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Πρώτη φορά

Gold υπηρεσίες
και για τις
επιχειρήσεις.

Γνωρίστε την Υπηρεσία Alpha Bank Gold Business Banking.
Από σήμερα έχετε τον δικό σας Εξειδικευμένο τραπεζικό Συνεργάτη,
για να ασχολείται με τις ανάγκες της επιχειρήσεώς σας.
Επιπλέον:
• Ευελιξία στην επικοινωνία, με δυνατότητα εικονοκλήσεων
• Πρόσβαση σε καινοτόμες επιχειρηματικές πρακτικές
• Προνομιακή τιμολόγηση
• Πρόγραμμα Επιβραβεύσεως Bonus για επιχειρήσεις.
Γνωρίστε τον νέο τρόπο συνεργασίας με την Τράπεζά σας.

Επιχειρείς; Μαζί σου.

www.alpha.gr
210 326 0000

KX_Gold Business_265x325-News_Fpc75-eik60.indd 1
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www.kyrtsos.gr

George Kirtsos

@GiorgosKyrtsos

Από το 2015, οπότε Ερντογάν και Τσίπρας
άφησαν να περάσουν 1 εκατομμύριο πρόσφυγες
και μετανάστες, η Ε.Ε. περνάει φάση
αποσταθεροποίησης.
Επικίνδυνη φλυαρία

ΕΥΡΩΧΆΟΣ ΜΕ
ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΌ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΌ
Η δημόσια αντιπαράθεση Τουσκ και Γιούνκερ βάζει
τέλος στις ψευδαισθήσεις.
ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΗΣ ΝΔ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΎΡΤΣΟΥ

Τ

ο προσφυγικό-μεταναστευτικό, το οποίο ξέφυγε
από τον έλεγχο το 2015 και μέχρι τον Απρίλιο του
2016, συνεχίζει να προκαλεί πολιτικές αναταράξεις σχεδόν στο σύνολο της Ε.Ε. Το προσφυγικόμεταναστευτικό ήταν μία από τις βασικές αιτίες
της επικράτησης του Brexit στο δημοψήφισμα του Ιουνίου του
2016, παρά το γεγονός ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν υποδεχόταν μεγάλο αριθμό προσφύγων και μεταναστών. Χρησιμοποιήθηκε όμως ο φόβος για την ισλαμοποίηση της Ε.Ε. και την κατάρρευση της κοινωνικής συνοχής για να επικρατήσουν στο κρίσιμο
δημοψήφισμα οι υποστηρικτές της εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε.
Πρόκειται για ένα πρόβλημα το οποίο χρησιμοποιούν οι κυβερνήσεις και τα κόμματα των κρατών-μελών με τον τρόπο που
κρίνουν σκόπιμο και καταλήγουν να το εκμεταλλεύονται χωρίς
να συμβάλλουν στην επίλυσή του. Όσο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δείχνουν να έχουν ξεπεραστεί από τις εξελίξεις, εφόσον οι αποφάσεις που παίρνονται και
επικυρώνονται εφαρμόζονται επιλεκτικά, με αποτέλεσμα να μεγαλώνει η κρίση αξιοπιστίας της Ε.Ε.

Το λάθος του Τουσκ
Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ. Τουσκ προσπάθησε
να διορθώσει το λάθος της σκληρής δεξιάς κυβέρνησης της Πολωνίας, η οποία δεν δέχεται να πάρει μέρος στις ποσοστώσεις για τη
μετεγκατάσταση των προσφύγων, με ένα δικό του λάθος, ακόμη
μεγαλύτερης σημασίας. Διατύπωσε την πρόταση για κατάργηση
του συστήματος των ποσοστώσεων, το οποίο ούτως ή άλλως δεν
λειτουργεί, με έναν τρόπο που δείχνει να δικαιώνει τις αντιευρωπαϊκές επιλογές της Πολωνίας, της Ουγγαρίας, της Τσεχίας και
της Σλοβακίας σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του προβλήματος.
Ο κ. Τουσκ προσπάθησε να αντιδράσει, με λάθος τρόπο, σε
μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. Πρώτον, η κυβέρνηση της
Βαρσοβίας, η οποία εκπροσωπεί τη σκληρή, εθνικιστική Δεξιά, ανεβάζει συνεχώς τη δημοτικότητά της συγκρουόμενη με τις Βρυξέλλες και κυρίως το Βερολίνο στο προσφυγικό-μεταναστευτικό.
Χρησιμοποιεί την αντιπαράθεση με τις Βρυξέλλες για να προωθεί θεσμικές αλλαγές απόλυτου ελέγχου της Δικαιοσύνης και των
ΜΜΕ, σαν αυτές που προωθεί κατά καιρούς η κυβέρνηση Τσίπρα, αλλά με μεγαλύτερη ένταση, συνέπεια και, κυρίως, αποτε-

λεσματικότητα. Επίσης, η Βαρσοβία αξιοποιεί το δύσκολο παρελθόν με το Βερολίνο για να υπονομεύσει την αξιοπιστία κάθε πρότασης της κυβέρνησης Μέρκελ για την κοινή αντιμετώπιση ενός
ευρωπαϊκών διαστάσεων προβλήματος. Η κυβέρνηση της Πολωνίας υπενθυμίζει κάθε τόσο στους Γερμανούς τις ιστορικές ευθύνες τους για τη ναζιστική εισβολή και την κατοχή της Πολωνίας
και υποστηρίζει ότι πρέπει να καταβληθούν πολεμικές αποζημιώσεις της τάξης των 900 δισ. ευρώ. Απορρίπτει μάλιστα προγενέστερες συμφωνίες με τις οποίες καταβλήθηκαν μικρές αποζημιώσεις, περισσότερο συμβολικού χαρακτήρα, με το σκεπτικό ότι
κατά την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου την Πολωνία ήλεγχε η
Σοβιετική Ένωση, επομένως η πολωνική κυβέρνηση που υπέγραψε τη σχετική συμφωνία δεν είχε πολιτική νομιμοποίηση, εφόσον ουσιαστικά εφάρμοζε την πολιτική της σοβιετικής υπερδύναμης.
Η σκληρή εθνικιστική προσέγγιση της κυβέρνησης της Πολωνίας ανεβάζει συνεχώς τη δημοτικότητά της γιατί συνδυάζεται
με δυναμική οικονομική ανάπτυξη, με τη βοήθεια γερμανικών επενδύσεων, και την συνεχή άνοδο του βιοτικού επιπέδου των περισσότερων Πολωνών. Ο κ. Τουσκ υπήρξε πρωθυπουργός της Πολωνίας, επικεφαλής κεντροδεξιάς φιλοευρωπαϊκής κυβέρνησης,
για μία επταετία και συνέβαλε στην εντυπωσιακή ανάπτυξη της
χώρας. Τώρα όμως προσπαθεί να αποτρέψει την πολιτική περιθωριοποίηση της πολωνικής κεντροδεξιάς, ενώ ήδη οι δυνάμεις
της κεντροαριστεράς βρίσκονται εκτός Βουλής και στο περιθώριο.

Το νέο χάσμα
Ως πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ο κ. Τουσκ προσπαθεί να σταματήσει τη διεύρυνση του πολιτικού χάσματος μεταξύ
πρώην ανατολικών χωρών της Ε.Ε. και ορισμένων περισσότερο αναπτυγμένων δυτικών χωρών της Ε.Ε. Η Πολωνία, η Ουγγαρία,
η Τσεχία και η Σλοβακία συντονίζονται μέσα από τη λεγόμενη
ομάδα του Βίζεγκραντ, η οποία ασκεί επιρροή ή συνεργάζεται
και με άλλα κράτη-μέλη, όπως η Αυστρία, η Σλοβενία, η Κροατία
και οι τρεις Δημοκρατίες της Βαλτικής. Είναι λογικό ο πρόεδρος
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να θέλει να αποτρέψει μια μελλοντική ρήξη, ενώ η Ε.Ε. των «28» δεν έχει συνέλθει ακόμη από το
σοκ του Brexit, αλλά το έκανε με λάθος τρόπο, ενισχύοντας την
άποψη ότι δεν είναι ιδιαίτερα καλός σε ό,τι αφορά τους διπλωματικούς χειρισμούς.

Μπορεί η κυβέρνηση της Πολωνίας να κινείται αντιευρωπαϊκά
στο προσφυγικό-μεταναστευτικό και ο πρόεδρος Τουσκ να βαρύνεται με σοβαρό λάθος εκτίμησης και χειρισμού, όμως η συνολική εικόνα της Ε.Ε. και των ευρωπαϊκών θεσμών σε ό,τι αφορά το
συγκεκριμένο ζήτημα είναι κάτω του μετρίου.
Από το 2015, οπότε ο Ερντογάν έστειλε 1 εκατομμύριο πρόσφυγες και μετανάστες στην Ε.Ε. μέσω Ελλάδας και ο Τσίπρας
διευκόλυνε τη μετάβασή τους σε Γερμανία, Αυστρία και Σουηδία, το προσφυγικό-μεταναστευτικό προσδιορίζει τις εξελίξεις σε
πολλές χώρες της Ε.Ε.
Στη Γερμανία εδραιώθηκε η παρουσία της σκληρής δεξιάς
έως ακροδεξιάς Εναλλακτικής για τη Γερμανία, η οποία πήρε 13%
στις βουλευτικές εκλογές του περασμένου Σεπτεμβρίου και αποτελεί σήμερα την τρίτη μεγαλύτερη πολιτική δύναμη της Γερμανίας, με εντυπωσιακή παρουσία στις ανατολικές περιοχές της
χώρας, όπου οι πρώην Ανατολικογερμανοί θεωρούν ότι το Βερολίνο δεν τους στηρίζει αρκετά για να καλύψουν την οικονομική
και κοινωνική απόσταση που τους χωρίζει από τους πρώην Δυτικογερμανούς, ενώ δαπανά τεράστια ποσά για τη στήριξη των προσφύγων και των μεταναστών.
Το προσφυγικό-μεταναστευτικό οδήγησε στην πολιτική μετατόπιση της Ολλανδίας προς τα δεξιά και άνοιξε τον δρόμο στον
σχηματισμό κυβέρνησης στην Αυστρία στην οποία θα συνεργάζεται η κεντροδεξιά με την ακροδεξιά. Συνοψίζοντας, μπορούμε
να πούμε ότι η Ιταλία και κυρίως η Ελλάδα εξακολουθούν να δέχονται τη μεγαλύτερη πίεση παρά τη δραστική μείωση των προσφυγικών και μεταναστευτικών ρευμάτων μετά την ευρωτουρκική συμφωνία του Μαρτίου 2016, ενώ στις άλλες χώρες εκδηλώνεται ένας φόβος κατά της ισλαμοποίησης, της εξασθένησης της
κοινωνικής συνοχής, ακόμη και της ανάπτυξης ης ισλαμικής τρομοκρατίας, με αποτέλεσμα να γίνεται εξαιρετικά δύσκολη έως αδύνατη η αναζήτηση και κυρίως η εφαρμογή κοινής εξωτερικής
πολιτικής.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει κατά καιρούς ενδιαφέρουσες
προτάσεις, οι οποίες όμως είναι ιδιαίτερα φιλόδοξες σε σχέση με
την πολιτική πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί, ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επαυξάνει χωρίς να μπορεί να επηρεάσει
τις εξελίξεις.
Για παράδειγμα, οι ευρωβουλευτές ψηφίσαμε με μεγάλη
πλειοψηφία τη μετεγκατάσταση 160.000 προσφύγων από την
Ελλάδα και την Ιταλία σε άλλες χώρες της Ε.Ε. και είναι ζήτημα
αν έχει πραγματοποιηθεί το 1/4 των μετεγκαταστάσεων που συμφωνήθηκαν, χωρίς να υπάρχει προοπτική προώθησης αυτής της
πολιτικής. Η Πολωνία και πολλά άλλα κράτη-μέλη αρνούνται τη
συμμετοχή τους στο σύστημα των ποσοστώσεων με το σκεπτικό
ότι δεν το επιθυμεί ο πληθυσμός της χώρας και πως εάν ακόμη έφταναν μερικές χιλιάδες πρόσφυγες στην Πολωνία βάσει ποσοστώσεων, η βασική τους επιδίωξη θα ήταν να περάσουν τα σύνορα
και να πάνε στη Γερμανία. Τα άλλα κράτη-μέλη, όπως η Γερμανία και η Γαλλία, κάνουν σωστή κριτική στις επιλογές της Πολωνίας και στους χειρισμούς του κ. Τουσκ, αποκλείεται όμως να αναλάβουν πρόσθετα βάρη για την αντιμετώπιση του προβλήματος,
γιατί κάτι τέτοιο θα ενίσχυε τη σκληρή και την άκρα Δεξιά. Τέλος,
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εμφανίζεται να έχει ρυθμίσει, έστω στα
χαρτιά, το ζήτημα, μεγαλώνοντας έτσι την απόσταση που χωρίζει τη θεωρία από την πράξη σε ό,τι αφορά την πολιτική των ευρωπαϊκών θεσμών.
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συνέντευξη

Μ

ια πρώτη εκτίμηση, λίγες ώρες
πριν από την έναρξη του συνεδρίου της ΝΔ, σχετικά με
τον προσυνεδριακό διάλογο
που διεξήχθη το προηγούμενο
διάστημα δίνει η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Σοφία Ζαχαράκη,
τονίζοντας ότι όλο και περισσότεροι πολίτες
ενδιαφέρονται για την προετοιμασία της επόμενης κυβέρνησης της χώρας.
Φτάνοντας στο συνέδριο της ΝΔ, κατ’ αρχάς θα
ήθελα να μου πείτε ποια είναι τα δικά σας βασικά συμπεράσματα από την προσυνεδριακή διαδικασία.
Οι δύο πρώτες λέξεις που μου έρχονται στο
μυαλό είναι η «συμμετοχή» και η «νεωτερικότητα». Με συμμετοχή που διευκολύνθηκε με μια ζωντανή διαδικασία, με προηγούμενη του κάθε προσυνεδρίου ηλεκτρονική
δημοσίευση ερωτηματολογίων, που έθεσαν
πραγματικά διλήμματα πολιτικής, στα οποία
λάβαμε πάνω από 100.000 απαντήσεις με
εκτεταμένη χρήση των μέσων κοινωνικής
δικτύωσης. Με 124 καλεσμένους επιστήμονες, επιχειρηματίες, εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, οι περισσότεροι εκ των
οποίων δεν είχαν μιλήσει ποτέ σε εκδηλώσεις της ΝΔ. Με σύντομες παρεμβάσεις από
τα μέλη του πάνελ και πολλές ερωτήσεις και
τοποθετήσεις από τους παρευρισκομένους.
Στα προσυνέδριά μας συζητήσαμε για πάνω
από 160 προτάσεις πολιτικής και καταλήξαμε
σε χρήσιμα συμπεράσματα για κρίσιμους τομείς. Συμπεράσματα που έχουμε δώσει στη
δημοσιότητα, καθώς μας ενδιαφέρει πολύ
η καλλιέργεια της έννοιας της λογοδοσίας
στη σχέση μας με κάθε πολίτη ξεχωριστά.
Βασικό μου συμπέρασμα είναι ότι όλο και
περισσότεροι πολίτες αισθάνονται την ανάγκη να συνεισφέρουν και αυτοί στην προετοιμασία για την επόμενη μέρα. Υποχρέωσή
μας, λοιπόν, να χτίσουμε τις γέφυρες για να
συναντηθούμε.
Θεωρείτε ότι από τα προσυνέδρια έγινε σαφές το
στίγμα της πολιτικής που η ΝΔ θα ακολουθήσει
στην περίπτωση που γίνει κυβέρνηση;
Όποιος αφιερώσει λίγες ώρες να διαβάσει
τα συμπεράσματα των προσυνεδρίων, αλλά
και τις ομιλίες του προέδρου της ΝΔ που
έκλειναν κάθε προσυνέδριο, θα βρει έναν
πλούτο προτάσεων και συγκεκριμένων λύσεων στα θέματα που μας απασχολούν καθημερινά. Στον πυρήνα όμως της κάθε πρότασης αλλά και του σχεδίου της ΝΔ είναι ο
κάθε πολίτης και ειδικά οι αδύναμοι Έλληνες,
αλλά και η μεσαία τάξη. Τη δική τους ζωή
θέλουμε να κάνουμε καλύτερη. Με αυτόν
τον άξονα προσερχόμαστε στο συνέδριο της
ΝΔ και με την ελπίδα ότι η πρότασή μας, το
σχέδιό μας, απαντά στα προβλήματα και στις
προσδοκίες όλων των Ελλήνων ανεξάρτητα
από τις πολιτικές και οικονομικές διαφορές του χθες. Των Ελλήνων που έχουν
νιώσει ότι έχουν στενέψει ασφυκτικά οι
ορίζοντές τους. Θέλουμε να δούμε την
Ελλάδα να βαδίζει περήφανα στον δρόμο
της επόμενης μέρας. Και είμαστε έτοιμοι
να αλλάξουμε τη χώρα.

Σοφία Ζαχαράκη, αναπληρώτρια εκπρόσωπος
Τύπου της ΝΔ

«Θέλουμε να δούμε την Ελλάδα
να βαδίζει περήφανα στον δρόμο
της επόμενης μέρας»
ΣΤΗΝ ΑΦΡΟΔΊΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΎ
Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τη ΝΔ ότι υιοθετεί σκληρές
νεοφιλελεύθερες και αντιλαϊκές πολιτικές θέσεις. Τι απαντάτε;
Είναι προφανές ότι, παρά τα χρόνια που μεσολάβησαν και τα όσα συνέβησαν, ο ΣΥΡΙΖΑ
είτε δεν έμαθε είτε θεωρεί ότι οι πολίτες δεν
έχουν προσέξει τι έχει συμβεί. Θεωρεί μάλλον ότι δεν έχουμε αντιληφθεί ότι έχουμε ουσιαστικά χάσει τρία χρόνια. Ξεχνά τους πλειστηριασμούς, τις κατασχέσεις, την έκρηξη
της μερικής απασχόλησης, ξεχνά ότι μόλις
προχθές η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων επιβεβαίωσε με τον πλέον εκκωφαντικό τρόπο τον αντιλαϊκό χαρακτήρα της πολιτικής της κυβέρνησης. Τα ληξιπρόθεσμα
χρέη των πολιτών προς την εφορία και το
Δημόσιο φτάνουν πλέον τα 100 δισ. ευρώ.
Μόνο τον Οκτώβριο προστέθηκαν 1,2 δισ.
ευρώ νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές των πολιτών προς το κράτος, αποτέλεσμα της εξάντλησης της φοροδοτικής ικανότητας νοικοκυριών και επιχειρήσεων, και πλέον ένας
στους δύο πολίτες αδυνατεί να πληρώσει
τους φόρους του. Η κυβέρνηση, λοιπόν, ας
σταματήσει να παίζει με τις λέξεις για δημιουργία εντυπώσεων. Ας προβληματιστούμε
για τα ακόλουθα: Είναι αντιλαϊκή η δέσμευση
της ΝΔ για μείωση ΕΝΦΙΑ και φόρου επιχειρήσεων; Είναι αντιλαϊκή η δέσμευση για
εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και τη βελτίωση των υπηρεσιών προς τον πολίτη; Είναι

Στον πυρήνα της κάθε
πρότασης αλλά και του
σχεδίου της ΝΔ είναι ο
κάθε πολίτης και ειδικά οι
αδύναμοι Έλληνες, αλλά
και η μεσαία τάξη. Τη δική
τους ζωή θέλουμε να κάνουμε
καλύτερη.
αντιλαϊκή η δέσμευση για ουσιαστική προστασία των πολιτών από τη γενικευμένη ανομία που τώρα πλήττει τις πόλεις μας; Είναι
αντιλαϊκή η δέσμευση για διευκόλυνση των
επενδύσεων που θα φέρουν νέες δουλειές;
Και πόσο πιο υποκριτικό είναι να εξαπολύεται αυτή η κατηγορία από μια κυβέρνηση
που μας οδήγησε συνειδητά στο να έχουμε
απολέσει εισοδήματα πολλών χιλιάδων ευρώ
σε εξοντωτικούς άμεσους και έμμεσους φόρους, εισφορές και περικοπές του κοινωνικού κράτους;
Κυβέρνηση και ΝΔ συμφωνούν ότι οι επενδύσεις αποτελούν τον βασικό μοχλό εξόδου της
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χώρας από την κρίση. Ωστόσο, η ΝΔ υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση έχει «αντιεπενδυτική» πολιτική. Πού διαφέρουν οι δικές σας προτάσεις για
την προσέλκυση επενδύσεων;
Έχει πράγματι ενδιαφέρον η παρατήρηση
των μεταμορφώσεων της κυβέρνησης και
του πρωθυπουργού κ. Τσίπρα. Η πρόσφατη
φιλοεπενδυτική «στροφή» της κυβέρνησης,
λοιπόν, έχει έναν βασικό αντίπαλο: την πραγματικότητα. Και αν δεν υπήρχε η πραγματικότητα, υπάρχει η μισή κυβέρνηση που συστηματικά υπονομεύει τις επενδύσεις, η διστακτικότητα και η αδυναμία κατανόησης για
το πώς λειτουργεί η ελεύθερη οικονομία. Να
θυμίσω το Ελληνικό ή τις Σκουριές; Για να
είμαστε συγκεκριμένοι, όμως, και χρήσιμοι
για τις γενιές που ζητούν την προοπτική στη
χώρα τους, δικαιούνται μια καλά αμειβόμενη
εργασία, θέλουν να μείνουν και να προκόψουν εδώ, οι επενδύσεις δεν έρχονται με μαγικό ραβδί. Χρειάζονται ένα σύνολο πρωτοβουλιών και ισχυρή πολιτική βούληση. Ποιες
είναι μερικές από αυτές τις πρωτοβουλίες
που ήδη έχει εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης; Μείωση του φορολογικού κόστους και
του κόστους εισφορών που επιβαρύνει την
εργασία. Μια συνολική φορολογική μεταρρύθμιση που θα διευκολύνει το επιχειρείν
και θα προάγει τη διαφάνεια. Μια συνολική
μεταρρύθμιση στο κράτος, ώστε να εξυπηρετεί τον πολίτη και να στηρίζει την επιχειρηματικότητα, με αλλαγή πρακτικής και νοοτροπίας στην αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων. Τη μεταρρύθμιση μηχανισμών
διοίκησης που αφορούν την απονομή της δικαιοσύνης και την επίλυση διαφορών. Την
αξιοποίηση του αναπτυξιακού νόμου ως εργαλείου για την προώθηση της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας. Και αυτά η κυβέρνηση είτε δεν τα
επιχείρησε ποτέ είτε δεν προχώρησαν ποτέ.
Άρα, και στις επενδύσεις, η κυβέρνηση δοκιμάστηκε και πήρε βαθμό κάτω από τη βάση.
Ο πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης έχει
θέσει ως προμετωπίδα του συνεδρίου την ανανέωση του κόμματος. Πώς μπορεί να επιτευχθεί
αυτή, κατά την άποψή σας;
Η ανανέωση ακούγεται και είναι ένας διαρκής στόχος για ζωντανούς οργανισμούς, όπως
πρέπει να είναι ένα κόμμα. Επιτρέψτε μου
όμως να σας δώσω μια δική μου οπτική της
ανανέωσης. Η ανανέωση μπορεί να διευκολυνθεί με πολλούς τρόπους. Και αυτό γίνεται
εδώ και πάρα πολύ καιρό στη ΝΔ. Δίνονται
πολλές ευκαιρίες σε νέα πρόσωπα να προσεγγίσουν την παράταξη, κυρίως μέσω του
Μητρώου Στελεχών, αλλά και της ανανέωσης που ήδη είχαμε σε πολλά πρόσωπα που
εθελοντικά συνεισφέρουν στις γραμματείες,
στους τομείς, αλλά και στις τοπικές και νομαρχιακές οργανώσεις μας. Ο ίδιος ο πρόεδρος της ΝΔ έχει δηλώσει ότι, εκτός των βουλευτών μας που θα βρίσκονται στα επόμενα
ψηφοδέλτια, θα υπάρχει ανανέωση τουλάχιστον 50% των υποψηφίων. Αυτές, λοιπόν,
οι πράξεις συνιστούν την καλύτερη απόδειξη
ότι ευκαιρίες δίνονται και θα δοθούν, αλλά
και ότι όλοι αξιολογούμαστε. Και αυτό, πιστεύω, είναι ένα δείγμα υγείας.
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τις αρχές του περασµένου Ιουλίου, λίγο πριν η Βουλή της
Καταλονίας προκηρύξει το δηµοψήφισµα για την ανεξαρτησία της αυτόνοµης περιοχής, ο Ραχόι και η κυβέρνηση
µειοψηφίας του Λαϊκού Κόµµατος έµοιαζαν υπό προθεσµία.
Τον Ιούνιο, στο συνέδριο του Σοσιαλιστικού Κόµµατος, είχε επανεκλεγεί θριαµβευτικά ο Σάντσεθ. Λίγους
µήνες πριν, τον Οκτώβριο του 2016, είχε αναγκαστεί να
παραιτηθεί, όταν οι πρώην πρωθυπουργοί Γκονζάλες και Θαπατέρο διαµόρφωσαν στην Κεντρική Επιτροπή πλειοψηφία υπέρ της ανοχής µιας κυβέρνησης
µειοψηφίας του Λαϊκού Κόµµατος υπό τον Ραχόι για να τερµατιστεί η κρίση ακυβερνησίας, καθώς δύο εκλογικές αναµετρήσεις, τον ∆εκέµβριο του 2015 και
τον Ιούνιο του 2016, δεν είχαν οδηγήσει στη διαµόρφωση κυβερνητικής πλειοψηφίας.
Αρχές Ιουλίου του 2017 οι Σοσιαλιστές υπό τον Σάντσεθ ξανά στα ηνία ήταν
έτοιµοι να τερµατίσουν την αποχή σε κρίσιµες ψηφοφορίες στη Βουλή και να διακινδυνεύσουν νέα εκλογική αναµέτρηση. Τότε ο Ραχόι έµοιαζε ήδη παρελθόν.

Ανατροπή
Όλα τα παραπάνω ακυρώθηκαν από τις επιλογές, αποφάσεις και πρωτοβουλίες
του υπό τον Πουτζντεµόν κυβερνητικού συνασπισµού στη Βαρκελώνη, που επέλεξε την πορεία προς µονοµερή απόσχιση από τη Ισπανία.
Η ευκαιρία ήταν ανέλπιστη για τον Ραχόι και την αξιοποίησε στο έπακρο:
Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης δεν ήταν πλέον η συνέχιση, η
τροποποίηση ή η εγκατάλειψη της σκληρής δηµοσιονοµικής λιτότητας
που επεβλήθη στη Μαδρίτη από Βερολίνο και Βρυξέλλες από το 2011,
αλλά η εθνική ενότητα και η εδαφική ακεραιότητα της χώρας.
Στο νέο αυτό προνοµιακό για την κεντροδεξιά κυβέρνηση του Λαϊκού Κόµµατος πεδίο ανατράπηκαν οι
συσχετισµοί, αν οι δηµοσκοπήσεις είναι αξιόπιστες και ακριβείς: Οι Podemos, που
βρίσκονταν στην τρίτη θέση, σε απόσταση αναπνοής από τους Σοσιαλιστές, και διεκδικούσαν τη δεύτερη θέση, βρίσκονται τώρα στην
τέταρτη, µε τους κεντρώους-φιλελεύθερους Ciudadanos να σταθεροποιούνται στην τρίτη.
Αν οι πρόωρες τοπικές εκλογές στην Καταλονία της 21ης ∆εκεµβρίου καταγράψουν, όπως
φαίνεται, την απώλεια της κοινοβουλευτικής αυτοδυναµίας των
υποστηρικτών της ανεξαρτησίας,
τότε εύλογα τίθεται το ερώτηµα
αν ο Ραχόι θα σπεύσει να κεφαλαιοποιήσει την επιτυχία του
στη Βαρκελώνη µε προκήρυξη
νέων εκλογών.

ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ
ΡΑΧΟΪ;
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ
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Η υποταγή της Μαδρίτης στην πίεση του
Βερολίνου και των Βρυξελλών υποθήκευσε από
το 2015 τη δικοµµατική πολιτική σταθερότητα
και σήµερα προαναγγέλλει µια επικίνδυνη
προοπτική µετάλλαξης των τοπικών εθνικιστικών
κινηµάτων.
Αν οι Podemos υποβιβαστούν στην τέταρτη θέση και οι Σοσιαλιστές ενισχύσουν τα ποσοστά τους ως δεύτερο κόµµα, τότε είναι
πιθανό να προκύψει µε σηµείο αναφοράς τον Ραχόι και το Λαϊκό
Κόµµα, που ενίσχυσαν τη δηµοσκοπική τους πρωτιά, µια πιο σταθερή φόρµουλα διακυβέρνησης από τη σηµερινή κυβέρνηση µειοψηφίας, χωρίς τη θετική ανοχή αλλά µε την αποχή των Σοσιαλιστών στις κρίσιµες ψηφοφορίες.

Βαριές υποθήκες
Εκ των υστέρων ο Πουτζντεµόν και το ετερόκλητο µέτωπο που ζητούσε ανεξαρτησία φάνηκε ότι δεν είχαν ούτε στρατηγική ούτε τακτική. Η φυγή προς τα εµπρός µε µονοµερείς ενέργειες, µε κορυφαία το δηµοψήφισµα, εκ των υστέρων φωτίζεται ως προσπάθεια
της τοπικής πολιτικής ελίτ να οικειοποιηθεί στο πεδίο του εθνικισµού την κοινωνική και πολιτική δυσαρέσκεια ενός σηµαντικού
τµήµατος του πληθυσµού, µετά από µια συνεχή εξαετία σκληρής
δηµοσιονοµικής λιτότητας.
Με άλλα λόγια, συνειδητά ή ασυνείδητα, ο Πουτζντεµόν και
οι σύµµαχοί του στην κυβέρνηση της Καταλονίας υιοθέτησαν µια
λογική Λέγκας του Βορρά, ότι αν σταµατήσει η φορολογική αφαίµαξη από την κεντρική κυβέρνηση, τότε η έξοδος από την κρίση
είναι όχι µεσοπρόθεσµη προοπτική αλλά η πραγµατικότητα της επόµενης µέρας.
Τα παραπάνω, ακόµη και στην περίπτωση καθαρής ήττας του
Πουτζντεµόν και των συµµάχων του στην Καταλονία και ενίσχυσης του Ραχόι και του Λαϊκού Κόµµατος στο σύνολο της Ισπανίας,
θα παραµένουν βαριές υποθήκες στη σταθερότητα της χώρας: Από
την Καταλονία και τη Χώρα των Βάσκων µέχρι και τη βορειοδυτική
φτωχή Γαλικία θα είναι σταθερή η παρουσία πολιτικών δυνάµεων
που θα ταυτίζουν την έξοδο από την κρίση µε την ανεξαρτησία, η
οποία, παρά την οπερετική κατάληξή της στη Βαρκελώνη, θα εξακολουθήσει να είναι για κάποιους µια ουτοπία.

Στα όρια της αντοχής της
Όσο και να τιµωρηθεί ο Πουτζντεµόν και όσο και να επιβραβευτεί
ο Ραχόι, σαράντα χρόνια µετά τον µετασχηµατισµό της δικτατορίας του Φράνκο σε δηµοκρατία η Ισπανία έφτασε στα όρια της αντοχής της: Μπορεί η Μέρκελ και ο Σόιµπλε µέχρι πριν από λίγους µήνες να διαφήµιζαν τη διακυβέρνηση Ραχόι ως το success
story της Ευρωζώνης, η σκληρή όµως πραγµατικότητα µας δείχνει ότι η υποταγή της Μαδρίτης στην πίεση του Βερολίνου και
των Βρυξελλών υποθήκευσε από το 2015 τη δικοµµατική πολιτική σταθερότητα και σήµερα προαναγγέλλει µια επικίνδυνη
προοπτική µετάλλαξης των τοπικών εθνικιστικών κινηµάτων.
Μια µετάλλαξη που παραπέµπει όχι µόνο στη Λέγκα του Βορρά
αλλά και στη δυναµική διάλυσης της Γιουγκοσλαβίας και της
ΕΣΣ∆ την περίοδο 1990-1991.
Μετά το 1977, τον ελεγχόµενο εκδηµοκρατισµό, αλλά κυρίως
µετά την αποτυχηµένη απόπειρα πραξικοπήµατος του Τεχέρο τον
Φεβρουάριο του 1981, η πλήρης ένταξη στην τότε Ευρωπαϊκή Κοινότητα των «10» πρόβαλλε ως πλήρης διασφάλιση της µελλοντικής σταθερότητας.
Σαράντα χρόνια µετά, το κόστος της αυτόµατης εναρµόνισης
της Μαδρίτης µε τη µέχρι τώρα γραµµή πλεύσης του Βερολίνου
στην Ευρωζώνη αρχίζει να προβάλλει ως επιλογή ασύµβατη µε την
πολιτική σταθερότητα της χώρας.
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Μ

ια πρώτη «εν ψυχρώ» προσέγγιση στην επίσκεψη Ερντογάν στην Ελλάδα κάνει
ο διευθυντής Ερευνών του
Ινστιτούτου ∆ιεθνών Σχέσεων, καθηγητής Κωνσταντίνος Φίλης. Κατά τον κ. Φίλη, παρά τις εντυπώσεις που δηµιουργήθηκαν –θετικές ή
αρνητικές–, η Τουρκία έχασε την ευκαιρία επαναπροσέγγισης µε την Ευρώπη µέσω της
επίσκεψης αυτής.
Με λίγη χρονική απόσταση από τα γεγονότα,
πώς θα σχολιάζατε την επίσκεψη Ερντογάν
στην Ελλάδα;
Το πρώτο σχόλιο είναι ότι ο Πρόεδρος Ερντογάν έχασε την ευκαιρία, µέσα από αυτή την επίσκεψη, να ρίξει γέφυρες προς την Ε.Ε., τουλάχιστον δηµόσια, πράγµα που θεωρώ ότι θα
ήθελε και θα έπρεπε να κάνει. Εκτιµώ πως η
Τουρκία θα προσπαθήσει να βελτιώσει τις σχέσεις της µε την Ε.Ε. το προσεχές διάστηµα, έχει
ήδη δώσει τα πρώτα δείγµατα γραφής, πολύ δε
περισσότερο από τη στιγµή που φαίνεται ότι οι
αντίστοιχες σχέσεις µε τις ΗΠΑ έχουν πάρει αρνητική τροχιά, τόσο λόγω της υπόθεσης Ζαράπ
όσο και λόγω της απόφασης για την Ιερουσαλήµ. Φαίνεται ότι θα χρειαστεί περισσότερος
χρόνος αποκατάστασης, οπότε πιστεύω ότι ο
Ερντογάν θέλει –για να µην έχει ταυτόχρονα
µέτωπα ανοιχτά στη ∆ύση– να ρίξει γέφυρες
προς την Ε.Ε. Υπό την έννοια αυτή, ευρισκόµενος για δεύτερη φορά σε ευρωπαϊκό έδαφος, κατόπιν πρόσκλησης από κράτος-µέλος,
δεν αξιοποίησε την ευκαιρία. Αυτό δεν σηµαίνει κάτι ως προς τη σχέση της Τουρκίας µε την
Ευρώπη. Πιστεύω ότι η πορεία που περιέγραψα
είναι προδιαγεγραµµένη.
Υπήρξαν, πάντως, αρκετά σχόλια ότι ο
Ερντογάν ξεδίπλωσε όλη την ατζέντα
των ελληνοτουρκικών κατά τις συναντήσεις του στην Αθήνα…
Ένα µεγάλο κοµµάτι της δηµόσιας
συζήτησης αναλώθηκε σε ζητήµατα που είναι ψηλά στην τουρκική ατζέντα, αλλά όχι στην ελληνική. Εδώ τα σενάρια είναι
δύο: Tο πρώτο λέει ότι η ελληνική πλευρά, η οποία όφειλε να απαντήσει στον Ερντογάν, έστω σε µια συνέντευξη που είχε δοθεί, µε
σαφή και κατηγορηµατικό
τρόπο στο ζήτηµα της αναθεώρησης της Συνθήκης της Λωζάννης, όµως
αυτό θα έπρεπε να είχε
γίνει µε τρόπο που να µην
έδινε στον Ερντογάν χώρο
και χρόνο να επαναδιατυπώσει τις δικές
του απόψεις από την ελληνική επικράτεια. Βέβαια δεν αποκλείω, ακόµα κι αν
γινόταν µια µικρή αναφορά από πλευράς
του Έλληνα Προέδρου της ∆ηµοκρατίας,
ο Ερντογάν να απαντούσε µακροσκελώς,
διότι απευθύνεται και στο εσωτερικό της
χώρας του, αλλά εφόσον ακολουθούσαν
οι ουσιαστικές διαβουλεύσεις µε τον Έλληνα πρωθυπουργό, θεωρώ ότι δεν θα
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Θα µπορούσαµε να
πούµε ότι οι δύο χώρες
φαίνονται να βρίσκονται
πιο µακριά απ’ όσο ήταν
προηγουµένως, αλλά
πιστεύω ότι αυτό αφορά
σε επίπεδο εικόνας και
εντυπώσεων.

Κωνσταντίνος Φίλης, διευθυντής Ερευνών του
Ινστιτούτου ∆ιεθνών Σχέσεων

«Τα αποτελέσµατα της επίσκεψης
Ερντογάν θα φανούν
σε βάθος χρόνου»
ΣΤΟΝ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

έπρεπε να δοθεί τόσος χρόνος, δεδοµένου, και το επισήµανε και ο ίδιος,
ο Έλληνας Πρόεδρος δεν είναι
εκτελεστικός. Το δεύτερο σενάριο είναι οι δύο πλευρές
να θέλουν, η καθεµιά για
τους δικούς της λόγους,
να φέρουν στον δηµόσιο χώρο και διάλογο τη συζήτηση
γι’ αυτά τα ζητήµατα, προϊδεάζοντας κατά κάποιον
τρόπο για κάποιες
διευθετήσεις που
ενδέχεται να ακολουθήσουν. Αυτό δεν σηµαίνει ότι οι διευθετήσεις
αυτές θα είναι σε βάρος της
Ελλάδας, αλλά ενδεχοµένως µε
µια διάθεση να βρεθεί κοινός
τόπος για τα ζητήµατα στη ∆υτική Θράκη, που µπορεί να συνδέεται per se µε τη Συνθήκη της
Λωζάννης, όπως προσπαθεί να το
κάνει ο Ερντογάν, ίσως να δόθηκε
η ευκαιρία να προετοιµαστεί η κοινή
γνώµη για κάποιες µελλοντικές συνεννοήσεις, κυρίως ως προς το ζήτηµα της µουσουλµανικής µειονό-

τητας στη Θράκη.
Τι θεωρείτε ότι σηµατοδότησε για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις το ταξίδι Ερντογάν;
Ως τρίτο συµπέρασµα θα µπορούσαµε να πούµε
ότι οι δύο χώρες φαίνονται να βρίσκονται πιο
µακριά απ’ όσο ήταν προηγουµένως, αλλά πιστεύω ότι αυτό αφορά σε επίπεδο εικόνας και
εντυπώσεων. ∆ιότι στην πραγµατικότητα ακούσαµε λίγο-πολύ αυτά που ήδη γνωρίζαµε και,
υπό αυτή την έννοια, η επίσκεψη ήταν ιδιαιτέρως αποκαλυπτική και γι’ αυτούς που είχαν
µια διαφορετική θεώρηση για το πόσο µεγάλες είναι οι διαφορές µεταξύ των δύο πλευρών: αποδείχθηκε περίτρανα ότι οι ιστορικές,
τουλάχιστον, διαφορές είναι χαώδεις.
Πιστεύετε ότι η επίσκεψη Ερντογάν επιδείνωσε τις «χαώδεις» διαφορές στις οποίες
αναφερθήκατε;
Ο Πρόεδρος Ερντογάν είναι ο µόνος ηγέτης της
γείτονος χώρας τις τελευταίες δεκαετίες που
θα µπορούσε µε καθαρό και αποτελεσµατικό
τρόπο να επιβάλει την οποιαδήποτε συµφωνία µε την Ελλάδα. Όµως αυτή τη στιγµή και το
κλίµα και το momentum στην Τουρκία είναι
στην εντελώς αντίθετη κατεύθυνση. ∆ηλαδή υπάρχει µια έξαρση του εθνικισµού, µια πλειοδοσία σε εθνικιστικές κορόνες, όχι µόνο από
τους Γκρίζους Λύκους αλλά και από το κόµµα

της κεµαλικής αντιπολίτευσης, το Ρεπουµπλικανικό Κόµµα, και επίσης υπάρχει η ανάγκη,
λόγω εκλογικών σκοπιµοτήτων, από πλευράς
Ερντογάν να προσεταιριστεί το εθνικιστικό MHP.
Άρα, παρ’ ότι πιστεύω ότι είναι ο µοναδικός,
εδώ και δεκαετίες, ηγέτης της Τουρκίας που
θα µπορούσε να προωθήσει µια λύση µε την
Ελλάδα, θεωρώ ότι αυτή τη στιγµή δεν βρισκόµαστε σε αυτή την κατεύθυνση.
Θα ήθελα και ένα σχόλιό σας για τις αντιδράσεις, εντός Ελλάδας, για τα αποτελέσµατα της επίσκεψης Ερντογάν.
∆εν θέλω να εµπλακώ µε τα πολιτικά. Το µόνο
που µπορώ να απαντήσω είναι ότι οι όποιες
κρίσεις και επικρίσεις, όπως φυσικά και οι όποιες θριαµβολογίες, αφορούν περισσότερο τις
εντυπώσεις και την εικόνα παρά την ουσία. Ως
Έλληνας, ικανοποιήθηκα ιδιαίτερα όταν ο Έλληνας πρωθυπουργός ξεδίπλωσε τις ελληνικές θέσεις για µια σειρά από ζητήµατα, για το
γεγονός ότι οι µουσουλµάνοι κακώς λειτουργούν στην Αγία Σοφία ή για την παράνοµη εισβολή στην Κύπρο. Από την άλλη, αυτό που
δεν µπορώ να κρίνω εγώ, που δεν µπορεί να
κρίνει κανείς, παρά µόνο οι ηγέτες που έχουν
εικόνα των συζητήσεων, είναι τι ακριβώς συζητήθηκε µεταξύ τους, τι συµφωνήθηκε και,
κυρίως, πού µπορούν να πάνε αυτές οι συµφωνίες. ∆ηλαδή, αν το «ξεπάγωµα» των διερευνητικών επαφών και των Μέτρων Οικοδόµησης Εµπιστοσύνης (σ.σ.: ΜΟΕ) µας φέρει
ένα βήµα πιο κοντά σε µια λύση που θα είναι
δίκαιη και βιώσιµη ως προς τα ελληνοτουρκικά, αυτό θα είναι πολύ µεγάλη επιτυχία, ή αν
υποθέσουµε ότι συν τω χρόνω θα βελτιωθούν
οι σχέσεις µε την αναβίωση αυτής της διαδικασίας. Αν όµως η Τουρκία συµφωνήσει σε
αυτά και συνεχίσει απρόσκοπτα την ίδια προκλητικότητα, την ακραία ρητορική και ενέργειες
που υπονοµεύουν εν τοις πράγµασι τις ελληνικές θέσεις, τότε, προφανώς, ό,τι συµφωνήθηκε είναι στον αέρα και έχει ακυρωθεί από
την ίδια την πραγµατικότητα. Άρα θα µπορέσουµε να κρίνουµε θετικά ή αρνητικά τα αποτελέσµατα της επίσκεψης σε βάθος χρόνου και
όχι σήµερα, ούτε, πολύ περισσότερο, τις µέρες
που ήταν εδώ ο Ερντογάν.
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Χαμηλός ο πήχης Τσίπρα
για συμβιβασμό-πακέτο
ΧΡΉΣΤΟΣ ΜΆΤΗΣ

Ε

ίναι καιρός να βρούμε λύση» δήλωσε ο
μεσολαβητής του ΟΗΕ στην επίλυση του
ζητήματος για την επίσημη ονομασία με
την οποία θα γίνει δεκτή στους διεθνείς
οργανισμούς η πρώην Γιουγκοσλαβική
Δημοκρατία της Μακεδονίας (FYROM).
Πρόκειται για μία δήλωση την οποία ο κ. Νίμιτς θα μπορούσε
να έχει κάνει μετά τον τελευταίο κύκλο των επαφών με τους
εκπροσώπους της Αθήνας και των Σκοπίων την προηγούμενη εβδομάδα στις Βρυξέλλες ή για μία δήλωση την οποία
θα μπορούσε να έχει κάνει οποτεδήποτε.
Άλλωστε αυτή η δουλειά που έχει αναλάβει διαρκεί περισσότερο από 20 χρόνια ήδη, για την ακρίβεια έχει κλείσει
23, και μετά την τελευταία συνάντηση, την Τετάρτη στις Βρυξέλλες, ο κ. Νίμιτς είπε ότι «τον επόμενο χρόνο το θέμα μπορεί και πρέπει να επιλυθεί».
Το «πρέπει» απορρέει από την ίδια τη φύση της εντολής
που έχει ο Αμερικανός διπλωμάτης. Το «μπορεί», όμως, συνδέεται με συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές τις οποίες κάνουν οι πολιτικές εξουσίες στις δύο χώρες. Θέλουν;
Διότι, όπως έχει πει παλαιότερα ο κ. Νίμιτς σε συνέντευξή
του στον Αθανάσιο Έλις στην «Καθημερινή», «στη διάρκεια
των 20 αυτών ετών υπήρξαν φορές που αισθάνθηκα ότι η μία
πλευρά φαινόταν πιο κοντά σε μια πιο ευέλικτη προσέγγιση,

«

αλλά δεν ήταν η άλλη, και το αντίθετο».
Το βασικό ζήτημα είναι αν είναι τώρα ευέλικτες και οι
δύο.

«Ο νικητής Ζάεφ ζητά συναίνεση από την αντιπολίτευση»
Εδώ και τρεις μήνες κυκλοφορούσαν στην Αθήνα –χωρίς
να διαψεύδονται στα Σκόπια– προβλέψεις ότι ενδεχόμενο
νίκης της Σοσιαλδημοκρατικής Ένωσης του πρωθυπουργού
Ζόραν Ζάεφ στις δημοτικές εκλογές του Οκτωβρίου θα δημι-
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ουργούσε ευνοϊκό κλίμα για επίλυση της διαφοράς ως προς
το όνομα.
Το αποτέλεσμα, άλλωστε, των εκλογών θα έκρινε και τις
προσδοκίες του βασικού πολιτικού αντιπάλου του, του αρχηγού του VMRO - DPMNU και πρώην πρωθυπουργού Νίκολα
Γκρούεφσκι, να ζητήσει πρόωρες εκλογές και να επανέλθει
στην εξουσία. Το αποτέλεσμα δικαίωσε πλήρως τον Ζάεφ,
καθώς όχι μόνο κέρδισε το 90% των δήμων αλλά ο Γκρούεφσκι οδηγήθηκε στην παραίτηση και στα 47 του είναι ο νεότερος πρώην πρωθυπουργός με δεκαετή θητεία.
Ουσιαστικά ο κ. Ζάεφ παίζει χωρίς αντίπαλο, όμως το άνοιγμα του θέματος του ονόματος δεν το είχε τολμήσει ούτε
ο Κίρο Γκλιγκόροφ, πρώτος και ιστορικός Πρόεδρος της
χώρας. Όπως γράφει στο βιβλίο του ο τότε πρόεδρος της Βουλής Στόγιαν Άντοφ, όταν το 1994 του είπε ο Γκλιγκόροφ να εξετάσει κατά πόσο μπορεί να περάσει από τη Βουλή αλλαγή
ονόματος, η απάντηση ήταν κατηγορηματικά αρνητική.
Σήμερα ο Ζάεφ συνδέει το θέμα του ονόματος στη στρατηγική Μπακογιάννη του 2008 και αφήνει να εννοηθεί ότι η
λύση στο όνομα θα δώσει τη δυνατότητα ένταξης στο ΝΑΤΟ
αρχικά και στην Ε.Ε. αργότερα.
«Η πολιτική ευθύνη να πάρουμε ημερομηνία για τις διαπραγματεύσεις είναι της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης» είπε ο Αλβανός αναπληρωτής πρωθυπουργός για ευρωπαϊκά θέματα Μπουγιάρ Οσμάνι, ο οποίος εξέφρασε την
αισιοδοξία του ότι τον Ιούνιο μπορεί να οριστεί αυτή η ημερομηνία και ζήτησε να υπάρξει συναίνεση της πλειοψηφίας
και της αντιπολίτευσης, έτσι ώστε να εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις και να εγκριθούν οι απαραίτητες νομικές λύσεις.
Το θέμα της συναίνεσης ανέδειξε και ο πρωθυπουργός σε
ό,τι αφορά το ΝΑΤΟ, καθώς, όπως είπε, «η κυβέρνηση της
Δημοκρατίας της Μακεδονίας δημιουργεί συνθήκες για την
οικοδόμηση εθνικής συναίνεσης σε κρίσιμα πολιτικά ζητήματα, έτσι ώστε να επιταχυνθεί η ένταξη στο ΝΑΤΟ, την
οποία βλέπει πολύ σύντομα».
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«Στη διάρκεια των 20 αυτών ετών
υπήρξαν φορές που αισθάνθηκα ότι η
µία πλευρά φαινόταν πιο κοντά σε µια
πιο ευέλικτη προσέγγιση, αλλά δεν
ήταν η άλλη, και το αντίθετο» έχει πει
ο Νίµιτς.

«Πιστεύουµε ότι µια λύση στην αντιπαράθεση για το
όνοµα είναι εφικτή µέσα από µια συνολική προσέγγιση στο
εσωτερικό και µε την οικοδόµηση µιας θετικής ατµόσφαιρας
σχέσεων καλής γειτονίας και συνεργασίας µε τη ∆ηµοκρατία
της Ελλάδας» λέει ο Ζάεφ.
Το ζήτηµα είναι αν µπορεί να περάσει τη λύση-πακέτο µε
όνοµα, ΝΑΤΟ και Ε.Ε. από τη Βουλή, ακόµη και χωρίς τη συναίνεση της αντιπολίτευσης.

Ο πήχης του Τσίπρα
Στην Αθήνα το ζήτηµα του ονόµατος δεν αποτελεί πρόβληµα
για τον ΣΥΡΙΖΑ, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την κοινοβουλευτική του οµάδα, πολλά µέλη της οποίας δεν διστάζουν να
µιλούν για «Μακεδονία» όταν αναφέρονται στα Σκόπια. Άλλωστε ο πήχης που έθεσε για λύση ο κ. Τσίπρας, απαντώντας σε σχετική ερώτηση στο Βελιγράδι, ήταν εξαιρετικά χαµηλός:
• «Να σταµατήσει την αχρείαστη ρητορική, ότι αποτελούν
τους µοναδικούς απογόνους του Μεγάλου Αλεξάνδρου»,
άρα… ο Αλέξανδρος άφησε απογόνους σε δύο έθνη.
• «Αν σταµατήσει µια λυτρωτική ρητορική και ταυτόχρονα αποδεχτεί µια λύση στην ονοµασία αµοιβαία αποδεκτή», άρα
υπάρχει το ενδεχόµενο να υπάρξει µια αµοιβαία αποδεκτή
λύση την οποία η γειτονική χώρα δεν θα αποδεχτεί.
«Σε αυτή την προοπτική βεβαίως θα είµαι ο πρώτος που
θα σπεύσει να εγγυηθεί η Ελλάδα την αναπτυξιακή προοπτική και την ασφάλεια αυτής της γείτονος χώρας» είπε ο
πρωθυπουργός, εντασσόµενος στο πλαίσιο που έχει θέσει ο
οµόλογός του της ΠΓ∆Μ, ο οποίος όµως επιδιώκει την εγγύηση του ΝΑΤΟ και όχι του κ. Τσίπρα.
Στο Μαξίµου θεωρούν ότι αν επικρατήσει η λογική που
προδιαγράφει ο Ζάεφ, δηλαδή µια λύση-πακέτο, το πρόβληµα θα µεταφερθεί στη Ν∆, καθώς ένα µέρος των βουλευτών της θα έχουν πολιτ ικό και συνειδησιακό πρόβληµα να
ψηφίσουν συµβιβαστική λύση που θα συµπεριλαµβάνει το
όνοµα «Μακεδονία». Άλλωστε η συναίνεση δεν είναι ποτέ
προτεραιότητα στον ΣΥΡΙΖΑ.
Το βασικό πρόβληµα, όµως, του Μαξίµου είναι η στάση

ΛΥΣΗ ΧΩΡΙΣ
ΠΙΕΣΕΙΣ, ΦΟΒΟΥΣ
ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΥΣ
ΤΟΥ ΛΙΟΥΠΤΣΟ ΑΡΣΟΦΣΚΙ*
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οια είναι τα αποτελέσµατα, εντυπώσεις και µηνύµατα από τον κ. Νίµιτς στις Βρυξέλλες; Μεταξύ άλλων, είπε ότι για το ζήτηµα µπορεί να
βρεθεί λύση και ότι δεν υπάρχει ένα µαγικό
όνοµα και να είναι κάτι καινούργιο. Και βέβαια ότι µπορεί
να βρεθεί λύση στο 2018 (;). Πρέπει να υπάρχει πολιτική
βούληση και καλή διπλωµατία.
Κατά τη γνώµη µου, τίποτα σπουδαίο και καινούργιο.
Πέρασαν 20 χρόνια και πού είµαστε τώρα; Σαν µια βάρκα
στον ωκεανό.
Είναι γεγονός ότι τώρα µας περιµένουν τα δύσκολα,
ότι και οι δύο κυβερνήσεις θέλουν µάλλον µε µεγάλη ειλικρίνεια να το συζητήσουν ουσιαστικά. Το πρόβληµα
είναι πώς θα βρεθεί λύση όταν µε κόκκινες γραµµές ή µε
αλλαγή στο Σύνταγµα η µία ή η άλλη πλευρά είναι σε αδιέξοδο. Η πολιτική και οικονοµική ατµόσφαιρα και στις
δύο πλευρές δεν είναι ρόδινη. Και οι δύο χώρες έχουν
προβλήµατα και είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Στο ανοιχτό ζήτηµα υπάρχει λύση. Οι αρµόδιοι πρέπει να το µελετήσουν, να το συζητήσουν χωρίς πίεση και να δουν πού
είναι το φως στο τούνελ.
Τα έγγραφα από τον ΟΗΕ πρέπει να τα σεβαστούµε

του µικρότερου κυβερνητικού εταίρου, ο αρχηγός του οποίου και υπουργός Άµυνας θεωρεί ότι δεν τον δεσµεύει η
ψήφος του στις προγραµµατικές δηλώσεις της κυβέρνησης
Καραµανλή το 2007, όπου γινόταν αναφορά σε συµβιβαστική
λύση που να συµπεριλαµβάνει τον όρο «Μακεδονία». Αντίθετα, θεωρεί ότι η µόνη δεσµευτική θέση είναι η απόφαση
του Συµβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών του 1992 για λύση
µε όνοµα χωρίς Μακεδονία.
«Ίσως το 2018 να είναι ένα έτος που θα µπορούσαµε
να έχουµε µια θετική εξέλιξη σε ένα χρόνιο πρόβληµα»
είπε ο κ. Τσίπρας, ενώ στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ υπενθυµίζουν
πόσο εύκολα πέρασε τελικά η ρύθµιση για τη µειονότητα
στη Θράκη.

και στο τέλος να µην υπάρχει µία πλευρά η οποία θα κερδίσει και η άλλη που θα χάσει. Είµαστε στον 21ο αιώνα.
Χώρες που ήταν εχθροί στον Α΄ και στον Β΄ Παγκόσµιο
Πόλεµο τώρα είναι µαζί στην Ε.Ε. κι εµείς µιλάµε για το
όνοµα.
Μέχρι τώρα στα οικονοµικά µπορούσαµε να κάνουµε
περισσότερα. Φτάνει να έχουµε καλή θέληση και να πιστέψουµε ότι όλα αυτά είναι µόνο αποτέλεσµα µιας τραγικής εθνικιστικής πολιτικής και στις δύο χώρες. Εµείς
τώρα ανοίξαµε καινούργια σελίδα για καλές σχέσεις µε
τους γείτονές µας. Η λύση είναι µια πολύ καλή, σταθερή
συµφωνία, χωρίς φόβους και χωρίς ισχυρό εθνικισµό.
Γνωρίζω πολλούς οι οποίοι έκαναν επενδύσεις στη χώρα
σας, αγόρασαν σπίτια, διαµερίσµατα στη θάλασσα και ταξιδεύουν τακτικά για διακοπές και για να ψωνίσουν στη Θεσσαλονίκη. Όποιος κάνει επενδύσεις και κρατάει λεφτά στις
τράπεζές σας δεν σκέφτεται ούτε για πόλεµο ούτε για αλυτρωτισµό. Θα βρούµε λύση, είµαι αισιόδοξος.
*Ο κ. Λιούπτσο Άρσοφσκι ήταν ο πρώτος πρέσβης της
ΠΓ∆Μ στην Αθήνα, ενώ έχει διατελέσει και πρόξενος
της Γιουγκοσλαβίας στη Θεσσαλονίκη.

Η ενίσχυση του ΝΑΤΟ φέρνει ρωσική επιφυλακτικότητα
H προοπτική της εξεύρεσης λύσης έχει θετική ώθηση από τις
ΗΠΑ, καθώς στις 10 Ιουλίου 2017 ο αντιπρόεδρος Πενς µίλησε
µε διαφορά ενός τετάρτου (12.30 και 12.45 µ.µ.) µε τους κ.κ. Τσίπρα και Ζάεφ. Η Ρωσία ήταν από τις πρώτες χώρες που αναγνώρισαν τη γειτονική χώρα ως «Μακεδονία», όµως είναι επιφυλακτική στη λύση, επειδή αυτή η λύση θα ενισχύσει τη θέση
του ΝΑΤΟ στην περιοχή. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι την περίοδο που η πολιτική ζωή της γειτονικής χώρας ήταν ταραγµένη,
η Ρωσία είχε ταχθεί αναφανδόν υπέρ του Νίκολα Γκρούεφσκι,
ακόµη και όταν οι αντίπαλοί του είχαν κοινοβουλευτική πλειοψηφία να σχηµατίσουν κυβέρνηση.

Κατεβάστε τώρα δωρεάν
#1 εφαρμογή στην Ελλάδα για
τις δημόσιες συγκοινωνίες
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ε όλη τη διάρκεια της κρίσης, των δανειακών προγραμμάτων και των σχετικών μνημονίων οι ελληνικές κυβερνήσεις πήραν μέτρα αύξησης του ΦΠΑ
και γενικότερα των έμμεσων φόρων, με
αποτέλεσμα να χτυπηθεί σκληρά το εισόδημα των μη προνομιούχων και των
φτωχών συμπολιτών μας.
Το εντυπωσιακό είναι ότι η κατάσταση επιδεινώθηκε
στη διάρκεια της τελευταίας τριετίας με πρωτοβουλία του
πρωθυπουργού κ. Τσίπρα και των συνεργατών του, οι οποίοι πέρασαν πολύ εύκολα από τις φιλολαϊκές υποσχέσεις
στην αντιλαϊκή πολιτική. Σύμφωνα με τις μετρήσεις των ειδικών του Ερευνητικού Ιδρύματος Bertelsmann, η Ελλάδα
διατήρησε και το 2017 το ρεκόρ στις κοινωνικές ανισότητες
στην Ε.Ε. των «28», ενώ επιδεινώθηκε η κατάσταση σε ό,τι
αφορά το ποσοστό του πληθυσμού που υφίσταται στερήσεις σε βασικά αγαθά.

ανάλυση
ΜΕ ΈΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΈΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΆΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΎΡΤΣΟΥ

www.kyrtsos.gr

George Kirtsos

@GiorgosKyrtsos

H ΚΥΒΈΡΝΗΣΗ ΤΣΊΠΡΑ
ΜΕΤΈΤΡΕΨΕ ΤΑ ΤΡΌΦΙΜΑ ΤΩΝ
ΦΤΩΧΏΝ ΣΕ ΠΡΌΣΘΕΤΟ ΦΠΑ
Αποδεικνύεται
στην πράξη πόσο
σκληρό είναι το τρίτο
πρόγραμμα-μνημόνιο.
ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΗΣ ΝΔ
ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΎΡΤΣΟΥ

Η ιστορία μιας ανόδου
Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του ΙΕΛΚΑ (Ινστιτούτο
Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών), κατά την
περίοδο 2008-2017 ο μέσος συντελεστής ΦΠΑ στα τρόφιμα και είδη παντοπωλείου αυξήθηκε εντυπωσιακά
από 10,8% σε 18,9%, περίπου κατά 75%.
Οι αλλεπάλληλες αυξήσεις ΦΠΑ στα τρόφιμα και
στα είδη παντοπωλείου άλλαξαν τη σύνθεση του καλαθιού της νοικοκυράς, εφόσον άρχισε να περιέχει,
σε ολοένα μεγαλύτερο βαθμό, φόρους. Το 2008 στο
1 ευρώ που πλήρωνε ο καταναλωτής για τρόφιμα
και λοιπά είδη σούπερ μάρκετ κάτι λιγότερο από
10 λεπτά αναλογούσαν στον ΦΠΑ και τα υπόλοιπα
90 λεπτά στα διάφορα κόστη του προϊόντος. Από
το 2016 στο 1 ευρώ που πληρώνει ο καταναλωτής γι’
αυτά τα είδη τα 16 λεπτά αναλογούν στον ΦΠΑ και τα
υπόλοιπα 84 λεπτά στα διάφορα κόστη του προϊόντος.
Η μεγαλύτερη ζημιά στο καλάθι της νοικοκυράς έγινε
επί κυβέρνησης Τσίπρα, η οποία υποτίθεται ότι θα έβαζε
τέλος στη λιτότητα και στο πρόγραμμα-μνημόνιο. Από το
2008 μέχρι το 2014 το μέσο ποσοστό του ΦΠΑ στα τρόφιμα
και είδη παντοπωλείου πέρασε από κάτι λιγότερο από 10%
σε κάτι λιγότερο από 13%. Από το 2015 μέχρι το 2017 πέρασε, εξαιτίας της αύξησης των συντελεστών του ΦΠΑ και
κυρίως της μετάταξης πολλών ειδών στον ανώτατο συντελεστή ΦΠΑ 24%, σε κάτι λιγότερο από 16%. Σε απλά ελληνικά, το μέσο νοικοκυριό έχασε την τριετία 2015-2017 πάνω
από 3% σε κάθε ευρώ που δαπανούσε για την κάλυψη βασικών αναγκών του, ποσοστό το οποίο μετατράπηκε σε πρόσθετους φόρους και λιγότερα βασικά καταναλωτικά αγαθά.
Τον Ιούλιο του 2015 οι συντελεστές ΦΠΑ συγκεκριμένων τροφίμων, τα οποία αναλογούσαν περίπου στο 45% του
συνόλου των τροφίμων, αυξήθηκαν από 13% σε 23% και αργότερα σε 24%, με περίπου το 55% του συνόλου των τροφίμων να διατηρεί συντελεστή ΦΠΑ 13%. Η απότομη αλλαγή στον συντελεστή ΦΠΑ σε περίπου τα μισά τρόφιμα
τον Ιούλιο του 2015 προκάλεσε μεσοσταθμική αύξηση των
τιμών, η οποία σύμφωνα με τους υπολογισμούς του ΙΕΛΚΑ
έφτασε το 3,5%.

Η μεγάλη σύγχυση
Ο τρόπος που έγινε η μετάταξη πολλών τροφίμων από τον
συντελεστή ΦΠΑ 13% σε συντελεστή ΦΠΑ 23% τον Ιούλιο του 2015 και στη συνέχεια σε συντελεστή ΦΠΑ 24%
το 2016 προκάλεσε μεγάλη σύγχυση στους παραγωγούς,
στους προμηθευτές και στους καταναλωτές και διευκόλυνε
τη φοροδιαφυγή.
Μερικά από τα τρόφιμα και τα είδη παντοπωλείου που
πέρασαν στον συντελεστή 23% ήταν, σύμφωνα με τον σχετικό κατάλογο, τεμάχια κοτόπουλου παναρισμένα, ψημένα
ή προψημένα ή αλλιώς επεξεργασμένα. Αντίθετα, τεμάχια
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Με υπογραφή Τσίπρα μεταφέρθηκε
το 45% των τροφίμων και των ειδών
παντοπωλείου στον ανώτατο συντελεστή
ΦΠΑ.
Η ένταξη των τροφίμων σε διαφορετικές
κατηγορίες ΦΠΑ έγινε σε πολλές
περιπτώσεις με τρόπο που διευκολύνει τη
συστηματική φοροδιαφυγή.
κοτόπουλου, π.χ. στήθος ή μπούτι, κατεψυγμένα ή διατηρημένα με απλή ψύξη, συσκευασμένα ή μη, αλλά όχι αλλιώς επεξεργασμένα, παρέμειναν στον συντελεστή ΦΠΑ
13%. Το κρέας αλατισμένο, αποξηραμένο ή καπνιστό πέρασε στον συντελεστή ΦΠΑ 23%. Στην ίδια κατηγορία πέρασαν τα μπιφτέκια από χοιρινό κρέας, παραγεμισμένα π.χ.
με τυρί, κατεψυγμένα, νωπά, με απλή ψύξη, ψημένα ή προ-

ψημένα ή αλλιώς επεξεργασμένα. Αντίθετα, ο νωπός χοιρινός κιμάς, διατηρημένος με απλή ψύξη ή κατεψυγμένος χωρίς περαιτέρω προσθήκες ή επεξεργασία, παρέμεινε στον συντελεστή ΦΠΑ 13%.
Κι ενώ οι χοιρινές μπριζόλες ή τα τεμάχια κοτόπουλου που δεν είναι επεξεργασμένα έμειναν στον συντελεστή ΦΠΑ 13%, το κρέας από μοσχάρι σε οποιαδήποτε
μορφή πέρασε σε συντελεστή ΦΠΑ 23% και στη συνέχεια σε 24%, ίσως επειδή η κυβέρνηση Τσίπρα το θεωρεί είδος πολυτελείας. Από την άλλη πλευρά, οι κονσέρβες και λοιπά παρασκευάσματα διατροφής κάθε είδους
από κρέας κάθε τύπου πέρασαν στον ανώτατο συντελεστή ΦΠΑ.
Ανάλογες αξιοπερίεργες διαφοροποιήσεις παρατηρούνται και σε άλλα τρόφιμα και βασικά καταναλωτικά
αγαθά. Για παράδειγμα, το ελαιόλαδο έμεινε στον συντελεστή ΦΠΑ 13%, ενώ όλα τα άλλα λάδια, σπορέλαιο, ηλιέλαιο, καλαμποκέλαιο, φοινικέλαιο, πέρασαν στον ανώτατο συντελεστή ΦΠΑ 23% και στη συνέχεια 24%. Στο
στόχαστρο της εφορίας μπήκαν και ο καφές, το τσάι, το
κακάο σε κάθε μορφή, οι σοκολάτες κάθε τύπου, η ζάχαρη, για τα οποία ισχύει ο ανώτατος συντελεστής ΦΠΑ.
Αν φάτε ένα γιαούρτι θα επιβαρυνθείτε με ΦΠΑ 13%,
εάν όμως προτιμήσετε το ρυζόγαλο ο ΦΠΑ θα πάει
στο 24%, γιατί εντάσσεται στα είδη «πολυτελείας, παρασκευάσματα διατροφής με βάση τα δημητριακά
κάθε τύπου».
Θα πρέπει κανείς να έχει τον πολιτικό κυνισμό
του πρωθυπουργού κ. Τσίπρα και το αξιοπερίεργο
μαύρο χιούμορ του υπουργού Οικονομικών κ.
Τσακαλώτου για να φορτώσει στους μη προνομιούχους και στους φτωχούς συμπολίτες μας τόσες
αυξήσεις ΦΠΑ στα τρόφιμα και στα είδη παντοπωλείου με τέτοια μεθοδολογία.
Όπως θα περίμενε κανείς, η πρόσθετη φορολογική πίεση αλλά και οι διάφοροι ορισμοί των ειδών
που μπαίνουν στη μία ή στην άλλη κατηγορία ΦΠΑ
και είναι ανοιχτοί σε ερμηνείες οδήγησαν στη μεγάλη
αύξηση της φοροδιαφυγής. Σύμφωνα με τους αρχικούς
υπολογισμούς, οι αυξήσεις στον ΦΠΑ στα τρόφιμα και
στα είδη παντοπωλείου που πραγματοποιήθηκαν το 2015
και το 2016 είχαν στόχο την αύξηση των εσόδων από τον
ΦΠΑ κατά 1 δισ. ευρώ. Τελικά τα πρόσθετα έσοδα δεν ξεπέρασαν τα 200 εκατ. ευρώ, καθώς ορισμένοι βρέθηκαν
στην ανάγκη να περιορίσουν την κατανάλωση τροφίμων,
ενώ άλλοι κατέφυγαν στη συστηματική φοροδιαφυγή ως
μέσο άμυνας ή έπαιξαν με τους συντελεστές ΦΠΑ στους
οποίους έχουν ενταχθεί διάφορες κατηγορίες τροφίμων
και ειδών παντοπωλείου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μεγάλες αυξήσεις στον
ΦΠΑ που επέβαλε η κυβέρνηση Τσίπρα δεν εξασφάλισαν την επίτευξη των στόχων για το 2017 και χρειάστηκε
η αξιοποίηση του ΦΠΑ που καταβλήθηκε από τους επενδυτές για την εξαγορά των περιφερειακών αεροδρομίων
από το ελληνικό Δημόσιο για να καλυφθεί η υστέρηση
στα έσοδα ΦΠΑ. Η αύξηση στον ΦΠΑ στα τρόφιμα –περίπου στο 45% του συνόλου–, στα είδη παντοπωλείου,
στην εστίαση, στα νησιά που είχαν ειδικό καθεστώς συνδυάζεται με την αύξηση άλλων καταναλωτικών φόρων
και την επιβολή νέων, με τελικό αποτέλεσμα οι έμμεσοι
φόροι να βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο, ως ποσοστό επί του ΑΕΠ, της τελευταίας δεκαετίας. Οι έμμεσοι
φόροι θεωρούνται κοινωνικά άδικοι, γιατί επιβαρύνουν
και τους καταναλωτές οι οποίοι δεν έχουν οικονομικές
δυνατότητες, χωρίς να κάνουν διάκριση ανάλογα με το
εισόδημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε στην εξουσία για να ενισχύσει, υποτίθεται, τις λαϊκές τάξεις και τους επέβαλε την
πιο σκληρή και άδικη φορολογία, την οποία τα κόμματα
που συνηθίζει να καταγγέλλει δεν είχαν διανοηθεί, τουλάχιστον σε αυτή την κλίμακα.
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Τα πλαστά
διαβατήρια νέος
πονοκέφαλος
για Ελλάδα-Ε.Ε.
ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ
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ε πλαστά διαβατήρια προσπαθούν να µεταβούν σε άλλες χώρες της Ε.Ε. πρόσφυγες που
βρίσκονται στην Ελλάδα, σύµφωνα µε απόρρητη έκθεση της ευρωπαϊκής υπηρεσίας φύλαξης συνόρων Frontex και της ευρωπαϊκής αστυνοµικής υπηρεσίας Europol, την οποία αποκάλυψε η εφηµερίδα «Bild».
Εν τω µεταξύ, µετά τη Γερµανία και τους ενδελεχείς ελέγχους
στα αεροδρόµια σε επιβάτες από την Ελλάδα σειρά είχαν οι
Βρυξέλλες.

Ραγδαία αύξηση των προσφύγων µε πλαστά
διαβατήρια
Σύµφωνα µε την «Bild», η οποία επικαλείται την απόρρητη
έκθεση, ο αριθµός των προσφύγων µε πλαστά διαβατήρια αυξήθηκε από τους 429 το πρώτο τρίµηνο του 2017 στους 729 το
δεύτερο τρίµηνο (Απρίλιος-Ιούνιος). Όπως σηµειώνει η γερµανική εφηµερίδα, πρόκειται για αύξηση 70%.
Τα πλαστά έγγραφα βρέθηκαν σε Σύριους, Αφγανούς, Ιρανούς, Τούρκους, Αλβανούς και πολίτες της Ερυθραίας, ενώ
οι χώρες προορισµού ήταν η Γερµανία, η Ελβετία, η Ιταλία, η
Ολλανδία και το Βέλγιο.
Χαρακτηριστικό είναι ότι οι πρόσφυγες από τη Συρία
χρησιµοποιούσαν πλαστές ελληνικές και ιταλικές ταυτότητες ή γερµανικά διαβατήρια. Αντίθετα, οι Αφγανοί πρόσφυγες που εντοπίστηκαν είχαν µαζί τους γαλλικά και κορεατικά
διαβατήρια.
Σε αντίστοιχο θέµα γινόταν αναφορά τον περασµένο Νοέµβριο σε δηµοσίευµα της «Berliner Morgenpost». Σύµφωνα
µε αυτό, το υπουργείο Εσωτερικών της Γερµανίας είχε ανησυχήσει από τα νέα που έφταναν από την Ελλάδα για τους πρόσφυγες µε πλαστά διαβατήρια. Μάλιστα, όπως τονιζόταν, κάποιοι από αυτούς κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου
επιχειρούσαν να βρεθούν σε πτήσεις τσάρτερ που αναχωρούσαν από τα ελληνικά νησιά µε προορισµό τη Γερµανία.

Η εξάρθρωση του κυκλώµατος
Τον περασµένο Νοέµβριο η Ελληνική Αστυνοµία σε συνεργασία µε τη Europol εξάρθρωσε κύκλωµα που κατασκεύαζε
πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα. Όπως αποκαλύφθηκε, τα πα-

ράνοµα εργαστήρια είχαν στηθεί σε Παγκράτι, Νέο Κόσµο,
Πατήσια και πλατεία Κολιάτσου. Συνολικά συνελήφθησαν 20
άτοµα από την Αλβανία, το Μπανγκλαντές και τη Συρία.
Σύµφωνα µε την αστυνοµία, καθένα από τα συγκεκριµένα
εργαστήρια είχε παραγωγή περίπου 25 πλαστών εγγράφων
την ηµέρα. Μεταξύ των εγγράφων περιλαµβάνονταν διαβατήρια διαφόρων κρατών, αστυνοµικές ταυτότητες, πιστοποιητικά γέννησης, πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες τραπεζών, διπλώµατα οδήγησης, ακόµα και σφραγίδες θεώρησης
εισόδου και εξόδου από το έδαφος Σένγκεν (συνοριακή διέλευση), προκειµένου να αποφεύγονται οι έλεγχοι. Μάλιστα
στη Γερµανία εντοπίστηκαν 250 άτοµα µε πλαστά έγγραφα.
Οι παραγγελίες δίνονταν είτε διά ζώσης είτε χρησιµοποιώντας τα social media. Το κόστος δε του κάθε πλαστού εγγράφου κυµαινόταν από 400 έως 5.000 ευρώ, ενώ σύµφωνα µε
υπολογισµούς και τα τέσσερα εργαστήρια µαζί εκτελούσαν
3.000 παραγγελίες κάθε µήνα.
Ο Ευρωπαίος αξιωµατούχος της Europol Γκόραν Στάνκοβιτς είχε αναφέρει σε συνέντευξη Τύπου ότι τα συγκεκριµένα
έγγραφα ήταν για τη νοµιµοποίηση αλλοδαπών σε χώρες της
Ευρώπης και όχι για τροµοκρατία. Από την πλευρά του, ο διοικητής της Ασφάλειας Χρήστος Παπαζαφείρης είχε αφήσει
ανοιχτό το ενδεχόµενο να είχαν τροφοδοτηθεί µε πλαστά έγγραφα του κυκλώµατος και διακινηθεί στην Ευρώπη µέλη του
ISIS, κάτι για το οποίο όµως δεν υπήρχαν αποδείξεις.

Μετά τη Γερµανία και οι Βρυξέλλες
Οι συστηµατικοί έλεγχοι που άρχισαν να πραγµατοποιούνται
από τις 12 Νοεµβρίου στα γερµανικά αεροδρόµια σε επιβάτες από την Ελλάδα επεκτάθηκαν και στις Βρυξέλλες, όπως
κατήγγειλαν πριν από λίγες ηµέρες Έλληνες ευρωβουλευτές
από τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ο ευρωβουλευτής της Ν∆ Γιώργος Κύρτσος σε ανάρτησή
του έκανε λόγο για «ευρωπαϊκό διασυρµό που συνεχίζεται εξαιτίας της αδυναµίας της κυβέρνησης να ελέγξει τα βιοµηχανικής κλίµακας κυκλώµατα παραγωγής πλαστών ταξιδιωτικών
εγγράφων στην Ελλάδα».
«Κερδίζει σε αξιοπιστία η Ελλάδα. Μετά τη Γερµανία και
το Βέλγιο αγνοεί τη Σένγκεν και µας ελέγχει στις πτήσεις» έ-
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Οι συστηµατικοί έλεγχοι που
άρχισαν να πραγµατοποιούνται από
τις 12 Νοεµβρίου στα γερµανικά
αεροδρόµια σε επιβάτες από την
Ελλάδα επεκτάθηκαν και στις
Βρυξέλλες, όπως κατήγγειλαν
πριν από λίγες ηµέρες Έλληνες
ευρωβουλευτές από τα µέσα
κοινωνικής δικτύωσης.
γραψε η Σοφία Σακοράφα, ενώ ο Νότης Μαριάς έκανε λόγο
για «βελγική καραντίνα στους Έλληνες», καταγγέλλοντας ως
παράνοµο τον διαβατηριακό έλεγχο.
Εν τω µεταξύ, η Πανελλήνια Ένωση Ξενοδόχων µε επιστολή της προς τους Έλληνες ευρωβουλευτές εκφράζει την
ανησυχία της για τους ελέγχους στα αεροδρόµια. Στην επιστολή τονίζεται η «ξεχωριστή διαδικασία, η οποία δηµιουργεί αλγεινές εντυπώσεις, ταλαιπωρία αλλά και ερωτήµατα,
τόσο στους Έλληνες όσο και στους ξένους επιβάτες, πλήττοντας καίρια την αξιοπιστία της χώρας και ασφαλώς και την
τουριστική διακίνηση». Η οµοσπονδία ζητά από τους Έλληνες ευρωβουλευτές να αναλάβουν δράση προκειµένου να σταµατήσουν οι έλεγχοι. «Με δεδοµένο ότι µέσω αυτών των διαδικασιών δηµιουργείται η εντύπωση ότι η χώρα µας αντιµετωπίζεται µε ένα απροσδιόριστο “ειδικό καθεστώς”, σαν να µη
βρισκόταν εντός Συνθήκης Σένγκεν, ζητούµε τη συµβολή σας
ώστε το ζήτηµα αυτό να τεθεί πιο επιτακτικά σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, µε σκοπό την άµεση άρση του ανωτέρω καθεστώτος».

Συνάντηση αρχηγών Ελληνικής-Γερµανικής
Αστυνοµίας
Οι έλεγχοι στα αεροδρόµια της Γερµανίας σε επιβάτες από
την Ελλάδα απασχόλησαν µεταξύ άλλων τη συνάντηση που
είχε πριν από λίγες ηµέρες ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντίνος Τσουβάλας µε τον Γερµανό οµόλογό του Ντίτερ Ρόµαν.
Ο κ. Τσουβάλας υπογράµµισε «την ανάγκη ποιοτικής αναβάθµισης των ελέγχων προς όφελος των επιβατών, τονίζοντας
ιδιαίτερα τον σεβασµό στην αρχή της αναλογικότητας, ώστε
να µην τίθεται σε κίνδυνο η συνοχή του ενιαίου χώρου Σένγκεν και άρα η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων».
«Όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς, όπως κι εµείς, γνωρίζουµε
πάρα πολύ καλά ότι το θέµα της µετανάστευσης δεν µπορεί
να αντιµετωπιστεί µόνο από την αστυνοµία αλλά απαιτεί και
χρήζει µιας επίσης πολιτικής, αν θέλετε, συνοδείας του όλου
θέµατος» τόνισε από την πλευρά του ο αρχηγός της Οµοσπονδιακής Αστυνοµίας της Γερµανίας.
Οι δύο αρχηγοί συµφώνησαν ότι είναι απαραίτητη η παράταση της παραµονής των Ελλήνων αστυνοµικών στα αεροδρόµια της Φρανκφούρτης και του Μονάχου, και αντίστοιχα
των Γερµανών αστυνοµικών στα αεροδρόµια όπου έχει προαποφασιστεί, και επιπλέον η αποστολή Ελλήνων αστυνοµικών
στα αεροδρόµια του Βερολίνου και του Ντίσελντορφ.
Επίσης, θεωρείται απαραίτητη η παρουσία Έλληνα αξιωµατικού ως συντονιστή-σηµείου επαφής στο Αρχηγείο της
Οµοσπονδιακής Αστυνοµίας της Γερµανίας, στο Πότσνταµ,
αλλά και η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας των δύο αστυνοµιών στην αντιµετώπιση του οργανωµένου εγκλήµατος,
συµπεριλαµβανοµένων της παράνοµης διακίνησης ατόµων
και της παράνοµης µετανάστευσης.
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συνέντευξη

T

ην απόλυτη διαφωνία της ΓΣΕΕ
έναντι της κυβερνητικής απόφασης να προχωρήσει σε αλλαγές στον τρόπο προκήρυξης
της απεργίας εκφράζει ο γραμματέας Τύπου της συνομοσπονδίας Δημήτρης Καραγεωργόπουλος. Τονίζει δε ότι ήδη υπάρχει το νομικό
πλαίσιο προστασίας των εργοδοτών από πιθανές συνδικαλιστικές αυθαιρεσίες.
Η κυβέρνηση έφερε στη Βουλή –και στη συνέχεια
απέσυρε– τροπολογία σχετικά με τον τρόπο προκήρυξης απεργίας. Κατ’ αρχάς, μπορούμε να εξηγήσουμε τι προέβλεπε αυτή η διάταξη;
Η διάταξη προέβλεπε ότι για να ληφθεί μια απόφαση από ένα πρωτοβάθμιο σωματείο για
απεργία θα απαιτείται πλέον το 50% συν ένα
των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αυτό
ουσιαστικά αποτελεί έναν σοβαρότατο περιορισμό του συνταγματικού δικαιώματος στην
απεργία και κατατείνει στην ουσιαστική κατάργησή του, διότι σε μικρά σωματεία, των
50, 60, 70 ανθρώπων, ενδεχομένως η παρουσία σε γενική συνέλευση του 50% συν ενός
να είναι εφικτή, ειδικά αν μιλάμε για τοπικού
χαρακτήρα σωματεία, όμως σε σωματεία που
είναι μαζικά και εκπροσωπούν εκατοντάδες
ή και χιλιάδες ανθρώπους αυτό είναι ανέφικτο. Για παράδειγμα, ο πανελλήνιος σύλλογος
ενός κλάδου με, ας πούμε, 2.000 μέλη είναι
ανέφικτο να μαζέψει 1.000 ανθρώπους στην
Αθήνα ώστε να ληφθεί μια απόφαση. Ουσιαστικά, ο σύλλογος αυτός απενεργοποιείται και
του απαγορεύεται το δικαίωμα στην απεργία,
καθώς μόνο το οικονομικό κόστος για να συγκεντρωθούν με αυτοπρόσωπη παρουσία 1.000
άνθρωποι στην Αθήνα είναι περίπου 150.000
ευρώ. Ποιος σύλλογος διαθέτει τη δυνατότητα
να δαπανήσει ένα τόσο μεγάλο ποσό σήμερα,
με τους μισθούς να έχουν καταβαραθρωθεί;
Γενικά, αυτό που εμείς λέμε είναι ότι δεν πρέπει να υπάρξει κανενός είδους παρέμβαση,
δεν είναι εκεί το ζήτημα και δεν έχουν δημιουργηθεί δα και τόσο πολλά εμπόδια στην
αγορά, στην παραγωγική ανασυγκρότηση της
χώρας, που να επιβάλλεται να υπάρξει επιτέλους αυτή η περιβόητη «εργασιακή ειρήνη».
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Το 80%-90% των αποφάσεων
των δικαστηρίων μετά από
προσφυγές εργοδοτών για
την κήρυξη μιας απεργίας
ως παράνομης ή/και
καταχρηστικής έχει δικαιώσει
τους προσφεύγοντες, είτε
ιδιώτες επιχειρηματίες είτε το
κράτος.

Δημήτρης Καραγεωργόπουλος, γραμματέας Τύπου και Δημοσίων
Σχέσεων της ΓΣΕΕ

«Δεν πρέπει να υπάρξει καμία
παρέμβαση στο ζήτημα
της απεργίας»
ΣΤΟΝ ΔΗΜΉΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΌΠΟΥΛΟ

Γιατί θεωρείτε ότι η κυβέρνηση προβαίνει σε αυτή
την κίνηση;
Προσωπικά υποψιάζομαι ότι ο στόχος είναι
να απαγορευτεί επί της ουσίας το δικαίωμα
στην απεργία, για κάποιον λόγο. Ο μοναδικός
λόγος που θα μπορούσαμε να έχουμε μια τέτοια παρέμβαση θα ήταν αν η χώρα βρισκόταν σε πολύ υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και
σε παραγωγική ανάκαμψη και κάποιοι «κακόβουλοι» συνδικαλιστές προσπαθούσαν να
βάλουν εμπόδια στην ανάπτυξη αυτή. Αλλά σε
περίοδο οικονομικής κρίσης ποιος ο λόγος;

σας πω ότι το 80%-90% των προσφυγών τα
τελευταία 30 χρόνια που έχουν γίνει στα δικαστήρια κατά απεργιών έχει ευοδωθεί υπέρ
των εργοδοτών. Το 80%-90% των αποφάσεων
των δικαστηρίων μετά από προσφυγές εργοδοτών για την κήρυξη μιας απεργίας ως παράνομης ή/και καταχρηστικής έχει δικαιώσει
τους προσφεύγοντες, είτε ιδιώτες επιχειρηματίες είτε το κράτος. Άρα δεν ισχύει ότι κάποιοι έπαιρναν αυθαίρετα αποφάσεις και δεν
υπήρχε τρόπος άμυνας της απέναντι πλευράς. Άρα υπάρχει το νομικό οπλοστάσιο για
να προστατευτεί ο… απροστάτευτος εργοδότης από κακόβουλες πράξεις συνδικαλιστών.

Πάντως, τα συνδικάτα έχουν κατηγορηθεί για υπερεκμετάλλευση του υφιστάμενου καθεστώτος
προκήρυξης μιας απεργίας…
Ούτως ή άλλως, ο νόμος δίνει τη δυνατότητα σε
οιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον –είτε είναι
ιδιωτικές επιχειρήσεις είτε το ίδιο το κράτος–
να προσφύγει με συνοπτικές διαδικασίες στα
δικαστήρια και να ακυρώσει την απεργία. Θα

Τι προβλέπει η υφιστάμενη νομοθεσία για την
προκήρυξη απεργίας;
Σήμερα ισχύει μειωμένο ποσοστό συμμετοχής.
Δηλαδή προκηρύσσεται γενική συνέλευση, η
πρώτη απαρτία που απαιτείται ορίζεται στο 1/3,
αν δεν επιτευχθεί μειώνεται στο 1/4 και, τελικά, αν δεν υπάρχει απαρτία και στη δεύτερη
επαναληπτική συνέλευση, αποφάσεις λαμβά-

νει το 1/5 των μελών. Αυτό αποτελούσε διευκόλυνση για τα πολυπληθή σωματεία, εκτός
κι αν ο στόχος είναι να μην υπάρχουν μαζικά
σωματεία αλλά σωματεία-μπουτίκ, σωματείασφραγίδες, και να τα μετατρέψουμε σε πολιτιστικούς συλλόγους.
Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξαν ότι το συνδικαλιστικό κίνημα μπορεί να ανατρέψει επί του
πρακτέου τις όποιες αλλαγές στην προκήρυξη απεργίας. Συμφωνείτε ή όχι;
Το συνδικαλιστικό κίνημα μπορεί να ανατρέψει
τις όποιες προωθούμενες αλλαγές. Το θέμα
είναι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ τι κάνουν στο
Κοινοβούλιο. Διότι, αν απαιτείται μια ρωμαλέα
αντίσταση και αντίδραση, αυτή θα ήταν εντός
Κοινοβουλίου, πριν ψηφιστούν τα οποιαδήποτε δυσμενή για τους εργαζόμενους μέτρα.
Η μετάθεση ευθυνών και καθήκοντος από τη
Βουλή προς τα συνδικάτα δεν τιμά αυτούς που
το κάνουν. Εμείς ζητάμε τα κόμματα να καταψηφίσουν τη συγκεκριμένη ρύθμιση. Το μοναδικό εργαλείο που έχει απομείνει στην ερ-

γατική τάξη για να αποτρέπει –και όχι να ανατρέπει– δυσμενή μέτρα σε βάρος της είναι το
απεργιακό δικαίωμα. Είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο, είναι μέσα από διεθνείς συμβάσεις εργασίας που η χώρα έχει κυρώσει και,
δεδομένου ότι ο θεσμός των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων καταργήθηκε με
Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου το 2012, δεν
υπάρχει άλλο εργαλείο από την απεργία για
να μη μετατραπούν τα σωματεία σε πολιτιστικούς συλλόγους και να μπορέσουμε να προστατέψουμε τα συμφέροντα των μελών μας.
Αν καταργηθεί ή περιοριστεί κι αυτό, θα έχει
τελειώσει και το συνδικαλιστικό κίνημα. Αλλά
τότε δεν θα μιλάμε για μια δυτικοευρωπαϊκή,
ευνομούμενη χώρα, αλλά για μια τριτοκοσμική
χώρα, με αυταρχικό καθεστώς όσον αφορά τα
ανθρώπινα δικαιώματα, μεταξύ των οποίων
περιλαμβάνεται και το δικαίωμα στην απεργία.
Η αλλαγή στον τρόπο προκήρυξης της απεργίας
αποτελούσε απαίτηση των δανειστών στο πλαίσιο
του τρίτου προγράμματος. Τι άλλες αλλαγές στα
εργασιακά φέρνει η τρίτη αξιολόγηση;
Φέρνει και το ψηφιακό μητρώο στις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Απ’ ό,τι γνωρίζουμε,
πρόκειται για μια βάση δεδομένων που θα τηρείται στο υπουργείο Εργασίας, όπου οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος –ανάμεσα στους οποίους και οι εργοδότες και οι μεγάλες πολυεθνικές– θα μπορεί να αναζητά ποιοι είναι
μέλη συνδικαλιστικών οργανώσεων, σε ποια
συνδικαλιστική οργάνωση είναι εγγεγραμμένος ο καθένας από τους εργαζόμενους κ.λπ.
Με το πρόσχημα ότι η συλλογική σύμβαση εργασίας του κλάδου ή της επιχείρησης θα εφαρμόζεται μόνο στα μέλη των συνδικαλιστικών οργανώσεων, ουσιαστικά θα γνωρίζουν
ποιος συνδικαλίζεται και θα αποφεύγουν την
πρόσληψη συνδικαλισμένων εργαζομένων.
Και αυτό θα αποτελεί μια κατάφωρη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του
δικαιώματος στην ελεύθερη συνδικαλιστική
δράση. Σημειώνω ότι τέτοιου είδους μητρώα,
όχι σε ψηφιακή μορφή φυσικά, καταγράφηκαν τελευταία φορά στη χώρα μας την περίοδο της επταετίας.

20

ευρώπη

17.12.2017

www.freesunday.gr

ΣΦΟ∆ΡΗ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
ΣΑΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ

∆

ιακοπές στην ηλεκτροδότηση, σοβαρά
προβλήµατα στις µετακινήσεις, ακύρωση
πτήσεων και κλείσιµο σχολείων προκάλεσαν οι σφοδρές χιονοπτώσεις που έπληξαν την Ευρώπη την περασµένη εβδοµάδα. Στη Γερµανία δύο άντρες έχασαν
τη ζωή τους από πτώση δέντρων, ενώ στην
Πορτογαλία µία γυναίκα σκοτώθηκε όταν εξαιτίας των θυελλωδών ανέµων δέντρο ξεριζώθηκε και έπεσε πάνω στο αυτοκίνητό της στο Μάρκους Καναβές, κοντά στο Πόρτο.

Η πρόβλεψη των µετεωρολόγων
Το σοβαρό κύµα κακοκαιρίας ήρθε µόλις λίγες ηµέρες µετά
την πρόβλεψη των µετεωρολόγων ότι η Γηραιά Ήπειρος θα
ζούσε τον πιο κρύο ∆εκέµβρη της τελευταίας επταετίας.
Οκτώ µετεωρολόγοι που συµµετείχαν σε έρευνα του πρακτορείου Bloomberg εξήγησαν ότι το δριµύ ψύχος οφείλεται
στις χαµηλές πιέσεις στην Ισλανδία και στη Β∆ Ρωσία, οι οποίες σπρώχνουν τους αρκτικούς ανέµους νοτιότερα. Μάλιστα, οι µετεωρολόγοι αναµένουν νέα κύµατα ψύχους προς το
τέλος του µήνα.

Στο έλεος της κακοκαιρίας
Ο χειµώνας έδειξε για τα καλά τα δόντια του την περασµένη
εβδοµάδα στην Ευρώπη, µε τη Γαλλία, τη Γερµανία, το Βέλγιο, την Ολλανδία και τη Μεγάλη Βρετανία να πλήττονται περισσότερο. Οι χαµηλές θερµοκρασίες και οι έντονες χιονοπτώσεις προκάλεσαν σοβαρά προβλήµατα κυρίως στις µετακινήσεις και στην ηλεκτροδότηση.
Στην Ολλανδία περισσότερες από 400 πτήσεις ακυρώθηκαν στο αεροδρόµιο του Σίπχολ, ενώ στο αεροδρόµιο του Αϊντχόφεν ο διάδροµος προσγείωσης έκλεισε και πολλές πτήσεις κατευθύνθηκαν προς άλλες πόλεις. Μάλιστα, η µετεωρολογική υπηρεσία της Ολλανδίας έθεσε σχεδόν ολόκληρη τη
χώρα σε κατάσταση κόκκινου συναγερµού, κυρίως στο κεντρικό και νότιο τµήµα.
Στη Φρανκφούρτη ακυρώθηκαν περισσότερες από 330
πτήσεις, ενώ κλειστό παρέµεινε για τέσσερις ώρες το αεροδρόµιο του Ντίσελντορφ λόγω του χιονιά. Αντίστοιχη ήταν η

εικόνα στις Βρυξέλλες. Συνολικά καθυστέρησαν 90 πτήσεις
και 50 ακυρώθηκαν. Μάλιστα, η εταιρεία εκµετάλλευσης του
Brussels Airport συµβούλευε τους ταξιδιώτες µέσω Twitter να
µη µεταβαίνουν στο αεροδρόµιο εάν έχει ακυρωθεί η πτήση
τους και να επικοινωνούν µε τις αεροπορικές εταιρείες.
Εξαιτίας των κακών καιρικών συνθηκών η συνάντηση που
είχε προγραµµατιστεί στις Βρυξέλλες µεταξύ του προέδρου
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν Κλοντ Γιούνκερ και του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπέντζαµιν Νετανιάχου ακυρώθηκε.
Στην Ελβετία 80 πτήσεις από και προς το αεροδρόµιο της
Ζυρίχης ακυρώθηκαν εξαιτίας της έντονης χιονόπτωσης και
των σφοδρών ανέµων, ενώ καθυστερήσεις και ακυρώσεις υπήρξαν και στα δροµολόγια των τρένων στη Βόρεια Ρηνανία
- Βεστφαλία.

Το σοβαρό κύµα κακοκαιρίας
ήρθε µόλις λίγες ηµέρες µετά την
πρόβλεψη των µετεωρολόγων ότι η
Γηραιά Ήπειρος θα ζούσε τον πιο κρύο
∆εκέµβρη της τελευταίας επταετίας.

Χωρίς ηλεκτρικό στη Γαλλία
Στη Γαλλία περίπου 120.000 νοικοκυριά έµειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύµα στις περιφέρειες του Λίγηρα εξαιτίας των ισχυρών ανέµων, σύµφωνα µε την εταιρεία παροχής ηλεκτρικού
ρεύµατος Enedis. Μάλιστα, η γαλλική µετεωρολογική υπηρεσία ανέβασε το επίπεδο του συναγερµού στο πορτοκαλί για 32
διαµερίσµατα της Γαλλίας, µεταξύ των οποίων και οι περιφέρειες του Λίγηρα.
Την περασµένη Κυριακή ένα φέριµποτ το οποίο µετέφερε
300 επιβάτες εξόκειλε στο λιµάνι του Καλαί στη Βόρεια Γαλλία, χωρίς όµως να τραυµατιστεί κανείς. Στην περιοχή έπνεαν
άνεµοι µε ταχύτητα 90-110 χλµ. την ώρα.

Κλειστά σχολεία στη Βρετανία
Ούτε η Βρετανία γλίτωσε από το κρύο και το χιόνι. Στο Μπέρµιγχαµ όλα τα δηµοτικά σχολεία παρέµειναν κλειστά, µε τα
µέσα µαζικής µεταφοράς να ακινητοποιούνται. Κλειστά παρέµειναν και δεκάδες σχολεία στην Κεντρική Αγγλία και στην
Ουαλία. Μάλιστα, στο Σένιµπριτζ της Ουαλίας το χιόνι έφτασε
τα 28 εκατοστά και στο Χάι Γουάικοµπ, έξω από το Λονδίνο,
τα 12.
∆εν έλειψαν τα προβλήµατα στην ηλεκτροδότηση, αλλά
και στις συγκοινωνίες. Η εταιρεία παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος Western Power Distribution υπολόγιζε ότι σε περί-

που 7.000 νοικοκυριά είχε διακοπεί η ηλεκτροδότηση, ενώ
οι αρχές των αεροδροµίων συνέστησαν στους ταξιδιώτες να επικοινωνούν µε τις αεροπορικές εταιρείες, αφού εκατοντάδες
πτήσεις ακυρώθηκαν στα αεροδρόµια του Χίθροου, Μπέρµιγχαµ, Στάνστεντ, Λούτον, Μάντσεστερ και Εδιµβούργου.

Σφοδροί άνεµοι σε Πορτογαλία-Ισπανία
Στην Πορτογαλία µία γυναίκα 45 ετών έχασε τη ζωή της όταν
δέντρο που ξεριζώθηκε από τους ανέµους έπεσε πάνω στο αυτοκίνητό της στο Μάρκους Καναβές, κοντά στο Πόρτο, ενώ
άλλοι δύο άνθρωποι τραυµατίστηκαν, καθώς επέβαιναν στο
όχηµα που συγκρούστηκε µε το αυτοκίνητο της γυναίκας.
Η µετεωρολογική υπηρεσία της χώρας είχε προειδοποιήσει
για ανέµους ταχύτητας έως και 130 χλµ. την ώρα στο βόρειο
και στο κεντρικό τµήµα της χώρας. Σύµφωνα µε την Πολιτική
Προστασία, εκατοντάδες δέντρα ξεριζώθηκαν εξαιτίας των θυελλωδών ανέµων, ενώ οι καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν
37 πληµµύρες στη Βόρεια Πορτογαλία.
Η Ισπανία επλήγη από ισχυρούς ανέµους και χιονοπτώσεις, ενώ η µετεωρολογική υπηρεσία εξέδωσε στις αρχές της
εβδοµάδας το υψηλότερο επίπεδο κινδύνου για τις δυσµενείς
καιρικές συνθήκες.

17.12.2017

κόσμος

www.freesunday.gr

ΤΟ ΡΕΚΌΡ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΊΟΥ «ΝΤΑ ΒΊΝΤΣΙ»
Ο ανούσιος ανταγωνισμός των δισεκατομμυριούχων
που ακυρώνει τη σημασία της τέχνης.
ΜΑΡΊΑ ΠΡΟΚΟΠΊΟΥ

Π

ριν από περίπου έναν μήνα πωλήθηκε σε δημοπρασία το τελευταίο έργο του Λεονάρντο ντα Βίντσι που
βρισκόταν στην κατοχή ιδιώτη, με τις ευλογίες του
οίκου Christie’s και 450,3 εκατ. δολάρια να μεταφέρονται από το υπουργείο Πολιτισμού του Άμπου Ντάμπι στην
τσέπη του Ρώσου Ντμίτρι Ριμπολόβλεφ, ιδιοκτήτη του Σκορπιού.
Η αγοραπωλησία έσπασε κάθε ρεκόρ, καθιστώντας τον πίνακα
«Salvator Mundi» (Σωτήρας του Κόσμου) το πιο ακριβό έργο τέχνης που έχει πωληθεί ποτέ.

«Σωτήρας» αξίας 450 εκατ. δολαρίων
Ο πίνακας, σύμφωνα με τις περισσότερες πληροφορίες, δημιουργήθηκε γύρω στο 1500, έπειτα από απαίτηση του βασιλιά Λουδοβίκου της Γαλλίας και της εταίρας του Άννας της Βρετάνης. Περί το
1625 βρέθηκε στην κατοχή του βασιλιά Καρόλου της Αγγλίας και
της γυναίκας του Εριέττας-Μαρίας. Μάλιστα, ο πίνακας βρισκόταν
σε περίοπτη θέση στα ιδιαίτερα δωμάτια της βασίλισσας. Μέχρι
το 1763 ο πίνακας βρισκόταν στην κατοχή του βρετανικού παλατιού, στη συνέχεια τα ίχνη του χάθηκαν, ώσπου το 1900 πωλήθηκε
στον Φράνσις Κουκ, έναν διάσημο συλλέκτη τέχνης. Από τις πολλές προσπάθειες αποκατάστασής του ο πίνακας είχε αλλοιωθεί σε
τέτοιο σημείο που οι περισσότεροι θεωρούσαν ότι δεν είχε δημιουργηθεί από τον Ντα Βίντσι αλλά από τον μαθητή του Μπερναρντίνο Λουίνι. Το 1958 ο σερ Φράνσις Κουκ Δ΄ πούλησε τον πίνακα
σε δημοπρασία για 45 λίρες, ως το μοναδικό έργο του αγαπημένου
μαθητή του Ντα Βίντσι, Τζιοβάνι Αντόνιο Μπολτράφιο. Μέχρι το
2011 απέδιδαν το έργο στον Μπολτράφιο.
Το 2005 ο πίνακας πωλήθηκε στον Ρόμπερτ Σάιμον, συλλέκτη τέχνης, έναντι 8.450 ευρώ. Ο Σάιμον, ειδικός στα έργα τέχνης,
είχε ενδείξεις ότι ίσως τελικά δημιουργός του πίνακα να ήταν ο
Ντα Βίντσι και η τεχνοτροπία του να είχε άσχημα καλυφθεί εξαιτίας των κακών έργων αποκατάστασης. Από το 2005 έως το 2011 ο
πίνακας βελτιώθηκε, οι φθορές αποκαταστάθηκαν και τελικά ταυτοποιήθηκε ως ένας από τους τελευταίους πίνακες του Λεονάρντο
ντα Βίντσι. Το 2013 ο Σουηδός ντίλερ Ιβ Μπουβιέ αγόρασε τον πίνακα έναντι 75 εκατ. δολαρίων σε δημοπρασία του οίκου Sotheby’s
και στη συνέχεια το έργο πωλήθηκε στον Ρώσο ολιγάρχη Ντμίτρι
Ριμπολόβλεβ έναντι 127,5 εκατ. δολαρίων. Ο τελευταίος πριν από

έναν μήνα έκανε το deal της ζωής του, κερδίζοντας περισσότερα
από 200 εκατ. δολάρια.

Ζήτημα στάτους
Η δημοπρασία που είχε ως αποτέλεσμα το αστρονομικό αυτό ποσό
προκάλεσε έκπληξη και δυσαρέσκεια για τα δεδομένα της εποχής.
Σε δημοσίευμα των «Financial Times» αναφέρεται πως το 2017 οι
οίκοι δημοπρασιών είδαν τα έσοδά τους να ανεβαίνουν κατακόρυφα από τα ποσά που διέθεσαν δισεκατομμυριούχοι για έργα τέχνης. Η Τζορτζίνα Άνταμ, ειδική στην αγορά έργων τέχνης, εξηγεί
πως οι πλούσιοι του πλανήτη έχουν διευρύνει την περιουσία τους
ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, στη μετά κρίσης εποχή. Η Άνταμ
χρησιμοποιεί ένα απλό παράδειγμα για να εξηγήσει το φαινόμενο
της ακριβής τέχνης. Αν ένα ζευγάρι έχει περιουσία ύψους 10 δισ.
δολαρίων, είναι πιθανό να διαθέσει ένα 10% του ποσού αυτού προκειμένου να τοποθετήσει έργα τέχνης ανεκτίμητης αξίας στους τοίχους των ήδη ακριβών σπιτιών του, τουτέστιν 1 δισ. δολάρια, που
καθιστά έναν «Πικάσο» 40 εκατ. δολαρίων πολύ φτηνό γι’ αυτούς.
Η αγορά αυθεντικών έργων τέχνης, κυρίως της μεταμοντέρνας εποχής ή του σουρεαλισμού, αποτελεί έπαθλο για τους δισεκατομμυριούχους του πλανήτη που ανταγωνίζονται μεταξύ τους και με
αυτόν τον τρόπο δείχνουν το σθένος και το στάτους τους. Στην
εποχή της μαζικής κατανάλωσης ο ολιγάρχης χρειάζεται εκείνο το
μοναδικό κομμάτι που θα τον ορίσει ως πλούσιο που ξόδεψε μια αμύθητη περιουσία για έναν «Πικάσο» ή έναν «Ντα Βίντσι» και ταυτόχρονα ως καλλιεργημένο συλλέκτη που εκτιμά και αναγνωρίζει
την αυθεντική τέχνη. Είναι όμως αυτός ο σκοπός;

Οι πίνακες σαν μετοχές
Η τέχνη σαν επένδυση αποτελεί νέο φαινόμενο για την ελίτ του
πλανήτη. Πρόκειται για μία εκλεκτή αγορά, η οποία υπακούει
στους δικούς της κανόνες και όχι στις αρχές της πραγματικής οικονομίας. Όπως αναφέρει η Σάρον Κοέν, πρώην επικεφαλής στο
τμήμα λαθρεμπορίας στο γραφείο του εισαγγελέα του Μανχάταν,
«στην τέχνη μπορείς να έχεις μια συναλλαγή όπου αγοραστής και
πωλητής αναφέρονται ως ανώνυμοι. Σε κανέναν άλλον κλάδο, σε
καμία άλλη αγορά, σε κανέναν άλλον τομέα, δεν μπορείς να ξεφύγεις χωρίς να δηλώσεις τα στοιχεία αγοραστή και πωλητή». Η πρα-
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Ο πίνακας με τίτλο «Salvator Mundi»,
διά χειρός Λεονάρντο ντα Βίντσι,
δημοπρατήθηκε μέσα σε μόλις 19 λεπτά
για το ποσό των 450,3 εκατ. δολαρίων,
καταρρίπτοντας κάθε ρεκόρ στην… ακριβή
ιστορία της τέχνης.
κτική της δημοπράτησης των έργων τέχνης σε αυτές τις τιμές αρχίζει σταδιακά να αμφισβητείται έντονα από ιστορικούς τέχνης και
δημοσιογράφους. «Πρόκειται για μια βάρβαρη εμπορευματοποίηση της καλής τέχνης που είναι δείγμα και κληροδότημα του παρελθόντος και του πολιτισμού» αναφέρει ο καθηγητής του Πανεπιστημίου του Άμστερνταμ Όλαβ Βέλθιους και συμπληρώνει πως
25 καλλιτέχνες ήταν υπεύθυνοι για το 45% των συνολικών πωλήσεων από δημοπρασίες για το 2017. Πολλοί λίγοι καλλιτέχνες, δηλαδή, πωλούνται υπερβολικά ακριβά, δημιουργώντας κατ’ αυτόν
τον τρόπο ένα brand name, μια μαρκετινίστικη λογική του «κορυφαίου της αγοράς» που απαξιώνει την τέχνη καθώς και άλλους εξίσου αξιόλογους ζωγράφους.
Επιπλέον, από τη στιγμή που στο τραπέζι της τέχνης τα ποσά
που παίζονται είναι αστρονομικά, δεν χάνεται μόνο η ουσία αλλά
και η αθωότητα. Όπως αναφέρει στους «Financial Times» ο Τόμας
Κράιστ, επικεφαλής του Basel Institute κατά της διαφθοράς, «ο
χώρος της τέχνης έχει γίνει η καλύτερη παιδική χαρά για ξέπλυμα
χρήματος που προέρχεται από εμπόριο ναρκωτικών, trafficking,
εμπόριο όπλων και οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα
μπορεί να σκεφτεί κανείς». Είναι η έλλειψη κανόνων που καθιστά
τα deals θελκτικά απέναντι σε μικρές ή μεγαλύτερες παρατυπίες.
Στην περίπτωση του Ριμπολόβλεφ, η τέχνη λειτούργησε ενισχυτικά για την ήδη αμύθητη περιουσία του νέου ιδιοκτήτη του
Σκορπιού. Τον περασμένο Μάιο ο Ρώσος κροίσος είχε πουλήσει
σε δημοπρασία του οίκου Christie’s τον πίνακα του Πολ Γκογκέν
με τίτλο «Το Σπίτι» έναντι 22 εκατ. δολαρίων, ενώ τον είχε αγοράσει 54 εκατ. ευρώ. Στην περίπτωση του «Ντα Βίντσι» στάθηκε ιδιαίτερα τυχερός, καθώς μέσα σε 19 λεπτά τα 127,5 εκατ. δολάρια
που είχε διαθέσει έγιναν 450 εκατ. δολάρια. Προφανώς ο Ρώσος
μεγιστάνας δεν κέρδισε κάτι που δεν είχε, ενδεχομένως για την
πάμπλουτη ελίτ του πλανήτη η τέχνη να είναι μόνο η μεταξωτή
κορδέλα που κόβει όποιος καταφέρει να τερματίσει πρώτος σε μια
κούρσα, σε ένα νέας μορφής χρηματιστήριο που αποκλείει όλους
τους μικρομετόχους και αφήνει τις αμφιλεγόμενες συναλλαγές
στους «μεγάλους» παίκτες. Έτσι, υποτιμάται το έπαθλο και αναδεικνύεται αυτός που το κερδίζει – αυτός άλλωστε είναι και ο στόχος του. Τουλάχιστον ο «Ντα Βίντσι» των 450 εκατ. δολαρίων θα
είναι διαθέσιμος προς θέαση στο Λούβρο του Άμπου Ντάμπι αντί
να κοσμεί ένα ψυχρό σαλόνι αναμένοντας πότε θα αποφασίσει ο ιδιοκτήτης του ότι ήρθε η ώρα να εκμεταλλευτεί την πολυτελή «επένδυσή» του.
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πολιτική

Κ

ατοικία: το κτίριο το οποίο προορίζεται για την καθημερινή διαβίωση
της οικογένειας-νοικοκυριού κατά
τις μη εργάσιμες ώρες.
Πρώτη κατοικία, στη φορολογική νομοθεσία, είναι το πρώτο κτίσμα ή οικόπεδο που
αγοράζει μια οικογένεια (νοικοκυριό) και το
οποίο απαλλάσσεται της φορολογίας αγοράς.
Κύρια κατοικία είναι αυτή στην οποία
πραγματικά διαμένει μια οικογένεια, μεταξύ
περισσοτέρων που βρίσκονται στην κυριότητα των μελών της. Είναι αυτή που «προστατεύτηκε» την τελευταία οκταετία με τις διαδοχικές ρυθμίσεις που απαγόρευαν τους πλειστηριασμούς.
Λαϊκή κατοικία είναι αυτή της οποίας η
προστασία ζητείται τον τελευταίο καιρό, που
το «κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη» αποδείχθηκε ανεδαφικό και επιζήμιο.

Η «λαϊκή» κατοικία
Τι θα μπορούσε να είναι η λαϊκή κατοικία
όμως; Από τα στατιστικά στοιχεία στέγασης
ανά άτομο της Eurostat που εκδόθηκαν τον
Φεβρουάριο του 2017 και αφορούν όλη την
Ε.Ε. για το έτος 2015 προκύπτουν ορισμένα
ενδιαφέροντα στοιχεία.
Το 64% των ατόμων στην Ελλάδα ζει σε ιδιόκτητη κατοικία χωρίς δάνειο ή υποθήκη. Ο
αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 45%.
Το 15% των ατόμων στην Ελλάδα ζει σε ιδιόκτητο σπίτι με εκκρεμές δάνειο ή υποθήκη, με τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο όρο
στο 30%.
Το 16% των ατόμων στην Ελλάδα ζει σε
κατοικία με ενοίκιο σε αγοραία τιμή, ενώ το
5% σε κατοικία με μειωμένο ενοίκιο ή δωρεάν (και εδώ διαφαίνεται ιδιοκτησία στο ευρύτερο συγγενικό περιβάλλον).
Το 40% του ελληνικού πληθυσμού δαπανά περισσότερο από 40% του διαθέσιμου
εισοδήματός του για τις ανάγκες στέγασης.
Από αυτούς που έχουν σπίτι με εκκρεμές δάνειο ή υποθήκη, το 31% βρίσκεται σε αυτή την
κατηγορία, ενώ από αυτούς που νοικιάζουν σε
αγοραία αξία, σε αυτή την κατηγορία βρίσκεται το 54,4%.
Κάτι λιγότερο από το 30% του ελληνικού
πληθυσμού ζει σε υπερπλήρεις κατοικίες (με
μέσο ευρωπαϊκό όρο 16,7% - σχεδόν 50% στη
Ρουμανία και 3,5% στη Μάλτα) και από αυτή την
ομάδα το 40% αντιμετωπίζει κίνδυνο φτώχειας.
Στα παραπάνω στατιστικά μπορούμε να
προσθέσουμε κάποιες εμπειρικές διαπιστώσεις. Αρκετές κατοικίες είναι προσημειωμένες για επιχειρηματικά δάνεια (εμπίπτουν
στο 15%). Αρκετά δάνεια δόθηκαν για αγορά
καλύτερης κατοικίας από την ήδη υπάρχουσα
ή το πατρικό. Αρκετά επίσης δάνεια δόθηκαν
για αγορά εξοχικών κατοικιών.
Μέσα από όλα αυτά δεν προκύπτει με σαφήνεια το τι θα μπορούσε να χαρακτηριστεί
«λαϊκή» κατοικία.
Οι στατιστικές δείχνουν ότι περισσότερο
δυσκολεύονται όσοι νοικιάζουν παρά όσοι
πήραν δάνεια. Δείχνουν επίσης ότι στην Ελλάδα υπάρχει υψηλό ποσοστό ιδιοκτησίας,
από τα υψηλότερα στην πρώην Δυτική Ευρώπη, αλλά και σημαντικά χαμηλότερο ποσοστό δανεισμού σε σχέση με τις δυτικοευρω-
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ΣΤΑ ΧΈΡΙΑ ΤΡΑΠΕΖΊΤΗ!
ΤΟΥ ΔΗΜΉΤΡΗ ΓΑΛΛΉ*

παϊκές χώρες.
Μπορούμε ακόμη να υποθέσουμε ότι
οι αμιγώς εργατικές τάξεις, οι μεροκαματιάρηδες, δεν είναι ανάμεσα σε αυτούς που δανείστηκαν ή (κυρίως) υπερδανείστηκαν για
αγορά κατοικίας ή εξοχικού. Το φαινόμενο εντοπίζεται στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και στους μισθωτούς του ιδιωτικού και
δημόσιου τομέα.

Πολιτικό άλλοθι
Από το 2009 και μετά όλες οι κυβερνήσεις απαγόρευσαν στις τράπεζες τη διενέργεια πλειστηριασμών. Δεν έγινε το ίδιο και για τους ιδιώτες. Αντιστοίχως για το Δημόσιο δεν
υπήρξαν απαγορεύσεις, αλλά επειδή προϋποτίθεται φορολογική ενημερότητα για κάθε εκποίηση, η έλλειψη της οποίας κρατά όμηρο το
ακίνητο, ο πλειστηριασμός περισσεύει.
Το πάγωμα των πλειστηριασμών δεν φαίνεται να ωφέλησε κανένα «λαϊκό» σπίτι (και
πάντως όχι πολλά), αν ως λαϊκό σπίτι εννοούμε αυτό στο οποίο κατοικεί οικογένεια εργατών. Φαίνεται να ωφέλησε περισσότερο αυτούς που αποκαλούμε μεσαία τάξη. Ανθρώπους που εργάζονται ως μισθωτοί δημόσιου ή
ιδιωτικού τομέα, ελεύθερους επαγγελματίες
και επιχειρηματίες στη βιοτεχνία και στην
παροχή υπηρεσιών. Τη μεγάλη δεξαμενή των
ψηφοφόρων δηλαδή. Η δαιμονοποίηση των
τραπεζών (μαζί με τα μνημόνια και τη φοροδιαφυγή) αποτέλεσε καλό πολιτικό άλλοθι.

Φαύλος κύκλος
Οι πλειστηριασμοί ξεκινούν και πλέον πρέπει
να υποθέσουμε τι έρχεται.
Η αγορά ακινήτων είναι έτσι κι αλλιώς παγωμένη και όσες πράξεις γίνονται προϋποθέ-
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τουν το στοιχείο της ευκαιρίας για τον αγοραστή ή της απόλυτης ανάγκης για τον πωλητή.
Ο πλειστηριασμός ουδέποτε ήταν ο τρόπος με
τον οποίο ο μέσος πολίτης αγοράζει ακίνητο.
Είτε γιατί ψυχολογικά δεν του πάει είτε γιατί
η όλη διαδικασία εμπεριέχει δικαστικούς κινδύνους και είναι δύσκολα ελέγξιμη και κατανοητή για κάποιον που θέλει να τοποθετήσει
αποταμιεύσεις.
Η μαζική πώληση ακινήτων σε πλειστηριασμούς θα αντιμετωπίσει με βεβαιότητα την
απόλυτη αδιαφορία του κοινού. Ουδείς ιδιώτης θα ενδιαφερθεί, εκτός αν τον προέτρεψε,
με συνεννόηση, ο ίδιος ο οφειλέτης. Ο μόνος
πιθανός αγοραστής θα είναι η τράπεζα. Η ίδια
τράπεζα που σήμερα δεν έχει κεφάλαια και
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υποτίθεται ότι μέσα από τη διαδικασία του
πλειστηριασμού προσπαθεί να τα ανακτήσει.
Αγοράζοντας η τράπεζα σε πλειστηριασμό
ένα ακίνητο στη σημερινή του αξία πληρώνει μετρητά και από τη διανομή του πλειστηριάσματος παίρνει αργότερα ένα μέρος πίσω
και εξοφλείται τμήμα από το μη εξυπηρετούμενο δάνειο. Το υπόλοιπο του δανείου η τράπεζα αναμένει να το αναπληρώσει από την υπεραξία που θα δώσει (;) αργότερα η πώληση
του ακινήτου σε υψηλότερη τιμή. Στο μεταξύ,
θα πληρώσει έξοδα επισκευής, πολεοδομικής
τακτοποίησης, ΕΝΦΙΑ, κοινόχρηστα, συντήρηση. Ήδη από τις καλές λεγόμενες εποχές
τα σπίτια παραλαμβάνονταν μετά τον πλειστηριασμό αποψιλωμένα έως σχεδόν βανδαλισμένα. Αν ο οφειλέτης είχε ένα και μοναδικό
ακίνητο, η ζημιά ήταν βέβαιη.
Τα ίδια περίπου ισχύουν και για τα funds.
Εκτός αν έχουν μεγάλα ποσά για τοποθέτηση,
τεράστια υπομονή και καθόλου βιασύνη για
άμεσο κέρδος. Και τα funds σ’εμάς πρόκειται
να πωλήσουν για να βγάλουν κέρδος. Είναι όποιος από εμάς μπορεί διατεθειμένος να αγοράσει σήμερα ή σε πέντε χρόνια σε τιμές 2007
ή έστω 2012; Είναι το μέσο ακίνητο σήμερα επενδυτικό αγαθό για να δώσει υπεραξία στο
μέλλον;
Μαζικές αγορές από τις τράπεζες ή τα
funds δεν μπορούν να γίνουν. Η μοναδική
περίπτωση να μπουν ιδιώτες σε πλειστηριασμούς θα ήταν η μαζική πώληση σε εξαιρετικά
χαμηλές τιμές, γεγονός που θα σημάνει σοβαρές ζημιές για τις τράπεζες.
Η αγορά από τις τράπεζες ακινήτων σε
πλειστηριασμό θα δώσει ωστόσο το οριστικό
μήνυμα ότι η ασυλία τελείωσε και ότι πλέον όποιος θέλει να το σώσει πρέπει να το πληρώσει. Ουδείς γνωρίζει αν θα είναι στο δείγμα εκείνο στο οποίο η τράπεζα θα πλειοδοτήσει.

Οριστικοποιείται η κάθοδος
Το πάγωμα των πλειστηριασμών επέφερε
μέχρι σήμερα τη συγκράτηση του βιοτικού επιπέδου συγκεκριμένων ομάδων σε υψηλότερο επίπεδο από αυτό που δικαιολογεί η συγκυρία. Το κόστος βέβαια το πληρώνει το σύνολο. Πλέον η κάθοδος οριστικοποιείται με
την εκκίνηση των πλειστηριασμών.
Καλώς ή κακώς, οι αξίες (και οι φούσκες)
δεν εξατμίζονται. Ούτε οι ζημιές. Αλλάζουν
χέρια, μετατίθενται στον χρόνο, αλλά στο
τέλος κάπου ξεσπούν. Είτε σε αυτούς που θα
έπρεπε είτε σε όλους. Είναι ζήτημα επιλογών
και ανάλογων ισορροπημένων χειρισμών. Το
ερώτημα είναι αν υπάρχει χρόνος ή περιθώριο πια.
Αυτό που ενδεχομένως δεν είναι κατανοητό είναι πώς σε μια χώρα με δείκτη ιδιοκτησίας κοντά στο 80% υπάρχουν τόσο πολλοί που θα μείνουν στον δρόμο και πώς αυτό
το κράτος προτίμησε να ρισκάρει την τραπεζική ευστάθεια για να μην επιδοτήσει ένα ενοίκιο όπου και αν προκύψει ανάγκη. Στο Ε9
του καθενός είναι δηλωμένα τα πάντα. Απούλητα σπίτια υπάρχουν ακόμη πολλά. Θεωρητικά, το δίχτυ προστασίας δεν ήταν δύσκολο
να απλωθεί.
*Ο Δημήτρης Γαλλής είναι δικηγόρος.
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Ν

έο «μέτωπο» με τα καταστήματα φαίνεται ότι
ανοίγει με αφορμή τη
λειτουργία τους κατά
τις τρεις Κυριακές της
εορταστικής περιόδου,
αλλά και λόγω του ζητήματος της αργίας
της δεύτερης ημέρας των Χριστουγέννων.

ΣΕΛΠΕ «καλεί» ΕΛ.ΑΣ.
Το νέο επεισόδιο στον «πόλεμο» του ωραρίου των καταστημάτων προκλήθηκε από
ανακοίνωση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων
Λιανικής Πώλησης Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ), ο οποίος ζήτησε τη συνδρομή της αστυνομίας
για να αποτραπούν επεισοδιακές σκηνές,
όπως αυτές που καταγράφηκαν τις προηγούμενες Κυριακές που τα καταστήματα
ήταν ανοιχτά. Συγκεκριμένα, ο ΣΕΛΠΕ σημείωσε ότι «σε μια ύστατη προσπάθεια από
πλευράς του συνδέσμου μας αποφυγής γεγονότων παρόμοιων με αυτά της Κυριακής
5/11/2017, καθώς και προηγούμενων Κυριακών, που αφορούν τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές και
που είχαν σαν αποτέλεσμα την πρόκληση
υλικών και σωματικών βλαβών, προπηλακισμών, εξυβρίσεων και προσβολών ιδιοκτησίας και προσωπικότητας, απευθύνουμε
έκκληση και καλούμε την ελληνική πολιτεία όπως ανταποκριθεί στο στοιχειώδες
καθήκον της που σχετίζεται με τη διαφύλαξη της άσκησης του δημοκρατικού δικαιώματος της ελεύθερης επιλογής των Ελλήνων πολιτών» και κατέληξε τονίζοντας ότι
«επειδή μέλημα όλων είναι η τήρηση της
έννομης τάξης και η διασφάλιση της κοινωνικής ειρήνης, αιτούμεθα από την ελληνική πολιτεία και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να πράξουν τα δέοντα ώστε
να περιφρουρηθεί η τάξη και να διασφαλιστεί ήρεμο κλίμα στην αγορά τις επόμενες Κυριακές 17-24-31/12/2017, καθώς και
14/1/2018, όπου επιτρέπεται η λειτουργία
των εμπορικών καταστημάτων, προς όφελος
των πολιτών, της οικονομικής και κοινωνικής ζωής του τόπου».

Σφοδρή αντίδραση Κορκίδη
Η ανακοίνωση του ΣΕΛΠΕ προκάλεσε την
έντονη αντίδραση του προέδρου της ΕΣΕΕ
Βασίλη Κορκίδη, ο οποίος υπογράμμισε,
μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι «θεωρώ τουλάχιστον “επιπόλαιο” το αίτημα κάποιων ανεύθυνων “εκπροσώπων” να ζητήσουν τη
προστασία της ΕΛ.ΑΣ. κατά τη διάρκεια
του εορταστικού ωραρίου της χριστουγεννιάτικης αγοράς. Προκαλούν χωρίς λόγο
και αιτία, εκτός βεβαίως εάν περιμένουν
κοσμοσυρροή πελατών και χρειάζονται την
αστυνομία να τους βάλει σε σειρά και τάξη.
Για να τους καθησυχάσω, πάντως, οι τελευταίες έρευνες δείχνουν ότι το 51% των κα-

ταναλωτών προτιμούν για χριστουγεννιάτικες αγορές τα μικρά εμπορικά καταστήματα, ενώ οι πολυεθνικές αλυσίδες και τα
πολυκαταστήματα εκτιμάται ότι θα έχουν
πτωτική κίνηση φέτος τις γιορτές σε 17%
από το 25% πέρυσι». Σημειώνεται ότι ήδη η
ΕΣΕΕ σε ανακοίνωσή της για τη λειτουργία
των καταστημάτων κατά τις «εορταστικές»
Κυριακές σημείωσε ότι «οι εργαζόμενοι που
θα εργαστούν τις τρεις Κυριακές των εορτών
που τα καταστήματα έχουν το δικαίωμα να
είναι ανοιχτά (17 και 24 και 31 Δεκεμβρίου)
θα αμειφθούν κατά τις κείμενες διατάξεις
με προσαύξηση 75% της προβλεπόμενης για
τις ώρες που δούλεψαν αμοιβής τους. Σε ό,τι
αφορά το ρεπό τους, δικαιούνται αναπληρωματική ημέρα ανάπαυσης κατά την εβδομάδα
που ακολουθεί την Κυριακή που εργάστηκαν
και όχι τη μεθεπόμενη εβδομάδα ή σε άλλο
χρονικό σημείο».

«Μάχη» και για τα Χριστούγεννα
Ένα δεύτερο «μέτωπο» που έχει ανοίξει κατά
την εορταστική περίοδο αφορά την εθιμοτυπική αργία της δεύτερης ημέρας των Χριστουγέννων (26/12), καθώς πληροφορίες ήθελαν μεγάλο εμπορικό κέντρο να επιδιώκει να λειτουργήσουν κανονικά την ημέρα
εκείνη τα καταστήματα που δραστηριοποιούνται σε αυτό, κάνοντας μάλιστα αναφορά
στο έθιμο του «Boxing Day», δηλαδή της ημέρας που πακετάρονται τα δώρα της Πρωτοχρονιάς, όπως τουλάχιστον σημείωσε η
ΕΣΕΕ. Στο θέμα παρενέβη η υπουργός Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου, η οποία με απόφαση που υπέγραψε την περασμένη Τετάρτη
καθόρισε ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας την
26η Δεκεμβρίου «για όλες τις επιχειρήσεις,
εκμεταλλεύσεις και εργασίες εν γένει οι οποίες αργούν κατά τις Κυριακές», προσθέτοντας ότι η κήρυξη της 26ης Δεκεμβρίου ως
ημέρας υποχρεωτικής αργίας αποτελούσε
πάγιο αίτημα των εκπροσώπων των εργαζομένων. Με βάση και την απόφαση αυτή του
υπουργείου Εργασίας, κλειστά θα είναι τα
καταστήματα την ημέρα των Χριστουγέννων
και στις 26 Δεκεμβρίου, τη Δευτέρα 1 Ιανουαρίου 2018 και την Τρίτη 2 του μήνα, ενώ κάποιες μεγάλες εμπορικές αλυσίδες έχουν ανακοινώσει ότι τα καταστήματά τους θα είναι
κλειστά και στις 6 Ιανουαρίου 2018.
Δ.Χρ.
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ημαντική αύξηση στις αγορές μέσω διαδικτύου
εμφανίζεται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα
δείχνουν οι έρευνες του
ELTRUN, που υπογράφουν ο καθηγητής Γιώργος Δουκίδης και
η δρ. Κατερίνα Φραιδάκη του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 2017 περίπου
3,5 εκατομμύρια Έλληνες υπολογίζεται ότι
πραγματοποίησαν μέσω διαδικτύου αγορές
προϊόντων και υπηρεσιών συνολικής αξίας
4,5-5 δισ. ευρώ, από 4 δισ. ευρώ που αναφέρθηκαν το 2016. Το μεγαλύτερο μέρος
αυτών των αγορών έγινε από τα 7.000 ελληνικά ηλεκτρονικά καταστήματα που λειτουργούν στην Ελλάδα.
Όμως το πιο ενδιαφέρον εύρημα της έρευνας είναι ότι αυτοί οι αγοραστές χρησιμοποιούν καθολικά (98%) το κινητό για είσοδο στο διαδίκτυο και ως βασική συσκευή
για τις ψηφιακές συναλλαγές τους. Οι βασικές χρήσεις του είναι η αναζήτηση προσφορών (93%), η σύγκριση τιμών ενώ βρίσκονται στο φυσικό κατάστημα (65%), καθώς
και οι ηλεκτρονικές πληρωμές (21%).
Διαπιστώνουμε έτσι πως το internet
και τα κινητά τηλέφωνα αποδεικνύονται
από τους καλύτερους συμμάχους του καταναλωτή. Όχι μόνο των «πιο δικτυωμένων»
Βορειοευρωπαίων αλλά και των λιγότερο
εξοικειωμένων με την τεχνολογία Βαλκάνιων. Είναι εντυπωσιακό ότι το διαδίκτυο
αποδεικνύεται πλέον το πιο δημοφιλές κανάλι για αγορές από απόσταση, καθώς επιλέχθηκε από την πλειονότητα των Ευρωπαίων πολιτών. Πρόκειται για μια νέα συ-

μπεριφορά του Ευρωπαίου αγοραστή, του
καλά πληροφορημένου αγοραστή, που
μπορεί να βγει για ψώνια εξ αποστάσεως
μέσα από την οθόνη του κινητού του.
Έχει επισημανθεί και προηγούμενα ότι
δεκάδες χιλιάδες Έλληνες ανακαλύπτουν
καθημερινά, εν μέσω της κρίσης, μια σημαντική δυνατότητα που προσφέρει το
internet σε όσους αναζητούν τρόπους να
προασπίσουν την αγοραστική τους ικανότητα και να βρουν, αν όχι μοναδικές ευκαιρίες, τουλάχιστον τα καταστήματα που
προσφέρουν τις φθηνότερες τιμές για κάθε
προϊόν. Ωστόσο, παρόλο που αυξάνεται με
γοργούς ρυθμούς ο αριθμός των Ελλήνων
που χρησιμοποιούν το internet για τις αγορές τους, είτε αναζητώντας πληροφορίες
και τιμές για τα προϊόντα που τους ενδιαφέρουν είτε ολοκληρώνοντας τις αγορές με
ηλεκτρονική συναλλαγή, δεν συμβαίνει το
ίδιο με τους Έλληνες εμπόρους.
Αντίθετα απ’ ό,τι προστάζουν οι δύσκολοι καιροί, οι Έλληνες επιχειρηματίες συνεχίζουν να υποτιμούν τον ρόλο που μπορεί να παίξει το internet στην ανάπτυξη
των πωλήσεων και στην προβολή των προϊόντων τους. Και οι έρευνες δείχνουν ότι οι
αγοραστές προτιμούν να αγοράζουν από τη
χώρα τους ή, με διαφορετική διατύπωση,
δείχνουν επιφυλακτικότητα να προβούν σε
αγορές από το εξωτερικό. Υπάρχουν, λοιπόν, ευκαιρίες για τους τολμηρούς επιχειρηματίες. Ιδού η Ρόδος…
*Ο Γιάννης Κωτσής-Γιανναράκης είναι διευθυντής στον Σύνδεσμο Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδος.
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ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΌ ΔΊΛΗΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΤΣΊΠΡΑ ΣΤΟ ΛΙΜΆΝΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ:
ΡΏΣΟΙ Ή ΑΜΕΡΙΚΆΝΟΙ;
ΧΡΉΣΤΟΣ ΜΆΤΗΣ

Α

Είναι προφανές ότι η επιδίωξη για πρωθυπουργική κάλυψη δεν επιτεύχθηκε και την ίδια στιγμή από κύκλους της κοινοπραξίας διαρρέεται ότι θέλει να εγκατασταθεί στο λιμάνι πολύ νωρίτερα από
τον Απρίλιο του 2018, αν είναι δυνατόν και μέσα στον Ιανουάριο.
Αυτό προϋποθέτει ταχεία διευθέτηση των παρακάτω διαδικασιών,
που είναι περίπου αδύνατο να ολοκληρωθούν τον Ιανουάριο, αν
όχι τον Απρίλιο:
• Εξέταση από το Ελεγκτικό Συνέδριο της αίτησης που κατέθεσαν
οι εργαζόμενοι για αναθεώρηση της έγκρισης του προσυμβατικού
ελέγχου της πώλησης του 67% της ΟΛΘ Α.Ε. Η αίτηση κατατέθηκε
στις 13 Δεκεμβρίου και δεν έχει οριστεί ακόμη δικάσιμος.
• Έγκριση της μεταβίβασης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.
• Κύρωση της συμφωνίας από τη Βουλή.

Θα επανέλθει ο πρέσβης;

Το μνημόνιο

Ο Αμερικανός πρέσβης κλιμακώνει
την αντίθεσή του στην κοινοπραξία του ΟΛΘ
Την κατάσταση περιέπλεξε η παρέμβαση του Αμερικανού πρέσβη
στην Αθήνα, ο οποίος, μιλώντας στις 4 Δεκεμβρίου σε συνέδριο
του Ελληνο-αμερικανικού Επιμελητηρίου στην Αθήνα, υπήρξε
σαφής: «Έχουμε δει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ιδιωτικοποίηση στην Ελλάδα, όπως στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, όπου
είναι ασαφές ποιοι είναι οι πραγματικοί ιδιώτες επενδυτές και από
πού προέρχονται τα χρήματά τους». Πρακτικά, ο κ. Πάιατ αμφισβητούσε κατά πόσο αυτοί που εμφανίζονται ως επενδυτές για το
λιμάνι δεν είναι απλώς βιτρίνα άλλων συμφερόντων.
Η κοινοπραξία South East Gateway Thessaloniki, που είχε

ο ίδιος ο πρωθυπουργός.
Σύμφωνα με πληροφορίες που διέρρευσαν στη Θεσσαλονίκη
από την πλευρά της κοινοπραξίας, αυτό οφειλόταν στο ότι ο κ. Τσίπρας ήθελε να διαψεύσει ο ίδιος προσωπικά όσους αμφισβητούν
την πώληση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης.
Όμως όχι μόνο δεν επιβεβαιώθηκαν οι διαρροές αλλά την επομένη διευκρινίστηκε ότι η υπογραφή της συμφωνίας επιστρέφει στον αρχικά ανακοινωμένο χρόνο, Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου,
όπως μετατίθεται και ο χώρος υπογραφής της σύμβασης, και από
τη Θεσσαλονίκη πάει στην Αθήνα, και χωρίς Τσίπρα.

Πιέσεις Σαββίδη

πρόβλεπτες συνέπειες με γεωπολιτικούς
όρους για τη Θεσσαλονίκη και την Ελλάδα συνολικά απειλεί να έχει η επιλογή της κυβέρνησης να
παραχωρήσει την πλειοψηφία των μετοχών του λιμανιού της Θεσσαλονίκης σε μια κοινοπραξία χωρίς σοβαρό λιμενικό
παρελθόν, στην οποία κυρίαρχο ρόλο έχει ο επιχειρηματίας Ιβάν
Σαββίδης.
Ήδη η προγραμματισμένη για χθες διαδικασία υπογραφής της
πώλησης αναβλήθηκε διότι, όπως έγινε επισήμως γνωστό, η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας έθεσε υπό καθεστώς προσωρινής διαχείρισης την τράπεζα Promsvyazbank, που είναι η τράπεζα-εκδότης της εγγυητικής επιστολής της συναλλαγής.
Η παραχώρηση, η οποία βρίσκεται στη διαδικασία της ολοκλήρωσης, ενδέχεται πλέον να εξελιχθεί σε πρόβλημα και να αναδείξει τον ανταγωνισμό ΗΠΑ-Ρωσίας στα Βαλκάνια, που πολλοί
αμφισβητούν αν μπορεί να διαχειριστεί η κυβέρνηση.

Στη σελίδα 41 του νέου μνημονίου, που δημοσιοποιήθηκε την
προηγούμενη Κυριακή, στο κεφάλαιο «Πρότερες πράξεις», στο
σημείο 5, η πρόβλεψη είναι σαφής: v. On the Thessaloniki Port
Authority S.A. (OLTH), the Share Purchase Agreement and
Shareholders’ Agreement will be signed, with a view to a closing
before the end of April 2018 [Στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης Α.Ε.
(ΟΛΘ), η συμφωνία πώλησης των μετοχών και η συμφωνία των
μετόχων θα υπογραφούν, με την προοπτική να κλείσουν πριν από
τον Απρίλιο του 2018].
Και στην επόμενη σελίδα, υπό τον τίτλο «Key deliverables»,
όπου σημειώνεται χωρίς δυνατότητες παρερμηνειών το χρονοδιάγραμμα με τις ημερομηνίες-κλειδιά, ο ΟΛΘ έχει το σημείο 6: vi. On
OLTH the concession agreement will be ratified in Parliament by
March 2018 (Στον ΟΛΘ η συμφωνία παραχώρησης θα επικυρωθεί
στη Βουλή μέχρι τον Μάρτιο του 2018).
Το εντυπωσιακό είναι ότι όλα ήρθαν νωρίτερα. Σύμφωνα με
πληροφορίες που έγιναν γνωστές στις 28 Νοεμβρίου, το Ελεγκτικό
Συνέδριο είχε ήδη εγκρίνει τον φάκελο με τα συμβατικά κείμενα και
είχε ενημερώσει το ΤΑΙΠΕΔ ότι χορηγείται η έγκριση για την υπογραφή της συμφωνίας αγοραπωλησίας. Μάλιστα έγινε γνωστό ότι η υπογραφή θα γίνει την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου στη Θεσσαλονίκη.
Θα ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον απόγευμα. Οι βουλευτές Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι διαδήλωναν κατά της ιδιωτικοποίησης, θα παρίσταντο ως επίσημοι καλεσμένοι στην τελετή της
επιβεβαίωσής της. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτοί οι οποίοι ήταν
δέκτες των διαβεβαιώσεών τους ότι «δεν θα αφήσουν τους νεοφιλελεύθερους να ιδιωτικοποιήσουν το λιμάνι» θα ήταν έξω και θα
διαδήλωναν εναντίον της μεταβίβασης.

www.freesunday.gr

κερδίσει το λιμάνι, αποτελείται από τρεις εταιρείες, την Deutsche
Invest Equity Partners, τη γαλλικών συμφερόντων Terminal Link
και την Belterra Investments του Ιβάν Σαββίδη.
Είναι προφανές ότι η αναφορά του κ. Πάιατ ήταν για τoν κ.
Ιβάν Σαββίδη και δεν ήταν η πρώτη, καθώς, χωρίς ονομαστική αναφορά στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, είχε πει το ίδιο ακριβώς
πράγμα στη συνέντευξή του στη ιστοσελίδα Voria.gr στις 4 Οκτωβρίου: «Από την άλλη, έχουν υπάρξει κάποιες άλλες σημαντικές
επενδύσεις σε λιμάνια και logistics που δεν πληρούν το ίδιο επίπεδο διαφάνειας. Και σε αυτή τη φάση μη με ρωτήσετε, δεν θα
επεκταθώ περαιτέρω». Η προειδοποίηση ήταν σαφής και επειδή
δεν είχε ανταπόκριση, ο κ. Πάιατ επανήλθε, ακριβώς δύο μήνες
αργότερα. Προφανώς «αυτή η φάση» είχε περάσει και άρχισε να
επεκτείνεται.

Η κυβέρνηση υπερασπίζεται τον διαγωνισμό
Η κυβέρνηση την επόμενη μέρα διά του κ. Τζανακόπουλου έκανε
πως δεν κατάλαβε: «Δεν υπάρχει κάτι ασαφές στον συγκεκριμένο
διαγωνισμό, έγινε με όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες, που
είναι εγκεκριμένες και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της κοινοτικής νομοθεσίας για τους διαγωνισμούς, πρόκειται
για έναν αδιάβλητο καθαρό δημόσιο διαγωνισμό που ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία και η επένδυση στο λιμάνι θα προχωρήσει κανονικά».
Ο κ. Τζανακόπουλος απαντούσε για τη διαδικασία του διαγωνισμού, ενώ ο κ. Πάιατ αναφερόταν στο ποιόν των επενδυτών, την
αμφισβήτηση της ακεραιότητας των οποίων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν σχολίασε.

Ο Σαββίδης ζητά στήριξη
Αυτό ώθησε τον κ. Σαββίδη να επιδιώξει και την επόμενη μέρα να
επιδείξει την επιβεβαίωση της κυβερνητικής στήριξης, εμφανιζόμενος με τον υπουργό Άμυνας Πάνο Καμμένο στα εγκαίνια του
«Ε», το οποίο είχε ήδη αγοράσει. Την ίδια στιγμή στη Θεσσαλονίκη διέρρεε η πληροφορία ότι η συμφωνία θα υπογραφεί τελικά
το Σάββατο 16 Δεκεμβρίου, για να είναι παρών στην υπογραφή της

Η πρώτη ερμηνεία της επίσπευσης, για την οποία πιέζει η κοινοπραξία, συνδέεται με τη βεβαιότητα ότι ο Αμερικανός πρέσβης θα επανέλθει. Στη ίδια συνέντευξή του τον Οκτώβριο είχε
εξηγήσει αναλυτικά τους λόγους που στις ΗΠΑ προκαλούν ανησυχία κάποιες ρωσικές εταιρείες: «Αυτό που μας ανησυχεί είναι
η διαφάνεια. Ανησυχούμε όταν εταιρείες που προέρχονται από
τη Ρωσία λειτουργούν στην Ελλάδα χωρίς ένα ξεκάθαρο πλαίσιο
όσον αφορά τη διάρθρωση της διοίκησής τους, ως προς το από πού
προέρχονται τα χρήματα. Το αντίθετο, δηλαδή την απόλυτη διαφάνεια, είναι ένα από τα πλεονεκτήματα που φέρνουν οι αμερικανικές εταιρείες όταν επενδύουν ή κάνουν επιχειρήσεις σε περιοχές όπως η Ελλάδα. Πρόκειται για 100% αξιόπιστες επιχειρήσεις
όσον αφορά τις πηγές χρηματοδότησής τους, την εταιρική διακυβέρνηση και τα λογιστικά πρότυπα που χρησιμοποιούν. Που συμμορφώνονται με την αμερικανική νομοθεσία κατά της διαφθοράς
και κατά της δωροδοκίας».
Αυτό το οποίο είχε πει ο Αμερικανός πρέσβης τον Οκτώβριο
είναι αυτό στο οποίο δεν απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
όταν ο κ. Πάιατ το επανέλαβε τον Δεκέμβριο. Εκουσίως ή ακουσίως, η κοινοπραξία κάποια στιγμή θα κληθεί να απαντήσει κατά
πόσο συμμορφώνεται με την αμερικανική νομοθεσία κατά της διαφθοράς και κατά της δωροδοκίας. Και η κυβέρνηση θα υποχρεωθεί
να πάρει θέση. Άλλωστε κάποιοι δεν ξεχνούν ότι η Siemens και η
Deutsche Bank συμμορφώθηκαν.

Προειδοποιήσεις Πιτσιόρλα
για «γεωπολιτικούς κινδύνους»
Τις επιφυλάξεις του κ. Πάιατ για τα μέλη της κοινοπραξίας επιβεβαίωσε χθες και ο υφυπουργός Ανάπτυξης και πρώην πρόεδρος
του ΤΑΙΠΕΔ Στέργιος Πιτσιόρλας, ο οποίος ζήτησε να μην αλλάξει η ισορροπία στη μετοχική σύνθεση του σχήματος, προειδοποιώντας ότι η χώρα μπορεί να εκτεθεί σε «γεωπολιτικούς κινδύνους»: «Η μετοχική σύνθεση του σχήματος που αναλαμβάνει το
λιμάνι της Θεσσαλονίκης έχει τεράστια σημασία, καθώς δείχνει
την πολυδιάστατη προσπάθεια που κάνουμε να έχουμε μια ισορροπία στις συνεργασίες, στις επενδύσεις, στις εξωτερικές σχέσεις,
παντού. Αυτό το μείγμα πρέπει να το προσέξουμε ως κόρην οφθαλμού, για να αποφύγουμε κινήσεις που θα μας εκθέσουν σε κινδύνους γεωπολιτικούς».
Ο κ. Πιτσιόρλας δεν διευκρίνισε ποιος μπορεί να προωθεί τις
αλλαγές και τι είδους αλλαγές είναι αυτές, όμως είναι προφανές ότι
έχει να κάνει με τον ρόλο της εταιρείας Σαββίδη στην κοινοπραξία.
Η απόφαση ανήκει πλέον στον πρωθυπουργό.
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Έως το τέλος του έτους θα πρέπει
να πληρωθούν φορολογικές οφειλές
τουλάχιστον 2,4 δισ. ευρώ, ενώ
άλλα 600 εκατ. ευρώ φόροι θα
πρέπει να πληρωθούν έως το τέλος
Ιανουαρίου 2018.

ΠΆΝΩ ΑΠΌ 2,5 ΔΙΣ. ΕΥΡΏ
ΠΛΗΡΩΜΈΣ ΜΈΧΡΙ ΤΟ ΤΈΛΟΣ
ΤΟΥ 2017 – ΤΙ ΦΈΡΝΕΙ ΤΟ 2018
ΑΝΤΙΌΠΗ ΣΧΟΙΝΆ

Α

πό τα γκισέ της εφορίας και των τραπεζών,
είτε με φυσικό είτε με ηλεκτρονικό τρόπο,
θα χρειαστεί να περάσουν οι φορολογούμενοι, για να πληρώσουν έως το τέλος του έτους
από ένα έως τρία χαράτσια ανά περίπτωση. Και αυτό γιατί παραδοσιακά μέχρι το τέλος του έτους νοικοκυριά και επιχειρήσεις πρέπει να τακτοποιούν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.
Συνολικά, έως το τέλος του έτους θα πρέπει να πληρωθούν
φορολογικές οφειλές τουλάχιστον 2,4 δισ. ευρώ, ενώ άλλα
600 εκατ. ευρώ φόροι θα πρέπει να πληρωθούν έως το τέλος
Ιανουαρίου 2018. Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να τακτοποιήσουν τις τελευταίες φορολογικές εκκρεμότητες της χρόνιας,
διαφορετικά από την 1η του νέου έτους θα πληρώσουν τα
πρόστιμα και τις προσαυξήσεις που προβλέπει η νομοθεσία.
Έτσι, έως την Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου οι φορολογούμενοι θα πρέπει να πληρώσουν αρχικά την τέταρτη δόση του
φετινού ΕΝΦΙΑ. Πρόκειται για ποσό που ανέρχεται σε περίπου 600 εκατ. ευρώ, το οποίο θα πρέπει αν πληρωθεί από περίπου 5 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων. Η τελευταία δόση
θα πληρωθεί μέχρι το τέλος Ιανουαρίου.
Έπεται ο φόρος εισοδήματος, καθώς τα νομικά πρόσωπα
θα πρέπει να καταβάλουν την τελευταία δόση του φόρου εισοδήματος, ύψους περίπου 600 εκατ. ευρώ.
Επίσης, τα τέλη κυκλοφορίας για το 2018. Φέτος δεν έγινε
κάποια αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού των τελών κυκλοφορίας και οι φορολογούμενοι θα κληθούν να πληρώσουν συνολικά το ποσό των 1,2 δισ. ευρώ. Πρόκειται για τους κατόχους

περίπου 5,5 εκατομμυρίων οχημάτων. Η μη καταβολή συνεπάγεται πρόστιμο ισόποσο των τελών, ενώ ο εντοπισμός όσων
δεν πληρώσουν θα γίνει από τους πρώτους μήνες του έτους
με την αποστολή σχετικών ειδοποιητηρίων. Ειδικότερα, οι ιδιοκτήτες οχημάτων, ανάλογα με τα κυβικά και το έτος πρώτης κυκλοφορίας του οχήματός τους, θα πληρώσουν τέλη κυκλοφορίας που κυμαίνονται: από 22 έως 1.230 ευρώ για οχήματα που κυκλοφόρησαν έως το 2000. Από 22 έως 1.269 ευρώ
για οχήματα που κυκλοφόρησαν από το 2001 έως το 2005.
Από 22 έως 1.380 ευρώ για οχήματα που κυκλοφόρησαν από
το 2006 έως το 2010.
Τέλος, στο πακέτο πληρωμών για κάποιους προστίθεται
η δόση για τις ρυθμίσεις οφειλών από φόρους προηγούμενων ετών. Πρόκειται για δόσεις της ρύθμισης των 100 δόσεων,
καθώς και για δόσεις για την πάγια ρύθμιση των 12 ή 24 δόσεων.

Τι φέρνει το 2018
Από το 2018 οι Έλληνες καλούνται να πληρώσουν νέους φόρους ύψους 48,156 δισ. ευρώ, ποσό αυξημένο κατά 951 εκατ.
ευρώ σε σχέση με την τρέχουσα χρονιά. Οι νέοι φόροι συνοψίζονται στην κατάργηση της έκπτωσης 1,5% στην παρακράτηση
φόρου εισοδήματος μισθωτών και συνταξιούχων, στην κατάργηση της έκπτωσης φόρου εισοδήματος για ιατρικές δαπάνες
και των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ σε 32 νησιά του Αιγαίου.
Επίσης, προστίθεται η επιβολή ειδικού τέλους στις διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα, η κατάργηση του μειωμένου ειδικού φόρου κατανάλωσης στα οινοπνευματώδη ποτά

στα Δωδεκάνησα και η επιβολή φόρου στις βραχυχρόνιες μισθώσεις κατοικιών μέσω των ιντερνετικών πλατφορμών, όπως
η Airbnb.
Σημειώνεται ότι από τις 15/7/2015 μέχρι και σήμερα έχουν
νομοθετηθεί 41 φοροεισπρακτικά μέτρα, από τα οποία τα περισσότερα επιβαρύνουν τους οικονομικά ασθενείς πολίτες.
Από την 1/1/2019 ή την 1/1/2020 μειώνονται τα αφορολόγητα όρια εισοδήματος για μισθωτούς, συνταξιούχους και κατ’
επάγγελμα αγρότες από 8.636 έως 9.545 ευρώ σε 5.682 έως
6.591 ευρώ.
Όλα αυτά τη στιγμή που η χώρα μας διατηρεί από τους υψηλότερους φορολογικούς συντελεστές στην Ευρώπη. Για παράδειγμα, ΦΠΑ 24% έναντι 20,1% κατά μέσο όρο στην Ευρώπη,
φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων 29% έναντι 19,5%, φόρο
εισοδήματος φυσικών προσώπων (ανώτατος οριακός συντελεστής) 45% έναντι 34,9%, εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 16%
για τον εργαζόμενο και 24,1% για τον εργοδότη έναντι 12,8%
και 21,7% αντιστοίχως.
Η Ελλάδα έχει επίσης από τους υψηλότερους στην Ευρώπη
φορολογικούς συντελεστές στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, με τα έσοδα αφενός από τον καπνό και το αλκοόλ και αφετέρου από τα καύσιμα να ανέρχονται σε 1,6% και 3% του ΑΕΠ,
έναντι 0,8% και 1,9% του ΑΕΠ στην Ευρώπη αντιστοίχως. Το
ίδιο ισχύει και όσον αφορά τη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας, όπου τα έσοδα από τον επαναλαμβανόμενο φόρο κατοχής, όπως ο ΕΝΦΙΑ, στην Ελλάδα ανέρχονται σε 2,7% του
ΑΕΠ, έναντι 1,6% του ΑΕΠ στην Ευρώπη.
Εξάλλου, σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης του ΟΟΣΑ
για τα κρατικά έσοδα (Revenue statistics), στην Ελλάδα το ποσοστό των φορολογικών και ασφαλιστικών εσόδων ως προς το
ΑΕΠ διαμορφώθηκε στο 38,6% το 2016, από 36,4% που ήταν το
2015. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αύξηση μεταξύ των χωρών
του ΟΟΣΑ (σ.σ.: ο μέσος όρος στον ΟΟΣΑ είναι 34,3%, δηλαδή
τέσσερις μονάδες λιγότερες).
Αν στα παραπάνω προστεθεί το νέο χαράτσι που θα επιφέρει αυξήσεις στις εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών έως
130% λόγω της αλλαγής της βάσης υπολογισμού τους, ο λογαριασμός γίνεται δυσβάσταχτος.
Έτσι, 1,4 εκατομμύρια ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες
και αυτοαπασχολούμενοι θα υπολογίζουν τις εισφορές επί των
ακαθάριστων εσόδων, χωρίς δηλαδή την αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών που έχουν καταβληθεί, ενώ έως και φέτος επιβάλλονται επί του καθαρού φορολογητέου εισοδήματος. Για
να αποφευχθεί η απότομη επιβάρυνση που θα προκύψει, προβλέπεται το 2018 να λαμβάνεται υπόψη για την επιβολή των
ασφαλίστρων στον ΕΦΚΑ το 85% του φορολογητέου εισοδήματος μαζί με τις αναλογούσες εισφορές (θα γίνεται έκπτωση
15%). Και από το 2019 να ισχύσει το νέο μέτρο πλήρως για το
100% του εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένων των εισφορών.
Εκτιμάται ότι η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών προς τα
ταμεία θα αγγίξει το 130% έως το 2021.
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ΤΟ ΔΡΆΜΑ
ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΏΝ
ΤΟΥ ΦΆΝΗ ΒΑΡΤΖΌΠΟΥΛΟΥ*

Η

σημερινή κατάσταση των ελληνικών τραπεζών
εκκολάφθηκε μέσα σε ένα σενάριο το οποίο ευθέως ανταγωνίζεται τις μεγαλύτερες εμπνεύσεις
των τραγικών ποιητών. Ελληνική κρίση χρέους,
ασθμαίνουσα ευρωπαϊκή οικονομία, αυστηρή γερμανική ηγεσία, ανίκανες διοικήσεις, λαϊκίστικη πολιτική και ένα κράτοςβαρίδι συνηγόρησαν ώστε να μετατραπούν οι τράπεζες σε πιστωτικά ιδρύματα-ζόμπι τα οποία εδώ και οκτώ χρόνια αδυνατούν να ορθοποδήσουν.
Το τραπεζικό σύστημα είναι εγγενώς πιο ευαίσθητο στις περιοδικές κρίσεις από άλλους τομείς της οικονομίας εξαιτίας της
άρρηκτης σύνδεσής του με την απόδοση των βασικών δεικτών
της χώρας. Παράλληλα, η παγκοσμιοποίηση με τη συνεπαγόμενη ελευθερία μεταφοράς κεφαλαίων εκμηδένισε τα όποια
στεγανά παρείχε η εθνική πολιτική στην εγχώρια οικονομική
δραστηριότητα. Τα ελαφρυντικά αυτά, παρ’ όλη τη σοβαρότητά
τους, δεν μπορούν να εξηγήσουν την κατάσταση στην οποία
έχει περιέλθει για άλλη μια φορά ο τραπεζικός τομέας.

Το ψέμα
Το πρώτο κύμα ανακεφαλαιοποιήσεων ήρθε για να κλείσει τις
ζημιές από τις απομειώσεις ομολόγων και την κατάρρευση της
κερδοφορίας στα πρώτα χρόνια των μνημονίων. Αυτό οδήγησε
σε εθνικοποίηση των τραπεζών και εκμηδενισμό της χρηματιστηριακής τους αξίας. Η έλευση του ΣΥΡΙΖΑ προκάλεσε
την τελευταία ανακεφαλαιοποίηση, η οποία έφερε τις τράπεζες στα χέρια ξένων κυρίως θεσμικών και ιδιωτών επενδυτών.
Υπό μια περίεργη έννοια, αυτή θα αποδειχθεί η πιο πετυχημένη ιδιωτικοποίηση της κυβέρνησης, από την οποία το κράτος μέσω της συμμετοχής του ΤΧΣ απώλεσε δεκάδες δισεκατομμύρια.
Η επίσημη ρητορική του ΣΥΡΙΖΑ στο θέμα επικεντρώνεται στο ότι δεν μπορεί το κόμμα να ευθύνεται για την πολυετή κακομεταχείριση των τραπεζών και της οικονομίας και
άρα η εξέλιξη αυτή ήταν αναπόφευκτη. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι αυτό είναι ένα ψέμα. Το ξεπούλημα του τραπεζικού
τομέα θα είχε αποφευχθεί εάν η κυβέρνηση δεν έφερνε τα
capital controls και την ασφυξία στη ρευστότητα. Τα χρήματα
των προηγούμενων ανακεφαλαιοποιήσεων φορτώνουν το δημόσιο χρέος και δεν θα μπορέσουν ποτέ να ανακτηθούν. Εάν
η κυβέρνηση είχε αποφύγει τους παλιμπαιδισμούς και είχε
πουλήσει σε πιο συμφέρουσες τιμές, θα είχε πιθανώς καταφέρει να χρηματοδοτήσει πιο άνετα τον προϋπολογισμό ή ακόμα
και να μειώσει το χρέος. Αναρωτιέται κανείς εάν η μεστωμένη
πλέον ηγετική ομάδα του Μαξίμου θα επαναλάμβανε την ίδια
τακτική με την ύστερη γνώση.

Ο ελέφαντας στο δωμάτιο
Η κυβέρνηση κατάφερε ωστόσο με αμείλικτη αποφασιστικότητα και αριστουργηματική διαβουκόληση του πληθυσμού να
δώσει στο τραπεζικό σύστημα μια ανέλπιστη βοήθεια μέσω
των πλειστηριασμών ακινήτων. Γιατί είναι όμως τόσο σημαντική αυτή η εξέλιξη; Η απάντηση βρίσκεται στο ότι ένα στα
δέκα κόκκινα δάνεια της Ευρωζώνης είναι ελληνικό. Αυτό ισχύει λαμβάνοντας πάντα υπ’ όψιν ότι η ελληνική οικονομία
αντιπροσωπεύει το 2% της ευρωπαϊκής. Το ζήτημα των κόκκινων δανείων ήταν από την αρχή της κρίσης ο ελέφαντας στο
δωμάτιο για τις διοικήσεις των τραπεζών και τις κυβερνήσεις.
Τα κόκκινα δάνεια αποτελούν κομμάτι της περιουσίας των
τραπεζών μέχρις ότου αναγνωριστούν ως απώλειες. Για να το
αποφύγουν αυτό, οι τράπεζες πραγματοποίησαν τα προηγού-

Καθώς οι τράπεζες ξεφορτώνονται τα
βαρίδια της κρίσης, γίνονται πιο υγιείς,
αλλά παράλληλα και μικρότερες. Αυτό
θα έχει επίπτωση στα επιχειρηματικά
τους πλάνα και, όπως συνεπάγεται, στον
αριθμό των εργαζομένων. Η πώληση των
δραστηριοτήτων του εξωτερικού αποτελεί
τρανό παράδειγμα της μείωσης της
επιρροής τους.

μενα χρόνια τις λεγόμενες προβλέψεις, με τις οποίες άφησαν
στην άκρη ένα κομμάτι των κεφαλαίων τους για να καλύψουν
πιθανές απώλειες. Όπου δεν υπήρχαν ενέχυρα, όπως κυρίως
σε καταναλωτικά και επιχειρηματικά δάνεια, οι τράπεζες ακολούθησαν τις τακτικές των διαγραφών και όλο και περισσότερο της πώλησης των δανείων σε funds και εισπρακτικούς
οργανισμούς. Η διαφορά μεταξύ του ποσού ανάκτησης και του
δανείου αναγνωρίζεται ως ζημία. Η λύση αυτή μειώνει βεβαίως
τον αριθμό των κόκκινων δανείων, αλλά αφαιρεί και χαμηλής
ποιότητας έστω στοιχεία του ενεργητικού.
Τα στεγαστικά δάνεια αποτελούν ωστόσο ένα πιο ευαίσθητο κομμάτι, αφού τα περισσότερα έχουν ως ενέχυρα σπίτια πολιτών και ως εκ τούτου οι δανειστές πίεσαν για τη διεξαγωγή πλειστηριασμών, οι οποίοι θα οδηγήσουν σε ανάκτηση
κάποιου έστω ποσού και άρα σε μικρότερες ζημιές. Η κατάσταση έγινε ακόμα πιο περίπλοκη με την εφαρμογή των νέων
λογιστικών προτύπων, τις πιέσεις του ΔΝΤ και τη διαβεβαίωση της ΕΚΤ για ταχύτερα stress tests. Η εξέλιξη των πλειστηριασμών θα προσδώσει πληροφορίες στην αγορά για την
αξία του χαρτοφυλακίου των τραπεζών και την κεφαλαιακή
τους επάρκεια. Η κυβέρνηση δείχνει ότι έχει την πυγμή και
την τόλμη να εκτελέσει τις επιθυμίες της τρόικας, διασπώντας
τις κόκκινες γραμμές των κυβερνήσεων Παπανδρέου, Παπαδήμα και Σαμαρά. Σε πρώτη φάση, φαίνεται οι δεσμεύσεις για
στοχοποίηση μόνο συστηματικών κακοπληρωτών να μην τηρούνται κατά γράμμα. Και είναι αστείο να πιστεύει κανείς ότι
δεν θα υπάρξουν παράπλευρες απώλειες σε μια τέτοια οριζόντια διαδικασία.
Οι υποσχέσεις για μαζικές διαγραφές χρεών δεν είναι μια
επιλογή στο τραπέζι, αφού κάτι τέτοιο θα καταργούσε την τραπεζική πίστη. Το ίδιο θα συνέβαινε εάν οι τράπεζες πωλούσαν
τα δάνεια στους ιδιώτες με την ίδια έκπτωση που τα δίνουν σε

funds. Η ίδια η διαδικασία της δανειοδότησης θα γινόταν ένας
τραγέλαφος, ενώ θα υπήρχε μια σειρά τρομερών αδικιών στην
κοινωνία σε σχέση με όσους έχουν ήδη χάσει τα σπίτια τους.
Για τις τράπεζες αυτή η λύση θα αποτελούσε δίκοπο μαχαίρι,
αφού οι πολίτες θα χρησιμοποιούσαν εν πολλοίς καταθέσεις
για την αγορά οι οποίες λειτουργούν ως δανεισμός προς το
τραπεζικό σύστημα. Αποτελεί άλλωστε παγκόσμια πρακτική
το να μη δίνονται οι ίδιοι όροι σε φυσικά πρόσωπα και θεσμικούς επενδυτές, οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν τεχνογνωσία, οικονομίες κλίμακας κ.λπ.

Μείωση επιρροής
Για τις τράπεζες ο προφανής κίνδυνος είναι να χρειαστούν νέα
κεφάλαια για να καλύψουν μια ακόμη αποτυχία. Ακόμη και σε
μια τέτοια περίπτωση, όμως, δεν έχει τεθεί από καμία μεριά
θέμα φερεγγυότητάς τους, τη στιγμή μάλιστα που έχουν καταφέρει να μειώσουν την εξάρτησή τους από τον ακριβό ELA. Η
μεγάλη απώλεια ωστόσο αυτής της διαδικασίας δεν έχει γίνει
ουσιαστικά αντιληπτή, αν και έχει τις σημαντικότερες μακροχρόνιες συνέπειες για το χρηματοπιστωτικό σύστημα και τη
χώρα. Οι τράπεζες βλέπουν μέσω μιας παρατεταμένης διαδικασίας απομόχλευσης την περιουσία τους να μικραίνει συνεχώς, σε σημείο που η σχέση ενεργητικού προς ΑΕΠ να είναι
35% χαμηλότερη απ’ ό,τι το 2007. Καθώς οι τράπεζες ξεφορτώνονται τα βαρίδια της κρίσης, γίνονται πιο υγιείς, αλλά παράλληλα και μικρότερες. Αυτό θα έχει επίπτωση στα επιχειρηματικά τους πλάνα και, όπως συνεπάγεται, στον αριθμό των
εργαζομένων. Η πώληση των δραστηριοτήτων του εξωτερικού
αποτελεί τρανό παράδειγμα της μείωσης της επιρροής τους.
Σε εθνικό επίπεδο θα είναι πολύ δύσκολο για τη χώρα να
βασίσει την ανάπτυξή της σε ένα τραπεζικό σύστημα το οποίο
δεν θα έχει το ειδικό βάρος να παρέχει την απαραίτητη βοήθεια. Στο μέλλον θα χρειαστεί μία ακόμα «αναπτυξιακή» αύξηση κεφαλαίου, στόχος της οποίας θα είναι όχι το κλείσιμο
μιας τρύπας (όπως αυτή των 8-10 δισ. που έχει δημιουργηθεί
τώρα) αλλά η αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας μέσω
επενδύσεων. Είναι αμφίβολο ότι οι ξένοι επενδυτές θα είναι διατεθειμένοι να πάρουν τέτοιο ρίσκο, ιδίως από τη στιγμή που
ελέγχουν ήδη τα πιστωτικά ιδρύματα. Δημιουργείται έτσι ένας
φαύλος κύκλος όπου το κράτος περιμένει από τις τράπεζες να
χρηματοδοτήσουν την οικονομία για να έρθει η ανάπτυξη και
οι τράπεζες αναμένουν ένα ευνοϊκότερο οικονομικό κλίμα για
να αναλάβουν το απαραίτητο ρίσκο. Και είναι σαφές πλέον ότι
η λύση της θεόσταλτης ευρωπαϊκής βοήθειας θυμίζει περισσότερο ευχολόγιο παρά σοβαρή εθνική πολιτική. Η Ευρωζώνη έχει πετύχει άλλωστε τον βασικό της σκοπό, την πειθήνια συμμόρφωση και αναπόφευκτη επαναβαλκανοποίηση της
άτακτης Ελλάδας.
*Ο Φάνης Βαρτζόπουλος εργάζεται ως χρηματοοικονομικός αναλυτής στο Λονδίνο. E-mail: fvartzopoulos@yahoo.
gr. Twitter: FanisVar. Linkedin: Fanis Vartzopoulos.
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Επενδύσεις 16 εκατ.
ευρώ από την Αθηναϊκή
Ζυθοποιία το 2017

Τ

ο 2017 ήταν μία ιδιαίτερα δυναμική χρονιά για την Αθηναϊκή Ζυθοποιία. Παρά
την κρίση των τελευταίων ετών, η εταιρεία πραγματοποίησε επενδύσεις ύψους
16 εκατ. ευρώ. Το εν λόγω ποσό έρχεται μάλιστα να
προστεθεί στα 120 εκατ. ευρώ που δαπάνησε η εταιρεία κατά το εξαιρετικά δύσκολο διάστημα 20102016, ενώ θα αξιοποιηθεί για την αγορά νέου εξοπλισμού για τα εργοστάσια, την υποστήριξη των εξαγωγών, που φέτος άγγιξαν τα 290.000 εκατόλιτρα,
και την κυκλοφορία νέων προϊόντων.
Και φέτος, για τέταρτη συνεχή χρονιά, η εταιρεία
κάλυψε το 100% των αναγκών παραγωγής της από ελληνικό κριθάρι, μέσω του Προγράμματος Συμβολαιακής Καλλιέργειας.
Ιχνηλατώντας μια αγορά που μεταβάλλεται ραγδαία, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία ανταποκρίνεται σε μια ευρεία γκάμα προτιμήσεων των συγχρόνων καταναλωτών, τόσο στη «ζεστή»
αγορά όσο και στην εστίαση. Με όχημα την έρευνα και την καινοτομία, η εταιρεία παρουσίασε τέσσερα νέα προϊόντα το 2017, τη νέα Heineken Light, την αναβίωση της ιστορικής μπίρας ΜΑΜΟΣ, την Amstel Radler με Ginger & Lime και τον Μηλοκλέφτη.

Tι ψωνίζουν online οι Έλληνες

Π

Νέες κρουαζιέρες στην Ελλάδα
από τη Celestyal Cruises

Τ

ον απολογισμό του και τον σχεδιασμό ανάπτυξης για το 2018 της εταιρείας κρουαζιέρας Celestyal Cruises ανέλυσε ο CEO K. Αναστασιάδης, ο οποίος ουσιαστικά
σύμπτυξε τους στόχους της εταιρείας σε περισσότερους επιβάτες κρουαζιέρας,
για περισσότερο χρόνο, που θα ξοδεύουν περισσότερα χρήματα. Επίσης, ανακοινώθηκε νέα επταήμερη κρουαζιέρα για το 2018 με πλοίο που θα διανυκτερεύει σε
Σαντορίνη, Μύκονο, αλλά και στη Μήλο. Ο ίδιος ανέφερε πως κατά το 2017, και παρά
την αστάθεια στην Τουρκία, η εταιρεία διατήρησε τον αριθμό των επιβατών της στους
100.000 με δραστηριοποίηση δύο πλοίων στο Αιγαίο (το «Celestyal Olympia» και το
«Celestyal Nefeli»), πραγματοποιώντας προσεγγίσεις σε ελληνικά λιμάνια. Σύμφωνα με
όσα ανέφερε ο κ. Αναστασιάδης, προσπάθεια της εταιρείας τώρα είναι η επιμήκυνση της
τουριστικής περιόδου με την αναχώρηση των πλοίων της 20 ημέρες νωρίτερα σε σχέση
με το 2016. Επιπλέον, το 2018 τα δρομολόγια της εταιρείας θα παραταθούν για περίπου
δύο εβδομάδες με δύο τριήμερες κρουαζιέρες «Εικόνες Αιγαίου» στις 2 και 9 Νοεμβρίου και δύο τετραήμερες κρουαζιέρες «Εικόνες Αιγαίου» στις 29 Οκτωβρίου και 5 Νοεμβρίου.
Το 2019 προβλέπεται, επίσης, 12% αύξηση των προγραμματισμένων αναχωρήσεων,
με 100 αναχωρήσεις συνολικά. Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας μίλησε ακόμη για
νέο στρατηγικό σχεδιασμό το 2018 και εξήγησε πως ενισχύει το δίκτυο με στόχο την
αύξηση των πωλήσεων κατά 50% στην αγορά επιβατών της Ευρώπης και της Ασίας και
κατά 10% στην αγορά της Αμερικής.
Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο Επιχειρήσεων της εταιρείας, κάπτεν Γεώργιο Κουμπενά, το 2017 η συνολική συνεισφορά της Celestyal Cruises στην ελληνική οικονομία
ανήλθε σε 103 εκατ. ευρώ, με 30 εκατ. εξ αυτών να αφορούν άμεσες λειτουργικές δαπάνες, ενώ δαπανήθηκαν 5,5 εκατ. ευρώ σε ελληνικές επιχειρήσεις (τρόφιμα/ποτά) και 3
εκατ. ευρώ για έξοδα προβολής και διαφήμισης της Ελλάδας στο εξωτερικό.

ερισσότερα από τρία στα δέκα άτομα (36,4%), ηλικίας 16-74 ετών, που έχουν οποτεδήποτε χρησιμοποιήσει, έστω και μία φορά, το διαδίκτυο έκαναν κατά το
α΄ τρίμηνο του 2017 κάποια ηλεκτρονική αγορά ή παραγγελία αγαθών ή υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2016, το ποσοστό των χρηστών του διαδικτύου
που πραγματοποίησαν ηλεκτρονικές αγορές παρουσίασε αύξηση 11%
Τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που αγοράστηκαν ή παραγγέλθηκαν περισσότερο από το
διαδίκτυο για προσωπική χρήση κατά τις χρονικές περιόδους Απριλίου 2015 - Μαρτίου
2016 και Απριλίου 2016 - Μαρτίου 2017 είναι με ποσοστό 56,7% τα ρούχα, παπούτσια και
αθλητικά είδη, ακολουθούν με 28,2% τα ηλεκτρονικά είδη, με 24,1% οι ταξιδιωτικές υπηρεσίες ενώ ψηλά είναι και η αγορά από φαρμακεία με 16,7%.
Τη χρονική περίοδο Απριλίου 2016 - Μαρτίου 2017, σε σχέση με τη χρονική περίοδο
Απριλίου 2015 - Μαρτίου 2016, παρατηρείται αύξηση σε όλα τα παραπάνω είδη και τις υπηρεσίες πλην των ηλεκτρονικών συσκευών, στις οποίες καταγράφεται μείωση 4,1%. Μεγαλύτερη αύξηση παρατηρείται στην αγορά των υπηρεσιών διαμονής σε κατάλυμα (43,3%),
στην αγορά εισιτηρίων για εκδηλώσεις (37,9%) και σε αυτήν των φαρμάκων, συμπληρωμάτων διατροφής και βιταμινών (32,5%).
Το 84,9% των καταναλωτών που πραγματοποίησαν ηλεκτρονικές αγορές επέλεξε να τις
κάνει από εγχώριες επιχειρήσεις. 30,2% έκανε ηλεκτρονικές αγορές από άλλες χώρες της
Ε.Ε. και 13,2% από χώρες εκτός Ε.Ε., ενώ το ποσοστό όσων δήλωσαν ότι δεν γνωρίζουν τη
χώρα προέλευσης των πωλητών ανέρχεται στο 4,9%.
Το 8,8% όσων πραγματοποίησαν αγορές ή παραγγελίες μέσω διαδικτύου κατά τη χρονική περίοδο Απριλίου 2016 - Μαρτίου 2017 αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα, ποσοστό
μειωμένο κατά 34,8% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Απριλίου 2015 - Μαρτίου 2016
(13,5%).
Το 55,3% όσων έχουν οποτεδήποτε χρησιμοποιήσει, έστω και μία φορά, το διαδίκτυο
δεν έχει κάνει ποτέ ηλεκτρονικές αγορές ή τις έκανε πριν από τον Απρίλιο 2016. Ποσοστό
66,8% αυτών ανέφερε ότι προτιμούν να αγοράζουν τα προϊόντα οι ίδιοι και να τα βλέπουν
ή έχουν εμπιστοσύνη σε συγκεκριμένα καταστήματα ή είναι θέμα συνήθειας, ένα ποσοστό
20,3% ανέφερε έλλειψη των απαιτούμενων δεξιοτήτων, ένα 20,2% ανέφερε θέμα ασφάλειας ή ανησυχία να δίνουν στοιχεία πιστωτικής κάρτας και το 12% δεν πραγματοποίησε
ηλεκτρονικές αγορές λόγω έλλειψης κάρτας, χρεωστικής, πιστωτικής ή άλλης.
Το 50% του πληθυσμού ηλικίας 16-74 ετών που το α΄ τρίμηνο του 2017 πραγματοποίησε ηλεκτρονικές αγορές μέσω του διαδικτύου έκανε 1 έως 2 αγορές/παραγγελίες ειδών
και το 33,2% 3-5 αγορές ή παραγγελίες.
Αναφορικά με την αξία των προϊόντων ή των υπηρεσιών που παραγγέλθηκαν ή αγοράστηκαν μέσω διαδικτύου το α΄ τρίμηνο 2017, ένας στους δύο (48,3%) πλήρωσε συνολικά αντίτιμο έως 99 ευρώ για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που αγόρασε/παρήγγειλε, δύο στους
πέντε (42%) από 100 έως 499 ευρώ και ένας στους δέκα (9,1%) από 500 ευρώ και άνω.
Η πραγματοποίηση τραπεζικών συναλλαγών (ενημέρωση για λογαριασμό, μεταφορά,
πληρωμή λογαριασμών κ.λπ.) μέσω διαδικτύου είναι δραστηριότητα η οποία πραγματοποιείται από το 35,9% όσων χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο κατά το α΄ τρίμηνο του 2017
και η οποία καταγράφει τα τελευταία χρόνια αύξηση [29,6% σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του
2016 (27,7%)].

Χριστουγεννιάτικες
προτάσεις
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IQ SHOES, ΠΑΠΟΎΤΣΙΑ
ΓΙΑ ΟΛΟΎΣ
Το αγαπημένο μας ηλεκτρονικό κατάστημα
παπουτσιών έχει συλλέξει τα καλύτερα
παπούτσια για κάθε περίσταση. Χειμωνιάτικες γόβες για το γραφείο και το ρεβεγιόν,
in fashion over the knee μπότες, casual
παπούτσια για εκείνον και εκείνη, ανδρικά
bike και ορειβατικά, μποτάκια, αλλά και
χειμωνιάτικες παντόφλες. Και φυσικά μια
υπέροχη e-βιτρίνα με παιδικά παπούτσια.
Επίσης, στο www.iqshoes.gr διαθέτουν τις
πιο in τσάντες, σακίδια, τσαντάκια και φακέλους του χειμώνα. Τηλ.: 210 4926001

FENDI FANTASTIC ΓΎΑΛΙΑ ΗΛΙΟΎ
Ο οίκος Fendi παρουσιάζει τα γυαλιά ηλίου Fendi Fantastic για την Ανδρική Συλλογή
Φθινόπωρο/Χειμώνας 2017-2018. Ποπ αποχρώσεις και τολμηρές φόρμες χαρακτηρίζουν τα νέα γυαλιά ηλίου του οίκου, επαναπροσδιορίζοντας τη διάθεση της κολεξιόν Fendi με φόρμες εμπνευσμένες από τα γυαλιά αεροπόρου της δεκαετίας του ’80,
φωτισμένες από διάφανα προστατευτικά σε έντονους χρωματικούς συνδυασμούς.
Διατίθενται στους εξής συνδυασμούς: άχρωμο διάφανο με κίτρινη γέφυρα/διάφανες
πράσινες πλευρικές λεπτομέρειες/γκρι φακούς, μπλε με γυαλιστερή κόκκινη γέφυρα/διάφανες γαλάζιες πλευρικές λεπτομέρειες/μπλε καθρεπτέ φακούς, γκρι με μπλε
γέφυρα/πορτοκαλί πλευρικές λεπτομέρειες/πράσινους φακούς, πράσινο με ροζ
γέφυρα/διάφανες κόκκινες πλευρικές λεπτομέρειες/μπλε φακούς. Στα καταστήματα
Fendi και σε επιλεγμένα καταστήματα οπτικών.

ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ SWAROVSKI
Ευκολοφόρετες και πολυδιάστατες, οι συλλογές της Swarovski αποτελούν την ιδανική
πρόταση για δώρο τα φετινά Χριστούγεννα. Το νόημα της φετινής καμπάνιας ενώνει
όλους τους ανθρώπους κάτω από το σύνθημα
#brillianceforall που συμβολίζει πως κάτω από
τη λάμψη της Swarovski ερχόμαστε πιο κοντά
και δείχνουμε τα συναισθήματά μας. Στόχος της
καμπάνιας, όπως υπογραμμίζει και η πρέσβειρα Karlie Kloss, είναι: «Να βρούμε τρόπους
να τιμήσουμε τους ανθρώπους που είναι
σημαντικοί για εμάς».

HAPE ΞΎΛΙΝΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ

ΧΡΙΣΤΟΎΓΕΝΝΑ ΣΤΟ ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ ΤΟΎ ΜΟΎΣΕΙΟΎ ΜΠΕΝΑΚΗ
Στο Πωλητήριο του Μουσείου Μπενάκη αλλά και στο e-shop του
(www.benakishop.gr) μπορεί κανείς να βρει το γούρι του 2018 σε ασημένια
βερσιόν και πολλές άλλες δημιουργίες.

Ζωγραφίστε, παίξτε ή σχεδιάστε
με κιμωλία. Χρησιμοποιήστε
χρώματα και μπογιές για να μάθουν τα παιδιά τα ονόματα των
νέων αποχρώσεων. Μπορείτε
να ρυθμίσετε το ύψος του πίνακα όπου εσείς επιθυμείτε.
Περιλαμβάνει: 3 δοχεία χρωμάτων, διπλής όψης καβαλέτο
με μαυροπίνακα και μαγνητικό
πίνακα και ρολό χαρτί. €69,99
Καταστήματα Μουστάκας.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΜΠΝΕΎΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΕΚΘΕΣΗ «ΧΡΗΜΑ. ΣΎΜΒΟΛΑ ΑΠΤΑ ΣΤΗΝ
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ» ΣΤΟ CYCLADIC SHOP
Με αφορμή την έκθεση «Χρήμα. Σύμβολα απτά στην αρχαία
Ελλάδα», που συνδιοργανώνουν το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης και η Νομισματική Συλλογή της Alpha Bank,
σύγχρονοι Έλληνες σχεδιαστές εμπνέονται από τα αρχαία
νομίσματα, τα αγγεία και τα γλυπτά της έκθεσης και δημιουργούν αποκλειστικά για το Cycladic Shop μια νέα συλλογή
αντικειμένων. Αγαπήσαμε το στρογγυλό κουτί με δελφίνι: Το
δελφίνι συνδέεται με την έννοια της ψυχής και συμβολίζει
τη δύναμη. Στην αρχαιότητα το θεωρούσαν τον βασιλιά των
θαλασσών και ήταν σύμβολο του Δελφινίου Απόλλωνα και
του Ποσειδώνα. Αποτελεί αγαπημένο θέμα εικονογράφησης
αρχαίων αγγείων και νομισμάτων, συχνά συνδυασμένο με
θεϊκές μορφές. Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Νεοφύτου
Δούκα 4, τηλ. 210 7228321-3, cycladic.gr

ZOLOTAS

ΔΕΙΝΟΣΑΎΡΟΙ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΘΕΟΙ
Με το απόλυτο κουτί δραστηριοτήτων «Δεινόσαυροι» (εκδόσεις Ψυχογιός) οι μικροί μας φίλοι
γίνονται οι πλέον ειδικοί σε θέματα δεινοσαύρων.
Μέσα θα βρείτε δύο φοβερούς σκελετούς Τυραννόσαυρου Ρεξ, που πρέπει να συναρμολογηθούν,
καθώς και ένα βιβλίο γεμάτο διασκεδαστικές πληροφορίες και δραστηριότητες για ατελείωτες ώρες
προϊστορικού παιχνιδιού. Το κουτί συνοδεύουν δύο
φανταστικές μινιατούρες δεινοσαύρων με ρόδες.

MYTHIC OIL
Σετ για χοντρά μαλλιά (Σαμπουάν 250 ml
& Μάσκα 200 ml).

HAPE ΞΎΛΙΝΟΣ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ
Ενεργοποιήστε τον ηλεκτρικό κινητήρα και παρακολουθήστε το τρένο και τα
βαγόνια του που ταξιδεύουν χαρούμενα! Καθώς η
αμαξοστοιχία ολοκληρώνει την κυκλική διαδρομή,
ένας μαγνητικός γερανός
περιμένει να φορτώσει και
να ξεφορτώσει το φορτίο
του. €29,99
Καταστήματα Μουστάκας.

SAMSONITE

Κέικ μανταρίνι με γλάσο σοκολάτας
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΣΚΕΎΗ/ΣΎΣΚΕΎΕΣ:
μίξερ ή μίξερ χειρός, φόρμα για κέικ,
μπολ, μικρή κατσαρόλα ή μπρίκι
ΧΡΌΝΌΣ ΠΡΌΕΤΌΙΜΑΣΙΑΣ: 20 λεπτά
ΧΡΌΝΌΣ ΨΗΣΙΜΑΤΌΣ: 1 ώρα
ΧΡΌΝΌΣ ΑΝΑΜΌΝΗΣ: 30 λεπτά
ΜΕΡΙΔΕΣ: 8-10
ΒΑΘΜΌΣ ΔΎΣΚΌΛΙΑΣ: Μέτριο
ΎΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΌ ΚΕΙΚ:
• 500 γρ. Φαρίν Απ
• 250 γρ. βούτυρο αγελαδινό,
σε θερμοκρασία δωματίου
• 300 γρ. ζάχαρη
• ξύσμα από 2 μανταρίνια
• 4 αυγά
• 2 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας
• 60 ml χυμό μανταρίνι
• 200 ml γάλα
ΎΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΌ ΓΛΑΣΌ ΣΌΚΌΛΑΤΑΣ:
• 200 γρ. κουβερτούρα, ψιλοκομμένη
• 150 ml κρέμα γάλακτος
ΑΛΛΑ ΎΛΙΚΑ:
1 κ.σ. ξύσμα μανταρινιού
για το στόλισμα

1. Χτυπάμε το βούτυρο με μίξερ ή μίξερ χειρός, σε μπολ, για 1-2 λεπτά μέχρι να γίνει αφράτο και μαλακό.
Προσθέτουμε τη ζάχαρη και χτυπάμε για άλλο 1 λεπτό.
2. Προσθέτουμε τα αυγά ένα-ένα, χτυπώντας με το μίξερ μετά από το καθένα. Συνεχίζουμε με τη βανίλια, το
ξύσμα και το χυμό μανταρινιών. Χτυπάμε για 30’’ μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα.
3. Με το μίξερ να λειτουργεί στη χαμηλότερη ταχύτητα, προσθέτουμε το Φαρίν απ και το γάλα εναλλάξ, ξεκινώντας και τελειώνοντας με το αλεύρι.
4. Ρίχνουμε το μείγμα σε βουτυρωμένη και αλευρωμένη φόρμα για κέικ.
5. Ψήνουμε το κέικ σε προθερμασμένο φούρνο, στους 180 °C, για 1 ώρα. Το αφήνουμε εκτός φούρνου για
10-15 λεπτά, ξεφορμάρουμε και αφήνουμε να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου.
6. Ετοιμάζουμε το γλάσο σοκολάτας. Βάζουμε την κουβερτούρα σε ανοξείδωτο μπολ.
7. Ζεσταίνουμε την κρέμα γάλακτος σε μπρίκι ή μικρή κατσαρόλα και λίγο πριν βράσει την αποσύρουμε και
τη ρίχνουμε πάνω στην κουβερτούρα.
8. Περιμένουμε 30’’ και ανακατεύουμε απαλά το περιεχόμενο του μπολ, μέχρι να έχουμε λείο σοκολατένιο
μείγμα.
9. Περιχύνουμε το κέικ με το γλάσο.
10. Πασπαλίζουμε το γλάσο με ξύσμα μανταρινιού και το αφήνουμε να κρυώσει.
CREDITS:
Συνταγή & Food Styling: Madame Ginger, Φωτογραφία: Αλέξανδρος Ιωαννίδης, Production manager: Άννα Χαλικιά
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MAX VOLUME ΜΑΣΚΑΡΑ
Η Max Volume μάσκαρα
της ελληνικής εταιρείας ΜD
Professionnel επιτυγχάνει όγκο,
μήκος και καμπυλότητα, χαρίζοντας ένα έντονο και σαγηνευτικό
βλέμμα. Το ειδικό βουρτσάκι που
διαθέτει, σε συνδυασμό με την
πλούσια, κρεμώδη υφή, δείχνει
τις βλεφαρίδες απίστευτα πυκνές
και έντονες, προσδίδοντας ένα
εξαιρετικά έντονο και βαθύ χρωματικό αποτέλεσμα για υπέροχα
γιορτινά looks.

ΧΡΙΣΤΟΎΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ
ΔΩΡΑ ΣΤΑ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ
ΤΟΎ ΜΟΎΣΕΙΟΎ
ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ
HAPE ΞΎΛΙΝΟ ΕΞΟΧΙΚΟ ΣΠΙΤΙ
Ενθαρρύνετε το παιδί να παίξει με τους φίλους του και να δημιουργήσουν τις δικές τους καθημερινές ιστορίες μιας ευτυχισμένης οικογένειας στο ξύλινο εξοχικό HAPE. €79,99
Καταστήματα Μουστάκας.

PAUL’S
BOUTIQUE

ΓΎΑΛΙΑ ΗΛΙΟΎ ΓΙΑ ΔΎΟ ΑΠΟ ΤΟΝ TOMMY HILFIGER
H ειδική έκδοση γυαλιών ηλίου TommyXGigi είναι σχεδιασμένη σε συνεργασία με το διάσημο
σούπερ μόντελ και πρέσβειρα του Tommy
Hilfigerr, Gigi Hadid. Η συλλογή αποθεώνει τη
δεκαετία του ’90, αποτυπώνοντας το επαναστατικό πνεύμα που τη χαρακτήρισε.

Το Μουσείο Ακρόπολης διαθέτει
για χριστουγεννιάτικα δώρα μια
σειρά από μοναδικά αναμνηστικά
είδη, όπως γούρια, διακοσμητικά
αντικείμενα, αξεσουάρ και κοσμήματα, όλα διαθέσιμα στα Πωλητήρια του Μουσείου. Ξεχωρίσαμε
τη «Μεγάλη κουκουβάγια της
Ακρόπολης», πιστό αντίγραφο της
μεγάλης μαρμάρινης κουκουβάγιας της Ακρόπολης των αρχών του
5ου αι. π.Χ. Το πρωτότυπο βρέθηκε
το 1840 βόρεια του Παρθενώνα
και τώρα βρίσκεται στην είσοδο
του Μουσείου. Το αντίγραφο είναι
αποκλειστική παραγωγή των εργαστηρίων του Μουσείου Ακρόπολης
και έγινε με υλικά και τεχνική που
πληρούν τις προδιαγραφές υψηλής
ποιότητας.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΛΎΝΤΙΚΑ DALON
Τα ελληνικά καλλυντικά Dalon παρουσιάζουν τις μάσκες προσώπου
και σώματος με βάση την άργιλο. Οι μάσκες Natura είναι πολύτιμες,
με οφέλη που έχουν τις ρίζες τους στην αρχαία Ελλάδα και στις ευεργετικές ιδιότητες της λάσπης και της λασποθεραπείας. Τα καλλυντικά
Dalon δημιούργησαν τέσσερις μάσκες Natura: 1) Μάσκα με κόκκινη
άργιλο. Κατάλληλη για το ξηρό και ευαίσθητο δέρμα, διεγείρει την
κυκλοφορία του αίματος και ανακουφίζει δέρματα με ουλές, ραγάδες
και κοκκινίλες από σπασμένα αγγεία. 2) Μάσκα με λευκή άργιλο. Η
λευκή άργιλος είναι επίσης γνωστή ως καολίνη. Περιέχει πυρίτιο
και μέταλλα και είναι η ηπιότερη όλων των αργίλων. Απορροφά και
απομακρύνει τις τοξίνες, απολεπίζει ήπια χωρίς να αφαιρεί τα φυσικά
έλαια και μαλακώνει την επιδερμίδα. Ταιριάζει σε όλους τους τύπους
δέρματος, ιδιαίτερα στις ξηρές και ευαίσθητες επιδερμίδες. 3) Μάσκα
με πράσινη άργιλο. Πλούσια σε μεταλλικά άλατα, είναι κατάλληλη για
το λιπαρό και μεικτό δέρμα. Συνιστάται ιδιαιτέρως για τις επιδερμίδες
με τάσεις ακμής, αφού ρυθμίζει αποτελεσματικά την έκκριση σμήγματος, συσφίγγει τους πόρους και απομακρύνει τα νεκρά κύτταρα. 4)
Μάσκα με ενεργό άνθρακα – Detox Mask. Αφαιρεί στίγματα, πανάδες
και περιττό λίπος, χαρίζοντας λάμψη στο δέρμα. Τα προϊόντα Dalon
και τις μάσκες Natura μπορείτε να τις βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα καλλυντικών καθώς και σε σούπερ μάρκετ.

TAMARIS
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IQ KIDS

ZOLOTAS
GAP HOLIDAY
COLLECTION
Για εσάς και τους αγαπημένους σας που θέλετε
να λάμπετε και να εντυπωσιάσετε τις γιορτές
η Holiday συλλογή της
Gap διαθέτει ιδιαίτερα
φορέματα με πούλιες,
μεταλλικές φούστες και
κομψά ρούχα.

VITAMINO A-OX
Σειρά προστασίας χρώματος (Μάσκα μαλλιών 250 ml
& Σαμπουάν 300 ml).

HAPE ΞΎΛΙΝΟ ΝΤΟΜΙΝΟ
Φτιάξτε μια πολύχρωμη διαδρομή με 100
ξύλινα ντόμινο. Προσθέστε μια γέφυρα,
καμπάνα και ράγες. Ακουμπήστε ένα κομμάτι και μετά παρακολουθήστε όλα αυτά
τα κομμάτια να καταρρέουν. Δεν υπάρχει
σωστός ή λάθος τρόπος για να φτιάξετε το
ντόμινο. Κάντε το διαφορετικά κάθε φορά.
€34,99
Καταστήματα Μουστάκας.

HAPE EARLY MELODIES ΞΎΛ
ΞΎΛΟΦΩΝΟ
Ύ ΟΦΩΝΟ ΚΑΙ ΜΠΑΛΕΣ
ΎΛ
Α
ΑΛΕΣ
Χτυπώντας τις μπάλες, πέφτουν στο ξυλόφωνο και παράγουν ήχους. Τραβώντας προς τα έξω το ξυλόφωνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και μόνο του. €29,99

SAMSONITE

GIFT
GUIDE

ΚΙΝήΤΟ
XIaoMI rEDMI 4Χ 32GB D

ΚΟΝΣΟλΑ
Ps4 Pro 1TB

ΧΡΥΣΟ-ΜΑΥΡΟ

179€

409€

D
DronE
Με ΚΑΜεΡΑ
Μ
huBsan MInI
hu
h107C+
h
54.99€

ΒΙΒλΙΟ
ή ΜΑΡΙΟΝεΤΑ
ΜεΤΑΙΧΜΙΟ
17.70€

θήΚή
ΓΙΑ iPhonE 8/7/6s/6
Puro CoVEr
“aqua” GooD
VIBEs only
24.99€

ΧΡΙΣΤΟΥΓεΝΝΙΑΤΙΚΟ
ΣΤΟλΙΔΙ a&G
ΞΥλΙΝΟΣ
ΣΤΡΑΤΙΩΤήΣ
38CM

18.98€

Προτάσεις δώρων
από τα Public
ώστε οι γιορτές να
μείνουν αξέχαστες
σε όλους!

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ
ΚεφΑλήΣ
Marshall Major

προ
κάθε
ώστε ο
αξέ

TaBlET EsTar
ThEMED 7” 8GB
Με θήΚή Cars

59.99€

ΚΑφε

εΠΙΤΡΑΠεΖΙΟ
ΟλΑ ΣΤΟΝ ΑεΡΑ
hasBro

ήΜεΡΟλΟΓΙΟ
lEGaMI 2018
ΜήΝΙΑΙΟ
WoMEn Vs MEn
MEDIuM

ΠΑΙΧΝΙΔΙ
ΧεΙΜεΡΙΝεΣ
ΔΙΑΚΟΠεΣ
lEGo

89.90€

6.99€

24.99€

34.99€

Αναζήτησε δώρα για τους αγαπημένους σου στα 50 καταστήματα Public και στο public.gr

Τα κόκκινα
του Δεκεμβρίου
Ο καιρός κρύωσε, οι γιορτές έφτασαν και ο βασιλιάς είναι κόκκινος! Σήμερα σας
προτείνουμε κόκκινα απ’ όλη την Ελλάδα που μπορούν όχι μόνο να συντροφέψουν
αλλά και να απογειώσουν τις γευστικές απολαύσεις κατά τη διάρκεια αυτής της ιδιαίτερης περιόδου.

ΣΠΎΡΟΣ ΚΟΎΡΟΎΠΗΣ

CAVA ΧΡΎΣΟΧΟΟΎ,
ΚΤΗΜΑ ΧΡΎΣΟΧΟΟΎ
Ποικιλία: Merlot, Ξινόμαυρο
Περιοχή: Νάουσα
Τύπος: Ερυθρός, Ξηρός
Αλκοόλ: 13%
Προτεινόμενη θερμοκρασία: 16-18°C

ΡΑΜΝΙΣΤΑ, ΚΤΗΜΑ ΚΎΡ-ΓΙΑΝΝΗ
Ποικιλία: Ξινόμαυρο
Περιοχή: Νεμέα
Τύπος: Ερυθρός, Ξηρός
Αλκοόλ: 14%
Προτεινόμενη θερμοκρασία: 16-18°C

TERRA LEONE AMMOS RESERVE,
ΚΤΗΜΑ ΠΑΛΎΒΟΎ
Ποικιλία: Αγιωργίτικο
Περιοχή: Νεμέα
Τύπος: Ερυθρός, Ξηρός
Αλκοόλ:14%
Προτεινόμενη θερμοκρασία: 18-20°C

Χρώμα βαθύ γκρενά. Μύτη με ξερά
βότανα, σοκολάτα, καπνό, μαρμελάδα
φράουλα και λίγη βανίλια. Ενδιαφέρουσα αρωματική έκφραση στο στόμα
με στοιχεία καπνού, καλή οξύτητα και
ισορροπία, αλλά και στρογγυλές τανίνες.
Τελείωμα καθαρό και ζωηρό.
Συνδυάστε το με στιφάδο, κυνήγι, οσομπούκο, σπετσοφάι, λουκάνικα, σεφταλιές, κυνήγι κοκκινιστό ή ψητό.

Χρώμα βαθύ ρουμπινί με γκρίζες ανταύγειες. Μεσαίας έντασης μύτη από κόκκινα
φρούτα, όπως ώριμη φράουλα, βύσσινο και
κεράσι. Ανάλογης έντασης στόμα με ιδιαίτερη συμπύκνωση αρωμάτων και νότες από
δαφνόφυλλο και κόκκινα μούρα. Μεσαίας
έντασης σώμα, γερές και σφιχτές τανίνες και
μεσαία επίγευση.
Ταιριάζει εξαιρετικά με γουρουνόπουλο στη
σούβλα, κατσίκι στη γάστρα, παλαιωμένα
κίτρινα τυριά, ποικιλία κρεατικών.

Χρώμα σκούρο ερυθρό. Μέτριας έντασης μύτη με κόκκινα φρούτα, όπως
βύσσινο, κεράσι και μούρα. Στόμα
φρουτώδες με μια νότα κακάο και
σώμα μέτριου όγκου με βελούδινες
τανίνες. Μεσαίας διάρκειας επίγευση.
Συνδυάζεται με καπνιστά τυριά, κόκκινο κρέας στη σχάρα ή μαγειρευτό
με κόκκινες σάλτσες και περίπλοκα
μπαχαρικά.

ALPHA1, ΚΤΗΜΑ ALPHA
Ποικιλία: Negroamaro
Περιοχή: Αμύνταιο
Τύπος: Ερυθρός, Ξηρός
Αλκοόλ: 14,5%
Προτεινόμενη θερμοκρασία: 16-18°C

GRANDE CUVÉE, ΚΤΗΜΑ ΣΚΟΎΡΑ
Ποικιλία: Αγιωργίτικο
Περιοχή: Νεμέα
Τύπος: Ερυθρός, Ξηρός
Αλκοόλ: 13,5%
Προτεινόμενη θερμοκρασία: 16-18°C

ΚΑΠΝΙΑΣ, ΚΤΗΜΑ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ
Ποικιλία: Cabernet Sauvignon
Περιοχή: Αταλάντη
Τύπος: Ερυθρός, Ξηρός
Αλκοόλ: 14%
Προτεινόμενη θερμοκρασία: 14-16°C

Χρώμα καθαρό βαθύ ρουμπινί. Μύτη
από αρώματα κόκκινων φρέσκων
φρούτων (κεράσια, βατόμουρα) μαζί με
δαμάσκηνα και ερυθρά εσπεριδοειδή
(σαγκουίνι) που συνδυάζονται αρμονικά
με γλυκά μπαχαρικά, όπως κανέλα και
κυγαρίφαλο. Στο στόμα είναι ξηρό, με κυ
ριαρχία κι εδώ των ερυθρών φρούτων,
με νότες γλυκάνισου και bitter σοκολάτας. Η επίγευση είναι μακράς διάρκειας.
Συνδυάζεται άψογα με σπαλομπριζόλα
στα κάρβουνα.

Ζωηρό βυσσινί χρώμα, έντονο, σύνθετο και
εντυπωσιακό άρωμα, με ανθικές πινελιές,
όπως βιολέτα και λεβάντα, αλλά και μύρτιλο, σοκολάτα, αγριοκέρασο και γλυκόριζα.
Στόμα με παρούσες τις τανίνες, αρκετά καλή
οξύτητα, μέτριου όγκου, με καλής διάρκειας
τελείωμα.
Ταιριάζει με γουρουνόπουλο στον φούρνο,
κόκορα με χυλοπίτες, μοσχάρι γιουβέτσι,
μπριζόλες στα κάρβουνα.

Λαμπερό, πορφυρό χρώμα. Πολυδιάστατο, όπου ξεχωρίζουν αρώματα
φραγκοστάφυλου, βατόμουρου, μαύρης
σταφίδας και δαμάσκηνου σε συνδυασμό με νύξεις κέδρου και καπνού. Στο
στόμα παρουσιάζει ιδανική ισορροπία,
καθώς οι στιβαρές τανίνες συνδυάζονται
με φρούτο. Έντονη και μακριά επίγευση.
Συνδυάζεται με παλαιωμένα κίτρινα
τυριά, ροσμπίφ με πατάτες φούρνου,
φιλέτο μοσχαρίσιο.

•

Χριστούγεννα σημαίνουν γεύσεις και αρώματα
Το οικογενειακό δείπνο των Χριστουγέννων μάς φέρνει όλους πιο κοντά μέσα από τις γεύσεις και τα αρώματα που συνήθως μας μεταφέρουν σαν μηχανή του χρόνου στην παιδική μας ηλικία. Νόστιμα ψητά, λευκά «χιονισμένα» γλυκάκια, ροφήματα της εποχής, ενισχύουν τη μαγεία της περιόδου. Ιδού μερικές γευστικές εκπλήξεις για τολμηρούς οικοδεσπότες…

Πάπια
ψητή
με σάλτσα
βατόμουρο

• Πάπια 2 κιλά
• Δεντρολίβανο
• Θυμάρι
• Μαραθόσπορος
• 1 πορτοκάλι
• 2 σκελίδες σκόρδο
• Αλάτι - Πιπέρι
• 1 πακέτο κατεψυγμένα ή φρέσκα
βατόμουρα
• 2 κουταλιές ζάχαρη
• 1 ποτήρι κρασί
Πόρτο
• 1 κουταλιά αλεύρι

1. Πλένουμε καλά την πάπια και ανακατεύουμε μαζί ξύσμα και
χυμό από το πορτοκάλι, το δεντρολίβανο, το θυμάρι, τους μαραθόσπορους, τα σκόρδα πολτοποιημένα, το αλάτι και το πιπέρι.
2. Αλείφουμε με το παραπάνω μείγμα την πάπια και την αφήνουμε μία-δύο ώρες να μαριναριστεί.
3. Βάζουμε την πάπια στη μεσαία σχάρα του φούρνου να ψηθεί
χωρίς να ακουμπάει στο ταψί. Το ταψί θα πρέπει να τοποθετηθεί
στο κάτω μέρος του φούρνου για να μαζεύει το λίπος.
4. Ψήνουμε για περίπου 2 ώρες στους 160 βαθμούς Κελσίου,
πρώτα στις αντιστάσεις και το τελευταίο μισάωρο στον αέρα.
5. Αν θέλουμε, την τελευταία ώρα στο ταψί προσθέτουμε και
πατάτες, οι οποίες θα πάρουν γεύση από το λίπος της πάπιας.
6. Ταυτόχρονα, σε ένα κατσαρολάκι ζεσταίνουμε τα βατόμουρα
με τη ζάχαρη και το κρασί, μόλις πάρουν βράση κατεβάζουμε σε
χαμηλή θερμοκρασία και αφήνουμε να δέσει το μείγμα.
7. Προσθέτουμε 1 κουταλιά αλεύρι για να δέσει η σάλτσα πιο
γρήγορα.

Επιδόρπιο
γιαουρτιού
για το
οικογενειακό
τραπέζι
• 1 κιλό γιαούρτι πλήρες
• 1 κουτί ζαχαρούχο γάλα
• 1 πακέτο σταγόνες σοκολάτας
λευκής
• 1 πακέτο σταγόνες σοκολάτας
πικρής
• Αποξηραμένα φρούτα της αρεσκείας μας (παπάγια, ανανάς,
μήλο, βερίκοκα, σύκα, φράουλες κ.λπ.) ψιλοκομμένα
• 1 κούπα κοπανισμένα φουντούκια
• 2 καψάκια βανίλιας
• 350 γρ. κρέμα γάλακτος 35%
λιπαρά
• Λίγη κανέλα

Glühwein: Γλυκό
χριστουγεννιάτικο κρασί

Χιονούλες
γιορτινές

• 500 γρ.
κουβερτούρα
• 1 κούπα κρέμα
γάλακτος 35%
λιπαρά
• 2 κουταλάκια
λικέρ πορτοκάλι
• Τριμμένη καρύδα ή ζάχαρη
άχνη

1. Βάζουμε την κρέμα γάλακτος σε ένα μπρίκι και προτού πάρει
βράση περιχύνουμε με αυτή την κουβερτούρα για να λιώσει.
2. Προσθέτουμε το λικέρ και ανακατεύουμε.
3. Αφήνουμε να κρυώσει και βάζουμε το μείγμα όπως είναι στο
ψυγείο, για να παγώσει και να στερεοποιηθεί, για περίπου τρειςτέσσερις ώρες.
4. Βγάζουμε από το ψυγείο και με τη βοήθεια ενός κουταλιού πλάθουμε μπαλάκια σοκολάτας.
5. Τα βουτάμε μέσα στην τριμμένη καρύδα ή στην άχνη και απολαμβάνουμε.

1. Χτυπάμε την κρέμα γάλακτος σε σφιχτή σαντιγί.
2. Σε ένα μεγάλο μπολ ανακατεύουμε καλά το
γιαούρτι με το ζαχαρούχο κι έπειτα προσθέτουμε
τη μισή σαντιγί, αναδιπλώνοντας προσεκτικά το
μείγμα με μια μαρίζ.
3. Προσθέτουμε όλα μας τα υλικά και ανακατεύουμε απαλά να πάνε παντού.
4. Σερβίρουμε σε ένα μεγάλο μπολ ή σε ατομικά
μπολάκια, προσθέτοντας από πάνω λίγη σαντιγί
για στόλισμα και πασπαλίζοντας με λίγη κανέλα.

• 1 μπουκάλι κόκκινο κρασί
• 4 κουταλιές ζάχαρη
• 2 κανελόξυλα
• Φλούδες πορτοκάλι
• Φλούδες μανταρίνι
• 6 κανελογαρίφαλα
• 4 πικραμύγδαλα κομμένα στη μέση
• 2 αστεροειδείς γλυκάνισοι

1. Σε μια κατσαρολίτσα ανακατεύουμε το
κρασί με τη ζάχαρη και αφήνουμε να ζεσταθεί σε μέτρια φωτιά.
2. Προσθέτουμε όλα τα μπαχαρικά και
κλείνουμε το καπάκι. Δεν αφήνουμε να
βράσει, ίσα να ζεσταθεί για να βγουν όλα
τους τα αρώματα.
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1 ΔΙΣ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ
ΓΙΑ ΦΆΡΜΑΚΑ ΠΛΗΡΏΝΟΥΝ ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΊΣ
ΑΛΕΞΊΑ ΣΒΏΛΟΥ

Τ

ο ότι η «δωρεάν υγεία» αποτελεί μύθο στη χώρα
μας είναι γνωστό. Πόσο όμως έφτασε να κοστίζει
το φάρμακο στους ασφαλισμένους το μαθαίνουμε
τώρα και απορούμε. Σύμφωνα με τα στοιχεία που
παρουσίασε στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υγείας της ΕΣΔΥ
ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ Άκης Αποστολίδης, οι αποδεκατισμένοι οικονομικά ασφαλισμένοι στην Ελλάδα της κρίσης καταβάλλουν στον ΕΟΠΥΥ ως συμμετοχή στα φάρμακά τους το
δυσθεώρητο ποσό του 1 δισ. ευρώ, ενώ πληρώνουν άλλο 1 δισ.
ευρώ για τα σκευάσματα που βρίσκονται εκτός θετικής λίστας,
δηλαδή σύνολο 2 δισ. ευρώ! Αποτελεί δε τραγική ειρωνεία το
γεγονός πως η δυσβάσταχτη συμμετοχή των πολιτών ισούται
αριθμητικά με το έτερο 1 δισ. ευρώ που καταβάλλει η φαρμακοβιομηχανία στο κράτος με τη μορφή των διαφόρων επιστροφών
(rebates και clawbacks).Είναι πλέον φανερό πως η κοινωνική
πολιτική στον χώρο της υγείας στο περίφημο ελληνικό και αριστερό (!) κράτος πρόνοιας γίνεται στις πλάτες άλλων, αλλά ακόμη κι έτσι σοκάρει το γεγονός πως το βάρος στις ξένες πλάτες
μοιράζεται στα ίσια μεταξύ φαρμακοβιομηχάνων και νοικοκυ-

ραίων που βλέπουν συντάξεις και μισθούς να εξανεμίζονται και
αγωνίζονται να βγάλουν την εβδομάδα.
Μαζί με τη δωρεάν υγεία πάει περίπατο και οποιαδήποτε αίσθηση δικαίου, αλλά και απλής λογικής. Από την ομιλία του προέδρου του ΣΦΕΕ κρατάμε το ότι η φαρμακευτική δαπάνη, που
έχει οριστεί στα 2,5 δισ. ευρώ, δεν επαρκεί για την κάλυψη των
αναγκών του πληθυσμού, όπως καταδεικνύουν πρόσφατες μελέτες. «Η αδυναμία της πολιτείας να εφαρμόσει τις απαιτούμενες
διαρθρωτικές αλλαγές υποκαταστάθηκε με οριζόντια μέτρα, τα
οποία βαρύνουν και τις φαρμακευτικές εταιρείες (1 δισ. ευρώ
τουλάχιστον σε υποχρεωτικές επιστροφές και εκπτώσεις) και
τους ασθενείς (άλλο 1 δισ. ευρώ από την αυξημένη συμμετοχή
τους). Υποκαθιστούμε δηλαδή την κοινωνική πολιτική του κράτους και αναπληρώνουμε την υποχρηματοδότηση του συστήματος. Τα νέα μέτρα, ειδικά το ενοποιημένο rebate, που σημαίνει
επιπλέον επιβάρυνση της φαρμακοβιομηχανίας κατά 140 εκατ.
ευρώ –χωρίς αντίστοιχη μείωση του clawback–, και το τέλος
εισόδου 25% στα νέα φάρμακα, δυσχεραίνουν την είσοδο νέων
φαρμάκων στην ελληνική αγορά, με συνέπεια την υγειονομική
υποβάθμιση, την αδυναμία κάλυψης κλινικών αναγκών και την
αρνητική επίπτωση στις επενδύσεις και στην απασχόληση. Και
σαν να μην έφταναν αυτά, σύμφωνα με το κείμενο της τρίτης αξιολόγησης που διέρρευσε τις προηγούμενες ημέρες στον Τύπο,

ΦΡΈΝΟ ΣΤΗΝ ΕΞΈΛΙΞΗ
ΤΗΣ ΑΓΚΥΛΟΠΟΙΗΤΙΚΉΣ
ΣΠΟΝΔΥΛΊΤΙΔΑΣ

Τ

ην επανάσταση στη θεραπεία της αγκυλοποιητικής σπονδυλαρθρίτιδας φέρνει ο πανίσχυρος βιολογικός παράγοντας σεκουκινουμάμπη της Novartis, καθώς για πρώτη φορά φάρμακο αυτής
της κατηγορίας σταματά την εξέλιξη της ασθένειας –και των
βλαβών στη σπονδυλική στήλη– στο 80% των ασθενών για μία τετραετία.
Τα νέα δεδομένα επιβεβαιώνουν επίσης ότι επιτυγχάνονται διατηρούμενες
βελτιώσεις στα σημεία και στα συμπτώματα σε ποσοστό σχεδόν 80% των
ασθενών, ενώ η σεκουκινουμάμπη εμφανίζει ευνοϊκό και συνεπές προφίλ
ασφάλειας. Τα θεαματικά ευρήματα παρουσιάστηκαν ως σημαντική ανακάλυψη στο ετήσιο συνέδριο του Αμερικανικού Κολεγίου Ρευματολογίας
και του Συνδέσμου Ρευματολόγων Επαγγελματιών Υγείας που πραγματοποιήθηκε στο Σαν Ντιέγκο των ΗΠΑ και ενισχύουν τον πρωταγωνιστικό
ρόλο της σεκουκινουμάμπης στη θεραπεία της αγκυλοποιητικής σπονδυλίτιδας, της ψωριασικής αρθρίτιδας και της μέτριας έως σοβαρής ψωρίασης.

ΝΈΟ APP ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΊΣ
ΜΕ ΜΥΕΛΟΐΝΩΣΗ

Κ

αθημερινά νέες ιατρικές εφαρμογές διαθέσιμες σε κινητά τηλέφωνα
και tablets προάγουν τον e-health κόσμο, καλυτερεύοντας την ποιότητα
ζωής των ασθενών. Η νεότερη άφιξη στην παγκόσμια πλατφόρμα της
ψηφιακής υγείας αφορά τη νέα mobile εφαρμογή MPN Assistant,
ειδικά σχεδιασμένη για ασθενείς με μυελοΐνωση και αληθή πολυκυτταραιμία. Τα
νοσήματα αυτά ανήκουν στα μυελοϋπερπλαστικά νεοπλάσματα και η συγκεκριμένη εφαρμογή, που δημιουργήθηκε από τη Novartis, απευθύνεται στους ασθενείς
και στους φροντιστές τους. Στόχος της εφαρμογής είναι η βελτιστοποίηση της
παρακολούθησης των συμπτωμάτων του ασθενή και η διευκόλυνση της αποτελεσματικής επικοινωνίας του ασθενή με τον θεράποντα ιατρό του.

Η αριστερή κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα
κατάφερε να εξισώσει τη συμμετοχή των
ασθενών στο φάρμακο με την επιστροφή των
κερδών που η φαρμακοβιομηχανία καταβάλλει
στο κράτος. Και τα δύο ποσά ανέρχονται
σε 1 δισ. ευρώ έκαστο!
το clawback επεκτείνεται και για τα επόμενα τρία χρόνια μετά
το 2018, δηλαδή μέχρι το 2021» επισημαίνει ο κ. Αποστολίδης.
Και διερωτάται, όπως και ο μέσος πολίτης, που ήδη βρίσκεται
σε απόγνωση, «υπάρχει ταβάνι σε αυτόν τον παραλογισμό;». Τα
συμπεράσματα δικά σας…

ΣΩΤΉΡΙΑ Η ΑΠΟΦΥΓΉ ΘΡΟΜΒΏΣΕΩΝ
ΣΕ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΎΣ ΑΣΘΕΝΕΊΣ

Μ

ε ενισχυμένες ερευνητικές
περγαμηνές παρουσιάστηκε
η ριβαροξαμπάνη της φαρμακευτικής εταιρείας Bayer στην
59η Ετήσια Συνάντηση της Αμερικανικής
Εταιρείας Αιματολογίας, σχετικά με την
ευεργετική επίδραση του φαρμάκου στην
αποφυγή θρομβώσεων στους ογκολογικούς
ασθενείς. Στο συνέδριο που έγινε στην Ατ-

λάντα των ΗΠΑ παρουσιάστηκαν ευρήματα
από την κλινική συνεργασία της Bayer και
της Janssen, καθώς και η κλινική μελέτη
CALLISTO, που διερευνά τα πιθανά οφέλη
της ριβαροξαμπάνης για την πρόληψη και
θεραπεία της πνευμονικής εμβολής και της
εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης σε ασθενείς που πάσχουν από διάφορους τύπους
καρκίνου. Σημειώνεται ότι η θρόμβωση και

η πνευμονική εμβολή αποτελούν πρώτη
αιτία θανάτου εντός και εκτός νοσοκομείου.
Στόχος αυτού του ερευνητικού προγράμματος είναι η συλλογή νέων στοιχείων που
θα βοηθήσουν στη διαχείριση των θρομβώσεων των σχετιζόμενων με καρκίνο.
Άλλες έρευνες επικεντρώθηκαν στη φλεβική
θρομβοεμβολή και στην πρόληψη του εγκεφαλικού επεισοδίου.

ΠΡΏΤΕΣ ΒΟΉΘΕΙΕΣ
ΣΕ E-LEARNING
ΓΙΑ ΌΛΟΥΣ

Σ

ύμφωνα με έρευνες, η παρέμβαση των πολιτών σε
ατυχήματα που συμβαίνουν γύρω τους μπορεί να
συμβάλει θετικά στο 80% των περιστατικών, ώστε
να αποφευχθεί μια μοιραία κατάληξη. Η συνεργασία
της SQLearn με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό δίνει πλέον τη
δυνατότητα στον κάθε πολίτη να μάθει έγκυρα και αποτελεσματικά πώς να δίνει τις βασικές πρώτες βοήθειες μέσω
e-learning. Χάρη σε αυτήν, ο καθένας θα μπορεί πλέον να
εκπαιδευτεί στην παροχή πρώτων βοηθειών και στην αντιμετώπιση βασικών καταστάσεων ανάγκης που σχετίζονται
με την υγεία, μέσα από τα ψηφιακά μαθήματα που δημιουργεί η SQLearn και πιστοποιεί ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός,
τα οποία θα είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής
εκπαίδευσης http://www.redcross-elearning.gr/.

Στο 80% των ατυχημάτων μπορούμε να βοηθήσουμε
και να αποτρέψουμε το μοιραίο γνωρίζοντας πώς να
προσφέρουμε τις πρώτες βοήθειες.

32
32
40
18.06.2017
07.05.2017

43 3

auto
auto
auto
auto
auto

www.freesunday.gr
17.12.2017
www.freesunday.gr
www.freesunday.gr

09.07.2
10.09.2017
www.fre
www.fre
www.fre

www.freesunday.
www.freesunday.gr

POWEREDBY AUTO

Πιο αποδοτικοί κινητήρες
βενζίνης
και πετρελαίου,
Honda ετοιμάζεται
να αποκαλύψει
το CR-V Hybrid καθώ
ένα
καινούργιο
κιβώτιο
8 σχέσεω
Prototype στην έκθεση της Φρανκφούρτης, προαναγγέλλοντας
το πρώτο ηλεκτροκίνητο
SUV τηςτων
στην Ευσυγκαταλέγονται
μεταξύ
βελτιώ

και
νέος
ντίζελ
για
το
ΗΑνανέωση
2ΗΣΕ
ΓΕΝΙΆ
ΤΟΥ
VW
TIGUAN
ΆΝΆΒΆΘΜΙΣΤΗΚΕ
ΠΡΏΤΟ
ΠΛΆΝΟ
ΤΟ
ΝΈΟ
SEAT
IBIZA
Η
Peugeot 308
ΚΆΙ
ΞΕΚΙΝΆ
ΆΠΟ
€πάντα,
27.300
ΜΕ
ΠΛΟΥΣΙΟ
Το νέο Ibiza
θα κυκλοφορήσει
στην ελληνική
αγορά αυτό το καλοκαίρι
με όπλο του την αλάΕΞΟΠΛΙΣ
Leon σχεδίαση κα
με καλή σχέση αξίας-τιμής.

Τ

ρώπη. Παράλληλα, το ανανεωμένο στιλ του δίνει τα
ο πλήρωμα
του χρόνου
έφτασε για τοπρομικρομεσ
πρώτα στοιχεία για την
προσεχή γενιά
CR-V ευρωπαϊκών
κήςπιο
εταιρίας.
Η Peugeot
παρουσίασε
στοιχεία κ
διαγραφών. Πιο φαρδύ,
ψηλό και
πιο μακρύ
από τον προκάφίες γύρω
το CR-V
ανανεωμένο
308, το οποίο δε
τοχό του, το Hybrid Prototype
τουαπό
νέου
είναι ανανεωμένο
αισθητικά, με φαρδύτερο
στήσιμο που
ορίζεται
από διευρυμέ-ίσως, π
σε στιλιστικές
αλλαγές.
Η σημαντικότερη,
νους και μυώδεις
θόλους
των
τροχών.
με την έλευση
του νέουθα
κινητήρα
1.6 BlueHDi
ν παρατηρήσετενατοκάνει
καινούργιο
VW Tiguan,
διαπιστώσετε
πως 130
έχ
Από πλευράς
κινητήρων
η 8ηφορά
γενιάσε
CR-V
θα λανσαριστεί
ποθετείται
για
πρώτη
μοντέλο
του
ομίλου.
Αυτόςλ
μαντικά
σε
σχέση
με
την
εξαιρετικά
επιτυχημένη
1η
του
γενιά.
Έτσι,
μέσα στο 2018
με το νέο 1.5
Turbo (με
6άριπερισσό
ή
ντικαταστήσει
τονVTEC
1.6 BlueHDi
120χειροκίνητο
S&S, φέροντας
πιο SUV
look, με
ιδιαίτερα
αρμονικές
αναλογίες
CVT κιβώτιο)
για
να αντιμετωπίσει
μοντέλα
όπωςκαι
το χαρακτηριστικέ
VW Tiguan.
πατέντες!αλλά
Όπωςκαι
εύκολα
προκύπτει
από την
ονομασία
του
μεγαλύτερες
χαμηλότερο
βάρος,
Αργότεραδιαστάσεις
θα ακολουθήσει
η νέα
υβριδική διάταξη
μεχάρη
δύο στη
ηλε-χρήση
ο νέο Seat Ibiza νοντας τον τρικύλινδρο 1.0 TSI (με 95
αποδίδει
είναι
130
ίπποι,
ενώ
η
κατανάλωσή
του
έχει
μειω
σίου κτροκινητήρες
MQB.
i-MMD (Intelligent Multi-Mode Drive, ένας για κίείναι το πρώτο μο- και 115 ίππους) και τον ντίζελ 1.6 TDI (με
Βελτιώσεις
υπάρχουν
και στους
κ
νηση καιπιο
ένας
ως
γεννήτρια)
που συνδυάζονται
μεβενζινοκινητήρες
έναν ηλε- του, εμ
Αλλαγμένο,
σύγχρονο
και ποιοτικό
είναι
και το
εσωτερικό
ντέλο του VW 80, 95 και 110 άλογα), ενώ οι χαμηλότεΆντε
και
με
κάποιον
μαγικό
τρόπο
σού
μένα
στον
1.2
PureTech
130
S&S.
Αυτός
θα
καταναλώνε
κτροκινητήρα,
2.0L επιβάτες
i-VTEC τετρακύλινδρο
βενζινοκινητήρα
μένοι εμφανίζονται και οι
χώροι τόσοέναν
για τους
όσο και για τις
αποσκευές –το π
Group που θα βα- ρες σε ισχύ εκδόσεις συνδυάζονται με
μία
Murciélago.
Πόσα
χρήματα
θα
χρει
καύσιμο
και
παράλληλα
θα
εκπέμπει
καυσαέρ
κύκλου
Atkinson.
Σύμφωνα
με
τη
Honda,
το
σύστημα
μαίνεται από 420 έως 1.555 λίτρα–, ενώ ο εξοπλισμός περιλαμβάνει όλεςλιγότερα
τιςi-MMD
σύγχρονες
λ
σιστεί σε μια νέα 5άρια μηχανικά κιβώτια (με 6άρια οι ιαν καυσίμου
έκανες
μαζί
της
περίπου
1.000
ενός
φίλτρου
μικροσωματιδίων,
νέου
καθορίζει
τηενσωμάτωση
χρήση
και
ηλεκτρικής
ενέργειαςΜάλιστα
μεενός
τον χιλιό
σης, αλλά και αρκετά από
τα σύγχρονα
συστήματα
υποβοήθησης,
στάνταρ.
η κο
πλατφόρμα, πάνω σχυρότερες). Πρεμιέρα στη Seat κάνει ο
εβδομάδα;
πιο αποδοτικό
τρόπο,
που σημαίνει
ότι δεν χρειάζεται
ο οδη-και στη βε
χρήση
υλικών
με υψηλότερη
αντοχή
Exclusive διαθέτει και τον εντυπωσιακό
φουλ
ψηφιακό
πίνακαθερμική
οργάνων.
στην οποία θα πατήσουν τα μελλοντικά νέος 1.5 TSI των 150 ίππων (διαθέσιμος
γός να επιλέγει
μεταξύ
των
τριών
προγραμμάτων
οδήγησης,
EV με
τηςένα
θερμοκρασίας
αερίων
της καύσης.
σχέση
Στον δρόμο το νέο Tiguan διαθέτει
σαφώς πιο των
ώριμο
οδηγικό
προφίλ,Σεκαθώς
ηα
Drive, Hybrid
Drive
καιτων
Engine
Drive.
supermini και τα μικρά SUV του ομί- από τα τέλη του 2017) που προαιρετικά
τον
diesel
180
ίππων,
αποκτά
ένα
καινούργιο
αυτόμ
ία
Lamborghini
Murciélago
είχε
παραχωρη
πορροφά αποτελεσματικά τις
δρόμων, ελέγχει
ικανοποιητικά
τις κινήσει
Στοανωμαλίες
EV Drive
ο των
ηλεκτροκινητήρας
αντλεί
ενέργεια
αποκλειλου. Τώρα, η 5η γενιά χαρακτηρίζεται θα συνδυάζεται και με αυτόματο DSG-7.
σχέσεων,
ελαφρύτερο
κατά
2 κιλά
και
συνάμα
7%διαρκεί
πιο οικ
δικό
EVO
για
μία
δοκιμή
μακράς
τος, περιορίζει τις κλίσεις
στις
στροφές
και
συνδυάζεται
με
ένα
καλό
σε
αίσθηση
στικά από τις μπαταρίες, προσφέροντας οδήγηση μηδενικών σύστημ
από φρέσκια σχεδίαση (παρόλο που δεν Από πλευράς εξοπλισμού, υπάρχουν
το
υπάρχον,
εξάρι
κιβώτιο.
(ξέρετε,
στη Βρετανία
τα1.4
superca
Από τους ήδη διαθέσιμους
κινητήρες
ενδιαφέρον
παρουσιάζει
TSI
ο Opel Insignia
GSi
στο
Σαλόνι Αυτοκινήτου
ρύπων.
Στοπαρουσιάστηκε
Hybridιδιαίτερο
Drive οlong-terms
βενζινοκινητήρας
παρέχει
ισχύοστον
έχει κάτι το ριζοσπαστικό), η οποία πα- όλα τα νέα συστήματα άνεσης και ασφάΗ
κορυφαία
έκδοση
του
308,
GTI,
διαθέτει
ισχύ
270
ίππ
περιοδικά
είναι
κάτι
σαν
τα
φιεστάκια
για
της απομόνωσης
Φρανκφούρτης,
ενώ2τώρα
ξεκίνησε
η παραγγελιοληψία
με τη δυνατότητα
των
κυλίνδρων,
όταν
οι προϋποθέσεις
ηλεκτροκινητήρα-γεννήτρια,
που
μεσυντρέχουν
τη σειρά του τροφοδοτεί
με εμ
ραπέμπει ευθέως στο Leon, και μια πιο λειας, με τις βασικές εκδόσεις να έχουν
χύνει
από
στάση
στα
100
χλμ./ώρα
σε
6
δλ.
Πατάει
σε
τροχο
του στη
χώρα
µας,
µεένδειξη,
την
τιµή
τουλόγω
να
ξεκινά
από
44.350
ευρώ
χεια
η εν
Murciélago
πέρασε
στα
του Simon
ισχύ
Στο
πρόγραμμα
αυτό
η περίσσεια
ταλαβαίνει κανείς
μόνο
απόστον
τηνηλεκτροκινητήρα.
στα
ελληνικά,
στο
ταμπλό.
Ηχέρια
επίσημη
μέσ
touch-screen 5 ιντσών και τις top να διευρύχωρη καμπίνα.
ενώ
εφοδιάζεται
με
αρκετά
καλούδια,
όπως
ένα
Torsen
(τιµή
λιανικής
µε
ΦΠΑ).
από
τους
συντάκτες
του
περιοδικού,
που
τη
χρησιμοποι
ενέργειας
από
τον
βενζινοκινητήρα
επιστρέφει
μέσω
της
γεντου είναι 5,7 λίτρα για κάθε 100 χιλιόμετρα, ενώ από κει και πέρα μπορεί να συνδδ
Η τελευταία επιβεβαιώνεται από την αθέτουν οθόνες 8 ιντσών και σύστημα
Το βασικό Insignia
GSi Grand
Sport
είναι
µε έναν Στο
υπερριορισμένης
ολίσθησης,
κόκκινες
δαγκάνες
φρένων
με χο
νήτριας
για την
επαναφόρτιση
της
Engine
Drive που
ρινά
(ακόμη
καιτις
ως7μπαταρίας.
ενοικιαζόμενο
σε
track-days
το αυτόματο
κιβώτιο διπλού
συμπλέκτη
DSGεξοπλισµένο
με
σχέσεις
και
τις
γρήγορες
αλλα
χώρους
και
βελτιωμένα
υλικά.
Στο
κέντρο
της κονσόλας
βρίσκ
αύξηση του πλάτους (+8,7 εκ.) και από αυτόνομης πέδησης. Οι πλούσιες FR
τροφοδοτούµενοοι
βενζινοκινητήρα
2.000
κυβικών
καιτον
260βενζινοκινητήρα
ίππων
που
σκόφρενα
380
χλστ.
μπροστά
και
268
χλστ.
πίσω,
ελαστικά
τροχοί
κινούνται
απευθείας
από
με
μια
ταιρεία του), κάνοντας εκείνη την εποχή περίπου 1.000
την τετρακίνηση
4Motion.
το επιταχύνει από«on-demand»
0 στα 100
χλµ./ώρα
7,3
δεύτερα
συνεχίζει
οθόνη
αφής
7σε
ιντσών,
η οποία
λειτουργεί
ως
το
κέντρο
του infota
το μακρύτερο μεταξόνιο (+9,5 εκ.), πα- και Xcellence εκδόσεις θα έχουν μέχρι
στιγμιαία
αύξηση
μέγιστης
ισχύος
από
τοντόνων.
ηλεSuper
Sport
και
έναν
νέοκαι
χρωματισμό,
δύο
εβδομάδα.
Έτσι,
μέχρι
σήμερα
η Murciélago
έχειαπό
περίπ
Η βασική
έκδοση
βενζίνης
του
Tiguan
είναι
ηκαι
1.4
TSI
των
125
ίππων
που
ξεκινά
27
µέχρι
τα
250
χλµ./ώρα
της
τελικής
του.
τα
Android
Auto
Apple
Car
Play
εξασφαλίζουν
την
εύκολη
ρόλο που το νέο Ibiza έχει χαμηλώσει και φουλ LED προβολείς, ενώ εννοείται
κτροκινητήρα. Αξιοσημείωτο
είναι πωςεκδόσεις,
η Honda σε
πήρε
την συναντάμε
απόΌσο
για
τις
υπόλοιπες
αυτές
λιόμετρα
στο
κοντέρ
της
(μαζί
με
τα
χιλιόμετρα
στην
πί
εισαγωγική
έκδοση
εξοπλισμού
Active,
ενώ
η
πιο
πλούσια,
Advance,(από
αυτήν
ξεκιν
Ο παραπάνω κινητήρας
µε ένα
ιδιαίτερα
δυναµικό
σετάριδεση
smartphones,
ενώ
υπάρχει
μέχρι
καιείδαμε
Head-Up
Display
φαση ναδιατίθεται
μηνσύγχρονα
υπάρξει
έκδοση
diesel
στο νέο
Honda
CR-V
(σε
α(μόλις 1 χλστ.) και κοντύνει (2 χλστ.) ε- πως θα υπάρχει πλήρης υποστήριξη για
ηλεκτρονικά
βοηθήματα
που
στα
3008
κ
εκδηλώσεις
τον
χρόνο)
και
μετά
από
έναν
πρόχειρο
σµαείναι
του πλαισίου
FlexRide,
τετρακίνηση
(adaptive
150 ίππων)
στα 28.200
ευρώ,
μόλις
100
ευρώ
λιγότερα
από
την
πετρελα
ντίθεση
με προσαρµοζόµενη
το
Civic)
με
στόχο
την προώθηση
της
υβριδικής.
Φυσικά
το
C3 Aircross
εφοδιάζεται
μεαντίστοιχη
όλα
τα τελευταίας
γε
λάχιστα. Ενδεικτικό των μεγαλύτερων smartphones.
τα
Active
Safety
Brake,
Distance
Alert,
Active
Lane
Depar
υπολόγισε
με μιαελαστικά
μίνιμουμ
κατανάλωση
20 λ
AWD)
µείππων
έλεγχο–το
κατανοµής
ροπής
(torque
vectoring),
1.6Ναι,
TDIβασίζεται
των
115
Tiguan
γιαSimon
πρώτη
φορά
diesel
από
τα 1.600στα
κυβικ
o C3που
Aircross
το καινούργιο μικρό
μοντέλα
της υπάρεταιρείας τα τελευταία χρόνια.
στο C3, αλλά
στήματα
ασφάλειας
τηςξεκινά
Citroën,ως
από
το Lane
Departure
και
το α
είναι πως
δεν θα
χώρων είναι το πορτμπαγκάζ,
προ-είναιΑξιοσημείωτο
και
Driver
Attention
Warning.
Επιπροσθέτως,
το
ανανεωμ
Michelin
Pilot
Sport
4
S
υψηλής
πρόσφυσης
και
ένα
νέο,
οκτατάχυτο
πως
ο
V12
είχε
ρουφήξει
περισσότερα
από
150.000
δολά
διαθέσιμη
στο
άμεσο
μέλλον.
μονάδων
είναι
πραγματικά
εξωπραγματικό
για
έναμεαμερισε σχέση
με αυτό αρκετά
στο εμπρός
μέρος,
νέας
SUVτης
Citroën,
που
παρουσιαστεί
φρενάρισμα ανάγκης μέχρι την ειδοποίηση για το «νεκρό σημείο
Με πωλήσεις
πουλίτρα
πέρυσι
ξεπέρασαν
ξειθαούτε
τρίθυρηε-ούτε διαφοροποιείται
στέισον
έκδοση,
σφέρει
63 περισσότερα
(συνολικά
αυτόµατο κιβώτιο που επιτρέπει
µηχανικές
αλλαγές
σχέσεων για
µέσω
στον
πίνακα
οργάνων
ενδείξεις
τα όρια
ταχύτητας,
κ
βδη.
Σε του
όλα
αυτά συνυπολόγισε
πως
14 φορές
1,
την
απόλυτη
μορφή
μηχανοκίνητου
αθλητισμού,
ήταν
μονόκανικόπροβολείς
muscle
car.προφυλακτήρες,
Από αυτά, περισσότερα
από 45.000 καθρέπτες
ενώ ητων
πιο χαρακτηριστική
στην έκθεση
της Φρανκφούρτης,
και
το σύστημα
αναγνώρισης
τηςάλλαξε
κόπωσης
του οδ
αφού
τοκαι
κενό αυτό θα σχεδίασης
το καλύψει
το ε- και
355),
πάντοτε σε
σχέση μεπίσημα
το
απερχόχειριστηρίων του τιµονιού.
τις 150.000
μονάδες,
η Mustang
είναι
adaptive
cruise
control
το
οποίο
έχει
τη
δυνατότητα
πλήρ
ευρώ
τακάκια
καιεμπρός
δίσκους
κάθεη25.000
χιλι
δρομος. Στις H
τέσσερις
δεκαετίες
που πέρασαν
από τοτροχούς
1977,
φιλόεκτός των
ΗΠΑ,
ποσοστό
που για φέτος
υπολογίκίνησητη
θαφορά),
μεταδίδεται
στους
με τη βοή
αρχίσει να πωλείται περχόμενο
τον Νοέμβριομικρό
και θα SUV,διαφορά
είναι ηπου
απουσία
airbumps.
Παράλληλα,
η Citroën
έδωσε
τοπωλήθηκαν
Arona,
μενο
Ibiza. το Νο1 θα
ποίησης
του
αυτοκινήτου.
δοξη
και
διαρκής
δέσμευση
της
Renault
για
τη
Formula
1
χαραεπίσημα
σε
πωλήσεις
σπορ
ευρώ
τη
φορά),
ενώ
8
φορές
άλλαξε
δίσκο
συμπλέκτη.
διεκδικήσει
το δικό τουεπίσης
μερίδιο σε
ιδιαίμεγάλη
έμφαση
στην πρακτικότητα,
εξασφαλίζοντας
αποσκευών
του συστήματοςGrip Control με τα τέσσερα προγράμματα (Sand,
ζεται
να ξεπεράσει
το 30% των
συνολικώνχώρο
πωλήσεων.
θαμία
βασίζεται
στην
πλατφόρμα
Οι περισσότεροι κινητήρες
προέρχονται
κτηρίζεται απόκυκλοφορίας
μια έξυπνη, πρωτοποριακή
προσέγγιση
καικινητήρα
προτου θα
αυτοκινήτου
τα Hill
σέρβις
του
κ
μοντέλο
παγκοσμίως.
τερα δημοφιλή
και αναπτυσσόμενη
που κυμαίνεται
από
410 έως 1.289
με τα
αναSnow
ενώ
διαθέτει καλοκαιρινές
και
Descent.
Μεκαι
τιςESPOff),
νέες,
μοναδικές
Αξίζει να
αναφερθεί
πωςλίτρα
ακόμα
καιπίσω
στηκαθίσματα
δοκιμαζόμενη
MQB Α0.κατηγορία.
από
την υπάρχουσα
γκάμα,
περιλαμβάσήλωση στην τεχνολογία,
εξελίσσοντας
τα
μονοθέσιά
της
πάντα
με π
που
60.000
ευρώ,
η
ασφάλεια
και
τα
τέλη
κυκλοφορίας
διπλωμένα.
Η αισθητική του ακολουθεί μια νεανική
Σε ό,τι αφορά τουςστα
κινητήρες,
θα υπάρχουν
ο τρικύλινδροςP
απόγαλλική
την κρίση,
μικρή ελληνική αγορά, πέρυσι πωλήθηκαν
προσφορές
μοντέλα
τηςκόστος
Nissan
στόχο την κορυφή.
εταιρεία βρίσκεται με επιτυχία εδώ και 40 χρόευρώ,
ενώ
γενικότερα
το
συνολικό
ξεπέρασε
τα
Το
χαριτωμένο
αμάξωμα,
που
προσφέρει
πολλές
δυνατότητες
εκαι μοντέρνα λογική, υιοθετώντας αρκετά
βενζίνης
των
1.200
κυβικών
με
82,
110
και
130
ίππους,
καθώ
39 μονάδες,
περισσότερες
δηλαδή
από το
άθροισμα
λίστα κατασκευαστές
με νίκεςαγοραστές
που κοσμούν
την
ιστορία
της είναι
νια στην αιχμή
των εξελίξεων
της Formula
1, στο
σημα- όλωνΈτσι, η μακρά
οι
υποψήφιοι
αυτοκινήτου
με
τους
(κυρίως
τους
γερμανικούς)
ο σημαντικό άνοιγμα
της
Ford
σε
Ευρώπη
αλλά
και
σε
(μαζί
με
κάποιες
αναμενόμενες
ζημιές),
σύμφωνα
πάντα
diesel
1.6 ΒlueHDiκαινοτόμων
με 100 και 120
ίππους.
από τα στοιχεία που έχουν εμφανιστεί στα
ξατομίκευσης,
με ένα 911/
εξίσου
νεανικό
σαλόνι
με αρκετούς
τωνντικότερο
Audi συνδυάζεται
TTκαι
(7),
Cayman/
Boxster
(1/1/2),
αποτέλεσμα
αξιοζήλευτων
ρεκόρ
στους τομείς
α-στα
το Porsche
πιο απαιτητικό
πεδίο
της αυτοκινητικής
πολλά
στηνκαμία
ηλεκτροκίνηση.
Ωστόσο,
δεν
έχουν
δικαιολογία
γιαανάμεσα
νατηςμην
περισσότερες από 140 αγορές ανά τον πλανήτη, η ύΑναμφίβολα
πρόκειται
για
μία
από
τις πιο
δουλεμένες
L
BMW
i8
(6),
VW
Scirocco
(11),
Audi
R8
(1),
BMW
Z4
(4)
και
εροδυναμικής, των σασί και των κινητήρων, όπως ο πρώτος turbo
προόδου στον πλανήτη.
και
ένα
μεγάλο
θέμα,
αυτό
του
κόστους,
με
χαρακτ
παρξη ενός μικρότερου κινητήρα 2,3 λίτρων και, φυσι- ΣτιςMercedes
με οποίο
το ιστορικό
αυτό
το ζόριGP
θατου
πιάσει
70.000 ευρώ. Το
επισκεφθούν
μια
έκθεση
της
μάρκας.
SLKη Renault
(1). Η Mustang,
όπωςστοφαίνεται,
έχει το δικό
κινητήρας με
τον
κέρδισε
τομε
γαλλικό
1979.
16 Ιουλίου 1977
λαμβάνει μέρος
πρώτο Grand
δειγμα
αυτό της
Δανίας, όπως
αναφέρει
δημοσίευμα
κά, η εμφάνιση και ο χαρακτήρας της τελευταίας γενιάς
να
ακούγεται
εξωφρενικό,
από
την
άλλη
Simonτ
Prix τηςτης
ιστορίας
της,και
ανοίγοντας
έτσι ένα
νέο κεφάλαιο
στη μακρά
νίκεςομε
ρεύμα
μια πορεία
σταθερά
ανοδική,
τόσο σε οπα-Με 12 πρωταθλήματα κατασκευαστών, 11 οδηγών, 170όμως
Πρόσφατα
ο
Δανός
πρωθυπουργός
Λαρς
Mustang έκαναν τελικά τη διαφορά. Το νούμερο των 150.000
την πιλότους
ψυχή
του…
υγκεκριμένα,
Nissan προσφέρει
τα δημοφικαι επιτυχημένη
της,
η οποία χρονολογείται από τα πρώτα
24 διαφορετικούς
και 481 ηpodiums,
η Renault είναι
σή-Λόκε
δούς όσοπορεία
και σε
αγοραστές.
λόγω
αναγκών
του
προϋπολογισμού–
εξήγγειλε
Η νέα ιστοσελίδα της DS Automobiles (http://www.dsautomobiles.gr/)
έχει
λήPULSAR
και QASHQAI
με προνομιακό
επι- τ
μερα ένας ισχυρός παίκτης
στον ταχύτατα
αναπτυσσόμενο
κόσμο
κιόλας χρόνια του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Κατά τη διάρκεια των
σεντάν
Camry.
Από
την
άλλη,
η
επιτυχία
Και
επισήμως
η
Toyota
έχασε
το
στέμμα
της
πρώτης
αι
αυτόν
τον
χειµώνα
των οικονομικών
κινήτρων
για την
αγορά ηλεκτρι
δημιουργηθεί
σύμφωνα με
τιςFiesta
τελευταίες
τεχνολογίες
διαδικτύου.
τόκιοόσο
χρηματοδότησης
5,9%,
δυνατότητα
μηδετόσο του μηχανοκίνητου
και του
ηλεκτροκίνητου
αθλητισμού
επόμενων
Renault συμμετέχει
επιτυχία
σε κάθε
8η γενιά του δημοφιλούς
Ford
βρίσκεται
προ των τουίδιο
επίπεδο δεκαετιών
εξοπλισμούη διατίθεται
και ο dieselμετων
1.500 κυη Nissan
φέρνει
µονα- των,
ζεται
κυρίως
στη
μεγάλη
ζήτηση
σε
SUV
εταιρείας
αυτοκινήτου
σε
πωλήσεις
στον
κόσμο
που
ια
χάρη
του
βιβλίου
Guinness,
αλλά
και
για
ση
με
αποτέλεσμα
οι
EV
πωλήσεις
να
κατακρημν
με
τη
νεοσύστατη
Formula
E,
όπου
ήδη
κυριαρχεί
με
δύο
παγκόμορφή
αγώνων,
σε
ράλι,
αγώνες
αντοχής,
αγώνες
κατάρριψης
ρεκόρ.
νικής
προκαταβολής
και
διάρκεια
αποπληρωβικών και των 85 ίππων.
πυλών και φέρνει μαζί της νέες εκδόσεις, πλούσιο στάνταρ
δικές
προσφορές
για
νοί
έκαναν
πολλά
για
να
πετύχουν
μια
«φορούσε»
σερί
από
το
2012.
ρικούς
λόγους
(το
φορτίο
έλξης
είναι
ιδιαίτερα
σμιους τίτλους
στα
δύο
θεσμού.
Συλλέγοντας
εμπειρία
καιEcoBoost
γνώση, η συμμετοχή
της στη
Formula
μήςτο
από
12 πρώτα
έως
84χρόνια
μήνες.
Επιπροσθέτως
ειδικά
γιααύ
πρώτο
τρίμηνο
του του
2017
(σε σχέση και
με το
προηγού
ίναιτεχνολογίες
πλήρως συνδεδεμένη
τα socialσεmedia,
τον
Για
τηνπρος
έκδοση
με τον 1.0
των 100 ίππων
η τιμή
εξοπλισμό και
που συνήθωςμε
συναντάμε
μεγα- είναι φιλική
όλους τους κατόχους
του
12,2%
στην
αγορά
της
Κίνας,
που
τις πωλήσεις
στην
Αμερική
αλλάμε
και
σε(
το QASHQAI,
η για
Nissan
«επιφυλάσσει»
εκπλήξεις,
ξε-δε
Από τηνθος
άλλη
και
σύμφωνα
με στοιχεία
του
ACEA
χρήστη και
προσαρμόζεται
σε διαφορετικές
οθόνες,
ο- Fiesta,
ορίζεται
από
ταFord
14.289
ευρώ για τηνπου
τρίθυρη και από ταµοντέλων
14.804 της, µε το πρόγραµµα
λύτερες
κατηγορίες.
Η εταιρεία
παράλληλα
πως
το
Το
«Αυτοκίνητο
του υπόσχεται
2018»εύκολα
για την
Ελλάδα
είναι
τοόπως
dieselgate.
ε
10,312
εκατομμύρια
πωλήσεις
και
αύξηση
Porsche
έβαλε
μία
Cayenne
να
σύρει
το
μεγαλ
χωριστές
δελεαστικές
επιλογές
που
σίγουρα
θα…
προθόνες
tablets
και
smartphones.
νέαγιαολοκληρωνέονέο
FiestaVolvo
θα
αποτελέσει
σημείο
ωςαναμενόμενο
προς
την οδική Στη
ευρώ
την πεντάθυρη
εκδοχή. Η βασική
έκδοση εξοπλισμού
Το
XC60,
τοαναφοράς
πλέον
μοντέλο
της
βρίσκεται
ήδη
στη
All Clear
Service. Συγκεκριµένα,
ηπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων), στη Γερμανία
µετά
από
µιαυπολογιστών,
ψηφοφορία
που
κρίθηκε
κυριολεκτικά
στοχρονιάς,
νήµα
πήρε
Volvo
τα 2015,
V40 οκαι
Η τοιαπωνική
εταιρεία,
αντιμ
κατά
3,8%
σε ανανέωσε
σχέση
με το
όμιλος
βληματίσουν.
αεροπλάνο,
A380 αύξηση
της Airbus.
συμπεριφορά,
ενώ
μία
λεπτομέρεια
είναι η εργοείναι ητις
Business,
το infotainment
δία
παρατηρήθηκε
έως 80%,ωστόσο,
όταν η μέση
ζή
μένη μας,
ιστοσελίδα
τηςσημαντική
DS
Automobiles
οι χρήστες
μπορούνεδώ
να δουν
όλες
τις με επιπλέον στοιχεία
Nissan
προσφέρει:
χώρα
ενώ
η
Volvo
Car
Hellas
ανακοίνωσε
προτεινόμενες
τιμές
λιανικής
V40
Cross
Country,
τόσο
εντός
συνολικά
338
βαθµούς
από
τους
συνολικά
25
δηµοσιογράφους-µέλη
«εχθρό»
που
δεν
αναμενόταν,
τον
Ντόνα
VW κατάφερε
να
προσπεράσει
την Toyota
Παράλληλα,
μοντέλα
όπως
τα X-TRAIL
καιΌπως
NAVARA
Η
S
Diesel
με
την
απίστευτη
ροπή
των
850
Νm
πή
στασιακή
εγγύηση
8
ετών
Ford
Protect.
σύστημα
SYNC3,
με
οθόνη
6,5
ιντσών,
την
κάμερα
οπισθοπο•
25%
ΕΚΠΤΩΣΗ
στα
ανταλλαστην
Ε.Ε.
κυμαίνεται
περίπου
στο
30%.
φαίνε
πληροφορίες
των
μοντέγια το νέο της μοντέλο, το οποίο
στο λανσάρισμά του διατίθεται
αποκλειστικά
σεεκτός,
όσο10,213
και
προκειμένου
να και τιςσεεξαγγελίες
προσφέρονται
ιδιαίτερα
τιμές,
ενώ
καιφρεν
το
του,
οι οποίες
έχουν
του
θεσµού..
Motors,
που
εκατομμύρια
πωλήσεις
ένα Nissan
που ελκυστικές
είχε
σύρει
ένα
cargo
αεροπλ
κτικά
service
Η γκάμα
ξεκινάγια
απόπαράτα 12.990 ευρώ, με
την τρίθυρη
έκρείας, τους αισθητήρες
παρκαρίσματος
και
τοσημείωσε
cruise
control.
λωτικό
κοινόPatrol,
προτίθεται
να
αγοράσει
«πράσινα»
ηλε
ε
μια
περίοδο
έξαρσης
σχετικά
με
την
ηλεκτροκίνηση
τα EV
λων
DS,
όπως,
τετρακίνητες
(AWD)
εκδόσεις.
τους
προσδώσει
μια
αισθητική
ταυτότητα
ολοκαίνουριο
MICRA
είναι
σίγουρο
πως
θα
εκπλήξει
ευσεις
στις
ΗΠΑ.
Όπως
μάλιστα
αναφέρουν
•
∆ΩΡΕΑΝ
έλεγχο
25
σηµείων
παρά
την
αύξηση
κατά
0,2%
(μαζί
με
τις
Daihatsu,
Lexus
τόνων,αλλά
και δεν
έφερε
και πάλι
την κορυφαία
επίδοση
στο
δοση
Trend εκδόσεις,
(13.536 ευρώ
για το πεντάθυρο) των 1.100 κυβιΟ diesel των
1.500 κυβικών
και συνεχώς
των 120 ίππων
διατίθε- μονάδες (ακόμη
μοντέλα
ανεβαίνουν
σε
ποσοστιαίες
νητα,
φαίνεται
διατεθειμένο
να
βάλει
πιο
βα
δειγμα,
κινηγραμμα
ξεκινά
από μόλις
198 από
ευρώτοτον
μήνα
για
την έκδοση
Ibiza
1.0οδική
ε έναέτος
νέο,και
προνομιακό
χρηματοδοτικό
πρόγραμμανα
έρχεται
πιο
κοντά
στη
νέα
σειρά
90βοήθεια
και τηνγια
καιχάριστα
μεπριν
τιςτές,
διαθέσιμες
εκδόσεις
του,μία
αλλά
καιεχθρός
το πα•τις∆ΩΡΕΑΝ
έναοποίο,
δοθεί
µόνο
σε
ένα
αυτοκίνητο.
Εκτός
αυτογια
πρώτη
φορά
η
ψηφοφοο
Τραμπ
είναι
μεγαλύτερος
και
Hino
Motors).
Το
βάθρο
συμπληρώνει
η
General
από
περισσότερο
από
δεκαετία,
με
έασ
κών
και
των
85
ίππων.
Στον
εξοπλισμό
της
υπάρχουν
6
αερόται
σε
τρεις,
ιδιαίτερα
πλούσιες,
εκδόσεις
εξοπλισμού,
STγαλλική
εταιρεία
φαίνεται
αποφασισμένη
να
σταματήσει
την
εξέλιξη
τήρες, κιβώτια,
τεχνολοέχουμε καιρό
για να τα
δούμεστο
να κυριαρχούν
στους δρόμους),
τσέπη. Λογικό, δεν νομίζετε;
Το75εγχείρημα
έλαβε
χώρα
Παρίσι,
όπου
μία της μάρReference
hp.
να ενισχύσει
περαιτέρω
το εμπορικό
λανσάρισμα
του
νέουστο οποίο
ι τιμές
ξεκινούν
53.490
ευρώ, τόσο
για την πετρελαιοπροτεραιότητα
είναι η απόλαυση
μιας
ακόμα
πληρέστερης
αίσθησης
νούργια
σχεδιαστική
φιλοσοφία
έτος
κέτο
τιμών
που
τοαυτοκίνητα
συνοδεύει.
κίνητο
θα δινόταν
οVignale,
µεγαλύτερος
αριθµός
ρία
από
τηναπό
οποία
προέκυψε
το
Αυτην
Toyota,
καθώς
η
γερμανική
εταιρεία
Motors
με
9,574
εκατομμύρια
σακοι,
ESC
&
TCS,
Hill
Start
Assist,
συστήματα
ελέγχου
πίεσης
Line,
Titanium
και
με
τιμές
που
ξεκινούν
από
τα
16.880
ντέλων
και
να
εστιάσει
σε
και
κατηγορίες
που
θα
την
οδη
TDI
είχε
σύρει
ένα
Βoeing
747
βάρους
155
τόνων.
Η
γίες και
χρώματα,
καθώς
Αξίζει
να
πως
τοέκδοση
πρόγραμμα
περιλαμβάνει
κάλυψη
Seat
Ibiza
η Tεχνοκάρ.
Σε συνεργασία
με
Volkswagen
Cayenne
Diesel
με είναι
385
έσυρε
επί
42στη
κίνητη
D4 έκδοση
190
ίππων
καιτηγια
τη βενζινοκίπολυτέλειας,
τότείδιος
ηSιδανική
ηάλογα
Inscription.
Φυσικά,
υπάρχει
Τοτην
συγκεκριµένο
πρόγραµµα θα Οι συγκεκριμένες καλοκαιρινές προσφορές αφοβαθµών, επιτρεπόταν
να σημειωθεί
δοθεί
βαθµών
τοκίνητο
της των
Χρονιάς
για τηνόσο
Ελλάδα
κας.
μεγάλα
ανοίγματα
στηνήταν
αγορά
των ΗΠΑ.σ
πωλήσεις,
εμφανίζοντας
μεγαλύτερη που
δυνατή
και στα περισσότερα
κέρδη.
ελαστικών,
υποβοήθησης
διατήρησης
λωρίδας,
περιορισμού
ευρώ
για την
τρίθυρη
καιαριθµός
από
τα 17.395
για τηνυποχρεωτικά
πεντάείχεεξάπλωση
το
συγκεκριμένο
όχημα
η ενίσχυση
και νανητη
στείλουν
αίτημα
Financial
Services
και
με
ισχύ
από
04/09/2017,
νέο ή περισσότερα
Προστασίας
Αποπληρωμής
Δανείου,
ενώευρώ
συνδυάζεται
διαρκέσει
µέχρι
και
τις 28στα
ΦεβρουT5
έκδοση
τωνκαι
254κάθε
ίππων.
Η diesel
D5 τωνμε254
ίππων
διαθέσιμος
και
επιπλέον
προαιρετικός
εξοπλισμός,
για
να
αποκτήσει
σετοδύο
από
τα
υπόλοιπα.
ήταν
φανερή
µέλος
του
θερούν
συγκεκριμένο
αριθμό
αυτοκινήτων
καιδείχνουν,
ισχύουν
Εξωτερικά,
η κυριότερη
αλλαγή
νέα
ολόκληρα
μέτρα
το
τεράστιο
αεροπλάνο
των
73
Η
αγορά
των
ΗΠΑ,
πάντως,
αποδεικν
Η
εξαγορά
της
Opel
από
την
Peugeot
ήταν,
όπως
όλα
της
ταχύτητας,
καθώς
και
οι
βασικές
ηλεκτρικές
ευκολίες.
Στο
θυρη
εκδοχή.
πτώση
3,1%
(φαντακάτι
εντελώς
φυσιολογικό,
δεδομένου
του
φορτίουη π
επιδοτούμενο
χρηματοδοτικό
επιτοκίου
η απόμεπως
κατ’
ελάχιστο
εξάμηνη
ασφάλιση
του χρόνο,
αυτοκινήτου
με πληρωμή
από
για test
drive,
αιώνα
πίσω
στον
ησφραγίδα
ιαπωνική
μάρκα
είχε
παρουσιάαρίου
2018,
ενώ
σχετικές αφορά
πληροείναι
ητήρα.
φετινή
δεκάδα
φιναλίστ
ήταν
σµού
έπρεπεπρόγραμμα
να κατανείµει
υποχρεωξεκινά
απόπροσφορά,
56.030
ευρώ,
ενώ ηχαμηλού
T6 (βενζίνης)
των Γεγονός
320
ίππων
το XC60
μιαΜισό
ακόμα
πιοτων
έντονη
προσωπική
του
κατόχου
του.
μέχρι
τις
31
Αυγούστου.
Volvo
V40
και
V40
Cross
Country
μέτρων
και
των
285
τόνων!
για
την
αλλαγή
στρατηγικής
της
εταιρείας.
Μια
αλλαγή
που
διατυπώθηκε
κρίσιμη
για
όλους
τους
κατασκευαστ
στείτε
πως
θα
ωρύεΤο ενδιαφέρον στη συγκεκριμένη περίπτωση ε
κτηση
τουκλείσουν
νέουστα
Seat
Ibiza
γίνεται
πιο10
εύκολη
απόφιναλίστ.
ποτέ.
τον πελάτη
στο
πρόγραμμα
Auto
που
περιλαμβάνει:
αστική
φορίες
και λεπτοµέρειες
παρέχο-σύρει.
ραντεβού
σει ιστορία
το να
Cosmo
τοProtection,
οποίο
κατασκευάστηκε
σε μόλις
1.176 μονάδες
η πιο αµφίρροπη
στην
του Sport,
θεσµού,
µια
και
τικάνα
ένα
σύνολο
100
βαθµών
µοντέλα
κοστολογείται
55.975
ευρώ.στα
Αξίζει
σημειωθεί
ότι
στον
βασικό
εξοπλισμό
αυτοκινήτου
Και επειδή όταν πρόκειται για ένα μοντέλο Nissan
τη
γρίλια
και
τατου
φωτιστικά
σώματα,
καθώς
Jean-Philippe
Imparato,
τον επικεφαλής
της,και
πουπου
σε συνέντευξή
του οι
στο
δημιουργούν
ται
ο
Τραμπ!).
Βασικό
χαρακτηριστικό
του
νέου
προγράμματος
είναι
το
ιδιαίτερα
ευθύνη
προς
τρίτους,
οδική
βοήθεια
από
ατύχημα
–
All
Help,
ιατρική
επαναλήφθηκε
μεαναστάτωση
μία
Cayenne
Turbo
S με τα 570
άλ
νται
στο
δίκτυο
εξουσιοδοτηµένων
επισκευαστών
Nissan
αλλά
κάθε
µοντέλο,
εφόσον
δεν
υπήρχε
η
χρονική
συγκυΚανένα
αυτοκίνητο
δεν
επιτρεπόταν
να
βαθµολογηθεί
κ.ά.
Επιπλέον,
χρή- Τ8 των 407 ίππων κοστίζει από 62.780
και πωλήθηκε
στο εξωτερικό
μετεχνολογίες
την ονομασία
110S.και
Η ασφάπαραγωγή δι- με τόσα προνόμια
ανήκουν
και οι δύο από
τις τρεις νέες
άνεσης
Η
κορυφαία
plug-inοι
υβριδική
χωρούν…
δεύτερες σκέψεις, οι
οι
προβολείς
είναι
πλέον
σε
σχήμα
πλα-είπε ότι σκοπεύειδεν
νικό
«Autocar»
να
εστιάσει
στην
παγκόσμια
εξάπλωσ
ανταγωνιστικό
επιτόκιο,
που
διαμορφώνεται
σε
μόλις
3,9%
(+0,6%
ειυποστήριξη,
αστική
ευθύνη
εντός
πορθμείου,
αστική
ευθύνη
ρυμουλo
Renault
Alaskan
είναι
το
πρώτο
αγροτικό
στην
ιστορία
της
γαλλικής
εΤραμπ
συνεχιστεί
καθ’
Α
ξ
ι
ο
σ
η
μ
ε
ί
ω
τ
ο
στο
https://www.nissan.gr/offers/all-clear-service.html.
ρία
να
παρουσιαστούν
στην
ελληνική
αγορά
αλλά
και
µε
λιγότερους
από
5
βαθµούς
και
κανένα
µε
περισχαμηλή ροπή,θα
σταπρέπει
800 Νm.
Και πάλι τα πράγματα
εξελ
στες
στην
ενότητα
κόπέντε χρόνια
και οστο
Wankel
με τους
δύο ρότορες των
λειαςήρκησε
που παρουσιάζει
η Volvo
νέο XC60
–το πρωτοποριακό
σύ-982 κ.εκ. ενδιαφερόμενοι
ευρώ,
ενώ
σε ό,τι
αφορά «O
τις εκδόσεις
εξοπλισμού, η Volvo ακολουθεί
να επισκεφθούν
τον πλησιγιαστού
«T», ενώ
ταυτόχρονα
διαφοροσφορά),
απόαπό
ταταιρείας,
χαμηλότερα
που
προσφέρονται
σήμερα (20
στην
αγορά.
H τηνκούμενου,
αστική
ευθύνη
πυρός,
προστασία
αποπληρωμής
δανείου
/ ταιρείας
παρά στα
γρήγορα
αλλά «ειδικά»
μοντέλα. η Cayenne
διεθνώς
ίδια
περίοδο,
θα
ήταν
σε
κάθε
άλλη
περίσότερους
20.
Ο
µεγαλύτερος
αριθµός
βαθµών
η
οποία
έχει
και
μεγάλο
κλάδο
επαγγελματικών
οχημάτων.
Η
του
2017
(κα
είναι
πως
η
δύκαι
αφού
τελείωσε
η
διαδικασία,
επέστρε
την ίδια,
στρατηγική
που παρουσίασε στη σειρά 90.
στημα
αποφυγής
συγκρούσεων
Safetyγια
καιεκείνη
το Oncoming
Laneαργότερα έστερο επίσημο έμπορο Nissan ή το www.nissan.gr
σμοςπολύ
τηςεπιτυχημένη
DS» έχουν
τη
απέδιδε
110 άλογα
(σούπερCity
απόδοση
την εποχή,
ποιείται
και η /χρωματική
ελάχιστη
προκαταβολή
τουείναι
προγράμματος
ορίζεται
σεμηχανικά
30%, ενώ
η μέρη
δι-φαβορί
ατύχημα
ζημιές
ανασφάλιστο
όχημα,
πυρός
τρομοκρα- παλέτα.
πτωση
για
τηνιδιοκτήτη,
κατάκτηση
τουαπό
τίτλου.
ή λιγότεροι,
κατά
τηντου
κρίση
κάθε
µέλους)
µπορούσε
Παράλληλα,
και
σύμφωνα
με
τις
μέχρι
τώρα
πληροφορίες,
η
γαλλι
αγορές
σ
βάση
το
πλαίσιο
και
τα
του
Nissan
Navara,
ενώ
ναμη
και
των
δύο
απ’
όπου
είχε
φτάσει
οδικώς,
δίχως
να
παρουσιάζει
Σύμφωνα
με αυτήν,να
λοιπόν,
το XC60 διατίθεται στην ήδη πολύ πλούσια
Mitigation
(σύστημα
οδήγησης
αντίθετο
ρεύμα), ενώ
δυνατότητα
μάθουν
εμφανίστηκε
καιαποφυγής
ισχυρότερη
έκδοση στο
με 130
ίππους).
για να «διανύσουν» πολλά και συναρπαστικά καλοκαι-απ
άρκεια της χρηματοδότησης μπορεί να φτάσει μέχρι και τους 48 μήνες.
τικές ενέργειες, πυρός από στάσεις
και
απεργίες,
ολική
κλοπή,
αυτοκίΣτο
εσωτερικό
υπάρχουν
νέες
ταπετσαρίες,
ένα
δίχρωμο
δερμάτινο
τιμόνι,
καθώς
και
νέες
ρεία
ετοιμάζει
για
την
επόμενη
χρονιά
τον
αντικαταστάτη
του
508,
ενώ
δ
Ασία
εταιρειών
βρίη εμφάνισή
τουMomentum,
προσδιορίζεται
κυρίως από τις
τηανάγκες
νέα μάσκα
Κάτω
από δυσκολευτεί
εξοπλισμένη
έκδοση
που υπερκαλύπτει
και τωντοRenault.
σύστημα
επιτήρησης
τυφλών
σημείων
(BLIS)
είναι προαιρετικό–,
χιλιόμετρα!Η επίδοση καταγράφηκε στο βιβλίο των ρ
ναπου
γνωρίσουν
ι- υποψήφιο
Η Mazda
πολύ
να διατηρήσει
τον εμβληματικό ρινάπρόβλημα.
Ηκαι
δόση
προκύπτειτην
για τον
πελάτη με το νέο πρόνητο αντικατάστασης
(σεείχε
περίπτωση κλοπής),
εγγύηση
αξίας.
επιφάνειες
αλουμινίου
γιακλείεται
την κεντρική
να μπει κονσόλα.
και σίγουρα
στην κατηγορία
των pick-up.
τον
σκεται
κυρίως
το
καπό
υπάρχει
ο
diesel
2.3
dCi
με
τα
δύο
turbo
και
απόδοση
160
ή
190
ίππους.
τις επιθυμίες
του
υποψήφιου
αγοραστή.
Αν
όμως
επιθυμεί
να
έχει
το
καθιστώντας
το
ίσως
το
ασφαλέστερο
αυτοκίνητο
που
κατασκευάκαι
δημιουργεί
τις επιθυμητές εντυπώσεις στο
στορία, την εμπειρία, το
της κινητήρα μέχρι και το RX8, αλλά όλα δείχνουν πως οι Ιάπωνες δεν
Τα
νέα
V40
και
V40
Cross
Country
εξοπλίζονται
με
τα
τελευταίας
τεχνολογίας
κινητήρια
Πάντως,
το
αφεντικό
της
Peugeot
δεν
απέκλεισε
την
κατασκευή
σ
εκτός
Ευρώπης.
αυτοκίνητό
του
μια
πιο
σπορ
αίσθηση
και
στιλ,
τόσο
εξωτερικά
όσο
και
στηκε
ποτέ.
Κοινό
τους
χαρακτηριστικό,
η
ενεργή
υποβοήθηση
στο
Εκτός από τιςπνεύμα,
πισωκίνητες
με δυνατότητα
νό του SUV της Porsche σε αγορές που πέρα απόοι
το
αγωνιστικό
τις εκδόσεις θα υπάρξουν και τετρακίνητεςέχουν
πει τον τελευταίο τους λόγο, έχοντας ήδη παρουσιάσει το εντυ-

Α

Τ

Τι κόστος χρήσης είχε μία
Lamborghini Murciélago
έκανε 400.000 χιλιόμετρα;

Ξεκίνησε
H Honda θα παρουσιάσει
η παραγγελιοληψία για το
υβριδικό CR-V στη Φρανκφούρτη Νέο Opel Insignia GSi

Μ

Τ

Ford Mustang,
το πιοτοδημοφιλές
Αυτό είναι
νέο μικρό SUV
σπορ μοντέλο
στον πλανήτη
της Citroën,
το C3 Aircross

Νέες, μοναδικές
καλοκαιρινές
προσφορές στα
μοντέλα της Nissan

T

Η Renault γιορτάζει
40 χρόνια στη Formula 1
Nissan After Sales:
25%
δώρο για τη
Γιατί έπεσαν
οι
πωλήH VW είναι επίσημα
η πρώτη
αυτοκινητοβιομηχανία
φροντίδα
του δικού
σας
σεις
ηλεκτρικών
αυτοΝέα ιστοσελίδα για τα μοντέλα DS
στον κόσμο
για
το 2016και όχι µόνο!
Nissan
Το
νέο
Ford
Fiesta
ξεκινά
από
τις
12.990
ευρώ
κινήτων
στη
Δανία;
Tο Ford Fiesta είναι το «Αυτοκίνητο

H

ΤΤο νέο Volvo XC60

Σ
Η του 2018»
την Ελλάδαευρώ
ξεκινά
απόγια53.490
Κ Volvo V40 και V40 Cross Country ξεκινούν από €
Τα ανανεωμένα

Ε
Χρηματοδοτικό

Στη Δανία καταγράφηκε ραγδαία πτώση
των EV πωλήσεων κατά 60,5% μετά την
κατάργηση των φοροαπαλλαγών και της
H Renault
για την
απόκτησή τους.
πρόγραμμααπέκτησε
γιαπριμοδότησης
το νέο Seat
Ibiza

Γ

Μπορεί μία Porsche
Cayenne
να
τραβήξει
Stop στα σπορ μοντέλα απ
Μ
Η
με προνομιακό επιτόκιο μόλις
3,9%
αγροτικό
που Airbus 380;
την Peugeot
ένα
λέγεται Alaskan

Μ
ΦWankel συμπλήρωσε
Ο
O
50 χρόνια ιστορίας

T

«Η ιστορία δεν έχει ακόμα τελειώσει.
Χωρίς τον περιστροφικό κινητήρα πιθανόν
να μην υπήρχε η Mazda και χωρίς τη

Σ

H

CALENDAR
16-22/12

FREETIME

ΤΟ GREASE ΣΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ

Το πολυαγαπημένο μιούζικαλ-φαινόμενο «Grease», με τα μεγαλύτερα hits που έχουν συγκεντρωθεί ποτέ σε μια παράσταση, έρχεται στην Ελλάδα
από τις 22 Δεκεμβρίου στο Passport Music Theatre. Μετά την «Evita» o Δημήτρης Μαλισσόβας ξανασυναντά τη Νάντια Μπουλέ, παρέα αυτή τη φορά
με τον Δήμο Αναστασιάδη, που για πρώτη φορά ανεβαίνει στο θεατρικό σανίδι. Ο Πέτρος Κωστόπουλος αναλαμβάνει τον ρόλο του παρουσιαστή με
guest star τη Μάρω Κοντού.

Ο ΓΙΏΡΓΟΣ ΜΑΡΓΑΡΊΤΗΣ
ΣΤΟ KREMLINO

Ο ΓΙΏΡΓΟΣ ΝΤΑΛΆΡΑΣ ΚΑΙ Η
ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΊΝΑ ΣΤΗΝ ΙΕΡΆ ΟΔΌ

ΑΦΙΈΡΩΜΑ
ΣΤΗ ΛΈΝΑ ΠΛΆΤΩΝΟΣ

O Γιώργος Μαργαρίτης, πλαισιωμένος από
μια εξαιρετική ορχήστρα, θα παρουσιάσει
ένα μοναδικό αφιέρωμα στο λαϊκό και
ρεμπέτικο τραγούδι στο Kremlino στον
Πειραιά στις 16 και 23 Δεκεμβρίου. Με
τραγούδια των κορυφαίων του ρεμπέτικου
και της προσωπικής του διαδρομής, σε ένα
αυθεντικό πρόγραμμα, ο μεγάλος λαϊκός
τραγουδιστής πραγματοποιεί ένα μουσικό
σεργιάνι σε όλα εκείνα τα τραγούδια που
κατά καιρούς σιγοτραγουδάμε: «Κελί 33»,
«Άκου τι θα πω», «Δραπετσώνα», «Πεθαίνω
για σένα», «Εσύ μου μιλάς στην καρδιά
μου», «Πέντε Έλληνες στον Άδη».

«Μη μου γράφεις γράμματα… γιατί γράμματα δεν
ξέρω και με πιάνουν κλάματα». Ένα συναρπαστικό
μουσικό οδοιπορικό, μια μουσική παράστασηωδή στην ξενιτιά, στη μετανάστευση, αλλά
και στο ταξίδι, στη ζωή, στη χαρά, στον έρωτα,
με ελληνικά τραγούδια και τραγούδια της
Μεσογείου, παρουσιάζει ο Γιώργος Νταλάρας
με την Εστουδιαντίνα στις 18 και 19 Δεκεμβρίου
στην Ιερά Οδό. Ξεχωριστός καλεσμένος ο Ιταλός
Eddy Napoli, συνθέτης και τραγουδιστής,
ο τραγουδοποιός Θοδωρής Κοτονιάς, η Ρία
Ελληνίδου, μια νέα φωνή, και η εντυπωσιακή
χορωδία Fonέs. Σημαντική συμμετοχή είναι αυτή
του ηθοποιού Τάσου Νούσια. Μαζί με 14 σολίστες
μουσικούς επί σκηνής τραγουδούν και αφηγούνται
ιστορίες της ξενιτιάς που έχουν βιώσει άνθρωποι
με διαφορετική καταγωγή, Έλληνες, Ιταλοί,
Πορτογάλοι, Άραβες, που βρήκαν στη μουσική
έναν μοναδικό τρόπο έκφρασης.

Τον Δεκέμβριο το «Flix it στη Στέγη»
αποθεώνει τη Λένα Πλάτωνος, μία από
τις σημαντικότερες μορφές της ελληνικής
ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής, διασχίζοντας
μαζί της τη μεγάλη διαδρομή από τις αξέχαστες
μέρες του «Σαμποτάζ». Το «Flix it στη Στέγη»
εξασφάλισε και παρουσιάζει στις 18 Δεκεμβρίου
την πρεμιέρα του «λπ», του ντοκιμαντέρ του
Χρήστου Πέτρου που καταγράφει τη ζωή, το
έργο, την επίδραση και τη διαχρονικότητα της
Λένας Πλάτωνος. Μετά το τέλος της ταινίας
στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης του Ιδρύματος
Ωνάση θα ανέβει η ίδια η Λένα Πλάτωνος για
ένα ακουστικό live στο πιάνο, σε μια σύμπραξη
με τον σπουδαίο turntablist Philip Jeck για
ένα σόου ειδικά φτιαγμένο για το «Flix it στη
Στέγη».
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«Είµαστε
ανιστόρητοι»
ΣΤΗΝ ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ

Ο

stand-up comedian Σίλας Σεραφείµ παραδίδει µαθήµατα Ιστορίας στο Μικρό Παλλάς και εξηγεί γιατί µπορεί να κάνει
πλάκα και για την Επανάσταση του ’21.

σε τέτοιον βαθµό ανιστόρητοι που µοιραία και αναπόδραστα θα
συνεχίσουµε την πορεία µας προς το µέλλον µεταπηδώντας από
λάθος σε λάθος.

Τι µας παρουσιάζετε στο Παλλάς;

Ο κόσµος πώς ανταποκρίνεται;

Την Ιστορία µας. Αλλά ίσως πολλοί να µην την αναγνωρίσουν, γιατί
στα σχολεία δεν διδασκόµαστε Ιστορία αλλά Μυθιστορία. Αυτό
είναι ένα βασικό πρόβληµα, που αλλοιώνει την κρίση του πολίτη,
τον καθιστά ανάπηρο, µε αποτέλεσµα τις οικτρές επιλογές του ως
ψηφοφόρου. Οι Έλληνες διδασκόµαστε µια Ιστορία µόνο µε επιτυχίες και ήρωες. Ε, γι’ αυτό πάµε απ’ το κακό στο χειρότερο. Φυσικά η Ιστορία ξεδιπλώνεται «στανταπικώς» και µε χιούµορ, µια και η παράσταση είναι
stand-up comedy, ωστόσο το χιούµορ δεν µπορεί
να είναι πετυχηµένο αν δεν ακουµπά στην αλήθεια. Η αλήθεια, όµως, η αληθινή µας Ιστορία,
είναι σκληρή και καθόλου ευχάριστη.

Μου λένε (το κοινό) ότι ενώ γελάσανε, αργότερα, µετά την παράσταση, τους µένει µια δυσάρεστη επίγευση, διότι αναγνωρίζουν
τις αλήθειες που λέγονται, οι οποίες δεν είναι ευχάριστες. ∆ιαπιστώνουν ότι υπάρχουν ευθύνες, πρωτίστως σ’ εµάς τους ίδιους, για
την κατάσταση στην οποία έχουµε περιέλθει και δεν ευθύνονται
οι «παγκόσµιες συνωµοσίες». Εγώ απλώς χαίροµαι που
µε ένα εισιτήριο βλέπεις µια παράσταση και έχεις κι
έναν στοχασµό, µια µεταγλωσσική διαδικασία.

Πώς έγινε η επιλογή των ιστορικών κεφαλαίων που παρουσιάζετε;
Με γνώµονα την ιστορική αλήθεια και τη σηµαντικότητα των σταθµών που επηρέασαν την πορεία
του έθνους. Φυσικά όλη αυτή η αφήγηση ντύνεται µε
την ανατρεπτική κωµική µατιά που πρέπει να έχει µια τέτοιου είδους παράσταση.

Υποθέτω ότι µελετήσατε γι’ αυτή την παράσταση… ∆ιαβάζοντας, κάποια πράγµατα σας φάνηκαν αστεία, άξια
χιούµορ;
Το πόσο αστείο είναι κάποιο θέµα έχει µια σχετικότητα µε τον
τρόπο παρουσίασής του. Με το πλαίσιο δηλαδή. Όταν ο δάσκαλος
λέει στο σχολείο ότι στην Επανάσταση του ’21 είχαµε δύο εµφύλιους πολέµους (το ’23 και το ’25), δεν ακούγεται καθόλου αστείο.
Όταν το λες όµως στο πλαίσιο της ηλιθιότητας που µας δέρνει ως
λαό και σε αντιδιαστολή µε το κλισέ του ενωµένου λαού µπροστά
στον κίνδυνο, σας βεβαιώνω ότι είναι πάρα πολύ κωµικό. Ίσως και
κωµικοτραγικό.

Περιγράψτε µας πώς οδηγηθήκατε σε αυτή την παράσταση…

INFO
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ…
ΑΛΛΙΩΣ!
Κάθε Παρασκευή και
Σάββατο στις 23:30
Τιµή εισιτηρίου: €13
έως €15
Μικρό Παλλάς, Αµερικής
2 (City Link)

Το 2011 ο Colin Quinn, σε σκηνοθεσία Seinfield, παρουσιάζει το
«Long Story Short», δηλαδή την Ιστορία του κόσµου. Αυτό ήταν.
Είπα «να µια ωραία ιδέα, ας κάνω την ελληνική Ιστορία stand-up
comedy». Την έγραψα σε τρεις µήνες, διάβασα πολλές σελίδες Ιστορίας, ξενύχτησα πολλά βράδια µαθαίνοντας το κείµενο ως τον
Μάιο, που πρωτοπαρουσιάστηκε στο Φεστιβάλ Stand-Up Comedy
στο Gazarte, τον Οκτώβρη έκανε πρεµιέρα στη Θεσσαλονίκη στο Αριστοτέλειο και τώρα συνεχίζει στο Μικρό Παλλάς στην Αθήνα. ∆εν
ήταν εύκολο, αλλά ούτε η ζωή είναι εύκολη.

Εσείς ο ίδιος τι µάθατε;
Επιβεβαίωσα τον Μαρξ, που είπε ότι η Ιστορία επαναλαµβάνεται ως
φάρσα, τον Χέγκελ, που είπε πως η Ιστορία διδάσκει ότι οι άνθρωποι δεν διδάσκονται από την Ιστορία, και διαπίστωσα ότι είµαστε
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Επιτρέπεται να κάνουµε αστεία για την
Ιστορία µας;
Στην τέχνη δεν απαγορεύεται τίποτα. Τα µόνα
όρια της τέχνης, και κατ’ επέκταση και της σάτιρας, είναι η ευστοχία της. Η τέχνη είναι η αναπαράσταση της αλήθειας, εποµένως δεν κινδυνεύει κανείς από τίποτα. Αν δεν σου αρέσει,
δεν είσαι υποχρεωµένος να µετέχεις του αισθητικού γεγονότος. Κανείς όµως δεν µπορεί να επέµβει
στο πώς θα προσλάβει την πραγµατικότητα ένας καλλιτέχνης και αργότερα στο πώς θα εκφράσει αυτή του την εντύπωση.

Είναι το stand-up η απάντηση σε καθετί comme il faut;
Και όχι µόνο. Γενικά η σάτιρα και το χιούµορ αποδοµούν το δήθεν
και ξεγυµνώνουν τη σοβαροφάνεια. Σύµφωνα και µε τον Ντιντερό,
η κωµωδία καταφέρεται εναντίον του Ταρτούφου, ενώ η σάτιρα εναντίον ενός Ταρτούφου. Η κωµωδία κυνηγάει µια φαυλότητα, η
σάτιρα έναν φαύλο. Ως εκ τούτου, η σάτιρα κρατάει ένα στιλέτο
πίσω από την πλάτη της. Είναι επικίνδυνη, δεικτική, αδυσώπητη
και «ανθρωποκτόνος». Κανένα καθεστώς δεν φοβάται την κωµωδία, όλα κυνηγούν τη σάτιρα.

Στην Ελλάδα άργησε να αγαπηθεί ως τέχνη, ενώ, κατά
τη γνώµη µου, ταιριάζει απόλυτα στην ιδιοσυγκρασία
του Έλληνα. Γιατί, νοµίζετε, συνέβη αυτό;
Γιατί εµείς που το ξεκινήσαµε δεν ήµασταν νοµιµοποιηµένοι στη
συνείδηση του κοινού. ∆εν ήµασταν αναγνωρισµένοι και αποδεκτοί και αγωνιζόµασταν και να επιβληθούµε ως καλλιτέχνες αλλά
και να επιβάλουµε το είδος της τέχνης. Όπως τώρα, για παράδειγµα, οι νέοι γιουτιούµπερ, µεταξύ των οποίων υπάρχουν και
αξιόλογοι µε αξιοσηµείωτο έργο, που όµως χρειάζονται χρόνο για
να πείσουν πως και το είδος µπορεί να έχει ποιότητα αλλά και οι
ίδιοι φυσικά. Έχω πει και το επαναλαµβάνω πως ταλαντούχοι κωµικοί, όπως ο Λαζόπουλος και ο Πανούσης, αν είχαν κάνει (γιατί
την ικανότητα τη διέθεταν) stand-up comedy, µε την παραδοσιακή φόρµα του, θα βοηθούσε να απενοχοποιηθεί η συγκεκριµένη
φόρµα κωµωδίας ευκολότερα και γρηγορότερα, αλλά αυτό δεν
έγινε. ∆εν τους καταλογίζω κάτι, απλώς το επισηµαίνω. Τώρα, και
λόγω internet, που το είδος επιβάλλεται, µένει µόνο να αναγνωριστεί η καλλιτεχνική αξία του κάθε κωµικού.

Το πόσο αστείο είναι
κάποιο θέµα έχει µια
σχετικότητα µε τον
τρόπο παρουσίασής
του. Με το πλαίσιο
δηλαδή. Όταν ο
δάσκαλος λέει στο
σχολείο ότι στην
Επανάσταση του
’21 είχαµε δύο
εµφύλιους πολέµους
(το ’23 και το ’25),
δεν ακούγεται
καθόλου αστείο.
Όταν το λες όµως
στο πλαίσιο της
ηλιθιότητας που µας
δέρνει ως λαό και σε
αντιδιαστολή µε το
κλισέ του ενωµένου
λαού µπροστά
στον κίνδυνο,
σας βεβαιώνω ότι
είναι πάρα πολύ
κωµικό. Ίσως και
κωµικοτραγικό.
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∆ΕΝ ΕΙΜΑΙ
Η ΜΑΝΤΑΜ
ΜΠΟΒΑΡΥ
I’M NOT MADAME
BOVARY

STAR WARS: ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ JEDI
STAR WARS: THE LAST JEDI

Γ

ια να αποκτήσουν ένα διαµέρισµα
που παρέχει το κράτος στους
νέους που παραµένουν
ανύπαντροι, η Λι και ο σύζυγός
της παίρνουν ψεύτικο διαζύγιο. Μετά
το διαζύγιο, όµως, ο άντρας µετακοµίζει
στο διαµέρισµα µε µια άλλη γυναίκα,
την οποία παντρεύεται. Εξαπατηµένη
και ντροπιασµένη, η Λι θα ξεκινήσει
έναν ατελείωτο δικαστικό αγώνα για να
αποδείξει τη δολοπλοκία του συζύγου της
και να αποκαταστήσει τη χαµένη της τιµή.
Από το µικρό χωριό όπου ζει, η µάχη της
θα φτάσει µέχρι τα υψηλότερα κυβερνητικά
κλιµάκια, στο Πεκίνο.
Βασισµένη στο βιβλίο του Ζενγιούν
Λιου, ο οποίος υπογράφει και το σενάριο,
η ταινία εξετάζει τις συγκρούσεις που
προκύπτουν όταν µια κοινωνία εξαρτηµένη
από ένα σύστηµα χάριτος και προσωπικών
εξυπηρετήσεων εξελίσσεται σε µια
κοινωνία που υπακούει σε ένα συστηµικό
κράτος δικαίου. Η ηρωίδα χειρίζεται την
αντιπαράθεσή της µε τον πρώην σύζυγό
της χρησιµοποιώντας όλα τα µέσα που
διαθέτει για να αποκαλύψει τη σηµασία
του κανόνα δικαίου σε µια σύγχρονη
κοινωνία. Ενώ ο πρωτότυπος κινεζικός
τίτλος, «∆εν είµαι η Παν Τζιλιάν», είναι µια
αναφορά στη µυθική φιγούρα της κινεζικής
λογοτεχνίας, αρχέτυπο της σατανικής
γυναίκας, ο διεθνής τίτλος χρησιµοποιεί
ένα άλλο όνοµα, που στη δυτική κουλτούρα
συµβολίζει την άπιστη γυναίκα και σύζυγο,
αυτό της Μαντάµ Μποβαρύ.

Σ

το «Star Wars: Οι τελευταίοι Jedi» της Lucasfilm η ιστορία των Skywalkers συνεχίζεται, καθώς οι
πρωταγωνιστές του «Η δύναµη ξυπνάει» ενώνουν τις δυνάµεις τους µε άλλους γαλαξιακούς ήρωες, σε
µια επική περιπέτεια που ξεκλειδώνει αρχαία µυστήρια της ∆ύναµης και τροµερές αποκαλύψεις για
το παρελθόν.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Ράιαν Τζόνσον ΠΑΙΖΟΥΝ: Μαρκ Χάµιλ, Κάρι Φίσερ, Άνταµ Ντράιβερ, Ντέιζι Ρίντλεϊ, Τζον Μπογιέγκα, Όσκαρ
Άιζακ, Άντι Σέρκις, Λουπίτα Νιόνγκο, Ντόµναλ Γκλίσον, Λόρα Ντερν, Μπενίτσιο ντελ Τόρο ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 152΄ ∆ΙΑΝΟΜΗ: Odeon

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Ζιάογκανγκ Φενγκ ΣΕΝΑΡΙΟ:
Ζενγιούν Λιου ΠΑΙΖΟΥΝ: Μπίνγκµπινγκ
Φαν, Τάο Γκούο, Πενγκ Ντα ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 128΄
∆ΙΑΝΟΜΗ: Weird Wave

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ & ΣΙΑ
SANTA & CIE

Ε

νώ όλες οι προετοιµασίες του Αϊ-Βασίλη για τα Χριστούγεννα δουλεύουν ρολόι, λίγες µέρες πριν
από την παραµονή τα πάντα καταρρέουν. Τα 92.000 ξωτικά του Αϊ-Βασίλη ξαφνικά αρρωσταίνουν
το ένα µετά το άλλο και σταµατά η παραγωγή των παιχνιδιών. Το πλήγµα είναι µεγάλο. Ποιος θα
φτιάξει τα παιχνίδια για όλα τα παιδιά του κόσµου; Με τα Χριστούγεννα να κινδυνεύουν, ο ΑϊΒασίλης δεν έχει άλλη επιλογή παρά να επισκεφτεί τη Γη µαζί µε τους ταράνδους του, ώστε να βρει 92.000
βιταµίνες για να γιατρευτούν τα ξωτικά του. Τα πράγµατα όµως εκεί δεν είναι τόσο εύκολα όσο περίµενε και
σύντοµα συνειδητοποιεί πως θα χρειαστεί βοήθεια για να φέρει εις πέρας το καθήκον του, να µοιράσει δώρα
σε όλα τα παιδιά του κόσµου.
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Αλέν Σαµπά ΠΑΙΖΟΥΝ: Αλέν Σαµπά, Πιο Μαρµάι, Γκολσιφτέ Φαραχανί, Οντρέι Τοτού, Μπρούνο Σάντσες,
Λουίζ Σάµπα, Νταβίντ Μαρσέ, Γκρεγκουάρ Λουντί ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΟΥ Πάνου Μουζουράκη ∆ΙΑΡΚΕΙΑ 104΄
∆ΙΑΝΟΜΗ: Odeon
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Ο Κερκ Ντάγκλας είναι 101 ετών
O θρυλικός Σπάρτακος, Κερκ Ντάγκλας, έγινε 101 ετών. Ο εγγονός του Ντίλαν, γιος της Κάθριν Ζέτα Τζόουνς και του Μάικλ Ντάγκλας, δηµοσίευσε στη
σελίδα του στο Instagram µια φωτογραφία και µια αφιέρωση για τον αιωνόβιο παππού. «Παππού, σε αγαπώ µε όλη µου την καρδιά» έγραψε ο εγγονός
του Κερκ Ντάγκλας. Πέρυσι ο Ντίλαν είχε ανεβάσει ένα χιουµοριστικό βίντεο
µε τον παππού του να το ρίχνει στον χορό επειδή συµπλήρωσε 100 χρόνια
ζωής. Ο Ισούρ Ντανιέλοβιτς, όπως είναι το πραγµατικό του όνοµα, γεννήθηκε
στο Άµστερνταµ της Πολιτείας της Νέας Υόρκης τo 1916 από γονείς ιουδαϊκού θρησκεύµατος και ρωσικής καταγωγής. Παιδί πολυµελούς φτωχής οικογένειας µεταναστών (ο πατέρας του ήταν ρακοσυλλέκτης), έκανε σαράντα
διαφορετικές δουλειές µέχρις ότου αναγνωριστεί το ταλέντο του στην υποκριτική. Το 1941 κατετάγη στο Ναυτικό και πολέµησε στα µέτωπα του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου. Τότε ήταν που άλλαξε το όνοµά του σε Κερκ Ντάγκλας..

«Η Άντζι είναι λιγότερο από 36 κιλά»
«Η Άντζι είναι λιγότερο από 36 κιλά» και µάλιστα «ζυγίζει λιγότερο από την 11χρονη κόρη της Σιλό».
Αυτός είναι ο πρωτοσέλιδος τίτλος του σκανδαλοθηρικού περιοδικού «Star» για τη 42χρονη σταρ
Αντζελίνα Τζολί, η οποία δείχνει πιο αδύνατη από ποτέ. Σύµφωνα µε το περιοδικό, η ηθοποιός,
σκηνοθέτρια και πρέσβειρα καλής θελήσεως έχει υποβάλει τον εαυτό της σε εξαντλητική δίαιτα, κάτι
σαν απεργία πείνας, µετά το διαζύγιο µε τον Μπραντ Πιτ. Φέρεται να κλαίει και να λέει ότι ο Μπραντ
της κατέστρεψε τη ζωή και ότι η κοινή ανατροφή των παιδιών είναι «σκέτη καταστροφή». Πάντως η
αξιοπιστία του περιοδικού είναι αµφίβολη.

Όταν ο Μίκης γνώρισε τη… βλάχα Μέριλιν
Τη µυθιστορηµατική βιογραφία του Μίκη Θεοδωράκη, που κυκλοφορεί από
τις εκδόσεις Πατάκη µε τον τίτλο «Σαλός θεού - Ο Μυστικός Μίκης», υπογράφει ο Μίµης Ανδρουλάκης. Το «Βήµα της Κυριακής» δηµοσίευσε µια παρουσίαση του βιβλίου όπου περιγράφεται η συνάντηση του Θεοδωράκη µε
τη Μέριλιν Μονρόε και σχόλιο του Μίκη γι’ αυτή τη γνωριµία: «∆εν είναι του
γούστου µου! Ήταν µια ξανθιά βλάχα». Πού τη γνώρισε; «Είχα πάει µε τον
σκηνοθέτη Πάουελ στο εστιατόριο του στούντιο όταν περνούσα τη µουσική
στο “Honeymoon” (τέλη της δεκαετίας του ’50). Εκείνη στο διπλανό στούντιο
γύριζε το “Ο πρίγκιπας και η χορεύτρια” µε τον Λόρενς Ολίβιε. Συνάντησα τον
συγγραφέα Άρθουρ Μίλερ, επίσηµο εραστή της τότε, να της κρατά την τσάντα
έξω από τις τουαλέτες. Ήταν αριστερός και πιάσαµε συζήτηση. Όταν βγήκε η
Μονρόε, µε σύστησε: “Ένας Έλληνας συνθέτης”. Με κάλεσε σε γεύµα. Η Μέριλιν Μονρόε, ξανθιά, µε το µαντίλι στο κεφάλι, έµοιαζε µε χαµογελαστή Ρωσίδα χωριατοπούλα». Κάποια χρόνια αργότερα Μίλερ και Ολίβιε θα είναι από
τους πρώτους στο διεθνές κίνηµα για την απελευθέρωση του Μίκη.

H Μπέλα Χαντίντ στο πλευρό των
Παλαιστινίων;
Tα επεισόδια στον αραβικό κόσµο που πυροδότησε η απόφαση
του Ντόναλντ Τραµπ να αναγνωρίσει ως πρωτεύουσα του Ισραήλ
την Ιερουσαλήµ δηµιούργησαν πορείες διαµαρτυρίας στο Λονδίνο,
έξω από την Αµερικανική Πρεσβεία. Εκεί βρέθηκε, κατ’ αρχάς
τυχαία, η Μπέλα Χαντίντ, ένα από τα πιο ακριβοπληρωµένα, διάσηµα
µοντέλα του κόσµου. Η Χαντίντ βρισκόταν σε πάρτι στην Όξφορντ
Στριτ και όπως περιγράφουν τα βρετανικά ΜΜΕ, επιστρέφοντας στο
ξενοδοχείο της, βρέθηκε κολληµένη στην κίνηση, πίσω από τους
διαδηλωτές που είχαν συγκεντρωθεί γύρω από το Χάιντ Παρκ. Τότε η
Χαντίντ θυµήθηκε την παλαιστινιακή της καταγωγή – και ότι πάντα µια
διαδήλωση ενάντια σε µια υπερδύναµη κάνει καλό στο image. Έτσι,
φορώντας ένα κόκκινο φόρεµα και ένα λευκό παλτό για το πάρτι,
βγήκε έξω για να µπει ανάµεσα στους διαδηλωτές. Φωτογραφήθηκε
χαµογελαστή, φαινόταν άνετη και φώναξε µαζί µε τους υπόλοιπους
συνθήµατα κατά της απόφασης του Τραµπ.

CELEBRITIES

ΤΙ, ΠΟΙΟΣ, ΠΟΥ, ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ...
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