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Το Κενο   Μπορεί η Φώφη 
Γεννηματά να ήρθε σε ρήξη με 
τον ευάγγελο Βενιζέλο, 
ωστόσο ο τελευταίος δεν έχει 
τυπικά διαγραφεί από το 
κόμμα. Έτσι στην τελευταία 
συνεδρίαση της Κεντρικής 
Πολιτικής επιτροπής του 
ΚΙνΑΛ ήταν… 
προσκεκλημένος.

η επόμενη μέρα φέρνει δυσκολίες, 
αλλά και καινοτομίες για τη νΔ. 
Αυτό τονίζει ο Κυριάκος Μητσο-

τάκης και σημειώνει:
Η επένδυση του Ελληνικού θα ξεμπλοκαρι-
στεί την πρώτη κιόλας εβδομάδα της νέας 
διακυβέρνησης.

Η ισχυρή ανάπτυξη, άλλωστε, και η δημι-
ουργία νέων και καλά αμειβόμενων θέσεων 
εργασίας θα είναι το κύριο θέμα της επόμε-
νης κυβέρνησης. 

Η άμεση μείωση των φόρων και η θεσμο-
θέτηση πρόσθετων κινήτρων για την προ-
σέλκυση επενδύσεων θα είναι ένα από τα 
πρώτα ν/σ της κυβέρνησης της ΝΔ. 

Άμεσο χτύπημα της γραφειοκρατίας με 
συγκεκριμένα εργαλεία, όπως η ηλεκτρο-
νική υπογραφή, που θα καθιερωθεί για 
πολίτες και επιχειρήσεις για να πάψουν να 
ταλαιπωρούνται από γραφείο σε γραφείο. 

Κλειστές προθεσμίες για τις αδειοδοτή-
σεις επενδύσεων, που θα επιβλέπονται απ’ 
το ίδιο το Πρωθυπουργικό Γραφείο. 

Δεσμευτικά γρήγορη εκδίκαση υποθέ-
σεων που σχετίζονται με τις επενδύσεις σε 
ειδικά τμήματα δικαστηρίων.

Άμεση ενίσχυση της ρευστότητας μέσω 
της σταδιακής αποκατάστασης της εμπι-
στοσύνης στον τρόπο λειτουργίας του κρά-
τους. Ο πρόεδρος της ΝΔ θα στέλνει πολύ 
θετικά μηνύματα που ήδη εκπέμπονται από 
τις διεθνείς αγορές ενόψει της πολιτικής 
αλλαγής και θα τονίσει ότι η σταδιακή απο-

κατάσταση της αξιοπιστίας της χώρας μας 
όχι μόνο θα βοηθήσει στην περαιτέρω μεί-
ωση των επιτοκίων δανεισμού των ελληνι-
κών ομολόγων, αλλά και στη συνεπακό-
λουθη μείωση του κόστους δανεισμού των 
ελληνικών επιχειρήσεων.

Ακολουθεί το σχέδιό του για την αντιμε-
τώπιση των «κόκκινων δανείων» και την 
αποπληρωμή των οφειλών του Δημοσίου 
στους ιδιώτες, αλλά και την πλήρη αξιοποί-
ηση του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων.

Το μεγάλο στοίχημα της αλλαγής της νοο-
τροπίας χαρακτηρίζει το κράτος απέναντι 
στις επενδύσεις. Δεν θα γίνονται στο εξής 
δεκτές πλέον οι ιδεοληψίες του παρελθό-
ντος. Δεν μπορεί να γίνεται δεκτό τον 21ο 
αιώνα να «ανακαλύπτεται» ξαφνικά ένα 
δάσος μέσα σε μία έκταση του Ελληνικού 
που για 60 χρόνια ήταν αεροδρόμιο… Ούτε 
βεβαίως, να κηρύσσεται αρχαιολογικός 
χώρος ολόκληρος ο Πειραιάς, όταν είναι έτοι-
μος να γίνει ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια 
του κόσμου.

Οι πρώτες υπογραφές της 
ΕπΟΜΕΝης ΜΕΡας! 

εΒΔοΜΑΔΙΑΙΑ ΠοΛΙΤΙΚΗ εΦΗΜερΙΔΑ
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Σε συστράτευση  
καλεί ο Τσίπρας

μήνυμα συστράτευσης και αισιοδοξίας 
για τη νίκη στις εκλογές απηύθυνε στην 
παρέμβασή του στην συνεδρίαση της 

Κεντρικής επιτροπής του ςύρΙΖΑ ο πρωθυ-
πουργός Αλέξης Τσίπρας και υπογράμμισε ότι 
το παιχνίδι είναι ανοιχτό ενόψει των εθνικών 
εκλογών. ςύμφωνα με κομματικές πηγές, ο κ. 
Τσίπρας τόνισε ότι «όλοι κι όλες, θα πρέπει να 
κινηθούμε συλλογικά και με αυτοπεποίθηση» και 
πρόσθεσε ότι στο επίκεντρο της μάχης των εκλο-
γών, θα πρέπει να μπει η προγραμματική συζή-
τηση, σε κάθε τομέα. Να αναδειχθεί τι παρέλαβε η 
κυβέρνηση το 2015, σε συνθήκες ανθρωπιστικής 
κρίσης και καταστροφής, και τι υλοποίησε. «Θα 
πρέπει να καταθέσουμε το δικό μας σχέδιο για την 
επόμενη μέρα, ώστε οι πολίτες να μπορούν να 
συγκρίνουν τα προγράμματα της ΝΔ και του 
ΣυΡΙΖΑ. Είμαστε μπροστά σε μια κρίσιμη μάχη για 
το μέλλον αυτού του τόπου», είπε και πρόσθεσε 
ότι καθήκον του κόμματος είναι να κάνει καλύτερη 
οργανωτική δουλειά. Συνεχίζοντας, ανέφερε ότι θα 
πρέπει να αρχίσει άμεσα μια καμπάνια για την 
κινητοποίηση φίλων και υποστηρικτών. Τα ψηφο-
δέλτιά του κόμματος θα πρέπει να ενισχυθούν με 
νέα πρόσωπα που θα σηματοδοτήσουν και το 
άνοιγμα μας σε ενεργές δυνάμεις στις τοπικές κοι-
νωνίες. Τέλος, ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε πως «όλοι 
οφείλουμε να είμαστε πολύ αυστηροί με τους εαυ-
τούς μας, δείχνοντας μηδενική ανοχή σε συμπερι-
φορές που είναι ξένες στις αρχές και τις αξίες του 
ΣυΡΙΖΑ και της Αριστεράς».
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Ο Χατζηδάκης 
απαντά  
στον Τσίπρα

Στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας 
αναμένεται να είναι η Έφη 
Αχτσιόγλου, ο Πάνος Σκουρλέτης, 
ο Ευάγγελος Αποστολάκης, ενώ 
υπάρχουν πληροφορίες ότι δεν 
αποκλείεται να συμπεριληφθεί 
και το όνομα του στελέχους της 
ΔΗΜΑΡ Δημήτρη 
Χατζησωκράτη. Αλλαγή στον 
σχεδιασμό αναφορικά με το που 
θα είναι υποψήφιος υπάρχει 
για τον Αλέξη Χαρίτση, αφού 
όλα δείχνουν πως θα 
«κατέβει» στη Μεσσηνία, ενώ 
ο υπουργός Εξωτερικών 
Γιώργος Κατρούγκαλος θα 
είναι υποψήφιος στη Β’ 
Αθηνών, στον βόρειο τομέα.

στο ίδιο ψηφοδέλτιο με τον 
Γιώργο Κατρούγκαλο, υπο-
ψήφιοι θα είναι ο Ευκλείδης 

Τσακαλώτος, ο Τάσος Πετρόπουλος, 
η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, ο 
δικηγόρος Γιάννης Ματζουράνης, 
η Αννέτα Καββαδία, η Ελένη Αυλω-
νίτου, ο Γιώργος Κυρίτσης και ο 
Κώστας Ζαχαριάδης. Ο Νάσος 
Ηλιόπουλος λέγεται ότι θα βρεθεί 

στο ψηφοδέλτιο της Α’ Αθήνας, όπως και 
οι Νίκος Βούτσης, Νίκος Φίλης και Χρι-
στόφορος Βερναρδάκης.

Στον Νότιο τομέα της Β’ Αθήνας θα 
γίνει πραγματική μάχη, αφού υποψή-
φιοι θα είναι ο Νίκος Παππάς, η Θεανώ 
Φωτίου, ο Νίκος Ξυδάκης, ο Γιάννης 
Μπαλάφας, ο Γιώργος Βασιλειάδης, η 
Βασιλική Κατριβάνου, η Ραλλία Χρηστί-
δου, αλλά και ο πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ 
και υπουργός Τουρισμού Θανάσης 
Θεοχαρόπουλος.

Στον Δυτικό τομέα την ψήφο των 
πολιτών αναμένεται να ζητήσουν ο Γιάν-
νης Δραγασάκης, ο Δημήτρης Βίτσας, ο 
Νίκος Τόσκας, η Χαρά Καφαντάρη, ο 
Παναγιώτης Κουρουμπλής, ο Παναγιώ-
της Ρήγας και ο Θανάσης Παπαχριστό-
πουλος, προερχόμενος από τους ΑΝΕλ. 
Στο Ηράκλειο της Κρήτης ο Γιάννης 
Μιχελογιαννάκης θα βρεθεί στο ίδιο 
ψηφοδέλτιο με τον πρώην βουλευτή του 
Ποταμιού Σπύρο Δανέλλη, ενώ στα 
Χανιά υποψήφιοι θα είναι ο Γιώργος 
Σταθάκης και ο Παύλος Πολάκης.

Η Όλγα Γεροβασίλη θα είναι υποψή-
φια στην Άρτα και ο Ανδρέας Ξανθός στο 
Ρέθυμνο. Ο Χρήστος Σπίρτζης θα μετα-
κομίσει στο υπόλοιπο Αττικής από τη Β΄ 
Αθήνας και μαζί του, σύμφωνα με πλη-
ροφορίες, θα πολιτευτεί και ο διευθυ-
ντής του οικονομικού γραφείου του 
πρωθυπουργού Γιώργος Τσίπρας.

ο κ. Χατζηδάκης υπενθυμίζει ότι το 
αφορολόγητο δύο φορές μειώθηκε 
επί των ημερών της σημερινής 

κυβέρνησης, ενώ ανέφερε ότι την ίδια 
στιγμή καταργούνται και μια σειρά από αντί-
μετρα. «Ο πρωθυπουργός, είναι αλήθεια, 
κάποια από αυτά τα θετικά μέτρα τα έχει 
προαναγγείλει για το 2020. Για τώρα όμως 
τα καταργεί. Στην εισφορά αλληλεγγύης 
έχει και διαφορετικό όριο. Και σε αυτό 
βλέπω μια σύγχυση, προχειρότητα. Κάποιος 
αθλητικός παράγων θα έλεγε ότι έχει χαθεί η 
μπάλα», ανέφερε. Σε ερώτηση για την εξαγ-
γελία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην καθιέ-
ρωση δύο συντελεστών ΦΠΑ 11% και 22%, 
είπε ότι το όφελος είναι δεδομένο και πως 
όταν έχεις αυτούς τους δύο συντελεστές 
ωφελείται και η αγορά και ο καταναλωτής. 
Ειδικά για τις τιμές των φαρμάκων, ξεκαθά-
ρισε ότι είναι προϊόν στο οποίο υπάρχει 
ρυθμιζόμενη τιμή από το κράτος. Επίσης, 
μιλώντας για τη ΔΕΗ, είπε ότι έχει βρεθεί σε 
τραγική κατάσταση και πως έτσι όπως είναι 
σήμερα, δεν θα βρεθεί στρατηγικός επενδυ-
τής όπως προτείνουν κάποιοι. Ο κ. Χατζηδά-
κης είπε ότι πρώτα πρέπει να δούμε τι θα 
γίνει με το θέμα των οφειλών και να ενταθεί 
η προσπάθεια, ειδικά για τους κακοπληρω-
τές, δεύτερον να δούμε τι θα κάνουμε με το 
ζήτημα των λιγνιτικών μονάδων και τρίτον 
να εφαρμοστεί ένα καινούργιο business 
plan, ώστε και η επιχείρηση και οι εργαζό-
μενοι να έχουν προοπτική.

«Δεν είναι καθόλου ευχάριστη η κατά-
σταση. Θα είναι ένα από τα μεγαλύτερα προ-
βλήματα που θα πάρει η επόμενη κυβέρ-
νηση», τόνισε ο αντιπρόεδρος της ΝΔ. Για 
τις θέσεις της Κομισιόν για την οικονομία, ο 
κ. Χατζηδάκης δήλωσε: «Ο ΣυΡΙΖΑ τόσο 
καιρό που η Κομισιόν έλεγε καλά λόγια, την 

είχε καμάρι του. Τώρα που είπε όσα 
είπε, ο κ. Τσίπρας βγήκε και έβαλε τη 
φουστανέλα του 2014 και εμφανί-
στηκε έτοιμος να κηρύξει τον 
πόλεμο. Όταν η ιστορία επαναλαμβά-
νεται, επαναλαμβάνεται ως φάρσα». Ο 
κ. Χατζηδάκης είπε επίσης ότι είμαστε 
πρωταθλητές στην φορολογία, τελευ-
ταίοι στις επενδύσεις στην ΕΕ, και ότι 
«δεν την λες καλή την κατάσταση στην 
οικονομία». «Εμείς δεν παίρνουμε ως 
θέσφατα, ούτε τις δηλώσεις της Κομι-
σιόν, ούτε κανενός. Έχουμε τη δική μας 
θέση. Η οικονομία είναι ζωντανό 
πράγμα», συνέχισε, εξηγώντας ότι το 
μείγμα πρέπει να είναι μείωση φόρων, 
μείωση δαπανών και στήριξη της επιχει-
ρηματικότητας, ειδικά των μικρομεσαίων. 
«Εμείς θεωρούμε ότι για να πάρει μπροστά 
η μηχανή της οικονομίας, θα πρέπει να 
πέσουν οι φόροι. Ρίχνοντας τους φόρους, 
εκπλήσσεις ευχάριστα, βγάζεις την Ελλάδα 
στον επενδυτικό χάρτη και δημιουργείς δου-
λειές» συμπλήρωσε, ενώ είπε πως ένας από 
τους τρόπους μείωσης των δαπανών είναι ο 
περιορισμός των προσλήψεων και η εφαρ-
μογή του κανόνα μία πρόσληψη προς πέντε 
αποχωρήσεις.

Ξεκαθάρισε ότι οι προσλήψεις θα γίνουν 
στην Παιδεία, στην υγεία, καθώς και κάποιων 
αστυνομικών, επαναλαμβάνοντας ότι η ΝΔ έχει 
ξεκαθαρίσει ότι δεν θα κάνει απολύσεις αλλά 
περιορισμένες προσλήψεις. «Οι δημόσιοι υπάλ-
ληλοι με βάση τα exit polls ψήφισαν τη ΝΔ. 
Έχουν τρελαθεί και αυτοί και δεν βλέπουν το συμ-
φέρον τους; Προφανώς ο κόσμος έχει καταλάβει 
και την δημαγωγία και την αλαζονεία και ότι δεν 
υπάρχει προοπτική με αυτή την κυβέρνηση. Και 
δεν μας ψηφίζει ως αλάνθαστους», ανέφερε ο αντι-
πρόεδρος της ΝΔ.

Με αχτσιόγλου  
στο Επικρατείας  
ο ςΥΡΙΖα
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«το Ποτάμι όρισε διαφορετικά το λάθος 
και το σωστό στην πολιτική και 
συγκρούστηκε με κάθε πυρήνα 

λαϊκισμού και συντήρησης», είπε ο ςταύρος 
Θεοδωράκης στην τελευταία του ομιλία στη 
Βουλή. «Η πιο ξένη σε μένα συζήτηση», τόνισε, 
«είναι αυτή που θέλει τον πολιτικό να έχει ένα 
τεφτέρι και κάθε βράδυ να καταγράφει κέρδη». 
«εκεί που στην κανονική ζωή οι άνθρωποι 
αναρωτιούνται “σωστό ή λάθος”, “δίκιο ή 
άδικο”, στους διαδρόμους της Βουλής ακούς 
μόνο “μας συμφέρει - δεν μας συμφέρει”» 
επεσήμανε, προσθέτοντας ότι το Ποτάμι για 
τις αποφάσεις του δεν σκέφτηκε ποτέ «τι 
μας δίνει ψήφους, τι μας αφαιρεί ψήφους». 
«Αποχωρώ από τη Βουλή και παραιτούμαι 
από την ηγεσία του κινήματος που ίδρυσα, 
αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την ήττα 
στις ευρωεκλογές. Τα λάθη μου είναι 
γνωστά σε αυτούς που βαδίσαμε μαζί αυτά 
τα πέντε χρόνια, με μεγαλύτερο, την 
υποχώρησή μου στην αρχική μας 
δέσμευση ότι θα κάνουμε πολιτική χωρίς 
τους περιφερόμενους πολιτικούς. Κι 
έπειτα η αυταπάτη ότι μπορούμε να 
δημιουργήσουμε ένα νέο κίνημα 
συνεργαζόμενοι με παλιά κόμματα», 
σημείωσε. ο ςταύρος Θεοδωράκης είπε 
ότι είναι υπερήφανος για την τελευταία 
πράξη της κοινοβουλευτικής ομάδας 
του Ποταμιού που έμεινε στη Βουλή και 
ψήφισε τους κώδικες. «Και ως 
παρακαταθήκη θα κρατήσω τα 
ενθουσιώδη σχόλια των ανθρώπων 
της Δικαιοσύνης», τόνισε.

ο Θεοδωράκης 
αποχώρησε με 
ψηλά το κεφάλι

«στόχος μας είναι να είμαστε γνήσια 
εργατική-λαϊκή αντιπολίτευση με 
αποφασιστική ενίσχυση του ΚΚε 

απέναντι σε κάθε αντιλαϊκή κυβέρνηση και 
πολιτική», υπογράμμισε ο ΓΓ της Κε του ΚΚε 
Δημήτρης Κουτσούμπας, επισημαίνοντας 
παράλληλα ότι «όταν αδυνάτιζε το ΚΚε, τότε 
περνούσαν τα μνημόνια και οι αντιλαϊκοί νόμοι, 
ενώ όταν δυναμώνει το ΚΚε θα έχουμε, έστω, 
ανάσες ανακούφισης». Σημειώνοντας ότι μόνο 
το ΚΚΕ θα είναι «και αύριο» στήριγμα της ζωής 
και των αγώνων των εργαζομένων και του λαού, 
πρόσθεσε ότι στο κάλεσμα της ΚΕ του ΚΚΕ για τις 
εκλογές περιέχονται οι προτάσεις και οι θέσεις 
του κόμματος για το σήμερα και το αύριο, με τις 
οποίες θα δώσει τη μάχη των εκλογών. Ερωτηθείς 
για τα αποτελέσματα των πρόσφατων εκλογικών 
αναμετρήσεων είπε ότι σε αυτά εκφράστηκε μια 
«γενικευμένη δικαιολογημένη δυσαρέσκεια απέ-
ναντι στον ΣυΡΙΖΑ για την αντιλαϊκή πολιτική 
του». Σημείωσε, ωστόσο, ότι «αυτό δεν εκφρά-
στηκε σε φιλολαϊκή κατεύθυνση, καθώς το μεγα-
λύτερο μέρος των ψηφοφόρων πήγε σε κόμματα, 
κυρίως στη ΝΔ, που εφάρμοσαν αυτή τη πολιτική 
που συνέχισε και εφάρμοσε ο ΣυΡΙΖΑ πηγαίνο-
ντας και ο ίδιος όλο και πιο δεξιά με επιταχυνόμε-
νους ρυθμούς και εκφράζοντας κοινωνικά το 
μεγάλο κεφάλαιο, την τρόικα, την ΕΕ». 

«Μας προβληματίζει το ότι υπάρχει μια γενικό-
τερη συντηρητικοποίηση στην ελληνική κοινωνία 
για την οποία βασική ευθύνη φέρει το σημερινό 
κυβερνών κόμμα, γιατί ξεπουπούλιασε αριστερά 
ιδανικά και αριστερές προοδευτικές αξίες» 
τόνισε, προσθέτοντας «επανερχόμαστε στα ίδια 
σε μια αντιλαϊκή εναλλαγή στα πλαίσια ενός κάλ-

Κουτσουμπασ 

 «Ισχυρό ΚΚέ  
για το σήμερα  
και το αύριο»

ο Παύλος χρηστίδης, 
πρώην εκπρόσωπος 
Τύπου και νυν υποψή-

φιος στη Β΄ Αθήνας αναλύει τι 
θέλει το ΚΙνΑΛ: «Θέλουμε να 
προχωρήσουμε όλοι μαζί από δω 
και μπρος. Αυτή είναι η μεγάλη 
πρόκληση, να καταθέσουμε 
στους πολίτες τη δική μας πρό-
ταση και να πάρουμε ισχυρή 
εντολή σε ένα προοδευτικό προ-
γραμματικό πλαίσιο πάνω στο 
οποίο θα γίνει και οποιαδήποτε 
συζήτηση για την επόμενη ημέρα.

Είναι σαφές ότι η κυβέρνηση αυτή 
απέτυχε σε πολλά και διαφορετικά επί-
πεδα. Είπε τα περισσότερα ψέματα από 
όσα έχει πει οποιαδήποτε κυβέρνηση, 
οποτεδήποτε. Έχουν πει σημεία και 
τέρατα και έχουν δημιουργήσει τερά-
στια απογοήτευση στη νέα γενιά. Πάρα 
πολλοί νέοι άνθρωποι που πίστεψαν τον 
ΣυΡΙΖΑ το 2015 σήμερα κρατούν αποστά-
σεις από τον κ. Τσίπρα γιατί τσουρουφλί-
στηκαν από την υποκρισία και τις κωλο-
τούμπες. Ο ΣυΡΙΖΑ ήταν αυτός που το 2015 
έδωσε μεγαλύτερη διάρκεια στην κρίση. 
υπάρχουν εταιρείες που έχουν κλείσει, 
υπάρχουν άνθρωποι που έχουν φύγει στο 
εξωτερικό, πολίτες που δεν ξέρουν πώς θα 

το ΚΙΝαλ για την 
επόμενη μέρα  

τα βγάλουν πέρα. Πρέπει να αλλάξουμε 
σελίδα στην πατρίδα μας, να περάσουμε 
στην κανονικότητα. Στη σύγκρουση της 
κεντροδεξιάς με μία κανονική κεντροα-
ριστερά που θα έχει πολιτικά, ιδεολογικά 
και στρατηγικά χαρακτηριστικά αλλά όχι 
αυτό τον αχταρμά που εξέφρασε ο 
ΣυΡΙΖΑ τα τελευταία χρόνια.

Εκτός από την ιστορία με το κότερο η 
οποία είναι χαρακτηριστική για το ηθικό 
πλεονέκτημα που μας έλεγε ο κ. Τσίπρας, 
η μισή συγγνώμη της κ. Χριστοδουλο-
πούλου μόνο προς το κόμμα ΣυΡΙΖΑ δεί-
χνει την αντίληψή τους. Ζήτησαν συγ-
γνώμη από 100 ανθρώπους σε όλη τη 
χώρα νομίζοντας ότι αυτό είναι το πρό-
βλημα. Έπρεπε να ζητήσουν συγγνώμη 
από όλους τους νέους ανθρώπους που 
αγωνιούν να βρουν μία δουλειά, στα παι-
διά που τελειώνει το σχολείο και δεν 
ξέρουν πως θα μπουν το πανεπιστήμιο 
γιατί ο κ. Γαβρόγλου έχει αλλάξει άποψη 
10 φορές και στους μεγαλύτερους 
ανθρώπους που θέλουν να μπουν σε ένα 
νοσοκομείο και δεν έχουν τα χρήματα για 
να το κάνουν. Πλέον απελευθερώνεται ο 
κόσμος από τον ΣυΡΙΖΑ. Έχει τελειώσει 
το ματς ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία και 
ΣυΡΙΖΑ, οι πολίτες ψάχνουν μία προο-
δευτική φωνή και αυτή θέλουμε να την 
εκφράσουμε εμείς».

ο Κρεμαστινός κάνει έκκληση για το ΚΙΝαλ

Δημόσια έκκληση στη Φώφη Γεννηματά 
και τον Ευάγγελο Βενιζέλο να κάνουν 

πίσω για το καλό του ΚΙΝΑλ κάνει ο βουλευτής 
του κόμματος και αντιπρόεδρος της Βουλής 
Δημήτρης Κρεμαστινός.«Είναι αναμφισβήτητο 
σε προεκλογική περίοδο ότι θα πρέπει όλοι, κατά 
το κοινώς λεγόμενο, να “ βάζουν νερό στο κρασί 
τους” για το καλό του κόμματος. Σε προεκλογική 
περίοδο δεν είναι δυνατόν να υπάρξει συζήτηση 
για το ποιος έχει δίκιο και ποιος άδικο, όταν υπάρ-
χει η οποιαδήποτε διαφωνία μεταξύ προβεβλημέ-
νων στελεχών», τονίζει ο κ. Κρεμαστινός. Αποδίδει 
την εκλογική ήττα του ΣυΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές σε 

αιτίες, όπως «η ασυνέπεια λόγων και 
πράξεων όσον αφορά τις προεκλογικές 
του υποσχέσεις και δεσμεύσεις, αλλά 
και την εικόνα που έδωσε στη Βουλή και 
εκτός Βουλής καθ’ όλη την τετραετία». 
Τέλος, για το αν υπάρχει περιθώριο μετε-
κλογικής συνεργασίας του ΚΙΝΑλ με τη 
ΝΔ σε περίπτωση που η τελευταία δεν 
επιτύχει αυτοδυναμία, απαντά ότι για να 
συμβεί αυτό θα πρέπει να γίνουν σεβα-
στές οι κόκκινες γραμμές του κόμματος 
και η συνεργασία αυτή να εγκριθεί από 
τη βάση του.

ο πρόεδρος 
απαντά στους 
τούρκους 
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Νέο μήνυμα προς την Τουρκία  
έστειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
Προκόπης Παυλόπουλος. 

ο κ. Παυλόπουλος επεσήμανε ότι «εμείς, οι 
Έλληνες, στέλνουμε προς τους γειτονικούς 
μας λαούς, ιδίως δε προς την Τουρκία, το 

μήνυμα ότι είμαστε αποφασισμένοι να ζήσουμε 
ειρηνικά με όλους και να μοιρασθούμε τις αρχές 
και τις αξίες αυτού του Πολιτισμού». Παράλληλα, 
τόνισε ότι «στέλνουμε όμως και το μήνυμα ότι είμαστε 
εξίσου αποφασισμένοι και ανυποχώρητοι να υπερα-
σπισθούμε, στο ακέραιο, αυτόν τον Πολιτισμό, πάνω 
στην βάση του πλήρους και ειλικρινούς σεβασμού του 
Διεθνούς και του Ευρωπαϊκού Δικαίου στο σύνολό 
τους». Τέλος, υπογράμμισε ότι «η Δήλος, από το 
κέντρο των Κυκλάδων και την καρδιά του Αιγαίου, εξέ-
πεμπε, εκπέμπει και θα εκπέμπει πάντοτε, urbi et orbi, 
το απαστράπτον φως του Πνεύματος και της Ειρήνης. 
Εκείνο το φως, το οποίο ήταν, είναι και θα παραμείνει, 
στο διηνεκές, δημιουργός δύναμη Πολιτισμού».

πικου διπολισμού». Ο Δ. Κουτσούμπας είπε ότι «η 
ρεαλιστική αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσμα-
τος είναι η σταθερότητα των δυνάμεων του ΚΚΕ», 
προσθέτοντας ότι επίσης είναι πολύ σημαντικό το 
ότι «βλέπει την πλάτη του ΚΚΕ η ΧΑ». «Αυτό πρέπει 
να συνεχιστεί, η πάλη που έδωσε το ΚΚΕ μέσα και 
έξω από τη Βουλή, ενάντια στον φασισμό, την Ακρο-
δεξιά, το δολοφονικό μόρφωμα της ΧΑ, ουσιαστικά 
την έδωσε μόνο του και καθαρά από όλα τα πολιτικά 
κόμματα. Αυτό το κατανόησε ο ελληνικός λαός, 
όμως όχι πάλι στην ολότητά του γιατί μπορεί να μη 
βγήκε ναζιστικό μόρφωμα όμως διαχύθηκαν ψήφοι 
λαϊκών ανθρώπων σε ακροδεξιά, εθνικιστικά, ρατσι-
στικά κόμματα».

Ντόρα κατά τσίπρα  
εφ’ όλης της ύλης
«Ο Τσίπρας, ενώ 
απεδέχθη ότι δεν έχει 
λαϊκή νομιμοποίηση, 
δίνει μήνυμα στη νεολαία 
ότι χρειάζεται μπάρμπας 
στην Κορώνη», τόνισε η 
Ντόρα Μπακογιάννη. 
«Δίνει μήνυμα ότι πρέπει 
να έχεις μπάρμπα στην 
Κορώνη για να 
μεταταχθείς, να 
αποσπασθείς να 
προσληφθείς στη Βουλή 
των Ελλήνων», τόνισε η 
βουλευτής της ΝΔ. 

«ο Κυριάκος Μητσοτάκης 
μιλάει για την ισότητα των 
ευκαιριών», πρόσθεσε. 

ςύμφωνα με την κα Μπακογιάννη, η νΔ 
και ο κ. Μητσοτάκης έταξαν λίγα, αυτά 
που η χώρα έχει απόλυτη ανάγκη, όπως 
ανάπτυξη, καλοπληρωμένες δουλειές, 
μείωση φορολογίας στις επιχειρήσεις 
για να δημιουργηθούν νέες θέσεις 
εργασίας και μείωση της γραφειοκρα-
τίας. «ο Έλληνας χρειάζεται επίσης να 
αισθάνεται ασφαλής», σημείωσε η 
βουλευτής. 

«ΚΙΝδΥΝΟς ΚΡΙςης ΜΕ ΤηΝ ΤΟΥΡΚΙα»
«Δεν είναι τυχαία η παρουσία του Κυριάκου 
Μητσοτάκη σήμερα στο Καστελόριζο, σε μια 
στιγμή που είμαστε σε ένα μεγάλο πρόβλημα 
με την Τουρκία, το οποίο δυστυχώς έχει αφε-
θεί στην άκρη» επισήμανε εξάλλου η Ντόρα 
Μπακογιάννη. «Το ουσιαστικό πρόβλημα 
είναι ότι σε μια Ελλάδα που βρίσκεται σε 
προεκλογική περίοδο, σε μια Ελλάδα που η 
κυβέρνηση εγκατέλειψε τα ελληνοτουρ-
κικά εδώ και πάρα πολύ καιρό στην τύχη 
τους, σε μια Ελλάδα η οποία μοιραία 
ασχολείται με τις εκλογές, αυτή την 
στιγμή πάρα πολύ κοντά μας υπάρχουν 
προκλήσεις οι οποίες είναι πρωτοφα-
νείς», υπογράμμισε η κυρία Μπακο-
γιάννη. «Έχω ζήσει προκλήσεις της 
Τουρκίας πολλές... Δεν είχε φτάσει ποτέ 
η Τουρκία σε τόσες δηλώσεις όπως 
κάνει σήμερα. Δεν είχαν γίνει ποτέ 
τόσες δηλώσεις για αποφυγή κρίσεως 
όπως γίνονται σήμερα», συνέχισε η 
πρώην υπουργός Εξωτερικών και 
παρότρυνε όλους: «Σε αυτό το θέμα, 
τουλάχιστον σε αυτό το θέμα, οφεί-
λουμε εμείς οι Έλληνες να είμαστε 
όλοι μία γροθιά». «Οφείλουμε να 
είμαστε ενωμένοι μπροστά σε ένα 
πρόβλημα το οποίο μεγεθύνεται 
και -Θεός φυλάξοι- δεν ξέρω αν 
μπορεί να καταλήξει σε μια ανεπι-
θύμητη, ενδεχομένως και απ’ τις 
δυο πλευρές, αλλά τυχαία κρίση», 
ήταν η δραματική προειδοποί-
ηση της Ντόρας Μπακογιάννη.

«οφείλουμε να 
ελέγξουμε κάθε 
παράνομο διορισμό 

εκτός ΑςεΠ, και βεβαίως όλες τις 
παρεμβάσεις στη Δημόσια Διοίκηση 
που γίνονται αυτές τις τελευταίες 
ημέρες πριν την προκήρυξη των 
εκλογών», αναφέρει ο τομεάρχης 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης της νΔ, 
Γιώργος Γεωργαντάς. Για τις 
πρόσφατες τροπολογίες που κατέθεσε 
η κυβέρνηση, σχολιάζει ότι «η 
κατάρρευση του ςύρΙΖΑ στις 
ευρωεκλογές τούς οδήγησε στην επιλογή 
των ρουσφετιών και διευθετήσεων 
προκειμένου ακόμη και την τελευταία 
στιγμή να ικανοποιήσουν τον κομματικό 
τους στρατό». Δηλώνει ότι η νΔ θα 
επιδιώξει συγκλίσεις και συνεργασίες, με 
στόχο το συμφέρον της χώρας, άσχετα από 
την επίτευξη ή όχι της αυτοδυναμίας, ενώ 
για το ενδεχόμενο μετεκλογικής 
συνεργασίας με κάποιο κόμμα, απαντά πως 
«ο ελληνικός λαός με την ψήφο του θα 
καθορίσει τη σύνθεση του επόμενου 
Κοινοβουλίου, και με τον τρόπο αυτό θα 
καταδείξει και τις δυνατότητες συνεργασιών». 
« Έπεσε το τελευταίο φύλλο συκής αυτών οι 
οποίοι ήρθαν με ένα δήθεν ηθικό πλεονέκτημα 
για να διορθώσουν τα κακώς κείμενα του 
παρελθόντος και της Μεταπολίτευσης. Και 
φάνηκε σε ολόκληρο τον ελληνικό λαό, ότι μόνο 
κάτι καινούργιο ηθικά ή αξιακά δεν ήταν», 
δήλωσε ο τομεάρχης Άμυνας της νΔ Βασίλης 
Κικίλιας, ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση για 
τα όσα έγιναν τι τελευταίο διάστημα στη Βουλή.

Όλοι οι 
παράνομοι 
διορισμοί  

Θα ελεγχθούν 
από τη ΝΔ
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εκτός και ο ςγουρός
Με μια ανοιχτή επιστολή προς την 
Φώφη Γεννηματά ο Γιάννης Σγουρός 
γνωστοποίησε την πρόθεσή του να 
μην είναι υποψήφιος στις επερχόμενες 
εκλογές με το Κίνημα Αλλαγής. 

Μάλιστα, ο κ. Σγουρός άφησε 
σαφείς αιχμές κατά της κας Γεν-

νηματά, σημειώνοντας ότι παρα-
τηρεί δυστοκία στο να λάβει μια από-

φαση ακόμη και για την τιμητική μη εκλόγιμη 
θέση στο ψηφοδέλτιο επικρατείας. Ο κ. Σγουρός 
μέσω της επιστολής του δηλώνει ότι η απόφασή 
του είναι οριστική.

Ήρεμη δύναμη
Ήρεμη και έμπειρη δύναμη αποτελεί για το ψηφοδέλτιο της ΝΔ ο 
Γιώργος Βλάχος, που είναι υποψήφιος στην Ανατολική Αττική. Με 
πολύχρονη εμπειρία στην διακυβέρνηση της χώρας και στα κοινο-
βουλευτικά έδρανα, ο κ. Βλάχος συζητά πάντα ήρεμα και με εμπε-
ριστατωμένα επιχειρήματα. Άλλωστε ο ίδιος υποστηρίζει ότι η 
πόλωση και η οξύτητα δεν προσφέρουν τίποτε στον τόπο και τους 
πολίτες, ενώ ενίοτε έχουν καταστροφικές συνέπειες για την οικο-
νομία και την καθημερινότητα του πολίτη. Όπως εκτιμά ο κ. Βλά-
χος, όλοι οφείλουν να στηρίξουν την ΝΔ για να κερδηθεί ο στόχος 
της αυτοδυναμίας και να υπάρξει σταθερότητα στην χώρα.

Η μεταγραφή
Η προσφώνηση του υπουργού Οικονομικών 
προς την Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου 
στην εκδήλωση του ΣυΡΙΖΑ ήταν όλα τα 
λεφτά: «Και τώρα η πιο μεγάλη μεταγραφή 
του ΣυΡΙΖΑ, η Μαραλίζα Ξενογιαννακοπού-
λου». Πρώτον, κύριε υπουργέ, το όνομα 
είναι Μαριλίζα και δεύτερον δεν μας είπατε 
γιατί είναι η μεγαλύτερη μεταγραφή;

Ανάπτυξη και επενδύσεις
Με αυτούς τους δύο άξονες πορεύεται στην προεκλογική του εκστρα-

τεία ο Νίκος Κωστόπουλος, που είναι υποψήφιος με την ΝΔ στον 
Βόρειο Τομέα της Αττικής. Όπως υποστηρίζει ο ίδιος, η οικονομία ταλα-
νίζεται τα τελευταία χρόνια από τις τυχοδιωκτικές ενέργειες της παρού-

σας κυβέρνησης που οδήγησαν από την μια 
σε φοροεπιδρομές κυρίως στην μεσαία τάξη 
και από την άλλη σε εφαρμογή της πολιτικής 
των επιδομάτων και των φιλοδωρημάτων. Ο 

κ. Κωστόπουλος, άνθρωπος της αγοράς, είναι 
υποστηρικτής των συνεπών επαγγελματιών 

και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και 
δηλώνει έτοιμος να εφαρμόσει ένα νέο 

μίγμα οικονομικής πολιτικής, που θα βασίζε-
ται στην ανάπτυξη και τις επενδύσεις.

Ανέκδοτο
Ο Νίκος Κοτζιάς και η 

κίνηση ΠΡΑΤΤΩ δεν θα 
κατέλθουν στις εκλογές με 

τον ΣυΡΙΖΑ, γεγονός που 
πυροδότησε σενάρια ότι η πολι-

τική κίνηση του πρώην υπουργού 
Εξωτερικών μπορεί να συνέπραττε με 

το ΜεΡΑ25 του Γιάννη Βαρουφάκη. 
Η απάντηση από τους κύκλους του κ. 

Κοτζιά ήταν αφοπλιστική: «Δεν 
υπάρχει καμία τέτοια πιθανότητα. 

Αυτό είναι ανέκδοτο».

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ  
ΓΙΑννΗς νΤςούνος   
ntsounos@alphafreepress.gr

Το Καφενείο  
της Βουλής

τάκλιν

επιστροφή 
στη μάχη
Ο λόγος για τον αντιπρόε-
δρο της κυβέρνησης Γιάννη 
Δραγασάκη, που δεν θα είναι 
στο ψηφοδέλτιο επικρατείας 
του ΣυΡΙΖΑ, αλλά θα δώσει την 
μάχη του σταυρού στον Δυτικό 
Τομέα. Ο ίδιος μάλιστα σε δηλώσεις 
του ανέφερε: «Έχω μια προτίμηση 
στην άμεση επαφή με τον κόσμο και 
είναι ευκαιρία να βγούμε να μιλήσουμε 
στον κόσμο και να του πούμε όσα 
έχουμε να του πούμε». Ωστόσο, μήπως 
έπρεπε να είχατε βγει στον κόσμο νωρί-
τερα, κύριε αντιπρόεδρε;

ράφτινγκ 
Ράφτινγκ στα νερά του 

Βοϊδομάτη έκανε ο πρώην 
πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, 

που βρέθηκε στην περιοχή για 
ολιγοήμερες διακοπές λίγο πριν την 

έναρξη της προεκλογικής περιόδου. Ο 
πρώην πρωθυπουργός ήταν ιδιαίτερα 
ευδιάθετος και μάλιστα δεν αρνήθηκε 

να βγάλει και σέλφις με όσους 
του το ζήτησαν.

ομόρφυνε 
το ΚΚε

Σε εκδήλωση που διοργάνωσε η 
ΚΕ του ΚΚΕ παραβρέθηκε η Κατερίνα 
Στικούδη μαζί με τον σύζυγό της. Στην 

εκδήλωση ανακοινώθηκε από τον γραμμα-
τέα Δημήτρη Κουτσούμπα ότι επικεφαλής 
του ψηφοδελτίου επικρατείας του ΣυΡΙΖΑ 

θα είναι η Αλέκα Παπαρήγα. Πάντως η 
παρουσία της κας Στικούδη ομόρ-

φυνε πολύ την εκδήλωση του 
κόμματος.

Δυνατή υποψηφιότητα
Μια δυνατή υποψηφιότητα κατεβάζει στον νομό Ηλείας ο ΣυΡΙΖΑ. Πρόκειται για 
τον Γιώργο Παναγιωτόπουλο. Ο στόχος του είναι τα συμφέροντα της περιοχής 
όπου ζει και μεγάλωσε ο ίδιος και η οικογένειά του. Ο ίδιος έχει υπάρξει και 
αιρετός στην ίδια περιοχή, αλλά πάνω από όλα ο κ. Παναγιωτόπουλος δηλώνει 
ενεργός πολίτης. Από αυτήν την θέση του ενεργού πολίτη, όπως δηλώνει ο ίδιος, 
ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του πρωθυπουργού για να συμβάλει στην μάχη της 
διατήρησης του προοδευτισμού στην χώρα μας. Σαν εκπρόσωπος της Σοσιαλι-
στικής Πρωτοβουλίας, μάλιστα, μίλησε στην Ιδρυτική Συνέλευση του Συ.ΡΙΖ.Α. - 
ΠΡΟΟΔΕυΤΙΚΗ ΣυΜΜΑΧΙΑ στο Γαλάτσι, διατυπώνοντας την άποψη ότι «απαγορεύεται να ηττηθούμε από 
Ανώνυμες Εταιρείες». Ο ίδιος απευθύνεται στους πολίτες της Ηλείας, δηλώνοντας ότι αρνείται να συμβι-
βαστεί και να γίνει θεατής με την επάνοδο της συντηρητικής παράταξης στην εξουσία. 
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Έχουν την  
αλληλεγγύη μου
Ο Γιάννης Βαρουφάκης με δηλώσεις 
του εξέφρασε την αλληλεγγύη του 
στους πρώην συντρόφους του, που 

όπως είπε μετά την διαφορά των 
10 μονάδων βρίσκονται σε 

κατάθλιψη: «Ο σημερινός 
ΣυΡΙΖΑ βρίσκεται σε μια 

κατάσταση κατάθλιψης. 
Μιλάω με πολλούς 

τέως συντρόφους 
μετά την διαφορά 

του 10%, τους 
βγαίνει και 

αυτή η τετραετία που δεν είναι 
εύκολο να επιχειρηματολογείς 
συνέχεια υπέρ πραγμάτων με τα 

οποία διαφωνείς. Έχουν την αλλη-
λεγγύη μου σε συναισθημα-

τικό και προσωπικό επί-
πεδο». Συμπονετικός ο 

Γιάννης, να τα λέμε 
κι αυτά.

Το είπε ο πρόεδρος
Το λέει στο σποτ ο Βασίλης λεβέ-
ντης ότι η Ένωση Κεντρώων δεν 
τελείωσε ακόμη. Και για του λόγου 
το αληθές ήρθε και η μεταγραφή του 
Κώστα Κατσίκη από τους ΑΝΕλ, που 
μετά από συνάντηση με τον πρόεδρο 
της Ένωσης Κεντρώων αποφάσισε 
να είναι υποψήφιος στην Ανατολική 
Αττική. Ξεκίνησε η μεταγραφική 
περίοδος…

Κατάθεση γνώσης
Ως κατάθεση γνώσης και εμπειρία ψυχής αντιμετωπί-

ζει την πολιτική η υποψήφια με την ΝΔ στον Βόρειο 
Τομέα Ιωάννα Καλαντζάκου. Ως μητέρα δύο παιδιών 

και μάχιμη δικηγόρος, η κα Καλαντζάκου πάντα αναρω-
τιόταν, όπως δηλώνει η ίδια, πόσο μικρή ήταν η στή-

ριξη που παρέχει το ελληνικό κράτος στα πρακτικά και 
οικονομικά ζητήματα που αντιμετωπίζει η εργαζόμενη 
γυναίκα στην προ-

σπάθειά της να 
είναι καλή μητέρα 
και καλή σύζυγος, 
αλλά και να εξελι-

χθεί στο επάγ-
γελμά της. Η κα 

Καλαντζάκου επι-
θυμεί μεγαλύτερη 
εκπροσώπηση του 
γυναικείου φύλου 
όχι μόνο στο κοι-

νοβούλιο, αλλά και 
σε νευραλγικές 

θέσεις των κρατι-
κών φορέων για να 

….νοικοκυρευτεί 
σιγά σιγά το πολυ-

δαίδαλο κράτος.

Πάντα 
μάχιμος
Πάντα σε ετοιμό-
τητα και στην πρώτη 
γραμμή ο Κώστας 
Καραγκούνης, υποψή-

φιος με την ΝΔ στον 
νομό Αιτωλοακαρνανίας, 

σχολίασε με δηκτικό τρόπο 
τις πρόσφατες εξαγγελίες του 

πρωθυπουργού: «Ο κόσμος μειδιά 
με όλα αυτά που ακούει από τον κ 

Τσίπρα, που επί 4,5 χρόνια υπερφορολο-
γεί τους πολίτες και τώρα ανακοινώνει φοροε-

λαφρύνσεις. Κανένας πλέον δεν πείθεται από τις ψεύτι-
κες υποσχέσεις του πρωθυπουργού». Όπως υποστηρίζει ο νυν βουλευτής 
και εκ νέου υποψήφιος, οι πολίτες ζητούν χειροπιαστές απαντήσεις και 
όχι ευχολόγια και «χάιδεμα αυτιών».

νύστα και σεξ
Και μιλούσε ο ευρωβουλευτής του ΣυΡΙΖΑ Κώστας 
Αρβανίτης σε τηλεοπτικό πάνελ της ΕΡΤ και επενέβη ο 
Μπάμπης Παπαδημητρίου, που ήταν επίσης καλεσμέ-
νος και είπε «άρχισα να νυστάζω», για να του απαντή-
σει ο κ Αρβανίτης «αφήστε με να ολοκληρώσω». Η 
απάντηση του Παπαδημητρίου αφοπλιστική: «Τί να 
ολοκληρώσετε; Δεν κάνουμε σεξ, μια πολιτική συζή-
τηση κάνουμε».

Για ποτό
Για ποτό κάλεσε την περασμένη Τετάρτη φίλους και 
ψηφοφόρους ο υποψήφιος με τη ΝΔ στην Α΄ Αθήνας 
Θεόδωρος Φορτσάκης. Ο τόπος συνάντησης ήταν ένα 
γνωστό μπαράκι στην Φωκίωνος Νέγρη και η αλήθεια 
είναι ότι τον τίμησαν αρκετοί συμπολίτες μας. Να δούμε 
αν θα υπάρξει παρόμοια ανταπόκριση και στην κάλπη.

Όλοι Πάτρα;
Τί συνωστισμός είναι αυτός που παρατηρείται 

στην Πάτρα με τους υποψήφιους νυν και πρώην 
προέδρους των κομμάτων; Μετά τον Γιώργο 

Παπανδρέου, που θα είναι υποψήφιος στην Αχα-
ϊκή πρωτεύουσα, του ψηφοδελτίου της ΝΔ στην 

Αχαΐα θα ηγηθεί και ο Κυριάκος Μητσοτάκης από 
την ΝΔ, ενώ την ίδια περιφέρεια ενδέχεται να 

επιλέξει και ο Αλέξης Τσίπρας. Σαν πολλοί δεν 
μαζεύεστε, ρε παιδιά, εκεί στην Πάτρα;

ενίσχυση επικοινωνίας
Ένα ακόμη έμπειρο στέλεχος 
προσθέτει στο επικοινωνιακό 
του επιτελείο ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης, αφού ο μέχρι 
πρότινος υποψήφιος στην Β΄ 
Αθήνας Μανώλης Γραφάκος 
αναλαμβάνει καθήκοντα ανα-

πληρωτή εκπροσώπου Τύπου του κόμματος. Σιδεροκέ-
φαλος να ευχηθούμε.

«οργώνει»…
Ο πρώην γραμματέας Ειδικών Κομματικών Οργανώσεων της ΝΔ Βασίλης 

Σπανάκης πολιτεύεται στο Νότιο Τομέα και είναι μία από τις ισχυρές 
νέες υποψηφιότητες και με αναγνωρισιμότητα. Ο Βασίλης Σπανάκης 

ασχολείται εδώ και χρόνια με τον μαραθώνιο και συμμετέχει σε 
όλες τις μεγάλες διοργανώσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό και 

αυτό φαίνεται και στην ενασχόλησή του με την πολιτική. 
Άοκνος και διαρκώς σε εγρήγορση, έχει κυριολεκτικά 

οργώσει τον Νότιο Τομέα, συνομιλώντας παντού 
με πολίτες και αφουγκραζόμενος τα προ-

βλήματά τους.

ςτο νοσοκομείο
Σε επέμβαση στο μάτι υπεβλήθη στα μέσα της εβδομάδας ο Ευάγγελος 
Βενιζέλος, καθώς υπέστη αποκόλληση αμφιβληστροειδούς. Η επέμβαση 
ήταν απόλυτα επιτυχής και, όπως ανέφερε ο ίδιος σε συνεργάτες του, οι 
προγραμματισμένες ομιλίες του για την ερχόμενη εβδομάδα θα πραγμα-
τοποιηθούν κανονικά.

Τούρτα γενεθλίων
Τα γενέθλιά του γιόρτασε την Πέμπτη που μας πέρασε ο δήμαρχος Θεσσα-
λονίκης Γιάννης Μπουτάρης. Μάλιστα οι συνεργάτες του έφτιαξαν μια 
τούρτα που απεικόνιζε έναν τράγο και έγραφε «Χρειάζονται κότσια για να 
μείνεις έξω από το μαντρί». Πολιτικό το μήνυμα, σωστά;
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για όλους τους πολίτες και τις επι-
χειρήσεις, ώστε να μην υπάρχει η 
γνωστή ταλαιπωρία από γραφείο σε 
γραφείο και από υπηρεσία σε υπη-
ρεσία. Επόμενη νομοθετική πρωτο-
βουλία είναι οι κλειστές προθε-
σμίες για τις αδειοδοτήσεις των 
επενδύσεων και μάλιστα υπό την 
εποπτεία του πρωθυπουργικού 
γραφείου. Δύο ακόμη νομοθετικές 
πρωτοβουλίες προς αυτήν την 
κατεύθυνση είναι η γρήγορη εκδί-
καση των υποθέσεων που αφορούν 
σε επενδύσεις, αλλά και η ενίσχυση 
της ρευστότητας μέσω της αποκα-
τάστασης της εμπιστοσύνης στην 
λειτουργία του κράτους. Επόμενα 
βήματα προς την επίτευξη του στό-
χου της ισχυρής ανάπτυξης αποτε-
λούν τα νομοσχέδια για τα «κόκκινα 
δάνεια», αλλά και την σταδιακή 
αποπληρωμή των οφειλών του 
δημοσίου προς τους ιδιώτες με 
παράλληλη αξιοποίηση του Προ-
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, 
που η κυβέρνηση μείωνε συνεχώς 
τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Η στόχευση Μητσοτάκη 
είναι σαφής. Η ΝΔ δεν 
υπόσχεται πολλά καθ’ 
όλη την διάρκεια της 
προεκλογικής περιόδου. 
Στοχεύσει όμως  
στην υλοποίηση των 
εξαγγελιών που έχουν 
γίνει για την μείωση  
των φόρων και την 
ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας. 

Από το κάδρο αυτών των δεσμεύ-
σεων απουσιάζει τελείως ο Αλέξης 
Τσίπρας και η προηγούμενη κυβέρ-
νηση και τονίζεται συνεχώς ότι ο 
πρωθυπουργός και ο ΣυΡΙΖΑ αποτε-
λούν μέρος μιας παλιάς νοοτροπίας 
και αντίληψης που πρέπει να εκλεί-
ψει από την χώρα ώστε να ανακάμ-
ψει η οικονομία. Για τους λόγους 
αυτούς ο Κυριάκος Μητσοτάκης 
επέλεξε να μην πραγματοποιήσει 
καμία μεγάλη προεκλογική συγκέ-
ντρωση καθ’ όλη την προεκλογική 
περίοδο και να μιλήσει στους πολί-
τες μέσα από θεματικές ενότητες 
και διάλογο μαζί τους για συγκεκρι-
μένα θέματα της καθημερινότητας, 
της οικονομίας, της ασφάλειας και 
της παιδείας. Και όπως τόνιζε στην 
Alpha freepress στενός συνεργά-
της του προέδρου της ΝΔ, «σε 
αυτές τις εκλογές κερδίζει το 
συγκροτημένο, κερδίζει το συγκε-
κριμένο, κερδίζει το κοστολογη-
μένο και χάνει το λαϊκίστικό, το 
ασαφές και το ακατάσχετο».

την απάντηση στην ακατά-
σχετη παροχολογία του 
Αλέξη Τσίπρα στην 

παρουσίαση του προγράμματος 
του ςύρΙΖΑ έδωσε ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης, παρουσιάζοντας 
τα πρώτα βήματα της κυβέρνη-
σης της νΔ στην περίπτωση που 
είναι αυτή η επιλογή του ελληνι-
κού λαού στις 7 Ιουλίου. ςτην νΔ 
έχουν επιλέξει τις επόμενες 
εβδομάδες να αναπτύξουν μια 
στρατηγική, που αφενός αποδο-
μεί τις εξαγγελίες του πρωθυ-
πουργού, αφετέρου προωθεί το 
κυβερνητικό πρόγραμμα της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης 
που είναι κοστολογημένο και 
εμπροσθοβαρές. Η παροχολογία 
του Αλέξη Τσίπρα κυρίως προς 
την μεσαία τάξη, που επί τέσ-
σερα χρόνια υπερφορολόγησε ο 
ίδιος και η κυβέρνησή του, είναι 
δύσκολο να πείσει όσους ανή-
κουν σε αυτήν, αφού έρχεται σε 
πλήρη αντιδιαστολή με τα 
πεπραγμένα της κυβέρνησης 
όλο το διάστημα στης διακυβέρ-
νησης της χώρας από τους 
ςύρΙΖΑνεΛ.

Όπως αναφέρουν τα στελέχη 
της Πειραιώς, ο πρωθυπουργός 
δεν δίστασε να κάνει copy paste 
κομμάτια από το πρόγραμμα της 
ΝΔ και να τα παρουσιάσει ως 
δικές του εξαγγελίες, όπως για 
παράδειγμα η δημιουργία νέων 
ποιοτικών θέσεων εργασίας, η 
μείωση της φορολογίας και η 
δημιουργία κινήτρων στους ιδι-
ώτες για περισσότερες προσλή-
ψεις στον ιδιωτικό τομέα. Στην 
γραμμή της αποδόμησης των 
μέτρων του κ. Τσίπρα από την ΝΔ 
δίνουν ένα χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα, που όχι μόνο δεν ελαφρύ-
νει τα βάρη από την μεσαία τάξη, 
αλλά αντίθετα τα αυξάνει: η μεί-
ωση του συντελεστή φορολογίας 
στο 20% θα γίνει σε μεγαλύτερο 
χρονικό διάστημα, ενώ και η 
κατάργηση της εισφοράς αλληλεγ-
γύης που προβλεπόταν για εισο-
δήματα έως 30.000 ευρώ, τελικά 
μειώνεται και θα αφορά εισοδή-
ματα έως 20.000 ευρώ. Την ίδια 
ώρα, καταγγέλλουν οι πηγές της 
Πειραιώς, ο Αλέξης Τσίπρας, ως 
δέσμιος της παλαιοκομματικής 
αντίληψης που διαθέτει, εξήγγειλε 
χιλιάδες προσλήψεις στον δημό-
σιο τομέα, αδιαφορώντας για 
το κόστος που θα επωμιστούν 
χιλιάδες φορολογούμενοι για 
αυτούς τους επιπλέον 
μισθούς δημοσίου. 

Η επιχειρηματολογία των 
«γαλάζιων» στελεχών ισχυρο-
ποιείται και από τα στοιχεία 
της Κομισιόν για τα προβλή-

ματα που θα δημιουργήσουν στην 
οικονομία οι τελευταίες κινήσεις της 
κυβέρνησης. Πρώτη και καλύτερη 
κίνηση το επίδομα, που η κυβέρνηση 
ονόμασε «13η σύνταξη» και που αυξά-
νει ιδιαίτερα την συνταξιοδοτική 
δαπάνη, την ίδια στιγμή που εκκρε-
μούν κρίσιμες αποφάσεις για τα ανα-
δρομικά των συνταξιούχων σε κόστος 
περίπου 7 δισ. ευρώ. Κόκκινα δάνεια 
και πλειστηριασμοί είναι δύο ακόμη 
πτυχές του οικονομικού προγράμματος 
της κυβέρνησης που δεν παρατηρή-
θηκε καμία πρόοδος, με αποτέλεσμα 
να παραμένουν ως αγκάθια για τον 
επόμενο προϋπολογισμό, θέματα στα 
οποία δεν αναφέρθηκε ούτε μία φορά 
στην ομιλία του ο Αλέξης Τσίπρας. 
Χαρακτηριστική η φράση κορυφαίου 
γαλάζιου στελέχους στην Alpha 

freepress: «Εκτός από λαϊκιστής παρα-
μένει και αμετανόητος ο πρωθυπουρ-
γός, εξαγγέλλοντας μη υλοποιήσιμες 
υποσχέσεις και τάζοντας ευημερία 
χωρίς χρήματα».

Η ισχυρότερη αποδόμηση πάντως 
των πρόσφατων εξαγγελιών Τσίπρα 
έρχεται από τον ίδιο τον Κυριάκο 
Μητσοτάκη, ο οποίος παρουσιάζοντας 
τα πρώτα βήματα της δικής του διακυ-
βέρνησης καταδεικνύει τις κενές περι-
εχομένου υποσχέσεις του πρωθυπουρ-
γού. Ο πρόεδρος της ΝΔ εξήγγειλε και 
δεσμεύτηκε προσωπικά για το ξεμπλο-
κάρισμα της επένδυσης του Ελληνικού, 
που συμβολίζει και το εύφορο για 
επενδύσεις περιβάλλον που επιθυμεί 
να εγκαταστήσει στην χώρα. Η 
δέσμευση ότι μέσα στις δύο πρώτες 
εβδομάδες της διακυβέρνησης της 

χώρας από την ΝΔ θα υπογραφούν οι 
δύο υπουργικές αποφάσεις που χρειά-
ζονται για να ξεκινήσει η επένδυση, 
δείχνουν την αμεσότητα στην καταπο-
λέμηση της γραφειοκρατίας που θα 
απελευθερώσει τις επενδύσεις στην 
χώρα μας, δημιουργώντας ταυτόχρονα 
χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας.

Με βασικό σύνθημα όχι  
απλά την ανάπτυξη, αλλά  
την «ισχυρή ανάπτυξη»  
ο πρόεδρος της ΝΔ για πρώτη 
φορά αποκαλύπτει τις πτυχές 
των πρώτων νομοσχεδίων, 
που η ΝΔ θα φέρει προς 
ψήφιση στην Βουλή. Ένα εξ 
αυτών αφορά την μείωση των 
φόρων και την θεσμοθέτηση 
επιπλέον κινήτρων για την 
προσέλκυση των επενδυτών. 

Για να γίνει αυτό χρειάζεται η κατα-
πολέμηση της γραφειοκρατίας, η 
οποία θα επιτευχθεί με την ηλεκτρο-
νική υπογραφή που θα καθιερωθεί 

η αποδόμηση και  
τα πρώτα βήματα 

Ο Αλέξης Τσίπρας, ως δέσμιος της παλαιοκομματικής 
αντίληψης που διαθέτει, εξήγγειλε χιλιάδες 

προσλήψεις στον δημόσιο τομέα, αδιαφορώντας για το 
κόστος που θα επωμιστούν χιλιάδες φορολογούμενοι 

για αυτούς τους επιπλέον μισθούς δημοσίου

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΓΙΑννΗς νΤςούνος
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Με μεγάλη επιτυχία και δυνα-
μικό παρών από την επιχει-
ρηματική κοινότητα πραγ-

ματοποιήθηκε, την Τρίτη 11 Ιουνίου 
2019, η απονομή των πρώτων βρα-
βείων του προγράμματος «ΟΠΑΠ 
Forward», στις συμμετέχουσες 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι 
οποίες έχουν ξεχωρίσει μέχρι 
σήμερα για τη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας και την αύξηση 
του κύκλου εργασιών τους. Επι-
πλέον, απονεμήθηκε βραβείο ανα-
γνώρισης στους μέντορες του προ-
γράμματος, οι οποίοι προσφέρουν 
αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες τους. 
Στην ειδική εκδήλωση, που διοργά-
νωσαν ο ΟΠΑΠ και η Endeavor, 
παρουσιάστηκαν επίσης τα συνολικά 
αποτελέσματα που έχουν επιτύχει οι 
40 εταιρείες που υποστηρίζονται 
από το πρόγραμμα, καθώς και 10 
νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι 
οποίες εντάσσονται πλέον στη δυνα-
μική ομάδα του «ΟΠΑΠ Forward».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΠΑΠ, 
Ντάμιαν Κόουπ, δήλωσε: «Είμαστε 
υπερήφανοι για τα εξαιρετικά αποτε-
λέσματα του προγράμματος ΟΠΑΠ 
Forward. Από το 2016 μέχρι σήμερα, οι 
εταιρείες που συμμετέχουν στο πρό-
γραμμα έχουν καταφέρει να αυξήσουν 
τον κύκλο εργασιών τους κατά 21% και 
να δημιουργήσουν περισσότερες από 
750 άμεσες και 5.000 έμμεσες θέσεις 
εργασίας. Στον ΟΠΑΠ, πιστεύουμε ότι 
το μοναδικό αυτό πρόγραμμα όχι μόνο 
βοηθά τις επιχειρήσεις να αναπτυ-
χθούν, αλλά δημιουργεί συνολικά νέες 
προοπτικές για την ελληνική αγορά, 
καλύπτοντας δύο βασικές ανάγκες της 
ελληνικής κοινωνίας: την ανάπτυξη και 
την απασχόληση». 

Ο Α’ Αντιπρόεδρος του ΟΠΑΠ, Σπύ-
ρος Φωκάς, τόνισε: «Το πρόγραμμα 
ΟΠΑΠ Forward υλοποιείται με στόχο 
να προσφέρει μια νέα, αναπτυξιακή 
πνοή στην ελληνική αγορά. Με την 
εισαγωγή 10 νέων εταιρειών, το πρό-
γραμμα αριθμεί 50 δυναμικές επιχει-
ρήσεις. Όλες διαθέτουν τα εχέγγυα για 
να πρωταγωνιστήσουν στο κλάδο τους 
και ένα συγκεκριμένο όραμα για την 
επόμενη ημέρα – για το μέλλον που 
χτίζεται σήμερα, μέσα από την αξιο-
ποίηση των ευκαιριών που ανοίγονται 
μπροστά μας».  

Ισχυρό αποτύπωμα στην 
ελληνική οικονομία 
Το πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότη-
τας του ΟΠΑΠ για την επιχειρηματικό-
τητα «ΟΠΑΠ Forward» ξεκίνησε να 
υλοποιείται το 2016, σε συνεργασία με 
τον διεθνή μη-κερδοσκοπικό οργανι-
σμό Endeavor, με στόχο να δώσει μια 
μοναδική προοπτική σε αναπτυσσόμε-
νες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ώστε 
μέσα από την εξέλιξη τους να δημι-
ουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και 
να διευρύνουν τους επιχειρηματικούς 
τους ορίζοντες. 

Σαράντα εταιρείες, οι 
οποίες παρακολούθησαν τους 
δύο πρώτους κύκλους του 
προγράμματος, κατάφεραν να 
αυξήσουν, έως σήμερα, τον 
κύκλο εργασιών τους κατά 
21%. Ταυτόχρονα, δημιούργη-
σαν 751 νέες άμεσες θέσεις 
εργασίας, ενώ μέσω των 
συνεργασιών που αναπτύχθη-
καν στην αγορά, υποστηρί-
ζουν 5.410 νέες έμμεσες 
θέσεις απασχόλησης.

Οι εταιρείες που ξεχώρισαν 
Τα βραβεία του ΟΠΑΠ παρέλαβαν οι 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες 
ξεπέρασαν  κάθε προσδοκία με την 
επιτυχημένη πορεία που διέγραψαν. 
Επίσης, βραβεύθηκαν οι εταιρείες 
που είχαν την πιο ενεργή συμμετοχή 
στο πρόγραμμα. 

Οι επιχειρήσεις και οι κατηγορίες 
στις οποίες διακρίθηκαν: 

 Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, 
2016-2018 | Νικήτρια εταιρεία: 
Doctoranytime 

 Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, 
2017-2018 | Νικήτρια εταιρεία: 
Manifest 

 Ταχύτερη ανάπτυξη πωλήσεων, 2016-
2018 | Νικήτρια εταιρεία: Spotawheel 

 Ταχύτερη ανάπτυξη πωλήσεων, 2017-
2018 | Νικήτρια εταιρεία: e-fresh 

 Κορυφαία εξαγωγική εταιρεία, 2016-

2018 | Νικήτρια εταιρεία: 
Roussas 

 Κορυφαία εξαγωγική 
εταιρεία, 2017-2018 | Νική-
τρια εταιρεία: MedBest 

 Ενεργή συμμετοχή, 
2016-2018 | Νικήτρια εται-
ρεία: Anassa Organics

 Ενεργή συμμετοχή, 
2017-2018 | Νικήτρια εται-
ρεία: Mandrekas 

 Επιχειρηματική Αρι-
στεία | Νικήτρια εταιρεία: 
Dust&Cream

Ο ΟΠΑΠ βράβευσε, επίσης, τον 
μέντορα που είχε την πιο ενεργή 
συμμετοχή στο πρόγραμμα, προ-
σφέροντας τις περισσότερες ώρες 
συμβουλευτικών ωρών στις συμμε-
τέχουσες εταιρείες από 2016 έως 
σήμερα. Το βραβείο «Κορυφαίος 
Μέντορας 2016-2018» απονεμήθηκε 
στον Chief Buyer της εταιρείας 
Σκλαβενίτης, Δημήτρη Ράμφο.

Την κατηγοριοποίηση των βραβείων 

και την ανάδειξη των τελικών νικητών 
επιμελήθηκε η ΕΥ Ελλάδος, ως ανε-
ξάρτητος φορέας.  

Οι 10 νέες εταιρείες 
του προγράμματος 
Το πρόγραμμα «ΟΠΑΠ Forward» αριθ-
μεί πλέον 50 εξωστρεφείς ελληνικές 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι 10 νέες 
εταιρείες, οι οποίες θα παρακολουθή-
σουν τον τρίτο κύκλο του προγράμμα-
τος, είναι οι εξής:  

 Τυροκομείο Κωσταρέλου 
 Zakcret AE 
 Funky Buddha 
 ΟΚ! Anytime Markets Α.Ε. 
 MLS Innovation Inc 
  ΕΖΑ Ελληνική Ζυθοποιία 
Αταλάντης 
 Agrino 
 EUROCHARTIKI 
 Milkplan 
 Κορωνάκης ΑΒΕΕ 

Πρόκειται για εταιρείες που δραστηρι-
οποιούνται στους τομείς του εμπο-
ρίου, της εστίασης, της τεχνολογίας, 
της παραγωγής βιομηχανικών προϊό-
ντων και ταχέως κινούμενων κατανα-
λωτικών αγαθών.

Όλες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
του προγράμματος «ΟΠΑΠ Forward» 
λαμβάνουν εξειδικευμένη και ολοκλη-
ρωμένη υποστήριξη, αλλά και πρό-
σβαση σε ένα δίκτυο υψηλόβαθμων 
στελεχών της αγοράς, που τις βοηθούν 
να ξεπεράσουν τυχόν εμπόδια και 
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και να 
εξελιχθούν σε μεγάλες και επιτυχημέ-
νες επιχειρήσεις που καινοτομούν, 
εξάγουν και αλλάζουν τα δεδομένα 
στον κλάδο τους.

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επιβράβευση των πρωταγωνιστών 
του «ΟΠΑΠ Forward»
Το πρόγραμμα υποδέχεται 10 νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
και συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία με τον τρίτο κύκλο του

 Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας,  Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, 

2018 | Νικήτρια εταιρεία: 
Roussas 

 Κορυφαία εξαγωγική  Κορυφαία εξαγωγική 
εταιρεία, 2017-2018 | Νική-
τρια εταιρεία: MedBest 

 Ενεργή συμμετοχή,  Ενεργή συμμετοχή, 
2016-2018 | Νικήτρια εται-
ρεία: Anassa Organics

 Ενεργή συμμετοχή,  Ενεργή συμμετοχή, 
2017-2018 | Νικήτρια εται-
ρεία: Mandrekas 

 Επιχειρηματική Αρι- Επιχειρηματική Αρι-
στεία | Νικήτρια εταιρεία: 
Dust&Cream

Ο ΟΠΑΠ βράβευσε, επίσης, τον 
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H διοίκηση του ΟΠΑΠ με τους εκπροσώπους των 50 εταιρειών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «ΟΠΑΠ Forward»

Ο Εκτελεστικός Πρόεδρος 
του ΟΠΑΠ, Καμίλ Ζίγκλερ
βραβεύει την Ελευθερία
Ζούρου, CEO της Doctoranytime

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΠΑΠ, 
Ντάμιαν Κόουπ με τον Διονύση 
Αμμολοχίτη, CEO της εταιρείας Manifest

Οδυσσέας Χριστοφόρου, Επικεφαλής 
εταιρικών και ρυθμιστικών υποθέσεων του 
ΟΠΑΠ και o Διονύσης Δανηλάτος, Γενικός 
Διευθυντή Ελλάδας της Spotawheel

Ο Α’ Αντιπρόεδρος του ΟΠΑΠ Σπύρος 
Φωκάς και η Ζίνα Μαυροειδή, CEO της 
εταιρείας e-fresh
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στο οικονομικό πρό-
γραμμα της νέας 
Δημοκρατίας και τις 

άμεσες αλλαγές που θα 
κάνει στις πρώτες 100 ημέ-
ρες της διακυβέρνησής της, 
αναφέρθηκε ο Βασίλης ςπα-
νάκης, οικονομολόγος, πρόε-
δρος των εφοριακών Αττικής 
και Κυκλάδων και υποψήφιος 
βουλευτής της νΔ στον νότιο 
τομέα της Αθήνας, μιλώντας σε 
τηλεοπτική εκπομπή.

« Το ζητούμενο είναι την 8η Ιου-
λίου να πάρει η οικονομία μπροστά. 
Η άμεση παρέμβασή μας θα είναι μια 
σταθερότητα στη φορολογική πολι-
τική. Μόνο έτσι θα ξαναμπεί στο λεξι-
λόγιο του επιχειρηματία αλλά και του 
κάθε πολίτη η έννοια “προγραμματι-
σμός”. Πρέπει οι Έλληνες να ξέρουν τι 
έχουν να πληρώσουν και κυρίως να 
πρυτανεύσει μια κοινή λογική που 
σήμερα δεν υπάρχει καθόλου. υπάρχουν 
μόνο αδικίες και στρεβλώσεις, τις οποίες 
η ΝΔ θα αντιμετωπίσει με νομοθετήματα 
τις πρώτες 100 ημέρες της διακυβέρνησής 
της, γιατί είμαστε έτοιμοι. Σκοπεύουμε να 
επιβραβεύσουμε τη συνέπεια, δημιουργώ-
ντας το “λευκό μητρώο επιχειρήσεων”, για 
να νιώσει όποιος είναι συνεπής ότι το κρά-
τος είναι κοντά του».

Ο κ. Σπανάκης χαρακτήρισε τις 120 δόσεις 
«επικοινωνιακό μέτρο προεκλογικής εκμε-

Βασίλης σπανάκης

«στη ΝΔ ξέρουμε  
πώς θα μειώσουμε 

τους φόρους»

στις τελευταίες ώρες αυτής 
της Βουλής συμπυκνώθηκαν 
με τον πλέον θλιβερό τρόπο 

όλες οι παθογένειες μιας κυβερνη-
τικής θητείας 4,5 ετών.  Δεν είναι 
ασφαλώς έκπληξη η αντιμετώπιση 
του Δημοσίου ως «λάφυρου» και 
της ιδιωτικής πρωτοβουλίας ως 
πεδίου διαπλοκής. Γνωρίζαμε από 
καιρό ότι το «ηθικό πλεονέκτημα» 
της «πρώτη φορά 
Αριστεράς» είχε 
χαθεί κάπου ανά-
μεσα στους διορι-
σμούς και στις 
αποσπάσεις ημε-
τέρων και στις 
στρατιές μετακλη-
τών, στα γαλαζοπράσινα νερά του 
Ιονίου και σε κάποια βοσκοτόπια ως 
εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνι-
σμό για τις τηλεοπτικές άδειες.

Η κυβέρνηση κέρδισε την εξουσία 
με ψεύτικες υποσχέσεις, διχαστικά 
μηνύματα κατά των αντιπάλων της 
και αυτοπροβολή του τάχα «ηθικού 
πλεονεκτήματος» και της κοινωνι-
κής της ευαισθησίας. ςτην εξουσία 
αποκάλυψε το αληθινό της πρό-
σωπο: καθεστωτική νοοτροπία, 
διχασμός και φτωχοποίηση των 
ελλήνων, κοινωνική αναλγησία, 
θεσμική εκτροπή, «βόλεμα» στελε-
χών και «ημετέρων».

εκείνο που εξακολουθεί να εντυ-
πωσιάζει είναι η εικόνα της απο-
δρομής της κυβερνώσας πλειοψη-

φίας. Ποτέ άλλοτε δεν έχουμε δει μια Κυβέρ-
νηση, υπό το φάσμα της εκλογικής ήττας, όχι 
μόνο να την προεξοφλεί, αλλά να σπεύδει να 
περισώσει υπολείμματα ενός «καθεστώτος», 
είτε από φόβο για τα αληθή πεπραγμένα του 
που θα δουν το φως της δημοσιότητας, είτε 
με την ελπίδα της επιστροφής του με ερεί-
σματα που θα τορπιλίζουν «εκ των έσω» τη 
διαφαινόμενη πολιτική αλλαγή. ςτη Δικαι-
οσύνη, στη Βουλή, στη Δημόσια 

Διοίκηση…
Μοιραία η επικείμενη 

εκλογική αναμέτρηση 
προσλαμβάνει έτσι 
χαρακτηριστικά αξια-
κής σύγκρισης. Δεν 
είναι μόνο αντιπαρά-
θεση δύο πολιτικών 

κόσμων. είναι, χωρίς αμφιβολία, και 
σύγκρουση δύο διαφορετικών συστη-
μάτων αξιών. Από τη μία πλευρά, η 
απερχόμενη Κυβέρνηση ως το ηχη-
ρότερο παράδειγμα της λαίλαπας 
του κρατισμού, της φαυλότητας και 
της πελατειακής λογικής, που 
καταρρέουν. Από την άλλη πλευρά, 
η κυβερνητική πρόταση της ν.Δ. 
ως η τελευταία ευκαιρία της αξιο-
κρατίας και του σεβασμού στο 
κράτος δικαίου, στους θεσμούς 
και στον πολίτη.

Πολλές φορές μια τέτοια 
συγκριτική προσέγγιση μοιά-
ζει απλοϊκή. Το πώς απέρχεται 
κανείς είναι όμως η μεγαλύ-
τερη απόδειξη για το πώς 
πολιτεύθηκε…

Κύκνειο άσμα μιας  
θλιβερής κυβέρνησης

προσφέρουμε τις γνώσεις και την 
εμπειρία μας, να σταθούμε στο 
πλευρό του Κυριάκου Μητσοτάκη και 
να βάλουμε το δικό μας λιθαράκι σε 
όλους τους τομείς. Στη Νέα Δημο-
κρατία έχουμε μια συγκεκριμένη 
ατζέντα που λέει ότι είμαστε εδώ για 
να ενώσουμε όλους τους Έλληνες. Το 
θέμα είναι να καταλάβουν οι πολίτες, 
ανεξάρτητα με το τι ψήφισαν στις 
Ευρωεκλογές ή στις προηγούμενες 
εθνικές εκλογές, ότι πρέπει να μας 
εμπιστευτούν. Η κακή οικονομική 
πολιτική που έχει επίπτωση στην 
τσέπη του καθενός, δεν έχει ούτε 
αριστερό, ούτε δεξιό πρόσημο, δεν 
είναι ούτε κόκκινη, ούτε πράσινη. Το 
ζητούμενό μας είναι να νιώσουν οι 
πολίτες ότι υπάρχει προοπτική να 
βελτιωθεί η οικονομική τους κατά-
σταση και να επιστρέψει η χαμένη 
αξιοπρέπεια. Οι Έλληνες δεν χάσαμε 
μόνο το εισόδημά μας, χάσαμε 
κυρίως την αξιοπρέπειά μας. Μιλάμε 
πια για μια Ελλάδα των επιδομάτων, 
ενώ θα έπρεπε να μιλάμε για μια 
Ελλάδα της ανάπτυξης. Η ελληνική 
οικονομία πρέπει επιτέλους να ανα-
κτήσει τη χαμένη αξιοπιστία της και 
να κερδίσει ξανά την λέξη εμπιστο-
σύνη. Αυτό θα γίνει πραγματικότητα 
με την εκλογή του Κυριάκου Μητσο-
τάκη και της Νέας Δημοκρατίας. Να 
είστε σίγουροι!».

τάλλευσης» και ξεκαθάρισε ότι η 
Νέα Δημοκρατία είναι αποφασι-
σμένη να αντιμετωπίσει τα δύο 
μεγάλα προβλήματα της οικονο-
μίας, την υπερφορολόγηση και την 
φοροδιαφυγή: 

« Να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν 
είναι 120 δόσεις, αλλά «έως 120 
δόσεις», μια λεπτομέρεια που 
κάνει τη μεγάλη διαφορά. Τα 
νομικά πρόσωπα, οι επιχειρήσεις 
δυσκολεύονται να ανταποκριθούν, 
οι επιχειρηματίες λένε ξεκάθαρα 
ότι δεν μπορούν να πληρώσουν. 
Μην ξεχνάμε ότι η έμμεση φορολο-
γία είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα, η 
φοροδιαφυγή δεν καταπολεμή-
θηκε, είμαστε πρωταθλητές και 
στους δύο τομείς. Αυτή είναι η δια-
φορά μας με τον ΣυΡΙΖΑ: στη Νέα 
Δημοκρατία έχουμε πρόγραμμα 
προσαρμοσμένο στις ανάγκες και 
τις συνθήκες της σημερινής οικο-
νομίας και διαθέτουμε τους 
σωστούς ανθρώπους για να το 
εφαρμόσουν. Εμείς ξέρουμε πώς 
θα μειώσουμε τους φόρους. Και θα 
τους μειώσουμε» δεσμεύτηκε ο κ. 
Σπανάκης ενώ αναφερόμενος στην 
απόφασή του να είναι υποψήφιος 
βουλευτής στον νότιο τομέα της 
Αθήνας είπε:

«Προσωπικά μπαίνω σε αυτή τη 
μάχη γιατί πιστεύω ότι πρέπει να 

γράφει η Ιωάννα Καλαντζά-
κου -Τσατσαρώνη
υΠΟψΗΦΙΑ ΒΟυλΕυΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟυ 
ΤΟΜΕΑ Β΄ ΑΘΗΝΩΝ (Ν.Δ.)
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το γερμανικό 
περιοδικό 
Focus λέει τα 

εξής: «ο Τσίπρας στις 
πρόσφατες ευρωε-
κλογές, αλλά και στις 
δημοτικές εκλογές 
υπέστη μεγάλη ήττα. 
Για τον λόγο αυτό 
προκήρυξε πρόωρες 
βουλευτικές εκλογές. ο αρι-
στερός Πρωθυπουργός βρίσκε-
ται με την πλάτη στον τοίχο. 
Δημοσκοπήσεις προβλέπουν 
την ήττα του και τη νίκη του 
Κυριάκου Μητσοτάκη και της 
νέας Δημοκρατίας. Με τη 
συγκεκριμένη προσπάθεια ο 
Τσίπρας ελπίζει να μειώσει τη 
διαφορά. “Η απαίτηση των επα-
νορθώσεων είναι για εμάς ένα 
ιστορικό και ηθικό καθήκον”, 
δήλωσε ο Έλληνας πρωθυ-
πουργός. Παράλληλα, συμπλή-
ρωσε ότι του είναι σημαντικό 

να διαπραγματευθεί φιλικά και 
στο ίδιο επίπεδο με τη Γερμα-
νία. Το ύψος των επανορθώ-
σεων αντιστοιχεί σε 350 δισε-
κατομμύρια ευρώ. Η κυβέρ-
νηση Τσίπρα αποφάσισε 
πρόσφατα να μειώσει τον ΦΠΑ 
στην εστίαση, τα τρόφιμα και 
την ενέργεια. Ακόμα και οι 
συνταξιούχοι που έχουν πληγεί 
πολύ λαμβάνουν κατά μέσο όρο 
το χρόνο μισή σύνταξη επι-
πλέον. Η Κομισιόν βλέπει επι-
κριτικά όλα αυτά τα μέτρα. 
Κάποια από αυτά μπορεί να μην 

συνάδουν με τους στόχους που 
έχουν τεθεί για τον συμπεφω-
νημένο δημόσιο προϋπολογι-
σμό, σύμφωνα με έκθεση της 
Κομισιόν που δημοσιεύθηκε 
την Τετάρτη. Πολιτικοί παρατη-
ρητές βλέπουν στην απαίτηση 
για επανορθώσεις ένα μέσο 
εκδίκησης απέναντι στη Γερ-
μανία, η οποία θεωρείται υπεύ-
θυνη για σκληρά μέτρα λιτότη-
τας σε σχέση με την κρίση χρέ-
ους και η οποία προκαλεί 
δυσθυμία σε πολλούς 
Έλληνες».

οι Γερμανοί τα βλέπουν 
δύσκολα για τον τσίπρα

«ποδαρικό» με 
καθαρή νίκη και 
διαφορά από τις 

μεγαλύτερες στη χώρα έκανε η 
νέα Δημοκρατία στις ευρωεκλο-
γές της 26ης Μαΐου 2019 στην 
Ανατολική Αττική, τη νέα περι-
φέρεια που προέκυψε 
από τον διαχωρισμό 
της ενιαίας περιφέ-
ρειας Αττικής.

Η διαφορά των 14,6 
ποσοστιαίων μονά-
δων έναντι του 
ΣυΡΙΖΑ, από τη μια 
προμηνύει ακόμη 
ισχυρότερη νίκη στις 
εθνικές εκλογές της 
7ης Ιουλίου και μας 
ενδυναμώνει με αισιοδοξία και 
αυτοπεποίθηση, από την άλλη, 
όμως, μας γεμίζει με μεγάλη 
ευθύνη έναντι των 346 
χιλιάδων εγγεγραμμέ-
νων ψηφοφόρων της 
Ανατολικής Αττικής.

Τα μηνύματα των 
πολιτών, ανεξαρτήτως 
πολιτικής αφετηρίας, 
με τους οποίους 
συζητώ σ’ όλες τις 
περιοχές της Ανατολικής Αττικής 
που επισκέπτομαι καθημερινά, 
είναι πανομοιότυπα: εναποθέτουν 
όλες τις ελπίδες τους στη Νέα 

η ανατολική αττική  
χρειάζεται λύσεις μακράς πνοής

σε χρόνο πυκνό, καλείται να επου-
λώσει τις πληγές που «άνοιξε» η 
περίοδος της ανεύθυνης και ανα-
ποτελεσματικής διακυβέρνησης 
του ΣυΡΙΖΑ, να επαναφέρει την 
κανονικότητα στη χώρα και ν’ αρχί-
σει να «χτίζει» μια νέα ΕλλΑΔΑ 
πάνω σε γερά θεμέλια.

Στην Ανατολική Αττική, ειδικό-
τερα, οι συνθήκες είναι πλέον ώρι-
μες και η Νέα Δημοκρατία ως 
αυριανή κυβέρνηση καλείται να 
δρομολογήσει τις λύσεις μακράς 
πνοής που έχει ανάγκη η περιοχή 
μας:

 την ίδρυση νοσοκομείου, η 
έλλειψη του οποίου είναι ιδιαίτερη 
αισθητή σήμερα στην τρίτη πληθυ-
σμιακά περιφέρεια της χώρας, 

 την αξιοποίηση των λιμανιών 
λαυρίου και Ραφήνας μέσω και 
της επέκτασης του προαστιακού 
σιδηροδρόμου και της Αττικής 
Οδού,

 την ανάδειξη των σημαντικών 
μνημείων παγκόσμιας πολιτιστικής 
κληρονομιάς (Μαραθώνα, Σουνίου, 
Ωρωπού, Βραυρώνας, Θορικού), 
και την αρμονική σύνδεσή τους με 
τον τουρισμό. 

Δημοκρατία για
 δραστική μείωση της 

φορολογίας,
 βελτίωση του οικονομικού 

περιβάλλοντος,
 προσέλκυση επενδύ-

σεων και δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας,

 αξιοποίηση των συγκριτικών πλε-
ονεκτημάτων στον πρωτογενή τομέα 
και τον τουρισμό,

 εδραίωση κλίματος ασφάλειας,

 δημιουργία σύγχρονων υποδο-
μών και βελτίωση της καθημερινό-
τητάς τους.

Οι προκλήσεις που έχει μπροστά 
της η νέα κυβέρνηση της Νέας Δημο-
κρατίας είναι πολλές και σύνθετες, το 
έργο που καλείται να φέρει εις πέρας 
είναι μεγάλο. Χωρίς περίοδο χάριτος, 

Η νέα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, 
χωρίς περίοδο χάριτος, σε χρόνο πυκνό, 
καλείται να επουλώσει τις πληγές που 

«άνοιξε» η περίοδος της ανεύθυνης και 
αναποτελεσματικής διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ

από τον  
Γιώργο Βλάχο
πρ. ΥφΥΠΟΥργΟ  
ΑΝΑΠΤΥξης 
ΥΠΟψηφΙΟ 
ΒΟΥΛΕΥΤη ΝΔ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚης 
ΑΤΤΙΚης

αυτοδυναμία 160 εδρών 
για τη Νέα Δημοκρατία

προβάδισμα άνω των 10 ποσο-
στιαίων μονάδων υπέρ της 
νΔ, καταδεικνύει δημοσκό-

πηση της Metron Analysis για τις 
εθνικές εκλογές στις 7 Ιουλίου. Σύμ-
φωνα με τη δημοσκόπηση, η εκτί-
μηση ψήφου δίνει στη ΝΔ από 37% 
έως 42,6% ,ενώ στον ΣυΡΙΖΑ από 27% 
έως 32,2%, δηλαδή μεσοσταθμικά μία 
διαφορά 10,2%. Ακολουθούν το ΚΙΝΑλ 
με 6,2% έως 9,2% και το ΚΚΕ με 3,6% 
έως 6%. Στη συνέχεια σύμφωνα με τη 

δημοσκόπηση ακολουθεί η Χρυσή 
Αυγή με 3,5% έως 5,9% και στη συνέ-
χεια το ΜΕΡΑ 25 με 2,5% έως 4,7%. 
Όσον αφορά την Ελληνική λύση του 
Κυριάκου Βελόπουλου φαίνεται να 
συγκεντρώνει 1,6% έως 3,4%. Ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης εμφανίζεται πρώτος 
σε δημοτικότητα με τον Αλέξη Τσίπρα 
να ισοβαθμεί στη δεύτερη θέση με 
την Γιάνη Βαρουφάκη. Παράλληλα, 
υπέρ των πρόωρων εκλογών τάσσεται 
το 65% των ερωτηθέντων.
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έτος συμπληρώνο-
νται 200 χρόνια 
από την εμβλημα-

τική απόφαση του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου των ΗΠΑ για την 
υπόθεση McCulloch v. 
Maryland, η οποία θεωρείται 
σταθμός για τη φορολογία διε-
θνώς. Παρουσιάζοντας την 
απόφαση ο επικεφαλής του 
Δικαστηρίου John Marshall 
εξέφρασε την εξής άποψη σχε-
τικά με τη δυνατότητα ενός κρά-
τους να φορολογεί: «η δύναμη να 
επιβάλλεις φόρους, εμπεριέχει 
τη δύναμη να καταστρέφεις».

Δύο αιώνες μετά ήρθε η κυβέρ-
νηση του ςύρΙΖΑ στην ελλάδα να 
επιβεβαιώσει πλήρως την άποψη 
αυτή –στην πράξη. Με την εξοντω-
τική φορολογία που συνειδητά 
επέβαλε, επέλεξε να φορτώσει τα 
φορολογικά βάρη στη μεσαία τάξη 
αδιαφορώντας για τις ολέθριες 
συνέπειες που αυτή η πολιτική θα 
είχε -και είχε, όπως δυστυχώς απο-
δείχτηκε- στο σύνολο της οικονομίας 
αλλά και της  κοινωνίας της  
χώρας μας.

ςτις 
πρόσφατες 
εκλογές η 
μεσαία τάξη 
επέστρεψε 
τον… λογα-
ριασμό -σε 
πολιτικό επί-
πεδο αυτή τη 
φορά- στοn 
ςύρΙΖΑ. 
Ωστόσο, παρά 
την εκλογική 
κατάρρευση 
του και τα όσα 
υποκριτικά δήλωσαν τα στελέχη του, εξα-
κολουθούν να αντιμετωπίζουν τη μεσαία 
τάξη και όσα αυτή συμβολίζει (την δημι-
ουργικότητα, την επιχειρηματικότητα, την 
κοινωνική ανέλιξη) ως βασικό «εχθρό» 
τους.

Αυτό αποδείχθηκε κατά τον πλέον κατηγο-
ρηματικό τρόπο την περασμένη Παρασκευή, 
τελευταία ημέρα νομοθετικού έργου της Βου-
λής, με την ακύρωση ακόμη και αυτών των 
αναιμικών φοροελαφρύνσεων που υπό την 
πίεση της κοινωνίας και μπροστά στο φάσμα 
της συντριπτικής εκλογικής ήττας ο ςύρΙΖΑ 
αναγκάστηκε να θεσμοθετήσει λίγες ημέρες 
πριν τις ευρωπαϊκές και αυτοδιοικητικές 
εκλογές.

ςυμπερασματικά, οι Έλληνες γνωρίζουν πλέον 
πως η νέα Δημοκρατία είναι η  μόνη πολιτική 
δύναμη που έχει τη βούληση και το σχέδιο να 
αφαιρέσει βάρη από τους πολίτες και από τις επι-
χειρήσεις για να δώσει δύναμη στην οικονομία και 
στη μεσαία τάξη.

ο συΡΙΖα  
ως δύναμη  

καταστροφής«ο στόχος της μείωσης του 
στόχου πρωτογενούς 
πλεονάσματος 2% για 

εμένα είναι εθνικός στόχος, που πρέ-
πει να υπηρετηθεί και να υποστηριχθεί 
από όλα τα κόμματα», δήλωσε ο ανα-
πληρωτής τομεάρχης Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω-
μάτων της νέας Δημοκρα-
τίας, βουλευτής Αιτωλοα-
καρνανίας και εκ νέου υπο-
ψήφιος στην ίδια εκλογική 
περιφέρεια κ. Κώστας 
Καραγκούνης.  

«Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή 
να έχουμε στόχο πρωτογε-
νούς πλεονάσματος που 
μεταφράζεται σε περίπου 10 
δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία πρέπει 
να εξοικονομούμε κάθε χρόνο», είπε ο κ. 
Καραγκούνης και προσέθεσε ότι «αυτό 
είναι ένα μνημόνιο κάθε χρόνο, δεν μπο-
ρεί λοιπόν η οικονομία μας να συνεχίσει 
να έχει ένα μνημόνιο κάθε χρόνο.  Είναι 
εθνικός στόχος και θέλει πραγματικά τη 
σύμπνοια και υποστήριξη όλων των κομ-
μάτων να πέσει αυτός ο στόχος στο 2%, 
να εξοικονομήσουμε δηλαδή γύρω στα 
4-4,5 % ώστε να ελαφρύνουμε και τη 
μεσαία τάξη, αλλά και συνολικά τους 
πολίτες, διότι αυτή η οικονομική πολι-

τική δεν οδηγεί πουθενά, συνεχώς θα γυρίζουμε 
γύρω από την ουρά μας, οι κατασχέσεις θα αυξά-
νονται με γεωμετρική πρόοδο».

Αναφορικά με το κυβερνητικό πρόγραμμα της 
Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Καραγκούνης τόνισε: «Η 
ΝΔ δεν έχει μπει στη λογική του να τάξει, έχουμε 

αναλάβει πολύ συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Έχουμε 
πει ότι για μας η προμετωπίδα του προγράμματός μας 
είναι η μείωση της φορολογίας, συγκεκριμένοι δεί-
κτες όπου πρέπει άμεσα -και σε άλλους σε βάθος 
διετίας- να ολοκληρώσουμε τη μείωση των φόρων 
και βεβαίως των ασφαλιστικών εισφορών».

στο Μουσείο Γουλαν-
δρή στην Κηφισιά και 
σε μία κατάμεστη από 

κόσμο αίθουσα, παρουσιά-
στηκε τη Δευτέρα 10 Ιου-
νίου το νέο βιβλίο του 
νίκου Κωστόπουλου με 
τίτλο «Από την ιδεοληψία 
στην ελλάδα των Αξιών». Το 
βιβλίο προλόγισαν οι αντι-
πρόεδροι της νΔ Άδωνις 
Γεωργιάδης και Κωστής 
χατζηδάκης και η πρώην 
ύπουργός Μαριέττα Γιαννά-
κου. Την εκδήλωση συντό-
νισε ο δημοσιογράφος Άρης 
Πορτοσάλτε.

ςτόχος του βιβλίου 
είναι να δώσει πειστικές 
απαντήσεις στο πώς η 
ελλάδα στη Μετα-κρίση 
εποχή θα αποτελέσει 
την απάντηση στα αδιέ-
ξοδα της ευρώπης και 
της Δύσης. Με τη βοή-
θεια ειδικών, εξετάζονται 
ο θεσμός της οικογένειας, με 
έμφαση στην ύπογεννητικότητα, τη 

ως το επόμενο κρίσιμο στάδιο 
ενηλικίωσης και επιμορφωτι-
κής πορείας κάθε (ενεργού) 
πολίτη. ςτη συνέχεια διερευ-
νάται η ανάγκη της Αναμόρ-
φωσης της Δημόσιας Διοί-
κησης και πώς αυτή θα οδη-
γήσει σε ένα νέο μοντέλο 
διακυβέρνησης. επόμενος 
πυλώνας είναι η Ανάπτυξη, 
μέσα από το πρίσμα των 
επενδύσεων και, ειδικό-
τερα, τον Τουρισμό, την 
Τεχνολογία και την 
ενέργεια. 

Τέλος, παρουσιάζεται 
η δυναμική της χώρας 
μέσα από το πλαίσιο 
των εξωτερικών ςχέ-
σεων, τη γεωπολιτική 
πραγματικότητα, τη 
θέση της ελλάδας 
στο μεταίχμιο της 
Δύσης και της Ανα-
τολής, τα πιθανά 
σενάρια και το μέλ-

λον της ελλάδας ως μέλους 
της εε και του νΑΤο.

απαντώντας στα αδιέξοδα της έυρώπης
από την Φωτεινή Βρύνα
ΠΕρΙφΕρΕΙΑΚη ςΥΜΒΟΥΛΟ  
ΒΟρΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (Β1) ΑΤΤΙΚη 
ΕΠΙΚΕφΑΛης ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΙςΟΤηΤΑς Της ΕΝ.Π.Ε.

έΘΝΙΚοσ στοχοσ η μείωση  
του πρωτογενούς πλεονάσματος στο 2%

Κώστας 
Καραγκούνης
ΥΠ. ΒΟΥΛΕΥΤης  
ΝΔ ΑΙΤωΛΟ- 
ΑΚΑρΝΑΝΙΑς 
πρ. ΥφΥΠΟΥργΟς

φ

νίκος Κωστόπουλος
ςΥΜΒΟΥΛΟς ΕΠΙχΕΙρηΜΑΤΙΚης 
ΑΝΑΠΤΥξης ΥΠΟψηφΙΟς  
ΒΟΥΛΕΥΤης ΝΔ  
ΒΟρΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑθηΝωΝ

θεμελίωση ενός Δημιουργικού 
Πατριωτισμού, και μετά η Παιδεία 
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ  
ΓΙΩρΓος 
ΑύΤΙΑς

«μας λέτε ότι χτυπάμε τη 
μεσαία τάξη, διότι σώζουμε 
το αφορολόγητο, αλλά ταυ-

τόχρονα ακυρώνουμε τα αντίμετρα. Ξέρετε 
ότι τα αντίμετρα, ενώ είχαν ψηφιστεί για 
το 2019 και το 2020, άρχισαν από το 2018. 
είναι τα μέτρα για την αντιμετώπιση της 
παιδικής φτώχειας, το επίδομα παιδιών. 
Μεγάλο κομμάτι από τα αντίμετρα έγιναν 
και το 2019. Δηλαδή, στον δικό σας κόσμο, η 
ειδική αγωγή, τα γεύματα, δεν θα βοηθήσει 
τον κόσμο του ΚΚΕ ή του ΚΙΝΑλ; Δεν μειώ-
σαμε το 2019 τις κοινωνικές εισφορές που 
είχαν προβλεφθεί στα αντίμετρα του 2020; 
Δεν κάναμε αλλαγές με τη μείωση του ΦΠΑ; 
Αρχίσαμε το 2017 με μέτρα και αντίμετρα. 
Τότε όλοι λέγατε ότι τα αντίμετρα είναι 

φαντασιώσεις του Τσίπρα και ότι δεν 
υπάρχουν αντίμετρα παρά μόνο μέτρα. 
Δεν μειώσαμε τις συντάξεις, δεν θα μει-
ώσουμε το αφορολόγητο και υπάρχουν 
αντίμετρα. Και όχι μόνο εξελίσσονται 
αντίμετρα του 2019, αλλά υπάρχουν και 
αντίμετρα που ανακοινώσαμε στο Ζάπ-
πειο για το 2020. Έχει καταβληθεί 
μεγάλη προσπάθεια για να υλοποιηθούν 
τα αντίμετρα και το έχουμε κάνει για ένα 
μεγάλο μέρος και μάλιστα το 2020 
έχουμε αντίμετρα στο 1% του ΑΕΠ», είπε 
ο υπουργός Οικονομικών και επικαλέ-
στηκε τα στοιχεία που δείχνουν ότι έχει 
μειωθεί η ανισότητα, ότι έχει μειωθεί η 
παιδική φτώχεια.

 «Είναι αυτά ο σοσιαλισμός; Όχι δεν 

είναι. Είναι όμως στη σωστή κατεύ-
θυνση; Άρα θα σας παρακαλούσα να 
μην επαναλαμβάνετε ό,τι λέει η ΝΔ για 
τα αντίμετρα. Αν θέλατε άλλα αντίμε-
τρα, εδώ είμαστε να το συζητήσουμε, 
αλλά όχι ότι δεν υπάρχουν αντίμετρα», 
είπε ο κ. Τσακαλώτος και πρόσθεσε: 
«Γι’ αυτό ζητώ την ψήφιση της τροπο-
λογίας για το αφορολόγητο. Γιατί κινεί-
ται σε μια κατεύθυνση με την οποία 
διευρύνεται η ταξική μας μεροληψία 
και στα μεσαία στρώματα. Και το πολι-
τικό αντίστοιχο αυτής της διεύρυνσης 
είναι το κάλεσμα των ανθρώπων που 
είναι Πράσινοι, που είναι Σοδιαλδημο-
κράτες, που είναι Αριστεροί, να είμα-
στε μαζί για να αποτρέψουμε κάτι».

ο τσακαλώτος για τη μεσαία τάξη 

ο Διοικητής της Τραπέ-
ζης ελλάδος Γ. ςτουρ-
νάρας χτυπάει καμπα-

νάκι και προειδοποιεί:

1. Απαιτείται ταχύτερη προώ-
θηση και όχι αναστολή και 

κατάργηση των μεταρρυθμί-
σεων που έχει ανάγκη η χώρα.

2.Το πρωτογενές πλεόνασμα 
του 2019 θα διαμορφωθεί 

τελικά στο 2,9% αντί του στό-
χου 3,5% -εξαιτίας τις προεκλο-
γικής παροχολογίας και 
χαλάρωση.

3. Θέτει ως προϋπόθεση 
αύξησης των επενδύσεων 

και της ανάπτυξης την μείωση 
των στόχων για το πρωτογενές 
πλεόνασμα μέχρι το 2022, σε 
συνεννόηση με τους Ευρωπαί-
ους εταίρους, και την υιοθέ-
τηση ενός μίγματος δημοσιο-
νομικής πολιτικής με 
χαμηλότερους φορολογι-
κούς συντελεστές και 
χαμηλότερες εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης.

4.υπογραμμίζει την 
ανάγκη για ταχύ-

τερη προώθηση και όχι 
αναστολή και κατάργηση 
των μεταρρυθμίσεων 
που έχει ανάγκη η χώρα. 
Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι 
τελευταίες εξελίξεις 
στην αγορά ομολόγων 
είναι ιδιαίτερα ενθαρρυ-
ντικές, με σημαντική 
μείωση των αποδόσεων 
των ομολόγων του Ελλη-

ανησυχεί ο στουρνάρας 
6. Προϋπόθεση για την αύξηση 

των επενδύσεων αποτελεί 
ακόμη η μείωση των κόκκινων 
δανείων. Όπως ανέφερε ο Διοικη-
τής της Κεντρικής Τράπεζας, τα 
μη εξυπηρετούμενα δάνεια ανήλ-
θαν σε 80 δισ. ευρώ στο τέλος 
Μαρτίου του 2019, μειωμένα κατά 
27,2 δισ. ευρώ από το ανώτατο 
επίπεδό τους το Μάρτιο του 2016. 
Ωστόσο, ο λόγος μη εξυπηρετού-
μενων δανείων παρέμεινε υψη-
λός, στο 45,2% το Μάρτιο του 
2019.

7.Διαπιστώνει ότι οι επενδύ-
σεις παραμένουν σε πολύ 

χαμηλό επίπεδο, με αποτέλεσμα 
τη συρρίκνωση του αποθέματος 
κεφαλαίου της οικονομίας, ενώ 
και το επιχειρηματικό περιβάλ-
λον δεν θεωρείται ακόμη αρκετά 
φιλικό προς τις ιδιωτικές 
επενδύσεις.

Τονίζει ότι οι εκτιμήσεις 
του ΣΕΒ ανεβάζουν  
το επενδυτικό κενό  
στα 100 δισ. ευρώ. 
Ωστόσο σύμφωνα με 
 τις εκτιμήσεις των 
υπηρεσιών της 
Τράπεζας της Ελλάδος, 
το επενδυτικό κενό 
είναι ελαφρώς 
χαμηλότερο και 
συνεπώς μπορεί να 
καλυφθεί ταχύτερα.

νικού Δημοσίου. Όπως είπε, 
εφόσον συνεχιστούν, το επι-
χείρημα αυτό ενισχύεται.

5.Η μείωση του στόχου για 
το πρωτογενές πλεόνα-

σμα σε πιο ρεαλιστικό επίπεδο 
σε σχέση με το ισχύον 3,5% 
του ΑΕΠ μέχρι το 2022, εφό-
σον συνδυαστεί με περισσότε-
ρες μεταρρυθμίσεις και ιδιωτι-
κοποιήσεις, δεν συνεπάγεται 

υψηλότερο δημόσιο χρέος, αλλά 
πιθανότατα χαμηλότερο: διότι, όταν 
το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του 
ΑΕΠ είναι 180%, τότε 1% υψηλότερος 
ρυθμός ανάπτυξης ή/και 100 μονά-
δες βάσης χαμηλότερο κόστος 
δανεισμού, είναι 1,8 φορές πιο απο-
τελεσματικά για τη μείωση του 
δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ από 
ότι μία ποσοστιαία μονάδα του ΑΕΠ 
πρωτογενές πλεόνασμα.

Στο 2,9% το πλεόνασμα 
αντί του 3,5%
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«οι 16.500 συντα-
ξιούχοι της 
εθνικής Τρά-

πεζας, που, επί 18 μήνες, 
δεν έχουν πάρει τη 
σύνταξη, θα λάβουν επι-
κουρική σύνταξη». Αυτό 
δήλωσε ο υφυπουργός 
Κοινωνικής Ασφάλισης 
Τάσος Πετρόπουλος, 
υπογραμμίζοντας ότι 
«είναι μία τεράστια 
ευθύνη των προηγού-
μενων κυβερνήσεων που άφη-
ναν τα πράγματα να πορεύο-
νται με έναν τέτοιο τρόπο που 
με βεβαιότητα θα οδηγούσε 
σε αυτό το αποτέλεσμα, να 
μην μπορούν να πάρουν τη 
σύνταξή τους κάποια 
στιγμή».

Ο κ. Πετρόπουλος σημεί-
ωσε ότι «το πρόβλημα 
δημιουργήθηκε από το 
διχασμό των ασφαλισμέ-
νων στην Εθνική, το 2005, 
όταν οι νέοι ασφαλισμέ-
νοι άρχισαν να εγγράφο-
νται στο επικουρικό 
δημόσιο σύστημα 
ασφάλισης και οι 
παλιοί έμειναν στον 
ιδιωτικό φορέα 

λΕΠΕΤΕ (λογαριασμός Επικούρησης 
Προσωπικού της Εθνικής Τράπεζας της 
Ελλάδος) που υπήρχε και λειτουργούσε 
εντός της Εθνικής Τράπεζας με τις εγγυ-
ητικές προβλέψεις της αρχικής ενοχικής 
δέσμευσης που είχε η Εθνική Τράπεζα. 
Είναι αυτό που κατ’ επανάληψη έχουμε 
πει ότι θα συμβεί με το σχέδιο της ΝΔ: 
Όλοι οι νέοι ασφαλισμένοι να πηγαίνουν 
σε ιδιωτικούς φορείς ασφάλισης και οι 
παλιοί θα μείνουν στο Ενιαίο Ταμείο 
Επικουρικής Ασφάλισης, στο δημόσιο 
σύστημα… Αν συμβεί αυτό, αποδεδειγ-
μένα πια, γιατί η ζωή το απέδειξε, οι 
μελλοντικοί ασφαλισμένοι του δημό-
σιου συστήματος επικουρικής σύνταξης 
θα μείνουν πάλι χωρίς επικουρική 
σύνταξη». 

«Δεν παρεμβαίνουμε να καταργή-
σουμε δικαιώματα των εργαζομένων. Η 
διάταξη σαφώς προσδιορίζει την αρμο-

διότητα τη δική μας, ως 
μίας υπεύθυνης κυβέρνη-
σης που, κατά το Σύνταγμα 
και τους ισχύοντες 
νόμους, πρέπει να μεριμνά 
για τη χορήγηση αυτής της 
ασφαλιστικής παροχής… 
Παρεμβαίνουμε, μέσω του 
δημόσιου συστήματος 
επικουρικής σύνταξης, για 
να καταβάλλεται με αυξη-
μένο υπολογισμό και 
καλύτερη παροχή επικου-

ρικών συντάξεων. Δεν παρεμβαίνουμε 
σε καμία περίπτωση ούτε στις δίκες που 
έχουν γίνει, τα δικαστήρια θα αποφασί-
σουν. Και εφόσον, πράγματι, ευδοκιμή-
σουν οι σχετικές προσφυγές, προφανώς 
η τράπεζα θα κληθεί να ανταποκριθεί 
στις σχετικές υποχρεώσεις που το δικα-
στήριο θα διατάξει. 

Εκείνο που κάνουμε είναι να 
δώσουμε αναδρομικά τις 
παροχές. Πολλοί είχαν 
τεράστιο πρόβλημα 
επιβίωσης, δεν γίνεται να το 
αφήσουμε έτσι», υποστήριξε 
ο υφυπουργός Κοινωνικής 
Ασφάλισης.

τροπολογία για τους 
συνταξιούχους της 
έθνικής τράπεζας

«η 13η ςΥΝΤαξη 
δΕΝ ΚαΤαςΧΕ-
ΤαΙ ςΤα ΧΕΡΙα 

ΤΟΥ δηΜΟςΙΟΥ η ΤΡΙΤωΝ, κατά 
παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδι-
κής διάταξης, δεν συμψηφίζεται 
με βεβαιωμένα χρέη προς τη 
φορολογική διοίκηση και το 
Δημόσιο εν γένει, τους Ο.Τ.Α. α΄ και 
β΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα 
αυτών, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα 
πιστωτικά ιδρύματα, υπόκειται στις 
κατά νόμο προβλεπόμενες κρατήσεις 
και καταβάλλεται εντός του μηνός 
Μαΐου κάθε έτους».

4 παγΙδΕς ΜΕΙωςαΝ ΤΟ ΕπΙδΟΜα 
●● Παγίδα φόρου υγείας 6%
●● Παγίδα φόρου 22%
●● Παγίδα κλίμακας
●● Παγίδα διπλών συντάξεων

παγΙδα ΚΡαΤηςΕωΝ 
●● Εισφορά υγείας 6%
●● Στα 500 € κράτηση 30€
●● Καθαρό ποσό 470€

παγΙδα πΕΡΙΚΟπης ΚαΙ ΚΡαΤηςΕωΝ
Οι κρατήσεις είναι 6% εισφορά υγείας. 
Παράδειγμα: Συνταξιούχος των 600 ευρώ 
δικαιούται εκλογική σύνταξη στο 70%. 
Δηλαδή 420 ευρώ. Πήρε 395 ευρώ.

παγΙδα ΚλΙΜαΚας
●● Φόρος υγείας 6%
●● και Παγίδα αλλαγής κλίμακας
●● 500€ (100%) 470€
●● 501€ (70%) 332-138€
●● 1000€ (50%) 470€ 
●● 1001€ (30%) 285-185€.

παγΙδα φΟΡΟΥ ΚλΙΜαΚας ΕΙςφΟΡας
ςυνταξιούχος άνω των 720 ευρώ έχει και φόρο 
22%, φόρο υγείας 6% και περικοπή στο επίδομα.

παγΙδα δΙπλης ςΥΝΤαξης
●● υπολογίζεται στο σύνολο.
●● Σύνταξη γήρατος 750€+ χηρείας 450€ = 1200€
●● Θα πάρει το 30% των 1.200 ευρώ
●● Δηλαδή 360 ευρώ μεικτά.
●● Θα μπει φόρος 22%. 
●● Έπρεπε να πάρει 825€μεικτά 
●● Έχασε 465 ευρώ!

η παγίδα
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ι πολίτες που δεν διαθέτουν 
τοπογραφικό και δυσκολεύο-
νται να εντοπίσουν τα ακίνητά 

τους με την ηλεκτρονική υπηρεσία θέα-
σης των υποβάθρων του κτηματολογίου, 
μπορούν, εφόσον γνωρίζουν οι ίδιοι τη 
θέση και τα όρια του ακινήτου τους στο 
ύπαιθρο ή με τη βοήθεια κάποιου που τα 
γνωρίζει, με χρήση της ηλεκτρονικής 
εφαρμογής εντοπισμού ακινήτου μέσω 
«έξυπνου» κινητού, να αποκτήσουν αρχείο 
εντοπισμού το οποίο θα συνυποβάλλουν με 
τη δήλωσή τους.

ςε περίπτωση που οι πολίτες προτίθενται 
να υποβάλουν τοπογραφικό διάγραμμα αλλά 
καθυστερεί η σύνταξή του, μπορούν να υποβά-
λουν εγκαίρως τη δήλωσή τους δεσμευόμενοι 
όμως με υπεύθυνη δήλωση για την υποβολή του 
τοπογραφικού αμέσως μόλις αυτό συνταχθεί, 
ώστε η δήλωσή τους να τύχει επεξεργασίας.

Τέλος, συστήνεται στους πολίτες να προσέρχο-
νται στα γραφεία κτηματογράφησης, πριν τη λήξη 
των προθεσμιών υποβολής δηλώσεων, όπου θα 
πιστοποιείται μέσω συγκεκριμένης διαδικασίας η 
εμπρόθεσμη προσέλευσή τους και θα ορίζεται 
ραντεβού σε μεταγενέστερο χρόνο, προκειμένου να 
υποβάλουν χωρίς ταλαιπωρία τις δηλώσεις τους, 
όταν θα έχουν συγκεντρώσει όλα τα απαραίτητα 
στοιχεία. Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται ήδη για τις 
περιοχές που οι προθεσμίες λήγουν εντός του τρέχο-
ντος μηνός. επισημαίνεται ότι τα γραφεία κτηματο-
γράφησης θα παραμείνουν ανοιχτά για την παραλαβή 
δηλώσεων και μετά τη λήξη των σχετικών 
προθεσμιών».

Εντοπισμός 
του ακινήτου

ο
Κτηματολογιο 
Διευκρινίζει τα δικαιώματα 
ιδιοκτησίας από κληρονομιά 
και χρησικτησία

οι διευκρινήσεις του 
Κτηματολογίου έχουν  
ως εξής:

«δηλωςη δΙΚαΙωΜαΤωΝ ΜΕ αΙΤΙα 
ΚΤηςης ΚληΡΟΝΟΜΙα
Οι δικαιούχοι που έχουν αποκτήσει με 
κληρονομιά από τους προγόνους τους 
ακίνητα για τα οποία δεν έχουν συντά-
ξει και μεταγράψει πράξη αποδοχής 
κληρονομιάς οι ίδιοι ή και οι γονείς 
τους, μπορούν να υποβάλουν δήλωση 
στο κτηματολόγιο, συνυποβάλλοντας 
τα έγγραφα με τα οποία στοιχειοθετεί-
ται το κληρονομικό τους δικαίωμα, 
ακόμα και πριν τη σύνταξη της πράξης 
αποδοχής κληρονομιάς. Συγκεκριμένα 
απαιτούνται: ληξιαρχική πράξη θανά-
του, πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγε-
νών, πιστοποιητικό περί μη αποποίη-
σης, ο τίτλος κτήσης του αποβιώσα-
ντος, εφόσον υφίσταται, και α) Στην 
περίπτωση που υπάρχει διαθήκη, αντί-
γραφο της δημοσιευμένης διαθήκης 
και πιστοποιητικό περί μη δημοσίευ-
σης άλλης διαθήκης, ή β) στην περί-
πτωση που δεν υπάρχει διαθήκη, 
πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης 
διαθήκης.

Επειδή η έκδοση κάποιων από τα 
έγγραφα αυτά ενδεχομένως να καθυ-
στερεί λόγω φόρτου των αρμόδιων 
υπηρεσιών, οι δικαιούχοι μπορούν να 

καταθέσουν τη δήλωσή τους, συνυπο-
βάλλοντας οποιασδήποτε μορφής απο-
δεικτικό υποβολής της σχετικής αίτη-
σης, όπως π.χ. μια απλή φωτοτυπία της 
πρωτοκολλημένης αίτησης. Στην περί-
πτωση αυτή θα πρέπει να δεσμευτούν 
ότι θα προσκομίσουν το απαραίτητο 
έγγραφο αμέσως μόλις αυτό εκδοθεί.

δηλωςη δΙΚαΙωΜαΤωΝ ΜΕ αΙΤΙα 
ΚΤηςης ΧΡηςΙΚΤηςΙα
Το Ελληνικό Κτηματολόγιο γνωρίζοντας 
ότι μεγάλο μέρος της ελληνικής γης 
έχει κτηθεί με χρησικτησία, την οποία 
μπορεί και να αποδείξει κατά την υπο-
βολή δηλώσεων, καλεί τους δικαιού-
χους να συνυποβάλουν με τη δήλωσή 
τους τουλάχιστον ένα αποδεικτικό 
στοιχείο ή έγγραφο, από το οποίο να 
προκύπτει συνεχόμενη και αδιάλειπτη 
νομή για είκοσι χρόνια, όπως: α) συμ-
βολαιογραφικά έγγραφα, π.χ. προσύμ-
φωνο μεταβίβασης ακινήτου, πράξη 

αναγνώρισης ορίων από τους όμορους ιδιοκτή-
τες, συμβόλαια όμορων ιδιοκτητών που αναφέ-
ρουν τον δηλούντα ως κύριο του δηλούμενου 
ακινήτου, β) αποδείξεις καταβολής τελών ή 
λογαριασμοί κοινής ωφέλειας στο όνομα του 
ιδιοκτήτη, γ) μισθωτήρια που εμφανίζουν ως 
εκμισθωτή τον δικαιούχο, δ) ένορκες βεβαιώ-
σεις επί των οποίων μάρτυρες βεβαιώνουν 
την εικοσάχρονη νομή και κατοχή επί του 
ακινήτου που δηλώνεται από τον δικαιούχο, 
ε) έγγραφα χορήγησης επιδότησης στον 
δικαιούχο, από τα οποία προκύπτει ότι 
αυτός αντιμετωπίστηκε ως κύριος του ακι-
νήτου στο οποίο αφορά η δήλωση.

Επισημαίνεται ότι αντί της υποβολής 
εγγράφων χορήγησης επιδότησης, ο 
δικαιούχος μπορεί να υποβάλει σχετική 
υπεύθυνη δήλωση, με εξουσιοδότηση 
προς το Ελληνικό Κτηματολόγιο για τη 
διασταύρωση του περιεχομένου της 
υπεύθυνης δήλωσης, με τα στοιχεία 
που τηρούνται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 
Επίσης, σε ό,τι αφορά στις ένορκες 
βεβαιώσεις, η όποια καθυστέρηση 
της σύνταξής τους, λόγω φόρτου 
των αρμόδιων αρχών, ενώπιων των 
οποίων συντάσσονται, δεν αποτε-
λεί λόγο μη έγκαιρης υποβολής 
δήλωσης ιδιοκτησίας. Οι δικαι-
ούχοι μπορούν, αφού δεσμευ-
τούν με υπεύθυνη δήλωση 
κατά την υποβολή της δήλω-
σής τους, να προσκομίζουν τις 
βεβαιώσεις αυτές αμέσως 
μόλις συνταχθούν. Σε κάθε 
περίπτωση είναι υποχρεω-
τική η προσκόμιση του 
εντύπου Ε9 στο οποίο να 
αναφέρεται το δηλούμενο 
ακίνητο.

15οΙΚοΝομΙα - έΡέυΝA
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«χαίρομαι 
που η 
μεσαία 

τάξη και οι μικρομε-
σαίοι της αγοράς είναι 
στο επίκεντρο του ενδια-
φέροντος των προεκλο-

γικών πολιτικών συζητή-
σεων, αλλά θα χαρώ πολύ 
περισσότερο, εάν παραμεί-

νουν στο επίκεντρο της 
προσοχής των πολιτικών 
κομμάτων μετεκλογικά και 

μόνιμα. είναι άλλωστε γεγο-
νός πως όλοι μάς θυμούνται 

πριν τις εθνικές εκλογές και 
μας ξεχνούν αμέσως μετά. 
Λέγεται μάλιστα πως η μεσαία 

τάξη για τους πολιτικούς, είναι 
σαν τη μνηστή που όλοι της 
τάζουν γάμο, αλλά τελικά δεν την 

παντρεύεται κανείς. 
Ελπίζω πάντως το μήνυμα που 

έστειλε η μεσαία τάξη να ελήφθη 
δυνατά και καθαρά, ένθεν κακείθεν, 
ώστε να μη ξαναζήσουμε άλλη φορά, 
τέτοια εξαντλητική και εξοντωτική 

υπερφορολόγηση στο μέλλον. Ως γνω-
στό, από το 52% του πληθυσμού που 

ήταν η μεσαία τάξη στην Ελλάδα το 2008, 
έχει σήμερα μειωθεί στο 20%, που σημαί-
νει μόλις ένας στους πέντε Έλληνες, παρέ-

μεινε σε αυτή την εισοδηματική κατηγορία. 
Μάλιστα, με μεγάλη καθυστέρηση, πολλοί 
τώρα ζητούν συγγνώμη που συρρίκνωσαν, τη 

μεσαία τάξη στην Ελλάδα. Στην πραγματικό-

Β. ΚορΚιδησ

«η μεσαία τάξη για τους πολιτικούς 
είναι σαν τη μνηστή που όλοι  

της τάζουν γάμο,  
αλλά δεν τη παντρεύεται κανείς»

ο Ευκλείδης Τσακαλώτος έκανε 
επίθεση στον κ. ρέγκλινγκ και 
αναφέρθηκε στα οικονομικά 

μέτρα της κυβέρνησης. Μίλησε εκτενώς 
για τη μεσαία τάξη και επεσήμανε ότι 
«χρειάζεται μια στοχευμένη πολιτική 
για τα μεσαία στρώματα, με σταδιακές 
φοροελαφρύνσεις, καθώς βγαίνουμε 
από την κρίση. Δεν ήταν η ελλάδα στην 
ατζέντα και είχαμε ευρωεκλογές και 
αποφάσισα να μην πάω στο προηγού-
μενο Eurogroup. ςκέφτηκα ότι θα ήμουν 
πιο χρήσιμος εδώ».

ο κ. Τσακαλώτος τοποθέτησε στην 
μεσαία τάξη ένα κομμάτι των καταστημα-
ταρχών, των μικροεπιχειρηματίων, των 
ιδιωτικών και δημοσίων υπαλλήλων, ενώ 
δεν συμπεριέλαβε τους αγρότες, καθώς 
το 85% εξ αυτών δεν πληρώνει φόρο 
εισοδήματος, καθώς, όπως σημείωσε, 
εισοδηματικά είναι κάτω του ορίου φορο-
λόγησης. είπε ακόμη ότι «στεναχωρήθη-
καν τα μεσαία στρώματα, γιατί, παρά το 
γεγονός ότι η οικονομία πάει καλύτερα, 
δεν το έχουν δει στην τσέπη τους». Πρό-
σθεσε επίσης, ότι η «ταξική μεροληψία» 
λέει ότι έπρεπε να μπουν τα πράγματα σε 
μία σειρά και να βγει η χώρα από τα μνη-
μόνια, από τα οποία «δεν μας έβγαλαν οι 
προηγούμενοι», να σταθεροποιηθεί η 
οικονομία, να αποκτήσει η χώρα αξιοπι-
στία, ώστε να μην μειωθούν οι συντάξεις 
και να δημιουργηθεί δημοσιονομικό 
χώρος για να υπάρξουν ελαφρύνσεις, να 
φτιαχτούν τα νοσοκομεία κ.λπ. Τόνισε δε 
ότι «αυτή η ταξική μεροληψία διευρύνε-
ται, ώστε να μπει μέρος των μεσαίων 
στρωμάτων τα οποία όντως ζορίστηκαν. 
Προεκλογικά δεν θα φέρουμε κανένα 
πακέτο ελαφρύνσεων για την μεσαία 
τάξη. Δεν θα έρθουν αλλά μέτρα μέχρι το 
τέλος της χρονιάς».

ο ευκλείδης Τσακαλώτος κάλεσε τους 

πολίτες να το… σκεφτούν καλά για το τι θα ψηφίσουν 
και τι θέλουν για την επόμενη μέρα. «ο κόσμος πρέ-
πει να σκεφτεί καλά αν προτιμά τον Ανδρέα Ξανθό 
ως υπουργό ύγείας ή τον Άδωνι Γεωργιάδη και 
ποιόν προτιμούν για υπουργό εργασίας, αναφέρο-
ντας τις προσπάθειες της Έφης Αχτσιόγλου και 
της Θ. Φωτίου για να φέρουν κοινωνικό κράτος 
από τη μία πλευρά και τον κ. Βρούτση από την 
άλλη», τόνισε χαρακτηριστικά ο υπουργός οικο-
νομικών. Αναφερόμενος μάλιστα στις κυρίες 
Αχτσιόγλου και Φωτίου η φράση που χρησιμο-
ποίησε ήταν «αυτές οι δυο κοπέλες 
ξεσκιστήκανε»…

Προειδοποίησε επίσης για τον «πραγμα-
τικό», όπως είπε, κίνδυνο «να πάμε πίσω στην 
υγεία, στην παιδεία, στις εργασιακές σχέ-
σεις, στην αξιοπρέπεια της εργασίας (…) και 
ο κόσμος που δεν μας ψήφισε πρέπει να το 
ζυγίσει πάρα πολύ καλά αυτό. Τώρα παίζε-
ται τι κυβέρνηση θα έχουμε, τι κοινωνικές 
αναφορές θα έχει, τι προτεραιότητες θα 
έχει, τι θα κάνει στην ευρώπη, τι θα κάνει 
στην ελλάδα. είναι ένα τελείως διαφορε-
τικό παιχνίδι. Το ένα μπορεί να ήταν 
κύπελλο, το άλλο μπορεί να είναι πρωτά-
θλημα». ςυμπλήρωσε δε ότι στις επι-
κείμενες εκλογές «παίζεται» ποιος θα 
κυβερνήσει τη χώρα, ποιος έχει αξιο-
πιστία και ποιος έλυσε το θέμα του 
χρέους «για να μπορούμε να κάνουμε 
τη συζήτηση για τα μεσαία στρώ-
ματα». ςε ό,τι αφορά άλλα αίτια της 
ήττας στις ευρωεκλογές, εκτός της 
φορολόγησης της μεσαίας τάξης, 
είπε ότι ήταν λάθος που δεν 
δόθηκε η σημασία που έπρεπε στη 
δημόσια διοίκηση, ώστε να μετα-
μορφωθεί και να βελτιωθεί 
περαιτέρω η καθημερινότητα 
των πολιτών. ο ευκλείδης Τσα-
καλώτος μίλησε και για τη 
σχέση του με τον Αλέξη 
Τσίπρα. 

πολέμοσ ΓΙα τα αΝτΙμέτΡα!
Κυβέρνηση  
κατά Ρέγκλινγκ

αποτέλεσμα να χάνονται τα οφέλη 
που είχαν νομοθετηθεί για τη 
μεσαία τάξη και την μικρομεσαία 
επιχειρηματικότητα.

 

Τέλος, θα πρέπει να 
επισημάνω ότι διανύουμε 
μία σπάνια περίοδο, όπου 
ο πολιτικός χρόνος 
συμβαδίζει, για να μην  
πω ταυτίζεται, με τον 
πραγματικό χρόνο της 
οικονομίας, αφού με τις 
πρόωρες εκλογές, τόσο  
η οικονομία, όσο και  
η πολιτική του τόπου, 
δείχνουν να μην έχουν 
καιρό για χάσιμο. Προς 
όφελος λοιπόν όλων,  
θα πρέπει να ανατάξουμε 
και να ξαναχτίσουμε σε 
στερεές βάσεις τον 
μεσαίο οικονομικό χώρο, 
ώστε να δοθεί η 
δυνατότητα σε κάθε 
Έλληνα να ζήσει,  
να εργαστεί και να 
προοδεύσει στη  
Χώρα του».

τητα όμως, αυτό που συνέβη τη 
περίοδο της κρίσης δεν ήταν μία 
απλή διόρθωση, αφού στους δύο 
μικρομεσαίους Έλληνες, ο ένας 
πτώχευσε και ο άλλος φτώχυνε. Η 
Ελλάδα έχει σήμερα αν όχι τη 
μικρότερη, σίγουρα τη φτωχότερη 
μεσαία τάξη στην Ευρώπη. Στα 
δύο άκρα, στον προσδιορισμό της 
μεσαίας τάξης στις χώρες μέλη 
του ΟΟΣΑ είναι η Ινδία με ετήσιο 
εισόδημα 1.656 δολάρια και το ίδιο 
και ένα μονοπρόσωπο νοικοκυριό 
με 70.620 δολάρια στο λουξεμ-
βούργο. Δυστυχώς, η Ελλάδα της 
μεγάλης κρίσης βρισκόταν μάλλον 
πιο κοντά στην Ινδία, ενώ το 2019 
είναι ακόμα πολύ μακριά από το 
λουξεμβούργο. Οι πληγές και οι 
απώλειες της μεσαίας τάξης την 
τελευταία τετραετία ήταν πολλές 
και μεγάλες από την υπερφορολό-
γηση φυσικών και νομικών προ-
σώπων, από την αύξηση του 
κόστους διαβίωσης, λόγω των 
έμμεσων φόρων, από τη μείωση 
του εισοδήματος και των μισθών 
κατά τουλάχιστον 10%, την εκτί-
ναξη των επιβαρύνσεων στους 
αυτοαπασχολούμενους κατά 50%, 
τη διατήρηση της επιβάρυνσης 
του ΕΝΦΙΑ και την εξαίρεση, λόγω 
αυστηρών κριτηρίων, από τις 
ευνοϊκές ρυθμίσεις. Επιπλέον 
έρχεται να προστεθεί το ξήλωμα 
των αντιμέτρων του 2019-20 με 
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Κυρία Πρόεδρε, Κύριοι Πρόεδροι,

έπειδή στο δημόσιο διάλογο που ανα-
πτύσσεται εν όψη των εθνικών εκλογών, 
τοποθετήσεις εκπροσώπων και στελεχών 

κομμάτων εντείνουν την σύγχυση και την αγωνία 
των συνταξιούχων, παρακαλούμε να μας γνω-
στοποιηθούν οι επίσημες θέσεις του κόμματος 
σας, όσον αφορά τα προβλήματα που απασχο-
λούν τους συνταξιούχους, σχετικά με τα εξής:

1. Ποιά είναι η θέση σας για την βιωσιμότητα 
του ασφαλιστικού συστήματος που θα 

παρέχει αξιοπρεπείς συντάξεις και όχι προνοι-
ακά επιδόματα;

2. Ζητάμε τη θέση σας σχετικά με τοποθετή-
σεις εκπροσώπων κομμάτων σε σχέση με 

τους τρεις πυλώνες του ασφαλιστικού και την 
διαχείριση από ιδιωτικές εταιρίες. Το ερώτημα 
και ο προβληματισμός των συνταξιούχων είναι, 
πώς θα πληρώνουν τα ασφαλιστικά ταμεία τις 
ήδη υπάρχουσες συντάξεις, από τη στιγμή που 
θα αποδίδονται πλέον μειωμένες ασφαλιστικές 
εισφορές σε αυτά.

3. Ποιά είναι η θέση σας για τον νόμο 
Κατρούγκαλου και ποιές αλλαγές κατά την 

άποψή σας πρέπει να γίνουν;

4. Ποιά η θέση σας για την εφαρμογή του 
Μεσοπρόθεσμου, που ψηφίστηκε με τον 

νόμο 4472/2017, το οποίο προβλέπει περικοπές 
έως το 2022; 

5. Ποιά είναι η θέση σας για τα αναδρομικά 
των συνταξιούχων, σύμφωνα με τους αντι-

συνταγματικούς νόμους 4093/12, 4051/12 και την 

Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης μετά από τις 
αποφάσεις του ΣτΕ και του Ελεγκτικού Συνε-
δρίου, τη στιγμή που συνεχίστηκαν από την 
κυβέρνηση οι περικοπές και για τα έτη 
2016-2018;

6. Αγωνιούν οι χαμηλοσυνταξιούχοι για την 
κατάργηση του ΕΚΑΣ που αποτελεί το 

πλέον αντικοινωνικό και βάρβαρο μέτρο και ως 
τέτοιο το έχουμε καταγγείλει, διότι απευθύνε-
ται ξεκάθαρα σε συνταξιούχους με χαμηλό 
εισόδημα. Ζητάμε την άμεση τοποθέτησή σας 
για την απεχθή διάταξη για την οποία εδώ και 
χρόνια αγωνιζόμαστε για την κατάργησή της 
αλλά και για την αποκατάσταση του εισοδήμα-
τος των συνταξιούχων.

7. Ποιά είναι η γνώμη σας για το επίπεδο των 
συντάξεων στην χώρα μας, σε σχέση με το 

επίπεδο των Ευρωπαϊκών χωρών;

8. Τέλος ζητάμε την άμεση παρέμβασή σας, 
για την ανάρτηση των μηνιαίων ενημερω-

τικών σημειωμάτων μετά τον επανυπολογισμό 
των συντάξεών μας, που από 1-1-2019 έως και 
σήμερα επιμελώς κρύβονται.

σκληρή επιστολή συνταξιούχων στα κόμματα

η όλη συζήτηση περί 
κατάργησης και των 
αντιμέτρων που είχαν 

ψηφιστεί μαζί με το αφορολό-
γητο το 2017 είναι περί όνου 
σκιάς. Και αυτό διότι η μεγάλη 
πλειοψηφία των αντιμέτρων 
για το 2019 και το 2020 ήδη 
έχουν ψηφιστεί και εφαρμό-
ζονται (σταδιακή μείωση 
φόρου επιχειρήσεων από το 
29% στο 25% σε βάθος τετραε-
τίας - για φέτος έχει πέσει στο 
28%, μείωση του ενΦΙΑ, επι-
δότηση ενοικίου, μείωση των 
ασφαλιστικών εισφορών για 
ελεύθερους επαγγελματίες, 
κατάργηση του τέλους επιτη-
δεύματος για συνεταιρισμέ-
νους αγρότες, μείωση φορολο-
γίας διανεμόμενων κερδών, 
ενίσχυση ειδικής αγωγής και 
Βοήθεια στο Σπίτι μέσω μόνι-
μων προσλήψεων), ενώ όσα εκ 
των αντιμέτρων δεν έχουν υλο-
ποιηθεί ακόμα, έχουν εξαγγελ-
θεί από τον ίδιο τον Πρωθυ-
πουργό πριν τις ευρωεκλογές 
και προγραμματίζεται να υλο-
ποιηθούν κανονικά από 1.1.2020 
εφόσον είναι κυβέρνηση ο 
ΣυΡΙΖΑ (μηδενισμός της εισφο-
ράς αλληλεγγύης για εισοδή-
ματα μέχρι τις 20.000 ευρώ και 
μείωση του συντελεστή για τα 
εισοδήματα από 20.000 ευρώ 
και πάνω, περαιτέρω μεσοσταθ-

τα αντίμετρα πονούν...
τρα και θα φτάσει το 4% με τη 
συνολική επιβάρυνση για τις επι-
χειρήσεις να μειώνεται από το 
29% το 2018 στο 25% το 2022.

Ήδη εφαρμόζεται από 
το 2019 η μείωση του 
ΕΝΦΙΑ 30% για τις 
μικρές περιουσίες και 
10% μεσοσταθμικά, ενώ 
προβλέπεται περαιτέρω 
μείωση για το 2020 και 
μάλιστα μεγαλύτερη 
από όση προέβλεπαν τα 
αντίμετρα

Επίσης ήδη από το 2018 εφαρ-
μόζονται αντίμετρα που προβλέ-
πονταν να εκκινήσουν από το 
2019 και μάλιστα χωρίς τις περι-
κοπές των συντάξεων όπως η 
αύξηση των οικογενειακών επι-
δομάτων. Ενώ ήδη από 1.1.2019 
εφαρμόζεται το μέτρο της επιδό-
τησης ενοικίου, η μείωση των 
ασφαλιστικών εισφορών για 
ελεύθερους επαγγελματίες, η 
κατάργηση του τέλους επιτηδεύ-
ματος για συνεταιρισμένους 
αγρότες, η μείωση φορολογίας 
διανεμόμενων κερδών, η ενί-
σχυση Ειδικής Αγωγής και Βοή-
θεια στο Σπίτι με προσλήψεις 
μόνιμου προσωπικού.

μική μείωση ακόμα 20% στον ΕΝΦΙΑ). 
Επομένως η δήθεν κατάργηση των 
αντιμέτρων μαζί με την κατάργηση 
της μείωσης του αφορολογήτου που 
επικαλούνται δήθεν αποκαλυπτικά 
ρεπορτάζ, ουδεμία σχέση έχουν με 
την πραγματικότητα.

Αναλυτικά:
Η ρύθμιση για τη μείωση του αφο-

ρολόγητου ψηφίστηκε το καλοκαίρι 
του 2017 μετά από απαίτηση του ΔΝΤ 

το οποίο θεωρούσε ότι η χώρα δεν θα 
μπορεί να επιτύχει τους στόχους για 
το πρωτογενές πλεόνασμα. Επίσης η 
διάταξη προέβλεπε συγκεκριμένα 
αντίμετρα εφόσον οι προβλέψεις του 
ΔΝΤ δεν επιβεβαιώνονταν. Τα αντίμε-
τρα αυτά θα αξιοποιούσαν τον δημο-
σιονομικό χώρο που θα δημιουργού-
νταν με τη μείωση του 
αφορολόγητου.

Από το 2017 έχει κυλήσει πολύ 

νερό στο αυλάκι. Οι προβλέψεις του 
ΔΝΤ έχουν διαψευστεί και κατά τη 
διάρκεια της περιόδου από το καλο-
καίρι του 2017 μέχρι και σήμερα 
έχει δημιουργηθεί δημοσιονομικός 

χώρος σε αντίθεση με τις προβλέψεις 
του ΔΝΤ που επέτρεψε στην κυβέρ-
νηση να προχωρήσει στην υλοποίηση 
πολλών από τα αντίμετρα ήδη από το 
2018.

Συγκεκριμένα ήδη εφαρμόζεται η 
σταδιακή μείωση του φόρου επιχει-
ρήσεων κατά 1% το 2019 και μάλιστα η 
τελική μείωση σε βάθος τριετίας θα 
είναι μεγαλύτερη από αυτή που προ-
βλεπόταν στη διάταξη για τα αντίμε-

Η κατάργηση της διάταξης για τη μείωση του 
αφορολόγητου δεν επηρεάζει τα μέτρα 
στήριξης που ήδη εφαρμόζονται ούτε αλλάζει 
κάτι σε σχέση με τις πρόσφατες εξαγγελίες 

του ΠΘ για περαιτέρω μέτρα ελάφρυνσης το 2020
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ξεκίνησε η διαδικασία των 
εισιτηρίων Κοινωνικού 
Τουρισμού.

δΙΚαΙΟΥΧΟΙ

1) Ασφαλισμένοι που πραγματο-
ποίησαν ως εργαζόμενοι με 

σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτι-
κού δικαίου, κατά το προηγούμενο 
της έναρξης του προγράμματος ημε-
ρολογιακό έτος, 50 ημέρες στην 
ασφάλιση του Ενιαίου Φορέα Κοι-
νωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) με 
εισφορές υπέρ της Εργατικής 
Εστίας.

2) Ασφαλισμένες που έλαβαν, 
κατά το προηγούμενο της 

έναρξης του προγράμματος ημερο-
λογιακό έτος, 50 ημέρες ειδικής 
παροχής προστασίας μητρότητας.

3) Ασφαλισμένοι που έλαβαν, 
κατά το προηγούμενο της 

έναρξης του προγράμματος ημερο-
λογιακό έτος, τακτική επιδότηση 
ανεργίας με βάση τις κοινές περί 
ανεργίας διατάξεις του Οργανισμού 
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού 
(ΟΑΕΔ), διάρκειας τουλάχιστον δύο 
μηνών (50 ημερήσια επιδόματα).

4) Άνεργοι εγγεγραμμένοι στο 
Ειδικό Μητρώο Ανέργων ΑμεΑ 

του ΟΑΕΔ. Κρίσιμος χρόνος συνδρο-
μής της προϋπόθεσης είναι η ημε-
ρομηνία λήξης της προθεσμίας υπο-
βολής των αιτήσεων. Ο υπό τα στοι-
χεία α’ έως γ’ αναφερόμενος 
αριθμός ημερών δύναται να προκύ-
ψει αθροιστικά από τις ημέρες και 
των τριών στοιχείων.

Ως ωφελούμενοι του προγράμμα-
τος κοινωνικού τουρισμού 
ορίζονται:

ατά την ΠοΞ, η υπογραφή της 
κλαδικής συλλογικής σύμβασης 
είναι αποτέλεσμα της συνεργα-

σίας που έχει εμπεδωθεί εδώ και χρόνια, 
μεταξύ της ομοσπονδίας και των εργαζο-
μένων στον κλάδο, προκειμένου να δια-
σφαλισθεί η εργασιακή ειρήνη και ο πρωτα-
γωνιστικός ρόλος του ελληνικού τουρισμού 
στην οικονομική ανάκαμψη και την ενίσχυση 
της απασχόλησης. 

«Βεβαίως αυτή η απόφαση επιφέρει σημα-
ντική αύξηση του κόστους εργασίας για τα 
ξενοδοχεία και δημιουργεί εύλογους προβλη-
ματισμούς, ως προς τη δυνατότητά τους να 
ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, μέσα 
σε μια συγκυρία δυσθεώρητων βαρών», ανα-
φέρουν οι ξενοδόχοι. Θέση της ομοσπονδίας 
είναι η άμεση αποκλιμάκωση των βαρών για το 
ελληνικό ξενοδοχείο. επί παραδείγματι, θα πρέ-
πει να γίνει πράξη η μείωση του εργοδοτικού 
ποσοστού στις ασφαλιστικές εισφορές, καθώς 
με τη διεύρυνση της εισφοροδοτικής βάσης που 
επιτυγχάνεται με την επέκταση, αυτό είναι πλέον 
απολύτως εφικτό.επιπλέον, θα πρέπει να συνεχι-
στεί ο διάλογος για το ζήτημα των νεοεισερχόμε-
νων στην αγορά εργασίας του κλάδου, προκειμέ-
νου ο τουρισμός να συνεχίσει να αποτελεί φάρο 
απασχόλησης για τους ανέργους», καταλήγει η ανα-
κοίνωση της ΠοΞ.

ξέΝοΔοχοΙ

 «μειώστε 
τώρα τις 

εισφορές!» 

Κ

α) Τα τέκνα των δικαιούχων, ηλικίας άνω 
των πέντε και έως 18 ετών

β) Τέκνα των δικαιούχων, ηλικίας 18 έως 
24 ετών, έμμεσα ασφαλισμένα από το 
δικαιούχο ή τον άλλο γονέα.

γ) Τέκνα των δικαιούχων, ηλικίας από 18 
ετών και ανεξαρτήτως ορίου με οποια-
δήποτε αναπηρία σε ποσοστό 67% και 
άνω ισοβίως, έμμεσα ή άμεσα ασφαλι-
σμένα, λόγω αναπηρίας, χωρίς ημέρες 
εργασίας.

δ) Οι σύζυγοι των δικαιούχων, όταν είναι έμμεσα 
ασφαλισμένα μέλη αυτών.

ε) Οι συνοδοί δικαιούχων ή ωφελουμένων των 
ως άνω περιπτώσεων α’ έως δ’ ανηκόντων 
στην κατηγορία ατόμων με αναπηρία σε 
ποσοστό 67% και άνω και μόνο στην περί-
πτωση που υπάρχει αναγκαιότητα συνοδείας 
και αυτή προκύπτει από το νόμο

Δεν θεωρούνται δικαιούχοι:
α) Οι επιλεγέντες δικαιούχοι-ωφελούμενοι, 

στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωνικού 
τουρισμού περιόδου 2018-2019, ανεξαρτή-
τως από το αν έκαναν χρήση της παροχής ή 
όχι, με εξαίρεση τους επιλεγέντες εκεί-
νους που ανήκουν στην κατηγορία ατόμων 
με αναπηρία και των ωφελουμένων μελών 
τους.

β) Οι δικαιούχοι–ωφελούμενοι συναφούς 
παροχής από οποιονδήποτε άλλον φορέα 
για την ίδια χρονική περίοδο υλοποίησης 
του προγράμματος.

δΙαΡΚΕΙα πΡΟγΡαΜΜαΤΟς
Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται σε 
12 μήνες. Οι ημερομηνίες έναρξης και 
λήξης του προγράμματος ορίζονται στη 
Δημόσια Πρόσκληση. Η διάρκεια διαμο-
νής των δικαιούχων–ωφελουμένων ορί-
ζεται από μία έως πέντε διανυκτερεύ-
σεις εντός του χρονικού διαστήματος 
της ως άνω παραγράφου, ενώ προσαυ-
ξάνεται κατά πέντε επιπλέον διανυκτε-
ρεύσεις για τους δικαιούχους–ωφε-
λούμενους που επιλέγουν τουριστικά 
καταλύματα των νήσων λέσβου, Χίου, 
Σάμου, λέρου και Κω. Ο αριθμός των 
δικαιούχων-ωφελουμένων του προ-
γράμματος καθορίζεται στη Δημόσια 
Πρόσκληση.

έισιτήρια κοινωνικού τουρισμού 
πΟΙΟΙ Τα δΙΚαΙΟΥΝΤαΙ...

οι αιτήσεις συμμετοχής των υποψήφιων δικαιούχων υποβάλλονται προς τον 
οΑεΔ αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω των ηλεκτρονικών ύπηρε-

σιών της Διαδικτυακής Πύλης του οΑεΔ .οι ηλεκτρονικές αιτήσεις υποβάλλο-
νται μέσα στην προθεσμία που ορίζεται ρητά στη Δημόσια Πρόσκληση. Μετά τη 
λήξη της προθεσμίας, δεν είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων. Η αίτηση επέχει 
θέση υπεύθυνης δήλωσης .Η υποβολή αίτησης συμμετοχής συνιστά εξουσιοδό-
τηση προς τον οΑεΔ για τη χρήση και την επεξεργασία των προσωπικών δεδο-
μένων του αιτούντος και των ωφελουμένων μελών του αποκλειστικά για τους 
σκοπούς της παρούσας. ο υποψήφιος φέρει την ευθύνη της πλήρους και ορθής 
συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησής του. Διόρθωση, τροποποίηση ή 
συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων–δικαι-
ολογητικών, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται με 
νέες ηλεκτρονικές αιτήσεις, οι οποίες υποβάλλονται έως τη λήξη της προθε-
σμίας υποβολής των αιτήσεων, σε αντικατάσταση των προηγουμένων.

αΙΤηςΕΙς 
ςΥΜΜΕΤΟΧης...
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Όσοι πιστέψαμε πως το 
ηθικό πλεονέκτημα του 
ςύριζα μέσα σε τεσσε-

ράμισι χρόνια (κι όχι τρεισή-
μισι) κατέρρευσε ολοσχερώς, 
μάλλον εξαπατήσαμε τους εαυ-
τούς μας. ο χρονικός ορίζοντας 
βέβαια ήταν αρκετά μεγάλος και 
θα μπορούσε αυτό να συμβεί, 
όμως οι αντοχές του... πλεονε-
κτήματος ήταν ακόμα μεγαλύτε-
ρες, σε πείσμα των επικριτών 
του. Γιατί το συγκεκριμένο πλε-
ονέκτημα αναπαράγεται ακόμα 
και μέσα από τις στάχτες του. 
Μια πράξη δηλαδή, όσο ανήθικη 
κι αν είναι, αν ομολογηθεί όχι 
μόνο εξαγνίζεται, αλλά παράγει 
και ηθικό πλεονέκτημα. νέο, 
φρέσκο πλεονέκτημα που δεν 
υπήρχε ως εκείνη τη στιγμή. 
Που διεκδικεί την εκτίμησή 
μας. είναι το πλεονέκτημα 
της ειλικρίνειας που έκανε 
την εμφάνισή του αποκλει-
στικά στο πρόσωπο της 
κυράς Τασίας.

Αφού λοιπόν η κυρά Τασία, 
αξιοποιώντας επιρροές και 
γνωριμίες, βόλεψε συγγενικά 
της πρόσωπα, έκανε δηλαδή κι 
αυτή ό,τι οι προηγούμενοι αλλά 
και οι νυν, ως εδώ ουδέν το 
μεμπτόν. Το μεμπτόν όμως υπάρ-
χει. Η κυρά Τασία ένιωσε να προ-
σβάλλει με την πράξη της αυτή 
μόνο την ηθική του Σύριζα, μόνο 
τους ψηφοφόρους του Σύριζα, 
έθεσε στον αρχηγό της τη μελο-
δραματική παραίτησή της ως 
δείγμα πολιτικής ευαισθησίας και 
ειλικρινούς μεταμέλειας. Κι όσο 
για τους υπόλοιπους συμπολίτες 
της, αυτούς τους «λίγους», απλά 
τους εγκάλεσε γιατί δεν εκτίμη-
σαν επαρκώς την ειλικρίνειά της, 
ως όφειλαν.

Όταν όμως σε πιάσουν «με τη 
γίδα στην πλάτη», η ειλικρίνεια 
και η μεταμέλεια σε κάνουν 
ακόμα πιο αποκρουστικό. Είναι 
καλύτερα να υπερασπιστείς την 
πράξη παρά να απολογηθείς. Η 
ειλικρίνεια της κυρά Τασίας δεν 
είναι παρά η μεταμφίεση ενός 
άκρατου κυνισμού, όπου ο πολα-

υπάρχουν πράγματα που λέγο-
νται και δεν γίνονται και το αντί-
στροφο; Στην κοινωνική ζωή 
όμως, η ειλικρίνεια θεωρείται η 
πιο σημαντική αρετή, η βάση 
πάνω στην οποία δύο σύντροφοι 
οικοδομούν τη σχέση τους και 
την ευτυχία τους. Είναι μία υπό-
σχεση που δίνουμε στο 
σύντροφό μας, αλλά απαιτούμε 
και από εκείνον. 

Μπορεί ωστόσο η 
ειλικρίνεια, η ωμή 
ειλικρίνεια, να 
διασφαλίσει τη 
συντροφική ευτυχία 
και γαλήνη; Ως πού 
φτάνουν τα όρια πέραν 
από τα οποία κλονίζεται 
η εμπιστοσύνη, 
αμφισβητείται η 
ειλικρίνεια και 
κινδυνεύει μία σχέση 
τη στιγμή ακριβώς  
που βρίσκεται στο 
αποκορύφωμα της 
ευτυχίας; Τελικά πόση 
ειλικρίνεια μπορούμε 
να αντέξουμε;

Αν για παράδειγμα ο σύντρο-
φός μας δεχτεί αναπάντεχα τις 
ευχές για τη γιορτή του από μία 
πρώην του, τότε εκείνος θα βρε-
θεί μπροστά στο δίλημμα: Να 
μην το αποκαλύψει για να μην 
διαταραχτεί η σχέση ή στο 
όνομα της ειλικρίνειας να το 
αποκαλύψει με μία αναπόφευ-
κτη εξέλιξη την εμπλοκή σε μία 
εσωτερική περιδίνηση, έναν 
εξοντωτικό ανεμοστρόβιλο από 
ερωτήματα και υποψίες, που η 
αξιοπρέπεια δεν αφήνει να τα 
εκφράσουμε.

Η απόλυτη ευτυχία, είπε 
κάποιος, είναι σαν τα ήρεμα νερά 
μιας λίμνης. Αρκεί το πέσιμο 
ενός φύλλου να την ταράξει. Και 
η ειλικρίνεια, ιδίως η ωμή, 
κυνική ειλικρίνεια, δεν είναι και 
η καλύτερη συνθήκη για να δια-
σφαλίσει την ισορροπία. Κι ως 
εκ τούτου, όχι, δεν είναι πάντα 
εκτιμητέα. 

πόση ειλικρίνεια  
μπορούμε να αντέξουμε;

νωνίας αποδέχτηκε το 
ψέμα και επιβράβευσε 
τον ψεύτη, αν κρίνουμε 
από το ποσοστό που πήρε 

ο Σύριζα στις πρόσφατες εκλογές. 
Αυτό το κομμάτι της κοινωνίας είναι 
εθισμένο στο ψέμα, όπως και στο 
βόλεμα και ευχαρίστως θα του ανέ-
θετε ξανά τη διακυβέρνηση της 
χώρας αδιαφορώντας αν η δική του 
νομιμότητα έρχεται σε σύγκρουση 

κισμός αποτελεί πλέον τη γραφική 
έκδοση του Σύριζα.

Ωστόσο, θα μπορούσαμε να απο-
δεχτούμε ως ειλικρινή την ειλικρί-
νεια της κυρά Τασίας ενδεχομένως 
και να την ανταμείψουμε για το θάρ-
ρος της ομολογίας παρέχοντάς της 
τη δυνατότητα ως ελάχιστο δείγμα 
γενναιοδωρίας να διορίσει δύο τρία 
ακόμη συγγενικά της πρόσωπα και 
με κλειστή τη Βουλή υπό έναν όρο: 
Αν η ειλικρίνεια ενός πολιτικού προ-
σώπου πρέπει να προβάλλεται, αλλά 
και να ανταμείβεται από τους ψηφο-
φόρους και πολύ σωστά, τότε να μας 
πει η ίδια πώς πρέπει να αντιμετωπί-
ζεται ένας ψεύτης πολιτικός, που 
αναδείχτηκε στο ανώτατο αξίωμα 
του πρωθυπουργού, εξαπατώντας 
τους πολίτες με συνειδητά ψέματα 
και υποσχέσεις, που γνώριζε ή 
όφειλε να γνωρίζει πως δεν μπο-
ρούσε να εκπληρώσει. Πώς θα 
έπρεπε να αντιδράσει η κοινωνία 
απέναντι σε ένα τέτοιο πρόσωπο; 

Γιατί ένα μεγάλο κομμάτι της κοι-

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ  
εύΤύχΙΑ ΠΑΠούΛΙΑ   
Κοινωνιολόγος 
papoulia@alphafreepress.gr

με την ηθική των υπολοίπων. Αυτό 
το κομμάτι είναι η κοινωνία του 
Σύριζα, το ποσοστό του οποίου είναι 
μία ανησυχητική επιβράβευση της 
εξαπάτησης και του ψέματος.

Πώς μπορούν λοιπόν η «ειλικρί-
νεια» της κυρά Τασίας και το ψέμα 
του κυρ Αλέξη να συνυπάρχουν και 
να αποζητούν την επιβράβευση; 
Μήπως για τον Σύριζα ισχύει το ισο-
πεδωτικό δόγμα πως στην πολιτική 

«Το πιο τρομακτικό  
στον φανατικό είναι  
η ειλικρίνειά του», 

Όσκαρ Ουάιλντ
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Κ
ΚοΙΝωΝΙα

α καρτέλ της Λατινικής 
Αμερικής συνεχίζουν 
τις επικίνδυνες, από 

αέρος, αποστολές ποσοτήτων 
κοκαΐνης, θέτοντας σε άμεσο 
κίνδυνο και τη ζωή -συν τοις 
άλλοις- των μεταφορέων. ςτον 
έλεγχο του αεροδρομίου «ελευ-
θέριος Βενιζέλος» συνελήφθη 
32χρονη από τη Βραζιλία, η 
οποία είχε καταπιεί ενενήντα 
τρία «αυγά» κοκαΐνης, βάρους 
άνω του κιλού! Η Βραζιλιάνα, 
που αντιμετώπιζε τον θανάσιμο 
κίνδυνο να εκραγούν τα αυγά 
στο στομάχι της με ολέθριες 
συνέπειες, αφίχθη αεροπορι-
κώς στην Αθήνα, με πτήση από 
το ςάο Πάολο μέσω Ζυρίχης.

Πριν από λίγες ημέρες, το κλι-
μάκιο της Δίωξης ναρκωτικών 
που εδρεύει μόνιμα στο αερο-
δρόμιο, θεώρησε ύποπτο έναν 
Βραζιλιάνο... τουρίστα. είχαν 
ήδη τσεκάρει ότι είχε ξεκινήσει 
το αεροπορικό ταξίδι μέχρι την 
Αθήνα από το ςάο Πάολο και 
είχε αλλάξει αεροπλάνο στο 
αεροδρόμιο της Ζυρίχης. Όταν 
προχώρησαν στην έρευνα της 
βαλίτσας, διαπιστώθηκε ότι 
μετέφερε κοκαΐνη, βάρους ενός 
κιλού και 548 γραμμαρίων. Η 
κοκαΐνη ήταν συσκευασμένη 
μέσα σε δύο αυτοσχέδιες 
συσκευασίες, οι οποίες βρίσκο-
νταν επιμελώς κρυμμένες σε 
διπλό πάτο της αποσκευής του.

Κατάπιε 93 
«αυγά» κοκαΐνης

t

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ  
ΠεΤρος ΚΑρςΙΩΤΗς   
karsiotis@alphafreepress.gr

Δύο χρόνια από την αιματηρή 
ληστεία-θρίλερ σε διαμέρισμα 
πολυκατοικίας του Παλαιού Φαλή-

ρου, η Αστυνομία βρήκε τον τέταρτο κακο-
ποιό της συμμορίας, τον «ληστή της ντου-
λάπας»! Αυτόν δηλαδή που κατάφερε, μέσα 
σε απίστευτες συνθήκες που επικράτησαν 
στην πολυκατοικία με τη σύλληψη δύο συνερ-
γών του και τη θανάσιμη πτώση του τρίτου στο 
κενό, να κρυφτεί επί πολλές ώρες, μέσα σε 
ντουλάπα του βοηθητικού δωματίου της 
οικογένειας!

Όπως αποδεικνύεται μετά τις συγκριτικές 
εξετάσεις DNA όσων άφησε πίσω του ο 
ληστής -κόπρανα και ιδρώτα- πρόκειται για 

Βρήκαν στη φυλακή τον «ληστή της ντουλάπας»
40χρονο Έλληνα κακοποιό, ο οποίος βρίσκε-
ται ήδη στις φυλακές, κατηγορούμενος για 
συνέργεια σε δολοφονία ιδιοκτήτη διαμερί-
σματος στο Νέο Κόσμο! Ένα χρόνο πριν από 
τη ληστεία-θρίλερ του Παλαιού Φαλήρου με 
θύμα την ιδιοκτήτρια του διαμερίσματος, είχε 
πάρει μέρος σε άλλη θανάσιμη εισβολή σε 
διαμέρισμα 54χρονου εισοδηματία, σε πολυ-
κατοικία του Νέου Κόσμου. Τα μέλη της συμ-
μορίας αυτής, χτύπησαν άγρια τον ιδιοκτήτη 
για να αποκαλύψει που είχε κρυμμένα 
μετρητά και χρυσές λίρες, καθώς πληροφο-
ρίες για τον θησαυρό είχαν πάρει από άλλο 
άτομο που εργαζόταν σε φούρνο, στη γειτο-
νιά του θύματος.

Ήταν αποφασισμένοι για 
όλα. ςτις τηλεφωνικές 
τους συνομιλίες άφηναν να 

φανεί καθαρά ότι δεν θα δίσταζαν 
και να πυροβολήσουν όποιον 
εσκεμμένα ή και κατά τύχη προ-
σέγγιζε στον δύσβατο χώρο του 
καλά κρυμμένου μυστικού. είχαν 
άλλωστε και τα «μέσα» να το 
κάνουν. Καλάσνικοφ, πιστόλια και 
κυνηγετικά όπλα.

Ο λόγος, για τους καλλιεργητές, 
ίσως της μεγαλύτερης χασισοφυ-
τείας, που αναπτύχθηκε στα όρια 
του Νομού Αττικής, στα αστυνομικά 
χρονικά. Για την ακρίβεια δύο χασι-
σοφυτειών από τις οποίες συνολικά 
εκριζώθηκαν 12.800 δενδρύλλια, τα 
οποία θα «έδιναν» περίπου τρεις 
τόνους χασίς με προσδοκώμενα 
κέρδη για την εγκληματική οργά-
νωση τα έξι εκατομμύρια ευρώ.

Οι δύο χασισοφυ-
τείες, στις οποίες για να 
φθάσει κανείς πεζός 
χρειαζόταν τουλάχιστον 
μία με μιάμιση ώρα περ-
πάτημα σε κακοτράχαλα 
μονοπάτια, εντοπίστη-
καν στη θέση Βίλιαζα, 
στη Στεφάνη Βοιωτίας 
(Δερβενοχώρια) στις 
βόρειες πλαγιές της 
Πάρνηθας. Όταν πάνο-
πλοι αστυνομικοί της 
Δίωξης ναρκωτικών 
αποφάσισαν να κάνουν 
την επέμβαση, έχοντας διανύσει την 
απαιτούμενη απόσταση σαν ορειβά-
τες, κάποιοι από τους εμπλεκόμε-
νους, οι οποίοι διέμεναν σε σκηνές 
για την καλλιέργεια, αλλά και την 
ένοπλη επιτήρηση, επιχείρησαν να 
διαφύγουν.

Από τα Δερβενοχώρια και μέσα 
από βουνά, περπατώντας για περί-
που δεκαπέντε χιλιόμετρα, έφθασαν 
στη Μαγούλα. Αστυνομικοί, όμως, 

τους ακολούθησαν, δεν έχασαν τα 
ίχνη τους και τους συνέλαβαν εν 
τέλει στη Μαγούλα. Στα χέρια της 
δίωξης Ναρκωτικών έπεσαν έξι 
άτομα και αναζητούνται άλλα επτά. 
Πρόκειται για δύο Αλβανούς υπηκό-
ους και τέσσερις Έλληνες, αλβανι-
κής καταγωγής. Μεταξύ των συλλη-
φθέντων και ένας 54χρονος Έλλη-
νας, βοσκός, ο οποίος στο παρελθόν 
είχε συλληφθεί για ανθρωποκτονία 
με θύμα φαρμακοποιό στη Στεφάνη 

για κτηματικές δια-
φορές. Από την Ασφάλεια αναζητεί-
ται και ο εγκέφαλος της εγκληματι-
κής οργάνωσης, που έχει ταυτοποιη-
θεί και έχει εκδοθεί ένταλμα 
σύλληψης.

Οι καλλιεργητές χρησιμοποιούσαν 
και κωδικούς στις συνομιλίες τους 

οποίους αποκρυ-
πτογράφησαν οι 
αστυνομικοί. Έτσι, 
όταν κάποιοι από 
τους εμπλεκόμε-
νους, πήγαιναν να 
ποτίσουν τις χασι-
σοφυτείες έλεγαν 
πως «άρμεγαν το 
κοπάδι», τα δεν-
δρύλλια τα αποκα-
λούσαν «κατσίκια», 

όταν εντόπιζαν περιπολία οχήματος 
της Πυροσβεστικής το αποκαλούσαν 
«τρένο της φωτιάς», όταν έβλεπαν 
drone της Αστυνομίας, έλεγαν πως 
πετούσε «πουλί» και όταν περνούσε 
ελικόπτερο της Αστυνομίας πως 
«είχε κουνούπια»…

τεράστια χασισοφυτεία στην πάρνηθα



Σάββατο-Κυριακή 15-16 Ιουνίου 2019 ΚοΙΝωΝΙα 21

ςυνελήφθη  
και ο τρίτος
Και ο τρίτος από τους τέσσερις 
δραπέτες, που διέφυγαν από το 
Τμήμα Μεταγωγών με απί-
στευτο τρόπο, έπεσε στα χέρια 
της Αστυνομίας. Πρόκειται για 
τον 35χρονο Αλβανό υπήκοο, ο 
οποίος είχε συλληφθεί πριν 
από λίγους μήνες, ως μέλος της 
συμμορίας διαρρηκτών-
ληστών, που σάρωνε κατοικίες 
στα νότια Προάστια της 
Αττικής.

Delivery 
ναρκωτικών  
με ποδήλατο
Έκρυβαν στο εσωτερικό του 
μπροστινού φαναριού ποδηλά-
του ποσότητες κοκαΐνης και 
ξεκινούσαν για την μεταφορά 
τους στους χρήστες με ορθοπε-
ταλιές! ςτην περίπτωση αυτή, 
οι «ποδηλάτες των παραισθή-
σεων», ήταν ένα ανδρόγυνο 
αλλοδαπών, ηλικίας ο άνδρας 
57 και η γυναίκα 55 χρόνων. 

Δράσεις και 
αποδράσεις
ςτην κυκλοφορία βρίσκεται 
εδώ και λίγες μέρες το βιβλίο 
του επικηρυγμένου ληστή 
Βασίλη Παλαιοκώστα. Τίτλος 
του βιβλίου είναι «Μια Φυσιο-
λογική Ζωή, Δράσεις και Απο-
δράσεις ενός επικηρυγμένου» 
και σ’ αυτό, ο Βασίλης Παλαιο-
κώστας μιλά για την ταραχώδη 
ζωή του.

Ληστεία  
στο ΑχεΠΑ
ντυμένοι γιατροί μπήκαν στο 
ΑχεΠΑ δύο άνδρες και λήστε-
ψαν τη χρηματαποστολή για το 
ΑΤΜ του νοσοκομείου το πρωί 
της Τετάρτης. ςυνελήφθησαν, 
ωστόσο, άμεσα από άνδρες της 
Αντιτρομοκρατικής, που τους 
παρακολουθούσε από καιρό. 

έΝ ταχέΙμε δραματικό τρόπο 
έκλεισε προς το παρόν ο 
κύκλος της φρίκης με 

δράστη τον serial killer νίκο 
Μεταξά, τον 35χρονο ίλαρχο της 
εθνοφρουράς στην Κύπρο, ο 
οποίος έχει ομολογήσει επτά στυ-
γερές δολοφονίες αλλοδαπών 
γυναικών και των μικρών κορι-
τσιών δύο εξ αυτών. ςτη λίμνη 
Μεμί, οι δύτες οι οποίοι έδιναν 
μαζί με τους πυροσβέστες της 
Κύπρου τιτάνιο αγώνα για να 
βρουν την τελευταία σορό που 
αναζητούσαν, ανέσυραν από το 
βυθό την 6χρονη ςιέρα, κόρη της 
Μαίρυ ρόουζ.

Η σορός της 38χρονης μητέρας 
από τις Φιλιππίνες, που έπεσε θύμα 
στυγερής δολοφονίας μαζί με το 
κορίτσι της, από τα χέρια του «ίλαρ-
χου του θανάτου», είχε βρεθεί 
πρώτη στην ίδια λίμνη, στις 14 Απρι-
λίου. Η τυχαία ανεύρεση της σορού 
της Μαίρυς Ρόουζ, στάθηκε και η 
αφετηρία για να ξετυλιχθεί το κου-

λίμνη. Έψαχναν σορό, τυλιγμένη με 
σεντόνι και με δεμένα τσιμεντο-
μπλόκ, βάρους επτά έως δέκα κιλών 
τα οποία έκαναν τον καθ’ ομολογία 
δολοφόνο των γυναικών να είναι 
ήσυχος ότι θα μείνουν ως μυστικό 
στο βάθος της λίμνης.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι 
υπεύθυνοι των ερευνών ζήτησαν να 
οδηγηθεί ο Νίκος Μεταξάς στη λίμνη 
και να κάνει στη σκηνή εκ νέου υπό-
δειξη για το σημείο όπου έριξε στα 
τοξικά νερά τη μικρούλα, νεκρή. Ο 
κρατούμενος μεταφέρθηκε στο 
σημείο, έκανε νέες υποδείξεις και 
πράγματι οι δύτες που βούτηξαν στο 
νέο σημείο που έδειξε, βρήκαν κοντά 
στην όχθη τη σορό της μικρούλας 
Σιέρα. Η σορός του άτυχου κοριτσιού 
μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο όπου 
θα επιχειρηθεί να δοθεί μια απά-
ντηση από τους ιατροδικαστές για το 
πως επήλθε ο θάνατός της.

Έκλεισε ο κύκλος της φρίκης

ένέδρα θανάτου στη Γλυφάδα

πιθαμή, έφθαναν συνεχώς σε αδιέ-
ξοδο. Γνώριζαν ότι τη μικρή Σιέρα 
όπως και τη μητέρα της ο Μεταξάς 
δεν της είχε τοποθετήσει σε βαλί-
τσα, όπως άλλα θύματα που βρέθη-
καν καταποντισμένα στην Κόκκινη 

βάρι της φρικτής υπόθεσης, που 
συγκλονίζει Κύπρο, Ελλάδα, αλλά 
και άλλες χώρες του κόσμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι 
άνδρες των συνεργείων που είχαν 
ερευνήσει τη λίμνη πιθαμή προς 

χι μόνο εκμεταλλευόταν 
οικονομικά την αγωνία 
μιας μητέρας από τη Συρία 

να βρει στην Ελλάδα ένα καλύτερο 
αύριο για τα ανήλικα παιδιά της, αλλά 
κατηγορείται ότι την φυλάκισε σε 
διαμέρισμα στην περιοχή της Βόλβης 
μαζί με τα παιδιά της και τη βίαζε 
κατ’ επανάληψη. Ο λόγος για 
35χρονο Τούρκο διακινητή, ο οποίος 
συνελήφθη με βαριές κατηγορίες 
από αστυνομικούς του Τμήματος 
Εμπορίας Ανθρώπων της Ασφάλειας 
Θεσσαλονίκης, οι οποίοι έλαβαν την 
καταγγελία για τη φρίκη που βίωνε η 
μητέρα με τα παιδιά της στα χέρια 
του ανάλγητου διακινητή τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έγι-
ναν γνωστά, η ίδια φέρεται να απο-
κάλυψε στους ανθρώπους της υπη-
ρεσίας ασύλου τα όσα δραματικά 
βίωνε αιχμάλωτη ουσιαστικά του 
Τούρκου διακινητή. Όπως προκύπτει 
από τη δικογραφία, η γυναίκα από τη 
Συρία είχε πληρώσει τον Τούρκο δια-
κινητή, προκειμένου να τη μεταφέρει 
με τα ανήλικα τέκνα της από την 
Τουρκία στην Ελλάδα. Μέσω Έβρου, 

έφθασαν στη Θεσσαλονίκη, όπου ο 
διακινητής τους οδήγησε σε διαμέρι-
σμα στη Βόλβη και, εκμεταλλευόμε-
νος την ευάλωτη θέση της γυναίκας 
με απειλές και χρήση βίας εις βάρος 
της ίδιας και των παιδιών, προέβαινε 
κατ’ εξακολούθηση σε ασελγείς πρά-
ξεις εναντίον της.

Επιπλέον, σύμφωνα με την καταγ-
γελία, ο συλληφθείς κατά την παρα-
μονή τους στην γειτονική χώρα, είχε 
προβεί σε ασελγείς πράξεις και εις 
βάρος του ανήλικου γιου της. Η δικο-
γραφία που σχηματίστηκε εναντίον 
του 35χρονου, περιλαμβάνει τα αδι-
κήματα της εμπορίας ανθρώπων, του 
βιασμού, της απρόκλητης επικίνδυ-
νης σωματικής βλάβης, της κατάχρη-
σης ανηλίκου σε ασέλγεια και της 
διευκόλυνσης εισόδου πολιτών τρί-
της χώρας. Η γυναίκα από τη Συρία 
και τα παιδιά μεταφέρθηκαν σε 
ξενώνα Διεθνούς Οργανισμού μετα-
νάστευσης όπου φιλοξενούνται, ενώ 
ο 35χρονος διακινητής παραπέμ-
φθηκε σε κύρια ανάκριση, καθώς τα 
αδικήματα που τον βαρύνουν τιμω-
ρούνται σε βαθμό κακουργήματος.

τον φάκελο μιας υπόθεσης δια-
κίνησης μεγάλης ποσότητας 
κοκαΐνης από τη Λατινική Αμε-

ρική στη χώρα μας, πριν από έξι χρό-
νια, έχουν ανοίξει οι αστυνομικοί της 
Ασφάλειας Αττικής, στην προσπά-
θειά τους να αντλήσουν στοιχεία για 
την κατεύθυνση των ερευνών σε 
σχέση με την ενέδρα θανάτου που 
στήθηκε στη Γλυφάδα με θύμα 
40χρονο πρώην παλαιστή. ο φάκελος 
ανασύρθηκε καθώς από τα στοιχεία 
που είχε στη διάθεσή της η Ασφά-
λεια, ο 41χρονος αθλητής της πάλης, 
αρμενικής καταγωγής, είχε κατηγο-
ρηθεί στα τέλη του 2013 με αρχές 
2014 για άμεση συνέργεια σε 
ξέπλυμα μαύρου χρήματος, που προ-
ερχόταν από αυτή τη δραστηριότητα.

Έτσι, στην προσπάθειά τους οι αστυ-
νομικοί της Ασφάλειας να αντιληφθούν 
τον χώρο από τον οποίο προήλθαν οι 
δράστες της δολοφονίας ή οι εντολείς 
τους αν πρόκειται για «συμβόλαιο 
θανάτου» εξετάζουν και αυτή την υπό-
θεση. Ήδη οι αστυνομικοί πέρα από τη 
δουλειά του εγκληματολογικού στη 
σκηνή της ενέδρας θανάτου, άρχισαν 

να λαμβάνουν καταθέσεις από τα στενά 
συγγενικά πρόσωπα του 40χρονου, 
αλλά και άτομα του ευρύτερου περι-
βάλλοντός του. 

υπενθυμίζεται ότι σπίτι του θύματος, 
πάνω από το γκαράζ όπου στήθηκε η 
ενέδρα των δύο ενόπλων, βρισκόταν η 
σύζυγος και τα παιδιά του θύματος. Οι 
δράστες χωρίς να γίνουν αντιληπτοί, 
είχαν κρυφτεί κοντά στην είσοδο του 
γκαράζ, εκεί όπου γνώριζαν, από προη-
γούμενη παρακολούθηση, ότι κατέ-
φθανε κάθε νύχτα ο υποψήφιος στόχος 
τους. Ανύποπτος ο 41χρονος άνοιξε με 
το τηλεχειριστήριο την πόρτα του γκα-
ράζ και οδήγησε το όχημα στο εσωτε-
ρικό. Οι δύο δράστες με τα όπλα στα 
χέρια έτρεξαν και πριν κλείσει η πόρτα, 
έφθασαν πίσω από το αυτοκίνητο. Ο 
41χρονος ακινητοποίησε το αυτοκίνητο 
εκεί που ήταν και επιχείρησε ανοίγο-
ντας την πόρτα να βγει έξω. Τότε όμως 
και οι δύο ένοπλοι άρχισαν να πυροβο-
λούν εναντίον του με τα δύο πιστόλια. 
Οκτώ κάλυκες από διαφορετικά πιστό-
λια περισυνέλεξαν οι αστυνομικοί των 
εγκληματολογικών εργαστηρίων από 
τον τόπο της δολοφονίας.

την  
κλείδωσε  
και την  
βίαζε

Ό
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ύμφωνα με μια νέα 
βρετανική έρευνα 
και σε αντιδιαστολή 

με τα δεδομένα 
προηγούμενων ερευνών, η 
κατανάλωση καφέ δεν είναι 
υπεύθυνη για την πρόκληση 
σκλήρυνσης στις αρτηρίες 
και δεν επηρεάζει δυσμενώς 
το κυκλοφορικό σύστημα. 
Τα αποτελέσματα της 
έρευνας δείχνουν ότι δεν 
υπάρχει κίνδυνος, 
ανεξάρτητα από την 
ποσότητα καφέ που 
καταναλώνεται. Ακόμη και 
οι άνθρωποι που 
καταναλώνουν 25 κούπες 
ημερησίως, δεν 
κινδυνεύουν να αναπτύξουν 
προβλήματα καρδιάς λόγω 
αθηροσκλήρωσης. Από την 
έρευνα βρέθηκε ότι αυτοί 
που καταναλώνουν 
περισσότερο καφέ, είναι πιο 
πιθανό να είναι άντρες, 
καπνιστές και τακτικοί 
χρήστες αλκοόλ. επιπλέον, 

δεν φάνηκε να υπάρχει 
διαφορά στη σκλήρυνση των 
αρτηριών μεταξύ αυτών που 
έπιναν λιγότερο από μια 
κούπα, σε σύγκριση με 
αυτούς που έπιναν πάνω από 
πέντε κούπες ημερησίως 
(και έως 25). οι αρτηρίες 
μεταφέρουν αίμα που 
περιέχει οξυγόνο και 
θρεπτικά συστατικά, από την 
καρδιά στο υπόλοιπο σώμα. 
Αν γίνονται δύσκαμπτες, 
μπορεί να αυξηθεί ο φόρτος 
εργασίας της καρδιάς και να 
αυξηθεί η πιθανότητα ενός 
ατόμου να υποστεί καρδιακή 
προσβολή ή εγκεφαλικό 
επεισόδιο. Η νέα έρευνα 
ωστόσο δεν βρήκε καμία 
τέτοια συσχέτιση με την 
κατανάλωση καφέ.

Αθώο... 
καφεδάκι

σ

ο μέσος ενήλικας καταπίνει και εισπνέει 74.000 έως 
121.000 μικροσκοπικά σωματίδια πλαστικού ετησίως 
μέσω της τροφής του, του νερού και της αναπνοής 

του, ανάλογα με την ηλικία και το φύλο του, με συνέπειες 
ακόμη άγνωστες για την υγεία του, σύμφωνα με μια νέα 
επιστημονική έρευνα. Όσο πιο πολύ εμφιαλωμένο νερό 
από πλαστικά μπουκάλια πίνει κανείς, τόσο αυξάνεται η 
πιθανότητα να καταπιεί μικροπλαστικά σωματίδια. Το 
νερό στα πλαστικά μπουκάλια περιέχει περίπου 22 φορές 
περισσότερα μικροπλαστικά απ’ ό,τι το νερό της βρύσης. 
Κάποιος που πίνει μόνο εμφιαλωμένο νερό καταναλώνει 
90.000 έξτρα μικροπλαστικά σωματίδια κάθε χρόνο μόνο 
από αυτήν την πηγή (έναντι 4.000 από το νερό της βρύσης).

«Ξεφουσκώνοντας  
την κοιλίτσα»

η λεκιθίνη, η πρωτεΐνη που 
περιέχεται στο κρόκο του 
αυγού έχει αποδειχθεί ότι 

βοηθάει μερικώς στο αδυνάτισμα ως 
φυσικός λιποδιαλύτης, σε συνδυασμό 
πάντα με άσκηση και σε δίαιτα χαμη-
λών λιπαρών. Επίσης η λεκιθίνη απο-
δεδειγμένα βοηθάει στη μνήμη, στη 
μείωση της κακής χοληστερόλης, 
στην πρόληψη από πέτρες στη χολή 
και στην ομαλή μεταβολική λειτουρ-
γία. Ο κρόκος του αυγού έχει μεγάλη 
περιεκτικότητα σε χολίνη, θεωρού-

τώρα που η θερμοκρασία ανεβαί-
νει, η σκέψη για μια βουτιά στην 
παραλία γίνεται εντονότερη. 

Ωστόσο, υπάρχουν μερικοί άνθρωποι 
που η σκέψη να φορέσουν το μαγιό 
τους είναι βασανιστική. ο λόγος το 
«σωσίβιο», η κοιλίτσα δηλαδή, ένα 
πρόβλημα που απασχολεί και τα 2 
φύλα, αν και στους άντρες είναι 
συχνότερη. 

Πώς όμως θα ξεφουσκώσει το «σωσί-
βιο»; Ο πιο σίγουρος και υγιεινός τρόπος 
είναι να χάσει βάρος όποιος είναι υπέρ-
βαρος. Εφαρμόζοντας τις αρχές της ισορ-
ροπημένης μεσογειακής διατροφής και 
υιοθετώντας έναν πιο δραστήριο τρόπο 
ζωής, σίγουρα θα δείτε αποτελέσματα. 
Επίσης, η μειωμένη πρόσληψη φυτικών 
ινών και υγρών μπορεί να προκαλέσει 
δυσκοιλιότητα, που δημιουργεί «πρή-
ξιμο». Επομένως φροντίστε να τρώτε 
τρόφιμα πλούσια σε φυτικές ίνες, όπως 
λαχανικά, φρούτα, ξηρούς καρπούς, 

δημητριακά ολικής αλέσεως και 
να πίνετε αρκετό νερό. Τρώτε 
μικρά και συχνά γεύματα και 
μασάτε καλά την τροφή σας: 
μια από τις κλασσικές οδη-
γίες των διαιτολόγων... αλλά 
απαραίτητη.

Επίσης, εισάγετε τα 
προβιοτικά στην διατροφή 
σας: με τον όρο αυτό εννο-
ούμε κάποια ζωντανά 
βακτήρια που συμβάλλουν 
στην καλή λειτουργία του 
εντέρου. Παράλληλα, ελέγ-
ξτε την πρόσληψη του 
αλκοόλ. Το αλκοόλ μπορεί να 
χαλαρώνει, μπορεί να συμβάλ-
λει στην δημιουργία ωραίας 
ατμόσφαιρας αλλά σε ό,τι αφορά 
την κοιλίτσα την κάνει πιο στρογ-
γυλή. Το άλλο μεγάλο όπλο για την 
αντιμετώπιση της κοιλίτσας είναι η 
άσκηση, ενώ θα πρέπει να κοιμάστε καλά 
και να αποφεύγετε και το στρες. 

μενο μέλος των βιταμινών του 
συμπλέγματος Β. Περιέχει περίπου 
το 30% της προτεινόμενης ημερή-
σιας πρόσληψης. Σε σωστές αναλο-
γίες η χολίνη δρα σημαντικά στην 
υγεία του εγκεφάλου και μειώνει τις 
λοιμώξεις. Ο κρόκος του αυγού περι-
έχει υψηλές ποσότητες σε απορρο-
φήσιμα καροτενοειδή, όπως λουτε-
ϊνη και ζεαξανθίνη , ουσίες που προ-
στατεύουν την όραση 
προλαμβάνοντας την εκφύλιση της 
ωχράς κηλίδας και τον καταρράκτη.

Τα οφέλη του αυγού

Τεράστιος όγκος μικρο-
πλαστικών σωματιδίων 
στο σώμα του ανθρώπου
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η παιδική ηλικία είναι ένα 
ιδιαίτερα σημαντικό στά-
διο της ζωής μας, καθώς 

τότε χτίζεται το σώμα και δια-
μορφώνεται η προσωπικότητά 
μας. ςε αυτή τη φάση της ζωής 

του, το παιδί υιοθετεί αρχές και 
συνήθειες, από το σπίτι και από το 

σχολείο που συνήθως το καθορί-
ζουν για την υπόλοιπη ζωή του. Το 

καλοκαίρι είναι μία εποχή η οποία ευχα-
ριστεί πολύ τα παιδιά, αλλά πολλές φορές 

μπορεί να αποτελέσει και παράγοντα κινδύ-
νου όσον αφορά την αύξηση βάρους τους. Το 

πρόγραμμα του παιδιού αλλάζει, καθώς ξυπνάει 
πιο αργά από την καθιερωμένη ώρα του σχολείου, 
ενώ βρίσκεται περισσότερο χρόνο μπροστά στην 

τηλεόραση και στον 
υπολογιστή. Το καλο-
καίρι, όμως, είναι και η 
εποχή που τα παιδιά 
περνούν συνήθως 
δίπλα σε συγγενείς και 
τους δίνεται η ευκαιρία για μεγαλύτερες διατρο-
φικές ατασθαλίες, εφόσον έχουν μεγαλύτερη 
ελευθερία στις επιλογές τους.

Παρόλα αυτά, το καλοκαίρι, με τον κατάλληλο 
τρόπο μπορεί να αποτελέσει και την ιδανική 
ευκαιρία για την καθιέρωση ενός ισορροπημένου 
τρόπου διατροφής, χωρίς αυτό να σημαίνει απα-
ραίτητα και διακοπή όλων των λαχταριστών τρο-
φίμων που μας περιτριγυρίζουν! Εκμεταλλευόμε-
νοι το χρόνο που έχετε με τα παιδιά σας μπορείτε 
να αυξήσετε τη φυσική δραστηριότητα ολόκλη-

ρης της οικογένειας, αλλά και να προσεγγίσετε με 
παιχνιδιάρικο τρόπο ζητήματα που έχουν να 
κάνουν με την ισορροπημένη διατροφή, όπως:

 η καθιέρωση του πρωινού,
 η καθιέρωση 5 σταθερών γευμάτων την ημέρα,
 η κατανάλωση γεύματος στο τραπέζι με όλη την 
οικογένεια και χωρίς την παρουσία της τηλεό-
ρασης και
 η παρασκευή έξυπνων γευμάτων με υλικά που 
δε συνηθίζουν να καταναλώνουν τα παιδιά 
όπως λαχανικά, όσπρια, φρούτα και ψάρια!

Οι επιπτώσεις της 
ρύπανσης στην υγεία μας

Δέκα διαπιστώσεις αναφο-
ρικά με τις επιπτώσεις της 
ρύπανσης του αέρα στον 

άνθρωπο:

1. Η ατμοσφαιρική ρύπανση σκο-
τώνει 800 ανθρώπους την ώρα ή 

13 το λεπτό. 

2. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι 
ίδιοι ρυπαντές συμβάλλουν 

τόσο στην κλιματική αλλαγή όσο και 
στην τοπική ατμοσφαιρική ρύπανση. 

3. Οι κυριότερες πηγές της ατμο-
σφαιρικής ρύπανσης είναι η 

καύση ορυκτών καυσίμων σε εσωτε-
ρικούς χώρους, η θέρμανση και ηλε-

κτροδότηση των σπι-
τιών, η βιο-

μηχα-

νία, τα μέσα μεταφοράς, η 
κτηνοτροφία, οι ορυζώνες που 
παράγουν μεθάνιο, η καύση των 
απόβλητων και η υγειονομική ταφή 
οργανικών απόβλητων.

4. Η μόλυνση της ατμόσφαιρας 
από τα νοικοκυριά προκαλεί 

κάθε χρόνο περίπου 3,8 εκατομμύ-
ρια πρόωρους θανάτους. 

5. Το 93% των παιδιών σε 
όλον τον κόσμο ζουν σε 

περιοχές όπου τα επίπεδα 
της ατμοσφαιρικής μόλυν-

σης ξεπερνούν τα επι-
τρεπτά όρια που έχει 

θέσει ο ΠΟυ.

6. Η ρύπανση 
της ατμό-

σφαιρας ευθύνε-
ται για το 26% 
των θανάτων 
από ισχαιμική 
καρδιοπάθεια, 
το 24% των 
θανάτων από 
εγκεφαλικά, 
το 43% από 
χρόνια απο-
φρακτική 

πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και το 29% 
από καρκίνο των πνευμόνων. 

7. Το 97% των πόλεων σε χώρες 
χαμηλού και μεσαίου εισοδή-

ματος με περισσότερους από 
100.000 κατοίκους δεν πληροί τα 
κατώτερα επίπεδα ποιότητας του 
αέρα που θέτει ο ΠΟυ.

8. Σχεδόν το 25% της ατμοσφαι-
ρικής ρύπανσης από την ύλη 

των μικρών σωματιδίων στα αστικά 
κέντρα προκαλείται από την κίνηση 
στους δρόμους, το 20% από την 
καύση οικιακών καυσίμων και το 
15% από την λειτουργία των 
βιομηχανιών.

9. Η διατήρηση των επιπέδων της 
υπερθέρμανσης του πλανήτη 

αρκετά πιο κάτω από τους 2 βαθμούς 
Κελσίου θα μπορούσε να σώζει 
περίπου ένα εκατομμύριο ζωές τον 
χρόνο έως το 2050.

10. Στις 15 χώρες που εκπέμπουν 
τα αέρια που ευθύνονται 

περισσότερο για την υπερθέρμανση 
του πλανήτη το κόστος της μόλυν-
σης της ατμόσφαιρας για τη δημόσια 
υγεία εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 
περισσότερο από το 4% του ΑΕΠ.

ΕΝΤΕ beauty  
tips γΙα ΥγΕΙα  
ΚαΙ ΟΜΟΡφΙα 

ςΤηΝ ΕπΙδΕΡΜΙδα

1. Πλύνε τα σύνεργα του 
μακιγιάζ καθημερινά. 

Πινέλα, νεσεσέρ, σφουγγάρια 
αυξάνουν τις πιθανότητες για 
μολύνσεις και ακμή, εάν δεν 
είναι σχολαστικά καθαρά.

2. Κάνε υποχρεωτικά ντε-
μακιγιάζ κάθε βράδυ. 

Μην το αμελείς αν θέλεις η 
επιδερμίδα σου νa είναι φρέ-
σκια και σφριγηλή.

3. Ενυδατώσου… Αποτελεί 
το κλειδί για νεανική και 

υγιή επιδερμίδα. Καθημερινά 
πρωί και βράδυ.

4. Πειραματίσου… Μόνο 
έτσι θα βρεις ποια από-

χρωση, ποιο μακιγιάζ και ποιες 
σκιές κολακεύουν το πρόσωπό 
σου.

5. Less is more… Μην 
παραφορτώνεις το μακι-

γιάζ σου. Και μπρονζέ και 
smoky eyes και κόκκινα κρα-
γιόν και ψεύτικες βλεφαρίδες. 
Όχι όλα μαζί. 

Για νεανική 
επιδερμίδα

π

Καλοκαίρι και  
παιδική διατροφή

Για να τα ξέρεις όλα!

www.alphafreepress.gr
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πορούσες να φαντα-
στείς πως τα t-shirts 
είναι επιβλαβή για την 

υγεία σου το καλοκαίρι; ςύμ-
φωνα με δερματολόγους, 
υπάρχουν ρούχα, τα οποία σε 
προστατεύουν από τη δυνατή 
ακτινοβολία. Ένα κοντομάνικο 
μπλουζάκι, για παράδειγμα, 
δεν αποτρέπει τις ακτίνες του 
ήλιου, αφού έχει μόλις 5-6 δεί-
κτη ηλιακής προστασίας. Με το 
να φοράς ελαφρά υφάσματα 
και βαμβακερά, σύμφωνα με 
δερματολόγους, μπορεί να 
εμφανίσεις καρκίνο του δέρ-
ματος. Πώς μπορείς να γνωρί-
ζεις αν έχουν προστασία τα 
ρούχα σου;  

ςυνήθως το γράφουν, αν 
ψάξεις στις οδηγίες, που λένε 
από τι υλικά είναι φτιαγμένα. 
Τα ρούχα που προστατεύουν, 
βαθμολογούνται σε μια κλί-
μακα UPF, δηλαδή σε κλίμακα 
παραγόντων υπεριώδους προ-
στασίας, που είναι ένας ακόμα 
τρόπος για να δηλώσεις ότι 
προστατεύουν από την ακτινο-
βολία, που προκαλεί καρκίνο 
και άλλες παρενέργειες.  
Τα ρούχα με δείκτη UPF από 50 
και πάνω θεωρούνται κατάλ-
ληλα, αν και εργοστάσια παρά-
γουν και με χαμηλότερο δεί-
κτη. ςυνήθως, εφαρμόζεται σε 
αθλητικά ρούχα, όπως τα 
κολάν, με ύφασμα που απορ-
ροφά την υγρασία και τον 
ιδρώτα, ή ακόμα και στα μαγιό 
και στα εσωθερμικά. Καθημε-
ρινά ρούχα, όπως μπλουζάκια, 
φορέματα και φούστες, συνή-
θως δεν έχουν δείκτη προστα-
σίας. Έτσι, ο πιο ασφαλής τρό-
πος για να είσαι προστατευ-
μένη και να μην έχεις 
αμφιβολίες, είναι να επιλέξεις 
ρούχα που να αναγράφουν ότι 
έχουν δείκτη προστασίας. 

αντηλιακά... 
ρούχα
μ

summer trend
το καλοκαίρι θέλουμε να 

κάνουμε μια ανανέωση 
και πρώτα απ’ όλα μας 

έρχονται στο νου τα μαλλιά. 
Από την άλλη δεν θες και 
ολική μεταμόρφωση, αλλά 
κάτι ίσα-ίσα να γίνεις πιο σέξι. 
Αυτή η μέθοδος που έχει γίνει 
trend, επιτυγχάνεται με ελεύ-
θερο χέρι και περιλαμβάνει 

τον διαχωρισμό και τη βαφή 
ελάχιστων μαλλιών κάθε 
φορά, αντί για ολόκληρη 
τούφα. Είναι ιδανικό για 
όσες θέλουν να ανοίξουν 
λίγο το χρώμα χωρίς να 
κάνουν μια δραματική 
αλλαγή. Οι πιο ανοιχτές 
τούφες αναμειγνύονται με 
το φυσικό χρώμα των μαλ-

λιών σας πολύ εύκολα και ομοι-
όμορφα επιτρέποντας το 
χρώμα της βάσης να διαφαίνε-
ται. Tα αλουμινόχαρτα βοηθούν 
στον διαχωρισμό κάθε τούφας, 
όμως, επειδή η ποσότητα των 
μαλλιών είναι ελάχιστη, θα απο-
φύγετε το χρώμα που σχηματί-
ζει «ρίγες». H βαφή πρέπει να 
ξεκινάει απευθείας από την 
γραμμή των μαλλιών για να 
χαρίζει φως σε όλο τους το 
μήκος και να δείχνει όσο το 
δυνατόν πιο φυσικό.

Κοίτα... ρυτίδα! 
το καλοκαίρι ήρθε και με τη βούλα και αν 

κάτι μας βασανίζει συνεχώς, είναι το πώς 
θα βγούμε στην παραλία. Αν είναι κάτι 

που απασχολεί κάθε γυναίκα, αυτό δεν είναι τα 
παραπάνω κιλάκια, αλλά η κυτταρίτιδα. ςύμ-
φωνα με τους ειδικούς, οι περισσότερες επιμέ-
νουν να πιστεύουν στον μεγαλύτερο μύθο σχε-
τικά με την καταπολέμησή της: Ότι το αδυνάτι-
σμα είναι αρκετό να μας απαλλάξει από το 
πρόβλημα. Κι όμως, ακόμα και οι πολύ αδύνατες 
γυναίκες έχουν κυτταρίτιδα. Στην πραγματικότητα, 
το βάρος δεν παίζει τόσο μεγάλο ρόλο. Αυτό που 
πραγματικά μπορεί να βοηθήσει στη μάχη μας 
κατά της κυτταρίτιδας δεν είναι η δραματικά μεί-
ωση των θερμίδων που προσλαμβάνουμε καθημε-
ρινά -και συνεπώς η άμεση απώλεια βάρους- μα η 
σωστή διατροφή, η επαρκής ενυδάτωση του οργα-
νισμού και φυσικά η άσκηση. Τα δύο τουλάχιστον 
λίτρα νερό την ημέρα είναι απαραίτητα για την 
σωστή ενυδάτωση του οργανισμού μας, όπως επί-
σης και η κατανάλωση φρούτων και λαχανικών, τα 
οποία είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά. Επιπλέον, 
τα κακά λιπαρά και τα επεξεργασμένα τρόφιμα θα 
πρέπει να μειωθούν κατά 80% τουλάχιστον, την 
ώρα που ο οργανισμός μας θα πρέπει να μπει σε 
μια καθημερινή ρουτίνα άθλησης, προκειμένου ο 
μεταβολισμός μας να είναι σε εγρήγορση και οι 
μύες μας «δέσουν». Σταμάτα, λοιπόν, να πασχίζεις 
να χάσεις βάρος με κάθε κόστος για την υγεία σου 
και φρόντισε να υιοθετήσεις μια σωστή ρουτίνα 
διατροφής και άσκησης.

ουπς…

Ένας συχνός λεκές της εποχής είναι αυτός 
του αντηλιακού λαδιού πάνω στο μαγιό. 
Ιδιαίτερα αν αυτό είναι ανοιχτόχρωμο, το 

σημάδι φαίνεται έντονα. Κι αν είναι και καινούρ-
γιο… Καταστροφή. Πώς θα φύγει το σημάδι; 
Ουσιαστικά θα πρέπει το μαγιό να μουλιάσει, 
αφού έχετε βάλει πάνω στο λεκέ ένα μείγμα. Ανα-
κατέψτε σε ένα μπολ απορρυπαντικό σε σκόνη 
και λίγο νερό μέχρι να γίνει ένα ομοιόμορφο 
μείγμα. Απλώστε το πάνω στο λεκέ και αφήστε το 
τουλάχιστον τρεις ώρες. Στη συνέχεια βάλτε το 
κανονικά στο πλυντήριο και ο λεκές δεν θα υπάρ-
χει πουθενά. Ναι, χρειάζεται υπομονή, αλλά… και 
ποιο πράγμα δεν χρειάζεται στη ζωή;

στην παραλία θέλουμε να είμαστε άνετες, όμορφες, αλλά και προστατευμένες 
από τον ήλιο. Αφού λοιπόν διάλεξες μαγιό, τσάντα, καφτάνι, ήρθε η ώρα για το 
νεσεσέρ. Τί να πάρεις όμως μαζί σου, για να είσαι έτοιμη για όλα; Πάμε να δούμε! 

Το αντηλιακό σου σίγουρα. Ένα ελαφρύ, κατά προτίμηση, λαδάκι που χαρίζει το πιο βαθύ 
μαύρισμα, ενώ προστατεύει απόλυτα την επιδερμίδα. Μην ξεχάσεις να πάρεις και αυτό του 
προσώπου. Θέλουν και τα χείλη σου προστασία. Για να μην τα ξεράνει ο ήλιος, να έχεις 
πάντα μαζί σου λιπ μπαλμ. Οπωσδήποτε τη χτένα, για να ξεμπλέκεις τα μαλλιά σου, όταν 
βγαίνεις από τη θάλασσα. Τέλος, μην παραλείψεις τη μάσκαρα και ένα ελαφρύ κραγιόν, 
γιατί ποτέ δεν ξέρεις… Μπορεί να καταλήξεις στο beach bar ως το βράδυ και, όπως και να 
είναι, δεν παύουμε ποτέ να είμαστε γυναίκες!

Νεσεσέρ και φύγαμε
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ο μέγεθος του 
στήθους είναι 
πρόβλημα, όταν 

έρχεται η ώρα να επιλέξουμε 
μαγιό. ο λόγος φυσικά για τα 
δύο άκρα. Η σωστή στήριξη 
και η σωστή κάλυψη είναι 
βασικά στοιχεία εδώ, ώστε 
να μην δείχνει το 
αποτέλεσμα φθηνό και 
υπερβολικό. επίλεξε μαγιό 
με μπανέλα και εκείνα που 
έχουν τιράντες, γιατί 
κρατάνε καλύτερα το βάρος 
ενός μεγάλου στήθους. Καλό 
είναι να μην είναι 
προκλητικό το αποτέλεσμα. 
Αν έχεις μικρό στήθος, τα 
τριγωνικά μαγιό είναι η 
καλύτερη επιλογή. 
Προτίμησε εκείνα με 
ενίσχυση, αλλά και σχέδια ή 
κοψίματα που θα δείχνουν 
την περιοχή πιο γεμάτη.

«Προσόντα»

τ

Για να τα ξέρεις όλα!

www.alphafreepress.grη clear mascara

 Skinny? No!

πετάνε στα μαλλιά σου. Φρόντισε να έχεις μια 
μικρή ποσότητα mascara στο βουρτσάκι και 
δημιούργησε ένα πιο light look. H συγκεκρι-
μένη διαφανής mascara δίνει όγκο και 
μάκρος στις βλεφαρίδες σου χωρίς να τους 
προσθέτει χρώμα. Έτσι οι βλεφαρίδες δεί-
χνουν πιο μεγάλες αλλά και πιο φυσικές. Προ-
τίμησέ την, όταν θέλεις να υιοθετήσεις ένα 
no-make up make up look. Mπορείς να ακο-
λουθήσεις την τάση στην παραλία ή όλες εκεί-
νες τις φορές που θέλεις να δείχνεις υπέροχη 
χωρίς να φαίνεσαι βαμμένη.

οι έρευνες για τα 
skinny jeans 
είναι σχεδόν 

απογοητευτικές. Οι 
έρευνες αναφέρουν 
πως οι γυναίκες που 
φορούν συχνά skinny 
jeans, ξέρεις αυτά τα 
πολύ, πολύ, στενά ή που 
κάνουν πολύ συχνά 
αποτρίχωση στην ευαί-
σθητη περιοχή τους, 
τότε έχουν μεγάλες 
πιθανότητες να υποφέ-
ρουν από κάποια επί-
πονη μόλυνση της ευαί-
σθητης περιοχής. Πρό-
κειται για την πρώτη 
έρευνα που συνδέει τη 
«vulvodynia» με τη 
γυναικεία ενδυμασία ή 
τις συνήθειες περιποίη-

σης. Τα skinny jeans μπορεί να δημιουργήσουν ένα 
περιβάλλον που ευνοεί τις λοιμώξεις των γεννητικών 
οργάνων. Η εξέταση έγινε σε 213 γυναίκες που υπέφεραν 
από πόνους στην περιοχή και 221 γυναίκες που δεν είχαν 
αναφέρει κανέναν πόνο. Συγκριτικά με τις γυναίκες που 
σπάνια ή ποτέ δεν φορούσαν skinny jeans, όσες φορού-
σαν τέσσερις ή και περισσότερες φορές την εβδομάδα 
ήταν περίπου 2 φορές πιο πιθανό να βιώσουν τον πόνο. 
Παράλληλα, όσες γυναίκες αποτριχώνονται στην ευαί-
σθητη περιοχή ήταν 74% πιο πιθανό να αναπτύξουν μια 
πάθηση συγκριτικά με τις γυναίκες που δεν έκαναν απο-
τρίχωση μόνο στην περιοχή του μπικίνι. Ο κίνδυνος 
διπλασιάστηκε, όταν οι γυναίκες ακολουθούσαν αυτήν 
την περιποίηση τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα.

ρόκειται για τη mascara σε διαφα-
νές χρώμα, ένα πολύ σημαντικό 
εργαλείο στο καθημερινό σου 

μακιγιάζ. Η clear mascara χρησιμεύει ως gel 
φρυδιών και συγκεκριμένα μπορείς να την 
απλώσεις στα φρύδια σου για να τους δώσεις 
καλύτερο σχήμα και να λειτουργήσει ως βάση 
για να απλωθεί πιο ομοιόμορφα το μολύβι 
σου. Χρησιμοποιώντας σκιά σε μορφή σκόνης 
και μια clear mascara μπορείς να δημιουργή-
σεις mascara σε όποια απόχρωση θέλεις. 
Μπορείς επίσης να «ελέγξεις» τις τρίχες που 

Κάτι… αμφισβητούμενο 

οι εσπαντρίγιες είναι χρόνια τώρα το απόλυτο 
ανοιξιάτικο και καλοκαιρινό trend. Παπούτσι 
που πολλοί αμφισβητούν, όμως καταλήγουν σε 

αυτό. Μπορεί να φορεθεί από τη θάλασσα μέχρι σε ένα 
επίσημο γεγονός. Το παν είναι τις συνδυάσεις σωστά με τα 
υπόλοιπα ρούχα και αξεσουάρ. Μπορείς να τις φορέσεις 
το πρωί με ένα σκισμένο ή ψηλόμεσο τζιν κι ένα απλό 
t-shirt ή φούτερ. Αν αγαπάς τα maxi boho φορέματα, αντί 
για τα sneakers σου, μπορείς να φορέσεις αυτές. Είναι το 
απόλυτο παπούτσι που ταιριάζει με τζιν σαλοπέτα ή με ένα 
girly, μίνι φόρεμα. Αν μάλιστα επενδύσεις και δεν αγορά-
σεις κάποια των πέντε ευρώ, θα απογειωθεί το στυλ σου.

π
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ο δήμος Αθηναίων καλεί τους πολίτες να 
Ζήσουν τον Κήπο και τα Πάρκα της πόλης αλλιώς, 

ανοίγοντας τον εθνικό Κήπο, το Πάρκο ελευθερίας, 
το Άλσος Προμπονά και το Άλσος Παγκρατίου σε 

όλους. ο οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και νεο-
λαίας δήμου Αθηναίων συνεχίζει για τρίτη χρονιά το 

πρόγραμμα «Ζήσε τον Κήπο και τα Πάρκα αλλιώς», στον 
εθνικό Κήπο (14/6-7/7), το Πάρκο ελευθερίας (14-23/6), το 
Άλσος Προμπονά (27/6-1/7) και το Άλσος Παγκρατίου 
(3-12/7) με μουσική, γυμναστική και εκδηλώσεις για παιδιά. 
Περισσότερες… αλλιώτικες πληροφορίες: τ. 210 52 84 854 | 
www.opanda.gr 

Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά παρουσιάζει έως τις 30 Ιου-
νίου την έκθεση του Κώστα Ζαφειρόπουλου «Τα 

πετεινά», η οποία θα φιλοξενείται στο Φουαγιέ και 
στο Θόλο, σε μια συνομιλία με την αρχιτεκτονική 

του μνημείου. Η έκθεση εντάσσεται στον κύκλο 
Ανθρωπότητες, Άνοιγμα στην πόλη-Πειραιάς 

που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Φεστι-
βάλ Αθηνών. ο Κώστας Ζαφειρόπουλος απο-

τυπώνει με ποιητική ευαισθησία τα εκφρα-
στικά πρόσωπα ανθρώπων που βιώνουν 

δυσμενείς συνθήκες, δίνοντας ιδιαί-
τερη έμφαση στο βλέμμα τους. Τα 

φωτογραφικά πορτραίτα του Κώστα 
Ζαφειρόπουλου συμπληρώνουν 

πορτρέτα σε ακουαρέλα και 
κεραμικά προσωπεία που 

παρουσιάζονται για πρώτη 
φορά και εμβαθύνουν τη 

σπουδή του ανθρώπινου 
βλέμματος.  Ώρες επί-

σκεψης καθημερινά 
12.00-20.00.

Ζήσε τον Κήπο & τα πάρκα αλλιώς

«τα πετεινά»

το τελευταίο έργο του κορυ-
φαίου Γάλλου δραματουρ-
γού σκηνοθετεί ο Πέτρος 

Φιλιππίδης, ο οποίος υπογράφει 
τη μετάφραση μαζί με τον Δημή-
τρη Φιλιππίδη, κρατώντας παράλ-
ληλα τον πρωταγωνιστικό ρόλο, 
με έναν εξαιρετικό θίασο στο 
πλευρό του, που θα περιοδεύσει 
μαζί του σε μεγάλα φεστιβάλ ανά 
την ελλάδα. Η πρεμιέρα θα δοθεί 
την Τετάρτη 3 Ιουλίου στο Κατρά-
κειο Θέατρο, ενώ στην Αττική θα 
δοθούν το καλοκαίρι οι ακόλουθες 
παραστάσεις: Την Πέμπτη 04/07 στο 
Θέατρο Πέτρας στην Πετρούπολη, 

την Παρασκευή 05/07 στο Βεάκειο, 
το Σάββατο 06/07 στο Κηποθέατρο 
Παπάγου, την Κυριακή 21/07 στο 
Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δ. Κιντής 
στην Ηλιούπολη, το Σάββατο 10/08 
στο Πολιτιστικό και Αθλητικό 
Πάρκο Νέας Μάκρης και τη Δευ-
τέρα 12/08 στο Κινηματοθέατρο 
Άλεξ στο Πόρτο Ράφτη.

ΤΟ ΕΡγΟ
Ο Αργκάν είναι ένας υποχόνδριος, 
φιλάργυρος και αρρωστοφοβικός 
ηλικιωμένος, εξαρτημένος από 
τους γιατρούς και τα φάρμακα. 
Αισθάνεται συνεχώς ασθενής, αν 

και στην 
πραγματικό-
τητα χαίρει 
άκρας υγείας! 
Αυτή η εμμονή του 
τον καθιστά εύκολο 
θύμα και οι γύρω του 
τον εκμεταλλεύονται. 
Μάλιστα, φτάνει στο 
σημείο να θέλει να παντρέ-
ψει την κόρη του, Ανζελίκ, με 
γιατρό προκειμένου να έχει 
δωρεάν ιατρική φροντίδα. Ο αδελ-
φός του, όμως, σε συνεργασία με 
την υπηρέτρια του Αργκάν θα προ-
σπαθήσουν να τον θεραπεύσουν 
από τις φαντασιοπληξίες του και 
ταυτόχρονα να τον οδηγήσουν να 
ανακαλύψει ποιος πραγματικά τον 
αγαπά και του είναι πιστός. Ο 
Μολιέρος μέσα από τη συγκεκρι-
μένη κωμωδία ασκεί με οξυδέρ-
κεια κριτική στην κοινωνία και στα 
ήθη, στην ιατρική σοβαροφάνεια 
και στην απληστία, ενώ παράλληλα 
παρατηρεί την αιώνια διαμάχη των 
δύο φύλων για την «πρωτοκαθε-
δρία» μέσα στο σπίτι. Τέλος, κριτι-
κάρει έντονα την τσαρλατάνικη 
ιατρική της εποχής του. Η ιδιαιτε-
ρότητα του έργου έγκειται και στο 
γεγονός ότι ο ίδιος ο Μολιέρος 
ερμήνευσε το ρόλο του Αργκάν και 

στην τέταρτη παράσταση του έργου, 
στις 17 Φεβρουαρίου 1673, κατέρ-
ρευσε με το κλείσιμο της αυλαίας, 
για να πεθάνει λίγο αργότερα σπίτι 
του.

 
ςΥΝΤΕλΕςΤΕς
Μετάφραση-Απόδοση: Πέτρος 
Φιλιππίδης, Δημήτρης Φιλιππίδης
Σκηνοθεσία: Πέτρος Φιλιππίδης
Σκηνικά-Κοστούμια: Γιάννης 
Μετζικώφ
Μουσική: Θέμης Καραμουρατίδης
Χορογραφίες-Κινησιολογία: Ελπίδα 
Νίνου
Φωτισμοί: λευτέρης Παυλόπουλος
Μουσική διδασκαλία: Παναγιώτης 

Τσεβάς
Βοηθός χορογράφος: Δημόκριτος 
Σηφάκης
Βοηθός σκηνοθέτη: Χάρης Χιώτης
Παίζουν: Πέτρος Φιλιππίδης 
(Αργκάν), Μυρτώ Αλικάκη (Μπελίν), 
Τάκης Παπαματθαίου 
(Μπεράλντ), Τάσος Γιαννόπουλος 
(κος Ντιαφουαρύς), Αντίνοος 
Αλμπάνης (Τομά Ντιαφουαρύς), 
λαέρτης Μαλκότσης (Μπονφουά), 
Ιωάννα Ασημακοπουλου (Τουανέτ), 
Νεφέλη Κουρή (Ανζελίκ), Ρένος 
Ρώτας (Κλεάντ), Θάλεια Σταματέλου 
(λουιζόν), Χάρης Χιώτης (κος Πυρ-
γκόν), Βαγγέλης Κυπαρίσσης (κος 
Φλεράν). 

«ο Κατά φαντασίαν 
ασθενής» του μολιέρου
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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.  THE SECRET liFE 
      oF PETS 2

2. Dark Phoenix 
3. Aladdin 
4. Godzilla: King of the 

Monsters 
5. Rocketman 
6. Ma 
7. John Wick: Chapter 3 - 

Parabellum 
8. Avengers: Endgame 
9. Pokemon Detective 

Pikachu 
10. Booksmart

BoX oFFiCE

για έναν βαθύτερο ψυχισμό, για κρυμμένα 
μυστικά του εγκεφάλου. Βαθιές σκέψεις, προ-
βληματισμοί υπαρξιακοί και κοινωνικοί απα-
σχολούν τον καλλιτέχνη, ο οποίος επιχει-
ρεί να αποτυπώσει αυτές τις έννοιες 
ζωγραφικά όχι με ρεαλισμό, αλλά με 
αφηρημένες και σουρεαλιστικές 
φόρμες, οι οποίες μοιάζουν να 
έχουν ξεπηδήσει απευθείας από 
ονειρικά περιβάλλοντα. Ωράριο 
λειτουργίας: Τρίτη, Πέμπτη , 
Παρασκευή 15:00-21:00, 
Τετάρτη & ςάββατο 11:00-
15:00, Λεωφόρος Βασι-
λέως Κωνσταντίνου 
42, Αθήνα, 
210-7259549.

Η γκαλερί Art Zone 42 παρουσιά-
ζει έως τις 29 Ιουνίου την πρώτη 
ατομική έκθεση του καλλιτέχνη 
Konstantinos The Monk με τίτλο Realm 
of the obscure. Τα θέματά του εκ πρώτης 
όψης φαντάζουν σκοτεινά και απόκοσμα, με 
μια δεύτερη ματιά όμως συνειδητοποιεί κανείς 
ότι αυτό που απεικονίζεται πρόκειται ουσιαστικά 

realm of 
the obscure

ε συγγραφικό 
αδιέξοδο και με 
προβλήματα στο 

γάμο της, η διάσημη συγ-
γραφέας μυθιστορημά-
των μυστηρίου Αγκάθα 
Κρίστι δέχεται να διερευ-
νήσει έναν άλυτο φόνο. 
Aγγλική ταινία, σκηνοθε-
σία Τέρι λόαν με τους: 
Ραλφ Ίνεσον, Ρουθ Μπρά-
ντλεϊ, Μπίμπι Κέιβ. 
Μυστηρίου 2018 | Έγχρ. | 
Διάρκεια: 92'

ον Οκτώβριο του 
2018 o υπερα-
θλητής Σπύρος 

Χρυσικόπουλος πέφτει 
στη θάλασσα για να δια-
νύσει μια απόσταση 140 
χιλιομέτρων κολύμβησης 
στο Αιγαίο Πέλαγος, από 
τη Ρόδο στο Καστελλό-
ριζο. Eλληνική ταινία, 
σκηνοθεσία Δήμητρα 
Μπαμπαδήμα. Ντοκιμα-
ντέρ 2019 | Έγχρ. | Διάρ-
κεια: 52'

αγκάθα, η έξιχνίαση ένός φόνου Άκρα
ΔέΙτέ αΚομηΔέΙτέ αΚομη

σ τ

νει παρατημένα η μητέρα της, ντύνεται και 
βάφεται σαν εκείνη.

Πρόκειται για την αφήγηση μιας περίπλοκης 
και βασανιστικής σχέσης. Η Μαρλέν με την 
καθυστερημένη ενηλικίωση και η Έλι με την 
πρόωρη ενηλικίωση είναι τα δύο πρόσωπα του 
δράματος. Η επιπολαιότητα της πρώτης ανα-

γκάζεται τη δεύτερη να 
γίνει πιο υπεύθυνη. Οι προ-
σπάθειες των δύο γυναικών 
μοιάζουν απέλπιδες και υπ’ 
αυτή την έννοια η ταινία 
ρέπει προς το μελό και τη 
σπουδή πάνω στην εξάρ-
τηση και τη μοναξιά.

Γαλλία. 2018. Διάρκεια: 
108΄. 

στο σκηνοθετικό ντε-
μπούτο της η Βανέσα 
Φιλό αξιοποιεί τη 

σπουδαία Μαριόν Κοτιγιάρ σε 
έναν κόντρα ρόλο, παρουσιάζοντας 

τον αγώνα μιας παρορμητικής γυναί-
κας να ζήσει τη ζωή της και ταυτό-

χρονα να μεγαλώσει 
μόνη της την οκτάχρονη 

κόρη της. Πιο αναλυτικά, η 
ανύπαντρη Μαρλέν που ζει 

με την οκτάχρονη κόρη της 
Έλι, γνωρίζει έναν γοητευτικό 

άνδρα και αποφασίζει να τον ακο-
λουθήσει άνευ όρων, αδιαφορώντας 

για το ανήλικο παιδί της. Από την 
πλευρά της η μικρή Έλι αρχίζει έναν 

αγώνα επιβίωσης και προσπάθειας να ενω-
θεί και πάλι με την μητέρα της.
Η Μαρλέν είναι μια γυναίκα σχεδόν μονίμως μεθυσμένη, που 

αν και κατά βάθος αγαπάει το παιδί της, εν τούτοις δεν το δείχνει 
όσο η κόρη της το χρειάζεται ,αφήνοντάς την μόνη της να μεγαλώσει 

χωρίς φροντίδα και στοργή. Η Έλι που ερμηνεύει εξαιρετικά η Ayline 
Aksoy-Etaix συμπεριφέρεται σαν κορίτσι μεγαλύτερης ηλικίας, καθώς 

αναγκαστικά έχει μεγαλώσει πριν από την ώρα του. Πρέπει να κάνει ψώνια 
για να φάει, αφού το ψυγείο είναι μονίμως άδειο, πίνει από τα ποτά που αφή-

Ένα αγγελικό πρόσωπο

Μια εύστοχη και 
τρυφερή 

σκηνοθετική 
ματιά πάνω σε μια 

διαταραγμένη σχέση 
μητέρας-κόρης
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Η απόκτηση του Ροντρίγκο 
Σοάρες σαφέστατα είναι 
μια πολύ καλή επιλογή, 
αλλά ο παίκτης αυτός, 
παρόντος του 
συμπατριώτη του Λέο 
Μάτος, που ήταν από τους 
κορυφαίους του ΠΑΟΚ στα 
τελευταία τρία χρόνια, θα 
είναι εναλλακτική λύση! 

μπορεί να ήταν μέσα στην 
κορυφαία ενδεκάδα του 
πορτογαλικού πρωτα-

θλήματος ο δεξιός μπακ της 
Άβες, να δείχνει πάρα πολύ καλά 
στοιχεία, ταχύτητα, ευστροφία, 
καλά πόδια, επιθετικογενή προ-

σανατολισμό, αλλά ο ΠΑοΚ 
ετοιμάζει τον αντικατα-
στάτη του Λέο Μάτος με 
τον ροντρίγκο. Δεν βγαίνει 
από την ομάδα ο Μάτος, το 
ξέρουν όλοι αυτό, αλλά η 
απόφαση να έρθει ο Ροντρί-
γκο δείχνει ότι ο Μπράνκο 
θέλει να έχει την εναλλα-
κτική και θέλει ένα παίκτη 
που όταν ο Μάτος πρέπει να 
ξεκουραστεί, τότε να μπαίνει 
μέσα και να είναι καλύτερος 
από τον Μάτος! Ο 26χρονος 
Ροντρίγκο έχει όλο τον χρόνο 
μπροστά του για να καθιερωθεί 
στον ΠΑΟΚ, όπου τον περιμένει ο 
μεγάλο Νέτο Γκουερίνο, για να του 
εμφυσήσει (όπως και στους Μάτος, 

Μαουρίσιο, Ζαμπά) την ΠΑΟΚτσή-
δικη νοοτροπία, να του εξηγήσει τι 
σημαίνει ΠΑΟΚ και φυσικά να τον 
μπάσει στην «οικογένεια».

Όταν δεν έπαιζε βασικός ο Ζαμπά 

και γκρίνιαζε, αναλάμ-
βανε δράση ο Γκουερίνο 
και εξηγούσε στον νεαρό 
συμπατριώτη του ότι και 
αυτός έμενε εκτός ομά-
δας, αλλά έσφιγγε τα 
δόντια για να αποδείξει 
στον λόραντ ότι άξιζε να 
αγωνίζεται στην ενδε-
κάδα. Την ίδια 
«συνταγή», εάν χρεια-
στεί θα ακολουθήσει και 
στον Ροντρίγκο, που 
είναι καθαρός δεξιοπό-

δαρος και δεν μπορεί να παίξει αρι-
στερά. Ίσως, σε μια δύσκολη 
στιγμή, στην αριστερή πλευρά της 
άμυνας, να μπορεί να παίξει ο 
Μάτος, θέση στην οποία αγωνιζό-

Βραζιλιάνος άσος 
σε δηλώσεις του 
αναφέρθηκε 

στους στόχους με τους 
οποίους έρχεται στον 
ΠΑοΚ: «Ήρθα στον ΠΑοΚ 
με πολύ μεγάλες προσδο-
κίες, να κερδίσω τίτλους 
και να είμαι σε έναν μεγάλο 
σύλλογο, όπως είναι αυτός. 
ελπίζω τα πράγματα να 
είναι όσο καλύτερα γίνεται 
και για μένα και για τον 

ΠΑοΚ. Έχω φιλοδοξίες να 
καταφέρω σπουδαία πράγ-
ματα με αυτό τον σύλλογο. 
ο σύλλογος όλο και μεγα-
λώνει και αυτό το γνωρίζω 
καλά. είμαι πολύ ευτυχι-
σμένος που είμαι εδώ, που 
είμαι πλέον μέλος αυτής 
της μεγάλης οικογένειας. 
Έχω ως στόχο να κερδίσω 
τρόπαια και να αγωνιστώ 
στις ευρωπαϊκές 
διοργανώσεις».

σοάρες: «Γιατί ήρθα»
Ο Παουλίνιο στην Αθήνα για την ΑΕΚ 

Ο 27χρονος Πορτογάλος δεξιός μπακ είναι 
ο εκλεκτός της ΑΕΚ, προκειμένου να 
καλύψει το 
κενό που 

υπάρχει στο 
δεξί άκρο της άμυνας 

της Ένωσης μετά την 
αποχώρηση του Ροντρίγκο 
Γκάλο. Ο Παουλίνιο έμεινε 
ελεύθερος από την Τσάβες 
και ο προπονητής της ΑΕΚ 
Μιγκέλ Καρντόσο γνωρίζει 
καλά τον ποδοσφαιριστή 
από τις ακαδημίες  
της Πόρτο.

ταν στην Ντνίπρο, αλλά επειδή ο 
ΠΑΟΚ θα πάρει τελικά και αρι-
στερό μπακ, όλα θα βρουν το 
δρόμο τους. Οι δύο πρώτες μετα-
γραφές του ΠΑΟΚ είναι Βραζιλιά-
νοι. Τυχαίο; Δεν νομίζω… 

Είναι αναμενόμενο ότι  
ο ΠΑΟΚ θα γίνει ακόμα 
πιο «λάτιν», αφού είναι 
κάτι που ταιριάζει στην 
ομάδα και αρέσει στον 
Λουτσέσκου, όπως και 
ότι η μεταγραφική 
στόχευση είναι κυρίως 
παίκτες που έπαιζαν 
στην Πορτογαλία 
(Ροντρίγκο Σοάρες), 
αλλά και γενικότερα 
στην Ιβηρική. 

Είναι σημαντικό για τον λου-
τσέσκου η ομάδα να μην είναι ένα 
«μωσαϊκό εθνοτήτων». Να μιλάνε 
οι περισσότεροι παίκτες την ίδια 
γλώσσα για να μπορούν να συνεν-
νοούνται, να έχουν κοινά και να 
κάνουν παρέα, γιατί αυτό βοηθάει 
στην ομοιογένεια της ομάδας και 
εντός αγωνιστικού χώρου. Μάτος, 
Μαουρίσιο, Ζαμπά, Βιεϊρίνια, 
Βαρέλα, Ενρίκε, αλλά και οι δύο 
νεοαποκτηθέντες Ίσμαελ Σίλβα 
και Ροντρίγκο Σοάρες, όλοι 
μιλούν Πορτογαλικά (γλώσσα και 
των Βραζιλιάνων) και μπορούν 
βέβαια να συνεννοηθούν με τον 
ισπανόφωνο Κρέσπο. Δεν είναι 
τυχαίος λοιπόν ο μεταγραφικός 
προσανατολισμός σε λατίνους. 
Έχει κάποια λογική, που περι-
στρέφεται πάντα γύρω από την 
ομοιογένεια. Πάνω στην ομοιογέ-
νεια θα στηριχθεί και την νέα 
σεζόν ο ΠΑΟΚ, αφού αποτελεί την 
συνταγή της σίγουρης επιτυχίας 
και της κατάκτησης τίτλων.

ο

ο παοΚ 
ξεκινάει!
πάνω στην ομοιογένεια θα 
στηριχθεί και την νέα σεζόν ο 
παΟΚ, αφού αποτελεί την 
συνταγή της σίγουρης επιτυχίας 
και της κατάκτησης τίτλων
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ΕπΙςΤΡΟφη ΒΕΡΝΜπλΟΥΜ
Ο Πόντους Βέρνμπλουμ 

δείχνει πως 
ξεπερνάει  
τον σοβαρό 
τραυματισμό που 
υπέστη κόντρα 

στον Λεβαδειακό 
στον αχίλλειο τένοντα.  

Ο Σουηδός μέσος νιώθει 
καλύτερα όσο περνούν οι μέρες 
και αφήνει πίσω του αυτή την 
μεγάλη ατυχία. Τουλάχιστον 
αυτό έδειξε αφού φόρεσε και 
πάλι τα ποδοσφαιρικά του 
παπούτσια, με τον ίδιο να δείχνει 
αποφασισμένος να επιστρέψει 
όσο πιο σύντομα γίνεται, ώστε 
να δώσει λύσεις στην ομάδα  
στο χώρο του κέντρου. 

ο ράφαελ ναδάλ είναι 
ξανά ο μεγάλος νικητής 
του ρολάν Γκαρός. ο 

ράφαελ ναδάλ για δύο σετ επι-
κράτησε με 6-3, 5-1, 6-1, 6-1 (3-1 
σετ) επί του ντόμινικ Τιμ και 
κατέκτησε το ρολάν Γκαρός για 
12η φορά. Και έτσι έφτασε τους 
18 τίτλους Grand Slam στην 
καριέρα του. ο ναδάλ μετά από 
το 12/12 στο Παρίσι έφτασε τα 
18 Grand Slam και απέχει 
μόλις 2 από τον Φέντερερ, ενώ 
έχει πλέον 82 τίτλους στην 
σπουδαία καριέρα του. Αυτή 
ήταν η 93η νίκη του στο Roland 
Garros και από το 2005 έως 
σήμερα έχει μόλις 2 ήττες. 
Έχει κατακτήσει τον τίτλο το 
2005, το 2006, το 2007, το 2008, 
το 2010, το 2011, το 2012, το 
2013, το 2014, το 2017, το 2018 
και το 2019.

Κορυφαίος του 
πλανήτη ο ναδάλ 

απΟΧωΡηςη ΟλΙΒΕιΡα
Μετά από μισή  
σεζόν με τα 
«ασπρόμαυρα»,  
ο Πορτογάλος χαφ 

αποχαιρετάει τον 
«Δικέφαλο του Βορρά», 

αφού όλα δείχνουν ότι θα μείνει 
τελικά στην Πόρτο για την επόμενη 
σεζόν. Οι προσπάθειες του Μάριο 
Μπράνκο να κρατήσει στην Τούμπα 
τον συμπατριώτη του μέσο έπεσαν 
στο κενό .Οι διαπραγματεύσεις του 
αθλητικού διευθυντή της ΠΑΕ με τον 
πρόεδρο του πορτογαλικού 
συλλόγου, Πίντα Ντα Κόστα, 
αφορούσαν οποιαδήποτε μορφή 
παραμονής του παίκτη 
(συνιδιοκτησία, παράταση δανεισμού 
και αγορά με εφικτό νούμερο για τα 
ελληνικά δεδομένα). Ωστόσο, ο 
ισχυρός άνδρας των «δράκων» δεν 
έπεσε σε καμία στιγμή κάτω από τα 
10 εκατ. ευρώ για την παραχώρηση 
του Ολιβέιρα, ενώ δεν συζητούσε για 
τον δανεισμό του για άλλη μία φορά. 

 ούγκο Κάιπερς απο-
κτήθηκε από τον ολυ-
μπιακό και ο 22χρονος 

Βέλγος φορ υπολογίζεται στην 
προετοιμασία των «ερυθρο-
λεύκων» από τον Πέδρο Μαρ-
τίνς. ςτο μεταγραφικό «στόχα-
στρο» του ολυμπιακού βρίσκε-
ται και ο Τόμας Βερμάελεν, 
σύμφωνα με την ισπανική εφη-
μερίδα «AS», καθώς ο Βέλγος 
στόπερ μένει ελεύθερος από 
την Μπαρτσελόνα και έχει 
λάβει τις καλύτερες συστάσεις 
για τους «ερυθρόλευκους» από 
τον ερνέστο Βαλβέρδε. Παράλ-
ληλα, ο Μάρκους Μπεργκ βρί-
σκεται μια ανάσα από τον ολυ-
μπιακό και η μεταγραφή του 
αναμένεται να ολοκληρωθεί 
μετά τις υποχρεώσεις που έχει 
με την εθνική ςουηδίας για τα 
προκριματικά του Euro 2020. 
οι «ερυθρόλευκοι» δίνουν 
συμβόλαιο στον Μπεργκ με 

ετήσιες αποδοχές κοντά στο 1,5 
εκατομμύριο ευρώ, με διάρκεια 2+1 

χρόνο. Όσο για τον τρίτο χρόνο της 
παρουσίας του στο Λιμάνι, αυτός θα 

ο ολυμπιακός σε νέα εποχή 

η ήττα από την Αρμενία 
στο οΑΚΑ έφερε γκρί-
νια στην εθνική ελλά-

δας, με τον ςωκράτη Παπαστα-
θόπουλο να αναλαμβάνει τις 
ευθύνες της ομάδας, αλλά να 
δέχεται «επίθεση» από τον 
Άγγελο Αναστασιάδη, επειδή 
εμφανίστηκε απαισιόδοξος για 
την πρόκριση. 

Ο Έλληνας στόπερ έκανε 
δηλώσεις στην κάμερα του Open 
Tv και της Cosmote Tv, γεγονός 
που έφερε μία ανήκουστη 

«έκρηξη» από τον προπονητή 
του, ο οποίος τόνισε χαρακτηρι-
στικά: «Αν ο κύριος Παπασταθό-
πουλος δεν πιστεύει στην πρό-
κριση ας μην είναι εδώ». Η 
δήλωση του Αναστασιάδη: «Εγώ 
να απαντήσω. Εγώ πιστεύω ότι 
θα πάμε στα τελικά. Το είπα, βλέ-
ποντας εμάς και τις άλλες ομά-
δες. Πιστεύω πως μπορούμε. 
Εάν ο κύριος Παπασταθόπουλος 
δεν το πιστεύει, δεν μπορεί να 
είναι εδώ. Όποιος έχει αυτήν την 
άποψη, δεν μπορεί να είναι εδώ. 
Τί θα πει τα παρατάμε; Εγώ δεν 

έμαθα να τα παρατάω. Εμένα 
όμως δεν μου είπε ο Παπαστα-
θόπουλος. Γιατί δεν το είπε στα 
αποδυτήρια; Το ανακοίνωσε που; 
Στις εφημερίδες; Να μας το 
έλεγε ότι δεν μπορεί να 
συμμετέχει. 

Αυτομάτως βγάζει τον εαυτό 
του απ’ έξω από την Εθνική. Να 
γλιτώσουμε τα άλλα παιδιά. 
Ρωτήστε, λοιπόν, τον Φορτούνη, 
τον Σιόβα και τον Σάμαρη για το 
εάν κάποιος από αυτούς δεν το 
πιστεύει. Αυτή είναι η απάντηση 
που σας δίνω εγώ».

η ήττα έφερε γκρίνια…

πραγματοποιηθεί αν πιάσει 
ένα συγκεκριμένο αριθμό συμ-
μετοχών. Τέλος, «φωτιά» στα 
σενάρια αποχώρησης του 
Κώστα Φορτούνη από τον ολυ-
μπιακό βάζουν με δημοσιεύ-
ματα τους τα βρετανικά Μέσα, 
που αποκαλύπτουν πρόταση 
της Γουέστ χαμ για τον Έλληνα 
άσο. ςύμφωνα με τα σχετικά 
ρεπορτάζ τα «σφυριά» μετά 
το… ναυάγιο της υπόθεσης του 
Αντρέ Γκόμες της Μπαρτσε-
λόνα, έχουν στραφεί στην 
περίπτωση του διεθνή μεσοε-
πιθετικού, καταθέτοντας πρό-
ταση 11,3 εκατ. ευρώ, προ-
σφορά πάντως που ο ολυμπια-
κός θεωρεί χαμηλή. Από την 
πλευρά τους οι οι Πειραιώτες 
πρόσφεραν τριετές συμβόλαιο 
στον αρχηγό τους, με εξω-
πραγματικές για τα ελληνικά 
δεδομένα αποδοχές και πλέον 
περιμένουν την απάντησή του. 

ο
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ςτον ατρόμητο ο γιακουμάκης

oβιέδο είναι η ομάδα 
που έχει τον πλουσιό-
τερο ιδιοκτήτη ποδο-

σφαιρικού συλλόγου στον 
κόσμο! Αυτό αποκαλύπτει η top-
10 κατάταξη που παρουσίασε η 
ιταλική εφημερίδα «Sole 24 
ore», βάσει στοιχείων από το 
εξειδικευμένο περιοδικό 
«Forbes». Ιδιοκτήτης της οβι-
έδο είναι ο Μεξικανός μεγιστά-
νας Κάρλος ςλιμ, με εκτιμώμενη 
περιουσία 59,2 δισεκατομμύρια 
ευρώ, σύμφωνα με το Forbes, 
πέμπτος πιο πλούσιος άνθρω-
πος στον κόσμο, ενώ κατείχε 
την «κορυφή» από το 2010 έως 
το 2013, σύμφωνα με το αμερι-
κάνικο περιοδικό. είναι ιδιοκτή-
της μαζί με την οικογένειά του 
της America Movil, της μεγαλύ-
τερης τηλεπικοινωνιακής εται-
ρείας στη Λατινική Αμερική.  

ςτη 2η θέση βρίσκεται ο ιδιο-
κτήτης της ρεν, Φρανσουά Πινό, 
με 31,7 δισ. ευρώ, ο οποίος βοή-
θησε πρόσφατα στη χρηματοδό-
τηση της ανακατασκευής του 
καθεδρικού ναού της notre-
Dame. είναι επικεφαλής του 
Kering, ενός ομίλου που ιδρύ-
θηκε το 1963 και περιλαμβάνει 
τις μάρκες πολυτελείας Yves 
Saint laurent, Alexander 
McQueen και Gucci. Αποφάσισε 
να επενδύσει στη ρεν το 1998, 
με στόχο πάντα την παραγωγή 
νέων ταλέντων δημιουργώντας 
ένα νέο κέντρο προπόνησης που 
ολοκληρώθηκε το 2000. Τρίτος 
είναι ο Μανσούρ μπιν Ζαγιέντ 
Αλ ναχιάν της Μάντσεστερ ςίτι 
με 23 δισ. ευρώ, τέταρτος ο ντί-
τριχ Μάτεσιτς των new York 
Redbull με 18,9 δισ. ευρώ και 
πέμπτος ο Αντρέα Ανιέλι της 
Γιουβέντους με 15,9 δισ. ευρώ. 
Την δεκάδα συμπληρώνουν οι 
ρομάν Αμπράμοβιτς (Τσέλσι, 
12,4 δισ.), Φίλιπ Ανσούλτς (los 
Angeles Galaxy, 11 δισ.), ςτάν-
λεϊ Κροένκε (Άρσεναλ, 8,8 δισ.), 
Ζιανγκ Τζιντόνγκ ( Ίντερ, 6,8 
δισ.) και νασέρ Αλ Κελαϊφί 
(Παρί ςεν Ζερμέν, 6,2 δισ.).

οι πιο πλούσιοι 
ποδοσφαιρο-
πατέρες! 

την απόκτηση του Πέτρου Γιακου-
μάκη ανακοίνωσε και επίσημα η 
ομάδα του Ατρομήτου. Έτσι ο 

πρώην ποδοσφαιριστής του Λεβαδεια-
κού γίνεται πλέον κάτοικος… Περιστε-
ρίου. Η ανακοίνωση: «Η ΠΑε Ατρόμητος 
με ιδιαίτερη χαρά υποδέχεται επίσημα το 
1ο νέο μέλος της για την αγωνιστική 
περίοδο 2019-20, τον Πέτρο Γιακουμάκη! 
ο Πέτρος αποτελεί την πρώτη μεταγραφή 
της ομάδας μας για τη φετινή χρονιά και 
είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που ένας 

παίκτης με αγωνιστική μαχητικότητα και 
σπουδαία προοπτική για το μέλλον βρέ-
θηκε σήμερα στα γραφεία της ΠΑε και 
υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δύο 
ετών, παρουσία του Τεχνικού Διευθυντή, 
κ. Γιάννη Αγγελόπουλου. ο Γιακουμάκης 
μπορεί να αγωνιστεί και στις τρεις 
θέσεις της επίθεσης, ενώ χρησιμοποιεί 
και τα δυο πόδια στο παιχνίδι του. ςυνο-
λικά έχει πραγματοποιήσει 117 εμφανί-
σεις στη Superleague έχοντας 22 γκολ, 
με τη φανέλα του Λεβαδειακού».

ο 55χρονος τεχνικός Zβέζ-
νταν Μιλόσεβιτς έως τον 
Απρίλιο ήταν στον πάγκο 

της σερβικής ραντ και ο απολογι-
σμός του σε 10 ματς ήταν απογοη-
τευτικός (0-5-5). 

Ξεκίνησε ως βοηθός στη σουηδική 
Έσινγκε και ακολούθησαν οι Στόκ-
σουντ, Βάσμπι, Ασιρίσκα, Ακρόπολις, 
Μπόντεν. Τη σεζόν 2010-11 δούλεψε 
για τρεις μήνες στο Μαυροβούνιο 
(Γκρμπάλι) και από τον Δεκέμβριο του 
2010 έως τον Ιούνιο του 2012 ήταν 
βοηθός στη Σιριάνσκα. Από τον Ιούλιο 
έως τον Δεκέμβριο του 2013 ήτνα στη 
σουηδική Μπράγκε (1-4-12). Παρόλα 

αυτά γύρισε στη Σιριάνσκα και 
κατέγραψε 31 παρουσίες, έχοντας 
απολογισμό 12-4-15. Το 2015 ήταν 
στον πάγκο της λαντσκρόνα (12-3-
11), ενώ προ διετίας υπέγραψε τριε-
τές συμβόλαιο με τη λιθουανική 
Ουτένις και έφυγε τρεις μήνες μετά 
(2-2-4). Ακολούθως ο νέος τεχνικός 
της Παναχαϊκής δούλεψε στη Σερ-
βία και τη Μπάκα (8-8-13). Έφυγε 
πέρυσι τον Απρίλιο, δούλεψε στη 
Σιριάνσκα (6-1-2) και η συνέχεια της 
καριέρας του ήταν στη Σαουδική 
Αραβία (Ναϊράν). Γύρισε, όμως 
άμεσα στη Σιριάνσκα και αποχώ-
ρησε μετά από 9 ματς (5-3-1) πριν 
φύγει για τη Ραντ.

ςτην παναχαϊκή ο Ζβέζνταν Μιλόσεβιτς

ΕΡΧΕΤαΙ Ο ΖΕΡαλΝΤΕς
Η επιθυμία του 
Καρντόσο γίνεται 
πραγματικότητα. Ο 
Τσίκο Ζεράλντες τα έχει 

βρει σε όλα με την ΑΕΚ, 
όπως και η Σπόρτινγκ. Έτσι ο 

ποδοσφαιριστής, εκτός 
συγκλονιστικού απροόπτου, θα παίξει 
μπάλα στην ΑΕΚ ως δανεικός από τα 
«λιοντάρια», ενώ στη συμφωνία θα 
υπάρχει και ένα ποσό που θα αποτελεί 
την οψιόν αγοράς από το πορτογαλικό 
κλαμπ, την οποία οι «κιτρινόμαυροι» 
θα ενεργοποιήσουν -εάν υπάρχει 
κοινή επιθυμία- τη σεζόν 2020-2021.

H

σΚρατσ: «Διπλή 
έυκαιρία» για κέρδη 
μέχρι και 500.000 ευρώ
15 ευκαιρίες για κέρδη σε κάθε λαχνό συνολικά

Δύο διαφορετικούς τρόπους να παίξει και να κερδί-
σει κάποιος μέχρι και 500.000 ευρώ προσφέρει 
ένα νέο παιχνίδι του ςΚρΑΤς που κυκλοφόρησε 

πριν από λίγες ημέρες. Στη «Διπλή Ευκαιρία», οι παίκτες 
κερδίζουν το αντίστοιχο ποσό κάθε φορά, είτε βρίσκοντας 
ίδιους αριθμούς στις δύο περιοχές του λαχνού τους («Αριθμοί 
σας» και «Τυχεροί αριθμοί»), είτε αποκαλύπτοντας τρία ίδια 
κόκκινα πόσα. Μάλιστα, ένας λαχνός μπορεί να κερδίσει και 
με τους δύο τρόπους, ενώ 
τα κέρδη λειτουργούν 
αθροιστικά. Αυτό σημαί-
νει ότι οι παίκτες έχουν 
15 ευκαιρίες συνολικά να 
κερδίσουν ποσά από 5 
έως 500.0000 ευρώ σε 
κάθε λαχνό. Οι λαχνοί της 
«Διπλής Ευκαιρίας» του 
ΣΚΡΑΤΣ κοστίζουν πέντε 
ευρώ και διατίθενται από 
πρακτορεία ΟΠΑΠ, λαχει-
οπώλες, περίπτερα, μίνι 
μάρκετ, καταστήματα 
ΕλΤΑ και επιλεγμένα 
σούπερ μάρκετ.

σταντάρ καλεί ομάρ έλ Καντουρί
Νέα πρόταση της Σταντάρ 

λιέγης για τον Ομάρ Ελ 
Καντουρί, που έχει σοβα-

ρές, πλέον, πιθανότητες για να 
τον εντάξει στο ρόστερ της. Η 
ομάδα του Βελγίου προσπάθησε 
να πάρει τον Μαροκινό από την 
μεταγραφική περίοδο του χει-
μώνα, όμως τότε ο λουτσέσκου 
αντέδρασε ζητώντας από τη διοί-
κηση του Δικεφάλου να μην τον 
παραχωρήσει. Ο χρόνος έτρεξε 
υπέρ του ΠΑΟΚ, αφού κατέκτησε 
το νταμπλ και παράλληλα ικανο-

ποιήθηκε η επιθυμία του Ρουμά-
νου προπονητή. Αυτή τη φορά ο 

Δικέφαλος δείχνει πιο διαλλα-
κτικός απέναντι στη Σταντάρ για 
να παραχωρήσει τον Μαροκινό. 
Έτσι, η Βελγική ομάδα έχει 
σοβαρές πιθανότητες για την 
απόκτηση του Ελ Καντουρί, ο 
οποίος έχει και βελγικό διαβατή-
ριο (γεννημένος στις Βρυξέλ-
λες).Ο ΠΑΟΚ πάντως απαιτεί 
περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ για 
να δώσει τη συγκατάθεσή του 
στη μεταγραφή. Αναμένονται οι 

εξελίξεις από τη διαπραγμάτευση 
ανάμεσα στις δυο ομάδες…
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ο τεχνικός διευθυντής του Πανα-
θηναϊκού νίκος νταμπίζας 
μίλησε για τους στόχους του 

«τριφυλλιού» για τη νέα σεζόν: «Έχουμε 
αρχίσει ένα συγκεκριμένο πλάνο και 
έχουμε κάποιες αρχές. Δεν μπορούμε να 
παρεκκλίνουμε από κάτι που αρχίσαμε 
πέρυσι. Σίγουρα το πλαίσιο είναι καλύτερο 
σε σχέση με την αρχή -δεν υπάρχουν αυτοί 
οι περιορισμοί που είχαμε. Θέλουμε να 
αναλάβουμε τις ευθύνες που αναλογούν σε 
μας και στην ομάδα που βρισκόμαστε. Θα 
το κάνουμε. Θα υπηρετήσουμε το πλάνο με 

τις αρχές που γνωρίζουμε και ξέρουμε ότι 
μπορούμε να εφαρμόσουμε με τον καλύ-
τερο δυνατό τρόπο. Δεν θα ψάξουμε δικαι-
ολογίες, σίγουρα τα πράγματα θα πρέπει να 
βελτιωθούν. Θα είμαστε καλύτεροι. Θεωρώ 
υποχρέωσή μας να βάλουμε τις βάσεις για 
να επανέλθουμε όσο το δυνατόν πιο γρή-
γορα στην κανονικότητα. Από εκεί και 
πέρα, είναι θέμα διαχείρισης. Να βάλουμε 
κάποιους ποδοσφαιριστές που θα βοηθή-
σουν στη λειτουργία της ομάδας. Και να 
δημιουργήσουμε μία διαδικασία εσωτερι-
κής βελτίωσης».

αρνητική ήταν η απάντηση 
που εισέπραξε ο Παναθη-
ναϊκός στην πρόταση που 

φέρεται ότι κατέθεσε στην Ομό-
νοια για την απόκτηση του Φάνου 
Κατελάρη. «Η διοίκηση Παπα-
σταύρου αξιολόγησε την πρόταση 
του ΠΑΟ για τον διεθνή μέσο και 
δεν έμεινε ικανοποιημένη», ανα-
φέρει σχετικό δημοσίευμα, που 
στη συνέχεια τονίζει: «Ο παίκτης 
είναι πάντως διαπραγματεύσιμος 
και δεν αποκλείεται να επανέλθει 
ο Παναθηναϊκός, καθώς τον ποδο-
σφαιριστή γνωρίζει πολύ καλά ο 
Νίκος Νταμπίζας από την θητεία 
του στην Ομόνοια ως τεχνικός 
διευθυντής. Το συμβόλαιο του 
Κατελάρη με την Ομόνοια ισχύει 
μέχρι το 2020». Πάντως σε κλίμα 
ανανεώσεων μπαίνει γενικά ο 
Παναθηναϊκός, με τον Γιάννη 
Μπουζούκη και το Φάνη Μαυρο-
μάτη να ανανεώνουν τα συμβό-
λαιά τους μέχρι το 2022 με 
αύξηση των αποδοχών τους. 

ομάδα, ο σύλλογος κάνει το 
καλύτερο για να παρέχει τις 
καλύτερες υπηρεσίες. Η ομάδα 
θα συνεχίσει να εργάζεται 
σκληρά, για να σας κάνει 
περήφανους».

Ο πΡΟΕδΡΟς Της ΟΜαδας, 
Αντρέι Βατούτιν, είπε: «οι δύο 
τίτλοι σε πέντε χρόνια μιλούν 

από μόνοι τους, οπότε ο Δημή-
τρης και το επιτελείο του έφε-
ραν εις πέρας το έργο. Και δεν 
έχει να κάνει μόνο με τις επιτυ-
χίες. Βλέπουμε την αγάπη που 
έχει ο Δημήτρης για την ομάδα 
και την δουλειά του, την 
αίσθηση ευθύνης και τον 
μεγάλο σεβασμό που τρέφει. 
Μέρος αυτού οφείλεται και στη 

δουλειά του προπονητικού επι-
τελείου, που κάνει την ομάδα να 
παίζει θεαματικό μπάσκετ, 
βοηθά να δημιουργείται οικογε-
νειακό κλίμα στην ομάδα και 
φέρνουμε όλο και περισσότε-
ρους οπαδούς στο γήπεδο. είμαι 
σίγουρος πως θα έχουμε κι 
άλλες μεγάλες νίκες σε κάθε 
κατεύθυνση μαζί».

Τα πλάνα Νταμπίζα

Όχι για 
Κατελάρη

η Πορτογαλία του 
Φερνάντο ςάντος 
κατέκτησε το πρώτο 

nations league! H 
Πορτογαλία κέρδισε με 1-0 
την ολλανδία στον τελικό 
του nations league. 

Οι Ίβηρες ήταν καλύτεροι 
στο μεγαλύτερο διάστημα της 
αναμέτρησης και έφτασαν 
δίκαια στην τελική 
επικράτηση, με το χρυσό γκολ 
να ανήκει στον 22χρονο φορ 
της Βαλένθια, Γκονσάλο 

Το σήκωσε ο φερνάντο ςάντος
ξΕπΕΡαςαΝ ΤΙς 14.000

Με αμείωτους ρυθμούς 
συνεχίζεται η διάθεση των 
«ερυθρόλευκων» 
εισιτηρίων διαρκείας για 

τη νέα αγωνιστική σεζόν, με 
τους οπαδούς του Ολυμπιακού να 

σχηματίζουν ουρές στο «Γ. 
Καραϊσκάκης» και να αποδεικνύουν 
έμπρακτα την αγάπη και τη στήριξή τους. 
Όπως ενημέρωσε σχετικά η πειραϊκή 
ΠΑΕ, το απόγευμα της Τετάρτης 12/6 
περισσότεροι από 14.000 οπαδοί του 
συλλόγου έχουν γίνει κάτοχοι καρτών 
διαρκείας και έχουν κλείσει μόνιμη θέση 
στο φαληρικό γήπεδο για την επόμενη 
αγωνιστική περίοδο.

άτοικος Μόσχας θα συνε-
χίσει να είναι ο Δημήτρης 
Ιτούδης, τουλάχιστον για 

τα επόμενα δύο χρόνια. Τα σενά-
ρια για την παραμονή του 48χρο-
νου τεχνικού στην ΤςςΚΑ, τα 
οποία κυκλοφορούσαν ευρέως 
πριν και μετά την κατάκτηση της 
Euroleague, έληξαν αισίως. Η 
ρωσική ομάδα ανακοίνωσε επί-
σημα πως ο 48χρονος τεχνικός θα 
μείνει στην Μόσχα για δύο ακόμη 
χρόνια, δηλαδή μέχρι τη σεζόν 
2020-21. ύπενθυμίζεται ότι ο Ιτού-
δης βρίσκεται στην ΤςςΚΑ από το 
2014.  ο 48χρονος δήλωσε με 
αφορμή την υπογραφή του συμβο-
λαίου του: «ευχαριστώ την ΤςςΚΑ 
και τον Αντρέι Βατούτιν για το νέο 
συμβόλαιο. ευχαριστώ τους παί-
κτες για τα αποτελέσματα που 
πετύχαμε μέχρι τώρα. Προφανώς 
από την πλευρά μου, όλα έχουν να 
κάνουν με την ομαδική δουλειά 
των προπονητών, του επιτελείου 
και όλων όσοι δουλεύουν για την 
ΤςςΚΑ. Ανυπομονούμε για ακόμα 
μια μακρόχρονη συνεργασία, 
ανταλλαγή ιδεών και καλό μπά-
σκετ. ευχαριστώ επίσης τους οπα-
δούς που εμπιστεύονται την 

K

στην τσσΚα 
μέχρι το 2021

Γκέδες, που κεραυνοβόλησε 
με δυνατό δεξί σουτ από το 
ύψος της μεγάλης περιοχής 
τον Σίλεσεν στο 60'. Τρία 
χρόνια αφότου αναρριχήθηκε 
στην κορυφή της Ευρώπης με 
την κατάκτηση του τροπαίου 
του Euro, η Πορτογαλία του 
Φερνάντο Σάντος και του 
Κριστιάνο Ρονάλντο έβαλε 
ένα ακόμα τρόπαιο στη 
συλλογή της, καθώς 
επικράτησε της Ολλανδίας στο 
«Ντραγκάο» του Πόρτο.

δημήτρης ιτούδης



EΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΗΣ

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... 


