
Τεύχος

435
ςάββατο-Κυριακή 
22-23 Ιουνίου 2019

ΛηξΙπρόθεσμεσ 
όφεΙΛεσ  14

ενεδρεσ 
ακΙνητων  17

AπόπόΙηση 
κΛηρόνόμΙασ  17

δΙπΛη 
πρόκΛηση

πριν τις κάλπες

24ωρη ενημέρωση στο  www.alphafreepress.gr

Ι. καλαντζάκου
Β. τομέας  B' αθηνών

Για μια νέα Ελλάδα  
που όλοι αξίζουμε

κ. καραγκούνης
ν. αιτωλοακαρνανίας

Έχουμε χρέος  
να στηρίξουμε την  

ορθόδοξη παράδοση

B. σπανάκης
N. τομέας  B' αθηνών

Καθημερινά  
στις γειτονιές  

της νότιας Αθήνας

Γ. Βλάχος
ανατολική αττική

Δεν πρέπει να περάσει  
η κινδυνολογία  

του ΣΥΡΙΖΑ

Κυπριακή ΑΟΖ και Νότιο Αιγαίο πιθανές εστίες έντασης



Σάββατο-Κυριακή 22-23 Ιουνίου 2019iNtro2

ανατροπές στα ονόματα που θα εκλεγούν

η ΝΔ πάει για αυτοδυναμία. Όλα 
δείχνουν ότι οι εκλογές της 
7ης Ιουλίου θα φέρουν τον 

ςύΡΙΖΑ με 70-75 βουλευτές από τους 
144 βουλευτές που διαθέτει 
σήμερα… ο ςύΡΙΖΑ θα καταφέρει να 
εκλέξει σχεδόν τους μισούς, επομέ-
νως ακόμη και ηχηρά ονόματα αντι-
μετωπίζουν το ενδεχόμενο να μην 
επανεκλεγούν.

Νέα δεδομένα έχουμε στην Αττική, 
με την κατάτμηση της Β’ Αθήνας και 
του Υπολοίπου Αττικής, με αποτέλεσμα 
οι νέες περιφέρειες να αποτελούν 
αχαρτογράφητα νερά για όλα τα κόμ-
ματα. Στον Βόρειο Τομέα εκλέγονται 
συνολικά 15 βουλευτές, άρα το πρώτο 
κόμμα πιθανότατα -και πάντα αναλόγως 
των ποσοστών του- θα εκλέξει 7-8 βου-
λευτές και το δεύτερο 3-4. Στον Νότιο 
Τομέα είναι συνολικά 18 βουλευτές, άρα οι 
ισορροπίες ενδέχεται να είναι 8-9 για τον 
πρώτο και 5-6 για τον δεύτερο. Και στον 
Δυτικό Τομέα εκλέγονται 11 στο σύνολο, 
οπότε ο πρώτος θα έχει 5-6 και ο δεύτερος 
2-3. Αντίστοιχα, στην Ανατολική Αττική οι 
βουλευτές συνολικά είναι 10. Ο πρώτος θα 
κερδίσει 4-5 έδρες και ο δεύτερος 2-3, 
ενώ η Δυτική Αττική είναι τετραεδρική και 
εμπίπτει στον… νόμο του μπόνους, όπως 
περιγράφηκε παραπάνω. 

Έτσι, στον Βόρειο Τομέα μάχη θα 
δώσουν μεταξύ άλλων για τον ΣΥΡΙΖΑ 
Ευκλείδης Τσακαλώτος, Κώστας Ζαχαριά-
δης, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, Τάσος 
Πετρόπουλος, Ελένη Αυλωνίτου, Γιώργος 
Κυρίτσης, Αννέτα Καββαδία. Στην Ανατο-
λική Αττική υποψήφιοι θα είναι για πρώτη 
φορά οι Χρήστος Σπίρτζης και Γιώργος 
Τσίπρας. Στον Νότιο Τομέα θα κονταροχτυ-

πηθούν οι Νίκος Παππάς, Θεανώ 
Φωτίου, Νίκος Ξυδάκης, Γιάννης 
Μπαλάφας, Αλέξης Χαρίτσης, Γιώρ-
γος Βασιλειάδης, Βασιλική Κατρι-
βάνου, Ραλλία Χρηστίδου, Γιάννης 
Μουζάλας και Θανάσης Θεοχαρό-
πουλος. Στον Δυτικό Τομέα την 
εκλογή τους θα διεκδικήσουν οι 
Γιάννης Δραγασάκης, Δημήτρης Βίτσας, 
Νίκος Τόσκας, Χαρά Καφαντάρη, Παναγιώ-
της Ρήγας, Θανάσης Παπαχριστόπουλος κι 
ενδεχομένως ο Παναγιώτης Κουρουμπλής.

Στην Α’ Αθήνας π.χ., όπου οι έδρες είναι 
πλέον 14, η ΝΔ ενδέχεται να εκλέγει έξι ή 
και επτά βουλευτές έναντι ακόμη και δύο ή 
τριών του ΣΥΡΙΖΑ. Στην Α’ Πειραιά οι έδρες 
είναι έξι, άρα η ΝΔ μπορεί να εκλέξει τρεις 
βουλευτές και ο ΣΥΡΙΖΑ έναν και στη Β’ 
Πειραιά τέσσερις η ΝΔ και ο ΣΥΡΙΖΑ έναν ή 
δύο, αφού οι έδρες συνολικά είναι 8. Στην 

Α’ Θεσσαλονίκης οι έδρες είναι συνολικά 16, 
οπότε η ΝΔ βάζει στόχο από έξι έως οκτώ, 
με τον ΣΥΡΙΖΑ να περιορίζεται στις τέσσερις 
και στη Β’ Θεσσαλονίκης τέσσερις από τις 
εννέα, με τον ΣΥΡΙΖΑ επίσης να παίρνει σ’ 
αυτή την περίπτωση μία ή δύο.

Στην Αιτωλοακαρνανία, με 7 έδρες 
σύνολο, η ΝΔ μπορεί να κερδίσει 3-4 έναντι 
μίας ή δύο του ΣΥΡΙΖΑ. Στην Αχαΐα, με εννέα 
έδρες στο σύνολο, η ΝΔ προσδοκά σε 4-5, 
ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ σε μία ή δύο. Στην Εύβοια και 
τη Μαγνησία σε τρεις από τις έξι συνολικά η 
ΝΔ και ο ΣΥΡΙΖΑ σε μία, στο Ηράκλειο και 
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στη λάρισα στις τέσσερις από τις οκτώ η ΝΔ και 
ο ΣΥΡΙΖΑ σε δύο. Στις Σέρρες, όπου οι έδρες 
συνολικά είναι έξι, η ΝΔ στοχεύει λόγω των 
παραδοσιακά μεγάλων ποσοστών της και της 
καταγωγής του Κωνσταντίνου Καραμανλή 
ακόμη και σε τέσσερις, με τον ΣΥΡΙΖΑ να περιο-
ρίζεται σε μία.

Στην Α’ Αθήνας θα κατέβουν οι Νίκος Φίλης, 
Νίκος Βούτσης και Χριστόφορος Βερναρδάκης, 
εφόσον είναι υποψήφιος, ενώ κατά πάσα πιθα-
νότητα θα προστεθούν στους «μνηστήρες» οι 
Δημήτρης Τζανακόπουλος, Νάσος Ηλιόπουλος 
και Ράνια Σβίγκου. Στην Α’ Θεσσαλονίκης θα 
κατέλθουν οι Γιάννης Αμανατίδης, Νίκος Παρα-
σκευόπουλος, Μάρκος Μπόλαρης, Τριαντάφυλ-
λος Μηταφίδης, Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης 
και Τάσος Κουράκης, αλλά και οι «νέες» Κατε-
ρίνα Νοτοπούλου και Ελευθερία Χατζηγεωρ-

γίου. Στη Β’ Θεσσαλονίκης Σωκράτης 
Φάμελλος και Δημήτρης Μάρδας (εφόσον 
ο ΣΥΡΙΖΑ δεν εκλέξει δύο βουλευτές). 
Στην Α’ Πειραιά οι Θόδωρος Δρίτσας, 
Ελένη Σταματάκη, Κώστας Δουζίνας και 
Γεωργία Γεννιά, ενώ στη Β’ Πειραιά Νίνα 
Κασιμάτη, Εύη Καρακώστα, ο νεοεισελ-
θών Γιάννης Ραγκούσης και ο πρώην 
βουλευτής Τρύφων Αλεξιάδης.

Σε ό,τι αφορά, τέλος, τις έδρες Επικρα-
τείας, με βάση τα ποσοστά των ευρωεκλογών, η ΝΔ 
θα εκλέξει πέντε βουλευτές, ο ΣΥΡΙΖΑ τρεις και 
Κίνημα Αλλαγής, ΚΚΕ, Χρυσή Αυγή και Ελληνική 
λύση από έναν. 

Στο στρατόπεδο της Νέας Δημοκρατίας υπάρχει 
μεγάλο ενδιαφέρον για τις υποψηφιότητες. Σύμ-
φωνα με τις πληροφορίες σύντομα θα ανακοινω-
θούν περισσότερα από 300 ονόματα. Στόχος του 
Κυριάκου Μητσοτάκη είναι να επιτευχθεί η ανανέ-
ωση και η διεύρυνση. Μάλιστα, κατά τόπους θα 
υπάρχουν πρόσωπα από τον χώρο του Κέντρου και 
της Κεντροαριστεράς, αλλά και πρώην υποψηφί-
ους του ΠΑΣΟΚ.

Το θέμα του ψηφοδελτίου Επικρατείας το χειρί-
ζεται υπό άκρα μυστικότητα ο ίδιος ο αρχηγός της 
ΝΔ. Για το ψηφοδέλτιο Επικρατείας ακούγονται ο 
υπηρεσιακός πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος 
του ΣτΕ Παναγιώτης Πικραμμένος, ο Γιώργος Γερα-
πετρίτης συνεργάτης του προέδρου της ΝΔ, ο γραμ-
ματέας στρατηγικού σχεδιασμού του κόμματος 
Τάκης Θεοδωρικάκος και ο Μιχάλης Κωσταράκος.

Στην Α’ Αθήνας π.χ., όπου οι έδρες 
είναι πλέον 14, η ΝΔ ενδέχεται να 
εκλέγει έξι ή και επτά βουλευτές 

έναντι ακόμη και δύο ή τριών του ΣΥΡΙΖΑ

Το Rainbow Warrior στέλνει μήνυμα  
σε όλη την ευρώπη από την ελλάδα

με σειρά δράσεων στην ελλάδα και με τη 
συμμετοχή πολιτών και καλλιτεχνών, το 
πλοίο σύμβολο της Greenpeace Rainbow 
Warrior στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα στους 

ηγέτες της ευρώπης και τον Έλληνα 
πρωθυπουργό να σταθούν στο ύψος των 

περιστάσεων και να υιοθετήσουν 
ευρωπαϊκό στόχο για μηδενικές εκπομπές 

αερίων του θερμοκηπίου ως το 2050. 
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Μητσοτάκησ

 «Αυτά  
θα κάνω!»

τσίπράσ

Συνιστά ψυχραιμία

«η Τουρκία είναι απομονωμένη», 
τόνισε ο πρωθυπουργός, σημειώ-
νοντας ότι αυτό είναι αποτέλεσμα 

της εξωτερικής πολιτικής που ακολουθούν τα 
τελευταία χρόνια η Ελλάδα και η Κύπρος. «Οι 
κινήσεις της Ελλάδας και της Κύπρου τα τελευ-
ταία τέσσερα χρόνια και οι συμμαχίες, την 
έχουν οδηγήσει σε στρατηγικό αδιέξοδο. Η 
Τουρκία δεν έχει ισχυρές συμμαχίες. Βλέπει 
ότι δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι είναι ένα 
διμερές ζήτημα οι διαφορές της με την 
Κύπρο, όπως και με την Ελλάδα. Η ΑΟΖ της 
Κύπρου είναι και ΑΟΖ της Ευρώπης, τα 
σύνορα της Ελλάδας είναι και σύνορα της 
Ευρώπης. Κάθε πρωθυπουργός κοιμάται και 
ξυπνάει με το φόβο ενός θερμού επεισο-
δίου, σημείωσε ο Αλέξης Τσίπρας, τονίζο-
ντας ότι το ενδεχόμενο ενός θερμού επει-
σοδίου είναι πάντα υπαρκτό και η ελλη-
νική κυβέρνηση το λαμβάνει υπόψη, αλλά 
πρόσθεσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της 
Ελλάδας είναι ισχυρές και οι πολίτες πρέ-
πει να αισθάνονται ασφαλείς. Αντιμετω-
πίζουμε αυτό το ενδεχόμενο πρώτα με 
ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις. Το προσω-
πικό όπως και η υποδομή των Ενόπλων 
Δυνάμεων είναι άριστα. Από αυτή την 
άποψη μπορούμε να κοιμόμαστε ήσυ-
χοι. Δεν αρκεί όμως αυτό, χρειάζονται 
ισχυρές συμμαχίες, τις οποίες η 
Ελλάδα έχει αναπτύξει. Το αποδει-
κνύει αυτό η αντίδραση των ΗΠΑ και 
της ΕΕ και είναι ανοικτό το ενδεχό-
μενο να λάβει συγκεκριμένα μέτρα 
κατά της Τουρκίας Η Κύπρος δεν 
είναι πια ένα μικρό νησί στην ανατο-

λική Μεσόγειο και κάλεσε την Τουρκία να 
αλλάξει στάση γιατί αν συνεχίσει, μόνο να 
χάσει έχει. Σε ερώτηση για τα σχέδια της 
Τουρκίας να κάνει γεώτρηση ακόμη και λίγο 
έξω από το Καστελόριζο, ο Αλέξης Τσίπρας 
απάντησε: «Έχουμε σχέδιο. Δεν θα τον αφή-
σουμε (τον Ερντογάν)».Και πρόσθεσε: «Η 
Ελλάδα δεν θα κάνει βήμα πίσω. Εγώ πάντα, 
σε όλες τις κρίσιμες στιγμές, ενημέρωσα 
τους πολιτικούς αρχηγούς. Αυτές τις μέρες ο 
υπουργός Εξωτερικών βρίσκεται σε συνεχή 
επικοινωνία και θα συγκαλέσει το Συμβού-
λιο Εξωτερικής Πολιτικής.

 ΤΟ πΡΟΓΡΑμμΑ ΤΣΙπΡΑ
500.000 νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας την 
επόμενη τετραετία    Ούτε μία ώρα απλή-
ρωτη εργασία   Αύξηση του κατώτατου 
μισθού κατά 7,5% τόσο για το 2020 όσο και 
για το 2021   10.000 μόνιμες προσλήψεις 
στην Υγεία και 15.000 στην Παιδεία   Πρό-
σβαση σε βρεφονηπιακούς σταθμούς για 
όλα τα παιδιά   Πράσινη ανάπτυξη: Αύξηση 
στο 32% των ΑΠΕ στο συνολικό ενεργειακό 
μίγμα και την ενεργειακή εξοικονόμηση 
κατά 32,5% ως το 2030   Διπλασιασμός των 
Άμεσων Ξένων Επενδύσεων και αύξηση των 
εξαγωγών στο 50% του ΑΕΠ   Μείωση της 
προκαταβολής φόρου για τις επιχειρήσεις 
στο 50%   Μείωση του πρώτου κλιμακίου 
της φορολογίας εισοδήματος στο 20%    

 Κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για 
εισόδημα ως 20.000 ευρώ    Ψηφιοποίηση 
όλων των υπηρεσιών του Δημοσίου   

 Θεσμοθέτηση του πολιτικού γάμου  
για τα ομόφυλα ζευγάρια.

ειδικά για την ανάπτυξη και την 
προσέλκυση επενδύσεων, ο κ. 
μητσοτάκης τονίζει ότι θα 

υπάρξουν τέσσερα βήματα: μείωση 
φόρων, απελευθέρωση από τα γρανά-
ζια της γραφειοκρατίας με γρηγορό-
τερη αδειοδότηση των επενδύσεων, 
να πάψει το κράτος να είναι αντίπα-
λος της ανάπτυξης, αλλά και η αποκα-
τάσταση της ρευστότητας μέσα από 
τη σταθεροποίηση του τραπεζικού 
συστήματος και την οριστική λύση 
για τα κόκκινα δάνεια, αλλά και την 
αξιοποίηση του προγράμματος Δημο-
σίων επενδύσεων. ειδικά το ελλη-
νικό, θα είναι το πρώτο έργο που θα 
ξεμπλοκάρει την πρώτη κιόλας εβδο-
μάδα η κυβέρνηση της ΝΔ. ςε ό,τι 
αφορά τις δεσμεύσεις του για το 
φορολογικό σύστημα, ο κ. μητσοτά-
κης επισήμανε πως συνοψίζο-
νται:στη διατήρηση του αφορολόγη-
του στα σημερινά επίπεδα, στη μεί-
ωση του εισαγωγικού φορολογικού 
συντελεστή στο 9% για εισοδήματα 
έως 10.000 ευρώ, την καθιέρωση 
αφορολόγητου 1.000 ευρώ για κάθε 
παιδί και εφάπαξ ενίσχυσης 2.000 
ευρώ για κάθε νέο παιδί που γεννιέ-
ται εφεξής, στη μείωση του φόρου 
επιχειρήσεων στο 20% και των μερι-

σμάτων στο 5%, στην κατάρ-
γηση του τέλους επιτηδεύμα-
τος, στη μείωση του εΝφΙΑ 
οριζόντια κατά 30%, κίνητρα για 
τις επιχειρήσεις (π.χ. υπεραπο-
σβέσεις, διπλασιασμός του χρό-
νου συμψηφισμού ζημιών με 
κέρδη κ.τ.λ.).

ΤΑ ΣημΕΙΑ ΤωΝ θΕΣΕωΝ 
μηΤΣΟΤΑΚη
Από το 2020 θα ισχύσει η μείωση 
των φόρων   Δεν θα μειωθούν οι 
συντάξεις   Θα παραμείνει το 
αφορολόγητο στο σημερινό επί-
πεδο  ευκολότερες οι 120 δόσεις, 
θα μειωθεί ο εΝΝΙΑ  Θα πέσει ο 
φόρος στις επιχειρήσεις  Θα δια-
πραγματευθώ την μείωση των πλεο-
νασμάτων  Ισχυρή εντολή για να 
μην μπούμε σε περιπέτειες  είναι 
διασφαλισμένες οι υφιστάμενες επι-
κουρικές  Δεν θα γίνουν απολύσεις 
στο Δημόσιο  Θα γίνουν στοχευμένες 
προσλήψεις  Δεν νοείται δημόσια 
διοίκηση χωρίς αξιολόγηση  η αξιο-
λόγηση θα στηρίζει τους υπαλλήλους  

 Debate με όλους τους πολιτικούς 
αρχηγούς.  ςύμμαχός μας το διεθνές 
δίκαιο για την Τουρκία  Το ύπουργικό 
ςυμβούλιο θα συνεδριάζει κάθε μήνα.
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και σε συμβολικό επίπεδο. Τώρα, αν 
το πλωτό γεωτρύπανο έχει κάνει ή 
πρόκειται να κάνει ερευνητική γεώ-
τρηση εντός της κυπριακής Αποκλει-
στικής Οικονομικής Ζώνης και υφα-
λοκρηπίδας, αυτό είναι μία ανεπα-
νόρθωτη βλάβη για τα κυπριακά 
συμφέροντα, διότι, ουσιαστικά, 
μιλάμε για την γκριζοποίηση μιας 
περιοχής, η οποία θα είναι στον 
τομέα ευθύνης της Τουρκίας, με την 
Κύπρο να μπορεί να κάνει πολύ λίγα, 
θέλοντας να ασκήσει πλήρως τα κυρι-
αρχικά της δικαιώματα. Αυτό θα γίνει 
ακόμα βαρύτερο αν το δεύτερο 
πλωτό γεωτρύπανο από τα βορειοα-
νατολικά της Κύπρου, που αναμένε-
ται να βρεθεί τις επόμενες ημέρες 
και εβδομάδες, στο κατεχόμενο κομ-
μάτι δηλαδή, κατέλθει νοτιότερα και 
βρεθεί σε ένα από τα 13 οριοθετη-
μένα τεμάχια από την Κυπριακή 

Αλήθεια, πού το πάει ο 
Τούρκος Πρόεδρος;  
Η Ευρωπαϊκή Ένωση 
εκφράζει «σοβαρές 
ανησυχίες» σχετικά με 
τις εξορυκτικές 
δραστηριότητες της 
Άγκυρας στην 
Ανατολική Μεσόγειο 
και θα δεσμεύτηκε να 
«απαντήσει κατάλληλα 
σε πλήρη αλληλεγγύη 
με την Κυπριακή 
Δημοκρατία». 

η εε καταδικάζει «τις 
παράνομες δραστηριό-
τητες της Τουρκίας 

στην Ανατολική μεσόγειο» 
και σημειώνεται ότι «η 
Τουρκία συνεχίζει να απο-
μακρύνεται όλο και περισ-
σότερο από την εε», μετα-
δίδει το Κυπριακό Πρακτο-
ρείο Ειδήσεων. Οι 28 
επαναλαμβάνουν ότι «οι 
ενταξιακές διαπραγματεύ-
σεις έχουν σταματήσει και 
δεν υπάρχουν άλλα κεφάλαια 
που εξετάζονται για άνοιγμα 
ή κλείσιμο» και προειδοποι-
ούν ότι «δεν προβλέπεται να 
υπάρξει περαιτέρω εργασία 
προς την κατεύθυνση του 
εκσυγχρονισμού της τελω-
νειακής ένωσης ΕΕ-Τουρκίας».

ΑΝΑπΟΤΕλΕΣμΑΤΙΚΑ 
ημΙμΕΤΡΑ η ΕΥΡωΤΟΥΡΚΙΚΟ 
πΡΟβλημΑ;
Όπως έχει ήδη φανεί, όμως, εάν 
η ΕΕ μείνει μόνο στα λόγια, ο 
Ταγίπ Ερντογάν θα την γράψει 
στα παλιά του τα παπούτσια και 
θα κλιμακώσει. Κρίσιμο ρόλο σε 
κάθε περίπτωση θα παίξει η 
στάση που θα τηρήσει η Άγκελα 
Μέρκελ. Διπλωματικές πηγές, 
πάντως, εμφανίζονται επιφυλα-
κτικές ως προς το αποτέλεσμα. 
Από την άλλη πλευρά και με 
δεδομένη την επιμονή της 
Άγκυρας να προμηθευτεί τελικά 
τους S-400, ούτε οι ΗΠΑ ούτε η 
Ευρώπη μπορεί να συνεχίσει να 
αντιμετωπίζει τον Τούρκο πρόε-
δρο με αναποτελεσματικά 
ημίμετρα.

Η δήλωση του Στέιτ Ντιπάρ-
τμεντ δείχνει πως στην Ουάσι-
γκτον κερδίζει συνεχώς έδαφος 
η γραμμή που επιδιώκει σκλή-
ρυνση της στάσης έναντι της 
Τουρκίας. Από την άλλη πλευρά, 
ο Ταγίπ Ερντογάν εμφανίζεται 
αμετακίνητος, ελπίζοντας πως 

με τη στάση του τελικά θα επιτύχει 
να οδηγήσει τα πράγματα σε δια-
πραγματεύσεις όχι μόνο με την 
Αθήνα και τη λευκωσία, αλλά και με 
την Ουάσιγκτον για όλο το πακέτο 
των προβλημάτων που έχουν προκα-
λέσει το αμερικανοτουρκικό ρήγμα.

Με τη διπλωματική διελκυστίνδα 
να βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο, όλα 
τα βλέμματα πια στρέφονται στη 
συνάντησή του Ντόναλντ Τραμπ με 
τον Ταγίπ Ερντογάν στην Ιαπωνία, 
στις 28 ή 29 Ιουνίου. Ο Τούρκος πρό-
εδρος θέλει να πάει στη συνάντηση, 

χωρίς να έχει κάνει βήμα πίσω, με 
σκοπό να διαπραγματευτεί απευ-
θείας με τον Αμερικανό πρόεδρο μία 
συμφωνία-πακέτο. Για τον σκοπό 
αυτό, μάλιστα, σύμφωνα με πληρο-
φορίες, η τουρκική διπλωματία έχει 
προετοιμάσει εναλλακτικές προτά-
σεις στα επίμαχα προβλήματα...

ΤΙ θΕλΟΥΝ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ
«Η Τουρκία θέλει να αυξήσει το 
κόστος για την Κυπριακή Δημοκρα-
τία, με απώτερο στόχο να αναστείλει, 

συνολικά ή μερικώς, το ενεργειακό 
πρόγραμμα της Κύπρου. Επίσης, 
θέλει η ίδια να καθίσει στο τραπέζι 
της διαπραγμάτευσης, απευθείας, με 
όρους ευνοϊκότερους από ό,τι αν θα 
γινόταν αυτό σήμερα. Και το τρίτο 
είναι ότι στέλνει ένα μήνυμα προς 
πάσα κατεύθυνση ότι οι συμμαχίες 
που έχουν γίνει στην ανατολική 
Μεσόγειο τα τελευταία χρόνια, 
μεταξύ Ελλάδος, Κύπρου, Ισραήλ, 
Αιγύπτου και, μάλιστα, με αμερικα-
νική «ομπρέλα», αλλά και ευρωπαϊκή 
στήριξη, δεν έχουν κανένα νόημα, 
εφόσον η Τουρκία βρίσκεται εκτός 
αυτών. Ότι, δηλαδή, η Άγκυρα είναι 
σε θέση να αμφισβητήσει αυτές τις 
συμμαχίες, να τις ακυρώσει στην 
πράξη, λόγω του ότι είναι η ίδια μία 
ηγεμονική, περιφερειακή δύναμη. 
Αυτές είναι οι τρεις κύριες στοχεύ-
σεις της Τουρκίας. Και σε ουσιαστικό 

από εκεί και πέρα, μένει στον αμερικα-
νικό παράγοντα να βρει έναν τρόπο να 

μετριάσει την τουρκική επιθετικότητα και 
προκλητικότητα, όμως και αυτό είναι 
δύσκολο, διότι αφενός οι Αμερικανοί δεν 
θέλουν να προσθέσουν ένα ακόμα «αγκάθι» 
στις ήδη δοκιμαζόμενες σχέσεις τους με την 
Τουρκία, αφετέρου η Τουρκία με τις ηνωμέ-
νες πολιτείες αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε 
μία συνολική διαπραγμάτευση, η οποία 
αφορά και στην ανατολική μεσόγειο και 
στην ενέργεια, αλλά και σε άλλα θέματα, 
όπως είναι οι S400, τα F35, στο πρόγραμμα 

των οποίων η Τουρκία είναι συμπαραγωγός 
χώρα, άρα δεν είναι μία οποιαδήποτε χώρα, 
τις σχέσεις της Τουρκίας με την Ρωσία, τις 
σχέσεις της Τουρκίας με το Ιράν, πολύ περισ-
σότερο μετά τις τελευταίες εξελίξεις και την 
ένταση μεταξύ Ιράν-ηνωμένων πολιτειών, 
Ιράν-ςαουδικής Αραβίας, άρα λοιπόν, όλα 
αυτά είναι μέρος μιας μεγαλύτερης διαπραγ-
ματεύσεις και θα πρέπει να δούμε ποια θα 
είναι η έκβαση αυτής.

Το πλωτό γεωτρύπανο της Τουρκίας βρί-
σκεται στα βορειοδυτικά της Κύπρου εδώ 
και 45 μέρες. Αυτός είναι αρκετός καιρός για 

να κάνει τις κατάλληλες προετοιμασίες, για 
να είναι σε θέση να προβεί σε ερευνητική 
γεώτρηση. φαίνεται ότι τα εντάλματα σύλλη-
ψης που εξέδωσε Κυπριακή Δημοκρατία 
λειτούργησαν αποτελεσματικά, φαίνεται, 
επίσης, ότι αποχώρησαν αρκετοί εμπειρο-
γνώμονες και ειδικοί, οι οποίοι δεν μπορούν 
να είναι πάρα πολλών εθνικοτήτων, γιατί 
είναι πολύ υψηλή η εξειδίκευση που απαι-
τείται για να μπορέσει ένα τέτοιας καινοτο-
μίας πλωτό γεωτρύπανο, όπως αυτά που 
κατέχει η Τουρκία, που είναι τελευταίας 
τεχνολογίας, να διεξάγει έρευνες.

όι αμερικανοί για την τουρκική επιθετικότητα

σοβαρές 
ανησυχίες
στην ανατολική 
μεσόγειο

πόΛΙτΙκη4
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Δημοκρατία, πολλώ δε μάλλον σε 
κάποιο από τα αδειοδοτημένα τεμά-
χια, όπου, δηλαδή, υπάρχουν εται-
ρείες οι οποίες βρίσκονται και δρα-
στηριοποιούνται εντός της κυπρια-
κής ΑΟΖ.

πΕΡΙφΡΟΝΟΥΝ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ
Οι ανακοινώσεις, όσο σκληρές και αν 
είναι, όσο καταδικαστικές κι αν είναι, 
δεν ιδρώνουν το αυτί του Ερντογάν. 
Ο Ερντογάν είναι αποφασισμένος να 
αντιστρέψει την κατάσταση αδυνα-
μίας στην οποία βρίσκεται σήμερα 
στην ανατολική Μεσόγειο και προ-
κειμένου να το καταφέρει αυτό θα 
πάει μέχρι τέλους ή, τέλος πάντων, 
θα πάει μέχρι εκεί που θα του επιτρέ-
ψουν να φτάσει οι δυνάμεις, όχι 
μόνο της περιοχής, αλλά και εκτός 
περιοχής. «Ως προς την Ευρωπαϊκή 
Ένωση είναι θετικό και αναμενόμενο 
ότι Ελλάδα και Κύπρος θα ζητήσουν 
συγκεκριμένες κυρώσεις σε βάρος 
της Τουρκίας στην επικείμενη 
Σύνοδο Κορυφής, αλλά, λογικά, οι 
κυρώσεις αυτές θα είναι υπό προει-
δοποίηση. Δηλαδή, θα είναι κυρώ-
σεις τις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση 
θα μπορούσε να ενεργοποιήσει, αν 
και εφόσον αποδειχθεί ότι η Τουρκία 
έχει κάνει ερευνητική γεώτρηση. 
Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, 
δεν θα είναι οι κυρώσεις τέτοιου 
τύπου και τόσο σκληρές, όσο σε 
βάρος της Ρωσίας, λόγω της παράνο-
μης προσάρτηση της Κριμαίας, διότι 
υπάρχουν αρκετά ευρωπαϊκά κράτη 
που κάνουν πολύ καλές «μπίζνες» με 
την Τουρκία, διότι η Τουρκία είναι μία 
χώρα πολύ σημαντική και για τα προ-
σφυγομεταναστευτικά ρεύματα, διότι 
είναι μία χώρα σημαντική για την 
συνεργασία στο κομμάτι της τρομο-
κρατίας και ασφάλειας και γιατί 

υπάρχουν και αρκετοί στην Ευρώπη 
που θεωρούν ότι με την περαιτέρω 
αποξένωση της Τουρκίας από την 
Ευρώπη, ουσιαστικά περιθωριοποι-
ούνται και οι οποίες φιλοευρωπαϊκές 
φωνές μέσα στην Τουρκία. Τούτων 
δοθέντων, οι όποιες αποφάσεις από 
πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
λογικά, θα είναι με την απειλή επιβο-
λής κυρώσεων, που δύσκολα θα είναι 
τέτοιας έκτασης όπως αυτές απένα-
ντι στη Ρωσία.

ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΚΑΙ η ΑΟΖ
λευκωσία και Αθήνα είναι απολύτως συντονισμένες κι αυτό επι-
βεβαιώθηκε ότι κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του ΚύςεΑ ο 
Αλέξης Τσίπρας επικοινώνησε με το Νίκο Αναστασιάδη. Και οι 
δύο κυβερνήσεις έχουν ρίξει όλο το βάρος τους στο διπλωματικό 
επίπεδο. Για την ακρίβεια, θα επιδιώξουν η εε να επιβάλει κυρώ-
σεις στην Τουρκία. η Κοινή Διακήρυξη του ευρωπαϊκού Νότου 
στη μάλτα είναι σαφής και ιδιαίτερα ελπιδοφόρα. Κι αυτό, επειδή 
ο πρόεδρος μακρόν φαίνεται να παίρνει το παιχνίδι πάνω του.

ο θέμα των κυρώσεων 
της εε προς την Τουρ-
κία, εφόσον συνεχίσει 

τις προκλήσεις στην Ανατολική 
μεσόγειο, είχε θέσει ο Κυριάκος 
μητσοτάκης από τα τέλη μαΐου. 
λίγες ημέρες πριν την τελευταία 
σύνοδο του ευρωπαϊκού λαϊκού 
Κόμματος, στις 28 μαΐου, ο πρόε-
δρος της ΝΔ είχε δηλώσει σε ραδιο-
φωνική του συνέντευξη στο 
News247, ότι «αν η Τουρκία συνεχί-
σει να παραβιάζει τα κυριαρχικά 
δικαιώματα της Κύπρου με τόσο απρο-
κάλυπτο τρόπο, η ευρώπη πρέπει να 
προχωρήσει σε κυρώσεις απέναντι 
στην Τουρκία. Και αυτή θα είναι η θέση 
με την οποία θα προσέλθω στο ευρωπα-
ϊκό λαϊκό Κόμμα. Έτσι ώστε να λάβει τις 
κατάλληλες αποφάσεις, ακόμα και κυρώ-
σεις σε βάρος της Τουρκίας, εάν επιβε-
βαιωθεί ότι έχει γίνει γεώτρηση εντός της 
κυπριακής ΑοΖ».

ο πρωθυπουργός παρότι με την κίνηση 
που έκανε, να διακόψει την προεκλογική 
εκστρατεία και να συγκαλέσει εκτάκτως το 
ΚύςεΑ, έδωσε έναν δραματικό τόνο στις 
ελληνοτουρκικές σχέσεις, δεν είχε καμία 
επικοινωνία ούτε με τον αρχηγό της αξιωμα-
τικής αντιπολίτευσης, ούτε με τους άλλους 
πολιτικούς αρχηγούς. ο Κυριάκος μητσοτά-
κης ρωτήθηκε για τις τουρκικές κινήσεις και 
το ενδεχόμενο να προχωρήσει η Άγκυρα σε 
γεωτρήσεις εντός της Κυπριακής ΑοΖ και στην 
συνέντευξη που παραχώρησε το ςάββατο 15 
Ιουνίου στην τηλεόραση του ςΚΑΪ. ο πρόεδρος 
της ΝΔ επανέλαβε ότι «από τη στιγμή που η 
Τουρκία επιλέγει ή τελικά επιλέξει να κάνει γεω-
τρήσεις εντός της Αποκλειστικής οικονομικής 
Ζώνης της Κύπρου, να αμφισβητήσει ευθέως 
δηλαδή τα κυριαρχικά της δικαιώματα, είναι απο-
λύτως απαραίτητο η ευρωπαϊκή Ένωση να προβεί 
σε χειροπιαστά αντίποινα απέναντι στην Τουρκία. 
Για αυτό και ναι, θέτω στο τραπέζι της συζήτησης 
το ζήτημα των κυρώσεων απέναντι στην Τουρκία, 
εφόσον επιμείνει σε αυτή τη στρατηγική».

μητσοτάκης  
για Τουρκία

τ

ό ερντογάν 
ζητάει και  
τα ρέστα
ό Ρετζέπ Ταγίπ ερντογάν κάνει νέα επίθεση 

κατά της ελλάδος και της Κύπρου… μετά το 
δυνατό ράπισμα από την ευρωπαϊκή Ένωση, 

ο Τούρκος πρόεδρος κατηγόρησε την Κύπρο πως… 
κάνει τον μάγκα στην περιοχή! «μερικές φορές μας 
κάνουν τους μάγκες. Αλλά εμείς με τις ένοπλες 
δυνάμεις μας εκεί παίρνουμε θέση και συνεχί-
ζουμε τις έρευνες. Τις προάλλες τί είπαν; Είπαν ότι 
θα βγάλουν ένταλμα σύλληψης για το προσωπικό μας 
εκεί. Κι εμείς τί τους είπαμε; “Να μας συμπαθάτε 
αλλά αν σας περνά, ελάτε να τους συλλάβετε”, τους 
είπαμε. Δεν θα μπορέσουν να τους συλλάβουν. Δεν 
φτάνει η δύναμή τους γι’ αυτό. Επειδή εμείς είμα-
στε Τουρκία, είμαστε Τούρκοι. Δεν θα τους 
δώσουμε την ευκαιρία», είπε ο Ερντογάν σε ομιλία 
του το βράδυ της Τρίτης 18/06. Αναφερόμενος στις 
γεωτρήσεις της Τουρκίας, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο-
γάν προανήγγειλε (όπως είχε κάνει και ο υπουρ-
γός Ενέργειας της Τουρκίας) ότι η Άγκυρα εκτός 
από τον «Πορθητή» στέλνει στην ανατολική 
Μεσόγειο και το «Γιαβούζ». «Αυτή τη στιγμή το 
πλοίο μας είναι στην περιοχή και πηγαίνει και το 
άλλο. Εμείς δεν χαρίζουμε σε κανένα τα δικαιώ-
ματα και το δίκαιο των αδελφών μας Τ/Κ».Ο 
Ερντογάν μίλησε για εκστρατεία αμαύρωσης 
της χώρας του από τον διεθνή τύπο και αναρω-
τήθηκε γιατί η Γαλλία ενοχλείται από τις γεω-
τρήσεις της Τουρκίας στην ανατολική Μεσό-
γειο. «Τις προάλλες έκανε δηλώσεις ο 
Μακρόν. Να φύγει η Τουρκία από εκεί. Μα 
ποιος είσαι εσύ και μας λες να φύγουμε; Εσύ 
έχεις εδώ ακτές; Έχεις εσύ καμία σχέση με 
εδώ; Αλλά η Τουρκία δεν έχει μόνο ακτο-
γραμμή, είναι και εγγυήτρια δύναμη στην 
Κύπρο. Εδώ η Ελλάδα μπορεί να μιλάει. Και 
η Βρετανία μπορεί να μιλά. Γιατί; Επειδή 
είναι εγγυήτριες δυνάμεις. Αλλά εσύ δεν 
μπορείς να μιλάς. Εσύ έχεις μια εταιρεία, 
ας μιλήσει η εταιρεία σου. Η Total. Εμείς 
γνωρίζουμε αυτή τη δουλειά καλύτερα», 
υποστήριξε.

ό κ. αποστολάκης

την ύψιστη ετοιμότητα των 
ενόπλων Δυνάμεων της 

χώρας απέναντι στις προκλή-
σεις της Τουρκίας εξέφρασε ο 
υπουργούς εθνικής Άμυνας 
που δεν απέκλεισε το ενδεχό-
μενο θερμού επεισοδίου 
ωστόσο, εκτίμησε πως...σε αυτή 
τη φάση η Τουρκία δεν θα προ-
χωρήσει σε κλιμάκωση της 
έντασης. «Δεν υπάρχει λόγος 
ανησυχίας», τόνισε ο υπουργός, 
χαρακτηρίζοντας την κατά-
σταση «ελεγχόμενη». ςχετικά 
με τη σύγκληση του ΚύςεΑ, ο 
ευάγγελος Αποστολάκης υπο-
στήριξε πως ήταν ορθή από-
φαση και τόνισε πως συνεδρί-
ασε προκειμένου να εκπέμψει 
«μήνυμα ψυχραιμίας».
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ςύΡΙΖΑ κινδυνολογεί μιλώντας για 
«κρυφό πρόγραμμα» της Ν.Δ., καταγγέλ-
λει ο αντιπρόεδρος της Ν.Δ. και υποψή-

φιος βουλευτής στο βόρειο τομέα της β' Αθήνας, 
Κωστής χατζηδάκης. «Έχουμε φτιάξει ένα 
κυβερνητικό πρόγραμμα τεκμηριωμένο και από-
λυτα κοστολογημένο», αντιτείνει ο κ. χατζηδά-
κης, ενώ εκτιμά ότι στον ςύΡΙΖΑ άλλα είπαν στο 
Ζάππειο και άλλα έκαναν, επίσης ότι έχουν γίνει, 
από τον ςύΡΙΖΑ, αποσπασματικές αντιγραφές 
τμημάτων του προγράμματός της Νέας Δημο-
κρατίας. Όσον αφορά σ τον προσεταιρισμό της 
μεσαίας τάξης, ο αντιπρόεδρος της ΝΔ υποστη-
ρίζει: «ο κ. Τσίπρας και ο ςύΡΙΖΑ δεν έχουν 
καμία αξιοπιστία. οι Έλληνες δεν ξεχνούν ότι 
μέχρι πρόσφατα οι κ.κ. Τσακαλώτος και χου-
λιαράκης κόμπαζαν για την υπερφορολόγηση 
της μεσαίας τάξης. Όπως και ότι η ελλάδα επί 
ςύΡΙΖΑ έγινε πρώτη στους φόρους σε 36 
χώρες του οοςΑ». Απευθυνόμενος δε σε 
ψηφοφόρους που δεν επέλεξαν το κόμμα 
του στις ευρωεκλογές, ο κ. χατζηδάκης 
σημειώνει: «εάν κρίνουμε ότι υπάρχει θέμα 
πολιτικής σταθερότητας, καθώς πλησιά-
ζουμε προς τις εκλογές, θα υπενθυμίσουμε 
στους πολίτες ότι η χώρα έχει ανάγκη από 
σταθερή κυβέρνηση και σε καμία περί-
πτωση δεν μπορεί να μπει σε ένα νέο 
κύκλο πολιτικής και οικονομικής αβεβαι-
ότητας. Όσον αφορά την επόμενη μέρα, ο 
Κυριακός μητσοτάκης έχει δηλώσει ότι, 
θα απευθυνθεί σε όλες τις φιλοευρωπαϊ-
κές, μεταρρυθμιστικές δυνάμεις, ανε-
ξάρτητα από το αν η Νέα Δημοκρατία 
έχει αυτοδυναμία ή όχι. Για να δημιουρ-
γήσουμε μια πλατιά συμμαχία, να 
εκπλήξουμε ευχάριστα στο εσωτερικό 
και το εξωτερικό και να στείλουμε το 
μήνυμα ότι όλοι Έλληνες παλεύουμε, 
ώστε η πατρίδα μας να γυρίσει 
σύντομα σελίδα».

ό

κωστησ Χάτζηδάκησ

κινδυνολογεί  
ο σΥρΙΖα!

Ντορά ΜπάκογίάΝΝη

«εθνική  
πορεία στα 
ελληνο-
τουρκικά!»

«αυτές οι εκλογές της 7ης Ιούλη είναι 
πολύ κρίσιμες. ςτην ουσία κρίνεται 
αν ο λαός μας θα μπορεί να ατενί-

σει την επόμενη μέρα με αισιοδοξία, με θάρρος, 
με κουράγιο. Αν θα μπορέσει να αναδείξει όλα 
αυτά τα προβλήματα που βρίσκονται στην επι-
καιρότητα και που δεν πρόκειται να τελειώσουν, 
έτσι όπως υπόσχονται τα κόμματα που μέχρι 
σήμερα κυβέρνησαν αυτό τον τόπο», δήλωσε ο 
γενικός γραμματέας της Κ.ε. του ΚΚε Δημήτρης 
Κουτσούμπας στη βοιωτία.

«Και βεβαίως αυτό που κρίνεται είναι αν θα μπο-
ρέσουμε μέσα στη Βουλή και έξω από αυτή, με το 
λαϊκό κίνημα, τους αγώνες του λαού μας να 
δώσουμε ώθηση στην ανακούφιση αυτού του 
κόσμου που έχει υποφέρει όλα αυτά τα χρόνια. Να 
μην περάσουν, να εμποδιστούν αντιλαϊκά μέτρα, 
νέα φορολογία, νέα λιτότητα, νέες περικοπές σε 
κοινωνικές δαπάνες στην υγεία, την παιδεία, σε μια 
σειρά τομείς τα οποία βέβαια προβλέπονται σε 
αυτή τη μεταμνημονιακή εποχή από τις συμφωνίες 
που έχει υπογράψει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, με την 
υπογραφή επίσης και την ψήφο των άλλων κομμά-
των, της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή, με την ψήφιση 

δηΜητρησ κουτσουΜπάσ 

να ενισχυθεί  
το κκε

ό κ. Τσακαλώτος δηλώνει 
ότι «γυρίζει το εκλογικό 
παιχνίδι», διότι τώρα 

είναι άλλο το πολιτικό διακύ-
βευμα. «ύπάρχουν», είπε, «δύο 
διαφορετικά προγράμματα για 
την ελλάδα. Τα μεσαία και τα 
λαϊκά στρώματα πρέπει να σκε-
φτούν πάρα πολύ τι θα κάνουν σε 
αυτές τις εκλογές. ςτον καπιταλι-
σμό που οραματίζεται ο κ. μητσο-
τάκης και το ΔΝΤ, πάντα τα μεγάλα 
ψάρια τρώνε τα μικρά». επανέλαβε 
δε, ότι εάν η ΝΔ σχηματίσει κυβέρ-
νηση θα κάνει φοροαπαλλαγές για 
τους λίγους και λιτότητα για τους πολ-
λούς. Αναφερόμενος στις προγραμμα-
τικές θέσεις του ςύΡΙΖΑ που δημοσιο-
ποιήθηκαν την Δευτέρα, ο υπουργός 
οικονομικών είπε ότι τα μέτρα που ανα-
κοινώθηκαν είναι για την τετραετία 
2020-2023 και ο λαός πρέπει να ξέρει τι 
θέλει να έχει στο τέλος: φοροελαφρύν-
σεις για τους λίγους ή ένα κοινωνικό 
κράτος με μειώσεις φόρων και εισφο-
ρών. Επανέλαβε ότι υπάρχει ήδη ο ειδικός 
λογαριασμός των 5,5 δισ. ευρώ για τη μείωση 
κατά μια μονάδα των στόχων για τα πρωτο-
γενή πλεονάσματα, προσθέτοντας πως «εάν 
νικήσουμε θα το δεχθούν οι πιστωτές, γιατί 
εμείς έχουμε κερδίσει ήδη την αξιοπιστία μας, 
σε αντίθεση με τη ΝΔ». 

Επεσήμανε ότι «εμείς δεν θα ανταλλάξουμε 
τη μείωση του πλεονάσματος με σκληρά νεοφι-
λελεύθερα μέτρα». Έφερε δε ως παράδειγμα ότι 
με την αναλογία 1:1 για το Δημόσιο (μια πρό-
σληψη για κάθε μια αποχώρηση) εφέτος θα 
υπάρξουν 19.000 προσλήψεις. Ενώ με την αναλο-
γία 1:5 που ενστερνίζεται η ΝΔ, είπε, οι προσλή-
ψεις περιορίζονται σε 1.500 άτομα και έχει ήδη 
ανακοινωθεί από το κόμμα της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης ότι εξ αυτών οι 1.200 θα είναι αστυνομι-

 ευκλείδησ τσάκάλωτοσ 

παίρνει αποστάσεις! 
κοί και απομένουν μόνον 300 θέσεις για 
υγεία, παιδεία κ.ά. Σύμφωνα με τον 
υπουργό, το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι 
ισορροπημένο και ενισχύει τα μεσαία 
στρώματα. Επιτέθηκε στη ΝΔ και τον 
Κυριάκο Μητσοτάκη για τις θέσεις και τις 
δηλώσεις για την επιχειρηματικότητα και 
τις επενδύσεις, λέγοντας ότι «με τον κ. 
Μητσοτάκη θα έρθουν επενδύσεις γιατί 
δεν θα υπάρχει κανένα δικαίωμα του 
εργαζόμενου, ούτε έλεγχοι από την Επι-
θεώρηση Εργασίας. Ειδικά δε για τις 
δηλώσεις του προέδρου της ΝΔ για το 
«Ελληνικό», ανέφερε ότι «δείτε τη σύμ-
βαση που είχαν υπογράψει οι προηγούμε-
νοι και θα καταλάβετε γιατί κάναμε 4 χρό-
νια. Δεν υπήρχε καν χωροθέτηση σε 
εκείνη τη σύμβαση».

Σχετικά με τις «διαρροές» από τις Βρυ-
ξέλλες, αλλά και τις δηλώσεις του αντι-
προέδρου της Κομισιόν Βάλντις Ντο-
μπρόφσκις (σ.σ. τόσο για την αναίρεση 
της μείωσης του αφορολόγητου, όπως και 
για τα μέτρα που είχαν ανακοινωθεί στο 
Ζάππειο), ο κ. Τσακαλώτος είπε ότι πολλές 
φορές υπάρχουν τέτοιες «διαρροές», αλλά 
ο κόσμος έχει πλέον μάθει. «Ο κ. Ντο-
μπρόφσκις είναι στο ΕλΚ και είχαμε 
ευρωεκλογές. Είναι στην ίδια πολιτική 
οικογένεια με τον κ. Μητσοτάκη και 
πιστεύει στη λιτότητα», ανέφερε. Και εξέ-
φρασε τη βεβαιότητα ότι ο Μ. Βέμπερ δεν 
θα βγει στην προεδρία της Κομισιόν. Χαρι-
τολογώντας δε, και στην ερώτηση εάν 
φοβάται τι θα αντιμετωπίσει στο προσε-
χές Eurogroup στο λουξεμβούργο, ο 
υπουργός είπε ότι «μιλάτε σε έναν 
άνθρωπο που έχει περάσει τα μύρια όσα. 
Είχαμε απέναντι τον Σόιμπλε και τον Ντάι-
σελμπλουμ και θα φοβηθώ τώρα που 
έχουμε πετύχει τόσα και μας στηρίζουν οι 
Σοσιαλδημοκράτες;». 
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«δεν είναι τυχαία η παρουσία του 
Κυριάκου μητσοτάκη στο Καστε-
λόριζο, σε μια στιγμή που είμα-

στε σε ένα μεγάλο πρόβλημα με την Τουρκία, 
το οποίο δυστυχώς έχει αφεθεί στην άκρη. Το 
ουσιαστικό πρόβλημα είναι ότι σε μια Ελλάδα που 
βρίσκεται σε προεκλογική περίοδο, σε μια 
Ελλάδα που η κυβέρνηση εγκατέλειψε τα ελληνο-
τουρκικά 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 
πρωτοφανείς. 

Έχω ζήσει προκλήσεις της Τουρκίας πολλές. 
Δεν είχε φτάσει ποτέ η Τουρκία σε τόσες δηλώ-
σεις όπως κάνει σήμερα. Δεν είχαν γίνει ποτέ 
τόσες δηλώσεις για αποφυγή κρίσεως όπως γίνο-
νται σήμερα» συνέχισε η πρώην υπουργός Εξωτε-
ρικών και παρότρυνε όλους: «Σε αυτό το θέμα, 
τουλάχιστον σε αυτό το θέμα, οφείλουμε 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 
ανεπιθύμητη, ενδεχομένως και απ' τις 
δυο πλευρές, αλλά τυχαία κρίση».

του 3ου μνημονίου, που μαζί με τα προηγούμενα 
είναι σε ισχύ», πρόσθεσε.

«Άρα λοιπόν, για να βγει δυνατός ο λαός χρειά-
ζεται να ενισχυθεί το ΚΚΕ. Ένα ισχυρό ΚΚΕ είναι 
η μόνη δύναμη για να κάνει αντιπολίτευση σε 
οποιαδήποτε αντιλαϊκή κυβέρνηση προκύπτει και 
βεβαίως έτσι μόνο θα αποκτήσει αυτοπεποίθηση, 
κουράγιο, δύναμη ο λαός μας», κατέληξε στη 
δήλωσή του ο Δ. Κουτσούμπας.

αποκαλύψεις παπανδρέου 
για το «λεφτά υπάρχουν»
ό πρώην πρωθυπουργός κατηγό-

ρησε τον προκάτοχό του Κώστα 
Καραμανλή πως «δεν μου είπε 

ποτέ τίποτα για την κατάσταση της οικο-
νομίας». ύποστήριξε πως δεν γνώριζε το 
2009, όταν το πΑςοΚ κέρδισε τις εκλο-
γές, για την κατάσταση της ελληνικής 
οικονομίας και πως ο Κώστας Καραμαν-
λής δεν του ζήτησε ποτέ συναίνεση. 
«μην εγκαλείτε εμένα, όταν ο Καραμαν-
λής και οι υπουργοί του δεν ενημέρωσαν 
τον ελληνικό λαό», τόνισε ο πρώην πρω-
θυπουργός, ενώ στο στόχαστρό του βρέ-
θηκε και ο τότε διοικητής της Τράπεζας 
της ελλάδας Γιώργος προβόπουλος. 
«είπε ότι εγώ ζήτησα από το ΔΝΤ να μη 
δημοσιοποιήσει στοιχεία για την 
ελλάδα, γιατί θα εκτιναχθεί το χρέος. 
εμένα δεν μου είπε τίποτα».

Ο Γιώργος Παπανδρέου μίλησε και για το 
περίφημο δημοψήφισμα που είχε εξαγγεί-
λει, αλλά τελικά δεν έγινε ποτέ. «Ως πρωθυ-
πουργός τους είχα όλους απέναντί μου. Η 
Ευρώπη ήταν απέναντί μας και εδώ μας απο-
καλούσαν προδότες. Όταν μας έριξαν στα 
μνημόνια ήταν γι’ αυτούς μια χαρά», τόνισε 
και πρόσθεσε πως «ήταν λάθος μου που δεν 
κατάφερα να κάνω το δημοψήφισμα. Αν 
ήξερα ότι θα ακολουθούσαν οκτώ χρόνια με 
μνημόνια, θα το πάλευα πιο πολύ».

Ο πρώην πρωθυπουργός αποκάλυψε και 
ένα τηλεφώνημα της Άνγκελα Μέρκελ στον 
τότε Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο 
Παπούλια, με το οποίο του είχε ζητήσει 
αντί για δημοψήφισμα να γίνουν εκλογές. 
Μιλώντας για το PSI, ο Γιώργος Παπαν-
δρέου είπε πως εκείνη την περίοδο είχε 
τρεις επιλογές: το δημοψήφισμα, τη συμ-
φωνία με όλες τις πολιτικές δυνάμεις και 
τις εκλογές. «Οι απανωτές εκλογές στοίχι-
σαν στον ελληνικό λαό», είπε ο πρώην 
πρωθυπουργός, σημειώνοντας πως το 

ΠΑΣΟΚ «ήταν εύκολη λεία. Εμείς παίρναμε τις 
αποφάσεις και οι άλλοι μας πετούσαν πέτρες». 
«Υπερτίμησα τον πατριωτισμό του κ. Σαμάρα», 
είπε ο Γιώργος Παπανδρέου, αποκαλύπτοντας 
επίσης ότι σε μια τηλεφωνική επικοινωνία 
τους, είχε πει στον πρώην πρωθυπουργό να 
«πάμε μαζί στην τρόικα» και να βγουν μαζί 
να ζητήσουν από τον κόσμο να πληρώνει 
λιγότερους φόρους αλλά να τους πληρώνει 
όλους.

«λεφτά υπάρχουν είπε και ο Σαμαράς εν 
μέσω κρίσης και το ίδιο έκανε και ο Τσί-
πρας, το ίδιο λέει και ο Μητσοτάκης. Αυτό 
που δεν λένε είναι που θα τα βρουν», 
συνέχισε ο Γιώργος Παπανδρέου, εκφρά-
ζοντας και το… παράπονό του πως «εγώ 
είχα πει που θα τα βρούμε αλλά αυτό 
αποσιωπήθηκε». Τα πυρά του πρώην 
πρωθυπουργού, εκτός από τη Νέα 
Δημοκρατία, συγκέντρωσε και ο 
ΣΥΡΙΖΑ. «Οι εταίροι μας έβαλαν ζουρ-
λομανδύα το 2015», τόνισε ο Γιώργος 
Παπανδρέου και κατηγόρησε ΣΥΡΙΖΑ 
και ΝΔ πως «είπαν και οι δύο 
ψέματα. Έδωσαν κάλπικες και αδιέ-
ξοδες υποσχέσεις. Έχουν ευθύνη 
που η χώρα κινδύνεψε να βγει από 
την Ευρωζώνη». Γι’ αυτό και, όπως 
είπε, αλλαγή πορείας της χώρας 
δεν μπορεί να υπάρξει με απλή 
εναλλαγή κυβέρνησης. Κατηγό-
ρησε ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ ότι παρέμει-
ναν υπηρέτες ενός πελατειακού 
συστήματος που ενδιαφέρεται 
μόνον για τη νομή της εξουσίας 
και όχι για την αλλαγή της. Και 
πρόσθεσε πως παραμένει στα-
θερός σε ό,τι έλεγε από τα μέσα 
της δεκαετίας του 2000, επα-
ναλαμβάνοντας τη γνωστή του 
θέση: «Αν δεν αλλάξουμε, θα 
βουλιάξουμε».

Όλα δείχνουν ότι ο Κυριάκος μητσο-
τάκης ετοιμάζει τον Αντώνη ςαμαρά 
για τη θέση του επιτρόπου στην 

Κομισιόν. ςτην ευρώπη λένε ότι «η επικρά-
τηση της ΝΔ και στις εθνικές εκλογές θα 
αυξήσει ακόμα περισσότερο το ελΚ στο 
ευρωπαϊκό συμβούλιο, παίζοντας καθορι-
στικό ρόλο στην τελική επιλογή των προσώ-
πων για τις κορυφαίες θέσεις των ευρωπαϊκών 
θεσμών. επικεφαλής στο επικρατείας θα είναι 
ο παναγιώτης πικράμενος. «Ένας άνθρωπος ο 
οποίος με το κύρος του έχει να προσθέσει 
πολλά στη βουλή και η παρουσία του στο ψηφο-
δέλτιο συμβολίζει πολλά», τόνισε ο Κυριάκος 
μητσοτάκης. ο παναγιώτης πικραμμένος είχε 
συγκλονίσει με την ομιλία του στη συζήτηση για 
την προανακριτική για την υπόθεση Novartis. 
«ςτην αρχή αιφνιδιάστηκα, τώρα όμως κατατρύ-
χομαι από αισθήματα οργής, αγανάκτησης», είχε 
πει τότε κ. πικραμμένος και σχεδόν δακρυσμένος 
συνέχισε: «ςτο πρόσωπό μου δεν κατηγορείται ο 
τότε υπηρεσιακός πρωθυπουργός των ολίγων ημε-
ρών, αλλά και ο τότε πρόεδρος του ςτε. Κατηγορού-
μαι ότι ως εν ενεργεία δικαστικός δωροδοκήθηκα».

Δεν κλείνει η βουλή το καλοκαίρι, λέει ο Κυριάκος 
μητσοτάκης. ο πρόεδρος της ΝΔ αναφέρθηκε στις 
πρώτες ενέργειες του κόμματός του, εφόσον κερδί-
σει τις εκλογές. Όπως είπε, είναι ανάγκη να εξακολου-
θήσει η λειτουργία της, ώστε να έρθουν τα πρώτα 
νομοσχέδια. Για τον Αβραμόπουλο που παραιτείται τον 
οκτώβριο σχεδιάζει πολλά. ο Άδωνις Γεωργιάδης ετοι-
μάζεται για το Ανάπτυξης και ο Κωστής χατζηδάκης για 
το παιδείας. Ακόμη δεν έχουν βρεθεί οι υπουργοί εξω-
τερικών και οικονομικών…

σαμαράς-
αβραμόπουλος-

πικραμμένος,  
σε ειδικούς ρόλους 
από τον μητσοτάκη

αδωνΙσ καΙ 
ΧατΖηδακησ σε 

κρΙσΙμα ΥπόΥρΓεΙα
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Το δάκρυ
Δεν άντεξε και έκλαψε στην κεντρική προεκλογική του ομιλία ο 
Βασίλης Κικίλιας, όταν έκανε αναφορά στην εθνική ομάδα, της 

οποίας ήταν μέλος επί σειρά ετών. «Δεν μπορώ να σκεφτώ πιο αγνή, 
πιο καθαρή και πιο πατριωτική εικόνα από αυτή 12 πιτσιρικάδων, που 

φορούν την φανέλα της εθνικής ομάδας μπάσκετ με το εθνόσημο στο 
πέτο, ακούν τον εθνικό μας ύμνο και έχουν φτάσει στο πιο ψηλό σκαλί του 

βάθρου, τιμώντας τα εθνικά μας χρώματα. Κάποτε ήμουν κι εγώ ένας από 
αυτούς». Ο «ψηλός» της ΝΔ δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του και 

οι φίλοι του που παρακολουθούσαν την ομιλία του τον χειροκρότησαν .

πολιτικά                
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Έτοιμη για βουλή
Έτοιμη να βρεθεί στα βου-
λευτικά έδρανα είναι η 
δικηγόρος Ιωάννα Καλα-
ντζάκου, που είναι υπο-
ψήφια με την ΝΔ στον 
Βόρειο Τομέα της Β΄ 

Αθηνών. Η κα Καλαντζά-
κου έχει αποκτήσει 

ισχυρή δυναμική, κυρίως 
από το γεγονός ότι η επαφή 

της με τους πολίτες είναι καθη-
μερινή.  Επαγγελματικές ομά-

δες, επιχειρήσεις, μαγαζιά ακόμη 
και καφέ και συζήτηση με την νεολαία έχουν εντα-
χθεί στο καθημερινό πρόγραμμα της υποψήφιας 
βουλευτού και, από ό,τι φαίνεται, οι πολίτες των 
Βορείων Προαστίων θα την τιμήσουν με την 
ψήφο τους. 

Αργεντινή θα γίνουμε
Άλλαξε τροπάρι η κυβέρνηση και τα στελέχη της αναφέρουν τώρα ότι, 
αν εκλεγεί ο Μητσοτάκης, η χώρα θα γίνει σαν την Αργεντινή. Ο πρώην 
κυβερνητικός εκπρόσωπος και υποψήφιος στην Α΄ Αθήνας Δημήτρης 
Τζανακόπουλος σε ραδιοφωνική του συνέντευξη είπε «Πρότυπο του 
Μητσοτάκη είναι το οικονομικό πρόγραμμα του Προέδρου Μάκρι της 
Αργεντινής, θέλει πολιτική ΔΝΤ». Αυτό που δεν μας είπε ο κ. Τζανακό-
πουλος είναι αν κυβερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ σαν ποιά χώρα θα γίνουμε;

ο καφές
Τον πρωινό τους καφέ από-
λαυσαν το πρωί της Τετάρ-

της ο πρωθυπουργός Αλέξης 
Τσίπρας και ο επικεφαλής 

του ψηφοδελτίου του 
ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Βασιλικός. 

Οι δύο άντρες ήπιαν τον 
καφέ τους στην Αίγλη Ζαπ-

πείου και συζήτησαν αρκετή 
ώρα τις πολιτικές εξελίξεις. 

μετά από δέκα χρόνια
Και ξαφνικά εμφανίστηκαν οι πρώτες πληροφορίες ότι ο Κώστας 

Καραμανλής θα προχωρήσει σε δημόσια παρέμβαση μετά από δέκα 
χρόνια σιωπής. Την Τετάρτη 
26 Ιουνίου ο πρώην πρωθυ-

πουργός θα βρεθεί στην 
Θεσσαλονίκη ενόψει της 

παρουσίασης από την Διοι-
κούσα Επιτροπή των υπο-

ψηφίων της Α΄ και Β΄ Περι-
φέρειας στο Βελλίδειο. Και 
εκεί υποστηρίζουν κάποιοι 
ότι θα ανέβει στο βήμα και 

θα πραγματοποιήσει μια 
μικρή ομιλία.  λέτε; Ο και-

ρός γαρ εγγύς. 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ  
ΓΙΑΝΝης ΝΤςούΝος   
ntsounos@alphafreepress.gr

Το Καφενείο  
της βουλής

τάκλιν

Debate 
για όλους

Συμφωνήθηκε τελικά η ημερομηνία 
για την τηλεμαχία των πολιτικών αρχηγών 

και είναι η 1η Ιουλίου, ημέρα Δευτέρα. Ο χώρος 
διεξαγωγής θα είναι τα στούντιο της ΕΡΤ, ενώ θα 

συμμετέχουν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί των κομμά-
των του συνταγματικού τόξου, δηλαδή εκτός της 

Χρυσής Αυγής. Η συζήτηση που έχει ξεκινήσει τώρα 
είναι αν για μια ακόμη φορά θα παρακολουθή-

σουμε παράλληλους μονολόγους και όχι 
ουσιαστική αντιπαράθεση. 

Εγώ πάντως ποντάρω 
στο «μια από τα 

ίδια». 
με σημαία

Στην ομιλία του πρωθυπουργού 
στο Θησείο μια ήταν η φιγούρα που 
τράβηξε όλα τα βλέμματα.  Ήταν ο 

βουλευτής Κώστας Ζουράρις, που επέ-
λεξε να φορέσει ένα μπλουζάκι με 

σήμα την σημαία της Κύπρου στο ένα 
μανίκι. Ευρηματικός για ακόμη μια 

φορά ο κ. Ζουράρις και κυρίως 
εντός επικαιρότητας.  

ύπέρ  
των ευπαθών 
ομάδων 
Με στόχο την ενίσχυση των 
ευπαθέστερων συμπολιτών 
μας και ιδιαίτερα της περιφέ-
ρειας κινείται ο Κώστας Καρα-
γκούνης, που σε όλες του τις εκδη-
λώσεις αναφέρεται στους τρόπους 
ενίσχυσης των χαμηλόμισθων σε ιδιω-
τικό και δημόσιο τομέα. Ο βουλευτής 
Αιτωλοακαρνανίας, που έχει ήδη δώσει 
τα διαπιστευτήριά του στην διακυβέρ-
νηση της χώρας, διεκδικεί εκ νέου την 
ψήφο των συμπολιτών του για να πραγμα-
τοποιήσει μια ακόμη κοινοβουλευτική 
θητεία με γνώμονα πάντα το συμφέρον 
των κατοίκων της περιφέρειας.
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πόρτα πόρτα
Όσοι διεκδικούν τον σταυρό του πολίτη πρέ-
πει να βρίσκονται κοντά στους πολίτες και 
αυτό είναι το μότο που ακολουθεί ο υποψή-
φιος της ΝΔ στη Β1 εκλογική περιφέρεια του 
Βόρειου Τομέα Αθηνών Νίκος Κωστόπουλος. 
Ο εκφραστής της ομάδας των νέων πολιτι-
κών που μπήκαν στον στίβο της πολιτι-
κής έχει επιδοθεί το τελευταίο χρο-
νικό διάστημα σε σειρά ομιλιών 

και επαφών με τους κατοίκους του τομέα του και τα αποτελέ-
σματα είναι ιδιαίτερα θετικά, αφού το όνομά του ακούγεται 
έντονα στις προτιμήσεις των ψηφοφόρων. 

πόΛΙτΙκη 9
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ςχόλιο με ψάρια
Ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης 
Τσακαλώτος σχολίασε με τον δικό 
του ξεχωριστό τρόπο το προεκλο-
γικό σποτ της ΝΔ για την οικονομία 

και την ανάπτυξη. Όπως είπε ο 
υπουργός, «Η ΝΔ μας λέει ότι η 

μείωση των φόρων από μόνη 
της δημιουργεί ίσες ευκαι-

ρίες για όλους και οδηγεί 
στην ανάπτυξη. Μόνο 

που μια τέτοια πολι-
τική δεν εξασφα-

λίζει ίσες ευκαιρίες για όλους ούτε 
δίκαιη ανάπτυξη. Αντιθέτως 

οδηγεί σε ένα περιβάλλον 
που το μεγάλο ψάρι… 

τρώει το μικρό». 
Άρα να συνεχί-

σουμε με 
φόρους, κύριε 
υπουργέ;

Αχταρμάς
Ως αχταρμά χαρακτήρισε το κόμμα 
του Γιάννη Βαρουφάκη η επικεφα-
λής του κόμματος «Πλεύση Ελευθε-
ρίας» Ζωή Κωνσταντοπούλου. Όπως 
είπε η κα Κωνσταντοπούλου, το 
«ΜέΡΑ25» αλλάζει τα χρώματα, 
όπως και ο αρχηγός του, ενώ στην 
ερώτηση για πιθανή συνεργασία 
απάντησε κατηγορηματικά «δεν 
συνεργαζόμαστε με μνημονιακούς».

Έχουμε σχέδιο
«Στην ΝΔ γνωρίζουμε τον τρόπο για να μειώσουμε 

τους φόρους, χωρίς να επιβαρύνουμε την οικονομία 
και χωρίς να δημιουργήσουμε μεγαλύτερα δημοσιο-

νομικά κενά», δήλωσε σε τηλεοπτική του συνέντευξη 
ο Βασίλης Σπανάκης, υποψήφιος με την ΝΔ στον 

Νότιο Τομέα. Όπως τόνισε ο υποψήφιος βουλευτής, η 
βασική διαφορά της ΝΔ με τον ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι η νέα 

κυβέρνηση έχει 
σχέδιο μείωσης 
φόρων και προ-

σέλκυσης επενδύ-
σεων. Με αυτό το 
σχέδιο, σύμφωνα 

με τον κ. Σπανάκη, 
οι Έλληνες θα απο-

κτήσουν ξανά την 
αξιοπρέπειά τους 
και δεν θα μιλάμε 

πλέον για μια 
Ελλάδα των επιδο-

μάτων, αλλά για 
μια Ελλάδα της 

Ανάπτυξης.

Έγινε ο γάμος
Με 100 καλούς φίλους παντρεύτηκαν ο Βασίλης Κικί-
λιας και η Τζένη Μπαλατσινού. Γαμπρός και νύφη 
πάντως από την επομένη του γάμου τους επέστρεψαν 
στα επαγγελματικά τους καθήκοντα, αφού ιδιαίτερα για 
τον κ. Κικίλια η προεκλογική περίοδος είναι τόσο έντονη. 
που δεν του επιτρέπει ούτε μια ώρα χαλάρωσης. Να 
ζήσουν ευτυχισμένοι να ευχηθούμε εμείς.

Γιατροί και άλλοι
Οι γιατροί και οι δικηγόροι πλειοψηφούν στα ψηφοδέλτια της 
ΝΔ, όπως αυτά ανακοινώθηκαν στις αρχές της εβδομάδας από 
την Πειραιώς. Οι γιατροί στα ψηφοδέλτια της ΝΔ είναι 101 και 
ακολουθούν οι δικηγόροι που είναι 99. Στα γαλάζια ψηφοδέλ-
τια υπάρχουν ακόμη 28 δημοσιογράφοι, 23 επιχειρηματίες, 20 
καθηγητές ΑΕΙ και 10 ιδιωτικοί υπάλληλοι.

παράπονα  
Το παράπονό του που δεν είναι υποψήφιος με την ΝΔ 
εξέφρασε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ο 
πρώην υπουργός Γιώργος Βουλγαράκης. Ο κ. Βουλγαρά-
κης, απαντώντας σε όσους του έκαναν την ερώτηση γιατί 
δεν είναι στις λίστες της ΝΔ, έγραψε ότι ζήτησε να 

δώσει την δική του πολι-
τική μάχη, ωστόσο δεν 
μπορεί να δώσει απά-
ντηση στο γιατί δεν του 
δόθηκε θετική απά-
ντηση. Μάλιστα στην 
ίδια ανάρτηση ο πρώην 
υπουργός διαψεύδει τα 
σενάρια που τον ήθελαν 
να έχει συζητήσει με την 
Ελληνική λύση. 

Γνωστή καλή συνταγή 
Το ψηφοδέλτιο επικρατείας του κόμματος ανακοί-
νωσε ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης 
Κουτσούμπας και εμπιστεύτηκε την πρώτη θέση 
στην Αλέκα Παπαρήγα. Παλιά δοκιμασμένη 
συνταγή, που η αλήθεια είναι ότι λείπουν κιόλας 
οι ομιλίες της στο κοινοβούλιο. 

ο μακροβιότερος
Παραιτήθηκε από την θέση του δημάρχου έπειτα 
από 17 συναπτά έτη ο δήμαρχος Παλιού Φαλήρου 
Διονύσης Χατζηδάκης, καθώς θα είναι υποψήφιος 
βουλευτής με την ΝΔ στον Νότιο Τομέα της περι-
φέρειας Αθήνας. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε σε 
έναν από τους μακροβιότερους άρχοντες της τοπι-
κής αυτοδιοίκησης.

παίξε μπαλίτσα
Έναν πρωτότυπο τρόπο σκαρφίστηκε ο υποψήφιος 
βουλευτής της ΝΔ Τάσος Αβραντίνης, που στο προ-

εκλογικό του σποτ επιστράτευσε τον γνωστό σε 
όλους Νίκο Αλέφαντο.  Και λέει στο σποτ ο πρώην 
προπονητής του Ολυμπιακού: «Στην πολιτική χρει-
άζεσαι για να χαλάσουμε κόσμο. Βουλή παίξε μπα-

λίτσα. Βάλε τον φοβερό Τάσο Αβραντίδη μέσα, 
γιατί βοηθάει: φτωχό, συνταξιούχο, φουκαρά, νέο, 

μπατίρη, γιαγιάδες. Τα πάντα όλα Αβραντίδης».  
Αναμένουμε με αγωνία τα αποτελέσματα της κάλ-

πης για τον συγκεκριμένο υποψήφιο. 

Κοντά στους μικρομεσαίους
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην περιοχή των Αχαρνών επισκέφθηκε ο 
υποψήφιος βουλευτής Γιώργος Βλάχος και συζήτησε με τους επιχειρη-

ματίες τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Ο βουλευτή,ς που είναι 
πάντα κοντά στους ανθρώπους της παραγωγής, εκτίμησε ότι οι άστο-

χες πολιτικές της κυβέρνησης και η υπερφορολόγηση έχουν οδη-
γήσει αφενός σε μεγάλο επενδυτικό κενό, αφετέρου σε 
πλήρη ανασφάλεια τους επιχειρηματίες. Προτεραιότητα 

άλλωστε διαχρονικά του Γιώργου Βλάχου είναι η ενί-
σχυση της επιχειρηματικότητας, γιατί μόνο 

έτσι οδηγούμαστε στην ανάπτυξη και 
στην μείωση της ανεργίας.           ο φλαμπουράρης  

     και το νομισματοκοπείο 

Τον Αλέκο Φλαμπουράρη ανέφερε ως «πατέρα» της ιδέας 

για το ντου στο νομισματοκοπείο το 2015 ο Γιάννης Βαρου-

φάκης, ο οποίος σε συνέντευξή του 

αθωώνει ουσιαστικά τον Παναγιώτη 

λαφαζάνη, που είχε χρεωθεί την 

συγκεκριμένη πρόταση. «Δεν 

ήταν δική του ιδέα, μετά τον 

κατηγόρησαν, τις ανοησίες αυτές 

τις έλεγε ο Φλαμπουράρης, γιατί 

έχω καταγράψει ακριβώς πώς είχε 

γίνει η ιστορία».
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στηρίων, την αξιολόγηση των 
δικαστών, την ταχύτερη απονομή 
της δικαιοσύνης, αλλά και την 
εναλλακτική επίλυση διαφορών 
χωρίς αυτές να χρειάζεται να 
«λιμνάζουν» στις δικαστικές 
αίθουσες. 

Στην υγεία η προτεραιότητα 
του νομοσχεδίου που είναι ήδη 
έτοιμο είναι η μείωση του χρό-
νου αναμονής για νοσηλεία σε 
Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. 
Ακολουθεί η συνεργασία δημό-
σιου και ιδιωτικού τομέα, αλλά 
και η διανομή φαρμάκων κατ’ 
οίκον σε συγκεκριμένες ομάδες 
ασθενών. Στο ίδιο νομοσχέδιο 
προβλέπεται επίσης η συνεργα-
σία ιδιωτικού και δημόσιου 
τομέα για αγορά ιατρικών πρά-
ξεων και εξετάσεων χωρίς την 
επιβάρυνση του ασθενούς. 

Μεγάλες αλλαγές όμως 
θα επιφέρει ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης και στην 
λειτουργία της ίδιας της 
κυβέρνησης, καθώς με 

νομοσχέδιο που  
θα έρθει στην Βουλή 
θα ενισχυθεί 
σημαντικά ο ρόλος 
του πρωθυπουργικού 
γραφείου, ενώ 
καταργούνται όλες  

οι θέσεις των 
αναπληρωτών 
υπουργών. Με το ίδιο 
νομοσχέδιο θα υπάρξει 
σημαντική μείωση του 
αριθμού των γενικών 
γραμματειών στα 
υπουργεία, 
ενώ θα θεσπιστεί  
για πρώτη φορά ένα 
υπερυπουργείο 
Εσωτερικής Ασφάλειας, 
αλλά και Ανεξάρτητη 
Αρχή Διαφάνειας. 

Με την κατάθεση και ψήφιση 
αυτών των νομοσχεδίων, αλλά 
και άλλων επιμέρους, ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης δίνει το σήμα ότι οι 
εξαγγελίες του γίνονται πράξη 
από τις πρώτες κιόλας ημέρες 
της διακυβέρνησης της χώρας 
από την ΝΔ. Εκτός όμως από την 
ψήφιση, το μεγάλο στοίχημα του 
προέδρου της ΝΔ και της κυβέρ-
νησής του είναι η υλοποίηση 
αυτών των νομοσχεδίων…  Και 
εκεί ακριβώς στην υλοποίηση 
είναι που κρίνονται όλα. 

«Ούτε μια ώρα 
χαμένη» στην 
κυβερνησιμότητα 
της χώρας είναι  
το μήνυμα που 
εκπέμπει ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης, εάν  
ο ελληνικός λαός 
επιλέξει την ΝΔ για 
την διακυβέρνηση 
της χώρας. 

ό πρόεδρος της ΝΔ έχει 
ήδη προαναγγείλει ότι 
η βουλή θα παραμείνει 

ανοικτή και ο λόγος δεν είναι 
άλλος από την ψήφιση των 
νομοσχεδίων της κυβέρνη-
σης, έτσι ώστε να ξεκινήσει 
άμεσα η νέα εποχή για την 
χώρα που ο ίδιος έχει οραμα-
τιστεί και προαναγγείλει. Τους 
τελευταίους μήνες κατ’ εντολή 
του Κυριάκου μητσοτάκη οι 
τομεάρχες του κόμματος και 
όσοι προορίζονται για υπουρ-
γικές θέσεις έχουν προετοι-
μάσει τα πρώτα νομοσχέ-
δια της κυβέρνησης και 
μάλιστα οι πληροφορίες 
της Alpha freepress ανα-
φέρουν ότι ο πρόεδρος 
της ΝΔ είχε προσωπικές 
παρεμβάσεις σε κάθε ένα 
από αυτά, ενώ την όλη οργά-
νωση έχει αναλάβει ο αντι-
πρόεδρος του κόμματος 
Κωστής χατζηδάκης.

Στην προσπάθεια αυτή το 
νομικό μέρος έχει αναλάβει ο 
σύμβουλος επί νομικών θεμά-
των του Κυριάκου Μητσοτάκη 
Γιώργος Γεραπετρίτης, που είναι 
άλλωστε και καθηγητής Δημο-
σίου Δικαίου. Προτεραιότητα 
βέβαια για την ΝΔ είναι η οικο-
νομία και εκεί προσανατολίστη-
καν οι συνεργάτες του Κυριά-
κου Μητσοτάκη, ώστε να γίνούν 
εμφανείς από τις πρώτες ημέ-
ρες της νέας διακυβέρνησης οι 
αλλαγές στην καθημερινότητα 
και στην «τσέπη» των πολιτών, 
των μεσαίων επιχειρήσεων και 
της μεσαίας τάξης. Το πρώτο 
ίσως νομοσχέδιο που θα κατα-
θέσει προς ψήφιση η ΝΔ 
αφορά στο φορολογικό, αφού 
όπως έχει δηλώσει ο πρόεδρος 
της ΝΔ, η φορολογία θα πρέπει 
να παραμείνει σταθερή το λιγό-
τερο για μια δεκαετία. Στο 
νομοσχέδιο θα περιλαμβάνεται 
η εξαγγελία Μητσοτάκη για μεί-
ωση του ΕΝΦΙΑ μέσα σε δύο 
χρόνια και έτσι ο φόρος που θα 

πληρώσουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων 
θα είναι μειωμένος κατά 20% το 
2020 και κατά 10% το 2021, έτσι 
ώστε η συνολική ελάφρυνση να 
αγγίξει το ποσοστό του 30%.

Στο ίδιο νομοσχέδιο εντάσσεται 
και η μείωση του φόρου στις επιχει-
ρήσεις. Η επιβάρυνση από το 28% 
θα μειωθεί στο 20% έως το 2021 με 
παράλληλη μείωση και του φόρου 
στα μερίσματα που από 10% θα μει-
ωθεί στο 5%. Σε άλλη διάταξη του 
ίδιου νομοσχεδίου έχει ενταχθεί και 
η μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση από 
το 24% στο 13%. Τέλος, αναφορικά 
με τα φυσικά πρόσωπα, ο εισαγωγι-
κός φορολογικός συντελεστής θα 
διαμορφωθεί στο 9% για εισοδή-
ματα μέχρι 10.000 ευρώ, από 22% 
που είναι σήμερα. 

Επόμενο νομοσχέδιο για την 
κυβέρνηση της ΝΔ είναι το επενδυ-

τικό. Στο νομοσχέδιο αυτό περιλαμ-
βάνονται μια σειρά μεταρρυθμίσεων 
που διευκολύνουν τους επενδυτές 
σε τρία επίπεδα. Το πρώτο είναι η 
σταθερή φορολογία, το δεύτερο 
είναι η κατάργηση ή η απλοποίηση 
γραφειοκρατικών διαδικασιών και 
εμπλοκές διαφόρων διαφορετικών 
υπηρεσιών και το τρίτο η επιβολή 
αυστηρότερων χρονικών ορίων από 
τον σχεδιασμό έως την υλοποίηση 
και την παράδοση του εκάστοτε 
έργου που αναλαμβάνει ο 
επενδυτής. 

Στο επόμενο νομοσχέδιο η ΝΔ 
κάνει πράξη μια εξαγγελία ετών, που 
έχει να κάνει με την κατάργηση του 
πανεπιστημιακού ασύλου, η οποία 
θα δίνει την δυνατότητα στις διωκτι-
κές αρχές να επεμβαίνουν στους 
χώρους των πανεπιστημιακών ιδρυ-
μάτων εάν διαπιστωθούν έκνομες 

πράξεις και παραβατικές συμπερι-
φορές. Μια ακόμη παρέμβαση στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση θα είναι η 
λύση στο πρόβλημα των αιώνιων 
φοιτητών, αφού θα οριστεί ανώτατο 
χρονικό όριο σπουδών, διαφορετικό 
βέβαια για κάθε σχολή. 

Από τα πρώτα νομοσχέδια της 
κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι οι 
αλλαγές που θα επέλθουν στον 
εκλογικό νόμο. Σε αυτό το νομοσχέ-
διο υπάρχει η πρόβλεψη για την 
δυνατότητα ψήφου στους Έλληνες 
του εξωτερικού μέσω των προξε-
νείων και των πρεσβειών στους 
τόπους όπου διαμένουν. Επιπλέον, 
θα υπάρξουν αλλαγές και στο υπάρ-
χον εκλογικό σύστημα, ώστε να μην 
γίνουν οι επόμενες εκλογές με απλή 
αναλογική όπως είχε ψηφίσει η 
προηγούμενη κυβέρνηση. Για να 
συμβεί αυτό, θα πρέπει να επιτευ-
χθεί στην επόμενη Βουλή η αυξη-
μένη πλειοψηφία των 200 εδρών 
που απαιτούνται για να έχει άμεση 
ισχύ ο νέος εκλογικός νόμος. 

Η εύρυθμη και ανεξάρτητη λει-
τουργία των θεσμών αποτελεί προ-
τεραιότητα για την ΝΔ και για τον 
λόγο αυτό η ΝΔ είναι έτοιμη να 
καταθέσει νομοσχέδιο, που θα 
προβλέπει αλλαγές στην επιλογή 
της ηγεσίας των ανώτατων δικα-

Άμεση κυβερνησιμότητα

Τους τελευταίους μήνες οι τομεάρχες του κόμματος 
και όσοι προορίζονται για υπουργικές θέσεις έχουν 
προετοιμάσει τα πρώτα νομοσχέδια της κυβέρνησης 

και μάλιστα οι πληροφορίες της Alpha freepress 
αναφέρουν ότι ο πρόεδρος της ΝΔ είχε προσωπικές 

παρεμβάσεις σε κάθε ένα από αυτά

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΓΙΑΝΝης ΝΤςούΝος
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ό βασίλης ςπανά-
κης, υποψήφιος 
βουλευτής της 

Νέας Δημοκρατίας στον 
νότιο τομέα της β΄Αθη-
νών, δίνει καθημερινά τον 
προεκλογικό αγώνα του 
στους δρόμους και τις γει-
τονιές της περιφέρειάς του, 
συνομιλώντας με τους 
πολίτες.

λαϊκές αγορές, ΚΑΠΗ, πλα-
τείες, εμπορικά κέντρα, καφε-
νεία και καφετέριες, έχουν γίνει 
η «βάση» του, καθώς σε αυτά 
έχει την ευκαιρία να έρχεται σε 
άμεση επαφή με τους ανθρώπους 
της εκλογικής του περιφέρειας 
και να ακούει από τους ίδιους τα 
προβλήματα που τους απασχολούν.

«Είμαι ο Βασίλης Σπανάκης» 
τους συστήνεται σφίγγοντας εγκάρ-
δια το χέρι τους. «Ένας από εσάς». 
Μεγαλωμένος στο Μοσχάτο, σε μια 
λαϊκή γειτονιά όπου όλοι γνωρίζο-
νταν μεταξύ τους και νοιάζονταν ο 
ένας για τον άλλον, ζητάει τη στήριξη 
των πολιτών του νότιου τομέα της Αθή-
νας, για να τους δώσει τη δυνατότητα 
να αποκτήσουν τη δική τους φωνή στο 
Ελληνικό Κοινοβούλιο. 

«Ήρθε η ώρα να σηκώσουμε ψηλά 

ό ΒασΙΛησ 
σπανακησ 
καθημερινά  

στις γειτονιές της 
νότΙασ αθηνασ 

o επίλογος της χειρότερης μετα-
πολιτευτικής κυβέρνησης δεν 
θα μπορούσε να είναι διαφορε-

τικός. Ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνησε με αλαζο-
νεία, υποκρισία, διχαστικό λόγο και 
ιδιοτέλεια. Απέρχεται μεταβάλλοντας 
τη Βουλή σε πλυντήριο προεκλογικών 
διευθετήσεων και 
ρουσφετολογικών 
τακτοποιήσεων.

Στα 4,5 χρόνια 
της θητείας της, η 
κυβέρνηση προ-
σέβαλε την αξιο-
πρέπεια των 
Ελλήνων με τη 
συνολική φτωχο-
ποίηση της κοινω-
νίας. Έθιξε την πατριωτική τους συνεί-
δηση εκχωρώντας κρίσιμα εθνικά 
δικαιώματα. Αντιμετώπισε το Δημόσιο 
ως λάφυρο για την «αποκατάσταση» 
των δικών της ανθρώπων και την ιδιω-
τική οικονομική δραστηριότητα ως 
ευκαιρία συναλλαγών και διαπλοκής. 
Η κυβερνητική αλαζονεία και ιδιοτέ-
λεια, ο «πολακισμός», οι θεσμικές 
εκτροπές και η υποκρισία εξόργισαν 
και αφύπνισαν τους Έλληνες. Με την 
ψήφο του για το Ευρωκοινοβούλιο, 
τους δήμους και τις περιφέρειες, ο 
ελληνικός λαός καταδίκασε τον διχα-
σμό και την υποκρισία και αξίωσε μία 
νέα διακυβέρνηση, βασισμένη στην 
ενότητα, την αλήθεια και την 
υπευθυνότητα. 

Το κρίσιμο στοίχημα για την επό-
μενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία 
είναι να σταθεί στο ύψος της λαϊκής 
αξίωσης. Να επιβάλει ένα νέο κυβερ-
νητικό και κοινοβουλευτικό ύφος, με 
σεβασμό προς τους θεσμούς και τους 
πολίτες. Και να οδηγήσει τη χώρα προς 

τη θεσμική και οικο-
νομική ανόρθωση.

Για τη νέα κοινο-
βουλευτική πλειο-
ψηφία, η ανόρθωση 
της χώρας δεν είναι 
μόνο στοίχημα ευη-
μερίας. Είναι και 
στοίχημα πολιτικής 
ελευθερίας. «Το να 

φτωχοποιείς τους 
πολίτες είναι και αυτό ένδειξη τυραν-
νίας», είχε γράψει ο Αριστοτέλης («και 
το πένητας ποιείν τους αρχομένους 
τυραννικόν»). Ο ΣΥΡΙΖΑ επιζήτησε να 
μεταβάλει την Ελλάδα σε κοινωνία 
ανθρώπων στα όρια των οικονομικών 
τους δυνάμεων και εξαρτημένων από 
το κράτος, άρα από τις βουλήσεις της 
πολιτικής εξουσίας.

Στην οικονομία, η πολιτική αυτή 
οδήγησε στην καταστροφή. Οι εγκλη-
ματικοί χειρισμοί του 2015 προκάλε-
σαν το αχρείαστο τρίτο Μνημόνιο με 
πρόσθετο χρέος 100 δισ. ευρώ και 
συνολική ζημία σχεδόν 200 δισ. Οι 
τράπεζες υπέστησαν βαρύτατο 
πλήγμα με αποτέλεσμα απώλειες 45 
δισ. για το Δημόσιο και 15 δισ. για 

τους μικρομετόχους τους. Κατά την τετραετία 
2015-1018 η κυβέρνηση επέβαλε 29 νέους 
φόρους ύψους 5,5 δισ. ευρώ και 17 μειώσεις 
συντάξεων και αυξήσεις ασφαλιστικών εισφο-
ρών. Το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων 
θυσιάστηκε στο βωμό των υπερβολικών πλεο-
νασμάτων. Το ασφαλιστικό σύστημα επί της 
ουσίας καταστράφηκε με τον νόμο Κατρού-
γκαλου. Το δημόσιο χρέος μετακυλήθηκε 
στους ιδιώτες. Η μεσαία τάξη, η ραχοκοκα-
λιά της οικονομίας, στοχοποιήθηκε συνει-
δητά με φόρους και  εισφορές που δήμευ-
σαν το εισόδημα και την περιουσία της, για 
να χρηματοδοτούν τα προεκλογικά επιδό-
ματα του ΣΥΡΙΖΑ. Και οι οικονομικά ασθε-
νέστεροι αντιμετώπισαν την κοινωνική 
αναλγησία της κυβέρνησης με την κατάρ-
γηση των επιδομάτων και την αύξηση 
των εμμέσων φόρων. Δεκάδες χιλιάδες 
Έλληνες νέοι αναγκάστηκαν να φύγουν 
στο εξωτερικό ως υποχρεωτική διέξοδο 
επιβίωσης Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ απο-
χωρεί αφήνοντας πίσω της εικόνα 
καταστροφής, άδεια ταμεία και τερά-
στια οικονομικά βάρη για το μέλλον.

Με αυτά τα δεδομένα, η νέα κοι-
νοβουλευτική πλειοψηφία καλείται 
να οδηγήσει τη χώρα σε μία αλη-
θινή εθνική οικονομική και 
θεσμική επανεκκίνηση. Να υιοθε-
τήσει μία εντελώς διαφορετική 
οικονομική πολιτική με μείωση 
φόρων και μέτρα τόνωσης των 
επενδύσεων, ώστε να επανέλθει 
η οικονομία σε ισχυρή αναπτυ-
ξιακή τροχιά. Να αποκαταστή-
σει τη λειτουργία των θεσμών. 
Να ανασυγκροτήσει το κράτος, 
ώστε να γίνει χρήσιμο για τους 
πολίτες και ελκυστικό για τους 
επενδυτές.  Και με όπλο την 
αναπτυξιακή στροφή, να ανα-
διαπραγματευτεί το ύψος 
των πρωτογενών 
πλεονασμάτων.

Η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί 
τη λαϊκή εντολή και ευρεία κοι-
νοβουλευτική πλειοψηφία 
πιστεύοντας σε μια ισχυρή 
Ελλάδα με υγιείς θεσμούς, 
σύγχρονο κράτος και ευημε-
ρούντες πολίτες, σε μία κοι-
νωνία αλληλεγγύης, ίσων 
ευκαιριών και σεβασμού 
των ατομικών δικαιωμά-
των. Και με το πρόγραμμά 
της δεσμεύεται ρεαλι-
στικά και υπεύθυνα σε μία 
πολιτική που θα αποφέ-
ρει όχι μόνο την οικονο-
μική ευημερία, αλλά και 
την πολιτική ελευθερία. 

Για μια νέα Ελλάδα  
που όλοι αξίζουμε

την σημαία των διεκδικήσεων και να 
αναδείξουμε τα προβλήματα της 
κάθε περιοχής, μαζί με τις προτά-
σεις μας για την επίλυσή τους. Γι 
αυτόν τον λόγο επισκέπτομαι κάθε 
μέρα τις γειτονιές και συναντώ του 
ήρωες της καθημερινότητας. Τη 
μάνα και τον πατέρα που αγωνίζο-
νται να μεγαλώσουν τα παιδιά τους. 
Τους ηλικιωμένους που ζουν με 
ψίχουλα αλλά περισσή περηφάνια. 
Τους επιστήμονες που αναγκάζονται 
να κάνουν μία άλλη εργασία για να 
ζήσουν με αξιοπρέπεια. Αλλά και 
πολλούς νέους που δεν το βάζουν 
κάτω και διεκδικούν με χαμόγελο 
και αισιοδοξία το μέλλον. Για όλους 
αυτούς θέλω να εκλεγώ βουλευτής. 
Για να έχουν στις 8 Ιουλίου, τη δική 
τους φωνή», εξηγεί και 
συμπληρώνει:

«Στα Νότια έχουμε πολλή δουλειά 
να κάνουμε, αλλά είμαι αισιόδοξος 
ότι με σκληρή δουλειά, πρόγραμμα 
και πείσμα θα τα καταφέρουμε. Η 
ασφάλεια κάθε γειτονιάς, η αντιμε-
τώπιση της ανεργίας, η μείωση του 
ΕΝΦΙΑ, η βελτίωση των υπηρεσιών 
υγείας, η ανάπτυξη του δικτύου 
δημόσιων συγκοινωνιών, είναι οι 
άμεσες προτεραιότητες μου για την 
περιοχή μας. Στις 7 Ιουλίου η Ελλάδα 
αλλάζει σελίδα. Στο χέρι μας είναι!».

Άρθρο της Ιωάννας  
Καλαντζάκου – Τσατσαρώνη
ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ-Τ. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ 
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥλλΟΓΟΥ 
ΑΘΗΝΩΝ, ΥΠΟΨΗΦΙΑΣ 
ΒΟΥλΕΥΤΗ Ν.Δ. – ΒΟΡΕΙΟΣ 
ΤΟΜΕΑΣ, Β’ ΑΘΗΝΩΝ
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κυβέρνηση 
ςύΡΙΖΑ μετά από 
4,5 χρόνια εξου-

σίας γράφει με το χειρό-
τερο τρόπο τον επίλογό της. 
Κυβέρνησε με αλαζονεία, 
υποκρισία, διχαστικό λόγο 
και ιδιοτέλεια, προσβάλλο-
ντας την αξιοπρέπεια των 
ελλήνων και προωθώντας τη 
συνολική φτωχοποίηση της 
κοινωνίας. Ξεχνώντας ότι «το 
να φτωχοποιείς τους πολίτες 
είναι και αυτό ένδειξη τυραν-
νίας», όπως έχει γράψει ο 
Αριστοτέλης.

εκχώρησε στις 17 Ιουλίου 
2018 κρίσιμα εθνικά δικαιώματα, 
θίγοντας την πατριωτική συνεί-
δηση όλου του λαού. Θεώρησε το 
Δημόσιο ως λάφυρο για την 
«αποκατάσταση» των δικών της 
ανθρώπων και την ιδιωτική οικο-
νομική δραστηριότητα ως ευκαιρία 
συναλλαγών και διαπλοκής. 

Αυτό όμως που εξόργισε και 
αφύπνισε τους Έλληνες και τις 
ελληνίδες 
στις 
Αυτοδιοι-
κητικές 
εκλογές 
και τις 
ευρωεκλο-
γές, πέραν 
της κυβερ-
νητικής αλα-
ζονείας και 
ιδιοτέλειας, 
ήταν ο «πολα-
κισμός» και 
οι θεσμικές 
εκτροπές. ςτις 
26 μαΐου ο ελληνικός λαός αξίωσε μία 
νέα διακυβέρνηση, βασισμένη στην ενό-
τητα, την αλήθεια και την υπευθυνότητα.

Το κρίσιμο στοίχημα για την επόμενη 
κοινοβουλευτική πλειοψηφία είναι να στα-
θεί στο ύψος της λαϊκής αξίωσης. Να επι-
βάλει ένα νέο κυβερνητικό και κοινοβου-
λευτικό ύφος, με σεβασμό προς τους 
θεσμούς και τους πολίτες. Και να οδηγήσει 
τη χώρα προς τη θεσμική και οικονομική 
ανόρθωση. Από το σκοτάδι της αδιαφάνειας, 
της διαπλοκής και του λαϊκισμού η ελλάδα να 
περάσει στο φως της διαφάνειας, της ισονο-
μίας, της αξιοκρατίας και της αλήθειας. 

Για τη νέα κοινοβουλευτική πλειοψηφία, η 
ανόρθωση της χώρας δεν είναι μόνο στοίχημα 
ευημερίας. είναι και στοίχημα πολιτικής 
ελευθερίας.

ό υποψήφιος βουλευτής Αιτωλο-
ακαρνανίας της ΝΔ κ. Κώστας 
Καραγκούνης επισκέφτηκε την 

Τρίτη 18 Ιουνίου τον μητροπολίτη 
Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμά με 
τον οποίο πραγματοποίησε συζήτηση 
επί πολλών θεμάτων. 

Ζητήματα πολιτισμού, ανάπτυξης, 
καθώς και θέματα της επικαιρότητας 
στάθηκαν η αφορμή για μία ουσιαστική 
συζήτηση. Ο Μητροπολίτης ευχήθηκε 
στον κ. Καραγκούνη καλή δύναμη και 
επιτυχία στον αγώνα του, ενώ εκείνος με 
τη σειρά του ευχαρίστησε τον Μητροπο-
λίτη για τη φιλοξενία και το αξιοθαύμα-
στο κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο 
που επιτελεί η Μητρόπολη Αιτωλίας και 
Ακαρνανίας

Σε σχετικές δηλώσεις του, ο κ. Καρα-
γκούνης ανέφερε χαρακτηριστικά: 
«Σήμερα είχα την τιμή και τη χαρά να 
συναντήσω τον Σεβασμιότατο Μητροπο-
λίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ.κ. Κοσμά 
στα γραφεία της Ιεράς Μητρόπολης στην 
Ι.Π. Μεσολογγίου. Στη συνάντηση μας 
συνομιλήσαμε επί πολλών θεμάτων που 
αφορούν τον τόπο μας, έναν ευλογημένο 
τόπο, όπως η Αιτωλοακαρνανία που έζη-
σαν και λειτούργησαν Άγιοι της εκκλη-
σίας μας και για τον οποίο έχουμε χρέος 
να στηρίξουμε την ορθόδοξη παράδοση, 
την πίστη, την αγάπη και την αλληλεγγύη 

της εκκλησίας μας. Θα ήθελα να εκφράσω τις 
ιδιαίτερες ευχαριστίες μου τόσο στον Μητροπο-
λίτη για τη φιλοξενία και το αξιοθαύμαστο κοι-
νωνικό και φιλανθρωπικό έργο που επιτελεί η 

Μητρόπολη για το καλό του τόπου μας όσο και 
στους κληρικούς οι οποίοι στηρίζουν τις κοινωνίες 
και για αυτό επιβάλλεται η στήριξή τους από την 
επίσημη Πολιτεία».

η ενασχόληση με τα κοινά 
δεν είναι απλή υπόθεση. 
ειδικότερα τώρα που 

διανύουμε την περίοδο της 
ακμής του μετα-λαϊκισμού στις 
εσχατιές του τέλους της μετα-
πολίτευσης. μεταλαικισμός 
είναι όλο αυτό που ζήσαμε και 
ζούμε την τελευταία 5ετία. μια 
ιδεολογική περι-
δίνηση από 
ανθρώπους που 
κατέλαβαν και 
την εξουσία και 
την διακυβέρ-
νηση με ένα και 
μόνο στόχο: να 
επιβάλλουν τα 
απωθημένα που 
έχουν λόγω ήττας. Να επιβάλ-
λουν ένα νοσηρό κλίμα που δεν 
θέλει την εξέλιξη, την αξιοκρα-
τία και το διάλογο. Γιατί θέλουν 
να κάνουν το ψέμα κτήμα της 
δικής τους «αλήθειας».

ςτην πολιτική χρειάζονται 
ξεκάθαρες απόψεις, ειλικρινής 
και ουσιαστικός διάλογος και 

συνυπευθυνότητα. ςτον αντίποδα, το 
πολιτικό προσωπικό «φυγάδευσε» 
τη λογική στον βωμό της ιδεολογι-
κής ασφάλειας κάθε υπερβολής της 
μεταπολίτευσης, και αυτό αφορά 
περισσότερο το τάχα ηθικό πλεο-
νέκτημα των τάχα αριστερών. Γιατί 
ηθικό πλεονέκτημα έχουν οι 
άνθρωποι με αρχές, με παιδεία και 
διάθεση να υπηρετήσουν τον 
δημιουργικό πατριωτισμό στο 
πλαίσιο μιας δυτικού τύπου 
δημοκρατίας. 

οι πολίτες σε κάθε δυτικού 
τύπου Δημοκρατία είναι οι βασι-
κοί παίκτες και αυτοί που απο-
φασίζουν μέσω της δημοκρατι-
κής διαδικασίας. Αυτοί αποφά-
σισαν στις ευρωεκλογές, αυτοί 
θα αποφασίσουν και στις 7 
Ιουλίου με βασικό άξονα και 
κριτήριο το καλό της χώρας. 
Και για αυτό, δεν είναι υπερ-
βολή να πούμε ότι μετά την 
λαίλαπα της ψευδοελπίδας, ο 
Κυριάκος μητσοτάκης και η 
ΝΔ είναι η τελευταία ελπίδα 
της μεταπολίτευσης.

στην πολιτική χρειάζονται ξεκάθαρες απόψεις

από την φωτεινή βρύνα
ΠΕρΙφΕρΕΙΑΚή ΣύΜβΟύΛΟ  
βΟρΕΙΟύ ΤΟΜΕΑ (β1) ΑΤΤΙΚή 
ΕΠΙΚΕφΑΛήΣ ΤΟύ ΤΟΜΕΑ 
ΙΣΟΤήΤΑΣ ΤήΣ ΕΝ.Π.Ε.

κωστάσ κάράγκουΝησ

« Έχουμε χρέος να στηρίξουμε την ορθόδοξη παράδοση»

η

από το 
σκοτάδι 

στο φως

Από τον Νίκο Κωστόπουλο
ΣύΜβΟύΛΟ ΕΠΙχΕΙρήΜΑΤΙΚήΣ 
ΑΝΑΠΤύξήΣ, ύΠΟψήφΙΟ  
βΟύΛΕύΤή ΝΔ  
βΟρΕΙΟύ ΤΟΜΕΑ ΑθήΝώΝ
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η δημοσκόπηση 
της Opinion 
Poll έγινε από 

τις 17 έως τις 19 Ιου-
νίου. πρώτο κόμμα με 
διαφορά μεγάλη η ΝΔ, 
νέες απώλειες για τον 
ςύΡΙΖΑ και ανατροπές 
στα μικρά κόμματα με 
μεγαλύτερη αυτή της 
χρυσής Αυγής που 
καταποντίζεται με 
1,8%. με το περιθώριο 
απόκλισης που δίνει η 
Opinion Poll, η ΝΔ 
μπορεί να ξεπεράσει 
άνετα ακόμα και το 
40% και πάντως να 
κινηθεί στο χώρο της 
αυτοδυναμίας σε κάθε 
περίπτωση. ο δε 
ςύΡΙΖΑ μπορεί να προσεγ-
γίσει ακόμη και το 30% και 
πάντως να βρεθεί πάνω από 
το ποσοστό των 
ευρωεκλογών.

ςτην πρόθεση ψήφου τα 
ποσοστά είναι ως εξής:

●● ΝΔ: 34,6%,
●● ςύΡΙΖΑ: 23,3
●● ΚΙΝΑλ 5,1%
●● ΚΚε 3,8%v
●● ελληνική λύση: 3,2%
●● μέΡΑ25: 3%
●● χρυσή Αυγή: 1,8%

χωρίς να προσμετρηθούν 
λευκά, άκυρα και αποχή, η 
ΝΔ φτάνει στο 36,4%, ο 
ςύΡΙΖΑ στο 24,5%, το 
ΚΙΝΑλ στο 5,4%, το ΚΚε 
στο 4%, η ελληνική λύση 

στο 3,4%, το 
μεΡΑ25 στο 3,2% 
και η χρυσή Αυγή 
στο 1,9%. ςτην εκτί-
μηση ψήφου η ΝΔ 
φτάνει στο 39,8%, ο 
ςύΡΙΖΑ στο 27%, το 
ΚΙΝΑλ στο 6,4%, το 
ΚΚε στο 4,6%, το 
μεΡΑ25 στο 4,1%, η 
ελληνική λύση στο 
3,6%, ενώ η χρυσή 
Αυγή στο 3,3%. 
ςυνεκτιμώντας και 
το περιθώριο από-
κλισης που δίνει η 
Opinion Poll, η ΝΔ 
μπορεί να ξεπερά-
σει άνετα ακόμα και 
το 40% και πάντως 
να κινηθεί στο χώρο 

της αυτοδυναμίας σε κάθε 
περίπτωση. ο δε ςύΡΙΖΑ 
μπορεί να προσεγγίσει 
ακόμη και το 30% και 
πάντως να βρεθεί πάνω από 
το ποσοστό των 
ευρωεκλογών.

Αγγίζει 40% και αυτοδυναμία η ΝΔ

«η αυτοδυναμία της 
Νέας Δημοκρα-
τίας, η οποία 

απαντά στην ανάγκη η χώρα να 
έχει σταθερή κυβέρνηση, είναι 
πιο κοντά από ποτέ», εκτίμησε 
ο υποψήφιος βουλευτής Ανα-
τολικής Αττικής της Νέας 
Δημοκρατίας κ. Γιώργος βλά-
χος, μιλώντας την Τρίτη 18 
Ιουνίου στην επίσημη έναρξη 
της προεκλογικής παρουσίας 
του με τη συμμετοχή εκατο-
ντάδων, παλιών και νέων, 
φίλων του στο ξενοδοχείο 
«Holiday Inn».

«Οι πολίτες θέλουν σταθερό-
τητα και κυβερνητικό πρό-
γραμμα που ν’ ανταποκρίνεται 
στις ανάγκες της εποχής. Αυτό 
ακριβώς σημαίνει η ψήφος στη 
Νέα Δημοκρατία», εξήγησε και 
παρουσίασε το προγραμματικό 
πλαίσιο της Νέας Δημοκρα-
τίας, καλώντας τους φίλους 
του να στηρίξουν την προσπά-
θεια της ΝΔ και του Προέδρου 
Κυριάκου Μητσοτάκη για 
αυτοδύναμη ισχυρή 
κυβέρνηση.

«Οι εκλογές της 7ης Ιουλίου 
είναι μοναδική ευκαιρία ώστε 
με κυβέρνηση της Νέας Δημο-
κρατίας και Πρωθυπουργό τον 

εμπιστοσύνης στο πρόσωπό του 
και δεσμεύτηκε να είναι μια 
χρήσιμη παρουσία για την Ανα-
τολική Αττική και μια υπεύθυνη 
φωνή για την Πατρίδα.

Κυριάκο Μητσοτάκη να ξεκινήσει 
μια νέα εποχή δημιουργίας και 
προόδου για τη χώρα και όλους 
τους Έλληνες», επισήμανε και πρό-
σθεσε ότι «δεν πρέπει να περάσει η 

κινδυνολογία του ΣΥΡΙΖΑ».
Ο κ. Γ. Βλάχος προσδιόρισε ως 

βασικούς άξονες του κυβερνητικού 
προγράμματος της Νέας Δημοκρα-
τίας τη στήριξη της ιδιωτικής πρω-

τοβουλίας για επενδύσεις και δημι-
ουργία νέων θέσεων εργασίας και 
την ενίσχυση του κοινωνικού 
κράτους. 

Τέλος, ζήτησε την ανανέωση της 

13πόΛΙτΙκη

γίωργοσ ΒλάΧοσ 

«δεν πρέπει να περάσει  
η κινδυνολογία του σΥρΙΖα»

στην δεύτερη θέση  
του επικρατείας της νδ 
η μαριέττα Γιαννάκου 

σε μία κίνηση υψηλού συμβολισμού σε ό,τι έχει να 
κάνει με το εσωτερικό της ΝΔ προχώρησε ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης. Σύμφωνα με πληροφο-

ρίες, κλείδωσε για την δεύτερη θέση του ψηφοδελτίου 
Επικρατείας η πρώην υπουργός Μαριέττα Γιαννάκου. Με 
την επιλογή αυτή ο κ. Μητσοτάκης θέλει να τιμήσει την 
ξεχωριστή πορεία της όλα αυτά τα χρόνια. Ήδη, όπως 
έχει γνωστό, στην πρώτη θέση του ψηφοδελτίου έχει 
τοποθετηθεί ο πρώην πρωθυπουργός Παναγιώτης 
Πικραμμένος, ενώ στην τελευταία τιμητική θέση θα βρί-
σκεται ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. 
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υπουργός οικονομικών 
ευκλείδης Τσακαλώτος 
αναφέρει επί του ζητήμα-

τος: «Διαχρονικά οι θεσμοί είχαν μια 
αρκετά απαισιόδοξη στάση η οποία 
δεν υποστηρίζεται από τις πρόσφατες 
επιδόσεις και προοπτικές της ελληνι-
κής οικονομίας. εμείς, όπως πάντα, 
έχουμε κάνει μια προσεκτική αξιολό-
γηση των μέτρων και της επίδρασης τους. 
μάλιστα οι εκτιμήσεις μας είναι συντηρη-
τικές, πράγμα που μας επιτρέπει να πούμε 
ότι σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να 
οδηγηθούμε σε αποκλίσεις από τους στό-
χους, αλλά και την αισιοδοξία ότι τον 
ςεπτέμβριο θα υπάρξει και επιπλέον δημο-
σιονομικός χώρος για μόνιμες παρεμβάσεις. 
εδώ βρίσκεται μια μεγάλη διαφορά ανάμεσα 
σε αυτό που προγραμματίζουμε εμείς και σε 
αυτά που υπόσχεται η ΝΔ. μας λένε ότι θα χτί-
σουν την αξιοπιστία τους, και όταν το καταφέ-
ρουν αυτό θα προχωρήσουν σε μείωση των στό-
χων. Αντίθετα εμείς, έχοντας βγάλει τη χώρα 
από το μνημόνιο και έχοντας σταθερά επιτύχει 

αυτά που σχεδιάζαμε, την έχουμε ήδη χτίσει. ςτό-
χος μας είναι να την κεφαλαιοποιήσουμε προς 
όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας.

η ΝΔ θα χτίσει την αξιοπιστία της εφαρμόζοντας 
όλες τις νεοφιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις που προ-
τείνει το ΔΝΤ με τις οποίες εξάλλου συμφωνεί. Θα 
εισάγει δηλαδή ένα νέο, καμουφλαρισμένο μνημόνιο 
που θα περιέχει μόνο οικειοθελείς δεσμεύσεις χωρίς 
καμία εγγύηση για τα υποσχόμενα οφέλη. Έτσι δεν 
είμαι καθόλου σίγουρος ότι οι εργαζόμενοι που 
θέλουν να εκμεταλλευτούν τις συλλογικές συμβάσεις 
θα δουν άσπρη μέρα, ούτε ότι οι πολίτες θα βιώσουν μια 
αναβάθμιση της υγείας και της παιδείας. Δεν είναι 
τυχαίο ότι η ΝΔ προτείνει την επαναφορά του κανόνα 1:5. 
Αυτό περιορίζει το περιθώριο προσλήψεων για το 2019 
σε 1800 άτομα. ο κ. μητσοτάκης έχει ήδη υποσχεθεί την 
πρόσληψη 1500 αστυνομικών. Όπως καταλαβαίνετε τα 
περιθώρια για προσλήψεις σε άλλους τομείς του δημοσίου 
στενεύουν πολύ. εικάζω ότι θα υπάρξουν και άλλες μεταρ-
ρυθμίσεις του κ. μητσοτάκη που θα αποτελέσουν μια εξί-

σου ευχάριστη έκπληξη για τους εργαζόμενους».

Τι λένε στον 
ΣΥΡΙΖΑ για τον 
δημοσιονομικό 

εκτροχιασμό

ό

Ληξιπρόθεσμες 
όφειλές

από τα στατιστικά στοιχεία 
που δημοσιοποίησε η ΑΑΔε 
για τον Απρίλιο, προκύπτουν 

ανησυχητικά συμπεράσματα τόσο 
για τον ρυθμό εξόφλησης και το 
ύψος των οφειλών, όσο και για τον 
αριθμό των οφειλετών στους οποί-
ους επιβλήθηκαν κατασχέσεις.

Το συνολικό ποσό των βασικών 
ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη 
Φορολογική Διοίκηση ανήλθε σε 
104,318 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας 
πολύ μικρή αύξηση σε σχέση με τον 
προηγούμενο μήνα Μάρτιο. Από το 
ποσό αυτό τα 18,437 δισ. ευρώ θεω-
ρούνται ανεπίδεκτα είσπραξης και τα 

υπόλοιπα 85,881 δισ. ευρώ λαμβάνο-
νται υπ’ όψιν ως το πραγματικό υπό-
λοιπο των βασικών ληξιπρόθεσμων 
οφειλών. Το πλήθος των φορολογουμέ-
νων με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη 
Φορολογική Διοίκηση ανήλθε σε 
3.913.465, παρουσιάζοντας μείωση 
κατά 26.633 ή κατά 0,68% σε σύγκριση 
με τον Μάρτιο.

Το συνολικό ύψος των παλαιών 
ληξιπρόθεσμων οφειλών, δηλαδή των 
χρεών που κατέστησαν ληξιπρόθεσμα 
έως τις 31-12-2018, ανήλθε σε 101,662 
δισ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 
206 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το επί-
πεδο στο οποίο είχαν ανέλθει τον 
Μάρτιο. Από το ποσό αυτό, εισπρά-

χθηκε 1,165 δισ. ευρώ και διαγράφηκε άλλο 
1,009 δισ. ευρώ. Το συνολικό ποσό των νέων 
ληξιπρόθεσμων οφειλών, δηλαδή των χρεών 
που κατέστησαν ληξιπρόθεσμα εντός του 
2019, έφθασε τα 2,901 δισ. ευρώ. Από αυτά, 
διαγράφηκαν τα 92 εκατ. ευρώ και εισπρά-
χθηκαν 481 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν 
σε ποσοστό 17,1%. Μόνο μέσα στον Απρίλιο 
τα νέα ληξιπρόθεσμα χρέη που δημιουρ-
γήθηκαν ανήλθαν σε 265 εκατ. ευρώ. Από 
τα 2,901 δισ. ευρώ των νέων οφειλών, τα 
2,734 δισ. ευρώ ήταν αμιγώς φορολογι-
κές οφειλές.

Οι συνολικές εισπράξεις παλαιών και 
νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών ανήλθαν 
σε 1,646 δισ. ευρώ. Επιβλήθηκαν από τα 
Ελεγκτικά Κέντρα, την Ε.Μ.ΕΙΣ. και τις 
ΔΟΥ κατασχέσεις σε εισοδήματα, κατα-
θέσεις και περιουσιακά στοιχεία 
άλλων 9.005 οφειλετών του Δημο-
σίου. Κατά μέσο όρο, σε κάθε μία από 
τις 19 εργάσιμες ημέρες του Απρι-
λίου του τρέχοντος έτους επιβάλλο-
νταν κατασχέσεις σε βάρος 474 
φορολογουμένων.  Ο αριθμός των 
οφειλετών εναντίον των οποίων 
έχουν επιβληθεί κατασχέσεις 
ανήλθε σε 1.205.540, ενώ ο συνο-
λικός αριθμός των οφειλετών 
εναντίον των οποίων είναι 
δυνατή η επιβολή κατασχέσεων 
έφθασε τους 1.826.157 φορολο-
γούμενους. Δηλαδή άλλοι 
620.617 φορολογούμενοι 
(1.826.157 - 1.205.430) απει-
λούνται με κατασχέσεις για 
απλήρωτες οφειλές στη 
Φορολογική Διοίκηση.

από 3,9 εκατ. 
οφειλέτες

σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ, το συνολικό ποσό των 
βασικών ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τις υπηρεσίες της Φορολογικής 
Διοίκησης (ΔΟΥ, Ελεγκτικά Κέντρα, Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης) δια-

τηρήθηκε τον Απρίλιο του 2019 πάνω από το επίπεδο των 104 δισ. ευρώ. Από τα 
ίδια στοιχεία, σύμφωνα με τον «Ελεύθερο Τύπο», προκύπτει ότι μόνο μέσα στους 
τέσσερις πρώτους μήνες του 2019 δημιουργήθηκαν νέα ληξιπρόθεσμα χρέη ύψους 
2,9 δισ. ευρώ προς τις συγκεκριμένες υπηρεσίες. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, εισπρά-
χθηκαν 1,646 δισ. ευρώ μέσω κατασχέ-
σεων και ρυθμίσεων τμηματικής κατα-
βολής, ενώ διαγράφηκαν άλλα 1,101 δισ. 
ευρώ, λόγω της διαπίστωσης ότι ήταν 
αδύνατο να εισπραχθούν. Τα στοιχεία 
για τις κατασχέσεις προέρχονται από 
επίσημες ανακοινώσεις της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την πορεία 
εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων οφει-
λών προς τη Φορολογική Διοίκηση.

474 κατασχέσεις καθημερινά

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ  
ΓΙΩΡΓος 
ΑύΤΙΑς



Σάββατο-Κυριακή 22-23 Ιουνίου 2019 15όΙκόνόμΙα - ερεΥνA

μετά τον κόφτη, θα δουν μία μικρή 
μείωση της φορολογικής τους επι-
βάρυνσης, η οποία θα είναι της 
τάξης των 30, 50 και 60 ευρώ και σε 
καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει 
τα 100 ευρώ. Ο υπολογισμός του 
φετινού ΕΝΦΙΑ θα γίνει με βάση τις 
ισχύουσες τιμές ζώνης, την κλίμακα 
του κύριου φόρου και την κλίμακα 
του συμπληρωματικού φόρου ο 
οποίος επιβάλλεται στους έχοντες 
αστικά ακίνητα αξίας άνω των 
250.000 ευρώ. Ανάλογα με το ύψος 
της ακίνητης περιουσίας θα εφαρ-

μοστεί πάνω 
στο ποσό του 
φόρου η μεί-
ωση 10% μεσο-
σταθμικά, που 
όμως δεν αγγί-
ζει καθόλου 

όσους έχουν στην κατοχή τους 
μεσαία περιουσία. Οι περίπου 
450.000 φορολογούμενοι με ακί-
νητα αξίας άνω των 250.000 ευρώ 
για άλλη μια χρονιά θα πληρώσουν 
πάνω από 1 δις ευρώ ή το 40% του 
ΕΝΦΙΑ.

Στο τέλος του έτους ο συνολικός 
λογαριασμός των τελών κυκλοφο-
ρίας ανέρχεται σε περίπου 1,3 δις 
ευρώ και εξοφλούνται εφάπαξ. Ως 
γνωστό και φέτος, ανεξαρτήτως 
εκλογών, ισχύει το γνωστό χρονοδι-
άγραμμα καταβολής των 6 μηνών, με 

τους 750.000 φορολογούμενους, 
που δηλώνουν από 20.000 έως 
45.000 ευρώ, να πληρώνουν και 
φέτος το 60% του φόρου εισοδήμα-
τος. Ο φορολογικός μαραθώνιος των 
φορολογούμενων συμπληρώνεται 
βεβαίως με τις δόσεις που θα πλη-
ρώνουν κάθε μήνα για την εξόφληση 
των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους 
σε έως 120 δόσεις ή με βάση την 
πάγια ρύθμιση. Σχεδόν ένας στους 
τρεις φορολογούμενους, από τα 2 
εκ. που υπέβαλαν ήδη φορολογική 
δήλωση και πήρε το εκκαθαριστικό, 
φαίνεται να πληρώνει έξτρα φόρο 
για τα εισοδήματα που απέκτησε το 
2018 με τον μέσο φόρο να αγγίζει 
μέχρι στιγμής τα 650 ευρώ. Η νομο-
θετική τροπολογία της τελευταίας 
στιγμής μπορεί να ακύρωσε τη μεί-
ωση του αφορολόγητου ορίου από 

με τις ετήσιες πληρωμές 
φορολογικών υποχρε-
ώσεων θα βρεθούμε 

αντιμέτωποι όλοι οι φορολο-
γούμενοι αμέσως μετά τις 
εκλογές. Έως τις 29 Ιουλίου θα 
πρέπει συνολικά 6,3 εκ. φορο-
λογούμενοι να υποβάλουμε την 
ετήσια δήλωση φορολογίας 
εισοδήματος μετά την παρά-
ταση που δόθηκε από το υπουρ-
γείο οικονομικών. Αρκετοί 
βεβαίως θα περιμένουμε πρώτα 
να υποβάλουμε και να καταβά-
λουμε τη πρώτη δόση των εται-
ρικών φορολογικών μας δηλώ-
σεων πριν φορολογηθούμε και 
ως φυσικά πρόσωπα. Από το 
τέλος Ιουλίου πάντως θα ξεκινή-
σει η πληρωμή του φόρου εισο-
δήματος φυσικών προσώπων για 
τους φορολογούμενους που θα 
λάβουν χρεωστικό εκκαθαρι-
στικό. Υπολογίζεται ότι το συνο-
λικό ποσό φόρου που θα κλη-
θούν να πληρώσουν οι 
φορολογούμενοι θα προ-
σεγγίσει τα 3,5 δισ. ευρώ. Ο 
φόρος εισοδήματος θα πρέ-
πει να πληρωθεί σε τρεις 
διμηνιαίες δόσεις, δηλαδή 
Ιούλιο, Σεπτέμβριο και 
Νοέμβριο.

Από τον Σεπτέμβριο πρόκειται 
να ξεκινήσει η πληρωμή του 
φετινού ΕΝΦΙΑ, με τη τελευταία 
δόση του φόρου να πληρώνεται 
έως και τον Ιανουάριο 2020. Ο 
συνολικός λογαριασμός του 
ΕΝΦΙΑ, που θα κληθούν να πλη-
ρώσουν 7 εκ. ιδιοκτήτες, ανέρχε-
ται στα 2,9 δις ευρώ, από τα 3,2 
δις ευρώ που έχουν προϋπολογι-
σθεί. Ο λογαριασμός θα είναι και 
φέτος βαρύς για τους φορολο-
γούμενους με μεσαία ακίνητη 
περιουσία. Οι μικροϊδιοκτήτες, 

περίπου 9.000 σε 6.000 ευρώ, που 
η κυβέρνηση είχε ψηφίσει το 2017 
για το 2020, αλλά ταυτόχρονα 
κατήργησε όλα τα λεγόμενα «αντί-
μετρα» φορολογικών μειώσεων 
που είχαν θεσπιστεί να εφαρμο-
στούν από 1.1.2020 όπως:
●● Τη μείωση του φορολογικού 

συντελεστή από 22% σε 20% για 
εισοδήματα μισθωτών και συντα-
ξιούχων έως 20.000 ευρώ.
●● Την κατάργηση της εισφοράς 

αλληλεγγύης για ετήσια εισοδή-
ματα έως 20.000 ευρώ από 12.000 
σήμερα.
●● Τη μείωση του φόρου εισοδή-

ματος για τους κατοίκους νησιών 
με πληθυσμό έως 3.000 
κατοίκους.
●● Τη μέση μείωση του ΕΝΦΙΑ 

κατά 20% το 2020, τη μείωση του 
συνολικού ποσού κατά 30% όταν 
δεν υπερβαίνει τα 700 ευρώ και το 
μηδενισμό του για τα ακίνητα σε 
νησιά με πληθυσμό κάτω των 
1.000 κατοίκων.

Η ώρα του  
λογαριασμού για τους 
φορολογούμενους 
έρχεται, λοιπόν, αμέσως 
μετά τις εθνικές εκλογές 
της 7ης Ιουλίου,  
αφού παράταση της 
προθεσμίας υποβολής 
των φορολογικών 
δηλώσεων μπορεί να 
δόθηκε, αλλά αυτό  
δεν ανατρέπει το 
χρονοδιάγραμμα 
εξόφλησης των φόρων 
εντός του β´ εξαμήνου 
του 2019.

το ελληνικό χρέος δεν είναι πια το 
φόβητρο της ευρώπης, λέει το γερ-
μανικό πρακτορείο και σημειώνει: 

«ενώ όμως η Αθήνα ανταμείβεται με 
χαμηλότερα spreads, επειδή βελτίωσε τα 
δημόσια οικονομικά της, οι φόβοι που 
περιβάλλουν την λαϊκιστική κυβέρνηση 
της Ρώμης και την διαμάχη της με την εε 
έχουν φέρει το κρατικό χρέος στη θέση 
του χαμένου του πρόσφατου παγκόσμιου 
ράλι των τίτλων σταθερής απόδοσης». «η 
κατάρρευση των αποδόσεων πρακτικά 
υποχρεώνει τους επενδυτές να αναζη-
τούν υψηλότερες αποδόσεις και η συμπί-
εση είναι πολύ εύκολη σε μια ρηχή αγορά 
όπως η ελληνική. Τα θεμελιώδη οικονο-
μικά μεγέθη χρησιμεύουν μάλλον σαν 
δικαιολογία παρά σαν το πραγματικό 
κίνητρο που εξηγεί τις κινήσεις των 
επενδυτών», δήλωσε ο Marc Ostwald, 

Το Bloomberg για το ελληνικό χρέος
στρατηγικός αναλυτής της ADM 
Investor Services. «Το spread των ιτα-
λικών πενταετών ομολόγων αυξήθηκε 
μέχρι και 13 μονάδες βάσης στο 1,81%, 
υψηλό τριών μηνών. Το spread των 
αντίστοιχων ελληνικών υποχώρησε 
κατά 12 μονάδες βάσης στο 1,73%, 
ιστορικό χαμηλό. ο Έλληνας πρωθυ-
πουργός έχει προκηρύξει πρόωρες 
εκλογές για τις 7 Ιουλίου, μετά την 
μεγάλη ήττα του κόμματός του στις 
ευρωπαϊκές εκλογές. ςτην Ιταλία, η 
εκλογική επιτυχία του ενθάρρυνε τον 
ματέο ςαλβίνι να απειλήσει με πτώση 
της κυβέρνησης αν δεν υλοποιηθεί η 
φορολογική μεταρρύθμιση που επιδι-
ώκει», αναφέρει το Bloomberg.

Ο συνολικός λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ, 
που θα κληθούν να πληρώσουν 7 εκ. 
ιδιοκτήτες, ανέρχεται στα 2,9 δις ευρώ, 

από τα 3,2 δις ευρώ που έχουν προϋπολογισθεί. 

πρώτα οι εκλογές...
μετά οι φόροι του 2019
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ό ESM ζητάει από την ελληνική πλευρά 
να αναλάβει ουσιαστικές δεσμεύσεις 
ότι θα πετύχει πρωτογενή πλεονά-

σματα 3,5%, έως και το 2022, όπως ρητώς και 
κατηγορηματικώς προβλέπεται στην συμφω-
νία της χώρας με τους δανειστές. παράλληλα 
ζητάει την διεύρυνση της φορολογικής 
βάσης, αφήνοντας σαφώς να 
εννοηθεί ότι ήταν λάθος και 
διαφωνεί με την κατάργηση 
της μείωσης του 
αφορολόγητου. 

ο κ. Ρέγκλινγκ τονίζει ότι 
«ο ESM πέτυχε δυο ορόσημα 
το 2018. Την επιτυχημένη 
ολοκλήρωση του προγράμ-
ματος προσαρμογής της 
ελλάδας και την συμφωνία 
των ευρωπαίων ηγετών για 
ένα πακέτο εμβάθυνσης της 
νομισματικής ένωσης, περι-
λαμβανομένων βημάτων για 
την ενίσχυση του ESM». 
ςημειώνει επίσης ότι η 
ελλάδα χάρις στο φθηνό 
δανεισμό του Ταμείου εξοι-
κονόμησε πέρυσι 13 δισ. 

ευρώ σε τόκους, ποσό που αντιπροσωπεύει 
το 7% του Αεπ της χώρας. ο επικεφαλής του 
ESM θυμίζει ότι μετά το πακέτο ελάφρυνσης 
χρέους που αποφασίστηκε πέρυσι η ελλάδα 
δεν θα αρχίσει να πληρώνει για τα περισσό-
τερα δάνεια του EFSF πριν από το 2033, ενώ 
η μέση διάρκεια του χρέους είναι πλέον 42,5 

χρόνια. Και κάπου εδώ τελείωσαν οι διαπι-
στώσεις και τα αισιόδοξα μηνύματα και ξεκι-
νούν οι προειδοποιήσεις. Όπως σημειώνει η 
χώρα μας ανέλαβε τη δέσμευση να συνεχίσει 
τις μεταρρυθμίσεις και «μεταξύ αυτών να 
διατηρήσει πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του 
Αεπ έως το 2022», καθώς και να τηρεί τους 

ευρωπαϊκούς κανόνες 
ειδικά σε ό,τι αφορά δημο-
σιονομικές και οικονομι-
κές πολιτικές. ςτην έκθεση 
επισημαίνεται ότι η χώρα 
κατάφερε το 2018 να 
εμφανίσει πρωτογενές 
πλεόνασμα 4,3% του Αεπ, 
πάνω από το στόχο και 
θυμίζει ότι ακυρώθηκε η 
μείωση των συντάξεων 
κάτι που συνεπάγεται επι-
πλέον δαπάνες. επισημαί-
νει ότι για το μέλλον είναι 
σημαντικό «να συνδυάσει 
τις μεταμνημονιακές 
δεσμεύσεις με πολιτικές 
και δημόσιες επενδύσεις 
που στηρίζουν την οικονο-
μική ανάκαμψη, ενισχύουν 

την εμπιστοσύνη της αγοράς και διατηρούν 
την ανάπτυξη». Αφού κάνει αναλυτική ανα-
φορά στα όσα πέτυχε η χώρα τα χρόνια των 
προγραμμάτων προσαρμογής (μείωση 
ελλείμματος, ελάφρυνση χρέους, μεταρρυθ-
μίσεις, περιορισμός εργατικού κόστους 
κ.τ.λ.) η έκθεση τονίζει ότι θα πρέπει διευ-
ρυνθεί η φορολογική βάση στέλνοντάς 
«σήμα» προς την επόμενη κυβέρνηση, που 
και αυτή είχε ταχθεί υπέρ της κατάργησης 
του αφορολόγητου. Όπως σημειώνεται τα 
δημόσια οικονομικά πρέπει να παραμείνουν 
σε βιώσιμο μονοπάτι, κάτι που απαιτεί 
περισσότερο φιλικές προς την ανάπτυξη 
πολιτικές. οι μεταρρυθμίσεις που ήδη εφαρ-
μόστηκαν, όπως αυτές στα εργασιακά και η 
μείωση των φόρων εισοδήματος με παράλ-
ληλη διεύρυνση της φορολογικής βάσης 
πρέπει να διατηρηθούν και δεν πρέπει να 
αντιστραφούν, υπονοώντας σαφώς την αντί-
θεσή του με την κατάργηση της μείωσης του 
αφορολόγητου. ςε περίπτωση δικαστικών 
αποφάσεων που θα ανατρέψουν βασικές 
δομικές μεταρρυθμίσεις η προσαρμογή σε 
ό,τι αφορά το δημοσιονομικό αντίκτυπο θα 
πρέπει να γίνουν κυρίως στο ίδιο πεδίο με 
αυτό που θα αφορά η απόφαση.

Οι δανειστές θέλουν μείωση του αφορολόγητου

«παγίδες» υπερ-
φορολόγησης 
κρύβουν οι 

φορολογικές δηλώσεις για 
τους συνταξιούχους. Τα τεκ-
μήρια διαβίωσης, τα αναδρο-
μικά προηγούμενων ετών που 
πρέπει να δηλωθούν με τρο-
ποποιητικές δηλώσεις και τα 
εισοδήματα από παράλληλη 
απασχόληση τα οποία προστί-
θενται στις συντάξεις και 
φορολογούνται με ενιαία κλί-
μακα μπορούν να προκαλέ-
σουν σημαντική αύξηση των 
φορολογικών επιβαρύνσεων 
που θα κληθούν να καταβά-
λουν τους προσεχείς μήνες 
χιλιάδες συνταξιούχοι.

ΤΕΚμηΡΙΑ ΔΙΑβΙωΣηΣ
Οι συνταξιούχοι, οι οποίοι το 
2018 ήταν άνω των 65 ετών, 
δηλαδή όσοι έχουν γεννηθεί 
μέχρι και τις 31-12-1953, δικαι-
ούνται μειώσεων κατά 30% στα 
ποσά των τεκμηρίων διαβίωσης 
για τις κατοικίες στις οποίες 
διαμένουν, τα ΙΧ αυτοκίνητα 
που χρησιμοποιούν, τις βάρκες 

ερώτηση, συμπληρώνοντας το κενό 
κουτάκι που βρίσκεται δίπλα από 
τη λέξη «ΝΑΙ». Αν η σύζυγός του 
είναι συνταξιούχος άνω των 65 
ετών θα πρέπει να κάνει το ίδιο 
δίπλα από τον κωδικό 014.

ΑΝ ΔΕΝ ΣΥμπληΡωθΟΥΝ ΟΙ 
πΑΡΑπΑΝω ΚωΔΙΚΟΙ, ΤΟΤΕ:
Σε περίπτωση που το δηλούμενο 
εισόδημα του συνταξιούχου είναι 
χαμηλότερο του τεκμαρτού, το 
οποίο προκύπτει από τα τεκμήρια 
διαβίωσης, ο φόρος εισοδήματος 
θα υπολογιστεί επί τεκμαρτού εισο-
δήματος στο οποίο δεν θα έχει 
επέλθει μείωση κατά 30%. Δηλαδή, 
ο φόρος θα υπολογιστεί επί τεκμαρ-
τού εισοδήματος υψηλότερου κατά 
42,8% από αυτό το οποίο θα έπρεπε 
κανονικά να ληφθεί υπόψη. Ως εκ 
τούτου θα προκύψει υπέρμετρα 
αυξημένος φόρος εισοδήματος. 
Π.χ. αν το δηλούμενο εισόδημα του 
συνταξιούχου είναι 8.000 ευρώ και 
το τεκμαρτό εισόδημα 15.000 ευρώ, 
τότε, σε περίπτωση μη μείωσης του 
τεκμαρτού εισοδήματος κατά 30%, 
ο φόρος που αναλογεί θα ανέλθει 
στα 1.400 ευρώ.

ή τα σκάφη αναψυχής που τυχόν 
κατέχουν κ.λπ.

Προκειμένου τα τεκμήρια διαβίω-
σης να μειωθούν κατά 30%, κάθε 
συνταξιούχος ηλικίας άνω των 65 

ετών πρέπει κατά την ηλεκτρονική 
συμπλήρωση του εντύπου Ε1 της 
φορολογικής του δήλωσης, να εντο-
πίσει στον πίνακα 2 , που βρίσκεται 
στην πρώτη σελίδα του εντύπου, 

τους κωδικούς 013-014.
Αν ο ίδιος ο υπόχρεος είναι συντα-

ξιούχος άνω των 65 ετών θα πρέπει, 
αφού εντοπίσει τον κωδικό 013, να 
απαντήσει καταφατικά στη σχετική 

φορολογίκεσ δηλωσείσ

τι να προσέξουν οι συνταξιούχοι 
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Ήδη οι αποποιήσεις κληρονο-
μιών αυξήθηκαν κατά 85%. 
Αυτό γιατί οι φόροι και οι 

εισφορές καθιστούν το ακίνητο χωρίς 
αξία… Έτσι λοιπόν, πολλοί επιλέγουν 
να αφήσουν στο κράτος την περιουσία, 
ώστε να μην βρεθούν αντιμέτωποι με 
φόρους και χρέη!

πωΣ ΟμωΣ πΡΕπΕΙ ΝΑ ΚΙΝηθΕΙ Ο 
ΕΝΔΙΑφΕΡΟμΕΝΟΣ πΟλΙΤηΣ;

Κατ’ αρχήν, αποποίηση κληρονομιάς, είναι 
η δήλωση του προσωρινού κληρονόμου ότι 
δεν δέχεται την κληρονομιά. Υπάρχει προθε-
σμία για την αποποίηση κληρονομιάς. Εάν ο 
θανών υπήρξε οφειλέτης ή εγγυητής σε ένα 
χρέος, οι κληρονόμοι κατά το νόμο, τονίζει η κα 
Νικολοπούλου, μπορούν να αποποιηθούν την 
κληρονομιά εντός 4 μηνών, οι ίδιοι, τα παιδιά 
τους ή τα εγγόνια τους. Να τονιστεί ότι η δήλωση 
γίνεται στη γραμματεία του Ειρηνοδικείου, στην 
περιφέρεια του οποίου είχε την κατοικία του ή τη 
διαμονή του ο κληρονομούμενος κατά το χρόνο 
του θανάτου του, εντός τεσσάρων μηνών από τότε 
που ο κληρονόμος έλαβε γνώση ότι κατέστη προ-
σωρινός κληρονόμος. Αν ο κληρονόμος έμαθε για 
την κληρονομιά όταν έμενε στην αλλοδαπή, η προ-
θεσμία αυτή ανέρχεται στο ένα έτος. Επίσης, η κα 
Νικολοπούλου σημειώνει ότι «δεν μπορεί κάποιος να 
αποποιηθεί τα χρέη και να αποδεχθεί την υπόλοιπη 
περιουσία. Η αποποίηση αφορά το σύνολο της 
κληρονομιάς».

ΑΝ ΟμωΣ ΔΕΝ ΥπΑΡχΕΙ ΔΙΑθηΚη ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ;
Εδώ αποποιούνται την κληρονομιά οι αναγκαστικοί 
κληρονόμοι, όπως τέκνα και σύζυγοι. Μετά την αποποί-
ηση αυτών των κληρονόμων, η τετράμηνη προθεσμία 
αρχίζει για κληρονόμους που θα κληρονομούσαν, αν δεν 
υπήρχαν οι πρώτοι κληρονόμοι. Μετά την αποποίηση 
αυτών ξεκινά η τετράμηνη προθεσμία αποποίησης των 
αδελφών του.

Aποποίηση 
κληρονομιάς

Τι να κάνετε  
για να μην 

πληρώσετε χωρίς 
λόγο φόρους…

όι πληγές πολλές σε ό,τι 
αφορά στην φορολογική δια-
χείριση των ακινήτων. Δείτε:

ΕΝΟΙΚΙΑ Έγινε υποβολή αιτήσεων 
για το επίδομα ενοικίου χωρίς να έχει 
κατατεθεί ηλεκτρονικό μισθωτήριο και 
συμβόλαια. Επίσης, χωρίς να αναγρά-
φεται το ακριβές μίσθωμα ή η διάρ-
κεια εκμίσθωσης. Για να εισπράξουν 
το επίδομα οι ενοικιαστές θα πρέπει 
οι ιδιοκτήτες να προχωρήσουν στη 
συμπλήρωση και υποβολή ηλεκτρονι-
κού μισθωτηρίου ή να διορθώσουν τα 
μισθωτήρια, παρατείνοντας τη διάρ-
κεια της μίσθωσης. Τα εισοδήματα 
από ενοίκια που θα δηλώσουν οι 
φορολογούμενοι θα πρέπει να συμ-
φωνούν με το μίσθωμα που αποτυπώ-
νεται στο ηλεκτρονικό μισθωτήριο. 

AirBnB Τα έσοδα από Airbnb 

ανέρχονται σε 1,9 δισ. ευρώ! Πάνω από 
55.000 που έχουν εγγραφεί στο ηλε-
κτρονικό μητρώο Βραχυχρόνιας 
Μίσθωσης της ΑΑΔΕ θα πρέπει να 
δηλώσουν αυτά τα εισοδήματα που 
εισέπραξαν το 2018 Εδώ οι συντελε-
στές 15% έως 45%.

ΑπΟΚΤηΣη ΑΚΙΝηΤωΝ Όσοι απέ-
κτησαν ακίνητα, πρέπει στο φετινό 
έντυπο Ε1 να δηλώσουν χρήματα που 
διέθεσαν για την απόκτησή του. Όσοι 
διαθέτουν τα εισοδήματα και δικαιολο-
γούν το τεκμήριο δεν έχουν κανένα 
πρόβλημα. Πρόβλημα θα έχουν όσοι 
δεν καταφέρουν να καλύψουν το τεκ-
μήριο απόκτησης της κατοικίας.

φΙλΟξΕΝΟΥμΕΝΟΙ Πάνω από 1,1 
εκατ. φορολογούμενοι δήλωσαν ότι 
φιλοξενούν στο σπίτι τους συγγενικά 
πρόσωπα. Ακόμη 2,5 εκατ. φορολο-
γούμενοι δηλώνουν ότι είναι φιλοξε-

νούμενοι και γλιτώνουν το τεκμήριο κατοικίας. 
Όσοι φιλοξενούν πρόσωπα που δεν είναι εξαρ-
τώμενα μέλη της οικογένειας θα πρέπει να 
συμπληρώσουν τους κωδικούς 007- 008 του 
πίνακα 2 του εντύπου Ε2. Μαζί θα δηλώσουν 
τον ΑΦΜ των φιλοξενουμένων και τους μήνες 
φιλοξενίας.

ΑΝΕΙΣπΡΑΚΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑ Μιλάμε για άνω 
των 30 εκατ. ευρώ εισοδήματα από ενοίκια 
που δεν εισέπραξαν εμφάνισαν πέρυσι περί-
που 9.000 φορολογούμενοι. Αν λοιπόν δηλω-
θούν τα ανείσπρακτα ενοίκια θα απαλλαγούν 
από τον φόρο 15-45%. Για να κερδίσουν τη 
φοροαπαλλαγή θα πρέπει να έχουν ασκήσει 
αγωγή κατά του ενοικιαστή, που δεν κατα-
βάλλει εγκαίρως τα οφειλόμενα ενοίκια και 
να έχουν υποβάλει στην εφορία τους 
φωτοαντίγραφο διαταγών πληρωμής, 
δικαστικών αποφάσεων ή αγωγών 
εξώσεως.

ΚΕΝΑ ΣπΙΤΙΑ Όσοι δηλώνουν στο Ε2 
ότι έχουν στην κατοχή τους κατοικίες 
κενές απαλλάσσονται από το τεκμήριο 
διαβίωσης. Θα πρέπει όμως να αποδεί-
ξουν ότι έμειναν κενές για διάστημα 
μεγαλύτερο των έξι μηνών με βάση 
λογαριασμούς της ΔΕΗ. 

φΟΙΤηΤΕΣ Φοιτητές που σπουδά-
ζουν μακριά από τον τόπο διαμονής 
των οικογενειών τους και νοικιάζουν 
φοιτητική στέγη, εάν το 2018 απέ-
κτησαν οποιασδήποτε μορφής 
εισόδημα θα υποβάλουν δική τους 
φορολογική δήλωση και θα φορ-
τωθούν το τεκμήριο διαβίωσης 
της ενοικιαζόμενης κατοικίας, 
ανεξάρτητα αν για το ενοίκιο πλη-
ρώνουν οι γονείς τους. Φοιτητής 
που δεν έχει αποκτήσει εισοδή-
ματα θεωρείται εξαρτώμενο 
μέλος και η φοιτητική κατοικία 
δηλώνεται ως δευτερεύουσα 
από τον γονέα.

ενέδρες στα ακίνητα
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ατεκνία στην ελλάδα

αντίθετα, είναι μάλλον το 
αποτέλεσμα καταστάσεων 
και συνθηκών που επιβάλ-

λονται από το ευρύτερο κοινωνικό 
και οικονομικό περιβάλλον και 
δυσκολεύουν την απόφαση για 
τεκνοποίηση, η δε πρόσφατη κρίση 
επιδείνωσε έτι περαιτέρω το περι-
βάλλον αυτό. Ταυτόχρονα η συνε-
χής αύξηση της μέσης ηλικίας στην 
τεκνογονία θα συμβάλλει και αυτή 
στην αύξηση του ποσοστού της 
ατεκνίας.

Στοιχεία της Eurostat για τη μέση 
ηλικία στην γέννηση, δείχνουν ότι ενώ 
στην Ελλάδα μια γυναίκα γεννούσε το 
1960, κατά μέσο όρο στα 28,7 έτη της 
ηλικίας της, το 2015 γεννούσε στα 31,3 
έτη. Την ίδια ώρα νέες προσεγγίσεις 
για τη διαμόρφωση της δημογραφικής 
πολιτικής στα χρόνια που έρχονται 
απαιτούν τα νέα οικογενειακά πρό-
τυπα. Ο αριθμός των μονογονεϊκών 
οικογενειών έχει αυξηθεί, κυρίως ως 
αποτέλεσμα της αύξησης των διαζυ-
γίων και, δευτερευόντως, λόγω της 

αύξησης των εκτός γάμου γεννήσεων. Το 
φαινόμενο αφορά κυρίως τις γυναίκες. Ο 
αριθμός αυτών που μεγαλώνουν μόνες τα 
παιδιά τους είναι πενταπλάσιος του αριθ-
μού των πατέρων. Οι εκτός γάμου γεννή-
σεις, αν και παραμένουν σε ένα χαμηλό 
για τα ευρωπαϊκά δεδομένα επίπεδο, 
έχουν σχεδόν τριπλασιαστεί ως από-
λυτο μέγεθος τα τελευταία 25 χρόνια. 
Έτσι ενώ το ποσοστό των εκτός γάμου 
γεννήσεων ήταν 2% το 1990, το 2017 
εγγίζει το 9%.

Ταυτόχρονα το μέσο μέγεθος της 
οικογένειας μειώνεται, ενώ παράλ-
ληλα αυξάνεται ο αριθμός των οικο-
γενειών χωρίς παιδιά. Σύμφωνα με 
τα στοιχεία της απογραφής του 
2001, οι συζυγικές οικογένειες 
είχαν στην πλειονότητά τους δύο 
παιδιά. Το 2011, άνω του 65% των 
ζευγαριών (παντρεμένων και 
συμβιούντων) έχουν το πολύ ένα 
παιδί, το 27% έχουν δύο παιδιά 
και μόλις το 7% έχουν τρία ή 
περισσότερα παιδιά. Το 37% των 
παντρεμένων ζευγαριών και το 
85% των ζευγαριών που συμ-
βιώνουν, χωρίς να έχουν 
παντρευτεί, δεν έχουν παιδιά.

όΙκόνόμΙα - ερεΥνA18

τΑ 7 SOS ΓΙΑ ΤηΝ ΥπΟβΟλη ΤηΣ 
ΑΙΤηΣηΣ Α21 ΕΙΝΑΙ:

1. οι ΑμΚΑ όλων των µελών της οικο-
γένειας που καταχωρίζονται στην 

αίτηση Α21 πρέπει να είναι έγκυροι (υπάρ-
χει δυνατότητα ηλεκτρονικού ελέγχου στο 
www.amka.gr).

2. οι φοιτητές ΑεΙ-ΤεΙ και λοιπών ςχο-
λών ∆ηµοσίου πρέπει να έχουν φοιτη-

τικές ταυτότητες (πάσο) σε ισχύ.

3. οι φοιτητές που µετεγγράφησαν εντός 
του 2019 πρέπει να έχουν διαθέσιµο τον 

αριθµό της ακαδηµαϊκής ταυτότητας που 
είχαν πριν από τη µετεγγραφή τους, διαφορε-
τικά θα κληθούν να επισυνάψουν ηλεκτρονικά 
βεβαίωση πρώτης εγγραφής.

4. οι αλλοδαποί πολίτες ή οµογενείς που δια-
θέτουν ειδικό ∆ελτίο Ταυτότητας οµογε-

νούς πρέπει να έχουν άδειες διαµονής στην 
ελλάδα σε ισχύ. Αν οι άδειες δεν διασταυρώνο-
νται ηλεκτρονικά, θα τους ζητηθεί να τις επισυνά-
ψουν ηλεκτρονικά.

5. Για τα εξαρτώµενα τέκνα που το 2019 είναι 19 
ετών (έτος γέννησης 2000) και είναι µαθητές 

∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (Γυµνάσια, λύκεια 
επΑς, επΑλ κ.λπ.) οι δικαιούχοι πρέπει να καταχω-
ρίζουν τον αριθµό µητρώου µαθητή και τον αριθµό 
µητρώου του σχολείου φοίτησης. Αν τα στοιχεία δεν 
διασταυρώνονται, θα τους ζητηθεί η ηλεκτρονική επι-
σύναψη πρόσφατης (έκδοση εντός του 2019) βεβαίω-
σης σπουδών.

6. Τα εξαρτώµενα τέκνα άνω των 18 που είναι σπου-
δαστές ΙεΚ (ιδιωτικών-δηµόσιων), κολεγίων ή της 

Ανώτερης και Ανώτατης εκπαίδευσης που δεν έχουν 
ακαδηµαϊκή ταυτότητα (πάσο), όπως οι ςχολές Θεάτρου, 
χορού κ.λπ. ή είναι φοιτητές αναγνωρισµένων ιδρυµάτων 
του εξωτερικού ή µαθητές µεταλυκειακού έτους - τάξης 
µαθητείας των επΑλ, πρέπει να έχουν πρόσφατες βεβαιώ-
σεις σπουδών (έκδοση εντός του 2019). Αν τα δηλωθέντα 
στοιχεία δεν διασταυρώνονται, θα τους ζητηθεί η ηλεκτρο-
νική επισύναψη στοιχείων της βεβαίωσης. οι βεβαιώσεις 
ιδρυµάτων του εξωτερικού πρέπει να είναι νοµίµως 
µεταφρασµένες.

7. ςτις περιπτώσεις εν διαστάσει γονέων που διεκδικούν 
και οι δύο για τα ίδια παιδιά το επίδοµα, είναι υποχρεω-

τική η ηλεκτρονική επισύναψη της δικαστικής απόφασης ή 
τυχόν ιδιωτικού συµφωνητικού ρύθµισης της επιµέλειας ή 
υπεύθυνης δήλωσης του άλλου γονέα ή ηλεκτρονική συναίνεση 
του άλλου συζύγου. ςτις περιπτώσεις διαζευγµένων γονέων 
είναι υποχρεωτική η αναγραφή της δικαστικής απόφασης.

επίδομα 
παιδιού 

ή ανάλυση της γονιμότητας των γενεών δείχνει ότι η ατεκνία μεταξύ των 
Ελληνίδων δεν φαίνεται να αποτελεί συνειδητή επιλογή, όπως συμβαίνει 
σε άλλες ανεπτυγμένες χώρες, όπως π.χ. η Γερμανία ή η Ιαπωνία. 
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αν δεχτούμε πως στο 
σύμπαν και τη φύση 
υπάρχει η απόλυτη 

αρμονία, τότε ό,τι κι αν συμβαί-
νει, συμβαίνει ακριβώς για τη 
διατήρηση αυτής της αρμονίας. 
Κάπως έτσι, κάποια ζώα εγκα-
ταλείπουν τα μικρά τους στην 
τύχη τους μόλις εκείνα είναι σε 
θέση να επιβιώσουν από μόνα 
τους, χωρίς να είναι 
δακτυλοδεικτούμενα.

Αφού λοιπόν αποδεχτούμε 
αυτή τη συνθήκη, τότε σύμφωνα 
με αυτή οι γονείς στην ανθρώπινη 
κοινωνία πρέπει να εξωθούν και 
να ενθαρρύνουν τα παιδιά τους να 
αυτονομούνται. Αλλά ταυτόχρονα 
και οι ίδιοι να αποδεσμεύο-
νται, ως ένα βαθμό, απ’ τις 
συναισθηματικές σχέσεις που 
τους συνδέουν με τα παιδιά 
τους.

Ο χωρισμός αυτός (πρέπει 
να) συμβαίνει σε μια ηλικία, σε 
μια στιγμή όπου οι γονείς 
έχουν τη δυνατότητα να προ-
γραμματίσουν την τρίτη τους 
νεότητα, να κάνουν όλα όσα 
στερήθηκαν μέχρι τα παιδιά 
τους να ανοίξουν τα δικά τους 
φτερά. Κυρίως όμως, οι γονείς 
έχουν και την υποχρέωση να 
μεριμνήσουν και για τη δική 
τους «αναχώρηση» από τον 
φυσικό για τον... μεταφυσικό 
κόσμο, χωρίς να χρειαστεί να εξο-
ντώσουν συναισθηματικά, ψυχικά 
και οικονομικά τα παιδιά τους για 
να παρατείνουν στις περισσότε-
ρες περιπτώσεις μια ζωή που ήδη 
τους έχει εγκαταλείψει και δεν 
τους απομένει πια παρά ένα αφυ-
δατωμένο σώμα χωρίς αισθήσεις 
και αισθήματα.

Αναμφισβήτητα, το να φροντί-
ζει κάποιος έναν ηλικιωμένο δικό 
του άνθρωπο είναι κάτι σαν ιερο-
τελεστία, σαν χρέος, είναι μυστα-
γωγία θα λέγαμε. Μια μοναδική 
εμπειρία στον αντίποδα εκείνης, 
όταν φέρνεις στον κόσμο μια ζωή. 
Κι όπως τότε νιώθεις το φωτεινό 
βλέμμα εκείνης της ζωής να σε 
ευχαριστεί που την έφερες στον 
κόσμο, έτσι και τώρα νιώθεις το 

γιατί θα χάσουμε την ουσία που 
βρίσκεται στην κοινωνική της 
διάσταση. Άλλωστε η ίδια έχει 
κρίνει τον εαυτό της. Δεν ήταν η 
πράξη της σωστή. Ωστόσο, 
όπως είπε, επήλθε η λύτρωση 
και για τις δύο τις δύο πρωτα-
γωνίστριες της ίδιας τραγωδίας. 
Η τιμωρία της πολιτείας προφα-
νώς και δεν την ενδιαφέρει, 
αφού και η ίδια έχει καταστρα-
φεί ψυχικά και κοινωνικά.

Όσο απεχθής κι αν φαντάζει η 
πράξη αυτής της γυναίκας, απη-
χεί χιλιάδες δράματα που 
συντελούνται δίπλα μας ή πολύ 
μακριά μας. Και η απελπισία 
περιορίζεται στην ίδια για 
όλους ανομολόγητη ευχή-προ-
σευχή: Να φύγει ο άνθρωπός 
τους μια ώρα νωρίτερα να 
λυτρωθούν όλοι.

Η κοινωνία όμως  
έχει κι άλλα σκληρά 
πρόσωπα. Όπως οι 
περιπτώσεις όπου 
παιδιά που μόλις 
ορθοποδήσουν 
οικονομικά, αλλά 
συγκατοικούν με  
τους γονείς, τους 
προτρέπουν, 
παροτρύνουν, εξωθούν 
να... εγκαταλείψουν το 
σπίτι τους. Ίσως 

ενδόμυχα -ποιος 
ξέρει- και να 
εγκαταλείψουν  
το μάταιο τούτο 
κόσμο πολύ πριν 
την ώρα τους  
για να αρπάξουν  
τις όποιες 
οικονομίες τους.

Αυτή η τραγωδία των 
τελευταίων ημερών ίσως 
εμπεριέχει και ένα μήνυμα 
που πρέπει να λάβουμε 
σοβαρά. Δικαιοσύνη. Όχι 
όλα στα παιδιά. Δώστε τους 
την αγάπη σας, αλλά όχι 
τους κόπους σας. Φροντί-
στε να διασφαλίσετε το 
δικό σας μέλλον, τα γηρα-
τειά σας. Γιατί οι άνθρωποι 
αγριεύουν μέρα με τη μέρα 
και ο κίνδυνος να βρεθούν 
κάποιοι δύστυχοι στον 
δρόμο -ή σε κάποιο πεζο-
δρόμιο -είναι πλέον 
ορατός... 

και τα δικά τους πρότυπα. Έτσι 
σιγά σιγά, χωρίς να το καταλά-
βουν και εφόσον συγκατοι-
κούν με τους γονείς τους, η 
αυτοδιάθεση μένει ως ένα 
ανεκπλήρωτο όνειρο και η 
ανάγκη να φρο-
ντίζουν έναν ή 
δύο υπερήλικες 
γονείς ως μία 
δραματική πραγ-
ματικότητα. Τότε 
η αδυναμία να 
ανταποκριθεί 

κάποιος σε αυτή την 
υποχρέωση μετατρέπε-
ται σε αγωνία και η 
αγωνία σε απελπισία, 
σε απόγνωση.

Μία συναισθηματική 
κορύφωση που ξεφεύ-
γει από τον έλεγχο της 
ψυχοθεραπείας και 
οδηγεί ως τον θάνατο. 
Τον δικό μας ή κάποιου 
άλλου. Ίσως η 68χρονη 
στου Γουδή να σκεφτό-
ταν πολλές φορές τον 
δικό της θάνατο. Δεν το 
έκανε. Ίσως γιατί πέρα 
από την απελπισία, 
είχαν συσσωρευτεί 
στην ψυχή της αγανά-
κτηση, μίσος, εκδί-
κηση, δυσνόητα για 
τους «έξω» συναισθή-

σκοτεινό πλέον βλέμμα ενός ανθρώ-
που, που βρίσκεται στην άλλη άκρη 
της ζωής να σε ευχαριστεί που τον 
βοηθάς να «αναχωρήσει» με αξιο-
πρέπεια. Είναι μια εμπειρία, ίσως 
και μία ευλογία να τη βιώσει 
κάποιος, έστω κι αν χρειαστεί 
κάποιες μικρές θυσίες. Κι αυτή είναι 
η καλή πλευρά ως προς τη σχέση 
που συνδέει δια βίου τα μέλη μιας 
οικογένειας.

Δεν συμβαίνει όμως αυτό, παρά 
ελάχιστα έως καθόλου. Οι γονείς 
διαμορφώνουν μια συναισθηματική 
σχέση με τα παιδιά τους στο βαθμό 
που ασκούν ένα είδος εξουσίας 
πάνω τους, όταν μάλιστα εκείνα δεν 
διαθέτουν την οικονομική αυτάρ-
κεια να αποδεσμευτούν απ’ αυτούς. 
Να κάνουν δική τους οικογένεια ή 
να δρομολογήσουν τη ζωή τους 
σύμφωνα με τις δικές τους επιλογές 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ  
εύΤύχΙΑ πΑπούλΙΑ   
Κοινωνιολόγος 
papoulia@alphafreepress.gr

ματα που την οδήγησαν στην πρωτο-
φανή για τα παγκόσμια χρονικά 
πράξη της.

Μια πράξη που δεν θα την κρί-
νουμε από ηθική, ανθρωπιστική, 
ούτε φυσικά και νομική πλευρά, 

«Δεν υπάρχει πιο 
άσχημο θέαμα από 
έναν γέρο που 

αρνείται να εγκαταλείψει 
τον κόσμο, που έχει 
εγκαταλείψει τον ίδιο»

T. S. Eliot  
Βρετανός ποιητής, Νόμπελ 1948 

μια άλλη, 
«αόρατη» 
δικαιοσύνη
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σύζυγος της οικιακής 
βοηθού 70χρονης 
στις ςέρρες και ο 

άνθρωπος που αναλάμβανε 
τις εξωτερικές δουλειές 
(σοβαντίσματα, περιποίηση 
κήπου), είναι κατά την Αστυ-
νομία, οι δράστες της δολο-
φονίας με θύμα την ιδιοκτή-
τρια του σπιτιού με κίνητρο 
τη ληστεία. Το φρικτό 
έγκλημα είχε γίνει τη νύχτα 
της 3ης Ιανουαρίου 2015 με 
θύμα την 70χρονη γυναίκα η 
οποία έμενε μόνη και για την 
οποία οι δράστες του εγκλή-
ματος είχαν πιστέψει ότι είχε 
κρυμμένα χρήματα και 
κοσμήματα μεγάλης αξίας. 
μετά από επίπονες έρευνες 
των αστυνομικών της Ασφά-

λειας ςερρών, οι οποίοι δεν 
έβαλαν σε καμία στιγμή των 
τεσσάρων χρόνων την υπό-
θεση στο αρχείο, συνελήφθη 
με ένταλμα του ανακριτή ο 
ένας από τους δύο δράστες, 
ενώ ο δεύτερος καταζητείται, 
καθώς έχει διαφύγει από τη 
χώρα. πρόκειται για βούλγα-
ρους οι οποίοι εργάζονταν 
στην περιοχή όπου διέμενε 
το άτυχο θύμα το οποίο τους 
γνώριζε και μάλιστα είχαν 
κοινωνικές σχέσεις.

ο σύζυγος  
της οικιακής 
βοηθού ήταν 
ο δολοφόνος

o

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ  
πεΤΡος ΚΑΡςΙΩΤης   
karsiotis@alphafreepress.gr

τραύμα στο κεφάλι από σιδε-
ρένιο αντικείμενο, διαπι-
στώθηκε, κατά τη νεκροψία, 

ότι έφερε ο άτυχος νυχτοφύλα-
κας, αλβανικής καταγωγής, πατέ-
ρας ενός κοριτσιού, ο οποίος βρέ-
θηκε από την κόρη του δεμένος 
και χτυπημένος στην εταιρεία του 
Κορυδαλλού όπου εργαζόταν επί 
σειρά ετών. Ο τραγικός θάνατος 
επήλθε λίγες ώρες μετά την επίθεση 
που δέχθηκε από αγνώστους, οι 
οποίοι έσπευσαν να εξαφανιστούν 
από τις εγκαταστάσεις της εταιρείας 
χωρίς να αρπάξουν χρήματα αφού 
δεν υπήρχαν, αλλά με ένα μηχάνημα 
με το οποίο ξεβιδώνουν μπουλόνια 
από φορτηγά…

Ο νυχτοφύλακας, ο οποίος εργα-
ζόταν πάνω από είκοσι χρόνια στην 
επιχείρηση ενοικίασης κοντέινερ 

ποιώντας συγχρόνως Αστυνομία 
και ΕΚΑΒ. Αστυνομικοί της Ασφά-
λειας, μετά την πρώτη αυτοψία στο 
χώρο όπου συνέβη το έγκλημα, 
σάρωσαν το εσωτερικό της εται-
ρείας αλλά και την περιοχή για 
βιντεοληπτικό υλικό, ώστε από την 
ανάλυσή του να μπορέσει η Αστυ-
νομία να φθάσει στα ίχνη των 
δραστών.

Πληροφορίες αναφέρουν 
ότι ο ιδιοκτήτης της 
εταιρείας δεν συνήθιζε 
ποτέ να αφήνει μετρητά 
στην επιχείρηση τα οποία 
πιθανόν έψαχναν χωρίς 
να γνωρίζουν οι δράστες.

Τον χτύπησαν με σίδερο στο κεφάλι

της αναφέρει ότι τον είχαν χτυπή-
σει και δέσει στην εταιρεία όπου 
εργαζόταν. Η κοπέλα έτρεξε, ειδο-

και φορτηγών στον Κορυδαλλό, 
τραυματισμένος, κατάφερε να 
τηλεφωνήσει στην κόρη του και να 

από το Νοέμβριο του 2017, ο 
56χρονος Ρουμάνος, ο 
οποίος συνελήφθη μετά 

από μεγάλη επιχείρηση της Αστυ-
νομίας, επισκεπτόταν τις μονές 
του Αγίου Όρους, σχεδίαζε και 
υλοποιούσε τις κλοπές ταμάτων, 
ανυπολόγιστης αξίας, διέφευγε 
και επέστρεφε. Ο μυστηριώδης 
Ρουμάνος, τις ακριβείς κινήσεις του 
οποίου και το που κατέληγαν τα κει-
μήλια, μετά από κάθε παρόμοια 
κλοπή, προσπαθεί να βρει η Αστυνο-
μία, ένα από τα προηγούμενα βρά-
δια, παραβίασε ξύλινη προθήκη 
βυζαντινής εικόνας του 9ου μ.Χ. 
αιώνα, της Παναγίας Πορταΐτισσας 
και αφαίρεσε χρυσά τάματα πιστών, 
αυτοκρατορικά κοσμήματα, περιδέ-
ραια με βυζαντινά νομίσματα, αρχιε-
ρατικά εγκόλπια και μετάλλια 
αθλητών, τα οποία είναι ανεκτίμη-
της θρησκευτικής και ιστορικής 
αξίας.

Από την πρώτη στιγμή οργανώ-
θηκε αστυνομική επιχείρηση με 
τη συνδρομή και αστυνομικών 
σκύλων της Διεύθυνσης Αστυνο-
μίας Κιλκίς και της Γενικής Αστυ-
νομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονί-
κης, για τον εντοπισμό και τη 
σύλληψη του. Αντιλαμβανόμενος 
τον αστυνομικό κλοιό που στέ-
νευε σε πρώτη φάση απέθεσε τα 
ιερά κειμήλια, κοντά σε ένα 
εκκλησάκι σε ορεινή περιοχή του 
Αγίου Όρους και εκεί τα βρήκε η 
Αστυνομία και τα επέστρεψε στον 
ηγούμενο της Μονής Ιβήρων.

Μετά από έρευνα των αστυνο-
μικών του Τμήματος Ασφάλειας 

Πολυγύρου, εξιχνιάσθηκαν επι-
πλέον κλοπές σε Ιερές Μονές του 
Αγίου Όρους. Όπως προέκυψε από 
την έρευνα των αστυνομικών, από 
το Νοέμβριο του 2017 έως τον Μάιο 
του 2019, ο 56χρονος ενέχεται σε 
επιπλέον τέσσερις κλοπές από 
Ναούς και κελί σε Ιερές Μονές του 
Αγίου Όρους, απ’ όπου αφαίρεσε 
τάματα, αφιερώματα, καθώς και το 
χρηματικό ποσό των 4.300 ευρώ.

Η εικόνα της Παναγίας της Πορταΐ-
τισσας, απ’ όπου αφαίρεσε ο δρά-
στης τα τάματα, θεωρείται το πιο 
σημαντικό κειμήλιο του Αγίου Όρους 
μαζί με την εικόνα του «Άξιον 
Εστίν». Από το 1004 που βρέθηκε 
μέχρι σήμερα, η εικόνα της Παναγίας 
δεν έχει βγει ποτέ από το Άγιον 
Όρος. Ο θρύλος λέει πως όσο η 
εικόνα παραμένει στη θέση της το 
Άγιον Όρος θα είναι άτρωτο.

ρουμάνος αφαιρούσε τα τάματα
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«Καθαρά» τα όπλα
«Καθαρά» αποδείχθηκε κατά τη 
βαλλιστική εξέταση ότι ήταν τα 
πιστόλια που έφεραν μαζί τους 
οι δύο συλληφθέντες, γνώριμοι 
από παλαιά της αντιτρομοκρατι-
κής υπηρεσίας, οι οποίοι συνε-
λήφθησαν επ’ αυτοφώρω κατά 
τη διάπραξη της ληστείας σε 
χρηματαποστολή στο ΑχεπΑ 
Θεσσαλονίκης.

χασισοφυτεία  
στην Αρτέμιδα
η ύποδιεύθυνση Δίωξης Ναρ-
κωτικών της Διεύθυνσης Ασφα-
λείας Αττικής εντόπισε σε 
θαμνώδη περιοχή στην Αρτέ-
μιδα Αττικής φυτεία με 720 δεν-
δρύλλια κάνναβης. 

Ανατίναξαν ΑΤμ στη 
Γλυφάδα 
Άγνωστοι ανατίναξαν στις 03.40 
τα ξημερώματα της Δευτέρας 
στην Άνω Γλυφάδα το μηχάνημα 
αυτόματης ανάληψης μετρητών 
του Ταχυδρομικού Ταμιευτη-
ρίου της περιοχής, που βρίσκε-
ται στη συμβολή των οδών Γού-
ναρη και Ιθάκης. Από την έκρηξη 
προκλήθηκαν εκτεταμένες 
ζημιές στο ΑΤμ και την πρό-
σοψη του υποκαταστήματος, 
ενώ χαρτονομίσματα σκορπί-
στηκαν σε όλο το τετράγωνο. 

εξιχνίαση ληστείας 
8 χρόνια μετά
Τον είχαν συλλάβει για ανατινά-
ξεις ΑΤμ στη Θεσσαλονίκη, αλλά 
δεν ήξεραν ότι ήταν και πρωτα-
γωνιστής σε ληστεία γουναράδι-
κου πριν από 8 χρόνια στην 
Καστοριά. ο λόγος για 39χρονο 
έγκλειστο των φυλακών από το 
2018, σε βάρος του οποίου σχη-
ματίστηκε νέα δικογραφία για 
ληστεία με στόχο γούνες αξίας 
300.000€.

εν ταΧεΙΒέλγοι αστυνομικοί έφεραν 
αεροπορικώς και παρέδω-
σαν σιδηροδέσμιο στους 

Έλληνες συναδέλφους τους τον 
έναν από τους δράστες της δολο-
φονίας, που συντάραξε την κοινω-
νία, με θύμα τον επιχειρηματία 
Αλέξανδρο ςταματιάδη, στο σπίτι 
του στην Κηφισιά. πρόκειται για 
τον 31χρονο Αλβανό κακοποιό 
Τζέρτζι Έλβις, μέλος ευρύτερης 
συμμορίας διαρρηκτών-ληστών, ο 
οποίος είχε συλληφθεί σε συνοι-
κία του βελγίου, καθώς την επο-
μένη της δολοφονίας όπως και οι 
συνεργοί του, είχε διαφύγει σ 
αυτή τη χώρα.

Αστυνομικοί της Ασφάλειας ενη-
μέρωσαν για τις πληροφορίες τους 
τους Βέλγους συναδέλφους τους ότι 
ο καταζητούμενος σε βάρος του 
οποίου είχε εκδοθεί ευρωπαϊκό 
ένταλμα, κινείτο στη χώρα τους. Με 
επιχείρηση της βελγικής Αστυνομίας 
συνελήφθη σε κακόφημη συνοικία. 

Δευτέρας 2018, στην οικία Σταμα-
τιάδη στην Κηφισιά ήταν τέσσερις. Η 
Ασφάλεια Αττικής, που εξιχνίασε τη 
ληστεία μετά φόνου αρχικά είχε 
ταυτοποιήσει τα στοιχεία των τριών 
Αλβανών κακοποιών και εν συνεχεία 
ταυτοποίησε και τον τέταρτο.

Η συμμορία διαρρηκτών-ληστών 
ήταν πολύ μεγαλύτερη σε αριθμό, 
φθάνοντας τους δώδεκα. Όταν η 
υπόθεση εξιχνιάστηκε από την 
Ασφάλεια είχαν συλληφθεί οι οκτώ, 
που δεν είχαν σχέση με τη ληστεία 
μετά φόνου, αλλά μόνο με ληστρικές 
επιδρομές σε όλη τη χώρα. Τουλάχι-
στον εκατόν είκοσι διαρρήξεις σε 
σπίτια και κάποιες ληστείες αποδό-
θηκαν από την αστυνομία στα μέλη 
της συμμορίας. Εξαπέλυαν επιθέσεις 
σε σπίτια με ρυθμό «πολυβόλου», 
αφού αναφέρθηκε και ο αριθμός έξι 
επιδρομών σε ένα απόγευμα!

στην αθήνα ο δολοφόνος του σταματιάδη

πΙΑΣΤηΚΕ ΣΤη βΟΥλΓΑΡΙΑ

Σταματιάδη.
Μετά από αυτή την εξέλιξη, κατα-

ζητούνται άλλοι τρεις, καθώς η 
ομάδα των ενόπλων κακοποιών που 
έφθασαν τη μοιραία νύχτα της Μ. 

Μεσολάβησαν οι δικαστικές διαδι-
κασίες και εν τέλει οι Βέλγοι έφεραν 
στα χέρια της ελληνικής Δικαιοσύ-
νης τον έναν από τους δράστες της 
δολοφονίας του Αλέξανδρου 

μετά από καταγγελίες 
αρκετών επιβατών ότι 
οδηγοί ταξί δεν χρησιμο-

ποιούσαν το ταξίμετρο, ξεκίνη-
σαν έλεγχοι της ομάδας ελέγχου 
πρόληψης τροχαίων Ατυχημάτων 
της διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσα-
λονίκης στο πολεοδομικό 
συγκρότημα της συμπρωτεύου-
σας. Όπως ανακοίνωσε η Αστυ-
νομία, κατά το χρονικό διάστημα 
από 8 έως 13 Ιουνίου, που διήρ-
κεσε η εξόρμηση των τροχονό-
μων, διαπιστώθηκε ότι συνολικά 
είκοσι οδηγοί ταξί δεν έκαναν 
χρήση ταξιμέτρου.

οι πέντε, οδηγοί ή ιδιοκτήτες, 
εντοπίστηκαν στις περιοχές 
πυλαίας χορτιάτη και οι άλλοι 
δεκαπέντε στο κέντρο της Θεσ-
σαλονίκης. ςε βάρος των οδηγών, 
αλλά και των ιδιοκτητών των 
αυτοκινήτων, βεβαιώθηκαν ισά-
ριθμες παραβάσεις. ςυγκεκρι-
μένα, όπως διαπιστώθηκε στη 
διάρκεια των ελέγχων, οι παρα-
βάτες οδηγοί είχαν απενεργοποι-

ήσει το ταξίμετρο και αντ’ αυτού 
είχαν τοποθετήσει tablet, στο 
οποίο επίσης είχαν εγκαταστήσει 
εφαρμογή καταγραφής οφειλό-
μενου αντιτίμου.

«η εν λόγω εφαρμογή», ανα-
φέρει στην ανακοίνωσή της η 
Τροχαία, «κατά τη διάρκεια της 
διαδρομής εμφάνιζε στην οθόνη 
της ηλεκτρονικής συσκευής 
ψηφιακό ταξίμετρο, χωρίς όμως 
τη δυνατότητα έκδοσης φορολο-
γικής απόδειξης. ο εκάστοτε 
ενδιαφερόμενος πελάτης πλή-
ρωνε το αντίτιμο που εμφανιζό-
ταν σε αυτήν, χωρίς να λαμβάνει 
όμως αντίστοιχη απόδειξη». η 
Γενική Αστυνομική Διεύθυνση 
Θεσσαλονίκης συνιστά στους 
πολίτες, όταν εισέρχονται σε ταξί 
να ρωτάνε τον οδηγό, που βρί-
σκεται το ταξίμετρο, να γνωρί-
ζουν ότι το κινητό και το tablet 
δεν αποτελούν ταξίμετρα και 
προτού αποβιβαστούν να ζητάνε 
την νόμιμη απόδειξη παροχής 
υπηρεσιών.

tablet αντί για ταξίμετρο

στο πλόβντιβ της βουλγα-
ρίας, όπου είχε διαφύγει 
μετά τη δολοφονία 80χρο-

νης στα Καμίνια, αναμένοντας την 
39χρονη σύντροφό του, συνεργό 
του στο φρικτό έγκλημα, συνελή-
φθη από τις βουλγαρικές αρχές ο 
44χρονος Έλληνας, σεσημασμέ-
νος κακοποιός, που κατηγορείται 
ως δράστης. 

Μετά τη σύλληψη του 40χρονου, 
επίσης σεσημασμένου κακοποιού 
για ληστείες και διαρρήξεις, γείτονα 
της 80χρονης, ο οποίος φέρεται να 
είχε δώσει σχετικές πληροφορίες 
στον 44χρονο, οι αστυνομικοί του 
Τμήματος Εγκλημάτων Κατά Ζωής 
της Ασφάλειας Αττικής έστρεψαν 
όλη την προσοχή τους στον εντοπι-
σμό του φυσικού δράστη της 
ανθρωποκτονίας με κίνητρο τη 
ληστεία. Από τις πληροφορίες τους 
και τη διερεύνηση στοιχείων της 
δικογραφίας, πιστοποίησαν ότι είχε 
κάνει ταξίδι προς τη Βουλγαρία και 
με δεδομένη την περιοχή στην 

οποία εκινείτο η 39χρονη από τη 
Βουλγαρία, ενημέρωσαν τη βουλγα-
ρική Αστυνομία, η οποία τον εντό-
πισε και τον συνέλαβε. Έτσι, ξεκινά 
η διαδικασία της έκδοσής του στη 
χώρα μας, διαδικασία που θα διαρ-
κέσει κάμποσο καιρό.

Το έγκλημα, υπενθυμίζεται, δια-
πράχθηκε τη νύχτα της 21ης Νοεμ-
βρίου 2018. Η 80χρονη διέμενε μόνη 
σε διαμέρισμα πολυκατοικίας της 
οδού Θεσσαλονίκης στα Καμίνια. Σε 
οίκημα, μεσοτοιχία με την πολυκα-
τοικία της 80χρονης, διέμενε 
40χρονος, ο οποίος στο παρελθόν 
έχει κατηγορηθεί για ληστείες και 
κλοπές. Θεώρησε, έτσι όπως έβλεπε 
το σπίτι της 80χρονης, παρά το ότι 
εκείνη δεν προκαλούσε με τίποτε, 
ότι κάπου εκεί έκρυβε πολλά χρή-
ματα και κοσμήματα αξίας.  Έτσι, το 
είπε στον 44χρονο επίσης με βαρύ 
ποινικό παρελθόν. Ο τελευταίος, που 
τώρα συνελήφθη στη Βουλγαρία, 
οργάνωσε τη ληστεία με τη συμμε-
τοχή της 39χρονης συντρόφου του 
από τη Βουλγαρία.
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ια να κάψετε 
περισσότερο λίπος 
όταν ασκείστε θα 

πρέπει να κάνετε χαμηλής 
έως μέτριας έντασης άσκηση 
για μακρύ διάστημα. Ωστόσο, 
η άσκηση με υψηλότερη 

ένταση ή η διαλειμματική 
πρόκειται να οδηγήσει σε 
κάψιμο περισσότερων 
θερμίδων.

ειδικοί συνιστούν τη 
διαλειμματική άσκηση, 
καθώς θα κάψει 
περισσότερες θερμίδες σε 
μικρότερο χρόνο και θα 
οδηγήσει σε καύση 
περισσότερων θερμίδων 
μετά την άσκηση.

προσθέστε ασκήσεις 
ενδυνάμωσης ως μέρος του 
προγράμματός σας για να 
χτίσετε περισσότερους μυς, 
που θα οδηγήσει επίσης σε 
μεγαλύτερη καύση θερμίδων.

επίσης, η εναλλαγή μεταξύ 
ασκήσεων ενδυνάμωσης και 
αερόβιας οδηγεί σε κάψιμο 
περισσότερων θερμίδων.

Ασκηθείτε το βράδυ για να 
κάψετε περισσότερο λίπος.

tips για το 
κάψιμο 
σωματικού 
λίπους

Γ

τα όφεΛη  
τησ θαΛασσασ

αν και χρησιμοποιεί-
ται για αιώνες στη 
διατροφή και γενικό-

τερα την υγεία, ο λιναρόσπο-
ρος τελευταία μνημονεύεται 
και ως ευεργετικός για τα 
μαλλιά. είτε με εξωτερική 
εφαρμογή στα μαλλιά, είτε 
με το να τρώμε περισσότερο, 
έχει δημιουργηθεί η πεποί-
θηση ότι ο λιναρόσπορος 
κάνει τα μαλλιά ισχυρότερα. 
Τα παρακάτω συστατικά 
μπορούν να προσφέρουν 
συγκεκριμένα οφέλη για τα 
μαλλιά σας:

ωμΕΓΑ-3 λΙπΑΡΑ ΟξΕΑ. 
Η φυτική ALA είναι γνωστή 
για τα οφέλη για την υγεία 
της καρδιάς. Μπορεί επίσης 
να μειώσει τη φλεγμονή - 

Δείτε αναλυτικά ποια είναι 
τα οφέλη της θάλασσας για 
τον οργανισμό σας:

1. Κυκλοφορία αίματος Το κολύμπι σε θαλασ-
σινό νερό μπορεί να διευκολύνει την κυκλο-

φορία του αίματος στο σώμα σας, αποκαθιστώ-
ντας βασικά μέταλλα που έχουν μειωθεί από το 
άγχος, την κακή διατροφή και τη μόλυνση του 
περιβάλλοντος.

2. Ανοσοποιητικό σύστημα Το 
θαλασσινό νερό περιέχει ζωτικά 

στοιχεία, βιταμίνες, ανόργανα άλατα, 
ιχνοστοιχεία, αμινοξέα και ζωντανούς 
μικροοργανισμούς που μπορούν να 
παράγουν αντιβιοτική και αντιβακτηρι-
ακή δράση συμβάλλοντας στην ορθή 
λειτουργία του ανοσοποιητικού 
συστήματος. 

3. Επούλωση Το θαλασσινό νερό 
ενεργοποιεί μηχανισμούς επούλω-

σης του σώματος για την καταπολέμηση παθή-
σεων όπως το άσθμα, την αρθρίτιδα, τη βρογχί-
τιδα και φλεγμονώδεις νόσους, καθώς και κοι-
νούς πόνους. Μάλιστα, το μαγνήσιο ανακουφίζει 
από τη νευρική ερεθιστικότητα και αυξάνει την 
αίσθηση της ηρεμίας.

4. Καθαρός αέρας  Ο θαλασσινός αέρας «χρε-
ώνεται» με υγιή αρνητικά ιόντα που επιτα-

χύνουν την ικανότητα απορρόφησης του οξυγό-

νου. Τα αρνητικά ιόντα εξισορροπούν τα επίπεδα 
της σεροτονίνης, μια χημική ουσία του οργανι-
σμού που συνδέεται με τη διάθεση και το άγχος. 

5. Ενδορφίνες Στην παραλία, η θερμότητα του 
ήλιου επηρεάζει το ενδοκρινικό μας 

σύστημα. Πιο ειδικά, είναι το μέρος του σώμα-
τός μας που εκκρίνει ενδορφίνες, τις φυσικές 
χημικές ουσίες στο σώμα μας που έχουν σχεδια-
στεί για να μας κάνουν να νιώθουμε χαλαροί 

αποβάλλοντας το άγχος. Παράλληλα, η 
έκθεση στον ήλιο καθίσταται ευεργε-
τική για ορισμένες δερματικές παθήσεις 
όπως η ψωρίαση, ενώ η υπεριώδης ακτι-
νοβολία (υπεριώδες φως) αποκαθιστά 
την ξηροδερμία. Μάλιστα, οι ερευνητές 
ανακάλυψαν ότι το διάλυμα άλατος βελ-
τίωσε την ενυδάτωση του δέρματος και 
μείωσε σημαντικά τα συμπτώματα της 
φλεγμονής του δέρματος, όπως την ερυ-
θρότητα και την τραχύτητα σε σύγκριση 
με το νερό της βρύσης.

συνεισφέροντας σε ασθέ-
νειες σε όλο το σώμα που 
μπορεί επίσης να επηρεά-

σουν την ανάπτυξη των 
τριχών.

βΙΤΑμΙΝΕΣ β. Ο λιναρό-

σπορος είναι μια αξιόπιστη 
πηγή βιταμινών Β, μια 
ομάδα θρεπτικών ουσιών 

που είναι γνωστές για την 
αύξηση της αντοχής και της 
υγείας των μαλλιών σας με 
πιο γρήγορο ρυθμό.

η βΙΤΑμΙΝη Ε. Όταν 
πρόκειται για την υγεία 
των μαλλιών, η βιταμίνη Ε 
μειώνει τις επιδράσεις των 
ελευθέρων ριζών στο τρι-
χωτό της κεφαλής σας, 
προάγοντας έτσι την ανά-
πτυξη των τριχών. Η επαρ-
κής πρόσληψη βιταμίνης Ε 
μπορεί επίσης να προάγει 
ισχυρότερα τριχοθυλάκια.

Για να αξιοποιήσετε στο 
έπακρο τα διατροφικά 
οφέλη του λιναρόσπορου, 
είναι καλύτερα να τρώτε 
σπόρους ή λάδι. Οι τοπι-
κές εφαρμογές μπορεί 
επίσης να βοηθήσουν 
αισθητικά σε προσω-
ρινή βάση.

λιναρόσπορος για υγιή μαλλιά;
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το ασβέστιο που χρειάζεται ο οργανισμός 
μας το λαμβάνουμε μέσω της τροφής. Ας 
δούμε τις τροφές που έχουν την μεγαλύ-

τερη «πυκνότητα» ασβεστίου:
Τα γαλακτοκομικά είναι από τις πλουσιότερες 

πηγές ασβεστίου. Ένα φλυτζάνι γάλα 1% περιέχει 
300 mg ασβεστίου. Επίσης, 1 φλυτζάνι άπαχου 
γιαουρτιού μας δίνει 300 mg ασβεστίου.

Τα τυριά αποτελούν καλή πηγή ασβεστίου. Η 

ρικότα (λευκό, μαλακό τυρί) έχει την υψηλό-
τερη περιεκτικότητα σε ασβέστιο. Μισό φλυ-
τζάνι ημιάπαχης ρικότας περιέχει 337 mg 
ασβεστίου.

Ψάρια: Σαρδέλες, μια μικρή μερίδα σαρδέλας 
(90γρ) περιέχει 321 mg ασβεστίου, Σολομός, μια 
μικρή μερίδα σολομού (90γρ) περιέχει 240 mg 
ασβεστίου.

Τοφού. 60 γρ. τοφού (τυρί από σόγια) περιέ-

χουν 387 mg ασβεστίου και αποδίδουν 82 kcal.
Άσπρα φασόλια. 1 φλ. βρασμένα φασόλια περι-

έχουν 161 mg ασβεστίου
λαχανικά: 1 φλυτζάνι βρασμένων λάχανων 

περιέχει 267 mg ασβεστίου, 1 φλ. βρασμένο σπα-
νάκι περιέχει 258 mg ασβεστίου, 2 φλιτζάνια 
ωμού μπρόκολου περιέχουν 86 mg, ασβεστίου, 1 
φλ. ωμής λαχανίδας (kale) περιέχει 101 mg 
ασβεστίου.

τροφές που πρέπει  
να καταναλώνουν 
καθημερινά οι γυναίκες

αυτές είναι οι 12 τροφές και 
superfoods που πρέπει να 
καταναλώνουν καθημερινά 

οι γυναίκες, αν θέλουν να είναι 
υγιείς:

ελΑΙολΑΔο Το λάδι ελιάς περιέ-
χει υγιεινά μονοακόρεστα λιπαρά, 
που μειώνουν την κακή χοληστε-
ρόλη και αυξάνουν την καλή. Επί-
σης, είναι πλούσιο σε αντιοξειδω-
τικά, τα οποία μειώνουν τον 

κίνδυνο καρκίνου και άλλων χρό-
νιων ασθενειών. 

πΡΑςΙΝΑ λΑχΑΝΙΚΑ Τα σταυρο-
ειδή λαχανικά όπως το μπρό-

κολο, το λάχανο 
κ.α. πρά-

σινα 

λαχανικά μειώνουν τον κίνδυνο 
σοβαρών ασθενειών..

μπΑΝΑΝες Είναι πλούσιες σε 
νάτριο, ένα μακροθρεπτικό συστα-
τικό που ελέγχει την αρτηριακή 
πίεση και κρατά το νευρικό σύστημα 
σε εγρήγορση. 

ςΤηΘος ΚοΤοπούλο Περιέχει 
πρωτεΐνη, φώσφορο, που είναι 

σημαντικός για τα κόκαλα και τα 
δόντια, και βιταμίνη Β3, που 

ελέγχει την υψηλή αρτηρι-
ακή πίεση ενώ εμποδίζει 

την σκλήρυνση των 
αρτηριών..

ΑύΓΑ Οι κρόκοι 
των αυγών περιέ-
χουν πολλά θρε-

πτικά συστα-
τικά, όπως η 
χολίνη, που 
συνδέεται με 
χαμηλά 
ποσοστά 
καρκίνου 
του μαστού. 

ΓΙΑούΡΤΙ 

λαμβάνεις το απαραίτητο ασβέστιο 
ενώ είναι πλούσιο σε προβιοτικά 
που ωθούν το ανοσοποιητικό 
σύστημα. 

ΞηΡοΙ ΚΑΡποΙ λίγοι ξηροί καρ-
ποί την ημέρα μειώνουν τον κίνδυνο 
καρδιαγγειακών νόσων και διαβήτη.  

ΝΤομΑΤες Είναι πηγή λυκοπε-
νίου, ενός αντιξειδωτικού που προ-
στατεύει από τις ασθένειες της καρ-
διάς και από τον καρκίνο του 
μαστού. 

μηλΑ Είναι ένα από τα πιο υγι-
εινά φρούτα που μπορείς να φας. 

μΑύΡη ςοΚολΑΤΑ Είναι γεμάτη 
με φλαβονοειδή αντιοξειδωτικά, 
που μπορεί να ξεβουλώσει τις 
αρτηρίες. 

ποΡΤοΚΑλΙΑ Πλούσια σε βιτα-
μίνη C, ενώ είναι πηγή φολικού 
οξέος, που είναι χρήσιμο για την 
ανοικοδόμηση των κυττάρων. 

ΚΑφες Η ημερήσια κατανάλωση 
καφέ έχει συνδεθεί με την μείωση 
του κινδύνου εμφάνισης διαβήτη, 
καρκίνου του δέρματος, άνοιας και 
Αλτσχάιμερ. μια νέα βρετανο-

σουηδική 
επιστημονική 

έρευνα κατέληξε στο 
συμπέρασμα όχι μόνο πως η 
επαφή με τη φύση είναι 
ωφέλιμη, αλλά και 
προσδιόρισε επακριβώς 
πόση πρέπει να είναι η 
επαφή αυτή. η έρευνα 
κατέληξε στο συμπέρασμα 
ότι κάτω από 120 λεπτά την 
εβδομάδα δεν βελτιώνουν 
τη σωματική και ψυχική 
υγεία, ενώ πάνω από τα 200 
λεπτά το πρόσθετο όφελος 
βαίνει συνεχώς μειούμενο 
έως τα 300 λεπτά (πέντε 
ώρες), πέρα από τις οποίες 
δεν βελτιώνεται περαιτέρω 
η υγεία.

φΥση ΓΙα 
ψΥΧΙκη 
ΥΓεΙα

Τροφές πλούσιες σε ασβέστιο
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Για να τα ξέρεις όλα!

www.alphafreepress.gr
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ο καλοκαίρι έφτασε 
και η θάλασσα απο-
τελεί πλέον την 

μοναδική διέξοδο για να 
ξεκουραστείς και να χαλαρώ-
σεις. εκτός από το αντηλιακό 
σου, πρέπει να έχεις πάντα 
μαζί σου και ένα after sun 
προϊόν. Ακόμη και αν ανανέω-
νες το αντηλιακό σου μετά 
από κάθε βουτιά, το καταπρα-
ϋντικό προϊόν για μετά τον 
ήλιο θα σου δώσει μία ξεχω-
ριστή αίσθηση φρεσκάδας. Το 
after sun είναι απαραίτητο 
μετά την έκθεση στον ήλιο, 
αφού το δέρμα μας είναι 
αφυδατωμένο και ταλαιπω-
ρημένο. μόλις επιστρέψεις 
σπίτι, λοιπόν, και ξεπλύνεις 
το αλάτι από πάνω σου, 
άπλωσε ένα προϊόν και νιώσε 
το δέρμα σου να δροσίζεται. 

Τα συστατικά, όπως η θαλάσ-
σια λεβάντα, το έλαιο αμυ-
γδάλου και εκχύλισμα αγγου-
ριού θα κρατήσουν την επι-
δερμίδα απαλή και 
ενυδατωμένη. είναι κατάλ-
ληλο για πρόσωπο και σώμα. 
η ελαφριά σύνθεσή του ανα-
κουφίζει το καμένο και αφυ-
δατωμένο δέρμα του προσώ-
που και του σώματος. είναι 
μη λιπαρό, κάτι που βοηθάει 
στην άμεση απορρόφησή του 
και δεν περιέχει parabens. 
Από την πρώτη κιόλας εφαρ-
μογή το ερεθισμένο δέρμα 
ανακουφίζεται και καταπραΰ-
νεται. Αγόρασέ το!

After sun  
ντε και καλά
t

Για... στένεμα 

3 χρήσιμα tips για το μαγιό...  
αν έχουμε ξεχάσει το μαγιό βρεγμένο στην τσάντα για ώρες, είναι πολύ 

πιθανό να πάρει μια περίεργη μυρωδιά λόγω της υγρασίας. ςε αυτή την 
περίπτωση αφήνουμε το μαγιό να μουλιάσει με ξύδι και νερό σε ανα-

λογία 1 προς 3. Το ξύδι, με την απολυμαντική του δράση, θα εξαφανίσει τη μυρω-
διά, αλλά και τα βακτήρια που πολύ πιθανόν έχουν αναπτυχθεί. Δεν είναι λίγες οι 
φορές που η άμμος τρυπώνει στο εσωτερικό του μαγιό, ακριβώς μέσα από τη 
φόδρα και δεν λέει να φύγει, όσο κι αν ξεβγάζουμε κάτω από το νερό! Κι ούτε 
πρόκειται να φύγει έτσι απλά… Θα χρειαστεί λοιπόν να ξηλώσουμε σε ένα μικρό 
σημείο τη ραφή ανάμεσα στη φόδρα και το ύφασμα και κατόπιν να ξεπλύνουμε με 
μπόλικο νερό. Αφού απομακρύνουμε κάθε κόκκο άμμου, θα ξαναράψουμε το 
σημείο. Τί κάνουμε αν δημιουργηθεί λεκές από φαγητό ή από κάποιο καλοκαιρινό 
κοκτέιλ; Στην αρχή βρέχουμε το μαγιό με κρύο νερό. Ρίχνουμε μετά τοπικά πάνω 
στο λεκέ υγρό πιάτων και πασπαλίζουμε λίγη σόδα μαγειρικής. Αφήνουμε λίγα 
λεπτά να δράσουν τα δύο αυτά υλικά μαζί, τρίβουμε και ξεβγάζουμε.

Full «καθάρισμα»  
Για να καθαρίσεις το δέρμα σου και να το τονώσεις, μπορείς 

να πάρεις ένα γιαούρτι και απλά να το αλείψεις στο πρό-
σωπό σου για περίπου 20 λεπτά. Για να γίνει όμως ακόμη 

πιο αναζωογονητική αυτή η μάσκα προσώπου, θα πρέπει να ανα-
κατέψτε 1 κουταλάκι του γλυκού γιαούρτι με το χυμό από μισό 
πορτοκάλι, λίγο πολτό από το στυμμένο πορτοκάλι και 1 κουταλάκι 
του γλυκού αλόη. Μέσα σε 5 με 7 λεπτά θα είσαι έτοιμη να το ξεπλύ-
νεις και να απολαύσεις το αποτέλεσμα. Αν θέλεις να σφίξει το δέρμα 
σου μπορείς να χρησιμοποιήσεις 1 κουταλιά της σούπας μηλόξυδο με 
2 φλιτζάνια νερό και με ένα βαμβάκι να το ταμπονάρεις στο δέρμα 
σου. Μπορείς να ενυδατώσεις αποτελεσματικά το πρόσωπο, αλλά και 
τον λαιμό σου αναμειγνύοντας το χυμό από 1 λεμόνι με 1/4 φλιτζα-
νιού ελαιόλαδο. Η μουστάρδα έχει την ιδιότητα να καταπραΰνει και 
να τονώνει την επιδερμίδα μας. Μην επιλέξεις όμως κάποια καυτερή, 
αλλά μια απαλή, ώστε να μην υπάρξει ερεθισμός.

το επαγγελματικό ντύσιμο είναι πολύ 
σημαντικό για να αναδείξουμε τον 
επαγγελματισμό και τον δυναμισμό 

μας. Όταν θέλουμε να δείχνουμε πιο αδύ-
νατες με το ντύσιμό μας, πρέπει να χρησι-
μοποιήσουμε ρούχα που πετυχαίνουν ένα 
οπτικό τρικ. Τέτοια ρούχα είναι τα ψηλό-
μεσα τζιν και τα παντελόνια με κάθετες 
ρίγες. Τέτοια παντελόνια συνδυάζονται 
τέλεια με απλό λευκό t-shirt και πουκά-
μισο. Μία επιπλέον επιλογή είναι μία 
μπλούζα ή ένα πουκάμισο με κάθετες ρίγες 
σε συνδυασμό με μίνι φούστα και σανδά-
λια ή πέδιλα. Οι μπλούζες και τα πουκάμισα 
τύπου boxy καλύπτουν τις περιοχές που 
θέλουμε, ενώ η φούστα αναδεικνύει τα πιο 
αδύνατα σημεία και τα πόδια. Η επιλογή 
ψηλού παπουτσιού και για τα δύο ντυσί-
ματα δίνει πόντους στο ύψος και κάνει τη 
σιλουέτα πιο μακρόστενη. Για τα maxi ή 
midi φορέματα ένα tip είναι η χρήση ζώνης 
που θα αναδείξει τη μέση σου. Αν όμως τα 
πόδια είναι το δυνατό σου σημείο, είναι 
καλό να τα δείξεις φορώντας ένα μίνι 
φόρεμα φλοράλ, που είτε δένει στη μέση, 
είτε είναι μισό μονόχρωμο και μισό με σχέ-
διο. Το ίδιο οπτικό εφέ μπορείς να κάνεις 
φορώντας μία ψηλόμεση φλοράλ midi 
φούστα πάνω από το t-shirt.

Black &  
white? No!  

Υ πάρχουν styling tips για να 
δώσεις ένα διαφορετικό τόνο 

στα κλασικά ασπρόμαυρα 
σύνολά σου και να τα κάνεις επίκαιρα 

και fashionable αυτήν την καλοκαι-
ρινή σεζόν. Το άσπρο και το μαύρο 
είναι από τα πιο εύκολα χρώματα, 

όμως για να είσαι σικάτη, πρέπει να 
βάλεις αυτό το «κάτι». Αν επιλέξεις 
δύο ανδρόγυνα κομμάτια σε άσπρη 
και μαύρη απόχρωση, δώσε μία πιο 

θηλυκή εσάνς στο αυστηρό look σου, 
φορώντας πολλά και χρυσά αξε-

σουάρ. Ένα λευκό κοστούμι είναι ό,τι 
πρέπει για τις καλοκαιρινές, 

corporate εμφανίσεις σου, αλλά 
φοριέται και με πιο casual τρόπο: με 

φλατ δερμάτινα σανδάλια και crop 
top. H μόδα που έλεγε πως το κόκ-

κινο κραγιόν είναι το μοναδικό που 
πρέπει να φοράς με τα ασπρόμαυρα 

ρούχα σου είναι κάπως παρωχημένη. 
Το nude μακιγιάζ είναι πιο σοφιστικέ 
και πολύ πιο chic επιλογή, όχι βέβαια 
μόνο για αυτά τα outfits, αλλά γενικό-

τερα, κάθε εποχή. 
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γαίνεις στην παραλία, 
αλλά νιώθεις πως το 
μαγιό δεν σε κολακεύει. 

ςίγουρα, κανένα κομμάτι δεν μπο-
ρεί να εξαφανίσει τα κιλάκια σου, 
όμως είναι πολύ-πολύ σημαντικό 
να ξέρεις τι αναδεικνύει το σώμα 
σου και καλύπτει τις ατέλειες. Αν 
έχεις στενό στήθος και πιο μεγάλη 
περιφέρεια, φρόντισε το κάτω 
μέρος του μαγιό να έχει κορδόνια ή 
να μην έχει ραφές. Έτσι δεν θα πιέ-
ζεται η περιοχή. επίλεξε κάτι πολύ 
εντυπωσιακό για το πάνω μέρος, 
ώστε να τραβήξεις τα βλέμματα 
εκεί. Ναι πιάνει, όσο κι αν σου 
κάνει εντύπωση!

ςώμα «αχλάδι»

B

Σοκολατένια επιδερμίδα
το πιο συχνό 

λάθος που κάνουν 
οι γυναίκες με 

την μπρονζέ πούδρα 
είναι ότι υπερβάλλουν 
στην ποσότητα. Το 
βασικό είναι να χρησι-
μοποιείτε ένα φαρδύ 
πινέλο και να ξεκινάτε 
με την λιγότερη ποσό-
τητα πούδρας που γίνε-
ται. Είναι πιο εύκολο να 
χτίζετε την ένταση του 
χρώματος σταδιακά, 
παρά να την αφαιρείτε. 
Στο εμπόριο θα βρείτε 
μπρονζέ πούδρες σε δια-
φορετικές αποχρώσεις 
για τις ανοιχτόχρωμες 
και τις σκουρόχρωμες 
επιδερμίδες -σας προ-
τείνω να επιλέξετε μια 
που να είναι λίγο πιο 
«τσιμπημένη» από το 
φυσικό σας χρώμα, που 
θα αποδώσει αυτό το sunkissed αποτέλεσμα. Ακολουθείτε τη λογική του ρουζ 
και ποτέ σε όλο το πρόσωπο. Την απλώνετε στα ζυγωματικά, στους κροτάφους 
και στη ράχη της μύτης, εκεί δηλαδή που σας αρπάζει ο ήλιος, όταν βγείτε να 
κάνετε μια βόλτα έξω για δέκα λεπτά. Ένα από τα αγαπημένα tricks των makeup 
artists που αναδεικνύουν το μπρονζέ χρώμα της επιδερμίδας είναι μετά την 
μπρονζέ πούδρα να βάλουν ακριβώς πάνω στα ζυγωματικά λίγο ρουζ.
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η αίθουσα τέχνης Artshot-Sophia Gaitani και το 
dreamideamachine art projects παρουσιάζουν το Α’ 

μέρος της έκθεσης «ύφαίνοντας το μέλλον» μέσα από 
το έργο σύγχρονων ελληνίδων καλλιτέχνιδων. ςυμμετέ-

χουν: Άρτεμις Αλκαλάη, βίκυ βασιλείου, πέννη Γκέκα,  
Κωνσταντίνα Δούνια, μπέτυ Ζέρβα, μαίρη Ζυγούρη, 

Αικατερίνη Κανακάκη, ευδοκία Κύρκου, εύη Κυρ-

μακίδου, βασιλική λευκαδίτη, ευαγγελία μπασδέκη, βίκυ 
μπέτσου, Γεωργία παράσχη, Άρτεμις ποταμιάνου, μαργα-
ρίτα πέτροβα, φανή ςοφολόγη, μαριτάσα Τσιμπλάκη, μαρ-
γαρίτα Τσουλουχά, Δήμητρα χανιώτη, Θάλεια χιώτη. 
λεμπέση 11 Ακρόπολη, Διάρκεια Έκθεσης: 18/6 - 6/7/19. 
Ωράριο: Τρίτη, πέμπτη, παρασκευή: 16.00-21.00. Τετάρτη, 
ςάββατο: 12.00-16.00.

η πρεσβεία της ουγγαρίας στην Αθήνα και η Art Appel 
Gallery διοργανώνουν την ατομική έκθεση του ζωγρά-

φου László Benkő με τίτλο «Corporeal Moments». η 
έκθεση θα διαρκέσει έως τις 6 Ιουλίου 2019. ςτους 

πίνακές του, ο László Benkő αναζητά το πλαίσιο 
του μυαλού, τις πεποιθήσεις, τις σχέσεις, τα 

συναισθήματα, τις αδυναμίες του χαρακτήρα. 
Κοινωνικές υποθέσεις, οικογένεια, επιπτώ-

σεις του επιταχυνόμενου κόσμου στους 
ανθρώπους. ο κόσμος της άποψης μιας 

γυναίκας, μιας μητέρας, ενός παιδιού, 
ενός καλλιτέχνη, ενός πατέρα. η 

έννοια της ύπαρξής μας. Θρησκεία, 
σχέση με τον Θεό, συνάντηση 

της πίστης και του ανθρώπου. 
Τι μετάλλαξη μας προκαλούν 

τα παραπάνω ως αντίκτυπο; 

Υφαίνοντας το μέλλον

Corporeal moments

πότε κάνουμε καλό και πότε κατα-
στρέφουμε; Νεοφύτου βάμβα 5, 
Κολωνάκι, 211-1154030. είσοδος 
ελεύθερη.

μια ομάδα ρεπόρτερ-συγ-
γραφέων γνωρίζουν τη 
Ρένα τη ςμυρνιά στο 

Athens Pride Parade. η Ρένα τους 
καλεί σπίτι της και με τον δικό της 
μοναδικό τρόπο, ξετυλίγει το νήμα 
της περιπετειώδους ζωής της. 
μέσα από τη σπαρταριστή αφή-
γησή της, αποφασίζει να τους μοι-
ράσει ρόλους, κι έτσι οι νέοι που 
την ακολούθησαν αρχίζουν να 
«υποδύονται» τους μεγάλους έρω-
τες της ταραγμένης της ζωής. Η 
Ρένα, στο κλαρί από τα γεννοφάσκια 

της, μας παίρνει μαζί της στο ταξίδι 
της ζωής της και της ιστορίας της 
Ελλάδας από τις αρχές του 20ου 
αιώνα μέχρι σήμερα. Ένα συναρπα-
στικό ταξίδι γεμάτο εικόνες, μουσι-
κές και τραγούδια ολόκληρου του 
20ου αιώνα.

Η «Ρένα», η ηρωίδα από το ομώ-
νυμο μυθιστόρημα του Αύγουστου 
Κορτώ, βγαίνει από τις σελίδες και 
-επί σκηνής πλέον- διηγείται τη 
θυελλώδη ζωή της, αλλά και παράλ-
ληλα όλη την σύγχρονη ελληνική 
ιστορία από τις αρχές του προηγού-

μενου αιώνα έως 
σήμερα. Μια παράσταση 
ύμνος στην αγάπη, στη 
ζωή και στον έρωτα 
χωρίς φραγμούς, σε μια 
Ελλάδα που σπαράσσε-
ται, γονατίζει, ανασταί-
νεται και συνεχίζει μοι-
ραία και ακάθεκτη. Μια 
τοιχογραφία της χώρας 
μας μέσα από τη μου-
σική των δεκαετιών, την 
αθωότητα, την αμεσό-

τητα και 
τη 
δύναμη για 
επιβίωση 
μιας γυναίκας, 
που το μόνο που 
ήξερε καλά ήταν να 
προσφέρει ερωτικές 
υπηρεσίες.

Στον ομώνυμο ρόλο η 
Υρώ Μανέ και μαζί της, 
συνοδοιπόροι επί σκηνής, οι 
Άγης Εμμανουήλ, Κωνσταντί-
νος Φάμης, Μιχάλης Αβρατό-
γλου, καθώς και οι μουσικοί 
Παναγιώτης Τσεβάς και Κώστας 
Νικολόπουλος. Μετά τη μεγάλη επι-
τυχία στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά 
με συνεχείς sold out παραστάσεις, 
η «Ρένα» του Αύγουστου Κορτώ 
βάζει πλώρη για τα μεγαλύτερα 
θερινά θέατρα όλης της χώρας, αλλά 
η έναρξη γίνεται από την Αθήνα. 
Έτσι η πρεμιέρα της καλοκαιρινής 
περιοδείας γίνεται τη Δευτέρα 24 
Ιουνίου, στο Δημοτικό Κηποθέατρο 
Παπάγου και ακολουθούν το Θέατρο 
Δ. Στράτου στου Φιλοπάππου στις 
25/6, το Αμαλίειο Θέατρο Αμαρου-
σίου στις 26/6, το Βεάκειο στις 27/6 
και το Θέατρο Άλσους Δημήτρης 
Κιντής στην Ηλιούπολη στις 4/7. 
Τιμές εισιτηρίων: 18 € (γενική είσο-
δος), 15 € (Φοιτητικό, άνω των 65), 
13 € (Ανέργων, ΑΜΕΑ, πολυτέκνων).

«ρένα»  
του αυγούστου κορτώ 

«Ένας ύμνος 
στην αγάπη, 

στη ζωή  
και στον έρωτα 

χωρίς φραγμούς»

Τα μπαλέτα Bejart στο ωδείο 
ηρώδου Αττικού
Τα μπαλέτα Béjart της λωζάνης 
έρχονται στο ηρώδειο για δυο 
μοναδικές παραστάσεις. Δυο χορο-
γραφίες «σταθμοί» του Maurice 
Béjart, οι «7 ελληνικοί χοροί» σε 
μουσική του μίκη Θεοδωράκη και 
το περίφημο «Boléro» με την αξε-
πέραστη μουσική του Maurice 
Ravel αποθεώνουν την τέχνη του 
μπαλέτου. η χορογραφία του βρα-
βευμένου Καλλιτεχνικού Διευθυντή 
των Béjart, Gil Roman με τίτλο 
«Tous les hommes presque 
toujours s’ imaginent» αποδεικνύει 

το ταλέντο και το υψηλό του καλλι-
τεχνικό επίπεδο. Από τον Ravel 
στον Θεοδωράκη, ένα ensemble 
60 χορευτών θα μας μαγέψει στην 
σκηνή του ηρωδείου. Κυριακή 15 & 
Δευτέρα 16 ςεπτεμβρίου. εισιτή-
ρια: 210-9213310.
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νόΥρεΓΙεφ:  
το Λευκό  

κοράκι

27LiFE / ΣΙΝΕΜΑ

Gr
1.  DARk PHOENIx 

2. Aladdin 
3. The Hustle
4. Godzilla: king of the Monsters
5. Agatha and the Truth of 

Murder 
6. John Wick: Chapter 3 - 

Parabellum 
7. Rocketman 
8. Gueule d'ange 
9. Lady Winsley 
10. Long Shot

USA
1.  MEN IN BLACk
     INTERNATIONAL

2. The Secret Life of Pets 2
3. Aladdin 
4. Rocketman 
5. Dark Phoenix 
6. Shaft 
7. Godzilla: king of the 

Monsters 
8. John Wick: Chapter 3 - 

Parabellum 
9. Late Night 
10. Avengers: Endgame

BoX oFFiCE

η έκθεση Happy Days δανείζεται τον 
τίτλο της από το ομώνυμο θεατρικό έργο 
του Samuel Beckett. ςε απόσταση ασφα-
λείας από αυτή την ανησυχητική, όσο και 
αισιόδοξη, ματιά στην υπαρξιακή άβυσσο, η 
έκθεση υιοθετεί την αμφισημία του έργου ως 

μέθοδο 
για να 
πλαισιώ-
σει τις καλ-
λιτεχνικές 
πρακτικές των 
Ilke Gers, Phil 
Goss και Thomas 
Willemen. εκκινώ-
ντας από διαφορετι-
κές προσεγγίσεις και 
χρησιμοποιώντας 
ποικίλα μέσα και 
τεχνικές, όπως 
εγκαταστά-
σεις, ζωγρα-
φική, σχέ-
διο και 
γλυπτά, 
οι 
καλ-

λιτέχνες παρουσιάζουν πρόσφατα έργα τους, 
αποτέλεσμα της καλλιτεχνικής τους έρευνας 
και εργασίας στην Αθήνα (Gers, Willemen) 
και τον πειραιά (Goss). η έκθεση επιχει-
ρεί μια μετατόπιση από την προσπάθεια 
διασύνδεσης αυτών των διαφορετι-
κών καλλιτεχνικών πρακτικών σε 
ένα κοινό τόπο, προς μια διαδικα-
σία ανίχνευσης της αμοιβαιότη-
τάς τους μέσα από απρόσμενες 
αντιστοιχίες.Snehta, Ι.Δρο-
σοπούλου 47, Κυψέλη. 
Διάρκεια: 21-25 Ιουνίου. 
Ώρες λειτουργίας: 17.00-
21.00/ ςάββατο και 
Κυριακή 16.00- 
19.00.

«Happy 
Days»

πλοί άνθρωποι, 
ψυχολόγοι και 
καλλιτέχνες 

καταθέτουν προσωπικά 
βιώματα κι επιστημονι-
κές απόψεις, προσπα-
θώντας να ορίσουν τι 
χωρίζει την τρέλα από 
την πνευματική ισορρο-
πία. Ελληνική ταινία, 
σκηνοθεσία Μένιος 
Καραγιάννης. Ντοκιμα-
ντέρ 2019 | Έγχρ. | Διάρ-
κεια: 84’

ια παρέα πενη-
ντάρηδων στα 
πρόθυρα ηλικια-

κής κρίσης αποφασίζουν 
να οργανώσουν μια 
ομάδα συγχρονισμένης 
κολύμβησης. Γαλλική 
ταινία, σκηνοθεσία Ζιλ 
λελούς με τους: Ματιέ 
Αμαλρίκ, Γκιγιόμ Κανέ, 
Μπενουά Πελβούλρντ, 
Βιρζινί Εφιρά, Ζαν Ιγκ 
Ανγκλάντ. Κωμωδία 2018 
| Έγχρ. | Διάρκεια: 122’

το Άλογο που είμαι κολύμπα ή αλλιώς Βυθίσου 
δεΙτε ακόμηδεΙτε ακόμη

α m

όσο και η πορεία του στο λένινγκραντ κατά την 
περίοδο 1955-1961. Ενδιαφέρουσα η επιλογή του 
Φάινς μιας διαφορετικής χρωματικής παλέτας για 
κάθε περίοδο, ώστε να ταιριάζει με την επικρα-
τούσα αισθητική της κάθε εποχής. Εστιάζοντας 
κυρίως στο χάρισμα του Νουρέγιεφ, που τον υπο-
δύεται ο πρωτοεμφανιζόμενος Όλεγκ Ιβένκο, και 
στο κλίμα του Ψυχρού Πολέμου, ο Φάινς δημιουρ-
γεί μια ενδιαφέρουσα σύγκρουση ανάμεσα στον 
πειθαρχημένο χορευτή και τον ανυπότακτο πολίτη. 
Ο ίδιος ο Ιβένκο, αν και δεν είναι ηθοποιός, αντε-
πεξέρχεται στις δυσκολίες του ρόλου, χωρίς όμως 

να τον απογειώνει. Αντίθετα ο 
Ρέιφ Φάινς στον ρόλο του 
μέντορά του, Αλεξάντερ Πούσκιν, 
δίνει μια ακόμα σημαντική ερμη-
νεία. Τέλειες χορογραφίες από 
τους χορευτές της ταινίας και 
κυρίως από το μεγάλο αστέρι του 
μπαλέτου Σεργκέι Πολούνιν, που 
υποδύεται τον συγκάτοικο του 
Νουρέγιεφ. Σκηνοθεσία: Ρέιφ 
Φάινς, παίζουν: Όλεγκ Ιβένκο, 
Αντέλ Εξαρχόπουλος, Τσουλπάν 

Κχαμάτοβα, Ρέιφ Φάινς. Αγγλία, Γαλλία. 2018. 
Διάρκεια: 127΄. 

ό Ρέιφ φάινς σκηνο-
θετεί την κινημα-
τογραφική βιογρα-

φία του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, 
με βάση το βιβλίο της Τζούλιας 

Καβάνο, το οποίο μετέγραψε για 
τη μεγάλη οθόνη ο βρετανός θεα-

τρικός συγγραφέας Ντέιβιντ χέαρ.
Ο Ρώσος χορευτής Ρούντολφ Νουρέ-

γιεφ, κορυφαίο ταλέντο της Σοβιετικής 
Ένωσης, κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού με τα 

μπαλέτα Κίροφ στη Γαλλία το 1961 και ενώ ετοι-
μαζόταν να επιστρέψει στη 

Μόσχα λόγω «κακής διαγω-
γής», αποφασίζει αιφνιδίως να 

ζητήσει πολιτικό άσυλο. Ο Νου-
ρέγεφ υπήρξε συνώνυμο της 

τελειομανίας και της σιδερένιας 
αυτοπεποίθησης, που τροφοδοτού-

σαν τις παρορμητικές αντιδράσεις του 
απέναντι σε οτιδήποτε ένιωθε πως τον 

περιορίζει, ακόμη κι αν αυτό σήμαινε τη 
σύγκρουσή του με το σοβιετικό καθεστώς.
Η ταινία εστιάζει ακριβώς σε αυτή τη χρο-

νική στιγμή της ζωής του διάσημου χορευτή, ενώ με αλλεπάλληλα φλας 
μπακ παρουσιάζονται τόσο τα παιδικά του χρόνια τη δεκαετία του 1940, 

Η αντίθεση 
ανάμεσα στον 
πειθαρχημένο 

καλλιτέχνη και τον 
ανυπότακτο πολίτη
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ό πΑοΚ ξεκινά το νέο πρω-
τάθλημα από θέση 
ισχύος… Όχι μόνο επειδή 

έχει την αυτοπεποίθηση του ντα-
μπλούχου, αλλά είναι και η μονα-
δική στρωμένη ομάδα του πρωτα-
θλήματος σε σχέση με τις λεγό-
μενες μεγάλες ομάδες της 
πρωτεύουσας. είναι ομάδα τεσ-
σάρων χρόνων με σταθερό κορμό 
από το 2016. ςε αντίθεση ο ολυ-
μπιακός έγινε από πέρυσι και-
νούργια ομάδα με τον μαρτίνς, η 
ΑεΚ άλλαξε πρόσφατα προπο-
νητή και δεν έχει βάθος στο 
ρόστερ, ενώ ο παναθηναϊκός για 
οικονομικούς λόγους δεν μπορεί 
να είναι ανταγωνιστικός.

Με την επιμονή του λουτσέσκου 
διατηρείται στις μεταγραφές το 
μεγάλο πλεονέκτημα του ΠΑΟΚ, 
που είναι η ομοιογένεια. Αν προσε-
χθεί ως κόρη οφθαλμού η ομοιογέ-

νεια και δεν γίνουν άστοχες κινή-
σεις, που θα οδηγήσουν στην απο-
σταθεροποίηση της ομάδας, ο 
ΠΑΟΚ θα είναι και την νέα σεζόν το 
φαβορί για την κατάκτηση του 
νταμπλ, ενώ αν ευνοηθεί από την 
κλήρωση θα μπει επιτέλους και σε 
ομίλους του Τσάμπιονς λιγκ. 

Ο Ραζβάν λουτσέσκου ξεκουρά-
ζεται στο σπίτι του στο Βουκουρέ-
στι, αλλά βρίσκεται σε καθημερινή 
επαφή με τους συνεργάτες του και 
με την διοίκηση του ΠΑΟΚ. Κάθε 
άλλο παρά ξέγνοιαστες διακοπές 
κάνει, παρότι είναι νταμπλούχος. 
Νιώθει μεγάλη ευθύνη για τη νέα 
χρονιά και αυτό το έχει εκμυστη-

ρευτεί στο στενό 
του περιβάλλον. 
Δεν συμμετέχει ο 
50χρονς κόουτς 
στο κλίμα ενθουσι-
ασμού, που έχει 
φυσιολογικά καλλιεργηθεί, μετά 
την θριαμβευτική κατάκτηση του 
νταμπλ, που ήταν και το πρώτο στην 
ιστορία του ΠΑΟΚ. Ξέρει πολύ καλά 
ότι καμία ομάδα δεν έχει εξασφαλι-
σμένη την επιτυχία και ότι οι μεγά-
λες επιτυχίες αυξάνουν τις απαιτή-
σεις και τις προσδοκίες του φίλα-
θλου κόσμου. Οι ανησυχίες του 
Ρουμάνου κόουτς, ενόψει της νέας 
σεζόν, είναι λογικές και εύλογες και 

συμπυκνώνονται στα εξής: Να μην 
χαλάσει η συνοχή της ομάδας, 
εντός αγωνιστικού χώρου και στα 
αποδυτήρια, αυτό που έχει πει πολ-
λές φορές, για οποιαδήποτε λόγο. 
Να κυλήσει απρόσκοπτα η καλοκαι-
ρινή προετοιμασία. Να μην έρθουν 
καθυστερημένα μεταγραφές, να 
μην του φύγουν βασικοί παίκτες 
στην διάρκεια της προετοιμασίας 
με πώληση, να μην έχει σοβαρούς 
τραυματισμούς και απώλειες παι-

ό Λουτσέσκου ετοιμάζει τον παόκ!

ΑεΚ ανακοίνωσε τέσσερα φιλικά, 
που θα δώσει στο διάστημα του 
βασικού σταδίου προετοιμασίας της, 

το οποίο θα διεξαχθεί 2-16 Ιουλίου στο Κίελ-
τσε της πολωνίας. η «Ένωση» θα αντιμετωπί-
σει στις 7 Ιουλίου την Γκόρνικ που τερμάτισε 
φέτος 11η στην πολωνία, στις 12 Ιουλίου θα 
αναμετρηθεί με την Τρέντσιν που ήταν προτε-
λευταία στη ςλοβακία, στις 15 Ιουλίου θα 
κοντραριστεί με τη μακάμπι Νετάνια που τερ-
μάτισε τέταρτη στο Ισραήλ και ήταν φιναλίστ 
στο Κύπελλο, ενώ στις 16 Ιουλίου θα παίξει με 
την ςταλ ςτάλοβα βόλα που αγωνίζεται στη 
δεύτερη κατηγορία της πολωνίας. ςτις 27 Ιου-

νίου θα πραγματοποιηθεί 
η πρώτη προπόνηση της 
ΑεΚ για την αγωνιστική 
περίοδο 2019-2020. Το 
τριήμερο 26-28 του μηνός 
οι ποδοσφαιριστές της 
ομάδας θα περάσουν από 
ιατρικές εξετάσεις, ενώ 
στις 2 Ιουλίου είναι προ-
γραμματισμένη η αναχώ-
ρηση της αποστολής για το Κιέλτσε της πολω-
νίας, όπου έως τις 16 του μηνός θα πραγματο-
ποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας 
της. ςε αυτό το διάστημα η ΑεΚ θα δώσει τα 

εξής φιλικά παιχνίδια:  7/7: ΑεΚ – Gornik 
Zabrze SSA   12/7: ΑεΚ – AS Trencin   

 15/7: AEk – Maccabi Netanya FC   
 16/7: ΑεΚ – Stal Stalowa Wola FC .

φιλικά για την αεκ
ΑΝΑΝΕωΣΕΙΣ ΣΤΟΝ πΑΟ

Σε πλήρη συμφωνία με τους 
Φάνη Μαυρομμάτη, 

Δημήτρη 
Εμμανουηλίδη και 
Βαγγέλη Θεοχάρη 
έφτασε ο 

Παναθηναϊκός, που 
ανακοίνωσε το απόγευμα της 

Πέμπτης την επέκταση των 
συμβολαίων τους. Οι πληροφορίες 
αναφέρουν ότι οι Μαυρομμάτης και 
Εμμμανουηλίδης θα υπογράψουν 
έως το καλοκαίρι του 2022, όπως 
και ο Θεοχάρης που έληγε το 
συμβόλαιό του στο τέλος του μήνα.

κτών και να μην προκύψουν 
απρόβλεπτοι παράγοντες που θα 
του δημιουργήσουν προβλήματα.

Η προετοιμασία θα πρέπει να 
αγγίξει το τέλειο, γιατί σε ένα 
μήνα (μέσα στον Ιούλιο) υποχρεω-
τικά θα στηθεί η ομάδα για τα 
προκριματικά του Τσάμπιονς λιγκ 
τον Αύγουστο. Να μην είναι άτυχη 
η ομάδα στα πρώτα ματς της νέας 
σεζόν σε Ευρώπη και Ελλάδα. 
Γιατί, ως γνωστό, στο ποδόσφαιρο 
«δοκάρι και μέσα» σημαίνει απο-
θέωση και «δοκάρι και έξω» 
σημαίνει «αποκαθήλωση». Εύχε-
ται το… αστέρι που είχε η ομάδα 
πέρυσι να την ακολουθεί και 
φέτος. Να έχει μία ευνοϊκότερη 
κλήρωση ο ΠΑΟΚ στις πρώτες 
αγωνιστικές του νέου πρωταθλή-

ματος, όχι όπως πέρυσι 
που έπαιξε μέχρι την 8η 
αγωνιστική ο Δικέφαλος 
του Βορρά όλα τα ντέρμπι 
με την ΑΕΚ, τον Ολυμπι-
ακό, τον Άρη και τον 
Παναθηναϊκό. Είναι πολύ 
σημαντικό αυτό για τον 
λουτσέσκου. Το είχε ανα-
φέρει και πέρυσι, πως η 
κλήρωση του είχε δημι-
ουργήσει πολλά προβλή-
ματα στους σχεδιασμούς 
του. Φέτος θέλει να μην 
είναι τόσο πιεστικό το 
πρόγραμμα και τουλάχι-

στον οι πρώτες αγωνιστικές της 
Σούπερ λιγκ να μην εμπεριέχουν 
μεγάλο βαθμό δυσκολίας για να 
πέσει όλο το βάρος στα πλέι οφ 
του Τσάμπιονς λιγκ (εάν όλα πάνε 
καλά και έχει περάσει ο ΠΑΟΚ 
από τον τρίτο προκριματικό γύρο). 
Ο Ρουμάνος τεχνικός λέει στους 
συνεργάτες ότι τώρα αρχίζουν τα 
δύσκολα και είναι προετοιμασμέ-
νος γι’ αυτό…

Ο Λουτσέσκου εύχεται το… 
αστέρι που είχε η ομάδα πέρυσι 
να την ακολουθεί και φέτος

η
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ό Γιώργος πετρέας θα συνεχίσει 
την καριέρα του στον ολυμπιακό 
για τρίτη σερί χρονιά. η ομάδα 

του πειραιά μείωσε την απόσταση που 
υπήρχε στις πρώτες συζητήσεις, όσον 
αφορά το οικονομικό κομμάτι και ικανο-
ποίησε τα «θέλω» του Έλληνα κεντρι-
κού. Να σημειωθεί πως ο Πετρέας έχει 
κατακτήσει δύο σερί πρωταθλήματα με 
τους «ερυθρόλευκους». Από την άλλη ολο-
ένα και πιο… μακρινή φαίνεται η περί-
πτωση απόκτησης του Μάρκους Μπεργκ, 
με τους Πειραιώτες να βρίσκονται σε προχωρημένες επαφές με τον Γκου-
ίντο Καρίγιο της Σαουθάμπτον. Ο 28χρονος Αργεντινός, φαίνεται πως 
είναι ψηλά στη λίστα των ερυθρόλευκων, με τον Βαγγέλη Μαρινάκη να 

έχει κάνει κρούση στον μάνατζερ Ζόρζε 
Μέντες στον τελικό του Nations League, γύρω 
από το θέμα απόκτησης του ποδοσφαιριστή. 
Παράλληλα, πέραν του Καρίγιο, στο λιμάνι 
έχουν ακόμη μια εναλλακτική, που δεν είναι 
άλλη από αυτή του Φακούντο Περέιρα της 
Μπενφίκα. Ξεκίνησαν τα… βάσανα για τους 
παίκτες του Ολυμπιακού, αφού πραγματοποι-
ήθηκε η πρώτη συγκέντρωση των «ερυθρο-
λεύκων» στο προπονητικό κέντρο του Ρέντη. 
Απόντες ήταν ο τραυματίας Χριστοδουλόπου-
λος και οι Βαλμπουενά, Μπα, Ποντένσε, Γκι-

γιέρμε, που έχουν έξτρα άδεια, και φυσικά οι διεθνείς Σα, Ομάρ, Κού-
τρης, Σισέ, Μεριά, Μπουχαλάκης, Καμαρά, Φορτούνης, Νάτχο, Γιώργος 
Μασούρας και Ραντζέλοβιτς, οι οποίοι θα ενσωματωθούν στις 24 Ιουνίου.

νέοι μπελάδες για τον 
πρώην πρόεδρο της UEFA, 
Μισέλ Πλατινί. Ο Γάλλος 

παλαίμαχος ποδοσφαιριστής 
συνελήφθη από την ομάδα κατα-
πολέμησης της Διαφθοράς της 
Δικαστικής αστυνομίας το πρωί 
της Τρίτης (18/06) στο πλαίσιο των 
ερευνών για τον τρόπο ανάθεσης 
του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022 
στο Κατάρ. Θυμίζουμε πως ο Πλα-
τινί καθαιρέθηκε από την προε-
δρία της UEFA λόγω της παράτυ-
πης πληρωμής 1.700.000 ευρώ από 
τον Ζεπ Μπλάτερ το 2011, τρεις 
μήνες πριν από τις προεδρικές 
εκλογές που κέρδισε ο Ελβετός 
παράγοντας. Παράλληλα, τιμωρή-
θηκε με έξι χρόνια απαγόρευσης 
ενασχόλησης με το ποδόσφαιρο.  
Η συγκεκριμένη σύλληψη αφορά 
παρατυπίες στον τρόπο ανάθεσης 
του Μουντιάλ στο Κατάρ τον 
Δεκέμβριο του 2010. 

Αφότου ανακρίθηκε για 15 ώρες, 
ο παλαίμαχος σούπερ σταρ της 
«στρογγυλής θεάς» αφέθηκε ελεύ-
θερος χωρίς να του απαγγελθούν 
κατηγορίες. Η πλευρά Πλατινί, 
μάλιστα, υποστήριξε πως «έγινε 
πολύς θόρυβος για το τίποτα…».

ρωσή του στην ενδεκάδα. 
Από την άλλη, εγκρίθηκε η 

συνεργασία της πΑε με την ΚΑε 
για την οικονομική ενίσχυση 
του ερασιτέχνη παναθηναϊκού 
μέσω των καρτών διαρκείας και 
των απλών εισιτηρίων για την 
επόμενη περίοδο. Και φυσικά, 
το Δς που έγινε είχε και τη δική 

του αναδιάρθρωση, καθώς ο 
λεωνίδας μπουτσικάρης ανέ-
λαβε χρέη Α’ Αντιπροέδρου, με 
τον επιπλέον ρόλο εκπροσώπη-
σης της πΑε στα θεσμικά 
όργανα (επο, Super League, 
FIFA, UEFA), ο Γιάννης πανα-
γιωτίδης -από μέλος- ανέλαβε 
χρέη β’ Αντιπροέδρου, ενώ απο-

χώρησε από τη σύνθεση του 
Δ.ς. ο κ. χρήστος πλιάτσικας. 
Και ακόμη, η νέα σύνθεση με τη 
συνεργασία της ΚΑε παναθηνα-
ϊκός προχώρησε στην ενίσχυση 
του παναθηναϊκού Αθλητικού 
ομίλου, μέσω καρτών διαρκείας 
και εισιτηρίων της επόμενης 
αγωνιστικής. 

Εντατική προετοιμασία από τον Ολυμπιακό συνελήφθη 
για να αφεθεί 
ελεύθερος   
ο πλατινί!

παναθηναϊκός ενδια-
φέρεται για την περί-
πτωση του βαλεντίν 

Ρομπέρζ και θέλει να τον 
φέρει ξανά στην ελλάδα. ο 
Γάλλος πρώην κεντρικός αμυ-
ντικός του Άρη έχει συμβόλαιο 
με τον Απόλλωνα λεμεσού για 
τα επόμενα δύο χρόνια και έτσι 
το «τριφύλλι» θα πρέπει να 
ξοδέψει αρκετά χρήματα για 
να τον αποκτήσει και δεν μοιά-
ζει πρόθυμο να το κάνει. επο-
μένως αν δε ξεπεραστεί αυτό 
το «αγκάθι», ο παναθηναϊκός 
θα είναι αναγκασμένος να τσε-
κάρει και άλλους παίκτες με 
παρόμοια χαρακτηριστικά. 

παράλληλα, σε κλίμα ανανε-
ώσεων μπαίνει ο παναθηναϊ-
κός, με τον Γιάννη μπουζούκη 
και το φάνη μαυρομάτη να 
ανανεώνουν τα συμβόλαιά 
τους μέχρι το 2022 με αύξηση 
των αποδοχών τους. Το θετικό 
είναι πως το όνομα του μπου-
ζούκη ακούστηκε και για το 
εξωτερικό, ενώ ο μαυρομάτης 
ολοκληρώνει την πολύ καλή 
περσινή περίοδο με την καθιέ-

ό Όλα έτοιμα  
στον παναθηναϊκό

ό ολυμπιακός θα αντιμετωπί-
σει στον δεύτερο προκρι-
ματικό γύρο του 

Champions League την βικτόρια 
πλζεν. η ομάδα του πέδρο μαρ-
τίνς φιλοδοξεί να επιστρέψει 
φέτος στους ομίλους της κορυ-
φαίας διασυλλογικής διοργάνω-
σης, με το «ερυθρόλευκο» ταξίδι 
να ξεκινάει από την Τσεχία. Οι Πει-
ραιώτες θα αντιμετωπίσουν τη 
Βικτόρια Πλζεν, αποφεύγοντας την 
ισχυρή PSV Αϊντχόφεν, όπως προέ-
κυψε από την κλήρωση που πραγμα-
τοποιήθηκε στη Νιόν της Ελβετίας 

Κρακοβίας (Πολωνία) ή Ντουνάιτσκα 
Στρέντα (Σλοβακία) στον δεύτερο 
προκριματικό γύρο του Europa 
League, ενώ ο Άρης θα αντιμετωπίσει 
την κυπριακή ΑΕ λεμεσού. Τα πρώτα 
παιχνίδια θα γίνουν στις 25 Ιουλίου 
και οι ρεβάνς την 1η Αυγούστου. Αν οι 
δύο ομάδες δεν τα καταφέρουν στο 
πρώτο τους εμπόδιο, τότε θα αποχαι-
ρετήσουν από πολύ νωρίς την 
Ευρώπη. Για να μπορέσουν να βρε-
θούν στους ομίλους του Europa 
League, θα πρέπει να αποκλείσουν 
τρεις ομάδες, σε β’ προκριματικό, γ’ 
προκριματικό και πλέι οφ.

το μεσημέρι της Τετάρτης (19/6). Το 
πρώτο παιχνίδι θα γίνει στις 23 Ιου-
λίου στην Τσεχία και η ρεβάνς στις 
30 Ιουλίου στο «Γ. Καραϊσκάκης». Αν 
ο Ολυμπιακός αποκλειστεί από τον 
δεύτερο προκριματικό γύρο του 
Champions League, δεν θα απο-
κλειστεί κι από την Ευρώπη, αλλά θα 
συνεχίσει στον γ’ προκριματικό 
γύρο του Europa League. Ο Άρης κι 
ο Ατρόμητος έμαθαν τους αντιπά-
λους τους στον δεύτερο προκριμα-
τικό γύρο του Europa League. Ο 
Ατρόμητος θα αντιμετωπίσει τον 
νικητή του ζευγαριού Κρακόβια 

Ολυμπιακός, Ατρόμητος και Άρης έμαθαν τους αντιπάλους τους
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κέρδη σε χιλιάδες νικητές μοι-
ράζει καθημερινά το ςΚΡΑΤς. 

Την προηγούμενη εβδομάδα, από 
τις 10 έως και τις 16 Ιουνίου 2019, 
το ςΚΡΑΤς μοίρασε συνολικά 
2.323.424 ευρώ. μεταξύ των νικη-
τών ήταν δύο τυχεροί παίκτες από 
τη Θεσσαλονίκη και την Κατερίνη 
που κέρδισαν 10.000 ευρώ ο καθέ-
νας στα παιχνίδια «εφτάτυχη Γάτα 
με ουρά» και «Σμαραγδένια 7άρια», 
αντίστοιχα. Το ΣΚΡΑΤΣ προσφέρει 
ένα μεγάλο φάσμα επάθλων για τους 
παίκτες, μεταξύ αυτών μεγάλα ποσά 
από 100.000 έως και 1.000.000 ευρώ.  
Η γκάμα των παιχνιδιών του διευρύ-
νεται συνεχώς και σε αυτή προστέ-
θηκε το «ΣΚΡΑΤΣ PARTY», η νέα 
ειδική συσκευασία αξίας δέκα ευρώ, 
που περιλαμβάνει πέντε λαχεία 
ΣΚΡΑΤΣ, από τα οποία σίγουρα το 
ένα κερδίζει. Επίσης, 15.000 λαχεία 
της νέας συσκευασίας κερδίζουν 
ποσά από 50 έως 5.000 ευρώ. Το 
ΣΚΡΑΤΣ διατίθεται από πρακτορεία 
ΟΠΑΠ, λαχειοπώλες, περίπτερα, μίνι 
μάρκετ, καταστήματα ΕλΤΑ και επι-
λεγμένα σούπερ μάρκετ. 

σ κράτ σ
Κέρδη 2.323.424 € την 
προηγούμενη εβδομάδα

αρνητική ήταν η απά-
ντηση του Κώστα 
ςλούκα στην πρόταση 

που του έκανε η ΚΑε ολυ-
μπιακός για να επιστρέψει 
στον πειραιά. ο διεθνής 
γκαρντ είπε «όχι» στα 5,4 
εκατ. ευρώ που του πρόσφε-
ραν οι αδερφοί Αγγελόπου-
λοι για επόμενα τρία χρόνια, 
όπως και στην προοπτική να 
αποτελέσει τον επόμενο 
ηγέτη των «ερυθρόλευκων», 
καθώς ο βασίλης ςπανούλης 
είναι πλέον σε προχωρημένη 
ηλικία. Την ίδια ώρα για τον 
ςλούκα ενδιαφέρονται η 
μπαρτσελόνα και η ΤςςΚΑ 
μόσχας. είναι πολύ πιθανό 
μάλιστα να τον προσεγγί-
σουν με ακόμη πιο δελεαστι-
κές προτάσεις.

ο ςλούκας είπε «όχι» στον 
ολυμπιακό, διότι δεν πήρε 
τις εγγυήσεις που θα ήθελε. 
εξ αρχής μάλιστα ξεκαθά-
ρισε ότι δεν του αρέσει η 
ιδέα να παίξει στο πρωτά-
θλημα της Α2, εφόσον οι 
πειραιώτες υποβιβαστούν. 
Ίσως όμως να μην είναι ο 
μοναδικός λόγος. Όλα δεί-
χνουν ότι θα παραμείνει στη 
φενέρμπαχτσε, από τη 
στιγμή που το ίδιο θα κάνει 
και ο Ζέλικο ομπράντοβιτς. 
Για τον ςέρβο προπονητή 
είναι απαράβατος κανόνας η 
παραμονή του Έλληνα πόιντ 
γκαρντ. Το συμβόλαιο του 
ςλούκα μάλιστα θα είναι για 
1+1+1 χρόνια με ετήσια 
αμοιβή δύο εκατ. ευρώ! 
χώρια ότι θα μπορεί να απο-
δεσμευθεί με συγκεκριμέ-
νους όρους το καλοκαίρι του 
2020 ή του 2021.

σλουκάσ
μενεΙ 
φενερ

ό Τσιτσιπάς προετοιμάζε-
ται με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο για το 

δεύτερο μεγάλο τουρνουά 
τένις της χρονιάς, το Γουίμπλε-
ντον, που ξεκινάει στο λονδίνο 
την 1η Ιουλίου. ο Έλληνας τενί-
στας νίκησε κατά σειρά στο 
«Fever-Tree-Championships» 
της αγγλικής πρωτεύουσας τον 
βρετανό Κάιλ εντμουντ 2-0 σετ 
(6-3, 7-5) και τον Γάλλο Ζερεμί 
ςαρντί 2-1 (4-6, 7-6, 7-6) και 
πέρασε στον τρίτο γύρο της 
διοργάνωσης, όπου θα αντιμε-
τωπίσει τον Καναδό φελίξ 
ογιέρ Αλιασίμ. Ιδανική αρχή 
για φέτος στο χορτάρι.

ο Τσιτσιπάς χρειάστηκε για 
την ακρίβεια τρεις μέρες προ-
κειμένου να νικήσει τον 
εντμουντ λόγω της έντονης 
βροχόπτωσης που διέκοψε τον 
αγώνα την Τρίτη (18/6) και την 
Τετάρτη (19/6). Το σκορ ήταν 
1-0 σετ τη δεύτερη φορά και 
3-3 στα γκέιμς του δεύτερου. 
ςε 26 λεπτά ο ςτέφανος πήρε 
το ματς και χρειάστηκε να 
περιμένει λίγες ώρες για να 
έρθει η σειρά του ςαρντί. με 

η επιστροφή του 
ογκνιεν βράνιες στην 
ΑεΚ ήταν σίγουρα πιο 

πανηγυρική από την πρώτη 
φορά που ήρθε στην Αθήνα 
για την « Ένωση» πριν από 
δύο χρόνια. Τότε ο Δημήτρης 
μελισσανίδης και οι οπαδοί 
της ομάδας δεν ήξεραν περί 
τίνος πρόκειται. Τώρα που 
έμαθαν από πρώτο χέρι για 
τον ιδιόρρυθμο χαρακτήρα 
του 29χρονου αμυντικού σαν 
να το χάρηκαν περισσότερο. 
Τί μεσολάβησε από τότε 
μέχρι σήμερα; η τρέλα του 
βόσνιου μέσα στο γήπεδο 
και στα αποδυτήρια και η 
περιβόητη ερωτική ιστορία 
με την περιβόητη σεξοβόμβα 
Καρλέουσα.

Ο Βράνιες ήρθε δανεικός και 
χωρίς οψιόν αγοράς, αλλά η 
εντύπωση που δίνει είναι ότι 
ήρθε για να μείνει μόνιμα αυτή 
τη φορά. Στην Άντερλεχτ δεν 
άντεξαν τις ιδιοτροπίες του, 
αλλά στην ΑΕΚ δείχνουν ότι 
είναι έτοιμοι να το διασκεδά-
σουν αν χρειαστεί. «Θα φέρω 
και τρελογιατρούς και ψυχολό-

γους για πάρτη του», είχε πει ο 
Δημήτρης Μελισσανίδης σε πρό-
σφατο δείπνο που είχε παραθέσει 
στους δημοσιογράφους που κάνουν 
το ρεπορτάζ της ΑΕΚ.

λίγες ώρες αργότερα ο Βράνιες 
είχε ανεβάσει μια φωτογραφία δική 
του με τον διοικητικό ηγέτη της ΑΕΚ 
στα social media, γράφοντας από 
κάτω την εξής ατάκα: «Ψυχολόγος 
και ψυχίατρος…». Την περασμένη 
Τετάρτη, λοιπόν, ο «ψυχολόγος» 

πήγε στον «ψυχίατρο» για το «καλώς 
ήρθες». Ο Μελισσανίδης πάντως δεν 
πρόκειται να τον αφήσει να κάνει τα 
δικά του. Θα του βάλει όρια και θα 
προσπαθήσει να τον «καλουπώσει» 
πριν αρχίσει να δημιουργεί προβλή-
ματα στο νέο προπονητή της ομάδας 
Μιγκέλ Καρντόσο.

Νωρίτερα στο αεροδρόμιο περί-
μεναν τον διεθνή Βόσνιο στόπερ 
αρκετοί οπαδοί της ΑΕΚ για να τον 
αποθεώσουν. Ελλείψει χρημάτων 

και λόγω της κατασκευής του 
γηπέδου στη Νέα Φιλαδέλφεια, ο 
Βράνιες θα είναι κάτι σαν τη μετα-
γραφή του καλοκαιριού γι’ 
αυτούς. Ένας «τρελός» που μπο-
ρεί να παρασύρει και τους υπό-
λοιπους με την ποιότητά του και 
το πάθος όταν μπαίνει στο 
γήπεδο. Αρκεί να μπορεί να κου-
μαντάρει τον κακό του εαυτό. 
Πουθενά αλλού δεν θα έβρισκε 
τέτοια αγάπη και τόση στοργή.

Κατευθείαν στον… τρελογιατρό

τον Γάλλο τα πράγματα ήταν πολύ 
πιο δύσκολα καθώς ηττήθηκε στο 
πρώτο σετ και μετά πήρε τα δύο 
επόμενα οριακά με 7-6.

Το πιο σημαντικό από όλα για 
τον Τσιτσιπά είναι ότι έπαιξε 
τένις υψηλής ποιότητας κατά 
διαστήματα και εμφανίστηκε 
αποφασιστικός στα κρίσιμα 
σημεία. Αν ξεπεράσει και το 
εμπόδιο του Αλιασίμ θα βρεθεί 

στους τέσσερις του τουρνουά 
και είναι πιθανό να διεκδικήσει 
και το τρόπαιο. με τον Καναδό 
έχει παίξει άλλη μια φορά χωρίς 
να καταφέρει να τον νικήσει. 
είναι πάντως σε αρκετά καλή 
κατάσταση ενόψει του δεύτερου 
Grand Slam της σεζόν. ούτως ή 
άλλως το συγκεκριμένο τουρ-
νουά τένις είναι προετοιμασία 
για το Γουίμπλεντον.

στεφάΝοσ τσίτσίπάσ

Κέρδισε  
δύο αγώνες  

μέσα σε  
λίγες ώρες 
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ΕπΙΣΤΡΟφη ΟλΙβΕιΡΑ;
Παρά το γεγονός ότι η Πόρτο έχει 
ανακοινώσει στον ΠΑΟΚ ότι 
απαιτεί 10 εκ. ευρώ για να δώσει 
την ελευθέρας του Ολιβέιρα, 

υπάρχουν κάποια θέματα, που 
οδηγούν σε μια άλλη συζήτηση ή 

καλύτερα θα οδηγήσουν εντός των ημερών… 
Έχουν να κάνουν με τις προθέσεις και του ίδιου 
του ποδοσφαιριστή, ο οποίος μιλώντας με τον 
Μάριο Μπράνκο και τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ 
δεν διστάζει να πει ότι θέλει να επιστρέψει 
στην ομάδα και ζήτησε να κάνουν ό,τι μπορούν 
για να πείσουν την Πόρτο να τον δώσει, έστω 
και σαν δανεικό άλλη μια χρονιά!

H Σαντορίνη αποτελεί τον 
απόλυτο τουριστικό 
προορισμό παγκοσμίως, 

για όλο τον χρόνο και ξεχωρί-
ζει μεταξύ άλλων για το απέρα-
ντο μπλε βαθύ της θάλασσας, 
την κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, 
την ηφαιστειακή ενέργεια και 
το φημισμένο ηλιοβασίλεμα. 
ςτις 4-6 οκτωβρίου 2019 όμως, 
δίνει την ευκαιρία σε όλο τον 
κόσμο να ανακαλύψει τον 
αθλητικό τουρισμό του νησιού, 
μέσα από το «Santorini 
Experience», με μοναδικούς 
αγώνες τρεξίματος και 
κολύμβησης.

ςυγκεκριμένα, οι λάτρεις του 
τρεξίματος θα έχουν την δυνα-
τότητα το ςάββατο 5 οκτωβρίου 
2019, να απολαύσουν τις τρεις 
καθιερωμένες διαδρομές, 
πάνω στην Καλντέρα, με θέα τις 
μαγευτικές εικόνες του ηφαι-
στείου και φόντο τους οικι-
σμούς ημεροβίγλι, φηροστε-
φάνι και οία. η διαδρομή 5 χλμ. 
«Αριστείδης Αλαφούζος» προ-
σφέρεται για τρέξιμο και δυνα-
μικό περπάτημα, αυτή των 10 
χλμ. για τους πιο έμπειρους 
στις αποστάσεις και η από-
σταση των 15 χλμ. για αυτούς 

Δημήτρης μαυρί-
κης, ο θρυλικός 
μητσάρας του 

πανιωνίου, έφυγε από τη 
ζωή σε ηλικία 65 χρόνων. Ο 
ποδοσφαιριστής που αγαπή-
θηκε όσο λίγοι στη Νέα 
Σμύρνη νικήθηκε στη μάχη 
με τον καρκίνο και άφησε 
την τελευταία του πνοή την 
Τετάρτη που μας πέρασε 
στην Καλαμάτα. Από το 1972 
μέχρι το 1987 που φόρεσε 
την κυανέρυθρη φανέλα την 
τίμησε με το παραπάνω. 
Μπορεί να μην έφτασε ποτέ 
στο επίπεδο του Θωμά Μαύ-
ρου, του Νίκου Αναστόπου-
λου και του Δημήτρη Σαρα-
βάκου, αλλά ήταν ο παίκτης-
σημαία, η ψυχή της ομάδας 
και ο πολυαγαπημένος της 
εξέδρας. Ο Δημήτρης Μαυρί-
κης ήταν παρών και στις δύο 

μεγαλύτερες επιτυχίες του 
Πανιωνίου. Στις κατακτήσεις 
του κυπέλλου το 1979 και το 
1998. Την πρώτη αρχηγός 
στην ενδεκάδα του Πάνου 
Μάρκοβιτς, που νίκησε 3-1 
την ΑΕΚ στο παλιό στάδιο 
«Καραϊσκάκη» και τη δεύ-

τερη 19 χρόνια αργότερα, στο 
ίδιο γήπεδο, στο 1-0 επί του 
Παναθηναϊκού, ως γενικός 
αρχηγός δίπλα στον παλιό 
συμπαίκτη του, κολλητό του 
και προπονητή τότε του 
Πανιωνίου Χρήστο 
Εμβολιάδη.

πάΝίωΝίοσ

Έφυγε από τη ζωή  
ο θρυλικός μητσάρας
ό

ό Κώστας φορτούνης το ήθελε 
όσο και ο ολυμπιακός. Για την 
ακρίβεια είχε την ίδια επιθυ-

μία με τον βαγγέλη μαρινάκη. παρά 
το δεδομένο ενδιαφέρον που υπήρχε 
από την Αγγλία και κυρίως τη Γουέστ 
χαμ, ο 26χρονος διεθνής μεοσεπιθε-
τικός προτιμάει να «δέσει» στον πει-
ραιά. Έτσι, έπειτα από την επιστροφή 
του από τη μύκονο, όπου έκανε 
ειδικό πρόγραμμα προπονήσεων, 
συναντήθηκε με τη διοίκηση και 
υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στις δύο 
πλευρές.

Όπως όλα δείχνουν ο Φορτούνης θα 
υπογράψει την ανανέωση του συμβο-
λαίου του για άλλα τέσσερα χρόνια. Οι 
απολαβές του θα φτάσουν σε αυτό το 
διάστημα τα 6.000.000 ευρώ. Όπως είχε 
τονίσει με ανάρτησή του πριν από λίγες 
μέρες ο νέος αντιπρόεδρος και επιχει-
ρησιακός διευθυντής της ΠΑΕ Κώστας 
Καραπαπάς, «είναι το μεγαλύτερο συμ-
βόλαιο που έχει προταθεί ποτέ σε 
Έλληνα παίκτη στην ιστορία του ελλη-
νικού ποδοσφαίρου». Ο διεθνής 
«άσος» έρχεται από εκπληκτική χρονιά, 
με συνέπεια να κεντρίσει το ενδιαφέ-
ρον και άλλων ομάδων, όπως για παρά-
δειγμα η Μίλαν.

O ΑΓΑπημΕΝΟΣ ΤΟΥ μΑΡΤΙΝΣ
Πέρα από τον διοικητικό ηγέτη του 
Ολυμπιακού Βαγγέλη Μαρινάκη που 
ήθελε διακαώς την παραμονή του Φορ-
τούνη, σημαντικό ρόλο στην τελική 
απόφαση έπαιξε και η επιθυμία του 
Πέδρο Μαρτίνς. Ο Πορτογάλος προπο-
νητής έχει ξεκαθαρίσει ότι η ομάδα 
θέλει να στηρίζεται στην ποδοσφαι-
ρική προσωπικότητα του διεθνή άσου. 
Ήταν άλλωστε εκείνος που βοήθησε 
σημαντικά στη βελτίωση του Φορ-
τούνη, με συνέπεια να θεωρεί ότι μπο-
ρεί να παίξει σε ακόμη πιο υψηλό επί-
πεδο. Tην περασμένη σεζόν ο Φορτού-
νης είχε 17 γκολ και 16 ασίστ σε 43 
αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις. Γενι-
κότερα έχει καταπληκτικά νούμερα με 
την ερυθρόλευκη φανέλα. Συνολικά σε 
196 αγώνες μετράει 67 γκολ και 60 
ασίστ. Το ιδανικό μάλιστα για τον ίδιο 
θα ήταν να κλείσει την καριέρα του 
στην ομάδα του Πειραιά. Η επόμενη 
τετραετία θα είναι απλά το πρώτο βήμα.

«Δένει»  
στο λιμάνι

η… πρόταση

ό Κριστιάνο Ρονάλντο βρέ-
θηκε μαζί με την 
σύντροφό του Τζορτζίνα 

Ροντρίγκεθ και τα τέσσερα παι-
διά του στο ξενοδοχειακό 
συγκρότημα Costa Navarino 
όπου έκανε μέρος των καλοκαι-
ρινών του διακοπών για δεύτερη 
σερί χρονιά. Ωστόσο το διάστημα 
της παραμονής του στο τουριστικό 
θέρετρο της Μεσσηνίας τον περί-
μενε μια έκπληξη! Ούτε λίγο, ούτε 
πολύ στον σούπερ σταρ της Γιου-
βέντους προτάθηκε να αγοράσει 
την τοπική ομάδα της Καλαμάτας 
και να την μετατρέψει σε φυτώριο 
ποδοσφαιριστών!

τρέξε με θέα την καλντέρα!

που αγαπούν την δύναμη, την 
αντοχή, και την αδρεναλίνη. 

Όλες οι διαδρομές έχουν ως 
αφετηρία το εργοστάσιο αφαλά-
τωσης στην οία, κινούνται 
κυρίως σε χωμάτινο έδαφος, για 
να τερματίσουν και πάλι στην 
οία. οι διαδρομές έχουν σχεδια-

στεί από τον πρώην μαραθωνο-
δρόμο, κάτοχο της πανελλήνιας 
επίδοσης στην κλασική δια-
δρομή, προπονητή τρεξίματος 
και διευθυντή της All About 
Running, Νίκο πολιά. περισσό-
τερες πληροφορίες στο: www.
santorini-experience.com



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... 


