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Σιλάνς! Ήρθε το 2018
Η Μαντάµ Σουσού έγινε
ηµερολόγιο-λεύκωµα

σελ. 17-32

σελ. 36

ΝΕΟ PEUGEOT 5008
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α //∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ

ΕΚΡΗΚΤΙΚΟΣ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ
ΝΕΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΥΠΟΧΩΡΗΣΕΩΝ
� ΟΙ ∆ΥΣΚΟΛΕΣ «ΟΥΡΕΣ» ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
� Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΖΕΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΤΟΝ ΑΛΥΤΡΩΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ
� Η ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΤΣΙΠΡΑ-ΖΑΕΦ ∆ΕΝ ΣΥΓΚΙΝΕΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ
σελ. 4, 6, 10

ΕΞΙ ΧΡΟΝΙΑ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ
ΤΟΥ Γ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ

Ν∆ και πολιτικό
σύστηµα τίµησαν έναν
µεγάλο της πολιτικής
σελ. 14-15

Γ. Καπόπουλος

Ε.Ε.: Το πρόβληµα
της Ισπανίας µεγαλύτερο
και από της Ιταλίας

σελ. 5

ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ
ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται κύµα
ιδιωτικοποιήσεων,
αλλαγές στις
τηλεπικοινωνίες
σελ. 8-9, 16
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04 // ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΧΡ. ΜΑΤΗΣ Σε
αναζήτηση συµφωνιών µε αµοιβαιότητα
05 // ΕΥΡΩΠΗ Γ. ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ Ισπανία,
ο αδύνατος κρίκος
06 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ
Κυβερνητικό αυτογκόλ µε τους ελιγµούς
στο Σκοπιανό
08 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ο νέος οδικός χάρτης
των ιδιωτικοποιήσεων
10 // ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Κλείσιµο της
αξιολόγησης µε οδυνηρές «ουρές»
11 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Μόνο στην Ελλάδα:
ΤΕΙ δίπλα σε… βενζινάδικο
12 // TWITTER Ένα συλλαλητήριο που
γι’ αλλού ξεκίνησε και αλλού κατέληξε
13 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Η Ελλάδα αγοράζει
ψάρια από το εξωτερικό
14 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Έξι χρόνια από
τον θάνατο του Γ. Κεφαλογιάννη
16 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Με γοργούς ρυθµούς
οι αλλαγές στα telecoms

SPORTS
34 // ΝΤΕΡΜΠΙ «ΑΙΩΝΙΩΝ»
Στα προβλήµατα του ηττηµένου
θα προστεθεί και η πίεση

FREE TIME
35 // CINEMA Τι θα δούµε
στις κινηµατογραφικές αίθουσες
36 // BOOK Το ηµερολόγιο της
Μαντάµ Σουσούς
37 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΦΙΣΦΗΣ «Στη σκηνή δεν λέω κάτι
που δεν θα µπορούσα να πω στην
κανονική ζωή»
38 // TREND Στο Athens Hat θα βρεις
καπέλα µε άποψη – τη δική σου
39 // ΕΥΕΞΙΑ Θες να φαίνεσαι
πιο νέα/-ος; Γυµνάσου!
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ΕΚ∆ΟΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΤΣΟΣ
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ
∆ηµήτρης Γκέλµπουρας,
www.one9six.com
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΟΥ ΜΑΤΙΝΑ
dmatina@freesunday.gr
210-6754430
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ Εurokinissi

ΥΠΟ∆ΟΧΗ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΟΥ ΒΙΚΥ
vickyth@freesunday.gr
210-6754430

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS
ΑΕΒΕ
∆ιανέµεται ∆ωρεάν
www.freesunday.gr

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
dianomi@freesunday.gr,
210-3466996

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

ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΟΥ 6, ΑΘΗΝΑ
Τ.Κ. 10559
ΤΗΛ: 210-6754430,
FAX: 210-6729238
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Το νέο τοπίο που διαμορφώνεται στις
σχέσεις Αθήνας-Σκοπίων απέχει πολύ
από την προσδοκία που πολλοί έχουν
στην Ελλάδα για μονομερείς κινήσεις
από πλευράς της ΠΓΔΜ.

ΣΕ ΑΝΑΖΉΤΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΏΝ
ΜΕ ΑΜΟΙΒΑΙΌΤΗΤΑ
ΧΡΉΣΤΟΣ ΜΆΤΗΣ

Α

πό την ενδιάμεση συμφωνία του 1995 πήραν το νήμα οι
πρωθυπουργοί της Ελλάδας και της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας στη συνάντηση που
είχαν στο Νταβός, την πρώτη σε επίπεδο πρωθυπουργών
μετά τη συνάντηση Παπανδρέου-Γκρούεφσκι το 2010 στη Μαδρίτη.
Oι ανακοινώσεις του κ. Ζάεφ μετά τη συνάντηση μπορεί σε πολλούς στην Ελλάδα να φάνηκαν λίγες, όχι ιδιαίτερα σημαντικές και μονομερείς, δείχνουν, πάντως, ότι οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται
εκατέρωθεν για την οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης γίνονται σε
κλίμα πλήρους αμοιβαιότητας.

Τα πρώτα μέτρα
Ουσιαστικά οι δύο πλευρές ξεκίνησαν την αμοιβαία επίθεση φιλίας
με δύο ασήμαντες παραχωρήσεις η μία στην άλλη. Ο κ. Ζάεφ προανήγγειλε τις μετονομασίες:
• Του αεροδρομίου των Σκοπίων «Αλέξανδρος ο Μέγας» σε «Κίρο
Γκλιγκόροφ» σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού αλλά μικρής αξίας.
Το αεροδρόμιο, όπως και να λέγεται, είναι το αεροδρόμιο των Σκοπίων, SKP στην αεροπορική διάλεκτο, όπως το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, το οποίο μετονομάστηκε σε «Μακεδονία» την περίοδο
της κρίσης, έχει τον κωδικό SKG. Άλλωστε η χρήση του ονόματος «Αλέξανδρος ο Μέγας» για το αεροδρόμιο των Σκοπίων ουδόλως εμπόδισε ή εμποδίστηκε από το γεγονός ότι το ίδιο όνομα έχει και το αεροδρόμιο της Καβάλας.
• Του αυτοκινητοδρόμου «Αλέξανδρος ο Μακεδών» σε «Αυτοκινητόδρομο Φιλίας». Πρόκειται για τον δρόμο ο οποίος στο μεγαλύτερο
μέρος του έχει δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση και συνδέει τα σύνορα
των δύο χωρών με τα Σκόπια, είναι μήκους 161 χιλιομέτρων, ενώ βρίσκεται σε διαδικασία μετατροπής σε αυτοκινητόδρομο με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, έργο το οποίο έχει αναλάβει η ελληνική κατασκευαστική εταιρεία ΑΚΤΩΡ. Μάλιστα, ο κ. Ζάεφ ως αρχηγός της αντιπολίτευσης είχε καταγγείλει ότι η εταιρεία δωροδοκούσε τον κ.
Γκρούεφσκι ως πρωθυπουργό.
Αντίστοιχης σημασίας κινήσεις προανήγγειλε και ο κ. Τσίπρας:
• Την ένταξη της ΠΓΔΜ στην Πρωτοβουλία Αδριατικής-Ιονίου, μια
οκταμελή ομάδα κρατών τα οποία έχουν ακτές στην Αδριατική Θάλασσα και στο Ιόνιο Πέλαγος. Πρόκειται για την Ελλάδα, την Ιταλία,
την Αλβανία και πέντε από τις έξι πρώην Γιουγκοσλαβικές Δημοκρατίες, Κροατία, Σλοβενία, Σερβία, Μαυροβούνιο και Βοσνία. Η Πρωτοβουλία είναι πλαίσιο διαβούλευσης και συνεργασίας σε «στρογγυλές τράπεζες» των συμμετεχόντων κρατών στην οικονομία, στον τουρισμό, στις μεταφορές, στην τεχνική βοήθεια, στη βιώσιμη ανάπτυξη,
στην προστασία του περιβάλλοντος, στην παιδεία, στον πολιτισμό,
στην επιστήμη και στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Το 2016 ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα πρότεινε να ε-

νταχθούν η ΠΓΔΜ και το Κόσοβο, για να ενισχυθεί η «μακροπεριφερειακή συνεργασία».
• Την κύρωση από το ελληνικό Κοινοβούλιο και της δεύτερης φάσης
της Συμφωνίας Σύνδεσης της ΠΓΔΜ με την Ε.Ε., η οποία έχει υπογραφεί από το 2001 και είναι σε ισχύ από το 2004, αν και δεν έχει
επικυρωθεί απ’ όλα τα κοινοβούλια των χωρών-μελών. Πρωτότυπα
κείμενα της συμφωνίας έχουν εκδοθεί σε 12 γλώσσες, ανάμεσα στις
οποίες, όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο, η ελληνική και η «μακεδονική». «Υπογραμμίζουμε ότι η κυβέρνηση της ΠΓΔΜ καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες για την επίλυση των προβλημάτων μέσω
της συνεχούς εναρμόνισης της νομοθεσίας με την αντίστοιχη της
Ε.Ε.» αναφέρει στην ιστοσελίδα του το ΥΠΕΞ αναφορικά με τις σχέσεις της ΠΓΔΜ με την Ε.Ε.

Τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης ΚοτζιάΠόποσκι το 2015
Το δεύτερο πακέτο στο οποίο αναφέρθηκε ο κ. Τσίπρας ήταν τα
Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης μεταξύ της Ελλάδας και της
ΠΓΔΜ, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας, που είχαν υπογράψει οι υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών Ν. Κοτζιάς και Ν. Πόποσκι κατά την επίσκεψη του Έλληνα υπουργού στα Σκόπια στις 24 Ιουνίου 2015. Τα
11 Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης που είχαν συμφωνηθεί ήταν:
1. Πολιτικές διαβουλεύσεις σε διεθνή, πολυμερή, περιφερειακά, ασφάλεια και προξενικά θέματα, όσο και σε πρωτοβουλίες περιφερειακής συνεργασίας/σχέδιο για ετήσιες διαβουλεύσεις
2. Διάλογος σε θέματα Ε.Ε. και ενίσχυσης διμερούς συνεργασίας
3. Συνεργασία του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης στην Αθήνα
με την Υπηρεσία Διοίκησης στα Σκόπια
4. Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων
5. Υποτροφίες για προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών
6. Ενθάρρυνση πολιτιστικής συνεργασίας
7. Ενδυνάμωση οικονομικών και εμπορικών δεσμών. Διοργάνωση επιχειρηματικών συνεδρίων
8. Βελτίωση της ενεργειακής συνδεσιμότητας/γραμμή φυσικού αερίου
9. Βελτίωση της σιδηροδρομικής σύνδεσης Φλώρινας-Μπίτολα
10. Διαβουλεύσεις σε εσωτερικά θέματα, ζητήματα αστυνόμευσης συνόρων και τελωνειακής διοίκησης εναντίον του οργανωμένου εγκλήματος, της διαφθοράς, της τρομοκρατίας, της παράνομης μετανάστευσης και της διακίνησης ναρκωτικών
11. Συνεργασία στον τομέα της υγείας
Όπως είχε πει ο κ. Κοτζιάς, πρόκειται για τομείς χαμηλής πολιτικής με απώτερο σκοπό την αντιμετώπιση της καχυποψίας, που θα επιτρέψει να δημιουργηθούν οι συνθήκες ώστε να τεθεί σε υγιείς βάσεις το αίτημα για διευθέτηση του προβλήματος της ονομασίας. Θα

πρέπει να σημειωθεί ότι τότε πρωθυπουργός ήταν ο κ. Γκρούεφσκι,
που η κυβέρνηση σήμερα καταγγέλλει ως εθνικιστή.
Στο πλαίσιο της υλοποίησης του 4ου μέτρου, σε 5ο γύρο των συνομιλιών υπεγράφη Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ του Πανεπιστημίου «Απόστολος Παύλος» της Αχρίδας και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στο οποίο δίδασκε ο κ. Κοτζιάς. Σε ό,τι αφορά τη συνεργασία
στον τομέα της υγείας, η ΠΟΕΔΗΝ υποστηρίζει ότι η υποβάθμιση
των υπηρεσιών υγείας στη Φλώρινα στέλνει εκατοντάδες Έλληνες πολίτες στο νοσοκομείο του Μοναστηρίου/Μπίτολα.
Ο κ. Τσίπρας συμπεριέλαβε στα μέτρα το άνοιγμα της διασυνοριακής διάβασης των Πρεσπών, το οποίο είχε προταθεί από τον πρώτο
πρέσβη της ΠΓΔΜ στην Αθήνα Λιούπτσο Άρσοφσκι, με την ευκαιρία
της τριμερούς συνάντησης των πρωθυπουργών Ελλάδας,ΠΓΔΜ και
Αλβανίας, Κώστα Σημίτη, Λιούμπκο Γκεοργκίεφσκι και Ιλίρ Μέτα,
το 1999 στον Άγιο Γερμανό.
Μάλιστα τότε η διέλευση του κ. Γκεοργκίεφσκι από το συγκεκριμένο σημείο, αν και δεν υπήρχε συνοριακό πέρασμα, είχε προκαλέσει τη δυσφορία ελληνικών διπλωματικών παραγόντων. Αν δεν γινόταν έτσι, ο κ. Γκεοργκίεφσκι θα έπρεπε να κάνει μιάμιση ώρα με
το αυτοκίνητο για να διασχίσει απόσταση πέντε λεπτών με τα πόδια,
είχαν απαντήσει τα Σκόπια.
Σε κάθε περίπτωση, η διάνοιξη δείχνει να είναι μια πολύ απλή υπόθεση.

Ένταξη σε ΝΑΤΟ και Ε.Ε.
Σε ό,τι αφορά την ένταξη της ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ, για την οποία η γειτονική χώρα ευελπιστεί να πάρει πρόσκληση στη σύνοδο κορυφής
του Ιουνίου, ο κ. Τσίπρας είπε ότι πρέπει να βρούμε λύση στο σύνολο
των ανοιχτών θεμάτων και πρέπει να συμφωνήσουμε σε μια σύνθετη
ονομασία με ισχύ έναντι όλων. Είναι η τρίτη αμοιβαιότητα. Τα Σκόπια
αλλάζουν το όνομα και η Ελλάδα αίρει την ένσταση για την ένταξη.
Για την ένταξη της χώρας στην Ε.Ε. δεν υπάρχει ιδιαίτερη βιασύνη. Η αίτηση υποβλήθηκε επίσημα στις 22 Μαρτίου 2004 και ενάμιση χρόνο αργότερα, στη σύνοδο κορυφής του 2005, της αναγνωρίστηκε καθεστώς υποψήφιας χώρας. Όμως οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις δεν έχουν ξεκινήσει και οι πλέον πρόσφατες εκτιμήσεις του
προέδρου Γιούνκερ είναι ότι δεν πρόκειται να οριστεί ημερομηνία έναρξης πριν από το τέλος της θητείας της Επιτροπής, το 2019. Αν το
θέμα του ονόματος δεν επιλυθεί για την ένταξη στο ΝΑΤΟ, θα επανέλθει τότε.

Αλυτρωτισμός
Ο μόνος τομέας στον οποίο η αμοιβαιότητα δείχνει δύσκολη είναι ο αλυτρωτισμός, καθώς η Ελλάδα τον καταλογίζει στην ΠΓΔΜ, αλλά όχι
το αντίθετο. Σε κάθε περίπτωση, η αποδοκιμασία ήταν σαφής, αλλά
μένει να φανεί αν οι δύο χώρες συμμερίζονται την ίδια άποψη για τον
όρο.
«Πρώτα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τον αλυτρωτισμό σε όλες του
τις μορφές και μάλιστα με εγγυήσεις ότι δεν θα αφήσουμε κανένα ανοιχτό παράθυρο, ώστε να δημιουργηθούν εκ νέου παρόμοιες προκλήσεις στο μέλλον» είπε ο κ. Τσίπρας, ενώ ο κ. Ζάεφ είπε ότι οι αλλαγές στα ονόματα καταδεικνύουν «το γεγονός ότι δεν έχουμε αλυτρωτικές βλέψεις εις βάρος του γείτονά μας».
Πάντως, κανείς από τους δυο δεν ανέλαβε δεσμεύσεις για την επίλυση του εκκλησιαστικού θέματος με την αναγνώριση της αποσχισθείσας από το Σερβικό Πατριαρχείο «Ορθόδοξης Αρχιεπισκοπής
της Οχρίδος».
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Η

πλειονότητα όσων καταγράφουν τις
εξελίξεις στην Ε.Ε.-Ευρωζώνη πιστεύει ότι η Ιταλία είναι ο πιο αδύνατος κρίκος, καθώς βαδίζει προς τις
εκλογές της 4ης Μαρτίου με μόνη
βεβαιότητα τη μετεκλογική αστάθεια και αβεβαιότητα και καλύτερο
δυνατό σενάριο υπηρεσιακή ή ακόμη και κυβέρνηση μειοψηφίας, και αν είναι δυνατόν με τον πρωθυπουργό Τζεντιλόνι να
διατηρεί τη θέση του.
Όμως αυτό το σενάριο του μικρότερου κακού στην Ιταλία
–σε σχέση με την πιθανότητα κυβέρνησης της οποίας να ηγούνται το Κίνημα Πέντε Αστέρων του Γκρίλο, η Φόρτσα Ιτάλια του Μπερλουσκόνι και η Λέγκα του Βορρά του Σαλβίνι– εφαρμόζεται στην Ισπανία από την επόμενη μέρα των εκλογών
του Δεκεμβρίου του 2015, αλλά σήμερα μοιάζει να έχει εξαντλήσει κάθε σταθεροποιητική επίδραση.

Πώς φτάσαμε ως εδώ
Ο Ραχόι και το Λαϊκό Κόμμα δεν κατόρθωσαν να λάβουν αυτοδύναμη κοινοβουλευτική πλειοψηφία τον Δεκέμβριο του 2015
και παρέμειναν στην εξουσία ως υπηρεσιακή κυβέρνηση.
Στις πρόωρες εκλογές του Ιουνίου του 2016 και πάλι δεν
υπήρξε αυτοδύναμη πλειοψηφία ή σύγκλιση για συγκυβέρνηση με άλλα κόμματα. Η κυβέρνηση Ραχόι παρέμεινε υπηρεσιακή μέχρι τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς, όταν ο ηγέτης
των Σοσιαλιστών Σάντσεθ υποχρεώθηκε σε παραίτηση μετά
από ανακτορικό πραξικόπημα στο οποίο πρωταγωνίστησαν οι
πρώην πρωθυπουργοί Γκονζάλεθ και Θαπατέρο.
Έτσι, η υπηρεσιακή κυβέρνηση έγινε κυβέρνηση μειοψηφίας χάρη στην αποχή των Σοσιαλιστών από τη Βουλή,
μια κατάσταση πραγμάτων που φάνηκε να τερματίζεται στα
μέσα Ιουνίου του 2017. Τότε, στο συνέδριο των Σοσιαλιστών, ο
Σάντσεθ επανεξελέγη θριαμβευτικά στην ηγεσία και όλοι περίμεναν την ανατροπή του Ραχόι τον Σεπτέμβριο το αργότερο
και νέες εκλογές.
Τότε ήρθε ο παράγων Πουτζντεμόν και η απόφαση της τοπικής Βουλής στη Βαρκελώνη για προκήρυξη δημοψηφίσματος για την ανεξαρτησία της Καταλονίας που έδωσε στον Ραχόι
το κίνητρο να αναδείξει ως μείζον θέμα όχι τον απολογισμό
της σκληρής λιτότητας της κυβέρνησής του από το 2011 και
μετά αλλά τη σωτηρία της εθνικής ενότητας της Ισπανίας.

Έπαιξαν και έχασαν
Σήμερα οι πολιτικές εξελίξεις των τελευταίων μηνών αλλά και
οι πιο πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Ραχόι και το
κυβερνών Λαϊκό Κόμμα έπαιξαν και έχασαν, και σε τοπικό και
σε εθνικό επίπεδο.
Σε τοπικό επίπεδο η σκληρή καταστολή που διέταξε η κυβέρνηση από τη Μαδρίτη την ημέρα του δημοψηφίσματος για
την ανεξαρτησία της Καταλονίας ενίσχυσε το στρατόπεδο των
εθνικιστών και οδήγησε στην ανανέωση της λαϊκής εντολής
στις τοπικές εκλογές στα τέλη Δεκεμβρίου. Σήμερα, με το σενάριο της βίαιης καταστολής να έχει απαγορευτικό κόστος, μια
νέα διακήρυξη ανεξαρτησίας σε ορίζοντα κάποιων μηνών θεωρείται πιθανή.
Πρόσφατη δημοσκόπηση δίνει την πρωτιά στην κεντροδεξιά των Ciudadanos, με το κυβερνών Λαϊκό Κόμμα στη δεύτερη θέση, τους Σοσιαλιστές στην τρίτη και τους Podemos
στην τέταρτη. Μαζί Λαϊκό Κόμμα και Σοσιαλιστές έχουν άθροισμα ποσοστών κάτω του 50%.
Είναι φανερό ότι η επιλογή Ραχόι να υιοθετήσει σκληρή
και άκαμπτη θέση απέναντι στην Καταλονία, αντί να τον ενισχύσει στην υπόλοιπη χώρα, αποδυνάμωσε τον ίδιο και την
παράταξή του, με το Σοσιαλιστικό Κόμμα να παραμένει στάσιμο.

Τα κρίσιμα ερωτήματα
Το ερώτημα που τίθεται σήμερα είναι αν η αποχώρηση του
Ραχόι και η υποκατάσταση της Δεξιάς του Λαϊκού Κόμματος

Η προσπάθεια του Ραχόι να αναδείξει την
απειλή του αποσχιστικού εθνικισμού ως
το μείζον θέμα απέτυχε, οι μέρες του στο
Ανάκτορο Μονκλόα είναι μετρημένες και η
ισπανική αβεβαιότητα σκιάζει τον ορίζοντα
από τη Βαρκελώνη και τη Μαδρίτη μέχρι τις
Βρυξέλλες και το Βερολίνο.
Το ερώτημα που τίθεται σήμερα είναι αν η
αποχώρηση του Ραχόι και η υποκατάσταση
της Δεξιάς του Λαϊκού Κόμματος από
την Κεντροδεξιά των Ciudadanos είναι
μια δυναμική σε εξέλιξη ικανή να δώσει
μεσοπρόθεσμα αυτοδύναμη κυβέρνηση, αλλά
και αν οι Σοσιαλιστές μπορούν να ανακτήσουν
τη δεύτερη θέση, επωφελούμενοι από το υψηλό
κόστος που πλήρωσαν οι Podemos.
από την Κεντροδεξιά των Ciudadanos είναι μια δυναμική σε
εξέλιξη ικανή να δώσει μεσοπρόθεσμα αυτοδύναμη κυβέρνηση, αλλά και αν οι Σοσιαλιστές μπορούν να ανακτήσουν τη
δεύτερη θέση, επωφελούμενοι από το υψηλό κόστος που πλήρωσαν οι Podemos, οι οποίοι στην κρίση της Καταλονίας επέλεξαν να προτάξουν την αποδοκιμασία της αστυνομικής βίας
που διέταξε η κυβέρνηση Ραχόι. Ή αν, αντίθετα, η Ισπανία
σταθεροποιείται σε μια πολυδιάσπαση-θρυμματισμό της πολιτικής σκηνής, με τις εκλογές του Δεκεμβρίου του 2015 να προβάλλουν εκ των υστέρων ως το τέλος της μακράς δικομματικής
σταθερότητας της μετά το 1977, μετα-Φράνκο, εποχής.
Τούτων λεχθέντων, μάλλον επιστρέφουμε στον Ιούνιο του
2016, όταν το μέλλον του Ραχόι ήταν στα χέρια των Σοσιαλιστών.
Τι θα κάνει ο Σάντσεθ; Θα επισπεύσει την ανατροπή της
κυβέρνησης μειοψηφίας με το ρίσκο οι ωφελημένοι να είναι
οι Ciudadanos; Ή θα περιμένει μια πιο κατάλληλη στιγμή, με
το ρίσκο να θεωρηθεί άτυπος κυβερνητικός εταίρος του Λαϊκού Κόμματος; Θα επιδιώξει πλέον από σαφή θέση ισχύος συνεργασία με τους Podemos και, αν ναι, τι θα πράξουν οι τελευταίοι; Θα γίνουν δορυφόροι του ενός από τους δύο πόλους του μετα-φρανκικού δικομματισμού ή θα περιμένουν την
ώρα τους για να τον υποκαταστήσουν, όπως οι Ciudadanos το
Λαϊκό Κόμμα;

Ισπανική αβεβαιότητα
Την άνοιξη του 2004 η απερχόμενη κυβέρνηση του Λαϊκού Κόμματος υπό τον Αθνάρ ήταν πρώτη στις δημοσκοπήσεις και ο υποψήφιος πρωθυπουργός Ραχόι περίμενε απλώς
να παραλάβει τη σκυτάλη από τον προκάτοχό του. Τέσσερις
μέρες πριν από τις εκλογές έκανε το μοιραίο λάθος να επιχειρήσει να αποδώσει στους Βάσκους του ΕΤΑ την τρομοκρατική
επίθεση των τζιχαντιστών στη Μαδρίτη, με αποτέλεσμα την
πλήρη ανατροπή που έφερε τους Σοσιαλιστές του Θαπατέρο
στην εξουσία.
Η προσπάθεια του Ραχόι να αναδείξει την απειλή του αποσχιστικού εθνικισμού ως το μείζον θέμα απέτυχε, οι μέρες του
στο Ανάκτορο Μονκλόα είναι μετρημένες και η ισπανική αβεβαιότητα σκιάζει τον ορίζοντα από τη Βαρκελώνη και τη Μαδρίτη μέχρι τις Βρυξέλλες και το Βερολίνο.
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Τ

ην περασμένη Τετάρτη παρακολούθησα τις εργασίες της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ και έκανα
μια ολιγόλεπτη παρέμβαση. Όπως χαρακτηριστικά είπα απευθυνόμενος στα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής, «δεν ήρθα τόσο για να μιλήσω όσο
για να σας ακούσω». Αυτά που άκουσα και αυτά που είδα με έκαναν ιδιαίτερα αισιόδοξο για την προοπτική της ΝΔ, εφόσον οι περισσότεροι ομιλητές συνδύαζαν την αγωνιστική διάθεση και την
αισιοδοξία με τον πολιτικό ρεαλισμό.

Καθοριστική ομιλία
Η ομιλία Μητσοτάκη συνόψισε τις θέσεις και την τακτική της ΝΔ
σε σχέση με τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο Σκοπιανό και
μίλησε στην ψυχή των στελεχών της ΝΔ. Οι επισημάνσεις του ότι
δεν πρόκειται να διχάσουμε τους Έλληνες για να ενώσουμε τους
Σκοπιανούς, ότι η ΝΔ θα σταθεί εμπόδιο σε μεθοδεύσεις που
μπορούν να προκαλέσουν τη ρήξη των δεσμών της Μακεδονίας
με την υπόλοιπη Ελλάδα και η διαβεβαίωσή του ότι δεν θα επιτρέψει σε διάφορα ακραία στοιχεία να καπηλευτούν τις εύλογες
ανησυχίες του ελληνικού λαού έγιναν δεκτές με ιδιαίτερα θετικό
τρόπο από τα στελέχη και τις επόμενες ημέρες από τα μέλη και
τους ψηφοφόρους της ΝΔ.
Ο κ. Τσίπρας προσπάθησε να αιφνιδιάσει τον κ. Μητσοτάκη
με την ξαφνική ανάδειξη του Σκοπιανού σε βασικό πολιτικό θέμα
και να δοκιμάσει τη συνοχή της ΝΔ, έχοντας κατά νου τη «γαλάζια» κρίση του 1992-1993. Ο πρόεδρος της ΝΔ απάντησε στην
πρόκληση μεταφέροντας το πρόβλημα στον πολιτικό χώρο της
κυβέρνησης.
Πρώτον, ανέδειξε τις διαφορές μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και
ΑΝΕΛ και την υποκρισία Τσίπρα, ο οποίος απαιτεί από
τα κόμματα της αντιπολίτευσης να στηρίξουν μια πολιτική που δεν προσδιορίζει, ενώ ο ίδιος δεν έχει εξασφαλίσει τη συνοχή της κυβέρνησης στο συγκεκριμένο θέμα.
Δεύτερον, ο πρόεδρος της ΝΔ ανέδειξε με τις παρεμβάσεις του το διπλό παιχνίδι του κ. Καμμένου των
ΑΝΕΛ, οδηγώντας τον στην πολιτική απαξίωση. Ο κ.
Καμμένος, ο οποίος τη μία ημέρα κάνει επίδειξη πατριωτισμού και διολισθαίνει στον εθνικισμό και την επόμενη καλύπτει πλήρως τις επιλογές Τσίπρα που κινούνται σε διαμετρικά αντίθετη κατεύθυνση, έχασε οριστικά σε διάστημα μερικών ημερών τη δυνατότητα να
εξασφαλίσει την εκπροσώπηση του κόμματός του και στην
επόμενη Βουλή, περνώντας το όριο του 3%.
Τρίτον, ακολουθώντας μια ευέλικτη τακτική στο θέμα του
συλλαλητηρίου της Θεσσαλονίκης και δίνοντας τη δυνατότητα
στους βουλευτές και στα στελέχη της ΝΔ να πάρουν μέρος σε
αυτό, ο κ. Μητσοτάκης έδειξε ότι είναι σε θέση να διαβάζει σωστά
την κοινωνική και πολιτική δυναμική. Έτσι, η ΝΔ απευθύνεται
πλέον σε ένα κοινό της τάξης του 70%-75% το οποίο απορρίπτει
βασικές επιλογές του κ. Τσίπρα στο Σκοπιανό. Η ΝΔ διεύρυνε το
πολιτικό ακροατήριό της σε μια περίοδο κατά την οποία επιχειρεί
να περάσει από τη δημοσκοπική πρωτιά έναντι του ΣΥΡΙΖΑ στη
διεκδίκηση της αυτοδυναμίας.

Μοιραίο λάθος
Με τον τρόπο που κινήθηκε στο Σκοπιανό, ο πρωθυπουργός κ.
Τσίπρας έδειξε ότι στερείται συναισθηματικής νοημοσύνης. Οργάνωσε μία ακόμη υποχώρηση σε ζήτημα μεγάλου δημόσιου ενδιαφέροντος χωρίς να κατανοεί την ψυχολογία του ελληνικού
λαού αυτή τη δύσκολη περίοδο. Οι περισσότεροι πολίτες καταπιέζονται από την εικόνα της κυβέρνησης που ακολουθεί αναγκαστικά τις υποδείξεις των εταίρων και πιστωτών, από τις δηλώσεις Ντάισελμπλουμ που εμφανίζει τους Τσίπρα και Τσακαλώτο
μνημονιακότερους των μνημονιακών, από τις υποκλίσεις Τσίπρα
στον ολοένα πιο απαιτητικό Ερντογάν. Σε αυτό το πολιτικό, ψυχολογικό κλίμα η προώθηση εθνικών υποχωρήσεων στο Σκοπιανό δεν ήταν υπόθεση ρουτίνας, όπως ίσως πίστευε ο κ. Τσίπρας, αλλά προκάλεσε τη λαϊκή δυσαρέσκεια και οργή.
Ο κ. Τσίπρας αναδείχθηκε από τον σκληρό πυρήνα του ΣΥΡΙΖΑ
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του 4% και δεν ενδιαφέρεται για την επίλυση του Σκοπιανού με βάση
τα καλώς εννοούμενα εθνικά μας συμφέροντα. Οι ιδεολογικοί του
πρόγονοι πολέμησαν για σλαβική και όχι ελληνική Μακεδονία, ενώ
πριν από λίγα χρόνια τα περισσότερα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ εκφράζονταν ανοιχτά υπέρ της αναγνώρισης των Σκοπίων με το συνταγματικό
τους όνομα, δηλαδή σκέτο Μακεδονία.
Για το Μαξίμου, η ψευτοδιαπραγμάτευση με τον Ζάεφ, ο οποίος δεν είπε λέξη για την αναθεώρηση του αλυτρωτικού Συντάγματος και την αλλαγή της ψευτομακεδονικής εθνότητας,
έγινε με εσωτερικά πολιτικά κριτήρια. Τον αποπροσανατολισμό της κοινής γνώμης σε μια περίοδο κατά την οποία οι πολίτες διαπιστώνουν έκπληκτοι ότι η κυβέρνηση έχει βάλει όλες
τις υπογραφές ώστε το τέλος του μνημονίου να οδηγήσει σε περισσότερα μνημονιακά μέτρα και την εξασθένηση της ΝΔ σε όφελος της σκληρής και της άκρας Δεξιάς.
Οι σωστές κινήσεις του κ. Μητσοτάκη και η δυναμική στήριξή του από Σαμαρά και Καραμανλή συσπείρωσαν τον κόσμο
της ΝΔ, ενώ με τις πατριωτικές της θέσεις πρωταγωνιστεί σε
ένα ευρύτερο ακροατήριο, της τάξης του 70%-75% του ελληνικού λαού. Αντίθετα, ο ΣΥΡΙΖΑ άρχισε να αντιμετωπίζει δύο εξαιρετικά σοβαρά προβλήματα.
Εμφανίστηκε να καταγγέλλει ως ακροδεξιούς όλους όσοι
πήραν μέρος στο συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης και την ηγεσία της ΝΔ, ενώ Τσίπρας και Καμμένος συνεργάζονται στενά για
τη διατήρησή τους στην εξουσία. Ενδεικτική των κυβερνητικών
αντιφάσεων ήταν η προσπάθεια του αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Παπαδημούλη να δημιουργήσει μεταξύ
των ξένων ευρωβουλευτών αρνητικές εντυπώσεις για τους
βουλευτές της ΝΔ και την κ. Καϊλή του Κινήματος Αλλαγής που πήραν μέρος στο μεγάλο συλλαλητήριο. Η αναφορά του κ. Παπαδημούλη είχε δύο βασικές ελλείψεις.
Δεν αναφέρθηκε η συμμετοχή στο συλλαλητήριο του
κυβερνητικού εταίρου του κ. Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ.
Παρουσίασε σαν ακροδεξιές θέσεις για τη Μακεδονία
που βάσει των δημοσκοπήσεων υποστηρίζονται από
τη μεγάλη πλειονότητα των Ελλήνων.
Νέες πολιτικές δυνατότητες για τη ΝΔ δημιούργησε η διαχείριση του Σκοπιανού από τον κ. Τσίπρα με τη λογική του 4% του σκληρού πυρήνα του
ΣΥΡΙΖΑ. Στις βουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου
2015 ο ΣΥΡΙΖΑ έφτασε το 36% αντλώντας κυρίως δυνάμεις από το ΠΑΣΟΚ της παπανδρεϊκής Αλλαγής, οι
ψηφοφόροι του οποίου δίνουν παραδοσιακά έμφαση σε
ζητήματα κοινωνικής και πατριωτικής ευαισθησίας. Με τις
επιλογές του ο πρωθυπουργός κινδυνεύει να αποξενώσει ένα
μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων του παπανδρεϊκού ΠΑΣΟΚ
που τον εμπιστεύτηκαν, γι’ αυτό άλλωστε παρατηρείται μεγάλη διεύρυνση του πολιτικού ακροατηρίου της ΝΔ.

Αμυντική κίνηση

Η ΝΔ απευθύνεται στο 70%-75%
του ελληνικού λαού που απορρίπτει
τις επιλογές Τσίπρα στο Σκοπιανό.
Με τις συνεχείς αλλαγές θέσεων ο
κ. Καμμένος περιόρισε σημαντικά
τις πιθανότητες των ΑΝΕΛ να
πιάσουν το όριο του 3% και να
μπουν στην επόμενη Βουλή.

Στο Νταβός ο πρωθυπουργός κ. Τσίπρας υποχρεώθηκε στην
πρώτη αμυντική κίνηση, σε μια προσπάθεια να περιορίσει
την πολιτική φθορά του ΣΥΡΙΖΑ από το Σκοπιανό. Ενώ μέχρι
την περασμένη Τετάρτη η κυβέρνηση ανέπτυσσε μία εντελώς
στείρα για τα εθνικά μας συμφέροντα ονοματολογία, ο κ. Τσίπρας αισθάνθηκε επιτέλους την ανάγκη να θέσει στον Σκοπιανό ομόλογό του κ. Ζάεφ το ζήτημα του αλυτρωτισμού. Ο τελευταίος δεν ανέλαβε καμία δέσμευση ότι θα προχωρήσει στην
αναθεώρηση του αλυτρωτικού Συντάγματος και στην αντιμετώπιση του ζητήματος της ψευτομακεδονικής εθνότητας, απλώς
δήλωσε ότι μπορεί να αλλάξει η ονομασία ενός αεροδρομίου
και κεντρικών οδών. Ο αλυτρωτισμός όμως έχει συνταγματικές ρίζες στα Σκόπια και η αδυναμία του κ. Τσίπρα να θέσει το
θέμα, συνδυαζόμενη με την απροθυμία του κ. Ζάεφ να ασχοληθεί με αυτό, εκθέτει τον πρωθυπουργό στην ελληνική κοινή
γνώμη.
Με τον τρόπο που κινήθηκε, η κυβέρνηση έκαψε η ίδια την
προσπάθεια συνεννόησης με τα Σκόπια, εφόσον αποξένωσε με
τη στάση της τις άλλες πολιτικές δυνάμεις και τη μεγάλη πλειονότητα του ελληνικού λαού.

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΤΗΣ

ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ
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ΕΤΟΣ ΕΝΕΝΗΚΟΣΤΟ
(σε ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

31.12.2017

31.12.2016

ΠΑΘΗΤ ΙΚΟ

1.

Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό

5.190.832.297

5.261.753.291

1.

Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία

2.

Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ

2.597.159.265

2.578.715.907

2.

Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης
ευρώ σχετιζόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής

685.692.703

737.322.397

2.1
2.2

3.

Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ
3.1
3.2

4.

5.4
5.5
5.6

7.

Καταθέσεις σε τράπεζες, χρεόγραφα και δάνεια
Απαιτήσεις που απορρέουν από πιστωτικές
διευκολύνσεις στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ

Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ
σχετιζόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής
5.1
5.2
5.3

6.

Απαιτήσεις έναντι της γενικής κυβέρνησης
Λοιπές απαιτήσεις

Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ
4.1
4.2

5.

Απαιτήσεις έναντι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ)
Καταθέσεις σε τράπεζες, χρεόγραφα, δάνεια και
λοιπές απαιτήσεις

Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης
Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης
Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης βραχυχρόνιων
διακυμάνσεων της ρευστότητας
Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις
Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης
Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων

Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ
Χρεόγραφα σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ

2.1
1.911.466.562

1.841.393.510

271.455.735

204.874.084

15.920.425
255.535.310

16.419.464
188.454.620

23.489

23.659

23.489

23.659

0

0

12.059.000.000

22.953.000.000

680.000.000
11.100.000.000

15.430.000.000
7.500.000.000

0
0
279.000.000
0

0
0
23.000.000
0

2.2
2.3
2.4
2.5

Χρεόγραφα που διακρατούνται για σκοπούς νομισματικής πολιτικής
Λοιπά χρεόγραφα σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ

57.197.297.804
42.484.409.198
14.712.888.606

Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις σε ευρώ έναντι της γενικής κυβέρνησης

5.717.976.316

6.353.182.528

9.

Απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήματος

1.914.063.363

1.854.318.415

564.765.496
1.178.260.606

564.765.496
1.178.260.606

9.4
9.5

Συμμετοχή στο κεφάλαιο, τα αποθεματικά και τις προβλέψεις της ΕΚΤ
Απαιτήσεις από τη μεταβίβαση συναλλαγματικών διαθεσίμων στην ΕΚΤ
Καθαρές απαιτήσεις που απορρέουν από την κατανομή, εντός του
Ευρωσυστήματος, των κυκλοφορούντων τραπεζογραμματίων ευρώ
Καθαρές απαιτήσεις που απορρέουν από το υπόλοιπο του
λογαριασμού δοσοληψιών με το ΕΣΚΤ (TARGET2)
Λοιπές απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήματος (καθαρές)

10. Στοιχεία ενεργητικού υπό τακτοποίηση
11. Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6

Κέρματα ζώνης ευρώ
Ενσώματα και ασώματα πάγια στοιχεία ενεργητικού
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού
Διαφορές αναπροσαρμογής της αξίας πράξεων εκτός ισολογισμού
Δεδουλευμένα έσοδα και προπληρωθέντα έξοδα
Λοιπά στοιχεία

0

0

0
171.037.261

0
111.292.313

85.254

0

2.130.224.128

2.316.135.103

63.463.487
564.103.667
97.185.041
102.453
817.745.677
587.623.803

59.834.993
792.236.542
95.176.220
45.122
779.083.565
589.758.661

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΤΑΞΕΩΣ)
1. Τίτλοι του Ελληνικού Δημοσίου από τη διαχείριση του "Κοινού Κεφαλαίου Νομικών
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ασφαλιστικών Φορέων" σύμφωνα με τον Ν. 2469/97
2. Τίτλοι του Ελληνικού Δημοσίου και λοιπά χρεόγραφα από τη διαχείριση και θεματοφύλαξη
κεφαλαίων δημόσιων οργανισμών, ασφαλιστικών φορέων και ιδιωτών
3. Περιουσιακά στοιχεία αποδεκτά από το Ευρωσύστημα ως ασφάλεια για πράξεις
νομισματικής πολιτικής και παροχή ενδοημερήσιας ρευστότητας
4. Περιουσιακά στοιχεία αποδεκτά από την Τράπεζα της Ελλάδος ως ασφάλεια για πράξεις
έκτακτης παροχής ρευστότητας προς τα πιστωτικά ιδρύματα
5. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΑΞΕΩΣ

125.440.512.338

142.384.338.317

31.12.2017

31.12.2016

28.415.135.348

29.303.705.275

0
0

0
30.500.000

0

11.090.282.518
1.306.745.609

8.269.754.053
1.257.353.512

2.423.950.875

2.461.327.349

711.599.699

751.912.348

2.415

2.754

2.415

2.754

Γενική κυβέρνηση
Λοιπές υποχρεώσεις

5.

Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ

6.

Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ

7.

Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ
7.1
7.2

Καταθέσεις και λοιπές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις που απορρέουν από πιστωτικές
διευκολύνσεις στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ

0

0

0

0

64.160.258.188

85.571.386.262

Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ
Υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος
9.1

9.4

Υποχρεώσεις συνδεόμενες με την έκδοση πιστοποιητικών
χρέους της ΕΚΤ
Καθαρές υποχρεώσεις που απορρέουν από την κατανομή, εντός του
Ευρωσυστήματος, των κυκλοφορούντων τραπεζογραμματίων ευρώ
Καθαρές υποχρεώσεις που απορρέουν από το υπόλοιπο του
λογαριασμού δοσοληψιών με το ΕΣΚΤ (TARGET2)
Λοιπές υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος (καθαρές)

10. Στοιχεία παθητικού υπό τακτοποίηση

0

0

4.758.609.980

13.314.137.100

59.401.648.208
0

72.257.249.162
0

913.852

1.004.753

1.068.668.202

1.226.620.075

544
71.722.619
996.945.039

21.829
26.548.519
1.200.049.727

12. Προβλέψεις

7.600.331.097

7.477.308.544

13. Λογαριασμοί αναπροσαρμογής

3.412.541.786

3.715.573.000

11. Λοιπές υποχρεώσεις
11.1
11.2
11.3

Διαφορές αναπροσαρμογής της αξίας πράξεων εκτός ισολογισμού
Δεδουλευμένα έξοδα και προεισπραχθέντα έσοδα
Λοιπά στοιχεία

14. Μετοχικό κεφάλαιο και αποθεματικά
14.1
14.2
14.3
14.4

Μετοχικό κεφάλαιο
Τακτικό αποθεματικό
Έκτακτο αποθεματικό
Ειδικό αποθεματικό από την αναπροσαρμογή
της αξίας των ακινήτων
Λοιπά ειδικά αποθεματικά

Σ Υ Ν Ο ΛΟ Π ΑΘ Η Τ ΙΚ Ο Υ

593.639.774

815.495.953

111.243.362
111.243.362
84.500.000

111.243.362
111.243.362
84.500.000

285.443.789
1.209.261

507.247.856
1.261.373

125.440.512.338

142.384.338.317

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

4.389.741.122

4.413.187.120

18.544.999.389

28.265.134.198

78.917.229.205
14.773.453.517

103.386.216.109
32.377.921.059

145.040.558.581

197.746.163.761

1. Σύμφωνα με το άρθρο 54Α του Καταστατικού της Τράπεζας, oι οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται με βάση τους λογιστικούς κανόνες και τις λογιστικές μεθόδους που έχουν
καθοριστεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και ισχύουν για τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ). Για τα θέματα που τυχόν δεν
καλύπτονται από τους κανόνες και τις οδηγίες της ΕΚΤ ή που η εφαρμογή τους δεν είναι υποχρεωτική αλλά συνιστώμενη, ακολουθούνται είτε οι συστάσεις της ΕΚΤ είτε οι
διατάξεις του Καταστατικού της Τράπεζας, ο Κ.Ν. 2190/1920 “Περί ανωνύμων εταιριών” και ο Ν. 4308/2014 “Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις”.
2. Η αξία του χρυσού έχει υπολογιστεί με βάση την τιμή σε ευρώ ανά ουγγιά χρυσού που αναφέρεται στο δελτίο τιμών της ΕΚΤ της 29ης Δεκεμβρίου 2017: 1.081,881 ευρώ ανά
ουγγιά, έναντι 1.098,046 ευρώ της 30ης Δεκεμβρίου 2016.
3. Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έχουν αποτιμηθεί με βάση τις ισοτιμίες του ευρώ έναντι των ξένων νομισμάτων που αναφέρονται στο δελτίο τιμών της ΕΚΤ
της 29ης Δεκεμβρίου 2017.
4. Η αξία των χρεογράφων (εκτός αυτών που πρόκειται να διακρατηθούν μέχρι τη λήξη τους, των μη εμπορεύσιμων τίτλων και των χρεογράφων που διακρατούνται για σκοπούς
νομισματικής πολιτικής) έχει υπολογιστεί με βάση τις αγοραίες τιμές της 29ης Δεκεμβρίου 2017. Τα εμπορεύσιμα χρεόγραφα που πρόκειται να διακρατηθούν μέχρι τη λήξη
τους, οι μη εμπορεύσιμοι τίτλοι καθώς και τα χρεόγραφα που διακρατούνται για σκοπούς νομισματικής πολιτικής αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος και υπόκεινται σε
έλεγχο απομείωσης της αξίας τους.
5. Κατά τον έλεγχο απομείωσης της αξίας των ακινήτων (οικόπεδα και κτήρια) η Τράπεζα προέβη σε απομείωση της αξίας τους κατά 221,9 εκατ. ευρώ. Απομείωση ύψους 221,8
εκατ. ευρώ έγινε σε βάρος του ειδικού αποθεματικού από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων που είχε δημιουργηθεί στο παρελθόν, σύμφωνα με τη λογιστική πολιτική
της Τράπεζας, ενώ απομείωση ύψους 0,1 εκατ. ευρώ έγινε σε βάρος λοιπού ειδικού αποθεματικού.
6. Στις προβλέψεις της Τράπεζας περιλαμβάνονται πρόβλεψη έναντι χρηματοοικονομικών και λειτουργικών κινδύνων, πρόβλεψη για δαπάνες παροχών προς ασφαλισμένους, καθώς
και ειδικές προβλέψεις για πιθανούς κινδύνους εκμετάλλευσης, έκτακτες ζημίες και επισφαλείς απαιτήσεις. Στις ειδικές προβλέψεις έχει σχηματιστεί επαρκής πρόβλεψη για την
κάλυψη εκκρεμών αγωγών κατά της Τράπεζας σε περίπτωση ευδοκίμησής τους.
7. Στους λοιπούς λογαριασμούς τάξεως παρακολουθoύνται η υποχρέωση του Ελληνικού Δημοσίου προς το ΔΝΤ από κατανομές ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων, καθώς και
η υποσχετική επιστολή που έχει εκδοθεί από το Ελληνικό Δημόσιο προς το ΔΝΤ για το ανεξόφλητο μέρος των δανείων που έχει λάβει. Στις 31.12.2017 το ύψος της υποσχετικής
επιστολής ήταν 9,5 δισεκ. SDR, με ισότιμο 11,3 δισεκ. ευρώ.
8. Ορισμένα στοιχεία των αποτελεσμάτων της χρήσης 2016 αναταξινομήθηκαν ώστε να είναι συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της χρήσης 2017.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2017

ΔΙΑΘΕΣΗ
2017

876.909.514
0
0

9.527.107.565

14.5
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1.959.800.623
0
0

0

9.3

9.1
9.2
9.3

907.409.514

12.397.028.127

9.2

8.

1.959.800.623

Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ

8.
73.944.793.921

29.929.190.200

4.

43.665.037.526

60.624.764.994
13.320.028.927

31.111.777.700

Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων
ζώνης ευρώ

9.
7.1
7.2

31.12.2016

3.

4.1
4.2

21.614.898.570

Τρεχούμενοι λογαριασμοί
(περιλαμβανομένων των υποχρεωτικών καταθέσεων)
Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων
Καταθέσεις προθεσμίας
Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης βραχυχρόνιων
διακυμάνσεων της ρευστότητας
Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων

31.12.2017

ΚΕΡΔΩΝ

(Άρθρο 71 του Καταστατικού)

2016
(σε ευρώ)

1. Καθαροί τόκοι - έσοδα
1.1
Τόκοι - έσοδα
1.2
Τόκοι - έξοδα

1.157.858.591
1.199.436.654
-41.578.063

1.494.479.484
1.513.993.949
-19.514.465

2. Καθαρό αποτέλεσμα από χρηματοοικονομικές πράξεις,
αποσβέσεις και προβλέψεις για κινδύνους
2.1
Πραγματοποιηθέντα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις
2.2
Αποσβέσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και θέσεων
2.3
Μεταφορά από πρόβλεψη έναντι πιστωτικών κινδύνων και κινδύνων από τη
διακύμανση των συναλλαγματικών ισοτιμιών, των επιτοκίων και της τιμής του χρυσού

12.676.418
12.676.418
-4.530.231

17.841.267
17.841.267
-32.995.688

4.530.231

32.995.688

3. Καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες
3.1
Έσοδα από αμοιβές και προμήθειες
3.2
Έξοδα για αμοιβές και προμήθειες

78.042.738
80.936.433
-2.893.695

81.860.972
84.141.588
-2.280.616

4. Έσοδα από μετοχές και συμμετοχές

38.841.503

38.863.345

5. Καθαρό αποτέλεσμα από τη συγκέντρωση
και την αναδιανομή του νομισματικού εισοδήματος

2017

140.265.261

82.785.679

14.021.505

12.426.688

1.441.706.016

1.728.257.435

-268.665.229

-258.636.323

8. Λοιπές δαπάνες διαχείρισης

-53.937.156

-48.939.789

9. Αποσβέσεις ενσώματων και ασώματων
παγίων στοιχείων ενεργητικού

-14.742.577

-14.948.548

-1.610.438

-8.939.682

6. Λοιπά έσοδα

Σύνολο καθαρών εσόδων
7. Δαπάνες προσωπικού και συνταξιοδοτικών παροχών

10. Δαπάνες για τον έλεγχο του χρηματοπιστωτικού συστήματος

2016
(σε ευρώ)

11. Λοιπά έξοδα

-52.341.066

0

12. Προβλέψεις

-108.609.347

-304.443.890

Σύνολο εξόδων

-499.905.813

-635.908.232

ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ

941.800.203

1.092.349.203

Μέρισμα προς πληρωμή: 0,47712 ευρώ ανά μετοχή σε 19.864.886 μετοχές

9.477.934

Φόρος μερισμάτων (συντελεστής 29%, άρθρα 47 και 58 του Ν. 4172/2013, όπως ισχύουν)
Υπόλοιπο περιερχόμενο στο Ελληνικό Δημόσιο

9.477.934

3.871.269

3.871.269

928.451.000

1.079.000.000

941.800.203

1.092.349.203

Σημείωση: Το μικτό μέρισμα της χρήσης 2017 ανέρχεται σε 0,6720 ευρώ ανά μετοχή.
Στο πληρωτέο μέρισμα (0,47712 ευρώ ανά μετοχή) θα γίνει παρακράτηση
φόρου με συντελεστή 15% σύμφωνα με τον Ν. 4172/2013, άρθρο 64 παρ. 1,
όπως ισχύει.

Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2018

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΠΑΓΩΝΗ
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Η αξιοποίηση των εκτάσεων στο πρώην
αεροδρόμιο του Ελληνικού και στην
Αφάντου στη Ρόδο παραμένουν τα δύο
μεγάλα projects με τις σημαντικότερες
εκκρεμότητες σε ό,τι έχει να κάνει με τη
μεγάλη δημόσια ακίνητη περιουσία
που χειρίζεται το ΤΑΙΠΕΔ.

Ο ΝΈΟΣ ΟΔΙΚΌΣ ΧΆΡΤΗΣ
ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΉΣΕΩΝ

Προβλέπεται πως οι καθυστερήσεις θα επηρεάσουν και τα έσοδα του 2018.
ΑΝΤΙΌΠΗ ΣΧΟΙΝΆ

Σ

ε αγώνα με αντίπαλο τον χρόνο, αλλά και πολλούς
εξωτερικούς παράγοντες, θα επιδοθεί και φέτος η
κυβέρνηση για να επιτύχει τον απαιτητικό στόχο
εσόδων, ύψους 2 δισ. ευρώ, από αξιοποίηση κρατικής περιουσίας. Στο πρόγραμμα των αποκρατικοποιήσεων
συμπεριλαμβάνεται μεταξύ άλλων η προκήρυξη των διαγωνισμών για πώληση του 30% του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών
(ΔΑΑ), του 65% της ΔΕΠΑ και του 5% του ΟΤΕ μέσα στον
Μάρτιο, αλλά και η προώθηση του διαγωνισμού για το 35%
των ΕΛΠΕ ή άλλης διαδικασίας αξιοποίησης του συγκεκριμένου ποσοστού. Για τον Ιούνιο προγραμματίζεται η πώληση
του 17% της ΔΕΗ ή άλλης μορφής αξιοποίηση που «οδηγεί σε
τουλάχιστον ίδια έσοδα».
Αξίζει να σημειωθεί όμως ότι ούτε το 2017 επετεύχθη ο
στόχος, που είχε μπει στα 1,9 δισ. ευρώ. Και έφτασε μετά
βίας τα 1,4 δισ. ευρώ, εξαιτίας των καθυστερήσεων στην πώληση του ΟΛΘ και του 5% του ΟΤΕ. Προβλέπεται πως οι καθυστερήσεις θα επηρεάσουν και τα έσοδα του 2018, ενώ εκτιμάται πως στο α΄ εξάμηνο μπορεί να συγκεντρωθεί 1 δισ.
ευρώ, υπό την προϋπόθεση πως θα ολοκληρωθεί το σίριαλ
του Ελληνικού.
Τα επόμενα βήματα του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Αξιοποίησης (Asset Development Plan – ADP) δημοσίευσε
το ΤΑΙΠΕΔ μετά το «πράσινο φως» που έδωσε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ). Αναλυτικά, αναφέρεται βήμα προς βήμα η πορεία των ιδιωτικοποιήσεων που έχουν ολοκληρωθεί, καθώς και οι εκκρεμότητες
που παραμένουν, ώστε να «κλείσει» ο στόχος από την αξιοποίησή τους.
Η αξιοποίηση των εκτάσεων στο πρώην αεροδρόμιο του
Ελληνικού και στην Αφάντου στη Ρόδο παραμένουν τα δύο
μεγάλα projects με τις σημαντικότερες εκκρεμότητες σε ό,τι
έχει να κάνει με τη μεγάλη δημόσια ακίνητη περιουσία που
χειρίζεται το ΤΑΙΠΕΔ. Ειδικά πάντως για τα ακίνητα, στα επόμενα βήματα, όπως αυτά περιλαμβάνονται στο επικαιροποιημένο επιχειρησιακό πρόγραμμα του Ταμείου, περιλαμ-

βάνονται τα μικρότερα ακίνητα που διατίθενται σταδιακά
μέσω ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, τα ακίνητα των ιαματικών πηγών, οι κτιριακές αθλητικές και υποστηρικτικές εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου στο Μαρκόπουλο, τουριστικές εγκαταστάσεις στα Καμένα Βούρλα, στις
Θερμοπύλες κ.ά.
Μακρύς είναι ο δρόμος για την έναρξη εργασιών στην εμβληματική επένδυση του Ελληνικού και για το οικονομικό
κλείσιμο της συναλλαγής. Τα επόμενα βήματα είναι τα εξής:
• Γνωμοδότηση ΚΣΔΑΔΠ επί του σχεδίου ΠΔ του ΣΟΑ (Υπουργεία / ΓΓ Δημ. Περιουσίας / Γρ. Ελληνικού)
• Υπογραφή και διαβίβαση από προτείνοντες υπουργούς του
σχεδίου ΠΔ του ΣΟΑΣΟΑ στο ΣτΕ για επεξεργασία (Υπουργεία / Γρ. Ελληνικού / ΓΓΚ / ΣτΕ)
• Έγκριση σχεδίου ΠΔ του ΣΟΑ από το ΣτΕ (ΣτΕ)
• Αναμόρφωση νομοθετικού πλαισίου και διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού για τη χορήγηση άδειας καζίνου στο Ελληνικό (ΥΠΟΙΚ/ΕΕΕΠ/Βουλή)
• Έκδοση Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων (ΚΥΑ) για τη χωροθέτηση και την πολεοδόμηση των περιοχών ανάπτυξης και
πολεοδόμησης, καθώς και για τη γενική διάταξη του Μητροπολιτικού Πάρκου (ΥΠΟΙΚ/ΥΠΕΝ/ΥΠΠΟΑ)
• Σύσταση Φορέα Διαχείρισης των Ελεύθερων και Δημόσιων
Χώρων και Εγκαταστάσεων (Υπουργείο Εσωτερικών / Βουλή)
• Ολοκλήρωση της μετεγκατάστασης των ιδιωτικών και δημόσιων φορέων από την έκταση (ΕΜΟΕ / Υπουργεία / Δημόσιοι
Φορείς / ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ Α.Ε.)
• Διανομή δικαιωμάτων κυριότητας μεταξύ ΕΔ και ΤΑΙΠΕΔ
επί της έκτασης (ΥΠΟΙΚ/ΤΑΙΠΕΔ/Επενδυτής)
• Μεταβίβαση εμπράγματων δικαιωμάτων από το ΤΑΙΠΕΔ
στην Ελληνικό Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ / ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ Α.Ε.)
• Οικονομικό κλείσιμο της συναλλαγής (ΤΑΙΠΕΔ)
Για το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών οι εκκρεμότητες περιλαμβάνουν:
• Τη λήψη εγκρίσεων για τη χρονική επέκταση της ΣΑΑ από
τις ευρωπαϊκές αρχές

• Την έγκριση από ευρωπαϊκές αρχές και οργανισμούς
• Κύρωση της Σύμβασης Παράτασης της ΣΑΑ από το ελληνικό Κοινοβούλιο
• Οικονομικό κλείσιμο της συναλλαγής
Όταν ολοκληρωθεί η επέκταση της σύμβασης παραχώρησης, θα ξεκινήσει η πώληση του 30% των μετοχών του ΔΑΑ
από το Δημόσιο, το οποίο σήμερα ελέγχει το 55%.
Για την ΕΕΣΣΤΥ ημερομηνία υποβολής δεσμευτικών
προσφορών ορίζεται η 14η Φεβρουαρίου.
Για την ΕΥΔΑΠ δρομολογείται η πώληση του 11%. Μεταξύ άλλων, το ΑDP προβλέπει:
• Αξιολόγηση από τον χρηματοοικονομικό σύμβουλο των εναλλακτικών επιλογών αξιοποίησης και επιλογή βέλτιστου
τρόπου αξιοποίησης (ΤΑΙΠΕΔ)
• Αναθεώρηση και χρονική επέκταση της υφιστάμενης σύμβασης παραχώρησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και
της εταιρείας (ΕΔ/ΕΥΔΑΠ)
• Αξιολόγηση του επιχειρηματικού σχεδίου της εταιρείας (ΕΓΥ)
• Οι ΕΥΔΑΠ-ΕΓΥ θα προσδιορίσουν την τιμολογιακή πολιτική της ΕΥΔΑΠ
• ΕΔ-ΕΥΔΑΠ θα προσδιορίσουν το κόστος παροχής υπηρεσιών ύδατος
Τέλος, όσον αφορά την ΕΥΑΘ, πωλείται το 24% από το 74%
που ελέγχει το ΤΑΙΠΕΔ. Εκεί τα βήματα θα έχουν ως εξής:
• Αξιολόγηση από τον χρηματοοικονομικό σύμβουλο των εναλλακτικών επιλογών αξιοποίησης και επιλογή βέλτιστου
τρόπου αξιοποίησης (ΤΑΙΠΕΔ)
• Αξιολόγηση του επιχειρηματικού σχεδίου της εταιρείας
(ΕΓΥ)
• Οι ΕΥΑΘ-ΕΓΥ θα προσδιορίσουν την τιμολογιακή πολιτική
της ΕΥΑΘ
• ΕΔ-ΕΥΑΘ θα προσδιορίσουν το κόστος παροχής υπηρεσιών
ύδατος
Για την Αφάντου στη Ρόδο, όπου προγραμματίζεται η
γκολφ και τουριστική ανάπτυξη σε δύο ιδιοκτησίες, στα επόμενα βήματα, όπως αυτά αναφέρονται στο επιχειρησιακό
πρόγραμμα του ΤΑΙΠΕΔ, είναι η δημοσίευση διοικητικής
πράξης παραχώρησης χρήσης αιγιαλού και παραλίας, κατόπιν
οριστικοποίησης του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, η υπογραφή των συμβάσεων αγοραπωλησίας μετοχών και το οικονομικό κλείσιμο της συναλλαγής.
Γενικότερα ως προς την αξιοποίηση δημοσίων ακινήτων,
σύμφωνα με τον ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016), έχουν παραμείνει στο χαρτοφυλάκιο του ΤΑΙΠΕΔ 91 ακίνητα. Η ιδιωτικοποίηση των ακινήτων αυτών γίνεται σταδιακά, ανάλογα με
τη νομική, τεχνική και εμπορική ωριμότητά τους. Η ιδιωτικοποίηση επιτυγχάνεται είτε μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας
δημοπρασιών είτε μέσω συμβατικών διαγωνιστικών διαδικασιών με την υποστήριξη χρηματοοικονομικών συμβούλων.
Μέρος του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου ακινήτων διατίθεται
μέσω του ιστότοπου www.e-publicrealestate.gr με ηλεκτρονι-
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κές δηµοπρασίες.
Στα επόµενα είναι δύο συµβόλαια προς
υπογραφή από το ΤΑΙΠΕ∆, για το ακίνητο
Κoσκινού στη Ρόδο (e-auction VII) και το
κτίριο επί των οδών Περικλέους και Κτενά
στο κέντρο της Αθήνας (e-auction VII), και
το άνοιγµα πρώτων προσφορών και αποτιµήσεων µε σκοπό τον προγραµµατισµό της β΄
φάσης του διαγωνισµού.
Για το Castello Bibelli της Κέρκυρας αναφέρονται ως επόµενα βήµατα η αξιολόγηση
των οικονοµικών προσφορών και η εξέταση
δυνατότητας υποβολής βελτιωµένων οικονοµικών προσφορών, ενώ για το Ιππικό Κέντρο Μαρκόπουλου ως τρέχουσα κατάσταση
αναφέρεται η οριστικοποίηση των ορίων του
προς αξιοποίηση ακινήτου και η διευκρίνιση
καθεστώτος δασικών εκτάσεων, ενώ στα επόµενα βήµατα είναι η επικαιροποίηση Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης ∆ηµοσίου
Ακινήτου (ΕΣΧΑ∆Α) και η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
Επιπλέον, το ΤΑΙΠΕ∆ διαθέτει ένα σηµαντικό χαρτοφυλάκιο ακινήτων εντός των
οποίων υπάρχουν ιαµατικές πηγές. Το µεγαλύτερο µέρος του χαρτοφυλακίου βρίσκεται γεωγραφικά στον Νοµό Φθιώτιδας και
περιλαµβάνει τα ακίνητα: Ι.Π. Θερµοπυλών,
Ι.Π. Λουτρόπολης Καµένων Βούρλων, Ι.Π.
Camping Καµένων Βούρλων, Ι.Π. Υπάτης και
Ι.Π. Πλατυστόµου. Επιπλέον, στο ΤΑΙΠΕ∆
ανήκει το ακίνητο των Ι.Π. Κύθνου και το συγκρότηµα του Υδροθεραπευτηρίου Αιδηψού.
Για τα εν λόγω ακίνητα οι διαδικασίες
βρίσκονται ακόµη σε αρχικό στάδιο, µε εγκρίσεις και συντάξεις µελετών, προσλήψεις
νοµικών συµβούλων κ.λπ. Ξεχωριστή µνεία
γίνεται για το ακίνητο της Πρώην Αµερικανικής Βάσης Γουρνών, για το οποίο το ΤΑΙΠΕ∆
βρίσκεται εν αναµονή εξελίξεων σχετικά µε
χρήσεις γης, ενώ ως επόµενο βήµα αναφέρεται η ολοκλήρωση του ΕΣΧΑ∆Α.

ται η επιλογή συµβούλου και στη συνέχεια
η αξιολόγηση από το ΤΑΙΠΕ∆ των εναλλακτικών σχεδίων για την πώληση του πακέτου. Αλλά και για τη ∆ΕΠΑ προβλέπεται έναρξη αξιοποίησης του ποσοστού που κατέχει το ΤΑΙΠΕ∆ (65%) µε την πρόσληψη
χρηµατοοικονοµικών και νοµικών συµβούλων. Όπως αναφέρεται, οι σύµβουλοι όφειλαν από τον περασµένο ∆εκέµβριο να παραδώσουν µελέτη για τους τρόπους αξιοποίησης του πακέτου. Για την ιδιωτικοποίηση των
ΕΛΠΕ, ο στρατηγικός και χρηµατοοικονοµικός σύµβουλος θα ενεργήσει ως σύµβουλος
για την προκρινόµενη επιλογή αξιοποίησης
και εφόσον υπάρξει σχετική απόφαση από το
∆.Σ. του ΤΑΙΠΕ∆. ∆εν έχουν αλλάξει οι ηµεροµηνίες υποβολής δεσµευτικών προσφορών για την πώληση του 66% του ∆ΕΣΦΑ, η
οποία έχει οριστεί για τις 16 Φεβρουαρίου,
και για την ΕΕΣΣΤΥ (εταιρεία συντήρησης
τροχαίου σιδηροδροµικού υλικού), που είναι
για τις 14 Φεβρουαρίου. Στην ΕΥ∆ΑΠ προωθείται η πώληση του 11% από το 27% που
κατέχει το ΤΑΙΠΕ∆. Πρέπει όµως να υπάρξει αναθεώρηση και χρονική επέκταση της υφιστάµενης σύµβασης παραχώρησης µεταξύ
του ∆ηµοσίου και της ΕΥ∆ΑΠ.

Αυτοκινητόδροµοι

Λιµάνια και µαρίνες

Η λήψη εγκρίσεων για τη χρονική επέκταση
της σύµβασης από τις ευρωπαϊκές αρχές και
η κύρωση της σύµβασης παράτασης από τη
Βουλή είναι τα επόµενα βήµατα για να βγει
στον αέρα ο διαγωνισµός για την πώληση του
30% του ∆ΑΑ. Σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση της Εγνατίας Οδού, έως τον Απρίλιο πρέπει να υποβληθεί στην Ε.Ε. η νέα τιµολογιακή πολιτική του οδικού άξονα. Η Εγνατία
έχει ήδη προκηρύξει δύο διαγωνισµούς για
τη συντήρηση και λειτουργία του αυτοκινητοδρόµου (∆υτικός και Ανατολικός Άξονας),
στους οποίους θα περιληφθούν η κατασκευή
και λειτουργία δύο νέων µετωπικών σταθµών διοδίων, σε Καβάλα και Στρυµoνικό. Στο
προαιρετικό αντικείµενο της εργολαβίας περιλαµβάνεται επίσης η κατασκευή και η λειτουργία δύο µετωπικών σταθµών (Σιάτιστας
και Αρδανίου) και 42 πλευρικών σταθµών διοδίων. Το ΤΑΙΠΕ∆ έχει ορίσει την 26η Ιανουαρίου ως ηµεροµηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ωστόσο πληροφορίες αναφέρουν
ότι θα δοθεί παράταση λίγων εβδοµάδων.

Τα 10 περιφερειακά λιµάνια (Αλεξανδρούπολης, Ελευσίνας, Λαυρίου, Ραφήνας, Ηγουµενίτσας, Κέρκυρας, Καβάλας, Βόλου,
Πάτρας και Ηρακλείου) θα µεταφερθούν
στο Υπερταµείο, αφού όµως ολοκληρωθεί
η διαδικασία αξιοποίησης συγκεκριµένων
δραστηριοτήτων κάθε λιµανιού.
Μέσα στο α΄ τρίµηνο του 2018 αναµένεται να ξεκινήσει η διαδικασία επιλογής και
πρόσληψης συµβούλων για τον διαγωνισµό αξιοποίησης του λιµένα Μυκόνου. Στο
ΤΑΙΠΕ∆ έχει περιέλθει όλος ο λιµένας µε
τρεις διακριτές δραστηριότητες (Επιβατηγός ναυτιλία, Κρουαζιέρα και Μαρίνα) και
εξετάζεται ο βέλτιστος τρόπος παραχώρησης, είτε ως σύνολο είτε ως παραχώρηση
καθεµιάς δραστηριότητας ξεχωριστά.
Μέσα στο α΄ τρίµηνο του 2018 αναµένεται να προκηρυχθούν οι περισσότεροι διαγωνισµοί για τις 17 µαρίνες ανά
την Ελλάδα που έχουν µεταβιβαστεί στο
ΤΑΙΠΕ∆ µε σκοπό την αξιοποίησή τους.
Συγκεκριµένα, πρόκειται για τις µαρίνες
Πύλου, Αλίµου, Χίου, Θεσσαλονίκης (Αρετσού), Μυκόνου, Αργοστολίου, Ζακύνθου
και Ιτέας.

∆ΕΗ - ΕΛΠΕ - ΕΥ∆ΑΠ
Για την πώληση του 17% της ∆ΕΗ προβλέπε-

Εκτιµάται πως στο α΄ εξάµηνο
µπορεί να συγκεντρωθεί 1 δισ.
ευρώ, υπό την προϋπόθεση
πως θα ολοκληρωθεί το σίριαλ
του Ελληνικού.

KENTΡΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

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

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

Λ. Κηφισίας 53, Αμπελόκηποι, τηλ. 210-69.93.527
Λεωφόρος Βουλιαγμένης 564, Άλιμος, τηλ. 210-6993527
www.gethealthier.gr
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ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ Ο∆ΥΝΗΡΕΣ «ΟΥΡΕΣ»

Α

υτή τη φορά το θρίλερ αποφεύχθηκε και η
τρίτη αξιολόγηση του ελληνικού προγράµµατος προσαρµογής έκλεισε οµαλά και
χωρίς καθυστερήσεις. Ωστόσο, τα δύσκολα
είναι µπροστά, καθώς η κυβέρνηση καλείται να υλοποιήσει τα προαπαιτούµενα που
περιλαµβάνουν ζητήµατα-φωτιά, όπως οι
πλειστηριασµοί και οι ιδιωτικοποιήσεις.
Παράλληλα, για άλλη µια φορά οι Ευρωπαίοι δανειστές αποφάσισαν να «σπάσουν» τη δόση των 6,7 δισ. ευρώ σε δύο υποδόσεις, το µεγαλύτερο µέρος των οποίων πηγαίνει είτε σε αποπληρωµές χρέους είτε σε… σεντούκι, ως «µαξιλάρι» για το τέλος του
προγράµµατος τον Αύγουστο του 2018.

«Τελειώστε µε τα προαπαιτούµενα»
Το Eurogroup της περασµένης ∆ευτέρας φαινοµενικά ήταν από
τα πιο εύκολα για τον Έλληνα υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη
Τσακαλώτο, καθώς το συµβούλιο των οµολόγων του της Ευρωζώνης ενέκρινε την έκθεση του EurοWorking Group (EWG) και δέχτηκε την ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης, εγκρίνοντας παράλληλα την εκταµίευση της δόσης των 6,7 δισ. ευρώ. Ωστόσο, η
επίσηµη ανακοίνωση του Eurogroup, ανάµεσα στους επαίνους,
έκρυβε ουκ ολίγα αγκάθια για την κυβέρνηση, αφού υπογράµµιζε χωρίς περιστροφές ότι θα πρέπει να ολοκληρωθούν τα εκκρεµή προαπαιτούµενα, σηµειώνοντας µάλιστα ότι «το EWG θα
επιβεβαιώσει την πλήρη εφαρµογή των προαπαιτουµένων», στα
οποία συµπεριλαµβάνονται «καυτά» για την κυβέρνηση ζητήµατα, όπως «η συνεχής και ανεµπόδιστη εφαρµογή των ηλεκτρονικών πλειστηριασµών και η ολοκλήρωση των εκκρεµοτήτων των
ιδιωτικοποιήσεων».

«Καίνε» οι πλειστηριασµοί
Μάλιστα, ειδικά για το θέµα των πλειστηριασµών η κυβέρνηση
βρέθηκε αµέσως σε θέση άµυνας, καθώς στην έκθεση συµµόρφωσης φαίνεται να προβλέπεται η πραγµατοποίηση σχεδόν
130.000 πλειστηριασµών στο διάστηµα 2018-2022. Ακόµα χειρότερα, ο πρόεδρος της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι απαντώντας στον
ευρωβουλευτή της ΛΑΕ Νίκο Χουντή ξεκαθάρισε ότι «ένα αποτελεσµατικό σύστηµα πλειστηριασµών αποτελεί σηµαντικό κοµµάτι των εργασιών προς τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων, παρόλο που σύµφωνα µε τις προβολές των τραπεζών
η ανάκτηση κυριότητας ή η ρευστοποίηση εξασφαλίσεων δεν αποτελούν βασικό παράγοντα µείωσης των µη εξυπηρετούµενων

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

ανοιγµάτων. Η διενέργεια πλειστηριασµών αναµένεται να δηµιουργήσει τα κατάλληλα κίνητρα για τους δανειολήπτες και τους
δανειστές προκειµένου να επιταχυνθεί η διαδικασία αναδιάρθρωσης δανείων», προσθέτοντας ότι «η πρόοδος που έχουν σηµειώσει οι αρχές τις τελευταίες εβδοµάδες είναι ευπρόσδεκτη.
Απαιτούνται ωστόσο περαιτέρω προσπάθειες προκειµένου να
διασφαλιστεί η πλήρης γεωγραφική κάλυψη της Ελλάδας».

∆ιαψεύδει η κυβέρνηση
Πάντως, η κυβέρνηση έσπευσε να διαψεύσει ότι επίκειται
«τσουνάµι» πλειστηριασµών, µε την υφυπουργό Οικονοµικών Κατερίνα Παπανάτσιου να τονίζει από το βήµα της Βουλής
ότι «δεν υπάρχει συµφωνία της κυβέρνησης για τη διενέργεια
130.000 πλειστηριασµών για τα επόµενα τρία χρόνια στις αποφάσεις για το κλείσιµο της τρίτης αξιολόγησης», προσθέτοντας
ότι «δεν αναφέρεται στο ανακοινωθέν του Eurogroup συγκεκριµένος αριθµός πλειστηριασµών, ούτε και στα επίσηµα κείµενα περιλαµβάνονται. Υπάρχει αναφορά για τις επόµενες δεσµεύσεις του προγράµµατος στην Έκθεση Συµµόρφωσης των
θεσµών, που αποτελεί πληροφοριακό στοιχείο για τα κράτηµέλη», αλλά και εξηγώντας ότι «δεν πρέπει να συγχέονται οι
πλειστηριασµοί και οι κατασχέσεις τραπεζών µε τους πλειστηριασµούς και τις κατασχέσεις του ∆ηµοσίου. Το 2016 έγιναν
µόνο 11 πλειστηριασµοί από το ∆ηµόσιο και άλλοι 9 το 2017 για
πολύ ψηλά ποσά οφειλών και σε καµία περίπτωση δεν αφορούσαν πρώτη κατοικία».

Ανοιχτά ζητήµατα
Κατά τα λοιπά, από την Έκθεση Συµµόρφωσης προκύπτει ότι
η κυβέρνηση έχει µπροστά της κι άλλα ανοιχτά ζητήµατα, µε
πρώτο και κύριο το ενδεχόµενο η µείωση του αφορολογήτου να
γίνει το 2019, αν το ∆ΝΤ σε συνεργασία µε τους ευρωπαϊκούς
θεσµούς και τις ελληνικές αρχές κρίνουν ότι µια εµπροσθοβαρής εφαρµογή απαιτείται προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος
για πρωτογενές πλεόνασµα 3,5% του ΑΕΠ το 2019, χωρίς επιβλαβή για την ανάπτυξη µέτρα. Εάν χρειαστεί, η Ελλάδα θα υιοθετήσει νοµοθεσία, σε συµφωνία µε τους θεσµούς, για τη διασφάλιση της ακριβούς επίτευξης του δηµοσιονοµικού στόχου
µε έναν τρόπο ο οποίος θα είναι θετικός για την ανάπτυξη. Μάλιστα, η συζήτηση για το αφορολόγητο θα γίνει τον Μάιο του
2018.
Παράλληλα, µέχρι τα µέσα Μαρτίου θα πρέπει να έχει γίνει
ο επανυπολογισµός όλων των συντάξεων ώστε να υλοποιηθούν

Η επίσηµη ανακοίνωση του Eurogroup,
ανάµεσα στους επαίνους, έκρυβε ουκ ολίγα
αγκάθια για την κυβέρνηση, αφού υπογράµµιζε
χωρίς περιστροφές ότι θα πρέπει να
ολοκληρωθούν τα εκκρεµή προαπαιτούµενα.
οι µειώσεις το 2019, µέχρι τον Ιούνιο θα πρέπει να εκδοθεί η υπουργική απόφαση για την περικοπή του ΕΚΑΣ του 2019 και στο
τέλος Ιουνίου θα πρέπει να υλοποιηθεί η πλήρης κατάργηση της
έκπτωσης του ΦΠΑ στα νησιά. Σηµειώνεται, δε, ότι έχουν υπολογιστεί έσοδα 1 δισ. ευρώ έως το καλοκαίρι από αποκρατικοποιήσεις, όπως η πώληση του 67% του ΟΛΘ, του 5% του ΟΤΕ, η επέκταση της σύµβασης του «Ελ. Βενιζέλος», η πώληση του 100%
της Ελληνικό Α.Ε., του 66% του ∆ΕΣΦΑ και η πώληση ποσοστού
των ΕΛΠΕ.

Και στο βάθος… χρέος
Στα θετικά της συνεδρίασης του Eurogroup πρέπει να περιληφθεί και η επίσηµη ανακοίνωση ότι αρχίζει στο πλαίσιο του EWG
το τεχνικό έργο για τον µηχανισµό που συνδέει την αποπληρωµή
του χρέους µε την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας. Αυτό το
τεχνικό έργο είναι, βάσει της συµφωνίας του Eurogroup του Ιουνίου του 2017, µέρος των µεσοπρόθεσµων µέτρων για το χρέος
που θα εφαρµοστούν, αν χρειαστεί και εφόσον το πρόγραµµα ολοκληρωθεί επιτυχώς. Σχολιάζοντας την ανακοίνωση, ο κ. Τσακαλώτος είπε ότι είναι «σηµαντικό, όπως αναφέρεται στην τελευταία παράγραφο του ανακοινωθέντος, ότι θα υπάρξει EWG για
να εξεταστεί η γαλλική πρόταση για την ελάφρυνση του χρέους».
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Εurogroup Μάριο Σεντένο
αναφέρθηκε στην πολιτική συµφωνία για το κλείσιµο της αξιολόγησης επισηµαίνοντας ότι χαιρετίστηκε απ’ όλους η εξαιρετική
συνεργασία µεταξύ της κυβέρνησης και των θεσµών και είπε ότι
τώρα θα ξεκινήσει µια ολιστική εξέταση της ανάπτυξης στην Ελλάδα τα επόµενα χρόνια, ώστε στη συνέχεια, µε βάση την προσέγγιση που θα γίνει, να αποφασιστεί η παρέµβαση στο χρέος.
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Τ

ην ώρα που το υπουργείο Παιδείας προχωρά στην
ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με τη
συγχώνευση των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά, φοιτητές της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
(ΣΕΥΠ) του ΤΕΙ Αθήνας αναμένεται να μεταφερθούν για τα μαθήματά τους σε κτίριο το οποίο κρίνεται άκρως ακατάλληλο. Χαρακτηριστικό είναι ότι το συγκεκριμένο κτίσμα εφάπτεται σε μεγάλο πρατήριο υγρών καυσίμων και ενώ ο νόμος ορίζει
ότι η ελάχιστη απόσταση εκπαιδευτηρίου (πανεπιστήμιο & ΤΕΙ)
από πρατήριο καυσίμων θα πρέπει να είναι τα 200 μέτρα ακτινικά.

Μάθημα δίπλα στο βενζινάδικο
Το κτίριο, που βρίσκεται επί της λεωφόρου Αθηνών, μισθώθηκε
τον περασμένο χρόνο με απόφαση της συγκλήτου του ΤΕΙ Αθήνας
προκειμένου να μεταστεγάσει έξι τμήματα της σχολής. Αν τελικά
προχωρήσει η μετεγκατάσταση, περίπου 5.000 φοιτητές των τμημάτων Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, Εργοθεραπείας, Κοινωνικής Εργασίας, Μαιευτικής, Νοσηλευτικής και Φυσικοθεραπείας θα
φοιτούν σε κτίριο ακατάλληλο προς ακαδημαϊκή χρήση και πανεπιστημιακές σπουδές.
Πριν από έναν μήνα φοιτητές του τμήματος Φυσικοθεραπείας πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το
κτίριο διοίκησης του ΤΕΙ, αντιδρώντας μεταξύ άλλων και στη μεταστέγαση του τμήματός τους. Οι φοιτητές επισημαίνουν την ακαταλληλότητα του κτιρίου, υπογραμμίζοντας ότι δεν ικανοποιεί
ούτε τα στοιχειώδη κριτήρια εύρυθμης λειτουργίας μιας πανεπιστημιακής μονάδας. Μάλιστα, εκφράζουν την απορία «γιατί το
ΤΕΙ Αθήνας μισθώνει νέο κτίριο, ενώ σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα θα υπάρχουν άπλετοι χώροι για την ενιαία παρουσία της
ΣΕΥΠ στις κεντρικές ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής».
Σύμφωνα, πάντως, με πληροφορίες της FS, τα μέλη της συγκλήτου δεν γνώριζαν, όταν υπέγραφαν τη μίσθωση, ότι δίπλα στο νεόδμητο κτίριο υπήρχε πρατήριο υγρών καυσίμων. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι εστάλη στον υπουργό Παιδείας και στις αρμόδιες υπηρεσίες σχετικό έγγραφο στο οποίο αναφέρονται όλοι οι πιθανοί
κίνδυνοι από τη μετεγκατάσταση, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να
έχει υπάρξει κάποια απάντηση από πλευράς υπουργείου.

Η έκθεση των μηχανικών
Ιδιαίτερης σημασίας είναι η έκθεση που συνέταξαν μηχανικοί
και στην οποία τονίζεται ότι «το συγκεκριμένο κτίριο είναι κατάλληλο πιθανώς για χρήση γραφείων αλλά ακατάλληλο για
εκπαιδευτήριο».
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται, «το μισθωμένο για εκπαιδευτική χρήση κτίριο επί της λεωφόρου Αθηνών εφάπτεται με μεγάλο
πρατήριο καυσίμων. Οι αντλίες καυσίμων και οι δεξαμενές καυσίμων του πρατηρίου βρίσκονται εγγύτατα με το μισθωμένο κτίριο,
σε αποστάσεις σημαντικά μικρότερες από αυτές που επιτρέπει η
κείμενη νομοθεσία, θέτοντας έτσι σε μεγάλο κίνδυνο τους χιλιάδες φοιτητές αλλά και το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό
του ιδρύματος».
Επίσης, επισημαίνεται ότι «η λειτουργία του σημαντικής ισχύος ηλεκτρονικού σταθμού για την ασύρματη επικοινωνία του
μισθωμένου κτιρίου με το ΤΕΙ Αθήνας (σταθμός απαραίτητος για
την εκπαιδευτική και διοικητική λειτουργία του κτιρίου, Internet,
δίκτυα ΤΕΙ Αθήνας, Wi-Fi, e-study, e-class κ.λπ.) θέτει πρόσθετους
και σοβαρούς κινδύνους στους χρήστες του κτιρίου, λόγω του εφαπτόμενου πρατηρίου καυσίμων».
Στα παραπάνω προστίθεται ότι το κτίριο βρίσκεται σε μία εξαιρετικά θορυβώδη και ρυπογόνο περιοχή, με πλήθος συνεργείων
αυτοκινήτων, μηχανουργείων και καταστημάτων παρεμφερών χρήσεων. Η έκθεση το χαρακτηρίζει ως «κτίριο μη λειτουργικό για εκπαιδευτική χρήση από χιλιάδες φοιτητές, με κλειστούς διαδρόμους
χωρίς φυσικό αερισμό, ενώ δεν διαθέτει αύλειο χώρο. Ακόμα και
μία πρόχειρη αντιπαραβολή των αρχιτεκτονικών και άλλων προδιαγραφών της προκήρυξης και του μισθωμένου κτιρίου αρκεί για να
καταδειχθεί ότι δεν πληροί τις προκηρυχθείσες προδιαγραφές (αριθμός αιθουσών διδασκαλίας, γραφείων, γραμματειών, αμφιθεάτρων κ.λπ.)».

ΜΌΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ:
ΤΕΙ ΔΊΠΛΑ ΣΕ… ΒΕΝΖΙΝΆΔΙΚΟ
ΑΦΡΟΔΊΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΎ

ΑΕΙ Δυτικής Αττικής – Στη Βουλή
το σχέδιο νόμου
Στην Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή της Βουλής κατατέθηκε πριν από λίγες μέρες το σχέδιο νόμου για την ίδρυση του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Το σχέδιο νόμου προβλέπει μεταξύ άλλων ότι το πανεπιστήμιο θα διοικείται από διοικούσα επιτροπή έως το τέλος Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους, οπότε και θα
αναλάβει πλέον καθήκοντα ο εκλεγμένος πρύτανης και η σύγκλητος. Συνολικά δημιουργούνται πέντε σχολές και είκοσι έξι τμήματα.
Οι φοιτητές των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά εντάσσονται στα αντίστοιχα τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Μέχρι και
την ολοκλήρωση της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου θα εφαρμόζονται τα προγράμματα σπουδών των δύο ΤΕΙ, ενώ τα προγράμματα σπουδών των τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής θα ξεκινήσουν να εφαρμόζονται από το χειμερινό εξάμηνο
του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.

Επιφυλακτικοί οι πρυτάνεις
Εν τω μεταξύ, σε έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποίησε η
Σύνοδος των Πρυτάνεων εκφράστηκαν αντιρρήσεις για τη δημιουργία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Οι πρυτάνεις αντιδρούν στη «μετακίνηση» των σημερινών φοιτητών από τα ΤΕΙ
Αθήνας και Πειραιά στα τμήματα του πανεπιστημίου, υποστηρίζοντας ότι «θα πληγεί η ακαδημαϊκή αξιοπιστία του αποτελέσματος». Σχετικά με το εκπαιδευτικό προσωπικό, οι πρυτάνεις αντιδρούν και στη μετατροπή των θέσεων από καθηγητή ΤΕΙ σε καθηγητή Πανεπιστημίου.
Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας τονίζεται
ότι δεν είναι αποκλειστικότητα της Συνόδου να ορίζει τι είναι ακαδημαϊκά σωστό και τι όχι, αλλά έχει λόγο και το υπουργείο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «η εμβληματική πρωτοβουλία της ίδρυσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής εδράζεται αποκλειστικά
σε ακαδημαϊκές και αναπτυξιακές μέριμνες. Βασίζεται κατά πρώτον

Σύμφωνα με πληροφορίες της FS, τα μέλη
της συγκλήτου δεν γνώριζαν, όταν υπέγραφαν
τη μίσθωση, ότι δίπλα στο νεόδμητο κτίριο
υπήρχε πρατήριο υγρών καυσίμων.
στην ποιότητα του έργου των δύο ιδρυμάτων χάρη στις άοκνες προσπάθειες του προσωπικού τους, ποιότητα που πιστοποιείται, μεταξύ άλλων, και από τις πολύ θετικές αξιολογήσεις τους μέσω και
της ΑΔΙΠ.
»Όσον αφορά στην ένταξη των μελών Δ.Ε.Π. σε τακτικές θέσεις, οι προϋποθέσεις που η νομοθεσία προβλέπει για την εκλογή
καθηγητών Πανεπιστημίου δεν διαφοροποιούνται επί το αυστηρότερο από αυτές που προβλέπονται για εκλογή καθηγητών ΤΕΙ
παρά μόνο σε μέρος των απαιτούμενων προσόντων των καθηγητών
α΄ βαθμίδας. Το νομοσχέδιο προβλέπει αυτά ακριβώς να ελεγχθούν,
άλλως η ισονομία θα παραβιαζόταν σε βάρος των καθηγητών των
ΤΕΙ».
Πάντως, την υποστήριξή τους για το πανεπιστήμιο εξέφρασαν
οι δήμαρχοι Δυτικής Αττικής σε συνάντηση που είχαν με τον υπουργό Παιδείας. Ο κ. Γαβρόγλου ανέπτυξε όλες τις πτυχές που αφορούν το νέο πανεπιστήμιο, επισημαίνοντας ότι είναι απαραίτητη
η συνεργασία με τους δήμους, η οποία πρέπει να είναι αμφίδρομη,
δηλαδή προς όφελος των φοιτητών του, αλλά και των πολιτών της
Δυτικής Αττικής.
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παρ’ ότι βρισκόµαστε σε θέση ισχύος–, την οποία
οι κάθε είδους κυβερνητικοί προσπάθησαν αρχικά
να απαξιώσουν.

…και βγάλε τον πραγµατικό εαυτό σου.
Μάλλον όχι, γι’ αυτό και βγήκε στη συνέχεια ο Ντράγκι
και διέψευσε τη διάψευση. Τι να κάνεις, συµβαίνουν
αυτά, µετά από τρία χρόνια διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ
τα έχουµε συνηθίσει. Όπως έχουµε συνηθίσει και τα
µεγαλεπήβολα σχέδια Καµµένου που εφαρµόζονται
στον ίδιο βαθµό που τηρούνται οι δεσµεύσεις και οι
κόκκινες γραµµές του.

ΑΡΗΣ ΖΕΥΓΑΣ
Είναι δύσκολο να βγει µόνο µία κυρίαρχη εικόνα
από το συλλαλητήριο για τη Μακεδονία την περασµένη Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Κι αυτό γιατί
από αλλού ξεκίνησε και αλλού κατέληξε.
Πρωταγωνιστές, µε τον έναν ή τον άλλον τρόπο,
στη διοργάνωσή του υπήρξαν εθνικιστές, νεοναζί,
ρασοφόροι, παραθρησκευτικές οργανώσεις,
οργανωµένοι οπαδοί κατ’ απαίτηση του προέδρου.
Εξού και η αλυτρωτική απαίτηση του συλλαλητηρίου περί µη χρήσης του όρου «Μακεδονία»
από την πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία
της Μακεδονίας, ανάλογη των αλυτρωτικών
επιδιώξεων των Σκοπιανών, εκπορευόµενων
από το Σύνταγµα και από τα σχολικά βιβλία τους,
ότι είναι οι απόγονοι των αρχαίων Μακεδόνων
και εκφραστές του έθνους της Μακεδονίας, όπως
αυτή ορίστηκε γεωγραφικά κατά την οθωµανική
περίοδο και παραµένει διεθνώς µέχρι σήµερα, µε
εδάφη της να βρίσκονται στην Ελλάδα, στην ΠΓ∆Μ,
στη Βουλγαρία, στη Σερβία, στην Αλβανία και στο
Κόσσοβο.

Κάποιοι µπορεί να ήθελαν να παραστούν, αλλά
τελικά δεν το έκαναν, µόνο και µόνο λόγω των
δηλώσεων Ιερώνυµου µετά τη συνάντηση µε τον
πρωθυπουργό, για κανέναν άλλον λόγο.
Σε κάθε περίπτωση,

Επιπλέον, µέσω του συλλαλητηρίου απαντήθηκαν
και µεγάλα ερωτήµατα.

Το λάθος, όπως και η γενικότερα λάθος κυβερνητική
ανάλυση για τα οφέλη που θα µπορούσε να έχει ανακινώντας το Σκοπιανό, έγινε αντιληπτό, όπως φάνηκε
και από τη διορθωτική κίνηση Τσίπρα στο Νταβός,
στη συνάντηση µε τον Ζάεφ, να προβάλει για πρώτη
φορά ως προϋπόθεση επίλυσης του ζητήµατος την
εξάλειψη του αλυτρωτισµού. Μόνο που η κυβέρνηση
Ζάεφ, και να ήθελε –που παραµένει εξαιρετικά αµφίβολο–, δεν είναι αρκετά ισχυρή για να το καταφέρει.
Μια ακόµη περήφανη διαπραγµάτευση που θα
καταλήξει σε kolotumba, απλώς η προσπάθεια πλέον
είναι να φανεί ότι υπεύθυνοι για τη µη λύση είναι οι
άλλοι, όχι εµείς.
Η εξέλιξη επιβεβαιώνει και αυτό που είχε φανεί εξαρχής: δεν έπιασε καµιά κάψα τον πρωθυπουργό να
λύσει το Σκοπιανό, απλώς εκτίµησε ότι θα µπορούσε
να δηµιουργήσει πρόβληµα στη Ν∆. Και τώρα που
του γύρισε µπούµερανγκ διαχειρίζεται την κρίση.

Απ’ όλα είχε ο µπαξές του συλλαλητηρίου. Και τους
προαναφερθέντες και τους απαραίτητους για την
περίσταση γραφικούς.

Η όλη κατάσταση και εδώ και στην ΠΓ∆Μ ενέπνευσε και videogame.

Σε άλλα, παραπλήσια νέα, ο µητροπολίτης Καλαβρύτων Αµβρόσιος είπε να φανερώσει την αλήθεια της
ψυχής του, να πει τον πόνο του ο άνθρωπος.

Όπως και περίφηµους πολεµιστές.

Υπάρχει όµως και η άλλη εικόνα του συλλαλητηρίου, που προέκυψε από τη µαζικότατη συµµετοχή
σε αυτό, υπερκαλύπτοντας τους όποιους σκοπούς
των διοργανωτών. Μαζικότατη συµµετοχή πολιτών
που ήθελαν να εκφράσουν την ανησυχία τους για
τις κινήσεις της κυβέρνησης στο Σκοπιανό και όσα
αντιλαµβάνονται ότι πρόκειται να συµβούν –δηλαδή να δώσουµε τα πάντα και να πάρουµε ελάχιστα,

Σε µια συνηθισµένη εβδοµάδα επί κυβέρνησης

ΣΥΡΙΖΑ, το υπουργείο Οικονοµικών διέψευσε πως
έχει υπογράψει για διενέργεια 130.000 πλειστηριασµών τα επόµενα χρόνια, όπως ανέφερε η Έκθεση
Συµµόρφωσης για την επιτυχή ολοκλήρωση της
τρίτης αξιολόγησης.

Αν ξεπεράσουµε το γεγονός ότι η συγκεκριµένη
πρόταση παραβιάζει κάτι λίγα άρθρα του Συντάγµατος και νόµους που µόλις ψήφισε η κυβέρνηση για
τη διαχείριση των κόκκινων δανείων, ή την ίδια τη
λογική της πρότασης Καµµένου να ικανοποιήσει τους
στρατιωτικούς και οι υπόλοιποι να πάνε να απαυτωθούνε, υπάρχουν και κάποια τεχνικά προβληµατάκια.

Ένα άλλο πράγµα που έχουµε συνηθίσει είναι
οι αντιξοότητες που καλείται να αντιµετωπίσει ο
πρωθυπουργός για το καλό της χώρας. Από τις 17
ώρες διαπραγµάτευσης, στο παρ’ ολίγον θάψιµο κάτω
από τους τόνους λουλουδιών µε τα οποία τον έραναν
ενθουσιασµένες γυναίκες στην Ξάνθη, και πλέον στα
κρυοπαγήµατα του Νταβός.
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Το φαινόμενο της εισαγωγής
ψαρικών δεν περιορίζεται
στην Ελλάδα αλλά επεκτείνεται
και στη Μεσόγειο.
τη ζωή στις θάλασσές μας».
Η κραυγή αγωνίας, πάντως, έφτασε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο πριν από λίγες ημέρες ενέκρινε έναν νέο
κανονισμό, βάσει του οποίου θα υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια και θα γίνονται αυστηρότεροι έλεγχοι στους αλιευτικούς
στόλους που δρουν εκτός κοινοτικών υδάτων. Σημειώνεται δε
ότι η Ε.Ε. έχει θέσει στόχο το 2020 η αλιεία να είναι βιώσιμη
με τερματισμό της υπεραλίευσης και απαγόρευση συγκεκριμένων μορφών επιδοτήσεων αλιείας, οι οποίες συντελούν
στην πλεονάζουσα αλιευτική ικανότητα και στην υπερεκμετάλλευση.

Στοπ στην αλιεία με ηλεκτρικούς
παλμούς

Η ΕΛΛΆΔΑ ΑΓΟΡΆΖΕΙ ΨΆΡΙΑ
ΑΠΌ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΌ
ΑΦΡΟΔΊΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΎ

Ρ

εκόρ στις εισαγωγές ψαρικών καταγράφεται στην Ελλάδα, καθώς η χώρα μας, που έχει τόσο μεγάλη παράδοση στην αλιεία, εισάγει το 66% των ψαριών που
καταναλώνει. Τα στοιχεία αυτά έφερε στη δημοσιότητα πρόσφατη έκθεση της WWF, η οποία επισημαίνει το συνολικό πρόβλημα που υπάρχει στις ευρωπαϊκές χώρες της Μεσογείου, με τις εισαγωγές να έχουν αγγίξει τα 5 εκατομμύρια
τόνους ετησίως.

Μόλις το 12% προέρχεται από ελληνικές
θάλασσες
Σύμφωνα με τη WWF, τα μεσογειακά κράτη της Ε.Ε. Κροατία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Σλοβενία, Ισπανία και Πορτογαλία, τα οποία αναλύονται στην έκθεση του WWF «Seafood and
the Mediterranean: Local tastes, global markets» (Θαλασσινά
και Μεσόγειος: Τοπικές προτιμήσεις, παγκόσμιες αγορές), συγκαταλέγονται στους μεγαλύτερους καταναλωτές ψαρικών παγκοσμίως.
Η περιοχή έχει ετήσια μέση κατανάλωση 33,4 κιλών ψαρικών κατ’ άτομο, τη στιγμή που ο μέσος όρος της Ε.Ε. είναι
22,9 κιλά και ο διεθνής μέσος όρος 19,2 κιλά. Αναφορικά με την
Ελλάδα, ιδιαίτερα υψηλή είναι η ετήσια κατανάλωση ψαρικών
κατ’ άτομο, η οποία αγγίζει τα 19,6 κιλά, εκ των οποίων το 66%
είναι εισαγόμενα, το 22% προϊόντα εγχώριας υδατοκαλλιέργειας και μόνο το 12% προϊόντα εγχώριας αλιείας. Αντίστοιχα,
η κατανάλωση στην Πορτογαλία είναι 56,8 κιλά, τα οποία αντιστοιχούν σε πάνω από ένα κιλό ψαρικών κατ’ άτομο την εβδομάδα, ενώ η Ισπανία έχει την επόμενη υψηλότερη κατανάλωση, με 42,4 κιλά ψαριών.

Η Ευρώπη εισάγει ψαρικά
Το φαινόμενο της εισαγωγής ψαρικών δεν περιορίζεται στην
Ελλάδα αλλά επεκτείνεται και στη Μεσόγειο, αφού το μεγαλύτερο ποσοστό των ψαρικών που πωλούνται στις αγορές της
είναι εισαγόμενα και προέρχονται κυρίως από αναπτυσσόμενες χώρες. Όπως αναφέρεται στη μελέτη, για να κατανοήσει
κανείς την κλίμακα του εμπορίου αρκεί να αναφερθεί ότι τα
μεσογειακά κράτη της Ε.Ε. καταναλώνουν σχεδόν 7,5 εκατομμύρια τόνους ψαρικών ετησίως. Παρ’ όλα αυτά, εξ αυτών μόνο
οι 2,75 εκατομμύρια τόνοι προέρχονται από εγχώριες πηγές.
Αυτό σημαίνει ότι αφενός, για να καλυφθεί η ζήτηση, κάθε
χρόνο αναζητούμε από άλλες χώρες 5 εκατομμύρια τόνους
ψαρικών και αφετέρου ότι ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού,
στις αναπτυσσόμενες χώρες κυρίως, εξαρτώνται από αυτή την
υψηλή ζήτηση ψαρικών στη Μεσόγειο. Σημειώνεται μάλιστα
ότι τα μεσογειακά κράτη της Ε.Ε. απορροφούν το 36% όλων
των ψαρικών που εισάγονται από τρίτες χώρες. Μεγάλο μέρος
των εισαγωγών προέρχεται από τη Βόρεια Αφρική (Μαρόκο,
Τυνησία, Αλγερία, Λιβύη), ενώ το 2014 τα μεσογειακά κράτη
της Ε.Ε. εισήγαγαν περίπου 1,8 εκατομμύρια τόνους από αναπτυσσόμενες χώρες της περιοχής (Μαρόκο, Τυνησία, Αλγερία, Λιβύη, Μαυριτανία, Αίγυπτος και Τουρκία).

Υπεραλίευση, ο μεγάλος ένοχος
Όπως τονίζουν οι επιστήμονες της WWF, η εικόνα ήταν τελείως διαφορετική στο παρελθόν: «Παλαιότερα η Μεσόγειος
είχε μεγάλη επάρκεια ψαρικών, σε αντίθεση με σήμερα που η
υπεραλίευση, η παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία αλλά
και η μη υπεύθυνη κατανάλωση ψαρικών θέτουν σε κίνδυνο

Εν τω μεταξύ, την επαναφορά της απαγόρευσης της αλιείας
με τη χρήση ηλεκτρικών παλμών ζητούν από την Ε.Ε. ομάδες
που εκπροσωπούν αλιευτικούς στόλους στην Ευρώπη, επισημαίνοντας ότι η χρήση ηλεκτρικών παλμών είναι καταστροφική μέθοδος.
Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του «Guardian», οι ηλεκτρικοί παλμοί χρησιμοποιούνται από αλιευτικά σκάφη,
μέσω συσκευών που συνδέονται με τα δίχτυα τους, για να
στέλνουν ηλεκτρική ενέργεια στον πυθμένα, όπου διαταράσσεται η θαλάσσια ζωή, προκειμένου τα ψάρια να μετακινούνται στα δίχτυα.
Πάντως, κάποιοι είναι υπέρμαχοι της συγκεκριμένης τεχνικής, τονίζοντας μάλιστα ότι προκαλεί λιγότερες διαταραχές στον βυθό από μεθόδους όπως η τράτα.
Σύμφωνα με την Κομισιόν, επιστημονικές μελέτες έδειξαν
ότι η παλμική αλιεία θα μπορούσε να μειώσει τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα, να προκαλέσει λιγότερες ζημιές στο θαλασσινό νερό από την τράτα, αλλά και να μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.
Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Οκτώβριο είχε προκαλέσει αντιδράσεις σε αλιείς και επιστήμονες η απόφαση του
υπουργείου Γεωργίας να επαναφέρει το ψάρεμα με βιντζότρατα. Η συγκεκριμένη μέθοδος είχε απαγορευτεί και από
την Ε.Ε., καθώς έχει καταστροφικές και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στο θαλάσσιο οικοσύστημα. Χαρακτηριστικό είναι
ότι την αποκαλούν «σκούπα», καθώς είναι ένα δίχτυ που σύρεται στον βυθό και εγκλωβίζει τα ψάρια.

Στον Ειρηνικό «αδειάζουν» τα ψάρια
Στον ωκεανό αδειάζουν οι αλιευτικοί στόλοι το 10% των ψαριών που αλιεύουν, όπως αποκάλυψε διεθνής επιστημονική
έρευνα. Σύμφωνα με τους ερευνητές των πανεπιστημίων
British Columbia και University of Western Australia, 10 εκατομμύρια τόνοι από τους 100 εκατομμύρια τόνους ψαριών
που αλιεύονται ετησίως πετάγονται πίσω στη θάλασσα.
Πρόκειται κυρίως για ψάρια νεκρά, μολυσμένα, πολύ
μικρά ή ψάρια που δεν έχουν ζήτηση. Πάντως, ο αριθμός, αν
και υψηλός, έχει μειωθεί σε σχέση με τα τέλη της δεκαετίας
του ’80. Η συγκεκριμένη μελέτη διήρκεσε δέκα χρόνια και
σύμφωνα με τους επιστήμονες η παραπάνω τακτική είναι πιο
διαδεδομένη στον Ειρηνικό Ωκεανό αντί του Ατλαντικού.
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Η Όλγα Κεφαλογιάννη µε τους οµιλητές
στην εκδήλωση για τη µνήµη του πατέρα της.

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΙ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ή

ταν όλοι εκεί, πολιτικοί συνοδοιπόροι και
αντίπαλοι, όλοι έτοιµοι να πουν έναν καλό
λόγο και να θυµηθούν το ήθος και την πολιτική συνέπεια του Γιάννη Κεφαλογιάννη, ο
οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από έξι χρό-

νια.

Σε µια λαµπρή εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής, που διοργάνωσαν η Εταιρεία Πολιτικού και Κοινωνικού Προβληµατισµού
και η οικογένεια Ι. Κεφαλογιάννη, όλοι έσπευσαν να τιµήσουν
την προσωπικότητα και την πολιτική παρακαταθήκη του µεγάλου
πολιτικού που έσπασε κάθε κοινοβουλευτικό ρεκόρ, εκλεγόµενος βουλευτής από το 1958 έως το 2004.

Λαµπρές παρουσίες
Την ικανότητα του Γιάννη Κεφαλογιάννη να κερδίζει τον σεβα-

Γιώργος Βαρδινογιάννης, Προκόπης Παυλόπουλος, Βαρδής
Βαρδινογιάννης, Όλγα Κεφαλογιάννη, Μαριάννα Βαρδινογιάννη.

σµό και την εκτίµηση απ’ όλες τις πολιτικές πτέρυγες απέδειξαν
και οι λαµπρές παρουσίες στην εκδήλωση, µε οµιλητές τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο, τον αντιπρόεδρο
της κυβέρνησης Γιάννη ∆ραγασάκη, τον υπουργό Επικρατείας
Αλέκο Φλαµπουράρη, τον πρώην πρόεδρο της Ν∆ και πρώην πρόεδρο της Βουλής Βαγγέλη Μεϊµαράκη, την επικεφαλής του Κινήµατος Αλλαγής Φώφη Γεννηµατά και τον πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών Αθανάσιο ∆ηµόπουλο.
Παρόντες επίσης ήταν µεταξύ άλλων οι πρώην πρωθυπουργοί
Κώστας Καραµανλής, Αντώνης Σαµαράς και Παναγιώτης Πικραµµένος, ο πρόεδρος της Ν∆ Κυριάκος Μητσοτάκης, οι αντιπρόεδροι της Ν∆ Κωστής Χατζηδάκης και Άδωνις Γεωργιάδης, ο υφυπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννης Μπαλάφας, η κόρη
του εκλιπόντος, βουλευτής της Ν∆ και πρώην υπουργός Όλγα Κε-

Η Όλγα Κεφαλογιάννη µε τους προέδρους –πρώην και νυν–
της Ν∆ Αντώνη Σαµαρά, Κυριάκο Μητσοτάκη, Κώστα Καραµανλή
και Βαγγέλη Μεϊµαράκη.

φαλογιάννη, πλήθος νυν και τέως βουλευτών, o πρώην πρόεδρος
της ∆ΗΜΑΡ Φώτης Κουβέλης, ο επιχειρηµατίας Βαρδής Βαρδινογιάννης και η σύζυγός του Μαριάννα, η πρόεδρος του Πολιτιστικού Ιδρύµατος Οµίλου Πειραιώς Σοφία Στάικου και άλλες
προσωπικότητες της δηµόσιας ζωής.

«Πολιτικό πρότυπο»
Μιλώντας για τον µεγάλο εκλιπόντα, ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας υπογράµµισε ότι ο Γιάννης Κεφαλογιάννης «άφησε πίσω του
ένα πολιτικό πρότυπο το οποίο τον κατατάσσει, δίχως αµφιβολία,
στους πολιτικούς που τίµησαν την αποστολή τους. Σε αυτό συνέβαλε και το ότι τα όποια πολιτικά λάθη του –ανθρώπινα, καθώς
τόνισα πριν– δεν στάθηκαν ικανά να επισκιάσουν τις πολλές και
σηµαντικές πολιτικές του αρετές», τονίζοντας ότι «συνδύασε, µε
συνέπεια, την πολιτική και την επιστηµονική του σταδιοδροµία.

Η Φώφη Γεννηµατά µε τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
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Τον απορρόφησε η πολιτική, ως πραγµατική αποστολή, ενώ η ιατρική επιστήµη ήταν γι’ αυτόν µέσο προσφοράς στον άνθρωπο».
Πρόσθεσε, δε, ότι «ο Γιάννης Κεφαλογιάννης διέθετε το πολιτικό
θάρρος που αναλογεί στον πραγµατικό πολιτικό. Ένα θάρρος που
συνίσταται στην υπεράσπιση των θέσεών του, δίχως υπολογισµό
του λεγόµενου “πολιτικού κόστους” και δίχως υποταγή στις κάθε
είδους σειρήνες του λαϊκισµού. Υπήρξε πάντα οπαδός, και µάλιστα
στην πράξη, της συναίνεσης στα µεγάλα και τα σηµαντικά, ιδίως δε
στα εθνικά µας θέµατα» και υπογράµµισε ότι «το βασικό πολιτικό
του χαρακτηριστικό ήταν η παροιµιώδης πολιτική του συνέπεια».

Η µαντινάδα του Μεϊµαράκη
Από την πλευρά του, ο Βαγγέλης Μεϊµαράκης, εµφανώς συγκινησιακά φορτισµένος, µιλώντας σαν Κρητικός προς Κρητικό, άρχισε
την οµιλία του µε µια µαντινάδα για τον Γιάννη Κεφαλογιάννη
(«Καλή παρέα και ψυχή ο άνδρας πρέπει να ’χει να προσπερνά λεβέντικα ό,τι και να του λάχει») και περιέγραψε τον εκλιπόντα ως
«άνθρωπο, γιατρό, αντισυµβατικό πολιτικό. Τίµιο, φιλότιµο, πατριώτη, µε συµµετοχή και πλούσια δράση στην εθνική αντίσταση
και στον αντιδικτατορικό αγώνα στη συνέχεια, µε αποτέλεσµα την
παραποµπή του στο στρατοδικείο. Έναν ακέραιο χαρακτήρα µε
περισσή λεβεντιά και δηµοκρατική ευαισθησία». «Ήταν πολιτικός
και όχι πολιτικάντης, ήταν παρών για να λύσει τα προβλήµατα των
συµπολιτών του» τόνισε ο κ. Μεϊµαράκης.
Ο Γιάννης ∆ραγασάκης, σε µαγνητοσκοπηµένο µήνυµά του,
σηµείωσε ότι ο Γιάννης Κεφαλογιάννης πορεύτηκε πάντοτε µε
την αντίληψη του συλλογικού υποκειµένου, της έννοιας της παράταξης που προϋποθέτει ενότητα στις γραµµές της, τονίζοντας ότι
αυτή η παραταξιακή αντίληψη, αν και διατρέχει όλες τις κρίσιµες
επιλογές της πολιτικής διαδροµής του Γιάννη Κεφαλογιάννη, δεν
τον εµπόδισε αλλά, αντιθέτως, τον εξόπλισε µε την τόλµη να προβεί σε ρήξεις και να ταράξει τα λιµνάζοντα ύδατα. «Ο Γιάννης Κε-
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φαλογιάννης δεν απέκρυπτε τις απόψεις του, ούτε στρογγύλευε τις
κρίσεις και τις διαφωνίες, αλλά αρνείτο να αξιοποιήσει την όποια
ιδεολογική διαφορά ως άλλοθι µη συνεννόησης. […] Ο Κεφαλογιάννης υπήρξε άξιος συνοµιλητής, διότι αναγνώριζε την ιδεολογική θέση του συνοµιλητή του» κατέληξε ο Γιάννης ∆ραγασάκης.

την Ιστορία και τις φυσιογνωµίες της, να αναζητούµε στα δικά
τους µονοπάτια τα δικά µας βήµατα µε σεβασµό και µέτρο, µε
συναίσθηση του χρέους και σύνεση… µε ευρείς ορίζοντες και
µάτια ανοιχτά, για να ακούσουµε και να κρατήσουµε ως πολύτιµη γνώση όσα το χθες έχει να µας διδάξει».

«Πολιτικός του λαού του»

Ποιος ήταν ο Γιάννης Κεφαλογιάννης

Ο Γιάννης Κεφαλογιάννης πολιτεύτηκε µε «εξωστρέφεια και µε
πάθος, τιµήθηκε αλλά και πολεµήθηκε, όπως κάθε ξεχωριστός.
Πολιτικός του κοινού τόπου, βοήθησε για την ενότητα, αλλά και
δεν δίστασε να συγκρουστεί µε εµφανείς ή αφανείς παράγοντες
της εξουσίας. Υπήρξε πολιτικός του λαού του, επίµονος υποστηρικτής των αιτηµάτων του, πρέσβευε την αδιάκοπη και εναργή
σχέση του πολιτικού µε τον λαό του» ανέφερε ο Αλέκος Φλαµπουράρης στην οµιλία του και υπογράµµισε ότι «σήµερα είµαστε υποχρεωµένοι να έχουµε πολιτικό πολιτισµό όχι αυτόν που ζούµε σήµερα αλλά αυτόν που ζήσαµε παλαιότερες περιόδους, της εποχής
του Γιάννη Κεφαλογιάννη. […] Είµαστε υποχρεωµένοι να ξεκινήσουµε διάλογο, ο οποίος είναι αναγκαίος για τον πολιτικό µας πολιτισµό, και να ακολουθήσουµε αυτή την πρακτική, που είναι απαραίτητη, σήµερα, για τη χώρα µας».
Από την πλευρά της, η Φώφη Γεννηµατά αναφέρθηκε στη
σχέση του Γιάννη Κεφαλογιάννη µε τον πατέρα της, λέγοντας ότι
«Κεφαλογιάννης και Γεννηµατάς δεν υπήρξαν συνοδοιπόροι ή
σύµµαχοι, παρά µόνο συγκυριακά, στη βραχύβια οικουµενική κυβέρνηση Ζολώτα. Στρατεύτηκαν µε τις παρατάξεις τους, ο ένας απέναντι στον άλλον, σε µια εποχή µε έντονα πολωτικά χαρακτηριστικά και σχεδόν απόλυτου δικοµµατισµού. ∆ιαφωνούσαν φυσικά
σε πολλά, στα περισσότερα, οι αντιπαραθέσεις τους όµως χαρακτηρίζονταν πάντα από έναν γνήσιο κοινοβουλευτικό πολιτισµό,
προκειµένου να υπηρετηθεί το εθνικό συµφέρον», καταλήγοντας
µε τη σηµείωση ότι «είναι χρέος µας να επισκεπτόµαστε συχνά

Ο Γιάννης Κεφαλογιάννης, γνωστός και ως ο «κύριος 166»,
καθώς ήταν ο δηµιουργός του Εθνικού Κέντρου Αµέσου Βοηθείας, του γνωστού µας ΕΚΑΒ, γεννήθηκε στα Ανώγεια Ρεθύµνου στις 6 ∆εκεµβρίου του 1933 και καταγόταν από παλιά οικογένεια πολιτικών της Κρήτης. Σπούδασε στην Ιατρική Σχολή
του Πανεπιστηµίου Αθηνών και έγινε και διδάκτωρ Παθολογίας.
Από το 1958 έως το 2004 εκλεγόταν βουλευτής Ρεθύµνου,
αρχικά µε την υποστήριξη της Εθνικής Ριζοσπαστικής Ένωσης
(ΕΡΕ) και µετά τη Μεταπολίτευση µε τη Ν∆, ενώ στη διάρκεια
της χούντας ανέπτυξε αντιδικτατορική δράση.
Ο Γιάννης Κεφαλογιάννης είχε πλούσιο κοινοβουλευτικό
και κυβερνητικό έργο, καθώς διετέλεσε γραµµατέας της Βουλής την περίοδο 1958-1964 και στη συνέχεια υφυπουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών (1976-1977), υφυπουργός Εσωτερικών
(1980-1981), υπουργός ∆ηµόσιας Τάξης (1989), αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών (1989-1990), υπουργός Τουρισµού (19901991), υπουργός Επικρατείας (1990-1991) και υπουργός Εσωτερικών (1992-1993), ενώ ακόµα και µετά την αποχώρησή του από
τη Βουλή συµµετείχε στα κοινά, καθώς υπήρξε σύµβουλος του
πρωθυπουργού Κώστα Καραµανλή.
Ήταν παντρεµένος µε την Ελένη Βαρδινογιάννη, δικηγόρο,
και είχε τρεις κόρες, τη Χριστίνα, τη ∆ανάη και την Όλγα. Η τελευταία εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής Ρεθύµνου στις εκλογές του 2007 µε την υποστήριξη της Ν∆.
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ΡΥΘΜΟΥΣ
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ΣΤΑ TELECOMS
ΑΝΤΙΟΠΗ ΣΧΟΙΝΑ

Μ

ε γοργούς ρυθµούς συντελούνται οι αλλαγές στον
κλάδο των τηλεπικοινωνιών µετά και την αποσφράγιση των προσφορών για την εξαγορά της
Cyta Ελλάδος και την επιλογή της Vodafone ως
προτιµώµενου πλειοδότη. Την στιγµή που η περίπτωση της Cyta
δροµολογείται, στην τελική ευθεία φαίνεται να µπαίνει και η διαδικασία για την ανάδειξη στρατηγικού επενδυτή για τη Forthnet,
µε πληροφορίες της αγοράς να κάνουν ήδη λόγο για τουλάχιστον
επτά υποψηφίους που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον.
Όπως όλα δείχνουν, η τράπουλα µοιράζεται οριστικά στην
αγορά των τηλεπικοινωνιών, αν συνυπολογίσει κανείς την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την ανανέωση των αδειών των τριών
παρόχων κινητής τηλεφωνίας για τη χρήση φασµατικών συχνοτήτων στην περιοχή των 1800 MHz, η οποία θα εισφέρει στα ταµεία του ελληνικού ∆ηµοσίου περί τα 201,45 εκατ. ευρώ.
Επί του πρακτέου, οι τρεις εταιρείες ανανέωσαν τις άδειες για
τα τµήµατα φάσµατος που χρησιµοποιούν αυτή τη στιγµή, µε την
Cosmote να καλείται να καταβάλει 83,15 εκατ. ευρώ (για 5 τµήµατα), τη Vodafone 59,2 εκατ. ευρώ (για 3 τµήµατα) και τη Wind
59,1 εκατ. ευρώ (για 3 τµήµατα).
Με τις άδειες των παρόχων να λήγουν τον ∆εκέµβριο του
2035, πλέον κυριαρχεί µια αίσθηση σταθερότητας στην ελληνική
αγορά κινητής τηλεφωνίας, ενώ αναµένεται να προχωρήσουν και
οι επενδύσεις σε υποδοµές για τα επόµενα 18 χρόνια.
Η Vodafone συνεχίζει τις µεγάλες επενδύσεις της στην Ελλάδα, σύµφωνα µε το σχόλιο του επικεφαλής της επιχείρησης
Χάρη Μπρουµίδη, µετά την εξαγορά της Cyta Hellas έναντι 118
εκατ. ευρώ. Σύµφωνα µε τον κ. Μπρουµίδη, η εξαγορά της Cyta
Hellas από τη Vodafone Eλλάδος «θα ενισχύσει ακόµη περισσότερο τον στόχο µας για την ανάδειξη της Vodafone σε έναν σύγχρονο πάροχο ολοκληρωµένων υπηρεσιών ψυχαγωγίας και επικοινωνίας. Παράλληλα, θα αποτελέσει ευκαιρία για τους εργαζοµένους των δύο εταιρειών να ενισχύσουν την τεχνογνωσία τους,
να αναδείξουν το ταλέντο και την εµπειρία τους, αλλά και να εµπλουτίσουν τις δεξιότητές τους».
Σηµειώνεται ότι η Vodafone αποκτά, εκτός από περίπου
300.000 πελάτες σταθερής και κινητής της Cyta Hellas, 5.500
χλµ. οπτικών ινών που έχουν δηµιουργηθεί στην Ελλάδα στο

πλαίσιο του έργου ανάπτυξης των ευρυζωνικών υποδοµών της
περιφέρειας, του προηγούµενου ΕΣΠΑ. Παράγοντες της αγοράς
αναφέρουν ότι µόνο το δίκτυο αυτό δικαιολογεί την καταβολή
του τιµήµατος των 118 εκατ. ευρώ που διέθεσε η Vodafone.
Με την επένδυση αυτή, η Vodafone διαθέτει πάνω από 320
εκατ. ευρώ για την εξαγορά ανταγωνιστριών της. Σηµειώνεται ότι
το 2014 απέκτησε το 100% της Hellas Online, µε τίµηµα που πλησίασε τα 200 εκατ. ευρώ, και µόλις προχθές υπέγραψε τη συµφωνία απόκτησης του 100% της Cyta. Έτσι η Vodafone κατέστη ο
Νο2 παίκτης πίσω από τον ΟΤΕ στη σταθερή τηλεφωνία, µε ένα
πελατολόγιο που φτάνει το 1 εκατοµµύριο συνδέσεις.

H Forthnet και οι εξελίξεις
Στο στρατόπεδο της Forthnet η υποβολή των δεσµευτικών προσφορών έχει οριστεί για τις 23 Φεβρουαρίου 2018. Ωστόσο, η τήρηση του συγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος αµφισβητείται,
καθώς, παρά το γεγονός ότι τυπικά ξεκίνησε ο οικονοµικός και
νοµικός έλεγχος (due dilligence) της Forthnet, εντούτοις το VDR
(virtual data room) παραµένει ακόµη κενό ή η διάθεση των εγγράφων γίνεται µε το σταγονόµετρο. Στην πράξη, οι ενδιαφερόµενοι δεν µπορούν να δουν στο εικονικό περιβάλλον δεδοµένων
(VDR), που δηµιουργήθηκε για τον σκοπό αυτόν, τις συµβάσεις
της εταιρείας, τα νοµικά έγραφα κ.λπ.
Να υπενθυµίσουµε ότι ήδη πριν από το τέλος του 2017 οι πιστώτριες τράπεζες (Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα, Eurobank και
Τράπεζα Πειραιώς) της Forthnet προχώρησαν στη µετατροπή
µέρους των οµολογιών που διαθέτουν σε µετοχές της Forthnet.
Αποτέλεσµα αυτού ήταν οι πιστώτριες τράπεζες να ελέγχουν
πλέον το 33% της Forthnet, ενώ αν µετατρέψουν το σύνολο των
οµολογιών τους, κάτι που θα γίνει εν ευθέτω χρόνω, η συµµετοχή
τους θα φτάσει στο 70%.
Μέσω αυτής της εξαγοράς Vodafone και Wind χτίζουν από
κοινού το αντίπαλο δέος του ΟΤΕ, καθώς αναµένεται να διεκδικήσουν µαζί τη Forthnet, δεδοµένου ότι έχουν υποβάλει από
κοινού την αρχική προσφορά. Μάλιστα, όπως σηµείωναν κύκλοι
των δύο επιχειρήσεων, η δεσµευτική προσφορά που θα υποβληθεί θα είναι κοινή.
Το κλίµα πλέον, σύµφωνα µε στελέχη της αγοράς, είναι πως

Vodafone και Wind χτίζουν από κοινού
το αντίπαλο δέος του ΟΤΕ, καθώς
αναµένεται να διεκδικήσουν µαζί τη
Forthnet, δεδοµένου ότι έχουν υποβάλει
από κοινού την αρχική προσφορά.
ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών εισέρχεται στην τελική του φάση,
µε τους πέντε παίκτες, Cosmote, Vodafone Ελλάδος, Wind
Ελλάς, Forthnet και Cyta να συγκεντρώνονται ακόµα πιο πολύ.
Οι τηλεπικοινωνιακές εταιρείες περιορίζονται σε τέσσερις και πιθανότατα µετά από πολύ λίγο σε τρεις, όταν κατά τα πρώτα χρόνια
της απελευθέρωσης της αγοράς στη µάχη για µερίδιο σε συνδροµητές συµµετείχαν περίπου δώδεκα.
Σήµερα οι πάροχοι έχουν µείνει τρεις (συν τον ΟΤΕ, τέσσερις συνολικά στην τηλεπικοινωνιακή αγορά) και συγκεντρώνουν περίπου το 45% των συνδροµητών τηλεφωνίας µε βάση το
δεδοµένο ότι οι εναλλακτικοί στο τέλος του 2017 εξυπηρετούσαν 2.110.000 συνδέσεις (µόλις 25.000 περισσότερες απ’ ό,τι
στο τέλος του 2016), ενώ ο ΟΤΕ (στοιχεία εννεαµήνου) περίπου
2.628.750.
Και οι εξελίξεις αυτές πραγµατοποιούνται σε µια περίοδο
κατά την οποία οι πάροχοι ετοιµάζονται να ξεκινήσουν να προσφέρουν ευρυζωνικές συνδέσεις µε ταχύτητες που θα κινούνται
σε επίπεδα άνω των 100 Mbps, αξιοποιώντας την αναβάθµιση των
υποδοµών που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, ενώ θα συναγωνιστούν
και στα πακέτα υπηρεσιών που συνδυάζουν και τη συνδροµητική
τηλεόραση.

AUTO
issuu.com/autosunday
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ΝΕΟ HONDA CIVIC TYPE R
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ∆ΡΟΜΟΥ

ΝΕΟ PEUGEOT 5008
ΕΠΙΒΛΗΤΙΚΟ SUV
KIA SPORTAGE - MERCEDES MBUX - VW T-ROC - FORD ECOSPORT - RALLY DAKAR 2018
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ΤΟ VOLVO XC60 ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΙΟ ΑΣΦΑΛΕΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Α

πό τα πολλά νέα µοντέλα που παρουσιάστηκαν τη χρονιά που µας πέρασε, το Volvo XC60 ήταν αυτό που τελικά κατάφερε να συγκεντρώσει τη µεγαλύτερη βαθµολογία στα τεστ του Εuro NCAP.
Πιο συγκεκριµένα, το SUV της Volvo κατάφερε να πλησιάσει στο ιδανικό, αφού στην προστασία των ενηλίκων η αξιολόγηση που πέτυχε ήταν στο 98%, ενώ αυτή για τα συστήµατα υποβοήθησης έφτασε στο 95%. Σηµαντικό ρόλο στο
πολύ υψηλό ποσοστό του XC60 έπαιξε όχι µόνο το πλαίσιο αλλά και το ηλεκτρονικό δίχτυ ασφαλείας που συνθέτουν όλα µαζί
τα συστήµατα µε τα οποία εξοπλίζεται.
Τα υπόλοιπα αυτοκίνητα που συγκέντρωσαν τους µεγαλύτερους βαθµούς τόσο στο σύνολο όσο και στις επιµέρους δοκιµασίες ανά κατηγορία είναι τα Opel Crossland X, Subaru Impreza και XV και τα VW Polo, T-Roc και Arteon.

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

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

3 TO FORD ECOSPORT
ΑΝΑΝΕΩΘΗΚΕ ΡΙΖΙΚΑ, ΤΟΣΟ ΕΝΤΟΣ
ΟΣΟ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ, ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΚΑΙ
ΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΓΚΑΜΑ
ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΚΑΙ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
4 ΤΟ ΝΕΟ HONDA TYPE R ΚΛΕΒΕΙ
ΤΑ ΒΛΕΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ
ΤΙΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΙ∆ΙΚΑ ΑΝ ΤΟ
Ο∆ΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΑ, ΟΠΟΥ
ΞΕ∆ΙΠΛΩΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 320 ΙΠΠΟΥΣ
ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ DNA
6 ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ SUV ΤΗΣ PEUGEOT,
ΤΟ 5008, ΕΧΕΙ ΣΤΙΛ, ΧΩΡΟΥΣ,

∆ΥΝΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ. ΤΙ ΑΛΛΟ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ
ΚΑΝΕΙΣ;
8 ΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
INFOTAINMENT ΤΗΣ MERCEDES
ΛΕΓΕΤΑΙ MBUX ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ Ο,ΤΙ ΠΙΟ
ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΗΜΕΡΑ.
ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΘΑ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΗΝ
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΓΕΝΙΑ ΤΗΣ A-CLASS,
ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΟΣΟΝΟΥΠΩ
10 TO KIA SPORTAGE ΕΧΕΙ ΩΡΑΙΑ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ, ΑΝΕΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ
ΕΝΑΝ ΚΑΛΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 141 ΙΠΠΩΝ ΠΟΥ
ΣΥΝ∆ΥΑΖΕΤΑΙ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΚΑΛΑ ΜΕ
ΤΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΩΝ 7
ΣΧΕΣΕΩΝ
12 ΤΟ T-ROC ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΙΟ
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ SUV ΤΗΣ VW.
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΙΟ
ΝΕΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΙΟ ΠΡΟΣΙΤΟ,
ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΑ 1.000 ΚΥΒΙΚΑ
14 ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΡΑΛΙ ΝΤΑΚΑΡ,
ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΕΓΑΛΗ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΚΑΙ
ΤΟΝ ΘΡΙΑΜΒΟ ΤΟΥ ΓΕΡΟΛΥΚΟΥ
CARLOS SAINZ
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Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ FREE SUNDAY
ΕΚ∆ΟΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΤΣΟΣ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ: Νίκος Μαρινόπουλος,
Γιάννης Σκουφής
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Νίκος Μαρινόπουλος,
Παναγιώτης Τριτάρης
Σχεδιασµός:

one9six.com

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

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

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

Τ

ΤΟ ΜΙΚΡΌΤΕΡΟ SUV ΤΗΣ FORD ΑΠΟΚΤΆ ΝΈΑ ΕΜΦΆΝΙΣΗ,
ΝΈΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΌ, ΝΈΟΥΣ ΚΙΝΗΤΉΡΕΣ, ΝΈΟ ΚΙΒΏΤΙΟ
ΤΑΧΥΤΉΤΩΝ, ΒΕΛΤΙΩΜΈΝΗ ΑΝΆΡΤΗΣΗ, ΣΎΣΤΗΜΑ
ΤΕΤΡΑΚΊΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΆ ΠΟΛΛΆ ΆΛΛΑ.

ο αυτοκίνητο που οδηγήσαμε στην Πορτογαλία δεν
είναι η νέα γενιά του EcoSport, αλλά με τόσες αλλαγές που έχει (2.360 νέα μέρη!) μπορούμε να μιλάμε
για ριζική ανανέωση. Πριν μπούμε σε λεπτομέρειες,
τρεις λέξεις αρκούν για να περιγράψουν πώς εξελίχθηκε το EcoSport: σπορ, premium, ευρωπαϊκό.
Είναι προφανές ότι οι άνθρωποι της Ford ποντάρουν στην πορεία του μοντέλου στην ευρωπαϊκή αγορά. Και πώς να μην το
κάνουν, όταν είδαν τις πωλήσεις του να αυξάνονται κατά 40%
τον προηγούμενο χρόνο και τη συνολική ζήτηση για όλα τα SUV
τους να αυξάνεται με ετήσιο ρυθμό 30%.
Εξωτερικά το ριζικά ανανεωμένο EcoSport δείχνει πιο μοντέρνο, πιο σπορ και επιθετικό. Με νέους προφυλακτήρες, νέα
φωτιστικά σώματα, νέα μάσκα (που θυμίζει Kuga και Edge), νέες ζάντες 16, 17 και 18 (για πρώτη φορά) ιντσών κ.ά., είναι σίγουρο πως δεν θα το μπερδέψετε με το προηγούμενο. Και επειδή το βασικό κοινό του EcoSport, οι Millennials (17-34 ετών), αγαπά το χρώμα και τις τολμηρές εναλλαγές, το ανανεωμένο μοντέλο θα είναι διαθέσιμο σε 12 χρώματα. Και όχι μόνο αυτό αλλά
πλέον θα διατίθεται και με δυνατότητα επιλογής διαφορετικού
χρώματος οροφής σε κάποιες εκδόσεις.
Στο εσωτερικό του EcoSport η εικόνα είναι πολύ διαφορετική από αυτήν που γνωρίζαμε. Το νέο ταμπλό με τα μαλακά υλικά βελτιωμένης ποιότητας και η επίπεδη «οριζόντια» κεντρική
κονσόλα με τα λιγότερα κουμπιά δημιουργούν μια μοντέρνα και
αρμονική εικόνα. Στην κορυφή προεξέχει σαν tablet η οθόνη αφής 6,5 ή 8 ιντσών, από την οποία οι επιβάτες διαχειρίζονται
σχεδόν τα πάντα μέσω του αναβαθμισμένου συστήματος
infotainment SYNC 3 της Ford. Το σύστημα αυτό υποστηρίζει
Apple CarPlay και Android Auto. Οι μικρότερες εκδόσεις, ωστό-

σο, θα έρχονται με μια συμβατική οθόνη 4,2 ιντσών με
Bluetooth και δύο θύρες USB.
Το SYNC 3 είναι εύκολο στη χρήση και έχει όμορφα γραφικά, όμως ένα πρόβλημα που εντοπίσαμε είναι ότι η οθόνη είναι
τοποθετημένη εντελώς οριζόντια και πολύ μπροστά και ψηλά,
με αποτέλεσμα ο οδηγός να τη βλέπει υπό αρκετά μεγάλη γωνία. Δεν είναι κάτι που σου χαλάει τη διάθεση, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτή είναι η καλύτερη δυνατή εμπειρία για
τον οδηγό. Το EcoSport δεν είναι ένα αυτοκίνητο που θα επιλέξεις για την ευρυχωρία του, ωστόσο ένα ζευγάρι ή μια μικρή
οικογένεια θα βολευτεί χωρίς πρόβλημα στην καμπίνα επιβατών και στα 334 λίτρα του χώρου αποσκευών.
Οδηγώντας το ανανεωμένο μικρό SUV στους δρόμους της
Πορτογαλίας διαπιστώσαμε ότι οι αλλαγές στην ανάρτηση και το
βελτιωμένο σύστημα διεύθυνσης έχουν κάνει το αυτοκίνητο
πιο… Ford (δηλαδή πιο σπορ και οδηγικά πιο ευχάριστο). Η ψηλή θέση οδήγησης και τα νέα καθίσματα (η πλάτη των οποίων
ρυθμίζεται σκαλωτά) χαρίζουν πολύ καλή ορατότητα και αίσθηση ασφάλειας. Το ίδιο ισχύει και για την ηχομόνωση και την
ποιότητα κύλισης.
Στη λίστα με τους κινητήρες συναντάμε τους γνώριμους
βενζίνης 1.0 EcoBoost με 125 και 140 ίππους και τον πετρελαιοκινητήρα 1.5 TDCi που αποδίδει 100 ίππους. Από τα μέσα του
2018, όμως, στην γκάμα θα προστεθούν άλλο ένα σύνολο 1.0
EcoBoost με 100 ίππους και ένας ολοκαίνουριος diesel 1.5
EcoBlue που αποδίδει 125 ίππους. Στην Πορτογαλία είχαμε την
ευκαιρία να οδηγήσουμε το νέο αυτό σύνολο (περισσότερες λεπτομέρειες για το οποίο δεν έχουν ανακοινωθεί). Πρόκειται για
ένα αρκετά καλό μοτέρ που λατρεύει τις μεσαίες στροφές και
συνδυάζεται, όπως και οι υπόλοιποι κινητήρες, με το νέο κιβώ-

τιο ταχυτήτων έξι σχέσεων που γνωρίσαμε στο νέο Fiesta.
Ο 1.5 EcoBlue θα διατίθεται για πρώτη φορά και σε τετρακίνητη έκδοση (αυτήν οδηγήσαμε κατά τη διάρκεια της δοκιμής
μας). Πρόκειται για το σύστημα Ford Intelligent All-Wheel Drive,
το οποίο μοιράζει τη ροπή από 100/0 εμπρός-πίσω έως 50/50.
Το σύστημα επιβλέπει διαρκώς τις συνθήκες πρόσφυσης και
επεμβαίνει όταν και όσο χρειάζεται σε χρόνο κάτω των 20 χιλιοστών του δευτερολέπτου.
Ένα ακόμη σημείο στο οποίο το ριζικά ανανεωμένο
EcoSport αλλάζει σελίδα είναι ο εξοπλισμός του. Μεταξύ άλλων
στοιχείων, θα διαθέτει 9 αερόσακους, αναβαθμισμένο σύστημα
ευστάθειας, κάμερα οπισθοπορείας, cruise control με ρυθμιζόμενη ταχύτητα, θερμαινόμενο τιμόνι, θερμαινόμενο παρμπρίζ,
σύστημα Blind Spot, ηχοσύστημα B&O PLAY με 10 ηχεία και
άλλα, που συναντάμε συνήθως σε μεγαλύτερα και πιο πολυτελή
μοντέλα.
Το αναβαθμισμένο (σχεδόν καινούργιο) Ford EcoSport θα
έρθει στη χώρα μας στα μέσα Ιανουαρίου 2018 σε εκδόσεις
Business, Titanium και ST-Line. Αρχικά θα διατίθεται με τους
κινητήρες 1.0 EcoBoost με 125 και 140 ίππους και με τον
diesel 1.5 TDCi με τους 100 ίππους. Στα μέσα της χρονιάς θα
προστεθούν ο νέος 1.5 EcoBlue 125 ίππων και το σύστημα
τετρακίνησης.
Συνολικά το ανανεωμένο EcoSport αποτελεί μία από τις καλύτερες επιλογές στην κατηγορία των μικρών SUV. Με όπλο την
εξαιρετική οδική συμπεριφορά, αλλά και τη σχεδίαση και τον
premium εξοπλισμό, είναι σίγουρο ότι θα κεντρίσει το ενδιαφέρον των αγοραστών αυτής της κατηγορίας. Άλλωστε οι προβλέψεις της Ford λένε ότι το έτος 2020 ένα στα τρία αυτοκίνητα που
θα πωλούνται στην Ευρώπη θα είναι SUV ή crossover!
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Ο∆ΗΓΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΦΗΣ
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ΓΙΩΡΓΟΣ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΚΗΣ

HONDA CIVIC TYPE R
ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟ ΣΕ ΟΛΑ ΤΟΥ

Α
ΜΕ 320 ΑΛΟΓΑ, ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΚΑΙ ΠΟΛΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΤΟ ΝΕΟ CIVIC TYPE R ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΕΙ
ΑΠΟΛΥΤΑ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΟΥ «ΒΑΣΙΛΙΑ ΤΟΥ ΝΙΡΜΠΟΥΡΓΚΡΙΝΓΚ»
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ HOT HATCHES.

υτή τη φορά η Honda δεν περίµενε να
περάσουν δυο-τρία χρόνια από την πρεµιέρα του νέου Civic για να παρουσιάσει
το αντίστοιχο Type R. Αντίθετα, τα εξέλιξε παράλληλα και στην περίπτωση του
σπορ µοντέλου της χρησιµοποίησε ό,τι
είχε και δεν είχε στα ράφια και στα σχεδιαστήριά της. Όχι µόνο για να κατακτήσει το ρεκόρ στο
Νίρµπουργκρινγκ µεταξύ των hot hatches αλλά και για
να παρουσιάσει ένα πραγµατικά ξεχωριστό αυτοκίνητο,
που δεν κάνει καµία απολύτως προσπάθεια να αποκρύψει τον προορισµό του.
Το νέο Honda Civic Type R, λοιπόν, όπως προαναφέραµε, δεν κρύβει, απ’ όποια γωνία και αν το κοιτάξεις,
τον πολεµικό του χαρακτήρα και τον στόχο του, που είναι
οι επιδόσεις και η όσο το δυνατόν πιο απόλυτη συµπεριφορά. Μπορεί για κάποιους να είναι υπερβολικό, αλλά
στην πράξη δεν θα µπορούσε να είναι διαφορετικό, δηλαδή πιο διακριτικό, ειδικά από τη στιγµή που τα πάντα
έχουν τη σηµασία τους και τον ρόλο τους: από τη µεγάλη
πίσω αεροτοµή που αυξάνει στις µεγάλες ταχύτητες την
αρνητική άντωση µέχρι π.χ. τις τρεις απολήξεις της εξάτµισης –στη µεσαία οφείλεται και ο πολύ καλός ήχος του
κινητήρα– ή την εισαγωγή αέρα στο καπό –αλουµινένια
για χάρη της µείωσης του βάρους– που βελτιώνει την
ψύξη του τετρακύλινδρου turbo των 2.000 κυβικών.
Αυτός αποδίδει 320 ολόκληρα άλογα, συγκαταλέγεται
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μεταξύ των πιο ισχυρών δίλιτρων συνόλων που κυκλοφορούν, επιζητά την πίεση και τις ψηλές στροφές, αλλά
σε καμία περίπτωση δεν είναι υποτονικός χαμηλά. Αντιθέτως, αποκρίνεται άμεσα στο γκάζι, επιταχύνει το πεντάθυρο αμάξωμα σαν ηλεκτρικός (0-100 σε 5,7 δεύτερα,
τελική ταχύτητα 272 χλμ./ώρα), ανεβάζει ταχύτατα στροφές και μέσα στην πίστα των Μεγάρων, όπου οδηγήσαμε
το top Civic,δεν έδειχνε σε καμία περίπτωση εκτός ρυθμού.
Είτε τον πιέζεις ψηλά είτε τον λειτουργείς πιο χαλαρά,
ο τετρακύλινδρος turbo δηλώνει παντού και πάντα «παρών», ενώ ταυτόχρονα σου δημιουργεί την αίσθηση ότι
είναι άθραυστος όσο άγαρμπα ή σκληρά και να του φερθείς, κάτι που ισχύει και για το κιβώτιο των 6 σχέσεων
με την πολύ σωστή κλιμάκωση, τον γρήγορο όσο και ακριβή επιλογέα, αλλά και το σύστημα συγχρονισμού του
με τις στροφές του κινητήρα.
Με όλα αυτά το Type R είναι φυσικό να είναι γρήγορο.
Πολύ γρήγορο, κάτι που σου δίνει τη δυνατότητα να εκμεταλλευτείς και την πιο μικρή ευθεία για να πιάσεις όσο
το δυνατόν μεγαλύτερη ταχύτητα, ενώ εξίσου εντυπωσιακός με τον τρόπο που επιταχύνει είναι και ο τρόπος που
επιβραδύνει. Ειδικά αν καθυστερήσεις προκειμένου να
εκμεταλλευτείς και τα τελευταία μέτρα πριν από τη στροφή, όπου μπαίνει απόλυτα ζυγισμένο, χωρίς αντιδράσεις
που θα προβληματίσουν ή θα φοβίσουν.
Εδώ το πολύ πιο στιβαρό πλαίσιο, η αύξηση του μετα-

ξονίου στα σχεδόν 2,70 μέτρα αλλά και η παρουσία του
ιδιαίτερα γρήγορου ελικοειδούς μπλοκέ διαφορικού αποτυπώνονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, καθώς το
Type R δείχνει και είναι πέρα από πιο σταθερό –και στις
μεγάλες ταχύτητες– και πιο ουδέτερο. Και πιο εύκολο,
κάτι που σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί μειονέκτημα
ή αλλοίωση τουhardcore χαρακτήρα του.
Ειδικά από τη στιγμή που μπορείς να το χρησιμοποιείς καθημερινά. Από το σπίτι στο γραφείο, για μια εκδρομή –είναι βέβαιο πως θα μπεις στην πρίζα και θα πας πιο
γρήγορα σε σχέση με κάποιο άλλο αυτοκίνητο– ή για τα
ψώνια. Και τους χώρους διαθέτει για όλα αυτά, και τα
συστήματα ασφάλειας, υποβοήθησης, διασύνδεσης και
εξυπηρέτησης, και το επίπεδο άνεσής του από την ανάρτηση δεν είναι (πολύ) κουραστικό. Ταυτόχρονα, υπάρχει
γι’ αυτόν τον σκοπό και το πρόγραμμα Comfort, που προσαρμόζει ανάλογα την ενδοτικότητα της ανάρτησης, τη
γεωμετρία του συστήματος διεύθυνσης και την απόκριση
του γκαζιού. Η στάνταρ επιλογή του συστήματος είναι η
Sport, ενώ υπάρχει και το +R, που προορίζεται για χρήση
στην πίστα. Εκεί όπου το νέο Honda Civic Type R δείχνει
να είναι στο στοιχείο του περισσότερο απ’ οποιοδήποτε
άλλο hot hatch αυτών των δυνατοτήτων και αυτού του
βεληνεκούς. Εκεί όπου χαίρεσαι να το οδηγείς.
Όσο για την τιμή του, ξεκινά από τα €49.740 για την
εισαγωγική έκδοσή του, ενώ η πιο πλούσια GT κοστίζει
επιπλέον €3.910, φτάνοντας τα €53.650.
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Νέο Peugeot 5008: Mια νέα
διάσταση στην κατηγορία των SUV

Το ολοκαίνουριο Peugeot 5008 φέρνει νέα δεδοµένα ως επταθέσιο SUV, στοχεύοντας να ανταγωνιστεί ευθέως τα premium
µοντέλα της κατηγορίας χάρη στην απαράµιλλη δυναµική σχεδίαση, το πρωτοποριακό και εξελιγµένο Peugeot i-Cockpit,
τους διακεκριµένους κινητήρες πετρελαίου και βενζίνης Euro 6 και τον πλούσιο εξοπλισµό νέας τεχνολογίας.
Ένα SUV µε επιβλητικό εξωτερικό
σχεδιασµό

Η µοντέρνα γραµµή του νέου Peugeot 5008 SUV γοητεύει µε την
πρώτη µατιά. Το σπορ ύφος στον σχεδιασµό του αµαξώµατος, το
µακρύ και οριζόντιο καπό, το ύψος από το έδαφος, οι µεγάλοι
τροχοί µε το λεπτό ανάγλυφο στις ζάντες, οι χρωµιωµένες διακοσµητικές γραµµές, οι µπάρες οροφής αλουµινίου, η οροφή Black
Diamond που ανήκει στον βασικό εξοπλισµό της έκδοσης GT, τα
πάντα αναδεικνύουν µε λεπτότητα τις γενναιόδωρες διαστάσεις
του και δηµιουργούν την εικόνα ενός καθαρόαιµου SUV. Το περιορισµένο για την κατηγορία ύψος της οροφής (1,64 µέτρα µε τις
µπάρες οροφής, µόλις 2 εκατοστά ψηλότερο από το 3008 SUV)
συνεισφέρει στη δυναµική του εµφάνιση. Εµπρός συναντάµε τη
µάσκα µε λεπτοµέρειες χρωµίου και πίσω τη µαύρη gloss λωρίδα µε τα φώτα LED, χαρακτηριστικά της ταυτότητας των SUV.

Εξόχως ευρύχωρο εσωτερικό, υψηλής
λειτουργικότητας

Με µεταξόνιο 2,84 µέτρα και µήκος 4,64 µέτρα, το νέο Peugeot
5008 SUV διαθέτει τους µεγαλύτερους χώρους απ’ όλα τα SUV
της κατηγορίας του. Πιο µακρύ κατά 19,5 εκ. από το 3008, το 5008
SUV διακρίνεται για τις απολύτως ισορροπηµένες εξωτερικές διαστάσεις του, ενώ το επιπλέον µήκος (+16,5 εκ. στο µεταξόνιο)
έχει τεθεί σχεδόν όλο στη διάθεση των επιβατών. Προσφέρει δε
καινοτόµες λύσεις διαµόρφωσης του χώρου µε:
• Τρία ανεξάρτητα, πανοµοιότυπα, αναδιπλούµενα καθίσµατα στη
δεύτερη σειρά καθισµάτων, που ρυθµίζονται σε µήκος (+/-15 εκ.)
και σε κλίση (5 ρυθµίσεις πλάτης).
• ∆ύο ανεξάρτητα, αναδιπλούµενα και αφαιρούµενα καθίσµατα
στην τρίτη σειρά καθισµάτων (βάρος ~11 κιλά/κάθισµα).
• Τον µεγαλύτερο χώρο αποσκευών της κατηγορίας του, 1.060
λίτρα.
Το νέο 5008 SUV προσφέρει επίσης τη δυνατότητα αναδίπλωσης της πλάτης του καθίσµατος του συνοδηγού προκειµένου να

µεταφερθούν αντικείµενα µήκους µέχρι 3,2 µέτρων, ενώ στον
προαιρετικό εξοπλισµό είναι διαθέσιµη η πόρτα χώρου αποσκευών µε άνοιγµα hands-free, που ανοίγει µε µια απλή κίνηση
του ποδιού κάτω από τον πίσω προφυλακτήρα, καθώς και η ανοιγόµενη πανοραµική οροφή.
Απολύτως λειτουργικό και διαµορφώσιµο, το εσωτερικό του
νέου 5008 SUV περιλαµβάνει εξοπλισµό, βασικό ή προαιρετικό
ανάλογα µε την έκδοση, ειδικά σχεδιασµένο για να διευκολύνει
τη ζωή εν κινήσει: πρίζες 12 V και 230 V, αναδιπλούµενα τραπεζάκια αεροπορικού τύπου, κουρτινάκια σκίασης, άγκιστρα, ποτηροθήκες και άφθονο αποθηκευτικό χώρο.

Μοναδική εµπειρία οδήγησης

Στο εσωτερικό συναντάµε την τελευταία εξέλιξη του Peugeot iCockpit, που προσφέρει στους επιβάτες µια µοναδική εµπειρία.
Με το compact τιµόνι µε ενσωµατωµένα χειριστήρια, τη µεγάλη
οθόνη αφής 8 ιντσών και τον υπερυψωµένο πίνακα οργάνων
12,3 ιντσών µε δυνατότητες διαµόρφωσης και γραφικά HD που
απεικονίζει ακριβώς µπροστά στα µάτια του οδηγού όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, η οδήγηση του νέου 5008 SUV γίνεται
µια µοναδική, απολαυστική εµπειρία.
Το νέο 5008 SUV σε προκαλεί να ταξιδέψεις µαζί του, προσφέροντας εξαιρετική ηχοµόνωση και πολλαπλά συστήµατα άνεσης στον βασικό ή προαιρετικό εξοπλισµό, ανάλογα µε την έκδοση: σύστηµα µασάζ στα εµπρόσθια καθίσµατα, σύστηµα ήχου
Hi-Fi Premium Focal, ασύρµατη φόρτιση smartphone που γίνεται επαγωγικά σε συσκευές συµβατές µε πρότυπο Qi κ.ά.
∆ιαθέτει επίσης λειτουργία Mirror Screen για σύνδεση µε συσκευές smartphone και tablet συµβατές µε Apple CarPlay,
MirrorLink ή Android Auto, καθώς και 3D σύστηµα δορυφορικής
πλοήγησης. Το 3D σύστηµα πλοήγησης προσφέρει πιο ρεαλιστική τρισδιάστατη απεικόνιση, ενώ δίνεται η δυνατότητα δωρεάν
αναβάθµισης των χαρτών τέσσερις φορές τον χρόνο, εφ’ όρου
ζωής, µέσω του επίσηµου δικτύου επισκευαστών Peugeot. Για
ευκολότερη ανάγνωση και µεγαλύτερη ασφάλεια, οι χάρτες του

συστήµατος πλοήγησης αναπαράγονται και στον ψηφιακό πίνακα
οργάνων.

Οδηγική απόλαυση

Ευέλικτο όσο και ευρύχωρο, το νέο Peugeot 5008 SUV έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει τις επιδόσεις, το υποδειγµατικό κράτηµα στον δρόµο και την άνεση που χαρακτηρίζουν όλα τα SUV by
Peugeot. Το 5008 SUV µοιράζεται µε τα 308 και 3008 την πλατφόρµα EMP2 και διαθέτει κορυφαία χαρακτηριστικά ασφάλειας
στον βασικό του εξοπλισµό: ενισχυµένη δοµή αµαξώµατος για
την απορρόφηση της ενέργειας τυχόν σύγκρουσης, έξι αερόσακους, ABS, ESP κ.ά.
Χάρη στην πλατφόρµα EMP2 και στο προηγµένο σασί, το νέο
5008 SUV επιτυγχάνει τον ιδανικό συνδυασµό υψηλής άνεσης
και κορυφαίου κρατήµατος. Η ανάρτηση είναι ρυθµισµένη ιδανικά για κάθε έκδοση και κινητήρα, ενώ πολύ σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζει το µειωµένο βάρος, επιτυγχάνοντας βέλτιστη κατανάλωση καυσίµου, µειωµένους ρύπους, µεγαλύτερη ασφάλεια και
καλύτερες επιδόσεις.

Κορυφαία τεχνολογία ασφάλειας

Τα συστήµατα υποβοήθησης οδήγησης νέας γενιάς που ανήκουν
στον βασικό και στον προαιρετικό εξοπλισµό του Peugeot 5008
SUV είναι πάντα στο πλευρό του οδηγού, χαρίζοντάς του σιγουριά:
• Αναγνώριση σηµάτων ορίου ταχύτητας / Σύσταση ορίου ταχύτητας
• Ρυθµιστής και περιοριστής ταχύτητας
• Σύστηµα ανίχνευσης έλλειψης προσοχής οδηγού (Driver
Attention Alert)
• Προσαρµοζόµενος ρυθµιστής ταχύτητας µε λειτουργία Stop
(Active Cruise Control)
• Αυτόµατο φρενάρισµα έκτακτης ανάγκης (Active Safety Brake)
µε ειδοποίηση κινδύνου σύγκρουσης (Distance Alert)
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• Ενεργή προειδοποίηση για ακούσια αλλαγή λωρίδας
κυκλοφορίας
• Ενεργό σύστηµα ελέγχου γωνίας χωρίς ορατότητα
κ.ά.
Και για ακόµη καλύτερο έλεγχο του δρόµου, το νέο
5008 SUV διαθέτει στον βασικό ή στον προαιρετικό εξοπλισµό του κάµερα πολλαπλών λειτουργιών στο παρµπρίζ, αισθητήρες παρκαρίσµατος εµπρός και πίσω,
κάµερες οπισθοπορείας 180° και 360° και Park Assist.

Χαράξτε τον δικό σας δρόµο!

Όπως κάθε γνήσιο SUV, το νέο Peugeot 5008 έχει µεγάλες δυνατότητες εκτός δρόµου χάρη στο Advanced
Grip Control, το προηγµένο σύστηµα ελέγχου της πρόσφυσης που βελτιστοποιεί την πρόσφυση των τροχών
µέσω πέντε προγραµµάτων (Normal, Snow, Mud,
Sand, ESP OFF), που αποτελεί βασικό εξοπλισµό από
το επίπεδο Active και συνδυάζεται µόνο µε χειµερινά
ελαστικά M+S (Mud & Snow) και ζάντες αλουµινίου
18΄΄ Los Angeles.

Αποδοτικοί κινητήρες
Το νέο Peugeot 5008 SUV εφοδιάζεται µε
τους κινητήρες βενζίνης PureTech Turbo
(«Κινητήρας της Χρονιάς» στην κατηγορία
του για τρεις συνεχόµενες χρονιές) και πετρελαίου BlueHDi Euro 6, που το κατατάσσουν ανάµεσα στα κορυφαία της κατηγορίας όσον αφορά τις επιδόσεις, την οικονοµία
και τις εκποµπές CO2. Πιο συγκεκριµένα, η
γκάµα περιλαµβάνει:

Κινητήρες βενζίνης
• 1.2 PureTech 130 S&S, µε µηχανικό 6-τάχυτο κιβώτιο, µεικτή κατανάλωση 5,1 ή 5,4 λίτρα / 100 χλµ. και
εκποµπές CO2 117 ή 124 γρ./χλµ.
• 1.2 PureTech 130 S&S, µε αυτόµατο 6-τάχυτο κιβώτιο, µεικτή κατανάλωση 5,5 λίτρα / 100 χλµ. και εκποµπές CO2 127 γρ./χλµ.

Κινητήρες diesel
• 1.6 BlueHDi 100 S&S, µε µηχανικό
5-τάχυτο κιβώτιο, µεικτή κατανάλωση 4,1 λίτρα / 100 χλµ. και εκποµπές
CO2 106 γρ./χλµ.
• 1.6 BlueHDi 120 S&S, µε µηχανικό
6-τάχυτο κιβώτιο, µεικτή κατανάλωση 4,4 λίτρα / 100 χλµ. και εκποµπές
CO2 115 γρ./χλµ.
• 1.6 BlueHDi 120 S&S EAT6, µε αυτόµατο 6-τάχυτο κιβώτιο, µεικτή κατανάλωση 4,6 λίτρα / 100 χλµ. και
εκποµπές CO2 118 γρ./χλµ.
• 2.0 BlueHDi 180 S&S EAT6, µε αυτόµατο 6-τάχυτο κιβώτιο, µεικτή κατανάλωση 4,8 λίτρα / 100 χλµ. και
εκποµπές CO2 124 γρ./χλµ. (διαθέσιµος αποκλειστικά στην έκδοση GT).

Το νέο Peugeot 5008 έχει ξεκινήσει την εµπορική του πορεία στην
ελληνική αγορά µε τιµή εκκίνησης τα €25.900, περιλαµβανοµένης της
ισχύουσας εµπορικής πολιτικής.
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ΓΙΆΝΝΗΣ ΣΚΟΥΦΉΣ

ΤΟ MBUX ΤΗΣ MERCEDES ΕΊΝΑΙ Ό,ΤΙ ΠΙΟ
ΠΡΟΗΓΜΈΝΟ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΌ ΣΤΗ ΧΡΉΣΗ ΥΠΆΡΧΕΙ
Mε λειτουργίες αφής και φωνητικό έλεγχο, το νέο σύστημα infotainment της Mercedes θα
χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά στη νέα Mercedes A-Class.

Ο

έλεγχος ενός συστήματος με φωνητικές εντολές μπορεί να μην είναι σήμερα κάτι το πρωτοποριακό, όμως εμπεριέχει περιορισμούς σε
ό,τι έχει σχέση τόσο με την προφορά στην εκάστοτε γλώσσα όσο και με τις προκαθορισμένες
εντολές που πρέπει να χρησιμοποιούνται.
Ακριβώς αυτά τα δύο δεν είναι μεταξύ των
προϋποθέσεων καλής λειτουργίας του MBUX –η ονομασία
προέρχεται από το Mercedes-Benz User Experience–, για την
εξέλιξη του οποίου χρειάστηκαν 30 μήνες και εμπλοκή ειδικευμένων μηχανικών σε όλα τα κέντρα έρευνας και εξέλιξης της
γερμανικής εταιρείας ανά τον κόσμο.
Το MBUX, λοιπόν, λειτουργεί με χρήση φυσικής γλώσσας, με
την καθομιλουμένη δηλαδή, και με την εκφορά του λόγου που
έχει ο κάθε χρήστης, καθώς, από τη στιγμή που βασίζεται στην
τεχνητή νοημοσύνη, μαθαίνει και προσαρμόζεται στις συνήθειες

και στο πρόγραμμα του μεμονωμένου οδηγού, προεπιλέγοντας
π.χ. στο σύστημα πλοήγησης τη διαδρομή που εκτελεί περιοδικά και προτείνοντας από μόνο του εναλλακτικές, λαμβάνοντας
υπόψη τις ισχύουσες πληροφορίες για την κυκλοφορία.
Η ενεργοποίησή του γίνεται είτε από ένα μπουτόν στο τιμόνι
είτε λέγοντας τη φράση «Hey Mercedes». Mercedes είναι η ονομασία της ψηφιακής βοηθού –κατ’ αντιστοιχία π.χ. η Amazon
ονομάζει τη δική της βοηθό Alexa– και ταυτόχρονα ένας φόρος
τιμής στη γυναίκα που έδωσε το όνομά της στη μάρκα, τη
Mercedes Jellinek, το 1900.
Μετά την ενεργοποίησή της η ψηφιακή βοηθός Mercedes
μπορεί να υλοποιήσει όλες τις εντολές, εκτός απ’ όσες έχουν
σχέση με θέματα που αφορούν την ασφάλεια, π.χ. αυτές που
σχετίζονται με τον κινητήρα, τα φώτα και τα συστήματα ασφάλειας ή υποβοήθησης. Ενδιαφέρον είναι πως οι εντολές μπορούν να δοθούν με άμεσο τρόπο, όπως «Mercedes, χαμήλωσε

την εσωτερική θερμοκρασία», ή με έμμεσο, όπως «Mercedes,
ζεσταίνομαι». Η απόκριση του συστήματος είναι ιδιαίτερα γρήγορη, υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης μέχρι και δύο κινητών
–iOS, Android ή Baidu, που είναι το πιο διαδεδομένο λογισμικό
στην Κίνα–, ενώ είναι διαθέσιμο σε συνολικά 13 γλώσσες, οι
οποίες καλύπτουν το 90% των πωλήσεων της γερμανικής εταιρείας.
Πέρα από τις φωνητικές εντολές, ο έλεγχος του MBUX γίνεται και μέσω της αφής, μια και υπάρχει touch screen, το γνωστό για τα μοντέλα της Mercedes touch pad στην κεντρική κονσόλα, καθώς και πλήκτρα αφής στο τιμόνι, όπως και στις E και
S-Class. Όσο για τη διαμόρφωση του μενού, η λογική που ακολουθείται είναι αυτή των smartphones τελευταίας γενιάς, η οποία είναι γνωστή και οικεία στους περισσότερους, άρα μειώνεται ο χρόνος προσαρμογής. Σημαντικό είναι πως υπάρχει
συνεργασία και με την εφαρμογή (app) της Mercedes, οπότε το
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προφίλ του εκάστοτε οδηγού μπορεί να μεταφέρεται σε περισσότερα του ενός αυτοκίνητα.
Η πρώτη εφαρμογή του MBUX θα είναι στην καινούργια AClass, που θα παρουσιαστεί επίσημα σε περίπου δύο εβδομάδες στο Άμστερνταμ. Μάλιστα, συνδυάζεται με τον πλήρως ψηφιακό και πλήρως προγραμματιζόμενο πίνακα οργάνων –για
το σύστημα πλοήγησης π.χ. υπάρχει η δυνατότητα προβολής σε
όλη του την έκταση–, που μαζί με την οθόνη του συστήματος
infotainment δημιουργεί ένα ενιαίο σύνολο. Στη βασική έκδοση οι οθόνες είναι 7 ιντσών και στην κορυφαία 10,25 ιντσών,
ενώ υπάρχει και η ενδιάμεση εκδοχή με μία 7 και μία 10,25 ιντσών.
Ανεξάρτητα, πάντως, από το μέγεθος της οθόνης, το αποτέλεσμα είναι ιδιαίτερα σύγχρονο και εντυπωσιακό –τα εξαιρετικά γραφικά εξασφαλίζονται με τη χρήση καρτών της Nvidia–
και γίνεται ακόμα πιο εντυπωσιακό με τη δυνατότητα, όπως

προαναφέραμε, των φωνητικών εντολών, που θα περιλαμβάνονται στον επιπλέον εξοπλισμό.
Το χρονοδιάγραμμα χρήσης του πραγματικά εντυπωσιακού
και πρωτοποριακού MBUX προβλέπει τη χρήση μετά την καινούργια A-Class στα υπόλοιπα προσθιοκίνητα μοντέλα της
Mercedes, θα ακολουθήσουν τα SUV της, ενώ στη συνέχεια θα
επεκταθεί σε όλη την γκάμα της.
Φυσικά θα συνδυάζεται και με μια σειρά online υπηρεσιών, όπως π.χ. ειδοποίηση για τυχόν πρόκληση ζημιάς όσο το
αυτοκίνητο είναι σταθμευμένο, ειδοποίηση για την απομάκρυνσή του με γερανό σε περίπτωση παράνομης στάθμευσης κ.λπ.
Η σύνδεση με το διαδίκτυο θα γίνεται μέσω κάρτας SIM ενσωματωμένης στο αυτοκίνητο –έτσι κι αλλιώς η τελευταία είναι
απαραίτητη για τη δυνατότητα κλήσης έκτακτης ανάγκης, που
πλέον θα είναι υποχρεωτική–, ενώ τα προγράμματα χρήσης
δεδομένων θα παρέχονται από τη Mercedes.
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ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ ΤΡΙΤΆΡΗΣ

KIA SPORTAGE
1.7 DIESEL 141 HP DCT
ΌΜΟΡΦΟ ΚΑΙ ΑΞΙΌΛΟΓΟ

Το Sportage, στην πιο πρόσφατη εκδοχή του, έχει όλα
τα προσόντα για να πρωταγωνιστήσει.

Τ

ο Sportage είναι από τα καθιερωμένα και
«βαριά» ονόματα της γκάμας της Kia και η τελευταία του εκδοχή διαθέτει ένα νέο πλαίσιο,
που σύμφωνα με την Kia είναι 39% πιο άκαμπτο. Παράλληλα, έχει υπάρξει και μια αύξηση του μήκους κατά 40 χιλιοστά, με το μεταξόνιο να έχει μεγαλώσει κατά 30 ολόκληρα

χιλιοστά.
Έτσι, τα συνολικά 2,67 μέτρα του έχουν αυξήσει αισθητά
και τους χώρους για τους επιβάτες, οι οποίοι μάλιστα κάθονται λίγο πιο χαμηλά και έχουν –οι πίσω– αρκετό «αέρα»
για τα κεφάλια τους. Αντίστοιχα, ο χώρος των αποσκευών
ξεκινά από τα 503 λίτρα –με κιτ επισκευής ελαστικών, με
κανονική ρεζέρβα 491 λίτρα– και μπορεί να φτάσει μέχρι
και τα 1.492 λίτρα με τα καθίσματα αναδιπλωμένα.
Οι αισθητικές αλλαγές στο αμάξωμα έχουν δημιουργήσει ένα πιο μοντέρνο σύνολο, ιδίως μπροστά, με τη νέα μάσκα και τα πιο εντυπωσιακά φωτιστικά σώματα. Το γενικότερο concept, πάντως, πίσω από το αυτοκίνητο δεν έχει
μεταβληθεί, με το Sportage να παραμένει ένα πολύ ισορροπημένο σύνολο αυτής της κατηγορίας, που κρύβει σωστά
τον όγκο του. Παράλληλα, κάποια χαρακτηριστικά του, όπως η αναλογία μετάλλου-γυαλιού στο προφίλ του, θυμίζουν ευρωπαϊκά premium μοντέλα.
Στο σύγχρονο εσωτερικό η έμφαση δίνεται στην ποιότητα των υλικών και στην καλή συναρμογή τους, ενώ η θέση
οδήγησης είναι πολύ καλή, τα εμπρός καθίσματα ιδιαίτερα
άνετα και η εργονομία εξαιρετική. Η οθόνη των 7 ιντσών
είναι μέρος ενός πλήρους συστήματος infotainment που
διαθέτει πολλές λειτουργίες.
Το αυτοκίνητο που είχαμε στη διάθεσή μας ήταν η πετρελαιοκίνητη έκδοση με τον 1.7 CRDi και τους 141 ίππους
στην έκδοση με το αυτόματο κιβώτιο 7 σχέσεων που κατασκευάζει η ίδια η Kia (μαζί με τη Hyundai). Η έκδοση αυτή
παρέχεται αποκλειστικά με το αυτόματο κιβώτιο, ενώ υπάρχει και μία, πιο προσιτή, με 115 ίππους και χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων.
Σε κάθε περίπτωση, πάντως, οι 141 ίπποι είναι επαρκέστατοι για να κινήσουν το μεγάλο αμάξωμα του Sportage σε
αξιοπρεπείς ρυθμούς, ενώ και το κιβώτιο είναι άμεσο στις
αλλαγές και με σωστή κλιμάκωση. Ο θόρυβος είναι περιορισμένος και ακούγεται μόνο σε επιταχύνσεις από χαμηλές
ταχύτητες με φουλ γκάζι, την ίδια στιγμή που στον αυτοκινητόδρομο –και λόγω της μακριάς 7ης σχέσης– ταξιδεύει
εντελώς αθόρυβα. Σε ό,τι αφορά δε την κατανάλωση, υπήρξαν περιπτώσεις που είδαμε και κοντά στα 6 λίτρα σε χαλα-
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ρό ταξίδι, αν και μια τιμή πιο κοντά στην πραγματικότητα
είναι γύρω στα 7 λίτρα, χωρίς εμφανείς τάσεις να ανέβει
πολύ περισσότερο σε κίνηση μέσα στην πόλη.
Στον δρόμο το Sportage χαρακτηρίζεται κατά κύριο λόγο
από την άνεση που εξασφαλίζει στους επιβάτες του, κάτι
που πιστώνεται αφενός στη ρύθμιση της ανάρτησης και αφετέρου στα λάστιχα με το 70άρι προφίλ, που κυριολεκτικά
ισοπεδώνουν ό,τι βρουν μπροστά τους. Η επιλογή των τελευταίων βεβαίως έχει τις αναμενόμενες επιπτώσεις σε ό,τι
αφορά τις κλίσεις στις στροφές, που είναι σχετικά αυξημένες σε γρήγορη οδήγηση, όμως αυτό δεν πρόκειται να προβληματίσει σε καμία περίπτωση, καθώς το μεγάλο SUV της
Kia καταφέρνει τελικά να στρίβει με αρκετά περιθώρια ασφάλειας, προειδοποιώντας παράλληλα τον οδηγό του αν
έχει υπερβεί τα εσκαμμένα (υπάρχουν άλλωστε και τα ηλεκτρονικά συστήματα γι’ αυτόν τον λόγο).
Όπως και να ’χει, η γρήγορη οδήγηση δεν είναι η τυπική
συνθήκη κίνησης ούτε του Sportage ούτε της πλειονότητας
των SUV, οπότε σε καθημερινή οδήγηση και ως οικογενειακό μεταφορικό μέσο αποτελεί ένα ευχάριστο και αρκετά
προσαρμοστικό αυτοκίνητο. Ταξιδεύει ιδιαίτερα ήσυχα σε
ταχύτητες που αγγίζουν τα 150-160 χλμ./ώρα, έχει επαρκές
σε αίσθηση τιμόνι –διαθέτει και σπορ ρύθμιση με μικρή αλλά υπαρκτή διαφοροποίηση– και φρένα στο ύψος των περιστάσεων. Εκτός δρόμου, όταν και όπου μπορεί να κινηθεί
με μόνους κινητήριους τροχούς τους εμπρός, είναι πραγματική απόλαυση, κυρίως χάρη στα υψηλού προφίλ ελαστικά,
που απορροφούν ιδανικά τις τυπικές ανωμαλίες των ελληνικών χωματόδρομων.
Συμπερασματικά, το ανανεωμένο Sportage παραμένει
μία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα περίπτωση αυτοκινήτου της
κατηγορίας του, με ξεχωριστή εμφάνιση (ιδίως στα σκούρα
χρώματα), πολύ μεγάλους χώρους για επιβάτες και αποσκευές, έναν ικανό συνδυασμό κινητήρα και αυτόματου κιβωτίου και μια οδική συμπεριφορά με έμφαση στην άνεση
και στην κάλυψη πολλών χιλιομέτρων χωρίς να κουράζει
τους επιβάτες του.
H τιμή του βρίσκεται μέσα στο πλαίσιο της κατηγορίας,
αφού ξεκινά από τα €26.990 (περιλαμβάνεται έκπτωση
€1.000) για τη συγκεκριμένη έκδοση με τους 141 ίππους, το
αυτόματο κιβώτιο και ένα πλήρες πακέτο εξοπλισμού με έξι
αερόσακους, διζωνικό κλιματισμό, κάμερα οπισθοπορείας,
οθόνη αφής 7 ιντσών με σύστημα infotainment κ.λπ. Για όσους χρειάζονται κάτι πιο οικονομικό υπάρχει, όπως προαναφέραμε, η έκδοση των 115 ίππων με το χειροκίνητο κιβώτιο, που ξεκινά από τα €20.890 (εδώ περιλαμβάνεται
έκπτωση €1.400).

KIA SPORTAGE 1.7
DIESEL 141 HP DCT
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΚΥΒΙΣΜΌΣ
ΙΣΧΎΣ

1.685 κ.εκ.
141 ίπποι / 4.000 σ.α.λ.

ΡΟΠΉ ΣΤΡΈΨΗΣ

340 Nm / 1.750-2.000 σ.α.λ.

0-100 ΧΛΜ./ΏΡΑ

11,5 δλ.

ΤΕΛΙΚΉ ΤΑΧΎΤΗΤΑ
ΜΈΣΗ ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ (ΔΟΚΙΜΉΣ)
ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ (ΜXΠXΥ)
ΧΏΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΏΝ
ΒΆΡΟΣ (+ 75 ΚΙΛΆ ΒΆΡΟΣ ΟΔΗΓΟΎ)
ΕΚΠΟΜΠΉ CO2

ΤΙΜΉ

ΜΟΝΤΈΛΟΥ ΔΟΚΙΜΉΣ
ΒΑΣΙΚΉΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

από

185 χλμ./ώρα
6,9 λίτρα / 100 χλμ.
4,480x1,855x1,635 μέτρα
503-1.492 λίτρα
1.545 κιλά
129 γρ./χλμ.

26.990€
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΚΗΣ

VOLKSWAGEN T-ROC 1.0 TSI

ROCK AND… ROC!

Ε

ίναι το νέο T-Roc ένα ακόµη SUV; Φαινοµενικά έτσι έχουν τα πράγµατα για µια κατηγορία που βρίσκεται σε κατάσταση limit-up, σε
σηµείο να προκαλεί πονοκέφαλο στον υποψήφιο αγοραστή, που έχει να επιλέξει ανάµεσα σε πολλά αξιόλογα µικρά και µεγάλα
crossovers-SUV.
Στην περίπτωση του T-Roc η VW καταφέρνει να κάνει τη
διαφορά, παρουσιάζοντας ένα πολύ ενδιαφέρον σχεδιαστικά
σύνολο που δεν περιορίζεται στην εµφατική µάσκα (µε τα
κάπως υπερβολικά LED χαµηλά στον προφυλακτήρα).Το
στιλ του αµαξώµατος έχει υιοθετήσει µια σπορ κουπέ γραµµή η οποία πιστώνεται κυρίως στην έντονη κλίση της οροφής προς το σβήσιµό της σε ένα πολύ όµορφο πίσω µέρος.
Εδώ να πούµε πως κατά τη συνήθη τακτική των εταιρειών
προσφέρονται 4 διαφορετικές βαφές οροφής που µαζί µε το
βασικό χρώµα του αµαξώµατος οδηγούν σε 24 διαφορετικούς συνδυασµούς για τον πελάτη (υπάρχουν και 11 επιλογές στις ζάντες).
Tο µήκος του T-Roc φτάνει τα 4,234 µέτρα και είναι περίπου 4,3 εκατοστά µακρύτερο από το Audi Q2. Από την άλλη,
το φάρδος των 1,819 µέτρων σε συνδυασµό µε το ύψος των
1,573 µέτρων (δηλαδή λίγο ψηλότερο από το Audi) δίνει την
εντύπωση ενός δυναµικού crossover που χορταίνει το µάτι
(ειδικά στις εκδόσεις µε έντονα χρώµατα). Όσο για την απόσταση του αµαξώµατος από το έδαφος, αυτή είναι ικανοποιητική για τον χαρακτήρα του αυτοκινήτου, στα 16,1 εκατοστά.
Εις τα ενδότερα τα πράγµατα είναι πιο αναµενόµενα, α-

φού υπάρχει το γνωστό στιλ από το νέο Polo. Πάντως, αρνητική εντύπωση προκαλούν τα σκληρά πλαστικά παντού (ακόµη και στις πλούσιες εξοπλιστικά εκδόσεις, που στο Polo
έχουν πιο soft υλικά), µε αποτέλεσµα όσοι λαµβάνουν αυτό
το κριτήριο ως δείκτη ποιότητας (προσωπικά δεν µε ενοχλεί
και τόσο) να απογοητεύονται. Ωστόσο, πέρα από το οπτικό
του θέµατος και την αίσθηση στην αφή, τα σκληρά πλαστικά
πρακτικά δεν επηρεάζουν σε τίποτα το προσεγµένο κατασκευαστικά και εργονοµικά ταµπλό µε την εξαιρετική σε απόκριση και λειτουργία touch screen διάστασης 8 ιντσών
(6,5 στις βασικές εκδόσεις). Το µοντέλο που οδηγήσαµε είχε
αναλογικό πίνακα οργάνων, αλλά προαιρετικά υπάρχει και
φουλ ψηφιακός (Active Info Display).
Τον νεανικό και χαριτωµένο διάκοσµο υπογραµµίζουν οι
εξατοµικευµένες βαµµένες επιφάνειες στο ταµπλό, ενώ οι
θήκες για µικροαντικείµενα είναι ικανοποιητικές σε αριθµό
και πρακτικότητα. Η θέση οδήγησης είναι πολύ καλή και τα
µπροστινά καθίσµατα δεν κουράζουν στην πολύωρη διαµονή. Όσο για τους πίσω επιβάτες, υπάρχει αρκετός αέρας για
τα γόνατα και τα κεφάλια τους, ενώ ένας τρίτος θα χωρέσει
µε αρκετές παραχωρήσεις. Το πορτµπαγκάζ είναι πρακτικό
και µεγάλο, µια και µε ρεζέρβα ασφαλείας προσφέρει 415
λίτρα (50 λιγότερα στις εκδόσεις µε κανονική ρεζέρβα ή στις
τετρακίνητες εκδόσεις, 445 µε κιτ ασφαλείας).
Το T-Roc της δοκιµής µας προφανώς και θα είναι το δηµοφιλέστερο, αφού είναι το πιο προσιτό και οικονοµικό. Συγκεκριµένα, πρόκειται για την έκδοση 1.0 TSI µε τον γνωστό
τρικύλινδρο που καταφέρνει να κινεί αγόγγυστα το αµάξωµα
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των 1,2 τόνων και μάλιστα με πιο ραφιναρισμένο τρόπο απ’
ό,τι στο Polo (εδώ προφανώς υπάρχει καλύτερη ηχομόνωση). Το μοτέρ έχει καλή ροπή από χαμηλά, βγάζοντας μια
κάπως «σπορτίφ» χροιά που δεν ενοχλεί σε καμία περίπτωση, ενώ είναι ελαστικό στη λειτουργία του, δίχως να δυσκολεύεται να πιάσει ακόμη και την τελική του κατασκευαστή.
Οδηγώντας όλο και περισσότερο το T-Roc διαπιστώναμε
δύο πράγματα: τον οδηγοκεντρικό χαρακτήρα του αυτοκινήτου και το σφιχτό set-up του σασί. Το T-Roc δεν αποδείχθηκε σπορ μόνο στο μάτι αλλά και στις κλειστές στροφές, όπου
περνά με μικρές κλίσεις, όταν το ηλεκτρομηχανικό τιμόνι και
τον ακριβέστατο 6άρι επιλογέα θα τα ζήλευαν πολλά σπορ
μοντέλα. Με δεδομένη τη δύσκαμπτη βάση MQB-A, το T-Roc
εμπνέει απόλυτη εμπιστοσύνη (ακόμη και με… χιονόνερο)
και μεγάλη σταθερότητα στις στροφές και, παρόλο που η ανάρτηση είναι σχετικά σφιχτή (δίχως να τη λες σκληρή ή ενοχλητική, επηρεάζει ως έναν βαθμό την άνεση), σπάνια και
μόνο σε έντονες λακκούβες θα αντιδράσει ξερά.
Εδώ να πούμε πως πέρα από τον χιλιάρη TSI (από
€19.650) υπάρχει ο μεγαλύτερος 1.5 TSI Evo (από €23.950)
με τα 150 άλογα, που συνδυάζεται και με DSG7 (η 4Motion
έκδοση από τα μέσα του 2018). Η top έκδοση είναι η 2.0 TSI
4Motion με DSG6 και 190 ίππους (από €32.250). Η ντίζελ έκδοση 1.6 TDI με τα 115 άλογα αναμένεται και αυτή από τα
μέσα του 2018 και προς το παρόν είναι διαθέσιμη η δίλιτρη
έκδοση με 150 άλογα (από €26.700, με τα 190 άλογα από το
καλοκαίρι και μετά).Με το T-Roc (με υπερπλήρη εξοπλισμό
από τη βασική έκδοση) η VW ρίχνει στην αγορά ένα πολύ

ενδιαφέρον SUV (του χρόνου αναμένεται το μικρότερο κατά
περίπου 10 ποντάκια T-Cross) για όσους το Tiguan τους πέφτει too much τόσο σε μέγεθος όσο και σε τιμή.

VOLKSWAGEN T-ROC 1.0 TSI (115 PS)
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΚΥΒΙΣΜΌΣ
ΙΣΧΎΣ

999 κ.εκ.
115 ίπποι / 5.500 σ.α.λ.

ΡΟΠΉ ΣΤΡΈΨΗΣ

200 Nm / 2.000-3.500 σ.α.λ.

0-100 ΧΛΜ./ΏΡΑ

10,1 δλ.

ΤΕΛΙΚΉ ΤΑΧΎΤΗΤΑ
ΜΈΣΗ ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ (ΔΟΚΙΜΉΣ)
ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ (ΜXΠXΥ)
ΧΏΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΏΝ
ΒΆΡΟΣ (+ 75 ΚΙΛΆ ΒΆΡΟΣ ΟΔΗΓΟΎ)
ΕΚΠΟΜΠΉ CO

2

ΤΙΜΉ

ΜΟΝΤΈΛΟΥ ΔΟΚΙΜΉΣ
ΒΑΣΙΚΉΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

από

187 χλμ./ώρα
7,2 λίτρα / 100 χλμ.
4,234x1,819x1,573 μέτρα
415-1.290 λίτρα
1.270 κιλά
117 γρ./χλμ.

19.650€

ΑΓΩΝΕΣ
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Ο CARLOS SAINZ
ΚΑΙ Η PEUGEOT ΚΥΡΙΑΡΧΗΣΑΝ
ΣΤΟ ΡΑΛΙ ΝΤΑΚΑΡ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΣΤΗΝ CORDOBA ΤΗΣ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ ΤΟ 40o ΡΑΛΙ
ΝΤΑΚΑΡ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΟ∆ΕΙΧΘΗΚΕ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΙΟ ∆ΥΣΚΟΛΑ
ΚΑΙ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ.

Ν

ικητής αναδείχθηκε ο παλιός γνώριµος από το Παγκόσµιο Πρωτάθληµα Ράλι, ο δύο φορές πρωταθλητής Carlos Sainz, ο οποίος στα 55 του χρόνια έκανε τη
δεύτερη νίκη του στον αγώνα (η πρώτη ήταν το 2010 µε τη VW, στην πρώτη διοργάνωση στη Νότια Αµερική).
Ο Sainz οδήγησε από την αρχή στρωτά και χωρίς υπερβολές και κατάφερε να ολοκληρώσει τον αγώνα σε 49 ώρες, 16 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα, όντας 43
λεπτά µπροστά από τον δεύτερο Nasser Al-Attiyah µε Toyota. Στις δηλώσεις του φάνηκε ιδιαίτερα χαρούµενος γι’ αυτή την επιτυχία και µάλλον περισσότερο για το γεγονός ότι έσωσε τα προσχήµατα για την υπεροµάδα της Peugeot, που υπέστη πανωλεθρία µε τις ατυχίες των Loeb και του µετρ του αγώνα (µε 13 νίκες) Peterhansel.
Τα χαµόγελα, πάντως, περίσσευαν στην Τoyota, όπου τα Hilux από την Gazoo Racing κατάφεραν να πλασαριστούν στη δεύτερη και τρίτη θέση, µε τον οδηγό από το
Kατάρ Nasser Al-Attiyah και τον Giniel de Villiers να εκµεταλλεύονται τις αστοχίες των Peugeot και να κάνουν έναν εξαιρετικό αγώνα για την ιαπωνική εταιρεία. Στις
µοτοσικλέτες πρώτος τερµάτισε ο Αυστριακός Matthias Walkner µε KTM.
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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
1. Carlos Sainz
49h 16΄ 18΄΄
2. Nasser Al-Attiyah
+ 43 40΄΄
3. Giniel de Villiers
+ 1 16΄ 41΄΄
4. Stéphane Peterhansel
+ 1 25΄ 29΄΄
5. Jakub Przygonski
+ 2 45΄ 24΄΄
6. Sheikh Khalid Al Qassim
+ 4 20΄ 58΄΄
7. Martin Prokop
+ 7 20΄ 49΄΄
8. Peter van Merksteijn
+ 7 41΄ 28΄΄
9. Sebastian Halpern
+ 9 08΄ 10΄΄
10. Lucio Ezequiel Alvarez
+ 9 18΄ 46΄΄
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΙΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ
1. Matthias Walkner
43h 06΄ 01΄΄
2. Kevin Benavides
+ 16 53΄΄
3. Toby Price
+ 23 01΄΄
4. Antoine Meo
+ 47 28΄΄
5. Gerard Farres
+ 1 01΄ 04΄΄
6. Johnny Aubert
+ 1 53΄ 53΄΄
7. Oriol Mena
+ 2 22΄ 52΄΄
8. Pablo Quintanilla
+ 2 24΄ 05΄΄
9. Daniel Oliveras Carreras
+ 2 37΄ 20΄΄
10. Jose Ignacio Cornejo Florimo
+ 2 42΄ 36΄΄
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΑ QUADS
1. Ignacio Casale
2. Nicolas Cavigliasso
3. Jeremias Gonzalez Ferioli
4. Marcelo Medeiros
5. Alexis Hernandez
6. Dmitriy Shilov
7. Nelson Augusto Sanabria Galeano
8. Kees Koolen
9. Axel Dutrie
10. Giuliano Horacio Giordana

53h 47΄ 04΄΄
+ 1 38΄ 52΄΄
+ 2 08΄ 14΄΄
+ 4 30΄ 00΄΄
+ 4 38΄ 53΄΄
+ 6 44΄ 57΄΄
+ 8 02΄ 56΄΄
+ 8 24΄ 58΄΄
+ 8 30΄ 22΄΄
+ 9 18΄ 25΄΄

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ
1. Eduard Nikolaev
2. Siarhei Viazovich
3. Ayrat Mardeev
4. Artur Ardavichus
5.Martin Macik Jr
6. Teruhito Sugawara
7. Gert Huzink
8. Ton van Genugten
9. Maurik van den Heuvel
10. Dmitry Sotnikov

54h 57΄ 37΄΄
+ 3 57΄ 17΄΄
+ 5 22΄ 34΄΄
+ 6 38΄ 22΄΄
+ 7 58΄ 45΄΄
+ 8 10΄ 16΄΄
+ 9 19΄ 23΄΄
+ 9 24΄ 54΄΄
+ 9 55΄ 05΄΄
+ 10 03΄ 47΄΄

Eduard Nikolaev

Matthias Walkner

ΤΟ ΝΤΑΚΑΡ 2018 ΜΕ ΝΟΥΜΕΡΑ

Ignacio Casale

∆ιερχόµενες χώρες: Περού, Βολιβία, Αργεντινή
Συνολική απόσταση: 8.793 χλµ. σε 14 σκέλη
και 13 ειδικές διαδροµές
Νίκες σε ειδικές: 7 για τα PEUGEOT 3008 DKR
Maxi στις 13 συνολικά που έγιναν
3 για τους Peterhansel/Cottret (SS5, SS8
και SS10)
2 για τους Sainz/Cruz (SS6 και SS7)
1 για τους Despres/Castera (SS2)
1 για τους Loeb/Elena (SS4)
«1-2» και «1-2-3»: τέσσερα «1-2» (SS2, SS4, SS6
και SS8) και δύο «1-2-3» (SS2 και SS4)
Πρωτιές στη γενική κατάταξη: Despres/Castera
(SS2), Peterhansel/Cottret (SS3 έως SS6)
και Sainz/Cruz (SS7 έως SS14)
Μέγιστη ταχύτητα:
195,9 χλµ./ώρα (Despres/Castera SS3)
Υψηλότερη µέση ωριαία ταχύτητα:
108 χλµ./ώρα (Sainz/Cruz SS6)
Υψηλότερη θερµοκρασία περιβάλλοντος:
35°C (SS13)
Χαµηλότερη θερµοκρασία περιβάλλοντος:
6°C (SS6)
Μεγαλύτερο υψόµετρο:
4.786 µέτρα (SS8, Uyuni-Tupiza)

PR11629 Stonic_26,6x33 hi.pdf
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ΔΕΝ ΠΡΟΜΗΝΎΟΝΤΑΙ
ΚΑΛΎΤΕΡΕΣ ΜΈΡΕΣ
ΣΤΗΝ ΥΓΕΊΑ

«Οι ανάγκες των ασθενών πρέπει να
καλύπτονται με επιστημονικούς και όχι
λογιστικούς όρους». Άκης Αποστολίδης,
πρόεδρος του ΣΦΕΕ

ΑΛΕΞΊΑ ΣΒΏΛΟΥ

Μ

ε την υγεία και το φάρμακο να παραμένουν σε
ανισορροπία, οι προοπτικές για τη νέα χρονιά,
σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στην περίθαλψη,
δεν είναι ευοίωνες. «Δεν προμηνύονται καλύτερες μέρες στην υγεία» τόνισε λακωνικά στην ομιλία του στην
κοπή της πίτας του ΣΦΕΕ ο πρόεδρος του συνδέσμου Άκης
Αποστολίδης, εξηγώντας στη συνέχεια πως τα νέα μέτρα συνιστούν τροχοπέδη για την καινοτομία και πως θα υπάρξουν διετείς έως τετραετείς καθυστερήσεις στην ένταξη των νέων φαρμάκων στην εγχώρια θεραπευτική φαρέτρα. «Η φαρμακοβιομηχανία συνεισφέρει στη συνολική φαρμακευτική δαπάνη περισσότερο από 30% ή αλλιώς 4 φορές πάνω από τον ευρωπαϊκό
μέσο όρο. Ακόμη, μέσω επιστροφών και εκπτώσεων καλύψαμε
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τη φαρμακευτική αγωγή για 840.000 ανασφάλιστους συμπολίτες μας, η οποία ανήλθε σε 165 εκατ. ευρώ. Ταυτόχρονα, το μοντέλο τιμολόγησης διαιωνίζει τις στρεβλώσεις, με αποτέλεσμα
την απόσυρση 240 φαρμάκων από την αγορά» είπε ο κ. Αποστολίδης. Τα rebates και το clawback μαζί ανέρχονται πλέον σε 1,2
δισ. ευρώ, ποσό που προκαλεί ασφυξία στις επιχειρήσεις, ενώ,
από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Φαρμακοβιομηχανίας Θοδωρής Τρύφων επισήμανε ότι τρία στα τέσσερα δοκιμασμένα φάρμακα (παλιότερης κοπής) δεν είναι πλέον βιώσιμα.
Για να βρεθεί λύση πρέπει να επέλθει ισορροπία ανάμεσα στους
τομείς του φαρμάκου και της υγείας, ενώ οι ανάγκες των ασθενών πρέπει να καλύπτονται με επιστημονικούς και όχι λογιστικούς όρους, θέτοντας τον ασθενή στο επίκεντρο.

Στην εκδήλωση παρέστη και ο υπουργός Υγείας Ανδρέας
Ξανθός, διακόπτοντας ένα μακρύ «απουσιολόγιο» από ανάλογες εκδηλώσεις, και στην ομιλία του φόρτωσε την ευθύνη για
όλα τα προβλήματα στην τρόικα. Επίσης, υποσχέθηκε πως δεν
θα μπουν άλλα οριζόντια μέτρα και έκανε εμμέσως έκκληση
στον δεύτερο σε εξαγωγές βιομηχανικό κλάδο της χώρας (τη
φαρμακοβιομηχανία) να βάλει κι άλλη πλάτη. Απαντώντας
εμμέσως στα λεγόμενα του υπουργού, ο Γιώργος Πατούλης,
πρόεδρος του ΙΣΑ και της ΚΕΔΕ, τόνισε πως όταν οι φορείς
στη χώρα διατηρούν ενωμένο μέτωπο μπορούν να αντισταθούν και να μη γίνουν έρμαια στους λογιστές της τρόικας,
πράγμα που δυστυχώς συνέβη, αφού ούτε ενότητα υπήρξε
ούτε διαπραγμάτευση.

Μ

ΕΝΝΕΑΔΎΝΑΜΟ HPV ΕΜΒΌΛΙΟ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΎΕΙ ΚΑΤΆ 90%
ΑΠΌ ΤΟΝ ΚΑΡΚΊΝΟ ΤΡΑΧΉΛΟΥ
ΜΉΤΡΑΣ

e-ΕΚΣΤΡΑΤΕΊΑ ΓΙΑ ΤΟ
ΜΕΛΆΝΩΜΑ ΜΕ ΣΉΜΑ
ΤΟ ΤΑΤΟΥΆΖ

Μ

ετά το τηλεοπτικό «Τατουάζ» έρχεται και το διαδικτυακό,
με τη μορφή μιας πρωτοποριακής διαδικτυακής καμπάνιας με στόχο την ενημέρωση του κοινού για την πρόληψη
και την έγκαιρη διάγνωση του μελανώματος και την εμψύχωση

ε το σύνθημα «Μην αργήσεις!» ξεκινά η νέα ενημερωτική
εκστρατεία της MSD Ελλάδας για την προστασία από τον ιό
HPV που σχετίζεται με τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας
και άλλες μορφές καρκίνου, ώστε το ποσοστό των κοριτσιών που θα
εμβολιαστούν να αυξηθεί από το απογοητευτικό 30%, το οποίο ισχύει
μέχρι σήμερα. «Εδώ και μερικούς μήνες κυκλοφορεί στη χώρα
μας το νέας γενιάς εννεαδύναμο εμβόλιο HPV και ένα κορίτσι 11
χρονών που θα εμβολιαστεί με αυτό (σε δύο δόσεις) προστατεύεται
σε ποσοστό 90% από τον τρίτο συχνότερο γυναικείο καρκίνο, αυτόν
του τραχήλου της μήτρας» εξηγεί ο Θεόδωρος Αγοραστός, καθηγητής
Μαιευτικής-Γυναικολογίας του ΑΠΘ και πρόεδρος της Ελληνικής
HPV Εταιρείας. Από την πλευρά τους, ο Γιώργος Κρεατσάς, ομότιμος
καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Παιδικής και Νεανικής
Γυναικολογίας, και ο Αθανάσιος Μίχος, αναπληρωτής καθηγητής
Παιδιατρικής-Λοιμωξιολογίας, προσθέτουν ότι εντός πέντε ετών από
την έναρξη της σεξουαλικής ζωής το 80% των ανθρώπων έρχεται
σε επαφή με τον ιό HPV, που είναι ένα από τα ισχυρότερα καρκινογόνα. Από τα ελληνικά διαγνωστικά κέντρα προκύπτει ότι 50% των
τεστ ΠΑΠ βρίσκονται θετικά στην HPV λοίμωξη, με το ένα στα τρία
περιστατικά καρκίνου οφειλόμενου στον ιό HPV να εκδηλώνεται
σε άνδρες. Το εμβόλιο χορηγείται σε δύο δόσεις και αποζημιώνεται
για τα κορίτσια ηλικίας 11-18 ετών, ενώ η παγκόσμια τάση είναι να
εμβολιάζονται και τα αγόρια.

ασθενών και φροντιστών. Η καμπάνια «Melanoma B aware
Greece», με σήμα το τατουάζ, αποτελεί μια πρωτοβουλία της Τμήματος Ογκολογίας της εταιρείας Novartis, σε συνεργασία με την
Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος, τον Σύλλογο «ΑγκαλιάΖΩ» και τον Σύλλογο Καρκινοπαθών - Εθελοντών - Φίλων
- Ιατρών «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών. Η καμπάνια απευθύνεται πρωτίστως
στους νέους ανθρώπους και θα χρησιμοποιήσει για τη διάδοση
των μηνυμάτων της τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέσω της
σελίδας @MelanomaBawareGreecehttps://www.facebook.com/
MelanomaBawareGreece/. Γνωστές προσωπικότητες από τον
καλλιτεχνικό χώρο με τατουάζ θα αποτελέσουν τους πρεσβευτές
της εκστρατείας.

ΜΌΝΟ ΤΟ 30% ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΊΔΩΝ
ΚΆΝΕΙ ΤΕΣΤ ΠΑΠ

Μ

ε τα ερευνητικά ευρήματα να φανερώνουν πως οι Ελληνίδες
αμελούν την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, με μόλις το 30% να κάνει τεστ ΠΑΠ και το ίδιο ποσοστό
να εμβολιάζεται με τα εμβόλια HPV, οι προληπτικές εξετάσεις για
τον εντοπισμό της εμμένουσας λοίμωξης με τον ιό HPV που οδηγεί
στην ανάπτυξη καρκίνου στον τράχηλο της μήτρας επιβάλλονται για
τη διαφύλαξη της υγείας του γυναικείου πληθυσμού. Η νέα «χρυσή
συνταγή» που προτείνουν οι ειδικοί βασίζεται στα πρώτα αποτελέσματα της Ελληνικής Ακαδημαϊκής Ομάδας Μελετών Παθολογίας
Τραχήλου. «Μέχρι την ηλικία των 30 ετών οι γυναίκες πρέπει να κάνουν συστηματικά το τεστ ΠΑΠ, ενώ μετά τα τριάντα πρέπει να γίνεται
οπωσδήποτε co-testing, δηλαδή συνδυασμός του τεστ ΠΑΠ με HPV
test m-RNA (που έχει υψηλότερη και ευαισθησία και ειδικότητα από
το απλό DNA HPV test). Η συνδυαστική εξέταση πρέπει να γίνεται
ανά τριετία» επισημαίνει ο Ευριπίδης Μπιλιράκης, διδάκτωρ της
Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Από την πλευρά του,
ο Ευάγγελος Παρασκευαΐδης, καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας
της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τονίζει ότι η νέα
μοριακή τεχνική του Aptima mRNA HPV Test εντοπίζει την ύπαρξη
αντιγράφων mRNA των ογκοπρωτεϊνών Ε6/Ε7, που αποτελούν
πιθανώς σημάδι έναρξης της καρκινογένεσης. Από μόνο του ένα HPV
DNA test έχει έως 18% ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα, ενώ μόνο
του το ΠΑΠ τεστ έχει έως 20% ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα.
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ΝΤΈΡΜΠΙ «ΑΙΩΝΊΩΝ»

Στα προβλήματα του ηττημένου θα προστεθεί και η πίεση

Τ

ο επερχόμενο ντέρμπι «αιωνίων» της Δευτέρας
για την Basket League παρουσιάζει μηδενικό
βαθμολογικό ενδιαφέρον. Ο Παναθηναϊκός έχει
απόσταση τριών νικών από τον Ολυμπιακό και
για να χάσει το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας θα
πρέπει αρχικά να ηττηθεί με περισσότερους από
τρεις πόντους διαφορά στο ΟΑΚΑ από τον Ολυμπιακό και στη συνέχεια να χάσει άλλα δύο παιχνίδια, ή τρία, αν ο Ολυμπιακός νικήσει χωρίς να υπερκαλύψει τη διαφορά. Αν το Λαύριο είχε κάνει το
θαύμα του μετά από τις δύο παρατάσεις στο ΟΑΚΑ, θα μπορούσε να
γίνει συζήτηση, τώρα, δύσκολα.

Κίνδυνος εκτροχιασμού
Παρ’ όλα αυτά, το ντέρμπι των «αιωνίων» είναι σημαντικό λόγω του
αντίκτυπου που θα έχει στον ψυχολογικό τομέα και δη τη δεδομένη
χρονική συγκυρία. Δεν έχουμε να κάνουμε με τους προ τριών εβδομάδων Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, που πήγαιναν «τρένο» στην
Ευρωλίγκα και βρίσκονταν σε πλεονεκτική θέση για την εξασφάλιση του πλεονεκτήματος έδρας στα πλέι οφ της. Έχουμε να κάνουμε με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό που βρέθηκαν λίγο
πριν από τον… εκτροχιασμό στο μεσοδιάστημα. Ο Παναθηναϊκός
πληγώθηκε από το δίδυμο των πρώην προπονητών του, παίζοντας
στα ίσια αλλά χάνοντας οριακά από τη Φενέρμπαχτσε του Ομπράντοβιτς στην Κωνσταντινούπολη και από την ΤΣΣΚΑ του Ιτούδη
στο έως τότε απόρθητο ΟΑΚΑ. Ήταν δύο παιχνίδια στα οποία ο Παναθηναϊκός επιβεβαίωσε την προφανή του πρόοδο σε σχέση με πέρυσι, παρ’ ότι διαθέτει ποιοτικά χειρότερο και με μεγαλύτερες ελλείψεις ρόστερ, αλλά ηττήθηκε σε αμφότερα.
Ακολούθησε το παιχνίδι με τη Ζαλγκίρις του Γιασικεβίτσιους,
ενός ακόμη πρώην «πράσινου», όπου ο Παναθηναϊκός κινδύνεψε
σοβαρά με εκτροχιασμό. Όχι μόνο βαθμολογικό, εφόσον θα έχανε
και θα έμενε πίσω από έναν βασικό ανταγωνιστή του για την τετράδα, ενώ θα έμενε πίσω και από Ρεάλ, Φενέρμπαχτσε, Ολυμπιακό και φυσικά την πρώτη ΤΣΣΚΑ, αλλά και με αγωνιστικό. Η Ζαλ-

ΑΡΗΣ ΖΕΥΓΑΣ
γκίρις ήταν στο -20 στο 15΄ και στο ξεκίνημα της παράτασης βρέθηκε
στο +7. Δεν πανικοβλήθηκε, και από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός –παίκτες, προπονητής, οπαδοί– θεώρησαν ότι κέρδισαν, χαλάρωσαν και άρχισαν τις δοκιμές, η Ζαλγκίρις χτύπησε μεθοδικά
«στο ψαχνό», με φάσεις προετοιμασμένες από τον προπονητή, επέστρεψε, και αν έπρεπε να νικήσει αυτός που έπαιξε το πιο σωστό
μπάσκετ, αυτή ήταν η Ζαλγκίρις. Ο Παναθηναϊκός νίκησε, αλλά το
έκανε βγάζοντας στο παρκέ τον περσινό, άναρχο εαυτό του, με μπάσκετ ατομικής πρωτοβουλίας, όχι μόνο στην επίθεση αλλά και στην
άμυνα, τη φετινή σταθερά του. Μένει να αποδειχθεί αν επρόκειτο
για… μεμονωμένο περιστατικό, απόρροια των όσων είχαν προηγηθεί: διαβολοβδομάδα με σωστό μπάσκετ αλλά με δύο ήττες στην Ευρωλίγκα, δύο παρατάσεις χωρίς να παίξει ποτέ άμυνα με το Λαύριο,
ένα παιχνίδι που νόμισε ότι το κέρδισε πριν την ώρα του και μετά
βρέθηκε προ εκπλήξεως κόντρα στη Ζαλγκίρις.
Το καλό σημάδι για τον Παναθηναϊκό είναι πως όταν τα πράγματα έγιναν πραγματικά δύσκολα, με τη Ζαλγκίρις να προηγείται με
90-83 στο ξεκίνημα της παράτασης, τότε αντέδρασε ενστικτωδώς.
Και το ένστικτό του ήταν η επιστροφή στο πλάνο, σημαδεύοντας τις
αδυναμίες της Ζαλγκίρις. Η άμυνα με παγίδες και ο Γκιστ κράτησαν
τον Παναθηναϊκό, όλα τα καλάθια του από το 90-83 και μετά σημειώθηκαν μέσα από τη ρακέτα, όπου είχε πλέον πρόβλημα η ελλιπής,
κουρασμένη και φορτωμένη με φάουλ γραμμή ψηλών της Ζαλγκίρις. Όταν ο Καλάθης πέτυχε το νικητήριο καλάθι, είναι βέβαιο πως
χάρισε στον Παναθηναϊκό πολύ περισσότερα από τους δύο βαθμούς
της νίκης.

Αμφιβολία
Αν για τον Παναθηναϊκό το προφανές πρόβλημα είναι η έλλειψη
ενός ικανού «καθαρόαιμου» σέντερ, το πρόβλημα για τον Ολυμπιακό δείχνει βαθύτερο. Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ως προτερήματα
τις βάσεις, την εμπειρία, τη σκληράδα και την ομοιογένεια του βασικού κορμού τους, τα οποία αρκούν για να καταφέρνουν να ξεπερνάνε τις περισσότερες δύσκολες καταστάσεις και αντιξοότητες, οι ο-

ποίες, σε επίπεδο τραυματισμών, θα λύγιζαν την πλειονότητα των
αντιπάλων τους. Οι δύο πιο καθοριστικοί παίκτες τους, όμως, ο Σπανούλης και ο Πρίντεζης, βρίσκονται στη δύση της καριέρας τους και
δεν έχουν τις δυνάμεις του παρελθόντος. Επιπλέον, οι παίκτες που
υπερφορτώθηκαν όσο έλειπαν λόγω τραυματισμών οι υπόλοιποι
(χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Στρέλνιεκς) μοιραία βγάζουν κούραση αυτό το διάστημα.
Για να φτάσουμε στις εκτός έδρας δύο συντριβές σε απόσταση
μίας εβδομάδας, από την Μπασκόνια και τη Χίμκι, με ενδιάμεσο
σταθμό τη συντριβή της Μακάμπι στο ΣΕΦ, δηλαδή από το -32 στο
+30 και μετά στο -28, χρειάζεται ένα ακόμη στοιχείο. Και αυτό είναι
η ελάχιστη βοήθεια που έχει πάρει από τους Αμερικανούς του, ιδίως
από τους Ρόμπερτς, Τόμπσον και Γουίλτζερ, στα δύσκολα, καθώς ο
Μακλίν ήταν καθοριστικός σε πολύ δύσκολα παιχνίδια, αλλά και χαμένος σε άλλα. Ο Ολυμπιακός συνηθίζει να ξεπερνάει τα προβλήματά του χάρη στον τυφλοσούρτη των εμπεδωμένων από την πλειονότητα των παικτών του αρχών του. Το πρόβλημα είναι ότι το τελευταίο διάστημα δείχνει να βρίσκεται στα όριά του. Η 30άρα στη
Μακάμπι ήταν μια αναμενόμενη για τα δεδομένα του Ολυμπιακού
αντίδραση μετά τη συντριβή του από την Μπασκόνια. Εκείνο που
δεν ήταν αναμενόμενο και σκόρπισε προβληματισμό ήταν η νέα
ήττα με κάτω τα χέρια που ακολούθησε, από τη Χίμκι.
Το βράδυ της Παρασκευής ο Ολυμπιακός είχε νέα δύσκολη
έξοδο, στο Βελιγράδι κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, η οποία θα έδειχνε σε μεγάλο βαθμό αν επρόκειτο για ένα ντεφορμάρισμα ή για μια
κατάσταση που πρέπει να αντιμετωπιστεί, μεταξύ των άλλων και με
προσθήκη παικτών.
Όπως συνήθως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, το ντέρμπι
«αιωνίων» θα δημιουργήσει νέα δεδομένα για τους «αιωνίους», παρ’
ότι δεν έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον. Ο νικητής θα αποφύγει τον
κίνδυνο εκτροχιασμού, ενώ για τον ηττημένο στο δύσκολο διάστημα
που περνάει θα προστεθεί και η πίεση από τους οπαδούς και όχι
μόνο, δυσκολεύοντας ακόμη περισσότερο την επιστροφή του στα
προ τριών εβδομάδων επίπεδά του.
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Ο
THE DISASTER ARTIST

Ο

Τζέιµς Φράνκο («127 Ώρες») επιστρέφει στον διπλό ρόλο του σκηνοθέτη και πρωταγωνιστή σε µία
ξεκαρδιστική αριστουργηµατική βιογραφική κωµωδία µε επίκεντρο τον ανεπανάληπτο και εξωγήινο, αλλά υπαρκτό, Τόµι Γουάιζο, τον χειρότερο δηµιουργό που πέρασε ποτέ από το Χόλιγουντ.
Το «The Disaster Artist» µπορεί να είναι µια ταινία για τη χειρότερη ταινία όλων των εποχών, το
«The Room», «τον “Πολίτη Κέιν” των κακών ταινιών», αλλά ταυτόχρονα συνθέτει ένα απολαυστικό, ακραία
αστείο, συγκινητικό πορτρέτο µε επίκεντρο έναν γνήσια παθιασµένο, αν και τραγικά κακόγουστο, δηµιουργό
και την ιστορία µιας δυνατής φιλίας ανάµεσα σε αυτόν και τον µοναδικό συνεργάτη που πίστεψε σε αυτόν. Η
ταινία έχει κλέψει τις καρδιές του κοινού και των κριτικών, ενώ έχει διαγράψει αξιόλογη φεστιβαλική πορεία,
καθώς ήταν το µεγάλο hit του SXSW, αλλά και του Τορόντο, όπου κέρδισε τη 2η θέση στο Βραβείο Κοινού του
Τµήµατος Midnight Madness. Στο 65ο ∆ιεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου του Σαν Σεµπαστιάν απέσπασε το
Χρυσό Κοχύλι Καλύτερης Ταινίας, ενώ ο Τζέιµς Φράνκο τιµήθηκε για την ερµηνεία του ως Τόµι Γουάιζο µε τη
Χρυσή Σφαίρα Καλύτερου Α΄ Ανδρικού Ρόλου σε Κωµωδία ή Μιούζικαλ.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Τζέιµς Φράνκο ΣΕΝΑΡΙΟ: Σκοτ Νουστάντερ, Μάικλ Χ. Βέµπερ (βασισµένο στο βιβλίο των Γκρεγκ Σεστέρο και
Τοµ Μπίσελ «The Disaster Artist: My Life Inside The Room, the Greatest Bad Movie Ever Made») ΠΑΙΖΟΥΝ: Τζέιµς Φράνκο,
Ντέιβ Φράνκο, Σεθ Ρόγκεν, Άλισον Μπρι, Ζακ Έφρον, Τζος Χάτσερσον, Τζάκι Γουίβερ, Άρι Γκρέινορ, Τζέισον Ματζούκας

Τάσος Μπουλµέτης, σκηνοθέτης της
«Πολίτικης Κουζίνας» και του «Νοτιά»,
εµπνέεται από τον επικό αγώνα ΑΕΚ
- Σλάβια Πράγας του 1968 και, πενήντα χρόνια
µετά, επιστρατεύει ένα πλούσιο και ταλαντούχο καστ για να αποκαλύψει το συναρπαστικό
παρασκήνιο πίσω από το άπιαστο όνειρο που
έγινε πραγµατικότητα. Μέσα σε µία λαµπερή
νύχτα ξετυλίγεται µια ιστορία εθνικής ανάτασης µε επίκεντρο τον θρυλικό αγώνα στο
Καλλιµάρµαρο που παρακολούθησε ολόκληρη
η Ελλάδα από το ραδιόφωνο και πάνω από
80.000 άνθρωποι από κοντά («σπάζοντας» το
ρεκόρ Γκίνες ως η µεγαλύτερη συνάθροιση σε
αγώνα µπάσκετ). Οι συγκινητικές και αστείες
ιστορίες της ταινίας συνθέτουν έναν πολύχρωµο
µικρόκοσµο, αλλά και τον καµβά µιας συγκλονιστικής εποχής – και µιας ολόκληρης χώρας.
Μία ερωτευµένη κοπέλα κάνει πρόβα νυφικού
µπροστά στον καθρέφτη της, ενώ ο µελλοντικός
γαµπρός βρίσκεται σε απόγνωση κάθε φορά
που η ελληνική οµάδα σκοράρει. Ένα ζευγάρι
ηλικιωµένων θυµάται την πατρίδα που άφησε
πίσω. Ένας νεαρός κοµµουνιστής κρατούµενος
πανηγυρίζει µε κάθε πόντο και ένα πρακτορείο ΠΡΟΠΟ γίνεται εξοµολογητήριο παλιών
και πρόσφατων τραυµάτων. Χρόνια πριν από
αυτή τη βραδιά, τρεις Πολίτες αποφάσισαν να
ιδρύσουν ένα αθλητικό σωµατείο για να πουν
την ιστορία τους. Μέχρι το τέλος της βραδιάς,
η ιστορία της Ελλάδας θα αλλάξει για πάντα.
Μέχρι το τέλος του 1968, η ιστορία του κόσµου
θα αλλάξει για πάντα.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ-ΣΕΝΑΡΙΟ: Τάσος Μπουλµέτης
ΜΟΥΣΙΚΗ: Ευανθία Ρεµπούτσικα ΠΑΙΖΟΥΝ: Ιεροκλής Μιχαηλίδης, Αντώνης Καφετζόπουλος, Γιώργος
Μητσικώστας, Στέλιος Μάινας, Μανώλης Μαυροµατάκης, Βασιλική Τρουφάκου, Γιάννης Βούρος, Ορφέας
Αυγουστίδης, Θέµης Πάνου, Ταξιάρχης Χάνος, Αντώνης
Αντωνίου, Ερρίκος Λίτσης, Θοδωρής Κατσαφάδος,
Γιώργος Σουξές, Αλέξανδρος Αµερικάνος, Αλέξανδρος
Μούκανος, Μαρία Αντουλινάκη, Γιώργος Βουρδαµής

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΛΙΝ
THE DEATH OF STALIN

Τ

η νύχτα της 2ας Μαρτίου του 1953 ένας άντρας πεθαίνει. Ένα τροµερό εγκεφαλικό επεισόδιο κάνει
όλο του το σώµα να καταρρεύσει. Το όνοµά του είναι Ιωσήφ Στάλιν, γενικός γραµµατέας της ΕΣΣ∆.
Ο «Θάνατος του Στάλιν» είναι µια σάτιρα που αφορά τις µέρες πριν από την κηδεία του Πατέρα ενός
έθνους. Είναι οι µέρες που θα ρίξουν φως πάνω στην τρέλα και στην έλλειψη ηθικών αξιών του ολοκληρωτισµού. Είναι οι µέρες που θα βρουν τους άντρες που άλλοτε συνεργάζονταν µε τον Στάλιν να παλεύουν
προκειµένου να κληρονοµήσουν την τεράστια δύναµη που είχε πάνω στον λαό. Τότε ξεκίνησε µια σκληρή µάχη
για τη διαδοχή της θέσης του ανάµεσα στους αµέσως κατωτέρους του στην κλίµακα της ιεραρχίας. Καθένας τους
ήταν αποφασισµένος να οδηγήσει εαυτόν πάση θυσία στη θέση απόλυτης εξουσίας που ο Στάλιν είχε. Ήταν ένας
αγώνας που διήρκεσε δύο ατελείωτες µέρες, ένας αγώνας που έκανε µεγάλους και έµπειρους άντρες να αφήσουν
την τρέλα να τους καταλάβει, όπως και τη φιλοδοξία, αλλά και την απανθρωπιά.
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Αρµάντο Ιανούτσι ΣΕΝΑΡΙΟ: Αρµάντο Ιανούτσι, Ντέιβιντ Σνάιντερ, Ίαν Μάρτιν ΠΑΙΖΟΥΝ: Στιβ Μπουσέµι, Τζέφρι
Τάµπορ, Πάντι Κόνσινταϊν, Σάιµον Ράσελ Μπιλ, Μάικλ Πάλιν, Τζέισον Άιζακς, Αντρέα Ράιζµποροου
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Σιλάνς! Ήρθε το 2018
ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ

Π

ρωτοεµφανίστηκε σαν ευθυµογράφηµα στο προπολεµικό εβδοµαδιαίο περιοδικό «Θησαυρός» (1938-1940), έγινε βιβλίο, τραγούδι, νούµερο κατοχικών
επιθεωρήσεων και πολεµική καρτ ποστάλ (1940). ∆ύο χρόνια µετά έγινε θεατρικό έργο, το 1948 κινηµατογραφική ταινία, το 1950 ραδιοφωνική εκποµπή και στη
συνέχεια τηλεοπτικό σίριαλ (1972, 1986). Η Μαντάµ Σουσού, η θρυλική ηρωίδα του ∆ηµήτρη Ψαθά που µέχρι σήµερα διασκεδάζει και συγκινεί, έγινε για το 2018 συλλεκτικό
λεύκωµα-ηµερολόγιο.

Το ηµερολόγιο
H ιδέα της έκδοσης ανήκει στην κόρη του συγγραφέα Μαρία Ψαθά και στην εγγονή
του Λένα Νίτσου, µε αφορµή τη συµπλήρωση 80 χρόνων από τη συγγραφική γέννηση
της Μαντάµ Σουσούς. Η παρουσίαση του ηµερολογίου έγινε στην ΕΣΗΕΑ µε τη συνεργασία των εκδόσεων «Μαρία ∆. Ψαθά» και του Μορφωτικού Ιδρύµατος της Ενώσεως Συντακτών. Άλλωστε, όπως είπε η πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ Μαρία Αντωνιάδου, «ο
Ψαθάς ήταν µεγάλος δηµοσιογράφος. Ήξερε να βλέπει, να καταγράφει και να αποδίδει.
Η ΕΣΗΕΑ είναι το σπίτι του».
Το λεύκωµα-ηµερολόγιο της Μαντάµ Σουσούς 2018, που κυκλοφορεί σε περιορισµένο αριθµό αντιτύπων, απαρτίζεται από 53 έγχρωµες φωτογραφίες των πρωταγωνιστριών που ενσάρκωσαν την ηρωίδα του ∆ηµήτρη Ψαθά στο θέατρο και στην τηλεόραση, µαζί µε τις θρυλικές ατάκες της Σουσούς που άφησαν εποχή. ∆ήµητρα Παπαδοπούλου, Άννα Παναγιωτοπούλου, Φωτεινή Μπαξεβάνη, καθώς και η πρώτη διδάξασα,
τηλεοπτική Σουσού Άννα Παϊταζή, εµφανίζονται σε σπαρταριστές σκηνές του έργου
µαζί µε τους συµπρωταγωνιστές τους Άλκι Κούρκουλο, Κώστα Κόκλα, Θανάση Παπαγεωργίου, Νίκο Γαλανό, Σταύρο Παράβα, ∆ηµήτρη Καλλιβωκά. Το λεύκωµα συνοδεύουν
προλογικό σηµείωµα του ∆ηµήτρη Ψαθά και ένα πλήρες ιστορικό της πορείας του έργου
µέσα στον χρόνο µε τίτλο «Το φαινόµενο Μαντάµ Σουσού», το οποίο επιµελήθηκε η
Λένα Νίτσου. Όπως είπε η κ Νίτσου στην FS, «τα ελάχιστα αντίτυπα που έχουν µείνει
από το συλλεκτικό λεύκωµα-ηµερολόγιο της Σουσούς θα βρίσκονται στα κεντρικά βιβλιοπωλεία ως το τέλος του Φεβρουαρίου».

«∆εν άλλαζε ούτε ένα “και” στα κείµενα»

«Ο πατέρας µου
προίκισε
τη Σουσού
µε περηφάνια
και αξιοπρέπεια».
Μαρία Ψαθά

Σύµφωνα µε τη Μαρία Ψαθά, ο πατέρας της ολοκλήρωνε τα κείµενά του µέσα σε έναν
µήνα χωρίς να αλλάζει ούτε ένα «και». Η ίδια πρόσθεσε ότι ο ∆ηµήτρης Ψαθάς προίκισε
µε δύο σηµαντικές αρετές τη Μαντάµ Σουσού: περηφάνια και αξιοπρέπεια.
«Αν και είµαι πάρα πολύ κοντά στο γεγονός και δεν έχω την απόσταση του χρόνου
που ίσως θα µου επέτρεπε να δω τα πράγµατα πιο ολοκληρωµένα, µπορώ να πω ότι η
Μαντάµ Σουσού είναι ο πιο ωραίος ρόλος που µου έχει δοθεί έως τώρα» αποκάλυψε η
∆ήµητρα Παπαδοπούλου, η οποία πρωταγωνιστούσε στην παράσταση που ανέβηκε στο
Παλλάς. Στη διαχρονικότητα της ηρωίδας αναφέρθηκαν ο συνθέτης ∆ιονύσης Τσακνής,
που έγραψε τη µουσική για το «ανέβασµα» της Σουσούς στο θέατρο Βρετάνια σε µορφή
µουσικής κωµωδίας το 1998-1999, και ο Γιώργος Αρµένης, που σκηνοθέτησε την οµώνυµη παράσταση στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος το 2011. «Ο ∆ηµήτρης Ψαθάς
κατέγραψε το ελληνικό DNA και αυτό την κάνει διαχρονική» πρόσθεσε ο Άλκις Κούρκουλος, που έπαιζε στο πλευρό της ∆ήµητρας Παπαδοπούλου. Όσο για τη φετινή παράσταση που ολοκλήρωσε πριν από λίγες µέρες τον πρώτο της κύκλο, θα ανέβει και το κα-

λοκαίρι στα φεστιβάλ της Αθήνας και της περιφέρειας.

Η Μαντάµ Σουσού στην τηλεόραση
Και µπορεί η τηλεοπτική Μαντάµ Σουσού να έχει συνδεθεί µε την Άννα Παναγιωτοπούλου, ωστόσο η πρώτη µεταφορά της στην τηλεόραση πραγµατοποιήθηκε το 19721973 σε σκηνοθεσία Μήτσου Λυγίζου. Η σειρά αποτελούνταν από 65 επεισόδια µε την
Άννα Παϊταζή στον πρωταγωνιστικό ρόλο, Παναγιωτάκη τον Ιάκωβο Ψαρρά και Καντακουζηνό τον ∆ηµήτρη Καλλιβωκά. Από εκείνη τη σειρά δεν σώζεται κανένα επεισόδιο.
Όπως ανέφερε ο κ. Καλλιβωκάς, υπήρχε µεγάλη αγωνία για το κάθε πλάνο που γύριζαν,
καθώς εκείνη την εποχή η τηλεόραση στην Ελλάδα βρισκόταν σε αρχικό στάδιο. Μάλιστα αποκάλυψε ότι ο δηµιουργός δεν ήθελε η σειρά να µεταδίδεται για µεγάλο χρονικό
διάστηµα, κάτι που είχε στενοχωρήσει τους ηθοποιούς. «Αυτό το έργο µε έκανε γνωστό σε όλη την Ελλάδα και δεν θέλω να το ευτελίσω» είχε πει ο ∆ηµήτρης Ψαθάς στους
πρωταγωνιστές.

Ποια ήταν η Μαντάµ Σουσού
Όπως σηµειώνεται στο ηµερολόγιο, ο ∆ηµήτρης Ψαθάς αποκάλυψε στην πρώτη έκδοση
του βιβλίου του (εκδόσεις Κασταλία, 1940) ότι τα βασικά χαρακτηριστικά της ηρωίδας
του τα εµπνεύστηκε από µια γειτόνισσά του. Μάλιστα, της είχε αφιερώσει και το βιβλίο:
«Στην παλιά µου γειτόνισσα που µου ενέπνευσε τον τύπο της Μαντάµ Σουσούς αφιερώνω τούτο το βιβλίο σαν ένα µικρό δείγµα ευγνωµοσύνης για τις ωραίες στιγµές κεφιού
που µου χάρισε χωρίς να το υποπτευθεί ποτέ». Επί δύο χρόνια (1938-1940) ο ∆ηµήτρης
Ψαθάς έγραφε στο περιοδικό «Θησαυρός» τις περιπέτειες της Μαντάµ Σουσούς και το
1940, οπότε τις εξέδωσε σε βιβλίο, πούλησε 4.000 αντίτυπα.

Ατάκες της Σουσούς από το ηµερολόγιο
Η Σουσού δίνει δεξίωση στα µέγαρά της στο Κολωνάκι:
Σουσού: Το σηµερινόν σουαρέ δίδεται προς τιµήν του Πλάτωνος και θα
λάβει µορφήν αρχαίου συµποσίου, µολονότι εις τους µπουφέδες µου
υπάρχει ποικιλία ποτών και φαγητών, που ούτε στον ύπνο τους δεν είδαν οι
αρχαίοι…
Κυρία Σµίγλερ: Μα, µαντάµ, οι αρχαίοι ήσαν λιτοδίαιτοι…
Σουσού: Εξ ου και απέθαναν όλοι!!!
Η Μαντάµ Σουσού στο δικαστήριο:
Τον εµπατάρισα εγώ καλά τον κύριο Πρόεδρο που δεν ήξευρε να οµιλήσει
εις τους πληθυντικούς εις µίαν κυρίαν καθώς πρέπει…
- Σαβουάρ βιρ (!), του λέω, κύριε Πρόεδρε. Ένας κύριος καθώς πρέπει δεν
ερωτά ηλικίας κυριών… Γι’ αυτό και εγώ του έριξα κατακεφαλιά τη µεγάλη
φιλία µου µε τον… κύριο Άρειο Πάγο (!) και κόντεψε να ξεραθεί!!!

Το ηµερολόγιο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Μαρία ∆. Ψαθά».
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INTERVIEW

Λάμπρος Φισφής

«Στη σκηνή δεν λέω κάτι που δεν θα μπορούσα
να πω στην κανονική ζωή»
ΣΤΗΝ ΝΤΈΠΥ ΚΟΥΡΈΛΛΟΥ

Ο

Λάμπρος Φισφής υπογράφει, συν-σκηνοθετεί και φυσικά
πρωταγωνιστεί στην πρώτη του επιθεώρηση «Τι Ζούμε;».
Ωστόσο, μας εξηγεί πως η κωμωδία «δεν είναι μια υπερδύναμη που σου επιτρέπει να λες ό,τι θες».

Επιθεώρηση λοιπόν. Μίλησέ μας για το «Τι Ζούμε;»…
Το «Τι Ζούμε;» είναι μια δική μας εκδοχή της επιθεώρησης. Μια
κωμωδία με 14 διαφορετικά σκετς, stand-up comedy, διάδραση και
γενικά πολύ γρήγορο ρυθμό. Είναι μια μείξη ανάμεσα στην παλιά
επιθεώρηση και τις νέες μορφές κωμωδίας.

INFO
Τι Ζούμε;

Κείμενα: Λάμπρος
Φισφής
Σκηνοθεσία: Γιάννης
Σαρακατσάνης, Λάμπρος
Φισφής
Ερμηνεύουν: Γιώργος
Αγγελόπουλος, Μιχάλης
Μαθιουδάκης, Δημήτρης
Μακαλιάς, Αλεξάνδρα
Ούστα, Ζήσης Ρούμπος,
Γιάννης Σαρακατσάνης,
Λάμπρος Φισφής,
Ειρήνη Ψυχράμη
Συμβολή στα κείμενα:
Μιχάλης Μαθιουδάκης,
Γιάννης Σαρακατσάνης
Θέατρο Βέμπο
Καρόλου 18, Αθήνα
(μετρό Μεταξουργείο)
Κυριακή στις 21:30
Δευτέρα-Τρίτη στις 21:00

Ποιοι είναι οι αγαπημένοι σου «ήρωες» στην παράσταση;
Μου αρέσει πολύ ο Θεός που παίζει ο Ζήσης Ρούμπος, ο Κύπριος
ηθοποιός του Δημήτρη Μακαλιά, ο σαδιστής γυμναστής του Γιώργου Αγγελόπουλου, αλλά ο αγαπημένος μου είναι ένας χαρακτήρας
που παίζει ο Μιχάλης Μαθιουδάκης με το όνομα Φώτης. Ο Φώτης
είναι ένας κακομοίρης που όλα του πάνε στραβά, που, ό,τι και να
κάνει, βγαίνει ζημιωμένος.

Το «Τι Ζούμε;» αναφέρεται στην πολιτική; Το ρωτάω
γιατί επιθεώρηση και πολιτική σάτιρα είναι ένα.
Έτσι που θέτεις την ερώτηση, μου είναι δύσκολο να απαντήσω
ότι το «Τι Ζούμε;» δεν έχει καμία αναφορά σε πολιτική. Αλλά η
αλήθεια είναι ότι συνειδητά αποφασίσαμε να αφήσουμε αυτό το
κομμάτι απέξω. Εστιάσαμε σε μια καθημερινή-κοινωνική σάτιρα
απλών καταστάσεων και ανθρώπων.

Στην Ελλάδα το stand up άργησε να αγαπηθεί ως τέχνη,
ενώ, κατά τη γνώμη μου, ταιριάζει απόλυτα στην ιδιοσυγκρασία του Έλληνα. Γιατί, νομίζεις, συνέβη;
Το stand-up comedy πάντα είχε κόσμο που το αγαπούσε, αλλά
αυτό το κοινό για πολλά χρόνια δεν ήταν μεγάλο. Τα τελευταία χρόνια όμως το stand-up comedy έχει γίνει λαϊκό θέαμα, έχει μπει σε
μεγάλα θέατρα, ταξιδεύει με περιοδείες σε όλη την Ελλάδα. Αυτό

είναι κάτι που πάντα παίρνει καιρό για να γίνει. Θέλει συστηματική και καλή δουλειά.

Από σκηνής έχεις τη δυνατότητα να σχολιάζεις άβολες
αλήθειες με όποιον τρόπο επιθυμείς, κάτι που σε παραδοσιακά μέσα (τηλεόραση, ραδιόφωνο) δεν είναι δυνατό. Υπάρχει όριο σε αυτό το σχόλιο;
Η κωμωδία ή η σάτιρα δεν είναι μια υπερδύναμη που σου επιτρέπει να λες ό,τι θες. Το όριο είναι κάτι σχετικό και έχει να κάνει
με πολλούς παράγοντες. Εγώ προσωπικά δεν λέω ποτέ κάτι στη
σκηνή που δεν θα μπορούσα να πω και στην καθημερινή μου κανονική ζωή.

Το κοινό διαμορφώνει την παράσταση;
Φυσικά! Κάθε παράσταση είναι μοναδική και αυτό έχει να κάνει
με το κοινό. Γι’ αυτό το stand-up comedy –αλλά και την κωμωδία–
γενικά είναι καλό να το παρακολουθείς live. Μόνο όταν το βλέπεις
ζωντανά μπορείς να γίνεις μέρος της παρέας που δημιουργείται εκείνο το βράδυ.

Ο Μπομπ Χόσκινς στην ταινία του Ρόμπερτ Ζεμέκις
«Ποιος παγίδεψε τον Ρότζερ Ράμπιτ;» ρωτάει την Τζέσικα Ράμπιτ «μα τι βρίσκεις σε αυτόν τον λαγό;». «Με
κάνει να γελάω» απαντά εκείνη. Μπορεί να μην είναι αληθινή γυναίκα, αλλά είναι η απόλυτη γυναίκα και η απάντησή της είναι μια δημοφιλής απάντηση των γυναικών στο τι βρίσκουν ελκυστικό σε έναν άντρα. Το χιούμορ είναι όπλο στο φλερτ;
Κατ’ αρχάς να πω ότι αυτή η ταινία ήταν μία από τις αγαπημένες
μου ως παιδιού. Και όντως η Τζέσικα Ράμπιτ είναι και θα είναι η
απόλυτη γυναίκα. Τώρα, όσον αναφορά το χιούμορ ως όπλο στο
φλερτ, θα έλεγα ότι η τελευταία φορά που φλέρταρα ήταν πριν από
14 χρόνια, οπότε δεν ξέρω. Αν όμως πετύχω την Τζέσικα Ράμπιτ
πουθενά, σίγουρα θα το χρησιμοποιήσω.

Κάθε παράσταση
είναι μοναδική
και αυτό έχει
να κάνει με το
κοινό. Γι’ αυτό το
stand-up comedy
–αλλά και την
κωμωδία– γενικά
είναι καλό να το
παρακολουθείς
live. Μόνο όταν το
βλέπεις ζωντανά
μπορείς να γίνεις
μέρος της παρέας
που δημιουργείται
εκείνο το βράδυ.
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Στο Athens Hat θα βρεις καπέλα
με άποψη – τη δική σου
Στην οδό Περικλέους ο Γιώργος Τρομάρας
ζωγραφίζει μοναδικά καπέλα και μας δίνει
τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε κι εμείς.
ΣΤΗΝ ΝΤΈΠΥ ΚΟΥΡΈΛΛΟΥ

Τι είναι το Athens Hat;
Το Athens Hat είναι, ουσιαστικά, μια ιδέα και επιθυμία που είχα από μικρός. Ανέκαθεν φορούσα καπέλα. Αυτό που με προβλημάτιζε πάντα ήταν το γεγονός ότι δεν κατάφερνα να βρω αυτό που είχα στο μυαλό μου. Έτσι, λοιπόν, στα 34 μου αποφάσισα
να το δημιουργήσω. Και προέκυψε το Athens Hat, ένα κατάστημα στο οποίο μπορείς
να έρθεις και να παραγγείλεις το δικό σου καπέλο, με το σχέδιο που επιθυμείς. Επιλέγεις τη βάση καπέλου που σε βολεύει και αγαπάς, βλέπουμε το σχέδιο μαζί ή αν
έχεις μια ιδέα σε βοηθάω εγώ να την κάνεις σχέδιο και μετά το αφήνεις στα χέρια μου
για να το μετατρέψω σε ένα μοναδικό καπέλο. Η φιλοσοφία μου είναι κάθε καπέλο
που ζωγραφίζω, κάθε σχέδιο, να είναι μοναδικό. Ειδικότερα στις παραγγελίες πελατών είμαι πολύ αυστηρός στο να μην αναπαράγονται τα σχέδια. Το εφαρμόζω όμως
και σε σχέδια που ζωγραφίζω ο ίδιος για το Athens Hat. Το καπέλο για μένα είναι κάτι
σαν τα παπούτσια μου. Βασικό συστατικό της καθημερινότητάς μου. Δεν μπορώ να με
φανταστώ χωρίς καπέλο. Είναι σαν να μου ζητάς να κυκλοφορώ χωρίς ρούχα. Πολλοί άνθρωποι έχουν «φετίχ» με τις τσάντες, για παράδειγμα, ή είναι sneaker addicts,
εγώ είμαι ένας hat lover.

Τι έχεις σπουδάσει; Με τι έχεις ασχοληθεί στο παρελθόν;
Πώς επέλεξες να ασχοληθείς με τα καπέλα;
Οι σπουδές μου και γενικότερα η προηγούμενη επαγγελματική μου πορεία δεν σχετίζονται άμεσα, έως και καθόλου θα έλεγα, με το Athens Hat και τη ζωγραφική. Πριν
από το Athens Hat είχα ένα κατάστημα, το Karamouza Shop, στο οποίο μπορούσες
να βρεις χειροποίητα κοσμήματα, ένα από κάθε κωδικό, σχεδιασμένα αποκλειστικά
από Έλληνες δημιουργούς. Αυτή η αγάπη μου για τη μοναδικότητα και η φιλοσοφία
μου πως ο καθένας μας είναι ιδιαίτερος, σε συνδυασμό με την αγάπη μου για τα καπέλα, με οδήγησαν στο να κάνω αυτό το βήμα. Περιττό να σου πω πως στην αρχή η οικογένειά μου και οι φίλοι μου δεν ήταν απόλυτα θετικοί στο να «επενδύσω» σε αυτή
την ιδέα, αλλά ήταν και είναι πολύ υποστηρικτικοί. Συν τοις άλλοις, έκανα το χόμπι
μου επάγγελμα, πράγμα που ήθελα πάντα. Δεν έχω κάποιες συγκεκριμένες γνώσεις
σχετικά με τον σχεδιασμό και τη ζωγραφική. Οι σπουδές μου δεν είχαν αυτή την κατεύθυνση. Το μόνο πράγμα που μπορώ να σου πω είναι ότι ζωγράφιζα από μικρός και
συνήθιζα να αποτυπώνω με μεγάλη ακρίβεια ό,τι έβλεπα.

Τι καπέλα φτιάχνεις;
Οι βάσεις στις οποίες ζωγραφίζω είναι δύο, τα κλασικά trucker hats ή αλλιώς baseball
hats (καπέλα με κυρτό γείσο) και τα snapbacks (καπέλα με ίσιο γείσο). Προτιμώ τα
καπέλα αυτά επειδή είναι πολύ κοντά στο στιλ μου και με βοηθούν να ζωγραφίζω καλύτερα, λόγω του σκληρού μετώπου τους.

Τι σχέδια σου ζητάνε συνήθως;

INFO
Athens Hat

Περικλέους 19
Τηλ.: 210 3254435
http://www.athenshat.com
https://www.facebook.
com/athenshat/

Βλέπω κάποια καπέλα με λέξεις, με φράσεις. Θα σχεδίαζες κάποιο με πολιτικό σύνθημα; Και, αν ναι, θα έπρεπε
να είναι κάποιο που θα σε έβρισκε σύμφωνο;
Προτιμώ να αποφεύγω πολιτικά συνθήματα. Το Athens Hat αφορά την τέχνη και,
όπως όλοι γνωρίζουμε, στην τέχνη δεν υπάρχουν όρια. Παρά ταύτα, δεν θέλω να φεύγει από το Athens Hat καπέλο το οποίο θα είναι φορτισμένο με πολιτικά, κομματικά
ή και οπαδικά συνθήματα, επειδή δεν αντικατοπτρίζουν τη γενικότερη φιλοσοφία
που έχω ως άνθρωπος.

Οι πελάτες μου, γενικότερα, έχουν αποτελέσει τρομερή έμπνευση για μένα. Μου
φέρνουν διάφορα σχέδια, άλλοτε πιο μινιμαλιστικά, άλλοτε πιο «γεμάτα». Συνήθως
προτιμούν καπέλα με φράσεις, ονόματα, κρυφά μηνύματα, συμβολισμούς, τη σημασία των οποίων μόνο εκείνοι γνωρίζουν. Υπάρχουν όμως κι εκείνοι που αγαπούν τα
cartoons και τους υπερήρωες. Σίγουρα έχουν υπάρξει κάποια σχέδια τα οποία ήταν
τα καλύτερά μου, καθώς μου προσφέρανε πολλή έμπνευση. Μέσα σε αυτά συγκαταλέγονται κι εκείνα τα οποία κρύβουν μια ολόκληρη ιστορία πίσω τους.

Τι άλλο μπορούμε να βρούμε στο Athens Hat εκτός από
καπέλα;

Εσύ από πού εμπνέεσαι για τα σχέδιά σου;

Η αλήθεια είναι πως οι καιροί είναι δύσκολοι. Πέρα από την οικονομική κρίση, αντιμετωπίζουμε και μια ανθρωπιστική κρίση, συνδυασμός ο οποίος δεν είναι ιδιαίτερα
βοηθητικός για τις επιχειρήσεις. Όταν πήρα αυτή την απόφαση, είχα στον νου μου
πως είναι ένα ρίσκο. Αλλά δεν με σταμάτησε αυτό. Αντιθέτως, η αγάπη μου για τα καπέλα και η εκτίμησή μου για τη χειροποίητη δουλειά με έκαναν να το τολμήσω. Οι
δυσκολίες είναι πολλές, οι υποχρεώσεις ακόμη περισσότερες, αλλά ο κόσμος έχει αγκαλιάσει αυτή την ιδέα και τη στηρίζει καθημερινά. Αυτό και μόνο, για μένα, είναι
αρκετό ώστε να συνεχίσω να κάνω αυτό που αγαπώ.

Αντλώ πολύ μεγάλη έμπνευση από την καθημερινότητά μου, την οικογένειά μου και
τους φίλους μου. Αυτοί αποτελούν την κινητήρια δύναμή μου. Μεγάλη έμπνευση
αντλώ επίσης από το κέντρο της Αθήνας. Το κέντρο φαντάζει για μένα σαν ένα μουσείο σύγχρονης τέχνης. Πληθώρα ερεθισμάτων παρέχεται από τα γκράφιτι, τις αφίσες, ακόμη και τη διαρρύθμιση ορισμένων καταστημάτων ή τον τρόπο ένδυσης των
ανθρώπων. Όλα, στα δικά μου μάτια, φαντάζουν ως πιθανά μελλοντικά καπέλα. Ένα
ερέθισμα αρκεί για να γκουγκλάρω και να βρω ακόμη περισσότερα ερεθίσματα.

Στο Athens Hat εκτός από καπέλα μπορείτε να βρείτε και κάποια σκουφάκια, κατά
τους χειμερινούς μήνες. Το κύριο και μοναδικό αντικείμενο ενασχόλησής μας είναι
το καπέλο!

Δεν είναι παράτολμο να έχεις επιχείρηση στην Αθήνα της
κρίσης; Τα καταφέρνεις;
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Christy’s Tip

Το περπάτημα σε συνδυασμό με λίγες ασκήσεις για
μυϊκή ενδυνάμωση είναι το κλειδί για να έχουμε
υγεία, ευεξία και να δείχνουμε πιο νέοι.

Θες να φαίνεσαι πιο
νέα/-ος; Γυμνάσου!
ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΊΝΑΣ ΜΑΥΡΊΔΟΥ

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

Ε

ίσαι πολλές ώρες στο γραφείο καθισμένη/-ος σε μια
καρέκλα ή πολύ απλά περνάς πολλές ώρες στο σπίτι
σε έναν καναπέ; Το ήξερες ότι η χρονολογική ηλικία δεν είναι πάντα ίδια με τη βιολογική; Η παρακάτω μελέτη θα σε σηκώσει απ’ όπου κι αν κάθεσαι, καθώς αποδεικνύει ότι τα κύτταρα γερνάνε πιο γρήγορα με τον καθιστικό τρόπο ζωής.
Ερευνητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας - Σαν Ντιέγκο, με επικεφαλής τον δρα Αλαντίν Σαντιάμπ, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο αμερικανικό περιοδικό επιδημιολογίας «American Journal of Epidemiology»,
μελέτησαν σχεδόν 1.500 γυναίκες ηλικίας 64 έως 95 ετών, οι οποίες κλήθηκαν να φοράνε μια συσκευή που κατέγραφε τη σωματική δραστηριότητά τους. Παράλληλα, έγινε ανάλυση σε δείγματα αίματός τους.
Διαπιστώθηκε ότι όσες ασκούνταν λιγότερο από 40 λεπτά

ΕΥΕΞΙΑ

την ημέρα και έκαναν καθιστική ζωή για πάνω από δέκα ώρες
είχαν μικρότερα τελομερή, άρα πιο γερασμένα κύτταρα. Τα τελομερή (σαν τις πλαστικές άκρες στα κορδόνια των παπουτσιών)
προστατεύουν το γενετικό υλικό από βλάβες και όσο γερνάει κανείς, τόσο το μήκος τους μειώνεται. Άλλοι παράγοντες, όπως η παχυσαρκία και το κάπνισμα, μπορούν να γεράσουν κι άλλο τα κύτταρα. Το μικρό μήκος των τελομερών συνδέεται με διάφορες ασθένειες, όπως καρδιοπάθεια, καρκίνος και διαβήτης.
Η μελέτη μάς δείχνει ότι τα κύτταρα γερνάνε πιο γρήγορα με
τον καθιστικό τρόπο ζωής. Οι γυναίκες που κάθονται περισσότερο
δεν έχουν μικρότερο μήκος τελομερών εάν ασκούνται για τουλάχιστον 30 λεπτά την ημέρα. Οι ηλικιωμένες γυναίκες που είναι καθιστές πάνω από δέκα ώρες την ημέρα και οι οποίες δεν ασκούνται έχουν κύτταρα που είναι έως οκτώ χρόνια περισσότερο βιολογικά γερασμένα απ’ ό,τι η πραγματική ηλικία τους σε σχέση με
τις συνομήλικές τους που κάνουν λιγότερο καθιστική ζωή και ασκούνται.
Η μελέτη διαπίστωσε ότι στην περίπτωση των γυναικών με καθιστική ζωή τα τελομερή στις άκρες των χρωμοσωμάτων έχουν μικρότερο μήκος. Το ίδιο συμβαίνει όσο μεγαλύτερη είναι η βιολογική ηλικία κάποιου, άσχετα με τη χρονολογική ηλικία του.
Η σωματική άσκηση πρέπει να αποτελεί μέρος της καθημερινής ζωής ακόμη και στην ηλικία των 80 ετών.
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