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Με κομμένη την ανάσα παρακολουθεί η Ευρώ-
πη τις εξελίξεις στην Καταλονία, καθώς την 

Κυριακή –θεωρητικά– θα διεξαχθεί το νέο δημο-
ψήφισμα για την ανεξαρτητοποίησή της από την 
Ισπανία.

Σε αντίθεση με άλλα παρόμοια δημοψηφίσμα-
τα, όπως αυτό της Σκοτίας το 2014, οι εντάσεις με-
ταξύ Μαδρίτης και Βαρκελώνης έχουν φτάσει σε 
σημείο τομής: δικαστικές απαγορεύσεις, αστυνο-
μικά μέτρα, απειλές ένθεν κακείθεν και πάθη που 
αναζωπυρώνονται μέρα με τη μέρα, με άγνωστη 
κατάληξη.

Η κυβέρνηση της Ισπανίας έχει κάνει τα πά-

ντα για να αποτρέψει το δημοψήφισμα, ενώ έχει 
ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να αναγνωρίσει το 
αποτέλεσμά του. Η τοπική καταλανική κυβέρνη-
ση, από την πλευρά της, δηλώνει αποφασισμένη 
να προχωρήσει στην ψηφοφορία, με το «ναι» στην 
ανεξαρτησία να κυριαρχεί στις τελευταίες δημο-
σκοπήσεις.

Και η Ευρώπη παρακολουθεί με αμηχανία, 
προσπαθώντας να καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει 
και ποιες οι πιθανές συνέπειες του δημοψηφίσμα-
τος όχι μόνο για την Ισπανία αλλά για το σύνολο του 
ευρωπαϊκού οικοδομήματος.

Η Κυριακή αναμένεται αγωνιώδης…

«Φωτιά» στην Καταλονία
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Η σύγχυση για τη δυνατότητα αίσιας έκβασης των 
διαπραγµατεύσεων για τη συγκρότηση συνασπισµού 
«Τζαµάικα» προέρχεται κατά κύριο λόγο από 
την αδιάλλακτη και σκληρή ρητορική, κυρίως 
προεκλογικά, του κόµµατος των Φιλελευθέρων, που 
προφανώς στόχευε στο να προσελκύσει τους πιο 
συντηρητικούς απογοητευµένους ψηφοφόρους των 
Χριστιανοδηµοκρατών.

Η δήλωση Σουλτς ότι οι Σοσιαλδηµοκράτες 
περνούν στην αντιπολίτευση κλείδωσε ως 
µοναδική ρεαλιστική κυβερνητική προοπτική τη 
συγκρότηση συνασπισµού «Τζαµάικα», ενώ η 
µετακίνηση Σόιµπλε διευκολύνει την εξ ορισµού 
δύσκολη εξύφανση ισορροπιών ανάµεσα στους τρεις 
κυβερνητικούς εταίρους.

Ο
ι εκλογές της περασµένης Κυριακής 
στη Γερµανία ανέδειξαν ένα θρυµµατι-
σµένο πολιτικό σκηνικό, που αποτυπώ-
νεται στην παρουσία έξι κοµµάτων στην 
Οµοσπονδιακή Βουλή. Παρ’ όλα αυτά, 
δύο κινήσεις ξεκαθάρισαν το τοπίο, κα-
θιστώντας µονόδροµο τη συγκρότηση 

τρικοµµατικού κυβερνητικού συνασπισµού Χριστιανοδηµο-
κρατών, Φιλελευθέρων και Πρασίνων, που στη Γερµανία απο-
καλείται «Τζαµάικα», καθώς παραπέµπει στα χρώµατα της ση-
µαίας (µαύρο, κίτρινο, πράσινο) της χώρας της Καραϊβικής.

∆ύο καθοριστικές κινήσεις
Η πρώτη κίνηση ήταν η δήλωση του επικεφαλής των Σοσι-
αλδηµοκρατών και υποψηφίου καγκελαρίου Σουλτς, αµέσως 
µετά τη δηµοσιοποίηση των πρώτων exit polls, ότι το κόµµα 
του δεν πρόκειται να µετάσχει σε νέο µεγάλο συνασπισµό µε 
τους Χριστιανοδηµοκράτες, καθώς επιλέγει τον ρόλο της αξι-
ωµατικής αντιπολίτευσης. Μια επιλογή που οφείλεται σε δύο 
λόγους. Πρώτον, να µην καταστεί η ακροδεξιά Εναλλακτική 
για τη Γερµανία αξιωµατική αντιπολίτευση και, δεύτερον, 
να ανακοπεί η συνεχής πτώση των ποσοστών του κόµµατος. 
Καλώς εχόντων των πραγµάτων, οι Σοσιαλδηµοκράτες τουλά-
χιστον θα έπρεπε να περιµένουν την πρώτη µετεκλογική δια-
βούλευση µε τους Χριστιανοδηµοκράτες, πριν ανακοινώσουν 
την απόφασή τους. Ακολούθησε την Τετάρτη 27 Σεπτεµβρίου 
η ανακοίνωση της µετακίνησης του Σόιµπλε από το υπουρ-
γείο Οικονοµικών στην προεδρία της Οµοσπονδιακής Βουλής 
Μπούντεσταγκ. Μια ανακοίνωση που επίσης έγινε πρόωρα, 
καθώς κατά παράδοση η υποψηφιότητα του νέου προέδρου 
της Βουλής ανακοινώνεται σχεδόν έναν µήνα µετά τις βουλευ-
τικές εκλογές.

Με δυο λόγια, η δήλωση Σουλτς ότι οι Σοσιαλδηµοκράτες 
περνούν στην αντιπολίτευση κλείδωσε ως µοναδική ρεαλι-
στική κυβερνητική προοπτική τη συγκρότηση συνασπισµού 
«Τζαµάικα», ενώ η µετακίνηση Σόιµπλε διευκολύνει την εξ ο-
ρισµού δύσκολη εξύφανση ισορροπιών ανάµεσα στους τρεις 
κυβερνητικούς εταίρους.

Όλα τα άλλα σενάρια που καταγράφηκαν είναι εξωπραγ-
µατικά, καθώς η υλοποίησή τους θα απαξίωνε ακόµη περισ-
σότερο το γερµανικό πολιτικό σύστηµα και θα ενίσχυε τη δυ-
ναµική αύξησης της επιρροής της Εναλλακτικής. Η παραπάνω 
διαπίστωση αφορά και το σενάριο προσφυγής σε νέες εκλο-
γές και την ενδεχόµενη συγκρότηση κυβέρνησης µειοψη-
φίας, αλλά και την, σε περίπτωση εµπλοκής στη λύση «Τζα-

µάικα», επιστροφή στη φόρµουλα του µεγάλου συνασπισµού 
Χριστιανοδηµοκρατών-Σοσιαλδηµοκρατών. Όποιο κόµµα 
πάρει την ευθύνη µιας αποσταθεροποίησης, που θα παρέπε-
µπε στη µεταπολεµική πολιτική αστάθεια στην Ιταλία, είναι 
βέβαιο ότι θα τιµωρηθεί πολύ σκληρά από το εκλογικό σώµα.

Αντιφάσεις
Η σύγχυση για τη δυνατότητα αίσιας έκβασης των διαπραγ-
µατεύσεων για τη συγκρότηση συνασπισµού «Τζαµάικα» προ-
έρχεται κατά κύριο λόγο από την αδιάλλακτη και σκληρή ρη-
τορική, κυρίως προεκλογικά, του κόµµατος των Φιλελευθέ-
ρων, που προφανώς στόχευε στο να προσελκύσει τους πιο 
συντηρητικούς απογοητευµένους ψηφοφόρους των Χριστια-
νοδηµοκρατών, µε έµφαση σε αδιάλλακτη θέση ως προς τη 
δυνατότητα µεταρρύθµισης της Ευρωζώνης.

Είναι φανερό ότι οι Φιλελεύθεροι ζουν µια αντίφαση, 
καθώς η πολιτική τους νεκρανάσταση οφείλεται σε σαφή πο-
λιτική ταυτότητα και στίγµα, που βρίσκεται στα δεξιά της χρι-
στιανοδηµοκρατίας, µε την οποία όµως είναι καταδικασµέ-
νοι να διαπραγµατευτούν και να συγκυβερνήσουν µε πολύ 

δυσµενέστερους όρους απ’ ό,τι την περίοδο 2009-2013. Τότε 
Χριστιανοδηµοκράτες και Φιλελεύθεροι σχηµάτισαν µια δι-
κοµµατική κυβέρνηση, ενώ σήµερα η κοινοβουλευτική αυτο-
δυναµία προϋποθέτει και τη συµµετοχή τρίτου κυβερνητικού 
εταίρου, δηλαδή των Πρασίνων.

Εξυπακούεται ότι ο µείζων εταίρος του κυβερνητικού συ-
νασπισµού, οι Χριστιανοδηµοκράτες, πιο εύκολα συνθέτει ι-
σορροπίες µε δύο ήσσονες εταίρους, που τους χωρίζει µεγάλη 
απόσταση. Σήµερα το κόµµα των Πρασίνων έχει καταλάβει 
τον χώρο του κέντρου µεταξύ Χριστιανοδηµοκρατών και Σο-
σιαλδηµοκρατών, έναν χώρο που µέχρι πριν από µία δεκαετία 
καταλάµβανε το κόµµα των Φιλελευθέρων, το οποίο σήµερα, 
όπως είπαµε, βρίσκεται στα δεξιά τόσο της Μέρκελ όσο και 
των Βαυαρών Χριστιανοκοινωνιστών συµµάχων της.

Μπαλαντέρ
Τα παραπάνω, η µετεξέλιξη δηλαδή του στίγµατος των Πρασί-
νων και των Φιλελευθέρων, έχουν καθοριστική σηµασία. Στο 
παρελθόν, ως κόµµα του κέντρου, οι Φιλελεύθεροι είχαν ρόλο 
µπαλαντέρ, καθώς άλλοτε συµµαχούσαν µε τους Χριστιανο-
δηµοκράτες και άλλοτε µε τους Σοσιαλδηµοκράτες. Σήµερα, 
στα δεξιά της χριστιανοδηµοκρατίας και µε δεδοµένο ότι δεν 
µπορούν να συνεργαστούν µε την Εναλλακτική, δεν έχουν 
άλλη επιλογή, παρά τις όποιες σκληρές κορόνες, από το να 
συνεργαστούν µε τη Μέρκελ. Σήµερα τον ρόλο µπαλαντέρ, 
όπως άλλωστε φαίνεται και από τη συγκρότηση κυβερνητι-
κών συνασπισµών σε επίπεδο οµόσπονδων κρατιδίων, µπορεί 
να τον διαδραµατίσει µόνο το κόµµα των Πρασίνων.

Ο ρόλος του Σόιµπλε
Στα παραπάνω θα πρέπει να δούµε ποιο θα είναι το εύρος και 
η εµβέλεια του νέου ρόλου του Σόιµπλε ως προέδρου της Ο-
µοσπονδιακής Βουλής, όπου καλείται όχι µόνο να αντιµετω-
πίσει την ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερµανία αλλά και 
να προλάβει το άνοιγµα ενός µετώπου που θα πιέζει τη Μέρ-
κελ από τα δεξιά και το οποίο θα αποτελείται όχι µόνο από 
τους Φιλελεύθερους αλλά και από τους Βαυαρούς Χριστιανο-
κοινωνιστές, σηµαντικό ποσοστό της εκλογικής βάσης των ο-
ποίων µετακινήθηκε προς τo AfD.

Ένας τρικοµµατικός κυβερνητικός συνασπισµός είναι µια 
πρωτόγνωρη εµπειρία για τη µεταπολεµική Γερµανία, καθώς 
θα δοκιµαστεί για πρώτη φορά, όµως η αντιµετώπιση της Ε-
ναλλακτικής θα υπαγορεύσει, τουλάχιστον σε κάποιον βαθµό, 
αυτοσυγκράτηση και υπευθυνότητα στον πιο προβληµατικό 
νέο κυβερνητικό εταίρο, δηλαδή στους Φιλελεύθερους.

  ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΟΝΟ∆ΡΟΜΟΣ Η «ΤΖΑΜΑΪΚΑ»
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συνέντευξη

Στη διάρκεια µιας 
µεγάλης συζήτησης 
µε τον Χατζιδάκι, 
του πρότεινα να κάνει 
µια συναυλία µε τη Μούσχουρη στην 
Κόνιτσα, κάτι που δέχτηκε. Θυµάµαι µε 
συγκίνηση, µετά τη συναυλία, όταν πλέον 
καθίσαµε να φάµε, τον Χατζιδάκι να µου 
λέει: «Μου χάρισες την οµορφότερη 
βραδιά της ζωής µου».

 ΣΤΟΝ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Γιάννης Βαρβιτσιώτης, πρώην υπουργός

«Η ψευδολογία Τσίπρα 
είναι πολύ µεγαλύτερη 
από αυτήν του Ανδρέα 
Παπανδρέου»

Μ
ε την κρίσιµη και πολιτικά πυκνή περίοδο 1981-1993 
ασχολείται ο δεύτερος τόµος της αυτοβιογραφίας του 
Γιάννη Βαρβιτσιώτη, µε τίτλο «Όπως τα έζησα» (εκ-
δόσεις Πατάκη). Η νίκη του ΠΑΣΟΚ, οι αλλαγές στη 
Ν∆, η εκλογή Μητσοτάκη, το σκάνδαλο Κοσκωτά, 
η παραποµπή του Ανδρέα Παπανδρέου σε Ειδικό 

∆ικαστήριο, η διάλυση της Γιουγκοσλαβίας, η πτώση του Τείχους, δε-
κάδες γεγονότα, µεγάλα και µικρά, περιγράφονται µε το ευθύ και «σφι-
χτό» στιλ γραφής από τον πρώην υπουργό, ο οποίος µίλησε για το βι-
βλίο του στην FS.

O δεύτερος τόµος της αυτοβιογραφίας σας, «Όπως τα έζησα», ανα-
φέρεται σε µια σηµαντική περίοδο της χώρας, τα χρόνια από το 1981 
έως το 1993. Κατ’ αρχάς θα ήθελα να µου πείτε αν υπάρχει κάποιο 
χρονικό σηµείο που για εσάς είναι το πλέον κοµβικό.
Έχω την εντύπωση ότι η περίοδος που διετέλεσα υπουργός Εθνικής 
Άµυνας, αυτά τα περίπου τέσσερα χρόνια, ήταν το κοµβικό σηµείο της 
πολιτικής µου ζωής, καθώς είχα φτάσει στο σηµείο να είµαι από τους 
πρώτους υπουργούς µιας κυβερνήσεως και είχα µια πολύ καλή συ-
νεργασία µε τον (σ.σ.: πρωθυπουργό και πρόεδρο της Ν∆ Κωνστα-
ντίνο) Μητσοτάκη, παρά τις διαφωνίες που είχαµε – και αυτό είναι φυ-
σικό, καθώς ο Μητσοτάκης ήταν ένας άνθρωπος που έπαιρνε αποφά-
σεις, δεν έλεγε «άσ’ το, να το δούµε», που ουσιαστικά σηµαίνει ότι δεν 
θα ληφθεί ποτέ απόφαση για ένα θέµα, κάτι που κάνουν πολλοί και σή-
µερα και φοβούµαι και στο µέλλον.

Ποιο θεωρείτε το σηµαντικότερο επίτευγµά σας στη θητεία σας στο 
υπουργείο Άµυνας;
Ότι επανέφερα τον στρατό στους στρατώνες και αποµάκρυνα τον κοµ-
µατισµό, αλλά και ότι επέλεξα τους αρίστους, ανεξάρτητα από πολιτικά 
φρονήµατα.

Στο βιβλίο αναφέρεστε εκτενώς στο σηµείο της παραλαβής του υ-
πουργείου από τον προκάτοχό σας, τον Γιάννη Χαραλαµπόπουλο. 
Γιατί;
Η κατάσταση που αντιµετώπισα παραλαµβάνοντας το υπουργείο –και, 
νοµίζω, εν αγνοία του Χαραλαµπόπουλου, ο οποίος ήταν ένας ευθύς 
και έντιµος άνθρωπος– µπορεί να περιγραφεί από το εξής περιστα-
τικό: έβγαινα στον διάδροµο και δεν µε χαιρετούσαν αξιωµατικοί, οι ο-
ποίοι ήταν οπαδοί του ΠΑΣΟΚ. Το πρόβληµα δεν ήταν ότι ήταν οπαδοί 
του ΠΑΣΟΚ, αλλά ότι δεν είχαν το δικαίωµα να αναµειγνύουν τα πολι-
τικά τους φρονήµατα στη δουλειά τους και να µη σέβονται τον πολιτικό 
προϊστάµενό τους.

Πώς κάνατε τον «αποκοµµατισµό» των Ενόπλων ∆υνάµεων;
Τοποθετώντας αξιόλογους ηγέτες. ∆εν έβαλα κοµµατικά στελέχη. Και η 

κατηγορία ότι επανέφερα δύο αξιωµατικούς της Αεροπορίας που είχαν 
αποστρατευτεί και τους έθεσα επικεφαλής είναι µια ιστορία που µε πολύ 
κόπο αντιµετώπισα, διότι ήξερα ότι η επαναφορά αποστρατευµένων στην 
ενέργεια δηµιουργεί προβλήµατα, αλλά, δυστυχώς, βρέθηκα µπροστά 
σε µια σειρά ανώτατων αξιωµατικών στην Αεροπορία οι οποίοι διατυ-
µπάνιζαν ότι είναι οπαδοί του ΠΑΣΟΚ. ∆υστυχώς, αυτή η ιστορία απέ-
κτησε βάθος, καθώς, ενώ η αρχική συµφωνία ήταν ότι θα έµεναν για 
έναν χρόνο και µετά θα αποχωρούσαν για να επανέλθει η ηγεσία στη 
φυσιολογική πορεία της των εν ενεργεία αξιωµατικών, ενώ ο ένας πα-
ραιτήθηκε, ο άλλος αρνήθηκε, υποχρεώνοντάς µε να απευθυνθώ στον 
Μητσοτάκη, και παρά τις συνεχείς οχλήσεις µου προς τον πρωθυπουργό, 
δεν αποφάσισε την αλλαγή. Αξίζει ακόµη να σηµειωθεί ότι το ΠΑΣΟΚ, 
το οποίο τόσο πολύ κατηγόρησε την επαναφορά των δύο ανώτατων α-
ξιωµατικών, όταν τρία χρόνια αργότερα ήρθε στην εξουσία επανέφερε 
στην ενέργεια περισσότερους από 25 ανώτατους αξιωµατικούς. 

Παράλληλα, αναφέρεστε µε ιδιαίτερη συγκίνηση στη συνεργασία 
που είχατε µε τον Μάνο Χατζιδάκι και στη συναυλία που έδωσε για 
τους στρατιώτες στην Κόνιτσα. Μιλήστε µας γι’ αυτή τη συνεργασία…
Η ιδέα γεννήθηκε από τη σκέψη µου ότι οι παραµεθόριες περιοχές και 
τα στρατευµένα παιδιά θα έπρεπε να έχουν κάποια µορφή ψυχαγωγίας. 
Έτσι, στη διάρκεια µιας µεγάλης συζήτησης µε τον Χατζιδάκι, του πρό-
τεινα να κάνει µια συναυλία µε τη Μούσχουρη στην Κόνιτσα, κάτι που 
δέχτηκε. Θυµάµαι µε συγκίνηση, µετά τη συναυλία, όταν πλέον καθί-
σαµε να φάµε, τον Χατζιδάκι να µου λέει: «Μου χάρισες την οµορφό-
τερη βραδιά της ζωής µου». Αυτή ήταν η αρχή µιας σειράς συναυλιών, 
πολλών συναυλιών στην παραµεθόριο, όπου στείλαµε το µήνυµα ότι 
ο στρατός µπορεί να προσφέρει και κοινωνικά αγαθά. Στο ίδιο πνεύµα 
ενήργησα και για τα δύο πάρκα, στο Ρουφ και στο Γουδή. Μάλιστα, και 
για τα δύο πάρκα χρησιµοποίησα ευρωπαϊκά κονδύλια που είχε λάβει 
και η… Γερµανία. ∆ηλαδή, µετά την επανένωση της Γερµανίας, η Ε.Ε. 
χρηµατοδότησε τη χώρα σε µεγάλο ποσοστό, ώστε να µετατρέψει τα 
πολλά στρατόπεδα στο ανατολικό τµήµα σε πάρκα. Ε, τον ίδιο λογα-
ριασµό αξιοποίησα κι εγώ για το πάρκο στο Γουδή και αυτό στο Ρουφ!

Στο διάστηµα στο οποίο αναφέρεστε συνέβησαν δύο πολύ σηµα-
ντικά διεθνή περιστατικά που ακόµη και σήµερα έχουν απόηχο και 
στη χώρα µας. Το πρώτο ήταν η διάλυση της Γιουγκοσλαβίας, από 
την οποία προέκυψε το µακεδονικό ζήτηµα µε την ΠΓ∆Μ. Θεωρείτε 
ότι η Ελλάδα διαχειρίστηκε σωστά τις εξελίξεις;
Προσωπικά, θεωρούσα δεδοµένη τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας, καθώς 
ήταν διαφορετικοί λαοί, που δεν είχαν καµία σχέση µεταξύ τους, κάτω 
από µια κοινή οµπρέλα, αυτήν του Τίτο. Στο πλαίσιο αυτό, και το Μακε-
δονικό ήταν µία εν πολλοίς αναµενόµενη εξέλιξη, καθώς ο Τίτο είχε ο-
νοµάσει αυτό το κοµµάτι της Γιουγκοσλαβίας «Σοσιαλιστική ∆ηµοκρατία 
της Μακεδονίας». Θεωρώ ότι τότε έγινε ένα τραγικό λάθος: όταν η Γερ-

µανία, διά του υπουργού Εξωτερικών της, Χανς Ντίτριχ Γκένσερ, άρχισε 
να «µοιράζει» τη Γιουγκοσλαβία, έπρεπε ο τότε υπουργός Εξωτερικών 
της Ελλάδας, ο Αντώνης Σαµαράς, να απαιτήσει συγκεκριµένη ονοµα-
σία για την ΠΓ∆Μ και το θέµα θα είχε λήξει από τότε, καθώς ό,τι ήθελε 
τότε ο Σαµαράς µπορούσε να το περάσει. ∆υστυχώς, αυτό δεν έγινε.

Όσον αφορά την πτώση του Τείχους του Βερολίνου, 
πώς τη βιώσατε εσείς;
Θα σας διηγηθώ ένα περιστατικό που συνέβη στο σπίτι του Κωνσταντί-
νου Καραµανλή, όπου µου είπε ότι είναι χαρούµενος, αλλά και πολύ 
σκεπτικός, για το γεγονός της πτώσης του Τείχους. Η πτώση αυτή για 
τον Καραµανλή σήµαινε την απελευθέρωση πολλών εκατοµµυρίων 
ανθρώπων από ένα καταπιεστικό και ανελεύθερο καθεστώς. «Αλλά», 
πρόσθεσε, «αυτό σηµαίνει επίσης ότι τελειώνει και η ισορροπία µεταξύ 
των δύο κόσµων, δεν υπάρχει πια το “αντίπαλον δέος” για τις ΗΠΑ και, 
κατά συνέπεια, η Αµερική θα είναι ανεξέλεγκτη». «Και τώρα», µου είπε, 
«είναι Πρόεδρος ο Μπους, που είναι σοβαρός άνθρωπος, αλλά ο επόµε-
νος µπορεί να µας οδηγήσει σε µια άλλη, ανελέητη µονοκρατορία, που 
δεν θα ελέγχεται από κανέναν». Μάλιστα, µου είπε και ότι όλοι αυτοί που 
απελευθερώθηκαν θα έπρεπε να θυµούνται τι τους πρόσφερε ο κοµµου-
νισµός: νοσοκοµεία, σχολεία, ακόµη και σπίτια, αλλά όλα αυτά έναντι του 
τιµήµατος της ελευθερίας. Η ελεύθερη οικονοµία δεν πρόκειται να τους 
κάνει πλούσιους και όλα αυτά θα τα πληρώσει ο ελεύθερος κόσµος. Μου 
έκαναν τόσο µεγάλη εντύπωση, που έγραψα αµέσως τα όσα µου είπε.

Το βιβλίο σας αναφέρεται σε µια πυκνή πολιτικά περίοδο. Υπάρχει 
κάποιο συγκεκριµένο γεγονός το οποίο θεωρείτε ότι τη σφράγισε;
Νοµίζω ότι ήταν τα σκάνδαλα του ΠΑΣΟΚ, καθώς µε τη φράση που ο 
Ανδρέας Παπανδρέου φέρεται να χρησιµοποίησε για τον τότε πρόεδρο 
της ∆ΕΗ, «είπαµε, να κάνει ένα δωράκι στον εαυτό του, αλλά όχι και 
500 εκατοµµύρια», πιστεύω ότι έκανε όλους τους Έλληνες να θεωρούν 
ότι µπορούν να είναι… ολίγον απατεώνες ή ολίγον κλέφτες του ∆ηµο-
σίου. Επίσης, θεωρώ ότι ο Παπανδρέου έκανε κι άλλο ένα λάθος: δι-
έφθειρε και την ηθική των Ελλήνων. Κάνοντας το διαβόητο νεύµα στη 
∆ήµητρα Λιάνη, επιστρέφοντας από το Λονδίνο, άφηνε τον Έλληνα να 
σκεφτεί ότι η απιστία µπορεί να επιτρέπεται και να επιβραβεύεται. Ήταν 
λάθος να γίνει δηµόσια και προκλητικά.

Κάνετε παραλληλισµούς της πρώτης περιόδου του ΠΑΣΟΚ µε το σή-
µερα. Θεωρείτε ότι όντως υπάρχει αντιστοιχία;
Αναµφισβήτητα υπάρχει. Θεωρώ ότι υπάρχει στην ψευδολογία, αν και 
αυτή του σηµερινού ηγέτη της κυβέρνησης είναι πολύ µεγαλύτερη από 
αυτήν του Ανδρέα Παπανδρέου. Ωστόσο, θεωρώ ότι η σηµερινή κυβέρ-
νηση δεν µπορεί να βαδίσει στα χνάρια του Παπανδρέου, ο οποίος ήταν 
ένας ευφυέστατος και πολύ µορφωµένος άνθρωπος, που ό,τι έκανε το 
έκανε µε το δικό του στιλ, το οποίο κανείς δεν µπορεί να ακολουθήσει.

µια συναυλία µε τη Μούσχουρη στην 
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συνέντευξη

Τ
ην ανησυχία του για τις εξελίξεις στη Γερ-
µανία, αλλά και για τον αντίκτυπό τους σε 
Ευρώπη και Ελλάδα, µετά το αποτέλεσµα 
των εκλογών της περασµένης Κυριακής 
εκφράζει ο καθηγητής Πολιτικής Επιστήµης 

στο Πάντειο Πανεπιστήµιο Θανάσης ∆ιαµαντόπουλος.

Κατ’ αρχάς θα ήθελα την πρώτη σας προσέγγιση 
για το αποτέλεσµα των γερµανικών εκλογών.
Θα έλεγα, µε κάποια διάθεση σαρκασµού, ότι απο-
καταστάθηκε η ευρωπαϊκή κανονικότητα… Με την 
έννοια ότι, δυστυχώς, εδώ και πολλά χρόνια σε ση-
µαντικές χώρες της Ευρώπης, όπως η Γαλλία, η Αυ-
στρία ή η Ολλανδία, υπάρχει ένα ισχυρό ξενοφοβικό 
ρεύµα µε ακροδεξιά στοιχεία το οποίο υποδηλώνει 
την εναντίωση των δυτικών ευρωπαϊκών χριστια-
νικών ή κοσµικών-άθεων κοινωνιών στην εισροή 
µεταναστευτικού ρεύµατος, το οποίο θεώρησαν ότι 
απειλεί το ίδιο το υπόστρωµα του ευρωπαϊκού πο-
λιτισµού. Η αντίδραση στις άλλες χώρες υπήρξε α-
µετροεπής και βίαιη, ενώ η Γερµανία εµφανιζόταν 
κατά κάποιον τρόπο «εµβολιασµένη» στην ακροδε-
ξιά αντίδραση λόγω του ιστορικού της παρελθόντος. 
Αυτό δεν θα µπορούσε να κρατήσει επ’ άπειρον, πρέ-
πει όµως να πω ότι, ακριβώς επειδή υπάρχουν τα α-
ντανακλαστικά αυτά, το 13% που πήρε το AfD µε απλή 
αναλογική και µε µια ψήφο που προφανώς είναι –και 
αυτό αποδεικνύεται και από τις δηµοσκοπήσεις– σε 
µεγάλο βαθµό ψήφος διαµαρτυρίας ή και απόγνω-
σης και πολύ λιγότερο αποδοχής του ιδεολογικού υ-
ποστρώµατος του κόµµατος αυτού προκάλεσε πε-
ρισσότερη αγωνία –για να µην πω τρόµο– σε σχέση 
µε το περίπου 34% που πήρε η Λεπέν στις γαλλικές 
προεδρικές εκλογές, µε πλειοψηφικό σύστηµα, που 
στην ουσία υποδείκνυε αλλαγή µοντέλου κοινωνίας.

Περιµένατε ότι το AfD θα συγκέντρωνε τόσο µε-
γάλο ποσοστό;
Απολύτως. Πρώτον, διότι θεωρούσα ότι η πολιτική 
«ανοιχτών θυρών» της Μέρκελ, η ευρωπαϊκή συ-
νείδηση και το κλίµα αλληλεγγύης, αποδεχόµενη µε-
γάλο αριθµό προσφύγων και οικονοµικών µετανα-
στών, δεν ήταν δυνατό να µην προκαλέσει ξενοφο-
βικές και ισλαµοφοβικές αντιδράσεις σε τµήµατα της 
γερµανικής κοινωνίας, ιδίως δε στα πιο φτωχά και 
απόκληρα, που αγωνιούσαν και για την πολιτισµική 
ταυτότητα της χώρας τους αλλά και για τη δουλειά 
τους. ∆εύτερον, αυτό που µου προκαλούσε τη βε-
βαιότητα για ισχυρό διψήφιο ποσοστό του AfD ήταν 
ότι παντού στον κόσµο τα αντισυστηµικά κόµµατα ή 
τα κόµµατα που δεν σέβονται τρόπον τινά την «πολι-
τικά ορθή» ορολογία υποαντιπροσωπεύονται δηµο-
σκοπικά. Αφού τα δηµοσκοπικά ευρήµατα έδειχναν 
έντονη δυναµική, ήµουν βέβαιος ότι το τελικό απο-
τέλεσµα θα τα υπερέβαινε.

Από την άλλη, πού αποδίδετε την κατάρρευση του 
SPD;
∆εν είναι µόνο στη Γερµανία, είναι πανευρωπαϊκό φαι-
νόµενο η ιστορική σοσιαλδηµοκρατία, αν όχι να πνέει 
τα λοίσθια, να υφίσταται πολύ έντονους τριγµούς, διότι 
οι νέες τεχνολογικές κοινωνίες µε τη λιγότερη µαζική 
εργασία οδηγούν στην εξατοµίκευση των αιτηµάτων 
και των στόχων των ανθρώπων, οι οποίοι ελάχιστα 
εναρµονίζονται µε τα ιδεολογήµατα της συλλογικό-
τητας που έβγαλε η βιοµηχανική εποχή της γραµµι-
κής εργασίας, της συνύπαρξης στο εργοστάσιο κ.λπ.

Από δω και πέρα, πότε θεωρείτε ότι θα σχηµατι-
στεί κυβέρνηση στη Γερµανία;

Η κύρια ανησυχία µου είναι ότι, 
κόντρα στην παραδοσιακή γερµανική 
πολιτική κουλτούρα, για πρώτη 
φορά µετά από πάρα πολλά χρόνια 
ίσως δεν εξαντληθεί ο τετραετής 
κοινοβουλευτικός κύκλος και ίσως 
αυτό το Κοινοβούλιο δεν παραγάγει 
ισχυρά και αταλάντευτα κυβερνητικά 
σχήµατα.

 ΣΤΟΝ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Θανάσης ∆ιαµαντόπουλος, καθηγητής Πολιτικής Επιστήµης 
στο Πάντειο Πανεπιστήµιο

Οι χώρες που έχουν αναλογικό εκλογικό σύστηµα 
και πολυκοµµατισµό –και αυτό θα συνέβαινε νοµο-
τελειακά και στη Γερµανία– δυσκολεύονται πολύ να 
κάνουν κυβέρνηση. Το Βέλγιο ή η Ολλανδία πολλές 
φορές χρειάζονται πάνω από χρόνο από τη διεξα-
γωγή των εκλογών! Οι Γερµανοί, ως πιο πρακτικοί, 
συνήθως χρειάζονταν µικρότερο χρονικό διάστηµα 
και σχηµάτιζαν κυβέρνηση µέσα σε µερικούς µήνες. 
Βέβαια, δεν είναι καλό, µε «πλανητάρχη» έναν άν-
θρωπο του οποίου η ψυχική υγεία δεν είναι δεδο-
µένη και µε τα προβλήµατα παγκόσµιας εµβέλειας 
που δηµιουργεί η Βόρεια Κορέα, η µεγαλύτερη ευ-
ρωπαϊκή δύναµη να έχει υπηρεσιακή κυβέρνηση πε-
ριορισµένων δυνατοτήτων παρέµβασης. Παρά ταύτα, 
είναι αναπόφευκτο, αν και η κύρια ανησυχία µου δεν 
είναι ότι θα αργήσει ίσως µερικούς µήνες να σχηµα-
τιστεί κυβέρνηση και να οικοδοµηθεί σε µια συναί-
νεση, αλλά ότι, κόντρα στην παραδοσιακή γερµανική 
πολιτική κουλτούρα, για πρώτη φορά µετά από πάρα 
πολλά χρόνια ίσως δεν εξαντληθεί ο τετραετής κοι-
νοβουλευτικός κύκλος και ίσως αυτό το Κοινοβού-
λιο δεν παραγάγει ισχυρά και αταλάντευτα κυβερνη-
τικά σχήµατα. Εκτός αν κάποια στιγµή µειοψηφήσει 
η γραµµή Σουλτς στο SPD και κρίνουν ότι πρέπει να 
ξαναµπούν στη συγκυβέρνηση –που κι αυτό έχει τα 
πολλά αρνητικά του– µε το CDU και ενδεχοµένως η 
Μέρκελ στη µέση της θητείας προσφέρει την καγκε-
λαρία σε στέλεχος του SPD, για να ξαναπετύχει τον 

λήσει να οικειοποιηθεί τη δυναµική που καταγράφει 
το AfD και νοµίζω ότι θα είναι πολύ πιο δύσκολα τα 
πράγµατα για εµάς. Και είναι κρίµα που δεν έχουµε 
πιο υπεύθυνη και πιο έµπειρη πολιτική ηγεσία για δι-
αχείριση της νέας κατάστασης.

Για να αλλάξουµε κλίµα, κυκλοφόρησε ο τέταρτος 
τόµος του έργου σας για τις πολιτικές διαιρέσεις στην 
Ελλάδα κατά τον 20ό αιώνα, µε τίτλο «Η δεκαετία του 
1940 – Η αδύνατη συνύπαρξη». Γιατί αδύνατη;
∆ιότι εκείνη την περίοδο συνυπήρχαν πάρα πολλές 
διαιρετικές τοµές, κυρίως σε κατάσταση πολύ µεγά-
λης ρευστότητας που είχε δηµιουργήσει ο εµφύλιος. 
Αυτό που κατεξοχήν προσπαθώ να αναδείξω µε αυτό 
το τοµίδιο, και αποτελεί κατά κάποιον τρόπο την προ-
σφορά µου, είναι ότι η γενική συνείδηση είναι πως η 
απόλυτη διαίρεση της εποχής εκείνης ήταν ανάµεσα 
στα δύο αντιµαχόµενα στρατόπεδα του εµφυλίου. Ήταν 
η κυρίαρχη, αλλά όχι η µοναδική. Στο εσωτερικό του 
κάθε στρατοπέδου υπήρχαν τόσες διαιρέσεις, που εν 
πολλοίς προσδιόρισαν και την κονιορτοποίηση του κοµ-
µατικού τοπίου µετά τον εµφύλιο. Για παράδειγµα, ο 
στρατηγός Γονατάς, ο ιδρυτής των Ταγµάτων Ασφα-
λείας, για να εµποδιστεί η βίαιη στρατολόγηση από 
τον ΕΛΑΣ, συνελήφθη από τους Γερµανούς και φυ-
λακίστηκε διότι στη συνέχεια εναντιώθηκε στα Τάγ-
µατα Ασφαλείας λόγω των θηριωδιών τους. Επίσης, ο 
καπετάν Νέστορας, εκ των κορυφαίων καπεταναίων 
του ΕΛΑΣ, έδινε εντολή να εκτελούνται δικοί του, οι ο-
ποίοι συµπεριφέρονταν περισσότερο ως χασάπηδες 
και λιγότερο ως αγωνιστές. Όλα αυτά δείχνουν ότι ήταν 
τόσο διαιρεµένος ο εθνικός κορµός αλλά και η κάθε 
παράταξη, που η συνύπαρξη ήταν σχεδόν αδύνατη.

Ποιος είναι ο στόχος σας µέσα από την κυκλοφο-
ρία έντεκα τόµων σχετικά µε τις πολιτικές διαιρέ-
σεις στην Ελλάδα του 20ού αιώνα;
Να έχω µια µικρή συµβολή ώστε η ελληνική κοινω-
νία να καταλάβει ότι τα πάθη και οι παραταξιακές ταυ-
τίσεις που δηµιουργήθηκαν τα τελευταία 110 χρόνια 
αφενός ήταν λιγότερο ευγενή απ’ ό,τι θεωρήθηκε και 
αφετέρου δεν υπήρξαν ποτέ αναµάρτητα συλλογικά 
υποκείµενα. Με µια λέξη, να αποµαγεύσω µια εξω-
ραϊσµένη ανάγνωση της Ιστορίας, ανάλογα µε την ο-
πτική γωνία που διαβαζόταν.

«Το αποτέλεσµα 
των γερµανικών εκλογών 

δεν είναι καλό για την Ελλάδα»

ευρύ συνασπισµό. Αν αυτό δεν συµβεί, δεν θεωρώ 
δεδοµένη τη µακροηµέρευση της κυβέρνησης της λε-
γόµενης «Τζαµάικας» (σ.σ.: CDU, FDP και Πρασίνων).

Τι σηµαίνει κατά τη γνώµη σας για την Ευρώπη 
και την Ελλάδα το εκλογικό αποτέλεσµα στη Γερ-
µανία;
Το αποτέλεσµα αυτό δεν είναι καλό για την Ευρώπη, 
διότι δυνάµεις µε έντονες αντιστάσεις στην ευρωπα-
ϊκή ολοκλήρωση θα έχουν πιθανότατα καίριο κυβερ-
νητικό ρόλο. ∆ηλαδή το όραµα του Μακρόν µάλλον 
υπονοµεύεται και σε κάθε περίπτωση το αποτέλεσµα 
δεν είναι καλό για την Ελλάδα, διότι νοµίζω –και το 
λέω χαριτολογώντας– ότι θα βρει εφαρµογή το σύν-
θηµα «Μέρκελ θα λέτε και θα κλαίτε», υπό την έννοια 
ότι θα αναπολούµε την εποχή που η Μέρκελ ήταν πα-
ντοδύναµη και κάνοντας δίδυµο µε τον Σόιµπλε, µε 
όλη την προτεσταντική αντίληψη περί δηµοσιονοµικής 
αυστηρότητας, έκανε κάποιες παραχωρήσεις για να 
κρατήσει την Ελλάδα εντός Ευρωζώνης. Τώρα νο-
µίζω ότι µε ισχυρή συµµετοχή των Φιλελευθέρων 
αυτό θα είναι εξαιρετικά δύσκολο. Και να µην υποτι-
µούµε και κάτι ακόµη: ότι το AfD, που επιβραβεύτηκε 
από τον γερµανικό λαό, ξεκίνησε ως ένα κόµµα δι-
αµαρτυρίας κατά των προγραµµάτων διάσωσης της 
Ελλάδας. Οι Φιλελεύθεροι εν πολλοίς λένε τα ίδια 
πράγµατα µε το AfD, σε πιο ευπρεπές και αποδεκτό 
από τον ευρωπαϊκό πολιτισµό ύφος. Το FDP θα θε-

Η κύρια ανησυχία µου είναι ότι, 
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Η τρίτη εμφάνιση του προέδρου της Ευρωπα-
ϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) κ. Ντρά-
γκι στην Επιτροπή Οικονομικών και Νο-
μισματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στη διάρκεια του 2017 απο-

δείχθηκε αρκετά «φαρμακερή» για την προοπτική της ελλη-
νικής οικονομίας. Του έκανα δύο ερωτήσεις μεγάλου ενδια-
φέροντος για την Ελλάδα και οι απαντήσεις του προετοίμα-
σαν το έδαφος για νέους οικονομικούς κλυδωνισμούς.

Κρίση διαρκείας
Η πρώτη ερώτηση που του έκανα είχε σχέση με τις δυσκο-
λίες που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές τράπεζες μετά την 
κρίση που προκάλεσε το αποτυχημένο πείραμα Τσίπρα-Βα-
ρουφάκη το 2015 και τις πιέσεις που δέχονται από το Διε-
θνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) για να προχωρήσουν στην 
τέταρτη κατά σειρά ανακεφαλαιοποίησή τους. «Σκοπεύει η 
ΕΚΤ να πάρει κάποια πρωτοβουλία για να στηρίξει το ελλη-
νικό τραπεζικό σύστημα;» ήταν το ερώτημα που έθεσα.

Ο πρόεδρος της ΕΚΤ υποστήριξε ότι η απάντηση θα 
έρθει μέσω του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM), 
ο οποίος θα προχωρήσει, με πλήρη ανεξαρτησία, σε 
τεστ αντοχής των ελληνικών τραπεζών στις αρχές του 
2018.

Από την απάντηση του κ. Ντράγκι προκύπτει 
ότι η ΕΚΤ δεν πρόκειται να πάρει κάποια πρω-
τοβουλία, όπως, για παράδειγμα, έκανε στην 
περίπτωση των ιταλικών τραπεζών, για να πε-
ριοριστούν οι πιέσεις που δέχονται οι ελλη-
νικές τράπεζες. Στη διάρκεια των τελευταίων 
εβδομάδων οι τιμές των μετοχών των ελλη-
νικών τραπεζών δείχνουν μεγάλη αστάθεια 
–υποχώρησαν 20%-25% και μετά κάλυψαν 
τις μισές απώλειες–, ενώ είναι φανερό ότι 
οι διοικήσεις τους και η ίδια η κυβέρνηση 
δεν γνωρίζουν πώς ακριβώς θα γίνει η δια-
χείριση των κόκκινων δανείων. Από τη μια υ-
πάρχει ανάγκη για μια επιθετική διαχείριση 
ώστε να απομακρυνθεί ο κίνδυνος μιας νέας α-
νακεφαλαιοποίησης, από την άλλη πολιτικοί και 
κυρίως κοινωνικοί λόγοι επιβάλλουν μια προσε-
κτική προσέγγιση, η οποία δεν θα ικανοποιήσει το 
ΔΝΤ, την ΕΚΤ και τον SSM.

Εκτός ποσοτικής χαλάρωσης
Η δεύτερη ερώτηση που έκανα στον πρόεδρο της ΕΚΤ κ. 
Ντράγκι αφορούσε την επιδίωξη τόσο του ελληνικού Δημο-
σίου όσο και των ιδιωτικών επιχειρήσεων να ενταχθούν στο 
πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ ώστε να καλύ-
ψουν τις ανάγκες χρηματοδότησής τους και να ενισχυθεί η 
δυναμική μείωσης των επιτοκίων και του κόστους δανεισμού. 
Και σε αυτό το ζήτημα ο κ. Ντράγκι επέμεινε σε μια αυστηρή 
αντιμετώπιση της Ελλάδας. Τόνισε ότι πρώτα θα υπάρξουν 
μέτρα σε επίπεδο Eurogroup για την εξασφάλιση της βιωσι-
μότητας του χρέους και στη συνέχεια η ΕΚΤ θα κάνει τη δική 
της αξιολόγηση της βιωσιμότητας του χρέους, παίρνοντας 
υπόψη της και ενδεχόμενες αρνητικές εξελίξεις στην οικονο-
μία. Όλα αυτά θα γίνουν μετά την έξοδο της Ελλάδας από το 
τρίτο πρόγραμμα-μνημόνιο τον Αύγουστο του 2018 κι έτσι το 
νωρίτερο δυνατό που θα επωφεληθούμε από την ένταξή μας 
στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ θα είναι στα 
τέλη του 2018 - αρχές του 2019. Όλοι όμως γνωρίζουμε ότι η 
ΕΚΤ περιορίζει με το πέρασμα του χρόνου το εύρος του προ-
γράμματος ποσοτικής χαλάρωσης και ότι ο κ. Ντράγκι πιέ-
ζεται, ιδιαίτερα από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα της Γερμα-
νίας, να ανακοινώσει τη μελλοντική λήξη του προγράμμα-
τος. Το πιθανότερο, λοιπόν, είναι ότι δεν θα προλάβουμε να 
ενταχθούμε σε αυτό ή θα ενταχθούμε στην τελική του φάση, 
χωρίς να έχουμε τη δυνατότητα να το αξιοποιήσουμε πλήρως.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το πρόβλημα της τρα-

ΤΡΑΠΕΖΙΚΉ ΑΣΤΑΘΕΙΑ
ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΉ ΚΟΠΩΣΉ

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ 
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Η οικονομική πολιτική της 
κυβέρνησης δημιουργεί 
περισσότερα προβλήματα 
από αυτά που λύνει.

Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα  
δεν έχει συνέλθει από το σοκ του 2015  
και αδυνατεί να διαχειριστεί 
αποτελεσματικά τα κόκκινα δάνεια.

Με βάση όσα είπε ο Μάριο Ντράγκι στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ελλάδα δεν 
θα ενταχθεί στο πρόγραμμα ποσοτικής 
χαλάρωσης πριν από τα τέλη του 2018.

πεζικής αστάθειας, η οποία προκλήθηκε εξαιτίας των χειρι-
σμών Τσίπρα-Βαρουφάκη το 2015, είναι το πιο άμεσο και το 
πιο σύνθετο από αυτά που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονο-
μία. Προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι ο Μάριο Ντράγκι, ο 
οποίος με τη νομισματική πολιτική που ακολουθεί έχει ανα-
δειχθεί σε ισχυρό σύμμαχο των κρατών του λεγόμενου ευρω-

παϊκού Νότου, δεν δείχνει διάθεση διευκόλυνσης του ελληνι-
κού τραπεζικού συστήματος. Οι περιοδικές επιθέσεις της κυ-
βέρνησης εναντίον του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κ. 
Στουρνάρα και η αδιαφορία με την οποία αντιμετώπισε την 
τρομοκρατική επίθεση κατά του πρώην πρωθυπουργού και 
πρώην υποδιοικητή της ΕΚΤ κ. Παπαδήμου ίσως εξηγούν τη 
στάση του κ. Ντράγκι.

Υστέρηση εσόδων
Δικαιολογημένη ανησυχία προκαλεί και η υστέρηση φορολο-
γικών εσόδων που παρατηρείται σε σχέση με τον φόρο εισο-
δήματος φυσικών και νομικών προσώπων. Η υστέρηση ήταν 
της τάξης των 216 εκατ. ευρώ τον Αύγουστο, ενώ για το σύνολο 
του οκταμήνου τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος ήταν 7.312 
εκατ. ευρώ έναντι στόχου 7.931 εκατ. ευρώ. Η υστέρηση για το 
οκτάμηνο είναι της τάξης των 619 εκατ. ευρώ.

Προς το παρόν, ένα μέρος των απωλειών καλύπτεται από 
τις καλές επιδόσεις σε ό,τι αφορά τους έμμεσους φόρους. 
Για παράδειγμα, τα έσοδα από ΦΠΑ το οκτάμηνο Ιανουα-

ρίου-Αυγούστου έφτασαν τα 10.466 εκατ. ευρώ, ξεπερνώντας 
τον στόχο των 10.211 εκατ. ευρώ. Ο Σεπτέμβριος θεωρεί-

ται κρίσιμος από φορολογική άποψη μήνας, εφόσον 
στις 29 Σεπτεμβρίου έληξε η προθεσμία καταβο-

λής της δεύτερης δόσης του φόρου εισοδήματος, 
ενώ λήγει και η προθεσμία για την καταβολή της 

πρώτης δόσης του ΕΝΦΙΑ.
Σε γενικές γραμμές τείνει να εξαντληθεί η 

φοροδοτική ικανότητα των ειλικρινών φορο-
λογουμένων, ενώ η κυβέρνηση δεν δείχνει 
καμία διάθεση να περιορίσει τις δημόσιες 
δαπάνες που έχουν σχέση με την εκλογική 
πελατεία και το κομματικό κράτος. Είναι 
φανερό ότι αυτό το μείγμα οικονομικής πο-
λιτικής δεν μπορεί να συνεχιστεί, εάν μας 
ενδιαφέρει το πέρασμα της ελληνικής οικο-
νομίας σε φάση δυναμικής ανάπτυξης.

Συνεχίζεται η αποβιομηχάνιση
Με τις τράπεζες να δυσλειτουργούν και τη φο-

ρολογική πολιτική να είναι εξαιρετικά αυστηρή 
και όχι πάντα αποτελεσματική εμποδίζεται η ου-

σιαστική βελτίωση του οικονομικού και επιχειρη-
ματικού περιβάλλοντος. Είναι χαρακτηριστικό ότι η 

εταιρεία Froneri (κοινοπραξία της Nestlé και της R&R 
Ice Cream) ανακοίνωσε το κλείσιμο του εργοστασίου πα-

ραγωγής παγωτών που έχει στον Ταύρο, με αποτέλεσμα να 
χαθούν περισσότερες από 100 θέσεις εργασίας.

Τα παγωτά χτυπήθηκαν κι αυτά από την οικονομική 
κρίση, με αποτέλεσμα οι πωλήσεις της Froneri την περίοδο 
2012-2016 να μειωθούν κατά 26%. Η εταιρεία κλείνει το εργο-
στάσιο για να βάλει τέλος σε ζημιογόνες χρήσεις.

Από την πλευρά της, η ΕΛΑΪΣ-Unilever ανακοίνωσε ότι 
βάζει πωλητήριο για την εν Ελλάδι παραγωγική δραστηριό-
τητά της στο ελαιόλαδο και στις μαργαρίνες, που αποτελεί το 
20% του συνολικού κύκλου εργασιών της πολυεθνικής στη 
χώρα μας. Θα απαλλαγεί από γνωστά εμπορικά σήματα, Άλτις, 
Ελάνθη, Solon, Βιτάμ, Flora, Becel, Super Fresco. Η μερική 
απόσυρση της Ελαΐς-Unilever από την ελληνική αγορά οφεί-
λεται στον περιορισμό της ζήτησης, στο αυστηρό φορολογικό 
καθεστώς και γενικότερα στο οικονομικό και επιχειρηματικό 
περιβάλλον, το οποίο μπορεί να έχει βελτιωθεί σε σχέση με το 
2015, εξακολουθεί ωστόσο να δημιουργεί προβλήματα στην α-
νάπτυξη της δραστηριότητάς της.

Η εικόνα της αποβιομηχάνισης σε κλάδους όπως είναι το 
παγωτό, το ελαιόλαδο και οι μαργαρίνες είναι αποθαρρυντική. 
Περνάει το μήνυμα ότι σε μια περίοδο κατά την οποία ο πρω-
θυπουργός περιγράφει την κατά τεκμήριο ανύπαρκτη βιομη-
χανική, αναπτυξιακή «απογείωση» υπάρχει δυναμική αποβι-
ομηχάνισης ακόμη και σε παραδοσιακούς κλάδους της βιομη-
χανίας.
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«Αυτό που συνέβη το 2015 δεν πρέπει να επαναλη-
φθεί και δεν θα επαναληφθεί». Η αναφορά της 
καγκελαρίου Μέρκελ στο προσφυγικό-µετανα-
στευτικό ζήτηµα, σε προεκλογική συγκέντρωση 

µία εβδοµάδα πριν από τις γερµανικές κάλπες, απέκτησε µια δρα-
µατική επικαιρότητα το βράδυ των εκλογών, την Κυριακή 24 Σε-
πτεµβρίου, όταν η Εναλλακτική για τη Γερµανία πετύχαινε όχι 
µόνο να µπει στην Οµοσπονδιακή Βουλή αλλά να γίνει και τρίτο 
κόµµα.

Η κ. Μέρκελ είχε απαντήσει ουσιαστικά στην ανησυχία της 
γερµανικής κοινής γνώµης για τη µετανάστευση, θέµα το οποίο α-
φορούσε και την Ελλάδα, διότι στα µάτια της γερµανικής κοινής 
γνώµης η προσφυγική κρίση είναι περίπου ταυτισµένη µε την Ελ-
λάδα.

Το βασικό θέµα, όµως, µπροστά στον σχηµατισµό της νέας 
γερµανικής κυβέρνησης είναι αν πρόκειται να αλλάξει η γερµα-
νική πολιτική σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των προσφύγων και µε-
ταναστών. Θα υποχρεώσουν, δηλαδή, τους πρόσφυγες να γυρίσουν 
πίσω στην Ελλάδα;

Αυτό βέβαια είναι ένα ζήτηµα που, όπως προκύπτει από τους 
αριθµούς, ελάχιστη σηµασία έχει για την Ελλάδα. Για παράδειγµα, 
το πρώτο εξάµηνο του 2017 εστάλησαν στην Ελλάδα συνολικά 155 
αιτήσεις προσφύγων οι οποίοι ζουν στη Γερµανία και έπρεπε να α-
πελαθούν στην Ελλάδα διότι σύµφωνα µε τη συµφωνία του ∆ου-
βλίνου θα έπρεπε να κάνουν αίτηση ασύλου στην Ελλάδα, ως 
πρώτη χώρα εισόδου στην Ε.Ε. Από αυτές τις 155 αιτήσεις η Ελ-
λάδα ανταποκρίθηκε σε δύο, αλλά τελικά δεν εστάλη πίσω από τη 
Γερµανία κανείς.

Ένας νεαρός από το Βισµπάντεν
Μια τέτοια περίπτωση αναδείχθηκε στην απόφαση ενός δικαστη-
ρίου στο Βισµπάντεν, στις 19 Σεπτεµβρίου. Στο δικαστήριο είχε 
προσφύγει ένας ανήλικος από τη Συρία ο οποίος στα τέλη του 
2016 είχε υποβάλει στη Γερµανία αίτηση ασύλου, η οποία δεν έχει 
κριθεί ακόµη. Λίγες ηµέρες µετά, στην Ελλάδα, υπέβαλαν αίτηση 
οι γονείς του και τα τρία αδέλφια του, ζητώντας να µεταφερθούν 
στη Γερµανία, όπου βρισκόταν ο ανήλικος. Η ελληνική Μονάδα 
∆ουβλίνου έστειλε το σχετικό αίτηµα στη Γερµανία στις 10 Μαρ-
τίου 2017, δηλαδή δύο µήνες µετά το αίτηµα, το οποίο η γερµανική 
πλευρά απεδέχθη εντός 20 ηµερών, στις 30 Μαρτίου 2017. Το δι-
καστήριο αποφάσισε ότι η Υπηρεσία Ασύλου της Γερµανίας «υπο-
χρεώνεται µέσω προσωρινής διαταγής να κοινοποιήσει στην ελ-
ληνική Μονάδα ∆ουβλίνου ότι οι συγγενείς του προσφεύγοντος 
πρέπει να µεταφερθούν στην Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γερ-
µανίας µέχρι τις 30/09/2017». Πρακτικά, δηλαδή, το δικαστήριο 
εφάρµοσε πλήρως και χωρίς να θέσει κανέναν όρο την πρόβλεψη 
της Συµφωνίας ∆ουβλίνο ΙΙΙ, σύµφωνα µε την οποία η µεταφορά 

Το τελευταίο εικοσάµηνο η Γερµανία 
αποδέχτηκε 6.344 πρόσφυγες στο πλαίσιο 
της επανένωσης οικογενειών, αλλά η 
Αθήνα έστειλε µόνο 1.955.

Βάζουν προσκόµµατα ακόµη και σε αυτούς 
που θέλουν να πληρώσουν µόνοι τους το 
εισιτήριο, ενώ έστειλαν την ίδια ηµέρα 
τρία τσάρτερ, φτάνοντας τις γερµανικές 
υπηρεσίες υποδοχής στα όριά τους.

των συγγενών του ανηλίκου θα έπρεπε να γίνει «αµέσως µόλις 
είναι δυνατόν και το αργότερο µέσα σε έξι µήνες».

Η γερµανική Υπηρεσία Ασύλου εκθέτει 
την ελληνική κωλυσιεργία
Της απόφασης προηγήθηκε η απάντηση της γερµανικής Υπηρε-
σίας Ασύλου σε δύο ερωτήµατα που της είχε θέσει το δικαστήριο, 
τα οποία συµπεριλήφθηκαν στην ετυµηγορία:
1) Υπάρχει κάποια πρακτική των υπηρεσιών σύµφωνα µε την 
οποία (µετά την αρχική κοινοποίηση της αποδοχής του πρό-
σφυγα από τη Γερµανία) η µεταφορά εξαρτάται από µία επιπλέον 
διαβούλευση ανάµεσα στις γερµανικές και στις ελληνικές αρχές;
2) Καθιερώθηκε µεταξύ των γερµανικών και των ελληνικών 
αρχών µία πρακτική που αποσκοπεί στον καθορισµό ενός συγκε-
κριµένου αριθµού µεταφορών;

Η απάντηση και στα δύο ήταν αρνητική, γεγονός που δηµι-
ουργεί εύλογες απορίες για όσα κατά καιρούς διαδίδονται στην 
Ελλάδα για περιορισµούς που τίθενται από τη Γερµανία.

Η αποδοχή από τη Γερµανία της αίτησης του πρόσφυγα για 
επανένωση µε την οικογένειά του σήµαινε πως η Ελλάδα έπρεπε 
να του εκδώσει ∆ελτίο Ελεύθερης ∆ιέλευσης (laissez passer) και 
να ειδοποιήσει τις γερµανικές αρχές για την ηµεροµηνία άφι-
ξής του στη Γερµανία, τουλάχιστον επτά µέρες πριν. Σύµφωνα µε 
τους γερµανικούς κανόνες, η άφιξη θα έπρεπε να γίνει στο αερο-
δρόµιο από ∆ευτέρα έως Πέµπτη µέχρι και τις 2 µ.µ. και Παρα-
σκευή έως τις 11 το πρωί.

Οι αριθµοί διαψεύδουν τον Μουζάλα
Από τους αριθµούς, όµως, προκύπτει ότι δεν γίνεται έτσι. Συγκε-
κριµένα, το πρώτο εξάµηνο του 2017 η γερµανική πλευρά δέχτηκε 
3.467 αιτήσεις από την Ελλάδα, στο πλαίσιο της πρόβλεψης για ε-
πανένωση οικογενειών, όπως στην περίπτωση του ανήλικου στο 
Βισµπάντεν. Αυτές οι αιτήσεις, όµως, ήταν περίπου 400 λιγότε-
ρες από αυτές που η Γερµανία είχε γνωστοποιήσει ότι προτίθε-
ται να αποδεχτεί! Για την ακρίβεια, 394 αιτήσεις λιγότερες, καθώς 
η γερµανική πλευρά είχε πει ότι αποδέχεται 3.861. Οι αριθµοί γί-
νονται πιο εντυπωσιακοί στα στοιχεία που δείχνουν ότι η Ελλάδα 
έστειλε µόλις 1.216 άτοµα, δηλαδή το 31,5% όσων θα µπορούσε να 
είχε στείλει. ∆ηλαδή η Ελλάδα, η οποία αναδεικνύει το… δυσανά-
λογο βάρος που έχει επωµιστεί από την προσφυγική κρίση, επιβα-
ρύνεται µόνο µέσα στο πρώτο εξάµηνο του 2017 µε περίπου 2.645 
άτοµα, τα οποία έχει ήδη δεχτεί να πάρει η Γερµανία.

Η Βουλγαρία, αντίστοιχα, το ίδιο διάστηµα υπέβαλε 67 αιτή-
σεις για επανένωση οικογενειών στη Γερµανία, όσες και ο τελικός 
αριθµός των προσφύγων που µετακινήθηκαν.

Το 31,5% της διεκπεραίωσης των αιτήσεων επανένωσης είναι 
ελάχιστα βελτιωµένο σε σχέση µε το 30,8% που αφορά το ελλη-

νικό ποσοστό ανταπόκρισης για το σύνολο της περιόδου της προ-
σφυγικής κρίσης. Συγκεκριµένα, από την 1η Ιανουαρίου 2016 έως 
τις 15 Αυγούστου 2017 ο συνολικός αριθµός όσων από την Ελλάδα 
πέτυχαν να µετακινηθούν στη Γερµανία στο πλαίσιο της επανένω-
σης οικογενειών ανέρχεται σε 1.955, ενώ η Γερµανία είχε αποδε-
χτεί 6.344. ∆ηλαδή 30,8%.

Θέµα, βέβαια, έχει δηµιουργηθεί και µε τους τρόπους που η 
Ελλάδα στέλνει όσους στέλνει. Για παράδειγµα, οι ελληνικές αρχές 
είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικές στο να επιτρέψουν τη µετακίνηση 
µε έξοδα του ενδιαφεροµένου. Παρόλο που στη Γερµανία υπάρ-
χουν πρωτοβουλίες για ανάληψη των εξόδων σε περίπτωση που 
κάποια προσφυγική οικογένεια δεν έχει τη δυνατότητα να αγο-
ράσει µόνη της τα εισιτήρια. Μάλιστα τον Μάρτιο είχε επιλεγεί 
η ναύλωση µε ανάθεση σε πρακτορείο τριών τσάρτερ µέσα σε µία 
ηµέρα (δύο στη Λειψία και ένα στο Μόναχο), η διαχείριση των ε-
κατοντάδων επιβατών των οποίων είχε προκαλέσει πρόβληµα στις 
γερµανικές Υπηρεσίες Υποδοχής.

Στο πλαίσιο αυτό προκύπτει ένα άλλο θέµα, από την απόφαση 
να καθορίζει το ελληνικό κράτος τη σειρά αναχώρησης από την Ελ-
λάδα. Η διαδικασία εγγραφής στη σχετική λίστα των προς αναχώ-
ρηση θα µπορούσε να ακολουθεί περισσότερους κανόνες διαφά-
νειας. Σήµερα στερείται τέτοιων κανόνων.

Έλλειψη συντονισµού
Στην υπόθεση του Βισµπάντεν η γερµανική Υπηρεσία Ασύλου, α-
παντώντας στο δικαστήριο, απέδωσε την καθυστέρηση στις ανα-
χωρήσεις από την Ελλάδα συνολικά στην έλλειψη συντονισµού: 
«Η Ελλάδα ξεκίνησε πάλι τις µεταφορές και συµφωνεί επίσης µε 
µεταφορές από τη Γερµανία προς την Ελλάδα. Οι δύο χώρες συ-
νεργάζονται για να κάνουν δυνατές µεταφορές τακτικά, αυτό όµως 
απαιτεί από την ελληνική πλευρά µεγάλη προσπάθεια συντονι-
σµού. Για τον λόγο αυτόν η Οµοσπονδιακή Υπηρεσία δεν θα κάνει 
χρήση, µέχρι νεωτέρας, της καταληκτικής ηµεροµηνίας των µετα-
φορών».

Πρακτικά, δηλαδή, η γερµανική Υπηρεσία Ασύλου αναγνωρί-
ζει πως είναι πιθανό το προβλεπόµενο από το «∆ουβλίνο ΙΙΙ» εξά-
µηνο µετά την αίτηση για την επανένωση οικογενειών να µην ε-
παρκεί στις ελληνικές αρχές για να εκδώσουν την άδεια ελεύθερης 
διέλευσης και να αφήσουν τον ενδιαφερόµενο να πάει στη Γερµα-
νία. Και γι’ αυτό προσφέρεται να παρατείνει σιωπηλά τον χρόνο 
µετακίνησης στη Γερµανία και µετά το εξάµηνο και να µην ενερ-
γοποιήσει την επόµενη πρόβλεψη, για µεταφορά της υποχρέωσης 
της επανένωσης της οικογένειας πλέον στην Ελλάδα.

Όµως το δικαστήριο ήταν σαφές: Οι ελληνικές αρχές πρέπει να 
εφαρµόσουν πλήρως την πρόβλεψη στη Συνθήκη του ∆ουβλίνου 
και να στέλνουν όσους πρέπει µέσα σε έξι µήνες. Εξηγήσεις γιατί 
δεν γίνεται αυτό πρέπει να δοθούν από την Ελλάδα.

  ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΤΗΣ

Ο ΜΟΥΖΑΛΑΣ ΣΤΕΛΝΕΙ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
ΛΙΓΟΤΕΡΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΑΠ’ ΟΣΟΥΣ 
∆ΕΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ!
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συνέντευξη

Τ
ους λόγους για την κατηγορη-
ματική άρνηση της ΚΕΔΕ να κα-
τατεθούν τα ταμειακά διαθέσιμα 
των δήμων στην ΤτΕ εξηγεί ο δή-
μαρχος Αμαρουσίου και πρόε-
δρος της Ένωσης Γιώργος Πα-
τούλης. Παράλληλα, αναφέρεται 
στην πρωτοβουλία Όμιλος Ενερ-

γών Πολιτών – Αθήνα Πρωτεύουσα Ξανά, στους 
στόχους της και στο αν αποτελεί ένα βήμα για τη 
διεκδίκηση από τον ίδιο του Δήμου Αθηναίων στις 
εκλογές του 2019.

Πριν από μερικές ημέρες το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ α-
ποφάσισε να μη συναινέσει στην εφαρμογή της 
πράξης νομοθετικού περιεχομένου του 2015 
που υποχρεώνει τους δήμους να καταθέσουν 
τα ταμειακά τους διαθέσιμα στην Τράπεζα της 
Ελλάδος. Για ποιον λόγο πήρατε αυτή την α-
πόφαση;
Γιατί αρνούμαστε να γίνουν οι δήμοι μας και οι 
τοπικές μας κοινωνίες ο «σάκος του μποξ» της 
αδυναμίας της κυβέρνησης να ανταποκριθεί στις 
μνημονιακές δεσμεύσεις που ανέλαβε. Επιπλέον, 
πιστεύουμε ότι αν είναι ειλικρινείς οι δεσμεύσεις 
του πρωθυπουργού, του κ. Τσίπρα, ότι η χώρα ε-
ξέρχεται από τα μνημόνια και δεν υφίστανται πλέον 
οι δημοσιονομικές δυσκολίες της περιόδου του 
καλοκαιριού του 2015, που την οδήγησαν να προ-
χωρήσει στην έκδοση της ΠΝΠ, δεν υφίστανται 
και οι λόγοι για την εφαρμογή της. Άρα δεν υφί-
σταται ουσιαστικός λόγος να καταθέσουν οι δήμοι 
τα ταμειακά τους διαθέσιμα στην ΤτΕ.

Με τη στάση αυτή, όμως, κάποιοι θα σας κα-
τηγορήσουν ότι η αυτοδιοίκηση δεν συμμετέ-
χει στην εθνική προσπάθεια για την έξοδο της 
χώρας από την κρίση.
Η τοπική αυτοδιοίκηση α΄ βαθμού συμβάλλει υ-
πεύθυνα στην εθνική προσπάθεια για την αναπτυ-
ξιακή αναγέννηση της χώρας. Είμαστε ο μόνος 
φορέας του κεντρικού κράτους που όλα αυτά τα 
χρόνια λειτουργεί με πλεονάσματα και όχι με ελ-
λείμματα. Η συμβολή μας στην εθνική προσπάθεια 
δεν εξαρτάται από την κατάθεση των ταμειακών 
διαθεσίμων των δήμων στην ΤτΕ αλλά από το να 
μας δοθεί η δυνατότητα να αξιοποιήσουμε τα χρή-
ματα των δήμων μας με αναπτυξιακά κριτήρια.

Ποια είναι η δική σας εναλλακτική πρόταση 
στην κυβέρνηση;
Κατ’ αρχάς να ξεκαθαρίσουμε ότι η αυτοδιοίκηση 
δεν «αντέχει» άλλη περικοπή πόρων. Ήδη τα τε-
λευταία χρόνια οι πόροι μας έχουν περικοπεί πάνω 
από 60%. Είμαστε αποκλεισμένοι ουσιαστικά από 
τους πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επεν-
δύσεων, του ΕΣΠΑ και του Πράσινου Ταμείου. Ενώ 
μας έχουν αφαιρεθεί θεσμοθετημένοι πόροι που 
μέχρι πρότινος μας ανήκαν. Θεωρούμε ότι θα ήταν 
ωφελιμότερο για τις τοπικές κοινωνίες να είχαν 
τη δυνατότητα οι δήμοι να αξιοποιούν τα ταμει-
ακά τους διαθέσιμα για τη χρηματοδότηση έργων 
που θα ενίσχυαν την τοπική ανάπτυξη και απα-
σχόληση. Και όχι να τα δεσμεύουν σε αποταμιευ-
τικούς λογαριασμούς στην ΤτΕ, όπου τα χρήματά 
τους θα χρησιμοποιούνταν για την πληρωμή της 
«μαύρης τρύπας» του δημόσιου χρέους.

Κύριε Πατούλη, η δημιουργία του Ομίλου 
Αθήνα Πρωτεύουσα Ξανά είναι το πρώτο βήμα 

Θεωρώ ότι η Αθήνα έχει τεράστια 
δυναμική, τόσο ως πόλη όσο και 
ως κοινωνία. Αυτή τη δυναμική 
δεν την έχουν αξιοποιήσει οι 
τελευταίες δημοτικές αρχές 
για να διεκδικήσουν για την 
πρωτεύουσα αυτά που δικαιούται.

 ΣΤΟΝ ΑΡΗ ΖΕΥΓΑ

Γιώργος Πατούλης, πρόεδρος της ΚΕΔΕ

για τη διεκδίκηση από πλευράς σας του αξιώ-
ματος του δημάρχου της Αθήνας;
Όχι, είναι μια πρωτοβουλία που στο επίκεντρό της 
είναι το όραμά μας για αναγέννηση της πρωτεύ-
ουσας της καρδιάς μας. Πριν από μερικές εβδο-
μάδες μια μεγάλη ομάδα ενεργών πολιτών που 
ζουν και εργάζονται στην Αθήνα, με ρόλο και λόγο 
στους πολιτικούς, επιστημονικούς, αυτοδιοικητι-
κούς, κοινωνικούς και επαγγελματικούς χώρους 
στους οποίους κινούμαστε, αποφασίσαμε να δημι-
ουργήσουμε τον Όμιλο Ενεργών Πολιτών – Αθήνα 
Πρωτεύουσα Ξανά.

Για μένα, προσωπικά, αυτή η προσπάθεια έχει 
πρώτα και πάνω απ’ όλα συναισθηματική αξία. 
Είμαι παιδί αυτής της πόλης. Μεγάλωσα στη γει-
τονιά των Πετραλώνων και σήμερα, λόγω των υ-
ποχρεώσεών μου, τόσο ως προέδρου της ΚΕΔΕ 
όσο και ως προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Α-
θηνών, περνάω μεγάλο μέρος της καθημερινό-
τητάς μου στην Αθήνα.

Κι εγώ, όπως και οι περισσότεροι από τους 
Αθηναίους, δεν αισθάνομαι χαρούμενος για την 
εικόνα της πόλης της καρδιάς μας. Με ενοχλούν 

από το «εγώ».
Τέταρτον, να παρέμβουμε δυναμικά, με ισχυρή 

φωνή και παρουσία, στα κέντρα λήψης των απο-
φάσεων και να διεκδικήσουμε αυτά που η πόλη 
και οι συμπολίτες μας δικαιούνται αλλά συστη-
ματικά μας αρνούνται.

Πέμπτον, να κάνουμε τις Αθηναίες και τους 
Αθηναίους ξανά περήφανους για την ταυτότητά 
τους. Να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις με αι-
σιοδοξία και αυτοπεποίθηση. Για να καταστεί η 
δημιουργική αναγέννηση της Αθήνας κινητήριος 
δύναμη για την αναπτυξιακή αναγέννηση της πα-
τρίδας μας.

Έκτον, να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις 
για να επιστρέψουν οι Αθηναίοι στην πόλη τους. 
Είτε ως κάτοικοι, που τα προηγούμενα χρόνια ε-
πέλεξαν ένα άλλο προάστιο για τόπο κατοικίας 
τους, είτε ως επαγγελματίες, επενδύοντας ξανά 
στην αξία και στις ευκαιρίες της Αθήνας. Για να 
δώσουμε ξανά αξία στις γειτονιές της Αθήνας.

Θεωρείτε ότι η σημερινή δημοτική αρχή απέ-
τυχε στο έργο της;
Δεν θα κρίνω εγώ αλλά οι πολίτες της Αθήνας 
τη σημερινή διοίκηση του δήμου. Άλλωστε ο θε-
σμικός μου ρόλος, του προέδρου της ΚΕΔΕ, δεν 
μου επιτρέπει αυτού του είδους την κριτική. Προ-
σωπικά, θεωρώ ότι η Αθήνα έχει τεράστια δυνα-
μική, τόσο ως πόλη όσο και ως κοινωνία. Αυτή 
τη δυναμική δεν την έχουν αξιοποιήσει οι τελευ-
ταίες δημοτικές αρχές για να διεκδικήσουν για 
την πρωτεύουσα αυτά που δικαιούται.

Ο στόχος μας είναι να ξαναβρεί η Αθήνα τη 
χαμένη της αίγλη. Να ενώσουμε και να κινητο-
ποιήσουμε τους Αθηναίους και τις Αθηναίες. Να 
τους κάνουμε να αισθανθούν ξανά περήφανοι για 
την ταυτότητα της πόλης.

Θέλουμε να καταστήσουμε την Αθήνα Πρωτεύ-
ουσα Ξανά, στην πράξη και όχι στα λόγια. Πόλη της 
δημιουργίας, της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης.

Να περιμένουμε και επίσημη εξαγγελία της υ-
ποψηφιότητάς σας;
Προτεραιότητά μας είναι να συζητήσουμε με τους 
Αθηναίους και τις Αθηναίες, σε όλη την πόλη, σε 
κάθε γειτονιά. Να αναδείξουμε τα προβλήματα 
και να σχεδιάσουμε λύσεις ρεαλιστικές και ε-
φαρμόσιμες. Αυτό έχει προτεραιότητα. Οι εκλο-
γές θα γίνουν το 2019.

«Αν θέλει η κυβέρνηση 
τα χρήματα των δήμων, 

μολών λαβέ»

τα κλειστά καταστήματα, τα κατεστραμμένα κτίρια, 
οι πλημμελώς συντηρημένες υποδομές, η βία και 
η ανομία, η έλλειψη ελεύθερων χώρων, οι δυ-
σκολίες που βιώνουν οι συμπολίτες μας στην κα-
θημερινότητά τους. Αυτή η κατάσταση δεν μπο-
ρεί να συνεχιστεί.

Χρειάζεται μια δημιουργική ανατροπή στην 
Αθήνα. Ανατροπή με πρωταγωνιστές τους πολίτες.

Ποιοι είναι οι στόχοι αυτής της πρωτοβουλίας;
Ως Όμιλος Ενεργών Πολιτών έχουμε θέσει συ-
γκεκριμένους στόχους:

Πρώτον, να αναδείξουμε τα μεγάλα ζητήματα 
που απασχολούν σήμερα την Αθήνα και τους κα-
τοίκους της, χωρίς υπερβολή, αλλά και χωρίς 
«ωραιοποίηση» της σημερινής πραγματικότητας.

Δεύτερον, να δώσουμε το βήμα ώστε να α-
κουστεί επιτέλους η φωνή των κατοίκων και των 
επαγγελματιών συμπολιτών μας.

Τρίτον, να δημιουργήσουμε μια πλατιά κοι-
νωνική συμμαχία με όλες τις δημιουργικές δυνά-
μεις της τοπικής μας κοινωνίας. Πάνω από κόμ-
ματα και παρατάξεις. Θέτοντας το «εμείς» πάνω 
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Την ανάπτυξη µε το βλέµµα στο… παρελθόν ε-
πιχειρεί να φέρει η κυβέρνηση µε το σχέ-
διο νόµου για τα ταξί. Το νοµοσχέδιο, µεταξύ 
άλλων, περιορίζει δραστικά τις ηλεκτρονικές 
πλατφόρµες και τις εφαρµογές που χρησι-

µοποιούν οι επιβάτες των ταξί, «κλείνοντας» µε αυτόν τον 
τρόπο την αγορά.

Ανοιγοκλείνει η αγορά ταξί
Το ζήτηµα της απελευθέρωσης της αγοράς ταξί στην Ελ-
λάδα αποτελεί ανοιχτό µέτωπο µε τους ιδιοκτήτες ταξί, 
σχεδόν από τους πρώτους µήνες της εισόδου της χώρας 
στον «κόσµο» των µνηµονίων, µε τον υπουργό Μεταφορών 
Γιάννη Ραγκούση και την κυβέρνηση Παπανδρέου να αντι-
µετωπίζουν τον Αύγουστο του 2011 µια τεράστια και άκρως 
επεισοδιακή απεργία των ταξί, ενώ η Ν∆ στάθηκε διακριτικά 
στο πλευρό τους, δεδοµένου ότι ο τότε πρόεδρος του Συνδι-
κάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) Θύµιος Λυµπε-
ρόπουλος κατείχε και τη θέση του αναπληρωτή γραµµατέα 
Παραγωγικών Τάξεων του κόµµατος, αν και λίγους µήνες αρ-
γότερα ο πρόεδρος της Ν∆ Αντώνης Σαµαράς τον διέγραψε 
από το κόµµα.

Από τότε η αγορά των ταξί «απελευθερώνεται», παραµέ-
νοντας, ωστόσο, ουσιαστικά κλειστή, καθώς το νοµοθετικό 
πλαίσιο κάνει πολύ δύσκολη την είσοδο νέων «παικτών». 
Κατά τα φαινόµενα, δε, ένα νέο νοµοσχέδιο που βρίσκεται 
στα σκαριά και που τµήµατά του έχουν δει το φως της δη-
µοσιότητας δηµιουργεί νέα προσκόµµατα, καθώς βάζει στο 
στόχαστρό του τις διαδικτυακές πλατφόρµες παροχής υπη-
ρεσιών µεταφοράς.

Νοµοσχέδιο-µποναµάς
Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε δηµοσίευµα των «Νέων», το 
προσχέδιο νόµου που έχει ετοιµάσει ο υπουργός Υποδο-
µών και Μεταφορών Χρήστος Σπίρτζης προβλέπει, µεταξύ 
άλλων, τη υποχρέωση σύναψης συµβάσεων τριετούς δι-
άρκειας µεταξύ των εταιρειών των διαδικτυακών εφαρµο-
γών παροχής υπηρεσιών µεταφοράς, όπως η Beat (πρώην 
Taxibeat, η οποία πρόσφατα αγοράστηκε από τον γίγαντα 
της αυτοκινητοβιοµηχανίας Daimler έναντι ποσού 40 εκατ. 
ευρώ), και των αυτοκινητιστών ταξί.

Αν και πηγές του υπουργείου αφήνουν να εννοηθεί ότι 

στόχος των περιορισµών αυτών είναι ο έλεγχος της εξάπλω-
σης της εταιρείας Uber στην Ελλάδα, στην πράξη η ρύθµιση 
αυτή σηµαίνει ότι οι εταιρείες που ήδη έχουν αναπτύξει τις 
συγκεκριµένες διαδικτυακές πλατφόρµες θα πρέπει να µε-
τατραπούν σε ολοκληρωµένες επιχειρήσεις παροχής µετα-
φορικού έργου, ενώ σήµερα λειτουργούν µόνο ως «διαµεσο-
λαβητές», και επί της ουσίας αποτελεί «δώρο» στις υφιστά-
µενες υπηρεσίες παροχής µεταφορικού έργου, δηλαδή στα 
ταξί.

Επικουρικές οι διαδικτυακές 
πλατφόρµες
Πιο αναλυτικά, το προσχέδιο, το οποίο φέρεται να έχει 
λάβει την «ευλογία» του προέδρου της Πανελλήνιας Οµο-
σπονδίας Ιδιοκτητών Ταξί (ΠΟΕΙΑΤΑ) Θύµιου Λυµπερό-
πουλου, προβλέπει ότι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που πα-
ρέχουν υπηρεσία ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής διαµεσολά-
βησης οποιουδήποτε είδους (όπως οι εφαρµογές ταξί) για 
την άσκηση µεταφορικού έργου (π.χ. µεταξύ οδηγού οχήµα-
τος και επιβάτη κ.λπ.) λογίζεται ότι ασκούν ως κύρια οικο-
νοµική δραστηριότητα αυτή της µεταφοράς επιβατών. Στην 
περίπτωση αυτή, «η υπηρεσία της ηλεκτρονικής ή τηλεφω-

Το προσχέδιο νόµου προβλέπει, 
µεταξύ άλλων, την υποχρέωση 
σύναψης συµβάσεων τριετούς 
διάρκειας µεταξύ των εταιρειών 
των διαδικτυακών εφαρµογών 
παροχής υπηρεσιών µεταφοράς 
και των αυτοκινητιστών ταξί.

νικής διαµεσολάβησης», σύµφωνα µε το νοµοσχέδιο, «είναι 
απλώς επικουρική και δευτερεύουσα» και εποµένως «οι µε-
ταφορικές υπηρεσίες θα πρέπει να παρέχονται µε βάση τις 
διατάξεις που ρυθµίζουν και τις µεταφορικές υπηρεσίες από 
επιβατηγά δηµόσιας χρήσης (Ε∆Χ) οχήµατα».

Το σχέδιο νόµου, µάλιστα, σηµειώνει ότι µε την έναρξη 
της ισχύος του οι φορείς της ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής 
διαµεσολάβησης (εφαρµογές ταξί) θα πρέπει να αδειοδο-
τούνται από τις αρµόδιες ∆ιευθύνσεις Εµπορευµατικών ή Ε-
πιβατηγών Μεταφορών του υπουργείου Υποδοµών, στις ο-
ποίες θα καταθέτουν σχετική αίτηση και µια σειρά δικαιο-
λογητικά, αλλά και παράβολο του ∆ηµοσίου ύψους 1.000 
ευρώ, όπως επίσης θα πρέπει να καταθέτουν συµβολαιογρα-
φική σύµβαση ορισµένου χρόνου τουλάχιστον τριών ετών α-
ποκλειστικά µε οχήµατα-ταξί δηµόσιας χρήσης, τα οποία θα 
πρέπει να είναι τουλάχιστον τρία και στη σύµβαση να ταυτο-
ποιούνται ένα προς ένα.

«Όπως οι πόρνες στις βιτρίνες»
Όπως είναι φυσικό, οι πληροφορίες για το περιεχόµενο του 
σχεδίου νόµου προκάλεσαν αντιδράσεις από τους δηµιουρ-
γούς των διαδικτυακών εφαρµογών, µε τον Νίκο ∆ρανδάκη, 
δηµιουργό της εφαρµογής The Beat App, να σηµειώνει χα-
ρακτηριστικά ότι «ο προτεινόµενος νόµος µάς επιτρέπει 
µόνο να ορίζουµε το ύψος της προµήθειας που λαµβάνουµε 
και τίποτε άλλο, αλλά να έχουµε την πλήρη ευθύνη του µε-
ταφορικού έργου, µε οδηγούς-υπαλλήλους (ή σχεδόν υπαλ-
λήλους) που δεν είναι υπάλληλοί µας, µε οχήµατα που δεν 
έχουµε επιλέξει εµείς ως πιο κατάλληλα. Εγώ δεν βλέπω σε 
ποια ευνοµούµενη χώρα θα µπορούσε αυτή η υπέρβαση λο-
γικής να γίνει νόµος του κράτους».

Αξίζει, δε, να σηµειωθεί ότι και ο πρώην υπουργός και 
νυν βουλευτής της ∆ηµοκρατικής Συµπαράταξης και υποψή-
φιος για την προεδρία του νέου φορέα της κεντροαριστεράς 
Γιάννης Μανιάτης εξαπέλυσε δριµεία επίθεση κατά της κυ-
βέρνησης, υποστηρίζοντας ότι βρίσκεται σε «αρµονική συ-
νεργασία» µε την ηγεσία συντεχνίας και σηµειώνοντας ότι 
και οι δύο πλευρές «άγονται και φέρονται από το δικό τους 
µικροπολιτικό συµφέρον και όχι από τη διασφάλιση καλύτε-
ρου περιβάλλοντος εργασίας για τα µέλη τους και καλύτερων 
υπηρεσιών προς τους πολίτες-πελάτες», ενώ προσβάλλουν 
8.000 επαγγελµατίες που συνεργάζονται µε το Taxibeat.

Την ίδια στιγµή στο Facebook του ΣΑΤΑ εντύπωση έχει 
προκαλέσει µια ανάρτηση, στην οποία οι συγγραφείς της υ-
ποστηρίζουν µεταξύ άλλων ότι ο δηµιουργός του Taxibeat 
«πλούτισε από τον ιδρώτα των ταξιτζήδων, τους έβαλε σε 
κοινή θέα για να επιλέγει ο πελάτης, όπως γίνεται µε τις 
πόρνες στις βιτρίνες στα Red Lights στο Άµστερνταµ».

ΜΠΛΟΚΟ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΑΞΙ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

  ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ

Εκτός Λονδίνου η Uber

Πάντως, φαίνεται ότι οι διαδικτυακές πλατφόρµες διαµε-
σολάβησης µεταφορικών υπηρεσιών έχουν κι αλλού 

προβλήµατα. Πριν από λίγες ηµέρες η Υπηρεσία Μεταφορών 
του Λονδίνου (TfL) ήρε την άδεια της Uber, κατηγορώντας την 
για αδράνεια όσον αφορά την καταγγελία εγκληµάτων των ο-
ποίων γίνονται µάρτυρες οι οδηγοί της, για ελλείψεις στους ε-
λέγχους των ποινικών µητρώων των οδηγών της, για χρήση 
λογισµικού «απόκρυψης», που επιτρέπει στους οδηγούς να 
αποφεύγουν να εντοπίζονται από τις αρχές στις ζώνες στις ο-
ποίες δεν έχουν δικαίωµα να εργάζονται, και για µη αξιόπιστα 
ιατρικά πιστοποιητικά των οδηγών.

Η απόφαση αυτή της TfL προκάλεσε την άµεση αντίδραση 
της Uber, η οποία ανακοίνωσε ότι θα την προσβάλει δικα-
στικά, αλλά και των πελατών της εταιρείας, που ήδη συγκέ-
ντρωσαν περί τις 700.000 υπογραφές για την ανάκλησή της.
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Αποσυμπίεση Μεσοσπονδύλιου Δίσκου 
Στην Get Healthier, χάρη στις συντονισμένες προσπάθειες μιας ομάδας 
κορυφαίων ιατρών και μηχανικών ιατρικών οργάνων, εφαρμόζουμε 
τις τελευταίες εξελίξεις της βιοτεχνολογίας για να προσφέρουμε μη 
χειρουργική, μη επεμβατική Αποσυμπίεση του Μεσοσπονδύλιου Δί-
σκου. Πρόκειται για μια απόλυτα ασφαλή και αποτελεσματική διαδι-
κασία, χωρίς φάρμακα, ενέσεις, χειρουργεία και αναισθησία, η οποία 
πραγματοποιείται σε ειδικό θεραπευτικό κρεβάτι που ελέγχεται από 
ηλεκτρονικό υπολογιστή. Έτσι, δίνουμε λύσεις σε συχνές επώδυνες 
παθήσεις όπως οσφυαλγία, ισχιαλγία, κήλη, προβολή δίσκου, αυχε-
νικό σύνδρομο. 

Αναγεννητική Ιατρική - Βλαστοκύτταρα 
Προσφέρουμε μη χειρουργική αντιμετώπιση ορθοπεδικών παθή-
σεων με τη βοήθεια καινοτόμων θεραπειών που βασίζονται στις κα-
τακτήσεις της Αναγεννητικής και Μοριακής Ιατρικής (βλαστοκύτ-
ταρα). Κατ’ αυτό τον τρόπο θεραπεύονται οι ασθενείς που πάσχουν 
από οστεοαρθρίτιδα γονάτων και ισχίων, ρευματοειδή αρθρίτιδα, ε-
πώδυνες τενοντίτιδες (περιαρθρίτιδα ώμου, επικονδυλίτιδα, άκανθα 
πτέρνας κλπ), μυϊκές θλάσεις, κατακλίσεις.

Λ. Κηφισίας 53, Αμπελόκηποι, τηλ. 210-69.93.527
Λεωφόρος Βουλιαγμένης 564, Άλιμος, τηλ. 210-6993527

www.gethealthier.gr

Κάθε χρόνο οι υποψήφιοι για την τρι-
τοβάθµια εκπαίδευση εκτός του µεγά-
λου όγκου της εξεταστέας ύλης και της 
αγωνίας για την επιτυχία έχουν να α-

ντιµετωπίσουν ακόµη µία δυσκολία: αυτή της συ-
µπλήρωσης του µηχανογραφικού δελτίου. Η επι-
λογή των σχολών αποτελεί γρίφο, καθώς εκτός από 
τις προτιµήσεις τους πρέπει να λάβουν υπόψη τους 
και την προοπτική που θα έχουν οι σπουδές τους 
στην αγορά εργασίας.

Σπουδές που µου αρέσουν ή όχι;
Ωστόσο, οι ειδικοί προτείνουν οι υποψήφιοι να 
έχουν ως πρώτη επιλογή αυτό που πραγµατικά θέ-
λουν να ακολουθήσουν και όχι τη σχολή µε επαγ-
γελµατική προοπτική. Άλλωστε ποιος γνωρίζει πώς 
θα είναι η οικονοµική κατάσταση στη χώρα όταν α-
ποφοιτήσουν οι φετινοί εισακτέοι;

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα των παι-
δαγωγικών σχολών, που ήταν στην κορυφή των 
προτιµήσεων λόγω του σχεδίου για το ολοήµερο 
δηµοτικό. Ωστόσο, το πάγωµα των προσλήψεων 
στον δηµόσιο τοµέα µείωσε σε µεγάλο βαθµό τον 
αριθµό των ενδιαφερόµενων.

Χαρτογράφηση της αγοράς
Την ώρα που είναι σχεδόν αδύνατο να προβλε-
φθούν οι τάσεις που θα επικρατήσουν στην ελλη-
νική αγορά εργασίας τα επόµενα χρόνια, µεγάλοι 
οικονοµικοί οργανισµοί προσπαθούν να διαπιστώ-
σουν ποια επαγγέλµατα µπορούν να σταθούν στο 
µέλλον.

Για παράδειγµα, την περασµένη άνοιξη το Πα-
γκόσµιο Οικονοµικό Φόρουµ (WEF), σύµφωνα µε 
ανάλυση αναφορικά µε τα «επαγγέλµατα του µέλ-
λοντος» (Future Jobs), εκτίµησε ότι τα επόµενα 
πέντε χρόνια θα χαθούν 7,1 εκατοµµύρια θέσεις ερ-
γασίας και αντίστοιχα θα δηµιουργηθούν 2 εκατοµ-
µύρια θέσεις για εργαζόµενους στην ψηφιακή τε-
χνολογία, καθώς η ροµποτική και η πληροφορική 
«καταστρέφουν» παραδοσιακά επαγγέλµατα.

Χαρακτηριστικά είναι όσα δήλωσε την περα-
σµένη άνοιξη ο πρόεδρος του Συµβουλίου Ευρω-
παϊκών Ενώσεων Επαγγελµατιών Πληροφορικής 
(CEPIS) Βύρων Νικολαΐδης κατά τη διάρκεια του 
παγκόσµιου συνεδρίου ECDL, που πραγµατοποι-
ήθηκε στη Μάλτα. Όπως είπε, «οι εξελίξεις στον 
χώρο των ψηφιακών τεχνολογιών τα επόµενα 20 
χρόνια θα είναι µεγαλύτερες από εκείνες που έχουν 
σηµειωθεί τα τελευταία 200. Οι συνολικές θέ-
σεις απασχόλησης προβλέπεται να συρρικνωθούν, 
καθώς πολλές θα αντικατασταθούν από ροµπότ ή 
άλλα αυτόµατα συστήµατα, ενώ νέες εφαρµογές 
smartphone θα εκτελούν εργασίες που σήµερα α-
παιτούν την ενασχόληση ανθρώπων. Στα επόµενα 
χρόνια πάνω από το 50% του οικονοµικά ενεργού 
πληθυσµού θα εργάζεται σε υπηρεσίες µε άµεση ή 
έµµεση σχέση µε την πληροφορική. Μπαίνουµε σε 
µια νέα εποχή στον εργασιακό χώρο».

Επαγγέλµατα µε µέλλον στην Ελλάδα
Πριν από έναν χρόνο, µελέτη της επιστηµονικής ο-
µάδας του Πανεπιστηµίου Πειραιά, την οποία συ-
ντόνισε ο οµότιµος καθηγητής του ιδρύµατος Θε-
όδωρος Κατσανέβας, παρουσίασε σειρά επαγγελ-

  ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΜΕ ΜΕΛΛΟΝ 
ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
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µάτων τα οποία θεωρείται (βάσει του µοντέλου 
προσφοράς και ζήτησης που χρησιµοποιεί η έ-
ρευνα) ότι έχουν καλές προοπτικές στην αγορά ερ-
γασίας της χώρας. Μεταξύ αυτών είναι επαγγέλ-
µατα που σχετίζονται µε την πληροφορική, το-
µέας που έµεινε ανεπηρέαστος από την κρίση, 
όπως πληροφορικός, πληροφορικός-µηχανικός, 
πληροφορικός τηλεπικοινωνιών, πληροφορικός 
ψηφιακής εικόνας, πληροφορικός-οικονοµολό-
γος. Επίσης, τα σχετικά µε τουριστικές επιχειρή-
σεις - management - marketing, όπως οικονοµολό-
γος διοίκησης ή πωλήσεων (marketing), στέλεχος 
τουριστικών επιχειρήσεων και στέλεχος δηµοσίων 
σχέσεων. Ακολουθούν επαγγέλµατα όπως φοροτε-
χνικός, ορκωτός ελεγκτής, εµποροπλοίαρχος, µη-
χανικός εµπορικού ναυτικού, µηχανολόγος-µηχα-
νικός, πολιτικός µηχανικός, αρχιτέκτονας-µηχανι-
κός, µηχανολόγος διοίκησης, γεωπόνος, τεχνικός 
εναλλακτικής γεωπονίας, ζωοτεχνικός, τεχνολόγος 
τροφίµων, ελεγκτής ποιότητας, τεχνολόγος ενέρ-
γειας, τεχνολόγος ακτινολογίας ή ιατρικών εργα-
στηρίων, κοινωνικός λειτουργός, ειδικός για ΑµεΑ, 
νοσηλευτής, αισθητικός, λογοθεραπευτής, φυσι-
οθεραπευτής, ιατρικός επισκέπτης, γεωπόνος, τε-
χνολόγος- ζωοτεχνικός, κτηνίατρος, ιχθυολόγος, 
ποτοποιός, οινολόγος, µάγειρας, ζαχαροπλάστης, 
κοµµωτής, επιπλοποιός, ξυλουργός, ηλεκτρολόγος, 
ηλεκτροτεχνίτης και ψυκτικός.

Επαγγέλµατα µε αρνητικές προοπτικές
Από την άλλη, η έρευνα σηµειώνει ότι στα επαγγέλ-
µατα µε αρνητικές προοπτικές στην αγορά εργα-
σίας της Ελλάδας περιλαµβάνονται µεταξύ άλλων 
τα εξής: γιατρός, οδοντίατρος, φαρµακοποιός, βι-
ολόγος, χηµικός, γενετιστής, διαιτολόγος, αερο-
ναυπηγός, ασφαλιστής, τραπεζικός υπάλληλος, πι-
λότος, ιπτάµενος φροντιστής, δικηγόρος, δηµοσι-
ογράφος, πολιτικός επιστήµονας, κοινωνιολόγος, 
διεθνολόγος, φιλόλογος, νηπιαγωγός, ηθοποιός, 
µουσικός, σκηνοθέτης, ζωγράφος, γλύπτης, γραφί-
στας, διακοσµητής, ενδυµατολόγος, µακιγιέρ, εικο-
νολήπτης, ηχολήπτης και παραγωγός ραδιοφώνου.

Μια µατιά στο εξωτερικό
Σύµφωνα µε τη µελέτη του WEF σχετικά µε τα ε-
παγγέλµατα του µέλλοντος, ο τοµέας της υγείας α-
ναµένεται να βιώσει τις µεγαλύτερες αρνητικές επι-
πτώσεις από πλευράς θέσεων εργασίας µέσα στην 
επόµενη πενταετία. Ακολουθούν η ενέργεια, οι ε-
πενδύσεις και οι χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες. 
Αντιθέτως, ειδικότητες µε προοπτική έως το 2020 
και µετά είναι αυτές του αναλυτή δεδοµένων, του 
πληροφορικού και προγραµµατιστή, του µαθηµα-
τικού, του αρχιτέκτονα και των µηχανικών µε ειδί-
κευση στα βιοχηµικά, τη νανοτεχνολογία και τη ρο-
µποτική. Επίσης, οι τοµείς των επαγγελµατικών υ-
πηρεσιών και των media, της ψυχαγωγίας και της 
πληροφόρησης.

Σηµειώνεται ότι τα αποτελέσµατα της έρευνας 
προέκυψαν από µελέτη 350 επιχειρήσεων στις 15 
πιο αναπτυγµένες οικονοµίες του κόσµου. Μεταξύ 
αυτών, στην Αυστραλία, στις ΗΠΑ, στην Κίνα, στη 
Βραζιλία, στην Ιαπωνία, στο Μεξικό, στη Γαλλία, 
στη Γερµανία, στην Ιταλία, στη Μ. Βρετανία, στην 
Ινδία και στη Νότια Αφρική.
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ρεπορτάζ

Στην έρευνα που διεξήχθη 
διαδικτυακά σε δείγµα 1.500 
Ελλήνων του εξωτερικού µε τίτλο 
«Θα γυρνούσες στην Ελλάδα για µια 
θέση στο ∆ηµόσιο;» µόλις το 28,34% 
απάντησε θετικά, ενώ το 71,66% 
δεν φάνηκε να συγκινείται από τις 
εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα.

Ο
ύτε για µια θέση στο ∆ηµόσιο δεν θα επέ-
στρεφαν στην Ελλάδα οι νέοι που πλέον 
ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό. Μέσω 
της έρευνας που διεξήχθη διαδικτυακά από 
την BrainGain έδωσαν την απάντησή τους 
στον πρωθυπουργό, ο οποίος χαρακτήρισε 
στόχο εθνικής σηµασίας το να αντιστραφεί 

η ροή και το «brain drain» να γίνει «brain gain».

«Όχι» στην επιστροφή
Στην έρευνα που διεξήχθη διαδικτυακά σε δείγµα 1.500 Ελλήνων 
του εξωτερικού µε τίτλο «Θα γυρνούσες στην Ελλάδα για µια θέση 
στο ∆ηµόσιο;» και δηµοσίευσε η «Καθηµερινή» µόλις το 28,34% α-
πάντησε θετικά, ενώ το 71,66% δεν φάνηκε να συγκινείται από τις 
εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα. Οι λόγοι; Θεωρούν αναξιοκρατικό το 
σύστηµα σε ποσοστό 33,15%, οι µισθοί δεν θα τους εξασφάλιζαν ι-
κανοποιητικό επίπεδο ζωής (24,43%), ενώ το 18,62% εκτιµά ότι δεν 
θα είχε προοπτικές επαγγελµατικής ανέλιξης. Μάλιστα, ένα µικρό 
ποσοστό (4,54%) πιστεύει ότι δεν θα εργαζόταν πάνω στο αντικεί-
µενό του. Ωστόσο, ακόµα και αυτοί που απάντησαν θετικά στο εν-
δεχόµενο επιστροφής τους θεωρούν απαραίτητη προϋπόθεση τη 
βελτίωση των παραπάνω συνθηκών.

«Ναι» σε µια θέση σε υπουργείο
Όσο για τη θέση που θα προτιµούσαν οι νέοι στο ∆ηµόσιο, η θέση 
ευθύνης σε υπουργείο συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των περισσο-
τέρων, σε ποσοστό 35 53%. Ακολουθεί µια θέση σε δηµόσιο ορ-
γανισµό (15,07%), σε δηµόσιο νοσοκοµείο (11,99%), σε ∆ΕΚΟ ή 
άλλες εταιρείες του ∆ηµοσίου (10,78%), καθώς και µια θέση δα-
σκάλου ή καθηγητή.

Η πλειοψηφία των συµµετεχόντων στην έρευνα είναι µεταξύ 
26 και 35 ετών, ενώ περίπου οι µισοί µένουν στο Ηνωµένο Βασί-
λειο (46,89%). Οι υπόλοιπες χώρες από τις οποίες προήλθαν οι α-
παντήσεις είναι η Ολλανδία, η Σουηδία, η Κύπρος, ο Καναδάς, οι 

ΗΠΑ, τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα, η Ελβετία, η Γερµανία, το 
Βέλγιο και η Αυστρία.

Μισθός Γυµνασίου µε µεταπτυχιακό
Την ίδια ώρα έρευνα του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πο-
λιτικής (ΚΑΝΕΠ) της ΓΣΕΕ επιβεβαιώνει ακόµη µια φορά ότι οι 
νέοι, παρά τα τυπικά τους προσόντα, αµείβονται µε πενιχρούς µι-
σθούς, ενώ οι επιχειρήσεις ζητούν από τους υποψήφιους εργα-
ζόµενους πλούσιο βιογραφικό, αν και το αντικείµενο εργασίας 
αφορά κατώτερη εκπαίδευση. Μάλιστα, κάτοχοι µεταπτυχιακών 
τίτλων σπουδών µε άριστη γνώση ξένης γλώσσας και τριετή προϋ-
πηρεσία αµείβονται ως απόφοιτοι Λυκείου, ακόµα και Γυµνασίου.

Σύµφωνα µε τη µελέτη του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ, 30,4% των απο-
φοίτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης αναγκάζονται να εργαστούν σε 
δουλειές πολύ κατώτερες των προσόντων που διαθέτουν. Οι πτυ-
χιούχοι άνεργοι αγγίζουν το 25%, ενώ άνεργοι είναι και 34,1% των 
νέων που εγκαταλείπουν το σχολείο µετά το Γυµνάσιο.

Ο επιστηµονικός συνεργάτης του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ Νίκος Πα-
ΐζης τόνισε ότι «η αγορά εργασίας στην Ελλάδα δεν ανταµείβει 
το επίπεδο τεχνολογικής εξειδίκευσης των αποφοίτων της τρι-
τοβάθµιας εκπαίδευσης», ενώ έκανε λόγο για επικίνδυνο φαινό-
µενο που εντείνει το brain drain. Ο κ. Παΐζης ανέδειξε επίσης τις 
παθογένειες της αγοράς εργασίας και του ελληνικού επιχειρηµα-
τικού µοντέλου, τονίζοντας ότι «το κλειδί για την κατανόηση της 
οικονοµικής κρίσης και της αδυναµίας ανάκαµψης της ελληνικής 
οικονοµίας έγκειται στον συνδυασµό κατάρρευσης της µικροµε-
σαίας επιχειρηµατικότητας και έλλειψης ποιοτικής και στοχευµέ-
νης επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης».

∆υτική Μακεδονία - ∆υτική Ελλάδα 
πρώτες στην ανεργία
Η έρευνα, που παρουσιάστηκε στο αµφιθέατρο του Μουσείου της 
Ακρόπολης κατά τη διάρκεια του συνεδρίου µε θέµα «Τεχνική ε-
παγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση», ανέδειξε ακόµη ότι 

στην ηλικιακή οµάδα 15-34 ετών πρώτες στην ανεργία είναι η ∆υ-
τική Ελλάδα και η ∆υτική Μακεδονία, ενώ τα χαµηλότερα ποσο-
στά ανεργίας παρατηρούνται στο Νότιο Αιγαίο και στο Ιόνιο.

Σχετικά µε το µέγεθος των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, το 
99,6% είναι µικρές και πολύ µικρές, απασχολώντας επτά στους 
δέκα Έλληνες. Μάλιστα, οι συγκεκριµένες επιχειρήσεις το 2014 
έχασαν το 1/4 της δυναµικής τους, καθώς έκλεισαν 175.844. Από 
αυτές έχασαν τη δουλειά τους 498.486 άτοµα, ποσοστό που αντι-
στοιχεί σε 25%. Οι επιχειρήσεις αυτές απώλεσαν το 35,3% της προ-
στιθέµενης αξίας τους (14,7 δισ. ευρώ) έναντι του 2008.

  ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ

ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟ BRAIN DRAIN

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος αναφέρθηκε στην ποιοτική προσφορά των 
επιστηµονικών φορέων των εργατικών και εργοδοτικών οργανώσεων, θεωρώντας ότι 
παίζουν κοµβικό ρόλο στη διαµόρφωση καινοτόµων προτάσεων για ζητήµατα που άπτονται 
της διασύνδεσης της εκπαίδευσης µε την εργασία. Εξέφρασε όµως τον έντονο προβληµατισµό 

του για την ιδιότυπη οικονοµική ασφυξία που έχει επιβληθεί από την πολιτεία στους επιστηµονικούς 
φορείς των κοινωνικών εταίρων. Επισήµανε, δε, ότι το πολυδιαφηµιζόµενο «dual system», που 
σήµερα εµφανίζεται ως καινοτοµία στην Ελλάδα, λειτουργεί υπό την αιγίδα του ΟΑΕ∆ από τη δεκαετία 
του ’50.

Ο κ. Παναγόπουλος, αναφερόµενος στο έργο του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 

τόνισε ότι δεν έχουν δοθεί ακόµη οι θεσµοθετηµένοι πόροι, η απουσία των οποίων απειλεί άµεσα τη 
λειτουργία του, λέγοντας µάλιστα πως έχει πλέον ζωή µόλις ενός µήνα.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργος Καββαθάς υπογράµµισε ότι «είναι 
αναγκαία συνθήκη η συνεργασία των κοινωνικών εταίρων προκειµένου να έχουµε στη χώρα υψηλού 
επιπέδου επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ), µε σύγχρονα αναλυτικά προγράµµατα, 
επαγγελµατικά περιγράµµατα και πρακτικές στον χώρο εργασίας». Επιπλέον, υποστήριξε ότι η ΓΣΕΒΕΕ 
τάσσεται κατηγορηµατικά ενάντια στο µοντέλο της υποβαθµισµένης ΕΕΚ, µε φτωχή ειδίκευση και 
κακοπληρωµένο εργατικό δυναµικό και στηρίζει έµπρακτα µια ισχυρή, ποιοτική ΕΕΚ, µε εργαζόµενους 
υψηλής ειδίκευσης που θα δηµιουργήσουν υπεραξία για τις επιχειρήσεις.

Γ. Παναγόπουλος: Απειλείται η λειτουργία του Κέντρου
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συνέντευξη

Λ
ίγες ημέρες μετά την 24ωρη α-
περγία των δημοσιογράφων, η 
πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ Μαρία Α-
ντωνιάδου εξηγεί πώς ο ΕΔΟΕΑΠ 
έφτασε στο σημείο να κινδυνεύει 
με λουκέτο και παρουσιάζει τις 

προτάσεις της Ένωσης για τη διάσωσή του.

Κατ’ αρχάς, και με αφορμή την απεργία της 
26ης Σεπτεμβρίου, θα ήθελα να μου πείτε σε 
ποιο σημείο βρίσκεται το ζήτημα του ΕΔΟ-
ΕΑΠ.
Ο ΕΔΟΕΑΠ, ο οργανισμός που παρέχει υγεία, ε-
πικούρηση και εφάπαξ στους εργαζόμενους στα 
ΜΜΕ, βρίσκεται στο κρισιμότερο σημείο της πε-
νηντάχρονης ιστορίας του και κινδυνεύει με λου-
κέτο. Για τον λόγο αυτόν καταθέσαμε μια από-
λυτα ρεαλιστική πρόταση στην τριμερή της 24ης 
Ιουλίου, ώστε να υπάρξει λύση σωτηρίας. Δυ-
στυχώς, δεν έχουμε βρει ανταπόκριση, γι’ αυτό 
και προχωρήσαμε στην 24ωρη προειδοποιητική 
απεργία της 26ης Σεπτεμβρίου.

Σε γενικές γραμμές, πώς το ταμείο έφτασε σε 
αυτό το δύσκολο σημείο;
Ο κλάδος μας δεν έχει επιβαρύνει ποτέ, ούτε με 
ένα ευρώ, τον κρατικό προϋπολογισμό. Η κύρια 
χρηματοδοτική πηγή για τις συντάξεις και την πε-
ρίθαλψή μας ήταν το Λαχείο Συντακτών και, όταν 
αυτό καταργήθηκε, το αγγελιόσημο. Δυστυχώς, 
με τον ν. 4387/2016 το αγγελιόσημο καταργή-
θηκε, χωρίς η κυβέρνηση να νομοθετήσει κά-
ποια άλλη πηγή χρηματοδότησης. Με τον τρόπο 
αυτόν ο ΕΔΟΕΑΠ στραγγαλίζεται, καθώς από τις 
15/09/2016 οι διαφημιζόμενοι δεν καταβάλλουν 
τον πόρο, ο οποίος ήταν η κύρια πηγή εσόδων για 
τον οργανισμό, και υπάρχει κίνδυνος από στιγμή 
σε στιγμή οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι στα 
ΜΜΕ να μείνουν χωρίς ασφάλιση, χωρίς περί-
θαλψη, χωρίς σύνταξη.

Ποιες είναι οι προτάσεις που έχει καταθέσει η 
ΕΣΗΕΑ σχετικά με τη διάσωση του ΕΔΟΕΑΠ;
Εμείς θέλουμε έναν ενιαίο, ανοιχτό και διευρυ-
μένο ΕΔΟΕΑΠ, που θα καλύπτει τους εργαζόμε-
νους σε όλα τα μέσα ενημέρωσης, στον περιο-
δικό Τύπο, αλλά και στα ενημερωτικά sites του 
διαδικτύου, και θα συνεχίσει να προσφέρει τις 
ίδιες υπηρεσίες. Ο ΕΔΟΕΑΠ πρέπει, επίσης, να 
αγοράζει υπηρεσίες υγείας, παρακλινικών εξετά-
σεων και φαρμακευτικής περίθαλψης μέσω του 
ΕΟΠΥΥ, ώστε να μειώσει το κόστος του.

Ειδικά για τη χρηματοδότηση του ταμείου, 
μετά την κατάργηση του αγγελιοσήμου, τι 
προτείνει ο δημοσιογραφικός κλάδος;
Για τη χρηματοδότηση του ΕΔΟΕΑΠ μετά την κα-
τάργηση του αγγελιοσήμου προτείναμε τα εξής: 
εισφορές εργοδοτών 6%-8% (αναδρομικά από 
1/1/2017), εργαζομένων 6% και συνταξιούχων 
6% και εισφορά 5% στον τζίρο των επιχειρήσεων 
μέσων ενημέρωσης. Αυτό σημαίνει ότι θα πλη-
ρώσουν περισσότερα τα τηλεοπτικά κανάλια και 
λιγότερα οι εφημερίδες, που είναι σε δυσχερή 
θέση και κινδυνεύουν να κλείσουν. Επίσης, κρα-
τική ενίσχυση: ο ΕΔΟΕΑΠ να λάβει το μέρος της 
ενίσχυσης που δίνεται στον ΕΟΠΥΥ από τον κρα-
τικό προϋπολογισμό και αντιστοιχεί στους ασφα-
λισμένους του. Εναλλακτικά, να καταβάλλεται το 
κονδύλι της περίθαλψης των ασφαλισμένων του 

Η κυβέρνηση οφείλει 
να εγκαταλείψει την 
αναβλητικότητά της και να 
αναλάβει αμέσως νομοθετική 
πρωτοβουλία για τη διάσωση 
του ΕΔΟΕΑΠ.

 ΣΤΗΝ ΑΦΡΟΔΊΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΎ

Μαρία Αντωνιάδου, πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ

ΕΔΟΕΑΠ στα δημόσια νοσοκομεία.

Ποια είναι η στάση των εργοδοτικών οργανώ-
σεων έναντι των προτάσεων της ΕΣΗΕΑ;
Οι εργοδοτικές οργανώσεις, δυστυχώς, επέλε-
ξαν την τακτική της κωλυσιεργίας. Η εργοδοτική 
ένωση των καναλιών επιμένει να θέτει διαρκώς 
θέματα που θα μετατρέψουν τον ΕΔΟΕΑΠ σε ένα 
επαγγελματικό ταμείο, ενώ ως προς τη θέσπιση 
πόρου επί του τζίρου των επιχειρήσεων, που 
θα αποτελέσει σημαντικό βήμα της διάσωσης 
του ΕΔΟΕΑΠ, τη συνδέει με μείωση της φορο-
λογίας και τη μη καταβολή των 3,5 εκατομμυ-
ρίων ετησίως για τις άδειες που αποφάσισε το 
Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ). Μά-
λιστα, μετά την απόφαση του ΕΣΡ, ο εκπρόσω-
πος των καναλαρχών πήρε πίσω το ενδεχόμενο 
καθιέρωσης εισφοράς 4% επί του τζίρου, καθώς 
την εξίσωσε με το ποσό που καλούνται να κατα-
βάλουν τα κανάλια για τις άδειες.

Αρνητική ως προς την καθιέρωση εισφοράς 
επί του τζίρου για τον ΕΔΟΕΑΠ ήταν και η ένωση 

Η κυβέρνηση οφείλει να εγκαταλείψει την ανα-
βλητικότητά της και να αναλάβει αμέσως νο-
μοθετική πρωτοβουλία για τη διάσωση του Ε-
ΔΟΕΑΠ, στην κατεύθυνση των προτάσεων της 
ΕΣΗΕΑ. Αν πραγματικά εννοεί η κυβέρνηση 
όσα έλεγε στις συναντήσεις που είχαμε, ότι δη-
λαδή οι προτάσεις μας μπορούν να αποτελέσουν 
βάση για τη διάσωση του ΕΔΟΕΑΠ, οφείλει να 
νομοθετήσει τώρα. Ο κόμπος έφτασε στο χτένι.

Τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα ποια στάση 
τηρούν έναντι των αιτημάτων της ΕΣΗΕΑ 
για τον ΕΔΟΕΑΠ;
Μετά το διαφαινόμενο αδιέξοδο των διαπραγ-
ματεύσεων και ενώ ορισμένοι «άπιστοι Θω-
μάδες» και «δημόσιοι κατήγοροι» του διαδι-
κτύου διέδιδαν από την πρώτη στιγμή ότι τα έ-
χουμε βρει παρασκηνιακά με τους εργοδότες, 
η ΕΣΗΕΑ αποφάσισε να ζητήσει συναντήσεις 
με τα πολιτικά κόμματα προκειμένου, έστω την 
ύστατη στιγμή, να στηρίξουν πολιτική λύση ευ-
ρύτερης αποδοχής για τη διάσωση του ΕΔΟ-
ΕΑΠ. Ήδη συναντηθήκαμε με τον πρόεδρο της 
Ένωσης Κεντρώων Βασίλη Λεβέντη, με την 
πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και επικεφαλής της Δη-
μοκρατικής Συμπαράταξης Φώφη Γεννηματά 
και με τον επικεφαλής από το Ποτάμι Σταύρο 
Θεοδωράκη, οι οποίοι μας δήλωσαν ότι αντι-
λαμβάνονται την ανησυχία μας και ότι θα στη-
ρίξουν μια λύση για τη σωτηρία του ΕΔΟΕΑΠ. 
Έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον πρό-
εδρο της ΝΔ Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ έχουμε 
ζητήσει συνάντηση και από τον πρωθυπουργό.

Με δεδομένη τη μεγάλη ανεργία που πλήτ-
τει τον δημοσιογραφικό κλάδο, τι θεωρείτε 
ότι πρέπει να γίνει ώστε και να υπάρξει 
μια «ανάσα» στον χώρο αλλά και να στη-
ριχτούν τα ταμεία των δημοσιογράφων με 
εισφορές;
Η κυβέρνηση πρέπει να νομοθετήσει μέτρα 
υπέρ του Τύπου, ο οποίος βάλλεται λόγω χρό-
νιων προβλημάτων, έλλειψης, σε ορισμένες 
περιπτώσεις, αξιοπιστίας και συρρίκνωσης 
του αναγνωστικού κοινού. Δεν πρέπει να ξε-
χνάμε όμως ότι ο Τύπος αποτελεί βασικό πυ-
λώνα της δημοκρατίας. Ταυτόχρονα, ανοίξαμε 
τις πόρτες της ΕΣΗΕΑ στους συντάκτες του δι-
αδικτύου και σύντομα θα παρουσιάσουμε ένα 
ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης συνο-
λικά των εργαζομένων στον χώρο των ΜΜΕ, 
με πρώτο τη διάσωση του ΕΔΟΕΑΠ.

«Ο κλάδος μας δεν έχει 
επιβαρύνει ποτέ τον κρατικό 

προϋπολογισμό»

των εργοδοτών διαδικτύου. Η συμμετοχή των ε-
πιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο διαδί-
κτυο είναι στρατηγικής σημασίας για την ΕΣΗΕΑ, 
καθώς στο μέλλον θα ενισχύεται ο κύκλος ερ-
γασιών τους και ο ρόλος τους στην ενημέρωση. 
Την ίδια ώρα η ΕΣΗΕΑ δεσμεύεται ότι θα πάρει 
πρωτοβουλία για την εγγραφή στην Ένωση των 
εργαζόμενων δημοσιογράφων στα μέσα αυτά και 
για την ασφάλισή τους στον ΕΔΟΕΑΠ.

Οι διαπραγματεύσεις της ΕΣΗΕΑ με τους ε-
πικεφαλής του ΟΤΕ και της NOVA για τη συμμε-
τοχή των συνδρομητικών καναλιών βρίσκονται 
σε καλό δρόμο, καθώς φαίνεται να συμφωνούν 
στην εισφορά επί των διαφημιστικών εσόδων 
τους για τη διάσωση του ΕΔΟΕΑΠ. Θετική ήταν 
και η στάση της ΕΡΤ στην πρόταση της ΕΣΗΕΑ, 
όπως διατυπώθηκε στη συνάντηση που είχαμε 
με τη νέα διοίκησή της.

Όσον αφορά την κυβέρνηση, ποια είναι η α-
ντίληψή της σχετικά με το πρόβλημα και τι 
κάνει για την επίλυσή του;
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Σε περιοχές όπου κυριαρχεί το 
«φαινόµενο» Airbnb τα διαθέσιµα 
διαµερίσµατα είναι λιγοστά.

Ανοδικά κινούνται φέτος οι τιµές ενοικίασης κατοι-
κιών για φοιτητές σε ορισµένες περιοχές της Αθή-
νας, αλλά και στη συµπρωτεύουσα, ενώ, αντίθετα, 
µειωµένες είναι στην επαρχία, µε την εν λόγω αγορά 
να έχει επηρεαστεί, έως έναν βαθµό, από τη νέα 

τάση της βραχυχρόνιας µίσθωσης διαµερισµάτων τύπου Airbnb.
H µείωση τιµών στις επαρχιακές πόλεις που υποδέχονται 

φοιτητές, σύµφωνα µε εκτιµήσεις µεσιτών, είναι της τάξης του 5% 
µε 10%, ενώ στην Αθήνα η αύξηση σε ορισµένες περιπτώσεις ξε-
περνά το 10%. Πρόκειται για µία εκ διαµέτρου αντίθετη εικόνα 
συγκριτικά µε τα προηγούµενα χρόνια, όταν η ζήτηση ήταν σχε-
τικά περιορισµένη και οι τιµές ενοικίασης ακολουθούσαν έντονα 
πτωτική πορεία. Φέτος, όπως τονίζουν µεσιτικά γραφεία, µέσα σε 
λίγες µέρες έχει ήδη αρχίσει να περιορίζεται η διαθεσιµότητα για 
τα ποιοτικότερα ακίνητα, για τα οποία καταγράφεται και η µεγα-
λύτερη ζήτηση. Η διαφορά της φετινής χρονιάς σε σχέση µε πέ-
ρυσι είναι η µεγάλη ταχύτητα στην ολοκλήρωση των συµφωνιών 
και η µεγάλη ζήτηση από φοιτητές που προέρχονται από πόλεις 
της περιφέρειας.

Σε αρκετές περιπτώσεις οι τιµές ενοικίασης είναι υψηλότε-
ρες από τον προηγούµενο χρόνο, σε ποσοστό που κινείται πέριξ 
του 2%-3% για τις συνοικίες που βρίσκονται κοντά στην Πανε-
πιστηµιούπολη. Σε άλλα σηµεία τα ενοίκια είναι σχετικά αµετά-
βλητα, ωστόσο το γεγονός ότι τα διαµερίσµατα που προσφέρο-
νται είναι µεγαλύτερης επιφάνειας συνεπάγεται και ότι το τελικό 
κόστος του ενοικίου είναι υψηλότερο. Αντίθετα, σε περιοχές που 
βρίσκονται κοντά στο Πάντειο Πανεπιστήµιο, στις οποίες κυρι-
αρχεί το «φαινόµενο» Airbnb, τα διαθέσιµα διαµερίσµατα είναι 
λιγοστά. Ειδικότερα, σε σηµεία που βρίσκονται κοντά σε τουρι-
στικές περιοχές, όπως, για παράδειγµα, το Κουκάκι ή η Καλλι-
θέα, η διαθεσιµότητα είναι περιορισµένη αισθητά, επειδή οι ι-
διοκτήτες τους τα κρατούν για να τα µισθώσουν µέσω ηλεκτρο-
νικών πλατφορµών βραχυχρόνιων µισθώσεων, όπως η Airbnb. 
Αυτό αυξάνει τα ενοίκια στα σηµεία αυτά από 5% έως και 10% 
σε σχέση µε τον προηγούµενο χρόνο, υποχρεώνοντας αρκετούς 
φοιτητές να κινηθούν σε εναλλακτικές περιοχές του κέντρου, 
όπως π.χ. ο Νέος Κόσµος, τα Εξάρχεια, η Κυψέλη και οι Αµπελό-
κηποι, όπου οι τιµές δεν καταγράφουν παρόµοιες τάσεις.

Ωστόσο, πέρα από τη φοιτητική στέγη, τα µικρών διαστάσεων 
διαµερίσµατα µε ένα έως δύο το πολύ υπνοδωµάτια είναι αυτά 
που παρουσιάζουν µεγαλύτερη ζήτηση, σύµφωνα µε τα στοιχεία 
που καταγράφει η πανελλαδική έρευνα της κτηµατοµεσιτικής ε-
ταιρείας RE/MAX Ελλάς, που πρόσφατα δηµοσιοποιήθηκε.

Οι υποψήφιοι ενοικιαστές αναζητούν ακίνητα ηλικίας έως 20 
ετών ή παλαιότερα, υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι πλήρως α-
νακαινισµένα.

Ενδιαφέρον είναι το ότι µετά την παρατεταµένη κρίση της 
ελληνικής κτηµαταγοράς τα τελευταία χρόνια, που επηρέασε και 
την πορεία των ενοικίων, οι τιµές σε πανελλαδική κλίµακα ση-
µείωσαν µεσοσταθµική αύξηση 2,1% σε σύγκριση µε πέρυσι, γε-
γονός που αποδεικνύει το αυξηµένο ενδιαφέρον σε σχέση µε τα 
προηγούµενα έτη.

Παρά τη µικρή αυτή αύξηση, το ύψος των ενοικίων σχεδόν σε 
ολόκληρη την επικράτεια παραµένει αρκετά προσιτό για χαµηλά 
και µεσαία βαλάντια, ενώ αν κάποιος πραγµατοποιήσει ενδελεχή 
έρευνα µε τη βοήθεια των ειδικών της κτηµαταγοράς, µπορεί να 
βρει ακόµη χαµηλότερες τιµές.

Σε σύγκριση µε το προηγούµενο έτος, παρατηρείται αύξηση 
της ζήτησης στις περισσότερες περιοχές, ενώ σε κάποιες παρέ-
µεινε στα ίδια επίπεδα. Μείωση εντοπίζεται σε ελάχιστες περι-
πτώσεις και αυτή είναι περιστασιακή.

Τα µικρότερα σπίτια, ηλικίας έως 10-15 ετών, κερδίζουν ολο-
ένα και περισσότερο το ενδιαφέρον και έχουν περισσότερες πι-
θανότητες για ενοικίαση σε σύγκριση µε τα υπόλοιπα, καθώς για 
τη συγκεκριµένη κατηγορία παρατηρείται η µεγαλύτερη ζήτηση.

Από τα δεδοµένα που έχουν καταγραφεί από συναλλαγές 
που πραγµατοποιούν καθηµερινά όλα τα γραφεία της RE/MAX 
πανελλαδικά, προσδιορίστηκε µε ακρίβεια το προφίλ του ζητού-
µενου ακινήτου, τα χαρακτηριστικά που του προσδίδουν αξία, η 
τάση της ζήτησης και των τιµών και, τέλος, το ύψος των ενοικίων 
ανά τετραγωνικό µέτρο σε περιοχές της Αττικής, της Θεσσαλονί-
κης και της περιφέρειας.

Το προφίλ του δηµοφιλέστερου ακινήτου διαφέρει από πε-
ριοχή σε περιοχή, αν και σε γενικές γραµµές, όπως αναφέρθηκε 
πιο πάνω, στις περισσότερες περιοχές της χώρας προτιµούνται τα 
µικρά διαµερίσµατα 1-2 υπνοδωµατίων, µέχρι εικοσαετίας ή πα-
λαιότερα, αλλά ανακαινισµένα.

Σε κάποιες περιοχές της Αττικής, όπως, για παράδειγµα, στη 
Νέα Σµύρνη, στο Χαλάνδρι, στο Μαρούσι, στα Βριλήσσια και 
στην Αγία Παρασκευή, προτιµώνται διαµερίσµατα 2 υπνοδω-
µατίων, εµβαδού 80-90 τ.µ., ηλικίας έως 20 ετών, µε µηνιαίο µί-
σθωµα 400-500 ευρώ.

Σε περιοχές στο κέντρο της Αθήνας και κοντά στο κέντρο 
προτιµώνται διαµερίσµατα 1-2 υπνοδωµατίων, πλήρως ανακαινι-
σµένα ανεξαρτήτως ηλικίας, επιφάνειας 40-70 τ.µ., µε το ενοίκιο 
να διαµορφώνεται σε 350-450 ευρώ. Στις πιο οικονοµικές περιο-

χές (π.χ. Κορυδαλλός και Νίκαια) προτιµώνται επίσης τα διαµε-
ρίσµατα 2 υπνοδωµατίων, µε τα ενοίκια να διαµορφώνονται κάτω 
από τα 350 ευρώ τον µήνα.

Τέλος, στις περιοχές των βορείων προαστίων (π.χ. Κηφι-
σιά, Νέα Ερυθραία) ζητούνται µεζονέτες/µονοκατοικίες εµβα-
δού άνω των 150 τ.µ., εικοσαετίας, µε τιµές ενοικίων 1.000 έως 
1.200 ευρώ, ενώ στις πλέον ακριβές περιοχές (Παλαιό Ψυχικό, 
Φιλοθέη, Εκάλη) οι ενοικιαστές ενδιαφέρονται για µονοκατοι-
κίες πολλών τετραγωνικών µέτρων (250 έως 400 τ.µ.) και το ύψος 
των ενοικίων κυµαίνεται από 1.500 έως 2.500 ευρώ.

Στη Θεσσαλονίκη, στο κέντρο και στις περιοχές κοντά στα 
πανεπιστήµια, στην κορυφή των προτιµήσεων βρίσκονται τα δι-
αµερίσµατα 1 υπνοδωµατίου, που έχουν κατασκευαστεί µετά το 
έτος 2000, είναι σε καλή κατάσταση ή ανακαινισµένα, εµβαδού 
40 έως 50 τ.µ. Οι τιµές ενοικίων για τα συγκεκριµένα ακίνητα 
κυµαίνονται από 250 έως 300 ευρώ. Στις ίδιες περιοχές υπάρ-
χει ζήτηση και για διαµερίσµατα 2 υπνοδωµατίων, εµβαδού 70 
έως 90 τ.µ., µε το ύψος των ενοικίων να κυµαίνεται από 350 έως 
450 ευρώ.

Στις περιφερειακές µεγάλες πόλεις, όπως είναι ο Βόλος, η 
Λάρισα, η Πάτρα, τα Ιωάννινα και η Αλεξανδρούπολη, καθώς και 
σε µικρότερες, όπως η Ξάνθη και η Λαµία, οι ενοικιαστές αναζη-
τούν κυρίως διαµερίσµατα 1 υπνοδωµατίου, 40-50 τ.µ., κάτω των 
20 ετών, σε τιµές ενοικίων από 180 έως 300 ευρώ τον µήνα, καθώς 
και 2 υπνοδωµατίων, 70 έως 90 τ.µ., ηλικίας έως 20 ετών, µε τα ε-
νοίκια να µην ξεπερνούν τα 400 ευρώ τον µήνα.

Σε άλλες πόλεις της περιφέρειας (π.χ. Καρδίτσα, Κόρινθος, 
Σπάρτη) η προτίµηση στρέφεται κυρίως σε διαµερίσµατα 2 υπνο-
δωµατίων, εµβαδού περίπου 80-100 τ.µ. και ηλικίας έως 20 ετών. 
Το ύψος των ενοικίων διαµορφώνεται στις παραπάνω περιοχές 
από 290 έως 350 ευρώ τον µήνα.

  ΑΝΤΙΟΠΗ ΣΧΟΙΝΑ

Η ΑΝΟ∆ΟΣ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ 
ΣΤΕΓΗΣ, ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΑΚΙΝΗΤΑ 
ΚΑΙ ΤΟ AIRBNB
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κόσµος

#1 εφαρμογή στην Ελλάδα για
τις δημόσιες συγκοινωνίες

Κατεβάστε τώρα δωρεάν

Σε ηλικία 91 ετών και έχοντας ζήσει µια ζωή γεµάτη απο-
λαύσεις, ο ιδρυτής του «Playboy» και εµπνευστής µιας 
ολόκληρης κουλτούρας για τις ΗΠΑ άφησε την τελευ-
ταία του πνοή και ένα ισχυρότατο brand που συνδέθηκε 

µε τη σεξουαλική απελευθέρωση και όχι µόνο.
Ο θάνατός του ανακοινώθηκε από το «Playboy» και το site του 

γνωστού περιοδικού «πάγωσε» τη σελίδα του, εµφανίζοντας µόνο 
µία φωτογραφία του ιδρυτή του και το πιο γνωστό µότο του: «η ζωή 
είναι πολύ µικρή για να ζεις το όνειρο κάποιου άλλου».

Η καταπίεση του πουριτανισµού
Ο Χιου Χέφνερ γεννήθηκε το 1926 στο Σικάγο. Έζησε από κοντά 
πολλές σηµαντικές στιγµές της σύγχρονης Ιστορίας που διαµόρφω-
σαν τον κόσµο όπως τον ξέρουµε σήµερα. Σε ηλικία 18 ετών ο πι-
τσιρικάς Χιου δεν πρόλαβε να στοχαστεί τις προοπτικές για το µέλ-
λον του ή να ζήσει ελεύθερα την αρχή της ενήλικης ζωής του. Ο 
Β΄ Παγκόσµιος Πόλεµος εισέβαλε στην καθηµερινότητά του και 
ο ίδιος κλήθηκε να υπηρετήσει την πατρίδα. Από το 1944 έως 
το 1946 εργαζόταν για την επίσηµη εφηµερίδα του στρατού 
γράφοντας ρεπορτάζ. Μετά το τέλος του πολέµου, επηρεα-
σµένος από τις φρικαλεότητες των ναζί, έστρεψε το ενδια-
φέρον του στις θεωρητικές επιστήµες και στη δηµοσιογρα-
φία. Σπούδασε ψυχολογία, δηµιουργική γραφή και κοινω-
νιολογία, πράγµα σπάνιο για τους νέους της εποχής του. 
Ταυτόχρονα δούλευε σε περιοδικά κυνηγώντας µε µανία 
το «αµερικανικό όνειρο», µια καλή δουλειά, ένα σπίτι στα 
προάστια, µια νοικοκυρά σύζυγο που θα φρόντιζε τα παιδιά 
και θα τον περίµενε µε σπιτικό φαγητό κάθε βράδυ. Ο Χέφ-
νερ ένιωθε πάντα πιεσµένος, εγκλωβισµένος σε µια κουλ-
τούρα που ήθελε τους ανθρώπους στρατιωτάκια –κατάλοιπα 
του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου–, χωρίς άποψη, χωρίς ελευθερίες, 
χωρίς ανοχή απέναντι στη διαφορετικότητα. Ο Χέφνερ αποφά-
σισε να ζήσει το «αµερικανικό όνειρο» µε τον δικό του τρόπο και 
έγινε θρύλος.

Η αρχή της απελευθέρωσης
Το «Playboy» εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1953, ο Χέφνερ ήταν 
µόλις 27 ετών, παντρεµένος µε τη γυναίκα µε την οποία έκανε σεξ 
για πρώτη φορά και πατέρας ενός παιδιού. Είχε µόλις παραιτηθεί 
από τη δουλειά του, διότι η διοίκηση του είχε ζητήσει να κάνει δια-
κρίσεις κατά των µαύρων που επιθυµούσαν εργασία. Ο Χιου αρνή-
θηκε, δεν ήταν ρατσιστής, είχε βιώσει τη βαναυσότητα του ρατσι-
σµού στον πόλεµο και επιθυµούσε να αλλάξει την άποψη του κό-
σµου. Με δείκτη ευφυΐας 152, 600 δολάρια που είχε µαζέψει και 
άλλα 8.000 που δανείστηκε από επενδυτές δηµιούργησε στην κου-
ζίνα του σπιτιού του το «Playboy». Στο εξώφυλλο η Μέριλιν Μον-
ρόε σε µια γυµνή φωτογραφία που ο Χιου είχε αγοράσει σε δηµο-
πρασία. Το τεύχος δεν είχε ηµεροµηνία, διότι ο Χέφνερ πίστευε ότι 
δεν θα εξέδιδε δεύτερο, πού να ’ξερε…

Από το πρώτο κιόλας editorial έγινε αισθητή η κουλτούρα α-
πελευθέρωσης που προωθούσε το περιοδικό και δεν είχε να κάνει 
µόνο µε το σεξ. «Μας αρέσει να πίνουµε κοκτέιλ, να βάζουµε λίγη 
απαλή µουσική και να καλούµε µια γυναικεία παρουσία για µια 
ήσυχη συζήτηση για τον Πικάσο, τον Νίτσε, την τζαζ, το σεξ» έ-
γραφε ο Χέφνερ και ο διάσηµος κοινωνιολόγος Τοντ Γκίτλιν του 
Πανεπιστηµίου Κολούµπια µίλησε για τη γενιά των «premium 
boys’ style» που προσδιορίστηκε απόλυτα από το ιστορικό πρώτο 
editorial του Χέφνερ. Το πρώτο τεύχος ξεπούλησε, ο Χέφνερ άρ-

ΧΙΟΥ ΧΕΦΝΕΡ

ΤΟ ΤΕΛΟΣ
ΜΙΑΣ ΕΠΟΧΗΣ

  ΜΑΡΙΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
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τσιρικάς Χιου δεν πρόλαβε να στοχαστεί τις προοπτικές για το µέλ-
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ο ίδιος κλήθηκε να υπηρετήσει την πατρίδα. Από το 1944 έως 
το 1946 εργαζόταν για την επίσηµη εφηµερίδα του στρατού 

τούρα που ήθελε τους ανθρώπους στρατιωτάκια –κατάλοιπα 
του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου–, χωρίς άποψη, χωρίς ελευθερίες, 
χωρίς ανοχή απέναντι στη διαφορετικότητα. Ο Χέφνερ αποφά-
σισε να ζήσει το «αµερικανικό όνειρο» µε τον δικό του τρόπο και 

Το «Playboy» εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1953, ο Χέφνερ ήταν 
µόλις 27 ετών, παντρεµένος µε τη γυναίκα µε την οποία έκανε σεξ 

χισε να προκαλεί και να περιγελά τον αµερικανικό πουριτανισµό 
σε µια εποχή που οι γιατροί απαγορευόταν να συνταγογραφούν α-
ντισυλληπτικά φάρµακα για τις γυναίκες, οι εκτρώσεις ήταν παρά-
νοµες και οι χολιγουντιανές ταινίες έπρεπε υποχρεωτικά να δεί-
χνουν ακόµη και παντρεµένα ζευγάρια να κοιµούνται σε χωριστά 
κρεβάτια. Σε µια εποχή που κανείς δεν µπορούσε να µιλήσει πο-
λιτικά χωρίς φόβο και ο ρατσισµός ήταν άρρηκτα συνδεδεµένος µε 
την κουλτούρα της αµερικανικής πλειονότητας. Η φιλοσοφία του 
«Playboy» σχετιζόταν µε την καθιέρωση των ατοµικών ελευθεριών 
σε όλους τους τοµείς και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορούσε το ανθρώπινο 
σώµα και την πολιτική άποψη. Ο καθηγητής Γκίτλιν θεωρεί πως «ο 
Χιου Χέφνερ ήταν πωλητής του φιλελεύθερου ιδεώδους σε όλη του 
τη ζωή».

Εκτός από το γυµνό, το «Playboy» τα πρώτα χρόνια προωθούσε 
την ελευθερία του λόγου µέσα από τις σελίδες του. Ο Χέφνερ κέρ-
δισε πολλά βραβεία για τις προοδευτικές του ιδέες σε θέµατα ατο-
µικών δικαιωµάτων. Μια περίοδο έχασε τους περισσότερους χορη-
γούς του, επειδή καλούσε µαύρους καλλιτέχνες και στοχαστές στα 
περίφηµα τηλεοπτικά πάρτι του. Τη δεκαετία του ’60 και του ’70 το 
περιοδικό είχε µετατραπεί σε µια αξιόλογη δηµόσια σφαίρα όπου 

φιλοξενούνταν άρθρα και συνεντεύξεις του Μάλκολµ Χ, του Ζαν 
Πολ Σαρτρ, του Ναµπόκοφ, του Μπέρτραντ Ράσελ, του Τζίµι Κάρ-
τερ, του Μάιλς Ντέιβις, του Τζον Λένον και πολλών σηµαντικών 
καλλιτεχνών και ακτιβιστών.

Ο Χέφνερ δέχτηκε απειλές και κυνηγήθηκε όσο κανείς για τη 
θεµατολογία του περιοδικού του, το οποίο έφτασε να πουλάει πε-
ρισσότερα από 7 εκατοµµύρια τεύχη τον µήνα. Τη δεκαετία του 
’50 το περιοδικό είχε ετήσια κέρδη περίπου 4 εκατ. δολάρια και το 
σήµα µε το κουνελάκι ήταν το πιο αναγνωρίσιµο brand.

Φεµινισµός
Ο Χέφνερ υιοθέτησε το προφίλ του Mr. Playboy από το 1959 κι έ-
πειτα. Χώρισε µε τη γυναίκα του, επένδυσε στην τηλεόραση και στη 
νυχτερινή διασκέδαση και απελευθερώθηκε εντελώς, ίσως περισ-
σότερο απ’ ό,τι έπρεπε. Ο ίδιος είχε εκτιµήσει πως είχε κάνει σεξ µε 
περισσότερες από 1.000 γυναίκες. «Είµαι το αγόρι που ονειρεύτηκε 
το όνειρο» έλεγε στις συνεντεύξεις του.

Τη δεκαετία του ’60 µπήκε στο στόχαστρο του φεµινιστικού 
κινήµατος. Η 28χρονη δηµοσιογράφος Γκλόρια Στέινεµ εργά-
στηκε µυστικά ως «κουνελάκι» στο κλαµπ του Χέφνερ στη Νέα 
Υόρκη µε σκοπό να γράψει ένα άρθρο για την εκµετάλλευση 
των γυναικών. Μίλησε για εξαντλητικά ωράρια, για εξευτε-
λιστικές στολές και πελάτες «έτοιµους για όλα». Τη δεκαε-
τία του ’70 ο Χέφνερ είχε γίνει ο Νο1 εχθρός των απαντα-
χού φεµινιστριών.

Όταν οι ατοµικές ελευθερίες κατακτήθηκαν και οι πρά-
ξεις ρατσισµού ποινικοποιήθηκαν, το περιοδικό είχε µόνο τα 

γυµνά στη φαρέτρα του και έχανε το κοινωνικοπολιτικό του 
προφίλ. Το κοινό µιλούσε για εκµετάλλευση των νέων γυναι-

κών και εµπορευµατοποίηση του έρωτα, το «Playboy» όµως ε-
ξακολουθούσε να ξεπουλάει.

Η Μέριλιν έκλεισε τον κύκλο
Στα τέλη του ’70 άρχισαν τα οικονοµικά προβλήµατα, µε τον 
Χέφνερ να πουλάει κλαµπ, καζίνο και άλλες επιχειρήσεις του για 
να σταµατήσει την πτώση, ποτέ όµως δεν σκέφτηκε να ξεφορτω-
θεί το περιοδικό. Το 1982 παρέδωσε τα ηνία του οµίλου του στην 
κόρη του Κρίστι και ο ίδιος κλείστηκε στο περιβόητο µέγαρο 
του Λος Άντζελες µε δεκάδες ξανθές καλλονές και δεκάδες διά-
σηµους καλλιτέχνες που καθηµερινά διασκέδαζαν στη βίλα του, 
συµµετέχοντας ενεργά στη φιλοσοφία του «sex, drugs and rock 
‘n’ roll». Το 1989 παντρεύτηκε για δεύτερη φορά, την κατά 38 
χρόνια νεότερή του Κίµπερλι Κόνραντ, µε την οποία απέκτησε 
δύο ακόµη παιδιά. Χώρισαν το 2000 και έκτοτε ο «Χεφ» ζούσε 
µε τα «κουνελάκια» του στο µέγαρο, φορώντας την κλασική µε-
ταξωτή ρόµπα του.

Ο Χέφνερ είχε ζήσει το όνειρο και εξακολουθούσε να το ζει 
µέχρι την περασµένη Τετάρτη. Όσο γραφικός και ευγενικός τρε-
λός κι αν φαινόταν, εκείνος το διασκέδαζε αφάνταστα. Αντλούσε 
δύναµη από τα νέα κορίτσια, εκείνος εκµεταλλευόταν το σώµα 
και την οµορφιά τους κι εκείνες τη δύναµή του. Έζησε µια ζωή 
γεµάτη απολαύσεις, χωρίς ιδιαίτερες καταχρήσεις, ενώ µε τον 
τρόπο του διακωµώδησε ακόµα και τη σεξουαλική απελευθέ-
ρωση που ο ίδιος έφερε στις ΗΠΑ.

Ήταν προνοητικός ακόµη και σχετικά µε τον θάνατό του: είχε 
αγοράσει ένα ταφικό µνηµείο ακριβώς δίπλα σε αυτό της Μέρι-
λιν Μονρόε. Εκεί θα ταφεί, δίπλα στην απόλυτη ξανθιά, δίπλα στο 
κορίτσι που ξεπούλησε το πρώτο τεύχος του «Playboy».
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ΠΕΣ ΤΟ Μ’ ΕΝΑ TWEET
…και βγάλε τον πραγματικό εαυτό σου.

Το προσχέδιο νόμου προετοιμάστηκε στα κρυφά και 
παρουσιάστηκε στον πρωθυπουργό παρουσία του 
απολύτως ικανοποιημένου προέδρου της Πανελλή-
νιας Ομοσπονδίας Ταξί Θύμιου Λυμπερόπουλου στις 
21 Σεπτεμβρίου, ωστόσο τα βασικά σημεία του ήρθαν 
τελικά στην επιφάνεια από τα «Νέα».

Αν δεν πρόκειται για μια διαρροή που στόχο έχει να 
μετρήσει αντιδράσεις, κατά την προσφιλή πρακτική 
της κυβέρνησης, πριν κατατεθεί το τελικό νομοσχέδιο, 
το σίγουρο είναι πως πρόκειται για μια πρωτοποριακή 
ρύθμιση, μέσα στο πνεύμα της εποχής.

Μα τι είναι αυτή η Beat (έως πρότινος Taxibeat) που 
μας χαλάει την πιάτσα;

Και όχι μόνο αυτό αλλά ο πελάτης έχει τη δυνατότητα 
να αξιολογεί τους οδηγούς, με μεγάλη επιρροή τόσο 
στη δουλειά τους όσο και στην ποιότητα των υπηρεσι-
ών που προσφέρουν: όσο καλύτερες κριτικές έχουν, 
τόσο περισσότερα κερδίζουν.

Η Beat αποτέλεσε ένα από τα εμβληματικά success 
stories της Ελλάδας των μνημονίων, με περίπου 8.000 
συνεργαζόμενους οδηγούς ταξί και αγγίζοντας πλέον 
τους 1 εκατ. πελάτες, καθώς αποτέλεσε μια καινοτόμο 
ιδέα και εφαρμογή που βελτίωσε την ποιότητα της κα-
θημερινότητας όσων την επιλέγουν. Πριν από λίγους 
μήνες εξαγοράστηκε από τον γερμανικό κολοσσό 
Daimler έναντι 40 εκατ. ευρώ. Προφανώς οι συνερ-
γαζόμενοι με την Beat οδηγοί ταξί δεν είναι οι μόνοι 
που κάνουν με επαγγελματισμό και σεβασμό στον 
πελάτη τη δουλειά τους. Το θέμα είναι οι υπόλοιποι και 
ό,τι αυτοί αντιπροσωπεύουν.

Θα μπορούσε να πει κανείς πως το Beat είναι η αρι-
στεία των ταξί και η κυβέρνηση έχει τα θεματάκια της 
με την αριστεία. Ωστόσο, η σκέψη του υπουργού κατά 
τη σύνταξη του νομοσχεδίου δεν έφτασε σε τέτοια 
βάθη. Σε μια πολύ δύσκολη εποχή για την κυβέρνη-
ση ο Θύμιος Λυμπερόπουλος απλώς επένδυσε στο 
γεγονός ότι εκπροσωπεί 40.000 οδηγούς ταξί, άρα 
δυνητικά περισσότερους από 100.000 ψηφοφόρους, 
και πήρε ένα νομοσχέδιο κομμένο και ραμμένο στα 
μέτρα τους.

Ας εκπροσωπούν ό,τι θέλουν, το θέμα είναι η κυβέρ-
νηση τι κάνει γι’ αυτό.

Είναι πλέον σαφές,

Το σίγουρο είναι πως, βάσει της ανακοίνωσής του με 
την οποία επιτίθεται στον επικεφαλής της Beat Νίκο 
Δρανδάκη, το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής 
(ΣΑΤΑ) έχει παραμείνει στο 1950.

Πόρνες, λοιπόν, οι οδηγοί ταξί όταν μπορεί να τους 
επιλέξει ο πελάτης. Άρα και οποιαδήποτε άλλη κατηγο-
ρία επαγγελματιών όπου ο πελάτης επιλέγει ποιον θα 
εμπιστευτεί. Δηλαδή… όλες οι κατηγορίες επαγγελμα-
τιών πλην των εργαζομένων του Δημοσίου.

Σε κάθε περίπτωση, η ανακοίνωση του ΣΑΤΑ δεν 
αφήνει ερωτηματικά για το τι ακριβώς εκπροσωπούν 
οι συντάκτες της.

Και μέσα σε όλα,

Γενικά η τελευταία εβδομάδα δεν πήγε και πολύ καλά 
για το επενδυτικό αφήγημα της κυβέρνησης.

Δεν πειράζει, υπάρχουν κι αλλού πορτοκαλιές…

Οι σχετικές διαδικασίες έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή.

Ως γνωστόν, η επένδυση του Ελληνικού, παρά τη 
σχετική εκπεφρασμένη κυβερνητική βούληση να 
προχωρήσει, παραμένει κολλημένη κάπου μεταξύ 
δάσους και αρχαιοτήτων.

Σε κάθε περίπτωση,

Όπως και να ’χει,

Μαζί με τις επενδύσεις θα έρθει και η ανάπτυξη, με 
τον βουλευτή των ΑΝΕΛ Παναγιώτη Σγουρίδη να 
καταθέτει μια βαρυσήμαντη πρόταση στο Αναπτυξιακό 
Συνέδριο Κρήτης, παρουσία του πρωθυπουργού.

Σίγουρα θα πρόκειται για μια ουσιαστική προσθήκη 
στις πολύπαθες πινακίδες της Κρήτης, η οποία θα 
φέρει την ανάπτυξη.

Για κάποιους, πάντως, η ανάπτυξη έχει ήδη έρθει.

Θυσία για το καλό της πατρίδας ο υπουργός Άμυνας, μετά 
τη στήριξη Τσίπρα-ΣΥΡΙΖΑ για την εξεταστική αποφάσισε να 
ψηφίσουν οι ΑΝΕΛ το νομοσχέδιο για την αλλαγή φύλου.

Μέχρι και την κατάλληλη στολή θα φορέσει αν 
χρειαστεί.

Από στολές, άλλωστε, άλλο τίποτα.
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KIA STONIC
ΜΟΝΤΕΡΝΟ, ΝΕΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕ ΣΠΟΡΤΙΦ ∆ΙΑΘΕΣΗ

VW POLO

SEAT ARONA

NISSAN QASHQAI

VOLVO XC40
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4 ΤΑ SUV ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ 
ΠΛΗΘΑΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ 
ΣΤΙΣ ΠΙΟ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ. ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΟ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ 
ΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ΤΩΝ VOLVO 
XC40, SEAT ARONA, DACIA 
DUSTER ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΑ ΤΟΥ 
ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟΥ BEST SELLER 
NISSAN QASHQAI.
8 TO KIA STONIC ΕΧΕΙ ΩΡΑΙΟ 
ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΥΣ 
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΜΕ 

ΒΑΣΗ ΤΑ 1.000 ΚΥΒΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ 
TURBO ΚΑΙ ΤΑ 1.250 ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ. ΦΥΣΙΚΑ 
∆ΕΝ ΛΕΙΠΕΙ ΚΑΙ Ο DIESEL ΤΩΝ 
1.600 ΚΥΒΙΚΩΝ. 
10 ΣΤΗΝ 6Η ΤΟΥ ΓΕΝΙΑ ΤΟ VW 
POLO ΞΕΧΝΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ 
ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝ 
ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΕΝΑ 
ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΚΟ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΣ, 
ΣΕ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟ ΜΕ ΜΕΓΑΛΟΥΣ 
ΧΩΡΟΥΣ, HIGH TECH 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΥΣ 

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ.   
12 ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΤΟ 
ΓΥΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΜΕ 194 
ΕΥΡΩ ΕΞΟ∆Α ΚΙΝΗΣΗΣ; Η 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ ΜΑΣ.
14 MERCEDES-AMG PROJECT 
ONE. ΓΙΑ ΤΑ 50 ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ 
AMG Η MERCEDES ΜΕΤΕΦΕΡΕ 
ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
ΤΗΣ ΦΟΡΜΟΥΛΑ 1 ΣΤΟ ∆ΡΟΜΟ. 
ΜΕ ΤΟΝ V6 ΤΩΝ 1.600 
ΚΥΒΙΚΩΝ, ΤΟΥΣ 4 
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΚΑΙ 
1.000+ ΑΛΟΓΑ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΥΠΟ∆ΟΧΗ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
Θεοδωρίδου Βίκη
vickyth@cpress.gr 210-6754430

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
dianomi@free-sunday.gr, 210-3506300
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ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS ΑΕΒΕ
∆ιανέµεται ∆ωρεάν

   ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ:  Νίκος Μαρινόπουλος, 
Γιάννης Σκουφής

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Νίκος Μαρινόπουλος,
Παναγιώτης Τριτάρης 

Σχεδιασµός:  one9six.com

∆ΙΟΡΘΩΣΗ-ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μπέτυ Σπανοπούλου
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ΒUGATTI CHIRON 
Παγκόσµιο ρεκόρ 
στο 0-400-0 και τελική 
440 χλµ./ ώρα
H Chiron δεν παύει να µας εντυπωσιάζει µε τις 
απίστευτες ικανότητές της και έτσι αυτή τη φο-
ρά πέτυχε ένα νέο παγκόσµιο ρεκόρ στο 0-
400-0 µε µόλις 41,96 δεύτερα. Αυτό στην πρά-
ξη σηµαίνει πως το hyper car της γαλλικής ε-
ταιρείας έπιασε από στάση τα 400 χλµ./ ώρα 
και από κει επιβράδυνε µέχρι την ακινητοποίη-
σή του. 
Πίσω από το πηδάλιό της ήταν ο Juan Pablo 
Montoya, ενώ το ενδιαφέρον είναι πως στο τέ-
λος του επίσηµου βίντεο της προσπάθειας και 
µετά το Βe continued εµφανίζεται το ταχύµετρο 
της Chiron καρφωµένο στα 440 χλµ./ ώρα, α-
φήνοντας σαφείς ενδείξεις πως θα είναι το ε-
πόµενο ταχύτερο αυτοκίνητο παραγωγής στο 
κόσµο. Αντικαθιστώντας ως κάτοχος του πα-
γκόσµιου ρεκόρ την Bugatti Veyron Super 
Sport, η οποία έχει πετύχει ανώτατη ταχύτητα 
431,072 χλµ./ ώρα.
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VOLVO XC40
Η παραγωγή του νέου XC40 θα ξεκινήσει αυτόν τον 
Νοέµβριο στο εργοστάσιο στην Γάνδη του Βελγίου, ενώ οι 
πωλήσεις στις ευρωπαϊκές αγορές την άνοιξη του 2018.

Εξωτερικά το νέο XC40 ξεχωρίζει από τη γνωστή γοτθική και µοντέρνα 
άποψη των µεγαλύτερων SUV της µάρκας µε τα ιδιαίτερα φωτιστικά 

σώµατα και το ελκυστικό αµάξωµα, για το οποίο θα υπάρχει και επιλογή 
διχρωµίας. To µήκος του αµαξώµατος φτάνει τα 4,425 µέτρα, το πλάτος τα 
1,863 µέτρα, το ύψος τα 1,652 µέτρα, ενώ το µεταξόνιο βρίσκεται στα 2,702 
µέτρα. Στο εσωτερικό επικρατεί η γνωστή εργονοµική άποψη µε τον ψηφι-
ακό πίνακα οργάνων, ενώ στο κέντρο βρίσκεται η αλά tablet οθόνη αφής 9" 
µε πλήρη διασύνδεση και υποστήριξη Android Auto και Apple CarPlay. 
Μεγάλοι είναι και οι χώροι, µε το µέγεθος του πορτµπαγκάζ να ξεκινά από 
τα 460 λίτρα.

Αξιοσηµείωτο είναι πως το XC40 είναι το πρώτο αυτοκίνητο της Volvo 
που κάνει χρήση του ψηφιακού κλειδιού Volvo on Call. Εννοείται πως το 
νέο XC40 θα διαθέτει στον στάνταρ ή προαιρετικό εξοπλισµό όλα τα σύγ-
χρονα συστήµατα ασφάλειας, άνεσης και υποβοήθησης του οδηγού µε α-
ποκορύφωµα το σύστηµα αυτόνοµης οδήγησης Pilot Assist. Επίσης, θα υ-
πάρχει το γνωστό City Safety, η τεχνολογία για αποτροπή της εξόδου του 
αυτοκινήτου από τον δρόµο ή µετριασµό των συνεπειών της, το Cross 
Traffic Alert κ.ά.

Αρχικά το λανσάρισµα του νέου XC40 θα περιλαµβάνει δίλιτρους κινη-
τήρες βενζίνης και πετρελαίου που θα συνδυάζονται µε τετρακίνηση και 
αυτόµατο κιβώτιο 8 σχέσεων. Η έκδοση T5 AWD αποδίδει 274 ίππους και 
350 Nm, ενώ η ντίζελ D4 ΑWD έχει 190 άλογα και 400 Nm ροπής. Μέσα 
στο 2018 θα προστεθούν και τα νέα τρικύλινδρα σύνολα στα 1.500 κ.εκ., µε 
αυτό της βενζίνης να αποδίδει 154 ίππους και να συνδυάζεται µε κίνηση 
µόνο στους εµπρός τροχούς. Ο τρικύλινδρος βενζινοκινητήρας θα χρησι-
µοποιηθεί και στην υβριδική έκδοση Τ5 Twin Engine που θα δούµε αργό-
τερα.

SEAT ARONA
Το νέο Seat Arona αναµένεται να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο 
στα µικρά SUV από τις αρχές του 2018, οπότε και θα διατίθε-
ται στην ελληνική αγορά.

Μετά το Ateca οι Ισπανοί απέκτησαν ένα δεύτερο κατά σειρά SUV που βα-
σίζεται στο ίδιο πάτωµα MQB A0 που χρησιµοποιεί και το νέο Ibiza. H 

σχεδίαση του δυναµικού αµαξώµατος του Arona έχει αρκετά κοινά στοιχεία µε 
του Ibiza και µε συνολικό µήκος 4,14 µέτρα έρχεται να συµπληρώσει το κενό 
που υπάρχει κάτω από το Ateca.

Ο σχεδιασµός του ταµπλό είναι σύγχρονος. Το τριάκτινο «κοφτό» τιµόνι και 
οι κόκκινες λεπτοµέρειες προσδίδουν δυναµισµό, ενώ µια σειρά από στοιχεία 
εξοπλισµού καλύπτουν τις ανάγκες του σύγχρονου οδηγού. Ενδεικτικά αναφέ-
ρουµε την έγχρωµη οθόνη 8 ιντσών του infotainment, τη βάση ασύρµατης 
φόρτισης κινητών τηλεφώνων αλλά και τα διάφορα συστήµατα ενεργητικής 
προστασίας.

Οι προσφερόµενοι χώροι είναι µεγαλύτεροι από αυτούς του Ibiza, ενώ αρ-
κετά µεγάλο, µε συνολική χωρητικότητα 400 λίτρων, είναι και το διαµέρισµα 
των αποσκευών. Αναφορικά µε τα επίπεδα εξοπλισµού, θα υπάρχουν τέσσε-
ρις εναλλακτικές, Reference, Style, FR και Χcellence. Ειδικά η FR θα διατίθεται 
µε ρύθµιση της ανάρτησης σε δύο επίπεδα και θα έχει επίσης τέσσερα οδηγι-
κά modes. Όσο για τις δυνατότητες customizing, οι άνθρωποι της Seat υπο-
στηρίζουν ότι θα υπάρχουν τουλάχιστον 68 συνδυασµοί χρωµάτων αµαξώµα-
τος-οροφής.

Σε ό,τι έχει να κάνει µε τους κινητήρες, η γκάµα του Arona θα ξεκινά από 
τον τρικύλινδρο TSI του ενός λίτρου σε δύο εκδόσεις ισχύος, 95 και 115 ίππων. 
Για τη µετάδοση της κίνησης (που θα γίνεται στους εµπρός τροχούς) υπάρχει 
ως στάνταρ ένα εξάρι µηχανικό κιβώτιο και, εναλλακτικά, ένα DSG 7 σχέσεων. 
Για όσους θέλουν επιδόσεις, τη λύση δίνει το Arona FR µε τον τετρακύλινδρο 
TSI των 1,5 λίτρων και 150 ίππων. Περνώντας στους πετρελαιοκινητήρες, οι 
δύο εναλλακτικές έχουν να κάνουν µε τον 1.6 TDI σε εκδόσεις 95 και 115 ίπ-
πων.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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NISSAN QASHQAI
Tο Qashqai, το πιο πετυχημένο μοντέλο της μάρκας στη Γη-
ραιά Ήπειρο, ανανεώθηκε ριζικά και επιστρέφει πιο δυναμικό 
από ποτέ.

Η πρόσφατη ανανέωση του Qashqai φέρνει στο προσκήνιο πρωτίστως βελ-
τιώσεις ουσίας και δευτερευόντως αισθητικές αλλαγές. Σημαντική προ-

σπάθεια έγινε στον τομέα της ηχομόνωσης με τη χρήση νέων υλικών (π.χ. το 
κρύσταλλο της 5ης πόρτας έγινε πιο παχύ), ενώ βελτιωμένη είναι και η αερο-
δυναμική του αμαξώματος.

Η Nissan βελτίωσε την ανάρτηση για καλύτερη άνεση, το σύστημα διεύ-
θυνσης για αμεσότητα στην πληροφόρηση, ενώ το σασί έχει γενικά αναβαθμι-
στεί για πιο απολαυστικές διαδρομές. Το πακέτο τεχνολογιών υποβοήθησης 
οδηγού (ADAS) συνδυάζεται με το Nissan Intelligent Mobility και, εκτός των 
συστημάτων Traffic Sign Recognition (αναγνώριση πινακίδων κυκλοφορίας), 
Lane Departure Warning (προειδοποίηση απόκλισης από τη λωρίδα κυκλο-
φορίας), Intelligent Emergency Braking (σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης) 
κ.ά., περιλαμβάνει ένα αναβαθμισμένο σύστημα προειδοποίησης τυφλού ση-
μείου (Blind Spot Warning) που πλέον μπορεί να αναγνωρίσει και διερχόμε-
νους πεζούς, αλλά και το καινούργιο σύστημα ProPILOT.

Με εξαίρεση το μήκος του αμαξώματος που έχει αυξηθεί κατά 17 χλστ., οι 
άλλες διαστάσεις είναι ίδιες. Εξωτερικά το νέο Qashqai ξεχωρίζει από τη δια-
φορετική μάσκα και το καπό, τους επανασχεδιασμένους προφυλακτήρες και 
προβολείς και τις νέας σχεδίασης ζάντες. Πιο απτές είναι οι αλλαγές στο εσω-
τερικό, που δίνουν μια πιο premium εικόνα με την τοποθέτηση πιο ποιοτικών 
υλικών και επενδύσεων.

Κατά τα λοιπά, το ανανεωμένο Qashqai διατίθεται με τους γνώριμους κινη-
τήρες βενζίνης (από €18.990) στα 1,2 και 1,6 λίτρα με απόδοση 115 και 163 ίπ-
πους αντιστοίχως, ενώ σε πετρέλαιο (από €21.970) υπάρχουν οι εξαιρετικοί 
κινητήρες 1,5 και 1,6 λίτρων με 110 και 130 ίππους. Τετρακίνητη έκδοση 
Qashqai (από €28.240) διατίθεται μόνο με τον μεγάλο κινητήρα diesel, ενώ το 
αυτόματο κιβώτιο CVT (από €21.240) προσφέρεται με τον 1.200άρη βενζίνης 
και τον 1.600άρη diesel.

DACIA DUSTER
Το νέο Duster έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα του στα 
μέσα του μήνα στην έκθεσης της Φρανκφούρτης και 
στην ελληνική αγορά αναμένεται τους πρώτους μήνες 
του νέου έτους.

Σχεδιαστικά το νέο Duster ξεχωρίζει από την πιο δυναμική μάσκα με 
νέους προβολείς και LED ημέρας, ενώ τα πίσω φωτιστικά σώματα 

έχουν μεταφερθεί πιο κοντά στις γωνίες με ένα πιο τετράγωνο σχήμα. 
Το off-road στοιχείο έχει διατηρηθεί σε μεγάλο βαθμό, ενώ έχουν προ-
στεθεί ράγες στην οροφή.

Το ταμπλό του νέου Dacia Duster έχει σχεδιαστεί από την αρχή, με 
αποτέλεσμα να δείχνει εμφανώς πιο σύγχρονο, ενώ οι σχεδιαστές και 
οι μηχανικοί της εταιρείας έχουν δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότη-
τα, τόσο στην ουσιαστική όσο και σε αυτήν που γίνεται αμέσως αντιλη-
πτή. Έτσι, έχει βελτιωθεί η ηχομόνωση, ενώ και τα καθίσματα έχουν 
σχεδιαστεί εκ νέου. Από κει και πέρα, υπάρχει για πρώτη φορά αυτό-
ματος κλιματισμός και keyless entry (είσοδος και λειτουργίες χωρίς 
κλειδί), σύστημα προειδοποίησης τυφλού σημείου, ενώ η οθόνη του 
συστήματος πολυμέσων αφενός έχει μεγαλώσει και αφετέρου έχει το-
ποθετηθεί πιο ψηλά στην κεντρική κονσόλα.

Παράλληλα, οι σχεδιαστές της Dacia έχουν δώσει ιδιαίτερη προσο-
χή στην πρακτικότητα, αυξάνοντας τις θέσεις και τις θήκες για μικροα-
ντικείμενα και τους αποθηκευτικούς χώρους στο εσωτερικό, που πλέον 
έχουν φτάσει τα 28,5 λίτρα – από 5,9 λίτρα της προηγούμενης γενιάς. Οι 
χώροι και στο πίσω κάθισμα αναμένονται άνετοι, ενώ η χωρητικότητα 
του πορτμπαγκάζ είναι 455 λίτρα για τις προσθιοκίνητες εκδόσεις και 
376 για τις τετρακίνητες.

Η γκάμα των κινητήρων θα περιλαμβάνει την έκδοση βενζίνης TCe 
στα 1.200 κ.εκ. με 125 άλογα (υπάρχει και η ατμοσφαιρική SCe 115), ε-
νώ από πλευράς ντίζελ ο 1.5 dCi θα προσφέρεται στις εκδόσεις dCi 90 
(2WD) και dCi 110 (2WD και 4WD).

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Τ
α τελευταία χρόνια η αγορά αυτοκινήτου στην 
Ελλάδα παρουσιάζει σηµαντική άνοδο στον το-
µέα των εταιρικών πωλήσεων, δείχνοντας τά-
σεις συγχρονισµού µε ό,τι ισχύει εδώ και δε-
καετίες στη ∆υτική Ευρώπη. Παράλληλα, η νέα 
νοµοθεσία, σύµφωνα µε την οποία ο χρήστης 

επιβαρύνεται φορολογικά για τη χρήση εταιρικού αυτοκι-
νήτου, έχει αναδείξει τη λιανική τιµή προ φόρων (ΛΤΠΦ) 
του κάθε µοντέλου σε καθοριστικό παράγοντα για την επι-
λογή µάρκας και µοντέλου, αφού είναι άρρηκτα συνδεδε-
µένη µε το ποσό φόρου που καλείται να πληρώσει ο χρή-
στης-κάτοχος.

Όπως έχει διαµορφωθεί η αγορά αυτοκινήτου σήµερα, 
η Volvo παρουσιάζει την καλύτερη συνολικά λύση για τους 
εταιρικούς χρήστες. Η σουηδική premium µάρκα προσφέ-
ρει διάφορα µοντέλα της σε πλούσια επίπεδα εξοπλισµού τα 
οποία ξεχωρίζουν ανάµεσα στον ανταγωνισµό επιφέροντας 
την ελάχιστη φορολογική επιβάρυνση για τον χρήστη τους.

Οι πλέον δηµοφιλείς κατηγορίες εταιρικών αυτοκινήτων 
στην ελληνική αγορά είναι αυτές των πεντάθυρων χά-
τσµπακ και των µεσαίων οικογενειακών. Σε αυτές τις δύο 
κατηγορίες η Volvo προσφέρει στη µεν πρώτη τα V40 και 
V40 Cross Country, στη δε δεύτερη τα S60 και V60, καθώς 
και τις Cross Country εκδόσεις τους.

V40 T3 Auto και V40 Cross Country Τ3 Auto
Με τον κινητήρα 1.498 κ.εκ. ισχύος 152 ίππων και το αυτό-
µατο κιβώτιο στον βασικό εξοπλισµό, στην έκδοση εξοπλι-
σµού Kinetic, έχουν ΛΤΠΦ κάτω των 17.000 ευρώ, κάτι το 
οποίο συνεπάγεται φορολογικό συντελεστή 7% κατά τον υ-
πολογισµό της επιπρόσθετης φορολόγησης του χρήστη για 
το εταιρικό του αυτοκίνητο (φόρος παροχής σε είδος – 

benefit in kind). Γενικότερα, για ένα τέτοιο µοντέλο, ανάλο-
γα και µε τη ΛΤΠΦ, το επιπλέον θεωρητικό εισόδηµα για το 
οποίο θα φορολογηθεί ο χρήστης φτάνει έως τα 1.190 ευ-
ρώ/έτος.

Τα παραπάνω µοντέλα αποτελούν µία εξαιρετική πρόταση, 
καθώς είναι πολύ πλούσια εξοπλισµένα. Εκτός του αυτόµατου 
κιβωτίου, διαθέτουν στον βασικό τους εξοπλισµό το City Safety 
2ης γενιάς, το οποίο προσφέρει αυτόµατο φρενάρισµα για α-
ποφυγή συγκρούσεων µε άλλα οχήµατα ή εµπόδια. 

Αντίστοιχα, στην έκδοση εξοπλισµού Plus Edition για τα 
V40 T3 Auto και V40 Cross Country Τ3 Auto η ΛΤΠΦ είναι κά-
τω των 20.000 ευρώ, µε τον φορολογικό συντελεστή να δια-
µορφώνεται στο 14% και το επιπλέον φορολογητέο θεωρητικό 
εισόδηµα για τον χρήστη να είναι έως 2.800 ευρώ/έτος. Εδώ ο 
εξοπλισµός γίνεται ακόµα πιο πλούσιος, καθώς η Plus Edition 
περιλαµβάνει επιπλέον της έκδοσης Kinetic προβολείς LED µε 
ενσωµατωµένα φώτα ηµέρας. ψηφιακό πίνακα οργάνων µε 
οθόνη 8" TFT υψηλής ανάλυσης, ηχοσύστηµα High 
Performance οκτώ ηχείων µε CD player µε σύστηµα ανοιχτής 
συνοµιλίας Bluetooth, θύρα USB και iPod και έγχρωµη οθόνη 
5" κ.α.

Αλλά και για τα V40 D2 και V40 Cross Country D2 µε τον 
κινητήρα 1.969 κ.εκ. 120 ίππων, µία εξαιρετικά συµφέρουσα 
πρόταση για όσους επιλέγουν την πετρελαιοκίνηση, η ΛΤΠΦ 
είναι κάτω από τα 20.000 ευρώ τόσο για την έκδοση εξοπλι-
σµού Kinetic όσο και για την πιο πλούσια έκδοση Momentum, 
οπότε ο φορολογικός συντελεστής διαµορφώνεται στο 14% και 
το επιπλέον φορολογητέο θεωρητικό εισόδηµα για τον χρήστη 
είναι έως 2.800 ευρώ/έτος.

Στον ήδη πλούσιο εξοπλισµό της έκδοσης Kinetic, όπως 
παρουσιάστηκε πιο πάνω, η έκδοση Momentum διαθέτει επι-
πλέον εκτός άλλων προβολείς LED µε ενσωµατωµένα φώτα 

ηµέρας, ηλεκτρικά αναδιπλούµενους εξωτερικούς καθρέφτες 
µε φωτισµό εδάφους κ.α.

Volvo S60 και V60
Αντίστοιχα πλεονεκτήµατα ισχύουν και για τα S60 και V60, τα 
δύο µοντέλα της Volvo στην κατηγορία των µεσαίων οικογε-
νειακών, καθιστώντας τα ιδανική επιλογή για εταιρικούς 
χρήστες. Συγκεκριµένα, τα S60 T3 Auto και V60 T3 Auto µε 
τον κινητήρα 1.498 κ.εκ. ισχύος 152 ίππων και το αυτόµατο 
κιβώτιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισµό, στην έκδοση εξο-
πλισµού Livstyl Plus, έχουν ΛΤΠΦ κάτω των 20.000 €, το ο-
ποίο συνεπάγεται φορολογικό συντελεστή 14% κατά τον υ-
πολογισµό της επιπρόσθετης φορολόγησης του χρήστη για 
το εταιρικό του αυτοκίνητο (φορολογητέο θεωρητικό επιπλέ-
ον εισόδηµα για το χρήστη έως 2.800 € ανά έτος).

Συνεχίζοντας, τα S60 D4 Auto και V60 D4 Auto, µε τον 
diesel κινητήρα των 190 ίππων και το αυτόµατο κιβώτιο τα-
χυτήτων οκτώ σχέσεων, επίσης στην έκδοση εξοπλισµού 
Livstyl Plus, όπως παρουσιάστηκε πιο πάνω, έχουν ΛΤΠΦ 
κάτω των 25.000 €, µε αποτέλεσµα ο φορολογικός συντελε-
στής χρήσης του εταιρικού αυτοκινήτου να διαµορφώνεται 
στο 18% ενώ ανάλογα και µε τη ΛΤΠΦ το ύψος του φορολο-
γητέου επιπλέον θεωρητικού εισοδήµατος για το χρήστη 
φτάνει έως τα 4.500 €.

Τέλος, στην ίδια κατηγορία φορολογικού συντελεστή 
(18%) ανήκουν και τα S60 Cross Country D4 Auto και V60 
Cross Country  D4 Auto στην έκδοση εξοπλισµού 
Momentum, µε ΛΤΠΦ κάτω από τα 25.000 € και το ύψος του 
επιπλέον θεωρητικού φορολογητέου εισοδήµατος να έχει ως 
µέγιστη τιµή τα 4.500 € (ανάλογα µε τη ΛΤΠΦ). Σηµειώνεται 
ότι και αυτά τα µοντέλα διαθέτουν στο βασικό τους εξοπλισµό 
το αυτόµατο κιβώτιο ταχυτήτων οκτώ σχέσεων.

ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΗΣ VOLVO 
Ι∆ΑΝΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ 
ΕΤΑΙΡΙΚΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ!
Πολλά δηµοφιλή µοντέλα της Volvo σε πλούσιες εκδόσεις 
εξοπλισµού αποτελούν την ιδανική επιλογή για στελέχη εταιρειών 
που πλέον φορολογούνται για το εταιρικό αυτοκίνητό τους 
σύµφωνα µε το πρόσφατο νοµοσχέδιο.

ADVERTORIAL
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ΑΠΟΣΤΟΛΉ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΊΝΟ

Σ
την Ελλάδα το νέο KIA Stonic το περιμένουμε 
μέσα στον Οκτώβριο και στο μεταξύ εμείς τα-
ξιδέψαμε μέχρι το Βερολίνο για να σας μετα-
φέρουμε τις πρώτες μας εντυπώσεις. Εκεί οι 
ιθύνοντες της ελληνικής αντιπροσωπείας α-
νακοίνωσαν πως το νέο τους SUV θα λανσα-

ριστεί σε δύο εκδόσεις εξοπλισμού (τις Uptown και 
Premium), με τις τιμές να ξεκινούν από 14.000 ευρώ για 
την 1.25 (εδώ υπάρχει μια ειδική βασική έκδοση City), α-
πό 15.500 ευρώ για την 1.4, από 16.500 ευρώ για την 1.0Τ 
και από 17.660 ευρώ για την ντίζελ 1.6. Οι χαμηλές αυτές 
τιμές τοποθετούν το νέο KIA σε ιδιαίτερα ανταγωνιστική 
θέση, σε συνδυασμό με την εγγύηση για επτά χρόνια ή για 

ΝΊΚΟΣ ΜΑΡΊΝΟΠΟΥΛΟΣ

KIA STONIC
ΈΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ!

H ΚΟΡΕΑΤΙΚΉ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΚΤΑ ΤΟ ΠΡΏΤΟ ΤΉΣ ΜΙΚΡΟ CROSSOVER ΠΟΥ 
ΕΧΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΧΕΓΓΥΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΏΤΑΓΏΝΙΣΤΉΣΕΙ ΣΤΉΝ ΕΛΛΉΝΙΚΉ ΑΓΟΡΑ.

150.000 χιλιόμετρα.
Το νέο Stonic θα εφοδιάζεται με αποδοτικές εκδόσεις 

βενζίνης και πετρελαίου που συνδυάζονται με χειροκίνη-
τα κιβώτια ταχυτήτων και διασφαλίζουν εξαιρετικά χαμη-
λές καταναλώσεις καυσίμου και εκπομπές ρύπων. Συ-
γκεκριμένα, ο τρικύλινδρος 1.0 T-GDI (με τούρμπο και ά-
μεσο ψεκασμό) αποδίδει 120 ίππους και 172 Nm ροπής, 
ενώ υπάρχουν και οι ατμοσφαιρικές εκδόσεις MPI (με 
ψεκασμό πολλαπλών σημείων), η μικρότερη 1.25 με 84 
ίππους και 122 Nm ροπής (αυτή είναι η μόνη που έχει 
5άρι κιβώτιο, όλες οι άλλες συνδυάζονται με 6άρι), ενώ ο 
μεγαλύτερος των 1.4 λίτρων αποδίδει 100 άλογα και 133 
Nm ροπής.

Στη διάθεσή μας είχαμε την τρικύλινδρη turbo έκδοση 
του Stonic που προσφέρει όλα τα καλά χαρακτηριστικά 
που συναντάμε στα άλλα μοντέλα της KIA. Οδηγώντας 
στους γερμανικούς δρόμους, η λειτουργία του μοτέρ είναι 
ελαστική και ευχάριστα τραχιά στο αυτί, με το τράβηγμα 
της ροπής να έρχεται από χαμηλά. Το αποδοτικότερο μη-
χανικό σύνολο στην γκάμα του Stonic είναι ο πετρελαιοκι-
νητήρας των 1,6 λίτρων που αποδίδει 110 ίππους και 260 
Nm ροπής. Σύμφωνα με τους ανθρώπους της ελληνικής 
αντιπροσωπείας, η ντίζελ έκδοση και η ατμοσφαιρική των 
1,4 λίτρων αναμένεται να κάνουν τις μεγαλύτερες πωλή-
σεις. Και μπορεί το turbo να είναι γλυκό (μιλώντας για τον 
τρικύλινδρο 100άρη), αλλά προφανώς ο 100άρης κινητή-
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ρας (που συνδυάζεται με 6άρι κιβώτιο και κινεί με αξι-
οπρέπεια το Stonic) ακούγεται ως μια πιο οικονομική 
σε κατανάλωση επιλογή για όσους κινούνται κυρίως 
στην πόλη.

Γενικότερα το Stonic είναι ένα ευκολοδήγητο μικρό 
SUV με καλή θέση οδήγησης, καλή ορατότητα προς τα 
έξω, τιμόνι με καλό «βάρος» και ακρίβεια, με τον επι-
λογέα να κουμπώνει πρόθυμα. Η ποιότητα κύλισης εί-
ναι από τις καλύτερες στην κατηγορία, στις υψηλές τα-
χύτητες το Stonic εντυπωσιάζει με τη σταθερότητά του, 
ενώ, όπως συνηθίζει η KIA για να προσδώσει έναν 
σπορτίφ τόνο, η ανάρτηση είναι ίσως λίγο πιο σφιχτή 
(ειδικά του ημιάκαμπτου, πίσω) απ’ ό,τι θα έπρεπε (βέ-
βαια εδώ παίζουν ρόλο οι στάνταρ 17άρες ζάντες, 15ά-
ρες έχει μόνο η βασική 1.2), μετριάζοντας κάπως την 
απόσβεσή της.

Οι φωτογραφίες αδικούν το όμορφο αμάξωμα (στην 
κόμπακτ εικόνα συμβάλλουν οι εξαιρετικά μαζεμένοι 
πρόβολοι με 830 και 730 χλστ. μπροστά και πίσω αντί-
στοιχα), το οποίο σε μήκος φτάνει τα 4,14 μέτρα. Η διά-
σταση αυτή κατατάσσει το Stonic στον μέσο όρο των 
μικρών SUV, προσφέροντας από τους καλύτερους χώ-
ρους για τους επιβάτες, ειδικά για τους πίσω, που έ-
χουν μεγάλη απόσταση τόσο για τα γόνατά τους όσο 
και για τα κεφάλια τους. Στο γεγονός αυτό συμβάλλει 
και το σχετικά μεγάλο μεταξόνιο των 2,58 μέτρων, με 
τον χώρο αποσκευών να φτάνει τα 352 λίτρα (μαζί με 
τον κρυφό χώρο κάτω από το κάλυμμα, υπάρχει κιτ 
ασφαλείας και όχι ρεζέρβα) και την πρακτικότητα να 
εκτοξεύεται στα 1.155 λίτρα όταν αναδιπλώνονται τα 
πίσω διαιρούμενα καθίσματα.

Το όμορφο ταμπλό είναι σύγχρονο και εργονομικό 
και κατά τα ειωθότα στο κέντρο του δεσπόζει μία στά-
νταρ οθόνη 7" με όμορφα γραφικά και εύχρηστο με-
νού. Θήκες για μικροαντικείμενα υπάρχουν σχεδόν 
παντού, ανάμεσα στα αναλογικά όργανα υπάρχει μια 
ευανάγνωστη οθόνη πολλαπλών ενδείξεων, ενώ η πο-
λύ καλή ποιότητα κατασκευής και το προσεγμένο φινί-
ρισμα σε κάνουν να αγνοείς τα σκληρά πλαστικά. Ό-
πως ισχυρίζεται η KIA, το Stonic είναι το πιο «εξατομι-
κευμένο» μοντέλο που έχει λανσάρει μέχρι τώρα, προ-
σφέροντας επιλογή ανάμεσα σε εννέα βαφές αμαξώ-
ματος και πέντε οροφής, δημιουργώντας 20 διαφορετι-
κούς ελκυστικούς συνδυασμούς που συμπληρώνουν 
οι νέας σχεδίασης ζάντες αλουμινίου.

Το Stonic αποτελεί σχεδιαστικό προϊόν της στενής 
συνεργασίας του στούντιο στην Ευρώπη με εκείνο στην 
Κορέα, ενώ κατασκευάζεται στο εργοστάσιο Sohari 
(στην Κορέα). Μέσα στο 2018 αναμένεται και η μικρότε-
ρη εκδοχή του 1.0 T-GDI κινητήρα με τα 100 άλογα, κα-
θώς και η αυτόματη DCT με το 7άρι κιβώτιο που θα 
συνδυαστεί με τον ισχυρότερο κινητήρα των 120 ίππων 
(για την ώρα δεν προβλέπεται αυτόματο ντίζελ). Εδώ να 
σημειώσουμε πως το Stonic βασίζεται στην πλατφόρμα 
του Rio και, παρόλο που δεν υπάρχουν τετρακίνητες 
εκδόσεις, η μεγάλη απόσταση του αμαξώματος από το 
έδαφος (στα 18,3 εκατοστά) είναι αρκετή για απροβλη-
μάτιστες βόλτες σε χωματόδρομους (ή για σκαρφαλώ-
ματα στα πεζοδρόμια της πόλης).

Όπως φαίνεται, αυτή τη χρονιά η κορεατική εται-
ρεία έχει φορτσάρει, αφού μετά το λανσάρισμα των 
Picanto και Rio (τέλη του χρόνου αναμένεται και το πο-
λύ εντυπωσιακό Stinger, που όμως δεν θα εισαχθεί 
στην Ελλάδα) έρχεται μάλλον την κατάλληλη στιγμή για 
να ρίξει στην αγορά το Stonic. Ένα κόμπακτ διαστάσε-
ων SUV που τοποθετείται κάτω από το Sportage και 
απέναντι σε άλλα ανταγωνιστικά μοντέλα, όπως είναι 
τα Renault Captur και Peugeot 2008 ή τα επερχόμενα 
Seat Arona, Citroën C3 Aircross, Skoda Karoq κ.ά. 
Και, όπως είδαμε, έχει όλα τα εφόδια για να πρωταγω-
νιστήσει σε αυτή την κατηγορία μοντέλων.
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ΓΙΆΝΝΗΣ ΣΚΟΥΦΗΣ

ΝΕΟ VW POLO 
Η 6Η ΓΕΝΙΆ ΤΟΥ POLO ΚΆΙ ΜΕΓΆΛΩΣΕ 

ΚΆΙ ΆΝΆΒΆΘΜΙΣΤΗΚΕ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΑΜΒΟΥΡΓΟ

Ά
ν στο μυαλό σας έχετε το VW Polo ως ένα 
αξιόλογο μεν, συντηρητικό δε μοντέλο της 
κλάσης των υπερμίνι, έχετε δίκιο για τις πέ-
ντε μέχρι τώρα γενιές του αλλά όχι και για 
την ολοκαίνουρια 6η που μόλις τώρα παρου-
σιάστηκε. Και αυτό ισχύει τόσο εκτός όσο και 

εντός.
Μπαίνοντας, λοιπόν, στο νέο Polo εκπλήσσεσαι ευχάρι-

στα κατ’ αρχάς από τον σύγχρονο σχεδιασμό και τη νεανική 
προσέγγιση. Στον διάκοσμό του κυριαρχεί το χρώμα, οι δι-
αθέσιμες επιλογές είναι συνολικά οκτώ, καθώς και τα 
high-tech στοιχεία. Όπως η οθόνη αφής, που βρίσκεται στο 
ίδιο ύψος με τον πίνακα οργάνων και πρακτικά δημιουργεί 
ένα ενιαίο σύνολο παροχής πληροφοριών. Το μέγεθός της 
κυμαίνεται από 6,5 έως 8 ίντσες, έχει, όπως διαπιστώσαμε, 
εύχρηστο μενού και γρήγορη απόκριση.

Ο πίνακας οργάνων μπορεί να είναι ψηφιακός, για πρώ-
τη φορά στην κατηγορία. Ενδιαφέρον είναι πως πρόκειται 
για τη 2η γενιά του, με δυνατότητα ελεύθερου προγραμμα-
τισμού συνολικά τεσσάρων διαθέσιμων διαμορφώσεών 
του, που χρησιμοποιείται για πρώτη φορά σε μοντέλο όχι 
μόνο της VW αλλά συνολικά του ομίλου.

Άπό κει και πέρα, υπάρχουν πλήρεις δυνατότητες δια-
σύνδεσης με smartphone και πολλά συστήματα υποβοή-
θησης, με στάνταρ σε όλες τις εκδόσεις το Front Assist με 
το City Emergency Braking – σύστημα αποφυγής συγκρού-
σεων με αυτόματο φρενάρισμα. Εννοείται πως το νέο Polo 
ακολουθεί κατά γράμμα και την πρόσφατη μόδα των 
premium ηχοσυστημάτων, και έτσι μπορεί να εξοπλιστεί με 
ένα ηχοσύστημα 300 Watt της αμερικανικής εταιρείας 
Beats στην ειδική έκδοση που έχει και το όνομά της.

Το δεύτερο σημείο που προκαλεί έκπληξη είναι η άνεση 
των χώρων του. Ειδικά όσοι κάθονται στο πίσω κάθισμα 
έχουν σχεδόν τόσον αέρα για τα πόδια και τα κεφάλια τους 
όσο και στο Golf. Παράλληλα, το πορτμπαγκάζ των 351 λί-
τρων, τιμή κορυφαία για την κατηγορία, είναι μόλις κατά 25 
λίτρα πιο μικρό σε σχέση με αυτό του μεγαλύτερου μοντέ-
λου.

Άν στο σημείο αυτό αναρωτιέστε πώς επιτεύχθηκαν όλα 
αυτά, η απάντηση είναι MQB A0, η πιο μικρή εκδοχή του 
πρώτου μεταβλητού πλαισίου της γερμανικής εταιρείας. H 
χρήση του MQB, λοιπόν, επέτρεψε την αύξηση του μεταξο-
νίου κατά 92 χιλιοστά σε σχέση με την προηγούμενη γενιά, 
φτάνοντας συνολικά τα 2,548 μέτρα και εξασφαλίζοντας ά-
νεση στο εσωτερικό. Άπό κει και πέρα, έχουν μεγαλώσει 
αισθητά και οι εξωτερικές διαστάσεις –το μήκος έχει αυξη-
θεί κατά 81 χιλιοστά, φτάνοντας τα 4,053 μέτρα–, ενώ οι 
καινούργιες αναλογίες επέτρεψαν στους σχεδιαστές να δη-
μιουργήσουν ένα σύγχρονο και δυναμικό σχήμα.

Η αύξηση των διαστάσεων δεν οδήγησε και σε αύξηση 
του βάρους, κάτι που σε συνδυασμό με την αυξημένη α-
καμψία κολακεύει την οδική συμπεριφορά. Οδηγώντας το 
νέο Polo στο Άμβούργο διαπιστώσαμε πως είναι πιο άμεσο 
και προοδευτικό στις αντιδράσεις του σε σχέση με τον προ-
κάτοχό του και εμφανώς πιο σπορτίφ. Παράλληλα, οι αναρ-
τήσεις ελέγχουν πιο αποτελεσματικά τις κινήσεις του αμα-
ξώματος και εξασφαλίζουν ένα ικανοποιητικό επίπεδο άνε-
σης.

Άν, λοιπόν, αξιοποιηθούν τα δυναμικά χαρακτηριστικά 
του νέου Polo, μπορεί να κινηθεί κανείς αρκετά γρήγορα 
τόσο σε εθνικό όσο και σε επαρχιακό οδικό δίκτυο, χάρη 
και στον 1.0 TSI των 95 ίππων όσο και στον diesel 1.6 TDI 
των επίσης 95 ίππων που κινούσαν τα αυτοκίνητα που οδη-
γήσαμε.

Ο 1.0 TSI είναι αρκετά πολιτισμένος και ελαστικός και 
δεν προβληματίζεται από τα περίπου 1.150 κιλά που ζυγίζει 
το νέο Polo. Άυτό φαίνεται και από τις επιδόσεις που εξα-
σφαλίζει (0-100 σε 10,8 δεύτερα, τελική ταχύτητα 187 χλμ./
ώρα), ενώ, αν θα θέλαμε κάτι παραπάνω, αυτό θα ήταν μια 
6η στο κιβώτιο. Κιβώτιο 6 σχέσεων θα έχει η έκδοσή του 
των 115 ίππων που θα ακολουθήσει μέχρι το τέλος του 
χρόνου, μαζί με την 1.5 TSI των 150 ίππων με το σύστημα 

απομόνωσης των κυλίνδρων.
Ιδιαίτερα ελαστικός και οικονομικός είναι και ο diesel 

των 1.600 κυβικών και των 95 ίππων –θα υπάρχει και βα-
σική έκδοσή του με 80 ίππους–, ενώ την γκάμα των κινητή-
ριων συνόλων του νέου Polo συμπληρώνει η έκδοση φυσι-
κού αερίου του τρικύλινδρου των 1.000 κυβικών, η 1.0 TGI, 
που διατίθεται για πρώτη φορά στο Polo, έχει πολύ χαμηλά 
λειτουργικά έξοδα και αποδίδει 90 ίππους. Όσο για τη βάση 
της γκάμας, στην Ελλάδα θα είναι ο ατμοσφαιρικός 1.0 MPI 
των επίσης 3 κυλίνδρων και των 75 ίππων.

Το νέο Polo θα είναι διαθέσιμο με τα επίπεδα εξοπλι-
σμού Trendline, Comfortline και Highline, ενώ, όπως προ-

αναφέραμε, υπάρχει και η ειδική Beats με το εξελιγμένο 
ηχοσύστημα των 300 Watt. Ταυτόχρονα, υπάρχουν πέντε 
επιπλέον πακέτα εξοπλισμού, το καθένα με διαφορετικά χα-
ρακτηριστικά, τα Decor, Style, Sport και Black, καθώς και 
το κορυφαίο σπορ R-Line.

Το αποκλειστικά πεντάθυρο ολοκαίνουριο VW Polo θα 
είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα μέσα στον Οκτώβριο, με τις 
τιμές του, για τις πιο πολλές από τις εκδόσεις του, να μη δι-
αφοροποιούνται ουσιαστικά από αυτές της προηγούμενης 
γενιάς. Άυτό σημαίνει πως με τον βασικό κινητήρα του των 
1.000 κυβικών και των 75 ίππων θα ξεκινά, ενδεικτικά, από 
τα 12.800 ευρώ.

Το καινούργιο Polo κινείται προς την επόμενη κατηγορία, 
αυτήν του Golf, σε όλους ανεξαιρέτως τους τομείς.



26.5x32.5cm
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΙΤΑΡΗΣ

 SSANGYONG TIVOLI ECO LPG
Ο ΓΥΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΜΕ 194 ΕΥΡΩ

Ο∆ΟΙΠΟΡΙΚΟ

Π
έντε µέρες στις εσχατιές της ηπειρωτικής 
Ελλάδας µέσα σε ένα Tivoli µε «γκάζι», πά-
νω από 3.000 χιλιόµετρα, 57 ώρες συνολι-
κής οδήγησης σε δρόµους χωρίς διόδια 
(«δεν πληρώνω» στην πράξη) µε κόστος για 
καύσιµα µόλις 194 ευρώ!

Ένα µεγάλο ταξίδι στην Ελλάδα ήταν πάντα µια υπόθεση 
hardcore ψυχανάλυσης. Από τη µια έχεις να αντιµετωπίσεις 
έναν καταιγιστικό σε οµορφιά και αναπάντεχες εναλλαγές 
Τόπο. Και από την άλλη βρίσκεσαι µπροστά σε έναν νεοελ-
ληνικό Τρόπο που όσο περνάει ο καιρός –και σε τούτα τα 
χρόνια της κρίσης ακόµα περισσότερο– γίνεται όλο και πιο 
βαρύς και δύσθυµος, σχεδόν αποπνικτικός.

Το ταξίδι που σχεδιάσαµε είχε µερικούς ακόµη βαθ-
µούς δυσκολίας. Κατακαλόκαιρο, µε τον ∆εκαπενταύγου-
στο να έχει αποχαυνώσει κάθε σωµατική και πνευµατική 
αντίσταση ανά την επικράτεια, µε 40άρια διαρκείας και ένα 
στοίχηµα µε τον εαυτό µας και τις αντοχές µας: να ολοκλη-
ρώσουµε τον γύρο της Ελλάδας µε τα λιγότερα δυνατά χρή-
µατα για καύσιµα, από δρόµους χωρίς διόδια και µε αυστη-
ρό χρονικό ορίζοντα τις πέντε µέρες.

Μιλάµε δηλαδή για µια βιαστική… selfie µε τη χώρα 
µας, για ένα στιγµιότυπο που αποτυπώθηκε µετά από σχε-

δόν 57 ώρες συνολικής καθαρής οδήγησης µέσα από τους 
δρόµους τους παλιούς, της υποµονής και της συµφιλίωσης 
µε το τοπίο. Σηµεία αναφοράς τα τρία σηµεία του ελληνικού 
χάρτη: Ταίναρο, Πρέσπες, Ορµένιο. Και όχηµά µας –ή, µάλ-
λον καλύτερα, συνοδός µας– ένα SsangYong Tivoli µε υ-
γραέριο, ένα αυτοκίνητο που αποδείχθηκε πραγµατική έκ-
πληξη και πολύτιµο εργαλείο σε αυτό το παράξενο καλοκαι-
ρινό εγχείρηµα.

Αυτό που εντυπωσίασε περισσότερο στο Tivoli είναι ότι, 
παρά τα πολλά και δύσκολα χιλιόµετρα που γίνονταν κάθε 
µέρα, δεν υπήρξε ούτε µία στιγµή που να νιώσεις ότι το αυ-
τοκίνητο σε κουράζει. Εξαιρετικά τα καθίσµατα (η µέση ενός 
50άρη χτυπάει «καµπανάκι» αµέσως), πολύ σωστή η θέση 
οδήγησης, θετική σε ρύθµιση η ανάρτηση (ούτε σκληρή ού-
τε µαλακή να χαζεύει στις ατέλειωτες φουρκέτες που περά-
σαµε), ακριβές και γρήγορο τιµόνι, όλα αυτά λειτουργούσαν 
ώστε να φτάνεις στο τέλος της ηµέρας και να αισθάνεσαι 
ότι µόνο η πείνα σε κρατάει µακριά από το να συνεχίσεις.

Εξίσου σηµαντικό στοιχείο το γεγονός ότι το Tivoli είναι 
λες και έχει ραφτεί… sur mesure για το ελληνικό επαρχια-
κό δίκτυο. Ούτε µεγάλο ούτε µικρό, χωράει παντού και χω-
ράει το ίδιο πολλά πράγµατα, ιδίως όταν µεταφέρεις, εκτός 
των άλλων, έναν σκασµό φωτογραφικό εξοπλισµό. Για την 

κατανάλωση σας γράφουµε αλλού. Αυτό που εδώ πρέπει 
να σηµειωθεί είναι ότι ο κινητήρας µε το εργοστασιακό 
«γκάζι» είναι απίστευτα οµαλός στη λειτουργία του και δύ-
σκολα αντιλαµβάνεται κανείς τη διαφορά στη λειτουργία του 
µε βενζίνη.

Αν θα αλλάζαµε κάτι, θα ήταν µικροπράγµατα. Τα λάστι-
χα µε το 45άρι προφίλ και τη 18άρα ζάντα είναι µάλλον υ-
περβολή, έστω κι αν αρέσουν (όπως και όλο το αυτοκίνητο 
άρεσε όπου κι αν βρεθήκαµε, ιδίως µε αυτή την πανέµορ-
φη διχρωµία κόκκινο-µαύρο). Και θα άλλαζα και το κιβώτιο 
ταχυτήτων. Μόνο αν θα ταξίδευα πολλές ώρες στην εθνική 
θα το προτιµούσα. Σε αυτό το ταξίδι, πάντως, δεν «έδεσε» 
µε το περιβάλλον. Και ευτυχώς που υπήρχε εκείνο το µαγι-
κό κουµπάκι στο πλάι του επιλογέα για τη χειροκίνητη λει-
τουργία που πολλές φορές πάνω στην Πίνδο, σε δύσκολες 
ανηφόρες και στροφές, µας ξελάσπωσε.

Tι µένει, λοιπόν, έπειτα από ένα τέτοιο ταξίδι-αστραπή 
στις τέσσερις (τρεις, για την ακρίβεια) γωνιές της Ελλάδας; 
Μένει πρώτα απ’ όλα η αίσθηση ότι τούτη η χώρα βρέθηκε 
να φορά ένα παλιοµοδίτικο ρετάλι Ιστορίας µικρό στο νού-
µερο. Όλα τη στενεύουν, όλα της φταίνε, οι ραφές πάνε να 
ανοίξουν και τίποτα δεν φαίνεται ικανό να την ξαναβάλει 
στο προσκήνιο της εποχής και των νέων καιρών.
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Μένει, από την άλλη, ένας τόπος εξέχουσας λαμπρότη-
τας και ευγενούς αυτάρκειας. Ένας τόπος υψηλός σε τό-
νους μα χαμηλός σε βλέμμα και με μια εσωτερικότητα μο-
ναδική. Το έχω ξαναπεί: αν υπάρχει μία οδός για να ξανα-
βρούμε τον εαυτό μας ως λαός, αυτός ο ακατάβλητης έξα-
ψης ελληνικός τόπος είναι ο μοναδικός «χάρακας» πάνω 
στον οποίο μπορούμε να ακουμπήσουμε με βεβαιότητα και 
ασφάλεια για να πορευτούμε.

Μένει επίσης η σιγουριά ότι ένα SsangYong μπορεί να 
είναι πολύ καλύτερο ως σύντροφος σε αυτού του είδους τα 
ταξίδια από πολλά «επώνυμα» μοντέλα της εγχώριας αγο-
ράς. Προσαρμόστηκε αμέσως στο fast forward της προσπά-
θειας, δεν δυσανασχέτησε πουθενά (από τα στενά της Καρ-
δαμύλης και της παλιάς Ξάνθης έως τις φουρκέτες πάνω 
στην Πίνδο, κατηφορίζοντας προς Καστοριά), δεν παραπο-
νέθηκε και δεν μας κούρασε στο ελάχιστο. Δεν μπορώ να 
φανταστώ –ούτε έχω κάνει ξανά στο παρελθόν– τέτοια α-
παιτητική δοκιμή. Και με το χέρι στην καρδιά ξέρω να πω 
ότι το Tivoli αξίζει και το τελευταίο ευρώ που θα δώσετε.

Μένει, τέλος, η επιβεβαίωση ότι το ταξίδι, ένα τέτοιο τα-
ξίδι, είναι ίσως ο μοναδικός τρόπος (μαζί με την τέχνη) για 
να πάρει κεφάλι ο άνθρωπος στην κούρσα με τον χρόνο και 
τη φθορά. Μέσα από τέτοια ταξίδια, της ορμής και της έντα-

σης, μπορείς να νιώσεις την εύνοια της θνητότητας, να αι-
σθανθείς κοντά ή και πάνω από τους θεούς σου. Πιστέψτε 
με, δεν χρειάζονται πλούτη, παλάτια και υψηλές φιλοσοφί-
ες. Αρκεί η πίστη στα θαύματα που σε περιμένουν –πάντα 
σε περιμένουν– μετά την επόμενη στροφή και την επόμενη 
και την επόμενη. Και μόλις 194 ευρώ.

Αξίζει τελικά το «γκάζι»;
Το γράφουμε ευθύς εξαρχής: χρειαστήκαμε 194 ευρώ κα-
ταναλώνοντας αποκλειστικά LPG, κάνοντας 3.022 χιλιόμε-
τρα διαδρομής και έχοντας οδηγήσει σχεδόν 57 ώρες μέσα 
σε πέντε μέρες. Οι αριθμοί μιλούν για μια κατανάλωση της 
τάξης των 8,7 λίτρων με πολύ προσεκτική και αυστηρά 
προσηλωμένη οδήγηση, έτσι ώστε να επιτύχουμε τη μέγι-
στη δυνατή οικονομία.

Οι τιμές των βενζινάδικων είχαν μια απόκλιση περίπου 
10 λεπτών, από τα 0,70 έως και τα 0,80 ευρώ, με κάποιες 
«πιάτσες» (όπως τα Ιωάννινα ή η Ξάνθη) να έχουν αρκετά 
χαμηλές τιμές. Υπολογίστε μια μέση τιμή στα 0,75 λεπτά αν 
θέλετε να κάνετε κάποιο αντίστοιχο ταξίδι (τιμές Αυγούστου 
2017). Η διασπορά των βενζινάδικων με LPG είναι επαρκέ-
στατη πλέον, με εξαίρεση κάποιες περιοχές (όπως ο νομός 
Λακωνίας).

Στο ερώτημα αν συμφέρει το γκάζι η απάντηση προ-
φανώς έχει δοθεί με όσα περιγράφουμε πιο πάνω. Στην 
περίπτωση του SsangYong Tivoli ΕCO τα πράγματα είναι 
ακόμη πιο ενθαρρυντικά, καθώς πρόκειται για μια εργο-
στασιακή εγκατάσταση από κορυφαία ιταλική μάρκα, με 
ό,τι αυτό συνεπάγεται σχετικά με την αξιοπιστία, την α-
σφάλεια και τις εγγυήσεις, που είναι ίδιες με του βενζι-
νοκίνητου. Το αν αξίζει να δώσει κανείς τα επιπλέον 
1.200 ευρώ για να το αγοράσει αντί για την έκδοση βεν-
ζίνης είναι θέμα που άπτεται των χιλιομέτρων που κάνει 
κάθε χρόνο και του είδους των δρόμων στους οποίους 
κινείται. Σ’ εμάς, πάντως, η εξίσωση βγήκε και με το πα-
ραπάνω.

Ελπίζουμε το μεγάλο ταξίδι που κάναμε να ξεδιαλύνει 
κάπως το τοπίο για όσους ενδιαφέρονται, καθώς τα 3.000 
χιλιόμετρα είναι άκρως αντιπροσωπευτικά μιας λελογι-
σμένης χρήσης του αυτοκινήτου. Και να κλείσουμε υπεν-
θυμίζοντας τη μεγάλη αυτονομία του Tivoli (που αγγίζει τα 
1.200 χιλιόμετρα συνδυαστικά με τη βενζίνη) και αυτό 
που γράψαμε πιο πάνω, ότι οι διαφορές λειτουργίας του 
κινητήρα με το ένα ή το άλλο καύσιμο είναι μηδαμινές 
και χρειάζεται πολύ εξασκημένος οδηγός για να καταλά-
βει πότε κινείται με γκάζι και πότε με βενζίνη.
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Α
υτό είναι λοιπόν το πολυαναµενόµενο 
hypercar της Mercedes για τον µισό αιώ-
να AMG, η Mercedes-ΑMG Project One, 
που χρειάζεται λιγότερα από 6 δεύτερα 
για το 0-200 χλµ./ώρα και η τελική του 
ξεπερνά αρκετά τα 350 χλµ./ώρα.

Σ χ ε δ ι α σ τ ι κ ά  ο ι  Γ ε ρ µ α ν ο ί  τ η ς 
Mercedes-AMG απέφυγαν τις ακρότητες και τις υπερβο-
λές, εστιάζοντας κατά κύριο λόγο στη λειτουργικότητα του 
design και στην αεροδυναµική του αµαξώµατος, το οποίο 
είναι όλο κατασκευασµένο από ανθρακόνηµα. Το πακέτο 
των ενεργών αεροδυναµικών βοηθηµάτων είναι µεγάλο, 
η τεράστια εισαγωγή αέρα πάνω από την οροφή τύπου 
LMP1 είναι χαρακτηριστική, το ίδιο και ο µεγάλος διαχύ-
της στο πίσω µέρος, καθώς και η µονή εξάτµιση µε τις 
δύο µικρότερες απολήξεις για τις βαλβίδες ανακούφισης.

Στο εσωτερικό η εικόνα είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή, 

DREAM CAR

H MERCEDES-AMG PROJECT ONE 
ΕΙΝΑΙ ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΕΙ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
ΤΗΣ FORMULA 1 ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕΙ ΣΕ ∆ΗΜΟΣΙΟΥΣ ∆ΡΟΜΟΥΣ.
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καθώς συνδυάζει αρκετά στοιχεία από τη Formula 1, π.χ. 
το τιμόνι, με επιλογές που θα πρέπει να ανταποκρίνονται 
σε ένα αυτοκίνητο που θα κινείται νόμιμα σε δημόσιο δρό-
μο. Τα «καθίσματα» είναι στην ουσία μικρά «μαξιλάρια» 
στο ήδη διαμορφωμένο περίγραμμα στο πλαίσιο, ενώ 
ρυθμιζόμενα είναι τα πεντάλ και το τιμόνι.

Ο εξοπλισμός αποτελείται από δύο οθόνες (μία ως πίνα-
κας οργάνων και μία για το σύστημα infotainment), ενώ όταν 
βγει στην παραγωγή θα διαθέτει και όλα τα σύγχρονα συστή-
ματα ασφάλειας και άνεσης για τους επιβάτες.

Η κινητήρια μονάδα είναι μια διαφοροποιημένη εκδοχή 
αυτής που χρησιμοποιήθηκε στο μονοθέσιο W08 της Formula 
1 και είναι ένα υβριδικό σύστημα με έναν V6 1.600 κυβικών 
με μονό turbo και τέσσερις ηλεκτροκινητήρες. Το σύστημα 
λειτουργεί σχεδόν όπως τα αντίστοιχα στη Formula 1, με τον 
κινητήρα εσωτερικής καύσης να αποδίδει περίπου 680 άλο-
γα και, αν όντως επιβεβαιωθούν παλαιότερες πληροφορίες 

από το αφεντικό της AMG Tobias Moers, να χρειάζεται πλήρη 
ανακατασκευή κάθε 50.000 χλμ.

Η συνολική ισχύς φτάνει τους 1.006 και πλέον ίππους, 
καθώς υπάρχουν και οι 326 ίπποι των δύο υπερσύγχρονων 
ηλεκτροκινητήρων που κινούν τους εμπρός τροχούς και 
κάνουν το Project One τετρακίνητο. Στο σημείο αυτό πρέπει 
να αναφέρουμε πως τον κινητήρα εσωτερικής καύσης συν-
δράμουν οι άλλοι δύο ηλεκτροκινητήρες, με τον πρώτο, α-
πόδοσης 136 ίππων, να ενεργεί στο turbo έτσι ώστε να μει-
ωθεί στο ελάχιστο το lag, ενώ ο άλλος, απόδοσης 163 ίπ-
πων, βρίσκεται ενσωματωμένος στον στροφαλοφόρο.

Η Mercedes-AMG Project One θα παράγεται από την 
AMG, θα κατασκευαστεί σε μόλις 275 μονάδες και η τιμή 
του, προ φόρων, θα φτάνει τα 2.275.000 ευρώ. Περιττό να 
πούμε ότι ήδη έχουν πουληθεί όλες, με την εταιρεία να 
υπόσχεται ότι και οι 275 θα έχουν παραδοθεί στους τυχε-
ρούς ιδιοκτήτες τους μέχρι το τέλος του 2020.





αφιέρωµα //
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ, ΚΕΙΜΕΝΑ, ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΑΛΕΞΙΑ ΣΒΩΛΟΥ

Οδηγός υγείας για γερή καρδιά
Στα πέτρινα χρόνια της οικονοµικής κρίσης οι καρδιοπάθειες γνωρίζουν έξαρση, συγκρίσιµη µε αυτήν του πρόσφατου επιδηµικού ξεσπάσµατος της ιλαράς που, παρ’ 

ότι υπήρξε ξεχασµένη λοίµωξη, τους τελευταίους µήνες έφτασε να «µετρά» 14.000 κρούσµατα στην Ευρώπη. Στην περίπτωση των καρδιοπαθειών, βέβαια, τα νο-
σήµατα µόνο ξεχασµένα δεν µπορούν να θεωρηθούν, αφού διεθνώς εξακολουθούν να αποτελούν την 1η αιτία θανάτου. Εντός των συνόρων, η αύξηση των περιστα-

τικών των εµφραγµάτων και των αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων είναι διαρκής, καθώς σχετίζονται άµεσα µε το άγχος, το κάπνισµα, την ανθυγιεινή διατροφή και την 
έλλειψη άσκησης, δηλαδή µε όλους εκείνους τους παράγοντες που παραµένουν σε αυξητική τροχιά. Ανήµερα του εορτασµού της Παγκόσµιας Ηµέρας Καρδιάς, το ένθετο 
υγείας που κρατάτε στα χέρια σας φιλοδοξεί να ξεκλειδώσει τα µυστικά της καλής λειτουργίας της καρδιάς και να σας ενηµερώσει για όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε ώστε 
να διαφυλάξετε την καρδιαγγειακή σας υγεία. Η πρόληψη των καρδιαγγειακών παθήσεων στηρίζεται στη σωστή διατροφή, στην καθηµερινή άσκηση, στη διατήρηση του 
σωστού σωµατικού βάρους και στα τακτικά ιατρικά τσεκάπ, ειδικά σε ό,τι αφορά τη µέτρηση της κακής χοληστερόλης, των τριγλυκεριδίων και της ολικής χοληστερόλης. Ε-
πίσης, είναι πολύ σηµαντικό για τους καρδιοπαθείς να µετρούν τακτικά την αρτηριακή τους πίεση και το σάκχαρο στο αίµα τους, αφού τόσο η υπέρταση όσο και ο σακχα-
ρώδης διαβήτης αποτελούν συχνές συννοσηρότητες στην περίπτωσή τους. Αν µάλιστα λάβουµε υπόψη ότι περισσότεροι από 2 εκατοµµύρια Έλληνες έχουν υπέρταση και 
περίπου 1 εκατοµµύριο διαβήτη, αντιλαµβανόµαστε πόσο σηµαντική είναι η παρακολούθηση της εξέλιξης αυτών των παθήσεων για τη διαφύλαξη της υγείας της καρδιάς. 
Και µια και βρισκόµαστε στο ξεκίνηµα ενός Σαββατοκύριακου κατά το οποίο οργανώνονται µεγάλες αθλητικές εκδηλώσεις στην Αθήνα, όπως είναι το «Greece Race for 
the Cure» για την πρόληψη του καρκίνου του µαστού και τα «Βήµατα Καρδιάς» για την υγεία του καρδιαγγειακού συστήµατος, το µήνυµα που στέλνει η FS στους αναγνώ-
στες της συνοψίζεται στην εξής φράση: «Πάρτε στα χέρια σας την υγεία της καρδιάς σας!». Μικρές αλλαγές στην καθηµερινή ρουτίνα µπορούν να κάνουν µεγάλη διαφορά 
στην καταπόνηση που δέχεται το καρδιαγγειακό σας σύστηµα και να αποµακρύνουν τον κίνδυνο µιας οξείας ή εκφυλιστικής βλάβης.
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«Τα άτοµα που 
γεννιούνται 
µε οικογενή 
υπερχοληστερολαιµία 
έχουν αφύσικα υψηλή 
ολική χοληστερόλη 
που φτάνει τα 500 
mg/dl και κακή 
LDL που φτάνει 
τα 250 mg/dl». 
Χρήστος Πίτσαβος, 
αν. καθηγητής 
Καρδιολογίας

Η υψηλή χοληστερόλη έχει λάβει διαστάσεις επιδη-
µίας στη χώρα µας. Τα ευρήµατα του προγράµµατος 
«Εκτίµηση καρδιαγγειακού κινδύνου» που εκπονεί 
το Ελληνικό Ίδρυµα Καρδιολογίας (ΕΛΙΚΑΡ) µε 

δωρεάν εξετάσεις για τρεις ηµέρες κάθε Σεπτέµβρη στο µετρό στο 
Σύνταγµα φανερώνουν πως ένας στους δύο Έλληνες έχει υψηλή 
χοληστερόλη, ένας στους τέσσερις έχει υπέρταση, ένας στους δέκα 
έχει διαβήτη, 42% είναι υπέρβαροι και 50% καπνιστές. Μόνο το 
30% πετυχαίνει τον στόχο της υπολιπιδαιµικής αγωγής (µε στα-
τίνες) και απ’ όσους έχουν υψηλή χοληστερόλη µόνο οι µισοί κά-
νουν κάτι γι’ αυτό. Και φέτος διοργανώνεται το τριήµερο των δω-
ρεάν εξετάσεων, για 12η χρονιά, από το ΕΛΙΚΑΡ, µε καταληκτική 
ηµεροµηνία την 30ή Σεπτεµβρίου, στην αίθουσα του µετρό στο 
Σύνταγµα (9:00-17:00).

Ένας στους δύο  Έλληνες 
έχει υψηλή χοληστερόλη

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 
ΗΜΕΡΑ ΚΑΡ∆ΙΑΣ

Μπορεί οι Έλληνες να µένουν µετε-
ξεταστέοι στον έλεγχο της χολη-
στερόλης τους και να τρώνε ανθυ-
γιεινά, αγνοώντας τις συµβουλές 
του γιατρού τους –και το αυθε-

ντικό µοντέλο της µεσογειακής διατροφής–, ωστόσο 
για µια οµάδα ασθενών ο εφιάλτης της υψηλής χολη-
στερόλης δεν οφείλεται στο φαγητό ή στο στρες αλλά 
στα γονίδιά τους. Πρόκειται για 40.000 συνανθρώπους 
µας που πάσχουν από την πιο κοινή κληρονοµική δι-
αταραχή, την ετερόζυγη µορφή της οικογενούς υπερ-
χοληστερολαιµίας, κατά την οποία, όπως εξηγεί ο ανα-
πληρωτής καθηγητής Καρδιολογίας Χρήστος Πίτσα-
βος, η κακή και η ολική χοληστερόλη καταγράφουν 
αφύσικα υψηλές τιµές. Αν οι άνθρωποι αυτοί µείνουν 
χωρίς σωστή διάγνωση και δεν λάβουν θεραπεία –κάτι 

που συµβαίνει συχνά–, κινδυνεύουν ως νεαροί ενή-
λικες να υποστούν έµφραγµα του µυοκαρδίου και να 
πεθάνουν. Στην Ελλάδα µόλις 1.000 ασθενείς έχουν 
διαγνωστεί, ενώ περίπου 39.000 πάσχοντες δεν γνω-
ρίζουν ότι νοσούν. Εκείνοι που πρέπει να ανησυχή-
σουν και να εξεταστούν είναι όσοι έχουν στενό συγ-
γενή άνδρα ή γυναίκα που υπέστη έµφραγµα σε νεαρή 
ηλικία, στα 30 ή στα 40 έτη. Οι πάσχοντες από οικο-
γενή υπερχοληστερολαιµία πρέπει να λαµβάνουν διά 
βίου αγωγή, ξεκινώντας από παιδιά, καθώς στην πε-
ρίπτωσή τους η διατροφή δεν αρκεί για να µειωθεί η 
τόσο υψηλή χοληστερόλη.

Φάρµακα για τη χοληστερόλη, το έµφραγµα 
και την καρδιακή ανεπάρκεια
Επί δεκαετίες τα κλασικότερα φάρµακα για την α-

Όταν 
η χοληστερόλη 
ανεβαίνει στα ύψη 
ανεξαρτήτως 
της διατροφής

ντιµετώπιση της υψηλής χοληστερόλης ήταν οι στα-
τίνες, που ωστόσο αφήνουν αρρύθµιστους αρκετούς 
ασθενείς. Για την υψηλή χοληστερόλη που δεν πέ-
φτει εύκολα υπάρχει ο συνδυασµός στατίνης µε εζε-
τιµίµπη, ενώ την τελευταία τριετία έχουν προστεθεί 
στη φαρέτρα φάρµακα νέας γενιάς που ανήκουν στην 
κατηγορία των µονοκλωνικών αντισωµάτων και απο-
καλούνται αναστολείς PCSK9. Αυτά αφορούν ακριβές 
θεραπείες που χορηγούνται ενέσιµα µία φορά το δε-
καπενθήµερο και σύντοµα θα χορηγούνται µία φορά 
τον µήνα, µε υποδόρια ένεση, σαν αυτή του διαβήτη. 
Στους ασθενείς µε οικογενή υπερχοληστερολαιµία ο 
στόχος για την κακή LDL χοληστερόλη είναι κάτω από 
100 mg/dl και κάτω από 75 mg/dl αν έχουν πάθει ήδη 
έµφραγµα. Οι µελέτες δείχνουν πως µόνο δύο στους 
δέκα πετυχαίνουν τον στόχο αυτόν, οπότε σε όσους 
παραµένουν στη ζώνη κινδύνου τα νέα φάρµακα χα-
ρίζουν νέες προοπτικές και ελπίδα. Επανάσταση έχει 
συντελεστεί και στην αντιµετώπιση της καρδιακής α-
νεπάρκειας, που αποτελεί τη φυσική κατάληξη όλων 
των καρδιοπαθειών. Σήµερα, και µετά από περίπου δύο 
δεκαετίες στασιµότητας, έχουµε πλέον στα χέρια µας 
έξυπνα φάρµακα που µειώνουν εντυπωσιακά τη θνη-
σιµότητα και την ανάγκη για νοσηλεία, η οποία σχε-
τίζεται στενά µε την επίσπευση του τέλους. Κι αυτό 
γιατί έχει βρεθεί από µελέτες ότι όσο πιο συχνά ει-
σάγονται στο νοσοκοµείο για νοσηλεία οι ασθενείς, 
τόσο πιο γρήγορα πεθαίνουν.

∆ίνουµε ραντεβού για έναν περί-
πατο που κάνει καλό στην καρδιά 
την Κυριακή 1 Οκτωβρίου στις 
11 το πρωί στο Κέντρο Πολιτι-

σµού Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ). 
Η Ελληνική Εταιρεία Χειρουργών Θώρα-
κος-Καρδίας-Αγγείων διοργανώνει την εκ-
δήλωση «Βήµατα Καρδιάς – Ανάσες Ζωής» 
µε στόχο την ενηµέρωση του κοινού για τα 
οφέλη της πιο απλής άσκησης, της βάδισης. 
Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να βρίσκονται 
στο ΚΠΙΣΝ 30 λεπτά πριν από τις 11:00, 
για να παραλάβουν το t-shirt του περιπά-
του, ενώ µετά το πέρας της εκδήλωσης θα 
χορηγηθεί σε όλους πιστοποιητικό συµµε-
τοχής. Όπως εξηγούν οι ειδικοί, το περπά-
τηµα αυξάνει την υψηλής πυκνότητας χολη-

στερόλη (HDL, η λεγόµενη «καλή χοληστε-
ρίνη»), η οποία συµβάλλει στη µείωση των 
επιπέδων της «κακής χοληστερίνης» (LDL 
χοληστερόλη). Επίσης, συµβάλλει στη µεί-
ωση της αρτηριακής πίεσης, µε συνέπεια να 
µειώνεται έως 40% ο κίνδυνος εκδήλωσης 
καρδιαγγειακών νοσηµάτων και έως 63% 
ο κίνδυνος ισχαιµικού εγκεφαλικού επει-
σοδίου. Παράλληλα, µειώνει έως και 58% 
τον κίνδυνο ανάπτυξης σακχαρώδους δια-
βήτη και βοηθά στην ελάττωση του σωµα-
τικού βάρος, καθώς καταστέλλει κατά 50% 
τη δράση 12 γονιδίων που τείνουν να µας 
οδηγούν σε παχυσαρκία. Μεταξύ άλλων, 
προστατεύει από την κατάθλιψη και το Αλ-
τσχάιµερ και φέρνει ευεξία σε µεγαλύτε-
ρης ηλικίας άτοµα.

Περίπατος 
αφιερωµένος 
στην υγεία 
της καρδιάς

Καθώς πλησιάζει η Ηµέρα του Καφέ, θα ήταν άδικο να µην αναφερ-
θούµε στην αντιοξειδωτική και τονωτική επίδραση που έχει ο καφές 
στην καρδιακή λειτουργία. Πρόσφατα η περίφηµη µελέτη της Ικα-

ρίας της Καρδιολογικής Κλινικής του Ιπποκράτειου νοσοκοµείου έδειξε ότι 
η συστηµατική κατανάλωση ελληνικού καφέ µειώνει την αθηροσκλήρωση, 
διατηρεί ελαστικότερο το ενδοθήλιο των αγγείων και προστατεύει από τα 

εµφράγµατα. Ο καφές και το τσάι, δύο ροφήµατα µε παρόµοια σύσταση, 
δρουν αντιοξειδωτικά, µας αναζωογονούν, µας δροσίζουν ή θερµαίνουν α-
νάλογα µε την εποχή και κάνουν καλό στην καρδιά, συµβάλλοντας στη µα-
κροζωία. Περισσότερες πληροφορίες για το αγαπηµένο σας ρόφηµα µπο-
ρείτε να βρείτε στη µεγαλύτερη γιορτή του καφέ, το Coffee Festival, που 
θα λάβει χώρα στην Τεχνόπολη, στο Γκάζι.

Καφές, το καθηµερινό δυναµωτικό για την καρδιά





Παγκοσµίως και στην Ελλάδα οι καρδι-
αγγειακές παθήσεις αποτελούν πρώτη 
αιτία θανάτου από εµφράγµατα και ε-
γκεφαλικά επεισόδια, που κόβουν πρό-

ωρα το νήµα της ζωής µας. Η καρδιαγγειακή νόσος 
ευθύνεται για τον θάνατο 17,5 εκατοµµυρίων ανθρώ-
πων ετησίως και µέχρι το 2030 αυτός ο αριθµός ανα-
µένεται να φτάσει τα 23 εκατοµµύρια. Παγκοσµίως, 
ένας στους δέκα ανθρώπους ηλικίας 30-70 ετών πε-
θαίνει πρόωρα από καρδιαγγειακό νόσηµα, αλλά τα 
αισιόδοξα νέα είναι πως τουλάχιστον το 80% αυτών 
των πρόωρων θανάτων µπορεί να αποφευχθεί. Στην 
πατρίδα µας ετησίως µετράµε 20.000 εµφράγµατα 
και 35.000 εγκεφαλικά επεισόδια, µε τη µεγαλύ-
τερη πρόοδο να έχει συντελεστεί στην αντιµετώ-
πιση των εµφραγµάτων –µε πρωτογενή αγγειοπλα-
στική (µπαλονάκι) ή θροµβόλυση–, ενώ υστερούµε 

στην άµεση αντιµετώπιση των εγκεφαλικών, καθώς 
δεν υπάρχουν στα δηµόσια νοσοκοµεία ειδικές µο-
νάδες για τα εγκεφαλικά επεισόδια.

Καθώς µεταξύ των χρόνιων νοσηµάτων οι παθή-
σεις της καρδιάς αποτελούν τον Νο1 µαζικό δολο-
φόνο, η Παγκόσµια Καρδιολογική Οµοσπονδία µε 
την υποστήριξη του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας 
όρισε την 29η Σεπτεµβρίου ως Παγκόσµια Ηµέρα 
Καρδιάς και µε άξονα εκείνη την ηµέρα υλοποιεί εκ-
στρατείες ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης του 
κοινού σχετικά µε τις καρδιαγγειακές παθήσεις µε 
στόχο την πρόληψή τους µέσα από µικρές καθηµε-
ρινές αλλαγές στον τρόπο ζωής. Ειδικά για τον φε-
τινό εορτασµό η Παγκόσµια Οµοσπονδία Καρδιάς 
παροτρύνει τους πολίτες να αναλάβουν δράση, κοι-
νοποιώντας συµβουλές υγείας για την καρδιά και 
παρακολουθώντας εκδηλώσεις φωτισµού µε σκοπό 

Η πρόληψη των καρδιαγγειακών 
παθήσεων είναι στο χέρι µας!

την ευαισθητοποίηση του κοινού. Οι εκδηλώσεις 
φωτισµού διεξάγονται σε εµβληµατικά σηµεία-ορό-
σηµα σε ολόκληρο τον κόσµο, όπως είναι η οθόνη 
Nasdaq στην Times Square της Νέας Υόρκης. Στην 
Ελλάδα, µε πρωτοβουλία της Ελληνικής Καρδιολο-
γικής Εταιρείας, στις 8 το βράδυ της Παρασκευής 
29 Σεπτεµβρίου θα φωταγωγηθεί το ιστορικό κτί-
ριο της Ακαδηµίας Αθηνών επί της οδού Πανεπι-
στηµίου µε στόχο την αφύπνιση των Ελλήνων πο-
λιτών, διαδίδοντας το µήνυµα ότι η πρόληψη και η 
γνώση σώζουν ζωές. Μιλώντας στην FS, ο αναπλη-
ρωτής καθηγητής Καρδιολογίας Κωνσταντίνος Τσι-
ούφης, πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Ε-
ταιρείας, παραθέτει τις πρόσθετες ενέργειες που θα 
υλοποιηθούν στην πατρίδα µας για τη διάδοση της 
σηµασίας της πρόληψης των καρδιαγγειακών παθή-
σεων. Έτσι, την Παρασκευή 29 Σεπτεµβρίου (10 το 
πρωί - 3 το απόγευµα) µέλη της Ελληνικής Καρδιο-
λογικής Εταιρείας (ιατροί και νοσηλευτές) θα βρε-
θούν στο Mall Athens και στο Golden Hall (στο Μα-
ρούσι) προκειµένου να ενηµερώσουν τους πολίτες 
για τα καρδιαγγειακά νοσήµατα. Επίσης, θα διορ-
γανωθούν σε συνεργασία µε κοινωνικούς φορείς α-
θλητικά γεγονότα, όπως το Play For Your Heart, µε 
στόχο την κινητοποίηση των νέων για την ενασχό-
λησή τους µε τον αθλητισµό. Τέλος, θα µοιραστούν 
ενηµερωτικά έντυπα στους πολίτες, δίνοντας πλη-
ροφορίες για το έµφραγµα του µυοκαρδίου, το αγ-
γειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και τους παράγοντες 
κινδύνου των καρδιαγγειακών νόσων.

Οι συµβουλές του ειδικού για γερή καρδιά
Ο πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας 
µας υπενθυµίζει πως είναι στο χέρι µας να προλάβουµε 
τις καρδιαγγειακές παθήσεις, κάνοντας µικρές αλλα-
γές στην καθηµερινότητά µας. Έτσι, ο κ. Τσιούφης 
µας προτρέπει να υιοθετήσουµε έναν πιο δραστήριο 
τρόπο ζωής, κάνοντας άσκηση µέτριας έντασης τουλά-
χιστον 30 λεπτά, πέντε φορές την εβδοµάδα. «Ενδει-
κτικά, απλές δραστηριότητες, όπως η ανάβαση µιας 
σκάλας ή η αποβίβαση από το λεωφορείο λίγο νω-
ρίτερα, µπορούν να κάνουν τη διαφορά» λέει ο πρό-
εδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας. Και 
συνεχίζει: «Σηµαντικό ρόλο παίζει η διακοπή του κα-
πνίσµατος στη βελτίωση της υγείας της καρδιάς. Αν 
χρειάζεστε βοήθεια για τη διακοπή του καπνίσµα-
τος, µιλήστε µε έναν επαγγελµατία υγείας. Επίσης, 
φροντίστε τη διατροφή σας. Προσπαθήστε να τρώτε 
5 µερίδες φρούτων και λαχανικών την ηµέρα (κάθε 
µερίδα αντιστοιχεί σε µέγεθος µιας χούφτας). Είναι 
εξαιρετικά σηµαντικό να µυηθούν τα παιδιά στα µυ-
στικά της υγιεινής διατροφής, γι’ αυτό ενθαρρύνετέ 
τα να συµµετέχουν στο µαγείρεµα. Τέλος, µην ξε-
χνάτε να ελέγχετε τακτικά την αρτηριακή σας πίεση, 
καθώς η υπέρταση αποτελεί βασικό παράγοντα κιν-
δύνου για την εµφάνιση καρδιοπάθειας».
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«Παρ’ ότι οι 
καρδιαγγειακές 
παθήσεις 
εξακολουθούν να 
αποτελούν διεθνώς 
πρώτη αιτία πρόωρου 
θανάτου, το 80% 
αυτών µπορεί να 
αποφευχθεί µε την 
υιοθέτηση ενός πιο 
υγιεινού τρόπου 
ζωής». 
Κωνσταντίνος 
Τσιούφης, 
πρόεδρος της 
Ελληνικής 
Καρδιολογικής 
Εταιρείας

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 
ΗΜΕΡΑ ΚΑΡ∆ΙΑΣ

Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία είναι µία από τις αρχαιότερες ε-
πιστηµονικές εταιρείες της χώρας, ιδρύθηκε το 1948, αποτελεί ιδρυ-
τικό µέλος της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας και προσφέρει 

πλούσιο εκπαιδευτικό και επιστηµονικό έργο, εκπροσωπώντας περίπου 3.000 
καρδιολόγους.

Αναλαµβάνει πρωτοβουλίες και πραγµατοποιεί πολύπλευρες δράσεις για 
τη µείωση της θνητότητας και νοσηρότητας και ευρύτερα για την πρόληψη από 
τα καρδιαγγειακά νοσήµατα, στοχεύοντας στην επιµόρφωση των καρδιολόγων 
ιατρών και των ειδικευοµένων, ενώ παρέχει τη δυνατότητα υποτροφιών στην 
Ελλάδα και στο εξωτερικό για νέους καρδιολόγους. Πραγµατοποιεί µεγάλα δι-

εθνή και περιφερειακά συνέδρια στην Ελλάδα για την επιµόρφωση των καρ-
διολόγων και ιατρών άλλων ειδικοτήτων, ενώ δίνει ιδιαίτερη έµφαση στην ενη-
µέρωση των πολιτών για τα καρδιαγγειακά νοσήµατα, στις προληπτικές καρδι-
ολογικές εξετάσεις και στα σεµινάρια καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης.

Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία έχει δηµιουργήσει Κοινωνικό Καρδι-
ολογικό Ιατρείο, πλήρως εξοπλισµένο, σε ιδιόκτητους και κατάλληλα διαµορ-
φωµένους χώρους. Συµµετέχει σε όλα τα διεθνή καρδιολογικά συνέδρια, έχο-
ντας αξιοσηµείωτη παρουσία, ενώ στο πλαίσιο των διεθνών σχέσεων και της α-
νταλλαγής επιστηµονικής γνώσης πραγµατοποιεί επιστηµονικές συνεργασίες 
σε όλο τον κόσµο µε αντίστοιχες καρδιολογικές εταιρείες.

Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία γιορτάζει 70 χρόνια ζωής





Ολοκληρωµένος 
καρδιολογικός 

έλεγχος 
• Καρδιολογική εξέταση

• Ηλεκτροκαρδιογράφηµα (ΗΚΓ)
• Triplex καρδιάς
ή τεστ κοπώσεως

 
60€

Παγκόσµια Ηµέρα Καρδιάς
Κυριακή 24 Σεπτεµβρίου

ΦΡΟΝΤΙΣΕ
ΟΤΙ ΠΟΛΥΤΙΜΟΤΕΡΟ ΕΧΕΙΣ

Μπορείτε να προγραµµατίσετε το ραντεβού σας έως τις 6/10/17, καλώντας 
στο Καρδιολογικό Εργαστήριο, τηλ.210 650 2641 (∆ευτ.-Παρ. 08:00-15:00)

Το τακτικό τσεκάπ αποτελεί έναν από τους πυλώνες της πρόληψης, αλλά οι ελληνικές οικο-
γένειες σήµερα αδυνατούν να τηρήσουν τις συστάσεις των ειδικών, λόγω οικονοµικής στε-
νότητας. Τη λύση σε αυτό το καθηµερινό αδιέξοδο δίνουν οι κοινωνικές προσφορές πα-
κέτων εξετάσεων σε προνοµιακές τιµές, στις οποίες πρωτοστατεί ο Όµιλος ΙΑΣΩ. Έτσι, µε 

αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Καρδιάς το Καρδιολογικό Εργαστήριο του ΙΑΣΩ General προσφέρει 
ολοκληρωµένο καρδιολογικό έλεγχο µε κλινική εξέταση από καρδιολόγο, ηλεκτροκαρδιογράφηµα 
(ΗΚΓ) και triplex καρδιάς ή τεστ κοπώσεως (ανάλογα µε την ηλικία και το ιστορικό του ενδιαφερό-
µενου) στην προνοµιακή τιµή των 60 ευρώ. Η προσφορά ισχύει για όσους τηλεφωνήσουν και κλεί-
σουν ραντεβού στο τηλ. 210 6502641 (8:00-15:00) έως και την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2017. Ο έλεγ-
χος απευθύνεται σε άντρες και γυναίκες όλων των ηλικιών, άνω των 18 ετών.

Πλήρες τσεκάπ καρδιάς 
σε προνοµιακή τιµή
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 
ΗΜΕΡΑ ΚΑΡ∆ΙΑΣ

Τα προβλήµατα που σχετίζονται µε τη 
σπονδυλική στήλη αποτελούν µεγάλο 
βραχνά για τον γενικό πληθυσµό. Πα-
ραδοσιακά, η χειρουργική αντιµετώπισή 

τους περιλάµβανε µείζονες (ακρωτηριαστικές) χει-
ρουργικές τεχνικές, χωρίς εφαρµογή αυστηρών ε-
πιστηµονικών ενδείξεων, που συχνά οδηγούσαν σε 
ένα αρνητικό για τον ασθενή αποτέλεσµα. Σήµερα, 
η ελάχιστα επεµβατική και ενδοσκοπική χειρουρ-
γική της σπονδυλικής στήλης αντιµετωπίζει όλο το 
φάσµα των παθήσεων της σπονδυλικής στήλης (αυ-
χενικής, θωρακικής, οσφυϊκής και ιεροκοκκυγικής 
µοίρας) µε σύγχρονες, προηγµένες τεχνικές. Οι τε-
χνικές αυτές, οι περισσότερες διαδερµικές, πραγµα-
τοποιούνται µε µικρής έκτασης τοµές δέρµατος και 
τη χρήση µικροτεχνικών κάτω από µεγέθυνση. Με 
τον τρόπο αυτόν αποφεύγεται η αιµορραγία και ε-
λαχιστοποιείται η καταστροφή των παρακείµενων 
ιστών, επιτυγχάνοντας ένα άρτιο χειρουργικό απο-
τέλεσµα. Η µετεγχειρητική αποκατάσταση και επού-
λωση είναι γρήγορη και ο πόνος µετά την επέµβαση 
συχνά µηδενικός. Οι ασθενείς µπορούν και εξέρχο-
νται από το νοσοκοµείο σε 24 ώρες το πολύ ή και 
την ίδια ηµέρα, µόλις µερικές ώρες µετά την επέµ-
βαση. Είναι άµεσα λειτουργικοί και µπορούν να ε-
πιστρέψουν στην εργασία τους σε πολύ σύντοµο 
χρονικό διάστηµα.

Οι σηµαντικότερες παθήσεις της σπονδυλι-
κής στήλης περιλαµβάνουν: φθορά και αφυδάτωση 
(εκφυλιστική νόσος) των µεσοσπονδύλιων δίσκων 
(Degenerative Disc Disease), τραυµατική κήλη του 
µεσοσπονδύλιου δίσκου, φλεγµονές των δίσκων και 
των σπονδύλων, όπως η σπονδυλοδισκίτιδα, στενώ-
σεις του σπονδυλικού σωλήνα, κακώσεις της σπον-
δυλικής στήλης, όγκους της σπονδυλικής στήλης 
και του νωτιαίου µυελού, παραµορφώσεις, όπως η 
σκολίωση και η κύφωση, και κατάγµατα της σπονδυ-
λικής στήλης τα οποία οφείλονται σε τραυµατισµό 
χαµηλής ενέργειας (µικρής βίας) ή αυτόµατη καθί-

ζηση των σπονδυλικών σωµάτων λόγω οστεοπόρω-
σης ή άλλων αιτίων. Επίσης, το πρόβληµα µπορεί 
να οφείλεται σε προηγούµενες αποτυχηµένες χει-
ρουργικές επεµβάσεις.

Οι νέες τεχνικές στο µικροσκόπιο
Η ελάχιστα επεµβατική αντιµετώπιση των παθή-
σεων της σπονδυλικής στήλης καθίσταται δυνατή 
χάρη στις εξής προηγµένες µεθόδους: την επισκλη-
ρίδιο, ενδοτρηµατική έγχυση (Block), τον αποκλει-
σµό των οπίσθιων αρθρώσεων (facet joints) και τις 
εγχύσεις στο συµπαθητικό πλέγµα. Οι παραπάνω µέ-
θοδοι αντιµετωπίζουν χρόνιο ή οξύ πόνο στη σπον-
δυλική στήλη και τα νωτιαία νεύρα µε τοπικές εγχύ-
σεις ουσιών υπό ακτινοσκοπική καθοδήγηση σε όλο 
το µήκος της σπονδυλικής στήλης και υπό τοπική α-
ναισθησία. Επίσης, εφαρµόζεται η θερµική ή χηµική 
εξάχνωση του πυρήνα του µεσοσπονδύλιου δίσκου 
(δισκοπλαστική) σε περιπτώσεις παθολογίας αυτού. 
Στη φαρέτρα υπάρχει και η ενδοσκοπική θεραπεία 
που επιτυγχάνει: αφαίρεση της κήλης του δίσκου, 
καθώς και πλαστική του ινώδους δακτυλίου αυτού, 
προκειµένου να ελαχιστοποιηθούν ο µετεγχειρητι-
κός πόνος και οι επιπλοκές. Επίσης, ριζοτοµή, µε την 
οποία αντιµετωπίζεται ο πόνος στη µέση (οσφυαλ-
γία) που προέρχεται από αρθρίτιδα ή φλεγµονή των 
οπίσθιων αρθρώσεων της σπονδυλικής στήλης (facet 
joints) απονευρώνοντας µε τη βοήθεια laser ή ειδικής 
διαθερµίας τους παράπλευρους νευρικούς κλάδους 
που ευθύνονται για την πρόκληση του πόνου. Γίνε-
ται επίσης αποσυµπίεση µε θυριδοποίηση ή ηµιπε-
ταλεκτοµή της σπονδυλικής στήλης σε περιπτώσεις 
όπως η κεντρική στένωση της σπονδυλικής στήλης. 
Τέλος, έχουµε την τρηµατοπλαστική, δηλαδή διά-
νοιξη-διεύρυνση του τρήµατος και αποσυµπίεση των 
νευρικών δοµών σε πλάγια-τρηµατική στένωση. Σε 
περίπτωση που χρειάζεται πιο ευρεία αποσυµπίεση, 
αυτή µπορεί να πραγµατοποιηθεί και µε ειδικούς 
διαδερµικούς διαστολείς µέσω των οποίων γίνεται 

Νέες τεχνικές στην αντιµετώπιση 
των παθήσεων της σπονδυλικής στήλης
Του Γιώργου Βασταρδή, ορθοπαιδικού χειρουργού σπονδυλικής 
στήλης, διευθυντή της Κλινικής Ενδοσκοπικής & Ελάχιστα Επεµβατικής 
Χειρουργικής Σπονδυλικής Στήλης (MISS) στο ΙΑΣΩ General

µικροεπεµβατικά η αποσυµπίεση, καθώς και η δι-
αδερµική σπονδυλοδεσία, δηλαδή η τοποθέτηση 
βιδών και µεσοσπονδύλιων κλωβών για τη σταθερο-
ποίηση της σπονδυλικής στήλης χωρίς ευρεία τοµή.

Πώς αντιµετωπίζονται 
τα σπονδυλικά κατάγµατα
Ένα άλλο κεφάλαιο των παθήσεων της σπονδυλικής 
στήλης είναι τα κατάγµατα τραυµατικά ή αυτόµατα 
των σπονδύλων. Η αντιµετώπιση των σταθερών κα-
ταγµάτων της σπονδυλικής στήλης τα οποία οφείλο-
νται σε κάποιον τραυµατισµό ή σε αυτόµατο µηχα-
νισµό λόγω καταπόνησης της σπονδυλικής στήλης 
και κάποιας συνοδού παθολογίας, όπως η οστεοπό-
ρωση ή άλλες παθήσεις, γίνεται µε τη µέθοδο της δι-
αδερµικής κυφοπλαστικής. Η κυφοπλαστική είναι 
µία µέθοδος µέσω της οποίας επιτυγχάνεται εσω-
τερική ανάταξη και σταθεροποίηση των καταγµά-
των διαδερµικά χωρίς να χρειαστεί µετάγγιση, ενώ 
ο ασθενής δύναται να ορθοστατήσει και να βαδίσει 
χωρίς υποστήριξη άµεσα µετεγχειρητικά. Ο ασθε-
νής σε λιγότερο από 24 ώρες είναι σπίτι του µε µη-
δενικό πόνο. Σε αντίθεση µε τις έως τώρα ευµεγέ-
θεις τοµές για αντιµετώπιση παρόµοιας παθολογίας 
(καναλική και τρηµατική στένωση, δισκοκήλη, κα-
κώσεις), το ίδιο ή και ακόµη καλύτερο αποτέλεσµα 
και µε λιγότερες επιπλοκές επιτυγχάνεται µε τις πα-
ραπάνω τεχνικές. Οι ελάχιστα επεµβατικές χειρουρ-
γικές τεχνικές εφαρµόζονται για την αντιµετώπιση 
και των παραµορφώσεων της σπονδυλικής στήλης, 
όπως η σκολίωση και η κύφωση ενηλίκων και παί-
δων, καθώς και για την αντιµετώπιση προηγουµένων 
αποτυχηµένων χειρουργικών επεµβάσεων σπονδυ-
λικής στήλης. Πολλές από τις παραπάνω τεχνικές 
πραγµατοποιούνται µε τοπική αναισθησία. Έτσι, 
ο ασθενής εξέρχεται από το νοσοκοµείο συνήθως 
την ίδια ηµέρα, δηλαδή µερικές ώρες µετά την ε-
πέµβαση, µε οδηγίες για το σπίτι, επιστρέφοντας 
το συντοµότερο στις συνήθεις δραστηριότητές του.

Ολοκληρωµένος 
καρδιολογικός 

έλεγχος 
• Καρδιολογική εξέταση

• Ηλεκτροκαρδιογράφηµα (ΗΚΓ)
• Triplex καρδιάς
ή τεστ κοπώσεως

 
60€

Παγκόσµια Ηµέρα Καρδιάς
Κυριακή 24 Σεπτεµβρίου

ΦΡΟΝΤΙΣΕ
ΟΤΙ ΠΟΛΥΤΙΜΟΤΕΡΟ ΕΧΕΙΣ

Μπορείτε να προγραµµατίσετε το ραντεβού σας έως τις 6/10/17, καλώντας 
στο Καρδιολογικό Εργαστήριο, τηλ.210 650 2641 (∆ευτ.-Παρ. 08:00-15:00)
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Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα 
Καρδιάς οι εκπρόσωποι του Πανελ-
λήνιου Συλλόγου «Η Καρδιά του Παι-
διού» επισηµαίνουν ότι κάθε χρόνο 

γεννιούνται περίπου 1.000 ελληνόπουλα µε συγγε-
νείς καρδιοπάθειες. Από τα παιδιά αυτά, περισσότερα 
από 500 περιστατικά χρειάζονται καρδιοχειρουρ-
γική αντιµετώπιση µία ή και περισσότερες φορές στη 
ζωή τους. Πολύ συχνά, µάλιστα, χρειάζονται εγχεί-
ρηση καρδιάς σε επείγουσα βάση, σαν νεογέννητα, 
πριν καν βγουν από το µαιευτήριο. Σύµφωνα µε τα 
στοιχεία των καταξιωµένων παιδοκαρδιολόγων και 
παιδοκαρδιοχειρουργών του Επιστηµονικού Συµ-
βουλίου του Συλλόγου «Η Καρδιά του Παιδιού», οι 
παιδικές καρδιοπάθειες στη συντριπτική τους πλει-
ονότητα αντιµετωπίζονται άριστα στη χώρα µας, µε 
καρδιοχειρουργικά αποτελέσµατα πιστοποιηµένα 
από διεθνείς επιστηµονικούς φορείς. Ακούραστος 
σύµµαχος των οικογενειών µε λιλιπούτειους καρδι-
ολογικούς ασθενείς είναι ο Πανελλήνιος Σύλλογος 
«Η Καρδιά του Παιδιού». Πρόκειται για έναν κα-
θαρά εθελοντικό, φιλανθρωπικό σύλλογο που ιδρύ-

θηκε πριν από 35 χρόνια από γονείς καρδιοπαθών 
παιδιών και είναι ταγµένος στην ενηµέρωση, προ-
στασία και βοήθεια των καρδιοπαθών παιδιών. Από 
τότε στηρίζει ακούραστα και µε κάθε δυνατό τρόπο 
τα καρδιοπαθή παιδιά και τις οικογένειές τους, ενη-
µερώνει τους γονείς, εγκύπτει στα προβλήµατά τους, 
παρεµβαίνει προς κάθε δηµόσια αρχή και ιδιωτικό 
φορέα µε υποµνήµατα και αιτήµατα υπέρ των παι-
διών και στηρίζει αµερόληπτα τις επιλογές των γο-
νέων για θεραπεία, όπου εκείνοι επιθυµούν και ε-
πιλέγουν, στην Ελλάδα.

Μεγάλος βραχνάς για τις οικογένειες των ασθε-
νών είναι το κόστος της θεραπείας των παιδιών τους, 
καθώς αυτή περιλαµβάνει αρκετές λεπτές επεµβά-
σεις. Η «Καρδιά του Παιδιού» παρέχει και οικονο-
µική βοήθεια στους γονείς, στο µέτρο των δυνατο-
τήτων του Συλλόγου, καθώς έχει λιγοστούς πόρους. 
Επειδή σήµερα ολοένα και µεγαλύτερος αριθµός 
καρδιοπαθών παιδιών (και οι οικογένειές τους) α-
ντιµετωπίζουν σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα, η α-
νάγκη του Συλλόγου για οικονοµική ενίσχυση είναι 
µεγάλη. Η ιδέα που πρεσβεύει ο Πανελλήνιος Σύλ-

Χίλια ελληνόπουλα 
γεννιούνται 
ετησίως µε συγγενή 
καρδιοπάθεια

λογος «Η Καρδιά του Παιδιού» είναι ότι κάθε παιδί 
µε καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη αξίζει και 
δικαιούται να έχει την ίδια ουσιαστική ευκαιρία για 
αποκατάσταση της υγείας του. Επίσης, κάθε γονιός 
δικαιούται το παιδί του να έχει ισότιµη πρόσβαση 
στα µέσα και στους πόρους που απαιτούνται για τον 
σκοπό αυτόν. Ας δείξουµε, λοιπόν, τη συµπαράστασή 
µας σε όλους τους µικρούς µαχητές της ζωής και ας 
βοηθήσουµε όλα τα καρδιοπαθή παιδιά να βγουν 
νικητές. Με τη συνεχή σας στήριξη θα ενδυναµώ-
σετε τον Σύλλογο, ώστε να µην υπάρχει οικονοµικό 
εµπόδιο για την αποκατάσταση της υγείας ούτε ενός 
παιδιού. Η «Καρδιά του Παιδιού», µε το πανελλή-
νια αναγνωρισµένο αφιλοκερδές και πολυετές έργο 
της, δεκαετιών, και έχοντας την αρωγή, όποτε χρει-
άζεται, των καταξιωµένων ειδικών ιατρών - επιστη-
µόνων, παιδοκαρδιολόγων και παιδοκαρδιοχειρουρ-
γών, που συµµετέχουν εθελοντικά στο επίσηµο Ε-
πιστηµονικό και Εποπτικό της Συµβούλιο, εγγυάται 
ότι οι γενναιόδωρες συνεισφορές και χορηγίες όλων 
θα αξιοποιούνται ισότιµα και δίκαια σε όλα τα παι-
διά που έχουν πραγµατική, τεκµηριωµένη ανάγκη.

Με τη φυσικοθεραπεία 
βελτιώνεται η 
ποιότητα ζωής των 
ασθενών, µειώνονται 
τα συµπτώµατα, 
όπως η δύσπνοια 
και το λαχάνιασµα, 
και αποφεύγονται 
µελλοντικές εισαγωγές 
στο νοσοκοµείο, που 
επιβαρύνουν την 
καρδιά.

Ένα στα δύο παιδιά 
που γεννιούνται 
µε βλάβη στην 
καρδιά θα χρειαστεί 
να υποβληθεί σε 
αρκετές επεµβάσεις 
τα πρώτα χρόνια της 
ζωής του.

Τις τελευταίες δεκαετίες η συχνότητα των καρδιολογικών νοσηµάτων 
έχει αυξηθεί ιδιαίτερα. Τα περισσότερα από αυτά αντιµετωπίζονται µε 
φαρµακευτικές και χειρουργικές προσεγγίσεις. Σε κάθε περίπτωση, 
όµως, ο ρόλος της φυσικοθεραπείας µπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα 

αποτελεσµατικός στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών µε καρδιοπά-
θειες. Όλοι γνωρίζουµε λίγο-πολύ πως οι καρδιοπαθείς πρέπει να ασκούνται και 
κυρίως να περπατούν. Όµως στην αποκατάστασή τους και στην πρόληψη µελλο-
ντικών προβληµάτων συµβάλλουν κι άλλοι παράγοντες, πέρα από το καθηµερινό 
περπάτηµα. Χρειάζονται κι αυτοί τον… φυσικοθεραπευτή τους. Τα προγράµµατα 
καρδιακής αποκατάστασης έχουν θεραπευτικό χαρακτήρα, τόσο συντηρητικό όσο 
και µετεγχειρητικό, σε πλήθος παθολογιών, ειδικότερα στο έµφραγµα, στην καρ-
διακή ανεπάρκεια, στη χειρουργική αντικατάσταση βαλβίδας, στην αορτοστεφα-
νιαία παράκαµψη και στη διαδερµική στεφανιαία παρέµβαση. Η καρδιακή απο-
κατάσταση, όµως, έχει και προληπτικό χαρακτήρα, στη µείωση των προδιαθεσι-
κών παραγόντων των καρδιολογικών προβληµάτων, ενώ, σε γενικότερο επίπεδο, 
συνεισφέρει στην υγεία και στη βελτίωση του επιπέδου ζωής, µειώνει την ανάγκη 
για χορήγηση φαρµάκων, µειώνει το ποσοστό της επιστροφής των ασθενών στο νο-
σοκοµείο και αποτρέπει την εµφάνιση µελλοντικών καρδιολογικών προβληµάτων.

Ο σχεδιασµός και η επίβλεψη των προγραµµάτων άσκησης, τα οποία εκπο-
νούν οι φυσικοθεραπευτές, συµβάλλουν σηµαντικά στην πρόληψη της εµφάνισης 
ή της επανεµφάνισης καρδιολογικών προβληµάτων. Η αποκατάσταση των καρδι-

ολογικών παθήσεων απαιτεί, ιδιαίτερα, εξειδικευµένη προσέγγιση από διεπιστη-
µονική οµάδα, µέλος της οποίας είναι και ο φυσικοθεραπευτής. Με τα κατάλληλα 
προγράµµατα άσκησης η φυσικοθεραπεία επιτυγχάνει κατ’ αρχάς την ενίσχυση 
της λειτουργικότητας του µυοκαρδίου. Επίσης, τη µείωση του καρδιακού έργου 
µετά από καρδιολογικό επεισόδιο και την οµαλή επαναφορά του καρδιαγγειακού 
συστήµατος στις ανάγκες της καθηµερινότητας. Παράλληλα, παρατηρείται βελτί-
ωση της καρδιακής παροχής και της φλεβικής επιστροφής, καλύτερη συνεργασία 
του µυϊκού και του καρδιαγγειακού συστήµατος, αύξηση της αεροβικής ικανότη-
τας του ατόµου, µυϊκή ενδυνάµωση, αύξηση της ελαστικότητας και βελτίωση της 
νευροµυϊκής συναρµογής.

Μέσω της φυσικοθεραπευτικής παρέµβασης, αρχικά, επέρχεται η ανακούφιση 
των συµπτωµάτων του ασθενή και η επανένταξή του στις καθηµερινές του δραστη-
ριότητες, ενώ µακροπρόθεσµα βελτιώνεται η ποιότητα ζωής και µειώνονται οι ει-
σαγωγές στο νοσοκοµείο, αλλά και τα ποσοστά θνησιµότητας.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών, µε τα περιφερικά τµήµατά του 
και τα επιστηµονικά τµήµατά του στα οποία συµπεριλαµβάνεται το Επιστηµονικό 
Τµήµα Καρδιοαγγειακής και Αναπνευστικής Φυσικοθεραπείας - Αποκατάστασης, 
προάγει, αναγνωρίζει, εκπαιδεύει και ενηµερώνει το ευρύ κοινό για τη σηµασία 
της πρόληψης, της αξιολόγησης και της κλινικής εφαρµογής του κατάλληλου προ-
γράµµατος καρδιοαγγειακής φυσικοθεραπείας και άσκησης των ασθενών µε καρ-
διοαγγειακές παθήσεις.

(Και) οι καρδιοπαθείς χρειάζονται τη φυσικοθεραπεία τους
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«Λιγότερο αλάτι στο 
φαγητό, περισσότερα 
φρούτα και λαχανικά 
στο καθηµερινό µενού, 
περισσότερο ψάρι και 
λιγότερο κρέας στο 
τραπέζι αποτελούν 
µια καλή αρχή για να 
θωρακίσετε την καρδιά 
σας». 
Ευµένης 
Καραφυλλίδης, 
κλινικός διαιτολόγος 
- διατροφολόγος

Τα ωµέγα-3 λιπαρά οξέα που περιέχονται 
στο µουρουνέλαιο θωρακίζουν το καρδι-
αγγειακό σύστηµα ενάντια στην αθηρο-
σκλήρωση και στα εµφράγµατα του µυ-

οκαρδίου, ενώ βοηθούν να µειωθεί η θνησιµότητα 
ακόµη και µετά από έµφραγµα.

Τα τελευταία χρόνια γίνεται πολύς λόγος –και ντό-
ρος– για τις υπερτροφές που συµβάλλουν στην πρό-
ληψη των χρόνιων νοσηµάτων και µας βοηθούν να 
διαφυλάξουµε την υγεία µας καθώς µεγαλώνουµε. Α-
νάµεσα σε σπόρους, καρπούς, τον βασιλικό πολτό και 
πολλά θεραπευτικά βότανα, κυρίαρχη θέση στη λίστα 
των superfoods κατέχουν τα πολυακόρεστα ωµέγα-3 
λιπαρά οξέα, αυτά που οι περισσότεροι γνωρίζουµε 
ως ιχθυέλαια ή ως καλά λιπαρά οξέα. Ειδικότερα, τα 
ωµέγα-3 λιπαρά οξέα DHA και EPA έχουν αποδει-
χθεί πολύτιµα για την προστασία της καρδιάς και των 
αγγείων και ανεκτίµητοι σύµµαχοι ενάντια στη σύγ-

χρονη µάστιγα των καρδιοπαθειών. Πηγή τους είναι τα 
λιπαρά ψάρια και το µουρουνέλαιο, το ρευστό χρυσα-
φένιο προϊόν που παράγεται από το συκώτι της µου-
ρούνας, το οποίο είναι πλούσιο στα λιπαρά οξέα DHA 
και EPA και στις λιποδιαλυτές βιταµίνες Α και D. Η 
ευεργετική του σύνθεση το καθιστά εξαιρετικά ωφέ-
λιµο για την καρδιά, τα αγγεία, τον εγκέφαλο, τις κυτ-
ταρικές µεµβράνες, την επιδερµίδα και τις αρθρώσεις, 
ενώ πληθώρα µελετών επιβεβαιώνει τις αντιοξειδω-
τικές και αντιφλεγµονώδεις ιδιότητες του µουρουνέ-
λαιου και τα θετικά αποτελέσµατα της συστηµατικής 
κατανάλωσής του σε κάθε ηλικία. Ειδικά σε ό,τι αφορά 
την καρδιά, το µουρουνέλαιο βοηθά να µειωθούν τα 
υψηλά επίπεδα των τριγλυκεριδίων, της LDL (κακής) 
χοληστερόλης και της αρτηριακής πίεσης, παραγόντων 
που αυξάνουν τον κίνδυνο εµφάνισης καρδιαγγεια-
κών παθήσεων. Νέες µελέτες από την Ιατρική Σχολή 
του Πανεπιστηµίου του Χάρβαρντ και του νοσοκο-

Μουρουνέλαιο, το χρυσαφένιο 
superfood για την καρδιά

µείου Brigham & Women’s της Βοστόνης δείχνουν 
ότι τα οφέλη του µουρουνέλαιου είναι εξίσου ισχυρά 
και στους καρδιοπαθείς ασθενείς. Τα ευρήµατα δεί-
χνουν ότι οι εµφραγµατίες που παίρνουν καθηµερινά 
και επί ένα εξάµηνο µεγάλες δόσεις ωµέγα-3 λιπαρών 
οξέων από µουρουνέλαιο εµφανίζουν βελτιωµένη λει-
τουργία της καρδιάς και έχουν µειωµένες επιπτώσεις 
από το καρδιαγγειακό επεισόδιο. Επίσης, προηγού-
µενη µελέτη είχε δείξει ότι η κατανάλωση ωµέγα-3 
από µουρουνέλαιο βελτιώνει την επιβίωση των ασθε-
νών που έχουν πάθει έµφραγµα. Άλλη έρευνα δείχνει 
ότι τα ωµέγα-3 βοηθάνε την καρδιά να συστέλλεται 
καλύτερα, ενώ προστατεύουν και τον καρδιακό ιστό 
που δεν έχει πληγεί από το έµφραγµα.

«Όπλο» και ενάντια στην κατάθλιψη
Τα πολυακόρεστα λιπαρά οξέα προστατεύουν και από 
την κατάθλιψη, που εξελίσσεται σε τρίτη αιτία θανά-
του διεθνώς, µετά τις καρδιοπάθειες, οι οποίες διεκ-
δικούν την πρώτη θέση. Σε µία από τις χώρες µε τα 
µεγαλύτερα ποσοστά κατάθλιψης, κυρίως λόγω των 
καιρικών συνθηκών και της παρατεταµένης έλλει-
ψης φυσικού φωτός κατά τους χειµερινούς µήνες, τη 
Νορβηγία, διαπιστώθηκε ότι όσοι κατανάλωναν συχνά 
µουρουνέλαιο, πλούσιο σε ωµέγα-3 λιπαρά οξέα, ήταν 
λιγότερο επιρρεπείς στην κατάθλιψη και ότι η τάση 
αυτή ήταν ευθέως ανάλογη µε το χρονικό διάστηµα 
κατά το οποίο χρησιµοποιούσαν µουρουνέλαιο. Τα 
ευρήµατα έδειξαν ότι η κατανάλωση µιας κουταλιάς 
της σούπας µουρουνέλαιο καθηµερινά µπορεί να µει-
ώσει τον κίνδυνο κατάθλιψης κατά 30%. Συνεπώς για 
τα άτοµα µέσης και προχωρηµένης ηλικίας που κιν-
δυνεύουν διπλά, από καρδιοπάθειες και κατάθλιψη, 
το µουρουνέλαιο αποτελεί διπλή ασπίδα που θωρα-
κίζει την υγεία τους.

Εξυπακούεται, βέβαια, ότι θα πρέπει να χρησι-
µοποιούµε µουρουνέλαιο υψηλής ποιότητας, ώστε 
να µπορούµε να έχουµε όλα τα οφέλη αυτής της εκ-
πληκτικής υπερτροφής.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 
ΗΜΕΡΑ ΚΑΡ∆ΙΑΣ

Η κατανάλωση των σωστών τροφών συ-
ντελεί στη διατήρηση της καλής λει-
τουργίας της καρδιάς. Ο κλινικός δι-
αιτολόγος - διατροφολόγος Ευµένης 

Καραφυλλίδης, διευθυντής του ∆ιαιτολογικού Τµή-
µατος στο ΙΑΣΩ General, δίνει χρήσιµες συµβου-
λές για κάθε οικογένεια.

Καταναλώνετε µικρότερες ποσότητες. Όταν παίρ-
νετε το γεύµα σας στο σπίτι, σερβίρετε το φαγητό 
σας σε µικρότερο πιάτο. Να θυµάστε ότι µια µερίδα 
κρέας δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερη από ένα πα-
κέτο τραπουλόχαρτα. Αποφεύγετε τα φαγητά µε 
υψηλή συγκέντρωση κορεσµένων λιπαρών και υ-

δρογονωµένων (trans) λιπαρών, όπως είναι όλα τα 
τηγανητά. Υψηλή πρόσληψη τέτοιων λιπαρών είναι 
επιβλαβής για την καρδιά. Πίνετε ένα ψηλό ποτήρι 
κρύο νερό. Προσθέστε, εάν επιθυµείτε, µια φέτα 
λεµόνι για γεύση. ∆ώστε προτεραιότητα στα ψάρια 
στο οικογενειακό µενού. Πρέπει να καταναλώνετε 
τουλάχιστον δύο φορές την εβδοµάδα ψάρι, πλού-
σιο σε ωφέλιµα ωµέγα-3 λιπαρά οξέα, ψητό ή βρα-
στό ή στον φούρνο – όχι τηγανητό. Ελαττώστε τη 
χρήση αλατιού. Πετάξτε την αλατιέρα και σταµα-
τήστε να καταναλώνετε φαγητά πλούσια σε αλάτι. 
Μάθετε να χρησιµοποιείτε άλλα καρυκεύµατα που 
θα δώσουν στο φαγητό σας τη νοστιµιά που θέλετε. 

Συµβουλές 
στο πιάτο, 
για άτρωτη 
καρδιά

Τρώτε άπαχα µόνο κρέατα και ζητήστε από τον κρε-
οπώλη να σας κόψει τα περιττά ορατά λίπη πριν α-
γοράσετε το κρέας. Καταναλώνετε φρέσκα φρούτα. 
Εντάξτε στο καθηµερινό σας µενού τουλάχιστον 2-3 
µερίδες φρούτα, όπως µπανάνα, σταφύλια και πορ-
τοκάλια, και απολαύστε την πλούσια γεύση τους και 
τα υγιεινά πλεονεκτήµατά τους. Καταναλώνετε (και) 
περισσότερα φρέσκα λαχανικά. ∆οκιµάστε σαν σνακ 
ένα πιάτο µε κλωνάρια από καρότα, αγγούρια και πι-
περιές ή φτιάξτε χυµό ή smoothie λαχανικών. ∆ιαβά-
ζετε τις ετικέτες διατροφικής επισήµανσης. Μάθετε 
να διαβάζετε τις ετικέτες και σύντοµα θα αρχίσετε 
να ψωνίζετε πιο έξυπνα και πιο υγιεινά. Περιορίστε 
τα πολλά ενδιάµεσα σνακ σε ένα-δύο ηµερησίως. Α-
ντισταθείτε στην ανάγκη να καταναλώσετε κάποιο 
σνακ όταν είστε κουρασµένος, αγχωµένος ή απλώς 
βαριέστε. Εάν, παρ’ όλα αυτά, δεν µπορείτε, προτι-
µήστε ένα κοµµάτι φρέσκο φρούτο µε ένα ποτήρι 
νερό. Μη βιάζεστε όταν τρώτε. Οι περισσότεροι άν-
θρωποι, λόγω των γρήγορων ρυθµών στους οποίους 
ζούµε, καταναλώνουν βιαστικά το φαγητό τους και 
τρέχουν να ασχοληθούν µε κάτι άλλο. Η αργή κα-
τανάλωση φαγητού βοηθάει στην καλύτερη πέψη 
και δίνει µια αίσθηση κορεσµού. Μην τσιµπολο-
γάτε µπροστά στην τηλεόραση και στον υπολογιστή, 
γιατί όταν η προσοχή σας είναι δοσµένη αλλού δεν 
συνειδητοποιείτε πόση ποσότητα φαγητού κατανα-
λώνετε. Αυτό βοηθά στην υπερφαγία.
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«Σε υποψία 
εµφράγµατος, 
καλούµε αµέσως 
ασθενοφόρο για 
να µεταφέρει 
ταχύτατα τον ασθενή 
σε νοσοκοµείο 
όπου υπάρχει 
αιµοδυναµικό 
εργαστήριο». 
Γιώργος 
Πλακογιαννάκης, 
καρδιολόγος

Το οξύ έµφραγµα του µυοκαρδίου είναι 
ο πιο ενδόµυχος φόβος µας. Γιατί µπο-
ρεί να αποβεί θανατηφόρο και συµβαίνει 
ξαφνικά. Σωστά; Κι όµως, τα εµφράγµατα, 

προτού συµβούν, στέλνουν προειδοποιητικά σινιάλα 
τα οποία µας βοηθούν ώστε να µην πιαστούµε «α-
διάβαστοι». Ο καρδιολόγος Γιώργος Πλακογιαννά-
κης αποκαλύπτει τι πρέπει να προσέχουµε για να 
έχουµε το κεφάλι µας και την καρδιά µας ήσυχα.

Ας δούµε τα σήµατα κινδύνου λίγες µέρες πριν 
από το έµφραγµα: Οι ασθενείς, συνήθως, περιγρά-
φουν ενδεχόµενα πρόδροµα ενοχλήµατα, όπως πλά-
κωµα ή σφίξιµο στο στήθος, την αίσθηση πως ένα 
«χταπόδι» τούς σφίγγει στο στήθος, πόνο που «χτυ-
πάει» στο στήθος, στην πλάτη και στο σαγόνι και 
συνδυάζεται µε µούδιασµα στο αριστερό χέρι, πόνο 
και στις δύο ωµοπλάτες, καθώς και στα δύο χέρια, 
πόνο στον λαιµό και µούδιασµα στο κάτω σαγόνι ή 
πόνο στο στοµάχι ψηλά, εκεί όπου τελειώνουν τα 
οστά του θώρακα. Τα συµπτώµατα παρουσιάζονται 
πάντα κατά τη διάρκεια της κόπωσης, την ώρα, για 
παράδειγµα, που κάποιος περπατάει βιαστικά ή α-
νεβαίνει µια σκάλα. Αν εκδηλωθούν µετά από σχε-
τικά µεγάλη προσπάθεια, π.χ. µετά από βαριές δου-
λειές στο σπίτι διάρκειας 1-2 ωρών ή µετά από πολύ 
γρήγορο περπάτηµα διάρκειας 10 λεπτών, το περι-
στατικό είναι ήπιο. Αν εκδηλωθούν κατά τη διάρκεια 
µιας προσπάθειας µικρότερης έντασης, π.χ. όταν α-
νεβαίνει κάποιος δύο ορόφους µε τα πόδια ή περπα-
τάει γρήγορα για 4 λεπτά, το περιστατικό χαρακτη-

ρίζεται µέτριου βαθµού. Αν όµως εκδηλωθούν µε την 
ελάχιστη προσπάθεια, π.χ. όταν κάποιος περπατάει 
για µόλις 40 µέτρα, ανεβαίνει στον πρώτο όροφο, 
βγαίνει στο κρύο περιβάλλον, µεταφέρει τα ψώνια 
του σούπερ µάρκετ ή σκύβει για να στρώσει το κρε-
βάτι του, τότε το περιστατικό είναι βαριάς µορφής. 
Το κύριο, πάντως, χαρακτηριστικό τους είναι πως 
µόλις ο ασθενής σταµατήσει τη δραστηριότητά του, 
τα ενοχλήµατα υποχωρούν σε 5 λεπτά.

Λίγες ώρες πριν από το έµφραγµα εµφανίζεται 
ένας εξαιρετικά δυνατός πόνος στο στήθος που οι 
ασθενείς τον περιγράφουν σαν «κάψιµο» ή «µαχαι-
ριά στην καρδιά». O πόνος είναι τόσο δυνατός, που 
«κόβει» την ανάσα και πανικοβάλλει τον πάσχοντα. 
Παράλληλα, ο ασθενής νιώθει ότι τον λούζει κρύος 
ιδρώτας. H ενόχληση αυτή µπορεί να παρουσια-
στεί εν ώρα ηρεµίας, µετά από ένα πλούσιο γεύµα, 
µια µεγάλη συγκινησιακή φόρτιση, µια κατάσταση 
πολύ έντονου στρες ή ακόµη και κατά τη διάρκεια 
του ύπνου. ∆εν αποκλείεται, βέβαια, να παρουσια-
στεί και κατά τη διάρκεια µιας δραστηριότητας (π.χ. 
περπάτηµα). Ακόµη κι αν ο οξύς πόνος υποχωρή-
σει γρήγορα, η εφίδρωση και η ταχύπνοια µπορεί 
να διαρκέσουν 10 λεπτά. Αν συµβεί αυτό, πρέπει να 
πάτε αµέσως στο πλησιέστερο νοσοκοµείο, ακόµη 
κι αν ο πόνος έχει υποχωρήσει. Προσοχή: Ο ασθε-
νής θα πρέπει να µεταφέρεται στο νοσοκοµείο µε α-
σθενοφόρο και όχι µε άλλα µεταφορικά µέσα, γιατί 
οι αρρυθµίες που συµβαίνουν την πρώτη ώρα µετά 
το έµφραγµα είναι πολύ επικίνδυνες. Γι’ αυτό δεν 

Το έµφραγµα στέλνει σινιάλο

πρέπει σε καµία περίπτωση ο ασθενής να πάει στο 
νοσοκοµείο οδηγώντας. Στο νοσοκοµείο ο εµφραγ-
µατίας εισάγεται σε µονάδα εµφραγµάτων. Η αντι-
µετώπιση των εµφραγµάτων γίνεται στο αιµοδυνα-
µικό εργαστήριο. Στο αρχικό στάδιο, η ισχαιµία του 
µυοκαρδίου είναι αναστρέψιµη, δηλαδή µε την α-
ποκατάσταση της αιµάτωσης η ισχαιµία παρέρχεται. 
Ανεπανόρθωτη νέκρωση αρχίζει στο υπενδοκάρδιο 
της αριστερής κοιλίας σε 20 λεπτά και προχωρεί 
σταδιακά προς το επικάρδιο. Η νέκρωση συνήθως 
ολοκληρώνεται µέσα σε 2-4 ώρες, ανάλογα µε τον 
βαθµό της ισχαιµίας και την ύπαρξη παράπλευρης 
κυκλοφορίας. Με βάση αυτά τα στοιχεία καθίσταται 
σαφής ο ρόλος της έγκαιρης και πλήρους αποκατά-
στασης της στεφανιαίας ροής µε διάνοιξη του υπεύ-
θυνου για το έµφραγµα αγγείου, µε αποτέλεσµα τη 
µείωση του µεγέθους του εµφράγµατος, βελτίωση 
της λειτουργικότητας της αριστερής κοιλίας και µεί-
ωση της θνητότητας. Οξεία επαναιµάτωση µπορεί 
να επιτευχθεί είτε φαρµακολογικά µε ενδοφλέβια 
χορήγηση θροµβολυτικής αγωγής είτε µηχανικά µε 
τη λεγόµενη πρωτογενή αγγειοπλαστική.

Ας δούµε τώρα σε τι χρησιµεύει το τεστ κοπώ-
σεως στην πρόγνωση των εµφραγµάτων. Το τεστ κο-
πώσεως, στο οποίο υποβάλλονται µέχρι σήµερα οι 
ασθενείς που έχουν εµφανίσει κάποια συµπτώµατα 
καρδιακής πάθησης, µπορεί να χρησιµοποιηθεί και 
για τα υγιή άτοµα, προκειµένου να διαγνωστούν ο-
ρισµένα σηµάδια που µπορεί να θέσουν σε κίνδυνο 
την υγεία τους στο µέλλον. Έτσι, τα υγιή άτοµα που 
εµφανίζουν µικρή διάρκεια κόπωσης ή έκτακτες 
κοιλιακές συστολές έχει βρεθεί ότι έχουν µεγαλύ-
τερη θνητότητα αλλά και µεγαλύτερο κίνδυνο να 
νοσήσουν στο µέλλον από καρδιοαγγειακές παθή-
σεις. Με αυτόν τον τρόπο ο γιατρός µπορεί να δια-
πιστώσει ποιοι ασθενείς έχουν ανάγκη από συστη-
µατική επιτήρηση στο µέλλον.

Παράγοντας κινδύνου η διακοπή 
των καρδιολογικών φαρµάκων
Πρόσφατες έρευνες από το πρόγραµµα εκτίµησης 
καρδιαγγειακού κινδύνου του Ελληνικού Ιδρύµα-
τος Καρδιολογίας (ΕΛΙΚΑΡ) έδειξαν ότι ένας στους 
έξι καρδιολογικούς ασθενείς κόβει τα φάρµακά του 
ή τα περιορίζει, γιατί δυσκολεύεται να πληρώσει τη 
συµµετοχή (ύψους 25%). Η διακοπή ή «αραίωση» 
του δοσολογικού σχήµατος της θεραπείας αποτελεί 
ισχυρό παράγοντα κινδύνου για έµφραγµα ή εγκε-
φαλικό επεισόδιο ή για δεύτερο καρδιαγγειακό ε-
πεισόδιο, αν έχει προηγηθεί το πρώτο. Αν στη δι-
ακοπή της υπολιπιδαιµικής αγωγής προσθέσουµε 
και το γεγονός ότι 60% των υπερτασικών ατόµων 
παραµένουν αρρύθµιστοι, εύλογα προκύπτει το συ-
µπέρασµα ότι η πλειονότητα των καρδιολογικών α-
σθενών παραµένει στη λεγόµενη «ζώνη κινδύνου».

Κολπική µαρµαρυγή, η καρδιοπάθεια των 
ηλικιωµένων
Η κολπική µαρµαρυγή είναι η πιο συχνή µορφή 
αρρυθµίας και απαντάται σε µεγάλο αριθµό ηλικι-
ωµένων ατόµων. Από µελέτες προκύπτει ότι στην 
Ελλάδα έχουµε περίπου 300.000 ασθενείς µε κολ-
πική µαρµαρυγή, οι οποίοι αντιµετωπίζουν τριπλά-
σιο κίνδυνο για εγκεφαλικό επεισόδιο. Τα τελευταία 
χρόνια µε τα νέα αντιαρρυθµικά φάρµακα έχει συ-
ντελεστεί επανάσταση στην αντιµετώπιση της κολ-
πικής µαρµαρυγής. Παράλληλα, έξυπνες συσκευές 
µετρούν τον χρόνο πήξης του αίµατος, ώστε να µη 
χρειάζεται να κάνουν τακτικά εξετάσεις οι ασθενείς.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 
ΗΜΕΡΑ ΚΑΡ∆ΙΑΣ
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Η 
πρόσφατη επιδηµική έ-
ξαρση της ιλαράς, που 
καταγράφηκε στην πα-
τρίδα µας ακολουθώ-
ντας άλλα επιδηµικά 
ξεσπάσµατα στην υπό-
λοιπη Ευρώπη, αναθέρ-

µανε τη συζήτηση των ειδικών για το πόσο σηµα-
ντικό είναι να προστατευόµαστε από τις λοιµώξεις. 
Ειδικά οι ηλικιωµένοι, που έχουν εξασθενηµένο 
ανοσοποιητικό σύστηµα, όπως ισχύει και µε το 
«ανώριµο» ανοσοποιητικό των βρεφών. Όλοι οι 
καρδιοπαθείς τρέµουν στην ιδέα ότι µπορεί να 
κολλήσουν γρίπη ή µια άλλη λοίµωξη τον χει-
µώνα, που το κρύο καταβάλλει ακόµα περισσό-
τερο τον οργανισµό τους. Κι αυτό γιατί γνωρί-
ζουν από τον γιατρό τους, αλλά και από προσω-
πική εµπειρία, πως η καρδιοπάθεια δηµιουργεί 
ευαλωτότητα. Μπορεί όµως αυτή η εξίσωση να 
διαβαστεί ανάποδα και η λοίµωξη να προηγείται 
της καρδιοπάθειας; Πρόσφατες έρευνες έδειξαν 
ότι οι µεσήλικες και οι ηλικιωµένοι που νοσούν 
–και νοσούν βαριά– από ιώσεις και λοιµώξεις, 
όπως η γρίπη, βγαίνουν από αυτές τις περιπέ-

τειες υγείας µε «λαβωµένη καρδιά». Παρ’ ότι η 
πιο γνωστή επιπλοκή της γρίπης και µία από τις 
γνωστότερες επιπλοκές της ιλαράς είναι η πνευ-
µονία, οι λοιµώξεις δεν καταβάλλουν µόνο το α-
ναπνευστικό σύστηµα. Εκτός της πνευµονίας, 
που αποτελεί συχνή και ενίοτε φονική επιπλοκή 
(η πνευµονία ευθύνεται για έναν στους τέσσε-
ρις θανάτους νοσηλευόµενων ασθενών), η γρίπη 
µπορεί να οδηγήσει και σε έµφραγµα. Σε µελέ-
τες διαπιστώθηκε πως ασθενείς που νόσησαν µε 
γρίπη και χρειάστηκε να νοσηλευτούν, γιατί πέ-
ρασαν τη λοίµωξη βαριά, µετά από χρόνια υπέ-
στησαν έµφραγµα του µυοκαρδίου. Και µάλιστα 
όχι απαραίτητα ένα, αλλά σειρά αλλεπάλληλων 
εµφραγµάτων, ως απόρροια της προγενέστερης 
λοίµωξής τους. Ούτε η ιλαρά είναι λοίµωξη που 
επιτρέπεται να υποτιµάµε. Όπως εξηγεί ο καθη-
γητής Παιδιατρικής Ανδρέας Κωνσταντόπουλος, 
πρόεδρος της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας 
και τέως πρόεδρος της Παγκόσµιας Παιδιατρικής 
Εταιρείας, η ιλαρά είναι ύπουλη και ισχυρά µε-
ταδοτική νόσος, µε σοβαρότατες επιπλοκές στα 
παιδιά και στους ενήλικες. Από επιδηµιολογικές 
µελέτες συµπεραίνουµε ότι τρία στα χίλια παιδιά 

Οι λοιµώξεις πληγώνουν 
(και) την καρδιά

που νοσούν πεθαίνουν, ενώ πολύ υψηλό είναι το 
ποσοστό των επιπλοκών που αφήνει πίσω της η 
λοίµωξη. Έτσι, στο 30% των ασθενών εκδηλώνε-
ται σοβαρή ωτίτιδα, πνευµονία, εγκεφαλικές βλά-
βες, η µια µορφή ηπατίτιδας. Επίσης, απειλεί να 
επανεµφανιστεί η παρωτίτιδα, που έχει προκα-
λέσει 6.000 κρούσµατα από την αρχή του χρό-
νου στις ΗΠΑ, αφήνοντας πίσω της ως συχνή ε-
πιπλοκή την ορχιδίτιδα.

Τι πρέπει να κάνουµε, λοιπόν, για να προ-
στατευτούµε από τη γρίπη, την ιλαρά και τις 
άλλες λοιµώξεις και να διαφυλάξουµε παράλ-
ληλα την υγεία της καρδιάς µας; Ο καθηγητής 
Παιδιατρικής Ανδρέας Κωνσταντόπουλος και η 
αναπληρώτρια καθηγήτρια Παιδιατρικής - λοι-
µωξιολόγος Βάνα Σπούλου από το Νοσοκοµείο 
Παίδων «Αγία Σοφία» επισηµαίνουν πως όσοι 
δεν έχουν εµβολιαστεί καθόλου για την ιλαρά 
µπορούν να εµβολιαστούν άµεσα (επισπεύδο-
ντας τη 2η δόση), ενώ όσοι έχουν κάνει µόνο µία 
δόση ως παιδιά ή έφηβοι µπορούν να κάνουν 
τώρα τη δεύτερη. Σε περίπου τρεις εβδοµάδες 
τα εµβολιασµένα άτοµα θα έχουν αναπτύξει α-
νοσία. Αν τώρα µιλάµε για οµάδες πληθυσµού 
που επιβάλλεται να κάνουν και το εµβόλιο της 
γρίπης και του πνευµονιόκοκκου (καθώς πλη-
σιάζει και η έναρξη του κύµατος της εποχικής 
γρίπης), αυτές έχουν δύο εναλλακτικές: είτε θα 
κάνουν ταυτόχρονα τα τρία εµβόλια είτε θα ξε-
κινήσουν µε αυτό της ιλαράς –που περιέχει ε-
ξασθενηµένο ιό– και θα κάνουν τα επόµενα σε 
δύο ή τρεις εβδοµάδες.

«Οι επιπλοκές των 
λοιµώξεων είναι πολλές: 
εγκεφαλικές βλάβες, 
πυρετός, γαστρεντερικά 
προβλήµατα, ηπατική 
βλάβη, πνευµονία, µέση 
ωτίτιδα, καρδιοπάθεια, 
ακόµα και ορχιδίτιδα, 
που εµφανίζεται σαν 
παρενέργεια της 
παρωτίτιδας». 
Ανδρέας 
Κωνσταντόπουλος, 
καθηγητής Παιδιατρικής
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Ο 
περσινός Ολυμπιακός τα 
έκανε όλα λάθος στον κα-
λοκαιρινό σχεδιασμό του 
και τιμωρήθηκε με μια 
χρονιά που κάθε άλλο 
παρά ικανοποίησε τους ο-

παδούς του, παρ’ ότι κατέκτησε με σχετική 
άνεση το πρωτάθλημα χάρη στην ποιοτική 
του διαφορά έναντι των αντιπάλων του και 
στα προβλήματά τους.

Ο φετινός Ολυμπιακός τα έκανε όλα 
σωστά στον καλοκαιρινό σχεδιασμό του και, 
παρ’ όλα αυτά, παρατάχθηκε με νέο προπο-
νητή στον πάγκο του στο δεύτερο παιχνίδι 
του στους ομίλους του Champions League. 
Αναπάντεχο μεν, μέρος της καθημερινότητας 
του ποδοσφαίρου δε. Αν πέρυσι δύσκολα θα 
μπορούσες να κατηγορήσεις για την πορεία 
της ομάδας κάποιον από τους πέντε προπο-
νητές (Μάρκο Σίλβα, Βίκτορ, Μπέντο, Βού-
ζας, Λεμονής) που έκατσαν στον πάγκο του Ο-
λυμπιακού, φέτος είναι ξεκάθαρο πως ο Μπέ-
σνικ Χάσι είναι ο αποκλειστικός υπεύθυνος 
για την απόλυσή του.

Η επιλογή του έγινε με συγκεκριμένο 
κριτήριο. Με τον Ολυμπιακό να προέρχε-
ται από μια χρονιά που αποκλείστηκε στον 
γ΄ προκριματικό του Champions League, ε-
πελέγη ένας προπονητής που το ίδιο χρο-
νικό διάστημα οδήγησε τη Λέγκια Βαρσοβίας 
στους ομίλους του Champions League. Ήταν 
επίσης ένας προπονητής που είχε βιώσει την 
πίεση του πρωταθλητισμού, κατακτώντας το 
νταμπλ με την Άντερλεχτ το 2014. Από την 
άλλη, ήταν και ένας προπονητής που πέρυσι 
στη Λέγκια απολύθηκε μετά από τρεις μήνες 
και κάτι, καθώς μετά την πρόκριση στους ο-
μίλους του Champions League ακολούθησαν 
διαδοχικές γκέλες στο πρωτάθλημα.

Μπερδεύτηκε και μπέρδεψε
Από τη στιγμή που ο Χάσι ανέλαβε τον Ο-
λυμπιακό, όλα έγιναν όπως τα ήθελε: οι πε-
ρισσότερες μεταγραφές έγιναν γρήγορα, α-
ποκτήθηκαν ποιοτικοί παίκτες της επιλογής 
του, στο τέλος, αφού είχε επιτευχθεί η πρό-
κριση στους ομίλους του Champions League, 
προστέθηκαν κι άλλοι, με την ομάδα να υλο-
ποιεί όλα του τα «θέλω». Ο Ολυμπιακός εμ-
φανίστηκε κατάλληλα προετοιμασμένος στα 
τέσσερα παιχνίδια που έδωσε στα προκριμα-
τικά, για να ακολουθήσει o κατήφορος. Μία 
σχετικά εύκολη νίκη επί της ΑΕΛ, μία δύ-
σκολη επί της Λαμίας και στη συνέχεια πέντε 
αγώνες με απολογισμό δύο ισοπαλίες (Ξάνθη 
εκτός, Αστέρας εντός), δύο ήττες (Σπόρτινγκ 
εντός, ΑΕΚ εκτός) και μία πολύ δύσκολη 
νίκη, επί του Αστέρα για το Κύπελλο. Ο Χάσι 
πιέστηκε πολύ στην αρχή λόγω… ονόματος 
και καταγωγής, ήρθε σε μια ισορροπία με 
την πρόκριση στους ομίλους του Champions 
League και, αντί να επενδύσει πάνω σε αυτό, 
στη συνέχεια έχασε… τ’ αυγά και τα πασχάλια. 
Κάτι που αποδεικνύεται από μια σειρά από α-
νερμάτιστες επιλογές.

Η πρώτη, η απόφασή του να μην κρατήσει 
τον Σιώπη στην ομάδα, ο οποίος κόντρα στην 
Παρτίζαν στο Βελιγράδι ήταν βασικός και 
είχε πολύ καλή απόδοση. Την ίδια ώρα κρά-
τησε τον Μάρτινς, τον οποίο εμφανώς δεν υ-

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Τα δύσκολα τώρα αρχίζουν

πολόγιζε καθόλου. Ο Μπεν ξεκίνησε εντυπω-
σιακά και στη συνέχεια εξαφανίστηκε από τις 
επιλογές του Χάσι. Ο Κούτρης το ίδιο. Ταυ-
τόχρονα, παίκτες έρχονταν, έπαιρναν κατευ-
θείαν, χωρίς να γνωρίζουν καλά καλά τους συ-
μπαίκτες τους, θέση στην ενδεκάδα και δεν 
ξανάβγαιναν, όπως συνέβη με τον –χαρισμα-
τικό– Οτζίτζα, τον Ζιλέ, τον Τζούρτζεβιτς, τον 
Ένχελς. Την ίδια ώρα σε άλλες θέσεις της εν-
δεκάδας υπήρχε μια συνεχής εναλλαγή παι-
κτών, η οποία δεν υπαγορευόταν από την από-
δοσή τους – φάνηκε σαν να πρέπει να παίζουν 
οπωσδήποτε αυτοί που έφερε ο Χάσι. Επι-
πλέον, άλλα δοκίμαζε στις προπονήσεις, δια-

φορετικές ενδεκάδες παρέτασσε στους αγώ-
νες. Επέλεξε να παίξει κόντρα σε μια πολύ δε-
μένη ομάδα με απίστευτα γρήγορη ανάπτυξη, 
όπως η Σπόρτινγκ, με ταυτόχρονη παρουσία 
των Φορτούνη, Μάριν, Καρσελά, ενώ στη συ-
νέχεια φάνηκε να τιμωρεί τον Φορτούνη για 
το αποτέλεσμα του συγκεκριμένου παιχνι-
διού. Τον πιο ποιοτικό Έλληνα και έναν από 
τους καθοριστικούς παίκτες της ομάδας, το… 
μονίμως ξινισμένο στιλ του οποίου ενίοτε 
προκαλεί δυσφορία στην εξέδρα.

Το αποκορύφωμα ήταν το ντέρμπι με την 
ΑΕΚ και η κάκιστη διαχείριση που έκανε στο 
δεύτερο ημίχρονο. Δεδομένης και της συμπε-

ριφοράς του στον πάγκο, αλλά και της απο-
βολής του, κατέστη σαφές πως πλέον η πίεση 
που ένιωθε είχε ξεπεράσει τα όριά του, δεν υ-
πήρχε επιστροφή για τον Χάσι.

Οι παρεμβάσεις Λεμονή
Για το πρώτο και υπερβολικά δύσκολο παι-
χνίδι στην τέταρτη θητεία του στον Ολυμπι-
ακό ο Τάκης Λεμονής δεν χρειάστηκε να 
κάνει και πολλά. Κατ’ αρχάς, ήταν ένα παι-
χνίδι που του ταίριαζε: εκτός έδρας, απέναντι 
σε έναν πολύ ανώτερο αντίπαλο, έχει δώσει 
πολλά τέτοια στην προπονητική καριέρα του. 
Η μόνη βασική απαίτηση ήταν να αποφευ-
χθεί η συντριβή: οτιδήποτε παραπάνω ήταν 
κέρδος. Από κει και πέρα, ο Λεμονής έκανε 
μια πολύ έξυπνη διαχείριση. Παρέταξε μια 
ενδεκάδα που απαρτιζόταν και από παίκτες 
που έφερε ο Χάσι, δείχνοντας πως δεν υ-
πάρχουν παιδιά και αποπαίδια, χρησιμοποί-
ησε παίκτες που, παρ’ ότι έπαιξαν καλά όποτε 
χρησιμοποιήθηκαν, δεν ανταμείφθηκαν από 
τον Χάσι, όπως ο Σεμπά, ο Πάρντο, ο Ζντί-
ελαρ, ο Κούτρης, έβαλε και τον νεαρό Νικο-
λάου να κάνει το ντεμπούτο του –αντί να χρη-
σιμοποιήσει κάποιον παίκτη από άλλη θέση, 
όπως έκανε ο Χάσι–, δείχνοντας πως εμπι-
στεύεται το σύνολο του ρόστερ του. Στο ε-
λάχιστο χρονικό διάστημα που είχε στη διά-
θεσή του διάβασε σωστά τη Γιουβέντους και 
αποδιοργάνωσε το παιχνίδι της, παραλίγο να 
χαλάσει και το μυαλό της, αλλά κάπου εκεί ο 
Αλέγκρι έριξε στη μάχη τον Ιγκουαΐν που, σε 
συνδυασμό με το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός 
άρχισε να κουράζεται από την υπερπροσπά-
θεια, άλλαξε τα δεδομένα της αναμέτρησης.

Το Τορίνο ήταν το εύκολο
Θα μπορούσε να πει κανείς πως αυτό ήταν 
το εύκολο για τον Λεμονή, τα δύσκολα τώρα 
αρχίζουν. Εκείνο που χρειαζόταν στο Τορίνο 
ήταν ένα ψυχωμένο ματς αντίδρασης και το 
όνομα του αντιπάλου και η αλλαγή προπο-
νητή συντέλεσαν στο να δώσουν όλοι οι παί-
κτες το κάτι παραπάνω και να είναι προσηλω-
μένοι στην αποστολή τους. Εκείνο που έχει α-
ποδειχθεί δύσκολο μέχρι στιγμής φέτος είναι 
να γίνεται το ίδιο σε όλα τα παιχνίδια και δη 
σε εκείνα του ελληνικού πρωταθλήματος.

Το καλό για τον Λεμονή είναι ότι παρα-
λαμβάνει μια καλά προπονημένη ομάδα, με 
πολύ ποιοτικούς παίκτες. Το κακό είναι ότι 
αυτή η ομάδα μέχρι στιγμής δείχνει πως 
χρειάζεται εντατικά μαθήματα σε θέματα νο-
οτροπίας, ιδίως σε ό,τι αφορά τα παιχνίδια 
πρωταθλήματος. Ο Χάσι φάνηκε πλήρως ικα-
νοποιημένος από τον εαυτό του και τους παί-
κτες του μετά την πρόκριση στους ομίλους 
του Champions και αυτό πέρασε και στους 
παίκτες. Ούτε δείχνουν οι παίκτες να έχουν 
αντιληφθεί το πόσο δυσκολότερο από τα προ-
ηγούμενα είναι γι’ αυτούς το φετινό πρωτά-
θλημα.

Ακολουθεί το παιχνίδι με τον Ατρόμητο 
στο Καραϊσκάκη, η διακοπή για την Εθνική 
και τέσσερα παιχνίδια-φωτιά: τα δύο με την 
Μπαρτσελόνα και τα ντέρμπι με ΠΑΟΚ και 
Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός και ο Λεμονής 
κάθε άλλο παρά άπλετο χρόνο έχουν στη δι-
άθεσή τους.
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«ΑΚΟΜΗ ΠΙΟ ΒΡΩΜΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ» ΣΤΟ 104
Μετά τα επιτυχηµένα «Βρώµικα Παραµύθια» η οµάδα Άπει-
ρον επιστρέφει στο 104 µε «Ακόµη πιο βρώµικα παραµύθια». 
Η Θάλεια Γρίβα επιλέγει και σκηνοθετεί τολµηρά και παρά-
δοξα παραµύθια από την ελληνική παράδοση, που βασίζο-
νται στο παιχνίδι της εναλλαγής των ρόλων και των φύλων, 
µέσα από κωµικοτραγικές ιστορίες. Βασιλιάδες, βασιλόπουλα, 
κόρες, νύφες, ανίκανοι γαµπροί, µια µάγισσα, η ∆ράκαινα, 
ένας αιχµάλωτος, παλάτια και βασίλεια, πόλεµοι και µάχες, ζω-
ντανεύουν στη σκηνή του 104 µέσα από τη διασκευή των πα-
ραµυθιών «Η βασιλοπούλα που έγινε αγόρι» και «Του βασιλιά 
η κόρη έγινε παλικάρι», παράσταση-παραµύθι για µεγάλους 
που όχι µόνο δεν είναι αθώο αλλά προκαλεί µε το περιεχό-
µενο και την ευφάνταστη πλοκή του και µας καλεί να ανακα-
λύψουµε την εναλλακτική, πιο χιουµοριστική αλλά ταυτό-
χρονα και «ανεκτική στο διαφορετικό» πλευρά του λαϊκού µας 
πολιτισµού.

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΘΕΣ 
ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΣΦΙΓΓΑ
Για δύο Σάββατα, 7 και 14 Οκτωβρίου, ο συν-
θέτης και ερµηνευτής Γιάννης Μαθές και ο 
στιχουργός Μάνος Σαγκρής παρουσιάζουν 
ζωντανά στη µουσική σκηνή ΣΦΙΓΓΑ τα τρα-
γούδια της πρώτης τους δισκογραφικής δου-
λειάς, µε τίτλο «Ανήλικο», που κυκλοφορεί 
από τη Μικρή Άρκτο.

TEDxACADEMY 2017 – 
«Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΜΑΣ ΕΑΥΤΟΣ»
Το ΤEDxAcademy, πιστό στο ραντεβού του, επιστρέφει και φέτος 
για 8η χρονιά στις 30 Σεπτεµβρίου 2017 στην αίθουσα «Αλεξάν-
δρα Τριάντη» στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών µε θέµα «Ο καλύτε-
ρός µας εαυτός – Our Best Self» και υποδέχεται διεθνώς αναγνω-
ρισµένους, συναρπαστικούς οµιλητές, οι οποίοι θα µας δώσουν έ-
µπνευση ώστε να ανακαλύψουµε όλοι µαζί την καλύτερη εκδοχή 
του εαυτού µας.
Μερικά από τα θέµατα που θα αγγίξουν οι οµιλητές είναι τα εξής:
• Η σηµασία της γυναίκας στη σηµερινή εποχή
• Πώς διαµορφώνει η τεχνολογία την ίδια µας τη ζωή
• Πώς το fintech ενδυναµώνει ανθρώπους και χώρες
• Τρόποι εξερεύνησης της προσωπικής µας εργασιακής ασφάλειας
• Πώς µπορεί η Ιστορία να µας βοηθήσει να βρούµε τον πραγµα-
τικό µας εαυτό
• Η κοινωνική επιχειρηµατικότητα ως εναλλακτικό µέσο δράσης

Έκθεση ζωγραφικής 
«Γιώργος Κουβάκις Επιλογή/Selection 1986-2017»

Η ανεξάντλητη σε δύναµη εικαστική γραφή του Γιώργου Κουβάκι, που κινείται µε δεξιοτεχνία ανάµεσα στην παράδοση και στις σύγχρονες αναζητή-
σεις, κρατώντας ζωντανό το ενδιαφέρον κοινού και κριτικών για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, παρουσιάζεται στην έκθεση ζωγραφικής «Γιώργος 

Κουβάκις Επιλογή/Selection 1986-2017» η οποία εγκαινιάζεται την Πέµπτη 5 Οκτωβρίου στις 20:00 στην Εvripides Art Gallery.
Τα περισσότερα έργα της έκθεσης παρουσιάζονται για πρώτη φορά, προσφέροντας τη δυνατότητα στον θεατή να παρακολουθήσει την εξέλιξη της 

δουλειάς, τις επιρροές, τους συνεχείς πειραµατισµούς στα υλικά, την τόλµη στις επικαλύψεις, την υποκειµενική αισθητική προσέγγιση και τους διαδο-
χικούς αυτοσχεδιασµούς του εικαστικού µε την ιδιότυπη πλαστικότητα.

Ο Γιώργος Κουβάκις, επηρεασµένος από τη βυζαντινή παράδοση της γενέτειράς του Θεσσαλονίκης, διακρίνεται για την αµεσότητα και την εκφρα-
στική του δεινότητα, καθώς στο πλαίσιο ενός προσωπικού σουρεαλισµού εικονογραφεί τους προβληµατισµούς της εποχής µας, µιας εποχής µε περισ-

σότερους φόβους παρά ελπίδες.
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Φέτος 
γιορτάζουµε µε 
ένα πρόγραµµα 
αφιερωµένο στη 
δηµιουργική 
βιοµηχανία 
κινουµένων 
σχεδίων της 
Ευρώπης, µε 
28 ταινίες 
κινουµένων 
σχεδίων, µία 
από κάθε χώρα-
µέλος της Ε.Ε.

Το Animasyros ∆ιεθνές Φεστιβάλ + Αγορά Κινουµένων Σχεδίων γιορτάζει τα δέκα 
του χρόνια και η διευθύντριά του Μαρία Ανεστοπούλου κάνει τον καλλιτεχνικό 
απολογισµό του.

Το Animasyros 10 γιορτάζει φέτος τα δέκα του χρόνια. Τι σας έχει 
εντυπωσιάσει περισσότερο σε αυτή τη διαδροµή;
Όταν ξεκινήσαµε, πριν από δέκα χρόνια, δεν περιµέναµε ότι το φεστιβάλ θα φτάσει να 
βρίσκεται στα είκοσι µεγαλύτερα του είδους του στον κόσµο. Ήταν µια ανέλπιστη πορεία 
µε δουλειά, επιµονή, χαρά και δυσκολίες που ξεπεράστηκαν. Θα σας πω δύο πράγµατα 
που µε εντυπωσίασαν: ο τρόπος που η Σύρος και ο κόσµος της αγκάλιασαν και ανέδειξαν 
το Animasyros, καθώς και η δύναµη και η αποφασιστικότητα της οµάδας των εθελοντών 
και των ανθρώπων που εργάζονται για το Animasyros.

Τι έχει αλλάξει στην ελληνική σκηνή animation αυτά τα δέκα 
χρόνια; Πώς συνέβαλε το Animasyros σε αυτή την αλλαγή;
Η ελληνική σκηνή animation έγινε πιο εξωστρεφής, πιο τολµηρή και πιο δηµιουργική. 
∆ιεκδικεί πλέον µε αξιώσεις τη θέση της στη διεθνή σκηνή animation. Μην ξεχνάµε ότι 
είναι η χρονιά που η ΑΣΙΦΑ ΕΛΛΑΣ διοργάνωσε τη δράση Greek Animation Rocks στο 
Φεστιβάλ του Ανεσί, την πρώτη ουσιαστικά παρουσίαση της σύγχρονης ελληνικής σκη-
νής animation στο τµήµα της Αγοράς του µεγαλύτερου φεστιβάλ animation στον κόσµο. 
Το φετινό Animasyros έφτασε να έχει δύο ελληνικές ταινίες, το «Αίνιγµα» των Άρη Φα-
τούρου και Αντώνη Ντούσια και την «Εθνοφοβία» του Γιάννη Ζιόγκα, στο επίσηµο δια-
γωνιστικό πρόγραµµα, το «Aurelia» των Μπουραντά και Κρυωνά στο ∆ιεθνές Πανόραµα, 
ενώ στη φετινή διοργάνωση το Ελληνικό Πανόραµα περιλαµβάνει τον εντυπωσιακό α-
ριθµό των 30 ταινιών. Το Animasyros ξεκίνησε µε στόχο να προωθήσει το έργο των Ελλή-
νων δηµιουργών και να αποτελέσει τον ετήσιο τόπο δικτύωσης και συνάντησής τους. ∆έκα 
χρόνια µετά, έχουµε έξι ελληνικά έργα σε ανάπτυξη που παρουσιάζονται στην Αγορά του 
Animasyros, ενώ αθλοθετείται, µε την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηµατογρά-
φου, βραβείο στην καλύτερη ελληνόφωνη ταινία που συµµετέχει σε διαγωνιστικό πρό-
γραµµα.

Ποια είναι η θεµατική προτεραιότητα της φετινής διοργάνωσης;
Φέτος γιορτάζουµε µε ένα πρόγραµµα αφιερωµένο στη δηµιουργική βιοµηχανία κινου-
µένων σχεδίων της Ευρώπης, το «Evropi: 28 Αφηγήσεις Κινουµένων Σχεδίων για την Ευ-
ρώπη», σε συνδιοργάνωση µε την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελ-
λάδα, πολυετή υποστηρίκτρια του φεστιβάλ. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει 28 ταινίες κι-
νουµένων σχεδίων, µία από κάθε χώρα-µέλος της Ε.Ε. Στόχος µας είναι να αποτυπώσουµε 
τη σύγχρονη κατάσταση της βιοµηχανίας των κινουµένων σχεδίων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
αλλά και να συνεισφέρουµε στην αυθεντική ερµηνεία κάθε χώρας στο µελλοντικό αφή-
γηµα της Ευρώπης, του κοινού µας σπιτιού που αλλάζει ραγδαία. Στο πλαίσιο του αφιερώ-

µατος θα πραγµατοποιηθεί συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στο ιστορικό Θέατρο Απόλ-
λων της Ερµούπολης το Σάββατο 30 Σεπτεµβρίου µε θέµα «Evropi: Κινούµενες ιστορίες 
για τον οπτικοακουστικό τοµέα» και µε τη συµµετοχή της Κληµεντίνης ∆ιακοµανώλη, ε-
πικεφαλής του Γραφείου Τύπου της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην 
Ελλάδα, καθώς και επαγγελµατιών των κινουµένων σχεδίων από την Ελλάδα και την Ευ-
ρώπη.

Τι άλλο µας επιφυλάσσει αυτή η δέκατη διοργάνωση;
Το πρόγραµµα του Animasyros 10 περιλαµβάνει πάνω από 200 ταινίες κινουµένων σχε-
δίων για παιδιά και ενήλικες απ’ όλο τον κόσµο που περιλαµβάνονται σε διαγωνιστικά και 
µη προγράµµατα, ειδικές προβολές ταινιών, όπως η πολυβραβευµένη ταινία «Εγώ, ο Κο-
λοκυθάκης», ταινίες που έφτιαξαν παιδιά από τη Σύρο, την Αθήνα και τη µακρινή Ινδία. Ε-
πιπλέον, θα δείτε ειδικό αφιέρωµα στις ταινίες µιας µικρής χώρας της Ευρώπης µε κραταιά 
βιοµηχανία animation, του Λουξεµβούργου, αφιέρωµα στην εξωτική Βραζιλία που φέτος 
γιορτάζει τα 100 χρόνια δηµιουργίας ταινιών κινουµένων σχεδίων και επιµελήθηκε ο ζω-
γράφος Γιώργος Παπαδηµητρίου, το δυναµικό πρόγραµµα «Blu: Ένας διάλογος κινου-
µένων σχεδίων µεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας» που επιµελήθηκαν οι six impossible wishes 
(Ραφαέλα Καραγιάννη & Αναστασία Τερζίδου) και εξερευνά τη γραµµή που ενώνει τις δύο 
χώρες µε αφορµή το animation και, τέλος, το αφιέρωµα στα άτοµα µε αναπηρία «Ability» 
που στοχεύει, µεταξύ άλλων, να αναδείξει τη δηµιουργικότητα των ΑµεΑ µέσα από τις ται-
νίες κινουµένων σχεδίων που τα ίδια φτιάχνουν. Κρατηθείτε, έχει και συνέχεια! ∆έκα χρό-
νια γιορτάζουµε και φωνάξαµε τους φίλους µας να µας δωρίσουν ταινίες. Η ενότητα «All of 
my friends» περιλαµβάνει σύντοµα ηµίωρα προγράµµατα που επιµελήθηκαν οι φίλοι και 
συνεργάτες του Animasyros, όπως το Φεστιβάλ Υπερηφάνειας της Αθήνας – Athens Pride, 
η Στέγη, το Φεστιβάλ Anima Brussels, το Στούντιο LAIKA, το Syros International Film 
Festival, το Animafest Cyprus Views of the World κ.ά. Και σε όλα τα παραπάνω προσθέστε 
και δέκα οµιλίες και masterclasses καλλιτεχνών διεθνούς φήµης, όπως ο Tomm Moore 
από την Ιρλανδία, καθώς και επτά εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, εφήβους, νέους ε-
παγγελµατίες, άτοµα τρίτης ηλικίας, για όλη την οικογένεια και φυσικά για τρίτη συνεχό-
µενη χρονιά για ΑµεΑ, σε συνεργασία µε το Κ∆ΑΠ-ΜΕΑ Ερµούπολης. Το φεστιβάλ θα 
αρχίσει µε γκαλά όπερας που σχεδίασε για τα δέκα χρόνια του Animasyros η Εθνική Λυ-
ρική Σκηνή και θα κλείσει µε τον ταλαντούχο Theodore, που ετοίµασε για µας ένα ηχη-
τικό και οπτικοακουστικό υπερθέαµα µπροστά στα σκαλιά του επιβλητικού ∆ηµαρχείου 
της Ερµούπολης. Αφήνω για το τέλος την αναδροµική έκθεση «Animasyros 2008-2017: A 
view to a thrill», µια έκθεση που επιµελήθηκαν οι ∆ιονυσία Κωστή και Πηνελόπη Ασλά-
νογλου και υποδέχεται ήδη το κοινό της στην περίφηµη Έπαυλη Τσιροπινά στην Ποσει-
δωνία. Εκεί θα δείτε, µεταξύ άλλων, memorabilia των δέκα ετών, φωτογραφικό υλικό όλων 
των ετών και τη µασκότ µας µέχρι και σε φόρεµα. Το Animasyros 10 πραγµατοποιείται 27 
Σεπτεµβρίου µε 1 Οκτωβρίου στη Σύρο. Το πλήρες πρόγραµµα του φεστιβάλ είναι αναρ-
τηµένο στο www.animasyros.gr.

∆έκα χρόνια Animasyros
  ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ
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ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Αντρέι Κοντσαλόφσκι ΣΕΝΑΡΙΟ: 
Αντρέι Κοντσαλόφσκι, Έλενα Κισέλεβα ΠΑΙΖΟΥΝ: 
Γιούλια Βισότσκαγια, Βίκτορ Σουκορούκοφ, Πίτερ 
Κερθ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 130΄ ∆ΙΑΝΟΜΗ: Seven Films

Η ταινία «Το Αυτό» ξετυλίγει την ιστορία επτά παιδιών που µεγαλώνουν στην αµερικανική κωµόπολη του 
Ντέρι, στην Πολιτεία Μέιν, και έχουν δηµιουργήσει τη «Λέσχη των Λούζερ», καθώς, για διαφορετικούς 
λόγους ο καθένας, έχουν περιθωριοποιηθεί από τις παρέες των συνοµηλίκων τους. Την ίδια στιγµή το 
Ντέρι είναι το ληµέρι ενός διαβολικού κλόουν, του Πένιγουαϊζ, που κάθε 27 χρόνια βγαίνει από τους 

υπονόµους της πόλης, αρπάζει παιδιά και σπέρνει τον τρόµο στην πόλη.
Το «Αυτό» ξεκίνησε την επιτυχία του από τη στιγµή που βγήκε το trailer µε το ρεκόρ των views στο YouTube, 

κανένας όµως δεν είχε προβλέψει τη µαζική επιτυχία όταν βγήκε στις αίθουσες: 117 εκατ. δολάρια εισπράξεις το 
πρώτο τριήµερο δεν αποτέλεσαν ρεκόρ εισπράξεων ταινίας τρόµου µόνο αλλά και ρεκόρ φθινοπώρου. Μεταφέροντας 
για πρώτη φορά το διάσηµο µπεστ σέλερ του Στίβεν Κινγκ (το οποίο εκδόθηκε το 1986 και του οποίου ο αινιγµατικά 
σύντοµος τίτλος αναφέρεται στον κεντρικό χαρακτήρα της ταινίας, στον σατανικό κλόουν Πένιγουαϊζ) στη µεγάλη 
οθόνη, ο σκηνοθέτης της ταινίας Άντι Μουσιέτι αναφέρει: «Όλοι µας φοβόµαστε κάτι, οπότε µπορούµε να ταυτιστού-
µε εύκολα µε την ιστορία. Και δεν υπάρχει τίποτα πιο τροµακτικό από κάτι που σου επιτίθεται χρησιµοποιώντας 
αυτό που σε φοβίζει περισσότερο». Ταυτόχρονα, δεν υπάρχει καλύτερος συγγραφέας για να αντιπαραβάλει τον τρόµο 
µε την εµπειρία του να µεγαλώνεις από τον Στίβεν Κινγκ. Το πολύ γνωστό βιβλίο του Κινγκ βρήκε την κινηµατογρα-
φική του µεταφορά, δηµιούργησε αίσθηση, δηµιούργησε κοινό και αναµονή για µια συνέχεια.

AMERICAN ASSASSIN: Η ΕΚ∆ΙΚΗΣΗ
AMERICAN ASSASSIN

Ο Μιτς Ραπ είναι ένας νεοσύλλεκτος µυστικός πράκτορας της CIA που εργάζεται υπό την καθοδήγηση του 
βετεράνου Σταν Χάρλεϊ. Οι δυο άντρες αναλαµβάνουν να ερευνήσουν µια σειρά επιθέσεων σε στρατιωτι-
κούς και πολιτικούς στόχους που κατά τα φαινόµενα δεν συνδέονται µεταξύ τους. Ανακαλύπτουν, ωστόσο, 
ένα κοινό µοτίβο βίας που τους οδηγεί στην αναζήτηση ενός µυστηριώδους και αδίστακτου πράκτορα 

που επιδιώκει να ξεκινήσει παγκόσµιο πόλεµο στη Μέση Ανατολή. Μια αµερικανική περιπέτεια γεµάτη κλισέ, που 
περιέχει όµως όλα εκείνα τα στοιχεία που θα µπορούσαν να την έχουν κάνει µια καλή ταινία.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Μάικλ Κουέστα ΣΕΝΑΡΙΟ: Στέφεν Σιφ, Μάικλ Φιντς, Έντουαρντ Ζβικ, Μάρσαλ Χέρσοβιτς ΠΑΙΖΟΥΝ: Ντίλαν 
Ο’Μπράιαν, Μάικλ Κίτον, Σάνα Λέιθαν, Τέιλορ Κιτς ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 112΄ ∆ΙΑΝΟΜΗ: Spentzos Film

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Άντι Μουσιέτι ΣΕΝΑΡΙΟ: Τσέις Πάλµερ, Κάρι Φουκουνάγκα, Γκάρι Ντόµπερµαν ΠΑΙΖΟΥΝ: Μπιλ Σκάρσγκαρντ, 
Τζέιντεν Λίµπερερ, Τζέρεµι Ρέι Τέιλορ, Σοφία Λίλις, Φιν Γούλφχαρντ, Γουάιατ Όλεφ, Τσόουζεν Τζέικοµπς, Τζακ Ντίλαν Γκρέιζερ, 
Νίκολας Χάµιλτον ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 135΄ ∆ΙΑΝΟΜΗ: Tanweer

ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΟΣ
RAY

Τρεις άνθρωποι διασταυρώνονται σε 
µια δύσκολη περίοδο του πολέµου: η 
Όλγα, Ρωσίδα µετανάστρια και µέλος 
της Γαλλικής Αντίστασης, ο Ζιλ, Γάλλος 

συνεργάτης των ναζί, και ο Χέλµουτ, υψηλόβαθµος 
αξιωµατικός των Ες-Ες. Η Όλγα συλλαµβάνεται 
από τους ναζί επειδή έκρυψε παιδιά Εβραίων σε 
αιφνιδιαστική επιδροµή. Στη φυλακή γνωρίζει τον 
Ζιλ, ο οποίος έχει αναλάβει να διερευνήσει την 
υπόθεσή της. Εκείνος όµως την ερωτεύεται και 
δέχεται να ελαφρύνει την τιµωρία της µε σεξουα-
λικά ανταλλάγµατα. Η Όλγα θα κάνει ό,τι περνάει 
από το χέρι της για να αποφύγει µια βίαιη ποινή, 
αλλά η ελπίδα της για ελευθερία εξασθενεί όσο τα 
πράγµατα παίρνουν µια µη αναµενόµενη τροπή. Η 
Όλγα µεταφέρεται σε στρατόπεδο συγκέντρωσης. 
Εκεί συναντά τον υψηλόβαθµο αξιωµατικό των 
Ες-Ες Χέλµουτ, που κάποτε έτρεφε αισθήµατα για 
εκείνη. Μια διεστραµµένη και καταστροφική σχέ-
ση ξεκινά. Της προσφέρει διέξοδο που δεν πίστευε 
πια ότι ήταν δυνατή, αλλά η γνώµη που πλέον έχει 
σχηµατίσει η Όλγα για τον «Παράδεισο» είναι 
οριστική.

ΤΟ ΑΥΤΟ
IT

  ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ
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