενιαία τιμή υπάγεται στον 
μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ, με το σκεπτικό ότι 

η κατανάλωση χυμών, καφέδων και ροφημάτων 
στο πρωινό, αποτελεί παροχή παρεπόμενη και αμε-
λητέα σε σχέση με την κύρια παροχή πρωινού γεύ-
ματος και διαμονής που αντιπροσωπεύει η ενιαία 
τιμή.

2. Διαμονή με ημιδιατροφή (πρωινό και γεύμα): 
10%της ενιαίας τιμής υπάγεται στον κανονικό 

συντελεστή ΦΠΑ 24% ως αντιπαροχή που καταβάλ-
λεται για τη διάθεση αλκοολούχων και μη ποτών, 
χυμών και ροφημάτων.

3. Διαμονή με πλήρη διατροφή (πρωινό, μεσημε-
ριανό, βραδινό γεύμα): 15%της ενιαίας τιμής 

υπάγεται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ ως αντι-
παροχή που καταβάλλεται για τη διάθεση αλκοο-
λούχων και μη ποτών, χυμών και ροφημάτων.

4. Διαμονή με το σύστημα all inclusive: 25%της 
ενιαίας τιμής υπάγεται στον κανονικό συντε-

λεστή ΦΠΑ ως σύνθετη παροχή υπηρεσιών η οποία 
δεν μπορεί να προσδιορισθεί με σαφή τρόπο.

εισόδημα  
(σε ευρώ)

Ποσοστό ελάχιστης δαπάνης 
με ηλεκτρονική συναλλαγή και 

μέσα πληρωμής με κάρτα 
(προοδευτική εφαρμογή)

1-10.000 10%

10.000,01-30.000 15%

30.000,01 και άνω 20% και μέχρι 30.000 ευρώ

ξεις. Δηλαδή ενοίκια, ή μερίσματα. ςε κοινή 
δήλωση οι δαπάνες μπορούν να καλυφθούν 
από οποιονδήποτε εκ των δυο συζύγων. ςε 
χωριστή δήλωση η σύζυγος δεν μπορεί να 
χρησιμοποιήσει τις εν λόγω δαπάνες για τη 
διασφάλιση του αφορολόγητου.



Σάββατο-Κυριακή 08-09 Ιουνίου 2019 17οΙκονομΙά - ερευνA

πό το τέλος επιτηδεύμα-
τος απαλλάσσονται πλή-
ρως οι επιχειρηματίες, οι 

ελεύθεροι επαγγελματίες και οι 
εργαζόμενοι με «μπλοκάκια» οι 
οποίοι έχουν ήδη δηλώσει «αδρά-
νεια» για ολόκληρο το 2018, αρκεί να 
είχε δηλωθεί στο Τμήμα Μητρώου της 
εφορίας, αλλά και όσες επιχειρήσεις 

ήταν αδρανείς. Έτσι λοιπόν η απαλλαγή 
θα χορηγείται κατά την εκκαθάριση των 
δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος που 
θα καταθέσουν φέτος οι συγκεκριμένοι 
φορολογούμενοι.

Όσοι επιχειρηματίες, ελεύθεροι επαγ-
γελματίες και εργαζόμενοι με «μπλοκάκια» 
δεν έχουν δηλώσει ακόμη ότι βρίσκονταν 
σε «αδράνεια» για ολόκληρο το 2018, προ-
κειμένου να απαλλαγούν πλήρως από το 
τέλος επιτηδεύματος κατά την εκκαθάριση 
των φετινών δηλώσεων εισοδήματος, θα πρέ-
πει να υποβάλουν εκπρόθεσμα τις σχετικές 

δηλώσεις μεταβολής στα Τμήματα Μητρώου 
των αρμοδίων Δ.Ο.υ.

Ως ημερομηνία έναρξης της «αδράνειας» θα 
πρέπει να δηλώσουν την 1η-1-2018. Με την υπο-
βολή των εκπρόθεσμων δηλώσεων θα υποχρεω-
θούν να πληρώσουν πρόστιμο, για εκπρόθεσμη 

υποβολή δήλωσης πληροφοριακού χαρακτήρα, το 
οποίο ανέρχεται σε 100 ευρώ για όλους τους 
υπόχρεους.

Όσες επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες 
καθώς και όσοι εργαζόμενοι με «μπλοκάκια» τέθη-
καν σε «αδράνεια» κάποια χρονική στιγμή μέσα στο 

2018, εφόσον έχουν ήδη δηλώσει το γεγονός αυτό στη 
Δ.Ο.υ. ή εφόσον το δηλώσουν εκπρόθεσμα πληρώνο-
ντας πρόστιμο 100 ευρώ, θα πληρώσουν φέτος το τέλος 
επιτηδεύματος της χρήσης του 2018 μειωμένο κατά 
ποσοστό ανάλογο του χρονικού διαστήματος κατά το 
οποίο έπαψαν να έχουν δραστηριότητα εντός του έτους.

ποιοι 
απαλλάσσονται 

από το τέλος 
επιτηδεύματος

ά

η νέα δημοκρατία διασφαλίζει  
και βελτιώνει τη ρύθμιση των 

120 δοσεων!

ο Γιάννης βρούτσης 
τονίζει: «ο πανικός που 
διακατέχει τον συρΙΖΑ 
και το άγχος του να 
περισωθεί, τον οδηγεί 
σε συνειδητή 
παραποίηση της 
αλήθειας. Όμως, η 
αλήθεια πάντα 
επικρατεί στο τέλος. 

Όπως έγινε και στις ευρωε-
κλογές, που συντριπτικά οι 
συνταξιούχοι, οι εργαζόμε-

νοι και οι νέοι επέλεξαν και υπερ-
ψήφισαν τη Ν.Δ. και τις προτάσεις 
της για την αγορά εργασίας και το 
ασφαλιστικό. 

Η Νέα Δημοκρατία και εγώ προσω-
πικά ως εισηγητής -στο συγκεκριμένο 
νομοσχέδιο- τονίσαμε επανειλημ-
μένα, ρητά και κατηγορηματικά ότι οι 
120 δόσεις ήταν επιβεβλημένες και 
αναγκαίες όσο ποτέ! Γιατί δίνουν οξυ-
γόνο και χαλαρώνουν τη θηλιά που 
έχει βάλει ο ΣυΡΙΖΑ στην οικονομία, 
με την υπερφορολόγηση και τις εξο-
ντωτικές εισφορές.

Στη συζήτηση που διεξήχθη στη 
βουλή, έθεσα στην κυβέρνηση τέσ-
σερα κρίσιμα ερωτήματα, που θα κρί-
νουν την επιτυχία της ρύθμισης των 
120 δόσεων. Ερωτήματα, που δυστυ-
χώς έμειναν αναπάντητα:

Γιατί απέτυχε παταγωδώς η πολυ-
διαφημισμένη ρύθμιση των 100 
δόσεων του ΣυΡΙΖΑ (2015); Γιατί εκτι-
νάχθηκαν οι οφειλές στην Εφορία και 
στα ταμεία, από τα 85 δισ. ευρώ στα 
140 δισ. ευρώ, στα 4,5 χρόνια διακυ-

βέρνησης ΣυΡΙΖΑ; Γιατί αποκρύπτουν και δεν 
στέλνουν στο ΚΕΑΟ τις οφειλές του 2017 και 
2018, ώστε να μπορούν να ενταχθούν κανο-
νικά οι οφειλέτες στην ρύθμιση των 120 
δόσεων; Τί προβλέπει η ρύθμιση των 120 
δόσεων για τους συνεπείς στις υποχρεώσεις 
τους επιχειρήσεις και φορολογούμενους;

η απάντηση είναι απλή: Η εκτόξευση 
των οφειλών του ιδιωτικού τομέα προς το 
κράτος, ταμεία και εφορία, οφείλεται στην 
υπερφορολόγηση, στις εξοντωτικές 
εισφορές και στη συνειδητή επιλογή των 
υπερπλεονασμάτων που έπληξαν υπέρ-
μετρα τη μεσαία τάξη».

με τα δύο καινούργια χαρ-
τονομίσματα ολοκληρώνε-
ται η κυκλοφορία της σει-

ράς «ευρώπη» των ευρωχαρτονο-
μισμάτων δεύτερης γενιάς. Έχουν 
προηγηθεί τα χαρτονομίσματα των 
5, των 10, των 20 και των 50 ευρώ. 
οι ειδικοί της εΚΤ εξετάζουν ήδη 
την κυκλοφορία και τρίτης γενιάς 
χαρτονομισμάτων με στόχο την 
ακόμα πιο αποτελεσματική κατα-
πολέμηση της παραχάραξης. Τα 
νέα τραπεζογραμμάτια διαθέτουν 
νέα χαρακτηριστικά ασφαλείας, όπως είναι 
το «ολόγραμμα» στην πάνω δεξιά γωνία. 
ςε εξέταση υπό γωνιά γίνονται ορατά 
μικρά σύμβολα του ευρώ, καθώς και η αξία 
του χαρτονομίσματος. Παράλληλα είναι 
ορατό και από τις δύο πλευρές του χαρτο-
νομίσματος το υδατογράφημα που απεικο-
νίζει την πριγκίπισσα ευρώπη. Τα χαρτο-
νομίσματα των 100 και 200 ευρώ πρώτης 
γενιάς διατηρούν, φυσικά, την ισχύ τους, 
αλλά θα αρχίσουν να αποσύρονται σταδι-
ακά από την κυκλοφορία. οι παραχαράκτες 

απευθύνονται στους απρόσεκτους. Τα νέα 
χαρακτηριστικά δεν αποθαρρύνουν 
ωστόσο τους επαγγελματίες παραχαρά-
κτες, όπως αναφέρει η Deutsche Welle. 
ςτην αγορά κυκλοφορούν ήδη πλαστά χαρ-
τονομίσματα δεύτερης γενιάς των 50 ευρώ 
με θολό, ωστόσο, υδατογράφημα. Όπως 
δήλωνε τον ιανουάριο το μέλος του προε-
δρείου της Γερμανικής Κεντρικής Τράπε-
ζας Γιοχάνες μπέρμαν οι παραχαράκτες 
απευθύνονται σε όσους ρίχνουν απλά μια 
φευγαλέα ματιά στο χαρτονόμισμα. η ποι-
ότητα του πλαστού δεν φθάνει εκείνη του 

αυθεντικού, λέει ο Γερμανός 
πολιτικός και νομικός για να 
προσθέσει ότι αρκεί η ελάχι-
στη προσοχή για να αναγνω-
ρίσει κάποιος ένα πλαστό 
χαρτονόμισμα δεύτερης 
γενιάς. Δύο δευτερόλεπτα 
προσεκτικής παρατήρη-
σης αξίζουν πολλά χρή-
ματα, υπογραμμίζει το 
μέλος του προεδρείου 
της μπούντεσμπανκ, 
μιας και ως γνωστόν 

πλαστά χαρτονομίσματα και νομί-
σματα δεν αντικαθίστανται. Το 
χαρτονόμισμα που παραχαράσ-
σεται περισσότερο, και μάλιστα 
με διαφορά, είναι εκείνο των 50 
ευρώ, δείχνουν τα στοιχεία της 
Γερμανικής Κεντρικής Τράπε-
ζας. μετά την κυκλοφορία της 
δεύτερης γενιάς χαρτονομι-
σμάτων των 50 ευρώ τον 
απρίλιο του 2017 τα πλαστά 
πενηντάρικα μειώθηκαν. 

Έρχονται τα νέα 100ευρα και 200ευρα!
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ΠάνελληνΙεσ  
Τι να προσέξετε…
Το υπουργείο Παιδείας 

έχει εκδώσει ειδικές 
οδηγίες τόσο για τους 

επιμελητές, όσο και για τους 
υποψηφίους των Πανελλη-
νίων. επιπλέον, ισχύουν ειδι-
κές διατάξεις και προϋποθέ-
σεις για την περίπτωση ξαφνι-
κής εκδήλωσης ασθένειας 
κατά τη διάρκεια της εξέτασης. 
ςε ό,τι αφορά τους εξεταζόμε-
νους οι οδηγίες χωρίζονται σε 
τρία σημεία και περιγράφονται 
αναλυτικά στο άρθρο 7 του 
φεΚ 1674/71388-Δ2, το οποίο 
φέρει τον τίτλο «ύποχρεώσεις 
των μαθητών/τριών κατά τη 
διάρκεια της εξέτασης».

1) κΑτΑνομή των εξετΑ-
Ζομενων στισ Αιθούσεσ

Σύμφωνα με το υπουργείο 
Παιδείας, η κατανομή των μαθη-
τών στις αίθουσες εξέτασης 
γίνεται, με αλφαβητική σειρά, με 
την ευθύνη του Διευθυντή του 
Λυκείου, ο οποίος συντάσσει 
ονομαστική κατάσταση εξεταζο-
μένων σε κάθε αίθουσα. Η τοπο-
θέτηση των μαθητών στις θέσεις 
και ο έλεγχος είναι ευθύνη των 
επιτηρητών. Παρέκκλιση επιβάλ-

2019 επισημαίνεται 
ότι δεν επιτρέπο-
νται τα εξής:
●● Ο μαθητής να έχει 

μαζί του αντικείμενο 
που περιγράφεται στο 
σημείο 2
●● Να αντιγράφει από 

το γραπτό άλλου 
εξεταζόμενου
●● Να αντιγράφει από 

βιβλίο ή οποιουδήποτε 
είδους σημειώσεις
●● Να θορυβεί και να μη 

συμμορφώνεται με τις 
υποδείξεις των επιτηρητών
●● Να εμποδίζει την εξέταση 

άλλων εξεταζόμενων
●● Να δολιεύεται με άλλο 

τρόπο την εξέτασή του
Για κάθε μια από τις παρα-

πάνω περιπτώσεις το υπουρ-
γείο Παιδείας διαμηνύει ότι «ο 
εξεταζόμενος απομακρύνεται 
από την αίθουσα εξέτασης με 
αιτιολογημένη απόφαση του 
Διευθυντή του Λυκείου, των επι-
τηρητών και των διδασκόντων». 
Αυτό σημαίνει, προστίθεται στην 
εγκύκλιο, ότι «το γραπτό δοκίμιο 
βαθμολογείται με τον κατώτερο 
βαθμό μηδέν (0) με απόφαση του 
Διευθυντή του Λυκείου και μετά από 
εισήγηση των διδασκόντων το εξετα-
ζόμενο μάθημα».

Προ της επιβολής της ποινής, 
ωστόσο, ο Διευθυντής του Λυκείου, οι 
επιτηρητές και οι διδάσκοντες το εξε-
ταζόμενο μάθημα καλούν σε προφορική 
απολογία τον υποψήφιο των Πανελλη-
νίων και συντάσσουν σχετικό πρακτικό 
που υπογράφεται από τους ανωτέρω. Τα 
οποιαδήποτε αποδεικτικά στοιχεία επισυ-
νάπτονται στο πρακτικό.

πώς θα πάρετε το 
Φοιτήτικο επιΔομΑ 
οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως 

και την Πέμπτη 4 ιουλίου 2019, μέσω της 
ιστοσελίδας του υπουργείου Παιδείας στο 

https://stegastiko.minedu.gov.gr, στην ειδική 
εφαρμογή για το φοιτητικό επίδομα. Για την χορή-
γηση πρέπει πρώτα να έχετε υποβάλει φορολο-
γική δήλωση για το φορολογικό έτος 2018. ςε 
αντίθετη περίπτωση η αίτησή σας θα απορριφθεί 
αυτόματα με την υποβολή της. Για την είσοδό 
τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή ο δικαιούχος 
(γονέας ή φοιτητής) θα χρησιμοποιήσει το 
όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό 
(password), που του χορηγήθηκε από την 
ααΔε για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του 
TAXIS. η εισαγωγή των κωδικών πρόσβασης 
επέχει θέση δήλωσης συναίνεσης διασταύ-
ρωσης των στοιχείων του. η ηλεκτρονική 
αίτηση για τη χορήγηση στεγαστικού επιδό-
ματος υποβάλλεται από τον δικαιούχο του 
επιδόματος, δηλαδή το πρόσωπο που θεω-
ρείται ότι βαρύνει ο φοιτητής. ςτην περί-
πτωση συζύγων οι οποίοι έχουν υποβάλει 
χωριστές φορολογικές δηλώσεις, υποβά-
λει την ηλεκτρονική αίτηση για χορήγηση 
του στεγαστικού επιδόματος ο ένας 
μόνο γονέας δικαιούχος του επιδόμα-
τος, ο οποίος στη φορολογική του 
δήλωση θα πρέπει να έχει δηλώσει το 
σύνολο των παιδιών που τον βαρύνουν 
(εξαρτώμενα μέλη) ώστε να διαμορ-
φωθεί σωστά το οικονομικό κριτήριο. 
ςε περίπτωση διαζευγμένων ή εν 
διαστάσει συζύγων, δικαιούχος του 
επιδόματος είναι ο γονέας τον οποίο 
βαρύνει ο φοιτητής και τον εμφανί-
ζει ως προστατευόμενο μέλος. Κατ’ 
εξαίρεση, δικαιούχος θα είναι ο 
ίδιος ο φοιτητής εφόσον:

α) είναι ορφανός από τους δύο 

γονείς ή
β) οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερι-

κού ή
γ) είναι πάνω από είκοσι πέντε (25) ετών, 

δηλαδή να έχει γεννηθεί έως την 
31/12/1992) ή

δ) είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογι-
κής δήλωσης και δεν θεωρείται εξαρτώ-
μενο μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 
4172/2013 (α’ 167).Για την πρόσβαση στην 
εφαρμογή του στεγαστικού επιδόματος 
απαιτείται πιστοποίηση μέσω του συστήμα-
τος TAXIS. επίσης, προϋπόθεση για την 
υποβολή της αίτησης είναι ο φοιτητής για 
τον οποίο χορηγείται το επίδομα, να είναι 
Έλληνας υπήκοος ή υπήκοος άλλης χώρας 
της ευρωπαϊκής Ένωσης, να είναι κάτοχος 
ακαδημαϊκής ταυτότητας σε ισχύ και να 
είναι κάτοχος α.φ.μ. η υπηκοότητα συνδέε-
ται μόνο με το πρόσωπο του φοιτητή και όχι 
με των γονέων ή κηδεμόνων αυτού.

ο αιτών συμπληρώνει υποχρεωτικά στα 
αντίστοιχα πεδία της αίτησης τα ακόλουθα 
στοιχεία:

α) τον αριθμό της ακαδημαϊκής ταυτότη-
τας του φοιτητή

β) τον αριθμό φορολογικού μητρώου 
(α.φ.μ.) του ιδίου, του/της συζύγου και του 
φοιτητή εάν δικαιούχος είναι ο γονέας ή 
μόνο το α.φ.μ. του ιδίου στην περίπτωση 
που δικαιούχος είναι ο φοιτητής

γ) τον αριθμό του ηλεκτρονικού μισθωτη-
ρίου συμβολαίου

δ) τον αριθμό του τραπεζικού του λογα-
ριασμού (ιΒαΝ)

η οριστική υποβολή της αίτησης επέχει 
θέση υπεύθυνης δήλωσης του δικαιούχου 
ότι τα δηλωθέντα από αυτόν στοιχεία που 
υπόκεινται σε επεξεργασία είναι αληθή.

λεται στην περίπτωση αδελφών 
ή συγγενών μαθητών.

2) ποιΑ ΑντικειμενΑ 
ΑπΑγορεύοντΑι στισ 

Αιθούσεσ πού Διενεργού-
ντΑι οι πΑνελλήνιεσ 2019

Στη σχετική εγκύκλιο τονίζε-
ται ότι οι μαθητές κατά την 
είσοδο τους στην αίθουσα της 
εξέτασης δεν επιτρέπεται να 
φέρουν μαζί τους τα εξής 
αντικείμενα:
●● βιβλία
●● τετράδια
●● σημειώσεις
●● κινητά τηλέφωνα
●● υπολογιστικές μηχανές
●● ηλεκτρονικά μέσα μετάδοσης 

πληροφοριών
●● διορθωτικό (blanco)
Το υπουργείο Παιδείας τονίζει 

ότι τα μόνα αντικείμενα που επι-
τρέπεται να έχουν στην κατοχή 
τους κατά την εξέταση είναι όσα 
ορίζει ο οικείος Σύλλογος 
Διδασκόντων.

3) ποτε μήΔενιΖετΑι το 
γρΑπτο τού 

εξετΑΖομενού
Στη «βίβλο» του υπουργείου 

Παιδείας για τις Πανελλήνιες 
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Πώς θα ξημέρωνε άραγε 
η Δευτέρα της τρίτης 
Ιουνίου αν το αποτέλεσμα 
των επαναληπτικών 
εκλογών ήταν ακριβώς το 
αντίθετο; Χοροί και 
τραγούδια, αγκαλιές και 
φιλιά, σουβλάκια, μπύρες 
και μαλλί της γριάς στο 
Σύνταγμα, αλλά και σε 
όλη την Ελλάδα! Και 
φυσικά το αποτέλεσμα 
όλης της πανδαισίας 
των «νικητών», των 
«κερδισμένων», που 
θα ήταν τα σκουπίδια, 
ως ένα μήνυμα πως η 
πρωτεύουσα, δεν 
μπορεί να υπάρξει 
χωρίς αυτά.

δεν έγινε όμως έτσι. 
οι νικητές, μετριο-
παθείς και συντηρητικοί 

της αθήνας, δεν κατέβηκαν στις 
πλατείες, όπως οι «προοδευτι-
κοί» το βράδυ του δημοψηφί-
σματος της 5ης ιουλίου του 
2015 στο ςύνταγμα. Δεν προκά-
λεσαν τους «ηττημένους». Θα 
μπορούσε μάλιστα να πει κανείς 
πως για πρώτη φορά συμβαίνει 
στην ελλάδα το παράδοξο. οι 
«ηττημένοι» προκαλούν τους 
«κερδισμένους» με δηλώσεις 
στα πάνελ που αδυνατεί να συλ-
λάβει ο νους, αλλά και τον ίδιο 
τον λαό που «δεν κατάλαβε» τι 
ψήφισε.

Στην πραγματικότητα, οι όροι 
που αναφέρονται σε «κερδισμέ-
νους» και «χαμένους», σε «νικη-
τές» και «ηττημένους», δημιουρ-
γούν διχασμό ανάμεσα στους 
πολίτες, υποδαυλίζουν το μίσος 
και την επιθετικότητα, η οποία 
στο τέλος στρέφεται αδιακρίτως 
εναντίον όλης της κοινωνίας. Αν 
κάποιος υποψήφιος διεκδικεί και 
τελικά κερδίζει, αυτό δεν είναι η 
εξουσία αλλά η εμπιστοσύνη των 
πολιτών και φυσικά, η εντολή και 

Μητσοτάκης, υπερασπιζόμενος 
την αριστεία, την ανάγκη 
κάποιων να ξεχωρίζουν, να προ-
βάλλονται. Κι αυτό συμβαίνει 
και με τον πλούτο, ο οποίος 
τελικά ανακατανέμεται (και) στα 
χαμηλά στρώματα.

Είναι αξιοπρόσεκτη η άποψη 
του Γάλλου La Rοche Foucault: 
«υποσχόμαστε σύμφωνα με τις 
ελπίδες και τηρούμε τις υπο-
σχέσεις μας σύμφωνα με τους 
φόβους μας». Οι ελπίδες μας 
όμως και οι φόβοι είναι αστα-
θείς παράγοντες, ανίσχυροι να 
δεσμεύσουν έναν άνθρωπο, 
ώστε να παραμένει σταθερός 
μέχρι να εκπληρώσει την υπό-
σχεσή του. Γιατί, αν οι ελπίδες 
μεταβληθούν, αν οι φόβοι 
αμβλυνθούν ή οξυνθούν, τότε 
και ο υποσχεθείς εύκολα ολι-
σθαίνει προς την κατωφέρεια 
της αθέτησης.

Όποιος υπόσχεται 
εύκολα κι επιπόλαια, 
γνωρίζει εκ των 
προτέρων ότι το ίδιο 
εύκολα θα λησμονήσει 
την υπόσχεσή του. 
Όποιος με τα λόγια του 
δημιουργεί ελπίδες 
πως δήθεν θα 
βοηθήσει κάποιον να 
κατακτήσει ένα αγαθό, 
αυτός είναι ένας 
κοινός απατεώνας, 
διότι εξαργυρώνει την 
εμπιστοσύνη, που του 

έδειξαν οι άνθρωποι 
της ανάγκης. Είναι 
ορθός ο λόγος που 
λέει «όποιος 
πληρώνει με 
υποσχέσεις, 
πληρώνει με 
ζωγραφιστό χρήμα».

Ελπίζουμε, το φθαρμένο 
πλέον σλόγκαν των πολιτικών 
πως «δεν γίνονται όλα από τη 
μια μέρα στην άλλη», να μην 
το ακούσουμε ξανά, όποιος 
κι αν λάβει την εξουσία στις 
επερχόμενες εκλογές. Μια 
εξουσία, που δεν είναι ούτε 
νίκη, ούτε κατάκτηση. Είναι 
εντολή με χρονοδιάγραμμα.

δεν είναι νίκη, είναι εντολή

ράζεις πλούτο που δεν 
παράγεις. Κυρίως, δεν μπο-
ρείς να πουλάς ανθρωπιά και 
ευαισθησία στα χαμηλά κοι-
νωνικά στρώματα εκμεταλ-
λευόμενος την άγνοιά τους, 
υπεξαιρώντας από τους 

λίγους, που τελικά ήταν πολλοί, και 
διαχωρίζοντας κάθετα την κοινωνία 
σε δύο αντιμαχόμενες παρατάξεις, 
που πρέπει η μία να εξοντώσει την 
άλλη. «Ή τους τελειώνουμε ή μας 
τελειώνουν», ήταν το λάβαρο του 
Τσίπρα, το πιο διχαστικό μήνυμα 
που εκτόξευσε ποτέ αρχηγός κρά-
τους, ο ορισμός της πολιτικής ανηθι-

η υποχρέωση να υλοποιήσει τις 
υποσχέσεις του. Η εμπιστοσύνη 
είναι μία εύθραυστη αξία που 
εύκολα την κερδίζει κάποιος όχι 
επειδή εξ ορισμού την αξίζει, αλλά 
επειδή την έχασε ο προηγούμενος... 
διαχειριστής.

Οι λόγοι για τους οποίους 
τόσο οικτρά 
απογοήτευσε η πρώτη 
φορά Αριστερά όσους 
την πίστεψαν έχει 
καταγραφεί στη 
συνείδηση και των πιο 
καλόπιστων Συριζαίων. 
Οι πολίτες δεν εκλέγουν 
πλέον τις ηγεσίες τους 
με βάση τις υποσχέσεις 
τους αλλά αξιολογώντας 
την ειλικρίνεια και τη 
σοβαρότητά τους. 

Εν έτει 2019, η πλειοψηφία 
γνωρίζει πως δεν μπορείς να μοι-

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ  
εύΤύχια ΠαΠούλια   
κοινωνιολόγος 
papoulia@alphafreepress.gr

κότητας στο πρόσωπο ενός νέου 
ανθρώπου, που δεν πρέπει πλέον να 
έχει θέση στην πολιτική ζωή της 
χώρας.

Αντί οι ηγέτες να παροτρύνουν 
τους οικονομικά αδύναμους να 
βάλουν τη φαντασία τους και τα 
χέρια τους να δουλέψουν περισσό-
τερο, η Αριστερά τους εξαπατά πως 
θα τους λύσει το πρόβλημα καλλιερ-
γώντας το μίσος εναντίον μιας ελίτ, 
που είτε από ματαιοδοξία, είτε 
ακόμη και από απληστία, αποκτά 
περισσότερα από όσα χρειάζεται. 
«Δεν μπορούμε να πάμε κόντρα στην 
ανθρώπινη φύση», έλεγε ο Κυριάκος 

Όποιος μας 
πρόδωσε, δεν θα μας 
συγχωρέσει ποτέ  

για την πράξη του αυτή»
Nicolás Gómez Dávila   

Κολομβιανός συγγραφέας 
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υναγερμός σε αστυ-
νομία και ιδιοκτήτες 
μεγάλων εταιρειών 

στην αττική, που φυλάσσουν 
στο εσωτερικό τους χρηματο-
κιβώτια με μεγάλα ποσά για 
τις λειτουργικές ανάγκες, 
μετά και από νέο, κινηματο-
γραφικό χτύπημα, της συμμο-
ρίας που έχει δραστηριοποιη-
θεί τον τελευταίο καιρό. επα-
ναφέροντας στη μνήμη τις 

δεκάδες εισβολές σε ανάλο-
γες επιχειρήσεις που είχε 
πραγματοποιήσει η πολυμε-
λής συμμορία των ρομά, η 
οποία εξαρθρώθηκε το 2017, 
τα μέλη της τωρινής συμμο-
ρίας έβαλαν στο στόχαστρο 
εταιρεία courier, η οποία 
εδρεύει στη λεωφόρο Κηφι-
σού στο αιγάλεω. Τέσσερις το 
πρωί εισέβαλαν στις εγκατα-
στάσεις, ανέβηκαν όροφο, 
εντόπισαν το χρηματοκιβώ-
τιο, το οποίο ζύγιζε πεντακό-
σια κιλά και κατάφεραν να το 
πάρουν! Όπως προκύπτει από 
τα ίχνη και τα σπασμένα πλα-
κάκια, οι κακοποιοί κατάφε-
ραν να σύρουν, να μεταφέ-
ρουν έως το πλατύσκαλο και 
στη συνέχεια να σπρώξουν το 
χρηματοκιβώτιο με τα χρή-
ματα στις σκάλες για να φθά-
σει μόνο του στην έξοδο! από 
εκεί, άγνωστο πώς, το μετέ-
φεραν σε όχημα και 
εξαφανίστηκαν.

Νέο χτύπημα από 
τη συμμορία των 
χρηματοκιβωτίων

σ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ  
ΠεΤρος ΚαρςιΩΤης   
karsiotis@alphafreepress.gr

καρτέλ «λευκού θανάτου», 
που εδρεύει στο Γιοχάνε-
σμπουργκ, στρατολογεί 

άνδρες ηλικίας, άνω των 60 χρό-
νων και τους αναθέτει, έναντι 
αμοιβής, τη μεταφορά μεγάλων 
ποσοτήτων ηρωίνης από την 
αφρική στην ελλάδα! Έτσι, σε 
μόλις δύο εβδομάδες, οι αστυνομι-
κοί της Δίωξης Ναρκωτικών της 
Ασφάλειας Αττικής προχώρησαν 
στη δεύτερη σύλληψη μεταφορέα 
ναρκωτικών, ο οποίος αφίχθη στο 
Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέ-
λος», έχοντας ξεκινήσει το αεροπο-
ρικό του ταξίδι από το Γιοχάνε-
σμπουργκ. Πρόκειται για 66χρονο 
Έλληνα, ο οποίος συνελήφθη στο 
αεροδρόμιο, καθώς επιχείρησε να 
εισάγει πάνω από πέντε κιλά 
ηρωίνη.

Όπως ανακοινώθηκε, αστυνομικοί 

κής, μέσω Ζυρίχης. Μετέφερε 
ποσότητα ηρωίνης, βάρους 5.214 
γραμμαρίων, σε 5 αυτοσχέδιες 
συσκευασίες, οι οποίες βρίσκονταν 
επιμελώς κρυμμένες στα τοιχώματα 
της αποσκευής του. Μόλις πριν από 
δύο εβδομάδες, είχε συλληφθεί στο 
ίδιο σημείο, 76χρονος Γερμανός, 
που έφθασε, τότε, στο αεροδρόμιο, 
προερχόμενος από το Γιοχάνε-
σμπουργκ μέσω Ντουμπάι. 

Στην έρευνα 
διαπιστώθηκε ότι στην 
αποσκευή του μετέφερε 
κρυμμένα στα τοιχώματα, 
τέσσερα κιλά και 270 
γραμμάρια «λευκού 
θανάτου».

ψάχνουν το καρτέλ θανάτου της Αφρικής

στο αεροδρόμιο, προερχόμενος από 
το Γιοχάνεσμπουργκ Νοτίου Αφρι-

της Δίωξης εντόπισαν και συνέλα-
βαν τον 66χρονο, ο οποίος αφίχθη 

Ένα «άνοιγμα», ύψους περί-
που 40.000 ευρώ, του 
46χρονου ιδιοκτήτη της 

κτηνοτροφικής μονάδας, που 
συνελήφθη για τον θάνατο και τη 
φρικαλέα επιχείρηση εξαφάνισης 
του αυτοκινήτου και της σορού 
του κτηνοτρόφου Δημήτρη Γραι-
κού, όλα δείχνουν ότι ήταν η αιτία 
που οδήγησε στο ματωμένο θρί-
λερ, που απασχολούσε το πανελ-
λήνιο 2,5 χρόνια τώρα.

Για τους αξιωματικούς της Αστυ-
νομίας στη Θεσσαλονίκη δεν υπάρ-
χει η παραμικρή αμφιβολία ότι οι 
διαφορές των δύο ήταν οικονομικές 
και ότι δεν υπήρξε άλλο πρόσωπο 
παρόν τις κρίσιμες στιγμές. Ο ίδιος ο 
συλληφθείς, έμπορος κρεάτων, ιδιο-
κτήτης της κτηνοτροφικής μονάδας, 
στο Ανατολικό Θεσσαλονίκης, όπου 
έθαψε σωρό και αυτοκί-
νητο, ισχυρίστηκε στη 
διάρκεια της ανάκρισής 
του από αστυνομικούς της 
Ασφάλειας ότι οι δυο τους 
λογομάχησαν για χρηματι-
κές οφειλές. Πρόσθεσε 
ότι πάνω στη λογομαχία 
τους, εκνευρισμένος 
αυτός έσπρωξε τον 
Γραικό, ο οποίος έπεσε 
και έχασε τη ζωή του, 
χωρίς να δίνει περισσό-
τερα στοιχεία, τα οποία 
αναμένονται από την 
ιατροδικαστική υπηρεσία.

Όπως διευκρίνισαν οι αστυνομικοί 
κατά τη διάρκεια παρουσίασης της 
υπόθεσης, ο 46χρονος συλληφθείς, 
έμπορος κρεάτων, συνάντησε τον 

49χρονο επιχειρηματία Δημήτρη 
Γραικό στον στάβλο του. Οι αστυνο-
μικοί έδωσαν στοιχεία και για το 
πώς ο δράστης μετά τον βίαιο, ούτως 

ή άλλως, θάνατο του Γραικού, έθαψε 
αυτοκίνητο του θύματος και τη 
σορό. Είπαν ότι άνοιξε στο σημείο 
μια τρύπα με το σκαπτικό μηχάνημα, 

έριξε το αμάξι του 
θύματος με τον 
ουρανό προς τα 
κάτω, και μετά 
έριξε χώμα και 
πολύ μεγάλο όγκο 
από ακαθαρσίες. 
υπενθυμίζεται επί-
σης, ότι ο κτηνο-
τρόφος Δημήτρης 
Γραικός, εξαφανί-
στηκε το απόγευμα 

της 3ης Νοεμβρίου 2016, αφού ανα-
χώρησε από το σφαγείο της 
Χαλάστρας.

Ένα χρέος 40.000 ευρώ του στέρησε τη ζωή
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ανθρωποκυνηγητό
ανθρωποκυνηγητό για τους δύο 
επικίνδυνους αλβανούς κακοποι-
ούς, που δραπέτευσαν από το 
μεταγωγών, έχει εξαπολύσει η 
ελας. ςυνελήφθησαν οι δύο 
συνεργοί τους, ένας στη λαχανα-
γορά και ο δεύτερος τραυματι-
σμένος μέσα σε ρέμα στον 
Βοτανικό.

λήστευαν με 
υποπολυβόλο
η αστυνομία προχώρησε στη 
σύλληψη δύο σεσημασμένων 
κακοποιών, οι οποίοι οπλισμένοι 
με υποπολυβόλο τύπου Scorpion, 
είχαν ακινητοποιήσει έξω από 
περίπτερο στη Νίκαια, με τη βοή-
θεια και ενός συνεργού τους που 
διαφεύγει, διανομέα καπνικών 
προϊόντων, από τον οποίο άρπα-
ξαν και το ίδιο το φορτηγάκι με 
το οποίο διέφυγαν.

εςΠα από τη φυλακή
Έταζαν επιδοτήσεις της ευρωπα-
ϊκής Ένωσης για ανακαίνιση του-
ριστικών καταλυμάτων και ιερών 
Ναών, καθώς και για αποκατά-
σταση καταστροφών σε οικίες 
και επιχειρήσεις σε σεισμόπλη-
κτες περιοχές. Πίσω από όλα 
αυτά, κρυβόταν ίσως η πολυπλη-
θέστερη συμμορία, που εμφανί-
στηκε ποτέ σε υποθέσεις απατών 
στην ελλάδα. εγκέφαλος της 
δράσης ήταν 42χρονος, έγκλει-
στος στις φυλακές Κρήτης, ο 
οποίος ενώ εξέτιε ποινή κάθειρ-
ξης για άλλες απάτες, συνέχιζε 
τις νέες.

Κι άλλη επιχείρηση 
στα εξάρχεια
αιφνιδιαστική επιχείρηση της 
αστυνομίας στην καρδιά των 
εξαρχείων το μεσημέρι της 
Τετάρτης, με αιχμή του δόρατος 
της Δίωξη Ναρκωτικών, απέφερε 
συλλήψεις διακινητών κάνναβης 
και κατασχέσεις ποσότητας του 
ίδιου ναρκωτικού.

εν ΤάχεΙσυμμορία Πακιστανών, με το 
πρόσχημα ότι θα βοηθούσε 
συμπατριώτες της που 

εισέρχονταν παράτυπα στη χώρα, 
τους άρπαζε και τους φυλάκιζε σε 
αποθήκη στην Κομοτηνή. από εκεί 
και μετά ξεκινούσαν στεγνούς 
εκβιασμούς στους συγγενείς των 
απαχθέντων, να καταβάλουν 
«λύτρα» για να τους απελευθερώ-
σουν. Συνήθως, δεν ικανοποιούνταν 
με τις πρώτες καταβολές και συνέχι-
ζαν τους εκβιασμούς, ζητώντας κι 
άλλα χρήματα.

Σε μια τέτοια προσπάθειά τους να 
αποσπάσουν κι άλλα μετρητά από 
συγγενείς απαχθέντος συμπατριώτη 
τους, συνελήφθησαν σε οργανω-
μένη επιχείρηση της Αστυνομίας 
τέσσερις Πακιστανοί, ηλικίας 22, 30, 
23 και 23 ετών, σε βάρος των οποίων 
σχηματίσθηκε δικογραφία για 
αρπαγή και εκβίαση. Η λύτρωση για 
τον απαχθέντα, που δεν ήταν ο 

στη συμπλοκή τον σκότωσαν. 
Όμως δεν σταμάτησαν εκεί. Άρχι-
σαν να παίρνουν τηλέφωνο τους 
συγγενείς του στο Πακιστάν και 
να ζητάνε «λύτρα», ύψους 10.000 
ευρώ, δήθεν για να τον απελευθε-
ρώσουν! Όταν οι δυστυχείς 
άνθρωποι στο Πακιστάν ζήτησαν 
επίμονα απόδειξη ζωής του 
34χρονου, σταμάτησαν τις επικοι-
νωνίες ξαφνικά. Όμως, οι στενοί 
συγγενείς του εργάτη Πακιστανού 
ανησύχησαν, καθώς δεν έδινε 
κανένα σημείο ζωής ο άνθρωπός 
τους, που αναζητούσε καλύτερες 
μέρες στην Ελλάδα. Ενημέρωσαν 
την Ασφάλεια και μετά από 
έρευνα, σε ταυτόχρονες αστυνο-
μικές επιχειρήσεις σε Θήβα, 
Μανωλάδα και Τρίπολη,  συνελή-
φθησαν τρεις Πακιστανοί, 45, 44 
και 40 χρόνων.

Ζητούσαν λύτρα για να τους απελευθερώσουν

σύλληψη αστυνομικού  
για ναρκωτικά 

ται στην περιοχή της Κομοτηνής.

ΑνΑλογή περιπτωσή στήν 
περιοχή τήσ πΑτρΑσ
Του επιτέθηκαν βάναυσα να τον 
ληστέψουν, αντιστάθηκε και πάνω 

μόνος όμηρος των συμπατριωτών 
τους, καθώς βρέθηκε κι άλλος στην 
ίδια αποθήκη, ήρθε όταν συγγενής 
του ενημέρωσε την Αστυνομία Θεσ-
σαλονίκης ότι 20χρονος έχει απα-
χθεί από ομοεθνείς του και κρατεί-

Ένας 27χρονος ιρακινός, ο οποίος φέρεται από ξένες υπη-
ρεσίες ασφαλείας ως μέλος του ισλαμικού κράτους, είχε 
καταφύγει στην αθήνα, όπου συνελήφθη από την αντι-

τρομοκρατική ύπηρεσία και οδηγήθηκε στις φυλακές Κορυδαλ-
λού. η σύλληψή του έγινε με βάση ευρωπαϊκό ένταλμα σύλλη-
ψης το οποίο έχουν εκδώσει και αποστείλει σε όλες τις αστυ-
νομίες της ευρώπης και άλλων χωρών, οι γερμανικές αρχές 
ασφαλείας, οι οποίες τον καταζητούσαν. ο φερόμενος ως τζι-
χαντιστής εντοπίστηκε από την αντιτρομοκρατική ύπηρεσία 
στην αθήνα από το κινητό του τηλέφωνο. Γερμανικά μέσα ενη-
μέρωσης, που καλύπτουν δημοσιογραφικά τη σύλληψη του 
υπόπτου στην αθήνα, αναφέρουν ότι ο ιρακινός είναι υπόδικος 
στη Γερμανία για «εγκλήματα πολέμου». Προσθέτουν ακόμη ότι 
αυτό το χρονικό διάστημα δικάζεται και η Γερμανίδα σύζυγός 
του, με την κατηγορία ότι άφησε ένα 5χρονο κορίτσι Γεζίντι να 
πεθάνει από τη δίψα… ο 27χρονος ιρακινός κατηγορείται από 
την γερμανική Δικαιοσύνη ότι «αγόρασε» το κοριτσάκι Γεζίντι 
και τη μητέρα του, τις οποίες κρατούσαν μαζί με την γυναίκα 
του αιχμάλωτες, ενώ ζούσαν στη μοσούλη του ιράκ το 2015.

σύλληψη τζιχαντιστή 
στην άθήνα

Ένας αστυνομικός, που υπη-
ρετούσε σε Τμήμα ασφα-
λείας της Βορείου ελλάδος 

συνελήφθη από άνδρες της ύπηρε-
σίας εσωτερικών ύποθέσεων στο 
πλαίσιο διερεύνησης για υπόθεση 
διακίνησης ναρκωτικών σε περι-
οχή της χαλκιδικής. ςε βάρος του 
σχηματίστηκε δικογραφία για 
-κατά περίπτωση - παραβάσεις της 
νομοθεσίας για τα ναρκωτικά και 
παράβαση καθήκοντος. Από την 
εξέλιξη της έρευνας διαπιστώθηκε 
ότι ο αστυνομικός μετέβη στην οικία 
του ζευγαριού σε περιοχή της Χαλκι-
δικής και προμηθεύτηκε ποσότητα 
κάνναβης, έναντι του χρηματικού 
ποσού των 100 ευρώ. Εξερχόμενος 
της οικίας ακινητοποιήθηκε από τους 
αστυνομικούς και σε έρευνα που 
ακολούθησε στο όχημα και την 
κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθη-
καν πάνω από 51 γραμμ. κάνναβης, 
αυτοσχέδιο τσιγάρο με ποσότητα 
κάνναβης αναμειγμένη με καπνό και 

κινητό τηλέφωνο. Ακολούθως συνε-
λήφθη το ζευγάρι που έχει απασχο-
λήσει και στο παρελθόν για υποθέ-
σεις ναρκωτικών και σε έρευνα που 
πραγματοποιήθηκε στην οικία τους 
βρέθηκαν και κατασχέθηκε μεταλλι-
κός τρίφτης, ενώ στην οικία εντοπί-
στηκε και συνελήφθη και άλλο 
άτομο, στην κατοχή του οποίου βρέ-
θηκαν και κατασχέθηκαν 4 γραμμά-
ρια κάνναβης. Σε έρευνα που πραγ-
ματοποιήθηκε στην οικία του αστυ-
νομικού βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 
11,22 γραμμάρια κοκαΐνης, 24,25 
γραμμάρια κάνναβης, 2.650 ευρώ, 
συσκευασία με ποσότητα κάνναβης 
αναμειγμένη με καπνό συνολικού 
βάρους 17,43 γραμμαρίων, μεταλλι-
κός τρίφτης, δύο μεταλλικοί δίσκοι 
με υπολείμματα ναρκωτικών ουσιών, 
δύο κουτάλια και κουτάλα με υπο-
λείμματα ναρκωτικών ουσιών, τρεις 
αυτοσχέδιες συσκευασίες εισπνοής 
ναρκωτικών ουσιών και τέσσερα 
κινητά τηλέφωνα.
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Το «burn out», όπως ονομά-
ζεται ευρέως η εργασιακή 
εξουθένωση, εντάχθηκε 

πλέον επίσημα από τον Παγκόσμιο 
οργανισμό ύγείας (Πού) στη διε-
θνή κατάταξη των ασθενειών του, 
που χρησιμεύει ως βάση για τον 
καθορισμό των τάσεων και των 
στατιστικών της υγείας. Είναι η 
πρώτη φορά που η επαγγελματική 
εξουθένωση εντάσσεται στον κατά-
λογο, που καταρτίζεται από τον ΠΟυ 
και βασίζεται στα συμπεράσματα 
ειδικών της υγείας σε όλο τον 
κόσμο. Με απλά λόγια πρόκειται για 
μια λίστα που παρέχει μια κοινή 
γλώσσα στους επαγγελματίες της 
υγείας, ώστε να ανταλλάσσουν πλη-
ροφορίες παντού στον κόσμο.

Το σύνδρομο της εργασιακής 
υπερκόπωσης εντάσσεται στην 
κατηγορία που εξετάζει «προβλή-
ματα που συνδέονται με την εργασία 
ή την ανεργία» και φέρει την κωδική 

ονομασία QD85. Περιγράφεται ως 
ένα σύνδρομο που προκύπτει από 
χρόνιο εργασιακό στρες (το 
οποίο δεν αντιμετωπίστηκε 
επιτυχώς) και χαρακτηρίζεται 
από τα εξής στοιχεία: ένα 
αίσθημα εξάντλησης, κυνι-
σμού ή αρνητικά συναισθή-
ματα σε σχέση με τη δου-
λειά και με τη «μειωμένη 
επαγγελματική αποδοτικό-
τητα». Ο ΠΟυ υπογραμμίζει 
πάντως ότι το burn out «ανα-
φέρεται σε φαινόμενα σχε-
τικά με τον επαγγελματικό 
περιβάλλον και δεν πρέπει να 
χρησιμοποιείται για την περι-
γραφή εμπειριών σε άλλους 
τομείς της ζωής». Η νέα κατάταξη, 
που ονομάζεται CIP-11 και δημοσι-
εύτηκε πέρυσι, υιοθετήθηκε επί-
σημα κατά τη φετινή 72η Παγκόσμια 
Συνέλευση και θα τεθεί σε ισχύ την 
1η Ιανουαρίου 2022.

Όταν τρώμε πολλή ζάχαρη, το 
σώμα μας απελευθερώνει ινσουλίνη 
για να βοηθήσει στην απορρόφηση 

η
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οιά είναι τα υλικά που 
μας βοηθούν να 
καταπολεμήσουμε τη 

φθορά του χρόνου;
Βιταμίνη Α Αυτό το συστα-

τικό προκαλεί αυξημένη παρα-
γωγή κολλαγόνου και την 
παραγωγή υγιών κυττάρων της 
επιδερμίδας. 

Βιταμίνη C Η βιταμίνη C ενι-
σχύει την παραγωγή κολλαγό-
νου, προλαμβάνει τις σκούρες 
κηλίδες και διατηρεί το δέρμα 
μας λαμπερό.

Αντηλιακό Πολλοί άνθρωποι 
δεν χρησιμοποιούν αντηλιακό, 
και ακόμα περισσότεροι το 
χρησιμοποιούν λάθος. Πρέπει 
να το ανανεώνετε τακτικά, να 
φροντίζετε να έχει τουλάχι-
στον 30 SPF και να το χρησι-
μοποιείτε καθημερινά, ακόμα 
και τις ημέρες χωρίς έντονη 
ηλιοφάνεια.

πεπτίδια Τα πεπτίδια είναι 
προϊόντα που μπορούν να δρά-
σουν εκ των έσω, βοηθώντας 
την επιδερμίδα να λειτουργεί 
σωστά, και προκαλώντας 
αυξημένη παραγωγή 
κολλαγόνου.

γλυκολικό οξύ Το γλυκολικό 
οξύ χρησιμοποιείται για απο-
λέπιση, αφαιρώντας τα νεκρά 
κύτταρα του δέρματος και επι-
τρέποντας τη δημιουργία 
καινούργιων.

καφεΐνη Η καφεΐνη χρησι-
μοποιείται και σε πολλές κρέ-
μες ματιών, για να αναζωογο-
νήσει την περιοχή, αυξάνοντας 
την κυκλοφορία του αίματος. 

Καταπολεμώντας 
Τη φΘορα  
Τού χροΝού

Π

Βελτιώνουν την υγεία της καρδιάς Το ελαϊκό οξύ συμ-
βάλλει στη μείωση του κινδύνου υπέρτασης και 
άλλων παραγόντων που συνδέονται με την καρδιακή 

νόσο.
Αντιοξειδωτικά Οι ελιές είναι πλούσιες σε αντιοξειδω-

τικά, τα οποία μειώνουν τη φλεγμονή. Παράλληλα αυξά-
νουν τα επίπεδα γλουταθειόνης, τα οποία είναι απαραί-
τητα για τη λειτουργία του εγκεφάλου και άλλες λειτουρ-
γίες του οργανισμού.

πρόληψη του καρκίνου Τα όφελος αυτό συνδέεται με 
το ελαϊκό οξύ και τα αντιοξειδωτικά της ελιάς.

Βοηθούν τα οστά Οι κάτοικοι των μεσογειακών χωρών, 
στις οποίες οι ελιές υπάρχουν σε αφθονία, αναπτύσσουν 
σε χαμηλότερα ποσοστά οστεοπόρωση συγκριτικά με τους 
άλλους Ευρωπαίους. Σε αυτό φαίνεται ότι συμβάλλει η 
κατανάλωση ελιών.

Burn out:  
η εργασιακή εξουθένωση  
είναι πραγματική ασθένεια

οι βλαβερές συνέπειες που 
μπορεί να έχει η ζάχαρη για 
τη σωματική υγεία μας έχουν 

μελετηθεί καλά. Αυτό όμως που αξί-
ζει περαιτέρω εξέταση είναι η επί-
δραση της ζάχαρης στην ψυχική μας 
υγεία. Εάν η ιδέα σας να αντιμετωπί-
σετε το άγχος περιλαμβάνει την 
κατανάλωση γλυκών, υπάρχει μια 
καλή πιθανότητα να γνωρίζετε ακρι-
βώς τι είναι η έξαψη από ζάχαρη. 
Ενώ οι περισσότεροι άνθρωποι μπο-
ρεί να νιώσουν έξαρση και μετά 
κουρασμένοι με ελάχιστη δυσφο-
ρία, υπάρχει μια ολόκληρη ομάδα 

ανθρώπων που πλη-
ρώνουν ένα μεγάλο 
τίμημα για να τρώνε 
πάρα πολλή ζάχαρη. 
Αυτό συμβαίνει 
επειδή η κατανά-
λωση μεγάλης 
ποσότητας επεξερ-
γασμένης ζάχαρης 
μπορεί να προκαλέ-
σει συναισθήματα 
ανησυχίας, ευερε-
θιστότητας και θλίψης, γεγονός που 
ενδέχεται να αποβεί πολύ βλαβερό 
σε άτομα με κατάθλιψη ή άγχος.

της περίσσειας γλυκό-
ζης στην κυκλοφορία 
του αίματος και στη 
σταθεροποίηση των 
επιπέδων σακχάρου 
στο αίμα. Έτσι, η υπερ-
κατανάλωση ζάχαρης 
κάνει το σώμα μας να 
εργάζεται σκληρά για 
να επιστρέψει στα 
κανονικά επίπεδα. Αυτά 
τα σκαμπανεβάσματα 
μπορεί να προξενήσουν 
νευρικότητα. Αν έχετε 
άγχος ή κατάθλιψη, 
αυτά τα συμπτώματα 

είναι πιθανώς αυτά που αντιμετωπί-
ζετε ήδη σε καθημερινή βάση. Η 
ζάχαρη απλώς θα τα επιδεινώνει.

Ποιά είναι η σχέση  
ζάχάρησ κάΙ άΓχουσ;

Τα οφέλη από τις ελιές
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δεν είναι εύκολο να 
καταλάβουμε πότε το 
παιδί μας έχει έλλειψη 

σιδήρου, ωστόσο υπάρχουν 
σημάδια που κρούουν τον 
κώδωνα του κινδύνου και μπο-
ρούν να μας υποψιάσουν. η 
κόπωση και η γενική αδυναμία 
είναι τα πιο σημαντικά. Επίσης 
σε ορισμένες περιπτώσεις 
κάποια παιδιά γίνονται ευερέθι-
στα και δυσκολεύονται να 
συγκεντρωθούν, ενώ η συνεχής 

επιθυμία για γλυκό είναι έντονη. 
Ένας απλός, αλλά αποτελεσματι-
κός τρόπος για να ελέγξετε αν το 
παιδί αντιμετωπίζει πρόβλημα 
με το σίδηρο, είναι να παρατη-
ρήσετε το χρώμα στα χείλη και 
το εσωτερικό των ματιών του. Αν 
διακρίνετε ένα απαλό ροζ 
χρώμα, αντί για κόκκινο τότε το 
παιδί παρουσιάζει έλλειψη 
σιδήρου και σε αυτή την περί-
πτωση οι αιματολογικές εξετά-
σεις είναι απαραίτητες.

Ένα καλό τρικ για να 
σιγουρευτείς ότι θα 
καταναλώσεις 

επαρκείς ποσότητες θρεπτι-
κών λαχανικών είναι να ξεκι-

νήσεις το γεύμα σου από τη 
σαλάτα. Επίσης, θα πεινάς λιγό-

τερο στη συνέχεια και πιθανώς 
να καταναλώσεις μικρότερες μερί-

δες φαγητού μετά και άρα λιγότερες 
θερμίδες στο τέλος της ημέρας χάνο-
ντας εν τέλει βάρος. Επίσης η κατανά-
λωση λαχανικών πριν από ένα γεύμα με 

ενισχύοντας την τεστοστερόνηΓια να ενισχύσετε τα επίπεδα 
τεστοστερόνης σας, μπορείτε 
να εισάγετε στη διατροφή σας 

και τις παρακάτω τροφές, που θα την 
ενισχύσουν με φυσικό τρόπο, καθώς 
περιέχουν δύο πολύ σημαντικές 
ουσίες, την βιταμίνη D και τον 
ψευδάργυρο.

τόνος Ο τόνος είναι καλή πηγή 
βιταμίνης D, που βοηθά στην καλύ-
τερη παραγωγή 

τεστοστερόνης. Εναλλακτικά, ο 
σολομός και οι σαρδέλες είναι εξί-
σου καλές επιλογές.

γάλα με χαμηλά λιπαρά, ενισχυ-
μένο με βιταμίνη D Αγοράστε γάλα 
που είναι ενισχυμένο με βιταμίνη D, 
και με χαμηλά λιπαρά, για να γλιτώ-

σετε την υπερκατανά-
λωση κορε-

σμέ-

νων λιπαρών, αλλά με τις ίδιες 
ποσότητες θρεπτικών συστατικών.

κρόκοι αυγού Οι κρόκοι του 
αυγού είναι εξαιρετική πηγή βιταμί-
νης D. Συνεπώς, δεν χρειάζεται να 
τους αποφεύγετε, καθώς έχει απο-
δειχθεί ότι η διατροφική χοληστε-
ρόλη που περιέχουν δεν επηρεάζει 
τα επίπεδα χοληστερόλης στο αίμα.

ενισχυμένα δημητριακά Ορισμέ-
νες μάρκες δημητριακών είναι ενι-
σχυμένες με βιταμίνη D, αλλά και 

πολλά ακόμη θρεπτικά συστατικά.
στρείδια Τα στρείδια είναι 
εξαιρετική πηγή ψευδαργύ-

ρου, που βοηθάει στο να 
παραμένουν σταθερά 

τα επίπεδα 
τεστοστερόνης.

οστρακοειδή Τα οστρακοειδή 
όπως το καβούρι και ο αστακός 
περιέχουν επίσης πολύ καλά επί-
πεδα ψευδαργύρου, και μπορούν να 
σας βοηθήσουν να διατηρήσετε τα 
επίπεδα τεστοστερόνης σας 
φυσιολογικά.

μοσχαρίσιο κρέας υπάρχουν 
αρκετοί κίνδυνοι στην υπερκατανά-
λωση κόκκινου κρέατος, αλλά σε 
μικρές ποσότητες μπορεί να κάνει 
καλό. Ειδικά αν μιλάμε για το 
συκώτι, που περιέχει βιταμίνη D, ενώ 
ο κιμάς περιέχει ψευδάργυρο. 

Φασόλια Τα φασόλια είναι πολύ 
καλές πηγές και της βιταμίνης D και 
του ψευδαργύρου, όπως επίσης και 
φυτικής πρωτεΐνης, που προστα-
τεύει την υγεία της καρδιάς

Το ελληνικό 
super food 

Για να τα ξέρεις όλα!

www.alphafreepress.gr
Φάε πρώτα 
τη σαλάτα

υδατάνθρακες έχει ευεργετικές 
ιδιότητες στη διατήρηση των επι-
πέδων σακχάρου στο αίμα.

Τα σημάδια  
της έλλειψης 

σιδήρου σε  
ένα παιδί

 κάππαρη έχει πολύ 
χαμηλή θερμιδική 
αξία, μόλις 23 Kcal 

ανά 100 γραμμάρια, είναι 
κατάλληλη τροφή για όσους 
θέλουν να χάσουν κιλά και, 
παρόλο που δεν έχει πολλές 
θερμίδες, έχει υψηλή περιε-
κτικότητα σε μέταλλα, ιχνο-
στοιχεία, βιταμίνες του 
συμπλέγματος Β, α, C, E, K, 
ω-3 λιπαρά και φυτοστερό-
λες. Το βασικό χαρακτηρι-
στικό της, όμως, είναι η 
υψηλή περιεκτικότητα σε 
φλαβονοειδή, που έχουν 
έντονη αντιοξειδωτική 
δράση, όπως η κερκετίνη, η 
ρουτίνη και η καμφερόλη.  
η κάππαρη επίσης διαθέτει 
σημαντικές αντιβακτηριδια-
κές ιδιότητες και βοηθάει σε 
παθήσεις των αρθρώσεων. 
Πολλά προϊόντα ομορφιάς 
έχουν στα συστατικά τους 
εκχύλισμα κάππαρης, καθώς 
ενυδατώνει το δέρμα και 
βοηθάει στην αντιμετώπιση 
ερεθισμών, ερυθρότητας και 
των σπυριών. οι ειδικοί, 
τέλος, αναφέρουν ότι επι-
βραδύνει και τη γήρανση του 
δέρματος, επειδή έχει σημα-
ντικές αντιοξειδωτικές 
ιδιότητες

η
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άθε καλοκαίρι, όταν 
έρχεται η στιγμή να 
βγούμε στην παρα-

λία, συνήθως μας πιάνουν οι 
ανασφάλειες. Το περσινό 
μαγιό έχει ξεχειλώσει, το 
σώμα μας έχει αλλάξει, το 
χρώμα μας είναι λευκό σαν 
γάλα και ψάχνουμε σαν μανι-
ακές το κατάλληλο μαγιό που 
αναδεικνύει τα κάλλη μας και 
κολακεύει το κορμί μας. η 
επιλογή του μαγιό, όμως, δεν 
είναι καθόλου εύκολη υπό-
θεση! Πριν μπείτε στη διαδι-
κασία να δοκιμάσετε τα μαγιό 
ενός ολόκληρου μαγαζιού, 
λοιπόν, δείτε ποια είναι 
καταλληλότερα για εσάς με 
βάση το σωματότυπό σας. Το 
βαμβάκι αποτελεί μια υγιεινή 
επιλογή, αν και θα πρέπει να 
γνωρίζετε ότι τα βαμβακερά 
μαγιό στεγνώνουν πιο 
δύσκολα από τα συνθετικά. 

αν έχετε δερματικές αλλερ-
γίες καλό είναι να αποφεύ-
γετε τα συνθετικά και νάιλον 
υφάσματα. επίσης, αλλεργία 
μπορεί να προκληθεί και από 
κάποιο μεταλλικό αξεσουάρ 
που έχει το μαγιό, οπότε προ-
σέξτε το. αυτό που μπορείτε 
να κάνετε για να διατηρήσετε 
το μαγιό σας πολύ καιρό σε 
καλή κατάσταση είναι να το 
ξεβγάζετε αμέσως μετά το 
μπάνιο με καθαρό νερό. Το 
αλάτι ή το χλώριο κάνει το 
μαγιό να χάνει την ελαστικό-
τητά του. ειδικά αν κάνετε 
μπάνιο σε πισίνα, το χλώριο 
σε συνδυασμό με τον ήλιο, 
ενδέχεται να φθείρει πιο 
εύκολα το ύφασμα.

μαγιό, μια 
δύσκολη υπόθεση

K

Αγαπώ το πλισέ!
Φούστες και φορέματα πλισέ. μια άκρως 

καλοκαιρινή επιλογή που συνδυάζεται με 
πέδιλα, με τακούνια και με αθλητικά. μπο-

ρείς με ένα απλό κοντομάνικο και μια πλισέ φούστα 
να βγεις για καφέ και να δείχνεις σα να έκανες το 
τέλειο outfit. Ένα υπέροχο μάξι φόρεμα με πιέτες 
μπορεί να σε συνοδεύσει στα ραντεβού σου και να 
κάψει καρδιές. Βολικό, αέρινο, εντυπωσιακό. Με ένα 
εφαρμοστό πουκάμισο με σχέδια θα τονίσετε τη μέση 
σας και θα κάνετε τη σιλουέτα σας να φαίνεται ακόμα 
πιο θηλυκή. Αν προτιμάτε το αθλητικό στιλ, φορέστε 
τα sneakers σας και κρατήστε έναν φάκελο για να 
απογειώσετε το στυλ σας. Τα αθλητικά παπούτσια 
φορεμένα με φούστα είναι από τις τελευταίες τάσεις. 
Για το βράδυ, το μόνο που χρειάζεστε είναι ένα ζευ-
γάρι γόβες, που, σε συνδυασμό με τη μακριά πλισέ 
φούστα, θα επιμηκύνουν τον κορμό σας και θα σας 
κάνουν να φαίνεστε πιο sexy.

Πουά...ξ, πουά... ξ
Polka dots! ςε ποια 

δεν αρέσει το πουά 
που σε ταξιδεύει 

πίσω στον χρόνο... Δώσε 
βάση στα αξεσουάρ και στο 
μακιγιάζ και να θυμάσαι πως 
και στις δύο περιπτώσεις 
ισχύει το «less is more». Οι 
πινελιές χρώματος σε παπού-
τσια και τσάντα θα δημιουρ-
γήσουν ένα άκρως ελκυστικό 

σύνολο. Είναι μια εκκε-
ντρική επιλογή, που όμως 
θα κάνει τη διαφορά. Προ-
τίμησε να «μαλακώσεις» το 
look συνδυάζοντας το 
κοστούμι σου με αθλητικά 
παπούτσια. Να θυμάσαι 
πως το βολικό της υπόθε-
σης είναι πως θα φορέσεις 
τα κομμάτια και χωριστά, 
κάνοντας άπειρους συνδυ-

ασμούς. Σικ, κομψό και 
διαχρονικό, το πουα-
ντιγέ φόρεμα δεν μπο-
ρεί παρά να σου χαρίσει 
έξτρα πόντους στυλ. Το 
δέσιμο στο λαιμό αλλά 
και ένα μεγάλο ζευγάρι 
λευκά γυαλιά ηλίου θα 
χαρίσουν στο look σου 
έναν επιπλέον ρετρό 
αέρα.

I love σεμιζιέ
Ένα από τα αγαπημένα κομμάτια της γυναικείας 

γκαρνταρόμπας είναι το φόρεμα-πουκαμίσα ή 
αλλιώς το σεμιζιέ. είναι κομμάτι πασπαρτού 

και μπορεί να φορεθεί άνετα από το πρωί έως το 
βράδυ. Ταιριάζει στους περισσότερους σωματότυ-
πους και εντυπωσιάζει όταν φορεθεί σωστά. Ο πιο 
απλός τρόπος είναι να φορέσετε μια λεπτή ζώνη στη 
μέση για να «μαζέψετε» την πουκαμίσα και να την μετα-
τρέψετε σε φόρεμα. Αν σας αρέσουν τα πειράματα, μπο-
ρείτε να την αντικαταστήσετε με ένα πολύχρωμο φου-
λάρι με σχέδια ή animal prints. Το σεμιζιέ φόρεμα ται-
ριάζει ακόμη και με αθλητικά, αλλά για πιο ρομαντικό 
look συνδυάστε το με σανδάλια και μπαλαρίνες. Ένας 
ιδιαίτερος τρόπος για να φορέσετε το σεμιζιέ είναι να το 
συνδυάσετε με μια φούστα ή ένα φόρεμα. Πειραματι-
στείτε με τα κουμπιά της πουκαμίσας και δημιουργήστε 
το δικό σας ξεχωριστό στυλ.

μια καλοκαιρινή τάση που 
αγαπάμε, είναι σίγουρα 
τα ρούχα από δαντέλα. η 

δαντέλα είναι από τις πιο κομψές 
επιλογές που αναδεικνύει την 
φινέτσα μιας γυναίκας. 
μπλούζα, φόρεμα ή φούστα από 
δαντέλα είναι η επιλογή σου για 
φέτος σε γάμους, βαφτίσεις και 
ραντεβού. Διατηρήστε ένα λιτό 
ύφος στο υπόλοιπο σύνολο: 
αποφύγετε τα εκθαμβωτικά και 
φορτωμένα αξεσουάρ ή παπού-
τσια και επιλέξτε απλά σχέδια. 
αν φοβάστε να φορέσετε ένα 
όλο δαντέλα φόρεμα γιατί 
πιστεύετε πως δεν μπορείτε να 
το υποστηρίξετε, επιλέξτε 
κάποιο που έχει λίγη δαντέλα. 
Ένα φόρεμα με δαντέλα μόνο στα 
μανίκια ή στο πάνω μέρος του 
είναι εξίσου εντυπωσιακό. 
Παίξτε. μπορείτε να προσθέσετε 
πινελιές, φορώντας ένα σακάκι 
πάνω από το δαντελωτό φόρεμα. 
ύπάρχουν πασπαρτού φορέματα 
με δαντέλα που μπορούν να 
φορεθούν τόσο το πρωί όσο και 
το βράδυ, ανάλογα πάντα με το 
υπόλοιπο σύνολο που θα επιλέ-
ξετε. η δαντέλα μπορεί να έχει 
ως βασικές της αποχρώσεις το 
μαύρο, το λευκό και το μπεζ, 
ωστόσο κυκλοφορεί και σε άλλα 
υπέροχα χρώματα. Δοκιμάστε το 
ροζ, το μπλε, το πράσινο, το κόκ-
κινο και όποιο χρώμα σας αρέσει 
για εντυπωσιακές εμφανίσεις.

δαντελένια
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πορεί να εντυπωσιάζε-
σαι από πολλά μαγιό 
που βλέπεις στις βιτρί-

νες, όμως πρέπει να προσέξεις 
ποιο σου ταιριάζει. φυσικά και 
επιβάλλεται να αγαπάς το σώμα 
σου με τις ατέλειές του, όμως 
μην ξεχνάς πως πρέπει να είσαι 
και κομψή. Πριν αγοράσεις και-
νούργιο μαγιό, διάβασε στο 
ίντερνετ και κάνε μια έρευνα 
αγοράς. αν έχεις σώμα «μήλο», 
τα δυνατά σου σημεία είναι η 
μέση και τα πόδια. Τόνισε, λοι-
πόν, την όμορφη καμπύλη της 
μέσης, είτε με ένα ολόσωμο 
μαγιό σε κλασικό και λιτό στυλ, 
είτε ένα μπικίνι με απλό σλιπ και 
σουτιέν με καλή στήριξη. Τι να 
αποφύγεις: Τα λεπτά κορδόνια 
στο σλιπ, τα τριγωνάκια και τα 
πολλά «στολίσματα», όπως 
χάντρες ή έντονα σχέδια. οι 
τάσεις της μόδας για εσένα; ολό-
σωμο μαγιό με ενσωματωμένη 
ζώνη ή διακριτικά cuts στη μέση. 
Ένα μακρύ καφτάνι και ένα 
ψάθινο καπέλο, θα σε κάνουν 
πραγματικά υπέροχη, χωρίς 
πολλά-πολλά. μην ξεχνάς: Πας 
απλά στην παραλία.

ςώμα... Apple

m

Αντί για 
μάσκαρα...

Τα αγαπημένα από την 
δεκαετία του 90 
cargo pants είναι 

πίσω και μας ξετρελαίνουν 
με τις χαρακτηριστικά πολ-
λές τσέπες τους. Παντελόνι 
που είναι ιδανικό για τις 
πρωινές ώρες και ανάλογα 
το ύφος του μπορεί να 
φορεθεί και σε πιο βραδι-
νές καταστάσεις. Τα ψηλό-
μεσα παντελόνια που είναι 
φαρδιά στη μέση και πιο 
στενά στο τελείωμα τους, 
είναι εδώ για όλες τις επίση-
μες και βραδινές εμφανίσεις 
σου. Φροντίστε το ύφασμά 
του να μην το κάνει πολύ... 
αποκαλυπτικό. Ένα ψηλό-
μεσο jean παντελόνι, σε 
χαλαρή γραμμή μπορεί να 
είναι μια κομψή επιλογή αν 
έχεις σωματότυπο «μήλο». 
Αν φορεθεί με ψηλοτάκου-
νες γόβες, μπορεί να αναδει-
χθεί ακόμα περισσότερο. 
«Ασφαλείς» επιλογές ως 
προς την απόχρωσή του 
είναι το μαύρο και το γκρι. 

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στο νούμερο που θα επιλέξεις. Αν το παντε-
λόνι είναι μεγάλο, τότε ναι, μπορεί να σου προσθέσει βάρος, αν είναι όμως 
και πάρα πολύ στενό θα τονίζει τις ατέλειές σου.

αι τι δεν κάνουμε για μακριές και έντο-
νες βλεφαρίδες. Αν όμως δεν εμπιστεύε-
σαι τη μάσκαρα, κατάφυγε στο ειδικό 

ψαλίδι. Να ξέρεις όμως πως όσο πιο πολύ πιέζεις 
το ψαλίδι, υπάρχει κίνδυνος να τις καταστρέψεις. 
Απαλές κινήσεις και ελαφριά πίεση είναι το 
μυστικό. Ένα μυστικό είναι να ζεστάνεις το ψαλίδι 
με το σεσουάρ πριν το βάλεις στις βλεφαρίδες 
σου. Ολοκλήρωσε με λίγη βαζελίνη και θα δεις στη 
στιγμή ότι υπάρχει κι άλλος τρόπος πέρα από τη 
μάσκαρα. Αμέ, δες το και μόνη σου.

Τα μαύρα παπούτσια που χρειάζεσαι 

Τα παπούτσια για το καλοκαίρι του 2019 
καλύπτουν όλα τα γούστα. Τα σχέδια είναι 
πολλά φέτος. απλά έως εκκεντρικά, ανοι-

χτά ή κλειστά, τα φετινά υποδήματα μπορούν να 
φορεθούν άνετα όλες τις ώρες. Το μαύρο, αν και 
δεν ανήκει στα καλοκαιρινά χρώματα, δεν πρέπει 
να απουσιάζει από την γυναικεία παπουτσοθήκη, 
γιατί είναι κομψό και μπορεί να συνοδεύσει το 
ντύσιμό μας από το πρωί έως το βράδυ. Αθλητική 
πλατφόρμα για παράδειγμα. Μπορεί να φαίνεται 
παράλογο σχέδιο, ωστόσο είναι εξίσου στιλάτο 
παπούτσι με ένα σανδάλι και μπορεί να φορεθεί 
από το πρωί έως το βράδυ, συνδυασμένο με τζιν 

και ένα old time clasic μαύρο φόρεμα. Οι εσπα-
ντρίγιες είναι διαχρονικές και δεν πρέπει να λεί-
πουν από καμία γυναικεία ντουλάπα. Είναι άνετες, 
στιλάτες και μπορούν να συνδυαστούν εύκολο 
τόσο με σορτς, όσο και maxi φορέματα. Επιλέξτε 
μεταξύ του κλασικού φλατ σχεδίου ή μιας εντυπω-
σιακής παλτφόρμας και κλέψτε τα βλέμματα. To 
καλοκαιράκι πλησιάζει και ήρθε η ώρα αποχωρι-
στούμε τα κλειστά παπούτσια και να φορέσουμε 
τα αγαπημένα μας μαύρα πέδιλα, τα οποία για μία 
ακόμη φορά είναι must! Eίναι κομψά, αναδεικνύ-
ουν την θηλυκότητα μας και μπορούν να φορεθούν 
είτε με τζιν, είτε με φόρεμα.

K

Cargo for ever
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η φωτογράφος Έλλη Τσάτσου, στην ατομική της 
έκθεση «yes is a world» στη Γκαλερί Ίρις, παρουσιά-

ζει μια νέα σειρά από χειροποίητες κυανοτυπίες, δημι-
ουργημένες μεταξύ αθήνας και λονδίνου το 2019. εν 

συνεχεία της σειράς Moon Series που αποτέλεσε μέρος 
της προηγούμενης ατομικής της έκθεσης στη γκαλερί, η 

Έλλη τώρα στρέφεται σε αυτόφωτες πηγές ενέργειας. 
μέσω της χρήσης ειδικών χημικών ουσιών, μελετά 

τη φωτοευαισθησία των επιφανειών εργασίας της και το 
βάθος της έντασης των υλικών της, αγκαλιάζοντας και 
προσφέροντας τελικά ένα εύρος αποχρώσεων του γαλά-
ζιου, κυανού και μπλε. Καθώς η ίδια η μέθοδος της κυανο-
τυπίας αναδεικνύεται σε συνεργασία με τον ήλιο, η Έλλη 
επιδιώκει να συμβολίσει τη δύναμη και την ωραιότητα του. 
Διάρκεια: έως 23 ιουνίου 2019. Γκαλερί Ίρις: αντήνορος 12 
Παγκράτι, 210-7241580.

Την Τρίτη 11 ιουνίου η γκαλερί «7» παρουσιάζει την 
ομαδική έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Ταξίδι». 

Πέντε Έλληνες φωτογράφοι καταγράφουν το 
ταξίδι, τη μνήμη, το μεταβαλλόμενο τοπίο καθώς 

και τις τυχαίες συναντήσεις με κατοίκους των 
τόπων όπου βρίσκονται. η κάθε προσέγγιση 

είναι προσωπική. Διαφορετικά τοπία, εικό-
νες και οπτικές ακολουθίες που αποκα-

λύπτονται μέσα από μια άχρονη δια-
δρομή. Παίρνουν μέρος οι ακριθάκη 

χλόη, Ίσαρης αλέξανδρος, Κανα-
κάκι αικατερίνη, Κοσίντας ηλίας 

και Τζίμου Όλγα. Διάρκεια έκθε-
σης: 11-29 ιουνίου 2019. Ώρες: 

Τρίτη-Παρασκευή: 11-2 μ.μ. 
& 6-9 μ.μ., Τετάρτη, ςάβ-

βατο: 11-3 μ.μ. ςόλωνος 
20, 210-3612050.

   Yes is  
a world

Ταξίδι
Οι έξι θεατρικές ομάδες που 
δημιουργήθηκαν μέσα από τα 
θεατρικά εργαστήρια του 
Δημήτρη Καρατζιά ανεβαίνουν 
στη σκηνή και παρουσιάζουν 
έξι παραστάσεις έως τις 23 
Ιουνίου στον Πολυχώρο VAULT. 

δύο διαφορετικές εκδοχές 
για το έργο του μιχάλη 
ρέππα και Θανάση Παπα-

θανασίου «Ποια ελένη;», τρεις 
εκδοχές για τη «Ζωή μετά χαμη-
λών Πτήσεων» του αρΚα (σε δια-
σκευή Δημήτρη αγορά) και την 
κωμική εκδοχή της «ψιλικα-
τζούς» της Κωνσταντίνας Δελη-
μήτρου (σε διασκευή Δημήτρη 
Καρατζιά).

TΑ εργΑ 
«Ποια Ελένη;», του Μιχάλη Ρέππα 
και Θανάση Παπαθανασίου, σε μια 

παράσταση-παρωδία, που καυτηρι-
άζει μοναδικά την ομορφιά και τον 
έρωτα, διακωμωδώντας το μύθο της 
ωραίας Ελένης και τον Τρωικό 
Πόλεμο. 

«Ζωή Μετά Χαμηλών Πτήσεων», 
του ΑΡΚΑ (σε θεατρική διασκευή 
του Δημήτρη Αγορά). Οι ήρωες του 
ΑΡΚΑ, ξεπηδούν μέσα από τις σελί-
δες των κόμικς και ανεβαίνουν στη 
σκηνή. Η «Ζωή Μετά», ο «Ισοβίτης», 
οι «Χαμηλές Πτήσεις», ο 
«Καστράτο», το «Μαλλί με Μαλλί» 
γίνονται πρωταγωνιστές στην 
ξεκαρδιστική παράσταση «Ζωή 
Μετά Χαμηλών Πτήσεων», όπου τα 
κείμενα και οι χαρακτήρες του αγα-
πημένου σκιτσογράφου ζωντανεύ-
ουν, σχολιάζοντας με λιτό αλλά καυ-
στικό τρόπο την καθημερινότητα 
του σύγχρονου Έλληνα, τις ανθρώ-
πινες σχέσεις, τους φόβους, τους 
πόθους και τις μεταφυσικές του 
ανησυχίες. 

ΦεσΤΙΒάλ κωμωδΙάσ  
τον Ιούνιο στο VAuLt theatre Plus

iNfo 
●● Ομάδα Τετάρτης (σκηνή 2η): 

«Ποια Ελένη;» (1η εκδοχή), Κυριακή 
9 Ιουνίου στις 21:15 (τμήμα 
ερασιτεχνικό) 
●● Ομάδα Κυριακής (σκηνή 2η): 

«Ποια Ελένη;» (2η εκδοχή). Από 
Σάββατο 8, Δευτέρα 10, Τρίτη 11 και 
Τετάρτη 12 Ιουνίου στις 21:15 (τμήμα 
ερασιτεχνικό) 
●● Ομάδα Τρίτης (σκηνή 1η): «Ζωή 

Μετά Χαμηλών Πτήσεων» (1η 
εκδοχή), Κυριακή 9 Ιουνίου στις 
21:30 (τμήμα ερασιτεχνικό) 
●● Ομάδα Δευτέρας (σκηνή 1η): 

«Ζωή Μετά Χαμηλών Πτήσεων» (2η 
εκδοχή). Από Τρίτη 11 έως Κυριακή 

16 Ιουνίου, στις 21:30 (τμήμα 
ερασιτεχνικό) 
●● Ομάδα Παρασκευής (σκηνή 2η): 

«Ζωή Μετά Χαμηλών Πτήσεων» (3η 
εκδοχή). Από Τρίτη 18 έως Κυριακή 
23 Ιουνίου, στις 21:15 (τμήμα 
ερασιτεχνικό) 
●● Ομάδα Πέμπτης (σκηνή 1η): 

«Ψιλικατζού» (1η εκδοχή). Από 
Τρίτη 18 έως Κυριακή 23 Ιουνίου, 
στις 21:30 (τμήμα επαγγελματικό)
●● Εισιτήρια: Γενική είσοδος: 6 

ευρώ (με καφέ, χυμό, κρασί ή 
μπύρα) 
●● Μελενίκου 26, Γκάζι, 213-

0356472 / 6949534889. 

 
«Η Ψιλικα-
τζού», της 
Κωνσταντίνας 
Δελημήτρου (σε 
νέα διασκευή του 
Δημήτρη Καρατζιά) 
Μια παράσταση βασι-
σμένη στο αιχμηρό, 
αστείο και βαθιά συγκι-
νητικό Best Seller βιβλίο 
της Κωνσταντίνας Δελημή-
τρου. Εννέα ηθοποιοί μπαί-
νουν στο «Ψιλικατζίδικο» της 
Κωνσταντίνας και αφηγούνται τις 
κωμικοτραγικές ιστορίες της μέσα 
από το μαγαζάκι της. Μιλάνε για τη 

γειτονιά στη Νίκαια, 
τους παράξενους 
πελάτες, την ξενο-
φοβία, τον ρατσι-
σμό, τη μετανά-
στευση, τα καμώ-
ματα των μικρών 
μαθητών, τα παιδικά 
της χρόνια. Ιστορίες 
και αναμνήσεις από 
μια Αθήνα που δεν 
τη βλέπουμε στις 
ειδήσεις, από μια 
Ελλάδα που αναγνω-
ρίζουμε κάπως σφιγ-
μένοι επειδή συνή-
θως προσποιούμα-
στε ότι δεν υπάρχει. 
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Gr
1.  AlADDIn

2. Godzilla: King of the 
Monsters

3. Rocketman 
4. John Wick: Chapter 3 - 

Parabellum 
5. Ma 
6. Smuggling Hendrix 
7. Uglydolls 
8. Avengers: Endgame 
9. How to Train Your Dragon: 

The Hidden World 
10. long Shot

uSA
1.  GoDzIllA: KInG oF THE 
      MonSTERS

2. Aladdin 
3. Rocketman 
4. Ma 
5. John Wick: Chapter 3 - 

Parabellum 
6. Avengers: Endgame 
7. Pokemon Detective 

Pikachu 
8. Booksmart 
9. Brightburn 
10. The Hustle

BoX oFFiCE

18/20 €
Echo Basement, Resonoot, @ Temple 
Athens, 6/8 €
nana Simopoulos World Jazz, @ 
Κήπος μεγάρου μουσικής αθηνών, 
10/12 €
πΑρΑσκεύή 14 ιούνιού 
Release Athens Festival: 
Manowar, Rhapsody of 
Fire, Imperia, Battleroar, 
@ Πλατεία Νερού, 
45,48 € 
ελένη Καραΐνδρου, 
@ ηρώδειο, 
20-65 €

σΑΒΒΑτο 8 ιούνιού 
Release Athens Festival: Iggy Pop, 
James, Shame, @ Πλατεία Νερού,  
45 €
Selefice, Piranha, Drama noir,  
@ The Crow, 6 €
φεστιβάλ αναιρέσεις, @ Γεωπονική, free
κύριΑκή 9 ιούνιού 
φεστιβάλ αναιρέσεις: Radio Moscow, The  
last Drive, Electric Feat, @ Γεωπονική, free
πεμπτή 13 ιούνιού 
Pro-Pain, The Crucifier, Skybinder, @ An Club, 

συναυλίες

να βράδυ δύο παιδικοί φίλοι 
που μεγαλώνουν σε ένα φτω-
χικό προάστιο της Ρώμης χτυ-

πούν με το αυτοκίνητό τους έναν περα-
στικό. Προσπαθούν να το αποκρύψουν, 
αλλά όταν μαθαίνουν πως σκότωσαν 
έναν πληροφοριοδότη που είχε επικη-
ρύξει η μαφία, αντιλαμβάνονται ότι τους 
προσφέρεται μια μεγάλη ευκαιρία. Ιτα-
λική ταινία, σκηνοθεσία Νταμιάνο Ντ'Ι-
νοτσένζο, Φάμπιο Ντ'Ινοτσένζο με τους: 
Λούκα Ζινγκαρέτι, Αντρέα Καρπενζάνο, 
Ματέο Ολιβέτι. Γκανγκστερική 2018 | 
Έγχρ. | Διάρκεια: 95'

νας άντρας επιστρέ-
φει στην πατρίδα του 
και αποφασίζει να 

ανακαλύψει τα αίτια της εξα-
φάνισης του πατέρα του πριν 
από δύο δεκαετίες, μια κίνηση 
που τον φέρνει αντιμέτωπο με 
οδυνηρές αποκαλύψεις κι 
έναν αιματηρό κύκλο βίας. 
Ισπανική ταινία, σκηνοθεσία 
Νάτσο Ρουιπέρεζ με τους: 
Μίχελ Νόερ, Λεονάρντο Σμπα-
ράλια, Γιάν Κορνέτ. Θρίλερ 
2018 | Έγχρ. | Διάρκεια: 108'

άδέλφια εξ άίματος άποκαλύψεις
δεΙΤε άκομηδεΙΤε άκομη

Έ Έ

των ηθικών αρχών που υπήρξαν οι θεμέλιοι λίθοι 
της επιβίωσής τους.

Οι αντιστίξεις είναι πρόδηλες μέσα στο έργο: Η 
τελετή χειραφέτησης μιας νεαρής γυναίκας και ο 
μεταλλικός ήχος των όπλων που μοιάζουν ξένα 
μέσα στο φτιαγμένο από χώμα και ήλιο τοπίο. Η 
παραδοσιακή μητριαρχική οικογένεια και τα αγό-

ρια που δεν ελέγχουν πια 
τις εκρήξεις τους, προκα-
λώντας το χάος. Η ωμή βία 
και η ποιητικότητα της 
παράδοσης και του τοπίου. 
Ο Γκέρα αφηγείται με νέο 
τρόπο μια γνωστή ιστορία, 
συνδυάζοντας την εθνο-
γραφία με τις γκανγκστερι-
κές ταινίες και συνθέτοντας 
στο τέλος ένα βραδυφλεγές 
έπος, που θα οδηγήσει 
τους πρωταγωνιστές του σε 
μια τραγική κατάληξη.

Πρωταγωνιστούν: Καρ-
μίνα Μαρτίνεζ, Τζον Ναρ-
βάεζ, Χοσέ Ακόστα, Χοσέ 
Βιθέντε Κότες. Διάρκεια: 
125 λεπτά. Κολομβία, 
Δανία, Μεξικό, 2018.

μια αντιπαράθεση 
του δυτικού πολιτι-
σμού και της πρω-

τόγονης αγνότητας, δοσμένη με 
ποιητικό τρόπο από τον Κολομβι-

ανό ςίρο Γκέρα. μεταφέροντας μια 
πραγματική ιστορία, ο σκηνοθέτης μας 

μεταφέρει στη 
βόρεια Κολομβία 

της δεκαετίας του 
1960 και στον αγνό 

κόσμο της μητριαρχι-
κής κοινωνίας των ιθαγε-

νών Γουάγιου. Εκεί ένα ζευ-
γάρι παντρεύεται, ωστόσο ο 

άνδρας, για να εξασφαλίσει χρή-
ματα, μπλέκεται με το εμπόριο 

ναρκωτικών, γεγονός που αλλάζει 
όχι μόνο τη ζωή της οικογένειάς του, 

αλλά σε τελική ανάλυση όλη την κοσμο-
αντίληψή τους. Η απληστία, η προδοσία 

και ο ατομικισμός θα εισβάλουν βίαια στη 
ζωή τους και θα αλλάξουν τις προαιώνιες 

ισορροπίες. Ο λαϊκός πολιτισμός συγκρούεται 
με τον εκσυγχρονισμό και τη διαβρωτική επί-

δραση του καπιταλισμού, κατακερματίζοντας με 
τον πιο βίαιο τρόπο την ενότητα της παράδοσης και 

Μια τελετουργικών 
ρυθμών αφήγηση, 

που συνοδεύεται από 
μια εικαστικά μεγαλόπρεπη 

εικονογραφία
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O ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε μια… 
μυθική σεζόν με την 
κατάκτηση του νταμπλ και 
η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ 
βάζει στο μικροσκόπιο τα 
ιστορικά ρεκόρ που 
πέτυχαν οι παίκτες του 
Δικεφάλου μέσα στη σεζόν. 

η αγωνιστική περίοδος 
2018-19 ήταν η κορυφαία 
στην ιστορία της ομάδας 

και ολοκληρώθηκε με την κατά-
κτηση του νταμπλ, που αποτέ-
λεσε και την σφραγίδα της εντός 
συνόρων κυριαρχίας του Δικε-
φάλου με τον ράζβαν λουτσέ-
σκου στον πάγκο του. Πέρα από 
τους δύο τίτλους ο ΠαοΚ κατά-

φερε να σπάσει και 
μία σειρά από εντυ-
πωσιακά ρεκόρ, τόσο 
του συλλόγου όσο 
και πανελλαδικά 
γενικότερα, κάνο-
ντας τα επιτεύγματα της ομάδας 
ακόμα πιο εντυπωσιακά και 
ιστορικά. 

Το paokfc.gr επιχείρησε μία 

καταγραφή των σημαντικότερων 
milestones που πέτυχε ο Δικέφα-
λος μέσα στη σεζόν. Η ομάδα του 
Ράζβαν Λουτσέσκου έγινε η 

Γερμανός τεχνικός της 
λίβερπουλ έχει άλλα τρία 
χρόνια συμβόλαιο, αλλά 

μετά την κατάκτηση του Champions 
league τα δεδομένα έχουν αλλάξει. 
ο Γιούργκεν Κλοπ έχει κερδίσει 
τους πάντες στο μέρσισαϊντ, με 
τους διοικούντες την ομάδας να 
θέλουν να τον κρατήσουν με ένα 
πλουσιοπάροχο συμβόλαιο. αγγλικό 
μέσο υποστηρίζει πως η διοίκηση 
της λίβερπουλ θέλει να επιβραβεύ-
σει τον Γιούργκεν Κλοπ για την 
κατάκτηση του Champions league 
γι’ αυτό και θα του προσφέρει νέο 
συμβόλαιο με ετήσιες απολαβές 
ύψους 10.000.000 λιρών. ο Κλοπ 
δεσμεύεται με συμβόλαιο για άλλα 

τρία χρόνια, αλλά οι άνθρωποι της 
ομάδας θέλουν να τον δέσουν στο 
μέρσισαϊντ και γι’ αυτό σκοπεύουν 

να κινηθούν άμεσα για την επέ-
κταση μιας συνεργασίας που ξεκί-
νησε το 2015.

«χρυσό» συμβόλαιο για τον κλοπ
πΑοκ: ενΔιΑΦερον γιΑ μπρούνο κοστΑ 

Σύμφωνα με την «A BOLA», ο ΠΑΟΚ μαζί με την 
Εσπανιόλ έχουν δείξει ενδιαφέρον για τον 
Μπρούνο Κόστα που ανήκει στην Πόρτο και 
παίζει στη μεσαία γραμμή. Σε ηλικία 22 ετών 
ο νεαρός μέσος έκανε φέτος δύο εμφανίσεις 

σε αγώνες Champions League , στις αναμετρήσεις 
της Πόρτο με τη 

Λίβερπουλ στους οκτώ της 
διοργάνωσης.  Και στα δύο 
παιχνίδια αγωνίστηκε ως 
αλλαγή, ωστόσο η εμπειρία 
ήταν για αυτόν σημαντική. 
Σύμφωνα με την πορτογαλική 
εφημερίδα, τον Μπρούνο 
Κόστα τον γνωρίζει ο 
αθλητικός διευθυντής του 
Δικεφάλου Μάριο Μπράνκο 
και αυτός είναι που έχει 
εκδηλώσει το ενδιαφέρον του 
ΠΑΟΚ για το συγκεκριμένο 
ποδοσφαιριστή.

πρώτη ομάδα μετά τον Παναθη-
ναϊκό της σεζόν 1963-64, που 
έφτασε στην κατάκτηση του τίτ-
λου χωρίς να ηττηθεί. Ο ΠΑΟΚ 
μάλιστα είχε καλύτερες αγωνι-
στικές επιδόσεις σε σχέση με 
τους Πράσινους με 26 νίκες και 
τέσσερις ισοπαλίες έναντι 24 
νικών και έξι ισοπαλιών, που 
σημείωσε το Τριφύλλι. Ο ΠΑΟΚ 
κατάφερε να κερδίσει τα 26 από 
τα 30 παιχνίδια που έδωσε στο 
πρωτάθλημα. Αυτή είναι η κορυ-
φαία επίδοση στην ιστορία της 
ομάδας κόντρα σε 15 αντιπάλους. 
Τη σεζόν 1972-73 ο Δικέφαλος 
είχε μετρήσει 27 νίκες αλλά σε 
34 αγώνες. Ένα από τα δυνατό-
τερα όπλα των αήττητων πρωτα-
θλητών ήταν η αποτελεσματικό-
τητα στο αμυντικό κομμάτι. Με 
μέσο όρο μικρότερο του μισού 
γκολ παθητικό ανά παιχνίδι, ο 
ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε τις υποχρεώ-
σεις του έχοντας δεχθεί μόλις 14 
γκολ, επίδοση που αποτελεί 
ρεκόρ συλλόγου. Στα 15 παιχνί-
δια που κλήθηκε να δώσει ο 
Δικέφαλος μακριά από την Τού-
μπα, επικράτησε στα 12 και ισο-

φάρισε το ρεκόρ συλ-
λόγου. 12 νικηφόρα 
εκτός έδρας παιχνίδια 
είχε και η ομάδα του 
1972-73, αλλά σε 17 
αγώνες. Οι αήττητοι 
νταμπλούχοι κατέκτη-
σαν το πρωτάθλημα 
σκοράροντας 66 
φορές, επίδοση που 
είχε επαναλάβει ο 

Δικέφαλος τη σεζόν 2000-01, 
όταν και με τον Ντούσαν Μπάγε-
βιτς στο τιμόνι, κατέκτησε την 
τέταρτη θέση της βαθμολογίας.

Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να κερδίσει 
τα 26 από τα 30 παιχνίδια που 
έδωσε στο πρωτάθλημα. Αυτή 

είναι η κορυφαία επίδοση στην ιστορία 
της ομάδας κόντρα σε 15 αντιπάλους

ο

Τα ρεκόρ του Πάοκ
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πρώην επιθετικός της αεΚ 
ςέρχιο αραούχο. οι ληστρι-
κές εισβολές στα σπίτια 
των άσων των μεγάλων 
συλλόγων της χώρας είχαν 
προκαλέσει και αρρυθμίες 
στο εσωτερικό των ομά-

δων, καθώς κάποιοι από 
τους παίκτες χρησιμοποίη-
σαν και τις εισβολές στο 
σπίτι τους, όπως ο οτζίτζα 
οφόε, για να σπάσουν τα 
συμβόλαιά τους και να 
φύγουν.

μπουκαδόροι σε σπίτια 
ποδοσφαιριστών

χοσέ αντόνιο 
ρέγιες έριξε σε 
πένθος το παγκό-

σμιο ποδόσφαιρο με τον 
αναπάντεχο θάνατό του σε 
τροχαίο ατύχημα, αλλά 
άφησε ορφανά και τρία παι-
διά, με τον γιο του να σπάει 
καρδιές στο αποχαιρετιστή-
ριο μήνυμα στον πατέρα 
του. Ο πρώην παίκτης της 
Σεβίλλης, λίγες ώρες πριν τη 
σέντρα του τελικού του 
Champions League, ενε-
πλάκη σε τροχαίο στην περι-

οχή Ουτρέρα κοντά στο σπίτι 
του και έχασε τη ζωή του. 
Μαζί του επέβαιναν στο μοι-
ραίο αυτοκίνητο και άλλα δύο 
άτομα, που είχαν την ίδια 
τραγική τύχη σύμφωνα με τα 
ισπανικά Μέσα. Πρόκειται για 
δύο ξαδέρφια του Ρέγες, τον 
Τζόναθαν Ρέγες (23 ετών) 
που βρήκε ακαριαίο θάνατο 
και τον Χουάν Μανουέλ Καλ-
δερόν, ο οποίος υπέκυψε 
μετά από λίγη ώρα στα πολύ 
σοβαρά εγκαύματά του.

σκοτώθηκε σε τροχαίο
«Προτεραιότητα του Σλούκα ο Ολυμπιακός»

O Χοσέ Ιγκνάσιο Χουκέτ, Ισπανός δημοσιο-
γράφος της El Mundo Dportivo, σε 
ερώτηση φιλάθλου στο twitter για το 
αν ο Κώστας Σλούκας θα αγωνίζεται 
τη νέα σεζόν στην Μπαρτσελόνα, 

απάντησε ότι «προτεραιότητά του είναι ο 
Ολυμπιακός. Όμως πριν αποφασίσει οριστικά 

να επιστρέψει, θέλει εγγυήσεις για τα χρήματα και 
το πλάνο της νέας σεζόν».

Χοσε άντονΙο ΡεγΙεσ

ο

ΑΠο τοΝ ΠεΤρο ΚαρςιΩΤη

ντρίμπλα και... γκολ από 
την αστυνομία στην 
πενταμελή συμμορία 

αλβανών διαρρηκτών, οι οποίοι 
πέραν του ότι είχαν ρημάξει τα 
Νότια Προάστια, ήταν και οι 
δράστες των ληστρικών εισβο-
λών σε κατοικίες των ποδο-
σφαιριστών του ολυμπιακού, 
αλλά και της αεΚ! Δύο από τα 
μέλη της σπείρας, ένας άνδρας 
και μια γυναίκα, ηλικίας 34 και 
35 χρόνων, αντίστοιχα, συνελή-
φθησαν από αστυνομικούς της 
ασφάλειας Νοτιοανατολικής 
αττικής, ενώ αναζητούνται 
άλλοι τρεις αλβανοί υπήκοοι, 
οι οποίοι διαφεύγουν.

οι επιδρομείς των πολυτε-
λών μονοκατοικιών και μεζο-
νετών των Νοτίων Προαστίων, 
μεταξύ των άλλων... εκπορθή-
σεων και κλοπών είχαν εισβά-
λει στα σπίτια όπου διέμεναν οι 
παίκτες του ολυμπιακού οτζί-
τζα οφόε, μεχντί Καρσελά, 
ομάρ ελαμπντελαουί, μπί-
μπρας Νάτχο, Ζοσέ ςα, Παπέ 
αμπού ςισέ, εμανουέλ εμε-
νίκε, ματίας Ναουέλ, αλλά και ο 

ενΔιΑΦερον 
γιΑ νελσον 
μοντε  
Απο Αεκ
Η άφιξη του Πορτογάλου 
προπονητή Μιγκέλ 
Καρντόσο σηματοδοτεί 
εξελίξεις στις ανοικτές 
μεταγραφικές υποθέσεις 
της ΑΕΚ, με τον νέο τεχνικό 
της Ένωσης να βρίσκεται σε 
συνεχή επικοινωνία με τον 
Νίκο Λυμπερόπουλο για να 
«τρέξει» ο μεταγραφικός 
σχεδιασμός των 
«κιτρινόμαυρων» ενόψει 
της σεζόν. Για το κέντρο της 
άμυνας ο Πορτογάλος 
τεχνικός έχει στην κορυφή 
της λίστας του το όνομα του 
Νέλσον Μόντε. Πρόκειται 
για τον 23χρονο «βράχο» 
της Ρίο Άβε, τον όποιο 
γνωρίζει καλά από το 
πέρασμά του από την 
πορτογαλική ομάδα.

άντετοκούνμπο και Τσιτσιπάς σημαιοφόροι; 
οι ολυμπιακοί Αγώνες στο 
τόκιο πλησιάζουν, καθώς 
μένει ένας χρόνος για την 
διεξαγωγή τους και ήδη 
γίνονται οι πρώτες σκέψεις 
για τον πρώτο 
λαμπαδηδρόμο. 

με αφορμή την επίσκεψη του Προ-
έδρου της ΔΟΕ Τόμας Μπαχ στην 
Ελλάδα, έχει πραγματοποιηθεί 

μια σειρά από συναντήσεις και συζητή-
σεις, που αφορούν την αφή της φλόγας 
και το Ολυμπιακό κίνημα. Και δύο είναι τα 
ονόματα που ακούγονται έντονα στο 
παρασκήνιο, για αρχή. Αυτά είναι του 
Γιάννη Αντετοκούνμπο και του Στέφανου 
Τσιτσιπά... Με δεδομένο πως ο πρώτος 
λαμπαδηδρόμος στην αφή της φλόγας 
στην Αρχαία Ολυμπία, είναι πάντα άνδρας 
(το κάλεσμα της πρωθιερέας είναι σε 
άνδρα στο τελετουργικό), οι δύο επικρα-
τέστεροι είναι και αυτοί που μας διαφημί-
ζουν περισσότερο στο εξωτερικό. 
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συναρπαστικό θέαμα, 
με κούρσες που… 
έκοβαν την ανάσα και 
κρίθηκαν στο photo 
finish, απόλαυσαν 
όσοι παρακολούθησαν 
την πρώτη 
ιπποδρομιακή 
συγκέντρωση του 
καλοκαιριού στο 
Markopoulo Park. 

οι αφίξεις ήταν εντυπωσια-
κές στις περισσότερες από 
τις επτά ιπποδρομίες, που 

κρίθηκαν στα δέκατα του δευτε-
ρολέπτου. ςτο Τρόπαιο ιουνίου 
νικητής αναδείχθηκε ο 
ΤορΚ μαούΝΤεΝ των 
ςταύλων αττικής Γης, με 
ιδιοκτήτες τους κκ. ςτου-
μπιτζόγλου Κωνσταντίνο 
και ελευθέριο, ςκανδάλη 
Δημήτριο, ςωτηρόπουλο 
ςτυλιανό και Καρακίζιο 
χρήστο.

ρεκορ νικήτων  
στο ΔήμοΦιλεσ  
πΑιχνιΔι σκορ-6
Τα φαβορί επικράτησαν σε όλες 
τις κούρσες, στην ιπποδρομιακή 
συγκέντρωση της Κυριακής 2 ιου-
νίου, με αποτέλεσμα να δημιουρ-
γηθεί ρεκόρ νικητών στο δημοφι-
λές παιχνίδι ςκορ-6 (σωστή πρό-
βλεψη του νικητή σε έξι κούρσες). 
Πολύ καλά κέρδη μοίρασε και το 

μοναδικό θέαμα με  
εντυπωσιακά photo finish

Μπίμπρας Νάτχο δεν φάνηκε 
αυτή τη σεζόν στον Ολυμπι-
ακό, καθώς είχε λίγο χρόνο 

συμμετοχής. Μιλώντας σε Μέσο του 
Ισραήλ, παραδέχθηκε ότι η απόφασή 
του να πάει στους «ερυθρόλευκους» 
ήταν άστοχη. Για τη σεζόν του στον 
Ολυμπιακό, τον Μαρτίνς και το μέλλον 
του είπε: «Ήταν μία απογοητευτική 
σεζόν στον Ολυμπιακό. Πήγα στην 
ομάδα με την προσδοκία ότι θα τη βοη-
θήσω να επιστρέψει στην κορυφή και 
να κατακτήσει ξανά το πρωτάθλημα. 

Όταν πήγα η ομάδα είχε ήδη ξεκινή-
σει την προετοιμασία της. Τα πράγ-
ματα δεν ήταν τόσο καλά ανάμεσα 
σε μένα και τον προπονητή. Ακόμα 
ανήκω στον Ολυμπιακό, αλλά δεν 
έκανα σωστή επιλογή να πάω εκεί. 
Αν παίζω τα πράγματα είναι ανα-
στρέψιμα, διότι σε όλους τους 
άλλους τομείς αισθάνομαι πολύ 
καλά. Εμένα αυτό που με ενδιαφέ-
ρει τώρα είναι να πάρω παιχνίδια 
στα πόδια μου. Με ενδιαφέρει να 
παίζω, γιατί μου έχει λείψει».

ο νάτχο σχολιάζει ολυμπιακό 
Περιστέρι-Παναθηναϊκός: Επεισόδια μετά το ματς  

Ήρεμα κύλησαν τα πράγματα εντός παρκέ στο 
Περιστέρι Βίκος Cola-Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ, 
ωστόσο εκτός γηπέδου σημειώθηκαν σοβαρά 
επεισόδια, 

αμέσως 
μετά τη λήξη  

του αγώνα. Μερίδα 
αγνώστων επιτέθηκαν 
σε αστυνομικούς με 
πέτρες, με συνέπεια 
τέσσερα σπασμένα 
αυτοκίνητα και μία 
μηχανή. Δεν υπήρξε 
κάποιος τραυματίας.

παιχνίδι του Γκανιάν, μετά την 
πριμοδότησή του με εγγυημένο 
διανεμόμενο ποσό 2.000 ευρώ 
σε όλες τις ελληνικές ιπποδρο-
μίες. Κάθε εβδομάδα έχει καθι-
ερωθεί και Payout 90% στο 
Γκανιάν για όλες τις ιπποδρο-
μίες στον ελληνικό κουμπαρά.

επτΑ κΑθΑροΑιμοι  
ιπποι προσ πωλήσή
Το μεγάλο ενδιαφέρον των ιδιο-
κτητών για νεαρούς ίππους, 
μετά τις εταιρικές ανακοινώ-
σεις και τα κίνητρα αγορών, 
αποτυπώθηκε πρόσφατα στις 
δημοπρασίες του εξωτερικού, 
με την αγορά 16 νεαρών ίππων. 
από την Τρίτη 4 ιουνίου όσοι 
ενδιαφέρονται για την αγορά 
ενός από τους επτά καθαρόαι-
μους ίππους, που είναι προς 
πώληση, θα μπορούν να τους 
επισκέπτονται στις εγκαταστά-
σεις του Markopoulo Park 
στους σταύλους α19 και α20. 
Περισσότερες λεπτομέρειες για 
τους επτά καθαρόαιμους μπο-
ρείτε να βρείτε στην επίσημη 
ιστοσελίδα της εταιρείας ιΠΠο-

Δρομιες α.ε. https://
www.horseraces.gr/

ΔιΑσκεΔΑσή γιΑ τΑ  
πΑιΔιΑ στή Φούσκωτή 
«ύποΒρύχιΑ πολιτειΑ»
Δεν είναι μόνο οι συναρ-
παστικές ιπποδρομίες στο 
Markopoulo Park που 
αποτελούν πόλο έλξης 
κάθε Κυριακή, αλλά και οι 
πολλές εκδηλώσεις για 

όλη την οικογένεια. Τα παιδιά 
απόλαυσαν τη φουσκωτή πολύ-
χρωμη «υποβρύχια πολιτεία», 
φωτογραφήθηκαν με τα εντυ-
πωσιακά alpaca και διασκέδα-
σαν στο Family Club με δραστη-
ριότητες δημιουργικής απασχό-
λησης, ζωγραφική και face 
painting.

ο

ςτα δέκατα του 
δευτερολέπτου 

κρίθηκαν οι 
περισσότερες 

κούρσες

από αριστερά  
ο κ. ςτουμπιτζόγλου 
Κωνσταντίνος,  
η Total Rewards  
& Employee 
Relations Team 
Director του  
οΠαΠ κα. μπέττυ 
 Γιώγα  και ο κ. 
ςτουμπιτζόγλου 
ελευθέριος

markopoulo Park

Τα παιδιά είχαν την τιμητική 
τους και αυτή την Κυριακή  

στο Markopoulo Park
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ή εμπολι 
ΑγορΑσε τον 
νικολΑού 
Ο μέχρι πρότινος 
κεντρικός 

αμυντικός του 
Ολυμπιακού αποτελεί και 

επίσημα παίκτη της Έμπολι, 
καθώς ο ιταλικός σύλλογος 
έκανε χρήση της οψιόν αγοράς 
του, που είχε προβλεφθεί από 
τον Ιανουάριο στον αρχικό 
δανεισμό του από τους 
Πειραιώτες. Αυτό βέβαια, παρότι 
η Έμπολι υποβιβάστηκε στη 
Serie B και δεν φαινόταν πολύ 
πιθανό να τον αγοράσει. Το 
συμβόλαιο του Έλληνα σέντερ 
μπακ έχει ισχύ μέχρι το 2023.

σύμΦωνήσε  
ντούΑρτε  
ο Αρήσ
Ο 28χρονος 
μέσος της 

Χέρακλες 
συμφώνησε με τους 

«κιτρινόμαυρους» για 
συμβόλαιο διάρκειας τριών 
ετών και θα έρθει τις επόμενες 
μέρες στη Θεσσαλονίκη για να 
περάσει από ιατρικές 
εξετάσεις. Ο Ολλανδός 
γεννήθηκε στο Ρότερνταμ στις 
11 Αυγούστου 1990, είναι box to 
box μέσος και μπορεί να παίξει 
και ως «δεκάρι».  Φέτος είχε 
μια γεμάτη χρονιά στη 
Χέρακλες με 29 εμφανίσεις 
στην Eredivisie, πετυχαίνοντας 
έξι γκολ, μοιράζοντας και  
δυο ασίστ.

ξοργισμένος είναι ο 
ρικ Πιτίνο με τους 
Έλληνες οπαδούς 

που καπνίζουν στα γήπεδα, 
καθώς αυτό πιστεύει ότι 
συνιστά έλλειψη σεβασμού 
προς τους παίκτες. ο προπο-
νητής του Παναθηναϊκού, 
αμέσως μετά το παιχνίδι της 
ομάδας του με το Περιστέρι, 
ξέσπασε λέγοντας ότι βρίσκει 
αυτή τη συμπεριφορά εξαιρε-
τικά εγωκεντρική και εγωι-
στική. Όπως μετέδωσε το 
Associated Press, ο αμερι-
κανός πρόσθεσε ενοχλημέ-
νος ότι η ατμόσφαιρα στο 
γήπεδο ήταν χάλια. Και συνέ-
χισε λέγοντας: «Καπνίζω κι 
εγώ πούρα στο γήπεδο του 
γκολφ, αλλά δεν υπάρχει 
άλλος κοντά μου. αλλά είσαι 
σε ένα κλειστό, με 10.000 να 
καπνίζουν και τους παίκτες 
να πνίγονται». «Κάποια 
στιγμή, πρέπει να πεις: “ε 
φίλε, είμαι σ’ ένα αθλητικό 
γεγονός και πρέπει να πει-
θαρχήσω τον εαυτό μου και 
να περιμένω το ημίχρονο. Και 
θα βγω έξω να ξεσκιστώ στο 

κάπνισμα”… Κάνε ό,τι νομίζεις, 
αλλά όχι όταν βρίσκονται γύρω 
σου αθλητές και μικρά παιδιά 
που θέλουν να έρθουν στον 
αγώνα. αλλά αυτοί δεν νοιάζο-

νται για τους νέους και τους 
αθλητές που το εισπνέουν 
αυτό», κατέληξε ο ρικ Πιτίνο, 
στο πολυσυζητημένο του 
ξέσπασμα. 

ρικ πιτίνο: τα «χώνει» άγρια στους 
Έλληνες που καπνίζουν στα γήπεδα 

Αποθεωτικός ήταν 
άλλος ένας αντίπαλος 
του Στέφανου Τσιτσιπά 
για τον Έλληνα 
τενίστα, που βρίσκεται 
στο νο6 της 
παγκόσμιας κατάταξης 
του τένις. 

ο Σταν Βαβρίνκα, ο 
Ελβετός τενίστας που 
χρειάστηκε πέντε 

ώρες για να λυγίσει τον Τσι-
τσιπά στον αγώνα για την πρό-
κριση στους 8 του Ρολάν Γκα-
ρός, έκανε μια ανάρτηση στο 
Twitter γράφοντας για τον 
Έλληνα τενίστα «τι αντίπα-
λος!». «Τι μέρα, τι παιχνίδι, τι 

αντίπαλος, τι ατμόσφαιρα! Το 
τένις δεν γίνεται καλύτερο 
από αυτό» έγραψε ο Βαβρίνκα 
λίγες ώρες μετά τον αγώνα με 
τον Τσιτσιπά. Λίγη ώρα αργό-
τερα ο Τσιτσιπάς «ανταπέ-
δωσε» την φιλοφρόνηση 
κάνοντας μια ανάρτηση στο 
Twitter με μια φράση που έχει 
χαράξει ο Βαβρίνκα με 
τατουάζ στο αριστερό του 
μπράτσο. Σε ελεύθερη μετά-
φραση η φράση, που ανήκει 
στον μεγάλο Ιρλανδό λογοτέ-
χνη και θεατρικό συγγραφέα 
Σάμιουελ Μπέκετ, αναφέρει: 
«Όσο κι αν προσπάθησες, όσο 
κι αν απέτυχες, δεν πειράζει. 
Προσπάθησε ξανά, απότυχε 
ξανά, απότυχε καλύτερα».

Αποθεωσή 
τσιτσιπά από  
τον Βαβρίνκα!

θρήνος στο ελληνικό 
ποδόσφαιρο με τον 
θάνατο του Γιώργου 

ξενίδη σε ηλικία μόλις 45 ετών. 
ο πρώην αμυντικός των ηρακλή, 
αεΚ, ανόρθωσης και ιωνικού 
άφησε την τελευταία του ανα-
πνοή από ανακοπή καρδιάς. ο 
Γιώργος ξενίδης ξεκίνησε την 
καριέρα του από τον ηρακλή. 
Ήταν στην ομάδα από το 1993 
πριν πάρει μεταγραφή τον 
ιανουάριο του 2002 στην αεΚ. 
ςτην «Ένωση» έπαιξε μόλις 13 
ματς πριν επιστρέψει ξανά στην 
Θεσσαλονίκη και τον Γηραιό γι’ 
άλλα δύο χρόνια. ςτη συνέχεια 
μετακόμισε στην Κύπρο και την 
ανόρθωση πριν επιστρέψει 
στην ελλάδα και τον ιωνικό με 
τον οποίο έκλεισε την καριέρα 
του το 2008! ςυνολικά στην α’ 
εθνική είχε 226 συμμετοχές και 
21 γκολ και άλλα 41 ματς και 2 
γκολ στην Κύπρο. ςυνολικά στην 
καριέρα του αγωνίστηκε σε 372 
ματς και είχε 27 γκολ σε όλες τις 
διοργανώσεις.

«Έφυγε» ο  
Γιώργος ξενίδης

ε

γΙάννησ 
άντετοκοΥνΜπο

Ένα ζεστό 
«ευχαριστώ»

Ένα ζεστό «ευχαριστώ» 
στους Έλληνες που τον 
στήριξαν και φέτος στο 

nBA είπε ο Γιάννης αντετοκούν-
μπο με βίντεο που αναρτήθηκε στη 
σελίδα των μιλγουόκι μπακς στο 
Facebook. Το βίντεο αναρτήθηκε, 
μάλιστα, με λεζάντα στα ελληνικά. 
Στα λίγα δευτερόλεπτα που διαρκεί 
το κλιπ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο 
δηλώνει «σας ευχαριστώ που στηρί-
ζετε την ομάδα και την οικογένειά 
μου. Σας ευχαριστώ για τα ξενύχτια 
(γέλια) και πραγματικά νιώθω όλη τη 
θετική ενέργεια που μου στέλνετε».
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ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ 
ΤΩΡΑ ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ 

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΜΕ:
 συνολικό όφελος 

έως και 25%
 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... 


