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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ  ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ  ΤΟΥ  ΚΡΑΤΟΥΣ

ΓΕΝΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Α Ι Τ Η Σ Η
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ΟΔΟΣ: ..............
................

...ΑΡ.: .........

ΠΟΛΗ ή ΧΩΡΙΟ: ..............
................
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ΤΑΧΥΔΡ. ΚΩΔΙΚΑΣ: ..............
..............

ΤΗΛ/ΝΟ: ..............
................
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ΣΤΟΙΧ. ΑΣΤΥΝ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:
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.............

ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ:
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.............
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................

................
...

Α.Μ.Κ.Α. …………………………………
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Αθήνα ...............
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Συνημμένα: 

Π Ρ Ο Σ 
Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

Γενική Διεύθυνση Μισθών

και Συντάξεων

Διεύθυνση: ..............
................
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Τμήμα: ..............
................
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ  (ΚΕΦΑΛΑΙΑ)

Αν ορίσετε εκπρόσωπο για να καταθέσει την αίτησή σας, συμπληρώστε τα παρακάτω:

ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ

ΑΡ.ΔΕΛΤ.ΑΣΤ.ΤΑΥΤ. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΟΔΟΣ-ΑΡΙΘ.-Τ.Κ.-ΠΟΛΗ Ή ΧΩΡΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ:

Κατά περίπτωση συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση θεωρη-

μένη για το γνήσιο της υπογραφής του/της αιτούντος/σας από Δημόσια Αρχή   

(άρθρα 22 παρ. 22 & 50 παρ. 7 του Π.Δ. 169/2007 όπως ισχύουν μετά τις 

διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 1 του Ν. 4002/2011 ΦΕΚ 180/Α/2011).
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ  ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ  ΤΟΥ  ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Α Ι Τ Η Σ Η

ΕΠΩΝΥΜΟ: .........................................
ΟΝΟΜΑ: ..............................................
ΟΝ. ΠΑΤΡ. ή ΣΥΖ.: ..............................
ΟΔΟΣ: .................................ΑΡ.: .........
ΠΟΛΗ ή ΧΩΡΙΟ: ..................................
ΤΑΧΥΔΡ. ΚΩΔΙΚΑΣ: ............................
ΤΗΛ/ΝΟ: ..............................................
ΣΤΟΙΧ. ΑΣΤΥΝ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:
.............................................................
ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ:
.............................................................
Α.Φ.Μ. : ...............................................
Α.Μ.Κ.Α. …………………………………

ΘΕΜΑ: .................................................
             .................................................

Αθήνα ................................................

Συνημμένα: 

Π Ρ Ο Σ 
Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
Γενική Διεύθυνση Μισθών
και Συντάξεων
Διεύθυνση: ...........................................
Τμήμα: .................................................
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ  (ΚΕΦΑΛΑΙΑ)
Αν ορίσετε εκπρόσωπο για να καταθέσει την αίτησή σας, συμπληρώστε τα παρακάτω:

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ

ΑΡ.ΔΕΛΤ.ΑΣΤ.ΤΑΥΤ. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΟΔΟΣ-ΑΡΙΘ.-Τ.Κ.-ΠΟΛΗ Ή ΧΩΡΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ:

Κατά περίπτωση συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση θεωρη-
μένη για το γνήσιο της υπογραφής του/της αιτούντος/σας από Δημόσια Αρχή   

(άρθρα 22 παρ. 22 & 50 παρ. 7 του Π.Δ. 169/2007 όπως ισχύουν μετά τις 
διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 1 του Ν. 4002/2011 ΦΕΚ 180/Α/2011).

............
.........

................
..................

...................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................

τ.................

ησή σας, συμπληρώστε τα παρακάτω:

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ογραφικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση θεωρη-
αιτούντος/σας από Δημό
169/2007 όπως ισχύουν

1 του Ν. 4002/2011 ΦΕΚ 180/Α/2011).

ΗΤΕΡΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ογραφικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση θεωρη-
αιτούντος/σας από Δημό
169/2007 όπως ισχύουν

1 του Ν. 4002/2011 ΦΕΚ 180/Α/2011).

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: ΓΑ-00-Κ-1801 

 

ΑΙΤΗΣΗ : 
Στοιχεία Αιτούντος:  ΕΠΩΝΥΜΟ: ....................................................  

ΟΝΟΜΑ:      .................................................... 

 

Στοιχεία Ασφαλισμένου/Συνταξιούχου:  

ΕΠΩΝΥΜΟ: ....................................................... 

ΟΝΟΜΑ:      ....................................................... 

ΟΝ ΠΑΤΡΟΣ: ...................................................... 

ΑΜΚΑ: .................................................................. 

ΑΜ. τ. ΤΑΜΕΙΟΥ: ................................................ 

ΑΔΤ: ...................................................................... 

ΑΦΜ: …………………………………………… 

 
Τέως ΤΑΜΕΙΟ (σημειώνετε με Χ):  

□ΤΕΑΔΥ, □ΤΕΑΥΑΠ, □ΤΕΑΕΧ, □ΤΕΑΥΠΣ, 

□ΤΕΑΠΑΣΑ,  □ΤΑΔΚΥ,   □ΤΕΑΠΟΚΑ,  
□ΤΕΑΥΕΚ,  □ΤΕΑΜ-ΝΠΔΔ, □ΤΕΑΗΕ, □ΤΕΑΠΑΕ, 

□ΤΕΑΠ-ΕΥΔΑΠ,  □ΤΕΑΠΕΤ,  □ΤΑΠΕΑΠΙ, 

□ΤΑΠΓΤΕ, □ΤΕΑΠΕΤΕ, □ΤΕΑΜ-ΝΠΔΔ, 

□ΕΛΕΜ-ΕΤΑΤ, 
□ΤΑΠΤΠ-ΕΤΑΤ, 

□ΤΕΑΙΣΥΤ/ΕΤΑΠ-ΜΜΕ,  
□ΤΕΑΤΤΑΘ/ΕΤΑΠ-ΜΜΕ  
□ΤΕΑΠ-ΟΤΕ,  □ΤΕΑΠ-ΕΛΤΑ,   

□ΤΕΑΠ-ΕΤΒΑ, □ΤΕΑΠ-ΔΕΗ, □ΤΕΑΠ-ΕΡΤΤ,  

□ΤΕΑΑ, 
□ΤΕΑΠΥΚ, 

□ΟΑΕΕ, 

□ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, □ΤΑΣ, □ΤΕΑΔ,  

□ΤΕΑΕΙΓΕ,       □ΤΕΑΠΟΖΟ,         □ΤΕΑΧ,  

□ΤΕΑΥΝΤΠ,      
□ΑΛΛΟ(διευκρινήστε):  
 
.......................................................................... 

 
Στοιχεία Επικοινωνίας Αιτούντος: 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ……………………….................. 

ΤΚ: ................., ΠΕΡΙΟΧΗ: ................................ 

ΤΗΛ: .................................................................... 

ΚΙΝ: .................................................................... 

EMAIL: ................................................................ 

 

Αθήνα, .....................................201.. 
 

Αρ. πρωτ.: ........................................ 

 

 

ΚΛΑΔΟΣ  ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ  
Διεύθυνση: ……………………………………… 

Τμήμα: ………………………………………….. 

 

Παρακαλώ όπως .............................................. 

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

............................................................................... 

 

Επισυνάπτω: 1. ............................................................... 

2. ............................................................... 

3. ............................................................... 

4. ............................................................... 

5. ............................................................... 

6. ............................................................... 

7. ............................................................... 

8. ...............................................................  
.... αιτ...... 

 .............................. 

 

 

“Τούµπα” 
το πρωτάθληµα

�  ΣΕΛΙ∆ΕΣ 8�9

Οι αιτήσεις
για αναδροµικά
συντάξεων έως 2.800€

ΙΣΟΒΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ 
ΜΕ ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΡΙΨΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Ο ΓΚΑΡΘΙΑ, 
ΤΟ ΝΤΕΡΜΠΙ ∆ΕΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΚΑΙ ΚΙΝ∆ΥΝΕΥΕΙ

ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΤΙΜΩΡΙΑ Ο ΠΑΟΚ

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ

∆ΩΡΕΑΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ «Ε.Τ.» ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΕΦΚΑ, ΓΛΚ, ΕΤΕΑΕΠ

ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΠΟΣΑ 
ΓΙΑ ΙΚΑ, ΔΗΜΟΣΙΟ, ΔΕΚΟ, ΕΝΣΤΟΛΟΥΣ

www.ele� herostypos.gr
∆ΕΥΤΕΡΑ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018  � ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 2.403 � ΤΙΜΗ 1,30 €
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ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ «Ε.Τ.» Η ΜΑΝΔΡΑ ΠΝΙΓΕΤΑΙ ΑΚΟΜΑ ΣΤΑ ΛΑΣΠΟΝΕΡΑ ■ ΣΕΛ. 14, 35

ΣΕ “ΒΡΟΧΗ” ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΩΝ ΨΑΧΝΕΙ “ΣΩΣΙΒΙΟ” ΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥ
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ΚΙΝ: ....................................................................

EMAIL: ................................................................
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8. ...............................................................
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ΣΕΛΙΔΕΣ

SPORTS

Γιλντιρίµ: 
«Το Πολεµικό Ναυ-
τικό έχει τη δύναµη 
να εξαφανίσει κάθε 
είδους κίνδυνο 
σε Αιγαίο και 
Μεσόγειο»

Και ο Ζάεφ 
επιµένει 
πως κανείς δεν 
θα προσβάλει 
τη «µακεδονική 
ταυτότητα» 
του λαού του

Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ 
ΚΑΛΕΙ ΣΕ 
ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ 
ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΙΣΒΟΛΗ 
ΣΤΗ ΣΥΡΙΑ

Και ο Ζάεφ 
επιµένει 
πως κανείς δεν 
θα προσβάλει 
τη «µακεδονική 
ταυτότητα» 
του λαού του

Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ 
ΚΑΛΕΙ ΣΕ 
ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ 
ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΙΣΒΟΛΗ 
ΣΤΗ ΣΥΡΙΑ

� ΣΕΛI∆Α 36

ΤΑ «ΜΑΖΕΥΕΙ» ΟΛΑ

Τριπλό φιάσκο
Γαβρόγλου
µε µετεγγραφές, 
Φίλη και 4χρονα 
στο νηπιαγωγείο

� ΣΕΛI∆Α 37

ΓΙΑ ΛΙΓΑ ΕΥΡΩ

Κυκλώµατα
ναρκωτικών
χρησιµοποιούν 
ηλικιωµένους
ως βαποράκια

� ΣΕΛI∆A 39

“ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ”
Ο ΣΙ ΤΖΙΝΠΙΝΓΚ

ΠΟΤΕ ΕΠΕΡΧΕΤΑΙ 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ  
ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΣΑ 
ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΣΤΕ 
ΑΝ ΔΕΝ ΚΑΝΕΤΕ 
ΑΙΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ 
µειώσεις εδώ και 
20 µήνες φέρνουν 
αναδροµικά έως 
1.880€ για κύριες 
και έως 920 € για 
επικουρικές

ΠΩΣ ΘΑ
συµπλη-
ρώσετε
τις αιτήσεις 
και πού 
θα τις 
καταθέσετε

ΤΟΥΡΚΙΚO 
ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑ
ΓΙΑ ΑΙΓΑΙΟ 
ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ



Κατώτεροι των περιστάσεων 
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ΚΛΙΚ

ΑΝΑΤΟΛΗ: 07.01 | ∆ΥΣΗ: 18.16 | ΣΕΛΗΝΗ 11 ΗΜΕΡΩΝ
ΦΩΤΕΙΝΗΣ Μ. & ΙΣΑΠ. ΣΑΜΑΡΕΙΤΙ∆ΟΣ

ΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΝΥΧΤΕΣ
Βαθύ κόκκινο φωτίστηκε τη νύχτα του 
Σαββάτου το Κολοσσαίο της Ρώµης, σε 
ένδειξη διαµαρτυρίας για τις διώξεις 
χριστιανών ανά τον κόσµο. Ιδίως στο 

Πακιστάν, όπου η Ασια Μπίµπι, µητέρα ενός 
παιδιού, καταδικάστηκε σε θάνατο µε τον 
ανατριχιαστικό «νόµο περί βλασφηµίας».  
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U
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  Σαν σήμερα

Ιδιοκτησία: SABD Α.Ε.
Εκδότης: ΑΛΕΞΗΣ ΣΚΑΝΑΒΗΣ
∆ιευθυντής: ΠΑΝΟΣ ΑΜΥΡΑΣ

Διευθυντής Σύνταξης: ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΠΡΟΥΝΗΣ
Αρχισυντάκτρια: ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΚΟΝΤΑΡΑΚΗ
Υπεύθυνος Ειδικών Εκδόσεων: ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙ∆ΗΣ
Υπεύθυνος Ατελιέ: ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΣ

Oικονοµικός Δ/ντής

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ∆ΟΥΛΦΗΣ Τηλ. 210-8113000, doulfiss@e-typos.com, 

Διεύθυνση Διαφήµισης
ΜΑΡΙΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΑΚΗ Τηλ. 210-8113202, mdiamantaki@e-typos.com
Yπεύθυνοι διαφήµισης
ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΝΙΑΣ Τηλ. 210-8113121, kbanias@e-typos.com 
ΠΑΥΛΟΣ ΣΟΥΡΟΒΕΛΗΣ Τηλ. 210-8113221, psourovelis@e-typos.com

Υπoδοχή Διαφήµισης - Ανακοινώσεις
ΜΟΝΙΚΑ ΤΣΙΦΛΙΓΚΟΥ Τηλ. 210-8113278, mtsifligkou@e-typos.com
Υπεύθ. Κυκλοφορίας
ΤΑΣΟΣ ΠΑΤΗΡΗΣ Τηλ. 210-8113267, tpatiris@e-typos.com

Εκτύπωση: IRIS A.E.B.E.   Διανοµή: ΑΡΓΟΣ Α.Ε.
Κεντρικά Γραφεία «Ε.Τ.»: Aγίας Λαύρας 2 & Σαρανταπόρου, 
Ν. Ηράκλειο Τ.Κ. 14121 Τηλ. 210-8113000 FAX: 210-8113001
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1815 | ∆ραπετεύει από το νησί Ελβα, 
όπου βρίσκεται εξόριστος, ο Ναπολέων, 
προκειµένου να ξεκινήσει νέους αγώνες 
στην προσπάθειά του να ηγεµονεύσει στην 
Ευρώπη.

1883 | Πεθαίνει ο Αλέξανδρος 
Κουµουνδούρος, κορυφαία πολιτική 
προσωπικότητα του 19ου αιώνα, που 
χρηµάτισε δέκα φορές πρωθυπουργός.

1906 | Γεννιέται ο µεγάλος Ελληνας 
ζωγράφος Νίκος Χατζηκυριάκος Γκίκας. 
(φωτ.)

1915 | Ορκίζεται πρωθυπουργός ο 
∆ηµήτριος Γούναρης µετά την παραίτηση 
Βενιζέλου, η οποία ακολούθησε την άρνηση 
του βασιλιά Κωνσταντίνου να συµφωνήσει µε 
την προσχώρηση της Ελλάδας στην Αντάντ. 

1938 | Γεννιέται ο Ευαγόρας 
Παλληκαρίδης, ήρωας του κυπριακού αγώνα 
της ανεξαρτησίας.

1945 | Γεννιέται ο προπονητής και πρώην 
βουλευτής, Γιάννης Ιωαννίδης.

1952 | Ο Ουίνστον Τσόρτσιλ ανακοινώνει 
ότι η Βρετανία διαθέτει ατοµική βόµβα.

1986 | Πεθαίνει η Αµαλία Φλέµιγκ, 
επιστηµονική συνεργάτιδα και σύζυγος του 
µεγάλου Βρετανού επιστήµονα, Αλεξάντερ 
Φλέµιγκ, που ανακάλυψε την πενικιλίνη.

2004 | Σκοτώνεται σε αεροπορικό 
δυστύχηµα ο πρόεδρος των Σκοπίων, Μπόρις 
Τραϊκόφσκι.

ΕΑΝ κάτι χαρακτηρίζει τη διακυβέρνηση της χώρας από τους 
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ είναι η παντελής έλλειψη προνοητικότητας. Μαέ-
στροι στην ίντριγκα, ατσίδες στην προπαγάνδα, κορυφαίοι στις 
ύβρεις κατά των αντιπάλων, αλλά στο Μαξίµου δεν µπορούν να 
αντιληφθούν το παραµικρό σε ό,τι αφορά την πραγµατική άσκη-
ση πολιτικής. Οι πολίτες διαπίστωσαν το έλλειµµα αυτό πικρά, 
γιατί εξακολουθούν να πληρώνουν, στο µέτωπο της οικονοµίας, 
όταν ο κ. Τσίπρας δεν µπόρεσε να αδράξει την ευκαιρία που είχε 
στις αρχές του 2015 για να κλείσει µία καλή συµφωνία µε τους 
Ευρωπαίους. Οδήγησε τη διαπραγµάτευση στα άκρα µε βασικό 
όπλο ότι οι δανειστές θα τροµάξουν εάν τους απειλήσουµε µε 
Grexit. 

ΑΚΟΜΗ και τώρα επαναλαµβάνουν τα ίδια λάθη. ∆ηµιουργούν 
µέτωπα µε τον Ντράγκι σε µία περίοδο κατά την οποία η Ελλά-
δα χρειάζεται τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, 
µεγαλοποιούν την υπόθεση της «καθαρής εξόδου» λες και η προ-
ληπτική γραµµή, που είχε λάβει η Πορτογαλία είναι «καταραµένη», 
υπόσχονται φορολογικές ελαφρύνσεις ύψους 3,5 δισεκατοµµυ-
ρίων ευρώ όταν έχουν δεσµευτεί ότι θα εφαρµόσουν µέτρα 5,2 
δισεκατοµµυρίων. Η ίδια απρονοησία και στα εθνικά µας θέµατα. 
∆εν ξέρουµε ποιος είχε τη φαεινή ιδέα να προσκαλέσει τον Τούρ-
κο πρόεδρο στην Αθήνα χωρίς η ελληνική πλευρά να διαθέτει 
την παραµικρή ατζέντα µε αποτέλεσµα ο Ερντογάν µέσα στο 
Προεδρικό Μέγαρο να αµφισβητήσει ακόµη και τη Συνθήκη της 
Λοζάνης. Γνωρίζουµε όµως ότι ο κ. Τσίπρας υποσχέθηκε, ως µη 
όφειλε, στο «σουλτάνο» ότι θα του έδινε τους 8 στρατιωτικούς 
µε αποτέλεσµα η Τουρκία να κλιµακώσει τις προκλήσεις της σε 
Κύπρο και Αιγαίο.

ΣΤΟ Νταβός ο πρωθυπουργός συναντήθηκε µε τον οµόλογό 
του κ. Ζάεφ, ο οποίος ανέλαβε δεσµεύσεις συµβολικού χαρα-
κτήρα, όπως τη µετονοµασία του αεροδροµίου και του αυτοκι-
νητοδρόµου χωρίς όµως να δεχθεί το παραµικρό στην αλλαγή 
Συντάγµατος, που περιέχει αλυτρωτικές θέσεις. Τώρα τα Σκόπια 
εµφανίζονται ότι τηρούν τις ανούσιες δεσµεύσεις τους και βάζουν 
σε θέση άµυνας την ελληνική πλευρά. Υποτίθεται ότι ο κ. Τσίπρας 
προσέγγισε τα Σκόπια προκειµένου να µην πέσουν στις αγκάλες 
της Αγκυρας αλλά στην πράξη βλέπουµε Τουρκία και ΠΓ∆Μ να 
έχουν συµµαχήσει σε θέσεις αντίθετες µε τις ελληνικές. ∆υστυχώς 
στο Μαξίµου είναι... αετοί στις δολοπλοκίες αλλά στα ζητήµατα 
διακυβέρνησης δεν µπορούν να δουν πέρα από τη µύτη τους. 
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FRANKFURTER ALLGEMEINE 
SONNTAGSZEITUNG 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
Η Γερµανία άρπαξε γρίπη - 

Κάθε εβδοµάδα 25.000 νέα κρούσµατα.

LA RAZON 
ΙΣΠΑΝΙΑ 

Η επιστροφή του «Καβαλιέρε» - 
Συνέντευξη µε τον Σίλβιο Μπερλουσκόνι. 

LA NOIX DU NORD 
ΓΑΛΛΙΑ 

Συµβουλές - Πώς να επωφεληθείτε 
από το (έντονα) ψυχρό και ξηρό κλίµα.  

ΠΑΝΟΣ 
ΑΜΥΡΑΣ
pamiras
@e-typos.com

«ΗΘΙΚΟΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ» ΑΞΙΑΣ 1.000 ΕΥΡΩ ΜΗΝΙΑΙΩΣ

Η ΑΞΙΩΣΗ 
ΚΑΘ’ ΟΛΑ 
ΝΟΜΙΜΗ, 
ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ 
ΑΠΛΩΣ ΑΝΗΘΙΚΟ

Φ ανταστείτε να είχε εµφανισθεί επί κυβέρνη-
σης Σαµαροβενιζέλων ένας λεφτάς εξωκοι-
νοβουλευτικός υφυπουργός από το Σίτι του 

Λονδίνου και µε βάση νόµο της µνηµονιακής περιόδου 
να ελάµβανε µηνιαίο ποσό 1.000 ευρώ ως ενίσχυση 
ενοικίου για ένα σπίτι στο Κολωνάκι. Ο Αλέξης Τσίπρας 
και οι σύντροφοί του θα είχαν στρατοπεδεύσει έξω από 
την κατοικία του υφυπουργού, οι «αγανακτισµένοι» θα 
είχαν λόγο να διαδηλώνουν στην πλατεία Συντάγµατος 
ρίχνοντας τις απαραίτητες «µούντζες» στη Βουλή και οι 
αριστεροί του facebook και του twitter θα είχαν ξεσα-
λώσει απαιτώντας παραιτήσεις, όχι µόνο του αχόρταγου 
υφυπουργού αλλά συνολικά της κυβέρνησης των «µερ-
κελιστών» που παίρνουν τα λεφτά του λαού για να τα 
µοιράζονται µεταξύ τους.

Ε∆Ω και λίγες ηµέρες ο Ελεύθερος Τύπος έχει αποκαλύ-
ψει ότι η υφυπουργός Εργασίας Ράνια Αντωνοπούλου, 
σύζυγος του υπουργού Οικονοµίας ∆. Παπαδηµητρίου, 
αξίωσε και λαµβάνει κάθε µήνα 1.000 ευρώ για να πλη-
ρώνει το ενοίκιο του σπιτιού τους στο Κολωνάκι. Η αξίω-
ση καθ’ όλα νόµιµη ύστερα από µία περίεργη διάταξη που 
παρεισέφρησε το 2016 στο νόµο για το τρίτο Μνηµόνιο 
και η οποία προέβλεπε ότι θα µπορούσαν και οι εξωκοινο-
βουλευτικοί υπουργοί να λαµβάνουν επίδοµα στέγης εάν 
δεν διαθέτουν κατοικία στην Αθήνα. Οµως το αίτηµα της 
υπουργού πολύ απλά είναι ανήθικο. Σύµφωνα µε τα στοι-
χεία του «πόθεν έσχες» τους, το ζεύγος Παπαδηµητρίου-
Αντωνοπούλου είναι από τα πλουσιότερα της ελληνικής 
πολιτικής σκηνής. ∆ιαθέτουν παχυλές καταθέσεις στις 
Ηνωµένες Πολιτείες, όπου εργάζονταν πριν τους εντο-

πίσει το «µάτι» του Αλέξη Τσίπρα και τους χρίσει υπουρ-
γούς στην κυβέρνησή του. Σίγουρα δεν έχουν ανάγκη 
τα 1.000 ευρώ για το νοίκι του σπιτιού τους όταν στους 
τραπεζικούς τους λογαριασµούς διαθέτουν εκατοντάδες 
χιλιάδες δολάρια. Απλώς έχουν την αίσθηση των «περα-
στικών», που ήρθαν από το εξωτερικό για να δώσουν τα 
φώτα τους στους «ιθαγενείς» και µετά να επιστρέψουν 
στα µέρη όπου ζούσαν πριν γίνουν υπουργοί και εκεί που 
διατηρούν τους τραπεζικούς τους λογαριασµούς. Οπως 
ακριβώς κάνουν οι «τροϊκανοί», που πληρώνονται από το 
Ελληνικό ∆ηµόσιο για να διαµένουν και να συσκέπτονται 
στο «Χίλτον» και µετά να αναχωρούν για τη βάση τους. 
Το πρόβληµα είναι ότι µιλάµε για µέλη της κυβέρνησης 
και όχι για εκπροσώπους των δανειστών.

Η ΚΥΡΙΑ Αντωνοπούλου, η οποία, κατά σύµπτωση, απα-
σχολείται στο υπουργείο το οποίο πετσόκοψε το ΕΚΑΣ 
σε εκατοντάδες χιλιάδες δικαιούχους και συνέδεσε τη 
χορήγηση κοινωνικών επιδοµάτων µε εισοδηµατικά 
κριτήρια αφαιρώντας τα από οικογένειες που τα έχουν 
πραγµατικά ανάγκη, λαµβάνει δωρεάν στέγη µε χρήµατα 
των φορολογουµένων. Το λιγότερο που έχει να κάνει η 
υφυπουργός είναι να παραιτηθεί της αξίωσής της και 
να επιστρέψει τα 15.000 ευρώ που έχει εισπράξει έως 
τώρα για τα ενοίκια του σπιτιού της. Εάν δεν το πράξει, 
το ελάχιστο που έχει να κάνει ο πρωθυπουργός είναι να 
τη στείλει σπίτι της, αυτό στο οποίο θα πληρώνει η ίδια το 
ενοίκιό της. Σε κάθε περίπτωση το «ηθικό πλεονέκτηµα» 
της πρώτης φοράς Αριστερά ξέφτισε πολύ γρήγορα και 
κυρίως τιµολογήθηκε φθηνά. Μόλις αντί 1.000 ευρώ 
µηνιαίως για ένα σπίτι στο Κολωνάκι.

...& AYTA

ΥΠΟΣΧΕΘΗΚΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΟΡΩΝ

Ο κ. ΤΣΙΠΡΑΣ έχει υποσχεθεί πολλά σε πολ-
λούς και έχει αθετήσει τα πάντα. ∆εν αναφε-
ρόµαστε στις υποσχέσεις που έχει δώσει στους 
πολίτες. Αλλωστε τον πρωθυπουργό δεν τον 
απασχολεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι έχει πει κατ’ 
επανάληψη ψέµατα στον κόσµο για παροχές, 
καλύτερες ηµέρες και έξοδο από Μνηµόνια. 
Από το 2014 χρησιµοποιεί µόνο ψεύδη. 

Το δυσάρεστο για αυτόν είναι ότι έχει δώσει 
υποσχέσεις εκτός συνόρων, τις οποίες δεν µπο-
ρεί να τηρήσει. Στη Μέρκελ υποσχέθηκε ότι θα 
συναινέσει για την ονοµασία των Σκοπίων µε 

αντάλλαγµα καλύτερους όρους µετά το τέλος 
του δανειακού προγράµµατος. 

Στον Τραµπ ότι θα αγοράσει νέα F-16 δαπά-
νης άνω των 2,4 δισεκατοµµυρίων δολαρίων. 
Στον Μακρόν ότι θα προµηθευτεί φρεγάτες µε 
λεφτά από τα κέρδη των ελληνικών οµολόγων 
που διατηρεί στο χαρτοφυλάκιό της η κεντρική 
τράπεζα της Γαλλίας. Στον Ερντογάν ότι θα του 
δώσει δεµένους τους 8 στρατιωτικούς, στον 
Ράµα ότι θα λύσει τις ελληνοαλβανικές διαφο-
ρές, στον Ζάεφ το όνοµα της «Μακεδονίας».

Ολοι σταδιακά ανακαλύπτουν ότι ο Ελληνας 

πρωθυπουργός δεν µπορεί να εφαρµόσει τις 
υποσχέσεις του και αυτό κυρίως γιατί έχει χάσει 
την εµπιστοσύνη των πολιτών. Οι πολίτες δεν 
θα του επιτρέψουν συµφωνία µε τα Σκόπια, 
οι Τούρκοι έχουν κλιµακώσει τις προκλήσεις 
τους αγριεµένοι από τη µη έκδοση των στρα-
τιωτικών, τα συµφέροντα των Αµερικανών δεν 
είναι ταυτόσηµα µε τα ευρωπαϊκά σε ζητήµατα 
γεωπολιτικής στην ευρύτερη περιοχή. Γενικώς 
ο κ. Τσίπρας θα βρεθεί αντιµέτωπος µε τις υπο-
σχέσεις του διεθνώς και αυτή είναι δύσκολη 
αναµέτρηση... 



ΓΝΩΜΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ 
Η. ΧΑΛΑΖΙΑΣ 
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ΓΝΩΜΗ

∆ΕΣΠΟΙΝΑ 
ΚΟΝΤΑΡΑΚΗ
dkontaraki
@e-typos.com

ΓΙΑ πολλά χρόνια µαθαίναµε ότι 
οι πολιτικοί µας θυσιάζονται για 
τα συµφέροντα του συνόλου των 
πολιτών της χώρας, χωρίς ανταλ-
λάγµατα. Οι συνδικαλιστές θυσί-
αζαν πολλές φορές, πέρα από το 
µισθό τούς, και την καριέρα τους, 
για να υπερασπίσουν τα δικαιώ-
µατα των συναδέλφων τους, και 
όχι να «τρυπώνουν» σε πέντε έξι 
δουλειές ή να πληρώνονται πα-
ράνοµα την ηµέρα της απεργίας. 
Οι δηµόσιοι υπάλληλοι µε τους 
«χαµηλούς» µισθούς υπηρετού-
σαν τους πολίτες χωρίς να τους 
εκβιάζουν για οικονοµικά οφέλη. 
Ο καθένας ήξερε τις υποχρεώσεις 
του και τα δικαιώµατά του, προ-
σπαθώντας να ανταποκριθεί όσο 
το δυνατόν καλύτερα.

ΤΗΝ εποχή εκείνη η χώρα βάδιζε 
έστω µε αργά βήµατα µπροστά, 
µε υπερηφάνεια, µε αξίες και 
υγιείς στόχους. Η χώρα της φτώ-
χειας µετά από έναν πόλεµο, µέσα 
από πολλές δυσκολίες, κατάφερε 
να αναπτυχθεί, να ξεπεράσει τα 
όποια προβλήµατα και να παίξει 
ρόλο στις εξελίξεις της διεθνούς 
πολιτικής σκηνής. Αυτή η Ελλάδα, 
όπως έλεγε και ο ποιητής Γιάννης 
Ρίτσος, ήταν η Ελλάδα του φιλό-
τιµου και της τιµιότητας.

ΟΙ ∆ΩΡΟ∆ΟΚΟΥΜΕΝΟΙ έµπαι-
ναν στο περιθώριο και γίνονταν 
παράδειγµα προς αποφυγήν. 
Σήµερα συµβαίνει το αντίθετο: 
Οι έντιµοι γίνονται περιθωριακοί 
-για να µην πω την πανελληνίως 
γνωστή λέξη που αρχίζει από Μ- 

και παράδειγµα προς αποφυγήν.

Η ∆ΩΡΟ∆ΟΚΙΑ βαπτίστηκε 
προµήθεια και στην καλύτερη 
περίπτωση οικονοµική χορηγία! 
Οι δωροδοκούµενοι εξελίχθηκαν 
σε ευυπόληπτους πολίτες που 
παρασκηνιακά κινούν τα νήµατα 
στην οικονοµική - πολιτική δρά-
ση του τόπου, καταβροχθίζοντας 
το δηµόσιο χρήµα. Τα σκάνδαλα 
παρουσιάζονται στα µέσα ενηµέ-
ρωσης µέχρι να έρθει το επόµενο 
για να σκεπάσει το προηγούµε-
νο, το οποίο παραπέµφθηκε στις 
καλένδες της ∆ικαιοσύνης, που 
συνήθως παίρνει το δρόµο για το 
αρχείο ελλείψει τεκµηριωµένων 
στοιχείων.

ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ χρόνια έχουν 
ψηφιστεί δεκάδες νόµοι για να 
µην τηρούνται ή καλύτερα να 
εφαρµόζονται στους αδυνάτους, 
όπως έγραψε και ο Πλάτων.

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ που προσπαθούν να 
ρίξουν φως και να βάλουν µια 
τάξη στην πολυνοµία, η οποία 
θρέφει τη διαφθορά, µέχρι να 
έρθουν οι επόµενοι για να δηµι-
ουργήσουν νέο χάος νοµοθεσί-
ας εξυπηρετώντας τους δικούς 
τους πολιτικούς στόχους, και τα 
τρωκτικά να κάνουν πάρτι, αξιο-
ποιώντας την πελατειακή σχέση, 
και η κοµµατοκρατία να κυριαρ-
χεί, εναλλακτικά, στην εξουσία. Η 
συνδιαλλαγή έχει ξεφύγει. Αρκεί 
να είσαι ένα γρανάζι της, µόνο 
τότε µπορείς να κτίσεις ακόµα 
και βίλα στην πλατεία Οµονοίας. 

Τα δάση θυσιάζονται στο οικο-
νοµικό-εισπρακτικό συµφέρον, οι 
παραλίες κτίζονται ή παραχωρού-
νται µε αντισυνταγµατικότητα για 
επενδύσεις. 

ΕΙΜΑΣΤΕ υπό επιτήρηση και η 
βιοµηχανία της νοµοθέτησης έχει 
πιάσει φωτιά. Το Κοινοβούλιο 
ψηφίζει νόµους απλά γιατί πρέ-
πει να υπάρχουν. Η φοροδιαφυγή 
οργιάζει γιατί δεν υπάρχει νόµος 
που να µπορεί η ∆ικαιοσύνη να 
επιβάλλει αυστηρές ποινές στους 
µεγαλοοφειλέτες. 

ΦΤΙΑΧΝΟΥΜΕ ελεγκτικούς µη-
χανισµούς για να προφυλάξουµε 
το δηµόσιο συµφέρον και τους 
πολίτες από το αυτονόητο. Κάθε 
υπουργείο και δηµόσια υπηρεσία 
έχει και καµιά δεκαριά υψηλόµι-
σθους επιθεωρητές, που καλύ-
πτουν το χρόνο τους µε αναφο-
ρές χωρίς αντικείµενο.

ΣΚΑΛΙΖΟΝΤΑΣ το αρχείο µου 
βρήκα µια από τις πολλές εκθέ-
σεις που είχε συντάξει ο επιθε-
ωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Η 
έκθεση κατέγραφε 4.400 ανα-
φορές για παράνοµο χρηµατισµό. 
Από αυτές 900 παραπέµφθηκαν 
στον εισαγγελέα, χωρίς να γνω-
ρίζουµε ποιο ήταν το τελικό απο-
τέλεσµα. 

ΤΟ ΝΑ γίνονται µόνο διαπιστώ-
σεις και οι ελεγκτικοί µηχανισµοί 
να µην έχουν καµιά κατασταλ-
τική δυνατότητα είναι ανώφελο 
πρακτικά. 

Η αδιαφορία της διαφθοράς

Ο ∆ΗΜΟΣ Μάνδρας-Ειδυλλίας 
µε ανακοίνωσή του καλεί τους 
πολίτες της Μάνδρας, των Ερυ-
θρών, των Βιλίων και της Οινό-
ης να συµµετάσχουν σε συγκέ-
ντρωση διαµαρτυρίας την Τρίτη 
6 Μαρτίου στα γραφεία της 
Αντιπεριφέρειας στην Ελευσίνα 
µε βασικό σύνθηµα «Οχι στην 
αδιαφορία». Τα αιτήµατα είναι 
πολύ συγκεκριµένα: Να αρχί-
σουν άµεσα τα αντιπληµµυρικά 
έργα από την αρµόδια κατά το 
νόµο Περιφέρεια Αττικής, να 
αρχίσει άµεσα η ανακατασκευή 
της παλαιάς εθνικής οδού Αθη-
νών-Θηβών και να µη ζουν οι 
κάτοικοι καθηµερινά µε το φόβο 
και την ανασφάλεια. Η ανακοί-
νωση του δήµου -όπως και το 
κάλεσµα- δεν απευθύνεται στη 
Νέα ∆ηµοκρατία, αντιθέτως µε 
όσα πιστεύει ο ΣΥΡΙΖΑ. Απευθύ-
νεται στη σηµερινή ηγεσία της 
Περιφέρειας και φυσικά στα συ-
ναρµόδια υπουργεία, διότι, πολύ 
απλά, τα τελευταία τρία χρόνια 

κυβερνά ο ΣΥΡΙΖΑ. Εκτός και αν 
η Κουµουνδούρου το έχει ξεχά-
σει και νοµίζει πως είναι ακόµα 
αντιπολίτευση. 

ΑΠΟΤΕΛΕΙ πρόκληση για την 
κοινή λογική η ανακοίνωση του 
κόµµατος µετά την επίσκεψη 
Μητσοτάκη στη Μάνδρα. Την 
τρίτη κατά σειρά επίσκεψη 
του αρχηγού της αξιωµατικής 
αντιπολίτευσης στην πληγείσα 
περιοχή, σε αντίθεση µε τον 
πρωθυπουργό, που δεν βρήκε 
το χρόνο να την επισκεφθεί 
ακόµα. Αυτό που είχε λοιπόν ο 
ΣΥΡΙΖΑ να απαντήσει ήταν ότι 
η περιοχή υποβαθµίστηκε από 
τη Νέα ∆ηµοκρατία όταν ήταν 
κυβέρνηση! Καµία λέξη για το 
σήµερα, καµία ανάληψη ευθύ-
νης για όλα όσα δεν προχώρησε 
και δεν υλοποίησε η κυβέρνηση 
τα τρία χρόνια που βρίσκεται 
στην εξουσία, καµία αναφορά 
στις εικόνες της κατεστραµµέ-
νης πόλης που τρεις µήνες µετά 

τις φονικές πληµµύρες δεν έχει 
ακόµα συνέλθει.

ΑΥΤΟ όµως είναι η συνήθης 
πρακτική αυτής της κυβέρνησης 
και του κυβερνώντος κόµµατος. 
Να γκρινιάζουν σαν κακοµαθη-
µένα παιδιά και να ρίχνουν το 
φταίξιµο στους προηγούµενους. 
Να επικαλούνται γενικώς και 
αορίστως τις κυβερνήσεις της 
Ν.∆. και του ΠΑΣΟΚ, να πιπιλί-
ζουν την καραµέλα του άφθαρ-
του αριστερού και να βγάζουν 
πύρινους λόγους περί ηθικής 
από τις υπουργικές καρέκλες 
τους. Στο διά ταύτα λοιπόν. Τι 
γίνεται µε εκείνη τη νοµοθέτη-
ση της fast track διαδικασίας 
για τα αντιπληµµυρικά έργα 
που ζητούσε και υποσχόταν η 
Ρένα ∆ούρου; Είχε υπογράψει 
µάλιστα και σχετικό Μνηµόνιο 
Συνεννόησης µε τον γ.γ. Υπο-
δοµών. Ή µήπως να ρωτήσουµε 
τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως τον 
µοναδικό αρµόδιο;

Στη Μάνδρα, αδελφές µου, στη Μάνδρα

ΟΙ ΕΝΤΙΜΟΙ 
ΓΙΝΟΝΤΑΙ 

ΠΕΡΙΘΩΡΙΑΚΟΙ 
– ΓΙΑ ΝΑ 

ΜΗΝ ΠΩ ΤΗΝ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΣ 

ΓΝΩΣΤΗ ΛΕΞΗ ΠΟΥ 
ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ Μ

ΡΙΧΝΟΥΝ ΤΟ 
ΦΤΑΙΞΙΜΟ ΣΤΟΥΣ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥΣ

Χαµένοι στην
…απάντηση!
Η ΣΚΗΝΗ στο ΥouΤube είχε «κάτι 
από την περιώνυµη προεκλογική 
αφίσα της… Αννούλας του ΠΑ-
ΣΟΚ, του ´86. Οµως τώρα δεν 
µάθαµε πώς λένε το πεντάχρονο 
κοριτσάκι που ο Ερντογάν έντυσε 
µε στολή καταδροµέων και βυσσι-
νί µπερέ για να την παρουσιάσει 
σε συγκέντρωση του κόµµατός 
του. Μόνο που το µικρό έβαλε τα 
κλάµατα… 

ΕΙΧΕ προηγηθεί κι άλλη σκηνή 
από το ίδιο σίριαλ: Ο Ερντογάν 
προειδοποίησε τους εφέδρους 
να… αγρυπνούν! Φόρεσε αµπέ-
χωνο παραλλαγής -µόδα Καµµέ-
νου- κι έδωσε τηλεοπτικές οδη-
γίες για… επιστράτευση! ∆ήλωσε 

ότι θα ηγηθεί ο ίδιος! Οι Τούρκοι, ανήσυχοι, µπήκαν όλοι 
µαζί στην ιστοσελίδα του τουρκικού υπουργείου Εθνικής 
Αµυνας να δουν από πού… θα πάρουν το φύλλο πορείας 
και έριξαν την ιστοσελίδα!

ΠΡΙΝ από λίγες µέρες τουρκική ακταιωρός εµβόλισε το 
σκάφος του Λιµενικού, στην περιοχή των Υµίων. Τουρκικά 
πολεµικά εµποδίζουν τη διερεύνηση της κυπριακής ΑΟΖ. 
Οµως ο Α. Τσίπρας εξέφρασε την ευαρέσκειά του για την 
αλληλεγγύη των άλλων 27 κρατών-µελών της Ε.Ε. Αλή-
θεια, πώς αντιλαµβάνεται την αλληλεγγύη, όταν συνεχίζο-
νται καθηµερινά οι παραβιάσεις από τουρκικά µαχητικά και 
όταν σκάφη του τουρκικού Πολεµικού Ναυτικού κόβουν 
βόλτες, λες και το Αιγαίο δεν έχει σύνορα; Στα καθ’ ηµάς, 
η ανησυχία των πολιτών αυξάνεται. Ολοι θυµόµαστε τα 
τραγικά γεγονότα του Σεπτέµβρη 1955, στην Κωνσταντι-
νούπολη. Ολοι θυµόµαστε τον Ιούλιο 1974 όταν εισέβαλε 
η Τουρκία στην Κύπρο -η χούντα έδωσε την αφορµή- 
για να προστατεύσει τους Τουρκοκύπριους. Πέρασαν 44 
χρόνια και όχι µόνον εγκατέστησε αποίκους, αλλά και τα 
τουρκικά στρατεύµατα κατοχής είναι… ακούνητα. 

ΟΛΟΙ θυµόµαστε τον Γενάρη 1996 που πράκτορες της 
ΜΙΤ ύψωσαν τουρκική σηµαία στα Υµια, ενώ το τουρκικό 
ΥΠΕΞ γκριζάρισε ελληνικές νησίδες του Αιγαίου. Και δεν 
απέχει πολύ ο ∆εκέµβρης 2017, που ο επίσηµα καλεσµέ-
νος Ταγίπ Ερντογάν αµφισβήτησε, µέσα στο Προεδρικό 
Μέγαρο, τη Συνθήκη της Λωζάννης. Από εκείνη τη στιγµή 
κλιµακώνονται τα επεισόδια αµφισβήτησης της κυριαρχίας 
µας στο Αιγαίο. 

ΑΛΗΘΕΙΑ, η ελληνική κυβέρνηση στον εµβολισµό του 
σκάφους του Λιµενικού τι ακριβώς έκανε; Ο γενναίος 
υπουργός Καµµένος είχε εξαφανιστεί. ∆εκαπέντε ώρες 
χρειάστηκε ο βραδυφλεγής Κοτζιάς για να δηλώσει ότι 
εµείς είµαστε καλά παιδιά και δεν ανταποδίδουµε. Ο 
δε πρωθυπουργός το έµαθε… κατά τύχην όλως από τα 
ΜΜΕ. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ επί των Εξωτερικών, θεωρώντας εαυ-
τόν ως επιτοµή της διπλωµατίας, είναι επικίνδυνος όχι 
µόνον λόγω ιδιοσυγκρασίας, αλλά και γιατί αποφασίζει 
και διατάσσει, χωρίς να ενηµερώνει κανέναν. Εβγαλε το 
συµπέρασµα ότι «η Τουρκία είναι εκτός πραγµατικότητας». 
Ευτυχώς, που αυτός είναι εντός πραγµατικότητας µε τον 
Ζάεφ και τον «µακεδονικό λαό του», εντός µε τον Ράµα 
και τη συγγνώµη που απαιτούν οι τσάµηδες… ∆ήλωσε 
ότι «εφόσον υπάρξει ξανά επιθετική ενέργεια από την 
Τουρκία, η ενέργεια αυτή θα απαντηθεί». Μάλιστα. Την 
αντιπολίτευση απαξιοί να την ενηµερώσει. Τουλάχιστον, 
ενηµερώνονται µεταξύ τους ώστε να συµφωνήσουν από… 
ΠΟΙΟΝ θα απαντηθεί; 

ΠΡΩΤΑ 
Ο ΠΟΛΙΤΗΣ

ΑΝΝΑ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΕΑ
apanagiotarea
@e-typos.com
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Ο Ερντογάν 
υπαινίσσεται 

επιστράτευση και 
ο Τζανακόπουλος 

βλέπει 
αποκλιµάκωση. Τι 

δεν καταλαβαίνεις;

ΑΠΟΚΑΡ∆ΙΩΤΙΚΑ 
είναι τα ευρήµατα 
των δηµοσκοπήσεων 
που έχουν πάρει στο 
Μέγαρο Μαξίµου. ∆εν 
είναι κυρίως η παγι-
ωµένη διαφορά του 
10%, που δεν κλείνει µε 
τίποτα. Κυρίως είναι τα 
ποιοτικά και ποσοτικά 
ευρήµατα, που έχουν 
καταβάλει το επιτελείο 
του πρωθυπουργού και 
τον ίδιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ στη 
Β. Ελλάδα έχει υποστεί 
κανονική καθίζηση µε 
το Σκοπιανό: Σχεδόν οι 
µισοί ψηφοφόροι του 
Σεπτεµβρίου του 2015 
δείχνουν να του γυρ-
νούν την πλάτη οριστι-
κά. Οι χειρισµοί στα ελ-
ληνοτουρκικά εµπνέουν 
µόνο φόβο, ανασφάλεια 
και θυµό. Η «καθαρή 
έξοδος» από το Μνη-
µόνιο δεν πείθει ούτε 
τον σκληρό πυρήνα των 
ψηφοφόρων του ΣΥΡΙ-
ΖΑ. Ενώ το «βαρύ όπλο» 
της Novartis -ως προς 
το πολιτικό σκέλος- 
δείχνει να αποδοµείται 
γρήγορα και να προσεγ-
γίζει περισσότερο στη 
«µεθόδευση», παρά στη 
δωροληψία από πολι-
τικά πρόσωπα… Απο-
τέλεσµα; Το Μαξίµου 
βρίσκεται σε απόλυτο 
κενό στρατηγικής και 
αναγκαστικά οδηγεί-
ται στον µονόδροµο 
της σκανδαλολογίας.

Αποκαρδιωτικές 
µετρήσεις

ΧΥ∆ΑΙΟΤΗΤΑ

Η �ΑΡΙΣΤΕΡΗ νοµενκλατούρα» 
-τροµάρα της- αναπτύσσει µε 
εντυπωσιακό τρόπο την «πατέ-
ντα» που εισήγαγε στον δηµόσιο 
βίο ο Λάκης Λαζόπουλος, τότε 
που ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν η «αριστερή 
ελπίδα» και ο ίδιος αναλάµβα-
νε τα «µοντάζ του αίσχους»: 
Βαφτίζουν «σάτιρα» κάθε εµετική 
κακοήθεια και κάθε κακόβουλη 
κριτική, που αποσκοπεί µόνο στη 
δολοφονία χαρακτήρων.
Αυτήν την ανεύθυνη τακτική 
χρησιµοποίησε το «αριστερό σύ-
στηµα» για να αναρριχηθεί στην 
εξουσία, την ίδια και χειρότερη 
χρησιµοποιεί και τώρα για να 
κρατηθεί στην εξουσία. Η από-
πειρα, στο όνοµα του «χιούµορ» 
και της «σάτιρας», να εµφανιστεί 
ένας πρώην πρωθυπουργός 
ως «υποψήφιος δολοφόνος» 
προστατευόµενων µαρτύρων 
αποτελεί µία από τις κορωνίδες 
αυτής της χυδαιότητας. Μπορεί 
αυτή η συµπεριφορά να απο-
καλύπτει χαρακτήρες και ήθος, 
δεν παύει όµως να είναι κυρίως 
µολυσµατική για τον δηµόσιο 
βίο της χώρας. Εξαπλώνεται 
γρήγορα, διαβρώνει συνειδήσεις, 
καλλιεργεί τα χειρότερα ένστικτα 
που έρχονται απευθείας από τον 
κοινωνικό βυθό και εντέλει προ-
καλεί µιθριδατισµό. Ο,τι «χρειάζε-
ται», δηλαδή, για να µην µπορέσει 
ποτέ να συνέλθει -στο ορατό 
µέλλον- µια κοινωνία, ακόµα κι 
όταν βγει από τη µέγκενη της 
οικονοµικής κρίσης.

∆ΙΑ ΤΑύΤΑ
ΑΠΟΡίΑ
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ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

ΤΗΣ ∆ΕΗ ΕΧΕΙ 
ΕΝΤΑΧΘΕΙ Η 

«ΑΠΟΡΗ» ΚΥΡΙΑ 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 

Ή ΑΚΟΜΑ; 

  Στοχοποίηση δικαστικών

ΜΟΝΟ∆ΡΟΜΟΣ για την κυβέρ-
νηση έχει γίνει η µετωπική σύγκρου-
ση µε τους πολιτικούς αντιπάλους 
της. Η παταγώδης και κραυγαλέα 
αποτυχία της τόσο στην οικονοµία 
όσο και στα εθνικά θέµατα την 
οδηγεί αναγκαστικά σ’ έναν ιδιό-
τυπο «εµφύλιο» µε «άρµα µάχης» 
την «ξεχαρβαλωµένη» Novartis. Το 
«µανιφέστο του εµφυλίου» το έγρα-
ψε στο γόνατο ο άνθρωπος που το 
1986 αρθρογραφούσε «µαχητικά» 
στον «Ριζοσπάστη» για να πείσει αρ-
χικά ότι δεν υπήρχε Τσερνόµπιλ και 
µετά ότι «δεν έγινε και τίποτα»! Ο εξ 
απορρήτων του Α. Τσίπρα και επικε-
φαλής του γραφείου Τύπου του, Θ. 
Καρτερός, έγραψε το εµπνευσµένο 
«ου γαρ οίδασι τι… πηδούσι». Κι αν 
δεν ανήκε στη «φωσφοριζέ» και 
ολίγον «λαµέ Αριστερά», θα έγρα-
φε ίσως, σαν κανονικός απόγονος 
της «δρακογενιάς», «µας πηδήξατε, 
θα σας πηδήξουµε». Το απέφυγε. 
∆εν πάει άλλωστε και µε τα νεοα-
ριστερά σινιέ συνολάκια του νεοα-
ριστερού Υπουργικού Συµβουλίου. 
Το «µανιφέστο» όµως ήταν κοµµένο 
και ραµµένο για τον «εµφύλιο της 
Novartis» και το «νόηµα» δεν αλλά-
ζει. Λείπουν ίσως τα «όπλα». Αυτά 
έχουν αναλάβει να τα υποκαταστή-
σουν µε µισθωµένα «δηµοσιογραφι-
κά 45άρια». 

 ΚΑΠΩΣ ΕΤΣΙ κι… όλως τυχαίως 

συνδέθηκαν άσχετοι µεταξύ τους 
θάνατοι ανθρώπων, «φωτογραφή-
θηκαν» ή και κατονοµάστηκαν πρώ-
ην πρωθυπουργοί ως… υποψήφιοι 
δολοφόνοι, εκβιάστηκαν δηµοσίως 
και απροκάλυπτα δικαστικοί λει-
τουργοί, για έναν λόγο και µ’ έναν 
µόνο στόχο: Να δηµιουργηθεί σκε-
πτικό και «νοµικό έρεισµα» για να 
µην πάει η υπόθεση Novartis σε 
εφέτη και να µην πέσουν οι κουκού-
λες των µαρτύρων. Γιατί η κυβέρνη-
ση γνωρίζει πολύ καλά ότι αν συµ-
βεί αυτό καταρρέει και το τελευταίο 
«πολιτικό αποκούµπι» που έχει για 
να µην πάει σε εκλογικό στραπάτσο. 
Το «βίπερ Νόρα» µε τους θανάτους 
προσώπων που «σχετίζονται» µε τη 
Novartis, σε συνδυασµό µε δήθεν 
χιουµοριστικές αλλά ουσιαστικά 
χυδαίες και ύπουλες αναρτήσεις 
στο ∆ιαδίκτυο, που φέρουν π.χ. τον 
Α. Σαµαρά ως… «υποψήφιο δολο-
φόνο» των προστατευόµενων µαρ-
τύρων, έχει ως αποκλειστικό στόχο 
να µείνουν οι «κουκούλες» για να 
µπορέσει να µείνει «ζωντανό» το 
σκάνδαλο Novartis, ως προς το 
πολιτικό του σκέλος. Γιατί σκάνδα-
λο Novartis υπάρχει κι είναι µεγάλο 
και συνεχίστηκε και το 2016 και το 
2017, σύµφωνα µε την έρευνα του 
FBI. Αν δεν στηθεί σκηνικό ότι κιν-
δυνεύουν οι ζωές των κουκουλοφό-
ρων µαρτύρων, έχει καταπέσει ήδη 
η ιδιότητα του «µάρτυρα δηµοσίου 

συµφέροντος», η οποία µάλιστα 
τους δόθηκε και… αναδροµικά: µετά 
το τρίµηνο των καταθέσεών τους 
και µετά τη διαβίβαση της δικογρα-
φίας-οπερέτα στη Βουλή…

ΕΞΙΣΟΥ λυσσαλέα είναι και η 
επίθεση την οποία δέχονται δι-
καστικοί λειτουργοί που απλώς 
υπερασπίζονται τη νοµιµότητα και 
λένε το αυτονόητο. Οτι δηλαδή µια 
τόσο σοβαρή υπόθεση δεν µπορεί 
να µην πάει σε εφέτη ανακριτή, 
ιδιαίτερα µάλιστα όταν έχουν πάει 
πολλές άλλες υποθέσεις ήσσονος 
σηµασίας. Αλλά το «επαναστατικό 
συµβούλιο» της κυβέρνησης δίνει 
σκληρή µάχη σώµα µε σώµα να µη 
φύγει η υπόθεση από τα «σίγουρα» 
χέρια που την εξέθρεψαν και τη ζω-
γράφισαν. Χωρίς ταλέντο, αλλά µε 
µεγάλο µεράκι.

 ΤΗΝ Ι∆ΙΑ ώρα που η Τουρκία συ-
µπεριφέρεται ήδη ως συνδικαιούχος 
της κυπριακής ΑΟΖ µε την ελληνική 
κυβέρνηση σε ρόλο ενοχληµένου 
παρατηρητή. Και η Α. Μέρκελ συ-
µπεριφέρεται σαν να έχει… εντάξει 
ήδη τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ, µόνο µ’ 
ένα σύνθετο όνοµα. Η κυβέρνηση 
αδιαφορεί ουσιαστικά για το µεγά-
λο εθνικό διακύβευµα και δείχνει 
να νοιάζεται µόνο για το πώς θα 
οργανώσει τα «χαρακώµατα» για 
τον «εµφύλιο».

ΠΛΗΡΗ απώλεια ψυχραιµίας από την «οµάδα Novartis» του Μ. 
Μαξίµου δείχνει η στοχοποίηση δικαστικών λειτουργών που επιµέ-
νουν στην ανεξαρτησία της ∆ικαιοσύνης. Είναι µάλιστα τόσο µεγά-
λος ο πανικός, ώστε δεν κατάλαβαν ότι η διαρροή «στοιχείων» για 
τη στοχοποίηση του γ.γ. της Ενωσης ∆ικαστών και Εισαγγελέων 
Ν. Σαλάτα θα έχει -όπως παρατηρούσε κορυφαίος δικαστικός 
λειτουργός- «τα αποτελέσµατα που είχε η δηµοσιοποίηση προ-
σωπικών δεδοµένων µέλους του ΣτΕ την εποχή των τηλεοπτικών 
αδειών». Κακοί σύµβουλοι και η εµπάθεια και ο πανικός…

   Μονόδροµος για τον ΣΥΡΙΖΑ ο «εµφύλιος»
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Αληθεύει ότι η επικοινωνιακή οµάδα του Μαξίµου 
βρίσκεται σε αδιέξοδο µετά το µπούµερανγκ 
της υπόθεσης Novartis;

ΤΟ ΚΟΥΙΖ 
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

ΕΙΠΑΝ

Οι πατριδοκάπηλοι της Ν.∆. µπορεί να 
προτείνουν ακόµα και πόλεµο µε την Τουρκία

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

Πρωτοφανής κόντρα Καρανίκα - Ζωής
Τώρα που έχουν χωρίσει οι δρόµοι τους τίποτα δεν ενώνει… 
τους πρώην συντρόφους. Ετσι, ο Νίκος Καρανίκας, µε µία 
ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασµό στο facebook, 
κατηγόρησε την πρώην Πρόεδρο της Βουλής και επικεφαλής 
της Πλεύσης Ελευθερίας ότι αντιµάχεται την κυβέρνηση 
στο µείζον ζήτηµα των πλειστηριασµών. «Αριστεριστές 
σε απόγνωση σώζουν βίλες αστών λαµόγιων... Το κίνηµα 
υπέρ των πλουσίων που είναι µπαταχτσήδες προχωράει µε 
τη βοήθεια των Λαεν και Πλεύση, Ανταρσυα... στο βούρκο 
τους, στο πλάι της ∆εξιάς... και των λαµόγιων... Επρόκειτο 
για εξοχικό και οι συνολικές οφειλές ήταν για πάνω από 
2,5.000.000€», ήταν το σχόλιο Καρανίκα, για να απαντήσει 
η Ζωή: «Εχω πολύ πιο σηµαντικά πράγµατα να ασχοληθώ 
για τη χώρα, από τους (χρυσο)πληρωµένους τενεκέδες του 
Τσίπρα. Ο προχθεσινός ηλεκτρονικός πλειστηριασµός ήταν 
σε πολύ µικρή ιδιοκτησία (κατοικία 68 τ.µ. σε µικρό οικόπεδο, 
συνολικής εµπορικής αξίας 60.000 ευρώ), για οφειλή 50.000 
σε τράπεζα, µε τιµή πρώτης προσφοράς 60.000 ευρώ… Για 
τους υπόλοιπους τροµαγµένους κράχτες, περαστικά. Τα 
ψέµατά σας τελειώσανε. Και οι µέρες σας είναι µετρηµένες.

Κλειστός ο Ναός 
του Παναγίου 
Τάφου
Η ισραηλινή φορολογία 
έπληξε και το Ναό του Πα-
ναγίου Τάφου στα Ιεροσό-
λυµα. Χθες το µεσηµέρι, σε 
ένδειξη διαµαρτυρίας, ο ναός 
παρέµεινε κλειστός, ενώ είναι 
άγνωστο ακόµα πότε θα ξα-
νανοίξει. Σε αυτή τη σπάνια 
κίνηση προχώρησαν όλοι οι 
εκκλησιαστικοί αξιωµατού-
χοι, οι οποίοι ανακοίνωσαν 
πως έκλεισαν το Ναό της 
Αναστάσεως -τον ιερότερο 
τόπο για το Χριστιανισµό- ως 
αντίδραση στα νέα ισραηλινά 
φορολογικά µέτρα.  ΑΝ. Β.

Με υπερκόπωση 
ο Μουζάλας
Σήµερα θα επανεκτιµή-
σουν οι γιατροί την κλινική 
εικόνα του Γιάννη Μουζάλα, 
ο οποίος από την Τετάρτη 
νοσηλεύεται µε συµπτώµατα 
υπερκόπωσης. Σύµφωνα µε 
δηµοσιεύµατα, ο υπουργός 
Μεταναστευτικής Πολιτικής 
βρισκόταν στη Ζυρίχη και 
επρόκειτο να επιστρέψει την 
περασµένη Τρίτη. Τα συµπτώ-
µατα ήταν τόσο έντονα ώστε 
αναγκάστηκε να ακυρώσει 
την πτήση και να ταξιδέψει 
την επόµενη µέρα και να 
εισαχθεί αµέσως σε νοσοκο-
µείο της Αθήνας. Οι γιατροί 
διέγνωσαν υπερκόπωση και 
έκριναν αναγκαία την εισα-
γωγή του στο νοσοκοµείο 
για περαιτέρω νοσηλεία και 
την υποβολή του σε σειρά 
εξετάσεων.  ΑΝ. Β.

Το πρόβληµα 
υγείας της Μαρίας 
Κόλλια-Τσαρουχά 
Στο σπίτι που διατηρεί στην 
πρωτεύουσα εξακολουθεί 
να αναρρώνει η υφυπουρ-
γός Μακεδονίας - Θράκης, 
Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά. 
Η βουλευτής Σερρών των 
ΑΝ.ΕΛ. υποβλήθηκε πριν από 
τρεις εβδοµάδες σε λεπτή 
χειρουργική καρδιολογική 
επέµβαση στο Ωνάσειο. Της 
έγινε αλλαγή βαλβίδας και 
οι γιατροί τής συνέστησαν 
ότι θα πρέπει να κάνει ένα 
µεγάλο διάλειµµα από τις 
υποχρεώσεις της. Αναµένεται 
σύντοµα να επανέλθει στα 
καθήκοντά της. Το επόµενο 
µεγάλο στοίχηµα για την 
κ..Κόλλια-Τσαρουχά είναι να 
περιορίσει -ή ακόµη καλύ-
τερα να σταµατήσει- το κά-
πνισµα… Ευχές για γρήγορη 
ανάρρωση… ΑΓΓ. ΑΓΓ.

ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΤΗΣ ΜΗΝΥΣΗΣ ΣΑΜΑΡΑ ΚΑΤΑ ΒΑΞΕΒΑΝΗ

Εξαλλος έγινε ο Αντώνης Σαµαράς όταν 
πληροφορήθηκε ότι ο Κώστας Βαξεβάνης 
µε ανάρτησή του στο ∆ιαδίκτυο υπαινισ-
σόταν ότι ο πρώην πρωθυπουργός έχει 
σχέση µε… ξεκαθάρισµα λογαριασµών. 
Συγκεκριµένα, η ανάρτηση του Κ. Βαξε-
βάνη ήταν µια φωτογραφία του Αντώνη 
Σαµαρά όπου έγραφε «Οποιος ανοίγει 
το στοµατάκι του θα έχει την τύχη του 
Μαυρίκου. Το αισθάνοµαι». Ο κ. Σαµαράς 

υπέβαλε µήνυση κατά του Κώστα Βαξε-
βάνη ζητώντας να κινηθεί η αυτόφωρη 
διαδικασία εναντίον του δηµοσιογράφου 
για συκοφαντική δυσφήµηση. «Το γνωστό 
φερέφωνο της κυβέρνησης ξεπέρασε πλέ-
ον κάθε όριο. Καλούµε τους ενοίκους του 
Μαξίµου να τον µαζέψουν γιατί τους εκ-
θέτει πια απροκάλυπτα», ανέφεραν πηγές 
της Ν.∆. ενώ ο Κ. Βαξεβάνης ανταπάντησε 
πως η φωτογραφία ήταν σατιρική.

ΣΕ ΑΓΩΝΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΗ 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Σε αγώνα µπάσκετ που διοργάνωσε 
ο ∆ήµος Μεταµόρφωσης συµµετείχε 
ο πρόεδρος της Νέας ∆ηµοκρατίας, 

Κυριάκος Μητσοτάκης, µε την οµάδα 
της Βουλής, µε στόχο την ενίσχυση του 

κοινωνικού παντοπωλείου του δήµου. Η 
αντίπαλη οµάδα ήταν οι Βετεράνοι Κα-
λαθοσφαιριστές Ελλάδος ενώ ανάµεσα 

στους συµµετέχοντες για την οµάδα 
των βουλευτών ήταν οι κ.κ. Ανδρέας 
Λοβέρδος, Βασίλης Κικίλιας, Γιάννης 
Κεφαλογιάννης, Χρίστος ∆ήµας και 

Μάριος Γεωργιάδης. Οι βετεράνοι κέρ-
δισαν ενώ πολλές φωτογραφίες έβγαλε 

ο πρόεδρος της Ν.∆. µε παιδιά που 
παρακολούθησαν τον αγώνα.

Τέσσερις µέρες έχουν περάσει από την 
αποκάλυψη του Ελεύθερου Τύπου για 

την επιδότηση ενοικίου, ύψους 12.000 ευρώ, 
που ενέκρινε το υπουργείο Εργασίας στην 
αναπληρώτρια υπουργό Εργασίας, Ράνια 
Αντωνοπούλου, και καµία απάντηση δεν έχει 
δοθεί από την πλευρά της κυβέρνησης. 

Η υπόθεση που έφερε στη Βουλή µε ερώ-
τησή του ο βουλευτής Θεσσαλονίκης της Ν.∆., 
Θεόδωρος Καράογλου, έχει προκαλέσει σάλο 
και πολλά ερωτήµατα στους βουλευτές της 
αντιπολίτευσης. «Η εξωκοινοβουλευτική ανα-
πληρώτρια υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ρά-
νια Αντωνοπούλου, η οποία αν και µαζί µε το 
σύζυγό της (υπουργό Οικονοµίας και Ανά-

πτυξης, ∆ηµήτρη Παπαδηµητρίου) αποτελούν 
την πλουσιότερη οικογένεια της κυβέρνησης, 
εντούτοις το κράτος της πληρώνει το ενοίκιο 
για τη διαµονή της στην Αθήνα, που ανέρχεται 
στο ποσό των 12.000 ευρώ το χρόνο», έχει 
τονίσει ο κ. Καράογλου, ζητώντας να πληρο-
φορηθεί από τους υπουργούς Οικονοµικών 
και Εργασίας αν προτίθενται να επανεξε-
τάσουν και να τροποποιήσουν την επίµαχη 
διάταξη, θέτοντας αυστηρά εισοδηµατικά 
κριτήρια για τους εξωκοινοβουλευτικούς 
υπουργούς που δικαιούνται την επιδότηση 
και αν, πέρα από τα εισοδηµατικά κριτήρια, 
προτίθενται να βάλουν όριο σε ό,τι αφορά 
στο ύψος του µισθώµατος που καλύπτει ο 
Κρατικός Προϋπολογισµός.

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΕΡΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Με τέτοιες δηλώσεις 
περιµένετε να ανέβει 
ο ΣΥΡΙΖΑ στις 
δηµοσκοπήσεις;

ΠΑΡΑΤΥΠΟΣ
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Μ ε την επένδυση στη σκανδαλολογία 
και την ανάδειξη υποθέσεων που 
αφορούν στο παρελθόν συνεχίζει 

η κυβέρνηση την προσπάθεια να αλλάξει τα 
δεδοµένα στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, τα 
οποία ωστόσο, παρά την επικοινωνιακή θύελλα 
της υπόθεσης Novartis, µε βάση τις µετρήσεις, 
δεν αλλάζουν. 

Κυβερνητικές διαρροές κάνουν λόγο για νέες 
υποθέσεις «τύπου Novartis», νέες Προανακρι-
τικές και µετατροπή της Βουλής σε Εφετείο 
το επόµενο διάστηµα, στην προσπάθεια της 
κυβερνητικής πλειοψηφίας να πλήξει τους 
πολιτικούς της αντιπάλους και κυρίως τη Νέα 
∆ηµοκρατία. 

Προαναγγέλλουν διώξεις
Σύµφωνα µε πληροφορίες, παράλληλα µε τις 
επιλεκτικές διαρροές για νέες αποκαλύψεις 
στην υπόθεση Novartis, στο επίκεντρο του πο-
λιτικού σχεδιασµού της κυβέρνησης µπαίνει η 
υπόθεση των δανείων των κοµµάτων, η οποία 
ερευνάται από το 2011. 

Κυβερνητικές πηγές προαναγγέλλουν διώ-
ξεις πολιτικών προσώπων και στελεχών τρα-
πεζών, υποστηρίζοντας ότι θα ξεπεραστεί ο 
νόµος που απαλλάσσει από ποινικές ευθύνες. 
Στην επικοινωνιακή µηχανή της κυβέρνησης, 
σύµφωνα µε όσα λέγονται από κυβερνητι-
κούς παράγοντες, θα µπουν οι υποθέσεις του 
ΚΕΕΛΠΝΟ, των εξοπλιστικών προγραµµάτων, 

µέχρι και η υπόθεση του Χρηµατιστηρίου. Στο 
προσκήνιο, η κυβέρνηση διατείνεται ότι το µόνο 
που την ενδιαφέρει είναι η διαλεύκανση των 
υποθέσεων, επί της ουσίας όµως πρόκειται για 
την προσπάθεια έκθεσης των πολιτικών της 
αντιπάλων και διαµόρφωσης προεκλογικού 
σκηνικού µε παρονοµαστή τη σκανδαλολογία, 
η οποία και θα υπηρετηθεί µε όλα τα µέσα. 

Σε αυτό το πλαίσιο, η κυβέρνηση δεν λαµ-
βάνει υπόψη τις σοβαρές προειδοποιήσεις για 
τις επιπτώσεις της µετατροπής της πολιτικής 
σκηνής σε αρένα, στην ελληνική οικονοµία, ενώ 
Τουρκία και Σκόπια, εκµεταλλευόµενες το δι-
χασµό στο εσωτερικό της χώρας, προχωρούν 
στην προώθηση των δικών τους σχεδίων. 

Στην οικονοµία, η υλοποίηση των µέτρων 

που πλήττουν ευθέως και καίρια τη µεσαία 
τάξη και τη µεγάλη πλειονότητα της ελληνι-
κής κοινής γνώµης, δεν µπορεί να καλυφθεί 
από τις θετικές προβλέψεις των διεθνών οίκων 
και τις κυβερνητικές δεσµεύσεις για χαλάρωση 
µετά τον Αύγουστο, όπου τελειώνει τυπικά το 
πρόγραµµα. 

Η κυβέρνηση, µε την τακτική της, δεν απο-
φεύγει τη διαπραγµάτευση - πακέτο για διευ-
θέτηση χρέους, «καθαρή» έξοδο ή πιστολη-
πτική γραµµή και αναβολή µέτρων όπως οι 
νέες µειώσεις των συντάξεων και η µείωση 
του αφορολογήτου, όπου έχει σύµµαχο την 
Κοµισιόν και απέναντι την ΕΚΤ και το ∆ΝΤ, 
που όπως όλα δείχνουν θα παραµείνει στο 
πρόγραµµα και µετά τον Απρίλιο, σε ρόλο 
επόπτη. 

Απειλές στο Αιγαίο
Στα εθνικά θέµατα, που αποδεικνύονται σε µεί-
ζον πρόβληµα για την κυβέρνηση, η Τουρκία 
συνεχίζει τις απειλές στο Αιγαίο και την Κύπρο 
και η προσπάθεια της κυβέρνησης να προτάξει 
τη στήριξη της Ε.Ε. απέναντι στα τουρκικά σχέ-
δια δεν δείχνει να έχει αποτρεπτική ισχύ. 

Παράλληλα, τα Σκόπια ενισχύουν τις επαφές 
τους µε την Ε.Ε., αποσκοπώντας στην εύνοιά 
της προκειµένου να ολοκληρωθεί το σχέδιο 
ένταξής τους σε ΝΑΤΟ και Ε.Ε., έτσι ώστε µόνο 
εµπόδιο να µένει το ονοµατολογικό, ώστε να 
αυξηθεί και άλλο η πίεση προς την Αθήνα. ■

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΣΤΡΕΨΕΙ ΤΟ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ
jkampourakis@e-typos.com

Ψάχνει σωσίβιο στη σκανδαλολογία
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Στην επικοινωνιακή µηχανή 
της κυβέρνησης µπαίνουν 
οι υποθέσεις: δάνεια 
κοµµάτων, ΚΕΕΛΠΝΟ, 
εξοπλιστικά προγράµµατα, 
Χρηµατιστήριο

ΣΤΗΝ πρώτη δηµοσκόπηση µετά τα 
συλλαλητήρια για το Σκοπιανό σε 
Θεσσαλονίκη και Αθήνα και την επι-
κοινωνιακή καταιγίδα της υπόθεσης 
Novartis, της Metron Analysis για το 
Βήµα της Κυριακής, η διαφορά ανάµε-
σα στον ΣΥΡΙΖΑ και τη Ν.∆. παραµένει 
σχεδόν αναλλοίωτη, πολύ κοντά στις 
10 ποσοστιαίες µονάδες. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ δείχνει να µην κατα-
φέρνει την ανατροπή των συσχετι-
σµών, καταφέρνει ωστόσο -ως ένα 
βαθµό- να θολώσει τα νερά, κυρίως 
στις ηλικίες 18-45. Αντιθέτως, κατα-
ποντίζεται στη Βόρεια Ελλάδα, λόγω 
των χειρισµών  στο Σκοπιανό, ενώ η 
επιλογή της κυβέρνησης να επενδύσει 
πολιτικά στη σκανδαλολογία ενισχύει 
τη Χρυσή Αυγή, που επανεµφανίζεται 
µετά από καιρό στην τρίτη θέση, ρί-
χνοντας στην τέταρτη τη ∆ηµοκρατική 
Συµπαράταξη.

�� ΝΕΟ ΓΚΑΛΟΠ

Μεγάλη διαφορά 
υπέρ Ν.∆.

Να αλλάξει τα δεδοµένα στο εσωτερικό πολιτικό 
σκηνικό προσπαθεί η κυβέρνηση Τσίπρα, αλλά 

οι δηµοσκοπήσεις… τη διαψεύδουν ξανά.
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Ο Μπιναλί Γιλντιρίμ συνέχισε 
την έντονη ρητορική σχετικά 
με τις ελληνοτουρκικές σχέ-

σεις, εξακολουθώντας να προκαλεί 
την Ελλάδα και την Κύπρο. 

 Ο πρωθυπουργός της Τουρκίας 
συμμετείχε στην τελετή της ναυπή-
γησης του τρίτου υπερσύγχρονου 
υποβρυχίου στα στρατιωτικά ναυ-
πηγεία Γκιόλτζουκ. Εκεί δήλωσε πως 
«τη στιγμή που η Τουρκία καταπολε-
μά στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 
την τρομοκρατία, κάποιοι επιθυμούν 
να επωφεληθούν από τις περιστά-
σεις και να δημιουργήσουν διάφορα 
σχέδια και παγίδες στο Αιγαίο και τη 
Μεσόγειο». 

Απευθυνόμενος στους δεκάδες αξι-
ωματικούς του Ναυτικού της Τουρκίας 
πρόσθεσε: «Το ξεκαθαρίζω από αυτό 
το βήμα. Οποιες και αν είναι οι συνθή-
κες, η Τουρκία με το Πολεμικό Ναυτικό 
της, κάτω από κάθε είδους συνθήκη, 
έχει τη δυνατότητα να εξουδετερώσει 
κάθε είδους απειλή. Κανείς να μην κά-
νει λανθασμένους υπολογισμούς».

 Ο Τούρκος πρωθυπουργός πάντως 
ξεκαθάρισε πως η ναυπήγηση των συ-
γκεκριμένων υποβρυχίων κλάσης 214 
είναι έργο συνεργασίας με τη Γερμα-

νία. Η Αγκυρα σχεδιάζει να ναυπηγή-
σει 6 υποβρύχια, από τα οποία τα 3 
πια είναι υπό ναυπήγηση. Το έργο είχε 
παγώσει λόγω του άτυπου εμπάργκο 
του Βερολίνου, το οποίο φαίνεται πως 
έληξε μετά τη συνάντηση του Γιλντιρίμ 
με την Ανγκελα Μέρκελ πριν από 10 
ημέρες.

Δεχόμαστε απειλές 
 Εντύπωση προκαλεί πως ο Τούρκος 
πρωθυπουργός ζήτησε την επίσπευση 
των εργασιών της ναυπήγησης των 
συγκεκριμένων υποβρυχίων λόγω 
«απειλών» που δέχεται η Τουρκία.

 «Eίναι μεγάλη η διάρκεια της ναυ-
πήγησης αυτών των υποβρυχίων. 
Περίπου 10 χρόνια… επιθυμώ τον 
επανασχεδιασμό στο θέμα αυτό και 
να αναλάβει πρωτοβουλία ο αρχηγός 
του Ναυτικού και να μειώσει το χρό-
νο στους 62 μήνες. Πρέπει να συντο-
μεύσουμε τη χρονική διάρκεια. Κάνω 
έκκληση, βλέπουμε τις απειλές που 
αντιμετωπίζουμε, πιστεύω πως είναι 
άμεση ανάγκη η ένταξη των υποβρυ-
χίων στο στόλο μας».

 Το πρώτο υποβρύχιο κλάσης 214 
με την ονομασία «Piri Reis» αναμένε-
ται να είναι έτοιμο το 2021. Θα ακο-

λουθήσουν τα «Hizir Reis», «Murat 
Reis», «Seydi Reis», «Aydin Reis», 
«Selman Reis».

Πανικό προκάλεσε στην Τουρκία το 
βράδυ του Σαββάτου η αναφορά στο 
ενδεχόμενο γενικής επιστράτευσης 
από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δη-
μιουργώντας παράλληλα ερωτήματα 
για την πορεία των τουρκικών επιχει-
ρήσεων στο κουρδικό καντόνι Αφρίν 
της Βόρειας Συρίας.

Ο Τούρκος πρόεδρος σε ομιλία του 
στην πόλη Καραμάνμαρας της Νοτι-
οανατολικής Τουρκίας δήλωσε: «Ας 
είναι όλοι σε ετοιμότητα για επιστρά-
τευση, αν και δεν υπάρχει τώρα άμεση 
ανάγκη. Είμαστε στις παραμονές μιας 
νέας ανάστασης. Μετά τις συσκέψεις 
που κάναμε με τη στρατιωτική ηγεσία 
και αν κληθεί ο λαός μας με φύλλα 
πορείας, ο λαός θα σπεύσει με πρώτο 
εμένα!».

 Ο Ερντογάν στην ομιλία του ανέφε-
ρε πως η σημερινή έκταση της Τουρκί-
ας… κατάντησε 780.000 τετραγωνικά 
χιλιόμετρα από τα 18 εκατομμύρια 
του παρελθόντος, αναπολώντας τις 
ένδοξες μέρες της Οθωμανικής Αυτο-
κρατορίας. Αμέσως μετά από αυτές τις 
δηλώσεις, εκατοντάδες χιλιάδες Τούρ-

κοι προσπάθησαν μέσω ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης (e-devlet) να βρουν 
τα φύλλα πορείας τους και το πού θα 
πάνε σε περίπτωση επιστράτευσης, με 
αποτέλεσμα να καταρρεύσουν όλο 
το σύστημα του υπουργείου Εθνικής 
Αμυνας και όλες οι υπηρεσίες ηλε-
κτρονικής διακυβέρνησης.

Την ίδια ώρα για «πολιτική κανο-

νιοφόρων» που ασκείται από την 
Τουρκία και η οποία θέτει σε κίνδυνο 
την ειρήνη και ασφάλεια στην περιο-
χή, αλλά και το ίδιο το ΝΑΤΟ, κάνει 
λόγο η Ουάσιγκτον, αναφερόμενη στις 
πειρατικές ενέργειες της Αγκυρας να 

παρεμποδίσει πλωτό γεωτρύπανο 
της ιταλικής εταιρίας ενέργειας να 
πραγματοποιήσει έρευνες εντός της 
κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής 
Ζώνης (ΑΟΖ) με πολεμικά πλοία της. 
Να σημειωθεί πως οι επόμενες έρευ-
νες στην ΑΟΖ προγραμματίζονται από 
τον αμερικανικό ενεργειακό κολοσσό 
Exxon Mobil, ενώ δεν αποκλείεται να 
βρεθεί στην Κύπρο το καλοκαίρι ο 
υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Ρεξ 
Τίλερσον. 

Ταυτόχρονα, ο υπουργός Εξωτερι-
κών, Νίκος Κοτζιάς, σε συνέντευξή 
του στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ επι-
σήμανε πως η Αγκυρα «ξέρει ότι οι 
επόμενοι ενεργειακοί σχεδιασμοί της 
Κύπρου συνδέονται με τη Γαλλία και 
τις ΗΠΑ. Και στις δύο περιπτώσεις 
δεν θα μπορέσουν να κάνουν αυτούς 
τους “τσαμπουκάδες” στην κυπρια-
κή ΑΟΖ». Αναφερόμενος επίσης στις 
αντιδράσεις των Βρυξελλών για τις 
πρόσφατες προκλητικές ενέργειες της 
Τουρκίας στην Κύπρο, χαρακτήρισε τη 
δήλωση της Ε.Ε. ως την «ισχυρότερη 
που έχει γίνει ποτέ όσον αφορά την 
Τουρκία». Και πρόσθεσε: «Ηταν πολύ 
σοβαρή η δήλωση που έκανε η Ε.Ε., 
καταδικάζοντας την παραβίαση του 

Η Αγκυρα «τορπιλίζει» την ασφάλεια      στο Αιγαίο

Αντίδραση και από 
την Ουάσιγκτον, που 
μίλησε για «πολιτική 
κανονιοφόρων» από 
πλευράς Αγκυρας 
με αφορμή την 
παρεμπόδιση των 
γεωτρήσεων στην 
κυπριακή ΑΟΖ

«Η ΤΟυΡΚίΑ ΜΠΟΡΕί ΝΑ ΕξΟυδΕΤΕΡώΣΕί ΚΑΘΕ ΑΠΕίλΗ» δΗλώΣΕ Ο ΓίλΝΤίΡίΜ, ΑΝΟίχΤΟ ΤΟ ΕΝδΕχΟΜΕΝΟ                        ΕΠίΣΤΡΑΤΕυΣΗΣ ΑφΗΣΕ O ΕΡΝΤΟΓΑΝ

Ανεβάζουν τους τόνους Ερντογάν και Γιλντιρίμ 
την ώρα που η ματαίωση των γεωτρήσεων 
στην κυπριακή ΑΟΖ έχει προκαλέσει τη 
δυσφορία της διεθνούς κοινότητας. Ο Τούρκος 
πρωθυπουργός, κατά την τελετή ναυπήγησης 
υπερσύγχρονου υποβρυχίου στα στρατιωτικά 
ναυπηγεία Γκιόλτζουκ, προχώρησε σε νέους 
λεονταρισμούς προειδοποιώντας: «Να μην 
κάνει κανείς λανθασμένους υπολογισμούς».
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∆ιεθνούς ∆ικαίου και την παραβίαση 
του ∆ικαίου της Θαλάσσης. Είναι µια 
πολύ πιο αυστηρή δήλωση από αυτή 
του 1996, την τότε περίπτωση των 
Υµίων». 

Οσον αφορά τις τουρκικές προκλή-
σεις σε βάρος της Ελλάδας, ο ίδιος 
παρατήρησε πως «η Τουρκία πρέπει 
να αναλογιστεί ότι η Ελλάδα δεν είναι 
Συρία ούτε Ιράκ. Τιµώ και εκτιµώ αυτά 
τα δύο κράτη και δεν το λέω υποτι-
µητικά. Εννοώ ότι δεν µπορεί µε τον 
ίδιο τρόπο να παραβιάζει το ∆ιεθνές 
∆ίκαιο όσον αφορά τα δίκαια της Ελ-
λάδας και της Ευρωπαϊκής Ενωσης 
µε τον τρόπο που το κάνει στη Μ. 
Ανατολή. Η Ελλάδα είναι µια οργα-
νωµένη χώρα, διαθέτει όλα τα µέσα 
για να υπερασπιστεί τα σύνορα και τα 
εδάφη της».

Σύλληψη Κούρδου ηγέτη
Στην Πράγα συνελήφθη χθες το πρωί 
ο πρώην ηγέτης των Κούρδων της Συ-
ρίας Σαλίχ Μουσλίµ. Ο Κούρδος πο-
λιτικός συνελήφθη εξερχόµενος από 
το ξενοδοχείο Marriott, λίγες ώρες 
µετά από δηµοσίευµα της τουρκικής 
εφηµερίδας «Sabah» που ανέφερε ότι 
βρίσκεται στην Τσεχία.

Σύµφωνα µε πληροφορίες, το 
υπουργείο ∆ικαιοσύνης της Τουρκί-
ας αναµένεται να στείλει άµεσα στην 
Πράγα όλα τα στοιχεία που δείχνουν 
πως είναι «τροµοκράτης» και θα ζητή-
σει την άµεση έκδοσή του.

 «Η παγκόσµια αντιτουρκική προπα-
γάνδα που βασίζεται στα ψεύδη δεν 
θα είναι επιτυχής», δήλωσε το Σάβ-
βατο ο Ερντογάν, σε ένα παραλήρη-
µα κατά της διεθνούς κοινότητας, µε 
αφορµή το αυστηρό µήνυµα Τουσκ για 
τη συµπεριφορά της Τουρκίας απένα-
ντι σε Ελλάδα-Κύπρο. 

Σε µια άλλη επίδειξη υποκρισίας και 
προκλητικότητας, η Τουρκία χαιρέτισε 
την έκκληση του ΟΗΕ για ανθρωπιστι-
κή κατάπαυση 30 ηµερών του πυρός 
στη Συρία, υπογραµµίζοντας όµως 
πως οι δικές της επιχειρήσεις εναντί-
ον των οργανώσεων που χαρακτη-
ρίζει τροµοκρατικές θα συνεχιστούν 
στο Αφρίν.

Η Τουρκία συνεχίζει για 37η ηµέρα 
τις στρατιωτικές της επιχειρήσεις και ο 
Τούρκος πρόεδρος σε οµιλία του ανα-
κοίνωσε πως «σκοτώθηκαν 2.048 τρο-
µοκράτες» και 80 Τούρκοι στρατιώτες 
και µαχητές του Ελεύθερου Στρατού 
της Συρίας. ■

ΜΗΝΥΜΑ προς τα Σκόπια έστει-
λε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και 
πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυµος, 
κατά τη διάρκεια του δείπνου που 
παρέθεσε ο Πρόεδρος της ∆ηµο-
κρατίας Προκόπης Παυλόπουλος 
µε αφορµή την εορτή της Κυρια-
κής της Ορθοδοξίας. «Ζητήµατα 
της επικαιρότητας διεκδικούν την 
άρθρωση εκκλησιαστικού λόγου 
αληθείας και συνέσεως. 

Η εκκλησιαστική διάσταση στο 
ζήτηµα της ονοµασίας του γειτο-
νικού κράτους των Σκοπίων λόγω 
της εκεί σχισµατικής Εκκλησίας, 
αλλά και η µέριµνα και η φροντί-
δα για τους πληττόµενους από τον 
πόλεµο πληθυσµούς, χριστιανικούς 
και µη, της Μέσης Ανατολής, σε 
συνδυασµό µε µία επιχειρούµενη 
αποµείωση των εκεί αρχαίων χρι-
στιανικών κοιτίδων, επιβάλλουν 
την επαγρύπνηση µε ήρεµο θάρ-
ρος για να αντιµετωπιστούν αλυ-
τρωτικές και φονταµενταλιστικές 
διαθέσεις και πρακτικές», είπε ο 
Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, µε τον 
Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας Προ-
κόπη Παυλόπουλο να εξάρει το 
έργο της Εκκλησίας διαχρονικώς, 
αλλά και ειδικότερα τον «εµβλη-
µατικό κοινωνικό ρόλο της κατά 
την περίοδο της κρίσης που περ-
νά η χώρα». Την ίδια στιγµή που 
η επιγραφή «Μέγας Αλέξανδρος» 
ξηλωνόταν από το αεροδρόµιο 
της ΠΓ∆Μ, ο Σκοπιανός πρωθυ-

πουργός Ζόραν Ζάεφ επιµένει να 
προκαλεί στο θέµα της ταυτότητας. 
«Είµαστε έτοιµοι για λύση. 

Η “Μακεδονία” έχει ανάγκη 
για λύση και το ίδιο χρειάζεται τη 
λύση και η Ελλάδα», τόνισε λίγο 
πριν υποδεχθεί τον επικεφαλής 
της Κοµισιόν Ζαν Κλοντ Γιούν-
κερ, ο οποίος πραγµατοποιεί πε-
ριοδεία στις χώρες των ∆υτικών 
Βαλκανίων. Ταυτόχρονα, δήλωσε 
µε βεβαιότητα ότι θα βρεθεί λύση 
µε την Ελλάδα η οποία θα είναι 

αξιοπρεπής και δεν θα προσβάλλει 
την ταυτότητα του «µακεδονικού 
λαού», ούτε όµως θα προσβάλλει 
και την ταυτότητα ενός τµήµατος 
των Ελλήνων. 

Σε συνέντευξή του ο υπουργός 
Εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς ση-
µείωσε ότι οι δηλώσεις Ζάεφ δεν 
δείχνουν συµβιβαστική διάθεση, 
ενώ αποκάλυψε ότι το σχέδιο συµ-
φωνίας που προτείνει η Ελλάδα 
έχει φύγει από το ΥΠΕΞ και έχει 
παραδοθεί στην κυβέρνηση, γνω-
στοποιώντας ότι είναι πιθανόν να 
το στείλει στη γειτονική χώρα πριν 
την επίσκεψή του στα Σκόπια τον 
Μάρτιο. «Η συµφωνία πρέπει να 
περάσει µέσα από το Σύνταγµα της 
FYROM για να διασφαλιστεί η κα-
θολική εφαρµογή της», είπε.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΑΜΒΑΚΑΗ Αγκυρα «τορπιλίζει» την ασφάλεια      στο Αιγαίο

«Η λύση δεν θα προσβάλλει την 
ταυτότητα του “µακεδονικού λαού”»



 ΝΕΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΖΑΕΦ, ΠΟΥ ΥΠΟ∆ΕΧΘΗΚΕ ΤΟΝ ΓΙΟΥΝΚΕΡ
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«Κατώτερη των στιγµών η κυβέρνηση»
�Ο ΤΟΥΡΚΟΣ πρωθυπουργός αντί να εκτονώσει 
την ένταση, την υποδαυλίζει», καταγγέλλει η Ν.∆. 
µε αφορµή τις νέες δηλώσεις Γιλντιρίµ. Σε ανακοί-
νωσή της η αξιωµατική αντιπολίτευση υπογράµµισε 
ότι η γειτονική χώρα «µε την πολιτική συνεχών προ-
κλήσεων και εντάσεων θέτει σε κίνδυνο τη σταθε-
ρότητα, την ασφάλεια και την ειρήνη στο Αιγαίο και 
την Ανατολική Μεσόγειο» και ξεκαθάρισε ότι «πρέ-
πει να µας βρει όλους απέναντι. Την Ελλάδα, την 
Κυπριακή ∆ηµοκρατία, την Ε.Ε., τα άλλα κράτη της 
Αν. Μεσογείου». Ασκησε ωστόσο κριτική στη στάση 
της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, χαρακτηρίζοντάς την 
«κατώτερη των στιγµών», καθώς «κάνει ό,τι µπορεί 
για να δηλητηριάσει το εσωτερικό µέτωπο».

«Οφείλει να αλλάξει αµέσως ρότα. Να προτάξει, 
επιτέλους, το εθνικό συµφέρον. Οσο είναι ακόµα και-
ρός», πρόσθεσε η Ν.∆. στον απόηχο και της προειδο-
ποίησης που είχε απευθύνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης 
κατά τη συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ λέγοντας: «∆εν 
είναι δυνατόν από τη µία να λοιδορείται µια παράταξη 
και τα στελέχη της, να διακινούνται φήµες, να υιοθε-
τεί η κυβέρνηση ένα ακραίο πολωτικό λόγο και µετά 
να περιµένει ως διά µαγείας ότι στα εθνικά θέµατα 
θα µπορούν να συνεννοηθούν». 

Αναφερόµενος στο Σκοπιανό καταλόγισε στον 

πρωθυπουργό ότι το «χειρίστηκε από την αρχή µέχρι 
το τέλος λανθασµένα», καθώς «τον ενδιέφερε µόνο 
να διχάσει την αντιπολίτευση, δεν σχηµάτισε εθνικό 
µέτωπο και ακολουθεί τελείως λάθος διαπραγµα-
τευτική πολιτική». Εκτίµησε ότι ο κ. Τσίπρας συζητά 
λύση που «δεν είναι πακέτο, αλλά σε δόσεις» και 
ξεκαθάρισε πως η Ν.∆. λέει «όχι» σε οποιαδήποτε 
τέτοια λύση. 

 Ο κ. Μητσοτάκης έθεσε εξάλλου ζήτηµα εµπι-
στοσύνης στον κ. Τσίπρα, αλλά και στις ηγεσίες των 
υπουργείων Εξωτερικών και Εθνικής Αµυνας. 

 «Είναι πολύ εύκολο να κάνεις το λιοντάρι φορώ-
ντας στολές παραλλαγής και µετά να αναγκάζεσαι να 
διαχειρίζεσαι εθνικές υποχωρήσεις. ∆ιότι αυτό γίνεται 
αυτή τη στιγµή. Στα λόγια, οι "µαγκιές" είναι εύκολες, 
αλλά η εξωτερική πολιτική απαιτεί σοβαρότητα, στα-
θερότητα και υπευθυνότητα», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης 
και ερωτηθείς για τον αποδέκτη αυτού του µηνύµα-
τος, συµπλήρωσε: «Νοµίζω ότι είναι ξεκάθαρο ποιος 
είναι ο αποδέκτης. Μπορείτε να βγάλετε κι εσείς τα 
δικά σας συµπεράσµατα. Να σας το πω ξεκάθαρα. 
Πέραν του κ. Τσίπρα, δεν έχω καµία εµπιστοσύνη 
στο επιτελείο που χειρίζεται τα θέµατα εξωτερικής 
πολιτικής, στο υπ. Εξωτερικών και στην ηγεσία του 
και στο υπ. Εθνικής Αµυνας». 

Τα Τίρανα βάζουν 
στην ατζέντα
θέµα «Τσαµουριάς»
ΖΗΤΗΜΑ «Τσαµουριάς» έριξαν στο τραπέζι 
των ελληνο-αλβανικών διαπραγµατεύσεων 
τα Τίρανα, µε την προκλητική συγκέντρωση 
χιλιάδων τσάµηδων έξω από την ελληνική πρε-
σβεία, που καλούσαν την Αθήνα να ζητήσει 
«συγγνώµη για τη… γενοκτονία των προγόνων 
τους». 

«Εµείς οι Αλβανοί της Τσαµουριάς (σ.σ. Θε-
σπρωτία) δεν θέλουµε εκδίκηση, ούτε αλλα-
γή συνόρων. Ζητάµε µια συγγνώµη για τους 
τσάµηδες που σκοτώθηκαν στα σπίτια τους,  
όχι σε κανένα πεδίο µάχης και να ξαναγυρί-
σουµε στα σπίτια µας, από όπου µας έδιωξαν 
µε τη βία», τόνισε ο αρχηγός του κόµµατος 
των τσάµηδων στην αλβανική Βουλή, Σπετί 
Ιντρίζι. Ο τελευταίος αρνήθηκε πως οι τσάµη-
δες συνεργάστηκαν µε τους ναζί, δείχνοντας 
µια φωτογραφία του παλιού δηµάρχου της 
Αθήνας, Κώστα Κοτζιά το 1937, δίπλα στον 
Γκέµπελς, µε την παραπλανητική επιγραφή 
«Κοτζιάς - Γκέµπελς», που παραπέµπει δόλια 
στο σηµερινό υπουργό Εξωτερικών!  

Σύµφωνα µε το Reuters, οι συνοµιλίες Αθή-
νας - Τιράνων για σειρά θεµάτων (σύνορα, 
άρση του εµπολέµου κ.λπ.) καταβάλλεται προ-
σπάθεια να διευθετηθούν έως το Πάσχα, για 
να ξεκινήσουν οι ενταξιακές διαπραγµατεύσεις 
της Αλβανίας στην Ε.Ε. 

Γ.Π 

Στιγµιότυπο από το ξήλωµα της επιγραφής «Μέγας Αλέξανδρος» από το 
αεροδρόµιο της ΠΓ∆Μ.

Μήνυµα Ιερώνυµου 
προς τα Σκόπια µε 
επίκεντρο την εκεί 
σχισµατική Εκκλησία



ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ



Με εκκρεμότητα την πλήρη 
λειτουργία των ηλεκτρο-
νικών πλειστηριασμών σε 

όλη τη χώρα ξεκινά σήμερα η τέ-
ταρτη και τελευταία αξιολόγηση του 
τρίτου Μνημονίου που θα κρίνει και 
τη λύση για το χρέος και τα μέτρα 
της διετίας 2019-2020 ξεκινώντας 
από τις πωλήσεις των μονάδων της 
ΔΕΗ και τις υπόλοιπες αποκρατικο-
ποιήσεις. 

 Στο «κουαρτέτο» των δανειστών 
πρεμιέρα θα κάνει σήμερα ο νέος εκ-
πρόσωπος του ΔΝΤ κ. Πίτερ Ντόλ-
μαν, ο οποίος θα αντικαταστήσει την 
κ. Ντέλια Βελκουλέσκου. Η ελλη-
νική πλευρά αναμένει ένα πρώτο 
δείγμα γραφής από τον κ. Ντόλμαν, 
ο οποίος αναμένεται να είναι παρών 
στη δεύτερη συνάντηση της ημέρας 
που θα αφορά την έως τώρα αποτί-
μηση των μέτρων και τον προγραμ-
ματισμό υλοποίησης των τελευταίων 
88 μέχρι σήμερα προαπαιτουμένων 
του προγράμματος.

 Παρά τις φήμες που θέλουν τον 
κ. Ντόλμαν να είναι σχετικά πιο «ήπι-
ος» από τη Βελκουλέσκου, θα είναι 
αυτός που θα κρίνει -μάλλον μέχρι 
και τα τέλη Απριλίου με αρχές Μα-
ΐου- αν το οικονομικό επιτελείο θα 
αναγκαστεί να εφαρμόσει το 2019 
και την περικοπή του αφορολογήτου 
μαζί με τις περικοπές των συντάξεων. 
Επίσης αναμένεται να επαναλάβει τις 
ενστάσεις του Ταμείου σχετικά με την 
κατάσταση και την πορεία εκκαθά-
ρισης των κόκκινων δανείων για τις 

εμπορικές τράπεζες, καθώς η τέταρ-
τη αξιολόγηση θα «τρέχει» παράλλη-
λα με τα stress tests των εμπορικών 
τραπεζών από την ΕΚΤ, η οποία έχει 
υποσχεθεί στο Ταμείο να κάνει ειδική 
αξιολόγηση στο χαρτοφυλάκιο των 
μη εξυπηρετούμενων δανείων. Οι 
εκπρόσωποι των Ευρωπαίων δανει-
στών, ο κ. Ντέκλαν Κοστέλο (Ε.Ε.), 
ο κ. Φραντσέσκο Ντρίντι (ΕΚΤ) και 
ο κ. Νικόλα Τζιαμαριόλι (ΕΜΣ), θα 
επικεντρωθούν σήμερα σε δύο από 
τα προαπαιτούμενα ευρωπαϊκού εν-
διαφέροντος, την απελευθέρωση της 
αγοράς ενέργειας και τις αποκρατι-
κοποιήσεις. 

 
Τα θέματα ενέργειας
Στη συνάντηση που θα γίνει με τον 
υπουργό Ενέργειας κ. Γιώργο Στα-
θάκη θα ανοίξει όλη η βεντάλια των 
θεμάτων που αφορούν την ενέργεια. 
Σημεία αναφοράς θα είναι τα επό-
μενα βήματα για την πώληση των 
τεσσάρων λιγνιτικών μονάδων της 
ΔΕΗ σε ιδιώτες και το νομοσχέδιο 
που θα πρέπει να κατατεθεί πριν 
ξεκινήσουν οι διαγωνισμοί, αλλά 
και το νέο πλαίσιο λειτουργίας των 
δημοπρασιών ποσοτήτων ηλεκτρικής 
ενέργειας και φυσικά το θέμα που 
είναι σε εκκρεμότητα από τη δεύτερη 
αξιολόγηση, η ρύθμιση των χρεών 
ύψους 2,4 δισ. ευρώ επιχειρήσεων 
και νοικοκυριών προς τη ΔΕΗ.

 Σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο 
πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις στην 
αγορά λιανικής ώστε να έχουν πε-
ρισσότερο χώρο να δραστηριοποιη-
θούν οι ιδιώτες ηλεκτρικής ενέργει-
ας και η απελευθέρωση του φυσικού 
αερίου.  Αργότερα το απόγευμα θα 
γίνει συζήτηση για την πλήρη λει-
τουργία της ΕΕΣΥΠ (του λεγόμενου 
υπερταμείου αποκρατικοποιήσεων) 
αλλά και την πορεία υλοποίησης 
του προγράμματος αποκρατικοποι-
ήσεων που έχει βάλει για φέτος τον 
φιλόδοξο στόχο για έσοδα ύψους 
2,8 δισ. ευρώ. 

Για το Ελληνικό
Ως γνωστόν, μέσα στο χρόνο θα πρέ-
πει να μπουν οι τελικές υπογραφές 
για το Ελληνικό και την παραχώρηση 
διαχείρισης της Εγνατίας Οδού, να 
γίνει ο διαγωνισμός για τον ΔΕΣΦΑ 
και να προχωρήσουν οι αποκρατικο-
ποιήσεις στις ενεργειακές εταιρίες 
(ΔΕΠΑ, ΕΛΠΕ, ΔΕΗ) και η αποκρα-
τικοποίηση της εταιρίας διαχείρισης 
του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών 
«Ελευθέριος Βενιζέλος».

 Τις επόμενες μέρες θα ανοίξουν 
και τα υπόλοιπα καυτά θέματα, όπως 
το εργασιακό και η μορφή που θα 
έχουν οι νέες συλλογικές διαπραγμα-
τεύσεις, η υλοποίηση του ασφαλιστι-
κού, των αλλαγών που έχουν θεσμο-
θετηθεί για την αποπολιτικοποίηση 
του Δημοσίου, οι νέες αντικειμενικές 
τιμές και οι αλλαγές που θα φέρουν 
στους συντελεστές του ΕΝΦΙΑ. ■
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ΤΑΣΟΣ ΔΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 
tdasopoulos@e-typos.com

Αβέβαιη 
η έξοδος 
στις αγορές 
ΣΤα δημοΣιονομικα θέ-
ματα που θα ανοίξουν περι-
λαμβάνεται και η ολοκλήρωση 
της πορείας αποπληρωμής των 
ληξιπρόθεσμων οφειλών του 
Δημοσίου αλλά και το πρό-
γραμμα εξόδου προς τις αγο-
ρές μετά τον προβληματισμό 
που εξέφρασαν στο τελευταίο 
Eurogroup οι επικεφαλής της 
ΕΚΤ και του ΕΜΣ.

 Δημοσίευμα του «Spiegel» 
θέλει την ΕΚΤ και το ΔΝΤ να 
αμφιβάλλουν για τη μακρο-
πρόθεσμη πιστοληπτική φερεγ-
γυότητα της Ελλάδας. «Τόσο 
η ΕΚΤ όσο και το ΔΝΤ θεω-
ρούν αβέβαιο το κατά πόσο 
η χώρα θα είναι σύντομα σε 
θέση να δανείζεται σε μόνιμη 
βάση χρήματα από τις διεθνείς 
χρηματαγορές», σημειώνει το 
περιοδικό, προσθέτοντας και 
την προειδοποίηση του Μάριο 
Ντράγκι στην τελευταία συνε-
δρίαση των ΥΠΟΙΚ των χωρών 
της ευρωζώνης στην αρχή της 
εβδομάδας ότι η πιστοληπτική 
αξιοπιστία της Ελλάδας πλήτ-
τεται όταν η ίδια δεν είναι απο-
φασισμένη να προχωρήσει σε 
περαιτέρω μεταρρυθμίσεις. 

η ανάπτυξη
Το περιοδικό τονίζει ότι η δι-
στακτικότητα της Ελλάδας 
έχει προκαλέσει αστάθεια στις 
αγορές. «Η χώρα δεν υλοποι-
εί όλα όσα έχει δεσμευθεί να 
υλοποιήσει, για παράδειγμα 
στο θέμα των ηλεκτρονικών 
πλειστηριασμών». Αναφέρει 
επίσης και τον προβληματισμό 
του επικεφαλής του ευρωπαϊ-
κού τμήματος του ΔΝΤ, Πόουλ 
Τόμσεν, ο οποίος ανέφερε ότι ο 
διεθνής οργανισμός αναθεω-
ρεί διαρκώς προς τα πάνω τις 
προοπτικές ανάπτυξης όλων 
των χωρών της ευρωζώνης, 
πλην της Ελλάδας. «Η χώρα 
εξακολουθεί να απογοητεύει 
στο πεδίο της ανάπτυξης».

Το «Spiegel» σημειώνει 
πως ο Ευκλείδης Τσακαλώ-
τος έχει επανειλημμένα ανα-
φέρει στους ομολόγους του 
ότι «δυσκολίες» είναι πέρα 
από τον έλεγχο της ελληνικής 
κυβέρνησης και ότι ο επίτρο-
πος Νομισματικών Υποθέσεων 
Πιέρ Μοσκοβισί υποστήριξε 
τον Ελληνα υπουργό λέγο-
ντας ότι η ελληνική κυβέρνη-
ση έκανε ό,τι μπορούσε για να 
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις 
του προγράμματος.

▶▶ ΕκΤ - ΕμΣ

Η ελληνική πλευρά 
αναμένει ένα πρώτο 
δείγμα γραφής του νέου 
εκπροσώπου του ΔΝΤ, 
Πίτερ Ντόλμαν,
ο οποίος θα κρίνει
τα 88 προαπαιτούμενα 

Στο τραπέζι των τροϊκανών
η πώληση μονάδων της ΔΕΗ

ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΞΕΚΙΝΑ ΣΗΜΕΡΑ Η ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

με τον υπουργό Ενέργειας Γιώργο Σταθάκη θα 
συναντηθεί σήμερα το «κουαρτέτο» των δανειστών 
όπου κάνει πρεμιέρα ο νέος εκπρόσωπος του δνΤ, 
Πίτερ ντόλμαν, ο αντικαταστάτης της ντέλια 
Βελκουλέσκου.



Αποφασισµένος να αντισταθεί 
στο κλίµα τοξικότητας που 
επιχειρεί να δηµιουργήσει 

η κυβέρνηση και να επιµείνει στην 
ανάδειξη των πραγµατικών προ-
βληµάτων των πολιτών, δηλώνει ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης, επιµένοντας 
ότι η Ν.∆. θα παραµείνει προσανα-
τολισµένη στην επόµενη ηµέρα της 
χώρας και στην προοπτική για δου-
λειές, καλύτερο κοινωνικό κράτος, 
λιγότερους φόρους, καλύτερη Υγεία 
και Παιδεία.

«∆εν επιδιώκω να πάµε σε εκλογές 
µε αυτό το κλίµα τοξικότητας, αλλά θα 
αµυνθούµε απέναντι σε οποιαδήποτε 
επίθεση δεχθούµε ως Ν.∆.», ξεκαθάρι-
σε πάντως ο αρχηγός της αξιωµατικής 
αντιπολίτευσης, ο οποίος περιµένει «και 
άλλες επιθέσεις λάσπης», όπως είπε 
σε τηλεοπτική συνέντευξη στον ΣΚΑΪ. 
«∆εν νοµίζω ο κ. Τσίπρας να σταµατή-
σει εδώ. Θα δούµε και άλλα “σκάνδα-
λα”, εντός εισαγωγικών, τα οποία θα 
προκύψουν στο µέλλον», πρόσθεσε. 
«Ο κ. Τσίπρας διέλυσε την οικονοµία 
και κάνει συνεχείς εθνικές υποχωρή-
σεις. Και νοµίζει ότι θα κρυφτεί πίσω 
από τη σκανδαλολογία. Κάνει µεγάλο 
λάθος. Οι µεγάλες πολιτικές ευθύνες 
για το πώς πρόδωσε τα όνειρα των 
πολιτών, για το πώς διέλυσε την πα-
ραγωγική οικονοµία και για το πώς κά-
νει διαρκείς υποχωρήσεις στα εθνικά 
θέµατα, θα αναδειχθούν µε σοβαρό-
τητα, νηφαλιότητα και υπευθυνότητα 
και γι’ αυτά θα κριθεί στις επόµενες 
εκλογές».

Ο πρόεδρος της Ν.∆. χαρακτήρισε 
«αυτονόητο», απαντώντας σε σχετική 
ερώτηση, ότι «εάν κάποιος αποδειχθεί 
ότι άγγιξε δηµόσιο χρήµα» δεν θα έχει 
θέση στη Ν.∆. και κατέστησε σαφές 
ότι η Προκαταρκτική Επιτροπή «οφεί-
λει να διερευνήσει όλη την αλήθεια». 
Ζήτησε να έρθουν οι προστατευόµενοι 
µάρτυρες, «µε ή χωρίς κουκούλα, αυτό 

δεν µε ενδιαφέρει τόσο πολύ», είπε 
χαρακτηριστικά και προειδοποίησε τον 
Αλέξη Τσίπρα «να µην σπεύσει άρον  
άρον να κλείσει την Προκαταρκτική 
Επιτροπή και να επιστρέψει την υπό-
θεση στη ∆ικαιοσύνη», λέγοντας ότι 
«αυτό θα ισοδυναµεί µε την απόλυτη 
συγκάλυψη και δεν θα το ανεχθούµε». 

∆εσµεύθηκε για αλλαγή του άρθρου 
86 περί ευθύνης υπουργών, ώστε 
τα πολιτικά πρόσωπα να µην έχουν 
«αυτή τη σκανδαλωδώς ευνοϊκή µε-
ταχείριση», υπογράµµισε ωστόσο ότι 
τα στελέχη της Ν.∆. «είπαν ξεκάθαρα 
ότι δεν τους ενδιαφέρει το ζήτηµα της 
παραγραφής, ότι θέλουν να δικαστούν, 

ενώ η κυβέρνηση συγκάλυψε τον κ. 
Κουρουµπλή, στήνοντας δέκα κάλπες 
και όχι έντεκα». 

Τόνισε, εξάλλου, ότι πέραν των ευ-
θυνών που πρέπει «να αποδοθούν πα-
ντού και όσο ψηλά και αν βρίσκονται 
αυτοί οι οποίοι έβαλαν το δάχτυλο 
στο µέλι», πρέπει να αξιοποιηθεί το 
όποιο κέρδος από τον περιορισµό της 
υπερσυνταγογράφησης προς όφελος 
των πολιτών, µειώνοντας τη συµµε-

τοχή των ηλικιωµένων στο φάρµακο. 
Ο πρόεδρος της Νέας ∆ηµοκρατίας 
απηύθυνε προειδοποίηση και για τη 
συνολική αντανάκλαση «όλης αυτής 
της τοξικότητας στην εικόνα της χώ-
ρας», σηµειώνοντας ότι «δεν είµαστε 
επαρκώς σοβαροί όταν δίνουµε την 
εικόνα ότι στα εσωτερικά µας σπα-
ρασσόµαστε». Με αφορµή µάλιστα 
την επίπτωσή της στο επενδυτικό κλί-
µα, σχολίασε ότι µε αυτά που κάνει ο 

κ. Τσίπρας «επί της ουσίας τορπιλίζει 
το δικό του αφήγηµα περί επιστρο-
φής στην κανονικότητα». «∆εν µπορεί 
τελικά να είναι ένας κανονικός πρω-
θυπουργός και δεν µπορεί να συν-
δεθεί µε την επιστροφή στην κανο-
νικότητα. ∆ιότι είναι ένας άνθρωπος 
ο οποίος έχει µάθει να δρα πολιτικά 
και να θρέφεται µέσα από το διχα-
σµό, την πόλωση και την όξυνση», 
πρόσθεσε ο αρχηγός της αξιωµατικής 
αντιπολίτευσης. 

Φορολογικά κίνητρα
Αναφερόµενος στο «γαλάζιο» οικονο-
µικό σχέδιο, προανήγγειλε «σταθερό, 
απλοποιηµένο φορολογικό πλαίσιο, 
που θα µειώνει σταδιακά τους φο-
ρολογικούς συντελεστές και θα δίνει 
φορολογικά κίνητρα, καθώς και αδει-
οδοτικό περιβάλλον που θα συρρι-
κνώσει δραµατικά το χρόνο και την 
ταλαιπωρία που χρειάζεται ο οποιοσ-
δήποτε επενδυτής στην Ελλάδα». 

Επίσης ταχύτατη προώθηση ιδιωτι-
κοποιήσεων, ενώ πέραν της µείωσης 
του ΕΝΦΙΑ κατά 30% σε δύο χρόνια, 
έδωσε έµφαση συνολικά στον τοµέα 
της αγοράς ακινήτων, προαναγγέλλο-
ντας «απλοποίηση στη διαδικασία µε-
ταβίβασης, αλλά και επιθετικό σχέδιο, 
µέσα από φορολογικά κίνητρα, για να 
µπορούν οι πολίτες να ανακαινίσουν 
τα κτίριά τους». ■

H πολιτική απέναντι στην τοξικότητα
Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: �Ο ΤΣΙΠΡΑΣ ΚΡΥΒΕΤΑΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΑΝ∆ΑΛΟΛΟΓΙΑ. ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΚΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΛΑΣΠΗΣ�
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�� Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: 
ΤΕΛΟΣ ΣΤΙΣ ΣΤΡΑΤΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ�

«∆εν θα γίνουν απολύσεις στο ∆ηµόσιο»
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ν.∆. για µία ακόµη φορά υπο-
γράµµισε χθες ότι δεν θα γίνουν απολύσεις στο 
∆ηµόσιο, αλλά ξεκαθάρισε και ότι «δεν πρόκειται 
να επενδύσω σε αυτό το οποίο κάνει ανήθικα η κυ-
βέρνηση, να χτίζει στρατιές συµβασιούχων σήµερα 
και να τους κλείνει το µάτι και να τους λέει ότι µε 
κάποιο τρόπο θα παρακάµψω το Σύνταγµα και θα 
βρω έναν τρόπο να σας µονιµοποιήσω».

∆εσµεύθηκε, τέλος, για απόλυτη αξιοκρατία 
στη  στελέχωση της επόµενης κυβέρνησης και 
του κρατικού µηχανισµού, σηµειώνοντας, µεταξύ 
άλλων, πως «δεν θεωρεί ότι το πόσους σταυρούς 
παίρνει κάποιος είναι κριτήριο για να είναι ένας 
καλός υπουργός». 

Στο πλαίσιο της ανάδειξης των πραγµατικών 
προβληµάτων εντάσσεται και η προχθεσινή επί-

σκεψη στη Μάνδρα, απ’ όπου ο κ. Μητσοτάκης 
άσκησε κριτική στις κρατικές αρχές τονίζοντας ότι 
«οι αρµόδιοι υπουργοί και η περιφερειάρχης δεν 
έχουν έρθει ακόµη για να συζητήσουν και να δε-
σµευθούν σε ένα συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα 
υλοποίησης έργων που είναι απαραίτητα για να 
αποκαταστασθεί η ζηµιά και κυρίως για να µην 
επαναληφθεί». Η Ν.∆. απάντησε µάλιστα στην κρι-
τική για την επίσκεψη αυτή, που ασκήθηκε από το 
κυβερνών κόµµα, µε φωτογραφίες της περιοχής 
«µήπως και καταλάβουν επιτέλους στο Μαξίµου 
πως όταν δίνεις υποσχέσεις πρέπει να τις τηρείς», 
αλλά και µε «δύο χάρτες της διαδροµής από το 
Μαξίµου και την Περιφέρεια Αττικής, µήπως βρουν 
επιτέλους το δρόµο για τη Μάνδρα οι κ.κ. Αλ. Τσί-
πρας και Ρένα ∆ούρου».

«Εάν κάποιος 
αποδειχθεί ότι άγγιξε 
δηµόσιο χρήµα δεν 
έχει θέση στο κόµµα», 
τόνισε ο πρόεδρος 
της Ν.∆., ο οποίος 
δεσµεύτηκε ότι θα 
αλλάξει το νόµο περί 
ευθύνης υπουργών

«Με αυτά που κάνει ο κ. Τσίπρας, επί της 
ουσίας τορπιλίζει το δικό του αφήγηµα περί 
επιστροφής στην κανονικότητα. Είναι ένας 
άνθρωπος ο οποίος έχει µάθει να θρέφεται 
µέσα από το διχασµό, την πόλωση και την 

όξυνση», δήλωσε ο Κ. Μητσοτάκης.



Ρουβίκωνας εναντίον Novartis 
σημειώσατε 1! Οι γνωστοί 
στις Αρχές κουκουλοφό-

ροι, λίγο μετά τις πέντε χθες τα 
ξημερώματα, πήδηξαν το φράχτη 
της εταιρίας -που βρίσκεται σε 
παράδρομο της Εθνικής Οδού στη 
Μεταμόρφωση- και αφού πέταξαν 
κόκκινες μπογιές στην επιγραφή 
«Novartis», έσπασαν τις τζαμαρίες 
με βαριοπούλες. 

Στη συνέχεια, οι επικίνδυνοι αντι-
εξουσιαστές αποχώρησαν χωρίς να 
προσαχθούν από τις αστυνομικές 
αρχές, που έφτασαν στο σημείο αρ-
κετή ώρα μετά την επίθεση. Σύμφω-
να με πληροφορίες, οι αστυνομικοί 
-εκ των υστέρων- πήραν υλικό από 
τις κάμερες ασφαλείας της εταιρίας 
για να διαπιστώσουν πώς ακριβώς 
έγινε η επίθεση, ενώ αναζήτησαν 
και βίντεο από παρακείμενες εται-
ρίες και βιομηχανίες. 

Σημειωτέον, δε, ότι το τελευταίο 
διάστημα έγιναν συσκέψεις στην 
ΕΛ.ΑΣ. σχετικά με τον Ρουβίκωνα. 
Παρά το γεγονός πως οι αντιεξου-
σιστές δεν χτύπησαν Τετάρτη και 
Πέμπτη, ως είθισται σχεδόν κάθε 
εβδομάδα τους τελευταίους μήνες, 

και παρά το γεγονός πως το κτίριο 
της εταιρίας θεωρείται -ένεκα των 
ημερών και της πολύκροτης υπό-
θεσης- στόχος, οι Αρχές δεν είχαν 
υποψιαστεί τι ακριβώς επρόκειτο 
να συμβεί. 

Ολα τα προειρημένα, φυσικά, τη 
στιγμή που τα μέλη του Ρουβίκω-
να είναι «υπό επιτήρηση» από την 
Αστυνομία τους τελευταίους μήνες, 
κατά τους οποίους έχουν διαπράξει 
σωρεία καταδρομικών επιθέσεων, 
με την ανοχή της ΕΛ.ΑΣ. 

Ανακοίνωση
«Η υπόθεση Νovartis είναι μία υπό-
θεση που ξεφεύγει από τα στενά 
πλαίσια του τυπικού ελληνικού 
σκανδάλου. Τα 50 εκατομμύρια 
ευρώ με τα οποία φέρεται ότι δω-
ροδοκήθηκαν κατά το διάστημα 
2000-2015 πλήθος προσώπων 
που κατείχαν θέσεις-"κλειδιά" στο 
εγχώριο σύστημα εξουσίας, δεν εί-
ναι παρά σταγόνα στον ωκεανό των 
σκανδάλων στα οποία εμπλέκεται 
παγκοσμίως η εταιρία Νovartis, 

όπως σταγόνα στον ωκεανό των 
σκανδάλων είναι και τα 3 δισ. με 
τα οποία ζημιώθηκε το Ελληνικό 
Δημόσιο κατά την ίδια χρονική πε-
ρίοδο», ανέφεραν χαρακτηριστικά 
τα μέλη της αναρχικής συλλογικό-
τητας σε ανάρτηση που έκαναν σε 
ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού 
χώρου. 

Οι κουκουλοφόροι δεν δίστα-
σαν ακόμη να αναφερθούν και 
«στα άτομα που εμπλέκονται στην 
υπόθεση Νovartis μέσω ανώνυμων 
μαρτύρων», για τα οποία «δηλώ-
νουμε ότι έχουν την αμέριστη αλ-
ληλεγγύη μας, μιας και εμπλέκονται 
μέσω μιας απαράδεκτης πρακτικής, 
αυτής της ανώνυμης καταγγελίας, 
που ορισμένοι νομιμοποίησαν μέσω 
νόμων και τροπολογιών, μιας πρα-

κτικής που αντιβαίνει στην κοινή 
λογική ότι πρέπει να ξέρεις ποιος 
σε κατηγορεί ώστε να μπορείς να 
αντικρούσεις τις κατηγορίες».

Ανώνυμες καταγγελίες
«Μια πρακτική που, έως τώρα, 
εφαρμόζεται για αναρχικούς και 
άλλους κοινωνικούς αγωνιστές 
με τη μορφή ανώνυμων σημειω-
μάτων και τηλεφωνημάτων στην 
Αντιτρομοκρατική, η οποία -όπως 
όλοι ξέρουμε- δεν διαθέτει ανα-
γνώριση κλήσης. Φανταζόμαστε, 
λοιπόν, ότι όλοι αυτοί που αντέδρα-
σαν για τους ανώνυμους μάρτυρες 
στην παρούσα υπόθεση, θα κάνουν 
το ίδιο την επόμενη φορά που θα 
στηθούν με ανάλογο τρόπο πολιτι-
κές δίκες σε βάρος οποιουδήποτε. 
Δεν έχουμε, λοιπόν, παρά να τους 
καλωσορίσουμε στο κομμάτι του 
κόσμου που δεν έχει καμία εμπιστο-
σύνη στην “ανεξάρτητη” ελληνική 
Δικαιοσύνη», πρόσθεσαν χαρακτη-
ριστικά.

Η ανακοίνωση του Ρουβίκωνα 
έκλεισε με μία απειλή: «Με τον 
κλάδο της Υγείας δεν έχουμε τε-
λειώσει». ■
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Αποκάλυψη 
των «κρυφών 
μαρτύρων»
ζητούν και 
οι δικηγόροι
ΑνοιχτΑ θέση υπέρ των φερόμενων 
ως εμπλεκομένων πολιτικών προσώ-
πων στην υπόθεση Novartis, που ζη-
τούν την αποκάλυψη των ονομάτων 
των προστατευόμενων μαρτύρων, 
πήρε η Ολομέλεια των Δικηγορικών 
Συλλόγων Ελλάδος. Με αφορμή τις 
τρέχουσες εξελίξεις, η Συντονιστική 
Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση στην 
οποία γίνεται λόγος για «κρυφούς 
μάρτυρες» και παραβίαση των «αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων».

Ειδικότερα, στην ανακοίνωση γίνε-
ται λόγος για «κάμψη» των βασικών 
δικαιοκρατικών αρχών της ελληνικής 
έννομης τάξης «στο όνομα της αποτε-
λεσματικής ποινικής καταστολής».

Μάλιστα, όπως σημειώνει η Ολομέ-
λεια των Δικηγορικών Συλλόγων, παρά 
τα όσα μπορεί να ισχύουν σε άλλες 
χώρες, «η ελληνική έννομη τάξη απο-
κλίνει περαιτέρω από τις επιταγές του 
ευρωπαϊκού δικαίου και της νομολο-
γίας του ΕΔΔΑ, για τις προϋποθέσεις 
και το βαθμό επιτρεπτής αποδεικτικής 
αξιοποίησης των καταθέσεων προ-
στατευόμενων μαρτύρων δημοσίου 
συμφέροντος».

Oι καταθέσεις
Εκτενής αναφορά γίνεται στο ζήτη-
μα των τριών προστατευόμενων και 
δημοσίου συμφέροντος μαρτύρων 
-έχουν διπλή ιδιότητα-, όπου η ανα-
κοίνωση αναφέρει χαρακτηριστικά: 
«Είναι διαφορετικό ζήτημα η προστα-
σία του μάρτυρα, που αποδεδειγμένα 
κινδυνεύει, από την προστασία του 
“κρυφού” μάρτυρα, που μπορεί να προ-
βαίνει ανέλεγκτα σε καταθέσεις, χωρίς 
δυνατότητα ελέγχου της αξιοπιστίας 
του και χωρίς συνέπειες για τον ίδιο. 
Ο θεσμός του “κρυφού” μάρτυρα είναι 
αντίθετος με τις αρχές του νομικού μας 
πολιτισμού, προσβάλλει τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και παραβιάζει τις αρχές 
της δίκαιης δίκης».

 Οι δικηγόροι αφήνουν αιχμές τόσο 
για επιχειρούμενες παρεμβάσεις στη 
Δικαιοσύνη όσο και για λειτουργούς 
της Δικαιοσύνης που δίνουν «δικαιώ-
ματα» για αρνητική κριτική και αμφι-
σβήτηση. «Θεσμικοί και μη παράγοντες, 
επανειλημμένα και διαχρονικά, επιχει-
ρούν παρεμβάσεις στην ελληνική Δι-
καιοσύνη με σκοπό τον επηρεασμό της, 
ιδίως σε υποθέσεις μείζονος σημασίας. 
Τέτοιες ενέργειες αποδοκιμάζονται κα-
τηγορηματικά από το σύνολο του νομι-
κού κόσμου. Παράλληλα, μεμονωμένοι 
δικαστικοί λειτουργοί, με πράξεις ή πα-
ραλείψεις τους, δίνουν δικαιώματα για 
αρνητικές κρίσεις ως προς την ορθή 
απονομή της δικαιοσύνης», επισημαί-
νουν στην ανακοίνωση.

▶▶ ΥΠοΘΕΣΗ NOVARTIS

Η ομάδα των αναρχικών 
έπιασε στον ύπνο...
την Αστυνομία παρότι
το κτίριο της εταιρίας 
αυτές τις μέρες βρίσκεται
στο «στόχαστρο»

Νυχτερινή παρέμβαση...
Ρουβίκωνα στη Novartis

ΚΟΥΚΟΥΛΟΦΟΡΟΙ ΜΕ ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΕΣ ΕΣΠΑΣΑΝ ΤΖΑΜΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΤΑΞΑΝ ΜΠΟΓΙΕΣ 
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Πυρήνες της Φωτιάς, Επα-
ναστατικός Αγώνας, 17 
Νοέµβρη και ληστές ∆ι-

στόµου, όλοι -µεταξύ πολλών, αντι-
εξιουσιαστών και µη, µέσα από τις 
φυλακές- έκαναν εξέγερση το πρωί 
του Σαββάτου στον Κορυδαλλό, 
προκειµένου να συµπαρασταθούν 
στον Κωνσταντίνου Γιαντζόγλου, 
ο οποίος κατηγορείται για την απο-
στολή τροµοδεµάτων στον πρώην 
πρωθυπουργό Λουκά Παπαδήµο. 

Ολα ξεκίνησαν όταν άνδρες της 
Αντιτροµοκρατικής και της ΕΚΑΜ 
µπήκαν στο σωφρονιστικό ίδρυµα για 
να πραγµατοποιήσουν τη µεταγωγή 
του 29χρονου στις φυλακές Λάρισας, 
όπου και κρατείται µετά τη σύλληψή 
του, πριν από λίγους µήνες. 

Είχε έρθει στην Αθήνα καθώς 
επρόκειτο να ξεκινήσει η δίκη του, 
ωστόσο πήρε αναβολή, γεγονός που 
τον οδήγησε σε απεργία πείνας και 
δίψας. 

Οι κρατούµενοι της Πτέρυγας 
Α (ανάµεσά τους και κρατούµενα 
µέλη της τροµοκρατικής οργάνω-
σης «Συνωµοσία των Πυρήνων της 
Φωτιάς») και της ∆ κατά τη διάρ-

κεια της µεταγωγής του άρχισαν να 
φωνάζουν συνθήµατα και να υβρί-
ζουν τους αστυνοµικούς, ενώ, όταν 
τελικώς µεταφέρθηκε εκτός του 
σωφρονιστικού ιδρύµατος, την ώρα 
του πρωινού -που επρόκειτο να προ-
αυλιστούν- αρνήθηκαν να βγουν έξω 
και επιτέθηκαν σε σωφρονιστικούς 
υπαλλήλους. 

Κάποιοι από αυτούς δεν δίστασαν 
ακόµη να σπάσουν κάµερες και πόρ-
τες, ενώ ορισµένοι έκλεψαν κλειδιά 
και έναν ασύρµατο από τους υπαλ-
λήλους του Κορυδαλλού, τραβώντας 
µάλιστα και... φωτογραφία την οποία 
ανήρτησαν- πανηγυρικά- σε ιστοσε-
λίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου. 

∆έσµευση
Οι κρατούµενοι -που κατήγγειλαν 
τη βίαιη µεταχείριση του 29χρονου 
από την Αντιτροµοκρατική Υπηρεσία- 
έδωσαν διορία στο υπουργείο ∆ικαι-
οσύνης να στείλει εκπροσώπους του, 
ούτως ώστε να διαπραγµατευτούν 
µαζί τους ζητώντας να επιστρέψει ο 

Κωνσταντίνος Γιαντζόγλου στις φυ-
λακές της Αθήνας. Τελικά λίγο πριν 
από τις 12 το µεσηµέρι του Σαββάτου 
έφτασαν στις φυλακές άνθρωποι του 
υπουργείου και µετά από προφορική 
δέσµευση πως θα ικανοποιηθεί το 
αίτηµα των κρατουµένων, οι φυλακι-
σµένοι επέστρεψαν στα κελιά τους. 

Πηγές του υπουργείου ∆ικαιοσύ-
νης επιβεβαίωσαν ότι υπήρχε «ζή-
τηµα» στις φυλακές Κορυδαλλού, 
τονίζοντας πως όντως εκλάπησαν 
κλειδιά και ένας ασύρµατος. Ωστό-
σο, διέψευσαν πως η φωτογραφία 
που αναρτήθηκε σε ιστοσελίδα του 
αντιεξουσιαστικού χώρου ήταν της 
ίδιας ηµέρας. 

Την ίδια στιγµή έγινε αιφνιδιαστι-
κή συγκέντρωση διαµαρτυρίας στο 
υπουργείο ∆ικαιοσύνης από περίπου 
70 αντιεξουσιαστές κουκουλοφό-
ρους, οι οποίοι αποχώρησαν συνο-
δεία µίας διµοιρίας των ΜΑΤ που 
περιφρουρούσε την πορεία τους. Στη 
συµβολή των οδών Πανόρµου και 
Κηφισίας οµάδα από τους αναρχι-
κούς επιτέθηκε στους αστυνοµικούς 
µε ρόπαλα και πέτρες, µε αποτέλε-
σµα η ΕΛ.ΑΣ. να κάνει 4 συλλήψεις. 
Την ίδια στιγµή έγινε συγκέντρωση 
έξω από τη Γενική Αστυνοµική ∆ιεύ-
θυνση Αττικής. 

Στο σπίτι του Παπαδήµου
Για το θέµα εξέδωσαν κοινή ανακοί-
νωση οι Κώστας Γουρνάς (πρώην 
µέλος του Επαναστατικού Αγώνα) 
και ∆ηµήτρης Κουφοντίνας, ενώ 
το θέµα σχολίασαν µε δήλωσή τους 
µέσα από τις φυλακές τα µέλη του 
Επαναστατικού Αγώνα, Πόλα Ρούπα 
και Νίκος Μαζιώτης. Αργά χθες το 
απόγευµα, οµάδα αναρχικών βρέθη-
κε και έξω από το σπίτι του πρώην 
πρωθυπουργού, Λουκά Παπαδήµου, 
για τη µεταγωγή του κρατουµένου, 

Ντίνου Γιαντζόγλου, ο οποίος ξεκί-
νησε και απεργία δίψας. Για αρκετή 
ώρα τα συγκεντρωµένα άτοµα φώ-
ναζαν συνθήµατα, πέταξαν τρικάκια 
και κρέµασαν πανό. Οπως και στην 
παρέµβαση έξω από το σπίτι της 
εφέτη Ι. Κλάπα - Χριστοδουλέα, 
δεν πραγµατοποιήθηκε κάποια προ-
σαγωγή. 

Τέλος, τρεις προσαγωγές έγιναν 
συνολικά από το διήµερο «πάρτι» 
των αντιεξουσιαστών στα Εξάρχεια 
µε τις συνηθισµένες επιθέσεις στις 
αστυνοµικές αρχές. 

Τόσο το Σάββατο όσο και χθες  
Κυριακή, κουκουλοφόροι, έχοντας 
ως ορµητήριο το Πολυτεχνείο, πε-
τούσαν βόµβες µολότοφ και πέτρες 
κατά των δυνάµεων της ΕΛ.ΑΣ. που 
βρίσκονται. ως είθισται, στην ευρύ-
τερη περιοχή της Αθήνας. 

Χθες τα επεισόδια είχαν τρίωρη δι-
άρκεια µε τους αντιεξουσιαστές να 
βγαίνουν από την οδό ∆ιδότου, την 
οδό Μπουµπουλίνας και την Τοσίτσα 
και να ρίχνουν βροχή από µολότοφ. 
Οι αντιεξουσιαστές που προσήχθη-
σαν αφέθησαν ελεύθεροι, καθώς δεν 
προέκυψε κάτι εις βάρος τους. ■ 

ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΕΚΡΗΞΗΣ Η ΜΕΤΑΓΩΓΗ ΕΝΟΣ 29ΧΡΟΝΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟΝ Λ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΟ

Τροµο-εξέγερση στον Κορυδαλλό
ΜΙΛΤΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ
msakellaris@e-typos.com

Επιτέθηκαν σε φύλακες 
και έκλεψαν κλειδιά 
και έναν ασύρµατο.
Ενωµένοι στη 
διαµαρτυρία Πυρήνες, 
Επαναστατικός Αγώνας 
και Κουφοντίνας
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Κρατούµενοι έκλεψαν κλειδιά και
έναν ασύρµατο από τους υπαλλήλους
του Κορυδαλλού και έσπασαν κάµερες. 
Φωτογραφίες µε τα «λάφυρα» ανήρτησαν 
-πανηγυρικά- σε ιστοσελίδα του 
αντιεξουσιαστικού χώρου. Αριστερά, 
ο Κωνσταντίνος Γιαντζόγλου. Η µεταγωγή 
του προκάλεσε την εξέγερση.
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«Πνίγεται» 
ακόµη στα 
λασπόνερα
Με πόλη-φάντασµα συνεχίζει 

να µοιάζει η Μάνδρα και ας 
έχουν περάσει τρεις µήνες 

από τη φονική πληµµύρα που έπλη-
ξε τη ∆υτική Αττική. Τα σηµάδια της 
καταστροφής έχουν µείνει ανεξίτηλα, 
ενώ οι κάτοικοι κάνουν υπεράνθρωπες 
προσπάθειες για να επιστρέψουν στην 
κανονικότητα. Σχεδόν όλες οι συλλο-
γικότητες και οι εθελοντές έχουν απο-
χωρήσει από το σηµείο, σε αντίθεση µε 
τις δωρεές σε είδη πρώτης ανάγκης 
που καταφθάνουν στο κοινωνικό πα-
ντοπωλείο του δήµου καθηµερινά από 
κάθε γωνιά της χώρας. 

Το πρώτο πράγµα που συναντά κα-
νείς µπαίνοντας στη Μάνδρα είναι τα 
διάσπαρτα µπάζα, που είναι καλυµµένα 
από χώµατα, ενώ οι άνθρωποι που κυ-
κλοφορούν στους κεντρικούς δρόµους 
παραµένουν λιγοστοί ακόµα και κατά 
τις πρωινές ώρες. Εντύπωση προκα-
λούν και τα πάµπολλα ενοικιαστήρια, 
που είναι τοποθετηµένα σε τοίχους και 
κολόνες, στοιχείο που αποδεικνύει ότι 
µεγάλη µερίδα πολιτών αποφάσισε 
µετά την τραγωδία να µετακοµίσει. 
Ερωτώµενοι οι γείτονες για αυτή τη 
νέα πραγµατικότητα, γελούν αµήχανα 
και σχολιάζουν πως κανείς δεν πρό-
κειται να επενδύσει εδώ. Νιώθουν 
εγκαταλελειµµένοι από το κράτος, 
όπως λένε, ασχέτως αν έχουν πάρει 
από τις πρώτες µέρες τα επιδόµατα 
που τους είχαν υποσχεθεί. «Το πρό-
βληµα δεν ήταν να πάρουµε τις 8.000 

ευρώ. Εντάξει, αυτά µας τα έδωσαν, 
αλλά η ζηµιά του δικού µου µαγαζιού, 
για παράδειγµα, ήταν 40.000 ευρώ, 
για να µην υπολογίσω τα έσοδα που 
έχασα όλο αυτό το διάστηµα που 
ήµουν κλειστός», τονίζει στον Ελεύ-
θερο Τύπο ο ∆ηµήτρης Κοντός, ιδιο-
κτήτης καταστήµατος µε υποδήµατα, 
ενώ ταυτόχρονα µαζεύει τη λάσπη από 
το πεζοδρόµιο. 

Οπως εξηγεί, τα χρήµατα που δό-
θηκαν δεν µπόρεσαν να αξιοποιηθούν 
ούτε για το 1/3 της ζηµιάς που υπέστη 
η επιχείρησή του. Βέβαια, ο κ. Κοντός 
είναι ένας από τους πολλούς πληγέντες 
και µάλλον ανήκει στους τυχερούς, κα-
θότι είχε τη στήριξη της οικογένειας και 
των φίλων του, µε αποτέλεσµα να µπο-
ρέσει να ξανασταθεί στα πόδια του. 

Ιδια εικόνα
Αλλοι πολίτες, ωστόσο, που είδαν και 
εκείνοι σε µία µέρα τις ζωές τους να 
παρασύρονται από τα ορµητικά νερά 
του χειµάρρου, δεν είχαν την ίδια τύχη. 
Σπίτια, τρεις µήνες µετά, παραµένουν 
ακριβώς όπως ήταν τη 15η Νοεµβρίου, 
µε τη µόνη και βασική διαφορά ότι οι 
ιδιοκτήτες τους από εδώ και πέρα θα… 
λείπουν.

Περπατώντας την οδό Κοροπούλη, 
τα µισά, ίσως και περισσότερα, µαγαζιά 
είναι κατεστραµµένα. Συζητώντας µε 

καταστηµατάρχες, οι ανησυχίες τους 
είναι εµφανείς. Η κίνηση, όπως τονί-
ζουν, έχει πέσει κάθετα, ενώ µιλούν για 
«όλεθρο». Βέβαια, όπως εξηγούν, αν 
δεν υπήρχαν η ανθρωπιά και η αλλη-
λεγγύη των φίλων και των συγγενών, 
τίποτα δεν θα γινόταν. 

Χαρακτηριστική είναι και η περίπτω-
ση της Αργυρώς-Ελπινίκης. Πέρα από 
το ψητοπωλείο που είχε και καταστρά-
φηκε ολοσχερώς, είδε και τα δύο της 
σπίτια να «πνίγονται». ∆είχνοντας το 
ανακαινισµένο πλέον µαγαζί µπορεί και 
χαµογελάει δειλά. Ωστόσο, η εικόνα 
που έχουν οι οικίες της και η διαδι-
κασία στην οποία χρειάστηκε να µπει 
προκειµένου να σώσει την κατάκοιτη 
µητέρα της ξαναφέρνουν τη θλίψη 
στο πρόσωπό της. Τα σηµάδια από το 

νερό είναι ακόµα στους τοίχους και 
τα ντουλάπια, ενώ η ζηµιά που έχουν 
υποστεί και τα δύο σπίτια µαζί είναι 
τεράστια. «Καθηµερινά καθαρίζουµε, 
µαζεύουµε λάσπη και ακόµα χάλια 
είµαστε», λέει χαρακτηριστικά. Οσο 
για το µαγαζί, όπως είπε η κ. Ελπινίκη, 
«ξαναστήθηκε» χάρη στην προσφορά 
των οικείων της. 

Μετακόµιση
Αντίστοιχη ταλαιπωρία τράβηξε και ο 
Γιώργος Παληστάθης, ιδιοκτήτης κα-
ταστήµατος χρωµάτων και σιδηρικών, 
του οποίου η καταστροφή υπολογίζεται 
περίπου στις 150.000 ευρώ. Ο χώρος 
όπου στεγαζόταν δεν επιδιορθώνεται, 
οπότε αναγκάστηκε -συν τοις άλλοις- 
να µετακοµίσει µερικά τετράγωνα πιο 

ΜΑΝ∆ΡΑ: ΑΥΤΟΨΙΑ ΤΟΥ «Ε.Τ.»

ΜΑΡΙΝΑ ΞΥΠΝΗΤΟΥ
mxipnitou@e-typos.com

Ενοικιαστήρια και 
πωλητήρια πάνω 
στα… συντρίµµια, 
ενώ το «πλιάτσικο» 
συνεχίζεται

Πήρα επίδοµα 
8.000 ευρώ, 
αλλά η ζηµιά 
του µαγαζιού 
µου ήταν 40.000

∆ΗΜΗΤΡΗΣ 
ΚΟΝΤΟΣ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ

Καθηµερινά 
καθαρίζουµε, 
µαζεύουµε 
λάσπη, αλλά 
ακόµα χάλια 
είµαστε…

ΑΡΓΥΡΩ�
ΕΛΠΙΝΙΚΗ

ΚΑΤΟΙΚΟΣ

ΕΙΠΑΝ ΣΤΟΝ Ε.Τ.�
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Η ΑΝΟΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΟΠΑ∆ΟΥ 
ΣΤΗΝ ΤΟΥΜΠΑ, ΠΟΥ ΠΕΤΑΞΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΚΑΙ ΧΤΥΠΗΣΕ ΤΟΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ, 

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΙΝΑΞΕΙ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΤΗ ΦΕΤΙΝΗ 
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΟΚ

Ο ανόητος οπαδός του ΠΑΟΚ, που 
πέταξε το ρολό χαρτί στον προ-
πονητή του Ολυµπιακού Οσκαρ 

Γκαρθία, προκαλώντας τον τραυµατισµό 
του, τυλίγει σε µία κόλλα χαρτί την οµάδα 
του. 

Και αυτό γιατί πλέον οι Θεσσαλονικείς κιν-
δυνεύουν µε α) µηδενισµό στο µατς µε τον 
Ολυµπιακό, β) αφαίρεση τριών βαθµών από 
το τωρινό πρωτάθληµα και γ) αφαίρεση δύο 
βαθµών από το επόµενο πρωτάθληµα. Για το 
τελευταίο υπάρχει το σενάριο ο ΠΑΟΚ να τη 
γλιτώσει από τη στιγµή που το µατς δεν είχε 
ξεκινήσει για να διακοπεί και έτσι εκεί υπάρχει 
ένα «παραθυράκι» στο νόµο. Επίσης κινδυνεύει 
µε ποινή κεκλεισµένων των θυρών από 2 έως 
3 και βαρύ χρηµατικό πρόστιµο, που µπορεί να 
φτάσει τις 80.000 ευρώ.

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι υπάρχει ήδη 
δεδικασµένο για τη συγκεκριµένη υπόθεση, 
αφού πέρυσι στο µατς των πλέι οφ µε τον Πα-
ναθηναϊκό στη Λεωφόρο είχε τραυµατιστεί ο 
προπονητής του ΠΑΟΚ, Βλάνταν Ιβιτς. Αυτός ο 
τραυµατισµός προκάλεσε τη διακοπή του αγώνα 
και την τιµωρία του Παναθηναϊκού. 
Αναλυτικά, τι αναφέρει ο ΚΑΠ σε ανάλο-
γα περιστατικά:

ΙΙ. Η υπαίτια οµάδα τιµωρείται ως εξής:
α) µε απώλεια του αγώνα µε τέρµατα 0-3, 

εκτός αν το αποτέλεσµα ευνοεί την ανυπαίτια 
οµάδα, στην περίπτωση της διακοπής αγώνα ή 
αποχώρησης οµάδος υπολογίζεται το αποτέλε-
σµα που πραγµατικά σηµειώθηκε.

β) Με χρηµατική ποινή από οκτώ χιλιάδες 
(8.000) ευρώ έως σαράντα χιλιάδες (40.000) 
ευρώ για τις οµάδες των επαγγελµατικών 
κατηγοριών και µε χρηµατική ποινή έως 
2.000,00 ευρώ για τα ερασιτεχνικά σωµα-
τεία αν ο αγώνας δεν αρχίσει.

γ) Με αφαίρεση τριών (3) βαθµών από τον 
πίνακα της βαθµολογίας του τρέχοντος πρω-
ταθλήµατος, καθώς επίσης και την αφαίρεση 
δύο (2) βαθµών από το επόµενο πρωτάθληµα 
από την υπαίτια οµάδα, αν ο αγώνας διακοπεί 
πριν από την κανονική λήξη του. 

Παράλληλα, υπάρχει και το άρθρο 15, 3 
ε του Πειθαρχικού Κώδικα που προβλέ-
πει και τιµωρία έδρας: Εάν από τη ρίψη 
αντικειµένων υπάρξει σωµατική βλά-
βη προσώπου νόµιµα ευρισκοµένου 
στον αγωνιστικό χώρο, τιµωρείται 
µε χρηµατική ποινή από έξι χιλιά-
δες ευρώ (6.000) έως ογδόντα 
χιλιάδων ευρώ (80.000). Στην 
περίπτωση που υπάρξει οριστι-
κή διακοπή του αγώνα, επιπρό-
σθετα επιβάλλεται κατακύρωση 
του αγώνα υπέρ της αντίπαλης 
οµάδας και αφαίρεση τριών (3)
βαθµών από το βαθµολογικό πίνακα 
και ποινή διεξαγωγής αγώνα χωρίς θεατές δύο 
(2) έως τρεις (3) αγωνιστικές.

Επίσης τιµωρία περιµένει και τον επιθετικό 
του Ολυµπιακού Κέβιν Μιραλάς για τη χειρο-
νοµία που έκανε προς τους οπαδούς του ΠΑΟΚ 
όταν συνέβη το περιστατικό µε τον τραυµατισµό 
του Γκαρθία. ■
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 Με χρηµατική ποινή από οκτώ χιλιάδες 
(8.000) ευρώ έως σαράντα χιλιάδες (40.000) 
ευρώ για τις οµάδες των επαγγελµατικών 
κατηγοριών και µε χρηµατική ποινή έως 
2.000,00 ευρώ για τα ερασιτεχνικά σωµα-
τεία αν ο αγώνας δεν αρχίσει.

 Με αφαίρεση τριών (3) βαθµών από τον 
πίνακα της βαθµολογίας του τρέχοντος πρω-
ταθλήµατος, καθώς επίσης και την αφαίρεση 
δύο (2) βαθµών από το επόµενο πρωτάθληµα 
από την υπαίτια οµάδα, αν ο αγώνας διακοπεί 
πριν από την κανονική λήξη του. 

Παράλληλα, υπάρχει και το άρθρο 15, 3 
ε του Πειθαρχικού Κώδικα που προβλέ-
πει και τιµωρία έδρας: Εάν από τη ρίψη 
αντικειµένων υπάρξει σωµατική βλά-
βη προσώπου νόµιµα ευρισκοµένου 
στον αγωνιστικό χώρο, τιµωρείται 
µε χρηµατική ποινή από έξι χιλιά-
δες ευρώ (6.000) έως ογδόντα 
χιλιάδων ευρώ (80.000). Στην 
περίπτωση που υπάρξει οριστι-
κή διακοπή του αγώνα, επιπρό-
σθετα επιβάλλεται κατακύρωση 
του αγώνα υπέρ της αντίπαλης 
οµάδας και αφαίρεση τριών (3)
βαθµών από το βαθµολογικό πίνακα 
και ποινή διεξαγωγής αγώνα χωρίς θεατές δύο 
(2) έως τρεις (3) αγωνιστικές.

Επίσης τιµωρία περιµένει και τον επιθετικό 
του Ολυµπιακού Κέβιν Μιραλάς για τη χειρο-
νοµία που έκανε προς τους οπαδούς του ΠΑΟΚ 
όταν συνέβη το περιστατικό µε τον τραυµατισµό 
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Εκαναν το 
καθήκον τους…
ΟΙ �ΠΡΑΣΙΝΟΙ� ΠΑΙΚΤΕΣ ΤΑ Ε∆ΩΣΑΝ ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 
ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΠΑΡΑΜΟΝΕΣ 
ΤΗΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗΣ 
 ΚΑΤΩΤΕΡΟΙ ΤΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟΥ ΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΙ

Λίγο πριν τη σέντρα της 
αναµέτρησης µε τη 
Λαµία ο ίδιος ο πρόε-

δρος της οµάδας, ο παλαίµαχος 
διεθνής πορτιέρο Βασίλης Κων-
σταντίνου απαξίωνε κυνικά τον 
Παναθηναϊκό δηλώνοντας στην 
κάµερα της Nova ότι η οµάδα 
δεν θα αποφύγει τελικά την τι-
µωρία της ΟΥΕΦΑ και περιµένει 
καρτερικά την απόφασή της. 

Οταν ο κόσµος πληροφορήθηκε τη 
δήλωση αυτή άρχισε τα υβριστικά 
συνθήµατα σε βάρος του, όπως 
έγινε και µε τους Αλαφούζο, Πανα-
γόπουλο. 

Και όµως εντός του γηπέδου η 
οµάδα του Μαρίνου Ουζουνίδη που 
γνώρισε για µία ακόµη φορά την 
αποθέωση, 48 ώρες µετά την προ-
σβλητική για την ιστορία του συλ-
λόγου, ανακοίνωσή τους, έδωσε τα 
πάντα για να φθάσουν οι «πράσινοι» 

σε µία άνετη και απόλυτη δίκαιη επι-
κράτηση επί της Λαµίας µε 2-0 µε 
δύο υψηλής κλάσης γκολ. Εστω και 
µε τόσα πολύ σοβαρά προβλήµατα 
ο Παναθηναϊκός παραµένει Πανα-
θηναϊκός ακόµη και αν διοικείται 
από Αλαφούζους, Παναγόπουλους 
και Κωνσταντίνου!

«Επρεπε να κερδίσουµε 
και το κάναµε»…
Ο άνθρωπος που µέσα σε όλες αυ-
τές τις αντιξοότητες κρατά όρθιο 
τον σύλλογο, ο Μαρίνος Ουζουνί-
δης έλεγε ανάµεσα στα άλλα στη 
Σ.Τ.: «Ηταν ένα παιχνίδι που έπρεπε 
να το κερδίσουµε και το κερδίσαµε. 
Είµαι ευχαριστηµένος από τη διά-
θεση, έχουµε ψυχολογία κι αυτο-
πεποίθηση και είµαστε έτοιµοι για 
τα παιχνίδια που ακολουθούν. 

Με την επιστροφή του Κουλι-
µπαλί και την είσοδο του Κουρ-
µπέλη θα έχουµε περισσότερες 

επιλογές στη διάθεσή µας. 
Η ανακοίνωση των παικτών 
τα λέει όλα. Πήραµε διαβε-
βαιώσεις και θα περιµένουµε 
να δούµε τι θα γίνει για να µην 
έχουµε µεγαλύτερα προβλήµατα». 
Ο Παναθηναϊκός που σκόραρε και 
στο τέταρτο εφετινό του µατς µε 
τη Λαµία, η βαρειά ήττα από την 
οποία στο Κύπελλο θα παραµένει 
το αγκάθι της σεζόν, πέτυχε δύο 
πολύ όµορφα γκολ και είχε την 
ευκαιρία να προσθέσει και άλλα 
στο ενεργητικό του. Το πρώτο ο 
Μουνιέ στο 48’ και το δεύτερο 
ο Ινσούα στο 64’, το πρώτο του 
Αργεντινού µε τη φανέλα του Πα-
ναθηναϊκού. Η Λαµία απογοήτευσε. 
Ο Μπάµπης Τεννές όπως χρόνια 
τώρα κάνει θυσίασε τα πάντα για 
το αποτέλεσµα αλλά πώς να έρθει 
αυτό ελλείψει επιθετικών λύσεων. 
∆εν µπορεί ένας 37χρονος ο Κατα-
λανός Πίτι (γεννηµένος τον Μάιο 

του 1981) να είναι ο µόνος που 
µπορεί να σκοράρει και να στηρί-
ζεται η οµάδα πάνω του.

Γενικά το µατς δεν ήταν κάτι το 
ιδιαίτερο µε τον Παναθηναϊκό, έστω 
και µε αυτές τις συνθήκες να είναι 
δύο και τρεις κλάσεις ανώτερος.
 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ  Βλαχοδήµος, 
Γιόχανσον, Αυλωνίτης, Οικονόµου, 
Ινσούα, Λουντ, Κάτσε (80’ Στάικος), 
Τζανδάρης, Μουνιέ (74’ Χατζηγιο-
βάνης), Αλτµαν (89’ Μπουζούκης), 
∆ώνης. 
 ΛΑΜΙΑ  Μελίσσας, Ασίγκµπα, 
Μπεν Τζεµιά, Αναστασιάδης, Πα-
ντελιάδης, Οµο (54΄ Κουτρου-
µάνος), Μπλάζιτς, Βασιλαντω-
νόπουλος, Πίτι, Φράγκος (79’ 
Καραγιάννης), Μπούντνικ (55’ 
Αστσέριτς).  ■

 2 GOALS 0 
  2 ΑΣΙΣΤ 0 
  13 ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ 6 
  3 ΣΟΥΤ ΕΝΤΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 0 
  8 ΣΟΥΤ ΕΚΤΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 5 
  2 ΚΕΦΑΛΙΕΣ 1 
  4 ΑΠΟΚΡΟΥΣΕΙΣ 6 
  10 ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 15 
  24 ΚΛΕΨΙΜΑΤΑ 16 
  19 ΦΑΟΥΛ 22 
  2 ΟΦΣΑΪΝΤ 1 
  5 ΚΟΡΝΕΡ 3 
  43 ΛΑΘΗ 46 
  7/24 ΓΕΜΙΣΜΑΤΑ 5/16 
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ΜΠΟΡΕΙ Ο Γιάννης Πετράκης να κατηγό-
ρησε τους παίκτες του Λεβαδειακού ότι έπε-
φταν συχνά στον αγωνιστικό χώρο των 
Ζωσιµάδων για να κάνουν καθυστερήσεις 
και να εκνευρίσουν τον ΠΑΣ, αλλά η ουσία 
είναι ότι οι Βοιωτοί πήραν τον βαθµό (0-0) 
που τους αποµακρύνει ακόµη περισσότε-
ρο από τα µπλεξίµατα του υποβιβασµού. 
Αντιθέτως, οι γηπεδούχοι οδηγήθηκαν σε 
µία ακόµη εντός έδρας απώλεια στο φετινό 
πρωτάθληµα, κάτι που σηµαίνει ότι ο στό-
χος για το ευρωπαϊκό εισιτήριο δυσκολεύει 
αφάνταστα.

Στην πραγµατικότητα ο Λεβαδειακός στηρίχθηκε 
στην καλή αµυντική λειτουργία του ώστε να πά-
ρει «έναν πολύτιµο βαθµό, απέναντι σε µια πολύ 
καλή οµάδα όπως είναι ο ΠΑΣ», όπως δήλωσε 
µετά το παιχνίδι ο Ζοζέ Ανιγκό. 

Η εξουδετέρωση του Κόντε στέφθηκε µε 
απόλυτη επιτυχία, καθώς ο Ισπανός γκολτζής 
ήρθε ελάχιστες φορές σε θέση βολής, ενώ ο 
Σωτηρίου που έπαιξε για πρώτη φορά φέτος 

στη θέση του τιµωρηµένου Επασί, έδειξε σαν 
έτοιµος από καιρό και επενέβη όποτε χρειάστηκε 
να υπερασπιστεί την εστία του. Οι γηπεδούχοι 
πίεσαν ιδιαίτερα στην αρχή και στο τέλος του 
αγώνα µε πρωταγωνιστή τον Μανθάτη, αλλά την 
καλύτερη ευκαιρία του µατς την είχε ο Λεβαδει-
ακός. Στα πρώτα δευτερόλεπτα της επανάληψης 
ο Μαρκόβσκι πήρε την κεφαλιά στην περιοχή, 
µε την µπάλα να βρίσκει την εξωτερική πλευ-
ρά του δοκαριού πριν φύγει εκτός εστίας. ∆εν 
είχε σοβαρά προβλήµατα ο Κουµπαράκης, παρά 
την εκατέρωθεν γκρίνια. Παρατήρησε µε κίτρινη 
τους Γαρουφαλιά, Μπέριο, Μαρκόβσκι, Νουάν-
κο, Ζαραδούκα, Καραχάλιο και Σωτηρίου.
 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ  Βελλίδης, Καρανίκας, Μιχαήλ, 
Μπέριος, Αποστολόπουλος, Γαρουφαλιάς, Βι-
ντάλ (77΄ Γιάκος), Μανθάτης, Χαλκιαδάκης (71΄ 
Νικολιάς), Μπετρά (61’ Χέλκβιστ), Κόντε
 ΛΕΒΑ∆ΕΙΑΚΟΣ  Σωτηρίου, Τσαµπούρης, Λεο-
νάρντο (67΄ Τριποτσέρης), Αντιλέχου, Φαβάρο, 
Νουάνκο, Μητρόπουλος, Σουµπίνιο (76΄ Νίκας), 
Γιακουµάκης, Ζαραδούκας (88΄ Καραχάλιος), 
Μαρκόβσκι. ■

«EΠΕΦΤΕ» ΣΥΧΝΑ ΑΛΛΑ ΤΕΛΙΚΑ ΣΤΑΘΗΚΕ ΟΡΘΙΟΣ!
ΟΙ ΒΟΙΩΤΟΙ ΑΡΠΑΞΑΝ ΒΑΘΜΟ ΣΤΟΥΣ �ΖΩΣΙΜΑ∆ΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΘΗΚΑΝ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΗ ΖΩΝΗ 
 ΟΙ ΓΗΠΕ∆ΟΥΧΟΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΘΗΚΑΝ 
ΑΠΟ ΤΟ ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 

0  
ΛΕΒΑ∆ΕΙΑΚΟΣ 

0  

Ολα έτοιµα στην ΑΕΚ για τον κρι-
σιµότερο αγώνα της οµάδας, µέ-
χρι τον επόµενο. 

Η Ενωση δοκιµάζεται σήµερα στο Περιστέρι 
όπου στις 7:30 µ.µ. θα αντιµετωπίσει τον γη-
πεδούχο Ατρόµητο και µε νίκη περνάει στην 
πρώτη θέση της βαθµολογίας.Τα καλά νέα που 
προέκυψαν από τη χθεσινή προπόνηση είναι 
η συµµετοχή του Μιχάλη Μπακάκη, ο οποίος 
βρίσκεται και στην αποστολή του σηµερινού 
αγώνα. 

Από εκεί και πέρα ο Ούρος Τσόσιτς συνέχισε 
θεραπεία και πρόγραµµα στο γυµναστήριο, 
ενώ οι Παναγιώτης Κονέ και Ελντερ Λόπες 
συνέχισαν τα ατοµικά τους προγράµµατα. Ολοι 
τους παραµένουν εκτός πλάνων του Μανόλο 
Χιµένεθ.

Οι εκλεκτοί του προπονητή της ΑΕΚ είναι  ●
οι Τσιντώτας, Μπάρκας, Μπακάκης, Γκάλο, 
Λαµπρόπουλος, Τσιγκρίνσκι, Βράνιες, Χουλτ, 
Γαλανόπουλος, Σιµόες, Μοράν, Αϊντάρεβιτς, Χρι-
στοδουλόπουλος, Κλωναρίδης, Μασούντ, Μπα-
κασέτας, Γιακουµάκης, Αραούχο και Λιβάγια.

Στην προπόνηση ο Μελισσανίδης
Στο προπονητικό κέντρο των Σπάτων βρέθηκε 
χθες ο ∆ηµήτρης Μελισσανίδης. Ο διοικητικός 
ηγέτης της ΑΕΚ παρέστη προκειµένου να πα-
ρακολουθήσει το πρόγραµµα των «κιτρινόµαυ-
ρων» και να τους δείξει για ακόµη µια φορά τη 
στήριξή του έπειτα από τον αποκλεισµό από 
την Ντιναµό Κιέβου και εν όψει των κρίσιµων 
αναµετρήσεων που ακολουθούν για πρωτά-
θληµα και Κύπελλο. Μιλώντας στους παίκτες, 
τους επεσήµανε ότι: «Σας αξίζουν συγχαρητή-
ρια για την πορεία σας στην Ευρώπη, και τη 

µεγάλη προσπάθεια στο Κίεβο. ∆εν πρέπει να 
είστε καθόλου στεναχωρηµένοι για τον απο-
κλεισµό». Μάλιστα ο ∆ηµήτρης Μελισσανίδης 
ντόπαρε τους παίκτες για την τελική ευθεία 
σε πρωτάθληµα και Κύπελλο, ζητώντας τους 
απόλυτη συγκέντρωση και τονίζοντάς τους 
πόσο σηµαντικό είναι το αυριανό µατς µε τον 
Ατρόµητο. Επίσης, τους ανακοίνωσε ότι τα 
300.000 ευρώ που... έχασαν από το στοίχηµα, 
λόγω του αποκλεισµού από την Ντιναµό, θα 
προστεθούν στο πριµ για την κατάκτηση του 
πρωταθλήµατος.

Ετοιµος ο… Γάλλος εκτελεστής
Στο στρατόπεδο του Ατροµήτου, ο Νικολά 
Ντιγκινί, που ξεπέρασε τον τραυµατισµό του, 
είναι στη διάθεση του προπονητή του και ο 
Κάναντι θα αποφασίσει την τελευταία στιγµή 
εάν θα τον χρησιµοποιήσει.
Ο Γάλλος επιθετικός είχε αποκοµίσει σφίξιµο 
στο δικέφαλο από το µατς της περασµένης 
εβδοµάδας κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης, 
ωστόσο ξεπέρασε το πρόβληµα που τον τα-
λαιπωρούσε και δήλωσε «παρών» στα πλάνα 
του Νταµίρ Κάναντι.

Αναλυτικα η 19µελής αποστολή του Αυστρι-
ακού τεχνικού: Μίρκοβιτς, Γιαννιώτης, Καρα-
σαλίδης, Νάτσος, Κωτσόπουλος, Μπρούνο, 
Ούµπιντες, Σάκιτς, Κιβρακίδης, Βασιλακάκης, 
Ντάουντα, Ρισβάνης, Μάντσον, Ντιγκινί, Ουάρ-
ντα, Μπουσούλατζιτς, Χατζηισαῒας, Κυριακίδης 
και Γιαννούλης. ■

ΕΑΝ Η ΑΕΚ 
ΠΕΡΑΣΕΙ ΜΕ 

ΝΙΚΗ ΣΗΜΕΡΑ 
�7:30 Μ.Μ.� 

ΑΠΟ ΤΟ 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 

ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟΝ 
ΑΤΡΟΜΗΤΟ, 
ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ 

ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ 
ΘΕΣΗ ΤΗΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Πτήση προς 
την κορυφή

 0 GOALS 0 
  0 ΑΣΙΣΤ 0 
  11 ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ 3 
  4 ΣΟΥΤ ΕΝΤΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 0 
  5 ΣΟΥΤ ΕΚΤΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 2 
  2 ΚΕΦΑΛΙΕΣ 1 
  2 ΑΠΟΚΡΟΥΣΕΙΣ 3 
  4 ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 24 
  24 ΚΛΕΨΙΜΑΤΑ 34 
  16 ΦΑΟΥΛ 15 
  1 ΟΦΣΑΪΝΤ 0 
  7 ΚΟΡΝΕΡ 2 
  37 ΛΑΘΗ 29 
  3/34 ΓΕΜΙΣΜΑΤΑ 1/9
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Είχαν αµφότεροι ευκαιρίες αλλά απέ-
τυχαν να φθάσουν στο γκολ στη µο-
νοµαχία των υποψηφίων για την 5η 

θέση κι έτσι Πανιώνιος και Αστέρας Τρίπολης 
έµειναν στο 0-0 στη Νέα Σµύρνη.

Οι γηπεδούχοι παρέµειναν δίχως τη χαρά της 
νίκης για 2ο διαδοχικό µατς. Οι Αρκάδες έµειναν 
για 6ο. Στο προχθεσινό παιχνίδι στο πρώτο ηµί-
χρονο τον πρώτο λόγο είχαν οι Νεοσµυρνιώτες 
αλλά η εικόνα του αγώνα άλλαξε δραστικά στο 
2ο µε πρωταγωνίστρια την οµάδα του Σάββα 
Παντελίδη. 

Οι σηµαντικότερες στιγµές της αναµέτρησης 
έγιναν στο τελευταίο ηµίωρό της µε τον Σπιρι-
ντόνοβιτς (66’) να στέλνει µε σουτ την µπάλα 
στο δοκάρι και τους φιλοξενούµενους να απαντούν 
στο 83’ µε προβολή του Τόνσο. 

Μάλιστα οι Πελοποννήσιοι που στο ηµίχρονο της 
υπεροχής τους είχαν 14 τελικές, 
τις οκτώ στην εστία, θα µπορού-
σαν στο 93’ να πάρουν το κάτι 
παραπάνω από το µατς που άξι-
ζαν περισσότερο από τον αντίπα-
λό τους αν ο ∆ουβίκας δεν προ-
τιµούσε να σουτάρει και όχι να 
δώσει στον Ιγκλέσιας που ήταν 
αφύλαχτος και έτσι τίποτα δεν 
άλλαξε στη βαθµολογική θέση 
των δύο αντιπάλων.

«Νοµίζω ότι είχαµε περισσότε-
ρο το µυαλό µας στο µατς Κυπέλ-
λου της Τετάρτης µε τον ΠΑΟΚ, 
παρά σε αυτό που παίζαµε. 

Στο πρώτο ηµίχρονο είχαµε τον 
έλεγχο του παιχνιδιού, χωρίς να 
κάνουµε κάτι βέβαια. 

Στο δεύτερο µέρος ήµασταν 
τυχεροί», παραδέχθηκε ο τεχνι-

κός του Πανιωνίου Μιχάλης Γρηγορίου, ενώ από την 
πλευρά του ο οµόλογός του στον πάγκο των φιλοξε-

νουµένων επεσήµανε: «Είµαι ικα-
νοποιηµένος από την προσπάθειά 
τους, αλλά όχι µε την οµαδικότη-
τα γιατί πρέπει να τελειώνουµε τις 
φάσεις. Επέλεξαν να πάνε µόνοι 
τους στη φάση και µε στεναχώ-
ρησαν µόνο γι’ αυτό».
 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ  Κότνικ, Γκιοατά, 
Μπανανά, Σαραµαντάς, Κόρµπος, 
Σαντάνα, Παπαγεωργίου, Μασού-
ρας, Λάµπρου (Σπιριντόνοβιτς 
43’), Σαββίδης (Μπραχίµι 46΄), 
Νίλσεν (Γεσίλ 69΄)
 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ  Αθα-
νασιάδης, Μπέρτος, Πασαλίδης, 
Τριανταφυλλόπουλος, Γιαννού-
λης, Ντουντού (Ιγκλέσιας 87΄), 
Μουνάφο, Τόνσο, Κυριακόπου-
λος, Μανιάς (∆ουβίκας 67΄), Τσι-
λιανίδης (Μαντίντα 76΄). ■

∆ΟΚΑΡΙΑ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΓΚΟΛ ΣΤΗΝ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΟΠΟΥ Ο ΑΣΤΕΡΑΣ 
ΤΡΙΠΟΛΗΣ �ΤΣΙΜΠΗΣΕ ΒΑΘΜΟ ΣΤΗΝ Ε∆ΡΑ ΤΩΝ �ΚΥΑΝΕΡΥΘΡΩΝ

 0 GOALS 0 
  0 ΑΣΙΣΤ 0 
  11 ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ 14 
  5 ΣΟΥΤ ΕΝΤΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 8 
  6 ΣΟΥΤ ΕΚΤΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 5 
  0 ΚΕΦΑΛΙΕΣ 1 
  8 ΑΠΟΚΡΟΥΣΕΙΣ 5 
  24 ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 14 
  23 ΚΛΕΨΙΜΑΤΑ 19 
  9 ΦΑΟΥΛ 24 
  2 ΟΦΣΑΪΝΤ 2 
  3 ΚΟΡΝΕΡ 9 
  62 ΛΑΘΗ 53 
  6/21 ΓΕΜΙΣΜΑΤΑ 12/38
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ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ξηρασία στις νί-
κες και την αφλογιστία για πε-
ρισσότερα από 550 λεπτά έβαλε 
χθες η ΑΕΛ που µε πολύ ιδρώτα 
και 1-0 επί του Πλατανιά στο 2ο 
ντεµπούτο του Ράτκο Ντόστανιτς 
στον πάγκο της έστειλε ακόµα 
πιο κοντά στη Football League 
τον απελπιστικό Πλατανιά.

Οι Θεσσαλοί έφθασαν στο 100ό 
µατς τους στην AEL Arena στην 
πρώτη τους νίκη στο πρωτάθληµα 
από τις 17 ∆εκεµβρίου (το 2-0 στη 
Λαµία) χάρη σε έναν συµπατριώ-
τη του Σέρβου τους τεχνικού. Του 
Μίλος Ντέλετιτς που επέστρεψε 
µετά από ένα µήνα απουσίας λόγω 
τραυµατισµού και αποδείχθηκε 
χρυσή αλλαγή, καθώς το γκολ του 
µε ωραίο σουτ στο 69’ σταµάτησε 
το άσχηµο σερί της γηπεδούχου 
η οποία µετρούσε πέντε ήττες και 
δύο ισοπαλίες στα επτά προηγού-
µενα παιχνίδια στη διοργάνωση. 
Τελευταίος που είχε σκοράρει στο 
πρωτάθληµα µε τη φανέλα της ΑΕΛ 
ήταν ο Ναζλίδης µε πέναλτι στις 14 
του περασµένου µήνα κόντρα στον 
Αστέρα Τρίπολης.

Χάρη σ’ αυτό οι νικητές βρίσκονται 
στο +9 από τη ζώνη υποβιβασµού 
και ασφαλώς αισθάνονται πολύ 
καλύτερα, αντίθετα από τους Κρη-
τικούς που δεν δείχνουν σε θέση να 
αποφύγουν το… µοιραίο. 

«Είµαι πάρα πολύ ευτυχισµένος 
που η επιστροφή συνδυάστηκε µε 

νίκη. Στις τέσσερις µέρες που έχω 
δουλέψει έβλεπα στα µάτια των 
παικτών πως ήθελαν το σηµερινό 
µατς. Αυτό όµως τελειώνει εδώ. 
Ολοι πρέπει να ηρεµήσουν και να 
ξεκουραστούν γιατί µας περιµένει ο 
ηµιτελικός», δήλωσε ο Ντόστανιτς.
 ΑΕΛ  Μπόζοβιτς, Ρέντζας (46’ Ντέ-
λετιτς), Γκόλιας, Ζίζιτς, Γουάλας, Λα-
γός, Αγκάνοβιτς, Μασούρας, Μιλο-
σάβλιεβιτς, Κρίζµαν, Ναζλίδης. 
 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ  Κλιάιτς, Νίλι, Ντι-
καµονά, Καρυπίδης, Σκαρντοβέλι, 
Στάµου, ∆ηµούτσος, Αγγελόπουλος, 
Πλιάτσικας, Ενσικουλού, Πετρόπου-
λος. ■

 1 GOALS 0 
  1 ΑΣΙΣΤ 0 
  13 ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ 4 
  6 ΣΟΥΤ ΕΝΤΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 1 
  5 ΣΟΥΤ ΕΚΤΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 2 
  2 ΚΕΦΑΛΙΕΣ 1 
  2 ΑΠΟΚΡΟΥΣΕΙΣ 7 
  6 ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 23 
  7 ΚΛΕΨΙΜΑΤΑ 10 
  19 ΦΑΟΥΛ 18 
  2 ΟΦΣΑΪΝΤ 0 
  9 ΚΟΡΝΕΡ 4 
  41 ΛΑΘΗ 41 
  12/38 ΓΕΜΙΣΜΑΤΑ 2/10

ΣΚΟΡΕΡ |  69’ Μ. ΝΤΕΛΕΤΙΤΣ / -

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

ΜΕ ΓΚΟΛ ΤΟΥ ΝΤΕΛΕΤΙΤΣ 
ΣΤΗΝ ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΤΟΥ 
ΝΤΟΣΤΑΝΙΤΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟ 
ΟΙ �ΒΥΣΣΙΝΙ ΑΡΠΑΞΑΝ 
ΤΗΝ ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΝΙΚΗ

Πήραν τους βαθµούς 
µε σέρβικη συνταγή

ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ 

1 
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 

0  

Μοιρασιά 
στη Νέα Σµύρνη

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 

0
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.

0

ίχαν αµφότεροι ευκαιρίες αλλά απέ-
τυχαν να φθάσουν στο γκολ στη µο-
νοµαχία των υποψηφίων για την 5η 

θέση κι έτσι Πανιώνιος και Αστέρας Τρίπολης 

στο δοκάρι και τους φιλοξενούµενους να απαντούν 



ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ  

1
ΚΕΡΚΥΡΑ  

0  

ελευθεροσ ΤυΠοσ
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H Ξάνθη μετά το τέλος της 23ης 
αγωνιστικής της Super League 
βρίσκεται στην πέμπτη θέση της 

βαθμολογίας μαζί με τον Πανιώνιο στους 
32 βαθμούς και μπορεί με ανάλογη συνέ-
χεια να ελπίζει στην έξοδό της στην Ευ-
ρώπη.

Από την άλλη ο Απόλλων ήταν καλύτερος στο 
πρώτο ημίχρονο, είχε πιο κλασικές ευκαιρίες από 
την αντίπαλη ομάδα, αλλά δεν κατάφερε να σκο-
ράρει. Αντίθετα, πλήρωσε τις δύο αδράνειες της 
άμυνάς του σε στημένες φάσεις και συνεχίζει να 
έχει πολύ μεγάλο άγχος σχετικά με την παραμονή 
του στην κατηγορία. 

Η πρώτη καλή φάση του αγώνα έγινε στο 31’ 
όταν ο Στόουκς κατάφερε να χάσει ένα γκολ που 
έμοιαζε σίγουρο. Ο Κονέ από τα δεξιά έβγαλε 
τη σέντρα, Λισγάρας και Ζίβκοβιτς δεν συνεν-
νοήθηκαν καλά με την μπάλα να περνά και να 
φτάνει στον αμαρκάριστο μέσα στη μικρή περιοχή 
Στόουκς που από κοντά σε κενή εστία κατάφερε 
να αστοχήσει.

Ο Ράσταβατς άλλαξε την εικόνα…
Με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου ο Ρά-
σταβατς άλλαξε την εικόνα της ομάδας του. Εβα-

λε τον Τριάδη αντί του αρνητικού Κίκε και αυτό 
έδωσε αμέσως ώθηση στην Ξάνθη. Στο 47’ ο 
Μπρίτο με σουτ έκανε την πρώτη αξιόλογη φάση 
των γηπεδούχων που ευτύχησαν να προηγηθούν 
στη δεύτερη. Στο 55’ μετά από εκτέλεση κόρνερ 
του Τριάδη ο Λισγάρας νίκησε κατά κράτος τους 
αμυντικούς του Απόλλωνα και με κεφαλιά έστει-
λε την μπάλα στα δίχτυα του Τσόβιτς κάνοντας το 
1-0 για την Ξάνθη. Στο 78’ και πάλι από στημένη 
φάση, ο Ντουρίτσκοβιτς εκτέλεσε το φάουλ από 
τα δεξιά, η μπάλα πέρασε από τον Λισγάρα, χτύ-
πησε πάνω στον Αλμπάνη που την έστειλε άθελά 
του στην εστία της ομάδας του για να γίνει το 
2-0 για την Ξάνθη.

Σπουδαίος ο Ζίφκοβιτς
Ο τερματοφύλακας της Ξάνθης Ζίφκοβιτς είχε 
δύο μεγάλες αποκρούσεις μέσα σε ένα λεπτό 

και κράτησε το σκορ για την ομάδα του. Συγκε-
κριμένα, στο 83’ μετά από σέντρα του Αλμπάνη 
ο Στόουκς πήρε την κεφαλιά και ο Ζίβκοβιτς 
απομάκρυνε σε κόρνερ εντυπωσιακά. Μετά την 
εκτέλεση κόρνερ ο Παπάζογλου πήρε την πρώτη 
κεφαλιά, ο Αλμπάνης τη δεύτερη από το ύψος 
της μικρής περιοχής και ο τερματοφύλακας της 
Ξάνθης απομάκρυνε ενστικτωδώς σε κόρνερ. Την 
κίτρινη κάρτα είδαν οι Ντουρίσκοβιτς, Καμαρά, 
Μπαξεβανίδης, Λισγάρας, Στόουκς, Μενδρινός.
 ΞΑΝΘΗ  Ζίβκοβιτς, Μπαξεβανίδης, Σβάρνας, 
Λισγάρας, Σιλά, Μεχία, Καμαρά, Τζουρίτσκο-
βιτς, Κίκε (46’ Τριάδης), Μπρίτο (56’ Κάστρο), 
Γέντρισεκ.
 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ  Τσόβιτς, Στάθης, 
Κοντοές (67’ Σιατραβάνης), Κύργιας, Ζησόπου-
λος, Ναδάλες, Παπάζογλου, Μενδρινός, Κονέ 
(85’ Ντεβέσα), Αλμπάνης, Στόουκς.■

Οι ακριτες μπΟρΟύν να 
ΟνειρεύΟνται εύρωπαϊκα 
ύςτερα απΟ τη νεα τΟύς νικη, 
αύτη τη φΟρα επι της «ελαφρας 
ταξιαρχιας»

ΞΑΝΘΗ  

2   
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ.  

0Σε θέση 
Ευρώπης 

 2 Goals 0 
	 1	 Ασίστ	 0	
	 4	 τελίκεσ	ΠροσΠΑθείεσ	 7	
	 2	 σουτ	εντοσ	μεγΑλησ	Περίοχησ	 1	
	 1	 σουτ	εκτοσ	μεγΑλησ	Περίοχησ	 3	
	 1	 κεφΑλίεσ	 3	
	 2	 ΑΠοκρουσείσ	 1	
	 16	 εΠεμβΑσείσ	 11	
	23	 κλεψίμΑτΑ	 24	
	22	 φΑουλ	 14	
	 1	 οφσΑιντ	 4	
	 6	 κορνερ	 6	
	36	 λΑθη	 35	
	4/15	 γεμίσμΑτΑ	 6/23	

ΣΚΟΡΕΡ | 55’ Λισγάράσ,  
78’ (άυτογκοΛ) άΛμπάνησ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

ΣΚΟΡΕΡ | 45’ μπάρμποσά / -

 1 Goals 0
	 1	 Ασίστ	 0	
	 5	 τελίκεσ	ΠροσΠΑθείεσ	 9	
	 1	 σουτ	εντοσ	μεγΑλησ	Περίοχησ	 3	
	 3	 σουτ	εκτοσ	μεγΑλησ	Περίοχησ	 5	
	 1	 κεφΑλίεσ	 1	
	 5	 ΑΠοκρουσείσ	 1	
	 16	 εΠεμβΑσείσ	 14	
	 24	 κλεψίμΑτΑ	 17	
	 21	 φΑουλ	 23	
	 2	 οφσΑιντ	 2	
	 2	 κορνερ	 7	
	 40	 λΑθη	 58	
	 5/30	 γεμίσμΑτΑ	 7/29

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ Σε ενα πολύ κακό παιχνίδι 
με ελάχιστες καλές στιγμές 
μπροστά από τις δύο εστίες ο 
Παναιτωλικός κατάφερε να 
νικήσει με 1-0 την Κέρκυρα 
εκμεταλλευόμενος το λάθος 
του τερματοφύλακα των φι-
λοξενουμένων. 

Μετά απ’ αυτή τη νίκη ο Παναι-
τωλικός έφτασε τους 29 βαθμούς 
και σκαρφάλωσε στην 10η θέση 
όπου ισοβαθμεί μαζί με τον ΠΑΣ 
Γιάννινα και τον Αστέρα ενώ η Κέρ-
κυρα παρέμεινε στην 14η θέση με 
18 βαθμούς. Στην τελευταία φάση 
του πρώτου μέρους οι γηπεδούχοι 

χωρίς να έχουν δημιουργήσει ούτε 
μία καλή ευκαιρία ευτύχησαν να πά-
ρουν το προβάδισμα. Ο Μάζουρεκ 
εκτέλεσε το φάουλ από αριστερά, ο 
Γιαννακόπουλος έκανε άστοχη έξοδο, 
ο Μιχάι έπιασε την πρώτη κεφαλιά 
και ο Ουίλιαν με δεύτερη έστειλε την 
μπάλα στα δίχτυα.

Στο 56’ η Κέρκυρα δημιούργησε 
την πρώτη καλή φάση με τον Ρόλε 
να σουτάρει δυνατά στη γωνία του 
Κυριακίδη και τον τερματοφύλακα 
του Παναιτωλικού να διώχνει δύ-
σκολα σε κόρνερ. Οι γηπεδούχοι στο 
65’ έφτασαν κοντά στο δεύτερο γκολ 
όταν ο Ουίλιαν συνέκλινε, σούταρε 
δυνατά από το ύψος της περιοχής και 
ο Γιαννακόπουλος έπεσε και έδιωξε 
δύσκολα.  Οι φιλοξενούμενοι έκαναν 
την τελευταία τους προσπάθεια να 
φέρουν το ματς στα ίσια και στο 93’ 

ο Κυριακίδης έσωσε την ομάδα του 
όταν μετά από γύρισμα του Μυτίδη 
απομάκρυνε δύσκολα προ του Μεν-
σά. Ετσι, το 1-0 ήταν το τελικό σκορ 
με τους γηπεδούχους να παίρνουν τη 
νίκη και να ανεβαίνουν ακόμα περισ-
σότερο στη βαθμολογία. Την κίτρινη 
κάρτα είδαν οι Μάρκος Πάουλο, Μι-
χάι, Κυριακίδης, Μοράρ, Μπαρμπόσα, 
Μάζουρεκ, Μάζουρεκ, Μυτίδης.
 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ  Κυριακίδης, 
Μύγας, Μιχάι, Αργκους, Μαρινάκης, 
Μάρκος Πάουλο (10’ Βασιλούδης), 
Μπεχαράνο, Μπαρμπόσα (79’ Μπρά-
βο), Ντίας, Μάζουρεκ (88’ Ιταμπέλ), 
Μοράρ 
 ΚΕΡΚΥΡΑ  Γιαννακόπουλος, Σπί-
νουλας, Γρομητσάρης, Αντέτζο, Λέ-
κοβιτς, Κρητικός, Αρτυματάς, Γεωρ-
γίου (73’ Ζορμπάς), Ρόλε, Μυτίδης, 
Παμλίδης (69’ Μενσά). ■

ΕπαγγΕλματική νική σΕ Ενα πολύ μΕτριο ματσ
Οι αγρινιωτες εκμεταλλεύτηκαν λαθη των φιλΟξενΟύμενων και αρπαξαν τΟύς τρεις βαθμΟύς



ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
vaniko@e-typos.com 

Πήγαινε να πάρει τη θέση του στον πάγκο 
ο Οσκαρ Γκαρθία, ενώ οι παίκτες των 
δύο οµάδων αντάλλασσαν χειραψίες 

και ετοιµάζονταν για τη σέντρα. 

Ακριβώς εκείνη τη στιγµή, ένα ρολό ταµειακής µηχα-
νής εκσφενδονίστηκε από την εξέδρα και χτύπησε τον 
προπονητή του Ολυµπιακού κάτω από το αριστερό µάτι 
και στα χείλη. Ο Καταλανός ζαλίστηκε και έπεσε στο 
έδαφος. 

Ετρεξε πάνω του ο γιατρός της οµάδας και ο διευθυ-
ντής επικοινωνίας της ΠΑΕ, Κ. Καραπαπάς.

Ο Γκαρθία κρατούσε το πρόσωπό του κι αποχώρησε 
στα αποδυτήρια, ενώ ο αντιπρόεδρος του Ολυµπιακού, 
Σ. Θεοδωρίδης, χαιρετούσε τους παίκτες του ΠΑΟΚ και 
έστελνε τους «ερυθρόλευκους» στα αποδυτήρια. 

«Γεια σας. Παίρνω την οµάδα και φεύγω», έλεγε. Ο 
τεχνικός του Ολυµπιακού εξετάστηκε από το γιατρό 
του αγώνα και κατόπιν ζήτησε να πάει σε νοσοκοµείο. 
Με τη συνοδεία ανθρώπων της οµάδας και ισχυρής 
αστυνοµικής δύναµης µεταφέρθηκε για περαιτέρω 
εξετάσεις στο ∆ιαβαλκανικό Nοσοκοµείο, όπου όπως 
ανακοινώθηκε παρέµεινε τη νύχτα και σήµερα το πρωί 
επρόκειτο να πάρει εξιτήριο, αφού υποβαλλόταν πρώτα 
σε αξονική τοµογραφία. Ο διαιτητής Αρετόπουλος είχε 
συσκέψεις και µε τις δύο οµάδες και τελικά, δεν ξεκίνησε 
το µατς, αφού ο προπονητής του Ολυµπιακού ζαλιζόταν 
και µεταφέρθηκε στο νοσοκοµείο. Για την ιστορία, οι 
ενδεκάδες που θα ξεκινούσαν τον αγώνα:
 ΠΑΟΚ  Πασχαλάκης, Μάτος, Βαρέλα, Κρέσπο, Βιε-
ϊρίνια, Σάκχοφ, Μαουρίτσιο, Κάµπος, Μακ, Πέλκας, 
Πρίγιοβιτς.
 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  Προτό, Ελαµπντελαουί, Σισέ, Μποτία, 
Κούτρης, Ροµαό, Ταχτσίδης, Οτζίςτζα Οφόε, Μιραλάς, 
Πάρντο, Ανσαριφάρντ.

«Περιµένουµε µια συγγνώµη…»
Ο Οσκαρ Γκαρθία σχεδόν λιποθύµησε στα αποδυτή-

ρια, σύµφωνα µε όσα έλεγαν οι άνθρωποι 
του Ολυµπιακού.

Οι Πειραιώτες δι;a στόµατος του διευ-
θυντή επικοινωνίας, Κ. Καραπαπά, τόνισαν: 
«Περιµένουµε µια συγγνώµη από τον ΠΑΟΚ 
για όσα έγιναν στον αγωνιστικό χώρο, στις 
σουίτες και στα αποδυτήρια. Εγιναν προ-
κλήσεις και δηλώσεις από τους ανθρώπους 
του ΠΑΟΚ, που δεν ταιριάζουν µε αυτές 
σε ίδιο περιστατικό σε άλλο γήπεδο (σ.σ. 
εννοεί τη διακοπή του περσινού αγώνα 
Παναθηναϊκού-ΠΑΟΚ για αντικείµενο που 
δέχθηκε ο Ιβιτς από την εξέδρα στη Λεωφό-
ρο). Το αντικείµενο που δέχθηκε ο Γκαρθία 
δεν είναι απλό χαρτί. Είναι σκληρό σαν πέτρα. 
Το χτύπηµα ήταν πολύ δυνατό. Ο ΠΑΟΚ πρέ-
πει να ξέρει ότι για να γίνει µεγάλη οµάδα 
χρειάζεται ποδοσφαιρικός πολιτισµός. Εµείς 
όµως είµαστε Ολυµπιακός και δεν καταλα-
βαίνουµε από αυτά».

Επίσης οι «ερυθρόλευκοι» κατήγγειλαν 
τρία απίστευτα περιστατικά. 

Ελεγαν ότι ο Μάκης Γκαγκάτσης τους 
απειλούσε στα αποδυτήρια λέγοντας «πως 
θα φύγετε από εδώ µε όλα αυτά που γίνο-
νται, θα χορτάσετε πέτρες».

Και βγήκε αληθινός, αφού οπαδοί του 
ΠΑΟΚ δηµιούργησαν επεισόδια έξω από τα 
αποδυτήρια του γηπέδου της Τούµπας.

Επίσης οι «ερυθρόλευκοι» τόνισαν πως 
ο Λιούµπος Μίχελ έσπρωξε στο χώρο των 
αποδυτηρίων τον αντιπρόεδρο του Ολυµπιακού, Σάββα 
Θεοδωρίδη, ενώ αναφέρθηκαν και στο γιατρό του αγώ-
να, ο οποίος ανέλαβε να εξετάσει τον Γκαρθία µετά από 
τραυµατισµό του. Σύµφωνα µε όσα έλεγαν ο γιατρός 
του αγώνα φορούσε φόρµα του ΠΑΟΚ!

Ενήµερος για τα όσα έγιναν στην Τούµπα ήταν και ο 
Β. Μαρινάκης που βρίσκεται στην Αγγλία αυτές τις µέ-
ρες. Επικοινώνησε τηλεφωνικά µε στελέχη της οµάδας 
και φυσικά ζήτησε να µάθει όλες τις εξελίξεις για την 
υγεία του προπονητή, ενώ έδωσε εντολή να µην βγει 
κανείς στον αγωνιστικό χώρο και κινδυνεύσει η σω-

µατική του ακεραιότητα. Η αποστολή του Ολυµπιακού 
περίµενε αρκετή ώρα κλεισµένη στα αποδυτήρια µέχρι 
να ολοκληρωθεί η σύνταξη του φύλλου αγώνα και να 
ηρεµήσει η κατάσταση στον περιβάλλοντα χώρο του 
γηπέδου. Οι «ερυθρόλευκοι» µιλούσαν για κατάσταση 
που κάθε χρόνο χειροτερεύει σε αυτό το γήπεδο. Για… 
ζούγκλα και για την τιµωρία που πρέπει να επιβληθεί 
στους γηπεδούχους.

Ο Γκαρθία στο νοσοκοµείο νοσηλευόταν φρουρού-
µενος για κάθε ενδεχόµενο. ■

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ 
ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 201820 | 6 SPORT 

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ του ΠΑΟΚ µετά γεγονότα στην Τούµπα 
έκαναν λόγο για συγκεκριµένο στόχο του Ολυµπιακού 
και όπως ανέφεραν:

 «Ο Ολυµπιακός ήρθε εδώ µε συγκεκριµένο στόχο. Από την 
αρχή είχαν ψευδαισθήσεις τραυµατισµών, επικοινωνίας. Oπως 
δεν σεβάστηκαν τίποτα όλα αυτά τα χρόνια, έτσι δεν σεβάστη-
καν και σήµερα. 
Hταν προκατασκευασµένη η κίνηση. ∆εν συνεργάστηκαν µε 
τον γιατρό του αγώνα για τον προπονητή τους. Το µόνο που 
ήρθαν να κάνουν ήταν να προκαλέσουν, να ανεβάσουν τους 
τόνους. Εκαναν πολύ µεγάλο αγώνα να το πετύχουν αυτό», 
δήλωσε στην κάµερα της NOVA ο υπεύθυνος επικοινωνίας 
της ΠΑΕ ΠΑΟΚ Κυριάκος Κυριάκος µε τους Θεσσαλονικείς να 
υποστηρίζουν ότι από τον Ολυµπιακό επέτρεψαν στον γιατρό 
του αγώνα να εξετάσει τον Γκαρθία 20 λεπτά µετά την είσοδό 
του στα αποδυτήρια!

Λίγη ώρα αργότερα οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ προχώρησαν 
σε διάψευση των καταγγελιών του Ολυµπιακού περί απει-
λών και άσκησης βίας κατά µελών της αποστολής του από 
στελέχη της µακεδονικής ΠΑΕ στα αποδυτήρια της Τούµπας. 
Οι Θεσσαλονικείς υποστηρίζουν ότι οι εν λόγω καταγγελίες 
εντάσσονται στο παζλ των σκόπιµων συµπεριφορών από την 
πλευρά των «ερυθρολεύκων» το τελευταίο διάστηµα και πως 
από την αρχή δεν ήθελαν να αγωνιστούν, δηµιουργώντας κλίµα 
έντασης, που οδήγησε τελικά στη µη διεξαγωγή του ντέρµπι.

Η πρώτη αντίδραση των γηπεδούχων για τη στάση των Πει-
ραιωτών ήρθε από τον αρχηγό της οµάδας Αντελίνο Βιεϊρίνια 
που κατά την αποχώρηση της οµάδας του Ολυµπιακού από 
τον αγωνιστικό χώρο φώναζε: «Τι είναι αυτό ρε; Πού πάνε; Στο 
Καραϊσκάκη γίνονται χειρότερα και δεν κάνουν τίποτα».

Με διάθεση ειρωνείας πήρε θέση και ο Χοσέ Κρέσπο ώρα 
αργότερα µέσω instagram. «Μετά το σηµερινό ο Ντόναλντ 
Τραµπ θα απαγορεύσει το χαρτί τουαλέτας από την Ευρω-
παϊκή Ενωση, καθώς είναι πιο επικίνδυνο από τους πυρσούς. 
Ο φόβος είναι πιο επικίνδυνος», έγραψε σχετικά ο Ισπανός 
αµυντικός του ΠΑΟΚ.

Επεισόδια έξω από το γήπεδο
Αρκετά µεγάλης κλίµακας επεισόδια σηµειώθηκαν έξω από το 
γήπεδο της Τούµπας περίπου µία ώρα µετά το άδοξο πρόωρο 
φινάλε του ντέρµπι.

Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ άρχισαν να αποχωρούν από τις εξέδρες 
του γηπέδου λίγο µετά τη διαφαινόµενη µαταίωση του αγώνα 
και αρκετές δεκάδες εξ αυτών άρχισαν να συγκεντρώνονται 
στον δρόµο έξω από τα αποδυτήρια, από όπου γίνεται η άφιξη 
και η αποχώρηση των οµάδων, περιµένοντας προφανώς τη 
στιγµή που θα βγει η αποστολή του Ολυµπιακού, φώναζαν 
συνθήµατα κατά των φιλοξενουµένων και προχώρησαν σε 
υλικές ζηµιές. Οταν οι δυνάµεις της αστυνοµίας θέλησαν να 
τους αποµακρύνουν, προκειµένου να ξεµπλοκάρουν την έξοδο, 
ξέσπασαν συγκρούσεις. Και για να διαλυθεί το πλήθος λίγη 
ώρα αργότερα χρειάστηκε η δυναµική επέµβαση της αστυνο-
µίας που µάλιστα προχώρησε σε ρίψη δακρυγόνων και χειρο-
βοµβίδων κρότου λάµψης. ■

ΠΑΟΚ

ΟΛΑ... ΤΟΥΜΠΑ
ΤΟ ΝΤΕΡΜΠΙ ΠΑΟΚ � ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ∆ΕΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΠΟΤΕ ΛΟΓΩ 
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΤΩΝ �ΕΡΥΘΡΟΛΕΥΚΩΝ
 ΑΠΟ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΕΠΕΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΕ∆ΡΑ

 ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΩΝ ΔΥΟ ΟΜΑΔΩΝ ΤΙΠΟΤΕ ΔΕΝ ΠΡΟΔΙΚΑΖΕ ΤΗΝ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 

ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΑΚΟΥ ΕΧΕΙ ΔΕΧΤΕΙ ΤΟ ΡΟΛΟ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΓΟΝΑΤΙΖΕΙ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ.

«ΠΑΙΡΝΩ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΦΕΥΓΩ», ΕΙΠΕ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΑΕ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, Σ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ, ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΓΚΑΡΘΙΑ.



EΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ

26.02.2018
#353& ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ& ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

ΟΛΑ
για τα
αναδροµικά των 
συνταξιούχων

ΟΛΑ
για τα
αναδροµικά των 
συνταξιούχων
Τα έντυπα των 3 αιτήσεων 
και πώς θα τα συµπληρώσετε. 
Πότε επέρχεται παραγραφή 
αν δεν κάνετε αίτηση. ΣΕΛ. 2�5, 8

ΠΛΗΡΗΣ ΟΔΗΓΟΣ 
ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΠΙΣΩ ΕΩΣ 2.800 €
ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Πώς θα δείτε την παράνοµη µείωση και τα αναδροµικά 18 έως 20 µηνών στις επικουρικές

Επικουρική έως 
Αύγουστο 2016

Εισφορά νόµου 
3986/2011

Νέα επικουρική 
από Σεπτέµβριο 
2016 (µειώσεις 
Κατρούγκαλου)

Εισφορά νόµου 
3986/2011 

που αναλογεί

Εισφορά νόµου 
3986/2011 

που επιβάλλεται 
παρανόµως

∆ιαφορά 
(παράνοµη 

µείωση)

Αναδροµικά 
που δικαιούται 
ο συνταξιούχος

660 (10%) 66€ 430 (5%) 22 € 66 44 880

573 (8%) 46€ 415 (5%) 21 € 46 25 500

438 (5%) 22€ 318 (3%) 10 € 22 12 240

357 (4%) 14 € 259 0 14 14 280

330 (3%) 10€ 239 0 10 10 200

303 (3%) 9 € 220 0 9 9 180

276 0 200 0 0 0 0

249 0 181 0 0 0 0

Οι αναλυτικοί πίνακες 
µε τα ποσά που δικαιού-
στε από τις παράνοµες 
µειώσεις για ΙΚΑ, 
∆ηµόσιο, ένστολους, 
ασφαλισµένους ∆ΕΚΟ 
και άλλων Tαµείων.
Εως 1.880 ευρώ για 
κύριες και έως 920 ευρώ 
για επικουρικές. 

Ολες οι κατηγορίες 
συνταξιούχων που 
δικαιούνται επιστροφή 
χρηµάτων.

Τι θα πρέπει να γράψετε 
και πού θα στείλετε την 
αίτηση για τον ΕΦΚΑ,
το Γενικό Λογιστήριο 
του Κράτους και το
επικουρικό (ΕΤΕΑΕΠ).
Ολες οι λεπτοµέρειες.

Νέα ντοκουµέντα για τις 
παράνοµες περικοπές: 
Εξτρα χαράτσι έως και 
50 ευρώ το µήνα.

ΕΙΔΙΚΟΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΑ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΑΣ 

ΣΕΛ. 6�7

για ταγια ταγια ταγια ταγια ταγια τα
αναδροµικά των αναδροµικά των αναδροµικά των 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ  ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ  ΤΟΥ  ΚΡΑΤΟΥΣ

ΓΕΝΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Α Ι Τ Η Σ Η

ΕΠΩΝΥΜΟ: ..............
................

...........

ΟΝΟΜΑ: ..............
................

................

ΟΝ. ΠΑΤΡ. ή ΣΥΖ.: .............
................

.

ΟΔΟΣ: ..............
................

...ΑΡ.: .........

ΠΟΛΗ ή ΧΩΡΙΟ: ..............
................

....

ΤΑΧΥΔΡ. ΚΩΔΙΚΑΣ: ..............
..............

ΤΗΛ/ΝΟ: ..............
................

................

ΣΤΟΙΧ. ΑΣΤΥΝ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:

................
................

................
.............

ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ:

................
................

................
.............

Α.Φ.Μ. : ............
................

................
...

Α.Μ.Κ.Α. …………………………………

ΘΕΜΑ: ..............
................

................
...

             ...
................

................
..............

Αθήνα ...............
................

................
.

Συνημμένα: 

Π Ρ Ο Σ 
Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

Γενική Διεύθυνση Μισθών

και Συντάξεων

Διεύθυνση: ..............
................

.............

Τμήμα: ..............
................

................
...

Κάνιγγος 29 - Τ.Θ. 1116

101 10 ΑΘΗΝΑ

Παρακαλώ όπως ...............
................

..

................
................

................
..............

................
................

................
..............

................
................

................
..............

................
................

................
..............

................
................

................
..............

................
................

................
..............

................
................

................
..............

................
................

................
..............

................
................

................
..............

................
................

................
..............

......   Αιτ.............
....

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ  (ΚΕΦΑΛΑΙΑ)

Αν ορίσετε εκπρόσωπο για να καταθέσει την αίτησή σας, συμπληρώστε τα παρακάτω:

ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ

ΑΡ.ΔΕΛΤ.ΑΣΤ.ΤΑΥΤ. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΟΔΟΣ-ΑΡΙΘ.-Τ.Κ.-ΠΟΛΗ Ή ΧΩΡΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ:

Κατά περίπτωση συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση θεωρη-

μένη για το γνήσιο της υπογραφής του/της αιτούντος/σας από Δημόσια Αρχή   

(άρθρα 22 παρ. 22 & 50 παρ. 7 του Π.Δ. 169/2007 όπως ισχύουν μετά τις 

διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 1 του Ν. 4002/2011 ΦΕΚ 180/Α/2011).

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: ΓΑ-00-Κ-1801 

 

ΑΙΤΗΣΗ : 
Στοιχεία Αιτούντος:  ΕΠΩΝΥΜΟ: ....................................................  

ΟΝΟΜΑ:      .................................................... 

 

Στοιχεία Ασφαλισμένου/Συνταξιούχου:  

ΕΠΩΝΥΜΟ: ....................................................... 

ΟΝΟΜΑ:      ....................................................... 

ΟΝ ΠΑΤΡΟΣ: ...................................................... 

ΑΜΚΑ: .................................................................. 

ΑΜ. τ. ΤΑΜΕΙΟΥ: ................................................ 

ΑΔΤ: ...................................................................... 

ΑΦΜ: …………………………………………… 

 
Τέως ΤΑΜΕΙΟ (σημειώνετε με Χ):  

□ΤΕΑΔΥ, □ΤΕΑΥΑΠ, □ΤΕΑΕΧ, □ΤΕΑΥΠΣ, 

□ΤΕΑΠΑΣΑ,  □ΤΑΔΚΥ,   □ΤΕΑΠΟΚΑ,  
□ΤΕΑΥΕΚ,  □ΤΕΑΜ-ΝΠΔΔ, □ΤΕΑΗΕ, □ΤΕΑΠΑΕ, 

□ΤΕΑΠ-ΕΥΔΑΠ,  □ΤΕΑΠΕΤ,  □ΤΑΠΕΑΠΙ, 

□ΤΑΠΓΤΕ, □ΤΕΑΠΕΤΕ, □ΤΕΑΜ-ΝΠΔΔ, 

□ΕΛΕΜ-ΕΤΑΤ, 
□ΤΑΠΤΠ-ΕΤΑΤ, 

□ΤΕΑΙΣΥΤ/ΕΤΑΠ-ΜΜΕ,  
□ΤΕΑΤΤΑΘ/ΕΤΑΠ-ΜΜΕ  
□ΤΕΑΠ-ΟΤΕ,  □ΤΕΑΠ-ΕΛΤΑ,   

□ΤΕΑΠ-ΕΤΒΑ, □ΤΕΑΠ-ΔΕΗ, □ΤΕΑΠ-ΕΡΤΤ,  

□ΤΕΑΑ, 
□ΤΕΑΠΥΚ, 

□ΟΑΕΕ, 

□ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, □ΤΑΣ, □ΤΕΑΔ,  

□ΤΕΑΕΙΓΕ,       □ΤΕΑΠΟΖΟ,         □ΤΕΑΧ,  

□ΤΕΑΥΝΤΠ,      
□ΑΛΛΟ(διευκρινήστε):  
 
.......................................................................... 

 
Στοιχεία Επικοινωνίας Αιτούντος: 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ……………………….................. 

ΤΚ: ................., ΠΕΡΙΟΧΗ: ................................ 

ΤΗΛ: .................................................................... 

ΚΙΝ: .................................................................... 

EMAIL: ................................................................ 

 

Αθήνα, .....................................201.. 
 

Αρ. πρωτ.: ........................................ 

 

 

ΚΛΑΔΟΣ  ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ  
Διεύθυνση: ……………………………………… 

Τμήμα: ………………………………………….. 

 

Παρακαλώ όπως .............................................. 

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

............................................................................... 

 

Επισυνάπτω: 1. ............................................................... 

2. ............................................................... 

3. ............................................................... 

4. ............................................................... 

5. ............................................................... 

6. ............................................................... 

7. ............................................................... 

8. ...............................................................  
.... αιτ...... 

 .............................. 

 

 

Στοιχεία Ασφαλισμένου/Συνταξιούχου: 
ΕΠΩΝΥΜΟ: ....................................

ΟΝΟΜΑ:      .................................
ΟΝ ΠΑΤΡΟΣ: .................................

ΑΜΚΑ: ..................................................................

ΑΜ. τ. ΤΑΜΕΙΟΥ: ...............................
ΑΔΤ: .................................................................

ΑΦΜ: ……………………………………………
Τέως ΤΑΜΕΙΟ (σημειώνετε με Χ): 

□ΤΕΑΔΥ, 
ΤΕΑΔΥ, 
ΤΕΑΔΥ □ΤΕΑΥΑΠ, □ΤΕΑΕΧ, □ΤΕΑΥΠΣ

□ΤΕΑΠΑΣΑ,□ΤΑΔΚΥ,   □
ΤΑΔΚΥ,   □
ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΠΟΚΑ,

□ΤΕΑΥΕΚ, □ΤΕΑΜ-ΝΠΔΔ, □ΤΕΑΗΕ, □ΤΕΑΠΑΕ

□ΤΕΑΠ-ΕΥΔΑΠ,  □ΤΕΑΠΕΤ,  □
ΤΕΑΠΕΤ,  □
ΤΕΑΠΕΤ ΤΑΠΕΑΠΙ

□ΤΑΠΓΤΕ, □ΤΕΑΠΕΤΕ, □ΤΕΑΜ-ΝΠΔΔ

□ΕΛΕΜ-ΕΤΑΤ, 
□

ΕΤΑΤ, 
□

ΕΤΑΤ

ΤΑΠΤΠ-ΕΤΑΤ

□ΤΕΑΙΣΥΤ/ΕΤΑΠ-ΜΜΕ,
□ΤΕΑΤΤΑΘ/ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
□ΤΕΑΠ-ΟΤΕ,  □ΤΕΑΠ-ΕΛΤΑ,  

□ΤΕΑΠ-ΕΤΒΑ, □ΤΕΑΠ-ΔΕΗ, □ΤΕΑΠ-ΕΡΤΤ

□ΤΕΑΑ, 
□ΤΕΑΠΥΚ, 

□ΟΑΕ

□ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, □ΤΑΣ, □ΤΕΑΔ,

□ΤΕΑΕΙΓΕ,       □ΤΕΑΠΟΖΟ,         □ΤΕΑΧ

□ΤΕΑΥΝΤΠ,   
□ΑΛΛΟ(διευκρινήστε): ..........................................................................

Στοιχεία Επικοινωνίας Αιτούντος:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ………………………..................

ΤΚ: ................., ΠΕΡΙΟΧΗ: ................................

ΤΗΛ: ....................................................................

ΚΙΝ: ....................................................................

EMAIL: ................................................................

αναδροµικά των αναδροµικά των αναδροµικά των αναδροµικά των αναδροµικά των αναδροµικά των αναδροµικά των αναδροµικά των αναδροµικά των αναδροµικά των αναδροµικά των αναδροµικά των αναδροµικά των αναδροµικά των αναδροµικά των 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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Αναδροµικά από παράνο-
µες µειώσεις κύριων και 
επικουρικών συντάξεων, 
που φτάνουν στο σύνο-

λο ακόµη και έως τις 2.800 ευρώ, 
κατοχυρώνουν περίπου 800.000 
συνταξιούχοι από όλα τα Ταµεία, µε 
απαραίτητο βήµα την υποβολή αί-
τησης σε ΕΦΚΑ, Γενικό Λογιστήριο 
και ΕΤΕΑΕΠ. 

Οι αιτήσεις ύστερα από αιτήµατα 
χιλιάδων αναγνωστών που δεν τις 
πρόλαβαν στο φύλλο του «Ε.Τ.» της 
Πέµπτης 15 Φεβρουαρίου διατίθε-
νται εκ νέου δωρεάν για όλους, µε 
τη σηµερινή έκδοση του Ελεύθερου 
Τύπου, ενώ στο ένθετο «Ασφάλιση 
και Συντάξεις» δηµοσιεύουµε τον 
πλήρη οδηγό µε ερωτήσεις - απα-
ντήσεις και συµβουλές για όλα όσα 
πρέπει να γνωρίζουν οι συνταξιούχοι 
στο θέµα των αναδροµικών τους από 
παράνοµες µειώσεις, ποιοι και πόσα 
δικαιούνται και, κυρίως, τον τρόπο 
για να τα πάρουν.

Το µεγάλο αυτό θέµα ήρθε στο 
φως µέσα από τις αποκαλύψεις και τα 
αδιάσειστα ντοκουµέντα που έβγαλε 
στην επιφάνεια η δηµοσιογραφική 
έρευνα του «Ε.Τ.». Η κυβέρνηση και 
το υπουργείο Εργασίας το έκρυβαν, 
από τότε που έγιναν οι µειώσεις µε 
το νόµο Κατρούγκαλου (1/6/2016). 
Από την ηµεροµηνία αυτή (1/6/2016) 
µετρούν και οι µήνες των αναδροµι-
κών για τους συνταξιούχους. 

1 Ποιοι δικαιούνται αναδροµι-
κά από παράνοµες µειώσεις; 

Οσοι έχουν άθροισµα συντάξεων 
πάνω από 1.000 ευρώ. Στο άθροι-
σµα για τους µεν πολιτικούς συντα-
ξιούχους του ∆ηµοσίου λαµβάνονται 
υπ’ όψιν η κύρια σύνταξη, το µέρισµα 
του Μετοχικού Ταµείου Πολιτικών 
Υπαλλήλων, η επικουρική τους από 
ΤΕΑ∆Υ, ΤΑ∆ΚΥ, ΤΕΑΠΟΚΑ. Για τους 
απόστρατους είναι η κύρια, το µέ-
ρισµα των δικών τους µετοχικών 
ταµείων, αλλά και τα λοιπά συνταξι-
οδοτικά επιδόµατα. Για τους συντα-
ξιούχους ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ∆ΕΚΟ, 
τραπεζών και ΝΑΤ, στο άθροισµα 
πάνω από 1.000 ευρώ λαµβάνονται 
υπ’ όψιν η κύρια, η επικουρική και 
τυχόν δεύτερη σύνταξη είτε από ίδιο 
δικαίωµα είτε λόγω µεταβίβασης (π.χ. 
θανάτου).

2 Ποιες είναι οι παράνοµες 
µειώσεις; Το σύνολο των συ-

ντάξεων υπόκειται σε περικοπές 
Μνηµονίων. Οι παράνοµες µειώ-
σεις αφορούν σε σκόπιµα λανθα-
σµένο υπολογισµό δύο µειώσεων. 
Του νόµου 4093/2012 που αφορά 
στις κύριες συντάξεις και του νόµου 
3986/2011 που αφορά στις επικου-
ρικές, εφόσον αυτές ήταν πάνω από 
300 ευρώ πριν από τις περικοπές του 
νόµου Κατρούγκαλου που έγιναν από 
1/6/2016. Μετά τις µειώσεις που 
έγιναν από 1/6/2016 το άθροισµα 
συντάξεων µειώθηκε αλλά τα Τα-
µεία συνέχισαν να υπολογίζουν την 
περικοπή του ν. 4093 βάσει του πα-
λιού και µεγαλύτερου αθροίσµατος. 
Εχουµε έτσι ένα παλιό άθροισµα µε 
κύρια στα 1.300 ευρώ και επικουρική 
στα 340 ευρώ, δηλαδή 1.640 ευρώ 
και σε αυτό το ποσό ο νόµος 4093 
προβλέπει µείωση 10% στην κύρια 
σύνταξη, δηλαδή µείωση 130 ευρώ. 
Οµως από 1/6/2016 έχουµε µείωση 
επικουρικής από τα 340 ευρώ στα 
180 ευρώ, που διαµορφώνει νέο 
και µικρότερο άθροισµα στα 1.480 
ευρώ. Ο νόµος σε αυτό το ποσό, που 
είναι κάτω από 1.500 ευρώ, προβλέ-
πει µείωση 5% στην κύρια, δηλαδή 
65 ευρώ. Τα Ταµεία όµως κρατάνε 

το παλιό άθροισµα και επιβάλλουν 
µείωση 130 ευρώ στην κύρια σύ-
νταξη παρανόµως. Στις επικουρικές 
οι µειώσεις ν. 3986 µπαίνουν σε 
ποσά άνω των 300 ευρώ. Οµως, τα 
Ταµεία, µετά τον επανυπολογισµό 
επικουρικών, κρατάνε τις µειώσεις 
ν. 3986 όπως ήταν στα παλιά ποσά. 
Ετσι, έχουµε και επικουρικές κάτω 
από 300 να έχουν µείωση ν. 3986 
που δεν προβλέπεται και γι’ αυτό 
είναι παράνοµη. Εχουµε επίσης επι-
κουρικές από τα 500 να είναι στα 
320, αλλά να µην έχουν την ανάλογη 
µείωση του ν. 3986 και να τους επι-
βάλλουν την παλιά που αντιστοιχεί 
στα 500 που όµως δεν λαµβάνουν!

3 Πώς θα δούµε τις µειώσεις 
που γίνονται παρανόµως; 

Φαίνονται στα ενηµερωτικά σηµει-
ώµατα συντάξεων. Για τις κύριες θα 
πρέπει να δουν οι συνταξιούχοι αν 
το ποσό που τους κρατείται από το 
ν. 4093 και γράφεται στο ενηµε-
ρωτικό τους έχει αλλάξει και είναι 
µικρότερο ή αν µένει το ίδιο, παρότι 
το άθροισµά τους µε την επικουρι-
κή ή το µέρισµα έχει µειωθεί. Για τις 
επικουρικές θα πρέπει να κοιτάξουν 
το ποσό της µείωσης του ν. 3986 και 
να το συγκρίνουν µε αυτό που είχαν 

πριν γίνει η περικοπή της επικουρικής 
µε το νόµο Κατρούγκαλου. Προσοχή: 
Ειδικά στις επικουρικές, όσοι είχαν 
µείωση και το νέο ποσό έχει πέσει 
κάτω από 300 ευρώ, αλλά παρά 
ταύτα έχει κράτηση ν. 3986, αυτό 
είναι το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο 
της παράνοµης µείωσης, γιατί κάτω 
από 300 ευρώ επικουρικής δεν προ-
βλέπεται καθόλου κράτηση ν. 3986. 
Το ίδιο και αν είχαν επικουρική 500 
ευρώ και πήγε στα 320 ευρώ. Αν η 
µείωση του ν. 3986 δεν έχει αλλάξει, 
τότε πάλι έχουµε λαθροχειρία, γιατί 
επιβάλλεται µεγαλύτερη και παρά-
νοµη µείωση από αυτή που αναλογεί 
στο νέο ποσό.

4 Ποια ενηµερωτικά συντάξε-
ων είναι αυτά που δείχνουν 

τις παράνοµες µειώσεις; Είναι του 
Αυγούστου και του Σεπτεµβρίου του 
2016 για τις επικουρικές και εφόσον 
έχουµε αµφιβολία παίρνουµε και ένα 
του τρέχοντος µήνα (π.χ. Φεβρουα-
ρίου 2018). Σε πολλά ενηµερωτικά, 
κυρίως, των ΤΕΑ∆Υ, ΤΑ∆ΚΥ και 
ΤΕΑΠΟΚΑ (επικουρικές ∆ηµοσίου), 
έχουµε δύο φορές αναπροσαρµογή 
συντάξεων. Μία τον Αύγουστο του 
2016 και µία τον Σεπτέµβριο του 
2016. Η παράνοµη µείωση του ν. 

Η πραγµατικά τεράστια 
απήχηση που είχαν στους 
συνταξιούχους οι αποκα-

λύψεις της εφηµερίδας µας στα 
αναδροµικά που δικαιούνται από 
τις παράνοµες µειώσεις που τους 
έγιναν από το υπουργείο Εργασί-
ας και τα Ταµεία, τόσο στις κύριες 
όσο και στις επικουρικές συντά-
ξεις, µας υποχρεώνει να προσφέ-
ρουµε και πάλι σήµερα δωρεάν µε 
τον Ελεύθερο Τύπο τα έντυπα των 
τριών αιτήσεων, προς τον ΕΦΚΑ, 
το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 
και το ΕΤΕΑΕΠ (επικουρικό). 

Μαζί, στο ειδικό ένθετο «Ασφά-
λιση και Συντάξεις», που κυκλο-
φορεί κάθε ∆ευτέρα, σας δίνου-
µε νέες, αναλυτικές οδηγίες του 
-κατά κοινή οµολογία- πιο έγκυ-
ρου ασφαλιστικού συντάκτη, Κ. 
Κατίκου, για το πώς θα συµπλη-
ρώσετε την αίτηση, πού θα την 
καταθέσετε και πώς θα πάρετε 
πίσω τα χρήµατά σας. 

Στο σηµερινό αφιέρωµα µπο-
ρείτε επίσης να βρείτε ποιες εί-
ναι όλες οι κατηγορίες των δι-
καιούχων, αναλυτικούς πίνακες 
και παραδείγµατα για το πώς θα 
υπολογίσετε τα ποσά που πρέπει 
να σας επιστραφούν και όλα όσα 
θέλετε να ξέρετε για τα αναδροµι-
κά, που είναι ένα θέµα που «καίει» 
την τσέπη σας. Σηµειώστε ότι τα 
ποσά των επιστροφών, για το διά-
στηµα από 1/6/2016 έως σήµερα, 
φθάνουν έως και 1.860 ευρώ για 
κύριες και έως 920 ευρώ για επι-
κουρικές. Αν λάβουµε υπόψη και 
τα νέα ντοκουµέντα που παρουσι-
άζουµε για τις επιπλέον µειώσεις 
που γίνονται χωρίς να προβλέ-
πεται από κανένα νόµο, γίνεται 
αντιληπτό ότι (και) οι συνταξιούχοι 
πληρώνουν πολύ ακριβά τη διακυ-
βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, που υποτίθεται 
ότι θα τους προστάτευε. 

Και αντί να τους δώσει πίσω τη 
13η σύνταξη, όπως υποσχόταν, 
τους έκανε ακόµα µεγαλύτερες 
περικοπές από αυτές που συµ-
φώνησε µε τους δανειστές. Ας 
τους επιστρέψει τουλάχιστον τα 
αναδροµικά τους. ■

ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΟΥΝ
ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ

Πώς θα πάρετε πίσω έως 2.800 € 
για κύριες και επικουρικές
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3986 φαίνεται στο ενηµερωτικό Σε-
πτεµβρίου. Για τις κύριες συντάξεις 
και όσον αφορά στο ∆ηµόσιο παίρ-
νουµε το ενηµερωτικό του Μαΐου 
2016 και του Σεπτεµβρίου 2016. Τον 
Μάιο δεν είχαµε περικοπές ούτε στο 
µέρισµα ούτε στην επικουρική. Οµως, 
τον Σεπτέµβριο 2016 είχαν περάσει 
και οι δύο περικοπές και το άθροι-
σµα συντάξεων κατέβηκε. Αν, λοιπόν, 
παρά το µικρότερο άθροισµα έχουµε 
την ίδια µε πριν µείωση στην κύρια 
σύνταξη βάσει του ν. 4093, τότε 
υπάρχει και εδώ παράνοµη µείωση.

5 Πώς «βγάζω» τα ενηµερωτικά 
για να βεβαιωθώ ότι έχω µία 

από τις δύο ή και τις δύο παρά-

νοµες µειώσεις; Τα ενηµερωτικά 
µπορεί πλέον να µην αποστέλλονται 
από κανένα Ταµείο, αλλά τυπώνο-
νται µέσα από την ιστοσελίδα του 
κάθε Ταµείου. Αν δεν έχουµε υπολο-
γιστή και εκτυπωτή, απευθυνόµαστε 
στο λογιστή. Αν δεν έχουµε λογιστή, 
τα ζητάµε να µας τα βγάλουν από 
το ΚΕΠ της περιοχής µας. Για ενη-
µερωτικό σύνταξης ΙΚΑ, µπαίνουµε 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.
ika.gr, κλικάρουµε «είσοδος» και 
στη σελίδα που ανοίγει κλικάρου-
µε «Ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς 
ασφαλισµένους». Στη σελίδα που 
ανοίγει κλικάρουµε «Υπηρεσίες 
προς συνταξιούχους» και στο πεδίο 
που ανοίγει πηγαίνουµε κάτω και 

κλικάρουµε «Ενηµερωτικά συντά-
ξεων». Μόλις ανοίγει η εφαρµογή 
συµπληρώνουµε τα στοιχεία που ζη-
τούνται και επιλέγουµε το µήνα που 
θέλουµε να βγάλουµε ενηµερωτι-
κό. Προσοχή: Θα πρέπει να έχουµε 
ένα παλιό (του 2016 ή του 2015) 
για να γράψουµε τον αριθµό ∆ΙΑΣ 
στην αναζήτησή µας. Για την επι-
κουρική, µπαίνουµε στην ιστοσελίδα 
του ΕΤΕΑΕΠ (www.eteaep.gov.gr) 
και πηγαίνουµε στην επιλογή που 
λέει «Ενηµερωτικά συνταξιούχων», 
ακολουθώντας τα βήµατα για να 
βγάλουµε τα ενηµερωτικά που µας 
ενδιαφέρουν. Για τις συντάξεις ∆η-
µοσίου, µπαίνουµε στη σελίδα του 
Γενικού Λογιστηρίου από το υπουρ-

γείο Οικονοµικών (www.minfin.gr) 
και ακολουθούµε τις επιλογές για 
την έκδοση ενηµερωτικού συντάξε-
ων, χρησιµοποιώντας τους κωδικούς 
που έχουµε για το Τaxis. 

6 Πού καταθέτω την αίτηση; 
Οι συνταξιούχοι των ΙΚΑ, ΟΑΕΕ 

και Ταµείων ∆ΕΚΟ-τραπεζών κατα-
θέτουν αίτηση στον ΕΦΚΑ για παρά-
νοµη µείωση κύριας σύνταξης µε ν. 
4093/2012. Προσοχή: ∆εν υποβάλ-
λεται αίτηση, αν δεν έχει διαπιστω-
θεί η παράνοµη µείωση, σύµφωνα 
µε τα βήµατα που αναφέρουµε στις 
πιο πάνω ερωτοαπαντήσεις. Το έντυ-
πο είναι αυτό που λέει ΕΦΚΑ και το 
έχετε στα χέρια σας σήµερα µε τον 

«Ε.Τ.». Οι συνταξιούχοι ∆ηµοσίου 
και οι απόστρατοι για την κύρια σύ-
νταξη υποβάλλουν αίτηση για την 
επιστροφή αναδροµικών στο Γενικό 
Λογιστήριο στην Αθήνα. Προσοχή: Σε 
πόλεις όπου δεν υπάρχει αυτόνοµη 
Υπηρεσία Γενικού Λογιστηρίου, λει-
τουργούν οι Υπηρεσίες ∆ηµοσιονοµι-
κού Ελέγχου στην έδρα κάθε νοµού. 
Αιτήσεις υποβάλλονται και εκεί για 
να σταλούν στην κεντρική υπηρεσία 
του ΓΛΚ. Για τις παράνοµες µειώσεις 
επικουρικών, οι αιτήσεις υποβάλλο-
νται στο ΕΤΕΑΕΠ. Σε νοµούς όπου 
δεν υπάρχει αυτόνοµη υπηρεσία, οι 
αιτήσεις παραλαµβάνονται και από 
τον ΕΦΚΑ για τις επικουρικές του 
ΕΤΕΑΕΠ. 

7 Μπορώ να καταθέσω την 
αίτηση και στο ΚΕΠ; Ναι, και 

ισχύει για όλα τα Ταµεία εφόσον 
έχουµε παράνοµη µείωση. Παίρνουµε 
οπωσδήποτε αριθµό πρωτοκόλλου 
γιατί η ηµεροµηνία είναι αυτή που 
καθορίζει και τα αναδροµικά. 

8 Γίνεται και µε ταχυδροµική 
επιστολή η υποβολή αίτησης 

για αναδροµικά; Ναι, µε συστηµένη 
όµως επιστολή προς το Ταµείο όπου 
ανήκουµε. Κρατάµε τον αριθµό του 
συστηµένου ως αποδεικτικό ότι η 
αίτηση υποβλήθηκε. ■

 ΝΕΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ: Αναδρομικά έως 918 € για παράνομο «ψαλίδι» στις επικουρικές
Το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» απο-
καλύπτει νέα ντοκουµέντα για τις παρά-
νοµες µειώσεις στις επικουρικές µε το ν. 
3986/2011. Τα αναδροµικά 18 µηνών ξε-
κινούν από 180 ευρώ και φτάνουν έως και 
τα 918 ευρώ. Ιδού ένα από τα ντοκουµέντα 
που δείχνει ξεκάθαρα τη λαθροχειρία: 

1 Συνταξιούχος από το πρώην Ταµείο της 
ΑΤΕ (ΕΛΕΜ) παίρνει επικουρική 450 

ευρώ, οικογενειακό επίδοµα 45 ευρώ και 
δεύτερη επικουρική από Ταµείο Μηχανικών, 
153 ευρώ. 

2 Το σύνολο της επικουρικής είναι 648,66 
ευρώ. Το ποσό αυτό θα έπρεπε να έχει 

µείωση νόµου 3986/2011 µε ποσοστό 9%, 
ήτοι 58,32 ευρώ. Οµως, στο ενηµερωτικό που 
δηµοσιεύουµε και είναι του Ιανουαρίου 2018 
η µείωση του ν. 3986 είναι 109,36 ευρώ!

3 Η µείωση αυτή των 109 ευρώ επιβαλ-
λόταν στο παλιό ποσό επικουρικών συ-

ντάξεων που είχε από τα δύο Ταµεία (ΑΤΕ και 
ΤΣΜΕ∆Ε) που ήταν 1.009 ευρώ. 

4 Οι επικουρικές µειώθηκαν και οι δύο και 
έφτασαν στα 648 ευρώ, αλλά η µείω-

ση του ν. 3986 δεν έχει αλλάξει εδώ και 18 
µήνες.

5 Πληρώνει λοιπόν κράτηση 109 ευρώ, ενώ 
θα έπρεπε να είναι 58 ευρώ. Η διαφορά 

των 51 ευρώ (109-58=51) είναι η παράνοµη 
µείωση και τα αναδροµικά που δικαιούται για 
18 µήνες είναι 918 ευρώ!!!

Πώς θα δείτε την παράνοµη µείωση και τα αναδροµικά 18 έως 20 µηνών στις επικουρικές

Επικουρική έως 
Αύγουστο 2016

Εισφορά νόµου 
3986/2011

Νέα επικουρική 
από Σεπτέµβριο 
2016 (µειώσεις 
Κατρούγκαλου)

Εισφορά νόµου 
3986/2011 

που αναλογεί

Εισφορά νόµου 
3986/2011 

που επιβάλλεται 
παρανόµως

∆ιαφορά 
(παράνοµη 

µείωση)

Αναδροµικά 
που δικαιούται 
ο συνταξιούχος

660 (10%) 66€ 430 (5%) 22 € 66 44 880

573 (8%) 46€ 415 (5%) 21 € 46 25 500

438 (5%) 22€ 318 (3%) 10 € 22 12 240

357 (4%) 14 € 259 0 14 14 280

330 (3%) 10€ 239 0 10 10 200

303 (3%) 9 € 220 0 9 9 180

276 0 200 0 0 0 0

249 0 181 0 0 0 0

θα έπρεπε να είναι 58 ευρώ. Η διαφορά 
των 51 ευρώ (109-58=51) είναι η παράνοµη 
µείωση και τα αναδροµικά που δικαιούται για 
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ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΙΚΟΣ
kkatikos@e-typos.com 

Μία κύρια και µία επικου-
ρική σύνταξη, τουλάχι-
στον, έχουν πάρει µέσα 
στο τελευταίο 20µηνο 

η κυβέρνηση και το υπουργείο Ερ-
γασίας από εκατοντάδες χιλιάδες 
συνταξιούχους, στους οποίους επι-
βάλλουν από 1/6/2016 και µετά 
παράνοµες µειώσεις πέραν όσων 
προβλέπονται από ψηφισµένους 
νόµους του Μνηµονίου.

Οι παράνοµες περικοπές στις κύρι-
ες ξεκινούν από 380 και φτάνουν και 
τα 1.881 ευρώ ενώ στις επικουρικές 
είναι από 180 έως και 920 ευρώ, 

σύµφωνα µε πολλά ενηµερωτικά συ-
ντάξεων που έχει στα χέρια του το 
ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις». 

Αυτά τα ποσά σκοπίµως παρακρα-
τήθηκαν. ∆εν αφορούν σε ήδη ψη-
φισµένες µειώσεις αλλά σε κρυφές 
και παράνοµες µειώσεις, πέραν αυ-
τών που ήδη έχουν αποφασιστεί και 
ισχύουν βάσει νόµου.

Οι παράνοµες µειώσεις συνίστανται 
στο γεγονός ότι τα Ταµεία εξακολου-
θούν να παίρνουν ως βάση για τις µνη-
µονιακές περικοπές του ν. 4093 στις 
κύριες και του ν. 3986 στις επικουρικές, 
τα παλιά ποσά και όχι αυτά που προέ-
κυψαν µετά τα «ψαλίδια» που έφερε ο 
νόµος Κατρούγκαλου (ν. 4387/2016) 
στις επικουρικές που είναι πάνω από 
1.300 ευρώ άθροισµα µε τις κύριες 

και στα συνταξιοδοτικά µερίσµατα (για 
συντάξεις ∆ηµοσίου). Με αποτέλεσµα, 
όπως φαίνεται στα ενηµερωτικά ση-
µειώµατα εκατοντάδων χιλιάδων συ-
νταξιούχων, να επιβάλλεται «ψαλίδι» 
σε εικονικά, δηλαδή στα παλιά ποσά, 
ενώ αν λαµβάνονταν ως βάση το νέο 
άθροισµα συντάξεων, οι µειώσεις θα 
ήταν σηµαντικά µικρότερες. 

Ο τρόπος για να διεκδικήσουν 
πίσω τα «κλεµµένα» οι συνταξιούχοι 
που έχουν παράνοµες µειώσεις είναι 
µε αίτηση σε ΕΦΚΑ, Γενικό Λογιστή-
ριο και ΕΤΕΑΕΠ, ώστε να πάρουν 
αριθµό πρωτοκόλλου και να κατοχυ-
ρώσουν την επιστροφή (όποτε γίνει), 
αλλά κυρίως για να αποφύγουν την 
παραγραφή της αξίωσής τους, αν 
δεν κάνουν αίτηση. ■

Εκοψαν με κόλπο δύο 
μηνιάτικα από εκατοντάδες 
χιλιάδες συνταξιούχους

ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΡΥΦΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 20ΜΗΝΟΥ ΣΕ ΚΥΡΙΕΣ (ΕΩΣ 1.880 €) ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ (ΕΩΣ 920 €)

ΟΙ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ Ν. 4093 ΣΕ ΚΥΡΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΑ∆ΡΟΜΙΚΑ ■

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ∆ΕΚΟ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΝΑΤ ΜΕ ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ (όπου υπάρχει 0 δεν υφίσταται παράνοµη µείωση)

Παλιό άθροισµα κύριας και επικουρικής έως Ιούνιο 2016 (*) Νέο άθροισµα από 1/7/2016 έως σήµερα (19 µήνες) µετά τις µειώσεις Κατρούγκαλου
Μηνιαία διαφορά-

παράνοµη µείωση ν. 4093 
(6-5) 

Αναδροµικά από την επιστροφή 
παράνοµων µειώσεων στην κύρια 

από 1/7/2016 έως 2ο/2017
Κύρια 

σύνταξη (1)
Επικουρική 

(2)

Αθροισµα 
συντάξεων για 

εφαρµογή ν. 4093 
(1+2)

Μείωση ν. 4093 
στην κύρια µε το παλιό 

άθροισµα (3)

Νέα 
επικουρική 

(4)

Νέο άθροισµα 
συντάξεων 

(1+4)

Μείωση ν. 4093 που θα 
έπρεπε να µπαίνει στην 

κύρια µε το νέο άθροισµα 
(5)

Μείωση ν. 4093 που εφαρµόζουν 
τα Ταµεία µε το παλιό άθροισµα 

(6) 

1.070 340 1.410 54 167 1.237 54 54 0 0
1.145 360 1.505 115 177 1.322 57 115 57 1.088
1.220 350 1.570 122 172 1.392 61 122 61 1.159
1.295 350 1.645 130 172 1.467 65 130 65 1.230
1.300 390 1.690 130 192 1.492 65 130 65 1.235
1.375 440 1.815 138 216 1.591 138 138 0 0
1.502 455 1.957 150 224 1.726 150 150 0 0
1.577 460 2.037 237 226 1.803 158 237 79 1.498
1.652 490 2.142 248 241 1.893 165 248 83 1.569
1.690 515 2.205 254 253 1.943 169 254 85 1.606
1.720 560 2.280 258 276 1.996 172 258 86 1.634

* Μετά τη µείωση ΕΑΣ και νόµων 4024, 4051 και στις δυο συντάξεις

* Μετά τη µείωση ΕΑΣ και νόµων 4024, 4051 σε κύρια και επικουρική.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕ ΚΥΡΙΑ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ, ΚΑΙ ΜΕΡΙΣΜΑ (όπου υπάρχει 0 δεν υφίσταται παράνοµη µείωση)

Παλιό άθροισµα κύριας και επικουρικής έως Ιούνιο 2016 (*) Νέο άθροισµα από 1/7/2016 έως σήµερα (19 µήνες) µετά τις µειώσεις Κατρούγκαλου
Μηνιαία διαφορά-
παράνοµη µείωση 

ν. 4093 (8-7) 

Αναδροµικά από την επιστροφή 
παράνοµων µειώσεων στην 
κύρια από 1/7/2016 έως 

2ο/2017

Κύρια 
σύνταξη 

(1)
Επικουρική 

(2)
Μέρισµα 

(3)

Αθροισµα 
συντάξεων για 

εφαρµογή 
ν. 4093 (1+2+3)

Μείωση ν. 4093 
στην κύρια νε το 
παλιό άθροισµα 

(4)

Νέα 
επικουρική 

(5)

Νέο 
µέρισµα 

(6)

Νέο άθροισµα 
συντάξεων 

(1+5+6)

Μείωση ν. 4093 που 
θα έπρεπε να µπαίνει στην 
κύρια µε το νέο άθροισµα 

(7)

Μείωση ν. 4093 που 
εφαρµόζουν τα Ταµεία µε το 

παλιό άθροισµα (8) 

810 130 80 1.020 20 130 40 980 0 20 20 380
930 190 120 1.240 47 190 60 1.180 47 47 0 0

1.070 290 160 1.520 107 189 80 1.339 54 107 54 1.017
1.150 380 200 1.730 115 247 100 1.497 58 115 58 1.093
1.340 440 240 2.020 201 286 120 1.746 134 201 67 1.273
1.440 460 280 2.180 216 299 140 1.879 144 216 72 1.368
1.520 480 320 2.320 228 312 160 1.992 152 228 76 1.444
1.620 500 360 2.480 243 325 180 2.125 243 243 0 0
1.820 530 420 2.770 273 345 210 2.375 273 273 0 0
1.980 570 460 3.010 396 371 230 2.581 297 396 99 1.881
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Οσοι έχουν µια κύρια σύνταξη άνω των 1.000  1
ευρώ δεν υποβάλλουν αίτηση, γιατί δεν έχουν καµία 
παράνοµη µείωση.

Οσοι έχουν άθροισµα συντάξεων έως 1.300 ευρώ  1
και δεν µειώθηκε η επικουρική τους µε το νόµο Κα-
τρούγκαλου, επίσης δεν υποβάλλουν αίτηση γιατί το 
άθροισµα έµεινε ίδιο µε το παλιό πριν τις µειώσεις 
Κατρούγκαλου.

Οσοι έχουν µια ή άθροισµα συντάξεων κάτω από  1
1.000 ευρώ, δεν υποβάλλουν καµία αίτηση.

  ■ ΠΟΙΟΙ ∆ΕΝ ΚΑΝΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ; ■

ΠΟΙΟΙ ΚΑΝΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΥ ■

Η παραγραφή αξίωσης για επιστροφή 
χρηµάτων από τα Ταµεία έχει διαβαθµί-
σεις. Αν είναι για σύνταξη που δεν έλαβε 
κάποιος, τότε το δικαίωµα να τη ζητήσει 
παραγράφεται µετά από 5 χρόνια. Αν πρό-
κειται για χορήγηση κάποιου επιδόµατος 
(π.χ. τέκνου, σε εκδοθείσες συντάξεις προ 
της 16/5/2016), τότε η παραγραφή έρχεται 
σε 3 χρόνια, αν δεν γίνει αίτηση. Στην πε-
ρίπτωση της επιστροφής παράνοµων µει-

ώσεων, η παραγραφή, αν δεν γίνει αίτηση, 
έρχεται σε δύο χρόνια. Τι σηµαίνει αυτό; 

Οτι αν κάνει αίτηση σήµερα ένας  1
συνταξιούχος, κατοχυρώνει όλα τα ανα-
δροµικά, όποτε δοθούν από 1/6/2016, αν 
πρόκειται για παράνοµη µείωση κύριας 
σύνταξης µε ν. 4093 ή από 1/9/2016 αν 
πρόκειται για παράνοµη µείωση επικουρι-
κής µε ν. 3986. 

Αν η αίτηση γίνει τον ∆εκέµβριο του  1

2018, και µέχρι τότε εξακολουθεί να χρε-
ώνεται µε παράνοµη µείωση, τότε κατο-
χυρώνει αναδροµικά από ∆εκέµβριο 2016 
και µετά και χάνει τα αναδροµικά Ιουνίου-
Νοεµβρίου 2016. 

Αν δεν κάνει αίτηση και εν τω µετα- 1
ξύ έχουν σταµατήσει να επιβάλλονται οι 
παράνοµες µειώσεις (π.χ. µετά τον Ιούνιο 
του 2018), τότε κινδυνεύει να χάσει όλα 
τα αναδροµικά.

Οσοι από το ∆ηµόσιο έχουν άθροισµα κύριας  1
σύνταξης και µερίσµατος πάνω από 1.000 ευρώ 
και είχαν µείωση στο µέρισµα, πρέπει να κάνουν 
αίτηση γιατί µπορεί λόγω της µείωσης του µερί-
σµατος να έχουν νέο άθροισµα κάτω από 1.000 
ευρώ και παρά ταύτα να υπόκεινται σε µείωση ν. 
4093 µε 5% στην κύρια σύνταξη, ενώ κανονικά 
δεν θα έπρεπε να έχουν καθόλου µείωση. Η αίτη-
ση αφορά στην παράνοµη µείωση στην κύρια.

Οσοι από το ∆ηµόσιο έχουν άθροισµα συ- 1

ντάξεων από κύρια, µέρισµα και επικουρική άνω 
των 1.300 ευρώ και µειώθηκε τόσο η επικουρική 
όσο και το µέρισµα µε το νόµο Κατρούγκαλου, 
υποβάλλουν αίτηση γιατί το νέο άθροισµα µπο-
ρεί λόγω των περικοπών να είναι κάτω από 
1.000 ευρώ, ή κάτω από 1.500 ευρώ, οπότε οι 
µειώσεις στην κύρια σύνταξη µε το ν. 4093 θα 
πρέπει να είναι είτε µηδενικές είτε στο 5% αντί 
10% που τους επιβάλλουν τώρα µε το παλιό 
άθροισµα πριν από τις µειώσεις Κατρούγκαλου. 

Οι αιτήσεις είναι δυο: Μια προς Γενικό Λογιστή-
ριο για υπολογισµό της µείωσης ν. 4093 στην 
κύρια µε το πραγµατικό άθροισµα και µια προς 
ΕΤΕΑΕΠ για την απάλειψη ή τη διόρθωση της 
µείωσης ν. 3986 στην επικουρική. 

Οσοι από το ΙΚΑ και όλα τα άλλα Ταµεία  1
έχουν άθροισµα συντάξεων από 1.300 έως 
3.200 ευρώ και είχαν µείωση στην επικουρική, 
υποβάλλουν αίτηση στον ΕΦΚΑ ζητώντας να 
αποτυπωθεί η µείωση του ν. 4093 στην κύρια 

µε βάση το νέο άθροισµα συντάξεων µετά την 
περικοπή στην επικουρική. 

Οσοι από τα επικουρικά ταµεία ∆ΕΚΟ, τρα- 1
πεζών, ΤΕΑΠΟΚΑ, ΤΕΑ∆Υ, ΤΑ∆ΚΥ, ΟΤΕ, ∆ΕΗ 
και άλλα Ταµεία έχουν άθροισµα συντάξεων 
πάνω από 1.300 ευρώ και είχαν µείωση στην 
επικουρική, υποβάλλουν αίτηση στο ΕΤΕΑΕΠ 
εφόσον η επικουρική τους µετά τη µείωση έχει 
την ίδια µείωση του ν. 3986 που είχαν και πριν 
από την περικοπή.

ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΜΕ ΑΝΑ∆ΡΟΜΙΚΑ 1.406 ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΜΕΙΩΣΗ Ν. 4093 ■
Εγγραφο 1: Στο ενηµερωτικό µηνός Φεβρουαρίου 2018 του ΕΤΕ-
ΑΕΠ για συνταξιούχο µε επικουρική από το Επικουρικό της πρώην 
Πίστεως και µε κύρια από το ΙΚΑ, αναγράφεται κύρια σύνταξη στα 
1.325,35 ευρώ και η παλιά επικουρική που ήταν στα 1.009 ευρώ 
(µικτά). Η επικουρική µειώθηκε στα 456,44 ευρώ, όπως φαίνεται 
καθαρά στο έγγραφο. 
Στο άθροισµα συντάξεων όµως το ΕΤΕΑΕΠ βάζει την κύρια των 
1.325 ευρώ µε την παλιά επικουρική των 1.009 ευρώ και βγάζει 
σύνολο 2.336 ευρώ. 
Το πραγµατικό άθροισµα, όµως, είναι 1.325 ευρώ κύρια και 456 
ευρώ από τη νέα και µικρότερη επικουρική, δηλαδή 1.781 ευρώ.
Σε αυτό το άθροισµα η µείωση ν. 4093 στην κύρια θα έπρεπε να 
είναι 10%, ενώ στο άθροισµα που εµφανίζει το ΕΤΕΑΕΠ (και δεν 
υφίσταται πλέον) επιβάλλεται µείωση 15%.

Εγγραφο 2: Η παράνοµη µείωση φαίνεται στο ενηµερωτικό Φεβρουαρίου 2018 
του ΙΚΑ, όπου ο συνταξιούχος έχει µείωση 225 ευρώ στην κύρια ενώ θα έπρεπε 
να είναι 151 ευρώ. Η αρχική κύρια είναι 1.661,45 ευρώ. Η µείωση ν. 4093 επι-
βάλλεται αφού αφαιρεθούν η ΕΑΣ και οι περικοπές των νόµων 4024 και 4051. 
Το ποσό που µένει, αφαιρουµένων αυτών των περικοπών, είναι 1.501 ευρώ. Η 
κανονική µείωση θα έπρεπε να είναι 10%, δηλαδή 151 ευρώ, γιατί το άθροισµα 
µε την επικουρική σύνταξη των 456 ευρώ είναι κάτω από 2.000 ευρώ. 
Ωστόσο, του κρατάνε παρανόµως 225 ευρώ γιατί υπολογίζουν τη µείωση ν. 4093 
µε το παλιό άθροισµα που βγαίνει πάνω από 2.000 ευρώ και του κόβουν την 
κύρια µε συντελεστή 15%. Του χρεώνουν, δηλαδή, 74 ευρώ παραπάνω από τον 
Ιούνιο του 2016. Τα αναδροµικά που δικαιούται είναι 74 ευρώ για 19 µήνες, ήτοι 
1.406 ευρώ και τα κερδίζει µε αίτηση στο ΕΤΕΑΠ και στον ΕΦΚΑ.

1

2



Με εξαγορά 
στρατιωτικής 
θητείας
Λέγοµαι Μαραγκός Κώστας 
µε ηµεροµηνία γέννησης 
23/9/1963. Στρατιωτική 
θητεία από 13/1/1984 έως 
13/2/1985, σύνολο 13 µή-
νες. Αιτήσεις για αναγνώ-
ριση και εξαγορά στρατιω-
τικής θητείας στο ΓΛΚ και 
το ΤΑ∆ΚΥ στις 7/10/2009 
χωρίς να έχω ενηµέρωση 
για το θέµα αυτό µέχρι και 
σήµερα (δεν έχω πληρώ-
σει). Ασφάλιση ΙΚΑ από 
21/2/1985 έως 17/8/1986 
στην ΠΑΕ Εθνικός µε 447 
ηµέρες ασφάλισης. 
Συνολικός χρόνος προϋ-
πηρεσίας στο ∆ήµο Πει-
ραιά και Αιγιαλείας από 
19/8/1986 περίπου (µε 
απόκλιση 1-2 ηµερών) έως 
31/12/2017 31 έτη, 4 µή-
νες και 13 ηµέρες. 
Πότε µπορώ να βγω µε 
µειωµένη ή και πλήρη σύ-
νταξη;

Απ. Εχετε συµπληρώσει την 
25ετία στο 2010 και το συ-
νταξιοδοτικό σας δικαίωµα θα 
κριθεί σε συνδυασµό µε τη συ-
µπλήρωση του 58ου έτους της 
ηλικίας σας και τη συµπλήρω-
ση των 35 ετών. Αν συµπλη-
ρώσετε τα 35 στο 2019 µε 
εξαγορά και της στρατιωτικής 
σας θητείας, συνταξιοδοτείσθε 
όταν συµπληρώσετε και το 
60ό έτος και 6 µήνες.

Με ένσημα ΙΚΑ
από το 1975
∆ιαβάζω την έντυπη έκδο-
ση του «Ε.Τ.» και θα ήθελα 
να µου πείτε πότε µπορώ 
να συνταξιοδοτηθώ. Είµαι 
γεννηµένος στις 3-10-1959. 
Εχω ένσηµα ΙΚΑ: από 1975 
έως 1983 = 320 ηµέρες. 
Από 15-3-1984 ασφαλι-
σµένος στο ΤΑΠΟΤΕ µέχρι 
σήµερα. Γονέας 2 παιδιών 
(γεν. 1995 και 1998). Πότε 
µπορώ να συνταξιοδοτηθώ 
και τι µε συµφέρει σχετικά 
µε εξαγορά στρατιωτικής 
θητείας κ.λπ.; 
Και πάλι σας ευχαριστώ. 

Απ. Στο 2017 µε αναγνώριση 
της στρατιωτικής σας θητεί-
ας συµπληρώνετε τα 35 έτη 
και µπορείτε να συνταξιοδο-
τηθείτε άµεσα. Επίσης, χωρίς 

την εξαγορά συµπληρώνετε τα 
35 στο 2018 και συνταξιοδο-
τείσθε άµεσα γιατί συµπλη-
ρώσατε τα 58 και 6 µήνες 
που προβλέπει για την περί-
πτωσή σας ο πίνακας 1 του ν. 
4336/2015.

Σύνταξη από 
Δημόσιο και ΟΑΕΕ
Γεννήθηκα στις 28 Απρι-
λίου 1952. Προσλήφθηκα 
σε ΝΠ∆∆-ΟΤΑ στις 15-6-
1985. 
Εχω καταθέσει αίτηµα για 
εξαγορά στρατιωτικής θη-
τείας (1 χρόνο). Υπολογίζω 
να πάρω διαδοχική σύντα-
ξη από το ΙΚΑ (έγινε µετα-
φορά από τον προηγούµε-
νό µου φορέα ΝΠ∆∆-ΟΤΑ). 
Παράλληλα, ασφαλίστηκα 
για 20 χρόνια και 6 µήνες 
στο πρώην ΤΕΒΕ (ΟΑΕΕ) 
κατά το διάστηµα ασφά-
λισής µου στον ευρύτερο 
δηµόσιο τοµέα, ως διαχει-
ριστής µικρής τουριστικής 
µονάδας. 
Μπορώ να εξαγοράσω 
πλασµατικά χρόνια; Πότε 
µπορώ να πάρω πλήρη σύ-
νταξή και πόσο;
Σας ευχαριστώ, Μιχ. Ερ.

Απ. Αν συµπληρώσετε µε τη 
στρατιωτική θητεία τα 35 έτη, 
δικαιούσθε άµεσα την πλήρη 
σύνταξη από το ∆ηµόσιο και 
στα 67 δεύτερη σύνταξη από 
τον ΟΑΕΕ. Σας συµφέρει να 
χρησιµοποιήσετε τον παράλ-
ληλο χρόνο για προσαύξηση 
της πρώτης σύνταξης και όχι 
να ζητήσετε δεύτερη σύνταξη 
µετά από ένα έτος. 

Η εγκύκλιος 
για τη διαδοχική
Θα ήθελα να µε πληροφο-
ρήσετε σχετικά µε τη νέα 
εγκύκλιο περί διαδοχικής 
ασφάλισης-σύνταξης. Εχω 
γεννηθεί 1/9/60. Εχω περί-
που 3 χρόνια ένσηµα στο 
ΙΚΑ, πριν από το ‘90. Από 
1/9/91 έως σήµερα είµαι 
στον ΟΑΕΕ-ΕΦΚΑ. Εχω 2 
παιδιά. 
Το πρώτο έχει γεννηθεί 
το 1991 και το δεύτερο το 
1995. Μπορώ να υποβάλω 
αίτηση σύνταξης κάνοντας 
χρήση της διάταξης για τη 
διαδοχική; Σας ευχαριστώ 
για το χρόνο σας και σας 
εύχοµαι καλή χρονιά. Πηγή 
Χούντα

Απ. Με τελευταία τροποποιη-
τική εγκύκλιο που αφορά στη 
διαδοχική ασφάλιση µπορούν 
πλέον και οι ασφαλισµένες 
του ΟΑΕΕ να συνταξιοδοτη-
θούν ως µητέρες ανηλίκων µε 
την προϋπόθεση να υπαχθούν 
στο ΙΚΑ ως τελευταίο φορέα 
ασφάλισης και να πραγµατο-
ποιήσουν τουλάχιστον 1.500 
ηµέρες εργασίας, εκ των οποί-
ων 500 πριν από την υποβολή 
της αίτησης για συνταξιοδότη-
ση. Στο 2010 είχατε ανήλικο 
τέκνο και συµπληρωµένες τις 
5.500 ηµέρες εργασίας. Με τις 
προϋποθέσεις αυτές κατοχυ-
ρώσατε συνταξιοδοτικό δικαί-
ωµα ως µητέρα ανηλίκου για 
πλήρη σύνταξη στο 58ο έτος 
της ηλικίας σας. Πρέπει όµως 
να ασφαλιστείτε στο ΙΚΑ για 
600 τουλάχιστον ηµέρες ερ-
γασίας ώστε να γίνει τελευταί-
ος και αρµόδιος ασφαλιστικός 
σας φορέας.

Ασφαλισμένος 
διαδοχικά σε
ΟΓΑ και ΟΑΕΕ
Από 1981 έως 1989 και 
από 1ης-1-1990 έως 31-3-
2003 στον ΟΓΑ. Από 1ης-
4-2003 έως και σήµερα 
στον ΟΑΕΕ. Μπορείτε να 
µου πείτε ποιες διαδικασί-
ες πρέπει να κάνω για να 
συνταξιοδοτηθώ; Ευχαρι-
στώ εκ των προτέρων για 
το χρόνο.
Ηλ. Παπ.

Απ. Μπορείτε να κάνετε εξα-
γορές πλασµατικών χρόνων 
για να συµπληρώσετε τα 40 
έτη και να συνταξιοδοτηθείτε 
από τον τελευταίο σας φορέα 

στα 62 µε πλήρη σύνταξη. 
Καταθέτετε αίτηση στον τε-
λευταίο φορέα που είναι και 
αρµόδιος για την απονοµή της 
σύνταξης.

Μόνιμη δημόσιος 
υπάλληλος
Καλησπέρα σας. Είµαι µό-
νιµη δηµόσιος υπάλληλος 
(ηµεροµηνία διορισµού 
3-12-92 και ορκωµοσίας 
28-1-93) µε 21 χρόνια και 
10 µήνες (στις 31-12-2017) 
δηµόσιας πραγµατικής 
υπηρεσίας (αναγνωρισµέ-
νη προϋπηρεσία 1 µήνας 
και 22 ηµέρες), ετών 52, 
µε 2 ανήλικα τέκνα (τα έτη 
2011 και 2012) και ασφα-
λισµένη πριν από το 1992. 
Επιπλέον έχω: 1 χρόνο, 3 
µήνες και 11 ηµέρες προ-
ϋπηρεσία σε ΝΠΙ∆ (ΣΕΙ∆) 
και συγκεκριµένα: Από 9-8-
91 έως 2-12-91 σύνολο 89 
ηµεροµίσθια Από 30-3-92 
έως 29-10-92 διακεκοµ-
µένα σύνολο 139 ηµερο-
µίσθια Από 30-7-90 έως 
11-12-90 σύνολο 111 ηµε-
ροµίσθια. Και 3 χρόνια, 4 
µήνες και 20 ηµέρες άδειας 
άνευ αποδοχών µε το ν. 
1682/87 για συγκατοίκηση 
µε το σύζυγό µου που υπη-
ρετούσε στο εξωτερικό.Στα 
δύο χρόνια της άδειας άνευ 
αποδοχών (από 21-2-00 
έως 17-2-02) η ηλικία των 
παιδιών µου ήταν ενός έως 
τριών ετών. Θα µπορούσα: 
1. Να κάνω χρήση 5+3 
ετών σπουδών και παιδιών 
πλασµατικά για θεµελίω-
ση το 2011 µε ανήλικο και 
25ετία (ήδη έχω καταθέσει 
στο ΓΛΚ αίτηση αναγνώ-

ρισης για τα 5 έτη σπου-
δών και 3 έτη παιδιών) 
ή µόνο 4 (σπουδών) +3 
(παιδιών) ετών συνολικά;
2. Να κάνω χρήση για 
εξαγορά και µέρους της 
άδειας άνευ αποδοχών 
(µήπως θεωρηθεί και για 
ανατροφή τέκνων) -  χρό-
νος άδειας άνευ αποδο-
χών (2000-τέλος 2001); 
3. Ο χρόνος ανεργίας ή τα 
κενά διαστήµατα µεταξύ 
των συµβάσεων µπορεί 
να προσµετρηθούν ή υπό-
κεινται στον περιορισµό 
των 4 ετών πλασµατικών; 
4. Αλλος χρόνος που µπο-
ρεί να προσµετρηθεί ως 
πλασµατικός µε εξαγορά 
για να συµπληρώσω οκτώ 
χρόνια και ένα µήνα που 
χρειάζοµαι για να θεµε-
λιώσω δικαίωµα σύντα-
ξης (25ετία µε ανήλικο το 
2011 ) και να συνταξιοδο-
τηθώ 58 ετών και 5 µηνών;
5. Ποιο είναι το κόστος 
εξαγοράς πλασµατικών 
ετών για τα έτη σπουδών 
και παιδιών που έχω κάνει 
αίτηση αναγνώρισης από 
το 2014, καθώς και για 
τον υπόλοιπο χρόνο που 
χρειάζοµαι για να θεµελι-
ώσω δικαίωµα σύνταξης;
Σας ευχαριστώ εκ των προ-
τέρωνΣ.Μ.

Απ. Για να συµπληρωθεί η 
25ετία στο 2011 µπορείτε 
να εξαγοράσετε 4 έτη από 
τις σπουδές σας και 3 από τα 
παιδιά σας. 
Πέρα από το χρόνο των παι-
διών για τις διατάξεις της 
µητέρας ανηλίκου στο 2011 
µόνο 4 έτη µπορείτε να εξα-
γοράσετε.

Χρόνο ανεργίας και κενών δι-
αστηµάτων δεν µπορούµε να 
εξαγοράσουµε στο ∆ηµόσιο, 
άλλωστε έχουµε και τον πε-
ριορισµό των τεσσάρων πλα-
σµατικών ετών.
Το κόστος της εξαγοράς των 
πλασµατικών ετών εφόσον 
ήδη υποβάλατε αίτηση πριν 
την 01/01/2017 είναι για το 
∆ηµόσιο περίπου 110 ευρώ 
ο µήνας. 
∆εν συµπληρώνετε τις προϋ-
ποθέσεις µε κατοχύρωση στο 
2011 ούτε στο 2012. Συντα-
ξιοδοτείσθε στα 62 µε πλήρη 
σύνταξη σαν µητέρα αν έχετε 
ανήλικο από το 2013 και µετά, 
διαφορετικά στα 62 µε µειω-
µένη σύνταξη.

Αγαμη
ασφαλισμένη
στο ΤΕΒΕ από
το 1979
Θα ήθελα να σας παραθέ-
σω τα στοιχεία της ασφά-
λισής µου, που θεωρώ ότι 
είναι µάλλον ιδιαίτερα! 
Είµαι γεννηµένη το 1958. 
Ανύπαντρη. Είµαι ασφα-
λισµένη από τον Σεπτέµ-
βριο του 1979 στο τότε 
ΤΕΒΕ µε επιχείρηση Ο.Ε. 
Κέντρο Ξένων Γλωσσών, 
όπου και εργαζόµουν ως 
διαχειρίστρια-γραµµατεία-
υπεύθυνη λειτουργίας της 
επιχείρησης.
Από τον Σεπτέµβριο του 
1991, λόγω αλλαγής του 
εταιρικού από Ο.Ε. σε Ε.Ε, 
ασφαλίστηκα συγχρόνως 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ και στο 
ΙΚΑ. Η εταιρία έκλεισε το 
2010 και έτσι σταµάτησα 
να ασφαλίζοµαι στο ΤΕΒΕ 

στις ερωτήσεις σας
ΑΠΑΝΤAME Στείλτε τα ερωτήµατά σας: Ελεύθερος Τύπος, Αγίας Λαύρας 2 & Σαρανταπόρου, Ν. Ηράκλειο, 

Τ.Κ. 14121 (Για το ένθετο «Ασφάλιση & Συντάξεις»), στο fax: 210-8113001 ή στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: asfalisi@e-typos.com

Μητέρα με ανήλικο
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Είµαι µητέρα µε ανήλικο παιδί, ασφαλισµένη στο ΤΑΝ και έχω 
21,6 έτη ασφάλισης έως 31/12/2010. Εχω επίσης κλείσει τα 50 
έτη πριν από τις 19/8/2015. Παρακαλώ ενηµερώστε µε αν µπορώ 
να συνταξιοδοτηθώ και σε ποια ηλικία µπορώ να πάρω πλήρη 
σύνταξη. Ηµεροµηνία γέννησης 25/10/1962 -52 ετών και 10 
µηνών ήµουν στις 19/8/2015. Ασφαλισµένη από 14/1/1987 έως 
σήµερα στο ΤΑΝ - 24 έτη ασφάλισης έως 31/12/2010. Ετος γέν-
νησης τέκνου 26/12/1994 - 16 ετών ήταν στις 31/12/2010.
Ευχαριστώ θερµά εκ των προτέρων. Μετά τιµής,
Λιόλιου Παρασκευή.

Απ. Εχετε θεµελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωµα πριν από τη 18η/08/2015 
που ισχύει ο ν. 4336/2015 γιατί είχατε και το χρόνο συµπληρωµένο και 
την ηλικία. ∆εν επηρεαστήκατε από τις αλλαγές ως προς τα όρια ηλικίας, 
αλλά µόνο ως προς τον τρόπο υπολογισµού της σύνταξης. ■
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(ΟΑΕΕ) και από τότε ερ-
γαζόµενη ως µισθωτή σε 
άλλη επιχείρηση, είµαι 
ασφαλισµένη µέχρι και 
σήµερα στο ΙΚΑ. 
Αρα έχω πληρώσει ασφά-
λεια στον ΟΑΕΕ για 31 
χρόνια και στο ΙΚΑ, 27 χρό-
νια και συνεχίζω ακόµη.
Εξ αυτών τα 21 χρόνια 
είναι παράλληλη ασφάλι-
ση!
Θα σας ήµουν ευγνώµων 
αν µπορούσατε να µου 
απαντήσετε ποια περίπτω-
ση είναι συµφέρουσα για 
µένα να συνταξιοδοτηθώ, 
καταθέτοντας αίτηση συ-
νταξιοδότησης σε κάθε Τα-
µείο χωριστά ή µετατρέπο-
ντας την ασφάλειά µου σε 
∆ΙΑ∆ΟΧΙΚΉ; Και σε κάθε 
περίπτωση, σε ποια ηλικία 
µπορώ να συνταξιοδοτηθώ 
ανάλογα µε τις δυνατότη-
τες επιλογής (διαδοχική ή 
από τα δύο Ταµεία χωρι-
στά).
Με δεδοµένα τα εξής στοι-
χεία: τον Μάιο το 2018 
κλείνω τα 60 χρόνια, το 
2019 συµπληρώνω 40 χρό-
νια εργασίας και δυστυχώς 
επείγοµαι διότι είναι πολύ 
πιθανό από τον Σεπτέµβριο 
του 2018 να µην έχω εργα-
σία... Οπως καταλαβαίνε-
τε αυτός είναι ένας λόγος 
(φόβος-άγχος) που επείγο-
µαι να συνταξιοδοτηθώ. 
Χίλια ευχαριστώ εκ των 
προτέρων.
Θ. Σ. 

Απ. Αν χρησιµοποιήσετε αυτο-
τελώς τους χρόνους ασφάλι-
σης δεν συµπληρώνετε τις 
προϋποθέσεις για συνταξι-
οδότηση για πλήρη σύνταξη 
νωρίτερα από το 67ο έτος της 
ηλικίας σας. 
Σας συµφέρει η διαδοχική 
ασφάλιση που σύµφωνα και 
µε τις νέες διατάξεις θα χρη-
σιµοποιηθεί και ο παράλλη-
λος χρόνος ως προσαύξηση 
στη σύνταξή σας. ∆ικαιούσθε 
πλήρη σύνταξη στα 62 µε 40 
έτη ασφάλισης, αν µείνετε 
χωρίς ασφάλιση µπορείτε να 
εξαγοράσετε από πλασµατικά 
έτη όσο χρόνο απαιτείται.

Συνταξιούχος ΟΑΕΕ 
για παράλληλη 
ασφάλιση
Συγχαρητήρια για την 
ωραία σας προσπάθεια 

καταρχάς και καλές αντο-
χές από το βοµβαρδισµό 
ερωτηµάτων που πιστεύω 
να δέχεστε. 
∆ιαβάζοντας τη ∆ευτέρα 
22 Ιανουαρίου το ένθε-
το του Ελεύθερου Τύπου 
για την Ασφάλιση και τον 
οδηγό για την Παράλληλη 
Ασφάλιση, έχω δύο ερωτή-
µατα προσωπικά.
Λέγοµαι Χρ. Στ., είµαι γεν-
νηµένος στις 27/3/1955 και 
είµαι ήδη συνταξιούχος του 
ΟΑΕΕ µε 40 χρόνια ασφά-
λισης, καθώς υπέβαλα αί-
τηση συνταξιοδότησης στις 
17/4/2015 και ήδη παίρνω 
σύνταξη 1.090 ευρώ µηνι-
αίως. 
Επίσης είµαι ασφαλισµένος 
στο ΙΚΑ από την 1/01/1999 
και συνεχίζω να εργάζοµαι 
έως και σήµερα ως ιδιωτι-
κός εκπαιδευτικός.
Πρώτο ερώτηµα: Πότε µπο-
ρώ να βγω σε σύνταξη και 
από το ΙΚΑ το γρηγορότε-
ρο;
Επηρεάζονται οι δύο ανε-
ξάρτητες συντάξεις σύµ-
φωνα µε τα γραφόµενα 
της 22ας Ιανουαρίου στον 
Ελεύθερο Τύπο, για την 
παράλληλη ασφάλιση, που 
δεν τα κατανόησα απόλυ-
τα;
Ευχαριστώ εκ των προτέ-
ρων, αναµένω την απάντη-
σή σας.

Απ. Οι διατάξεις για τον υπο-
λογισµό του παράλληλου 
χρόνου στην προσαύξηση 
της σύνταξης αφορούν πε-
ριπτώσεις συνταξιοδότησης 
από 13/05/2016 και µετά 
που ισχύει ο ν. Κατρούγκαλου. 
Εσείς είσθε ήδη συνταξιού-
χος και δικαιούσθε δεύτερη 
σύνταξη στα 67 από το ΙΚΑ 
αφού έχετε συµπληρώσει τα 
20 έτη ασφάλισης.
∆εν έχουν δοθεί µέχρι σήµερα 
διαφορετικές οδηγίες από τον 
ΕΦΚΑ σε σχέση µε την υπο-
βολή της δεύτερης σύνταξης 

όταν η πρώτη έχει υποβλη-
θεί πριν από την ισχύ του ν. 
4336/2015. 

Ασφαλισμένος
σε ΤΕΒΕ και ΙΚΑ
Εχω γεννηθεί  στ ις 
14/2/1964. Ηµουν ασφα-
λισµένος στο ΤΕΒΕ από 
1/1/1986 έως 31/12/2001. 
Από 1/10/2000 έως και 
σήµερα εργάζοµαι και έχω 
ασφάλιση ΙΚΑ (δηλ. 15 µή-
νες ήµουν ταυτόχρονα σε 
δύο ασφαλιστικά ταµεία, 
ΤΕΒΕ και ΙΚΑ). Υπηρέτησα 
22 µήνες στο στρατό και 
έχω δύο παιδιά που γεν-
νήθηκαν το 1992 και το 
1996 αντίστοιχα. Θα ήθε-
λα να ρωτήσω εάν µπορώ 
και πότε να κάνω αίτηση 
πρόωρης σύνταξης στο ΙΚΑ 
και πότε αίτηση πλήρους 
σύνταξης.
Ποιες προϋποθέσεις πρέ-
πει να έχω, πότε µπορώ 
να κάνω εξαγορά στρατού 
(πόσο στοιχίζει) και πότε 
εξαγορά τέκτων (και πόσο 
στοιχίζει);
Ευχαριστώ,
Τσι.Κο.

Απ. Η δυνατότητα συνταξιο-
δότησής σας είναι στα 62 µε 
40 έτη ασφάλισης για πλήρη 
σύνταξη και επίσης στο 62ο 
έτος αν δεν έχετε συµπλη-
ρώσει τα 40 έτη µπορείτε να 
πάρετε µειωµένη.
Για τη µειωµένη σύνταξη απαι-
τούνται ανά 100 ηµέρες εργα-
σίας την τελευταία πενταετία. 
Για τα πλασµατικά έτη µπο-
ρείτε να υποβάλετε αίτηµα 
οποτεδήποτε, ακόµη και κατά 
την ηµεροµηνία υποβολής της 
αίτησης για σύνταξη, µπορεί-
τε να εξαγοράσετε µέχρι επτά 
στο σύνολο από παιδιά, στρα-
τό, κενά διαστήµατα και το κό-
στος για κάθε µήνα, για όλους 
τους πλασµατικούς χρόνους, 
είναι το 20% του τελευταίου 
µικτού µισθού . ■

∆ικηγορικό γραφείο «Μαργαρίτα Γ. Κάρδαρη» (Ικάρων 7-9, Π. Φάληρο Τ.Κ. 17563, τηλέφωνα: 210-9841260 και 6975731307) 
ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ  «ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Γ. ΚΑΡΔΑΡΗ» ΔΙΝΕΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ «Ε.Τ.»  ΕΓΚΥΡΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

Ασφαλισμένος σε ΙΚΑ και ΟΑΕΕ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ  ∆ευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018  

Είµαι ασφαλισµένος σε ΙΚΑ και ΟΑΕΕ, γεννηµένος 
στις 6/05/1963 και πρώτη το 1980. Συνολική ασφά-
λιση έως 31/12/17 (32 χρόνια και 8 µήνες). ΙΚΑ 
270 ένσηµα Βαρέα, ΟΑΕΕ 31 χρόνια και 9 µήνες.
Τρίτεκνος µε ανήλικα, παιδί µε 50% αναπηρία. Πότε δι-
καιούµαι σύνταξη; Σήµερα είµαι ασφαλισµένος ΕΦΚΑ. 
Ευχαριστώ πολύ. Περιµένω την απάντησή σας.

Απ. Η µόνη δυνατότητα συνταξιοδότησης που έχετε είναι στα 
62 µε 40 έτη εργασίας. Στον ΟΑΕΕ δεν υπάρχει διάταξη για 
συνταξιοδότηση τρίτεκνου πατέρα, ενώ η αξιοποίηση των 
διατάξεων, υπό προϋποθέσεις, του πατέρα παιδιού µε ανα-
πηρία απαιτεί ποσοστό αναπηρίας 67% και πάνω και 7.500 
ηµέρες εργασίας. Για τα 40 έτη ασφάλισης έχετε δικαίωµα 
εξαγοράς πλασµατικού χρόνου παιδιών - στρατού.■

& ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ& ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
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ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΤΟΥ ΕΝΘΕΤΟΥ

«ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ»

Οσοι δεν επιθυμούν τη δημοσιοποίηση 

του ονοματεπωνύμου τους μπορούν, 

στις ερωτήσεις τους προς το ένθετο 

«ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ», να 

αναφέρουν μόνο τα αρχικά γράμματα 

του ονόματος και του επωνύμου 

τους, ώστε να γνωρίζουν αμέσως 

και την απάντηση που 

τους αφορά.
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ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΙΚΟΣ
kkatikos@e-typos.com

Η αποκάλυψη των παράνοµων 
µειώσεων υποχρεώνει κυβέρ-
νηση και υπουργείο Εργασίας 
να επιστρέψουν τα ποσά που 

παρακρατήθηκαν τους προηγούµενους 
18 έως 20 µήνες. Είναι νοµοτελειακή η 
επιστροφή τους γιατί οι µειώσεις αυτές 
είναι παράνοµες και αποδεδειγµένα δεν 
προβλέπονται από τους νόµους για τις 
περικοπές συντάξεων. 

Νοµικοί στο χώρο της ασφάλισης θεω-
ρούν ότι ακόµη και στην ακραία περίπτωση 
που η κυβέρνηση θελήσει µε κάποιον τρό-

πο να νοµιµοποιήσει τις παράνοµες αυτές 
µειώσεις φέρνοντας, για παράδειγµα, νέα 
διάταξη που να καλύπτει τις λαθροχειρίες, 
αυτό µπορεί να ισχύσει µόνον από εδώ 
και στο εξής και δεν επηρεάζει σε καµία 
περίπτωση τα χρωστούµενα των προηγού-
µενων µηνών. 

Ο χρόνος επιστροφής είναι άγνωστος 
προς το παρόν. Το βέβαιο είναι πως όσο 
περνούν οι µήνες ο λογαριασµός των ανα-
δροµικών ανεβαίνει και εκτός αυτού επίκει-
νται και δικαστικές αποφάσεις εντός των 
επόµενων µηνών από οµαδικές αγωγές 
συνταξιούχων για ακύρωση των µειώσε-
ων και επιστροφή των αναδροµικών. Είναι 
πιθανό ο λογαριασµός να περάσει στην 
επόµενη κυβέρνηση. Εξετάζεται πάντως 

και το σενάριο των δόσεων (εντός ενός 
εξαµήνου ή και έτους), ανάλογα µε το 
πόσο θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισµός. 
Εξετάζεται, επίσης, να γίνει και συµψηφι-
σµός των αναδροµικών µε τις περικοπές 
του 2019 σε κύριες και επικουρικές. Αν 
προκριθεί κάτι τέτοιο, πάλι θα είναι κερ-
δισµένοι οι συνταξιούχοι, γιατί το νέο 
«ψαλίδι» έως 18% που θα έχουν στις συ-
ντάξεις τους θα βγει µικρότερο για όσους 
έχουν λαµβάνειν αναδροµικά από τις πα-
ράνοµες µειώσεις. Σε µια τέτοια περίπτω-
ση τα αναδροµικά που θα µαζευτούν από 
1/6/2016 έως 31/12/2018, θα φτάνουν 
τους 30 µήνες και τα -ενδεικτικά- ποσά 
επιστροφών που δηµοσιεύουµε σήµερα, 
θα είναι πολύ µεγαλύτερα. ■

Τι πρέπει να συμπληρώσετε στις 3 αιτήσεις για να 
κατοχυρώσετε τα ποσά και πού θα τις καταθέσετε

 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ  ■
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Πώς θα υπολογίσω τα ακριβή ποσά που µου 
οφείλονται; 
Τυπώνοντας τα ενηµερωτικά Ιουνίου 2-16, Αυγούστου 
2016., Σεπτεµβρίου 2016 και Φεβρουαρίου 2018 και 
συγκρίνοντας τις µειώσεις ν. 4093 στην κύρια και 3986 
στην επικουρική. 
Μετράει το καθαρό ποσό ή το µικτό και ποια 
ηµεροµηνία λαµβάνεται υπόψη για την κύρια 
και για την επικουρική;
Για τη µείωση ν. 4093 παίρνουµε την αρχική κύρια σύ-
νταξη, αφαιρούµε τις µειώσεις της ΕΑΣ και νόµων 4024 
και 4051 και αθροίζουµε την επικουρική, αφαιρώντας 
τις ίδιες µειώσεις. Αν η επικουρική επανυπολογίστηκε 
παίρνουµε το µικτό ποσό για το νέο άθροισµα. 
Πώς θα συµπληρώσω την αίτηση; Θα πρέπει να 
αναγράψω ο ίδιος τα ποσά ή θα τα υπολογίσει 
η υπηρεσία; 
Από τη στιγµή που διαπιστώσουµε παράνοµη µείωση, ζη-
τάµε να µην επιβάλλεται. Αλλά και αν δεν καταφέρουµε 
να την εντοπίσουµε, ζητάµε ανάλυση των πραγµατικών 
ποσών που λαµβάνουν υπόψη τα Ταµεία για τις µειώσεις 
του ν. 4093 στην κύρια και 3986 στην επικουρική.
Πού θα πάω να καταθέσω την αίτηση; Φορέας, 
διεύθυνση, γραφείο. 
Η αίτηση υποβάλλεται στο Γενικό Λογιστήριο στην 
πλατεία Kάνιγγος. Για ΙΚΑ, ΟΑΕΕ κ.ά. στα γραφεία 
κάθε περιοχής που έχουν «ταµπέλα» ΕΦΚΑ και στις 
διευθύνσεις απονοµών συντάξεων, ή στο αρµόδιο 
γραφείο που λειτουργεί το πρωτόκολλο. Στο ΕΤΕΑΕΠ 
η αίτηση υποβάλλεται στο ισόγειο (Φιλελλήνων 13-
15 Σύνταγµα) και σε υποκαταστήµατα ΕΦΚΑ για την 
υπόλοιπη χώρα. Η αίτηση στέλνεται και ταχυδροµικά 
µε συστηµένη επιστολή σε όλους τους φορείς, ενώ 
γίνεται δεκτή και από ΚΕΠ.
Είναι υποχρεωµένο το Ταµείο ή το ΓΛΚ να την 
παραλάβει, αλλά θα το πράξει;
Οι αιτήσεις παραλαµβάνονται υποχρεωτικά από τους 
αρµόδιους υπαλλήλους. ∆εν προβλέπει ο δηµοσιοϋ-
παλληλικός κώδικας άρνηση παραλαβής αιτήµατος 
πολιτών. Μην φύγετε αν δεν πάρετε το χαρτάκι µε 
τον αριθµό πρωτοκόλλου και την ηµεροµηνία κατά-
θεσης.

ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΗ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΤΑ ΧΡΩΣΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ - ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ

Α. Η αίτηση προς Γενικό Λογιστήριο του 
Κράτους (συνταξιούχοι ∆ηµοσίου) 
Παρακαλώ όπως:

1 Αποτυπώσετε το νέο πραγµατικό άθροισµα συντάξεων 
που λαµβάνω µετά τις περικοπές σε επικουρική (ή και) 

µέρισµα και να επανυπολογίσετε - αναπροσαρµόσετε το 
ποσό της µείωσης στην κύρια σύνταξή µου, µε το νόµο 
4093/2012, λαµβάνοντας υπόψη το πραγµατικό άθροισµα 
από τις συντάξεις που λαµβάνω µετά την 1/6/2016.

2 Μου χορηγήσετε αναλυτική κατάσταση των ποσών κύ-
ριας σύνταξης, επικουρικής και µερίσµατος που λαµβά-

νεται ως βάση υπολογισµού για την επιβολή της µείωσης 
του ν. 4093/2012.

3 Μου επιστραφούν όλες οι διαφορές από τυχόν αυξηµέ-
νες κρατήσεις που µου επιβάλατε στην κύρια σύνταξη 

εφόσον η κράτηση του ν. 4093/2012 αποδειχθεί µικρότερη 
µε βάση το πραγµατικό άθροισµα συντάξεων που λαµβάνω 
από 1/6/2016 έως σήµερα.
 
Με την επιφύλαξη για την άσκηση παντός νοµίµου δικαιώ-
µατός µου ενώπιον των αρµόδιων δικαστικών αρχών.
Υπογραφή
 
Β. Η αίτηση στον ΕΦΚΑ 
(για ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, Ταµεία 
∆ΕΚΟ, τραπεζών, ΝΑΤ), 
Παρακαλώ όπως:

1 Αποτυπώσετε το νέο πραγµατικό 
άθροισµα συντάξεων που λαµβά-

νω µετά τις περικοπές στην επικουρική 
µου σύνταξη και να επανυπολογίσετε 
- αναπροσαρµόσετε το ποσό της µείω-
σης στην κύρια σύνταξή µου, µε το νόµο 
4093/2012, λαµβάνοντας υπόψη το 
πραγµατικό άθροισµα από τις συντάξεις 
που λαµβάνω µετά την 1/9/2016.

2 Μου επιστραφούν όλες οι διαφορές 
από τυχόν αυξηµένες κρατήσεις που 

µου επιβάλατε στην κύρια σύνταξη εφόσον 
η κράτηση του ν. 4093/2012 αποδειχθεί 
µικρότερη µε βάση το πραγµατικό άθροισµα 
συντάξεων που λαµβάνω από 1/6/2016 
έως σήµερα.

Γ. Η αίτηση προς ΕΤΕΑΕΠ και ΕΤΕΑΜ 
(επικουρικό ΙΚΑ)
Παρακαλώ όπως:

1 Αφαιρεθεί από τις κρατήσεις που επιβάλλονται στην 
επικουρική µου σύνταξη η µείωση του ν. 3986/2011 

διότι το νέο µικτό ποσό της επικουρικής µου, από 1/6/2016, 
είναι κάτω των 300 ευρώ και δεν προβλέπεται καµία κρά-
τηση του ν. 3986/2011 σε ποσά επικουρικής κάτω των 
300 ευρώ. 

2 Υπολογιστεί σωστά η µείωση ν. 3986 µε βάση το νέο 
ποσό επικουρικής (εφόσον ήταν υψηλότερη και µετά 

τη µείωση δεν έπεσε κάτω από 300 ευρώ).

3 Μου επιστραφούν όλες οι µειώσεις - κρατήσεις που 
µου επιβλήθηκαν παράνοµα, από την ηµεροµηνία επα-

νυπολογισµού της επικουρικής µου σύνταξης (1/9/2016) 
µέχρι σήµερα.
 
Σας επισυνάπτω τα ενηµερωτικά σηµειώµατα µηνών Σε-
πτεµβρίου 2016 και Φεβρουαρίου 2017, όπου εµφανίζεται 
η αδικαιολόγητη µείωση του ν. 3986/2011 που συνεχίζετε 
να επιβάλλετε στην επικουρική µου σύνταξη.
Με την επιφύλαξη για την άσκηση παντός νοµίµου δικαιώ-
µατός µου ενώπιον των αρµόδιων δικαστικών αρχών.

ΤΙ ΘΑ ΓΡΑΨΕΤΕ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ■

- αναπροσαρµόσετε το ποσό της µείω-
σης στην κύρια σύνταξή µου, µε το νόµο 
4093/2012, λαµβάνοντας υπόψη το 
πραγµατικό άθροισµα από τις συντάξεις 

Μου επιστραφούν όλες οι διαφορές 
από τυχόν αυξηµένες κρατήσεις που 

µου επιβάλατε στην κύρια σύνταξη εφόσον 
η κράτηση του ν. 4093/2012 αποδειχθεί 
µικρότερη µε βάση το πραγµατικό άθροισµα 
συντάξεων που λαµβάνω από 1/6/2016 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ  (ΚΕΦΑΛΑΙΑ)

Αν ορίσετε εκπρόσωπο για να καταθέσει την αίτησή σας, συμπληρώστε τα παρακάτω:

ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ

ΑΡ.ΔΕΛΤ.ΑΣΤ.ΤΑΥΤ. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΟΔΟΣ-ΑΡΙΘ.-Τ.Κ.-ΠΟΛΗ Ή ΧΩΡΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ:

Κατά περίπτωση συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση θεωρη-

μένη για το γνήσιο της υπογραφής του/της αιτούντος/σας από Δημόσια Αρχή   

(άρθρα 22 παρ. 22 & 50 παρ. 7 του Π.Δ. 169/2007 όπως ισχύουν μετά τις 

διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 1 του Ν. 4002/2011 ΦΕΚ 180/Α/2011).

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: ΓΑ-00-Κ-1801 

 

ΑΙΤΗΣΗ : 
Στοιχεία Αιτούντος:  ΕΠΩΝΥΜΟ: ....................................................  

ΟΝΟΜΑ:      .................................................... 
 

Στοιχεία Ασφαλισμένου/Συνταξιούχου:  ΕΠΩΝΥΜΟ: ....................................................... 
ΟΝΟΜΑ:      ....................................................... 
ΟΝ ΠΑΤΡΟΣ: ...................................................... 
ΑΜΚΑ: .................................................................. 
ΑΜ. τ. ΤΑΜΕΙΟΥ: ................................................ 
ΑΔΤ: ...................................................................... 
ΑΦΜ: …………………………………………… 
 
Τέως ΤΑΜΕΙΟ (σημειώνετε με Χ):  
□ΤΕΑΔΥ, □ΤΕΑΥΑΠ, □ΤΕΑΕΧ, □ΤΕΑΥΠΣ, 
□ΤΕΑΠΑΣΑ,  □ΤΑΔΚΥ,   □ΤΕΑΠΟΚΑ,  □ΤΕΑΥΕΚ,  □ΤΕΑΜ-ΝΠΔΔ, □ΤΕΑΗΕ, □ΤΕΑΠΑΕ, 

□ΤΕΑΠ-ΕΥΔΑΠ,  □ΤΕΑΠΕΤ,  □ΤΑΠΕΑΠΙ, 

□ΤΑΠΓΤΕ, □ΤΕΑΠΕΤΕ, □ΤΕΑΜ-ΝΠΔΔ, 

□ΕΛΕΜ-ΕΤΑΤ, 
□ΤΑΠΤΠ-ΕΤΑΤ, 

□ΤΕΑΙΣΥΤ/ΕΤΑΠ-ΜΜΕ,  □ΤΕΑΤΤΑΘ/ΕΤΑΠ-ΜΜΕ  □ΤΕΑΠ-ΟΤΕ,  □ΤΕΑΠ-ΕΛΤΑ,   
□ΤΕΑΠ-ΕΤΒΑ, □ΤΕΑΠ-ΔΕΗ, □ΤΕΑΠ-ΕΡΤΤ,  
□ΤΕΑΑ, □ΤΕΑΠΥΚ, □ΟΑΕΕ, 

□ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, □ΤΑΣ, □ΤΕΑΔ,  
□ΤΕΑΕΙΓΕ,       □ΤΕΑΠΟΖΟ,         □ΤΕΑΧ,  

□ΤΕΑΥΝΤΠ,      
□ΑΛΛΟ(διευκρινήστε):   

.......................................................................... 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας Αιτούντος: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ……………………….................. 

ΤΚ: ................., ΠΕΡΙΟΧΗ: ................................ 
ΤΗΛ: .................................................................... 
ΚΙΝ: .................................................................... 
EMAIL: ................................................................ 
 

Αθήνα, .....................................201.. 
 

Αρ. πρωτ.: ........................................ 

 

 
ΚΛΑΔΟΣ  ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ  Διεύθυνση: ……………………………………… 

Τμήμα: ………………………………………….. 
 

Παρακαλώ όπως .............................................. 
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
............................................................................... 
 

Επισυνάπτω: 
1. ............................................................... 
2. ............................................................... 
3. ............................................................... 
4. ............................................................... 
5. ............................................................... 
6. ............................................................... 
7. ............................................................... 
8. ...............................................................  

.... αιτ...... 
 .............................. 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ :
Στοιχεία Αιτούντος: ΕΠΩΝΥΜΟ: ....................................................  

ΟΝΟΜΑ:      ....................................................
Στοιχεία Ασφαλισμένου/Συνταξιούχου: ΕΠΩΝΥΜΟ: .....................................................

ΟΝΟΜΑ:      .......................................................
ΟΝ ΠΑΤΡΟΣ: ......................................................
ΑΜΚΑ: ..................................................................
ΑΜ. τ. ΤΑΜΕΙΟΥ: .............................................
ΑΔΤ: ......................................................................
ΑΦΜ: ……………………………………………Τέως ΤΑΜΕΙΟ (σημειώνετε με Χ): 

□ΤΕΑΔΥ, ΤΕΑΔΥ, ΤΕΑΔΥ □ΤΕΑΥΑΠ, □ΤΕΑΕΧ, □ΤΕΑΥΠΣ,
□ΤΕΑΠΑΣΑ,□ΤΑΔΚΥ,   □ΤΑΔΚΥ,   □ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΠΟΚΑ,□ΤΕΑΥΕΚ, □ΤΕΑΜ-ΝΠΔΔ, □ΤΕΑΗΕ, □ΤΕΑΠΑΕ, 

□ΤΕΑΠ-ΕΥΔΑΠ,  □ΤΕΑΠΕΤ,  □
ΤΕΑΠΕΤ,  □
ΤΕΑΠΕΤ ΤΑΠΕΑΠΙ, 

□ΤΑΠΓΤΕ, □ΤΕΑΠΕΤΕ, □ΤΕΑΜ-ΝΠΔΔ,

□ΕΛΕΜ-ΕΤΑΤ, 
□

ΕΤΑΤ, 
□

ΕΤΑΤ
ΤΑΠΤΠ-ΕΤΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΤ

□ΤΕΑΙΣΥΤ/ΕΤΑΠ-ΜΜΕ,□ΤΕΑΤΤΑΘ/ΕΤΑΠ-ΜΜΕ□ΤΕΑΠ-ΟΤΕ,  □ΤΕΑΠ-ΕΛΤΑ,  
□ΤΕΑΠ-ΕΤΒΑ, □ΤΕΑΠ-ΔΕΗ, □ΤΕΑΠ-ΕΡΤΤ, ΕΡΤΤ, ΕΡΤΤ
□ΤΕΑΑ, □ΤΕΑΠΥΚ, □ΟΑΕΕ, 

□ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, □ΤΑΣ, □ΤΕΑΔ,
□ΤΕΑΕΙΓΕ,       □ΤΕΑΠΟΖΟ,         □ΤΕΑΧ,  

□ΤΕΑΥΝΤΠ,   
□ΑΛΛΟ(διευκρινήστε): 

..........................................................................Στοιχεία Επικοινωνίας Αιτούντος:ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ………………………..................
ΤΚ: ................., ΠΕΡΙΟΧΗ: ................................
ΤΗΛ: ....................................................................
ΚΙΝ: ....................................................................
EMAIL: ................................................................
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4.

5.
6.

7.
8.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ  ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ  ΤΟΥ  ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Α Ι Τ Η Σ Η

ΕΠΩΝΥΜΟ: .........................................
ΟΝΟΜΑ: ..............................................
ΟΝ. ΠΑΤΡ. ή ΣΥΖ.: ..............................
ΟΔΟΣ: .................................ΑΡ.: .........
ΠΟΛΗ ή ΧΩΡΙΟ: ..................................
ΤΑΧΥΔΡ. ΚΩΔΙΚΑΣ: ............................
ΤΗΛ/ΝΟ: ..............................................
ΣΤΟΙΧ. ΑΣΤΥΝ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:
.............................................................
ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ:
.............................................................
Α.Φ.Μ. : ...............................................
Α.Μ.Κ.Α. …………………………………

ΘΕΜΑ: .................................................
             .................................................

Αθήνα ................................................

Συνημμένα: 

Π Ρ Ο Σ 
Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
Γενική Διεύθυνση Μισθών
και Συντάξεων
Διεύθυνση: ...........................................
Τμήμα: .................................................
Κάνιγγος 29 - Τ.Θ. 1116
101 10 ΑΘΗΝΑ

Παρακαλώ όπως .................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................

......   Αιτ.................

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ  (ΚΕΦΑΛΑΙΑ)
Αν ορίσετε εκπρόσωπο για να καταθέσει την αίτησή σας, συμπληρώστε τα παρακάτω:

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ

ΑΡ.ΔΕΛΤ.ΑΣΤ.ΤΑΥΤ. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΟΔΟΣ-ΑΡΙΘ.-Τ.Κ.-ΠΟΛΗ Ή ΧΩΡΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ:
Κατά περίπτωση συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση θεωρη-μένη για το γνήσιο της υπογραφής του/της αιτούντος/σας από Δημόσια Αρχή   (άρθρα 22 παρ. 22 & 50 παρ. 7 του Π.Δ. 169/2007 όπως ισχύουν μετά τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 1 του Ν. 4002/2011 ΦΕΚ 180/Α/2011).



µατική του ακεραιότητα. Η αποστολή του Ολυµπιακού 
περίµενε αρκετή ώρα κλεισµένη στα αποδυτήρια µέχρι 
να ολοκληρωθεί η σύνταξη του φύλλου αγώνα και να 
ηρεµήσει η κατάσταση στον περιβάλλοντα χώρο του 
γηπέδου. Οι «ερυθρόλευκοι» µιλούσαν για κατάσταση 
που κάθε χρόνο χειροτερεύει σε αυτό το γήπεδο. Για… 
ζούγκλα και για την τιµωρία που πρέπει να επιβληθεί 
στους γηπεδούχους.

Ο Γκαρθία στο νοσοκοµείο νοσηλευόταν φρουρού-
µενος για κάθε ενδεχόµενο. ■

 Θ. ΟΜΑ∆Α ΒΑΘ. ΑΓ. Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ
 1. ΠΑΟΚ 52 22 16 4 2 44-8 10 0 0 28-2 6 4 2 16-6

 2. ΑΕΚ 50 22 15 5 2 38-11 10 1 1 26-5 5 4 1 12-6

 3. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 43 22 14 4 4 45-21 9 1 2 24-8 5 3 2 21-13

 4. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 42 22 11 9 2 30-14 4 5 1 10-5 7 4 1 20-9

 5. ΞΑΝΘΗ 32 23 8 8 7 23-26 4 6 2 13-12 4 2 5 10-14

 6. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 32 23 8 8 7 25-21 5 3 3 18-12 3 5 4 7-9

 7. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 30 23 8 8 7 23-20 7 3 1 15-3 1 5 6 8-17

 8. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 29 23 6 11 6 26-26 3 8 1 14-12 3 3 5 12-14

 9. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 29 23 7 8 8 24-18 5 3 4 16-10 2 5 4 8-8

 10. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 29 23 7 8 8 26-27 4 3 5 16-18 3 5 3 10-9

 11. ΛΕΒΑ∆ΕΙΑΚΟΣ 26 23 6 8 9 18-26 5 4 2 13-10 1 4 7 5-16

 12. ΑΕΛ 25 23 6 7 10 16-32 4 6 2 7-7 2 1 8 9-25

 13. ΛΑΜΙΑ 20 23 4 8 11 14-29 3 4 5 9-12 1 4 6 5-17

 14. ΚΕΡΚΥΡΑ 18 23 4 6 13 16-38 4 2 5 10-14 0 4 8 6-24

 15. ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 16 23 2 10 11 15-32 2 6 3 10- 13 0 4 8 5-19

 16. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 10 23 2 4 17 11-45 1 3 7 4-18 1 1 10 7-27

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΛΕΒΑ∆ΕΙΑΚΟΣ ........... 0-0
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ....... 0-0
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΛΑΜΙΑ ...................... 2-0
ΞΑΝΘΗ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ........................... 2-0
ΑΕΛ-ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ....................................1-0
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΚΕΡΚΥΡΑ ...................1-0
ΠΑΟΚ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ............. ∆ΕΝ ∆ΙΕΞΗΧΘΗ

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΑΕΚ ...........................ΣΗΜΕΡΑ

Πλατανιάς-Λαµία
Κέρκυρα-ΠΑΣ Γιάννινα
Ατρόµητος-Ξάνθη
Αστέρας Τρίπολης-ΠΑΟΚ
ΑΕΚ-Πανιώνιος
Λεβαδειακός-ΑΕΛ
Ολυµπιακός-Παναθηναϊκός
Απόλλων Σµύρνης-
Παναιτωλικός

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η ΕΠΟΜΕΝΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ

(3-5/3)23η αγωνιστική 

* Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε µε -2 β., *O Oλυµπιακός έχει -3 β., εκκρεµεί έφεση

ΟΙ ΣΚΟΡΕΡ

13
ΚΟΝΤΕ

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

ΑΝΣΑΡΙΦΑΡΝΤ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΠΡΙΓΙΟΒΙΤΣ
ΠΑΟΚ

8
ΓΕΝΤΡΙΣΕΚ

ΞΑΝΘΗ

7
AΡΑΟΥΧΟ

ΑΕΚ

ΜΑΝΙΑΣ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΦΟΡΤΟΥΝΗΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΛΙΒΑΓΙΑ
ΑΕΚ

ΠΕΛΚΑΣ
ΠΑΟΚ

ΜΟΡΑΡ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

SUPER 
LEAGUE Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

 SPORT 7 | 29ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

ΟΛΑ... ΤΟΥΜΠΑ

ΟΥΤΕ ΣΤΟ ενδέκατο εφετινό του 
µατς στη Λεωφόρο δέχθηκε γκολ 
στο πρώτο ηµίχρονο ο Παναθη-
ναϊκός. 

Συνολικά έφθασε τα 18 συνεχό-
µενα µατς στην ιστορική του έδρα 
χωρίς να έχει παραβιαστεί η εστία 
του στο πρώτο 45λεπτο. Σε αυτά 
τα 18 µατς θα πρέπει να προστε-
θούν τρία ακόµη των πλέι οφ και 
τέσσερα για το Kύπελλο. Σύνολο 25 
αγώνων και διάρκεια πάνω από 13 
µήνες, καθώς το τελευταίο γκολ το 
είχε δεχθεί στις 19/1 του 2017 από 
τον Γιώργο Γιακουµάκη, τότε παίκτη 
του Πλατανιά!

Πρώτη νίκη για το 2018 της  ●
Λάρισας στην έδρα της µετά από 
τέσσερα µατς στη νέα χρονιά όπου 
επιπλέον δεν είχε σκοράρει.

Οι Χανιώτες συµπλήρωσαν δέκα  ●
συνεχόµενες ήττες εκτός έδρας.

Τέταρτη νίκη για τον Παναιτωλι- ●
κό στη Σούπερ Λίγκα σε βάρος της 
Κέρκυρας.

Τρίτη συνεχόµενη νίκη για τη  ●
φορµαρισµένη οµάδα του Αγρινίου 
που έχει χάσει µόνο ένα από τα επτά 
τελευταία παιχνίδια της.

Η Κέρκυρα συµπλήρωσε 13άρι  ●
ηττών µε τις οκτώ εκτός έδρας.

Πέρασε πέµπτη η Ξάνθη µε την  ●
τέταρτη εντός έδρας νίκη της ενώ 
ο Απόλλων συµπλήρωσε 13 αγωνι-
στικές χωρίς νίκη µε τέσσερα µόλις 
γκολ στο ενεργητικό του στις δέκα 
τελευταίες.

Tρεις ισοπαλίες στη Νέα Σµύρ- ●

νη και τρίτο 0-0 σε ένα ζευγάρι µε 
απόλυτη ισορροπία αποτελεσµάτων 
(από 9 νίκες σε 22 αναµετρήσεις).

Εκτη συνεχόµενη αγωνιστική  ●
χωρίς νίκη για τον Αστέρα µε τον 
Πανιώνιο να έχει πάρει ένα µόλις 
τρίποντο στις επτά τελευταίες.

Τα δύο στα τρία εντός έδρας  ●
εφετινά µατς του ΠΑΣ έχουν τε-
λειώσει ισόπαλα (8 στα 12) µε 11 
συνολικά «Χ» στις 23 αγωνιστικές 
και τέταρτο 0-0.

Ο Λεβαδειακός έµεινε αήττητος  ●
για έκτο συνεχόµενο παιχνίδι µε τον 
ΠΑΣ ανεξαρτήτως έδρας. ∆εν έχει 
δεχθεί γκολ στις τέσσερις τελευταίες 
παρουσίες του στους «Ζωσιµάδες» 
ενώ για πρώτη φορά στην ιστο-
ρία των αναµετρήσεών τους στην 
πρώτη κατηγορία τελείωσαν χωρίς 
νικητή και τα δύο µατς.  

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Συµπλήρωσε 11 µατς χωρίς να δεχτεί γκολ
ΠΡΩΤΗ ΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ 2018 ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΤΗΝ Ε∆ΡΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΕΣΣΕΡΑ ΜΑΤΣ 
 Η ΚΕΡΚΥΡΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ 13ΑΡΙ ΗΤΤΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΟΚΤΩ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΚΤΟΣ Ε∆ΡΑΣ

 ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΩΝ ΔΥΟ ΟΜΑΔΩΝ ΤΙΠΟΤΕ ΔΕΝ ΠΡΟΔΙΚΑΖΕ ΤΗΝ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 

ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΑΚΟΥ ΕΧΕΙ ΔΕΧΤΕΙ ΤΟ ΡΟΛΟ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΓΟΝΑΤΙΖΕΙ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ.

«ΠΑΙΡΝΩ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΦΕΥΓΩ», ΕΙΠΕ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΑΕ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, Σ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ, ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΓΚΑΡΘΙΑ.



Ο Μπόµπι Μπράουν, το νέο µεταγρα-
φικό απόκτηµα του Ολυµπιακού, 
έφτασε στην Αθήνα, έκανε την 

πρώτη προπόνησή του µε τους «ερυθρό-
λευκους» και ετοιµάζεται για το ντεµπούτο 
του, την ερχόµενη Παρασκευή στο ΟΑΚΑ 
απέναντι στον «αιώνιο αντίπαλο» Πανα-
θηναϊκό για την 24η αγωνιστική της κανο-
νικής περιόδου της Ευρωλίγκας!

«Χαίροµαι που επέστρεψα στην Ευρώπη και σε 
µια µεγάλη οµάδα όπως είναι ο Ολυµπιακός», 
δήλωσε ο 34χρονος Αµερικανός γκαρντ, πρώτος 
σκόρερ της Ευρωλίγκας τη σεζόν 2012-13 µε 
τη Σιένα. «Θέλω να βοηθήσω την οµάδα, να της 
δώσω εµπειρία», τόνισε ο Μπράουν και εξήγησε 
πως: «Εχω σπουδαίους συµπαίκτες και θέλω να 
κάνω ό,τι χρειάζεται για να κερδίζει ο Ολυµπι-
ακός. Θα παίρνουµε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. 
Θα παλέψουµε για τον τίτλο της Ευρωλίγκας 
και για το πρωτάθληµα. Η εµπειρία µου στους 
Χιούστον Ρόκετς ήταν διασκεδαστική αλλά και 
διδακτική».

Ο 34χρονος Αµερικανός γκαρντ θα... βουτήξει 
κατ’ ευθείαν στα βαθιά, καθώς θα κάνει ντεµπού-
το στο ντέρµπι κόντρα στον Παναθηναϊκό, για το 
οποίο οι «ερυθρόλευκοι» δεν «καίγονται» από 
βαθµολογικής άποψης, αλλά θέλουν να πετύχουν 
την πρώτη νίκη τους επί του «αιωνίου αντιπά-
λου» για τη φετινή σεζόν και ύστερα από τρεις 
ήττες για την Basket League και την Ευρωλίγκα. 

«Το µόνο που είναι δύσκολο είναι πως ο χρόνος 
τρέχει και εγώ χρειάζοµαι λίγο για να µάθω τα 
συστήµατα σε άµυνα και επίθεση», σχολίασε ο 
Μπράουν και επισήµανε ότι: «Θεωρώ όµως πως 
όλα θα πάνε καλά µόλις βρεθώ στο παρκέ µε 
τους νέους συµπαίκτες µου».

Πειθαρχική δίωξη εναντίον του Ολυµπιακού  ●
άσκησε η Ευρωλίγκα για πανό απειλητικού περι-
εχοµένου εναντίον οπαδών του Παναθηναϊκού, 
που σήκωσαν οι φίλοι των «ερυθρολεύκων» στο 
µατς του ΣΕΦ κόντρα στη Βαλένθια. 

Ο ΜΠΡΑΟΥΝ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ 
ΓΙΑ ΤΟ ΝΤΕΜΠΟΥΤΟ ΤΟΥ ΜΕ 
ΤΟΥΣ �ΕΡΥΘΡΟΛΕΥΚΟΥΣ� ΣΤΟ 
ΝΤΕΡΜΠΙ ΜΕ ΤΟΥΣ �ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ� 
ΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Ο «GIANNIS» 
ΣΦΡΑΓΙΣΕ 
ΤΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ 
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ
Την υπογραφή του 
Γιάννη Αντετοκούνµπο 
είχε η σπουδαία 
νίκη του Μιλγουόκι 
στο Τορόντο επί 
των πρωτοπόρων 
της περιφέρειας της 
Ανατολής Ράπτορς 
στην παράταση (122-
119, κ.α. 110-110)! 

Ο «Greek Freak» δεν 
ήταν µόνο ο πρώτος 
σκόρερ των Μπακς 
µε 26 πόντους (µε 
11/22 σουτ), αλλά και 
εκείνος που πέτυχε το 
καθοριστικό καλάθι 
για τη νίκη, µε 13’’ 
να αποµένουν για τη 
λήξη της συνάντησης 
(120-117) και µε σουτ 
από πλάγια θέση. Ο 
Αντετοκούνµπο έκανε 
νταµπλ νταµπλ, καθώς 
εκτός από τους 26 
πόντους, µάζεψε, 
επίσης, 12 ριµπάουντ, 
ενώ µοίρασε και 
6 ασίστ.«Ηταν ένα 
τεστ χαρακτήρα για 
εµάς», σχολίασε ο 
«Giannis» µετά τη 
νίκη και υπογράµµισε 
ότι: «Οι Ράπτορς 
είναι η καλύτερη 
οµάδα στην Ανατολή 
και αποδείξαµε ότι 
µπορούµε να τους 
νικήσουµε εκτός 
έδρας. ∆είξαµε ότι 
ωριµάζουµε ως οµάδα, 
εµπιστευτήκαµε ο ένας 
τον άλλον».

«ΘΑ ΠΑΛΕΨΟΥΜΕ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ 

ΤΗΣ ΕΥΡΩΛΙΓΚΑΣ 
ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ», 
ΕΙΠΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 

ΑΦΙΞΗ ΤΟΥ Ο 
ΝΕΟΑΠΟΚΤΗΘΕΙΣ 
ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ

ΜΠΟΜΠΙ ΜΠΡΑΟΥΝ
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Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ και ο Ολυµπια-
κός θα αναµετρηθούν την ερχόµενη 
Παρασκευή στο ΟΑΚΑ.

Η συνάντηση είναι εξαιρετικά κρίσιµη 
για τους «πράσινους», που ηττήθηκαν 
µε... κατεβασµένα τα χέρια στα περίχω-
ρα της Μόσχας από τη Χίµκι (78-61) και 
έχασαν πολύτιµο «έδαφος» για µια θέση 
στην πρώτη τετράδα της τελικής βαθµο-
λογίας. 

Αντίθετα, ο Ολυµπιακός µε την εντός 
έδρας νίκη του επί της Βαλένθια (80-70) 
βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση για την 
είσοδό του στην πρώτη τριάδα. ■

ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ

ΠΕΜΠΤΗ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ – ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 20:00

ΜΑΚΑΜΠΙ – ΤΣΣΚΑ 21:05

ΒΑΛΕΝΘΙΑ – ΜΠΑΜΠΕΡΓΚ 21:30

ΑΡΜΑΝΙ - ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ 21:45

ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ – ΧΙΜΚΙ 22:00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ – ΜΑΛΑΓΑ 20:00

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 21:15

ΡΕΑΛ – ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 22:00

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

 ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν-Η ΠΟΝΤΟΙ

1.  ΤΣΣΚΑ 23 41 18-5 2056-1829
2. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 23 39 16-7 1723-1685
3. ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 23 39 16-7 1808-1683
4. ΡΕΑΛ 23 37 14-9 1949-1795
5. ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ 23 37 14-9 1862-1840
6. ΧΙΜΚΙ 23 37 14-9 1786-1766
7. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 23 37 14-9 1769-1760
8. ΜΑΚΑΜΠΙ 23 35 12-11 1878-1929
9. ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ 23 33 10-13 1884-1856
10. ΜΑΛΑΓΑ 23 33 10-13 1776-1823
11. ΜΠΑΜΠΕΡΓΚ 23 32 9-14 1736-1814
12. ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 23 32 9-14 1799-1916
13. ΒΑΛΕΝΘΙΑ 23 31 8-15 1757-1824
14. ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ 23 30 7-16 1843-1966
15. ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 23 30 7-16 1847-1851
16. ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ 23 29 6-17 1778-1911

ΤΣΣΚΑ
ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ 93-86

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ
ΑΡΜΑΝΙ 89-70

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΒΑΛΕΝΘΙΑ 80-70

ΜΑΛΑΓΑ
ΜΑΚΑΜΠΙ 83-69

ΧΙΜΚΙ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 78-61

ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ 70-86

ΜΠΑΜΠΕΡΓΚ
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 86-62

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ
ΡΕΑΛ 74-101

23η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
H ΕΠΟΜΕΝΗ

24η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΣΤΟ ΡΥΘΜΟ ΤΟΥ 
ΝΤΕΡΜΠΙ «ΑΙΩΝΙΩΝ»

ΗΡΘΕ 
ΚΑΙ ΠΑΙΖΕΙ…
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H �ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ� ΘΕΛΕΙ ΝΑ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΕΙ 
ΤΟ ΑΗΤΤΗΤΟ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ∆ΥΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ 
ΠΡΩΤΗΣ ΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ 
ΚΥΠΕΛΛΟΥ, ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΚΟΝΤΡΑ ΣΕ ΕΣΘΟΝΙΑ ΚΑΙ ΙΣΡΑΗΛ

ΕΣΤΩ ΚΑΙ 
∆ΥΣΚΟΛΑ 
ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΕ!

Τη λύση για 
την «επίσηµη 

αγαπηµένη» έδωσε 
ο Μπουρούσης

Oπως είχε συµβεί και 
στον πρώτο αγώνα στο 
Λέστερπου που επικρά-

τησε στην παράταση, η Εθνική 
στο κλειστό «∆ύο Αοράκια» 
του Ηρακλείου Κρήτης δυσκο-
λεύτηκε απέναντι στη Μεγάλη 
Βρετανία.

Τελικά µε βελτιωµένη άµυνα στο 
δεύτερο ηµίχρονο και µε 6 πόντους 
στα τελευταία 1’ και 18’’ του Γιάννη 
Μπουρούση πήρε τη νίκη (75-70) 
και παρέµεινε αήττητη µετά τις 
πρώτες τέσσερις αγωνιστικές στον 
8ο Οµιλο της πρώτης φάσης των 
προκριµατικών του Παγκοσµίου 
Κυπέλλου 2019!

Η «επίσηµη αγαπηµένη» θέλει να 
διατηρήσει το αήττητο και στους 
δύο τελευταίους αγώνες της πρώ-
της φάσης των προκριµατικών, τον 
ερχόµενο Ιούνιο και Ιούλιο κόντρα 
στην Εσθονία και στο Ισραήλ εκτός 
έδρας, γιατί τα αποτελέσµατα µετα-
φέρονται στην επόµενη φάση των 
προκριµατικών. 

Νωθρή στην άµυνα
Η Εθνική ήταν νωθρή αµυντικά 
στο πρώτο µέρος, µε συνέπεια να 
δώσει τη δυνατότητα στους αντι-
πάλους να βρουν ρυθµό και εκείνη 
µε τη σειρά της να µην µπορεί να 
ελέγξει την κατάσταση. Βρέθηκε 
στο -8 (33-25) στο 15’ και πίσω 
στο σκορ µε 7 (46-39) πριν οι δύο 
οµάδες πάνε στα αποδυτήρια για 
την ανάπαυλα.

Στο τρίτο δεκάλεπτο η «επίση-
µη αγαπηµένη» βελτιώθηκε αµυ-
ντικά, αλλά η Μεγάλη Βρετανία 

διατήρησε το προβάδισµα (58-56 
σκορ δεκαλέπτου). Στην τελευταία 
περίοδο, η Εθνική έβγαλε ακόµη 
µεγαλύτερη ενέργεια στην άµυνά 
της, προσπέρασε µε 64-62 στο 36’, 
όµως, µε τρίποντο του Γκάρεθ Μά-
ρεϊ οι φιλοξενούµενοι ανέκτησαν 
το προβάδισµα (67-66), 2’ και 12’’ 
πριν τη λήξη της συνάντησης.

Τη λύση για την «επίσηµη αγαπη-
µένη» έδωσε ο Μπουρούσης, που 
αρχικά µε 1/2 βολές ισοφάρισε 
(67-67, µε 1’ και 18’’ να αποµέ-
νουν για το τέλος) και στη συνέ-
χεια µε καλάθι έβαλε την Εθνική 
µπροστά στο σκορ (69-67), 47’’ 
πριν τη λήξη. 

Ο 35χρονος σέντερ «σφράγισε» 
τη νίκη της «επίσηµης αγαπηµένης» 
µε γκολ φάουλ (72-68) ύστερα από 
όµορφη ασίστ του Βαγγέλη Μαρ-
γαρίτη και µε 19’’ να αποµένουν 
για το τέλος της αναµέτρησης.

Τον Μπουρούση ακολούθησαν 
σε απόδοση οι Παναγιώτης Βασι-
λόπουλος, Γιάννης Αθηναίου. 

«Να συνεχίσουµε 
χωρίς ήττα»
«Εχει γίνει ένα πρώτο βήµα και θέ-
λουµε να συνεχίσουµε αήττητοι στην 
επόµενη φάση», σχολίασε µετά τη 
δεύτερη νίκη επί της Μεγάλης Βρε-
τανίας ο Θανάσης Σκουρτόπουλος, 
προπονητής της Εθνικής, ο οποίος 
τόνισε ότι ο Γιάννης Αντετοκούνµπο 
ενδέχεται να ενισχύσει την «επίσηµη 
αγαπηµένη» στην επόµενη προκρι-
µατική φάση: «Τα µηνύµατα είναι 
πάρα πολύ θετικά από όλους, αλλά 
και από την οµάδα του Γιάννη, το 
Μιλγουόκι».

Η Εθνική αγωνίστηκε στις δύο 
νίκες επί της Εσθονίας και της Με-
γάλης Βρετανίας χωρίς τους παίκτες 
του Ολυµπιακού και του Παναθηνα-
ϊκού λόγω των υποχρεώσεών τους 
στην Ευρωλίγκα και ο πρόεδρος 
της ΕΟΚ Γιώργος Βασιλακόπουλος 
δήλωσε εκνευρισµένος: «Πρέπει να 
δοθεί λύση απ’ όλους όσους ασχο-
λούνται µε το ευρωπαϊκό µπάσκετ 
και τις Εθνικές. Αν δεν υπάρχει Εθνι-
κή, δεν υπάρχει µπάσκετ. Αυτό το 
καραγκιοζιλίκι µε την Ευρωλίγκα 
πρέπει να τελειώνει». ■

EΘΝΙΚΗ ΟΜΑ∆Α

Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ 70
ΠΑΙΚΤΗΣ Π. Β. Δ. ΤΡ. Ρ. Α. ΚΛ. Λ. ΧΡ.
ΟΛΑΣΕΝΙ 11 7/8 2/7 - 10 - 2 4 32
ΣΟΝΤΕΡΣ 1 1/2 - 0/2 3 2 - - 19
ΟΚΕΡΕΑΦΟΡ 9 - 3/8 1/4 3 5 2 2 31
ΝΕΛΣΟΝ 12 - 3/5 2/3 1 3 1 2 20
ΚΛΑΡΚ 16 0/1 5/9 2/6 11 1 - 4 34
ΜΑΡΕΪ 9 2/3 2/4 1/3 2 - - - 21
ΦΙΛΙΠ 4 - 2/3 0/1 3 2 2 3 12
ΜΠΟΑΤΕΝΓΚ 2 - 1/1 - 3 - - 1 5
ΤΖΟΝΣΟΝ 1 1/2 0/2 0/2 - - - 1 17
ΑΤΣΑΡΑ 5 - 1/4 1/1 2 - - 1 8
ΣΥΝΟΛΟ 70 11/16 19/43 7/22 40 13 7 20 200
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ • ΑΛΜΠΕΡΤΟ ΛΟΡΕΝΘΟ
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ | 19-23 | 39-46 | 56-58 | 75-70

ΕΛΛΑΔΑ 75
ΠΑΙΚΤΗΣ Π. Β. Δ. ΤΡ. Ρ. Α. ΚΛ. Λ. ΧΡ.
ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ 2 - 1/2 - 1 3 - 1 11
ΛΑΡΕΝΤΖΑΚΗΣ 3 1/2 1/1 - 2 1 - 2 8
ΚΟΝΙΑΡΗΣ 4 - 2/2 0/2 1 2 1 - 11
ΑΘΗΝΑΙΟΥ 14 11/11 0/1 1/2 4 1 3 1 30
ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ 15 5/7 5/10 0/2 5 5 2 2 28
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 12 3/3 3/5 1/1 1 3 2 - 27
ΣΑΚΟΤΑ 3 - - 1/3 - - - 3 11
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 15 3/4 6/9 0/2 3 - 4 - 28
ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ 2 2/2 0/1 - 2 - 1 - 8
ΓΚΙΚΑΣ 2 2/2 0/1 0/3 1 2 1 2 17
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 3 - - 1/3 3 - - 1 18
ΣΥΝΟΛΟ 75 27/31 18/32 4/18 27 17 14 13 200
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ • ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΚΟΥΡΤΟΠΟΥΛΟΣ
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Η (θεωρητικά) ανωτερότη-
τά της καθ’ όλη τη διάρ-
κεια της χρονιάς έγινε 

και πράξη, χθες, καθώς η Μά-
ντσεστερ Σίτι συνέτριψε 3-0 την 
Aρσεναλ και κατέκτησε (υπό τον 
Πεπ Γκουαρδιόλα) το Λιγκ Καπ 
για πέµπτη φορά (1970, 1976, 
2014, 2016 και 2017) -το τρίτο 
την τελευταία πενταετία-στην 
ιστορία της (έφθασε τις Γιουνάι-

τεντ, Aστον Βίλα και Τσέλσι).

Αντίθετα, για την Aρσεναλ ήταν η 
έκτη αποτυχία της (1968, 1969, 
1988, 2007, 2011 και 2017) στη 
διοργάνωση. Ο θεσµός «απεχθά-
νεται» τον Αρσέν Βενγκέρ, που δεν 
τον έχει κερδίσει ποτέ. 

Στις δύο επιτυχίες της (1987 και 
1993) τεχνικός της ήταν ο Τζoρτζ 
Γκρεµ. Ο τίτλος θα παραµείνει στο 

Μάντσεστερ για τρίτη συνεχόµενη 
χρονιά µετά το 2017 (Γιουνάιτεντ) 
και το 2016 (Σίτι). Οι Αγουέρο (18΄), 
Κοµπανί (58΄) και Σίλβα (65΄) ήταν 
οι σκόρερ του θριάµβου της. Αµφό-
τερες θα συµµετέχουν στις επόµενες 
ευρωπαϊκές διοργανώσεις και αυτή 
η κατάκτηση της Σίτι ευνοεί και την 
έβδοµη της βαθµολογίας, στην Πρέ-
µιερ Λιγκ, αφού πλέον θα έχει κίνη-
τρο την έξοδο στο Γιουρόπα Λιγκ. 

Επέστρεψαν
στη δεύτερη θέση
Μετά µια βραδιά στην τρίτη θέση, η 
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επέστρεψε 
στη γνωστή «φωλιά» της µε νίκη 

Ο ΠΕΠ ΓΚΟΥΑΡ∆ΙΟΛΑ ΕΚΑΝΕ ΠΡΕΜΙΕΡΑ
ΣΤΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΜΕ ΤΗ ΣΙΤΙ ΠΟΥ ΣΚΟΡΠΙΣΕ 
ΕΥΚΟΛΑ 3�0 ΤΗΝ ΑΡΣΕΝΑΛ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΙ ΚΑΤΕΚΤΗΣΕ ΤΟ ΛΙΓΚ ΚΑΠ

ËÁ ËÉÃÊÁ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (ΣΕ 25 ΑΓΩΝΕΣ)

 ΟΜΑ∆ΕΣ ΒΑΘΜ. ΤΕΡΜ.
1. ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 65 68�12
2. ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑ∆ΡΙΤΗΣ* 55 36�9
3. ΡΕΑΛ ΜΑ∆ΡΙΤΗΣ 51 62�27
4. ΒΑΛΕΝΘΙΑ 49 49�29
5. ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ 41 36�29
6. ΣΕΒΙΛΛΗ* 39 31�35
7. ΘΕΛΤΑ 35 43�37
8. ΕΪΜΠΑΡ 35 32�38
9. ΧΙΡΟΝΑ 34 35�36
10. ΧΕΤΑΦΕ 33 29�22
11. ΜΠΕΤΙΣ* 33 41�50
12. ΜΠΙΛΜΠΑΟ 31 26�28
13. ΛΕΓΑΝΕΣ 30 21�28
14. ΡΕΑΛ ΣΟΘΙΕ∆Α∆ 29 47�47
15. ΕΣΠΑΝΙΟΛ 28 22�32
16. ΑΛΑΒΕΣ 28 22�37
17. ΛΕΒΑΝΤΕ* 20 21�38
18. ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ 19 18�52
19. ΝΤΕΠ. ΛΑ ΚΟΡ. 18 24�53
20. ΜΑΛΑΓΑ 13 16�40
* (Εχει αγώνα λιγότερο)

Η πρώτη
κούπα
του Πεπ

ÁÃÃËÉÁ ÐÑÅÌÉÅÑ ËÉÃÊ, ËÉÃÊ ÊÁÐ  

WORLD
LEAGUES

ÃÅÑÌÁÍÉÁ, ÌÐÏÕÍÔÅÓËÉÃÊÁ

ΜΟΛΙΣ µία ήττα ολόκληρο 
τον Φεβρουάριο, και γενι-
κά µέσα στο 2018, πέτυχε η 
Μπάγερ Λεβερκούζεν, που 
είχε αφήσει υποσχέσεις για 
µια λαµπρή πορεία µέχρι το 
τέλος της χρονιάς, παρουσία 
της στην τετράδα κι εµφάνι-
ση στο Τσάµπιονς Λιγκ, µετά 
ένα χρόνο απουσίας από την 
κορυφαία διασυλλογική δι-
οργάνωση.

Τα φτωχά αποτελέσµατα-στα τε-
λευταία παιχνίδια (κυρίως στην 
έδρα της), η ανυπαρξία της στα 
ντέρµπι κορυφής, τη βγάζουν 
σίγουρα εκτός τετράδας. Χθες 
γνώρισε άλλη µια ήττα, στο σπί-
τι της, µε 2-0 (Μπουργκστάλερ 
11΄, Μπενταλέµπ 89΄πεν.) από 
την αποφασιστική και καλύτερη 

Σάλκε, αν κι έπαιζε µε δέκα παί-
κτες από το 38΄, λόγω αποβολής 
του Κορ. Παραµένει σε ευρωπαϊ-
κή τροχιά, αλλά υποχώρησε στην 
πέµπτη θέση, σε αντίθεση µε τη 
Σάλκε, που παραµένει «σκληρό 
καρύδι». Ολα αυτά ικανοποιούν 
απόλυτα την πρωτοπόρο Μπά-
γερν, που αναµένεται να στεφθεί 
πρωταθλήτρια -το πολύ- σε τρεις 
αγωνιστικές. 
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Μάιντς - 
Βόλφσµπουργκ 1-1 ● Μπάγερν 
- Χέρτα 0-0 ● Ανόβερο - Γκλά-
ντµπαχ 0-1 ● Χόφενχαϊµ - Φρά-
ιµπουργκ 1-1 ● Στουτγκάρδη 
- Aϊντραχτ Φρανκφούρτης 1-0 ● 
Βέρντερ - Αµβούργο 1-0 ● Λε-
βερκούζεν - Σάλκε 0-2 ● Λειψία 
- Κολωνία 1-2 ● Ντόρτµουντ - 
Αουγκσµπουργκ (Σήµερα) 

ΞΕΦΟΥΣΚΩΣΕ…

ΟΥΤΕ και για λίγες ώρες δεν 
κατάφερε η Γιουβέντους να 
περάσει επικεφαλής της κατά-
ταξης (η Νάπολι αντιµετωπίζει 
απόψε την Κάλιαρι), καθώς 
αναβλήθηκε ο αγώνας της µε 
την Αταλάντα, εξαιτίας της 
σφοδρής χιονόπτωσης που 
ενέσκηψε στη Βόρειο Ιταλία. 

Το γήπεδο της Γιουβέντους «ντύ-
θηκε» στα λευκά µε αποτέλεσµα ο 
διαιτητής να αναβάλει τον αγώνα 
µε την Αταλάντα. Κερδισµένη της 
αγωνιστικής-µετά από όλα αυτά-
ήταν η Λάτσιο, η οποία επικράτη-
σε 3-0 στην έδρα της Σασουόλο, 
προωθήθηκε στην τρίτη θέση και 
στοχεύει την τετράδα (δώδεκα 

αγώνες πριν από το τέλος). Ο 
Σέργκεϊ Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς ήταν 
και πάλι εξαιρετικός. Με δύο γκολ 
έδειξε στους «λατσιάλι» το δρόµο 
της επιτυχίας. 

Επιµένουν ευρωπαϊκά, έστω κι 
εκτός της ιδανικής φυσικής κα-
τάστασής τους, η Ιντερ (2-0 την 
Μπενεβέντο) και η Σαµπντόρια 
(2-1 την Ουντινέζε). 
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Μπολό-
νια - Τζένοα 2-0 ● Iντερ - Μπε-
νεβέντο 2-0 ● Κροτόνε - ΣΠΑΛ 
2-3 ● Φιορεντίνα - Κιέβο Βερόνα 
1-0 ● Ελλάς Βερόνα - Τορίνο 2-1 
● Σαµπντόρια - Ουντινέζε 2-1 ● 
Σασουόλο - Λάτσιο 0-3 ● Γιου-
βέντους - Αταλάντα (Αναβολή) ● 
Κάλιαρι - Νάπολι (Σήµερα). 

Τρεις στο γύρο στη Γαλλία, 
ένδεκα αγωνιστικές πριν το 
τέλος αλλά για τις δύο θέσεις 
του Τσάµπιονς Λιγκ

 Η Παρί Σεν Ζερµέν (µελλοντική 
πρωταθλήτρια) έχει κατοχυρώσει 
το ένα εισιτήριο. Μένουν δύο ακό-
µη, το ένα άµεσο και το άλλο µέσω 
προκριµατικών. Μονακό, Μαρσέιγ 
και Λιόν έχουν τον πρώτο λόγο. 

Μία τους θα πάει στο Γιουρό-
πα Λιγκ, ενώ υπό προϋποθέσεις 
ίσως γίνει Ευρωπαία και η πέµπτη 
της κατάταξης. Στις «χαµένες» 

της αγωνιστικής η Μονακό (3-3 
µε Τουλούζ), η Λιόν (1-1 µε Σεντ 
Ετιέν) και η Ναντ (1-0 από την 
Αµιάν). Πλέον αποκτούν δικαίωµα 
στην ελπίδα η Μονπελιέ (0-0 µε 
Στρασµπούρ) και η Ρεν (2-0 την 
Τρουά).
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στρα-
σµπούρ – Μονπελιέ 0-0 ● Του-
λούζ – Μονακό 3-3 ● Ντιζόν – 
Καέν 2-0 ● Γκενγκάν – Μετς 2-2 
● Λιλ – Ανζέ 1-2 ● Ναντ – Αµιάν 
0-1 ● Ρεν – Τρουά 2-0 ● Μπορ-
ντό – Νις 0-0 ● Λιόν - Σεντ Ετιέν 
1-1. 

Η ΝΑΠΟΛΙ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ

ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ

ÉÔÁËÉÁ ÓÅÑÉÅ Á’

ÃÁËËÉÁ ËÉÃÊ 1

Η πρώτηΗ πρώτη
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2-1 επί της Τσέλσι. Παραµένει, 
λοιπόν, δεύτερη στο -13 από την 
πρωτοπόρο συµπολίτισσά της Σίτι 
και µόλις δύο από την τρίτη Λίβερ-
πουλ, που αναρριχάται επικινδύνως 
(για αυτήν). Η µάχη για την τετρά-
δα, που οδηγεί στο Τσάµπιονς Λιγκ, 
έχει ανάψει για τα καλά δέκα αγω-
νιστικές πριν το τέλος, αφού στο 
παιχνίδι είναι ακόµη η Τότεναµ και η 
Τσέλσι. Μία από αυτές της τέσσερις 
(εξαίρεση η Σίτι) θα «υποβιβαστεί» 
µοιραία στο Γιουρόπα Λιγκ µαζί µε 
την Αρσεναλ. Πλάι τους και η έβδο-
µη της κατάταξης (κι εκεί γίνεται 
µάχη για ένα πόστο ανάµεσα στην 
Μπέρνλι, τη Λέστερ, την Εβερτον κι 

εσχάτως τις Γουότφορντ και Μπόρ-
νµουθ). Η Γιουνάιτεντ µε απολαυ-
στικό τον Ροµέλου Λουκάκου (ένα 
γκολ και µία ασίστ) εναντίον της 
πρώην οµάδας του στήριξε τους 
«Κόκκινους ∆ιαβόλους» για την 
αρπαγή του τρίποντου και έστειλε 
τους περσινούς πρωταθλητές στην 
πέµπτη θέση. Ο Τζέσε Λίνγκαρντ 
ήταν ο σωτήρας της Γιουνάιτεντ, 
καθώς η Τσέλσι είχε προηγηθεί µε 
τον Γουίλιαν (32΄), πριν ισοφαρί-
σει -στο πρώτο του γκολ απέναντι 
σε οµάδα της πρώτης οκτάδας- ο 
Λουκάκου (39΄). Με χαµένους βαθ-
µούς οι γηπεδούχοι θα κατέβαιναν 
σκαλοπάτι, καθώς η δαιµονισµένη 

Λίβερπουλ µε τους φονικούς (Τζαν, 
Σαλάχ, Φιρµίνο και Μανέ) είχε κά-
νει σµπαράλια (4-1) τη Γουέστ Χαµ 
κι απολάµβανε για λίγες ώρες τη 
δεύτερη θέση.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Λέστερ – 
Στόουκ Σίτι 1-1 ● Μπόρνµουθ – 
Νιούκαστλ 2-2 ● Μπράιτον – Σου-
όνσι 4-1 ● Μπέρνλι – Σαουθάµπτον 
1-1 ● Λίβερπουλ - Γουέστ Χαµ 4-1 
● Γουέστ Μπροµ. – Χάντερσφιλντ 
1-2 ● Γουότφορντ – Εβερτον 1-0 
● Κρίσταλ Πάλας – Τότεναµ 0-1 ● 
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τσέλσι 
2-1 ● Αρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι 
(Πέµπτη, 1/3). 

ËÉÃÊ 1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (ΣΕ 27 ΑΓΩΝΕΣ)

 ΟΜΑ∆ΕΣ ΒΑΘΜ. ΤΕΡΜ.
1. ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ* 68 81�19
2. ΜΟΝΑΚΟ 57 67�29
3. ΜΑΡΣΕΪΓ* 55 56�29
4. ΛΥΩΝ 50 57�33
5. ΜΟΝΠΕΛΙΕ 39 24�21
6. ΝΑΝΤ 39 27�28
7. ΡΕΝ 38 34�35
8. ΜΠΟΡΝΤΟ 36 32�35
9. ΝΙΣ 36 32�38
10. ΓΚΕΝΓΚΑΝ 35 28�35
11. ΝΤΙΖΟΝ 35 38�52
12. ΣΕΝΤ-ΕΤΙΕΝ 34 28�41
13. ΚΑΕΝ 32 20�32
14. ΣΤΡΑΣΜΠΟΥΡ 31 32�47
15. ΑΜΙΑΝ 29 23�30
16. ΤΟΥΛΟΥΖ 28 25�36
17. ΑΝΖΕ 28 29�40
18. ΤΡΟΥΑ 28 24�36
19. ΛΙΛ 27 26�43
20. ΜΕΤΣ 19 25�49
* (Με αγώνα λιγότερο) 

ÓÅÑÉÅ Á’
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (ΣΕ 26 ΑΓΩΝEΣ)

Θ. ΟΜΑ∆Α ΒΑΘΜ. ΤΕΡΜ.
1. ΝΑΠΟΛΙ* 66 55�15
2. ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ* 65 62�15
3. ΛΑΤΣΙΟ 52 64�33
4. ΙΝΤΕΡ 51 42�21
5. ΡΟΜΑ* 50 40�19
6. ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ 44 46�34
7. ΜΙΛΑΝ* 41 35�30
8. ΑΤΑΛΑΝΤΑ* 38 37�29
9. ΤΟΡΙΝΟ 36 36�32
10. ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 35 35�32
11. ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 33 37�38
12. ΜΠΟΛΟΝΙΑ 33 33�38
13. ΤΖΕΝΟΑ 30 21�27
14. ΚΑΛΙΑΡΙ* 25 23�36
14. ΚΙΕΒΟ ΒΕΡΟΝΑ 25 23�43
16. ΣΑΣΟΥΟΛΟ 23 15�46
17. ΚΡΟΤΟΝΕ 21 23�47
18. ΣΠΑΛ 20 26�49
19. ΕΛΛΑΣ ΒΕΡΟΝΑ 19 24�51
20. ΜΠΕΝΕΒΕΝΤΟ 10 18�60
* (Εχει αγώνα λιγότερο)

ÐÑÅÌÉÅÑ ËÉÃÊ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (ΣΕ 28 ΑΓΩΝEΣ)

Θ. ΟΜΑ∆Α ΒΑΘΜ. ΤΕΡΜ.
1. ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ* 72 79�20
2. ΜΑΝ. ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ 59 53�20
3. ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 57 65�32
4. ΤΟΤΕΝΑΜ 55 53�24
5. ΤΣΕΛΣΙ 53 50�25
6. ΑΡΣΕΝΑΛ* 45 51�36
7. ΜΠΕΡΝΛΙ 37 22�25
8. ΛΕΣΤΕΡ 36 40�41
9. ΕΒΕΡΤΟΝ 34 32�47
10. ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 33 38�47
11. ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 32 33�43
12. ΜΠΡΑΪΤΟΝ 31 26�37
13. ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ 30 35�50
14. ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ 30 25�48
15. ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 29 27�38
16. ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ 27 29�41
17. ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ 27 25�43
18. ΣΟΥΟΝΣΙ 27 21�41
19. ΣΤΟΟΥΚ ΣΙΤΙ 26 28�54
20. ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ. 20 22�42
* (Εχει αγώνα λιγότερο)

ÌÐÏÕÍÔÅÓËÉÃÊÁ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (ΣΕ 24 ΑΓΩΝΕΣ)

Θ. ΟΜΑ∆Α ΒΑΘΜ. ΤΕΡΜ.
1. ΜΠΑΓΕΡΝ 60 55�18
2. ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ* 40 48�29
3. ΣΑΛΚΕ 40 38�30
4. ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝ. 39 32�27
5. ΜΠΑΓΕΡ ΛΕΒ. 38 43�32
6. ΛΕΙΨΙΑ 38 37�33
7. ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ 34 31�35
8. ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ 32 38�38
9. ΑΝΟΒΕΡΟ 32 32�34
10. ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ* 31 32�29
11. ΧΕΡΤΑ 31 30�30
12. ΣΤΟΥΤΓΚΑΡ∆Η 30 20�27
13. ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ 29 25�38
14. ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ 26 22�28
15. ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ 25 27�31
16. ΜΑΪΝΤΣ 24 29�42
17. ΑΜΒΟΥΡΓΟ 17 18�35
18. ΚΟΛΩΝΙΑ 17 22�43
* (Εχει αγώνα λιγότερο)

Η πρώτη
κούπα
του Πεπ

ÁÃÃËÉÁ ÐÑÅÌÉÅÑ ËÉÃÊ, ËÉÃÊ ÊÁÐ  

ΚΑΝΕΙ το κέφι της -όποτε θέλει 
η Μπαρτσελόνα- δηµιουργεί 
ρεκόρ, στοχεύει στις ανανε-
ώσεις τους κι όλα αυτά µέχρι 
να ολοκληρωθεί η τρέχουσα 
αγωνιστική περίοδος και να 
στεφθεί πρωταθλήτρια. 

Είναι πασιφανές πως ο τίτλος 
αυτός δεν χάνεται, έστω κι αν 
αποµένουν 13 αγωνιστικές για το 
τέλος. Προχθές, διέσυρε µε 6-1 τη 
συµπολίτισσά της και νεοφώτιστη 
Χιρόνα. Οι φιλοξενούµενοι απεί-
λησαν µόνον για ένα πεντάλεπτο 
τους «Μπλαουγκράνα», καθώς 
προηγήθηκαν µόλις στο τρίτο λε-
πτό. Από τη στιγµή που ο Λουίς 
Σουάρες (5΄) ισοφάρισε η Μπαρ-
τσελόνα µετέτρεψε σε παιχνιδάκι 
την αναµέτρηση. Τρία γκολ ο Σου-
άρες, δύο ο Μέσι κι ένα ο Κουτίνιο 
ήταν οι σκόρερ της και ταυτόχρονα 
αναλάµβαναν το ρόλο του δηµι-
ουργού οσάκις δεν σκόραραν. Με 
32 συνεχόµενες νίκες, µέσα σε δύο 
χρονιές, δηµιούργησε νέο ρεκόρ 
συλλόγου, η σηµερινή οµάδα. Αν 
καταφέρει και συνεχίσει αήττητη 
µέχρι την ολοκλήρωση της χρονιάς 
(13 αγώνες), τότε θα γίνει η πρώτη, 
µετά τη δεκαετία του 1930 (τότε η 
αγωνιστική περίοδος κρινόταν σε 
18 παιχνίδια), που θα δηµιουργήσει 
αυτό το επίτευγµα. Βελτιώνεται η 
Ρεάλ Μαδρίτης, οι γκρίνιες συνε-
χίζονται, ο Γκάρεθ Μπέιλ (σκόρερ 
του ενός τέρµατος) φέρεται ως ο 
πρώτος υποψήφιος για να αποµα-
κρυνθεί από το «Μπερναµπέου», 
όµως ο Ζινεντίν Ζιντάν εξακολου-
θεί να επιβραβεύει τον Κριστιάνο 
Ρονάλντο µετά µια περίοδο κρίσης 
των δύο ανδρών. Η Ρεάλ σάρωσε 
4-0 την Αλαβές, ο Ρονάλντο πέτυχε 
δύο γκολ, ο Μπενζεµά εντυπωσία-
σε µε το δηµιουργικό παιχνίδι του, 
όµως στο 89΄ η «βασίλισσα» κέρ-

δισε πέναλτι. Ο Ρονάλντο ζήτησε 
από τον Μπενζεµά να εκτελέσει την 
ποινή, αυτός, ευστόχησε, έτσι έγι-
νε το τελικό 4-0 και ο Ζιντάν είπε: 
«Θαυµάσια η πρωτοβουλία του 
Κριστιάνο. Επέτρεψε στον Μπεν-
ζεµά να κτυπήσει το πέναλτι για να 
βελτιωθεί ψυχολογικά. Πρόκειται 
για έναν τέλειο επαγγελµατία». 
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ντεπορτί-
βο Λα Κορούνια - Εσπανιόλ 0-0 ● 
Θέλτα - Εϊµπαρ 2-0 ● Ρεάλ Μα-
δρίτης - Αλαβές 4-0 ● Λεγανές - 
Λας Πάλµας 0-0 ● Μπαρτσελόνα 
- Χιρόνα 6-1 ● Βιγιαρεάλ - Χετάφε 
1-0 ● Μπιλµπάο - Μάλαγα 2-1 ● 
Βαλένθια - Ρεάλ Σοθιεδάδ 2-1 ● 
Λεβάντε - Μπέτις (Σήµερα).

Σε άλλα σηµαντικά ευρωπαϊκά 
πρωταθλήµατα, στα αξιοσηµείωτα 
της αγωνιστικής δράσης είχαµε:

ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ – ΜΠΡΙΖ  ●
1-1: Ισόπαλο ολοκληρώθηκε το 
παιχνίδι της Σταντάρ Λιέγης µε 
την Μπριζ για την 28η αγωνιστι-
κή του βελγικού πρωταθλήµατος 
(δώδεκα αγώνες πριν το τέλος). Η 
πρωτοπόρος Μπριζ, παρά την ισο-
παλία παραµένει το ισχυρό φαβορί 
για την κατάκτηση του τίτλου, ενώ η 
Σταντάρ Λιέγης (έβδοµη) βρίσκεται 
στη ζώνη των πλέι οφ για τα προ-
κριµατικά του Γιουρόπα Λιγκ, ωστό-
σο επιθυµεί να τερµατίσει µέσα στην 
πρώτη εξάδα και να διεκδικήσει τον 
τίτλο ή έξοδο στην Ευρώπη µέσω 
αγώνων µπαράζ.

ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ – ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ  ●
1-3: Και τυπικά νοκ άουτ από την 
υπόθεση τίτλος έβγαλε η πρωτοπό-
ρος Αϊντχόφεν (πιο κοντά πια στην 
κατάκτηση του πρωταθλήµατος) τη 
Φέγενορντ, την οποία νίκησε εύ-
κολα και την άφησε πέµπτη (ζώνη 
προκριµατικών Γιουρόπα Λιγκ), 23 
πόντους µακριά της, εννιά αγωνι-
στικές πριν το τέλος. 

ΚΑΝΕΙ… ΠΑΡΤΙ Η «ΜΠΑΡΤΣΑ»!

ÉÓÐÁÍÉÁ LA LIGA

εσχάτως τις Γουότφορντ και Μπόρ- Λίβερπουλ µε τους φονικούς (Τζαν, 
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Tους 48 βαθμούς έφτασε ο Αρης 
ύστερα από 18 αγωνιστικές στη 
Football League, καθώς κάτω από 

έντονη χιονόπτωση η ομάδα της Θεσσα-
λονίκης νίκησε εύκολα 4-1 στη βόρεια 
Πιερία τον Αιγινιακό και διατηρήθηκε στο 
+8 από την τρίτη Παναχαϊκή.

Ο ΟΦΗ συνέχισε την εξαιρετική του πορεία. 
Μετά το 2-0 απέναντι στον Πανσερραϊκό, 

πέρασε ξανά δεύτερος στη βαθμολογία και 
έφτασε στην πέμπτη διαδοχική επιτυχία δίχως 
να δεχτεί γκολ. 

Η Δόξα Δράμας κατέκτησε τέταρτη εκτός 
έδρας νίκη νικώντας με 1-0 την Αναγέννηση 
Καρδίτσας. 

Ο Παναιγιάλειος επιβλήθηκε 1-0 της Σπάρ-
της γιορτάζοντας με τον καλύτερο τρόπο τα 
91 χρόνια ζωή του καθώς ιδρύθηκε στις 25 
Φεβρουαρίου 1927. ■

Ο Αρης πρΟελΑύνει πρΟς
την ΑνΟδΟ μετΑ ΑπΟ νεΑ 

Ανετη νικη (4-1 τΟν ΑιγινιΑκΟ) 
κΑτω ΑπΟ εντΟνη χιΟνΟπτωςη 

● ΑκΟλΟύθει ςτΑθερΑ Ο ΟΦη

Χόρεψε στό Χιόνι

FOOTBALL 
LEAGUE

H βαθμολογια 
της 16ης αγωνιςτικης

	 	 ΟΜΑΔΑ	 Αγ.	 βΑθ.	τερΜ.	
 1 Αρης 18 48 35-6
 2 ΟΦη 18 42 40-8
 3 ΠΑνΑχΑϊκη 18 40 25-8
 4 ΑΟχ κιςςΑμικΟς 16 30 23-12
 5 ΔΟξΑ ΔρΑμΑς 18 30 23-12
 6 ΤρικΑλΑ 18 30 16-11
 7 ΑΠ. λΑριςΑς 18 28 21-21
 8 κΑρΑϊςκΑκης 17 25 15-14
 9 ΑΠ. ΠΟνΤΟυ  18 25 21-15
 10 ςΠΑρΤη 18 25 14-12
 11 ΑιγινιΑκΟς 18 22 16-29
 12 Αν. κΑρΔιΤςΑς 18 21 15-19
 13 ΕργΟΤΕλης 17 16 19-26
 14 κΑλλιθΕΑ 17 13 12-20
 15 ΠΑνΑιγιΑλΕιΟς 17 13 10-26
 16 ΠΑνςΕρρΑϊκΟς 18 13 18-30
 17 ΒΕρΟιΑ 17 11 13-22
 18 ΑχΑρνΑϊκΟς 17 -51 2-47

Tα αποτελεςματα 
της 18ης αγωνιςτικης

Τρίκαλα - Παναχαϊκή 0-1 
(40’ αυτ. Λεαντρο)
αίγίνίακός - αρής 1-4
(84’ Ζουρκος - 5’ πεν., 70’ ΔιαμαντοπουΛος, 
13’ πΛατεΛΛας, 64’ παυΛιΔης)
Παναγίαλείός - ςΠαρΤή 1-0 
(1’ τΖανουΛινος)
αναγεννήςή καρδίΤςας - δόξα δραμας 0-1 
(47’ κουςκουνας)
όΦή - Πανςερραϊκός 2-0 
(8’ Βουο, 47’ ντινας)
αΠόλλων λαρίςας - αχαρναϊκός 3-0
(α.α.)
αΠόλλων ΠόνΤόυ - Βερόία 3-0
(α.α.)
ςήμερα
14:00 αε καραϊςκακης - αο Χανια κιςςαμικος 
15:00 καΛΛιθεα - εργοτεΛης 

Η ΠροοδευτικΗ νίκησε 2-0 εντός 
έδρας το Κερατσίνι στο γειτονικό πει-
ραϊκό ντέρμπι και σκαρφάλωσε στην 
πρώτη θέση του 6ου ομίλου της Γ’ 
εθνικής εκμεταλλευόμενη την ισοπα-
λία 2-2 του Εθνικού στο Λουτράκι με 
την τοπική ομάδα που τον άφησε ένα 
βαθμό πίσω.

Για τον 2ο όμιλο ο Ηρακλής λύγισε στις κα-
θυστερήσεις 2-1 την αντίσταση της Νάουσας 
και παρέμεινε δύο βαθμούς πίσω από τον Αρη 
Παλαιοχωρίου (που ξεπέρασε εύκολα 3-0 το 
εμπόδιο του Καμπανιακού επίσης εντός έδρας) 
έχοντας όμως ένα ματς λιγότερο από τον πρω-
τοπόρο. Τέλος, στο κλασικό ντέρμπι του Βόλου 
για τον 4ο (όπου συνεχίζει να προελαύνει ο 
ΝΠΣ που επικράτησε 1-0 στο Δίστομο του το-
πικού Αμβρυσσέα) η Νίκη θριάμβευσε επίσης 
εκτός έδρας 3-1 του συμπολίτη Ολυμπιακού.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
 1ος όμιΛός  (18η αγωνιστική):
Ορφέας Ξάνθης-Αρης Αβάτου 1-0, Καβάλα-
Αετός Ορφανού 1-2, Μέγας Αλέξανδρος Καρ-
περής-Απόλλων Παραλιμνίου 0-2, Δόξα Νέου 
Σιδηροχωρίου-Νέστος Χρυσούπολης 0-2, Μέγας 
Αλέξανδρος Ξηροποτάμου-ΑΕ Διδυμοτείχου 1-2, 
Ελπίδα Σκουτάρεως-Δόξα Προσκυνητών 0-0.

 2ος όμιΛός  (25η αγωνιστική): 
Αρης Παλαιοχωρίου-Καμπανιακός 3-0, Αλμω-
πός Αριδαίας-Μέγας Αλέξανδρος Τρικάλων 
5-1, Ηρακλής-Νάουσα 2-1, Πιερικός-Αγροτικός 
Αστέρας 1-0, ΑΠΕ Λαγκάδα-Μακεδονικός 1-1, 
Φίλιππος Αλεξάνδρειας-ΑΟ Καρδίας 0-3, Κιλ-
κισιακός-Εδεσσαϊκός 1-1.
Ρεπό: ΑΕ Καρίτσας.

 3ος όμιΛός  (21η αγωνιστική): 
Σκουφάς Κομποτίου-Καστοριά 3-0 (α.α.), Τη-

λυκράτης Λευκάδας-ΑΕ Λευκίμμης 4-0, Νέος 
Αμφίλοχος-Δόξα Κρανούλας 2-0, Ερμής 
Αμυνταίου-Μακεδονικός Φούφα 2-1, ΑΕΠ 
Καραγιαννίων-Θεσπρωτός 2-2, Αστέρας Πα-
ραποτάμου-Εθνικός Φιλιππιάδας 0-2.
Ρεπό: Πανλευκάδιος.

 4ος όμιΛός  (21η αγωνιστική): 
Οπούντιος Μαρτίνου-Αστέας Ιτέας 1-1, Αμ-
βρυσσέας Διστόμου-ΝΠΣ Βόλος 0-1, Ρήγας 
Φεραίος-Διγενής Νεοχωρίου 1-0, Ολυμπιακός 
Βόλου-Νίκη Βόλου 1-3, ΑΟ Σελλάνων-ΑΠΟΚ 
Βελούχι 2-0, Αχιλλέας Φαρσάλων-ΓΣ Αλμυ-
ρού 1-0. Ρεπό: Θήβα.

 5ος όμιΛός  (17η αγωνιστική): 
Παλληξουριακός-Αστέρας Βλαχιώτη 1-5, 
Πανηλειακός-Διαγόρας Βραχνέικων 3-0, Πα-
ναρκαδικός-ΠΑΟ Βάρδας 1-1, Τσικλητήρας 
Πύλου-Λεωνίδιο 1-0, Ζάκυνθος-Καλαμάτα 

1-1, Αχαϊκή-Αστέρας Αμαλιάδας 1-3.

 6ος όμιΛός  (17η αγωνιστική): 
ΑΟ Ζευγολατιό-Διαγόρας 0-3, Ρόδος-Πέλοπας 
Κιάτου 6-1, Λουτράκι-Εθνικός 2-2, Προοδευτι-
κή-Κερατσίνι 2-0, Ιάλυσος-Ασπρόπυργος 5-1. 
Ρεπό: Ιωνικός.

 7ος όμιΛός  (17η αγωνιστική): 
Αήττητος Σπάτων-Αιολικός 2-0, Ερμιο-
νίδα-Ταμυναϊκός 4-1, Τριγλία Ραφήνας-
Παναργειακός 2-0, Χαλκίδα-Πανθηραϊκός 2-1, 
Ερμής Κιβερίου-Θύελλα Ραφήνας 1-0,
Ρεπό: Διαγόρας Αγίας Παρασκευής.

 8ος όμιΛός  (17η αγωνιστική): 
Ηρόδοτος-Αιγάλεω 2-0, Φωστήρας-ΑΟ Πα-
λαιόχωρας 3-2, Κηφισιά-Ερμής Ζωνιανών 4-1, 
Ατσαλένιος-Αγ. Ιερόθεος 2-1, ΑΕ Μυλοποτά-
μου-Ηλυσιακός 1-0. Ρεπό: ΟΦ Ιεράπετρας.

Γ’ ΕΘΝΙΚΗ

στην κόρυφη η Πρόόδευτικη 
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πάνω. Το πρόβληµά του, όµως, δεν 
σταµάτησε εκεί. Ηρθε αντιµέτωπος 
µε τους ανθρώπους του δήµου, όπως 
λέει, γιατί ήθελε να περάσει µε µπετόν 
το µπροστινό µέρος του πεζοδροµίου 
στο νέο µαγαζί, προκειµένου να µη 
χρειάζεται καθηµερινά να διώχνει τα 
λασπόνερα. 

Τελικώς, όπως είπε, το πρόβληµα 
έπειτα από ένταση λύθηκε και τον 
βοήθησαν, µάλιστα, και οι δηµοτικές 
Αρχές σε αυτό, βάζοντας και σκαλάκια 
στην είσοδο του µαγαζιού.

Οι ηλικιωµένοι µοιάζουν µε «φύ-
λακες» της πόλης. Ξυπνούν από τα 
χαράµατα, πίνουν τον καφέ τους και 
«πιάνουν» αµέσως δουλειά. Είτε κά-
νουν µερεµέτια σε όσα χάλασαν τα 
ορµητικά νερά είτε καθαρίζουν τα 

χώµατα που βρίσκονται έξω από τα 
σπίτια τους. Περπατώντας τα σοκάκια 
µε τις περισσότερες καταστροφές, οι 
ζηµιές συνεχίζουν να είναι δραµατικά 
πολλές. Μπορεί να έχει περάσει ένα 
εύλογο διάστηµα και να έχουν δοθεί 
οι αποζηµιώσεις, όµως η περιοχή έχει 
ακόµα πολλές πληγές. Μάχονται ακό-
µα µε τις λάσπες, ενώ η πλειονότητα 
των καταστηµάτων δεν έχει ούτε καν 
στα βασικά σηµεία αποκατασταθεί. 
Το χειρότερο, όµως, είναι τα βράδια. 
Σύµφωνα µε τα όσα είπαν στον «Ε.Τ.», 
το «πλιάτσικο», δυστυχώς, συνεχίζεται 
και το γεγονός ότι υπάρχει ακόµα και 
σήµερα έλλειψη οδοφωτισµού ενισχύει 
το φαινόµενο. Οπως τονίζουν, «µετά 
τις επτά το απόγευµα δεν κυκλοφορεί 
ψυχή». ■

�� ΖΗΤΟΥΝ ΒΟΗΘΕΙΑ

�� ∆ΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

�� ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Fast track έργα… σε 2-3 χρόνια

«Απούσα η κυβέρνηση»

796 άτοµα 
κάθε µέρα 
στο κοινωνικό 
παντοπωλείο

ΣΕ ΠΕΡΙΠΟΥ δύο µε τρία έτη υπολο-
γίζεται ότι η Περιφέρεια Αττικής θα έχει 
ολοκληρώσει τις fast track διαδικασίες 
προκειµένου η Μάνδρα και η Νέα Πέρα-
µος να έχουν αντιπληµµυρικά έργα και 
να µη χρειαστεί να έρθουν ξανά οι πολί-
τες αντιµέτωποι µε πληµµύρες, οι οποίες 
στοίχισαν τη ζωή σε 24 ανθρώπους και 
έφεραν δεκάδες ακόµη σε κατάσταση 
εκτάκτου ανάγκης.

Το «τέρας της γραφειοκρατίας» καλά 
κρατεί και σε αυτή την περίπτωση, αφού 
βάσει νόµου η περιφέρεια καλείται να 
ακολουθήσει µια σειρά από διαδικασίες 
για να δοθεί τελικά το «πράσινο φως» 
και να γίνει η διευθέτηση των ρεµάτων 
στην Αγία Αικατερίνη, στις Σούρες και 
στην παλιά εθνική οδό. Οπως εξήγησε 
στον Ελεύθερο Τύπο ο αντιπεριφερειάρ-
χης ∆υτικής Αττικής, Ιωάννης Βασιλείου, 
για να προχωρήσουν τα αντιπληµµυρικά 
έργα έπρεπε πρώτα να δοθούν κάποιες 
εγκρίσεις. «Η πρώτη αφορούσε στο 

δασαρχείο, το οποίο προσδιόρισε τον 
∆εκέµβριο ποιες εκτάσεις ήταν δασικές 
και ποιες όχι. Στη συνέχεια, έπρεπε να 
εντοπιστούν ποιες ιδιοκτησίες είναι ιδι-
ωτικές και σε ποιον ανήκουν, το οποίο 
τελείωσε τον Ιανουάριο», τονίζει ο κ. 
Βασιλείου. 

Οπως σηµείωσε, τώρα σειρά έχει να 
υποβάλουν εντός δύο µηνών οι ενδι-
αφερόµενοι τις ενστάσεις τους για τις 
απαλλοτριώσεις. Οταν ολοκληρωθεί και 
αυτό το βήµα και θα έχουν οριστικο-
ποιηθεί οι ιδιοκτησίες, θα γίνει το δικα-
στήριο για να καθοριστεί πόσο κοστο-
λογείται το στρέµµα και πόσα χρήµατα 
θα πάρουν τελικά οι πολίτες από την 
απαλλοτρίωση.

Αφού όλα τα παραπάνω τελειώσουν 
και δεν υπάρξουν «απρόοπτα» τότε µπο-
ρεί να γίνει η δηµοπράτηση του έργου, 
µε τον εργολάβο να έχει στη διάθεσή 
του περίπου 18 µήνες για να διευθετή-
σει τα ρέµατα. 

ΕΚΚΩΦΑΝΤΙΚΗ απουσία» της κυ-
βέρνησης από τη Μάνδρα και συνο-
λικά από τα προβλήµατα της ∆υτικής 
Αττικής καταλόγισε ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης µετά την επίσκεψή του στην 
περιοχή, όπου συµµετείχε σε σύσκεψη 
µε τους φορείς της πόλης και συνοµί-
λησε µε κατοίκους και καταστηµατάρ-
χες. Πρόκειται για την τρίτη επίσκεψη 
του αρχηγού της αξιωµατικής αντι-
πολίτευσης µετά τις καταστροφικές 
πληµµύρες του περασµένου Νοεµβρί-
ου, η οποία σηµατοδοτεί το διαρκές 
ενδιαφέρον της Ν.∆., αλλά και την 
επιβεβαίωση της δέσµευσής της ότι 
θα συνεχίσει να βρίσκεται κοντά στους 

κατοίκους καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής 
της δύσκολης προσπάθειας αποκατά-
στασης της πόλης..

Ο κ. Μητσοτάκης συµµετείχε σε 
σύσκεψη του δηµοτικού συµβουλίου 
µαζί µε τοπικούς φορείς, ενώ περιό-
δευσε και στους κεντρικούς δρόµους 
της πόλης. Οπως επισηµαίνουν από 
την Πειραιώς, κάποιοι εκ των ιδιο-
κτητών καταστηµάτων τα οποία εί-
χαν καταστραφεί, τον ενηµέρωσαν 
ότι «αναγκάστηκαν να επισκευάσουν 
τα µαγαζιά µε δικά τους έξοδα, ενώ 
άλλοι -οι οποίοι δεν έχουν αυτή τη 
δυνατότητα- δεν µπορούν να τα ανοί-
ξουν ακόµη». 

ΜΠΑΙΝΟΝΤΑΣ στο 
κοινωνικό παντοπωλείο 
του δήµου, ένα χώρο 
200 τ.µ., βλέπει 
κανείς τα πάντα. Είναι 
κυριολεκτικά γεµάτο 
από τρόφιµα, βρεφικά 
προϊόντα, πατατάκια, 
γκαζάκια, ενώ υπάρχουν 
µικρά περάσµατα για 
να προχωρούν οι 
υπάλληλοι. Οπως εξήγησε 
ο υπεύθυνος κοινωνικός 
λειτουργός, Μιχάλης 
Αντωνίου, τρεις µήνες 
µετά την τραγωδία και 
ακόµα οι προσφορές του 
κόσµου είναι σηµαντικές. 
«Μόλις ήρθαν από τον 
Καναδά όσπρια. Βλέπετε 
πόσα έστειλαν;», ενώ 
ταυτόχρονα συντόνιζε 
την οµάδα να τα 
τοποθετήσουν σε µια 
ελεύθερη γωνιά. Οπως 
σηµείωσε ο κ. Αντωνίου, 
το παντοπωλείο το 
επισκέπτονται κάθε 
µέρα 796 άτοµα, ενώ 
οι αιτήσεις που έχουν 
ήδη εγκριθεί για να 
λαµβάνουν είδη πρώτης 
ανάγκης είναι για 
επιπλέον 700 πολίτες.
Τις προηγούµενες µέρες, 
πάντως, είχαν φτάσει 
χαλιά και παπλώµατα 
για να µοιραστούν στους 
πληγέντες, τα οποία ο 
δήµος τοποθέτησε στην 
αίθουσα του δηµοτικού 
συµβουλίου, χωρίς όµως 
να θέλει να τα δείξει...

Η επιχείρησή 
µου υπέστη 
καταστροφή 
ύψους περίπου 
150.000 ευρώ

ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΠΑΛΗΣΤΑΘΗΣ

ΚΑΤΟΙΚΟΣ

Τα σηµερινά «κουφάρια» κτιρίων κάποτε στέγαζαν επιχειρήσεις.

Για τρίτη φορά, µετά τις καταστροφικές πληµµύρες του 
περασµένου Νοεµβρίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε κοντά 
στους πληµµυροπαθείς.

Ερηµη πόλη θυµίζει 
η Μάνδρα ακόµη 

και την ηµέρα.



Κλειστοί θα παραμείνουν σή-
μερα οι δημοτικοί παιδικοί 
σταθμοί, με τους δήμους, 

μαζί με τους εργαζομένους σε αυ-
τούς, αλλά και τους βρεφονηπιο-
κόμους να προχωρούν σε σειρά 
κινητοποιήσεων σήμερα, ημέρα 
ψήφισης της επίμαχης διάταξης για 
δίχρονη υποχρεωτική προσχολική 
εκπαίδευση, στη Βουλή. Η κόντρα 
των δήμων με το υπουργείο Παιδεί-
ας συνεχίζεται, ενώ στο πλευρό του 
υπουργού, Κώστα Γαβρόγλου, αν 
και διατηρούν κάποιες επιφυλάξεις, 
είναι τόσο η Διδασκαλική Ομοσπον-
δία Ελλάδος όσο και το Συντονιστι-
κό Νηπιαγωγών. 

Οι εργαζόμενοι στο χώρο της 
εκπαίδευσης υποστηρίζουν την 
πρωτοβουλία του υπουργείου Παι-
δείας για ένταξη των 4χρονων στα 
νηπιαγωγεία. Οι εξαγγελίες, όμως, 
του Κώστα Γαβρόγλου για σταδιακή 
ένταξη έχουν ήδη προκαλέσει τις 
πρώτες αντιδράσεις. Οι περιοχές 
της χώρας παρουσιάζουν μεγάλες 
διαφορές όσον αφορά στις υποδο-
μές σε νηπιαγωγεία. 

Ενδεικτικά, υπάρχουν περιοχές, 
όπως οι περισσότεροι δήμοι στη 
Στερεά Ελλάδα, όπου τα υπάρχοντα 
νηπιαγωγεία μπορούν να φιλοξε-
νήσουν τα παιδιά ηλικίας 4 και 5 
ετών. Στην Αττική, όμως, δεν συμ-
βαίνει το ίδιο, όπου αρκετοί δήμοι 
παρουσιάζουν τεράστιες ελλείψεις 
και η ένταξη των 4χρονων θα γίνει 
εντός της επόμενης τριετίας. 

Οι φόβοι που εκφράζονται είναι 
ότι ενώ η ερχόμενη χρονιά θα είναι 
«εύκολη» για το υπουργείο Παιδεί-
ας, καθώς θα θεσπίσει το νόμο σε 
200 δήμους όπου υπάρχουν ήδη 
δομές, για τους υπόλοιπους δήμους 
είναι άγνωστο αν τελικά θα ασκη-
θούν οι απαραίτητες πιέσεις ώστε 
να βρεθούν δομές, με αποτέλεσμα 
τη θέσπιση ενός ακόμα νόμου που 
δεν θα εφαρμοστεί. 

Ζητούν απόσυρση
Οι εργαζόμενοι στους δήμους (ΠΟ-
Ε-ΟΤΑ), κάνοντας λόγο για 3.200 
εργαζομένους που θα μείνουν στο 
δρόμο και 1.600 δομές που θα κλεί-
σουν μετά την ψήφιση της διάτα-
ξης, έχουν εξαγγείλει για σήμερα 
στάση εργασίας από τις 11.30 το 
πρωί έως τη λήξη του ωραρίου και 
πορεία προς τη Βουλή, με αίτημα 
την απόσυρση της διάταξης. Στον 
ίδιο παλμό και η Κεντρική Ενωση 
Δήμων Ελλάδος, η οποία θα πραγ-
ματοποιήσει σήμερα το πρωί έκτα-
κτη συνεδρίαση με αποκλειστικό 

θέμα την παραπάνω διάταξη ενώ 
οργανώνει παράλληλα συλλογή 
υπογραφών με στόχο την απόσυρ-
ση της διάταξης. 

«Θέλουμε να συνεχίσουμε να 
εξυπηρετούμε με τον ίδιο ασφαλή 
τρόπο που κάνουμε τόσα χρόνια και 
να μην μειωθούν οι δομές των βρε-
φονηπιακών σταθμών του δήμου 
μας», δήλωσε ο δήμαρχος Πειραιά, 
Γιάννης Μώραλης, ο οποίος ανακοί-
νωσε τη μη λειτουργία των παιδι-
κών σταθμών του δήμου σήμερα. 

Στον αντίποδα, το Συντονιστικό 
Νηπιαγωγών, με μία εκτενή ανακοί-
νωση επιχείρησε να καταρρίψει τα 
επιχειρήματα της άλλης πλευράς. 
Σύμφωνα, λοιπόν, με στοιχεία της 
ΕΛ.ΣΤΑΤ. το 2013 γεννήθηκαν στην 
Ελλάδα 91.678 παιδιά. 

Από αυτά τα παιδιά (ηλικίας 4-5 

ετών) το 2017-18:
▶ Η πλειονότητά τους (52.164 παι-
διά, 4-5 ετών) φοιτά στα νηπιαγω-
γεία της επικράτειας,
▶ Ενα μικρό ποσοστό είναι σε παιδι-
κούς σταθμούς, είτε σε δημοτικούς 
παιδικούς σταθμούς είτε σε ιδιω-
τικούς παιδικούς σταθμούς. Σύμ-
φωνα με τα στοιχεία της ΕΕΤΑΑ, 
τα παιδιά 4-5 ετών που έκαναν 
χρήση voucher στους δημοτικούς 
παιδικούς σταθμούς το 2017-
18 είναι 9.370 και στους ιδιωτι-
κούς 8.205.
▶ Ενα ποσοστό (το οποίο δεν μπορεί 
να προσδιοριστεί με ακρίβεια) μετα-
νάστευσε στο εξωτερικό.
▶ Ενα ποσοστό (το οποίο δεν 
μπορεί να προσδιοριστεί με ακρί-
βεια) παρέμεινε στο σπίτι του υπό 
την επιτήρηση συγγενών ή αμειβό-
μενων προς τούτο προσώπων (με 
αρκετά συζητήσιμη προσφορά προς 
τα παιδιά). ■
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΖΕΤΑΙ Η ΔΙΑΤΑΞΗ-ΛΟΥΚΕΤΟ

Στη Βουλή η μάχη για 
τους παιδικούς σταθμούς

Προχωρά το 
Πανεπιστήμιο 
Δυτικής Αττικής

▶▶ ΔΙΧΑΖΟΥΝ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΟ ΔρΟμΟ για την ψήφισή του παίρ-
νει το νομοσχέδιο για το Πανεπιστήμιο 
Δυτικής Αττικής, το οποίο σήμερα κα-
τατίθεται στην Ολομέλεια. Δεν είναι η 
πρώτη φορά που ένα νομοσχέδιο έχει 
προκαλέσει αντιπαραθέσεις όχι για το 
βασικό κορμό των αλλαγών που φέρ-
νει αλλά για τις παράταιρες διατάξεις 
και τροπολογίες που προστίθενται σε 
αυτό. Το εγχείρημα του νέου Πανεπι-
στημίου δεν έχει καταφέρει να πείσει 
τα περισσότερα κόμματα της αντιπο-
λίτευσης για τα ακαδημαϊκά κριτήρια 
αλλά και για τη βιωσιμότητά του, όμως 
το ενδιαφέρον και πάλι μονοπώλησαν 
άλλες διατάξεις. 

Ο Κώστας Γαβρόγλου αναγκάστηκε 
σε οπισθοχώρηση την προηγούμενη 
εβδομάδα, όταν δέχτηκε δριμεία επί-
θεση, όχι από κάποιο αντιπολιτευτικό 
κόμμα, αλλά από το βουλευτή Α’ Αθή-
νας Νίκο Φίλη του ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο 
μάλιστα διαδέχθηκε στο υπουργείο 
Παιδείας. Ο κ. Φίλης κατηγόρησε τον 
υπουργό ότι περνάει από το παράθυρο 
την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, 
λόγω ενός άρθρου που αναγνώρισε 
ως ισότιμους των δημόσιων πανεπι-
στημίων τους τίτλους σπουδών Ανώ-
τατης Εκπαίδευσης διεθνών οργανι-
σμών, υπογραμμίζοντας ότι η διάταξη 
αφορά τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Δημοσίου Δικαίου.

Η σκληρή κριτική από τα έδρανα 
της Βουλής αλλά και η δημοσιότη-
τα που έλαβε το θέμα οδήγησαν τον 
υπουργό Παιδείας στο να αποσύρει 
τη ρύθμιση και να καταθέσει σχετικό 
ερώτημα προς το Νομικό Συμβούλιο 
του Κράτους. 

μετεγγραφές
Μία ακόμα διάταξη που έχει προκα-
λέσει αντιδράσεις αφορά τις μετεγ-
γραφές αδελφών. Κι αυτό γιατί, πέραν 
του «ξεχειλώματος» που γίνεται ακόμα 
μία φορά στο νόμο Μπαλτά, ο κ. Γα-
βρόγλου εξήγγειλε αλλαγή του νόμου 
με τη συναίνεση όλων των κομμάτων, 
η οποία θα μπορούσε να εφαρμοστεί 
από την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά. 
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η διάταξη 
που φέρνει ο κ. Γαβρόγλου θα ισχύσει 
μόνο για ένα εξάμηνο, το εαρινό, που 
έχει ήδη ξεκινήσει στα ΑΕΙ. 

Δεν είναι η πρώτη φορά που ακο-
λουθείται ευκαιριακή νομοθετική 
πρωτοβουλία στο ζήτημα των με-
τεγγραφών, με το νομικό καθεστώς 
να αλλάζει για τους φοιτητές κάθε 
χρόνο. Ο νόμος Μπαλτά όριζε 15% 
επιπλέον του αριθμού εισακτέων σε 
μετεγγραφές, ποσοστό που δεν ίσχυσε 
ποτέ καθώς προστέθηκαν οι ενστάσεις 
αλλά και η κατηγορία των κατ’ εξαί-
ρεση μετεγγραφών με αποτέλεσμα τα 
κεντρικά Ιδρύματα να δέχονται πολλα-
πλάσιο αριθμό των αρχικών θέσεων 
εισακτέων. 

ΕΛΠΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟμΙΔΗ

Kλειστοί σήμερα οι 
δημοτικοί παιδικοί 
σταθμοί, έκτακτη 
συνεδρίαση από 
την ΚΕΔΕ. ΔΟΕ 
και νηπιαγωγοί 
υποστηρίζουν 
με επιφυλάξεις την 
ένταξη των 4χρονων 
στα νηπιαγωγεία

Οι εργαζόμενοι στους δήμους  μιλούν για 3.200 εργαζομένους που θα μείνουν στο δρόμο και 1.600 δομές που 
θα κλείσουν μετά την ψήφιση της διάταξης.



Ηλικιωµένους φαίνεται πως επι-
λέγουν τα µεγάλα κυκλώµατα 
διακίνησης ναρκωτικών ως «βα-

ποράκια». Τη νέα τάση στην επιλογή των 
µεταφορέων των ναρκωτικών χαρτογρα-
φούν στελέχη του Λιµενικού Σώµατος, 
και εκτιµούν ότι αφορά τη διακίνηση των 
ναρκωτικών στην εσωτερική αγορά, ενώ 
ταυτόχρονα χρησιµοποιείται και από τα 
διεθνή κυκλώµατα για την εισαγωγή και 
εξαγωγή των ναρκωτικών ουσιών από τις 
βασικές πύλες-λιµάνια, την Ηγουµενίτσα 
και την Πάτρα. Η επιλογή ηλικιωµένων 
µεταφορέων γίνεται τόσο ώστε να µην 
κινούνται υποψίες σε έναν πρώτο τυπικό 
έλεγχο των Αρχών όσο και για οικονοµι-
κούς λόγους, καθώς φαίνεται πως η ανά-
µιξη των ατόµων αυτών γίνεται για µικρά 
χρηµατικά ποσά. «Το τελευταίο διάστηµα 
διακρίνουµε αρκετές τέτοιες περιπτώσεις. 
Ανθρώπους δηλαδή µεγαλύτερης ηλικίας 
να προσπαθούν να µεταφέρουν ναρκωτι-
κά ή να τα διακινήσουν στο εσωτερικό της 
χώρας. Με αυτό τον τρόπο προσπαθούν 
να περάσουν χωρίς πολλές υποψίες», δή-
λωσε ανώτατο στέλεχος του Λιµενικού 
Σώµατος στον «Ε.Τ.».

Ηγουµενίτσα
Η τάση αυτή καταγράφηκε και την Πα-
ρασκευή, όταν ο τυπικός έλεγχος σε ένα 
ηλικιωµένο ζευγάρι Βουλγάρων κατέληξε 
σε κατάσχεση σχεδόν 10 κιλών ηρωίνης! 
Οπως περιέγραψαν στελέχη του Σώµατος 
στον «Ε.Τ.», όταν το εκπαιδευµένο σκυλί 
«Λέσι» ξεκίνησε να γαυγίζει, χρειάστηκαν 
κάποια δευτερόλεπτα οι λιµενικοί να συ-
νειδητοποιήσουν ότι ο συναγερµός που 
σήµανε ήταν αληθινός. Οι δύο Βούλγαροι, 
ηλικίας 65 ετών ο άνδρας και 72 η γυναί-
κα, σταµάτησαν για τυπικό έλεγχο µετά 
την άφιξή τους από την Ιταλία. Ο εντοπι-
σµός των ναρκωτικών, τα οποία είχαν το-
ποθετήσει σε ειδικά διαµορφωµένη κρύπτη 
στο κάτω µέρος του δαπέδου, δεξιά και 
αριστερά από τα καθίσµατα οδηγού 
και συνοδηγού, έγινε από ειδικά 
εκπαιδευµένο σκύλο, ο οποίος 
έχει µεγάλες επιτυχίες στο 
βιογραφικό του κατά των 
κυκλωµάτων ναρκωτι-
κών. Οι δύο µεταφο-
ρείς είχαν πρόθεση 
να φέρουν στη 
χώρα 9 κιλά 
και  180 
γραµ-
µάρια 

ηρωίνη, ενώ στη  συνέχεια στελέχη της 
οµάδας Κ9 Περιφερειακής ∆ίωξης Ναρ-
κωτικών µετέφεραν το όχηµα στο Λµε-
ναρχείο, όπου «ξήλωσαν» το δάπεδο και 
βρήκαν τα ναρκωτικά. Επίσης από το 
αυτοκίνητο των ηλικιωµένων κατασχέ-
θηκαν δύο κινητά τηλέφωνα, ένα gps 
1.500 ευρώ, 35 δολάρια ΗΠΑ και 36 λέβα 
Βουλγαρίας.

Οπως ανακοίνωσε ο αρχηγός του Λιµε-
νικού Σώµατος, Σταµάτης Ράπτης, «σχεδι-
άζεται η σύσταση νέων Περιφερειακών 
Οµάδων ∆ίωξης Ναρκωτικών ανά την 
επικράτεια ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη 
διαδικασία παραλαβής οκτώ αστυνο-
µικών σκύλων ανίχνευσης ναρκωτι-
κών ουσιών καθώς και οχηµάτων µε-
ταφοράς τους». Μάλιστα οι περιοχές 
της Πάτρας και της Ηγουµενί-
τσας θα ενισχυθούν από ένα 
επιπλέον σκύλο, ακριβώς 
λόγω της µεγάλης επιχει-
ρησιακής δράσης που έχει 
αναπτύξει το Σώµα εκεί.

Ωστόσο, η επιτυχία 
του Λιµενικού Σώµατος 
στην Ηγουµενίτσα δεν 
είναι η µοναδική που 
αναδεικνύει αυτή 
την τάση. Λιµενι-

κό και Αστυνοµία το τελευταίο χρονικό 
διάστηµα έχουν πραγµατοποιήσει αρκετές 
συλλήψεις:

� Την προηγούµενη εβδοµάδα, στις 21 Φε-
βρουαρίου, άνδρες της Ασφάλειας της Ελ-
ληνικής Αστυνοµίας Τρίπολης συνέλαβαν 
έναν 63χρονο µετά από πληροφορίες και 
κατέσχεσαν ποσότητα κάνναβης συνολι-
κού βάρους 608,6 γραµµαρίων.

� Την ίδια µέρα, στη Φλώρινα, άνδρες 
της Αστυνοµίας συνέλαβαν έναν 59χρονο 
Αλβανό, τον οποίο χρησιµοποιούσαν για 

διακίνηση µεγάλης ποσότητας ακα-
τέργαστης κάνναβης, βάρους 62 
κιλών και 265 γραµµάριων. Για 
την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν 
στην Κοζάνη και δύο Ελληνες, 
οι οποίοι προσπάθησαν να πα-
ραλάβουν τους σάκους των ναρ-

κωτικών.

� Τέλη Ιανουαρίου, 
σε χωριό του ∆ήµου 
Οιχαλίας στη Μεσ-
σηνία, συνελήφθη 
ένας 76χρονος από 
αστυνοµικούς του 
Τµήµατος ∆ίωξης 
Ναρκωτικών της 
Υποδιεύθυνσης 
Ασφαλείας Καλα-

µάτας. Πάλι µετά από αξιοποίηση πληρο-
φοριών, οι άνδρες της Ασφάλειας εντό-
πισαν στο σπίτι του ποσότητα κάνναβης, 
συνολικού βάρους 480,6 γραµµαρίων.

� Στις 16 Ιανουαρίου, άνδρες του Λιµενι-
κού συνέλαβαν στα Χανιά έναν 61χρονο. 
Συγκεκριµένα σε έλεγχο που διενεργή-
θηκε, στο χώρο ασυνόδευτων δεµάτων 
πλοίου της γραµµής, στον επιβατικό λι-
µένα Σούδας, εντοπίστηκε ένα δέµα που 
περιείχε δύο πλαστικά φιαλίδια χωρητικό-
τητας 200 ml και δύο πλαστικά φιαλίδια 
χωρητικότητας 100 ml, τα οποία περιείχαν 
µεθαδόνη. Ο 61χρονος τη στιγµή που πήγε 
να παραλάβει το δέµα, πιάστηκε στη δα-
γκάνα των Αρχών.

� Στις 10 Σεπτεµβρίου, στην Ηγουµενίτσα, 
οι λιµενικοί συνέλαβαν 61χρονο οδηγό 
φορτηγού, ο οποίος προσπάθησε να βγά-
λει από τη χώρα περίπου 5 κιλά ηρωίνης. 
Συγκεκριµένα, σε έλεγχο από στελέχη της 
κινητής µονάδας ανίχνευσης X-RAY µε τη 
συνδροµή της οµάδας Κ9/Περιφερειακής 
Οµάδας ∆ίωξης Ναρκωτικών, καθώς και 
του Γραφείου Ασφάλειας, εντοπίστηκε στο 
µοτέρ του ψυγείου του, επιµελώς κρυµ-
µένη, µία τσάντα η οποία περιείχε οκτώ 
πακέτα περιτυλιγµένα µε ταινία µε ποσό-
τητα πιθανόν ηρωίνης συνολικού µικτού 
βάρους τεσσάρων κιλών και τριακοσίων 
σαράντα γραµµαρίων. ■
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Ηλικιωµένοι 
«βαποράκια»

ΝΕΑ ΚΟΛΠΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 
∆ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

∆έκα κιλά 
ηρωίνης, 
κρυµµένα στο 
δάπεδο του 
αυτοκινήτου 
του, µετέφερε 
ζευγάρι 
ηλικιωµένων, 
που συνελήφθη 
από άνδρες 
του Λιµενικού 
στο λιµάνι της 
Ηγουµενίτσας.
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ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΑΜΒΑΚΑ
avamvaka@e-typos.com



Η δικΗγόρός της οικογενείας του 
Παύλου Φύσσα, Ελευθερία Τομπά-
τζογλου, και ακόμα τέσσερα άτομα 
τραυματίστηκαν στην καταδρομική 
επίθεση που πραγματοποίησε ομάδα 
ακροδεξιών μέσα στα γραφεία του 
κοινωνικού στεκιού «Φαβέλα» στον 
Πειραιά. 

Χθες το απόγευμα ομάδα αγνώ-
στων εισέβαλε με λοστούς, πυρσούς, 
ναυτικές φωτοβολίδες, πέτρες και 
ξύλα στο κτίριο στην οδό Ναυάρ-
χου Βούτση φωνάζοντας συνθήμα-
τα υπέρ της Χρυσής Αυγής, όπως 
κατήγγειλαν αργότερα αυτόπτες 
μάρτυρες. Με κράνη και κουκούλες, 
οι περίπου 10 άνδρες μπήκαν με 
αναμμένες τις φωτοβολίδες μέσα 
στο στέκι σπάζοντας τζαμαρίες και 
ξυλοκοπώντας όσους βρέθηκαν 
μπροστά τους, κυρίως στην είσο-
δο του κτιρίου. Τραυματίστηκαν 
δύο άνδρες και δύο γυναίκες που 
βρίσκονταν στο χώρο, ενώ φέρεται 
να έχει τραυματιστεί και περαστική 
ηλικιωμένη γυναίκα που βρέθηκε στο 
σημείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 
μία εκ των δύο τραυματισμένων γυ-
ναικών είναι η δικηγόρος πολιτικής 
αγωγής της οικογένειας του Παύλου 
Φύσσα, Ελευθερία Τομπάτζογλου 
(ένθετη φωτό), η οποία χτυπήθηκε 
με λοστό στο κεφάλι και τον ώμο.

Τα υπόλοιπα τραυματισμένα άτο-
μα έχουν χτυπηθεί από πυρσούς και 
από τα θραύσματα της τζαμαρίας. 
Επιτόπου βρέθηκαν δυνάμεις της 
Αστυνομίας, ενώ η έρευνα βρίσκε-
ται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό των 
δραστών.

Η «Φαβέλα» είναι σταθερός στό-
χος επιθέσεων, ενώ πολλοί εικάζουν 
ότι τα χθεσινά επεισόδια ήταν αντί-
ποινα τόσο για επίθεση που έγινε 
στα γραφεία της Χρυσής Αυγής στον 
Πειραιά, όταν 30 περίπου κουκου-
λοφόροι επιτέθηκαν σπάζοντας τις 
τζαμαρίες στις 2 Φεβρουάριου, όσο 

και για τις πρόσφατες συλλήψεις πέ-
ντε νεαρών ακροδεξιών, στελεχών 
του μορφώματος ΑΠΕΛΛΑ, για την 
εμπρηστική επίθεση στο στέκι στις 
29 Αυγούστου 2017. 

Τότε οι δράστες είχαν τοποθετή-
σει και πυροδοτήσει στην είσοδο του 
κτιρίου δύο αυτοσχέδιους εμπρηστι-
κούς μηχανισμούς αποτελούμενους 
από πλαστικά μπουκάλια με βενζίνη 
και κροτίδες. Από την ανάφλεξη των 
μηχανισμών είχαν προκληθεί περιο-
ρισμένης έκτασης υλικές ζημιές στην 
είσοδο του χώρου. Το ίδιο στέκι, σύμ-
φωνα με τους αστυνομικούς, είχε γί-
νει και τον Μάρτιο του 2017 στόχος 
επίθεσης από τη φασιστική ομάδα 

«Ανένταχτοι Μαιάνδριοι Εθνικιστές». 
Μέλη της είχαν γράψει συνθήματα 
στους τοίχους του κτιρίου και είχαν 
αναρτήσει σχετικές φωτογραφίες 
στο Διαδίκτυο.

Ανάμεσα στους πέντε συλλη-
φθέντες ήταν και πρώην στέλεχος 
της Χρυσής Αυγής, το οποίο τον 
Μάιο του 2014, πριν ακολουθήσει 
διαφορετικό, αλλά το ίδιο ακροδε-
ξιό μονοπάτι, ήταν ανάμεσα στους 
υποψήφιους συμβούλους της «Ελ-
ληνικής Αυγής για τον Πειραιά» στις 
δημοτικές εκλογές με επικεφαλής 
τον μετέπειτα βουλευτή της Χρυσής 
Αυγής Νικόλαο Κούζηλο. 

ΑνΑςτΑςιΑ ΒΑμΒΑκΑ

38 | ελλαδα ελευθεροσ ΤυΠοσ
ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

▶▶ ςΥνΕΧιΖΕτΑι κΑι ςΗμΕρΑ τό κΥμΑ κΑκόκΑιριΑς ςΕ όΛΗ τΗ ΧΩρΑ

Πνίγηκε 59χρονη από χείμαρρο στην Εύβοια 

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΣΤΕΚΙ «ΦΑΒΕΛΑ»   

● ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ 
ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ  
Η ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ  
ΦΥΣΣΑ

Πέντε τραυματίες από επίθεση 
ακροδεξιών στον Πειραιά 

μιΑ γυναίκα 59 ετών έχασε τη ζωή στη Βόρεια 
Εύβοια, στο χωριό Δρυμώνας, λόγω των κακών 
καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή. 
Η γυναίκα μαζί με την 27χρονη κόρη της επέ-
βαιναν σε Ι.Χ. με προορισμό τη Μονή του Οσίου 
Δαυίδ στη Βόρεια Εύβοια. Οταν διαπίστωσαν πως 
τα νερά του χειμάρρου είχαν φουσκώσει λόγω 
της κακοκαιρίας εγκατέλειψαν το όχημά τους, 
όμως παρασύρθηκαν τελικά από τα ορμητικά 
νερά του χειμάρρου. 

Για τον εντοπισμό της έσπευσαν στην ευρύτερη 
περιοχή του Δρυμώνα 20 πυροσβέστες με οκτώ 
οχήματα, όμως δυστυχώς την ανέσυραν τελικά 
νεκρή. Η κόρη της σώθηκε την τελευταία στιγμή 

όταν κρατήθηκε από τον κορμό ενός δέντρου. 
Και για σήμερα παραμένουν σε ισχύ οι οδηγίες 
της Πολιτικής Προστασίας λόγω των έκτακτων 
καιρικών φαινομένων. 

Ισχυρή χιονόπτωση αναμένεται σε μεγάλο μέ-
ρος της χώρας και ειδικά στη Μακεδονία και τη 
Θράκη, ενώ στα λευκά είναι πιθανό να ντυθεί και 
το κέντρο της Θεσσαλονίκης. 

Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται ισχυρές βρο-
χές και καταιγίδες, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν στο 
Βόρειο Αιγαίο από ανατολικές-βορειοανατολικές 
διευθύνσεις μέτριοι έως ισχυροί 5-6 μποφόρ και 
από το απόγευμα σχεδόν θυελλώδεις έως θυελ-
λώδεις 7-8 μποφόρ.

τις κΑμΕρΕς ασφαλείας 
στη Λεωφόρο Ποσειδώνος 
διερευνούν οι αστυνομι-
κές αρχές προκειμένου να 
εντοπίσουν τις κινήσεις 
των δραστών, οι οποίοι 
δέκα μέρες μετά την εκτέ-
λεση του Βασίλη Στεφα-
νάκου ξεφορτώθηκαν το 
καλάσνικοφ σε παραλία 
στα Λιμανάκια Βουλιαγμέ-
νης. Το όπλο εντοπίστηκε 
τυχαία από δύο δύτες και 
στη συνέχεια παραδόθηκε 
στο Λιμενικό, το οποίο με 
τη σειρά του το παρέδωσε 
στις αστυνομικές αρχές. 
Σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, επιβεβαιώνεται πως 
είναι το όπλο με το οποίο 
ένας άνδρας «γάζωσε» 22 
φορές τον βαρυποινίτη και 
αρχηγό της «Greek Mafia» 
έξω από τα γραφεία της 
εταιρίας του, στο Χαϊδάρι, 
το απόγευμα της 17ης 
Ιανουαρίου. 

διάβρωση
Οι ίδιες πηγές αναφέρουν 
πως δεν έχει προκύψει 
κάποιο στοιχείο από το 
όπλο, καθώς παρέμεινε για 
αρκετές μέρες μέσα στη 
θάλασσα, με αποτέλεσμα 
να διαβρωθεί ελαφρώς. 
Οι αστυνομικοί, πάντως, 
συνεχίζουν τις έρευνες για 
τον εντοπισμό και της μη-
χανής μεγάλου κυβισμού 
με την οποία κατάφεραν 
να διαφύγουν οι δύο εκτε-
λεστές του Στεφανάκου, 
οι οποίοι είχαν κρύψει το 
όπλο μέσα σε μία θήκη 
κιθάρας.

Βρήκαν το
καλάσνικοφ 
που «γάζωσε» 
τον Στεφανάκο

 Αποτέλεσμα της κακοκαιρίας και 
η υπερχείλιση του Πηνειού. 



Ως ηγέτης μιας Κίνας που φιλοδοξεί να γίνει 
πρώτη παγκόσμια δύναμη στη θέση των ΗΠΑ, ο 
Σι Τζινπίνγκ δίνει στο Νταβός και σε άλλα fora 
έμφαση στο ρόλο της χώρας του ως κινητήριας 

δύναμης της παγκοσμιοποίησης, ενώ αναφέρεται 
συχνά στο στρατιωτικό της μεγαλείο.
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Σε «ισόβιο αυτοκράτορα» της 
Κίνας, ισχυρότερο και από 
τον Μάο Τσετούνγκ (επί των 

ημερών του οποίου, 1949-1976, η 
Κίνα δεν διέθετε τόση διεθνή ισχύ) 
αναγορεύεται σύντομα ο 64χρονος 
πρόεδρος, Σι Τζινπίνγκ, βάσει της 
συνταγματικής αλλαγής που πρότει-
ναν στο Κοινοβούλιο τα 205 μέλη 
της πανίσχυρης Κεντρικής Επιτροπής 
του Κομμουνιστικού Κόμματος. 

Εως τώρα το κινεζικό Σύνταγμα 
πρόβλεπε όριο δύο πενταετών θητει-
ών για τον πρόεδρο της χώρας, αλλά 
με τη νέα ρύθμιση που αναμένεται 
να εγκριθεί στις 5 Μαρτίου κατά την 
ετήσια σύνοδο της κινεζικής Βουλής, 
ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος της 
χώρας θα δικαιούνται να παραμεί-
νουν στην εξουσία όσο επιθυμούν! 

«Θεωρητικά, ο Σι Τζινπίνγκ μπο-
ρεί να καθίσει περισσότερο από τον 
Μουγκάμπε (σ.σ. τον ανατραπέντα 
δικτάτορα της Ζιμπάμπουε που κό-
ντεψε να κλείσει τέσσερις δεκαετί-
ες στην εξουσία), αλλά στην πράξη 
κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι 
θα γίνει», σχολίασε στο Reuters ο 
ιστορικός και πολιτικός αναλυτής. 
Ζανγκ Λιφάν. 

«Ακόμη είναι νωρίς για να αναγο-
ρεύσουμε τον Σι Τζινπίνγκ σε Βασιλιά 
Ηλιο, αλλά σίγουρα θα κυριαρχήσει 
στην πολιτική ζωή της Κίνας την επό-
μενη δεκαετία. Αυτό που έκανε ήταν 
απίστευτα επιθετικό και τολμηρό και 
ομολογώ ότι δεν το περίμενα», είπε 
από την πλευρά της στην Guardian η 
Τζουντ Μπλάνσετ, ειδική σε θέματα 
Κίνας του αμερικανικού ερευνητικού 
ινστιτούτου Conference Board. 

Πούτιν-Plus
Η πρώτη θητεία του Κινέζου προέ-
δρου ολοκληρώνεται στις 5 Μαρτίου 
και κανονικά θα έπρεπε να εγκατα-
λείψει την εξουσία μετά τη λήξη της 
δεύτερης, το 2023. Ωστόσο, η αυ-
τοκρατορική του μεταλλαγή τον με-
τατρέπει σε… Πούτιν-Plus, κατά τον 
εκδότη του ενημερωτικού δελτίου 
Sinocism, Μπιλ Μπίσοπ. 

Ξένοι διπλωμάτες στο Πεκίνο εκτι-
μούν ότι τη θέση του «ισόβιου αντι-
προέδρου» θα καταλάβει ο 69χρονος 
Ουάνγκ Κισάν, έμπιστος του προέ-
δρου και επικεφαλής της περίφημης 

«εκστρατείας κατά της κρατικής δι-
αφθοράς», στο πλαίσιο της οποίας 
ξηλώθηκαν από τις θέσεις τους ή 
(και) μπήκαν στη φυλακή περίπου 
1,3 εκατομμύριο αξιωματούχοι από 
το 2013 και μετά. 

Παγκόσμια δύναμη
Ως ηγέτης μιας Κίνας που φιλοδοξεί 
να γίνει πρώτη παγκόσμια δύναμη 
στη θέση των ΗΠΑ, ο Σι Τζινπίνγκ 
δίνει στο Νταβός και σε άλλα fora 
έμφαση στο ρόλο της χώρας του ως 
κινητήριας δύναμης της παγκοσμιο-
ποίησης, ενώ αναφέρεται συχνά στο 
στρατιωτικό της μεγαλείο (είναι και 
αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων) 
και στο διαστημικό της πρόγραμμα. 
Δεν αποκλείεται, εξάλλου, να αναλά-
βει και πρόεδρος του Κομμουνιστικού 
Κόμματος (τώρα είναι «απλός» γενι-
κός γραμματέας), αξίωμα που περιέ-
πεσε σε αχρησία και ουσιαστικά κα-
ταργήθηκε μετά τον Μάο Τσετούνγκ, 
τον Χούα Κουοφένγκ και τον Χου 
Γιαομπάνγκ. Μπορεί, εξάλλου, ο Σι 
Τζινπίνγκ να μην εκδώσει δικό του 
«Κόκκινο Βιβλίο» σαν τον «μεγάλο 
τιμονιέρη» (που ήταν για δεκαετίες 
«ευαγγέλιο» των μαοϊκών ανά τον 

κόσμο), αλλά στο νέο Σύνταγμα θα 
προστεθεί ειδικό άρθρο με τίτλο: «Η 
Σκέψη του Σι Τζινπίνγκ για τον Σο-
σιαλισμό με Κινεζικά Χαρακτηριστικά 
στη Νέα Εποχή»! 

Δεν είναι τυχαίο ότι ο Σι Τζιν-
πίνγκ χαρακτηρίζεται από τα ΜΜΕ 
«λινγκσιού», όπως ο Μάο (δηλαδή 
μεγαλειώδης, πνευματικός ηγέτης) 
και όχι απλά «λινγκντάο» (απλώς 
ηγέτης) σαν τους προκατόχους του, 
Χου Τζιντάο και Ζιανγκ Ζεμίν. 

Οι παροικούντες το Πεκίνο περί-
μεναν ο Σι να παρατείνει τη θητεία 
του, αλλά όχι και για όλη του τη ζωή! 
Ανάμικτα συναισθήματα αποτυπώνο-
νται στο «κινεζικό τουίτερ», το Weibo: 
«Αν δεν του έφταναν δύο θητείες, 
θα μπορούσε να κάνει και μία τρίτη, 
αλλά κάπου χρειάζεται ένα όριο. Το 
να καταργήσει κάθε όριο δεν είναι 
καλό!», σημείωσε ένας χρήστης. 

Ο νέος Κινέζος «αυτοκράτορας» 
ανήκε στη γενιά των «κόκκινων πρι-
γκίπων» (γόνοι των συναγωνιστών 
του Μάο) και εκτός από τις σπουδές 
του στις πολιτικές επιστήμες διάβα-
σε πολλή ξένη λογοτεχνία, μεταξύ 
άλλων Βίκτορ Ουγκό και Χέμιν-
γουεϊ. ■

ΣΙ ΤΖΙΝΠΙΝΓΚ: ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕ Η Κ.Ε. ΤΟΥ Κ.Κ. ΚΙΝΑΣ

Ο κόκκινος «αυτοκράτορας»
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ
jpapadatos@e-typos.com

«Η Σκέψη του Σι 
Τζινπίνγκ για το 
Σοσιαλισμό με Κινεζικά 
Χαρακτηριστικά 
στη Νέα Εποχή» θα 
μπει στο Σύνταγμα, 
δίνοντας το πολιτικό 
στίγμα του νέου 
«μεγάλου τιμονιέρη»
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Μ έσα σε πολικό κρύο, λόγω 
του ερχόµενου από τον 
Βορρά ψυχρού συστήµατος 

«Μπούριαν», αλλά και σε φλεγόµενη 
πολιτική ατµόσφαιρα µε τις συγκρού-
σεις αντιφασιστών-φιλοφασιστών να 
κλιµακώνονται στους δρόµους και τις 
προεκλογικές συγκεντρώσεις, βαδίζει 
η Ιταλία σε µια από τις κρισιµότερες 
µεταπολεµικές αναµετρήσεις της 
ιστορίας της, την προσεχή Κυριακή 4 
Μαρτίου. 

 Το απότοµο κρύο, µε έντονους 
ψυχρούς βοριάδες, χιονοπτώσεις, κα-
ταιγίδες και θερµοκρασίες αρκετούς 
βαθµούς κάτω από το µηδέν, κάλµα-
ρε κάπως την πολιτική ένταση, αλλά 
µόνο προσωρινά. Σήµερα και αύριο 
θα παραµείνουν κλειστά τα σχολεία 
στη Ρώµη και άλλες ιταλικές πόλεις, 
καθώς η κακοκαιρία αναµένεται να κα-
λύψει όλη την ιταλική «µπότα», από 
τον Βορρά έως τον Νότο. Λόγω των 
ισχυρών χθεσινών ανέµων έπαθε κα-
θίζηση το οδόστρωµα και ξηλώθηκαν 
κάποιοι πυλώνες στη µεγάλη κρεµαστή 
γέφυρα της Βενετίας, µε αποτέλεσµα 
η πόλη των δόγηδων να παραµείνει 
αποκοµµένη από την υπόλοιπη χώρα 
έως αργά τη νύχτα. 

Μάχη στο Μιλάνο
Οµως πριν από την ψυχρή εισβολή της 
Κυριακής προηγήθηκε ένα θερµό πολι-
τικό Σάββατο, από αυτά που η Ιταλία 
έχει να βιώσει εδώ και πολλές δεκα-
ετίες. Στη συγκέντρωση της Λέγκας 
του Βορρά στην κεντρική πλατεία του 
Μιλάνου, ο ηγέτης της Ματέο Σαλ-
βίνι ορκίστηκε κρατώντας ένα Ευαγ-
γέλιο ότι θα διώξει τους µετανάστες 
και «θα ξαναδώσει την Ιταλία στους 
Ιταλούς».

«Με πέντε εκατοµµύρια Ιταλούς 
στη φτώχεια και τρία εκατοµµύρια 
ανέργους, θα ανοίξω τις πόρτες του 
σπιτιού µου, αλλά όχι προτού αυτοί οι 
Ιταλοί αποκτήσουν σπίτι και δουλειά», 
τόνισε ο 44χρονος ακροδεξιός ηγέτης, 
εκλογικός σύµµαχος της Forza Ιtalia 
του Σίλβιο Μπερλουσκόνι. Μέσα στο 
πλήθος ανάµεσα στις σηµαίες της Λέ-
γκας ξεχώριζε το λάβαρο της αµερι-
κανικής νεοναζιστικής και ρατσιστικής 
οργάνωσης Kekistan, µε σύµβολο που 
παραπέµπει σε σβάστικα. 

 Ο Σαλβίνι όχι µόνο τους αγνόησε, 
αλλά κατηγόρησε ότι όποιος κοιτάζει 
στο παρελθόν, όπως οι αντιφασίστες 
(Antifa), είναι εκείνος που… καλλιεργεί 
το µίσος και το διχασµό. Ουσιαστικά ο 
αρχηγός της Λέγκας επιτέθηκε σε χι-
λιάδες διαδηλωτές οι οποίοι σε άλλο 
σηµείο του Μιλάνου προσπάθησαν να 
προσεγγίσουν την ακροδεξιά συγκέ-
ντρωση αλλά εµποδίστηκαν µε βίαιο 
τρόπο από την Αστυνοµία. Οι αντιφα-
σίστες κουβαλούσαν συµβολικά στους 
ώµους τους φουσκωτές λέµβους, σε 
ένδειξη συµπαράστασης σε µετανά-

στες και πρόσφυγες που πνίγηκαν στη 
Μεσόγειο προσπαθώντας να φτάσουν 
στην Ευρώπη.  Tην ίδια ώρα στη Ρώµη 
πραγµατοποιήθηκε συγκέντρωση και 
πορεία άνω των 100.000 ατόµων, 
σύµφωνα µε τους οργανωτές, ενάντια 
στην αναβίωση των ποικίλων φασιστι-
κών κοµµάτων και οργανώσεων της 
Ιταλίας, που απειλούν να εκπορθήσουν 
την ερχόµενη Κυριακή τη Βουλή. Το 
παρών έδωσαν ο πρωθυπουργός Πά-
ολο Τζεντιλόνι, ο προκάτοχός του και 
αρχηγός του ∆ηµοκρατικού Κόµµατος 
Ματέο Ρέντσι, καθώς και οι πρόεδροι 
Βουλής και Γερουσίας, Λάουρα Μπολ-
ντρίνι και Πιέτρο Γκράσο, υποψήφιοι 
του αριστερού κόµµατος «Ελεύθεροι 
και Ισοι» (LeU). H «απάντηση» της νε-
οφασιστικής Forza Nuova ήλθε το ίδιο 
βράδυ στο Παλέρµο, µε µια εκδήλω-
ση ενάντια στην οποία οργανώθηκε 
αριστερή αντισυγκέντρωση… ευτυχώς, 
αυτή τη φορά χωρίς να υπάρξουν πα-
ρατράγουδα. 

 Σε πολιτικό επίπεδο τα µεγάλα 
κόµµατα εξορκίζουν τις µετεκλογικές 
συνεργασίες στο κυνήγι και της τε-
λευταίας ψήφου. «Ο Μπερλουσκόνι 
παραµένει αντίπαλός µας. Αν δεν 

υπάρξει προοδευτική πλειοψηφία 
θα ξαναπάµε σε εκλογές», δήλωσαν 
ο πρωθυπουργός Τζεντιλόνι και ο 
πρώην ηγέτης της Κεντροαριστεράς, 
Βάλτερ Βελτρόνι, ενώ ο Ματέο Ρέ-
ντσι προειδοποίησε πως «η χώρα θα 
µπει σε µπελάδες» αν δεν βγει πρώτο 
κόµµα το PD αντί για το Κίνηµα Πέντε 
Αστέρων, που προηγείται µε διαφορά 
στις δηµοσκοπήσεις. 

Πρόσκληση
«Αν βγούµε πρώτοι χωρίς αυτοδυναµία 
θα παρουσιάσουµε το πρόγραµµά µας 
και θα καλέσουµε τις άλλες πολιτικές 
δυνάµεις να πάρουν θέση», δήλωσε 
από την πλευρά του ο υποψήφιος 
πρωθυπουργός του Κινήµατος Πέντε 
Αστέρων, Λουίτζι ντι Μάιο. 

 Ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι από την 
πλευρά του, σε µια έντονα θεατρική 
οµιλία από τη σκηνή του… θεάτρου 
Μαντσόνι στο Μιλάνο, υποστήριξε ότι 
όχι µόνο δεν είναι µαφιόζος, όπως τον 
κατηγορούν ορισµένοι, αλλά ο ίδιος 
και η οικογένειά του «υπήρξαν θύµατα 
της Μαφίας». 

Παράλληλα τόνισε ότι αγωνίζεται 
για να µην έλθει στην εξουσία η «επι-
κίνδυνη σέχτα» (Κίνηµα Πέντε Αστέ-
ρων) που ίδρυσε «ένας φοροφυγάς 
από τη Γένοβα» (ο Μπέπε Γκρίλο). ■

Ηφαίστειο λίγο πριν από τις κάλπες
ΙΤΑΛΙΑ: ΠΟΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΙΣΟ∆ΙΑ ΣΤΟΥΣ ∆ΡΟΜΟΥΣ � ΑΓΡΙΑ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΩΝ��ΦΙΛΟΦΑΣΙΣΤΩΝ�

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ
 jpapadatos@e-typos.com
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Ο ηγέτης της Λέγκας 
του Βορρά ορκίστηκε 
στο Ευαγγέλιο 
ότι θα διώξει 
τους µετανάστες. 
«Φοροφυγάς»
ο Γκρίλο, σύµφωνα
µε τον Μπερλουσκόνι. 
100.000 σε 
αντιφασιστική 
διαδήλωση στη Ρώµη

Οι αντιφασίστες στο Μιλάνο κουβαλούσαν συµβολικά στους 
ώµους τους φουσκωτές λέµβους (που χρησίµευσαν και ως ασπίδες), 
σε ένδειξη συµπαράστασης σε µετανάστες και πρόσφυγες που 
πνίγηκαν στη Μεσόγειο.  Kάτω: Ο ηγέτης της Λέγκας του Βορρά 
Ματέο Σαλβίνι στην επεισοδιακή οµιλία του στο Μιλάνο.
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Η μεγάλη Αρκτος των... γυναικών 
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Μ πορεί οκτώ από τα δεκαπέ-
ντε βραβεία που απένειμε 
το βράδυ του Σαββάτου 

το Φεστιβάλ Κινηματογράφου του 
Βερολίνου να είχαν αποδέκτες γυ-
ναίκες, σε μια έμπρακτη ανταπόκριση 
στο αίτημα των καιρών μας, ωστόσο 
όσοι το παρακολούθησαν από κοντά 
κατέθεσαν την κοινή τους διαπίστωση 
ότι η φετινή διοργάνωση ήταν μάλ-
λον απογοητευτική. «Υπήρξαν ταινίες 
με σημασία στο Βερολίνο, αλλά το 
ερώτημα αν ήταν αρκετές, παραμέ-
νει», σημειώνει ο Guardian στο απο-
λογιστικό του κομμάτι. Προσθέτει ότι 
«το διαγωνιστικό τμήμα είχε κάποια 
διαμάντια καθώς και αρκετές δόσεις 
γκλάμουρ στο κόκκινο χαλί, αλλά η 
σπίθα του ήταν αδύναμη». 

Αισθητική τελειότητα
Το ξεκίνημα, βέβαια, της διοργάνω-
σης φάνηκε ότι ικανοποίησε κοινό και 
κριτικούς. Το stop motion «Isle of 
dogs», του σπουδαίου Γουές Αντερ-
σον, ήταν αισθητικά τέλειο και η κρι-
τική επιτροπή επεφύλαξε την Αργυρή 
Αρκτο σκηνοθεσίας στον Αμερικανό 
δημιουργό. Στην απονομή, αντ’ αυτού 
εμφανίστηκε ο Μπιλ Μάρεϊ, που δα-
νείζει τη φωνή του σε έναν από τους 
σκύλους που πρωταγωνιστούν. 

«Είναι εξαιρετικό να είσαι ανάμεσα 
σε νέους κινηματογραφιστές, είναι 
σημαντικό για μένα γιατί αγαπώ το 
σινεμά», είπε ο Μπιλ Μάρεϊ και έκλει-

σε το χαιρετισμό του παραφράζοντας 
τον Τζον Κένεντι: «Είμαι ένας Βερο-
λινέζος... σκύλος». 

Η Χρυσή Αρκτος πήγε, όπως και 
πέρυσι, σε γυναίκα και μάλιστα σε 
πρωτοεμφανιζόμενη. Η Ρουμάνα 
Αντίνα Πιντιλιέ πήρε τη μεγάλη δι-
άκριση με το ντεμπούτο της «Touch 
me not», μια ταινία περί σεξουαλικό-
τητας προκαλώντας ερωτηματικά για 
την επιλογή της κριτικής επιτροπής 
του προέδρου Τομ Τίκβερ. «Δεν το 
περιμέναμε καθόλου», τόνισε η Πιντι-
λιέ, προσθέτοντας ότι «θα θέλαμε ο 
διάλογος που η ταινία ξεκινά, να δι-
ευρυνθεί και να συμπεριλάβει όλους 
τους θεατές σε όλο τον κόσμο». Η 
Πιντιλιέ απέσπασε και το Βραβείο 
καλύτερης πρώτης ταινίας.

Το Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής 
απέσπασε η Πολωνή Μαλγκορζάτα 
Σιμόφσκα, αγαπημένη δημιουργός 
του Φεστιβάλ με αρκετές βραβεύ-
σεις στο παρελθόν, που υπογράφει 
το «Mug», μια αλληγορία σχετικά 
με την ταυτότητα της πατρίδας τής 
σκηνοθέτριας σήμερα. «Πιστεύω ότι 
η ταινία μου αγγίζει θέματα πολύ ση-
μαντικά όχι μόνο για τη χώρα μου, 
αλλά για όλο τον κόσμο», υπογράμ-
μισε η Μαλγκορζάτα Σιμόφσκα. 

Την Αργυρή Αρκτο κινηματογραφι-
κής πρωτοπορίας απέσπασε ο Παρα-

γουανός Μαρτσέλο Μαρτινέσι για 
τους «Κληρονόμους», με τον ίδιο να 
τονίζει ότι «προερχόμαστε από μια 
πολύ συντηρητική κοινωνία, οπότε αν 
η ταινία μας βοηθήσει να ανοίξουμε 
πόρτες, παράθυρα, καρδιές, μυαλά, 
θα είμαι ευτυχισμένος». 

Καλύτερη ηθοποιός αναδείχθηκε η 
Αννα Μπράουν για την ερμηνεία της 
στις «Κληρονόμους» του Μαρτσέλο 
Μαρτινέσι. «Θέλω να αφιερώσω 
αυτό το βραβείο στις γυναίκες της 
χώρας μου. Είμαστε αγωνίστριες», 
είπε η Αννα Μπράουν. 

Ο νεαρός Αντονι Παζόν τιμήθη-
κε με την Αργυρή  Αρκτο καλύτερης 
ανδρικής ερμηνείας για το ρόλο του 
στην «Προσευχή» του Σεντρίκ Καν. 
Υποδύθηκε έναν τοξικομανή που έχει 
αποσυρθεί για αποτοξίνωση σε ένα 
θεραπευτήριο που ανήκει στην Εκ-
κλησία. «Θα ήθελα να ευχαριστήσω 
τον Σεντρίκ Καν που με βοήθησε να 
αποκτήσω αυτοπεποίθηση και όλους 
τους συμπρωταγωνιστές μου. Ο ήρω-
άς μου, Ματιέ, είναι μαζί μου κάθε 
μέρα», τόνισε ο νεαρός ηθοποιός. 
Βραβείο σεναρίου πήραν οι Μεξικα-
νοί Μανουέλ Αλκάλα και Αλόνσο 
Ρουιζπαλάσιος για το «Museo», ενώ 
βραβείο καλλιτεχνικού επιτεύγματος 
για τα κοστούμια και τα σκηνικά της 
ταινίας «Dovlatov» του Αλεξέι Γκερ-
μάν πήρε η Ελενα Οκοπνάγια. 

Τέλος, η Αυστριακή Ρουθ Μπέκ-
μαν τιμήθηκε με το Βραβείο καλύτε-

ρου ντοκιμαντέρ για το «Waldheims 
Walzer». «Φτιάξαμε ένα φιλμ για το 
πώς κερδίζεις εκλογές πατώντας 
στο ρατσισμό, το λαϊκισμό και τον 
εκφοβισμό για να ξεσηκώσεις τους 
πολίτες. Αυτό που καταγράψαμε 
έγινε πριν από τριάντα χρόνια αλλά 
φαίνεται ότι η Αυστρία, η Ευρώπη και 
η Αμερική του Τραμπ ακολουθούν 
τώρα την ίδια τακτική», υποστήριξε 
η Ρουθ Μπέκμαν.  

Ανθρώπινα δικαιώματα
Αξίζει να σημειωθεί ότι το ντοκι-
μαντέρ της Ευαγγελίας Κρανιώτη 
«Obscuro Barroco» απέσπασε το 
Βραβείο της Επιτροπής στα Teddy 
Awards, τα οποία τιμούν τις ταινίες 
που αναφέρονται στα ανθρώπινα δι-
καιώματα και τη σεξουαλική ταυτό-
τητα. «Το εντυπωσιακό και μοναδικό 
όραμα της δημιουργού σε γοητεύει 
με τη μοναδική του φωτογραφία και 
τον ηχητικό σχεδιασμό, μετατρέπο-
ντάς το σε κάτι ποιητικό και οικείο 
και μαζί ένα ξεχωριστό καλλιτεχνικό 
επίτευγμα», τόνισε η Επιτροπή. Η 
ταινία αφορά στη Βραζιλιάνα τραν-
σέξουαλ Λουάνα Μουνίζ, θρυλική 
προσωπικότητα της πόλης του Ρίο 
Ντε Τζανέιρο. Είχε προηγηθεί πριν 
από τρία χρόνια το ντοκιμαντέρ 
«Erotica, Exotica etc.», που είχε κά-
νει πρεμιέρα στο Βερολίνο και στη 
συνέχεια απέσπασε διακρίσεις σε 
διάφορα φεστιβάλ. ■

ΚΩΣΤΑΣ ΖΑΛΙΓΚΑΣ
kzaligas@e-typos.com

«Χρυσή» η Ρουμάνα 
Αντίνα Πιντιλιέ 
με το ντεμπούτο της 
«Touch me not», 
μία ταινία περί 
σεξουαλικότητας 

Οι μεγάλοι πρωταγωνιστές της Μπερλινάλε σε παράταξη...RE
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Μια από τις σηµαντικότερες 
πόλεις της αρχαίας Μεσ-
σηνίας, τη Θουρία, φέρνει 

στο φως η σκαπάνη της αρχαιολό-
γου Ξένης Αραπογιάννη. Σχεδόν 
δέκα χρόνια από την έναρξη των 
ερευνών στην περιοχή, η ανασκα-
φέας θα παρουσιάσει το έργο της σε 
διάλεξη που θα δώσει στην Αρχαιο-
λογική Εταιρεία, την Τετάρτη.

«Οι επιδιώξεις µου δεν σταµα-
τάνε στο αρχαίο θέατρο. Επιθυµώ 
να βγάλω στο φως όσο το δυνατόν 
µεγαλύτερο κοµµάτι αυτής της πό-
λης», σηµειώνει η κ. Αραπογιάννη 
στον «Ε.Τ.». Με υπέροχη θέα προς 
το Μεσσηνιακό κόλπο και την πεδι-
άδα του Παµίσου, η πόλη άνθησε 
για µεγάλη περίοδο µέχρι και τους 
ρωµαϊκούς χρόνους. Η κατοίκηση 
της περιοχής µάς πηγαίνει ακόµα 
πιο πίσω στους αιώνες. 

«Αγνωστοι»
«Ξεκίνησε από τους προϊστορικούς 
χρόνους, την 3η χιλιετία π.Χ. ∆εν 
είναι, δηλαδή, µια καινούργια πόλη 
που ξεφύτρωσε από το πουθενά», 
σηµειώνει η αρχαιολόγος. Παρά το 
γεγονός ότι η Θουρία είναι η δεύ-
τερη σηµαντική αρχαία πόλη της 
περιοχής, µαζί µε τη Μεσσήνη, ανα-
σκαφικά ήταν άγνωστη. Στη διάλεξή 
της η δρ Ξένη Αραπογιάννη, επίτιµη 

έφορος αρχαιοτήτων σήµερα, θα 
αναφερθεί συνολικά στο έργο της 
στην αρχαία Θουρία. Οι ανασκαφές 
στην περιοχή ξεκίνησαν το 2009, 
υπό την αιγίδα της Αρχαιολογικής 
Εταιρείας, µε εντυπωσιακά αποτελέ-
σµατα, που µας αποκαλύπτουν «µια 
πόλη σε άνθηση, που είχε την αγορά 
της, το θέατρό της, ναούς και δηµό-
σια κτίρια, µια πάρα πολύ µεγάλη 
πόλη». Κοµβικά σηµεία των ερευνών 
είναι η αποκάλυψη του Ασκληπιείου 
και φυσικά του αρχαίου θεάτρου.

«Το Ασκληπιείο ήλθε στο φως µε 
όλες τις επιγραφές που αποδεικνύ-
ουν ότι εκεί υπήρχε ένα πολύ ση-
µαντικό ιερό». Ο χώρος είναι σήµε-
ρα επισκέψιµος. Ο εντοπισµός του 
θεάτρου σηµατοδότησε τη µεγάλη 
στιγµή της ανασκαφής. Το µνηµείο 
χρονολογείται στα ελληνιστικά 
χρόνια, γύρω στον 3ο αιώνα π.Χ. Η 
ύπαρξή του δεν αναφέρεται σε κα-
µία αρχαία πηγή. «Υπήρχε µόνο µια 
µαρτυρία, το 1850, από ξένους πε-
ριηγητές…». Η περυσινή ανασκαφική 
περίοδος (1η Ιουλίου - 15 Σεπτεµ-
βρίου 2017) έδωσε συγκλονιστικά 
αποτελέσµατα.

Αποκαλύφθηκαν η περίµετρος της 
ορχήστρας του, ο αγωγός που την 

περιτρέχει, τα πρώτα εδώλια. «Η 
πρώτη σειρά των εδωλίων γύρω από 
την ορχήστρα είναι άψογη», σηµει-
ώνει η κ. Αραπογιάννη. «Από κει και 
πέρα αρχίζουν τα προβλήµατα γιατί 
το κοίλο έχει υποστεί καταστροφές 
και πρέπει να καταγράψουµε την 
κατάσταση στην οποία βρίσκεται». 
Οι ανασκαφές έφεραν στο φως και 
τµήµα της σκηνοθήκης. Αποκαλύ-
φθηκαν επίσης τρεις παράλληλες 
λίθινες αύλακες πάνω στις οποίες 
συρόταν το ξύλινο σκηνικό!

Πολλή δουλειά
Η ανασκαφή στο θέατρο θα συνε-
χιστεί το ερχόµενο καλοκαίρι. «Θα 
αποκαλύψουµε το εσωτερικό της 
ορχήστρας και θα συνεχίσουµε την 
έρευνά µας στο κοίλο. Μιλάµε για 
ένα ιδιαίτερα σηµαντικό µνηµείο 
που η πλήρης αποκάλυψή του θα 
απαιτήσει πολλή δουλειά και πολύ 
χρόνο. Θα ακολουθήσουν εργασίες 
αποκατάστασης, συντήρησης και 
ανάδειξης µε στόχο την απόδοσή 
του στους επισκέπτες». ■

Η διάλεξη της κ. Αραπο-
γιάννη στην Αρχαιολογική 
Εταιρεία (Πανεπιστηµίου 

22) θα πραγµατοποιηθεί 
µεθαύριο, Τετάρτη 28 Φεβρουαρί-
ου, ώρα: 18.00.

ΙΝFO 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ
akaratzeferis@e-typos.comΞενάγηση 

στη Θουρία
Χειροκρότηµα συγγραφέων 
για το Μουσείο Θεάτρου
�ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ φορά βλέπουµε εφικτό σχέδιο διάσωσης, που περι-
λαµβάνει όλες τις παραµέτρους», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η 
Εταιρεία Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων, µε αφορµή την απόφαση 
της υπουργού Πολιτισµού, Λυδίας Κονιόρδου, να στεγαστεί µόνιµα 
το Θεατρικό Μουσείο σε νεοκλασικό κτίριο της οδού Σταδίου 47, 
να περάσει στο ∆ηµόσιο και να µεταφερθεί η πολύτιµη βιβλιοθήκη 
του σε ασφαλή χώρο της ΕΡΤ. Ωστόσο, λίγο πριν πραγµατοποιηθεί η 
µεταφορά των βιβλίων, άγνωστοι διέρρηξαν το διαµέρισµα στα Πατή-
σια όπου φυλασσόταν (;) η βιβλιοθήκη και έκαναν… φτερά πολύτιµα 
αρχεία και βιβλία, όπως έγραψε ο «Ε.Τ.».  «Αποτέλεσµα της µυστηρι-
ώδους αυτής ενέργειας η καθυστέρηση της µεταφοράς, η οποία όµως 
είναι αποφασισµένο ότι θα γίνει άµεσα. Ο,τι έχει σωθεί να σωθεί 
οριστικά», λένε οι θεατρικοί συγγραφείς. 

		 ΝΕΑ ΣΤΕΓΗ 

Η Θουρία, µια από τις σπουδαιότερες 
πόλεις της αρχαίας Μεσσηνίας, 

αναδύεται στο φως. Στα µνηµεία 
που εντοπίστηκαν περιλαµβάνεται το 

αρχαίο θέατρο της πόλης. 



 | 43ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

ΤV
Νέες εκποµπές έρχονται στο Epsilon TV τον Μάρτιο. 

Το κανάλι των Μελισσίων αλλάζει το πρόγραµµά 
του δειλά δειλά και εντάσσει µία ενηµερωτική και 

µία σατιρική εκποµπή. Η εκποµπή «Ξυπνάµε µαζί», µε παρου-
σιαστή τον Σπύρο Χαριτάτο, έρχεται να σας ενηµερώνει για 
όλη την επικαιρότητα της ηµέρας. Από τη ∆ευτέρα 5 Μαρτίου 
και κάθε µέρα από τις 06:00 έως τις 9:00, ο καταξιωµένος 
δηµοσιογράφος θα παρουσιάζει τις ειδήσεις, τα γεγονότα 
και τις εξελίξεις σε πραγµατικό χρόνο και θα συνοµιλεί απευ-
θείας µε τους πρωταγωνιστές. 

Από το πλατό του Epsilon TV, αλλά και µέσω της σύγχρο-
νης τεχνολογίας παρεµβαίνουν πολίτες και αρµόδιοι παράγο-
ντες, δίνοντας έναν άµεσο και διαδραστικό χαρακτήρα στην 
ενηµέρωση του κοινού. Ο Σπύρος Χαριτάτος και µία έµπειρη 
και δυνατή οµάδα δηµοσιογράφων και συνεργατών θα δί-
νουν παλµό και ένταση στο καθηµερινό σας ξύπνηµα. 

∆ιαρκής καταγραφή και µετάδοση της επικαιρότητας, 
της ειδησεογραφίας, κάθε ενδιαφέρουσας πληροφορίας 
από την Ελλάδα και κάθε σηµείο του πλανήτη θα περιλαµ-
βάνονται στο πλήρες και πρωινό µενού των τηλεθεατών. 
Μαζί µε ζωντανές συνδέσεις, ανταποκρίσεις, αποκλειστικές 
συνεντεύξεις, αποκαλύψεις, ρεπορτάζ και αποστολές στη 
χώρα µας και το εξωτερικό. Η δεύτερη εκποµπή ονοµάζεται 
«Circo» και είναι γνώριµη στο τηλεοπτικό κοινό καθώς είναι 
το «Rodeo» µε άλλο τίτλο. Μετά το κόψιµό της από τον ΣΚΑΪ, 
οι συντελεστές βρήκαν νέα τηλεοπτική στέγη στο Epsilon 
και σε λίγες ηµέρες 
αναµένεται να κάνουν 
πρεµιέρα. Μάλιστα, οι 
συντελεστές της εκπο-
µπής έχουν ήδη κινηθεί 
δικαστικά εναντίον του 
καναλιού του Φαλήρου 
και αναµένεται οι δύο 

πλευρές να συναντη-
θούν στα δικαστήρια. Οσο για το πώς βρέθηκαν 

στο Epsilon, µην ξεχνάµε πως ο Βαγγέλης 
Περρής διατηρούσε άψογες σχέσεις µε την 
Αλκηστη Μαραγκουδάκη και επί εποχής 
ΣΚΑΪ όταν ήταν εκείνη διευθύντρια Προ-
γράµµατος, αλλά και σήµερα, που είναι στο 
ίδιο πόστο στο Epsilon. 
Το επίσηµο δελτίο Τύπου του σταθµού για 
την εκποµπή αναφέρει µε χιουµοριστική 

διάθεση: «Εδώ τα καλά τηλεπαράθυ-
ρα, µε τους σχολιαστές να κάνουν 
θεαµατικές τούµπες! Στα σόου µας 
οι σχοινοβάτες δεν έχουν ξαναδεί 
σχοινί! ∆ιασκεδάστε µε τα δραµατι-
κά µας σίριαλ, µε τα οποία γελάει ο 
κάθε πικραµένος! Και κλάψτε µε τις 
κωµωδίες µας! Εδώ µιλάµε όλες 
τις γλώσσες της Ανατολής - των 
ελληνικών εξαιρουµένων. Εχουµε 
εξασφαλίσει να θαυµάσετε από κο-

ντά τα άγρια θηρία της Καραϊβικής, τα 
ζευγάρια που ερωτεύονται µόλις ανάψουν κάµερες, 

τους χορευτές που σαβουριάζονται, τις παρουσιάστριες 
που κάνουν επικίνδυνα ακροβατικά πάνω στα τακούνια 
τους. Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε το Circo! Τo υπερ-
θέαµα θα φιλοξενείται κάθε βράδυ, από ∆ευτέρα µέχρι 
Παρασκευή, στις 8.00 στην τηλεόρασή σας. Το Circo 
έρχεται από τον Μάρτιο αποκλειστικά στο Εpsilon 
TV. Λεπτοµέρειες για την πρώτη παράσταση… προ-
σεχώς!». Κοµπέρ η Αθηναΐς Νέγκα! Ακροβατικά η 
Αννα Μαρία Βέλλη! Θηριοδαµαστής ο Βαγγέλης 
Περρής (Συµµετέχει πλειάδα εκλεκτών συνεργα-
τών, η Πατούσα και η χορωδία της ∆ΕΗ). ■

ΜΑΡΤΖΥ ΛΑΖΑΡΟΥ

Πρεµιέρα και για τον 
Σπύρο Χαριτάτο που 

θα µας «ξυπνάει» 
µε ειδήσεις 

ΤΟ �RODEO� ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕ ΣΤΟ EPSILON

Ερχονται 
Περρής, 
Νέγκα και 
Χαριτάτος 
στο Epsilon. 

Επιστρέφουν 
µε «Circo»

ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
ΛΥΚΙΑΡ∆ΟΠΟΥΛΟΥ

�� TV VIBES

ΚΙ ο Νίκος Ευαγγελάτος και το 
Live news στο Epsilon, ξεπερνώντας 
κατά πολύ το µέσο όρο τηλεθέασης 
του καναλιού, πέρασε σε θεαµατικό-
τητα το δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 
και τον Νίκο Χατζηνικολάου.

ΤΗΝ τιµητική της είχε η εφηµερί-
δα µας χθες το πρωί. Το ρεπορτάζ του 
Κώστα Κατίκου µε οδηγίες για τα 
βήµατα που πρέπει να ακολουθήσετε 
προκειµένου να διαπιστώσετε, να 
κατοχυρώσετε και να διεκδικήσετε τις 
επιστροφές για τις παράνοµες µειώ-
σεις και παρακρατήσεις στις κύριες 
και επικουρικές συντάξεις, ήταν αντι-
κείµενο συζήτησης και στο «Τώρα ό,τι 
συµβαίνει» στο «Ε» και στο «Καληµέ-
ρα» του ΣΚΑΪ.

ΜΕΓΑΛΗ απώλεια για τον ΣΚΑΪ 
η παραίτηση της Λίας Παρασκευά, 
στελέχους-ψυχής του τµήµατος ειδή-
σεων, που εργαζόταν στο κανάλι από 
το 1998. Ενας ένας την κάνουν οι 
άξιοι και οι ικανοί, οι πίσω από τις 
κάµερες, από το κανάλι. 

∆ΕΝ εκπλήσσοµαι που το γκαλά 
του «Power of love», της Παρασκευ-
ής, το βλέπει µόνον το 11,7% των 
τηλεθεατών. ∆εν αντέχεται αυτό το 
υποβαθµισµένο ριάλιτι, στο οποίο 
παίκτες και παίκτριες λένε χαζοµάρες 
στις ανούσιες, βλακώδεις συζητήσεις, 
δεν έχουν ίχνος χιούµορ, µε αποτέ-
λεσµα να µην µπορεί ούτε η Μαρία 
Μπακοδήµου να τους βγάλει κάτι που 
να τραβήξει το ενδιαφέρον. 

ΓΕΜΙΣΑΜΕ υποψήφιες τηλεπα-
ρουσιάστριες. Οι περισσότερες που 
φεύγουν από τα ριάλιτι θέλουν να 
κάνουν εκποµπές στην τηλεόραση. 
Και µάλιστα κοιτάζουν πολύ ψηλά. 
Οπως η Αγγελική Κοκκαλίτσα, που 
αποχώρησε από το Survivor και χτυ-
πάει κατευθείαν My style rocks και 
Dancing with the stars, επειδή όπως 
είπε της… λένε ότι είναι αρκετά επι-
κοινωνιακή και ετοιµόλογη. 

ΣΚΑ(Ε)Ι κι 
όποιος αντέξει…
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οΙ ΑΝΑλΩσΙΜοΙ 
STAR,  22.10 

Περιπέτεια, 2010. Σκηνοθεσία: Σιλβέστερ 
Σταλόνε. Παίζουν: Μπρους Γουίλις, Ερικ 
Ρόμπερτς, Σιλβέστερ Σταλόνε.

Μια ομάδα έξι άριστα εκπαιδευμένων μι-
σθοφόρων, γνωστή ως The Expendables, 
προσλαμβάνεται από το μυστηριώδη κύριο 
Τσερτς, με σκοπό να ανατρέψει το δικτά-
τορα ενός νησιού που βρίσκεται κοντά στη 
Βραζιλία. Στο κατόπι τους όμως βρίσκονται 
ένας πράκτορας της CIA, ο σωματοφύλακάς 
του και ένα πρώην μέλος της ομάδας, που 
αναζητά εκδίκηση… 

ΒΑσΙΜΗ ΑΜΦΙΒολΙΑ
ALPHA,  23.50

Αστυνομικό θρίλερ, 2014. Σκηνοθεσία: 
Πίτερ Χάουιτ. Παίζουν: Ντομινίκ Κούπερ, 
Σάμιουελ Τζάκσον, Γκλόρια Ρόμπεν.

Για το δικηγόρο Μιτς Μπρόκντεν δεν 
υπάρχει κάτι που θα μπορούσε να τον εμπο-
δίσει να πετύχει στο πεδίο της Δικαιοσύνης. 
Ολα όμως αλλάζουν, όταν κατά λάθος θα 
χτυπήσει στο δρόμο έναν άνθρωπο ο οποίος 
χάνει τη ζωή του. Αρχικά αποφασίζει να μην 
εμπλακεί ο ίδιος στο γεγονός.

ΨΗλοσ, λΙΓΝοσ
ΚΑΙ ΨευΤΑροσ
EPSILON TV, 20.00

Κωμωδία, 1985. Σκηνοθεσία: Γιάννης 
Χαρτοματζίδης. Παίζουν: Στάθης Ψάλτης, 
Καίτη Φίνου, Ανδρέας Ντούζος, Σπύρος 
Καλογήρου.

Ενας γέρος, ο οποίος σε όλη του τη ζωή 
έλεγε ψέματα, δίνει στον ανιψιό του τα πνευ-
ματικά δικαιώματα των ιστοριών του προκει-
μένου να κάνει τηλεοπτικό σίριαλ.

ΕΠΙΛΟΓΕΣALPHA | 212-2124000

08.00  Happy Day στον alpHa 
ψυχαγωγικη εκπομπη, με

 τη σταματινα τσιμτσιλη
11.00  alpHa ΡεποΡταζ 

ενημεΡωτικη εκπομπη, με
 τουσ Ρανια τζιμα, σπυΡο λαμπΡου
12.15  ειδησεισ 
13.00  ελενη 

ψυχαγωγικη εκπομπη,
 me tHn eλενη μενεγακη
15.00  το σοϊ σου (ε) 

κωμικη σειΡα, με τουσ μιΡκα 
παπακωνσταντινου, Ρενια λουιζιδου, 
παυλο οΡκοπουλο,

 γιωΡγο  γιαννοπουλο
15.50  Slam 

τηλεπαιχνιδι, με την ελενη τσολακη
16.45 οικογενειακεσ ιστοΡιεσ (ε)
17.45 ειδησεισ
18.00  Deal 

τηλεπαιχνιδι, με τον χΡηστο 
φεΡεντινο

19.00  ειδησεισ 
20.00  ελα στη θεση μου 

κωμικη σειΡα, με τουσ γιαννη 
τσιμιτσελη, αθηνα οικονομακου

21.00  το σοϊ σου  
κωμικη σειΡα, με τουσ μιΡκα 
παπακωνσταντινου, Ρενια λουιζιδου, 
παυλο οΡκοπουλο,

 γιωΡγο  γιαννοπουλο
21.50  το τατουαζ 

δΡαματικη σειΡα, με τουσ στεφανο 
μιχαηλ, δαναη παππα, εβελινα 
παπουλια

23.50  βασιμη αμφιβολια 
Ξενη ταινια. αστυνομικο θΡιλεΡ,

 με τουσ ντομινικ κουπεΡ,
 σαμιουελ τζακσον
01.30  αυτεσ ειναι οι KarDaSHianS (ε)

MEGA | 210-6903000

09.10  εμεισ κι εμεισ (ε) 
10.20  ΡετιΡε (ε)
11.10  μια στιγμη, δυο ζωεσ (ε)
13.00  κλεμμενα ονειΡα (ε)
15.00  η πολυκατοικια (ε) 

κωμικη σειΡα
16.50  σαββατογεννημενεσ (ε) 

κωμικη σειΡα
18.00 meryem 
19.00  εΡαστησ  

δυτικων πΡοαστιων  (ε) 
19.50  μαΡια η ασχημη (ε) 

κωμικη σειΡα
21.00  η ωΡα η καλη (ε) 

κωμικη σειΡα
22.00  το νησι (ε)
 δΡαματικη σειΡα
23.10  μαυΡα μεσανυχτα (ε)
00.10  δικαιωση  (ε)

ΕΡΤ1 | 210-6066000

05.55  πΡωτη ειδηση
10.00  απευθειασ 

ενημεΡωτικη εκπομπη με τη μαΡιον 
μιχελιδακη, τον νικο μεΡτζανη και 
τον κωστα λασκαΡατο

12.00 ειδησεισ
13.00 σαν σημεΡα τον 20ό αιωνα (e)
13.15  στα φτεΡα του εΡωτα (e)
15.00 ειδησεισ 
16.00 δευτεΡη ματια  
18.00 ειδησεισ
18.30   οι εΞι αδελφεσ 

δΡαματικη σειΡα
20.40  tHe mitSi SHOW
20.55 ειδησεiσ
22.00  capital
23.00   η επομενη μεΡα 

με τον σεΡαφειμ κοτΡωτσο
00.30  tHe mitSi SHOW (ε)  
00.50 tHe traFFicKerS  
 

ΕTV | 211-2122000

07.30 φτιαΞε καφε... να σ’ τα πω!
11.20 e-neWS
11.30 εμεισ
13.45  ο Ροζ γατοσ   

ελληνικη ταινια 
15.30 e-neWS
15.45  tatiana live 
18.30  live neWS
20.00  ψηλοσ λιγνοσ και ψευταΡοσ  

ελληνικη ταινια 
21.50  ειδησεισ στη νοηματικη
22.00  το 24ωΡο μιασ Ξανθιασ   

Ξενη ταινια
24.00 μεμεντο
 Ξενη ταινια 

STAR | 211-1891000

07.00 ελιφ (ε)
08.00 μπαχαΡ (ε)
09.00  στη φωλια των κου κου
12.00  αληθειεσ με τη ζηνα
14.00  ντετεκτιβ μονκ
15.00 ειδησεισ
16.00  SHOpping Star  

παιχνιδι μοδασ, με τη βικυ καγια 
17.30   ελιφ 

δΡαματικη σειΡα
18.30  ειδησεισ
18.45  τΡοχοσ τησ τυχησ  

με τον πετΡο πολυχΡονιδη
19.55  ειδησεισ 
21.00  mOney DrOp
22.10  οι αναλωσιμοι  

Ξενη ταινια. πεΡιπετεια, με
 τουσ σιλβεστεΡ σταλονε,
 mπΡουσ γουϊλισ, τζετ λι
00.30   νομοσ και ταΞη: ειδικη ομαδα
01.15  νικιτα

AnT1 | 210-6886100

07.00  καλημεΡα ελλαδα
10.00  το πΡωινο
 με τη φαιη σκοΡδα
13.00  ειδησεισ
14.00   κωνσταντινου και ελενησ (ε)
15.00  rOUK ZOUK 

με τη ζετα μακΡυπουλια 
16.00 εγκληματα (e) 
17.45  ειδησεισ
18.00  Still StanDing
19.00  παΡθενα ζωH  

κωμικη σειΡα
20.00 ειδησεισ 
21.00  μικΡα εγκληματα 

δΡαματικη σειΡα
23.30  κατι χωΡισμενα παλικαΡια 

κωμικη σειΡα
00.30  παΡθενα ζωη (ε)
01.30 vice On HBO (e)

ΣΚΑΪ | 210-4800170

06.00  σημεΡα 
ενημεΡωτικη εκπομπη

10.00  τωΡα 
ενημεΡωτικη εκπομπη

12.00  αταιΡιαστοι 
ενημεΡωτικη εκπομπη

14.00  ειδησεισ
15.00  pOWer OF lOve
17.20 δελτιο στη νοηματικη
17.30  SUrvivOr πανοΡαμα 

ψυχαγωγικη εκπομπη
19.45 ειδησεισ
21.00  SUrvivOr 

ψυχαγωγικη εκπομπη
00.30  DeaDly WOmen 

ντοκιμαντεΡ
01.30  η δικη στον σκαϊ 

αθλητικη εκπομπη
03.15 tHe event

ΕΡΤ2 | 210-6066000

06.45 ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ε) 09.00 
UNDERWATER PLANET 10.00 ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΑ 
(ε) 11.00 εΞ ΑΔΙΑΙΡεΤΟΥ (ε) 12.00 εΞΙ ΨεΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΛΗΘεΙΑ (ε) 13.00 ενΑεΡΙες ΔΙΑΔΡΟΜες 
(ε) 13.30 ΠΡΟΟΡΙςΜΟΙ ΤΟΥ ΟνεΙΡΟΥ (ε) 14.30 
JAMIE’S 30 MINUTE MEALS 15.30 Ο ΜΙΚΡΟς 
ΠΡΙΓΚΙΠΑς (ε) 16.00 ΜΟΜΠΙ νΤΙΚ (ε) 16.30 
«ΟΥ ΚΛεΨεΙς». εΛΛΗνΙΚΗ ΤΑΙνΙΑ 18.00 VOLLEY 
LEAGUE (Ζ) «εΘνΙΚΟς ΠεΙΡΑΙΑ- ΠΑνΑΘΗνΑΪΚΟς» 
20.00 Η ΠεΡΙΠεΤεΙΑ ενΟς ΠΟΙΗΜΑΤΟς (ε) 
20.30 ςΑν ΜΑΓεΜενΟΙ... 21.00 DOC ON εΡΤ 
«ενΑς ΚΟςΜΟς ςΤΗ ςΚΙΑ» 22.30 ΜΙΚΡΟΦΙΛΜ 
22.45 ΠΟΛΙΤΙςΤΙΚΟ ΔεΛΤΙΟ 23.00 εΙΔΗςεIς 
23.40 THE WIRE 00.40 ΚΑΡΥΩΤΑΚΗς (ε)

ΕΡΤ3 | 2310-299400

08.00 24 ΩΡες εΛΛΑΔΑ (ε)  09.00 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 
ΚΑΙ ΑΠΛΑ 12.00 ΛΙΜΑΝΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 13.00 
ΕΙΔΗΣΕΙΣ 14.00 ΚΑΘΕ ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙ 
(e) 15.00 Ο ΦΑΡΟς 16.00 ΕΠΙΚΟΙΝωΝΙΑ 
17.30 ΑΓΡΟWeeK (e) 18.00 Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤωΝ 
ΣΠΟΡ 18.45 ΚΑΙΡΟΣ 19.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ 20.00 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ 21.00 ΟΙ ΑΠΙΘΑΝΕΣ 22.00 
PReSSING 23.00 VOLUMe 24.00 ΤΟ ΜΑΥΡΟ 
ΤΕΤΡΑΓωΝΟ (e) 00.30 ΛΙΜΑΝΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (Ε)

ΚΟΝΤΡΑ | 210-3489000

18.00 ΕΝ ΚΑΜΙΝω, ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΝΟ 
ΠΑΝΑΓΙωΤΟΠΟΥΛΟ 18.50 ΟΙΚΟζΗΝ 
19.50 FOcUS LIVe, ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΣΟ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ 21.00 KONtRa NeWS, 
ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ 22.00 ΕΠΙ 
ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ 24.00 ΚΟΝΤΡΑ 24

ΑcTion 24 | 210-2117240

11.00 TRIATHLON SERIES 12.00 εΚΠΟΜΠΗ 
ΤΗΛεΠΩΛΗςΗς 15.00 TODAY SKAI.GR (Ζ) 
16.00 εΚΠΟΜΠΗ ΤΗΛεΠΩΛΗςΗς 19.00 
MASTERCLASS 20.00 SPORTS LIVE (Ζ) 21.00 
NEWSROOM (Ζ) 22.00 EVENING REPORT (Ζ) 
23.30 CAPITAL CONTROL 24.00 MACGYVER (ε)

ΒΟυΛή | 210-3735302

12.00 ΑΠΟ ΤΟΠΟ ςε ΤΟΠΟ 13.00 ΤΡΙΚΑΛΙνΟΙ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ 13.30 ΜΑΓΙΚΟς ΦΑνΟς 14.00 
ΧΑΡΙν εΥΦΩνΙΑς 15.00 ΑςΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ 15.30 ςΤΟ 
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΤεΤΑΡΤΟ 16.00 ΚΑΜεΡΑ ΖΙΖΑνΙΟ 

ΤV SPoRTS

18.00 εΡΤ2 εΘνΙΚΟς-ΠΑνΑΘΗνΑΪΚΟς 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΒΟΛεΪ 19.30 νΟVASPORTS1 
ΑΤΡΟΜΗΤΟς-ΑεΚ ςΟΥΠεΡ ΛΙΓΚΑ 21.30 
COSMOTE SPORT2 νΤΟΡΤΜΟΥνΤ-
ΑΟΥΓΚςΜΠΟΥΡΓΚ ΓεΡΜΑνΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 
21.45 COSMOTE SPORT5 ΚΑΛΙΑΡΙ-νΑΠΟΛΙ 
ΙΤΑΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 22.00 COSMOTE 
SPORT1 ΚΡΙςΤΑΛ ΠΑΛΑς-ΤΟΤενΑΜ ΑΓΓΛΙΚΟ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 22.00 COSMOTE SPORT7 
ΛεΒΑνΤε-ΜΠεΤΙς ΙςΠΑνΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 
23.00 COSMOTE SPORT8 ςΠΟΡΤΙνΓΚ-
ΜΟΡεΪΡενςε ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 
02.30 COSMOTE SPORT4 νΙΟΥ ΓΙΟΡΚ νΙΚς-
ΓΚΟΛνΤεν ςΤεΪΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡς ΜΠΑςΚεΤ νΒΑ
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ΑΘΗΝΑ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ - ΓΚΑΖΙ - ΘΗΣΕΙΟ - 
ΝΕΑΠΟΛΗ
ΑΑΒΟΡΑ: Ιπποκράτους 180, Νεάπολη % 
210-6423271 Να με φωνάζεις με το όνομά 
σου 18:00 / Η ψυχή και το σώμα 22:30 / Οι 
τρεις πινακίδες έξω από το Έμπινγκ, στο 
Μιζούρι 20:20 
ΑΘΗΝΑΙΟΝ: Β. Σοφίας 124, Αμπελόκηποι 
% 210-7782122, 2112112222
Αίθ. 1: Αόρατη κλωστή 17:30 / Αναχώρηση 
για Παρίσι 15:17 20:10, 22:00 
Αίθ. 2: Η πιο σκοτεινή ώρα 19:50 / Πενήντα 
αποχρώσεις του Γκρι: Απελευθέρωση 
17:45 / Black Panther 22:30 
ΑΣΤΟΡ: Σταδίου 28, Αθήνα % 210-3211950 
Magical Girl 14:50 / Mimosas 13:00 / Η κόρη 
της Απρίλ 18:00, 20:00, 22:00 
ΑΣΤΥ: Κοραή 4, Αθήνα % 210-3221925 Δεν 
είμαι ο νέγρος σου 18:10, 20:10, 22:10 
ΓΑΛΑΞΙΑΣ 3D DIGITAL: Μεσογείων 6, 
Αμπελόκηποι % 210-7773319, 210-7700491
Αίθ. 1: Η μορφή του νερού 20:00, 22:30 / 
Ταξιδεύοντας με τον εχθρό μου 17:30 
Αίθ. 2: Οι τρεις πινακίδες έξω από το 
Έμπινγκ, στο Μιζούρι 17:30, 19:45 / Ταξι-
δεύοντας με τον εχθρό μου 22:00 
ΔΑΝΑΟΣ: Λεωφ. Κηφισίας 109 & Πανόρμου, 
Αμπελόκηποι % 210-6922655
Αίθ. 1: Να με φωνάζεις με το όνομά σου 
19:20, 22:00 / Dolphin Man 17:20 
Αίθ. 2: Mudbound: Δάκρυα στον Μισι-
σιπή 19:00, 21:45 
ΕΛΛΗ: Ακαδημίας 64, Αθήνα % 210-3632789 
Να με φωνάζεις με το όνομά σου 21:45 
/ Mudbound: Δάκρυα στον Μισισιπή 
19:00 
ΕΜΠΑΣΣΥ NOVA ODEON: Πατρ. Ιωακείμ 
5 & Ηροδότου, Κολωνάκι % 210-7215944 Η 
μορφή του νερού 17:20, 20:00, 22:40 
ΙΝΤΕΑΛ: Πανεπιστημίου 46 % 210-3826720 
Μαζί ή τίποτα 20:00, 22:10 / Αόρατη κλω-
στή 17:30 
ΝΙΡΒΑΝΑ CINEMAX CYTA: Λεωφ. Αλεξάν-
δρας 192, Αμπελόκηποι % 210-6469398, 210-
6445221 Μαζί ή τίποτα 17:45, 20:00, 22:15 
ODEON ΟΠΕΡΑ: Ακαδημίας 57 % 210-
3622683 
Αίθ. 1: Ταξιδεύοντας με τον εχθρό μου 
19:10, 22:00 
Αίθ. 2: The Post: Απαγορευμένα μυστι-
κά 17:30 / Οι τρεις πινακίδες έξω από το 
Έμπινγκ, στο Μιζούρι 20:00, 22:30 
ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΛΑΪΣ: 
Ιερά Οδός 48 & Μεγ. Αλεξάνδρου 134-136 
% 210-3609695, 210-3612046
Αίθ. 1: Mudbound: Δάκρυα στον Μισι-
σιπή 19:00, 21:30 
Αίθ. 2: Να με φωνάζεις με το όνομά σου 
19:00, 21:30 
ΑΙΓΑΛΕΩ - ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΑ Λ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ-
ΡΑΣ-Ρ. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ: Κουντουριώτη 40 
& Μυριοφύτου 55, Αιγάλεω % 210-5911390, 
370 – 6932982051 
Αίθ. 1: Tad: Το μυστικό του βασιλιά Μίδα 
(μεταγλ.) 16:45 / Αναχώρηση για Παρίσι 
15:17 18:30, 20:30, 22:30 
Αίθ. 2: Οι τρεις πινακίδες έξω από το 
Έμπινγκ, στο Μιζούρι 22:30 / Η μορφή 
του νερού 18:00, 20:15 
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ - ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΔΑΦΝΗ
ΑΤΛΑΝΤΙΣ: Λεωφ. Βουλιαγμένης 245, Πλ. 
Καλογήρων, Δάφνη, % 210-9711511
Αίθ. 1: Μαζί ή τίποτα 17:45, 20:00, 22:10 
Αίθ. 2: Mudbound: Δάκρυα στον Μισι-
σιπή 19:00, 21:40 
VILLAGE ATHENS METRO MALL, ΑΓ. 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: Λεωφ. Βουλιαγμένης 276 
% 14848
Αίθ. 1: Black Panther 17:40, 20:30, 23:30 
Αίθ. 2: Πενήντα αποχρώσεις του Γκρι: 

Απελευθέρωση 20:00, 22:30 / Tad: Το μυ-
στικό του βασιλιά Μίδα (μεταγλ.) 16:00, 
18:00 
Αίθ. 3: Tad: Το μυστικό του βασιλιά Μίδα 
(μεταγλ.) 15:00, 17:00 / Μαζί τα φάγαμε 
19:00, 21:30, 23:50 
Αίθ. 4: Black Panther 22:00 / Η μορφή 
του νερού 19:20 / Το Γατοξόρκι (μεταγλ.) 
15:20, 17:20 
Αίθ. 5: Jumanji: Καλωσήρθατε στη ζού-
γκλα 16:15 / Αναχώρηση για Παρίσι 15:17 
18:45, 21:00, 23:10 
ΝΑΝΑ Cinemax Cyta: Λεωφ. Βουλιαγμέ-
νης 179 Δάφνη (στάση ΜΕΤΡΟ Αγ. Ιωάννης) 
% 210-9703158, 210-9706865
Αίθ. 1: Black Panther 19:00, 21:45 
Αίθ. 2: Η μορφή του νερού 19:45, 22:15 / 
Tad: Το μυστικό του βασιλιά Μίδα (με-
ταγλ.) 18:00 
Αίθ. 3: Η πιο σκοτεινή ώρα 18:30 / Μαζί 
τα φάγαμε 21:00, 23:00 
Αίθ. 4: 1968 18:15 / Αόρατη κλωστή 20:30 
/ Black Panther 23:15 
Αίθ. 5: Οι τρεις πινακίδες έξω από το 
Έμπινγκ, στο Μιζούρι 19:30, 22:00 / Κάθε 
μέρα μία άλλη μέρα 17:30 
Αίθ. 6: Ταξιδεύοντας με τον εχθρό μου 
18:50 / Αναχώρηση για Παρίσι 15:17 21:30, 
23:30 
ΣΟΦΙΑ: Ευσταθιάδου 2, Πλ. Αγ. Τριάδος, 
Αργυρούπολη % 210-9927447, 210-9917094 
Να με φωνάζεις με το όνομά σου 22:30 / 
1968 18:30, 20:30 
ΒΑΡΚΙΖΑ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
BΑΡΚΙΖΑ: Θάσου 22 % 210-8973926
Αίθ. 1: 1968 18:40 / Πενήντα αποχρώσεις 
του Γκρι: Απελευθέρωση 22:40 / Η μορ-
φή του νερού 20:30 / Tad: Το μυστικό του 
βασιλιά Μίδα (μεταγλ.) 17:00 
Αίθ. 2: Μαζί ή τίποτα 20:40, 22:40 / Coco 
(μεταγλ.) 17:00 / Mudbound: Δάκρυα στον 
Μισισιπή 18:40 
ΑΧΑΡΝΩΝ - ΠΑΤΗΣΙΩΝ
ΑΕΛΛΩ Cinemax 5+1 Cyta
Πατησίων 140 % 210-8259975, 210-8215327
Αίθ. 1: Black Panther 18:45, 21:30 
Αίθ. 2: Αναχώρηση για Παρίσι 15:17 21:45 
/ Μαζί τα φάγαμε 17:45, 19:45 
Αίθ. 3: Οι τρεις πινακίδες έξω από το 
Έμπινγκ, στο Μιζούρι 20:15 / Αόρατη 
κλωστή 17:40 / Ταξιδεύοντας με τον 
εχθρό μου 22:40 
Αίθ. 4: Μαζί ή τίποτα 18:50, 21:00 / Tad: Το 
μυστικό του βασιλιά Μίδα (μεταγλ.) 17:00 / 
Αναχώρηση για Παρίσι 15:17 23:15 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ EUROPA CINEMAS: Λεωφ. 
Αλεξάνδρας και Πατησίων 77-79 % 210-
8219298 Η μορφή του νερού 17:30, 20:00, 
22:30 
ΙΛΙΟΝ DIGITAL CINEMA: Τροίας 34 & Πα-
τησίων 113 % 210-8810602, 6955466939 Να 
με φωνάζεις με το όνομά σου 22:00 / Οι 
τρεις πινακίδες έξω από το Έμπινγκ, στο 
Μιζούρι 17:45, 20:00 
ΟΣΚΑΡ DIGITAL: Αχαρνών 330, Κ. Πατήσια 
% 210-2281563 Αναχώρηση για Παρίσι 15:17 
18:00, 20:00, 22:10 
ΤΡΙΑΝΟΝ FILMCENTER: Κοδριγκτώνος 21 
& Πατησίων 101 % 210-8222702, 210-8215469 
Κλειστό (εκδηλωσεις) 
ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΠΑΓΚΡΑΤΙ
VILLAGE 5 CINEMAS, ΠΑΓΚΡΑΤΙ: Υμηττού 
110 & Χρεμωνίδου % 14848
Αίθ. 1: Αόρατη κλωστή 20:20, 23:00 / Tad: 
Το μυστικό του βασιλιά Μίδα (μεταγλ.) 
18:10 
Αίθ. 2: Πενήντα αποχρώσεις του Γκρι: 
Απελευθέρωση 22:15 / Η μορφή του νε-
ρού 19:40 
Αίθ. 3: Μαζί τα φάγαμε 18:45, 21:00, 23:20 
Αίθ. 4: Black Panther 20:00, 22:50 
Αίθ. 5: Αναχώρηση για Παρίσι 15:17 19:15, 
21:40, 23:45 

ΠΑΛΑΣ: Υμηττού 109 % 210-7511868 The 
Florida Project 18:00 / Lucky 22:30 / Maria 
by Callas – η Μαρία Κάλλας εξομολο-
γείται 20:15 
ΠΤΙ ΠΑΛΑΙ: Ριζάρη 24, Παγκράτι % 210-
7253915 Ένας ακέραιος άνθρωπος 18:00, 
20:00 / Το φεγγάρι του Δία 22:00 
ΒΑΡΚΙΖΑ - ΓΛΥΦΑΔΑ
ΑΘΗΝΑΙΟΝ CINEPOLIS: Ζησιμοπούλου 
7 & Ι. Μεταξά, Γλυφάδα, % 210-8983238, 
2112112222
Αίθ. 1: Να με φωνάζεις με το όνομά σου 
17:40 / Αναχώρηση για Παρίσι 15:17 20:20, 
22:30 
Αίθ. 2: Black Panther 17:30, 22:40 / Mud-
bound: Δάκρυα στον Μισισιπή 20:00 
Αίθ. 3: Μαζί ή τίποτα 17:40, 19:50, 22:00 
Αίθ. 4: Η πιο σκοτεινή ώρα 17:15 / Αόρατη 
κλωστή 19:45 / Πενήντα αποχρώσεις του 
Γκρι: Απελευθέρωση 22:15 
NOVACINEMA ΓΛΥΦΑΔΑ ODEON: Ζέπ-
που 14 & Ξενοφώντος 31, Γλυφάδα % 210-
9650318 
Αίθ. 1: Ταξιδεύοντας με τον εχθρό μου 
19:10, 22:00 
Αίθ. 2: Οι τρεις πινακίδες έξω από το 
Έμπινγκ, στο Μιζούρι 17:30 / Η μορφή 
του νερού 20:00, 22:40 
ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΑΓΙΑ: Αβάντων 83 & Ιατρίδου, Χαλκίδα 
% 22210-25625 Black Panther 19:30, 22:30 
/ Tad: Το μυστικό του βασιλιά Μίδα (με-
ταγλ.) 17:15 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
ΤΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ 3D DIGITAL: Λ. Ηρακλεί-
ου 386, Ν. Ηράκλειο % 210-2826873, 210-
2825607
Αίθ. 1: Αόρατη κλωστή 18:15 / Αναχώρηση 
για Παρίσι 15:17 20:40, 22:40 
Αίθ. 2: 1968 18:00 / Η μορφή του νερού 
20:00 / Ταξιδεύοντας με τον εχθρό μου 
22:30 
ΙΛΙΟΝ - ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΑ-ΟΝΑΡ ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ 
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ DIGITAL (ΘΕΡΙΝΟ): Αγ. 
Παρασκευής 40, Ανάκασα- Αγ. Ανάργυροι 
% 210-2639208 Tad: Το μυστικό του βασι-
λιά Μίδα (μεταγλ.) 17:30 / Αναχώρηση για 
Παρίσι 15:17 19:15, 21:00, 22:40 
ODEON ESCAPE: Λεωφ. Δημοκρατίας 
67α, εμπορικό κέντρο ESCAPE, Ιλιον % 
8018017837, 210-8092690
Αίθ. 1: Black Panther 18:40, 21:30 
Αίθ. 2: Black Panther 19:50, 22:40 
Αίθ. 3: 1968 18:50 / Πενήντα αποχρώ-
σεις του Γκρι: Απελευθέρωση 21:15 / 
Winchester: Το σπίτι των φαντασμά-
των 23:30 
Αίθ. 4: Η μορφή του νερού 20:00, 22:30 / 
Tad: Το μυστικό του βασιλιά Μίδα (με-
ταγλ.) 18:00 
Αίθ. 5: Tad: Το μυστικό του βασιλιά Μίδα 
(μεταγλ.) 17:00, 19:00 / Μαζί τα φάγαμε 
21:00, 23:10 
Αίθ. 6: Το Γατοξόρκι (μεταγλ.) 17:20 / Ταξι-
δεύοντας με τον εχθρό μου 19:20, 22:00 
Αίθ. 7: Ο άνθρωπος των σπηλαίων (με-
ταγλ.) 18:30 / Κάθε μέρα μία άλλη μέρα 
20:30 / Αναχώρηση για Παρίσι 15:17 
22:50 
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ - ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΣΙΝΕ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ: Αγ. Γεωργίου & Ζάππα 
4, Κορυδαλλός, % 210-4960955 
Αίθ. 1: The Disaster Artist 19:15 / Αόρατη 
κλωστή 21:00 
Αίθ. 2: Η κόρη της Απρίλ 19:30, 21:15 
ΚΟΥΚΑΚΙ - ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ: Λεωφ. Συγγρού 106 % 
210-9230081 Mountain 18:00 / Αόρατη κλω-
στή 19:15, 21:30 
ΟDEON STARCITY: Λ. Συγγρού 111 & Λε-
οντίου % 14560

Αίθ. 1: Black Panther 18:50, 21:40 
Αίθ. 2: Η μορφή του νερού 17:30, 20:00, 
22:30 
Αίθ. 3: Οι τρεις πινακίδες έξω από το 
Έμπινγκ, στο Μιζούρι 19:00 / Η μορφή 
του νερού 21:30 / Tad: Το μυστικό του 
βασιλιά Μίδα (μεταγλ.) 17:00 
Αίθ. 4: Πενήντα αποχρώσεις του Γκρι: 
Απελευθέρωση 20:20 / Winchester: Το 
σπίτι των φαντασμάτων 23:00 / Tad: 
Το μυστικό του βασιλιά Μίδα (μεταγλ.) 
18:10 
Αίθ. 5: Ο άνθρωπος των σπηλαίων (με-
ταγλ.) 18:40 / Μαζί τα φάγαμε 21:00, 23:10 
Αίθ. 6: Φερδινάνδος (μεταγλ.) 17:30 / Black 
Panther 19:50, 22:40 
Αίθ. 7: Το Γατοξόρκι (μεταγλ.) 17:20 / Ταξι-
δεύοντας με τον εχθρό μου 19:30, 22:15 
Αίθ. 8: The Post: Απαγορευμένα μυστικά 
18:20 / Η ληστεία του αιώνα 23:20 / Ημε-
ρολόγιο φόνων 20:50 
Αίθ. 9: Ο άνθρωπος των σπηλαίων (με-
ταγλ.) 17:40 / Κάθε μέρα μία άλλη μέρα 
19:40, 22:00 
Αίθ. 10: Αναχώρηση για Παρίσι 15:17 18:30, 
20:40, 22:50 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ - ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ
ΑΡΤΕΜΙΣ ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ: Γιαννάκη 2, 
Μαρκόπουλο % 22990-23924 Η μορφή 
του νερού 19:00, 21:15 / Tad: Το μυστικό 
του βασιλιά Μίδα (μεταγλ.) 17:30 
ΜΑΡΟΥΣΙ - ΚΗΦΙΣΙΑ
VILLAGE @ THE MALL 15 CINEMAS, ΜΑ-
ΡΟΥΣΙ: Ανδρ. Παπανδρέου 35 % 14848
Αίθ. 1: Ο άνθρωπος των σπηλαίων (με-
ταγλ.) 15:10, 17:10 / Κάθε μέρα μία άλλη 
μέρα 19:20, 21:30, 23:40 
Αίθ. 2: Πενήντα αποχρώσεις του Γκρι: 
Απελευθέρωση 20:00, 22:20 / Tad: Το μυ-
στικό του βασιλιά Μίδα (μεταγλ.) 16:00, 
18:00 
Αίθ. 3: Το Γατοξόρκι (μεταγλ.) 16:10 / Μαζί 
τα φάγαμε 18:15, 20:30, 22:50 
Αίθ. 4: Black Panther 16:20, 19:10, 22:00 
Αίθ. 5: Tad: Το μυστικό του βασιλιά Μίδα 
(μεταγλ.) 15:20, 17:20 / Αναχώρηση για Πα-
ρίσι 15:17 19:30, 21:40, 23:50 
Αίθ. 6: Μαζί ή τίποτα 20:20, 22:40 / Ο λαβύ-
ρινθος: Η τελική δοκιμασία 17:30 
Αίθ. 7: Black Panther 17:50 3D, 21:00, 00:10 
Αίθ. 8: Πενήντα αποχρώσεις του Γκρι: 
Απελευθέρωση 19:00, 21:20, 23:40 / Το Γα-
τοξόρκι (μεταγλ.) 17:00 
Αίθ. 9: Η μορφή του νερού 17:00, 19:50, 
22:30 
Αίθ. 10: Ο άνθρωπος των σπηλαίων (με-
ταγλ.) 16:10, 18:10 / Black Panther 20:10, 
23:00 
Αίθ. 11: Φερδινάνδος (μεταγλ.) 17:20 / 
Winchester: Το σπίτι των φαντασμά-
των 19:40, 21:50, 00:00 
Αίθ. 12: Πενήντα αποχρώσεις του Γκρι: 
Απελευθέρωση 20:45 / Η μορφή του νε-
ρού 23:15 / Tad: Το μυστικό του βασιλιά 
Μίδα (μεταγλ.) 16:45, 18:45 
Αίθ. 13: Αναχώρηση για Παρίσι 15:17 
20:40, 23:00 
Αίθ. 14: Πενήντα αποχρώσεις του Γκρι: 
Απελευθέρωση 19:30 / Η μορφή του νε-
ρού 22:00 
ΔΙΑΝΑ: Περικλέους 14, Μαρούσι % 210-
8028587 Μαζί ή τίποτα 18:15, 20:20, 22:25 
ΚΗΦΙΣΙΑ CINEMAX CYTA: Λ. Κηφισί-
ας 245 (Ζηρίνειο) Κηφισιά % 210-6233567, 
2106232808
Αίθ. 1: Μαζί ή τίποτα 17:45, 20:00, 22:15 
Αίθ. 2: Αόρατη κλωστή 18:20 / Αναχώρηση 
για Παρίσι 15:17 21:00, 23:00 
ΚΗΦΙΣΙΑ CINEMAX CLASS CYTA: Δροσί-
νη 6 (απέναντι από Βάρσο), Κηφισιά % 210-
6231601, 210-6231933 Η πιο σκοτεινή ώρα 
19:00, 21:30 / Tad: Το μυστικό του βασιλιά 
Μίδα (μεταγλ.) 17:00 

NOVACINEMA ODEON ΜΑΡΟΥΣΙ: Λ. 
Κηφισίας 215, Μαρούσι (απέναντι από το 
Αλσος Συγγρού) % 14560
Αίθ. 1: Οι τρεις πινακίδες έξω από το 
Έμπινγκ, στο Μιζούρι 18:30, 21:00 
Αίθ. 2: Ταξιδεύοντας με τον εχθρό μου 
19:00, 22:00 
Αίθ. 3: Η μορφή του νερού 20:00, 22:40 / 
Tad: Το μυστικό του βασιλιά Μίδα (με-
ταγλ.) 18:00 
ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ - ΜΑΤΙ - ΖΟΥΜΠΕΡΙ - ΤΥΜΒΟΣ
ΑΛΙΚΗ ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ: 
Λεωφ. Μαραθώνος 196 % 22940-69871 Το 
Γατοξόρκι (μεταγλ.) 18:00 / Ταξιδεύοντας 
με τον εχθρό μου 21:00 
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ - ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ - ΑΛΙΜΟΣ
ΑΤΤΑΛΟΣ DIGITAL CINEMA: Κοτιαίου 
& Ελ. Βενιζέλου Ν. Σμύρνη % 210-9331280 
Μαζί ή τίποτα 18:10, 20:15, 22:20 
CINERAMA DIGITAL CINEMA: Αγ. Κυ-
ριακής 30, Π. Φάληρο % 210-9403593, 210-
9403595 Οι τρεις πινακίδες έξω από το 
Έμπινγκ, στο Μιζούρι 18:45 / Ταξιδεύο-
ντας με τον εχθρό μου 21:00 
VILLAGE 9 CINEMAS, ΦΑΛΗΡΟ: Πα-
λαιά Λεωφ. Ποσειδώνος 1 & Μωραϊτίνη 3 
% 14848
Αίθ. 1: Black Panther 20:20, 23:10 / Tad: 
Το μυστικό του βασιλιά Μίδα (μεταγλ.) 
18:20 
Αίθ. 2: Ο άνθρωπος των σπηλαίων (με-
ταγλ.) 18:10 / Η μορφή του νερού 20:10, 
22:50 
Αίθ. 3: Η πιο σκοτεινή ώρα 20:40 / 1968 
18:30 / Winchester: Το σπίτι των φαντα-
σμάτων 23:20 
Αίθ. 4: Πενήντα αποχρώσεις του Γκρι: 
Απελευθέρωση 20:00, 22:30 / Το Γατο-
ξόρκι (μεταγλ.) 18:00 
Αίθ. 5: Tad: Το μυστικό του βασιλιά Μίδα 
(μεταγλ.) 17:20 / Μαζί τα φάγαμε 19:30, 21:40, 
23:50 
Αίθ. 6: Black Panther 19:20, 22:10 
Αίθ. 7: Αναχώρηση για Παρίσι 15:17 19:00, 
21:20, 23:40 
Αίθ. 8: Αναχώρηση για Παρίσι 15:17 19:30, 
21:45 
Αίθ. 9: Πενήντα αποχρώσεις του Γκρι: 
Απελευθέρωση 23:00 / Η μορφή του νε-
ρού 20:20 
ΣΠΟΡΤΙΓΚ ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ: Κων. Παλαιο-
λόγου 18, Ν. Σμύρνη % 210-9313360 
Αίθ. 1: Αόρατη κλωστή 17:45 / Η μορφή 
του νερού 20:05, 22:30 / Tad: Το μυστικό 
του βασιλιά Μίδα (μεταγλ.) 15:45 
Αίθ. 2: Οι τρεις πινακίδες έξω από το 
Έμπινγκ, στο Μιζούρι 20:00 / Ταξιδεύο-
ντας με τον εχθρό μου 17:30, 22:30 
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΖΕΑ DIGITAL CINEMA: Χ. Τρικούπη 39, Πα-
σαλιμάνι % 210-4521388 Οι τρεις πινακίδες 
έξω από το Έμπινγκ, στο Μιζούρι 18:00 / 
Η μορφή του νερού 20:15, 22:30 
ΣΙΝΕΑΚ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑ-
ΦΟΣ: Πλ. Δημαρχείου, % 210-4225653 Μαζί 
ή τίποτα 20:10, 22:15 / Αόρατη κλωστή 
17:40 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
WEST CITY: (Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως 
82Β, Περιστέρι % 210-5756239)
Αίθ. 1: Η μορφή του νερού 22:15 / Tad: Το 
μυστικό του βασιλιά Μίδα (μεταγλ.) 16:15 
/ Μαζί τα φάγαμε 18:15, 20:15 
Αίθ. 2: Black Panther 17:15 / Αναχώρηση για 
Παρίσι 15:17 19:45 / Μαζί τα φάγαμε 21:45 
Αίθ. 3: Οι τρεις πινακίδες έξω από το 
Έμπινγκ, στο Μιζούρι 20:00 / Ταξιδεύο-
ντας με τον εχθρό μου 17:30, 22:30 
Αίθ. 4: Αόρατη κλωστή 17:30 / Η μορφή 
του νερού 20:00 / Αναχώρηση για Πα-
ρίσι 15:17 22:30 
ΡΕΝΤΗ
VILLAGE SHOPPING AND MORE, ΡΕΝΤΗ: 

Θηβών 228 & Παρνασσού % 210-4215100
Αίθ. 1: Tad: Το μυστικό του βασιλιά Μίδα 
(μεταγλ.) 18:20, 20:40 / Αναχώρηση για Πα-
ρίσι 15:17 23:00 
Αίθ. 2: Φερδινάνδος (μεταγλ.) 17:40 / Ο λα-
βύρινθος: Η τελική δοκιμασία 22:40 / Ο 
άνθρωπος των σπηλαίων (μεταγλ.) 20:20 
Αίθ. 3: Ο επιβάτης 21:00, 23:30 / Tad: Το μυ-
στικό του βασιλιά Μίδα (μεταγλ.) 19:00 
Αίθ. 4: Black Panther 19:20, 22:10 / Tad: 
Το μυστικό του βασιλιά Μίδα (μεταγλ.) 
17:20 
Αίθ. 5: Η μορφή του νερού 17:00, 19:40, 
22:20 
Αίθ. 6: Πενήντα αποχρώσεις του Γκρι: 
Απελευθέρωση 18:40, 21:00, 23:20 
Αίθ. 7: Black Panther 17:30, 20:20, 23:10 
Αίθ. 8: Αναχώρηση για Παρίσι 15:17 18:10, 
20:30, 22:40 
Αίθ. 9: Μαζί τα φάγαμε 19:00, 21:10, 23:20 
Αίθ. 10: Θαύμα 17:00 / Αναχώρηση για Πα-
ρίσι 15:17 19:30, 21:40, 23:50 
Αίθ. 11: Black Panther 18:20, 21:10, 00:00 
Αίθ. 12: Jumanji: Καλωσήρθατε στη ζού-
γκλα 17:10 / 1968 19:40, 21:50 
Αίθ. 13: Ο άνθρωπος των σπηλαίων (με-
ταγλ.) 17:10 / Winchester: Το σπίτι των φα-
ντασμάτων 19:10, 21:20, 23:30 
Αίθ. 14: Πενήντα αποχρώσεις του Γκρι: 
Απελευθέρωση 19:30, 21:50, 00:10 / Το Γα-
τοξόρκι (μεταγλ.) 17:30 
Αίθ. 15: Μαζί τα φάγαμε 17:40, 19:50, 22:00, 
00:10 
Αίθ. 16: Ο άνθρωπος των σπηλαίων (με-
ταγλ.) 18:00 / Ταξιδεύοντας με τον εχθρό 
μου 20:00, 22:50 
Αίθ. 17: Μαζί ή τίποτα 19:10, 21:30, 23:50 
Αίθ. 18: Κάθε μέρα μία άλλη μέρα 18:30, 
20:40, 22:50 
Αίθ. 19: The Bachelor 2 20:00, 22:20 / Tad: 
Το μυστικό του βασιλιά Μίδα (μεταγλ.) 
18:00 
Αίθ. 20: Πενήντα αποχρώσεις του Γκρι: 
Απελευθέρωση 17:50, 20:10, 22:30 
ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ ΟΝΕΙΡΟ: Πειραιώς & Χρ. 
Σμύρνης 84 % 210-4830330 Αόρατη κλωστή 
20:00, 22:15 / Tad: Το μυστικό του βασιλιά 
Μίδα (μεταγλ.) 18:30 
ΧΑΛΑΝΔΡΙ - ΧΟΛΑΡΓΟΣ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ
ΑΒΑΝΑ (ΘΕΡΙΝΟ): Κηφισίας 234 και Λυ-
κούργου 3 % 210-6756546 Οι τρεις πινακί-
δες έξω από το Έμπινγκ, στο Μιζούρι 17:45 
/ Η μορφή του νερού 20:00, 22:30 
ΑΘΗΝΑ: Σολωμού 18, Χαλάνδρι, % 210-
6855860, 6976584717 Οι τρεις πινακίδες 
έξω από το Έμπινγκ, στο Μιζούρι 20:30, 
22:30 
ΑΙΓΛΗ: Λεωφ. Πεντέλης 98, Χαλάνδρι % 
210-6841010, 210-6859965
Αίθ. 1: Μαζί ή τίποτα 20:20, 22:20 / Η πιο 
σκοτεινή ώρα 17:50 
Αίθ. 2: Αόρατη κλωστή 18:00 / Αναχώρηση 
για Παρίσι 15:17 20:40, 22:40 
ΣΙΝΕ ΧΟΛΑΡΓΟΣ (ΠΡΩΗΝ ΑΛΟΜΑ): 
Μεσογείων 232 & Βεντούρη, Χολαργός % 
210-6525122 Οι τρεις πινακίδες έξω από το 
Έμπινγκ, στο Μιζούρι 21:45 / Η μορφή του 
νερού 19:15 / Tad: Το μυστικό του βασιλιά 
Μίδα (μεταγλ.) 17:15 
ΧΑΪΔΑΡΙ
ΑΝΟΙΞΗ ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ 2+1: Αγων. 
Στρατοπέδου 49, Χαϊδάρι % 210-5813470, 
210-5813450
Αίθ. 1: Αόρατη κλωστή 18:00 / Αναχώρηση 
για Παρίσι 15:17 20:15, 22:15 
Αίθ. 2: Mudbound: Δάκρυα στον Μισισιπή 
20:00, 22:30 / Tad: Το μυστικό του βασιλιά 
Μίδα (μεταγλ.) 18:15 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ
ΒΑΚΟΥΡΑ: (τηλ. 2310-233-665): 

Σινεμά
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ΑΘΗΝΑ � ΚΑΛΛΙΘΕΑ

8 Π.Μ.�2 Μ.Μ. 
& 5 Μ.Μ.�8 Π.Μ. ΕΠΟΜΕΝΗΣ

ΑΧΑΡΝΩΝ: ΑΧΑΡΝΩΝ 203 ΤΗΛ. 210�
8656300, ΓΑΛΑΤΣΙ: ΣΑΠΦΟΥΣ 4 � ΠΛ. 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ �ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 20�22 
ΤΗΛ. 210�2135695, ΙΛΙΣΙΑ ΑΝΩ: ΓΡ. 
ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 51 ΤΗΛ. 210�7753554, 
ΚΑΛΛΙΘΕΑ: ∆ΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΚΑΙ 
ΣΚΡΑ 40 ΤΗΛ. 210�9520007, ΚΕΝΤΡΟ 
ΑΘΗΝΑΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 38 ΤΗΛ. 
212 1055775, ΚΟΥΚΑΚΙ: ΒΕΪΚΟΥ 
123�125 �ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 
ΤΗΛ. 210�9221927, ΚΥΨΕΛΗ: ΛΕΣ�
ΒΟΥ 57 ΤΗΛ. 210�8651410, ΜΕΤΑ�
ΞΟΥΡΓΕΙΟ: ΙΑΣΩΝΟΣ 47 � ΑΧΙΛΛΕΩΣ 
27 �ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΛ. 210�5220083, Ν. 
ΚΟΣΜΟΣ: ΑΦΩΝ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 3 � 
ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ 75 �ΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑΘΜΟΥ 
ΜΕΤΡΟ ΤΗΛ. 210�9013258, ΠΑ�
ΓΚΡΑΤΙ ΝΕΟ: Ν. ΝΙΚΗΦΟΡΙ∆Η 35 
�ΠΡΩΗΝ ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΗΛ. 210�
7653696.

ΠΡΟΑΣΤΙΑ � ΠΕΡΙΧΩΡΑ
8 Π.Μ.�8 Μ.Μ.

ΑΛΙΜΟΣ: ΑΝ∆ΡΟΥΤΣΟΥ 8 ΤΗΛ. 
210�9889963, ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ: Λ. 
ΛΑΥΡΙΟΥ 158 ΤΗΛ. 210�6658562, 
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ: ΜΙΛΤΙΑ∆ΟΥ 10 ΤΗΛ. 
2294066445, Ν . ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Μ. 
ΑΝΤΥΠΑ 88 ΤΗΛ. 210�2716436, Ν. 
ΙΩΝΙΑ ΚΑΛΟΓΡΕΖΑ: ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 27 
ΤΗΛ. 210�2799757, Ν. ΙΩΝΙΑ ΠΕ�
ΡΙΣΣΟΣ: ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
35�37 �4Η ΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΥ ΤΗΛ. 
210�2715300.

8 Π.Μ.�8 Π.Μ. ΕΠΟΜΕΝΗΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙ�

ΟΥ 9 ΚΑΙ ΑΧΑΡΝΩΝ 67 ΤΗΛ. 210�
5575719, ΙΛΙΟΝ: ΑΙΑΝΤΟΣ 81 ΤΗΛ. 
210�2611643, ΜΑΓΟΥΛΑ: ΑΓ. ∆ΗΜΗ�
ΤΡΙΟΥ 1 ΤΗΛ. 210�5558926, ΜΕΓΑΡΑ: 
28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 87 ΤΗΛ. 229629637, 
Ν. ΠΑΛΑΤΙΑ ΩΡΩΠ.: ΜΑΡΜΑΡΑ 3�5 
ΤΗΛ. 229531933, Ν. ΠΕΡΑΜΟΣ: 28ΗΣ 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 323 ΤΗΛ. 2296035200, 
Π. ΦΑΛΗΡΟ: ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ 32 ΤΗΛ. 
210�9834989, ΧΟΛΑΡΓΟΣ: ΜΕΣΟ�
ΓΕΙΩΝ 270 ΤΗΛ. 210�6523198.

8 Π.Μ.�2 Μ.Μ. 
& 5 Μ.Μ.�8 Π.Μ. ΕΠΟΜΕΝΗΣ

ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ: ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 
ΓΕΡΜΑΝΟΥ 82 �ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΕΓ. 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΚΑΙ ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ 64 
ΤΗΛ. 210�5697144, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 
ΤΣΙΜΙΣΚΗ 4 ΤΗΛ. 210�6390240, ΑΛΙ�
ΜΟΣ: ΙΩΝΙΑΣ 106 ΤΗΛ. 210�9921200, 
ΑΧΑΡΝΑΙ: Λ. ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ∆ΩΝΩΝ 
117 ΤΗΛ. 210 2430204, ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ: 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΚΑΙ 
ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΟΥ 2 ΤΗΛ. 210�8048970, 
ΓΛΥΦΑ∆Α: ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ ΠΕΤΡΟΥ 39 
ΤΗΛ. 210�9680546, ΜΑΡΟΥΣΙ: ΑΓΙΑΣ 
ΕΛΕΟΥΣΗΣ 106 ΤΗΛ. 210�6120330, Ν. 
ΕΡΥΘΡΑΙΑ: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 167 ΤΗΛ. 
210 8072191, Ν. ΙΩΝΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΣ: 
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 16 ΝΕΑΠΟΛΗ �ΟΠΙΣ�
ΘΕΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΛΗ�
ΣΙΟΝ ΒΕΝΖΙΝΑ∆ΙΚΟΥ ΕΚΟ ΤΗΛ. 210�
2759945, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ: ΠΑΛ. ΚΑΒΑΛΑΣ 
224�ΑΡΑΧΩΒΗΣ 2 ΤΗΛ. 210�5741225, 
ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ: ΚΑΡΑΟΛΗ�∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 
11 �ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΑΠΗ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ 
ΤΗΛ. 210�6852715.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
8 Π.Μ.�8 Μ.Μ.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ: ΣΚΟΥΖΕ 40 & ΚΟΥΝΤΟΥ�
ΡΙΩΤΟΥ ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ: 
ΑΝΤ. ΘΕΟΧΑΡΗ 36 & ΚΡΕΒΑΤΑ ΚΑΛ�
ΛΙΠΟΛΗ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ: ΠΛ. ΛΟΥ∆ΟΒΙ�
ΚΟΥ 1, ∆ΡΑΠΕΤΣΩΝΑ: ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 
125 & 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ, Ν. ΦΑΛΗΡΟ: 

ΚΑΛΛΕΡΓΗ 10 & ΡΑΓΚΑΒΗ, ΝΙΚΑΙΑ: 
ΣΑΝΤΑΡΟΖΑ 1 & Π. ΡΑΛΛΗ, ΝΙΚΑΙΑ: 
ΛΑΟ∆ΙΚΕΙΑΣ 111, ΠΕΙΡΑΙΑΣ: ΒΑΣ. 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α΄ 29.

8 Π.Μ.�2 Μ.Μ. 
& 5 Μ.Μ.�11 Μ.Μ.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ: ΠΥΛΗΣ 57 & ΒΟΥΛΓΑ�
ΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ, ΜΟΣΧΑΤΟ: 
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 68, ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ: ΕΛ. 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 171 & ΛΕΩΦ. ∆ΗΜΟΚΡΑ�
ΤΙΑΣ, ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΣ: ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 34�
36 ΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ.

8 Π.Μ.�2 Μ.Μ. 
& 5 Μ.Μ.�8 Π.Μ. ΕΠΟΜΕΝΗΣ

ΝΙΚΑΙΑ: ΒΟΥΡΝΟΒΑ 34, ΠΕΙΡΑΙΑΣ: 
ΣΑΧΤΟΥΡΗ 11 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΕΙ�
ΡΑΙΑΣ: ΘΗΒΩΝ 109 Π. ΚΟΚΚΙΝΙΑ.

Νοσοκοµεία

∆ΕΥΤΕΡΑ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018
08:00�14.30

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ: ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ, ΕΛΠΙΣ, 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ, ΠΑΜΜΑΚΑ�
ΡΙΣΤΟΣ, ΣΩΤΗΡΙΑ, ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΑ: 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ �ΑΙΜΟ∆ΥΝΑ�
ΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ, ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 
�ΑΙΜΟ∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ, 
ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ, ΣΩΤΗΡΙΑ, ΧΕΙ�
ΡΟΥΡΓΙΚΑ: ΚΑΤ, ΕΛΠΙΣ, ΚΩΝΣΤΑ�
ΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ, ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ, 
ΣΩΤΗΡΙΑ, ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ: 
ΕΛΠΙΣ, ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ: ΕΛΠΙΣ, ΑΓ. 
ΣΑΒΒΑΣ �ΕΩΣ 15:00 ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ 
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥ�
ΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ι∆ΙΟ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ, ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙ�
ΚΑ: ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ, ΕΝ∆ΟΚΡΙΝΟΛΟ�
ΓΙΚΑ: ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ, ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ: 
ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ, ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡ�
ΓΙΚΑ: ΚΑΤ, ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΑ: Γ. ΓΕΝ�
ΝΗΜΑΤΑΣ, ΛΑΪΚΟ, Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ: 
ΣΩΤΗΡΙΑ, ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ, ΕΛΠΙΣ, ΚΩΝ�
ΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ, ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΑ: 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ, ΟΥΡΟΛΟ�
ΓΙΚΑ: ΕΛΠΙΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥ�
ΛΕΙΟ, ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ: ΕΛΠΙΣ, 
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ, ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ, 
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ: ΚΑΤ, ΩΡΛ: ΠΑΜ�
ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ, ΣΩΤΗΡΙΑ, Γ. ΓΕΝΝΗΜΑ�
ΤΑΣ, ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΑ: ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ, 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΑ: 
ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ.

08:00�15:00
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ: ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ, 
ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ �ΣΕ 24ΩΡΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ 
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ Ι∆ΙΑ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ.

14:30�08:00 ΕΠΟΜΕΝΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ: ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ�
ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΕΕΣ, ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, 
ΑΜΑΛ. ΦΛΕΜΙΝΓΚ, ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΑ: 
ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ�ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΕΕΣ �ΑΙ�
ΜΟ∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ, ΙΠΠΟ�
ΚΡΑΤΕΙΟ �ΑΙΜΟ∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗ�
ΡΙΟ, ΑΜΑΛ. ΦΛΕΜΙΝΓΚ, ΧΕΙΡΟΥΡ�
ΓΙΚΑ: ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ�ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ 
ΕΕΣ, ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, ΑΜΑΛ. ΦΛΕ�
ΜΙΝΓΚ, ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ: 
ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ�ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΕΕΣ, 
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΑ: ΚΟΡΓΙΑ�
ΛΕΝΕΙΟ�ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΕΕΣ, ΙΠΠΟΚΡΑ�
ΤΕΙΟ, ΕΝ∆ΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΑ: ΚΟΡ�
ΓΙΑΛΕΝΕΙΟ�ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΕΕΣ, ΙΠΠΟ�
ΚΡΑΤΕΙΟ, ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ: 
ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ�ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΕΕΣ, 
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ: ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ�
ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΕΕΣ, ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡ�
ΓΙΚΑ: ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ�ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ 

ΕΕΣ, ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΑ: ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙ�
Ο�ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΕΕΣ, ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, 
Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ: ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ�
ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΕΕΣ, ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΑ: 
ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ�ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΕΕΣ, 
ΑΜΑΛ. ΦΛΕΜΙΝΓΚ, ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΑ: 
ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ�ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΕΕΣ, 
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ: 
ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ�ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΕΕΣ, ΙΠ�
ΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, ΩΡΛ: ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ�
ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΕΕΣ, ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ.

08:00�08:00 ΕΠΟΜΕΝΗΣ
ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ: ΙΠΠΟΚΡΑ�
ΤΕΙΟ, ∆ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ: Α. ΣΥΓ�
ΓΡΟΣ, ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ: ΚΑΤ, 
ΚΑΡ∆ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ: ΙΠΠΟΚΡΑ�
ΤΕΙΟ, ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΑ: ΚΑΤ, ΑΚΡΑΣ 
ΧΕΙΡΟΣ: ΚΑΤ, ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΑ: 
ΣΩΤΗΡΙΑ, ΠΛΑΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ: Γ. 
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ, ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΑ: ∆ΡΟ�
ΜΟΚΑΪΤΕΙΟ �ΓΙΑ ΕΚΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙ�
ΣΑΓΓΕΛΙΚΕΣ, ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΑ: ΕΛ. 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΑ: ΕΛ. ΒΕΝΙ�
ΖΕΛΟΥ, ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ, ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΑ: 
ΠΑΙ∆ΩΝ �ΑΓΛ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ�, ΠΑΙ∆ΩΝ 
ΠΕΝΤΕΛΗΣ, ΠΑΙ∆ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΑ: 
ΠΑΙ∆ΩΝ �ΑΓΛ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ�, ΠΑΙ∆ΩΝ 
ΠΕΝΤΕΛΗΣ, ΠΑΙ∆ΟΟ∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ: 
ΠΑΙ∆ΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
08:00�08:00 ΕΠΟΜΕΝΗΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ: ΑΣΚΛ. ΒΟΥΛΑΣ, ΘΡΙΑ�
ΣΙΟ, ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΑ: ΑΣΚΛ. ΒΟΥΛΑΣ 
�ΑΙΜΟ∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΩΣ 
20.00, ΘΡΙΑΣΙΟ �ΑΙΜΟ∆ΥΝΑΜΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ: ΑΣΚΛ. 
ΒΟΥΛΑΣ, ΘΡΙΑΣΙΟ, ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ: 
ΘΡΙΑΣΙΟ �08.00�20.00, ΝΕΥΡΟΧΕΙ�
ΡΟΥΡΓΙΚΑ: ΑΣΚΛ. ΒΟΥΛΑΣ, ΘΡΙΑΣΙΟ, 
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΑ: ΑΣΚΛ. ΒΟΥΛΑΣ 
�14.30�23.00, ΘΡΙΑΣΙΟ �ΕΩΣ 18.00
ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΑ: ΑΣΚΛ. ΒΟΥΛΑΣ, ΘΡΙ�
ΑΣΙΟ, ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΑ: ΑΣΚΛ. ΒΟΥΛΑΣ, 
ΘΡΙΑΣΙΟ, ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ:  ΘΡΙΑ�
ΣΙΟ, ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΑ: ΘΡΙΑΣΙΟ 
�ΕΩΣ 20.00, ΠΛΑΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ: 
ΘΡΙΑΣΙΟ, ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ: ΑΣΚΛ. 
ΒΟΥΛΑΣ, ΩΡΛ: ΑΣΚΛ. ΒΟΥΛΑΣ, ΘΡΙ�
ΑΣΙΟ, ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΑ: ΘΡΙΑΣΙΟ, 
ΜΑΙΕΥΤΙΚΑ: ΘΡΙΑΣΙΟ, ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙ�
ΚΑ: ΑΣΚΛ. ΒΟΥΛΑΣ, ΘΡΙΑΣΙΟ, ΠΑΙ∆Ο�
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΑ: ΑΣΚΛ. ΒΟΥΛΑΣ.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
∆ΕΥΤΕΡΑ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

∆. ΣΟΛΩΜΟΣ 14.50 ΚΥΘΝΟ, ΣΕΡΙΦΟ, ΣΙΦΝΟ, ΜΗΛΟ, ΚΙΜΩΛΟ, ΦΟΛΕ�
ΓΑΝ∆ΡΟ, ΣΙΚΙΝΟ, ΙΟ, ΘΗΡΑ.
ΝΗΣΟΣ XIΟΣ 16.00 ΣΥΡΟ, ΜΥΚΟΝΟ, ΕΥ∆ΗΛΟ, ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΒΑΘΥ.
BLUE STAR NAXOS 17.30 ΠΑΡΟ, ΝΑΞΟ, ∆ΟΝΟΥΣΑ, ΑΙΓΙΑΛΗ, ΑΣΤΥ�
ΠΑΛΑΙΑ.
SUPERFAST XII 19.00 ΣΥΡΟ, ΠΑΤΜΟ, ΚΩ, ΡΟ∆Ο.
ΝΗΣΟΣ ΡΟ∆ΟΣ 21.00 ΧΙΟ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ.
ΦΑΙΣΤΟΣ ΠΑΛΑΣ 21.00 ΗΡΑΚΛΕΙΟ.
ΚΡΗΤΗ ΙΙ 21.00 ΗΡΑΚΛΕΙΟ.
BLUE GALAXY 21.00 ΧΑΝΙΑ.

ΤΡΙΤΗ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018
BLUE STAR DELOS 07.25 ΠΑΡΟ, ΝΑΞΟ, IO, ΘΗΡΑ.
BLUE STAR PATMOS 07.30 ΣΥΡΟ, ΤΗΝΟ, ΜΥΚΟΝΟ.
ΙΟΝΙΣ 10.00 ΚΥΘΗΡΑ, ΚΙΣΣΑΜΟ.

ΡΑΦΗΝΑ
∆ΕΥΤΕΡΑ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

ΠΑΝΟΡΑΜΑ 17.30 ΜΑΡΜΑΡΙ.
FAST FERRIES ANDROS 17.30 ΑΝ∆ΡΟ, ΤΗΝΟ, ΜΥΚΟΝΟ.

ΤΡΙΤΗ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018
SUPERFERRY ΙΙ 07.50 ΑΝ∆ΡΟ, ΤΗΝΟ, ΜΥΚΟΝΟ.
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 08.30 ΜΑΡΜΑΡΙ.

Τα πλοία που φεύγουν σήµερα και αύριο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λόγω αλλαγών που ενδεχοµένως να υπάρχουν στα δροµολόγια 
των πλοίων που ανακοινώνονται, το ενδιαφερόµενο επιβατικό κοινό παρακαλείται 

όπως απευθύνεται και στην πλοιοκτήτρια εταιρία ή στο ναυτικό πρακτορείο 
από το οποίο εκδόθηκε το εισιτήριό του ή στο Κεντρικό Λιµεναρχείο Πειραιά  

(τηλ.: 210-4226000 και 210-4172675) ή στον ΟΛΠ (τηλ.: 14541).

ΜΙΚΡΕΣ 
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΜΑΣΑΖ

CHOCCOLATESPA. Νεαρές Ελληνίδες προσφέ-
ρουν διαφόρων ειδών μασάζ για ξεκούραση - 
χαλάρωση στον όμορφο διακριτικό χώρο τους 
στο Μέγαρο Μουσικής, 10:00-22:00 καθημε-
ρινά, 6943453044.

«BEAUTY STYLE». Νέες αφίξεις! Body to 
body. Nuru αυθεντικό. Full προγράμματα μα-
σάζ από 50 €, για χαλάρωση και απόλαυση. 
Δημοκρίτου 9, Κολωνάκι, Β’ όροφος, 11 π.μ. - 9 
μ.μ. και Κυριακές. Τηλ.: 210-3644023, www.
dimokritou9.com

ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ Πέμπτη 15/02. Καινούργιος 
χώρος! Χαλάρωση, χειρομασάζ, ευεξία. Λ. 
Κηφισίας 10 Αμπελόκηποι κουδούνι: «SPORT 
LIFE» A’ όροφος Καθημερινά και Κυριακές 11 
π.μ. – 9 μ.μ. 

Αίθ. 1: Το Γατοξόρκι (μεταγλ.) Κυριακή 11.00 
/ Coco (μεταγλ.) Κυριακή 12.30 / Ταξιδεύο-
ντας με τον εχθρό μου 17.30 - 19.45, Δευτ. 
& Τετ. 18.30 / Η μορφή του νερού 22.00 , 
Δευτ. & Τετ. καμία προβολή
Αίθ. 2: Οι τρεις πινακίδες έξω από το 
Έμπινγκ στο Μιζούρι 18.00 - 20.00 - 
22.00
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤ3 ΚΕ-
ΜΕΣ: Δευτέρα 26/2 Αφιέρωμα «Αμερικανικό 
Πολιτικό Σινεμά» Η καταδίωξη (Μάρλον 
Μπράντο) 21.00
VILLAGE 11 CINEMAS MEDITERRANEAN 
COSMOS:  2310-499999, 14848
Αίθ. 1: Κάθε μέρα μια άλλη μέρα Πέμ.-
Τετ.: 19.15-21.30-00.00 / Ο άνθρωπος των 
σπηλαίων (μεταγλ.) Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ.: 17.15 (μεταγλ.) Σάβ.-Κυρ.: 13.15-15.15-17.15 
(μεταγλ.)
Αίθ. 2: Black Panther Πέμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ.: 17.00 Σάβ.-Κυρ.: 14.10-17.00 / 
Winchester: Το σπίτι των φαντασμάτων 
Πέμ.-Τετ.: 20.15-22.50 / Ο άνθρωπος των 
σπηλαίων (μεταγλ.) Κυρ.: 12.10 (μεταγλ.)
Αίθ. 3: Tad: Το μυστικό του βασιλιά Μίδα 
(μεταγλ.) Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ.: 18.30 
(μεταγλ.)Σάβ.: 14.30-16.30-18.30 (μεταγλ.) 
Κυρ.: 12.30-14.30-16.30-18.30 (μεταγλ.) / Η 
μορφή του νερού Πέμ.-Τετ.: 20.30-23.10
Αίθ. 4: Πενήντα αποχρώσεις του γκρι: 
Απελευθέρωση Πέμ.-Τετ.: 18.45-21.10-23.30 
/ Το γατοξόρκι (μεταγλ.)Σάβ.: 14.45-16.45 
(μεταγλ.) Κυρ.: 12.45-14.45-16.45 (μεταγλ.)
Αίθ. 5: Black Panther Πέμ.-Τετ.: 20.50-23.40 
/ Black Panther Πέμ.-Τετ.: 18.00 / Tad: Το 
μυστικό του βασιλιά Μίδα (μεταγλ.) Σάβ.-
Κυρ.: 13.30-15.30 (μεταγλ.)
Αίθ. 6: Black Panther Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ.: 19.00-22.00 / Σάβ.-Κυρ.: 
16.00-19.00-22.00
Αίθ. 7: Coco (μεταγλ.) Κυρ.: 12.20 (με-
ταγλ.) / Tad: Το μυστικό του βασιλιά 
Μίδα (μεταγλ.) Πέμ.-Τετ.: 17.30 (μεταγλ.) / 
Αναχώρηση για Παρίσι 15:17 Πέμ.-Τετ.: 
19.30-21.40-23.50 / Φερδινάνδος (μεταγλ.) 
Σάβ.-Κυρ.: 15.00 (μεταγλ.)
Αίθ. 8: Μαζί τα φάγαμε Πέμ.-Τετ.: 
20.00-22.30 / Το γατοξόρκι (μεταγλ.) Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ.: 17.45 (μεταγλ.) Σάβ.-
Κυρ.: 13.45-15.45-17.45 (μεταγλ.)
Αίθ. 9: Black Panther Πέμ.-Τετ.: 22.20 / Tad: 
Το μυστικό του βασιλιά Μίδα (μεταγλ.) 
Πέμ., Παρ., Σάβ., Δευτ., Τρ., Τετ.: 17.00-19.40 
(μεταγλ.) Κυρ.: 12.00-17.00-19.40 (μεταγλ.) / 
Πάντινγκτον 2 (μεταγλ.) Σάβ.-Κυρ.: 14.30 
(μεταγλ.)
Αίθ. 10: Αναχώρηση για Παρίσι 15:17 Πέμ.-
Τετ.: 20.30 / Πενήντα αποχρώσεις του 
γκρι: Απελευθέρωση Πέμ.-Τετ.: 22.40
ΚΟΛΟΣΣΑΙΟΝ: (Βασ. Ολγας 150  2310-
834996) Το Γατοξόρκι (μεταγλ.) Κυριακή 
15.00 / Tad: Το μυστικό του βασιλιά Μίδα 
(μεταγλ.) 16.45, Παρασκευή καμία προβο-
λή, Σάββατο 15.00 / Μαζί τα φάγαμε 18.20, 
Παρασκευή και Σάββατο 19.00 / Μαζί ή 
Τίποτα 20.10 - 22.05, Παρασκευή και Σάβ-
βατο 20.45 - 22.35
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ: (Φιλ. Εταιρίας - Δημ. 
Μαργαρίτη τηλ. 2310-261-727) Mudbound: 
Δάκρυα στο Μισισσιπή 17.30 - 20.00 / Να 
με φωνάζεις με το όνομά σου 22.30
ΟΛΥΜΠΙΟΝ: ( 2310-378404)
Αίθ. ΟΛΥΜΠΙΟΝ: Μαζί ή τίποτα 18.30 – 20.30 
-22.45
Αίθ. ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ: The Dolphin man 17.45 / 
Αόρατη κλωστή 20.00 – 22.30 / Ο Μίνι και 
οι κλέφτες του μελιού – Kids Love Cinema 
Κυριακή 12.00
ΑΠΟΘΗΚΗ 1, ΛΙΜΑΝΙ ( 2310-378404, www.
filmfestival.gr)
Αίθουσα ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ Ανθρώπινη ροή 
17.00 / Η κόρη της Απρίλ 19.45 / Το φεγγάρι 
του Δία 21.45
Αίθουσα ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ: The Frorida Project 
Πέμ., Παρ., Σάβ., Τετ. 18.00 / Εγώ, η Τόνια 

Πέμ., Παρ., Σάβ., Τετ. 20.00 / The Disaster 
Artist Πέμ., Παρ., Σάβ., Τετ. 22.15 / Ταινι-
οθήκη Θεσσαλονίκης «Στο αλλόκοτο 
σύμπαν του Γιώργου Λάνθιμου» Κυρ., 
Δευτ., Τρ. 18.30, 21.00
ODEON ΠΛΑΤΕΙΑ: Τσιμισκή 43 & Αριστο-
τέλους, Θεσσαλονίκη  14560 
Αίθ. 1: Black Panther Πέμ.-Τετ.: 17.20, 20.10, 
23.00
Αίθ. 2: Το γατοξόρκι (μεταγλ.) Πέμ.-Τετ.: 
18.10 / Αναχώρηση για Παρίσι 15:17 Πέμ.-
Τετ.: 20.20, 22.30
Αίθ. 3: Ταντ: Το μυστικό του βασιλιά 
Μίδα (μεταγλ.) Πέμ.-Τετ.: 17.00, 19.00 / Μαζί 
τα φάγαμε Πέμ.-Τετ.: 21.00, 23.10
Αίθ. 4: Ταντ: Το μυστικό του βασιλιά 
Μίδα (μεταγλ.) Πέμ.-Τετ.: 18.00 / Ταξι-
δεύοντας με τον εχθρό μου Πέμ.-Τετ.: 
20.00, 22.50
Αίθ. 5: Ο άνθρωπος των σπηλαίων (με-
ταγλ.) Σάβ., Κυρ.: 17.10 / Black Panther Πέμ.-
Τετ.: 19.15, 22.00
Αίθ. 6: Ο άνθρωπος των σπηλαίων (με-
ταγλ.) Σάβ., Κυρ.: 16.10 / The post: Απαγο-
ρευμένα μυστικά Πέμ.-Τετ.: 18.10 / Η μορ-
φή του νερού Πέμ.-Τετ.: 20.40, 23.10
Αίθ. 7: Πάντινγκτον 2 (μεταγλ.) Σάβ., Κυρ.: 
16.20 / Πενήντα αποχρώσεις του γκρι: 
Απελευθέρωση Πέμ.-Τετ.: 18.30, 21.00, 
23.20
Αίθ. 8: Φερδινάνδος (μεταγλ.) Πέμ.-Τετ.: 
16.00 / Κάθε μέρα μια άλλη μέρα Πέμ.-
Τετ.: 18.20, 20.30 / Winchester: Το σπίτι των 
φαντασμάτων Πέμ.-Τετ.: 22.40
ODEON ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ: Τομπάζη 15  
8018017837
Αίθ. 1: Η μορφή του νερού Πέμ.-Τετ.: 17.30, 
20.00, 22.30 Σάβ., Κυρ.: και 15.00
Αίθ. 2: Ταντ: Το μυστικό του βασιλιά Μίδα 
(μεταγλ.) Πέμ.-Τετ.: 18.40 Σάβ., Κυρ.: και 16.40 
Κυρ. και 12.40, 14.40 / Winchester: Το σπίτι 
των φαντασμάτων Πέμ.-Τετ.: 21.00 / Ημε-
ρολόγιο φόνων Πέμ.-Τετ.: 23.10
Αίθ. 3: Ο άνθρωπος των σπηλαίων (με-
ταγλ.) Σάβ., Κυρ.: 15.50, 17.50 Κυρ. και 13.10 / 
Black Panther Πέμ.-Τετ.: 19.50, 22.40 Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. και 17.00
Αίθ. 4: Κάθε μέρα μια άλλη μέρα Σάβ., 
Κυρ.: 16.50 / Οι τρεις πινακίδες έξω από 
το Εμπινγκ, στο Μιζούρι Πέμ.-Τετ.: 19.00, 
21.30
Αίθ. 5: Φερδινάνδος (μεταγλ.) Πέμ.-Τετ.: 
17.00 Κυρ. και 12.00, 14.30 / Αόρατη κλωστή 
Πέμ.-Τετ.: 19.20, 22.00
Αίθ. 6: Φερδινάνδος (μεταγλ.) Σάβ., Κυρ.: 
16.10, 18.30 Κυρ. και 13.00 / Κάθε μέρα μια 
άλλη μέρα Πέμ.-Τετ.: 20.50 Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. και 18.30 / Η πιο σκοτεινή 
ώρα Πέμ.-Τετ.: 23.00
Αίθ. 7: Ταντ: Το μυστικό του βασιλιά Μίδα 
(μεταγλ.) Πέμ.-Τετ.: 17.40 Σάβ., Κυρ.: και 15.40 
Κυρ. και 13.40 / The post: Απαγορευμένα 
μυστικά Πέμ.-Τετ.: 19.40 / Πενήντα απο-
χρώσεις του γκρι: Απελευθέρωση Πέμ.-
Τετ.: 22.10
Αίθ. 8: Ο άνθρωπος των σπηλαίων (με-
ταγλ.) Πέμ.-Τετ.: 17.10, 19.10 Σάβ., Κυρ.: και 
15.10 Κυρ. και 12.30 / Μαζί τα φάγαμε Πέμ.-
Τετ.: 21.10, 23.20
Αίθ. 9: Το γατοξόρκι (μεταγλ.) Πέμ.-Τετ.: 
17.20 Σάβ., Κυρ.: και 15.20 Κυρ. και 13.20 / 
Ταξιδεύοντας με τον εχθρό μου Πέμ.-
Τετ.: 19.30, 22.20
Αίθ. 10: Coco (μεταγλ.) Σάβ., Κυρ.: 16.00 
Κυρ. και 13.30 / Αναχώρηση για Παρίσι 
15:17 Πέμ.-Τετ.: 18.20, 20.30, 22.50
Αίθ. 11: Πάντινγκτον 2 (μεταγλ.) Σάβ., Κυρ.: 
16.30 Κυρ. και 12.10, 14.20 / Black Panther 
Πέμ.-Τετ.: 18.50, 21.40
ΦΑΡΓΚΑΝΗ ART: (Αγ. Παντελεήμονος 10, 
Αρχή Ιασωνίδου - Καμάρα  2310-208007) 
Η κόρη της Αβρίλ 18.10 / Η πιο σκοτει-
νή ώρα 20.00 / Αναχώρηση για Παρίσι 
15:17 22.05

Σινεµά
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Στον Πράσινο ∆ακτύλιο 
σήµερα κυκλοφορούν 
τα ζυγά και τα αυτοκί-
νητα τεχνολογίας Euro 
5 που εκπέµπουν έως 
140 γραµµ. CO2/χλµ.

ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ

ΣΤΕΙΛΤΕ 
ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΑΣ 

στο epistoles@e-typos.com 
και τις καταγγελίες σας στο 
kataggelies@e-typos.com

ΛΟΓΩ εργασιών πλήρους αναβάθ-
μισης της αποβάθρας στη στάση 
«Σύνταγμα» του τραμ, μέχρι και το 
Σάββατο 10 Μαρτίου 2018 θα υπάρξει 
διακοπή κυκλοφορίας των συρμών 
του τραμ, στο τμήμα Σύνταγμα-Λεωφ. 
Βουλιαγμένης. Κατά τη διάρκεια των 
τρίμηνων εργασιών όλα τα δρομολόγια 
του τραμ θα έχουν τερματικό σταθμό 
τη στάση «Λεωφ. Βουλιαγμένης» και οι 
επιβάτες θα μπορούν να εξυπηρετη-
θούν (με το ίδιο εισιτήριο) τόσο από τις 
υπάρχουσες λεωφορειακές γραμμές 
όσο και από τους συρμούς της γραμ-
μής 2 του μετρό.

∆ΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ η κυκλοφορία των 
επιβατικών συρμών του τραμ στο 
τμήμα «Μουσών-Σύνταγμα», έως και 
την Τρίτη 6 Μαρτίου, λόγω εργασιών 
στο δίκτυο της γραμμής. Το διάστημα 
αυτό τα δρομολόγια του τραμ θα διε-
ξάγονται μόνο στο τμήμα «ΣΕΦ-Ασκλ. 
Βούλας-ΣΕΦ».

Η ∆ΕΗ Α.Ε. ενημερώνει τους πελά-
τες που κάνουν χρήση του οικιακού 
τιμολογίου με χρονοχρέωση Γ1Ν με 
τμηματικό ωράριο ότι είναι σε ισχύ για 
τη χειμερινή περίοδο, έως και την 30ή 
Απριλίου 2018. 
Συγκεκριμένα: 
� Για τους πελάτες που είναι συνδε-
δεμένοι στο Δίκτυο της ηπειρωτικής 
χώρας και των διασυνδεδεμένων με 
αυτήν νησιών το τμηματικό ωράριο 
είναι 15:00-17:00 και 02:00-08:00.
� Για τους πελάτες των μη διασυνδε-
δεμένων νησιών το τμηματικό ωράριο 
είναι 15:30-17:30 και 02:00-08:00.

ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ μέχρι τον Δεκέμβρη 
του 2019 η υποχρεωτική αντικατάστα-
ση των διπλωμάτων παλαιού τύπου 
ταχυπλόων με άδειες νέου τύπου.

ΚΡΙΟΣ
  21/03 - 20/04

Το μυαλό σας κινείται σε όλες τις 
κατευθύνσεις και ακόμη δεν έχε-
τε καταλάβει τι θέλει ο άνθρωπός 
σας από εσάς. Οταν είναι έτοιμος, 
θα σας το πει ο ίδιος. 

ΤΑΥΡΟΣ
  21/04 - 20/05

Αν έχετε σκοπό να μιλήσετε πιο 
ανοιχτά στον άνθρωπο που αγα-
πάτε, καλύτερα να το κάνετε από 
τον καινούργιο μήνα, που πολλά 
στη δική του ζωή θα έχουν αλ-
λάξει. 

ΔΙΔΥΜΟΙ
  21/05 - 21/06

Οι ευκαιρίες που έχετε ζητήσει 
από τον άνθρωπό σας θα σας έρ-
θουν από εκεί που πραγματικά 
δεν το περιμένετε. Τουλάχιστον, 
αυτή τη φορά, πράξτε σωστά. 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
  22/06 - 22/07

Οι σκέψεις που κάνετε για το 
παρελθόν σας και πόσο άσχημα 
τελικά περάσατε, θα σβήσουν, 
άμεσα, μέσα από την παρουσία 
κάποιου νέου έρωτα. 

ΛΕΩΝ
  23/07 - 22/08

Ολα έχουν πάρει τη σειρά που θέ-
λατε εσείς. Ο σύντροφός σας πια 
είναι έτοιμος να έρθει πιο κοντά 
σε κάποια επίσημη δέσμευση - 
ανακοίνωση της σχέσης σας. 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
  23/08 - 22/09 

Ο λόγος σας έχει μεγάλη βαρύ-
τητα για τις επόμενες αποφάσεις 
που θα πάρει ο άνθρωπός σας 
σχετικά με την επισημοποίηση 
του δεσμού σας. 

ΖΥΓΟΣ
  23/09 - 22/10 

Δεν χρειάζεται να ψάχνετε για να 
βρείτε τις σχετικές αφορμές που 
θα σας φέρουν σε μια τυχαία συ-
νάντηση με τον πρώην σας. Θα 
το κάνει ο ίδιος! 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
  23/10 - 22/11

Δεν πρέπει αυτήν την εποχή, που 
όλα είναι δύσκολα στον αστρολο-
γικό θόλο, να πάρετε αποφάσεις 
που να συσχετίζονται με επανα-
σύνδεση.  

ΤΟΞΟΤΗΣ
  23/11 - 21/12

Σίγουρα υπάρχουν πολλές και 
αντιφατικές συμπεριφορές μέσα 
στη σχέση σας, αλλά δεν χρει-
άζεται να κάνετε κάτι από το να 
περιμένετε να ηρεμήσετε. 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
  22/12 - 19/01

Εσείς που είσαστε μέσα σε σχέ-
σεις και έχετε πάρει τις τελικές 
σας αποφάσεις, γύρω από περαι-
τέρω δεσμεύσεις, κοιτάξτε και τα 
οικονομικά σας. 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
  20/01 - 19/02

Αγχώνεστε υπερβολικά με κατα-
στάσεις που ίσως και να μην είναι 
δικές σας. Ασχοληθείτε καλύτερα 
με τα οικονομικά σας, που έχουν 
σταθερή άνοδο.

ΙΧΘΥΕΣ
  20/02 - 20/03

Πολλές οι καταστάσεις που ζείτε 
μέσα σε σχέσεις και συνεργασίες 
που δεν σας αρέσουν καθόλου. 
Εσείς είστε αυτοί που μπορείτε 
να τα αλλάξετε όλα. 

Νεφώσεις με ισχυρές βροχές και καται-
γίδες αρχικά στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά 
και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιoχές. 
Πυκνές χιονοπτώσεις στα ορεινά, στα ημι-
ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας, 
ενώ θα χιονίσει ακόμα και σε πεδινές περιο-
χές στα βόρεια. Τα φαινόμενα που θα είναι 
ιδιαίτερα έντονα, από το απόγευμα και από 
τα δυτικά σταδιακά θα εξασθενήσουν.

Συννεφιά με 
ισχυρές βροχές και 
καταιγίδες ανά δια-
στήματα. Βελτίωση 
από το απόγευμα. 
Η θερμοκρασία 
από 9οC έως 13οC.

 ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΗΜΕΡΑ ATTIKH ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Αθήνα

Θεσ/νίκη

Πάτρα

Ηράκλειο

  Βόλος

Σε 
0C4-6

(-6)-(-2)

2-5

10-14

10-12

3-7

13-16

11-18

12-15

9-13

Νεφώσεις με κατά 
περιόδους ισχυρές 
βροχές και καταιγίδες 
κυρίως στα θαλάσσια και 
παραθαλάσσια τμήματα. 
Χιονοπτώσεις κατά 
διαστήματα πυκνές στα 
υπόλοιπα. Ο υδράργυρος 
από 2οC έως 5οC.
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SUDOKU 
ΛΥΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΦΥΛΛΟΥ Πρέπει να 

συμπληρωθούν 
τα τετράγωνα με 
μονοψήφιους 
αριθμούς, έτσι ώστε 
σε κάθε σειρά και 
στήλη να εμφανίζονται 
όλοι οι αριθμοί από 
το 1 έως το 9. Επίσης, 
καθένα από τα εννιά 
μικρά τετράγωνα θα 
πρέπει να περιέχει τα 
ψηφία από το 1 έως 
το 9 από μία και μόνο 
φορά το καθένα, αλλά 
με οποιαδήποτε σειρά.

      
ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Παλιό σημείο της 

γραμματικής. Βάλτερ 
Ρούντολφ…: Γερμανός 
εθνικοσοσιαλιστής.

2. Η εικονιζόμενη.
3. Μελοποίησε το ‘’Κάρμινα 

Μπουράνα’’. Κρίστοφερ…: 
υποδύθηκε το ‘’Σούπερμαν’’.

4. Απαντά στο ‘’γιατί’’.
5. Το όνομα της Μενεγάκη. Η 

πρωτεύουσα της Σαουδικής 
Αραβίας.

6. … Στάντιουμ: παλιά 
ονομασία σταδίου της 
Βουδαπέστης. Μυθική 
αιγυπτιακή θεότητα. Ο 
αριθμός 407.

7. Μόνο με μελιτζάνες γίνεται. 
… Καλέ: παλιά ονομασία της 
Ακροναυπλίας.

8. ...ψήνεται: παλιά ψυχαγωγική 
εκπομπή του Alpha. Πάμε ...: 
ψυχαγωγική εκπομπή με τη 
Βίκυ Χατζηβασιλείου.

9. Οργάνωση Βάσκων στην 
Ισπανία. Μάρα ...: γνωστή 
δημοσιογράφος.

10. Παλιός παγκόσμιος 
πρωταθλητής στο σκάκι. 
Ένας… Ντάγκλας.

11. Ερημητήριο μοναχού. Ένα 
ευρωπαϊκό κράτος.

ΚΑΘΕΤΑ
1. Γερμανός συγγραφέας και 

φιλόσοφος.
2. Το 35 με γράμματα. 

Βρετανική... επίθεση.
3. Ενδυνάμωση.
4. Μια νότα. Άλαλη… Καίτη.
5. Παπούτσι. Έγραψε το 

μυθιστόρημα ‘’Το καπλάνι 
της βιτρίνας’’.

6. Διπλό… σημαίνει επίμονα. 
Αρωματική ουσία.

7. Ιδιαίτερος τρόπος σύνταξης. 
Δηλώνει… πόνο.

8. Κινηματογραφικός… 
δόκτωρ. Λίμνη στα σύνορα 
Περού και Βολιβίας.

9. Αρχαία ονομασία της 
Ζακύνθου. Ο αγωνιστικός 
χώρος γηπέδου.

10. Αμερικανός οικονομολόγος 
(1854 - 1943). Χειρουργικό 
εργαλείο.

11. Ρίτσαρντ…: Άγγλος ποιητής 
και συγγραφέας. Αρχικά 
αθλητικού κέντρου της 
πρωτεύουσας.

ΛΥΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΦΥΛΛΟΥ

SUPER 3 ΣΑΒΒΑΤΟΥ: 388, 260, 005, 
405, 286, 734, 732, 302, 220, 984

SYPER 3 ΚΥΡΙΑΚΗΣ: 146, 805, 898, 
951, 421, 756, 872, 260, 461, 764

EXTRA 5 ΣΑΒΒΑΤΟΥ: 1, 3, 8, 17, 29 και 
3, 25, 30, 34, 35

EXTRA 5 ΚΥΡΙΑΚΗΣ: 2, 17, 19, 34, 35 
και 6, 26, 27, 30, 33

ΛΟΤΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΥ: Οι αριθμοί:  4, 
19, 22, 26, 27, 40+ 43. Τα κέρδη: 6άρια: 
Τζακ ποτ, 5+1: 50.000 (0), 5άρια: 1.500 
(7), 4άρια: 30 (519), 3άρια: 1,50 ευρώ 
(9,820).

ΤΖΟΚΕΡ: Οι αριθμοί: 3, 4, 8, 12, 
25, τζόκερ το 4. Τα κέρδη: 5+1: 
1.250.636,61 (1), 5: 18.871,79 (4), 4+1: 
2.500 (72), 4: 50 (1.111), 3+1: 50 (2.139), 3: 
2 (35.171), 2+1: 2 (20.637), 1+1: 1,50 ευρώ 
(75.452).

ΠΡΟΤΟ: Ο αριθμός: 3275763. Τα 
κέρδη: 1η κατηγορία: Τζακ ποτ, 2η: 
25.000 (0), 3η: 2.500 (13), 4η: 250 (55), 
5η: 25 (696), 6η: 2 ευρώ (7.253).
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Το Ελληνικό και οι... 
απολιθωµένες µεταρρυθµίσεις

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ

Τ ο 2012 και το 2015 οι Eλληνες ψή-
φισαν αντισυστηµικά κόµµατα για να 

πάρουν πίσω τα απολεσθέντα τους κεκτη-
µένα. Αντίδραση φυσιολογική, δύσκολα 
κάποιος συµβιβάζεται µε την καθίζηση του 
βιοτικού του επιπέδου. Η ψήφος πάντως 
ήλθε εκ των υστέρων. 

Στη Γερµανία συνέβη το ανάποδο, αλλά 
µε κοινό σκεπτικό. Η διαµαρτυρία ήταν… 
προληπτική, για να µην κατρακυλήσουν οι 
Γερµανοί στην κοινωνική κλίµακα, όπως 
οι Eλληνες. «Τον Σεπτέµβριο του 2017 το 
12,6% των Γερµανών δεν ψήφισαν Εναλ-
λακτική για τη Γερµανία (AfD) τόσο επειδή 
φοβούνται τους µετανάστες, αλλά επειδή 
φοβούνται ότι θα πέσει απότοµα το επίπεδο 

ζωής τους», αποκάλυ-
ψε έρευνα του Ιδρύµα-
τος Μπέκερ (Boeker) 
για τη «Frankfurter 
Rundschau». ∆εν εί-
ναι µόνο το φάσµα 
της φτωχοποίησης 
στον Νότο που τρο-
µοκρατεί τη γερµανική 
µεσαία τάξη. Είναι και 
η ζοφερή πραγµατι-
κότητα των συσσιτίων 

που έκλεισαν 25 χρόνια στη Γερµανία, µαζί 
µε την έκρηξη της επισφαλούς εργασίας και 
τη συρρίκνωση του κοινωνικού κράτους. 

Τα ευρήµατα του Μπέκερ ήταν εντυπω-
σιακά. Από τους σχεδόν 5.000 ψηφοφό-
ρους της AfD οι µισοί είπαν ότι φοβούνται 
πως «δεν θα έχουν αρκετά λεφτά για να 
ζήσουν στα γεράµατα» και ο ένας στους 
τέσσερις ότι σύντοµα µπορεί να χάσει τη 
δουλειά του. «Ακόµη και άνθρωποι µε 
σίγουρα επαγγέλµατα τρέµουν την πτώ-
ση στην κοινωνική κλίµακα», σχολίασε η 
επικεφαλής της µελέτης, Μπετίνα Κολρά-
ουχ, καθηγήτρια στο Πανεπιστήµιο του 
Πάντερµπορν. Η ΑfD δεν διέπρεψε µόνο 
στην Ανατολική Γερµανία, αλλά και σε βι-
οµηχανικές περιοχές της ∆υτικής, όπου τα 
ροµπότ εκτοπίζουν σταδιακά τους εργάτες. 
Επίσης ένα εντυπωσιακό 38,7% των ψη-
φοφόρων της Ακροδεξιάς φοβούνται ότι 
«χάνουν τον έλεγχο της ζωής τους αφού 
οι αποφάσεις για τις τύχες τους παίρνονται 
αλλού» (ο διάχυτος φόβος της παγκοσµι-
οποίησης και η απέχθεια στις διεθνείς ελίτ 
του χρήµατος, που λειτούργησε στις ΗΠΑ 
υπέρ του Τραµπ). 

Τελικά πόσο δίκιο είχε ο σύµβουλος του 
Κλίντον: «It’s the economy, stupid». ■

Ο τροφοδότης
φόβος της AfD 

ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΕΙΟ

Ρουβίκωνας

Σ ύµφωνα µε τις τελευταίες εκτιµήσεις 
το 2019 θα µπουν µπουλντόζες στο 
Ελληνικό. Αυτό βέβαια θα συµβεί αν 

όλα πάνε καλά. Αν, δηλαδή, κάποιος υπουργός 
ή κάποια δηµόσια υπηρεσία δεν µπλοκάρει 
ξανά τις διαδικασίες. Αν δεν ανακαλυφθεί εκεί 
κάποιο απολιθωµένο δάσος, αν δεν γίνει ξαφ-
νικά τόπος αναπαραγωγής κορµοράνων. Αν, 
λοιπόν, πάνε όλα καλά, όταν θα ξεκινούν τα 
έργα θα έχουν ήδη συµπληρωθεί πέντε χρόνια 
από τον διαγωνισµό, ο οποίος προέβλεπε πως 
το παλαιό αεροδρόµιο θα γίνει το µεγαλύτερο 
πάρκο της Ευρώπης και το µεγαλύτερο του-
ριστικό θέρετρο της χώρας. 

ΚΑΙ όλα αυτά ενώ το Ελληνικό σταµάτησε 
να λειτουργεί ως αεροδρόµιο το 2001. Ενώ 
αν γυρίσει κανείς ακόµα πιο παλιά θα ανακα-
λύψει πως το σχέδιο για δηµιουργία διεθνούς 
αεροδροµίου στα Σπάτα υπήρχε από τη δεκα-
ετία του ’50, αλλά το «Ελευθέριος Βενιζέλος» 
ολοκληρώθηκε το 2001. Οπως το µετρό της 
Αθήνας που σχεδιαζόταν από τη δεκαετία του 
’70, αλλά και αυτό ξεκίνησε τη λειτουργία του 
το 2000.

ΠΑΡΟΜΟΙΑ είναι και η ιστορία της Ολυ-
µπιακής, της οποίας η προσπάθεια αποκρα-
τικοποίησης ξεκίνησε στις αρχές του ’90 και 
ολοκληρώθηκε το 2008. Ή του πολυδάπανου 
ΟΣΕ που αν και η εταιρία «έσπασε» σε κοµµά-
τια ακόµα δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία 
πλήρους ιδιωτικοποίησης. 

Η ΙΣΤΟΡΙΑ επαναλαµβάνεται όχι µόνο σε 
δηµόσια έργα και αποκρατικοποιήσεις. Οι συν-
δικαλιστές ξεσήκωσαν την κοινωνία κατά της 
αλλαγής του ασφαλιστικού το 2001, έσπειραν 
ανέµους και στα χρόνια της χρεοκοπίας θερί-

ζουν θύελλες µε συντάξεις που σιγά σιγά θα 
θυµίζουν επίδοµα απόρων. Την ίδια ώρα η 
µετάβαση του δηµόσιου τοµέα στην ψηφιακή 
εποχή συνεχίζεται µε αργούς ρυθµούς, µόνο 
και µόνο για να µην εξαφανιστεί το τέρας 
της γραφειοκρατίας που θρέφει κάθε είδους 
ύποπτη συνδιαλλαγή.

Ο ΕΛΕΓΧΟΣ διαφόρων λιστών τύπου Λα-
γκάρντ θα συνεχίζεται για πολλά ακόµα χρό-
νια. Η δικαστική διερεύνηση για το σκάνδαλο 
της Siemens δεν έχει ακόµη τελειώσει, ενώ 
το φρέσκο σκάνδαλο Novartis θα τρέχει του-
λάχιστον για άλλα δέκα χρόνια. Η δίκη της 
Χρυσής Αυγής θα καταλήξει στον Αρειο Πάγο 
πιθανότατα µετά το 2030.

ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ µεταρρύθµιση σχεδιάζε-
ται ή εξαγγέλλεται σήµερα θα χρειαστεί πάρα 
πολλά χρόνια µέχρι να γίνει πραγµατικότητα. 
Αντίθετα, τα µόνα µέτρα που εφαρµόζονται 
από τη στιγµή της ψήφισής τους είναι οι πε-
ρικοπές µισθών - συντάξεων και οι αυξήσεις 
φόρων - εισφορών. 

ΣΤΑ χρόνια της ευµάρειας και στην πρώιµη 
µνηµονιακή εποχή το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και 
οι συνδικαλιστές µπλόκαραν κάθε είδους µε-
ταρρύθµιση, ενώ οι κυβερνήσεις της Ν.∆. δεν 
τολµούσαν υπό τον φόβο των αντιδράσεων. 
Τώρα, που η πρώτη φορά Αριστερά, έχει την 
εξουσία είναι ακόµα πιο εύκολο να παίζει… 
καθυστερήσεις. Και όλοι ασχολούνται µε το 
πώς θα µπορεί να δανείζεται η χώρα για να 
καλύπτει τα παλιά χρέη, όχι µε το πώς θα 
αλλάξει η νοοτροπία και επιτέλους θα γίνει 
σκοπός το να δηµιουργήσουµε παραγωγικό 
µοντέλο και πλούτο για να σωθούµε πραγ-
µατικά. ■

ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΤΣΑΠΡΟΥΝΗΣ
jtsaprounis
@e-typos.com

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΧΕ∆ΟΝ 5.000 
ΨΗΦΟΦΟΡΟΥΣ ΟΙ ΜΙΣΟΙ ΕΙΠΑΝ 
ΟΤΙ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΠΩΣ «∆ΕΝ ΘΑ 
ΕΧΟΥΝ ΑΡΚΕΤΑ ΛΕΦΤΑ ΓΙΑ ΝΑ 
ΖΗΣΟΥΝ ΣΤΑ ΓΕΡΑΜΑΤΑ»

@
LitsaXarou  

Τι µισθό να 
παίρνει άραγε ένα 
ενεργό µέλος του 
Ρουβίκωνα; Μαζί µε 
τα νυχτερινά.

@
megalosgazmas 

Επίθεση Ρουβίκωνα 
στα κεντρικά της 
Novartis. Φαντάσου 
πόση ώρα έψαχναν 
για ανοιχτό 
εφηµερεύον… 

@
sFyiSUKi7EshgPq 

Επίθεση Ρουβίκωνα 
στη Novartis, 
µάλλον θα ξέµειναν 
από τα φάρµακα της 
θεραπείας τους.

@
tasS_O_S 

Επίθεση Ρουβίκωνα 
στη Νοβάρτις 
διαβάζω και 
σκέφτοµαι ότι 
η διαφορά τους 
από τη ΧΑ είναι 
ότι οι της ΧΑ 
είναι εγκληµατικά 
ηλίθιοι ενώ οι του 
Ρουβίκωνα απλά 
ηλίθιοι που έχουν 
διαβάσει Αλµπέρ 
Καµύ.

ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ 
jpapadatos
@e-typos.com

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ

∆ΕΥΤΕΡΑ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018
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