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AUTO

Πατάει γκάζι
κάθε μήνα
και κυκλοφορεί 
δωρεάν
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PORSCHE 

PANAMERA
SUMMER 

DREAMS

• Opel Astra 1.0T

• Νέα Mercedes GLC Coupé

• Volvo V40 Cross Country T3

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

ΝΕΑ 

ΝΕΟ MITSUBISHI 

SPACE STAR 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!

Peugeot 208 

BlueHDI 100 

στη Λακωνία 

››  Τα  πάντα για την αυτόνοµη 

οδήγηση

››  Τα σκάνδαλα του µήνα 

››   Σούπερ αµόλυβδη. 

Αξίζει; 
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AUTO

• Μείνατε από µπαταρία; Και τώρα τι; • Θα απαγορευθούν (πάλι) τα diesel στην Αθήνα;
• Η ηλεκτροκίνηση φέρνει και ανεργία στην αυτοκινητοβιοµηχανία; 
• Όσο έγιναν φέτος και όσα θα γίνουν του χρόνου στη Φόρµουλα 1

• DS5
• Audi Q2
• Skoda Kodiaq

issuu.com/autosunday 

PEUGEOT 3008

SUZUKI 
IGNIS

SUVοµάνια...
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AUTO
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ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

issuu.com/auto sunday 

VOLVO S90

• Πατέντες Made in USA

• 70 χρόνια Ferrari  µε 5 σπέσιαλ µοντέλα&
Skoda: ∆υναµικό παρόν µε πλήρη γκάµα››  Ford Ka+ ››  Seat Ateca  ››   Porsche 718 Boxster ››   Volvo V40 Cross Country T3 Auto

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
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 Seat Ateca  Seat Ateca  Seat Ateca ››››››  Porsche 718 Boxster 
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Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

Είναι το Ford Focus RS, o βασιλιάς των hot hatches;
Τα πιο γρήγορα αυτοκίνητατου κόσµου

Citroen C3
Opel Ampera-e

Honda Civic

Skoda Kodiaq

Smart Electric

Nissan Micra

ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΛΟΝΙ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ 
ΤΑ ΠΑΝΤΑ 

•  Volvo V60 Cross Country•   Mercedes E-Class Estate
•    Με Citroen C1 στο Πήλιο
•  VW Crast er: Van of the Year 2017

ΝΕΟ MITSUBISHI 
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• Audi Q2
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La vie est belle!

issuu.com/auto sunday 

• Βλέπετε καλά όταν οδηγείτε;

• Τα πιο ακριβά αυτοκίνητα είναι κλασικά

•  H πολυπρωταθλήτρι α VW αποχωρεί από το WRC

•  Έρχεται χειµώνας, πώς να φροντίσετε 

το αυτοκίνητό σας Βλέπετε καλά όταν οδηγείτε;&
Opel Mokka-X››  Toyota CH-R ››  Skoda Octavia 1.0 TSI ››  Opel Adam 1.4 Easytronic ››  Renault Kadjar 1.2 TCe 130

ΝΕΟ 
CITROEN C3

ΘΕΜΑΤΑ

04-05 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Ο Τσίπρας 
θέλει να προβοκάρει αποσταθεροποίηση, 
άνοδο της άκρας ∆εξιάς
06 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ο Μίκης ακυρώνει τη 
ρητορεία περί ακροδεξιάς και ενοχλεί το 
Μαξίµου
07 // ΚΟΣΜΟΣ Γ. ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ Το τέλος 
της αποµόνωσης της Β. Κορέας
08 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η χαµένη ευκαιρία για 
τις αντικειµενικές
09 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΡ. ΠΑΡΑ∆ΙΑΣ «Οι 
αντικειµενικές αξίες παραµένουν πολιτικό 
και όχι οικονοµικό µέγεθος»
10-11 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΧΡ. ΓΙΑΛΛΟΥΡΙ∆ΗΣ 
«Μόνο η αλλαγή του ονόµατος της ΠΓ∆Μ 
δεν φτάνει»
12 // ΑΠΟΨΗ Κ. ΖΕΡΒΑΣ Να µη γίνει γκέτο 
το κέντρο της Θεσσαλονίκης!
13 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Μ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 
«Η κυβέρνηση σχεδόν µοιρολατρικά 
δέχτηκε την αύξηση του ΦΠΑ»
14 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ One-way ticket για τους 
Έλληνες επιστήµονες
16 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Το «Μακεδονικό» και τα 
εµπορικά σήµατα
17 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Σπίρτζης και ΤΑΙΠΕ∆ για 
την Εγνατία Οδό

18-19 // TWITTER Ταβλιστής σε δύο σκακιέρες
20 // ΚΟΣΜΟΣ Η 26χρονη Ρωσίδα που 
κορόιδεψε την ελίτ της Νέας Υόρκης
21 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Η κρίση χτύπησε και το 
αγοραίο σεξ
23 // BUSINESS Τα σηµαντικότερα νέα του 
κόσµου των επιχειρήσεων

Πείτε µας 
 για τις Κυριακές σας!

SPORTS
29 // BASKET LEAGUE Τέσσερις δίκαιες νίκες 
και η µία που θα κρίνει τα πάντα
30 // ΣΤΟΙΧΗΜΑ  Έγκυρες προτάσεις από το 
Betarades.gr

FREE TIME
32 // CALENDAR Τα πολιτιστικά δρώµενα της 
εβδοµάδας
33 // CULTURE // Q&Α Adapt Festival 2018 // 
∆ηµήτρης Λάλος
34 // CINEMA Τι θα δούµε στις 
κινηµατογραφικές αίθουσες
35 // CELEBRITIES Στιγµιότυπα από τον κόσµο 
των διασήµων
38-39 // ΕΥΕΞΙΑ Επτά µύθοι για τα οφέλη της 
γυµναστικής // Πώς να φρον τίσετε τις φτέρνες 
σας για τα καλοκαιρινά σανδάλια // Τρώγοντας 
έρχεται και η ευεξία

αφιέρωµα
Αγροτική Επιχειρηµατικότητα

σελ. 24-27
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ανάλυση

Με τον τρόπο που κινείται, η κυβέρνηση 
περιφρονεί σκόπιµα την πλειοψηφία που 
διαφωνεί µε την πολιτική της.

Η κάλυψη στους κουφοντινιστές και η 
«δικαίωση του αγωνιστή» των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων Κουφοντίνα είναι µία ακόµη 
προβοκάτσια της εξουσίας.

Ο πρωθυπουργός κ. Τσίπρας και οι συνεργάτες του 
έχουν στήσει µια διαρκή προβοκάτσια σε βάρος 
του δηµοκρατικού συστήµατος και της πολιτικής ο-
µαλότητας, η οποία εκφράζεται µε διάφορους τρό-
πους.

Ο τελευταίος και πιο εντυπωσιακός είναι η συµφωνία Τσίπρα - 
Ζάεφ για το «Μακεδονικό», η οποία βλάπτει σοβαρά τα εθνικά συµ-
φέροντα, απορρίπτεται από τη συντριπτική πλειονότητα των Ελλή-
νων και σχεδόν το σύνολο του πολιτικού συστήµατος, µε εξαίρεση 
τον ΣΥΡΙΖΑ και ένα τµήµα του Κινήµατος Αλλαγής, και έχει προ-
καλέσει οργή και αγανάκτηση στη Βόρεια Ελλάδα.

∆εν είναι όµως η µόνη προβοκατόρικη ενέργεια της κυβέρνη-
σης, εφόσον παρατηρείται κάλυψη και στη συνέχεια επιβράβευση 
των λεγόµενων κουφοντινιστών από το κοµµατικό κράτος και το 
παρακράτος.

Έτσι όπως κινείται ο κ. Τσίπρας, κινδυνεύουµε να προσθέσουµε 
στην οικονοµική και κοινωνική κρίση µια κρίση απαξίωσης του πο-
λιτικού συστήµατος και κυρίως µια εθνική κρίση µε χαρακτηρι-
στικά εθνικού διχασµού ή και σύγκρουση του Βορρά µε το λεγό-
µενο «κράτος των Αθηνών».

Κατά την άποψή µου, πρόκειται για τη µεγαλύτερη πρόκληση 
που αντιµετωπίζουµε µετά την αποκατάσταση της δηµοκρατίας το 
1974 και θα κριθούµε όλοι µε βάση τις επιλογές και τις κινήσεις που 
θα κάνουµε.

Απαράδεκτη συµφωνία
Η συµφωνία Τσίπρα - Ζάεφ είναι εντελώς απαράδεκτη για µια 
σειρά λόγους.

Πρώτον, όπως επεσήµανε ο πρόεδρος της Ν∆ κ. Μητσοτάκης, 
στηρίζεται στην εγκατάλειψη των εθνικών θέσεων για το γλωσσικό 
και τη «µακεδονική» εθνότητα και καταλήγει, έτσι όπως είναι δια-
τυπωµένη και προωθείται, να διχάζει τους Έλληνες.

∆εύτερον, όπως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της 
ΠΓ∆Μ κ. Μποσνιακόφσκι: «∆ιατηρούµε το δικαίωµα να αποκα-
λούµε τους εαυτούς µας Μακεδόνες. Στη συµφωνία διατηρείται η 
µακεδονική ταυτότητα και η µακεδονική γλώσσα». Ο κ. Μποσνια-
κόφσκι πρόσθεσε ότι ο εθνικός ύµνος και η σηµαία της ΠΓ∆Μ δεν 
θα αλλάξουν και πως τα σύµβολα δεν αποτέλεσαν αντικείµενο δια-
πραγµατευτικής διαδικασίας.

Ο πρώην πρωθυπουργός κ. Σαµαράς αντέδρασε στη συµφω-
νία Τσίπρα - Ζάεφ, επισηµαίνοντας µεταξύ των άλλων: «Έδωσαν 

και την εθνότητα και την ταυτότητα και τη γλώσσα της Μακεδονίας 
στα Σκόπια! Φαλκιδεύοντας την ελληνικότητα της Μακεδονίας δι-
εθνώς. ∆ηµιουργώντας πολλαπλές εστίες προστριβών στο µέλλον».

Προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι τα στελέχη της κυβέρνη-
σης Τσίπρα επιτέθηκαν στον κ. Σαµαρά χαρακτηρίζοντάς τον… α-
κροδεξιό και δεν είπαν τίποτα για τις επίσηµες θέσεις της κυβέρ-
νησης Ζάεφ, όπως διατυπώθηκαν από τον εκπρόσωπό της κ. Μπο-
σνιακόφσκι, οι οποίες δικαιώνουν πλήρως τις ανησυχίες και την 
κριτική Σαµαρά.

Τρίτον, ενώ ουσιαστικά πρόκειται για έναν οδικό χάρτη, δη-
λαδή δεν υπάρχει συµφωνία αλλά περιγραφή των κινήσεων που 
πρέπει να γίνουν για να υπάρξει συµφωνία, είναι όλα διατυπωµένα 
µε τρόπο που δεσµεύουν την ελληνική πλευρά και της δηµιουρ-
γούν τεράστιο διεθνοπολιτικό πρόβληµα.

Εάν δηλαδή τα Σκόπια εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις που 
έχουν συµφωνηθεί και στην Ελλάδα υπάρξει κυβερνητική αλλαγή 
ή επιβληθεί στην κυβέρνηση ένα δηµοψήφισµα που θα καταδείξει 
ότι αυτή η συµφωνία δεν γίνεται δεκτή από τον ελληνικό λαό, θα 
κατηγορηθούµε ότι σπάµε µια συµφωνία, µε ό,τι αυτό συνεπάγε-
ται για τις διεθνείς µας σχέσεις. Η σωστή διαδικασία, η οποία βέ-
βαια δεν είναι στην πρόθεση της κυβέρνησης Τσίπρα, που, αν και 
µειοψηφική, θέλει να δεσµεύσει τη χώρα, θα ήταν να αποφασίσει 

η Βουλή και ενδεχοµένως ο λαός στο τέλος του οδικού χάρτη χωρίς 
καµία άµεση δέσµευση και διεθνοπολιτική συνέπεια για την Ελ-
λάδα.

Το θέµα του δηµοψηφίσµατος στην ΠΓ∆Μ και της άρνησης δι-
ενέργειας δηµοψηφίσµατος στη Ελλάδα οδηγεί σε µια διαπραγµά-
τευση που έχει στόχο την ικανοποίηση των θέσεων των Σκοπίων 
πολύ περισσότερο από την ικανοποίηση των θέσεων της Αθήνας, 
για τον απλούστατο λόγο ότι πρέπει η τελική συµφωνία να είναι α-
ρεστή ή έστω ανεκτή στους πολίτες της ΠΓ∆Μ.

Κωµικοτραγικές καταστάσεις
Τέταρτον, έτσι όπως χειρίζονται τη διαδικασία ο κ. Τσίπρας και ο κ. 
Κοτζιάς, πηγαίνουµε σε κωµικοτραγικές καταστάσεις σε βάρος της 
χώρας µας.

Για παράδειγµα, ο υπουργός Εξωτερικών κ. Κοτζιάς αφιέρωσε 
µεγάλο µέρος της επικοινωνιακής του προσπάθειας για να µας πεί-
σει πόσο αναγκαίο ήταν να επιβληθεί στην άλλη πλευρά η ονοµα-
σία Severna Makedonija αµετάφραστη. Υπέρ της ίδιας ονοµασίας ε-
πιχειρηµατολόγησε ο πρωθυπουργός κ. Τσίπρας στο πολυσυζητη-
µένο του διάγγελµα, η οποία όµως δεν είναι µέρος της συµφωνίας. 
Ακόµη και την ώρα του διαγγέλµατος ο πρωθυπουργός δεν ήξερε τι 
ακριβώς υπέγραφε, συνεχίζοντας την αρνητική παράδοση των προ-
γραµµάτων-µνηµονίων.

Μετά την ανακοίνωση της συµφωνίας οι αρχές των Σκοπίων ε-
γκατέλειψαν το πρόγραµµα της µετακίνησης ή εξαφάνισης των α-
γαλµάτων που παραπέµπουν στον Μέγα Αλέξανδρο, µε το σκεπτικό 
ότι πλέον δεν αποτελούν σύµβολα ιστορικής αντιπαλότητας αλλά 
σύµβολα φιλίας των λαών. Γι’ αυτό το άγαλµα του έφιππου πολεµι-
στή, που τοποθέτησε ο Γκρούεφσκι στο κέντρο των Σκοπίων, µετο-
νοµάστηκε σε άγαλµα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, εφόσον η ελλη-
νική πλευρά καταπίνει τα πάντα µε εντυπωσιακή ευκολία.

Το «Ν», δηλαδή Βόρεια, θα προστεθεί µόνο στις πινακίδες των 
αυτοκινήτων, προφανώς για να µην υπάρχουν αντιδράσεις στην κυ-
κλοφορία τους στην Ελλάδα και στην Ε.Ε., ενώ οι παραδοσιακές α-
λυτρωτικές συντοµογραφίες MKD κ.λπ. παραµένουν ως έχουν για 
οργανισµούς, χρήσεις, ονόµατα, διαδίκτυο.

Εποµένως είναι φανερό ότι η κυβέρνηση δεν αντιµετωπίζει 
τον µακεδονισµό-αλυτρωτισµό των Σκοπίων, απλώς ελπίζει να τον 
σπρώξει κάτω από το χαλί για µερικά χρόνια, για να τον βρούµε 
µπροστά µας όταν θα έχει αναβαθµιστεί διεθνώς η ΠΓ∆Μ µε ελλη-
νικές υπογραφές. Η θεωρία σύµφωνα µε την οποία η ΠΓ∆Μ είναι 

Ο ΤΣΙΠΡΑΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΟΚΑΡΕΙ 
ΑΠΟΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΝΟ∆Ο ΤΗΣ ΑΚΡΑΣ ∆ΕΞΙΑΣ
Στο Μαξίµου ξέρουν ότι θα χάσουν τις επόµενες βουλευτικές εκλογές. 
Επιδίωξή τους είναι να µην υπάρξει πραγµατικός νικητής.

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ Ν∆ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

www.kyrtsos.gr  George Kirtsos   @GiorgosKyrtsos

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ
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ανάλυση

μικρή χώρα σε σχέση με την Ελλάδα και δεν 
μπορεί να την απειλήσει είναι κατά την άποψή 
μου στατική, γιατί πολλά θα εξαρτηθούν σε 
βάθος χρόνου από το ποιες δυνάμεις θα θέλουν 
να παίξουν το παιχνίδι των Σκοπίων και του μα-
κεδονισμού-αλυτρωτισμού, σε τι κατάσταση θα 
είναι τότε η Ελλάδα και η Βόρεια Ελλάδα και 
ποια εθνικά ή άλλα μέτωπα θα έχουμε ανοιχτά.

Διάσταση εξουσίας και λαού
Από την πρώτη στιγμή που κινήθηκε ο πρωθυ-
πουργός κ. Τσίπρας για λύση του «Μακεδονι-
κού» σε βάρος των καλώς εννοούμενων εθνι-
κών συμφερόντων μας υπήρξε μια ενστικτώδης 
αντίδραση του ελληνικού λαού, η οποία εκφρά-
στηκε, μεταξύ των άλλων, μέσα από τα μεγαλει-
ώδη συλλαλητήρια της Θεσσαλονίκης και της Α-
θήνας.

Η κυβέρνηση εφάρμοσε μεθόδους που θυμί-
ζουν το καθεστώς Ούλμπριχτ και μετά Χόνεκερ 
στην Ανατολική Γερμανία και το καθεστώς Μα-
δούρο στη Βενεζουέλα. Αντί να λάβει υπόψη της 
τη λαϊκή αντίδραση και να προσπαθήσει να εξη-
γήσει ή και να τροποποιήσει την πολιτική της, 
άρχισε να καταγγέλλει ακροδεξιούς, φασίστες, 
θρησκόληπτους και σκοταδιστές, ενώ ανέπτυξε 
και εκστρατεία ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στη βάση fake news.

Με βάση την προβοκατόρικη τακτική του κ. 
Τσίπρα, κανένας δεν δικαιούται να έχει αντίρ-
ρηση στην πολιτική του χωρίς να χαρακτηριστεί 
ακροδεξιός ή φασίστας. Ο Μίκης Θεοδωράκης, 
το ΚΚΕ, οι πρώην σύντροφοι του κ. Τσίπρα που 
ανήκουν σε μικρά κόμματα της Αριστεράς, η ΝΔ, 
η Ένωση Κεντρώων, η επικεφαλής του Κινήμα-
τος Αλλαγής κ. Γεννηματά και πολλοί άλλοι πρέ-
πει υποχρεωτικά, με βάση το κυβερνητικό σενά-
ριο, να είναι ακροδεξιοί ή φασίστες.

Προφανώς ο κ. Τσίπρας γνωρίζει ότι ο Μίκης 
Θεοδωράκης, το ΚΚΕ ή η ΝΔ δεν ανήκουν στην 
κατηγορία που περιγράφει, ενώ αν πραγματικά 
πιστεύει όσα λέει, είναι τουλάχιστον εξωφρε-
νικό να συνεργάζεται με τον κ. Καμμένο και τους 
ΑΝΕΛ, που διαφωνούν, έστω υποκριτικά, με την 
κυβερνητική πολιτική στο συγκεκριμένο θέμα.

Ο προκλητικός τρόπος με τον οποίο προω-
θεί ο κ. Τσίπρας μια συμφωνία που κρίνεται απα-
ράδεκτη από τους περισσότερους Έλληνες, αλλά 
και η ορολογία που χρησιμοποιεί, χαρακτηρίζο-
ντας τους πάντες, όποτε το κρίνει σκόπιμο, ακρο-
δεξιούς και φασίστες, εντάσσεται σε ένα σχέδιο 
πρόκλησης –με αυτή την έννοια είναι προβοκά-
τορας– μιας αντισυστημικής εθνικιστικής, ακρο-
δεξιάς αντίδρασης, με το σκεπτικό ότι δεν είναι 
μόνο η κυβέρνηση αλλά και το δημοκρατικό σύ-
στημα στο σύνολό του που δεν μπορούν να προ-
στατεύσουν τα καλώς εννοούμενα εθνικά μας 
συμφέροντα. Ο πρωθυπουργός κάνει ό,τι μπο-
ρεί για να δημιουργήσει ιδεολογικό και πολιτικό 
χώρο στην άκρα Δεξιά, ελπίζοντας ότι η άνοδος 
της Χρυσής Αυγής και η εμφάνιση ενός νέου πα-
τριωτικού, εθνικιστικού, «βόρειου», ακροδεξιού 
κόμματος θα μπορούσαν να ψαλιδίσουν το δη-
μοσκοπικό προβάδισμα της ΝΔ κι έτσι η πρωτιά 
της στις επόμενες βουλευτικές εκλογές να μην 
έχει τον χαρακτήρα ολοκληρωμένης πολιτικής 
νίκης, επειδή θα έχει δημιουργηθεί ένα πολιτικό 
σκηνικό που θα εγγυάται την ακυβερνησία και 
τη διατήρηση πρωταγωνιστικού ρόλου για τον 
ηττημένο ΣΥΡΙΖΑ.

Το παιχνίδι και οι κουφοντινιστές
Η προβοκατόρικη συμπεριφορά του κ. Τσίπρα 
έχει συνέχεια –τα ίδια έκανε σε άλλη βάση το 
2015 και θα τα πληρώνουμε για πολλά χρόνια– 
και δεν περιορίζεται στην υποτιθέμενη λύση του 
«Μακεδονικού».

Αρκεί να παρατηρήσουμε πώς χειρίστηκαν 
το κομματικό κράτος και το παρακράτος την υπό-
θεση της άδειας Κουφοντίνα, για να καταλήξουμε 
στο συμπέρασμα ότι οι αντιδημοκρατικές προβο-
κάτσιες διατρέχουν την κυβερνητική πολιτική. 
Σταθερή επιδίωξη είναι η υπονόμευση του δημο-
κρατικού συστήματος και της πολιτικής ομαλό-
τητας και η πρόκληση ακραίων αντιδράσεων σε 
ακραίες επιλογές, προκειμένου να δημιουργη-
θεί ιδεολογικός και πολιτικός χώρος για την ανά-
πτυξη της άκρας Δεξιάς.

Στην περίπτωση της άδειας του Κουφοντίνα 
– αρχιδολοφόνου της τρομοκρατικής οργάνωσης 
17 Νοέμβρη, ο οποίος, μεταξύ των άλλων, έχει 
δολοφονήσει τον Παύλο Μπακογιάννη, σύζυγο 
της Ντόρας Μπακογιάννη και πατέρα του Κώστα 
Μπακογιάννη– η κυβέρνηση, αντί να αξιοποι-
ήσει τις διαμαρτυρίες των κουφοντινιστών για 
την υποτιθέμενη καταπάτηση των δικαιωμάτων 
του για να επιβάλει την έννομη τάξη στα «παι-
διά» του Βούτση και στις «συλλογικότητες» του 
Τόσκα, τους κάλυψε πολιτικά, τους άφησε ατιμώ-
ρητους για τις ενέργειές τους, για να δημιουργη-
θεί δυναμική στο «κίνημα» και να «υποχρεωθεί» 
το κράτος να υποκλιθεί σε αυτό «δικαιώνοντας» 
τον Κουφοντίνα.

Προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι ο πρω-
θυπουργός κ. Τσίπρας, ο οποίος αξιοποίησε την 
άνανδρη επίθεση ακροδεξιών τραμπούκων κατά 
του δημάρχου Θεσσαλονίκης κ. Μπουτάρη για να 
αναπτύξει τη δική του θεωρία για το παρακράτος 
της δεκαετίας του ’60 και τις υποτιθέμενες ευθύ-
νες της σημερινής ΝΔ, χρησιμοποιεί ασύδοτα πα-
ρακρατικές μεθόδους σε βάρος πολιτικών του α-
ντιπάλων. Η «Αυγή», κομματική εφημερίδα του 
ΣΥΡΙΖΑ, έφτασε μέχρι το σημείο να αμφισβη-
τήσει ότι το πολιτικό γραφείο του βουλευτή της 
ΝΔ κ. Βαρβιτσιώτη ήταν στόχος των διαμαρτυρό-
μενων κουφοντινιστών, παρά τη σχετική ανακοί-
νωση που έβγαλαν οι ίδιοι.

Έχουμε, λοιπόν, ιδεολογική και πολιτική ε-
πιβράβευση του αρχιδολοφόνου της 17 Νοέμ-
βρη και προστασία των κουφοντινιστών, η οποία 
είναι η νέα μορφή «κινήματος» που αναπτύσσε-
ται, και δεν χρειάζεται ιδιαίτερη πολιτική σοφία 
για να καταλάβουμε πού μπορεί να οδηγήσουν 
όλα αυτά.

Η κρίση μεγαλώνει
Ο καταστρεπτικός πολιτικός σχεδιασμός του Μα-
ξίμου οφείλεται στο γεγονός ότι τα αφηγήματα 
της καθαρής εξόδου και της άμεσης βελτίωσης 
της οικονομικής κατάστασης κατέρρευσαν με ε-
ντυπωσιακή ταχύτητα.

Πώς να πιστέψουν οι πολίτες μια κυβέρ-
νηση η οποία πανηγυρίζει για το τέλος του προ-
γράμματος-μνημονίου, ενώ τα πρόσθετα μέτρα 
και οι νέες δεσμεύσεις που υπέγραψε σε επίπεδο 
Eurogroup έχουν την επικεφαλίδα «Συμπληρω-
ματικό Μνημόνιο Συνεννόησης». Πέρα από τη 
συμβολαιογραφική κατοχύρωση του Συμπληρω-
ματικού Μνημονίου υπάρχει βέβαια και η καυτή 
πραγματικότητα που δημιουργούν οι κυβερνητι-
κές επιλογές. Μαζικοί πλειστηριασμοί ακινήτων, 

μαζικές κατασχέσεις ρευστού και περιουσιακών 
στοιχείων όσων χρωστάνε στο Δημόσιο και στα 
ασφαλιστικά ταμεία, τιμωρία των συνεπών ασφα-
λισμένων με μεγάλη μείωση των συντάξεων από 
1ης Ιανουαρίου, τιμωρία των ειλικρινών φορολο-
γουμένων με μείωση του αφορολόγητου ορίου 
για το ετήσιο εισόδημα από τις αρχές του 2020.

Είμαι βέβαιος ότι στο Μαξίμου διαβάζουν τα 
αποτελέσματα της τελευταίας έρευνας του Ευρω-
βαρόμετρου, που έγινε για λογαριασμό της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής στα τέλη Μαρτίου. Το 98% 
των Ελλήνων χαρακτηρίζει την κατάσταση της 
οικονομίας από κακή έως πολύ κακή, ενώ σε ε-
πίπεδο Ε.Ε. το ποσοστό των θετικών απαντήσεων 
είναι 49%.

Για την κατάσταση της οικονομίας τους επό-
μενους δώδεκα μήνες το 14% των Ελλήνων προ-
βλέπει ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα και το 
42% χειρότερα.

Παρά το γεγονός ότι η χώρα μας ετοιμάζεται 
να βγει από το μνημόνιο, η πλειονότητα των Ελ-
λήνων (51%) εξακολουθεί να πιστεύει ότι τα χει-
ρότερα είναι μπροστά μας.

Τέλος, οι Έλληνες πιστεύουν, σε ποσοστό 
82%, ότι η χώρα κινείται σε λάθος κατεύθυνση.

Τα ποσοστά απόρριψης και απαισιοδοξίας 
προβλέπεται να γίνουν εκρηκτικά από το δεύ-
τερο εξάμηνο του 2018, οπότε θα κλιμακωθούν 
οι πλειστηριασμοί ακινήτων και οι κατασχέσεις, 
ενώ θα μπούμε στην τελική ευθεία για τη μεγάλη 
μείωση των συντάξεων, την πλήρη κατάργηση 
του ΕΚΑΣ και άλλα «φιλολαϊκά» μέτρα με υπο-
γραφή Τσίπρα.

Το βασικό πρόβλημα της κυβέρνησης και 
του πολιτικού συστήματος είναι ότι η παράταση 
του μνημονίου, πρώτα από το 2013 στο 2015, στη 
συνέχεια μέχρι το 2018 και τώρα, με βάση τα νέα 
μέτρα, μέχρι το 2020, έχει δημιουργήσει μια κοι-
νωνική πλειοψηφία, της τάξης των 2/3, η οποία α-
ποτελείται από συμπολίτες μας που μόλις τα φέρ-
νουν βόλτα ή έχουν οδηγηθεί στο επαγγελματικό 
και κοινωνικό περιθώριο. Αυτό το πρόβλημα είναι 

πολύ βαθύ από κοινωνική και πολιτική άποψη και 
δεν αντιμετωπίζεται με τις επιδόσεις-ρεκόρ του 
ελληνικού τουρισμού, που, ούτως ή άλλως, δεν 
έχουν σχέση με την κυβερνητική πολιτική, με 
το καθυστερημένο πέρασμα της ελληνικής οικο-
νομίας σε φάση ανάπτυξης του 2% και με τη χρη-
ματοδότηση επιλεκτικών παροχών από το υπερ-
πλεόνασμα που κατασκευάζει η κυβέρνηση υπερ-
φορολογώντας όσους θεωρεί ήδη χαμένους από 
εκλογική άποψη και μειώνοντάς τους κοινωνικές 
παροχές και ασφαλιστικά δικαιώματα.

Μια κυβέρνηση που θα λειτουργούσε με 
βάση τους κανόνες της δημοκρατίας και θα ήταν 
κοινωνικά, πολιτικά και εθνικά υπεύθυνη θα ε-
πιχειρούσε βελτιώσεις της πολιτικής της ενόψει 
της κρίσιμης εκλογικής αναμέτρησης, αλλά θα α-
πέφευγε επιλογές πολιτικής αστάθειας και διχα-
σμού από την προώθηση μιας λύσης για το «Μα-
κεδονικό» που προσβάλλει τους περισσότερους 
Έλληνες μέχρι την πολιτική διαχείριση των «δι-
καιωμάτων» του αρχιδολοφόνου της 17 Νοέμβρη 
και την προκλητική ανοχή στη δράση των υπο-
στηρικτών του.

Το «προφίλ», όμως, της κυβέρνησης Τσίπρα 
είναι εντελώς διαφορετικό και ουσιαστικά προσ-
διορίζεται από τον σκληρό κομματικό μηχανισμό 
του ΣΥΡΙΖΑ του 4%. Το Μαξίμου επενδύει πλέον 
ανοιχτά στην πολιτική προβοκάτσια, για να δώσει 
νέες ευκαιρίες στην άκρα Δεξιά και να μετατρέψει 
τη διαφαινόμενη εκλογική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ σε 
ήττα του πολιτικού συστήματος. 

Η ηγεσία της ΝΔ αντιδρά σε αυτές τις μεθο-
δεύσεις και η ενότητα μεταξύ των κορυφαίων στε-
λεχών της είναι βασική εγγύηση για να υπάρξει 
αποτελεσματική απάντηση στα σχέδια Τσίπρα. 
Θεωρώ όμως ότι δεν αρκούν. Θα πρέπει πολύ πε-
ρισσότεροι να αναλάβουν τις ευθύνες που τους 
αναλογούν για να αποτρέψουμε την πραγματο-
ποίηση σεναρίων ανωμαλίας. Διαφορετικά, θα ι-
σχύσει αυτό που έλεγε ο Ρόναλντ Ρέιγκαν ενό-
ψει σημαντικών εξελίξεων: «Ακόμη δεν είδατε τί-
ποτα!».
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Τα τελευταία τρία χρόνια, με την κυβέρνηση Τσίπρα 
στην εξουσία, το εξωτερικό του σπιτιού του Μίκη 
Θεοδωράκη στου Φιλοπάππου απασχόλησε δύο 
φορές το φωτορεπορτάζ των ελληνικών μέσων ενη-
μέρωσης. Η πρώτη ήταν τον Φεβρουάριο του 2015, 

όταν ο Αλέξης Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός μόλις έναν μήνα, για 
την ακρίβεια 29 ημέρες. Η δεύτερη ήταν στις 3 Φεβρουαρίου 2018, 
όταν κάποιοι πήγαν έξω από το σπίτι του και έγραψαν συνθήματα 
μετά την απόφασή του να είναι ομιλητής στο συλλαλητήριο της Α-
θήνας για το όνομα της Μακεδονίας.

Στις 24 Φεβρουαρίου 2015 ο πρωθυπουργός, μόνος και χωρίς 
συνοδεία, διάβαινε το κατώφλι του σπιτιού του πιο διάσημου πα-
γκοσμίως Έλληνα, ο οποίος μόλις την προηγουμένη είχε δημοσιεύ-
σει στο προσωπικό του ιστολόγιο ένα άρθρο στο οποίο απευθυνό-
ταν προσωπικά στον πρωθυπουργό: «Αγαπητέ Αλέξη, μου έγραψες 
πριν λίγες μέρες ότι είστε έτοιμοι να ματώσετε. Με τα μέτρα που 
σου προτείνω, δεν πρόκειται να ματώσετε ούτε εσείς ούτε ο Λαός 
μας. Θα περάσουμε ίσως δύσκολες μέρες μαζί, αλλά σκέψου ότι 
ζούμε στο 2015 και όχι σε εκείνες τις σκοτεινές και επώδυνες επο-
χές που οι ξένοι και ντόπιοι εξουσιαστές μας αλώνιζαν ανεμπόδιστα, 
γιατί δεν υπήρχε απέναντί τους δύναμη ικανή να τους σταματήσει».

Ο Μίκης πρότεινε στην κυβέρνηση «για να ξεκινήσουν αποφα-
σιστικά, να καταργήσουν άμεσα όλα τα μέτρα των Μνημονίων, ξεκι-
νώντας από την αποκατάσταση της Εθνικής μας Ανεξαρτησίας, για 
την οποία δεν άκουσα ως τώρα να γίνεται λόγος».

Ο κ. Τσίπρας είχε πριν από την επίσκεψη τηλεφωνήσει στον κ. 
Θεοδωράκη. Και όταν ήρθε η ώρα της επίσκεψης, πήγε μόνος, χτύ-
πησε το κουδούνι, περίμενε να του ανοίξουν και μπήκε μέσα.

Βγαίνοντας, κινήθηκε στο πνεύμα του άρθρου του κ. Θεοδω-
ράκη, του οποίου έπλεξε το εγκώμιο, λέγοντας ότι πρόκειται για 
«πολεμιστή» και κάνοντας λόγο για πόλεμο. «Στον πόλεμο απαι-
τείται, μεταξύ άλλων, στρατηγική και μυαλό» είχε πει τότε ο πρω-
θυπουργός.

Ο τοίχος είχε τη δική του αλητεία…
Τρία χρόνια αργότερα, στις 3 Φεβρουαρίου 2018, ο τοίχος του σπι-
τιού του συνθέτη βάφτηκε με ένα σύνθημα. «Η ιστορία σου ξεκινάει 
από το βουνό και καταλήγει στον εθνικό βούρκο της πλατείας Συ-
ντάγματος» είχαν γράψει το προηγούμενο βράδυ.

Την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβε με ανάρτησή της στο 
Indymedia μια ομάδα που υπέγραφε ως αναρχικοί/αναρχικές. «Ο 
Μίκης θα είναι αύριο κεντρικός ομιλητής στο “συλλαλητήριο για το 
Μακεδονικό”, παίρνοντας θέση στην ανασυγκρότηση του εθνικού 
κορμού, μαζί με όλο τον εθνικιστικό, πατριωτικό συρφετό, την ίδια 
ώρα που η επίθεση στους “από τα κάτω” εντείνεται με αντιαπεργι-
ακούς νόμους, πλειστηριασμούς πρώτων κατοικιών κ.λπ., συμβάλ-
λοντας στη γενικότερη υποτίμηση των ζωών μας» έλεγαν στην α-
νακοίνωση.

Δεν διευκρινιζόταν τι θα ήθελαν να κάνει ο συνθέτης για όλα 
αυτά που συμπύκνωναν σε λίγες γραμμές, πάντως η παρουσία του 

Το κυβερνητικό πρόβλημα ήταν ότι 
με ομιλητή τον Μίκη Θεοδωράκη τα 
συλλαλητήρια διεμβόλιζαν έναν κόσμο 
τον οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρούσε ότι 
μπορεί να κερδίζει όσο την έκφραση των 
συλλαλητηρίων είχαν οι ακραίοι που είχαν 
εμφανιστεί στην εξέδρα στη Θεσσαλονίκη, 
η αποδόμηση των οποίων ήταν εύκολη.

  ΑΝΤΏΝΗΣ ΜΑΡΚΟΥ

Ο ΜΊΚΗΣ ΑΚΥΡΏΝΕΊ 
ΤΗ ΡΗΤΟΡΕΊΑ 
ΠΕΡΊ ΑΚΡΟΔΕΞΊΑΣ 
ΚΑΊ ΕΝΟΧΛΕΊ 
ΤΟ ΜΑΞΊΜΟΥ

στο συλλαλητήριο τους είχε ενοχλήσει τόσο όσο είχε ενοχλήσει και 
την κυβέρνηση.

«Η αγωνία ενός τμήματος του λαού μπορεί να γίνει αντικείμενο 
εκμετάλλευσης εθνικιστικών, ακροδεξιών και μισαλλόδοξων δυνά-
μεων» είχε αναφέρει σε δήλωσή του ο υπουργός Επικρατείας και 
κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος, ο οποίος 
είχε κινηθεί με πολύ περισσότερη μετριοπάθεια σε σχέση με το 
συλλαλητήριο που είχε προηγηθεί στη Θεσσαλονίκη πριν από τρεις 
εβδομάδες.

«Η εθνικιστική και ακροδεξιά ρητορεία έχει τραυματίσει ανε-
πανόρθωτα τη χώρα και το εθνικό συμφέρον στο παρελθόν» είχε πει 
στις 22 Ιανουαρίου, την επομένη του συλλαλητηρίου της Θεσσαλο-
νίκης, ο κ. Τζανακόπουλος, αλλά είναι πραγματικά δύσκολο, ακόμη 
και για το επικοινωνιακό επιτελείο του ΣΥΡΙΖΑ, να χαρακτηρίσει 
τον Μίκη ακροδεξιό. Άλλωστε ο κ. Θεοδωράκης δεν είχε διαφορετι-
κές απόψεις για το θέμα του ονόματος από τότε που αυτό ανέκυψε.

21 χρόνια μετά την ιστορική συναυλία 
στα Σκόπια
Αυτό δεν τον είχε εμποδίσει όμως να ανταποκριθεί το 1997 σε μια 
πρόταση που του έγινε τότε να κάνει μία συναυλία στα Σκόπια, όπου 
βρίσκεται ο τάφος του θρυλικού ήρωα του Καζαντζάκη, του Γιώργου 
Ζορμπά, ο οποίος στο βιβλίο έγινε Αλέξης. Η συναυλία έγινε με τη 
Συμφωνική των Σκοπίων υπό τη διεύθυνσή του, χωρίς αντιδράσεις, 
εκτός από τρεις μουσικούς που αρνήθηκαν να παίξουν επικαλούμε-
νοι τις παλαιότερες δηλώσεις του, ενώ στο ακροατήριο ήταν και ο 
ίδιος ο αείμνηστος τότε Πρόεδρος και ιστορικός ηγέτης της γειτονι-
κής χώρας Κίρο Γκλιγκόροφ.

Πολλά χρόνια μετά, απαντώντας μάλιστα στον γνωστό τενόρο 
από τα Σκόπια Μπλαγκόι Νεκόσκι, παρέπεμψε στη συναυλία του 
στα Σκόπια: «Δεν έχω κανέναν δισταγμό να πω ότι δεν έχω τίποτε ε-
ναντίον του λαού σας, ότι αισθάνομαι πολύ κοντά, όπως όταν διηύ-
θυνα τον «Ζορμπά» στα Σκόπια».

Τη συναυλία στα Σκόπια είχε επικαλεστεί το Σάββατο πριν από 
το συλλαλητήριο της Αθήνας και η «Εφημερίδα των Συντακτών», 
για να επισημάνει ότι «όσοι κατήγγειλαν τη σύμπραξη του Μίκη με 
την “Παμμακεδονική”, την υπερατλαντική Α.Ε. που διακηρύσσει 
πως οι ΗΠΑ ενσαρκώνουν “το όραμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου”, 
δεν παρέλειψαν να εκφράσουν τη θλίψη τους γι’ αυτή την απροσ-
δόκητη κατρακύλα».

Όπως προκύπτει, το κυβερνητικό πρόβλημα ήταν ότι με ομι-
λητή τον Μίκη Θεοδωράκη τα συλλαλητήρια διεμβόλιζαν έναν 
κόσμο τον οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρούσε ότι μπορεί να κερδίζει όσο 
την έκφραση των συλλαλητηρίων είχαν οι ακραίοι που είχαν εμ-
φανιστεί στην εξέδρα στη Θεσσαλονίκη, η αποδόμηση των οποίων 
ήταν εύκολη.

Όμως η παρουσία του Μίκη καθιστούσε το εγχείρημα δύσκολο, 
διότι ήταν δύσκολη η ταύτιση της ιστορίας του Μίκη με τον εθνι-
κισμό. Πολύ δε περισσότερο όταν επικαλούνται την παρουσία του 
στο «βουνό» αναρχικές ομάδες που μάλλον αγνοούσαν ότι οι ομο-

ϊδεάτες τους της Αντίστασης και του Εμφυλίου στο «βουνό» όχι 
μόνο δεν ήταν δεκτοί από το ΚΚΕ αλλά η ιδεολογία τους αποτε-
λούσε λόγο εκτέλεσης.

Να ζητήσουν δημοψήφισμα
«Είμαι ήρεμος και έτοιμος» είχε απαντήσει ο κ. Θεοδωράκης όταν 
ρωτήθηκε το πρωί της Κυριακής του συλλαλητηρίου πώς αισθάνεται 
μετά την επίθεση και παράλληλα κάλεσε τους πολίτες που ήθελαν 
να πάνε στο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα «να μην πτοηθούν, να αυ-
ξήσουν τη θέληση, τον θυμό, την αποφασιστικότητα και την ορμη-
τικότητά τους», ενώ στην ομιλία του χαρακτήρισε «βαποράκια» αυ-
τούς που πέταξαν τις μπογιές.

Η κυβερνητική απάντηση την επόμενη μέρα ήταν η επίσπευση 
της ανάδειξης της υπόθεσης Novartis.

Μόλις τέσσερις μήνες μετά, η Novartis έχει ξεχαστεί ακόμη και 
για τους φανατικούς των διχασμών που επιχειρεί ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά 
η ομιλία του κ. Θεοδωράκη έμεινε και θα μείνει χαραγμένη στη 
μνήμη όσων ήταν εκεί και όσων την παρακολούθησαν μακρόθεν.

«Είμαι διεθνιστής και μάχομαι τον φασισμό, ειδικά στην πιο ε-
πικίνδυνη μορφή του, την αριστερόστροφη, σαν αυτή με τις ομα-
δούλες των εξτρεμιστών που είναι σκέτοι δειλοί τρομοκράτες, σαν 
αυτή των μειοψηφιών που μας κυβερνούν και καταστρέφουν τη 
χώρα μας».

Την ίδια μέρα στην ίδια ομιλία είχε πει ότι «απευθύνουμε έκ-
κληση στους βουλευτές, που έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν δημο-
ψήφισμα, να προκαλέσουν τη σχετική συζήτηση στη Βουλή και να 
κινητοποιήσουν αυτό το εθνικής σημασίας ζήτημα, γιατί μόνο εμείς 
οι Έλληνες μπορούμε να δώσουμε ή να μη δώσουμε το δικαίωμα 
στους Σκοπιανούς να οικειοποιούνται στο μέλλον μέσω του ονόμα-
τος “Μακεδονία” ένα αναπόσπαστο τμήμα του ελληνισμού».

Η πρότασή του επανέρχεται στο προσκήνιο…
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κόσµος

Η ψυχροπολεµική ένταση και περικύκλωση 
της Κίνας, ώστε να περιοριστεί η δυνατότητά 
της για προβολή ισχύος στην ευρύτερη 
περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, µπορεί να είναι 
για την Ουάσινγκτον µια αυτοεκπληρούµενη 
προφητεία, µια επιλογή, δηλαδή, που στην 
πραγµατικότητα επισπεύδει την εξέλιξη την 
οποία ισχυρίζεται ότι θέλει να αποτρέψει.

Ο Τραµπ έφτασε στη Σιγκαπούρη από τον 
Καναδά, όπου συµµετείχε στη σύνοδο κορυφής 
της Οµάδας των «7», µε πολλούς παρατηρητές 
να αναρωτιούνται αν είναι η τελευταία…

Ακόµη και µε το πιο απαισιόδοξο σενάριο εξελί-
ξεων, η συνάντηση Τραµπ και Κιµ Γιονγκ Ουν 
στη Σιγκαπούρη σήµανε το τέλος µιας εποχής: 
η Βόρεια Κορέα δεν θα επιστρέψει ποτέ στην 
πλήρη διεθνή αποµόνωση στην οποία βρισκό-

ταν πριν από λίγους µήνες.
Οι άµεσα ενδιαφερόµενοι για τη σταθεροποίηση στην 

Κορεατική Χερσόνησο και πέραν της αποπυρηνικοποίησης, 
η Νότια Κορέα και η Ιαπωνία, δεν θα παρακολουθήσουν τη 
διµερή διαπραγµάτευση ΗΠΑ - Βόρειας Κορέας ως θεατές, 
καθώς έχουν κάθε λόγο να επιδιώξουν απευθείας επαφές µε 
την Πιονγκγιάνγκ.

Η δέσµευση του Τραµπ ότι θα τερµατιστούν οι κοινές 
στρατιωτικές ασκήσεις Νότιας Κορέας και ΗΠΑ αφήνει ανοι-
χτό το ενδεχόµενο σταδιακής µείωσης της επιτόπου παρου-
σίας των ΗΠΑ.

Ο µεγάλος κερδισµένος
∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι ο κατεξοχήν κερδισµένος από την 
τροπή των εξελίξεων δεν είναι άλλος από την Κίνα, που δεν 
έπαψε ποτέ να έχει βαρύνουσα επιρροή στις επιλογές της Βό-
ρειας Κορέας.

Όσο το καθεστώς της Πιονγκγιάνγκ προχωρούσε σε επί-
δειξη ισχύος των πυραυλικών-πυρηνικών του δυνατοτήτων, 
τόσο υπήρχε το άλλοθι για τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία και τη Νότια 
Κορέα να συγκροτήσουν µια στρατιωτική συµµαχία πραγµατι-
κός στόχος της οποίας δεν ήταν άλλος από την ανάσχεση της 
προβολής ισχύος της Κίνας στην ευρύτερη περιοχή Ασίας-Ει-
ρηνικού.

Αν η συνάντηση Τραµπ - Κιµ οδηγήσει σε σύντοµο χρο-
νικό διάστηµα σε συµφωνία σταθεροποίησης της Κορεατικής 
Χερσονήσου, είναι αυτονόητο ότι η µείωση της έντασης θα 
καταγραφεί και στα άλλα ανοιχτά µέτωπα της περιοχής από τη 
Νότια Σινική Θάλασσα και τη διαµάχη για τα κυριαρχικά δι-
καιώµατα ανάµεσα στην Κίνα και τις χώρες της περιοχής µέχρι 
την πολιτική του Πεκίνου απέναντι στην Ταϊβάν.

Μείωση της έντασης δεν σηµαίνει δυναµική υπέρβασης 
µιας δύσκολης σχέσης συνολικά ανάµεσα στην Κίνα και στις 
ΗΠΑ, µιας σχέσης αλληλεξάρτησης και ανταγωνισµού στην 
οικονοµία και µε δυναµική µετωπικής σύγκρουσης στο γεω-
πολιτικό επίπεδο.

Με τα παραπάνω δεδοµένα φωτίζεται και η στρατηγική 

του Πεκίνου για αποπυρηνικοποίηση και σταθεροποίηση της 
Κορεατικής Χερσονήσου.

Ένας κοινός παρονοµαστής ζωτικών συµφερόντων όλων 
των εµπλεκόµενων δυνάµεων για σταθερότητα στην Κορε-
ατική Χερσόνησο δεν αναιρεί τη συνολική περιφερειακή έ-
νταση που παράγει η προβολή ισχύος της Κίνας, αλλά τουλά-
χιστον θέτει κάποια όρια και σκιαγραφεί κάποιο πλαίσιο.

Οι δύο σύνοδοι κορυφής
Η συνάντηση Τραµπ και Κιµ στη Σιγκαπούρη είναι η πρώτη 
προσπάθεια για την αναζήτηση περιφερειακής σταθεροποίη-
σης στην ευρύτερη περιοχή Ασίας-Ειρηνικού. Μια περιοχή η 
οποία µετά το 1945 υπήρξε η απόλυτη αντίστιξη της Ευρώ-
πης: Στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού δεν υπήρξε ποτέ κάποιο 
πλαίσιο σαν τη διανοµή σφαιρών επιρροής κι έτσι τοπικές συ-
γκρούσεις, όπως ο Πόλεµος της Κορέας το 1950-1953 και στη 
συνέχεια ο πολυετής πόλεµος στο Βιετνάµ, προκάλεσαν περι-

φερειακούς και παγκόσµιους κλυδωνισµούς.
Η αναζήτηση σταθεροποίησης στην Κορεατική Χερσό-

νησο γίνεται σε µια κρίσιµη στιγµή των διµερών σχέσεων Ου-
άσινγκτον-Πεκίνου, όπου στη γεωπολιτική ένταση ήρθε να 
προστεθεί ο επιθετικός προστατευτισµός του Τραµπ.

Ο Τραµπ έφτασε στη Σιγκαπούρη από τον Καναδά, όπου 
συµµετείχε στη σύνοδο κορυφής της Οµάδας των «7», µε πολ-
λούς παρατηρητές να αναρωτιούνται αν είναι η τελευταία…

Σχεδόν ταυτόχρονα συνήλθε η σύνοδος κορυφής του 
Συµβουλίου της Σανγκάης, που απαρτίζουν η Ρωσία, η Κίνα 
και δηµοκρατίες της πρώην Σοβιετικής Κεντρικής Ασίας.

Το Σύµφωνο της Σανγκάης έχει τη δυναµική να γίνει 
πόλος συσπείρωσης δίπλα στον ιδρυτικό πυρήνα της Ινδίας, 
του Ιράν και της Τουρκίας.

Αυτοεκπληρούµενη προφητεία
Όλα τα παραπάνω δείχνουν ότι η ψυχροπολεµική ένταση και 
περικύκλωση της Κίνας, ώστε να περιοριστεί η δυνατότητά 
της για προβολή ισχύος στην ευρύτερη περιοχή Ασίας-Ειρη-
νικού, µπορεί να είναι για την Ουάσινγκτον µια αυτοεκπλη-
ρούµενη προφητεία, µια επιλογή, δηλαδή, που στην πραγ-
µατικότητα επισπεύδει την εξέλιξη την οποία ισχυρίζεται ότι 
θέλει να αποτρέψει.

Είναι φανερό ότι µια επιτυχής υλοποίηση των συµφωνη-
θέντων µεταξύ Τραµπ και Κιµ στη Σιγκαπούρη θα ανοίξει το 
κεφάλαιο του ανοίγµατος της Βόρειας Κορέας, η οικονοµική 
ανάπτυξη της οποίας κατά το µοντέλο Ντεγκ εξυπηρετεί τα 
ζωτικά συµφέροντα της Ουάσινγκτον, του Πεκίνου, της Σεούλ 
και του Τόκιο.

Σε κάθε περίπτωση, ακόµη κι αν η ύφεση και η σταθερό-
τητα περιοριστούν στην Κορεατική Χερσόνησο, το συνολικό 
κέρδος θα είναι σηµαντικό.

Τα παραπάνω παραπέµπουν στη συµφωνία των τεσσά-
ρων νικητών του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου το 1955 για την Αυ-
στρία, που τερµάτισε το καθεστώς διασυµµαχικής κατοχής και 
δέσµευσε τη χώρα σε µόνιµο καθεστώς ουδετερότητας.

Οι προσδοκίες που είχαν καταγραφεί τότε για ευεργετι-
κές επιδράσεις προς την κατεύθυνση επίλυσης του γερµανι-
κού προβλήµατος διαψεύστηκαν, χωρίς όµως να αναιρείται η 
σηµαντική σταθεροποιητική συµβολή της συµφωνίας των τεσ-
σάρων για την Αυστρία στον έλεγχο της συνολικής ψυχροπο-
λεµικής αντιπαράθεσης.

  ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ
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οικονοµία

Οι νέες τιµές δεν αντιπροσωπεύουν την 
πραγµατική αξία των ακινήτων, ενώ κανείς 
δεν µπορεί να ισχυριστεί ότι επετεύχθη 
εξίσωση των αντικειµενικών αξιών µε τις 
εµπορικές τιµές.

Η ΧΑΜΕΝΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ

  ΑΝΤΙΟΠΗ ΣΧΟΙΝΑ

Μ
εγάλες αυξήσεις στα τουριστικά νησιά της 
Ελλάδας, όπως, για παράδειγµα, στη Μύ-
κονο (πάνω από 650 ευρώ) και στην Κέρ-
κυρα, αυξήσεις έως 54%, όπως στον Άγιο 
Νικόλαο Κρήτης, αλλά και µειώσεις έως 
και 38%, όπως στο Πανόραµα και στην 

Καλαµαριά στη Θεσσαλονίκη, προκύπτουν από την επεξεργασία 
των αντικειµενικών αξιών που ανακοινώθηκαν.

Την ίδια στιγµή προβλέπονται σε αρκετές περιοχές ισχνές µει-
ώσεις, που δεν ξεπερνούν τα 10 ευρώ, και σε ελάχιστες, όπως, για 
παράδειγµα, στο δεύτερο διαµέρισµα της Θεσσαλονίκης, µειώσεις 
που φτάνουν τα 86 ευρώ.

Οι νέες τιµές δεν αντιπροσωπεύουν την πραγµατική αξία των 
ακινήτων, ενώ κανείς δεν µπορεί να ισχυριστεί ότι επετεύχθη εξί-
σωση των αντικειµενικών αξιών µε τις εµπορικές τιµές.

Οι επιπτώσεις στον ΕΝΦΙΑ «γλυκαίνουν» εξαιτίας των παράλ-
ληλων παρεµβάσεων σε δύο κλιµάκια υπολογισµού του βασικού 
φόρου, αλλά και της παράλληλης αύξησης του αφορολόγητου του 
συµπληρωµατικού φόρου από τα 200.000 ευρώ στα 250.000 ευρώ. 
Ως αποτέλεσµα, τα φουσκωµένα εκκαθαριστικά αφορούν 946.671 
νοικοκυριά και 7.126 επιχειρήσεις.

Το υπουργείο Οικονοµικών προχώρησε µε τροπολογία σε δι-
εύρυνση του πρώτου κλιµακίου υπολογισµού του φόρου στα 550 
ευρώ (από 500 ευρώ) και του άνω άκρου του τρίτου κλιµακίου κατά 
50 ευρώ (751-1.050 ευρώ αντί για 751-1.000 ευρώ), σβήνοντας έτσι 
µέρος των επιβαρύνσεων.

Ο χάρτης των νέων αντικειµενικών αξιών αποκαλύπτει 70 πε-
ριοχές στις οποίες οι αυξοµειώσεις από τη σύγκριση των νέων ανώ-
τερων και κατώτερων τιµών σε σχέση µε τις προηγούµενες υπερ-
βαίνουν το 10%.

Πρωταθλητής στις αυξήσεις αναδεικνύεται ο Άγιος Νικόλαος 
Κρήτης, όπου η νέα κατώτερη τιµή ζώνης αυξάνεται κατά 54%, από 
τα 650 στα 1.000 ευρώ, και ακολουθούν η Σκιάθος µε αύξηση της 
κατώτερης τιµής κατά 36% (από τα 700 στα 950 ευρώ), ο Άνω Σταυ-
ρός στη Θεσσαλονίκη µε αύξηση της κατώτερης τιµής κατά 33% 

(από τα 600 στα 800 ευρώ), ο ∆ήµος Ζακύνθου και το Αργοστόλι 
Κεφαλονιάς µε αυξήσεις 33% και 32% αντίστοιχα.

Στο Λεκανοπέδιο, η Μαλακάσα µε αύξηση 29% βρίσκεται στην 
πρώτη γραµµή των επιβαρύνσεων σε όρους αντικειµενικών αξιών, 
στο Πέραµα οι αυξήσεις φτάνουν το 25% (από 750 σε 900 ευρώ 
η κατώτερη τιµή ζώνης), στο πρώτο διαµέρισµα Αθηνών η αύξηση 
είναι 21%.

Στον αντίποδα, οι µειώσεις φτάνουν έως και το 38% κυρίως στη 
Θεσσαλονίκη, µε τη νέα κατώτερη τιµή ζώνης στην Καλαµαριά να 
µειώνεται από τα 950 στα 750 ευρώ, στο Πανόραµα, σε άλλη κα-
τηγορία τιµών, η ανώτερη µειώνεται κατά 36%, από τα 3.500 στα 
2.250 ευρώ, στη Μενεµένη η µείωση της ανώτερης τιµής φτάνει 
στο 28%, από τα 1.250 στα 900 ευρώ.

Οι αυξήσεις και ο ΕΝΦΙΑ
Οι µεγάλες αυξήσεις ή και οι αντίστοιχα µεγάλες µειώσεις δεν ση-
µαίνουν απαραίτητα αντίστοιχη επίπτωση στα εκκαθαριστικά του 
ΕΝΦΙΑ, εξαιτίας της δοµής του φόρου. Ο βασικός φόρος υπολο-
γίζεται µε βάση κλιµάκια αντικειµενικής αξίας και εφόσον οι µε-
ταβολές είναι εντός των κλιµακίων, ο βασικός φόρος δεν αλλάζει. 
Υπενθυµίζεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας ο 
ΕΝΦΙΑ που έχει βεβαιωθεί στα νοικοκυριά της χώρας έχει ξεπερά-
σει τα 3 δισ. ευρώ, αγγίζοντας µάλιστα τα 3,5 δισ. ευρώ πέρυσι. Από 
αυτά, εισπράττεται περίπου το 80%-85%.

Σηµειώνεται ότι τον Αύγουστο τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ 
θα φέρουν επιβαρύνσεις έως και 50 ευρώ για 737.709 ιδιοκτήτες α-
κινήτων, για 160.001 οι επιβαρύνσεις θα ξεπερνούν τα 50 ευρώ και 
θα φτάνουν έως και τα 200 ευρώ, ενώ για 48.961 φορολογούµενους 
η νέα εκκαθάριση θα βγάλει φουσκωµένο εκκαθαριστικό, κατά πε-
ρισσότερα από 200 ευρώ.

Για περίπου 4 εκατοµµύρια φορολογούµενους το εκκαθαρι-
στικό θα είναι αµετάβλητο, ενώ οι µειώσεις αφορούν περίπου 1,5 
εκατοµµύρια ιδιοκτήτες ακινήτων.

Οι νέες τιµές θα ισχύσουν κατά τον υπολογισµό ΕΝΦΙΑ και 
συµπληρωµατικού φόρου (πληρωµή σε πέντε µηνιαίες δόσεις, Σε-

πτέµβριο µε Ιανουάριο, όπως ορίζει η τροπολογία του ΥΠΟΙΚ), 
αλλά για όλους τους φόρους και τα τέλη που επιβαρύνουν τα ακί-
νητα, όπως φόρος µεταβίβασης, γονική παροχή, δωρεά, κληρονο-
µιά, τεκµήριο κατοικίας, Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, ΦΠΑ, δηµο-
τικά τέλη, θα εφαρµοστούν από τις αρχές του 2019.

Οι πιο ακριβές περιοχές
Οι νέες αντικειµενικές έγραψαν εκ νέου τη λίστα µε τις ακριβότε-
ρες περιοχές. Στην Αττική η Ηρώδου Αττικού στο κέντρο της Αθή-
νας κρατά τα σκήπτρα, µε την τιµή ζώνης να αυξάνεται από 8.500 
ευρώ σε 9.000 ευρώ, ενώ ακολουθεί ο Λαιµός Βουλιαγµένης µε 
8.900 ευρώ από 8.800 ευρώ το τετραγωνικό.

Στα ακριβά προάστια, όπως Ψυχικό, Φιλοθέη, Εκάλη και Κη-
φισιά, οι αντικειµενικές αξίες µειώθηκαν ακολουθώντας τις τιµές 
της αγοράς, ενώ στη ∆υτική Αττική οι προσαρµογές είναι από µη-
δενικές έως οριακές.

Σύµφωνα µε τα στοιχεία, από την αναπροσαρµογή των τιµών 
ζώνης σε σύνολο 10.216 ζωνών προκύπτουν τα εξής:
• Σε 2.122 µειώθηκαν οι αντικειµενικές αξίες.
• Σε 4.302 έµειναν σταθερές.
• Σε 3.792, που αντιστοιχεί στο 37,11% της επικράτειας, αυξήθηκαν.
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Στράτος Παραδιάς, πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ

Ενδέχεται να υπάρξουν 
σοβαρές επιβαρύνσεις 
σε ανθρώπους που ήδη ο 
ΕΝΦΙΑ που καλούνται 
να πληρώσουν είναι πολύ 
υψηλός, συνήθως για 
απρόσοδες περιουσίες, 
συνήθως για περιουσίες που 
δεν μπορούν να πουληθούν, 
για τους οποίους ουδείς 
ενδιαφέρεται.

 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

«Οι αντικειμενικές αξίες 
παραμένουν πολιτικό και όχι 

οικονομικό μέγεθος»

Σ
τον… λαβύρινθο του ΕΝΦΙΑ, 
έτσι όπως διαμορφώνεται 
από τις νέες αντικειμενικές 
αξίες, μπαίνει ο πρόεδρος 
της ΠΟΜΙΔΑ Στράτος Παρα-
διάς, ο οποίος εξηγεί ότι το αί-
τημα των δανειστών για τιμές 
ζώνης που να σχετίζονται με 

την πραγματική αξία των ακινήτων υλοποιή-
θηκε τυπικά και όχι ουσιαστικά.

Κατ’ αρχάς θα ήθελα να μας περιγράψετε το 
τοπίο που διαμορφώνεται με τις νέες αντι-
κειμενικές αξίες των ακινήτων και τι συνε-
πάγονται για τον ΕΝΦΙΑ…
Οι αντικειμενικές αξίες, από το 1984 που πρω-
τοάρχισαν να εφαρμόζονται και εντεύθεν, είχαν 
ένα κοινό χαρακτηριστικό, το οποίο δεν άλλαξε 
ούτε και σήμερα, παρ’ ότι αυτό ακριβώς ζη-
τούσαν οι δανειστές. Παρέμειναν ένα πολιτικό 
μέγεθος και όχι ένα μέγεθος οικονομικό, όχι 
το πραγματικό μέγεθος που να ανταποκρίνε-
ται στην αγορά ακινήτων ή ό,τι έχει απομείνει 
από αυτήν. Κατά καιρούς οι κυβερνήσεις χει-
ρίστηκαν το ζήτημα όχι μόνο γενικότερα πο-
λιτικά –δηλαδή ακριβαίνοντας τα ακριβά και 
φτηναίνοντας τα φτηνά, ώστε να τους εξασφα-
λίζεται δημοφιλία σε λαϊκές τάξεις και μεγάλη 
απόδοση σε έσοδα από τάξεις που ίσως δεν 
τις πολυενδιέφεραν– αλλά και με μεγάλη ιδι-
οτέλεια, καθώς είχαμε περιπτώσεις υπουρ-
γών Οικονομικών που κατέβαζαν στο χωριό, 
στην πόλη ή στη γειτονιά τους τις αντικειμενικές 
αξίες, σαν είδος παροχής στην πολιτική τους 
πελατεία. Τα έχουμε δει όλα. Αυτό που είχαν 
ζητήσει οι δανειστές, δηλαδή να μεταβληθούν 
οι τιμές ζώνης των ακινήτων της χώρας (περί-
που 10.000 τέτοιες ζώνες) σε μέγεθος που να 
σχετίζεται άμεσα με την πραγματική αξία, είναι 
κάτι που δεν επιτεύχθηκε. Δηλαδή δεν έχουμε 
ουσιαστική, αλλά καθαρά τυπική συμμόρφωση 
προς το κριτήριο αυτό της τέταρτης αξιολόγη-
σης, και πάλι με πολιτικό κριτήριο προσεγγί-
στηκε το θέμα, κυρίως να μη θιγεί κόσμος που 
θεωρείται εκλογική πελατεία και, φυσικά, να 
μη θιγούν τα έσοδα του ΕΝΦΙΑ, τα οποία πα-
ραμένουν στα 3,2 δισ. ευρώ, ποσό που βαρύ-
νει κυρίως αυτούς που έχουν ήδη μεγάλες 
φορολογικές υποχρεώσεις και από το οποίο 
ποσό θα εισπραχθεί το 65%, καθώς το υπό-
λοιπο θα εισπραχθεί σε βάθος χρόνου με κα-
ταναγκαστικά μέτρα.

Διακρίνετε κάποιον σχεδιασμό για εξορθο-
λογισμό του ΕΝΦΙΑ;
Όχι και δυστυχώς δεν είναι στις προθέσεις της 
κυβέρνησης να κάνει κάτι τέτοιο. Αντιθέτως, 
στις προθέσεις της είναι να καταργηθεί εντε-
λώς ο ΕΝΦΙΑ ως φόρος με αρκετά μεγάλη κα-
θολικότητα –τουλάχιστον στην αστική ιδιοκτη-
σία–, να υπάρξει αφορολόγητο όριο το οποίο 
θα καθιστά τη νέα φορολογία προσφιλή σε ε-
κλογική πελατεία με συγκεκριμένη στόχευση 
και να κατευθυνθεί το βάρος του φόρου στους 
ήδη φορολογούμενους. Όταν ο Φόρος Ακίνη-
της Περιουσίας είχε μια φορολογική απόδοση 
όλα κι όλα 500 εκατ. ευρώ, πώς αυτό το ποσό 
θα μπορέσει να πενταπλασιαστεί από τον συ-
γκεκριμένο αριθμό φορολογουμένων που θα 
υπάγονται σε αυτόν τον φόρο; Ποιος θα μπο-

ρέσει να ανταποκριθεί σε μια τόσο μεγάλη φο-
ρολογική επιβάρυνση; Εμείς ως ΠΟΜΙΔΑ θα 
αναγκαστούμε να πούμε σε μια τέτοια περί-
πτωση σε όσους παραμείνουν φορολογούμε-
νοι ότι δεν έχει νόημα να πληρώσεις έναν τέ-
τοιον φόρο, ακόμα κι αν μπορείς να το κάνεις, 
γιατί θα μπορέσεις να το κάνεις μόνο για λίγα 
χρόνια και μετά θα χάσεις την περιουσία σου. 
Οπότε, καλύτερα να κρατήσεις τα χρήματά σου 
όσο μπορεί να έχει η οικογένειά σου να φάει.

Θα υπάρξουν μειώσεις στον ΕΝΦΙΑ φέτος;
Μειώσεις ανεπαίσθητες, της τάξης των 10-20 
ευρώ, πράγματι θα υπάρξουν. Αλλά οι μειώ-
σεις αυτές στην ουσία αφορούν τυπικά φορο-
λογούμενους με τον ΕΝΦΙΑ, δηλαδή ανθρώ-
πους που τους έβγαινε ένα πάρα πολύ μικρό 
ποσό, και ακόμα κι αν αυτοί δυσκολεύονται 

να το καταβάλλουν επειδή είναι σε κακή κα-
τάσταση τα οικονομικά τους, δεν θα κινδυνεύ-
σουν σε καμία περίπτωση να πάνε φυλακή, να 
χάσουν το σπίτι τους ή να τους δεσμεύσουν 
τις καταθέσεις. Αντίθετα, βλέπουμε ότι ενδέ-
χεται να υπάρξουν σοβαρές επιβαρύνσεις σε 
ανθρώπους που ήδη ο ΕΝΦΙΑ που καλούνται 
να πληρώσουν είναι πολύ υψηλός, συνήθως 
για απρόσοδες περιουσίες, συνήθως για πε-
ριουσίες που δεν μπορούν να πουληθούν, για 
τους οποίους ουδείς ενδιαφέρεται αν έχουν να 
πληρώσουν, αν θα πάνε φυλακή, αν θα κατα-
σχεθούν οι καταθέσεις τους ή αν τους έχουν 
απομείνει κάποια νοίκια, αν θα σταλούν κατα-
σχετήρια e-mail στα υποθηκοφυλακεία για να 
δεσμευτούν οι περιουσίες τους, αν θα ασκη-
θούν εναντίον τους ποινικές διώξεις ακόμη 
και σε βαθμό κακουργήματος, με κατηγορίες 

που σχετίζονται με δήθεν ξέπλυμα βρόμι-
κου χρήματος, καθώς οι αρμόδιες υπηρε-
σίες θεωρούν ότι το να μην πληρώνεις έναν 
ΕΝΦΙΑ που υπερβαίνει, π.χ., τα 100.000 ευρώ 
γιατί δεν μπορείς να πληρώσεις, σημαίνει ότι 
χρησιμοποιείς χρήματα του κράτους για άλ-
λους σκοπούς και θεωρείται ξέπλυμα βρό-
μικου χρήματος!

Μπορεί να λυθεί το πρόβλημα του ΕΝΦΙΑ;
Ο ΕΝΦΙΑ δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να κα-
ταργηθεί, καθώς είναι γνωστά σε όλους τα 
οικονομικά του κράτους. Ωστόσο, πρέπει να 
μειωθεί, να αρχίσει να μειώνεται σταδιακά, 
έστω και κατά 10% κάθε χρόνο, να φτάσει πε-
ρίπου στο μισό απ’ όσος είναι σήμερα και να 
έχει και κάποια σχέση με το αν η περιουσία 
σου είναι προσοδοφόρα ή όχι. Εκεί όπου μια 
περιουσία είναι σε μεγάλο ποσοστό προσο-
δοφόρα, εκεί τα πράγματα είναι λίγο πιο αν-
θρώπινα για τον ιδιοκτήτη, γιατί έχει κάποιο 
έσοδο, έστω και μόνο για να πληρώσει αυτά 
που πρέπει. Εκεί όπου ο φόρος είναι αδηφά-
γος και έχει καθαρά δημευτικό χαρακτήρα 
είναι στα απρόσοδα ακίνητα και κυρίως στα 
οικόπεδα, τα οποία είναι πλέον εκτός συναλ-
λαγής. Επίσης, ο ΕΝΦΙΑ θα μπορούσε να δι-
ορθωθεί αν είχε τη σωστή βάση επιβολής 
του. Για λόγους πολιτικού κόστους έχει εξαι-
ρεθεί τελείως η εκτός σχεδίου περιουσία, το 
οποίο ήταν πολύ μεγάλο λάθος της τότε κυ-
βέρνησης, καθώς τεράστιες περιουσίες στην 
Ελλάδα είναι απλώς και μόνο τυπικά φορο-
λογούμενες, πρακτικά αφορολόγητες. Αν α-
ποκατασταθεί αυτή η στρέβλωση, αμέσως 
καταργείται ο συμπληρωματικός φόρος και η 
ακίνητη περιουσία αποκτά τη δυνατότητα να 
βοηθήσει την ανάκαμψη της κτηματαγοράς, 
της οικοδομής και κατ’ επέκταση της ελλη-
νικής οικονομίας.
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#1 εφαρμογή στην Ελλάδα για
τις δημόσιες συγκοινωνίες

Κατεβάστε τώρα δωρεάν

 ΣΤΟΝ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Χριστόδουλος Γιαλλουρίδης, καθηγητής ∆ιεθνούς 
Πολιτικής στο Πάντειο Πανεπιστήµιο

Τ
ο ζήτηµα της διαπαιδαγώγη-
σης των κατοίκων της ΠΓ∆Μ 
στον αλυτρωτισµό εγείρει µετ’ 
επιτάσεως ο καθηγητής ∆ιε-
θνούς Πολιτικής στο Πάντειο 
Πανεπιστήµιο Χριστόδουλος 
Γιαλλουρίδης, όσον αφορά τη 
συµφωνία Τσίπρα-Ζάεφ για το 
Σκοπιανό, υπογραµµίζοντας τη 

δυσκολία να αλλάξουν οι αντιλήψεις που κυρι-
αρχούν στη γείτονα χώρα, τόσο σε επίπεδο εκ-
παίδευσης και κοινωνικοποίησης όσο και σε επί-
πεδο ΜΜΕ. Όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά, ο κ. 
Γιαλλουρίδης θεωρεί πολύ πιθανό ένα «θερµό» 
επεισόδιο, προκειµένου η Τουρκία να σύρει την 
Ελλάδα σε διαπραγµατεύσεις για την αλλαγή του 
status quo στο Αιγαίο.

Κατ’ αρχάς, ποιες είναι οι πρώτες εντυπώ-
σεις σας από τη συµφωνία Τσίπρα-Ζάεφ για 
το Σκοπιανό;
Το πρόβληµα που η Ελλάδα είχε πάντα σε σχέση 
µε αυτή την οντότητα ήταν ο αλυτρωτισµός, ο ο-
ποίος δεν πηγάζει µόνο από τις δηλώσεις των 
εκπροσώπων του κράτους αυτού αλλά κυρίως 
από την παιδαγωγική διάσταση της εκπαίδευ-
σης στον αλυτρωτισµό, µε την έννοια ότι σε όλες 
τις βαθµίδες εκπαίδευσης του κρατιδίου αυτού, 
από το νηπιαγωγείο ως το πανεπιστήµιο, υπήρχε 
η αντίληψη ότι η χώρα αυτή είναι οι Μακεδό-

«Μόνο η αλλαγή του ονόµατος 
της ΠΓ∆Μ δεν φτάνει»

νες. Αυτό είναι ένα ζήτηµα που αφορά τη βάση 
της πορείας της χώρας αυτής, που είναι η εκ-
παίδευση. Από την άλλη, υπάρχει το ερώτηµα 
πώς θα συµπεριφέρονται από δω και πέρα τα 
ΜΜΕ της χώρας αυτής, πώς θα αντιµετωπί-
ζουν τη χώρα τους και πώς θα την αποτυπώ-
νουν εντός της χώρας και προς τα έξω. Κατά 
την άποψή µου, το ζήτηµα της κοινωνικοποίη-
σης και της δηµοσιότητας είναι, αν θέλετε, κρι-
σιµότερο κι από την ίδια την αλλαγή του ονό-
µατος, διότι αν στη γειτονιά µας αυτή ήταν µια 
αδελφική χώρα και ήθελε, επειδή θαυµάζει τη 
Μακεδονία του Αλεξάνδρου, να έλεγε ότι είναι 
συνέχεια της δικής µας Μακεδονίας, δεν θα υ-
πήρχε πρόβληµα. Το πρόβληµα αφορούσε τη 
διεκδίκηση της ιστορίας της Μακεδονίας µας 
και του ονόµατος της ελληνικής Μακεδονίας, 
που ήταν η µοναδική Μακεδονία. Ο Μέγας Αλέ-
ξανδρος ήταν Έλληνας. Όλο αυτό, λοιπόν, πρέ-
πει να αλλάξει από τη δοµή της εκπαίδευσης 
και αυτό δεν ξέρω πώς έχει συµφωνηθεί και 
τι έχει συνοµολογηθεί ως προς το πρόγραµµα 
πορείας ένταξης της ΠΓ∆Μ στους διευρωπα-
ϊκούς θεσµούς µε αντάλλαγµα κάποια πράγ-
µατα που µας δίνουν οι Σκοπιανοί.

Θεωρείτε ότι η συµφωνία ανταποκρίνεται 
στην «εθνική γραµµή» της Ελλάδας;
Πρέπει να διαβάσουµε αναλυτικά τη συµφωνία, 
διότι ο διάβολος κρύβεται στις λεπτοµέρειες. 
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Πρέπει να δούµε τα κείµενα και να τα προσέ-
ξουν οι διπλωµάτες µας. Πάντως, είναι µια κρί-
σιµη στιγµή, όπου µπορούµε να κερδίσουµε αυτό 
που θέλουµε, διότι η ΠΓ∆Μ, αν δεν ενταχθεί στους 
ευρωπαϊκούς θεσµούς, καταρρέει. Το θέµα είναι 
να κάνουµε τη σωστή διαπραγµάτευση, τη σωστή 
πορεία και να κερδίσουµε την ουσία της δικής 
µας διεκδίκησης, που είναι η πλήρης αλλαγή της 
δοµής του χώρου αυτού ως έκφρασης «µακε-
δονισµού» σε όλα τα επίπεδα, από το δηµοτικό 
µέχρι το πανεπιστήµιο, τα ΜΜΕ και τους δηµο-
σιογράφους, όλη τη δοµή της διαπαιδαγώγησης. 
∆εν ξέρω αν έχει συµφωνηθεί κάτι τέτοιο, όµως 
πρέπει να υπογραµµίσουµε ότι το όνοµα δεν φτά-
νει. Η συµφωνία περιλαµβάνει και αλλαγές στο 
Σύνταγµα, ως προς τα εδάφια που θεωρούνται 
αλυτρωτικά, όµως ούτε αυτό φτάνει. Πρέπει να 
δούµε τη διαπαιδαγώγηση και κοινωνικοποίησή 
τους. Τι περιλαµβάνει η Ιστορία που διδάσκονται, 
µαθήµατα ταυτότητας της χώρας… Όλα αυτά πρέ-
πει να αλλάξουν και να υποδειχθούν αλλαγές στο 
εκπαιδευτικό σύστηµα της χώρας.

Μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, µετά από αρκετά 
χρόνια σκληρής αλυτρωτικής γραµµής στην 
ΠΓ∆Μ;
Εφικτό ή µη, αν δεν το αλλάξουν, θα καταρρεύ-
σουν. Πρέπει να συµφωνηθεί ένα πρόγραµµα 
για να γίνουν οι αλλαγές αυτές. Πρέπει να µά-
θουν ότι είναι κάποιοι άλλοι και όχι αυτό που 

θεωρούσαν µέχρι τώρα. Αυτό έχει σηµασία, όχι 
µόνο το όνοµα.

Πώς θεωρείτε ότι θα εξελιχθούν τα πράγµατα 
από δω και πέρα;
Νοµίζω ότι θα υπάρξει µια περίοδος δοκιµασίας. 
Οι Σκοπιανοί έχουν εσωτερικά προβλήµατα, το 
VMRO απειλεί µε διάφορα και δεν ξέρω αν θα 

αντέξει η κυβέρνηση Ζάεφ. Αν όµως αντέξουν, 
θα δοκιµαστεί η ικανότητά τους να αλλάξουν την 
ταυτότητά τους, που είναι πολύ µεγάλη υπόθεση. 
Και, επαναλαµβάνω, η ταυτότητα δεν είναι η πι-
νακίδα στη Γ.Σ. του ΟΗΕ, είναι όλη η δοµή κοι-
νωνικοποίησης των ανθρώπων. Πρέπει να αλ-
λάξει η αντίληψη του ποιοι είναι και αυτό γίνεται 
µέσα από τις δοµές κοινωνικοποίησης, όπως η 
εκπαίδευση, η οικογένεια κ.λπ. Πρέπει να προ-
σέξουµε να µην κερδίσουµε µόνο την επικεφα-
λίδα και χάσουµε το περιεχόµενο.

Για να αλλάξουµε θέµα και να περάσουµε στα 
ελληνοτουρκικά, βλέπουµε ότι η Άγκυρα έχει 
υιοθετήσει µια εξαιρετικά σκληρή και προ-
κλητική ρητορική έναντι της Αθήνας. Θεω-
ρείτε ότι αυτό οφείλεται στην προεκλογική πε-
ρίοδο ή έχει βαθύτερες ρίζες;
Η τουρκική πολιτική δεν παράγεται προεκλογικά, 
έχει σταθερές δοµές, µε τις οποίες συµφωνούν 
και όλες οι πολιτικές δυνάµεις της χώρας αυτής. 
Η Τουρκία θέλει να αναθεωρήσει το νοµικό κα-
θεστώς που διέπει τις δύο χώρες στο Αιγαίο και 
στην περιοχή της ΝΑ Μεσογείου, της Κύπρου συ-
µπεριλαµβανοµένης. Κι αυτό το ανακοίνωσε από 
δω, στην Ελλάδα, ο ίδιος ο Τούρκος Πρόεδρος. 
Αυτό που έχει σηµασία είναι να γνωρίζουµε ότι 
η Τουρκία έχει τη δύναµη, τη θέληση και την α-
ποφασιστικότητα να δηµιουργήσει ένα επεισόδιο 
για να µας σύρει σε διαπραγµάτευση για αλλαγή 

του status quo του Αιγαίου σε σχέση µε νήσους 
και βραχονησίδες που θεωρεί ότι δεν ανήκουν 
όλες σ’ εµάς. Οι Τούρκοι έχουν πει δηµόσια τι 
θέλουν να κάνουν, ο ίδιος ο Ερντογάν από ελ-
ληνικό έδαφος είχε το θράσος να πει ότι πρέπει 
να ξαναδούµε τις συνθήκες – προφανώς, όχι εις 
βάρος του. Εποµένως πρέπει να είµαστε έτοιµοι 
για την αντιµετώπιση ενός επεισοδίου που µπο-
ρεί να έρθει ανά πάσα στιγµή και που, αν –ο µη 
γένοιτο– το κερδίσουν, να το αξιοποιήσουν για να 
µας σύρουν σε διαπραγµάτευση. Είναι πολύ κρί-
σιµο η πολιτική και η στρατιωτική ηγεσία να το 
γνωρίζουν αυτό και να είµαστε έτοιµοι ανά πάσα 
στιγµή όχι µόνο να το αντιµετωπίσουµε αλλά και 
να ανταποδώσουµε. Γιατί το πρόβληµα µιας πε-
ριορισµένης σύρραξης για την Τουρκία δεν έχει 
καµία σηµασία. Η χώρα µπορεί να είναι διαλυ-
µένη οικονοµικά στο εσωτερικό της, αλλά κυ-
βερνάται από την αυταρχική δοµή εξουσίας του 
νέου «σουλτάνου», κάνει ό,τι θέλει, σε αντίθεση 
µ’ εµάς, που η παραµικρή κρίση µπορεί να οδη-
γήσει τη χώρα σε κατάρρευση. Ζούµε ελαφρώς 
πάνω από το νερό και αυτό είναι το κρίσιµο ζή-
τηµα, για το οποίο ο πρωθυπουργός και η πολι-
τική ηγεσία της χώρας θα πρέπει να συνεννοού-
νται µε την αντιπολίτευση και τις άλλες δυνάµεις, 
ώστε, µαζί µε τη στρατιωτική ηγεσία, να έχουµε 
µια στρατηγική τέτοια που θα αντιµετωπίσει αυτό 
που µπορεί να έρθει και που είναι εξαιρετικά πι-
θανό να συµβεί.

Το θέµα είναι να κάνουµε 
τη σωστή διαπραγµάτευση, 
τη σωστή πορεία και να 
κερδίσουµε την ουσία της 
δικής µας διεκδίκησης, που 
είναι η πλήρης αλλαγή της 
δοµής του χώρου αυτού ως 
έκφρασης «µακεδονισµού» 
σε όλα τα επίπεδα.

EΔΑ ΘΕΣΣ 
η δύναµη 
στο Φυσικό Αέριο.
Η δύναµη να ανοίγεις δρόµους, να προχωράς µπροστά, να βελτιώνεις τη ζωή των ανθρώπων, 
να µοιράζεσαι τη γνώση, να στηρίζεις τα νοικοκυριά και την ανάπτυξη, η δύναµη να δείχνεις µε 
πράξεις τη φροντίδα σου για το περιβάλλον, η δύναµη να βρίσκεσαι πάντα δίπλα στην κοινωνία.

100%
στα τέλη σύνδεσης
για όλο το 2018

έκπτωση
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 ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΕΡΒΑ*

«Π
όσοι είναι; Εντάξει, θα στείλου-
µε κάποιον». Αυτή είναι η µό-
νιµη απάντηση που λαµβάνουν 
οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης 
όταν ζητούν προστασία, νιώθο-
ντας τον κίνδυνο µπροστά στο 

σπίτι τους, δίπλα στα παιδιά τους. Τα αυξανόµενα κρούσµατα 
παραβατικότητας στο κέντρο της πόλης δείχνουν ότι η δράση 
του υποκόσµου οικοδοµεί ένα άτυπο «άσυλο» στην πλατεία 
Αριστοτέλους, στην περιοχή της Ροτόντας, στο Ναυαρίνο, 
ενώ η ανοχή στην ανοµία διαιωνίζει το γαϊτανάκι της βίας. 
Κάποιες από αυτές τις περιοχές αποτελούν ήδη άβατο.

Πρόσφατα έκπληκτοι είδαµε συµπλοκές στην πλατεία 
Αριστοτέλους, µεταξύ συµµοριών που εµπλέκονται σε διακί-
νηση λαθραίων τσιγάρων, υπό το βλέµµα µάλιστα των αρχών, 
λίγα µόλις µέτρα από το αστυνοµικό τµήµα του κέντρου της 

πόλης! Η επιχειρηµατική κοινότητα της περιοχής ανέλαβε 
επεµβατικό ρόλο, µαζεύοντας υπογραφές. Το λαθρεµπόριο 
τσιγάρων και ναρκωτικών είναι µια καθηµερινότητα, ειδικά 
προς την οδό Εγνατία.

Η εικόνα αστυνόµευσης µε πεζές περιπολίες και την 
κλούβα καταµεσής της πλατείας µία µέρα µετά το περιστατι-
κό αποτελεί ένα προσωρινό µέτρο κατόπιν εορτής. Η ΕΛ.ΑΣ. 
επικαλείται λειψανδρία, πώς όµως εξασφαλίζεται η τάξη (και 
η κυκλοφορία) σε κάθε επίσκεψη επισήµου; Πόσοι ένστολοι 
απασχολούνται στη φύλαξη στόχων αλλά και «στόχων»;

Μόνιµη λύση είναι η λειτουργία του δηµόσιου χώρου µε 
διαρκείς χρήσεις, που εκπέµπει πολιτισµό, που συντηρείται 
µε ευλάβεια, που ακόµα και οι παραβάτες θα τον σέβονται. 
Πόσο µάλλον όταν πρόκειται για έναν ιστορικό χώρο.

Στην περιοχή της Ροτόντας και του Ναυαρίνου η κατά-
σταση χρονίζει και οι κάτοικοι απελπισµένοι ζητούν τα πιο 

ΝΑ ΜΗ ΓΙΝΕΙ ΓΚΕΤΟ 
ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ!

απλά µέτρα: µόνιµη αστυνόµευση, ενίσχυση του φωτισµού 
και δηµιουργία παιδικής χαράς για να αλλάξει η εικόνα της 
περιοχής. Η περιοχή λίγα µέτρα µετά την Καµάρα το βράδυ 
είναι απλησίαστη, καθώς έχει µετατραπεί σε άντρο εµπορίας 
ναρκωτικών και ανοµίας.

∆υστυχώς, η εικόνα ανοµίας έχει εισβάλει και στο Αρι-
στοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. H εικόνα που αντι-
κρίζει κανείς όταν κάνει βόλτα στο campus του ΑΠΘ είναι 
τριτοκοσµική. Τόσο εντός του πανεπιστηµίου, όπου δεν 
υπάρχει καθαρός τοίχος από τα συνθήµατα και τα γκράφιτι, 
µε σπασµένα τζάµια, πόρτες και τουαλέτες, όσο και εκτός, 
όπου το εµπόριο ναρκωτικών (και οτιδήποτε σκεφτεί κανείς) 
είναι καθηµερινή υπόθεση ακόµα και µέρα µεσηµέρι.

Το κρεσέντο της εγκληµατικότητας αποτέλεσε η πρόσφα-
τη δολοφονική επίθεση µε µολότοφ σε λεωφορείο που µετέ-
φερε αστυνοµικούς των ΜΑΤ την ώρα που σχολούσαν από 
την υπηρεσία τους στο τουρκικό προξενείο. Είκοσι νεαροί 
αστυνοµικοί κινδύνευσαν να καούν ζωντανοί από µια καλά 
οργανωµένη δολοφονική ενέδρα!

Οι ευθύνες του κράτους είναι προφανείς και η συστηµα-
τική ανεκτικότητα που δείχνει σε τέτοια περιστατικά είναι 
απαράδεκτη. Ο δήµος δεν αστυνοµεύει, αλλά είναι ο ρυθµι-
στής, είναι εντέλει ο… ιδιοκτήτης. Ο ίδιος ο δήµαρχος οφεί-
λει να βρίσκεται σε ανοιχτή γραµµή µε κάθε αρχή και φορέα. 
Όχι µόνο για τον «αέρα» και την «εξωστρέφεια» της πόλης, 
όπως το συνηθίζει, αλλά και για την ασφάλεια και καλή της 
λειτουργία.

Επιπλέον, µπορεί να δράσει µε διαρκείς χρήσεις, κα-
λοσυντηρηµένους χώρους πρασίνου και αθλοπαιδιών και 
εστίες πολιτισµού, ώστε να «χτυπηθούν» οι εστίες βίας και 
συµµοριακής νοοτροπίας. Μόνο οι υγιείς χρήσεις και ο πολι-
τισµός µπορούν να «σκοτώσουν» τη βία.

Η ανοµία δεν µπορεί να γιγαντώνεται. ∆εν θα το κάνει 
ένας ανέµπνευστος δήµος ή ένα κράτος που τα έχει παρατή-
σει. Εµείς θα δράσουµε και θα αντιδράσουµε. Το κέντρο της 
πόλης µας είναι η δική µας γειτονιά, όχι ένα αποκοµµένο και 
µακρινό τοπόσηµο. Είναι το καµάρι και η περιουσία µας. Ας 
µη γίνει γκέτο, όπως της Αθήνας. Ας ξεκινήσουµε, όλοι µαζί, 
χθες.

*Ο Κ. Ζέρβας είναι πολιτικός μηχανικός και δημοτικός 
σύμβουλος Δήμου Θεσσαλονίκης (kvzervas@gmail.com).

«Το χοντρό πετσί είναι δώρο από τον Θεό» 
έλεγε ο Γερµανός καγκελάριος Κόνραντ 
Αντενάουερ. ∆εν µπορεί να εξηγηθεί δι-
αφορετικά η αδιαφορία και η απάθεια 
για το παρόν και το µέλλον του µονοπω-

λιακού φορέα παροχής αστικών συγκοινωνιών της Θεσσαλο-
νίκης, που υπονοµεύει µε την ανεπαρκή δραστηριότητά του 
την καθηµερινότητα των κατοίκων της δεύτερης µεγαλύτε-
ρης πόλης της χώρας.

Πόσες φορές δεν είδαµε τους τελευταίους µήνες στους 
δρόµους χαλασµένα λεωφορεία, πάρα πολλές φορές ασφυ-
κτικά γεµάτα, αγανακτισµένους πολίτες στις στάσεις να περι-
µένουν πολύ περισσότερο απ’ όσο πρέπει κ.λπ. Η έρευνα της 
Interview (για το thestival.gr) δεν «ανακαλύπτει την Αµερι-
κή», αλλά αποτυπώνει αυτό που όλοι αντιλαµβανόµαστε σε 
ηµερήσια βάση για τις αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλο-
νίκης.

Οι ερωτώµενοι «φιλοδωρούν» τον ΟΑΣΘ µε 53%, όταν 
καλούνται να κατατάξουν το µεγαλύτερο πρόβληµα της πό-
λης, και του δίνουν την πρώτη θέση.

Το 76% διαφωνεί ή µάλλον διαφωνεί µε την κρατικοποί-
ηση, η οποία έγινε πράξη στον ΟΑΣΘ, ενώ το 77% θεωρεί 
ότι ο σηµερινός ΟΑΣΘ λειτουργεί χειρότερα σε σχέση µε το 
παρελθόν.

Η πυκνότητα των δροµολογίων δεν ικανοποιεί το 87% 
(συντριπτικό ποσοστό), ενώ οι υπηρεσίες του κρατικού 

ΟΑΣΘ δεν ικανοποιούν κυρίως τους µικρότερους σε ηλικία 
χρήστες και κυρίως την ηλικιακή οµάδα 18-35 σε ποσοστό 
65%, καθώς και την οµάδα 36-55 σε ποσοστό 52%.

Οι πιο αυστηροί κριτές αποδεικνύονται οι γυναίκες, 
καθώς σε ποσοστό 67% δηλώνουν δυσαρεστηµένες από τις 
αστικές συγκοινωνίες στην πόλη, την ίδια ώρα που το αντί-
στοιχο ποσοστό των ανδρώ ν φτάνει το 46%.

Το γεγονός πως το 57% των ερωτώµενων θεωρεί πως το 
Γραφείο του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη δεν βοήθησε 
στην επίλυση των προβληµάτων της πόλης δεν προκαλεί εντύ-
πωση µε δεδοµένη την ανεπάρκεια υποδοµών όπως ο ΟΑΣΘ.

*Ο Δημήτρης Βασιλειάδης είναι πολιτικός αναλυτής, υπεύ-
θυνος ερευνών της εταιρείας Interview.

 ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η*

ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΟΑΣΘ = ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ 
ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
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Μιχάλης Αγγελόπουλος, δήμαρχος Σάμου

Δεν υπάρχει πουθενά στο 
κείμενο αυτό, που θα περάσει 
ως νέα Οδηγία για τον ΦΠΑ, 
αναφορά για την υποχρέωση 
της αύξησης ή την αποδοχή 
της αύξησης. Μάλιστα, η 
Πορτογαλία ήταν κι αυτή 
σε μνημόνιο, κατάφερε και 
επιβεβαίωσε την εξαίρεση των 
Αζορών και της Μαδέρας από 
την αύξηση του ΦΠΑ.

 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

«Η κυβέρνηση σχεδόν 
μοιρολατρικά δέχτηκε την 

αύξηση του ΦΠΑ»

Α
κόμα και στην Ευρωπα-
ϊκή Επιτροπή έφτασαν οι 
εκπρόσωποι της τοπικής 
αυτοδιοίκησης των νησιών 
του Βορείου και Ανατολι-
κού Αιγαίου, προκειμένου 
να αποτρέψουν την αύξηση 
του συντελεστή ΦΠΑ στο 

24% για τα ακριτικά νησιά της χώρας. Ένας από 
τους δημάρχους που συμμετείχε στη κίνηση, ο 
δήμαρχος Σάμου Μιχάλης Αγγελόπουλος, εξη-
γεί τους λόγους της διαμαρτυρίας, αλλά και το 
νομικό πλαίσιο πάνω στο οποίο στηρίζουν το 
αίτημά τους η αύξηση του ΦΠΑ να κριθεί ότι 
παραβιάζει το κοινοτικό δίκαιο.

Εσείς και άλλοι συνάδελφοί σας προσφύγατε 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ζήτημα της 
αύξησης του ΦΠΑ στα νησιά σας. Μπορείτε 
να μας εξηγήσετε γιατί;
Κατ’ αρχάς να σημειώσω ότι την καταγγελία για 
την παραβίαση του ενωσιακού δικαίου την υ-
πογράφουν οι δήμαρχοι των πέντε νησιών στα 
οποία βρίσκονται hot spots –Χίος, Σάμος, Κως, 
Λέρος και Λέσβος–, καθώς και τα επιμελητή-
ρια που υπάρχουν στα νησιά. Δηλαδή, είναι μια 
πλατφόρμα 34 νησιωτικών δήμων, καθώς και 
των αντίστοιχων επιμελητηρίων. Το λέω αυτό 
διότι περιλαμβάνονται και νησιά στα οποία έχει 
ήδη αυξηθεί ο ΦΠΑ και βιώνουν τις πολύ κακές 
και αρνητικές συνέπειες της αύξησης αυτής. 
Επίσης, έχουν την υποστήριξη όλων των νη-
σιωτικών περιοχών της Ελλάδας, και των Ιο-
νίων νήσων, παρόλο που θα μπορούσε να πει 
κανείς ότι δεν είναι της άμεσης προτεραιότη-
τάς τους. Ήρθε εδώ το θέμα γιατί η Ελλάδα και 
ο νησιωτικός της χώρος, που είναι ο μεγαλύ-
τερος στην Ευρώπη, επιβαρύνεται τόσο πολύ. 
Σε άλλες νησιωτικές περιοχές της Ευρώπης έ-
χουμε αποκλίσεις από 0 έως 15% και ξαφνικά 
εδώ πεταγόμαστε από 1η Ιουλίου για εμάς στο 
24%. Μιλάμε για κλασική παραβίαση κανόνων 
δικαίου. Η καταγγελία μας είναι πολυσέλιδη και 
με ορθολογική προσέγγιση, και περιλαμβάνει 
όλες τις δυνατές νομικές βάσεις ώστε να έχει 
μια καλή εξέλιξη. Θεωρούμε ότι παραβιάζε-
ται η αρχή της νησιωτικότητας, παραβιάζεται η 
αρχή της ίσης μεταχείρισης και του ανταγωνι-
σμού, παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας, 
το ίδιο το άρθρο 174 της Συνθήκης της Ε.Ε. και 
τα άρθρα 3, 5 και 9. Τα λέω αυτά διότι δεν μπο-
ρείς να γράφεις κείμενα που να είναι μετέωρα 
και να βασίζονται μόνο στην αίσθηση της κοι-
νής γνώμης. Πρέπει όλα να υποστηρίζονται νο-
μικά, διοικητικά και πολιτικά για να έχουν τύχη.

Η κυβέρνηση ποια αιτιολογία έχει δώσει για 
την αύξηση του ΦΠΑ;
Μετά την παράταση που δόθηκε ως την 1η Ιου-
λίου για τα πέντε νησιά, η κυβέρνηση προσπά-
θησε να αντιμετωπίσει την αύξηση με το μετα-
φορικό ισοδύναμο, το οποίο για να εφαρμοστεί 
χρειάζεται τουλάχιστον μία διετία πιλοτικής ε-
φαρμογής και αφορά μόνο τους μετακινούμε-
νους Έλληνες ταξιδιώτες, εμπόρους και επι-
χειρηματίες και όχι τους ξένους. Σημειώνω ότι 
χρειάζονται δέκα μέρες λογιστική δουλειά για 
να εισπράξει κάποιος 80 ευρώ σε επιστροφή, 
σύμφωνα με τους πρώτους υπολογισμούς. Υ-
ποτίθεται ότι η κυβέρνηση πιέστηκε πάρα πολύ 

από την τρόικα για να δεχτεί την αύξηση των 
μειωμένων συντελεστών του ΦΠΑ. H δική μου 
εντύπωση και εντύπωση όλων μας, αλλά και 
βάσει πληροφοριών, είναι ότι με βάση το νέο 
σχέδιο της ευρωπαϊκής Οδηγίας για την τροπο-
ποίηση των κανόνων του ΦΠΑ, περιλαμβάνεται 
ρητά σε διάταξή του ότι τα κράτη-μέλη μπορούν 
να διατηρήσουν μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ 
εφόσον αναλογικά εφαρμόζεται το μέτρο συνο-
λικά σε όλες τις περιοχές της Ευρώπης, εφαρ-
μόζεται η αρχή της φορολογίας στον τόπο προο-
ρισμού και ακολουθείται η αρχή της ουδετερό-
τητας. Δεν υπάρχει πουθενά στο κείμενο αυτό, 
που θα περάσει ως νέα Οδηγία για τον ΦΠΑ, α-
ναφορά για την υποχρέωση της αύξησης ή την 
αποδοχή της αύξησης. Μάλιστα, η Πορτογαλία 
ήταν κι αυτή σε μνημόνιο, κατάφερε και επιβε-
βαίωσε την εξαίρεση των Αζορών και της Μα-

δέρας από την αύξηση του ΦΠΑ. Προφανώς η 
κυβέρνηση δεν τόλμησε ή απείχε από τη διεκ-
δίκηση να μην επιβαρυνθούν επιπλέον οι νη-
σιώτες που δοκιμάζονται οικονομικά, που α-
πέχουν ελάχιστα από τα τουρκικά παράλια και 
που κάποιες περιοχές –παρ’ ότι εμείς δεν το 
συνδέουμε αυτό– έχουν και μείζονα προβλή-
ματα με την προσφυγική κρίση. Αντί, λοιπόν, να 
εξασφαλίσει μια αναστολή στην εφαρμογή της 
αύξησης –αν υποθέσουμε ότι ήταν μια πολύ 
πιεστική μνημονιακή απαίτηση– και να παρου-
σιάσει έναν συνολικό πίνακα μειωμένων συ-
ντελεστών για όλη τη νησιωτική Ελλάδα, όπως 
επιτρέπεται από το κείμενο της Οδηγίας, μοιρο-
λατρικά σχεδόν δέχτηκε και δέχεται αυτή την 
κατάσταση, που δημιουργεί συνθήκες ασφυ-
ξίας στην οικονομική αλλά και κοινωνική συ-
νοχή των νησιών μας.

Αναμένοντας κι εσείς την αύξηση του ΦΠΑ, 
ποια προβλήματα έχετε διαπιστώσει σε όσα 
νησιά ήδη αυξήθηκε;
Προφανώς έχουμε δυσχερή οικονομική θέση 
από τις αυξήσεις των τιμών, που επιβαρύνουν 
τους φορολογούμενους και κανέναν άλλον. Ε-
πίσης, σε περιοχές όπου ο τουρισμός πηγαί-
νει καλά, δημιουργούνται μη ανταγωνιστικές 
συνθήκες τελικά. Για παράδειγμα, στη Σάμο, 
που το 73% του ΑΕΠ του νησιού προέρχεται 
από τον τουρισμό, αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει 
αυτή η επιβάρυνση, συν το μεγάλο κόστος των 
εισιτηρίων, συν το μεγάλο κόστος του ΦΠΑ 
στην ακτοπλοΐα. Αντιθέτως, στην Κορσική ο 
ΦΠΑ είναι στο 3% για τους επιβάτες και στο 
9% για τα οχήματα, ενώ στην Ελλάδα είναι 13% 
για τους επιβάτες και 24% για τα οχήματα. Και, 
βεβαίως, έχουμε πολλές ερωτήσεις από tour 
operators, από μεμονωμένους ταξιδιώτες και 
από οικογένειες, που έρχονται π.χ. στις 20 Ιου-
νίου και αναχωρούν στις 10 Ιουλίου, σε ποιον 
ΦΠΑ υπάγονται. Όλα αυτά δημιουργούν τερά-
στια δυσθυμία και δυσκολία στην αγορά και 
δεν έπρεπε την εποχή αυτή η μοναδική πηγή 
εσόδων για τον Έλληνα που προέρχεται από 
μια παραγωγική δραστηριότητα να επιβαρύ-
νεται τόσο πολύ, σχεδόν άκαρδα και αναπο-
τελεσματικά, από την κυβέρνηση. Ακόμα και 
η τρόικα να επέμενε, υπάρχουν διαδικασίες 
αλλαγής μέτρων, όταν μάλιστα βλέπουμε πόσο 
χαμηλή απόδοση έχει η εισπραξιμότητα του 
ΦΠΑ από την αύξησή του. Δεν είναι μέσο δη-
μοσιονομικής ωφέλειας, αλλά ένα μέσο που 
ουσιαστικά θα καταστρατηγήσει την εισπρα-
ξιμότητα φόρων. Βρισκόμαστε σε οριακό ση-
μείο, έχουμε ολοκληρώσει τον κύκλο των ε-
παφών μας με τα κόμματα και πιστεύουμε ότι 
θα κερδίσουμε αυτή την υπόθεση στα ευρωπα-
ϊκά όργανα, καθώς η αναφορά που έχει γίνει 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δημιουργεί τις 
προϋποθέσεις αποκατάστασης μιας αδικίας 
που δεν είναι μόνο στον τουρισμό αλλά πα-
ντού στην αγορά. Πρόκειται για ανελεύθερο 
μέτρο, εντελώς απαράδεκτο, που μόνο περαι-
τέρω προβλήματα θα δημιουργήσει.
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Το 36% όσων έφυγαν 
από την Ελλάδα δηλώνει 
ότι δεν θα ξαναγυρίσει.

«Όχι» στην επιστροφή στα πάτρια εδάφη 
λένε οι Έλληνες µετανάστες από το ε-
ξωτερικό. Λίγους µήνες µετά τη δη-
µοσιοποίηση έρευνας που διεξήχθη 
µέσω διαδικτύου από την BrainGain, 

σύµφωνα µε την οποία οι νέοι που πλέον ζουν και εργάζο-
νται στο εξωτερικό δεν θα επέστρεφαν στην Ελλάδα ούτε για 
µια θέση στο ∆ηµόσιο, ακόµα µία έρευνα έρχεται να επιβε-
βαιώσει ότι οι Έλληνες αγόρασαν εισιτήριο µίας διαδροµής.

Το 36% λέει «όχι» στην επιστροφή
Σύµφωνα µε έρευνα που διεξήγαγε η ICAP και δηµοσίευσε η 
«Καθηµερινή», το 36% όσων έφυγαν από την Ελλάδα δηλώ-
νει ότι δεν θα ξαναγυρίσει. Σηµειώνεται ότι κατά τη διάρκεια 
της οκταετίας 2008-2016 450.000 νέοι επιστήµονες έφυγαν 
από τη χώρα, µε την τάση αυτή να είναι αυξητική και µη ανα-
στρέψιµη, σύµφωνα µε σχετικές έρευνες.

Παράλληλα, το 46% πιστεύει ότι χρειάζονται περισσό-
τερα από τρία χρόνια για να εξετάσει το ενδεχόµενο επιστρο-
φής, ενώ µόλις το 7% αφήνει ανοιχτό το ενδεχόµενο να γυρί-
σει νωρίτερα. Σε κάθε περίπτωση, για την επιστροφή τους θα 
έπαιζε καταλυτικό ρόλο µια επαγγελµατική πρόταση µε µει-
κτές ετήσιες αποδοχές περί τα 40.000 ευρώ.

Οι λόγοι της µετανάστευσης
Στην έρευνα που διενεργήθηκε για τέταρτη χρονιά από την 
ICAP συµµετείχαν 1.068 άτοµα από 61 χώρες, ενώ οι απα-
ντήσεις δόθηκαν ηλεκτρονικά από τις 16 Απριλίου έως τις 30 
Μαΐου.

Στην ερώτηση για τους λόγους που επέλεξαν να εργα-
στούν στο εξωτερικό το 44% απάντησε έλλειψη αξιοκρα-
τίας και διαφθορά στην Ελλάδα και ακολουθούν οικονοµική 
κρίση σε ποσοστό 36%, προοπτικές εξέλιξης στη χώρα του ε-
ξωτερικού και καλύτερες εργασιακές συνθήκες.

Όσον αφορά τις µισθολογικές απολαβές τους, το 18% φτά-
νει τα 20.000 ευρώ ετησίως, το 33% λαµβάνει από 21.000 
ευρώ έως 40.000 ευρώ, το 18% από 41.000 ευρώ έως 60.000 
ευρώ, το 17% από 61.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ και το 13% 
από 100 χιλιάδες ευρώ και πάνω.

Ούτε για µια θέση στο ∆ηµόσιο
Πριν από λίγους µήνες, σε έρευνα που διεξήχθη µέσω διαδι-

κτύου από την BrainGain, προέκυψε ότι οι νέοι που πλέον 
ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό δεν θα επέστρεφαν στην 
Ελλάδα ούτε για µια θέση στο ∆ηµόσιο.

Με αυτόν τον τρόπο έδωσαν την απάντησή τους στον 
πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος είχε χαρακτηρίσει 
στόχο εθνικής σηµασίας το να αντιστραφεί η ροή και το 
«brain drain» να γίνει «brain gain».

Στην έρευνα που είχε διεξαχθεί σε δείγµα 1.500 Ελλή-
νων του εξωτερικού µε τίτλο «Θα γυρνούσες στην Ελλάδα 
για µια θέση στο ∆ηµόσιο;» µόλις το 28,34% είχε απαντήσει 
θετικά, ενώ το 71,66% δεν είχε συγκινηθεί από τις τότε ε-
ξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα. Οι λόγοι; Θεωρούν αναξιοκρα-
τικό το σύστηµα σε ποσοστό 33,15%, οι µισθοί δεν θα τους 
εξασφαλίσουν ικανοποιητικό επίπεδο ζωής (24,43%), ενώ 
το 18,62% εκτιµά ότι δεν θα είχε προοπτικές επαγγελµατι-
κής ανέλιξης. Μάλιστα, ένα µικρό ποσοστό (4,54%) πιστεύει 
ότι δεν θα εργαζόταν πάνω στο αντικείµενό του.

Με µεταπτυχιακά και διδακτορικά
Το επιστηµονικό προσωπικό έχει µετατραπεί στο καλύ-
τερο εξαγώγιµο «προϊόν» της Ελλάδας στα χρόνια των µνη-
µονίων. Σύµφωνα µε την ICAP, οικονοµολόγοι, µηχανικοί 
και όσοι ασχολούνται µε τον χώρο της πληροφορικής είναι 
πρώτοι στη λίστα.

Συγκεκριµένα, σχεδόν παραπάνω από τους µισούς 
έχουν µεταπτυχιακό και οκτώ στους δέκα είναι κάτοχοι δι-

δακτορικού. Μάλιστα, το 42% απέκτησε µεταπτυχιακό στο 
Ηνωµένο Βασίλειο και ακολουθεί η Ελλάδα σε ποσοστό 
27%, ενώ το διδακτορικό αποκτήθηκε σε ποσοστό 35% στο 
Ηνωµένο Βασίλειο και 25% στην Ελλάδα. Αξίζει, δε, να ση-
µειωθεί ότι οι γιατροί κατατάσσονται χαµηλά στη λίστα του 
«brain drain», παρά την αντίθετη εικόνα που έχει διαµορ-
φωθεί.

15 δισ. ευρώ έχασε η Ελλάδα
Η φυγή των επιστηµόνων έχει κοστίσει µέχρι σήµερα στην 
Ελλάδα 15,3 δισ. ευρώ. Στο ποσό αυτό είχε καταλήξει µε-
λέτη του επίκουρου καθηγητή του ΕΜΠ Σπύρου Παπαευ-
θυµίου, την οποία δηµοσίευσε τον περασµένο χειµώνα η 
«Καθηµερινή». Ο συγκεκριµένος αριθµός προέκυψε συνυ-
πολογίζοντας τους 450.000 Έλληνες πτυχιούχους που έ-
φυγαν µε την κρατική δαπάνη, η οποία ανέρχεται για κάθε 
άτοµο σε 34.000 ευρώ και καλύπτει τα χρόνια από την πρω-
τοβάθµια µέχρι και την αποφοίτηση από την τριτοβάθµια 
εκπαίδευση.

Εν τω µεταξύ, έρευνα της Endeavor Greece είχε δείξει 
ότι οι Έλληνες επιστήµονες ενισχύουν τα έσοδα των χωρών 
υποδοχής τους κατά 9,1 δισ. ευρώ ετησίως. Από αυτά, τα 7,9 
δισ. αφορούν φόρους εισοδήµατος και εισφορές και τα 1,2 
δισ. ευρώ έσοδα από ΦΠΑ.

Προτάσεις για αναχαίτιση της διαρροής
Πάντως, τον Φεβρουάριο το Εθνικό Συµβούλιο Έρευνας 
και Καινοτοµίας (ΕΣΕΚ), που συγκροτήθηκε τον ∆εκέµ-
βριο του 2016, έδωσε στη δηµοσιότητα µια σειρά από προ-
τάσεις του για την αναχαίτιση της διαρροής Ελλήνων επι-
στηµόνων στο εξωτερικό (brain drain).

Σύµφωνα µε το ΕΣΕΚ, κύριες αιτίες της διαρροής είναι 
η έλλειψη θέσεων ειδικευµένης εργασίας, οι χαµηλές απο-
δοχές των ερευνητών σε σχέση µε άλλες χώρες και οι περι-
ορισµένες προσδοκίες τους για επιστηµονική και επαγγελ-
µατική εξέλιξη µε βάση την αξία τους.

Το Συµβούλιο πρότεινε τη δηµιουργία εξειδικευµένων 
θέσεων εργασίας στον δηµόσιο και στον ιδιωτικό τοµέα, τη 
βελτίωση των αποδοχών των ερευνητών στους δηµόσιους ε-
ρευνητικούς φορείς, καθώς και τη δηµιουργία του κατάλλη-
λου πλαισίου για την εκπόνηση «µάστερ» ή διδακτορικών 
σε θέµατα κοινού ενδιαφέροντος µε τον ιδιωτικό τοµέα.

  ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ

ONE-WAY TICKET ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
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Η σύμβαση συνεργασίας προβλέπει ότι πλέον 
το IdEF γίνεται αναγνωρισμένος συνεργάτης 
της Γαλλικής Πρεσβείας και του Γαλλικού 
Ινστιτούτου στην Ελλάδα και ότι θα μπορεί να 
συμμετέχει ενεργά στην προετοιμασία και στην 
πραγματοποίηση των επίσημων εξετάσεων 
Γαλλικής Γλώσσας.

Έναν νέο, δυναμικό ρόλο, πέραν αυτού της πα-
ροχής νομικών σπουδών στην Ελλάδα, α-
ποκτά πλέον το Γαλλικό Κολλέγιο IdEF, το 
οποίο πρόσφατα υπέγραψε σύμβαση συνερ-
γασίας για τη διάχυση και την ενίσχυση της 

γαλλοφωνίας στην Ελλάδα με την Πρεσβεία της Γαλλίας στην 
Ελλάδα και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας.

Επίσημος συνεργάτης
Η σύμβαση συνεργασίας προβλέπει ότι πλέον το IdEF γίνε-
ται αναγνωρισμένος συνεργάτης της Γαλλικής Πρεσβείας και 
του Γαλλικού Ινστιτούτου στην Ελλάδα και ότι θα μπορεί να 
συμμετέχει ενεργά στην προετοιμασία και στην πραγματο-
ποίηση των επίσημων εξετάσεων Γαλλικής Γλώσσας (CIEP, 
DELF-DALF Sorbonne, CCI). Στο πλαίσιο αυτής της συνερ-
γασίας, το IdEF γίνεται επίσημος «πρεσβευτής» της γαλλο-
φωνίας στη χώρα και ενισχύει ακόμα περισσότερο το δίκτυο 
διάχυσης της γαλλοφωνίας στην Ελλάδα.

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Υπενθυμίζεται ότι το 2017 το Κολλέγιο IdEF υπέγραψε συμ-
φωνία συνεργασίας με τη Γαλλική Λαϊκή Αποστολή και το 
Γαλλικό Προξενείο για την παροχή του μεταπτυχιακού προ-
γράμματος «Δίκαιο των Επιχειρήσεων» στη Θεσσαλονίκη με 
τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Τώρα, με τη νέα 
σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ του IdEF, της Γαλλικής 
Πρεσβείας και του Γαλλικού Ινστιτούτου στην Ελλάδα, εκτός 
από τα αναγνωρισμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προ-
γράμματα σπουδών που προσφέρονται με μεγάλη επιτυχία 
ήδη από το 1995, το Γαλλικό Κολλέγιο IdEF και το Δημόσιο 
Γαλλικό Πανεπιστήμιο Paris 13 - Sorbonne Paris Cité λαμβά-
νουν ενεργή θέση στη δυναμική και ολοένα αυξανόμενη γαλ-
λόφωνη θεσμική οικογένεια της Ελλάδας, μια οικογένεια με 
μακρά παράδοση και ιστορία στη χώρα.

«Επιστέγασμα προσφοράς 22 χρόνων»
Μιλώντας για τη σύμβαση αυτή, ο γενικός διευθυντής του 
IdEF Στυλιανός Αμαργιανάκης υπογράμμισε ότι «η σύμβαση 
συνεργασίας με τη Γαλλική Πρεσβεία στην Αθήνα και το Γαλ-
λικό Ινστιτούτο αποτελεί το επιστέγασμα 22 ετών προσφο-
ράς στη γαλλική πανεπιστημιακή εκπαίδευση στην Ελλάδα». 
Ο κ. Αμαργιανάκης πρόσθεσε ότι «με τη σύμβαση αυτή το 
IdEF πιστοποιεί όχι μόνο την παρουσία του ως συνεργάτης 

της γαλλικής πανεπιστημιακής κοινότητας αλλά και ως ισχυ-
ρός φορέας ενίσχυσης και διάχυσης της γαλλοφωνίας στην 
Ελλάδα».

Αναγνωρισμένες σπουδές Νομικής
Σημειώνεται ότι το υπουργείο Παιδείας διά του ΣΑΕΠ ανα-
γνώρισε επισήμως το πτυχίο Νομικής του Δημόσιου Γαλλι-
κού Πανεπιστημίου Paris 13 - Sorbonne Paris Cité με φοί-
τηση στο Κολλέγιο IdEF ως επαγγελματικά ισοδύναμο προς 
τα πτυχία Νομικής των ελληνικών πανεπιστημίων, αλλά και 
οι δικηγορικοί σύλλογοι ενέγραψαν από τον Ιούνιο του 2016 
τους κατόχους των ως άνω πτυχίων στα μητρώα ασκουμένων.

Έτσι, το Κολλέγιο IdEF είναι το μοναδικό κολλέγιο με 
πτυχιούχους εγγεγραμμένους στους δικηγορικούς συλλό-
γους Ελλάδας, που δικηγορούν στην Ελλάδα και στο εξωτε-
ρικό. Επίσης, είναι το μοναδικό κολλέγιο για το οποίο το υ-

πουργείο Παιδείας αναγνώρισε ότι το πτυχίο Νομικής που 
απονέμεται από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Paris 13 
- Sorbonne Paris Cité είναι επαγγελματικά ισοδύναμο προς 
τα πτυχία Νομικής των ελληνικών ΑΕΙ χωρίς επιπρόσθετες 
εξετάσεις.

Καινοτομία στις σπουδές 
και στις υποτροφίες
Παράλληλα, από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 το πρό-
γραμμα σπουδών Νομικής θα εμπλουτιστεί με μαθήματα Ελ-
ληνικού Δικαίου, προκειμένου να καλύπτει απολύτως όσους 
πτυχιούχους επιθυμούν να δικηγορήσουν στην Ελλάδα.

Ταυτόχρονα, μέσω του προγράμματος υποτροφιών αρι-
στείας «Ζω στην Αθήνα – ΣπουδάΖω στην Αθήνα», το Γαλ-
λικό Κολλέγιο IdEF συνεισφέρει στο να μπορούν να έχουν 
πρόσβαση σε νομικές σπουδές, επισήμως αναγνωρισμένες 
στην Ελλάδα, όλοι οι άξιοι, εφόσον τις επιλέξουν.

Συγκεκριμένα, απόφοιτοι Λυκείου 2018 που θα συγκε-
ντρώσουν αριθμό μορίων
• μεγαλύτερο ή ίσο με τη χαμηλότερη βάση εισαγωγής σε 
Νομική Σχολή Ελληνικού ΑΕΙ για το 2018 μπορούν να διεκ-
δικήσουν υποτροφία αριστείας που αντιστοιχεί στο 75% των 
διδάκτρων,
• από 17.001 έως τη χαμηλότερη βάση εισαγωγής σε Νομική 
Σχολή Ελληνικού ΑΕΙ μπορούν να διεκδικήσουν υποτροφία 
αριστείας που αντιστοιχεί στο 50% των διδάκτρων,
• από 16.500 έως 17.000 μπορούν να διεκδικήσουν υποτρο-
φία αριστείας που αντιστοιχεί στο 25% των διδάκτρων.

Για παράδειγμα, αν κάποιος συγκεντρώσει 18.000 μόρια, 
η υποτροφία του θα είναι 75% των διδάκτρων για το πρώτο 
έτος. Επειδή οι υποτροφίες ανανεώνονται για κάθε ένα από 
τα επόμενα έτη φοίτησης όταν ο υπότροφος συγκεντρώσει 
μέσο όρο 15 στα 20 στα μαθήματα του έτους, σημαίνει ότι ο υ-
πότροφος έχει ισχυρό κίνητρο να μελετά σε όλη τη διάρκεια 
των σπουδών του.

Επίσης, για τους υποψηφίους που θα ολοκληρώσουν τη 
διαδικασία προεγγραφής έως 30/06/2018 προβλέπεται μεί-
ωση διδάκτρων 35%. Παράλληλα, μπορούν να συμμετέχουν 
στα προγράμματα υποτροφιών αριστείας και μετά την ανα-
κοίνωση των αποτελεσμάτων των Πανελλαδικών να κρατή-
σουν τη μεγαλύτερη υποτροφία που δικαιούνται.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην  
ιστοσελίδα του Κολλεγίου IdEF.

ΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΟΛΛΈΓΙΟ IdEF ΦΟΡΈΑΣ ΈΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΟΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΈΛΛΑΔΑ



www.freesunday.gr16 17.06.2018

οικονομία

«Οι εξαγωγείς επιθυμούν λύση, ώστε οι 
πωλήσεις τους να γίνονται απρόσκοπτα, 
αλλά ταυτόχρονα έχουν μεγάλη ευαισθησία 
για τα εθνικά θέματα». Γεώργιος 
Κωνσταντόπουλος, πρόεδρος του ΣΕΒΕ

ΤΟ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ» 
ΚΑΙ ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΉΜΑΤΑ

  ΑΝΤΙΟΠΉ ΣΧΟΙΝΑ

Μ
ια πολύ σημαντική πτυχή της συμφω-
νίας Ελλάδας - ΠΓΔΜ για το όνομα της 
γείτονος είναι η επίδραση που ενδέχε-
ται να έχει στα εμπορικά σήματα των 
ελληνικών προϊόντων, ιδίως των αγρο-
διατροφικών, γεγονός που προκαλεί 

την ανησυχία των εξαγωγέων, όπως δήλωσε ο νεοεκλεγείς πρό-
εδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) 
Γεώργιος Κωνσταντόπουλος στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου 
για την επικείμενη διοργάνωση του συνεδρίου Export Summit.

Όπως είπε, οι εξαγωγείς επιθυμούν λύση, ώστε οι πωλήσεις 
τους να γίνονται απρόσκοπτα, αλλά ταυτόχρονα έχουν μεγάλη 
ευαισθησία για τα εθνικά θέματα.

Ο ΣΕΒΕ, συμπλήρωσε, θα επιδιώξει να συμμετάσχει στη 
μικτή επιτροπή που θα συσταθεί μεταξύ των δύο χωρών, σε 
σχέση με θέματα που αφορούν τις εμπορικές επωνυμίες και σή-
ματα. Όπως είπε, ήδη πριν από τη συμφωνία υπήρχε τεράστια 
σύγχυση στις διεθνείς αγορές σε σχέση με την ονομασία.

Ενδεικτικά ανέφερε τις πιπεριές Φλωρίνης, που στο εξωτε-
ρικό είναι γνωστές ως «μακεδονικές πιπεριές», το πράσινο μα-
κεδονικό πιπεράκι, τον μακεδονικό χαλβά, αλλά και τα κρα-
σιά από τη Βόρεια Ελλάδα, τα οποία οι Έλληνες οινοπαραγω-
γοί έχουν καταφέρει να καθιερώσουν με τον όρο «μακεδονικό 
κρασί». «Όποια μάχη έχει δοθεί σε επίπεδο Ε.Ε. σε ό,τι αφορά 
το κρασί, την έχουμε κερδίσει» είπε χαρακτηριστικά.

«Θέλουμε λύση, τα βόρεια σύνορά μας πρέπει να είναι α-
νοιχτά για να πραγματοποιούμε εξαγωγές απρόσκοπτα, αλλά έ-
χουμε μεγάλη ευαισθησία για τα εθνικά θέματα, τα οποία στην 
προκειμένη περίπτωση έχουν εμπορικές διαστάσεις» σημείωσε 
ο κ. Κωνσταντόπουλος, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι σε κάθε περί-
πτωση ο ΣΕΒΕ θα υπερασπιστεί τα συμφέροντα των μελών του, 

πολλά από τα οποία χρησιμοποιούν στα εμπορικά τους σήματα 
το όνομα της Μακεδονίας και παράγωγά του.

Όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο κ. 
Κωνσταντόπουλος σημείωσε ότι παρ’ ότι δεν έχει ακόμη δια-
βάσει το πλήρες κείμενο της συμφωνίας να ονομαστεί η ΠΓΔΜ 
«Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας», η πρώτη του εντύπωση 
είναι ότι αυτή δεν είναι καλή σε ό,τι αφορά τα «μεγάλα γράμ-
ματα», ενώ ίσως είναι καλύτερη σε ό,τι αφορά τα μικρά γράμ-
ματα και τους αστερίσκους. Οι εξαγωγείς, πρόσθεσε, επιθυμούν 
Ευρωπαίους εταίρους και δεν θα είχαν αντίρρηση η εισδοχή της 
ΠΓΔΜ στην Ε.Ε. να γίνει «ακόμη και αύριο», αλλά με σεβασμό 
στην ελληνικότητα της Μακεδονίας και της ελληνικής γλώσσας.

Την ανάγκη προστασίας των ελληνικών εμπορικών επω-
νυμιών, αλλά και των ελληνικών επενδύσεων, είχε άλλωστε ε-
πισημάνει προ ημερών, σε δηλώσεις του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, και 
ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος 
(ΣΒΒΕ) Αθανάσιος Σαββάκης, ο οποίος είχε ακόμη υπογραμ-
μίσει ότι «η διευθέτηση του ζητήματος θα έχει σαφείς θετικές 
επιδράσεις στις διμερείς σχέσεις των δύο χωρών, αλλά κυρίως 
θα συντελέσει στην εμπέδωση της σταθερότητας ολόκληρης της 
περιοχής των Δυτικών Βαλκανίων».

Ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλο-
νίκης (ΒΕΘ) Αναστάσιος Καπνοπώλης έκανε λόγο για «πε-
ρίπλοκη συμφωνία με γκρίζα σημεία», επισημαίνοντας ότι ο 
διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες και, δυστυχώς, αυτή τη 
στιγμή δεν έχει ακόμη γίνει γνωστό τι ακριβώς περιλαμβάνει 
η συμφωνία. «Σε κάθε περίπτωση, η εκχώρηση του ονόματος 
“Μακεδονία” και η αποδοχή της μακεδονικής εθνότητας και 
γλώσσας συνιστούν πρώτης τάξεως εθνική υποχώρηση. Υπάρ-
χουν πολλοί τρόποι για να λύσεις ένα πρόβλημα που χρονίζει, 
ωστόσο η λύση που επιλέχθηκε από την ελληνική πλευρά, σύμ-

φωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, μόνον ως απαράδεκτη 
μπορεί να χαρακτηριστεί» σημείωσε ο κ. Καπνοπώλης, υποστη-
ρίζοντας ότι με τη συμφωνία αυτή μετατρέπεται το σκοπιανό 
πρόβλημα σε ελληνικό.

«Για τον επιχειρηματικό κόσμο της Βόρειας Ελλάδας, η 
λύση, στην τελική της μορφή, θα πρέπει να περιλαμβάνει την 
προστασία των ελληνικών επενδύσεων και όλων των ζητημάτων 
που αφορούν τις εμπορικές χρήσεις των ελληνικών προϊόντων 
και των επωνυμιών τους, και γενικότερα τις ομαλές οικονομικές 
σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών που δεν θα δημιουργούν αθέ-
μιτο ανταγωνισμό» κατέληξε.

Ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλο-
νίκης (ΕΕΘ) Μιχάλης Ζορπίδης χαρακτήρισε θλιβερή για την 
Ελλάδα τη συμφωνία Αθήνας - Σκοπίων. Η συμφωνία «γεμίζει 
με πικρία τον λαό μας και καταπατά την αξιοπρέπειά του, αφού 
δεν σέβεται την ελληνική Ιστορία και παράδοση» σημείωσε.
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Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε στους νομούς από 
τους οποίους διέρχεται η Εγνατία Οδός η κυβερνη-
τική απόφαση για την αύξηση τόσο των σταθμών δι-
οδίων όσο και του τέλους διέλευσης για τον αυτοκι-
νητόδρομο που ξεκινάει από την κύρια πύλη εισό-

δου από την Ιταλία, το λιμάνι της Ηγουμενίτσας, και φτάνει μέχρι 
την έξοδο προς την Τουρκία, τους Κήπους.

Σύμφωνα με την απόφαση, από 1ης Ιανουαρίου 2019 αναπρο-
σαρμόζεται η χιλιομετρική χρέωση για διέλευση Ι.Χ. οχημάτων από 
τον αυτοκινητόδρομο στα 0,05 ευρώ ανά χιλιόμετρο, από 0,03 ευρώ 
ανά χιλιόμετρο που είναι σήμερα.

Σήμερα το κόστος διέλευσης των 658 χιλιομέτρων του αυτοκι-
νητοδρόμου για ένα ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο είναι 17,40 ευρώ, 
από τα οποία τα 9 ευρώ είναι στο τμήμα των 321 χιλιομέτρων από Η-
γουμενίτσα μέχρι Θεσσαλονίκη και τα υπόλοιπα 8,4 ευρώ στο κατά 
περίπου 40 χιλιόμετρα μεγαλύτερο τμήμα, από Θεσσαλονίκη μέχρι 
Κήπους.

Με τις νέες χρεώσεις θα ανέλθει στα 32,9 ευρώ και, όπως υπο-
λόγισε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών 
και Εμπορικών Σωματείων Ροδόπης Ανέστης Βαφειάδης, η μετακί-
νηση στα 247 χιλιόμετρα από Θεσσαλονίκη έως Κομοτηνή θα κοστί-
ζει 15 ευρώ, περίπου όσο το σύνολο σήμερα.

Της εφαρμογής της απόφασης θα πρέπει να προηγηθεί η έ-
γκρισή της από τη Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφο-
ρών (DG - MOVE) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία δεν θεωρεί-
ται ιδιαίτερα πιθανό να αποφασίσει αλλαγές στην τιμολόγηση, από 
τη στιγμή που η παραχώρηση της χρήσης του αυτοκινητοδρόμου σε 
ιδιώτη είναι προαπαιτούμενο για την τέταρτη αξιολόγηση.

Διόδια στην Εγνατία
Στην Εγνατία λειτουργούν σήμερα 12 σταθμοί διοδίων. Από αυτούς:
• Οι τρεις είναι στους κάθετους άξονες, δηλαδή στις πύλες εισόδου 
από Βουλγαρία στον Προμαχώνα, από ΠΓΔΜ στους Ευζώνους και 
από Αλβανία στην Ιεροπηγή.

ΣΠΊΡΤΖΗΣ 
ΚΑΊ ΤΑΊΠΕΔ ΓΊΑ  
ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΊΑ ΟΔΟ
Μαλώνουν για την 
ιδιωτικοποίηση, συμφωνούν 
στην αύξηση των διοδίων.

  ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΤΗΣ

• Οι οκτώ είναι στον κύριο άξονα.
• Ο ένας, στα Μάλγαρα, είναι έξω από τη Θεσσαλονίκη και καλύπτει 
τόσο την κατεύθυνση προς Ηγουμενίτσα όσο και προς Αθήνα. Σή-
μερα η διέλευση από τα Μάλγαρα κοστίζει 1,2 ευρώ και με την ανα-
προσαρμογή θα πάει στα 3 ευρώ.

Το φθινόπωρο του 2017 ξεκίνησε η κατασκευή άλλων πέντε με-
τωπικών σταθμών διοδίων, σε Καβάλα, Στρυμονικό, Αρδάνιο, στην 
είσοδο του κάθετου άξονα προς Βουλγαρία και Τουρκία, Σιάτιστα 
και στην εξωτερική περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, μεταξύ 
του κόμβου ΤΙΤΑΝ και του κόμβου Διαβατών, ενώ προβλέπεται 
και ο κόμβος στο Ρούπελ, στην είσοδο από Βουλγαρία, στον κάθετο 
άξονα της Κομοτηνής, που θα λειτουργήσει το 2019.

Τον προηγούμενο μήνα το υπουργείο Περιβάλλοντος εξέδωσε 
την απαραίτητη αδειοδότηση για την κατασκευή και 22 πλευρικών 
σταθμών και συγκεκριμένα:
• 6 σε τρεις κόμβους του τμήματος Στρυμόνα - Νέας Περάμου
• 5 σε δύο κόμβους της παράκαμψης Καβάλας
• 4 σε κόμβο του τμήματος Βανιάνου - Ιάσμου (Βαφαίικων)
• 2 σε κόμβο του τμήματος Ιάσμου - Κομοτηνής (Ιάσμου)
• 4 σε δύο κόμβους του τμήματος Κομοτηνής - Μέστης
• 1 στην Παναγιά Τρικάλων

Ουσιαστικά, δηλαδή, οι εννέα μετωπικοί σταθμοί που λειτουρ-
γούν σήμερα γίνονται 18 και τοποθετούνται 22 πλευρικοί, αν και οι 
εργαζόμενοι της Εγνατίας Οδού τους υπολογίζουν σε 43, καθώς κα-
ταγράφουν ως ανεξάρτητους αυτούς που θα τοποθετηθούν σε εί-
σοδο και έξοδο οδικού κόμβου.

Το κόστος ενός σταθμού διοδίων
Το κόστος κατασκευής ενός μετωπικού σταθμού διοδίων ανέρχεται 
σε περίπου 700.000 ευρώ, όπως προκύπτει από την προσφορά που 
κέρδισε τον διαγωνισμό του 2017 για την κατασκευή των μετωπικών 
σταθμών σε Παμβώτιδα, Ευζώνους, Μέστη και Ιεροπηγή. Ο προ-
ϋπολογισμός ήταν 7 εκατ. ευρώ και ο ΑΚΤΩΡ πρόσφερε 2,8 εκατ. 
ευρώ, δηλαδή έκπτωση 62%.

Το 2018 ο ΑΚΤΩΡ πήρε χωρίς αντίπαλο και τη νέα σύμβαση 
για τη συντήρηση του συνόλου της οδού και δύο κάθετων αξόνων, η 
οποία, μαζί με την κατασκευή των νέων σταθμών διοδίων, είχε προ-
ϋπολογιστεί σε 96 εκατ. ευρώ και κατακυρώθηκε έναντι 40 εκατ. 
ευρώ, δηλαδή με έκπτωση 58,5%.

Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι η Εγνατία Οδός αναθέτει 
την κατασκευή νέων σταθμών διοδίων, όπως επιβάλλει το ΤΑΙΠΕΔ, 
ενώ ο πρόεδρος Απόστολος Αντωνούδης, ο οποίος είναι επιλογή του 
υπουργού Υποδομών Χρήστου Σπίρτζη έχει προβλέψει από το κα-
λοκαίρι του 2017 ότι οι νέοι σταθμοί διοδίων δεν θα προλάβουν να 
λειτουργήσουν, διότι θα έχει εφαρμοστεί το ηλεκτρονικό σύστημα, 

με βάση το οποίο ο οδηγός θα χρεώνεται ανάλογα με τα χιλιόμετρα 
που έχει διανύσει.

Αν επαληθευτεί η πρόβλεψη του κ. Αντωνούδη ότι το νέο σύ-
στημα θα λειτουργήσει το 2019, για να γίνει απόσβεση του κάθε 
σταθμού διοδίων που κατασκευάζεται τώρα θα απαιτηθούν, χωρίς να 
υπολογίζεται το κόστος λειτουργίας, περίπου 1.000 διελεύσεις την 
ημέρα.

Ο καβγάς Σπίρτζη - ΤΑΙΠΕΔ
Όμως ενώ ΤΑΙΠΕΔ και υπουργείο Υποδομών αυξάνουν τα διόδια 
στην Εγνατία, αντιπαρατίθενται για την παραχώρηση της χρήσης 
του αυτοκινητοδρόμου σε ιδιώτη.

Πριν από έναν μήνα, στις 15 Μαΐου, το ΤΑΙΠΕΔ ανακοίνωσε ότι 
τα κριτήρια συμμετοχής στον διαγωνισμό για την παραχώρηση της 
Εγνατίας Οδού πληρούν επτά (από τα εννέα που είχαν εκδηλώσει 
αρχικά ενδιαφέρον) σχήματα και συγκεκριμένα:
• ANAS International Enterprise S.p.A.
• FREYJA HOLDINGS SARL [Macquarie European 
Infrastructure Fund 5 L.P. / Macquarie European Infrastructure 
Fund 5 SCSp]
• ROADIS Transportation Holding S.L.U. - ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗ-
ΣΕΙΣ Α.Ε.
• SICHUAN COMMUNICATIONS INVESTMENT GROUP CO., 
LTD - DAMCO ENERGY S.A.
• VINCI HIGHWAYS S.A.S - VINCI CONCESSIONS S.A.S - 
MYTILINEOS HOLDINGS S.A.
• ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - EGIS PROJECTS S.A.
• ΔΙΟΛΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ

Μία ημέρα αργότερα, στις 16 Μαΐου, ο κ. Σπίρτζης προέβλεψε 
ότι η διαδικασία δεν θα ολοκληρωθεί ποτέ λόγω της ανεπάρκειας 
του ΤΑΙΠΕΔ. «Το ΤΑΙΠΕΔ έχει τεχνική ανεπάρκεια και με τον 
τρόπο που λειτουργεί δεν θα τελειώσουμε ποτέ» είπε ο κ. Σπίρτζης 
εξερχόμενος της συνάντησης με τους θεσμούς, οι οποίοι, όπως είπε 
ο υπουργός, ζήτησαν διευκρινίσεις για το ηλεκτρονικό σύστημα α-
ναλογικής χρέωσης διοδίων και πώς θα «κουμπώνει» το κεντρικό 
σύστημα με τα περιφερειακά.

Όμως οι πληροφορίες που διέρρευσαν μετά τη συνάντηση έ-
λεγαν ότι οι θεσμοί κατέστησαν σαφές στον κ. Σπίρτζη ότι η Εγνα-
τία θα εξαιρεθεί από την ένταξη στο αναλογικό σύστημα, διότι είναι 
προς παραχώρηση.

Είκοσι μέρες αργότερα, στις 8 Ιουνίου, ανακοινώθηκαν οι αυξή-
σεις που αναστάτωσαν τη Βόρεια Ελλάδα και, αντί να αυξήσουν, α-
πειλούν να μειώσουν σοβαρά τα έσοδα του έργου, καθώς η διέλευση 
των επαγγελματικών οχημάτων από την Εγνατία καθιστά πιο ασφα-
λές και γρήγορο το παλιό και χωρίς διόδια οδικό δίκτυο για τα Ι.Χ.
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ΠΕΣ ΤΟ Μ’ ΕΝΑ TWEET
…και βγάλε τον πραγματικό εαυτό σου.

 ΑΡΗΣ ΖΕΥΓΑΣ

Προσαρμοζόμενος στις ανάγκες του τελευταίου 
ρόλου του, αυτή την εποχή ο Αλέξης Τσίπρας κυκλο-
φορεί ως ο Υπεύθυνος Ηγέτης, που γνωρίζει ποιο 
είναι το εθνικά συμφέρον και θα το πραγματοποι-
ήσει ανεξαρτήτως πολιτικού κόστους. Και είναι και 
μεγάλος σκακιστής.

ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΞΕΡΩ ΣΚΑΚΙ.

Είναι ξεκάθαρο, 

Η σκακιστική παρτίδα με αντίπαλο τον Ζάεφ είχε μια 
αναμφισβήτητη επιτυχία. 

Όσο κι αν το «Βόρεια» ήταν πιθανότατα η χειρότερη 
επιλογή ως γεωγραφικός προσδιορισμός, λόγω των 
συνειρμών που φέρνει σε χωρισμένα έθνη: Βόρεια 
Ιρλανδία, Βόρεια Κορέα, Βόρειο Βιετνάμ παλιότερα. 
Επιπλέον, πρόκειται για μία (καταρχήν) συμφωνία 
που αφήνει πολλά σημαντικότατα θέματα αδιευ-
κρίνιστα, όπως τα εμπορικά σήματα ή τα θέματα 
κατεύθυνσης της παιδείας, και στις δύο χώρες, που 
θα εξεταστούν μελλοντικά από επιτροπές εμπειρο-
γνωμόνων των δύο χωρών. 

Ακόμη περισσότερο, η Ελλάδα παραδίδει τα διαπραγ-
ματευτικά της όπλα (έναρξη ενταξιακών διαπραγμα-
τεύσεων με Ε.Ε. και -πιθανότατα μη αναστρέψιμη- 
είσοδος στο ΝΑΤΟ) και δημιουργεί τετελεσμένα χωρίς 
την έγκριση της ελληνικής Βουλής και χωρίς να πάρει 
αντίστοιχης βαρύτητας παραχωρήσεις: ο πυρήνας του 
«Μακεδονικού» αλυτρωτισμού παραμένει αναλλοί-
ωτος.  

Πρακτικά, παίρνοντας γλώσσα και ιθαγένεια «μακε-
δονική» παίρνουν και τη μακεδονική εθνότητα. 

Άλλωστε στις ταυτότητες και στα διαβατήρια αναφέρε-
ται η ιθαγένεια, όχι η εθνότητα. 

Το σημαντικό είναι βέβαια να μην αφήνουμε τα όποια 
εμπόδια να μας καταβάλλουν. 

Προφανώς. Ένα ένα θα υπερπηδιστούν όλα τα εμπό-
δια, έχουμε να πάμε και διακοπές άλλωστε. 

Εντάξει, δεν χρειάζεται να πολυαγχωνόμαστε όσο 
υπάρχει ο σύγχρονος Ακρίτας, ο Πάνος ο Καμμένος. 

Και μπράβο σου. 

Ή αλλιώς,

Το πιθανότερο πάντως είναι πως αν προλάβει και 
έρθει στη συγκεκριμένη σύνθεση της Βουλής η 
συμφωνία θα εγκριθεί χωρίς να χρειαστεί ο Καμμέ-
νος να… λερώσει τα χέρια του. Όχι ότι θα παίζει και 
μεγάλο ρόλο βέβαια, εφόσον οι εξελίξεις θα έχουν 
δρομολογηθεί με τις υπογραφές που θα μπουν από 
τον υπουργό Εξωτερικών και τον πρωθυπουργό. 

Και μια που αναφέρθηκε ο αναπληρωτής υπουργός 
Άμυνας, θα πρέπει να διορθωθεί και μια ιστορι-
κή αδικία στο πρόσωπό του, η οποία ήρθε στην 
επιφάνεια μετά την απάντηση του πρωθυπουργού 
στη συνέντευξή του στην ΕΡΤ για τη συμφωνία με 
την ΠΓΔΜ. Όταν ρωτήθηκε αν γνωρίζει ότι πολλοί 
Έλληνες θεωρούν ότι δίνουμε Βόρεια Μακεδονία για 
να πάρουμε χρέος, ο πρωθυπουργός απάντησε:

Το μυαλό των περισσότερων πήγε στον Πάνο Καμ-
μένο, ένθερμο θιασώτη της θεωρίας των αεροψεκα-
σμών. Όμως δεν ήταν ο νυν υπουργός Άμυνας εκεί-
νος ο οποίος επισημοποίησε τη θεωρία συνωμοσίας 
στην οποία, βάσει δημοσκόπησης, πιστεύει το ένα 
τρίτο των Ελλήνων. Ήταν ο νυν αναπληρωτής του, ο 
Φώτης Κουβέλης, που το 2007 είχε καταθέσει ερώτη-
ση στη Βουλή προς τους υπουργούς Μεταφορών και 
Επικοινωνιών, ΠΕΧΩΔΕ, Εθνικής Άμυνας, Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα «Αεροψεκασμοί 
πάνω από την Αθήνα». 
Σε άλλα νέα, 

Κάποιοι πάντως μπορεί να αποδειχθούν τυχεροί μετά 
τις τελευταίες εξελίξεις και να γλιτώσουν τους νέους 
φόρους.

Γιατί όχι, δεν είμαστε όλοι ίσα κι όμοια άλλωστε. 



KENTΡΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ  
ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Αποσυμπίεση Μεσοσπονδύλιου Δίσκου 
Στην Get Healthier, χάρη στις συντονισμένες προσπάθειες μιας ομάδας 
κορυφαίων ιατρών και μηχανικών ιατρικών οργάνων, εφαρμόζουμε 
τις τελευταίες εξελίξεις της βιοτεχνολογίας για να προσφέρουμε μη 
χειρουργική, μη επεμβατική Αποσυμπίεση του Μεσοσπονδύλιου Δί-
σκου. Πρόκειται για μια απόλυτα ασφαλή και αποτελεσματική διαδι-
κασία, χωρίς φάρμακα, ενέσεις, χειρουργεία και αναισθησία, η οποία 
πραγματοποιείται σε ειδικό θεραπευτικό κρεβάτι που ελέγχεται από 
ηλεκτρονικό υπολογιστή. Έτσι, δίνουμε λύσεις σε συχνές επώδυνες 
παθήσεις όπως οσφυαλγία, ισχιαλγία, κήλη, προβολή δίσκου, αυχε-
νικό σύνδρομο. 

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

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

www.gethealthier.gr
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Να για παράδειγµα κάποιοι αναρχικοί επιτέθηκαν 
στα γραφεία της Ελληνοαµερικανικής Ένωσης στην 
Αθήνα σε συµπαράσταση στον Κουφοντίνα. Ακολού-
θησε ένα tweet της Αµερικανικής Πρεσβείας, που 
ζήτησε την ενεργοποίηση των ελληνικών Αρχών και 
τη σύλληψη των δραστών. 

Όπως και έγινε σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. 

Ως γνωστόν, όµως, η κυβέρνηση για κάθε µέτρο που 
παίρνει φέρνει και ένα αντίµετρο. 

Οπότε αποµένει να δούµε το αντίµετρο και για τις νέες 
συλλήψεις αντιεξουσιαστών που έγιναν. 

Ίσως ένα αρµόζον αντίµετρο να είναι η θέσπιση ενός 
σχετικού επιδόµατος για τους υπαλλήλους της Βουλής 
ώστε να αντιµετωπίσει ο 37χρονος αντιεξουσιαστής 
υπάλληλος της εξουσίας τη δύσκολη κατάσταση στην 
οποία βρέθηκε µετά τη σύλληψή του. 
Σε µία ακόµη παραδοξότητα, ο βουλευτής της Χρυσής 
Αυγής Μπαρµπαρούσης έκανε µια αναµενόµενα 
ψύχραιµη τοποθέτηση από το βήµα της Βουλής, 
καλώντας σε πραξικόπηµα. Να αναλάβει δράση ο 
στρατός, να συλλάβει Τσίπρα, Παυλόπουλο, Καµµένο 
και όποιον άλλο και στη συνέχεια «τα κεφάλια τους 
στις Πρέσπες», δεχόµενος το χειροκρότηµα των 
οµοϊδεατών του.

Ακολούθησε αυτό.

Η συνέχεια ήταν η απολύτως αναµενόµενη. 

Σε κάθε περίπτωση,
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Μοιάζει με χολιγουντιανό σενάριο, αλλά δεν 
είναι. Η 26χρονη Άννα Σορόκιν κατόρθωσε 
για μεγάλο χρονικό διάστημα να κοροϊδέψει 
πλούσιους και κοσμικούς της Νέας Υόρκης 
και να υποκλέψει εκατοντάδες χιλιάδες δολά-

ρια. Η ιστορία της έχει ομοιότητες με την ταινία «Πιάσε με αν μπο-
ρείς» με πρωταγωνιστές τον Λεονάρντο ντι Κάπριο και τον Τομ 
Χανκς, μόνο που το τέλος δεν τη δικαιώνει.

Πριν από μερικές ημέρες ανακοινώθηκε από τη διάσημη πα-
ραγωγό Σόντα Ράιμς, δημιουργό των σίριαλ «Grey’s Anatomy», 
«Scandal» και «How to get away with murder», πως η ιστορία της 
Άννας Σορόκιν, που προκάλεσε το ενδιαφέρον του κοινού το 2017, 
πρόκειται να γυριστεί σε σειρά για λογαριασμό του Netflix. Αυτό 
σημαίνει πως πολύ σύντομα και οι Έλληνες συνδρομητές θα έχουν 
την ευκαιρία να απολαύσουν την περίεργη αυτή προσωπικότητα, 
την οποία θα ενσαρκώσει είτε η Τζένιφερ Λόρενς είτε η Μάργκοτ 
Ρόμπι.

Από τη Ρωσία με αγάπη
Η δαιμόνια Άννα Σορόκιν γεννήθηκε στη Ρωσία σε μια πάμφτωχη 
οικογένεια. Μετανάστευσαν όλοι μαζί στη Γερμανία και κάπως 
έτσι άλλαξε η ζωή τους. Η Άννα σπούδασε σχέδιο μόδας, ενώ από 
μικρή είχε εμμονή με την κοσμική ζωή και τα φώτα της δημοσιό-
τητας. Οι σπουδές της την οδήγησαν στο Λονδίνο και στη διάσημη 
σχολή τεχνών Saint Martins. Έτσι, άρχισε να κάνει πρακτική στο 
περιοδικό μόδας «Purple» και βρέθηκε καλεσμένη ως δημοσιο-
γράφος σε κάποια από τα σημαντικότερα events του κόσμου, όπως 
οι Eβδομάδες Μόδας του Παρισιού και της Νέας Υόρκης.

Η Άννα Σορόκιν ήθελε πάση θυσία να γίνει πλούσια, να ζει 
μέσα στην πολυτέλεια, αλλά δεν μπορούσε να περιμένει. Αποφά-
σισε, λοιπόν, να υποδυθεί έναν ρόλο, προκειμένου να ζήσει το ό-

νειρό της.
Στα τέλη του 2016 βρέθηκε στο Σόχο της Νέας Υόρκης. Εκεί 

έκλεισε ένα ακριβό δωμάτιο σε ένα νέο ξενοδοχείο πείθοντας τον 
μάνατζερ ότι είναι γόνος πλούσιας οικογένειας από τη Γερμανία ο-
νόματι Ντέλβεϊ και ότι ο σκοπός του ταξιδιού της ήταν να νοικιά-
σει ένα τριώροφο κτίριο στην Πέμπτη Λεωφόρο, προκειμένου να 
στεγάσει την επιχείρησή της, το Ίδρυμα Άννα Ντέλβεϊ. Το ξενοδο-
χείο δεν μπήκε στον κόπο να διασταυρώσει τα στοιχεία, έκλεισε 
ένα δωμάτιο για έναν μήνα, η Σορόκιν έδωσε 100 δολάρια πουρ-
μπουάρ στον μάνατζερ και αυτό ήταν. Η 26χρονη χρέωνε καθη-
μερινά ακριβά γεύματα και υπηρεσίες στο δωμάτιο δίνοντας φου-
σκωμένα πουρμπουάρ στους εργαζόμενους –με αυτόν τον τρόπο 
όλοι νόμιζαν ότι έχει τεράστια περιουσία και σιωπούσαν– και 
ζούσε τη ζωή που ήθελε. Όπως ανέφερε η ρεσεψιονίστ του ξενο-
δοχείου, είχε κλείσει μια σουίτα για έναν μήνα, μοίραζε αφειδώς 
χαρτονομίσματα των 100 δολαρίων σε όλους τους εργαζόμενους 
και υποδυόταν την πάμπλουτη κληρονόμο τόσο καλά, που ήταν α-
δύνατο να γίνει αντιληπτή από τους κοσμικούς και πλούσιους Νε-
οϋορκέζους που σύχναζαν στο Σόχο.

Βασίλισσα του Σόχο
Σύντομα η Σορόκιν άρχισε να λαμβάνει προσκλήσεις για πριβέ 
πάρτι και εκδηλώσεις χρηματιστών, καλλιτεχνών, επιχειρηματιών 
και πολλών άλλων που είχαν «φάει» το παραμύθι ότι η οικογένειά 
της ήταν σαν Ευρωπαίοι βασιλιάδες, πλούσιοι, διάσημοι και αρε-
στοί σε όλους. Το περιοδικό «New York» δημοσίευσε πολλές ι-
στορίες ανθρώπων που εξαπατήθηκαν από τη Σορόκιν, όπως ένας 
πλούσιος συλλέκτης έργων τέχνης, τον οποίο έπεισε να της πλη-
ρώσει τα έξοδα για ένα ταξίδι στην Μπιενάλε της Βενετίας, όπου 
πήγαν μαζί. Εκείνος νόμιζε ότι επειδή ήταν πολύ πλούσια δεν 
έδινε σημασία στα χρήματα, έτσι της κάλυψε τα έξοδα και περί-

 ΜΑΡΊΑ ΠΡΟΚΟΠΊΟΥ

ΠΊΑΣΕ ΜΕ, ΑΝ ΜΠΟΡΕΊΣ
Η 26χρονη Ρωσίδα που κορόιδεψε την ελίτ της Νέας Υόρκης.

μενε ότι κάποια στιγμή θα τον αποζημίωνε. Μάταια όμως. Την ίδια 
τύχη είχε και η υπεύθυνη φωτογραφίας του περιοδικού «Vanity 
Fair» –μέχρι εκεί έφτασε η χάρη της–, η οποία βρέθηκε να χρω-
στάει χιλιάδες δολάρια σε πολυτελές θέρετρο του Μαρακές στο 
οποίο είχαν πάει μαζί με τη Σορόκιν: η τελευταία επέμενε να ζή-
σουν κάθε πολυτέλεια, μόνο που την τελευταία στιγμή η δήθεν 
χρυσή πιστωτική της κάρτα δεν έγινε αποδεκτή. Ο λογαριασμός 
βάρυνε τη φωτογράφο του «Vanity Fair» και ήταν υπερβολικός 
για τα οικονομικά της δεδομένα.

Η Άννα Σορόκιν έκλεινε τραπέζια και πάρτι στα πιο ακριβά ε-
στιατόρια της Νέας Υόρκης και είτε αποχωρούσε διακριτικά πριν 
τελειώσει η βραδιά είτε κάποιον άλλον τρόπο έβρισκε ώστε να 
μην πληρώνει και να μην εγείρει υποψίες. Η επιτυχία της ήταν ότι 
είχε δώσει την εντύπωση στους πλούσιους φίλους της ότι είναι πιο 
πλούσια από αυτούς, έτσι όλοι πλήρωναν προκειμένου να έχουν 
στον κύκλο τους την πιο πλούσια Γερμανίδα κληρονόμο, διάσημη 
σε όλη την Ευρώπη. Η Άννα Σορόκιν ουσιαστικά ήταν ένα απτό… 
fake news.

Από τις μεγαλύτερες απάτες της ήταν το ότι κατάφερε να πάρει 
ένα υπέρογκο δάνειο από αμερικανική τράπεζα με σκοπό δήθεν 
να χρηματοδοτήσει την επιχείρησή της. Αν και η τράπεζα ζητούσε 
επίσημα στοιχεία, η Σορόκιν, χρησιμοποιώντας τους γνωστούς της 
από τους πλούσιους κύκλους της Νέας Υόρκης, κατάφερε να υ-
περκεράσει εμπόδια και τυπικότητες και να φτάσει στον στόχο 
της. Έλαβε ένα αρχικό κεφάλαιο από το δάνειο των 22 εκατ. δο-
λαρίων που είχε ζητήσει αρχικά για να νοικιάσει ένα πανάκριβο 
κτίριο στην Πέμπτη Λεωφόρο, απλώς και μόνο επειδή ήξερε δυο-
τρεις κατάλληλους ανθρώπους. Είχαν όμως περάσει αρκετοί μήνες 
από τη στιγμή που είχε ξεκινήσει τις μικροαπάτες της, με αποτέ-
λεσμα κάποια από τα θύματα να αρχίσουν να υποψιάζονται ότι η 
εικόνα της ήταν επίπλαστη.

Υποψίες
Η πρώτη υποψία ήρθε όταν το κτίριο που δήθεν ήταν όνειρό της 
να νοικιάσει στην Πέμπτη Λεωφόρο νοικιάστηκε από άλλη εται-
ρεία και αφότου η Άννα Σορόκιν έλαβε το δάνειο από την τράπεζα. 
Κάπως έτσι, η τράπεζα αποκάλυψε την οικονομική απάτη. Η Σο-
ρόκιν είχε χρησιμοποιήσει τα χρήματα για προσωπικά έξοδα και 
όχι για επιχειρηματική δραστηριότητα.

Η δεύτερη υποψία ήρθε όταν ο διάσημος συλλέκτης έργων τέ-
χνης στη Νέα Υόρκη ο οποίος της είχε καλύψει τα έξοδα για το τα-
ξίδι στη Βενετία δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από ακριβό εστιατόριο 
που του ζητούσαν κάποια στοιχεία επικοινωνίας με τη Σορόκιν, 
η οποία είχε πραγματοποιήσει μια εκδήλωση αξίας 20.000 δολα-
ρίων και είχε γίνει καπνός. Ο συλλέκτης άρχισε να υποψιάζεται ότι 
η Σορόκιν δεν έχει λεφτά και είναι τελείως ψεύτικη.

Το ξενοδοχείο στο Σόχο όπου είχε κλείσει σουίτα για έναν 
μήνα, έπειτα από δοκιμές σε διάφορες πιστωτικές κάρτες της, συ-
νειδητοποίησε ότι η Σορόκιν ήταν χρεοκοπημένη κι έτσι την πέ-
ταξε έξω από το δωμάτιο. Μέχρι η ιστορία της να δει τα φώτα της 
δημοσιότητας, η Σορόκιν συνέχιζε να εξαπατά πλούσιους ζητώ-
ντας δανεικά και υποσχόμενη ανταλλάγματα που φυσικά ποτέ δεν 
θα έδινε. Σύμφωνα με την εφημερίδα «New York Post», χρέωσε 
περισσότερα από 275.000 δολάρια σε υπηρεσίες και ξενοδοχεία 
τα οποία δεν πλήρωσε ποτέ. Αρκετοί από τους εξαπατημένους φί-
λους της δήλωσαν επίσης χρεωμένοι, αφού κατά καιρούς τής είχαν 
πληρώσει ρούχα, γεύματα, ξενοδοχεία κ.λπ.

Η Σορόκιν καταδικάστηκε τον Οκτώβριο του 2017 για υπεξαί-
ρεση χρημάτων και απάτη, αντιμετωπίζοντας έως και 15 χρόνια φυ-
λάκιση. Αυτή τη στιγμή εκτίει την ποινή της στις φυλακές Ράικερς 
των ΗΠΑ, ωστόσο τα σίδερα της φυλακής δεν είναι ικανά να κά-
νουν το άστρο της να σβήσει, καθώς για πρώτη φορά στην ψεύτικη 
ζωή της θα βγάλει αληθινά χρήματα, και μάλιστα αρκετά, αφού τα 
παράξενα κατορθώματά της θα γίνουν τηλεοπτική σειρά με την υ-
πογραφή της Σόντα Ράιμς. Η ίδια συζητά στενά με την παραγωγό 
και έχει κάνει τις δικές της προτάσεις για την πολυαναμενόμενη 
σειρά του Netflix, η οποία θα εστιάσει τόσο στην προσωπικότητα 
της Σορόκιν όσο και στην ευκολία με την οποία πέφτουν θύματα 
απάτης οι κοσμικοί Νεοϋορκέζοι που γοητεύονται από την ιδέα 
του πλούτου, είτε αυτός είναι υπαρκτός είτε ανύπαρκτος.



www.freesunday.gr 2117.06.2018

ρεπορτάζ

Η ΚΡΊΣΗ ΧΤΎΠΗΣΕ 
ΚΑΊ ΤΟ ΑΓΟΡΑΊΟ ΣΕΞ

  ΑΦΡΟΔΊΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΎ

Αύξηση του αριθμού των εκδιδόμενων γυναικών 
και ταυτόχρονη μείωση του τζίρου από την πορ-
νεία καταγράφεται τα τελευταία χρόνια στην Ελ-
λάδα. Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγει μεταξύ 
άλλων έρευνα που δόθηκε στη δημοσιότητα 

πριν από λίγες ημέρες.

Αύξηση την περίοδο της κρίσης
Σύμφωνα με την έρευνα του καθηγητή του Παντείου Πανεπι-
στημίου Γρηγόρη Λάζου η οποία δημοσιεύτηκε στην «Καθη-
μερινή», «από το 2012 έως το 2017 ο πληθυσμός των εκδιδο-
μένων στην Ελλάδα αυξήθηκε από 17.000 σε 18.200, δηλαδή 
κατά 7%. Η αύξηση αυτή παρουσιάστηκε και στους τρεις κύ-
ριους τρόπους οργάνωσης της παροχής υπηρεσιών πορνείας 
όπου εστιάζει η συγκεκριμένη μελέτη: τους οίκους ανοχής, τα 
στούντιο και την έκθεση στο πεζοδρόμιο».

Παράλληλα, προκύπτει ότι «από το 2012 έως το 2017 το μί-
σθωμα, όπως και το συνολικό εισόδημα της πορνείας, σημεί-
ωσαν σημαντική πτώση». Σύμφωνα με τον κ. Λάζο, «για να μι-
σθώσει ο πελάτης ένα εκδιδόμενο πρόσωπο, μια γυναίκα από 
18 έως 64 ετών, στον οίκο ανοχής το 2012 θα χρειαζόταν κατά 
μέσο όρο 39 ευρώ, ενώ το 2017 μόλις 17 ευρώ (μείωση 56%). Α-
ντίστοιχα στο πεζοδρόμιο, από 14 ευρώ το 2012, θα χρειαζόταν 
11 ευρώ το 2017 (μείωση 21%), ενώ στο στούντιο η μίσθωση, 
από 70 ευρώ το 2012, θα έπεφτε σε 53 ευρώ το 2017 (μείωση 
24%)».

Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο διήρκεσε η έρευνα 
παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση στον αριθμό των πελατών, 
σε ποσοστό 28%. Συγκεκριμένα, από 435.000 έφτασε περί-
που τους 605.000. Ραγδαία όμως ήταν και η αύξηση των με-
ταναστών πελατών, καθώς ο αριθμός τους το 2017 έφτασε τους 
160.000, από 14.000 που ήταν το 2012.

Ακόμα και για 5 ευρώ 
Άλλωστε, πριν από έναν χρόνο ο κ. Λάζος είχε παρουσιάσει, 
στο πλαίσιο ημερίδας με τίτλο «H εργασία στο σεξ στην Ελ-
λάδα: Η πραγματικότητα και οι προοπτικές», ανάλογη έρευνα. 
Παρουσία του υπουργού Εσωτερικών Πάνου Σκουρλέτη, είχε 
γίνει εκτενής αναφορά στις εκδιδόμενες γυναίκες, αλλά και στο 
πόσο κοστολογείται η εργασία τους.

Συγκεκριμένα, περίπου 18.000 γυναίκες –το 35% είναι Ελ-
ληνίδες– εκδίδονται στην Ελλάδα με τιμές που κυμαίνονται 
από 10 έως 50 ευρώ. Σημειώνεται ότι πριν από την οικονομική 
κρίση η τιμή ήταν περίπου 50 ευρώ.

Κάθε χρόνο γίνονται 11,2 έως 12,1 εκατομμύρια μισθώσεις 
γυναικών με τις παραπάνω τιμές, ενώ ιερόδουλες από την Υπο-
σαχάρια Αφρική στην οδό Αριστοτέλους προσφέρουν τις υπη-
ρεσίες τους ακόμα και για 5 ευρώ. Το μέσο ετήσιο εισόδημα για 
κάθε ιερόδουλη ανέρχεται σε περίπου 80.500 ευρώ, ωστόσο 
στην ίδια μένει μόλις το 40% του ποσού.

Στην ημερίδα εκπρόσωπος του Τμήματος Καταπολέμησης 
Εμπορίας Ανθρώπων της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής είχε 
αποκαλύψει ότι από τους 350 οίκους ανοχής που λειτουργούν 
σήμερα, μόλις δύο έχουν άδεια.

Μάλιστα, στον χαιρετισμό του ο κ. Σκουρλέτης είχε ανα-
φερθεί στον πρώην υπουργό Υγείας Ανδρέα Λοβέρδο και στην 
περίπτωση των οροθετικών ιεροδούλων. «Η συζήτηση θα έ-
πρεπε να είχε επιβληθεί όταν ο τότε υπουργός Υγείας με απα-
ράδεκτο τρόπο είχε στοχοποιήσει και είχε ποινικοποιήσει ο-
ροθετικές γυναίκες, αντί να θίξει το θέμα της παράνομης πορ-
νείας στη σωστή του βάση» είχε πει χαρακτηριστικά.

Στην Αθήνα υπάρχουν σήμερα κατά μέσο όρο 6.500 πορνι-
κές θέσεις όπου εκδίδονται 12.000 γυναίκες, ενώ άλλες 6.500 
εκδίδονται στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Είναι δε αξιοσημείωτο ότι υπάρχουν γυναίκες που εκδίδο-
νται και μέσω μικρών αγγελιών, ενώ ένας πολύ μικρός αριθμός 
κινείται μέσω διαδικτύου. Η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήμα-
τος στην Αττική έχει εντοπίσει περισσότερες από 2.500 γυναί-
κες που χρησιμοποιούν το internet για να προσφέρουν τις υ-
πηρεσίες τους.

Το προφίλ των πελατών
Την αγορά της Αθήνας συντηρούν περίπου 550.000 άντρες. Το 
2015 η δικαστική ψυχολόγος Μαρία Μουδάτσου, επιστημο-
νική υπεύθυνη της έρευνας της PRAKSIS για την πορνεία και το 
trafficking, είχε παρουσιάσει έρευνα στην οποία είχε συμπερι-
ληφθεί και το προφίλ των επισκεπτών.

Στην έρευνα, που είχε διεξαχθεί επί έξι μήνες σε επτά πό-
λεις, συμμετείχαν με συνεντεύξεις τους 70 εκδιδόμενες και 30 
πελάτες. Όπως είχε προκύψει, 29 άντρες ήταν Έλληνες, αρκετοί 
εξ αυτών με ανώτατη εκπαίδευση, ηλικίας 26-35 ετών.

Οι περισσότεροι ήταν ιδιωτικοί υπάλληλοι και ελεύθεροι ε-
παγγελματίες με ετήσια εισοδήματα από 5.000 έως 15.000 ευρώ. 
Επτά δήλωναν ανύπαντροι, επτά παντρεμένοι και πέντε σε στα-
θερή σχέση. Η συχνότητα επισκεψιμότητας κυμαινόταν από δύο 
έως τέσσερις φορές τον μήνα, ενώ είχαν δηλώσει ότι τις επέλε-
γαν με κριτήριο την ηλικία και όχι τη χώρα προέλευσης.

Μάλιστα, 20 στους 30 δήλωναν ότι γνώριζαν τι είναι το 
trafficking, 29 στους 30 τι είναι σεξουαλική εκμετάλλευση και 
σχεδόν όλοι τόνισαν ότι δεν θα ήθελαν να συνευρεθούν με γυ-
ναίκα που να εξαναγκάζεται στην πορνεία.

Το νομικό πλαίσιο
Σημειώνεται ότι στην Ελλάδα το επάγγελμα των εκδιδόμενων 

με αμοιβή προσώπων έχει απελευθερωθεί. Ο ν. 2734/1999 
προβλέπει ότι το εκδιδόμενο με αμοιβή πρόσωπο υποχρε-
ούται να κατέχει πιστοποιητικό άσκησης επαγγέλματος, 
που εκδίδεται, ύστερα από αίτησή του, από τον περιφερει-
άρχη του τόπου κατοικίας του. Το πιστοποιητικό αυτό ι-
σχύει για χρονικό διάστημα τριών ετών για την περιοχή της 
οικείας περιφέρειας και στον κάτοχο του εν λόγω πιστο-
ποιητικού, με μέριμνα της αρμόδιας Διεύθυνσης Δημόσιας 
Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας, χορηγείται υποχρε-
ωτικά βιβλιάριο υγείας, εφόσον συντρέχουν οι εξής προ-
ϋποθέσεις:
α. Έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.
β. Είναι άγαμο ή τελεί σε χηρεία ή είναι διαζευγμένο.
γ. Δεν πάσχει από σεξουαλικώς μεταδιδόμενη ή άλλη μο-
λυσματική νόσο.
δ. Δεν πάσχει από οποιασδήποτε μορφής ψυχική νόσο και 
δεν είναι χρήστης ναρκωτικών ουσιών.
ε. Δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για αν-
θρωποκτονία από πρόθεση (άρθρο 299 Π.Κ.), αποπλάνηση 
παιδιών (άρθρο 339 Π.Κ.), μαστροπεία (άρθρο 349 Π.Κ.), 
σωματεμπορία (άρθρο 350 Π.Κ.), ληστεία (άρθρο 380 Π.Κ.) 
και εκβίαση (άρθρο 385 Π.Κ.), καθώς και για παράβαση των 
διατάξεων των νόμων περί όπλων και ναρκωτικών.
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ΟΤΕ: Το διαδικτυακό στοίχημα 
στο στόχαστρο

Με βάση τις νέες αλλαγές στο 
καταστατικό του ΟΤΕ, ο Ορ-
γανισμός στοχεύει στις εξε-
λιγμένες ηλεκτρονικές υ-

πηρεσίες, αλλά και στα τυχερά παιχνίδια. 
Παράλληλα, οι αλλαγές που ενέκριναν οι 
μέτοχοι του Οργανισμού προβλέπουν τη 
δυνατότητα του ΟΤΕ να συμμετέχει σε 

Chipita: Ενδιαφέρον για Vivartia, 
παγώνει εισαγωγές και «βλέπει» ΒΙΚΗ

Στις καλένδες για άλλη μια φορά 
παραπέμπεται η είσοδος της 
Chipita στα χρηματιστήρια 
του Λονδίνου και των Αθηνών, 

καθώς, σύμφωνα με τον επικεφαλής του 
ομίλου Σπύρο Θεοδωρόπουλο, κρίθηκε 
ότι οι συνθήκες στις αγορές και κυρίως 
στα δυτικά χρηματιστήρια, όπως χαρακτη-
ριστικά ανέφερε στη γενική συνέλευση 
της «Νίκας», δεν είναι στην παρούσα συ-
γκυρία οι κατάλληλες. Τούτο, πάντως, δεν 
εμποδίζει τη συνέχιση της υλοποίησης 

συμπράξεις του δημόσιου και του ιδιωτι-
κού τομέα (ΣΔΙΤ). Ακόμη, οι μέτοχοι του 
ΟΤΕ ενέκριναν την πρόταση της διοίκη-
σης της επιχείρησης για διανομή μερίσμα-
τος ύψους 170 εκατ. ευρώ ή 0,35 ευρώ ανά 
μετοχή.

Σε ό,τι αφορά τις αλλαγές του κατα-

στατικού και συγκεκριμένα το άρθρο που 
περιγράφει τον σκοπό της εταιρείας, οι 
μεταβολές που εγκρίθηκαν περιλαμβά-
νουν τις δραστηριότητες του ΟΤΕ στους 
τομείς της πληροφορικής και του διαδι-
κτύου και συγκεκριμένα σε τεχνολογίες 
που σχετίζονται με το internet των πραγ-
μάτων (Internet of Things), την ανάλυση 
μεγάλου όγκου δεδομένων (big data), την 
τεχνητή νοημοσύνη, την αλυσίδα κοινο-
ποιήσεων (blockchain) κ.ά. Η εταιρεία θα 
μπορεί στο μέλλον να προσφέρει υπηρε-
σίες ενεργειακής διαχείρισης, ηλεκτρο-
φωτισμού (smart lighting), διαχείρισης 
φυσικών πόρων, διαχείρισης αποβλήτων, 
έξυπνης μάθησης, τηλεϊατρικής κ.λπ.

Τέλος, στους τομείς παροχής υπηρε-
σιών μπορεί να προσφέρει, πέρα από υπη-
ρεσίες ψυχαγωγίας, ενημέρωσης, παιχνι-
διών, και υπηρεσίες οργάνωσης και διεξα-
γωγής μέσω διαδικτύου τυχερών, τεχνικών 
και κάθε άλλου είδους παιγνίων γνώσεων.

Ερωτηθείς σχετικά, ο πρόεδρος και δι-
ευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ Μι-
χάλης Τσαμάζ περιορίστηκε να αναφέ-
ρει ότι ο όμιλος ανοίγει τη βεντάλια των 
εν δυνάμει υπηρεσιών που μπορεί να προ-
σφέρει. Παραδέχτηκε μάλιστα ότι, καθώς 
τα έσοδα από τη φωνή υποχωρούν, η επέ-
κταση σε νέες αγορές υπηρεσιών είναι α-
παραίτητη. Αναφερόμενος στο διανεμό-
μενο μέρισμα, ο κ. Τσαμάζ υπογράμμισε 
ότι επιβεβαιώνει τη σταθερή πορεία ανά-

πτυξης του ΟΤΕ. «Με τη σταθεροποίηση 
της οικονομίας στην Ελλάδα και καθώς ο 
ΟΤΕ ενισχύει τις επιδόσεις του, αποφασί-
σαμε να υλοποιήσουμε μια πιο ξεκάθαρη 
και γενναιόδωρη πολιτική αμοιβών για να 
ανταμείψουμε τους μετόχους μας, όλους 
εσάς, που στηρίξατε την προσπάθειά μας 
για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και 
των επιδόσεών μας» είπε χαρακτηριστικά. 
Πρόσθεσε δε ότι το μέρισμα των 35 λε-
πτών ανά μετοχή για το 2017 είναι υπερδι-
πλάσιο του περσινού μερίσματος και αντι-
κατοπτρίζει αυτή τη νέα πολιτική αμοιβών.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβου-
λος του ΟΤE παρουσίασε και τα στοιχεία 
μελέτης του ΙΟΒΕ, σύμφωνα με τα οποία 
η συνολική συμβολή της δραστηριότη-
τας του ομίλου στο ελληνικό ΑΕΠ φτάνει 
τα 5,7 δισ. ευρώ ετησίως, δηλαδή το 3,2% 
του ΑΕΠ.

Ο κ. Τσαμάζ πρόσθεσε πως, με βάση 
την ίδια μελέτη, η συνολική συνεισφορά 
της δραστηριότητας του ομίλου στην απα-
σχόληση φτάνει τις 75.000 άμεσες και έμ-
μεσες θέσεις εργασίας και αντιστοιχεί σε 
πάνω από το 1,9% της απασχόλησης στην 
Ελλάδα. Επιπλέον, «η συνολική επίδραση 
του ομίλου στα δημόσια έσοδα υπερβαί-
νει τα 1,6 δισ. ευρώ ή 2,6% των συνολικών 
εσόδων του Δημοσίου από φόρους και ει-
σφορές». Τέλος, ο ΟΤE αντιπροσωπεύει 
πάνω από το 10% της κεφαλαιοποίησης 
του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

του επενδυτικού σχεδίου της Chipita, ενώ 
την ίδια ώρα αναθερμαίνεται το ενδιαφέ-
ρον του κ. Θεοδωρόπουλου, μέσω της αλ-
λαντοβιομηχανίας «Νίκας», για την από-
κτηση περιουσιακών στοιχείων της εται-
ρείας ΒΙΚΗ.

Ειδικότερα, μιλώντας στο περιθώριο 
της ετήσιας γενικής συνέλευσης των με-
τόχων της «Νίκας» ο κ. Θεοδωρόπου-
λος ανακοίνωσε ότι «παγώνει» η εισα-
γωγή της Chipita στο χρηματιστήριο, το 
οποίο μετρά τουλάχιστον μία πενταετία 

και αφορά την εισαγωγή στο Χρηματιστή-
ριο του Λονδίνου με παράλληλη διαπραγ-
μάτευση της μετοχής στο Χρηματιστήριο 
Αθηνών, εξαιτίας της αναστάτωσης και της 
ρευστής κατάστασης που επικρατεί στις α-
γορές, κυρίως λόγω των πρόσφατων πολι-
τικών εξελίξεων στην Ιταλία.

Αναφερόμενος συνολικά στα ευρωπα-
ϊκά χρηματιστήρια, επισήμανε ότι οι νέες 
εκδόσεις (IPO) δεν είχαν καλή πορεία. 
Η είσοδος μόνο στο Χρηματιστήριο Αθη-
νών δεν αποτελεί επιλογή για την Chipita, 
καθώς δεν επαρκεί για την άντληση των 
κεφαλαίων που επιθυμεί η εταιρεία. Ο κ. 
Θεοδωρόπουλος πρόσθεσε, πάντως, ότι 
εάν και όταν οι συνθήκες θα είναι οι κα-
τάλληλες, η Chipita θα μπορεί πιο γρή-
γορα να εισαχθεί στο χρηματιστήριο, 
καθώς πλέον έχει γίνει η απαιτούμενη 
προετοιμασία.

Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα επενδυ-
τικά σχέδια της Chipita, μέχρι τα τέλη 
του 2018 αναμένεται να είναι έτοιμο να 
λειτουργήσει το εργοστάσιο παραγωγής 
κρουασάν στην Ινδία (μέσω της κοινοπρα-
ξίας Britchip Foods Limited που έχει συ-
στήσει η Chipita με την ινδική βιομηχα-
νία Britannia Industries), ενώ εντός του 
α΄ τριμήνου του 2020 αναμένεται να τεθεί 
σε λειτουργία το εργοστάσιο του Ομίλου 
Chipita στη Σλοβακία, η κατασκευή του 
οποίου ξεκίνησε πρόσφατα.

Ερωτηθείς σχετικά, ο κ. Θεοδωρόπου-
λος δεν έκρυψε το ενδιαφέρον του για πι-
θανή εξαγορά της Vivartia, επισημαίνο-
ντας, ωστόσο, ότι αφενός δεν έχει υποβά-
λει ακόμη σχετική πρόταση και αφετέρου 
δεν αναμένεται να τεθεί σύντομα πωλητή-
ριο για τον εν λόγω όμιλο.

Όσον αφορά την αλλαντοβιομηχανία 

ΒΙΚΗ, το ενδιαφέρον για τα περιουσιακά 
στοιχεία της και ιδιαίτερα για το εργο-
στάσιό της είναι πολύ πιο συγκεκριμένο, 
καθώς το εργοστάσιο της «Νίκας» είναι ε-
νεχυριασμένο στις τράπεζες.

Πιο συγκεκριμένα, σε ερώτηση σχε-
τικά με το εάν η «Νίκας» πρόκειται να κα-
ταθέσει προσφορά σε περίπτωση που τε-
λικά η ΒΙΚΗ τεθεί σε καθεστώς ειδικής 
διαχείρισης και ακολουθήσει πλειοδοτική 
διαδικασία ο κ. Θεοδωρόπουλος έκανε ει-
δική αναφορά στο εργοστάσιο της ηπει-
ρώτικης αλλαντοβιομηχανίας. «Το εργο-
στάσιο όπου στεγάζεται η “Νίκας” είναι 
νοικιασμένο. Θα θέλαμε να αποκτήσουμε 
βιομηχανική έδρα» σημείωσε. Βεβαίως, 
όλα θα εξαρτηθούν από τους όρους της δι-
αδικασίας που θα ακολουθηθεί. Υπενθυ-
μίζεται ότι την περασμένη Παρασκευή ε-
πρόκειτο να εκδικαστεί από το Πολυμελές 
Πρωτοδικείο Άρτας η αίτηση πτώχευσης 
της ΒΙΚΗ. Η εκδίκαση αναβλήθηκε για 
τις 28 Σεπτεμβρίου 2018, ενώ πληροφο-
ρίες θέλουν τους βασικούς πιστωτές της 
εταιρείας (Τράπεζα Πειραιώς και PQH, 
που αποτελεί την εκκαθαρίστρια των κόκ-
κινων δανείων της ΑΤΕ) να προκρίνουν 
τη λύση της ειδικής διαχείρισης για τη 
ΒΙΚΗ, την πώληση του ενεργητικού της, 
δηλαδή, εν συνόλω. Βεβαίως, υπάρχουν 
και άλλα σενάρια, που θέλουν την τμημα-
τική πώληση της εταιρείας.

Το εργοστάσιο της ΒΙΚΗ βρίσκεται 
στη Νέα Κερασούντα Πρέβεζας, με τις κτι-
ριακές εγκαταστάσεις να έχουν εμβαδόν 
11.633 τ.μ. και το οικόπεδο να είναι συ-
νολικής έκτασης 43.093 τ.μ. Στο ακίνητο 
αυτό έχουν εγγραφεί υποθήκες και προ-
σημειώσεις υπέρ της ΑΤΕ και της Πει-
ραιώς ύψους 29,71 εκατ. ευρώ.



αφιέρωµα //ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΝΤΙΟΠΗ ΣΧΟΙΝΑ

Επιστροφή στη γη
Ο αγροδιατροφικός τοµέας αντιµετωπίζει στις µέρες µας µια σειρά από σηµαντικές προκλήσεις, ενώ παράλ-

ληλα καλείται να αξιοποιήσει τις προοπτικές που υπάρχουν στη χώρα µας, όπως αυτή της επιχειρηµατικότη-
τας, που δίνει µια επιπλέον αξία στην αγροδιατροφική αλυσίδα.

Σε αυτή την πορεία η χρηµατοδότηση αποτελεί µείζον θέµα, γεγονός που καλύπτεται από διάφορες δράσεις, αλλά 
και από τη σύσταση συνεταιρισµών.

Ο αγροτικός τοµέας της περιφέρειας εξακολουθεί να υφίσταται τα διαρθρωτικά προβλήµατα που χαρακτηρίζουν 
γενικότερα τον ελληνικό αγροτικό χώρο, όπως είναι το µικρό µέγεθος εκµεταλλεύσεων, ο πολυτεµαχισµός του κλή-
ρου κ.λπ.

Ωστόσο, η ανάπτυξη των ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων του πρωτογενούς τοµέα και της σχετιζόµενης µεταποί-
ησης µπορεί να αποτελέσει ισχυρό σηµείο διαφοροποίησης και ανάπτυξης της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας.

Η δηµιουργία νέων προϊόντων αγροδιατροφής, άρα η αύξηση της ενασχόλησης µε την ύπαιθρο, πρέπει να «πα-
ντρευτεί» αφενός µε την επιχειρηµατική αξιοποίηση της καινοτοµίας και των νέων τεχνολογιών και αφετέρου µε τη 
συνεργασία των παραγωγικών και επιχειρηµατικών φορέων µε το ερευνητικό σύστηµα, ώστε να «αποδώσει καρ-
πούς».



Ο αγρότης καρπώνεται την υπεραξία  
των προϊόντων του

Ενίσχυση και ανάδειξη του αγροτικού τομέα με τη στήριξη της Συμβολαιακής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας

ΌΤΑΝ Ό ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΌΣ 
ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΥΝΑΜΗ!
Η ισχύς εν τη ενώσει γίνεται πράξη για πάνω από 
μισό αιώνα στη Λάρισα. Ο Αγροτικός Οινοποιητι-
κός Συνεταιρισμός Τυρνάβου γράφει ιστορία με το 
αυθεντικό τσίπουρο, το οποίο αναγνωρίστηκε ως 
προϊόν Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης 
το 1989. Το 2008 αναγνωρίστηκε και η ποικιλία 
για την παραγωγή Τοπικών Οίνων Τυρνάβου. Ο 
Συνεταιρισμός κατέκτησε πρώτος και το «Ελληνι-
κό σήμα».Το ούζο και το τσίπουρο που παράγουν 
κυκλοφορεί σε πάνω από 60 ετικέτες. Κόκκινα, 
λευκά και ροζέ κρασιά, ρετσίνες, ούζο, τσίπουρο. 
Και κίτρινο τσίπουρο με τα «θεϊκής» προέλευσης 
στίγματα του κρόκου. Το 95% της παραγωγής κατα-
ναλώνεται εγχώρια και το υπόλοιπο 5% εξάγεται σε 
Γερμανία, Κίνα, Αυστραλία και Νιγηρία.

ΌΙ ΚΤΗΝΌΤΡΌΦΌΙ ΠΌΥ ΑΨΗΦΗΣΑΝ 
ΤΗΝ ΌΙΚΌΝΌΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ
Δεκατέσσερις νεαροί κτηνοτρόφοι από το μυθικό 
βουνό των θεών του Ολύμπου«προσπέρασαν» την 
οικονομική κρίση δημιουργώντας έναν πρότυπο 
Συνεταιρισμό. Το γάλα από τα 60.000 γιδοπρόβατα 
που βόσκουν σε υψόμετρο 1.200 μέτρων φθάνει 
καθημερινά στην τυροκομική μονάδα του Συνεταιρι-
σμού Βοσκών Λιβαδίου Ολύμπου. Εκεί παράγονται 
εκλεκτά προϊόντα, που φθάνουν στις μεγάλες αγορές 
της χώρας (Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Δυτική Μακε-
δονία, Λάρισα, Αθήνα), ενώ το 30% της συνολικής 
παραγωγής, πάνω από 170 τόνοι ετησίως, φθάνει σε 
ντελικατέσσεν της Γερμανίας, της Πολωνίας και της 
Ολλανδίας. Από τα εκλεκτά προϊόντα τους έχει ήδη 
διακριθεί η γκουρμέ “Feta Cheese for Greek Salad 
with herbs from Olympus” ή «Φέτα βοσκός για ελ-
ληνική σαλάτα με βότανα του Ολύμπου».

Η ΠΏΛΗΣΗ ΤΏΝ ΑΓΡΌΤΙΚΏΝ ΠΡΌΪΌΝΤΏΝ 
ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
Περί τους 500 καλλιεργητές οπωροκηπευτικών 
μαζεύουν καθημερινά τα αγροτικά προϊόντα τους 
για να τα μεταφέρουν στη Γρα Λυγιά. Εκεί βρίσκε-
ται το δημοπρατήριο της εταιρείας «Αγροδίκτυο- 
Λιανάκης Νεκτάριος και Σία ΟΕ». Καθημερινά, στη 
1.00 το μεσημέρι, ο χώρος γεμίζει από εμπόρους 
και μεσίτες εμπόρων από το εξωτερικό, οι οποίοι 
πλειοδοτούν για την αγορά των αγροτικών προ-
ϊόντων περνώντας από το tablet το barcode που 
διαβάζουν στις κλούβες. Το «Αγροδίκτυο» συγκε-
ντρώνει περί τους 15.000 με 20.000 τόνους –ανα-
λόγως της χρονιάς- οπωροκηπευτικών σε ετήσια 
βάση. Αγοραστές είναι έμποροι ή μεσίτες εμπόρων 
που δίνουν την υψηλότερη τιμή. Τα αγροτικά προ-
ϊόντα ταξιδεύουν καθημερινά στις αγορές όλης της 
χώρας και της Ευρώπης. 

ΚΑΙΝΌΤΌΜΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΙΓΌΥΡΙΑ 
ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΌΣΗΣ 
Η οικογένεια Καρακάνα έχει μακρά παράδοση στην 
κτηνοτροφία και στην τυροκομία. Ο παππούς Πανα-
γιώτης, νομάς της περιοχής, άφησε μεγάλη κλη-
ρονομιά στο γιο του, Νικόλαο και στο συνονόματο 
εγγονό του Παναγιώτη, την παράδοση της τυροκο-
μίας. Ο τελευταίος, με Master στην τυροκομία από 
το Πανεπιστήμιο Reading, δημιούργησε το Mαυρο-
σκορδάτο Κασέρι. Με το μαύρο σκόρδο της Down 
Village από το βουνό των Κενταύρων και το κασέρι 
του Τυροκομείου Καρακάνας δημιουργήθηκε το 
Μαυροσκορδάτο. Ένα προϊόν για εκλεκτούς ου-
ρανίσκους, το οποίο πωλείται σε ντελικατέσεν της 
Ελλάδας και συγκεκριμένα σε Μαγνησία, Αθήνα, 
Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Αλεξανδρούπολη, 
καθώς και της Ολλανδίας.

Ο Έλληνας αγρότης είναι ο ισχυρός κρί-
κος της ελληνικής οικονομίας, ο οποί-
ος αγωνίζεται ξεδιπλώνοντας πλέον το 
επιχειρη ματικό του ταλέντο. Καλλιερ-

γητές και κτηνοτρόφοι που ξεπερνούν το στάδιο 
της παραγωγής και περνούν πλέον σε εκείνο της 
τυποποίησης και της ανάδειξης των ίδιων των 
προϊόντων που παράγουν. Προϊόντα παραδοσια-
κά, καινοτόμα, μοναδικά, που ξεκινούν από την 
ελληνική γη για να κατακτήσουν τις αγορές του 

κόσμου. Η υπεραξία των προϊόντων παραμένει 
πλέον στα χέρια των παραγωγών τους.Τα προϊ-
όντα που παράγονται στη χώρα καλύπτουν πάνω 
από το 21% των εξαγωγών κι έχουν πετύχει να 
δώσουν ανάσα στο έλλειμμα του εμπορικού ισο-
ζυγίου των αγροτικών προϊόντων περιορίζοντάς 
το σημαντικά λίγο πάνω από 0,5 δισ. ευρώ έναντι 
2 δισ. ευρώ στην αρχή της οικονομικής κρίσης. 
Ο αγροδιατροφικός τομέας αποτελεί την κε-
ντρική επιλογή της Τράπεζας Πειραιώς, καθώς 

μέλημά της είναι η συμβολή της στην ανάπτυξη 
της ελληνικής οικονομίας. Η Τράπεζα Πειραι-
ώς άλλαξε τα δεδομένα στον αγροδιατροφικό 
τομέα όταν το 2013 υλοποίησε το Πρόγραμμα 
Συμβολαιακής Γεωργίας, το οποίο συμπληρώ-
θηκε από τη Συμβολαιακή Κτηνοτροφία και τη 
Συμβολαιακή Αλιεία. Μέχρι σήμερα  έχουν υλο-
ποιηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος περισ-
σότερες από 300 συνεργασίες με επιχειρήσεις 
και αγροτικούς συνεταιρισμούς, από τις οποίες 

έχουν επωφεληθεί περισσότεροι από 25.000 
παραγωγοί σε όλη τη χώρα, ενώ οι συνολικές 
χρηματοδοτήσεις ξεπερνούν τα 700 εκατ. ευρώ. 
Το σύνολο των εξαγωγών των επιχειρήσεων 
που έχουν ενταχθεί στη Συμβολαιακή ξεπερνά 
το 1,5 δισ. ευρώ, ποσό που αντιπροσωπεύει το 
25% των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων, με 
περισσότερα από 50 προϊόντα που ταξιδεύουν 
σε 75 χώρες εισφέροντας πολύτιμο συνάλλαγμα 
στην Ελλάδα.
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Μοχλός ανάπτυξης και διέξοδος
στην κρίση η αγροδιατροφή

Η επιστροφή στην πρωτογενή πα-
ραγωγή είναι ένα από τα στοιχεία 
που ανέδειξε η κρίση των τελευ-
ταίων χρόνων στη χώρα μας, η 
οποία, σε μια διαδικασία αναζή-

τησης νέων πόρων αλλά και θέσεων εργασίας, α-
ποδείχθηκε χρυσοτόκος όρνιθα. Όλο και περισ-
σότεροι νέοι ή λιγότερο νέοι Έλληνες αναζητούν 
πλέον τη διαφυγή αλλά και διέξοδο στην καλλι-
έργεια παραδοσιακών και μη ποικιλιών, έχοντας 
πια στο πλάι τους σύμμαχο την τεχνολογία, αλλά 
και την πρόσβαση στην πληροφορία και την επι-
στήμη, για αποδοτικότερες και με λιγότερους κιν-
δύνους σοδειές.

Το στοίχημα για τη χώρα τα τελευταία χρόνια 
είναι να μπορέσει να στηρίξει αυτές τις προσπά-
θειες, ώστε ο αγροδιατροφικός τομέας να αποτε-
λέσει μοχλό ανάπτυξης της οικονομίας και να πάει 
την παραγωγή ένα βήμα παρακάτω, εκμεταλλευό-
μενος τόσο την ποιότητα της γης και το κλίμα όσο 
και τη δυνατότητα εξαγωγών μοναδικών προϊόντων 
της ελληνικής γης. Οι ελληνικές γεωργικές εκμε-
ταλλεύσεις αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικο-
νομίας μας και είναι στο σύνολό τους οικογενεια-
κές εκμεταλλεύσεις.

Η ανάγκη που αναδεικνύεται σήμερα για επεν-
δύσεις σε σύγχρονο γεωργικό εξοπλισμό είναι πιο 
έντονη από ποτέ, καθώς αυτές φαίνεται να αποτε-
λούν μονόδρομο για την ανάπτυξη της αγροτικής 
και κατ’ επέκταση της εθνικής οικονομίας.

Οι επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις 
είναι ιδιαίτερα επίκαιρες και θα υλοποιηθούν με 
την υποστήριξη του Προγράμματος Αγροτικής Α-

νάπτυξης. Βασικό επενδυτικό μέτρο είναι το Μέτρο 
4.1, που αφορά τα γνωστά σε όλους Σχέδια Βελτί-
ωσης, δηλαδή τις επενδύσεις των βιώσιμων γεωρ-
γικών εκμεταλλεύσεων.

Αναλυτικότερα για το σχετικό μέτρο και σύμ-
φωνα με την πρόσκληση, συνολικού προϋπολογι-
σμού 316 εκατ. ευρώ, η δυνατότητα για υποβολή 
αιτήσεων «τρέχει» μέχρι τις 5 Ιουλίου, μετά την 
παράταση που πήρε.

Πιο συγκεκριμένα, προτεραιότητα δίνεται σε 
επενδυτικά σχέδια που συνδέονται κυρίως με τον 
τομέα των οπωροκηπευτικών, της αιγοπροβατο-
τροφίας, την παραγωγή ζωοτροφών και την καλλι-
έργεια φυτών ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή, 
αλλά και με τους τομείς προτεραιότητας της κάθε 
περιφέρειας. Ιδιαίτερη στήριξη υπάρχει και για τις 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις που στρέφονται κυρίως 
προς τα ποιοτικά γεωργικά προϊόντα, όπως τα βι-
ολογικά, τα ΠΟΠ και ΠΓΕ κ.λπ., τα οποία ικανο-
ποιούν τις υψηλές διατροφικές απαιτήσεις των κα-
ταναλωτών.

Για τη διευκόλυνση δε της χρηματοδότησης 
της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου δίνεται 
η δυνατότητα για χορήγηση προκαταβολής μέχρι 
το 50% της υπολειπόμενης δημόσιας δαπάνης του 
επενδυτικού σχεδίου. Η πληρωμή προκαταβολής 
μπορεί να υλοποιηθεί με τη σύσταση τραπεζικής 
εγγύησης ή ισοδύναμης εγγύησης που αντιστοιχεί 
στο 100% του ποσού της αιτούμενης προκαταβολής.

Μολονότι η Ελλάδα θα πρέπει να θεωρείται 
από τις κερδισμένες χώρες σε ό,τι αφορά τα κον-
δύλια της για την περίοδο 2021-2027 σε σχέση με 
τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο τρόπος 

που θα σχεδιάσει η χώρα μας τη χρηματοδότηση 
των αγροτών της θα εξελιχθεί σε σημείο κομβικό 
για την εξέλιξη του κλάδου. Και αυτό γιατί η Ε.Ε. 
«πετάει» πλέον το μπαλάκι στις χώρες-μέλη, προ-
βλέποντας αυτή τη φορά αύξηση των εθνικών πο-
σοστών συγχρηματοδότησης.

Άμεση, λοιπόν, θα πρέπει να θεωρείται η ανάγκη 
του ανασχεδιασμού των πακέτων χρηματοδότησης 
που προσφέρουν οι τράπεζες στον γεωργικό τομέα 
με βάση τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολο-
γισμό της Ε.Ε. στο διάστημα 2021-2027, ενώ δια-
τηρείται η εκτίμηση πως κάτω από ορισμένες προ-
ϋποθέσεις μπορούν και ειδικά funds που θα δημι-
ουργηθούν από μονάδες του χώρου να αναπτύξουν 
δραστηριότητα για να καλύψουν τις ανάγκες αυτές. 
Ήδη συγκεκριμένα funds βολιδοσκοπούν τον συγκε-
κριμένο τομέα και κάποια από αυτά, όπως το fund 
του Δημήτρη Δασκαλόπουλου, έχουν ανακοινώσει 
ότι εστιάζουν στον κλάδο και ήδη έχουν κάνει διε-
ρευνητικές επαφές και τοποθετήσεις.

Η εκσυγχρονισμένη Κοινή Γεωργική Πολιτική 
(ΚΓΠ) θα εστιάσει περισσότερο στο περιβάλλον 
και στο κλίμα, θα στηρίξει τη μετάβαση προς έναν 
πιο βιώσιμο γεωργικό τομέα, θα στηρίξει την ανά-
πτυξη δυναμικών αγροτικών περιοχών. Η εκσυγ-
χρονισμένη αυτή πολιτική θα διαθέτει έναν προϋ-
πολογισμό 365 δισ. ευρώ και θα εξακολουθήσει να 
οικοδομείται γύρω από δύο πυλώνες: τις άμεσες ενι-
σχύσεις στους γεωργούς και τη στήριξη της αγροτι-
κής ανάπτυξης. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο σκέλος, η 
Επιτροπή προτείνει την αύξηση των εθνικών ποσο-
στών συγχρηματοδότησης. Επιπλέον, λοιπόν, ποσό 
ύψους 10 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος 

Η ανάγκη που 
αναδεικνύεται 
σήμερα για 
επενδύσεις σε 
σύγχρονο γεωργικό 
εξοπλισμό είναι πιο 
έντονη από ποτέ, 
καθώς αυτές φαίνεται 
να αποτελούν 
μονόδρομο για 
την ανάπτυξη της 
αγροτικής και κατ’ 
επέκταση της εθνικής 
οικονομίας.
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ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

«Ορίζων Ευρώπη» θα υποστηρίξει την έρευνα και 
την καινοτομία στους τομείς τροφίμων, γεωργίας, 
αγροτικής ανάπτυξης και βιοοικονομίας.

Η Επιτροπή προτείνει μείωση των ενισχύσεων 
άνω των 60.000 ευρώ και την υποχρεωτική επιβολή 
ανώτατου ορίου για ενισχύσεις άνω των 100.000 
ευρώ ανά γεωργική εκμετάλλευση. Το κόστος της 
εργασίας θα λαμβάνεται πλήρως υπόψη. Σκοπός 
αυτού του μέτρου είναι να διασφαλιστεί δικαιό-
τερη κατανομή των ενισχύσεων.

Οι μικρές και μεσαίες γεωργικές εκμεταλλεύ-
σεις θα λάβουν υψηλότερο επίπεδο στήριξης ανά ε-
κτάριο, ενώ οι χώρες θα πρέπει να αφιερώνουν του-
λάχιστον το 2% της κατανομής των άμεσων πληρω-
μών τους για να βοηθήσουν τους νέους γεωργούς 
να εγκατασταθούν. Αυτό θα συμπληρωθεί με χρη-
ματοδοτική στήριξη για την αγροτική ανάπτυξη και 
με διάφορα μέτρα που θα διευκολύνουν τις μετα-
βιβάσεις γαιών.

Τα κράτη-μέλη θα αποκτήσουν μεγαλύτερη ευ-
ελιξία όσον αφορά το πώς χρησιμοποιούν τα χρη-
ματοδοτικά κονδύλια που τους αναλογούν, αφού θα 
έχουν επίσης τη δυνατότητα να μεταφέρουν μεταξύ 
άμεσων ενισχύσεων και αγροτικής ανάπτυξης, και 
το αντίστροφο, έως και το 15% των κονδυλίων της 
ΚΓΠ που τους αναλογούν, ώστε να εξασφαλίζεται 
η δυνατότητα χρηματοδότησης των προτεραιοτή-
των και των μέτρων τους.

Η Συμβολαιακή Γεωργία
Μέσα σε αυτό το κλίμα ο ρόλος του σχεδιασμού της 
χρηματοδότησης εμφανίζεται κομβικός. Ήδη στη 
χώρα μας οι τράπεζες, άλλες περισσότερο, όπως η 
Τράπεζα Πειραιώς, και άλλες λιγότερο, έχουν α-
ναπτύξει την έννοια της Συμβολαιακής Γεωργίας. 
Ο επικεφαλής της Συμβολαιακής Τραπεζικής της 
Τράπεζας Πειραιώς Ιωάννης Ζαχαρής παρουσί-
ασε πρόσφατα σε σχετική εκδήλωση αναλυτικά 
το Πρόγραμμα Συμβολαιακής Γεωργίας και Κτη-
νοτροφίας, το σύγχρονο μοντέλο συνεργασίας πα-
ραγωγών με επιχειρήσεις και αγροτικούς συνεται-
ρισμούς που επεξεργάζονται προϊόντα του πρωτο-
γενούς τομέα. Στα πέντε χρόνια εφαρμογής του, 
έχουν υλοποιηθεί περισσότερες από 300 συμφω-
νίες μεταξύ συνεταιρισμών και επιχειρήσεων με 
τους παραγωγούς, οι οποίοι πλέον ξεπερνούν τους 
25.000. Το βασικό όφελος για τους παραγωγούς 
είναι η πρόσβαση στην αναγκαία ρευστότητα, με 

μόνη διασφάλιση το συμβόλαιο με την εταιρεία/
συνεταιρισμό, η οποία τους δίνει τη δυνατότητα να 
αντεπεξέλθουν στα έξοδα που έχουν για την παρα-
γωγή τους. Σημαντικά είναι τα οφέλη και για τις ε-
πιχειρήσεις και τους συνεταιρισμούς, καθώς, όπως 
ανέφερε, σχετίζονται με τη βελτίωση της ποιότη-
τας, την αύξηση της ποσότητας του παραγόμενου 
αγροτικού προϊόντος και την ενίσχυση της εξω-
στρέφειας του αγροτικού τομέα.

Τι καλύπτει μέχρι στιγμής η Συμβολαιακή Γεωργία:
• Την ανάγκη των παραγωγών να διασφαλίζουν 
ένα εγγυημένο εισόδημα.
• Την επιθυμία των αγροτικών βιομηχανιών να 
έχουν εγγυημένη πρόσβαση σε προϊόντα διασφα-
λισμένης ποιότητας και ποσότητας.

Η φιλοσοφία της Συμβολαιακής Γεωργίας δεν 
αλλάζει. Ωστόσο, σε αυτήν θα πρέπει να συμπερι-
ληφθούν και άλλα αντικείμενα, αφού οι άμεσοι 
πόροι χρηματοδότησης φαίνεται πως θα περιορι-
στούν σε κάποιες περιπτώσεις και, όπως δείχνουν 
τα πράγματα, αυτό θα αγγίξει κυρίως τους μεγα-
λύτερους αγρότες.

Μπορεί η περίοδος 2021-2027 να φαίνεται ε-
ξαιρετικά μακρινή, όμως ούτε κατά την έναρξή της 
ούτε κατά τη λήξη της η χώρα μας αναμένεται να 
έχει φύγει από την κρίση. Τα δε 18,3 δισ. ευρώ 
που προτείνεται να χρηματοδοτήσουν τις γεωργι-
κές δράσεις της χώρας μας φαντάζουν αρκετά μέσα 
από συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θα πρέπει 
να αναζητηθούν στο πλαίσιο αναδιαμόρφωσης του 
τρόπου λειτουργίας της Συμβολαιακής Γεωργίας.
• Οι νέες προτάσεις της Κομισιόν, καθώς φανερά 
προωθούν αναδιανομή πόρων, βοηθούν, αν όχι 
προτρέπουν, σε συνεταιριστικές δράσεις και στη 
δημιουργία αντίστοιχων προϊόντων. Η ύπαρξη συ-
νεταιρισμών που χρηματοδοτούνται είναι ένας από 
τους τρόπους που έχουν στη διάθεσή τους οι αγρό-
τες να μοιράσουν πόρους στο πλαίσιο των αναγκών 
τους και με βάση τα όσα θα προβλέπει η νέα ΚΑΠ.
• Οι νέες δράσεις της Ε.Ε. ζητούν να είναι ευκο-
λότερη η μεταβίβαση γαιών και να προβλεφθούν 
σχετικές εθνικές πολιτικές. Αυτό κατατείνει στη 
μελέτη και τελικώς στη διαμόρφωση ενός ευέλι-
κτου συστήματος ενεχύρων αποδεκτού από τα πι-
στωτικά ιδρύματα ή τα funds που θα οργανώνουν 
τις χρηματοδοτήσεις. Τα ενέχυρα αυτά δεν θα πρέ-
πει να κατευθύνονται από τις τράπεζες ή τα funds 
εκτός γεωργικού κλάδου σε περίπτωση που κατα-

πίπτουν, αλλά να επανέρχονται σε άλλους αγρότες.
• Η καθετοποίηση της χρηματοδότησης από την 
πρωτογενή παραγωγή στη μεταποίηση γίνεται 
ακόμη επιτακτικότερη.
• Τα κίνητρα που θα δοθούν μέσω κοινοτικών πόρων 
για να ενταχθούν νέοι αγρότες στην παραγωγή θα 
πρέπει να μετατραπούν σε ευέλικτα χρηματοδο-
τικά προϊόντα από τις τράπεζες, που να εξυπηρε-
τούν αυτόν τον σκοπό.
• Ο σχεδιασμός μικτών προϊόντων που να χρη-
ματοδοτούν τον γεωργικό τομέα και την προστα-
σία του κλίματος σύντομα θα αποτελέσει αίτημα 
των αγροτών.

Η Συμβολαιακή Γεωργία εξελίχθηκε μέχρι τώρα 
σε μία σημαντική και ανακουφιστική λύση για τους 
αγρότες της χώρας μας. Στην παρούσα φάση καλεί-
ται να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα.

Οι προτάσεις της Κομισιόν για τη νέα ΚΓΠ 
δίνουν στα κράτη-μέλη μεγαλύτερη ευελιξία και 
αρμοδιότητες για να επιλέγουν πώς και πού να ε-
πενδύουν τη χρηματοδότηση της ΚΓΠ η οποία 
τους αναλογεί, με σκοπό την επίτευξη φιλόδοξων 
στόχων που τίθενται σε επίπεδο Ε.Ε. για έναν έ-
ξυπνο, ανθεκτικό, βιώσιμο και ανταγωνιστικό γε-
ωργικό τομέα.

Ο σχεδιασμός όμως της χρηματοδότησης και 
μόνον είναι αυτός που μπορεί να δημιουργήσει το 
καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Αγροδιατροφή και startups
Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί και η σαφής στροφή 
της τεχνολογίας και ειδικότερα νεοφυών και και-
νοτόμων επιχειρήσεων προς τον αγροδιατροφικό 
τομέα με στόχο τη βελτίωση της παραγωγής και 
της απόδοσης της γης. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι 
εννέα έργα που αφορούν τις ερευνητικές υποδο-
μές για την υποστήριξη και προώθηση του τουρι-
σμού και αγροδιατροφής, συνολικού προϋπολο-
γισμού 4 εκατ. ευρώ, αξιολογήθηκαν θετικά και 
εντάχθηκαν στο Ε.Π. της Περιφέρειας Βορείου 
Αιγαίου πρόσφατα.

Τα εννέα αυτά έργα αφορούν την ανάπτυξη και 
υποστήριξη ερευνητικών υποδομών και δράσεων 
που σχετίζονται με την προώθηση της αγροδια-
τροφής και του τουρισμού και υλοποιούνται κατ’ 
εφαρμογή της εγκεκριμένης στρατηγικής για την 
έξυπνη εξειδίκευση και την καινοτομία (RIS3). 
Και βέβαια δεν είναι τα μοναδικά.

Η Συμβολαιακή 
Γεωργία 
εξελίχθηκε μέχρι 
τώρα σε μία 
σημαντική και 
ανακουφιστική 
λύση για τους 
αγρότες της 
χώρας μας. Στην 
παρούσα φάση 
καλείται να 
προσαρμοστεί στα 
νέα δεδομένα.
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υγεία

«Αναµένουµε την άρση των 
κριτηρίων ώστε οι καινοτόµες 
θεραπείες που εκριζώνουν τον ιό της 
ηπατίτιδας C να δοθούν σε όλους τους 
ασθενείς». Γιώργος Καλαµίτσης, 
πρόεδρος του Συλλόγου Ασθενών 
«Προµηθέας»

 ΑΛΕΞΙΑ ΣΒΩΛΟΥ

Περίπου 100.000 Έλληνες νοσούν µε χρόνια 
λοίµωξη από τον ιό HVC, η οποία οδηγεί 
σε χρόνια ηπατίτιδα C, ηπατική κίρρω-
ση και καρκίνο του ήπατος, µε το 75% να 
παραµένει µη διαγνωσµένο, γιατί η νόσος 

εξελίσσεται «αθόρυβα», όπως εξηγεί ο καθηγητής Γεώργι-
ος Παπαθεοδωρίδης, πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας 
Μελέτης Ήπατος και διευθυντής της Πανεπιστηµιακής Γα-
στρεντερολογικής Κλινικής στο Λαϊκό Νοσοκοµείο. «Για τον 
εντοπισµό των αδιάγνωστων ασθενών ξεκινά µια πρωτότυπη 
ενηµερωτική εκστρατεία που στοχεύει στην παρακίνηση των 

πολιτών (ειδικά των ηλικιακών οµάδων που γεννήθηκαν από 
το 1945 έως το 1980) να εξεταστούν για χρόνια λοίµωξη µε 
τον ιό HVC» προσθέτει ο Γιώργος Καλαµίτσης, πρόεδρος 
του Συλλόγου Ασθενών Ήπατος Ελλάδος. Η εκστρατεία, που 
επιστρατεύει τη Μαρία Μπεκατώρου, τον Γιάννη Τσιµιτσέ-
λη, τον Χρήστο Φερεντίνο και την Ελένη Φουρέιρα, έχει τίτ-
λο «Κάνουµε θόρυβο για µια αθόρυβη νόσο». Όσοι πάσχουν 
από ηπατίτιδα C µπορούν να επισκεφτούν τα ειδικά ηπατο-
λογικά ιατρεία των δηµόσιων νοσοκοµείων χωρίς ραντεβού, 
προκειµένου να υποβληθούν σε εξέταση και θεραπεία.

Υπάρχουν πλέον καινοτόµα φάρµακα για την εκρίζωση 

Μ
ε το «οπλοστάσιο» για την αντιµετώπιση της πολλαπλής σκλήρυνσης να είναι γεµάτο (µε 15 φάρµακα), το 
ζητούµενο πλέον είναι η ολιστική και εξατοµικευµένη προσέγγιση των ασθενών. Αυτή µπορεί να γίνει µόνο 
από διεπιστηµονική οµάδα στα κέντρα πολλαπλής σκλήρυνσης που πρέπει να δηµιουργηθούν στα δηµόσια 
νοσοκοµεία. «Εκεί η διεπιστηµονική οµάδα θα αξιοποιεί όλα τα διαθέσιµα εργαλεία για την αξιολόγηση της 

εξέλιξης της αναπηρίας και θα ασχολείται µε όλες τις απαραίτητες παραµέτρους (ουρολογικά, ψυχολογικά, κοινωνικά και 
σεξουαλικά προβλήµατα, δυσκολία στη βάδιση, εγκεφαλική εκφύλιση, εκπαίδευση του εγκεφάλου του ασθενή να κάνει 
restart µέσα από τα προγράµµατα αποκατάστασης), καθώς είναι λάθος να περιορίζουµε την έννοια της αναπηρίας στην 
κίνηση» επισηµαίνει ο καθηγητής Νευρολογίας του ΑΠΘ Νίκος Γρηγοριάδης που διευθύνει ένα τέτοιο κέντρο-πρότυπο στο 
Νοσοκοµείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης. Όπως τονίζει ο καθηγητής, η πολλαπλή σκλήρυνση είναι ένα σύνθετο παζλ, µε τα 
φάρµακα (µεταξύ των οποίων και η τελευταία «άφιξη», το ocrelizumab, που αποτελεί τη µοναδική εγκεκριµένη θεραπεία 
για τη δύσκολη πρωτοπαθώς προϊούσα µορφή) να είναι µόνο µερικά κοµµάτια του.

Εκπροσωπώντας τους ασθενείς, η πρόεδρος της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Ατόµων µε Σκλήρυνση κατά Πλάκας Βάσω 
Μαράκα και η σύµβουλος διεθνών σχέσεων Αλίκη Βρυεννίου εξηγούν ότι η πολιτεία πρέπει να δώσει διευκρινίσεις σχετικά 
µε την ένταξη της πολλαπλής σκλήρυνσης στη λίστα µε τις µη αναστρέψιµες παθήσεις του υπουργείου Εργασίας. Οι ασθενείς 
ζητούν να µπουν σε αυτήν όλες οι µορφές, όχι µόνο οι προϊούσες που αναφέρονται συγκεκριµένα στο ΦΕΚ του Μαΐου αλλά 
και οι υποτροπιάζουσες και οι πολύ επιθετικές. Για τις τελευταίες δοκιµάζεται πειραµατικά η θεραπεία µε τη µεταµόσχευση 
προ-αιµοποιητικών βλαστικών κυττάρων, ενώ στο µέλλον η πολλαπλή σκλήρυνση µπορεί να καταστεί αναστρέψιµη ασθέ-
νεια. «Για την ώρα, όµως, δεν ισχύει κάτι τέτοιο» καταλήγει ο κ. Γρηγοριάδης.

ΚΕΝΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΙΣΤΙΚΗ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ 
ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ

του ιού HVC, τα οποία χάρη στη διαπραγµάτευση της πο-
λιτείας µε τη φαρµακοβιοµηχανία διατίθενται σε µειωµένη 
τιµή, ώστε να δίνονται σε περισσότερους ασθενείς. Σύµφωνα 
µε τα κριτήρια που έχει θεσπίσει ο ΕΟΠΥΥ, οι καινοτόµες 
θεραπείες δίνονται σε ασθενείς µε µέτρια ίνωση (στάδιο F2), 
ενώ ο Σύλλογος «Προµηθέας» αναµένει την άρση των κριτη-
ρίων, ώστε να µπορούν να δοθούν σε όλους. Επίσης, εκκρεµεί 
το ζήτηµα µε τις διαγνωστικές εξετάσεις ελαστογραφίας και 
γονότυπου που ακόµα δεν αποζηµιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ, 
µε την ελαστογραφία να µην είναι διαθέσιµη σε όλη την επι-
κράτεια.

ΜΕΙΩΜΕΝΗ 
ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ 
15 ΤΟΞΙΚΕΣ 
ΟΥΣΙΕΣ ΜΕ ΤΑ 
ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΑ 
ΤΣΙΓΑΡΑ

ΚΑΝΟΥΜΕ ΘΟΡΥΒΟ 
ΓΙΑ ΝΑ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΟΥΝ 
75.000 ΑΣΘΕΝΕΙΣ 
ΜΕ ΗΠΑΤΙΤΙ∆Α C

Ι
σοτιµία, ανοιχτές και διαφανείς διαδικασίες, µε όρους αγοράς και χωρίς κρυφές ατζέντες ζητά η εταιρεία G. Apostolopoulos 
Holdings σε ό,τι αφορά την πώληση του Νοσοκοµείου ΥΓΕΙΑ και απαντά στην ανακοίνωση της MIG, επισηµαίνοντας τα 
εξής: «Τονίζουµε για ακόµη µια φορά ότι (το ∆.Σ. της MIG) όφειλε και οφείλει µέσω των επιλογών του να µεγιστοποιήσει το 
όφελος του βασικού µετόχου του, την Τράπεζα Πειραιώς, το ελληνικό ∆ηµόσιο που τυγχάνει µέτοχος της Πειραιώς, αλλά 

και των υπολοίπων µετόχων, ακολουθώντας διαφανείς και διεθνώς αποδεκτές πρακτικές στην πώληση των περιουσιακών τους 
στοιχείων και όχι να συµπεριφέρονται σαν να είναι η MIG τσιφλίκι τους».

ΚΡΥΦΗ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ 
ΤΟΥ ΥΓΕΙΑ

Τ
α νέα ευρήµατα από το επιστηµονικό πρόγραµµα της PMI για τα εναλλακτικά καπνικά προϊόντα θέρµανσης, που έχουν 
υποβληθεί στον Αµερικανικό Οργανισµό Φαρµάκων (FDA) και είναι διαθέσιµα για αξιολόγηση από κάθε ανεξάρτητο 
φορέα, δείχνουν 90%-95% µείωση της έκθεσης των χρηστών σε 15 τοξικές ουσίες. Παράλληλα, οι µελέτες δείχνουν ότι 
το αερόλυµα των θερµαινόµενων τσιγάρων είναι απαλλαγµένο από τα νανοσωµατίδια του καπνού, που είναι ιδιαιτέρως 

βλαβερά, γιατί διεισδύουν βαθιά στις πνευµονικές κυψελίδες, όπως εξηγεί ο επικεφαλής ερευνητής δρ. Patrick Picavet. Η δια-
φορά στη σύσταση του αερολύµατος των θερµαινόµενων τσιγάρων σε σχέση µε τον καπνό του κλασικού τσιγάρου έγκειται στο 
ότι τα πρώτα περιορίζονται σε θερµοκρασίες 350 βαθµών Κελσίου, ενώ το δεύτερο κυµαίνεται σε θερµοκρασίες µεταξύ 800 και 
900 βαθµών Κελσίου. Το σύνολο των ερευνητικών δεδοµένων επιβεβαιώνει την εξελισσόµενη τάση για µειωµένη βλάβη στον 
οργανισµό από τα εναλλακτικά καπνικά προϊόντα θέρµανσης. «Σε 30 χρόνια από σήµερα θα ξέρουµε αν µειώθηκαν οι καρκίνοι 
του πνεύµονα χάρη στα θερµαινόµενα τσιγάρα, ενώ νωρίτερα θα έχουν προκύψει ασφαλή συµπεράσµατα για τη µείωση των 
χρόνιων αποφρακτικών αναπνευστικών νοσηµάτων και των καρδιοπαθειών» εξηγεί ο δρ. Patrick Picavet, τονίζοντας, ωστόσο, 
πως για να υπάρξει όφελος στην υγεία πρέπει να αποφευχθεί η διπλή χρήση (και κλασικό και θερµαινόµενο τσιγάρο).
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Την Κυριακή στο Νίκος Γκάλης θα λύσουν ορι-
στικά τις διαφορές τους Παναθηναϊκός και Ο-
λυµπιακός, µε τα 40 λεπτά του 5ου τελικού να 
κρίνουν όχι µόνο τον τίτλο αλλά ολόκληρη την 
χρονιά. Ο νικητής θα έχει πετύχει, ο χαµένος θα 

έχει αποτύχει σε µία σεζόν που το Κύπελλο κατέληξε σε τρίτη 
οµάδα, την ΑΕΚ, αµφότεροι έµειναν εκτός φάιναλ φορ Ευρω-
λίγκας, ενώ η ΑΕΚ ήταν και η µοναδική που κατέκτησε ευρω-
παϊκό τίτλο, το Basketball Champions League.

Πριν τους τελικούς ο Παναθηναϊκός θεωρούνταν το φα-
βορί. Είχε την έδρα, έδειχνε σε καλύτερη αγωνιστική κατά-
σταση, έχει πιο πολλές λύσεις και πιο αθλητική οµάδα, στοι-
χείο που µετράει ακόµη περισσότερο στο τέλος της σεζόν. 

Η συνολική εικόνα
Η συνολική εικόνα των τεσσάρων πρώτων τελικών, όµως, δεν 
επιβεβαίωσε τις προβλέψεις. Οι δύο οµάδες πήραν από δύο 
νίκες τις οποίες άξιζαν, από µία εντός και από µία εκτός έδρας 
και δικαίως οδηγήθηκαν στον 5ο τελικό. Η κοινή συνιστα-
µένη των τεσσάρων αγώνων ήταν ότι κέρδιζε εκείνος που πήρε 
πολλά πράγµατα από πολλούς παίκτες. Ο Ολυµπιακός, στο ε-
ντυπωσιακό µπρέικ που έκανε στον πρώτο τελικό δεν πήρε 
σχεδόν τίποτα από Σπανούλη και Πρίντεζη, αλλά έκοψε τη 
δηµιουργία του Καλάθη και πήρε πάρα πολλά από Παπανι-
κολάου, Παπαπέτρου, Μάντζαρη, Ρόµπερτς, Στρέλνιεκς, Μα-
κΛίν, τη στιγµή που ο Παναθηναϊκός τα περίµενε όλα από τον 
Σίνγκλετον και ένα ξέσπασµα του Τζέιµς, που στη συνέχεια 
όµως γύρισε µπούµερανγκ εφόσον συνέχισε να παίρνει πολλές 
προσπάθειες (5/14 σουτ) ακόµη και όταν έχασε τον ρυθµό του. 

Στο δεύτερο παιχνίδι, το µπρέικ του Παναθηναϊκού, ο Κα-
λάθης κινήθηκε στα γνωστά φετινά, πολύ υψηλά επίπεδά του, 
Λοτζέσκι και Ρίβερς προστέθηκαν στην εξίσωση, όπως και ο Ό-
γκαστ, ενώ ο άστοχος Τζέιµς του πρώτου ηµιχρόνου µπήκε στο 
τέλος του τρίτου δεκαλέπτου και έκανε τη διαφορά, εδραιώνο-
ντας διαφορά για τον Παναθηναϊκό που, έστω και δύσκολα, δι-
ατηρήθηκε ως το τέλος. Την ίδια ώρα στον Ολυµπιακό τα περί-
µεναν όλα από τον Σπανούλη και ο µοναδικός άλλος που αντα-
ποκρίθηκε ήταν ο Παπαπέτρου. 

Ο τρίτος τελικός σε κάποιον βαθµό επιβεβαίωσε τα προ-
γνωστικά που γίνονταν πριν την έναρξη των τελικών. Ο Πανα-
θηναϊκός φάνηκε ανώτερη και πολύ πιο γρήγορη οµάδα και 
κέρδισε άνετα, µε τον Καλάθη και πάλι σε πολύ καλή βραδιά, 

τον Ρίβερς να κάνει το καλύτερό του παιχνίδι µετά από πολύ 
καιρό και µια σειρά παικτών να δίνουν το κάτι παραπάνω την 
κατάλληλη στιγµή: Λοτζέσκι, Λεκαβίτσιους, Αντετοκούνµπο, 
φυσικά ο Σίνγκλετον, ενώ ο Όγκαστ αντικατέστησε επάξια τον 
τραυµατία Γκιστ και ήταν εξαιρετικός στην άµυνα. Για τον Ολυ-
µπιακό οι µοναδικοί που προσπάθησαν να ανταποκριθούν στις 
απαιτήσεις του παιχνιδιού ήταν οι Σπανούλης και Πρίντεζης. 

Όλα έδειχναν πλέον πως ο Παναθηναϊκός, είτε στον τέ-
ταρτο, είτε στον πέµπτο τελικό θα κατακτούσε τον τίτλο. Μια 
εικόνα που ανατράπηκε στον τέταρτο τελικό, ο οποίος ήταν ο 
πιο θεαµατικός. Ο Ολυµπιακός αποφάσισε να προσπαθήσει 
να επιτίθεται πιο γρήγορα και αυτό του βγήκε, καθώς συνδυ-
άστηκε µε αποτελεσµατικότητα. Ο Πρίντεζης βρήκε από την 
αρχή ρυθµό, ο Σπανούλης έκανε σε κάθε στιγµή αυτό που χρει-
αζόταν η οµάδα του και εστίασε στην εκτέλεση και όχι στη δη-
µιουργία, την οποία περίµενε η άµυνα του Πασκουάλ, ΜακΛίν, 
Στρέλνιεκς, Ρόµπερτς ήταν εξαιρετικοί, ο Μάντζαρης ήταν κα-
θοριστικός στην τρίτη περίοδο στην αντεπίθεση του Παναθη-
ναϊκού και ο Παπανικολάου σε µεγάλο βαθµό έβγαλε εκτός 
παιχνιδιού τον Καλάθη εφόσον δεν του επέτρεψε τη δηµιουρ-
γία. Ο Παναθηναϊκός δεν µπορούσε να παίξει άµυνα και σε µε-
γάλο βαθµό παρασύρθηκε από τον ΜακΛίν. Επιπλέον, είχε έλ-
λειψη συγκέντρωσης, «τους δώσαµε 7-8 φάουλ και 14-16 βολές 
χωρίς λόγο», όπως είπε ο Πασκουάλ, ενώ στο κρισιµότερο ση-
µείο, όταν µε το κρεσέντο του Λοτζέσκι και στη συνέχεια του 
Τζέιµς ο Παναθηναϊκός ανέτρεψε τη διαφορά στο 3ο δεκάλε-
πτο, οι Λοτζέσκι και Καλάθης συµπλήρωσαν τέσσερα φάουλ σε 
διαδοχικές φάσεις και έγιναν αλλαγή. Μοιραία ο Τζέιµς ανέ-
λαβε τα ηνία, αρχικά αποτελεσµατικά αλλά στη συνέχεια όχι. 
Συνέχισε όµως να µονοπωλεί τις επιθέσεις του Παναθηναϊ-
κού, µε συνέπεια, όπως και στο πρώτο παιχνίδι, οι υπόλοιποι 
να χάσουν τον όποιο ρυθµό τους και να «κρυώσουν», οπότε ο 
Ολυµπιακός έφτασε σε µια άνετη νίκη, εκτοξεύοντας την πα-
ραγωγικότητά του. Σε γενικές γραµµές ο Παναθηναϊκός ήταν 
υποτονικός στον 4ο τελικό, ίσως λόγω της έκρηξης συναισθη-
µάτων που προκάλεσε η κηδεία του Παύλου Γιαννακόπουλου 
την προηγούµενη ηµέρα, ίσως επειδή είχε στο πίσω µέρος του 
µυαλού του πως θα έχει άλλη µία, εντός έδρας, ευκαιρία να κα-
τακτήσει τον τίτλο.  

Τα ερωτήµατα…
Πλέον και οι δύο οµάδες έχουν δείξει ότι µπορούν, µε το τα-

βάνι του Παναθηναϊκού να δείχνει µεγαλύτερο από του Ολυ-
µπιακού, αλλά αυτό µικρή σηµασία έχει όταν τα πάντα θα κρι-
θούν σε 40 αγωνιστικά λεπτά, στο τελευταίο παιχνίδι της σεζόν 
και ο Ολυµπιακός διαθέτει πολύπειρους παίκτες που έχουν 
ζήσει και έχουν κάνει τα πάντα. 

Εκείνο που µένει να αποδειχτεί είναι το ποια οµάδα θα 
βρει τους περισσότερους πρωταγωνιστές, κάτι που έχει µε-
τρήσει καθοριστικά στους τέσσερις προηγούµενους τελικούς. 
Μένει να φανεί αν το αντίδοτο που βρήκε ο Ολυµπιακός στον 
τέταρτο τελικό στην άµυνα του Παναθηναϊκού ήταν αποτέλε-
σµα συγκυριών που είχαν να κάνουν µε την κατάσταση της ο-
µάδας του Πασκουάλ το συγκεκριµένο βράδυ, ή όχι. Μένει να 
φανεί αν ο Γκιστ από τη µία πλευρά και ο Μιλουτίνοβ (αµφότε-
ροι κουβαλάνε πρόβληµα τραυµατισµού) από την άλλη θα µπο-
ρέσουν να προσφέρουν το κάτι παραπάνω στην οµάδα τους, ε-
φόσον και οι δύο στα καλά τους κάνουν τη διαφορά στα πλάνα 
των προπονητών τους. Μένει να φανεί τι δυνάµεις έχουν απο-
µείνει αλλά και τι χαρακτήρα θα δείξουν οι δύο οµάδες. Μένει 
να φανεί αν ο Τζέιµς θα λειτουργήσει υπέρ ή κατά της οµάδας 
του.

Εφόσον κάθε παιχνίδι της σειράς των τελικών διαµορφώ-
νει δεδοµένα εν όψει του επόµενου, ο τέταρτος τελικός έκανε 
τον Ολυµπιακό να πιστέψει ότι µπορεί. Το ερωτηµατικό είναι 
σε ποια ψυχολογική κατάσταση άφησε τον Παναθηναϊκό ο τέ-
ταρτος τελικός. Του δηµιούργησε ρωγµές στην πίστη που καλ-
λιέργησε όλη τη σεζόν αλλά και στο δεύτερο και τρίτο παιχνίδι 
ότι είναι ανώτερος από τον Ολυµπιακό; Ή τον θύµωσε και τον 
πείσµωσε; 

…και ο Μπόγρης
Το πιθανότερο είναι το δεύτερο. Και για έναν επιπλέον λόγο. 
Εξαιτίας της συµπεριφοράς του Μπόγρη στα τελευταία δευτε-
ρόλεπτα ενός παιχνιδιού που είχε κριθεί, όταν έπαιξε άµυνα 
χτυπώντας τον Λοτζέσκι στο πρόσωπο σε προσπάθεια για τρί-
ποντο, στη συνέχεια έκανε νόηµα στον Μάντζαρη (ο οποίος 
δεν ακολούθησε και άφησε την µπάλα) να πραγµατοποιήσουν 
κανονικά την επίθεση και ολοκλήρωσε το έργο του πέφτο-
ντας πάνω στον Λοτζέσκι και… σέρνοντάς του και διάφορα από 
πάνω. Προκάλεσε έτσι την οργισµένη αντίδραση του συνήθως 
ήρεµου Καλάθη.

Πολλές φορές από κάτι τέτοια φαινοµενικά ανούσια περι-
στατικά οι οµάδες βρίσκουν επιπλέον κίνητρα. 

  ΑΡΗΣ ΖΕΥΓΑΣ  ΑΡΗΣ ΖΕΥΓΑΣ  ΑΡΗΣ ΖΕΥΓΑΣ

BASKET LEAGUE
Τέσσερις δίκαιες νίκες και η µία που θα κρίνει τα πάντα
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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.

Σ
ε ρυθµούς Παγκοσµίου Κυπέλλου κινούµα-
στε εδώ και µερικά 24ωρα, µε το στοιχηµα-
τικό ενδιαφέρον να περιφέρεται γύρω από 
τη διοργάνωση αυτή. Μπορεί τα µεγάλα πρω-
ταθλήµατα να έχουν ολοκληρωθεί, ωστόσο 
σε αρκετές χώρες ανά την υφήλιο υπάρχει 

δράση. Σήµερα θα ασχοληθούµε µε αναµετρήσεις από το Μου-
ντιάλ και από το πρωτάθληµα Νορβηγίας.

Ξεκινάµε τις προτάσεις στοιχήµατος µε την αναµέτρηση 
Κόστα Ρίκα - Σερβία, για τον πέµπτο όµιλο του Παγκοσµίου 
Κυπέλλου. Με τις Βραζιλία και Ελβετία να είναι τα φαβορί για 
την πρόκριση, τόσο η Κόστα Ρίκα όσο και η Σερβία γνωρίζουν 
πως η νίκη στο µεταξύ τους µατς θα παίξει καθοριστικό ρόλο 
στην πορεία τους. Η τυπικά γηπεδούχος Κόστα Ρίκα είναι το 
αουτσάιντερ του οµίλου, οπότε και οι ελπίδες της για κάτι θε-
τικό µειώνονται αισθητά. Παράλληλα, δεν ικανοποίησε µε την 
εικόνα της στα φιλικά προετοιµασίας. Από την άλλη πλευρά, 
µετά από πολυετή απουσία από τα τελικά µιας µεγάλης διοργά-
νωσης, η Σερβία δίνει και πάλι το «παρών», ευελπιστώντας σε 
µια καλή παρουσία. ∆είχνει σηµάδια ανάκαµψης τα τελευταία 
χρόνια, ενώ διαθέτει πιο ποιοτικό ρόστερ από την αντίπαλό 
της. Εύκολα ή δύσκολα, θεωρούµε ότι οι Σέρβοι θα πάρουν τη 
νίκη, µε την επιλογή µας να είναι το διπλό σε απόδοση 2.00.

Καθαρό φαβορί οι Γερµανοί
Συνεχίζουµε σε επίπεδο Μουντιάλ και πάµε στην αναµέτρηση 
Γερµανία - Μεξικό, για τον έκτο όµιλο. Όπως σε κάθε µεγάλη 
διοργάνωση, έτσι και σε αυτήν η Γερµανία ξεκινάει µε µεγά-
λες βλέψεις το ταξίδι της. Το σύνολο του Γιόακιµ Λεβ είναι το 
µεγάλο φαβορί του οµίλου, όπου και βρίσκεται µαζί µε Με-
ξικό, Σουηδία και Νότια Κορέα, και θα προσπαθήσει µε κάθε 
τρόπο να υπερασπιστεί τον τίτλο του. Μπορεί να µην εντυπω-
σίασε στα φιλικά, όµως κόντρα στο Μεξικό είναι το φαβορί για 
να πάρει τη νίκη, καθώς διαθέτει ένα σαφώς πιο ποιοτικό και 
έµπειρο ρόστερ. Επιλογή µας είναι το Γερµανία -1 (Ασιατικό), 
που βρήκαµε σε απόδοση 1.87.

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ BETARADES.GR
Με το δεξί η Σερβία

Μεγάλο σκορ στο Βραζιλία - Ελβετία
Ακολουθεί η αναµέτρηση Βραζιλία - Ελβετία, για τον πέµπτο 
όµιλο του Παγκοσµίου Κυπέλλου. Ούσα σε έναν όµιλο µε Ελ-
βετία, Σερβία και Κόστα Ρίκα, η Βραζιλία είναι το ακλόνητο 
φαβορί για την κατάληψη της πρώτης θέσης. Η εικόνα της κατά 
τη διάρκεια των φιλικών ήταν θετική, µένοντας αήττητη σε έξι 
αντίστοιχα παιχνίδια, µε πέντε νίκες και µία ισοπαλία. Στόχος 
της είναι η κορυφή του κόσµου, για έκτη φορά στην ιστορία 
της. ∆ύσκολη η αποστολή της Ελβετίας στο πρώτο της µατς στο 

Μουντιάλ και πολύ δύσκολα θα καταφέρει να σταµατήσει τα 
«µηχανάκια» της Βραζιλίας. Ωστόσο, η πολύ καλή εικόνα στα 
φιλικά προετοιµασίας τη βοηθάει να ελπίζει σε κάτι θετικό 
φέτος. Αµφότερες είναι οµάδες που σκοράρουν, οπότε θα 
πάµε µε την επιλογή του Over 2.5 σε απόδοση 1.95.

Αµφίσκορο στο Λεβάνγκερ
Αφήνουµε το Παγκόσµιο Κύπελλο και πάµε στη Νορβηγία 
και την αναµέτρηση Λεβάνγκερ - Μιοντάλεν, για τη δεύτερη 
κατηγορία της χώρας. Τους πρώτους της βαθµούς µετά από 
δύο διαδοχικές ήττες αναζητεί η Λεβάνγκερ, µε σκοπό να 
«ξεκολλήσει» από τις τελευταίες θέσεις και να αποµακρυν-
θεί από τη ζώνη του υποβιβασµού. Από την άλλη, η Μιοντά-
λεν δείχνει σε εξαιρετική κατάσταση, καθώς προέρχεται από 
τέσσερις διαδοχικές νίκες για το πρωτάθληµα, γεγονός που 
την έχει φέρει στην τρίτη θέση της βαθµολογίας και στο -4 
από την κορυφή. Και οι δύο είναι οµάδες που σκοράρουν 
στα τελευταία τους παιχνίδια, οπότε επιλέγουµε το G/G σε 
απόδοση 1.75.

Goal Tips
* Χαµ Καµ - Σόγκνταλ (17/06, 16:00): Μετά από τρεις σερί νίκες η Χαµ 
Καµ γνώρισε και πάλι την ήττα, την ώρα που η Σόγκνταλ προέρχεται από 
τέσσερις διαδοχικές νίκες. Σκόραρε και στα οκτώ τελευταία της µατς η Χαµ 
Καµ, ενώ η Σόγκνταλ στα πέντε πιο πρόσφατα. Εποµένως αναµένουµε να 
σκοράρουν και σήµερα, µε το G/G να είναι σε απόδοση 1.80.

* Χάλµσταντ - Εσκιλστούνα (17/06, 18:30): Αήττητη παραµένει εδώ και 
οκτώ µατς η Χάλµσταντ, ενώ από αήττητο σερί δέκα αγωνιστικών προέρ-
χεται και η Εσκιλστούνα στο πρωτάθληµα. Θέλουν να δώσουν συνέχεια στο 
σερί τους, έχοντας αµφότερες το γκολ στα παιχνίδια τους. Επιλογή µας είναι 
το Over 2.5 στο 1.90.

* Λεβάνγκερ - Μιοντάλεν (17/06, 19:00): Τους πρώτους της βαθµούς 
µετά από δύο διαδοχικές ήττες θα ψάχνει και πάλι η Λεβάνγκερ, σε αντίθεση 
µε τη Μιοντάλεν, που προέρχεται από τέσσερις σερί νίκες, όλες για το πρω-
τάθληµα. Οι γηπεδούχοι έχουν σκοράρει στα πέντε τελευταία τους µατς, ενώ 
στα τέσσερα πιο πρόσφατα βρήκαν δίχτυα και οι φιλοξενούµενοι. Επιλογή 
µας είναι το G/G σε απόδοση 1.75.

Seri Tips
* Χαµ Καµ - Σόγκνταλ (17/06, 16:00): Σε εξαιρετική κατάστα-
ση δείχνει η Σόγκνταλ τον τελευταίο καιρό, προερχόµενη από 
τέσσερις διαδοχικές νίκες στο πρωτάθληµα, δείχνοντας παράλ-
ληλα πως είναι πολύ δυνατή στο επιθετικό της κοµµάτι. Κόντρα 
σε µια οµάδα που δεν δείχνει σταθερή στην απόδοσή της είναι 
ικανή να πάρει τη νίκη. Κρατάµε το διπλό σε απόδοση 2.35.

* Γιόνσεπινγκ - Φάλκενµπεργκ (17/06, 16:00): Εξακολουθεί 
να µην ικανοποιεί η Γιόνσεπινγκ µε τις τελευταίες εµφανίσεις 
της στο πρωτάθληµα και αυτό είναι που θα προσπαθήσει να 
εκµεταλλευτεί η Φάλκενµπεργκ, η οποία έρχεται από αήττητο 
σερί, έχοντας επικρατήσει στα τρία από τα τέσσερα τελευταία της 
µατς. Επιλογή µας είναι το διπλό σε απόδοση 2.60.

* Λεβάνγκερ - Μιοντάλεν (17/06, 19:00): Από τέσσερις διαδο-
χικές νίκες σε επίπεδο πρωταθλήµατος προέρχεται η Μιοντάλεν, 
η οποία έχει την ευκαιρία να διευρύνει το σερί αυτό, κόντρα σε 
µια οµάδα που ηττήθηκε στα τρία από τα τέσσερα τελευταία της 
µατς. Επιλογή µας είναι το διπλό σε απόδοση 2.05.

Head 2 Head
* Οέστε - Κρισιούµα (17/06, 01:00): Συνολικά τρεις φορές έχουν 
βρεθεί αντιµέτωπες οι δύο οµάδες σε αυτό γήπεδο, µε τους γηπεδού-
χους να παραµένουν αήττητοι κόντρα στην αποψινή τους αντίπαλο, 
έχοντας δύο νίκες και µία ισοπαλία. Θέλουν τη νίκη για να αποµα-
κρυνθούν από την επικίνδυνη ζώνη, οπότε θα κρατήσουµε τον άσο σε 
απόδοση 2.10.

* Σάντνες - Αάλεσουντ (17/06, 19:00): Τρεις φορές έχουν ανα-
µετρηθεί σε αυτό το γήπεδο οι δύο οµάδες, µε το επιµέρους σκορ 
να είναι 0-1-2. Το διπλό στο 2.20 θα αποτελέσει την επιλογή µας σε 
αυτή την αναµέτρηση, δεδοµένης της προϊστορίας και της µέχρι τώρα 
εικόνας των δύο οµάδων.

* Φροζινόνε - Παλέρµο (17/06, 21:30): Παράδοση έχει χτίσει η Πα-
λέρµο στα µατς µε αντίπαλο τη Φροζινόνε. Σε πέντε συνολικά µεταξύ 
τους αναµετρήσεις, οι Σικελοί έχουν απολογισµό τέσσερις νίκες και 
µία ισοπαλία, έχοντας δεχτεί µόλις δύο τέρµατα. Παράλληλα, δείχνουν 
σε πολύ καλύτερη κατάσταση, οπότε θα κρατήσουµε το διπλό.

17/06
15:00 Κόστα Ρίκα - Σερβία  2  2.00
18:00 Γερµανία - Μεξικό  Γερµανία -1 (Ασ.)  1.87
19:00 Λεβάνγκερ - Μιοντάλεν  Goal/Goal  1.75
21:00 Βραζιλία - Ελβετία Over 2.5  1.95
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POWEREDBY AUTO

Η Volvo ανανέωσε τα V40 και 
V40 Cross Country, τόσο εντός 
όσο και εκτός, προκειμένου να 

τους προσδώσει μια αισθητική ταυτότητα 
πιο κοντά στη νέα σειρά 90 και την και-
νούργια σχεδιαστική φιλοσοφία της μάρ-
κας.
Εξωτερικά, η κυριότερη αλλαγή στα νέα 
Volvo V40 και V40 Cross Country αφορά 
τη γρίλια και τα φωτιστικά σώματα, καθώς 
οι προβολείς είναι πλέον σε σχήμα πλα-
γιαστού «T», ενώ ταυτόχρονα διαφορο-
ποιείται και η χρωματική παλέτα.
Στο εσωτερικό υπάρχουν νέες ταπετσαρίες, ένα δίχρωμο δερμάτινο τιμόνι, καθώς και νέες διακοσμητικές 
επιφάνειες αλουμινίου για την κεντρική κονσόλα.
Τα νέα V40 και V40 Cross Country εξοπλίζονται με τα τελευταίας τεχνολογίας κινητήρια σύνολα της οι-
κογένειας Drive-E, με απόδοση από 120 έως και 245 ίππους, σε συνδυασμό με εξαιρετικά χαμηλή κατανά-
λωση και εκπομπές ρύπων που ξεκινούν από μόλις 82 γραμμάρια CO2 το χιλιόμετρο.
Το νέο V40 T3 1.5 Auto των 152 ίππων στην έκδοση εξοπλισμού Kinetic Plus με το στάνταρ αυτόματο κι-
βώτιο έχει προτεινόμενη τιμή λιανικής τα 22.500 ευρώ. Αντίστοιχα, το V40 Cross Country Dynamic έχει 
προτεινόμενη τιμή λιανικής τα 26.600 ευρώ.

Η 2Η ΓΕΝΙΆ ΤΟΥ VW TIGUAN ΆΝΆΒΆΘΜΙΣΤΗΚΕ  
ΚΆΙ ΞΕΚΙΝΆ ΆΠΟ € 27.300 ΜΕ ΠΛΟΥΣΙΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

H Renault 
απέκτησε 
αγροτικό που 
λέγεται Alaskan

Τα ανανεωμένα Volvo V40 και V40 Cross Country ξεκινούν από €22.500

Α
ν παρατηρήσετε το καινούργιο VW Tiguan, θα διαπιστώσετε πως έχει εξελιχθεί ση-
μαντικά σε σχέση με την εξαιρετικά επιτυχημένη 1η του γενιά. Έτσι, λοιπόν, έχει ένα 
πιο SUV look, με ιδιαίτερα αρμονικές αναλογίες και χαρακτηριστικές λεπτομέρειες, 
μεγαλύτερες διαστάσεις αλλά και χαμηλότερο βάρος, χάρη στη χρήση του νέου πλαι-
σίου MQB.
Αλλαγμένο, πιο σύγχρονο και ποιοτικό είναι και το εσωτερικό του, εμφανώς βελτιω-

μένοι εμφανίζονται και οι χώροι τόσο για τους επιβάτες όσο και για τις αποσκευές –το πορτμπαγκάζ κυ-
μαίνεται από 420 έως 1.555 λίτρα–, ενώ ο εξοπλισμός περιλαμβάνει όλες τις σύγχρονες λύσεις διασύνδε-
σης, αλλά και αρκετά από τα σύγχρονα συστήματα υποβοήθησης, στάνταρ. Μάλιστα η κορυφαία έκδοση 
Exclusive διαθέτει και τον εντυπωσιακό φουλ ψηφιακό πίνακα οργάνων.
Στον δρόμο το νέο Tiguan διαθέτει ένα σαφώς πιο ώριμο οδηγικό προφίλ, καθώς η ανάρτησή του α-
πορροφά αποτελεσματικά τις ανωμαλίες των δρόμων, ελέγχει ικανοποιητικά τις κινήσεις του αμαξώμα-
τος, περιορίζει τις κλίσεις στις στροφές και συνδυάζεται με ένα καλό σε αίσθηση σύστημα διεύθυνσης.
Από τους ήδη διαθέσιμους κινητήρες ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο 1.4 TSI των 150 ίππων 
με τη δυνατότητα απομόνωσης των 2 κυλίνδρων, όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις, την οποία κα-
ταλαβαίνει κανείς μόνο από την ένδειξη, στα ελληνικά, στο ταμπλό. Η επίσημη μέση κατανάλωσή 
του είναι 5,7 λίτρα για κάθε 100 χιλιόμετρα, ενώ από κει και πέρα μπορεί να συνδυαστεί τόσο με 
το αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη DSG με τις 7 σχέσεις και τις γρήγορες αλλαγές όσο και με 
την τετρακίνηση 4Motion.
Η βασική έκδοση βενζίνης του Tiguan είναι η 1.4 TSI των 125 ίππων που ξεκινά από 27.300 ευρώ στην 
εισαγωγική έκδοση εξοπλισμού Active, ενώ η πιο πλούσια, Advance,(από αυτήν ξεκινά η εκδοχή των 
150 ίππων) είναι στα 28.200 ευρώ, μόλις 100 ευρώ λιγότερα από την αντίστοιχη πετρελαιοκίνητη με τον 
1.6 TDI των 115 ίππων –το Tiguan για πρώτη φορά ξεκινά ως diesel από τα 1.600 κυβικά– που θα είναι 
διαθέσιμη στο άμεσο μέλλον. 

To Renault Alaskan είναι το πρώτο αγροτικό στην ιστορία της γαλλικής ε-
ταιρείας, η οποία έχει και μεγάλο κλάδο επαγγελματικών οχημάτων. Η 
βάση του είναι το πλαίσιο και τα μηχανικά μέρη του Nissan Navara, ενώ 

η εμφάνισή του προσδιορίζεται κυρίως από τη νέα μάσκα των Renault. Κάτω από 
το καπό υπάρχει ο diesel 2.3 dCi με τα δύο turbo και απόδοση 160 ή 190 ίππους.
Εκτός από τις πισωκίνητες εκδόσεις θα υπάρξουν και τετρακίνητες με δυνατότητα 
κλειδώματος του πίσω διαφορικού, ενώ η απόσταση του αμαξώματος από το έδα-
φος θα φτάνει μέχρι και τα 23 εκατοστά.
Το νέο Renault Alaskan θα είναι διαθέσιμο αρχικά στην αμερικανική αγορά, ενώ 
στην πορεία θα ακολουθήσουν η Ευρώπη και η Αφρική.

POWEREDBY AUTO

Η νέα ιστοσελίδα της DS Automobiles (http://www.dsautomobiles.gr/) έχει 
δημιουργηθεί σύμφωνα με τις τελευταίες τεχνολογίες του διαδικτύου.

Είναι πλήρως συνδεδεμένη με τα social media, είναι φιλική προς τον 
χρήστη και προσαρμόζεται εύκολα σε διαφορετικές οθόνες, όπως ο-
θόνες υπολογιστών, tablets και smartphones. Στη νέα ολοκληρω-

μένη ιστοσελίδα της DS Automobiles οι χρήστες μπορούν να δουν όλες τις 
πληροφορίες των μοντέ-
λων DS, όπως, για παρά-
δειγμα, εκδόσεις, κινη-
τήρες, κιβώτια, τεχνολο-
γίες και χρώματα, καθώς 
και να στείλουν αίτημα 
για test drive, προσφορά, 
να κλείσουν ραντεβού 
κ.ά. Επιπλέον, οι χρή-
στες στην ενότητα «O κό-
σμος της DS» έχουν τη 
δυνατότητα να μάθουν 
και να γνωρίσουν την ι-
στορία, την εμπειρία, το 
αγωνιστικό πνεύμα, τις 
καινοτομίες, τις τεχνολο-
γίες και τα νέα της μάρ-
κας DS.

Νέα ιστοσελίδα για τα μοντέλα DS
H VW είναι επίσημα η πρώτη αυτοκινητοβιομηχανία  
στον κόσμο για το 2016

Το νέο Ibiza θα κυκλοφορήσει στην ελληνική αγορά αυτό το καλοκαίρι με όπλο του την αλά Leon σχεδίαση και, όπως 
πάντα, με καλή σχέση αξίας-τιμής.

Τ
ο νέο Seat Ibiza 
είναι το πρώτο μο-
ντέλο του VW 
Group που θα βα-
σιστεί σε μια νέα 
πλατφόρμα, πάνω 

στην οποία θα πατήσουν τα μελλοντικά 
supermini και τα μικρά SUV του ομί-
λου. Τώρα, η 5η γενιά χαρακτηρίζεται 
από φρέσκια σχεδίαση (παρόλο που δεν 
έχει κάτι το ριζοσπαστικό), η οποία πα-
ραπέμπει ευθέως στο Leon, και μια πιο 
ευρύχωρη καμπίνα.
Η τελευταία επιβεβαιώνεται από την 
αύξηση του πλάτους (+8,7 εκ.) και από 
το μακρύτερο μεταξόνιο (+9,5 εκ.), πα-
ρόλο που το νέο Ibiza έχει χαμηλώσει 
(μόλις 1 χλστ.) και κοντύνει (2 χλστ.) ε-
λάχιστα. Ενδεικτικό των μεγαλύτερων 
χώρων είναι το πορτμπαγκάζ, που προ-
σφέρει 63 περισσότερα λίτρα (συνολικά 
355), πάντοτε σε σχέση με το απερχό-
μενο Ibiza.
Οι περισσότεροι κινητήρες προέρχονται 
από την υπάρχουσα γκάμα, περιλαμβά-

νοντας τον τρικύλινδρο 1.0 TSI (με 95 
και 115 ίππους) και τον ντίζελ 1.6 TDI (με 
80, 95 και 110 άλογα), ενώ οι χαμηλότε-
ρες σε ισχύ εκδόσεις συνδυάζονται με 
5άρια μηχανικά κιβώτια (με 6άρια οι ι-
σχυρότερες). Πρεμιέρα στη Seat κάνει ο 
νέος 1.5 TSI των 150 ίππων (διαθέσιμος 
από τα τέλη του 2017) που προαιρετικά 
θα συνδυάζεται και με αυτόματο DSG-7.
Από πλευράς εξοπλισμού, υπάρχουν 
όλα τα νέα συστήματα άνεσης και ασφά-
λειας, με τις βασικές εκδόσεις να έχουν 
touch-screen 5 ιντσών και τις top να δι-
αθέτουν οθόνες 8 ιντσών και σύστημα 
αυτόνομης πέδησης. Οι πλούσιες FR 
και Xcellence εκδόσεις θα έχουν μέχρι 
και φουλ LED προβολείς, ενώ εννοείται 
πως θα υπάρχει πλήρης υποστήριξη για 
smartphones.
Αξιοσημείωτο είναι πως δεν θα υπάρ-
ξει ούτε τρίθυρη ούτε στέισον έκδοση, 
αφού το κενό αυτό θα το καλύψει το ε-
περχόμενο μικρό SUV, το Arona, που 
επίσης θα βασίζεται στην πλατφόρμα 
MQB Α0.

ΣΕ ΠΡΏΤΟ ΠΛΆΝΟ ΤΟ ΝΈΟ SEAT IBIZA

Και επισήμως η Toyota έχασε το στέμμα της πρώτης 
εταιρείας αυτοκινήτου σε πωλήσεις στον κόσμο που 
«φορούσε» σερί από το 2012.

Με 10,312 εκατομμύρια πωλήσεις και αύξηση 
κατά 3,8% σε σχέση με το 2015, ο όμιλος 
VW κατάφερε να προσπεράσει την Toyota 

Motors, που σημείωσε 10,213 εκατομμύρια πωλήσεις και 
παρά την αύξηση κατά 0,2% (μαζί με τις Daihatsu, Lexus 
και Hino Motors). Το βάθρο συμπληρώνει η General 
Motors με 9,574 εκατομμύρια 
πωλήσεις, εμφανίζοντας 
πτώση 3,1% (φαντα-
στείτε πως θα ωρύε-
ται ο Τραμπ!).
Α ξ ι ο σ η μ ε ί ω τ ο 
είναι πως η δύ-
ναμη και των δύο 
εταιρειών βρί-
σκεται κυρίως 
εκτός Ευρώπης. 
Η μεν Toyota (με 
την Daihatsu κ.ά.) 
έχει εστιάσει κυρίως 
στις πωλήσεις στην Α-
μερική με οπλαρχηγό το 

σεντάν Camry. Από την άλλη, η επιτυχία της VW βασί-
ζεται κυρίως στη μεγάλη ζήτηση σε SUV, ενώ οι Γερμα-
νοί έκαναν πολλά για να πετύχουν μια αύξηση της τάξης 
του 12,2% στην αγορά της Κίνας, που δεν την άγγιξε το 
dieselgate.
Η ιαπωνική εταιρεία, ωστόσο, αντιμετωπίζει έναν 
«εχθρό» που δεν αναμενόταν, τον Ντόναλντ Τραμπ και 
τις εξαγγελίες του, οι οποίες έχουν φρενάρει τις πωλή-
σεις στις ΗΠΑ. Όπως μάλιστα αναφέρουν ειδικοί αναλυ-
τές, ο Τραμπ είναι μεγαλύτερος εχθρός από την VW για 
την Toyota, καθώς η γερμανική εταιρεία δεν έχει τόσο 
μεγάλα ανοίγματα στην αγορά των ΗΠΑ.

Η αγορά των ΗΠΑ, πάντως, αποδεικνύεται ιδιαίτερα 
κρίσιμη για όλους τους κατασκευαστές, καθώς αν η 

αναστάτωση που δημιουργούν οι εξαγγελίες του 
Τραμπ συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια 

του 2017 (και οι υπόλοιπες 
αγορές σε Ευρώπη και 

Ασία συνεχίσουν με 
τον ίδιο ρυθμό), 
οι αναλυτές εκτι-
μούν ότι δύσκολα 
η VW θα χάσει 

την πρωτιά και το 
2017, ίσως και για κά-

ποια χρόνια ακόμη.

Το σημαντικό άνοιγμα της Ford σε Ευρώπη αλλά και σε 
περισσότερες από 140 αγορές ανά τον πλανήτη, η ύ-
παρξη ενός μικρότερου κινητήρα 2,3 λίτρων και, φυσι-
κά, η εμφάνιση και ο χαρακτήρας της τελευταίας γενιάς 

Mustang έκαναν τελικά τη διαφορά. Το νούμερο των 150.000 

μονάδων είναι πραγματικά εξωπραγματικό για ένα αμερι-
κανικό muscle car. Από αυτά, περισσότερα από 45.000 
πωλήθηκαν εκτός ΗΠΑ, ποσοστό που για φέτος υπολογί-
ζεται να ξεπεράσει το 30% των συνολικών πωλήσεων.

Αξίζει να αναφερθεί πως ακόμα και στη δοκιμαζόμενη 
από την κρίση, μικρή ελληνική αγορά, πέρυσι πωλήθηκαν 
39 μονάδες, περισσότερες δηλαδή από το άθροισμα όλων 
των Audi TT (7), Porsche 911/ Cayman/ Boxster (1/1/2), 
BMW i8 (6), VW Scirocco (11), Audi R8 (1), BMW Z4 (4) και 
Mercedes SLK (1). Η Mustang, όπως φαίνεται, έχει το δικό 
της ρεύμα και μια πορεία σταθερά ανοδική, τόσο σε οπα-
δούς όσο και σε αγοραστές.

Με πωλήσεις που πέρυσι ξεπέρασαν 
τις 150.000 μονάδες, η Mustang είναι και 
επίσημα το Νο1 σε πωλήσεις σπορ 
μοντέλο παγκοσμίως.

Ford Mustang, το πιο δημοφιλές 
σπορ μοντέλο στον πλανήτη

Το εγχείρημα έλαβε χώρα στο Παρίσι, όπου μία 
Cayenne S Diesel με 385 άλογα έσυρε επί 42 
ολόκληρα μέτρα το τεράστιο αεροπλάνο των 73 
μέτρων και των 285 τόνων!

Μπορεί μία Porsche 
Cayenne να τραβήξει 
ένα Airbus 380;

Για χάρη του βιβλίου Guinness, αλλά και για σημαντικούς εμπο-
ρικούς λόγους (το φορτίο έλξης είναι ιδιαίτερα σημαντικό μέγε-
θος για τις πωλήσεις στην Αμερική αλλά και σε άλλες χώρες), η 
Porsche έβαλε μία Cayenne να σύρει το μεγαλύτερο εμπορικό 

αεροπλάνο, το A380 της Airbus.
Η S Diesel με την απίστευτη ροπή των 850 Νm πήρε το ρεκόρ από 

ένα Nissan Patrol, που είχε σύρει ένα cargo αεροπλάνο βάρους 170 
τόνων, και έφερε και πάλι την κορυφαία επίδοση στο γκρουπ VW, το 
οποίο, πριν από περισσότερο από μία δεκαετία, με ένα Touareg V10 
TDI είχε σύρει ένα Βoeing 747 βάρους 155 τόνων. Η μόνη μετατροπή 
που είχε το συγκεκριμένο όχημα ήταν η ενίσχυση στον κοτσαδόρο, 
κάτι εντελώς φυσιολογικό, δεδομένου του φορτίου που κλήθηκε να 
σύρει. Το ενδιαφέρον στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι το ρεκόρ 
επαναλήφθηκε με μία Cayenne Turbo S με τα 570 άλογα και λίγο πιο 
χαμηλή ροπή, στα 800 Νm. Και πάλι τα πράγματα εξελίχθηκαν ομαλά, 
και αφού τελείωσε η διαδικασία, η Cayenne επέστρεψε στην Αγγλία, 
απ’ όπου είχε φτάσει οδικώς, δίχως να παρουσιάζει απολύτως κανένα 
πρόβλημα. Η επίδοση καταγράφηκε στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness 
και σίγουρα δημιουργεί τις επιθυμητές εντυπώσεις στο αγοραστικό κοι-
νό του SUV της Porsche σε αγορές που πέρα από τους χρόνους στο 
Νίρμπουργκρινγκ (όπου η Turbo S παραμένει «βασίλισσα») κοιτάζουν 
με εξίσου μεγάλο ενδιαφέρον και πιο πρακτικά θέματα, όπως το φορτίο 
που μπορεί να σύρει ένα τετρακίνητο. Έστω κι αν αυτό έχει τα σήματα 
της Porsche και όλη την ξεχωριστή φιλοσοφία της μάρκας.

Μία Lamborghini Murciélago είχε παραχωρηθεί στο περιο-
δικό EVO για μία δοκιμή μακράς διαρκείας, τα γνωστά 
long-terms (ξέρετε, στη Βρετανία τα supercars στα μεγάλα 
περιοδικά είναι κάτι σαν τα φιεστάκια για εμάς). Στη συνέ-

χεια η εν λόγω Murciélago πέρασε στα χέρια του Simon George, ενός 
από τους συντάκτες του περιοδικού, που τη χρησιμοποιούσε καθημε-
ρινά (ακόμη και ως ενοικιαζόμενο σε track-days που οργάνωνε η ε-
ταιρεία του), κάνοντας εκείνη την εποχή περίπου 1.000 χιλιόμετρα την 
εβδομάδα. Έτσι, μέχρι σήμερα η Murciélago έχει περίπου 400.000 χι-
λιόμετρα στο κοντέρ της (μαζί με τα χιλιόμετρα στην πίστα, κάπου 90 
εκδηλώσεις τον χρόνο) και μετά από έναν πρόχειρο απολογισμό ο 
Simon υπολόγισε με μια μίνιμουμ κατανάλωση στα 20 λίτρα / 100 χλμ. 
πως ο V12 είχε ρουφήξει περισσότερα από 150.000 δολάρια σε αμόλυ-
βδη. Σε όλα αυτά συνυπολόγισε πως άλλαξε 14 φορές λάστιχα (1.000 
ευρώ τη φορά), τακάκια και δίσκους κάθε 25.000 χιλιόμετρα (1.200 
ευρώ τη φορά), ενώ 8 φορές άλλαξε δίσκο συμπλέκτη. Στα 13 χρόνια 
κυκλοφορίας του αυτοκινήτου τα σέρβις του κινητήρα κόστισαν περί-
που 60.000 ευρώ, η ασφάλεια και τα τέλη κυκλοφορίας περίπου 22.000 
ευρώ, ενώ γενικότερα το συνολικό κόστος ξεπέρασε τα 450.000 ευρώ 
(μαζί με κάποιες αναμενόμενες ζημιές), σύμφωνα πάντα με τον Simon. 
Αναμφίβολα πρόκειται για μία από τις πιο δουλεμένες Lambo, η οποία 
με το ιστορικό αυτό με το ζόρι θα πιάσει 70.000 ευρώ. Το κόστος μπορεί 
να ακούγεται εξωφρενικό, από την άλλη όμως ο Simon το χάρηκε με 
την ψυχή του…

Τι κόστος χρήσης είχε μία 
Lamborghini Murciélago που 
έκανε 400.000 χιλιόμετρα;
Άντε και με κάποιον μαγικό τρόπο σού χάριζαν 
μία Murciélago. Πόσα χρήματα θα χρειαζόσουν 
αν έκανες μαζί της περίπου 1.000 χιλιόμετρα την 
εβδομάδα;

Γιατί έπεσαν οι πωλή-
σεις ηλεκτρικών αυτο-
κινήτων στη Δανία;
Στη Δανία καταγράφηκε ραγδαία πτώση 
των EV πωλήσεων κατά 60,5% μετά την 
κατάργηση των φοροαπαλλαγών και της 
πριμοδότησης για την απόκτησή τους.

Σε μια περίοδο έξαρσης σχετικά με την ηλεκτροκίνηση τα EV 
μοντέλα ανεβαίνουν συνεχώς σε ποσοστιαίες μονάδες (ακόμη 
έχουμε καιρό για να τα δούμε να κυριαρχούν στους δρόμους), 

Ανανέωση και νέος ντίζελ για το 
Peugeot 308 Το πλήρωμα του χρόνου έφτασε για το μικρομεσαίο της γαλλι-

κής εταιρίας. Η Peugeot παρουσίασε στοιχεία και φωτογρα-
φίες γύρω από το ανανεωμένο 308, το οποίο δεν περιορίζεται 
σε στιλιστικές αλλαγές. Η σημαντικότερη, ίσως, προσθήκη έχει 

να κάνει με την έλευση του νέου κινητήρα 1.6 BlueHDi 130 S&S, που το-
ποθετείται για πρώτη φορά σε μοντέλο του ομίλου. Αυτός έρχεται να α-
ντικαταστήσει τον 1.6 BlueHDi 120 S&S, φέροντας περισσότερες από 200 
πατέντες! Όπως εύκολα προκύπτει από την ονομασία του, η ισχύς που 
αποδίδει είναι 130 ίπποι, ενώ η κατανάλωσή του έχει μειωθεί κατά 6%.

Βελτιώσεις υπάρχουν και στους βενζινοκινητήρες και συγκεκρι-
μένα στον 1.2 PureTech 130 S&S. Αυτός θα καταναλώνει 4% λιγότερο 
καύσιμο και παράλληλα θα εκπέμπει λιγότερα καυσαέρια χάρη στην 
ενσωμάτωση ενός φίλτρου μικροσωματιδίων, ενός νέου καταλύτη, στη 
χρήση υλικών με υψηλότερη θερμική αντοχή και στη βελτιστοποίηση 
της θερμοκρασίας των αερίων της καύσης. Σε σχέση με το 308 GT, με 
τον diesel των 180 ίππων, αποκτά ένα καινούργιο αυτόματο κιβώτιο 8 
σχέσεων, ελαφρύτερο κατά 2 κιλά και συνάμα 7% πιο οικονομικό από 
το υπάρχον, εξάρι κιβώτιο.

Η κορυφαία έκδοση του 308, GTI, διαθέτει ισχύ 270 ίππων και επιτα-
χύνει από στάση στα 100 χλμ./ώρα σε 6 δλ. Πατάει σε τροχούς 19 ιντσών, 
ενώ εφοδιάζεται με αρκετά καλούδια, όπως ένα Torsen διαφορικό πε-
ριορισμένης ολίσθησης, κόκκινες δαγκάνες φρένων με χορταστικά δι-
σκόφρενα 380 χλστ. μπροστά και 268 χλστ. πίσω, ελαστικά Michelin Pilot 
Super Sport και έναν νέο χρωματισμό, δύο τόνων.

Όσο για τις υπόλοιπες εκδόσεις, σε αυτές συναντάμε πλέον όλα τα 
σύγχρονα ηλεκτρονικά βοηθήματα που είδαμε στα 3008 και 5008, όπως 
τα Active Safety Brake, Distance Alert, Active Lane Departure Warning 
και Driver Attention Warning. Επιπροσθέτως, το ανανεωμένο 308 φέρει 
στον πίνακα οργάνων ενδείξεις για τα όρια ταχύτητας, καθώς και ένα 
adaptive cruise control το οποίο έχει τη δυνατότητα πλήρους ακινητο-
ποίησης του αυτοκινήτου.

Πιο αποδοτικοί κινητήρες 
βενζίνης και πετρελαίου, καθώς και 

ένα καινούργιο κιβώτιο 8 σχέσεων, 
συγκαταλέγονται μεταξύ των βελτιώσεων.

με τους κατασκευαστές (κυρίως τους γερμανικούς) να επενδύουν 
πολλά στην ηλεκτροκίνηση. Ωστόσο, ανάμεσα στα πολλά υπάρχει 
και ένα μεγάλο θέμα, αυτό του κόστους, με χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα αυτό της Δανίας, όπως αναφέρει δημοσίευμα του Bloomberg.

Πρόσφατα ο Δανός πρωθυπουργός Λαρς Λόκε Ράσμουσεν –
λόγω αναγκών του προϋπολογισμού– εξήγγειλε την κατάργηση 
των οικονομικών κινήτρων για την αγορά ηλεκτρικών αυτοκινή-
των, με αποτέλεσμα οι EV πωλήσεις να κατακρημνίζονται στο 61% 
το πρώτο τρίμηνο του 2017 (σε σχέση με το προηγούμενο περσινό). 
Από την άλλη και σύμφωνα με στοιχεία του ACEA (Ένωση Ευρω-
παίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων), στη Γερμανία και στη Σουη-
δία παρατηρήθηκε αύξηση έως 80%, όταν η μέση ζήτηση για τα EV 
στην Ε.Ε. κυμαίνεται περίπου στο 30%. Όπως φαίνεται, το κατανα-
λωτικό κοινό προτίθεται να αγοράσει «πράσινα» ηλεκτρικά αυτοκί-
νητα, αλλά δεν φαίνεται διατεθειμένο να βάλει πιο βαθιά το χέρι στην 
τσέπη. Λογικό, δεν νομίζετε;

O Wankel συμπλήρωσε 
50 χρόνια ιστορίας
«Η ιστορία δεν έχει ακόμα τελειώσει. 
Χωρίς τον περιστροφικό κινητήρα πιθανόν 
να μην υπήρχε η Mazda και χωρίς τη 
Mazda δεν θα υπήρχε σε παραγωγή ο 
Wankel για 50 χρόνια».

Αυτό αναφέρεται σε γιγαντιαίο αφιέρωμα που περιλαμβάνεται 
σε επίσημο εταιρικό περιοδικό της Mazda, η οποία, όπως φαί-
νεται, δεν έχει παρατήσει την εξέλιξη του περιστροφικού κινη-

τήρα. Μισό αιώνα πίσω στον χρόνο, η ιαπωνική μάρκα είχε παρουσιά-
σει το Cosmo Sport, το οποίο κατασκευάστηκε σε μόλις 1.176 μονάδες 
και πωλήθηκε στο εξωτερικό με την ονομασία 110S. Η παραγωγή δι-
ήρκησε πέντε χρόνια και ο Wankel με τους δύο ρότορες των 982 κ.εκ. 
απέδιδε 110 άλογα (σούπερ απόδοση για εκείνη την εποχή, αργότερα 
εμφανίστηκε και ισχυρότερη έκδοση με 130 ίππους).

Η Mazda είχε δυσκολευτεί πολύ να διατηρήσει τον εμβληματικό 
της κινητήρα μέχρι και το RX8, αλλά όλα δείχνουν πως οι Ιάπωνες δεν 
έχουν πει τον τελευταίο τους λόγο, έχοντας ήδη παρουσιάσει το εντυ-
πωσιακό πρωτότυπο RX-Vision. Αξιοσημείωτο είναι πως η εταιρεία έχει 
κατασκευάσει συνολικά πάνω από 2 εκατομμύρια αυτοκίνητα με αυτό 
το μοτέρ, ενώ ορόσημο στην ιστορία της ήταν η νίκη στο Λε Μαν το 1991 
με το απίστευτο 787Β. Εμείς, πάντως, αναμένουμε με ανυπομονησία την 
επιστροφή τόσο του Wankel όσο και της Mazda στην ελληνική αγορά.

To C3 Aircross είναι το καινούργιο μικρό 
SUVτης Citroën, που θα παρουσιαστεί ε-
πίσημα στην έκθεση της Φρανκφούρτης, 

θα αρχίσει να πωλείται τον Νοέμβριο και θα 
διεκδικήσει το δικό του μερίδιο σε μία ιδιαί-
τερα δημοφιλή και αναπτυσσόμενη κατηγορία.

Η αισθητική του ακολουθεί μια νεανική 
και μοντέρνα λογική, υιοθετώντας αρκετά 
από τα στοιχεία που έχουν εμφανιστεί στα 

μοντέλα της εταιρείας τα τελευταία χρόνια. Ναι, βασίζεται στο C3, αλλά 
διαφοροποιείται σε σχέση με αυτό αρκετά στο εμπρός μέρος, με νέας 
σχεδίασης προβολείς και προφυλακτήρες, ενώ η πιο χαρακτηριστική 
διαφορά είναι η απουσία των airbumps. Παράλληλα, η Citroën έδωσε 
μεγάλη έμφαση στην πρακτικότητα, εξασφαλίζοντας χώρο αποσκευών 
που κυμαίνεται από 410 έως 1.289 λίτρα με τα πίσω καθίσματα ανα-
διπλωμένα.

Το χαριτωμένο αμάξωμα, που προσφέρει πολλές δυνατότητες ε-
ξατομίκευσης, συνδυάζεται με ένα εξίσου νεανικό σαλόνι με αρκετούς 

χώρους και βελτιωμένα υλικά. Στο κέντρο της κονσόλας βρίσκεται μία 
οθόνη αφής 7 ιντσών, η οποία λειτουργεί ως το κέντρο του infotainment, 
τα Android Auto και Apple Car Play εξασφαλίζουν την εύκολη διασύν-
δεση smartphones, ενώ υπάρχει μέχρι και Head-Up Display.

Φυσικά το C3 Aircross εφοδιάζεται με όλα τα τελευταίας γενιάς συ-
στήματα ασφάλειας της Citroën, από το Lane Departure και το αυτόνομο 
φρενάρισμα ανάγκης μέχρι την ειδοποίηση για το «νεκρό σημείο» στους 
καθρέπτες και το σύστημα αναγνώρισης της κόπωσης του οδηγού.

H κίνηση θα μεταδίδεται στους εμπρός τροχούς με τη βοήθεια και 
του συστήματοςGrip Control με τα τέσσερα προγράμματα (Sand, AllRoad, 
Snow και ESPOff), ενώ θα διαθέτει και Hill Descent.

Σε ό,τι αφορά τους κινητήρες, θα υπάρχουν ο τρικύλινδροςPureTech 
βενζίνης των 1.200 κυβικών με 82, 110 και 130 ίππους, καθώς και ο 
diesel 1.6 ΒlueHDi με 100 και 120 ίππους.

Αυτό είναι το νέο μικρό SUV 
της Citroën, το C3 Aircross

Stop στα σπορ μοντέλα από 
την Peugeot
H γαλλική εταιρεία φαίνεται αποφασισμένη να σταματήσει την εξέλιξη σπορ μο-

ντέλων και να εστιάσει σε αυτοκίνητα και κατηγορίες που θα την οδηγήσουν 
στη μεγαλύτερη δυνατή εξάπλωση και στα περισσότερα κέρδη.

Η εξαγορά της Opel από την Peugeot ήταν, όπως όλα δείχνουν, η αφορμή 
για την αλλαγή στρατηγικής της εταιρείας. Μια αλλαγή που διατυπώθηκε από τον 
Jean-Philippe Imparato, τον επικεφαλής της, που σε συνέντευξή του στο βρετα-
νικό «Autocar» είπε ότι σκοπεύει να εστιάσει στην παγκόσμια εξάπλωση της ε-
ταιρείας παρά στα γρήγορα αλλά «ειδικά» μοντέλα.

Παράλληλα, και σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η γαλλική εται-
ρεία ετοιμάζει για την επόμενη χρονιά τον αντικαταστάτη του 508, ενώ δεν απο-
κλείεται να μπει και στην κατηγορία των pick-up.

Πάντως, το αφεντικό της Peugeot δεν απέκλεισε την κατασκευή σπορ μο-
ντέλων κάποια στιγμή στο μέλλον, λέγοντας πως «αν γίνει, θα το κάνουμε με τον 
σωστό τρόπο. Όχι με ένα καινούργιο RCZ, αλλά με ένα αυτοκίνητο που θα μπο-
ρούσε να κάνει το ρεκόρ γύρου στην πίστα του Νίρμπουργκρινγκ».

Η 8η γενιά του δημοφιλούς Ford Fiesta βρίσκεται προ των 
πυλών και φέρνει μαζί της νέες εκδόσεις, πλούσιο στάνταρ 

εξοπλισμό και τεχνολογίες που συνήθως συναντάμε σε μεγα-
λύτερες κατηγορίες. Η εταιρεία υπόσχεται παράλληλα πως το 
νέο Fiesta θα αποτελέσει σημείο αναφοράς ως προς την οδική 
συμπεριφορά, ενώ μία σημαντική λεπτομέρεια είναι η εργο-
στασιακή εγγύηση 8 ετών Ford Protect.

Η γκάμα ξεκινά από τα 12.990 ευρώ, με την τρίθυρη έκ-
δοση Trend (13.536 ευρώ για το πεντάθυρο) των 1.100 κυβι-
κών και των 85 ίππων. Στον εξοπλισμό της υπάρχουν 6 αερό-
σακοι, ESC & TCS, Hill Start Assist, συστήματα ελέγχου πίεσης 
ελαστικών, υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας, περιορισμού 
της ταχύτητας, καθώς και οι βασικές ηλεκτρικές ευκολίες. Στο 

Το νέο Ford Fiesta ξεκινά από τις 12.990 ευρώ
ίδιο επίπεδο εξοπλισμού διατίθεται και ο diesel των 1.500 κυ-
βικών και των 85 ίππων.

Για την έκδοση με τον 1.0 EcoBoost των 100 ίππων η τιμή 
ορίζεται από τα 14.289 ευρώ για την τρίθυρη και από τα 14.804 
ευρώ για την πεντάθυρη εκδοχή. Η βασική έκδοση εξοπλισμού 
εδώ είναι η Business, με επιπλέον στοιχεία το infotainment 
σύστημα SYNC3, με οθόνη 6,5 ιντσών, την κάμερα οπισθοπο-
ρείας, τους αισθητήρες παρκαρίσματος και το cruise control.

Ο diesel των 1.500 κυβικών και των 120 ίππων διατίθε-
ται σε τρεις, ιδιαίτερα πλούσιες, εκδόσεις εξοπλισμού, τις ST-
Line, Titanium και Vignale, με τιμές που ξεκινούν από τα 16.880 
ευρώ για την τρίθυρη και από τα 17.395 ευρώ για την πεντά-
θυρη εκδοχή.

Το νέο Volvo XC60, το πλέον αναμενόμενο μοντέλο της χρονιάς, βρίσκεται ήδη στη 
χώρα μας, ενώ η Volvo Car Hellas ανακοίνωσε τις προτεινόμενες τιμές λιανικής 
για το νέο της μοντέλο, το οποίο στο λανσάρισμά του διατίθεται αποκλειστικά σε 
τετρακίνητες (AWD) εκδόσεις.

Οι τιμές ξεκινούν από 53.490 ευρώ, τόσο για την πετρελαιο-
κίνητη D4 έκδοση των 190 ίππων όσο και για τη βενζινοκί-
νητη T5 έκδοση των 254 ίππων. Η diesel D5 των 254 ίππων 
ξεκινά από 56.030 ευρώ, ενώ η T6 (βενζίνης) των 320 ίππων 

κοστολογείται στα 55.975 ευρώ.
Η κορυφαία plug-in υβριδική Τ8 των 407 ίππων κοστίζει από 62.780 

ευρώ, ενώ σε ό,τι αφορά τις εκδόσεις εξοπλισμού, η Volvo ακολουθεί 
την ίδια, πολύ επιτυχημένη στρατηγική που παρουσίασε στη σειρά 90. 
Σύμφωνα με αυτήν, λοιπόν, το XC60 διατίθεται στην ήδη πολύ πλούσια 
εξοπλισμένη έκδοση Momentum, που υπερκαλύπτει τις ανάγκες και 
τις επιθυμίες του υποψήφιου αγοραστή. Αν όμως επιθυμεί να έχει το 
αυτοκίνητό του μια πιο σπορ αίσθηση και στιλ, τόσο εξωτερικά όσο και 
εσωτερικά, ιδανική επιλογή αποτελεί η έκδοση R-Design. Αν, πάλι, 

Το νέο Volvo XC60 
ξεκινά από 53.490 ευρώ

προτεραιότητα είναι η απόλαυση μιας ακόμα πληρέστερης αίσθησης 
πολυτέλειας, τότε η ιδανική έκδοση είναι η Inscription. Φυσικά, υπάρχει 
διαθέσιμος και επιπλέον προαιρετικός εξοπλισμός, για να αποκτήσει 
το XC60 μια ακόμα πιο έντονη προσωπική σφραγίδα του κατόχου του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στον βασικό εξοπλισμό του αυτοκινήτου 
ανήκουν και οι δύο από τις τρεις νέες τεχνολογίες άνεσης και ασφά-
λειας που παρουσιάζει η Volvo στο νέο XC60 –το πρωτοποριακό σύ-
στημα αποφυγής συγκρούσεων City Safety και το Oncoming Lane 
Mitigation (σύστημα αποφυγής οδήγησης στο αντίθετο ρεύμα), ενώ 
το σύστημα επιτήρησης τυφλών σημείων (BLIS) είναι προαιρετικό–, 
καθιστώντας το ίσως το ασφαλέστερο αυτοκίνητο που κατασκευά-
στηκε ποτέ. Κοινό τους χαρακτηριστικό, η ενεργή υποβοήθηση στο 
σύστημα διεύθυνσης.

Νέες, μοναδικές 
καλοκαιρινές 
προσφορές στα 
μοντέλα της Nissan
Με τις νέες, μοναδικές καλοκαιρινές 
προσφορές στα μοντέλα της Nissan 
οι υποψήφιοι αγοραστές αυτοκινήτου 
δεν έχουν καμία δικαιολογία για να μην 
επισκεφθούν μια έκθεση της μάρκας.

Συγκεκριμένα, η Nissan προσφέρει τα δημοφι-
λήPULSAR και QASHQAI με προνομιακό επι-
τόκιο χρηματοδότησης 5,9%, δυνατότητα μηδε-
νικής προκαταβολής και διάρκεια αποπληρω-

μής από 12 έως 84 μήνες. Επιπροσθέτως και ειδικά για 
το QASHQAI, η Nissan «επιφυλάσσει» εκπλήξεις, με ξε-
χωριστές δελεαστικές επιλογές που σίγουρα θα… προ-
βληματίσουν.

Παράλληλα, μοντέλα όπως τα X-TRAIL και NAVARA 
προσφέρονται σε ιδιαίτερα ελκυστικές τιμές, ενώ και το 
ολοκαίνουριο MICRA είναι σίγουρο πως θα εκπλήξει ευ-
χάριστα με τις διαθέσιμες εκδόσεις του, αλλά και το πα-
κέτο τιμών που το συνοδεύει.

Οι συγκεκριμένες καλοκαιρινές προσφορές αφο-
ρούν συγκεκριμένο αριθμό αυτοκινήτων και ισχύουν 
μέχρι τις 31 Αυγούστου.

Και επειδή όταν πρόκειται για ένα μοντέλο Nissan 
με τόσα προνόμια δεν χωρούν… δεύτερες σκέψεις, οι 
ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν τον πλησι-
έστερο επίσημο έμπορο Nissan ή το www.nissan.gr 
για να «διανύσουν» πολλά και συναρπαστικά καλοκαι-
ρινά χιλιόμετρα!

H Honda θα παρουσιάσει 
υβριδικό CR-V στη Φρανκφούρτη

Η Honda ετοιμάζεται να αποκαλύψει το CR-V Hybrid 
Prototype στην έκθεση της Φρανκφούρτης, προαναγ-
γέλλοντας το πρώτο ηλεκτροκίνητο SUV της στην Ευ-
ρώπη. Παράλληλα, το ανανεωμένο στιλ του δίνει τα 

πρώτα στοιχεία για την προσεχή γενιά CR-V ευρωπαϊκών προ-
διαγραφών. Πιο φαρδύ, πιο ψηλό και πιο μακρύ από τον προκά-
τοχό του, το Hybrid Prototype του νέου CR-V είναι ανανεωμένο 
αισθητικά, με φαρδύτερο στήσιμο που ορίζεται από διευρυμέ-
νους και μυώδεις θόλους των τροχών.

Από πλευράς κινητήρων η 8η γενιά CR-V θα λανσαριστεί 
μέσα στο 2018 με το νέο 1.5 VTEC Turbo (με χειροκίνητο 6άρι ή 
CVT κιβώτιο) για να αντιμετωπίσει μοντέλα όπως το VW Tiguan. 
Αργότερα θα ακολουθήσει η νέα υβριδική διάταξη με δύο ηλε-
κτροκινητήρες i-MMD (Intelligent Multi-Mode Drive, ένας για κί-
νηση και ένας ως γεννήτρια) που συνδυάζονται με έναν ηλε-
κτροκινητήρα, έναν 2.0L i-VTEC τετρακύλινδρο βενζινοκινητήρα 
κύκλου Atkinson. Σύμφωνα με τη Honda, το σύστημα i-MMD 
καθορίζει τη χρήση καυσίμου και ηλεκτρικής ενέργειας με τον 
πιο αποδοτικό τρόπο, που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται ο οδη-
γός να επιλέγει μεταξύ των τριών προγραμμάτων οδήγησης, EV 
Drive, Hybrid Drive και Engine Drive.

Στο EV Drive ο ηλεκτροκινητήρας αντλεί ενέργεια αποκλει-
στικά από τις μπαταρίες, προσφέροντας οδήγηση μηδενικών 
ρύπων. Στο Hybrid Drive ο βενζινοκινητήρας παρέχει ισχύ στον 
ηλεκτροκινητήρα-γεννήτρια, που με τη σειρά του τροφοδοτεί με 
ισχύ στον ηλεκτροκινητήρα. Στο πρόγραμμα αυτό η περίσσεια 
ενέργειας από τον βενζινοκινητήρα επιστρέφει μέσω της γεν-
νήτριας για την επαναφόρτιση της μπαταρίας. Στο Engine Drive 
οι τροχοί κινούνται απευθείας από τον βενζινοκινητήρα με μια 
«on-demand» στιγμιαία αύξηση μέγιστης ισχύος από τον ηλε-
κτροκινητήρα. Αξιοσημείωτο είναι πως η Honda πήρε την από-
φαση να μην υπάρξει έκδοση diesel στο νέο Honda CR-V (σε α-
ντίθεση με το Civic) με στόχο την προώθηση της υβριδικής.

Η Renault γιορτάζει 
40 χρόνια στη Formula 1

H γαλλική εταιρεία βρίσκεται με επιτυχία εδώ και 40 χρό-
νια στην αιχμή των εξελίξεων της Formula 1, στο σημα-
ντικότερο και το πιο απαιτητικό πεδίο της αυτοκινητικής 
προόδου στον πλανήτη.

Στις 16 Ιουλίου 1977 η Renault λαμβάνει μέρος στο πρώτο Grand 
Prix της ιστορίας της, ανοίγοντας έτσι ένα νέο κεφάλαιο στη μακρά 
και επιτυχημένη πορεία της, η οποία χρονολογείται από τα πρώτα 
κιόλας χρόνια του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Κατά τη διάρκεια των 
επόμενων δεκαετιών η Renault συμμετέχει με επιτυχία σε κάθε 
μορφή αγώνων, σε ράλι, αγώνες αντοχής, αγώνες κατάρριψης ρεκόρ.

Συλλέγοντας εμπειρία και γνώση, η συμμετοχή της στη Formula 

1, την απόλυτη μορφή του μηχανοκίνητου αθλητισμού, ήταν μονό-
δρομος. Στις τέσσερις δεκαετίες που πέρασαν από το 1977, η φιλό-
δοξη και διαρκής δέσμευση της Renault για τη Formula 1 χαρα-
κτηρίζεται από μια έξυπνη, πρωτοποριακή προσέγγιση και προ-
σήλωση στην τεχνολογία, εξελίσσοντας τα μονοθέσιά της πάντα με 
στόχο την κορυφή.

Έτσι, η μακρά λίστα με νίκες που κοσμούν την ιστορία της είναι 
αποτέλεσμα αξιοζήλευτων καινοτόμων ρεκόρ στους τομείς της α-
εροδυναμικής, των σασί και των κινητήρων, όπως ο πρώτος turbo 
κινητήρας με τον οποίο κέρδισε το γαλλικό GP του 1979.

Με 12 πρωταθλήματα κατασκευαστών, 11 οδηγών, 170 νίκες με 
24 διαφορετικούς πιλότους και 481 podiums, η Renault είναι σή-
μερα ένας ισχυρός παίκτης στον ταχύτατα αναπτυσσόμενο κόσμο 
τόσο του μηχανοκίνητου όσο και του ηλεκτροκίνητου αθλητισμού 
με τη νεοσύστατη Formula E, όπου ήδη κυριαρχεί με δύο παγκό-
σμιους τίτλους στα δύο πρώτα χρόνια του θεσμού.

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα για το νέο Seat Ibiza 
με προνομιακό επιτόκιο μόλις 3,9%

Με ένα νέο, προνομιακό χρηματοδοτικό πρόγραμμα έρχεται 
να ενισχύσει περαιτέρω το εμπορικό λανσάρισμα του νέου 
Seat Ibiza η Tεχνοκάρ. Σε συνεργασία με τη Volkswagen 
Financial Services και με ισχύ από 04/09/2017, με το νέο 

επιδοτούμενο χρηματοδοτικό πρόγραμμα χαμηλού επιτοκίου η από-
κτηση του νέου Seat Ibiza γίνεται πιο εύκολη από ποτέ.

Βασικό χαρακτηριστικό του νέου προγράμματος είναι το ιδιαίτερα 
ανταγωνιστικό επιτόκιο, που διαμορφώνεται σε μόλις 3,9% (+0,6% ει-
σφορά), από τα χαμηλότερα που προσφέρονται σήμερα στην αγορά. H 
ελάχιστη προκαταβολή του προγράμματος ορίζεται σε 30%, ενώ η δι-
άρκεια της χρηματοδότησης μπορεί να φτάσει μέχρι και τους 48 μήνες.

Η δόση που προκύπτει για τον υποψήφιο πελάτη με το νέο πρό-

γραμμα ξεκινά από μόλις 198 ευρώ τον μήνα για την έκδοση Ibiza 1.0 
Reference 75 hp.

Αξίζει να σημειωθεί πως το πρόγραμμα περιλαμβάνει την κάλυψη 
Προστασίας Αποπληρωμής Δανείου, ενώ συνδυάζεται υποχρεωτικά 
με κατ’ ελάχιστο εξάμηνη ασφάλιση του αυτοκινήτου με πληρωμή από 
τον πελάτη στο πρόγραμμα Auto Protection, που περιλαμβάνει: αστική 
ευθύνη προς τρίτους, οδική βοήθεια από ατύχημα – All Help, ιατρική 
υποστήριξη, αστική ευθύνη εντός πορθμείου, αστική ευθύνη ρυμουλ-
κούμενου, αστική ευθύνη πυρός, προστασία αποπληρωμής δανείου / 
ατύχημα ιδιοκτήτη, ζημιές από ανασφάλιστο όχημα, πυρός / τρομοκρα-
τικές ενέργειες, πυρός από στάσεις και απεργίες, ολική κλοπή, αυτοκί-
νητο αντικατάστασης (σε περίπτωση κλοπής), εγγύηση αξίας.

Μπορεί ο γερμανικός Όμιλος της Volkswagen να ήταν φαβορί για την πρώτη θέση των παγκό-
σμιων πωλήσεων του 2017, ωστόσο ο γαλλοϊαπωνικός των Renault-Nissan έκανε τελικά 
την έκπληξη και αναρριχήθηκε στην κορυφή για τη χρονιά που μας πέρασε.

Ο Όμιλος Renault-Nissan-Mitsubishi σημείωσε συνολικές πωλήσεις 10,61 εκατομμυ-
ρίων οχημάτων. Από αυτά, τα 5,82 εκατομμύρια αντιστοιχούν στη Nissan, τα 3,76 στη Renault και τα 1,03 
εκατομμύρια στη Mitsubishi.

Η διαφορά, πάντως, από τον Όμιλο της Volkswagen είναι σχετικά μικρή, μόλις 70.000 μονάδες, καθώς 
ο τελευταίος έφτασε τα 10,53 εκατομμύρια αυτοκίνητα. Στην τρίτη θέση η Toyota με πωλήσεις 10,20 εκα-
τομμυρίων οχημάτων.

Για τον Όμιλο της Renault-Nissan αυτό ήταν σε μεγάλο βαθμό το ζητούμενο από την εξαγορά ενός 
μεριδίου της Mitsubishi. Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, Carlos Ghosn, πέρα από 
την πρώτη θέση, υπάρχει πάντα το πλεονέκτημα της κλίμακας. Ο στόχος, άλλωστε, είναι η αύξηση των 
πωλήσεων το 2022 στα 14 εκατομμύρια οχήματα, με παράλληλη μείωση των εξόδων κατά 10 δισ. ευρώ. 
Το τελευταίο μπορεί να επιτευχθεί χάρη στην κοινή χρήση ανταλλακτικών, πλαισίων, στη μεταφορά τε-
χνογνωσίας και σε μία ακόμη σειρά οικονομιών κλίμακας, τις οποίες εφαρμόζουν τα τελευταία χρόνια 
σχεδόν όλοι οι όμιλοι.

O Όμιλος Renault-Nissan-Mitsubishi 
πρώτος στις πωλήσεις για το 2017

Για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο ισχύουν οι παρακάτω προωθητικές ενέργειες για τα μο-
ντέλα της Honda:
• Νέα μειωμένη τιμή κατά €4.325 για το Honda Civic 4D 1.5 Comfort, €22.575 από €26.900
• Όφελος πελάτη €1.000 για το Civic 4D 1.5 Elegance

• Όφελος πελάτη €1.000 για το HR-V 1.5 Elegance MT & CVT
• Όφελος πελάτη από €3.000 έως €4.000 για συγκεκριμένες εκδόσεις CR-V 4WD 1.6lt MT
Για όλα τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Honda είναι πληρωμένα τα έξοδα πινακίδων και τα τέλη κυκλοφορίας για 
το 2018. Οι υποψήφιοι πελάτες Honda μπορούν τώρα να αποκτήσουν το μοντέλο Honda που επιθυμούν εκ-
μεταλλευόμενοι τα παρακάτω οφέλη:
• 3+2 χρόνια επέκταση εγγύησης
• 5 χρόνια δωρεάν Οδική Βοήθεια Honda Assist σε συνεργασία με την S.B.A.I. Mondial Assistance

Παράλληλα, η εταιρεία Αδελφοί Σαρακάκη Α.Ε.Β.Μ.Ε. συνεχίζει το πρόγραμμα Honda Family, με το οποίο 
όποιος έχει στην κατοχή του αυτοκίνητο Honda εξασφαλίζει δωρεάν ασφάλεια για έναν χρόνο στον ίδιο, καθώς 
και σε όποιον από την οικογένειά του θέλει να αγοράσει νέο Honda αυτοκίνητο.

Νέες προωθητικές ενέργειες για Honda

Νέα καμπάνια & εκδόσεις Kia Sportage

Στο πλαίσιο επικοινωνίας της τεχνολογίας και της ποιότητας κατασκευής του Kia Sportage ξεκί-
νησε νέα καμπάνια μέσω ενός σποτ στο οποίο το SUV παρουσιάζεται μέσα από τα μάτια ενός μι-
κρού αγοριού. Το παιδάκι διηγείται στον φίλο του τα «μαγικά» κόλπα που κάνει ο μπαμπάς του 
με το αυτοκίνητο: Ο μπαμπάς του έχει δυνάμεις όπως στα παραμύθια! Το πορτμπαγκάζ ανοίγει 

μόλις το πλησιάζει, παρκάρει το αυτοκίνητο χωρίς να αγγίζει το τιμόνι και κατορθώνει και φρενάρει αυτό-
ματα το αυτοκίνητο εάν εμφανιστεί ξαφνικά η «πριγκίπισσα».

Η ταινία επικοινωνεί τα «μαγικά» χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου: Smart Power Tailgate, Smart 
Parking Assist System, Kia’s connected Services, Autonomous Emergency Braking, ενώ στο τέλος εμ-
φανίζεται η διάκριση του αυτοκινήτου στην έρευνα της JD Power –όπου κατέλαβε την πρώτη θέση στην 
αξιοπιστία (Μελέτη Αξιοπιστίας – JD Power 2017 Γερμανία)– αλλά και η επταετής εργοστασιακή εγγύηση.

Με αφορμή τη νέα τηλεοπτική καμπάνια δημιουργήθηκαν δύο νέες εκδόσεις, η 1.7lt 115hp EX Progressive 
και η 1.7lt 141hp DCT Progressive Plus, που διαθέτουν τα χαρακτηριστικά που παρουσιάζονται στην ται-
νία, αλλά και ακόμη περισσότερα. Να σημειώσουμε ότι η τιμή εκκίνησης του Sportage (έκδοση 1.6 Instyle 
132hp) είναι €19.590.

Η Peugeot παραδίδει στο ΕΚΑΒ 
τα ασθενοφόρα τύπου Boxer

H ελληνική αντιπροσωπεία της Peugeot –εταιρεία μέλος του Ομίλου Συγγελίδη– έχει ξεκινή-
σει την παράδοση των ασθενοφόρων τύπου Peugeot Boxer, δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος 
Νιάρχος, στο ΕΚΑΒ.

Συγκεκριμένα, έχει ολοκληρωθεί η παράδοση όλων των κινητών μονάδων και θερμοκοι-
τίδων, καθώς και μέρους των υπόλοιπων ασθενοφόρων, ενώ η συνολική παράδοση θα έχει ολοκληρω-
θεί εντός του μηνός Φεβρουαρίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Peugeot του Ομίλου Συγγελίδη ανταποκρί-
θηκε σε όλα τα αιτήματα και τις βελτιώσεις που ζητήθηκαν από τα αρμόδια όργανα του ΕΚΑΒ, έτσι ώστε 
να επιτύχει την απόλυτη ικανοποίηση των πληρωμάτων που δίνουν τον καθημερινό τους αγώνα στο κοι-
νωνικό έργο που επιτελούν.

Επίσης, η Peugeot έχει ολοκληρώσει την πανελλαδική εκπαίδευση των πληρωμάτων του ΕΚΑΒ στον 
χειρισμό των νέων οχημάτων.

Ο Όμιλος Συγγελίδη, θέλοντας να συνεισφέρει στο τεράστιο κοινωνικό έργο που επιτελεί το Ίδρυμα 
Νιάρχος και ειδικότερα στη συγκεκριμένη δωρεά, παρέχει για τα δύο πρώτα χρόνια ζωής των οχημάτων 
δωρεάν την προληπτική τους συντήρηση στα εξουσιοδοτημένα συνεργεία της Peugeot στην επικράτεια.

Η Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé θέλει να συνδυ-
άσει τις κορυφαίες επιδόσεις με το εντυπωσιακό α-
μάξωμα ενός τετράθυρου κουπέ και την πρακτικό-
τητα ενός αυτοκινήτου που έχει και οικογενειακά 

χαρακτηριστικά.
Οπτικά υπάρχουν αναφορές στο supercar της μάρκας, την 

AMG GT, ενώ στην ουσία η AMG GT 4-Door Coupé είναι η top 
εκδοχή της επίσης καινούργιας CLS, η οποία κινείται από τον 

Το νέο XC40, το compact premium SUV της 
Volvo, κέρδισε τον τίτλο του Ευρωπαϊκού Αυ-
τοκινήτου της Χρονιάς 2018. Πρόκειται για την 
πρώτη φορά που η Volvo Cars κατακτά αυτό 

το σημαντικό βραβείο.
«H κατάκτηση του βραβείου από το νέο μας XC40 

συμπίπτει με μια τέλεια χρονική συγκυρία» δήλωσε 
ο Χόκαν Σάμιουελσον, πρόεδρος και CEO της Volvo 
Cars. «Σήμερα, για πρώτη φορά, η Volvo διαθέτει τρία 

Οι τιμές για το νέο και πολλά υποσχόμενο SUV της Mitsubishi ξεκι-
νούν από τα 24.900 ευρώ για την έκδοση Inform με τον κινητήρα 
των 1.500 κυβικών, χειροκίνητο κιβώτιο, κίνηση στους εμπρός 
τροχούς και με ένα ιδιαίτερα πλούσιο πακέτο εξοπλισμού που πε-

ριλαμβάνει μεταξύ άλλων Lane Departure Warning, Forward Collision, 
cruise control, Hill Start Assist, επτά αερόσακους κ.λπ.

Λίγο πιο πάνω βρίσκεται η έκδοση 1.5 Invite Plus με τιμή από 27.500 
ευρώ και κίνηση και πάλι στους εμπρός τροχούς, καθώς και πλουσιότερο 
επίπεδο εξοπλισμού (μεταξύ άλλων, διζωνικός κλιματισμός, κάμερα οπι-
σθοπορείας, τροχοί 18 ιντσών κ.λπ.).

Τέλος, η κορυφαία έκδοση Ιntense Plus με τον κινητήρα των 1.500 κυ-
βικών, κιβώτιο CVT και τετρακίνηση ξεκινά από τα 35.950 ευρώ με ακόμα 
πιο πλούσιο εξοπλισμό, που περιλαμβάνει θερμαινόμενα καθίσματα, θερ-
μαινόμενο τιμόνι, πανοραμική οροφή, adaptive cruise control, Blind Spot 
Warning, περιμετρικούς αισθητήρες, Head Up Display, LED προβολείς κ.λπ.

bi-turbo V8 των 4.000 κυβικών της Mercedes, ο οποίος στην GT 
63 4Matic+ αποδίδει 585 ίππους και στην G 63 S 4Matic+ 639 ίπ-
πους. Hπρώτη ολοκληρώνει το 0-100 χλμ./ώρα σε 3,4 δεύτερα 
και έχει τελική 310 χλμ./ώρα, ενώ τα αντίστοιχα νούμερα της 
δεύτερης είναι 3,2 δεύτερα και τελική ταχύτητα 315 χλμ./ώρα.

Στη βάση υπάρχει και η GT 53 με τον καινούργιο turbo εξα-
κύλινδρο σε σειρά των 3.000 κυβικών που αποδίδει 435 ίππους 
και υποστηρίζεται από EQ-Boost (ήπιο υβριδικό σύστημα) που 

συμβάλλει με 22 ίππους και 250 Nm. Εδώ το 0-100 χλμ./ώρα 
έρχεται σε 4,5 δεύτερα και η τελική φτάνει τα 285 χλμ./ώρα.

Και οι τρεις κινητήρες συνδυάζονται με το αυτόματο κιβώ-
τιο των 9 σχέσεων της AMG και την τετρακίνηση 4Matic+, οι 
οκτακύλινδρες εκδόσεις έχουν πνευματική ανάρτηση, ενώ η 
63 S θα έχει και drift mode.

Το εσωτερικό διαθέτει φυσικά σπορ λεπτομέρειες και κυ-
ρίως το ψηφιακό ταμπλό ως στάνταρ στις GT 63, ενώ μεγάλες 
είναι και οι δυνατότητες προσωποποίησης. Χαρακτηριστικά 
είναι και τα μπουτόν αφής στο καινούργιο τιμόνι.

Η Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé θα είναι διαθέσιμη από 
το ερχόμενο καλοκαίρι και σε τιμές που δεν θα κυμαίνονται –
στη Γερμανία– κάτω από τα 150.000 ευρώ.

H Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé 
έχει μέχρι και 639 ίππους

Το Volvo XC40 
είναι το Ευρωπαϊκό 
Αυτοκίνητο της 
Χρονιάς 2018

Το νέο 
Mitsubishi Eclipse Cross 
ξεκινά από τα 24.900 ευρώ

παγκόσμια SUV στην γκάμα της. Το XC40 θα δώσει 
ισχυρή επιπλέον ώθηση στην ανάπτυξή μας, βάζο-
ντάς μας σε μία νέα, ταχύτατα αναπτυσσόμενη κα-
τηγορία, αυτή των compact SUV».

Με την πρωτιά του XC40 ολόκληρη η γκάμα 
των παγκόσμιων SUV της Volvo έχει πλέον κερ-
δίσει βραβείο Αυτοκινήτου της Χρονιάς είτε στην 
Ευρώπη είτε στη Βόρεια Αμερική, καθώς τα 
XC90 και το XC60 κέρδισαν τον τίτλο του North 
American Truck/Utility of the Year τα προηγού-
μενα δύο χρόνια.

Το XC40 είναι το πρώτο μοντέλο της Volvo 
που βασίζεται στη νέα πλατφόρμα CMA (Compact 
Modular Architecture), στην οποία θα βασιστούν 
και όλες οι επερχόμενες εκδόσεις της σειράς 40, 
συμπεριλαμβανομένων των πλήρως ηλεκτροκίνη-
των οχημάτων.

Το XC40 είναι επίσης το πρώτο Volvo που προ-
σφέρει τη δυνατότητα car-sharing μέσω της τε-
χνολογίας ψηφιακού κλειδιού της Volvo και της 
πλατφόρμας της για υπηρεσίες διασύνδεσης Volvo 
On Call.

Τα χαρακτηριστικά ασφάλειας και υποστήριξης 
οδηγού στο XC40 συμπεριλαμβάνουν το σύστημα 
ημιαυτόνομης οδήγησης Pilot Assist, το σύστημα 
αποφυγής συγκρούσεων City Safety, το σύστημα α-
ποφυγής εκτροπής από τον δρόμο Run-Off Road 
Mitigation, το Cross Traffic Alert με αυτόματο φρε-
νάρισμα και την κάμερα 360° που βοηθά τους οδη-
γούς να ελιχθούν σε μικρούς χώρους στάθμευσης.

Στην πορεία στην γκάμα του XC40 θα προστε-
θούν τόσο μία υβριδική όσο και μία πλήρως ηλε-
κτρική έκδοση.

Το Hyundai Kona θα διατίθεται με σύγχρονα μηχανικά σύνολα βενζίνης και diesel σε τρεις εκδό-
σεις εξοπλισμού: Style, Premium και Distinctive. Η βασική έκδοση βενζίνης χρησιμοποιεί ένα υ-
περτροφοδοτούμενο σύνολο 1 λίτρου και 120 ίππων, το οποίο συνδυάζεται με μηχανικό κιβώτιο 6 
σχέσεων. Η τιμή της ξεκινάει από τα 16.590 ευρώ για την έκδοση εξοπλισμού Style και ανεβαίνει 

στα 17.590 ευρώ και στα 19.690 ευρώ για τις εκδόσεις Premium και Distinctive αντίστοιχα. Για όσους επι-
θυμούν κάτι ισχυρότερο, το Kona φοράει και το σύγχρονο 1.6Τ σύνολο, των 177 ίππων, το οποίο συνοδεύ-
εται από εφτάρι αυτόματο κιβώτιο και τετρακίνηση. Εδώ η τιμή ξεκινά από τα 21.990 ευρώ και, αναλόγως 
πακέτου, ανεβαίνει στα 25.690 ευρώ και 29.090 ευρώ.

Για τις εκδόσεις πετρελαίου οι τιμές ξεκινούν από τα 19.290 ευρώ, που αφορούν την 1.6D των 115 ίππων 
με το μηχανικό κιβώτιο των 6 σχέσεων. Εδώ υπάρχουν δύο εναλλακτικές, με τον ίδιο κυβισμό αλλά με 
αυξημένη ισχύ 136 ίππων. Αμφότερες εφοδιάζονται με το 7-DCT κιβώτιο της εταιρείας και διαφέρουν ως 
προς την κίνηση. Το μεν προσθιοκίνητο μοντέλο θα ξεκινά από τα 21.290 ευρώ, ενώ το τετρακίνητο από τα 
23.990 ευρώ.

Σχετικά με τον εξοπλισμό, η βασική έκδοση Style περιέχει, μεταξύ άλλων, ESP, 6 αερόσακους, σύστημα 
start/stop, τροχούς αλουμινίου 16 ιντσών, καθώς και τα συστήματα Smart Sense HSACS (εκκίνησης σε α-
νηφόρα), DBC (ελέγχου καθόδου σε κατηφόρα), LDW (προειδοποίησης εκτροπής πορείας), LKA (υποβο-
ήθησης διατήρησης λωρίδας) και DAW (προειδοποίησης απόσπασης προσοχής οδηγού) και προαιρετικά 
σύστημα αυτόματης πέδησης. Από την άλλη, η έκδοση Premium θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, αυτό-
ματο κλιματισμό, έξυπνο κλειδί με αισθητήρα εγγύτητας, μπουτόν εκκίνησης κινητήρα και έγχρωμη οθόνη 
αφής 7 ιντσών. Όσο για την κορυφαία έκδοση Distinctive, θα φέρει επιπρόσθετα σύστημα ανίχνευσης τυφλού 
σημείου, σύστημα ανίχνευσης κάθετα διερχόμενων οχημάτων κατά την όπισθεν και τροχούς 17 ιντσών.

Νέο Hyundai Kona 
από 16.590 ευρώ

Το νέο, μικρό crossover της Hyundai ξεκινά την 
εμπορική του πορεία στην ελληνική αγορά με 

πλούσιο επίπεδο εξοπλισμού και δελεαστική τιμή.

Μαζί με το Kona, η Hyundai αποκάλυψε τις τιμές διάθεσης του ανανεωμένου i20. Ξεκινώντας από τα βασικά, σε ό,τι 
αφορά τον σχεδιασμό του αυτοκινήτου μπροστά, μπορούμε να εντοπίσουμε αλλαγές στη μάσκα, στον προφυλακτήρα, 
αλλά και στα φωτιστικά σώματα. Πίσω, πάλι, διαφοροποιήσεις υπάρχουν στην πίσω πόρτα, στα φώτα, στη θέση της 
πινακίδας, ενώ έχει προστεθεί ένα μαύρο προστατευτικό φιλέτο στον προφυλακτήρα.

Αναφορικά με τις διαθέσιμες εκδόσεις και τις τιμές τους, η γκάμα του i20 ξεκινά από τον κινητήρα βενζίνης των 1.2 λίτρων και 
75 ίππων με τιμή 11.190 ευρώ. Αυτό, στη βασική έκδοση Active, που, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει ESP, 6 αερόσακους, start/stop, 
σύστημα υποβοήθησης στην ανηφόρα και σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών. Το αμέσως επόμενο πακέτο εξοπλισμού στη συγκε-
κριμένη έκδοση είναι το Fresh, με 11.690 ευρώ, που περιλαμβάνει επιπροσθέτως συναγερμό και διάφορες ηλεκτρικές ευκολίες. 
Για όλες τις υπόλοιπες εκδόσεις υπάρχουν τρία, πιο αναβαθμισμένα πακέτα εξοπλισμού, τα Exclusive, Premium και Distinctive.

Συνεχίζοντας, η έκδοση 1.2 των 84 ίππων ξεκινάει από τα 12.690 ευρώ στο επίπεδο Exclusive. Εδώ, μεταξύ άλλων, συνα-
ντάμε μία έγχρωμη οθόνη αφής 7 ιντσών με συνδέσεις για Apple CarPlay και Android Auto, συνδεσιμότητα Bluetooth, ζάντες α-
λουμινίου 15 ιντσών και κάμερα οπισθοπορείας.

Οι υπόλοιπες δύο εκδόσεις του i20 εφοδιάζονται με το χιλιάρι, υπερτροφοδοτούμενο σύνολο της εταιρείας, με απόδοση 100 
και 120 ίππων, ενώ αμφότερες συνδυάζονται τόσο με μηχανικό κιβώτιο 6 σχέσεων όσο και με το 7-DCT. Ειδικά για τις εκδόσεις 
των 120 ίππων, οι τιμές τους αναμένονται. Γι’ αυτές των 100 ίππων το κόστος ξεκινά από τα 13.590 ευρώ για την απλή και από τα 
14.990 ευρώ για την έκδοση με το αυτόματο κιβώτιο.

Όσο για τα δύο ανώτερα επίπεδα εξοπλισμού, Premium και Distinctive, το μεν πρώτο φέρει, επιπροσθέτως των προηγούμε-
νων, αυτόματο κλιματισμό, cruise control, δερμάτινο τιμόνι, ζάντες 16 ιντσών και ορισμένες ακόμη ηλεκτρικές ευκολίες. Η έκδοση 
Distinctive, με τη σειρά της, έχει επιπλέον φώτα στροφής, LDW (σύστημα προειδοποίησης εκτροπής πορείας), LKA (σύστημα υ-
ποβοήθησης διατήρησης λωρίδας), AEB (σύστημα αυτόνομης πέδησης), DAΑ (σύστημα προειδοποίησης απόσπασης προσοχής 
οδηγού), φωτιστικά σώματα bi-function LED κ.ά.

Έρχεται το ανανεωμένο 
Hyundai i20 
από 11.190 ευρώ
Έχοντας υποστεί μια στιλιστική 
αλλά και τεχνολογική ανανέ-
ωση, το i20 επανέρχεται δρι-
μύτερο στην απαιτητική κατη-
γορία των supermini.

Με τη βοήθεια της καινοτομίας της 
BASF τα ηλεκτρικά οχήματα μπορούν 

να γίνουν προσιτά σε όλους

Η BASF, παγκόσμιος ηγέτης στις πρώτες ύλες για την αυτοκινητοβι-
ομηχανία, παρέχει μια ευρεία γκάμα λύσεων για την αυτοκίνηση, 
όπως καταλύτες για τον έλεγχο των εκπομπών, συστήματα χρωμά-
των και επιχρισμάτων, πλαστικά υψηλής απόδοσης και πρόσθετα 

καυσίμων. Η ηλεκτροκίνηση, ιδίως σε συνδυασμό με την ανανεώσιμη ενέρ-
γεια, συνεισφέρει σημαντικά στην ικανοποίηση των αναγκών σε μετακινήσεις 
σε παγκόσμιο επίπεδο. Η αποτελεσματική, οικονομική αποθήκευση ηλεκτρι-
κής ενέργειας σε μπαταρίες θα είναι κρίσιμη για την εμπορική επιτυχία των 
ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Είναι όλα χημεία.

Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου χρησιμοποιούνται στην πλειονότητα των ση-
μερινών ηλεκτρικών οχημάτων. Από τα πιο σημαντικά συστατικά στοιχεία 
αυτών των μπαταριών είναι τα ενεργά υλικά καθόδου. Καθορίζουν την απο-
τελεσματικότητα, την αξιοπιστία, το κόστος, την ανθεκτικότητα και το μέγεθος 
της μπαταρίας. Οι ερευνητές της BASF εργάζονται με αποφασιστικότητα ώστε 
να κάνουν τα ενεργά υλικά καθόδου ακόμα πιο αποτελεσματικά και να υπο-
στηρίξουν τη συνεχή εξέλιξη της ηλεκτροκίνησης. Έως το 2025 στοχεύουν να 
επιτύχουν τον διπλασιασμό της απόστασης που μπορεί να διανύσει ένα ηλε-
κτρικό όχημα μεσαίου μεγέθους (από 300 χλμ. σε 600 χλμ. με μία μόνο φόρτιση) 
και της διάρκειας ζωής της μπαταρίας, μειώνοντας στο μισό το μέγεθος και το 
κόστος της μπαταρίας, καθώς και τον χρόνο φόρτισης στα 15 λεπτά. Η BASF 
αναμένει ότι η αγορά μπαταριών ιόντων λιθίου θα αυξηθεί με ταχείς ρυθμούς.
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ΣΤΕΡΕΟ ΝΟΒΑ ΣΤΟ SUMMER 
NOSTOS FESTIVAL
Οι Στέρεο Νόβα, το ελληνικό συγκρότηµα που 
έγραψε ιστορία στην ηλεκτρονική µουσική και 
στιγµάτισε µια ολόκληρη γενιά, έρχονται για 
µια ιστορική κοινή εµφάνιση στο Ξέφωτο του 
Πάρκου Σταύρος Νιάρχος στο ΚΠΙΣΝ. Είκοσι 
χρόνια µετά την τελευταία τους κοινή δουλειά, 
οι Κωνσταντίνος Βήτα και Μιχάλης ∆έλτα θα 
παρουσιάσουν στο Summer Nostos Festival 
παλιότερο αλλά και νέο υλικό από τη µουσική 
τους. ∆ευτέρα 18 Ιουνίου, 22:00. Είσοδος 
ελεύθερη.

VIVA MOMIX ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας παρουσιάσει τη δουλειά τους στις 
µεγαλύτερες πόλεις του κόσµου και έχοντας 
πλέον κατακτήσει µια σταθερή θέση στην 
προτίµηση και στις καρδιές εκατοµµυρίων 
θεατών, οι ΜΟΜΙΧ επιστρέφουν στην Αθήνα 
για να µαγέψουν το ελληνικό κοινό γι’ ακόµα 
µια φορά. Χορός, ακροβατικά, θέατρο, τσίρκο, 
βίντεο, ειδικά εφέ – το πολυσυλλεκτικό ύφος 
των ΜΟΜΙΧ είναι σίγουρα αυτό που τους κάνει 
να ξεχωρίζουν. Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, 
19-23 Ιουνίου.

ΠΕΡΟΥΖΕ, Η ΟΠΕΡΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ
Ύστερα από περίπου 70 χρόνια σιωπής, µετά το 
τελευταίο ανέβασµά της στην ΕΛΣ τον Μάρτιο 
του 1950, η «Περουζέ», ο µέγας θρίαµβος του 
Θεόφραστου Σακελλαρίδη, παρουσιάζεται 
επιτέλους ξανά! Το σπουδαίο αυτό έργο θα 
ανέβει στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών 
και για πρώτη φορά στο Ηρώδειο, στις 16 και 
17 Ιουνίου. Την ευθύνη της αναβίωσης έχει 
αναλάβει η Φιλαρµόνια Ορχήστρα Αθηνών 
σε συνεργασία µε τη Χορωδία του Τµήµατος 
Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου 
Αθηνών, µέλη της Χορωδίας του Εθνικού 
Ωδείου και τη Μικτή Χορωδία Θεσσαλονίκης.

Ο ΜΠΙΛ ΜΑΡΕΪ 
ΣΤΟ ΗΡΩ∆ΕΙΟ

Ο δηµοφιλής κωµικός Μπιλ Μάρεϊ και ο 
περίφηµος Γερµανός τσελίστας Γιαν Βόγκλερ 
έρχονται στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού στις 19 

Ιουνίου για µια µοναδική εµφάνιση στο πλαίσιο 
του Φεστιβάλ Αθηνών. Το «New Worlds» είναι 
µια ξεχωριστή παράσταση που ανανεώνει τις 
καλλιτεχνικές γέφυρες µεταξύ Αµερικής και 
Ευρώπης, αναδεικνύοντας τον πυρήνα των 

αµερικανικών αξιών στη λογοτεχνία και στη 
µουσική. Συµµετέχουν η τσελίστα Μίρα Γουάνγκ 

και η βιολίστρια Βανέσα Πέρεζ.
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  ΣΤΗΝ ΝΤΈΠΥ ΚΟΥΡΈΛΛΟΥ

ADAPT FESTIVAL 2018

INFO
Adapt Festival
Διάρκεια: 20 Ιουνίου - 1 
Ιουλίου
Είσοδος: €10 (για 
την κάθε ημέρα 
διαγωνιστικού), €10 
(για τις ολοκληρωμένες 
παραστάσεις), €7 
(για τις in progress 
παραστάσεις)
Tempus Verum – Εν 
Αθήναις
Ιάκχου 19, Γκάζι
Τηλ.: 210 3425170

Ένα νέο θεατρικό φεστιβάλ, που στηρίζεται στην ιδέα της διασκευής και της έ-
μπνευσης, έρχεται αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα. Από τις 20 Ιουνίου μέχρι 
την 1η Ιουλίου το θέατρο Tempus Verum – Εν Αθήναις του Δημήτρη Λάλου 
διοργανώνει το Adapt Festival και ανοίγει τις πόρτες του για να υποδεχτεί 

τη νέα γενιά του θεάτρου, σε μια γιορτή όπου καλλιτέχνες όλων των ειδών συνασπίζονται, 
πειραματίζονται και συνδημιουργούν.
• 16 νέες θεατρικές ομάδες και 4 ομάδες χορού διαγωνίζονται για το μεγάλο έπαθλο.

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Tempus Verum – Εν Αθήναις, ηθοποιός και σκηνοθέτης Δημήτρης 
Λάλος, λίγο πριν αναχωρήσει με το ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας και τον «Οιδίποδα» σε σκηνοθεσία Σταύ-
ρου Τσακίρη, μας εξηγεί γιατί δημιούργησε το Τempus Verum και γιατί θα δει το Adapt Festival.

Αντέχει η μνημονιακή Αθήνα ένα ακόμη φεστιβάλ;
Η μνημονιακή Αθήνα αντέχει μόνο φεστιβάλ.

Γιατί, όμως, διασκευές;
Για να δοκιμαστούμε στον μετασχηματισμό των ιδεών και για να μην πληρώνουμε έναν σκασμό λεφτά στα 
δικαιώματα.

Ποιες παραστάσεις ανυπομονείτε να δείτε;
Όλες βέβαια! Αλλά από αυτές τις καλύτερες.

Όταν ξεκινήσατε το Τempus Verum, ποιοι ήταν οι στόχοι σας;
Να δώσω βήμα σε νέους καλλιτέχνες και να βγάλω πολλά λεφτά… από την τσέπη μου.

Παράλληλα, συμμετέχετε στην καλοκαιρινή παραγωγή του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας «Οιδίπους» σε σκηνοθε-
σία Σταύρου Τσακίρη. Μιλήστε μας για την παράσταση.
Μόλις ανεβεί με το καλό 18 Ιουλίου, θα σας τα πω όλα χαρτί και καλαμάρι.

Σας προβλημάτισε αυτή η σύνθεση των επτά τραγωδιών;
Ποτέ. Άλλωστε δεν την έκανα εγώ. Ο Σταύρος Τσακίρης, που υπογράφει τη διασκευή, είναι κινητή βιβλι-
οθήκη, επομένως του έχω απέραντη εμπιστοσύνη.

Εσείς υποδύεστε τον Οιδίποδα. Να υποθέσω ότι είναι ο πιο ολοκληρωμένος Οιδίποδας σε παράσταση, 
από την άποψη της χρονικής συνέχειας;
Μακάρι να τον έκανα ολόκληρο. Εγώ παίζω το πρώτο κομμάτι (δηλαδή τον Τύραννο), μετά αναλαμβάνει ο 
Τάκης Χρυσικάκος τον Επί Κολωνώ. Next time.

Τι ήταν εκείνο που σας δυσκόλεψε περισσότερο στον Οιδίποδα και τι βρήκατε περισσότερο ευχάριστο;
Ο μύθος του Οιδίποδα είναι από τα πιο σπουδαία επιτεύγματα του ανθρώπινου νου. Συμβολίζει το πέρα-
σμα του είδους μας από ζώο σε άνθρωπο. Με το λύσιμο του αινίγματος της Σφίγγας μαθαίνει να μη φοβά-
ται τα θηρία, με τη διαλεύκανση του θανάτου του πατέρα του Λαΐου μαθαίνει να ερευνά τις αιτίες ενός φο-
νικού και με την τύφλωσή του να εκτιμά την απώλεια μιας ανθρώπινης ψυχής κοστολογώντας την. Έτσι ο 
άνθρωπος μαθαίνει, μετά τη μετάβασή του από τη μητριαρχία στην πατριαρχία, αντίθετα με τα ζώα, να μη 
σκοτώνει τον πατέρα του και να μην κοιμάται με τη μητέρα του. Δεν ξέρω αν απάντησα…

• 4 in progress πειραματικές παραστάσεις προτείνουν νέες μορφές θεάτρου.
• 3 παραστάσεις που γοήτευσαν το κοινό επανέρχονται ειδικά φτιαγμένες για 
το φεστιβάλ.

Μουσικοί, εικαστικοί και κάθε είδους καλλιτέχνες γεμίζουν καθημερινά τη 
σκηνή και τους χώρους του θεάτρου.

Για δύο εβδομάδες το Adapt Festival, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του 
Χρήστου Καρασαββίδη, φιλοξενεί το νέο αίμα του ελληνικού θεάτρου, σε μια 
διοργάνωση με συνολικά περισσότερους από 150 συντελεστές και πάνω από 17 
ώρες καθαρού θεατρικού χρόνου.

Η δημιουργική ομάδα του Adapt Festival (Χρήστος Καρασαββίδης, Κρίστελ 
Καπερώνη, Τζωρτζίνα Λιώση, Δώρα Παρδάλη, Κατερίνα Κούδα) σημειώνει:

«Ας προσπαθήσουμε να δούμε το θέατρο αλλιώς, ας προσπαθήσουμε να 
τολμήσουμε να σπάσουμε τους κανόνες, να ξαναγράψουμε τα μεγάλα έργα, να 
πειραματιστούμε πάνω σε νέες μορφές σκηνοθεσίας, να δώσουμε βήμα σε νέες 
φωνές, σε νέα οράματα, σε νέα δημιουργικά μυαλά, ας πιστέψουμε στη νέα γενιά 
καλλιτεχνών.

»Δημιουργώντας το Adapt Festival στηριχτήκαμε στην ιδέα της διασκευής 
λογοτεχνημάτων όλων των ειδών και της προσαρμογής τους σε θεατρική μορφή, 
αλλά κυρίως στην τόλμη της ολοκληρωτικής επανεγγραφής και αναδημιουργίας 
των μεγάλων ιδεών, των κειμένων που στιγμάτισαν τη μυθοπλασία και τον θεα-
τρικό λόγο και την ποιητική γραφή που ποτέ δεν θα μας αποκαλύψει όλα της τα 
μυστικά. Προσπαθήσαμε ως δημιουργική ομάδα, από τις εκατοντάδες προτάσεις 
που δεχτήκαμε και αναλύσαμε με πρωτοφανή ενδελέχεια, να επιλέξουμε εκεί-
νες που είχαν αυτή την ελπίδα του νέου, το ρίσκο και ίσως την άγνοια των δημι-
ουργών, που ίσως δεν ήξεραν γιατί, ένιωθαν όμως τον πυρακτωμένο πόθο μέσα 
τους.

»Σε αυτό το φεστιβάλ δεν ξέρουμε αν πράγματι μπορέσουμε να αλλάξουμε 
το θέατρο που βλέπουμε ή που κάνουμε, ξέρουμε όμως με πάσα βεβαιότητα πως 
προσπαθήσαμε να φτιάξουμε το θέατρο μιας γενιάς που μάχεται, ελπίζει και ο-
νειρεύεται».

ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΛΑΛΟΣ
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ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ-ΣΕΝΑΡΙΟ: Μπραντ Μπερντ ΤΙΣ 
ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ∆ΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ: Γιάννης Στε-
φόπουλος, Ντίνος Σούτης, Ηλίας Ζερβός, Γιώργος 
Ματαράγκας, Χίλντα Ηλιοπούλου κ.ά. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 
125΄

ΜΑΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΥΘΕΝΑ
ΜΟΜΟ

Όταν ένα βράδυ ο κύριος και η κυρία Πριού επιστρέφουν σπίτι, ανακαλύπτουν έκπληκτοι ότι κάποιος, 
ονόµατι Πάτρικ, έχει εγκατασταθεί στο σπίτι τους και δηλώνει παιδί τους. Λέει µάλιστα ότι επέστρεψε 
στους γονείς του για να τους γνωρίσει τη σύζυγό του. Οι Πριού δεν έκαναν ποτέ παιδιά. Αν και όλα δεί-
χνουν ότι ο Πάτρικ είναι πράγµατι ο γιος τους. Είναι ο Πάτρικ µυθοµανής; Μήπως οι Πριού ξεχνούν 

ότι έχουν παιδί; Ή µήπως ξύπνησε το µητρικό ένστικτο της κυρίας Πριού και απέκτησε τον γιο που πάντα ήθελε; 
Μια ταινία (προσαρµογή στη µεγάλη οθόνη του δηµοφιλούς γαλλικού θεατρικού έργου «Momo») µε πρωταγωνιστές 
τους Γάλλους κωµικούς βαρέων βαρών Κριστιάν Κλαβιέ («Θεέ µου, τι σου κάναµε;») και Κατρίν Φρο («Μαργκερίτ»).

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Βίνσεντ Λοµπέλ, Σεµπαστιάν Τιερί ΣΕΝΑΡΙΟ: Σεµπαστιάν Τιερί, Πασκάλ Αρµπιγιό ΠΑΙΖΟΥΝ: Κρι-
στιάν Κλαβιέ, Κατρίν Φρο, Σεµπαστιάν Τιερί, Πασκάλ Αρµπιγιό ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 85΄

ΟΙ ΑΠΙΘΑΝΟΙ 2 
(ΚΑΙ ΣΕ 3D)
THE INCREDIBLES 2

Η αγαπηµένη οικογένεια υπερη-
ρώων είναι και πάλι εδώ, στους 
«Απίθανους 2». Ενώ η Έλεν 
βρίσκεται εκεί έξω µε σκοπό 

να σώσει τον κόσµο, ο Μποµπ µαζί µε τη 
Βάιολετ και τον Ντας προσπαθούν να τα βγά-
λουν πέρα µε τις συνθήκες της καθηµερινής 
ζωής στο σπίτι. Είναι µια δύσκολη µετάβαση 
για τον καθέναν, την ίδια στιγµή που όλη 
η οικογένεια αγνοεί τις υπερδυνάµεις του 
µικρού Τζακ-Τζακ. Όταν όµως ένας καινούρ-
γιος εχθρός συλλαµβάνει ένα ιδιοφυές, µα 
επικίνδυνο σχέδιο, οι Απίθανοι θα πρέπει 
να βρουν έναν τρόπο να συνεργαστούν ξανά 
µε τον Φροζόν για να νικήσουν – εύκολο στα 
λόγια, αλλά όχι στην πράξη, ακόµα κι όταν 
είσαι ένας από τους Απίθανους.

Η Νταϊάν (Νταϊάν Κίτον) έµεινε πρόσφατα χήρα, έπειτα από 40 χρόνια έγγαµου βίου. Η Βίβιαν 
(Τζέιν Φόντα) απολαµβάνει µια ερωτική ζωή χωρίς δεσµεύσεις. Η Σάρον (Κάντις Μπέργκεν) 
προσπαθεί ακόµα να ξεπεράσει ένα διαζύγιο 10 ετών. Η Κάρολ (Μαίρη Στίνµπεργκεν) βλέπει 
τον γάµο της να καταρρέει, έπειτα από 35 χρόνια. Οι ζωές των τεσσάρων φιλενάδων θα αλλά-

ξουν διά παντός µετά την ανάγνωση του περιβόητου βιβλίου «50 αποχρώσεις του γκρι», που θα πυροδο-
τήσει µια σειρά από εξωφρενικές επιλογές και κωµικές καταστάσεις. Νέοι έρωτες αλλά και αναζωπύρωση 
παλιών σκανδαλίζουν τις τέσσερις γυναίκες µε ξεκαρδιστικά αποτελέσµατα. Μια γλυκιά και ειλικρινής 
κωµωδία που αποδεικνύει πως ποτέ δεν είναι αργά για µια νέα αρχή. Μια ταινία για τέσσερις γυναίκες 
γύρω στα 60 που αποφασίζουν να απελευθερωθούν από προσωπικά και κοινωνικά ταµπού είναι µια µάλλον 
µη συνηθισµένη επιλογή για να κάνει κανείς το σκηνοθετικό του ντεµπούτο, όπως ο Μπιλ Χόλντερµαν.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Μπιλ Χόλντερµαν ΣΕΝΑΡΙΟ: Μπιλ Χόλντερµαν, Έριν Σιµς ΠΑΙΖΟΥΝ: Τζέιν Φόντα, Νταϊάν Κίτον, Κά-
ντις Μπέργκεν, Μαίρη Στίνµπεργκεν, Άντι Γκαρσία, Εντ Μπέγκλεϊ Τζούνιορ, Αλίσια Σίλβερστοουν, Ρίτσαρντ Ντρέιφους, 
Ντον Τζόνσον, Κρεγκ Τ. Νέλσον, Γουάλας Σον ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 104΄

BOOK CLUB



ΤΙ, ΠΟΙΟΣ, ΠΟΥ, ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ...

Η Μέγκαν μόνη με τη βασίλισσα
Την πρώτη της επίσημη εμφάνιση με τη βασίλισσα Ελισάβετ, χωρίς τον 
σύζυγό της, πρίγκιπα Χάρι, έκανε η Μέγκαν Μαρκλ. Έναν μήνα μετά τον 
παραμυθένιο γάμο της, η δούκισσα του Σάσεξ συνόδευσε την Ελισάβετ 
στο Τσέσαϊρ της Αγγλίας. Μάλιστα, ταξίδεψε με το τρένο της βασίλισσας, με 
το οποίο δεν έχουν ταξιδέψει ποτέ ούτε τα εγγόνια της Ελισάβετ, Χάρι και 
Ουίλιαμ, αλλά ούτε και η Κέιτ Μίντλετον. Η 36χρονη πρώην ηθοποιός τρά-
βηξε γι’ ακόμη μια φορά τα βλέμματα, καθώς επέλεξε να φορέσει πάλι μια 
σικ δημιουργία του οίκου Givenchy σε κρεμ απόχρωση. Πάντως, αξίζει 
να σημειωθεί ότι η Κέιτ Μίντλετον είχε συνοδεύσει σε αντίστοιχη βασιλική 
υποχρέωση την Queen Elizabeth χωρίς τον πρίγκιπα Ουίλιαμ δέκα μήνες 
μετά τον γάμο της.

  ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

Αρραβωνιάστηκε η Αριάνα Γκράντε
Η Αριάνα Γκράντε άφησε όλους με το στόμα ανοιχτό όταν έγινε γνωστό 
ότι εκείνη και ο αγαπημένος της Πιτ Ντέιβιντσον πήγαν τη σχέση τους 
ένα βήμα παρακάτω, μετά από μόλις λίγους μήνες σχέσης. Μάλιστα, 
σιγά σιγά βγαίνουν κι άλλα που αφορούν τον αρραβώνα τους: Όπως έγι-
νε γνωστό, ο Πιτ έβαλε πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη για το μονόπετρο 
με το οποίο της ζήτησε να τον παντρευτεί. Κι αυτό το επιβεβαίωσε και ο 
ίδιος ο χρυσοχόος, ονόματι Γκρεγκ Γιούνα, που σχεδίασε το διαμαντένιο 
μονόπετρο που αγόρασε ο Ντέιβιντσον, στο E! News. «Ο Πιτ με πήρε 
τηλέφωνο στα τέλη Μαΐου και μου είπε “κοίτα, θέλω ένα δαχτυλίδι. Αυτό 
είναι που θέλω”. Του είπα, λοιπόν, πως έχω το κατάλληλο δαχτυλίδι. 
Δεν μου είπε σε ποια πρόκειται να το δώσει» αποκάλυψε, προσθέτοντας 
ότι ο σχεδιασμός και η κατασκευή του κράτησαν δύο ολόκληρες εβδο-
μάδες και κόστισε 100.000 ευρώ.

Εξελίξεις στον πόλεμο 
των Brangelina
Αν η Αντζελίνα Τζολί δεν αρχίσει να 
ενθαρρύνει τα παιδιά της ώστε να απο-
κτήσουν περισσότερες σχέσεις με τον 
πατέρα τους, θα χάσει την επιμέλειά 
τους. Σύμφωνα με το «The Blast», οι δι-
καστικές αρχές διαπίστωσαν πως «είναι 
σημαντικό για κάθε ένα από τα παιδιά να 
έχει μια υγιή και ισχυρή σχέση με τον 
πατέρα και τη μητέρα του». Τα έγγραφα 
αναφέρουν: «Εάν τα ανήλικα παιδιά πα-
ραμείνουν αποκομμένα από τον πατέρα 
τους και αυτό οφείλεται σε υπαιτιότητα 
της μητέρας τους, τότε το δικαστήριο 
μπορεί να οδηγηθεί στο να της αφαιρέσει 
την κηδεμονία και να ορίσει την πρωταρ-
χική επιμέλεια στον Πιτ». Αυτό σημαίνει 
πως η ηθοποιός κινδυνεύει να χάσει την 
επιμέλεια.

Ξεπουλάει ο Μπεν Άφλεκ
Το 1999, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Forces of Nature», o Μπεν Άφλεκ 
ερωτεύτηκε την Τζόρτζια (την Πολιτεία των ΗΠΑ). Τέσσερα χρόνια αργότερα, δεν άντεξε και 
αγόρασε μια 352 τ.χλμ. φυτεία στη νήσο Χάμπτον. Το νησάκι περιβρέχεται από τον ποταμό 
North Newport και είναι προστατευόμενη περιοχή. Η φυτεία ήρθε με «προίκα» μια έπαυ-
λη σε ρυθμό Greek Revival. Η σχεδόν 560 τ.μ. έπαυλη διαθέτει τέσσερα υπνοδωμάτια και 
τεσσεράμισι μπάνια, δωρικού ρυθμού κολόνες στην εμπρός και πίσω βεράντα και κατα-
πληκτική θέα στο ποτάμι. Ο εσωτερικός διάκοσμος είναι γύψινος, το παρκέ από πεύκο, ενώ 
υπάρχουν και πελώρια τζάκια. Για όλα αυτά, ο Μπεν κατέβαλε 7,1 εκατ. δολάρια. Και τώρα 
μπαίνει πωλητήριο με τιμή εκκίνησης τα 8,7 εκατ. δολάρια. Για όσους αναρωτηθούν «γιατί», 
οφείλουμε να θυμίσουμε ότι ο Μπεν είναι σε διαδικασία διαζυγίου με την ηθοποιό Τζένιφερ 
Γκάρνερ. Προσφάτως αγόρασε σπίτι, έναντι 19,25 εκατ. δολαρίων, λίγα μόλις οικοδομικά 
τετράγωνα από το σπίτι όπου ζει η Γκάρνερ με τα τρία παιδιά τους.
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Άκουσε την ιστορία μου

« Έγραψα στο χέρι μου, πριν μπω στη βάρκα, το τηλέ-
φωνο του πατέρα μου, ήμουν κι εγώ κόρη κάποιου 
πατέρα…»

Τι πραγματικά γνωρίζουμε για τους πρόσφυγες; 
Πόσα κοινά στοιχεία έχουν οι ζωές μας; Και τι μπο-

ρούμε να μάθουμε για εμάς ακούγοντας την ιστορία τους;
Η «Αθήνα 2018 Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου», μια διοργάνωση του 

Δήμου Αθηναίων με μέγα δωρητή το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στοχεύει στην 
πρόσβαση όλων των πληθυσμών της πόλης στην ανάγνωση και στο βιβλίο, 
καθώς και στην υλοποίηση δράσεων που προέρχονται από τους πληθυσμούς 
αυτούς, σχεδιάζονται και πραγματοποιούνται με τη συμμετοχή τους.

Η εκδήλωση «Άκουσε την ιστορία μου» πραγματοποιείται την Τετάρτη 20 
Ιουνίου από τις 18:00 έως τις 21:00 στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων (Πει-
ραιώς & Πέτρου Ράλλη, Αθήνα). Με «κλειδί» τη ζωντανή αφήγηση, που υπάρ-
χει σε όλες τις κουλτούρες ως μέσο εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και διατήρησης 
της μνήμης, δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες να ακούσουν προσωπικά 
τις αφηγήσεις ζωής των προσφύγων με τη διαμεσολάβηση διερμηνέα.

Η εκδήλωση γίνεται με τη στήριξη της «Αθήνα 2018 Παγκόσμια Πρωτεύ-
ουσα Βιβλίου» ως μέρος της θεματικής ενότητας «Η μεγάλη γιορτή της ανά-
γνωσης», που αγκαλιάζει όλους τους κατοίκους της πόλης, κάθε ηλικίας και 
κάθε καταγωγής, και εντάσσεται στο πλαίσιο δράσεων του Προγράμματος Στέ-
γασης και Υπηρεσιών για Αιτούντες Άσυλο που υλοποιεί η ΕΑΤΑ του Δήμου 

Αθηναίων, με τη συνεργασία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρό-
σφυγες και με τη χρηματοδότηση της Πολιτικής Προστασίας & Ανθρωπιστι-
κής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι επισκέπτες επιλέγουν την ιστορία που θέλουν να ακούσουν μέσα από 
μια σειρά διαθέσιμων τίτλων. Μόνο που το περιεχόμενο της ιστορίας είναι η 
πραγματική βιογραφία του αφηγητή. Η ζωντανή, προσωπική αφήγηση είναι 
μια εμπειρία που ανατρέπει στερεότυπα και προκαταλήψεις για τον «ξένο» και 
συνδέει διαδραστικά τον αφηγητή και τον ακροατή.

«Όταν φεύγει ένας άνθρωπος από τη χώρα του, την παίρνει μαζί του και 
προσπαθεί να φτιάξει σε μια ξένη χώρα μια άλλη πατρίδα», όπως χαρακτηρι-
στικά διηγείται ένας από τους συμμετέχοντες. Όλοι οι αφηγητές είναι ωφε-
λούμενοι του Προγράμματος Στέγασης και Υπηρεσιών για Αιτούντες Άσυλο 
του Δήμου Αθηναίων και στεγάζονται σε διαμερίσματα μέσα στον αστικό ιστό 
της πρωτεύουσας.

Η συμμετοχή στη δράση είναι δωρεάν αλλά θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Πληροφορίες για τη δράση και το Πρόγραμμα Προσωρινής Στέγασης για 

Αιτούντες Άσυλο: Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών, 
τηλ. 210 3312015-7.

Δράσεις του προγράμματος «Άκουσε την ιστορία μου» είχαν πραγματοποι-
ηθεί την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2017 στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα» και 
τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2017 στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.
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Οι πάγοι στην Ανταρκτική λιώνουν µε ρυθµό που ση-
µειώνει νέο ρεκόρ και οι επακόλουθες αυξήσεις στη 
στάθµη της θάλασσας θα έχουν καταστροφικές συνέ-
πειες για πόλεις σε όλο τον κόσµο, σύµφωνα µε δύο 

νέες µελέτες.
Μια µελέτη από επιστήµονες στο Ηνωµένο Βασίλειο και στις 

ΗΠΑ διαπίστωσε ότι ο ρυθµός τήξης των πάγων της Ανταρκτικής 
έχει επιταχυνθεί στο τριπλάσιο τα τελευταία πέντε χρόνια και τώρα 
εξαφανίζονται ταχύτερα σε σχέση µε οποιαδήποτε παρελθοντική 
καταγραφή.

Μια ξεχωριστή µελέτη προειδοποιεί ότι εάν δεν ληφθούν επει-
γόντως µέτρα κατά την επόµενη δεκαετία, ο πάγος που λιώνει µπο-
ρεί να αυξήσει ακόµη και 25 εκατοστά τη στάθµη της θάλασσας, 
ενώ υπάρχουν φόβοι πως µέχρι το 2070 µπορεί η άνοδος της στάθ-
µης να φτάσει ακόµη και το ένα µέτρο.

Αυτό θα µπορούσε να οδηγήσει στην κατάρρευση ολόκληρου 
του δυτικού ανταρκτικού πάγου, µε αποτέλεσµα να προστεθούν πε-
ρίπου 3,5 µέτρα στη στάθµη της θάλασσας. Αυτό σηµαίνει πως ε-
κατοντάδες πόλεις θα πνιγούν και πως θα αλλάξει ο παγκόσµιος 
χάρτης, µε δραµατικές συνέπειες. Ο καθηγητής Andrew Shepherd 
από το Πανεπιστήµιο του Λιντς, κύριος συγγραφέας της µελέτης 
για την επιτάχυνση της απώλειας πάγου, δήλωσε: «Έχουµε υπο-
ψιαστεί εδώ και πολύ καιρό ότι οι αλλαγές στο κλίµα της Γης επη-
ρεάζουν τα πολικά στρώµατα πάγου. Χάρη στους δορυφόρους µας 
µπορούµε τώρα να παρακολουθήσουµε µε απόλυτη ακρίβεια τις α-
πώλειες πάγου και την παγκόσµια συµβολή του φαινοµένου στη 
στάθµη της θάλασσας». Είπε ότι το ποσοστό τήξης ήταν «εκπλη-
κτικό». «Αυτό πρέπει να είναι ένας λόγος ανησυχίας για τις κυβερ-
νήσεις που εµπιστευόµαστε για την προστασία των παράκτιων πό-
λεων και κοινοτήτων µας» πρόσθεσε ο Shepherd.

Η µελέτη, που δηµοσιεύτηκε στο «Nature», περιλάµβανε συ-
µπεράσµατα από 84 επιστήµονες από 44 διεθνείς οργανισµούς και 
ισχυρίζεται ότι αποτελεί τον πληρέστερο απολογισµό του πάγου 
της Ανταρκτικής µέχρι σήµερα. ∆είχνει ότι µετά το 2012 σηµειώ-
θηκε µια απότοµη αύξηση στον ρυθµό λιωσίµατος των πάγων. Τα 

στοιχεία δείχνουν πως περίπου 219 δισεκατοµµύρια τόνοι πάγου 
χάθηκαν ετησίως, συµβάλλοντας κατά 0,6 χιλιοστά τον χρόνο στην 
άνοδο της στάθµης των θαλασσών. Οι επιστήµονες ανέφεραν ότι 
πριν από το 2012 η Ανταρκτική έχανε πάγους µε σταθερό ετήσιο 
ρυθµό 76 δισεκατοµµυρίων τόνων, συνεισφέροντας 0,2 χιλιοστά ε-
τησίως στην άνοδο της στάθµης των υδάτων. Όµως µετά το 2012 ση-
µειώθηκε τριπλασιασµός στις ετήσιες απώλειες. Η ήπειρος είναι 
καλυµµένη από περίπου 15,5 εκατοµµύρια τετραγωνικά χιλιόµετρα 
πάγου, που έχουν συσσωρευτεί στη διάρκεια χιλιάδων ετών. Στον 
Νότιο Ωκεανό γύρω από την Ανταρκτική οι θαλάσσιοι πάγοι κα-
λύπτουν µια πρόσθετη έκταση 18,5 εκατοµµυρίων τετραγωνικών 
χιλιοµέτρων τον χειµώνα, µε πάχος περίπου ένα µέτρο. Η Ανταρ-
κτική διαθέτει αρκετό νερό σε µορφή πάγου για να αυξήσει την 
παγκόσµια στάθµη των θαλασσών κατά 58 µέτρα, αν ποτέ οι πάγοι 
της λιώσουν.

Η δεύτερη µελέτη, η οποία επίσης δηµοσιεύτηκε στο «Nature», 
προειδοποιεί ότι έληξε ο χρόνος για να σωθεί η Ανταρκτική και το 
µοναδικό οικοσύστηµά της, µε ενδεχοµένως ολέθριες συνέπειες 
για τον κόσµο. Ο συν-συγγραφέας, καθηγητής Martin Siegert από 
το Ινστιτούτο Grantham δήλωσε: «Ορισµένες από τις αλλαγές που 
αντιµετωπίζει η Ανταρκτική είναι ήδη µη αναστρέψιµες, όπως η α-
πώλεια ορισµένων στρωµάτων πάγου, αλλά υπάρχουν πολλά που 
µπορούµε να αποτρέψουµε ή να αντιστρέψουµε».

Εκτός από τη µεγάλη αύξηση της στάθµης της θάλασσας, οι επι-
στήµονες λένε ότι οι ωκεανοί γύρω από την Ανταρκτική αποτελούν 
τον βασικό «απορροφητήρα άνθρακα» του πλανήτη, απορροφώ-
ντας τεράστιες ποσότητες αερίων του θερµοκηπίου. Η Greenpeace, 
η οποία µάχεται για να προστατέψει µια µεγάλη περιοχή του ωκε-
ανού που περιβάλλει την Ανταρκτική, δήλωσε ότι οι κυβερνήσεις 
πρέπει άµεσα να αντιληφθούν τον κίνδυνο από τα νέα στοιχεία. «Οι 
κυβερνήσεις µπορούν να κάνουν ένα ιστορικό βήµα προόδου τον 
Οκτώβριο, αν αποφασίσουν να δηµιουργήσουν ένα “ιερό” στην Α-
νταρκτική, προστατεύοντας 1,8 εκατοµµύρια τετραγωνικά χιλιόµε-
τρα» λέει εκπρόσωπος της εκστρατείας «Προστασία της Ανταρκτι-
κής» της Greenpeace.

Συναγερµός στην Ανταρκτική: 
Οι πάγοι λιώνουν µε ρυθµό-ρεκόρ, 
µε ολέθριες συνέπειες για τον πλανήτη
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Η Χριστίνα 
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Φυσικής Αγωγής - 
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ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

Είναι γνωστά σε όλους μας πλέον τα πολυά-
ριθμα οφέλη που απορρέουν από την άσκηση, 
όπως η καρδιαγγειακή ευρωστία, η δύναμη, η 

μυϊκή αντοχή, η ευλυγισία, η επιθυμητή στάση σώ-
ματος, ακόμα και οι θετικές επιδράσεις στην ψυχο-
λογία μας. Η άσκηση όμως δεν αποτελεί πανάκεια, 
δηλαδή δεν μπορεί να θεραπεύσει όλες τις παθήσεις. 
Εντούτοις, κάποιες αναφορές των ΜΜΕ τείνουν να 
μας κάνουν να πιστέψουμε το ακατόρθωτο. Όσοι, λοι-
πόν, επιθυμούν να ξεκινήσουν ένα πρόγραμμα γυμνα-
στικής για ευρωστία ή για μείωση του λίπους πρέπει να 
γνωρίζουν ότι:
1) Η γυμναστική από μόνη της δεν κάνει θαύματα. Ο πιο 
αποτελεσματικός τρόπος για απώλεια βάρους είναι ο συν-
δυασμός της άσκησης και του περιορισμού των προσλαμ-
βανόμενων θερμίδων. Οποιοδήποτε άλλο μαγικό και θαυ-
ματουργό μέσο προσπαθούν να σας πουλήσουν είναι καθαρή 
απάτη προς οικονομικό όφελος.
2) Η άσκηση δεν θα αλλάξει το μέγεθος των οστικών δομών (π.χ. 
αστράγαλος).
3) Η άσκηση δεν θα μεταβάλει το μέγεθος των αδένων (π.χ. μαστός). 
Η μόνη αλλαγή στο στήθος που μπορεί να γίνει με την ενδυνάμωση των 
θωρακικών μυών είναι η αύξηση της περιφέρειας του θώρακα.
4) Η άσκηση δεν διασπά τα λιπώδη ιζήματα, αν και καίει θερμίδες, επομέ-
νως το λίπος καίγεται τελευταίο.
5) Η άσκηση δεν «εξασφαλίζει» την καλή υγεία ή την καλή στάση του σώματος, 
αλλά συμβάλλει στην απόκτηση ή στη διατήρηση αυτών των ιδιοτήτων.
6) Δεν υπάρχει «άσκηση χωρίς προσπάθεια».
7) Δεν αρκούν λίγα λεπτά άσκησης καθημερινά για την ανάπτυξη της συνολικής ευρωστίας, 
όπως υποστηρίζει ένα μέρος της εκλαϊκευμένης βιβλιογραφίας. Αντιθέτως, έρευνες έχουν δεί-
ξει ότι η συνολική ευρωστία μπορεί να επιτευχθεί κάνοντας άσκηση με επαρκή συχνότητα, ένταση 
και χρόνο.

ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΑ 
ΟΦΈΛΗ ΤΗΣ 
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ7
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Πολλές φορές, όταν είμαστε στρεσαρισμένοι, στρεφόμα-
στε πιο εύκολα στο γλυκό ή στο παγωτό ή ονειρευό-
μαστε μια λαχταριστή μακαρονάδα. Όταν είμαστε κου-
ρασμένοι ή στενοχωρημένοι, πιο πολύ επιθυμούμε να 

φάμε φαγητά πλούσια σε ζάχαρη και σε άμυλο.
Έρευνες έχουν δείξει ότι η κατανάλωση τροφίμων πλούσιων 

σε υδατάνθρακες συνδέεται με τη βελτίωση της ψυχικής μας δι-
άθεσης.

Από τη δεκαετία του ’50 γνωρίζουμε ότι η χορήγηση του α-
μινοξέος τρυπτοφάνη μπορεί να βελτιώσει την ψυχική μας διά-
θεση. Η τρυπτοφάνη δεν συντίθεται από το σώμα μας αλλά υ-
πάρχει στις ζωικής προέλευσης τροφές, όπως το μοσχαρίσιο 
κρέας, το αρνί, το κοτόπουλο, η γαλοπούλα, το χοιρινό κρέας, 
τα αυγά και τα ψάρια. Η τρυπτοφάνη υπάρχει επίσης σε τρό-
φιμα πλούσια σε φυτικές πρωτεΐνες, όπως οι κολοκυθόσποροι, 
η σόγια, οι φακές και τα υπόλοιπα όσπρια.

Το αμινοξύ τρυπτοφάνη αποτελεί πρόδρομη ουσία της 
σεροτονίνης, μιας ουσίας που επιδρά θετικά στη συμπερι-
φορά μας και μας κάνει να αισθανόμαστε πιο χαρούμενοι. 
Η σεροτονίνη, ενώ υπάρχει σε αυτούσια μορφή στα φρούτα, 
στα λαχανικά και στο τυρί, δεν μπορεί να φτάσει στα εγκε-
φαλικά μας κύτταρα και να επιδράσει στη διάθεσή μας. Θα 
περίμενε κάποιος ότι ένα πρωτεϊνούχο γεύμα θα βελτίωνε 
τη διάθεσή του, όμως κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει. Ένα γεύμα 
πολύ πλούσιο σε πρωτεΐνες μειώνει την κυκλοφορία της τρυ-
πτοφάνης στον εγκέφαλο, γιατί τα υπόλοιπα αμινοξέα που πε-

ριέχει την ανταγωνίζονται.
Ένα γεύμα πλούσιο σε υδατάνθρακες αυξάνει τη διαθεσιμό-

τητα της τρυπτοφάνης στον εγκέφαλο και διευκολύνει την παρα-
γωγή της σεροτονίνης στα εγκεφαλικά κύτταρα. Ο καλύτερος συνδυ-

ασμός τροφών για την παραγωγή σεροτονίνης είναι ένα γεύμα πλού-
σιο ταυτόχρονα σε υδατάνθρακες και πρωτεΐνες.

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο της διατροφής μας που επηρεάζει την 
ψυχική μας διάθεση είναι τα πολυακόρεστα λιπαρά οξέα και ειδικότερα 

τα ω-3. Η ιδιότητά τους να προστατεύουν τα εγκεφαλικά μας κύτταρα από 
την επιρροή των ελεύθερων ριζών βοηθά στην καλύτερη λειτουργία του ε-

γκεφάλου και στη βελτίωση της ψυχικής μας διάθεσης. Σε κοινωνίες όπου η 
διατροφή βασίζεται περισσότερο στην κατανάλωση ψαριών, όπως στη Γροιλαν-

δία, είναι πολύ σπάνια τα περιστατικά κατάθλιψης.
Το φυλλικό οξύ, που βρίσκεται στα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, στα όσπρια 

και στα εσπεριδοειδή, είναι απαραίτητο, μαζί με τη βιταμίνη Β12, για την καλή λει-
τουργία του νευρικού μας συστήματος, την παραγωγή της σεροτονίνης και την καλή 

ψυχική διάθεση. Τα άτομα που παρουσιάζουν έλλειψη φυλλικού οξέος είναι πιο επιρ-
ρεπή σε διαταραχές της διάθεσης, έχουν περισσότερο άγχος και ευερεθιστότητα στη συ-

μπεριφορά τους.
Η βιταμίνη D, που συνθέτει ο οργανισμός μας στο δέρμα με τη βοήθεια της υπεριώδους α-

κτινοβολίας ή την προσλαμβάνει από τα λιπαρά ψάρια, είναι ακόμη ένας παράγοντας επιρροής της 
ψυχικής διάθεσης. Η έλλειψή της οδηγεί σε παθολογικές ψυχικές καταστάσεις με μελαγχολικές εκ-

δηλώσεις.
Η βιταμίνη Ε και η βιταμίνη C λειτουργούν προστατευτικά για την καλή μας ψυχική διάθεση και βρί-

σκονται σε μειωμένα επίπεδα σε άτομα με διαταραχές της διάθεσης. Καλές πηγές της Ε είναι τα φυτικά λάδια 
και οι ξηροί καρποί, ενώ καλές πηγές της C είναι τα φρούτα και τα λαχανικά.

Η μεσογειακή διατροφή είναι ιδανικός συνδυασμός τροφών για τη διατήρηση της καλής μας διάθεσης και 
κατά συνέπεια της ψυχικής μας υγείας.

*Ο Σωτήρης Ηλιόπουλος είναι διαιτολόγος-διατροφολόγος, υπεύθυνος για το in-diet.gr.

Τρώγοντας έρχεται 
και η ευεξία

Η περιποίηση των ποδιών δεν είναι απλό πράγμα. Ωστόσο, με τις 
παρακάτω συμβουλές θα έχετε μαλακά πέλματα, χωρίς κάλους, 
χωρίς σκασμένες φτέρνες και χωρίς τραχιές επιφάνειες. Και 

μάλιστα δεν θα σας πάρει πάνω από 10 λεπτά.

Απολέπιση: Αναμείξτε ίση ποσότητα ελαιόλαδου και ζάχαρης (κατά 
προτίμηση καστανή). Τρίψτε το μείγμα απολέπισης κάνοντας μασάζ 
για 10-15 λεπτά σε όλο το πόδι, δίνοντας περισσότερη προσοχή 
στις σκασμένες φτέρνες και στα ξηρά σημεία του πέλματος. Έπειτα 
ξεπλυθείτε με κρύο νερό και σκουπιστείτε πολύ καλά με μια καθαρή 
πετσέτα. Φροντίστε να σκουπίσετε πολύ καλά την περιοχή ανάμεσα στα 
δάχτυλα.
Το ελαιόλαδο θα θρέψει και θα ενυδατώσει το σκασμένο λιπώδες 
στρώμα της φτέρνας, ενώ οι κόκκοι της ζάχαρης θα διώξουν τα νεκρά 
κύτταρα από την επιφάνεια του πέλματος.

Ποδόλουτρο: Πάρτε μια λεκάνη και γεμίστε τη με χλιαρό νερό. 
Προσθέστε ένα κουταλάκι του γλυκού μαγειρική σόδα και ανακατέψτε 
μέχρι να διαλυθεί εντελώς. Βυθίστε τα πόδια σας για τουλάχιστον 20 
λεπτά. Πέρα από το μαλακό δέρμα, το ποδόλουτρο θα βοηθήσει στην 
αντιμετώπιση των πρησμένων ποδιών.

Ενυδάτωση: Αφού βρέξετε καλά τις φτέρνες σας με νερό, 
εφαρμόστε λίγη βαζελίνη (χωρίς να τις σκουπίσετε). Βάλτε από 
πάνω ένα σακουλάκι από νάιλον ή διάφανη μεμβράνη και τις 
κάλτσες σας. Αφήστε τη να δράσει όλο το βράδυ. Το πρωί 
ξεπλύντε τα πόδια σας πολύ καλά από τη βαζελίνη και 
βάλτε μια ενυδατική κρέμα.
Βρέχοντας τις φτέρνες σας πριν από τη βαζελίνη 
ενισχύετε την ενυδάτωση, καθώς η βαζελίνη 
είναι υδρόφιλη και τραβάει την υγρασία από 
το μέρος του σώματος όπου τη βάζετε. 
Αν, λοιπόν, δεν βρέξετε τις φτέρνες 
σας, θα πάρει την υγρασία του 
δέρματος και αυτό δεν το 
θέλουμε.
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