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ΒΑΘΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ
Η ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΑΝΟΧΗ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ 
ΣΤΗ ΒΙΑ ΕΠΙ∆ΕΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Η ΥΠΕΡΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ Ο∆ΗΓΕΙ
ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΠΟ ΤΗ Β. ΕΛΛΑ∆Α ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΠΩΣ ΤΑ ∆ΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ
ΤΩΝ F-16 ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ VERTIGO 

ΣΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ

σελ. 4, 14, 24

Θανάσης Μαυρίδης
«Φιλελεύθερος»,  
η εφηµερίδα 
της µεσαίας τάξης

 σελ. 13

Τι προβλέπει 
και ποιους 
αφορά 
η ρύθµιση 
των 120 δόσεων

σελ. 17

Κέβιν Σπέισι 
Ο συνήθης ύποπτος 
βγήκε… συνήθης 
σάτυρος

σελ. 18-19 σελ. 35

Χρήστος
Χατζηπαναγιώτης
«Η υποκριτική είναι 
δύσκολο εγχείρηµα»

Τι να δείτε
µε το παιδί σας

σελ. 32-33

Ράνια Σβίγκου
«Η καταστροφολογία 
της Ν∆ διαψεύδεται 
για άλλη µια φορά»

σελ. 8



ΘΕΜΑΤΑ

04 // ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΧΡ. ΜΑΤΗΣ Πολιτική µε 
µοχλό τη βία
06 // ΕΥΡΩΠΗ Γ. ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ 
Καταλονία: Από το δράµα στη 
σαπουνόπερα
08 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Ρ. ΣΒΙΓΚΟΥ «Η 
καταστροφολογία της Ν∆ διαψεύδεται για 
άλλη µια φορά»
09 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Μητσοτάκης-
Ν∆ διαχειρίζονται τα προβλήµατα της 
επιτυχίας
10 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Χάος και ταλαιπωρία για 
το ηλεκτρονικό εισιτήριο
12 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ Στην τελική ευθεία για τον 
νέο φορέα της κεντροαριστεράς
13 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Θ. ΜΑΥΡΙ∆ΗΣ 
«Φιλελεύθερος», η εφηµερίδα της µεσαίας 
τάξης
14 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Τα F-16 
έφεραν vertigo στον ΣΥΡΙΖΑ
15 // ΑΠΟΨΗ ΧΡ. ΜΑΤΗΣ Ιστορίες 
χρήµατος και προδοσίας
16 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Ακριβαίνει ο ΕΝΦΙΑ για 
τους φτωχότερους
17 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Τι προβλέπει και ποιους 
αφορά η ρύθµιση των 120 δόσεων
18 // ΚΟΣΜΟΣ Ο συνήθης ύποπτος Κέβιν 
Σπέισι έγινε συνήθης… σάτυρος
20 // TWITTER Μια σαρανταποδαρούσα 
από τους Monty Python
21 // ΑΠΟΨΗ Κ. ΚΟΥΡΟΥΝΗΣ Τα 
χωροταξικά και πολεοδοµικά δεινά της 
ανάπτυξης
22 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Σε συντάξεις πείνας 
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*ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδηµοσίευση, η 
αναπαραγωγή, ολική, µερική ή περιλη-
πτική, ή κατά παράφραση, ή διασκευή 
απόδοσης του περιεχοµένου της εφηµε-
ρίδας µε οποιονδήποτε τρόπο, µηχανι-
κό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογρα-
φήσεως ή άλλον, χωρίς προηγούµενη 
γραπτή άδεια του εκδότη. Νόµοι 238/ 
1970, 4301/1979, Ν. 100/1975, Ν∆ 
3565/1956 και 4254, 1962 και κανόνες 
του ∆ιεθνούς ∆ικαίου.

FREE TIME
30 // CALENDAR Τα πολιτιστικά δρώµενα της 
εβδοµάδας
31 // 58ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η βαλκανική 
γιορτή του ανεξάρτητου κινηµατογράφου
32 // CHILD Οι καλύτερες παιδικές παραστάσεις
34 // CINEMA Τι θα δούµε στις κινηµατογραφικές 
αίθουσες
35 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
«Η υποκριτική είναι δύσκολο εγχείρηµα»
36 // BOOKS ∆εκατρία βιβλία που πρέπει να 
διαβάσεις µέχρι τα Χριστούγεννα
38 // WINE FILES ΣΩΤΗΡΗΣ & ΚΑΤΕΡΙΝΑ 
ΜΠΟΣΙΝΑΚΗ «Το Μοσχοφίλερο µπορεί να 
αναδειχθεί σε ένα αναγνωρίσιµο premium 
προϊόν»
39 // ΕΥΕΞΙΑ  Έξυπνα tips για να σφίξει το σώµα 
σου

SPORTS
28 // ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Σαν πέρσι και… χειρότερα
28 // ΣΤΟΙΧΗΜΑ  Έγκυρες προτάσεις από το 
Betarades.gr

Πείτε µας 
 για τις Κυριακές σας!

µετατρέπονται οι συντάξεις χηρείας
23 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Στο φως ντοκουµέντα του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών
24 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ελληνικά made in Bulgaria 
λόγω φόρων
25 // BUSINESS Τα σηµαντικότερα νέα του 
επιχειρηµατικού κόσµου
27 // ΑΡΘΡΟ Γ. ΜΠΟΥΓΟΣ Είκοσι ένα 
πράγµατα που έµαθα τρώγοντας ένα µπισκότο!

Το Νο1
free press

για το
αυτοκίνητο!

AUTO

Πατάει γκάζι
κάθε μήνα
και κυκλοφορεί 
δωρεάν
από το δίκτυο διανομής
της FREE SUNDAY
από το δίκτυο διανομής
της FREE SUNDAY
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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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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

Πατέντες Made in USA
Πατέντες Made in USA
Πατέντες
70 χρόνια Ferrari  µε 5 σπέσιαλ µοντέλα

∆υναµικό παρόν µε πλήρη γκάµα
∆υναµικό παρόν µε πλήρη γκάµα

 Seat Ateca  Seat Ateca  Seat Ateca ››››››  Porsche 718 Boxster 
  Porsche 718 Boxster 
  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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• DS5
• Audi Q2
• Skoda Kodiaq

SUZUKI 
IGNIS
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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
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πολιτική

Κάτι περίεργο συμβαίνει τον τελευταίο καιρό με την 
ελληνική αστυνομία. Την ίδια στιγμή που δύσκολες 
υποθέσεις, όπως η απαγωγή Λεμπιδάκη ή η δολοφο-
νία Ζαφειρόπουλου, εξιχνιάζονται, διάφορες άλλες 
περιπτώσεις, που ανησυχούν βαθιά την κοινωνία και 

επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών, μένουν «στο ράφι» 
με σοβαρά ερωτηματικά.

Μια απάντηση στο θέμα έδωσε ο συνδικαλιστής της Ένωσης Α-
στυνομικών Υπαλλήλων Δ. Αττικής Σπήλιος Κρικέτος, ο οποίος κά-
λεσε την πολιτική ηγεσία του υπουργείου και το σύνολο των πολι-
τικών δυνάμεων να εμπιστευτούν την αστυνομία ώστε να κάνει τη 
δουλειά της.

«Να μας εμπιστευτούν να κάνουμε τη δουλειά μας» είπε ο κ. 
Κρικέτος με έναν σαφή υπαινιγμό, ότι η πολιτική ηγεσία δεν αφή-
νει την αστυνομία να κάνει τη δουλειά της, ενώ, ζητώντας τη στήριξη 
της αντιπολίτευσης, πρόσθεσε: «Οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας να 
πουν ευθέως εάν εμπιστεύονται την ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. και να αφή-
σουν την ΕΛ.ΑΣ. να δράσει όπως αυτή μόνο ξέρει».

Είναι προφανές ότι η δήλωση του κ. Κρικέτου έχει μια αντί-
φαση μέσα της. Διότι δεν ανταποκρίνεται στο σύνολο της δουλειάς 
της ΕΛ.ΑΣ. Υπό αυτό το πρίσμα, η απάντηση στο πρόβλημα είναι 
σαφώς και μόνο πολιτική.

Ο αναπληρωτής υπουργός Δημόσιας Τάξης Νίκος Τόσκας τις 
τελευταίες μέρες περιδιαβαίνει τα κανάλια και τα ερτζιανά δίνοντας 
τη διαβεβαίωση ότι «για όποιον “διαβαίνει τον Ρουβίκωνα” της έν-
νομης τάξης η αστυνομία επεμβαίνει».

Η αλήθεια είναι ότι ο κ. Τοσκας είπε, ως συνήθως στην εποχή 
του ΣΥΡΙΖΑ, τη μισή αλήθεια. Διότι ούτε είναι απολύτως βέβαιο ότι 
η αστυνομία επεμβαίνει ούτε είναι πολύ συγκεκριμένος ο «Ρουβί-
κωνας» της έννομης τάξης.

Ναρκωτικά στο πανεπιστήμιο
Χαρακτηριστικότερη περίπτωση είναι η αποδοκιμασία που επιφύ-
λαξε ο υπουργός Παιδείας Κωνσταντίνος Γαβρόγλου στο αίτημα της 
Συγκλήτου του ΑΠΘ για αστυνομική παρέμβαση κατά της διακίνη-
σης ναρκωτικών: «Οι πρώτοι που έχουμε αναγνωρίσει ότι υπάρχει 
παραβατικότητα μέσα στα ΑΕΙ είμαστε εμείς. Το θέμα της παραβα-
τικότητας δεν λύνεται μόνο με την αστυνομία».

Θεωρητικά, η αποδοκιμασία του κ. Γαβρόγλου δεν είχε αποτέ-
λεσμα, αφού ο εισαγγελέας έκανε δεκτό το αίτημα της Συγκλήτου 
του ΑΠΘ. Απλώς, όταν λίγες ημέρες μετά ομάδα κουκουλοφόρων 
έβαλε φωτιά στο υποκατάστημα της τράπεζας εντός του ΑΠΘ, δεν 
παρενέβη η αστυνομία, αλλά ούτε και η Πυροσβεστική, διότι οι πυ-
ροσβέστες είπαν πως δεν γνώριζαν τι θα αντιμετώπιζαν, καθώς την 

ίδια ώρα μέσα στο πανεπιστήμιο γινόταν πάρτι με τη συμμετοχή 
κοντά χιλίων ατόμων. Σύμφωνα δε με δηλώσεις του αρμόδιου αντι-
πρύτανη, η Πυροσβεστική δεν μπόρεσε να παρέμβει, επειδή δεν 
είχε την προστασία της αστυνομίας, και τελικά τη φωτιά την έσβη-
σαν οι φύλακες του ΑΠΘ.

Ποιος καταστρέφει τα ακυρωτικά;
Η δεύτερη εξίσου χαρακτηριστική περίπτωση αφορά το θέμα του 
ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών 
Χρήστος Σπίρτζης, ο οποίος έχει καταγγείλει συντονισμένη προ-
σπάθεια υπονόμευσης του ηλεκτρονικού εισιτηρίου, σε απάντησή 
του στη Βουλή στις 17 Μαρτίου εξαίρεσε τις «πολιτικές ομάδες» από 
αυτούς που κατέστρεφαν τα ακυρωτικά μηχανήματα.

«Η πλειοψηφία αυτών των φαινομένων δεν οφείλονται ούτε σε 
ομάδες πολιτικές ούτε σε χουλιγκανισμό από τα γήπεδα –υπάρχουν 
και τέτοια–, αλλά συνδέονται με συγκεκριμένες ομάδες εξυπηρέτη-
σης συγκεκριμένων οργανωμένων και παράνομων συμφερόντων» 
είπε ο κ. Σπίρτζης, δίνοντας μια σαφή κατεύθυνση στην έρευνα γι’ 
αυτούς που εμπόδιζαν την εφαρμογή του ηλεκτρονικού εισιτηρίου.

Δύο εβδομάδες αργότερα, ο «Συντονισμός αυτοοργανωμένων/
αναρχικών/αντιεξουσιαστικών κοινοτήτων αγώνα για το σαμποτάζ 
στα συστήματα κοινωνικού ελέγχου και επιτήρησης» ανακοίνωνε ότι 
«από τις 28/2 έως τις 18/3 αφαιρέσαμε και καταστρέψαμε 149 και-
νούργια και 60 παλιά ακυρωτικά μηχανήματα στις κάτωθι γραμμές 
λεωφορείων και τρόλεϊ». Αλλά η κατεύθυνση ήταν σαφής.

Έκτοτε για όλες τις καταστροφές ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία 

  ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΤΗΣ

Από τη στιγμή που η εξιχνίαση της απαγωγής 
Λεμπιδάκη δεν μπορεί να είναι πιο εύκολη 
από τη σύλληψη αυτών που καταστρέφουν τα 
ακυρωτικά μηχανήματα, οι αστυνομικές επιτυχίες 
του τελευταίου καιρού περισσότερο αναδεικνύουν 
παρά αμφισβητούν την υποταγή της αστυνομίας 
στις πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕ ΜΟΧΛΟ ΤΗ ΒΙΑ

τριών Ελλήνων, οι οποίοι συμμετείχαν σε ομάδα ατόμων που προ-
κάλεσε φθορές σε ακυρωτικά και αυτόματα μηχανήματα στον σταθμό 
μετρό «Ομόνοια» στις 2 Μαΐου 2017, αλλά παραμένει άγνωστο αν 
συνελήφθη κάποιος από αυτούς, ενώ τον Ιούλιο συνελήφθη ένας 
30χρονος Ιρακινός που περίπου ως μοναχικός λύκος σε αποβάθρα 
του τραμ προκάλεσε φθορές σε δύο ακυρωτικά μηχανήματα, ενώ α-
ποκόλλησε ένα από αυτά.

Το λαϊκό δικαστήριο στον Ευαγγελισμό
Η τρίτη περίπτωση αφορά την επίθεση του «Ρουβίκωνα» στο Νο-
σοκομείο «Ευαγγελισμός» και τις απειλές σε γιατρό, ο οποίος «κα-
ταδικάστηκε» επειδή έπαιρνε «φακελάκια». Δεν υπήρξε καμία απο-
δοκιμασία του γεγονότος από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου 
Υγείας, ενώ η διοίκηση του νοσοκομείου περίπου συμμερίστηκε τις 
καταγγελίες, καθώς σε ανακοίνωσή της περιορίστηκε να αναφέρει τις 
διαδικασίες που προβλέπονται στις καταγγελίες για «φακελάκια».

Λίγο αργότερα, όταν στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. ρωτήθηκαν αν έγιναν 
συλλήψεις, περιορίστηκαν να πουν ότι το συγκεκριμένο αδίκημα δι-
ώκεται κατ’ έγκληση και έτσι δε μπορούν να γίνουν συλλήψεις χωρίς 
προηγουμένως κανείς να έχει καταγγείλει το συμβάν. Η πολιτική 
δικαίωση της επίθεσης του «Ρουβίκωνα» επιβεβαιώθηκε τόσο όταν 
ο γιατρός-στόχος της επίθεσης διευκρίνισε ότι δεν θα υποβάλει μή-
νυση όσο και όταν η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου έδωσε εντολή, 
παράλληλα με την έρευνα για τη δράση της ομάδας που έκανε την ε-
πίθεση, να ερευνηθεί και κατά πόσο ο γιατρός έπαιρνε «φακελάκια».

Η «παράνομη βία» στην ισπανική πρεσβεία
Η μόνη περίπτωση τον τελευταίο καιρό όπου υπήρξε αστυνομική 
παρέμβαση ήταν η σύλληψη 18 μελών του «Ρουβίκωνα» για την κα-
τάληψη της ισπανικής πρεσβείας. Απλώς η δικαστική διερεύνηση της 
υπόθεσης συνέπεσε με την αντιπαράθεση που είχε το υπουργείο 
Εξωτερικών με τον Ισπανό πρέσβη, όταν ο τελευταίος εξέφρασε τη 
δυσαρέσκεια της Μαδρίτης για τη θέση που δεν πήρε η Ελλάδα στο 
θέμα της ανεξαρτησίας της Καταλονίας. Οι 18 προσήχθησαν, συνε-
λήφθησαν και δικάστηκαν σε χρόνο-ρεκόρ. Το δικαστήριο επέβαλε 
ποινές έξι μηνών για διατάραξη οικιακής ειρήνης, ενώ δεν θεώρησε 
την εισβολή πράξη παράνομης βίας.

Για την καταστροφή με βαριοπούλες του ΚΕΠΥΟ, την ευθύνη 
της οποίας επίσης ανέλαβε ο «Ρουβίκωνας», δεν υπήρξε θέμα, ενώ 
σε όσους από τους 18 αρνήθηκαν να δώσουν δακτυλικά αποτυπώ-
ματα επιβλήθηκε πρόστιμο 400 ευρώ.

Συνήθως σερίφης και ενίοτε δικαστής
Η τελευταία πράξη του δράματος της σχέσης της αστυνομίας με τις 
αντιεξουσιαστικές ομάδες και τη βία ήρθε όταν ο κ. Τόσκας ουσι-
αστικά καταλόγισε στη Δικαιοσύνη επιεική στάση απέναντί τους. 
«Είναι δουλειά της Δικαιοσύνης να κρίνει το αξιόποινο ή μη των 
πράξεων. Η Δικαιοσύνη σε κάθε δημοκρατική χώρα είναι ανεξάρ-
τητη και δεν δέχεται υποδείξεις» σχολίασε. Λίγες ημέρες αργότερα, 
με αφορμή τη βιαιοπραγία εναντίον συνηγόρου πολιτικής αγωγής 
στη δίκη της Χρυσής Αυγής, ενεδύθη και στολή δικαστή, για να δι-
αβεβαιώσει ότι «οι φασιστικές προκλήσεις δεν θα μείνουν ατιμώρη-
τες». Και όλα αυτά ενώ η δίκη της Χρυσής Αυγής έχει μετατραπεί σε 
δικαστικό μαραθώνιο χωρίς τερματισμό.

Από τη στιγμή που η εξιχνίαση της απαγωγής Λεμπιδάκη δεν 
μπορεί να είναι πιο εύκολη από τη σύλληψη αυτών που καταστρέ-
φουν τα ακυρωτικά μηχανήματα, οι αστυνομικές επιτυχίες του τε-
λευταίου καιρού περισσότερο αναδεικνύουν παρά αμφισβητούν την 
υποταγή της αστυνομίας στις πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης, η 
οποία δεν δείχνει να θεωρεί πρόβλημα τη δράση των αντιεξουσια-
στικών ομάδων. Άλλωστε οι ακτιβισμοί αυτών των ομάδων δείχνουν 
να συμπίπτουν, σε κάποια τουλάχιστον θέματα, με τη ρητορική του 
ΣΥΡΙΖΑ και σε κάποιες άλλες περιπτώσεις να διευκολύνουν κυβερ-
νητικές επιλογές. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η καθυστέρηση των 
πλειστηριασμών, ο μοχλός για την οποία είναι η πίεση στους συμ-
βολαιογράφους, που είναι ευλόγως επιφυλακτικοί να διακινδυνεύ-
σουν τη σωματική τους ακεραιότητα, την οποία κανείς δεν δείχνει 
διαθέσιμος να προστατέψει. Το ότι η κοινωνία αναπτύσσει αντανα-
κλαστικά φόβου μπορεί να εξελιχθεί και σε παράπλευρη ωφέλεια.

Σε κάθε περίπτωση, υπάρχει και το παλιό απόφθεγμα του Μαρξ 
σύμφωνα με το οποίο «η βία είναι η μαμή της Ιστορίας».
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Ό,τι και να λένε οι ηγέτες του ετερόκλητου μετώπου 
των οπαδών της ανεξαρτησίας στη Βαρκελώνη, 
το στίγμα τους παραπέμπει στη Λέγκα του Βορρά 
της Ιταλίας, μια προσέγγιση που αναπαράγει στο 
εσωτερικό των κρατών του Νότου της Ευρωζώνης την 
περιχαράκωση του ευρωπαϊκού Βορρά απέναντι στη 
συνεχή αφαίμαξη υπέρ του «παρασιτικού» και «μη 
ανταγωνιστικού» Νότου.

Ο Ραχόι μπορεί να παρατείνει την παραμονή του στην 
εξουσία και οι οπαδοί της ανεξαρτησίας να χάσουν τις 
τοπικές εκλογές στην Καταλονία τον Δεκέμβριο. 
Η βελούδινη μεταπολίτευση, η ομαλή μετάβαση από 
το καθεστώς του Φράνκο στη δημοκρατία, είναι ένα 
κεφάλαιο που έχει κλείσει.

  ΓΙΏΡΓΟΣ ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΠΟ ΤΟ 
ΔΡΑΜΑ ΣΤΗ 

ΣΑΠΟΥΝΟΠΕΡΑ
Το πρωί της Δευτέρας 30 Οκτωβρίου πλήθος διεθνών 

τηλεοπτικών συνεργείων περίμεναν έξω από την 
έδρα της καταλανικής κυβέρνησης στη Βαρκελώνη, 
για να αποτυπώσουν σε ζωντανή μετάδοση δραματι-
κές σκηνές: είτε τη σύλληψη του παυθέντος από τη 

Μαδρίτη προέδρου της τοπικής κυβέρνησης Πουτζντεμόν είτε μια 
ανθρώπινη ασπίδα από οπαδούς της ανεξαρτησίας που θα προστά-
τευε τον ηγέτη της, ο οποίος είχε καλέσει τους συμπολίτες του σε ει-
ρηνική πολιτική ανυπακοή.

Τίποτε από τα παραπάνω δεν συνέβη μέχρι το απόγευμα της 
ίδιας μέρας, όταν άρχισαν να κυκλοφορούν οι φήμες ότι ο Που-
τζντεμόν και οι στενοί του συνεργάτες κατέφυγαν στις Βρυξέλλες. 
Οι φήμες επιβεβαιώθηκαν την επόμενη μέρα, με τη συνέντευξη 
Πουτζντεμόν στην πρωτεύουσα του Βελγίου, η οποία επί της ουσίας 
συμπυκνώνεται στην αποδοχή του πλαισίου που επέλεξε ο πρωθυ-
πουργός της Ισπανίας Ραχόι, τη συμμετοχή δηλαδή των Καταλανών 
εθνικιστών στις πρόωρες τοπικές εκλογές της 21ης Δεκεμβρίου.

Σωσίβιο στον Ραχόι
Ο Πουτζντεμόν και οι συνεργάτες του αυτοακυρώθηκαν, με ζητού-
μενο το εκλογικό κόστος που θα εισπράξει η παράταξή τους. Από 
την προκήρυξη του δημοψηφίσματος τον Ιούνιο μέχρι τη φαντα-
σμαγορία της ανεξαρτησίας την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου, λειτούρ-
γησαν ως σωσίβιο για τον Ραχόι, που, με εξαίρεση την πρωτοφανή 
βίαιη καταστολή την ημέρα του δημοψηφίσματος στην Καταλονία 
την 1η Οκτωβρίου, διατήρησε την ψυχραιμία του και διεύρυνε τη 
στήριξη της κυβέρνησής του, τόσο με τη βοήθεια του Σοσιαλιστι-
κού Κόμματος και των Ciudadanos όσο και με τις μαζικές κινητο-
ποιήσεις των οπαδών της ενότητας της Ισπανίας στη Μαδρίτη αλλά 
και στη Βαρκελώνη.

Τον Ιούνιο, λίγο πριν προκηρυχθεί το δημοψήφισμα στην Κα-
ταλονία, ο Ραχόι και η κυβέρνηση μειοψηφίας του Λαϊκού Κόμ-
ματος είχαν δρομολογηθεί σε τροχιά πτώσης, με την πρόωρη προ-
σφυγή στις κάλπες να φαντάζει ως μονόδρομος.

Η αλλαγή ηγεσίας στο Σοσιαλιστικό Κόμμα είχε πυροδοτήσει 
το σκηνικό επιθανάτιας πολιτικής αγωνίας της κυβέρνησης Ραχόι: 
Ο Σάντσεθ είχε αποπεμφθεί μετά από πραξικόπημα κορυφής στην 
κομματική ηγεσία με πρωταγωνιστές τους πρώην πρωθυπουργούς 
Γκονζάλες και Θαπατέρο, για να μπορέσουν οι Σοσιαλιστές να από-
σχουν από την ψηφοφορία εμπιστοσύνης, ώστε να εγκριθεί η κυ-
βέρνηση μειοψηφίας Ραχόι τον Οκτώβριο του 2016. Επανήλθε στην 
ηγεσία, με βασικό σύνθημα τον τερματισμό της ανοχής προς την κυ-
βέρνηση του Λαϊκού Κόμματος.

Στην κυριολεξία, ο Πουτζντεμόν και η παρέα του έδωσαν φιλί ζωής 
στον Ραχόι και μένει να διευκρινιστεί αν οι Σοσιαλιστές ανέκοψαν ή ε-
πιτάχυναν τη διείσδυση των Podemos στην εκλογική τους βάση.

Το κόμμα του Ιγκλέσιας προσπάθησε να κρατήσει αποστάσεις 
και από τη Μαδρίτη και από τη Βαρκελώνη, καταγγέλλοντας και τη 
βίαιη καταστολή του Ραχόι και τις μονομερείς ενέργειες του Που-
τζντεμόν, πήρε υψηλό πολιτικό ρίσκο σε συνθήκες ακραίας πόλω-
σης και αντιπαράθεσης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της στάσης 
των Podemos είναι η δήμαρχος της Βαρκελώνης Καλάου.

Συνειδητή επιλογή
Επί του παρόντος και τουλάχιστον μέχρι τις εκλογές του Δεκεμ-
βρίου στην Καταλονία, η πολιτική ατζέντα στην Ισπανία μετατο-
πίστηκε από τη σκληρή δημοσιονομική λιτότητα της κυβέρνησης 
Ραχόι στην προάσπιση της ακεραιότητας της χώρας και της πολιτι-
κής και συνταγματικής ομαλότητας.

Τούτων λεχθέντων, η άρνηση κάθε ουσιαστικού διαλόγου της 
Μαδρίτης με τη Βαρκελώνη την επαύριον της προκήρυξης του δη-
μοψηφίσματος είναι προφανές ότι επρόκειτο για συνειδητή επι-
λογή αλλαγής του πολιτικού σκηνικού. Είναι κάτι παραπάνω από 
βέβαιο ότι αν ο Ραχόι είχε επιλέξει να αντιμετωπίσει πολιτικά και 
να απομονώσει τον Πουτζντεμόν, το δημοψήφισμα θα ήταν ένα φιά-
σκο για τους Καταλανούς εθνικιστές.

Έτσι ακριβώς είχε συμβεί τον Νοέμβριο του 2014, οπότε, χωρίς 
αστυνομική βία, η ψηφοφορία που οργάνωσε ο προκάτοχος του 
Πουτζντεμόν, Μας, δεν κατόρθωσε να προσελκύσει στις κάλπες 
ούτε το 50% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων. Άλλωστε, δημοσκό-
πηση που έγινε στην Καταλονία τον Ιούνιο έδινε στο στρατόπεδο 

των οπαδών της ανεξαρτησίας ποσοστό λίγο πάνω από 40%.

Τσίρκο
Η φυγή Πουτζντεμόν τρεις μέρες μετά την πανηγυρική ανακή-
ρυξη ανεξαρτησίας θυμίζει, τηρουμένων των αναλογιών, την άτακτη 
φυγή του Φάρατζ και του Μπόρις Τζόνσον την επομένη της νίκης 
του Brexit τον Ιούνιο του 2016, όταν ο πρώτος εγκατέλειψε την ηγε-
σία του Κόμματος της Ανεξαρτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου και ο 
δεύτερος αρνήθηκε να διεκδικήσει τη διαδοχή του Κάμερον στην 
ηγεσία των Συντηρητικών και στην πρωθυπουργία.

Η απόσταση ανάμεσα στους πανηγυρισμούς της ανεξαρτησίας 
την Παρασκευή και στη φυγή του Πουτζντεμόν και της παρέας του 
μέσω Μασσαλίας για τις Βρυξέλλες δεν είναι καν η φάρσα στην 
οποία αναφέρεται ο Μαρξ στη «18η Μπριμέρ», αλλά μιας κακής ποι-
ότητας σαπουνόπερα ή ακόμη και μια παράσταση τσίρκου, που θυ-
μίζει τη φάλαγγα τανκς των πραξικοπηματιών στη Μόσχα τον Αύ-
γουστο του 1991, τα οποία σταματούσαν στις διασταυρώσεις, όταν 
άναβε κόκκινο στους φωτεινούς σηματοδότες.

Κεφάλαιο που έκλεισε
Πέραν των παραπάνω, η Ισπανία μετά τις εκλογές του Δεκεμβρίου 
του 2015 βρίσκεται σε μια συνεχώς επιδεινούμενη τροχιά αποστα-
θεροποίησης. Για πρώτη φορά μετά τον εκδημοκρατισμό του 1977 
κατέρρευσε η δικομματική σταθερότητα, με τους Podemos και τους 
Ciudadanos να μην επιτρέπουν σχηματισμό μονοκομματικών κυ-
βερνήσεων από το Λαϊκό Κόμμα και τους Σοσιαλιστές.

Ό,τι και να λένε οι ηγέτες του ετερόκλητου μετώπου των οπα-
δών της ανεξαρτησίας στη Βαρκελώνη, το στίγμα τους παραπέμπει 
στη Λέγκα του Βορρά της Ιταλίας, μια προσέγγιση που αναπαράγει 
στο εσωτερικό των κρατών του Νότου της Ευρωζώνης την περιχαρά-
κωση του ευρωπαϊκού Βορρά απέναντι στη συνεχή αφαίμαξη υπέρ 
του «παρασιτικού» και «μη ανταγωνιστικού» Νότου.

Η διεύρυνση της επιρροής των ακραίων εθνικιστών στην Κατα-
λονία έγινε σε συνθήκες ακραίας δημοσιονομικής λιτότητας, με την 
ανεξαρτησία να προβάλλει ως μαγική επιστροφή στον χαμένο παρά-
δεισο της προ της κρίσης ευμάρειας…

Ο Ραχόι μπορεί να παρατείνει την παραμονή του στην εξουσία 
και οι οπαδοί της ανεξαρτησίας να χάσουν τις τοπικές εκλογές στην 
Καταλονία τον Δεκέμβριο. Η βελούδινη μεταπολίτευση, η ομαλή 
μετάβαση από το καθεστώς του Φράνκο στη δημοκρατία, είναι ένα 
κεφάλαιο που έχει κλείσει.

Η Ισπανία διεκδίκησε την πλήρη ένταξή της στην τότε ΕΟΚ των 
«10» για να στερεώσει τη δημοκρατική ομαλότητα, έναν στόχο που 
πέτυχε το 1985. Η είσοδός της στην πρώτη ομάδα χωρών της Ευ-
ρωζώνης την άνοιξη του 1998 δημιούργησε την ψευδαίσθηση μιας 
πραγματικής σύγκλισης με τον Βορρά, μια ψευδαίσθηση που απο-
δομήθηκε βίαια στην αρχή της κρίσης το 2010-2011.
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συνέντευξη

Τ
ην εκτίμηση ότι η τρίτη αξιο-
λόγηση του ελληνικού προ-
γράμματος θα κλείσει στην 
ώρα της και θα διασφαλίσει 
ομαλή έξοδο της χώρας από 
την επιτροπεία καταθέτει η εκ-
πρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ 
Ράνια Σβίγκου. Παράλληλα, ε-

ξαπολύει δριμεία επίθεση στη ΝΔ σχετικά με τη 
στάση της γύρω από το φετινό κοινωνικό μέρι-
σμα που προτίθεται να δώσει η κυβέρνηση σε 
αδύναμες κοινωνικές ομάδες.

Βρυξέλλες και Αθήνα εκτιμούν ότι η αξιολό-
γηση θα κλείσει εντός του 2017. Πώς θα συμ-
βεί αυτό; Η κυβέρνηση θα πει «ναι σε όλα», 
όπως υποστηρίζει η αντιπολίτευση; Τι προσ-
δοκάτε από αυτήν;
Εμείς ποτέ δεν υπογράψαμε «ό,τι μας έδωσαν», 
ούτε «τόσα κι άλλα τόσα», όπως μας προέτρεπε 
ο κ. Γεωργιάδης και η ΝΔ, συνεχίζοντας τη δική 
της τακτική, διότι αυτό που μας απασχολεί είναι 
το συμφέρον της κοινωνίας, όσων στρωμάτων 
υπέφεραν από την κρίση, και όχι το να είμαστε 
αρεστοί σε διάφορους ισχυρούς, στο εσωτερικό 
και στο εξωτερικό. Όπως διαφαίνεται από τις δη-
μόσιες δηλώσεις των θεσμών, αλλά και από την 
πορεία της διαπραγμάτευσης, η καταστροφολο-
γία της ΝΔ διαψεύδεται, για άλλη μια φορά, και 
το χρονοδιάγραμμα της αξιολόγησης θα τηρη-
θεί. Στόχος μας είναι να κλείσει μια συμφωνία 
που θα εξασφαλίσει την ομαλή έξοδο από την 
επιτροπεία και θα μας επιτρέψει να οργανώ-
σουμε με τους καλύτερους όρους για την κοι-
νωνία την επόμενη μέρα για τη χώρα.

Από την άλλη, για δεύτερη χρονιά υπάρ-
χει προετοιμασία για παροχή του λεγόμενου 
«κοινωνικού μερίσματος». Γνωρίζουμε πού 
θα κατευθυνθεί;
Το κοινωνικό μέρισμα θα δοθεί σε κοινωνι-
κές κατηγορίες που το έχουν περισσότερο α-
νάγκη. Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοι-
νωθούν, πολύ σύντομα, από τους αρμόδιους 
υπουργούς, όταν ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός. 
Αυτό που έχει σημασία να πούμε, διότι και σε 
αυτό το ζήτημα η ΝΔ έχει ήδη αρχίσει να προ-
βάλλει διάφορους ανυπόστατους ισχυρισμούς, 
στην προσπάθειά της να θολώσει τα νερά, για 
αντιπολιτευτικούς λόγους, είναι ότι το μέρισμα 
προέρχεται, κυρίως, από την αύξηση της απα-
σχόλησης και από το μέτρο της εθελούσιας α-
ποκάλυψης αδήλωτων εισοδημάτων. Διακόσιες 
πενήντα χιλιάδες νέοι εργαζόμενοι απέδωσαν 
εισφορές, κάτι το οποίο είναι ενδεικτικό και της 
προσπάθειας της κυβέρνησης για την αντιμετώ-
πιση της ανεργίας, του μεγαλύτερου κοινωνι-
κού ζητήματος της εποχής μας.

Ποιο το σχόλιό σας για όσους υποστηρίζουν 
ότι το κοινωνικό μέρισμα κινείται στη λογική 
«σου παίρνω πέντε, σου δίνω ένα»;
Τέτοιες δηλώσεις τις ακούμε συχνά, και μάλιστα 
από εκπροσώπους κομμάτων που ευθύνονται 
για τη μείωση κατά 25% του ΑΕΠ, για την εκτό-
ξευση της ανεργίας στο 27%, για τις συνθήκες 
ανθρωπιστικής κρίσης. Αυτοί που διέλυσαν το, 
έστω και αναιμικό, κράτος πρόνοιας, αυτοί που 
φτωχοποίησαν μεγάλα τμήματα της κοινωνίας, 
τώρα προσπαθούν να υποτιμήσουν τη σημασία 

Το μέρισμα προέρχεται, 
κυρίως, από την αύξηση της 
απασχόλησης και από το μέτρο 
της εθελούσιας αποκάλυψης 
αδήλωτων εισοδημάτων. 
Διακόσιες πενήντα χιλιάδες 
νέοι εργαζόμενοι απέδωσαν 
εισφορές, κάτι το οποίο είναι 
ενδεικτικό και της προσπάθειας 
της κυβέρνησης για την 
αντιμετώπιση της ανεργίας.

 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Ράνια Σβίγκου, εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ

του κοινωνικού μερίσματος. Οι πολίτες, βέβαια, 
δεν ξεχνούν ότι τον περσινό χειμώνα η ΝΔ δεν 
ψήφισε το κοινωνικό μέρισμα, διότι δήθεν δεν 
το είχαν εγκρίνει οι θεσμοί. Ελπίζουμε να μά-
θουμε σύντομα τη φετινή στάση της, διότι, μέχρι 
σήμερα, την αγνοούμε. Μάλλον ο κ. Γεωργιά-
δης δεν έχει αποφασίσει ακόμα.

Ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε στο προσυνέ-
δριο της ΝΔ στα Ιωάννινα ότι η κυβέρνηση 
έκανε τους φτωχούς φτωχότερους. Τι απα-
ντάτε, δεδομένου ότι και στελέχη του κυβερ-
νητικού επιτελείου παραδέχονται ότι η με-
σαία τάξη πιέστηκε πολύ;
Αναγνωρίζουμε την κατάσταση που δημιουργή-
θηκε στο πεδίο της φορολόγησης, τις δυσκολίες 
και τα βάρη στα μεσαία εισοδήματα. Δεν ζούμε 
εκτός κοινωνίας, ούτε κάνουμε υποκριτικές δη-
λώσεις μπροστά στις κάμερες, όπως ο κ. Μη-
τσοτάκης, που αποφάσισε, αίφνης, να παραστή-
σει τον κοινωνικά ευαίσθητο, για το θεαθήναι. 
Βέβαια, όταν ήταν να ψηφίσει το κοινωνικό βο-
ήθημα του 2016, ο κ. Μητσοτάκης καταψήφιζε, 
όταν η κυβέρνηση έκανε τη μεγάλη τομή στην 
πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, έπαιρνε το μέρος 
των ιδιωτικών συμφερόντων. Για να μη θυμη-
θούμε τη θητεία του ως υπουργού, τις απολύσεις 
καθαριστριών, σχολικών φυλάκων, ή, ακόμη, 
τα έργα και τις ημέρες της κυβέρνησης Σαμαρά. 
Τέτοιες δηλώσεις, λοιπόν, οι οποίες γίνονται για 

σμός, συγκροτημένο σχέδιο και αριστερή πυξίδα.

Για να αλλάξουμε θέμα, πώς βλέπει 
ο ΣΥΡΙΖΑ τις διεργασίες για τον νέο φορέα 
της κεντροαριστεράς στην Ελλάδα;
Αναμένουμε με ενδιαφέρον, όχι τόσο τις εκλο-
γές για την ανάδειξη του ή της επικεφαλής του 
νέου φορέα όσο τα αποτελέσματα του προγραμ-
ματικού συνεδρίου του. Διότι το πρόβλημα με 
τον χώρο της κεντροαριστεράς δεν είναι τα πρό-
σωπα αλλά η πολιτική. Το τελευταίο διάστημα 
πολλά σοσιαλδημοκρατικά κόμματα στην Ευ-
ρώπη, όπως το Εργατικό Κόμμα στη Βρετανία ή 
το Σοσιαλιστικό στην Πορτογαλία, έχουν αρχίσει 
να εγκαταλείπουν τον νεοφιλελευθερισμό και να 
βρίσκουν σημεία επαφής με την Αριστερά, κά-
νοντας αυτοκριτική για το παρελθόν τους. Εδώ, 
η αυτοκριτική είναι μάλλον μια άγνωστη λέξη, 
ενώ η διεθνής συζήτηση δεν βλέπουμε να έχει 
επηρεάσει καθόλου τους εγχώριους πολιτικούς 
σχηματισμούς, οι οποίοι παραμένουν προσδε-
μένοι στο άρμα της ΝΔ, ακόμα κι αν αυτή ηγε-
μονεύεται από ακροδεξιά στοιχεία, όπως ο α-
ντιπρόεδρός της κ. Γεωργιάδης.

Τέλος, θα ήθελα και ένα σχόλιό σας για την 
ταλαιπωρία που υφίσταται το επιβατικό κοινό 
για την έκδοση των ηλεκτρονικών εισιτη-
ρίων. Γιατί τόσο μπλέξιμο;
Το ηλεκτρονικό εισιτήριο ήταν ένα απαραίτητο 
μέτρο εκσυγχρονισμού και διαφάνειας στον χώρο 
των δημόσιων συγκοινωνιών. Σας υπενθυμίζω 
τη σωρεία σκανδάλων που αποκαλύφθηκαν, 
από τη σημερινή διοίκηση, και που σχετίζονται 
με τη διακίνηση πλαστών εισιτηρίων. Υπήρξε, 
πράγματι, μεγάλη ταλαιπωρία, ιδίως τις πρώτες 
μέρες, κάτι που οφείλεται και στην απόφαση της 
Αρχής Διασφάλισης Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα, η οποία δεν επέτρεψε την έκδοση 
της προσωποποιημένης ηλεκτρονικής κάρτας 
μέσω διαδικτύου, η οποία θα αποσυμφορούσε 
τις ουρές. Προφανώς και πρέπει να μειωθεί η 
ταλαιπωρία των πολιτών και σε αυτό το πλαί-
σιο κινούνται και οι νέες σχετικές πρωτοβουλίες 
που εξήγγειλε ο αρμόδιος υπουργός.

«Η καταστροφολογία της ΝΔ 
διαψεύδεται για άλλη μια φορά»

επικοινωνιακούς λόγους, μόνο ως πρόκληση 
για τη νοημοσύνη και τη μνήμη των πολιτών 
θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν.

Ο πρωθυπουργός επαναλαμβάνει ότι το 2018, 
με το τέλος του προγράμματος, τελειώνουν 
και τα μνημόνια, ωστόσο μέτρα και επιτή-
ρηση παραμένουν, στο πλαίσιο του Δημο-
σιονομικού Συμφώνου. Ποιες είναι, λοιπόν, 
κατά την άποψή σας, οι προοπτικές για τη 
χώρα από κει και πέρα;
Μετά το τέλος των μνημονίων θα είμαστε υπο-
χρεωμένοι να τηρούμε τους περιορισμούς που 
ισχύουν για όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. και που 
απορρέουν από τις συγκεκριμένες ευρωπαϊκές 
συμφωνίες. Τίποτα περισσότερο και τίποτα λι-
γότερο. Η χαλάρωση του ασφυκτικού δημοσι-
ονομικού πλαισίου, και ιδίως της αυστηρής ε-
πιτήρησης, θα μας επιτρέψει να οργανώσουμε 
με καλύτερους όρους ένα νέο αναπτυξιακό και 
παραγωγικό μοντέλο, να αντιμετωπίσουμε την 
ανεργία, να ελαφρύνουμε φορολογικά βάρη, να 
συνεχίσουμε την πορεία των μεγάλων μεταρ-
ρυθμίσεων στο κράτος πρόνοιας, στην υγεία, 
στην παιδεία, στους θεσμούς. Στόχος μας δεν 
υπήρξε ποτέ το να βγούμε απλώς από τα μνη-
μόνια, αλλά και το να αλλάξουμε τους όρους 
που μας οδήγησαν σε αυτά. Αυτό δεν σημαίνει 
ότι είναι μια εύκολη υπόθεση και ένας δρόμος 
στρωμένος με ροδοπέταλα. Χρειάζεται συντονι-
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Η δημοσκοπική, πολιτική απόσταση που 
κάλυψε η ΝΔ επί ηγεσίας Μητσοτάκη 
είναι τεράστια. Ο κ. Μητσοτάκης πήρε τη 
ΝΔ σε φάση ηττοπάθειας και εσωστρέ-
φειας και την έχει κάνει πολιτικά αξιό-

μαχη. Η ΝΔ έχασε τις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015 από 
τον ΣΥΡΙΖΑ με 8 μονάδες διαφορά και προτού συμπληρώ-
σει ο κ. Μητσοτάκης δύο χρόνια στην ηγεσία της καταγρά-
φει άνετο δημοσκοπικό προβάδισμα, το οποίο στις περισ-
σότερες περιπτώσεις είναι διψήφιο.

Οι δύο τελευταίες δημοσκοπήσεις, της εταιρείας Marc 
στην εφημερίδα «Πρώτο Θέμα» και του Πανεπιστημίου Μα-
κεδονίας για τον τηλεοπτικό ΣΚΑΪ, αναδεικνύουν τη μεγάλη 
ποσοτική και ποιοτική υπεροχή της ΝΔ έναντι του ΣΥΡΙΖΑ, 
αλλά και τις μεγάλες προκλήσεις που έχει μπροστά της.

Με βάση τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης της 
Marc, η ΝΔ προηγείται με 26,4% του ΣΥΡΙΖΑ, ο ο-
ποίος καταγράφει ποσοστό 16%. Η μέτρηση της πρόθε-
σης ψήφου επί των έγκυρων απαντήσεων (χωρίς άκυρο, 
λευκό, αποχή) δίνει μια ισορροπία δυνάμεων 30,3% για 
τη ΝΔ και 18,4% για τον ΣΥΡΙΖΑ. Παρόμοιο συσχετισμό 
δυνάμεων δίνει και η δημοσκόπηση του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας, με τη ΝΔ να καταγράφει ποσοστό 31% και 
τον ΣΥΡΙΖΑ 18%.

Το προβάδισμα της ΝΔ είναι σταθερό και άνετο, χωρίς 
αυτό να σημαίνει ότι τα αποτελέσματα των δημοσκο-
πήσεων αποτελούν συμβόλαιο με την εξουσία. Υπάρ-
χουν πάντα πολιτικά γεγονότα και κοινωνικές εξελί-
ξεις οι οποίες μπορεί να αλλάξουν τη δυναμική των 
δημοσκοπήσεων προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. 
Στη συγκεκριμένη περίπτωση μπορεί να διευρύ-
νουν το προβάδισμα της ΝΔ έναντι του ΣΥΡΙΖΑ και 
να σφραγίσουν την αυτοδυναμία της με βάση τον ε-
κλογικό νόμο Παυλόπουλου που δίνει μπόνους 50 
εδρών στο πρώτο κόμμα, μπορεί όμως και να «ψαλιδί-
σουν» το προβάδισμα της ΝΔ, προετοιμάζοντας μια πε-
ρίοδο πολιτικών ανακατατάξεων και αστάθειας. Το σενά-
ριο σύμφωνα με το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να περάσει 
από τη δεύτερη στην πρώτη θέση έχει ελάχιστες έως μη-
δενικές πιθανότητες πραγματοποίησης. Αυτό φαίνεται και 
στη συμπεριφορά των κυβερνητικών στελεχών, τα περισσό-
τερα από τα οποία αντιπολιτεύονται την αντιπολιτευόμενη 
ΝΔ, δείχνοντας με τη στάση τους ότι προεξοφλούν την ε-
πικράτησή της και την άνοδο του κ. Μητσοτάκη στην πρω-
θυπουργία.

Με βάση τα αποτελέσματα των τελευταίων δημοσκοπή-
σεων, η λεγόμενη παράσταση νίκης είναι συντριπτικά υπέρ 
της ΝΔ, εφόσον 65%-70% των ερωτηθέντων θεωρούν ότι 
θα είναι ο νικητής των επόμενων βουλευτικών εκλογών. 
Εντυπωσιακό είναι επίσης το προσωπικό πολιτικό πλεο-
νέκτημα του κ. Μητσοτάκη έναντι του κ. Τσίπρα. Ο πρό-
εδρος της ΝΔ έχει ισχυρότερα πρωθυπουργικά χαρακτη-
ριστικά από τον πρωθυπουργό. Με βάση τα αποτελέσματα 
της δημοσκόπησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, θεω-
ρείται καταλληλότερος πρωθυπουργός από το 37% των ε-
ρωτηθέντων, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τον κ. Τσίπρα 
είναι 22%. Είναι η πρώτη φορά που ο αρχηγός του κόμμα-
τος της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι στην αντίληψη 
της κοινής γνώμης «πιο πρωθυπουργικός» από τον πρωθυ-
πουργό πριν μπούμε στην τελική ευθεία προς τις βουλευτι-
κές εκλογές. Το πλεονέκτημα του κ. Μητσοτάκη στηρίζεται 
κατά κύριο λόγο στις οικονομικές του απόψεις και προτά-
σεις, τις οποίες εμπιστεύονται περίπου διπλάσιοι, σε ποσο-
στό, από αυτούς που εμπιστεύονται τις απόψεις και τις προ-
τάσεις του κ. Τσίπρα.

Από τα παραπάνω βγαίνει το συμπέρασμα ότι ο κ. Μη-
τσοτάκης και οι βασικοί συνεργάτες του κάνουν καλή δου-
λειά και έχουν καλύψει τεράστια δημοσκοπική, πολιτική α-
πόσταση, μετατρέποντας τη ΝΔ στη δύναμη που θα κυριαρ-
χήσει στις μελλοντικές εξελίξεις.

ΜΗΤΣΟΤΆΚΗΣ-ΝΔ 
ΔΙΆΧΕΙΡΙΖΟΝΤΆΙ  

ΤΆ ΠΡΟΒΛΗΜΆΤΆ  
ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΆΣ

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΝΔ 
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις 
επιβεβαιώνουν την άνετη 
πρωτιά της «γαλάζιας» 
παράταξης.

Η άγνωστη κεντροαριστερά
Η επιτυχία φέρνει νέες υποχρεώσεις, ιδιαίτερα σε ένα πο-
λιτικό περιβάλλον το οποίο είναι εξαιρετικά σύνθετο.

Οι δυνάμεις που θεωρούνται κεντροαριστερές αθροί-
ζουν στις δύο δημοσκοπήσεις ποσοστά 8%-9%. Έχει τερά-
στια σημασία για την πολιτική προοπτική της ΝΔ το αποτέ-
λεσμα της μάχης για την ηγεσία που βρίσκεται σε εξέλιξη 
στον χώρο της Δημοκρατικής Συμπαράταξης και του Ποτα-
μιού. Το πολιτικό σύστημα χρειάζεται μια ισχυρή κεντρο-
αριστερά, για να μπορέσει να ισορροπήσει καλύτερα και 
να μη δημιουργηθεί χώρος για την ανάπτυξη του αριστε-
ρού λαϊκισμού τύπου ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει ένα μεγάλο στοι-

χείο αβεβαιότητας σε ό,τι αφορά την κεντροαριστερά και 
τον πολιτικό σχεδιασμό της ΝΔ. Θα πρέπει πρώτα να μά-
θουμε ποιος θα είναι ο νέος ηγέτης, ποια θα είναι η πο-
λιτική στην οποία θα δεσμευτεί η υπό διαμόρφωση πα-
ράταξη και εάν τελικά οι διεργασίες που γίνονται θα ο-
δηγήσουν στη δημοσκοπική άνοδο ή σε δημοσκοπική 
καθίζηση. Σε περίπτωση αποτυχίας του εγχειρήματος, 
θα αυξηθούν κι άλλο τα ποσοστά της ΝΔ, εφόσον θα α-
ναζητήσουν σε αυτήν πολιτική στέγη ψηφοφόροι με φι-
λελεύθερες, μεταρρυθμιστικές αναζητήσεις σε ευρωπα-
ϊκά πλαίσια. Από την άλλη πλευρά, ενδεχόμενη αποτυχία 
του κεντροαριστερού πειράματος που βρίσκεται σε εξέ-
λιξη θα στερήσει από τη ΝΔ την πιθανή συνεργασία με 
ένα αξιόλογο κόμμα ευρωπαϊκών προδιαγραφών.

Ενίσχυση προς τα δεξιά
Η ΝΔ αντιμετωπίζει μια πρόκληση παρόμοια με εκείνη 
που αντιμετώπισαν τα κεντροδεξιά κόμματα σε κρίσιμες 
εκλογικές αναμετρήσεις στη Γαλλία, στην Ολλανδία, στη 
Γερμανία και στην Αυστρία. Έχει ενισχυθεί δημοσκο-
πικά, εκλογικά ο χώρος της σκληρής και της άκρας Δε-
ξιάς. Στην Ελλάδα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Χρυ-
σής Αυγής –η οποία είναι πολιτικά απομονωμένη από τα 
κόμματα της σκληρής και άκρας Δεξιάς των άλλων ευρω-
παϊκών χωρών– περιορίζουν τις δυνατότητες ανάπτυξής 

της. Ένα κόμμα με το οποίο αρνείται να μιλήσει η κ. 
Λεπέν του ακροδεξιού Εθνικού Μετώπου της Γαλλίας 
και η ηγεσία των ακροδεξιών κομμάτων της Αυστρίας 
και της Ολλανδίας είναι πολιτικά στιγματισμένο. 
Παρ’ όλα αυτά, η Χρυσή Αυγή καταγράφει ανοδική 
τάση στις δημοσκοπήσεις, με κεντρικό εκλογικό σε-
νάριο ένα ποσοστό της τάξης του 8%, χωρίς να απο-
κλείεται να πλησιάσει το 9,5%. Εάν προσθέσουμε 
τους ψηφοφόρους της Χρυσής Αυγής, τους ψηφοφό-
ρους μικρότερων σκληρών δεξιών ή ακροδεξιών κομ-

μάτων αλλά και ένα τμήμα των ψηφοφόρων των ΑΝΕΛ 
και της Ένωσης Κεντρώων, αντιλαμβανόμαστε ότι υ-

πάρχει μια δεξαμενή ψηφοφόρων της τάξης του 12%-15% 
οι οποίοι κινούνται για διάφορους λόγους και με διάφο-
ρους τρόπους στα δεξιά της ΝΔ. Είναι φανερό ότι η ΝΔ 
πρέπει να βρει τρόπους να απευθυνθεί σε αυτούς, χωρίς 
όμως να χαλάσει την ευρωπαϊκή, κεντροδεξιά της εικόνα 
που έχει την υπογραφή Μητσοτάκη. Πρόκειται για μια 
δύσκολη πολιτική άσκηση, γιατί από τη μια πλευρά η ΝΔ 
πρέπει να γίνει πιο ελκυστική για τους κεντροαριστε-
ρούς ψηφοφόρους, ιδιαίτερα αυτούς που εμπιστεύτηκαν 
το 2015 τον ΣΥΡΙΖΑ, και από την άλλη πρέπει να συμπι-
έσει τις διάφορες πολιτικές δυνάμεις που κινούνται στα 
δεξιά της.

Δημιουργική ανανέωση
Ένα σημαντικό τμήμα της εκλογικής βάσης της ΝΔ εμ-
φανίζεται προβληματισμένο και εξαιτίας της αδυναμίας 
της αξιωματικής αντιπολίτευσης να επιβάλει επιτάχυνση 
των πολιτικών εξελίξεων. Η κοινοβουλευτική πλειοψη-
φία ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δείχνει σταθερή, με βασικό κίνητρο 
την παράταση της παραμονής στην εξουσία και της νομής 
της. Παράλληλα, δεν έχει δημιουργηθεί κοινωνική δυνα-
μική υπέρ της διενέργειας πρόωρων βουλευτικών εκλο-
γών, εφόσον πολλοί πολίτες επιθυμούν να ολοκληρωθεί 
η απομυθοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ άλλοι θεωρούν ότι ο 
σχηματισμός κυβέρνησης ΝΔ μπορεί να μην οδηγήσει σε 
ουσιαστική βελτίωση της κατάστασης.

Η ηγεσία της ΝΔ προχωράει σε ανανέωση των στε-
λεχών του κόμματος και των συμβούλων που στηρίζουν 
την πολιτική της. Παρατηρούνται σε ορισμένες περιπτώ-
σεις τριβές μεταξύ «παλιών» και «νέων» και θα πρέπει να 
δοθεί μια δημιουργική διάσταση στην ανανέωση, ώστε να 
ενισχυθεί το δυναμικό και να βελτιωθεί η προοπτική της 
ΝΔ χωρίς σοβαρές αντιδράσεις.

Οι εξελίξεις στην κεντροαριστερά έχουν 
μεγάλη σημασία για τη ΝΔ.

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης 
πρέπει να βρει τρόπο να συμπιέσει τις 
δυνάμεις που κινούνται στα δεξιά του.
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  ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ

ΧΑΟΣ ΚΑΙ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ 
ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ

Σ
οβαρά ερωτήµατα αλλά και έντονη αντιπαράθεση 
προκάλεσαν οι τεράστιες ουρές που δηµιουργή-
θηκαν τις τελευταίες µέρες στους σταθµούς του 
µετρό για την έκδοση προσωποποιηµένων ηλε-
κτρονικών καρτών. Την ώρα που η αναµονή ξε-
περνούσε ακόµα και τις πέντε ώρες, οι ευθύνες 

για την ταλαιπωρία των πολιτών γίνονταν µπαλάκι µεταξύ κυβέρ-
νησης, ΟΑΣΑ και της Αρχής Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων.

Γιατί δεν έγινε ηλεκτρονικά η διαδικασία;
Η απάντηση ήρθε από την ηγεσία του υπουργείου Υποδοµών και 
Μεταφορών. Τόσο ο υπουργός Χρήστος Σπίρτζης όσο και ο υφυ-
πουργός Νίκος Μαυραγάνης υποστήριξαν ότι «ο αρχικός σχεδια-
σµός ήταν η όλη διαδικασία να γίνεται ηλεκτρονικά, κάτι που ω-
στόσο απαγόρευσε η Αρχή Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων».

Η ανακοίνωση-απάντηση που εκδόθηκε λίγες ώρες αργότερα 
από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων «άδειαζε» την 
ηγεσία του υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, αφού τόνιζε 
ότι «η Αρχή όχι µόνο δεν απαγόρευσε τη χρήση του διαδικτύου 
για την έκδοση του Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου αλλά, αντιθέτως, την 
επέτρεψε ρητώς».

Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε την ανακοίνωση, «κατόπιν συστη-
µατικής συνεργασίας µε εκπροσώπους του Οργανισµού Αστικών 
Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε. (ΟΑΣΑ), γνωµοδότησε θετικά επί της 
τελικώς υποβληθείσας γνωστοποίησης επεξεργασίας προσωπι-
κών δεδοµένων στο πλαίσιο του Αυτόµατου Συστήµατος Συλλο-
γής Κοµίστρου (ΑΣΣΚ – Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου)». Περαιτέρω, 
και όσον αφορά τη δυνατότητα ηλεκτρονικής –µέσω διαδικτύου– 
υποβολής αίτησης για την έκδοση ηλεκτρονικού εισιτηρίου, «η 
Αρχή έκρινε ότι αυτή δεν προσκρούει στις θεµελιώδεις αρχές της 
προστασίας προσωπικών δεδοµένων. Συνεπώς η Αρχή όχι µόνο 

#1 εφαρμογή στην Ελλάδα για
τις δημόσιες συγκοινωνίες

Κατεβάστε τώρα δωρεάν
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δεν την απαγόρευσε αλλά, αντιθέτως, την επέτρεψε ρητώς».

Ν. Μαυραγάνης: «Να ανακαλέσει η Αρχή»
Απαντώντας στην ανακοίνωση της Αρχής Προστασίας Προσωπι-
κών Δεδομένων, ο κ. Μαυραγάνης είπε πως «η Αρχή μάς απαγό-
ρεψε τη δυνατότητα ηλεκτρονικής αίτησης και τώρα δεν λέει αλή-
θεια». Μάλιστα, κάλεσε την Αρχή να ανακαλέσει.

«Μας είχαν απαγορέψει να προχωρήσουμε τη διαδικασία για 
τέσσερις μήνες. Υπάρχει αναρτημένο και στο δελτίο Τύπου του 
Χρήστου Σπίρτζη» τόνισε ο κ. Μαυραγάνης. «Ή θα έχουμε την 
παρρησία των λόγων μας και θα τον τιμούμε –ειδικά δε όταν πρό-
κειται για μια ανεξάρτητη Αρχή– ή αλλιώς δεν μπορούμε να συ-
νεννοηθούμε».

Επιπλέον, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών καλούσε 
για την Παρασκευή σε δημόσια συνάντηση την Αρχή Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τον ΟΑΣΑ και την ανάδοχο 
εταιρεία του ΑΣΣΚ, τους φορείς δηλαδή που συμμετείχαν στις συ-
ζητήσεις για το ηλεκτρονικό εισιτήριο και τον τρόπο έκδοσής του, 
προκειμένου, όπως έγραφε η ανακοίνωση, «έστω και τώρα, η Αρχή 
να δηλώσει δημόσια εάν επιτρέπει την υποβολή ηλεκτρονικής 
αίτησης με τη διεύθυνση των πολιτών και τα υπόλοιπα απαιτού-
μενα στοιχεία, ώστε να μπορεί να αποσταλεί ταχυδρομικά η έξυ-
πνη κάρτα, χωρίς την αυτοπρόσωπη παρουσία των πολιτών, όπως 
το υπουργείο είχε ενημερωθεί από τον ΟΑΣΑ και την ανάδοχο, με 
βάση τις γνωμοδοτήσεις 1 και 4 / 2017 της ίδιας της Αρχής Προστα-
σίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Ποτέ δεν είναι αργά».

ΟΑΣΑ: Γιατί ματαιώθηκε η διαδικτυακή 
έκδοση καρτών
Εν τω μεταξύ, ο ΟΑΣΑ προχώρησε σε διευκρινίσεις για τους λό-
γους που δεν προχώρησε στην έκδοση καρτών μέσω internet. 

Σε ανακοίνωσή του ο Οργανισμός σημειώνει πως στην αρχική 
του γνωστοποίηση προς την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δε-
δομένων προέβλεπε εναλλακτικά την έκδοση καρτών μέσω δια-
δικτυακής εφαρμογής.

Συνεπώς, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο ΟΑΣΑ στην αρ-
χική του πρόταση εκπόνησε μελέτη προκειμένου να καταστεί 
δυνατή η έκδοση προσωποποιημένου κομίστρου και μέσω της 
ιστοσελίδας του, ώστε να εξυπηρετηθεί μεγάλος αριθμός χρη-
στών και να παραλάβει, στη συνέχεια, τις προσωποποιημένες 
κάρτες είτε σε οποιονδήποτε σταθμό επιλογής του είτε ταχυ-
δρομικά στη διεύθυνση επιλογής του.

Από την πλευρά της, η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δε-
δομένων τόνισε ότι «οποιαδήποτε συσχέτιση, είτε σε λογικό 
είτε σε φυσικό επίπεδο, του συγκεκριμένου αριθμού της κάρ-
τας με τον κάτοχο αυτής επιτρέπει την εξαγωγή πλήρους πληρο-
φόρησης για τις ακριβείς διαδρομές που αυτός πραγματοποιεί, 
κατά συνέπεια ο ΟΑΣΑ θα πρέπει να διασφαλίσει ότι από το σύ-
νολο της τηρούμενης πληροφορίας, ακόμα κι αν αυτή είναι δι-
αμοιρασμένη σε ανεξάρτητα υποσυστήματα, δεν θα είναι εφι-
κτή η πραγματοποίηση μιας τέτοιας επεξεργασίας» και πρότεινε 
την «αξιοποίηση κρυπτογραφικών συναρτήσεων κατακερματι-
σμού», δηλαδή την ψευδωνυμοποίηση.

Σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ, αυτό σημαίνει ότι δεν δόθηκε στον 
Οργανισμό η σχεδιαζόμενη δυνατότητα να σχηματίσει ένα αρ-
χείο με τα ονοματεπώνυμα και τις διευθύνσεις των χρηστών, 
διότι προσέκρουε στην άποψη της Αρχής περί εξαγωγής πλη-
ροφόρησης μέσω της συσχέτισης διαμοιρασμένων υποσυστη-
μάτων και για τον λόγο αυτόν ματαιώθηκε η απευθείας έκδοση 
καρτών μέσω διαδικτύου. Επιπλέον, όπως τονίζεται, ο ΟΑΣΑ ο-
δηγήθηκε στον επανασχεδιασμό της διαδικασίας με ψευδωνυ-
μοποίηση των προσωπικών δεδομένων της κάρτας και έκδοσή 

της με χρήση QRcode, χωρίς καταχώριση προσωπικών στοι-
χείων σε υποσύστημα αλλά με παραλαβή τους στα κατά τόπους 
εκδοτήρια.

Κ. Μητσοτάκης: «Παντελώς αδύναμος 
υπουργός ο Σπίρτζης»
Από τη Θεσπρωτία ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης 
Κυριάκος Μητσοτάκης εξαπέλυσε επίθεση στον Χρήστο Σπίρ-
τζη με αφορμή το ηλεκτρονικό εισιτήριο. «Ας πάρει κανείς πα-
ράδειγμα τι έγινε με το ηλεκτρονικό εισιτήριο στην Αθήνα. Ένα 
μνημείο αναλγησίας και αποτυχίας απέναντι σε ανθρώπους που 
στέκονται για ώρες σε ουρές και ένας υπουργός παντελώς αδύ-
ναμος αντιμετωπίσει το πρόβλημα, αλλά και μια κυβέρνηση που 
δεν αναλαμβάνει ποτέ καμία πολιτική ευθύνη» είπε χαρακτη-
ριστικά.

ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Προχωρά στην έκδοση καρτών
Την ίδια ώρα, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. προχωρά στην έκδοση χάρτι-
νων καρτών και εισιτηρίων για την καλύτερη εξυπηρέτηση του 
επιβατικού κοινού. Σε ανακοίνωσή της κάνει λόγο για «αδυνα-
μία του ΟΑΣΑ να την προμηθεύσει με προϊόντα κομίστρου». Υ-
πενθυμίζεται ότι μέχρι σήμερα τα εκδοτήρια του Προαστιακού 
Σιδηροδρόμου της Αθήνας πωλούσαν εισιτήρια και μηνιαίες 
κάρτες τις οποίες προμήθευε η ΟΑΣΑ Α.Ε.

Σημειώνεται ότι δεν υπάρχουν μεταβολές στη μέχρι σή-
μερα ακολουθούμενη τιμολογιακή πολιτική του Προαστιακού 
Σιδηροδρόμου Αθηνών και ότι οι μηνιαίες χάρτινες κάρτες της 
ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. και τα εισιτήριά της θα γίνονται δεκτά από την 
ΟΑΣΑ Α.Ε. για τις μετεπιβιβάσεις σε άλλα συγκοινωνιακά μέσα 
(μετρό, ηλεκτρικός σιδηρόδρομος, λεωφορεία και τρόλεϊ), όπως 
ίσχυε τα τελευταία χρόνια.
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Πρέπει να σηµειωθεί ότι η άρνηση για ενιαία 
κοινοβουλευτική οµάδα ∆ΗΣΥ-Ποταµιού 
προκάλεσε αντιδράσεις από τους υπόλοιπους 
υποψηφίους, µε τον κ. Ανδρουλάκη να 
δηλώνει στον Alpha 989 ότι «το θέµα µε την 
ενοποίηση των κοινοβουλευτικών οµάδων για 
µένα είναι και ηθικό».

ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΦΟΡΕΑ 
ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

 ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

Α
ν οι εννέα υποψήφιοι πρόεδροι για τον 
νέο φορέα της κεντροαριστεράς φά-
νηκαν να «κρατούν δυνάµεις» κατά το 
πρώτο τους debate την περασµένη ∆ευ-
τέρα, κάτι τέτοιο µάλλον θα πρέπει να α-
ποκλειστεί για την επόµενη τηλεµαχία 

τους. Κι αυτό διότι πλέον βρισκόµαστε µόλις µία εβδο-
µάδα πριν από τον πρώτο γύρο της εκλογικής διαδικασίας 
και καθένας από αυτούς αναµένεται να παίξει τα «βαριά» 
χαρτιά του, ώστε να εξασφαλίσει τη µία από τις δύο πρώ-
τες θέσεις που οδηγούν στον δεύτερο γύρο της 19ης Νο-
εµβρίου, ο οποίος και θα αναδείξει τον ηγέτη του νέου πο-
λιτικού σχήµατος που φιλοδοξεί να αποτελέσει «σφήνα» 
µεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και της Ν∆ και ισχυρό παίκτη στο πο-
λιτικό γίγνεσθαι της χώρας.

Η µάχη της δεύτερης θέσης
Για την ώρα, και εκτός απροόπτου, η µία από τις δύο πρώ-
τες θέσεις που οδηγούν στον δεύτερο εκλογικό γύρο 
µοιάζει καπαρωµένη από την πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και 
της κοινοβουλευτικής οµάδας της ∆ηµοκρατικής Συµπα-
ράταξης (∆ΗΣΥ) Φώφη Γεννηµατά, την οποία όλες οι 
µέχρι τώρα δηµοσκοπήσεις δίνουν να κατακτά την πρωτιά 
µε άνεση και «καθαρή» διαφορά από τους αντιπάλους της.

Ωστόσο, η µάχη για τη δεύτερη θέση προβλέπεται ιδι-
αίτερα σκληρή, µε τρεις υποψηφίους να τη διεκδικούν µε 
παραπλήσια ποσοστά: αυτοί είναι ο ευρωβουλευτής και 
πρώην γραµµατέας του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο ε-
πικεφαλής του Ποταµιού Σταύρος Θεοδωράκης και ο δή-
µαρχος Αθηναίων Γιώργος Καµίνης. Μάλιστα, πρέπει να 
σηµειωθεί ότι ο κ. Ανδρουλάκης εµφανίζεται σε δηµοσκό-
πηση της εταιρείας ProRata που διεξήχθη για λογαρια-
σµό της «Εφηµερίδας των Συντακτών» να έχει αποκτήσει 
ισχυρό ρεύµα και να βρίσκεται στη δεύτερη θέση, µε τους 
κ.κ. Καµίνη και Θεοδωράκη να τον ακολουθούν σε από-
σταση αναπνοής.

Οι υπόλοιποι παίκτες
Από κει και πέρα, οι υπόλοιποι πέντε υποψήφιοι (Γιάννης 

Μανιάτης, Γιάννης Ραγκούσης, ∆ηµήτρης Τζιώτης, Κων-
σταντίνος Γάτσιος και Απόστολος Πόντας) βρίσκονται σε 
µεγάλη απόσταση από την κ. Γεννηµατά και µικρότερη 
αλλά σηµαντική από τους κ.κ. Ανδρουλάκη, Θεοδωράκη 
και Καµίνη και επί της ουσίας θα επιδιώξουν το καλύτερο 
δυνατό αποτέλεσµα, προκειµένου να µπορούν να δια-
πραγµατευτούν από ισχυρότερη θέση τη στάση τους κατά 
τον δεύτερο γύρο των εκλογών, αλλά και να ενισχύσουν 
το «ειδικό βάρος» τους ενόψει της δηµιουργίας του νέου 
φορέα της κεντροαριστεράς. Να σηµειωθεί, πάντως, ότι η 
αδιευκρίνιστη ψήφος φτάνει το 33%, οπότε τα πράγµατα 
µπορεί να αλλάξουν ως την ώρα της κάλπης.

«Όχι» σε ένωση ∆ΗΣΥ-Ποταµιού
Ο νέος φορέας, ωστόσο, δεν αναµένεται να λάβει άµεσα 
σαφή µορφή και σχήµα, καθώς τόσο η κ. Γεννηµατά όσο 
και ο κ. Θεοδωράκης απέκλεισαν κατηγορηµατικά τις 
προτάσεις των συνυποψηφίων τους για ένωση, εδώ και 
τώρα, των κοινοβουλευτικών οµάδων της ∆ΗΣΥ και του 
Ποταµιού ως ένδειξη αποφασιστικής στήριξης του νέου 
εγχειρήµατος. Η κ. Γεννηµατά εξήγησε την άρνησή της 
για την ένωση «εις σάρκα µίαν» των δύο κοινοβουλευτι-

κών οµάδων λέγοντας ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο θα µπορεί 
να ασκείται καλύτερος κοινοβουλευτικός έλεγχος στην 
κυβέρνηση, αφού θα έχουν δικαίωµα λόγου και οι δύο 
αρχηγοί, αλλά και οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι των 
κοµµάτων, και τονίζοντας ότι τα δύο κόµµατα θα συντονί-
ζουν τη δράση τους, ιδίως µετά την εκλογή του κοινού αρ-
χηγού του νέου φορέα της κεντροαριστεράς.

Από την πλευρά του, ο κ. Θεοδωράκης δήλωσε ότι 
«ξαφνιάστηκα µε τις αντιρρήσεις. Η αντίδραση του Νίκου 
και του Γιώργου είναι το καλύτερο δώρο στους ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ», προσθέτοντας ότι «δεν πρέπει να απολέσουµε 
τις δυνατότητες εκπροσώπησης και να διευκολύνουµε 
τον ΣΥΡΙΖΑ».

«Ηθικό το ζήτηµα»
Πάντως, πρέπει να σηµειωθεί ότι η άρνηση για ενιαία κοι-
νοβουλευτική οµάδα ∆ΗΣΥ-Ποταµιού προκάλεσε αντι-
δράσεις από τους υπόλοιπους υποψηφίους, µε τον κ. Αν-
δρουλάκη να δηλώνει στον Alpha 989 ότι «το θέµα µε την 
ενοποίηση των κοινοβουλευτικών οµάδων για µένα είναι 
και ηθικό. ∆ηλαδή, ενώ από τη µια έλεγαν ότι ο αρχηγός 
της παράταξης δεν µπορεί να είναι και ευρωβουλευτής, 
γιατί δεν θα βρίσκεται στη Βουλή, από την άλλη είχαν α-
ποφασίσει να παραµείνουν ως έχουν οι κοινοβουλευτικές 
οµάδες. Εποµένως ο νέος ηγέτης της παράταξης δεν χρει-
άζεται να είναι βουλευτής, καθώς δεν εκλέγουµε νέο πρό-
εδρο της κοινοβουλευτικής οµάδας. ∆ηλαδή εκ του πο-
νηρού ετίθετο τέτοιο θέµα τους τελευταίους δύο µήνες».

Ο κ. Μανιάτης, από την πλευρά του, σηµείωσε ότι «η 
αποκάλυψη της πρωτοφανούς συµφωνίας της Φ. Γεννη-
µατά και του Στ. Θεοδωράκη περί µη ενοποίησης των κοι-
νοβουλευτικών οµάδων του νέου προοδευτικού κινήµα-
τος κινδυνεύει να αποτελέσει σηµείο εσωτερικού πολιτι-
κού διχασµού µε σηµαντικές επιπτώσεις στην αφετηρία 
και για την εξέλιξη του εγχειρήµατός µας», ενώ ο κ. Κα-
µίνης υπογράµµισε ότι «κάποιοι δεν θέλουν τον διάλογο, 
κάποιοι φοβούνται το άνοιγµα και τα επιχειρήµατα, θέ-
λουν συµφωνίες από πριν, γι’ αυτούς οι διαδικασίες είναι 
πρόσχηµα, η µαζική παράταξη είναι πονοκέφαλος».

Προσδοκίες και ερωτήµατα
Καθώς, πλέον, αναµένονται οι «εισπράξεις» του κάθε υπο-
ψηφίου µετά και το δεύτερο debate της ερχόµενης ∆ευ-
τέρας, το βασικό ερώτηµα και προσδοκία ενός εκάστου 
είναι πού θα κινηθεί η συµµετοχή των πολιτών στην ε-
κλογική διαδικασία, η οποία, όπως προαναφέρθηκε, θα 
ολοκληρωθεί σε δύο γύρους. Πληροφορίες αναφέρουν 
ότι η σχετικά χαµηλή τηλεθέαση της τηλεµαχίας της πε-
ρασµένης ∆ευτέρας προκάλεσε ανησυχία στα επιτελεία 
των υποψηφίων και έφερε «περικοπές» στις προσδοκίες 
τους όσον αφορά τη συµµετοχή των πολιτών στις εκλο-
γές, καθώς ενώ αρχικά ο αριθµός των 200.000 εκλογέων 
αποτελούσε ένα θεωρητικά εφικτό υψηλό, πλέον εκτι-
µάται ότι η συµµετοχή δεν θα ξεπεράσει τις 120.000 έως 
150.000, ενώ αν κινηθεί κάτω από τις 100.000 θα θεωρη-
θεί καταστροφικά χαµηλή.

Όµως, πέραν της συµµετοχής, υπάρχουν ορισµένα βα-
σικά ερωτήµατα που συνεχίζουν να πλανώνται πάνω από 
τον χώρο της κεντροαριστεράς, µε το βασικό εκ των ο-
ποίων να είναι η στάση που ο φορέας θα τηρήσει όσον 
αφορά τη συµµετοχή του σε συµµαχικές κυβερνήσεις. Ο 
κ. Ραγκούσης έχει ταχθεί κατά οποιασδήποτε συµµετο-
χής σε κυβερνητικό σχήµα µε τη Ν∆, ενώ ο κ. Θεοδω-
ράκης έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόµενο κυβερνητικής 
συνεργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι θα αλλάξει ο εκλο-
γικός νόµος και θα καταργηθεί η απλή αναλογική. Ενδε-
χοµένως στην τηλεµαχία της ∆ευτέρας να υπάρξει µια πιο 
ξεκάθαρη εικόνα σχετικά µε το ερώτηµα αυτό, όπως και 
σχετικά µε τη µορφή που θα έχει ο νέος φορέας µετά την 
εκλογή του προέδρου του.
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συνέντευξη

Ο 
Θανάσης Μαυ-
ρίδης ανοί-
γει τις πύλες 
του «Φιλελεύ-
θερου» λίγες 
μέρες πριν βγει 
στα περίπτερα 
και μας ξεναγεί 
στα άδυτα μιας 
νέας έκδοσης 
με πνοή και φι-

λελεύθερη θέση που κάνει τον τρόπο ζωής 
και σκέψης ηχηρό ανάγνωσμα στα χέρια 
ψαγμένων θιασωτών του έντυπου Τύπου. 
Ο ίδιος ξεδιπλώνει με λίγες, κοφτές αλλά με-
στές φράσεις, όπως ακριβώς αρθρογραφεί, 
τους λόγους που έρχεται ο «Φιλελεύθερος», 
τι κενό φιλοδοξεί να καλύψει και πώς μπο-
ρεί να μας δώσει πίσω τα αναγνώσματα της 
χαμένης μας νιότης, όταν η εφημερίδες μάς 
ταξίδευαν και είχαν λόγο ύπαρξης.

Γιατί τώρα; Εντοπίζεται κενό στην αγορά 
ικανό να σας οδηγήσει στην απόφαση έκ-
δοσης ημερήσιας εφημερίδας;
Πιστεύω ότι η εφημερίδα είναι συμπληρωμα-
τική σε μια ενημερωτική ιστοσελίδα. Η ιστο-
σελίδα εξαρτάται 100% από τις διαφημίσεις 
και η εφημερίδα μπορεί και πρέπει να εξαρ-
τάται 100% από τους αναγνώστες. Ο συνδυ-
ασμός τους είναι συνθήκη ανεξαρτησίας για 
ένα μέσο ενημέρωσης. Ένα μέσο ενημέρω-
σης που οφείλει σε τράπεζες, σε προμηθευ-
τές, είναι ένας εύκολος στόχος για την εξου-
σία και τα συμφέροντα. Για μένα, εφημερίδα 
και ιστοσελίδα είναι ένα πράγμα. Το ένα είναι 
η φυσική συνέχεια του άλλου. Ρωτάτε γιατί 
τώρα. Θα σας δώσω μία ευθεία απάντηση: 
Επειδή η παλιά διαπλοκή πέθανε και η νέα 
δεν έχει προλάβει να οργανωθεί. Φαντάζο-
μαι, σας καλύπτει αυτό…

Όταν όλοι λένε ότι το χαρτί πέθανε, εσείς, 
ένας υπέρμαχος του διαδικτύου και μπρο-
στάρης στη δημιουργία πετυχημένων ενη-
μερωτικών σελίδων (Euro2day, Capital, 
Liberal), επενδύετε στο χαρτί. Τι είναι 
αυτό που συντηρεί αυτόν τον έρωτα;
Κυρία Σχοινά, είχαμε γνωριστεί στο Euro2day 
πριν από αρκετά χρόνια. Έχω κάνει μια με-
γάλη διαδρομή στο internet, αλλά και στα έ-
ντυπα. Κάπως έτσι συνειδητοποιώ ότι με-
γαλώνω. Σας λέω, λοιπόν, ότι η απόφασή 
μου δεν λήφθηκε εν θερμώ. Δεν πάω κό-
ντρα στο ρεύμα, καθώς πιστεύω ότι δεν πέ-
θανε το χαρτί. Οι εγκέφαλοί μας κάηκαν και 
δεν είμαστε πλέον σε θέση να βγάλουμε α-
ξιόλογες εφημερίδες.

Θυμάμαι τον εαυτό μου εφημεριδοφάγο. 

Ρωτάτε γιατί τώρα. Θα 
σας δώσω μία ευθεία 
απάντηση: Επειδή η 
παλιά διαπλοκή πέθανε 
και η νέα δεν έχει 
προλάβει να οργανωθεί.

 ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΌΠΗ ΣΧΌΙΝΑ

Θανάσης Μαυρίδης, εκδότης

Από 12 χρονών αγοράζω εφημερίδες. Θυμά-
μαι ακόμη καλές δουλειές, ξεχωριστές εκ-
δόσεις, ξεχωριστούς ανθρώπους. Για παρά-
δειγμα, έτρεχα να αγοράσω το «Ποντίκι λόγω 
του Ιωάννου». Ή θυμάμαι το ΑΝΤΙ με εκείνο 
το καταπληκτικό τεύχος που είχε παρουσιάσει 
με έναν χιουμοριστικό τρόπο όλα τα πρωτο-
σέλιδα των τότε γνωστών εφημερίδων.

Πιτσιρικάς, όταν δούλευα τα καλοκαίρια 
σε ένα βενζινάδικο (μεταξύ άλλων), πήρα ένα 
κυριακάτικο πρωινό μερικές εφημερίδες για 
να περάσει το 12ωρο της βάρδιας μου. Με-
ταξύ τους ήταν και η «Αυγή». Θεϊκή εφημε-
ρίδα! Από τότε την αγόραζα κάθε Κυριακή, 
επειδή μου άρεσαν τα άρθρα της. Και «Ε-
λευθεροτυπία» αγόραζα και «Ακρόπολη» και 
«Καθημερινή». Κανονικός εφημεριδοφάγος.

Και σήμερα αγοράζω εφημερίδα πού και 
πού! Γιατί; Επειδή πέθανε το χαρτί; Δεν το πι-
στεύω. Η αλήθεια είναι ότι τότε το χαρτί με 
«ταξίδευε». Σήμερα οι εφημερίδες δεν κα-
τορθώνουν να έχουν πάνω μου αυτή την ε-
πίδραση. Αυτό είναι το στοίχημα του «Φιλε-
λεύθερου». Αν το καταφέρουμε ή όχι, είναι 
ένα άλλο θέμα συζήτησης.

Η κρίση στα media εκφράζεται ποικι-
λοτρόπως το τελευταίο διάστημα. Κρίση 
οικονομική, αξιών και θέσεων. Ποια η 
άποψή σας και πόσο σας τρομάζει η στάση 
του αναγνώστη;
Πρόσφατα ήρθε στα χέρια μου ο τίτλος «Τα 
Νέα της Τέχνης». Ένας ιδιαίτερος και αγαπη-
τός τίτλος. Τον παραλάβαμε με λίγες πωλή-
σεις. Έξι μήνες αργότερα η εφημερίδα πουλάει 
στα περίπτερα περισσότερα από 700 φύλλα 

όλα αυτά θα περάσουν στην ταυτότητα της ε-
φημερίδας είναι κάτι που μένει να το δούμε. 
Δεν αποτυπώνεται σε ένα φύλλο, σε μία έκ-
δοση. Θα είναι μια διαρκής προσπάθεια.

Θα είναι μια εφημερίδα με έμφαση στην 
πολιτική ή θέλετε να πιάσετε τον σφυγμό 
του αναγνώστη και σε άλλα θέματα, όπως 
ενδεχομένως η κοινωνία, η τέχνη κ.ά.;
Θα έχουμε απ’ όλα! Αλλά δεν είναι η ποσό-
τητα εκείνο που θα ήθελα να μας χαρακτη-
ρίσει. Και το σουβλάκι έχει τις περισσότερες 
φορές απ’ όλα, αλλά αυτό δεν είναι συνθήκη 
επιτυχίας. Υπάρχουν σουβλάκια με απ’ όλα 
που είναι για πέταμα και άλλα που είναι πιο 
φτωχά αλλά είναι νόστιμα. Εμείς θα προσπα-
θήσουμε να μην είμαστε φτωχοί σε ποιότητα 
και να είμαστε ταυτόχρονα και πλούσιοι σε 
περιεχόμενο. Θα δώσουμε μεγάλη έμφαση 
στα κοινωνικά θέματα. Κι από κει και πέρα 
σπουδαίοι συνάδελφοι έχουν αναλάβει να 
κάνουν μια σημαντική δουλειά στην πολι-
τική, στον πολιτισμό, στον αθλητισμό, στην 
οικονομία. Θα έχουμε και πολλές στήλες. 
Με χρονογράφημα, με ιδιαίτερα πράγματα. 
Ακόμη και βιβλίο σε συνέχειες. Πιστεύω ότι 
πολλές από τις ιδέες μας θα τις δούμε σύ-
ντομα και αλλού.

Θα είστε μια καθαρά αντιπολιτευόμενη ε-
φημερίδα ή δεν θα διστάσετε να σταθείτε 
κριτικά απέναντι σε όλους, αν αυτό χρει-
αστεί;
Θα είμαστε μαζί με όσους προωθούν φιλε-
λεύθερες πολιτικές. Η σημερινή κυβέρνηση 
ομολογεί ότι έχει αναλάβει εργολαβία την ε-
κτέλεση της μεσαίας τάξης. Δεν μπορεί κά-
ποιος που δηλώνει φιλελεύθερος να στηρί-
ξει μια τέτοια πολιτική. Περιμένουμε από την 
κυβέρνηση Μητσοτάκη να εφαρμόσει φιλε-
λεύθερες πολιτικές. Αν δεν το κάνει; Φυ-
σικά και θα ασκήσουμε κριτική και μάλιστα 
σκληρή. Η κυβέρνηση Σαμαρά κάτι θα θυμά-
ται από αυτό. Ο Τύπος δεν μπορεί να επιβιώ-
σει κάνοντας παρέα με την εξουσία. Η θέση 
του είναι μαζί με εκείνους που εκπροσωπεί, 
με τους αναγνώστες του. Ο «Φιλελεύθερος» 
θα είναι μία ταξική εφημερίδα, θα στηρίζει τα 
συμφέροντα της μεσαίας τάξης. Αυτό δεν το 
κρύβουμε. Και αυτό δεν μπορεί να αλλάξει.

Πότε κυκλοφορεί στα περίπτερα, από πού 
θα γίνει η διανομή και πόσο θα κοστίζει;
Στις 20 Νοεμβρίου και με τιμή 1,5 ευρώ. Η 
διανομή από το μόνο μαγαζί που έχει επιβι-
ώσει στον χώρο, το Άργος. Καλή μας επιτυ-
χία! Για να έχουμε να λέμε ευχάριστα πράγ-
ματα όταν ανταμώνουμε! Και σας ευχαριστώ 
για την ευκαιρία που μας δώσατε.

Έρχεται ο «Φιλελεύθερος»

και έχει περισσότερες από 500 πραγματικές 
και πληρωμένες συνδρομές. Αυτό δείχνει 
ότι ο κόσμος διψάει για ποιοτικές δουλειές.

Τι σημαίνει «Φιλελεύθερος» για σας και 
πώς αυτό θα μετουσιωθεί στην ταυτότητα 
της νέας εφημερίδας ως ιδέα;
Τι σημαίνει να είσαι φιλελεύθερος; Είναι κυ-
ρίως τρόπος ζωής. Να είσαι ανεκτικός, ανοι-
χτός στην άποψη της «άλλης πλευράς», να υ-
περασπίζεσαι τα δικαιώματα των άλλων αν-
θρώπων. Να εναντιώνεσαι στην προσπάθεια 
να ελέγξουν τη ζωή μας, είτε πρόκειται για το 
κράτος είτε για ιδιωτικά μονοπώλια. Το πώς 
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ανάλυση

Η λεγόμενη ομάδα των 53 αντιμετωπίζεται απ’ 
όλους σαν μία ελεγχόμενη εσωκομματική α-
ντιπολίτευση, η οποία απλώς προσπαθεί να συ-
ντηρήσει τις σχέσεις του ΣΥΡΙΖΑ και της κυ-
βέρνησης με όσους ψηφοφόρους θεωρούν ότι 

ανήκουν στη ριζοσπαστική Αριστερά. Το γεγονός μάλιστα ότι αυ-
τοπροβάλλεται ως άτυπος ηγέτης της ομάδας των 53 ο υπουργός 
Οικονομικών κ. Τσακαλώτος –ο άνθρωπος ο οποίος βάζει περισ-
σότερες υπογραφές απ’ όσες του ζητάνε οι Ευρωπαίοι εταίροι 
και πιστωτές– αποδυναμώνει ακόμη περισσότερο την αριστερή 
εσωκομματική αντιπολίτευση.

Παρ’ όλα αυτά, είναι τόσο οριακές οι εσωκομματικές ισορ-
ροπίες του ΣΥΡΙΖΑ, ώστε η επίσημη διαφοροποίηση της ομά-
δας των 53 κατά τη διάρκεια της πρόσφατης συνεδρίασης της 
Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ απέκτησε ξεχωριστή ση-
μασία. Φανέρωσε και στους πιο ανυποψίαστους ότι σε ζητήματα 
όπως η σχέση με τις ΗΠΑ, η εφαρμογή του προγράμματος-μνη-
μονίου και η αντιμετώπιση του προσφυγικού-μεταναστευτικού 
η κυβερνητική και κομματική ηγεσία συνεχίζει το άγριο δού-
λεμα του ελληνικού λαού σε βάρος των καλώς εννοούμενων 
συμφερόντων μας.

Οι σχέσεις με Τραμπ
Η ομάδα των 53 δραστηριοποιήθηκε και δημοσίευσε κείμενο με 
το οποίο αμφισβητούνται οι αποφάσεις της Πολιτικής Γραμμα-
τείας με αφορμή τα εντυπωσιακά ανοίγματα του κ. Τσίπρα προς 
τον Πρόεδρο Τραμπ. Ο πρωθυπουργός δεν αμφισβήτησε βασι-
κές επιλογές του Προέδρου των ΗΠΑ, όπως είναι η απόσυρση 
των ΗΠΑ από τη Συμφωνία του Παρισιού για την αποτροπή της 
κλιματικής αλλαγής, η θορυβώδης αποχώρηση των ΗΠΑ από την 
UNESCO και η στήριξη από τον Αμερικανό Πρόεδρο του Brexit 
και του ακροδεξιού λαϊκιστή ηγέτη Νάιτζελ Φάρατζ και άλλων Ευ-
ρωπαίων λαϊκιστών που κινούνται στον χώρο της σκληρής και της 
άκρας Δεξιάς. Η πολιτική αφωνία του κ. Τσίπρα συνδυάστηκε με 
τις γνωστές ευχαριστίες του Προέδρου Τραμπ για την αναβάθμιση 
των μαχητικών αεροσκαφών F-16, η οποία, όπως δήλωσε ο ίδιος, 
θα κοστίσει 2,4 δισ. δολάρια στο ελληνικό Δημόσιο και στους Έλ-
ληνες φορολογούμενους και θα δημιουργήσει χιλιάδες θέσεις α-
πασχόλησης στην αμερικανική αμυντική βιομηχανία.

Δεν άντεξαν, λοιπόν, οι «σύντροφοι» της ομάδας των 53 την 
αμερικανική kolotoumba του κ. Τσίπρα και υπογραμμίζουν 
στην ανακοίνωσή τους πως «ο ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να στηρίζει τα 
κοινωνικά κινήματα που δίνουν μάχες ενάντια στην αντιλαϊκή, 

φιλοπολεμική, ξενοφοβική, σεξιστική και επικίνδυνη πολιτική 
της κυβέρνησης Τραμπ». Με αυτούς τους όρους θέλουν να α-
πευθυνθούν στην ελληνική κοινωνία αυτοί που θεωρούν ότι εκ-
προσωπούν τη ριζοσπαστική Αριστερά, αλλά προφανώς είναι 
άλλες οι προτεραιότητες του κ. Τσίπρα και του κ. Καμμένου, 
που προωθούν συγκεκριμένες υπογραφές για συγκεκριμένους 
λόγους. Τουλάχιστον η ομάδα των 53 μπορεί να παρηγορηθεί, 
γιατί μπορεί ο κ. Τσίπρας κατά την άποψή τους να κάλυψε την… 
σεξιστική πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ, αλλά συνέβαλαν και 
αυτοί να καλυφθεί η σεξιστική συμπεριφορά του επικεφαλής 
της πρεσβείας της Βενεζουέλας στην Αθήνα σε βάρος απροστά-
τευτων «συντροφισσών».

Στο στόχαστρο ο Μουζάλας
Η ομάδα των 53 διαφωνεί με τις επιλογές του υπουργού Μετανα-
στευτικής Πολιτικής κ. Μουζάλα, ο οποίος βέβαια έχει την πλήρη 
κάλυψη του πρωθυπουργού κ. Τσίπρα και γι’ αυτό άλλωστε δη-
λώθηκε αρμοδίως ότι «η απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας 
του ΣΥΡΙΖΑ είναι η ρεαλιστική οδός διαχείρισης του προσφυ-
γικού-μεταναστευτικού και πάνω σε αυτήν θα κινηθούμε».

Από τη μια πλευρά έχουμε πολιτικά στελέχη όπως ο κ. 
Φίλης, ο κ. Σκουρλέτης και η κ. Χριστοδουλοπούλου, τα οποία 
κάνουν κριτική για την απάνθρωπη μεταχείριση των προσφύ-
γων και την πλήρη συμμόρφωση της κυβέρνησης στους κανό-
νες της ευρωτουρκικής συνεργασίας και ζητούν ουσιαστικά να 
επιστρέψουμε στο 2015, οπότε η κ. Χριστοδουλοπούλου ενθάρ-
ρυνε την είσοδο προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα από 
την Τουρκία και οργάνωνε τη γρήγορη μεταφορά τους σε Αυ-
στρία, Γερμανία και Σουηδία μέσω του λεγόμενου βαλκανικού 
διαδρόμου.

Τα προσφυγικά-μεταναστευτικά ρεύματα αυξήθηκαν από 
75.000 άτομα τον χρόνο που είχαν περιοριστεί επί κυβέρνησης 
Σαμαρά σε πάνω από 1 εκατομμύριο άτομα επί κυβέρνησης Τσί-
πρα το 2015, με αποτέλεσμα να αντιδράσει η κοινωνία σε Αυστρία, 
Σουηδία και Γερμανία και να δημιουργηθούν οι συνθήκες για την 
ανάπτυξη των δυνάμεων της άκρας Δεξιάς σε αυτές τις χώρες.

Από την άλλη έχουμε τον κ. Μουζάλα, ο οποίος πρωταγω-
νιστεί, με εντολή Τσίπρα, στη μετατροπή της Ελλάδας σε χώρα 
εγκλωβισμού προσφύγων και μεταναστών στη βάση της ευρω-
τουρκικής συμφωνίας του Μαρτίου 2016 και υπό την υψηλή ε-
ποπτεία του Βερολίνου. Ο κ. Μουζάλας δημιουργεί τεράστιο 
πρόβλημα στην Ελλάδα με την πολιτική που υπηρετεί και δεν 
έχει διοικητικές ικανότητες για να αξιοποιήσει τα ευρωπαϊκά 
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ΤΑ F-16 ΈΦΈΡΑΝ VERTIGO ΣΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ
Η διαφοροποίηση της ομάδας των 53 ενισχύει την 
πολιτική σύγχυση στους ψηφοφόρους της ριζοσπαστικής 
Αριστεράς.

  ΤΟΥ ΈΥΡΩΒΟΥΛΈΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

κονδύλια και να βελτιώσει την κατάσταση για τους πρόσφυγες 
και τους μετανάστες και τον τοπικό πληθυσμό. Φαίνεται ότι έχει 
οργανώσει την αναβάθμισή του σε θέση επιρροής στο Συμβού-
λιο της Ευρώπης, αξιοποιώντας τη διεθνή στήριξη που του εξα-
σφαλίζει η πλήρης προσαρμογή στις υποδείξεις σε βάρος των 
καλώς εννοούμενων συμφερόντων μας.

Η κόντρα ομάδας των 53 και Τσίπρα-Μουζάλα για το προ-
σφυγικό-μεταναστευτικό αναδεικνύει τη ζημιά που έκανε στην 
Ελλάδα το προγραμματισμένο από τον Ερντογάν και τον Τσί-
πρα χάος του 2015 και στη συνέχεια η αναγκαστική προσαρ-
μογή της ελληνικής πλευράς στο κλείσιμο του βαλκανικού δια-
δρόμου, στην αναβάθμιση του ρόλου της Τουρκίας μέσω της ευ-
ρωτουρκικής συνεργασίας και στη μετατροπή της πατρίδας μας 
σε χώρα εγκλωβισμού προσφύγων και μεταναστών.

Διαφωνούν με τη λιτότητα
Η ομάδα των 53 διαφωνεί και με τη σκλήρυνση της λιτότητας, 
την οποία βέβαια έχει προγραμματίσει ο εμφανιζόμενος ως άτυ-
πος ηγέτης της υπουργός Οικονομικών κ. Τσακαλώτος. Στη σχε-
τική απόφαση της ομάδας των 53 υπογραμμίζεται ότι «το μνη-
μόνιο δεν είναι ιδιοκτησία μας και η πολιτική μας χρειάζεται να 
αναζητά συνεχώς τις αναγκαίες ρωγμές που θα αποδυναμώνουν 
τις μνημονιακές δεσμεύσεις».

Από τη μια ο υπουργός Οικονομικών κ. Τσακαλώτος πανη-
γυρίζει ότι υπογράφει γρήγορα και χωρίς αντιρρήσεις όλα όσα 
χρειάζονται για να κλείσει η τρίτη αξιολόγηση του προγράμμα-
τος-μνημονίου και από την άλλη η αριστερή εσωκομματική α-
ντιπολίτευση, της οποίας εμφανίζεται να ηγείται, καταγγέλλει 
τις επιλογές του. Όλα αυτά θα ήταν πολύ αστεία εάν δεν ήταν 
πολύ τραγικά για την κατάσταση και την προοπτική της οικονο-
μίας. Με το τέλος της τουριστικής περιόδου, η οποία πήγε πολύ 
καλά παρά τη γενική φορολογική επίθεση που εξαπέλυσε η κυ-
βέρνηση Τσίπρα κατά του τουριστικού τομέα, παρατηρείται υ-
ποχώρηση στον δείκτη οικονομικού κλίματος, εφόσον η προο-
πτική για τη βιομηχανία και τις κατασκευές δεν κρίνεται ιδιαί-
τερα καλή. Αντίθετα, στο σύνολο της Ε.Ε. συνεχίστηκε η άνοδος 
του δείκτη οικονομικού κλίματος, ο οποίος βρίσκεται στα ανώ-
τατα επίπεδα από το 2001.

Σαν να μην έφτανε αυτό, η σχετική έρευνα της Παγκόσμιας 
Τράπεζας δείχνει την Ελλάδα να πέφτει χαμηλότερα στην κατά-
ταξη για την ευκολία του επιχειρείν και εμφανίζει τη Βουλγαρία, 
την Αλβανία, ακόμη και τα Σκόπια, να είναι χώρες πιο φιλικές 
για επενδύσεις απ’ ό,τι η Ελλάδα. Greece is back, όπως θα έλεγε 
και ο κ. Τσίπρας, μόνο που το back σε αυτή την περίπτωση έχει 
την έννοια ότι οπισθοχωρούμε στη διεθνή ανταγωνιστικότητα 
ακόμη και σε σχέση με χώρες που είχαμε αφήσει πολύ πίσω μας 
τις περασμένες δεκαετίες.

Οι διαφωνίες της ομάδας των 53 έχουν σχέση και με το λε-
γόμενο κοινωνικό μέρισμα, το οποίο, εάν κρίνουμε από τα μισό-
λογα του κ. Τσακαλώτου, εξαντλείται σε μείωση ληξιπρόθεσμων 
οφειλών του Δημοσίου, στη χρηματοδότηση του ελάχιστου εγ-
γυημένου εισοδήματος και στην επιστροφή στους συνταξιού-
χους υπερβολικά υψηλών κρατήσεων για τον ΕΟΠΥΥ, ιδιαί-
τερα μετά το 2015, οπότε το σχετικό ποσοστό αυξήθηκε από 4% 
σε 6%. Τα δύο πρώτα μέτρα δεν έχουν σχέση με το κοινωνικό 
μέρισμα, γιατί αποτελούν απλή χρηματοδότηση κυβερνητικών 
υποχρεώσεων, ενώ η επιστροφή των υπερβολικών κρατήσεων 
του ΕΟΠΥΥ από τους συνταξιούχους έχει μια κοινωνική διά-
σταση αλλά επιβάλλεται από δικαστικές αποφάσεις.

Greece is back, όπως λέει ο κ. Τσίπρας, με 
την έννοια ότι μένουμε πίσω από Βουλγαρία, 
Αλβανία και Σκόπια.
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Ήταν Μεγάλη Εβδομάδα, περίπου έναν μήνα 
πριν από τις εκλογές του Μαΐου του 2012, 
όταν ξεκίνησε η δικαστική περιπέτεια του 
πανίσχυρου, τη δεκαετία του 1990, υπουρ-
γού Άμυνας και γραμματέα του τότε κυβερ-

νώντος κόμματος.
Ο ίδιος, λίγες ημέρες πριν από τη σύλληψή του, εμφανι-

ζόταν βέβαιος ότι δεν θα τολμούσαν να τον συλλάβουν, αν και 
ήταν προφανές ότι το κυβερνών ακόμη ΠΑΣΟΚ αναζητούσε 
μια ευκαιρία να απεκδυθεί του χαρακτηρισμού του διεφθαρ-
μένου κόμματος.

Η ιστορία έδειξε –και οι δημοσκοπήσεις επιβεβαιώνουν 
ακόμη– ότι δεν αρκούν οι θεαματικές ενέργειες για την ανά-
κτηση της εμπιστοσύνης της κοινωνίας.

Η υπόθεση του Άκη Τσοχατζόπουλου, η οποία δηλητηρί-
αζε για πάνω από δέκα χρόνια την εμπιστοσύνη της κοινωνίας 
στην πολιτική, θα ήταν άλλη μια φημολογία, που θα χαρακτη-
ριζόταν λάσπη, αν δεν άλλαζε πλευρά και δεν αποκάλυπτε τις 
διαδικασίες ο Νίκος Ζήγρας, ένας από τους πιο έμπιστους αν-

θρώπους του πρώην υπουργού, με τον οποίο συνδέεται με δε-
σμούς αίματος.

Και όμως, παρ’ όλη τη συνεισφορά του κ. Ζήγρα, με αντάλ-
λαγμα τη δική του ευνοϊκή ποινική μεταχείριση, η απόδειξη 
της ύπαρξης στην Ελβετία των λογαριασμών μέσω των οποίων 
διακινήθηκε το «μαύρο χρήμα» δεν ήρθε παρά μόνο τον Σε-
πτέμβριο του 2017, λιγότερο από δύο μήνες πριν από την τελε-
σίδικη απόφαση, γεγονός το οποίο αποδεικνύει τη δυσκολία 
της αποκάλυψης της διαφθοράς, αφού έχει συμβεί.

Το πολιτικό προσωπικό δεν έδειξε να ξαφνιάζεται καθόλου 
από την υπόθεση των προμηθειών. Σαν να επρόκειτο για κοινό 
μυστικό, δεν έδειξε να κάνει καμία προσπάθεια να μελετήσει 
ποια ήταν τα κενά τα οποία εκμεταλλεύτηκε ο κ. Τσοχατζό-
πουλος για να επιτύχει όλα όσα έκανε και για τα οποία κατα-
δικάστηκε.

Είναι προφανές ότι το πολιτικό σύστημα, ο τρόπος διοίκη-
σης, ο τρόπος με τον οποίο γίνονται οι προμήθειες έργων και 
υπηρεσιών, έχει κενά, τα οποία ενδέχεται να εκμεταλλευτεί 
ανά πάσα στιγμή ένας άλλος «Άκης», περισσότερο οργανωμέ-

νος και λιγότερος αλαζόνας της διαδικασίας.
Ένα άλλο καινούργιο στοιχείο, το οποίο προκύπτει, είναι η 

αλλαγή της δυνατότητας επιρροής του κυβερνώντος κόμματος 
στον κρατικό μηχανισμό.

Ο κ. Τσοχατζόπουλος επέλεξε μετά την προσωρινή αποφυ-
λάκισή του να ταυτιστεί πολιτικά με τον ΣΥΡΙΖΑ, είτε για πο-
λιτικούς είτε για προσωπικούς λόγους. «ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπάρχει 
τίποτε άλλο» είπε, αλλά η απογοήτευσή του μετά την τελεσί-
δικη απόφαση δείχνει ότι μάλλον δεν του ήταν χρήσιμη η ταύ-
τιση. Η ιστορία θα δείξει αν ήταν αδυναμία ή απροθυμία.

Ο πρώην υπουργός μάλλον ήταν συνηθισμένος αλλιώς από 
την εποχή που ήταν πανίσχυρο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, καθώς 
πιθανόν εκείνη την εποχή να είχε τη δυνατότητα να επηρεάζει 
τόσο τη Δικαιοσύνη όσο και τα μέσα ενημέρωσης, με τα οποία 
ποτέ δεν είχε εξαιρετικά καλές σχέσεις.

Άλλωστε, όταν διεκδίκησε την προεδρία του ΠΑΣΟΚ, το ε-
πιχείρημα της αντισυστημικότητάς του εδραζόταν στο ότι όλα 
τα μέσα ήταν με τον αντίπαλό του.

Ο Άκης είχε υποβαθμίσει το κακό που του έκαναν τα δη-
μοσιεύματα για τον ακριβό γάμο του, το 2005 στο Παρίσι, και 
έκανε το ίδιο και με τα δημοσιεύματα για τις βουτιές στην πι-
σίνα των βορείων προαστίων μετά την αποφυλάκισή του, το κα-
λοκαίρι του 2017.

Ίσως το χειρότερο όλων σε αυτή την υπόθεση είναι η εξαι-
ρετική μοναξιά που βίωσε, καθώς οι χιλιάδες ευεργετηθέντες 
από αυτόν αποδείχθηκαν αχάριστοι και άφιλοι όταν τους χρει-
άστηκε, ακόμη και για μια προσωπική συμπαράσταση στο δι-
καστήριο, όταν στην όγδοη δεκαετία της ζωής του ήταν αντιμέ-
τωπος με τη φυλακή.

Ίσως τώρα, μετά την αίτηση διαζυγίου που κατέθεσε η δεύ-
τερη σύζυγός του, η μοναξιά να ενταθεί, αλλά οι οικογενειακές 
ιστορίες χρήματος και προδοσίας πάντα έτσι ήταν.

ΙΣΤΟΡΙΕΣ 
ΧΡΉΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ

 ΧΡΉΣΤΟΣ ΜΑΤΉΣ

Μεγάλη είναι η αύξηση των νέων συνδέσεων φυσικού 
αερίου που καταγράφεται το έτος 2017 για την Εταιρεία 
Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας Α.Ε. 

(ΕΔΑ ΘΕΣΣ), καθώς έως το τέλος Οκτωβρίου 2017 έχουν υπο-
γραφεί 14.305 συμβάσεις σύνδεσης για διακριτούς μετρητές 
(8.734 στη Θεσσαλονίκη & 5.571 στην Θεσσαλία), καταγράφο-
ντας αύξηση 53% συγκριτικά με το έτος 2016.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με το υφιστάμενο καταγε-
γραμμένο ενδιαφέρον των πολιτών για αιτήσεις σύνδεσης με το 
δίκτυο φυσικού αερίου, ο συνολικός αριθμός νέων συνδέσεων 
για διακριτούς μετρητές στη Θεσσαλονίκη και στη Θεσσαλία, 
εκτιμάται ότι θα αγγίξει συνολικά για το έτος 2017 τις 18.500, 
έναντι 12.576 του Προϋπολογισμού (αύξηση 47%). 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ 
ΝΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
Παράλληλα, υλοποιείται η σύνδεση και η τροφοδότηση των 
νέων περιοχών με το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου σύμφω-
να με τον προγραμματισμό της ΕΔΑ ΘΕΣΣ,  καθώς τηρούνται 
οι εξαγγελίες της Εταιρείας για τα χρονοδιαγράμματα της 
κατασκευής των  επεκτάσεων του δικτύου διανομής φυσικού 
αερίου, κατέχοντας την εμπιστοσύνη των πολιτών και των Το-
πικών Αρχών.
Συγκεκριμένα, στην περιοχή της Θεσσαλονίκης ο προγραμματι-
σμός εργασιών είναι ο εξής:
•  Φίλυρο του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη (Ενεργοποίηση 1-10 

Νοεμβρίου 2017)
•  Εξοχή & Χορτιάτης του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη (Ενεργοποί-

ηση 15-25 Νοεμβρίου 2017)

•  Τρίλοφος & Πλαγιάρι του Δήμου Θέρμης (Ενεργοποίηση 1-10 
Δεκεμβρίου 2017)

•  Νέα Μεσήμβρια του Δήμου Χαλκηδόνος (Ενεργοποίηση 15-
30 Δεκεμβρίου 2017)

•  Λαγκαδάς του Δήμου Λαγκαδά (Επεκτείνεται το δίκτυο διανο-
μής και η τοποθέτηση του αποσυμπιεστή CNG θα ολοκληρω-
θεί έως τις αρχές Δεκεμβρίου 2017)

•  Μηχανιώνα - Επανομή του Δήμου Θερμαϊκού (Έναρξη έρ-
γων επέκτασης Δεκέμβριος 2017).

•  Κουφάλια του Δήμου Χαλκηδόνος (Έναρξη έργων επέκτασης 
Δεκέμβριος 2017)

•  Χαλάστρα του Δήμου Δέλτα (Έναρξη έργων επέκτασης Δε-
κέμβριος 2017)

Αντίστοιχα, στην περιοχή της Θεσσαλίας ο προγραμματισμός 
τροφοδότησης είναι ο εξής:
•  Βελεστίνο του Δήμου Ρ. Φερραίου (Ενεργοποίηση 5 Νοεμ-

βρίου 2017)
•  Τύρναβος του Δήμου Τυρνάβου (Επεκτείνεται το δίκτυο δια-

νομής και η τοποθέτηση του αποσυμπιεστή CNG θα ολοκλη-
ρωθεί έως τις αρχές Δεκεμβρίου 2017)

•  Καλαμπάκα του Δήμου Καλαμπάκας (Οι εργασίες επέκτασης 
του δίκτυο διανομής ξεκίνησαν τον Οκτώβριο 2017)

•  Ελασσόνα του Δήμου Ελασσόνας (Έναρξη έργων επέκτασης 
Δεκέμβριος 2017)

Αναφορικά με την τροφοδότηση των απομακρυσμένων περιο-
χών μέσω συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), αναμένεται 
από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας η οριστικοποίηση του 

ρυθμιστικού πλαισίου για την τιμολόγηση των τελικών κατα-
ναλωτών.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
Επιπλέον, με την έναρξη της νέας περιόδου θέρμανσης και 
με γνώμονα την ορθή λειτουργία των εγκαταστάσεων, η ΕΔΑ 
ΘΕΣΣ έχει προχωρήσει στις σχετικές ενέργειες ενημέρωσης 
των καταναλωτών.
Στο πλαίσιο αυτό, βρίσκεται σε εξέλιξη καμπάνια ενημέρωσης 
από την ΕΔΑ ΘΕΣΣ, με την οποία συνίσταται στους καταναλω-
τές να μεριμνούν για την καλή κατάσταση και συντήρηση της 
εσωτερικής εγκατάστασης αερίου, την άρτια λειτουργία των 
συσκευών αερίου, καθώς και την συντήρηση των υδραυλι-
κών εγκαταστάσεων που θα πρέπει να αναθέτουν σε πιστο-
ποιημένους - αδειοδοτημένους επαγγελματίες. 
Επισημαίνεται επιπλέον, ότι ολοκληρώνεται εντός του Νοεμ-
βρίου η κατασκευή εκπαιδευτικών εργαστηρίων Εσωτερικής 
Εγκατάστασης φυσικού αερίου στη Θεσσαλονίκη & στη Θεσ-
σαλία από την ΕΔΑ ΘΕΣΣ, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για 
εκπαιδευτικούς σκοπούς για όλους τους φορείς.
Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ λειτουργεί πάντα με γνώμονα την αξιόπιστη διανο-
μή φυσικού αερίου στις γεωγραφικές περιοχές που δραστηρι-
οποιείται επενδύοντας πάνω απ’ όλα σε ένα ασφαλές δίκτυο, το 
οποίο εξασφαλίζει κατ’ επέκταση και την ομαλή λειτουργία της 
αγοράς.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΖΗΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
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ρεπορτάζ

Δ
ραματικές αλλαγές στη φορολόγηση 
των ακινήτων φαίνεται ότι φέρνει το 
σχέδιο της κυβέρνησης για αναπρο-
σαρμογή των αντικειμενικών αξιών. 
Ενώ ακόμη δεν έχει αποσαφηνιστεί 
πώς θα γίνει η αντικατάσταση του 
ΕΝΦΙΑ με τον Φόρο Ακίνητης Περι-
ουσίας που έχει προαναγγείλει το υ-

πουργείο Οικονομικών, οι νέες αντικειμενικές αξίες που φαί-
νεται ότι θα έρθουν από 1/1/2018 αναμένεται να αυξήσουν 
σημαντικά τις τιμές ανά τετραγωνικό σε περιοχές που θεωρού-
νται «λαϊκές», αλλά και να φέρουν μειώσεις σε πιο ακριβές πε-
ριοχές της χώρας.

Αυξήσεις 20%-30%
Πριν από λίγες ημέρες η αρμόδια υφυπουργός Οι-
κονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου, αναφερό-
μενη στο ζήτημα της αναπροσαρμογής των α-
ντικειμενικών αξιών των ακινήτων (ούτως 
ώστε να προσεγγίσουν τις τιμές αγο-
ράς), τόνισε ότι οι αλλαγές θα αφο-
ρούν αποκλειστικά και μόνο τις 
τιμές ζώνης και δεν θα επηρεά-
σουν τους συντελεστές παλαιό-
τητας, τους συντελεστές εμπο-
ρικότητας ή τις Αρχικές και Ει-
δικές Βασικές Αξίες γης που 
ισχύουν για τα εκτός σχεδίου 
ακίνητα και αγροτεμάχια, 
όπου δεν υπάρχουν τιμές 
ζώνης.

Αυτό που η κ. Παπανά-
τσιου δεν ανέφερε είναι ότι 
οι αναπροσαρμογές των α-
ντικειμενικών αξιών θα 
είναι προς τα πάνω για ακί-
νητα σε «λαϊκές» ή πιο φθη-
νές περιοχές. Και αυτό διότι 
στην τελευταία προσαρμογή 
τους, τον Ιανουάριο του 2016, 
η κυβέρνηση αποφάσισε να 
μην αυξήσει τις χαμηλές τιμές, 
διατηρώντας ως είχαν τις τιμές 
για 600 ευρώ το τετραγωνικό και 
κάτω. Ωστόσο, τότε είχε μειώσει και 
τις τιμές ζώνης από τα 1.000 ευρώ και 
κάτω, γεγονός που προκάλεσε χαμηλές 
τιμές ζώνης (700-800 ευρώ το τετραγωνικό) 
σε ανερχόμενες περιοχές της χώρας.

Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες που επικα-
λούνται τα «Νέα», η εικόνα αυτή θα αλλάξει άρδην, 
καθώς εκτιμάται ότι με τις νέες αντικειμενικές αξίες θα 
καταγραφούν αυξήσεις 20%-30% σε λαϊκές περιοχές της Αθή-
νας, σε νησιά και σε παραθαλάσσιες περιοχές, όπου οι τιμές 
ζώνης που σήμερα κυμαίνονται στα 600-800 ευρώ ανά τετρα-
γωνικό μέτρο θα εκτιναχθούν κοντά στα 1.000 ευρώ το τετρα-
γωνικό.

Πτώση αντικειμενικών αξιών στις ακριβές 
περιοχές
Από την άλλη πλευρά, θεωρείται σχεδόν δεδομένο ότι οι αντι-
κειμενικές αξίες ακινήτων που βρίσκονται σε λεγόμενες «α-
κριβές» περιοχές της Αθήνας και των προαστίων της θα μειω-
θούν σημαντικά, καθώς οι υφιστάμενες δεν ανταποκρίνονται 
σε καμία περίπτωση στις πραγματικές τιμές της αγοράς, καθώς 
σχεδόν κανένα σπίτι δεν πουλιέται με αντικειμενική αξία τα 
4.000 ή 5.000 ευρώ το τετραγωνικό. Μάλιστα, ο τρόπος υπο-
λογισμού των νέων αντικειμενικών αξιών θα στηριχτεί σε αλ-
γόριθμο, ο οποίος θα λαμβάνει υπόψη τα μισθώματα, τις αγο-
ραπωλησίες και τα στοιχεία της ΤτΕ, και στις προτεινόμενες α-

ΑΚΡΙΒΑΙΝΕΙ
Ο ΕΝΦΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΦΤΩΧΟΤΕΡΟΥΣ
  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η προθεσμία για την καταβολή 
της δεύτερης δόσης του 
ΕΝΦΙΑ του 2017 έληξε στις 31 
Οκτωβρίου και όποιος υπόχρεος 
δεν την κατέβαλε θα διαπιστώσει 
ότι το ύψος της προσαυξάνεται 
κατά 0,73% μηνιαίως.

ντικειμενικές αξίες από τις ειδικές πενταμελείς επιτροπές που 
έχουν συσταθεί από το υπουργείο Οικονομικών στους δήμους 
της χώρας: αν η προτεινόμενη τιμή είναι κοντά στην τιμή που 
δίνει ο αλγόριθμος, ως αντικειμενική αξία θα ορίζεται ο μέσος 
όρος των δύο τιμών, ενώ αν υπάρχει σημαντική διαφορά, το 
υπουργείο Οικονομικών θα αναθέτει σε εκτιμητές ακινήτων 
να καταθέσουν την τελική πρόταση. Τούτων δοθέντων, εκτι-
μάται ότι σε ακριβές περιοχές οι αντικειμενικές αξίες θα πέ-
σουν ακόμα και ως 40%, δεδομένης της κατάρρευσης της αγο-
ράς κατά τα χρόνια της κρίσης.

Ο ΕΝΦΙΑ τραβάει την ανηφόρα
Σε πολύ πρακτικό επίπεδο, πάντως, οι αλλαγές στις αντικει-

μενικές αξίες των ακινήτων θα φέρουν τα πάνω κάτω στον 
ΕΝΦΙΑ, καθώς ακίνητα σε περιοχές με χαμηλή τιμή 

ζώνης, μετά την αναπροσαρμογή των αντικειμενι-
κών αξιών, θα δουν τον συγκεκριμένο φόρο να 

αυξάνεται, ενώ δεδομένου ότι ο ΕΝΦΙΑ υ-
πολογίζεται στην αξία των ακινήτων που 

κατέχουν οι φορολογούμενοι την 1η Ι-
ανουαρίου κάθε έτους, θεωρείται βέ-

βαιο ότι θα κατατεθεί στη Βουλή 
νομοθετική ρύθμιση προκειμέ-

νου ο φόρος του επόμενου έτους 
(2018) να υπολογιστεί πάνω 
στις νέες τιμές ζώνης από την 
ημερομηνία που θα τεθούν σε 
ισχύ. Σημειώνεται ότι οι νέες 
τιμές εφορίας των ακινήτων 
που θα εφαρμοστούν από 
1/1/2018 θα επιδράσουν 
σε περίπου 20 φόρους και 
τέλη, μαζί με τον ΕΝΦΙΑ, 
ο εισπρακτικός στόχος του 
οποίου παραμένει απαράλ-
λαχτος στα 2,650 δισ. ευρώ. 
Πρέπει επίσης να υπογραμ-
μιστεί ότι η προθεσμία για 

την καταβολή της δεύτερης 
δόσης του ΕΝΦΙΑ του 2017 

έληξε στις 31 Οκτωβρίου και 
όποιος υπόχρεος δεν την κατέ-

βαλε θα διαπιστώσει ότι το ύψος 
της προσαυξάνεται κατά 0,73% μη-

νιαίως, ενώ το οικονομικό επιτελείο 
της κυβέρνησης εκτιμά ότι τα δημόσια 

έσοδα από τη δόση αυτή θα φτάσουν τα 
430 εκατ. ευρώ.

Πρόταση για εξόφληση πέμπτης 
δόσης από το κοινωνικό μέρισμα

Εν τω μεταξύ, φορολογούμενοι, αλλά και η αξιωματική α-
ντιπολίτευση, κάλεσαν την κυβέρνηση να αξιοποιήσει το υ-
περπλεόνασμα (κοινωνικό μέρισμα) για την αποπληρωμή της 
πέμπτης δόσης του ΕΝΦΙΑ. Συγκεκριμένα, ο αντιπρόεδρος 
της ΝΔ Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας στον ρ/σ Πρακτορείο υ-
πογράμμισε χαρακτηριστικά ότι «έχουμε πει ότι το κοινωνικό 
μέρισμα θα πρέπει, αν υπάρχει –που υπάρχει, λόγω της υπερ-
φορολόγησης και λόγω της καθυστέρησης 250.000 συντά-
ξεων–, να αφορά τη μείωση του ΕΝΦΙΑ, έτσι ώστε να φανεί 
κάτι στις τσέπες αυτών που υπερφορολογούνται, να επιστρα-
φεί κάτι από το κράτος μετά την υπερφορολόγηση, και θα πρέ-
πει στον κοινωνικό τομέα να δοθεί προτεραιότητα στους μα-
κροχρόνια ανέργους».

Ωστόσο, κατά τα φαινόμενα, ένα τέτοιο σενάριο δεν υφί-
σταται ούτε ως σκέψη στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνη-
σης, δεδομένων και των δεσμεύσεων που ανέλαβε από πέρυσι, 
όταν για πρώτη φορά διέθεσε το κοινωνικό μέρισμα για την ε-
νίσχυση αδύναμων κοινωνικών ομάδων. Το φετινό κοινωνικό 
μέρισμα εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει συνολικά τα 1,1 δισ. ευρώ.
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Στη διαδικασία προβλέπεται 
«κούρεµα» των προσαυξήσεων 
και λοιπών επιβαρύνσεων κατά 80%, 
ενώ υπάρχει µέριµνα για τον έλεγχο 
βιωσιµότητας του χρέους που θα 
προκύπτει από ένα κλάσµα, 
του βασικού χρέους προς το εισόδηµα 
του οφειλέτη.

Με βασικό κριτήριο το εισόδηµα και την 
ακίνητη περιουσία φαίνεται ότι θα τεθεί 
σε ισχύ η νέα οδηγία για την ένταξη 
ή όχι των επιχειρήσεων µε οφειλές 
20.000-50.000 ευρώ στην αυτοµατοποι-

ηµένη διαδικασία του εξωδικαστικού µηχανισµού ρύθµισης 
οφειλών επιχειρήσεων.

Ωστόσο, σύµφωνα µε τις τελευταίες εξελίξεις, µε υπουρ-
γικές αποφάσεις θα ορίζεται ότι στη ρύθµιση των 120 δό-
σεων θα µπορούν να ενταχθούν ακόµα και οφειλέτες χωρίς 
πτωχευτική ικανότητα µε χρέη από 20.000 έως 50.000 
ευρώ. Στη διαδικασία προβλέπεται «κούρεµα» των προσαυ-
ξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων κατά 80%, ενώ υπάρχει 
µέριµνα για τον έλεγχο βιωσιµότητας του χρέους που θα 
προκύπτει από ένα κλάσµα, του βασικού χρέους προς το ει-
σόδηµα του οφειλέτη.

Στη ρύθµιση θα µπορούν να ενταχθούν ελεύθεροι επαγ-
γελµατίες χωρίς πτωχευτική ικανότητα, ανεξαρτήτως ύψους 
οφειλής, αλλά και ελεύθεροι επαγγελµατίες µε πτωχευτική 
ικανότητα, που χρωστάνε έως 20.000 ευρώ ή χρωστάνε το 
85% της οφειλής τους στο ∆ηµόσιο και τα ασφαλιστικά τα-
µεία.

Η ρύθµιση θα αφορά χρέη που έχουν δηµιουργηθεί 
έως τις 31/12/2016 και όχι νέα και θα απευθύνεται σε ενερ-
γούς ελεύθερους επαγγελµατίες, αυτοαπασχολούµενους και 
όσους έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους.

Για συγκεκριµένες οφειλές και κατηγορίες οφειλετών ε-
ξετάζεται το ενδεχόµενο να «κουρεύεται» και τµήµα της βα-
σικής οφειλής. Όσον αφορά τις οφειλές προς την εφορία, α-
ναµένεται να προβλεφθεί «κούρεµα» κύριας οφειλής έως 
30%.

Για τις οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταµεία, σηµαντική 
προϋπόθεση είναι η βασική οφειλή να µην αντιστοιχίζεται 
σε ασφαλιστικό χρόνο, ώστε να µη δηµιουργηθούν προβλή-
µατα στην προσδοκώµενη σύνταξη.

Βασική ρήτρα υλοποίησης του «κουρέµατος» είναι η συ-
νεπής καταβολή των 120 δόσεων. Αν κάποιος σταµατήσει 
π.χ. στις 60 δόσεις, επιβαρύνεται µε το σύνολο των προσαυ-
ξήσεων και αναγεννάται και η κύρια οφειλή. Η καταβαλλό-
µενη δόση δεν θα µπορεί να είναι σε καµία περίπτωση µι-
κρότερη των 50 ευρώ προς κάθε πιστωτή.

Επισηµαίνεται ότι τα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταµεία 

«πνίγουν» τους ελεύθερους επαγγελµατίες σε σηµείο ο 
ένας στους τρεις να αδυνατεί να καταβάλει τις εισφορές του.

Αποκαλυπτικά ήταν τα στοιχεία από την τελευταία έκ-
θεση του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών 
(ΚΕΑΟ), καθώς σκιαγράφησε την τραγική εικόνα στις λη-
ξιπρόθεσµες οφειλές στα ασφαλιστικά ταµεία.

Όλα τα προηγούµενα χρόνια και µέχρι το 2014 τα λη-
ξιπρόθεσµα ανέρχονταν στα 10,9 δισ. ευρώ. Τρία χρόνια 
µετά, µε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, έχουν εκτοξευτεί στα 30,5 
δισ. ευρώ ή αύξηση 179%.

Ειδικότερα, σύµφωνα µε τα στοιχεία, σήµερα 503.383 
ελεύθεροι επαγγελµατίες (συν 224.525 γεωργοί, αγρότες, 
κτηνοτρόφοι) οφείλουν συνολικά –µόνο στα ασφαλιστικά 
τους ταµεία– τουλάχιστον 13,7 δισ. ευρώ(3η τριµηνιαία έκ-
θεση του Κέντρου Είσπραξης Ανεξόφλητων Οφειλών, Ο-
κτώβριος 2017).

Από τους ελεύθερους επαγγελµατίες οφειλέτες του 
τέως ΟΑΕΕ, οι 185.311 (µε οφειλές κατά την ένταξη περί-
που 2,5 δισ. ευρώ) είχαν διακόψει την ασφάλισή τους πριν 
από την ένταξη στο ΚΕΑΟ. Τον Σεπτέµβριο του 2017 οι ε-
νεργές ρυθµίσεις είναι συνολικά µόνο 63.243 και το συνο-
λικό ρυθµισµένο ποσό ανέρχεται στα 1,8 δισ. ευρώ. Αυτό 
σηµαίνει ότι τα υπόλοιπα ληξιπρόθεσµα παραµένουν χωρίς 
καµία ρύθµιση και ανέρχονται στα 11,9 δισ. ευρώ.

Σηµειώνεται ότι κατά τη διάρκεια υπολογισµού των δό-
σεων από το εισόδηµα θα αφαιρούνται τα έξοδα του επαγ-
γελµατία ή εργοδότη και προτού καθοριστούν οι δόσεις θα 
λαµβάνεται υπόψη ένα ποσό για πάγιες δαπάνες διαβίω-
σης. Εδώ µπαίνουν και τα περιουσιακά κριτήρια, όπως α-
κίνητα και καταθέσεις, ώστε όσοι δηλώνουν ελάχιστα (π.χ. 
2.000 ή 3.000 ευρώ) και παράλληλα φορολογούνται µε 
τεκµήρια διαβίωσης που «βγάζουν» εισόδηµα 30.000 ή 
40.000 ευρώ να αναγκαστούν να πληρώνουν την οφειλή 
τους µε δέσµευση της περιουσίας τους.

Με διευκρινιστική εγκύκλιο η Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµο-
σίων Εσόδων (ΑΑ∆Ε) προβλέπει ότι για όσους υπαχθούν 
σε ρύθµιση και την τηρούν κανονικά καταβάλλοντας τις 
µηνιαίες δόσεις, παγώνουν οι κατασχέσεις για τα χρέη που 
αφορούν τα ρυθµισµένα ποσά. Στην ίδια εγκύκλιο δεν προ-
βλέπεται αναστολή κατασχέσεων εις χείρας τρίτων ή έχουν 
εκδοθεί οι σχετικές διαταγές κατάσχεσης.

Όσοι έχουν δηλώσει λογαριασµό τραπέζης ως «ακατά-

σχετο» δεν κινδυνεύουν από κατασχέσεις έως το ποσό των 
1.250 ευρώ µηνιαίως για κάθε φυσικό πρόσωπο και σε ένα 
µόνο πιστωτικό ίδρυµα. Στην εγκύκλιό της η Γενική Γραµ-
µατεία ∆ηµοσίων Εσόδων (ΓΓ∆Ε) διευκρινίζει ότι «σε πε-
ριπτώσεις κατασχέσεων απαιτήσεων εις χείρας τρίτων, δεν 
επιτρέπεται κατάσχεση µισθών, συντάξεων και ασφαλιστι-
κών βοηθηµάτων που καταβάλλονται περιοδικά, εφόσον το 
ποσό αυτών µηνιαίως είναι µικρότερο των 1.000 ευρώ. Στις 
περιπτώσεις που υπερβαίνει το ποσό αυτό, επιτρέπεται η 
κατάσχεση επί του 50% του υπερβάλλοντος των 1.000 ευρώ 
ποσού και µέχρι του ποσού των 1.500 ευρώ. Για πάνω από 
1.500 ευρώ επιτρέπεται η κατάσχεση επί του συνόλου του υ-
περβάλλοντος ποσού».

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στους κοινούς λο-
γαριασµούς. Για να είναι ασφαλείς οι καταθέσεις θα πρέπει 
και οι δύο συνδικαιούχοι του λογαριασµού να τον δηλώσουν 
ως «ακατάσχετο». Στην αντίθετη περίπτωση, εάν ένας από 
τους δύο δεν έχει δηλώσει τον λογαριασµό ως «ακατάσχετο» 
και χρωστάει στο ∆ηµόσιο, η φορολογική αρχή έχει το δι-
καίωµα να κατάσχει µέρος ή και ολόκληρο το ποσό που α-
ντιστοιχεί στο 50% του λογαριασµού, θεωρώντας ότι ανήκει 
στον συνδικαιούχο οφειλέτη.

  ΑΝΤΙΟΠΗ ΣΧΟΙΝΑ

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΚΑΙ ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ 
Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 120 ∆ΟΣΕΩΝ
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ΚΈΒΙΝ ΣΠΈΙΣΙ: Ο ΣΥΝΉΘΉΣ 
ΥΠΟΠΤΟΣ ΠΟΥ ΒΓΉΚΈ 
ΣΥΝΉΘΉΣ… ΣΆΤΥΡΟΣ
Το σκάνδαλο Γουάινσταϊν ήταν τελικά μόνο 
η κορυφή του παγόβουνου.

 ΜΆΡΙΆ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

Ε
δώ και περίπου έναν 
μήνα, μετά την αποκά-
λυψη του σκανδάλου 
Γουάινσταϊν, η σεξουα-
λική παρενόχληση των 
γυναικών στον χώρο 
εργασίας έχει γίνει ένα 

από τα βασικά θέματα στην ημερήσια διά-
ταξη. Από συζητήσεις που έλαβαν χώρα στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εκτενή άρθρα 
που αναδεικνύουν το πρόβλημα σε όλους 
τους επαγγελματικούς κλάδους μέχρι τη 
δημιουργία του hashtag #MeToo, όπου γυ-
ναίκες αναφέρουν στα κοινωνικά δίκτυα 
τις δυσάρεστες εμπειρίες τους.

Πάνω που το ζήτημα απέκτησε πολι-
τική διάσταση, ένα παρόμοιο θέμα έπεσε 
σαν κεραυνός εν αιθρία, για να μας απογο-
ητεύσει ακόμη περισσότερο. Ο Κέβιν Σπέ-
ισι, ένας από τους καλύτερους ηθοποιούς 
της γενιάς του, βρέθηκε στη θέση του κα-
τηγορουμένου αυτή τη φορά και, το χειρό-
τερο όλων, δεν αρνήθηκε καμία κατηγορία.

Από το American Beauty 
στο American Crime
Το σκάνδαλο είδε το φως της δημοσιότη-
τας στις αρχές της περασμένης εβδομάδας, 
όταν ο ηθοποιός Άντονι Ραπ, γνωστός κυ-
ρίως από δεύτερους ρόλους σε τηλεοπτι-
κές σειρές, δήλωσε δημόσια πως όταν ήταν 
14 ετών προσκλήθηκε σε ένα πάρτι του η-
θοποιού Κέβιν Σπέισι, μετά τη λήξη του 
οποίου ο τελευταίος προσπάθησε να τον 
βιάσει. Ο Ραπ κατόρθωσε να ξεφύγει και 
έκτοτε φρόντισε να μην ξανασυναντηθεί 
με τον Σπέισι. Ο διάσημος ηθοποιός απά-
ντησε μέσω social media πως δεν θυμάται 
τι ακριβώς συνέβη 30 χρόνια πριν, αλλά αν 
όντως προέβη σε αυτή την άσεμνη πράξη, 
ζητά ειλικρινά συγνώμη από τον Άντονι 
Ραπ. Ο Σπέισι, καταλήγοντας, προσπά-
θησε να στρέψει το ενδιαφέρον του κοινού 
αλλού, δηλώνοντας δημόσια ότι αν και έχει 
συνάψει ερωτικές σχέσεις με γυναίκες και 
άντρες, έχει πλέον αποφασίσει να ζει ως ο-
μοφυλόφιλος άντρας. Καλή η προσπάθεια, 
καθώς για ένα 24ωρο η βασική είδηση ήταν 
ότι ο Σπέισι είναι ομοφυλόφιλος και όχι 
παιδεραστής ή βιαστής, αλλά ξεθάρρεψαν 
τελικά κι άλλα θύματα, που έσπευσαν να 
μιλήσουν για μια πάγια συμπεριφορά του 
μεγάλου Κέβιν Σπέισι.

Σειρά, λοιπόν, είχε ο Μεξικανός ηθο-
ποιός Ρομπέρτο Καβάζος, ο οποίος έγραψε 
μέσω Facebook ότι παρενοχλήθηκε σεξου-
αλικά από τον Σπέισι κατά τη διάρκεια μιας 
παράστασης στο Old Vic Theatre, όπου ο 
τελευταίος ήταν καλλιτεχνικός διευθυ-
ντής για έντεκα χρόνια. Ο Καβάζος μίλησε 
για γνωστή συμπεριφορά του Σπέισι απέ-
ναντι σε νέους άντρες κάτω των 30 ετών. Ο 
58χρονος ηθοποιός συνήθιζε να καλεί στο 
θέατρο νεαρούς άντρες ηθοποιούς για να 
συζητήσουν για την καριέρα τους και τους 
υποδεχόταν πάνω στη σκηνή του θεάτρου 
σε ένα σκηνικό τύπου πικνίκ με σαμπά-
νια και ελαφρύ φωτισμό. Ο Καβάζος δή-
λωσε ότι όλοι στο θέατρο γνώριζαν για τη 
συμπεριφορά του εξέχοντος καλλιτεχνι-

κού διευθυντή του και είχαν επινοήσει τον 
όρο «Kevin Spacey story», με τον οποίο εν-
νοούσαν τη σεξουαλική παρενόχληση που 
είχε υποστεί κάποιος νεαρός άντρας.

Στο team των θυμάτων προστέθηκε και 
ο διάσημος σκηνοθέτης ντοκιμαντέρ Τόνι 
Μοντάνα, ο οποίος κατηγόρησε τον Σπέισι 
ότι τον άγγιξε ανάρμοστα στα γεννητικά 
του όργανα όταν βρέθηκαν σε ένα μπαρ του 
Λος Άντζελες το 2003. Ο σκηνοθέτης πρό-
σθεσε ότι ο Σπέισι τον παρακαλούσε να τον 
ακολουθήσει στο σπίτι του, ώσπου ο Μο-
ντάνα τον χτύπησε και ζήτησε από τους συ-
νοδούς του να τον συνετίσουν.

Παρόμοια εμπειρία βίωσε και ένας Βρε-
τανός μπάρμαν ονόματι Ντάνιελ Μπιλ. 
Όταν δεν ενέδωσε στις ορέξεις του Σπέ-
ισι, ο ηθοποιός επέμεινε να του χαρίσει το 
ρολόι του, αξίας 6.000 ευρώ. Ο μπάρμαν α-
ποκόμισε την αίσθηση ότι προσπαθούσε να 
εξαγοράσει τη σιωπή του.

Σε δημοσίευμα της βρετανικής εφημε-
ρίδας «Independent» αναφέρεται η κατά-
θεση ενός ακόμη ηθοποιού, που προς το 
παρόν επιθυμεί να κρατήσει την ανωνυ-
μία του. Ο ίδιος υπογραμμίζει ότι πριν από 
μερικά χρόνια, όταν ήταν έφηβος και προ-
σπαθούσε να κάνει καριέρα στον κινηματο-
γράφο, ο Σπέισι τον κάλεσε στο σπίτι του 
στη Νέα Υόρκη. Ανυποψίαστος ότι η πρό-
σκληση είχε απώτερο κίνητρο, πήγε, μέ-
θυσε, τον πήρε ο ύπνος στον καναπέ του η-
θοποιού και το πρωί, όταν ξύπνησε, βρήκε 
τον Σπέισι να κοιμάται ημίγυμνος πάνω 
του. Δεν έχει καμία μνήμη αναφορικά με τα 
πεπραγμένα της νύχτας, όποια κι αν ήταν 
αυτά.

Από την πλευρά του Κέβιν Σπέισι καμία 
επίσημη δήλωση δεν έχει γίνει τις τελευ-
ταίες ημέρες. Οι εκπρόσωποί του δηλώ-
νουν στα μίντια ότι «ο ηθοποιός χρειάζεται 
τον χρόνο του για να ακολουθήσει θερα-
πεία». Και, απ’ ό,τι φαίνεται, η συγκεκρι-
μένη δικαιολογία χρησιμοποιείται αβίαστα 
απ’ όποιον αισθάνεται ενοχές και δεν γνω-
ρίζει τι να πει.

Ο ναζιστής και βιαστής πατέρας
Βραβευμένος με Όσκαρ δύο φορές, μία για 
τον ρόλο του στους «Συνήθεις Υπόπτους» 
και μία για το «American Beauty», ο Κέβιν 
Σπέισι έγινε διάσημος για το αυθεντικό 
του ταλέντο. Είτε ενσάρκωνε τον καλό είτε 
τον κακό, η ερμηνεία του δεν περνούσε α-
παρατήρητη και αυτός ήταν και ο βασικός 
λόγος που για περισσότερα από έντεκα 
χρόνια ταυτόχρονα με το σινεμά έδινε την 
υποκριτική του μάχη και στο σανίδι του 
Old Vic στο Λονδίνο. Αποθεώθηκε επί-
σης ως Φρανκ Άντεργουντ στο τηλεοπτικό 
δράμα «House of Cards» που ξεκίνησε ως 
διαδικτυακή σειρά το 2011. Ο Σπέισι μάλι-
στα ήταν από τους πρώτους Χολιγουντια-
νούς σταρ που έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης 
στη μικρή οθόνη και έφεραν στην τηλεό-
ραση μια σχεδόν κινηματογραφική παρα-
γωγή. Στον απόηχο των κατηγοριών ενα-
ντίον του, το «House of Cards» φαίνεται 
ότι τελειώνει πρόωρα, ενώ η Ακαδημία των 
βραβείων ΕΜΜΥ απέσυρε τη βράβευση 



του γνωστού ηθοποιού για τη συµβολή του 
στην τηλεόραση.

Ο Κέβιν Σπέισι απογοήτευσε, ο συ-
γκροτηµένος, αµείλικτος και απόλυτα πει-
θαρχηµένος Φρανκ Άντεργουντ φαίνεται 
πως είναι ένας σάτυρος που χάνει τον έ-
λεγχο µπροστά σε ανυποψίαστους νεαρούς 
άντρες. Ο αδελφός του, Ράνταλ Φάουλερ, 
έδωσε εξήγηση για τις απαγορευµένες α-
δυναµίες του Σπέισι, ισχυριζόµενος ότι για 
όλα φταίει ο βίαιος πατέρας τους.

Ο Φάουλερ σε συνέντευξη που είχε 
δώσει στην εφηµερίδα «Daily Mail» είχε 
δηλώσει πως ο πατέρας τους ήταν ναζιστής, 
βίαιος και συνήθιζε να χτυπά τον ίδιο και 
την αδελφή τους. Επίσης, ο Φάουλερ έπε-
φτε θύµα βιασµού κατ’ εξακολούθηση από 
τον πατέρα τους. «Υπήρχε τόσο σκοτάδι 
στο σπίτι µας, που ήταν σχεδόν αδύνατο να 
βγούµε φυσιολογικοί» είχε επισηµάνει για 
τα παιδικά τους χρόνια. Ο Φάουλερ σηµεί-
ωσε πως ο µικρότερος αδελφός του, Κέβιν, 
προσπαθούσε να αγνοεί όσα συνέβαιναν 
στο σπίτι. Κλείστηκε στον εαυτό του και µε 
εξυπνάδα και πονηριές κατόρθωνε πάντα 
να γλιτώνει το ξύλο. «∆εν νοµίζω ότι ο α-
δελφός µου είχε αισθήµατα» είπε ο Φάου-
λερ, προσθέτοντας πως και τα τρία παιδιά 
δεν κατόρθωσαν να ξεπεράσουν τη βία που 
σε καθηµερινή βάση βίωναν ή έβλεπαν στο 
σπίτι τους. Παρά την τραγική εξοµολόγηση 
του αδελφού του, ο Κέβιν Σπέισι σε παλαι-
ότερη συνέντευξή του είχε µιλήσει για τον 
πατέρα του µε τα καλύτερα λόγια, σηµειώ-
νοντας πως αγαπούσε πολύ την Αγγλία και 
τον αριστοκρατικό τρόπο ζωής, ενώ µετέ-
δωσε το καλό του γούστο στον υιό Σπέισι. 
Πιθανότατα η εξοµολόγηση του Σπέισι στο 
περιοδικό «Esquire» για τον πατέρα του 
να ήταν µια υποσυνείδητη εικόνα του ηθο-
ποιού για τον ιδανικό πατέρα. Αυτές οι δι-
αµετρικά αντίθετες απόψεις των αδελφών 
τούς αποξένωσαν. Ο ένας ήθελε να λυτρω-
θεί µιλώντας δηµόσια και ο άλλος να ξεχά-
σει καταπιέζοντας µυστικά. Ακόµα και όταν 
ο Φάουλερ µίλησε δηµόσια για τον Γολ-
γοθά που ανέβηκε ως παιδί, ο αδελφός του 
ως απάντηση τόνισε πως δεν γνώριζε τί-
ποτα γι’ αυτό και πως, αν συνέβη, νιώθει α-
περιόριστη θλίψη για τον αδελφό του.

Συναισθηµατικά αποκοµµένος 
ο Σπέισι
Ο Ράνταλ Φάουλερ ανέφερε πρόσφατα 
πως οι κατηγορίες εναντίον του αδελφού 
του δεν του κάνουν εντύπωση. Στο σπίτι 
τους, η µητέρα γνώριζε τις πράξεις του πα-
τέρα αλλά δεν έκανε τίποτα για να τον α-
ποτρέψει, στο βιβλίο µάλιστα που γράφει 
ο Φάουλερ για τις τραγικές εµπειρίες που 
είχε ως παιδί αναφέρει πως ο πατέρας τους 
βίαζε και ένα έφηβο κορίτσι την ίδια πε-
ρίοδο που κακοποιούσε σωµατικά και σε-
ξουαλικά τον µεγάλο του γιο. Η δε αδελφή 
τους το έσκασε από το σπίτι στα 18 της και 
δεν επέστρεψε ποτέ ξανά. Το οικογενει-
ακό περιβάλλον και οι συνθήκες στις ο-
ποίες µεγάλωσαν κατέστρεψαν µε τον έναν 
ή τον άλλο τρόπο και τα τρία παιδιά. Και 
µπορεί ο Κέβιν να είχε αντισταθµίσει κατά 

µία έννοια τη δυστυχία που βίωσε µικρός, 
ωστόσο τα φαντάσµατα της παιδικής ηλι-
κίας δύσκολα εξαφανίζονται και η εικόνα 
του Σπέισι ως «συναισθηµατικά εντελώς α-
ποκοµµένου», που περιγράφει ο µεγάλος 
του αδελφός, δεν απέχει και πολύ από την 
πραγµατικότητα.

Ο Κέβιν Σπέισι, λοιπόν, µπαίνει επισή-
µως στο κλαµπ των «κακών» του Χόλιγουντ, 
διότι χρησιµοποίησε τη φήµη και την εξου-
σία του για να προσεγγίσει ερωτικά και 
παρά τη θέλησή τους νεαρούς άντρες και σε 
κάποιες περιπτώσεις ανήλικα αγόρια. Με 
την ίδια ευκολία που το τηλεοπτικό alter 
ego του, ο Φρανκ Άντεργουντ, απέφυγε να 
κατηγορηθεί για πολλά εγκλήµατα, µε τον 
ίδιο τρόπο προσπάθησε και ο ηθοποιός να 
εστιάσει το ενδιαφέρον του κοινού στη δή-
λωση ότι είναι γκέι, γεγονός που προκά-
λεσε την οργή και των οµοφυλόφιλων, οι 
οποίοι ισχυρίζονται ότι ο ηθοποιός συν-
δυάζει την οµοφυλοφιλία µε την έλλειψη 
εγκράτειας και το σεξουαλικό έγκληµα.

Εν αναµονή αποκαλύψεων 
για παιδεραστία
Το σκάνδαλο Σπέισι δεν φαίνεται να εξα-
ντλείται στις δηλώσεις αυτών των τεσσά-
ρων-πέντε αντρών αλλά θεωρείται βέβαιο 
πως θα έχει εξέλιξη, µε νέα θύµατα να α-
φηγούνται την ιστορία τους. Το σκάνδαλο 
Σπέισι, µάλιστα, ενδέχεται να συνδέεται 
µε το λεγόµενο «open secret» του Χόλι-
γουντ, που αφορά παιδόφιλους και παιδε-
ραστές οι οποίοι κατέχουν θέσεις εξουσίας 
στον χώρο του θεάµατος και εκµεταλλεύο-
νται ανήλικα παιδιά. Πριν από περίπου δύο 
εβδοµάδες ο ηθοποιός Κόρεϊ Φέλντµαν, 
που πρωταγωνίστησε όταν ήταν παιδί στις 
ταινίες «Γκούνις», «Στάσου πλάι µου» 
κ.ά., δήλωσε πως ετοιµάζει µια ταινία στην 
οποία θα αποκαλύψει ονόµατα γνωστών α-
φεντικών του θεάµατος που βίαζαν και κα-
κοποιούσαν παιδιά. Ο ίδιος και ο παιδικός 
του φίλος Κόρεϊ Χάιµ κακοποιήθηκαν σε-
ξουαλικά τη δεκαετία του ’80. Στο πλευρό 
του Φέλντµαν και η ηθοποιός Έβαν Ρέι-
τσελ Γουντ, που ξεκίνησε την καριέρα της 
στο Χόλιγουντ ως παιδί, δήλωσε πως το ε-
πόµενο µεγάλο µυστικό που πρέπει να α-
ποκαλυφθεί µετά τη σεξουαλική παρενό-
χληση είναι η παιδεραστία, που έχει βα-
θιές ρίζες στον χώρο του θεάµατος. Μαζί 
και ο Τζέιµς Βαν Ντερ Μπικ, γνωστός από 
το «Dawson’s Creek», ο οποίος δήλωσε δη-
µόσια πως ως παιδί είχε δεχτεί σεξουαλική 
παρενόχληση από µεγαλοστέλεχος γνω-
στής εταιρείας παραγωγής. Ο Μπραντ Πιτ 
πριν από µερικούς µήνες επίσης είχε α-
ναφερθεί σε σύστηµα «παιδικής πορνείας 
και πορνογραφίας» που υπάρχει στο Χό-
λιγουντ, λέγοντας πως οι κινηµατογραφι-
κές παραγωγές αποτελούν απλώς ένα «υ-
ποπροϊόν» που λειτουργεί ως βιτρίνα για 
την άσκηση υπέρµετρης εξουσίας, ελέγ-
χου και απόκτησης κέρδους. «Είναι απλώς 
θέµα χρόνου να αποκαλυφθεί η αλήθεια» 
είπε και µε τη φόρα που έχουν πάρει τα θύ-
µατα πολλοί είναι εκείνοι που θα χάσουν 
τον ύπνο τους.

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
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ΠΕΣ ΤΟ Μ’ ΕΝΑ TWEET
…και βγάλε τον πραγματικό εαυτό σου.

Θα μπορούσε να είναι μια απλή σαρανταποδαρούσα 
που θα περνούσε πάνω από τον πήχη. Και πάλι η 
περιγραφή του υπουργού Οικονομικών για το επίπεδο 
της κριτικής της ΝΔ θα ήταν αρκούντως δυνατή. 
Πολύ περισσότερο όταν χρησιμοποίησε μια φυματική 
σαρανταποδαρούσα. 

Αλλά όχι, αυτό δεν θα ήταν αρκετό για κάποιον που 
θέλει να βγει για ποτό με τη Σκάρλετ Γιόχανσον. Οπότε 
η φυματική σαρανταποδαρούσα απέκτησε και πρό-
βλημα μηνίσκου στα 25 από τα 40 γόνατά της.
Πλέον έλειπε μόνο το κερασάκι στην τούρτα: η ταλαί-
πωρη σαρανταποδαρούσα κλήθηκε να κουβαλήσει 
και τις βαριές σακούλες με τα ψώνια της εβδομάδας 
από το σούπερ μάρκετ. Ναι, πλέον η ατάκα ήταν αντά-
ξια ενός σόουμαν του επιπέδου Τσακαλώτου.

Οι περισσότεροι δεν το περίμεναν το χτύπημα με τη 
σαρανταποδαρούσα, χαρακτηρίζοντας την ατάκα 
«απίστευτη». Δεν ξέρουν τι τους γίνεται, τίποτα που να 
αφορά τον Ευκλείδη δεν είναι απίστευτο.

Κάποιοι άλλοι δεν εκτίμησαν το χιούμορ.

Ίσως δεν το βρήκαν αστείο επειδή άκουσαν και τα 
υπόλοιπα που είπε ο υπουργός Οικονομικών, ότι 
γνωρίζει ότι η φορολογική αφαίμαξη της μεσαίας τά-
ξης δεν είναι λύση αλλά παρ’ όλα αυτά τη συνεχίζουν 
επειδή… δεν έχουν και κάτι άλλο να κάνουν.
Ίσως, πάλι, επειδή είχαν προηγηθεί οι δηλώσεις του 
αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Χουλιαράκη. 
Δηλώσεις που έφεραν τα πάνω κάτω, καθώς μέχρι 
τώρα νομίζαμε ότι υπεύθυνοι για την υπερφορολόγη-
ση της μεσαίας τάξης, των συνεπών φορολογουμένων 
και των ελεύθερων επαγγελματιών ήταν οι θεσμοί, 
έτσι δεν μας έλεγε η κυβέρνηση;

Εντάξει, πώς δεν το κατάλαβαν, μήπως είναι κά-
ποια παρεξήγηση, μήπως έγινε κάποιο μπέρδεμα 
με τον ορισμό;

Μα η κυβέρνηση έχει πάρει τόσα μέτρα που χτυπά-
νε τους πλούσιους.

Τόσα μέτρα υπέρ των φτωχότερων…

Όλοι το ξέρουν αυτό. Και το δεύτερο είναι η αύξηση 
του ΦΠΑ στα τρόφιμα.
Εν πάση περιπτώσει, σύντομα όλα αυτά θα αποτελέ-
σουν παρελθόν, καθώς η Ελλάδα επιστρέφει.

Να, μετά τις επενδύσεις που κάνουμε στις ΗΠΑ και 
δημιουργούμε δουλειές για τους Αμερικάνους ήρθε η 
ώρα να επενδύσουμε και στην Αφρική.

Όποιος άλλος θέλει να τον σώσουμε με τις επεν-
δύσεις μας παρακαλείται να μπει στην ουρά της 
καμήλας, είναι πολλά τα αιτήματα.
Όπα, Πουτζντεμόν, εσύ για πού το ’βαλες;

Μπα, αφήστε τον αυτόν, είναι στο Βέλγιο για 
δουλειές.

Πέραν του Πουτζντεμόν, και ο Γιώργος ο Κατρού-
γκαλος συνεχίζει την επαναστατική περιήγησή του, 
από τη Μακρόνησο στη Σάντα Κλάρα.

Hasta siempre, σύντροφε!
Σε άλλα νέα, σύμφωνα με την αγγλόφωνη ενημέ-
ρωση του υπουργείου Εξωτερικών η Ελλάδα μετα-
κινήθηκε και επισήμως πλέον στη Μέση Ανατολή.

Ιδού και η απόδειξη:

Άντε και εις ανώτερα!

Εννοείται ότι πρέπει να μας χαιρόμαστε, είμαστε 
άλλωστε ενάντια στις διακρίσεις.

Όχι όποιος κι όποιος Σύλλογος Γονέων, αλλά του 
Δημοτικού του Αμίρ.
Σε άλλα νέα,

Εντάξει, συμβαίνουν αυτά όταν οι ανάγκες είναι 
επιτακτικές και τα πράγματα πρέπει να γίνουν 
γρήγορα.

Είναι ξεκάθαρο, πάντως, πως το λάθος που οδήγη-
σε στην ταλαιπωρία δεν ήταν κυβερνητικοσυνδι-
καλιστικό αλλά γεωγραφικό. Η διάθεση έπρεπε να 
ξεκινήσει από τη Θεσσαλονίκη.

Άσε που ήταν και μια καλή ευκαιρία για reunion.

Βέβαια η μεγάλη απορία παραμένει: Τι ηλεκτρονι-
κό εισιτήριο είναι αυτό που δεν μπορεί να εκδοθεί 
ηλεκτρονικά και πρέπει ο κόσμος να ξημερο-
βραδιάζεται στις ουρές (της καμήλας έτσι, μην 
μπερδευόμαστε);
Αρκετά με αυτά, αυτά είναι θέματα που απασχο-
λούν τον λαουτζίκο. Ο καλός ο κόσμος κυκλοφο-
ράει με ταξί.

Η Βίκυ η Σταμάτη, ρε παιδιά, η γυναίκα που έγινε κ. 
υπουργού και έκανε τη μεγάλη ζωή δημοσία δαπάνη, 
η γυναίκα που κατά δήλωσή της δεν χρωστάει τίποτα 
σε κανέναν, είπε να μας δώσει αυτό που μας αξίζει, ένα 
μεγαλοπρεπές «άντε πηδηχτείτε».
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Τι φταίει που το µεγαλύτερο µέρος 
της χώρας δεν είναι ούτε επαρκώς 
ούτε δίκαια ρυθµισµένο χωρικά και 
πολεοδοµικά; Γιατί επιδεικνύουµε 

τόση φαντασία στην παραγωγή πολεοδοµικών 
αδιεξόδων αντί να ανοίγουµε δρόµους σε µια α-
νάπτυξη σε ισορροπία µε το περιβάλλον και την 
κοινωνία;

Ο τεχνικός κλάδος του σχεδιασµού που 
ρυθµίζει τις περιοχές όπου ο πολίτης ζει και 
εργάζεται λέγεται Πολεοδοµία. Μια πολεοδο-
µική ρύθµιση θεωρείται ότι έκανε τη δουλειά 
της όταν εισηγείται τεχνικά και διοικητικά τέ-
τοια µέτρα που πετυχαίνουν µια ισόρροπη και 
αρµονική οικιστική ανάπτυξη σε βάθος ορισµέ-
νου χρόνου. Αυτά τα µέτρα οφείλουν να είναι 
συµβατά µε τα κοινωνικά δεδοµένα και να είναι 
σχηµατοποιηµένα σε εύληπτους κανόνες και 
σχέδια επαρκούς ακρίβειας, ώστε να ισχύουν 
για όλους χωρίς εξαιρέσεις και διακρίσεις.

Οι πιο γενικές πολιτικές του χώρου είναι 
αρµοδιότητα της Χωροταξίας, η οποία, µεταξύ 
άλλων, τακτοποιεί τις ανθρωπογενείς δραστη-
ριότητες, εξασφαλίζει ισότιµη πρόσβαση σε υ-
πηρεσίες, πόρους και υποδοµές, και φροντίζει 
για την ισόρροπη ανάπτυξη του δικτύου των 
πόλεων και των οικισµών της χώρας. Επιπλέον, 
προστατεύει το περιβάλλον εισάγοντας ζυγι-
σµένες πολιτικές διαχείρισης φυσικών και πο-
λιτιστικών πόρων, πάντα µε επίκεντρο τον άν-
θρωπο. Πρόκειται δηλαδή για µια ρυθµιστική 
διαδικασία σε εθνικό και περιφερειακό επί-
πεδο στενά διασυνδεδεµένη µε την περιφερει-
ακή ανάπτυξη και µε τις πολιτικές της Ε.Ε. Άρα 
και µε τον αναπτυξιακό σχεδιασµό.

Επειδή στη χωροταξία το πολιτικό στοιχείο 
είναι έντονο, λέµε ότι ασκούµε χωροταξική πο-
λιτική. Ενώ στο χαµηλότερο επίπεδο της πιο 
«γήινης» πολεοδοµίας κυριαρχεί το τεχνικό 
στοιχείο, γι’ αυτό λέµε ότι θεσµοθετούµε πο-
λεοδοµικά σχέδια. Τώρα, το κατά πόσο τα πο-
λεοδοµικά σχέδια που υπογράφει ο Πτ∆ συµ-
µορφώνονται µε τις ισχύουσες χωροταξικές 
πολιτικές παραµένει προς διερεύνηση. Θα το 
συζητήσουµε και λίγο πιο κάτω.

Από το 2010 και µετά έγινε φανερό ότι ο 
Σχεδιασµός (ή η έλλειψη αυτού) όσο εύκολα α-
νοίγει δρόµους, τόσο εύκολα ακυρώνει οποια-
δήποτε απόπειρα ανάπτυξης. Όµως η αποτε-
λεσµατικότητα του Σχεδιασµού είναι θέµα (α) 
πολιτικής βούλησης και (β) διοικητικής επάρ-
κειας. Αµφότερα, δυστυχώς, σε ανεπάρκεια.

Πολλές εκθέσεις και αναλύσεις φορέων, α-
παντώντας στο ερώτηµα πώς θα βγούµε από την 
κρίση, σωστά αναφέρουν ότι η ολοκλήρωση του 
χωρικού σχεδιασµού είναι αναγκαία και κατά 
πάσα πιθανότητα ικανή συνθήκη. Ενώ όµως η 
ολοκλήρωση του σχεδιασµού θεωρείται προϋ-
πόθεση για την ανάκαµψη, στις ίδιες εκθέσεις 
συχνά διακρίνει κανείς σύγχυση µεταξύ χωρο-
ταξίας και πολεοδοµίας, καθώς και µια αµηχα-
νία σχετικά µε τη σκοπιµότητα και την αναγκαι-

  ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΚΟΥΡΟΥΝΗ*
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ότητα αυτών των δύο επιπέδων σχεδιασµού.
Μπορεί το χωροταξικό σχέδιο µιας περι-

φέρειας να προκρίνει λ.χ. τη µεταποίηση α-
γροτικών προϊόντων ως δραστηριότητα ιδιαιτέ-
ρως σηµαντική για την ανάπτυξη της περιοχής. 
Όµως το χωροταξικό σχέδιο δεν µπορεί να υπο-
δείξει σε ποια σηµεία θα ιδρυθούν οι µονάδες, 
ούτε επιτρέπεται να υπεισέλθει σε άλλες λεπτο-
µέρειες πολεοδοµικού χαρακτήρα, γιατί τότε θα 
ξέφευγε από τον προορισµό του. Καθήκον της 
διοίκησης είναι να προβεί σε όλες τις απαραίτη-
τες τοπικές ρυθµίσεις, έτσι ώστε η ίδρυση µιας 
µονάδας µεταποίησης να είναι απλή υπόθεση 
συµµόρφωσης µε συγκεκριµένους πολεοδοµι-
κούς, τεχνικούς και περιβαλλοντικούς όρους.

Έτσι, φτάσαµε στο πρώτο αδιέξοδο: Το πι-
θανότερο πρόβληµα που θα αντιµετωπίσει ο υ-
ποψήφιος επενδυτής είναι αυτό που κρύβουν 
όλοι: ότι η χωροταξική πολιτική της περιφέ-
ρειας ουδέποτε «εφαρµόστηκε επί του έδαφος» 
µε τη µορφή πολεοδοµικού σχεδίου ή σχεδίου 
χρήσεων γης. Με άλλα λόγια, ποτέ δεν έγινε µε-
λέτη για να οριστεί ποια είναι η περιοχή µέσα 
στην οποία ισχύουν συγκεκριµένοι πολεοδοµι-
κοί και περιβαλλοντικοί όροι για την απρόσκο-
πτη ίδρυση µιας µεταποιητικής µονάδας. Και ε-
πειδή ουδείς ελέγχει εάν η διοίκηση εφαρµό-
ζει επί του εδάφους το χωροταξικό σχέδιο της 
περιφέρειας, στο ερώτηµα «πότε σκοπεύετε να 
ορίσετε ζώνη µεταποίησης αγροτικών προϊό-
ντων;» δεν παίρνεις απάντηση.

Υπάρχουν κι άλλα, πιο δαιδαλώδη αδιέ-
ξοδα: Έχουµε περιπτώσεις όπου υπάρχει κά-
ποιου είδους σχέδιο, όπως ενδεχοµένως µια 
παλιά ΒΙΠΕ της ΕΤΒΑ, όπου θεωρητικά επι-
τρέπονται οι µεταποιητικές µονάδες. Εδώ ο ε-
πενδυτής δεν αποκλείεται να ανακαλύψει ότι 
ο παλαιός βιολογικός καθαρισµός δεν επαρκεί 
για να παραλάβει τα απόβλητα της µονάδας. Ή 
ότι η περιοχή εντάχθηκε αιφνιδίως στη Β΄ ζώνη 
κάποιων αρχαιοτήτων όπου δεν επιτρέπονται 
χρήσεις σαν αυτήν. Ή ότι σε ανύποπτο χρόνο ο-
ριοθετήθηκε οικισµός σε απόσταση µικρότερη 
από αυτήν που προβλέπεται από την τάδε εγκύ-
κλιο περί αποστάσεων ασφαλείας από περιοχές 
κατοικίας. Ή ότι η περιοχή είναι δασική. Ή ότι 
κηρύχθηκε αναδασωτέα.

Επειδή σε αυτή τη χώρα η φαντασία στην 
παραγωγή αδιεξόδων είναι ανεξάντλητη, στα-
µατώ εδώ.

Όµως η κυβέρνηση που θα προκύψει από 
τις ερχόµενες εκλογές οφείλει ασκώντας πολι-
τικό ρεαλισµό να επανεξετάσει το θέµα των αρ-
µοδιοτήτων πάνω στο έδαφος που µοιράστηκαν 
τόσο γενναιόδωρα σε τόσα υπουργεία και υπη-
ρεσίες, που είναι να απορεί κανείς… Τι θέλουµε 
επιτέλους, σχεδιασµό για την ανάπτυξη ή µερα-
κλίδικες αρµοδιότητες;

*Ο Κώστας Κουρούνης είναι πολεοδόµος πο-
λιτικός µηχανικός, υπεύθυνος για την πρωτο-
βουλία Publicspace.gr.
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Ελάχιστο ποσό σύνταξης ύψους 
384 ευρώ για τον/τη χήρο/χήρα 
και επιπλέον 384 ευρώ για τα τέκνα, 
εφόσον ο θανών είχε συµπληρώσει 
20 έτη ασφάλισης.

Πάνω από ενάµιση χρόνο περιµένουν περισ-
σότεροι από 35.000 δικαιούχοι για να λά-
βουν τις συντάξεις χηρείας που τους αναλο-
γούν. Νοµοθετική ρύθµιση που θα κατατεθεί 
από το υπουργείο Εργασίας στη Βουλή βάζει 

τέλος στην αγωνία όσων περίµεναν την οριστική απόφαση από 
τον Μάιο του 2016.

Οι αλλαγές στις συντάξεις χηρείας
Οι νέες ρυθµίσεις που έρχονται στη Βουλή προβλέπουν ελά-
χιστο ποσό σύνταξης ύψους 384 ευρώ για τον/τη χήρο/χήρα 
και επιπλέον 384 ευρώ για τα τέκνα, εφόσον ο θανών είχε συ-
µπληρώσει 20 έτη ασφάλισης. Τα ως άνω ποσά µειώνονται κατά 
1,25% για κάθε έτος ασφάλισης που υπολείπεται των 20, µε κα-
τώτατο όριο τα 360 ευρώ.

Για τέκνα που έχουν χάσει και τους δύο γονείς, δίνονται τα 
ως άνω ποσά ως ελάχιστα σε κάθε τέκνο ξεχωριστά. Επίσης, δί-
νεται η δυνατότητα χορήγησης σύνταξης σε τέκνα σε περιπτώ-
σεις όπου ο θάνατος επήλθε µετά τη συµπλήρωση του 18ου 
έτους και κατά τη διάρκεια προετοιµασίας για εισαγωγή σε ΑΕΙ, 
ΙΕΚ και ΚΕΚ. Η σύνταξη χορηγείται κατά τη διάρκεια της φοί-
τησης έως το 24ο έτος της ηλικίας.

Σε περίπτωση διακοπής χορήγησης της σύνταξης λόγω συ-
µπλήρωσης του 18ου έτους, δίνεται η δυνατότητα επαναχορή-
γησης της σύνταξης κατά τη διάρκεια προετοιµασίας για εισα-
γωγή σε ΑΕΙ, ΙΕΚ και ΚΕΚ. Η σύνταξη χορηγείται κατά τη δι-
άρκεια της φοίτησης έως το 24ο έτος της ηλικίας.

Επιπλέον µέτρα ενίσχυσης
Άµεσα θα υλοποιηθούν και µέτρα ενίσχυσης τα οποία θα αφο-
ρούν ειδική µοριοδότηση σε όλα τα κοινωφελή προγράµµατα. 
Επίσης, θα υπάρχει επιδότηση του συνόλου των ασφαλιστικών 
εισφορών, ασφαλισµένου και εργοδότη, για πρόσληψη στον ι-
διωτικό τοµέα του άνεργου επιζώντος ή διαζευγµένου συζύ-
γου, εφόσον προβλέπεται η καταβολή εργοδοτικής εισφοράς, 
για χρονικό διάστηµα συνολικά δύο ετών, για το σύνολο των 
κλάδων ασφάλισης στους οποίους έχει υποχρέωση καταβολής 
ασφαλιστικών εισφορών ο δικαιούχος. Ωφελούµενοι: ο άνερ-
γος επιζών ή διαζευγµένος σύζυγος, εφόσον προσληφθεί ως µι-
σθωτός ή προχωρήσει σε έναρξη οικονοµικής δραστηριότητας 
εντός χρονικού διαστήµατος πέντε ετών από την πρώτη κατα-
βολή της σύνταξης. Επιπλέον, θα γίνονται διευκολύνσεις για τα 

δάνεια του τ. ΟΕΚ µε εκπτώσεις, διαγραφή τόκων και τόκων υ-
περηµερίας και επιµήκυνση του χρόνου αποπληρωµής.

«Είναι µνηµονιακή υποχρέωση»
Αυτή ήταν η απάντηση που έλαβαν οι εκπρόσωποι του Συλ-
λόγου Συζύγων Θανόντων ΑΞ.Ι.Α. από την ηγεσία του υπουρ-
γείου Εργασίας. Σε συνάντηση που είχαν µετά το πέρας της 
πενθήµερης κινητοποίησης που πραγµατοποίησε ο σύλλογος 
έξω από το υπουργείο, τονίστηκε ότι οι όποιες αλλαγές στις 
συντάξεις χηρείας είναι µνηµονιακή υποχρέωση. «Θα µπορέ-
σουµε να ασχοληθούµε µε τα αιτήµατά σας µετά τον Αύγουστο 
του 2018 που θα βγούµε από τα µνηµόνια. Μας έβαλαν το µα-
χαίρι στον λαιµό».

Σύµφωνα µε το άρθρο 12 του ν. 4387/2016, θεσπίζεται όριο 
ηλικίας στα 55 και η µείωση του ποσοστού της σύνταξης που 
δικαιούται ο επιζών στο 50% από 70%. Έτσι, θεσπίζεται το 55ο 
έτος ως όριο ηλικίας του επιζώντος συζύγου για τη θεµελίωση 
δικαιώµατος συνταξιοδότησης λόγω θανάτου.

Εάν ο επιζών σύζυγος έχει συµπληρώσει το όριο κατά 
το έτος που επήλθε ο θάνατος, χορηγείται σύνταξη εφ’ όρου 
ζωής. Εάν δεν έχει συµπληρώσει τα 55, η σύνταξη χορηγείται 
για µία τριετία. Εφόσον στο µεταξύ συµπληρώσει το 55ο έτος, 
η σύνταξη διακόπτεται και επαναχορηγείται στα 67 διά βίου. 
Εάν το 55ο έτος δεν συµπληρώνεται εντός της τριετίας, η σύ-
νταξη διακόπτεται στη λήξη της και δεν επαναχορηγείται.

«Ας ζήσουν µε 360 ευρώ τον µήνα»
«∆ιαβάζοντας την ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας, δεν 
µπορούµε να µη σχολιάσουµε ότι έγινε προσπάθεια εξωραϊ-
σµού της κατάστασης και αποσιώπησης της στάσης του Συλ-
λόγου Συζύγων Θανόντων ΑΞ.Ι.Α., που φαίνεται ότι παρευρέ-
θηκε στην υπόψη συνάντηση µόνο και µόνο για να ενηµερω-
θεί για τις κινήσεις της κυβέρνησης και όχι για να καταθέσει 
τις δικές του απόψεις» αναφέρεται στην ανακοίνωση του Συλ-
λόγου ΑΞ.Ι.Α. µε αφορµή τις ανακοινώσεις του υπουργείου 
Εργασίας.

«Για το κυριότερο θέµα της ανακοίνωσης, που αφορά στο 
ελάχιστο ποσό σύνταξης χηρείας, έχουµε να πούµε ότι οι τόσο 
µικρές συντάξεις, κάτω των 200 ευρώ, που ανακάλυψε η κυ-
βέρνηση 15 µήνες µετά την ψήφιση, ήταν απόρροια του νόµου 
Κατρούγκαλου (επαναϋπολογισµός, µικρά ποσοστά αναπλή-
ρωσης, µείωση ποσοστού στο 50%), γεγονός που πρέπει να 

προβληµατίσει άπαντες για το τι πρόκειται να συµβεί στο σύ-
νολο των συντάξεων. Το ότι το καλύτερο που µπορούσαν να ε-
πιτύχουν είναι τα 360 ευρώ καθαρά τον µήνα και ότι αυτό µπο-
ρεί να θεωρηθεί µια καλή συµφωνία µε τους δανειστές µάς ξε-
περνά. Ας δοκιµάσουν οι συµφωνούντες να ζήσουν µε 360 ευρώ 
τον µήνα ακόµα κι αν δεν έχουν ενοίκιο ή στεγαστικό δάνειο κι 
ας έρθουν να µας το περιγράψουν» καταλήγει η ανακοίνωση.

Α∆Ε∆Υ: Έκτρωµα ο νόµος 
για τις συντάξεις χηρείας
Την κατάργηση του νόµου Κατρούγκαλου που αφορά τις συ-
ντάξεις χηρείας ζητά µε ανακοίνωσή της η Α∆Ε∆Υ, κάνοντας 
λόγο για νόµο-έκτρωµα. «Αλήθεια, οι “σοφοί” που έφτιαξαν 
αυτό το έκτρωµα µπορούν να εξηγήσουν αν ζούσε ο/η σύζυ-
γος, δεν θα έπαιρνε τη σύνταξη που του αναλογούσε; Τι θα γί-
νουν οι εισφορές 10, 20, 30, 35 χρόνων ασφάλισης που πληρώ-
θηκαν, στις περιπτώσεις που η ηλικία είναι κάτω από 52 ετών 
και η σύνταξη χορηγείται µόνο για τρία χρόνια; Πόσο λογικό 
είναι να παίρνει σύνταξη κάποιος που έχει ηλικία 55 έτη και µία 
ηµέρα και όχι κάποιος που έχει ηλικία 55 έτη παρά µία ηµέρα; 
Είναι πραγµατικά εξοργιστικό, ενώ η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ έχει προχωρήσει σε τόσο τραγικές επιλογές, κυβερνη-
τικά στελέχη µε προεξάρχοντα τον αναπληρωτή υπουργό Γ. Κα-
τρούγκαλο να δηλώνουν πως δεν έχει µειωθεί καµία απολύτως 
κύρια και επικουρική σύνταξη, θεωρώντας πως µπορούν να κο-
ροϊδεύουν µε τον πιο αισχρό τρόπο την ελληνική κοινωνία» το-
νίζεται στην ανακοίνωση.

  ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ

ΣΕ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΠΕΙΝΑΣ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΧΗΡΕΙΑΣ
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Σ
πάνια ντοκουµέντα από την αρχή της 
λειτουργίας του µέχρι σήµερα φέρνει 
στο φως το Πανεπιστήµιο Αθηνών, το 
οποίο φέτος γιορτάζει τα 180 χρόνια από 
την ίδρυσή του. Τα ιστορικά αρχεία του 
θα είναι προσβάσιµα για πρώτη φορά 
για το ευρύ κοινό, καθώς πλέον υπάρ-

χουν σε ψηφιακή µορφή.

Οι θησαυροί του ΕΚΠΑ
Το Ιστορικό Αρχείο του Πανεπιστηµίου Αθηνών (ΙΑ.ΕΚΠΑ) 
αποτελεί το σηµαντικότερο και µεγαλύτερο αρχείο φορέα α-
νώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Στις συλλογές του πε-
ριλαµβάνονται περισσότερα από 2.000.000 τεκµήρια µέσω 
των οποίων αποτυπώνεται όχι µόνο η ιστορία του πρώτου 
ελληνικού πανεπιστηµίου, το οποίο ιδρύθηκε το 1837, αλλά 
και σε µεγάλο βαθµό η ιστορία της χώρας, καθώς το Πανε-
πιστήµιο Αθηνών αποτέλεσε έναν από τους πλέον σηµαίνο-
ντες παράγοντες του δηµόσιου βίου.

Πριν από λίγες ηµέρες πραγµατοποιήθηκε στο Αµφιθέα-
τρο του Πανεπιστηµίου «Άλκης Αργυριάδης» η παρουσίαση 
του ανεκτίµητου υλικού που βρίσκεται στις συλλογές του Ι-
στορικού Αρχείου. Συγκεκριµένα, παρουσιάστηκαν τα απο-
τελέσµατα του έργου «Ψηφιοποίηση και ληµµατογράφηση 
του Αρχείου Πρωτοκόλλου του ΕΚΠΑ, 1837-1950», έργο 
που χρηµατοδοτήθηκε από την εταιρεία JTI Hellas.

Τα ψηφιοποιηµένα τεκµήρια περιλαµβάνουν περισσό-
τερες από 300.000 σελίδες. Ανάµεσά τους υπάρχουν µονα-
δικά τεκµήρια, όπως η αλληλογραφία του Όθωνα για την ί-
δρυση του Πανεπιστηµίου, λίστες λόχων της Πανεπιστη-
µιακής Φάλαγγας, το εισιτήριο εγγραφής του Ελευθερίου 
Βενιζέλου στη Νοµική Σχολή το 1880 και του Ίωνα ∆ρα-
γούµη το 1894, ο φοιτητικός φάκελος του Αγίου Νεκταρίου 
Αιγίνης, οι εγγραφές των πρώτων φοιτητριών στο ΕΚΠΑ, ο 
διορισµός του Κωστή Παλαµά ως γενικού γραµµατέα στο 
ΕΚΠΑ το 1897, χειρόγραφα του Εµµανουήλ Ροΐδη κ.ά. Ε-
πίσης, οι συλλυπητήριες επιστολές των πρυτανικών αρχών 
προς τις οικογένειες των νεκρών φοιτητών του Α΄ Παγκο-
σµίου Πολέµου και έγγραφα που αφορούσαν την επιστρά-
τευση των φοιτητών. Το υλικό είναι διαθέσιµο για τον επι-
σκέπτη στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «ΠΕΡΓΑΜΟΣ» (https://
pergamos.lib.uoa.gr).

Η αξιοποίηση του αρχείου
Η ψηφιοποίηση της συλλογής του Πανεπιστηµίου άρχισε το 
1999. Η προσπάθεια συνεχίστηκε και ενισχύθηκε µε το έργο 
«Ψηφιακή Συλλογή του Ιστορικού Αρχείου του ΕΚΠΑ» του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Κοινωνία της Πληροφο-
ρίας». Στο πλαίσιο αυτού του έργου ψηφιοποιήθηκαν τεκ-
µήρια ποικίλων ειδών και θεµατολογίας, ενώ προτεραιότητα 
δόθηκε στην ψηφιοποίηση λυτών εγγράφων, βιβλιοδετηµέ-
νων χειρογράφων, έντυπων σελίδων και φωτογραφικού αρ-
χείου. Επίσης, έγινε αναλυτική περιγραφή, οργάνωση και 
τεκµηρίωση του υλικού µε τη µέθοδο της ληµµατογράφη-
σης. Η παλαιότητα του υλικού αλλά και η συνέχειά του στον 
χρόνο το καθιστούν εξαιρετικά πολύτιµη πηγή για τη µε-
λέτη της Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας, καθώς ο ερευνη-
τής θα βρει επαρκή τεκµήρια για την ιστορία του µεγαλύτε-
ρου και παλαιότερου πανεπιστηµιακού ιδρύµατος της χώρας 
αλλά και για την κοινωνική, οικονοµική, επιστηµονική, θε-
σµική και πολιτισµική ιστορία της Νεότερης Ελλάδας.

Σηµειώνεται ότι στο Ιστορικό Αρχείο του Πανεπιστη-
µίου φυλάσσονται εξαιρετικής σηµασίας τεκµήρια. Ένα ση-
µαντικό τµήµα του υλικού αυτού έχει ψηφιοποιηθεί, αλλά 
το µεγαλύτερο τµήµα του παραµένει στη χαρτώα και άλλη 
µορφή του, γεγονός που δεν επιτρέπει την ευρεία αξιοποί-
ησή του.

Η παρουσίαση του αρχείου
Στις 23 Οκτωβρίου στο κατάµεστο Αµφιθέατρο «Άλκης Αρ-

  ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ

ΣΤΟ ΦΩΣ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

«Οι σελίδες που ψηφιοποιήθηκαν 
και τεκµηριώθηκαν στο πλαίσιο του 
προγράµµατος συγκροτούν διακριτές 
σειρές που µπορούν να φωτίσουν 
πλευρές της πνευµατικής, κοινωνικής 
και οικονοµικής ζωής της χώρας 
µας». Βαγγέλης Καραµανωλάκης, 
πρόεδρος του Ιστορικού Αρχείου 
του ΕΚΠΑ

γυριάδης» παρουσιάστηκε η ψηφιακή συλλογή. Κατά τη δι-
άρκεια της λαµπρής εκδήλωσης συνεργάτες του προγράµµα-
τος παρουσίασαν µικρές, εξαιρετικά ενδιαφέρουσες ιστορίες 
µέσα από ιστορικά ντοκουµέντα από το Αρχείο Πρωτοκόλ-
λου. Οι Χριστίνα Μπάκουλα, Μαρία Αρβανίτη, Αντώνης Σα-
ραντίδης, Αποστόλης Τσάνο και Μάνος Αυγερίδης ανέδει-
ξαν έναν πλούτο θεµατικών, µεταξύ των οποίων η Πανε-
πιστηµιακή Φάλαγγα, προσωπικές ιστορίες φοιτητών και 
φοιτητριών, η Εθνική Βιβλιοθήκη, η Αριστερά στο µεσοπο-
λεµικό Πανεπιστήµιο, ο Πόλεµος και η Κατοχή. Μεταξύ των 
ιστοριών που ξεχώρισαν και αυτή της δίωξης από το Πανεπι-
στήµιο ενός φοιτητή επειδή «έκλεψε» την αγαπηµένη του.

«Εάν µια κοινωνία έχει ανάγκη να γνωρίζει το παρελθόν 
της ως στοιχείο της ταυτότητάς της, ως στοιχείο µιας δια-
δροµής που εκτυλίχθηκε µέσα στον χρόνο και συνεχίζεται, 
τότε το αρχείο που προσφέρουµε σήµερα προσθέτει µονα-
δικές ψηφίδες στη συγκρότηση αυτής της γνώσης» δήλωσε 
ο πρόεδρος του Ιστορικού Αρχείου Βαγγέλης Καραµανωλά-
κης. Όπως είπε, «οι σελίδες που ψηφιοποιήθηκαν και τεκ-
µηριώθηκαν στο πλαίσιο του προγράµµατος συγκροτούν δι-
ακριτές σειρές που µπορούν να φωτίσουν πλευρές της πνευ-
µατικής, κοινωνικής και οικονοµικής ζωής της χώρας µας. Οι 
διαδροµές της ελληνικής κοινωνίας διασταυρώθηκαν µε ε-
κείνες του Πανεπιστηµίου, όπως και το αντίθετο».

Εκ µέρους της JTI, o διευθύνων σύµβουλός της Εdoardo 
Volleti τόνισε ότι «η σπουδαιότητα αυτής της προσπάθειας 
ξεπερνά τα όρια του ίδιου του έργου. Είναι ένα εξαιρετικό 
παράδειγµα συνεργασίας µεταξύ του δηµόσιου και του ιδι-
ωτικού τοµέα, που προσφέρει προστιθέµενη αξία στη χώρα. 

Η JTI έχει, και φιλοδοξεί να συνεχίσει να έχει, µια δυνα-
µική και συνεπή συνεισφορά στην Ελλάδα, µε έναν ολιστικό 
τρόπο: όχι µόνο µέσω της επιχειρηµατικής της δραστηριό-
τητας στη χώρα αλλά και µέσω της συνεχούς και αδιάκοπης 
υποστήριξης πρωτοβουλιών που στοχεύουν στη διατήρηση 
και στην ανάδειξη του πολιτισµού και της ιστορίας της».
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Το 2016 περισσότερες από 
3.640 επιχειρήσεις µεταφέρθηκαν στη 
γειτονική χώρα, έναντι 3.262 το 2015.

Περισσότερα από 5 δισ. ευρώ τζίρο και πάνω 
από 50.000 θέσεις εργασίας έχει χάσει, σύµ-
φωνα µε τα στοιχεία του 2016, η χώρα µας από 
τη µαζική µετανάστευση επιχειρήσεων στη 
γειτονική Βουλγαρία. Επιχειρήσεις και ελεύ-

θεροι επαγγελµατίες µεταναστεύουν για να αποφύγουν την υ-
περφορολόγηση και τις τεράστιες ασφαλιστικές εισφορές. Στην 
προσπάθειά τους να αποφύγουν το λουκέτο, αναζητούν τις κα-
λύτερες λύσεις, που, όπως φαίνεται, είναι µακριά από την Ελ-
λάδα. Και αυτό γιατί στις γειτονικές χώρες οι φορολογικοί συ-
ντελεστές δεν ξεπερνούν το 12%, όταν στην Ελλάδα ανέρχονται 
στο 29%.

Ο αριθµός των ελληνικών επιχειρήσεων µε έδρα τη Βουλ-
γαρία, όπου ο εταιρικός φόρος είναι µόλις 10%, αυξήθηκε το 
2016 σε 17.000, από 2.000 το 2010, όταν η Ελλάδα µπήκε για 
πρώτη φορά στο µνηµόνιο, σύµφωνα µε τα στοιχεία των βουλ-
γαρικών αρχών.

Η τάση είναι συνεχώς αυξητική: Το 2016 περισσότερες από 
3.640 επιχειρήσεις µεταφέρθηκαν στη γειτονική χώρα, έναντι 
3.262 το 2015. Ενδεικτικό παράδειγµα είναι η πόλη των Σερ-
ρών, πολύ κοντά στα σύνορα, που έχει δεχτεί µεγάλο πλήγµα 
από το φαινόµενο αυτό. Το εµπορικό επιµελητήριο της πόλης 
έχει µείνει µε 10.000 επιχειρήσεις, από τις 17.000 που είχε 
πριν. Από αυτές, οι 7.000 έχουν κλείσει και οι 1.000 πήγαν στη 
Βουλγαρία.

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της πρεσβείας της Ελλάδας στη 
Σόφια, οι ελληνικές επιχειρήσεις στη Βουλγαρία έχουν ετήσιο 
τζίρο 5 δισ. ευρώ και απασχολούν περίπου 53.000 εργαζόµε-
νους.

Την ώρα που αυτά συµβαίνουν στον µικρο-µεγάλο κόσµο 
των επιχειρήσεων, η κυβέρνηση ενδιαφέρεται µόνο για τη φο-
ροδιαφυγή, αγνοώντας ηθεληµένα ίσως ότι συνεχώς αυξάνο-
νται οι φορολογικοί συντελεστές και διογκώνονται χρόνο µε 
τον χρόνο οι απαιτήσεις του ∆ηµοσίου από τους ελεύθερους ε-
παγγελµατίες και τις επιχειρήσεις.

Το γεγονός ότι η φοροδοτική ικανότητα των φορολογου-
µένων και των επιχειρήσεων έχει εξαντληθεί φαίνεται από τα 
στοιχεία του προϋπολογισµού, όπου αποτυπώνεται ότι οι φόροι 
ύψους 2,5 δισ. ευρώ που εφάρµοσε το 2017 οδηγήθηκαν στις 
ληξιπρόθεσµες οφειλές.

Η υφυπουργός Οικονοµικών Κ. Παπανάτσιου, µιλώντας σε 
εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη, αποκάλυψε ότι οκτώ στις δέκα ε-

πιχειρήσεις ελληνικών συµφερόντων που ιδρύθηκαν σε γει-
τονικές χώρες είναι καθαρά εικονικές. Είναι εταιρείες-σφρα-
γίδες, όπως είπε, εταιρείες που έχουν µόνο ΑΦΜ. Ούτε καν 
εταιρείες που µετέφεραν ένα µέρος της δραστηριότητάς τους 
αλλού και ένα µέρος το κράτησαν στην Ελλάδα. Είναι εται-
ρείες χωρίς προσωπικό και χωρίς καµία πραγµατική δραστη-
ριότητα.

Όπως ανέφερε, την πρακτική αυτή διαφηµίζουν και δια-
δίδουν ένας µεγάλος αριθµός δικηγορικών και φοροτεχνικών 
γραφείων, ώστε να αποκοµίσουν έσοδα από την παροχή των 
σχετικών υπηρεσιών στους πελάτες τους.

Ωστόσο, πέρα από την υπερφορολόγηση, ένα ακόµη στοι-
χείο που ωθεί επιχειρήσεις στο εξωτερικό είναι η φορολο-
γική αβεβαιότητα, καθώς µόνο τα τελευταία τέσσερα χρόνια οι 
4 βασικοί νόµοι (κώδικας φορολογίας εισοδήµατος, ΕΝΦΙΑ, 
κώδικας φορολογικών διαδικασιών και ελεγκτικά πρότυπα) 
τροποποιήθηκαν µε 82 νόµους.

Με αυτές τις συνθήκες, οι επιχειρήσεις µεταναστεύουν, 
µε αποτέλεσµα το ελληνικό ∆ηµόσιο να χάνει τεράστια έσοδα.

Σύµφωνα µε την υφυπουργό κ. Παπανάτσιου:
• Μια ελληνική επιχείρηση που έχει µεταφέρει την έδρα της 
στο εξωτερικό αλλά είτε µε σχέση µητρικής-θυγατρικής είτε 
µε σχέση κεντρικού υποκαταστήµατος έχει κρατήσει τη δρα-
στηριότητα στην Ελλάδα φορολογείται γι’ αυτή τη δραστηριό-
τητα στην Ελλάδα. ∆ηλαδή φορολογείται µε συντελεστή 29% 
και όχι 10% που ισχύει, για παράδειγµα, στη Βουλγαρία.
• Πρακτικές για πλασµατική µεταφορά κόστους της µητρικής 
ή του κεντρικού προς τη θυγατρική ή το υποκατάστηµα µέσω 
διαφόρων τεχνασµάτων δεν αναγνωρίζονται από τις ελληνικές 
αρχές και χαρακτηρίζονται εικονικές από τον έλεγχο. Τέτοιες 
πρακτικές είναι παράνοµες, είτε το γνωρίζουν είτε όχι οι επι-
χειρηµατίες στους οποίους προσφέρονται αυτές οι υπηρεσίες.
• Ακόµα και αν µια εταιρεία έχει µεταφέρει την καταστατική 
της έδρα σε άλλη χώρα, το ελληνικό κράτος µπορεί να τη θεω-
ρήσει φορολογικό κάτοικο Ελλάδος και να απαιτήσει την κα-
ταβολή φόρου επί του παγκόσµιου εισοδήµατός της. Το κρι-
τήριο είναι αν η άσκηση της πραγµατικής διοίκησης της εται-
ρείας γίνεται στην Ελλάδα.

Πάντως, το κύµα της εικονικής µετακόµισης επιχειρήσεων 
σε γειτονικές χώρες απασχολεί έντονα την Ανεξάρτητη Αρχή 
∆ηµοσίων Εσόδων (ΑΑ∆Ε), που διαπιστώνει ότι τα έσοδα που 
χάνονται είναι σηµαντικά. Για να ανακόψει το κύµα εικονικών 

ενάρξεων και µεταφοράς έδρας στις γειτονικές χώρες η ΑΑ∆Ε 
έχει ενεργοποιήσει ειδικό ελεγκτικό σχέδιο µε διασταυρώσεις, 
συνεργασία µε τις φορολογικές αρχές των γειτονικών χωρών 
και ανταλλαγή πληροφοριών µε τα άλλα κράτη.

Σε αυτό το πλαίσιο, λίγο µετά τα µέσα Οκτωβρίου συµφω-
νήθηκε η διεύρυνση της συνεργασίας και της ανταλλαγής πλη-
ροφοριών µεταξύ των φορολογικών διοικήσεων Ελλάδας και 
Βουλγαρίας σε σύσκεψη στη Σόφια, όπου συµµετείχαν ο δι-
οικητής της ΑΑ∆Ε Γιώργος Πιτσιλής και η οµόλογός του της 
Βουλγαρίας Γκάλια Ντιµιτρόβα.

Ειδικότερα, συζητήθηκε η προοπτική της εφαρµογής της υ-
φιστάµενης Σύµβασης Αποφυγής ∆ιπλής Φορολογίας µεταξύ 
των δύο χωρών, καθώς και το θέµα της φοροαποφυγής από ελ-
ληνικές επιχειρήσεις οι οποίες µεταφέρουν τη δραστηριότητά 
τους στη Βουλγαρία.

Συµφωνήθηκαν ακόµη οι από κοινού δράσεις στο πεδίο του 
ηλεκτρονικού εµπορίου και στην καταπολέµηση της φορολο-
γικής απάτης, ενώ συζητήθηκε και το ενδεχόµενο υπογραφής 
διµερούς συµφωνίας µεταξύ των δύο φορολογικών διοικήσεων 
για την ανταλλαγή πληροφοριών.

Επίσης, συζητήθηκε το θέµα της διάδρασης και του ελέγχου 
της διακίνησης «ευαίσθητων» εµπορευµάτων στην επικράτεια 
των δύο χωρών, όπως και η µεταφορά των προϊόντων, που υπό-
κεινται στο τελωνειακό καθεστώς 4200.

Ο κ. Πιτσιλής δήλωσε πως «οι συζητήσεις ήταν εποικοδο-
µητικές και είχαµε την ευκαιρία να ανταλλάξουµε απόψεις για 
την εφαρµογή της διεθνούς και ευρωπαϊκής νοµοθεσίας ανα-
φορικά µε τη συνεργασία των δύο φορολογικών διοικήσεων».

  ΑΝΤΙΟΠΗ ΣΧΟΙΝΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ MADE IN 
BULGARIA ΛΟΓΩ ΦΟΡΩΝ
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Στη Vivartia η Forky

Στην εξαγορά της ελληνικής εταιρείας Forky, που 
δραστηριοποιείται στην παράδοση μαγειρεμένου 
φαγητού, προχώρησε ο Όμιλος της Vivartia, βά-

ζοντας τέλος στα σενάρια που κυκλοφορούν τον τελευ-
ταίο καιρό για μία από τις πιο ελπιδοφόρες εταιρείες της 
startup σκηνής τα τελευταία χρόνια.

«Επιτέλους, είμαστε και επίσημα στη θέση να μοιρα-
στούμε μαζί σας τα καλά νέα. Το Forky ανήκει πλέον στην 
οικογένεια της Vivartia, τον μεγαλύτερο όμιλο τροφίμων 
στην Ελλάδα!» αναφέρει ανακοίνωση της εταιρείας.

«Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα το Forky θα 
επανέλθει, χρησιμοποιώντας το δίκτυο διανομής του Ο-
μίλου Vivartia, για πολύ γρήγορη ανάπτυξη σε όλο το λε-
κανοπέδιο Αττικής αλλά και σε άλλες μεγάλες πόλεις της 
Ελλάδας» αναφέρει η ανακοίνωση του Forky.

Να υπενθυμίσουμε ότι στα πρώτα του βήματα το 
Forky είχε το όνομα Cookisto και εντελώς διαφορετικό ε-
πιχειρηματικό μοντέλο από το σημερινό. Αποτελώντας 
μία από τις πλέον γνωστές ελληνικές startup, η Cookisto 
συνέδεε ερασιτέχνες και επαγγελματίες μάγειρες με αν-
θρώπους που αναζητούσαν σπιτικό φαγητό. Από την αρχή 
της δημιουργίας της υπήρξε μία από τις πιο προβεβλημέ-
νες νέες ελληνικές τεχνολογικές επιχειρήσεις, ακόμη και 
σε «mainstream» τηλεοπτικά και έντυπα μέσα. Μόλις ξε-
πέρασε τους 12.000 χρήστες στην Ελλάδα και μετά την 
πρώτη επένδυση «σποράς» που έλαβε η εταιρεία, ύψους 
200.000 ευρώ από τον Λέοντα Γιοχάη, επιχειρηματία 
«κατά συρροήν» και ιδρυτή - διευθύνοντα σύμβουλο της 
ZuluTrade, το 2013, η Cookisto επεκτάθηκε στο εξωτε-
ρικό και συγκεκριμένα στο Λονδίνο.

Εξωστρέφεια και σταθερή ανάπτυξη για την ΚΡΙ ΚΡΙ

Σημαντική ανάπτυξη παρουσιάζει η ελληνική γαλακτοβιομηχανία ΚΡΙ ΚΡΙ εντός και εκτός συνόρων. Τα γαλακτοκομικά προ-
ϊόντα (κυρίως γιαούρτι και παγωτό) και οι εξαγωγές έδωσαν στην εταιρεία την απαραίτητη ώθηση κατά την τρέχουσα χρήση 
ώστε να παρουσιάζει βελτίωση τόσο των οικονομικών της αποτελεσμάτων όσο και των μεριδίων αγοράς.

Παράλληλα, η διοίκηση δηλώνει ανοιχτή σε στρατηγικές συνεργασίες, με τον επικεφαλής Παναγιώτη Τσινάβο να επισημαίνει 
κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι η διοίκηση διερευνά συνεργασίες που θα φέρουν περαιτέρω ανάπτυξη στην εταιρεία.

Το περιβάλλον, πάντως, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κ. Τσινάβος, παραμένει δύσκολο εντός συνόρων. Η εταιρεία ΚΡΙ ΚΡΙ, 
μέσα σε μια περίοδο παρατεταμένης κρίσης, κατάφερε να βγει δυνατή και σήμερα ανταγωνίζεται στην αγορά του παγωτού και του 
γιαουρτιού τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

«Σε μια μείωση του ΑΕΠ την τελευταία οκταετία 27% η εταιρεία κατάφερε να αναπτυχθεί πάνω από 70%, ενώ έχει μπροστά 
της σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης στην παγκόσμια αγορά γιαουρτιού και παγωτού» ανέφερε ο κ. Τσινάβος.

Η ΚΡΙ ΚΡΙ για την ενίσχυση της παραγωγικής υποδομής της υλοποιεί επενδυτικά σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού 18 
εκατ. ευρώ, με ορίζοντα υλοποίησης έως τα τέλη του 2018. Έτσι, οι συνολικές επενδύσεις σε εξοπλισμό και υποδομές αναμένεται 
να ξεπεράσουν τα 40 εκατ. ευρώ κατά την πενταετία 2014-2018, δημιουργώντας το πλέον σύγχρονο εργοστάσιο παραγωγής ελληνι-
κού γιαουρτιού στην Ευρώπη.

Σήμερα το 30% των πωλήσεων της εταιρείας προέρχεται από εξαγωγές, ενώ το 70% από το γιαούρτι. Η εταιρεία εξάγει σε 24 
χώρες και κατέχει τη δεύτερη θέση στην ελληνική αγορά γιαουρτιού. Η ΚΡΙ ΚΡΙ παράγει 70 εκατ. μερίδες παγωτού και 500 εκατ. 
μερίδες γιαουρτιού, ενώ απασχολεί πάνω από 350 εργαζόμενους.

Χρυσός τα 14 αεροδρόμια 
για τη Fraport

Χρυσός αποδεικνύονται για τη Fraport τα 14 περιφε-
ρειακά αεροδρόμια που ανέλαβε στην Ελλάδα, καθώς, 
όπως αναφέρει το Reuters, με περίπου 180 εκατ. ευρώ 

η Fraport Greece συνέβαλε σημαντικά στην αύξηση του τζί-
ρου της εταιρείας. O συνολικός της τζίρος αυξήθηκε κατά 
13,7%, στα 2,2 δισ. ευρώ. Και αυτό αφορά μόνο το διάστημα 
μεταξύ Απριλίου, οπότε και παραχωρήθηκαν τα αεροδρόμια, 
και Σεπτεμβρίου.

Συνολικά τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια στην Ελλάδα α-
πέφεραν κέρδη ύψους 106 εκατ. ευρώ προ φόρων, τόκων και 
αποσβέσεων, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στο 1/8 των συ-
νολικών εσόδων (EBITDA) της επιχείρησης, ύψους 808 εκατ. 
ευρώ.

Άκρως ικανοποιημένος εμφανίστηκε ο επικεφαλής 
της Fraport Στέφαν Σούλτε, τονίζοντας, σύμφωνα με την 
Deutsche Welle, ότι η κερδοφορία των αεροδρομίων που δι-
αχειρίζεται η εταιρεία στο εξωτερικό συνέβαλε σε σημαντικό 
βαθμό στο συνολικό αποτέλεσμα. Ο ίδιος εκτίμησε ότι κατά 
τους πρώτους εννέα μήνες του έτους η εταιρεία βρίσκεται 
εντός του προκαθορισμένου πλαισίου για να πετύχει τους ετή-
σιους στόχους της. Ο συνολικός τζίρος της Fraport το 2017 α-
ναμένεται να κινηθεί στα 2,9 δισ. ευρώ.

Εξίσου ικανοποιητικά εξελίσσεται και η κίνηση στην έδρα 
της Fraport, τη Φρανκφούρτη. Για το 2017 η εταιρεία υπολογί-
ζει σε αύξηση του αριθμού των επιβατών κατά 5%. Από τον Ια-
νουάριο μέχρι και τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους το με-
γαλύτερο γερμανικό αεροδρόμιο μέτρησε περίπου 48,9 εκα-
τομμύρια επιβάτες, αριθμός αυξημένος κατά 4,6% σε σχέση με 
πέρυσι, που συνιστά την ίδια ώρα νέο ρεκόρ επιβατικής κίνη-
σης. Ο αυξημένος αριθμός των επιβατών απέφερε στη Fraport 
και υψηλότερα κέρδη από το λιανικό εμπόριο στο αεροδρόμιο 
της Φρανκφούρτης.

Νέος γενικός διευθυντής 
στη L’Oréal Hellas

Καθήκοντα γενικού διευθυντή στη L’Oréal Hellas, ηγέ-
τιδα εταιρεία στον κλάδο των καλλυντικών, ανέλαβε 
από την 1η Νοεμβρίου 2017 ο κ. Mehdi Κhoubbane, 

με κύριο στόχο να συνεχίσει τη δυναμική ανάπτυξη της εται-
ρείας στην ελληνική αγορά. Ο κ. Khoubbane θα διαδεχτεί την 
κ. Έρση Πυρίσιη, που κατείχε τη θέση της γενικής διευθύ-
ντριας της εταιρείας από την 1η Απριλίου 2015.

Ο νέος γενικός διευθυντής της L’Oréal Hellas, Mehdi 
Khoubbane, κατάγεται από τη Γαλλία και το Μαρόκο και ερ-
γάζεται στον όμιλο L’Oréal από το 2002.

Βασική αποστολή του στην Ελλάδα θα είναι η συνέχιση 
της δυναμικής ανάπτυξης της L’Oréal Hellas. Τόσο η κ. Πυ-
ρίσιη όσο και ο κ. Khoubbane επιβεβαίωσαν και πάλι την ι-
σχυρή δέσμευση της L’Oréal στην Ελλάδα και στους ανθρώ-
πους της σε αυτή τη δύσκολη εποχή για τη χώρα:«Η L’Oréal 
Hellas θα συνεχίσει δυναμικά να στηρίζει την ελληνική κοι-
νωνία και να συνεισφέρει στην ελληνική οικονομία, προάγο-
ντας την αειφορία, την κοινωνική ευθύνη και την ηθική».

Η πολύ πλούσια διεθνής σταδιοδρομία του κ. Khoubbane 
ξεκίνησε από τη Βραζιλία και συνεχίστηκε στη Γαλλία, όπου 
ήταν μέλος της ομάδας marketing της Vichy. Στη συνέχεια, α-
νέλαβε τη La Roche-Posay στο Βέλγιο, ενώ από τις αρχές του 
2008 επιτέλεσε καθήκοντα γενικού διευθυντή Δερμοκαλλυ-
ντικών στην Πολωνία. Ακολούθησε η μετακίνησή του στην 
Κίνα, όπου για 5 χρόνια διηύθυνε τον τομέα των Δερμοκαλ-
λυντικών σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό επιχειρησιακό περιβάλ-
λον. Επέστρεψε στη Γαλλία στις αρχές του 2016 για να αναλά-
βει την ηγεσία της μάρκας L’Oréal Paris. Στη γενέτειρα χώρα 
της εταιρείας, τροφοδότησε τη διαδικασία μεταμόρφωσης της 
μάρκας και επικεντρώθηκε στην digital ανάπτυξή της και την 
επιτάχυνση του e-commerce, ενώ υιοθέτησε και μια νέα στρα-
τηγική κατεύθυνση για τη μάρκα μέσα από το άνοιγμα των 
boutiques L’Oréal Paris στη Γαλλία.



www.free-sunday.gr26 05.11.2017

υγεία

«Οι άνθρωποι που πάσχουν από έρπητα ζωστήρα 
λένε ότι ο πόνος που τον συνοδεύει είναι 
χειρότερος από αυτόν της χρόνιας κεφαλαλγίας». 
Γιώργος Τρίμης, παιδίατρος

 ΑΛΕΞΊΑ ΣΒΏΛΟΥ

ΣΉΜΑΝΕ Ή ΏΡΑ 
ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΉΛΙΚΕΣ

Για έναν στους τέσσερις συνανθρώπους μας ο έρπη-
τας ζωστήρας και η μεθερπητική νευραλγία αποτε-
λούν βάσανο που κάνει τη ζωή τους ανυπόφορη. 
Μετά την ηλικία των 60 ετών όλοι οι άνθρωποι που 

νόσησαν από ανεμοβλογιά μπορεί να εμφανίσουν έρπητα ζω-
στήρα, ο οποίος οφείλεται στον ιό της ανεμοβλογιάς που πα-
ραμένει στα νευρικά γάγγλια και επανενεργοποιείται με την 
αποδυνάμωση του ανοσοποιητικού συστήματος. Τα 2/3 των 
περιστατικών που πάσχουν από τον έντονο χρόνιο πόνο του 
έρπητα, τη μεθερπητική νευραλγία, είναι 70 ετών και άνω και 
το 42% των ασθενών λέει πως πρόκειται για πιο ανυπόφορο 
πόνο από αυτόν της χρόνιας κεφαλαλγίας. Ακόμα και οι νεό-
τεροι άνθρωποι που έχουν εμβολιαστεί για την ανεμοβλογιά 

(καθώς το εμβόλιο αυτό είναι νεότερο) δεν προστατεύονται 
από τον έρπητα ζωστήρα. Ωστόσο, πλέον υπάρχει ένα και 
μοναδικό διαθέσιμο προφυλακτικό εμβόλιο που είναι ενταγ-
μένο στο Πρόγραμμα Εθνικού Εμβολιασμού και χορηγείται 
δωρεάν, σε μία δόση, για τις ηλικίες 60 ετών και άνω. Τα άτο-
μα άνω των 60 ετών πάσχουν από ένα ή περισσότερα υπο-
κείμενα νοσήματα, τα οποία αυξάνουν την ευαλωτότητά τους 
στις λοιμώξεις. Το νέο εμβόλιο είναι κατάλληλο και για τα 
άτομα που έχουν νοσήσει με έρπητα ζωστήρα στο παρελθόν.

Παράλληλα, οι μεσήλικες επιβάλλεται να εμβολιάζονται 
και για τη γρίπη, αλλά και για την πνευμονιοκοκκική πνευ-
μονία, η οποία αποτελεί βασική αιτία θανάτου στις μεγα-
λύτερες ηλικίες. Όπως εξηγεί η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 

Πνευμονολογικής Εταιρείας Μίνα Γκάγκα, «σύμφωνα με νέα 
μελέτη, οι ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια 
(ΧΑΠ) έχουν έξι φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να προσβλη-
θούν από πνευμονιοκοκκική πνευμονία σε σχέση με τον γε-
νικό πληθυσμό της ίδιας ηλικίας, ενώ το 33% των ασθενών 
με ΧΑΠ που νοσηλεύονται λόγω επεισοδίου παρόξυνσης 
ενδέχεται να έχει πνευμονία». Για την πρόληψη της πνευμο-
νιοκοκκικής πνευμονίας υπάρχει το 13δύναμο εμβόλιο που 
χορηγείται στα παιδιά σύμφωνα με το δοσολογικό σχήμα του 
Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών και στους ενήλικες 
ηλικίας άνω των 50 ετών με άπαξ εμβολιασμό. Για τους ενήλι-
κες υπάρχει και το 23δύναμο εμβόλιο που επαναλαμβάνεται 
ανά πενταετία.

Με καθυστέρηση ετών προάγεται επιτέλους το ασθενοκεντρικό μοντέλο 
στη χώρα μας, που φέρνει τον ασθενή στο επίκεντρο και του εξασφαλί-
ζει επί ίσοις όροις συμμετοχή στη λήψη εκείνων των αποφάσεων (για 

τη θεραπεία του) οι οποίες θα έχουν άμεση επίδραση στην ίδια του τη ζωή. Με 
την εκστρατεία ενημέρωσης για την επικοινωνία ιατρού και ασθενή «Med&Me», 
η οποία πραγματοποιείται με την υποστήριξη της βιοφαρμακευτικής εταιρείας 
AbbVie, ο ιατρικός κόσμος και οι σύλλογοι των ασθενών στέλνουν το μήνυμα 
«Αποφασίζουμε μαζί», σπάζοντας το κατεστημένο και αλλάζοντας εσφαλμένες 
νοοτροπίες ολόκληρων δεκαετιών. Μεταξύ των στόχων της εκστρατείας είναι να 
αναδειχθούν οι ανάγκες των ασθενών, να αμβλυνθούν οι ανισότητες στην υγεία, 
να γίνει συνείδηση των ασθενών πως «καμία απόφαση για μένα δεν θα παρθεί 
χωρίς εμένα» και να τονιστεί η μοναδικότητα κάθε ασθενή. Τα εμπόδια που 
πρέπει να ξεπεραστούν είναι ο ελάχιστος διαθέσιμος χρόνος των γιατρών των 
δημόσιων νοσοκομείων για την ιατρική επίσκεψη (που δεν ξεπερνά τα 5 λεπτά!), 
η αντίληψη του γιατρού πως είναι «μικρός θεός» και η έλλειψη της ολιστικής 
αντιμετώπισης του ασθενή, κάτι που απαιτεί συνεργασία πολλών ιατρικών 
ειδικοτήτων. Στον ιστότοπο www.medandme.gr οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
βρουν πληροφορίες για όλα τα θέματα που τους ενδιαφέρουν.

ΚΑΜΊΑ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΓΊΑ ΜΕΝΑ, ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ, 
ΧΏΡΊΣ ΕΜΕΝΑ!

Τις τραγικές συνέπειες της κρίσης στην υγεία επιβεβαιώνουν οι 
επιστήμονες της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, με τον πρό-
εδρο Κωνσταντίνο Τσιούφη και τον τ. πρόεδρο Στέφανο Φούσα 

να επισημαίνουν πως τριπλασιάστηκαν τα εμφράγματα του μυοκαρδίου 
στους ανασφάλιστους και στους ανέργους. Παράλληλα, πολλοί συνάν-
θρωποί μας, ακόμα και ασφαλισμένοι, εγκαταλείπουν τη φαρμακευτι-
κή τους αγωγή, γιατί έχουν πολύ στρες ή τους τρώει η στενοχώρια. Ως 
συνέπεια, επτά άνθρωποι πεθαίνουν την ημέρα από αιφνίδιο καρδιακό 
θάνατο στο λεκανοπέδιο Αττικής, ενώ ετησίως καταγράφονται 20.000 

ΤΡΊΠΛΑΣΊΑΣΤΗΚΑΝ ΤΑ 
ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ 
ΑΝΕΡΓΟΥΣ

εμφράγματα και 35.000 εγκεφαλικά στην Ελλάδα, με το κόστος μόνο 
των εγκεφαλικών επεισοδίων να αγγίζει το 1 δισ. ευρώ. Το 70% 
των Ελλήνων που παθαίνουν έμφραγμα δεν φτάνει εγκαίρως στο 
νοσοκομείο από δική του υπαιτιότητα. Πρόκειται για μεγάλο σφάλμα, 
καθώς μέσα στην πρώτη ώρα από το έμφραγμα καταγράφεται το 50% 
των θανάτων. Και σαν να μην έφτανε η υποτίμηση των συμπτωμάτων, 
το 33% των Ελλήνων καπνίζει και το 42% είναι και υπέρβαρο, με τους 
ειδικούς να υπενθυμίζουν ότι ο παχύσαρκος καπνιστής έφηβος είναι ο 
αυριανός καρδιοπαθής ασθενής.

ΜΕΤΡΊΑΣΤΕ ΤΊΣ ΟΘΟΝΕΣ, 
ΓΊΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΘΕΤΕ 
ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ

«Έχεις τόσα ακόμα να δεις» ονομάζεται η ενημερωτική εκστρατεία 
της Alcon για τον καταρράκτη και η πρόεδρος της Ελληνικής 
Εταιρείας Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής, δρ. 

Κωνσταντίνα Κουφαλά, μαζί με τον χειρουργό οφθαλμίατρο Παντελή 
Παπαδόπουλο προειδοποιούν: Προσοχή στον ήλιο και στην υπερβολική 
χρήση οθονών (υπολογιστής, tablet, κινητό τηλέφωνο), καθώς ενοχο-
ποιούνται για την έλευση του καταρράκτη κατά μία δεκαετία νωρίτερα. 
Και επειδή η πρόληψη του καταρράκτη αρχίζει στην παιδική ηλικία, είναι 
απαραίτητο για τα παιδιά να παίζουν 2 ώρες την ημέρα στο ύπαιθρο, 
γιατί η μακρινή όραση είναι «φάρμακο» για τα μάτια τους. Σε ό,τι αφορά 
τη θεραπεία του καταρράκτη, γίνονται 50.000 επεμβάσεις στην Ελλάδα 
ετησίως και οι κορυφαίοι ενδοφακοί για την αντικατάσταση του φυσικού 
θολωμένου φακού είναι οι πολυεστιακοί τορικοί, που διορθώνουν και 
τον αστιγματισμό. Στα δημόσια νοσοκομεία, ωστόσο, τοποθετούνται μόνο 
απλοί μονοεστιακοί ενδοφακοί, λόγω χαμηλότερου κόστους. Έρευνα που 
έγινε για λογαριασμό της Alcon έδειξε ότι 80% των ανθρώπων δεν είναι 
ενημερωμένοι για τον καταρράκτη και τα συμπτώματά του, ενώ τέσσερις 
στους δέκα δεν γνωρίζουν ότι με την επέμβαση διορθώνονται και άλλα 
διαθλαστικά προβλήματα.

«Οι ασθενείς με ΧΑΠ είναι έξι φορές πιθανότερο 
να πάθουν πνευμονία». Μίνα Γκάγκα, 
πνευμονολόγος
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Η µελέτη των παιδιών και η προετοιµασία για το σχολείο 
δεν είναι σπάνια πηγή άγχους και έντασης για την οικο-
γένεια. Τέτοιας έντασης που πολλοί γονείς, ανεξάρτητα 
από το αν συντρέχουν ειδικοί µαθησιακοί λόγοι για το 

παιδί (µαθησιακές δυσκολίες), αναθέτουν σε άλλους τη µελέτη του, είτε 
σε κάποιον ιδιώτη είτε σε κάποιο από τα ειδικά κέντρα µελέτης που υ-
πάρχουν. Οι απαιτήσεις του σχολείου πια και η γρήγορη εισαγωγή των 
παιδιών (ήδη από την 1η ∆ηµοτικού) σε αυξηµένων απαιτήσεων ύλη υ-
ποχρεώνουν ορισµένους γονείς στην αναζήτηση ειδικού δασκάλου. Τα 
παιδιά είναι συχνά απρόθυµα να ολοκληρώσουν ή να αρχίσουν διάβα-
σµα και αυτό κάποτε γίνεται αιτία σύγκρουσης και δυσφορίας.

Συνηθίζουµε να λέµε πως η σχέση γονέα-παιδιού πρέπει κυρίως 
να διαπνέεται από στοργή, αποδοχή και αγάπη. Oι «καβγάδες» τέτοιου 
τύπου όντως επιβαρύνουν το ψυχολογικό κλίµα και διαταράσσουν τη 
σχέση µε σηµαντικές συνέπειες και για τους δυο.

Έχει σηµασία ο κοινός ελεύθερος χρόνος µε το παιδί να είναι κατά 
προτεραιότητα στιγµές παιχνιδιού, χαλάρωσης και αµοιβαίας ευχαρί-
στησης. Εδώ, µε αφορµή ένα ταπεινό µπισκότο, θα δούµε πώς µπορούµε 

να «εντάξουµε» εκπαιδευτικά στοιχεία σε µια καθηµερινή, πιο φυσική 
ροή χωρίς να «στριµώξουµε» το παιδί, κερδίζοντας πιθανόν το ενδιαφέ-
ρον του και τη συνεργασία του.

Έχει φανεί πως η διδασκαλία νέων εννοιών, γνώσεων και δεξιοτή-
των σε ένα παιδί επιτυγχάνεται όταν αυτή η γνώση έχει έναν άµεσο και 
«βιωµατικό» χαρακτήρα για το ίδιο. Όταν σχετίζεται δηλαδή µε πράγ-
µατα της καθηµερινότητας και των ενδιαφερόντων του παιδιού. Για πα-
ράδειγµα, ξέρουµε πως ένα παιδί θα αφοµοιώσει καλύτερα κανόνες ορ-
θογραφίας όταν η διδασκαλία αυτών γίνει µε µια αγαπηµένη θεµατο-
λογία του παιδιού (σούπερ ήρωες, κόµικς κ.ά.). Έτσι, προτείνουµε να 
εξαντλούµε αυτό που λέµε «εκπαιδευτικές ευκαιρίες» που παρουσιάζο-
νται αβίαστα στην καθηµερινότητα µε πιο «φυσικά» υλικά, όπου το παιδί 
αναµένεται να εµπλακεί πιο πρόθυµα.

Ας δούµε ενδεικτικά τι µας µαθαίνει ένα µπισκότο (πριν το φάµε!):
1) Μερικά µπισκότα είναι στρογγυλά και κυλάνε, ενώ άλλα είναι τετρά-
γωνα και δεν κυλούν (σχήµατα, χρήσεις, µορφές).
2) Aν µάθω να περιµένω να φάω δύο µπισκότα µετά αντί για ένα «εδώ και 
τώρα» µαθαίνω την αρετή της υποµονής και της επιβράβευσης.
3) Κάποια µπισκότα είναι αλµυρά και κάποια γλυκά, ενώ άλλα είναι 
µικρά και άλλα µεγάλα (αντίθετες έννοιες). Όλα όµως λέγονται µπισκότα 
(αφορµή για συζήτηση σχετικά µε την ισότητα, αποδοχή της διαφορε-
τικότητας).
4) Το µπισκότο είναι τρισύλλαβη λέξη και συλλαβίζεται µπι-σκό-το.
5) Αν το κόψεις στα δύο, τα µέρη που προκύπτουν λέγονται πάλι µπι-
σκότα (διατήρηση της έννοιας προέλευσης και του συνόλου).
6) Αν το κόψεις στα τρία, το ένα από αυτά λέγεται 1/3 (κλάσµατα).
7) Τα τρία κοµµάτια δεν µπορούν να µοιραστούν σε δύο παιδιά (κανό-
νες διαιρετότητας).
8) Αν κόψω ένα µπισκότο ακριβώς στη µέση και το µοιραστώ, αυτό λέ-
γεται «δικαιοσύνη».
9) Μισό µπισκότο και µισό µπισκότο κάνουν ένα µπισκότο (µαθηµατι-
κές έννοιες).

10) Μερικά είναι γεµιστά µε σοκολάτα και αυτή βρίσκεται «µέσα», ενώ 
τα υπόλοιπα βρίσκονται «έξω» (επιρρήµατα).
11) Αν µοιραστώ το µπισκότο µε έναν φίλο, είµαι «ευγενικός» (αφηρη-
µένες έννοιες).
12) Αν στον φίλο µου δεν αρέσει η σοκολάτα, θα καταλάβω ότι οι ανάγκες 
του είναι διαφορετικές από τις δικές µου (ενσυναισθησία).
13) Ένα στρογγυλό µπισκότο µπορεί να είναι µια ρόδα αυτοκινήτου 
(συµβολικό παιχνίδι).
14) Το µπισκότο έχει ζάχαρη, παρόλο που αυτή δεν φαίνεται. Το µπι-
σκότο έχει κι άλλα συστατικά, που όλα µαζί κάνουν «µπισκότο». Μπορώ 
να λέω ότι τρώω πολλή «ζάχαρη» και να εννοώ ότι τρώω πολλά µπισκότα 
(µεταφορικός λόγος).
15) Αν τρώω πολλά µπισκότα, θα παχύνω (αιτίες και αποτελέσµατα).
16) Λίγο µπισκότο θα µου δώσει ενέργεια, ενώ πολλά µπισκότα θα µου 
την αφαιρέσουν (κανόνας του µέτρου).
17) Για να µην πέσουν ψίχουλα στο πάτωµα θα πρέπει να το φάω ολό-
κληρο ή να φέρω πιάτο (στρατηγικές επίλυσης προβληµάτων).
18) Τα µπισκότα µπορείς να τα παρασκευάσεις ακολουθώντας µια συ-
νταγή (ανάγνωση οδηγιών).
19) Η συσκευασία του µπισκότου συνήθως έξω απεικονίζει ένα µπι-
σκότο, άρα τα πράγµατα µπορούν να απεικονίζονται.
20) Αν ζωγραφίσω το µπισκότο και το δείξω, είναι κι αυτός ένας τρόπος 
να το ζητήσω.
21) Ένα µπισκότο που έπεσε κάτω δεν µπορώ να το φάω, όπως επίσης 
είναι καλό να πλύνω τα χέρια µου πριν (κανόνες υγιεινής).

Η λίστα είναι µόνο ενδεικτική. Το σπίτι και η καθηµερινότητα µας 
δίνουν εκατοντάδες αφορµές για να «διδάξουµε» τα παιδιά µας. Ας είµα-
στε εκεί, για να µπορέσουµε να τις εκµεταλλευτούµε.

Καλές διδασκαλίες!
*Ο Γιάννης Μπούγος είναι ψυχολόγος-ψυχοθεραπευτής, διευ-
θυντής του Κέντρου Ειδικής Εκπαίδευσης & Λογοθεραπείας 
«Σύναψις».

ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ 
ΠΟΥ ΕΜΑΘΑ ΤΡΩΓΟΝΤΑΣ 
ΕΝΑ ΜΠΙΣΚΟΤΟ!

 ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΜΠΟΥΓΟΥ*

ACS®

ATHENS CULTURE  
SYMPOSIUM

2nd ATHENS CULTURE SYMPOSIUM 2017
Επενδύοντας στον Πολιτισμό: Προορισμός Πολιτισμός

Invest in Culture: Destination Culture

MONDAY ΝΟVEMBER 13 | ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ | THE GENNADIUS LIBRARY OF THE ASCS, COTSEN HALL

ΟΡΓΆΝΩΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΆΣΊΆ

AmericAn-Hellenic  
cHAmber of commerce

∆ΙΕΘΝΕΙΣ
ΣΧΕΣΕΙΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

INTERNATIONAL
RELATIONS FOR 
CULTURE

ΧΟΡΗΓΟΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΊΚΤΗΣ

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΊΚΟΊΝΩΝΊΆΣ

Πληροφορίες: Φρόσω Πανέτα | 210 6993 559, εσωτ.27 | f.paneta@amcham.gr

12:30 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ - ΕΓΓΡΑΦΗ

13:00 ΕΊΣΑΓΩΓΗ 
 Ηλίας Σπυρτούνιας, Γενικός Διευθυντής, Ελληνο-Άμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο

 ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ
 Σίμος Αναστασόπουλος, Πρόεδρος, Ελληνο-Άμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο

 ΧΑΊΡΕΤΊΣΜΟΊ
 Λυδία Κονιόρδου, Υπουργός Πολιτισμού 
 Έλενα Κουντουρά, Υπουργός Τουρισμού
 Antonio Tajani, President, European Parliament*
 (video προσφώνησης)

 ΕΝΑΡΚΤΗΡΊΑ ΟΜΊΛΊΑ
 Ζωζώ Λιδωρίκη, Πρόεδρος, Επιτροπή Πολιτισμού, Ελληνο-Άμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο & 

Διεθνείς Σχέσεις Πολιτισμού

13:30   › ΑΛΛΗΛΕΠΊΔΡΑΣΗ ΠΟΛΊΤΊΣΜΟΥ-ΤΟΥΡΊΣΜΟΥ
 Video (Marketing Greece) 

 Ιωάννα Δρέττα, Managing Director, Marketing Greece
 Ανδρέας Στυλιανόπουλος, Πρόεδρος, Επιτροπή Τουρισμού, Ελληνο-Άμερικανικό Εμπορικό 

Επιμελητήριο
 Μαρία Λαγογιάννη-Γεωργακαράκου, Διευθύντρια, Εθνικό Άρχαιολογικό Μουσείο

14:45   › ΤΟ ΕΠΊΧΕΊΡΗΜΑΤΊΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΤΑΞΊΔΕΥΕΊ ΤΟ ΠΟΛΊΤΊΣΤΊΚΟ ΠΡΟΪΟΝ
 Video (Εκδοτικός Οίκος Polaris)

 Alice Tacconi, Partner & Managing Director, Reverse Innovation
 Λητώ Ντάκου, Διευθύνουσα Σύμβουλος & Δημήτρης Τρύφων, Συνιδρυτής, Διεθνές 

Φεστιβάλ Μουσικής Μολύβου
 Μαρίνα Παπατσώνη, Διευθύντρια Μάρκετινγκ & Άνάπτυξης, ΤΕΜΕΣ 
 Δημήτρης Παπαστεργίου, Δήμαρχος Τρικκαίων

16:00 ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ | NETWORKING

16:30   › Ο ΠΟΛΊΤΊΣΜΟΣ ΧΡΕΊΑΖΕΤΑΊ MANAGER 
 Video (Αφιέρωμα στον Θεόδωρο Κρίτα)

 Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος, Καλλιτεχνικός Διευθυντής, Φεστιβάλ Άθηνών & Επιδαύρου*
 Παντελής Πάνος, Γενικός Διευθυντής, Άμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών 
 Δέσποινα Ζερνιώτη, Διευθύντρια, Μουσείο Άσιατικής Τέχνης Κέρκυρας

17:45   › ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΊΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΊΤΊΣΜΟ
 Video (Short Edition-Short Story Dispenser)

 Δήμητρα Ι. Χριστοδούλου, Ερευνήτρια, Μεταφράστρια
 Δημήτρης Καλοκύρης, Συγγραφέας
 Γιάννης Φαρσάρης, Συγγραφέας

19:00 ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΊΩΝ ΣΥΝΕΔΡΊΟΥ

 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

 Ζωζώ Λιδωρίκη, Πρόεδρος, Επιτροπή Πολιτισμού, Ελληνο-Άμερικανικό Εμπορικό  
Επιμελητήριο & Διεθνείς Σχέσεις Πολιτισμού

19.30 ΟΡΘΊΟ COCKTAIL - NETWORKING *α
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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.

Κυριακή (05/11) σήµερα και το ποδοσφαιρικό 
κουπόνι του Πάµε Στοίχηµα παρουσιάζει µε-
γάλο ενδιαφέρον, µε πολλές και κρίσιµες µάχες 
για όλα τα µεγάλα πρωταθλήµατα της Ευρώπης. 

Στη σηµερινή στοιχηµατική µας περιήγηση θα ασχολη-
θούµε µε σηµεία από τα πρωταθλήµατα της Premier League, 
της Superleague, της Ligue 1, της Serie A και της Eredivisie.

Θα ξεκινήσουµε µε το δυνατό µας σηµείο και το σούπερ 
ντέρµπι ανάµεσα σε Τσέλσι και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Οι 
«µπλε» µπορεί να ξεκίνησαν δυναµικά τις φετινές τους υ-
ποχρεώσεις, ωστόσο το τελευταίο χρονικό διάστηµα παρου-
σιάζουν σηµάδια αστάθειας, µετρώντας τρεις νίκες, µία ι-
σοπαλία και δύο ήττες στα έξι τελευταία παιχνίδια τους α-
νεξαρτήτως διοργάνωσης. Βρίσκονται πλέον στο -9 από τη 
Μάντσεστερ Σίτι και την κορυφή της Premier League και 
βάσει όσων έχουµε δει µέχρι στιγµής δύσκολα θα µπορέ-
σουν να ανακάµψουν, ώστε να διεκδικήσουν µε αξιώσεις τον 
τίτλο. Το συγκρότηµα του Μουρίνιο, από την πλευρά του, 
είναι στη 2η θέση του βαθµολογικού πίνακα, όντας στο -5 
από τη συµπολίτισσα Σίτι, µετράει τέσσερις νίκες, µία ισο-
παλία και µία ήττα στα έξι τελευταία παιχνίδια του, έχοντας 
κρατήσει το µηδέν στα µετόπισθεν σε πέντε περιπτώσεις, 
και αν θέλει να διατηρηθεί στο κυνήγι του τίτλου, οφείλει 
να παίρνει βαθµούς και στα ντέρµπι, όπως το σηµερινό. Πι-
στεύουµε πως η Γιουνάιτεντ έχει την κλάση και τον χαρα-
κτήρα να φύγει νικήτρια, έτσι επιλογή µας θα αποτελέσει το 
2 DNB σε απόδοση 2.15.

Αναµένονται λίγα γκολ στο ντέρµπι
Συνεχίζουµε τις σηµερινές µας προτάσεις µε το ντέρµπι των 
«δικεφάλων» ανάµεσα σε ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, το οποίο διεξά-
γεται στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Superleague. 
Η ΑΕΚ βρίσκεται στη δεύτερη θέση του βαθµολογικού πί-
νακα µε 18 βαθµούς, όντας στο -1 από την κορυφή, µετράει 
δύο νίκες, δύο ισοπαλίες και µία ήττα στα πέντε τελευταία 
παιχνίδια της (δεν γνωρίζουµε το αποτέλεσµα του ΑΕΚ - 
Μίλαν), ενώ σκόραρε και δέχτηκε γκολ στο ίδιο παιχνίδι 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ BETARADES.GR
Παίρνει αποτέλεσµα η Γιουνάιτεντ, 

«σφιχτό» µατς µεταξύ «δικεφάλων»

µόλις σε ένα εξ αυτών. Ο ΠΑΟΚ, από την πλευρά του, βρί-
σκεται µια θέση παρακάτω, έχοντας έναν βαθµό λιγότερο, 
µετράει τρεις νίκες, µία ισοπαλία και µία ήττα στα πέντε τε-
λευταία παιχνίδια του, µε το αµφίσκορο να επιβεβαιώνεται 
επίσης µόλις µία φορά. «Βλέπουµε» ένα σφιχτό µατς, όπου 
θα υπερισχύσουν το πάθος και η δύναµη, έτσι επιλογή µας 

05/11
15:30 Φίτεσε - Τσβόλε  1  1.90
16:00 Κάλιαρι - Βερόνα 1  1.88
18:30 Τσέλσι - Μάντσεστερ Γ.  2 (DNB)  2.15
19:30 ΑΕΚ - ΠΑΟΚ No Goal  1.80
22:00 Σεντ Ετιέν - Λυών  1X  1.95

θα αποτελέσει το No Goal σε απόδοση 1.80.
Περνάµε στην ιταλική Serie A και στο παιχνίδι ανάµεσα 

σε Κάλιαρι και Βερόνα. Οι γηπεδούχοι βρίσκονται στη 14η 
θέση του βαθµολογικού πίνακα µε εννέα βαθµούς, όντας στο 
+3 από την επικίνδυνη ζώνη, µετρούν µία νίκη και τέσσερις 
ήττες στα πέντε τελευταία παιχνίδια τους, ωστόσο δικαιο-
λογούνται αρκετά, µια και το πρόγραµµα που προηγήθηκε 
ήταν ιδιαιτέρως δύσκολο. Η Βερόνα, από την πλευρά της, 
βρίσκεται στην προτελευταία θέση µε έξι βαθµούς, προέρ-
χεται από τρεις σερί ήττες έχοντας δεχτεί οκτώ (!) τέρµατα, 
ενώ µακριά από το «σπίτι» της η απόδοσή της πέφτει ακόµη 
περισσότερο. Αν η Κάλιαρι θέλει να µείνει µακριά από πε-
ριπέτειες παραµονής, µατς όπως το σηµερινό οφείλει να τα 
κερδίζει κι εµείς πιστεύουµε πως θα τα καταφέρει. Θα κρα-
τήσουµε τον άσο σε απόδοση 1.88.

Οι τρεις παραπάνω είναι οι βασικές προτάσεις του 
Betarades.gr. Από κει και πέρα, θα ασχοληθούµε µε δύο 
ακόµη αγώνες, από το πρωτάθληµα της Eredivisie και της 
Ligue 1. Συγκεκριµένα, από την Eredivisie θα κρατήσουµε 
τον άσο στο παιχνίδι Φίτεσε - Τσβόλε σε απόδοση 1.90, ενώ 
από τη Ligue 1 θα πάµε µε το 1Χ στο παιχνίδι Σεντ Ετιέν - 
Λυών σε απόδοση 1.95.

  ΑΡΗΣ  ΖΕΥΓΑΣ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
Σαν πέρσι και… 
χειρότερα

Σε µια πλήρη αντιστροφή της νίκης του την προηγού-
µενη εβδοµάδα επί της Φενέρµπαχτσε, στη Βιτόρια 
ήταν ο Παναθηναϊκός αυτός που είχε τον έλεγχο του 
αγώνα αλλά ηττήθηκε στο τελευταίο σουτ. Μία ήττα 

που πόνεσε τους «πράσινους» πολύ περισσότερο απ’ ό,τι οι συ-
ντριβές στη Βαρκελώνη και στη Μόσχα, καθώς αυτή τη φορά κρα-
τούσε τη νίκη στα χέρια του και έδειχνε ότι µπορεί να… ξεµπλέξει 
από νωρίς µε τον βραχνά της εκτός έδρας νίκης.

Αποδεικνύεται όµως ότι ο Παναθηναϊκός έχει ακόµα πολύ 
δρόµο µπροστά του για να ξεπεράσει τις παθογένειες που τον τα-
λαιπωρούν όποτε φεύγει µακριά από τη θαλπωρή του ΟΑΚΑ. Και 
προφανώς το φάουλ που έγινε αλλά δεν δόθηκε στον Παππά στην 
προτελευταία επίθεση του Παναθηναϊκού στη Βιτόρια δεν αλλά-
ζει τη συνολική εικόνα.

Όπως και ο Τσάβι Πασκουάλ έχει πολύ δρόµο µπροστά του 
προκειµένου να µετατρέψει το φετινό σύνολο παικτών σε οµάδα 
που αγωνίζεται βάσει των «θέλω» του. Σε µεγάλο βαθµό αυτό που 
έχουµε δει µέχρι στιγµής από τον φετινό Παναθηναϊκό είναι… ο 
περσινός Παναθηναϊκός και µάλιστα όχι στην τελική, καλή εκ-
δοχή του, όταν είχε ως βάση του την εξαιρετική άµυνα. Την άµυνα 

που αυτή τη στιγµή αποτελεί το µεγαλύτερό του πρόβληµα.
Ο φετινός Παναθηναϊκός παραµένει η οµάδα του Καλάθη, 

όπως και µια οµάδα που στηρίζεται πάρα πολύ στο τρίποντο και, 
σχεδόν αποκλειστικά, σε πέντε παίκτες που βρίσκονταν και πέ-
ρυσι στο ρόστερ της, τους Καλάθη, Παππά, Ρίβερς, Γκιστ, Σίν-
γκλετον. Πέρυσι η αντίστοιχη εξάδα (µέχρι τον τραυµατισµό του 
Γκιστ) ήταν οι Καλάθης, Τζέιµς, Ρίβερς, Γκιστ, Σίνγκλετον, Μπου-
ρούσης και στην πορεία προστέθηκαν ο Παππάς και ο Γκάµπριελ. 
Πέρυσι το plan B ήταν το one man show του Τζέιµς, φέτος του 
Παππά. Και φυσικά όπως πέρυσι έτσι και φέτος άλλος Παναθη-
ναϊκός εµφανίζεται εντός έδρας και άλλος εκτός έδρας.

Η βασική διαφορά σε σχέση µε πέρυσι είναι πως φέτος το 
µοναδικό σχήµα που λειτουργεί είναι η ταυτόχρονη παρουσία 
στο παρκέ της προαναφερθείσας πεντάδας, η προσφορά των υπο-
λοίπων είναι ανύπαρκτη. Εξαιρέσεις αποτελούν ο Λεκαβίτσιους 
και ο Αντετοκούνµπο, τον οποίο όµως ο Πασκουάλ δεν δείχνει 
να εµπιστεύεται ιδιαίτερα, ιδίως εκτός έδρας: στη Βιτόρια πά-
τησε παρκέ για 8 δευτερόλεπτα. Μια αρκετά παράδοξη επιλογή, 
από τη στιγµή που οποιοσδήποτε άλλος παίκτης εκτός των πέντε 
µπαίνει στο παρκέ δηµιουργείται τεράστια τρύπα στην άµυνα. Αν 
κάτι κάνει σίγουρα καλά ο Αντετοκούνµπο, είναι πως µε τη θέ-
ληση, την ενέργεια και την αθλητικότητά του κλείνει τρύπες στην 
άµυνα.

Ακόµη και η πεντάδα Καλάθης, Παππάς, Ρίβερς, Γκιστ, Σίν-
γκλετον δεν πλησιάζει την περσινή αµυντική αποτελεσµατικό-
τητα. Στη Φερνάντο Μπουέσα Αρένα το συγκεκριµένο θέµα µε-
γεθύνθηκε ακόµη περισσότερο, αφού δεν µπόρεσε να βοηθήσει 
και ο συνήθως αξιόπιστος Λεκαβίτσιους: σωµατικά δεν µπορούσε 

να αντεπεξέλθει ούτε απέναντι στον Μποµπουά ούτε απέναντι 
στον Γκρέιντζερ. Η Μπασκόνια, η χειρότερη επίθεση της διορ-
γάνωσης στις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές, έβαλε στο πρώτο ηµί-
χρονο 47 πόντους στον Παναθηναϊκό, µε 8/11 τρίποντα και τους 
Σενγκέλια, κυρίως, και Πουαριέ να κάνουν ζηµιά µέσα από τη 
ρακέτα. Αντίστοιχα, στο δεύτερο ηµίχρονο, όταν ο Παναθηναϊ-
κός άρχισε να λειτουργεί καλύτερα, ο Πασκουάλ δεν µπορεί να 
είναι ικανοποιηµένος ούτε από την επίθεση της οµάδας του. Το 
ένα πράγµα που λειτούργησε ήταν οι συνεργασίες Καλάθη-Γκιστ, 
το άλλο οι πολύ γρήγορες επιθέσεις µε µπούκες του Καλάθη και 
ολοκλήρωση της φάσης µόνος του ή µε πάσα σε Παππά, Ρίβερς 
κοντά στη ρακέτα και το τρίτο οι αυτοσχεδιασµοί Παππά. Όταν α-
ποβλήθηκε ο Γκιστ και ο Μαρτίνεθ είδε και αντιµετώπισε το δεύ-
τερο, το µόνο που απέµενε ήταν ο Παππάς και ο συνήθης ύπο-
πτος, τα τρίποντα. 

Ο φετινός Παναθηναϊκός προβλήθηκε ως µια οµάδα που 
έχασε µεν πολύ ποιοτικές µονάδες, όπως οι Τζέιµς και Μπου-
ρούσης, αλλά που απέκτησε πληθώρα λύσεων και βάθος πάγκου. 
Αυτή τη στιγµή οι Ντένµον-Λοτζέσκι είναι εντελώς εκτός κλίµα-
τος, ο Αντετοκούνµπο αντιµετωπίζεται από τον Πασκουάλ ως παί-
κτης ειδικών περιστάσεων, ο Όγκαστ έχει πολλά να µάθει για να 
ανταποκριθεί σε αυτό το επίπεδο και ο Μήτογλου ακόµα περισ-
σότερα, ο Γκάµπριελ πρέπει να βρει ρυθµό. Συνεπώς ο Παναθη-
ναϊκός αυτή τη στιγµή όχι µόνο διαθέτει λιγότερη ατοµική ποιό-
τητα και εµπειρία από πέρυσι αλλά και ανύπαρκτο βάθος πάγκου.

Το ντέρµπι µε τον Ολυµπιακό για την Ευρωλίγκα την προ-
σεχή εβδοµάδα είναι προφανές πως µπορεί να φέρει αλλ αγές στο 
ρόστερ…
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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.

Πόσο κοστίζει το νέο 
Skoda Karoq;

Τον αναλυτικό τιµοκατάλογο του νέου Karoq έδωσε η επίσηµη 
αντιπροσωπεία της µάρκας στη χώρα µας, µε το νέο SUV να 
αναµένεται τον Φεβρουάριο. Οι τιµές πώλησης ξεκινούν από 
τα 19.900 ευρώ και τον 1.0 TSI των 116 ίππων στο επίπεδο ε-

ξοπλισµού Ambition, ενώ η χρέωση για το αυτόµατο κιβώτιο DSG 
είναι 2.000 ευρώ, το σύνολο 21.900 ευρώ. Από 21.900 ευρώ ξεκινούν 
και οι 1.6 TDI και 1.5 TSI, ενώ, όπως βλέπετε στον πίνακα που ακο-
λουθεί, η κορυφαία προς το παρόν έκδοση είναι η 2.0 TDI των 150 
ίππων µε τετρακίνηση και αυτόµατο κιβώτιο προς 34.900 ευρώ.

Νέο Citroën C4 Cactus 
µε νέου τύπου υδραυλική 

ανάρτηση
Το ριζικά αναβαθµισµένο crossover των Γάλλων 
προτάσσει ένα πιο φρέσκο παρουσιαστικό και τη 

νέα ανάρτηση Progressive Hydraulic Cushion. Στην 
Ελλάδα το αναβαθµισµένο C4 Cactus αναµένεται την 

άνοιξη του 2018.

H Citroën στοχεύει στην επιστροφή της σε στοιχεία που την ξεχώριζαν στο 
παρελθόν και δύο από αυτά είναι η πρωτοποριακή σχεδίαση και η άνεση 
(όπως θα δούµε την ερχόµενη άνοιξη από τη νέα γενιά C4, που θα έχει ε-
πίσης crossover στιλ). Τώρα, το αµάξωµα του ανανεωµένου C4 Cactus ξε-

χωρίζει από τα επανασχεδιασµένα φωτιστικά σώµατα και τους προβολείς µε τα πε-
ρίφηµα Airbumbs να έχουν µεταφερθεί χαµηλότερα και να συντρέχουν µε τα υπό-
λοιπα πλαστικά που περιβάλλουν και προστατεύουν το αµάξωµα.

H γκάµα των κινητήρων παραµένει ως είχε: στη βάση υπάρχει ο ατµοσφαιρικός 
1.2 PureTech µε τους 82 ίππους, ενώ υπάρχει και η turbo εκδοχή µε τους 110 ίπ-
πους, καθώς και µια νέα µε 130 άλογα και στάνταρ µηχανικό 6άρι κιβώτιο. Η γκάµα 
των ντίζελ συνεχίζει µε τον 1.6 BlueHDi στα 100 άλογα (η έκδοση που διατίθεται στη 
χώρα µας), ενώ πλουσιότερος είναι ο εξοπλισµός µε νέα συστήµατα υποβοήθησης 
άνεσης και ασφάλειας, καθώς και νέα οθόνη 7 ιντσών. Ιδιαίτερης µνείας χρίζει η νέα 
ανάρτηση PHC (Progressive Hydraulic Cushion), την οποία είχαµε δει πρώτη φορά 
στο C5 Aircross. ∆ιαθέτει πρωτότυπα αµορτισέρ που λειτουργούν σαν «υδραυλικά 
µαξιλάρια» (σε ελεύθερη απόδοση) για να προσφέρουν βέλτιστα επίπεδα άνεσης.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
 ΕΚ∆ΟΣΗ AMBITION  ΕΚ∆ΟΣΗ STYLE
KAROQ 1.0 TSI 116 PS  €19.900        –
KAROQ 1.0 TSI 116 PS DSG7  €21.900       –
KAROQ 1.5 TSI 150 PS  €21.900  €26.800
KAROQ 1.5 TSI 150 PS DSG7 €26.500  €30.500
KAROQ 1.6 TDI 116 PS  €21.900  €26.800
KAROQ 1.6 TDI 116 PS DSG7  €26.500  €30.500
KAROQ 2.0 TDI 150 PS 4x4        –  €32.500
KAROQ 2.0 TDI 150 PS DSG7 4x4       –  €34.900

Στην Ελλάδα η παγκό-
σµια δηµοσιογραφική 
παρουσίαση του νέου 

Dacia Duster!

Την Ελλάδα και συγκεκριµένα την περιοχή της α-
νατολικής Αττικής επέλεξε η Dacia για την παγκό-
σµια δηµοσιογραφική παρουσίαση του νέου Dacia 
Duster.

Με επίκεντρο την πανέµορφη περιοχή γύρω από το 
Σούνιο, από τα µέσα Νοεµβρίου µέχρι τα τέλη ∆εκεµβρίου 
500 δ ηµοσιογράφοι από ελληνικά και διεθνή µέσα θα έχουν 
την ευκαιρία να έχουν την πρώτη οδηγική γνωριµία µε τη 2η 
γενιά του εξαιρετικά δηµοφιλούς µοντέλου. Οι καλές καιρι-
κές συνθήκες, το φυσικό κάλλος της περιοχής, αλλά και η πολύ 
καλή πορεία του µοντέλου στην ελληνική αγορά, αποτέλεσαν 

βασικά στοιχεία που οδήγησαν την Dacia σε αυτή την επιλογή.
Από την πλευρά της, η TEOREN MOTORS, σε συνεργασία 

µε όλους τους αρµόδιους φορείς, έκανε όλες τις απαραίτητες ε-
νέργειες ώστε να εξασφαλιστεί η επιλογή της χώρας µας και να 
πραγµατοποιηθεί η εκδήλωση µε τον καλύτερο τρόπο. Σηµα-
ντική συµβολή στην ολοκλήρωση των διαδικασιών για την επι-
λογή της χώρας µας είχε και η ασφαλιστική εταιρεία ΜΙΝΕΤΤΑ, 
η οποία ανέλαβε την ασφάλιση των αυτοκινήτων για τις ανά-
γκες της εκδήλωσης.

Η πραγµατοποίηση της παγκόσµιας δηµοσιογραφικής πα-
ρουσίασης του νέου Dacia Duster στη χώρα µας αποτελεί, 
όπως δήλωσε σχετικά και η κ. Ντένη Θεοχαράκη, αντιπρόε-
δρος και αναπληρώτρια διευθύνουσα σύµβουλος της TEOREN 
MOTORS, µια εξαιρετική ευκαιρία ώστε στο µέλλον η χώρα µας 
να φιλοξενήσει και άλλες αντίστοιχες εκδηλώσεις.

«Είναι µεγάλη χαρά και τιµή που η Dacia και το GROUPE 
RENAULT επέλεξαν την Ελλάδα για την παγκόσµια δηµοσιο-
γραφική παρουσίαση του νέου Dacia Duster. Η πραγµατοποί-
ηση αυτής της πολύ σηµαντικής ενέργειας αποτελεί µία εξαιρε-
τική ευκαιρία για τη χώρα µας, η οποία θα αποφέρει σηµαντική 
προβολή σε όλα τα επίπεδα» σηµείωσε η κ. Θεοχαράκη.
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Ο ΛΟΥ∆ΟΒΙΚΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΣΤΟ KREMLINO
Λυρικός, ερωτικός και εξαιρετικός αφηγητής, ο Λουδοβί-
κος των Ανωγείων µάς κρατά συντροφιά εδώ και 25 ολό-
κληρα χρόνια µε τις µουσικές ιστορίες του. Στιγµές από 
την 25χρονη αυτή µουσική διαδροµή, που ξεκίνησε από τη 
γνωριµία του στα Ανώγεια της Κρήτης µε το µεγάλο Μάνο 
Χατζιδάκι, θα µοιραστεί µε το κοινό στις δύο ζωντανές εµ-
φανίσεις που θα πραγµατοποιήσει στις 4 και 11 Νοεµβρίου 
στο Κremlino. Το πρόγραµµά του θα είναι µια σύνοψη από 
τους πιο σηµαντικούς µουσικούς σταθµούς της πορείας 
του, από τα «Μοιρολόγια» µέχρι τα «Πάθη του έρωτα». 
Μια µουσική παράσταση µε µελωδία και λυρισµό που 
θέτει υπαρξιακά ερωτήµατα, δίνοντας παράλληλα και ου-
σιαστικές απαντήσεις. Γιατί, όπως επισηµαίνει µε τον δικό 
του µοναδικό τρόπο, «στον έρωτα απαντάµε µε ερωτήσεις 
και στη ζωή ανακαλύπτουµε το µέγεθος του ολίγου, ώστε ο 
χρόνος να αξίζει τον χρόνο του».

Η ΓΙΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ 
ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ CLUB
Η Γιάννα Βασιλείου κατάφερε µέσα σε λίγα χρό-
νια και µέσα από δύο προσωπικά άλµπουµ να ξε-
χωρίσει ως µια τραγουδοποιός και ερµηνεύτρια 
µε προσωπικό στίγµα και ύφος. Πριν από λίγους 
µήνες η κυκλοφορία του CD «Γυάλινος Κόσµος» 
συγκέντρωσε εξαιρετικές κριτικές, ενώ η jazzy 
διασκευή της στο «Εφτά τραγούδια θα σου πω» 
του Μάνου Χατζιδάκι ήταν από τις πιο ιδιαίτερες 
που έχουν γίνει σε τραγούδι του σπουδαίου συν-
θέτη. Τις Πέµπτες 9 και 16 Νοεµβρίου η Γιάννα 
Βασιλείου θα εµφανιστεί στο Club του Σταυρού 
του Νότου µε σχήµα πιο ηλεκτρικό απ’ ό,τι συ-
νήθως και µε ένα ευρύ ρεπερτόριο, που περιλαµ-
βάνει από Nirvana και Μάνο Λοΐζο µέχρι Αλκί-
νοο Ιωαννίδη, Σταµάτη Κραουνάκη και φυσικά 
τραγούδια από τις προσωπικές της δουλειές.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΛΑΝΙΑ
∆ύο µοναδικές µουσικοθεατρικές παραστάσεις αφιερωµένες 
στο ρεµπέτικο τραγούδι µάς προσφέρουν το Σάββατο 4 και την 
Κυριακή 5 Νοεµβρίου, στις 20:30, στην Αίθουσα Χ. Λαµπρά-
κης του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, 30 νέοι ταλαντούχοι καλ-
λιτέχνες απ’ όλη την Ελλάδα. Οι Ανφάν Γκατέ και ο Γιάννης 
∆ιονυσίου από τη Θεσσαλονίκη, οι Γιαλαντζί Πατρινοί και οι 
Τούτοι από την Κορινθία, τα Χορδόφωνα από τα Γιάννενα, οι 
Κιουρντί από τον Πειραιά και οι Αµανήτες, Tusker και Αµάλ-
γαµα από την Αθήνα θα συναντηθούν στο πάλκο του Μεγάρου 
µε δύο σπουδαίους µουσικούς που έχουν τιµήσει και αναδεί-
ξει το ρεµπέτικο τραγούδι στη σύγχρονη εποχή, τον Μανώλη 
Πάππο και τον Βαγγέλη Κορακάκη. Με τη συµµετοχή του ηθο-
ποιού Γιάννη Στάνκογλου, τη δηµιουργική σκηνοθετική µατιά 
της Σοφίας Σπυράτου και την πολύτιµη συµβολή του Λάµπρου 
Λιάβα στην επιλογή των τραγουδιών, οι αξεπέραστοι στίχοι και 
οι βαθιά χαραγµένες στη µνήµη µελωδίες από τον Μπαγιαντέρα 
µέχρι τον Τσιτσάνη θα ζωντανέψουν και πάλι.

Να δεις τι σου ’χω για µετά
Όταν στη σκηνή συναντιούνται ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, ο ∆ηµήτρης Σταρόβας και ο Γιάννης Ζουγανέλης, τα 
λόγια είναι περιττά. Αναφερόµαστε σε τέσσερις καλλιτέχνες µε χιλιάδες χιλιόµετρα στο κοντέρ των εµφανίσεών τους, µε κληρονοµιά τους δί-

σκους και παραστάσεις που έχουν αφήσει εποχή, οι οποίοι, παρ’ όλα αυτά, αρνούνται να µεγαλώσουν και παραµένουν πεισµατικά αισθηµατίες. 
Φέτος, ο Βασίλης, ο Λαυρέντης, ο ∆ηµήτρης και ο Γιάννης συναντιούνται ξανά, µετά από δέκα χρόνια, στη σκηνή της Ακτής Πειραιώς 178. Η α-
γαπηµένη παρέα των τεσσάρων, που το 2008 µας χάρισε αµέτρητες αξέχαστες βραδιές µε ατάκες που έγραψαν ιστορία και ανεβασµένη ροκ δι-

άθεση, επιστρέφει στον τόπο του εγκλήµατος µε άγριες διαθέσεις. Από τις 10 Νοεµβρίου.
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Ανατρεπτικούς δηµιουργούς, πρωτότυπα 
αφιερώµατα, τις καλύτερες ταινίες του α-
νεξάρτητου σινεµά, σχεδόν όλες τις ελ-
ληνικές παραγωγές της χρονιάς, νέες 
δράσεις στην Αγορά και παράλληλες εκ-

δηλώσεις υπόσχεται φέτος το 58ο Φεστιβάλ Κινηµατο-
γράφου Θεσσαλονίκης (ΦΚΘ).

Ταινίες έναρξης-λήξης
Η αυλαία του 58ου ΦΚΘ άνοιξε την Πέµπτη 2 Νοεµ-
βρίου στο Ολύµπιον µε τη νέα ταινία της Ουγγαρέ-
ζας Ίλντικο Ενιέντι «Η ψυχή και το σώµα» («Body and 
Soul»), που κέρδισε τη Χρυσή Άρκτο της Μπερλινάλε 
2017. Η σκηνοθέτρια από την Ουγγαρία θα βρεθεί στη 
Θεσσαλονίκη µε αφορµή το αφιέρωµα της φετινής δι-
οργάνωσης στο έργο της. Από το «Η ψυχή και το σώµα» 
(2017) µέχρι τα «Simon the Magician» (που είχε κερ-
δίσει τη Χρυσή Λεοπάρδαλη το 1999 στο Φεστιβάλ του 
Λοκάρνο), «Magic Hunter» (1994) και «My Twentieth 
Century» ( Camera d’ Or, Φεστιβάλ Καννών1989), ό-
νειρα, µύθοι και θρύλοι συναντούν το σήµερα στο εκρη-
κτικό σινεµά της Ενιέντι.

Το φεστιβάλ κλείνει την Κυριακή 12 Νοεµβρίου µε 
την απολαυστική κωµωδία «Το πάρτι» της Σάλι Πότερ 
µε all-star καστ (Κριστίν Σκοτ Τόµας, Πατρίσια Κλάρ-
κσον, Κ. Μέρφι, Τ. Σπολ κ.ά.).

Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηµατογράφου
Χορταστικό το πρόγραµµα του ελληνικού κινηµατο-
γράφου, που κάθε χρόνο αποδεικνύει την αυξανόµενη 
δυναµική του και την καλώς δεχούµενη εξωστρέφειά 
του. Στο ΦΚΘ θα δούµε 33 µεγάλου µήκους ελληνικές 
ταινίες, 20 σε πρώτη προβολή, 2 καθολικά προσβάσι-
µες ταινίες, 2 ταινίες σε συνεργασία µε την ΕΣΠΕΚ, 1 

ντοκιµαντέρ σε ειδική προβολή, 3 ταινίες στην ενότητα 
«Ξεπερνώντας τα σύνορα». Θα προβληθούν επίσης 
5 ελληνικές ταινίες µικρού µήκους στο τµήµα «Film 
Forward» και οι βραβευµένες 17 µικρού µήκους ταινίες 
από το πρόσφατο 40ό Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μή-
κους ∆ράµας.

∆ιεθνές Πρόγραµµα
Στο ∆ιεθνές ∆ιαγωνιστικό επιλέχθηκαν φέτος 14 ταινίες 
µε οδηγό το εµβληµατικό βιβλίο της Γαλλίδας φιλοσό-
φου Σιµόν Βέιλ «Ανάγκη για ρίζες» (εκδόσεις Κέδρος, 
µτφρ.: Μαρία Μαλαφέκα). Έτσι, το ΦΚΘ καλωσορίζει 
την εικονική πραγµατικότητα µε το νέο ∆ιαγωνιστικό 
Τµήµα Ταινιών VR/Virtual Reality. Ανακαλύπτει τον πιο 
δυναµικό και πρωτοποριακό κινηµατογράφο στο «Out 
of Competition» µε τις πρώτες ταινίες των Οφίρ Ραούλ 
Γκράιτσερ και ∆ηµήτρη Τσιλιφώνη ανάµεσα σε άλλους, 
αλλά και του Κογκονάντα, που βρίσκεται στην περί-
φηµη λίστα του περιοδικού «Filmmaker» µε τα 25 πιο 
ελπιδοφόρα πρόσωπα του ανεξάρτητου κινηµατογρά-
φου. Στους «Ανοιχτούς Ορίζοντες» εννέα ταινίες από τις 
ΗΠΑ και δυναµική ευρωπαϊκή παρουσία, αλλά και ται-
νίες από Ισραήλ, Παλαιστίνη, Ινδία, Κίνα και Βραζιλία, 
στο πιο ενδιαφέρον κοµµάτι του φεστιβάλ. Στις «Ματιές 
στα Βαλκάνια» παρουσιάζονται οι καλύτερες βαλκανικές 
ταινίες της χρονιάς. Το ΦΚΘ δίνει carte blanche στον 
Ευθύµη Φιλίππου, ο οποίος επιλέγει 10 αγαπηµένες ται-
νίες του. Τέλος, αγαπηµένοι δηµιουργοί είναι εδώ, στις 
«Ειδικές Προβολές» (Αλεξάντερ Πέιν, Αντρέα Παλα-
όρο, Τζέιµς Φράνκο, Αλί Σουζάντε κ.ά.), αλλά και ριζο-
σπαστικές ταινίες στο «Film Forward» (Σύλλας Τζου-
µέρκας, Λουκία Αλαβάνου, Εύα Στεφανή, Ναριµάν 
Μαρί,Ναΐµ Μοχαϊεµέν κ.ά.). Για τους «βαθιά νυχτω-
µένους» υπάρχουν τα µεταµεσονύχτια ραντεβού στη 

ζώνη «Round Midnight».

Αφιερώµατα
Ο Σουηδός δηµιουργός Ρούµπεν Έστλουντ, µεγάλος 
νικητής του Χρυσού Φοίνικα στο πρόσφατο Φεστιβάλ 
Καννών, θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη µε 13 ταινίες 
από τη φιλµογραφία του.

Παράλληλα, απολαµβάνουµε το τολµηρό σινεµά της 
Άιντα Λουπίνο (1918-1995), της πρώτης γυναίκας σκηνο-
θέτριας στο ανδροκρατούµενο Χόλιγουντ της δεκαετίας 
του ’50, αγαπηµένης σκηνοθέτριας του Μάρτιν Σκορ-
σέζε, ενώ ανακαλύπτουµε τις σπάνιες ταινίες του Γάλλου 
ποιητή, δηµοσιογράφου, σκηνοθέτη και δραµατουργού 
Αρµάν Γκατί (1924-2017), από τους σπουδαιότερους δι-
ανοητές του 20ού αιώνα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το αφιέρωµα «Από τις 
λέξεις στις εικόνες: Βαλκανική λογοτεχνία και σινεµά» 
(τµήµα «Ματιές στα Βαλκάνια»), όπου εξερευνάται η 
παθιασµένη σχέση σινεµά και λογοτεχνίας µε 11 αρι-
στουργηµατικές βαλκανικές ταινίες που βασίστηκαν 
σε λογοτεχνικά βιβλία. Τέλος, στο αφιέρωµα «Αόρατα 
Χέρια» διερευνώνται οι διάφορες όψεις της ανεργίας 
και της εργασίας.

Αλεξάντερ Πέιν και Ζαν Μαρκ Μπαρ
Ο αγαπηµένος σκηνοθέτης Αλεξάντερ Πέιν επιστρέφει 
στη Θεσσαλονίκη για να παρουσιάσει τη νέα του ταινία 
«Μικρόκοσµος» («Downsizing»). Στο φεστιβάλ θα βρε-
θεί για πρώτη φορά ο ηθοποιός Ζαν Μαρκ Μπαρ, ο ο-
ποίος συµµετέχει σε 2 ταινίες: ως αφηγητής στο ντο-
κιµαντέρ «Dolphin Man» του Λευτέρη Χαρίτου, για τη 
ζωή του θρυλικού δύτη Ζακ Μαγιόλ, και ως πρωταγωνι-
στής στη νέα ταινία του Σεµίχ Καπλάνογλου «Σπόρος».

58ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η βαλκανική γιορτή του ανεξάρτητου 
κινηµατογράφου ξεκίνησε

 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

Επίσης µη χάσετε στο φεστιβάλ:
• Τις 3 ταινίες που διαγωνίζονται για το βραβείο LUX, 
το οποίο απονέµει κάθε χρόνο το Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο.
• Την πρωτότυπη έκθεση «Το Ρίζωµα: 14 ταινίες, 14 
ιδέες, 14 ρίζες της ψυχής» µε έργα 14 νέων καλλιτε-
χνών που εµπνεύστηκαν από τις ταινίες του φετινού ∆ι-
εθνούς ∆ιαγωνιστικού. ∆ιοργάνωση: ΦΚΘ, µε την υπο-
στήριξη της 6ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλο-
νίκης, του ΟΛΘ και της Samsung.
• Το απολαυστικό masterclass «2.39:1 – Το ελληνικό 
σινεµά επανέρχεται στο σινεµασκόπ» στην αίθουσα 
Παύλος Ζάννας. ∆ιοργάνωση: Ένωση Ελλήνων Κινη-
µατογραφιστών, µε την υποστήριξη του ΦΚΘ.
• Πέντε αναπάντεχες παρεµβάσεις από ηθοποιούς του 
ΚΘΒΕ σε διάφορους χώρους του φεστιβάλ.
• Την έκθεση «Λούφα και Παραλλαγή», αφιερωµένη 
στη θρυλική ταινία του Νίκου Περάκη. ∆ιοργάνωση: 
ΜΙΕΤ, µε την υποστήριξη του ΦΚΘ.
• Τη φωτογραφική έκθεση #CedefopPhotoAward 2017 
µε έργα σπουδαστών επαγγελµατικής εκπαίδευσης 
και κατάρτισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. ∆ιοργάνωση: 
Cedefop, επιµέλεια: ΦΚΘ & Cedefop.
• Συναυλία µε κινηµατογραφικές µουσικές από την 
Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης στο Μέγαρο Μουσι-
κής Θεσσαλονίκης.
• Συναυλία του περιοδικού δρόµου «σχεδία» µε εκλε-
κτούς µουσικούς (Γιάννης Αγγελάκας, Baildsa, ∆ιώνη 
κ.ά.). ∆ιοργάνωση: Περιοδικό δρόµου «σχεδία» και πο-
λυχώρος WE, µε την υποστήριξη του ΦΚΘ.
• ∆ύο βιβλιοπαρουσιάσεις µε κινηµατογραφικό 
«χρώµα»: «Θυµάµαι… 32 χρόνια Φεστιβάλ Ελληνικού 
Κινηµατογράφου» του Νίκου Γκροσδάνη και «Μυστι-
κές Συναντήσεις» του ∆ηµήτρη Αθανίτη.
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Όλα για το παιδί
 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

«Αγαλµατάκια Ακούνητα… µέρα ή νύχτα;» 
στο Θέατρο Radar
Ένα αρχαιολογικό µουσείο υποδέχεται τους επισκέπτες 
του. Όλοι έχουν έρθει για να δουν το διάσηµο άγαλµα 
της όµορφης Γαλάτειας. Τουρίστες, µπαµπάδες, µαµά-
δες και ζωηρά παιδιά. Όµως εκείνη τη µέρα το άγαλµα 
δεν βρίσκεται στο βάθρο του. Έχει εξαφανιστεί. Αµέ-
σως σηµαίνει συναγερµός. Ο κόσµος φεύγει, οι πόρτες 
κλείνουν και ο µυστηριώδης κύριος Επιθεωρητής, που 
καταφθάνει, δίνει εντολή σε δυο ξεναγούς να φυλάξουν 
το βράδυ το αναστατωµένο µουσείο. Τι κρύβει όµως η 
αληθινή ιστορία της Γαλάτειας; Τι ξέρουν γι’ αυτήν τα 
αγγεία του µουσείου; Θα καταφέρουν οι δύο ξεναγοί 
να λύσουν το µυστήριο και να τη φέρουν πίσω; Μήπως 
τελικά όλα γίνονται στο όνοµα της αγάπης; Η νέα πα-
ραγωγή για παιδιά του θεάτρου Σκάλα µας προσκαλεί 
σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στην ελληνική µυθολογία 
και στην ιστορία του Πυγµαλίωνα και της Γαλάτειας, 
µέσα από ένα εντυπωσιακό σκηνικό θέαµα που συνδυ-
άζει κούκλες, θέατρο και σκιές. Θέατρο Radar, πλατεία 
Αγίου Ιωάννη & Πυθέου 93, τηλ. 210 9769294.

«∆ον Κιχώτης» στο Θέατρο Παλλάς
Tο Θέατρο Παλλάς υποδέχεται τον «∆ον Κιχώτη» 
σε µια µεγάλη παιδική παράσταση που προσεγ-
γίζει µε χιούµορ και ανανεωτικό πνεύµα το αρι-
στούργηµα του Μιγκέλ ντε Θερβάντες. Με τον 
Γιάννη Στάνκογλου ως ∆ον Κιχώτη, τον ∆ηµήτρη 
Πιατά στον ρόλο του Σάντσο Πάντσα και έναν ει-
κοσαµελή θίασο από ταλαντούχους ηθοποιούς, χο-
ρευτές και ακροβάτες, η παράσταση ζωντανεύει 
τις συναρπαστικές περιπέτειες του «µεγαλοφά-
νταστου ιδαλγού» σε σκηνοθεσία και χορογραφία 
της Σοφίας Σπυράτου, δηµιουργού µερικών από 
τις πιο επιτυχηµένες παιδικές παραστάσεις των 
τελευταίων ετών, όπως «Ο Θησέας και η Αριάδνη 
στο νησί των ταύρων» και «Ο Ιάσονας και το χρυ-
σόµαλλο δέρας». Κάθε Σάββατο στις 15:00 και Κυ-
ριακή στις 11:30 και στις 15:00. Τιµές εισιτηρίων: 
από 9 µέχρι 20 ευρώ. Πληροφορίες και εισιτήρια: 
211 1010050.

«Στην Εποχή των Παγετώνων» 
στον Ελληνικό Κόσµο
∆ώδεκα χιλιάδες χρόνια πριν, την τελευταία Εποχή των 
Παγετώνων, στη Γη, µαζί µε τους πρώτους ανθρώπους, 
κατοικούν µαµούθ, τίγρεις, σµιλόδοντες, βραδύποδες, 
γλυπτόδοντες, αρκούδες και άλλα µεγαλοπρεπή πλά-
σµατα. Είστε έτοιµοι να περπατήσετε στα γιγαντιαία 
χνάρια τους και να ανακαλύψετε τον κόσµο τους; Ανα-
καλύψτε τα µοναδικά αυτά ζώα σε πιστές αναπαραστά-
σεις σε φυσικό µέγεθος στη συναρπαστική και συνάµα 
επιµορφωτική αυτή έκθεση. Παράλληλα, η έκθεση ε-
µπλουτίζεται µε απολιθώµατα σπονδυλοζώων και άλλων 
παλαιοντολογικών ευρηµάτων από τη χώρα µας και το ε-
ξωτερικό, ευγενική παραχώρηση του Μουσείου Γεωλο-
γίας και Παλαιοντολογίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών. 
Μπορείτε επίσης στον Θόλο να παρακολουθήσετε την 
ταινία εικονικής πραγµατικότητας «Τιτάνες στην Εποχή 
των Παγετώνων» µε ένα συνδυαστικό εισιτήριο. Ελληνι-
κός Κόσµος, Πειραιώς 254, Ταύρος, τηλ. 212 2540000.
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«Το λουρί του Σωκράτη» 
στο Θέατρο Παραµυθίας
Το παιδικό θεατρικό έργο «Το λουρί του Σωκράτη», ένα από 
τα πιο σηµαντικά έργα του σπουδαίου ηθοποιού, θεατρικού 
συγγραφέα και θεατρικού σκηνοθέτη ∆ηµήτρη Ποταµίτη 
(1948-2003), παρουσιάστηκε για πρώτη φορά από το Θέατρο 
Έρευνας του ∆ηµήτρη Ποταµίτη το 1990. Κεντρικός ήρωας 
του έργου είναι ένας σκύλος που ζει στο δάσος, ο Σωκράτης, 
ο οποίος ξεκινάει ένα ταξίδι για να βρει το αρχοντικό λουρί 
του πατέρα του στην πόλη. Στο ταξίδι του αυτό θα συναντή-
σει πολλούς, που θα τον εµποδίσουν αλλά και θα τον βοηθή-
σουν. Είναι ένα έργο που µιλά για τη ζωή στη φύση και στην 
πόλη, για τη φιλία, την αγάπη, τις αξίες της ζωής, τη δικαι-
οσύνη και κυρίως την ελευθερία. Κάθε Σάββατο στις 14:30. 
Θέατρο Παραµυθίας, Παραµυθιάς 27, τηλ. 210 3457904.

«Το άγαλµα που κρύωνε» 
στο Μουσείο Μπενάκη – Πειραιώς 138
Η PRO4, σε συνεργασία µε το Μουσείο Μπενάκη, παρουσιάζει επί σκηνής 
το βραβευµένο µυθιστόρηµα του Χρήστου Μπουλώτη «Το άγαλµα που κρύ-
ωνε» (εκδόσεις Πατάκη). Το έργο, απόσπασµα του οποίου περιλαµβάνεται 
στη διδακτέα ύλη της ΣΤ΄ ∆ηµοτικού, θέτει στο επίκεντρο τη φιλία, τη νο-
σταλγία και την προσφυγιά µε ό,τι εκείνη συνεπάγεται, και µεταφέρεται επί 
σκηνής από τον Λευτέρη Γιοβανίδη, σε µια παράσταση για παιδιά 5-12 ετών. 
Λίγα λόγια για την ιστορία: Το µικρό µαρµάρινο αγόρι άφησε την πατρίδα 
του στη Μικρασία, απ’ όπου το φυγάδεψαν το 1922, και στεγάστηκε στο Αρ-
χαιολογικό Μουσείο της Αθήνας . Έκτοτε, το άγαλµα µε την κάπα και το 
σκυλάκι, το «Προσφυγάκι», όπως το βάφτισε η κυρία Σέµνη, η διευθύντρια 
του Μουσείου, δεν έχει πάψει να κρυώνει από µοναξιά και από νοσταλγία 
για την πατρίδα του. Κάποια στιγµή, όµως, τα πράγµατα στην γκρίζα καθηµε-
ρινότητα του µικρού µαρµάρινου αγοριού θα αρχίσουν να αλλάζουν… Κάθε 
Κυριακή στις 15:00 στο Μουσείο Μπενάκη – Πειραιώς 138.

«Οι εφευρέσεις που άλλαξαν τον κόσµο» 
στο Θέατρο Γκλόρια
Η παιδική σκηνή του Θεάτρου Γκλόρια γεµίζει φέτος από τις εφευρέσεις 
και τους εφευρέτες που άλλαξαν τον κόσµο. Τα παιδιά γνωρίζουν τις ση-
µαντικότερες εφευρέσεις της ιστορίας του πλανήτη µας γελώντας και δι-
ασκεδάζοντας. Οι µικροί θεατές θα ταξιδέψουν από τη νεολιθική εποχή 
και την αρχαία Ελλάδα µέχρι το 2050 µ.Χ., σε µια διαδροµή-ύµνο στην 
ανθρώπινη εφευρετικότητα και στην επιστηµονική σκέψη. Με διάδραση, 
βιντεοπροβολές, µουσική και πάρα πολύ χιούµορ, η παράσταση δείχνει 
πώς προέκυψαν οι εφευρέσεις που άλλαξαν την ανθρωπότητα. Η παρά-
σταση παρουσιάζει τη ζωή των επιστηµόνων που άφησαν εποχή µε απλό 
και διασκεδαστικό τρόπο, χωρίς να παραποιεί την Ιστορία και µε στόχο να 
εµπνεύσει τα παιδιά να σκέφτονται. Να σκέφτονται… επιστηµονικά, όπως 
έκανε κάποτε ο Θαλής, ο Γουτεµβέργιος, ο Γαλιλαίος και πολλοί άλλοι. 
Κάθε Σάββατο στις 15:00 και κάθε Κυριακή στις 11:30 και στις 15:00. Θέα-
τρο Γκλόρια, Ιπποκράτους 7, Αθήνα.

Μουσείο Μπενάκη Παιχνιδιών
Την Κυριακή 22 Οκτωβρίου το Μουσείο Μπενάκη υποδέχτηκε µικρούς και µε-
γάλους στο «πυργόσπιτο» της λεωφόρου Ποσειδώνος 14, για να γιορτάσουν το ά-
νοιγµα του Μουσείου Παιχνιδιών. Το Μουσείο Μπενάκη Παιχνιδιών δηµιουρ-
γήθηκε µε πυρήνα τη συλλογή της Μαρίας Αργυριάδη, η οποία συγκαταλέγεται 
στις δέκα καλύτερες της Ευρώπης. Αφιερωµένο στην παιδική ηλικία, το Μουσείο 
Παιχνιδιών έχει ως στόχο τη µελέτη, την προβολή και την παρουσίαση όλων των 
εκφράσεων και πτυχών του θέµατος «Παιδί και Παιχνίδι», ενώ παράλληλα αφη-
γείται µε τρόπο ευρηµατικό την καθηµερινή ζωή των παιδιών από τον 17ο αιώνα 
έως τις µέρες µας. Εκπαιδευτικά Προγράµµατα: Με την έναρξη της νέας σχολι-
κής χρονιάς τα Εκπαιδευτικά Προγράµµατα του Μουσείου Μπενάκη καλωσορί-
ζουν τα παιδιά στον µαγικό αυτόν χώρο προτείνοντας συναρπαστικές διαδροµές 
ειδικά σχεδιασµένες αρχικά για µαθητές του Νηπιαγωγείου και του ∆ηµοτικού. 
Πληροφορίες-κρατήσεις: Τµήµα Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων, ∆ευτέρα-Πέ-
µπτη 10:00-14:00, τηλ. 210 3671067-69, education@benaki.gr.
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ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Νίκος Περάκης ΣΕΝΑΡΙΟ: Κατερίνα 
Μπέη ΠΑΙΖΟΥΝ: Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, Φιόνα 
Γεωργιάδη, Πάνος Μουζουράκης, Τόνια Σωτηροπού-
λου, Τζένη Θεωνά, Ανδρέας Κωνσταντίνου, Βάσω Καβα-
λιεράτου, Κωνσταντίνος Αβαρικιώτης, Μαρία Αλιφέρη 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 90΄ ∆ΙΑΝΟΜΗ: Odeon

Ένα καραβάνι συνοδεύει έναν ετοιµοθάνατο σεΐχη, διασχίζοντας την οροσειρά του Άτλαντα στο Μαρόκο. 
Η τελευταία του επιθυµία είναι να ταφεί µε τους αγαπηµένους του. Αλλά ο θάνατος δεν περιµένει. Οι άν-
θρωποι του καραβανιού, που φοβούνται το πέρασµα ανάµεσα στα βουνά, αρνούνται να συνοδεύσουν τον 
νεκρό. Ο Αχµέντ και ο Σαΐντ, δύο κλέφτες που ταξιδεύουν µε το καραβάνι, προσποιούνται πως ξέρουν 

τον δρόµο και υπόσχονται να εκπληρώσουν την επιθυµία του αποθανόντα. Σε ένα παράλληλο σύµπαν, ένας άνδρας 
µε το όνοµα Σακίµπ είναι ο επίλεκτος που θα ταξιδέψει στα βουνά µε µια αποστολή: να βοηθήσει αυτό το αυτοσχέδιο 
καραβάνι. Στη δεύτερη ταινία του ο βραβευµένος στην Εβδοµάδα Κριτικής των Καννών Όλιβερ Λάσε δίνει µια µαγευ-
τική και µινιµαλιστική οπτική µιας «ανατολικής ∆ύσης», αποδεικνύοντας το ταλέντο του µέσα από µια επική ιστορία 
όπου οι πρωταγωνιστές νιώθουν την πίστη και µιλούν ευθέως γι’ αυτήν. Το «Mimosas», εµπνευσµένο από τα ταξίδια 
του σκηνοθέτη στη µαροκινή έρηµο και από τον σουφισµό, θέτει στο επίκεντρό του τόσο µια φυσική όσο και µια µε-
ταφυσική αναζήτηση. Γυρισµένο µε φόντο την επιβλητική οροσειρά του Άτλαντα, είναι µια ταινία που λαµβάνει χώρα 
σε µια παράδοξη διασταύρωση δύο κόσµων: του αρχαίου και του σύγχρονου, όπου δοκιµάζονται η πίστη, η αντοχή και 
η δύναµη του φόβου. Η ταινία θα προβάλλεται κάθε Παρασκευή και Σάββατο όλο τον Νοέµβριο στις 12 τα µεσάνυχτα 
αποκλειστικά στον κινηµατογράφο ΑΣΤΟΡ (Σταδίου 28, εντός της Στοάς Κοραή) µε γενική είσοδο 5 ευρώ.

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΕΛΑΦΙΟΥ
THE KILLING OF A SACRED DEER

∆ύο χρόνια µετά τον «Αστακό», ο Γιώργος Λάνθιµος συνεργάζεται –παραδοσιακά– στο σενάριο µε τον 
Ευθύµη Φιλίππου και σκηνοθετεί τον «Θάνατο του ιερού ελαφιού». Χτίζοντας ένα ιδιόµορφο ψυχολογικό 
θρίλερ, οι δηµιουργοί επιστρέφουν σε ένα κλειστοφοβικό οικογενειακό περιβάλλον και επικαλούνται ήδη 
από τον τίτλο µια σχέση µε τον αρχαίο µύθο της Ιφιγένειας και τον χειροπιαστό τρόµο που κλιµακώνεται 

σε θυσία. Οι διάλογοι είναι απολαυστικοί, διαβολικά και παγερά αστείοι, συνεπείς στο –δυσανάλογα των τραγικών 
περιστάσεων ανέκφραστο– ύφος της σεναριακής οµάδας. Ο σκηνοθέτης ενορχηστρώνει µεγαλειώδεις και στιλιζα-
ρισµένες λήψεις και οι διάσηµοι πρωταγωνιστές συµµορφώνονται απόλυτα στο αλλόκοτο, παγερό και βασανιστικό 
κλίµα της ταινίας. Ο «Θάνατος του ιερού ελαφιού» διακατέχεται από µια ξεκάθαρα ανίερη διάθεση, γι’ αυτό και 
προσφέρει µια µοναδική κινηµατογραφική εµπειρία, µε διεστραµµένα σπαρταριστές σκηνές που απασχολούν κοινό 
και κριτικούς πολύ µετά την προβολή της ταινίας.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Γιώργος Λάνθιµος ΣΕΝΑΡΙΟ: Γιώργος Λάνθιµος, Ευθύµης Φιλίππου ΠΑΙΖΟΥΝ: Κόλιν Φάρελ, Νικόλ Κίντµαν, 
Αλίσια Σίλβερστοουν, Μπιλ Καµπ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 109΄ ∆ΙΑΝΟΜΗ: Feelgood

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ-ΣΕΝΑΡΙΟ: Όλιβερ Λάσε ΠΑΙΖΟΥΝ: Αχµέντ Χαµούντ, Σακίµπ Μπεν Οµάρ, Σαΐντ Αγκλί ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 96΄ ∆ΙΑΝΟ-
ΜΗ: Weird Wave

SUCCESS STORY

MIMOSAS

O Παναγής Πάνδωρας (Κωνσταντίνος 
Μαρκουλάκης), εύπορος ψυχίατρος, 
γιος µεγαλοεκδότη, γοητευτικός 
και αδίστακτος, και η Τζορτζίνα 

Τσελέπη (Φιόνα Γεωργιάδη), άνεργη ηθοποιός, 
κόρη µικροαστών καλλιτεχνών, όµορφη και 
αποφασισµένη να πετύχει, παρά τις διαφορές 
τους, ερωτεύονται ξαφνικά, απερίσκεπτα και 
παράφορα και παντρεύονται. Η Τζορτζίνα, στην 
προσπάθειά της να ταιριάξει στο περιβάλλον 
του Παναγή, απαρνιέται τον εαυτό της. Το 
δηµιουργικό της αδιέξοδο, σε συνδυασµό µε µια 
δύσκολη εγκυµοσύνη, τη µεταµορφώνει, καθώς 
συνειδητοποιεί πως τίποτα δεν είναι όπως το 
φαντάστηκε στον γάµο της. Φαινοµενικά µια 
ιστορία τρελού πάθους και πόθου ανάµεσα στον 
Παναγή Πάνδωρα και την Τζορτζίνα Τσελέπη, 
το «Success Story» ξεδιπλώνει πολλές παράλ-
ληλες ιστορίες ίντριγκας και µισαλλοδοξίας. Ένα 
διαταξικό ερωτικό θρίλερ µε όλα τα κοινωνικά 
στερεότυπα, που στην Ελλάδα επαναλαµβάνο-
νται κι έχουν γίνει σχεδόν κώδικες συµπεριφο-
ράς και επικοινωνίας.
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Ο Θοδωρής Γκόνης 
είναι ένας άνθρωπος 
της γενιάς μου 
με τον οποίο μας 
συνδέει βαθιά 
αλληλοεκτίμηση. 
Ο «Πατέρας του 
Άμλετ» μας έδωσε 
την ευκαιρία να 
βρεθούμε ξανά και 
να δουλέψουμε 
μαζί με πάθος ένα 
κείμενο που και οι 
δυο ερωτευτήκαμε 
από την πρώτη 
στιγμή. Τον 
ευχαριστώ για την 
πρόταση που μου 
έκανε και για το 
πλούσιο ταξίδι που 
κάναμε μαζί όλο 
αυτό το διάστημα 
της προετοιμασίας. 
Θα είναι κάτι που 
θα κουβαλάω στις 
αποσκευές μου.

INFO
«Ο πατέρας του 
Άμλετ»
του Μάνου Ελευθερίου
Σκηνοθεσία: Θοδωρής 
Γκόνης
Πρωταγωνιστεί 
ο Χρήστος 
Χατζηπαναγιώτης
Από 23 Οκτωβρίου
Για 18 μόνο παραστάσεις
Θησείον, ένα Θέατρο για 
τις Τέχνες
Μέρες παραστάσεων: 
Δευτέρα & Τρίτη
Ώρα έναρξης: 21:00
Διάρκεια παράστασης: 
70΄ (χωρίς διάλειμμα)
Τιμές εισιτηρίων: €13 
γενική είσοδος, €10 
φοιτητικό, ανέργων

Ο «Πατέρας του Άμλετ» είναι το πρώτο θεατρικό έργο 
του Μάνου Ελευθερίου. Είναι η αναμέτρηση με τον 
θάνατο, με αυτά που έγιναν, ο απολογισμός μιας ζωής. 

Ο Μάνος Ελευθερίου και ο Θοδωρής Γκόνης επιχειρούν να 
μπουν στο μυαλό και στην ψυχή ενός μεγάλου δραματικού 
ήρωα λίγο πριν το τέλος του. Εργαλείο τους; Ο Χρήστος Χατζη-
παναγιώτης, ο οποίος γίνεται η φωνή του επιβλητικού και με-
λαγχολικού πατέρα του Άμλετ και μας μεταφέρει στον κόσμο 
του.

Μιλήστε μας για τον «Πατέρα του Άμλετ» του Μάνου Ε-
λευθερίου. Δεν είναι πολύ γνωστό κείμενο στο ευρύ κοινό.
Δεν είναι γνωστό, γιατί γράφτηκε πέρυσι και παρουσιάζεται 
για πρώτη φορά στη σκηνή στο Θέατρο Θησείον. Ο πατέρας 
του Άμλετ έρχεται από τον «άλλο κόσμο» με προτάσεις ρηξι-
κέλευθες για την αποκατάσταση της «τάξης του κόσμου». Είναι 

Χρήστος Χατζηπαναγιώτης

«Η υποκριτική 
είναι δύσκολο 

εγχείρημα»
  ΣΤΗΝ ΝΤΈΠΥ ΚΟΥΡΈΛΛΟΥ

ένα ποιητικό κείμενο με ήρωα έναν άνθρωπο που υπήρξε 
όσο ζούσε ηγεμόνας, δηλαδή άνθρωπος της εξουσίας. Ε-
πιστρέφει, λοιπόν, αναμορφωμένος, σοφός, εκδικητής και 
ευαίσθητος. Ένα φάντασμα που χρησιμοποιώντας τον γιο 
και διάδοχό του ζητά και προτρέπει για δικαιοσύνη.

Τι σας γοήτευσε;
Ο ποιητικός λόγος του Μάνου Ελευθερίου, η αστραφτερή 
σκέψη του και οι βαθιά ηθικές πολιτικές του απόψεις.

Σε παγκόσμιο επίπεδο κυριαρχεί μια σειρά συζητή-
σεων που ξεκινούν ως «what if». Αναλύουν έτσι πραγ-
ματικά γεγονότα της Ιστορίας αλλά και της τέχνης με 
την οπτική του εάν, δίνοντας μια διαφορετική διά-
σταση. Αυτό προσπαθεί και ο Μάνος Ελευθερίου; Να 
μπει στα άδυτα των Άμλετ;
Δεν μπορώ να απαντήσω εξ ονόματος του Μάνου Ελευθε-
ρίου για τα άδυτα του Άμλετ. Εγώ όλον αυτόν τον καιρό 
της μελέτης και της πρόβας προσπαθώ να διεισδύσω στα 
άδυτα του κειμένου του Μάνου Ελευθερίου. Το ταξίδι που 
κάνω στην παράσταση είναι για μένα γοητευτικό και ψυ-
χωφελές.

Στις συζητήσεις σας με τον συγγραφέα τι ήταν αυτό 
που σας απασχόλησε περισσότερο;
Πολλά, τα πάντα. Ο Μάνος ήταν διαθέσιμος για συζητή-
σεις. Και πάντα το τηλεφώνημα αργά τη νύχτα άρχιζε έτσι: 
Παιδί μου, είσαι με τα καλά σου; Τι κάθεσαι και διαβάζεις 
τέτοια ώρα; Βγες έξω να πιεις κανένα ποτό…

Τον Μάνο Ελευθερίου έχω την τύχη να τον συνανα-
στρέφομαι πολλά χρόνια. Και να τον αγαπώ και να τον ε-
κτιμώ ιδιαίτερα… Η θεατρική μελέτη μου όμως στον «Πα-
τέρα του Άμλετ» με έφερε πολύ κοντά του. Με έκανε να 
τον νιώσω. Και είναι ηφαίστειο.

Ο σκηνοθέτης Θοδωρής Γκόνης θεωρεί πως ο Άμλετ 
είμαστε εμείς. Τι εννοεί;
Ο Θοδωρής Γκόνης είναι ένας άνθρωπος της γενιάς μου με 
τον οποίο μας συνδέει βαθιά αλληλοεκτίμηση. Ο «Πατέρας 
του Άμλετ» μας έδωσε την ευκαιρία να βρεθούμε ξανά και 
να δουλέψουμε μαζί με πάθος ένα κείμενο που και οι δυο 
ερωτευτήκαμε από την πρώτη στιγμή. Τον ευχαριστώ για 
την πρόταση που μου έκανε και για το πλούσιο ταξίδι που 
κάναμε μαζί όλο αυτό το διάστημα της προετοιμασίας. Θα 
είναι κάτι που θα κουβαλάω στις αποσκευές μου.

Τώρα στην ερώτηση: Είμαστε όλοι Άμλετ ή δεν είμα-
στε; This is the question…

Ο μονόλογος πόσο δύσκολο εγχείρημα είναι;
Η υποκριτική είναι ένα δύσκολο εγχείρημα. Δύσκολο εγ-
χείρημα καμιά φορά είναι να παίξεις καλά έναν ρόλο με 
τρεις φράσεις. Δύσκολο εγχείρημα είναι να παίξεις «καλά» 
κι έναν μονόλογο. Είναι, πάντως, ένα ταξίδι «γεμάτο περι-
πέτειες, γεμάτο γνώσεις».

Πέρα από τον «Πατέρα του Άμλετ», τι άλλο προβλέπε-
ται στα χειμερινά σας σχέδια;
Προς το παρόν ο χειμώνας μου είναι αφιερωμένος ολο-
κληρωτικά στον «Πατέρα του Άμλετ». Μετά την Αθήνα θα 
παίξουμε στη Θεσσαλονίκη τα Χριστούγεννα για δύο ε-
βδομάδες. Καβάλα 1-2-3 Δεκεμβρίου, Μυτιλήνη 16-17 Δε-
κεμβρίου και πολλές άλλες πόλεις. Χαίρομαι πολύ που θα 
κάνω μια χειμωνιάτικη περιοδεία με αυτό το έργο.

Είστε από τους ηθοποιούς που αγαπούν την τηλεό-
ραση. Φέτος βλέπουμε στα προγράμματα των κανα-
λιών πολλά ριάλιτι επιβίωσης και talent shows. Θα 
συμμετείχατε σε κάποιο από αυτά;
Αν ήμουν ο Ντάνος, ναι… πώς με κόβεις; Μάλλον δεν περ-
νάω ούτε τα προκαταρκτικά…



Αλέξης Παπαχελάς, 
Ο Κωνσταντίνος 
Μητσοτάκης µε τα 
δικά του λόγια, εκδ. 
Παπαδόπουλος
Βασισµένη στις 
προσωπικές συνε-
ντεύξεις τις οποίες 
παραχωρούσε επί 
µία δεκαετία (2007-
2016) ο Κωνσταντίνος 
Μητσοτάκης στον 
δηµοσιογράφο Αλέξη 
Παπαχελά, υπό τον 
όρο να δηµοσιοποι-
ηθούν µόνο µετά τον 
θάνατό του, η παρούσα 

έκδοση αποτελεί ίσως τη συγκλονιστικότερη πολιτική µαρτυρία 
που έχει κυκλοφορήσει τις τελευταίες δεκαετίες. Το βιβλίο 
αποκαλύπτει, συναρπάζει, σοκάρει, προβληµατίζει. Πέρα από 
σηµαντική πολιτική παρακαταθήκη, πέρα από βιβλίο αποκα-
λύψεων, είναι µια συγκλονιστική αποτύπωση της ιδιαίτερης 
φυσιογνωµίας της πατρίδας µας, σκιαγραφηµένη από έναν 
εξαιρετικά διορατικό, ρεαλιστή και σηµαντικό πολιτικό που 
έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο τα τελευταία εβδοµήντα χρόνια 
της ιστορίας της. Η έκδοση χωρίζεται σε δύο τόµους που καλύ-
πτουν τις περιόδους 1942-1974 και 1975-2016.

Έφη Σαπουνά-Σακελλαράκη, 
Όταν µίλησε ο χρόνος – 
Χρονικό µιας ζωής, εκδ. Ίκαρος
Η περιγραφή της επιστηµονικής 
διαδροµής του Γιάννη και της 
Έφης Σακελλαράκη, που περι-
λαµβάνει ανασκαφές, συγγραφικό 
έργο και δηµοσιεύσεις, ταξίδια για 
διεθνή συνέδρια, επιτυχίες και 
απογοητεύσεις, ζωντανεύει µια 
ολόκληρη εποχή, τα τεκταινόµενα 
στην πολιτιστική και κοινωνική 
ζωή της Ελλάδας στο δεύτερο µισό 
του 20ού αιώνα. Η συγγραφέας, 
µέσα από µια µυθιστορηµατική 
αφήγηση, περιγράφει την κοινή 
τους πορεία και το πώς αισθάνθη-
καν, έδρασαν και αντέδρασαν, µε 
συγκεκριµένη λογική, αισθητική 
και ήθος, µέσα και έξω από τον 
αρχαιολογικό κόσµο.
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ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
Irvine Welsh, Η τέχνη της λεπίδας, εκδ. Οξύ
Η επιστροφή του Τζιµ Φράνσις από την 
Καλιφόρνια στο Εδιµβούργο για την κηδεία 
του γιου του –ενός γιου που ελάχιστα γνώριζε– 
φαίνεται αρχικά ως ένα δυσάρεστο γεγονός που 
δεν µπορεί να αποφύγει. Τα πράγµατα όµως 
παίρνουν άλλη διάσταση όταν θα συναντήσει 
και πάλι µετά από έξι χρόνια την οικογένειά του 
και τους παλιούς γνώριµους του υποκόσµου. 
Το παρελθόν ξυπνά µνήµες ζοφερές και ένα 
άλλο πρόσωπο βγαίνει σιγά σιγά στην επιφά-
νεια, αυτό του Φρανκ Μπέγκµπι, του στυγνού 
δολοφόνου, του αδίστακτου εγκληµατία. Ένα 
πρόσωπο που δεν θυµίζει σε τίποτα τον ήσυχο 
και τρυφερό οικογενειάρχη της Καλιφόρνιας. 
Ο Τζιµ Φράνσις έχει ξεγράψει προ πολλού τον 
Φρανκ Μπέγκµπι. Ή µήπως όχι;

Πάσχος Μανδραβέλης, Κρίση και Ακρισία – 65 κείµενα για µια ταραγµένη δεκαετία, 
εκδ. Παπαδόπουλος
Η συλλογική µας ακρισία αποτελεί βασικό άξονα πολλών κειµένων του δηµοσιογράφου Πάσχου 
Μανδραβέλη. Στην παρούσα έκδοση έχουν συγκεντρωθεί κείµενα που δηµοσιεύτηκαν την 
ταραγµένη δεκαετία 2005-2015 και να έχουν χωριστεί σε τέσσερις ενότητες: Το παραγωγικό 
πρόβληµα, Οι µεταρρυθµίσεις, Θεσµοί και µεταρρυθµίσεις, Και µετά ήρθε η «πρώτη φορά»… Με 
απλή γλώσσα, παραδείγµατα από την καθηµερινή ζωή και ψύχραιµο λόγο, ο συγγραφέας επιση-
µαίνει ότι το πρόβληµα της Ελλάδας ήταν και είναι πρόβληµα παραγωγής, που αναγκαστικά σε 
περίοδο έλλειψης των δανεικών εµφανίζεται και ως πρόβληµα κατανάλωσης. Ως λύση προκρίνε-
ται η κρατικά διευθυνόµενη οικονοµία, η οποία όµως, αφού πρώτα προκάλεσε µεγάλη φτώχεια, 
κατέρρευσε µε πάταγο παντού στον κόσµο. Κι ενώ σε όλες τις χώρες η απελευθέρωση της αγοράς 
φέρνει οικονοµική ανάπτυξη, στη χώρα µας κυριαρχεί το συγκεντρωτικό κράτος και τα ακριβή 
ψεύδη του λαϊκισµού. Μπορεί η χρεοκοπία των ανόητων ιδεολογικών στερεοτύπων να στρώσει το 
έδαφος για την ανάκαµψη της οικονοµίας, για την προκοπή της χώρας και των ανθρώπων της; 

Martin Dougherty, Αυτοάµυνα: Η τέχνη 
της γροθιάς, εκδ. Brainfood
Ο επιδέξιος µποξέρ είναι υπολογίσιµος αντίπαλος 
και µια τεχνικά σωστή γροθιά είναι ένας πολύ 
καλός τρόπος για να αντιµετωπίσετε µε επιτυχία 
κάποιον που σας επιτίθεται. Η γροθιά δεν έχει να 
κάνει αποκλειστικά µε την αποτελεσµατική χρή-
ση του χεριού. Η σωστή γροθιά χρησιµοποιεί όλο 
το σώµα, για να µεταφέρει δύναµη στο χτύπηµα, 
και εκτελείται µε µια κοφτή και εύστοχη κίνηση. 
Το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας προσφέρει 
τεχνικές συµβουλές τόσο για να εκτελείτε απο-
τελεσµατικές γροθιές όσο και για να αντιµετω-
πίζετε τις γροθιές του αντιπάλου. Χωρισµένο σε 
κατανοητά βήµατα και µε ευκρινή εικονογράφη-
ση, διδάσκει ρεαλιστικές τεχνικές που µπορεί να 
µάθει και να εφαρµόσει ο καθένας.

Christian Kracht, Οι νε-
κροί, εκδ. Παπαδόπουλος
Οι εκδόσεις Παπαδόπουλος 
κυκλοφορούν για πρώτη 
φορά στην Ελλάδα έργο 
του Ελβετού συγγραφέα 
Christian Kracht, που θεω-
ρείται ένας από τους πλέον 
πρωτοποριακούς σύγχρο-
νους τεχνίτες της µυθοπλα-
σίας. Το βραβευµένο µυθι-
στόρηµα «Οι Νεκροί» (2016, 
κρατικό βραβείο Ελβετίας & 
βραβείο Hermann Hesse – 
Γερµανία) είναι µια ιστορία 
φαουστικού ύφους που µιλά 
για ζητήµατα ταυτότητας 
και κυρίως για την αντιστα-

σιακή δύναµη της τέχνης. Η ιστορία τοποθετείται στη Γερµανία 
και στην Ιαπωνία του 1930 και κεντρικοί ήρωες είναι ο ανερχό-
µενος Ελβετός σκηνοθέτης κινηµατογράφου Έµιλ Νέγκελι και ο 
υπουργός Κινηµατογραφίας της Ιαπωνίας Μασαχίκο Αµακάσου, δύο 
άντρες στην ουσία Νεκροί, ταλανισµένοι από τους προσωπικούς 
τους δαίµονες. Οι δρόµοι τους θα διασταυρωθούν στο Τόκιο, όταν 
ο πρώτος θα ταξιδέψει εκεί αποδεχόµενος µια εξαιρετικά ενδιαφέ-
ρουσα πρόταση: να σκηνοθετήσει µια βωβή ταινία που θα παγιώσει 
την κινηµατογραφική επικυριαρχία της µελλοντικής αυτοκρατορίας 
του Χίτλερ.



Τζόναθαν 
Σάφραν Φόερ, 
Εξαιρετικά 
δυνατά και απί-
στευτα κοντά, 
εκδ. Κέδρος
Ο εννιάχρονος 
Όσκαρ Σελ δεν 
έχει καμία σχέση 
με τους συνομηλί-
κους του. Είναι πο-
λυτάλαντος και πο-
λυπράγμων. Όταν 
ο πατέρας του 

σκοτώνεται κατά την επίθεση στο Παγκόσμιο 
Κέντρο Εμπορίου την 11η Σεπτεμβρίου του 
2001, ο Όσκαρ ξεκινάει μια περιπλάνηση στους 
πέντε δήμους της Νέας Υόρκης με σκοπό να 
διαλευκάνει το μυστήριο που κρύβει το κλειδί 
που ανακαλύπτει στην ντουλάπα του πατέρα 
του. Μέσα από αυτή την αναζήτηση ο Όσκαρ 
θα έρθει σε επαφή με διάφορους ανθρώπους 
και θα γνωρίσει, έστω για λίγο, τις ζωές τους. 
Θα εξερευνήσει επίσης το τραύμα της 11ης 
Σεπτεμβρίου μέσα από τους βομβαρδισμούς 
της Δρέσδης και της ρίψης της ατομικής 
βόμβας στη Χιροσίμα, για να καταλήξει σε ένα 
προσωπικό ταξίδι που θα τον φέρει πιο κοντά 
στην ηρεμία και στη γαλήνη που τόσο πολύ 
αποζητά…
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Saul Black, Δίψα για φόνο, εκδ. Bell
Το πρώτο βιβλίο του Saul Black, «Μαθήματα Φόνου», ήταν ένα δυνατό, σφιχτο-
δεμένο αστυνομικό θρίλερ που τάραξε τα νερά πριν από δύο χρόνια και έδωσε 
νέα πνοή στη μυθιστοριογραφία των κατά συρροή δολοφόνων. Τώρα ο Black επι-
στρέφει με ένα «σκληρό, γρήγορο και σκοτεινό» μυθιστόρημα (Sunday Sport), 
«ευκολοδιάβαστο, με συναρπαστική πλοκή και ρυθμό που αυξάνεται συνεχώς 
μέχρι να φτάσει στην ανατριχιαστική κορύφωση» (Crime Scene). Η λαμπρή και 
τόσο ιδιαίτερη γραφή του Black, καθώς και «το σκοτεινά ποιητικό άγγιγμά του 
στις περιγραφές δημιουργεί ένα μυστικό, δυσοίωνο κλίμα, το οποίο οδηγεί σε 
ένα αβάσταχτα έντονο τέλος» (Peterborough Telegraph). Αν αυτό που ψάχνετε 
είναι ένα «απίστευτα τρομακτικό» (Sunday Express), «βάναυσα συναρπαστικό 
θρίλερ… ειπωμένο με καταιγιστικό ρυθμό» (Daily Mail), τότε καλώς ήρθατε στο 
«Δίψα για Φόνο».

Συλλογικό, Ο αιώνας των ανατροπών, εκδ. Οξύ
Ο 20ός αιώνας τόλμησε όλων των ειδών τις ανατροπές, σε όλα τα πεδία: στην τέχνη, 
στη ζωή, στην κοινωνία, στην πολιτική οργάνωση. Όλη η ιστορία του 20ού αιώνα επι-
βεβαιώνει την ποικιλομορφία των εξεγέρσεων και των επακόλουθων ανατροπών: βίαι-
ες και ειρηνικές, ατομικές και συλλογικές, ουμανιστικές ή μηδενιστικές. Ο «Αιώνας των 
ανατροπών», ως απαραίτητο βοήθημα στην προσπάθεια κατανόησης της εποχής μας, 
φωτίζει τα γεγονότα, τα ρεύματα και τα κινήματα, τα πρόσωπα και τους τόπους που τη 
σφυρηλάτησαν. Αυτό το λεξικό, με τη μορφή ενός χρονικά μετατοπισμένου απολογι-
σμού του 20ού αιώνα, δεν είναι μόνο μια εκ νέου ανακάλυψη της εποχής μας. Είναι μια 
συλλογική και συνθετική εργασία, καθώς έχει γραφτεί από ιστορικούς, φιλοσόφους, 
μυθιστοριογράφους και δοκιμιογράφους με ευαισθησίες ενίοτε ριζικά διαφορετικές 
και αντλεί τον πλούτο του από τις πολυποίκιλες μεροληπτικές κρίσεις τους. Το υλικό 
καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από τον Πικάσο μέχρι τους Beatles και από την 
Greenpeace μέχρι το Μάη του ’68. Τα περίπου 500 λήμματα, γραμμένα από 150 και 
πλέον συγγραφείς, κατανέμονται ανάλογα με το περιεχόμενό τους σε πέντε ενότητες: 
θέματα, κινήματα, βιογραφίες, τίτλοι έργων, τοποθεσίες και αντικείμενα. 

Νίκος Παναγιωτόπουλος, 
Το ημερολόγιο ενός εξωγήινου, 
εκδ. Μεταίχμιο
Επανέκδοση του πρώτου μυθιστορή-
ματος του Νίκου Παναγιωτόπουλου, 
που είχε προκαλέσει ιδιαίτερη αίσθη-
ση όταν είχε πρωτοκυκλοφορήσει 
το 1998 («Ο Ζίγκι απ’ τον Μάρφαν»). 
Ένα εμπνευσμένο βιβλίο για το φορ-
τίο της παιδικής ηλικίας. Διαβάζοντας 
τις σελίδες του ημερολογίου του 
δωδεκάχρονου ήρωα, που πιστεύει 
πως βρίσκεται στη Γη αιχμαλωτισμέ-
νος από τους ανθρώπους, μαθαίνουμε 
πολλά για το πώς ένας ευαίσθητος 
έφηβος παρατηρεί τον κόσμο γύρω 
του. Ο νεαρός πρωταγωνιστής θέλει να 
μείνει εξωγήινος και να γυρίσει μια 
μέρα στον πλανήτη του, τον πλανήτη 
Μάρφαν, πριν του συμβεί κάτι από 
αυτά τα παράλογα που σου τυχαίνουν 
όλη την ώρα στη Γη… 

Τάκης Θεοδωρόπουλος, Το μυθιστόρημα 
του Ξενοφώντα, εκδ. Μεταίχμιο
Ένα από τα σπουδαιότερα έργα της νεοελληνικής 
πεζογραφίας επανεκδίδεται από το Μεταίχμιο. 
Είναι το μυθιστόρημα της εποχής που ο ελληνι-
κός κόσμος πνέει τα λοίσθια. Οι πόλεις επιδίδο-
νται σε έναν ασταμάτητο πόλεμο μεταξύ τους, ο 
Πέρσης βασιλιάς παρακολουθεί και παρεμβαίνει 
και η Ιστορία εγκυμονεί. Στην ηττημένη Αθήνα 
του Πελοποννησιακού Πολέμου ο Σωκράτης 
καταδικάζεται σε θάνατο και μερικά από τα 
καλύτερα παιδιά της αναρωτιούνται για την 
αξία της δημοκρατίας, της μεγάλης εφεύρεσης 
του προηγούμενου αιώνα. Ο Πλάτων ιδρύει την 
Ακαδημία, ενώ ο Ξενοφών παίρνει τη δική του 
μοναχική πορεία. Ωραίος σαν τον Αλκιβιάδη, γό-
νος της παλιάς καλής Αθήνας, θα γίνει μισθοφό-
ρος του Κύρου πριν τον εξορίσουν οι συμπολίτες 
του κατηγορώντας τον για φιλολακωνισμό. Το 
υπόλοιπο της ζωής του θα το περάσει εξόριστος 
στην Πελοπόννησο, γράφοντας ένα έργο που 
κατάφερε να φτάσει ακέραιο ως τις μέρες μας.

Μίριαμ Φρανκ, Εξόριστη σε 
τρεις ηπείρους, εκδ. Καπόν
Η συγγραφέας από μικρό παιδί 
θυμάται να βρίσκεται με μια 
βαλίτσα στο χέρι, αφήνοντας 
πίσω της τα πάντα και ξεκινώ-
ντας σχεδόν από το μηδέν. Όχι 
από επιλογή αλλά, τις περισσό-
τερες φορές τουλάχιστον, από 
επιτακτική ανάγκη: Ισπανία 
του εμφυλίου, Γαλλία του Βισύ, 
Μεξικό, Νέα Ζηλανδία… Η 
Μίριαμ Φρανκ διηγείται τη 
δύσκολη αλλά και περιπετειώδη 
πορεία της, ευαισθητοποιώντας 
και αφυπνίζοντας.

Αλέξης Σταμάτης, Μοτέλ Μορένα, 
εκδ. Καστανιώτη
Ένας πενταμελής θίασος με επικεφαλής 
τους πρωταγωνιστές Ρομάν, σκηνοθέτη-
συγγραφέα, και τη σύντροφό του Θίντα, 
πρώην σταρ του σινεμά, φτάνει στον 
τελευταίο σταθμό της περιοδείας του, σε 
ένα παράξενο νησί με ψηλούς βράχους 
αλλά και οργιώδη βλάστηση. Όσα ακο-
λουθούν στην πραγματικότητα είναι πολύ 
πιο αλλόκοτα από το απόκοσμο έργο 
που ο θίασος θα ανεβάσει μπροστά σε 
ένα εντελώς ιδιόρρυθμο κοινό. Δυνάμεις 
υπόγειες, αρχέγονες αλλά και διαχρο-
νικές αρχίζουν να εμφανίζονται για να 
αμφισβητήσουν κάθε ορθολογισμό. Ο 
Αλέξης Σταμάτης στο νέο του βιβλίο παί-
ζει με τα όρια της λογικής και δημιουργεί 
μια ατμοσφαιρική ιστορία, ανοιχτή σε 
ερμηνείες, με ισχυρό σασπένς και πλοκή 
που καθηλώνει, θυμίζοντας συχνά τον 
ονειρικό κόσμο του Ντέιβιντ Λιντς.
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Τώρα µπο-
ρείτε να πα-
ραγγείλετε 
το κρασί σας

Με ένα τηλε-
φώνηµα στο 
210 3466996, 
το κρασί που 
επιθυµείτε 
χωρίς χρέωση 
στο σπίτι σας.
Ελάχιστη 
παραγγελία: €25

Κατερίνα Μποσινάκη, Σωτήρης Μποσινάκης

«Το Μοσχοφίλερο µπορεί να 
αναδειχθεί σε ένα αναγνωρίσιµο 
premium προϊόν»

  ΣΤΟΝ ΣΠΥΡΟ ΚΟΥΡΟΥΠΗ

Αξιολογήσεις κρασιών
Μαντίνεια
Ποικιλία: Μοσχοφίλερο
Περιοχή: Μαντίνεια
Τύπος: Λευκό, Ξηρό
Αλκοόλ: 12,5%
Προτεινόµενη θερµο-
κρασία: 8-10°C

Χρώµα ιδιαίτερο, σε συν-
δυασµούς πράσινου και 
γκρι. Μεσαίας έντασης α-
ρώµατα, όπου τονίζονται 
η µέντα, το τζίντζερ και 
τα λευκόσαρκα φρούτα. 
Στόµα µέτρια αρωµα-
τικό, ισορροπηµένο, και 
επίγευση µε έµφαση σε 
ά νθη εσπεριδοειδών.
Συνδυάζεται µε λαδερά, 
ζυµαρικά, σαλάτες και 
κατσικίσια τυριά.

Ιέρεια
Ποικιλία: Μοσχοφίλερο
Περιοχή: Μαντίνεια
Τύπος: Ροζέ, Ξηρό
Αλκοόλ: 12,5%
Προτεινόµενη θερµοκρα-
σία: 8-10°C

Γλυκό ανοιχτό σοµόν 
χρώµα, έντονα αρώµατα 
τριαντάφυλλων και εσπε-
ριδοειδών µε νύξεις lime. 
Μέτριο στόµα, δροσιστική 
οξύτητα, όγκος και επί-
γευση µεγάλης διάρκειας.
Συνδυάζεται µε σπαγγέτι, 
πιάτα µε τόνο ή σολοµό, 
πλατό τυριών και αλλαντι-
κών, φρούτα.

info

Η Οινοποιία Μποσινάκη είναι µια αµιγώς οικογενειακή επιχείρηση και 
όλα τα µέλη της µοιράζονται την ίδια αγάπη και το ίδιο µεράκι για το 
κρασί. Ένας συνδυασµός που µε τη γνώση που διαθέτουν έχει ένα εξαι-
ρετικά ποιοτικό αποτέλεσµα στη φιάλη. Μιλήσαµε µε την Κατερίνα και 

τον Σωτήρη Μποσινάκη.

Μιλήστε µας για τη σχέση της οικογένειας Μποσινάκη 
µε το κρασί…
Σ.Μπ.: Είναι µια σχέση µε πολλές «οξύτητες», πολλές «ζυµώσεις», αλλά και όνειρα και 
αγάπη για το καλό κρασί. Ξεκινάει από τον παππού µας, που πρώτος κόλλησε το µικρόβιο 
του κρασιού, όταν στα τέλη της δεκαετίας του ’50 βρίσκεται να προµηθεύεται κρασί από οι-
νοποιεία της ευρύτερης περιοχής, κυρίως από τη Νεµέα και τη Μαντίνεια, και να το διανέ-
µει σε όλη την Πελοπόννησο. Πάντα πίστευε ότι η περιοχή της Μαντίνειας µπορεί να προ-
σφέρει κρασιά υψηλής ποιότητας. Το όνειρό του επέλεξαν να το πραγµατοποιήσουν οι γο-
νείς µας, χτίζοντας το οινοποιείο τους το 1992. Με πολλά όνειρα, πολλές θυσίες, δουλειά 
και δέσµευση στην ποιότητα. ∆ούλεψαν για χρόνια µε µεγάλα οινοποιεία της χώρας, οι-
νοποιώντας ΠΟΠ Μαντίνειες, πάντα µε στόχο να βγάζουµε καλό κρασί. Μαζί σε αυτό και 
εµείς, συνοδοιπόροι. Και στις επιτυχίες και στις αποτυχίες. Μέσα από αυτή τη διαδικασία 
ανάπτυξης ήρθαµε αντιµέτωποι µε τους εαυτούς µας και µε τα όριά µας και είναι κάτι που 
µας καθόρισε. Μεγαλώνοντας στο οινοποιείο είναι αναπόφευκτο, θα απορροφήσεις «αρώ-
µατα», εµπειρίες, νέες γνώσεις και τελικά θα ερωτευτείς το κρασί. Τόσο απλά. Ποια είναι η 
σχέση µας µε το κρασί, λοιπόν; Μεγαλώσαµε µαζί. Είναι κοµµάτι της ζωής µας, ζυµωµένο 
µε ουσία, συντροφικότητα και αγάπη.

∆ουλεύετε µε το Μοσχοφίλερο αποκλειστικά, παράγοντας δύο 
ετικέτες. Είναι από επιλογή;
Κ.Μπ.: Συνειδητή επιλογή! Βρισκόµαστε στην περιοχή της Μαντίνειας και διαλέγουµε να 
οινοποιούµε τα ποιοτικότερα σταφύλια της. Είναι µια περιοχή που τόσο εµείς όσο και οι 
γονείς µας πιστεύουµε πολύ στη δυναµική της. Η Μαντίνεια είναι το κλίµα της, η βροχή 
της, οι άνθρωποί της, είναι το σταφύλι της. Το Μοσχοφίλερο. Ένα γνήσιο ελληνικό στα-
φύλι. Η αλήθεια είναι ότι, παρά τις διαταγές της αγοράς για περισσότερες ετικέτες ή άλλες 
ποικιλίες, εµάς µας εξιτάρει η αφοσίωση σε µία µόνο ποικιλία. Και, ευτυχώς για µας, είναι 
µία µοναδική ποικιλία. Ποτέ όµως δεν µας οδήγησε η αγορά, οδηγός µας πάντα ήταν το 
σταφύλι. Ακόµα και το 2009, που κάναµε την πρώτη µας εµφιάλωση, επιλέξαµε την οδό 
των εκχυλίσεων, που έδωσαν τυπικότητα στο κρασί µας αλλά και µοιραία αυτό το γκριζωπό 
χρώµα που συναντάς στο ποτήρι. ∆εν ήταν εύκολη απόφαση, εµπεριείχε µεγάλο ρίσκο, 
αλλά ήταν µια επιλογή που µας καθιέρωσε. Ε, τέτοιες επιλογές δεν τις αλλάζεις εύκολα.

Τι κάνει τη Μαντίνεια Μποσινάκη από τις πιο πολυσυζητηµένες 
ετικέτες Μαντίνειας στην ελληνική αγορά;
Σ.Μπ.: ∆εν γνωρίζουµε αν είναι από τις πιο πολυσυζητηµένες, αλλά θα θέλαµε να είναι από 
τις πολυπιωµένες. Η αλήθεια είναι ότι βλέπουµε πολύ κόσµο να χαµογελάει όταν δοκιµά-

ζει το κρασί µας. Γι’ αυτό το χαµόγελο παλεύουµε κι εµείς. Αν, λοιπόν, ισχύει κάτι τέτοιο, αν 
δηλαδή πολυσυζητιέται, θα θέλαµε να συµβαίνει γιατί αναγνωρίζεται η τυπικότητά της, η 
συνέπεια στην ποιότητα και γιατί κάνει τον κόσµο να χαµογελάει!

Σωτήρης και Κατερίνα Μποσινάκη, δύο νέοι στον χώρο 
του κρασιού µε δυναµική παρουσία. Σχέδια για το µέλλον;
Κ.Μπ.: Σχέδια και πειραµατισµοί πάντα υπάρχουν. ∆εν βιαζόµαστε όµως. Τα βήµατά µας 
θέλουµε να είναι σταθερά. Η απόκτηση ιδιόκτητων αµπελώνων παραµένει ένας στόχος, όχι 
γιατί δεν είµαστε ικανοποιηµένοι από τους παραγωγούς µας αλλά για να ολοκληρώσουµε 
αυτό που µας άφησαν οι δικοί µας. Ο αρχικός όµως και βασικός στόχος µας παραµένει ένας: 
να προβάλουµε την περιοχή µας µέσα από τις δυνατότητες που µας δίνει αυτή η µοναδική 
ποικιλία. Να αναδείξουµε το Μοσχοφίλερο ως ένα premium προϊόν που και ο υπόλοιπος 
κόσµος θα µπορεί να αναγνωρίσει.
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Η Χριστίνα Μαυρίδου 
είναι καθηγήτρια 
Φυσικής Αγωγής - 
personal trainer.
Site: www.personaltrainer-
christy.com
Facebook Page: Christy 
Μαυρίδου
Instagram: christymav
YouTube: Christy Mavridou

  ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΜΑΥΡΙ∆ΟΥ

Έξυπνα tips για να 
σφίξει το σώµα σου

Αν ήδη έχεις χάσει κιλά και θέλεις σύσφιγξη, χρειάζεσαι µια απλή 
αλλαγή στο πρόγραµµά σου, που θα σε βοηθήσει να σµιλέψεις το 
νέο σου σώµα.

Πώς θα σφίξει το σώµα σου
Η µείωση βάρους επιτυγχάνεται όταν καις περισσότερες θερµίδες απ’ 
όσες καταναλώνεις. Εποµένως το να τρως σωστά και να κάνεις αερόβια 
προπόνηση είναι ο σύντοµος δρόµος για την επιτυχία. Όταν όµως έρχε-
ται η ώρα να σµιλέψεις το σώµα σου, υπάρχει ένας εντελώς διαφορετικός 
τρόπος για να δεις αποτελέσµατα: η προπόνηση ενδυνάµωσης.

Γιατί, λοιπόν, να κάνεις λιγότερη αεροβική; Κατ’ αρχάς, είναι καταβο-
λική: αν το παρακάνεις, αυξάνεται η παραγωγή της κορτιζόλης, της ορµό-
νης του άγχους, η οποία µε τον καιρό επιβραδύνει τον µεταβολισµό σου 
και επηρεάζει τον τρόπο που διαχειρίζεται το σώµα σου τους υδατάνθρα-
κες (κάνοντάς τους να αποθηκευτούν ως λίπος). Επίσης, η αεροβική ά-
σκηση δεν έχει τόσο µεγάλη επίδραση στους µυς. Όταν τρέχεις, εµπλέκο-
νται οι γλουτοί και τα πόδια σου φυσικά, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό για 
να διασπαστεί ο ιστός που ωθεί τους µυς να χτιστούν ξανά, πιο δυνατοί 
και σφιχτοί, όπως µπορούν να κάνουν τα καθίσµατα µε βάρη.

Το µυστικό είναι η αποτελεσµατικότητα
Υπάρχουν δύο τρόποι για να αποκτήσεις γράµµωση. Μπορείς να κά-
νεις απλές, στοχευµένες ασκήσεις που απευθύνονται σε έναν µόνο µυ ή 
µυϊκή οµάδα (όπως κάµψη δικεφάλων ή έκταση ποδιού) ή µπορείς να κά-
νεις µεγαλύτερες, σύνθετες κινήσεις που ασκούν περισσότερες από µία 
µυϊκές οµάδες ταυτόχρονα (όπως µια προβολή µε κάµψη δικεφάλων ή 
«άρση θανάτου»).

Ο µακροπρόθεσµος στόχος είναι να εστιάσεις στη δεύτερη επιλογή, 
επειδή έτσι θα δεις σίγουρα πιο γρήγορα αποτελέσµατα. Συχνά αλλάζω 
το πρόγραµµα στους πελάτες µου από µεµονωµένες σε πιο σύνθετες α-
σκήσεις. Είναι πάντα εµφανής η διαφορά, αφού βλέπω πιο γρήγορη απώ-
λεια λίπους από το σώµα και αρκετά καλύτερη µυϊκή γράµµωση.

Κάθε πότε να κάνεις ασκήσεις µε βάρη
Κατά τους πρώτους 2 µε 4 µήνες προσπάθησε να κάνεις τρεις 35λεπτες 
προπονήσεις ενδυνάµωσης για όλο το σώµα µέρα παρά µέρα. Σε δύο από 
αυτές τις προπονήσεις εστίασε σε απλές στοχευµένες ασκήσεις που γυ-
µνάζουν µόνο µία µυϊκή οµάδα. Στην τρίτη προπόνηση δοκίµασε πιο 
σύνθετες ασκήσεις, όπως κάθισµα µε πιέσεις ώµων, «άρση θανάτου» µε 
πολύ βάρος και push-up µε τελείωµα σε πλάγια «σανίδα».

Όσο για την αεροβική προπόνηση, πρόσθεσε τα λεπτά που κάνεις 
προπόνηση ενδυνάµωσης µέσα στην εβδοµάδα και µετά κόψε αυτόν τον 
αριθµό στο µισό του. Βάλε στόχο να κάνεις αυτόν τον χρόνο αεροβική 
µαζί µε την προπόνηση ενδυνάµωσης. Ιδανικά, φρόντισε να ασκείσαι µε 
αεροβική τις ηµέρες που δεν κάνεις ενδυνάµωση ή µετά τα βάρη.

Μη φοβάσαι τη µυϊκή ενδυνάµωση
Επανάλαβε: «∆εν θα φουσκώσω». Είναι ορµονικά αδύνατο. Με απλά 
λόγια, οι γυναίκες δεν έχουν τόση τεστοστερόνη (η ορµόνη που χτίζει 
µυς) όση έχουν οι άνδρες.

Κάθε γυναίκα πρέπει να σηκώνει βάρη που θα της επιτρέπουν να ε-
κτελεί από 12 έως 15 τέλειες επαναλήψεις οποιασδήποτε κίνησης, αλλά 
όχι παραπάνω. Τα βάρη που θα µπορείς να σηκώνεις δεν πρόκειται να 
πυροδοτήσουν µεγάλη µυϊκή ανάπτυξη. Αυτό που θα κάνουν είναι να µε-
τατρέψουν τους µυς σου σε πιο ενεργούς µεταβολικά (κάτι που σε βοηθά 
να κάψεις ακόµα περισσότερες θερµίδες). Αυτή η προπόνηση κάνει επί-
σης τις µυϊκές ίνες να πρηστούν, οπότε φαίνεται η γράµµωση.

Οι πυκνοί µύες είναι φυσικά πιο σφιχτοί από το λίπος και αυτός είναι 
ο λόγος που το βάρος σου µπορεί να µείνει το ίδιο ακόµη κι αν κατέβεις 
ένα ολόκληρο νούµερο στα ρούχα σου.
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