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Πέρα από τη µήνυση, οι πληµµύρες
χρησιµοποιήθηκαν από κύκλους
στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ
για να «κοντύνει» η περιφερειάρχης,
που πρόβαλλε ως µια πιθανή λύση
στο πρόβληµα ηγεσίας του κόµµατος,
εάν και εφόσον τεθεί τέτοιο ζήτηµα
µετά τις εκλογές.

ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΤΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΤΗΣ

Υ

πέβαλα µηνυτήρια αναφορά στην εισαγγελέα, ώστε επιτέλους να συνδράµω προκειµένου αυτή τη φορά κάποιοι
και κάποιες να τιµωρηθούν» δήλωσε η περιφερειάρχης
Αττικής Ρένα ∆ούρου αµέσως µετά την έξοδό της από το γραφείο
του εισαγγελέα την Τετάρτη 22 Νοεµβρίου. Λίγη ώρα αργότερα διευκρίνισε ότι αν οι ευθύνες βαραίνουν την ίδια, θα τις αναλάβει.
Στο πλαίσιο αυτό, έχει ενδιαφέρον να δούµε τι ακριβώς έκαναν οι
άλλες περιφέρειες της χώρας στο συγκεκριµένο θέµα.

«

Στη Μακεδονία
Ο οµόλογός της της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας στη δήλωση που έκανε στις 5 Οκτωβρίου χρησιµοποίησε την οπτική της για την επιδείνωση της κατάστασης από
την κλιµατική αλλαγή και για το κενό δεκαετιών στη λήψη µέτρων,
για να ανακοινώσει δύο αντιπληµµυρικά έργα στην Έδεσσα, συνολικού κόστους 4 εκατ. ευρώ.
«Γι’ αυτό και στο πλαίσιο της τρέχουσας προγραµµατικής
περιόδου 2014-2020 η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δέσµευσε σηµαντικά κονδύλια, που τα διαθέτει για την υλοποίηση
των πιο αναγκαίων αντιπληµµυρικών έργων, ώστε αφενός να βελτιώσει την ποιότητα ζωής, αφετέρου να παρέχει τη µέγιστη δυνατή
προστασία των πολιτών και των περιουσιών τους, αλλά και του περιβάλλοντος, φυσικού και δοµηµένου» ανέφερε στη δήλωσή του
ο κ. Τζιτζικώστας.
Λίγες ηµέρες αργότερα και στην ίδια λογική εξήγγειλε αντιπληµµυρικά έργα 6 εκατ. ευρώ στις Σέρρες και στις 9 Νοεµβρίου
ανακοίνωσε ότι από 1ης Ιανουαρίου 2018 αναλαµβάνει την αντιπληµµυρική προστασία της Θεσσαλονίκης, την οποία µέχρι τώρα
έκανε η ΕΥΑΘ χωρίς, όπως είπε η αντιπεριφερειάρχης κ. Βούλα
Πατουλίδου, να έχει την υποχρέωση.
Στις 2 Φεβρουαρίου του 2017 ο περιφερειάρχης Ανατολικής
Μακεδονίας - Θράκης είχε αναφέρει ότι στον Έβρο, ο οποίος είχε
πληµµυρίσει, «περαιώθηκαν δέκα έργα προϋπολογισµού 5,4 εκατ.
ευρώ, ενώ εκτελούνται δέκα έργα προϋπολογισµού 11,9 εκατ. ευρώ».
«Προχωρήσαµε σε έργα άµεσων παρεµβάσεων αρχικώς, µε πιστώσεις της περιφέρειας, µετά από ιεράρχηση των πιο κρίσιµων
σηµείων, σε συνεννόηση µε τους τοπικούς φορείς, ώστε να προστατευτεί το αγαθό της ζωής των πολιτών, των περιουσιών και του
φυτικού και ζωικού κεφαλαίου» ανέφερε ο κ. Μέτιος παρουσιάζοντας τον απολογισµό της διοίκησής του για το 2016.
Στις 4 Οκτωβρίου του 2017 η Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας προκήρυξε την επιλογή αναδόχου για το έργο «Αντιπληµµυρική προστασία ποταµού Αλιάκµονα στην περιοχή Γέφυρας Ποριάς» µε προϋπολογισµό 120.000 ευρώ µε ΦΠΑ, από τα οποία

τα υδραυλικά έργα είναι αξίας 96.774,19 ευρώ και ο ΦΠΑ (24%)
23.225,81 ευρώ, ενώ έναν µήνα αργότερα, στις 12 Νοεµβρίου, η Οικονοµική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση επαναδηµοπράτησης
του έργου «Αντιστήριξη πρανών – Αντιπληµµυρική προστασία ποταµών Ν. Φλώρινας», προϋπολογισµού δαπάνης 250.000 ευρώ.

Στην Ήπειρο, στη Θεσσαλία και στη Στερεά
Ελλάδα
Στις 15 Νοεµβρίου η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ηπείρου, η οποία συνεδρίασε υπό την προεδρία του περιφερειάρχη Αλέξανδρου Καχριµάνη, ενέκρινε τη δηµοπράτηση των παρακάτω αντιπληµµυρικών έργων:
■ Αποκατάσταση συρµατοκιβωτίων Κοµποτέικου ποταµού (Π.Ε.
Άρτας), προϋπολογισµού 60.000 ευρώ.
■ Βελτίωση τεχνικών έργων πεδιάδος Άρτας για την αντιµετώπιση
πληµµυρών, προϋπολογισµού 65.000 ευρώ.
■ Καθαρισµός αποστραγγιστικών τάφρων στην περιοχή Φαναρίου
Π.Ε. Πρέβεζας, προϋπολογισµού 55.000 ευρώ.
■ Η επιτροπή αποφάσισε την επαναδηµοπράτηση του έργου επειδή ο αρχικός απέβη άγονος, ενώ ανέδειξε ανάδοχο (ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.) για το έργο «Καθαρισµός του ποταµού Λούρου – Αποκατάσταση αντιπληµµυρικών αναχωµάτων στην περιοχή
Βούλιστα - Παναγιά - Κερασώνα», προϋπολογισµού 40.000 ευρώ.
Σε αποκατάσταση ζηµιών σε αντιπληµµυρικά έργα και ρέµατα
του ∆ήµου Τυρνάβου προχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλίας, καθώς ο
περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός έδωσε την έγκριση
δηµοπράτησης του έργου «Αποκατάσταση ζηµιών & αντιπληµµυρικά έργα σε ρέµατα του ∆ήµου Τυρνάβου (Ασπρολεύκα & Καναρά)», προϋπολογισµού 400.000 ευρώ µε πόρους από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων.
Πρόκειται για έργα άρσης καταπτώσεων και καθαρισµού ποταµών και χειµάρρων και, όπως είπε ο κ. Αγοραστός, «σε µια δύσκολη συγκυρία η Περιφέρεια Θεσσαλίας βρίσκει πόρους και δηµοπρατεί έργα που αντιµετωπίζουν προβλήµατα, στηρίζουν θέσεις
εργασίας και διαχέουν χρήµατα στην τοπική οικονοµία».
«Η θωράκιση της Στερεάς Ελλάδας από τις φυσικές καταστροφές συνεχίζεται» είχε δηλώσει ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κώστας Μπακογιάννης όταν πριν από έναν χρόνο είχε ανακοινώσει την ένταξη στο Περιφερειακό Πρόγραµµα Στερεάς Ελλάδας
έργο για την αντιπληµµυρική προστασία στη Λαµία, προϋπολογισµού 1.500.000 ευρώ.
«Σήµερα εντάξαµε ένα σηµαντικό έργο για την Ανατολική
Φθιώτιδα, το οποίο και αποτελούσε πάγιο αίτηµα των κατοίκων
της περιοχής. Συνεχίζουµε µε αντίστοιχες παρεµβάσεις σε ολό-

κληρη τη Στερεά. Ξεπερνάµε τη γραφειοκρατία, παίρνουµε άµεσα
αποφάσεις, χρηµατοδοτούµε έργα ουσίας» τόνισε σε δηλώσεις του
ο κ. Μπακογιάννης, αναφερόµενος στα σηµεία όπου θα γίνουν τα
έργα, τα οποία αφορούν την κατασκευή ή αντικατάσταση αγωγών
οµβρίων, ακαθάρτων και ύδρευσης και την αποκατάσταση του οδοστρώµατος.

Στη ∆υτική Ελλάδα και στην Πελοπόννησο
«Τα αντιπληµµυρικά έργα, οι αποκαταστάσεις των επαρχιακών
οδών, οι τοποθετήσεις στηθαίων και οι διαγραµµίσεις, οι οδοφωτισµοί, είναι έργα που έχουµε δώσει προτεραιότητα και υλοποιούµε,
µε γρήγορο ρυθµό, µε σκοπό να θωρακίσουµε τις υποδοµές του
νοµού µας και να διασφαλίσουµε τους συµπολίτες µας έναντι των
καιρικών φαινοµένων» δήλωσε ο αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας της
Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας Γρηγόρης Αλεξόπουλος παρουσιάζοντας τη σύµβαση για τη συντήρηση και την αποκατάσταση των
υφιστάµενων αντιπληµµυρικών έργων για τον ποταµό Σελινούντα.
Το προϋπολογισµού 700.000 ευρώ έργο προβλέπει αναβαθµούς, κοιτοστρώσεις και τοιχία κατά µήκος του ποταµού, για την
προστασία των παρόχθιων ιδιοκτησιών, οδών, του ζωικού κεφαλαίου και της αγροτικής παραγωγής από τον κίνδυνο πληµµυρικών φαινοµένων.
Στις 29 Αυγούστου µε οµόφωνες αποφάσεις της η Οικονοµική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων προχώρησε στη δηµοπράτηση των αντιπληµµυρικών έργων και του καθαρισµού χειµάρρων της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, µε προϋπολογισµό
375.400 ευρώ.
Στις 27 Σεπτεµβρίου η Περιφέρεια Πελοποννήσου αποφάσισε
να διαθέσει 1,4 εκατ. ευρώ για αντιπληµµυρικά έργα, από τα οποία
για την Αργολίδα και την Αρκαδία θα διατεθούν από 500.000 ευρώ
και για τη Λακωνία 400.000 ευρώ.

Το «κόντεµα» της ∆ούρου
Ουσιαστικά η µήνυση της κ. ∆ούρου ήταν µια µήνυση στο κενό,
καθώς, όπως προκύπτει, το σύνολο των περιφερειών της χώρας
είχε λάβει αποφάσεις για ζητήµατα αντιπληµµυρικής προστασίας.
Όµως, πέρα από τη µήνυση, οι πληµµύρες χρησιµοποιήθηκαν από
κύκλους στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ για να «κοντύνει» η περιφερειάρχης, που πρόβαλλε ως µια πιθανή λύση στο πρόβληµα ηγεσίας
του κόµµατος, εάν και εφόσον τεθεί τέτοιο ζήτηµα µετά τις εκλογές.
Η θητεία της στην περιφέρεια της εξασφάλιζε µια καλή εικόνα, η
οποία στα 3,5 χρόνια από την εκλογή της δεν είχε τσαλακωθεί.
Όµως το βασικό πρόβληµα της κ. ∆ούρου, όπως και του κ. Τζιτζικώστα, είναι ότι µέχρι τον Σεπτέµβριο του 2019 µπορούν να αναλάβουν πρωθυπουργικά καθήκοντα αλλά δεν µπορούν να εκλεγούν
βουλευτές, καθώς έχει θεσπιστεί ασυµβίβαστο για όλη τη διάρκεια
της θητείας των περιφερειαρχών, ακόµη και αν παραιτηθούν.
Ουσιαστικά, όποτε κι αν γίνουν οι περιφερειακές εκλογές, η κ.
∆ούρου θα πρέπει να επιλέξει αν θα είναι ξανά υποψήφια. Αν συµβεί αυτό, η επιστροφή της στην κεντρική πολιτική σκηνή δεν θα
µπορεί να γίνει πριν από το 2024.

Personal Banking
δεν είναι να σου δίνει
κάποιος πληροφορίες,
αλλά προοπτικές
για το µέλλον.

Personal Banking από την Τράπεζα Πειραιώς,
ή αλλιώς, όλοι εµείς που βλέπουµε τις
προκλήσεις σας, σαν ευκαιρίες.
Με οδηγό την τεχνογνωσία, την εµπειρία και τις αξίες της Νο1 τράπεζας στην Ελλάδα,
πορευόµαστε µαζί, σε κάθε βήµα, σε κάθε απόφαση, σε κάθε στιγµή της ζωής σας.
Αναζητήστε σήµερα τον δικό σας Προσωπικό Συνεργάτη στα 300 ειδικά
διαµορφωµένα σηµεία εξυπηρέτησης της Τράπεζας Πειραιώς.
Το Personal Banking αφορά σε κεφάλαια άνω των €70.000.
Τ. 210 32 88 800, www.piraeusbank.gr/personal-banking
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www.kyrtsos.gr

George Kirtsos

@GiorgosKyrtsos

ρωπαϊκό επίπεδο, δικαιώνει τους δεξιούς και ακροδεξιούς λαϊκιστές που μας ρίχνουν ευθύνες για το προσφυγικό και μεταναστευτικό ρεύμα και φυσικά στερεί τους Έλληνες πολίτες από
βασικά ευρωπαϊκά τους δικαιώματα, εφόσον βρίσκονται αναγκαστικά, τουλάχιστον για ένα διάστημα, εκτός του χώρου Σένγκεν.

Εμφύλιος αντιεξουσιαστών

ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ
ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΣΙΠΡΑ
Τα εκφυλιστικά φαινόμενα παίρνουν επικίνδυνες
διαστάσεις και είναι αμφίβολο ότι θα ελεγχθούν έγκαιρα.

Συγκοινωνιακή υποβάθμιση

ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ Ν∆ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Τ

ο τελευταίο διάστημα ενισχύεται η αρνητική δυναμική που έχει αναπτυχθεί με ευθύνη της κυβέρνησης και της εποπτευόμενης από αυτήν δημόσιας διοίκησης. Συνδυάζονται τραγικές και δυσάρεστες εξελίξεις για να μας στείλουν το μήνυμα μιας γενικής υποβάθμισης
εξαιτίας των λαθών, των επιλογών και των παραλείψεων του πρωθυπουργού κ. Τσίπρα και των συνεργατών του. Έχουμε να κάνουμε με μία αρκετά επικίνδυνη κατάσταση, η οποία είναι εξαιρετικά δύσκολο να ελεγχθεί έγκαιρα, προτού κλιμακωθούν οι οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες.

Η καταστροφή στη Δυτική Αττική
Η φυσική καταστροφή στη Δυτική Αττική οδήγησε στην απώλεια
τουλάχιστον 21 συμπολιτών μας εξαιτίας της εγκληματικής αδράνειας της κυβέρνησης και της περιφέρειας. Η κυβέρνηση Τσίπρα
δείχνει προκλητική αδιαφορία για τα έργα βασικής υποδομής και
συνεχίζει να μειώνει το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων προκειμένου να κατασκευάσει το πολυσυζητημένο όσο και ανύπαρκτο υπερπλεόνασμα. Η περιφερειάρχης κ. Δούρου εκλέχτηκε με
βασική υπόσχεση την κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων, την
οποία ξέχασε με χαρακτηριστική συριζαϊκή ευκολία. Ο πρωθυπουργός και η περιφερειάρχης απέδωσαν τις δικές τους ευθύνες
στο κακό παρελθόν, στη γραφειοκρατία και στην κλιματική αλλαγή. Με τέτοια έλλειψη πολιτικής ευαισθησίας και τέτοιο ρεσιτάλ
πολιτικού θράσους και υποκρισίας είναι πολύ δύσκολο να συγκρατηθεί η πτώση ποιότητας στη δημόσια διοίκηση και στον δημόσιο
βίο, όσο παραμένει ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία. Αλλά και μετά την κυβερνητική αλλαγή δεν θα είναι εύκολο να ελεγχθεί γρήγορα και αποτελεσματικά η αρνητική δυναμική που έχει αναπτυχθεί.

Βόμβες για τους πεινασμένους
Η προσπάθεια του κ. Καμμένου να οργανώσει εξαγωγές ελληνικών πολεμοφοδίων στη Σαουδική Αραβία είναι ένα τεράστιο οικονομικό και πολιτικό σκάνδαλο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που
έχουν έρθει στη δημοσιότητα, τα περισσότερα με πρωτοβουλία
του βουλευτή της Δημοκρατικής Συμπαράταξης κ. Λοβέρβου,
ο μεσάζοντας που εμφανίστηκε σε μία διακρατική συμφωνία η
οποία εξ ορισμού δεν πρέπει να έχει μεσάζοντες είναι μάλλον
made in Greece. Τον επινόησαν αυτοί που θέλουν να προωθήσουν την εξαγωγή των πολεμοφοδίων για να τον ανταμείψουν
πλουσιοπάροχα στο πλαίσιο της αύξησης της παραγωγής του λε-

Η κατάρρευση της έννομης τάξης με ευθύνη της κυβέρνησης
Τσίπρα έχει οδηγήσει και σε έναν περίεργο εμφύλιο μεταξύ αντιεξουσιαστών. Πρώτα ήρθαν αντιεξουσιαστές από το εξωτερικό,
οι οποίοι κατέλαβαν το ιστορικό κτίριο του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου και στάθηκαν εμπόδιο στην οργάνωση του εορτασμού της επετείου της ηρωικής εξέγερσης κατά της δικτατορίας.
Στη συνέχεια ήλεγξαν τον χώρο εγχώριοι αντιεξουσιαστές, αμαυρώνοντας με τη συμπεριφορά τους τον εορτασμό της επετείου,
εφόσον οργάνωσαν ένα όργιο προκλήσεων και βίας στην ευρύτερη περιοχή των Εξαρχείων. Το αποτέλεσμα της επιθετικής τους
δράσης ήταν ο σοβαρός τραυματισμός μιας δικηγόρου που ήταν
στην περιοχή όταν ξέσπασαν οι βιαιότητες. Ο βάρβαρος τραυματισμός της δικηγόρου οδήγησε σε νέα κόντρα μεταξύ των αντιεξουσιαστών, με τους παλαιότερους να επιμένουν στην πολιτικά
στοχευμένη χρήση βίας και να καταγγέλλουν τους νεότερους για
τη χρήση τυφλής βίας στα πρότυπα των χούλιγκαν.
Περιττό να τονίσουμε ότι ο εμφύλιος μεταξύ των αντιεξουσιαστών εξελίσσεται υπό το αδιάφορο βλέμμα των αρχών ασφαλείας και των πολιτικών τους προϊσταμένων, οι οποίοι δείχνουν
μεγάλο σεβασμό στις λεγόμενες συλλογικότητες.

Για την καταστροφή στη Δυτική
Αττική φταίνε κατά την άποψη της
κυβέρνησης σχεδόν όλοι εκτός
από τον Τσίπρα και τη Δούρου.

γόμενου πολιτικού χρήματος. Η εξαγωγή όμως πολεμοφοδίων
στη Σαουδική Αραβία είναι σκανδαλώδης και από πολιτική, ανθρωπιστική άποψη, γιατί θα χρησιμοποιηθούν κατά πάσα πιθανότητα για την ισοπέδωση πόλεων και χωριών στην Υεμένη, όπου
ήδη έχει ξεσπάσει λόγω του πολέμου επιδημία χολέρας και οι ειδικοί του ΟΗΕ αναφέρονται σε ανθρωπιστική καταστροφή. Θα έπρεπε, λοιπόν, ο κ. Τσίπρας και ο κ. Καμμένος να βρουν τρόπους
να κάνουν μπίζνες με τη ρευστοποίηση του στοκ πολεμοφοδίων
του ελληνικού στρατού που θα είναι περισσότερο αξιοπρεπείς
και λιγότερο απάνθρωποι.

Έλληνες πολίτες εκτός Σένγκεν
Το κατάντημα της κυβέρνησης και των αρμόδιων υπηρεσιών επιβεβαιώνει και η ανάπτυξη της βιομηχανίας παραγωγής πλαστών ταυτοτήτων και ταξιδιωτικών εγγράφων με τα οποίο προωθούνται πρόσφυγες και μετανάστες που έχουν έρθει στην Ελλάδα, κυρίως προερχόμενοι από την Τουρκία, στη Γερμανία και
σε άλλες αναπτυγμένες χώρες της Ε.Ε.
Οι μεθοδικοί Γερμανοί παρατήρησαν ότι στη διάρκεια των τελευταίων μηνών περνούσαν σε καθημερινή βάση από τα αεροδρόμιά τους, προερχόμενοι από την Ελλάδα, πρόσφυγες και μετανάστες που είχαν προμηθευτεί πλαστά έγγραφα. Αποφάσισαν
να καλύψουν με δικούς τους ελέγχους την έλλειψη των ελέγχων
που θα έπρεπε να κάνουν οι ελληνικές αρχές και την έλλειψη πολιτικής βούλησης της κυβέρνησης Τσίπρα να πατάξει τα κυκλώματα παραγωγής πλαστών ταυτοτήτων και ταξιδιωτικών εγγράφων, τα οποία πραγματοποιούν ετήσιο κύκλο εργασιών πολλών
δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ. Κατά την άποψή μου, σε αυτή την
υπόθεση παίζει ρόλο και η σκοτεινή ιδιοτέλεια κυβερνητικών και
κρατικών παραγόντων που ανέχονται την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του κυκλώματος με το αζημίωτο.
Ο τρόπος που κινούνται ο κ. Τσίπρας, ο κ. Τόσκας και άλλοι
κορυφαίοι του συστήματος εξουσίας εκθέτει την Ελλάδα σε ευ-

Αποτέλεσμα της κυβερνητικής και κρατικής δυσλειτουργίας είναι
και η υποβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών, τις συνέπειες της
οποίας βιώνουν καθημερινά όσοι ζουν και εργάζονται στην περιοχή της πρωτεύουσας.
Οι αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας βυθίστηκαν ξανά στα ελλείμματα και κανένας δεν ξέρει πώς ακριβώς θα καλυφθούν, η εφαρμογή του συστήματος του ηλεκτρονικού εισιτηρίου ξεκίνησε
με πολλά προβλήματα, ενώ οι συνδικαλιστικές και συντεχνιακές
ακρότητες κάνουν ακόμη πιο δύσκολη την καθημερινότητα των
κατοίκων και των επισκεπτών της πρωτεύουσας. Το κωμικοτραγικό είναι ότι η κυβέρνηση που συνέβαλε σε έναν νέο γύρο αποσύνθεσης των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας διαφημίζει το
κομματικό της σχέδιο για ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών
της Θεσσαλονίκης υπό την εμπνευσμένη ηγεσία του κομματικού
παράγοντα κ. Στέλιου Παππά, πατέρα του υπουργού και στενού
συνεργάτη του κ. Τσίπρα, κ. Νίκου Παππά.

Επιστροφή στα greek statistics
To κλίμα της κυβερνητικής και διοικητικής κατάπτωσης αποδίδει και η κατάθεση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2018
στη Βουλή. Ο προϋπολογισμός του 2018, όπως και εκείνος του
2017, στηρίζεται σε ένα σωρό δημοσιονομικά και οικονομικά παράδοξα, τα οποία μας προειδοποιούν για τη σοβαρή πιθανότητα
επιδείνωσης της οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης. Είναι
χαρακτηριστικό ότι το υπερπλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού του 2017 επιτυγχάνεται σε συνθήκες μεγάλης υστέρησης,
της τάξης των 2,5 δισ. ευρώ, των καθαρών φορολογικών εσόδων
του Δημοσίου σε σχέση με τα προγραμματισθέντα και ακόμη μεγαλύτερης υστέρησης, της τάξης των 3 δισ. ευρώ, των δημοσίων
δαπανών εξαιτίας, όπως όλα δείχνουν, όχι της μείωσης αλλά του
ετεροχρονισμού τους. Αυτές οι μεθοδεύσεις, που έχουν χαρακτηριστικά greek statistics, δεν αντέχουν στη δοκιμασία του χρόνου
και το μόνο ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί είναι αν θα εμφανιστεί η νέα μαύρη δημοσιονομική τρύπα σε 6, 9 ή 12 μήνες,
με αποτέλεσμα να υπάρξει κάποιου είδους γρήγορη δημοσιονομική απογραφή που θα οδηγήσει στη λήψη πρόσθετων μέτρων.
Προκαλεί επίσης εντύπωση το γεγονός ότι η κυβέρνηση μείωσε
κάτω από τον μειωμένο στόχο τις δαπάνες για το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων το 2017 προκειμένου να κατασκευάσει το λεγόμενο υπερπλεόνασμα και διατηρεί και το 2018 το πρόγραμμα
δημοσίων επενδύσεων στα ίδια χαμηλά επίπεδα παρά τις τραγικές οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες από την έλλειψη ενός
σοβαρού προγράμματος δημοσίων επενδύσεων.

26.11.2017

άρθρο

www.freesunday.gr

07
Το ουσιώδες ερώτημα είναι αν η δομή
της οικονομίας έχει αλλάξει αρκετά
ώστε να δικαιολογείται αισιοδοξία για
ικανοποιητικούς ρυθμούς ανάπτυξης
μεσοπρόθεσμα. Συνολικά, η σημερινή
εικόνα, παρά τα επιμέρους σημεία
προόδου, δεν σηματοδοτεί έξοδο
από την κρίση και έναρξη ενός
ενάρετου κύκλου, παρά μόνο
υπό όρους και ανάλογα με κρίσιμες
αποφάσεις που θα ληφθούν τους
επόμενους λίγους μήνες.

ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ
ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ;
ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΒΕΤΤΑ*

Ε

ίναι η οικονομία σε τροχιά ανάπτυξης και πλησιάζει το τέλος της κρίσης; Ή μήπως έχουν πια κυριαρχήσει τέτοια χαρακτηριστικά που οδηγούν,
στην καλύτερη περίπτωση, σε στασιμότητα και
αυξάνουν την πιθανότητα νέας αποσταθεροποίησης; Ανάλογα με την οπτική γωνία, μπορεί κανείς να δει μέρος
της συνολικής εικόνας.
Η έκφραση της ελληνικής κρίσης έγινε κυρίως μέσα από
τον εκτροχιασμό στα «δίδυμα ελλείμματα», δημοσιονομικό και
εξωτερικού ισοζυγίου. Το πρώτο έλλειμμα αντανακλά σπατάλη
και αναποτελεσματικότητα του κράτους. Το δεύτερο αντανακλά χαμηλή ανταγωνιστικότητα. Τα δύο συνδέονται στενά, με
κοινή τους μήτρα την εσωστρεφή και υπερβολικά εξαρτώμενη
από το κράτος παραγωγική δραστηριότητα. Ποια είναι, λοιπόν,
η εξέλιξη αυτών των ελλειμμάτων;
Στην επιφάνεια, τουλάχιστον, και τα δύο έχουν ισορροπήσει, ουσιαστικά ήδη από το 2014. Αυτή είναι φυσικά μια θετική
εξέλιξη για την οικονομία – είναι όμως η εξισορρόπηση διατηρήσιμη; Δημοσιονομικά, η οικονομία δεν παράγει νέα ελλείμματα. Ο στρεβλωτικός χαρακτήρας όμως του σημερινού φορολογικού και ασφαλιστικού συστήματος τείνει να ανακόπτει την
πορεία ανάπτυξης μεσοπρόθεσμα. Oι σημαντικοί ρυθμοί ανάπτυξης, που είναι επιθυμητοί όσο και απαραίτητοι, δεν θα
μπορούν να επιτευχθούν χωρίς σημαντικές τομές στο ισχύον
σύστημα. Αντίστοιχα, τα περιθώρια εξορθολογισμού των δημόσιων δαπανών παραμένουν σημαντικά και πρέπει να εξαντληθούν. Με δυο λόγια, το επίπεδο των εσόδων και δαπανών
μπορεί να μην είναι πια πρόβλημα, αλλά η σύνθεσή τους είναι.

Στο εξωτερικό ισοζύγιο, κυρίως στο εμπορικό, η κατάσταση
είναι επίσης μεικτή. Ναι μεν τα ελλείμματα έχουν περισταλεί, αλλά αυτό έγινε περισσότερο με μείωση των εισαγωγών,
ενώ η δυναμική των εξαγωγών είναι χαμηλότερη των προσδοκιών. Έτσι, εφόσον μια μελλοντική μεγέθυνση θα δημιουργήσει ζήτηση για εισροές από το εξωτερικό, η μη εύρωστη εικόνα των εξαγωγών θα τείνει συστηματικά να δημιουργεί πρόβλημα. Ενδεχόμενη αύξηση μισθών, που φυσικά είναι το κύριο
ζητούμενο μεσοπρόθεσμα, θα υποσκάπτει τη διεθνή ανταγωνιστικότητα, στον βαθμό που άλλοι παράγοντες, όπως η οπισθοδρομική δομή του εκπαιδευτικού συστήματος, η χαμηλή
καινοτομικότητα των επιχειρήσεων και το υψηλό ρυθμιστικό
βάρος του κράτους, συνεχίζουν να δρουν ως βαρίδια. Άλλωστε
η ευνοϊκή εικόνα στον εισερχόμενο τουρισμό και στις διεθνείς
τιμές ενέργειας δεν μπορεί να λαμβάνεται ως δεδομένο ότι θα
διατηρηθεί.
Παρατηρούμε, λοιπόν, σήμερα ανάκαμψη. Στο σύνολο του
τρέχοντος έτους μάλλον λίγο πιο κάτω από 1,5% και στο επόμενο μάλλον λίγο πιο πάνω. Η μεγέθυνση αυτή είναι καλοδεχούμενη και σημαντική. Ένας λόγος που την επιτρέπει όμως
είναι ότι η οικονομία εκκινεί από πολύ χαμηλή βάση και παρατεταμένη ύφεση. Θετικά συμβάλλει και το ευνοϊκό εξωτερικό
περιβάλλον. Δομικές μεταρρυθμίσεις που επήλθαν από την
αρχή της κρίσης επίσης βοηθούν. Σημαντικό είναι και ότι ο πολιτικός κίνδυνος φαίνεται χαμηλότερος από προηγούμενα χρόνια, μια που δεν υπάρχει πολιτικός φορέας που διεκδικεί αξιόπιστα να κυβερνήσει με σκοπό την ανατροπή του προγράμματος και την απομάκρυνση από την Ευρωζώνη, ενώ την ίδια ώρα

και στην Ευρώπη δεν καταγράφεται βούληση για ενίσχυση φυγόκεντρων τάσεων.
Όσο όμως ευπρόσδεκτη είναι η καταγραφή θετικών ρυθμών μεγέθυνσης, άλλο τόσο ανησυχητικό είναι ότι αυτοί είναι
χαμηλοί και μάλιστα σε ένα ευνοϊκό περιβάλλον. Είναι κεντρικής σημασίας πως ο ρυθμός μεγέθυνσης σήμερα είναι μόλις
στο μισό από αυτόν που είχε θέσει αρχικά ως στόχο η οικονομική πολιτική μέσω του κρατικού προϋπολογισμού και του
προγράμματος προσαρμογής. Επίσης κρίσιμο είναι πως ο ρυθμός ανάπτυξης στη χώρα υπολείπεται από αυτόν των Ευρωπαίων εταίρων, με την απόκλιση των οικονομιών μας να διευρύνεται αντί να μειώνεται.
Το ουσιώδες ερώτημα όμως είναι αν η δομή της οικονομίας
έχει αλλάξει αρκετά ώστε να δικαιολογείται αισιοδοξία για ικανοποιητικούς ρυθμούς ανάπτυξης μεσοπρόθεσμα. Συνολικά, η
σημερινή εικόνα, παρά τα επιμέρους σημεία προόδου, δεν σηματοδοτεί έξοδο από την κρίση και έναρξη ενός ενάρετου κύκλου, παρά μόνο υπό όρους και ανάλογα με κρίσιμες αποφάσεις που θα ληφθούν τους επόμενους λίγους μήνες.
Επί του πρακτέου, είναι απαραίτητο σε μια σειρά από τομείς, όπως στη φορολογία, τη λειτουργία κομβικών κρατικών
υπηρεσιών και τη διαχείριση επιχειρησιακών δανείων, να υπάρξει πρόοδος που θα αποδεικνύει τη βούληση για αναπτυξιακή στροφή. Χωρίς αυτή τη βάση, το σημερινό μεγάλο κενό
επενδύσεων κινδυνεύει, σε μια αυριανή έξοδο στις αγορές κεφαλαίου, να μεταφραστεί σε γενικότερη αδυναμία χρηματοδότησης της οικονομίας. Κάθε δυνητικός επενδυτής, εγχώριος ή
αλλοδαπός, σε υπάρχουσα ή νέα επιχειρηματικότητα, μικρός
ή μεγάλος, ενδιαφέρεται για τις προοπτικές της χώρας σε ορίζοντα περίπου δεκαετίας. Στον βαθμό που θα διαφανεί πως η
χώρα συνολικά γυρίζει σελίδα και θέλει πραγματικά να αναζητήσει τη θέση της ανάμεσα στις ανταγωνιστικές και ευημερούσες οικονομίες της Ευρώπης, η εισροή επενδύσεων θα καταστεί πολύ εύκολη. Όσο όμως η χώρα φαίνεται να νοσταλγεί
τα χαρακτηριστικά που συστηματικά παρήγαν ελλείμματα και
χαμηλή παραγωγικότητα στο παρελθόν, η στασιμότητα θα παγιώνεται και η λήξη της κρίσης θα εξακολουθεί να είναι πολύ
μακριά.
*Ο Νίκος Βέττας είναι γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ και καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
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Η αποσταθεροποίηση της κεντρικής
πολιτικής σκηνής στη Γερμανία
αποδεικνύει ότι οι συνταγματικές,
θεσμικές και εθιμικές πολιτικές
πρόνοιες που στόχο έχουν την
κυβερνητική σταθερότητα δεν
μπορούν από μόνες τους να δώσουν
ευρύτερη συναίνεση από αυτήν
που υπάρχει ή ζητείται σε επίπεδο
κοινωνικών συσχετισμών και
ισορροπιών.

ΒΟΝΝΗ, ΒΕΡΟΛΙΝΟ
ΚΑΙ ΤΏΡΑ ΒΑΪΜΑΡΗ;
ΓΙΏΡΓΟΣ ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ

Α

νεξάρτητα από την έκβαση που θα έχει η μετεκλογική πολιτική κρίση στη Γερμανία –
νέος μεγάλος συνασπισμός Χριστιανοδημοκρατών και Σοσιαλδημοκρατών, κυβέρνηση
μειοψηφίας των Χριστιανοδημοκρατών ή
νέες εκλογές–, ένα ερώτημα σκιάζει τον ορίζοντα της ισχυρότερης χώρας της Ευρώπης: Είναι η σημερινή κρίση συγκυριακή, κυρίως λόγω των παρενεργειών των χειρισμών του προσφυγικού από την καγκελάριο Μέρκελ ή προαναγγέλλει μια
αποσταθεροποίηση, έναν θρυμματισμό της μέχρι τώρα πολιτικής σταθερότητας αορίστου χρόνου;
Τα παραπάνω δεν είναι ακαδημαϊκή συζήτηση αλλά συνδέονται άμεσα με τη γερμανική και ευρωπαϊκή πολιτική ατζέντα: Αν τελικά μεταστραφεί το SPD, παρά τις αντιρρήσεις
του Σουλτς, διαμορφώσει με τους Χριστιανοδημοκράτες νέο
μεγάλο συνασπισμό, και αν οι δύο εταίροι πιστεύουν ότι η αποσταθεροποίηση με πολιορκητικό κριό την κατάτμηση της
πολιτικής σκηνής δεν πρέπει να προχωρήσει, τότε η όποια
ουσιαστική διόρθωση πορείας της χώρας στην Ε.Ε.-Ευρωζώνη θα έχει προκαταβολικά οριοθετηθεί.

Σταθερότητα
Όταν το 1949 ιδρύθηκε η Δυτική Γερμανία, κυρίως με ευθύνη
και πρωτοβουλία των ΗΠΑ, ελήφθησαν όλα τα θεσμικά μέτρα
και διαμορφώθηκαν όλες οι δυνατές πολιτικές προϋποθέσεις
κυβερνητικής σταθερότητας.
Τότε ήταν κυρίαρχη η εκτίμηση ότι το Σύνταγμα και το
πολιτικό σκηνικό της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης (1919-1933)
που ευνοούσαν την πολυδιάσπαση και την κατάτμηση των
πολιτικών δυνάμεων έστρωσαν τον δρόμο στον Χίτλερ και
τους ναζί για την κατάκτηση της εξουσίας.
Το σκηνικό στη Δυτική Γερμανία, με δεδομένη την περι-

θωριοποίηση και στη συνέχεια την απαγόρευση της λειτουργίας του Κομμουνιστικού Κόμματος (KPD), ήταν δικομματισμός με δύο ισχυρούς πόλους, τους Χριστιανοδημοκράτες
και τους Σοσιαλδημοκράτες, με το κεντρώο Κόμμα των Φιλελευθέρων σε ρόλο μπαλαντέρ ανάμεσα στους δύο μεγάλους.
Η μόνη τοπική πολιτική ιδιαιτερότητα, που κράτησε σχετικά αυτόνομη παρουσία σε ομοσπονδιακό επίπεδο, ήταν οι
Χριστιανοκοινωνιστές (CSU), η βαυαρική πτέρυγα της Χριστιανοδημοκρατίας (CDU),η οποία λειτουργούσε άλλοτε σαν
διακριτή συνιστώσα, άλλοτε σαν συμμαχικό κόμμα του CDU.
Με αυτή τη δεδομένη και αδιατάρακτη σταθερότητα
έζησε η Δυτική Γερμανία μέχρι την ενοποίηση του 19891990. Η εμφάνιση των Πρασίνων, ως ριζοσπαστικού εναλλακτικού κόμματος, στην κεντρική πολιτική σκηνή τη δεκαετία
του ’80 δεν επηρέασε τη δικομματική σταθερότητα.

Δύο εξαιρέσεις
Δύο φορές μόνο στην ιστορία της Δυτικής Γερμανίας η ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Βόννης δεν εξάντλησε την τετραετία για την οποία είχε εκλεγεί: Η πρώτη το 1966, όταν σημειώθηκε η πρώτη μεταπολεμική οικονομική ύφεση και η
κυβέρνηση συνασπισμού Χριστιανοδημοκρατών-Φιλελευθέρων υπό τον Έρχαρτ αντικαταστάθηκε από την πρώτη κυβέρνηση μεγάλου συνασπισμού Χριστιανοδημοκρατών-Σοσιαλδημοκρατών με καγκελάριο τον Κίζιγκερ και αντικαγκελάριο και υπουργό Εξωτερικών τον Μπραντ. Η κυβερνητική
αλλαγή έγινε το φθινόπωρο του 1966, έναν μόλις χρόνο μετά
τις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 1965, όπου ο, διάδοχος του
Αντενάουερ, Έρχαρτ είχε οδηγήσει τη χριστιανοδημοκρατία
σε μια ακόμη εκλογική πρωτιά.
Η δεύτερη ανατροπή της τετραετούς κυβερνητικής σταθερότητας καταγράφηκε τον Οκτώβριο του 1982, όταν οι Φι-

λελεύθεροι, με επικεφαλής τον αντικαγκελάριο και υπουργό
Εξωτερικών Γκένσερ, διέκοψαν, δύο χρόνια μετά τις εκλογές
του 1980, την επί δεκατρία χρόνια συγκυβέρνηση με τους Σοσιαλδημοκράτες, πρώτα με τον Μπραντ και στη συνέχεια με
τον Σμιτ, και συγκρότησαν νέα κυβέρνηση με τους Χριστιανοδημοκράτες και καγκελάριο τον Κολ.
Όταν ήρθε η ενοποίηση της Γερμανίας το 1989-1990, το
τοπίο στην κεντρική πολιτική σκηνή παρέμεινε σταθερό,
καθώς το Κόμμα του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού, η μετεξέλιξη του Κ.Κ. της Ανατολικής Γερμανίας, σημείωνε υψηλά ποσοστά μόνο στα έξι νέα ανατολικά ομόσπονδα κρατίδια.

Το δίλημμα
Σήμερα ένα μεγάλο ερωτηματικό σκιάζει τον πολιτικό χώρο
που εκτείνεται από την κεντροδεξιά μέχρι την ακροδεξιά.
Χώρο εντός του οποίου ανταγωνίζονται οι Χριστιανοδημοκράτες, οι Χριστιανοκοινωνιστές της Βαυαρίας, οι Φιλελεύθεροι και η Εναλλακτική για τη Γερμανία.
Πώς θα αντιμετωπίσουν η κεντροδεξιά και η σκληρή καθαρόαιμη δεξιά πτέρυγά της, αλλά και οι επανακάμψαντες
στην κεντρική σκηνή Φιλελεύθεροι, την ακροδεξιά, ξενόφοβη και ρατσιστική Εναλλακτική για τη Γερμανία; Με το
μοντέλο που υιοθέτησε στη Γαλλία ο Σιράκ απέναντι στο Εθνικό Μέτωπο του Λεπέν, την πολιτική και ιδεολογική-προγραμματική καραντίνα, ή με το μοντέλο με το οποίο ο Σαρκοζί το 2007 διεμβόλισε την ακροδεξιά, υιοθετώντας και πολλές φορές πλειοδοτώντας σε σκληρή κατασταλτική γραμμή;
Οι Φιλελεύθεροι του Λίντνερ κατά κύριο λόγο, αλλά και
οι Βαυαροί Χριστιανοκοινωνιστές του Ζεεχόφερ, δείχνουν
να κινούνται προς το μοντέλο Σαρκοζί.

Ανοιχτές προκλήσεις
Ένα είναι βέβαιο: ότι τα δύο μεγάλα μέτωπα που ευνόησαν
την ίδρυση και στη συνέχεια τη διόγκωση της Εναλλακτικής,
δηλαδή η περαιτέρω πορεία της Ευρωζώνης και η διαχείριση
του προσφυγικού, θα παραμείνουν ανοιχτές προκλήσεις για
το ορατό μέλλον.
Η αποσταθεροποίηση της κεντρικής πολιτικής σκηνής
στη Γερμανία αποδεικνύει ότι οι συνταγματικές, θεσμικές
και εθιμικές πολιτικές πρόνοιες που στόχο έχουν την κυβερνητική σταθερότητα δεν μπορούν από μόνες τους να δώσουν
ευρύτερη συναίνεση από αυτήν που υπάρχει ή ζητείται σε επίπεδο κοινωνικών συσχετισμών και ισορροπιών.
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Μακάριος Λαζαρίδης, σύµβουλος
Επικοινωνίας του προέδρου της Ν∆

«Η Ν∆ και
ο Κυριάκος
Μητσοτάκης
δεν καταφεύγουν
στη διγλωσσία»
ΣΤΟΝ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Γ

ια «θράσος» κατηγορεί την κυβέρνηση ο σύµβουλος
Επικοινωνίας του προέδρου της Ν∆ Μακάριος Λαζαρίδης, σχολιάζοντας τη θέση ότι το καλοκαίρι του
2018 η χώρα θα βγει από τα µνηµόνια και την επιτροπεία. Παράλληλα, ο κ. Λαζαρίδης ουσιαστικά προαναγγέλλει µια «θερµή» συζήτηση στη Βουλή για το ζήτηµα της πώλησης πολεµικού υλικού στη Σαουδική Αραβία.
Κατ’ αρχάς θα ήθελα να µιλήσουµε για την πολιτική κατάσταση
στη χώρα. Πώς θεωρείτε ότι έχει διαµορφωθεί το τελευταίο διάστηµα;
Η χώρα χρειάζεται άµεσα πολιτική αλλαγή. Οι πολίτες, µε κάθε
ευκαιρία, δείχνουν ότι έχουν εξαντληθεί τα όριά τους. Η σηµερινή κυβέρνηση δεν ξέρει, δεν θέλει και δεν µπορεί να αλλάξει
προς το καλύτερο την καθηµερινότητα των Ελλήνων. Αντίθετα,
για να κρατηθεί έστω και µία ηµέρα παραπάνω στην εξουσία
δεν διστάζει να υπερφορολογεί «σκοτώνοντας» την πραγµατική οικονοµία και φτωχοποιώντας τα ελληνικά νοικοκυριά.
Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η χώρα βρίσκεται ενώπιον του
τέλους των µνηµονίων και της εποπτείας. Πιστεύετε ότι ισχύει
κάτι τέτοιο;
Πολύ φοβάµαι ότι όσο παραµένει αυτή η ανίκανη και ιδεοληπτική κυβέρνηση, η χώρα θα σέρνεται, η λιτότητα θα παρατείνεται και το µέλλον της χώρας θα κρέµεται από µια κλωστή. Αυτή
είναι η αλήθεια. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είτε εθελοτυφλεί είτε συνεχίζει να έχει αυταπάτες. Η ουσία είναι ότι τον λογαριασµό τον πληρώνουν καθηµερινά οι Έλληνες πολίτες. Ήδη
η κυβέρνηση αυτή έχει υπογράψει µέτρα ύψους 5,1 δισ. ευρώ
για µετά το τέλος του τρίτου προγράµµατος, για το 2019 και για
το 2020. Την ίδια στιγµή ο νέος προϋπολογισµός, που κατατέθηκε πριν από µερικά 24ωρα, έχει και νέα µέτρα λιτότητας,
ύψους 1,9 δισ. ευρώ. Περιλαµβάνει περικοπές κοινωνικών επιδοµάτων, αλλά και αυξήσεις φόρων που πλήττουν κυρίως τους
πιο αδύναµους. Ύστερα απ’ όλα αυτά είναι θράσος η κυβέρνηση
Τσίπρα-Καµµένου να µιλά για έξοδο της χώρας από τα µνηµόνια
και τέλος της εποπτείας. Ο λαός, όµως, γνωρίζει καλά την αλήθεια. Αλήθεια, όµως, που δυστυχώς είναι πολύ πικρή.
Από την άλλη, η κυβέρνηση κατηγορεί τη Ν∆ ότι επιχειρεί να
«σαµποτάρει» την έξοδο της χώρας από τα µνηµόνια. Τι απαντάτε;
Η κυβέρνηση έχει αντιληφθεί ότι στερείται ουσιαστικού πολιτικού λόγου, στερείται αφηγήµατος και σχεδίου για την επόµενη µέρα. Και γι’ αυτό επικεντρώνεται σε έναν πόλεµο λάσπης κατά της Ν∆, µε µοναδικό στόχο να αποπροσανατολίσει

την κοινή γνώµη από τα πραγµατικά προβλήµατα. Αλλά, όπως
αντιλαµβάνεστε, και σε αυτό το επικοινωνιακό παιχνίδι είναι
µόνη της. Σε αντίθεση µε τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα,
η Ν∆ και ο πρόεδρός της Κυριάκος Μητσοτάκης δεν καταφεύγουν στη διγλωσσία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τα ίδια που λέει
στο εσωτερικό της χώρας επαναλαµβάνει και στο εξωτερικό.
Η Ν∆ υπερψήφισε κατ’ αρχήν το νοµοσχέδιο για το φετινό κοινωνικό µέρισµα. Τι άλλαξε από πέρυσι;
Για τη Ν∆, η στήριξη στους ασθενέστερους συµπολίτες µας
πρέπει να γίνεται µε µόνιµες πολιτικές, µέσα από σταθερούς πόρους που θα αποτελούν µέρος του τακτικού προϋπολογισµού. Ήµασταν οι πρώτοι που δροµολογήσαµε το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα ως το πιο αποτελεσµατικό εργαλείο
καταπολέµησης της ακραίας φτώχειας, το οποίο κατάργησε η
σηµερινή κυβέρνηση. Ξέρετε, την ακραία φτώχεια δεν την καταπολεµάς µόνο µε επιδόµατα περιορισµένης διάρκειας αλλά
κυρίως µε δουλειές. ∆ουλειές που θα έρθουν µόνο µέσα από ιδιωτικές επενδύσεις. Επενδύσεις τις οποίες η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ πολεµά διαρκώς. Ωστόσο, η αποτυχία και ο τυχοδιωκτισµός της κυβέρνησης δεν αλλάζουν την πραγµατικότητα. Και η πραγµατικότητα είναι ότι σήµερα εκατοµµύρια
συµπολιτών µας έχουν ανάγκη ακόµα και την ελάχιστη βοήθεια. Η Ν∆ έθεσε στον δηµόσιο διάλογο την πρότασή της για
το πώς πρέπει να κατανεµηθεί το κοινωνικό µέρισµα. Η πρόταση αυτή δίνει προτεραιότητα στους µακροχρόνια εγγεγραµµένους ανέργους αλλά ταυτόχρονα περιέχει και µια κλιµακωτή
µείωση του ΕΝΦΙΑ για όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων, µε µεγαλύτερη έµφαση στα φτωχότερα εισοδηµατικά στρώµατα. Η
κυβέρνηση δεν θέλησε να τη συζητήσει καν. Η Ν∆, ως υπεύθυνη πολιτική δύναµη, υπερψήφισε το µέρισµα, γιατί πολλοί
συµπολίτες µας έχουν ανάγκη έστω και τη µικρή αυτή βοήθεια.

Όσο παραµένει αυτή η ανίκανη και
ιδεοληπτική κυβέρνηση, η χώρα θα
σέρνεται, η λιτότητα θα παρατείνεται
και το µέλλον της χώρας θα κρέµεται
από µια κλωστή. Αυτή είναι η αλήθεια.
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Ο πρόεδρος της Ν∆ τονίζει στα προσυνέδρια του κόµµατος ότι
η παράταξη έχει σχέδιο για ανάσχεση της υπερφορολόγησης
που υφίστανται οι πολίτες. ∆εδοµένων των δεσµεύσεων της
χώρας έναντι των δανειστών, πώς µπορεί να γίνει κάτι τέτοιο;
Βασική µας διεκδίκηση είναι να δηµιουργηθεί δηµοσιονοµικός χώρος προκειµένου να µπορέσουµε να µειώσουµε τους
φόρους και τις εισφορές. Ταυτόχρονα, στοχεύουµε να στηρίξουµε και όχι να υπονοµεύσουµε την ανταγωνιστικότητα της
οικονοµίας µας. ∆εν θέλουµε δηµοσιονοµικό χώρο για να βολέψουµε, όπως κάνει ο κ. Τσίπρας, κολλητούς και κοµµατικούς στο ∆ηµόσιο. Θέλουµε να δηµιουργήσουµε τις προϋποθέσεις προκειµένου η ελληνική οικονοµία να σταθεί στα
πόδια της και να καλύψουµε όσο το δυνατόν γρηγορότερα το
έδαφος που έχουµε χάσει τα τελευταία σχεδόν τρία χρόνια. Ο
πρόεδρος της Ν∆ Κυριάκος Μητσοτάκης έχει µιλήσει ξεκάθαρα για µια «ρήτρα µεταρρυθµίσεων και ανάπτυξης», συνδέοντας τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν –κυρίως στην οργάνωση του κράτους– µε µείωση των πρωτογενών πλεονασµάτων, που έχει δεσµεύσει τη χώρα µέχρι το 2060 ο κ. Τσίπρας.
Έχουµε το σχέδιο, τη βούληση, αλλά και το σηµαντικότερο,
την αξιοπιστία, προκειµένου να πείσουµε τους εταίρους µας
ότι µπορούµε να αλλάξουµε ταχύτητα στη χώρα, κάτι που φυσικά θα είναι προς όφελος όχι µόνο της Ελλάδας αλλά και της
Ευρωζώνης.
Για το ζήτηµα των επενδύσεων, ποιο θεωρείτε ότι είναι το συγκριτικό πλεονέκτηµα της Ν∆ έναντι της κυβέρνησης;
Οι επενδυτές δεν έρχονται –και δεν πρόκειται να έρθουν ποτέ–
ακούγοντας λόγια. Θέλουν πράξεις και έργα. Απτά αποτελέσµατα συγκεκριµένης πολιτικής και ολοκληρωµένου σχεδίου.
Όµως η κυβέρνηση του κ. Τσίπρα είναι εγκλωβισµένη στις ιδεολογικές της αγκυλώσεις και προβάλλει, σε κάθε ευκαιρία,
εµπόδια σε κάθε σηµαντική προσπάθεια επένδυσης. Και, δυστυχώς για τη χώρα, το έχει επιβεβαιώσει σε πολλές περιπτώσεις. Στις Σκουριές, στο Ελληνικό, στη Ρόδο, στην Κέρκυρα.
Ξέρετε, αυτό που βλέπουν σήµερα οι επενδυτές είναι µια κυβέρνηση αναξιόπιστη. Βρίσκονται αντιµέτωποι µε ένα εχθρικό
περιβάλλον, µε ληστρική φορολογία, µε µεγάλες ασφαλιστικές εισφορές και µε έλλειµµα ρευστότητας. Οπότε για να ελπίζουµε σε νέες επενδύσεις και νέες επιχειρήσεις –αλλά και
σε νέες θέσεις εργασίας– χρειάζεται επειγόντως µια τολµηρή,
συνεπής και αξιόπιστη, µεταρρυθµιστική κυβέρνηση. Και αυτό
θα γίνει σύντοµα µε την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Επικαλούµενος τη µακρά εµπειρία σας στο ρεπορτάζ του υπουργείου Εθνικής Άµυνας, θα ήθελα να µιλήσουµε για το ζήτηµα της πώλησης πολεµικού υλικού στη Σαουδική Αραβία.
Γιατί η Ν∆ «σηκώνει» τόσο πολύ αυτό το θέµα;
Εδώ και 20 ηµέρες είχαµε τον κ. Τσίπρα να σιωπά και να κρύβεται για τις αποκαλύψεις που αφορούσαν τον συναρχηγό του
κ. Καµµένο. Όµως ο καταιγισµός των αποκαλύψεων και ο πανικός του κ. Καµµένου αναγκάζουν τον κ. Τσίπρα, κάτω από τον
κίνδυνο κατάρρευσης της κυβέρνησής του, να βγει στο ξέφωτο.
Είναι προφανές ότι ο κ. Καµµένος απαίτησε από τον κ. Τσίπρα
να έρθει στη Βουλή και να τον καλύψει πλήρως. Αναµένουµε
µε ενδιαφέρον, όπως και όλοι οι Έλληνες, την απολογία του κ.
Καµµένου, αλλά και τις δικολαβικές κορόνες του κ. Τσίπρα, ο
οποίος θα έχει τον άχαρο ρόλο του συνηγόρου υπεράσπισης
του συναρχηγού του. Σε ό,τι αφορά τώρα το σκέλος της ερώτησής σας που αφορά τη Ν∆ θα σας πως το εξής: το γεγονός ότι
έχει διαταχθεί εισαγγελική έρευνα δικαιολογεί απολύτως την
υπεύθυνη στάση µας να αναδείξουµε το ζήτηµα της αγοραπωλησίας µε µεσάζοντα τον κ. Παπαδόπουλο που επιχείρησε να
ολοκληρώσει ο υπουργός Άµυνας Πάνος Καµµένος. Η ∆ευτέρα
θα είναι µια πολύ δύσκολη µέρα για τον κ. Τσίπρα, καθώς θα
προσέλθει στη Βουλή απολογούµενος. Εξάλλου, όπως το είχε
πει και ο κ. Καµµένος, «µαζί µε τον κ. Τσίπρα θα πάµε µέχρι το
τέλος σφιχταγκαλιασµένοι». Τους λέµε, λοιπόν, ότι το τέλος δεν
αργεί, θα έρθει πολύ σύντοµα, εντός του 2018, και µαζί και οι
δύο θα υποστούν την ετυµηγορία του ελληνικού λαού.
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Τ

ην ώρα που τα φώτα της δηµοσιότητας κλέβει το κοινωνικό µέρισµα των 720 εκατ. ευρώ που η κυβέρνηση
πρόκειται να µοιράσει στον «φτωχοποιηµένο» Έλληνα και
συγκεκριµένα σε 1.459.834 νοικοκυριά, τα οποία περιλαµβάνουν
3,4 εκατοµµύρια πολίτες, οι συνταξιούχοι µέχρι το τέλος του 2019
µετρούν συνολική µνηµονιακή απώλεια εισοδηµάτων έως 70%.
Οι δε οφειλές των ασφαλιστικών ταµείων προς τους συνταξιούχους τους, όπως προκύπτει από τον προϋπολογισµό του 2018 που
κατατέθηκε στη Βουλή, κατατάσσονται πρώτες και µε διαφορά µεταξύ των ληξιπρόθεσµων οφειλών του ∆ηµοσίου (συνολικά 4,49
δισ. ευρώ), καθώς εκτιµώνται σε 1,14 δισ. ευρώ.
Ειδικότερα, οι συνταξιούχοι θα χάσουν έως τρεις συντάξεις
το 2019 εξαιτίας της µείωσης κατά 18% της προσωπικής διαφοράς
όλων των κύριων καταβαλλόµενων συντάξεων, της µείωσης κατά
18% της προσωπικής διαφοράς όλων των επικουρικών συντάξεων,
της κατάργησης των οικογενειακών επιδοµάτων (συζύγου και τέκνων) απ’ όλες τις κύριες και επικουρικές συντάξεις, του «παγώµατος» των αυξήσεων σε όλες τις συντάξεις µέχρι τον ∆εκέµβριο
του 2021 και από την κατάργηση του ΕΚΑΣ για 280.000 χαµηλοσυνταξιούχους.
Οι νέες περικοπές στις σηµερινές συντάξεις το 2019 θα οδηγήσουν σε συνολική µνηµονιακή απώλεια εισοδηµάτων για τους συνταξιούχους έως 70%, ενώ ήδη οκτώ στους δέκα αδυνατούν να καλύψουν στοιχειώδεις δαπάνες, όπως η φαρµακευτική.
Από την άλλη, οι οφειλές των ταµείων αφορούν εκκρεµείς αιτήσεις συνταξιοδότησης, τόσο του ΕΦΚΑ όσο και του ΕΤΕΑΕΠ,
για τον κλάδο του εφάπαξ και έως τον Σεπτέµβριο του 2017 είχαν
εξοφληθεί µόλις 323 εκατ. ευρώ. Αναλυτικά, από τα 1,14 δισ. ευρώ,
σχεδόν τα µισά, 580 εκατ. ευρώ, αφορούν, όπως τονίζουν οικονοµικοί κύκλοι, οφειλές για κύριες συντάξεις, ενώ τα υπόλοιπα 560
εκατ. ευρώ αφορούν εφάπαξ παροχές. Η κυβέρνηση έχει δεσµευτεί ότι έως τις 30/06/2018 θα ολοκληρωθεί η εκκαθάριση όλων των
εκκρεµών αιτήσεων για εφάπαξ (περίπου 52.000) αλλά και κύριων
συντάξεων (περίπου 110.000, εκ των οποίων 40.400 προσωρινές).

Το κοινωνικό µέρισµα και οι δικαιούχοι
Όσον αφορά το κοινωνικό µέρισµα, επίδοµα, βοήθηµα ή όπως αλλιώς έχει ειπωθεί, διευκρινίσεις για το ποιοι το δικαιούνται, αλλά
και το πότε θα δοθεί, έδωσε την Πέµπτη στον ΣΚΑΪ η αναπληρώτρια υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου, η οποία
τόνισε ότι «φτωχοποιήθηκε ασύλληπτα ο λαός τα χρόνια της κρίσης. Εµείς δεν θα τον αφήσουµε να πεθάνει».

Σύµφωνα µε τον προϋπολογισµό του 2018, το µέσο κοινωνικό
µέρισµα που θα καταβληθεί σε πάνω από 3,4 εκατοµµύρια ωφελούµενους ανέρχεται στα 483 ευρώ και η σχετική πλατφόρµα αναµένεται να ενεργοποιηθεί εντός των επόµενων ηµερών, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.koinonikomerisma.gr.
Όπως προκύπτει από το τελικό κείµενο που κατατέθηκε την
Τετάρτη το βράδυ στη Βουλή, το κοινωνικό µέρισµα θα χορηγηθεί στο 1/3 του πληθυσµού της χώρας, δηλαδή σε περισσότερους
από 3,4 εκατοµµύρια πολίτες, µε συνολικό κόστος 720 εκατ. ευρώ.
Οι δικαιούχοι του κοινωνικού µερίσµατος εκτιµώνται σε
1.459.834 νοικοκυριά και ειδικότερα, µε βάση τα εισοδηµατικά-περιουσιακά κριτήρια, το µέσο ύψος του µερίσµατος ανέρχεται σε 610
ευρώ για τα επιλέξιµα νοικοκυριά που υπάγονται στην πρώτη κατηγορία, µε τα αντίστοιχα ποσά για τα νοικοκυριά της δεύτερης και
της τρίτης κατηγορίας να εκτιµώνται σε 547 ευρώ και 403 ευρώ αντίστοιχα.
Οι αιτήσεις από τους ενδιαφερόµενους θα γίνονται µέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας η οποία θα λειτουργήσει στη διεύθυνση
www.koinonikomerisma.gr έως τα τέλη Νοεµβρίου. Οι δικαιούχοι θα χρησιµοποιούν τον κωδικό taxis που διαθέτουν για να εισέλθουν στην ηλεκτρονική εφαρµογή, στην οποία θα συµπληρώνουν
τον ΑΜΚΑ, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email), ένα
κινητό τηλέφωνο και το IBAN του τραπεζικού λογαριασµού τους.
Παράλληλα, σύµφωνα µε στελέχη του υπουργείου Εργασίας, εξετάζονται τρόποι εξυπηρέτησης ηλικιωµένων οι οποίοι δεν
έχουν γνώση χρήσης του διαδικτύου ή πρόσβαση σε αυτό, αλλά
και δικαιούχων που έµειναν άνεργοι φέτος, ώστε η ανεργία να συµψηφίζεται µε το εισόδηµα του 2016, για το οποίο έχει υποβληθεί
φορολογική δήλωση.

Ποια είναι τα κριτήρια χορήγησης
Αναλυτικά, τα εισοδηµατικά, περιουσιακά και λοιπά κριτήρια µε
βάση τα οποία θα χορηγηθούν σε περισσότερα από 3,4 εκατοµµύρια νοικοκυριά τα ποσά της εφάπαξ εισοδηµατικής ενίσχυσης υπό
µορφή «κοινωνικού µερίσµατος», όπως προσδιορίζονται µε λεπτοµέρειες σε αναλυτικό κείµενο νοµοτεχνικών βελτιώσεων το οποίο
κατέθεσε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλ. Τσακαλώτος επί του άρθρου 1 του σχετικού νοµοσχεδίου, είναι τα ακόλουθα:
1) Εισοδηµατικά κριτήρια: Ετήσιο εισόδηµα µέχρι 9.000 ευρώ για
νοικοκυριό µε ένα ενήλικο µέλος, προσαυξανόµενο, για κάθε νοικοκυριό µε περισσότερα του ενός µέλη, κατά 4.500 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικο µέλος και κατά 2.250 ευρώ για κάθε ανήλικο µέλος.

Ειδικότερα, για τη χορήγηση του κοινωνικού µερίσµατος το ετήσιο εισόδηµα δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει:
• τα 9.000 ευρώ για τα νοικοκυριά µε ένα µέλος
• τα 13.500 ευρώ για τα νοικοκυριά µε δύο ενήλικα µέλη
• τα 15.750 ευρώ για τα νοικοκυριά µε δύο ενήλικα µέλη και ένα ανήλικο τέκνο
• τα 18.000 ευρώ για τα νοικοκυριά µε δύο ενήλικα µέλη και δύο ανήλικα τέκνα ή µε τρία ενήλικα µέλη
• τα 20.250 ευρώ για τα νοικοκυριά µε δύο ενήλικα µέλη και τρία ανήλικα τέκνα ή µε τρία ενήλικα µέλη και ένα ανήλικο τέκνο
• τα 22.550 ευρώ για τα νοικοκυριά µε δύο ενήλικα µέλη και τέσσερα ανήλικα τέκνα ή µε τέσσερα ενήλικα µέλη
• τα 27.000 ευρώ για τα νοικοκυριά µε πέντε ή περισσότερα ενήλικα µέλη ή δύο ενήλικα µέλη µε έξι ή περισσότερα ανήλικα τέκνα.
2) Περιουσιακά κριτήρια:
α) Ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό συνολικής
φορολογητέας αξίας µέχρι 120.000 ευρώ για νοικοκυριά µε ένα
µέλος. Το όριο των 120.000 ευρώ προσαυξάνεται κατά 15.000 ευρώ
για κάθε πρόσθετο µέλος και µέχρι του ποσού των 180.000 ευρώ.
β) Κινητή περιουσία:
• Το συνολικό ύψος των καταθέσεων όλων των µελών του νοικοκυριού σε όλα τα πιστωτικά ιδρύµατα της χώρας ή του εξωτερικού
ή/ και η τρέχουσα αξία µετοχών, οµολόγων κ.λπ., όπως προκύπτουν
από τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, δεν µπορεί να υπερβαίνει το
ποσό των 9.000 ευρώ για τα νοικοκυριά µε ένα µέλος. Για τα νοικοκυριά µε περισσότερα του ενός µέλη το όριο των 9.000 ευρώ θα πολλαπλασιάζεται για κάθε επιπλέον µέλος πέραν του ενός µε τρόπο
που θα προσδιοριστεί στην εφαρµοστική υπουργική απόφαση.
• Το συνολικό ποσό από τόκους καταθέσεων των µελών του νοικοκυριού σε όλα τα πιστωτικά ιδρύµατα της χώρας ή του εξωτερικού,
όπως έχουν δηλωθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος (Ε1)
του φορολογικού έτους 2016 (στη φετινή φορολογική δήλωση),
δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό που προκύπτει από τον παρακάτω µαθηµατικό τύπο: Ετήσιος τόκος = 9.000 ευρώ Χ κλίµακα ισοδυναµίας νοικοκυριού Χ µέσο καταθετικό επιτόκιο 2016 / 100.
3) Περιουσιακά τεκµήρια: Εξαιρούνται από τη χορήγηση της εφάπαξ εισοδηµατικής ενίσχυσης του κοινωνικού µερίσµατος νοικοκυριά τα µέλη των οποίων στις τελευταίες υποβληθείσες και εκκαθαρισθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος δήλωσαν:
• ότι κατέχουν Ι.Χ. αυτοκίνητα άνω των 1.928 κυβικών εκατοστών
παλαιότητας έως 10 ετών, πισίνες ή και σκάφη αναψυχής µήκους
άνω των 5 µέτρων.
• δαπάνες για αµοιβές πληρωµάτων σκαφών αναψυχής.
• δίδακτρα καταβληθέντα σε ιδιωτικά σχολεία.
• δαπάνες για αµοιβές υπηρετικού προσωπικού.
4) Κριτήριο διαµονής και λοιπά κριτήρια: Ο δικαιούχος του κοινωνικού µερίσµατος πρέπει να διαµένει µόνιµα και νόµιµα στην ελληνική επικράτεια τα τελευταία πέντε χρόνια, στοιχείο που πρέπει
να προκύπτει από τις φορολογικές του δηλώσεις της τελευταίας πενταετίας. Ο δικαιούχος οφείλει να είναι ασφαλισµένος τουλάχιστον
µία φορά σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης και για χρόνο ασφάλισης µεγαλύτερο του ενός µηνός µέχρι και την 31η Οκτωβρίου
2017, όπως αυτό προκύπτει από το Μητρώο Άµεσα Ασφαλισµένων
και Συνταξιούχων του ΕΦΚΑ. Ο δικαιούχος και όλα τα ενήλικα µέλη
του νοικοκυριού πρέπει να έχουν υποβάλει δηλώσεις φορολογίας
εισοδήµατος φορολογικού έτους 2016, εφόσον έχουν υποχρέωση.

Κατεβάστε τώρα δωρεάν
#1 εφαρμογή στην Ελλάδα για
τις δημόσιες συγκοινωνίες
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ια νέα προσέγγιση στη δράση του συνδικαλιστικού κινήµατος, η οποία επικεντρώνεται
στην παροχή σηµαντικών υπηρεσιών στα µέλη
του, περιγράφει ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζοµένων στην Alpha Bank Τάσος Γκιάτης.
Κατ’ αρχάς θα ήθελα να µου µιλήσετε για τις δραστηριότητες του συλλόγου σας όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών στα
µέλη σας. Τι πρωτοβουλίες έχετε λάβει ως τώρα;
Έχουµε διαφοροποιηθεί σε πολλά θέµατα από τη λειτουργία
των συνδικαλιστικών οργανώσεων που γνωρίζουµε στην Ελλάδα. Έχουµε µελετήσει το ευρωπαϊκό κεκτηµένο και θέλουµε
να βαδίσουµε σε πολύ σύγχρονους δρόµους, καθώς, πέρα από
την προστασία των εργασιακών δικαιωµάτων, µας ενδιαφέρει,
ως ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό συνδικαλιστικό µοντέλο, να προσφέρουµε υπηρεσίες στα µέλη µας. Το µεγαλύτερο έργο που
κάναµε τα τελευταία χρόνια είναι η δηµιουργία δοµών πρωτοβάθµιας υγείας για τα µέλη µας και τις οικογένειές τους, µε
την ίδρυση πολυϊατρείων στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και
στην Πάτρα, τα οποία λειτουργούν, ας πούµε, ως «ιδιωτικός
ΕΟΠΥΥ». Οι συνάδελφοί µας δεν χρεώνονται, έχουµε δικά
µας ιατρικά µηχανήµατα –υπερήχους, οφθαλµολογικό κ.λπ.–
και όλες τις ιατρικές ειδικότητες. Αυτή την κίνηση τη συνδέσαµε και µε ένα οµαδικό ασφαλιστήριο νοσοκοµειακό πρόγραµµα για το οποίο επίσης ουδείς ασφαλισµένος δεν πληρώνει τίποτα και καλύπτει τα µέλη µας και τις οικογένειές τους
σε οιοδήποτε νοσοκοµείο, ακόµα και ιδιωτικό. Επίσης, επικεντρωθήκαµε σε δηµιουργία οµαδικών συµβολαίων: έχουµε
φτιάξει οµαδικό συµβόλαιο εξωνοσοκοµειακής κάλυψης και
είµαστε ο πρώτος σύλλογος που έκανε ιδιωτική ασφάλιση παροχής εφάπαξ για τα µέλη του, κυρίως δε για τους νέους συναδέλφους, και είναι ο τρίτος πυλώνας της ιδιωτικής ασφάλισης.
Παράλληλα, είµαστε ο µόνος σύλλογος που κατορθώσαµε και
εκδώσαµε χρεωστική κάρτα για τα µέλη µας µε διπλάσια προνόµια για τις συναλλαγές τους. Και την Τρίτη δηµιουργήσαµε
µια νέα δοµή, ένα υπερσύγχρονο γυµναστήριο στο κέντρο της
Αθήνας, όπου υπάρχουν τα τελευταίας τεχνολογίας όργανα γυµναστικής, διατροφολόγοι, οµάδα γυµναστών, όπου θα έχουν
δωρεάν πρόσβαση τα µέλη µας και οι οικογένειές τους σε έναν
χώρο περίπου 900 τ.µ. στο κέντρο της πόλης. Παράλληλα, ανακοινώσαµε ότι τον επόµενο µήνα, στο πλαίσιο ενίσχυσης και
της περιφέρειας, στη Θεσσαλονίκη θα ανοίξει φροντιστήριο
ξένων γλωσσών για τα παιδιά των µελών µας, όπου θα διδάσκονται δωρεάν αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά και ιταλικά.

Τάσος Γκιάτης, πρόεδρος του Συλλόγου
Εργαζοµένων στην Alpha Bank

«Το συνδικαλιστικό
κίνηµα δεν πρέπει
να φοβάται»
ΣΤΟΝ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

λογική «χτυπάω το χέρι στο τραπέζι») να µπορέσουµε να κατοχυρώσουµε την εργασία των συναδέλφων, καθώς είναι η πρώτη
φορά που απειλείται η εργασία µας.
Όσον αφορά τα κόκκινα δάνεια, σε ποια φάση βρισκόµαστε;
Νοµίζω ότι είναι ένα πρόβληµα που δεν είναι εύκολο να λυθεί
και γι’ αυτό βλέπουµε και πώς αποτιµούν οι αγορές τις τράπεζες στο χρηµατιστήριο. Έχουµε µπλέξει σε µια περιπέτεια απ’
όπου είναι δύσκολο να βγούµε. Σχεδόν κάθε µέρα προστίθενται κι άλλα κόκκινα δάνεια και, δυστυχώς, στην ελληνική κοινωνία πέρασε τα τελευταία τρία χρόνια µια αντίληψη ότι αν
«κοκκινίσει» το δάνειο ο δανειολήπτης θα έχει καλύτερη τύχη.
Όµως τα πράγµατα δεν είναι έτσι. Οι ελληνικές τράπεζες εποπτεύονται από ευρωπαϊκές αρχές, οι κανόνες είναι ξεκάθαροι,
οι τράπεζες καλούνται εντός διετίας να µειώσουν κατά 40% τα
κόκκινα δάνεια (ένας στόχος που είναι πάρα πολύ δύσκολος)
και έχουµε φτάσει σε αδιέξοδο. Κάποιες θεσµικές παρεµβάσεις βοηθούν, όπως ο εξωδικαστικός συµβιβασµός, που όµως
δεν έχει προχωρήσει ακόµα, ούτε περιλαµβάνει µεγάλες κατηγορίες, ωστόσο θεωρώ ότι πρέπει οι τράπεζες να αφεθούν να
κάνουν τη δουλειά τους: να µιλήσουν µε τον πελάτη, να βρουν
τρόπους ρύθµισης των κόκκινων δανείων και να προχωρήσουµε σε αυτή τη διαδικασία χωρίς κοινωνικές εντάσεις.

Όλα αυτά κοστίζουν όµως. Ο σύλλογος πού βρίσκει τα χρήµατα
για τέτοια έργα;
Τα χρήµατα προέρχονται αποκλειστικά από την αξιοποίηση
των εισφορών των συναδέλφων µας. Οι συνάδελφοι πληρώνουν,
όπως γίνεται µε όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, µια εισφορά και εµείς αυτά τα χρήµατα δεν τα ξοδεύουµε για πολυτελή γεύµατα και ταξίδια στο εξωτερικό αλλά για να στήσουµε τις
δικές µας δοµές παροχής σηµαντικών υπηρεσιών στα µέλη µας.
Ποια είναι η θέση του συλλόγου σχετικά µε τις ανακατατάξεις
που συµβαίνουν τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα στα εργασιακά;
Εµείς αναλύουµε την πραγµατικότητα και δεν µένουµε στον «ξύλινο» συνδικαλιστικό λόγο του παρελθόντος. Σήµερα τα πάντα
έχουν αλλάξει, και στο τραπεζικό µας σύστηµα: βλέπουµε ότι οι
τράπεζες δεν µπορούν να δώσουν δάνεια, ούτε έχουν καταθέσεις. Η λειτουργία τους περιορίζεται στο πώς θα διαχειριστούν
τα κόκκινα δάνεια, πώς θα κάνουν ρυθµίσεις κ.λπ. Το τοπίο είναι
εφιαλτικό και αν δεν αναλύσεις την πραγµατικότητα δεν µπορείς
να προγραµµατίσεις µε ποιον τρόπο θα διασφαλίσεις τα συµφέροντα των εργαζοµένων στο µέλλον. Εµείς όχι µόνο αναλύουµε
την κατάσταση, όχι µόνο αναλύουµε τις προοπτικές του επαγγέλµατός µας σε σχέση µε την ψηφιοποίηση, η οποία θα αλλάξει τα πράγµατα δραµατικά, αλλά και προσπαθούµε µέσα από διάλογο µε την επιχείρηση και παρεµβάσεις που κάνουµε (όχι στη
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συνέντευξη

Θέλουµε να βαδίσουµε σε πολύ
σύγχρονους δρόµους, καθώς, πέρα
από την προστασία των εργασιακών
δικαιωµάτων, µας ενδιαφέρει,
ως ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό
συνδικαλιστικό µοντέλο, να
προσφέρουµε υπηρεσίες
στα µέλη µας.

Είπατε ότι έχετε διαφορετική αντίληψη για τον συνδικαλισµό.
∆εδοµένου ότι οι θεσµοί και ιδίως το ∆ΝΤ πιέζουν για αλλαγή
του συνδικαλιστικού νόµου, ποια η θέση σας για το ζήτηµα;
Έχουµε ένα πλαίσιο ρύθµισης των συνδικαλιστικών θεµάτων
που ξεπερνά τα 35 χρόνια. Νοµίζω ότι χρειάζονται αλλαγές και
το συνδικαλιστικό κίνηµα δεν πρέπει να φοβάται να κάτσει σε
ένα τραπέζι και να συζητήσει τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν.
Υπάρχουν θέµατα, όπως αυτό της εκπροσώπησης, που πρέπει να
λυθούν σε µια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα, καθώς πρέπει κάποτε
να αποτυπωθεί η πραγµατική δύναµη των εργαζοµένων κατά
χώρο, κατά κλάδο, και σε αυτή τη βάση να προχωρήσει το συνδικαλιστικό κίνηµα, µε αναδιάρθρωση και αναδιάταξη των δυνάµεών του. Εµείς δεν έχουµε αντίρρηση να συζητήσουµε για το
θέµα της εκπροσώπησης, το θέµα της χρηµατοδότησης, ακόµα
και για το θέµα της απεργίας, για το οποίο γίνεται πολύς λόγος.
∆υστυχώς, σήµερα υπάρχουν απεργιακές κινητοποιήσεις στις οποίες συµµετέχει το 2% των εργαζοµένων, ενώ στην Ευρώπη για
να γίνει µια σοβαρή απεργία µπορεί να περάσουν και δέκα χρόνια. Άρα το ζητούµενο είναι όταν το συνδικαλιστικό κίνηµα αποφασίσει µια απεργία, αυτή να έχει ουσία και βαρύτητα. Ξέρετε,
µε το ζήτηµα της τεχνολογίας και της ψηφιοποίησης αλλάζουν
τα πάντα και εµείς ετοιµάζουµε µια δική µας µελέτη, την οποία
θα συζητήσουµε µε την επιχείρηση, ώστε βήµα-βήµα να περάσουµε οµαλά στη νέα εποχή. Το αναφέρω αυτό για να δείξω ότι
το υπεύθυνο συνδικαλιστικό κίνηµα µπορεί να συµβάλλει θετικά στον διάλογο και να διαµορφώνει την επόµενη µέρα.
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Ο ΣΥΡΙΖΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ
ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ
ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΤΗΣ

Ό

σοι υπονομεύουν τη μεταρρύθμιση,
ελπίζοντας σε μια μελλοντική κυβέρνηση της ΝΔ που θα αποκαταστήσει το
πελατειακό τους καθεστώς, πλανώνται
πλάνην οικτράν: Δεν θα τους κάνουμε
το χατίρι». Με αυτή την αυστηρή προειδοποίηση ολοκλήρωνε το άρθρο του στην «Εφημερίδα των
Συντακτών» στις 31 Ιουλίου 2017 ο αναπληρωτής υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Τσιρώνης. Όπου «μεταρρύθμιση» ήταν οι δασικοί χάρτες και όπου «αυτοί που υπονομεύουν τη μεταρρύθμιση» ήταν όσοι έχουν αντιρρήσεις για την εξαίρεση από τους δασικούς χάρτες των οικιστικών πυκνώσεων.
Η έκφραση «οικιστική πύκνωση» είναι ένας πολύ ενδιαφέρων πρόσφατος νεολογισμός. Πρόκειται για τον όρο που
χρησιμοποιεί ο νόμος 4389/2016, της εποχής ΣΥΡΙΖΑ, για να
αναφερθεί στις περιοχές όπου παρατηρείται οικιστική ανάπτυξη σε δάση ή δασικές περιοχές. Αν υπάρχουν 50 κτίρια σε
μια έκταση έως 25 στρέμματα –ένα κτίριο ανά μισό στρέμμα
δηλαδή–, αυτό δημιουργεί μια οικιστική πύκνωση. Και μόνο
η αναφορά σε κτίριο σε έκταση μισού στρέμματος μέσα στο
δάσος δείχνει ότι δεν έχει οικοδομηθεί με πλήρη τήρηση των
κανόνων της νομιμότητας σε ό,τι αφορά την έκδοση της άδειας. Άρα κατά πάσα πιθανότητα μιλάμε για αυθαίρετα μέσα
σε δάση ή δασικές εκτάσεις. Σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ της αντιπολίτευσης, αυτά ήταν προνομιακές πελατειακές ρυθμίσεις
του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό ΣΥΡΙΖΑ, απλώς δεν θα εμποδίσουν την ανάρτηση των δασικών
χαρτών, διότι αυτές οι περιοχές αυθαιρέτων θα εξαιρεθούν
από τους δασικούς χάρτες.
Όμως, παρά τις κυβερνητικές προσδοκίες, το θέμα των
οικιστικών πυκνώσεων απασχόλησε και το Ε΄ Τμήμα του
Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο με την απόφασή του
1942/2017 έκρινε αντισυνταγματική την προσέγγιση και ζήτησε την ένταξη των οικιστικών πυκνώσεων στους δασικούς
χάρτες. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα στις 5 Σεπτεμβρίου να ψηφιστεί από τη Βουλή τροπολογία η οποία υιοθετεί το σκεπτικό
της απόφασης, σύμφωνα με το οποίο «η όποια λύση του προβλήματος όχι μόνο δεν αποκλείει αλλά, αντιθέτως, προϋποθέτει την έγκυρη καταγραφή των εκτάσεων ως δασικών στον αναρτώμενο δασικό χάρτη».
Όπως σχολίασε ο ομότιμος καθηγητής Νομικής του ΑΠΘ
Δημήτρης Παπαστερίου σε άρθρο του, «η όποια λύση του τεθέντος προβλήματος της αυθαίρετης δομήσεως σε δάση, σε
σχέση βέβαια με το φαινόμενο των λεγόμενων “οικιστικών πυκνώσεων”, πρέπει να βασίζεται σε υπαρκτά και έγκυρα στοιχεία, που να διαθέτουν ακρίβεια, πληρότητα και σαφήνεια,
υπό την προϋπόθεση ότι η σχετική καταγραφή των επίμαχων
εκτάσεων θα συμπεριλαμβάνεται στον δασικό χάρτη, ώστε να
μπορεί να γίνει η σύννομη ένταξή τους στο Δασολόγιο». Πρακτικά, αν οι προηγούμενοι επέτρεπαν την οικοδόμηση, οι τωρινοί επιτρέπουν τη διατήρηση των αυθαιρέτων.

«

Μια φορά πρώην δάσος, πάντα πρώην δάσος
Πέραν, όμως, των οικιστικών αναπτύξεων, εκτός δασικών χαρτών βρέθηκαν και οι καταπατημένες εκτάσεις. Πρόκειται για
περίπου 2 εκατ. στρέμματα δασικών εκτάσεων τα οποία είχαν
παράνομα καταπατηθεί και εκχερσωθεί στο παρελθόν. Μπορεί
η έκταση πανελλαδικά να δείχνει μικρή, όμως περισσότερο
από το 1/4 αυτών –σχεδόν 550.000 στρέμματα– βρίσκεται σε
έναν νομό, τον Νομό Λάρισας, και άλλα 300.000 στρέμματα
στον Νομό Αχαΐας. Οι δύο νομοί εκλέγουν 8 και 10 βουλευτές αντίστοιχα.
Με νομοθετική ρύθμιση δόθηκε η δυνατότητα σε όσους αγρότες επιθυμούν να μπορούν πλέον με αίτησή τους να προχωρήσουν στην εξαγορά του αγροτεμαχίου, πληρώνοντας το
25% της αντικειμενικής αξίας. Δηλαδή, εάν το στρέμμα δασικής γης κοστίζει, για παράδειγμα, 1.000 ευρώ, η αγορά γίνεται στα 250 ευρώ.
Η συγκεκριμένη ρύθμιση προκάλεσε αντιδράσεις στις κοινοτικές υπηρεσίες, οι οποίες ζήτησαν εξηγήσεις από την Ελλάδα, καθώς αξιολόγησαν ότι το τίμημα εξαγοράς είναι πολύ
μικρό, υποστηρίζοντας ότι επί της ουσίας χαρίζεται γη στους
αγρότες, για να αυξήσουν τις επιδοτήσεις τους, άρα μπορεί να
εκληφθεί και ως έμμεση κρατική ενίσχυση. Πρακτικά η κυβέρνηση όχι μόνο δεν προσανατολίζεται στην αποκατάσταση
των πρώην δασών αλλά κινείται στην αντίθετη κατεύθυνση,
δίνοντας αναδρομικό συγχωροχάρτι, το οποίο μπορεί να πάει
και μισό αιώνα πίσω.
Στις 26 Ιουλίου, με υπουργική απόφαση που υπέγραψε ο
αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτης Φάμελλος, παρατάθηκε για έναν χρόνο, μέχρι τις 8 Αυγούστου 2018, η δυνατότητα για την εξαγορά εκτάσεων δασικού χαρακτήρα που εκχερσώθηκαν για γεωργική εκμετάλλευση πριν
από την 11η Ιουνίου 1975, δηλαδή πριν από τουλάχιστον 42
χρόνια. Η προηγούμενη παράταση ήταν τριετής, από το 2014,
και προέβλεπε το νέο περιθώριο παράτασης για έναν χρόνο με
υπουργική απόφαση. Οι εκχερσωμένες εκτάσεις ήταν δάση.

Τα ρέματα παρέσυραν και τις προσδοκίες του ΣΥΡΙΖΑ
Με αφορμή την καταστροφή στη Μάνδρα ήρθε στο προσκήνιο το
θέμα της οριοθέτησης των ρεμάτων. Σύμφωνα με όσα γράφτηκαν
μετά την πολύνεκρη τραγωδία της Μάνδρας, το μεγάλο ρέμα που
διαπερνά την πόλη, οι Σούρες, έχει δεχτεί τη μεγαλύτερη αλλοίωση: δεκάδες τετραγωνικά μέτρα του χειμάρρου έχουν χτιστεί
είτε με νόμιμα είτε με αυθαίρετα κτίσματα, η κοίτη έχει μειωθεί
κατά δεκάδες μέτρα, ενώ ένα μεγάλο κομμάτι του ρέματος έχει υπογειοποιηθεί και περνά μέσα από μικρούς αγωγούς. Ο μεγαλύτερος «καταπατητής» του ρέματος, το οποίο έχει πολεοδομηθεί
πλήρως με το σχέδιο πόλης, είναι ο ίδιος ο δήμος, ο οποίος έχει
χτίσει ένα εργοτάξιο για τα απορριμματοφόρα.
Και όμως, στις 31 Ιανουαρίου 2017 ο υπουργός Υποδομών
Χρήστος Σπίρτζης και ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος Σωκράτης Φάμελλος είχαν υπογράψει κοινή υπουργική

Πρακτικά η κυβέρνηση όχι μόνο δεν
προσανατολίζεται στην αποκατάσταση
των πρώην δασών αλλά κινείται
στην αντίθετη κατεύθυνση, δίνοντας
αναδρομικό συγχωροχάρτι, το οποίο
μπορεί να πάει και μισό αιώνα πίσω.
απόφαση για την οριοθέτηση των ρεμάτων με στόχο να ολοκληρωθεί η διαδικασία «με επιστημονική τεκμηρίωση και σε
συντομότερο χρόνο». Εκείνο που δεν προβλέπεται στην υπουργική απόφαση είναι τα μέτρα για τα ρέματα που έχουν
καταπατηθεί, όπως αυτό της Μάνδρας.
Λίγες μέρες πριν από την καταστροφή στη Μάνδρα είχε
συγκληθεί στη Ραφήνα μια συγκέντρωση για τη σωτηρία του
Μεγάλου Ρέματος της Αθήνας. Όπως επισήμαναν αυτοί που
είχαν την πρωτοβουλία, «οι οριοθετήσεις οφείλουν να δίνουν
στα ρέματα το πλάτος που τους ανήκει, ώστε το νερό να μπορεί
να καταλήγει αβίαστα στη θάλασσα χωρίς να πνίγει πόλεις ή
καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Ταυτόχρονα, οι οριοθετήσεις οφείλουν να προστατεύουν το οικοσύστημα των ρεμάτων, που είναι
απαραίτητο για την επιβίωση του πλανήτη μας, αφού παίζουν
καίριο ρόλο στη διατήρηση ειδών χλωρίδας και πανίδας και
συνεπώς στο κλίμα, στην ατμόσφαιρα, στις θάλασσες, στον υδροφορέα κ.λπ.».
«Η “Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη Διευθέτηση-Οριοθέτηση του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας” που δημοσιοποιήθηκε και βρίσκεται ήδη σε διαβούλευση δεν κάνει τίποτα
από τα δύο παραπάνω. Ούτε δίνει στο ρέμα τον χώρο που χρειάζεται, αντίθετα διαμορφώνει την οριοθέτηση ανάλογα με τις καταπατήσεις, ούτε προστατεύει το οικοσύστημα του ρέματος, αντίθετα σκεπάζει την κοίτη και τις όχθες του με συρματοκιβώτια
και τσιμέντα σε όλο του το μήκος (15 χλμ.), εξαφανίζοντας όλη
τη χλωρίδα και πανίδα του» αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση.
Πόσο χειρότερα να τα είχαν κάνει οι «προηγούμενοι» για
να τεκμηριώνεται το βασικό επιχείρημα του ΣΥΡΙΖΑ; Σύμφωνα
με τους Οικολόγους, που συνεργάζονται με τον ΣΥΡΙΖΑ και εκπροσωπούνται στην κυβέρνηση από τον κ. Τσιρώνη, ίσως και
καθόλου. «Ο νόμος θίγει το αμάχητο τεκμήριο υπέρ του Δημοσίου για τα δάση και τις δασικές εκτάσεις, εισάγει ρυθμίσεις
που ευνοούν τη θεσμοθέτηση φωτογραφικών διατάξεων προς
όφελος αντιπεριβαλλοντικών έργων μεγάλης κλίμακας και δίνει
δυνατότητα νομιμοποίησης των παράνομων εκχερσώσεων» ανέφεραν οι Οικολόγοι στις 13 Απριλίου.

AUTO
issuu.com/autosunday
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JEEP COMPASS
There is only one

ΟPEL GRANDLAND X

HYUNDAI i30 1.6 CRDI - DS3 CABRIO 1.2 PURETECH - SKODA KAROQ
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ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΝΕΑ

ASTON MARTIN VANTAGE

Μ

ετά την DB11 η Aston Martin παρουσιάζει ακόµη ένα πανέµορφο αυτοκίνητο, που δεν είναι άλλο από τη νέα γενιά
της Vantage. Αυτή πέρα από εντυπωσιακή εµφάνιση διαθέτει και υψηλή τεχνολογία – µε τη βοήθεια και της
Mercedes, από την οποία, για την ακρίβεια από την AMG, προέρχεται και ο V8 των 4.000 κυβικών και των 510 ίππων µε τα διπλά turbo. Θα ακολουθήσει ο V12, που χρησιµοποιείται και στην DB11, καθώς και η ανοιχτή έκδοση,
που είναι βέβαιο πως θα είναι ένα από τα πιο όµορφα ρόουντστερ που θα µπορεί να αγοράσει κανείς.

H AUTO SUNDAY ∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ FREE SUNDAY
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
4 ΤΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ
ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΙΟ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΑ ΤΑ
∆ΙΑΒΑΣΕΤΕ Ε∆Ω
6 ΤΟ JEEP COMPASS ΕΧΕΙ
ΣΤΙΛ ΚΑΙ ΚΥΡΟΣ,
ΣΥΝ∆ΥΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΜΕ ΤΗΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΕΝΩ ΠΕΡΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΤΟ ΕΙΝΑΙ
ΤΟ ΠΙΟ ΙΚΑΝΟ ΤΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ

8 ∆ΟΚΙΜΑΖΟΥΜΕ ΤO ΝΕΟ
GRANDLAND X ΠΟΥ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟΝ
ΚΑΛΥΤΕΡΟ ∆ΥΝΑΤΟ
ΤΡΟΠΟ ΤΗΝ ΓΚΑΜΑ ΤΩΝ
SUV ΤΗΣ OPEL, ΚΑΘΩΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ
ΚΟΡΥΦΗ ΤΗΣ
10 TO ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ
HYUNDAI I30 ΕΙΝΑΙ
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΙΑ ΠΟΛΥ
ΚΑΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕ
ΤΟΝ DIESEL ΤΩΝ 1.600
ΚΥΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 136

ΙΠΠΩΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ∆ΥΝΑΤΟ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
12 ΤΟ DS3 ΕΙΝΑΙ
ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΚΑΙ Η
ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΚ∆ΟΣΗ ΤΗΣ
∆ΟΚΙΜΗΣ ΜΑΣ ΑΚΟΜΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ
14 ΤΟ SKODA KAROQ
ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΟ∆ΟΞΟ ΚΑΙ
ΕΧΕΙ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΤΟΥ
ΓΙ’ ΑΥΤΟ, ΟΠΩΣ
∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΑΜΕ
Ο∆ΗΓΩΝΤΑΣ ΤΟ ΣΤΗ
ΣΙΚΕΛΙΑ

Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ FREE SUNDAY
ΕΚ∆ΟΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΤΣΟΣ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ: Νίκος Μαρινόπουλος,
Γιάννης Σκουφής
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Νίκος Μαρινόπουλος,
Παναγιώτης Τριτάρης
Σχεδιασµός:

one9six.com

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

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

issuu.com/autosunday
*ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδηµοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, µερική ή περιληπτική, ή κατά παράφραση,
ή διασκευή απόδοσης του περιεχοµένου της εφηµερίδας µε οποιονδήποτε τρόπο, µηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογραφήσεως ή άλλον, χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια του εκδότη. Νόµοι 238/
1970, 4301/1979, Ν. 100/1975, Ν∆ 3565/1956 και 4254, 1962 και κανόνες του ∆ιεθνούς ∆ικαίου
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Διαθέσιμο το Kia Stonic
με προσφορά γνωριμίας

O

ι τιμές πώλησης για το Kia Stonic ξεκινούν από τα €14.490 (€13.390 με την προσφορά)
για την έκδοση των 1,2 λίτρων με τους 86 ίππους και από τα €16.090 για την έκδοση
των 1,4 λίτρων με τα 100 άλογα. Αργότερα θα προστεθεί και η turbo τρικύλινδρη έκδοση
στα 1.000 κ.εκ. με τα 120 άλογα (από €17.090), ενώ η ντίζελ των 1,6 λίτρων με τους 110
ίππους κοστίζει από €17.760. Και, όπως σε όλα τα μοντέλα της Kia, υπάρχει εγγύηση για 7
χρόνια για τα μηχανικά μέρη του αυτοκινήτου ή 150.000 χιλιόμετρα. Σημειώστε πως οι
παραπάνω τιμές πώλησης θα τρέξουν για τους δύο πρώτους μήνες με έκπτωση €600, ενώ ανάλογα με την έκδοση ισχύει και το προνομιακό επιτόκιο του 3,9% (π.χ. για τη βασική
έκδοση 84 ίππων ισχύουν και οι δύο προωθητικές ενέργειες, σε αντίθεση με την ντίζελ).

Από €15.300 το νέο
Citroën C3 Aircross

H

κατηγορία των μικρών SUV/crossovers έχει πάρει κυριολεκτικά φωτιά, αφού δεν υπάρχει σχεδόν κανένας κατασκευαστής που να μην έχει πλέον εκπρόσωπο σε αυτό το
segment. H πιο πρόσφατη άφιξη είναι αυτή του σικ Citroën C3 Aircross που αποτελεί το
μικρότερο SUV της μάρκας και ξεχωρίζει από το νεανικό μοτίβο που χάραξε το νέο C3.Η
γκάμα των κινητήρων περιλαμβάνει τον τρικύλινδρο 1.2 PureTech, που στην ατμοσφαιρική έκδοση των 82 ίππων κοστίζει από €15.300. Στις turbo με τα 110 και 130 άλογα οι τιμές
πώλησης είναι από €17.480 και €18.940 αντίστοιχα (η αυτόματη ΕΑΤ6 στα 110 άλογα κοστίζει από €19.850). H έκδοση diesel 1.6 ΒlueHDi με 100 ίππους διατίθεται από €18.490,
ενώ με τους 120 ίππους από €19.750.

Νέο Opel Insignia Grand Sport
από €21.950

Η

ελληνική αντιπροσωπεία της Opel ανακοίνωσε τις νέες τιμές του Insignia Grand
Sport, οι οποίες ξεκινούν από €21.950. Στην τιμή αυτή αντιστοιχεί η έκδοση με τον νέο
υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα βενζίνης των 1.500 κ.εκ. και των 140 ίππων της μάρκας
και το βασικό επίπεδο εξοπλισμού Selection. Επίσης, η γερμανική εταιρία ανακοίνωσε τον
πρώτο της diesel κινητήρα Euro 6.2. Πρόκειται για έναν δίλιτρο bi-turbo πετρελαιοκινητήρα που αποδίδει 210 ίππους και 480 Nm ροπής.

Renault: Νέες μειωμένες τιμές
για τα Megane και Kadjar

Η

TEOREN MOTORS προσφέρει τα δύο μοντέλα με νέες, μειωμένες τιμές, βελτιώνοντας
περαιτέρω το value for money για τον καταναλωτή. Το όφελος αγγίζει τα €4.910, ενώ
οι αρχικές τιμές πώλησης των μοντέλων διαμορφώνονται στα €16.390 για το Megane και
στα €19.490 για το Kadjar. Ταυτόχρονα με τις νέες μειωμένες τιμές των δύο μοντέλων η
TEOREN MOTORS, για περιορισμένο αριθμό Megane και Kadjar, προσφέρει και τη δυνατότητα χρηματοδότησης με εξαιρετικά χαμηλό επιτόκιο, από μόλις 3,9%.

Από €13.950 το ντίζελ Seat Ibiza

Η

γκάμα του νέου Ibiza ολοκληρώνεται με την προσθήκη της πετρελαιοκίνητης έκδοσης
στα 1.600 κ.εκ. που διατίθεται σε τρεις ιπποδυνάμεις. Η βασική 1.6 TDI έκδοση του Ibiza
κοστίζει €13.950 και αποδίδει 80 ίππους. Οι πιο πλούσιες από πλευράς εξοπλισμού και συμφέρουσες είναι οι εκδόσεις με τα 95 άλογα (από €14.650), ενώ ειδικό ενδιαφέρον έχει η
αυτόματη έκδοση DSG (από €16.300). Υπάρχει και μία ακόμη ισχυρότερη έκδοση με 115 άλογα που κοστίζει €16.700.

ADVERTORIAL
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Volvo Come True: Νέα εµπορική καµπάνια
µε ειδικές τιµές και προνοµιακά οφέλη

H

Volvo διαθέτει µια εξαιρετική γκάµα µοντέλων, που είναι κορυφαία σε όλους τους τοµείς, από την άνεση, την πολυτέλεια και το
σύγχρονο premium χαρακτήρα, µέχρι την οικονοµία καυσίµου,
την αξιοπιστία και την ασφάλεια.
Ειδικά στον τελευταίο τοµέα η σουηδική εταιρεία είναι πρωτοπόρος
καθώς τα µοντέλα της διαθέτουν τα πιο εξελιγµένα και ολοκληρωµένα
συστήµατα υποβοήθησης, ενώ έχουν όλα αξιολογηθεί όχι µόνο µε 5 αστέρια από τον EuroNCAP, αλλά και µε τις κορυφαίες βαθµολογίες.
Στάνταρ σε όλα τα µοντέλα της Volvo είναι η τεχνολογία City Safety,
που κάνει τις µετακινήσεις µέσα στην πόλη ακόµα πιο ξεκούραστες για
τον οδηγό και πιο ασφαλείς. Το City Safety ελέγχει συνεχώς για σταµατηµένα οχήµατα ή για όσα κινούνται πιο αργά και, αν χρειαστεί, φρενάρει αυτόµατα για να αποτρέψει το ατύχηµα ή να µετριάσει τις επιπτώσεις του. Μπορεί να ανιχνεύσει επικείµενη σύγκρουση σε ταχύτητες έως 50 χλµ./ ώρα, τόσο την ηµέρα όσο και τη νύχτα και µπορεί να αποτρέψει τη σύγκρουση αν η διαφορά ταχύτητας από το προπορευόµενο
όχηµα δεν υπερβαίνει τα 15 χλµ./ ώρα. Πρόκειται σαφώς για το καλύτερο σύστηµα του είδους που είναι διαθέσιµο.
Προκειµένου το ευρύτερο αγοραστικό κοινό να µπορεί πιο εύκολα
να αποκτήσει ένα από τα µοντέλα της γκάµα της, ανάλογα µε τις ανάγκες του, η Volvo Car Hellas παρέχει τώρα εναλλακτικές λύσεις απόκτησης προκειµένου να κάνει τα µοντέλα της ακόµα πιο προσιτά στους
οδηγούς.
To «Volvo Come True» έρχεται να συµπληρώσει την νέα εµπορική
καµπάνια της µάρκας η οποία έχει ως στόχο τη δυνατότητα απόκτησης
ενός αυτοκινήτου υψηλών σχεδιαστικών και τεχνολογικών προδιαγραφών σε ανταγωνιστική- προσιτή τιµή. Πρόκειται για µοντέλα που εκπροσωπούν το µέλλον της τεχνολογίας, της υψηλής αισθητικής και της
ασφάλειας.
Έτσι ένας σηµαντικός αριθµός ετοιµοπαράδοτων V40, V40 Cross
Country, S60, S60 Cross Country και XC60 Model Year 2017 διατίθεται
από το Επίσηµο ∆ίκτυο Volvo µε εξαιρετικά χρηµατοοικονοµικά οφέλη,
που ξεκινούν από 1.800 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. για το V40
έως τις 9.000 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α για το XC60 MY 2017.
Μέσω του ∆ικτύου Επίσηµων ∆ιανοµέων της Volvo Car Hellas, ο ιδιώτης ή ελεύθερος επαγγελµατίας πελάτης µπορεί µέχρι τις 15 ∆εκεµβρίου 2017 να αποκτήσει, ένα από τα παραπάνω µοντέλα. Η προσφορά
ισχύει, µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων.

05

06

∆ΟΚΙΜΗ
ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΚΗΣ

JEEP COMPASS 2.0 MULTIJET AWD AUTO

ΑΥΤΟ ΘΑ ΠΕΙ… ΤΖΙΠ!

ΠΟΣΟ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ JEEP ΣΤΙΣ
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΠΟΡΕΙΑ
ΠΟΥ ∆ΙΑΓΡΑΦΕΙ ΤΟ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ RENEGADE;

Τ

ην απάντηση έρχεται να δώσει το νέο Jeep Compass
που ακολουθεί το πνεύµα της εποχής: τόσο σχεδιαστικά όσο και δοµικά, µε διαστάσεις που το τοποθετούν στον πυρήνα της κατηγορίας των SUV και µε
ποιότητα που του προσδίδει έναν premium αέρα. Συγκεκριµένα, το νέο Compass έρχεται να τοποθετηθεί πάνω από το
Renegade και κάτω από το µεγαλύτερο Cherokee, όντας κατά 14,6 εκατοστά µακρύτερο (µε συνολικό µήκος στα 4,394
µέτρα) από το µικρότερο Jeep.
Η σχεδίαση και το στιλ του αµαξώµατος µε την «τζιπ» άποψη και τις επτά κάθετες γρίλιες στη µάσκα ξεφεύγει από το
boxy µοτίβο του Renegade και υιοθετεί τα δυναµικά στοιχεία
του µεγαλύτερου Jeep, µε την πιο ντελικάτη φάτσα, το επικλινές παρµπρίζ, τους προβολείς κ.ά. Θα µπορούσε να πει κανείς πως το Compass βασίζεται σε µια επιµηκυµένη εκδοχή
του Renegade. Ωστόσο, περισσότερο µοιάζει το νέο Compass
να αποτελεί µια πολύ καλή προσέγγιση ενός µίνι Grand
Cherokee, προσφέροντας µια πιο αρχοντική off-road εικόνα
και µε µια πιο πολυτελή νότα.
Το ταµπλό έχει µια σκούρα, σοβαρή αλλά και µοντέρνα
άποψη που χαρακτηρίζεται από την προσεγµένη ποιότητα και
συναρµολόγηση των µαλακών πλαστικών. Στην πλούσια έκδοση της δοκιµής µας υπάρχει πίνακας οργάνων µε έγχρωµη οθόνη 7", ενώ στην κεντρική κονσόλα υπάρχει µια µεγάλη
οθόνη αφής 8,4" του συστήµατος infotainment U Connect, µε
πλήρη συµβατότητα µε Apple CarPlay και Android Auto. Μερικά εκατοστά χαµηλότερα βρίσκονται τα χειριστήρια του κλιµατισµού, οι θύρες σύνδεσης και φόρτισης φορητών συ-

σκευών, ο διακόπτης του ηλεκτροµηχανικού χειρόφρενου,
καθώς και ο περιστροφικός διακόπτης του συστήµατος τετρακίνησης (για τις εκδόσεις 4WD).
Σύµφωνα µε την Jeep, το πλαίσιο του Compass είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό, καθώς αποτελείται στο 65% από χάλυβα
υψηλής αντοχής, ενώ υπάρχουν περισσότερα από 70 συστήµατα ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας (συµπεριλαµβάνοντας διάφορα συστήµατα υποβοήθησης οδηγού, όπως η
προειδοποίηση εµπρόσθιας σύγκρουσης, το σύστηµα διατήρησης πορείας στη λωρίδα κυκλοφορίας, η ειδοποίηση τυφλών σηµείων και παρακολούθηση κάθετης κίνησης κατά το
ξεπαρκάρισµα, το ενεργό cruise control, το ESC µε σύστηµα
αποφυγής ανατροπής κ.ά.).
Από πλευράς χώρων όλοι οι επιβάτες βολεύονται µε άνεση, ενώ απ’ όλες τις θέσεις υπάρχει πολύ καλή ορατότητα. Για
τις αποσκευές, στο Compass η χωρητικότητα είναι κατά 88
λίτρα µεγαλύτερη απ’ ό,τι στο Renegade, φτάνοντας συνολικά
τα 438 λίτρα (388 όταν υπάρχει ρεζέρβα ασφαλείας). Εσκεµµένα συγκρίνουµε το Compass µε το Renegade, διότι όποιος έχει καταλήξει στην αγορά ενός Jeep στο µοντέλο της δοκιµής
µας θα βρει σηµαντικά µεγαλύτερους χώρους, ενώ κίνητρο
για την απόκτησή του αποτελούν οι σχετικά µικροί σε χωρητικότητα κινητήρες του (εδώ, σε σχέση µε το Cherokee).
Αλλά δεν είναι µόνο αυτό. Το νέο Compass έχει ισορροπηµένα δυναµικά χαρακτηριστικά µε εξαιρετική ποιότητα κύλισης και αποτελεσµατική απόσβεση της ανάρτησης, που είναι
τόσο µαλακή όσο χρειάζεται (µεγάλη εντύπωση προκαλεί στο
off-road η απουσία κραδασµών στο τιµόνι, πολύ καλή δουλειά
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έχει γίνει εδώ στο υποπλαίσιο) για να βγαίνουν ατσαλάκωτοι οι επιβάτες και τόσο σφιχτή ώστε το αμάξωμα στις στροφές να μην παίρνει μεγάλες κλίσεις και να κουράζει.
Εξίσου ραφιναρισμένη είναι η ηχομόνωση, που στο
Compass της δοκιμής μας κρύβει μια χαρά τη χροιά του
πετρελαιοκινητήρα. Εδώ ο δίλιτρος Multijet2 της FCA με
τα 140 άλογα τα καταφέρνει μια χαρά και ταιριάζει γάντι
στον χαρακτήρα του Compass. Η μέγιστη ροπή των 350
Nm προσφέρεται από τις 1.750 έως τις 3.000 σ.α.λ. και το
μοτέρ θα ακουστεί μόνο ψηλότερα, όπου πρακτικά δεν υπάρχει κανένα όφελος (τουλάχιστον από πλευράς κατανάλωσης, η οποία κυμαίνεται στα περίπου 7,5-8 λίτρα / 100
χλμ.). Το αυτόματο κιβώτιο με τις 9 σχέσεις μπορεί να μην
είναι ό,τι πιο γρήγορο υπάρχει, αλλά αλλάζει σωστά και
σβέλτα τις ταχύτητες, έχει καλό kick-down και κουμπώνει
ιδανικά με τη στάνταρ τετρακίνηση.
Στο σημείο αυτό να πούμε πως ο υποψήφιος αγοραστής θα έχει να επιλέξει ανάμεσα στις εκδόσεις Sport,
Longitude, Limited (η πληρέστερη όσον αφορά τον εξοπλισμό) και Trailhawk (η ικανότερη εκτός δρόμου έκδοση,
με αυξημένη απόσταση από το έδαφος κατά 2,5 εκατοστά,
στα 21,6 συνολικά – στις 4WD εκδόσεις η απόσταση είναι
στα 19,5 εκατοστά). Η τετρακίνηση του νέου Compass είναι αρκετά «έξυπνη» και διαθέτει σύστημα που απεμπλέκει τη μετάδοση στους πίσω τροχούς όταν δεν απαιτείται
(και την επαναφέρει αμέσως όταν χρειαστεί, ανεξαρτήτως
ταχύτητας και χωρίς καμία εμπλοκή του οδηγού).
Ουσιαστικά, τα συστήματα μόνιμης τετρακίνησης Jeep
Active Drive και Jeep Active Drive Low (με 20:1
crawlratio) προέρχονται και αυτά από το Renegade και
μπορούν ανά πάσα στιγμή να διαθέσουν το 100% της ροπής στον τροχό που τη χρειάζεται (με τη βοήθεια και των
ηλεκτρονικών, προσομοιώνοντας τη λειτουργία του μπλοκέ). Και τα δύο ενσωματώνουν το σύστημα διαχείρισης
πρόσφυσης Jeep Selec-Terrain που προσφέρει 5 διαφορετικά προγράμματα: Auto, Snow, Sand, Mad και Rock (το
τελευταίο μόνο στο Trailhawk).
Συμπερασματικά, το νέο Compass είναι ένα ολοκληρωμένο «τζιπ» που προσφέρει πολύ καλούς χώρους, άνετα και δυναμικά χαρακτηριστικά και premium αίσθηση.
Το πακέτο της δοκιμής μας είναι αυτόματα ακριβό, μια και
έχει όλα τα καλά (δίλιτρο ντίζελ, αυτόματο 9άρι, τετρακίνηση), έτσι ξεκινά από τα €37.100. Το αντίστοιχο σύνολο σε
βενζίνη με 1.4 Multiair2 και 170 άλογα κοστίζει από
€36.900. Φυσικά για τους λιγότερο απαιτητικούς υπάρχουν και οι βασικές, αλλά πληρέστατες από πλευράς εξοπλισμού, εκδόσεις 1.4 Multiair2 (με 140 ίππους, από
€25.900) και 1.6 Multijet2 (με 120 άλογα, από €29.700).

JEEP COMPASS 2.0 Multijet AWD Auto
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΚΥΒΙΣΜΟΣ
ΙΣΧΥΣ

1.956κ.εκ.
140 ίπποι / 4.000 σ.α.λ.

ΡΟΠΗ ΣΤΡΕΨΗΣ

350 Nm / 1.750-3.500 σ.α.λ.

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ

10,5 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (∆ΟΚΙΜΗΣ)
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜXΠXΥ)
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ
ΒΑΡΟΣ (+ 75 ΚΙΛΑ ΒΑΡΟΣ Ο∆ΗΓΟΥ)
ΕΚΠΟΜΠΗ CO2

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΤΈΛΟΥ ΔΟΚΙΜΉΣ
ΒΑΣΙΚΉΣ ΈΚΔΟΣΉΣ

190 χλμ./ώρα
7,5 λίτρα / 100 χλμ.
4.394x1,819x1,647 μέτρα
430-1.598 λίτρα
1.619 κιλά
148 γρ./χλμ.

από

37.100€
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΚΗΣ

Opel Grandland X 1.6 CDTI
Grand σε όλα του!

Η γερµανική εταιρεία έρχεται να διευρύνει την SUV γκάµα
της µε µια πρόταση που προσφέρει µεγάλους χώρους και
δυνατότητα για βόλτες στην ύπαιθρο.

Μ

ετά το Crossland X και παρέα µε την παλιά φρουρά (το
Mokka X), η Opel µε το νέο Grandland διευρύνει ακόµη περισσότερο την SUV γκάµα της, για να την ολοκληρώσει σε περίπου δύο χρόνια, παρουσιάζοντας ένα ακόµη µεγαλύτερο µοντέλο, που θα βασίζεται στο Peugeot
5008. Αν δεν το γνωρίζετε, η Opel έχει περάσει πλέον κάτω από
την οµπρέλα του Οµίλου PSA, σχεδιάζοντας µια νέα δυναµική προοπτική που περιλαµβάνει την κοινή χρήση πλαισίων. Έτσι, στην
περίπτωση του Grandland X ως βάση χρησιµοποιείται το σασί του
Peugeot 3008, αλλά µε µια εντελώς διαφορετική εκτέλεση και
προσέγγιση.
Κατ’ αρχάς η σχεδίαση του αµαξώµατος είναι καθαρά Opel και
µπορεί να µην είναι τόσο ιδιαίτερη όσο του γαλλικού µοντέλου, ωστόσο αναµφίβολα δείχνει κοµψή και µεταµοντέρνα. Όπως µας
τόνισαν οι ιθύνοντες της ελληνικής αντιπροσωπείας στη διάρκεια
της πανελλαδικής παρουσίασης που έγινε πρόσφατα στην περιοχή
της Αιγείρος Αχαΐας (συγκεκριµένα στο γραφικό χωριό Σελιάνα), το
ντιζάιν του Grandland X είναι αρκετά συµβατικό όσο και ανθεκτικό
στον χρόνο, ώστε να είναι αποδεκτό από τη µεγαλύτερη µερίδα του
αγοραστικού κοινού.
Το αµάξωµα φτάνει σε µήκος τα 4,48 µέτρα, µε τα 1,87 µέτρα
του πλάτους να δηµιουργούν ένα έντονο στο µάτι σύνολο και το ύψος των 1,61 µέτρων την απαραίτητη crossover άποψη. Παράλληλα, η σεβαστή απόσταση του αµαξώµατος από το έδαφος δίνει τη
δυνατότητα κίνησης σε χωµατόδροµους µε λακκούβες ή ακόµη
και σε βατά εκτός δρόµου περάσµατα. Στο σηµείο αυτό να πούµε
πως µερικά εκατοστά µπροστά από τον επιλογέα ταχυτήτων υπάρχει το περιστροφικό χειριστήριο επιλογής προγραµµάτων κίνησης,
µια και όλες οι εκδόσεις του Grandland X είναι αποκλειστικά προσθιοκίνητες. Έτσι, αντί για τετρακίνηση την πρόσφυση των κινητήριων τροχών βελτιστοποιεί το ηλεκτρονικό σύστηµα IntelliGrip
(ουσιαστικά µέσω του ESP/ABS κόβει τη ροπή από τον τροχό µε το
µικρότερο grip για να περάσει στον άλλο, προσοµοιώνοντας τη λειτουργία ενός µπλοκέ) µέσω των προγραµµάτων για κίνηση σε άσφαλτο, χιόνι, λάσπη και άµµο.
Στο εσωτερικό επικρατεί η άποψη του Astra µε µια πολυτελή

προσέγγιση που επιτυγχάνεται µε τα προσεγµένα και µαλακά πλαστικά (τουλάχιστον στην πλούσια έκδοση εξοπλισµού του µοντέλου
που δοκιµάσαµε). Πολύ δύσκολα θα βρεις κάτι µεµπτό ποιοτικά, ο
πίνακας οργάνων είναι πλήρης και ευανάγνωστος µε µια µεγάλη
οθόνη trip computer, ενώ ακόµη µεγαλύτερη, στις 7 ή 8 ίντσες (ανάλογα µε την έκδοση), είναι η touch screenπου βρίσκεται στο µέσο του ταµπλό και πολύ σωστά εργονοµικά πλαισιώνεται από τους
βασικούς διακόπτες χειρισµού. Φυσικά υπάρχει η δυνατότητα
πλήρους συνδεσιµότητας µέσω του τελευταίας γενιάς συστήµατος
πολυµέσων.
Οι θήκες για µικροαντικείµενα είναι περισσότερες απ’ όσες θα
περίµενες, ενώ οι χώροι για τους επιβάτες είναι αντάξιοι µιας λιµουζίνας. Ειδικά οι πίσω επιβάτες έχουν αρκετό αέρα πάνω από
τα κεφάλια τους και πολλά εκατοστά µπροστά από τα γόνατά τους,
ώστε να βολεύονται µε άνεση ακόµη και δύο ψηλόσωµοι (και µε
ορισµένες, όχι µεγάλες, µια και δεν υπάρχει τούνελ µετάδοσης,
παραχωρήσεις και ένας τρίτος επιβάτης ανάµεσά τους). Μεγάλο
είναι και το «δίπατο» πορτµπαγκάζ µε χωρητικότητα στα 514 λίτρα
(488 όταν υπάρχει ρεζέρβα ή subwoofer), ενώ όταν «πέφτει» η πίσω σειρά διαιρούµενων καθισµάτων, η χωρητικότητα ανεβαίνει
στα 1.652 λίτρα.
Στη χώρα µας το Grandland X διατίθεται µε τον τρικύλινδρο
βενζίνης 1.2 Turbo µε 130 ίππους, καθώς και µε τον 1.6 TurboD µε
ισχύ στα 130 άλογα. Πρόκειται για τα γνωστά αποδοτικά µηχανικά
σύνολα του Οµίλου PSA που διακρίνονται για την ελαστική, ήσυχη
και οικονοµική τους λειτουργία. Η πρώτη µας οδηγική επαφή έγινε
µε την πετρελαιοκίνητη έκδοση, που πιστεύουµε πως είναι και η
πιο ταιριαστή για τον τύπο του συγκεκριµένου αµαξώµατος και η
πιο συµφέρουσα για όσους τους βγαίνει η εξίσωση (κόστος κτήσης/χρήσης βάσει ετήσιων χιλιοµέτρων).
Αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση στο Grandland X δεν
είναι οι χώροι λιµουζίνας αλλά ο τρόπος που ταξιδεύει στις υψηλές
ταχύτητες. Εδώ το µοτέρ διασφαλίζει γεµάτες ρεπρίζ, είναι οικονοµικό µε µια µέση κατανάλωση περίπου στα 7 λίτρα / 100 χλµ. δίχως
να στερηθούµε το γκάζι, ενώ εξίσου εντυπωσιακή είναι η εξαιρετικά µελετηµένη ηχοµόνωση (εδώ συµβάλλει και ο ήσυχος ντίζελ)

που προσφέρει µια ποιοτική και ραφιναρισµένη ταξιδιάρικη κύλιση.
Το ηλεκτροµηχανικό τιµόνι έχει µια πολύ µικρή ελαφρότητα που
δεν είναι ικανή να επηρεάσει την πολύ καλή ακρίβειά του, ενώ ο
6άρης επιλογέας (υπάρχει και αυτόµατο) κουµπώνει µε σαφήνεια,
παρά το κάπως χαλαρό κούµπωµά του. Η ρύθµιση της ανάρτησης
ισορροπεί πετυχηµένα και είναι τόσο µαλακή όσο χρειάζεται για να
αποσβένει τις ανωµαλίες του οδοστρώµατος και τόσο σφιχτή ώστε
να περιορίζονται οι κλίσεις του αµαξώµατος στις στροφές.
Μια λίστα µε προηγµένα συστήµατα υποβοήθησης (στάνταρ ή
προαιρετικά, ανάλογα µε την έκδοση εξοπλισµού) υπάρχουν για να
δηµιουργούν ένα αόρατο δίχτυ ασφαλείας, το οποίο περιλαµβάνει
αυτόνοµη πέδηση για αποφυγή σύγκρουσης, διατήρηση στη λωρίδα κυκλοφορίας, αναγνώριση σηµάτων οδικής κυκλοφορίας κ.ά.
Η τιµή για την έκδοση βενζίνης 1.2 Turbo ξεκινά από €24.500
(€26.000 το αυτόµατο), όταν η βασική ντίζελ της δοκιµής µας κοστίζει από €26.300 (€27.300 µε το αυτόµατο), περιλαµβάνοντας από
στάνταρ όλα τα βασικά κοµφόρ (το IntelliGrip ανήκει στην πλούσια
έκδοση), από αυτόµατο κλιµατισµό µέχρι αισθητήρες βροχής, συν
για τον πρώτο χρόνο δωρεάν το OnStar και, όπως σε κάθε Opel,
την εξαετή εγγύηση για τα µηχανικά µέρη.

OPEL GRANDLAND X 1.6 CDTI
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΚΥΒΙΣΜΟΣ
ΙΣΧΥΣ

1.560 κ.εκ.
120 ίπποι / 3.750 σ.α.λ.

ΡΟΠΗ ΣΤΡΕΨΗΣ

300 Nm / 1.750 σ.α.λ.

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ

11,8 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (∆ΟΚΙΜΗΣ)
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜXΠXΥ)
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ
ΒΑΡΟΣ (+ 75 ΚΙΛΑ ΒΑΡΟΣ Ο∆ΗΓΟΥ)
ΕΚΠΟΜΠΗ CO2

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΤΕΛΟΥ ∆ΟΚΙΜΗΣ
ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ

189 χλµ./ώρα
7,0 λίτρα / 100 χλµ.
4,477x1,856x1,609 µέτρα
514-1.652 λίτρα
1.373 κιλά
104 γρ./χλµ.

από

26.300€
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HYUNDAI I30 1.6 CRDI
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΠΟΨΗ!
∆οκιµάζουµε την κορυφαία ντίζελ έκδοση του µικροµεσαίου
της Hyundai που ξεχωρίζει για το ισορροπηµένο της σύνολο.

Έ

να από τα δηµοφιλέστερα hatches δεν είναι
άλλο από το γνωστό i30, που επιστρέφει µε
µια ενδιαφέρουσα προοπτική και σχεδίαση
που αποσπά κολακευτικά σχόλια. Ειδικά το
µπροστινό µέρος έχει µια όµορφη µάσκα
που στην top έκδοση εξοπλισµού της δοκιµής µας τονίζεται ακόµη περισσότερο από το χρώµιο, η οποία µαζί µε τους προβολείς προσδίδει µια αίσθηση πολυτέλειας. Το εσωτερικό είναι εργονοµικά ολοκληρωµένο µε
έναν ευανάγνωστο πίνακα οργάνων, υπάρχουν εύτακτα
τοποθετηµένα χειριστήρια στο τιµόνι και πολλές θήκες για
µικροαντικείµενα, ενώ στην top έκδοση φιγουράρει µια
touch screen –που εξέχει περίπου στο ύψος των µατιών
για µεγαλύτερη ασφάλεια– µε σχετικά εύκολο µενού, πλήρη διασύνδεση µε smartphone και δύο βολικούς βασικούς διακόπτες για να µην αποσπάται η προσοχή σου από
τον δρόµο.
Η ποιότητα κατασκευής είναι ιδιαίτερα προσεγµένη δίχως να υπολείπεται του ανταγωνισµού, ενώ όπου υπάρχουν σκληρά πλαστικά δεν ενοχλείται ούτε το µάτι ούτε η
αφή, χάρη στο καλό φινίρισµά τους. Οι χώροι για τους πίσω επιβάτες είναι τουλάχιστον ικανοποιητικοί και βρίσκονται στον µέσο όρο της κατηγορίας, ενώ καλός είναι και ο
σχετικά µεγάλος χώρος αποσκευών µε τα 395 λίτρα, που,
αν και λίγο «ψηλός», έχει στα πλαϊνά βαθουλώµατα ώστε
να χωρούν µακριά αντικείµενα (π.χ. οµπρέλα θαλάσσης).
Παραδοσιακά το i30 ήταν ένα αυτοκίνητο προσανατολισµένο στον οικογενειακό χαρακτήρα και µε σχετικά µαλακό setup. H νέα γενιά ασπάζεται αυτή τη λογική αλλά µε
έναν πιο ραφιναρισµένο τρόπο που διαµορφώνει η λίγο
πιο σφιχτή ρύθµιση της ανάρτησης, που είναι τόσο µαλακή
όσο χρειάζεται για να στρογγυλεύει αποτελεσµατικά τις
κακουχίες του οδοστρώµατος. Επίσης, το ηλεκτροµηχανικό τιµόνι είναι πιο άµεσο και µε καλύτερη πληροφόρηση,

ενώ µαζί µε τον ελαφρώς χαλαρό αλλά σαφή 6άρη επιλογέα ολοκληρώνεται η εικόνα ενός hatch που εξασφαλίζει
άνετες µετακινήσεις για µια φαµίλια.
Εδώ καλή δουλειά έχουν κάνει οι Κορεάτες µε την ηχοµόνωση, που περιορίζει σε µεγάλο βαθµό τον ήχο του
1.600άρη τετρακύλινδρου ντίζελ. Με 136 άλογα (όσα και
του Opel Astra) θα καλυφθούν οι απαιτήσεις για επιδόσεις,
οι οποίες ευνοούνται από την καλή κλιµάκωση του κιβωτίου. Όσο για την κατανάλωση, αυτή κυµάνθηκε σε νορµάλ
επίπεδα (µε φουλ A/C στα περίπου 6,5-7,5 λίτρα ανά 100
χλµ.), αλλά γενικότερα ο CRDi δεν αρέσκεται στο να τον πιέζεις ανεβάζοντάς του την όρεξη για καύσιµο. Άλλωστε δεν
υπάρχει κανένας λόγος να βρίσκεται κανείς πάνω από το
αποδοτικό των 2.000 σ.α.λ. µε σύµµαχο τον εύχρηστο επιλογέα.
Όπως ισχύει για κάθε Hyundai (και KIA), τα βασικότερα
κίνητρα για την αγορά του είναι η αξιοπιστία και το καλό
value for money. Φαινοµενικά, τα €21.990 που κοστίζει η
έκδοση της δοκιµής µας (η οποία είναι η κορυφαία και έχει
επίσης κορυφαίο εξοπλισµό) είναι αποθαρρυντικά, αλλά το
όλο πακέτο είναι πραγµατικά δελεαστικό, αφού περιλαµβάνει
όλα τα ηλεκτρονικά συστήµατα υποβοήθησης (αυτόνοµη πέδηση, διατήρησης λωρίδας κυκλοφορίας, αισθητήρες φώτων µε αυτόµατη εναλλαγή µεσαίας/µεγάλης σκάλας κ.ά.).
Συµπερασµατικά, το i30 είναι µια επιλογή που απευθύνεται σε έναν οικογενειάρχη που αναζητά άνετες, ξεκούραστες και ασφαλείς µετακινήσεις. Και για µεγαλύτερη οικονοµία θα µπορούσε κάλλιστα να κινηθεί στις µικρότερες
1.6 CRDi (µε 95 και 110 άλογα, από €17.590 και €19.390 αντίστοιχα), µε κάποιους µικρούς συµβιβασµούς στις επιδόσεις, ή στην turbo τρικύλινδρη 1.0 TGDI (µε 120 ίππους από
€16.990, υπάρχει και ατµοσφαιρική 1.4 µε 100 άλογα από
€15.790), στην περίπτωση που τα µαθηµατικά δείχνουν
βενζίνη.

HYUNDAI i30 1.6 CRDi 136 hp
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΚΥΒΙΣΜΟΣ
ΙΣΧΥΣ

1.582 κ.εκ.
136 ίπποι / 4.000 σ.α.λ.

ΡΟΠΗ ΣΤΡΕΨΗΣ

280 Nm / 1.500-3.000 σ.α.λ.

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ

10,2 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (∆ΟΚΙΜΗΣ)
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜXΠXΥ)
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ
ΒΑΡΟΣ (+ 75 ΚΙΛΑ ΒΑΡΟΣ Ο∆ΗΓΟΥ)
ΕΚΠΟΜΠΗ CO2

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΤΕΛΟΥ ∆ΟΚΙΜΗΣ
ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ

200 χλµ./ώρα
7,0 λίτρα / 100 χλµ.
4,340x1,795x1,455 µέτρα
395-1.301 λίτρα
1.338 κιλά
148 γρ./χλµ.

από

21.990€

NEO CITROËN C3 AIRCROSS
NEXT GENERATION SUV
Active Safety Brake
Εντυπωσιακή Ευρυχωρία
Διαιρούµενο & Ανεξάρτητα
Συρόµενο Πίσω Κάθισµα
12 Συστήµατα Υποβοήθησης
Citroën Advanced Comfort®
90 Συνδυασµοί Εξατοµίκευσης
Έξυπνοι Aποθηκευτικοί Xώροι
Έως 520 L Αποθηκευτικοί Χώροι
Ασύρµατη Φόρτιση Smartphone
Ανοιγόµενη Πανοραµική Ηλιοροφή
Grip Control µε Hill Assist Descent

ΑΠΟ

14.950 €
ΜΕ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

www.citroen.gr
Μικτή κατανάλωση και εκποµπές CO2 Citroën C3 AIRCROSS: από 4,0 έως 5,6 lt/100km και από 104 έως 126 gr/km.

∆ΟΚΙΜΗ
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ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

Τ

ο µικρότερο µοντέλο της DS, του premium σήµατος της Citroën, βασίζεται στο σασί του C3
και είναι αποκλειστικά τρίθυρο µε µήκος που
δεν ξεπερνά τα τέσσερα µέτρα. Το ξεχωριστό
ντιζάιν είναι το µεγαλύτερο ατού κάθε DS και
στην περίπτωση του κάµπριο τη διαφορά την
κάνει η υφασµάτινη οροφή που σύρεται και κατεβαίνει στα
δύο σταθερά και µεταλλικά τόξα της οροφής.
Η αναδίπλωση γίνεται και εν κινήσει, ενώ µε το παρατεταµένο πάτηµα του διακόπτη που βρίσκεται στην πλαφονιέρα η οροφή µαζεύεται πίσω τέρµα και µαζί µε το κρύσταλλο µαζεύεται πάνω από τον χώρο του πορτµπαγκάζ.
Αυτός παραµένει αµετάβλητος σε χωρητικότητα (στα 225
λίτρα, καλή τιµή για κάµπριο), χωρά αρκετούτσικα πράγµατα αλλά το άνοιγµά του είναι αρκετά στενό (όπως και στην
περίπτωση του Mini Cabrio), ενώ ένα σηµείο που λογικά
δεν θα µπορούσε να αποφευχθεί είναι η έλλειψη ορατότητας προς τα πίσω όταν η οροφή είναι τέρµα κατεβασµένη.
Σε σχέση µε ένα κανονικό κάµπριο, τα δύο σταθερά τόξα µπορεί να µετριάζουν την ανοιχτή απόλαυση, δίχως ωστόσο να δηµιουργούν µεγάλο πρόβληµα. Κάθε άλλο, στο
DS3 Cabrio µπορείς χαρείς σε µεγάλο βαθµό τόσο το αεράκι όσο και τη θέα προς τα άστρα. Μάλιστα, τα δύο τόξα διασφαλίζουν την άψογη εφαρµογή της οροφής και τη σταθερότητά της στις υψηλές ταχύτητες δίχως να «µπαλονιάζει»,
ενώ η δυσκαµψία του πλαισίου θα µπορούσε να είναι κάπως καλύτερη, κάτι όµως που δεν θα αντιληφθεί ο «απλός» οδηγός και που δεν επηρεάζει στο ελάχιστο τα ισορροπηµένα οδηγικά χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου.
Η απόσβεση της ανάρτησης είναι αποτελεσµατική, οι
κλίσεις στις στροφές φυσιολογικές, η ποιότητα κύλισης καλή, όπως και η ηχοµόνωση της καµπίνας, ενώ το απόβαρο
τού κάτι παραπάνω από τόνο αποτελεί σύµµαχο του τρικύλινδρου 1.200άρη PureTech. Αυτός στην ατµοσφαιρική του
εκδοχή αποδίδει 82 άλογα και για τα κυβικά του κινεί µε
αξιοπρέπεια το αµάξωµα και πάνω απ’ όλα οικονοµικά, µια
και η κατανάλωση δεν ξεπέρασε τα 7 λίτρα / 100 χλµ.
Κατά τα λοιπά, δεν υπάρχουν διαφορές από το κλειστό
DS3, µε το ταµπλό να είναι πανοµοιότυπο, ενώ σηµειώστε
πως οι πίσω χώροι αρκούν για δύο σχετικά µικρόσωµους
επιβάτες. Εν κατακλείδι και για όσους ενδιαφέρονται περισσότερο για κάµπριο βόλτες και λιγότερο για επιδόσεις,
το DS 3 Cabrio της δοκιµής µας κοστίζει 17.045 ευρώ και
µε υπερπλήρη εξοπλισµό αποτελεί ίσως καλύτερη και πιο
συµφέρουσα επιλογή από το µικρότερο Fiat 500C και το ακριβότερο MINI One Cabrio.

DS 3 CABRIO 1.2 PURETECH 82
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΚΥΒΙΣΜΟΣ

1.199 κ.εκ.

ΙΣΧΥΣ

82 ίπποι / 5.750 σ.α.λ.

ΡΟΠΗ ΣΤΡΕΨΗΣ

118 Nm / 2.750 σ.α.λ.

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ

12,5 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (∆ΟΚΙΜΗΣ)
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜXΠXΥ)
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ
ΒΑΡΟΣ (+ 75 ΚΙΛΑ ΒΑΡΟΣ Ο∆ΗΓΟΥ)
ΕΚΠΟΜΠΗ CO

2

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΤΕΛΟΥ ∆ΟΚΙΜΗΣ
ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ

172 χλµ./ώρα
6,9 λίτρα / 100 χλµ.
3,954x1,715x1,458 µέτρα
245 λίτρα
1.030 κιλά
112 γρ./χλµ.

από

17.045€
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DS 3 CABRIO 1.2 PURETECH 82

ΚΑΙ ΣΠΟΡ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΗ
ΑΠΟΛΑΥΣΗ
ΟΣΟΙ ΑΝΑΖΗΤΑΤΕ ΕΝΑ ΚΑΜΠΡΙΟ ΜΕ ΚΑΛΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΣΤΙΛ ΠΟΥ ΝΑ ΠΕΡΙΣΣΕΥΕΙ
ΠΡΟΧΩΡΗΣΤΕ ΕΛΕΥΘΕΡΑ!
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ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΦΗΣ

TO ΝΕΟ SKODA
KAROQ ΘΕΛΕΙ ΝΑ
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣΕΙ
Το καινούργιο μικρό SUV θα έχει
σημαντικό ρόλο στην γκάμα της
Skoda, εκπροσωπώντας την στην
πιο δυναμική κατηγορία.

Σ

τη Skoda έβαλαν τα δυνατά τους για το Karoq, ακολουθώντας κατ’ αρχάς τα αισθητικά πρότυπα του
μεγαλύτερου Kodiaq προσαρμοσμένα σε μια σαφώς μικρότερη κλίμακα, μια και το μήκος εδώ είναι 4,38 μέτρα. Αυτό από μόνο του εξασφαλίζει μια
διαφορετική προσωπικότητα, την οποία ενισχύουν στοιχεία
όπως οι λεπτοί προβολείς, η ενδιαφέρουσα διαμόρφωση του
πίσω μέρους και ο έξυπνος συνδυασμός του μεγάλου μεταξονίου (2.638 χιλιοστά) και των μικρών προβόλων.
Το εσωτερικό, χωρίς να αποστασιοποιείται από το στιλ
της μάρκας, είναι ποιοτικό, λειτουργικό και μοντέρνο, με στοιχεία high-tech, όπως η οθόνη αφής στην κεντρική κονσόλα
και αργότερα ο ψηφιακός πίνακας οργάνων, τα πολλά συστήματα υποβοήθησης και οι δυνατότητες διασύνδεσης
smartphones.Ταυτόχρονα, διαθέτει άνετους χώρους για μέχρι και πέντε επιβάτες και τις αποσκευές τους, αφού η ελάχιστη χωρητικότητα του πορτμπαγκάζ είναι τα 521 λίτρα. Μάλιστα, με τα εξτρά καθίσματα Varioflex η χωρητικότητα αυτή
μεταβάλλεται από 479 έως 588 λίτρα ανάλογα με τις ανάγκες
και τις συνθήκες, ενώ φτάνει μέχρι και τα 1.810 λίτρα.
Πέρα όμως από τους επιβάτες, άνετα νιώθει και ο οδηγός, όπως διαπιστώσαμε στη Σικελία, όπου οδηγήσαμε το
Karoq. Κι αυτό γιατί αφενός η θέση οδήγησης είναι πολύ καλή και αφετέρου έχει στη διάθεσή του, όπως είπαμε, όλα τα
συστήματα υποβοήθησης και ασφάλειας, καθώς και ένα στιβαρό πλαίσιο –το γνωστό MQB του Ομίλου Volkswagen–
που εξασφαλίζει μαζί με τις αναρτήσεις πολύ καλά δυναμικά
χαρακτηριστικά.
To Karoq αποδεικνύεται σταθερό στις υψηλές ταχύτητες
των εθνικών οδών και εύκολα ελεγχόμενο, με ιδιαίτερα ισορροπημένο οδηγικό προφίλ και αξιοπρόσεκτη ποιότητα
κύλισης. Αυτή είναι μέρος ενός συνολικά πολιτισμένου χαρακτήρα, μια και οι κινητήρες πετρελαίου που οδηγήσαμε έχουν να επιδείξουν ομαλή λειτουργία.
Ο 2.0 TDI των 150 ίππων υπερισχύει στον συγκεκριμένο
τομέα, και όχι μόνο, ενώ παράλληλα συνδυάζει καλές επιδόσεις (0-100 σε 9,3 δεύτερα, τελική ταχύτητα 195 χλμ./ώρα) με
αυτόματο κιβώτιο και τετρακίνησης. Οι επιδόσεις του Karoq
είναι καλές και με το βασικό diesel των 1.600 κυβικών και
των 116 ίππων (0-100 σε 10,7 δεύτερα, τελική 188 χλμ./ώρα),
που αναμένεται να είναι η πιο δημοφιλής έκδοση του Karoq
στην Ελλάδα, με τον τρικύλινδρο 1.0 TSI των επίσης 116 ίππων να ακολουθεί. Κορυφαίο σύνολο βενζίνης ο 1.5 TSI με
τους 150 ίππους και το σύστημα απομόνωσης κυλίνδρων.
Με τον 1.0 TSI το νέο Skoda Karoq, οι πωλήσεις του οποίου θα ξεκινήσουν στις αρχές του νέου έτους, θα κοστίζει
από €19.900, τη στιγμή που τόσο ο 1.5 TSI όσο και ο 1.6 TDI
είναι στα €21.900, όπως και η έκδοση του 1.0 TSI με το αυτόματο κιβώτιο.
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A G E N D A*
KE Y N OT E A DD RE S S
Dimitri Papadimitriou, Minister of Economy and Development
Nicholas Papapolitis, Partner, Papapolitis & Papapolitis
Spyros Spyropoulos, Senior Advisor, Oaktree Capital Management LLP
Aziz Francis, Portfolio Manager, Spinnaker Capital
George Peristeris, CEO, GEK TERNA Group
Antonis Kerastaris, CEO, INTRALOT
George Linatsas, Founding Partner & Group Managing Director, AXIA Ventures Group
1 2 : 15 PAN E L D I S C U S S I O N

1 3 : 0 0 R E G I S TR AT IO N | W E L C O M E RECEP T IO N
1 3 : 3 0 O PEN I N G R EM A R K S
Elias Spirtounias, Executive Director, American-Hellenic Chamber of Commerce
Simos Anastasopoulos, President, American-Hellenic Chamber of Commerce
1 3 : 4 5 WE L C O M E A D D R ES S E S
Theodore Fessas, Chairman, Hellenic Federation of Enterprises
1 4 : 0 0 T H E U S P ER S PE C T IV E
Geoffrey Pyatt, U.S. Ambassador to Greece
1 4 : 1 5 K E YN O T E A D D R E S S | C O NF ER EN CE O PEN ING

GREECE AT THE ENERGY CROSSROADS OF SOUTHEAST EUROPE -THE FUTURE
OF THE ENERGY MARKET

THE GREEK ECONOMY AFTER THE CLOSE OF THE REVIEW AND THE END OF THE MEMORANDUM
Ioannis Dragasakis, Vice President of the Government
1 4 : 3 0 K E YN O TE A D D R E S S

THE COURSE OF TRANSATLANTIC ECONOMIC AND TRADE RELATIONS: CAN GREECE GET A LARGER PIECE OF THE
PIE, AND HOW?
Joseph Quinlan, Managing Director and Chief Market Strategist at U.S. Trust, Bank of America
1 4 : 4 5 K E YN O TE A D D R E S S

THE IMPERATIVE ROLE OF INTERNATIONAL PUBLIC ACCOUNTING IN STATE FINANCES
Paul Kazarian, Founder, Chairman and CEO, Japonica Partners and Kazarian Center for Public Financial Management
1 5 : 0 0 PA N E L D IS C U S S I O N

GREECE AND THE GLOBAL CAPITAL MARKETS: IS DEBT THE REAL AND ONLY IMPEDIMENT TO EFFECTIVELY
ACCESSING THE MARKETS?
There is a great debate on whether the Greek debt is sustainable and whether it is a major obstacle in the country’s effort to
reach international capital markets. What is the truth? Do the payment terms need to be adjusted? How could that help the
country turn around its economy? Will the state be capable of managing and controlling its finances without any supervision?
What are the views of the IMF and Greece’s European partners?
Paul Kazarian, Founder, Chairman and CEO, Japonica Partners USA and Kazarian Center for Public Financial Management
Frangiskos Koutentakis, Secretary General of Fiscal Policy, Ministry of Finance, Greece
Carlos Lobo, EY Portugal Government and Public Sector Leader, Professor Public Finance at University of Lisbon
Fergus McCormick, Former Co-Head of sovereign bond ratings at DBRS and Senior Advisor to Kazarian Center for Public Financial Management
Vincent Truglia, Former Head of sovereign bond ratings at Moody’s investor Services and Senior Advisor to Kazarian Center for Public Financial
Management
1 5 : 3 0 PA N E L D IS C U S S I O N

THE PREREQUISITES FOR CLOSING THE REVIEW: WHAT IS DONE, WHAT IS LEFT AND WHAT THEIR IMPACT IS ON
THE REAL GREEK ECONOMY
The successful closing of the review requires the fulfillment of certain prerequisites that are included in the last memorandum. What are
they, and where do we stand, so far, in terms of their implementation? What is their impact on the real economy? Would their implementation eliminate chronic deficiencies and inequalities and reduce the dependency of public administration on existing vested interests? Would
their implementation result in an improvement of the entrepreneurial and investment environment in Greece and how?
Delia Velculsecu, Mission Chief to Greece, IMF
Declan Costello, Mission Chief to Greece, European Commission
1 6 : 0 0 R O U N D TA BL E D IS C U S S I ON

GREEK ECONOMY: STRATEGIES FOR THE DAY AFTER – THE CASE OF CYPRUS
Nikos Vettas, Director General, IOBE
Panagiotis Liargovas, Head, Parliamentary Budget Offices
Stelios Petsas, Fiscal Advisor to the President, New Democracy Party
Andreas Charalambous, Economic Director, Director of Financial Stability, Ministry of Finance, Cyprus
2 0 : 3 0 D IN N E R
IN T R O D U C TI O N
Simos Anastasopoulos, President, American-Hellenic Chamber of Commerce
K E YN O TE S P E A K E R
Kyriakos Mitsotakis, Opposition Leader and President of the New Democracy Party
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ORGANIZED BY

The technology revolution in power electronics and conservation of power in conjunction with climate change is rapidly changing
the world. There is expected to be an increasing demand in the supply of electricity and gas in the future. What is the energy
market in Greece like today, and what are the forecasts for the near future? What are providers’ plans? Will the electric and gas
grids finally cover all of Greece? Why is energy so expensive in Greece, and what can be done for this? What is the case with the
pipelines and FSRU in Greece? Could Greece become a dominant energy player in Southeast Europe, and how? Does Greece finally
have a national energy strategy?
KE Y N OT E A DD RE S S
George Stathakis, Minister of Energy and Environment
Nikos Chatziargyriou, Chairman & CEO, Hellenic Electricity Distribution Network Operator (HEDNO S.A.) & Professor, Electrical & Computer
Engineering School, National Technical University of Athens (NTUA)
Andreas Siamishis, Deputy Chief Executive Officer, Executive Member of the BoD, Chief Financial Officer, Hellenic Petroleum SA
Representative from PPC
Representative from DEPA
Dimitris Gontikas, Vice President and Managing Director, Kavala Oil SA-Energean Oil & Gas
1 3 : 30 NET WO RK I N G L UN C H EO N
1 4 : 3 0 PAN E L DI S C US S I ON
DIGITAL FUTURE – DIGITAL POLICY STRATEGY

NEW TECHNOLOGICAL BREAKTHROUGHS: HOW CAN THEY RESHAPE GOVERNMENT SERVICES AND FOSTER
ENTREPRENEURIAL AND BUSINESS DYNAMICS
Technology is advancing rapidly and impacts global economies and societies greatly. The pace at which innovative products and
applications are developed is so fast that it has brought questions, throughout the world, on whether societies can easily adapt to
such rapid change. Countries are planning for the future and are reshaping their economies to rely largely on innovative products
and services. At the same time, global organizations recognize the need for new skills and knowledge and are advising states
to spend more money on education and entrepreneurship. What about Greece? Can the country take advantage of the digital
revolution, and how? Can businesses improve their performance by adopting new technologies in their production and promotion
process? Does Greece’s workforce possess the skills necessary to attract and support investment from technology leaders? What
investments in technology are best suited for Greece at this time?
KE Y N OT E A DD RE S S
Nikos Pappas, Minister of Digital Policy, Telecommunications and Information
Antonis Tsiboukis, General Manager Greece, Cyprus & Malta, CISCO
Grigoris Zarifopoulos, Country Manager, Google Greece, Cyprus & Malta
Peggy Antonakou, CEO Microsoft Greece Cyprus & Malta
Nikos Maniatis, Sales Director, IBM Greece & Cyprus
Nikos Peppas, Country Manager Greece & Eastern Europe, SAS Institute
1 5 : 45 PAN E L D I S C U S S I O N

MODERN FINANCING TOOLS FOR BUSINESSES AND INVESTMENT PROJECTS TODAY
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0 9 : 3 0 O PE N I N G K E Y N O TE A D D RESS
1 0 : 0 0 PA N E L D IS C U S S I O N

THE BANKING SECTOR AND ITS ROLE IN THE REVIVAL OF ENTREPRENEURSHIP:
THE NEW FINTECH ENVIRONMENT
The role of banking institutions in the revival of entrepreneurship is crucial everywhere. Financing businesses of any size or investment projects is a prerequisite for any developed economy. At the same time, advanced and enhanced fintech products and services
can create a more flexible, business-friendly, and ethical entrepreneurial environment. But where does the Greek banking sector
stand today? Has it been rid of the deficiencies of the past? What is the status of the NPLs and what is the timeframe? Is the Greek
banking sector looking ahead, preparing to respond to the challenges of the new era and offer new services to its customers?
Paolo Sironi, FinTech Thought Leader, IBM Watson Financial Services; Elective Member, IBM Industry Academy, Germany
“ FINT E C HS : D R IV IN G I N NO VAT I ON IN T H E B ANK ING I NDUST RY”
Georgios Papadimitriou, EY Partner Financial Services Industry Leader, Central and Southeast Europe
Nicholas Jennett, EIB Deputy Director General and Head of the Bank’s Investment Team for Greece
Stefanos Mytilineos, Deputy General Manager, Digital Business, Piraeus Bank
Emil Kyriacou, Managing Director, Citi Country Officer Greece & Cyprus
1 1 : 0 0 PA N E L D IS C U S S I O N

THE NEW PRODUCTIVE MODEL OF THE GREEK ECONOMY:
PILLARS AND STRATEGY FOR ATTRACTING INVESTMENTS - INVESTING IN GREECE: OPPORTUNITIES AND
IMPEDIMENTS
It is generally agreed that Greece needs huge investments to help the economy get back on track towards significant growth and
to confront unemployment. Opportunities exist, and both values of assets and labor laws are competitive. So why are major investments not rapidly proceeding to send a strong signal to the investment community? What are the real imped i ments that block or
delay deals worth billions that could boost the economy and employment?

Liquidity and the funding of projects and businesses is a major issue today. What funding opportunities, programs, and other financial
instruments are available? What are the requirements for a business to take advantage of these programs? Are the proposals well
prepared and accompanied by solid business plans? Could Greek businesses participate in international funding programs and, if so,
how can they do that?
Socrates Lazaridis, CEO, Athens Exchange
George Alevizos, Finance Manager, Fourlis Group
Michael Andreadis, Deputy CEO, Investment Bank of Greece
Apostolos Gkoutzinis, Partner, Shearman & Sterling (London) LLP
1 6 : 45 RETAIL INDUSTRY & INNOVATION: SERVING THE CONSUMER IN THE NEW DIGITAL ERA
Technology’s profound impact on how we live, work, think and buy has sounded a clarion call to the retail business community:
evolve or risk obsolescence. Just as technology has empowered all of us to simplify and customize every micro-moment of our
hyper-connected lives—from paying bills to personalizing playlists—it’s also catalyzing retail innovation and growth. We will discuss
digital transformation, opportunities for the retail industry to grow, adapt and evolve to address the changing needs of customers
and capture new business potential, disruption & new trends, consumer empowerment by new technologies & expectations, retail
companies & consumers in the new digital era, transforming retail for the digital age.
Santiago Solanas, Cisco South Vice President
Representative from P&G
Representatives from retail companies
Representatives from FMCG
17 : 4 5 TH E T OU RI S M S E C T OR : S T RAT E G Y A ND G O A L S F O R T H E NE X T F IV E Y E A R S INV E S T ING I N TO U R I S M
The tourism industry and hospitality services are major sectors of the Greek economy. The number of incoming tourists is on the
rise, and there is a high demand for accommodation and new services. Major funds have turned their eyes to Greece and invest in
hotels and luxurious resorts. Which major brands are interested in Greece? What are the prospects of the cruise industry and how
can Greece become a home port and compete with other European countries? How do new technologies affect the tourism sector?
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ΚΟΚΚΙΝΑ ∆ΑΝΕΙΑ
– ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ*
ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΚΟΥΡΟΥΝΗ**

Ό

σο οι κυβερνήσεις δυσκολεύονται να
κερδίσουν την εµπιστοσύνη των πολιτών, άλλο τόσο οι πολίτες χάνουν την
εµπιστοσύνη τους στα µετρητά και
στην επιχειρηµατικότητα. Γι’ αυτό
και τα ακίνητα, σε όλη τη νεότερη ιστορία της Ελλάδας µέχρι σήµερα, αποτελούσαν την ασφαλέστερη τοποθέτηση των αποταµιεύσεων και ταυτόχρονα την καλύτερη άµυνα του πολίτη απέναντι σε πολιτικές και οικονοµικές αβεβαιότητες για τις οποίες
ποτέ δεν ήταν υπεύθυνος. Και ας τον λέει ο Προφήτης του
Αρκά ανόητο και συµφεροντολόγο.
Όταν ο κ. Τσίπρας έλεγε ότι θα καταργήσει τον ΕΝΦΙΑ
διότι είναι παράλογος φόρος, δεν έλεγε ψέµατα, το εννοούσε. Απλά έπρεπε να µείνει λίγους µήνες στην εξουσία για
να µάθει κάτι που όλοι όσοι εργάζονται ή επιχειρούν για να
ζήσουν γνωρίζουν εδώ και δεκαετίες: ότι πολυτιµότερο αγαθό
στην Ελλάδα δεν θεωρούνται 20 µετοχές της Microsoft αλλά
150 τετραγωνικά σε ένα βουνό δίπλα σε ένα ρέµα. ∆ιότι η Ελλάδα, σύµφωνα µε όλους τους διεθνείς δείκτες, είναι η πλέον
ακατάλληλη δυτική χώρα για να επιχειρήσει κανείς µε σκοπό
το κέρδος. Αυτή η πικρή αλήθεια που χαρακτηρίζει τη νεότερη ιστορία µας έχει ως αποτέλεσµα τα αλλεπάλληλα κύµατα
κερδοσκοπίας πάνω στη γη, την αυθαίρετη κατάτµηση και τις

δεκάδες γενιές αυθαιρέτων, τις συστηµατικές καταπατήσεις
δασικών και δηµόσιων κτηµάτων και γενικώς την αφύσικη δυσκαµψία του ∆ηµοσίου να εγκρίνει επαρκείς επεκτάσεις σχεδίων πόλης.
Στην Ελλάδα, όπως και στις περισσότερες χώρες που δυσλειτουργούν πολιτικά και οικονοµικά, η ακίνητη περιουσία
αποτελεί άσυλο και όχι «νεοπλουτίστικο» όνειρο, όπως απαξιωτικά λένε ορισµένοι. Γι’ αυτόν τον λόγο το «χαράτσι» και
ο ΕΝΦΙΑ θεωρούνται (και είναι) άδικοι φόροι. ∆ιότι επιτίθενται κατά του πολυτιµότερου περιουσιακού στοιχείου του
πολίτη. Και σαν να µην έφταναν οι φόροι κατοχής, υπάρχουν
πολλαπλοί φόροι εισοδήµατος, πιστοποιητικά, βάρη από δάνεια και υποθήκες, εισφορές, βεβαιώσεις, συµβολαιογραφικά,
κτηµατολογικά, δασικά έξοδα.
Αυτός ο ατελείωτος κατάλογος βαρών προκάλεσε στις αξίες
των ακινήτων τέτοια πτώση, που πολίτες σπεύδουν να αποποιηθούν διαθήκες µε κληρονοµούµενα ακίνητα. Παράλληλα, η
απαξίωση της ακίνητης περιουσίας έφερε τις δόσεις των δανείων να είναι πολλαπλάσιες από το αντίστοιχο ενοίκιο που
θα µπορούσε να δίνει ο δανειολήπτης για το ίδιο ή και καλύτερο σπίτι.
Αντιλαµβάνεται κανείς ότι η βιασύνη του «να τελειώνουµε» µε τα κόκκινα δάνεια µπορεί να είναι ασπιρίνη για τον
πονοκέφαλο των τραπεζών, όµως από την άλλη αφήνει στον
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αέρα πολίτες που δανείστηκαν µε τις καλύτερες προθέσεις αποπληρωµής του δανείου τους. Όµως η οικονοµία, µε ευθύνη
σίγουρα όχι του δανειολήπτη, κατέρρευσε. Το αποτέλεσµα
είναι ο δανειολήπτης να µην µπορεί να πληρώσει και τους φόρους και τον ΕΝΦΙΑ και τη δόση του δανείου, και να µείνουν
λεφτά για να τραφεί και να ενδυθεί.
Για να δούµε όµως τι συµβαίνει µε τα κόκκινα δάνεια.
Αυτή την περίοδο, χονδρικά, οι τράπεζες έχουν φορτωθεί
µε 110 δισ. ευρώ µη εξυπηρετούµενα δάνεια. Από αυτά, παραπάνω από τα µισά είναι επιχειρηµατικά, εταιρικά και καταναλωτικά, ενώ ένα µέρος ανήκει στο «κακό» κοµµάτι τραπεζών
που εκκαθαρίστηκε. Τα στεγαστικά είναι της τάξης των 26 δισ.
ευρώ, από τα οποία παραπάνω από τα µισά είναι για πρώτη κατοικία. Συνεπώς δεν υπάρχουν «κόκκινα δάνεια» γενικώς και
αορίστως. Αν τα κόκκινα δάνεια είναι πέντε ευρώ, τα τρία είναι
επιχειρηµατικά, το ενάµισι είναι στεγαστικό (από τα οποία το
ένα για πρώτη κατοικία) και το µισό είναι καταναλωτικό.
Συνεπώς, εάν τα κόκκινα ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ δεν τύχουν ΕΙ∆ΙΚΟΥ χειρισµού, 450.000 δανειολήπτες στεγαστικών θα χάσουν το ακίνητό τους, οι µισοί εκ των οποίων που δανείστηκαν για πρώτη κατοικία θα βγουν µε τις βαλίτσες τους στο πεζοδρόµιο και θα προκληθεί ακόµα µακρύτερη στασιµότητα
στην αγορά ακινήτων, που µε τη σειρά της θα αποδειχθεί τοξική για όλα τα εµπλεκόµενα µέρη χωρίς εξαιρέσεις: ∆ανειολήπτες, ιδιοκτήτες, επιχειρηµατίες, τράπεζες και πολιτεία θα
βρεθούν να κοιτούν ο ένας τον άλλο µε το απορηµένο ύφος
του Σπύρου Παπαδόπουλου «τι έγινε, ρε παιδιά;».
*Άρθρο που παραγγέλθηκε από την πεθερά την κυρία Ευαγγελία, τακτική και ενδεχοµένως µοναδική αναγνώστριά µου
την οποία ευχαριστώ και από εδώ.
**Ο Κώστας Κουρούνης είναι πολεοδόµος πολιτικός µηχανικός, υπεύθυνος για την πρωτοβουλία Publicspace.gr.
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αι, και όµως υπήρχε, σαν ιδέα, στα γραπτά ενός µεγάλου συγγραφέα επιστηµονικής φαντασίας, του Χέρµπερτ Τζορτζ Γουέλς. Ο Γουέλς, εκτός
από συγγραφέας, ήταν ένας διορατικός στοχαστής, πολυτάλαντος δάσκαλος, δραστήριος σοσιαλιστής και ο πρώτος που συνέλαβε την ιδέα ενός
παγκόσµιου δικτύου της γνώσης. Αρχικά, το 1936, ενώπιον του Βασιλικού Ιδρύµατος, ο Γουέλς ζήτησε τη σύνταξη µιας συνεχώς επεκτεινόµενης και µεταβαλλόµενης Παγκόσµιας Εγκυκλοπαίδειας, η οποία θα ελεγχόταν από αυθεντίες του χώρου τους και θα ήταν διαθέσιµη σε κάθε άνθρωπο. Στη συνέχεια,
γοητευµένος από τις «νέες τεχνολογίες της εποχής», τον τηλέγραφο, τα µικροφίλµ και τα συστήµατα ταξινόµησης µε διάτρητες καρτέλες, παρουσίασε σε ένα άρθρο µε τον τίτλο «Ο Παγκόσµιος
Εγκέφαλος» τη ρηξικέλευθη πρότασή του: να δηµιουργηθεί ένα δίκτυο στο οποίο όλοι θα έχουν
δυνατότητα πρόσβασης, µέσα από µια οθόνη, στην απέραντη βιβλιοθήκη που θα περιλαµβάνει
όλα τα έργα της ανθρώπινης διάνοιας.
Με τα δικά του λόγια: «∆εν υπάρχει πρακτικό εµπόδιο για τη δηµιουργία ενός εύχρηστου
καταλόγου όλης της ανθρώπινης γνώσης, των επιτευγµάτων, των εικόνων και των ιδεών· την κατασκευή, µε άλλα λόγια, µιας πλανητικής µνήµης για όλη την ανθρωπότητα, που θα µπορεί να
προσπελαστεί απ’ οποιοδήποτε σηµείο της Γης. Κάτι τέτοιο θα είναι γεγονός τροµακτικής σηµασίας, µπορεί να προδιαγράψει µια πραγµατική διανοητική ενοποίηση όλης της φυλής µας. Όλη
η ανθρώπινη µνήµη θα είναι διαθέσιµη σε συντοµότατο χρόνο σε κάθε ξεχωριστό άτοµο. Και το
πιο σηµαντικό από όλα: ένα τέτοιο αρχείο δεν κινδυνεύει από καµία καταστροφή… Οι διορατικοί στοχαστές αρχίζουν να αντιλαµβάνονται ότι το πιο ελπιδοφόρο µονοπάτι για τη διανοητική
µας εξέλιξη οδηγεί στη δηµιουργία ενός νέου παγκόσµιου συλλογικού οργάνου για τη συλλογή,
την ταξινόµηση, τη σύνοψη και τη διάχυση της γνώσης, παρά στην περαιτέρω προσπάθεια βελτίωσης του υφιστάµενου συντηρητικού πανεπιστηµιακού συστήµατος».
Είναι εντυπωσιακό ότι σήµερα, 80 χρόνια µετά, το όραµα του Γουέλς παίρνει µορφή στο
internet, που µετατρέπεται στο σηµαντικότερο µέσο ενηµέρωσης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης, αλλά και ψυχαγωγίας, που δηµιούργησε ο ανθρώπινος πολιτισµός. Σε αυτό το ελπιδοφόρο
µονοπάτι βλέπουµε να κερδίζουν έδαφος οι χώρες που συστηµατικά επιδιώκουν να αξιοποιήσουν αυτές τις δυνατότητες για τους πολίτες τους σε αυτό το νέο πεδίο παγκόσµιου συν-ανταγωνισµού που δηµιουργεί η οικονοµία της γνώσης. Και η επιτυχία σε αυτό δεν καθορίζεται πλέον
από την επιστηµονική φαντασία αλλά από τη διορατική πολιτική και τις δράσεις των κυβερνήσεων και των οργανισµών του δηµόσιου αλλά και του ιδιωτικού τοµέα.
*Ο Γιάννης Κωτσής-Γιανναράκης είναι διευθυντής στον Σύνδεσµο Εταιρειών Κινητών Εφαρµογών Ελλάδος.
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Φίλιππος Κούτρας, ιδρυτής του Estiatoria.gr
και πρόεδρος οργανωτικής επιτροπής του 1st
International Hellenic Gastronomy Conference
2018

GREEK TASTE
BEYOND
BORDERS
ΣΤΟΝ ΑΡΗ ΖΕΥΓΑ

Ο

Φίλιππος Κούτρας, ιδρυτής του Estiatoria.gr, ηγείται μίας από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες
των τελευταίων ετών στην Ελλάδα και μιλάει γι’
αυτό στην FS.

Κύριε Κούτρα, έχοντας διανύσει μια πετυχημένη διαδρομή
στον χώρο της ελληνικής γαστρονομίας και εστίασης, ποια
είναι η αφορμή για τη νέα πρωτοβουλία σας;
Με επικοινωνιακό μότο το «Greek taste beyond borders»
το 1st International Hellenic Gastronomy Conference 2018
έχει ως όραμα να δημιουργήσει ένα ισχυρό network ποιοτικών επιχειρήσεων B2B, με σκοπό την παγκόσμια προβολή
τους και κατ’ επέκταση την προβολή του τουριστικού ελληνικού προϊόντος. Το 1st International Hellenic Gastronomy
Conference 2018 ενώνει για πρώτη φορά την ελληνική επιχειρηματικότητα στον χώρο της γαστρονομίας και του τουρισμού μέσω ενός σύγχρονου φόρουμ με διεθνή χαρακτήρα.
Η αφορμή δεν είναι άλλη από την αγωνία, όχι μόνο τη
δική μου αλλά και όλων των επαγγελματιών που αγαπούν τα
προϊόντα αυτής της γης και τις δημιουργίες που προκύπτουν
από αυτά, για την προβολή τους διεθνώς και κυρίως την ανάδειξή τους. Η ελληνική γη και γαστρονομία δεν έχουν αυτή
τη στιγμή τη θέση που τους αξίζει παγκοσμίως. Αυτό πρέπει
να αλλάξει τώρα.
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συνέντευξη
Πείτε μας περισσότερα για την πρωτοβουλία…
Στις 5 Μαρτίου διοργανώνουμε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών το 1st International Hellenic Gastronomy Conference
2018 υπό την αιγίδα του υπουργείου Τουρισμού και του υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης. Στόχος του, να τοποθετήσει την ελληνική επιχείρηση και την ελληνική γαστρονομία με μεγάλες αξιώσεις στον παγκόσμιο «χάρτη». Ξεκινάει
από την ανάδειξη του ελληνικού προϊόντος και της ελληνικής διατροφικής αξίας, συνεχίζει με την υποστήριξη του Έλληνα επιχειρηματία που δραστηριοποιείται επιχειρηματικά
στον χώρο της εστίασης, στον χώρο των εξαγωγών (ελληνικών προϊόντων), του γαστρονομικού τουρισμού, και κλείνει
με την ανάδειξη του γαστρονομικού πλούτου της χώρας και
του ελληνικού brand. Αποτελεί μια καινοτόμο ενέργεια που
έχει ως στόχο για πρώτη φορά τη δημιουργία ενός network
premium επιχειρήσεων B2B με στρατηγική καθοδήγηση σύγχρονων μεθόδων marketing. Το 1st International Hellenic
Gastronomy Conference 2018 επιλέγει τον ιστορικό Δήμο Αθηναίων, ένα σημείο αναφοράς για το ελληνικό επιχειρείν.
Όλα αυτά σε μια άρτια οργανωμένη ημερίδα, με σημαντικές ομιλίες και από διεθνείς προσωπικότητες, διαδραστικές
συνδιαλέξεις σύγχρονου χαρακτήρα, business consulting,
franchise opportunities και έκθεση (expo) για τα best brands
με B2B χαρακτήρα.
Αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό είναι ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, προσωπικότητες και εταιρείες έχουμε
ένα κοινό όραμα: να χτίσουμε έναν θεσμό ο οποίος θα μπορέσει να δημιουργήσει δομές εξωστρέφειας και προβολής
της Ελλάδας και του τουριστικού και πολιτιστικού προϊόντος
της –η γαστρονομία είναι τέτοιο– σε όλες τις ηπείρους.
Οπότε τι είναι το «Greek taste beyond borders»;
Το «Greek taste beyond borders» μέσα από το 1ο Παγκόσμιο
Συνέδριο Ελληνικής Γαστρονομίας (1st International Hellenic
Gastronomy Conference 2018) αποτελεί μια θεσμική καμπάνια που έχει ως στόχο την ανάδειξη του ελληνικού προϊόντος
και την εξάπλωση της ελληνικής γαστρονομίας παγκοσμίως.
Απαρτίζεται από διεθνείς προσωπικότητες Ελλήνων και από
διάφορες χώρες του κόσμου με αναγνωρισμένη καριέρα, οι
οποίοι υποστηρίζουν αυτή τη μοναδική και καινοτόμο καμπάνια, που συμβαίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα, υπό την
αιγίδα των υπουργείων Οικονομίας & Ανάπτυξης και Τουρισμού. Το μέλλον του συνεδρίου ήδη διαγράφεται λαμπρό,
αφού έχει κινήσει το ενδιαφέρον για μια δεύτερη διοργάνωσή
του σε χώρες της Ευρώπης και στις ΗΠΑ. Τα οφέλη για τους
συνέδρους θα είναι μεγάλα, από τη στιγμή που η συμμετοχή
θα είναι από 50 χώρες του κόσμου και θα παραστούν ως ομιλητές πολύ σημαντικές προσωπικότητες της παγκόσμιας
γαστρονομίας, όπως ο Ρώσος Leonid Gelibterman, Member
of the Advisory Board of the United Nations World Tourism
Organizations (UNWTO) Gastronomy Network, μια ισχυρή,
αναγνωρισμένη προσωπικότητα ειδικού συμβούλου του παγκόσμιου network της τουριστικής γαστρονομίας, ο οποίος
θα κάνει και την εναρκτήρια ομιλία του συνεδρίου. Αναμένεται η τηλεοπτική κάλυψη από 15 χώρες.
Είστε ο πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής. Ποιοι είναι οι υπόλοιποι συντελεστές αυτής της μοναδικής προσπάθειας;
Οι υποστηρικτές του «Greek taste beyond borders» στο πλαίσιο του 1st International Hellenic Gastronomy Conference
2018 είναι από διεθνείς σεφ οι εξής: Ηλίας Μαμαλάκης (Ευρώπη - Αμερική), Νταϊάνα Κόχυλα (Αμερική), Γιάννης Μπαξεβάνης (Ελβετία - Ντουμπάι), Κώστας Σπυλιάδης (Milos Αμερική), Άρης Τσανακλίδης (Αμερική - Καναδάς), Ντίνα Νικολάου
(Γαλλία), Μάνος Μαρκογιαννάκης (Βρυξέλλες), Γιάννης Στανίτσας (Αμερική - Ευρώπη), Σταμάτης Τσίλιας (Ρωσία), Γιάννης Σολάκης (Ολλανδία), Ζαν Λουί Καψαλάς (Γαλλία), Διονύσης Παπανικολάου (Σεϋχέλλες), Χρήστος Τζιέρας (Αμερική)
και σύντομα άλλοι. Επίσης, οι κ.κ. Γιάννης Γεωργακάκης,
Ceo – The Ecali Club, Χρόνης Γριβέας, Globally experienced

O Φίλιππος Κούτρας με τον διεθνώς αναγνωρισμένο Έλληνα chef
Άρη Τσανακλίδη.

Το «Greek taste beyond borders» μέσα
από το 1ο Παγκόσμιο Συνέδριο Ελληνικής
Γαστρονομίας αποτελεί μια θεσμική
καμπάνια που έχει ως στόχο την ανάδειξη
του ελληνικού προϊόντος και την εξάπλωση
της ελληνικής γαστρονομίας παγκοσμίως.
CEO – Luxury Tourism & Leisure Industry – Former Vice
Chairman & CEO (Chairman & CEO for Astir Marina S.A.),
Θεόφιλος Κυρατσούλης, Advisor SETE – σύμβουλος τουρισμού, Απόστολος Ελευθερόπουλος, Hotel Manager 5 αστέρων ξενοδοχείων της Ρόδου, Τάσος Ντούμας, Πρόσωπο της
Χρονιάς για την Ελληνική Γαστρονομία 2017, Βαγγέλης Μπελτζενίτης, σύμβουλος Εστίασης - οινογνώστης, Γκίκας Ξενάκης (Γαλλία - Βέλγιο).
Ποιες είναι οι επόμενες προγραμματισμένες ενέργειές σας
σχετικά με το συνέδριο;
Στο πλαίσιο της διοργάνωσης του 1st International Hellenic
Gastronomy Conference 2018 θα δοθεί συνέντευξη Τύπου
στις 22 Ιανουαρίου 2018, υπό τη μορφή pre-conference event,
στο Ecali Club. Η επίσημη αυτή press conference παρουσία
διασημοτήτων του χώρου της γαστρονομίας από την Ελλάδα
και το εξωτερικό, καθώς και επίσημων κρατικών και ανεξάρτητων φορέων, θα σηματοδοτήσει την έναρξη του συνεδρίου
για την προγραμματισμένη ημερομηνία της 5ης Μαρτίου 2018
και θα δώσει το στίγμα και τη βαρύτητα για τη μεγάλη σημασία του 1ου Παγκόσμιου Ελληνικού Συνεδρίου Γαστρονομίας
με επικοινωνιακό μήνυμα «Greek taste beyond borders».
Για περισσότερες πληροφορίες:
www.greektastebeyondborders.com
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ε ρυθµούς εκλογών κινούνται
αυτές τις ηµέρες ο ∆ικηγορικός
Σύλλογος Αθηνών (∆ΣΑ), αλλά
και οι υπόλοιποι σύλλογοι σε
όλη την Ελλάδα, µε τις εκλογές
για την προεδρία τους να διεξάγονται στις 26
και 27 Νοεµβρίου και τις επαναληπτικές στις
3 και 4 ∆εκεµβρίου.

∆ώδεκα υποψήφιοι για την Αθήνα
Τα βλέµµατα είναι στραµµένα στον ∆ΣΑ,
καθώς οι υποψήφιοι πρόεδροι φτάνουν τους
δώδεκα. Οι 20.990 δικηγόροι της Αθήνας καλούνται να εκλέξουν νέο πρόεδρο και νέο διοικητικό συµβούλιο για την επόµενη τετραετία ανάµεσα στους Άγγελο Βρεττό (Αγωνιστική Συσπείρωση ∆ικηγόρων), Παναγιώτη
Γαλετσέλη (∆ικηγορική Συνδικαλιστική Αλλαγή), Φώτιο Γκότση (∆ικηγόροι Μπροστά),
Θεµιστοκλή Σοφό (Εργατικοί), ∆ηµήτριο Αναστασόπουλο (Ο ∆ικηγόρος – Όλοι Εµείς
Μαζί) και Βασίλειο Βραχιώτη (Επείγει).
Επίσης, ως υποψήφιοι κατέρχονται οι Παναγιώτης Περάκης (Ανεξάρτητη Πρόταση –
∆ικηγορική Συνείδηση), Θεόδωρος Μαντάς
(Παρίσταµαι Υπέρ), Νικόλαος ∆αµασκόπουλος (Σύνθεση των ∆ικηγόρων) και Χριστίνα
Κουντούρη (Σύγχρονη ∆ικηγορία… στην
Πράξη).
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ρεπορτάζ
Επιπλέον, ως µεµονωµένοι υποψήφιοι κατεβαίνουν ο ∆ηµήτριος Βερβεσός, ο οποίος
φέρεται να έχει τη στήριξη του νυν προέδρου
του ∆ΣΑ Βασίλη Αλεξανδρή, και ο Θεµιστοκλής Χατζηιωάννου. Υπάρχουν όµως και οι «ακέφαλοι» συνδυασµοί, όπως είναι το Ενιαίο
Ψηφοδέλτιο και η Πυξίδα, αλλά και η Εναλλακτική Παρέµβαση – ∆ικηγορική Ανατροπή
Αριστερό Ενωτικό Ψηφοδέλτιο, που εκπροσωπεί τον χώρο της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και της ΛΑΕ.

www.freesunday.gr

Η ΩΡΑ ΤΟΥ ∆ΣΑ
ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ

Και µία αποχώρηση…
Την απόφασή της να µη θέσει υποψηφιότητα στις εκλογές του ∆ΣΑ ανακοίνωσε η αντιπρόεδρος του Συλλόγου Ιωάννα Καλαντζάκου-Τσατσαρώνη. Σε ανακοίνωσή της τόνιζε
ότι «οι επικείµενες εκλογές στους δικηγορικούς συλλόγους της χώρας διεξάγονται σε περίοδο όπου δεν απειλείται µόνο η αξιοπρέπεια
αλλά η ίδια η βιωσιµότητα του δικηγορικού
λειτουργήµατος. Ο φυσικός συνδικαλιστικός
χώρος µου παρουσιάζεται κατακερµατισµένος
σε τέτοιο βαθµό ώστε να προεξοφλείται η δυσκολία διοίκησης του Συλλόγου και µετά τις
εκλογές, καθώς είναι βέβαιο ότι οι προσωπικές στρατηγικές θα συνεχιστούν. Στόχος µου
ήταν πάντοτε να συµβάλλω στην ενιαία έκφραση του χώρου µας. Το ίδιο και τώρα. Θα
διεκδικούσα την προεδρία του ∆ΣΑ µόνο αν

η υποψηφιότητά µου επρόκειτο να συµβάλει
στην ενότητα, όχι να προστεθεί στον ήδη ανεξήγητο κατακερµατισµό».

Εκτιµήσεις για την προσέλευση
Σύµφωνα µε υπολογισµούς, στις κάλπες των
63 συλλόγων σε όλη την Ελλάδα αναµένεται
να προσέλθουν περίπου 42.000 δικηγόροι. Εκτιµήσεις, πάντως, κάνουν λόγο για αυξηµένη
προσέλευση, δεδοµένης και της ανεργίας που
πλήττει τον κλάδο, καθώς, όπως υπολογίζεται, το 2017 περίπου το 25% των δικηγόρων
δεν είχε ούτε µία παράσταση σε δικαστήριο.
Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία του ∆ΣΑ, το 21% των δικηγόρων δεν είχε
καµία παράσταση σε δικαστήριο το 2016, ενώ
το ποσοστό ανέβηκε σε 24,8% για το 2017.
Από µία έως έξι παραστάσεις είχε το 26,7% το
2017, ενώ από επτά έως δώδεκα είχε το 13,8%
για το τρέχον έτος. Πάντως, το 2014, από τους
22.000 δικηγόρους του ∆ΣΑ, στον πρώτο
γύρο των εκλογών είχαν προσέλθει περίπου
12.000-13.000 άτοµα.
Σηµειώνεται ότι οι υποψήφιοι όσο και οι
συνδυασµοί κατέβαλαν παράβολα προκειµένου να συµµετάσχουν στις εκλογές. Τα ποσά
που διέθεσαν ήταν 1.500 ευρώ ο πλήρης συνδυασµός µε υποψήφιο πρόεδρο, 1.000 ευρώ
ο συνδυασµός χωρίς υποψήφιο πρόεδρο και
600 ευρώ ο µεµονωµένος πρόεδρος.

Η διαδικασία των εκλογών
Οι εκλογές θα διεξαχθούν µε το σύστηµα της
απλής αναλογικής. Η θητεία του προέδρου
και των µελών του ∆.Σ. δεν θα είναι πλέον τριετής, όπως ίσχυε µέχρι σήµερα, αλλά τετραετής.
Επιπλέον, ο πρόεδρος µπορεί να εκλεγεί
µόνο για δύο συνεχόµενες θητείες και οι σύµβουλοι για τρεις. Πρόεδρος θα εκλεγεί αυτός
που θα λάβει το 50%+1 των έγκυρων ψηφοδελτίων. Αν δεν συγκεντρωθεί το ποσοστό το
πρώτο διήµερο, η ψηφοφορία θα επαναληφθεί την επόµενη εβδοµάδα µεταξύ των δύο
υποψηφίων που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους. Οι σύµβουλοι εκλέγονται από
την πρώτη ψηφοφορία.
Στην Αθήνα, η ψηφοφορία θα γίνει στον
∆ικηγορικό Σύλλογο Αθηνών (Ακαδηµίας 60)
από τις 7 το πρωί έως τις 7 το απόγευµα. ∆ικαίωµα ψήφου έχουν οι δικηγόροι που είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο του ∆ΣΑ µέχρι τις
30/09/2017.

Το σύνολο των εγγεγραµµένων µελών που
έχουν δικαίωµα ψήφου στις επερχόµενες αρχαιρεσίες ανέρχεται στους 20.990, ενώ το ∆.Σ.
του ∆ΣΑ αποφάσισε οµόφωνα για τις αρχαιρεσίες τη λειτουργία 26 εκλογικών τµηµάτων.

Βαριά η σκιά της δολοφονίας
Ζαφειρόπουλου
Η φετινή εκλογική αναµέτρηση για τον νέο
πρόεδρο του ∆ΣΑ «σφραγίζεται» από τη δολοφονία του Μιχάλη Ζαφειρόπουλου, η οποία
ρίχνει βαριά σκιά στη διαδικασία. Είναι χαρακτηριστική η φράση του απερχόµενου προέδρου του Συλλόγου, που λίγη ώρα µετά το
τραγικό περιστατικό έξω από το γραφείο του
δολοφονηθέντος είπε ότι «τελικά είναι επικίνδυνο να προσπαθείς να κάνεις καλά τη
δουλειά σου», ενώ και ο πρώην πρόεδρος του
∆ΣΑ ∆ηµήτρης Παξινός, που επίσης έσπευσε
στο σηµείο της δολοφονίας, υπογράµµισε ότι
«µε αγανάκτηση διαπιστώνουµε την έλλειψη
επαρκούς προστασίας του Έλληνα πολίτη που
γίνεται θύµα δολοφονικών ενεργειών σε κεντρικότατα σηµεία της Αθήνας. Είναι βέβαιο
ότι οι δικηγόροι µετά το τραγικό αυτό συµβάν δεν θα καµφθούν από παρόµοιες ενέργειες και, όπως πάντα, θα δίνουν το καθηµερινό τους “παρών” για την προστασία της δηµοκρατίας».

Τα µεγάλα προβλήµατα του κλάδου
Ωστόσο, στο επίκεντρο της εκλογικής διαδικασίας αναµένεται να βρεθούν τα µεγάλα προβλήµατα του κλάδου, ο οποίος βιώνει τις ίδιες
δυσκολίες µε όλους τους άλλους κλάδους των
ελεύθερων επαγγελµατιών.
Όπως σηµειώνουν έµπειροι δικηγόροι,
σε φορολογικό επίπεδο, ο κλάδος βρίσκεται
µπροστά στα ίδια ανυπέρβλητα προβλήµατα
µε τους υπόλοιπους, όπως ΦΠΑ 23%, φορολόγηση µε 26% από το πρώτο ευρώ χωρίς κανένα αφορολόγητο και τέλος επιτηδεύµατος. Επισηµαίνουν, δε, ότι οι δικηγόροι υφίστανται την κατάργηση των παραστάσεων στα
συµβόλαια, τη µείωση των υποθέσεων λόγω
της εκτόξευσης των παραβόλων προσφυγής
στη ∆ικαιοσύνη και τη συνεχή πίεση να µη
διατηρηθεί ο ρόλος τους ούτε σε διαδικασίες
πρωτίστως νοµικές, όπως η διαµεσολάβηση ή
η διαχείριση πτωχεύσεων. Όσον αφορά, δε,
την υποχρέωσή τους για εγκατάσταση POS, η
προσφυγή τους στο ΣτΕ αναµένεται να συζητηθεί τον ερχόµενο Ιανουάριο.
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ΠΕΣ ΤΟ Μ’ ΕΝΑ TWEET
…και βγάλε τον πραγματικό εαυτό σου.
ΑΡΗΣ ΖΕΥΓΑΣ
Το σίγουρο είναι πως ήταν ένα βραβείο που το άξιζε. Και
το πήρε. Ο Έλληνας πρωθυπουργός είναι ο νέος κάτοχος
του βραβείου Πολιτικού Σθένους του γαλλικού περιοδικού «Politique Internationale».

Σύμφωνα με την κυβερνητική ενημέρωση, όταν είχε
κατατεθεί η υποψηφιότητα, ήταν μία «ισχυρότατη
υποψηφιότητα γι’ αυτή τη θέση – η ισχυρότερη που θα
μπορούσε να καταθέσει η Ελλάδα» και ήταν εκ των φαβορί για την ανάληψη της θέσης. Τελικά τέθηκε εκτός του
τελικού γύρου των τριών υποψηφίων, μένοντας τέταρτος
μεταξύ των επτά προτεινόμενων στην ψηφοφορία των
28 κρατών-μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Και καλά κάνει, αυτά είναι πρωτάκουστα πράγματα,
άκου να καταθέτουν απόρρητα έγγραφα στη Βουλή!

Και όχι μόνο αυτό, αλλά στη συνέχεια αφιερώνεις το
βραβείο σε αυτούς που κορόιδεψες. Πέρα από τον πρωθυπουργό θα πρέπει να δώσουμε τα εύσημα και στους
Γάλλους, αν μη τι άλλο για την ευελιξία τους.

Ίσως να μην ήταν απλώς γαλατική ευγένεια. Ίσως να
ήθελαν μέσω αυτού του βραβείου να θέσουν υποψηφιότητα για το βραβείο πιο επιτυχημένου τρολαρίσματος
της χρονιάς.

Όπως και να ’χει, ας δούμε τη θετική διάσταση των
πραγμάτων.

Μέχρι τότε μπορείτε να πάτε όπου θέλετε, εκτός από
τη Γερμανία, γιατί θα ταλαιπωρηθείτε λίγο.

Εδώ που τα λέμε, θα ήταν και λίγο παράδοξο να
αναδειχθεί επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ένας
υπουργός που έχει φέρει όλο τον χώρο της υπεράσπισης
των δικαιωμάτων απέναντί του και τους πρόσφυγες
που βρίσκονται στην Ελλάδα να κάνουν λόγο για το δικό
τους Γκουαντάναμο λόγω των απαράδεκτων συνθηκών
διαβίωσής τους.
Επιστρέφοντας σε κλίμα βραβεύσεων,

Υπάρχουν δύο οπτικές για το θέμα.
Η πρώτη είναι αυτή:

Πιθανότατα έρχεται και νέα βράβευση από τους συνταξιούχους, που βγήκαν στους δρόμους να πανηγυρίσουν
για το κοινωνικό μέρισμα.

Η δεύτερη είναι αυτή:

Κάπου εκεί πετάχτηκε σαν από μηχανής θεός ο
Πάνος ο υπεράνως και έδωσε τη λύση.

Ας μη μείνουμε εκεί πάντως τώρα που ανοίξαμε τη
φάμπρικα των βραβεύσεων, υπάρχουν κι άλλοι που
αξίζουν να βραβευτούν.

Δυστυχώς, ένας άλλος που άξιζε την επιβράβευση δεν
θα τη λάβει.

Σε άλλα νέα, ο Ανδρέας Λοβέρδος κατέθεσε απόρρητα
έγγραφα στη Βουλή, ο ίδιος ισχυρίζεται ότι η διαδικασία
που ακολούθησε ήταν η ενδεδειγμένη, για την υπόθεση
Καμμένου - μεσάζοντα - Σαουδικής Αραβίας. Ακολούθησε μια τυπική ανακοίνωση υπουργείου Εξωτερικών
οποιασδήποτε χώρας.

Εμ, έτσι πάει με τα απόρρητα έγγραφα. Δικά μας
είναι, ό,τι θέλουμε τα κάνουμε, τα χαρακτηρίζουμε,
τα αποχαρακτηρίζουμε, άμα λάχει θα τα δημοσιοποιήσουμε κιόλας, καθαρός ουρανός αστραπές δεν
φοβάται. Άλλωστε δεν πρόκειται και για κανένα
θέμα εθνικής ασφάλειας, μια διακρατική συμφωνία είναι για πώληση πυρομαχικών στη Σαουδική
Αραβία, που πιθανότατα ήθελε να τα χρησιμοποιήσει
στην Υεμένη.
Όπως και να ’χει, ας περιμένουμε τη Δευτέρα να
καταλάβουμε τι ακριβώς έχει γίνει με τα βλήματα.

Σωστά κι αυτά, αλλά και το γεγονός πως σε… δειγματοληπτικούς ελέγχους έπιασαν τους τελευταίους
μήνες περισσότερους από χίλιους που ταξίδεψαν
από την Ελλάδα στη Γερμανία με πλαστά έγγραφα
πρέπει να έπαιξε κι αυτό τον ρόλο του.
Όπως έχουν γίνει ξεκάθαρα πια και αυτά που
έπαιξαν τον ρόλο τους για την τραγωδία και την
καταστροφή στη Δυτική Αττική.

Το θέμα, βέβαια, είναι ότι όταν αναλαμβάνεις το
«μαγαζί», είτε αυτό είναι η Περιφέρεια Αττικής είτε η
Ελλάδα, αναλαμβάνεις και την ευθύνη. Δεν μπορείς να
παίρνεις τα εύσημα και τα βραβεία για τα καλά και για τα
προβλήματα να φταίνε μονίμως οι άλλοι, οι προηγούμενοι, οι κακοί.
Όπως είχε πει και ο θρυλικός προπονητής του ΝΒΑ Πατ
Ράιλι, ο νέος προπονητής όταν αναλαμβάνει μια ομάδα
βρίσκει πάνω στο γραφείο του τρεις φακέλους και ένα
σημείωμα από τον προηγούμενο προπονητή, που του
υποδεικνύει να ανοίγει έναν έναν τους φακέλους όταν
υπάρχει πρόβλημα.
Δεν τραβάει στο ξεκίνημα η ομάδα, ανοίγει τον φάκελο
ο προπονητής: Ρίξε την ευθύνη στον προηγούμενο, ότι
παρέδωσε –την περίφημη– καμένη γη. Βελτιώνεται η
ομάδα για λίγο, νέα προβλήματα μετά, ανοίγει τον δεύτερο φάκελο ο προπονητής: Ρίξ’ τα στην ατυχία (θεομηνία,
πυρκαγιές, ναυάγια πετρελαιοφόρων) και στην κακή
διαιτησία (γραφειοκρατία, κλιματική αλλαγή, οι ξένοι
που θέλουν το κακό μας) και ζήτα πίστωση χρόνου. Πάλι
τα ίδια μετά από λίγο καιρό, ανοίγει τον τρίτο φάκελο
ο προπονητής: Ετοίμασε τρεις νέους φακέλους για τον
επόμενο…
Το πρόβλημα στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι
πάμε μονίμως από τον πρώτο στον δεύτερο φάκελο
και πάλι από την αρχή, πάρα πολλές δικαιολογίες αλλά
καμία ευθύνη για τις διαρκείς και επαναλαμβανόμενες
αποτυχίες.
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Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΛΟΙΜΩ∆ΗΣ ΕΠΙ∆ΗΜΙΑ
ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΩΣ ΘΕΜΑ ΧΡΟΝΟΥ
ΑΛΕΞΙΑ ΣΒΩΛΟΥ

Ι

διαίτερα ανησυχητικά είναι τα ευρήματα της νέας μελέτης του
Ινστιτούτου Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής (ΙΚΠΙ)
για την ευκολία πρόσβασης των Ελλήνων στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, το πόσο βαθιά πρέπει να βάλουν το χέρι
στην τσέπη για γιατρούς, διαγνωστικές εξετάσεις και φάρμακα, την
υπερκατανάλωση αντιβιοτικών και το επίπεδο της εμβολιαστικής
κάλυψης του εγχώριου πληθυσμού. Ξεκινώντας από το τελευταίο, ο
καθηγητής Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής Γιάννης Τούντας,
διευθυντής του ΙΚΠΙ, επισημαίνει πως το 27% των ενηλίκων στην
Ελλάδα δεν έχει κάνει ποτέ κανένα εμβόλιο και πως το 19% δεν γνωρίζει καν ότι υπάρχουν εμβόλια για τους ενήλικες! Δεν είναι, λοιπόν,
να απορεί κανείς γιατί καταγράφηκε στην πατρίδα μας επιδημική
έξαρση της ιλαράς και φυσικά η επόμενη επιδημική έξαρση «ξεχα-

σμένου» λοιμώδους νοσήματος είναι απλώς θέμα χρόνου να συμβεί.
Το εμβολιαστικό κενό δεν αφορά όμως μόνο τους μεγάλους.
Ένα 15% των Ελλήνων αναφέρει δυσκολίες στην προσπάθεια εμβολιασμού των παιδιών τους, προβάλλοντας το κόστος ως πρώτο εμπόδιο. Η έρευνα του ΙΚΠΙ επιβεβαιώνει πως η δωρεάν υγεία αποτελεί
πλέον «σύντομο ανέκδοτο» στη χώρα μας, με το 62% των ερωτηθέντων που χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα να πληρώνουν και από την
τσέπη τους. Κατά μέσο όρο, κάθε πολίτης πληρώνει 300 ευρώ για
γιατρούς και εξετάσεις ετησίως, με πιο φουσκωμένους από την προγενέστερη έρευνα να είναι οι λογαριασμοί στον οδοντίατρο. Επιπλέον, ένας στους δύο Έλληνες ομολογεί ότι είναι πρόβλημα η κάλυψη
της συμμετοχής στα φάρμακα, ενώ, παρ’ ότι είμαστε ακόμα δέσμιοι
της οικονομικής κρίσης, παραμένουμε πρωταθλητές Ευρώπης στην
κατανάλωση αντιβιοτικών, με συνέπεια να είμαστε και πρώτοι στη
μικροβιακή αντοχή. Σε ό,τι αφορά το κάπνισμα, 29% του πληθυσμού
δηλώνουν καθημερινοί καπνιστές, με την αύξηση στην τιμή των τσιγάρων να αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα για τον περιορισμό του καπνίσματος σε ενηλίκους και εφήβους. Τέλος, το 81% των
Ελλήνων τρώει με το ζόρι 2 μερίδες φρούτων και λαχανικών, όταν η
συνιστώμενη ποσότητα είναι 5 μερίδες.

ΑΚΡΙΒΗ ΜΟΥ ΧΑΠ, ΜΕ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΑΝΑ ΑΣΘΕΝΗ 5.600 ΕΥΡΩ

Σ

ε αληθινή μάστιγα, με εξάπλωση αντίστοιχη αυτής του
διαβήτη, εξελίσσεται η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) στην Ελλάδα, όπου νέα έρευνα φανερώνει πώς
λόγω του καπνίσματος νοσεί το 10,6% του πληθυσμού, ήτοι
περισσότερα από 1 εκατομμύριο άτομα. Επιπλέον, αυξάνονται τα
περιστατικά ΧΑΠ σε ηλικιωμένες γυναίκες της επαρχίας που ζουν
σε σπίτι με τζάκι και σύζυγο θεριακλή καπνιστή, καθώς για χρόνια
εισπνέουν τον καπνό του. Η ΧΑΠ αναδεικνύεται πιο φονική και από
το έμφραγμα του μυοκαρδίου, εξηγεί ο καθηγητής Πνευμονολογίας - Εντατικής Θεραπείας Θοδωρής Βασιλακόπουλος, με το 30%
των ασθενών που εισέρχονται στο νοσοκομείο με παρόξυνση να
πεθαίνει εντός 7 μηνών. Το 50% των παροξύνσεων που καταλήγουν
στο νοσοκομείο είναι λοιμώδους αιτιολογίας και πολλοί ασθενείς
διαγιγνώσκονται καθυστερημένα με ΧΑΠ, μετά από μια βαριά γρίπη
«Το 10,6% των Ελλήνων πάσχει
ή πνευμονία που τους οδηγεί στο νοσοκομείο. Ο ειδικός προσθέτει
από ΧΑΠ και μόνο το 50%
ότι τα επιδημιολογικά δεδομένα γύρω από τη ΧΑΠ είναι δυσοίωνα,
έχει διαγνωστεί. Οι υπόλοιποι
καθώς ήδη η νόσος αποτελεί την τρίτη αιτία θανάτου παγκοσμίως,
νομίζουν ότι έχουν απλώς
ενώ 15%-50% των καπνιστών, συμπεριλαμβανομένων και των
τσιγαρόβηχα».
Ελλήνων καπνιστών, αναμένεται να νοσήσουν από την ύπουλη
Θοδωρής Βασιλακόπουλος,
ασθένεια μέσα στα επόμενα χρόνια, χωρίς όμως να σπεύσουν να
ζητήσουν άμεση ιατρική βοήθεια, καθώς θεωρούν τον τσιγαρόβηκαθηγητής Πνευμονολογίας χα, το σύμπτωμα της εγκατεστημένης και εξελισσόμενης χρόνιας
Εντατικής Θεραπείας
βρογχίτιδας, φυσιολογική απόρροια του τσιγάρου.
Από την πλευρά της, η Τζούλια Βασιλειάδου, ιατρική διευθύντρια της GSK Ελλάδος, παρουσίασε την πρώτη επιτυχημένη άμεση
συγκριτική μελέτη δύο άπαξ ημερησίως χορηγούμενων θεραπειών στην κατηγορία της διπλής βρογχοδιαστολής, που αποτελεί
την καλύτερη δυνατή θεραπευτική προσέγγιση στη ΧΑΠ. Τα αποτελέσματα κατέδειξαν σαφή ανωτερότητα της θεραπείας
συνδυασμού ουμεκλιδινίου/βιλαντερόλης στη βελτίωση της αναπνευστικής λειτουργίας έναντι του θεραπευτικού συνδυασμού
τιοτροπίου/ολοδατερόλης. Ο πρωτοποριακός σχεδιασμός της μελέτης απάλειψε τις κλινικές διαφορές μεταξύ των ασθενών,
καθώς έδωσε σε όλους τη δυνατότητα να εκτεθούν και στις δύο θεραπείες, ενώ παράλληλα έδωσε το βήμα στους ασθενείς
να εκφράσουν την προτίμησή τους για την εισπνευστική συσκευή του ουμεκλιδινίου/βιλαντερόλης έναντι της εισπνευστικής
συσκευής του τιοτροπίου/ολοδατερόλης. Και επειδή η επιστήμη δεν σταματά, είναι καθ’ οδόν ο πρώτος τριπλός συνδυασμός
βρογχοδιασταλτικών, που θα χορηγείται άπαξ ημερησίως.
Καταλήγοντας σε ένα σχόλιο για το ηλεκτρονικό τσιγάρο, ο καθηγητής κ. Βασιλακόπουλος τόνισε πως ο ατμός του δεν
είναι αθώος και πώς όσο εντονότερη η γεύση (μήλου, σοκολάτας, καραμέλας κ.λπ.) στο μείγμα, τόσο περισσότερα τα καρκινογόνα συστατικά του.

«Η έρευνα του ΙΚΠΙ έδειξε πως το 27% των
ενηλίκων στην Ελλάδα δεν έχει κάνει ποτέ
κανένα εμβόλιο και πως το 19% δεν γνωρίζει
καν ότι υπάρχουν εμβόλια για τους ενήλικες».
Γιάννης Τούντας, καθηγητής Κοινωνικής και
Προληπτικής Ιατρικής

ΤΟ ΠΑΙ∆ΙΚΟ ΕΚΖΕΜΑ
ΠΡΟΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ
ΑΛΛΕΡΓΙΩΝ

Τ

η σύνδεση του ατοπικού δέρματος με τις άλλες αλλεργίες
αποκαλύπτει ο Δημήτρης
Μήτσιας αλλεργιολόγος
παιδιών και ενηλίκων, επιστημονικός
συνεργάτης του Νοσοκομείου Παίδων
«Αγλαΐα Κυριακού», επισημαίνοντας
πως το παιδικό έκζεμα αποτελεί
προάγγελο και άλλων αλλεργιών,
όπως το βρογχικό άσθμα, η αλλεργική
ρινίτιδα και οι τροφικές αλλεργίες σε
αυγό, ψάρι, φιστίκια κ.λπ. Τουλάχιστον ένα στα πέντε παιδιά ζει με
έκζεμα, που διαταράσσει και τον ύπνο
και την επίδοση στο σχολείο, αφού
προκαλεί έντονο κνησμό. Το αλλεργικό δέρμα αποτελεί δεύτερη αιτία
επίσκεψης σε γιατρό και απασχολεί
ως πρόβλημα όλη την οικογένεια των
παιδιών που έχουν όλη μέρα φαγούρα, σε ποσοστό 73%. Ο πιο δύσκολος
ασθενής στην αντιμετώπιση του
ατοπικού δέρματος είναι ο έφηβος,
που δεν συμμορφώνεται με την αγωγή, η οποία είναι συνήθως σε μορφή
αλοιφής ή κρέμας και, όπως είναι
αναμενόμενο, οι έφηβοι δεν θέλουν
να τη χρησιμοποιούν μπροστά στους
φίλους τους. Η νέα θεραπεία Lipikar
stick AP+ σε πρακτικό στικ της La
Roche-Posay δίνει αυτονομία στα
παιδιά, μιμείται στη χρήση την ανακουφιστική κίνηση του ξυσίματος και
είναι σε μέγεθος τσέπης, για να την
κουβαλούν μαζί τους. Στο site www.
kantooposoimegaloi.gr θα βρείτε
ακόμα περισσότερες πληροφορίες.

«Στο 70% των παιδιών όπου
η ατοπική δερματίτιδα δεν
υποχωρεί μετά το 3ο έτος ζωής
τους, εκδηλώνονται συχνότερα
τροφικές αλλεργίες, άσθμα και
αλλεργική ρινίτιδα».
Δημήτρης Μήτσιας,
αλλεργιολόγος παιδιών και
ενηλίκων

CALENDAR
25/11 - 1/12

Η NATAΣΣΑ
ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ
ΣΤΟ ∆ΙΟΓΕΝΗΣ
STUDIO

FREETIME

Η Νατάσσα Μποφίλιου, ο Θέµης Καραµουρατίδης και ο
Γεράσιµος Ευαγγελάτος από το Σάββατο 25 Νοεµβρίου
παρουσιάζουν την παράσταση «Μπελ Ρεβ» (Belle
Reve) στο ∆ιογένης Studio. Εικόνες, ενορχηστρώσεις,
ρεπερτόριο, όλα συντονίζονται υπό τη σκηνοθετική
µατιά του Άγγελου Τριανταφύλλου. Με µια ορχήστρα 15
µουσικών και τη συµµετοχή του χαρισµατικού Θοδωρή
Μαυρογιώργη.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ BAZAAR
ΤΩΝ «ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ»

Ο ΠΑΝΟΣ ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ
ΣΤΟ ANODOS

Στο Ζάππειο Μέγαρο στις 24, 25 και
26 Νοεµβρίου φιλοξενείται το 14ο
χριστουγεννιάτικο bazaar των «Φίλων της
Μέριµνας», συλλόγου µη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα. Εκεί θα έχετε την ευκαιρία να
κάνετε τις χριστουγεννιάτικες αγορές σας
ανακαλύπτοντας πρωτότυπα και χρηστικά
δώρα, παιχνίδια, σπιτικές µαρµελάδες,
γλυκά, γούρια, βιβλία για µικρούς και
µεγάλους, εξαιρετικά ρούχα, παπούτσια,
τσάντες και κοσµήµατα σε πολύ προσιτές
τιµές. «Φίλοι της Μέριµνας»: 09:30-17:00
καθηµερινά, τηλ. 210 6842833,
www.merimna.org.gr

O Πάνος Μουζουράκης είναι entertainer και
το αποδεικνύει καλώντας στη µουσική του
παράσταση στο Anodos «∆ον Παναγιώτης»
τον ηθοποιό και stand-up comedian Ζήση
Ρούµπο. Μαζί τους ο βιρτουόζος του
µπουζουκιού Μιχάλης Παούρης και η Μυρτώ
Ναούµ από το «Voice». Από Παρασκευή
1 ∆εκεµβρίου και κάθε Παρασκευή για
περιορισµένες εµφανίσεις.

MEMORY ACTS ΣΤΟΝ ΜΑΡΤΙΝΟ
Ο Μαρτίνος (Πινδάρου 24) παρουσιάζει την έκθεση «Memory Acts» µε έπιπλα και αντικείµενα
σχεδιασµένα από τους χαρισµατικούς αρχιτέκτονες και σχεδιαστές Ελένη Πεταλωτή και Λεωνίδα Τραµπούκη και το στούντιό τους Objects of
Common Interest. Ο τίτλος της έκθεσης παραπέµπει σε αφηρηµένες αναµνήσεις στιγµών και αντικειµένων καθηµερινής χρήσης, όπως τα fer forgé
έπιπλα στις αστικές βεράντες. Η υλοποίησή τους
αποτελεί µια συνθετική άσκηση µε στόχο την εξερεύνηση της αλληλεπίδρασης των υλικών στο
χρώµα και στη διαφάνεια, στην άρθρωση και στην
αντιπαράθεση των µορφών. Το αποτέλεσµα είναι
η δηµιουργία εργονοµικών επίπλων και χρηστικών αντικειµένων, όπου τα φυσικά υλικά, όπως το
µάρµαρο, το γυαλί και το σίδερο, συνυπάρχουν µε
το χυτό ακρυλικό. Η έκθεση θα διαρκέσει έως το
Σάββατο 30 ∆εκεµβρίου 2017.
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γόµενο «καλοκαίρι της αγάπης» τo 1967. Είχε µάθει να παίζει κιθάρα, είχε υιοθετήσει πολλές από τις αρχές της σαϊεντολογίας και συστηνόταν στους ξένους ως ένας
νέος Ιησούς Χριστός, alter ego του οποίου ήταν ο Σατανάς. Η αµφιλεγόµενη και περιθωριακή προσωπικότητά του ασκούσε έλξη σε οµοίους του. Σταδιακά άρχισε να
αποκτά φίλους κι έπειτα οπαδούς, οι οποίοι πίστευαν κάθε βλακεία που ξεστόµιζε
και τον ακολουθούσαν άκριτα σε ό,τι έκανε. Η σεξουαλική απελευθέρωση, τα πολλά
ναρκωτικά και η ασυδοσία που επικρατούσε εκείνη την εποχή µεταξύ των χίπις χάρισαν στον Μάνσον τουλάχιστον 100 ακολούθους –οι περισσότερες γυναίκες– που
ήταν έτοιµοι για ό,τι κι αν τους πρόσταζε ο αρχηγός. Η σατανική αίρεση µε όνοµα
Manson Family επιδιδόταν σε όργια, κατάχρηση ουσιών, κλοπές και άλλες παράνοµες δραστηριότητες.
Την άνοιξη του 1968 δύο από τα κορίτσια του Μάνσον έκαναν οτοστόπ στον Ντένις Γουίλσον, ιδρυτή του συγκροτήµατος Beach Boys. Εκείνος τις έβαλε στο αµάξι
και έφτασε σπίτι του για να βρει τον Τσαρλς Μάνσον να τον περιµένει στην είσοδο.
Τροµοκρατηµένος τον ρώτησε αν θα του έκανε κακό. Ο Μάνσον του είπε «όχι», ωστόσο ο Γουίλσον µέσα στο σπίτι ανακάλυψε 12 γυναίκες να έχουν κάνει κατάληψη
στο σαλόνι. Με απειλές, ο Μάνσον και το κίνηµά του έγιναν κοµµάτι της οικείας του
Γουίλσον, ο οποίος αναγκαζόταν να ξοδεύει τεράστια χρηµατικά ποσά, φοβούµενος
µήπως του κάνουν κακό. Κάπως έτσι ο Μάνσον εισέβαλε στη µουσική βιοµηχανία
της εποχής και γνώρισε µερικούς από τους πιο σηµαντικούς ανθρώπους.
Ο Μάνσον άρχισε να γίνεται περισσότερο βίαιος, ισχυριζόταν ότι του µιλούσαν
οι Beatles µέσα από το «White Album» και το τραγούδι «Helter Skelter», ισχυριζόταν ότι τον καλούσαν να σκοτώσει. Οι ρατσιστικές απόψεις του τον ώθησαν να θεωρεί ότι σύντοµα θα γινόταν πόλεµος µεταξύ της λευκής και της µαύρης φυλής και
ο ίδιος έπρεπε να κάνει κάτι προκειµένου να κρατήσει τους λευκούς κυρίαρχους.
Αυτές τις αλλοπρόσαλλες απόψεις ενστερνίζονταν και οι ακόλουθοί του.

Ο Τσαρλς Μάνσον
κατά τη σύλληψή του.

Τσαρλς Μάνσον

Τα ίχνη που άφησε
ο αιµοσταγής δολοφόνος
ΜΑΡΙΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

Ή

Ο άνθρωπος που
δολοφόνησε άγρια
την εγκυµονούσα
ηθοποιό και
σύζυγο του Ροµάν
Πολάνσκι, Σάρον
Τέιτ, πέθανε σε
ηλικία 83 ετών
αφήνοντας πίσω
του µια τροµακτική
κληρονοµιά.

ταν ο διαβόητος ενορχηστρωτής των πιο ειδεχθών εγκληµάτων στις
ΗΠΑ τη δεκαετία του ’60. Ηθικός αυτουργός σε τουλάχιστον εννέα
δολοφονίες, σκότωνε από άποψη, έβαζε κι άλλους ανθρώπους να
σκοτώνουν στο όνοµά του. Υποδυόταν τον θεό και τον διάβολο µαζί
και πριν από µερικές ηµέρες, σε ηλικία 83 ετών, συνάντησε τον «δηµιουργό» του. Ο
θάνατος του Τσαρλς Μάνσον επήλθε από φυσικά αίτια και οι οικογένειες των θυµάτων του µάλλον δεν δικαιώθηκαν ποτέ.
Ο Μάνσον γεννήθηκε το 1934 από µια ανύπαντρη 16χρονη µητέρα. Εκείνη ήταν
αλκοολική και προτιµούσε να κλέβει για να κερδίζει τα προς το ζην. Ο Μάνσον ως
µωρό και νήπιο µεγάλωνε πότε µε τη µητέρα του, όταν εκείνη δεν ήταν στη φυλακή,
πότε µε θείους του και πότε σε κάποιο ίδρυµα. ∆εν απέκτησε ποτέ συναισθηµατική ωριµότητα και κοινωνικές δεξιότητες, ενώ αδυνατούσε να συνδεθεί φιλικά µε
οποιονδήποτε άνθρωπο. Μεγαλώνοντας, η παρεκκλίνουσα συµπεριφορά του έγινε
περισσότερο αισθητή και τον οδήγησε ουκ ολίγες φορές σε φυλακές ανηλίκων. Κλοπές και ξυλοδαρµοί ήταν τα βασικά εγκλήµατα που τον βάρυναν. Σε ηλικία 13 ετών
έµεινε έγκλειστος στο σωφρονιστικό ίδρυµα ανηλίκων της Ιντιάνας και έπεσε θύµα
οµαδικού βιασµού από άλλους συγκρατούµενους. Λίγα χρόνια αργότερα απέδρασε
και συνελήφθη ξανά από το FBI. Ήταν ενήλικος όταν καταδικάστηκε για κλοπή αυτοκινήτου και φυλακίστηκε στην Ουάσινγκτον, όπου έγινε γνωστό, προς µεγάλη έκπληξη των αρχών, ότι, αν και εντελώς αγράµµατος, είχε δείκτη νοηµοσύνης µεγαλύτερο από τον µέσο όρο. Ο ψυχίατρος που τον εξέτασε τον χαρακτήρισε επιθετικά
αντικοινωνικό και επικίνδυνο. Το 1951 µεταφέρθηκε σε ένα σωφρονιστικό ίδρυµα
που έµοιαζε περισσότερο µε σχολείο παρά µε φυλακή. Εκεί, υπό την απειλή µαχαιριού, βίασε έναν ανήλικο κρατούµενο. Μέχρι τα 32 του είχε περάσει περισσότερα
από τα µισά του χρόνια µπαινοβγαίνοντας σε φυλακές, είχε παντρευτεί δύο φορές
και είχε χωρίσει, είχε αποκτήσει δύο παιδιά. Στις 21 Μαρτίου 1967, την ηµέρα της αποφυλάκισής του, ζήτησε από τους φρουρούς να τον κρατήσουν στη φυλακή, λέγοντας πως ήταν το σπίτι του. Ο νόµος ήταν σαφής, ο Τσαρλς Μάνσον είχε σωφρονιστεί και ήταν έτοιµος να ενσωµατωθεί στην κοινωνία. Αυτό που θα επακολουθούσε
κανείς δεν το φανταζόταν.

«Οικογένεια»
Ο Μάνσον εγκαταστάθηκε στο Σαν Φρανσίσκο, κοιτίδα των χίπις, ιδίως κατά το λε-

Οι πρώτοι φόνοι
Το καλοκαίρι του 1969 ο Τσαρλς Μάνσον σκότωσε τον Μπέρναρντ Κρόου,
έναν µαύρο ντίλερ, και µε αυτή τη δολοφονία κήρυττε τον πόλεµο στους Μαύρους Πάνθηρες. Λίγες ηµέρες αργότερα
τρία µέλη της «οικογένειας» µαζί µε τον
Μάνσον σκότωσαν τον τραγουδιστή
Γκάρι Χίνµαν, ο οποίος υπέφερε για περισσότερες από 40 ώρες βασανιστήρια
ώσπου να πεθάνει. Στη συνέχεια ζωγράφισαν στον τοίχο το σήµα των Μαύρων
Πανθήρων µε σκοπό να κατηγορηθούν
µέλη του κινήµατος για τον φόνο.

Τρία από τα µέλη της «Οικογένειας
Μάνσον» που διέπραξαν τις δολοφονίες.

Το έγκληµα που τον έκανε
διάσηµο
Στις 9 Αυγούστου 1969 τέσσερα µέλη
της «οικογένειας», ο Τεξ Γουάτσον, η
Σούζαν Άτκινς, η Λίντα Κασάµπιαν και η
Πατρίτσια Κρένγουινκελ, υπό τις διαταγές του Μάνσον, εισέβαλαν στο σπίτι του
σκηνοθέτη Ροµάν Πολάνσκι και της συζύγου του Σάρον Τέιτ, στη Σιέλο Ντράιβ Η Σάρον Τέιτ-Πολάνσκι
της Καλιφόρνιας. Κατέσφαξαν µε µαχαίρια και µπαλτάδες έξι άτοµα, µεταξύ αυτών την πανέµορφη Σάρον Τέιτ που ήταν 9
µηνών έγκυος. Ο Πολάνσκι βρισκόταν στο εξωτερικό για επαγγελµατικούς λόγους.
Η νεαρή Σάρον εκλιπαρούσε να την αφήσουν να ζήσει µέχρι να γεννήσει το µωρό,
προσφέρθηκε µάλιστα να είναι όµηρος για µερικές ηµέρες, αφού σύντοµα έφτανε η
ώρα του τοκετού. Όµως η οµάδα στάθηκε ακόµα πιο βάναυση µε τη µέλλουσα µητέρα και το αγέννητο µωρό της. Της κατάφεραν πολλαπλές µαχαιριές στην κοιλιά.
Στον τοίχο του σπιτιού έγραψαν µε αίµα τη λέξη «Pigs».
Την εποµένη έξι µέλη της «οικογένειας», µαζί και ο Μάνσον, δολοφόνησαν
άγρια το ζευγάρι επιχειρηµατιών Λένο και Ρόουζµαρι Λαµπιάνκα. Κανένας από τους
φόνους δεν είχε απώτερο κίνητρο, ήταν όλοι παρανοϊκές πράξεις µιας παρανοϊκής
σέχτας. Αν και η αστυνοµία άργησε τότε να κάνει τη σύνδεση µεταξύ των δολοφονιών, λίγους µήνες µετά όλα τα µέλη της «οικογένειας» που είχαν συµµετάσχει στις
δολοφονίες, καθώς και ο ίδιος ο Μάνσον, συνελήφθησαν. Ο τελευταίος καταδικάστηκε σε θανατική ποινή, αλλά καθώς αυτή καταργήθηκε στην Πολιτεία της Καλιφόρνιας, η ποινή του µετατράπηκε σε ισόβια.
Ο Μάνσον πέθανε στις 19 Νοεµβρίου στη φυλακή σε ηλικία 83 ετών από φυσικά αίτια. Έµεινε στην ιστορία ως ένας από τους µεγαλύτερους κατά συρροή δολοφόνους.
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Από την εκδοχή του Γιώργου Σκεύα στο Θέατρο της Οδού
Κυκλάδων τι να περιμένουμε;
Μια ατμοσφαιρική παράσταση με βαθιές σχέσεις ανθρώπων
που αναμετριούνται με φλέγοντα θέματα. Μια παράσταση με
ανθρώπους που φανερώνουν τα αισθήματά τους περισσότερο
από τις κινήσεις τους και λιγότερο από τις λέξεις. Μια παράσταση με έντονα μεταφυσικό στοιχείο.

Λένα Παπαληγούρα

«Πιστεύω
στα προσωπικά
θαύματα»
ΣΤΗΝ ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ

INFO
Ο ΓΑΜΟΣ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ
ΜΠΡΑΟΥΝ
του Ράινερ Βέρνερ
Φασμπίντερ
Μετάφραση - Διασκευή
- Σκηνοθεσία: Γιώργος
Σκεύας
Σκηνικά - Κοστούμια:
Άγγελος Μέντης
Μουσική: Σήμη Τσιλαλή
Ηθοποιοί: Λένα
Παπαληγούρα, Μάξιμος
Μουμούρης, Γιάννης
Νταλιάνης, Βαγγελιώ
Ανδρεαδάκη, Γιώργος
Συμεωνίδης, Νίκος
Γεωργάκης
Μέρες και ώρες
παραστάσεων: Τετάρτη
20:00, ΠέμπτηΠαρασκευή 20:30,
Σάββατο 21:00, Κυριακή
19:00
Θέατρο Οδού Κυκλάδων
«Λευτέρης Βογιατζής»
Κυκλάδων 11 &
Κεφαλληνίας, Κυψέλη
Τηλ. κρατήσεων:
210 8217877
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ετά την επιτυχία με το «Κουκλόσπιτο» ο Γιώργος
Σκεύας επιστρέφει στο Θέατρο της Οδού Κυκλάδων διασκευάζοντας για το θέατρο και σκηνοθετώντας τη μεγαλύτερη κινηματογραφική επιτυχία του
Ράινερ Βέρνερ Φασμπίντερ «O γάμος της Μαρίας Μπράουν». Στον
ομώνυμο ρόλο η Λένα Παπαληγούρα μας εξηγεί γιατί η «ανάληψη
της προσωπικής ευθύνης θα άλλαζε πολλά γύρω μας, από τον μικρόκοσμό μας ως και τις χώρες μας ενδεχομένως».
Το ευρύ κοινό στην Ελλάδα γνωρίζει –ή γνώρισε– τον Ράινερ
Βέρνερ Φασμπίντερ από το τραγούδι του Τζίμη Πανούση. Εσείς
πότε είδατε ταινίες του; Συγκεκριμένα τον «Γάμο της Μαρίας
Μπράουν»; Τι συναισθήματα σας δημιούργησε;
Είδα τις πιο γνωστές ταινίες του στα χρόνια της δραματικής σχολής.
Τον ανακάλυψα μέσα από το έργο «Τα πικρά δάκρυα της Πέτρα Φον
Καντ». Με γοήτευσε αφάνταστα ο τρόπος και το σύμπαν του και αποφάσισα να δω και τις άλλες ταινίες του. Όταν πέρυσι τον χειμώνα
μου μίλησε ο Γιώργος Σκεύας για τον «Γάμο της Μαρίας Μπράουν»,
θυμόμουν κυρίως την αίσθηση που είχα από την ταινία και κάποιες
στιγμές της. Την ξαναείδα, εστιάζοντας αυτή τη φορά και στις λεπτομέρειες, και ταράχτηκα. Με συγκίνησε και εξακολουθεί να με
συγκινεί το πώς μέσα από τη ζωή μιας γυναίκας μιλά ουσιαστικά
για μια ολόκληρη εποχή. Επίσης, το πώς καταφέρνει να δημιουργεί τόσα συναισθήματα και να θέτει τόσα ερωτήματα, χωρίς όμως να
εκβιάζει τίποτα. Οι χαρακτήρες του είναι σύμβολα, αλλά κρυμμένα.
Εννοούν πολλά, λένε λίγα και αφήνουν να διαφανούν πολύ λίγο οι
ρωγμές τους.
Στην ταινία πρωταγωνιστεί η υπέροχη Χάνα Σιγκούλα. Αυτή η «αναμέτρηση» πώς λειτούργησε στην ερμηνεία σας;
Η Χάνα Σιγκούλα είναι όντως υπέροχη. Ο ρόλος της Μαρίας Μπράουν σχεδόν γράφτηκε πάνω της και έχει ταυτιστεί με την ερμηνεία
της. Έπρεπε να ξεχάσω το γεγονός ότι μιλάμε για κινηματογραφική
ταινία, να ξεχάσω τη Χάνα Σιγκούλα και να δημιουργήσω τη δική μου

Μιλήστε μας για τον δικό σας ρόλο. Ποια είναι κατά τη γνώμη
σας η Μαρία Μπράουν;
Η Μαρία Μπράουν είναι πάρα πολλές ηρωίδες μαζί και ταυτόχρονα καμία. Είναι δυναμική, φιλόδοξη, αλλά ταυτόχρονα αθώα
και με έναν δικό της τρόπο ειλικρινής. Είναι σκληρή, αλλά συγχρόνως απόλυτα ρομαντική. Είναι σχεδόν ένα σύμβολο που δεν
έχει πρόσωπο, σαν μια δύναμη, ένας χείμαρρος, η ίδια η ιστορία και η χώρα.
«Προτιμώ να κάνω εγώ τα θαύματα παρά να περιμένω να γίνουν» λέει η Μαρία Μπράουν. Τι είναι κατά τη γνώμη σας
«θαύμα» και πώς μπορεί ένας άνθρωπος να το ολοκληρώσει;
Η Μαρία Μπράουν είναι σύμβολο σχεδόν μιας ολόκληρης εποχής. Είναι Γερμανίδα, μετά τον πόλεμο στη Γερμανία, την
εποχή που όλοι οι άνδρες είτε λείπουν στον πόλεμο, είτε έχουν
σκοτωθεί, είτε είναι αιχμάλωτοι. Οι γυναίκες στη Γερμανία έμειναν μόνες τους και κλήθηκαν να κάνουν την ανασυγκρότηση όλου του κράτους. Μιλάμε για γυναίκες που πάνω απ’ όλα
κατάφεραν να επιβιώσουν, πράγμα διόλου αυτονόητο. Πιστεύοντας, ταυτόχρονα, πάρα πολύ και ελπίζοντας σε αυτό που ονομάζουμε «οικονομικό θαύμα». Η Μαρία Μπράουν είναι εκπρόσωπος αυτής της εποχής που τρέχει με 300, δεν σταματάει με τίποτα. Για τη Μαρία το παρελθόν είναι αβάσταχτο και
δεν τολμά να το αντικρίσει. Εστιάζει μόνο στο μέλλον. Όμως
αυτό έχει οδυνηρές συνέπειες για την ίδια. Κάποια στιγμή, σε
αυτό το τρελό της ταξίδι, αφήνει την ψυχή της πίσω και τρέχει
μόνη της χωρίς την ψυχή της. Η Μαρία πιστεύει ότι είναι, οριακά, παντοδύναμη. Πιστεύει ότι της επιτρέπεται και μπορεί
να κάνει τα πάντα. Μόνο έτσι μαθαίνει να τα καταφέρνει. Λέει,
λοιπόν, «προτιμώ να κάνω εγώ τα θαύματα παρά να περιμένω
να γίνουν». Εγώ ελπίζω στα θαύματα, δεν πιστεύω όμως ότι είμαστε παντοδύναμοι. Βέβαια πιστεύω αφάνταστα στην προσωπική δύναμη του κάθε ανθρώπου, στα προσωπικά θαύματα. Τα
μικρά, τα καθημερινά. Πιστεύω στη δύναμη της πίστης και της
θέλησης. Επίσης, πιστεύω στη δύναμη του μοιράσματος. Δύο
άνθρωποι μαζί μπορούν να κάνουν ένα θαύμα. Μια σχέση μπορεί να δημιουργήσει ένα θαύμα.
Ο Φασμπίντερ εμπνέεται από τα ανοιχτά τραύματα της μεταπολεμικής Γερμανίας, εισχωρεί βαθιά στον ψυχισμό της
χώρας για να ενώσει εκπληκτικά τη συλλογική Ιστορία με τις
ιστορίες απλών και καθημερινών ηρώων οι οποίοι απεγνωσμένα ζητούσαν μια θέση σε έναν ελάχιστα φιλόξενο κόσμο.
Έναν κόσμο δυο φορές πιο σκληρό για μια γυναίκα. Είχε
άλλες επιλογές τελικά η Μαρία Μπράουν από το να επιλέξει
ένα υλιστικό όνειρο;
Όχι, δεν νομίζω ότι είχε. Για μένα, το υλιστικό όνειρο της Μαρίας σε συνδυασμό με την απόλυτη πίστη της στον εξιδανικευμένο έρωτά της για τον Χέρμαν είναι αυτά που την κάνουν να επιβιώσει μέσα στα ερείπια.

INTERVIEW

Μαρία, ή μάλλον τη δική μας Μαρία –του Γιώργου Σκεύα, τη
δική μου, τη Μαρία της παράστασής μας–, από την αρχή. Πήρα
στα χέρια μου μια διασκευή του σεναρίου της ταινίας που ήταν
ένα καινούργιο θεατρικό έργο. Ο Σκεύας μελέτησε διεξοδικά
το σενάριο της ταινίας αυτής, αλλά και των άλλων του Φασμπίντερ, την εποχή, τις μαρτυρίες ανθρώπων, και μας κάλεσε να
κάνουμε το ίδιο κι εμείς. Όπως θα κάναμε σε οποιοδήποτε θεατρικό. Αυτό με βοήθησε να μπω στον κόσμο του συγγραφέα
και να μην μπω καθόλου στη διαδικασία αναμετρήσεων και συγκρίσεων. Έτσι, σιγά σιγά έχουμε τη δική μας ανάγνωση για τη
Μαρία, αλλά και για όλα τα άλλα πρόσωπα του έργου.
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Εγώ ελπίζω στα
θαύματα, δεν
πιστεύω όμως
ότι είμαστε
παντοδύναμοι.
Βέβαια, πιστεύω
αφάνταστα στην
προσωπική δύναμη
του κάθε ανθρώπου,
στα προσωπικά
θαύματα. Τα μικρά,
τα καθημερινά.
Πιστεύω στη δύναμη
της πίστης και της
θέλησης. Επίσης,
πιστεύω στη δύναμη
του μοιράσματος.
Δύο άνθρωποι μαζί
μπορούν να κάνουν
ένα θαύμα. Μια
σχέση μπορεί να
δημιουργήσει ένα
θαύμα.

Διαβάστε τη συνέχεια
στο www.freesunday.gr
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«Αυτό είναι
ελευθερία. Να
ισοπεδώνεις τον
φόβο που σε
κατακλύζει και να
βιώνεις τον πόθο.
Όπως σε αυτό το
ποίημα της Έμιλι
Ντίκινσον που
έφερες ως υλικό
στην πρόβα. “I am
nobody. Who are
you? Are you –
nobody– too? Then
there’s a pair of
us…”». Βαγγέλης
Παπαδάκης
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φική Σχέση» όμως φαίνεται πως την πρωτοβουλία την παίρνει εκείνη. Τι πιστεύεις ότι «πραγματικά» την έλκει σ’ εκείνον;
Χριστίνα: Η ειλικρίνειά του, η καθαρότητα στο βλέμμα του, το χαμόγελό του,
η ομορφιά του. Εσύ πιστεύεις ότι μπορεί να υπάρξει μια τέτοια πορνογραφική
σχέση;
Βαγγέλης: Πιστεύω ναι, αλλά προϋποθέτει την παντελή απουσία γνώσης οποιουδήποτε προσωπικού στοιχείου ταυτότητας. Να μη χρειάζεται ποτέ να επαληθεύσεις στον παρτενέρ σου την κοινωνική σου θέση, το οικονομικό σου
στάτους, την πολιτική σου ιδεολογία, την οικογενειακή σου κατάσταση, το ερωτικό βιογραφικό σου. Όλα αυτά που μας κάνουν να νιώθουμε ασφαλείς. Αυτή
η πορνογραφική σχέση προϋποθέτει ελευθερία. Κι εκεί είναι που
έρχεται η δεύτερη προϋπόθεση. Να μην κωλώσεις. Απέναντι σε αυτή την έκθεση. Στην ειλικρινή επιθυμία. Αυτό
είναι ελευθερία. Να ισοπεδώνεις τον φόβο που σε
κατακλύζει και να βιώνεις τον πόθο. Όπως σε
αυτό το ποίημα της Έμιλι Ντίκινσον που έφερες ως υλικό στην πρόβα. «I am nobody. Who
are you? Are you –nobody– too? Then
there’s a pair of us…».
Χριστίνα: Το ποίημα αυτό είναι αυτοί
οι δυο. Εκείνος κι Εκείνη. Και αυτό που
πρέπει να είμαστε μπροστά στην αγάπη
και απέναντι στον άλλον… Πρέπει να
είσαι ο κανένας για να είσαι τα πάντα
του άλλου. Γενικά, η αληθινή αγάπη
ο 1999 η ταινία «Μια πορνογραφική
είναι απογυμνωμένη από το εγώ μας. Και
σχέση» του Φρεντερίκ Φοντέιν έκανε
αυτή η αγάπη ανάμεσα σε αυτούς τους
πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίδυο είναι απογυμνωμένη και από τις κοιθουσες αποσπώντας βραβεία και διθυραμβικές
νωνικές συμβάσεις. Δυο άγνωστοι γνωρίζοκριτικές. Λίγα χρόνια αργότερα ο Φιλίπ Μπλανται και έρχονται τόσο κοντά σωματικά και εσμπάντ διασκεύασε ο ίδιος το σενάριό του για τη
ντέλει ψυχικά, χωρίς ο ένας να ξέρει τίποτα για
θεατρική σκηνή, κερδίζοντας πάλι κοινό και κριτιτο κοινωνικό πλαίσιο του άλλου. Είναι μια σχέση
κούς μέσα από μια ερωτική ιστορία που με αφορμή
εκτός πλαισίου. Δυο άνθρωποι για τους οποίους τετο σώμα μιλάει για την ψυχή. Στη σκηνή του Από Μηχαλικά το σεξ είναι αφορμή για μια βαθύτερη επικοινωνής Θεάτρου η σκηνοθεσία του Βαγγέλη Παπαδάκη προτείνία. Εκείνον τι θεωρείς ότι τον ελκύει σε εκείνη;
νει μια νέα φόρμα, που συνδυάζει κινηματογραφικά και θεατρικά
στοιχεία χωρίς την ευκολία της χρήσης του βίντεο. Οι πρωταγωνιστές
Βαγγέλης: Η παιδικότητά της πίσω από την κοφτή πρόκληση.
της παράστασης Βαγγέλης Παπαδάκης και Χριστίνα Δενδρινού ανακρίνουν ο
Παρορμητική, αυθόρμητη, αποφασιστική. Αλλά ταυτόχρονα με ένα βλέμμα
ένας τον άλλον.
φοβισμένο. Είναι πραγματική γυναίκα. Μια ωραία γυναίκα. Ικανή να λιώσει
από αγάπη. Αλήθεια, λες να σοκάρει το θέμα της παράστασης;
Βαγγέλης: Χριστίνα, πώς ένιωσες όταν είδες την ταινία «Μια πορνογραφική
Χριστίνα: Πιθανότατα. Στις μέρες μας σοκάρει πολύ η αγάπη. Και όχι η πορσχέση»;
νογραφία. Μίλησέ μας λίγο και για τη σκηνοθετική σου ματιά. Εγώ τα ξέρω,
αλλά για να τα μάθει και ο κόσμος.
Χριστίνα: Για να σου πω την αλήθεια, δεν θυμάμαι πια πολύ καλά. Πάνε και
19 χρόνια από τότε. Αυτό που θυμάμαι είναι μια τεράστια απορία που μου δηΒαγγέλης: Το έργο αυτό μου γέννησε την ανάγκη να παντρέψω σκηνικά τον
μιουργήθηκε. Τι συνέβη τελικά μεταξύ των δυο τους.
κινηματογράφο με το θέατρο. Εκείνος κι Εκείνη μας αφηγούνται την πορεία
της σχέσης τους ενώ ζωντανεύουν μπροστά μας στιγμές από το παρελθόν τους.
Βαγγέλης: Εγώ έμεινα για αρκετή ώρα με το στόμα ανοιχτό. Δεν καταλάΑναζήτησα, λοιπόν, να αποτυπωθούν με κινηματογραφική λογική (κάδρο, μοβαινα. Προσπαθούσα να βγάλω άκρη. Ένα «γιατί» διαρκείας. Αυτό. Ανά διαστήντάζ, ήχος) ο σκηνικός χώρος των αναμνήσεων, των φαντασιώσεων του παρελματα επανερχόταν στη μνήμη μου η ταινία αυτή. Σήμερα καταλαβαίνω κάπως
θοντικού χρόνου, και με θεατρική αμεσότητα οι εξομολογήσεις των δύο ηρώων
καλύτερα. Ίσως.
σε χρόνο ενεστώτα. Το κοινό παρακολουθεί ταυτόχρονα την ταινία της ζωής
Χριστίνα: Και πώς αισθάνεσαι παίζοντας αυτόν τον άνδρα στη σκηνή; Τι πιτων δύο ηρώων ενώ γίνεται μάρτυρας της προσωπικής τους αφήγησης. Πώς
στεύεις ότι συμβαίνει μέσα του;
μπλέκονται το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον για να γεννήσουν σκηνικά
Βαγγέλης: Πολλά πράγματα. Ακατανόητα πράγματα. Όλα αυτά που συμβαίμια έννοια που είναι «ο αιώνιος χρονο-χώρος». Εκεί όπου ο καθένας μας μπονουν στον καθένα μας όταν έρχεται σε επαφή με το άγνωστο. Όταν σαστίζει
ρεί να επιστρέφει και να ξαναζεί και να αναδιαμορφώνει τις μνήμες του ατέρμπροστά σε κάτι τόσο δυνατό, μεγάλο, που το βιώνει πρώτη φορά. Και δεν θα
μονα. Θέλω το κοινό να συμμετέχει ενεργά με τη φαντασία του στη σκηνική ατο ονομάσω «έρωτα» απαραίτητα αυτό που συμβαίνει μέσα του. Είναι κάπως
ποτύπωση της εικόνας του κάθε καρέ της ταινίας. Είμαι ευτυχής που συνεργάσαν παιδί που ανακαλύπτει, σαν έφηβος που τολμάει και σαν ενήλικας που αζομαι μαζί σου και με όλους τους συντελεστές της παράστασης για την επίτευξη
φομοιώνει. Πάντως η πρόκληση ξεκινάει από εκείνη. Η γυναίκα που προτείνει
ενός κοινού μας οράματος πλέον. Ιωάννα, Δήμητρα,
το «μήλο». Αυτή βάζει την αγγελία.
Σίσσυ, Βασίλη, Ίριδα, Τέτα, Δημήτρη, Λία, Ελένη,
Χριστίνα: Ναι, εκείνη ξεκινάει την ιστορία. Βάζει μια
Θάνο… σας ευχαριστώ τόσο πολύ όλους. Σου έχω
αγγελία για να βρει κάποιον με τον οποίο θα πραγμαόμως μια τελευταία ερώτηση: Τι συνιστά για σένα
τοποιήσει την ανείπωτη φαντασίωσή της. Μια φαντασίΜΙΑ ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΧΕΣΗ
«ερωτική πράξη»;
ωση που πρέπει οπωσδήποτε να πραγματοποιήσει, ουτου Φιλίπ Μπλασμπάντ
σιαστικά μια ανάγκη της που κανείς δεν δείχνει να «καΧριστίνα: Για μένα και για εκείνη είναι το σμίτανοεί», εκτός από εκείνον.
ξιμο. Όχι μια απλή ανταλλαγή υγρών. Να χάνεΣκηνοθεσία: Βαγγέλης Παπαδάκης
σαι
στη στιγμή και να μην ξέρεις πού τελειώνει το
Βαγγέλης: Εσύ θα το έκανες ποτέ αυτό; Ή μήπως
Μετάφραση: Ανδρέας Στάικος
σώμα
του άλλου και πού ξεκινάει το δικό σου. Μια
το έχεις κάνει και δεν το ξέρω;
Παίζουν: Χριστίνα Δενδρινού, Βαγγέλης Παπαδάκης
μουσική
συμφωνία. Μια Ώσμωση. Για σένα;
Χριστίνα: Μην είσαι τόσο «ανυπόμονος», ειδικά
Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 21:00
όταν πρόκειται για τα μυστικά μιας γυναίκας (γελάει
Βαγγέλης:
Αυτό ακριβώς. Μια Ώσμωση. Μια
Από Μηχανής Θέατρο
πονηρά). Για τους άντρες, αλήθεια, είναι πιο εύκολο
πράξη
Θεία.
Όπου
οι δύο έχουν γίνει το Όλον. ΘυΑκαδήμου 13, Μεταξουργείο
Τηλ. κρατήσεων: 210 5232097
να εστιάσουν μόνο στο σεξ;
σιάζεις το εγώ σου για την επίτευξη αυτής της συνένωσης. Μια πράξη σχεδόν εγκληματική.
Βαγγέλης: Γενικά ναι, ισχύει. Στην «Πορνογρα-

Τ

Ο Βαγγέλης
Παπαδάκης παίρνει
συνέντευξη από τη
Χριστίνα Δενδρινού

– ή μήπως το
αντίστροφο;

INFO
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ΕΥΕΞΙΑ

Κάν’ το όπως η Christy!

Φτιάξε
τέλειους γλουτούς
µόνο µε µια µπάλα!
1

Κάτσε ανάσκελα στο έδαφος, στηρίζοντας τα πέλµατά σου πάνω
στην µπάλα. Πάρε εισπνοή και εκπνέοντας σήκωσε σπόνδυλοσπόνδυλο τη λεκάνη και τον κορµό, πηγαίνοντας όσο πιο ψηλά
µπορείς και σφίγγοντας πολύ καλά τους γλουτούς κυρίως και
τους οπίσθιους µηριαίους µε τον κορµό. Επανάλαβε 10 φορές,
µένοντας ψηλά για 2 δευτερόλεπτα σε κάθε επανάληψη.

4

2

Για να δυσκολέψεις την άσκηση, σήκωσε το ένα πόδι ψηλά,
όσο πιο τεντωµένο µπορείς, και κάνε το ίδιο µε πριν.
Για να δυσκολέψεις την άσκηση, σήκωσε το ένα πόδι ψηλά,
όσο µπορείς τεντωµένο, και κάνε το ίδιο µε πριν.

5

3

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

Ούσα ανάσκελα, ακουµπάς µε τεντωµένα πόδια τους
αστραγάλους σου πάνω στην µπάλα και σηκώνεις µε τον ίδιο
τρόπο λεκάνη και κορµό. Εισπνοή στο κατέβασµα, εκπνοή
στο ανέβασµα. Κάνε 10 επαναλήψεις, µένοντας ψηλά
για 2 δευτερόλεπτα σε κάθε επανάληψη.

39

Γύρνα µπρούµυτα και σφίξε την µπάλα ανάµεσα στους
αστραγάλους, σηκώνοντας όσο περισσότερο µπορείς τα γόνατα
από το έδαφος. Σφίξε πολύ καλά τους γλουτούς και τους ραχιαίους
σου. Εισπνοή κάτω, εκπνοή πάνω. Κάνε 10 επαναλήψεις και µείνε
ψηλά για 2 δευτερόλεπτα σε κάθε επανάληψη.

