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ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Αυτές τις γιορτές
γιορτάζουµε και τα
γενέθλια των yellows!
Κάθε µέρα από 4 ∆εκεµβρίου έως 2 Ιανουαρίου:
• 1 τυχερός κερδίζει 1.000.000 yellows και
• 100 τυχεροί κερδίζουν από 10.000 yellows
µε τις καθηµερινές τους συναλλαγές µέσω της Τράπεζας Πειραιώς.
Χρησιµοποίησε τις κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς, τη winbank web και mobile banking ή άνοιξε µια
Προθεσµιακή Κατάθεση «Στα Μέτρα Σου» µε yellow και µπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς!
yellow. Κάνε ό,τι έκανες πάντα και κέρδισε όπως δεν κέρδισες ποτέ!
www.piraeusbank.gr/yellow - T. 18 2 18

Η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα
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www.kyrtsos.gr

George Kirtsos

@GiorgosKyrtsos

και με πολύ σκληρούς όρους για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις εξαιτίας των δυσκολιών που δημιουργούν στις τράπεζες τα ποσοστάρεκόρ, της τάξης του 45%, των κόκκινων δανείων.

Έξοδος από το πρόγραμμα

ΔΎΣΚΟΛΟ ΑΛΛΆ
ΕΛΠΙΔΟΦΌΡΟ ΤΟ 2018
Τα μεγάλα θέματα και πώς θα εξελιχθούν.
ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΗΣ ΝΔ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΎΡΤΣΟΥ

Α

φήνουμε πίσω μας το 2017 με ορισμένες θετικές εξελίξεις, όπως η καθυστερημένη επιστροφή στην ανάκαμψη
και στα τουριστικά ρεκόρ, αλλά και μεγάλες δυσκολίες,
ιδιαίτερα στον κοινωνικό τομέα, για να υποδεχτούμε ένα ελπιδοφόρο αλλά δύσκολο και από πολλές απόψεις σύνθετο 2018.

Η πορεία της Ε.Ε.
Η ποιότητα του 2018 θα προσδιοριστεί σε μεγάλο βαθμό από τη
δυνατότητα της Ε.Ε. να αντιμετωπίσει τις μεγάλες πολιτικές εκκρεμότητες. Το Brexit προχωράει μετ’ εμποδίων και έχει μπει στη
δεύτερη φάση της συζήτησης της μελλοντικής σχέσης Ηνωμένου
Βασιλείου και Ε.Ε., η πολιτική αναμέτρηση στην Καταλονία θα επηρεάσει τις εξελίξεις στην Ισπανία και στην Ε.Ε., στη Γερμανία αποδεικνύεται δύσκολη η αναζήτηση του νέου κυβερνητικού συνασπισμού, Ολλανδία και κυρίως Αυστρία στέλνουν μηνύματα δεξιόστροφης αυστηρότητας και σκλήρυνσης και η Ιταλία μπαίνει σε
περίοδο πολιτικής αβεβαιότητας και θα πρέπει να περιμένουμε τις
βουλευτικές εκλογές για να δούμε εάν θα κυριαρχήσουν οι φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις ή ένα περίεργο μείγμα ευρωσκεπτικιστών και
αντιευρωπαίων.
Το πιθανότερο είναι ότι το ευρωπαϊκό περιβάλλον που θα διαμορφωθεί θα είναι εξαιρετικά δύσκολο για την προώθηση θεμάτων μεγάλου ελληνικού ενδιαφέροντος, όπως είναι η γενναιόδωρη
αναδιάρθρωση του χρέους του ελληνικού Δημοσίου ή η κοινή αποτελεσματική αντιμετώπιση του προσφυγικού-μεταναστευτικού.

Πίσω από τα ρεκόρ
Η δεύτερη μεγάλη αβεβαιότητα έχει σχέση με την πορεία της διεθνούς οικονομίας και με την Ευρωζώνη. Το τελευταίο διάστημα σημειώνονται ρεκόρ στην οικονομική ανάπτυξη, στους χρηματιστηριακούς δείκτες, στα κέρδη και στην κεφαλαιοποίηση μεγάλων πολυεθνικών ομίλων, ιδιαίτερα στον τομέα της ψηφιακής οικονομίας,
στην αξία των λεγόμενων κρυπτονομισμάτων και στην πτώση των
επιτοκίων δανεισμού για το Δημόσιο των κρατών της Ευρωζώνης
αλλά και των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων.
Ειδικά η Ευρωζώνη βρίσκεται στον πέμπτο χρόνο σταθερής οικονομικής ανάπτυξης, έχει απορροφήσει πλήρως την ανεργία που
δημιουργήθηκε με την κρίση του 2008 και καταγράφει το καλύτερο οικονομικό και επιχειρηματικό κλίμα από το 2000. Η Ελλάδα
έχασε πολύτιμο χρόνο εξαιτίας της ανευθυνότητας και των πειραματισμών του ΣΥΡΙΖΑ και βρίσκεται μόλις στο τέταρτο τρίμηνο
μιας ασταθούς οικονομικής ανάκαμψης, που στηρίζεται κυρίως στα

τουριστικά ρεκόρ, τα οποία επιτυγχάνονται σε πείσμα της υπερφορολόγησης του κλάδου από την κυβέρνηση.
Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν θα προλάβουμε την εξαιρετικά
ευνοϊκή ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομική συγκυρία ή θα αλλάξει αυτή προς το χειρότερο το 2018, προτού βγούμε οριστικά από
τη δική μας κρίση.

Οι αλλαγές στην Ευρωζώνη
Από τον συνδυασμό του νέου πολιτικού τοπίου στην Ε.Ε. και της
ευρωπαϊκής και παγκόσμιας οικονομικής συγκυρίας θα εξαρτηθεί,
σε μεγάλο βαθμό, η προώθηση των αναγκαίων αλλαγών στην Ευρωζώνη.
Ο Γάλλος Πρόεδρος κ. Μακρόν έχει διατυπώσει φιλόδοξες
προτάσεις, αποφεύγοντας όμως να τις υποστηρίξει οικονομικά. Σε
αυτή τη φάση δυσκολεύεται να βρει συνεργάτες για την προώθησή
τους, εφόσον δεν έχει σχηματιστεί η νέα κυβέρνηση συνασπισμού
στη Γερμανία, η Ισπανία και η Ιταλία βρίσκονται αντιμέτωπες με
μεγάλες πολιτικές εκκρεμότητες και οι κυβερνήσεις της Ολλανδίας
και της Αυστρίας δεν δείχνουν πρόθυμες να κινηθούν στην κατεύθυνση που περιγράφει.
Τεράστιας σημασίας για την Ελλάδα είναι ο προσδιορισμός
των πόρων του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού για την επταετία που
ξεκινάει μετά το 2020. Χωρίς πρόσθετη αναπτυξιακή και οικονομική ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας από την Ε.Ε., πολύ δύσκολα θα αντέξουμε το βάρος της μελλοντικής διαχείρισης του δημόσιου χρέους. Τα μηνύματα που έρχονται από την Ε.Ε. για τη μελλοντική χρηματοδότηση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού είναι
προς το παρόν αρνητικά και θα πρέπει να κινητοποιηθούμε για να
υπάρξουν ευρωπαϊκές αποφάσεις το 2018 που θα ικανοποιούν, ως
έναν βαθμό, τα καλώς εννοούμενα συμφέροντά μας.

Τα stress tests των τραπεζών
Σημαντική εκκρεμότητα που θα ρυθμιστεί το πρώτο τετράμηνο
του 2018 είναι τα τεστ αντοχής των ελληνικών τραπεζών που θα γίνουν με πρωτοβουλία της ΕΚΤ. Όλα δείχνουν ότι οι ελληνικές τράπεζες θα διευκολυνθούν, σε επίπεδο σεναρίων που θα δοκιμάσουν
την αντοχή τους, για να περάσουν τη δοκιμασία χωρίς πρόσθετες
αναταράξεις για την ελληνική οικονομία.
Η κατάσταση όμως θα παραμείνει δύσκολη, γιατί οι τράπεζες
θα αναλάβουν την υποχρέωση να προχωρήσουν σε δυναμική διαχείριση των κόκκινων δανείων και κλιμάκωση των πλειστηριασμών ακινήτων μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2018, ενώ η χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας θα παραμείνει περιορισμένη

Η λεγόμενη καθαρή έξοδος από το δανειακό πρόγραμμα μέχρι τον
Αύγουστο του 2018 πρέπει να θεωρείται βέβαιη, γιατί είναι υποχρεωτική. Οι Ευρωπαίοι εταίροι δεν έχουν διάθεση να συνεχίσουν
την προνομιακή χρηματοδότηση του ελληνικού Δημοσίου με επιτόκια κατώτερα του 1% και δεν θέλουν να υποστούν την πολιτική
φθορά που συνδέεται με αυτή την επιλογή. Θέλει δεν θέλει, η ελληνική κυβέρνηση θα βγει στις διεθνείς αγορές για να καλύψει τις
ανάγκες δανεισμού του ελληνικού Δημοσίου με πολλαπλάσιο επιτόκιο και κόστος εξυπηρέτησης των νέων δανείων.
Ο κ. Τσίπρας και οι συνεργάτες του συγχέουν σκόπιμα την
έξοδο των πιστωτών από το δανειακό πρόγραμμα, η οποία είναι υποχρεωτική για την Ελλάδα και μαθηματικά βέβαιη, με την έξοδο
του ελληνικού λαού από τα μνημονιακού τύπου μέτρα. Το μνημόνιο λήγει επισήμως μαζί με το δανειακό πρόγραμμα, το οποίο συμπληρώνει, συνεχίζεται όμως, τουλάχιστον μέχρι το 2020, εξαιτίας
των υπογραφών που ήδη έχει βάλει ο κ. Τσίπρας. Οι συμπολίτες
μας έχουν μπροστά τους τους μαζικούς πλειστηριασμούς ακινήτων,
τη μεγάλη μείωση των παλαιών κύριων συντάξεων και τη μεγάλη
μείωση του αφορολόγητου ορίου για το ετήσιο εισόδημα.

Η οικονομία και η καθημερινότητα
Η αύξηση του ΑΕΠ το 2017 εκτιμάται σε ένα ποσοστό 1,5%-1,6%,
με αρχική πρόγνωση το 2,5%-2,6%. Ακόμη και το 2017, οπότε παρατηρείται καθυστερημένη ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, αναπτυσσόμαστε με μικρότερο ρυθμό από την Ευρωζώνη (2,2%) και
είμαστε η μόνη οικονομία στην Ευρωζώνη για την οποία η αρχική
πρόγνωση αναθεωρήθηκε προς τα κάτω.
Το ερώτημα είναι εάν θα αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που προσφέρουν η Ευρωζώνη και η παγκόσμια οικονομία το 2018 ή θα επαναληφθεί το 2017, οπότε οι εξαιρετικά αισιόδοξες αρχικές προγνώσεις ψαλιδίστηκαν με το πέρασμα του χρόνου εξαιτίας των κυβερνητικών λαθών και παραλείψεων.
Όποια και να είναι η πορεία της ελληνικής οικονομίας το 2018,
η βελτίωση θα περάσει εν μέρει μόνο στην πραγματική οικονομία
και την κοινωνία. Η συνέχιση της κρίσης για τόσα χρόνια έχει δημιουργήσει φοβερές εκκρεμότητες και υποχρεώσεις σε επίπεδο
νοικοκυριών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα να
μη φτάνει μια συγκρατημένη αύξηση του ΑΕΠ για να φανεί η διαφορά στην οικονομική και κοινωνική καθημερινότητα. Επιπλέον,
η βελτίωση βασικών οικονομικών δεικτών, όπως είναι, για παράδειγμα, η μείωση της ανεργίας, γίνεται με απαράδεκτους κοινωνικούς όρους, που στη συγκεκριμένη περίπτωση έχει να κάνει με τη
δημιουργία της λεγόμενης γενιάς των 360 ευρώ. Οι έρευνες διεθνών ινστιτούτων και οργανισμών καταγράφουν επιδείνωση της
κοινωνικής κατάστασης την τελευταία τριετία στους τομείς της υγείας, της στέρησης βασικών αγαθών και της φτώχειας για τους εργαζόμενους. Αυτές οι τάσεις πολύ δύσκολα θα αλλάξουν μέσα στο
2018.

Τα μέτρα και οι εκλογές
Είναι πολύ πιθανό το 2018 να εξελιχθεί σε χρονιά πρόωρων βουλευτικών εκλογών. Είναι φανερό ότι η κυβέρνηση δεν αντέχει το
πολιτικό σοκ από την προγραμματισμένη μείωση των δαπανών για
το ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό κατά 3,5 δισ. ευρώ μέχρι το 2019
και αν δεν μπορέσει να την καθυστερήσει κατά ένα εξάμηνο θα
προτιμήσει, πιθανότατα, να πάει σε πρόωρες εκλογές το 2018 παρά
να υποστεί το πολιτικό κόστος της εφαρμογής του μέτρου που υπέγραψε.
Όποτε και να γίνουν οι βουλευτικές εκλογές, το πιθανότερο
είναι ότι θα έχουμε ελπιδοφόρα αλλαγή του πολιτικού σκηνικού,
με τη ΝΔ να περνάει στην πρώτη θέση, τον ΣΥΡΙΖΑ στη δεύτερη
και το Κίνημα Αλλαγής να καταγράφει αξιοπρεπή ποσοστά. Άγνωστος Χ που μπορεί να επηρεάσει τις εξελίξεις είναι οι επιδόσεις
των αντιμνημονιακών δυνάμεων, οι οποίες μπορεί να μη συνεννοούνται μεταξύ τους, έχουν όμως ισχυρή παρουσία, από το ΚΚΕ και
την εκτός ΣΥΡΙΖΑ ριζοσπαστική Αριστερά μέχρι την άκρα Δεξιά.
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ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΆ
ΜΝΗΜΌΝΙΑ ΚΑΙ
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΙΚΆ
ΓΡΑΦΕΊΑ ΣΤΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ
ΧΡΉΣΤΟΣ ΜΆΤΗΣ

Δ

εκατρείς μήνες συμπληρώνει τη δεύτερη ημέρα
των Χριστουγέννων η λειτουργία του γραφείου
του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, όπου
πριν από λίγες ημέρες δέχτηκε την πρώτη δημόσια αποδοκιμασία μετά από 35 μήνες στην πρωθυπουργία. «Θα έρχομαι τουλάχιστον μία φορά στις 15 ημέρες, αλλά και όποτε είναι αναγκαίο για να λύνονται ζητήματα»
είχε πει την ημέρα των εγκαινίων, όταν και προανήγγειλε ότι
θα συγκαλεί υπουργικές συσκέψεις, με τη συμμετοχή και των
φορέων της πόλης, για να αντιμετωπίζονται προβλήματα που
προκύπτουν.
Στους δεκατρείς μήνες που πέρασαν, ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε τη Θεσσαλονίκη δέκα φορές, από τις οποίες:
• Τρεις για εγκαίνια: στις 8 Μαρτίου για την παραχώρηση του
στρατοπέδου Παύλου Μελά στον δήμο, στις 10 Μαΐου για το
Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου Ευόσμου και στις 13 Δεκεμβρίου για την ΤΟΜΥ Παύλου Μελά.
• Δύο θα πήγαινε και να μην είχε γραφείο: στα εγκαίνια της
έκθεσης στις 9-10 Σεπτεμβρίου και στο φόρουμ του Συνδέσμου Βιομηχανιών στις 5 Οκτωβρίου.
• Δύο διότι στη Θεσσαλονίκη έγιναν συναντήσεις με ξένους
ηγέτες: στις 15 Ιουνίου για την τριμερή με Κύπρο και Ισραήλ
και στις 13 Ιουλίου για την τριμερή με Σερβία και Βουλγαρία.
• Δύο ήταν περαστικός: στις 5 Ιανουαρίου καθ’ οδόν προς Αλεξανδρούπολη για τα Θεοφάνεια και στις 26 Αυγούστου καθ΄
οδόν προς τη Φλώρινα για τα Πρέσπεια.
Πρακτικά:
• Από 1 επίσκεψη κάθε 15 μέρες, η αναλογία υποτριπλασιάστηκε και πήγε στο 1 ανά 45.
• Υπουργική σύσκεψη δεν συγκλήθηκε καμία.
• Συναντήσεις με φορείς είχε δύο φορές: στις 8 Μαρτίου, που
συναντήθηκε με τον περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας και
τους προέδρους των τεσσάρων επιμελητηρίων των νομών της
Δυτικής Μακεδονίας και ανακοίνωσε τη δημιουργία Ταμείου
Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, και στις 26 Αυγούστου, που
έκανε στη Θεσσαλονίκη τη συνήθη προ ΔΕΘ σύσκεψη με φορείς που γινόταν στην Αθήνα.
• Δεν είχε χρόνο να συναντηθεί: στις 8 Μαρτίου με τους εργαζόμενους στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης λίγο πριν από την ανακοίνωση της παραχώρησης, στις 8 Σεπτεμβρίου με τους νοσοκομειακούς και στις 13 Δεκεμβρίου με τους συμβασιούχους,
στους οποίους ο ίδιος είχε υποσχεθεί λύση. Η έλλειψη χρόνου ήταν πρακτικά πολιτική και θα επιτείνεται τους επόμενους μήνες.

Τα προαπαιτούμενα που ακυρώνουν τον ΣΥΡΙΖΑ
Στα προαπαιτούμενα του νέου συμπληρωματικού μνημονίου
η κυβέρνηση έχει αναλάβει τις εξής δεσμεύσεις που αφορούν
τη Θεσσαλονίκη:
• Να καταστήσει σαφές ότι το γεωγραφικό εύρος της δραστηριότητας της Εταιρείας Ύδρευσης δεν θα επικαλυφθεί, έτσι
ώστε να παρασχεθεί νομική βεβαιότητα για επενδύσεις και

μακροχρόνιο σχεδιασμό.
• Από τη ρύθμιση συνάγεται ότι υπήρχαν σχέδια για την αποκοπή εδαφικού τμήματος κάποιων εταιρειών, χωρίς να διευκρινίζεται αν σε αυτές συμπεριλαμβάνεται η ΕΥΑΘ. Πάντως,
το σχέδιο «μικρής» ιδιωτικοποίησης των εταιρειών ύδρευσης
έληξε άδοξα.
• Να ολοκληρωθεί μέχρι τον Φεβρουάριο του 2018 η εκτίμηση
των επιχειρησιακών σχεδίων της Εταιρείας Ύδρευσης Θεσσαλονίκης.
• Η μη ιδιωτικοποίηση της ΕΥΑΘ υπήρξε σημαία για τον τοπικό ΣΥΡΙΖΑ και θα αποτελέσει κριτήριο για το κατά πόσο
κάποια στελέχη του θα μπορούν να κυκλοφορούν στους δρόμους της πόλης χωρίς να τους ζητούνται εξηγήσεις.
• Να αναληφθούν μεταρρυθμίσεις για να αυξηθεί η επάρκεια
και η βιωσιμότητα των αστικών συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης. Μέχρι τον Ιούνιο 2018 η κυβέρνηση, σε συμφωνία με
τους θεσμούς, θα λάβει δράση για να διασφαλίσει μέγιστο έλλειμμα 40 εκατ. ευρώ πριν από κάθε κρατική επιδότηση για
τον εναπομείναντα χρόνο της παραχώρησης, δηλαδή τον Δεκέμβριο του 2019.
• Δεν αποκλείεται να αποδειχθεί ότι οι μόνοι κερδισμένοι
από την προσωρινή κρατικοποίηση του ΟΑΣΘ μέχρι να λήξει
η συμφωνία παραχώρησης, τον Δεκέμβριο του 2019, θα είναι
οι μέτοχοι του οργανισμού, οι οποίοι θα αποζημιωθούν για τη
δήμευση της περιουσίας του, ενώ στη λήξη της σύμβασης θα έφευγαν χωρίς αποζημίωση. Η κατάσταση των αστικών συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης είναι σαφώς χειρότερη σε σχέση με
αυτήν πριν από την απομάκρυνση της διοίκησης του ΟΑΣΘ.
• Να προσλάβει το ΤΑΙΠΕΔ συμβούλους για την ΕΥΑΘ.
• Οι καθυστερήσεις δείχνουν να τελειώνουν.
• Να υπογραφεί η συμφωνία πώλησης και η συμφωνία των μετόχων για τον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης πριν από τον
Απρίλιο 2018. Είναι η δεύτερη σημαία του ΣΥΡΙΖΑ που κατεδαφίζεται βίαια. Και αυτός είναι ο λόγος που ο πρωθυπουργός
αρνήθηκε να δεχτεί το σωματείο των εργαζομένων, το οποίο
είναι αντίθετο στη διαδικασία. Ενδέχεται η κυβέρνηση να
κερδίσει χρόνο με την κατάρρευση της τράπεζας η οποία είχε
εκδώσει την εγγυητική για την κοινοπραξία που αγόρασε το
λιμάνι, στην προέλευση των χρημάτων της οποίας ο Αμερικανός πρέσβης έχει διαπιστώσει «ρωσική αδιαφάνεια».
• Να διαβεβαιώσει ότι η έναρξη λειτουργίας του υπό κατασκευή Μετωπικού Σταθμού Διοδίων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης θα είναι αποτελεσματική μετά την έκδοση της κοινής
υπουργικής απόφασης (σε συμφωνία με το ΤΑΙΠΕΔ) των υπουργών Μεταφορών και Υποδομών και Οικονομίας τον Μάρτιο του 2018. Η λειτουργία αυτών των διοδίων θα προκαλέσει
σημαντική επιβάρυνση όχι μόνο στους διερχόμενους αλλά και
στους μόνιμους κατοίκους των περιοχών που χρησιμοποιούν
την Εγνατία για να μετακινηθούν από και προς την πόλη.

Χάρη στο γραφείο δόθηκαν οι σήραγγες των Τεμπών
Στον απολογισμό που έκαναν λίγο πριν από την έναρξη της

Δεκατρείς μήνες μετά τη λειτουργία
του γραφείου πρωθυπουργού στη
Θεσσαλονίκη, δεν υπάρχει τίποτε
που να δικαιώνει το κόστος του.

ΔΕΘ, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη απέδιδαν στη
λειτουργία του γραφείου –το κόστος του οποίου εξακολουθεί
να είναι αδιευκρίνιστο– τα εξής:
• Ο κ. Τσίπρας δεσμεύτηκε ότι θα επισκέπτεται συχνά τη Θεσσαλονίκη και αυτή τη δέσμευση την έκανε πράξη.
• Προχώρησε η αποϊδιωτικοποίηση του ΟΑΣΘ.
• Ξανάρχισε το μετρό.
• Παραδόθηκαν οι δίδυμες σήραγγες στα Τέμπη.
• Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία για το Λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
• Ανακοινώθηκε η παραχώρηση στην αυτοδιοίκηση των πρώην
στρατοπέδων Παύλου Μελά και Κόδρα.
• Από τον Εύοσμο ο κ. Τσίπρας εξήγγειλε τη μεταρρύθμιση
στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.
• Πραγματοποιήθηκαν η τριμερής συνάντηση κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, η διμερής Ελλάδας-Σερβίας και η τριμερής Ελλάδας-Σερβίας-Βουλγαρίας.
Ο καλοκαιρινός απολογισμός έχει αλλάξει ελάχιστα, διότι
προφανώς τίποτε από αυτά καμία σχέση δεν είχε με τη λειτουργία του γραφείου. Το βασικό ζήτημα είναι ότι ο στόχος
της λειτουργίας του γραφείου ήταν να έχει ο κ. Τσίπρας και το
Μαξίμου τη δυνατότητα ελέγχου σε μια οργάνωση που ούτε ιδιαίτερα φιλική ούτε ιδιαίτερα συμπαθής ήταν στον πρωθυπουργό.
Απλώς αυτός ο απολογισμός θα γίνει στις εκλογές και στα
εκλογικά ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ, που από τις ευρωεκλογές του
2014 είναι σταθερά πρώτος τόσο στην Α΄ όσο και στη Β΄ εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Αλλά σε τοπικό επίπεδο στελεχών είχε υποστεί βαριά ήττα στις δημοτικές και στις περιφερειακές εκλογές, αποτέλεσμα για το οποίο τοπικά στελέχη
λένε ότι ο κ. Τσίπρας δεν στενοχωρήθηκε καθόλου. Λέγεται
μάλιστα ότι είχε σκοπό να αξιοποιήσει τα κακά ποσοστά σε
δήμο και περιφέρεια για να «ξεφορτωθεί» τους επικεφαλής.
Τα κατάφερε κατά το ήμισυ, καθώς η κ. Χαραλαμπίδου, που
ήταν υποψήφια περιφερειάρχης, πήγε στη ΛΑΕ.
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καγκελάριος Κουρτς και ο αντικαγκελάριος ακροδεξιός συνεταίρος του ανακοίνωσαν τον σχηματισμό της κυβέρνησης συνασπισμού του Λαϊκού
Κόμματος και του Κόμματος της Ελευθερίας σε τοποθεσία κοντά στη Βιέννη,
εκεί όπου οι οθωμανικές δυνάμεις δεν
μπόρεσαν να διασπάσουν την άμυνα των Αυστριακών στη
δεύτερη πολιορκία της Βιέννης το 1683.

Ιστορικές μνήμες
Η πολιτισμένη επιστροφή της ακροδεξιάς στην εξουσία –υπήρξε και πάλι κυβερνητικός εταίρος του Λαϊκού Κόμματος
την περίοδο 2000-2005– ξυπνά μια άλλη ιστορική μνήμη,
τον Απρίλιο του 1945, όταν ο ναζί διοικητής της επαρχίας της
Καρινθίας παρέδιδε πολιτισμένα και για το καλό της πατρίδας την εξουσία σε στέλεχος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος.
Πρώτος μεταπολεμικός καγκελάριος της Αυστρίας, τον
Μάιο του 1945, ο σοσιαλδημοκράτης Καρλ Ρένερ, ο οποίος
τον Μάρτιο του 1938 είχε χαιρετίσει την προσάρτηση της
χώρας στη Γερμανία ως ολοκλήρωση της εθνικής ενότητας.
Ο Τσόρτσιλ, που στη Γιάλτα πρότεινε τον Ρένερ για το αξίωμα του καγκελαρίου της Αυστρίας, γράφει στα απομνημονεύματά του την αντίδραση του Στάλιν: «Ο γερο-προδότης ζει
ακόμη; Είναι ο άνθρωπός που μας χρειάζεται!».
Ας αφήσουμε όμως το βαρύ παρελθόν της Αυστρίας, το
οποίο μπορούμε να ζήσουμε μέσα από τις σελίδες των βιβλίων του συγγραφέα Πέτερ Χάντκε, αλλά και γνωστές ταινίες, όπως ο «Τρίτος Άνθρωπος» και ο «Θυρωρός της Νύχτας», και ας προσγειωθούμε στο παρόν, που δεν ελαφραίνει
καθόλου από το γεγονός ότι πρόσφατα στη Βιέννη συγκυβέρνησε η ακροδεξιά.

Εκτός συνόρων επιπτώσεις
Σήμερα η ανάδειξη του Κόμματος της Ελευθερίας σε κυβερνητικό εταίρο συμπίπτει χρονικά με την είσοδο στην Μπούντεσταγκ στο Βερολίνο της Εναλλακτικής για τη Γερμανία,
εξέλιξη που έχει πανικοβάλει έως βραχυκυκλώσει το πολιτικό σύστημα της χώρας. Και πριν απαντηθεί το ερώτημα στο
Βερολίνο αν μπορεί με επιτυχία να απομονωθεί πολιτικά σε
τοπικό και ομοσπονδιακό επίπεδο η Εναλλακτική, στη γειτονική και κυρίως γερμανόφωνη Αυστρία η ακροδεξιά επανέρχεται στην εξουσία, χωρίς καμία χώρα να διανοείται να
προτείνει κυρώσεις, όπως έκανε ο Σιράκ το 2000.
Το επιχείρημα της Εναλλακτικής για τη Γερμανία θα είναι
«πώς μπορούν δύο ομογάλακτα κόμματα σε δύο γερμανόφωνες χώρες να έχουν τόσο διαφορετική αντιμετώπιση;».
Και αν δύσκολα μπορεί να σπάσει στο Βερολίνο η περιχαράκωση απέναντι στην Εναλλακτική, ισχύει το ίδιο για το
Μόναχο, όπου το κυβερνών κόμμα της Χριστιανοσοσιαλιστικής Ένωσης απειλείται με περαιτέρω μαζικές διαρροές προς
την ακροδεξιά;
Οι εκτός συνόρων επιπτώσεις των εξελίξεων στην Αυστρία
δεν περιορίζονται προς τη Γερμανία αλλά αφορούν εξίσου, αν
όχι περισσότερο, την Κεντρική και την Ανατολική Ευρώπη.
Αν στο άκουσμα της είδησης ότι η Κομισιόν προτίθεται
να επιβάλει κυρώσεις στην Πολωνία για νομοθετικό έργο της
κυβέρνησης που υπονομεύει την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, η Ουγγαρία του Όρμπαν έσπευσε να δεσμευτεί ότι θα ασκήσει βέτο, το ίδιο θα μπορούσε να πράξει πλέον σε παρόμοιες περιπτώσεις και η Αυστρία.
Εδώ συναντάμε ξανά τη στοιχειωμένη ιστορία της περιοχής: Η τετράδα του Βίζεγκραντ –Πολωνία, Ουγγαρία, Τσεχία και Σλοβακία–, οι χώρες που από το φθινόπωρο του 2015
στήνουν συρματοπλέγματα και ονειρεύονταν την Ελλάδα και
την Ιταλία ως αποθήκες προσφύγων και μεταναστών, ανήκαν
μέχρι το 1918 στην Αυστροουγγαρία!
Διπλή, λοιπόν, πριμοδότηση σε μια αναδίπλωση στην
ταυτότητα, ξενοφοβία και περιχαράκωση από την Αυστρία.

Η ΆΛΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΈΝΝΗΣ
ΓΙΏΡΓΟΣ ΚΑΠΌΠΟΥΛΟΣ

ρια στην αρχική και μόνο φάση. Αν δεν εισρεύσουν αρκετά εκατομμύρια νέων μεταναστών, απειλούνται άμεσα, πρώτον, η
παραγωγική δυναμική και, δεύτερον, τα ασφαλιστικά και τα
συνταξιοδοτικά ταμεία της χώρας.
Έτσι, η νομιμοποίηση της ακροδεξιάς ως μέλους της δημοκρατικής πολιτικής ορθότητας για δεύτερη φορά μέσα σε
λίγα χρόνια στην Αυστρία δεν είναι θέμα πολιτικής ορθότητας και αισθητικής, αλλά σοβαρότατος παράγων περιπλοκής
στην πολιτική σκηνή της Γερμανίας.

Η νομιμοποίηση της ακροδεξιάς ως
μέλους της δημοκρατικής πολιτικής
ορθότητας για δεύτερη φορά μέσα σε
λίγα χρόνια στην Αυστρία δεν είναι θέμα Η εκδίκηση της Ιστορίας
Τα παραπάνω δεν αποτελούν έκπληξη, αλλά μοιάζουν να
πολιτικής ορθότητας και αισθητικής,
είναι η εκδίκηση της Ιστορίας.
αλλά σοβαρότατος παράγων περιπλοκής
Το 1945 οι νικητές του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου Ρούζβελτ,
Τσόρτσιλ και Στάλιν αποφάσισαν ότι τα συμφέροντά
στην πολιτική σκηνή της Γερμανίας.

Συνολικό βραχυκύκλωμα
Και αν για την Αυστρία και την τετράδα του Βίζεγκραντ οι
πρόσφυγες-μετανάστες είναι κυρίως διερχόμενοι με άλλους
τελικούς προορισμούς, για τη Γερμανία το πρόβλημα έχει διαστάσεις συνολικού βραχυκυκλώματος.
Όλοι στο Βερολίνο γνωρίζουν ότι σε ορίζοντα δύο-τριών
δεκαετιών ο πληθυσμός της Γερμανίας θα υποστεί δημογραφική καθίζηση, με μείωση που θα ξεπερνά τα δέκα εκατομμύ-

τους σε ό,τι αφορά την Αυστρία χρειάζονταν μια ιστορική
πλαστογραφία.
Έτσι, η χώρα που γέννησε στις αρχές του 20ού αιώνα τον
παγγερμανισμό και τον αντισημιτισμό, η χώρα όπου την άνοιξη του 1938 παραληρούντα πλήθη έραιναν με άνθη τις μονάδες της Βέρμαχτ, ανακηρύχθηκε κατεχόμενη χώρα που απελευθερώθηκε!
Η φαρσοκωμωδία της παραποίησης της Ιστορίας συνεχίστηκε και μετά τον τερματισμό της διασυμμαχικής κατοχής
το 1955, καθώς η Αυστρία, υποχρεωτικά ουδέτερη, δεν δημιουργούσε σε κανέναν τη διάθεση να ανασκαλέψει το σκοτεινό της παρελθόν.
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Σύμφωνα με το υπουργείο Υποδομών
και Μεταφορών, στον Δήμο ΜάνδραςΕιδυλλίας διενεργήθηκαν συνολικά
1.470 αυτοψίες και τα 1.064 από
τα κτίρια που ελέγχθηκαν έχουν
πληγεί και χρήζουν αποζημίωσης,
ενώ στον Δήμο Μεγαρέων (Δ.Ε.
Μεγαρέων) και στη Δ.Ε. Νέας
Περάμου διεξήχθησαν συνολικά 470
αυτοψίες και τα 448 από τα κτίρια
που ελέγχθηκαν έχουν πληγεί και
χρήζουν αποζημίωσης.

ΣΤΟ ΈΛΕΟΣ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΉΣΕΩΝ
ΣΕΙΣΜΌΠΛΗΚΤΟΙ-ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΕΊΣ

Σ

τον λαβύρινθο της γραφειοκρατίας
φαίνεται να έχουν παγιδευτεί οι άνθρωποι που το καλοκαίρι σε Λέσβο
κ α ι Κ ω ε ί δ α ν τ ι ς π ε ρ ιουσίες τους να
γκρεμίζονται από τη μανία του Εγκέλαδου,
καθώς και αυτοί που πριν από λίγες μόνο εβδομάδες είδαν
σπίτια, αυτοκίνητα και καταστήματα να παρασύρονται από
χειμάρρους λάσπης στη Μάνδρα και στη Νέα Πέραμο.
Παρά τις διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης για ταχείες διαδικασίες αποκατάστασης των ζημιών και καταβολής αποζημιώσεων στους πληγέντες από τις φυσικές καταστροφές, οι εβδομάδες και οι μήνες περνούν χωρίς να έχουν λυθεί ούτε τα
βασικά προβλήματα.

Ακόμα περιμένουν στην Κω
Στις αρχές Οκτωβρίου ο υφυπουργός Ναυτιλίας Νεκτάριος
Σαντορινιός δήλωνε, μετά το αίτημα που υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξης Χαρίτσης προς το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ε.Ε. για την αποκατάσταση των ζημιών στην Κω, ότι «οι υποδομές, οι βασικές εγκαταστάσεις, τα μνημεία και η πολιτιστική κληρονομιά της
Κω, που επλήγησαν μετά τον καταστροφικό σεισμό της 21ης
Ιουλίου, θα αποκατασταθούν με χρηματοδότηση από το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ε.Ε.», προσθέτοντας ότι «το νησί της
Κω έχει την ευκαιρία να αποζημιωθεί για την έκταση των ζημιών».
Ωστόσο, φαίνεται ότι τα πράγματα δεν πηγαίνουν και
τόσο καλά. Σύμφωνα με δηλώσεις του δημάρχου της Κω,
Γιώργου Κυρίτση, στο «Βήμα», «υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση που, δυστυχώς, έχει κόστος για το νησί, την τοπική οικονομία και τους πολίτες. Θεωρώ απαράδεκτο όχι μόνο να
μην έχουν δοθεί αποζημιώσεις σε όσους έχουν αποδεδειγμένα ζημιές στα σπίτια τους και στις επιχειρήσεις τους αλλά
να έρχονται και αντιμέτωποι με τον παραλογισμό και τη γρα-

φειοκρατία του κράτους», σημειώνοντας ότι στις υποδομές
«τα μεγαλύτερα προβλήματα υπάρχουν στις λιμενικές εγκαταστάσεις». Στο ίδιο δημοσίευμα μαρτυρίες κατοίκων αποκαλύπτουν ότι η δέσμευση της κυβέρνησης για 80% χρηματοδότηση του συνολικού κόστους των ζημιών δεν έχει υλοποιηθεί ακόμη και ότι πολλοί από τους σεισμοπαθείς προχωρούν
σε εργασίες, χωρίς να γνωρίζουν αν ποτέ θα δουν χρήματα.

Παρά τρίχα θα πλήρωναν και ΕΝΦΙΑ
Εν τω μεταξύ, χρειάστηκε σημαντική κινητοποίηση του υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ προκειμένου να αποφευχθεί μια τεράστια γκάφα: να κληθούν να πληρώσουν
ΕΝΦΙΑ άνθρωποι που ο σεισμός γκρέμισε τα σπίτια τους.
Συγκεκριμένα, μόλις στις 15 Δεκεμβρίου δημοσιεύτηκε στο
ΦΕΚ η απόφαση για την απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ των σεισμόπληκτων ακινήτων. Σύμφωνα με αυτήν, οι ενδιαφερόμενοι για τη χορήγηση απαλλαγής ή έκπτωσης από τον φόρο
θα πρέπει να υποβάλουν ειδικό έντυπο το οποίο επέχει θέση
δήλωσης, συνοδευόμενο από τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, ενώ ειδικά για τη χορήγηση απαλλαγής σεισμόπληκτων ακινήτων η απόφαση διευκρινίζει ότι απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης από τη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΔΑΕΦΚ)
του υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, από την
οποία να προκύπτει ότι το κτίσμα έχει υποστεί τις σχετικές
ζημιές.

Χάος στη Μάνδρα
Όσον αφορά τους πλημμυροπαθείς της Μάνδρας και της Νέας
Περάμου, αφού θρήνησαν τους νεκρούς τους, καλούνται να
οπλιστούν με υπομονή και… θάρρος μπροστά στο χάος της
γραφειοκρατίας που πρέπει να αντιμετωπίσουν για να πάρουν τις αποζημιώσεις από την καταστροφή.
Την τεράστια δυσλειτουργία του συστήματος παραδέ-

χτηκε εμμέσως πλην σαφώς και ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Νίκος Παππάς στο Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο για τη Δυτική Αττική, απ’ όπου και δήλωσε ότι ομάδα
εμπειρογνωμόνων θα επισκεφθεί την περιοχή, «για να καταγράψει τα προβλήματα που υπάρχουν στο σύστημα υποβολής
των αιτήσεων για τη λήψη των αποζημιώσεων και να προχωρήσει στην ψηφιοποίησή του, με στόχο να επιταχύνουμε τις
διαδικασίες», προσθέτοντας ότι το σχέδιο αυτό θα προχωρήσει σε συνεργασία με τους τοπικούς δήμους.
Από την πλευρά της, η υπουργός Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου, αναγνωρίζοντας κι αυτή ότι η αποκατάσταση της ομαλότητας στην περιοχή αργεί, ανακοίνωσε ότι το υπουργείο επεξεργάζεται μία έκτακτη οικονομική ενίσχυση, ύψους 650
ευρώ, για κάθε εργαζόμενο του οποίου η σύμβαση εργασίας
ανεστάλη λόγω της καταστροφής των επιχειρήσεων από τις
πλημμύρες.

Στα 1.500 τα κτίρια που χρήζουν
αποζημίωσης
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το υπουργείο Υποδομών και
Μεταφορών στον Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας διενεργήθηκαν
συνολικά 1.470 αυτοψίες και τα 1.064 από τα κτίρια που ελέγχθηκαν έχουν πληγεί και χρήζουν αποζημίωσης. Συγκεκριμένα, πρόκειται για 794 κατοικίες, 126 επαγγελματικούς
χώρους, 8 δημόσια κτίρια και 136 αποθήκες-υπόγεια. Σε ό,τι
αφορά τον Δήμο Μεγαρέων (Δ.Ε. Μεγαρέων) και τη Δ.Ε.
Νέας Περάμου, διεξήχθησαν συνολικά 470 αυτοψίες. Τα 448
από τα κτίρια που ελέγχθηκαν έχουν πληγεί και χρήζουν αποζημίωσης. Από αυτά, 281 είναι κατοικίες, 38 επαγγελματικοί χώροι, 6 δημόσια κτίρια και 123 αποθήκες-υπόγεια. Εκτιμάται, δε, ότι το κόστος των αποζημιώσεων θα φτάσει τα 9-10
εκατ. ευρώ.
Όσον αφορά το έκτακτο επίδομα των 586 ευρώ, σύμφωνα
με στοιχεία του Δήμου Μάνδρας στις αρχές του Δεκεμβρίου
είχαν εκδοθεί από τον δήμο και σταλεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο προς έλεγχο και έγκριση 295 χρηματικά εντάλματα, από
τα οποία τα 210 επιστράφηκαν και τα χρήματα πιστώθηκαν
από την ταμειακή υπηρεσία του δήμου στους δικαιούχους,
οι οποίοι παραλαμβάνουν τη σχετική επιταγή από το ταμείο
είτε τα χρήματα κατατίθενται στον τραπεζικό τους λογαριασμό. Δ.Χρ.
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ΑΛΛΑΓΉ
ΔΕΝ ΓΊΝΕΤΑΙ
ΧΩΡΊΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΊΑ
ΤΟΥ ΚΏΣΤΑ ΚΟΥΡΟΎΝΗ*
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υνηθίσαμε να θεωρούμε την ανάπτυξη σαν μια καθαρά οικονομική διαδικασία, χωρίς να λογαριάζουμε
τον βαθμό ωριμότητας της κοινωνίας και του πολιτικού προσωπικού, παραβλέποντας το γεγονός ότι αν
μάθαμε κάτι από την περίοδο της κρίσης, είναι ότι οι αντοχές
της κοινωνίας και οι προθέσεις του πολιτικού προσωπικού αποτελούν ουσιώδεις προϋποθέσεις για οποιαδήποτε αλλαγή.
Την ίδια περίοδο μάθαμε ακόμη ότι η «οικονομική ανάπτυξη»
είναι μια επίπονη διαδικασία αποκατάστασης ανισορροπιών, οι
οποίες όσο πιο αργά αποκαθίστανται, τόσο πιο πολύ μοιάζει να
μην το χρειάζονται.
Δεν είναι, λοιπόν, τυχαίο ότι μεγάλο ποσοστό κεντρώων και
ίσως συντηρητικών πολιτών δεν έδειξαν ανησυχία όταν το τρίδυμο Τσίπρας - Καμμένος - Βαρουφάκης αναλάμβανε την τύχη
της χώρας, αφού ήδη τα μεσαία στρώματα είχαν πληγεί ανυπολόγιστα, ενώ είχαν απαξιωθεί ακίνητα που αποκτήθηκαν με αιματηρή αποταμίευση πολλών γενεών.
Αποδείχθηκε ακόμη ότι οι κοινωνικές ανισορροπίες αθροί-

ζονται αθόρυβα και τη στιγμή που το ποτήρι ξεχειλίζει όλοι τα
βάζουν με την τελευταία σταγόνα. Γι’ αυτό ίσως οι κυβερνήσεις
των μνημονίων, ενώ φάνηκαν τόσο εργατικές με το να μαζεύουν τα νερά από τη ζημιά, δεν φρόντισαν να κλείσουν τη βρύση.
Πρωταρχικός ίσως στόχος όφειλε να είναι η θωράκιση των
κοινοβουλευτικών θεσμών αστικού τύπου και ο εκδημοκρατισμός της διοίκησης. Μια διαδικασία που πρέπει να περάσει από
το στάδιο της συνταγματικής αναθεώρησης, που θα επανακαθορίσει τις θεμελιώδεις αρχές της κοινωνικής συμβίωσης.
Φυσικά, μπροστά σε μια τέτοια προοπτική οι συντηρητικές δυνάμεις που έχουν οιονεί επιδίωξη την απομάκρυνση της
ελληνικής οικονομίας από τον δυτικό προορισμό της θα αντισταθούν με κάθε βίαιο τρόπο. Άλλωστε μιας άλλης μορφής βία
τις έπλασε.
Όσοι παρακολούθησαν τον προβληματισμό γύρω από την
ανάπτυξη από την υπογραφή της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (Μάαστριχτ, 1992) ως την προ-ολυμπιακή προετοιμασία θα διαπίστωσαν μια άνθηση θεωρητικών κατασκευών για
να ερμηνεύσουν τα προβλήματα και ως έναν βαθμό να προβλέψουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας, μιας οικονομίας
που με τα «πακέτα Ντελόρ» διαμορφωνόταν ευχάριστα μεν,
αλλά βίαια. Η σκύλα, λένε, από τη βιάση της, στραβά τα κάνει
τα κουτάβια.
Η ανάπτυξη, σαν πορεία προς μια ισχυρότερη οικονομία,
περισσότερο ευπροσάρμοστη στις μεταβολές του διεθνούς
σκηνικού, προϋποθέτει σαφή στόχο. Κάτι που καθιστά αναγκαίο τον σχεδιασμό που υπολογίζει σωστά και κατανέμει δίκαια τις επιπτώσεις των αλλαγών στην κοινωνία. Ταυτόχρονα,
προϋποθέτει και πρόθεση για υπέρβαση του παλαιού και αντικατάστασή του από το δίκαιο. Όλα αυτά μπορεί να συμπίπτουν
στο σκεπτικό όσων σχεδιάζουν την ανάπτυξη, όχι απαραίτητα
όμως και όσων επωμίζονται το βάρος της, δηλαδή του πληθυ-

09
σμού που την υλοποιεί και υφίσταται τις συνέπειες.
Δυστυχώς, οι «μνημονιακές» κυβερνήσεις, με εξαίρεση
ίσως τα τρία πρώτα εξάμηνα της κυβέρνησης Σαμαρά, δεν αντιλήφθηκαν ότι οι ελιτίστικες διαδικασίες προσαρμογής που επέλεξε η πρώτη κυβέρνηση Παπανδρέου δεν είχαν καμία πρόθεση να υπερβούν το μοντέλο ανάπτυξης του παρελθόντος. Το
αντίθετο μάλιστα. Πάρτε για παράδειγμα το TAXIS.ΝΕΤ, που
σήμερα λέγεται GSIS. Είναι ένα σύστημα που σχεδιάστηκε και
υλοποιήθηκε κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσιν της γραφειοκρατίας των συνοικιακών εφοριών. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα; Η
κατασκευή ενός ακόμη γραφειοκρατικού τέρατος, σε ηλεκτρονικό υπολογιστή αυτή τη φορά, που μόνον οι καλά εκπαιδευμένοι λογιστές μπορούν να το αγγίξουν χωρίς να ματώσουν.
Η πολιτική ηγεσία που αρκείται στη διαχείριση του συστήματος μέσα στο πλαίσιο των δομών που υπάρχουν δεν μπορεί
να προωθεί αναπτυξιακούς στόχους. Ο ρόλος μιας ευφυούς πολιτικής ηγεσίας είναι ο προσδιορισμός νέων δομών που θα στηρίξουν την πρόοδο, ανταποκρινόμενες στα νέα αιτήματα που
δημιουργούνται από αυτή καθαυτή την αναπτυξιακή διαδικασία. Διότι οι αλλαγές που επιβάλλονται σε μια μετασχηματιζόμενη κοινωνία, ακόμη και αυτές που έχουν αναπτυξιακό πρόσημο, προκαλούν αβεβαιότητα.
Πιστεύω βαθύτατα στο καινούργιο και είμαι πεπεισμένος
ότι η νέα πολιτική ηγεσία που θα προκύψει από τις ερχόμενες
εκλογές θα ανταποκριθεί έγκαιρα σε αυτές τις ανάγκες και θα
τις επικοινωνήσει με πειστικό τρόπο στους πολίτες. Ότι θα λυτρώσει την κοινωνία από τις αγωνίες της, ώστε να μην ξαναπλησιάσει τους ακραίους και πολιτικά ανήθικους χώρους που υπόσχονται την παραμονή μας στο παλιό, κακό μας παρελθόν.
*Ο Κώστας Κουρούνης είναι πολεοδόμος πολιτικός μηχανικός, υπεύθυνος για την πρωτοβουλία Publicspace.gr.
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«Ευέλικτη»
η νέα γενιά
εργαζοµένων
ΑΝΤΙΟΠΗ ΣΧΟΙΝΑ

Σ

τοιχεία που δηµιουργούν µια τελείως διαφορετική εικόνα και δείχνουν την παθογένεια της αγοράς εργασίας έδωσε το ειδικό ετήσιο τεύχος
της «ΕΡΓΑΝΗ», καθώς σύµφωνα µε αυτό οι νέοι
εργαζόµενοι είναι «ευέλικτοι» και αµείβονται µε
400-500 ευρώ τον µήνα.
Ειδικότερα, 413.285 εργαζόµενοι καταγράφονται µε µερική απασχόληση, εκ των οποίων 10.000 δεν δουλεύουν ούτε δύο
ώρες την εβδοµάδα, και παρά το γεγονός ότι αυξήθηκαν κατά 121.913 οι θέσεις εργασίας το 2017,
οι περισσότερες από τις µισές ήταν «ευέλικτης» µορφής.
Κατά 30.556 άτοµα αυξήθηκε
φέτος σε σχέση µε το 2016 ο αριθµός των εργαζοµένων που απασχολούνται µε µερική ή εκ περιτροπής
εργασία, µε αποτέλεσµα ο συνολικός αριθµός των εργαζοµένων µε
ευέλικτες µορφές να ανέρχεται σε
413.285 (22,65%).
Σύµφωνα µε το ειδικό ετήσιο
τεύχος της «ΕΡΓΑΝΗ», οι αµοιβές
αυτής της κατηγορίας των εργαζοµένων κινούνται κάτω από 500 ευρώ τον
µήνα (400 ευρώ µεικτά στις περισσότερες περιπτώσεις).
Επίσης, το ηλεκτρονικό σύστηµα κατέγραψε µείωση µισθών, διεύρυνση του αριθµού των
µισθωτών που αµείβονται µε λιγότερα από 800 ευρώ µεικτά,
αλλά και αύξηση των θέσεων εργασίας κατά το 2017.
Η πραγµατική αλλά στιγµιαία αποτύπωση της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα συµπληρώνεται µε τον αριθµό των επιχειρήσεων, ο οποίος επίσης αυξήθηκε. Βέβαια, αυτό που χαρακτηρίζει την αγορά είναι η συγκέντρωση του κεφαλαίου σε
λίγες µεγάλες επιχειρήσεις, στις οποίες απασχολείται η πλειονότητα των εργαζοµένων.
Έτσι, προκύπτει ότι ένας στους τρεις εργαζόµενους αµείβεται µε µισθό κάτω από 600 ευρώ. Συνολικά, περισσότεροι
από έξι στους δέκα εργαζόµενους (64,27%) από τους συνολικά 1.824.437 εργαζόµενους που απασχολούνται σε 247.236
επιχειρήσεις αµείβονται µε µισθούς που δεν ξεπερνούν τα
1.000 ευρώ µεικτά τον µήνα. Μάλιστα, από αυτούς, οι τέσσερις (41,62%) εργάζονται µε πλήρη απασχόληση, ενώ οι υπόλοιποι (22,65%) εµφανίζονται να εργάζονται µε µερική ή εκ
περιτροπής απασχόλησηκαι να λαµβάνουν µισθούς κάτω των
500 ευρώ.
Τα στοιχεία δείχνουν επίσης αύξηση του αριθµού των απασχολούµενων το 2017 κατά 121.913 σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του 2016, η οποία ωστόσο δεν συνδυάστηκε
µε αύξηση των µισθών. Στον αντίποδα, ο µέσος µισθός το 2017
µειώθηκε σε 1.024,9 ευρώ τον µήνα, από 1.060,3 ευρώ που
ήταν έναν χρόνο πριν.
Στο σύνολο των εργαζοµένων, το ποσοστό της πλήρους απασχόλησης για το 2017 ανέρχεται σε 68,44%, ενώ το 2016
ήταν 68,28%, παραµένει δηλαδή σταθερό. Επίσης, κατά το
τρέχον έτος καταγράφηκαν 14.085 περισσότερες επιχειρήσεις
σε σχέση µε το έτος 2016, παρουσιάζοντας έτσι αύξηση σε ε-

τήσια βάση κατά 6,04%. Συγκεκριµένα, οι επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόµενους µε
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για το έτος 2017 ανέρχονται σε 247.236, ενώ για το
2016 ανέρχονταν σε 233.151.
Συγκρίνοντας τον αριθµό των
απασχολούµενων µεταξύ 2017 και
2014, το υπουργείο διαπιστώνει ότι
προστέθηκαν 293.258 νέες θέσεις εργασίας (αύξηση 19,15%). Από το σύνολο
των εργαζοµένων, το 11% ή 200.759 αµείβεται µε ποσά που κυµαίνονται από 500 έως 600
ευρώ µόλις. Μάλιστα, οι εργαζόµενοι αυτής της µισθολογικής κατηγορίας αυξήθηκαν το 2017 κατά 13,9%, αύξηση σηµαντικά µεγαλύτερη από τη µέση αύξηση της απασχόλησης.
Επίσης έως 1.000 ευρώ λαµβάνουν 759.326 εργαζόµενοι, αριθµός που αντιστοιχεί στο 41,62% του συνόλου. Αν σε αυτούς
προστεθούν και όσοι δουλεύουν µε όρους ευέλικτων µορφών
εργασίας, τότε διαπιστώνεται ότι το 64,27% των εργαζοµένων
λαµβάνει λιγότερα από 1.000 ευρώ τον µήνα.
Στα 1.024,9 ευρώ άλλωστε υπολογίζεται ο µέσος µισθός µε
βάση τις µεικτές µηνιαίες αποδοχές του 2017, που εκτιµώνται
σε 1,869 δισ. ευρώ. Ο µισθός αυτός µάλιστα, παρά την αύξηση
της δαπάνης (εξαιτίας της αύξησης της απασχόλησης), είναι
σηµαντικά µειωµένος, κατά 3,33%, σε σχέση τον αντίστοιχο
µισθό του 2016 (1.060,3 ευρώ).
Τα στοιχεία δείχνουν επίσης ότι το 31,57% των εργαζοµένων εργάζεται λιγότερες από 35 ώρες την εβδοµάδα, ποσοστό
που είναι σηµαντικά αυξηµένο αναλογικά µε το 22,65% που αντιστοιχεί στο ποσοστό των εργαζοµένων µε µερική ή εκ περιτροπής εργασία. Πάνω από 35 ώρες δηλώνεται από τους εργοδότες ότι δουλεύει το 68,44% των εργαζοµένων ή 1.248.647
άτοµα (αύξηση κατά 86.120 εργαζόµενους σε σχέση µε το
2016).
Σε επίπεδο ηλικίας, τα στοιχεία του συστήµατος «ΕΡΓΑΝΗ» δείχνουν ότι το 46,66% του συνόλου των εργαζοµένων (851.295) είναι 30-44 ετών. Σηµαντικό είναι και το ποσοστό (32,18% ή 587.070) των εργαζοµένων ηλικίας 45-64 ετών.
Το 1,7% των επιχειρήσεων, ήτοι 4.119 σε σύνολο 247.236,
απασχολεί το 44,4% των εργαζοµένων (840.435 άτοµα). Μάλιστα, το 1/4 των εργαζοµένων (25,7% ή 489.741 άτοµα) απα-

Με 400 ευρώ αµείβονται 400.000
νέοι εργαζόµενοι, ενώ από τις
121.913 νέες θέσεις εργασίας το
2017, οι περισσότερες από τις µισές
αφορούν «ευέλικτη» µορφή.

σχολείται σε µόλις 584 επιχειρήσεις, που αντιστοιχούν στο
0,236% του συνόλου των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Η συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων (218.961 ή το 88,56%) απασχολεί από 1 έως 10 εργαζόµενους, ενώ υπάρχει και ένα 9,81% ή 24.274 επιχειρήσεις που απασχολούν η καθεµία από 11 έως 50 εργαζόµενους. Από 251
έως 1.000 εργαζόµενους απασχολεί µόλις το 0,216% των εγχώριων επιχειρήσεων, ενώ µόλις 20 επιχειρήσεις στην Ελλάδα
απασχολούν η καθεµία περισσότερους από 3.000 εργαζόµενους.

Τα στοιχεία ανά κλάδο
Αλλά και ανά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας διαπιστώνεται ότι οι περισσότεροι εργαζόµενοι (249.351 ή 13,33%) απασχολούνται στο λιανικό εµπόριο. Ακολουθεί ο κλάδος της
εστίασης, όπου 201.714 εργαζόµενοι ή το 10,78% του συνόλου των µισθωτών στην Ελλάδα απασχολούνται σε αυτόν, ενώ
άλλοι 189.835 εργαζόµενοι (ήτοι 10,15%) απασχολούνται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χονδρικό εµπόριο.
Τέλος, σε σχέση µε τη νοµική µορφή των επιχειρήσεων
στην Ελλάδα, διαπιστώνεται ότι επικρατούν οι ατοµικές επιχειρήσεις, καθώς ανέρχονται σε 142.227, και ακολουθούν οι
οµόρρυθµες εταιρείες (ΟΕ) που αριθµούν 35.764, οι ανώνυµες εταιρείες (ΑΕ) 20.776, οι ετερόρρυθµες (ΕΕ) 12.963, οι εταιρείες περιορισµένης ευθύνης (ΕΠΕ), οι οποίες ανέρχονται
σε 7.013, καθώς και οι µονοπρόσωπες ΕΠΕ, που φτάνουν τις
4.072.
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Χριστούγεννα στην
COSMOTE TV
Τι θα δούμε αυτές τις γιορτές
στην τηλεόραση
BLOCKBUSTERS, ΚΛΑΣΙΚΈΣ ΤΑΙΝΊΕΣ,
ΚΙΝΟΎΜΕΝΑ ΣΧΈΔΙΑ, ΜΙΟΎΖΙΚΑΛ
& ΑΦΙΕΡΏΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΌ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΣ COSMOTE TV

Η

COSMOTE TV υποδέχεται τις γιορτές με πλούσιο κινηματογραφικό πρόγραμμα για όλη την οικογένεια, που
περιλαμβάνει blockbusters σε πρώτη
τηλεοπτική προβολή, κλασικές ταινίες, κινούμενα σχέδια, αλλά και μουσικές συναυλίες, σε όλα τα κανάλια COSMOTE CINEMA,
και το pop up κανάλι COSMOTE CINEMA Christmas HD.

Χριστούγεννα στην TV
Την παραμονή των Χριστουγέννων, στο COSMOTE
CINEMA 1HD θα προβληθεί το blockbuster Μια Φορά
το Χρόνο με την Νταϊάν Κίτον (24/12, 21.00) και σε
πρώτη προβολή η βιογραφική ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον, Michael Jackson: Searching For Neverland (24/12,
21.00), ενώ στο COSMOTE CINEMA 2HD, δεν χάνουμε
το αγαπημένο των 80s Dirty Dancing (24/12, 22.00). Στο
COSMOTE CINEMA Christmas HD, ξεχωρίζει στη ζώνη
«Time for Joy» η φετινή επιτυχία της Universal, Μπάτε
Σκύλοι Αλέστε (24/12).
Ανήμερα τα Χριστούγεννα, έρχεται το reboot της ταινίας
Fantastic Four (25/12, 21.00) και αμέσως μετά (23.00) η διάσημη συναυλία του Τζορτζ Μάικλ, Freedom, στο Concert
of Hope του 1993, στο COSMOTE CINEMA 1HD. Στο
COSMOTE CINEMA 2HD, προβάλλεται το βραβευμένο
με 4 Όσκαρ E.T. - Ο Εξωγήινος του Στίβεν Σπίλμπεργκ
και στο COSMOTE CINEMA Christmas HD το επίσης
πολυβραβευμένο Μοάνα (25/12). Δεν χάνουμε επίσης το
Xmas Special επεισόδιο του Will & Grace στο COSMOTE
CINEMA 4HD (23.00), σε πρώτη προβολή.

To τηλεοπτικό 2018
Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, έρχονται το teen
blockbuster Ο Λαβύρινθος: Πύρινες Δοκιμασίες
(COSMOTE CINEMA 1HD), το βασισμένο στο κλασικό
μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ, αφιέρωμα Hairspray Live!
(COSMOTE CINEMA 2HD, 22.00) και σε πρώτη προβολή η οικογενειακή κωμωδία Χριστούγεννα Κάθε Μέρα
(COSMOTE CINEMA Christmas HD, 22.30), ενώ ανήμερα Πρωτοχρονιάς θα προβληθούν το κλασικό Disney’s: A
Christmas Carol με τον Τζιμ Κάρεϊ (COSMOTE CINEMA
Christmas HD, 22.30) και η περιπέτεια φαντασίας Η Αλίκη
Μέσα από τον Καθρέφτη της Disney (COSMOTE CINEMA
1HD, 21.00).
Στο COSMOTE CINEMA 2HD, δεν χάνουμε τη μετάδοση του αφιερώματος στα 60 χρόνια των Grammy,

Grammy’s Greatest Stories: A 60th Anniversary Special,
όπου διάσημοι καλλιτέχνες όπως οι Μπιγιονσέ, Κριστίνα
Αγκιλέρα, Μπρούνο Μαρς και Έλτον Τζον μιλούν για τις
καλύτερες εμφανίσεις τους στην ιστορία των Grammy.
Επίσης, στο COSMOTE CINEMA 4HD, την Πρωτοχρονιά έρχεται το εορταστικό επεισόδιο του βραβευμένου
με Emmy talk show, Late Late Show With James Corden
Xmas Special, σε πρώτη τηλεοπτική προβολή.
Το κανάλι COSMOTE CINEMA Christmas HD θα είναι
διαθέσιμο σε πακέτα της COSMOTE TV, αλλά και στις υπηρεσίες COSMOTE REPLAΥ TV και COSMOTE TV GO,
έως και την Κυριακή 7 Ιανουαρίου.
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Η ΤΕΡΑΣΤΙΑ
∆ΥΝΑΜΙΚΗ
ΕΝΟΣ
#HASHTAG
#MeToo, το κίνηµα
που ένωσε
τις γυναίκες
όλου του κόσµου
και αποκάλυψε
µια άβολη αλήθεια.
ΜΑΡΙΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
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Τ

α διεθνή ΜΜΕ τις τελευταίες µέρες
επιλέγουν τα λεγόµενα «πρόσωπα
της χρονιάς», κάνοντας έναν µικρό απολογισµό στα καίρια ζητήµατα που
απασχόλησαν το έτος που σταδιακά
φτάνει στο τέλος του. Από το περιοδικό «Time» και τους «Financial
Times» µέχρι το Facebook και το
Twitter, πρώτη φορά φέτος η απόφαση ήταν οµόφωνη. Τα εύσηµα δόθηκαν δίκαια στο hashtag
#MeToo και στις εκπροσώπους του.

Αυτές που έσπασαν τη σιωπή τους
Πρόκειται για µια διεθνή διαµαρτυρία, ένα hashtag το οποίο
χρησιµοποιήθηκε εκατοµµύρια φορές σε περισσότερες από 85
χώρες, σύµφωνα µε το «Time», και αποκαλύπτει ένα κοινωνικό
κίνηµα, ίσως το µεγαλύτερο από τη δεκαετία του ’60, που έλαβε
τεράστιες διαστάσεις µέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστηµα και
ακόµα δεν έχει κοπάσει.
Με το hashtag #MeToo όλες οι γυναίκες που είχαν βιώσει
σεξουαλική παρενόχληση ή βιασµό στον χώρο εργασίας τους
δηµοσιοποιούσαν την ιστορία τους στα κοινωνικά δίκτυα και ένωναν τις φωνές τους µε το κίνηµα των Silence Breakers (αυτές
που έσπασαν τη σιωπή τους), όπως ονοµάστηκαν από τα ξένα
µίντια.
Από το σκάνδαλο Χάρβεϊ Γουάινσταϊν µέχρι τις αποκαλύψεις για τις σεξουαλικές παρενοχλήσεις του Προέδρου των
ΗΠΑ Ντόναλντ Τραµπ και από το σκάνδαλο των παρενοχλήσεων στο βρετανικό Κοινοβούλιο µέχρι τις µαρτυρίες γυναικών που εργάζονται σε start-ups, στον χώρο της εστίασης, στον
τοµέα του τουρισµού, στον τοµέα της υγείας ή στον δηµοσιογραφικό κλάδο, το hashtag #MeToo έγινε το σύµβολο όλων των
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γυναικών που βρήκαν επιτέλους το θάρρος και µίλησαν για τις
τραυµατικές εµπειρίες τους, για τα εγκλήµατα που υπέστησαν
και για τους λόγους που δεν έσπασαν τη σιωπή τους νωρίτερα.

Η ιστορία της Σούζαν Φάουλερ

Οι «Financial Times» πριν από µερικές εβδοµάδες επέλεξαν το
δικό τους «πρόσωπο της χρονιάς» και αυτή δεν ήταν άλλη από
τη Σούζαν Φάουλερ, που εργαζόταν ως µηχανολόγος στην εταιρεία Uber από το 2015. Η Φάουλερ µεγάλωσε στην Αριζόνα µαζί
µε τα επτά αδέλφια της, σε κατάσταση ακραίας φτώχειας. Ο πατέρας της ήταν πάστορας και η ίδια αναγκάστηκε να εργάζεται
ως µπέιµπι σίτερ από τα 15 της, για να συµβάλλει στον οικογενειακό προϋπολογισµό. Από το λύκειο δεν αποφοίτησε, ωστόσο
της άρεσε το διάβασµα και εκπαίδευε τον εαυτό της στην τοπική
βιβλιοθήκη της πόλης όπου διέµενε. Αν και δεν είχε λάβει την επίσηµη εκπαίδευση για να πάει στο πανεπιστήµιο, η θέλησή της
την ώθησε να γράψει ένα γράµµα στο Πανεπιστήµιο της Αριζόνας, παραθέτοντας όλα τα βιβλία που είχε διαβάσει και τους λόγους που δεν κατόρθωσε να τελειώσει το λύκειο. Έπειτα από εξετάσεις το πανεπιστήµιο τη δέχτηκε και η Φάουλερ δεν απογοήτευσε κανέναν. Σπούδασε Φιλοσοφία και ήταν τόσο καλή, που
εισήχθη µε υποτροφία στο Πανεπιστήµιο της Πενσιλβάνιας, για
να σπουδάσει Φυσικές Επιστήµες. Ολοκλήρωσε τις σπουδές της
µε άριστα, πήρε υποτροφία και έκανε µεταπτυχιακό στη Μηχανολογία των Υπολογιστών. Στα 24 της χρόνια ήταν µία από τις
κορυφαίες µηχανολόγους Η/Υ µε ειδικότητα στη λειτουργικότητα των ιστοσελίδων, έγραφε δικό της κώδικα και ο τοµέας της
ήταν αναπτυσσόµενος.
Η Φάουλερ προσελήφθη από την Uber το 2015 ως βασικό
στέλεχος στην οµάδα των SRE (Site Reliability Engineers) και
τότε ξεκίνησε η περιπέτειά της. Όπως η ίδια κατέγραψε την εµπειρία της στο µπλογκ susanjfowler.com, ο αρχικός ενθουσιασµός να εργαστεί σε µία από τις πιο επιτυχηµένες start-ups στον
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κόσµο, και µάλιστα πάνω στην ειδικότητά της, έδωσε σύντοµα
τη θέση του στην απογοήτευση. Η Φάουλερ έπεσε θύµα σεξουαλικής παρενόχλησης από τον προϊστάµενό της, ο οποίος της έστελνε διαρκώς µηνύµατα µε σεξουαλικά υπονοούµενα και προσπαθούσε να την πείσει να κάνουν σεξ. Η Φάουλερ κράτησε όλα
τα γραπτά πειστήρια και σύντοµα υπέβαλε αναφορά στο Τµήµα
Ανθρώπινου ∆υναµικού της εταιρείας, που υποτίθεται ότι είναι
αρµόδιο. Η 24χρονη µηχανικός όχι µόνο δεν βρήκε το δίκιο της
αλλά η επιλογή που έλαβε ήταν να αλλάξει οµάδα, καθώς ο εν
λόγω προϊστάµενος δεν είχε προκαλέσει στο παρελθόν «παρόµοια προβλήµατα». Εν καιρώ η Φάουλερ γνώρισε συναδέλφους
της οι οποίες είχαν υποστεί σεξουαλική παρενόχληση από διάφορα στελέχη, ακόµη και από τον πρώην προϊστάµενό της που υποτίθεται ότι δεν είχε προκαλέσει προβλήµατα πέρα από το περιστατικό µε την ίδια.
Σύντοµα κατάλαβε ότι η Uber δεν ενδιαφερόταν να προστατεύει τις γυναίκες υπαλλήλους της, όσο κι αν αυτές κατήγγελλαν περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης ή ακόµη και σεξιστικά σχόλια εναντίον τους. Όπως η ίδια αναφέρει στο άρθρο της,
όταν προσλήφθηκε στην Uber στις ΗΠΑ, το 25% των εργαζοµένων ήταν γυναίκες, ποσοστό που είχε πέσει στο 6% όταν έφυγε.
Η τελευταία της προσπάθεια να συνεννοηθεί µε το Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού της εταιρείας ήταν όταν ο γενικός µάνατζερ είχε υποσχεθεί να κάνει δώρο η εταιρεία σε όλους τους υπαλλήλους από ένα ακριβό δερµάτινο µπουφάν στα τέλη του
2016. Μία ηµέρα πριν από τις γιορτές, οι έξι γυναίκες που είχαν
αποµείνει στην Uber έλαβαν ένα email πως δυστυχώς για εκείνες δεν υπήρχε δερµάτινο µπουφάν, καθώς λόγω του µικρού αριθµού τους η εταιρεία δεν είχε κατορθώσει να πετύχει έκπτωση
στην αγορά των ρούχων. Η Φάουλερ έκανε και πάλι αναφορά για
την τραγική αντιµετώπιση των γυναικών από την εταιρεία, βρήκε
αµέσως άλλη δουλειά και τους ξεµπρόστιασε µέσα από το προσωπικό της µπλογκ.
Το άρθρο της, µετά από σχεδόν έναν χρόνο, εξακολουθεί να
προβληµατίζει και σαφέστατα έκανε πολύ µεγάλο κακό στο προφίλ της Uber. Μία από τους βασικούς επενδυτές της εταιρείας,
η Φρίντα Κάπορ Κλάιν, δήλωσε στους «Financial Times» ότι το
άρθρο της Φάουλερ ήταν για τους επενδυτές η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι, ως εκ τούτου ο CEOκαι ιδρυτής της Uber, Τράβις Καλάνικ, εξαναγκάστηκε σε παραίτηση τον Ιούνιο του 2017,
καθώς θεωρήθηκε πως µε τις ευλογίες του είχε δηµιουργηθεί µια
«κουλτούρα παρενόχλησης» απέναντι στις γυναίκες της εταιρείας.
Η αξία της Uber από τα 71 δισ. έπεσε στα 54 δισ. δολάρια, και
ακόµη κι αν η πολιτική της άλλαξε µετά το άρθρο της Φάουλερ,
στις ΗΠΑ έχει χάσει πολύ µεγάλο έδαφος µεταξύ των χρηστών
της εφαρµογής, όπως αναφέρουν οι «Financial Times».

Το άρθρο της πρώην µηχανολόγου της
Uber Σούζαν Φάουλερ στάθηκε αφορµή
για να ανοίξει ένα θέµα-ταµπού στον
εργασιακό χώρο.
γός ήταν τόσο πιεστικός απέναντί της για να κάνουν σεξ, που σε
κάθε της άρνηση έβγαινε στα µίντια και την κατέκρινε, ενώ φρόντιζε να της δυσκολεύει την επαγγελµατική ζωή σε τέτοιο σηµείο
που κάποια στιγµή η Χάγιεκ έπαθε νευρικό κλονισµό.
Μετά τα θύµατα του Γουάινσταϊν σειρά είχαν οι εργαζόµενες
στο βρετανικό Κοινοβούλιο, των οποίων οι µαρτυρίες προκάλεσαν τριγµούς τόσο στην κυβέρνηση της Μέι όσο και στο Εργατικό
Κόµµα. Λίγο καιρό µετά βιώσαµε την πτώση του Κέβιν Σπέισι,
ενός από τους καλύτερους ηθοποιούς της γενιάς του, του οποίου
η αδυναµία τον κατέστρεψε. Εκµεταλλευόµενος τη θέση εξουσίας
του, παρενοχλούσε νεαρούς άνδρες µε αντάλλαγµα να τους κάνει
διάσηµους.
Πριν από περίπου δύο εβδοµάδες ένας από τους διασηµότερους σεφ των ΗΠΑ, ο Μάριο Μπατάλι, γνωστός και στη χώρα
µας µέσα από εκποµπές µαγειρικής, κατηγορήθηκε από εργαζόµενες στα εστιατόριά του ότι τις έχει παρενοχλήσει σεξουαλικά.
Οι «New York Times», µάλιστα, σε εκτενές δηµοσίευµά τους αναφέρθηκαν σε ένα από τα πιο δηµοφιλή εστιατόρια της Νέας Υόρκης, το Spotted Pig, όπου ο ιδιοκτήτης Κεν Φρίντµαν διατηρούσε στον τρίτο όροφο ένα κρυφό δωµάτιο, στο οποίο πήγαιναν
πολλοί διάσηµοι για φαγητό και µε τις ευλογίες του ιδιοκτήτη παρενοχλούσαν και σε ορισµένες περιπτώσεις βίαζαν τις εργαζόµενες. Ο Μπατάλι ήταν θαµώνας και κατηγορήθηκε από εργαζόµενες του εν λόγω εστιατορίου για αποτρόπαιες πράξεις. Η ονοµασία του δωµατίου µεταξύ όσων γνώριζαν τα λέει όλα: «the rape
room» (δωµάτιο βιασµού). Ο Μπατάλι πριν από λίγο καιρό ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την αλυσίδα εστιατορίων του,
προκειµένου να «θεραπευτεί» κι αυτός, µαζί µε τον Γουάινσταϊν
και τον Σπέισι, οι οποίοι ακολουθούν πρόγραµµα απεξάρτησης
από το σεξ.

Η χρονιά των αποκαλύψεων

Είναι πολλές

Μόλις λίγους µήνες µετά την ιστορία της Σούζαν Φάουλερ, η
οποία άνοιξε µια µεγάλη συζήτηση για τον τρόπο µε τον οποίο
αντιµετωπίζονται και αµείβονται οι γυναίκες στελέχη στις εταιρείες τεχνολογίας, έσκασε σαν βόµβα το σκάνδαλο Χάρβεϊ Γουάινσταϊν, όπου εκατοντάδες ηθοποιοί και εργαζόµενες στις εταιρείες του κατήγγειλαν σεξουαλική παρενόχληση έως και βιασµό
σε αρκετές περιπτώσεις. Μία από τις τελευταίες καταγγέλλουσες
ήταν η ηθοποιός Σάλµα Χάγιεκ, η οποία δήλωσε πως ο παραγω-

Το περιοδικό «Time», που έχρισε «πρόσωπα της χρονιάς» όλες
τις γυναίκες που έσπασαν τη σιωπή τους και ακολούθησαν την
πρακτική του κινήµατος #MeToo, εξηγεί πως το τραγικό είναι ότι
υπάρχει µια µεγάλη µερίδα ανθρώπων που θεωρεί αυτή τη συµπεριφορά φυσιολογική ή αναµενόµενη σε κάποιους κλάδους,
όπως ο χώρος του θεάµατος. Οι διαστάσεις, ωστόσο, που λαµβάνει
η συγκεκριµένη αντιµετώπιση των γυναικών στον χώρο εργασίας
µαρτυρά πως «τέρατα» υπάρχουν σε όλους τους κλάδους. Το πε-

ριοδικό, λοιπόν, καταγράφει µαρτυρίες γυναικών που εργάζονται
παντού. Οι γυναίκες υπάλληλοι του ξενοδοχείου Plaza της Νέας
Υόρκης υπέβαλαν µήνυση στο ξενοδοχείο για ανάρµοστη συµπεριφορά κάποιων µάνατζερ και για την απάθεια της επιχείρησης να
προχωρήσει σε παραδειγµατική τιµωρία τους, ενισχύοντας κατ’
αυτόν τον τρόπο την ύπαρξη «κουλτούρας σεξουαλικής παρενόχλησης» εντός του ξενοδοχείου.
Η γερουσιαστής του Όρεγκον Σάρα Γκέλσερ παρενοχλήθηκε
σεξουαλικά από τον συνάδελφό της Τζεφ Κρουζ, για τον οποίο η
Γερουσία διέταξε έρευνα και παύση από τα καθήκοντά του.
Μία από τις µαρτυρίες που ξεχωρίζουν στο «Time» είναι του
ηθοποιού Τέρι Κρους, ο οποίος υπέβαλε µήνυση εναντίον γνωστού ατζέντη του Χόλιγουντ και της εταιρείας του για σεξουαλική επίθεση εναντίον του. Όπως σηµειώνει: «Με ρωτούσαν όλοι
“γιατί δεν τον χτύπησες όταν σε έπιασε ανάρµοστα;” και σκέφτηκα “γιατί κανείς δεν ρωτάει τον θύτη και όλοι αναρωτιούνται
τι φορούσε το θύµα ή γιατί το δέχτηκε ή γιατί δεν αντιστάθηκε”.
Αυτό που πρέπει να µας προβληµατίζει είναι η παράτυπη συµπεριφορά του θύτη και όχι αν το θύµα έκανε κάτι για να δηλώσει
ανοχή στη σεξουαλική παρενόχληση».
Εργαζόµενες σε νοσοκοµεία, οικιακές βοηθοί, δηµοσιογράφοι, καθηγήτριες, έχουν καταγράψει τις µαρτυρίες τους στις σελίδες του περιοδικού, όχι µόνο για να διηγηθούν την ιστορία τους
αλλά ταυτόχρονα για να συµµετάσχουν στο κίνηµα της αλλαγής.
Ένα κίνηµα που δειλά έκανε την εµφάνισή του µετά την εκλογή
του Προέδρου Τραµπ, ο οποίος κατηγορείται από τουλάχιστον 16
γυναίκες για σεξουαλική παρενόχληση στο παρελθόν, ενώ σε µια
ηχογραφηµένη το 2005 συζήτηση εµφανίζεται να λέει πως «µόλις
γίνεις σταρ, οι γυναίκες σε αφήνουν να κάνεις ό,τι θέλεις». Το γεγονός ότι εξελέγη στο ανώτατο αξίωµα των ΗΠΑ εξόργισε πολλές
ακτιβίστριες, που έσπευσαν να πραγµατοποιήσουν πορείες σε δεκάδες πόλεις για τα δικαιώµατά τους λίγες ηµέρες µετά την ορκωµοσία του.

Twitter και Facebook, πλατφόρµες διαµαρτυρίας
Τα κοινωνικά δίκτυα έχουν ενισχύσει τη φωνή των θυµάτων. Οι
περισσότερες γυναίκες επέλεξαν τα social media ή τα προσωπικά τους µπλογκ για να αποκαλύψουν τις ιστορίες τους από το να
µπλέξουν στον κυκεώνα της ∆ικαιοσύνης ή να δηµοσιοποιήσουν
την εµπειρία τους χρησιµοποιώντας κάποιον δηµοσιογράφο ως
µεσάζοντα. Η τακτική τους πέτυχε σε πολλές περιπτώσεις, καθώς
οι περισσότεροι θύτες φοβούνται τον διασυρµό, ο οποίος είναι δεδοµένος όταν η µαρτυρία φτάνει κατευθείαν από το στόµα του θύµατος, χωρίς να είναι αλλοιωµένη, µε ένα απλό κλικ σε εκατοµµύρια ανθρώπους.
Το #MeToo αποτέλεσε φέτος το πιο ισχυρό και ηχηρό
hashtag, όχι µόνο γιατί έδωσε φωνή σε χιλιάδες γυναίκες να διηγηθούν τις εµπειρίες τους, όχι µόνο γιατί έδωσε βήµα και σε χιλιάδες άντρες που υπήρξαν θύµατα ή είναι πατεράδες, σύζυγοι, αδελφοί γυναικών που υπέστησαν σεξουαλική παρενόχληση στον
χώρο εργασίας, αλλά γιατί κατόρθωσε να ενώσει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους και ενδεχοµένως να δώσει το έναυσµα στις εταιρείες ώστε να χειρίζονται µε µεγαλύτερη ευαισθησία και αυστηρότητα τη σεξουαλική παρενόχληση. Η ιστορία της µηχανολόγου Σούζαν Φάουλερ είναι ίσως η πιο αντιπροσωπευτική των
ιστοριών του #MeToo.

Κατεβάστε τώρα δωρεάν
#1 εφαρμογή στην Ελλάδα για
τις δημόσιες συγκοινωνίες
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Όσοι είναι υπέρ της ουδετερότητας
του δικτύου θέτουν ακόμη και
ζητήματα ελευθερίας του λόγου και
της έκφρασης, αλλά και στρεβλώσεων
στην αγορά, καθώς οι πάροχοι
ενδεχομένως να ζητούν υψηλότερες
χρεώσεις για πρόσβαση σε ένα πιο
«πλούσιο» διαδίκτυο.

Η ΚΥΒΈΡΝΗΣΗ ΤΡΑΜΠ
«ΣΚΌΤΩΣΕ» ΤΟ ΟΥΔΈΤΕΡΟ
ΔΙΑΔΊΚΤΥΟ

Α

Τι είναι η ουδετερότητα δικτύου
Η αρχή αυτή, πολύ συνοπτικά, λέει ότι το σύνολο της διαδικτυακής δραστηριότητας θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ισότιμα και ουδέτερα. Πιο περιγραφικά, αν φανταστούμε το διαδίκτυο ως μια τεράστια λεωφόρο, τα δεδομένα/οχήματα που
κινούνται σε αυτήν δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε καμία διαφορετική μεταχείριση που να σχετίζεται με την ταχύτητα
μετάδοσής τους ή τη χρέωση ανάλογα με τον χρήστη, το περιεχόμενο, τον ιστότοπο, την πλατφόρμα, την εφαρμογή, το
είδος του συνδεδεμένου εξοπλισμού ή τη μέθοδο επικοινωνίας.
Ουσιαστικά, η αρχή της δικτυακής ουδετερότητας –έννοια που εισήγαγε το 2003 ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο
Κολούμπια Τιμ Γου– λέει ότι οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου δεν μπορούν κατά το δοκούν να επεμβαίνουν στη λειτουργία του, για παράδειγμα περιορίζοντας την πρόσβαση
σε κάποια δεδομένα ή δείχνοντας προτίμηση στην προώθηση άλλων. Αντιθέτως, όλα τα δεδομένα που κινούνται στο
internet, σύμφωνα με την αρχή αυτή, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ισότιμα και ο χρήστης να έχει πρόσβαση σε αυτά
χωρίς εμπόδια ή προβλήματα.

«Δημόσιο αγαθό»
Την αρχή αυτή η FCC είχε προσπαθήσει το 2015 να τη μετατρέψει σε νόμο, αποφασίζοντας ότι οι πάροχοι υπηρεσιών δι-

Τι σημαίνει

αδικτύου (internet service providers – ISPs, δηλαδή οι εταιρείες που παρέχουν συνδέσεις με το διαδίκτυο) είναι «κοινοί
μεταφορείς» (common carriers) οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν –με βάση τους κανόνες που υφίστανται–
τις υπηρεσίες τους σε όλους τους πολίτες που πληρώνουν γι’
αυτές, χωρίς καμία παρέμβαση στο περιεχόμενο των υπηρεσιών αυτών.
Μάλιστα, μετά από προσφυγή στο Εφετείο της Ένωσης
Τηλεπικοινωνιών των ΗΠΑ κατά της απόφασης της FCC, το
δικαστήριο τον Ιούνιο του 2016 απέρριψε το αίτημα για ανατροπή της απόφασης, χαρακτηρίζοντας το διαδίκτυο δημόσιο
αγαθό και όχι αγαθό πολυτελείας. Ωστόσο, η νίκη αυτή των
οπαδών της ουδετερότητας του δικτύου δεν θα κρατούσε για
μεγάλο χρονικό διάστημα.

Όλα αυτά μπορεί να ακούγονται τεχνικά και ακατανόητα, ωστόσο έχουν ιδιαίτερη σημασία για την ομαλή και ελεύθερη
λειτουργία του διαδικτύου στον πλανήτη. Πλέον τα νέα δεδομένα που δημιουργούνται μπορούν να επιτρέπουν σε έναν
πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου, για παράδειγμα, να «κόβει»
την ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων από κάποιους ιστοχώρους επ’ ωφελεία κάποιων άλλων ή να αποκλείει κάποιους ιστοχώρους από την πρόσβαση των συνδρομητών του.
Και αν κάποιος νομίζει ότι αυτά δεν γίνονται, ήδη η FCC
έχει παρέμβει σε ανάλογες περιπτώσεις, όπως αυτή του παρόχου Comcast, ο οποίος «έπνιγε» υπηρεσίες Ρ2Ρ, όπως το
BitTorrent, ενώ το δημοφιλές Netflix έφτασε στο σημείο
να κατηγορεί δημόσια πάροχο ότι μείωνε την ταχύτητα του
streaming της υπηρεσίας και η υπόθεση να καταλήγει στα δικαστήρια. Σε αδρές γραμμές, με τη νέα απόφαση της FCC εκτιμάται ότι κάθε πάροχος θα μπορεί σύμφωνα με τις επιθυμίες του να μπλοκάρει την πρόσβαση του χρήστη σε συγκεκριμένο υλικό ή να δίνει υψηλές ταχύτητες σε συγκεκριμένο
περιεχόμενο και πολύ αργές σε άλλο, με αποτέλεσμα οι χρήστες να εγκαταλείπουν το «αργό» περιεχόμενο.

Η μεγάλη ανατροπή

Υπέρ και κατά

Πρέπει να σημειωθεί ότι η κυβέρνηση Τραμπ από την αρχή
της θητείας της είχε καταστήσει σαφές ότι αντιτίθεται στην
απόφαση της FCC. Ο νέος πρόεδρός της, Ατζίτ Πάι, ανακοίνωσε άμα τη αναλήψει των καθηκόντων του ότι προτίθεται
να «εκσυγχρονίσει» τις πολιτικές της FCC, ώστε να «ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα της σύγχρονης αγοράς»
και σύντομα έκανε τους στόχους του πραγματικότητα. Στις
18 Μαΐου 2017 η FCC ψήφισε ώστε να μειώσει τις παρεμβάσεις της ως προς την ουδετερότητα του διαδικτύου και στις
14 Δεκεμβρίου, παρά τις έντονες διαμαρτυρίες προσωπικοτήτων από τον χώρο της επιστήμης της Πληροφορικής, όπως ο
δημιουργός του Παγκόσμιου Ιστού (World Wide Web) Τιμ
Μπέρνερς-Λι, επικύρωσε την απόφασή της.
Σύμφωνα, λοιπόν, με τα νέα δεδομένα, οι ISPs χαρακτηρίζονται πάροχοι υπηρεσιών πληροφορίας, οι νομικοί φραγμοί για την παραβίαση της ουδετερότητας του δικτύου μειώνονται μέχρι σχεδόν εξάλειψής τους και ο έλεγχος των πρακτικών των εταιρειών αυτών περνά από την FCC στην πολύ
μικρότερη σε μέγεθος και χωρίς αποφασιστικό ρόλο Ομο-

Όσοι είναι υπέρ της ουδετερότητας του δικτύου θέτουν
ακόμη και ζητήματα ελευθερίας του λόγου και της έκφρασης,
αλλά και στρεβλώσεων στην αγορά, καθώς οι πάροχοι ενδεχομένως να ζητούν υψηλότερες χρεώσεις για πρόσβαση σε
ένα πιο «πλούσιο» διαδίκτυο ή να απαιτούν από τους δημιουργούς περιεχομένου επιπλέον χρήματα για να τους παρέχουν υψηλή ποιότητα υπηρεσιών.
Από την άλλη, όσοι αντιτάσσονται στην ουδετερότητα
του διαδικτύου –μεταξύ των οποίων και ο γνωστός καθηγητής του ΜΙΤ Νίκολας Νεγκροπόντε– επισημαίνουν ότι η υπερβολική παρεμβατικότητα της FCC μπορεί να οδηγήσει σε
μείωση των επενδύσεων, στρέβλωση του ανταγωνισμού, πιθανή αύξηση της φορολογίας και νομικό χάος λόγω υπερβολικής ρύθμισης.
Το βέβαιο είναι ότι το τοπίο θα αλλάξει μετά την απόφαση της FCC, ενώ στην Ευρώπη η Ε.Ε. δέχεται κριτική ότι
οι κανόνες της για την ουδετερότητα του διαδικτύου είναι διάτρητοι, υποχρεώνοντας χώρες-μέλη να προχωρούν στη δημιουργία δικού τους πλαισίου για να τη διασφαλίσουν.

ΔΗΜΉΤΡΗΣ ΧΡΥΣΙΚΌΠΟΥΛΟΣ
πό τις 14 Δεκεμβρίου 2017 η απόφαση μιας ανεξάρτητης αρχής στις ΗΠΑ έχει προκαλέσει αναταραχή σε ολόκληρο τον κόσμο, καθώς η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (Federal
Communications Commission – FCC, η αντίστοιχη αμερικανική ΕΕΤΤ) προχώρησε στην κατάργηση μιας
από τις σημαντικότερες αποφάσεις που είχαν ληφθεί επί
προεδρίας Μπαράκ Ομπάμα, η οποία διασφάλιζε μια βασική
αρχή στο διαδίκτυο: την ουδετερότητα.

σπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου (Federal Trade Commission
– FTC), ενώ ως σήμερα η Επιτροπή Επικοινωνιών μπορούσε
να παρέμβει άμεσα αν διαπιστωνόταν ότι ένας πάροχος συμπεριφέρεται με τρόπο που δεν συνάδει με τις ορθές πρακτικές ή ακόμη κι αν υπήρχε υποψία ότι προτίθεται να συμπεριφερθεί με τέτοιον τρόπο.

Οι γιορτές θέλουν Μουστάκα

Ξύλινο ξυλόφωνο & μπάλες
Pound and Tap Bench (29,99€)

Ξύλινο πιάνο
18 κλειδιά (59,99€)

Ξύλινος
Κύβος
Δραστηριοτήτων
Discovery Box
(44,99€)

Push & Pull ξύλινο συρόμενο σκυλάκι
Walk a Long Puppy (19,99€)

Dynamo
Dominoes (34,99€)

Μ

Master Workbench
(89,99€)

πορεί στα σημερινά παιδιά ο μύθος του Αϊ-Βασίλη να μη
λέει πολλά, τα χριστουγεννιάτικα δώρα όμως κάτω από
το φωτισμένο δέντρο, τυλιγμένα με κόκκινες κορδέλες
κρατούν ζωηρά τα όνειρά τους. Και δεν υπάρχει τίποτα
ομορφότερο
ομορφότερο από τη χαρούμενη φασαρία ενός παιδιού που ανοίγει το
δώρο του για να ανακαλύψει πως κάτω από τα περιτυλίγματα κρύβεται
το αγαπημένο του παιχνίδι. Όμως άλλο παιχνίδι θα εντυπωσιάσει ένα
παιδάκι 2 ετών και άλλο χρειάζεται μια μικρή δεσποινίδα στα 12 της.
Στα παιχνιδάδικα Μουστάκας ο ευχάριστος πονοκέφαλος του «τι
δώρο να πάρω στο παιδί μου;» γίνεται εμπειρία. Όχι μόνο επειδή
στα φροντισμένα ράφια του θα βρείτε τα πάντα: κλασικά παιχνίδια
με τα οποία κι εμείς μεγαλώσαμε, επιτραπέζια και ηλεκτρονικά,
βιβλία και εποχικά μέχρι είδη bebe, ένδυσης και υπόδησης. Κυρίως,
επειδή θα βρείτε ένα ενημερωμένο προσωπικό, έναν σύμμαχο στην
αναζήτηση του τέλειου παιχνιδιού που θα προσφέρει σε ένα παιδί ό,τι
χρειάζεται: διασκέδαση και δημιουργία, γνώση και φαντασία. Αν, από
την άλλη, αποφασίσετε πως σε αυτή την αναζήτηση δώρων θέλετε
τον πρώτο λόγο να τον έχει το παιδί, ακολουθήστε την τραγουδιστή
παιδική προτροπή «Παιχνίδια - Μουστάκας». Αφήστε τα παιδιά
στους υπέροχους διαδρόμους των παιχνιδάδικων Μουστάκας να
πειραματιστούν και να εξερευνήσουν μόνα τους τα ενδιαφέροντα
και τις ικανότητές τους, για να βρουν το παιχνίδι των ονείρων τους.
Εμείς στη δική μας βόλτα αγαπήσαμε τα ξύλινα παιχνίδια της Hape,
κατασκευασμένα και πλασμένα με μοναδικό σκοπό να εμπνεύσουν
τη χαρά και την ανεμελιά του παιχνιδιού στα παιδιά, αλλά και να
εκπαιδεύσουν, να οξύνουν τις αισθήσεις και την αντίληψή τους για
να εξερευνήσουν ουσιαστικά τον απίστευτο κόσμο στον οποίο ζούμε.
Πριν φύγετε, μην παραλείψετε ένα δώρο για εσάς, γιατί τα παιχνίδια
στου Μουστάκα δεν είναι μόνο για παιδιά.
www.moustakastoys.gr

Ξύλινος πίνακας
all in one easel
(69,99€)
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ρεπορτάζ

www.freesunday.gr

Σε αντίθεση με τα ευρωπαϊκά ήθη,
οι Έλληνες πραγματοποιούν
με μετρητά μια σειρά συναλλαγές
που έχουν τακτικό χαρακτήρα
κάθε μήνα.

θα μοιράζει κάθε χρόνο 12 εκατ. ευρώ, η χρήση των καρτών θα
ενισχυθεί περαιτέρω και ο τζίρος των καρτών το 2021 θα φτάσει τα 30 δισ. ευρώ.

Ανθεί το online shopping

ΕΠΊ ΤΗ ΠΑΛΆΜΗ ΚΙΝΟΎΝΤΑΙ
ΟΙ ΈΛΛΗΝΕΣ
Κλείνουν όμως το μάτι στην τεχνολογία με online shopping.
ΑΝΤΙΌΠΗ ΣΧΟΙΝΆ

Ο

ι Έλληνες όχι μόνο έχουν την πρωτιά μεταξύ των χωρών που πραγματοποιούν το
μεγαλύτερο ποσοστό των δαπανών τους
με μετρητά αλλά επιπλέον καλύπτουν με
μετρητά το μεγαλύτερο ποσοστό των τακτικών μηνιαίων δαπανών, όπως η πληρωμή του ηλεκτρικού ρεύματος, του τηλεφώνου, του ενοικίου
ή ακόμη και των υποχρεώσεων προς το κράτος, δηλαδή των
φόρων.
Σύμφωνα με έρευνα που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) με τίτλο «Η χρήση των μετρητών από
τα νοικοκυριά στην Ευρωζώνη», το 57% των Ελλήνων απαντά
ότι αμείβεται με μετρητά. Πρόκειται για το μεγαλύτερο, με διαφορά, ποσοστό μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, καθώς στην
επόμενη θέση, με ποσοστά περίπου 28%, βρίσκονται η Σλοβακία και η Κύπρος, ενώ η πλειονότητα στις υπόλοιπες χώρες
της Ευρωζώνης απαντά σε ποσοστά μόλις από 5% έως 20% ότι
παίρνει τον μισθό στο χέρι.
Επίσης, από τα ευρήματα της εν λόγω έρευνας διαπιστώνεται κυρίως η εκτεταμένη φοροδιαφυγή που υπάρχει στη
χώρα μας και η οποία επικεντρώνεται σε μια σειρά κατηγοριών, κυρίως ελεύθερων επαγγελματιών. Σύμφωνα με εκτιμήσεις από τις ίδιες τις τράπεζες, την εικόνα αυτή διαφοροποιεί
σημαντικά η υποχρεωτική καταβολή της μισθοδοσίας μέσω

τράπεζας που επιβλήθηκε με νόμο από τις αρχές του 2017 (η
έρευνα της ΕΚΤ αναφέρεται σε στοιχεία του 2016).
Σε αντίθεση όμως με τα ευρωπαϊκά ήθη, οι Έλληνες πραγματοποιούν με μετρητά μια σειρά συναλλαγές που έχουν τακτικό χαρακτήρα κάθε μήνα. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε ποσοστό 40% οι Έλληνες πληρώνουν τον φόρο τους με μετρητά
έναντι 9% στην Ευρωζώνη, σε ποσοστό 50% τα ασφάλιστρα έναντι 10% στην Ευρωζώνη, σε ποσοστό 70% τα φάρμακα έναντι 31% στην Ευρωζώνη, τους λογαριασμούς ρεύματος και τηλεφώνου σε ποσοστό 60% έναντι 16% στην Ευρωζώνη και το
ενοίκιο του σπιτιού τους σε ποσοστό 30% έναντι 6% στην Ευρωζώνη.
Όπως σημειώνει το ίδιο δημοσίευμα, η κυριαρχία των μετρητών είναι συνέπεια της απουσίας κινήτρων για τη χρήση
π.χ. του «πλαστικού χρήματος» ή λόγω της απουσίας σαφούς
κατεύθυνσης από την πλευρά της πολιτείας. Η έρευνα της
ΕΚΤ πιστοποιεί ότι σε ποσοστό 34% οι Έλληνες απαντούν
ότι η απόφαση για το είδος της πληρωμής που θα κάνουν συνδέεται με τα κίνητρα που συνοδεύουν τη χρήση είτε των μετρητών είτε της κάρτας.
Από την πλευρά τους, οι τράπεζες εκτιμούν πως μετά την
επέκταση της υποχρεωτικότητας της τοποθέτησης τερματικών μηχανημάτων POS σε άλλες 58 επαγγελματικές κατηγορίες, αλλά και μετά την παροχή κινήτρων όπως η λοταρία, που

Στην ίδια χώρα, όμως, πέντε στους δέκα Έλληνες ξεκινούν
να ψωνίζουν από το κινητό. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούν
τις κινητές συσκευές τους για να συγκεντρώσουν πληροφορίες για τα είδη που επιθυμούν να αγοράσουν. Εξ αυτών, το
38% κάνει την έρευνά του με σκοπό να εντοπίσει τις καλύτερες τιμές online, ενώ το 21% θα πραγματοποιήσει εντέλει και
τις αγορές του μέσω των κινητών συσκευών.
Την περίοδο των εορτών όλο και περισσότεροι Έλληνες θεωρούν ότι η online αγορά δώρων είναι μια πιο ευέλικτη αγοραστική οδός. Έξι στους δέκα καταναλωτές στην Ελλάδα δηλώνουν ότι η online αγορά των χριστουγεννιάτικων
δώρων κάνει την αναζήτησή τους πολύ πιο διασκεδαστική,
ανέμελη και λιγότερο δαπανηρή διαδικασία. Οι εν λόγω ερωτηθέντες επισήμαναν τα πολλά πλεονεκτήματα των διαδικτυακών αγορών: είναι εύκολο να εντοπίσεις ελκυστικότερες προσφορές (74%), καθώς και μοναδικά, δυσεύρετα
ή και μη διαθέσιμα είδη στη χώρα μας, και βέβαια δεν ξεχνάμε τη δυνατότητα να αποφύγεις τα πολυσύχναστα καταστήματα (82%) τις τελευταίες δύο εβδομάδες πριν από
τα Χριστούγεννα, κατά τις οποίες ο κόσμος συνωστίζεται
στους δρόμους για ψώνια και βόλτες.
Στα μάτια των Ελλήνων, οι οποίοι για συγκεκριμένους
λόγους δεν απολαμβάνουν τα χριστουγεννιάτικα ψώνια
όσο θα ήθελαν, οι αγορές στο διαδίκτυο φαντάζουν ως ένας
τρόπος για να εξοικονομήσεις χρόνο (77%), αλλά κυρίως
χρήμα, καθώς έχεις τη δυνατότητα να προμηθευτείς ένα ξεχωριστό, υπέροχο δώρο από το εξωτερικό στην καλύτερη
δυνατή τιμή (79%). «Είναι, επίσης, ευκολότερο να διατηρήσεις τον έλεγχο των εξόδων και να μην παρασυρθείς σε
περιττές αγορές, αφού αναζητάς συγκεκριμένα είδη, αντί
να βρίσκεσαι περιτριγυρισμένος από δεκάδες κραυγαλέες
προσφορές σε ένα κατάστημα ή σε ένα εμπορικό κέντρο»
αναφέρει η έρευνα.
Γενικά, οι Έλληνες είναι από τους πλέον αγχωμένους
κατοίκους στην Ευρώπη για τα εορταστικά δώρα, σύμφωνα με σχετική έρευνα των PayPal και Kantar Millward
Brown. Η έρευνα «Christmas Shopping Inconveniences»
ανατέθηκε από την PayPal στην εταιρεία Kantar Millward
Brown. Η διαδικτυακή αυτή έρευνα διεξήχθη σε δύο γύρους, το διάστημα 2-10 Νοεμβρίου (1ος γύρος) και 15-20
Νοεμβρίου (2ος γύρος), το 2017 και σε 10 συνολικά ευρωπαϊκές χώρες (Ισπανία, Ρωσία, Ιταλία, Γαλλία, Πολωνία, Τσεχία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Σουηδία και Ολλανδία). Ο συνολικός
αριθμός των συμμετεχόντων ανέρχεται σε 10.011 άτομα ηλικίας 18-65 ετών.

AUTO
issuu.com/autosunday
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VOLVO XC40

SUV’s
RULE!
DACIA DUSTER

SEAT ARONA

CITROEN C3 AIRCROSS

HYUNDAI TUCSON 1.6T, SSANGYONG TIVOLI, FORD FIESTA «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΤΟΥ 2018»
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∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017

PEUGEOT
TRAVELLER

ΤΟ ΝΕΟ PEUGEOT TRAVELLER ΕΙΝΑΙ
ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΜΕΣΟ VIP ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Τ

ο Peugeot Traveller VIP είναι αναµφίβολα ένα ιδιαίτερο και κοµψό αυτοκίνητο, µε την εµφάνισή του να παραπέµπει άµεσα στα SUV αλλά και τα επιβατικά µοντέλα της Peugeot, καθώς υπάρχουν πολλά κοινά
σχεδιαστικά στοιχεία. Έτσι η εικόνα του είναι ιδιαίτερα δυναµική, ανεξάρτητα από το µήκος του που κυµαίνεται από τα
4,98 έως και τα 5,30 µέτρα, ενώ το ύψος του των 1,90 µέτρων
εξασφαλίζει αφενός την εύκολη πρόσβασή του παντού, ακόµα και σε υπόγεια πάρκινγκ και αφετέρου την άνεση στο εσωτερικό του.
Στο ευρύχωρο και ευήλιο εσωτερικό του, που ξεχωρίζει µε
την εξαιρετική εκµετάλλευση των χώρων -η ελάχιστη χωρητικότητα του πορτµπαγκάζ είναι 640 λίτρα ενώ η µέγιστη
3.100- και τα αντικρυστά και τοποθετηµένα σε ράγες πίσω
καθίσµατα που εξασφαλίζουν την εύκολη διαρρύθµιση.
Μάλιστα η 2η σειρά αποτελείται από ξεχωριστά καθίσµατα
µε αναδιπλούµενη πλάτη και δερµάτινα υποβραχιόνια, ενώ η αί-

σθηση πολυτέλειας ολοκληρώνεται µε την πολύ- λειτουργική οροφή, τον κλιµατισµό των 3 ζωνών και γενικά µε τον πλήρη εξοπλισµό που εξασφαλίζει πραγµατικά µετακινήσεις VIP.
Στις οποίες συµβάλλει και το επίπεδο άνεσης από την ανάρτηση καθώς και το εξαιρετικά προηγµένο τεχνολογικά
πλαίσιο EMP2, που επιπρόσθετα εξασφαλίζει πολύ καλά δυναµικά χαρακτηριστικά και κορυφαίο επίπεδο ασφάλειας που
αξιολογήθηκε µε 5 αστέρια από τον οργανισµό EuroNCAP.
Ιδιαίτερα εξελιγµένος είναι και ο κινητήρας 2.0 BlueHDi
µε τον οποίο εξοπλίζεται το Peugeot Traveller VIP. Eίναι δυνατός (180 ίπποι) και ελαστικός από χαµηλά, οικονοµικός (6,0
λίτρα για κάθε 100 χιλιόµετρα, τιµή κορυφαία για την κατηγορία) και έχουν ιδιαίτερα χαµηλές εκποµπές CO2, µε µέσο όρο
τα 160 γραµµάρια το χιλιόµετρο.
Οι τιµές του νέου Peugeot Traveller VIP ξεκινούν από τις
42.000 ευρώ, τιµή εξαιρετική αν αναλογιστεί κανείς πως το
πιο προσιτό ανταγωνιστικό του µοντέλο κοστίζει τα διπλάσια.

H AUTO SUNDAY ∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ FREE SUNDAY

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

4 TO FORD FIESTA ΕΙΝΑΙ ΤΟ
«ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΤΟΥ 2018» ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α. ∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ
ΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΘΕΣΜΟ «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΤΗΣ
ΧΡΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α»
6 ΤΟ ΟΛΟΚΑΙΝΟΥΡΙΟ VOLVO XC40
∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ XC60 ΚΑΙ XC90
ΣΕ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟ ΜΕ ΕΝΤΟΝΗ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ∆ΥΝΑΜΙΚΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
8 Η ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ DACIA
DUSTER ΕΙΝΑΙ ΣΦΑΙΡΙΚΑ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗ, ΕΝΩ
∆ΙΑΤΗΡΕΙ ΤΗΝ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ
ΣΧΕΣΗ ΤΙΜΗΣ-ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ
10 TO SEAT ARONA ΕΧΕΙ ΣΤΙΛ,
ΧΩΡΟΥΣ, OFF-ROAD LOOK,
ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΑ 1.000 ΚΥΒΙΚΑ
ΚΑΙ ΤΑ 95 ΑΛΟΓΑ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΟΛΑ
ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΝΑ
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣΕΙ
12 ΜΕ ΤΟ C3 AIRCROSS Η
CITROEN ΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΓΚΑΜΑ ΤΗΣ

ΕΝΑ ΝΕΑΝΙΚΟ SUV ΜΕ ΑΝΕΤΟΥΣ
ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣ
∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΡΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΤΟ ΧΑΡΗ ΚΑΙ
ΣΤΟ GRIP CONTROL
14 ΤΟ HYUNDAI TUCSON ΕΧΕΙ
Ι∆ΙΑΙΤΕΡΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ, ΚΙΝΗΤΗΡΑ
TURBO 1.600 ΚΥΒΙΚΩΝ ΚΑΙ 177
ΙΠΠΩΝ, ΤΕΤΡΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ
ΠΛΗΡΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
15 ΤΟ TIVOLI ΤΗΣ SSANGYONG
ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΜΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗ
ΚΑΙ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΡΟΤΑΣΗ
ΣΤΑ C-SUV
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Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ FREE SUNDAY
ΕΚ∆ΟΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΤΣΟΣ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ: Νίκος Μαρινόπουλος,
Γιάννης Σκουφής
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Νίκος Μαρινόπουλος,
Παναγιώτης Τριτάρης
Σχεδιασµός:

one9six.com

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
∆ηµητριάδου Ματίνα, dmatina@freesunday.gr
210-6754430 εσωτ.301

ΥΠΟ∆ΟΧΗ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
Θεοδωρίδου Βίκυ
vickyth@freesunday.gr 210-6754430
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
dianomi@freesunday.gr, 210-3506300
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΟΥ 6, 105 59 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210-6754430, FAX: 210-6729238
www.freesunday.gr
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS ΑΕΒΕ
∆ιανέµεται ∆ωρεάν

issuu.com/autosunday
*ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδηµοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, µερική ή περιληπτική, ή κατά παράφραση,
ή διασκευή απόδοσης του περιεχοµένου της εφηµερίδας µε οποιονδήποτε τρόπο, µηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογραφήσεως ή άλλον, χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια του εκδότη. Νόµοι 238/
1970, 4301/1979, Ν. 100/1975, Ν∆ 3565/1956 και 4254, 1962 και κανόνες του ∆ιεθνούς ∆ικαίου
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ΤΟ FORD FIESTA ΕΙΝΑΙ
ΤΟ «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΤΟΥ 2018»
Σε µια εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε στις
εγκαταστάσεις της Helexpo στο Μαρούσι οι
δηµοσιογράφοι-µέλη του ανεξάρτητου δηµοσιογραφικού
θεσµού «Αυτοκίνητο της Χρονιάς για την Ελλάδα» επέλεξαν
το Ford Fiesta ως «Αυτοκίνητο του 2018».

Η

επιλογή έγινε φέτος για πρώτη φορά µε ένα νέο
σύστηµα ανοιχτής ψηφοφορίας, σύµφωνα µε το
οποίο κάθε µέλος του θεσµού κατανέµει ένα σύνολο 100 βαθµών στα 10 αυτοκίνητα που συµµετέχουν στην ψηφοφορία. Αυτά τα 10 αυτοκίνητα πέρασαν στην
τελική φάση κατά τη διαδικασία προεπιλογής (η οποία επίσης
πραγµατοποιείται µε ψηφοφορία) από 27 νέα µοντέλα τα οποία παρουσιάστηκαν κατά το προηγούµενο 12µηνο στην ελληνική αγορά.
Τα αυτοκίνητα της τελικής φάσης ήταν (µε αλφαβητική
σειρά) τα Ford Fiesta, Honda Civic, Hyundai i30, Kia Stonic,
Nissan Micra, Renault Megane, Seat Ibiza, Skoda Kodiaq,
Toyota C-HR και VW Polo. Μετά την καταµέτρηση των ψήφων νικητής και «Αυτοκίνητο του 2018» αναδείχθηκε το Ford
Fiesta µε 338 βαθµούς, κερδίζοντας κυριολεκτικά στο νήµα
το Seat Ibiza, µε µόλις 1 βαθµό διαφορά, δείγµα της δύσκολης επιλογής που είχαν να κάνουν φέτος οι ψηφοφόροι απέναντι σε 10 πολύ καλά αυτοκίνητα.
Οι δηµοσιογράφοι-µέλη του θεσµού επιλέγουν κάθε χρόνο το «Αυτοκίνητο της Χρονιάς για την Ελλάδα» ανάµεσα στα
καινούργια αυτοκίνητα που έχουν εµφανιστεί στην ελληνική

αγορά το προηγούµενο 12µηνο και τα οποία έχουν οδηγήσει
στους ελληνικούς δρόµους, µε κριτήρια που αφορούν την
τεχνολογία, την ασφάλεια, την ποιότητα, την πληρότητα της
γκάµας, το κόστος αγοράς και χρήσης, αλλά και κάθε άλλο
χαρακτηριστικό που συµβάλλει ώστε ένα αυτοκίνητο να ταιριάζει στην ελληνική πραγµατικότητα και στην αντίληψη της
αυτοκίνησης από τους Έλληνες καταναλωτές. Όπως κάθε
χρόνο, απονεµήθηκε και φέτος από τον θεσµό ένα ειδικό
βραβείο, αυτή τη φορά σχετικό µε την οδική ασφάλεια. Το
βραβείο απονεµήθηκε στην κ. Ελένη Καρύδη της ΕΥΘΥΤΑ για
την ανιδιοτελή προσφορά της στην ευαισθητοποίηση του κοινού και ιδιαίτερα των µικρότερων ηλικιών για τη µεγάλη σηµασία που έχει για την ελληνική κοινωνία η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.
Τα αυτοκίνητα της τελικής φάσης εκτέθηκαν επί µία εβδοµάδα εµπρός από τις εγκαταστάσεις της Helexpo στο Μαρούσι. Χορηγοί της εκδήλωσης, εκτός από την Helexpo, ήταν
τα λιπαντικά Eneos και η εταιρεία επαγγελµατικών εργαλείων USAG. Οργανωτής της εκδήλωσης ήταν η Promauto. Περισσότερα για τον θεσµό «Αυτοκίνητο για την Ελλάδα» µπορείτε να µάθετε στο www.atx.gr.

O Λ Α ΤΑ ΟΧ Η Μ ΑΤΑ P E U G E OT M E

18% &
ΕΚΠΤΩΣΗ

ΓΚΑΛΛΟ ΑΕ
ΤΣΟΥΝΤΑ 72 ΚΑΙ ΠΕΤΑΛΑ ΝΕΑ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑ
14343 ΑΘΗΝΑ
THΛ.: +30 2102529550
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ΓΙΆΝΝΗΣ ΣΚΟΥΦΉΣ

ΝΕΟ VOLVO XC40
ΘΑ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣΕΙ ΣΤΑ
ΜΙΚΡΑ PREMIUM SUV
ΜΕ ΤΟ XC40 Η VOLVO ΔΗΛΏΝΕΙ ΤΟ «ΠΑΡΏΝ» ΣΤΗ ΜΙΚΡΌΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ ΤΩΝ PREMIUM SUV
ΧΩΡΊΣ ΝΑ ΚΆΝΕΙ ΚΑΜΊΑ ΈΚΠΤΩΣΗ ΣΕ ΣΧΈΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΙΟ ΜΕΓΆΛΟ XC60 ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΡΥΦΑΊΟ XC90.

Τ

ο σίγουρο είναι πως το πιο νέο και πιο μικρό
SUV της Volvo δεν περνά απαρατήρητο. Δεν
θα μπορούσε άλλωστε, από τη στιγμή που έχει έντονο χαρακτήρα με ενδιαφέροντα σχεδιαστικά στοιχεία, όπως την πίσω κολόνα και
τη διαμόρφωσή της, δυναμικό προφίλ με ένα
ιδιαίτερα μεγάλο για τα 4,425 μέτρα του μήκους του καπό και τονισμένο off-road προσανατολισμό χάρη στη μεγάλη απόστασή του, των 211 χιλιοστών, από το
έδαφος και στις ζάντες των 18 έως 21 ιντσών.
Η εικόνα του φυσικά και έχει στοιχεία από τα πιο μεγάλα SUV της σουηδικής μάρκας, ενώ η σχέση μαζί τους είναι ακόμα πιο στενή στο εσωτερικό. Με τον τρόπο αυτόν
τονίζεται ακόμη πιο πολύ η premium αίσθησή του και η
πολυτελής διάστασή του. Έτσι, το Sensus, το σύστημα
infotainment της Volvo, που συγκαταλέγεται στα κορυφαία
του είδους, δίνει κι εδώ το «παρών» σε συνδυασμό με τη
μεγάλη οθόνη αφής των 9 ιντσών που παραπέμπει σε
tablet, όπως μπορεί να το δώσει και το high-end ηχοσύστημα της Harman Kardon, ενώ σε όλα τα XC40 της ελληνικής αγοράς η διάσταση της υψηλής τεχνολογίας θα τονί-

ζεται ακόμη περισσότερο από τον στάνταρ ψηφιακό και
προγραμματιζόμενο πίνακα οργάνων των 12,3 ιντσών.
Η υψηλή ποιότητα τόσο της κατασκευής όσο και των
υλικών πρέπει να θεωρείται δεδομένη, όπως και οι έξυπνες πρακτικές λύσεις –οι θήκες στις πόρτες χωρούν ταυτόχρονα laptop και μπουκάλι νερού 1,5 λίτρων– αλλά και η
οικολογική προσέγγιση (οι επενδύσεις στις πόρτες αποτελούνται κατά 97% από ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια). Οι χώροι είναι άνετοι ακόμη και για πέντε επιβάτες και
τις αποσκευές τους, μια και το πορτμπαγκάζ κυμαίνεται από τα 460 έως και τα 1.336 λίτρα, ενώ πέρα από μεγάλη
χωρητικότητα έχει και καλό σχήμα και έναν κρυφό χώρο
κάτω από το δάπεδό του, στον οποίο, ακόμη και να παραβιαστούν τα παράθυρα, δεν υπάρχει πρόσβαση, μια και τον
μπλοκάρει η 5η πόρτα.
Αυτή μπορεί να ανοίγει και να κλείνει ηλεκτρικά, ενώ ο
εξοπλισμός στην έκδοση Momentum είναι πλήρης απ’ όλες τις απόψεις, διαθέτοντας ακόμη και στάνταρ δερμάτινες
επενδύσεις. Πλήρη είναι φυσικά και τα συστήματα ασφάλειας και υποβοήθησης, στα οποία η Volvo παραδοσιακά
είναι από τους πρωτοπόρους. Μεταξύ αυτών, το σύστημα

ημιαυτόνομης οδήγησης της Volvo, το Pilot Drive –άλλη μια
μεταφορά τεχνολογίας από τα μεγαλύτερα μοντέλα–, που κι
εδώ μας απέδειξε πως δικαίως θεωρείται από τα κορυφαία του είδους.
Σύστημα ημιαυτόνομης οδήγησης είναι για πρώτη φορά
διαθέσιμο στη μικρή-μεσαία κατηγορία γενικά, και αν τα
παραπάνω είναι λίγο-πολύ αναμενόμενα για έναν
premium κατασκευαστή με τη λογική και τη φιλοσοφία της
Volvo, αυτό που εκπλήσσει ιδιαίτερα ευχάριστα είναι το οδηγικό προφίλ του XC40.
Οδηγώντας το πιο μικρό SUV των Σουηδών στην περιοχή γύρω από τη Βαρκελώνη διαπιστώσαμε πως είναι και
το πιο ευχάριστο οδηγικά, το πιο δυναμικό και το πιο συμμετοχικό μοντέλο της Volvo. Με εξαιρετικά ζυγισμένη οδική συμπεριφορά, πολύ καλό έλεγχο των κλίσεων και των
κινήσεων του αμαξώματος παρά τη μεγάλη απόσταση από
το έδαφος –τα 211 χιλιοστά που προαναφέραμε–, ικανοποιητικό επίπεδο άνεσης και μεγάλα περιθώρια πρόσφυσης.
Χάρη και στην τετρακίνηση, που είναι στάνταρ στις εκδόσεις D4 και Τ5 R Design που οδηγήσαμε, με την τελευταία
να διαθέτει και τη σπορ ανάρτηση, με 10% πιο σκληρά α-
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μορτισέρ και ελατήρια. Ενδιαφέρον και συνάμα ασυνήθιστο είναι το γεγονός πως η Volvo, σε συνεργασία με τις
Michelin, Continental και Pirelli, έχει εξελίξει λάστιχα ειδικά για το XC40.
Μεγάλο ρόλο στη διαμόρφωση αυτού του οδηγικού
προφίλ παίζει και το νέο μεταβλητό πλαίσιο CMA (Compact
Modular Architecture) που αποτελεί τη βάση του XC40 και
θα χρησιμοποιηθεί και σε όλα τα μοντέλα της σειράς 40
που θα ακολουθήσουν, καθώς και η καλή αναλογία κιλών
ανά ίππο.
Και αυτό γιατί οι κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου
των 2.000 κυβικών με τους οποίους το XC40 ξεκινά αποδίδουν το ίδιο όπως στα μεγαλύτερα XC60 και XC90. Έτσι, ο
diesel D4 των 190 ίππων και των 400 Nm εξασφαλίζει ένα
0-100 σε 7,9 δεύτερα και μια τελική 210 χλμ./ώρα, ενώ ο
T5 βενζίνης των 247 ίππων αντίστοιχα 0-100 σε 6,5 δεύτερα και τελική 230 χλμ./ώρα. Και οι δύο έχουν ικανά αποθέματα ισχύος σε όλη την κλίμακα λειτουργίας τους, είναι
οικονομικοί (D4: 5 λίτρα για κάθε 100 χιλιόμετρα, Τ5: 7,1
λίτρα) και συνδυάζονται πολύ καλά με το αυτόματο κιβώ-

τιο των 8 σχέσεων, που επίσης είναι στάνταρ.
Στην πορεία η γκάμα θα εμπλουτιστεί με τον D3 των
150 ίππων και τον Τ4 των 200 ίππων, πάντα από 2.000 κυβικά, ενώ το πλαίσιο CMA υποστηρίζει τόσο την υβριδική
τεχνολογία όσο και την ηλεκτροκίνηση, με αποτέλεσμα να
αναμένονται κάποια στιγμή και αντίστοιχες εκδόσεις.
Προς τα τέλη Απριλίου, όταν και θα ξεκινήσουν οι παραδόσεις του XC40 στην Ελλάδα –παραγγελίες μπορούν
ήδη να γίνουν–, θα είναι διαθέσιμη και η πιο ενδιαφέρουσα και προσιτή εκδοχή του για τα μέρη μας, η Τ3. Αυτή θα
κινείται από τον νέο τρικύλινδρο turbo των 1.500 κυβικών
της Volvo, ο οποίος θα αποδίδει 156 ίππους, θα είναι διαθέσιμος αρχικά με χειροκίνητο κιβώτιο και στη συνέχεια
και με αυτόματο 8 σχέσεων και θα κινεί αποκλειστικά τους
εμπρός τροχούς. Ως Τ3 το XC40 θα ξεκινά από €30.700, ως
D4 Momentum από €49.352 και ως T5, επίσης
Momentum, από €50.177.
Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειώσουμε πως σε μερικές αγορές η Volvo εισάγει μαζί με το XC40 και κάποιες
καινούργιες υπηρεσίες, όπως π.χ. η Volvo Care. Πρόκειται

για μια μορφή μίσθωσης, η λογική της οποίας θυμίζει τα
προγράμματα της κινητής τηλεφωνίας που με μια στάνταρ
μηνιαία χρέωση παρέχουν όλα όσα χρειάζεται κανείς, ενώ, όπως και στα τελευταία, έτσι κι εδώ κάθε 24 μήνες θα
αντικαθίσταται το αυτοκίνητο. Η δεύτερη υπηρεσία είναι το
Car Sharing. Εδώ, με την εκχώρηση ενός ηλεκτρονικού
κλειδιού, το XC40 θα μπορεί να χρησιμοποιείται και από
άλλους πέρα από τον ιδιοκτήτη του και για συγκεκριμένο
χρονικό διάστημα. Παράλληλα, θα μπορεί να λειτουργήσει
–και πάλι με την εκχώρηση ηλεκτρονικού κωδικού– ως
σημείο παράδοσης για εταιρείες courier, με το πορτμπαγκάζ του να ξεκλειδώνει γι’ αυτόν τον σκοπό και μόνο.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΣΤΗΝ
ΑΤΤΙΚΗ
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ΝΊΚΟΣ ΜΑΡΙΝΌΠΟΥΛΟΣ

Μ

πορεί να ακούγεται οξύμωρος ο τίτλος,
αλλά κάθε φορά που η χώρα μας επιλέγεται από μια μάρκα για την πανευρωπαϊκή παρουσίαση ενός μοντέλου, αξίζει να
το τονίζουμε. Πρόκειται για μια πολύ καλή προβολή για τη χώρα μας, αφού η επιλογή της Dacia (ανάμεσα σε Ιταλία, Κροατία και Σλοβενία)
για την παρουσίαση του νέου Duster έφερε στην Ελλάδα
πλήθος δημοσιογράφων για περίπου ενάμιση μήνα.
Μάλιστα, θα έλεγα πως το Duster ταιριάζει όχι μόνο με
το ελληνικό ανάγλυφο αλλά γενικότερα με την εγχώρια αγορά και το προφίλ του SUV οδηγού, αφού αποτελεί μία εξαιρετική value for money επιλογή. Αυτή, σε σχέση με τα
περισσότερα crossovers και SUV που τοποθετούνται στο
φάσμα των 15.000-20.000 ευρώ, φαίνεται να μην έχει αντίπαλο, τόσο από πλευράς χώρων όσο και στον τομέα του off
road. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά…
Εξωτερικά το νέο Duster ξεχωρίζει από τη νέα μάσκα,
τους προβολείς με LED ημέρας, το νέο καπό και τα τονισμένα φτερά, τα διαφορετικά πίσω τετράγωνα φωτιστικά
σώματα και πολλά άλλα στοιχεία που συνθέτουν το προφίλ
ενός αυθεντικού SUV. Το μήκος του αμαξώματος φτάνει τα
4,341 μέτρα, όταν το πλάτος είναι στα 1,804 μέτρα και το ύψος στα 1,693 μέτρα (με ράγες οροφής). Η απόσταση του
αμαξώματος από το έδαφος είναι στα 21 εκατοστά (εδώ οι
ποδιές μπροστά και πίσω τονίζουν το SUV στιλ), ενώ το μεταξόνιο των 2,674 μέτρων (2,676 στα 4X4) διασφαλίζει ένα
άνετο εσωτερικό για τους επιβάτες και τις αποσκευές. Συγκεκριμένα, το πορτμπαγκάζ είναι στα 478 λίτρα για την έκδοση 2WD και στα 467 λίτρα για την έκδοση 4WD, ενώ με
την αναδίπλωση του πίσω καθίσματος η συνολική χωρητικότητα φτάνει τα 1.623 λίτρα.
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 έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα, τόσο την ουσιαστική
όσο και αυτήν που γίνεται αντιληπτή. Αυτός είναι και ο λόγος που έχει βελτιωθεί η ηχομόνωση, ενώ και τα καθίσματα έχουν σχεδιαστεί εκ νέου. Συγκεκριμένα, στην κεντρική
κονσόλα φιλοξενείται τοποθετημένη ψηλότερα (+74 χλστ.) η
οθόνη του συστήματος Media Nav Evolution, για πιο εύκολη χρήση, ενώ υπάρχουν νέοι διακόπτες (αυτοί των παραθύρων έχουν μετακομίσει από την κονσόλα στις πόρτες).
Καλύτερη είναι και η θέση οδήγησης, ενώ η ύπαρξη
σκληρών πλαστικών δεν ενοχλεί καθόλου, χάρη στο καλό
φινίρισμα, και προφανώς αποσκοπεί στη συγκράτηση του
κόστους σε χαμηλά επίπεδα. Από κει και πέρα, υπάρχει για
πρώτη φορά αυτόματος 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 τοποθετηθεί πιο ψηλά στην κεντρική κονσόλα.
Το νέο Duster συνεχίζει να εφοδιάζεται με μια σειρά αποδοτικών και αξιόπιστων κινητήρων της Renault. Οι κινητήρες βενζίνης 1.6 SCe (ατμοσφαιρικός 115 ίππων, το μόνο
με 5άρι κιβώτιο, όλα τα άλλα έχουν 6άρι) και 1.2 TCe (με
125 ίππους) συνδυάζονται με μηχανικά κιβώτια σε εκδόσεις 2WD και 4WD. Ο κινητήρας πετρελαίου 1.5 dCi (με 110
ίππους στις εκδόσεις 2WD και 4WD) συνδυάζεται με μηχανικό κιβώτιο, αλλά και το αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη EDC (μόνο στην έκδοση 2WD).
Εδώ να πούμε πως το Duster βασίζεται σε μια εξελιγμένη και ενισχυμένη πλατφόρμα της προηγουμένης γενιάς,
με τους ειδικούς της Dacia να έχουν μειώσει έως και 50%
τον θόρυβο στην καμπίνα χάρη στη χρήση νέων ελαστικών
παρεμβυσμάτων, παχύτερων εμπρός κρυστάλλων και νέων ηχομονωτικών υλικών. Παράλληλα, ο θόρυβος και οι
κραδασμοί από τον κινητήρα και τον δρόμο ελαττώθηκαν
χάρη και στην αυξημένη ακαμψία του εμπρός μέρους (υποπλαίσιο κινητήρα, ράμφη, βάση παρμπρίζ).
Όλα τα παραπάνω τα διαπιστώσαμε οδηγώντας αρχικά
την προσθιοκίνητη 1.2 έκδοση του Duster από το βουνό της

ΝΈΟ DACIA DUSTER

ΤΟ ΟΔΗΓΉΣΑΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ
Το νέο Duster έχει αναβαθμιστεί σε κάθε του
λεπτομέρεια, διατηρώντας ταυτόχρονα την SUV
σχεδίαση, τους εξαιρετικούς χώρους, τους αποδοτικούς
κινητήρες και τις πολύ καλές εκτός δρόμου δυνατότητες.
Στην Ελλάδα από τα μέσα Φεβρουαρίου.

Πεντέλης μέχρι το Σούνιο. Πέρα από τις τουλάχιστον ικανοποιητικές επιδόσεις και τη χαμηλή κατανάλωση του μοτέρ, το
Duster είναι αισθητά ένα πολύ καλύτερο και πιο ήσυχο αυτοκίνητο, με πολύ καλύτερη ηχομόνωση και ποιότητα κύλισης.
Ο επιλογέας ταχυτήτων είναι πιο μικρός σε μήκος και
έχει σαφώς καλύτερο και ακριβέστερο κούμπωμα, ενώ το
ίδιο ισχύει για το ηλεκτρομηχανικό τιμόνι (με προοδευτική
υποβοήθηση), που προσφέρει πολύ καλή πληροφόρηση. Η
επαναρρυθμισμένη ανάρτησή του λειτουργεί αποτελεσματικά
και ειδικά στις εκτός δρόμου διαδρομές [γωνία προσέγγισης
30°, γωνία διαφυγής 34° (33° έκδοση 4WD), γωνία ράμπας
21°], ενώ εντύπωση προκαλεί ο τρόπος με τον οποίο το

Duster περνά τα νεροφαγώματα (στο τιμόνι περνούν ελάχιστοι κραδασμοί), παραπέμποντας σε πολύ ακριβότερα 4X4.
Όπως είπαμε, το νέο Duster θα ξεκινήσει την πορεία
του στην ελληνική αγορά από τα μέσα Φεβρουαρίου με τιμές πώλησης που λόγω πλουσιότερου εξοπλισμού (ανάλογα με το επίπεδο, υπάρχει από σύστημα ελεγχόμενης κατάβασης HDC, αυτόματο σύστημα ενεργοποίησης των φώτων,
cruise control και ανίχνευση τυφλού σημείου BSW μέχρι
έγχρωμη οθόνη οπισθοπορείας με τέσσερις κάμερες) θα
κινούνται λίγο πάνω από τις ήδη πολύ χαμηλές τιμές του
τωρινού μοντέλου (πωλείται από €13.670 στην έκδοση2WD
και από €15.500 στην έκδοση 4WD).
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ΓΊΏΡΓΟΣ ΚΑΡΑΓΊΏΡΓΑΚΗΣ

SEAT ARONA
ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΙΣΠΑΝΙΚΟ
BEST SELLER

Οδηγήσαµε το νέο Arona –που φτιάχνεται στην
Καταλονία– στα Καταλώνια και στον Αρωνά, στην εθνική
οδό και στη Θεσσαλονίκη, και παντού έδειχνε να βρίσκεται
στο στοιχείο του.

Η

κατηγορία των μικρών ή, αν προτιμάτε, B-SUV
είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες και πιο δυναμικές όχι μόνο στη χώρα μας αλλά παγκοσμίως κι
έτσι η Seat έχει φιλοδοξίες για το Arona, με το οποίο για πρώτη φορά δηλώνει παρούσα. Δικαιολογημένα, μια και, όπως διαπιστώσαμε, έχει όλα τα προσόντα.
Από πλευράς εμφάνισης το πρότυπο είναι το Ateca, με το
οποίο υπάρχουν κοινά, όμως τόσο η διαφορά μεγέθους –το
Arona έχει μήκος μόλις 4,138 μέτρα– όσο και τα ιδιαίτερα στοιχεία του, όπως οι στενοί προβολείς και η δυνατότητα διχρωμίας του αμαξώματος, του εξασφαλίζουν έναν πιο νεανικό και
δυναμικό χαρακτήρα.
Οι πιο πλούσιες εκδόσεις διαθέτουν διχρωμία και στο ταμπλό τους, ενώ αυτό που προσέχει κανείς είναι η high-tech
διάσταση που εξασφαλίζει η μεγάλη οθόνη των 8 ιντσών, η οποία ενισχύεται απ’ όλες τις δυνατότητες διασύνδεσης με
smartphones, καθώς και τα πολλά συστήματα υποβοήθησης.
Αυτά είτε είναι στάνταρ, όπως το Front Assist με την προστασία πεζών, είτε περιλαμβάνονται στον επιπλέον εξοπλισμό, όπως το Park Assist για αυτόματο παρκάρισμα ή το ενεργό
cruise control ACC.
Παράλληλα, το Arona διαθέτει άνετους χώρους ακόμη και
για πέντε επιβάτες και τις αποσκευές τους, καθώς η χωρητικότητα του πορτμπαγκάζ ξεκινά από τα 400 λίτρα.
Η βάση του είναι το πολύ καλό πλαίσιο MQBA0 του Ομίλου
Volkswagen, που βοηθά στην εξασφάλιση ενός ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου ασφάλειας –5 τα αστέρια κατά Euro NCAP– αλ-

λά και μιας ιδιαίτερα καλής και ευχάριστης οδικής συμπεριφοράς – μαζί βέβαια με τις ρυθμίσεις της ανάρτησης. Όπως διαπιστώσαμε, το αποκλειστικά προσθιοκίνητο Arona είναι σταθερό στην εθνική οδό, καλά στημένο και με περιορισμένες κλίσεις –παρά την απόσταση των 190 χιλιοστών του από το έδαφος– στους επαρχιακούς δρόμους και ευέλικτο μέσα στα στενά των χωριών.
Ταυτόχρονα είναι άνετο, ενώ πολύ καλές είναι οι εντυπώσεις μας και από τον συνδυασμό του με τον τρικύλινδρο TSI
των 1.000 κυβικών και των 115 ίππων. Αυτός είναι ψυχωμένος σε όλο το εύρος λειτουργίας του και συνδυάζεται καλά με
το χειροκίνητο κιβώτιο των 6 σχέσεων με τον εύχρηστο επιλογέα, διατίθεται και με αυτόματο DSG 7 σχέσεων και εξασφαλίζει ένα 0-100 χλμ./ώρα σε 9,8 δεύτερα και μια τελική 182 χλμ./
ώρα. Η επίσημη μέση κατανάλωσή του είναι 4,9 λίτρα για κάθε
100 χιλιόμετρα και οι αντίστοιχες εκπομπές CO2 113 γραμμάρια το χιλιόμετρο.
Η γκάμα περιλαμβάνει και τη βασική έκδοση των 95 ίππων του 1.0 TSI, τον 1.5 TSI των 150 ίππων, που συνδυάζεται
αποκλειστικά με την πιο σπορ εκδοχή του Arona, την FR, καθώς και τον diesel των 1.600 κυβικών σε δύο εκδόσεις, με 95
και 115 ίππους.
Εκτός από το σπορ FR, τα άλλα επίπεδα εξοπλισμού του
Arona είναι το πολυτελές Xcellence, το Style και το εισαγωγικό
Reference, που συνδυάζεται μόνο με τις βασικές εκδόσεις των
95 ίππων, οι οποίες ξεκινούν από τα €14.900 για τον 1.0 TSI και
από τα €16.900 για τον 1.6 TDI.
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ΝΊΚΟΣ ΜΑΡΙΝΌΠΟΥΛΟΣ

Citroën C3 Aircross 1.6 BlueHDi
ΏΡΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΈΤΕΙΑ!

Η κατηγορία των μικρών SUV εμπλουτίζεται με μία νέα
πρόταση που προβάλλει ένα νεανικό και διαφορετικό στιλ,
συνδυασμένο με όλα τα καλά που μπορεί να έχει ένα
ολοκληρωμένο crossover.

Τ

ο νέο C3 Aircross έχει μήκος 4,154 μέτρα (είναι
15,8 εκατοστά μακρύτερο από το C3), το πλάτος
του φτάνει τα 1,824 μέτρα, ενώ με τις ράγες οροφής το ύψος των 1,637 μέτρων (και σε συνδυασμό με τα 17,8 εκατοστά απόστασης από το έδαφος) είναι από τα βασικά στοιχεία που συντελούν
στην SUV εικόνα του μοντέλου. Η σχεδίαση ακολουθεί το
γνωστό πρότυπο που χάραξε το C3 με το νεανικό στιλ και τη
χαρακτηριστική μάσκα με τους ανεξάρτητους προβολείς. Περιμετρικά υπάρχουν προστατευτικά πλαστικά που τονίζουν
την περιπετειώδη εικόνα του C3 Aircross, ενώ πίσω όμορφου σχήματος φώτα συμπληρώνουν ένα σύνολο που προσφέρει μεγάλο εύρος εξατομίκευσης (έως 85 συνδυασμοί
χρωμάτων αμαξώματος και οροφής).
Όπως είναι λογικό, το μοτίβο του C3 αποτυπώνεται και
στο ταμπλό με τη γνωστή οθόνη αφής 7 ιντσών στην πλούσια
έκδοση της δοκιμής μας. Τόσο το ηχοσύστημα όσο και ο κλιματισμός (και διάφορες άλλες ρυθμίσεις) επιλέγονται από την
οθόνη. Η ποιότητα κατασκευής είναι προσεγμένη και δεν θα
πρέπει να προβληματίζει η κατάληψη του μεγαλύτερου μέρους του ταμπλό από σκληρά πλαστικά. Το αεροπορικού τύπου χειρόφρενο μπορεί να πιάνει αρκετό χώρο, αλλά δίνει
μια ξεχωριστή νότα στο εσωτερικό, από το οποίο δεν απουσιάζουν οι χώροι και οι θήκες για μικροαντικείμενα.
Το C3 Aircross προσφέρει μια ευρύχωρη καμπίνα, με
τους πίσω να έχουν αρκετό αέρα για τα γόνατά τους. Ειδικά
στην περίπτωση που η πίσω σειρά διαιρούμενων καθισμάτων είναι συρόμενη κατά 15 εκατοστά για ακόμη περισσότερο χώρο για τους επιβάτες (όπου το πορτμπαγκάζ μικραίνει
στα 410 λίτρα) ή για τις αποσκευές (όταν η σειρά είναι τραβηγμένη μπροστά, προσφέροντας συνολικά 520 λίτρα για τις

αποσκευές). Ο οδηγός θα βρει εύκολα τη θέση οδήγησης
που τον βολεύει, τα καθίσματα είναι άνετα δίχως να κουράζουν στην πολύωρη διαμονή.
Το C3 Aircross της δοκιμής μας εφοδιάζεται με τον μικρότερο 1.600άρη ντίζελ με τα 100 αλόγα και τα 254 Nm ροπής που προσφέρει αξιοπρεπείς επιδόσεις, αρκεί να μην είσαι ιδιαίτερα απαιτητικός. Έτσι και αλλιώς, στην περίπτωση
της έκδοσης BlueHDi 100 το ζητούμενο είναι η οικονομία
καυσίμου και εδώ θα δείτε μια κατανάλωση στα 6-6,5 λίτρα /
100 χλμ. και δίχως να στερηθείτε το γκάζι. Το κιβώτιο έχει
πέντε σχέσεις και συνεργάζεται με έναν επιλογέα που έχει
κάπως χαλαρή αίσθηση, αλλά είναι σαφής στα κουμπώματά
του, ενώ η κάπως ελαφριά αίσθηση του τιμονιού συνάδει με
το μαλακό οικογενειακό setup της ανάρτησης, που εξασφαλίζει πολύ καλά επίπεδα άνεσης και εξαιρετική ποιότητα κύλισης (παρά τα M+S λάστιχα). Εδώ να πούμε πως η top έκδοση εξοπλισμού το σύστημα Grip Control με πέντε επιλογές
(άσφαλτος, λάσπη, άμμος, χιόνι και απενεργοποίηση του ESP
έως τα 50 χλμ./ώρα), προσομοιώνοντας τη λειτουργία ενός
ηλεκτρονικά ελεγχόμενου μπλοκέ διαφορικού, φρενάροντας
τον τροχό με τη μικρότερη πρόσφυση ώστε η ροπή να περάσει σε εκείνον (τον τροχό) με την καλύτερη (πρόσφυση).
Η βασική έκδοση εξοπλισμού του νέου C3 Aircross είναι
υπερπλήρης, με μια γκάμα 12 συστημάτων υποβοήθησης
του οδηγού. Οι τιμές πώλησης για την ντίζελ έκδοση της δοκιμής μας BlueHDi 100 ξεκινούν από τα €18.490, όταν η ισχυρότερη με τους 120 ίππους κοστίζει από €19.750. Φυσικά
υπάρχουν και οι οικονομικότερες PureTech τρικύλινδρες
εκδόσεις βενζίνης στα 1.200 κ.εκ., με την ατμοσφαιρική να
αποδίδει 82 ίππους (από €15.300) και τις turbo να έχουν ισχύ
110 ίππους (από €17.480) και 130 ίππους (από €18.490).

CITROEN C3 AIRCROSS 1.6
BLUEHDi 100
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΚΥΒΙΣΜΌΣ

1.582 κ.εκ.

ΚΥΒΙΣΜΟΣ

1.560 κ.εκ.

ΙΣΧΥΣ

100 ίπποι / 3.750 σ.α.λ.

ΡΟΠΗ ΣΤΡΕΨΗΣ

254 Nm / 1.750 σ.α.λ.

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ

11,5 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (ΔΟΚΙΜΗΣ)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜXΠXY)
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ
ΒΑΡΟΣ (+75 ΚΙΛΆ ΒΆΡΟΣ ΟΔΗΓΟΎ)
ΕΚΠΟΜΠΗ CO2

ΤΙΜΉ

ΜΟΝΤΈΛΟΥ ΔΟΚΙΜΉΣ
ΒΑΣΙΚΉΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

από

175 χλμ./ώρα
6,2 λίτρα / 100 χλμ.
4,150x1,760x1,640 μέτρα
410-520 λίτρα
1.278 κιλά
104 γρ./χλμ.

18.490€
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ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ ΤΡΙΤΆΡΗΣ

HYUNDAI TUCSON 1.6 T 4X4
Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ

Το Tucson είναι από τα δυνατά χαρτιά της γκάμας της Hyundai
και μάλιστα διαχρονικά.

Σ

χεδιαστικά το Tucson είναι ...ένα ιδιαίτερα...
επιτυχημένο αυτοκίνητο, με αναγνωρίσιμα
στοιχεία, όπως η δυναμική μάσκα με τις οριζόντιες φάσες, και έναν χαρακτήρα που, χωρίς
να είναι κραυγαλέος, αρέσει και τραβάει τα
βλέμματα. Με μήκος που φτάνει τα 4.475 χιλιοστά είναι μεταξύ των πιο μεγάλων μοντέλων της κατηγορίας του, ενώ το επίσης μεγάλο μεταξόνιο δημιουργεί μια ιδιαίτερα ευρύχωρη καμπίνα, ιδίως για τους πίσω επιβάτες.
Πολύ μεγάλος και με σωστή χωροταξική διάταξη είναι
και ο χώρος των αποσκευών, που ξεκινά από τα 513 λίτρα
και φτάνει μέχρι και τα 1.503, ενώ αξιοσημείωτη είναι και η
δυνατότητα της πίσω πόρτας να ανοίγει αυτόματα όταν αντιλαμβάνεται ότι το κλειδί βρίσκεται κοντά της για 3 δευτερόλεπτα (έξτρα εξοπλισμός).
Η εικόνα του ταμπλό είναι καλαίσθητη, με φροντισμένη
εργονομία και καλή συναρμογή, ενώ τα εύσημα κερδίζει το
σύστημα infotainment, που βασίζεται σε μία έγχρωμη οθόνη αφής 8 ιντσών με άμεση απόκριση και φιλικό User
Interface. Σε ό,τι αφορά τον εξοπλισμό, υπάρχουν όλα όσα
περιμένει κανείς πλέον από αυτοκίνητο αυτής της κατηγορίας (έξι αερόσακοι, διζωνικός κλιματισμός, ESP, Ηill
Descent κ.λπ.), ενώ η εταιρεία παρέχει και ένα πλήρες πακέτο από τα μοντέρνα συστήματα για την άνεση και την υποβοήθηση του οδηγού.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο τρόπος με τον οποίο κινείται το Tucson στον δρόμο. Με κυριότερο χαρακτηριστικό

την άνεση, το SUV της Hyundai είναι πραγματική απόλαυση
στο μεγάλο ταξίδι, όπου κινείται αρχοντικά και με περισσή
ασφάλεια. Προφανώς και είναι στο στοιχείο του στον αυτοκινητόδρομο, όμως ακόμα και σε επαρχιακό δίκτυο θα συμπεριφερθεί απολύτως προβλέψιμα, με τις κλίσεις να είναι
στα πλαίσια του αποδεκτού και την ανάρτηση και πάλι να
κερδίζει τα εύσημα. Εκτός δρόμου θα κινηθεί στα πλαίσια
που επιβάλλουν οι σύγχρονες απόψεις για τα SUV, αν και η
παρουσία της τετρακίνησης στη συγκεκριμένη έκδοση θα
δώσει αυτό το κάτι παραπάνω που ενδεχομένως χρειάζεται κανείς.
Σε ό,τι αφορά τον turbo κινητήρα βενζίνης των 1.600
κυβικών, οι εντυπώσεις είναι μάλλον μοιρασμένες. Η δύναμη των 177 ίππων είναι υπεραρκετή, ενώ και η ροπή
που ανακοινώνει ο κατασκευαστής (265 Nm από τις 1.500
σ.α.λ.) είναι νούμερο εντυπωσιακό. Στην πράξη, πάντως, το
αραιά κλιμακωμένο κιβώτιο δεν αφήνει να επαληθευτούν
σε επίπεδο αίσθησης αυτοί οι αριθμοί. Λογικά η κατανάλωση είναι κάπως τσιμπημένη, ενώ σε κάθε περίπτωση
πρόκειται για ένα αρκετά πολιτισμένο και ήσυχο σύνολο.
Η τιμή της έκδοσης της δοκιμής μας με την τετρακίνηση, το φουλ πακέτο εξοπλισμού και τον 1.600 των 177 ίππων ξεκινά από τα €28.290. Πιο κάτω στην γκάμα υπάρχουν αρκετές επιλογές σε βενζίνη και πετρέλαιο, με την
τιμή εκκίνησης να βρίσκεται κάτω από το ψυχολογικό όριο
των €20.000, στα €19.390, με σχεδόν πλήρες πακέτο εξοπλισμού.

HYUNDAI TUCSON 1.6 T
(177 PS) GLS 4x4
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΚΥΒΙΣΜΟΣ
ΙΣΧΥΣ

1.591 κ.εκ.
177 ίπποι / 5.500 σ.α.λ.

ΡΟΠΗ ΣΤΡΕΨΗΣ

265 Nm / 1.500 σ.α.λ.

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ

9,5 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (ΔΟΚΙΜΗΣ)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜXΠXY)
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ
ΒΑΡΟΣ (+75 ΚΙΛΆ ΒΆΡΟΣ ΟΔΗΓΟΎ)
ΕΚΠΟΜΠΗ CO2

ΤΙΜΉ

ΜΟΝΤΈΛΟΥ ΔΟΚΙΜΉΣ
ΒΑΣΙΚΉΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

από

202 χλμ./ώρα
7,6 λίτρα / 100 χλμ.
4,475x1,840x1,650 μέτρα
513-1.503 λίτρα
1.508 κιλά
177 γρ./χλμ.

28.290€
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SSANGYONG TIVOLI 1.6D
4WD AUTO
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΉ ΈΚΠΛΗΞΗ
Με το Tivoli η SsangYong έχει στη γκάμα της ένα σύγχρονο
σε όλα του SUV.

Μ

ε διαστάσεις όμοιες με αυτές ενός μικρομεσαίου οχήματος, το Tivoli είναι ένα πρακτικό SUV (crossover, αν προτιμάτε) που μπορεί να καλύψει τις ανάγκες μιας οικογένειας, διατηρώντας
παράλληλα την ευχρηστία στις καθημερινές μετακινήσεις. Βασισμένο σε καινούργιο πάτωμα και
χρησιμοποιώντας έναν νέο κινητήρα, κατασκευασμένο από την ίδια τη SsangYong, θεωρείται μοντέλο που ανοίγει
μια νέα σελίδα για ολόκληρη την κορεατική εταιρεία.
Στο εσωτερικό γίνεται σημαντική προσπάθεια να διατηρηθεί η προχωρημένη αισθητική του αμαξώματος, συνδυάζοντας μια μοντέρνα προσέγγιση με χώρους και πρακτικές λύσεις. Η σχεδίαση είναι αρκετά νεανική με πολλά
ενδιαφέροντα αισθητικά στοιχεία, διαθέτοντας πλούσιο
πίνακα οργάνων, οθόνη αφής στην κεντρική κονσόλα για
έλεγχο του συστήματος infotainment και πληθώρα διακοπτών για τον έλεγχο των πολλών συστημάτων άνεσης και
ασφάλειας που έχει το αυτοκίνητο.
Η καμπίνα έχει μια αίσθηση ευρυχωρίας και άνεσης
τόσο για τους εμπρός όσο και για τους πίσω επιβάτες, εκεί
όπου με μικρές παραχωρήσεις θα μπορέσει να βολευτεί
κι ένας πέμπτος. Η χωρητικότητα του πορτμπαγκάζ φτάνει
τα 423 λίτρα, τιμή ιδιαίτερα ανταγωνιστική, ενώ μετά τη μικρή ανανέωση του μοντέλου για φέτος διατίθεται και διπλό δάπεδο στον χώρο αποσκευών.
Στον δρόμο το Tivoli είναι, με μία λέξη, έκπληξη. Οι αναρτήσεις του κλίνουν προς την άνεση, καταφέρνοντας να
απορροφήσουν επιτυχώς τις περισσότερες ανωμαλίες του
οδοστρώματος. Κλίσεις στις στροφές υπάρχουν, χωρίς όμως να προβληματίζουν τον οδηγό. Το τιμόνι, με τη σειρά
του, μπορεί να ρυθμιστεί σε τρεις θέσεις, Comfort, Normal
και Sport, και προσφέρει καλή αίσθηση. Υπό φυσιολογικές
συνθήκες όλη η ροπή μεταδίδεται στον μπροστινό άξονα.
Εφόσον όμως χρειαστεί, έως και το 50% αυτής μπορεί να
πάει πίσω, κλειδώνοντας μάλιστα σε αυτή την αναλογία.
Αυτό του δίνει ένα σχετικό πλεονέκτημα, έναντι άλλων
SUV, στο χώμα.
Όσον αφορά τον κινητήρα, θα πούμε ότι μας άρεσε πολύ η λειτουργία του, αφού είναι πολιτισμένος, με χαμηλή
ηχητική υπογραφή και κραδασμούς. Ιδιαίτερο «γκάζι» δεν
υπάρχει πουθενά, έχει όμως αρκετή ροπή από χαμηλά,
ώστε να μετακινείται κανείς εύκολα, ακόμα και στα συνεχή σταμάτα/ξεκίνα της κίνησης.
Στοιχεία εξοπλισμού δηλαδή που δύσκολα βρίσκει κανείς σε αυτή την κατηγορία τιμής, τα οποία, αν συνδυαστούν με την πενταετή εργοστασιακή εγγύηση και το πρόγραμμα επαναγοράς με εγγυημένη τιμή μετά από 55 μήνες, δημιουργούν ένα σύνολο που δύσκολα μπορεί να αγνοήσει κανείς. Πολύ δε περισσότερο όταν πέρα απ’ όλα
αυτά έχει να κάνει με ένα πλήρως ανταγωνιστικό μοντέλο
σε όλους τους τομείς και ένα απροβλημάτιστο αυτοκίνητο
με ξεχωριστή εμφάνιση και πολύ ισορροπημένο οδηγικό
χαρακτήρα.

SSANGYONG TIVOLI 1.6D
AWD
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΚΥΒΙΣΜΟΣ
ΙΣΧΥΣ

1.597 κ.εκ.
115 ίπποι / 3.400-4.000 σ.α.λ.

ΡΟΠΗ ΣΤΡΕΨΗΣ

300 Nm / 1.500-2.500 σ.α.λ.

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ

-

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (ΔΟΚΙΜΗΣ)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜXΠXY)
XΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ
ΒΑΡΟΣ (+75 ΚΙΛΆ ΒΆΡΟΣ ΟΔΗΓΟΎ)
ΕΚΠΟΜΠΗ CO2

ΤΙΜΉ

ΜΟΝΤΈΛΟΥ ΔΟΚΙΜΉΣ
ΒΑΣΙΚΉΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

175 χλμ./ώρα
7,0 λίτρα / 100 χλμ.
4,202x1,798x1,590 μέτρα
423-1.115 λίτρα
1.480 κιλά
119 γρ./χλμ.

από

23.490€

(FWD ΑΠΌ 19.140€)

EUROPEAN AWARD

NEO CITROËN C3 AIRCROSS
NEXT GENERATION SUV

Active Safety Brake
Εντυπωσιακή Ευρυχωρία
Διαιρούµενο & Ανεξάρτητα
Συρόµενο Πίσω Κάθισµα
12 Συστήµατα Υποβοήθησης
Citroën Advanced Comfort®
90 Συνδυασµοί Εξατοµίκευσης
Έξυπνοι Aποθηκευτικοί Xώροι
Έως 520 L Αποθηκευτικοί Χώροι
Ασύρµατη Φόρτιση Smartphone
Ανοιγόµενη Πανοραµική Ηλιοροφή
Grip Control µε Hill Assist Descent

ΑΠΟ

14.950 €
ΜΕ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

www.citroen.gr
Μικτή κατανάλωση και εκποµπές CO2 Citroën C3 AIRCROSS: από 4,0 έως 5,6 lt/100km και από 104 έως 126 gr/km.
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ΑΝΑΤΡΟΠΗ
ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ
ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ!
ΑΛΕΞΙΑ ΣΒΩΛΟΥ

∆

εκαετίες µετά από σκληρή µάχη µε την πολλαπλή σκλήρυνση, η επιστήµη γυρίζει σελίδα στην
αντιµετώπισή της, επιτυγχάνοντας την ανατροπή: αντί για το «πάγωµα» της εξέλιξης της νόσου,
γιατροί και ασθενείς τολµούν πλέον να ελπίζουν
στην επιδιόρθωση της βλάβης και στη βελτίωση της αναπηρίας
για ένα σηµαντικό ποσοστό, που αγγίζει το 41% των ασθενών. Οι
καταιγιστικές επιστηµονικές εξελίξεις, που παρουσιάστηκαν στο
4ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Ακαδηµίας Νευροανοσολογίας στη Θεσσαλονίκη, γεννούν αισιοδοξία και επιβεβαιώνουν, όπως σηµείωσε ο αν. καθηγητής Νευρολογίας από το Πανεπιστήµιο της Πάδοβας Paolo Gallo, πως η πολλαπλή σκλήρυνση
δεν θα είναι πια ανίατη. Ο κ. Gallo είπε χαρακτηριστικά: « Για να
αλλάξουµε την παθοφυσιολογία της νόσου πρέπει να δράσουµε
έγκαιρα, σταµατώντας τη φλεγµονή, η οποία εκδηλώνεται στον
εγκεφαλικό ιστό και στη σπονδυλική στήλη και οφείλεται στη
δραστηριότητα των Τ λεµφοκυττάρων και των Β λεµφοκυττάρων,
που στρέφονται ενάντια στον οργανισµό του πάσχοντος. Όσο
νωρίτερα προλαµβάνουµε τη φλεγµονή, τόσο περισσότερο προστατεύουµε την εγκεφαλική λειτουργία και αποφεύγουµε την
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υγεία

«Έχουµε 14 φάρµακα,
µε διαφορετικούς µοριακούς
στόχους και µηχανισµούς
δράσης».
Νίκος Γρηγοριάδης,
αν. καθηγητής Νευρολογίας
του ΑΠΘ

«Στοχεύουµε στη
νευροπροστασία,
στη βελτίωση της εγκεφαλικής
ατροφίας και στην αναστροφή
της αναπηρίας».
Paolo Gallo, αν. καθηγητής
Νευρολογίας
του Πανεπιστηµίου
της Πάδοβας

αναπηρία».
∆ύο νέα πανίσχυρα «όπλα» στο φαρµακευτικό οπλοστάσιο
που επιτυγχάνουν θεαµατικά αποτελέσµατα είναι η από του στόµατος χορηγούµενη τεριφλουνοµίδη και το ενέσιµο µονοκλωνικό αντίσωµα alemtuzumab, τα οποία στοχεύουν στα Β και στα Τ
λεµφοκύτταρα, προσφέροντας τη δυνατότητα της διατήρησης και
επιδιόρθωσης των εγκεφαλικών νευρώνων, κάτι που µέχρι πρόσφατα δεν ήταν εφικτό. Πρόκειται για δύο καινοτόµα φάρµακα
της Sanofi Genzyme που µπορούν να επιστρέψουν τον ασθενή
σε πιο πρώιµο στάδιο, µε λιγότερες υφιστάµενες βλάβες.
Ο αν. καθηγητής Νευρολογίας του ΑΠΘ Νίκος Γρηγοριάδης,
διευθυντής της Β΄ Νευρολογικής Κλινικής του Νοσοκοµείου
ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης, πρόσθεσε ότι στη φαρέτρα για την καταπολέµηση της πολλαπλής σκλήρυνσης έχουµε 14 φάρµακα, κι
έρχονται άλλα έξι, ενώ στη διαδικασία επιλογής του κατάλληλου
συµµετέχει και ο ασθενής.
Για τους έως 12.000 ασθενείς µε πολλαπλή σκλήρυνση στην
Ελλάδα, η χώρα µας διαθέτει µονάχα δύο εξειδικευµένα κέντρα
σε πανεπιστηµιακά νοσοκοµεία, ένα στο αθηναϊκό Αιγινήτειο και
ένα στο ΑΧΕΠΑ της συµπρωτεύουσας. «Επίσης, έχουµε πανελλαδικά µόνο δύο εξειδικευµένες και πιστοποιηµένες νοσηλεύτριες, ενώ δεν υπάρχουν προγράµµατα κατ’ οίκον νοσηλείας, που
θα µπορούσαν να βοηθήσουν πολύ τους πάσχοντες» υπογράµµισε η εξειδικευµένη για την πολλαπλή σκλήρυνση νοσηλεύτρια
του Νοσοκοµείου ΑΧΕΠΑ Θεανώ Τάτση.
Η θεραπεία πρέπει να ξεκινά εγκαίρως, ώστε οι ασθενείς στην
κλίµακα εξέλιξης της αναπηρίας να διατηρούν σκορ τρία στα δέκα
και να µην υφίστανται κινητικούς περιορισµούς, όπως εξήγησε ο
καθηγητής Νευρολογίας από το Νοσοκοµείο Αλεξανδρούπολης
Ι. Ηλιόπουλος. Η πολλαπλή σκλήρυνση έχει βαρύ ψυχολογικό
και κοινωνικό φορτίο, µε το 50% των ασθενών να πάσχει από
κατάθλιψη και να αντιµετωπίζει υψηλά ποσοστά ανεργίας. Για τα
δικαιώµατα των ασθενών αγωνίζεται καθηµερινά η πρόεδρος της
Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Ατόµων µε Σκλήρυνση Κατά Πλάκας
(ΠΟΑΜΣΚ) Βάσω Μαράκα, που βραβεύτηκε από την Ελληνική
Ακαδηµία Νευροανοσολογίας για τη συνεισφορά της στην προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας ζωής των πασχόντων.

H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΕΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μ

ε µισό αιώνα δραστηριότητας, η ελληνική φαρµακοβιοµηχανία αποτελεί έναν παραγωγικό πυλώνα
της ελληνικής οικονοµίας. Μέσα σε ένα κλίµα συνεχών πιέσεων, λόγω της εφαρµογής οριζόντιων
µέτρων και των αλλεπάλληλων µειώσεων των τιµών των φαρµάκων, προσπαθεί να αντεπεξέλθει στις δυσκολίες και να διατηρήσει τον δυναµισµό της. Σε πείσµα του δυσµενούς οικονοµικού
περιβάλλοντος, η ελληνική φαρµακοβιοµηχανία συνεχίζει να δηµιουργεί προστιθέµενη αξία σε
όλη την αλυσίδα παραγωγής, ενώ διασφαλίζει τη διαθεσιµότητα αποτελεσµατικών φαρµάκων υψηλής ποιότητας
σε προσιτή τιµή για τους Έλληνες ασθενείς, επιφέροντας εξοικονοµήσεις για το σύστηµα υγείας. Η συνεισφορά
της εγχώριας βιοµηχανίας φαρµάκου στην ελληνική οικονοµία εκτείνεται και στον τοµέα της απασχόλησης, της
ανάπτυξης, της έρευνας και της καινοτοµίας. Περισσότερα από 11.000 άτοµα απασχολούνται σε 27 ελληνικά
εργοστάσια, αριθµός που αντιστοιχεί στο 60% της συνολικής απασχόλησης στον κλάδο του φαρµάκου. Παράλληλα, από την ελληνική παραγωγή φαρµάκου επηρεάζονται δευτερογενώς περισσότερες από 50.000 θέσεις
εργασίας. Κάθε χρόνο επενδύονται 30 εκατ. ευρώ σε έρευνα και ανάπτυξη από την ελληνική φαρµακοβιοµηχανία, που συνεργάζεται µε τα ελληνικά πανεπιστήµια και ερευνητικά κέντρα, δίνοντας τη δυνατότητα σε αξιόλογους
επιστήµονες να εξελιχθούν εντός των ελληνικών συνόρων. Η συµβολή της στην ακαδηµαϊκή κοινότητα αναγνωρίστηκε πρόσφατα από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών.
Παράλληλα, η ελληνική φαρµακοβιοµηχανία διατηρεί σταθερή την προσήλωσή της στην αξία της κοινωνικής
προσφοράς. Μέσω του συλλογικού της οργάνου, της ΠΕΦ, πραγµατοποιεί κάθε χρόνο µια σειρά από δράσεις
στήριξης ευάλωτων κοινωνικών οµάδων. Φέτος ανανέωσε τη συνεργασία της µε την Αρχιεπισκοπή Αθηνών
για τη διάθεση δωρεάν φαρµάκων µέσω των Κοινωνικών Φαρµακείων της Αρχιεπισκοπής. Εγκαινίασε, επίσης,
τη συνεργασία της µε την ένωση κοινωφελών σωµατείων «Μαζί για το Παιδί», στηρίζοντας περισσότερα από
30.000 παιδιά. Στο πλαίσιο του προγράµµατος, προχώρησε σε δωρεά προς το Ίδρυµα Κοινωνικής Εργασίας (ΙΚΕ)
µε σκοπό την κάλυψη ιατρικών υπηρεσιών διάγνωσης και θεραπευτικής παρέµβασης για παιδιά µε αναπηρίες,
ενώ ακολούθησε η παράδοση ιατροφαρµακευτικού υλικού στο σύνολο των σωµατείων του «Μαζί για το Παιδί».
Με πλήρη αντίληψη των δυσκολιών που αντιµετωπίζει η ελληνική κοινωνία, η ΠΕΦ και τα µέλη της στηρίζουν
έµπρακτα τους συνανθρώπους µας που έχουν ανάγκη, µε φάρµακα, υγειονοµικό υλικό και κοινωνικές δράσεις.
Υπερθεµατίζει, έτσι, τη σηµασία της υπεύθυνης επιχειρηµατικότητας για την οικονοµία και για την κοινωνία.

ΠΕΝΤΑΠΛΑΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ
ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΣΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ

Τ

ο «τέρας» της κατάθλιψης καταπίνει τους Έλληνες, µε τους ειδικούς να προειδοποιούν ότι στις
γιορτές, λόγω της συναισθηµατικής φόρτισης,
πενταπλασιάζονται τα καταθλιπτικά συµπτώµατα. Ο ΠΟΥ εκτιµά πως η κατάθλιψη θα καταστεί
η δεύτερη σε συχνότητα εµφάνισης νόσος παγκοσµίως,
ενώ στην Ελλάδα πλήττει πλέον περισσότερο τους άνδρες
που χάνουν τη δουλειά τους λόγω της κρίσης. Σύµφωνα
µε τα στοιχεία που παρουσίασε ο νευρολόγος-ψυχίατρος, δρ. Θάνος Ασκητής, 350.000 άνεργοι Έλληνες ζουν
καθηµερινά τις «ζωές των άλλων», καθώς αρνούνται να

παραδεχτούν στην οικογένειά τους πως δεν εργάζονται
πλέον. Σηκώνονται κάθε πρωί, ντύνονται και φεύγουν
δήθεν για τη δουλειά τους, παραµένοντας εγκλωβισµένοι
σε έναν φαύλο κύκλο κατάθλιψης και άρνησης. Για την
αντιµετώπιση αυτής της επιδηµίας ο συγγραφέας-δηµοσιογράφος Σταµάτης Μαλέλης και ο δρ. Θάνος Ασκητής
δηµιούργησαν το Κέντρο Ελέγχου Κατάθλιψης (ΚΕΚΑ),
το οποίο χάρη στη στήριξη του Οµίλου Ιατρικού Αθηνών
ενισχύθηκε µε τη γραµµή ψυχολογικής υποστήριξης
11718, την ιστοσελίδα www.keka.gr και ένα βιβλίο που
θα δίνεται δωρεάν σε όσους προσέρχονται σε αυτό.
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Όχι κι άσχηµα…
ΑΡΗΣ ΖΕΥΓΑΣ

Έ

χει αποδειχθεί ξανά και ξανά πως
όταν µια πραγµατικά καλή, µε
ισχυρή καθοδήγηση οµάδα καλείται
να διαχειριστεί την απουσία ενός
κοµβικού παίκτη συνήθως καλύπτει
έως υπερκαλύπτει την απουσία
του αυξάνοντας το επίπεδο της συγκέντρωσής της, της
συσπείρωσης και της προσήλωσής της στο πλάνο, του
πάθους και της αυταπάρνησης των παικτών της.
Ο Παναθηναϊκός έχασε την προηγούµενη εβδοµάδα
τον παίκτη που είναι το Α και το Ω του, τον Καλάθη, ο
Ολυµπιακός έχασε τον βασικό του σέντερ, Μιλουτίνοβιτς,
τον Αγραβάνη έως το τέλος της σεζόν και λίγο πριν το
παιχνίδι χάνει και τον Πρίντεζη.
Επιπλέον, ο Ολυµπιακός προερχόταν από µία ήττα που
τον πόνεσε, τη µεγάλη ανατροπή από την Μπάµπεργκ
στο τέλος και αντιµετώπιζε την πρωτοπόρο και πιο πλήρη
οµάδα της φετινής διοργάνωσης. Η ΤΣΣΚΑ είχε τον έλεγχο
του παιχνιδιού, απαντούσε µε δικά της σερί στα σερί του
Ολυµπιακού, έδειξε να καθαρίζει το παιχνίδι στο τρίτο
δεκάλεπτο. Έδειξε να καθαρίζει το παιχνίδι, βέβαια, µόνο
για όποιον δεν γνωρίζει τα δεινά που έχει υποστεί στα χέρια
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sports
του Ολυµπιακού τα προηγούµενα χρόνια, τα φαντάσµατα
που ξυπνάνε όποτε έρχεται αντιµέτωπη µε τον Ολυµπιακό
του Σπανούλη, την πιο σκληρή οµάδα της Ευρώπης. Το
γκολ-φάουλ του αρχηγού µετά το +10 της ΤΣΣΚΑ στο
27΄ ήταν το έναυσµα της αντεπίθεσης. Το έτερο σηµείο
αναφοράς του Ολυµπιακού, ο Γιάννης Σφαιρόπουλος,
έκανε την κίνηση-µατ που άλλαξε την εικόνα του
παιχνιδιού: πεντάδα µε τους (συγκλονιστικούς, ιδίως ο
Παπανικολάου) δύο «Παπ» στις θέσεις των ψηλών και
τρία «δυάρια» στις τρεις περιφερειακές θέσεις, Σπανούλη,
Στρέλνιεκς και τον υποδειγµατικό Τόµπσον. Μια πεντάδα
έκτακτης ανάγκης που έβγαλε όµως τελείως από τον ρυθµό
της την ΤΣΣΚΑ, σε άµυνα και επίθεση. Μια πεντάδα που
όλοι µπορούσαν να απειλήσουν από το τρίποντο κι έτσι
βρέθηκαν χώροι για διεισδύσεις, όλοι άλλαζαν στην άµυνα
και τα κατάφερναν ανεξαρτήτως αντιπάλου –µε µπροστάρη
και σε αυτόν τον τοµέα τον Σπανούλη–, όλοι έδωσαν ό,τι
είχαν. Και τα κατάφεραν, πήραν µία αξιοµνηµόνευτη νίκη
που θα θυµούνται για χρόνια οι οπαδοί τους. Και που θα
ταλαιπωρεί για καιρό την ΤΣΣΚΑ, εφόσον σίγουρα της
κλόνισε την αυτοπεποίθηση.
Μένει να αποδειχθεί αν είναι και µια νίκη που θα
διώξει οριστικά την εξ οικείων αµφισβήτηση για τη φετινή
οµάδα, για τη… δυνατότητα του Σπανούλη να παραµένει
ο ηγέτης και ένας απολύτως καθοριστικός παίκτης ή για
την… προπονητική ικανότητα του Γιάννη Σφαιρόπουλου.
Η απάντηση είναι ναι. Μέχρι να προκύψει τυχόν νέα ήττα
από τον Παναθηναϊκό σε κάποιο µεταξύ τους ντέρµπι.
Η νίκη του Παναθηναϊκού επί της Μακάµπι στο ΟΑΚΑ
προφανώς δεν ήταν ανάλογης σπουδαιότητας µε τη νίκη του
αποδεκατισµένου Ολυµπιακού επί της ΤΣΣΚΑ. Άλλωστε
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προέκυψε στο ΟΑΚΑ, όπου ο Παναθηναϊκός κερδίζει…
τους πάντες. Ήταν όµως µια νίκη µε µεγάλη σηµασία
για την οµάδα του Πασκουάλ. Ακριβώς επειδή ήταν το
πρώτο παιχνίδι, στην Ευρωλίγκα, χωρίς τον Καλάθη. Και
ο Παναθηναϊκός απέδειξε πως, όπως και ο Ολυµπιακός,
πρώτα απ’ όλα είναι οµάδα του προπονητή του, ικανή να
αντεπεξέλθει υπό όλες τις συνθήκες. Αντιµετώπισε την
απουσία του Καλάθη µε αυξηµένη αυτοσυγκέντρωση
(απόδειξη το εξαιρετικό ποσοστό στις βολές που τόσο
τον ταλαιπωρούν φέτος) και όλοι προσαρµόστηκαν στις
ανάγκες του νέου τους ρόλου: ο Λεκαβίτσιους βγήκε
µπροστά, ο Παππάς λειτούργησε… ενάντια στη φύση του
για το καλό της οµάδας, ο Γκιστ έκανε τα πάντα… παντού,
ο Σίνγκλετον πραγµατοποίησε την καλύτερη φετινή του
εµφάνιση, ο Ντένµον έκανε αυτό που έπρεπε.
∆ύο αγωνιστικές πριν από το τέλος του α΄ γύρου της
κανονικής περιόδου της Ευρωλίγκας (µε τον Παναθηναϊκό
να έχει αγωνιστεί στο Βελιγράδι το βράδυ της Πέµπτης
και τον Ολυµπιακό στην Κωνσταντινούπολη κόντρα στην
Έφες την Παρασκευή), ο Ολυµπιακός βρισκόταν στην
κορυφή µε ρεκόρ 10-3 µαζί µε την ΤΣΣΚΑ και ακολουθούν
Φενέρµπαχτσε και Παναθηναϊκός µε 9-3. Το πιθανότερο
σενάριο για αµφότερους είναι πως θα εξασφαλίσουν και
το πλεονέκτηµα έδρας στα πλέι οφ, ενώ οµάδες µε πολύ
µεγαλύτερα µπάτζετ βλέπουν ήδη την πλάτη τους σε
απόσταση από µία έως πέντε-επτά (όση και η απόσταση
από την Μπαρτσελόνα και την ΑναντολούΈφες) νίκες.
Η οικονοµική δυνατότητα των δύο Ελλήνων «αιωνίων»
έχει συρρικνωθεί µέσα στην παρατεταµένη κρίση. Το
knowhow τους, όµως, παραµένει ζηλευτό για όλους τους
υπόλοιπους.

Κάθε εβδοµάδα η Free Sunday, σε συνεργασία µε το εξειδικευµένο πάνω στο Στοίχηµα
site www.betarades.gr, σας ενηµερώνει διεξοδικά µε µοναδικό στόχο το… ταµείο.

Μ

εγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει το κουπόνι κι
αυτού του Σαββατοκύριακου, καθώς εµπεριέχει
πολλές και κρίσιµες µάχες από Αγγλία, Ισπανία
και Ιταλία, µε το βλέµµα µας να επικεντρώνεται
στα παιχνίδια του Σαββάτου, µια και παραµονή Χριστουγέννων
τα περισσότερα πρωταθλήµατα θα βρίσκονται σε διακοπή.
Στη σηµερινή στοιχηµατική µας περιήγηση, λοιπόν, θα
ασχοληθούµε µε σηµεία από την Premier League, τη La
Liga, τη Serie A και την Eredivisie.

«Οφείλει» να πάρει το ντέρµπι η Ρεάλ Μαδρίτης
Θα ξεκινήσουµε από το πρώτο χρονικά και πιο ενδιαφέρον παιχνίδι του τριηµέρου, το οποίο δεν είναι άλλο από το «el clasico»
ανάµεσα σε Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα. Η «βασίλισσα» απογοητεύει µε την εν γένει παρουσία της σε επίπεδο πρωταθλήµατος µέχρι στιγµής, καθώς µετά το πέρας των 16 πρώτων αγωνιστικών (η ίδια έχει δώσει 15 µατς) βρίσκεται στην 4η θέση του
βαθµολογικού πίνακα µε 31 πόντους, όντας ήδη στο -11 από την
κορυφή και την Μπαρτσελόνα. Προέρχεται από την κατάκτηση
του Παγκοσµίου Κυπέλλου Συλλόγων και πλέον οφείλει να σοβαρευτεί και εντός των συνόρων, αν θέλει να διατηρήσει ζωντανές
τις ελπίδες της για την κατάκτηση της φετινής La Liga. Η Μπαρτσελόνα, από την πλευρά της, είναι και πάλι σταθερή τόσο σε Ισπανία όσο και σε Ευρώπη, βρίσκεται στην κορυφή του βαθµολογικού πίνακα µε 42 βαθµούς και ρεκόρ 13-3-0 και αν καταφέρει
να πάρει οτιδήποτε θετικό και από το σηµερινό µατς, τότε θα έχει
κάνει ένα τεράστιο βήµα για την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήµατος. Πιστεύουµε πως η Ρεάλ θα βγάλει πείσµα και αντίδραση και δεν θα επιτρέψει στους «µπλαουγκράνα» να ανοίξουν
ή να διατηρήσουν την υπάρχουσα διαφορά, έτσι επιλογή µας θα
είναι ο άσος σε απόδοση 2.12.

ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ BETARADES.GR

ΠΑΙΡΝΕΙ
ΤΟ «CLASICO» Η ΡΕΑΛ
Με το αµφίσκορο στο «Goodison Park»
Συνεχίζουµε µε Premier League και την πολύ ενδιαφέρουσα αναµέτρηση ανάµεσα σε Έβερτον και Τσέλσι. Τα «ζαχαρωτά» µπορεί να ξεκίνησαν κάκιστα τις φετινές τους υποχρεώσεις, δείχνοντας πως θα παλέψουν για την παραµονή τους, ωστόσο τον τελευταίο µήνα έχουν παρουσιάσει ένα εντελώς διαφορετικό πρόσωπο,
δείχνοντας τη δυναµική τους. Μετρούν τέσσερις νίκες και µία ισοπαλία στα πέντε τελευταία παιχνίδια τους σε επίπεδο πρωταθλήµατος, έχουν σκαρφαλώσει στην 9η θέση και στο +10 από την επικίνδυνη ζώνη και κόντρα στην Τσέλσι θα προσπαθήσουν να δώσουν συνέχεια στα θετικά αποτελέσµατα, κάτι που τη δεδοµένη
χρονική στιγµή είναι σε θέση να καταφέρουν. Οι «µπλε», από την
πλευρά τους, είναι στην 3η θέση µε 38 βαθµούς, όντας ήδη στο
-14 από τη Σίτι, παρουσιάζουν πολλά σηµάδια αστάθειας και ιδίως
στην άµυνα, καθώς δέχονται τουλάχιστον ένα τέρµα στα περισσότερα από τα παιχνίδια τους, και το µόνο σίγουρο είναι πως η αποστολή τους κόντρα στην Έβερτον είναι ιδιαιτέρως δύσκολη. Πιστεύουµε πως αµφότερες οι οµάδες θα βρουν τον δρόµο προς τα
δίχτυα και στο σηµερινό µατς, έτσι θα κρατήσουµε το G/G σε απόδοση 1.97.
Περνάµε στην ιταλική Serie A και το παιχνίδι ανάµεσα σε

Τζένοα και Μπενεβέντο. Και οι δύο οµάδες διανύουν µια κακή
σεζόν, µε τη διαφορά ότι η Τζένοα διατηρεί ακέραιες τις ελπίδες
της για παραµονή στην κατηγορία, ενώ η Μπενεβέντο βάσει κάθε
λογικής θα υποβιβαστεί, καθώς µέχρι στιγµής έχει καταφέρει να
συγκεντρώσει µόλις έναν βαθµό. Αµφότερες στη σηµερινή αναµέτρηση θα κυνηγήσουν τη νίκη, καθώς δεν υπάρχει περιθώριο
για νέες απώλειες, µε τους γηπεδούχους βέβαια να είναι το απόλυτο φαβορί για την κατάκτηση των τριών βαθµών. Εµείς θα προτιµήσουµε να µην µπλέξουµε µε τον νικητή του αγώνα και θα επιλέξουµε το G/G σε απόδοση 2.00, καθώς οι δυο οµάδες σκοράρουν και δέχονται γκολ στα περισσότερα από τα παιχνίδια τους
και ιδίως οι φιλοξενούµενοι.
Οι τρεις παραπάνω είναι οι βασικές προτάσεις του Betarades.
gr. Από κει και πέρα, θα ασχοληθούµε µε δύο ακόµη αγώνες, από
τα πρωταθλήµατα της Premier League και της Eredivisie. Συγκεκριµένα, από την Premier League θα κρατήσουµε το 1 DNB στο
παιχνίδι Μπράιτον - Γουότφορντ σε απόδοση 1.75, ενώ από την
Eredivisie θα πάµε µε το Over 3.5 στο παιχνίδι Άγιαξ - Βίλεµ σε
απόδοση 1.75.

23-24/12
14:00
14:30
16:00
17:00
21:45

Ρεάλ Μαδρ. - Μπαρτσελόνα
Έβερτον - Τσέλσι
Τζένοα - Μπενεβέντο
Μπράιτον - Γουότφορντ
Άγιαξ - Βίλεµ

1
G/G
G/G
1 DNB
Over 3.5

2.12
1.97
2.00
1.75
1.75

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ
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ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ
«Η ζωή του όλη»
H παράσταση της Μιμής Ντενίση κάνει πρεμιέρα τα Χριστούγεννα, 25 Δεκεμβρίου, στο ΘΕΑΤΡΟΝ του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος».
Ένα έργο-αναφορά στον «μύθο» του μεγάλου Έλληνα τραγουδιστή Στέλιου Καζαντζίδη. Οι μεγάλοι συνθέτες, ο Παπαϊωάννου, ο Χιώτης,
ο Τσιτσάνης, ο Πάνου, ο Χατζιδάκις, ο Θεοδωράκης, τα διάσημα κέντρα, όπως η «Τριάνα» του Χειλά, και οι μεγάλες δισκογραφικές επιτυχίες όλων
τους περνάνε μέσα από το έργο. Πρωταγωνιστούν: Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, Μελέτης Ηλίας, Δημήτρης Σταρόβας, Νίκη Παλληκαράκη κ.ά.

Η ΓΙΆΝΝΑ ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ
ΣΤΟ GAZARTE THEATER STAGE
Χριστούγεννα για τη Γιάννα Βασιλείου
σημαίνουν λάμψη και γιορτινές μελωδίες,
μουσική μιούζικαλ αλλά και ρυθμοί
τζαζ, και αυτά ακριβώς περιλαμβάνει το
πρόγραμμα «My Musical Christmas» που
θα παρουσιάσει στο Theater Stage του
Gazarte την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου.

ΟΙ ΜΠΛΕ LIVE ΣΤΟ ΚΎΤΤΑΡΟ
Οι ΜΠΛΕ έρχονται την Παρασκευή 22
Δεκεμβρίου στην Αθήνα, στο Κύτταρο, με
χριστουγεννιάτικη διάθεση, να μοιραστούν
μαζί μας τη μουσική που τόσο αγαπάνε.
Ετοιμαστείτε να «πιάσετε φωτιά» σε ένα
ξεχωριστό live των ΜΠΛΕ, με τραγούδια από
το τελευταίο τους άλμπουμ με τίτλο «.20»
και τις δικές τους αγαπημένες επιλογές από
το σύνολο της δισκογραφίας που μας έχουν
χαρίσει από το 1996 έως και σήμερα.

ΡΕΒΕΓΙΌΝ ΜΕ ΤΟΝ ΚΏΣΤΑ
ΜΑΚΕΔΌΝΑ ΣΤΟ KREMLINO
Ο Κώστας Μακεδόνας, παρέα με τη Ζωή Παπαδοπούλου και έξι εξαιρετικούς μουσικούς, μας ταξιδεύει σε λαϊκά μονοπάτια και μας καλεί να γιορτάσουμε μαζί την παραμονή των Χριστουγέννων στο
Kremlino, στο κέντρο του Πειραιά. Ώρα προσέλευσης: 22:00. Ώρα έναρξης: 22:45.
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Ένα μπουκάλι
φυσαλίδες
ταιριάζει
απόλυτα με τα
Χριστούγεννα!
ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ

Φ

ανταστικό πράγμα η σαμπάνια. Έχει τα πάντα,
γαργαλιστικές φυσαλίδες και μια ευτυχισμένη
αίσθηση εορτασμού και πολυτέλειας που ξεπερνά όλα τα άλλα κρασιά. Ένα πραγματικά αισθησιακό κρασί: από την «τελετή έναρξης» στο
μπουκάλι, του «ποπ» και του μικρού καπνού,
μέχρι το θέαμα και τον ήχο των απολαυστικών φυσαλίδων στην υπέροχη ροή στο ποτήρι-φλάουτο.
Για τον ενθουσιώδη λάτρη του οίνου υπάρχει η μύτη φρυγανισμένων αρωμάτων φρούτων και στη συνέχεια η πρώτη γουλιά,
όταν οι λεπτές και πολύπλοκες γεύσεις κατακλύζουν τον ουρανίσκο με μέλι, μήλο, λεμόνι, καραμέλα, καρύδια και νότες μπαχαρικών.
Η σαμπάνια φτάνει στα μέρη όπου δεν φτάνουν τα άλλα κρασιά ή, τουλάχιστον, φτάνει εκεί νωρίτερα. Οι φυσαλίδες απελευθερώνουν το αλκοόλ στην κυκλοφορία του αίματος γρήγορα, ενώ
η ελαφρότητα και η καθαρότητα της καλής σαμπάνιας θα αποτρέψουν την αίσθηση της ευχάριστης μέθης να εξατμιστεί αργότερα
σε δυσάρεστα συναισθήματα.
Η μαγεία είναι στις ίδιες τις φυσαλίδες. Τα χονδροειδή ανθρακούχα ποτά έχουν διοχετεύσει διοξείδιο του άνθρακα σε αυτές
μέσω μιας βιομηχανικής διαδικασίας, αλλά οι φυσαλίδες της σαμπάνιας προέρχονται από τη λεπτή και φυσική διαδικασία δευτερογενούς ζύμωσης στη φιάλη.
Όταν το νεαρό κρασί εμφιαλώνεται, προστίθενται λίγη ζάχαρη

και μαγιά και το μπουκάλι καλύπτεται και αναπαύεται για αρκετά
χρόνια. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου η ζάχαρη και η μαγιά
βρίσκονται σε ζύμωση, αλλά επειδή η φιάλη σφραγίζεται, τα αέρια
που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια αυτής της δεύτερης ζύμωσης παγιδεύονται. Αργότερα απομακρύνονται οι ζυμώδεις αποθέσεις, αφού έχει προστεθεί κάποιο μέρος του χαρακτήρα τους στο
κρασί, ενώ το μπουκάλι διατηρείται σφραγισμένο, προτού οι φυσαλίδες μπορέσουν να διαφύγουν.
Υπάρχει μια τεράστια πίεση σε ένα μπουκάλι σαμπάνιας, τρεις
φορές περισσότερο απ’ ό,τι σε ένα ελαστικό αυτοκινήτου. Γι’ αυτό
και χρειάζονται τόσο ισχυρά παχιά μπουκάλια και ο φελλός πρέπει να κρατηθεί στη θέση του από το χαρακτηριστικό συρμάτινο
περίβλημά του.
Οι περισσότεροι αφρώδεις οίνοι δεν μπορούν να ονομαστούν
«σαμπάνια». Πρέπει να προέρχονται από την περιοχή Champagne
της Γαλλίας, περίπου 100 μίλια ανατολικά του Παρισιού, με κέντρο
τις πόλεις Reims και Épernay, ενώ η σαμπάνια αποτελείται από
τρεις μόνο ποικιλίες σταφυλιών: Pinot Noir, Pinot Meunier (και τα
δύο κόκκινα σταφύλια παράγουν λευκό κρασί) και Chardonnay.
Οι αφρώδεις λευκοί οίνοι από άλλα μέρη, ακόμη κι αν παρασκευάζονται με τη μέθοδο champagnois από κατάλληλες ποικιλίες σταφυλιών, σπάνια είναι εξίσου καλοί, επειδή το ιδιαίτερο έδαφος και το κλίμα της περιοχής Champagne, καθώς και οι εξειδικευμένες παραγωγικές δεξιότητες, δίνουν στη σαμπάνια μοναδικό
χαρακτήρα και ποιότητα.
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Αξιολογήσεις
Εποµένως τι θα πιούµε
τα Χριστούγεννα και
την Πρωτοχρονιά;
Επιλέξαµε και σας
προτείνουµε
αγαπηµένους
ελληνικούς
αφρώδεις οίνους.
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AMALIA BRUT,
ΚΤΗΜΑ ΤΣΕΛΕΠΟΥ
Ποικιλία: Μοσχοφίλερο
Περιοχή: Πελοπόννησος
Τύπος: Λευκός, Ξηρός, Αφρώδης
Αλκοόλ: 12%
Προτεινόµενη θερµοκρασία: 6-8°C
Μεγάλες φυσαλίδες καλής διάρκειας,
µε φινετσάτη, πολύπλοκη µύτη που
απαρτίζεται από νότες αχλαδιού και
λευκόσαρκου ροδάκινου, λευκά άνθη
και φρυγανισµένο ψωµί. Στόµα νόστιµο µε καθαρή οξύτητα, βελούδινο
και φρουτώδες, µε νεύρο και επίγευση µε άρωµα λουλουδιών. Επιδέχεται παλαίωση 2-3 ετών.

BEE, ΚΤΗΜΑ ΠΑΛΥΒΟΥ
Ποικιλία: Αγιωργίτικο
Περιοχή: Νεµέα
Τύπος: Ροζέ, Ηµίγλυκος,
Ηµιαφρώδης
Αλκοόλ: 10,5%
Προτεινόµενη θερµοκρασία:
8-10°C
Ζωηρό τριανταφυλλί χρώµα µε
βιολετί ανταύγειες. Αναζωογονητικά φρουτώδη αρώµατα από
βύσσινα, φράουλες και φραµπουάζ, µε ίχνη κανέλας. Στόµα
τραγανό και καραµελένιο, µε
καλή οξύτητα, ήπιο αφρισµό
και ντελικάτη γλύκα.

info
Τώρα µπορείτε να παραγγείλετε
το κρασί σας

ZAZAZU, ΚΤΗΜΑ ΛΥΡΑΡΑΚΗ
Ποικιλία: Βηλάνα, Βιδιανό, Μοσχάτο
Λευκό
Περιοχή: Κρήτη
Τύπος: Λευκός, Ηµίξηρος,
Ηµιαφρώδης
Αλκοόλ: 10,5%
Προτεινόµενη θερµοκρασία: 9-11°C

DEUS, CAVINO
Ποικιλία: Μοσχάτο Ρίου
Περιοχή: Αχαΐα
Τύπος: Λευκός, Ηµίγλυκος,
Ηµιαφρώδης
Αλκοόλ: 8%
Προτεινόµενη θερµοκρασία:
6-8°C

Απαλό κίτρινο χρώµα. Πλούσια φρουτώδη αρώµατα βερίκοκου και µαρµελάδας ροδάκινο, µε νότες λεµονιού.
Το κρεµώδες, µε γεύσεις φρούτων,
στόµα του ισορροπείται τέλεια µε τη
φυσική γλυκύτητα και τις δροσερές
φυσαλίδες του.

Απαλό χρυσαφί χρώµα µε πρασινωπές ανταύγειες και αδύναµες φυσαλίδες. Στη µύτη βερίκοκο, άνθη, εσπεριδοειδή,
µήλα, µαρµελάδα αχλάδι και
γλυκό πορτοκάλι. Απαλό στο
στόµα, µε τη γλύκα να υπερτερεί. Αρκετά καλή, φρουτώδης επίγευση.

ΑΚΑΚΙΕΣ SPARKLING,
ΚΤΗΜΑ ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ
Ποικιλία: Αγιωργίτικο
Περιοχή: Νεµέα
Τύπος: Ροζέ, Ηµίξηρος,
Αφρώδης
Αλκοόλ: 11,5%
Προτεινόµενη θερµοκρασία:
8-10°C
Ζωντανό χρώµα κερασιού και
πλούσιος αφρισµός. Στη µύτη,
φρουτώδη αρώµατα της φράουλας και του βύσσινου κερδίζουν
σε πολυπλοκότητα, ενώ το στόµα
είναι ευχάριστο, µε όγκο, πολύπλοκο αρωµατικό χαρακτήρα και
δροσιστική οξύτητα, η οποία ισορροπείται ιδανικά από τη διακριτική γλυκύτητα και τη µακρά
και φρουτώδη επίγευση.

Με ένα τηλεφώνηµα στο
210 3466996,
το κρασί που
επιθυµείτε
χωρίς χρέωση
στο σπίτι σας.
Ελάχιστη
παραγγελία: €25
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Τα νέα κομμάτια έχουν πιο έντονα ηλεκτρονικά στοιχεία.
Ήταν δική σας ανάγκη αυτή ή προέκυψε μετά τη συνεργασία
με τον Supple;
Ήταν συνδυαστικό. Θέλω κάθε μου δίσκος να είναι διαφορετικός και να δοκιμάζω νέους δρόμους. Ο Danton είναι ένας καταξιωμένος παραγωγός με πολλή εμπειρία και μου ενέπνευσε
την ασφάλεια που χρειαζόμουν για να κάνω αυτό το βήμα. Ένιωσα ότι κατάλαβε και σεβάστηκε την καλλιτεχνική μου ταυτότητα και πειραματίστηκε με ήχους και εφέ διατηρώντας τον
χαρακτήρα των τραγουδιών μου, αλλά μέσα και από τη δική του
αισθητική.
Φαντάζομαι σας ρωτάνε συνέχεια, αλλά ούτε εγώ μπορώ να αποφύγω την ερώτηση: γιατί αγγλικός στίχος;
Γιατί τα ακούσματά μου είναι κατά 95% αγγλόφωνη μουσική και
αβίαστα μου βγαίνει να γράφω στα αγγλικά. Νιώθω πιο ελεύθερη και πιο «απενοχοποιημένη» όταν γράφω στίχους και τραγούδια στα αγγλικά. Στα ελληνικά δεν έχω βρει ακόμη τη «δική
μου» φωνή και τους «δικούς μου» στίχους. Ελπίζω να έρθει κάποτε αυτή η στιγμή.

Ειρήνη Σκυλακάκη

«Στο Λονδίνο
πρέπει να κερδίσω
έναν έναν
τον ακροατή»
ΣΤΗΝ ΝΤΈΠΥ ΚΟΥΡΈΛΛΟΥ

Τ

ον τρίτο προσωπικό της δίσκο, με τίτλο «Matterless»,
θα παρουσιάσει η Ειρήνη Σκυλακάκη στις 28 Δεκεμβρίου στο Roof Stage του Gazarte. Με νέο ήχο και την
υπογραφή του Βρετανού παραγωγού Danton
Supple (Coldplay, Soulsavers, Ian Brown, Morrissey,
Patti Smith, The Doves), η Ειρήνη επιστρέφει
στην Αθήνα full band, πλαισιωμένη από διακεκριμένους Έλληνες μουσικούς.

INFO
Irene Skylakaki Live
Full Band
Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου
Ώρα έναρξης: 22:00
Τιμή εισιτηρίου: €7
Gazarte - Roof Stage
Βουτάδων 32-34,
Κεραμεικός
Τηλ: 210 3460347
info@gazarte.gr

Μιλήστε μας για τον νέο σας δίσκο
«Matterless»…
Πριν από δύο χρόνια ένιωσα την ανάγκη να φύγω από την Αθήνα που τόσο
αγαπώ και να επιστρέψω στην πόλη
των σπουδών μου, το Λονδίνο, αυτή
τη φορά όμως για να κάνω μουσική.
Τα τραγούδια του «Matterless» τα έγραψα μέσα σε λίγες μέρες, αφού είχα
γνωρίσει τον Danton Supple και είχε δεχτεί να γίνει ο παραγωγός του νέου μου δίσκου. Βγήκαν αβίαστα, σαν να βρίσκονταν
κάπου μέσα μου και να βρήκαν διέξοδο. Τα έπαιξα στον Danton, του άρεσαν και μέσα σε λίγες εβδομάδες μπήκαμε στο στούντιο.
Πώς ήταν η συνεργασία με τον Danton Supple;
Περάσαμε πολύ καλά ηχογραφώντας στο Strongroom Studio
στο Σόρντιτς, αλλά και στην Ελλάδα, όπου ήρθε με αφορμή
το Release Festival, στο οποίο άνοιγα τους Beirut και τους
Daughter. Τότε ήρθαμε πιο κοντά. Γνώρισε τους μουσικούς
με τους οποίους συνεργάζομαι και ηχογραφήσαμε και κάποιες μέρες εδώ. Έτσι η συνεργασία μας έγινε πιο ανθρώπινη και φιλική και αυτό πιστεύω πως φαίνεται στα τραγούδια και στο συνολικό αποτέλεσμα.

Ζείτε στο Λονδίνο τα τελευταία χρόνια. Πώς ήταν η κατάσταση εκεί κατά τη διάρκεια του δημοψηφίσματος και πώς
είναι τώρα;
Δεν έχει αλλάξει κάτι εμφανώς σε πρώτη ματιά. Πιστεύω όμως
ότι οι συνέπειες του Brexit ήδη υπάρχουν. Έχω όμως ακόμη την
ελπίδα ότι θα σοβαρευτεί ο κόσμος και θα πάψει να οπισθοδρομεί. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία.
Στο Λονδίνο έχετε εμφανιστεί σε σκηνές όπως το Old Blue
Last, το Camden Assembly και το Hoxton Square Bar &
Kitchen. Ποιες οι διαφορές με το ελληνικό κοινό;
Στις συναυλίες μου στην Ελλάδα παίζω σε ανθρώπους που σε
κάποιον βαθμό γνωρίζουν τα τραγούδια μου. Στο Λονδίνο παίζω
συνήθως σε κοινό που δεν ξέρει τίποτα για μένα παρά μόνο ότι
κρατάω μια κιθάρα και τραγουδάω μια ιστορία. Είναι πολύ διαφορετική εμπειρία. Στην Ελλάδα νιώθω τη θέρμη και την οικειότητα του να παίζω σε ανθρώπους που με ξέρουν και που σιγοτραγουδούν το «In the Light» (πράγμα που με κάνει απίστευτα
χαρούμενη), ενώ στο Λονδίνο πρέπει να κερδίσω έναν
έναν τον ακροατή που βρίσκεται μπροστά μου.
Μέχρι στιγμής σε κάθε μου συναυλία είχα θετική ανταπόκριση, γι’ αυτό και συνεχίζω,
γιατί συνολικά αυτή η προσπάθεια είναι
δύσκολη και ψυχοφθόρα.
Υπάρχει, νομίζετε, άξια λόγου ελληνική ανεξάρτητη σκηνή;
Φυσικά. Απλώς κυριαρχεί μια τεράστια σκηνή «πίστας» και «λουλουδιών» που επισκιάζει τα ανεξάρτητα
ρεύματα. Οι άνθρωποι μαθαίνουν
μουσική μέσα από την επανάληψη
και η αισθητική του κοινού διαμορφώνεται ανάλογα. Τα ραδιόφωνα έχουν
ευθύνη και δύναμη και ελπίζω κάποια
στιγμή να αρχίσουν να εμπλουτίζουν το ρεπερτόριό τους.
Στο σπίτι σας τι μουσική ακούτε;
Στο σπίτι ακούω συνήθως Leonard Cohen, Johnny Cash, Neil
Young, Tom Waits. Στο κινητό μου ακούω spotify κι εκεί έχω
τα πάντα, αλλά όταν είμαι σπίτι είναι συγκεκριμένοι οι δίσκοι
που ακούω.
Τα μελλοντικά σας σχέδια;
Μουσική! Θέλω να γράψω πολλούς δίσκους και να προσπαθήσω
να κάνω τη ζωή άλλων ανθρώπων καλύτερη μέσα από τη μουσική μου, όπως οι μουσικοί που αγαπώ και που με εμπνέουν κάνουν τη δική μου ζωή καλύτερη.

Τα ακούσματά μου
είναι κατά 95%
αγγλόφωνη μουσική
και αβίαστα μου
βγαίνει να γράφω
στα αγγλικά. Νιώθω
πιο ελεύθερη και πιο
«απενοχοποιημένη»
όταν γράφω στίχους
και τραγούδια
στα αγγλικά. Στα
ελληνικά δεν έχω
βρει ακόμη τη «δική
μου» φωνή και
τους «δικούς μου»
στίχους. Ελπίζω να
έρθει κάποτε αυτή η
στιγμή.
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ΕΥΕΞΙΑ

Επιπτώσεις στον
οργανισμό σου
όταν δεν ασκείσαι
για δύο εβδομάδες
ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΊΝΑΣ ΜΑΥΡΊΔΟΥ

Ή

INFO
Η Χριστίνα Μαυρίδου
είναι καθηγήτρια
Φυσικής Αγωγής personal trainer.
Site: www.personaltrainerchristy.com
Facebook Page: Christy
Μαυρίδου
Instagram: christymav
YouTube: Christy Mavridou

σουν δραστήριος όλον αυτόν τον καιρό και για
διάφορους λόγους δεν μπόρεσες να γυμναστείς
για λίγες εβδομάδες; Διάβασε την παρακάτω έρευνα και σήκω από τον καναπέ!
Μια νέα έρευνα από το University of Liverpool αποκαλύπτει πως η αποχή δύο εβδομάδων από την τακτική φυσική δραστηριότητα μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγές του ποσοστού του
μυϊκού ιστού αλλά και σε διαφοροποιήσεις του μεταβολισμού,
οι οποίες θα μπορούσαν να αυξήσουν τις πιθανότητες για διαβήτη, καρδιακό επεισόδιο, ακόμη και πρόωρο θάνατο.
Συγκεκριμένα, οι ερευνητές, σε μια προσπάθεια να δουν
πώς πραγματικά επηρεάζει την υγεία ενός ενήλικα η αποχή των
δύο εβδομάδων, παρακολούθησαν 28 άνδρες και γυναίκες γύρω
στα 25 που έκαναν περίπου 10.000 βήματα την ημέρα, κάνοντάς
τους λιπομέτρηση κ.ά. Έπειτα οι συμμετέχοντες πέρασαν δύο
εβδομάδες που έκαναν περίπου 1.500 βήματα την ημέρα – 80%
λιγότερα απ’ όσα είχαν συνηθίσει. Ουσιαστικά, κάθονταν 129
λεπτά περισσότερα την ημέρα.
Ποιο ήταν το αποτέλεσμα; Μετά από δύο εβδομάδες –κατά
τη διάρκεια των οποίων δεν άλλαξαν τις διατροφικές τους συνήθειες– οι συμμετέχοντες κέρδισαν βάρος και έχασαν μυϊκό
ιστό και το συνολικό λίπος του σώματός τους αυξήθηκε, συγκεκριμένα γύρω από την κοιλιά. Επιπλέον, δεν μπορούσαν να τρέξουν στην ίδια ένταση που έτρεχαν όταν ξεκίνησε η έρευνα,
ενώ παρατηρήθηκε μείωση της ευαισθησίας στην ινσουλίνη,
αύξηση του συσσωρευμένου λίπους στο συκώτι και αύξηση των
τριγλυκεριδίων.
Ποιο είναι το τελικό συμπέρασμα; Δεν θα νοσήσεις από διαβήτη επειδή αποφάσισες να σταματήσεις την άσκηση για δύο
εβδομάδες. Χρειάζεται πολύς χρόνος για να σοβαρέψουν τα
πράγματα, αλλά η έρευνα είναι μια καλή υπενθύμιση να παραμείνεις δραστήριος, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει να περπατάς.

