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«Η κυβέρνηση είναι 
στριµωγµένη, αλλά 
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φαίνεται να έρχεται 
ως µοιραία 
εναλλακτική» 
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Η ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
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Τ.Κ. 10559

ΤΗΛ: 210-6754430, 
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ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS 
ΑΕΒΕ

∆ιανέµεται ∆ωρεάν
www.freesunday.gr

*ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδηµοσίευση, η 
αναπαραγωγή, ολική, µερική ή περιλη-
πτική, ή κατά παράφραση, ή διασκευή 
απόδοσης του περιεχοµένου της εφηµε-
ρίδας µε οποιονδήποτε τρόπο, µηχανι-
κό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογρα-
φήσεως ή άλλον, χωρίς προηγούµενη 
γραπτή άδεια του εκδότη. Νόµοι 238/ 
1970, 4301/1979, Ν. 100/1975, Ν∆ 
3565/1956 και 4254, 1962 και κανόνες 
του ∆ιεθνούς ∆ικαίου.

Το Νο1
free press

για το
αυτοκίνητο!

AUTO

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

PANAMERA
SUMMER 

DREAMS

• Opel Astra 1.0T

• Νέα Mercedes GLC Coupé

• Volvo V40 Cross Country T3

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

ΝΕΑ 

ΝΕΟ MITSUBISHI 

SPACE STAR 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!

Peugeot 208 

BlueHDI 100 

στη Λακωνία 

››  Τα  πάντα για την αυτόνοµη 

οδήγηση

››  Τα σκάνδαλα του µήνα 

››   Σούπερ αµόλυβδη. 

Αξίζει; 
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AUTO

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

• DS5
• Audi Q2
• Skoda Kodiaq

issuu.com/autosunday 

PEUGEOT 3008

SUZUKI 
IGNIS

SUVοµάνια...
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AUTO
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ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

issuu.com/auto sunday 

VOLVO S90

• Πατέντες Made in USA

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

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

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

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

 Seat Ateca  Seat Ateca  Seat Ateca ››››››  Porsche 718 Boxster 
  Porsche 718 Boxster 
  Porsche 718 Boxster 
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Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

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

Citroen C3
Opel Ampera-e

Honda Civic

Skoda Kodiaq

Smart Electric

Nissan Micra

ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΛΟΝΙ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ 
ΤΑ ΠΑΝΤΑ 

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

ΝΕΟ MITSUBISHI 

SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!

• DS5
• Audi Q2
• Skoda Kodiaq

SUZUKI 
IGNIS

AUTO
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AUTO
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La vie est belle!

issuu.com/auto sunday 

• Βλέπετε καλά όταν οδηγείτε;

• Τα πιο ακριβά αυτοκίνητα είναι κλασικά

•  H πολυπρωταθλήτρι α VW αποχωρεί από το WRC

•  Έρχεται χειµώνας, πώς να φροντίσετε 

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

ΝΕΟ 
CITROEN C3

ΘΕΜΑΤΑ

04 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Σοβαρά λάθη Τσίπρα 
στα εθνικά θέµατα
05 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Γ. ΤΖΟΓΟΠΟΥΛΟΣ 
«Η τουρκική κυβέρνηση ασκεί ψυχολογικό πόλεµο 
στην ελληνική»
06 // ΕΥΡΩΠΗ Γ. ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ Αντισυστηµική 
κανονικότητα
07 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Μ. ΚΑΡΑΚΛΙΟΥΜΗ 
«Η κυβέρνηση είναι στριµωγµένη, αλλά 
και η αντιπολίτευση φαίνεται να έρχεται 
ως µοιραία εναλλακτική»
08 // ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡ. ΜΑΤΗΣ Η κρίση 
στον Έβρο απειλεί την απεξάρτηση 
των Βαλκανίων από το ρωσικό αέριο
10 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Στη µέγγενη του ΕΦΚΑ 
ο τεχνικός κλάδος
11 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Λογαριασµός χωρίς 
τέλος από ΣΥΡΙΖΑ-Τσίπρα
12 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Ρευστό παραµένει το τοπίο για 
τα ΜΜΕ
13 // ΑΠΟΨΗ Κ. ΚΟΥΡΟΥΝΗΣ Βαδισιµότητα 
ή περπάτηµα;
14 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Νεοναζιστική τροµοκρατία made 
in Greece
16 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Πρώτα η ανακοίνωση των 
θέσεων, µετά οι αιτήσεις για Πανελλαδικές
17 // BUSINESS Τα σηµαντικότερα νέα 
του επιχειρηµατικού κόσµου
18 // ΚΟΣΜΟΣ Ολ. Ντε Χάβιλαντ: Κυρία ετών 101 
εναντίον του Χόλιγουντ

19 // TWITTER Μα πού έχει εξαφανιστεί ο 
Καµµένος;
20 // ΚΟΣΜΟΣ Ποιος φοβάται τη Στόρµι Ντάνιελς;
21 // ΚΟΣΜΟΣ Ο Τραµπ πάει στον (εµπορικό) πόλεµο
22 // ΥΓΕΙΑ Η κατάχρηση κολλυρίων µε κορτιζόνη 
προκαλεί γλαύκωµα

Πείτε µας 
 για τις Κυριακές σας!

SPORTS
30 // ΣΤΟΙΧΗΜΑ  Έγκυρες προτάσεις από το 
Betarades.gr
31 // THE BRIDGE EXPERIENCE Πώς είναι να 
τρέχεις σε µία από τις µεγαλύτερες καλωδιωτές 
γέφυρες στον κόσµο;

FREE TIME
33 // CALENDAR Τα πολιτιστικά δρώµενα της 
εβδοµάδας
34 // THEATRE Το ∆ηµοτικό Θέατρο Πειραιά 
ανοίγει για όλους τους πολίτες
35 // ART Τα καράβια της Χριστιάννας Οικονόµου 
δεν φοβούνται
36 // CINEMA Τι θα δούµε στις κινηµατογραφικές 
αίθουσες
37 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΑΛΙΝΑ ΓΑΒΑΛΑ «Η ευτυχία 
είναι στις στιγµές»
38 // ΕΥΕΞΙΑ  Έξι οφέλη της άσκησης // Μπορώ 
να χρησιµοποιήσω το περσινό αντηλιακό µου; // 
Νηστεία και ορθόδοξη δίαιτα

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 
FRANCHISE
Λιµάνι υγιούς και 
ασφαλούς επιχειρείν
σελ. 24-29
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ανάλυση
www.kyrtsos.gr  George Kirtsos   @GiorgosKyrtsos

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Ο τρόπος που ο πρωθυπουργός κ. Τσίπρας χειρί-
ζεται τα εθνικά θέματα έχει δημιουργήσει σο-
βαρά προβλήματα και μπορεί, εάν δεν υπάρ-
ξουν οι αναγκαίες διορθωτικές κινήσεις, να ο-
δηγήσει σε εξαιρετικά δύσκολες καταστάσεις.

Επικοινωνία χωρίς ουσία
Ο κ. Τσίπρας έστρωσε το κόκκινο χαλί στον Πρόεδρο της Τουρ-
κίας κ. Ερντογάν τον περασμένο Δεκέμβριο με στόχο τον εντυ-
πωσιασμό της ελληνικής κοινής γνώμης και χωρίς μεθοδική α-
νάλυση της εξέλιξης της στρατηγικής της Άγκυρας.

Το μήνυμα ότι κάτι πάει στραβά το έστειλε ο ίδιος ο κ. Ερ-
ντογάν, μετατρέποντας την επίσημη επίσκεψη σε βήμα για τον 
τουρκικό αναθεωρητισμό, επεκτατισμό. Σε διάστημα μερικών 
μηνών περάσαμε από τα «πανηγύρια» Τσίπρα για την υποτιθέ-
μενη νέα περίοδο στις διμερείς σχέσεις και τη μετατροπή της 
Ελλάδας σε πολιτική γέφυρα μεταξύ Τουρκίας και Ε.Ε. στην α-
γωνία για το τι ακριβώς πρόκειται να συμβεί στο Αιγαίο, στη 
Θράκη και στην Κύπρο. Η βασική διαφορά με την προηγού-
μενη περίοδο Ερντογάν είναι ότι ο Τούρκος Πρόεδρος πρό-
σθεσε στον παραδοσιακό ισλαμισμό του μια ακραία εθνικι-
στική διάσταση, η οποία οδήγησε και στη συμφωνία εκλογικής 
συνεργασίας με τους ακροδεξιούς κεμαλιστές του Μπαχτσελί. 
Από εκεί που πριν από μερικά χρόνια ο Ερντογάν αυτοπροβαλ-
λόταν ως η δημοκρατική έκδοση του ισλαμισμού στην οποία θα 
στηριζόταν η λεγόμενη Αραβική Άνοιξη, έφτασε να προσχω-
ρεί, σε γενικές γραμμές, στο πρόγραμμα και στη μεθοδολο-
γία των Γκρίζων Λύκων.

Όσο έδινε προτεραιότητα στον ισλαμισμό, προσπα-
θούσε να ενισχύσει την επιρροή της Τουρκίας στη 
Συρία και στο Ιράκ και να επιβάλει τους όρους του 
στο Κουρδικό. Από τη στιγμή που υιοθέτησε στόχους 
του ακροδεξιού κεμαλισμού, είναι αναπόφευκτο να 
στρέψει το ενδιαφέρον του προς Ελλάδα και Κύπρο, 
για να ικανοποιήσει το νέο εκλογικό κοινό που δι-
εκδικεί.

Ο κ. Τσίπρας δείχνει απόλυτα αιφνιδιασμένος 
από την αλλαγή προτεραιοτήτων του κ. Ερντογάν και 
ανίκανος να αντιδράσει αποτελεσματικά.

Έλλειψη αξιοπιστίας
Ο πρωθυπουργός στερείται της αναγκαίας αξιοπιστίας 
για να προχωρήσει στις απαραίτητες διορθωτικές κινή-
σεις στη διαχείριση της κρίσης με την Τουρκία και των σχέ-
σεων με την ΠΓΔΜ.

Προσπάθησε να αιφνιδιάσει τη ΝΔ παίρνοντας την πρωτο-
βουλία για μια λύση-εξπρές στο λεγόμενο «Μακεδονικό». Ε-
κτίμησε πως θα μπορούσε να επαναληφθεί η κρίση που πέ-
ρασε η ΝΔ το 1992-1993 κι έτσι να καλύψει ένα σημαντικό 
μέρος της δημοσκοπικής απόστασης που χωρίζει τον δεύτερο 
ΣΥΡΙΖΑ από την πρώτη ΝΔ. Έπεσε έξω στους υπολογισμούς 
του σε σχέση με την αντίδραση της ΝΔ και κυρίως με την α-
ντίδραση του ελληνικού λαού. Παρά την ιδεολογική τρομοκρα-
τία που επιχείρησε η κυβέρνηση παρουσιάζοντας όλους όσοι 
διαφωνούσαν με την πολιτική της έναντι των Σκοπίων σαν α-
κροδεξιούς, εθνικιστές, σκοταδιστές και θρησκόληπτους, δη-
μιουργήθηκε ένα ευρύτατο μέτωπο απόρριψης των επιλογών 
του, που ξεκινάει από το ΚΚΕ, πρώην ευρωβουλευτές του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, τον Μίκη Θεοδωράκη, περιλαμβάνει τον ευρύτερο κε-
ντροδεξιό χώρο και φτάνει μέχρι τη σκληρή Δεξιά. Παρά τις 
διαφορετικές προσεγγίσεις στο ζήτημα, όλοι συμφωνούν ότι η 
ονοματολογία στην οποία επιδίδεται ο κ. Τσίπρας είναι απαρά-
δεκτη, εφόσον δεν έχει προηγηθεί η ανάληψη συγκεκριμένων 
δεσμεύσεων από τον κ. Ζάεφ για την αναθεώρηση του αλυτρω-
τικού Συντάγματος, τη γενικότερη αντιμετώπιση του αλυτρωτι-
σμού της ΠΓΔΜ και τη συνεννόηση για το θέμα της λεγόμενης 
μακεδονικής εθνότητας. Με το πέρασμα του χρόνου σκληραί-
νει η στάση της ελληνικής κοινής γνώμης στο λεγόμενο «Μα-
κεδονικό» και έναντι της κυβέρνησης Τσίπρα. Αυτό πρέπει να 
αποδοθεί σε ένα αίσθημα εθνικής ταπείνωσης που έχει σχέση 

ΣΟΒΑΡΑ ΛΑΘΗ 
ΤΣΊΠΡΑ ΣΤΑ 

ΕΘΝΊΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΝΔ 
ΓΊΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Τι πρέπει να περιμένουμε 
από την Τουρκία.

Οι υποχωρήσεις Τσίπρα έναντι Ζάεφ 
συμβάλλουν στην αποθράσυνση του 
Ερντογάν.

Ο πρωθυπουργός δυσκολεύεται να 
επιχειρηματολογήσει κατά της Τουρκίας 
στην Ε.Ε. γιατί ως τώρα ήθελε να παίξει 
τον ρόλο της ευρωτουρκικής γέφυρας.

με την απόλυτη προσαρμογή στις υποδείξεις των Ευρωπαίων ε-
ταίρων από τον κ. Τσίπρα παρά τις περί του αντιθέτου δεσμεύ-
σεις και στην έλλειψη εμπιστοσύνης στο δίδυμο Τσίπρα-Κο-
τζιά, το οποίο ρυμουλκείται στις θέσεις Ζάεφ.

Ο τρόπος διαχείρισης από την κυβερνητική ηγεσία των 
σχέσεων Αθήνας-Σκοπίων στέκεται εμπόδιο στην εθνική συ-
νεννόηση, απαξιώνει ακόμη περισσότερο την κυβερνητική η-
γεσία στην αντίληψη της κοινής γνώμης και ανοίγει την όρεξη 
στην Άγκυρα, η οποία πλέον στρέφει το ενδιαφέρον της προς 
Ελλάδα και Κύπρο.

Κάλυψη από Ερντογάν
Ο κ. Τσίπρας είναι αποδυναμωμένος και σε ευρωπαϊκό επί-
πεδο, γιατί μέχρι τώρα εμφανίζεται σαν πολιτικός γεφυρο-
ποιός Άγκυρας-Βρυξελλών, σε μια περίοδο κατά την οποία η 
κοινή γνώμη των περισσότερων ευρωπαϊκών χωρών καταδικά-
ζει την πολιτική Ερντογάν και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι 
δεν είναι ρεαλιστική η προοπτική ένταξης της Τουρκίας στην 
Ε.Ε. Είναι πολύ δύσκολο για τον κ. Τσίπρα να αλλάξει ρόλο και 
από εκεί που ζητούσε από την Ε.Ε. να δώσει πρόσθετες οικο-
νομικές και πολιτικές ευκαιρίες στην Άγκυρα να την εμφανί-
σει ως πραγματική απειλή για την Ελλάδα, την Κύπρο, κατ’ ε-
πέκταση την Ε.Ε.

Με τους χειρισμούς του έναντι της ΠΓΔΜ έχασε την αξιο-
πιστία του στο εσωτερικό και τη δυνατότητα να πρωταγωνιστή-
σει στη δημιουργία ενός εθνικού μετώπου για την αντιμετώ-
πιση της προκλητικότητας της Τουρκίας. Με τις πρωτοβουλίες 

του υπέρ της Τουρκίας στην Ε.Ε. έκανε δύσκολη έως αδύ-
νατη τη συγκρότηση ενός ευρωπαϊκού μετώπου υπέρ της 

Ελλάδας και της Κύπρου και για να μπει φραγμός στην 
αντιδημοκρατική και επεκτατική διολίσθηση της Τουρ-
κίας. Την αναξιοπιστία του επιβεβαίωσαν και οι διεθνο-
πολιτικοί ακροβατισμοί που επιχείρησε με τη βοήθεια 
του κ. Κοτζιά. Για να περιορίσει τις αντιδράσεις της ελ-
ληνικής κοινής γνώμης στην απαράδεκτη «λύση» που 
προωθεί στο λεγόμενο «Μακεδονικό», άρχισε να προ-
βάλλει τη θεωρία ότι προσυπογράφοντας τις περισ-
σότερες θέσεις των Σκοπίων εξασφαλίζει έναν πολύ-
τιμο σύμμαχο, τον οποίο θα αξιοποιήσει για να περιορί-

σει τον βαλκανικό ρόλο της Τουρκίας. Οι πρωτοβουλίες 
όμως που πήραν Ζάεφ και Ερντογάν για να ενισχύσουν 

τη διμερή συνεργασία και οι πρωτοβουλίες του τελευταίου 
υπέρ της αποδοχής από την Αθήνα των βασικών θέσεων των 

Σκοπίων απαξιώνουν και αυτό το κυβερνητικό αφήγημα. Τα 
Σκόπια προβάλλουν τις θέσεις τους έναντι της Αθήνας με τη 
στήριξη της Άγκυρας, ενώ αυτή ασκεί πίεση στην Αθήνα όχι 
μόνο σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά και την Κύπρο αλλά και 
σε σχέση με μια γρήγορη ρύθμιση του θέματος του ονόματος, 
όπως χαρακτηριστικά λένε οι Τούρκοι αξιωματούχοι.

Ο μεγάλος κίνδυνος
Η κυβέρνηση Τσίπρα είναι εντελώς ανίκανη να διαχειριστεί ε-
θνικά θέματα σε όφελος των καλώς εννοούμενων συμφερόντων 
της Ελλάδας. Το κρίσιμο ερώτημα είναι τι ζημιά θα κάνουν ο 
κ. Τσίπρας και οι συνεργάτες του εξαιτίας των λαθών και των 
παραλείψεών τους στην πορεία εξόδου του ΣΥΡΙΖΑ και των 
ΑΝΕΛ από την εξουσία.

Ο άμεσος κίνδυνος είναι να κλιμακωθεί η ένταση με την 
Τουρκία και να δεχτεί έτσι ένα ισχυρό πλήγμα ο τουριστικός 
τομέας, ο οποίος λειτουργεί αποτελεσματικά και κρατάει σε 
ένα επίπεδο τις επιδόσεις της οικονομίας.

Ο δεύτερος κίνδυνος είναι απροσδιόριστος αλλά πιο σοβα-
ρός και έχει σχέση με πιθανές υποχωρήσεις έναντι των Σκο-
πίων που θα στείλουν το λάθος μήνυμα στην Άγκυρα και θα πυ-
ροδοτήσουν αρνητικές για εμάς εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά 
σε σχέση με την Κύπρο. Ο κ. Τσίπρας αποδείχθηκε μαθητευό-
μενος μάγος στα ζητήματα της οικονομίας και, απ’ ό,τι φαίνεται, 
αντί να βγάλει τα σωστά συμπεράσματα από τις οικονομικές πε-
ριπέτειες στις οποίες μας οδήγησε, αναλαμβάνει κινδύνους και 
στα εθνικά θέματα.
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συνέντευξη

Σε όλα τα χρόνια της 
διακυβέρνησής του ο Ερντογάν 
έχει δείξει πως δεν θέλει να 
φτάνουν τα πράγματα στα άκρα 
με την Ελλάδα. Το απρόβλεπτο 
του χαρακτήρα του, όμως, 
δημιουργεί αμφιβολίες. Η 
Ελλάδα, λοιπόν, καλείται 
να είναι προετοιμασμένη 
στρατιωτικά.

 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Γιώργος Ν. Τζογόπουλος, επιστημονικός 
συνεργάτης των Begin-Sadat Centre for Strategic 

Studies και Centre International de Formation 
Européenne, διδάσκων Διεθνών Σχέσεων στο ΔΠΘ

«Είναι σαφές ότι η τουρκική 
κυβέρνηση ασκεί ψυχολογικό 

πόλεμο στην ελληνική»

Τ
ην αβεβαιότητα που επικρατεί ακόμα 
σχετικά με τη μοίρα των δύο Ελλή-
νων στρατιωτικών που συνελήφθη-
σαν και κρατούνται στην Τουρκία πε-
ριγράφει ο δρ. Γιώργος Τζογόπουλος, 
επισημαίνοντας ότι η Άγκυρα χρησι-
μοποιεί τη φυλάκισή τους ως εργα-

λείο άσκησης πίεσης προς την Αθήνα.

Κατ’ αρχάς θα ήθελα την άποψή σας για την υπό-
θεση της σύλληψης των δύο Ελλήνων στρατιωτι-
κών από τουρκικές δυνάμεις στον Έβρο. Τι σημα-
τοδοτεί η πράξη αυτή των Τούρκων;
Πρόκειται για εξαιρετικά δυσάρεστη υπόθεση. Το χει-
ρότερο είναι πως η μελλοντική εξέλιξή της παραμέ-
νει άγνωστη, καθώς έχει περάσει πάνω από μία ε-
βδομάδα από τη σύλληψη των στρατιωτικών και δεν 
έχει σημειωθεί πρόοδος. Είναι αδύνατο να εξαχθούν 
ασφαλή συμπεράσματα, καθώς δεν γνωρίζουμε ση-
μαντικές λεπτομέρειες για το περιστατικό στον Έβρο. 
Παρ’ όλα αυτά, είναι σαφές ότι η τουρκική κυβέρνηση 
ασκεί ψυχολογικό πόλεμο στην ελληνική και μάλλον 
θα χρησιμοποιήσει τη φυλάκιση των στρατιωτικών 
ως διπλωματικό εργαλείο άσκησης πίεσης.

Η Άγκυρα και τα τουρκικά ΜΜΕ έχουν δώσει με-
γάλη έκταση στο ζήτημα. Γιατί θεωρείτε ότι το κά-
νουν αυτό;
Η επιλογή της Άγκυρας να δώσει στα ΜΜΕ της χώρας 
εικόνες από τη μεταφορά των υπό κράτηση Ελλήνων 
στρατιωτικών αποτυπώνει την επιθυμία της να ικανο-
ποιήσει το λαϊκό αίσθημα στην Τουρκία και να προκα-
λέσει την ελληνική πλευρά. Οι εικόνες είναι ταπεινω-
τικές – πόσο μάλλον αν αναλογιστούμε ότι οι στρατιω-
τικοί δεν έχουν διαπράξει κάποιο σοβαρό αδίκημα και 
πως τέτοιες υποθέσεις συνήθως διευθετούνται χωρίς 
ανάμειξη των κυβερνήσεων. Η Άγκυρα ίσως θεωρεί 
ότι απαντάει στην Ελλάδα για την υπόθεση των δικών 
της στρατιωτικών που έχουν ζητήσει πολιτικό άσυλο 
στη χώρα μας μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα.

Ποια πιστεύετε ότι θα είναι τελικά η έκβαση της υ-
πόθεσης αυτής;
Ουδείς μπορεί να γνωρίζει. Ο Τούρκος πρωθυπουρ-
γός Μπιναλί Γιλντιρίμ έχει δηλώσει πως η τουρκική 
Δικαιοσύνη θα είναι αυτή που θα αποφασίσει. Το πρό-
βλημα όμως είναι ότι στη γειτονική χώρα δεν υπάρχει 
πρακτικά διάκριση των εξουσιών. Συνεπώς η από-
φαση της Δικαιοσύνης ισοδυναμεί με απόφαση του 
Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν.

Θεωρείτε ότι η ελληνική κυβέρνηση χειρίζεται 
σωστά το ζήτημα ή όχι;
Όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Μακάρι να α-
πελευθερωθούν άμεσα οι δύο στρατιωτικοί και αυτό 
να γίνει χάρη στη διπλωματική τακτική της ελληνι-
κής κυβέρνησης, αλλά δεν είμαι ιδιαίτερα αισιόδο-
ξος. Η επικοινωνιακή διεθνοποίηση του ζητήματος 
και οι συμβολικές τοποθετήσεις στελεχών της Ε.Ε. 
ίσως ικανοποιούν την κοινή γνώμη, αλλά δεν πρό-
κειται να βοηθήσουν. Επίσης, η αρχική υπεραισιο-
δοξία για άμεση επιστροφή των στρατιωτικών δεν 
ακολουθήθηκε από πράξη και αυτό έχει δραματικό 
αντίκτυπο στους ίδιους τους στρατιωτικούς, στις οι-
κογένειές τους και στην εικόνα της Ελλάδας. Την ίδια 
στιγμή η αξιωματική αντιπολίτευση περισσότερο εν-
διαφέρεται για μικροπολιτικά οφέλη, όπως κάθε αξι-
ωματική αντιπολίτευση τις τελευταίες δεκαετίες. Ίσως 
η παρακολούθηση της δίκης από εθνική αντιπροσω-
πεία θα βοηθήσει, αν, βέβαια, αυτό είναι εφικτό και 

επιτρέπεται από τις τουρκικές αρχές. Στα εθνικά ζη-
τήματα χρειάζεται σύμπνοια.

Από κει και πέρα, βλέπουμε την τουρκική προ-
κλητικότητα να εντείνεται, τόσο στο Αιγαίο όσο και 
στην Κύπρο. Πώς ερμηνεύετε αυτή την πρακτική 
της Άγκυρας;
Πράγματι, τις τελευταίες εβδομάδες η Τουρκία προ-
καλεί. Παρόλο που επί Ερντογάν οι ελληνοτουρκικές 
σχέσεις είναι καλύτερες σε σχέση με τα χρόνια προ-
τού αυτός αναλάβει την εξουσία, οι τελευταίες εξελί-
ξεις προκαλούν δικαιολογημένη ανησυχία. Δύο είναι 
οι βασικοί λόγοι που μπορούν να εξηγήσουν την τουρ-
κική τακτική. Πρώτον, ο Ερντογάν διεκδικεί χειροπια-
στό μερίδιο στην ενεργειακή εκμετάλλευση της ΑΟΖ 
της Κύπρου. Και, δεύτερον, πιέζεται από την αντιπο-
λίτευση εντός της χώρας του και κάποιες φωνές που 
ζητούν πιο σκληρή γραμμή έναντι της Ελλάδας, ενώ 
νιώθει προσωπικά ηττημένος για το ζήτημα των Τούρ-
κων στρατιωτικών που έχουν ζητήσει πολιτικό άσυλο 

στην Ελλάδα. Μέσα σε όλα, η συνεχιζόμενη στρατι-
ωτική επιχείρηση της Τουρκίας στην επαρχία Αφρίν 
της Συρίας ίσως οδηγεί τον Ερντογάν σε αναζήτηση 
χειραγώγησης της κοινής γνώμης σε άλλα μέτωπα 
της εξωτερικής πολιτικής.

Θεωρείτε ότι η Τουρκία επιδιώκει «θερμό επεισό-
διο» με την Ελλάδα. Αν ναι, γιατί;
Ελπίζουμε πως όχι. Σε όλα τα χρόνια της διακυβέρ-
νησής του ο Ερντογάν έχει δείξει πως δεν θέλει να 
φτάνουν τα πράγματα στα άκρα με την Ελλάδα. Το α-
πρόβλεπτο του χαρακτήρα του, όμως, δημιουργεί αμ-
φιβολίες. Η Ελλάδα, λοιπόν, καλείται να είναι προετοι-
μασμένη στρατιωτικά. Επίσης, καλείται να ενισχύσει 
τις επαφές της –μακριά από τα φώτα της δημοσιό-
τητας– με τους εταίρους της, ιδίως με τις Ηνωμένες 
Πολιτείες, καθώς η Ε.Ε. δεν έχει το ειδικό βάρος να 
επηρεάσει τις εξελίξεις. Πέρα από τη συζήτηση περί 
θερμού επεισοδίου, χρειάζεται γενικά καλύτερη με-
λέτη της Τουρκίας από Έλληνες ειδικούς, οι οποίοι 

θα μπορούν να συμβουλεύουν την ελληνική πολιτική 
και στρατιωτική ηγεσία σε σταθερή βάση ανεξαρτή-
τως κυβερνήσεων.

Μιλώντας στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών ο 
πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Τζέφρι Πάιατ, ε-
πανέλαβε την ανησυχία του για «ατύχημα» στο Αι-
γαίο. Τι σημαίνει αυτό για εσάς;
Οι Ηνωμένες Πολιτείες παρακολουθούν στενά τις ελ-
ληνοτουρκικές σχέσεις. Η πρόσφατη τοποθέτηση του 
πρέσβη Πάιατ, αλλά και η συμμετοχή του στις αμε-
ρικανοτουρκικές συζητήσεις στην Άγκυρα όσο ο Ρεξ 
Τίλερσον βρισκόταν εκεί, αποτυπώνουν το αυξανό-
μενο ενδιαφέρον τους να δράσουν προληπτικά για 
την αποφυγή «ατυχήματος». Βέβαια, μέχρι σήμερα 
κρατούν ίσες αποστάσεις, καθώς Ελλάδα και Τουρκία 
είναι κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, ενώ οι αμερικανοτουρ-
κικές σχέσεις στη Συρία χρειάζονται αναθέρμανση. 
Μέσα στις συνθήκες αυτές, το ελληνικό λόμπι στην 
Ουάσινγκτον πρέπει να ενισχύσει τις δραστηριότητές 
του, σε μια εποχή που η παραβίαση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων από τον Ερντογάν πλήττει την εικόνα της 
Τουρκίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ακόμα, η Ελλάδα 
μπορεί να επενδύσει και στις καλές της σχέσεις με το 
Ισραήλ, καθώς το τελευταίο και τον Ερντογάν απεχθά-
νεται και ισχυρή φωνή στην Ουάσινγκτον διαθέτει.

Η Τουρκία μοιάζει να ανοίγει διαρκώς μέτωπα: Αι-
γαίο, Κύπρος, Συρία, Ε.Ε., ΗΠΑ. Τι νομίζετε ότι ε-
πιδιώκει ο Ερντογάν;
Βασική προτεραιότητα του Ερντογάν είναι οι αμερικα-
νοτουρκικές σχέσεις. Υπάρχουν δύο σημαντικά θέματα 
διαφωνίας –η έκδοση του Γκιουλέν και το συριακό 
ζήτημα–, αλλά ο ίδιος φαίνεται πως έχει χημεία με τον 
Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ. Επίσης, η 
Άγκυρα διαπραγματεύεται με την Ουάσινγκτον παίζο-
ντας το χαρτί της Μόσχας, με την οποία συνεργάζεται 
ολοένα και περισσότερο. Από κει και πέρα, περιμέ-
νουμε την έκβαση της τουρκικής στρατιωτικής επιχεί-
ρησης στην επαρχία Αφρίν, για την οποία δεν υπάρ-
χουν πολλές αξιόπιστες πληροφορίες. Οι σχέσεις με 
Ε.Ε., Ελλάδα και Κύπρο αλλά και γενικά τα Βαλκάνια 
ενδιαφέρουν τον Ερντογάν, αλλά δεν αποτελούν, κατά 
τη γνώμη μου, προτεραιότητα στη χάραξη της εξωτε-
ρικής πολιτικής του. Ο Τούρκος Πρόεδρος δίνει έμ-
φαση περισσότερο στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης 
Ανατολής και στην Αφρική.
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ευρώπη

Μ
ετά από πέντε µήνες µετεκλογικής α-
βεβαιότητας, εκπλήξεων και ψυχο-
δραµάτων, η Γερµανία απέκτησε κυ-
βέρνηση, τον τρίτο µετά το 2005 
Μεγάλο Συνασπισµό Χριστιανοδηµο-
κρατών-Σοσιαλδηµοκρατών.

Όλες οι φάσεις του µετεκλογικού θρίλερ στο Βερολίνο σε 
ό,τι αφορά τόσο τη CDU-CSU όσο και το SPD είχαν συνεχείς 
αναφορές στον κίνδυνο που συνιστά η ακροδεξιά Εναλλακτική 
για τη Γερµανία (AfD) τόσο για τη δηµοκρατική οµαλότητα στη 
χώρα όσο και για το µέλλον της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Το βράδυ των εκλογών ο Σουλτς ανακοίνωσε µε αδιαπραγ-
µάτευτη αποφασιστικότητα ότι το SPD περνά στην αντιπολί-
τευση, κυρίως για να µην επιτρέψει στην Εναλλακτική να ασκή-
σει αυτόν τον ρόλο. Λίγες εβδοµάδες µετά, όταν ο Λίντνερ και 
οι Φιλελεύθεροι τίναξαν στον αέρα τη συγκρότηση του τρικοµ-
µατικού συνασπισµού Τζαµάικα µε τους Χριστιανοδηµοκράτες 
και τους Πράσινους, ο ίδιος ο Σουλτς άρχισε να επιχειρηµατο-
λογεί ότι ένας νέος Μεγάλος Συνασπισµός είναι µονόδροµος, 
ώστε να αποτραπεί περαιτέρω διόγκωση της Εναλλακτικής σε 
ενδεχόµενες πρόωρες εκλογές.

Τα γεγονότα όµως στην Ε.Ε. των «27» και στην Ευρωζώνη 
των «19» τρέχουν µε ιλιγγιώδη ταχύτητα και παρά τις φιλότιµες 
προσπάθειες της Μέρκελ και του Σουλτς –ή µάλλον του Σολτς, 
περιµένοντας την εκλογή της Νάλες– και εκτός συνόρων του 
Μακρόν, αρχίζει να διαγράφεται στον ορίζοντα της Ευρώπης η 
προοπτική ένταξης των κάθε λογής αντισυστηµικών λαϊκισµών 
στην πολιτική και δηµοκρατική κανονικότητα και ορθότητα της 
πολιτικής σκηνής πολλών κρατών-µελών.

Το δεύτερο σοκ και οι επιπτώσεις του
Το αποτέλεσµα των εκλογών στην Ιταλία την ίδια µέρα µε τη 
δηµοσιοποίηση του αποτελέσµατος του εσωκοµµατικού δηµο-
ψηφίσµατος του SPD στο Βερολίνο ήταν το δεύτερο µετά την 
Αυστρία σοκ.

Τόσο η κυβέρνηση Μέρκελ-Σολτς (ο σοσιαλδηµοκράτης 
δήµαρχος του Αµβούργου και σε λίγες µέρες αντικαγκελάριος 
και υπουργός Οικονοµικών) όσο και ο Μακρόν θα έχουν ως συ-
νοµιλητή στη Ρώµη ένα κυβερνητικό σχήµα στο οποίο θα ηγεί-
ται είτε το Κίνηµα Πέντε Αστέρων είτε η Λέγκα του Βορρά, που 
θα συγκυβερνούν µε το ∆ηµοκρατικό Κόµµα ως ήσσονα εταίρο 

Με τα σηµερινά δεδοµένα, µόνο ένα 
θαύµα –και στην πολιτική δεν υπάρχουν 
θαύµατα– µπορεί να αποτρέψει µια 
εκτίναξη των ποσοστών του ακροδεξιού 
και του αντισυστηµικού αντιευρωπαϊκού 
λαϊκισµού στις ευρωεκλογές της άνοιξης 
του 2019.

Την ώρα που οι ανισότητες τροφοδοτούν 
τον λαϊκισµό, οι ρεαλιστές της πολιτικής 
ελίτ µιλούν για δηµοσιονοµική πειθαρχία 
και ανταγωνιστικότητα. 

 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΙΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ
είτε θα συγκυβερνούν σε Μεγάλο Συνασπισµό αλά ιταλικά!

Είναι αυτονόητο ότι η ιταλική παρεκτροπή από την ευ-
ρωπαϊκή κανονικότητα –παρόλο που τα Πέντε Αστέρια και η 
Λέγκα εγκατέλειψαν το αίτηµα για δηµοψήφισµα για την παρα-
µονή ή όχι της χώρας στην Ευρωζώνη– δυσχεραίνει την ούτως 
ή άλλως δύσκολη προσπάθεια των Μέρκελ-Μακρόν για γαλ-
λογερµανική σύγκλιση ως προς την πρόταση µεταρρύθµισης 
της Ευρωζώνης, αλλά κυρίως δυσκολεύει, αν δεν ακυρώνει, την 
προσπάθεια του Γάλλου Προέδρου για µέτωπο κατά του αντι-
ευρωπαϊκού λαϊκισµού σε πανευρωπαϊκή κλίµακα στον ορίζο-
ντα των ευρωεκλογών της άνοιξης του 2019.

Απειλή για το Βερολίνο, κανονικότητα 
για τη Βιέννη
Της θυελλώδους έναρξης της ρωµαϊκής άνοιξης του 2018 προ-
ηγήθηκε η δεύτερη µετά το 2000 εκτροπή της Βιέννης από την 
ευρωπαϊκή κανονικότητα.

Την ώρα που στο Βερολίνο υπήρχε αµηχανία για το πώς η 
πολιτική ελίτ θα φράξει τον δρόµο της Εναλλακτικής, µια γει-
τονική, και µάλιστα γερµανόφωνη, χώρα, η Αυστρία, νοµιµο-
ποιούσε το Κόµµα της Ελευθερίας του Χάιντερ ως πολιτικά 
ορθό κυβερνητικό εταίρο!

Ό,τι στο Βερολίνο προσλαµβάνεται ως απειλή είναι κανο-
νικότητα στη Βιέννη, µε τους Βαυαρούς Χριστιανοσοσιαλιστές 
στο Μόναχο να µην τολµούν να προσκαλέσουν τον δεξιό κα-
γκελάριο Κουρτς και τον ακροδεξιό εταίρο του Στράχε και να 
αρκούνται να καλέσουν στο συνέδριό τους τον απερίγραπτο λα-
ϊκιστή πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρµπαν ή Βικτεί-
τορ, για να θυµηθούµε το µαύρο χιούµορ του Γιούνκερ.

Αν χθες στη Βιέννη και σήµερα στη Ρώµη οι λαϊκιστές α-
κροδεξιοί και αντισυστηµικοί κάθε κοπής, αφού δηλώσουν 
προσχηµατικά ευρωπαϊστές, χωράνε σε µια νέα πολιτική ορ-
θότητα µεταβλητής γεωµετρίας, αν η τετράδα του Βίζεγκραντ 
παραπέµπει στους µεγάλους Ευρωπαίους του Μεσοπολέµου, 
στον Πολωνό δικτάτορα Πιλσούδσκι και στον Ούγγρο οµόλογό 
του, τον Χόρτι, ποιος πιστεύει στα σοβαρά ότι αρκεί µια νέα 
γαλλογερµανική ατµοµηχανή για να ξεκινήσει ξανά ο συρµός 
της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Το σαλόνι της πρώτης θέσης του Τιτανικού
Με τα σηµερινά δεδοµένα, µόνο ένα θαύµα –και στην πολιτική 

δεν υπάρχουν θαύµατα– µπορεί να αποτρέψει µια εκτίναξη 
των ποσοστών του ακροδεξιού και του αντισυστηµικού αντι-
ευρωπαϊκού λαϊκισµού στις ευρωεκλογές της άνοιξης του 2019.

Και εννοείται ότι µετά την άνοιξη του 2019 θα χρειαστούν 
αλλά δύο θύµατα, το ένα στη Γερµανία και το άλλο στη Γαλλία, 
για να ανακόψουν τη δυναµική τόσο της Εναλλακτικής όσο και 
του Εθνικού Μετώπου αντίστοιχα.

Οι εισοδηµατικές αποκλίσεις τόσο εντός των κρατών-µε-
λών της Ε.Ε. όσο και µεταξύ τους τροφοδοτούν τη δυσαρέ-
σκεια, σηµειώνει η Παγκόσµια Τράπεζα σε πρόσφατη έκ-
θεσή της.

Και όµως, η πολιτική ελίτ της Ε.Ε. και της Ευρωζώνης θυ-
µίζει το σαλόνι της πρώτης θέσης του Τιτανικού, όπου η ορχή-
στρα έπαιζε και µετά την πρόσκρουση στο παγόβουνο. Την ώρα 
που οι ανισότητες τροφοδοτούν τον λαϊκισµό, οι ρεαλιστές της 
πολιτικής ελίτ µιλούν για δηµοσιονοµική πειθαρχία και αντα-
γωνιστικότητα.
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συνέντευξη

Τεχνικά μιλώντας, 
οι ψηφοφόροι του Κινήματος 
Αλλαγής είναι σήμερα στη 
συντριπτική τους πλειονότητα 
άνω των 50 χρόνων, 
συνταξιούχοι, 
με ιδεολογική τοποθέτηση 
στην κεντροαριστερά και στο 
κέντρο. Αυτό δημιουργεί τον 
φαύλο κύκλο της πολιτικής 
στασιμότητας.

 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Μαρία Καρακλιούμη, πολιτική 
αναλύτρια – RASS A.E.

«Οι ψηφοφόροι θέλουν προτάσεις 
και λύσεις και όχι ιδεολογήματα»

Ω
ς εφικτό χαρακτηρίζει τον στόχο 
του Κινήματος Αλλαγής για τρίτη 
θέση στις ερχόμενες εθνικές 
εκλογές η πολιτική αναλύτρια 
της εταιρείας δημοσκοπήσεων 
RASS Μαρία Καρακλιούμη. Ω-
στόσο, παρουσιάζοντας τα ευ-

ρήματα δημοσκόπησης της εταιρείας σχετικά με 
την κεντροαριστερά, επισημαίνει ότι η ηγεσία της 
νέας πρωτοβουλίας έχει μπροστά της σημαντικά 
ζητήματα προς επίλυση.

Πρόσφατη δημοσκόπηση της εταιρείας RASS 
για την εφημερίδα «Νέα Σελίδα» αποκάλυψε 
μερικά ενδιαφέροντα στοιχεία σχετικά με τις 
αντιλήψεις των πολιτών για την κεντροαρι-
στερά. Κατ’ αρχάς μπορούμε να πούμε τι έ-
δειξε η δημοσκόπηση;
Η έρευνα της RASS για τη «Νέα Σελίδα» αποτύ-
πωσε τις απόψεις των πολιτών για όσα συμβαί-
νουν αυτή την περίοδο, ενώ καταπιάστηκε και με 
την κεντροαριστερά. Γενικά μιλώντας, θα λέγαμε 
ότι οι Έλληνες είναι δυσαρεστημένοι από την κυ-
βέρνηση, απογοητευμένοι από το πολιτικό σύστημα 
και δεν επιθυμούν εκλογές (52%), διότι δεν έχουν 
προσδοκία αλλαγής της υφιστάμενης κατάστασης, 
για την οποία αποδίδουν πρωτίστως ευθύνες στη 
διακυβέρνηση από τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ (64,1%) και 
δευτερευόντως στη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ (25,8%).

Ειδικότερα, οι πολίτες θεωρούν την υπόθεση 
Novartis σκάνδαλο, στο οποίο εμπλέκονται και πο-
λιτικά πρόσωπα. Όσον αφορά τα εθνικά θέματα, 
πιο κρίσιμο θεωρούν τις σχέσεις της χώρας μας 
με την Τουρκία (80,7%) και ενώ βλέπουν την πα-
ρούσα συγκυρία ευνοϊκή για τη λύση του σκοπια-
νού θέματος, κρίνουν αρνητικά τους χειρισμούς 
της κυβέρνησης (63,4%). Όσον αφορά τα θέματα 
της κεντροαριστεράς, πιστεύουν ότι καλύτερος 
εκφραστής του χώρου είναι το Κίνημα Αλλαγής 
(32,6%) σε σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ (29%), εικόνα που 
μεταξύ των ψηφοφόρων της κεντροαριστεράς α-
νατρέπεται.

Οι πολίτες μοιάζουν να είναι διχασμένοι ως 
προς την «ταυτότητα» της κεντροαριστεράς 
στην Ελλάδα. Πού το αποδίδετε αυτό;
Ο μέσος πολίτης δεν σκέφτεται με όρους πολιτι-
κής επιστήμης και ως εκ τούτου δεν αναμένουμε 
να εκφράζεται αναλόγως. Οι ψηφοφόροι θέλουν 
προτάσεις και λύσεις και όχι ιδεολογήματα για να 
συζητούν ατέρμονα, όπως συμβαίνει στα κόμματα. 
Αποστολή, λοιπόν, των κομμάτων είναι να κάνουν 
ξεκάθαρες τις θέσεις τους και να μην αναλώνο-
νται σε ένα κυνήγι για την κατοχύρωση του ιδε-
ολογικού χώρου.

Αν δεν κάνω λάθος, από τη δημοσκόπηση προ-
κύπτει ότι οι ψηφοφόροι θεωρούν μέρος της 
κεντροαριστεράς τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά προτιμούν 
συγκυβέρνηση με τη ΝΔ. Τι συμβαίνει;
Στην πολιτική και στην ιδεολογία δεν υπάρχουν 
σύνορα, ούτε ιδιοκτησίες. Οι πολίτες στον χώρο 
της κεντροαριστεράς τοποθετούν τόσο το Κίνημα 
Αλλαγής όσο και τον ΣΥΡΙΖΑ. Στο σύνολο του πλη-
θυσμού επιθυμούν, αν προκύψει ανάγκη, τη συ-
νεργασία του Κινήματος Αλλαγής με τη ΝΔ. Το 
εύρημα αυτό όμως έχει νόημα να το δούμε πιο 
ειδικά. Οι πολίτες που αυτοπροσδιορίζονται ως 
κεντροαριστεροί επιθυμούν συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ - 
Κινήματος Αλλαγής. Νομίζω όμως πως άξιο προ-

βληματισμού είναι πως οι ψηφοφόροι του Κινήμα-
τος Αλλαγής επιθυμούν συνεργασία με τη ΝΔ και 
αυτό θα πρέπει να απασχολήσει τον νέο φορέα.

Ενόψει του συνεδρίου του Κινήματος Αλλαγής, 
ποια θεωρείτε ότι είναι τα μείζονα ζητήματα 
που θα πρέπει να απασχολήσουν την ηγετική 
ομάδα του εγχειρήματος, με βάση και τα απο-
τελέσματα της δημοσκόπησης;
Αλίμονο αν ο σχεδιασμός ενός πολιτικού φορέα 
επηρεάζεται από δημοσκοπικά ευρήματα. Σε μια 
τέτοια περίπτωση ο φορέας είναι καταδικασμένος. 
Το μείζον σήμερα είναι η επιστροφή στην πολιτική 
και η προάσπιση των δημοκρατικών θεσμών. Το 
στοίχημα, λοιπόν, είναι πώς θα απαντήσει ο νέος 
φορέας σε αυτά και πώς θα μπορέσει να κινητο-
ποιήσει πολιτικές δυνάμεις που σήμερα είναι α-
ποστασιοποιημένες ή παραιτημένες.

Τεχνικά μιλώντας, οι ψηφοφόροι του Κινήμα-
τος Αλλαγής είναι σήμερα στη συντριπτική τους 
πλειονότητα άνω των 50 χρόνων, συνταξιούχοι, με 
ιδεολογική τοποθέτηση στην κεντροαριστερά και 
στο κέντρο. Αυτό δημιουργεί τον φαύλο κύκλο της 
πολιτικής στασιμότητας. Ακόμη και όταν τα εκλο-

γικά ποσοστά ανεβαίνουν, αυτό γίνεται με όρους 
παρελθόντος. Αναπαράγεται μια γηρασμένη κοι-
νοβουλευτική ομάδα, κατ’ εικόνα και καθ’ ομοί-
ωσιν των ψηφοφόρων της, και το κόμμα δεν δι-
ευρύνεται με άλλες κοινωνικές ομάδες, έτσι το 
μήνυμα παραμένει ισχνό και άνευρο.

Η ηγεσία του Κινήματος Αλλαγής αισιοδοξεί ότι 
στις ερχόμενες εθνικές εκλογές θα πετύχει κα-
λύτερο αποτέλεσμα σε σχέση με τις προηγού-
μενες εκλογικές αναμετρήσεις. Τα δημοσκο-
πικά στοιχεία ενισχύουν ή αποδυναμώνουν 
αυτή την άποψη;
Σε αυτή τη φάση φαίνεται πιθανό. Όπως διαμορ-
φώνεται η κατάσταση σήμερα, η τρίτη θέση είναι 
εφικτός στόχος. Όμως δεν μπορούμε να γνωρί-
ζουμε σε τι σκηνικό θα διεξαχθούν οι εκλογές. Αν 
κυριαρχήσουν η πόλωση και το δίλημμα μεταξύ 
ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ, τα μικρότερα πολιτικά κόμματα 
θα συμπιεστούν σημαντικά. 

Πάντως, πρέπει να σημειωθεί ότι η κεντροαρι-
στερά βιώνει συρρίκνωση και στην υπόλοιπη 
Ευρώπη, με τελευταίο παράδειγμα το αποτέ-

λεσμα των ιταλικών εκλογών. Πού αποδίδετε 
αυτό το φαινόμενο;
Η παγκόσμια οικονομική κρίση άλλαξε την ατζέ-
ντα των κομμάτων. Οι προτάσεις αντιμετώπισης 
που υλοποιήθηκαν ακόμη και από σοσιαλιστικά 
κόμματα ήταν στη βάση τους φιλελεύθερες και 
ως εκ τούτου «ακύρωσαν» τη ρητορική χρόνων. 
Στο όνομα της διάσωσης, σοσιαλιστές αλλά και α-
ριστεροί πολιτικοί εφάρμοσαν ατζέντες που μέχρι 
πρότινος διακήρυσσαν οι αντίπαλοί τους.

Θεωρείτε ότι υπάρχει τρόπος αναστροφής 
αυτής της εικόνας;
Στην πολιτική δεν υπάρχουν βεβαιότητες και η α-
νατροπή είναι πάντα το ζητούμενο. Η επιστροφή 
στην πολιτική είναι, νομίζω, η απάντηση. Στην πλά-
στιγγα «αγορές - πολιτική» πρέπει να γείρουμε στη 
μεριά της πολιτικής.

Θα ήθελα και μια συνολικότερη εκτίμησή σας 
για το πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό 
στη χώρα με βάση τα δημοσκοπικά αποτελέ-
σματα…
Η κυβέρνηση έχει διαψεύσει τις προσδοκίες των 
πολιτών και η κοινωνική ανοχή φαίνεται να έχει 
εξαντληθεί, χωρίς όμως οι πολίτες να αναζητούν 
επιτακτικά εναλλακτική. Το εκλογικό σώμα είναι 
απογοητευμένο, κουρασμένο και πρόθυμο να α-
πέχει από τις εκλογές.

Η ρητορική ανάκτησης της εθνικής υπερη-
φάνειας μέσα από σαρωτικές διαπραγματεύσεις 
και ρηξικέλευθες πολιτικές που θα συντάρασσαν 
την Ευρώπη υποκαταστάθηκε από την αναστροφή 
της λαϊκής βούλησης στο δημοψήφισμα του Ιου-
λίου του 2015 και πλέον, εκτός από την οικονο-
μική στενότητα, στην εξίσωση προστίθεται ο πα-
ράγοντας «εθνικά θέματα», που έρχεται να συρ-
ρικνώσει περαιτέρω την εθνική αυτοεκτίμηση.

Η κυβέρνηση είναι στριμωγμένη, αλλά και η 
αντιπολίτευση φαίνεται να έρχεται ως μοιραία ε-
ναλλακτική. Η διαβρωμένη σχέση πολίτη-πολιτι-
κής στην εποχή του μνημονίου αναζητά επανα-
προσδιορισμό, αλλά οι πολιτικώς δρώντες δεν 
μοιάζει να μπορούν να την αλλάξουν.
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ανάλυση

Επισήµως διαρρέεται ότι το ραντε-
βού του Αµερικανού πρέσβη Τζέ-
φρι Πάιατ µε τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, 
ναύαρχο Ευάγγελο Αποστολάκη, 
την προηγούµενη Τετάρτη 7 Μαρ-

τίου, ήταν ένα προγραµµατισµένο ραντεβού. 
Αλλά κι έτσι να ήταν, µια τέτοια συνάντηση εν 
µέσω µιας ελληνοτουρκικής κρίσης έχει ιδιαί-
τερο ενδιαφέρον. Ειδικά όταν πέντε µέρες νω-
ρίτερα ο κ. Πάιατ µε ανάρτησή του στον προσω-
πικό του λογαριασµό στο Twitter είχε εκφράσει 
τις ευχαριστίες του στον ναύαρχο για την οµιλία 
του στο φόρουµ των ∆ελφών. «Στο φόρουµ των 
∆ελφών ο ναύαρχος Αποστολάκης αποκάλεσε τη 
βάση της Σούδας “σηµαία” της αµερικανοελληνι-
κής συνεργασίας στον τοµέα της ασφάλειας. Ευ-
χαριστώ» είχε γράψει ο κ. Πάιατ.

Σύµφωνα µε τις διαρροές, ο κ. Αποστολά-
κης έθεσε στον Αµερικανό πρέσβη το θέµα της 
κράτησης των δύο Ελλήνων στρατιωτικών στην 
Τουρκία κι εκείνος διαβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ πα-
ρακολουθούν στενά την υπόθεση µε τη σύλληψη 
των δύο Ελλήνων στρατιωτικών και είναι «µέσα» 
στις κινήσεις που γίνονται. Η κρίση στον Έβρο 
µε τη σύλληψη των δύο και η ανησυχία που δη-
µιούργησε για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι 
µια παράπλευρη απώλεια τόσο για τον Αµερι-
κανό πρέσβη όσο και για τα εξαιρετικά φιλόδοξα 
επενδυτικά σχέδια που προωθούσε για την Αλε-
ξανδρούπολη.

Αλεξανδρούπολη 
µε αµερικανικά µάτια
«Το λιµάνι της Αλεξανδρούπολης είναι στρατη-
γικής σηµασίας για τις ΗΠΑ. Θέλουµε να δια-
δραµατίσει έναν µεγαλύτερο ρόλο» είχε πει ο 
κ. Πάιατ κατά την επίσκεψή του στην πόλη στις 
7 Σεπτεµβρίου και σε ανάρτησή του στον προ-
σωπικό του λογαριασµό στο Twitter εκείνη την 

  ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΤΗΣ

Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ ΑΠΕΙΛΕΙ 
ΤΗΝ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ 
ΑΠΟ ΤΟ ΡΩΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ηµέρα είχε χαρακτηρίσει την πόλη «ιστορικό 
σταυροδρόµι και µελλοντικό ενεργειακό κε-
ντρικό σηµείο».

Τρεις µόλις ηµέρες πριν από τις συγκεκριµέ-
νες αναφορές του κ. Πάιατ, η εταιρεία Gastrade 
είχε ανακοινώσει την ολοκλήρωση της µελέτης 
για το έργο του Ανεξάρτητου Συστήµατος Φυσι-
κού Αερίου Αλεξανδρούπολης (ΑΣΦΑ). Όπως α-
ναφέρει η εταιρεία, το ΑΣΦΑ «αποτελεί ένα σύγ-
χρονο, πρωτοποριακό και υψηλής τεχνολογίας 
έργο που αποτελείται από µία υπεράκτια πλωτή 
µονάδα παραλαβής, αποθήκευσης και αεριοποί-
ησης υγροποιηµένου φυσικού αερίου και από 
ένα σύστηµα υποθαλάσσιου και χερσαίου αγω-
γού µέσω του οποίου το φυσικό αέριο προωθεί-
ται στο Εθνικό Σύστηµα (Μεταφοράς) Φυσικού 
Αερίου (ΕΣΦΑ) και από εκεί προς τους τελικούς 
καταναλωτές.

Η Gastrade είχε έρθει σε συµφωνία µε τη 
∆ΕΠΑ και τη βουλγαρική εταιρεία φυσικού α-
ερίου για τη συµµετοχή τους στο έργο, ενώ από 
τον ∆εκέµβριο του 2016 αγόρασε το 20% της ε-
ταιρείας η αµερικανική GasLog, συµφερόντων 
του ελληνικής καταγωγής εφοπλιστή Peter 
Livanos. «Είµαι ευτυχής που η GasLog θα συµ-
µετάσχει στην εταιρεία Gastrade. Πρόκειται για 
έργο στρατηγικής σηµασίας στην περιοχή. Ο 
πλωτός τερµατικός σταθµός της Αλεξανδρούπο-
λης θα χρησιµοποιηθεί ως πύλη για τις εισαγω-
γές υγροποιηµένου φυσικού αερίου στη Νότια 
Ευρώπη, όπου υπάρχει αυξανόµενη ζήτηση και 
στρατηγική ανάγκη για διαφοροποίηση των υφι-
στάµενων πηγών εφοδιασµού µε φυσικό αέριο» 
δήλωσε ανακοινώνοντας τη συµφωνία ο διευθύ-
νων σύµβουλος της GasLog Ltd, κ. Paul Wogan. 
Ουσιαστικά ο κ. Wogan ανακοίνωνε έναν µηχανι-
σµό διανοµής φυσικού αερίου ευθέως ανταγωνι-
στικό στη ρωσική προµήθεια και στον ρωσοτουρ-
κικό αγωγό, που θα φτάσει µέχρι τα ελληνοτουρ-

κικά σύνορα.
Ουσιαστικά, όπως εξήγησε ο κ. Πάιατ τον Σε-

πτέµβριο του 2017 κατά την οµιλία του στο Oil & 
Gas Forum στην Αλεξανδρούπολη, αυτές οι κινή-
σεις θα έχουν ως αποτέλεσµα να θιγεί η Ρωσία και 
να µην είναι ο µονοπωλιακός πάροχος φυσικού 
αερίου στην περιοχή, γεγονός που είχε ως αποτέ-
λεσµα να χρησιµοποιεί το φυσικό αέριο για «να 
επηρεάζει πολιτικούς στόχους». «Οι ΗΠΑ δεν θα 
χρησιµοποιήσουν ποτέ την ενέργεια για να εξα-
ναγκάσουν τα έθνη σας και δεν µπορούµε να επι-
τρέψουµε σε άλλους να το κάνουν» δεσµεύτηκε 
στην οµιλία του ο Αµερικανός πρέσβης.

Όλα αυτά έφεραν στην Αλεξανδρούπολη 
και άλλες µεγάλες εταιρείες, όπως η γερµανική 
Kuehne+Nagel, η οποία νοίκιασε αποθήκες στο 
λιµάνι, αλλά και η ελληνική θυγατρική της Cosco 
Shipping-Agency (Greece) S.A.

Η πλωτή µονάδα στα ανοιχτά 
της Αλεξανδρούπολης
Η πλωτή µονάδα του ΑΣΦΑ θα είναι µόνιµα α-
γκυροβοληµένη σε σταθερό σηµείο και σε από-
σταση 17,6 χλµ. Ν∆ από το λιµάνι της Αλεξαν-
δρούπολης και 10 χλµ. από την απέναντι ακτή 
της Μάκρης, δηλαδή σε ευθεία γραµµή λιγό-
τερα από 50 χιλιόµετρα από την ελληνοτουρ-
κική µεθόριο. Είναι προφανές ότι µια αναταραχή 
στις ελληνοτουρκικές σχέσεις θα επηρεάσει ευ-
θέως το εγχείρηµα της Gastrade. Σύµφωνα µε το 
σχέδιο της εταιρείας, η πλωτή µονάδα, η οποία 
θα τροφοδοτείται από πλοία, θα έχει αποθηκευ-
τικούς χώρους 170.000 κυβικών µέτρων και δυ-
νατότητα παροχής φυσικού αερίου 6,1 δισ. κυβι-
κών µέτρων ετησίως. Θα συνδέεται µε το ΕΣΦΑ 
µε αγωγό µήκους 28 χλµ. και µέσω του αγωγού 
αυτού το αεριοποιηµένο LNG θα προωθείται στις 
αγορές τόσο της Ελλάδας όσο και της ευρύτερης 
περιφέρειας και ειδικότερα της Βουλγαρίας, της 

Ρουµανίας, της Σερβίας, της Ουγγαρίας αλλά και 
της Ουκρανίας.

Ποιος όµως θα φέρει καράβια σε µια ταραγ-
µένη περιοχή;

Ένα πέναλτι και µία προστασία
«Το λιµάνι της Αλεξανδρούπολης είναι στρατηγι-
κής σηµασίας για τις ΗΠΑ. Θέλουµε να διαδρα-
µατίσει έναν µεγαλύτερο ρόλο, οι ΗΠΑ θέλουν 
να το χρησιµοποιήσουν τόσο για εµπορικούς 
όσο και για στρατιωτικούς σκοπούς και ειδικό-
τερα για βάση ελικοπτέρων» είπε ο κ. Πάιατ κατά 
την επίσκεψή του στο Νεώριο της Σύρου στις 3 
Νοεµβρίου.

Η σηµασία του λιµανιού της Αλεξανδρούπο-
λης ενισχύεται από το γεγονός ότι η αµερικανική 
πλευρά είναι εξαιρετικά επιφυλακτική για τις ε-
ξελίξεις στο λιµάνι της Θεσσαλονίκης, όπου θε-
ωρεί ότι το ΤΑΙΠΕ∆, η κυβέρνηση δηλαδή, επέ-
δειξε µια σκανδαλώδη εύνοια στη διαχείριση της 
προσφοράς της κοινοπραξίας στην οποία συµµε-
τέχει ο κ. Ιβάν Σαββίδης. Κύκλοι της αµερικανι-
κής διπλωµατικής αντιπροσωπείας, µάλιστα, σε 
ιδιωτικές συζητήσεις δεν αποκλείουν η κοινο-
πραξία Σαββίδη να είχε και εσωτερική πληροφό-
ρηση για την προσφορά των ανταγωνιστών της, η 
οποία στον πρώτο γύρο ήταν δεκάδες εκατοµµύ-
ρια καλύτερη από τη δική της.

Το βασικό ζήτηµα που απασχολεί την αµερι-
κανική πλευρά είναι το κατά πόσο το λιµάνι υπό 
την ιδιοκτησία Σαββίδη θα συνεχίσει να παρέ-
χει τις απαραίτητες στρατιωτικές διευκολύνσεις, 
όπως είχε συµβεί το 1999, στον πόλεµο στο Κό-
σοβο.

Πάντως, πληροφορίες από τον χώρο του α-
θλητισµού ανέφεραν την προηγούµενη εβδο-
µάδα ότι ο κ. Σαββίδης, έξαλλος µετά τον µηδε-
νισµό της οµάδας του ΠΑΟΚ στον αγώνα µε τον 
Ολυµπιακό, προσπάθησε να εκφράσει τη διαµαρ-
τυρία του απευθείας στον πρωθυπουργό, αλλά η 
προσπάθεια έπεσε στο κενό, διότι δεν υπήρξε ι-
διαίτερη διάθεση από την πλευρά του κ. Τσίπρα.

Οι ίδιοι αθλητικοί κύκλοι επισήµαιναν ότι 
ο ΠΑΟΚ έχασε στην Τρίπολη µε γκολ που δέ-
χτηκε στο 99΄, αφού προηγουµένως είχε ισοφα-
ρίσει µε πέναλτι στο 98΄, και περιγράφουν ένα 
κλίµα εκνευρισµού στις τάξεις του ΠΑΟΚ για το 
τέλος της προστασίας από τη διαιτησία. Στο πλαί-
σιο αυτό, ο ΠΑΟΚ κέρδισε κάποιες εκδηλώσεις 
συµπάθειας από στελέχη της Ν∆, κανένα από τα 
οποία όµως δεν αναφέρθηκε ονοµαστικά στον ι-
διοκτήτη της οµάδας, ο οποίος είχε διαβεβαιώ-
σει ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν θα γίνει ποτέ πρω-
θυπουργός.

Το ερώτηµα το οποίο έχει τεθεί είναι κατά 
πόσο η υποχώρηση της προστασίας από τη δι-
αιτησία, σε συνδυασµό µε την απροθυµία του 
κ. Τσίπρα, προµηνύει αποστάσεις της κυβέρνη-
σης από τον οµογενή µεγαλοεπιχειρηµατία συ-
νολικά. «Οι φίλοι σε πούλησαν» φέρεται να είπε 
στον κ. Σαββίδη, στα αποδυτήρια της Τούµπας, 
ο γενικός αρχηγός του Ολυµπιακού, Σάββας Θε-
οδωρίδης.

Μάλιστα, διπλωµατικοί κύκλοι δεν αποκλεί-
ουν το ενδεχόµενο η κυβέρνηση να έχει πλη-
ροφορηθεί ότι η κοινοπραξία έχει πρόβληµα να 
φέρει τα χρήµατα για την αγορά του λιµανιού 
στην Ελλάδα, υπενθυµίζοντας ότι και εγγυητική 
επιστολή µόνο από ρωσική τράπεζα κατάφερε να 
φέρει.



Novartis Hellas

GR1803787573

ΞΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Ανακοίνωση
Με αφορμή τις εξελίξεις των τελευταίων εβδομάδων για τις επιχειρηματικές 
πρακτικές της εταιρίας και τη δημόσια συζήτηση, η Novartis Hellas δηλώνει  
τα ακόλουθα:
•   Τους τελευταίους 15 μήνες συνεργαζόμαστε με τις ελληνικές και αμερικανικές 

αρχές για τη διερεύνηση της υπόθεσης με αίσθημα ευθύνης και ακεραιότητας. 
Δεσμευόμαστε ότι θα προχωρήσουμε σε κάθε απαραίτητη ενέργεια αν τυχόν 
διαπιστωθούν πράξεις που δεν συνάδουν προς τα ηθικά επιχειρηματικά 
πρότυπα.

•   Παράλληλα με τη διαδικασία διερεύνησης, συνεχίζουμε να βρισκόμαστε στο 
πλευρό των Ελλήνων ασθενών και των φροντιστών τους, των επαγγελματιών 
υγείας και της ελληνικής κοινωνίας.

•   Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με την ιατρική/ερευνητική κοινότητα 
και την πολιτεία, ώστε να δημιουργούμε οφέλη υπέρ των ασθενών, που θα 
είναι προσβάσιμα σε όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα.

•   Είμαστε δίπλα στους ανθρώπους μας. Στους περισσότερους από 450 
Έλληνες εργαζομένους που καθημερινά υποστηρίζουν το έργο της εταιρίας 
μας. Αποτελούν τη δύναμή μας και τους ευχαριστούμε για την αφοσίωσή 
τους.

•   Αποστολή μας στην Novartis είναι να βοηθούμε τους ανθρώπους να ζουν 
περισσότερο και με καλύτερη ποιότητα ζωής. Με σεβασμό στην αποστολή 
μας αυτή, δεσμευόμαστε για την έγκαιρη και απρόσκοπτη πρόσβαση στις 
θεραπείες μας. Ασθενείς που λαμβάνουν τα φάρμακά μας δεν θα μείνουν 
χωρίς την απαραίτητη γι’ αυτούς θεραπεία.

Οι υψηλές αξίες που μας χαρακτηρίζουν παραμένουν οδηγός μας σε κάθε 
επόμενο βήμα.
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Κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς ενημερότητα 
έως 55.000 αυτοαπασχολούμενοι μηχανικοί. 
Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να οδηγήσει 
σε ντε φάκτο παράλυση οικονομικών 
δραστηριοτήτων τον τεχνικό 
και κατασκευαστικό τομέα της οικονομίας. 

ΣΤΗ ΜΈΓΓΈΝΗ ΤΟΥ ΈΦΚΑ 
Ο ΤΈΧΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ

  ΑΝΤΙΟΠΗ ΣΧΟΙΝΑ

Σ
υνεχή ραπίσματα δέχεται το επάγγελμα των μη-
χανικών, που είναι από τα πρώτα που δέχτηκαν α-
δυσώπητο χτύπημα από την κρίση. Ο μεγάλος α-
ντίπαλός τους είναι ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής 
Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και οι φορολογικές υποχρεώ-
σεις, που μαζί φτάνουν το κονδύλι των εισφορών 

τους μηνιαίως στο 113% του εισοδήματός τους.
Ο ΕΦΚΑ και οι απαιτήσεις προς τους μηχανικούς φρενάρουν 

έμμεσα και την εκτέλεση έργων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, 
καθώς η διοίκηση του ασφαλιστικού υπερταμείου απέρριψε, την 
περασμένη εβδομάδα, το αίτημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελ-
λάδας (ΤΕΕ) για ακύρωση ή έστω αναβολή της καταβολής των ανα-
δρομικών εισφορών του 2011-2012 μέχρι την εκδίκαση των ομαδι-
κών προσφυγών στη Δικαιοσύνη που έκαναν μηχανικοί στις 27 Φε-
βρουαρίου, με στόχο την ακύρωση αυτών των εισφορών. 

Έτσι, όσοι μηχανικοί δεν καταβάλουν το αργότερο έως τις 30 
Μαρτίου τις εισφορές αυτές –μαζί με όλες τις άλλες τις τρέχουσες 
μηνιαίες για το 2018 και τις αναδρομικές του 2017–, δεν θα μπο-
ρούν να λάβουν ασφαλιστική ενημερότητα κι έτσι να υπογράψουν 
σύμβαση έργου ή να πληρωθούν για σύμβαση που ήδη έχουν υπο-
γράψει. Με άλλα λόγια, κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς ενημερό-
τητα έως 55.000 αυτοαπασχολούμενοι μηχανικοί. Κάτι τέτοιο θα 
μπορούσε να οδηγήσει σε ντε φάκτο παράλυση οικονομικών δρα-
στηριοτήτων τον τεχνικό και κατασκευαστικό τομέα της οικονο-
μίας.

Η πληρωμή εισφορών στον ΕΦΚΑ καθίσταται σχεδόν απαγο-
ρευτική για χιλιάδες μηχανικούς από τον Μάρτιο και μετά, καθώς η 
υποχρέωση καταβολής των εισφορών για επικούρηση και εφάπαξ, 
αλλά και τα αναδρομικά παρελθόντων ετών, ανεβάζουν τον λογα-
ριασμό σε πάνω από 86% του μηνιαίου εισοδήματός τους. Εάν μά-
λιστα προστεθούν και οι φορολογικές επιβαρύνσεις, τότε οι υπο-
χρέωση εκτινάσσεται στο 113%.

Όπως προαναφέρθηκε, ήδη μέλη του ΤΕΕ έχουν προσφύγει 
ομαδικά στη Δικαιοσύνη ζητώντας να ακυρωθούν οι πρόσθετες α-
σφαλιστικές εισφορές για τα έτη 2011-2012, επισημαίνοντας ότι οι 
μηχανικοί «εξωθούνται σε οικονομικό μαρασμό». Είναι ενδεικτικό 
ότι, σύμφωνα με το ΤΕΕ, μηχανικός με μηνιαίο εισόδημα (μετά 
την αφαίρεση των εξόδων) 1.000 ευρώ θα κληθεί να πληρώσει στο 
τέλος του επόμενου μήνα, σε εφορία και ΕΦΚΑ, 1.135,50 ευρώ.

Δεκάδες μηχανικοί προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη κατά του 
ΕΦΚΑ, διεκδικώντας να ακυρωθούν ως μη σύννομες και παράλο-
γες οι πρόσθετες εισφορές που επέβαλε ο φορέας και αφορούν α-
ναδρομικά ποσά από το 2011 και το 2012. Οι προσφυγές πραγμα-
τοποιήθηκαν με τη συνδρομή του ΤΕΕ, καθώς θεωρήθηκε ότι με 
τα ειδοποιητήρια που εστάλησαν στους μηχανικούς παραβιάζονται 
διατάξεις του Συντάγματος αλλά και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δι-
καιωμάτων του Ανθρώπου.

Συγκεκριμένα, κάνοντας χρήση των διατάξεων περί ομοδικίας, 
δεκάδες Έλληνες διπλωματούχοι μηχανικοί, μέλη του ΤΕΕ, με κοι-
νωνική και συνδικαλιστική δράση ετών και ποικίλη επαγγελματική 
πορεία, κατέθεσαν δύο ομαδικές προσφυγές ενώπιον του Τριμε-
λούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, προκειμένου να ακυρω-
θούν τα ειδοποιητήρια (αναδρομικής) πληρωμής (πρόσθετων) ει-
σφορών ασφάλισης εξαμήνου 2012 του τέως ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, που 
σήμερα διεκδικεί ο ΕΦΚΑ από τον χειμαζόμενο τεχνικό κόσμο της 
χώρας.

Οι προσφεύγοντες διπλωματούχοι μηχανικοί ζητούν να παρα-
πεμφθούν οι προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας με βάση 
τις διατάξεις του νόμου 3900 του 2010 για την πρότυπη δίκη, καθώς 
υποστηρίζουν ότι υπάρχει ουσιαστική αντισυνταγματικότητα της 
νομοθετικής ρύθμισης με βάση την οποία εκδόθηκαν οι προσβαλ-
λόμενες πράξεις. Το πρόβλημα των μηχανικών είναι γνωστό εδώ 
και χρόνια, καθώς αφορά αναδρομική πληρωμή εισφορών που αυ-
ξήθηκαν με τον μνημονιακό νόμο 3986 του 2011, ο οποίος, παρ’ ότι 
κρίθηκε νόμιμος από το ΣτΕ, δεν εφαρμόστηκε από το σύνολο των 
μηχανικών.

Τώρα καλούνται να καταβάλουν τις τρέχουσες εισφορές για το 
έτος 2018, διπλές εισφορές για επικούρηση και εφάπαξ, καθώς δεν 
πλήρωσαν τίποτα το 2017, αλλά και αναδρομικές εισφορές για το 
2011 και το 2012.

Αναλυτικά, για να υπάρξει πλήρης εικόνα των απαιτήσεων του 
ΕΦΚΑ από τους ελεύθερους επαγγελματίες μηχανικούς τη συ-
γκεκριμένη χρονική περίοδο, το ΤΕΕ καταγράφει τις άμεσες –και 
μόνο– υποχρεώσεις που ζητούνται να εισπραχθούν από τα μέλη 
του στο επόμενο διάστημα ως εξής:
• Τρέχουσες τακτικές ασφαλιστικές εισφορές, κλάδου υγείας και 
σύνταξης, ύψους 26,95% του εισοδήματος.
• Τρέχουσες τακτικές ασφαλιστικές εισφορές, επικουρικού και ε-
φάπαξ, ύψους 11%.
• Αναδρομικές (για το έτος 2017) τακτικές ασφαλιστικές εισφορές, 
επικουρικού και εφάπαξ, ύψους 11%.
• Αναδρομικές πρόσθετες ασφαλιστικές εισφορές για το α΄ εξάμηνο 
του έτους 2011.
• Αναδρομικές πρόσθετες ασφαλιστικές εισφορές για το β΄ εξάμηνο 
του 2011 και για το α΄ εξάμηνο του 2012.

Η μη εξόφλησή τους από τους υπόχρεους μηχανικούς θα ση-
μάνει την απώλεια της ασφαλιστικής ενημερότητάς τους. Αυτό θα 
συμβεί ακόμα και αν όσοι χρωστούν τις εισφορές του 2011-2012 κα-
ταβάλλουν κάθε μήνα εμπρόθεσμα τις τρέχουσες εισφορές τους. 
Κάτι τέτοιο θα σημαίνει πως οι οφειλέτες μηχανικοί δεν θα μπο-
ρούν να υπογράψουν καμία σύμβαση τεχνικού έργου, είτε με το 
Δημόσιο είτε με κάποιον ιδιώτη. Παράλληλα, όσοι έχουν ήδη υ-
πογράψει μια τέτοια σύμβαση δεν θα μπορούν να εισπράξουν την 
αμοιβή τους αν πρώτα δεν έχουν λάβει ενημερότητα, εξοφλώντας 
τις οφειλές τους.

Έτσι, όποιοι μηχανικοί δεν κατορθώσουν να εξοφλήσουν τις α-
ναδρομικές εισφορές τους τις επόμενες τριάντα μέρες, είτε δεν θα 
μπορούν να πάρουν καμία δουλειά, είτε δεν θα μπορούν να πλη-
ρωθούν για τη δουλειά που έχουν κάνει. Οι μόνες επαγγελματικές 
δραστηριότητες τις οποίες μπορούν να ασκήσουν –χωρίς ασφαλι-
στική ενημερότητα– θα είναι η έκδοση ενεργειακών πιστοποιητι-
κών και η δήλωση αυθαιρέτων.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος 
Στασινός, «τον Μάρτιο οι μηχανικοί καλούμαστε να πληρώσουμε 
εισφορές που ξεπερνούν το 80% του μηνιαίου εισοδήματός μας, 
ενώ αν αθροίσουμε και τις φορολογικές υποχρεώσεις, μπορεί να 
φτάνουμε το 120% και παραπάνω. Η κατάσταση με τη συνολική ε-
πιβάρυνση που έχουμε είναι τραγική – και αδιέξοδη. Δεν έχουμε 
να πληρώσουμε. Ήδη, χωρίς αυτές τις τραγικές εισφορές και τα α-

ναδρομικά για τα έτη 2011-2012 που μας έχουν επιβάλει, περισσό-
τερο από το 80% των ελεύθερων επαγγελματιών μηχανικών είναι 
χωρίς ασφαλιστική ενημερότητα. Και μηχανικός χωρίς ασφαλι-
στική ενημερότητα σημαίνει ότι δεν μπορεί να δουλέψει. Οποιοσ-
δήποτε πολίτης, όχι μόνο μηχανικός, πρέπει να πληρώνει κατά μέ-
γιστο έως 50% του εισοδήματός του για το σύνολο των ασφαλιστι-
κών και φορολογικών υποχρεώσεων. Ούτε ευρώ παραπάνω. Πόσο 
μάλλον όταν ξεπερνάμε το 100%. Αυτό ονομάζεται δήμευση περι-
ουσίας, δήμευση από το κράτος των κόπων και της εργασίας των 
Ελλήνων μηχανικών. Δεν θα τους αφήσουμε να μας διώξουν από 
το επάγγελμα».

Την ίδια στιγμή για εσφαλμένο υπολογισμό των ασφαλιστι-
κών εισφορών κάνει λόγο, σε επιστολή του προς τη διοίκηση του 
ΕΦΚΑ, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (ΔΣΑ) Δη-
μήτρης Βερβεσός, ζητώντας την άμεση ρύθμιση του θέματος που 
ταλαιπωρεί εκατοντάδες αυτοαπασχολούμενους. Συγκεκριμένα, 
επισημαίνει ότι για τις εισφορές του 2018 συνυπολογίστηκαν και 
τυχόν καταβληθείσες εισφορές προηγούμενων ετών, οι τυχόν υψη-
λότερες των νομίμων ασφαλιστικές εισφορές που κατεβλήθησαν α-
χρεωστήτως, ποσά από δόσεις ρύθμισης, ποσά για αναγνώριση χρό-
νου κ.λπ., με αποτέλεσμα να διογκωθεί παράνομα η τρέχουσα α-
σφαλιστική οφειλή.
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ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ 
ΤΈΛΟΣ ΑΠΟ ΣΥΡΙΖΑ-
ΤΣΙΠΡΑ

  ΤΟΥ ΈΥΡΩΒΟΥΛΈΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ 
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Η στρατηγική της πόλωσης 
εμπόδιο στη βελτίωση 
της οικονομίας.

Ένα από τα θέματα που κυριάρχησαν στο Δι-
εθνές Οικονομικό Συνέδριο των Δελφών 
ήταν ο λογαριασμός που πρέπει να πληρώ-
σουμε εξαιτίας της σύγκρουσης με την Ευ-
ρωζώνη με πρωτοβουλία Τσίπρα και Βαρου-

φάκη το πρώτο εξάμηνο του 2015.
Οι εκτιμήσεις για την οικονομική ζημιά που έγινε είναι 

της τάξης των 100 έως 200 εκατ. ευρώ. Συνυπολογίζεται η 
ματαίωση της προγραμματισμένης οικονομικής ανάπτυξης 
για τη διετία 2015-2016, το κόστος της επιδείνωσης της προ-
οπτικής της ελληνικής οικονομίας, το κόστος της φοβερής 
κρίσης που ξέσπασε στο τραπεζικό σύστημα και είχε σαν α-
ποτέλεσμα να αποσυρθούν καταθέσεις 40 δισ., να χαθούν 35 
δισ. από τις προγενέστερες ανακεφαλαιοποιήσεις των τρα-
πεζών, να ανεβούν στο 45% του συνόλου τα κόκκινα δάνεια, 
να συνεχιστεί η πτωτική τάση στη χρηματοδότηση της πραγ-
ματικής οικονομίας.

Κατά την άποψή μου, το σημαντικότερο πρόβλημα δεν 
είναι το ακριβές ύψος του λογαριασμού του αποτυχημένου 
ριζοσπαστικού πειράματος του 2015 αλλά το γεγονός ότι α-
θροίζονται διάφορα είδη λογαριασμών της περιόδου Τσίπρα 
χωρίς να μπορεί να προσδιοριστεί το ακριβές ύψος.

Έχουμε μια οικονομία η οποία μένει συνεχώς πίσω από 
τους Ευρωπαίους εταίρους και ανταγωνιστές και μια κοινω-
νία η οποία έχει ταλαιπωρηθεί από τη μεγάλη ένταση και δι-
άρκεια της κρίσης και είναι αμφίβολο ότι μπορεί να σηκώ-
σει νέα βάρη.

Ελληνική εξαίρεση
Η πορεία της ελληνικής οικονομίας αποκλίνει σε σχέση με 
την Ευρωζώνη αλλά και σε σχέση με τις χώρες που αντιμε-
τώπισαν ειδικά προβλήματα και υποχρεώθηκαν να πάρουν 
πολύ δύσκολα μέτρα, όπως είναι η Ισπανία, η Ιρλανδία, η 
Πορτογαλία και η Κύπρος.

Την περασμένη Πέμπτη είχα την ευκαιρία να παρακο-
λουθήσω στη Βαλένθια την παρουσίαση που έκανε ο Ισπα-
νός πρωθυπουργός κ. Ραχόι σε περίπου 100 ευρωβουλευτές 
του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για την πορεία και την 
προοπτική της ισπανικής οικονομίας.

Βασική θέση του κεντροδεξιού Ισπανού πρωθυπουργού 
είναι πως η κυβέρνησή του, η οποία ανέλαβε την εξουσία 
στα τέλη του 2011, όταν είχε κλιμακωθεί η κρίση στην Ευ-
ρωζώνη, χρειάστηκε να πάρει δύσκολα και σκληρά μέτρα, τα 
οποία απέδωσαν. Έβαλαν τέλος σε μία πενταετή περίοδο ύ-
φεσης και η Ισπανία έχει ήδη καταγράψει στο ενεργητικό 
της τέσσερα χρόνια σταθερής έως δυναμικής ανάπτυξης. Η 
οικονομική βελτίωση άρχισε να φαίνεται το 2014, όπως και 

στην Ελλάδα, και την τριετία 2015-2017 η ισπανική οικονο-
μία βρήκε τον ρυθμό της, με αποτέλεσμα να αυξηθεί το Α-
καθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) αυτή την περίοδο γύρω 
στο 10%.

Στο ΕΛΚ προβάλλουν το οικονομικό success story της Ι-
σπανίας, το οποίο όμως είχε μεγάλο κοινωνικό κόστος που 
επηρεάζει κατά περιόδους το πολιτικό κλίμα. Ακόμη καλύ-
τερες επιδόσεις είχε την τελευταία τριετία η Ιρλανδία, και 
αυτή με κεντροδεξιά κυβέρνηση, ενώ Πορτογαλία και Κύ-
προς αύξησαν αυτή την περίοδο το ΑΕΠ τους κατά 7%-8%.

Δυστυχώς, η τελευταία τριετία ήταν για την Ελλάδα πε-
ρίοδος οικονομικής στασιμότητας. Έτσι, το ποσοστό της α-
νεργίας παραμένει κοντά στο 21% και υποχωρεί μόνο με την 
μετατροπή θέσεων πλήρους απασχόλησης σε θέσεις μερικής 
ή εκ περιτροπής απασχόλησης, οι οποίες εξασφαλίζουν μει-
κτές μηνιαίες αποδοχές κατώτερες των 400 ευρώ.

Το βασικό θέμα με το οποίο ασχολήθηκε το ΕΛΚ στη δι-
άρκεια των εργασιών του πολιτικού γραφείου της ομάδας 
των ευρωβουλευτών του, στη Βαλένθια, ήταν η καινοτομία 
και πώς αυτή επηρεάζει την οικονομική δυναμική και τις ερ-
γασιακές σχέσεις. Οι εισηγήσεις από κορυφαία στελέχη ε-
ταιρειών της ψηφιακής οικονομίας, εταιρειών που είναι 
πρωτοπόρες στον τομέα της ενέργειας και των νέων τεχνο-
λογιών, με οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι η Ελλάδα μένει 
πολύ πίσω σε σχέση με την Ε.Ε., η οποία με τη σειρά της 
χάνει έδαφος στον παγκόσμιο ανταγωνισμό έναντι των ΗΠΑ 
και της Κίνας.

Η ζημιά στην οικονομία γίνεται και μέσα από κυβερνη-
τικές παρεμβάσεις που εμποδίζουν την αναγκαία βελτίωση 
της οργάνωσης της δημόσιας διοίκησης, την ψηφιοποίηση 
της οικονομίας, την ανάπτυξη της έρευνας, την καλύτερη 
σύνδεση των ΑΕΙ με τον παραγωγικό ιδιωτικό τομέα και την 
αγορά εργασίας. Κι ενώ μετράμε τον λογαριασμό του αποτυ-
χημένου ριζοσπαστικού πειράματος του 2015 και της απώ-
λειας μεγάλων ευκαιριών και πολύτιμου χρόνου την περί-
οδο 2015-2017, μας έρχεται ένας ακόμη μεγαλύτερος λογα-
ριασμός, που έχει σχέση με τους όρους της διαφαινόμενης 
απομάκρυνσης του ΣΥΡΙΖΑ από την εξουσία.

Στροφή εναντίον της οικονομίας
Παρά τις χαμένες ευκαιρίες και τον χαμένο χρόνο, η κυβέρ-
νηση Τσίπρα μπόρεσε, ως έναν βαθμό, να μαζέψει τα σπα-
σμένα κομμάτια από την κρίση του 2015 και η οικονομία 
στα τέλη του 2017 ήταν σε καλύτερη θέση απ’ ό,τι το καλο-
καίρι του 2015. Συνόψιζα αυτή τη βελτίωση στη φράση «γλι-
τώσαμε την καταστροφή, αλλά έχουμε μπροστά μας αρκετή 
ταλαιπωρία».

Τους τελευταίους μήνες, όμως, η κυβέρνηση επαναλαμ-
βάνει, σε διαφορετικές συνθήκες, το λάθος του 2015 και 
στρέφεται για πολιτικούς λόγους κατά της οικονομίας, μεγα-
λώνοντας έτσι τον σχετικό λογαριασμό.

Το Μαξίμου έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ δεν μπορεί να καλύψει τη δημοσκοπική διαφορά από 
την πρώτη ΝΔ και γι’ αυτό εφαρμόζει τη στρατηγική της έ-
ντασης, η οποία έχει σαν βασικό στόχο να συσπειρώσει τους 
ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ και να ανακόψει, στο μέτρο του 
δυνατού, την ανοδική τάση της ΝΔ.

Ο τρόπος που διαχειρίζεται ο πρωθυπουργός κ. Τσί-
πρας εθνικά θέματα και ζητήματα που έχουν να κάνουν με 
την κάθαρση διαχειριστικών σκανδάλων δημιουργεί πρό-
σθετα προβλήματα στην οικονομία. Άλλωστε, η στρατηγική 
της έντασης στηρίζεται στην εκτίμηση πως η ΝΔ θα αναδει-
χθεί πρώτο κόμμα στις επόμενες βουλευτικές εκλογές αλλά 
ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί με τις κατάλληλες κινήσεις να δημιουρ-
γήσει πολιτικές συνθήκες ακυβερνησίας και να διατηρήσει 
πρωταγωνιστικό ρόλο μετά τη διαφαινόμενη εκλογική του 
ήττα. Αυτό το σενάριο υπονομεύει την προοπτική της ελλη-
νικής οικονομίας, ακυρώνοντας μεγάλο μέρος από τα θετικά 
οικονομικά αποτελέσματα των θυσιών του ελληνικού λαού.

Η στρατηγική της έντασης περιλαμβάνει και την επιθε-
τική κομματική διαχείριση της δημόσιας διοίκησης και των 
δημόσιων οικονομικών στην πορεία προς τις βουλευτικές ε-
κλογές, όποτε και να γίνουν αυτές. Παρατηρούμε έτσι τη συ-
στηματική προώθηση κομματικών παραγόντων σε θέσεις 
ευθύνης, τη ματαίωση ή τον εκφυλισμό των αναγκαίων δι-
αρθρωτικών αλλαγών για να ενισχυθεί προεκλογικά το κομ-
ματικό κράτος, την αύξηση της δημόσιας δαπάνης για προ-
εκλογικούς διορισμούς, παροχές και μαζικό ρουσφέτι. Όλα 
αυτά έχουν ένα συγκεκριμένο κόστος και είναι πολύ πιθανό 
να περάσουμε σε διάστημα 6-9 μηνών από το αφήγημα για 
το υποτιθέμενο υπερπλεόνασμα στη διαπίστωση ότι η δη-
μοσιονομική διαχείριση παραμένει προβληματική, με βα-
σικά χαρακτηριστικά τη συνεχή αύξηση των φόρων χωρίς 
την αύξηση των φορολογικών εσόδων και τον ετεροχρονι-
σμό δημόσιων δαπανών τις οποίες θα βρούμε σχετικά σύ-
ντομα μπροστά μας.

Γνωρίζουμε σε γενικές γραμμές τον λογαριασμό της κρί-
σης του 2015, μπορούμε να εκτιμήσουμε τον λογαριασμό 
των χαμένων ευκαιριών και του χαμένου χρόνου της τριετίας 
2015-2017 και έχουμε μπροστά μας τον πολύ σύνθετο λογα-
ριασμό της απομάκρυνσης του ΣΥΡΙΖΑ από την εξουσία ύ-
στερα από τη διαφαινόμενη εκλογική του ήττα. Επιβεβαιώ-
νεται στην πράξη ότι το βασικό πρόβλημα της ελληνικής οι-
κονομίας ήταν και παραμένει πολιτικό.

www.kyrtsos.gr  George Kirtsos   @GiorgosKyrtsos

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ
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ΡΕΥΣΤΟ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ 
ΤΟ ΤΟΠΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΜΕ

Σ
τις αρχές Μαΐου αναµένεται να παιχτεί η νέα 
πράξη στο… σίριαλ των τηλεοπτικών αδειών 
στη χώρα, καθώς για τις 4 του µήνα αυτού ο-
ρίστηκε η συζήτηση στο ΣτΕ επί των αιτήσεων 
των τηλεοπτικών σταθµών για τη χορήγηση 
των επτά αδειών πανελλαδικής εµβέλειας.

Την ίδια ώρα ασαφές παραµένει το τοπίο σχετικά µε το µέλ-
λον του Mega Channel, το οποίο δεν κατέθεσε φάκελο για τη 
διαδικασία αδειοδότησης και κινδυνεύει ακόµα και σήµερα, 
παρά τις διάφορες κινήσεις που έχουν γίνει για τη διατήρηση 
του σταθµού, µε «µαύρο».

Στο ΣτΕ στις 4 Μαΐου
Στο ΣτΕ, λοιπόν, αναµένεται να φανεί τι µέλλει γενέσθαι µε τη 
διαδικασία αδειοδότησης, καθώς στις 4 Μαΐου θα πραγµατο-
ποιηθεί η συζήτηση επί των αιτήσεων που έχουν καταθέσει οι 
τηλεοπτικοί σταθµοί ΣΚΑΪ, Star, Alpha, Ant1 και Mega, όπως 
και η ΕΙΤΗΣΕΕ, µε τις οποίες ζητούν να ακυρωθεί η υπ’ αριθµ. 
1/2017 προκήρυξη του διαγωνισµού για τη χορήγηση των επτά 
αδειών µε τιµή εκκίνησης τα 35 εκατ. ευρώ για κάθε άδεια.

Υποστηρίζουν ότι τόσο η προκήρυξη όσο και οι σχετικές 
κοινές αποφάσεις των υπουργών Ψηφιακής Πολιτικής και Οι-
κονοµικών που αφορούν τις δηµοπρατούµενες άδειες παρό-
χων επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθε-
ρης λήψης, εθνικής εµβέλειας και ενηµερωτικού προγράµµα-
τος, και ειδικά ως προς τα οικονοµικά δεδοµένα, έρχονται σε 
σύγκρουση µε το Σύνταγµα, τους ευρωπαϊκούς και ελληνικούς 
νοµοθετικούς κανόνες, αλλά είναι αντίθετες και στην Ευρωπα-

ϊκή Σύµβαση ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου (ΕΣ∆Α). Ακόµη, τα 
κανάλια υποστηρίζουν ότι είναι παράνοµος ο περιορισµός του 
αριθµού των αδειών σε επτά, καθώς ουδεµία επιστηµονική µε-
λέτη προηγήθηκε και οι παραδοχές στις οποίες στηρίχτηκε ο 
αριθµός 7 είναι εσφαλµένες.

Η συζήτηση ήταν προγραµµατισµένη για τις 2 Μαρτίου, ω-
στόσο αναβλήθηκε, καθώς, σύµφωνα µε το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το Ανώ-
τατο Ακυρωτικό ∆ικαστήριο δεν είχε λάβει από το υπουργείο 
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης δι-
ευκρινιστικά τεχνικά στοιχεία που αφορούν τις προϋποθέσεις 
καθορισµού του αριθµού των αδειών που χορηγήθηκαν, καθώς, 
σύµφωνα µε τους ισχυρισµούς των τηλεοπτικών σταθµών, µπο-
ρούσαν να χορηγηθούν 16 άδειες. Παράλληλα, όµως, η ανα-
βολή δόθηκε και επειδή το Mega δεν συµµετείχε στη διαδικα-
σία αδειοδότησης και υπάρχει το ενδεχόµενο τερµατισµού της 
λειτουργίας του, µε απόφαση του ΕΣΡ, η οποία, ωστόσο, σύµ-
φωνα µε τους εισηγητές του ΣτΕ, υπόκειται σε αίτηση ακύρω-
σης και αίτηση αναστολής.

Ο «γρίφος» του Mega
Όπως φαίνεται και από το σκεπτικό του ΣτΕ, το Mega παραµέ-
νει ένα µεγάλο ερωτηµατικό στο τηλεοπτικό τοπίο της χώρας, 
καθώς η µη συµµετοχή του στη διαδικασία αδειοδότησης, εκτός 
του ότι άφησε κενή µία από τις επτά θέσεις (οι αιτήσεις ήταν 
έξι), δηµιουργεί και έναν τεράστιο γρίφο σχετικά µε το µέλλον 
του σταθµού και των 420 εργαζοµένων σε αυτόν. Κατά τα φαι-
νόµενα, το ΕΣΡ αναµένει πρόταση από την εταιρεία Τηλέτυπος 
Α.Ε. για το τι µπορεί να γίνει, ως τη ∆ευτέρα 12 Μαρτίου, οπότε 

και θα συζητήσει την υπόθεση.
Σύµφωνα µε πληροφορίες, ο στόχος των εκπροσώπων του 

Mega είναι η µετάβαση του σταθµού σε χαρακτήρα θεµατικό, 
καθώς κατά την τελευταία συνεδρίαση του ΕΣΡ, οπότε και δό-
θηκε η προθεσµία έως τις 12 Μαρτίου, υποστήριξαν ότι από 
τον Σεπτέµβριο του 2016, που σταµάτησαν τα δελτία ειδήσεων, 
έως σήµερα ο σταθµός λειτουργεί ως θεµατικός, αν και πρέπει 
να σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε το γράµµα του νόµου, από τη 
στιγµή που οι µέτοχοι του Mega δεν εξέφρασαν ενδιαφέρον 
στη διαδικασία αδειοδότησης, το ΕΣΡ οφείλει να αναστείλει 
τη λειτουργία του.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι αναµένεται να κα-
τατεθεί στο ΕΣΡ από το ∆.Σ. της Τηλέτυπος υπόµνηµα µε 
το οποίο θα ζητείται να θεωρηθεί το κανάλι µη ενηµερωτικό, 
ώστε να συνεχίσει να εκπέµπει έως και τον πλειοδοτικό δια-
γωνισµό για τις θεµατικές άδειες εθνικής εµβέλειας. Παράλ-
ληλα, σύµφωνα µε πληροφορίες, η πλευρά Βαρδινογιάννη 
άρχισε την καταβολή δύο µισθών στους απλήρωτους εργαζό-
µενους του σταθµού. Παρά ταύτα, η µετατροπή του Mega σε 
θεµατικό σταθµό θα σηµάνει σηµαντική µείωση του προσω-
πικού του σταθµού.

Ανακατατάξεις
Αν και το ζήτηµα των τηλεοπτικών αδειών και του Mega βρί-
σκεται στην κορυφή του ενδιαφέροντος όσον αφορά το µι-
ντιακό τοπίο της χώρας, και σε άλλα ΜΜΕ φαίνεται ότι επι-
κρατούν συνθήκες ρευστότητας και ανακατατάξεων. Για πα-
ράδειγµα, στον Όµιλο 24 Media επικρατεί αναταραχή, µε 
επίκεντρο το «Ραδιόφωνο 247», από το οποίο αποχώρησε ο 
διευθυντής Κώστας Αρβανίτης και απολύθηκαν δηµοσιογρά-
φοι και συνεργάτες του ραδιοφωνικού σταθµού, προκαλώντας 
µάλιστα την αντίδραση της ΕΣΗΕΑ, η οποία ζήτησε την ανά-
κλησή τους. Πάντως, όσον αφορά τα υπόλοιπα ΜΜΕ του ο-
µίλου, ο επιχειρηµατίας Ιβάν Σαββίδης φέρεται να απέκλεισε 
την πώληση της εφηµερίδας «Έθνος» στον ιδιοκτήτη τoυ Οµί-
λου 24 Media ∆ηµήτρη Μάρη. Υπενθυµίζεται ότι η 24 Media 
έχει αναλάβει την επανέκδοση της ιστορικής εφηµερίδας 
µετά την απόκτησή της από εταιρεία συµφερόντων του κ. Σαβ-
βίδη, ο οποίος και παραµένει ιδιοκτήτης του τίτλου.

Επιστρέφοντας στον χώρο του ραδιοφώνου, αξίζει να ση-
µειωθεί ότι ο Νίκος Στραβελάκης αποχώρησε από τον Real 
FM, όπου παρουσίαζε το κεντρικό ενηµερωτικό µαγκαζίνο 
του σταθµού, ενώ µετά από µια περίοδο κινητοποιήσεων και 
αντιδράσεων ο ρ/σ «Στο Κόκκινο 105.5» φαίνεται ότι µπαίνει 
σε φάση σχετικής ηρεµίας και όπως ανακοίνωσε η εταιρεία 
στην οποία ανήκει, η Left Media A.E., διευθυντής του σταθ-
µού αναλαµβάνει ο δηµοσιογράφος Νίκος Σβέρκος, προσθέ-
τοντας ότι «η νέα διεύθυνση θα προχωρήσει στην αναδιαµόρ-
φωση και την ανάπτυξη του 105.5 Στο Κόκκινο».

Στο ΣτΕ αναµένεται να φανεί τι µέλλει 
γενέσθαι µε τη διαδικασία αδειοδότησης, 
καθώς στις 4 Μαΐου θα πραγµατοποιηθεί 
η συζήτηση επί των αιτήσεων που έχουν 
καταθέσει οι τηλεοπτικοί σταθµοί ΣΚΑΪ, 
Star, Alpha, Ant1 και Mega, όπως και 
η ΕΙΤΗΣΕΕ, µε τις οποίες ζητούν να 
ακυρωθεί η προκήρυξη του διαγωνισµού για 
τη χορήγηση των επτά αδειών.



KENTΡΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ  
ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

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

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

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

www.gethealthier.gr

Όσοι έχουν επισκεφτεί το εξαιρε-
τικό Ίδρυµα «Σταύρος Νιάρχος» θα 
έχουν προσέξει ορισµένα γνωρί-
σµατα που θα τα ζήλευε κάθε ελλη-

νική γειτονιά. Στις εγκαταστάσεις του ιδρύµατος 
χωρούν 32.000 επισκέπτες, στους οποίους παρέ-
χονται όλες οι αφορµές για έναν ποιοτικό και α-
σφαλή περίπατο µε πολλούς και διαφορετικούς 
προορισµούς, µε άνεση και κλίσεις κοντά στο αν-
θρώπινο µέτρο, σε ένα δίκτυο κίνησης όπου οι 
διασταυρώσεις δεν εµπνέουν αµηχανία προσα-
νατολισµού.

Τα βλέπουµε αυτά και προσευχόµαστε οι 
γειτονιές µας να ήταν εξίσου χρήσιµες για α-
σφαλή και άνετη µετακίνηση πεζών και ποδηλά-
των. Και δεν πρόκειται για προσευχή χωρίς αντί-
κρισµα, µια και για διάφορους λόγους οι περισ-
σότερες ελληνικές πόλεις είναι από τη φύση τους 
κατάλληλες για ανάπτυξη πεζής και ποδηλατικής 
µετακίνησης. Συνεπώς, η «βαδισιµότητα», που 
όλο και συχνότερα εκπέµπεται από τα προεκλο-
γικά µπαλκόνια, δεν είναι πάντα θέµα ακριβών 
δηµόσιων έργων – µερικές φορές το µόνο που 
λείπει είναι πολιτική  βούληση και πυγµή.

Μια φορά κι έναν καιρό, τότε που οι κανό-
νες της αριθµητικής είχαν νόηµα κι εµείς µαθαί-
ναµε από τα λάθη µας, κάναµε αυστηρό (ευκλεί-
δειο) διαχωρισµό της γης σε περιοχές µοναδικής 
χρήσης, γιατί υπήρχαν σοβαροί λόγοι υγείας: Έ-
πρεπε να ξεχωρίσουµε τις περιοχές κατοικίας 
από τις ρυπαρές και θορυβώδεις περιοχές εργα-
σίας και να ορίσουµε παστρικές περιοχές, όπου 
ο σκληρά εργαζόµενος πληθυσµός µπορούσε να 
ξεκουραστεί και να µεγαλώσει την οικογένειά 
του.

Σήµερα, κόντρα στο αυτονόητο, επιµέ-
νουµε σε παλιοµοδίτικα µοντέλα αµιγούς κατοι-
κίας, προκαλώντας άθελά µας γενική ταπείνωση 
του επιπέδου ζωής. ∆ιότι ποιος δεν καταλαβαί-
νει ότι όταν αποµακρύνουµε τη µία χρήση από 
την άλλη, ουσιαστικά πριµοδοτούµε το Ι.Χ. για 
να τις επανασυνδέσει. Όταν αφαιρούµε δηλαδή 
µέσα από περιοχές κατοικίας χρήσεις τις οποίες 
οι άνθρωποι έχουν ανάγκη, στην πραγµατικό-
τητα τους σπρώχνουµε µέσα στο αυτοκίνητο για 

  ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΚΟΥΡΟΥΝΗ*

ΒΑ∆ΙΣΙΜΟΤΗΤΑ 
΄Η ΠΕΡΠΑΤΗΜΑ;

13άρθρο

να ψάξουν να τις βρουν αλλού.
Αλλά δεν είναι µόνο η αµιγής κατοικία. Είναι 

και αυτοί οι ιδιότροποι «υπερτοπικοί» πόλοι α-
ναψυχής, εκπαίδευσης και αθλητισµού που ιδρύ-
ουµε γνωρίζοντας ότι στην πραγµατικότητα το 
µόνο που καταφέρνουµε είναι να µεγαλώνουµε 
την ακτίνα επιρροής αυτών των χρήσεων, εντεί-
νοντας τον πειρασµό να χρησιµοποιήσουµε Ι.Χ. 
για να πάµε ως το σχολείο ή το γήπεδο, αντί να 
πάµε µε τα πόδια.

Εδώ η κοινή λογική αντιπροτείνει σε επίπεδο 
γειτονιάς µικρά και φθηνά σηµεία πρασίνου κοντά 
στο σχολείο, σε απόσταση ενός τετάρτου της ώρας 
από ένα µεσαίο αθλητικό κέντρο. ∆υστυχώς, όµως, 
κάθε αλήθεια περνάει πρώτα από το στάδιο της γε-
λοιοποίησης, µετά βρίσκει σφοδρή αντίθεση και 
στο τέλος θεωρείται αυτονόητη. Εµείς, θαρρώ, εί-
µαστε λίγο πριν το αυτονόητο. Ίσως η κρίση να 
µας έφερε στα συγκαλά µας.

Άφησα για τελευταίο ένα δύσπεπτο γεγονός: 
ότι οι πολιτικές µας για τις πόλεις εστιάζουν πε-
ρισσότερο στο αυτοκίνητο παρά στον οδηγό του. 
Η προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση του Ι.Χ. 
είναι µια παλιοµοδίτικη λογική που έρχεται από 
τα χρόνια που η λιµουζίνα αποτελούσε προνόµιο 
των νοικοκυριών υψηλών εισοδηµάτων. 

Σήµερα, όµως, άσχετα µε τους δείκτες ιδιο-
κτησίας αυτοκινήτου, ενώ µόνο το 35% του πλη-
θυσµού χρησιµοποιεί Ι.Χ., για ποιον λόγο του 
παραχωρούµε σχεδόν το 97% των δρόµων; Αυτή 
η επισήµανση έχει τη σηµασία της, γιατί δεν έχει 
και πολύ νόηµα να µιλάµε για πόλεις κατάλλη-
λες για πεζούς και ποδηλάτες όταν την αποκλει-
στική χρήση του οδικού τους δικτύου την έχουν 
τα οχήµατα.

Ο τίτλος του άρθρου, «Βαδισιµότητα ή περ-
πάτηµα;», είναι παραπλανητικός. Στην πραγµατι-
κότητα, ούτε το ένα ούτε το άλλο ισχύει, αφού, 
τελικά, οι περισσότεροι πάνε στο γυµναστήριο 
για να περπατήσουν πάνω στον ηλεκτρικό διά-
δροµο, όπως ονοµάζουν το τεχνητό πεζοδρόµιο.

*Ο Κώστας Κουρούνης είναι πολεοδόµος πολιτι-
κός µηχανικός, υπεύθυνος για την πρωτοβουλία 
Publicspace.gr.
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Ήδη επτά από τους έντεκα συλληφθέντες 
πέρασαν το κατώφλι της εισαγγελίας 
και τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για τα 
κακουργήµατα, που, κατά περίπτωση, 
αφορούν: διεύθυνση, ένταξη και 
συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση 
µε σκοπό τη διάπραξη κακουργηµάτων, 
εµπρησµό, έκρηξη, διακεκριµένη κατοχή 
εκρηκτικών.

ΝΕΟΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ 
MADE IN GREECE

  ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

Τ
ο ανατριχιαστικό πρόσωπο των νεοφασιστι-
κών/νεοναζιστικών οργανώσεων στην Ελ-
λάδα αποκαλύφθηκε για άλλη µια φορά, µετά 
την τεράστια επιχείρηση της αστυνοµίας στο 
σύνολο της επικράτειας, η οποία οδήγησε 
στη σύλληψη έντεκα ατόµων τα οποία φέρο-

νται να αποτελούν το ντόπιο παρακλάδι µίας από τις πλέον δι-
αβόητες νεοναζιστικές οργανώσεις, τη βρετανική Combat 18.

Η επιχείρηση της Αντιτροµοκρατικής ήρθε ως αποτέλεσµα 
µιας σειράς βανδαλισµών σε µνηµεία µε ιδιαίτερο συµβολισµό 
και επιθέσεων κατά µεταναστών, κοινωνικών στεκιών, αλλά και 
Ροµά, και κατέληξε στην πρώτη φάση της εξάρθρωσης της ορ-
γάνωσης Combat 18 Hellas, µε τα µέλη της να παραπέµπονται 
στη ∆ικαιοσύνη µε την κατηγορία της συµµετοχής σε εγκληµα-
τική οργάνωση, όπως και τα πιο «διάσηµα» και «µεγαλύτερα» 
αδέλφια τους, τα µέλη της Χρυσής Αυγής.

Έντεκα συλλήψεις και πλούσιο υλικό
Όπως προαναφέρθηκε, η επιχείρηση της Αντιτροµοκρατικής 
Υπηρεσίας άρχισε το πρωί της 6ης Μαρτίου και η ολοκλήρωσή 
της έβγαλε λαβράκι, καθώς συνελήφθησαν έντεκα άτοµα τα 
οποία φέρονται να σχετίζονται µε τη νεοναζιστική οργάνωση 
Combat 18 Hellas και την αδελφή οργάνωση Αυτόνοµοι Μαί-
ανδροι Εθνικιστές (ΑΜΕ), οι οποίες φέρονται (και κατά τα λε-
γόµενα των ίδιων των µελών τους στο διαδίκτυο, διέπραξαν) να 
έχουν συµµετάσχει από το 2015, οπότε πρωτοέκαναν την εµ-
φάνισή τους, σε περισσότερες από 30 ενέργειες τροµοκρατι-
κού χαρακτήρα, όπως εµπρηστικές επιθέσεις σε στέκια αναρχι-
κών και κοινωνικές δοµές, βεβηλώσεις και καταστροφές εβρα-
ϊκών µνηµείων, συµµετοχή σε επεισόδια µε Ροµά στο Μενίδι, 
και πρώτα και πάνω απ’ όλα στη βεβήλωση του µνηµείου του 
Παύλου Φύσσα, ο οποίος φαίνεται ότι αποτελεί κάρφος στον ο-
φθαλµό των απανταχού νεοναζί στην Ελλάδα.

Μαζί µε τις συλλήψεις, η αστυνοµία συγκέντρωσε και µπό-
λικο υλικό που «φωνάζει» σχετικά µε την ιδεολογία των µελών 
της οργάνωσης: στιλέτα των Ες-Ες, ναζιστικές σηµαίες και σύµ-
βολα, βιβλία για τον Χίτλερ, µαχαίρια, ρόπαλα, σιδερογροθιές, 
µαζί µε εξοπλισµό που δείχνει ότι η οργάνωση είχε διευρύνει 
τους στόχους της. Γκαζάκια, κροτίδες, βόµβες µολότοφ και, κυ-

ρίως, πενήντα κιλά νιτρικής αµµωνίας, η οποία χρησιµοποιεί-
ται ως βάση για την παρασκευή της εκρηκτικής ύλης ANFO, 
όλα δείχνουν, σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της αστυνοµίας, ότι η 
οργάνωση επιδίωκε να «αναβαθµίσει» τις δραστηριότητές της, 
συµπεριλαµβάνοντας σε αυτές και βοµβιστικές επιθέσεις.

Βαρύ κατηγορητήριο
Ήδη επτά από τους έντεκα συλληφθέντες πέρασαν το κατώ-
φλι της εισαγγελίας και τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για τα 
κακουργήµατα, που, κατά περίπτωση, αφορούν: διεύθυνση, έ-
νταξη και συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση µε σκοπό τη 
διάπραξη κακουργηµάτων, εµπρησµό, έκρηξη, διακεκριµένη 
κατοχή εκρηκτικών. Άλλα τέσσερα άτοµα, που κατηγορούνται 
για πληµµελήµατα, απολογήθηκαν την Παρασκευή, ωστόσο το 
«κύριο µενού» αρχίζει στις 10 Μαρτίου, οπότε οι επτά πρώτοι 
προσαχθέντες θα απολογηθούν στον ανακριτή, ο οποίος και θα 
εξατοµικεύσει τις κατηγορίες.

Σύµφωνα µε το «Βήµα», το οποίο επικαλείται στοιχεία της 
δικογραφίας που σχηµάτισε η ΕΛ.ΑΣ., «τα µέλη των ακροδε-
ξιών οµάδων αυτοπαρουσιάζονται σαν «ριζοσπάστες εθνικιστές 
οι οποίοι έχουν συγκροτήσει ένα χαοτικό µέτωπο ανατροπής 
και ριζοσπαστικού αγώνα, από τα σπάργανα του οποίου γεν-
νήθηκαν οι οργανώσεις Combat 18, οργάνωση Εθνικοσοσια-
λιστική Ολική Αντίσταση, Inferno NS από τη Ναύπακτο, Αυ-
τόνοµοι Πειραιά. Ανένταχτοι εθνικιστές της Πάτρας, Μαχητι-
κοί Πυρήνες δράσης της οργάνωσής τους σε όλη την Ελλάδα, 
Αυτόνοµοι Εθνικιστές Θεσσαλονίκης, Εθνικιστικός Πυρήνας 
Ιχώρ, Σύντροφοι και Συντρόφισσες από την Ξάνθη, Καβαλιώ-
τες Εθνικιστές, ανένταχτοι σύντροφοι από την Κύπρο και το 
νέο ΜΑΒΗ. Ακόµη, δηλώνουν ότι επιχειρούν σαν στρατιωτικό 
σώµα όλο το 24ωρο και µε αντικειµενικό σκοπό τη ζύµωση α-
γωνιστών µε το ιδεώδες του ριζοσπαστικού εθνικισµού και ε-
θνικοσοσιαλισµού στο πεδίο της µάχης». Ακόµη, ανέφεραν ότι 
ο ιδανικός χρόνος δράσης είναι δύο έως τέσσερις τα ξηµερώ-
µατα και οι πυρήνες αποτελούνται τυπικά από δύο έως πέντε 
µέλη.

Ο «αρχηγός» και ο «ιδεολόγος»
Παράλληλα, η δικογραφία αναφέρει ότι τον ρόλο του «αρχη-

γού-καθοδηγητή» της οργάνωσης είχε αναλάβει ένας 35χρονος 
από τα Ιωάννινα, απ’ όπου και έδινε εντολές για επιθέσεις στην 
Αθήνα. Ανάµεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται και ένας δικη-
γόρος από τον Πειραιά, ο οποίος εκτιµάται ότι είχε τον ρόλο 
του ιδεολογικού καθοδηγητή της οργάνωσης. Ο συγκεκριµέ-
νος, αναφέρουν οι πληροφορίες, είχε στο παρελθόν δραστη-
ριοποιηθεί µε ακροδεξιό κόµµα και είχε αναλάβει την υπερά-
σπιση ενός από τους συλληφθέντες, µέλους της επίσης ακροδε-
ξιάς εξτρεµιστικής οργάνωσης «Απέλλα», που κατηγορούνται 
για την επίθεση στο στέκι «Φαβέλα» στον Πειραιά, ενώ το 2016 
κατά την επέτειο του Πολυτεχνείου είχε δηµοσιεύσει κείµενο 
στο οποίο έγραφε, µεταξύ άλλων, ότι «κάποιοι αλητάµπουρες 
γρύλισαν για εξέγερση και ανατροπή της νόµιµης κυβέρνησης 
της χώρας», καθώς και ότι «η 21η Απριλίου εκπορεύτηκε από 
τον ένοπλο συντεταγµένο Λαό, τις δοξασµένες ελληνικές Ένο-
πλες ∆υνάµεις, τον πολεµικό ανθό του Γένους, το υγιέστερο και 
πιο ρωµαλέο τµήµα του Έθνους. Τους προµάχους της Πατρίδας 
που είχαν αναπτύξει απόλυτη ανοσία απέναντι στην κοµµουνι-
στική πανώλη. Τα πιο γερά αντισώµατα απέναντι στην προπα-
γάνδα των εαµοσλάβων χασάπηδων».

ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ 
ΝΕΟΝΑΖΙΣΤΙΚΕΣ 
ΡΙΖΕΣ

Αξίζει να σηµειωθεί ότι το όνοµα της οργάνωσης, 
Combat 18 Hellas, παραπέµπει ευθέως στη διαβό-
ητη βρετανική νεοναζιστική οργάνωση Combat 18, 

η οποία είχε δραστηριοποιηθεί έντονα κατά τη δεκαετία του 
1990, απειλώντας τους πάντες και τα πάντα (µετανάστες, µειο-
νότητες, αριστερούς κ.λπ.) και ασκώντας σωµατική βία ακόµα 
και σε µέλη της. Μετά από πολλά περιστατικά βίας (ξυλοδαρ-
µούς, βοµβιστικές επιθέσεις, δολοφονίες κ.ά.) οι βρετανικές 
αρχές αποφάσισαν να δράσουν και από το 1998 έως το 2000 
προχώρησαν σε δεκάδες συλλήψεις µελών της Combat 18 
(το 18 αποτελεί αναφορά στον Χίτλερ, καθώς το 1 αναφέρεται 
στο πρώτο γράµµα της αγγλικής αλφαβήτου, το Α, και το 8 στο 
όγδοο γράµµα, το Η, που είναι τα αρχικά του ονόµατος του Χίτ-
λερ –Adolf Hitler– στα αγγλικά, ενώ χρησιµοποιείται ως σύµ-
βολο και το «Totenkopf» των Ες-Ες), ωστόσο η οργάνωση όχι 
µόνο παραµένει ενεργή αλλά έχουν δηµιουργηθεί και «θυγα-
τρικές» σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, το Βέλγιο, η Γερµανία, η Ιρ-
λανδία, η Πολωνία και η Αυστραλία, ενώ φαίνεται ότι ο «ιός» 
πέρασε και στην Ελλάδα.



ΟΧΙ

θΕΛΟΥΜΕ

ΟΧΙΟΧΙΟ

θΕΛΟΥΜΕ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΓΚΟΥΤΑ / ΣΥΡΙΑ
Φεβρουάριος 2018 / Στην Ανατολική Γκούτα της Συρίας
3.700 άνθρωποι τραυματίστηκαν και 700 σκοτώθηκαν σε μόλις 7 ημέρες
από τους συνεχείς βομβαρδισμούς. 14 νοσοκομεία και κέντρα υγείας
που υποστηρίζονται από τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα καταστράφηκαν. 
Εξαιτίας της πολιορκίας και του αποκλεισμού απαραίτητα φάρμακα
είναι σε έλλειψη. Και οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται… 

210 5 200 500     www.msf.gr
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Σύµφωνα µε την εγκύκλιο του υπουργείου 
Παιδείας, το διάστηµα για την υποβολή της 
αίτησης των υποψηφίων που επιθυµούν να 
λάβουν µέρος στις φετινές πανελλαδικές 
εξετάσεις προγραµµατίζεται για το δεύτερο 
δεκαπενθήµερο του Μαρτίου.

ΠΡΩΤΑ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ, ΜΕΤΑ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΕΣ

  ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ

Τη σχετική αίτηση για τη συµµετοχή τους στις πανελ-
λαδικές εξετάσεις καλούνται να συµπληρώσουν οι υ-
ποψήφιοι της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Οι αιτήσεις-
δηλώσεις θα υποβάλλονται στα λύκεια, ενώ για πρώτη 

φορά οι υποψήφιοι θα γνωρίζουν τον αριθµό των θέσεων που θα 
διατεθούν στις σχολές όπου επιθυµούν να εισαχθούν.

∆εν θα µειωθεί ο αριθµός των εισακτέων
Μιλώντας στον Ρ/Σ «Στο Κόκκινο», µε αφορµή την ίδρυση του 
Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής µετά και τη συγχώνευση των ΤΕΙ 
Αθήνας και Πειραιά, ο υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου δια-
βεβαίωσε ότι σε σχέση µε πέρυσι δεν πρόκειται να µειωθεί ο αριθ-
µός των εισακτέων. Σηµειώνεται ότι για το ακαδηµαϊκό έτος 2017-
2018 ο συνολικός αριθµός εισακτέων ήταν 70.726, από τους οποί-
ους 43.758 αφορούσαν στα πανεπιστήµια και 26.968 στα ΤΕΙ.

Σύµφωνα µε την εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας, το διά-
στηµα για την υποβολή της αίτησης των υποψηφίων που επιθυ-
µούν να λάβουν µέρος στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις των 
ΓΕΛ ή των ΕΠΑΛ προγραµµατίζεται για το δεύτερο δεκαπενθή-
µερο του Μαρτίου.

Στο ίδιο διάστηµα οι υποψήφιοι και απόφοιτοι µε αναπηρία 
και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές µαθησιακές δυσκο-
λίες, που εξετάζονται προφορικά ή γραπτά κατά περίπτωση, θα 
πρέπει να υποβάλουν τα σχετικά δικαιολογητικά στο λύκειό τους.

Υπενθυµίζεται ότι οι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων χωρίς 
νέα εξέταση δεν υποβάλλουν αίτηση αλλά κατευθείαν µηχανογρα-
φικό δελτίο. Αν τυχόν επιθυµούν εισαγωγή σε Στρατό, Αστυνοµία, 
Πυροσβεστική, ΑΕΝ, υποβάλλουν σχετική αίτηση στο αρµόδιο υ-
πουργείο και συµµετέχουν στις προκαταρκτικές εξετάσεις.

Μετεγγραφές: Νέα υπουργική απόφαση
Εν τω µεταξύ, χρήση της νέας υπουργικής απόφασης για τις 
µετεγγραφές θα µπορούν να κάνουν οικογένειες των οποίων 
τα µέλη δεν έχουν ετησίως ατοµικό εισόδηµα άνω των 12.500 
ευρώ. Σύµφωνα µε την απόφαση που υπέγραψε την περασµένη 
εβδοµάδα ο κ. Γαβρόγλου, «δικαίωµα µετεγγραφής θα έχουν 
όσοι προπτυχιακοί φοιτητές σπουδάζουν σε διαφορετική πε-
ριφερειακή ενότητα, τόσο µεταξύ τους όσο και από την περι-
φερειακή ενότητα στην οποία οι γονείς τους διαµένουν µόνιµα 
και εφόσον το κατά κεφαλήν εισόδηµα του δικαιούχου-φοι-
τητή, εάν διαθέτει ίδιο εισόδηµα, και των µελών της οικογέ-
νειάς του, για το προηγούµενο φορολογικό έτος, δεν υπερβαί-

νουν αυτοτελώς το ποσό των 12.500 ευρώ».
Βάσει των κριτηρίων των µετεγγραφών, «ο φοιτητής µπορεί να 

µετεγγραφεί σε αντίστοιχο τµήµα που εδρεύει στην περιφερει-
ακή ενότητα φοίτησης του αδερφού του, υπό την προϋπόθεση ότι 
ο αδερφός του αιτούντος µετεγγραφής φοιτητή θα υποβάλει µέσω 
του ίδιου πληροφοριακού συστήµατος υπεύθυνη δήλωση σχετικά 
µε την παραµονή του, καθ’ όλη τη διάρκεια της φοίτησής του, στη 
σχολή ή στο τµήµα φοίτησής του και τη µη άσκηση του δικαιώµα-
τος µετεγγραφής του».

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει αντίστοιχο τµήµα στην περι-
φερειακή ενότητα φοίτησης του αδερφού του, ο φοιτητής µπορεί 
να µετεγγραφεί σε αντίστοιχο τµήµα που εδρεύει στην περιφερει-
ακή ενότητα της µόνιµης κατοικίας των γονέων του.

Αν δεν πληρούνται τα παραπάνω κριτήρια, τα αδέρφια µπο-
ρούν να µετεγγραφούν από κοινού σε αντίστοιχα τµήµατα που ε-
δρεύουν σε άλλη περιφερειακή ενότητα, πλην Αθήνας και Θεσ-
σαλονίκης.

Επίσης, «σε περίπτωση που το κατά κεφαλήν εισόδηµα του 
φοιτητή, εάν διαθέτει ίδιο εισόδηµα, και των µελών της οικογέ-
νειάς του, για το προηγούµενο φορολογικό έτος, δεν υπερβαίνουν 
το ποσό των 5.000 ευρώ, τα αδέρφια φοιτητές µπορούν να µετεγ-
γραφούν από κοινού σύµφωνα µε την ακόλουθη σειρά προτεραιό-
τητας: σε τµήµατα που εδρεύουν στην περιφερειακή ενότητα όπου 
διαµένουν οι γονείς τους µόνιµα ή έχουν πλήρη κυριότητα ή επι-
καρπία κατοικίας, σε τµήµατα που εδρεύουν σε άλλη περιφερει-
ακή ενότητα, πλην Αθήνας και Θεσσαλονίκης, και σε τµήµατα που 
εδρεύουν στην περιφερειακή ενότητα Αθήνας ή Θεσσαλονίκης».

Οι φοιτητές που εξαιρούνται
Σύµφωνα µε την απόφαση, δεν έχουν δικαίωµα µετεγγραφής οι 
φοιτητές των οποίων η διάρκεια φοίτησης έχει υπερβεί τη διάρ-
κεια των εξαµήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπου-
δών σύµφωνα µε το ενδεικτικό πρόγραµµα σπουδών. Σε περί-
πτωση που αιτείται µετεγγραφής ο ένας µόνο φοιτητής, ο αδερφός 
του αιτούντος πρέπει να µην έχει υπερβεί δύο έτη πλέον των προ-
βλεποµένων ετών φοίτησης.

Ακόµα, οι φοιτητές που µε αίτησή τους έχουν διακόψει τη φοί-
τησή τους, εκτός αν η διακοπή οφείλεται σε αποδεδειγµένους λό-
γους υγείας ή σε λόγους ανωτέρας βίας. Εξαιρούνται οι φοιτητές 
που έχουν λάβει µετεγγραφή κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2017-2018 
και οι φοιτητές που είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθµιας εκ-
παίδευσης.

Επιπλέον, δεν έχουν δικαίωµα µετεγγραφής όσοι έχουν εισα-
χθεί στα ΑΕΙ µε τις κατηγορίες τέκνων των Ελλήνων εξωτερικού, 
αλλοδαπών-αλλογενών, υπότροφοι αλλοδαποί-αλλογενείς που 
έχουν δικαίωµα πρόσβασης στα τµήµατα θεολογικών σχολών των 
πανεπιστηµίων και στα προγράµµατα σπουδών των Ανωτάτων Εκ-
κλησιαστικών Ακαδηµιών, υπότροφοι οµογενείς και αθλητές που 
εισήχθησαν στην τριτοβάθµια εκπαίδευση µε διάκριση.

Οµάδα εργασίας για την προσχολική αγωγή
Εν τω µεταξύ, επιστολή µε θέµα τη συγκρότηση οµάδας εργασίας 
που θα καταλήξει σε κοινά αποδεκτούς αριθµούς και στοιχεία σχε-
τικά µε την προσχολική εκπαίδευση, ώστε να δροµολογηθεί η υ-
ποχρεωτική φοίτηση των νηπίων στα νηπιαγωγεία σε τρία χρόνια, 
έστειλε στους συναρµόδιους υπουργούς και θεσµικούς παράγο-
ντες ο υπουργός Παιδείας.

Όπως σηµειώνει ο κ. Γαβρόγλου, «δεν είναι δυνατόν να υπάρ-
χουν διαµάχες ως προς τα σχετικά αριθµητικά στοιχεία και είµαι 
σίγουρος ότι µια τέτοια οµάδα εργασίας θα είναι σε θέση να διε-
ρευνήσει τις αιτίες των αποκλίσεων».

Υπενθυµίζεται ότι η ψηφισθείσα διάταξη προβλέπει την υπο-
χρεωτική φοίτηση στο νηπιαγωγείο των νηπίων που συµπληρώ-
νουν την 31η ∆εκεµβρίου του έτους εγγραφής την ηλικία των τεσ-
σάρων ετών. Το µέτρο θα αρχίσει να εφαρµόζεται σταδιακά κατά 
δήµους από τον ερχόµενο Σεπτέµβριο.
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Σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης 
τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά

Εγκρίθηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο, μετά από αναμονή τριών μηνών, η αίτηση 
του Δημοσίου και της τράπεζας Πειραιώς για την υπαγωγή των Ναυπηγείων Σκαραμα-
γκά (ΕΝΑΕ) σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης. Εφόσον δεν υπάρξει κάποια ανατροπή 
από νομικές ενέργειες της βασικής μετόχου των ΕΝΑΕ, Privinvest, κάτι που δεν είναι 

διόλου βέβαιο, η κυβέρνηση θα προσπαθήσει να εκπλειστηριάσει μέσω διεθνούς διαγωνισμού 
αρχικά περιουσιακά στοιχεία του εμπορικού τμήματος των ναυπηγείων και κατόπιν το στρατιω-
τικό. Έναν διαγωνισμό στον οποίον, εφόσον τελικά προχωρήσει, η Cosco αναμένεται να υποβά-
λει προσφορά τουλάχιστον για την κτιστή δεξαμενή 5, που είναι η μεγαλύτερη της Μεσογείου, 
όπως έχουν επιβεβαιώσει κορυφαία στελέχη της.

Το Δημόσιο μαζί με την Πειραιώς, με επισπεύδοντα τον υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυ-
ξης Στέργιο Πιτσιόρλα, ως βασικοί πιστωτές είχαν υποβάλει τη σχετική αίτηση για ένταξη της ε-
ταιρείας σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης του νόμου 4307/2014 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Α-
θηνών, με στόχο την απεμπλοκή των ναυπηγείων από το αδιέξοδο στη λειτουργία τους λόγω των 
χρόνιων προβλημάτων με τον βασικό τους μέτοχο, αλλά και στο ζήτημα των κρατικών επιδοτή-
σεων. Η αίτηση συζητήθηκε στις 17 Νοεμβρίου και ο φάκελος έκλεισε στις 22 Νοεμβρίου.

Επένδυση 6 εκατ. στην Axel Accessories 
από το Diorama του Δ. Δασκαλόπουλου

Στρατηγική μειοψηφική συμμετοχή στην εταιρεία Axel Accessories απέκτησε έναντι 6 
εκατ. ευρώ το fund Diorama Investments Sicar, αποκλειστικός διαχειριστής του οποίου 
είναι η Deca Investments AΕΔΟΕΕ (με βασικό μέτοχο τον γνωστό επιχειρηματία Δη-
μήτρη Δασκαλόπουλο). Πρόκειται για την πέμπτη επένδυση στην οποία προβαίνει το 

fund από τον Σεπτέμβριο του 2014, που δημιουργήθηκε, και την πρώτη στον κλάδο της ένδυσης.
Η Axel ιδρύθηκε το 1999 στη Θεσσαλονίκη από την Ιφιγένεια Κουτσουβέλη και τον Κώστα 

Λαγουμάκη, με αντικείμενο τον σχεδιασμό, παραγωγή και εμπορία γυναικείων ρούχων, τσαντών, 
υποδημάτων και αξεσουάρ. Σήμερα η εταιρεία απασχολεί 114 εργαζόμενους και διαθέτει έντεκα 
καταστήματα λιανικής στην Ελλάδα (πέντε στη Θεσσαλονίκη, τέσσερα στην Αθήνα, ένα στην 
Πάτρα και ένα στη Ρόδο), έξι καταστήματα στη Σαουδική Αραβία και ένα κατάστημα στην Ισπα-
νία. Διαθέτει επίσης ηλεκτρονικό κατάστημα. Πέραν των δικών της καταστημάτων, τα προϊόντα 
της Axel βρίσκονται συνολικά σε 500 σημεία πώλησης στην Ισπανία και στην Ιταλία. Το 2016 η 
εταιρεία πραγματοποίησε πωλήσεις 15 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το 50% προέρχεται από τις εξα-
γωγές.

Το Diorama είναι fund 135 εκατ. ευρώ, εδρεύει στο Λουξεμβούργο και επενδυτές του είναι 
Έλληνες επιχειρηματίες, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρό-
τησης και Ανάπτυξης και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Κορυφαίος εργοδότης στην Ελλάδα 
η Παπαστράτος

Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά η Παπαστράτος διακρίθηκε ανάμεσα στις μεγαλύτερες ε-
ταιρείες στην Ελλάδα σχετικά με το εργασιακό της περιβάλλον. Ειδικότερα, ο διεθνούς 
κύρους οργανισμός Top Employer Institute απένειμε στην Παπαστράτος τον τίτλο 
του «Κορυφαίου Εργοδότη» στην Ελλάδα, ενώ η μητρική της εταιρεία, Philip Morris 

International, αναγνωρίστηκε ως «Κορυφαίος Εργοδότης» στην Ευρώπη και στον κόσμο για το 
2018.

Η διεθνής αυτή επιβράβευση έρχεται ως αποτέλεσμα της εξαιρετικής εφαρμογής προγραμ-
μάτων επαγγελματικής ανάπτυξης μέσα στην εταιρεία, αλλά και των συνεχόμενων προσπαθειών 
για τη δημιουργία ενός δυναμικού εργασιακού περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο της ανεξάρτητης έ-
ρευνας που διεξάγει κάθε χρόνο το Top Employer Institute, η Philip Morris International απέ-
σπασε για δεύτερη φορά τον τίτλο του «Κορυφαίου Εργοδότη» στον κόσμο και αξίζει να σημειω-
θεί ότι η πιστοποίηση για το εργασιακό περιβάλλον δόθηκε συνολικά σε 44 θυγατρικές εταιρείες 
του ομίλου, ανάμεσα σε αυτές και στην Παπαστράτος.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Παπαστράτος Χρήστος Χαρπαντίδης δήλωσε για 
τη νέα αυτή διάκριση της εταιρείας: «Το να αναγνωριζόμαστε ως Κορυφαίος Εργοδότης σταθερά 
τα τελευταία χρόνια μόνο χαρά και υπερηφάνεια μας γεμίζει. Φροντίζουμε και αναπτύσσουμε 
τους ανθρώπους μας με συνέπεια για εννέα δεκαετίες τώρα. Είναι μέσα στο DNA μας. Το γεγονός 
ότι βρισκόμαστε μέσα στον όμιλο της Philip Morris International, επίσης Κορυφαίου Εργοδότη 
σε παγκόσμιο επίπεδο, μας δίνει το συγκριτικό πλεονέκτημα του να είμαστε σε θέση να προσφέ-
ρουμε πολλές ευκαιρίες για επαγγελματική εξέλιξη, φυσικά όχι μόνο στην Ελλάδα».

Νέο υβριδικό έργο αποθήκευσης 
ενέργειας για τη METKA EGN

Την υπογραφή συμφωνητικού μεταξύ της θυγατρικής της, METKA EGN με την HC 
ESS3 Ltd, εταιρεία που ιδρύθηκε από την επί χρόνια πελάτη της Corylus Capital LLP, 
προηγουμένως γνωστή ως Hazel, για τη μελέτη, προμήθεια και κατασκευή (EPC) ενός 
νέου υβριδικού έργου συστήματος αποθήκευσης ενέργειας (Energy Storage System – 

ESS), ισχύος 20 MW, στο Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο θα παρέχει Ταχεία Απόκριση Συχνότητας 
(Fast Frequency Response – FFR) και άλλες βοηθητικές υπηρεσίες στο εθνικό δίκτυο, ανακοί-
νωσε η MYTILINEOS.

Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά σύμβαση της METKA EGN σε συνεργασία με την 
Corylus Capital και έπεται της επιτυχημένης ολοκλήρωσης του δεύτερου έργου ESS, ισχύος 30 
MW, το οποίο περιλαμβάνει τρεις υβριδικές εγκαταστάσεις σε διαφορετικές τοποθεσίες. Το εν 
λόγω έργο με τη σειρά του ακολούθησε ένα έργο ESS, ισχύος 20 MW, που παραδόθηκε το πρώτο 
τρίμηνο του 2017. Η ΜΕΤΚΑ EGN έχει υλοποιήσει αυτά τα έργα βάσει συμβάσεων EPC και επι-
προσθέτως πρόκειται να προσφέρει υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης για όλες τις εγκατα-
στάσεις.

Τα συγκεκριμένα έργα, καθώς και το υβριδικό έργο αποθήκευσης ηλιακής ενέργειας 57,6 
MWp / 4,2 MWh που ολοκληρώθηκε στο Πουέρτο Ρίκο το 2016 για τη Sonnedix, ενισχύουν το 
χαρτοφυλάκιο υβριδικών έργων της METKA EGN, εδραιώνοντάς την ως μία από τις κορυφαίες ε-
ταιρείες παγκοσμίως στον τομέα της αποθήκευσης ενέργειας και υβριδικών έργων.
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Στην αγωγή της η Ντε Χάβιλαντ 
υποστηρίζει ότι η σειρά την παρουσιάζει 
ως υποκρίτρια, ως µια γυναίκα 
που στις δηµόσιες στιγµές της 
ήταν «κυρία» και στις ιδιωτικές της 
µια χυδαία κουτσοµπόλα.

ΚΥΡΙΑ ΕΤΩΝ 101 ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΧΟΛΙΓΟΥΝΤ
  ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ

«∆εν πρέπει να λέµε άσχηµα πράγµατα για τους 
νεκρούς, µόνο ωραία. Η Τζόαν Κρόφορντ πέ-
θανε. Ωραία!». Σύµφωνα µε κάποιους, αυτή 
ήταν η αυλαία στην αιώνια έχθρα µεταξύ της 

Μπέτι Ντέιβις και της Τζόαν Κρόφορντ. Ήταν Μάιος του 1977 
όταν πέθανε η βραβευµένη µε Όσκαρ ηθοποιός και φήµες ήθε-
λαν την Ντέιβις να ξεστοµίζει την παραπάνω δηλητηριώδη ατάκα.

Η διαβόητη κόντρα ενέπνευσε την τηλεοπτική σειρά «Feud: 
Bette and Joan» του δικτύου FX από τον βραβευµένο µε Emmy 
και Χρυσή Σφαίρα Ράιαν Μέρφι µε πρωταγωνίστριες τις Τζέσικα 
Λανγκ και Σούζαν Σάραντον. Και µπορεί οι τηλεθεατές να µη λένε 
όχι στη χολιγουντιανή ίντριγκα, κάποιοι άλλοι όµως έχουν αντί-
θετη γνώµη.

Ολίβια ντε Χάβιλαντ κατά του FX
Στη σειρά το καστ εµπλουτίζεται µεταξύ άλλων και µε την παρου-
σία της Κάθριν Ζέτα Τζόουνς που αναλαµβάνει τον ρόλο της Ο-
λίβια ντε Χάβιλαντ, η οποία υπήρξε στενή φίλη της Μπέτι Ντέ-
ιβις. Η «Dame» Ολίβια ντε Χάβιλαντ –έλαβε το τιµητικό χρίσµα 
από τη Βασίλισσα Ελισάβετ σε ηλικία 100 ετών– είναι η µονα-
δική εν ζωή από τους σταρ του Χόλιγουντ που παρουσιάζονται 
στο «Feud». Ως εκ τούτου γνωρίζει εκ των έσω τι πραγµατικά είχε 
ειπωθεί και τι όχι.

Η ίδια από το Παρίσι, όπου ζει πλέον, δήλωσε «βαθιά προ-
σβεβληµένη», καθώς παρακολουθώντας τη σειρά διαπίστωσε ότι 
«χαρακτήριζε» «σκύλα» την αδελφή της, επίσης ηθοποιό Τζόαν 
Φοντέιν – µεταξύ τους υπήρξε άσβεστο µίσος. Για την ιστορία, 
είχαν διακόψει κάθε επικοινωνία από το 1975. Και αποφάσισε να 
κάνει κάτι γι’ αυτό, παρά το προχωρηµένο της ηλικίας της.

Έτσι, στις 20 Μαρτίου, σύµφωνα µε τους «New York Times», 
τα δικαστήρια της Καλιφόρνιας θα αποφανθούν αν θα εκδικαστεί 
η αγωγή που κατέθεσε το περασµένο καλοκαίρι η Ολίβια ντε Χά-
βιλαντ εναντίον του FX και του Ράιαν Μέρφι.

Στη µηνυτήρια αναφορά σηµειώνεται µεταξύ άλλων ότι «οι 
υπεύθυνοι την απεικονίζουν µε λάθος τρόπο για να δραµατοποι-
ήσουν τη σειρά και να προωθήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις, 
ενώ ταυτόχρονα τη δυσφηµούν».

Η ηθοποιός, που το καλοκαίρι συµπληρώνει 102 χρόνια 
ζωής, δήλωσε πως όταν έµαθε για τη σειρά, ενδιαφέρθηκε να δει 

πώς θα απεικονίσει την αγαπηµένη της φίλη Μπέτι Ντέιβις. Στη 
συνέχεια, ωστόσο, ενηµερώθηκε ότι εµφανίζεται και η ίδια. «Κα-
νείς από το FX δεν είχε επικοινωνήσει για να ζητήσει την άδειά 
µου ή έστω να µε ρωτήσουν πώς ένιωθα γι’ αυτό».

Και η αλήθεια είναι ότι κανείς δεν την είχε προσεγγίσει από 
την παραγωγή προκειµένου να τη συµβουλευτεί, καθώς, όπως 
δήλωσε ο Μέρφι, «δεν ήθελε να ενοχλήσει».

Άλλο ελευθερία του λόγου και άλλο ψέµατα
«Ο βασικός λόγος που αποφάσισα να προχωρήσω στην αγωγή ε-
ναντίον του FΧ είναι ότι αντιλαµβάνοµαι πως σε αυτή τη φάση 
της ζωής µου και της καριέρας µου βρίσκοµαι στη µοναδική θέση 
να αντισταθώ στους ισχυρούς, κάτι που θα ήταν δύσκολο να κάνει 
ένας νεαρός ηθοποιός» εξήγησε η Ντε Χάβιλαντ στη διάρκεια 
µιας ηλεκτρονικής συνέντευξης Τύπου που οργάνωσε η δικηγό-
ρος της.

Πρόσθεσε, δε, ότι «πιστεύω ισχυρά στο δικαίωµα της ελευθε-
ρίας του λόγου, ωστόσο δεν πρέπει να χρησιµοποιείται για να δι-
καιολογήσουµε δηµοσιευµένες ψευτιές ή για να αξιοποιήσουµε 
το όνοµα και τη φήµη κάποιου ανθρώπου χωρίς την άδειά του. Το 
FX παραβίασε και τις δύο αυτές αρχές και αν αυτά συνεχίσουν να 
συµβαίνουν χωρίς συνέπειες, τότε τα ψέµατα που αφορούν διά-
σηµα πρόσωπα τα οποία θα µεταµφιέζονται ως αλήθεια θα γίνο-
νται όλο και πιο συχνά».

Πάντως, νοµικοί κύκλοι εκτιµούν ότι η Ντε Χάβιλαντ δεν θα 
κερδίσει. Προσθέτουν όµως ότι η πράξη της χαρακτηρίζεται ως 
µια «σηµαντική αντίσταση στην αλά καρτ παρουσίαση των γεγο-
νότων που συχνά γίνεται σήµερα από τον κόσµο του θεάµατος». 
Σηµειώνεται ότι η Ντε Χάβιλαντ έχει δείξει και στο παρελθόν 
ότι δεν διστάζει να τα βάλει µε τους ισχυρούς του Χόλιγουντ: Το 
1944 είχε µηνύσει τη Warner Bros. προκειµένου να σπάσει το 
συµβόλαιό της µε το στούντιο, το οποίο είχε υπογράψει το 1936, 
µια εποχή που αντίστοιχες κινήσεις θεωρούνταν «ταφόπλακα» 
στην καριέρα ενός ηθοποιού.

Παραµόρφωση της εικόνας
Στην αγωγή της η Ντε Χάβιλαντ υποστηρίζει ότι η σειρά την πα-
ρουσιάζει ως υποκρίτρια, ως µια γυναίκα που στις δηµόσιες στιγ-
µές της ήταν «κυρία» και στις ιδιωτικές της µια χυδαία κουτσο-

µπόλα. Μάλιστα, και εδώ βρίσκεται το κλειδί της υπόθεσης, η 
γηραιά σταρ υπογραµµίζει ότι η σειρά δεν επιχειρεί να παρου-
σιαστεί ως µυθοπλασία (η οποία θα επέτρεπε παρεκκλίσεις από 
την πραγµατικότητα) αλλά ως δραµατοποιηµένο ντοκιµαντέρ, το 
οποίο παραµορφώνει την εικόνα της ίδιας.

Ταυτόχρονα, η συγκυρία µοιάζει ταιριαστή, καθώς κινηµατο-
γράφος και τηλεόραση ασχολούνται όλο και περισσότερο µε «α-
ληθινές ιστορίες», όπως αποδεικνύουν ακριβές και πολυδιαφη-
µισµένες σειρές, όπως «Η δολοφονία του Τζιάνι Βερσάτσε» ή «Η 
δίκη του Ο Τζέι Σίµσον». Το µήνυµα που η Ντε Χάβιλαντ στέλ-
νει µε την αγωγή της προς τους παραγωγούς είναι απλό: σεβα-
στείτε την ιστορία και τα πραγµατικά γεγονότα. Και, κατ’ ελάχι-
στον, συµβουλευτείτε τα πρόσωπα που παρουσιάζετε στις σειρές 
και στις ταινίες σας, προτού τα εντάξετε σε αυτές. Μάλιστα, η δι-
κηγόρος της σταρ µιλά για αλαζονεία και ύβριν από την πλευρά 
του δικτύου.

Εκπρόσωπος του FX, πάντως, που µίλησε στους ΝΥΤ κατέ-
στησε σαφές ότι η ιστορία που περιγράφεται στο «Feud» εµπί-
πτει στην προστασία της ελευθερίας του λόγου, καθώς αφορά µυ-
θοπλασία δηµοσίου ενδιαφέροντος, προσθέτοντας ότι η σειρά 
παρουσιάζει την Ολίβια ντε Χάβιλαντ µε θετικό τρόπο, ως µια 
σοφή και έµπιστη φίλη της Μπέτι Ντέιβις.

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

Πολλά συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα, μία όμως 
είναι η μεγάλη απορία

 ΑΡΗΣ ΖΕΥΓΑΣ

Πού τον χάνεις, πού τον βρίσκεις, πάντως, στις Βρυ-
ξέλλες για να ζητήσει βοήθεια εμφανίζεται ο άνθρωπος 
που θα το έκανε Κούγκι και θα γέμιζε την Ευρώπη 
τζιχαντιστές. Έγινε η κρίση στα Ίμια, εξαφανισμένος για 
μέρες ο υπουργός Άμυνας, εμφανίστηκε στις Βρυξέλ-
λες στο συμβούλιο υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ και 
μας έστειλε βιντεοσκοπημένη δήλωσή του. 

Συνέλαβαν οι Τούρκοι τους δύο Έλληνες στρατιω-
τικούς, πάλι χάθηκε για μέρες ο Καμμένος, για να 
εμφανιστεί στις Βρυξέλλες και να κάνει δήλωση, στη 
σύνοδο των υπουργών Άμυνας της Ε.Ε.
Στη συνέχεια χάθηκαν πάλι τα ίχνη του, για να εμφανι-
στεί πάνω σε κάτι τελάρα στο Βουκουρέστι, μαζί με τον 
Ρουμάνο ομόλογό του.

Και εκεί, βέβαια, για να ζητήσει βοήθεια πήγε, σύμφω-
να με τη δήλωσή του, μπας και βοηθήσει η Ρουμανία 
δηλαδή, αφού δεν μπορούν η Ε.Ε. και το ΝΑΤΟ. WTF. 
Στη δήλωσή του μάλιστα, εκτός κυβερνητικής γραμμής, 
χαρακτηρίζει τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς ομήρους: 
«Αυτή τη στιγμή, σε τουρκικές φυλακές έχουμε δύο 
Έλληνες ομήρους, έναν Αξιωματικό και έναν Υπαξιω-
ματικό. Ζητώ την υποστήριξη του Ρουμάνου Υπουργού 
Άμυνας, για την άμεση απελευθέρωση αυτών των 
Νατοϊκών, Ευρωπαίων και Ελλήνων στρατιωτικών».

Πλέον η εικόνα είναι ξεκάθαρη.

Μπορεί ο Καμμένος να εξαφανίστηκε, αλλά ο πρωθυ-
πουργός μάς έκανε τη χάρη και αποφάσισε να εμφανι-
στεί στη Βουλή για τη συζήτηση της πρότασης για 
σύσταση προανακριτικής επιτροπής που είχε ζητήσει η 
ΝΔ για τους Κουρουμπλή, Ξανθό και Πολάκη.

Όλη μέρα, λέει, αναρωτιόταν ο πρωθυπουργός αν 
άξιζε τον κόπο να πάει στη Βουλή και να σπαταλή-
σει μέρος του πολύτιμου χρόνου του. Έχει τα δίκια 
του ο άνθρωπος. Γιατί να σπαταλάει χρόνο με την 
κοινοβουλευτική δημοκρατία και τους θεσμούς της 
όταν η αντίληψη είναι ότι έχουμε την κοινοβουλευτική 
πλειοψηφία, άρα κάνουμε περίπου ό,τι γουστάρουμε;

Κάποιοι άλλοι, όπως η υπουργός Πολιτισμού Κονιόρ-
δου, σκέφτηκαν ότι αφού θα τον σπαταλήσουν που 
θα τον σπαταλήσουν τον χρόνο τους, τουλάχιστον να 
κάνουν κάτι εποικοδομητικό.

Σε κάθε περίπτωση,

Το 50,5% αφορά τον Απρίλιο του 2015, το 45% αφορά 
τον Νοέμβριο του 2015, το 42,3% τον Δεκέμβριο του 
2016.
Κατά τα άλλα, ο πρωθυπουργός κάλυψε τον Παύλο 
Πολάκη για τον διορισμό πρώην ιδιοκτήτη βουλκανι-
ζατέρ ως διοικητή του Νοσοκομείου Σαντορίνης.

Επίσης, κάνα δυο offshore έχει και ο Καμμένος, ενώ 
το ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι ο πρωθυπουργός 
αποδέχεται ότι διορίζουν φίλους τους, οι οποίοι, 
απλώς, τυχαίνει να μην έχουν offshore.
Όχι μόνο φίλους αλλά και κομματικά στελέχη σε θέσεις 
επικεφαλής αρχών που υποτίθεται ότι είναι ανεξάρτη-
τες, όπως το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής.

Το πιο εντυπωσιακό στην περίπτωση του διορι-
σμού του Φραγκίσκου Κουτεντάκη δεν είναι ότι ένα 
κομματικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ έγινε επικεφαλής 
του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής. Για 
παράδειγμα, και ο προηγούμενος επικεφαλής του 
Γραφείου, Παναγιώτης Λιαργκόβας, χωρίς να είναι 
κομματικό στέλεχος της ΝΔ, στις εκλογές του 2009 είχε 
συμπεριληφθεί στην τελευταία θέση του ψηφοδελτίου 
Επικρατείας του κόμματος.

Το εντυπωσιακό, λοιπόν, είναι πως ο Κουτεντάκης 
πριν γίνει επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού 
της Βουλής ήταν ο γενικός γραμματέας Δημοσιονομι-
κής Πολιτικής του υπουργείου Οικονομικών. Συνεπώς 
ως επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού 
θα κληθεί να κρίνει τη δημοσιονομική πολιτική της 
κυβέρνησης, την οποία συνδιαμόρφωσε.

Τα λέτε αυτά γιατί ζηλεύετε. Τα είπε άλλωστε και ο 
υπουργός, ο οποίος κατήγγειλε επίσης ότι παίρνουν 
τηλέφωνα με απόκρυψη αυτόν και συγγενικά του 
πρόσωπα.

Σε άλλα νέα, ο βουλευτής της ΝΔ Θανάσης Δαβάκης σε 
ομιλία του σε χωριό της Λακωνίας σε ήπιους τόνους 
εξήγησε ποιων ψηφοφόρων προτιμά την ψήφο και 
ποιων όχι.

Στη συνέχεια, βέβαια, διευκρίνισε πως τα όσα είπε δεν 
τον εκφράζουν, πιθανότατα εξέφραζαν κάποιον άλλον 
που περνούσε από εκεί εκείνη την ώρα και μπερδεύ-
τηκαν τα λόγια μεταξύ τους.

Το παρήγορο είναι πως υπάρχουν άνθρωποι που 
εξακολουθούν να εξοργίζονται με τα μικρά αλλά στην 
πραγματικότητα όχι και τόσο μικρά πράγματα, αυτά 
που οι περισσότεροι προσπερνούν χωρίς δεύτερη 
σκέψη. Όπως ο δήμαρχος της πόλης-υπόδειγμα, των 
Τρικάλων, Δημήτρης Παπαστεργίου.
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Σ
ε περίεργη υπόθεση εξελίσσεται η υπο-
τιθέµενη σεξουαλική σχέση µεταξύ του 
Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραµπ 
και της διάσηµης πορνοστάρ Στόρµι Ντά-
 νιελς. Πριν από µερικές ηµέρες η τελευ-
ταία, µέσω του δικηγόρου της, έκανε µή-
νυση στον Αµερικανό Πρόεδρο, προκει-

µένου να αποδεσµευτεί από το συµβόλαιο εχεµύθειας που έχει 
υπογράψει, ισχυριζόµενη ότι ο Τραµπ δεν υπέγραψε ποτέ το εν 
λόγω χαρτί και ως εκ τούτου είναι άκυρο. Στόχος της Ντάνιελς 
είναι, σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα, να διηγηθεί την ιστορία της 
µε τον Αµερικανό Πρόεδρο και όχι να του αποσπάσει χρήµατα. 
Τι το πρωτότυπο έχει αυτή η ιστορία που δεν µπορούµε να φα-
νταστούµε είναι µάλλον µια ρητορική ερώτηση. Απ’ ό,τι φαίνε-
ται, η 39χρονη πορνοστάρ βρήκε ευκαιρία να παραµείνει στο 
προσκήνιο εκµεταλλευόµενη τον πιο ισχυρό άνδρα της Αµε-
ρικής και ενδεχοµένως να αποκοµίσει και µεγάλα χρηµατικά 
ποσά. Ως γνωστόν, οι πιπεράτες ιστορίες που αφορούν πολιτι-
κούς ή σταρ του Χόλιγουντ στις ΗΠΑ πληρώνονται αδρά από 
τις κίτρινες φυλλάδες, κάποιους εκδοτικούς οίκους ή τηλεοπτι-
κούς σταθµούς. Η Ντάνιελς θα µπορούσε να έχει, λοιπόν, την 
ευκαιρία της ζωής της, θα µπορούσε να γίνει η νέα Μόνικα Λε-
βίνσκι, να γράψει βιβλία, να βγαίνει στα κανάλια, να δίνει συνε-
ντεύξεις και να πληρώνεται αδρά για όλα αυτά. Έλα όµως που 
υπέγραψε αυτή τη συµφωνία εχεµύθειας ή εµπιστευτικότητας 
και κινδυνεύει ανά πάσα στιγµή να βρεθεί χρεοκοπηµένη αν 
την παραβιάσει. Η µήνυση που υπέβαλε, πάντως, δηµιουργεί 
σοβαρά προβλήµατα στον ισχυρό κάτοικο του Λευκού Οίκου 
και τα αµερικανικά µίντια δεν έχουν σκοπό να αφήσουν την υ-

πόθεση να εξασθενήσει.

Από µικρή στα βάσανα
Η Στόρµι Ντάνιελς –το πραγµατικό της όνοµα είναι Στέφανι 
Κλίφορντ– είναι µια αµφιλεγόµενη προσωπικότητα. Η ιστορία 
της δείχνει πως έκανε τα πάντα για να αποκτήσει δόξα, πλούτο 
και εξουσία, διαλέγοντας, ωστόσο, έναν εύκολο και χωρίς η-
θικούς φραγµούς δρόµο για να ξεφύγει από τις δυσκολίες των 
παιδικών της χρόνων. Γεννήθηκε στη Λουιζιάνα, οι γονείς της 
χώρισαν όταν ήταν 4 ετών και η ποιότητα ζωής της ήταν κακή, 
αφού υπήρχαν µέρες στο σπίτι όπου το ρεύµα ήταν κοµµένο 
λόγω αδυναµίας πληρωµής, όπως η ίδια έχει αποκαλύψει.

Στα 17 της χρόνια έκανε στριπτίζ σε ένα κλαµπ δεύτερης 
κατηγορίας. Η πορεία της ήταν µάλλον προδιαγεγραµµένη, 
αφού κατά τις προσπάθειές της να µπει στον χώρο του θεάµα-
τος γνώρισε µια ηθοποιό η οποία συµµετείχε σε ταινίες σεξου-
αλικού περιεχοµένου. Η Ντάνιελς τη συνόδευσε µια µέρα στα 
γυρίσµατα και κάπως έτσι εισέδυσε στον χώρο του πορνό. Το 
2002 πρωταγωνίστησε στην πρώτη της µεγάλου µήκους αισθη-
σιακή ταινία και το 2004 κέρδισε το πρώτο της βραβείο ως κα-
λύτερη πρωτοεµφανιζόµενη πορνοστάρ. Από τότε πρωταγωνι-
στεί, γράφει σενάρια και σκηνοθετεί αισθησιακές ταινίες, ενώ 
θεωρείται κορυφαία στον τοµέα της, αφού έχει καταφέρει να 
συναναστρέφεται µε ανθρώπους της οικονοµικής ελίτ και να 
γνωρίζει πανίσχυρους άνδρες στα µέρη όπου συχνάζει.

Από το πορνό στη… Γερουσία
Το 2010 αποφάσισε να ασχοληθεί ενεργά µε την πολιτική, θέ-
τοντας υποψηφιότητα για γερουσιαστής της Λουιζιάνα. Πραγ-

ΠΟΙΟΣ ΦΟΒΑΤΑΙ 
ΤΗ ΣΤΟΡΜΙ 
ΝΤΑΝΙΕΛΣ;
Η 39χρονη πορνοστάρ 
θέλει να διηγηθεί 
τη σεξουαλική 
εµπειρία της 
µε τον Πρόεδρο 
των ΗΠΑ.

 ΜΑΡΙΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

µατοποίησε πολλές περιοδείες και είχε δηλώσει ότι θα άφηνε τις 
αισθησιακές ταινίες αν εκλεγόταν, ωστόσο εγκατέλειψε τις προ-
σπάθειες να ενταχθεί στην πολιτική λέγοντας πως τα ΜΜΕ δεν 
την πήραν ποτέ στα σοβαρά και δεν είχε την οικονοµική αντοχή 
να τρέξει στην κούρσα της Γερουσίας. Λίγους µήνες πριν από την 
απόσυρσή της το αυτοκίνητο του υπεύθυνου της προεκλογικής 
της καµπάνιας εξερράγη από βόµβα, χωρίς ωστόσο να βρίσκεται 
κανείς µέσα. Κανείς ποτέ δεν έµαθε αν η απόσυρσή της από τις ε-
κλογές είχε σχέση µε αυτό το γεγονός. Επιπλέον, φηµολογείται 
πως η Ντάνιελς είχε εντάξει τον Ντόναλντ Τραµπ στη λίστα της µε 
τους πιθανούς χρηµατοδότες της σε περίπτωση που κατέβαινε τε-
λικά για γερουσιαστής.

Τα ύποπτα 130.000 δολάρια
Μπορεί η υποψηφιότητα της Ντάνιελς για τη Γερουσία να µην ευ-
οδώθηκε, ωστόσο η ενασχόλησή της µε την πολιτική κατέστη γε-
γονός, αν και µε άλλη µορφή. Η εφηµερίδα «Wall Street Journal» 
έγραφε στις 12 Ιανουαρίου πως ο έµπιστος δικηγόρος του Τραµπ, 
Μάικλ Κοέν, πλήρωσε την Ντάνιελς 130.000 δολάρια τον Οκτώ-
βριο του 2016, λίγο προτού εκλεγεί Πρόεδρος ο Τραµπ, για να µην 
αποκαλύψει τίποτα για τη σχέση της µαζί του. Η πληρωµή έγινε 
µέσω µιας εταιρείας-βιτρίνας που ιδρύθηκε από τον δικηγόρο ε-
κείνον τον µήνα προφανώς γι’ αυτόν τον σκοπό. Ο Κοέν δήλωσε 
πως η πληρωµή δεν είχε καµία σχέση µε τον Αµερικανό Πρόεδρο 
και έγινε από προσωπικά χρήµατα του ίδιου.

Από τον Ιανουάριο δηµοσιεύµατα σε µεγάλα έντυπα των ΗΠΑ 
αναφέρουν ότι η Ντάνιελς έχει υπογράψει συµφωνητικό εχεµύ-
θειας µε τον Τραµπ, ως εκ τούτου δεσµεύεται και δεν µπορεί να 
αποκαλύψει τίποτα. Παρ’ όλα αυτά, στις 18 Ιανουαρίου το περιο-
δικό «In Touch Weekly» δηµοσίευσε αποσπάσµατα µιας συνέ-
ντευξης που η Ντάνιελς είχε δώσει το 2011, όπου ισχυρίζεται ότι 
είχε σεξουαλικές σχέσεις µε τον Τραµπ την περίοδο που ήταν πα-
ντρεµένος µε τη Μελάνια. Το περιοδικό, για να ενισχύσει την ε-
γκυρότητα της συνέντευξης, έγραψε πως η Ντάνιελς πέρασε από 
ανιχνευτή ψεύδους. Ο Κοέν υποστήριξε πως η συνέντευξη είναι 
ψευδής, ενώ η Ντάνιελς αρνήθηκε να σχολιάσει, φοβούµενη το 
συµφωνητικό εχεµύθειας.

Η πιπεράτη συνέντευξη από τα παλιά
Στην εν λόγω συνέντευξη η Στόρµι Ντάνιελς αποκαλύπτει ότι 
γνωρίστηκε µε τον Τραµπ σε έναν αγώνα γκολφ το 2006 στη Νε-
βάδα. Ο Τραµπ ήταν ήδη παντρεµένος µε τη Μελάνια και ο γιος 
τους ήταν µόλις 3 µηνών. Οι δυο τους πήγαν στο δωµάτιο του 
Τραµπ, πέρασαν τη νύχτα µαζί και η Ντάνιελς υπέγραψε και αυτό-
γραφο. Η ίδια περιέγραψε, υποτίθεται, στο περιοδικό το σεξ µε τον 
Τραµπ ως «αδιάφορο, ούτε καλό ούτε και κακό». Ισχυρίστηκε ότι ο 
νυν Αµερικανός Πρόεδρος την έβαλε να τον δείρει µε ένα τεύχος 
του περιοδικού «Forbes» στο οποίο ο ίδιος ήταν εξώφυλλο. Αρνή-
θηκε να µιλήσει για τη σύζυγό του Μελάνια, αλλά είπε στην Ντά-
νιελς ότι ήταν έξυπνη και όµορφη όπως η κόρη του. Άλλες πιπερά-
τες λεπτοµέρειες που αναφέρονται στην υποτιθέµενη συνέντευξη 
είναι ότι ο Τραµπ την έβαλε να παρακολουθήσει µαζί του ντοκιµα-
ντέρ µε καρχαρίες, ενώ µετά τις ερωτικές επαφές τους της τηλε-
φωνούσε κάθε 10 µέρες τάζοντάς ότι θα τη βάλει στο τηλεοπτικό 
σόου που παρουσίαζε, το «Apprentice», ενώ την αποκαλούσε µε 
διάφορα ερωτικά υποκοριστικά. Λίγες µέρες µετά τη δηµοσίευση 
της «καυτής» συνέντευξης, πάντως, ο Μάικλ Κοέν παρουσίασε ένα 
γράµµα υπογεγραµµένο από την Ντάνιελς όπου η ίδια αρνείται ο-
ποιαδήποτε σεξουαλική επαφή µε τον Αµερικανό Πρόεδρο. 

Η Ντάνιελς έδωσε συνέντευξη στον Τζίµι Κίµελ στις αρχές της 
χρονιάς, όπου, παρά το στενό µαρκάρισµα του παρουσιαστή, απέ-
φυγε µε µαεστρία να απαντήσει στις επίµαχες ερωτήσεις για την 
υποτιθέµενη ερωτική σχέση της µε τον Αµερικανό Πρόεδρο. Μά-
λιστα, στην ερώτηση του Κίµελ «έχεις κάνει ποτέ σεξ µε κάποιον 
που το όνοµά του κάνει ρήµα µε το Ρόναλντ Ραµπ;» η Ντάνιελς α-
πάντησε «µπορώ να σε λέω όπως επιθυµείς, µωρό µου», αποφεύ-
γοντας µε χιούµορ όλους τους τηλεοπτικούς σκοπέλους που της 
έβαλε ο Κίµελ.
Η µήνυση που γίνεται πονοκέφαλος για τον Τραµπ
Την περασµένη Τρίτη και ενώ η ιστορία είχε αρχίσει να εξασθενεί, 



Η εκρηκτική πορνοστάρ 
Στόρµι Ντάνιελς µήνυσε 
τον Αµερικανό Πρόεδρο, 
για να απεµπλακεί από το 
συµφωνητικό εχεµύθειας 
που έχει υπογράψει.
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η Στόρµι Ντάνιελς υπέβαλε µήνυση κατά του 
Ντόναλντ Τραµπ, ισχυριζόµενη ότι το συµ-
φωνητικό εχεµύθειας είναι άκυρο, αφού δεν 
φέρει την υπογραφή του Αµερικανού Προ-
έδρου και είναι υπογεγραµµένο µόνο από 
την ίδια. Μάλιστα, το συµφωνητικό που δό-
θηκε στη δηµοσιότητα αναφέρει τον Ντό-
ναλντ Τραµπ ως Ντέιβιντ Ντένισον και τη 
Στόρµι Ντάνιελς ως Πέγκι Πίτερσον. Υπε-
γράφη από την τελευταία στις 28 Οκτωβρίου 
2016 και αναφέρει επίσης ότι ο Τραµπ γνώ-
ριζε για όλες τις προσπάθειες του δικηγόρου 
Μάικλ Κοέν να εξαγοράσει µε οποιονδήποτε 
τρόπο τη σιωπή της 39χρονης πορνοστάρ. Σε 
απάντηση στη µήνυση, ο Λευκός Οίκος α-
ποκάλυψε ότι η νοµική οµάδα του Ντόναλντ 
Τραµπ κατόρθωσε να εκδώσει περιοριστικά 
µέτρα κατά της Ντάνιελς, ως εκ τούτου η ίδια 
αναµένεται να αντιµετωπίσει βαρύ πρόστιµο, 
ενδεχοµένως και φυλάκιση, σε περίπτωση 
που αποκαλύψει οτιδήποτε έχει να κάνει µε 

αναµένεται να αντιµετωπίσει βαρύ πρόστιµο, 
ενδεχοµένως και φυλάκιση, σε περίπτωση 
που αποκαλύψει οτιδήποτε έχει να κάνει µε 

Με αρκετές υποσηµειώσεις και αστερί-
σκους, είναι αλήθεια, ο Πρόεδρος των 
ΗΠΑ Ντόναλντ Τραµπ έκανε τη δέ-
σµευσή του πραγµατικότητα και υπέ-
γραψε διάταγµα µε το οποίο αυξάνο-

νται οι δασµοί στον χάλυβα και στο αλουµίνιο, προκαλώ-
ντας παγκόσµια ανησυχία για πιθανό εµπορικό πόλεµο.

«Υπερασπίζοµαι την εθνική ασφάλεια»
Συγκεκριµένα, η απόφαση του Τραµπ προβλέπει ότι 
οι ΗΠΑ επιβάλλουν δασµούς 25% στον εισαγόµενο 
χάλυβα και 10% στο εισαγόµενο αλουµίνιο. Τα µέτρα 
θα τεθούν σε εφαρµογή «εντός 15 ηµερών», ωστόσο 
από το µέτρο εξαιρούνται, «προς το παρόν», το Με-
ξικό και ο Καναδάς, κατά πάσα πιθανότητα λόγω της 
NAFTA, την οποία, πάντως, ο Τραµπ έχει ξεκαθαρί-
σει ότι θέλει να επαναδιαπραγµατευτεί. Ένας δεύ-
τερος αστερίσκος στην απόφαση περιγράφηκε από 
αξιωµατούχο της κυβέρνησης των ΗΠΑ, ο οποίος 
ανέφερε ότι η κυβέρνηση της Ουάσινγκτον θα ε-
πιτρέψει σε άλλες χώρες να συζητήσουν και να 
βρουν «εναλλακτικούς τρόπους» για την αντιµε-
τώπιση της απειλής στην εθνική ασφάλεια που 
προκαλείται από τις εξαγωγές τους σε χάλυβα και 
αλουµίνιο στις ΗΠΑ.

Ο Τραµπ υπέγραψε το διάταγµα περιστοιχι-
σµένος από εργάτες σε βιοµηχανικές µονάδες χά-
λυβα και αλουµινίου στις ΗΠΑ και έστειλε ένα 
σαφές µήνυµα προς τους εµπορικούς του εταί-
ρους: φέρτε την παραγωγή στην Αµερική, αν δεν 
θέλετε να πληρώνετε επιπλέον δασµούς. Ο ίδιος 
υποστήριξε ότι «υπερασπίζοµαι την εθνική ασφά-
λεια των ΗΠΑ επιβάλλοντας δασµούς σε εισαγό-
µενο χάλυβα και αλουµίνιο», ωστόσο ξεκαθάρισε 
ότι προτίθεται να είναι «πολύ δίκαιος, πολύ ευέ-

λικτος» έναντι χωρών που «µας αντιµετωπίζουν δί-
καια», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόµενο µείωσης 

των δασµών για τις χώρες αυτές. Από την άλλη, πά-
ντως, «φωτογράφισε» τη Γερµανία, αναφέροντας ότι 

«πολλές από τις χώρες που µας συµπεριφέρονται µε τον 
χειρότερο τρόπο στο εµπόριο και στην αµυντική συνεργασία 

είναι σύµµαχοί µας».

Οργή και ανησυχία
Όπως ήταν φυσικό, η µονοµερής ενέργεια του Τραµπ να αυξήσει τους δασµούς 
σε δύο τόσο σηµαντικά προϊόντα προκάλεσε έντονη ανησυχία και σε ορισµένες 
περιπτώσεις, όπως της Ιαπωνίας, οργή. Συγκεκριµένα, ο κυβερνητικός εκπρόσω-
πος της Ιαπωνίας Γιοσιχίντε Σούγκα ξεκαθάρισε ότι το Τόκιο θα συνεχίσει να α-
παιτεί από τις ΗΠΑ οι ιαπωνικές βιοµηχανίες του τοµέα του µετάλλου να εξαι-
ρεθούν από τους δασµούς, υπογραµµίζοντας ότι οι ιαπωνικές εξαγωγές χάλυβα 
και αλουµινίου δεν αποτελούν απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ αλλά, 
αντιθέτως, έχουν συµβάλει σηµαντικά στην απασχόληση και στη βιοµηχανική 
δραστηριότητα.

Από την πλευρά της, η γενική διευθύντρια του ∆ΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ δεν 
έκρυψε την ανησυχία της για την κίνηση Τραµπ, καθώς θεωρεί ότι θα προκαλέ-
σει αντίποινα από τους εµπορικούς συµµάχους των ΗΠΑ, γεγονός που θα οδη-
γήσει σε εµπορικό πόλεµο. «Είναι η κλιµάκωση που είναι επικίνδυνη, λόγω των 
συνεπειών που θα έχει για όλες αυτές τις οικονοµίες και επιπλέον εξαιτίας των 
συνεπειών που θα έχει για την εµπιστοσύνη» υπογράµµισε η Γαλλίδα επικεφα-
λής του Ταµείου, προσθέτοντας ότι «αν οι επενδυτές σε όλο τον κόσµο το εκλά-
βουν αυτό ως ένδειξη αβεβαιότητας […], τότε θα κάνουν ένα βήµα πίσω και δεν 
θα επενδύσουν, θα περιµένουν, και οι συνέπειες που θα έχει αυτό για την εµπι-
στοσύνη µπορεί να αποδειχθούν σηµαντικές».

Αντίµετρα
Και οι φόβοι της Λαγκάρντ για αντίµετρα φαίνεται ότι είναι πραγµατικοί. Ήδη η 
Κίνα «έστειλε µήνυµα» στις ΗΠΑ, µε το υπουργείο Εµπορίου της χώρας να ανα-
κοινώνει ότι «η κατάχρηση της ρήτρας περί εθνικής ασφάλειας από µέρους των 
ΗΠΑ αποτελεί εσκεµµένη επίθεση εναντίον του πολυµερούς εµπορικού συστή-
µατος που ενσαρκώνει ο Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου και θα έχει ασφα-
λώς πολύ σοβαρές συνέπειες στην παγκόσµια εµπορική τάξη» και τις πληροφο-
ρίες να θέλουν µεγάλες βιοµηχανίες µετάλλου της χώρας να πιέζουν για άµεσα 
αντίµετρα.

Όσο για την Ε.Ε., ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Ντόναλντ Τουσκ 
ήταν σαφής, λέγοντας ότι «υπάρχει σοβαρός κίνδυνος εµπορικού πολέµου µε-
ταξύ των ΗΠΑ και του υπόλοιπου κόσµου. Θα πρέπει να έχουµε έναν σαφή 
στόχο: να διατηρήσουµε ζωντανό το παγκόσµιο εµπόριο και, αν χρειαστεί, να 
προστατέψουµε τους Ευρωπαίους από τις εµπορικές αναταράξεις µε αναλογικές 
απαντήσεις, σύµφωνα µε τους κανονισµούς του ΠΟΕ». Ήδη, µάλιστα, η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή έχει καταρτίσει κατάλογο µε προϊόντα των ΗΠΑ τα οποία θα 
µπορούσαν να δασµολογηθούν µε 25% και τα οποία περιλαµβάνουν ρούχα, υφά-
σµατα, υποδήµατα, καλλυντικά, µοτοσικλέτες, σκάφη αναψυχής, αλλά και τρό-
φιµα, όπως το ουίσκι bourbon, το καλαµπόκι και ο χυµός πορτοκαλιού, η συνο-
λική αξία των οποίων ανέρχεται σύµφωνα µε υπολογισµούς στα 2,8 δισ. ευρώ. 
∆.Χρ.

Ο ΤΡΑΜΠ ΠΑΕΙ ΣΤΟΝ (ΕΜΠΟΡΙΚΟ) ΠΟΛΕΜΟ

την υποτιθέµενη σχέση της µε τον Αµερι-
κανό Πρόεδρο. 

Την περασµένη Πέµπτη ο ανταποκριτής 
του CNN στον Λευκό Οίκο Τζεφ Ζελένι ρώ-
τησε την εκπρόσωπο Τύπου Σάρα Σάντερς 
αν ο Αµερικανός Πρόεδρος γνώριζε για την 
πληρωµή που έκανε ο δικηγόρος του, αξίας 
130.000 δολαρίων, στην Ντάνιελς προκειµέ-
νου εκείνη να µη µιλήσει για τη σχέση που 
είχαν. Η Σάντερς, εµφανώς ενοχληµένη, 
προσπάθησε να αποφύγει την ερώτηση χωρίς 
να δώσει µια σαφή αρνητική απάντηση. Στο 
άρθρο του CNN τονίζεται πως «η ιστορία της 
Στόρµι δεν θα φύγει εύκολα, ο Πρόεδρος 
πρέπει να βρει καλύτερη απάντηση και µά-
λιστα σύντοµα». Στην ιστοσελίδα του «USA 
Today» αναφέρεται πως η µήνυση της Ντά-
νιελς ανοίγει τον ασκό του Αιόλου κι αυτό 
γιατί η πορνοστάρ ισχυρίζεται σε επίσηµο 
έγγραφο ότι ο Αµερικανός Πρόεδρος γνώριζε 
για την πληρωµή. Αν, λοιπόν, αποδειχθεί ότι 

όντως γνώριζε, τότε έχει παραβιαστεί ο οµο-
σπονδιακός εκλογικός νόµος, όπως τόνισε η 
Επιτροπή ∆ιαφάνειας των ΗΠΑ για τις Εκλο-
γικές ∆απάνες. «Ο ισχυρισµός ότι ο Τραµπ 
είχε γνώση για την πληρωµή, η οποία είχε 
σκοπό την απόκρυψη γεγονότων από τους 
ψηφοφόρους, αναφέρεται για πρώτη φορά 
εγγράφως στη µήνυση που κατέθεσε η Ντά-
νιελς» επισηµαίνει ο δικηγόρος Πολ Ράιαν 
της ανεξάρτητης αρχής Common Cause που 
ασχολείται µε τη χρηµατοδότηση των κοµµά-
των και των υποψηφίων. Ως εκ τούτου, µε τη 
µήνυση που υπέβαλε, η 39χρονη πορνοστάρ 
αναγκάζει πλέον τους φορείς που ασχολού-
νται µε τις εκλογικές δαπάνες να ψάξουν την 
υπόθεση σε βάθος και αν όσα λέει η Στόρµι 
Ντάνιελς αποδειχθούν αληθή, οι τριγµοί 
στην προεδρία Τραµπ θα είναι ισχυροί, κυ-
ρίως από την άποψη ότι ο τελευταίος έχει α-
ποκρύψει σηµαντικές πληροφορίες από τους 
ψηφοφόρους σε προεκλογική περίοδο.
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«Οι χρήστες φακών επαφής και τα 
άτοµα µε αλλεργική επιπεφυκίτιδα 
που κάνουν κατάχρηση κολλυρίων 
µε κορτιζόνη για να ανακουφιστούν 
από ερεθισµούς κινδυνεύουν να 
πάθουν γλαύκωµα». 
Γιώργος Μαγκουρίτσας, 
χειρουργός οφθαλµίατρος

 ΑΛΕΞΙΑ ΣΒΩΛΟΥ

Με το γλαύκωµα να απειλεί 250.000 Έλλη-
νες, εκ των οποίων οι µισοί δεν γνωρίζουν 
καν ότι νοσούν, οι ειδικοί της Ελληνικής 
Εταιρείας Γλαυκώµατος (ΕΕΓ) στέλνουν 
σήµα κινδύνου για την ασθένεια που έχει 

χαρακτηριστεί «ύπουλος κλέφτης της όρασης» και αποτελεί δι-
εθνώς τη δεύτερη αιτία τυφλότητας, µετά τον καταρράκτη. Από 
την ΕΕΓ, ο χειρουργός οφθαλµίατρος Ιωάννης Χαλκιαδάκης 
επισηµαίνει ότι το γλαύκωµα προκαλεί µη αντιστρεπτή βλάβη 
στο οπτικό νεύρο και για την πρόληψη της βλάβης θα πρέπει 
µετά την ηλικία των σαράντα ετών να κάνουµε ανά διετία µέτρη-
ση της ενδοφθάλµιας πίεσης (µε τα φυσιολογικά όρια να κυµαί-

Η ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ 
ΚΟΛΛΥΡΙΩΝ ΜΕ 
ΚΟΡΤΙΖΟΝΗ ΠΡΟΚΑΛΕΙ 
ΓΛΑΥΚΩΜΑ

νονται από 10 έως 21 mmHg) και οπωσδήποτε βυθοσκόπηση. 
Όσοι έχουν οικογενειακό ιστορικό γλαυκώµατος ή παράγοντες 
κινδύνου, όπως παλαιότερο τραυµατισµό στο µάτι, πρέπει να 
ελέγχονται κάθε χρόνο. Ειδική οµάδα αποτελούν οι διαβητικοί 
µε πολλά χρόνια αρρύθµιστο σάκχαρο, οι οποίοι µπορεί να εµ-
φανίσουν γλαύκωµα µέσα από έναν µηχανισµό νεο-αγγείωσης.

Από την πλευρά του, ο χειρουργός οφθαλµίατρος Γιώργος 
Μαγκουρίτσας προσθέτει ότι η ευαισθησία στα µάτια που δη-
µιουργείται από φακούς επαφής και τις αλλεργικές επιπεφυκί-
τιδες οδηγεί σε κατάχρηση κορτιζονούχων κολλυρίων, η οποία 
µπορεί να προκαλέσει γλαύκωµα, καθώς η κορτιζόνη αυξάνει 
την πίεση στα 30 mmHg. Ένα 5% του πληθυσµού έχει αυξη-

«H 
ελληνική φαρµακοβιοµηχανία είναι µια αναπτυξιακή ατµοµηχανή για την οικονοµία 
µας, µε σηµαντική προστιθέµενη αξία» επισήµανε o πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης 
Φαρµακοβιοµηχανίας Θεόδωρος Τρύφων στο 3o Οικονοµικό Φόρουµ των ∆ελφών. Ο 
κ. Τρύφων υπογράµµισε πως, παρά τις ασφυκτικές πιέσεις και την άνιση αντιµετώπιση 

των ελληνικών φαρµάκων από τους θεσµούς και την πολιτεία, η φαρµακοβιοµηχανία εξακολουθεί να 
εφοδιάζει την ελληνική αγορά µε ανταγωνιστικά, οικονοµικά και ποιοτικά φάρµακα. Υπάρχουν τρεις 
µεγάλες ευκαιρίες για την ελληνική φαρµακοβιοµηχανία, οι οποίες πρέπει να αξιοποιηθούν άµεσα: η εκ-
µετάλλευση της διαδικασίας της ταχείας και ταυτόχρονης αδειοδότησης σε διαφορετικά κράτη-µέλη, την 
οποία παρέχει το νοµικό πλαίσιο της Ε.Ε., καθώς και της δυνατότητας ταχύτερης κυκλοφορίας σε αγορές 
τρίτων χωρών φαρµάκων που έχουν λάβει την έγκριση ενός κράτους της Ε.Ε. Επίσης, η αξιοποίηση του 
πλεονεκτήµατος που προσδίδει στο ελληνικό φάρµακο η αναγνώριση του σήµατος (branding) σε τρίτες 
χώρες και της δυνατότητας που δίνεται πλέον στις φαρµακευτικές εταιρείες, βάσει της συµφωνίας Ε.Ε.-
ΗΠΑ, για την αµοιβαία αναγνώριση των παραγωγικών µονάδων να εξάγουν ευκολότερα τα φάρµακά 
τους στις ΗΠΑ.

Τ
ο bullying δεν είναι µόδα, ούτε γρίπη, για να περάσει. Και όµως, το υπουργείο Παιδείας αρνείται 
την ύπαρξή του στην Ελλάδα. Ωστόσο, η εµπειρία του «Χαµόγελου» φανερώνει πως το bullying 
αυξάνεται γιατί η βία αυξάνεται. «Τα παιδιά που εµπλέκονται δεν είναι θύτες ή θύµατα, αλλά παι-
διά που παίρνουν και δίνουν βία και συχνά φοβούνται να µιλήσουν στους γονείς τους, για να µη 

γίνει ντόρος στο σχολείο. Οι γονείς πρέπει να είναι σε επιφυλακή. Παιδιά που δεν κοιµούνται, δεν έχουν 
όρεξη να φάνε, κλείνονται στο δωµάτιό τους, δεν θέλουν να πάνε σχολείο, είναι υποψήφια για τον κύκλο 
του bullying, το οποίο δεν ταράζει µόνο τη διάθεσή τους. Τους καταστρέφει την υγεία» λέει ο πρόεδρος 
του «Χαµόγελου» Κώστας Γιαννόπουλος.

ΑΤΜΟΜΗΧΑΝΗ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ 
ΤΟΥ BULLYING Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ

µένη ενδοφθάλµια πίεση (π.χ. 26 mmHg) χωρίς καταστροφή 
του οπτικού νεύρου, αλλά µετά από µία δεκαετία κάποιοι από 
αυτούς τους ανθρώπους αναπτύσσουν γλαύκωµα.

Αν έχετε ιστορικό µε τη νόσο, αποφύγετε τις ασκήσεις γιό-
γκα που έχουν παρατεταµένη αναστροφή του κεφαλιού. Και αν 
αναρωτιέστε κατά πόσο η µαριχουάνα µπορεί να χρησιµοποι-
ηθεί σαν φάρµακο για τη µείωση της ενδοφθάλµιας πίεσης, η 
απάντηση είναι πως πρέπει να καπνίσετε 3.000 τσιγάρα µαρι-
χουάνας τον χρόνο για πετύχετε τη µείωση που επιτυγχάνουν 
τα κολλύρια. Από 15 έως και 17 Μαρτίου οι γιατροί της ΕΕΓ θα 
προσφέρουν δωρεάν οφθαλµολογικό έλεγχο στον πεζόδροµο 
Κοραή.

ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΑ Η ∆ΙΑΓΝΩΣΗ 
ΤΗΣ ΑΜΥΛΟΕΙ∆ΩΣΗΣ

Τ
ουλάχιστον µε έναν χρόνο καθυστέρηση και µετά από περιπλάνηση σε πέντε διαφορετικές ιατρικές ειδικότητες 
γίνεται η διάγνωση της αµυλοείδωσης, µιας σπάνιας νόσου που προσβάλλει την καρδιά, τους νεφρούς, το συκώτι και 
άλλα όργανα. Όπως εξηγεί από τη Θεραπευτική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ ο καθηγητής Μελέτης Αθανά-
σιος ∆ηµόπουλος, η αµυλοείδωση οφείλεται στην εναπόθεση αµυλοειδούς σε διάφορους ιστούς, µε το αµυλοειδές να 

σχηµατίζεται από τµήµατα πρωτεϊνών. Αµυλοείδωση έχουν οκταπλάσια πιθανότητα να εµφανίσουν οι ασθενείς µε πολλαπλό 
µυέλωµα, ενώ υπάρχουν και κληρονοµικές µορφές που οφείλονται σε µεταλλάξεις, οι οποίες ξεκίνησαν από τους Βίκινγκς. 
«Στη Θεραπευτική Κλινική παρακολουθούµε 200 ασθενείς, ενώ καταγράφονται έως 100 νέα περιστατικά τον χρόνο, µε τη 
µέση ηλικία εµφάνισης της νόσου να είναι λίγο µετά τα εξήντα» επισηµαίνει ο αναπληρωτής καθηγητής Ευάγγελος Τέρπος.

Επειδή, ωστόσο, η νόσος, λόγω της απουσίας ειδικών συµπτωµάτων, παραµένει υποδιαγνωσµένη, το σύνολο των 
ασθενών είναι µεγαλύτερο. Ενδεικτικά, ο σακχαρώδης διαβήτης µιµείται τα συµπτώµατα της αµυλοείδωσης, συνεπώς πολ-
λές ιατρικές ειδικότητες πρέπει να εξετάσουν τον ασθενή τους για την εναπόθεση αµυλοειδούς σε ζωτικά όργανα. Σηµαντική 
δουλειά γίνεται στην έρευνα για την ανακάλυψη νέων φαρµάκων που θα µαζεύουν σαν «σκουπιδοφάγοι» το αµυλοειδές 
από τα όργανα, ενώ µέχρι τώρα χορηγείται κυρίως χηµειοθεραπεία που σταµατά την παραγωγή του αµυλοειδούς. Στην 
έρευνα για την ανάπτυξη ενός νέου φαρµάκου που βρίσκεται ήδη σε τελική φάση συµµετέχουν 29 Έλληνες ασθενείς από τη 
Θεραπευτική Κλινική, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να λάβουν µια καινοτόµο θεραπεία προτού κυκλοφορήσει στην αγορά. 
Ένας µεγάλος αριθµός ασθενών πεθαίνει από σοβαρές βλάβες στην καρδιά, κάτι που µπορεί να αποφευχθεί αν ξεκινήσει 
έγκαιρα η αγωγή. Για την ενηµέρωση των γιατρών πραγµατοποιείται εκδήλωση στις 10 Μαρτίου στην οδό Πανεπιστηµίου 30 
(στο κεντρικό κτίριο).
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Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΟΛΟ 
ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 
ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Ο
ι πρόσφατες εξελίξεις µε την υπόθεση 
Novartis δηµιουργούν εσφαλµένες εντυπώ-
σεις για τη φαρµακοβιοµηχανία και επηρε-
άζουν αρνητικά τους ασθενείς και την κοινή 
γνώµη. Επιχειρούν, δε, να µηδενίσουν τη 
συνεισφορά ενός ολόκληρου κλάδου –που 

στην πραγµατικότητα είναι υπερ-ρυθµισµένος από το κράτος– 
όχι µόνο στην υγεία των πολιτών αλλά και στην εθνική οικονο-
µία. Σε µια µακροσκελή ανακοίνωση-κόλαφο ο ΣΦΕΕ παραθέ-
τει την αλήθεια για την οικονοµική και κοινωνική συνεισφορά 
της φαρµακοβιοµηχανίας στα πέτρινα χρόνια της κρίσης, όχι µε 
εικασίες και ενδείξεις, αλλά µε αριθµούς. Πάµε να τους δούµε.

Κατά την περίοδο 1995-2010 συντελέστηκε µια πρωτοφα-
νής επανάσταση στην τεχνολογία και στην ιατρική καινοτοµία, 
η οποία αύξησε το προσδόκιµο ζωής στην Ελλάδα κατά δύο χρό-
νια, από τα 74,7 έτη στα 76,7 έτη. Ειδικότερα, το 2015 ο µέσος 
όρος ζωής για τους Έλληνες έφτασε τα 81,1 έτη, µε την παρα-

 ΑΛΕΞΙΑ ΣΒΩΛΟΥ

#1 εφαρμογή στην Ελλάδα για τις δημόσιες συγκοινωνίες

Κατεβάστε τώρα δωρεάν

πάνω αύξηση να οφείλεται κατά 44% στην εισαγωγή καινοτό-
µων φαρµάκων. Την ίδια ώρα η δηµόσια φαρµακευτική δαπάνη 
µειώνεται κατά 62% από τις µνηµονιακές περικοπές, ενώ στην ε-
ξωνοσοκοµειακή και στη νοσοκοµειακή φαρµακευτική δαπάνη 
ορίζονται ως «ταβάνι» τα ποσά των 1,945 δισ. ευρώ και των 530 
εκατ. ευρώ, τα οποία αµφότερα δεν επαρκούν για να καλύψουν 
τις ανάγκες του πληθυσµού. Όλα αυτά τα χρόνια ο ΣΦΕΕ αποτε-
λεί κύριο πυλώνα χρηµατοδότησης του συστήµατος υγείας, συ-
νεισφέροντας στο 1/3 της φαρµακευτικής δαπάνης (µόνο για το 
2017 οι φαρµακοβιοµηχανίες επέστρεψαν πάνω από 1 δισ. στο 
∆ηµόσιο), τέσσερις φορές πάνω από τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό 
µέσο όρο. Επιπλέον, τα µέτρα που ψηφίστηκαν το 2017 για τα 
νέα φάρµακα, όπως το 25%, µε αναδροµική µάλιστα ισχύ, και το 
ενοποιηµένο rebate, δηµιουργούν θέµατα βιωσιµότητας για τις 
εταιρείες του κλάδου και δυσχεραίνουν την πρόσβαση των α-
σθενών σε νέες αλλά και υπάρχουσες θεραπείες.

Στον αντίποδα όλων αυτών των δυσµενών εξελίξεων, ο 

ΣΦΕΕ, αντιλαµβανόµενος τον ευαίσθητο κοινωνικό του ρόλο, 
στηρίζει το σύστηµα υγείας καλύπτοντας τους ανασφάλιστους 
(850.000 συµπολίτες µας για το 2017 µε ετήσιο κόστος 165 εκατ. 
ευρώ), υποκαθιστώντας την κοινωνική πολιτική του κράτους. 
Για την υπέρβαση της δαπάνης δεν ευθύνονται οι τιµές των 
φαρµάκων αλλά η αύξηση στην κατανάλωσή τους, η οποία συ-
νοδεύεται από αυξηµένη ιδιωτική συµµετοχή, που ανέρχεται 
σε 25% περίπου. Ενδεικτικά, στα χρόνια της κρίσης οι συνταγές 
αυξήθηκαν από 4,5 εκατοµµύρια σε 6,5 εκατοµµύρια τον µήνα, 
µε το κράτος να µην ελέγχει τη συνταγογράφηση και να µην ε-
νηµερώνει το κοινό να απέχει από την υπερβολική κατανάλωση 
φαρµάκων, όπως γίνεται σε άλλες χώρες. Η τιµολόγηση φαρµά-
κων, άλλωστε, είναι αποκλειστική αρµοδιότητα του κράτους και 
είναι αυστηρά νοµοθετηµένη, ενώ το µοντέλο τιµολόγησης που 
εφαρµόζεται έχει στερέψει από εξοικονοµήσεις και απλώς διαι-
ωνίζει τις στρεβλώσεις, µε αποτέλεσµα την απόσυρση 240 κα-
ταξιωµένων φαρµάκων από την αγορά τα τελευταία δύο χρόνια.



αφιέρωµα //
ΚΕΙΜΕΝΑ: ΑΝΤΙΟΠΗ ΣΧΟΙΝΑ

Franchise: Λιµάνι υγιούς
και ασφαλούς επιχειρείν

Ένα ασφαλές λιµάνι για εκείνους που επιθυµούν να κάνουν µια νέα αρχή και να αποκτήσουν δική τους επιχείρηση µε µειωµένο 
ρίσκο αποτελεί η επιλογή της µεθόδου της δικαιόχρησης ή franchise, όπως είναι γνωστότερο.

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι γι’ αυτό: επιλογή σηµείου, εκπαίδευση, συνεχής υποστήριξη, ένα γνωστό όνοµα, ένα αποδεδειγ-
µένο σύστηµα λειτουργίας κ.ο.κ. Επίσης, έρευνες αποδεικνύουν ότι το ποσοστό αποτυχίας για τους franchisees (δικαιοδόχους) 

στην Ελλάδα είναι περίπου το ένα εικοστό σε σχέση µε τις ανεξάρτητες επιχειρήσεις.
Το franchise αδιαµφισβήτητα αποτελεί ένα σύγχρονο επιχειρηµατικό µοντέλο, που κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος στην αγορά 

και είναι η διέξοδος για την επιχειρηµατικότητα σε ένα περιβάλλον προκλήσεων, σε µια αγορά µεταβλητών όπου οι σταθερές εντοπίζονται στις 
ισχυρές δοµές, στις δοκιµασµένες πρακτικές και στην υψηλή τεχνογνωσία.

Το franchising συνεχίζει και το 2018 να αποτελεί τον καταλύτη για την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας, µέσω των επιχειρηµατικών συ-
στηµάτων που διαθέτουν ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα και διαφοροποιητικά χαρακτηριστικά.



Η ΑΒ Βασιλόπουλος πριν 4 χρόνια δημιούργησε τα ΑΒ Shop & Go - μικρά και οργανωμένα καταστήματα που καλύπτουν
τις βασικές αγορές κάθε γειτονιάς. Μια λύση οικονομική και ποιοτική που βρίσκεται ένα βήμα από τα σπίτια των πελατών
και... μέσα στην καρδιά τους!
Αυτή η πετυχημένη συνταγή είναι πλέον έτοιμη να αναπτυχθεί μέσω franchise, να βρεθεί σε ακόμη περισσότερες γειτονιές
σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη.

Πώς; Είναι απλό!
Εμείς υποστηρίζουμε έμπρακτα την προσπάθειά σου για την αρχική επένδυση και συμμετέχουμε ενεργά σε όλα τα
στάδια της νέας επιχειρηματικής σου πορείας.
H AB υποστηρίζει έως και το 80% της επένδυσης κι εσύ διαθέτεις το υπόλοιπο αρχικό κεφάλαιο, ευχάριστη προσωπικότητα και
πολλή όρεξη για δουλειά.
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Αέρας ανάπτυξης στο franchise

Ήδη στην 
Ελλάδα σήμερα 
το franchising 
έχει διεισδύσει 
στο 5%-6% των 
επιχειρήσεων, 
ενώ στις ΗΠΑ 
το ποσοστό αυτό 
έχει υπερβεί το 50% 
των επιχειρήσεων.

Δ
ιέξοδο στην επιχειρηματικό-
τητα, αλλά και λύση στο πρό-
βλημα της ανεργίας, μπορεί 
να δώσει υπό προϋποθέσεις 
η χρήση του θεσμού του 
franchise, ειδικά στην υφε-
σιακή περίοδο που διανύει η 

χώρα. Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η οικο-
νομική κρίση που έπληξε την παγκόσμια οικονο-
μία δημιούργησε ένα γενικευμένο κλίμα ύφεσης, 
η οποία όμως δεν έχει επηρεάσει σημαντικά τον 
κλάδο του franchising, καθώς σήμερα κάθε υπο-
ψήφιος επενδυτής-επιχειρηματίας προτιμά να συ-
νεργαστεί με μια επώνυμη και αναγνωρίσιμη α-
λυσίδα η οποία έχει καταφέρει να δημιουργήσει 
οικονομίες κλίμακας, ώστε να είναι σε θέση να 
προσφέρει στον καταναλωτή πιο οικονομικά α-
νταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες.

Ταυτόχρονα, η αξιοπιστία, η αναγνωρισμένη 
ποιότητα, η εικόνα και το κύρος που προσφέρει 
ένα αναγνωρισμένο brand name αποτελούν επι-
πλέον σημαντικά οφέλη που σε συνδυασμό με τη 
στρατηγική επιλογή και τοποθέτηση των κατα-
στημάτων μιας επώνυμης αλυσίδας στις πλέον ε-
μπορικές περιοχές της αγοράς, τη διαφήμιση και 
την παροχή εργαλείων marketing και συνεχούς 
εκπαίδευσης αποτελούν ουσιαστικά συστατικά 
για την επιτυχία.

Η ένταξη σε ένα δίκτυο δικαιόχρησης, όπως 
είναι ο ελληνικός όρος, δίνει τη δυνατότητα αλλά 
και το δικαίωμα σε μια συνεργασία με νομικά και 

ζητήματα αγοράς ήδη λυμένα σχετικά με τη λει-
τουργία της εταιρείας.

Η οικονομική κατάσταση που έχει δημιουρ-
γηθεί μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην ανά-
πτυξη του franchising ως μέσου που έχει την ι-
κανότητα να αντέξει και να ξεπεράσει την κρίση. 
Ήδη στην Ελλάδα σήμερα το franchising έχει δι-
εισδύσει στο 5%-6% των επιχειρήσεων, ενώ στις 
ΗΠΑ το ποσοστό αυτό έχει υπερβεί το 50% των 
επιχειρήσεων, γεγονός που σημαίνει ότι η χώρα 
μας έχει ακόμη τεράστιο περιθώριο για περαιτέρω 
ανάπτυξη με τη μέθοδο αυτή, η οποία προσφέρει 
πολύ καλύτερα αποτελέσματα.

Στην έκθεση KΕΜ Franchise, που φέτος κλεί-
νει 20 χρόνια ως θεσμός και αποτελεί το σημείο 
συνάντησης για αλυσίδες και δυνητικούς συνερ-
γάτες, από το 2013 έως σήμερα έχουν υπογραφεί 
μόνο από τους εκθέτες που συμμετείχαν στην έκ-
θεση πάνω από 700 συμβάσεις συνολικού ύψους 
αρχικής επένδυσης 95.000.000 ευρώ, επιβεβαι-
ώνοντας την άποψη ότι την περίοδο της κρίσης το 
franchise αποτελεί τη λύση για όλους τους επίδο-
ξους επιχειρηματίες που θέλουν να ξεκινήσουν τη 
δική τους επώνυμη επιχείρηση.

Η σύσταση Επιτροπής Franchise
Τη δυναμική του κλάδου franchise επιβεβαίωσε 
το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΕΑ) 
προχωρώντας στη σύσταση επιτροπής γι’ αυτόν, 
που μέχρι σήμερα δεν είχε θεσμική εκπροσώ-
πηση. Πρόκειται για την Επιτροπή Franchise, της 

οποίας προΐσταται ο κ. Δημήτρης Ραμαντζάς, μέλος 
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΕΑ και CEO 
του Ομίλου So Easy.

Πρώτος άμεσος στόχος της επιτροπής, όπως 
εξήγησε ο πρόεδρός της μιλώντας στο site του Ε-
πιμελητηρίου (www.eea.gr), είναι η ανέλιξη του 
κλάδου και η καταπολέμηση όλων των εμποδίων 
που στέκονται τροχοπέδη στην επιτυχία του.

Ειδικότερα, ο κ. Ραμαντζάς δήλωσε: «Για πρώτη 
φορά στα ελληνικά χρονικά το franchise (δικαιό-
χρηση) εκπροσωπείται σε θεσμικό επίπεδο μέσω 
του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Ως 
γεγονός και μόνο αποτελεί μια μεγάλη επιτυχία 
του κλάδου και όλων όσοι απασχολούνται σε αυτόν 
σαν franchisor ή σαν franchisee. Ευχαριστώ τον 
πρόεδρο κ. Γιάννη Χατζηθεοδοσίου για την ευ-
καιρία που έδωσε στις επιχειρήσεις μας να έχουν 
επιτέλους θεσμική εκπροσώπηση και ειδικά για 
την προσωπική τιμή να με εμπιστευτεί να ηγηθώ 
αυτής της προσπάθειας. Πιστεύω ακράδαντα ότι 
ο θεσμός του franchise είναι η πλέον υγιής και 
αμοιβαία επαγγελματική σχέση. Αποτελεί ένα ε-
ξαιρετικό δίπολο αλληλεπίδρασης με τεράστια 
οφέλη και για τις δύο πλευρές. Δεν είναι άλλω-
στε τυχαίο ότι περίπου 9.000 υγιείς επιχειρήσεις 
franchise δραστηριοποιούνται μόνο στην Αθήνα. 
Η επιτροπή του franchise θα παρέχει υψηλού ε-
πίπεδου υπηρεσίες-εξυπηρέτηση, καθώς επίσης 
θα συμβουλεύει και θα οργανώνει συστηματικά 
και ολοκληρωμένα τις παροχές του ΕΕΑ προς τις 
συγκεκριμένες επιχειρήσεις-μέλη του. Θα εργα-
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Σ
ε ένα από τα πλέον δυνατά brands για την ανάπτυξη 
δικτύου καταστημάτων με τη μέθοδο του franchise 
εξελίσσεται ο πρότυπος συνεταιρισμός ΘΕΣγάλα, κα-
θώς η ανταπόκριση νέων επιχειρηματιών στο κάλεσμα 
του συνεταιρισμού είναι εξαιρετική, με τις αιτήσεις για 

Αθήνα και Θεσσαλονίκη να ξεπερνούν τις 600 μέχρι στιγμής.
Ο συνεταιρισμός, που βρίσκεται στη φάση υλοποίησης του νέου 
επιχειρηματικού του πλάνου, για την προώθηση του εμπορικού 
σήματος «ΘΕΣγάλα» μέσω συνεργασιών με τη μέθοδο franchise, 
φαίνεται πως αποτελεί ιδανικό συνεργάτη, με ένα ελκυστικό πρό-
γραμμα δικαιόχρησης. Η καινοτομία του στη μέθοδο διάθεσης γά-
λακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων λειτουργεί ως μαγνήτης 
για καταναλωτές και εν δυνάμει συνεργάτες και ήδη μέχρι σήμε-
ρα έχουν παραχωρηθεί σε συνεργάτες/franchisees 15 καταστή-
ματα στις δύο πόλεις και άλλα 7 ετοιμάζονται κατασκευαστικά για 
άμεση παραχώρηση.
Η δεύτερη φάση ανάπτυξης του ΘΕΣγάλα αφορά τόσο την περαι-
τέρω επέκταση του δικτύου του στην Αθήνα με 30 νέα καταστή-
ματα όσο και την προοδευτική εξέλιξη των υφιστάμενων κατα-
στημάτων αυτόματων πωλητών σε συνεταιριστικά καταστήματα-
παντοπωλεία, μέσα από τα οποία μπορεί κανείς να προμηθευτεί 
συνεταιριστικά προϊόντα Ελλήνων παραγωγών.
Η εύρεση συνεργατών μέσω της μεθόδου franchise ξεκίνησε 
πριν από λίγους μήνες στη Θεσσαλονίκη, ενώ συνεχίζεται στην 
Αθήνα, παράλληλα με τη μετατροπή των καταστημάτων αυτόμα-
των πωλητών σε συνεταιριστικές γωνιές ελληνικών προϊόντων 
«ΘΕΣγάλα συν».
Οι αιτήσεις ενδιαφερομένων για να επενδύσουν σε ένα κατάστη-
μα ΘΕΣγάλα έχουν ξεπεράσει τις 600 για τις δύο πόλεις, τόσο για 
τα υπάρχοντα καταστήματα όσο και για περιοχές της Αττικής που 
δεν έχουν σήμερα κατάστημα ΘΕΣγάλα.
Όσον αφορά το κόστος των καταστημάτων, η μέση τιμή πώλησης 
για τη Θεσσαλονίκη, στην οποία έχουν μείνει διαθέσιμα λίγα ακό-
μη καταστήματα, είναι στα 95.000 ευρώ, ενώ για την Αθήνα κυ-
μαίνεται περίπου στα 120.000 ευρώ. Η τιμή διαμορφώνεται ανά-
λογα με τις πωλήσεις του καταστήματος, το σημείο εγκατάστασης 
και το μέγεθος του καταστήματος.
Ταυτόχρονα με τη μετατροπή των καταστημάτων της Αθήνας σε 
συνεταιριστικές γωνιές, άμεσα αναμένεται να ξεκινήσει και η 
υπηρεσία διανομής κατ’ οίκον «Το θες σπίτι σου», όπου όλα τα 
προϊόντα των συνεταιριστικών γωνιών, με ένα τηλέφωνο στο 

18140 ή στο σταθερό 211 1820856 ή με ένα κλικ στο νέο ΘΕΣγάλα 
e-shop, παραδίδονται αυθημερόν.
Υπηρεσία η οποία δίνει ακόμη μεγαλύτερη αξία στους franchisors, 
καθώς με την απόκτηση του καταστήματος μέσω franchise οι νέοι 
συνεργάτες αποκτούν και το αποκλειστικό δικαίωμα διανομής 
(μέσω της υπηρεσίας «Το θες σπίτι σου») για την περιοχή όπου 
βρίσκεται το κατάστημα. 
Η υπηρεσία διανομής κατ’ οίκον λειτουργεί ήδη αρκετούς μήνες 
σε Λάρισα και Θεσσαλονίκη με πολύ μεγάλη επιτυχία, καθώς κα-
θημερινά αρκετοί καταναλωτές αξιοποιούν την υπηρεσία για να 
έχουν αυθημερόν στο σπίτι τους προϊόντα πρώτης ανάγκης.

Όταν τα παραδοσιακά προϊόντα συναντούν την τεχνολογία
Η ΘΕΣγάλα χρησιμοποιεί την τελευταία λέξη της τεχνολογίας για 
να φέρει με ασφαλή τρόπο γαλακτοκομικά και άλλα παραδοσιακά 
προϊόντα στην πόρτα μας, παντρεύοντας έτσι με μοναδικό τρόπο 
παράδοση και τεχνολογία, ενισχύοντας παράλληλα τη συνεταιρι-
στική οικονομία.
Στα νέα καταστήματα «ΘΕΣγάλα συν» φιλοξενούνται μέχρι στιγ-
μής 130 κωδικοί και περιλαμβάνουν προϊόντα όπως γαλακτοκο-
μικά, αλλαντικά, όσπρια, ρύζι, άλευρα, παραδοσιακά ζυμαρικά, 
σαλάτες - αλοιφές, ελαιόλαδο, μαρμελάδες - σάλτσες, προϊόντα 
αρτοποιείου, πίτες χειροποίητες, νηστίσιμα προϊόντα, ενώ το κω-
δικολόγιο διευρύνεται συνεχώς, με στόχο έως το καλοκαίρι να 
υπάρχουν στις συνεταιριστικές γωνιές 160 κωδικοί προϊόντων. 

Τα «ΘΕΣγάλα συν» έρχονται να πλαισιώσουν σε πρώτη φάση τα 
υφιστάμενα σημεία πώλησης των αυτόματων πωλητών, δημι-
ουργώντας παντοπωλεία από τα οποία θα μπορεί κανείς να προ-
μηθεύεται ελληνικά προϊόντα τοπικών παραγωγών και άλλων 
συνεταιρισμών σε τιμές ιδιαίτερα ανταγωνιστικές και με τη σφρα-
γίδα εγγύησης ποιότητας του ΘΕΣγάλα.
Τα γαλακτοκομικά, αλλά και τα υπόλοιπα προϊόντα στα καταστή-
ματα, θα διατίθενται αποκλειστικά από τον συνεταιρισμό, ο οποίος 
παράλληλα επεκτείνει το εξελιγμένο σύστημα ελέγχου και δια-
σφάλισης ποιότητας που διαθέτει και στα νέα καταστήματα.

ΘΕΣΓΆΛΆ ΓΙΆΤΙ ΘΕΣΕΠΙΤΥΧΙΆ
Με 63 καταστήματα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λάρισα, το δί-
κτυο του ΘΕΣγάλα βαίνει συνεχώς αυξανόμενο, επενδύοντας στις 
αξίες αλλά και στην καινοτομία που εισήγαγε ο συνεταιρισμός το 
2013, για να φτάσει μέσα σε πέντε χρόνια να μετατρέψει τις «Γα-
λακτοκομικές Γωνιές» 24ωρης λειτουργίας σε μικρά σημεία λια-
νικής πώλησης διευρυμένου κωδικολογίου, τα «ΘΕΣγάλα συν».
Ο συνεταιρισμός ΘΕΣγάλα, που ιδρύθηκε το 2011 από παραγω-
γούς αγελαδινού γάλακτος της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας, 
θεωρείται το πλέον επιτυχημένο μοντέλο ενός σύγχρονου συνε-
ταιρισμού στην Ελλάδα, που με την καινοτομία των αυτόματων 
πωλητών κατάφερε να διαθέτει καθημερινά, απευθείας στους 
καταναλωτές, το φρέσκο γάλα που παράγεται στις φάρμες του σε 
λιγότερο από 24 ώρες από την παραγωγή του. Σήμερα ο συνε-
ταιρισμός διαθέτει μέσω των αυτόματων πωλητών γάλακτος και 
γαλακτοκομικών προϊόντων περίπου το 40% της συνολικής παρα-
γωγής των μελών του.
Με βάση τα παραπάνω, το μοντέλο franchise του ΘΕΣγάλα δίνει 
στους νέους συνεργάτες μια σημαντική ευκαιρία επένδυσης, με 
την παραχώρηση επιχείρησης που βρίσκεται σε λειτουργία με 
σήμα αναγνωρισμένο και επιλεγμένο από το τοπικό καταναλωτι-
κό κοινό. Παράλληλα, προσφέρει εξασφαλισμένη επισκεψιμότητα 
και ενεργό πελατολόγιο ή και τη δημιουργία νέου καταστήματος 
σε περιοχή όπου δεν υπάρχει μέχρι σήμερα κατάστημα ΘΕΣγάλα, 
με εξασφάλιση της αποκλειστικότητας για τον δήμο, αλλά και το 
αποκλειστικό δικαίωμα διανομής για την περιοχή όπου βρίσκεται 
το κατάστημα.
Για επιπλέον πληροφορίες όσον αφορά τη διαδικασία επιλογής 
νέων συνεργατών επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΘΕΣγάλα 
http://www.thesgala.gr/franchise.html.

Ανάπτυξη με ταχείς ρυθμούς μέσω franchise  
για τη ΘΕΣγάλα
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στούµε για την καλύτερη οργάνωση του κλάδου, 
µε βάση τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα, σε ε-
πίπεδο εξωστρέφειας (συµµετοχή σε εκθέσεις, συ-
νεργασία µε επιµελητήρια του εξωτερικού κ.λπ.), 
στρατηγικών συµµαχιών, χτίσιµο συνεργασιών µε-
ταξύ υφιστάµενων επιχειρήσεων, νοµικές-λογι-
στικές-αναπτυξιακές συµβουλές (mentoring). Θα 
εκµεταλλευτούµε τα επιδοτούµενα προγράµµατα 
πρόσληψης, κατάρτισης-εκπαίδευσης προσωπικού 
και θα διεκδικήσουµε την επανένταξη των επιχει-
ρήσεών µας στα αναπτυξιακά ευρωπαϊκά προγράµ-
µατα, από τα οποία, τόσο άδικα, έχουµε εξαιρεθεί. 
Η ανέλιξη του κλάδου και η καταπολέµηση όλων 
των εµποδίων που στέκονται τροχοπέδη στην επι-
τυχία του είναι ο πρώτος άµεσος στόχος. Η “ισχύς 
εν τη ενώσει” και µέσα από το ΕΕΑ».

Τι λένε οι αριθµοί
Σηµαντικά στοιχεία για τις τελευταίες τάσεις στον 
κλάδο του franchise και τις προτιµήσεις των επι-
χειρηµατιών διαφαίνονται από την πρόσφατη έ-
ρευνα της Marketing Services Organization – MSO.

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που προέκυψαν, το 
µεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η κατηγο-
ρία «Εστίαση - Τρόφιµα» (35,48%), η οποία συ-
νεχίζει να αποτελεί τον κύριο στόχο των επενδυ-
τών. Ακολουθεί η «Παροχή Υπηρεσιών» (21,90%), 
η κατηγορία «∆ιάφορα» µε 15,95% και η «Υγεία 
- Oµορφιά» (10%). Σηµαντικά ποσοστά παρουσι-
άζουν οι κατηγορίες «Ένδυση - Υπόδηση - Αξε-
σουάρ» µε 8,33%, «Οικιακός Εξοπλισµός» (3,34%). 
Η «Εκπαίδευση - Επιµόρφωση» (5%), ενώ απο-
τελεί µέρος της «Παροχής Υπηρεσιών», συγκε-
ντρώνει σηµαντικό ποσοστό ενδιαφέροντος και 

αναλύεται ξεχωριστά.
Οι ερωτώµενοι στην πλειονότητά τους εκδήλω-

σαν ενδιαφέρον για ένταξη στον θεσµό της δικαι-
όχρησης (franchise) ως δικαιοδόχοι (franchisee) 
σε ποσοστό 62,44%. Παράλληλα, σηµαντικό πο-
σοστό (17,56%) δηλώνει την πρόθεσή του να λει-
τουργήσει ως master franchisor, εισάγοντας στην 
Ελλάδα κάποιο concept του εξωτερικού. Το 20% 
των ερωτηθέντων ενδιαφέρεται να αναπτύξει µε 
τη µέθοδο του franchise το δικό του concept, δη-
λαδή να γίνει franchisor.

Ο κύριος όγκος των ερωτώµενων (61,48%) πα-
ρουσιάζει επενδυτική δυνατότητα ή πρόθεση ε-
πένδυσης έως 100.000 ευρώ. Το 21,22% είναι δι-
ατεθειµένο να επενδύσει έως 200.000 ευρώ, το 
10,93% µεταξύ 201.000 ευρώ και 300.000 ευρώ, 
ενώ το 6,37% εµφανίζει επενδυτική δυνατότητα 
άνω των 301.000 ευρώ.

Ως προς τα επένδυση ποσά ανά κατηγορία, 
στην κατηγορία «Εστίαση - Τρόφιµα» οι ερωτη-
θέντες δήλωσαν ότι προτίθενται να διαθέσουν έως 
100.000 ευρώ σε ποσοστό 73,64%, αλλά ταυτό-
χρονα την επιλέγουν ως κύριο πεδίο ενδιαφέρο-
ντος και άτοµα που θέλουν να επενδύσουν ποσά 
άνω των 301.000 ευρώ σε ποσοστό 3,10%, όπως και 
άτοµα που επιθυµούν να διαθέσουν από 101.000 
έως 300.000 ευρώ.

Το θεσµικό πλαίσιο που δεν υπάρχει
Μπορεί το ελληνικό franchise να δίνει δουλειά σε 
περισσότερους από 350.000 εργαζόµενους και να 
ενισχύει κλάδους όπως η ένδυση, η εστίαση και 
τα τρόφιµα, που αποτελούν τις πρώτες επιλογές, 
ωστόσο, όπως επισήµανε πρόσφατα ο Σύνδεσµος 

Franchise Eλλάδος, απουσιάζει η ύπαρξη ενός θε-
σµικού πλαισίου του οποίο να κατοχυρώνει πλή-
ρως όσους εµπλέκονται στη δικαιόχρηση είτε ως 
δικαιοπάροχοι είτε ως δικαιοδόχοι. Σε αυτό το 
πλαίσιο, το πλάνο δράσης του Συνδέσµου βασί-
ζεται σε τέσσερις πυλώνες:

Ο πρώτος πυλώνας αφορά τη δηµιουργία ενός 
κώδικα δεοντολογίας στα ευρωπαϊκά δεδοµένα 
αλλά και νοµοθετικού πλαισίου, καθώς σήµερα το 
µόνο πλαίσιο που υπάρχει είναι το µητρώο µελών 
του Συνδέσµου, όµως τα µέλη είναι µόνο το 20% 
των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην 
Ελλάδα.

Ο δεύτερος πυλώνας εστιάζει στην ένταξη των 
υφιστάµενων καταστηµάτων franchise στο ΕΣΠΑ, 
ως ένα εργαλείο για να επιβιώσει η µικροµεσαία 
επιχειρηµατικότητα.

Τρίτος άξονας είναι η διεθνοποίηση του ελ-
ληνικού συστήµατος δικαιόχρησης και για τον 
λόγο αυτόν ο Σύνδεσµος είναι µέλος του παγκό-
σµιου Συνδέσµου.

Τέλος, ο τέταρτος άξονας αφορά την εκπαί-
δευση των εργαζοµένων στα συστήµατα δικαιό-
χρησης. Ήδη έχει εγκριθεί πρόταση για την εκ-
παίδευση 1.200 εργαζοµένων σε 13 περιφέρειες 
της χώρας σε τοµείς όπως η διαχείριση τροφίµων 
και η διαχείριση οργανικών απορριµµάτων, η δι-
αχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας αλλά και η 
διαχείριση και εξυπηρέτηση πελατών. Το σχέδιο 
δράσης προβλέπει την πιστοποίηση των αποκτη-
θέντων προσόντων βάσει διεθνών προτύπων. Το 
ύψος του προγράµµατος είναι 1,5 εκατ. ευρώ και 
θα πραγµατοποιηθεί στο πλαίσιο του προγράµµα-
τος «Ανταγωνιστικότητα».

Ο Βασιλιάς πίνει καφέ

Η αγορά αγάπησε και αγαπάει τις νέες 
καταναλωτικές τάσεις και οι επεν-
δυτές στρέφονται στους ταχέως α-
ναπτυσσόµενους κλάδους και στις 

υποκατηγορίες αυτών. Στην αγορά του franchise, 
«ο Βασιλιάς πίνει καφέ», καθώς η ανάπτυξη του 
συγκεκριµένου κλάδου είναι ταχύτατη, µε την 
είσοδο νέων αλυσίδων να µη σταµατά και την ε-
πιτυχία να περνά µέσα από το franchise.

Και αυτό γιατί ο καθηµερινός καφές µας έχει 
περάσει πλέον σε άλλο επίπεδο και η συνήθεια, 
η καθηµερινή ανάγκη, έχει γίνει πλέον διασκέ-
δαση, διάλειµµα από την καθηµερινότητα, συ-
ντροφιά στο γραφείο ή και στον δρόµο, απόλαυση 
στο σπίτι και σίγουρα έχει εξελιχθεί πολύ από 
εκείνη τη ∆ΕΘ τη δεκαετία του ’60, όπου ανα-
καλύφθηκε ο φραπέ, κάνοντας την Ελλάδα να 
διαθέτει κορυφαία τεχνογνωσία, σχεδόν απα-
ράµιλλη σε όλη την Ευρώπη.

Από τον φραπέ, τα καφεκοπτεία, τα coffee 
to go, το delivery, το e-food, τις single-origin 
ποικιλίες, τους speciality και microlot καφέδες, 
το trend του home barista, τις κάψουλες τύπου 
nespresso, αναρωτιέται κανείς αν αξίζει να επεν-
δύσει σε µια αγορά µε πολύ µεγάλο ανταγωνισµό, 
όπως και ποιες θα είναι οι εξελίξεις στον κλάδο.

Η Ελλάδα έρχεται τέταρτη στην Ευρώπη σε 
ό,τι αφορά τους ρυθµούς ανάπτυξης των επώνυ-
µων αλυσίδων καφέ, πίσω από τη Βρετανία, την 
Τουρκία και τη Ρωσία που καταλαµβάνουν τις 
τρεις πρώτες θέσεις της κατάταξης.

Σύµφωνα µε την εταιρεία ερευνών Allegra 
Strategies, τον Οκτώβριο του 2017 υπήρχαν στην 
Ευρώπη 22.714 καφετέριες, δηλαδή 6,4% περισ-
σότερες απ’ ό,τι τον προηγούµενο χρόνο. Η δε 
ανάπτυξη της συγκεκριµένης αγοράς, υποστηρί-
ζει η µελέτη, θα συνεχιστεί µε σταθερό ρυθµό.

Από τη µια η συνολική ζήτηση του κλάδου 
είναι πλέον λίγο-πολύ σταθερή, από την άλλη 
αφενός δραστηριοποιούνται χιλιάδες επιχειρή-
σεις, µε τις περισσότερες να είναι αυτόνοµα κα-
ταστήµατα, και αφετέρου οι αλυσίδες του καφέ 
είναι όλες δίκτυα franchise και στο πλαίσιο της 
συγκέντρωσης των αγορών σε λίγους αναµένουµε 
τα αυτόνοµα καταστήµατα να κλείσουν ή να µε-
τατραπούν σε franchise για προφανείς λόγους. 
Οι αλυσίδες, λοιπόν, ως πιο οργανωµένες µορφές 
επιχειρήσεων, θα κερδίσουν µερίδια στις προτι-
µήσεις των καταναλωτών.

Έχουν διατυπωθεί αρκετές προβλέψεις για το 
µέλλον στον κλάδο, άλλοι υποστηρίζουν ότι θα 
χαρακτηρίζεται από την επικράτηση των κρύων 

ροφηµάτων και άλλοι δηλώνουν µε σιγουριά ότι 
το επόµενο trend θα είναι οι καφέδες φίλτρου. 
Σε κάθε περίπτωση, ο κλάδος διανύει µία συ-
ναρπαστική περίοδο και το µέλλον του θα κα-
θοριστεί σε έναν µεγάλο βαθµό από το πάθος 
και την αφοσίωση των ανθρώπων που δραστη-
ριοποιούνται σε αυτόν.

Οι επώνυµες αλυσίδες και η θέση τους 
στον κλάδο
Η οριοθέτηση της µεγάλης ανάπτυξης του κλά-
δου ξεκινά σαφέστατα από τα Coffee Island, την 
πατρινή αλυσίδα που έφτασε σήµερα κοντά στα 
400 καταστήµατα εντός και εκτός Ελλάδος. Τα 
Coffeebrands (≈100 καταστήµατα), επίσης από 
την Πάτρα, και τα Mikel (πάνω από 150 κατα-
στήµατα) από τη Λάρισα έχουν κερδίσει µεγάλο 
µερίδιο αγοράς και αποτελούν πλέον πολύ δυ-
νατά brands. Εξίσου δυνατό brand είναι αυτό 
των Coffee Lab, που από το 2015 µέχρι σήµερα 
έχει ξεπεράσει τα 75 καταστήµατα. Ωστόσο, πολύ 
µεγάλα µερίδια έχει και η αλυσίδα Γρηγόρης, 
που, αν και δεν είναι αµιγώς coffee shop, αφού 
προσφέρει πολύ µεγαλύτερη προϊοντική γκάµα, 
διαθέτει πάνω από 300 καταστήµατα, δίνοντας 
πάντα βάρος στον καφέ.



Η ΑΒ Βασιλόπουλος δραστηριοποιείται στο 
ελληνικό λιανεμπόριο εδώ και σχεδόν 
οχτώ δεκαετίες. Με οδηγό την καινοτομία 
και τη δημιουργικότητα των ανθρώπων 

της, εξελίσσει συνεχώς τις πρακτικές της, τοποθε-
τώντας πάντα στο επίκεντρο κάθε ενέργειάς της την 
κοινωνία. 
Ανταποδίδει με συνέπεια μέσα από κάθε πτυχή τη 
λειτουργίας της, την εμπιστοσύνη  που την έχει ανα-
δείξει σε κορυφαία αλυσίδα της ελληνικής αγοράς 
τροφίμων. Παράλληλα, στην δύσκολη οικονομική 
συγκυρία που διανύει η χώρα, η ΑΒ έχει αποδείξει 
στην πράξη ότι ενεργοποιείται  δυναμικά, με καθη-
μερινό στόχο να αμβλύνει τις συνέπειες με τις οποί-
ες όλοι ερχόμαστε αντιμέτωποι.
Σε αυτό το πλαίσιο, σχεδιάζει και υλοποιεί ολο-
κληρωμένα επενδυτικά πλάνα, επιδιώκοντας την 
ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηματικότητας, την 
τόνωση της απασχόλησης και την ανάπτυξη του δι-
κτύου της.  Από το 2004, λοιπόν, η AB έχει ξεκινήσει 
σε όλη την Ελλάδα τη δημιουργία ενός σύγχρονου 
δικτύου καταστημάτων λιανικής πώλησης τροφί-
μων με τη μέθοδο του franchise συστήνοντας το  
ΑΒ Food Market και το ΑΒ Shop & Go στο ελληνικό 

καταναλωτικό κοινό. 
Η ΑΒητική οικογένεια μεγαλώνει μέρα με τη μέρα, 
προσφέροντας το καλύτερο σε ολοένα και περισσό-
τερες περιοχές της χώρας, μεταφέροντας τη μονα-
δική ΑΒητική αγοραστική εμπειρία σε κάθε γωνιά 
της Ελλάδας. 
Αναγνωρίζοντας το franchise ως μια σύγχρονη 
επιχειρηματική λύση που έχει επιβιώσει στις προ-
κλήσεις της εποχής, η ΑΒ Βασιλόπουλος, εξελίσσει 
συνεχώς τις μεθόδους franchising, εμπλουτίζοντας 
τις πρακτικές της και υιοθετώντας νεες πολιτικές 
που ενισχύουν τα ήδη επιτυχημένα μοντέλα της.  
Με καθημερινό στόχο να δώσει ανάσα στο ελληνι-
κό επιχειρείν, κάνει σήμερα πράξη ένα νέο μοντέλο 
«Το δικό μας & δικό σου», που αποτελεί εξέλιξη του 
AB Shop&Go, την πρόταση δηλαδή της εταιρείας 
για την πόλη.  Έτσι, στηρίζει την αρχική επένδυση 
εώς και με το 80% για κάθε υποψήφιο συνεργάτη 
(franchisee) σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη, 
συμβάλλοντας στην πράξη στο στήσιμο ενός νέου 
καταστήματος AB Shop & Go. 
Το ισχυρό όνομα της εταιρεία-εγγύηση αξιοπιστίας 
για κάθε νέο επιχειρηματικό ξεκίνημα, η πολυετής 
εμπειρία, οι σύγχρονες υποδομές και οι εδραιωμέ-

νες συνεργασίες με προμηθευτές στην Ελλάδα και 
στο εξωτερικό προσφέρονται από την ΑΒ σε κάθε 
νέο υποψήφιο. Το νέο Shop & Go ολοκληρώνεται 
με την προσωπικότητα, το μεράκι και την προσήλω-
ση στην εξυπηρέτηση του πελάτη που συμπληρώ-
νει ο νέος συνεργάτης.
Η ΑΒ Βασιλόπουλος, δεν επενδύει μόνο στην επέ-
κταση του δικτύου της: επενδύει στην προσωπικό-
τητα κάθε νέου υποψηφίου, σε μια υγιή ελληνική 
επιχειρηματικότητα, επενδύει στην Ελλάδα.
Οι franchisees εντάσσονται σε μια αλυσίδα με ισχυ-
ρή παρουσία και αποδεδειγμένη εμπειρία στο λια-
νεμπόριο, που γνωρίζει καλά την ελληνική αγορά 
τροφίμων και προσφέρει παράλληλα,  μέσα από 
την εξειδικευμένη ομάδα της τόσο την απαραίτη-
τη ασφάλεια, όσο και τα απαραίτητα εφόδια για να 
ανταπεξέλθουν σε κάθε νέα πρόκληση. Επιπλέον, η 
ΑΒ Βασιλόπουλος υποδέχεται κάθε νέο συνεργάτη 
ως ισότιμο μέλος της μεγάλης ΑΒητικης οικογένει-
ας.
Η ΑΒ Βασιλόπουλος ενισχύει έμπρακτα την ελλη-
νική επιχειρηματικότητα , συναντώντας την ανάγκη 
των νέων επιχειρηματιών να ακολουθήσουν νέες 
επιλογές με σταθερά βήματα. Δίνει λοιπόν ανάσα 

στην ελληνική επιχειρηματικότητα, με εχέγγυο 
επιτυχίας το ισχυρό της όνομα, τη μακρά της παρά-
δοση, την κορυφαία θέση που έχει κατακτήσει στο 
ελληνικό λιανεμπόριο. 
Ποια είναι όμως τα χαρακτηριστικά του ΑΒ Shop & 
Go και γιατί ξεχωρίζει;
Διαθέτει χώρους πώλησης 120-200 τ.μ. σε ένα επί-
πεδο, με μικρό βοηθητικό χώρο 30-50 τ.μ. 
Χωροθετείται σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, σε 
σημεία με έντονη κινητικότητα (π.χ. σχολεία, Δημό-
σιες Υπηρεσίες, αφετηρίες λεωφορείων, σταθμούς 
metro). Ξεχωρίζει για τον φιλικό, οικείο και σύγ-
χρονο χαρακτήρα, στοχεύοντας στην απορρόφηση 
των καθημερινών, έκτακτων ή συμπληρωματικών 
αγορών. 
Είναι κατάστημα self service. 
Προσφέρει 3.000-5.000 κωδικούς ειδών, ανάλογα 
με το μέγεθος του χώρου πώλησης. 
Συμμετέχει στο συνολικό προωθητικό πρόγραμμα 
της ΑΒ, διαθέτει προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και 
διατηρεί στο μέγιστο βαθμό την εμπορική πολιτική 
των καταστημάτων ΑΒ. 

Μια νέα ιδέα για ένα νέο ξεκίνημα 
Με «τo δικό σου» ΑΒ Shop & Go
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Κάθε εβδοµάδα η Free Sunday, σε συνεργασία µε το εξειδικευµένο πάνω στο Στοίχηµα 
site www.betarades.gr, σας ενηµερώνει διεξοδικά µε µοναδικό στόχο το… ταµείο.

Μία ακόµη εβδοµάδα µε πλούσιο πρό-
γραµµα έχουµε µπροστά µας. Υπάρ-
χουν, µάλιστα, αρκετά ντέρµπι ανά την 
Ευρώπη, ενώ από την Ελλάδα ξεχωρί-
ζει δίχως αµφιβολία το σπουδαίο µατς 

ΠΑΟΚ - ΑΕΚ που θα κρίνει πολλά για το πού θα καταλή-
ξει ο τίτλος του πρωταθλητή της φετινής σεζόν. Θα µας α-
πασχολήσει στοιχηµατικά η µονοµαχία της Τούµπας, ενώ 
έχουµε καταλήξει σε τέσσερα ακόµη παιχνίδια. Πάµε να 
δούµε παρακάτω τις επιλογές του Betarades.gr.

Ξεκινάµε, λοιπόν, από το σπουδαίο ντέρµπι ανάµεσα 
στον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ. Ο «δικέφαλος του Βορρά» έρχε-
ται από την εκτός έδρας ήττα µε 3-2 από τον Αστέρα Τρίπο-
λης, ενώ το προηγούµενο µατς στην Τούµπα, µε αντίπαλο 
τον Ολυµπιακό, δεν άρχισε ποτέ, µε τα όσα γνωστά και χι-
λιογραµµένα ακολούθησαν. Η Ένωση αν περάσει αλώβητη 
από τη Θεσσαλονίκη, θα κάνει ένα σηµαντικό βήµα για την 
κατάκτηση του πρωταθλήµατος. Το παιχνίδι φαντάζει ανοι-
χτό σε κάθε αποτέλεσµα, στοιχηµατικά αξίζει να ασχολη-
θούµε µε τα γκολ. Ο ΠΑΟΚ σκοράρει σταθερά, ιδιαίτερα 
εντός έδρας η αποτελεσµατικότητά του είναι σε υψηλά ε-
πίπεδα. Η ΑΕΚ, από την πλευρά της, διαθέτει από τη µέση 
και µπροστά την ποιότητα να βρει ένα τουλάχιστον τέρµα, 
το ενδεχόµενο να σκοράρουν και οι δύο οµάδες προσφέρε-
ται σε απόδοση 2.00 και θα µπει στις επιλογές µας.

Μεταφερόµαστε στην Μπουντεσλίγκα και τον αγώνα 
Μπορούσια Ντόρτµουντ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης. Οι γη-
πεδούχοι είναι µία οµάδα µε επιθετικό ταλέντο και ειδικά 
µπροστά στο κοινό τους θα αποτελέσει µεγάλη έκπληξη αν 
δεν «µατώσουν» τα αντίπαλα δίχτυα. Αµυντικά, ωστόσο, 
παρουσιάζουν κενά και έχουν απέναντί τους ένα σύνολο 
που αποτελεί µία από τις ευχάριστες εκπλήξεις του φετι-
νού πρωταθλήµατος και δεν είναι τυχαίο ότι ισοβαθµεί µε 
την Μπορούσια στην 3η θέση. ∆εν χωρίζουν πολλά τις δύο 
σηµερινές αντιπάλους, µπορούν αµφότερες να πετύχουν 
από ένα τέρµα τουλάχιστον και θα πάµε και σε αυτή την α-
ναµέτρηση µε το Goal/Goal σε απόδοση 1.73.

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ BETARADES.GR
Με τα γκολ στο ντέρµπι της Τούµπας

Μπορεί την έκπληξη η Λεγκανές
Η επόµενη «στάση» µας γίνεται στην Ισπανία και τον 
αγώνα Αθλέτικ Μπιλµπάο - Λεγκανές. Οι Βάσκοι είχαν µε-
σοβδόµαδα υποχρεώσεις για το Γιουρόπα Λιγκ, αντιµε-
τωπίζοντας εκτός έδρας τη Μαρσέιγ, γεγονός το οποίο θα 
τους επιβαρύνει. Παράλληλα, στο φετινό πρωτάθληµα α-
πογοητεύουν, έχοντας µείνει πολύ χαµηλά στη βαθµολο-
γία. Η Λεγκανές είναι πιο «φρέσκια», έχει πάρει αποτελέ-
σµατα σε δύσκολες έδρες φέτος, µε πιο χαρακτηριστικό τη 

νίκη µε 2-1 επί της Ρεάλ στη Μαδρίτη, ενώ έχει υπέρ της 
και την πρόσφατη προϊστορία µε την Μπιλµπάο, από την 
οποία δεν έχει ηττηθεί στα τρία τελευταία µεταξύ τους 
παιχνίδια. Αξίζει να «κυνηγήσουµε» την έκπληξη και θα 
πάµε µε το Χ2 σε απόδοση 1.98.

Οι τρεις παραπάνω αποτελούν τις βασικές µας επι-
λογές, ενώ προκύπτουν δύο ακόµη. Πιο συγκεκριµένα, 
θα ασχοληθούµε µε το Over 2.5 γκολ σε απόδοση 2.00 
στην αναµέτρηση για το πρωτάθληµα της Γαλλίας Του-
λούζ - Μαρσέιγ, ενώ θα επιλέξουµε τον άσο σε απόδοση 
2.10 στο παιχνίδι Σασουόλο - Σπαλ 2013 για την ιταλική 
Serie A.

Αυτές ήταν οι προτάσεις του Betarades.gr για τα παι-
χνίδια της Κυριακής (11/03). Εσείς µην ξεχνάτε ότι στο 
κορυφαίο στοιχηµατικό site µπορείτε να βρίσκετε προ-
γνωστικά για live betting καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαβ-
βατοκύριακου, αλλά και τις υπόλοιπες ηµέρες της εβδο-
µάδας µε έντονη δράση.

Goal Tips
* Άρσεναλ - Γουότφορντ (11/03, 15:30): Από δύο διαδοχικά εντός έδρας 
No Goal (να µη σκοράρει τουλάχιστον η µία από τις δύο οµάδες) προέρχε-
ται η Άρσεναλ, µε τη Γουότφορντ να µετρά τέσσερα σερί No Goal στις πιο 
πρόσφατες «εξόδους» της. Το ενδεχόµενο να επιβεβαιωθεί το No Goal στο 
µεταξύ τους παιχνίδι το βρίσκουµε σε απόδοση 2.25.

* Γιουβέντους - Ουντινέζε (11/03, 16:00): Η Γιουβέντους έχει κερδίσει 
και τα επτά τελευταία παιχνίδια της στο πρωτάθληµα, χωρίς µάλιστα να 
δεχτεί γκολ. Το ενδεχόµενο να πάρει τη νίκη απέναντι στην Ουντινέζε, διατη-
ρώντας παράλληλα το µηδέν στην άµυνα, το βρίσκουµε σε απόδοση 1.83.

* Ντόρτµουντ - Άιντραχτ Φρανκφούρτης (11/03, 19:00): Από τέσσερα 
σερί Under 2.5 γκολ προέρχεται η Ντόρτµουντ σε επίπεδο Μπουντεσλίγκα. 
Το ενδεχόµενο να σηµειωθούν λιγότερα από 2.5 τέρµατα και στον αγώνα µε 
αντίπαλο την Άιντραχτ Φρανκφούρτης προσφέρεται σε απόδοση 2.12.

* ΠΑΟΚ - ΑΕΚ (11/03, 19:30): Το Over 2.5 γκολ έχει επιβεβαιωθεί στα 5/6 
τελευταία παιχνίδια του ΠΑΟΚ σε όλες τις διοργανώσεις. Το ενδεχόµενο να 
σηµειωθούν περισσότερα από 2.5 τέρµατα και στο ντέρµπι µε την ΑΕΚ το 
βρίσκουµε σε απόδοση 2.20.

Seri Tips
* Ατλέτικο Μαδρίτης - Θέλτα (11/03, 17:15): Η Ατλέτικο 
Μαδρίτης έχει κερδίσει και τα τέσσερα τελευταία εντός έδρας 
παιχνίδια της για το πρωτάθληµα, χωρίς να δεχτεί γκολ. Το να 
κάνει το ίδιο και απέναντι στη Θέλτα «πληρώνει» 2.20!

* ΠΑΟΚ - ΑΕΚ (11/03, 19:30): Αν εξαιρεθεί ο αγώνας µε τον 
Ολυµπιακό, ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει και στα δέκα φετινά εντός 
έδρας παιχνίδια του για τη Σούπερλιγκ. Την ίδια στιγµή, το εκτός 
έδρας ρεκόρ της ΑΕΚ στο πρωτάθληµα είναι πέντε νίκες, πέντε 
ισοπαλίες και µία ήττα. Οι στοιχηµατικές εταιρείες δίνουν φαβορί 
για τους τρεις βαθµούς τον ΠΑΟΚ, µε τις αποδόσεις του άσου να 
είναι λίγο κάτω από το 2.00.

* Ίντερ - Νάπολι (11/03, 21:45): Η Νάπολι είναι αήττητη εκτός 
έδρας στο φετινό πρωτάθληµα, µε τον απολογισµό της σε 13 
µατς να αποτελείται από 12 νίκες και µία ισοπαλία. Φιλοξενείται 
από την Ίντερ, η οποία έχει ηττηθεί µόλις µία φορά στο γήπεδό 
της για την τρέχουσα Serie A (9-4-1). Φαβορί για τη νίκη δίνεται 
από τις στοιχηµατικές εταιρείες η οµάδα από τον ιταλικό Νότο, µε 
τις αποδόσεις του διπλού να κυµαίνονται γύρω στο 2.00.

Head 2 Head
* Μπόρνµουθ - Τότεναµ (11/03, 18:00): Στα πέντε τελευταία 
παιχνίδια µεταξύ των δύο οµάδων, ανεξαρτήτως έδρας, η Τότεναµ 
παραµένει αήττητη, έχοντας µάλιστα κερδίσει στα πέντε από αυτά. 
Είναι και τώρα το φαβορί απέναντι στην Μπόρνµουθ, µε το διπλό να 
παίζεται σε απόδοση 1.50.

* Τζένοα - Μίλαν (11/03, 19:00): Το No Goal έχει επιβεβαιωθεί και 
στα τρία τελευταία παιχνίδια µεταξύ των δύο οµάδων. Το να συµβεί 
το ίδιο και στη συγκεκριµένη αναµέτρηση προσφέρεται σε απόδοση 
1.75.

* ΠΑΟΚ - ΑΕΚ (11/03, 19:30): Η ΑΕΚ έχει κερδίσει τον ΠΑΟΚ και 
στα τέσσερα τελευταία µεταξύ τους παιχνίδια για το πρωτάθληµα. Στα 
τρία από αυτά ήταν γηπεδούχος, µόνο το ένα διεξήχθη στην Τούµπα. 
Το ενδεχόµενο να σηµειώσει η Ένωση µία ακόµη νίκη επί του «δικε-
φάλου του Βορρά» το βρίσκουµε σε αποδόσεις πάνω από το 4.00!

* Αθλέτικ Μπιλµπάο - Λεγκανές (11/03, 21:45): Τρεις φορές έχουν 
αναµετρηθεί οι δύο οµάδες στην ιστορία τους σε επίπεδο Πριµέρα 
Ντιβισιόν και η Λεγκανές είναι αήττητη, µε απολογισµό µία νίκη και 
δύο ισοπαλίες, και το Χ2 στη συγκεκριµένη αναµέτρηση το βρίσκουµε 
σε απόδοση 1.98.

11/03
16:00 Σασουόλο - Σπαλ 2013  1  2.10
19:00 Ντόρτµουντ - Άιντραχτ Φρ.  Goal/Goal  1.73
19:30 ΠΑΟΚ - ΑΕΚ  Goal/Goal  2.00
21:45 Μπιλµπάο - Λεγκανές  X2  1.98
22:00 Τουλούζ - Μαρσέιγ Οver 2.5  2.00
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Χωρίς καµία δόση υπερβολής, 
µπορεί να συµµετέχει οποιοσδήποτε. 
Τι εννοώ: Στην κολύµβηση, για 
παράδειγµα, υπάρχουν ηλικιακές 
κατηγορίες από 12 ετών, υπάρχει όµως 
και παιδική κολυµβητική απόσταση, 
όπου µπορεί και κάποιο παιδί ηλικίας 
9 ετών να συµµετάσχει. Αντίστοιχα, 
στο τρέξιµο δηµιουργήσαµε φέτος, 
µετά και την περσινή µας εµπειρία, 
µία απόσταση 6 χλµ. δυναµικού 
περπατήµατος.

IN
FO

Τ
ο The Bridge Experience είναι ένα πολυαθλητικό 
event δύο ηµερών µε άξονα τη Γέφυρα Ρίου-Α-
ντιρρίου, που φιλοδοξεί να γίνει σηµείο συνάντη-
σης για όσους δεν αρκούνται στην άσκηση χωρίς 
την εµπειρία. Οι πρωταθλητές κολύµβησης Σωτή-
ρης Πάστρας και Αποστόλης Τσαγκαράκης είχαν 

την έµπνευση και το έκαναν πράξη. Τρεις µήνες πριν από τη δεύ-
τερη συνάντηση ο Σωτήρης Πάστρας µας εξηγεί πώς µπορούµε να 
τρέξουµε (και) για καλό σκοπό.

Μιλήστε µας για το The Bridge Experience…
Η διοργάνωση βρίσκεται στο δεύτερο έτος της ηλικίας της. Πέρυσι 
τον Ιούλιο συστηθήκαµε στον κόσµο, η ανταπόκριση του οποίου υ-
πήρξε εντυπωσιακή, δεδοµένου ότι το The Bridge Experience µε-
τρούσε µόλις λίγους µήνες ζωής. Φέτος αναµένουµε να έχουµε συµ-
µετοχές απ’ όλη την Ελλάδα και οι πρώτες ενδείξεις είναι κάτι παρα-
πάνω από ενθαρρυντικές. Μάλιστα, έως τώρα έχουµε και εγγραφές 
από Γερµανία, Ρωσία και Πολωνία, γεγονός που µας χαροποιεί ιδι-
αίτερα, αν αναλογιστεί κάποιος ότι έχουµε µπροστά µας τρεις «γε-
µάτους» µήνες εγγραφών. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα πολυαθλη-
τικό event δύο ηµερών µε άξονα τη Γέφυρα «Χαρίλαος Τρικούπης», 
γνωστή και ως Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου. Κολυµβητικά αγωνίσµατα 
το Σάββατο 2 Ιουνίου, δροµικές και ποδηλατικές αποστάσεις για 
όλους την Κυριακή 3 Ιουνίου πάνω στη γέφυρα. Το The Bridge 
Experience προσφέρει κάτι το µοναδικό, κάτι το οποίο δεν συνα-
ντάς σε άλλον αγώνα δρόµου στην Ευρώπη. Το συναίσθηµα να τρέ-
χεις σε µία από τις µεγαλύτερες καλωδιωτές γέφυρες στον κόσµο, 
δεκάδες µέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Πώς δηµιουργήθηκε;
Η οµάδα του The Bridge Experience αποτελείται από άτοµα τα 
οποία έχουν πλούσιες εικόνες και παραστάσεις από διεθνείς αθλη-
τικές διοργανώσεις, αλλά και πάθος για νέες προκλήσεις. Στο µυαλό 
µας στριφογύριζε καιρό η ιδέα της δηµιουργίας και καθιέρωσης 
ενός διεθνούς αθλητικού event στην Ελλάδα, αυτός είναι άλλωστε 
και ο κύριος στόχος µας: να αποτελέσει το The Bridge Experience 
ετήσιο σηµείο συνάντησης ερασιτεχνών κυρίως, αλλά και επαγ-
γελµατιών αθλητών, απ’ όλη την Ευρώπη. Πίσω από την ιδέα ενός 
αγώνα µε άξονα τη Γέφυρα «Χαρίλαος Τρικούπης» βρίσκεται η ε-
ταιρεία αθλητικού τουρισµού 4P Sports Travels και συγκεκριµένα ο 
συγκάτοικός µου στα ολυµπιακά χωριά στους Αγώνες της Αθήνας το 
2004 και στο Πεκίνο το 2008, ο Αποστόλης Τσαγκαράκης, επί σειρά 
ετών πρωταθλητής Ελλάδος στην κολύµβηση. Η 4P Sports Travels 
διοργανώνει αθλητικές εκδηλώσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό και α-
ποτελεί πιστοποιηµένο γραφείο αθλητικού τουρισµού, το µοναδικό 
στην Ελλάδα που εξειδικεύεται στη φιλοξενία οµάδων υγρού στί-
βου απ’ όλη την Ευρώπη. Η 4P είχε ηγετικό ρόλο στη διοργάνωση 
του event Energy For Swim που έλαβε χώρα στη Ρώµη τον Αύγου-
στο του 2017. Το εν λόγω event, εκτός από τους καλύτερους κολυµ-
βητές στον κόσµο, συγκέντρωσε 90.000 ευρώ, τα οποία µοιράστη-
καν σε τέσσερα φιλανθρωπικά ιδρύµατα σε Αµερική, Αυστραλία, Ι-
ταλία και Ουκρανία.

Ποιοι µπορούν να πάρουν µέρος;
Χωρίς καµία δόση υπερβολής, µπορεί να συµµετέχει οποιοσδή-
ποτε. Τι εννοώ: Στην κολύµβηση, για παράδειγµα, υπάρχουν ηλι-
κιακές κατηγορίες από 12 ετών, υπάρχει όµως και παιδική κολυµ-
βητική απόσταση, όπου µπορεί και κάποιο παιδί ηλικίας 9 ετών να 
συµµετάσχει. Αντίστοιχα, στο τρέξιµο δηµιουργήσαµε φέτος, µετά 
και την περσινή µας εµπειρία, µία απόσταση 6 χλµ. δυναµικού περ-
πατήµατος. Όπως καταλαβαίνετε, το The Bridge Experience απευ-
θύνεται σε ΟΛΟΥΣ.

Μιλήστε µας για τον φιλανθρωπικό χαρακτήρα 
του event…
Το The Bridge Experience έχει τη φιλοσοφία ότι έρχεται και «γε-
φυρώνει» διαφορές, ανισότητες, πολιτισµούς. Φέτος, όπως άλλωστε 

ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΤΡΕΧΕΙΣ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΚΑΛΩ∆ΙΩΤΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ 

ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ;
  ΣΤΗΝ ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ

και πέρυσι, έσοδα της διοργάνωσης θα διατεθούν σε δύο φορείς: στο 
Charity4U, µία νεοσύστατη µη κερδοσκοπική εταιρεία που στηρίζει 
νέους αθλητές στον δρόµο για τους Ολυµπιακούς και Παραολυµπι-
ακούς Αγώνες του Τόκιο το 2020, και στην Ένωση Κοινωνικών Φο-
ρέων «Πυλώνες Αλληλεγγύης – Κωστής Στεφανόπουλος».

Υπάρχουν παράλληλες δράσεις;
Φυσικά, και χαίροµαι που µου θέτετε αυτή την ερώτηση. Από την 
αρχή είπαµε ότι δεν πάµε να κάνουµε απλώς µια αθλητική διοργά-
νωση αλλά µια διοργάνωση µε τέσσερις πυλώνες, όσοι και αυτοί της 
γέφυρας: αθλητικός - κοινωνικός - πολιτιστικός - τουριστικός. Κα-
θένας από αυτούς τους πυλώνες έχει δράσεις από κάτω του, προ-
σπαθούµε, µε άλλα λόγια, κάθε µας δράση, κάθε µας ενέργεια, κάθε 
µας κίνηση, να έχει αντίκτυπο σε έναν ή περισσότερους από αυτούς 
τους πυλώνες. Φέτος, για παράδειγµα, έχουµε προγραµµατίσει να 
µιλήσει σε κέντρο δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών µε αναπη-
ρία ο παραολυµπιονίκης κολύµβησης ∆ηµήτρης Καρυπίδης. Στις 
δράσεις µας περιλαµβάνονται ο καθαρισµός της ακτής, όπως και πέ-
ρυσι, κάτω από τη γέφυρα, δίπλα στο Κάστρο Ρίου, οµιλίες Ελλήνων 
ολυµπιονικών σε σχολεία της περιοχής και άλλες, που όσο πλησιά-
ζουµε στη διοργάνωση θα είµαστε σε θέση να τις ανακοινώσουµε.

The Bridge Experience
2-3 Ιουνίου
Γέφυρα «Χαρίλαος Τρικούπης»
https://thebridgexperience.gr/
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Η Volvo ανανέωσε τα V40 και 
V40 Cross Country, τόσο εντός 
όσο και εκτός, προκειμένου να 

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

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

H Renault 
απέκτησε 
αγροτικό που 
λέγεται Alaskan

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

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

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

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

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

POWEREDBY AUTO

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

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

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

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

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

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

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

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

ΣΕ ΠΡΏΤΟ ΠΛΆΝΟ ΤΟ ΝΈΟ SEAT IBIZA

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

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

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

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

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

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

του 2017 (και οι υπόλοιπες 
αγορές σε Ευρώπη και 

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

την πρωτιά και το 
2017, ίσως και για κά-

ποια χρόνια ακόμη.

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

Mustang έκαναν τελικά τη διαφορά. Το νούμερο των 150.000 

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

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

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

Ford Mustang, το πιο δημοφιλές 
σπορ μοντέλο στον πλανήτη

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

Μπορεί μία Porsche 
Cayenne να τραβήξει 
ένα Airbus 380;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πιο αποδοτικοί κινητήρες 
βενζίνης και πετρελαίου, καθώς και 

ένα καινούργιο κιβώτιο 8 σχέσεων, 
συγκαταλέγονται μεταξύ των βελτιώσεων.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Το νέο Volvo XC60 
ξεκινά από 53.490 ευρώ

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

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

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

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

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

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

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

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

H Honda θα παρουσιάσει 
υβριδικό CR-V στη Φρανκφούρτη

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

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

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

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

Η Renault γιορτάζει 
40 χρόνια στη Formula 1

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

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

Συλλέγοντας εμπειρία και γνώση, η συμμετοχή της στη Formula 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Νέες προωθητικές ενέργειες για Honda

Νέα καμπάνια & εκδόσεις Kia Sportage

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

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

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

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

Η Peugeot παραδίδει στο ΕΚΑΒ 
τα ασθενοφόρα τύπου Boxer

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

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

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

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

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

χαρακτηριστικά.
Οπτικά υπάρχουν αναφορές στο supercar της μάρκας, την 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Το Volvo XC40 
είναι το Ευρωπαϊκό 
Αυτοκίνητο της 
Χρονιάς 2018

Το νέο 
Mitsubishi Eclipse Cross 
ξεκινά από τις 24.900 ευρώ

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

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

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

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

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

Στην πορεία στην γκάμα του XC40 θα προστε-
θούν τόσο μία υβριδική όσο και μία πλήρως ηλε-
κτρική έκδοση.
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ΟΙ GADJO DILO… 
ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΕΔΏ
Πιστοί στο ραντεβού τους με το κοινό του 
Gazarte, ανεβαίνουν στη σκηνή του Roof 
Stage το Σάββατο 10 Μαρτίου. Οι μελωδίες 
του πρωτεργάτη της gypsy jazz, Τζάνγκο 
Ράινχαρντ, συναντούνται με αυτές του 
Χιώτη και του Τσιτσάνη, δημιουργώντας τον 
μοναδικό ήχο των Gadjo Dilo, αυτόν που 
οι ίδιοι αποκαλούν «Manouche De Grec». 
Τραγούδια μιας άλλης εποχής μάς μεταφέρουν 
μηνύματα σύγχρονα και ελπιδοφόρα.

«ΤΟ ΑΓΚΑΘΙ ΤΗΣ ΑΚΑΚΙΑΣ» 
ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΒΑΤΟΝ
Κάθε 11 δευτερόλεπτα κάπου στον κόσμο 
ένα κορίτσι ηλικίας 3-12 ετών κινδυνεύει να 
ακρωτηριαστεί. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα η 
βίαιη πρακτική της κλειτοριδεκτομής βλέπει τα 
φώτα της θεατρικής σκηνής, με την παράσταση 
«Το αγκάθι της ακακίας». Ο Ακρωτηριασμός 
των Γυναικείων Γεννητικών Οργάνων (ΑΓΓΟ), η 
επίσημη ονομασία που καθιέρωσε ο ΟΗΕ, είναι 
μια παράδοση που καταστρατηγεί τα ανθρώπινα 
δικαιώματα του παιδιού και της γυναίκας. 
Ιστορίες εμπνευσμένες από πραγματικά 
περιστατικά δραματοποιούνται στο θέατρο 
Άβατον για τέσσερις μόνο παραστάσεις, από τις 
11 Μαρτίου και κάθε Κυριακή, στις 21:15.

Ο ΡΕΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ 
ΕΙΝΑΙ Ο ΙΟΎΛΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡΑΣ
Ιούλιος Καίσαρας. Ένας γενναιόδωρος 
στρατηλάτης. Ένας ποιητής πολιτικός. Περνάει 
τον Ρουβίκωνα. Ο κύβος ερρίφθη. Εξολοθρεύει 
τον Πομπήιο. Επιστρέφει στη Ρώμη. Άλλοι 
τον τιμούν ως θριαμβευτή. Άλλοι τον μάχονται 
ως μελλοντικό τύραννο. Εκείνος μετράει 
τις δυνάμεις του. Ο Ρένος Χαραλαμπίδης, 
πλαισιωμένος από τον εξαιρετικό κρουστό 
Πέτρο Κούρτη και τους μαθητές του Θεάτρου 
Τέχνης, εξιστορεί και ερμηνεύει την 
υπερβατική προσωπικότητα του Καίσαρα, 
τον δίκαιο Βρούτο, τη στρατιωτική πειθαρχία 
του Κάσσιου και την καρδιά του Αντώνιου, 
μέσα σε ένα πολυπληθές θέαμα, γεμάτο 
κινηματογραφικές εικόνες. Στο Θέατρο Τέχνης.

ΝΙΚΌΛΑ ΠΙΌΒΑΝΙ 
- ΣΤΈΦΑΝΌΣ 
ΚΌΡΚΌΛΉΣ, 

ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΚΑΛΌ 
ΣΚΌΠΌ

Δύο κορυφαίοι συνθέτες, ο 
Νικόλα Πιοβάνι και ο Στέφανος 

Κορκολής, συναντιούνται στο 
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών για 

τους σκοπούς του Ιδρύματος 
Coeurs pour Tous Hellas (Καρδιές 
για Όλους) την Τρίτη 13 Μαρτίου. 

Ο Νικόλα Πιοβάνι είναι από 
τους σημαντικότερους συνθέτες 

κινηματογραφικής μουσικής, 
και όχι μόνο, βραβευμένος με 

Όσκαρ για την ταινία «Η ζωή είναι 
ωραία». Οι μουσικές του Νικόλα 
Πιοβάνι από τον κινηματογράφο 
και οι συνθέσεις του Στέφανου 

Κορκολή θα ακουστούν με 
τη σύμπραξη της Ορχήστρας 

Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ.
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Συνεχίζοντας την εκπαιδευτική και κοινωνική του πολιτική η 
οποία θέλει ένα θέατρο ανοιχτό στην κοινωνία, το ∆ηµοτικό 
Θέατρο Πειραιά (∆ΘΠ) προχωρά στην υλοποίηση ευρωπαϊκού 

προγράµµατος τριετούς διάρκειας (2018-2020) το οποίο θα απευθύνε-
ται σε ένα ευρύτερο κοινωνικό σύνολο απ’ όλη την Περιφέρεια Αττι-
κής. Το κοινό θα µπορεί να παρακολουθήσει δωρεάν πώς φτιάχνεται 
µια θεατρική παράσταση και να ακολουθήσει τη διαδροµή της µέσα 
από µια σειρά ανοιχτών προβών. Μια διαδροµή στα άδυτα του θεάτρου 
µε συνοδοιπόρους συγγραφείς, σκηνοθέτες, ηθοποιούς, σκηνογρά-
φους, ενδυµατολόγους, φωτιστές.

Θεατρική εκπαίδευση για όλους
Το συγκεκριµένο πρόγραµµα, του οποίου την ευθύνη υλοποίησης 
έχει ο καλλιτεχνικός διευθυντής του θεάτρου Νίκος ∆ιαµαντής, αφορά 
τη δηµιουργία και καθιέρωση τρίµηνου (από τον Μάρτιο έως και τον 
Μάιο) εαρινού φεστιβάλ µε τίτλο «Η δυναµική του Ελληνικού Λόγου 
στο Θέατρο». Ο στόχος είναι διττός και αφορά τόσο την ανάδειξη και 
προώθηση του ελληνικού θεατρικού κειµένου από το 1950 και µετά 
όσο και τη γνωριµία και εξοικείωση του κοινού µε τη θεατρική πράξη.

Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι η είσοδος είναι ελεύθερη και 
µπορούν να το παρακολουθήσουν άτοµα µε κινητικές αναπηρίες αλλά 
και µε ακουστικά προβλήµατα, καθώς θα εξασφαλιστούν όλες οι α-
παραίτητες προϋποθέσεις για τη συµµετοχή τους. Επιπλέον, το ∆ΘΠ 
είναι πλέον ανοιχτό για όλα τα σχολεία, τα γηροκοµεία, τους περα-
στικούς, τον πολίτη της ευρύτερης περιφέρειας και για οποιονδήποτε 
θέλει να δει τι σηµαίνει πολιτισµός, θέατρο και πώς εξελίσσεται αυτό 
από την πρόβα έως τη σκηνή.

Πίσω από την κουίντα
Οι συµµετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τη διαδικασία 
της θεατρικής πράξης στο σύνολό της. ∆ηλαδή µέσα από µια δίωρη δι-
αδροµή-ξενάγηση στους χώρους εργασίας του θεάτρου (µέρη της σκη-
νής, µηχανισµοί, καµαρίνια κ.λπ.) θα µάθουν για τις τεχνικές ανάγκες 
µιας παράστασης και θα παρακολουθήσουν την πρόβα και τον τρόπο 
που ο σκηνοθέτης, οι συνεργάτες του και οι ηθοποιοί εργάζονται πάνω 

στο κείµενο. Επιπλέον, θα παρίστανται σε θεατρικές δοκιµές, σε ανα-
λόγια (αναγνώσεις δραµατολογικά επεξεργασµένων θεατρικών κειµέ-
νων), σε συζητήσεις µε ακαδηµαϊκούς και καλλιτέχνες, αλλά και σε 
στρογγυλά τραπέζια.

Στη διάρκεια του φεστιβάλ διοργανώνονται παράλληλες δράσεις 
µε την ίδια θεµατολογία, οι οποίες είναι ανοιχτές στο κοινό. Αξίζει να 
σηµειωθεί ότι µετά την ολοκλήρωση των προβών θα παρουσιάζονται οι 
παραστάσεις µε δωρεάν εισιτήριο για όλους.

Το θέατρο στον κλάδο της δηµιουργικής 
οικονοµίας
Το ∆ΘΠ άνοιξε για πρώτη φορά τις πόρτες του το 1895 και αποτέλεσε 
τόπο έµπνευσης και δηµιουργίας για συγγραφείς, ηθοποιούς, καλλι-
τέχνες και δηµιουργούς του θεάτρου. Πλέον, µετά την ανακαίνισή του 
και το άνοιγµα στο κοινό, πριν από τρία χρόνια, είναι θεατρικό σηµείο 
αναφοράς.

Μέσα από το φεστιβάλ το ∆ΘΠ φιλοδοξεί να συµβάλει στην ανά-
πτυξη της πολιτιστικής δηµιουργίας στην Αττική, στη βελτίωση των πο-
λιτιστικών υπηρεσιών που προσφέρονται, στην ανάδειξη του µητροπο-
λιτικού ρόλου της Περιφέρειας Αττικής στον κλάδο της δηµιουργικής 
οικονοµίας και στην παραγωγή σύγχρονου πολιτιστικού προϊόντος.

Τα έργα που θα παρουσιαστούν
Το φεστιβάλ θα υλοποιηθεί στο ∆ΘΠ αξιοποιώντας όλους τους χώρους 
του (κεντρική σκηνή, φουαγιέ, αίθουσα δοκιµών) από την Κυριακή 11 
Μαρτίου έως και τη ∆ευτέρα 4 Ιουνίου. Τη φετινή χρονιά θα παρουσι-
αστούν τρία χαρακτηριστικά έργα της νεοελληνικής δραµατουργίας. Η 
αρχή θα γίνει µε την «Αυλή των Θαυµάτων» του Ιάκωβου Καµπανέλλη 
που θα σκηνοθετήσει ο Κοραής ∆αµάτης. Θα ακολουθήσουν το «Ενυ-
δρείο» του Κώστα Μουρσελά σε σκηνοθεσία Άσπας Τοµπούλη και η 
«Πείνα» του Χαράλαµπου Γιάννου σε σκηνοθεσία Βαγγέλη Λάσκαρη.

Επιπλέον, στο πλαίσιο του προγράµµατος, το διήµερο 21-22 Μαΐου 
θα πραγµατοποιηθούν θεατρικά αναλόγια µε έργα Ελλήνων θεατρικών 
συγγραφέων τα οποία σκηνοθετούν νέοι σκηνοθέτες και το φεστιβάλ 
θα κλείσει µε µια µεγάλη εκδήλωση και στρογγυλά τραπέζια.

Νίκος ∆ιαµαντής: Ζητούµενο η επαναδιαπραγ-
µάτευση του ελληνικού θεατρικού τοπίου
Το ∆ηµοτικό Θέατρο Πειραιά είναι ένας ζωντανός παλλόµε-
νος οργανισµός σε αµοιβαία και διαρκή επικοινωνία µε την 
ευρύτερη θεατρική κοινότητα και τους δηµιουργούς της, 
αλλά και µε την ίδια την κοινωνία. Έχοντας στόχο ένα θέα-
τρο ανοιχτό στην τέχνη και την κοινωνία, ένα θέατρο ανοι-
χτό στα νέα ρεύµατα, στους νέους αλλά και τους πολίτες, δι-
εκδικήσαµε και υλοποιούµε ένα ευρωπαϊκό πρόγραµµα που 
αφορά στην ιστορία του ελληνικού θεάτρου, δηλαδή στην ι-
στορία όλων µας.

Το τριετές ευρωπαϊκό πρόγραµµα «Η δυναµική του Ελληνι-
κού Λόγου στο Θέατρο» είναι µια συνειδητή επιλογή, αισθητική, 
πολιτιστική, αλλά και µια επιλογή ηθική και πολιτική µε τη διευ-
ρυµένη έννοια του όρου, αφού έχει ως στόχο να φέρει σε επαφή 
τον πολίτη µε τη θεατρική αποτύπωση της πρόσφατης Ιστορίας.

Τα έργα τα οποία επελέγησαν γράφτηκαν από σηµαντι-
κούς συγγραφείς σε συγκεκριµένη ιστορική και κοινωνική 
συγκυρία και λειτουργούν προς δύο κατευθύνσεις. Η µία έχει 
σχέση µε το ίδιο το έργο, τον συγγραφέα και τη θέση του µέσα 
στην ιστορικότητα του θεάτρου και η άλλη αφορά στη σχέση 
µε το ευρύ κοινό, τον θεατή.

Ανάµεσα στα ζητούµενα αυτού του φεστιβάλ είναι η επα-
ναδιαπραγµάτευση του ελληνικού θεατρικού τοπίου, τοποθε-
τώντας στο κέντρο του το κείµενο και τη δηµιουργία. Πάντα 
ως έναυσµα και κινητήρια δύναµη. Επιδιώκουµε την έναρξη 
ενός διαλόγου, όπου η γλώσσα και η δηµιουργία τοποθετεί-
ται στο κέντρο. Κάτω από το πρίσµα της δυναµικής της γλώσ-
σας και της δηµιουργίας θέτουµε προς εξερεύνηση µία νέα 
ελληνικότητα ενός Ευρωπαίου πολίτη και ταυτόχρονα παρα-
κολουθούµε την αναζήτηση της ταυτότητας στην υπό διαµόρ-
φωση νέα µορφή της.

Το ∆ηµοτικό Θέατρο Πειραιά ανοίγει 
για όλους τους πολίτες

  ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ
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Τα καράβια της Χριστιάννας 
Οικονόμου δεν φοβούνται

Η εικαστικός Χριστιάννα Οικονόμου, ξεκι-
νώντας τις σπουδές της στη Γλυπτική στο 
Central Saint Martins College of Art & 

Design και στο Chelsea College of Art & Design του 
Λονδίνου, δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι μια ερ-
γασία της γύρω από τις παραδόσεις της Ελλάδας που 
χάνονται μέσα στον χρόνο θα έπαιρνε σάρκα και οστά 
μετά από λίγα χρόνια στις Μικρές Κυκλάδες.

Κλείνοντας μία πενταετία στο Λονδίνο, τελειώ-
νοντας τις σπουδές της και συμμετέχοντας σε διάφο-
ρες εκθέσεις σε Ελλάδα και Λονδίνο, αφού παράλληλα 
συνεργαζόταν και με την κορωνίδα της βρετανικής 
μόδας, το Browns Fashion, στο στήσιμο των windows’ 
installations τους, η νεαρή εικαστικός αποφάσισε να 
κλείσει τον κύκλο του Λονδίνου και να βάλει πλώρη 
για την Ελλάδα.

Έχοντας βαθιά αγάπη για τις παραδοσιακές τεχνι-
κές της Ελλάδας και χρησιμοποιώντας ως κινητήρια 
δύναμη το παρελθόν και τη μνήμη στη γενικότερη δου-
λειά της ως εικαστικού, ξεκίνησε το πρόγραμμα εικα-
στικής αναπαλαίωσης παλιών εγκαταλελειμμένων κα-
ϊκιών, το «Καράβια που δεν φοβήθηκαν», σε συνεργα-
σία με τη ΜΚΟ «Άγονη Γραμμή Γόνιμη», το 2016 στις 
Μικρές Κυκλάδες.

Όλοι λίγο-πολύ έχουμε ακούσει για τον αφανισμό 
των ελληνικών παραδοσιακών καϊκιών μας με τις ευλο-
γίες της Ε.Ε., η οποία δίνει κονδύλια προκειμένου να 
κατατίθενται οι αλιευτικές άδειες και κατ’ επέκταση να 
σπάνε τα ξύλινα σκάφη τους οι ψαράδες για υποτιθέ-
μενη μείωση της αλιείας στο Αιγαίο πέλαγος. Τα τελευ-
ταία χρόνια έχουν καταστραφεί πάνω από 11.500 ξύ-
λινα σκαριά, μέρος της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, 
με την τελευταία έγκριση, προ δέκα ημερών, ακόμη 763 
καϊκιών.

Η Οικονόμου, αναλογιζόμενη το μεγάλο πλήγμα 
που προκαλεί όλο αυτό στην κληρονομιά της χώρας 
μας και θέλοντας να απευθυνθεί στο ευρύ ελληνικό 
κοινό, που αγαπάει την Ελλάδα, την παράδοση, την 
τέχνη και τη θάλασσα, ξεκίνησε αυτό το πρόγραμμα. 
Σκοπός του εγχειρήματος αυτού είναι αφενός να δια-
σωθούν έστω και κάποια καΐκια, αφετέρου να διαδοθεί 
το μήνυμα γύρω από τη διάσωση ελληνικών παραδοσι-
ακών τεχνικών στην Ε.Ε. Στόχος δεν είναι η επαναλει-
τουργία και πρακτική χρήση των σκαριών αυτών αλλά ο 
επαναπροσδιορισμός τους και ο μη συμβατικός τρόπος 
χρήσης τους, στη στεριά αυτή τη φορά, και πιο συγκε-
κριμένα στο λιμάνι του κάθε νησιού, ως έργων τέχνης.

Με πρώτη στάση τη Σχοινούσα και αναπαλαιώνο-
ντας τον «Μικρό Ηλία», η εικαστικός συνέχισε στο α-
πέναντι λιμάνι της Ηρακλειάς, δίνοντας και πάλι ζωή 
στον «Καπετάν Γιάννη», ο οποίος ήταν για χρόνια πα-
ρατημένος. Αυτή τη στιγμή την πετυχαίνουμε στο Κου-
φονήσι, όπου ξεκινάει την αναπαλαίωση του τρίτου κα-
ϊκιού, το οποίο θα είναι έτοιμο το καλοκαίρι.

Παράλληλα με το πρόγραμμα «Καράβια που δεν 
φοβήθηκαν» και τα υπόλοιπα προσωπικά της projects 
που κάνει στο στούντιό της στα νησιά αυτά, τρέχει το 
«Εικαστικό Εργαστήρι» σε Σχοινούσα και Ηρακλειά, 
στο οποίο κάνει απογευματινά καλλιτεχνικά μαθήματα 
στα παιδιά των δύο νησιών.

Όπως μας είπε η ίδια για τα σχέδιά της για το μέλ-
λον: «Σχέδια και όνειρα υπάρχουν πολλά. Αλλά επειδή 
δεν φανταζόμουν ποτέ ότι μετά από πέντε χρόνια στο 
Λονδίνο θα έμενα σε ένα νησί της άγονης γραμμής, 
αφήνω τη ζωή να κάνει αυτό που ξέρει καλά και μας 
ξαφνιάζει κάθε φορά. Φυσικά θα συνεχίσω αυτό που 
κάνω, μια κι αν κάτι έμαθα περνώντας τρία χρόνια, και 
ειδικά χειμώνες, στα νησιά αυτά, είναι πως η ζωή είναι 
πράγματι πολύ μικρή για να μην κάνουμε αυτά που α-
γαπάμε και μας γεμίζουν φως».
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ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Ιλάι Ροθ ΣΕΝΑΡΙΟ: Τζο Κάρνα-
χαν (βασισµένο στο οµώνυµο βιβλίο του Μπράιαν 
Γκάρφιλντ) ΠΑΙΖΟΥΝ: Μπρους Γουίλις, Βίνσεντ ντ’ 
Ονόφριο, Ελίζαµπεθ Σου, Ντιν Νόρις, Κίµπερλι Ελίς, 
Καµίλα Μορόνε ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 107΄

Η Λίζα και ο Γιάκοµπ µόλις παντρεύτηκαν. Την ίδια νύχτα αποφασίζουν να πάνε ταξίδι του µέλιτος στην 
επαρχία της ∆ανίας. Ο Γιάκοµπ, όµως, δεν γνωρίζει τον προορισµό τους, καθώς η Λίζα έκανε όλες τις προε-
τοιµασίες µυστικά. Όλα συµβαίνουν σύµφωνα µε το σχέδιο της Λίζας, µέχρι που η ίδια συνειδητοποιεί ότι 
το σχέδιό της βλάπτει την αγάπη τους και η πίστη τους µετατρέπεται σε φόβο. Με το «Αγκάθι» ο Γαβριήλ 

Τζάφκας κάνει το σκηνοθετικό του ντεµπούτο στις ταινίες µεγάλου µήκους, δηµιουργώντας µάλιστα στην καρδιά του 
δανέζικου κινηµατογράφου και σφραγίζοντας την πρώτη συµπαραγωγή που έγινε ποτέ µεταξύ Ελλάδας και ∆ανίας. Η 
ταινία υποστηρίζεται από το Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου, την ΕΡΤ και το Eurimages. Τον Νοέµβριο του 2016 το 
«Αγκάθι» απέσπασε το πρώτο βραβείο Eurimages Lab Project στο τµήµα Work in Progress της Αγοράς στο 57ο ∆ιεθνές 
Φεστιβάλ Κινηµατογράφου της Θεσσαλονίκης για την «ενεργή συµµετοχή του στην ανανέωση του ευρωπαϊκού κινηµα-
τογράφου». Την επόµενη χρονιά το «Αγκάθι» έκανε την πρεµιέρα του στο 58ο ∆ΦΚΘ και κέρδισε το πρώτο βραβείο µε 
τίτλο «Νέος Κινηµατογράφος» που απένειµε η ΕΡΤ.

DO IT YOURSELF

Λίγα λεπτά πριν από τον θάνατό του ο Άλκης Βιδάλης (Κωνσταντίνος Ασπιώτης), ένας µικροαπατεώνας, µας 
διηγείται σε ένα vlog πώς ένας επιφανής επιχειρηµατίας της Αθήνας ενοχοποιήθηκε για εγκλήµατα που δεν 
διέπραξε ποτέ. Η κάµερα κλείνει. Ο Άλκης δεν βρίσκεται σπίτι του αλλά φυλακισµένος σε ένα πλατό. Ο «συ-
νεργός» του Πέτρος (Mάκης Παπαδηµητρίου) παίρνει το βίντεο και βγαίνει από το δωµάτιο. Ο Άλκης ξεπλέ-

νει το ψεύτικο αίµα από το πρόσωπό του. Σε περίπτωση που είχατε οποιαδήποτε αµφιβολία, δεν υπάρχει καµία πληγή 
πάνω στο σώµα του Άλκη, παρ’ όλα αυτά έχει µόνο λίγα λεπτά µέχρι να γυρίσει ο Πέτρος και να τον σκοτώσει. Πρέπει να 
αποδράσει από το στούντιο ταινιών πορνό όπου είναι παγιδευµένος.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ-ΣΕΝΑΡΙΟ: ∆ηµήτρης Τσιλιφώνης ΠΑΙΖΟΥΝ: Κωνσταντίνος Ασπιώτης, Μάκης Παπαδηµητρίου, Μυρτώ Αλικάκη, 
Αργύρης Ξάφης, Θέµης Πάνου ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 98΄

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Γαβριήλ Τζάφκας ΣΕΝΑΡΙΟ: Γαβριήλ Τζάφκας, Άρνε Γκρόνµπεκ ΠΑΙΖΟΥΝ: Νέελ Ρόνχολτ, Γιενς 
Σέτερ Λάσεν, Βίµπεκε Χάστρουπ, Όλαφ Γιοχάνεσεν ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 82΄

DEATH WISH

ΑΓΚΑΘΙ
THORN

  ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ

Ο δρ. Πολ Κέρσεϊ (Μπρους Γουίλις) 
εργάζεται ως χειρουργός στα επεί-
γοντα περιστατικά, φροντίζοντας 
συχνά τα θύµατα της αυξανόµενης 

εγκληµατικότητας της πόλης. ∆εν θα µπορούσε 
να φανταστεί όµως ότι θα ερχόταν η µέρα που τα 
θύµατα αυτά θα ήταν η δική του οικογένεια, µετά 
τη θανάσιµη επίθεση που δέχονται η γυναίκα του 
(Ελίζαµπεθ Σου) και η ενήλικη κόρη του (Καµίλα 
Μορόνε) µέσα στο σπίτι τους. Με την αστυνοµία 
να αδυνατεί να ανταποκριθεί στον αριθµό των 
βίαιων περιστατικών, ο Πολ ανακουφίζει τη δίψα 
του για εκδίκηση και απόδοση δικαιοσύνης 
κυνηγώντας ο ίδιος τους ενόχους. Καθώς οι ανώ-
νυµοι φόνοι εγκληµατιών αρχίζουν να κυριαρ-
χούν στα ΜΜΕ, ο κόσµος αναρωτιέται αν αυτός ο 
θανάσιµος εκδικητής είναι ένας φύλακας άγγελος 
ή κάτι πολύ πιο νοσηρό. Πρόκειται για διασκευή 
του καλτ θρίλερ δράσης από το 1974, σε σκηνοθε-
σία του Μάικλ Ουίνερ και µε πρωταγωνιστή τον 
Τσαρλς Μπρόνσον, βασισµένη στο µυθιστόρηµα 
«Death Wish» του Μπράιαν Γκάρφιλντ (1972).
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Η Ελπίδα ήταν 
ιδέα του σκηνοθέτη 
µας, του Αντώνη 
Λουδάρου, και 
ήταν λες κι ο ρόλος 
αυτός γράφτηκε 
ειδικά γι’ αυτήν. 
Η παρουσία της 
Ελπίδας λειτουργεί 
καταλυτικά. Ως 
τραγουδίστρια δεν 
χρειάζεται συστάσεις, 
ως ηθοποιός πρώτη 
φορά δοκιµάζεται και 
έχει µια αµεσότητα 
που σε συγκινεί. 
Χαίροµαι πολύ γι’ 
αυτή τη συνεργασία 
και ειδικά για το 
γεγονός ότι έχει 
αγαπήσει το κείµενο 
και τη δουλειά αυτήν. 
Σε κάθε παράσταση 
συγκινούµαστε κι 
εµείς όσο και οι 
θεατές. Είναι ένα 
ταξίδι κάθε φορά.

INFO

«Όνειρα 
Γλυκά»
Της Σαλίνας Γαβαλά
Πρωταγωνιστούν και 
τραγουδούν: Ελπίδα, 
Σαλίνα Γαβαλά
Συµµετέχουν 
οι µουσικοί: 
Γιώργος Τσολάκος 
(πιάνο), Αχιλλέας 
∆ιαµαντής (κιθάρα), 
Μιχάλης Κεχαγιάς 
(µπάσο), ∆ηµήτρης 
Χωριανόπουλος 
(κρουστά)
Σύγχρονο Θέατρο
Ευµολπιδών 45, Γκάζι

Το «Όνειρα Γλυκά» της Σαλίνας Γαβαλά, σε σκηνοθεσία Α-
ντώνη Λουδάρου, παρουσιάζεται στο Σύγχρονο Θέατρο. Η 
συγγραφέας πρωταγωνιστεί µαζί µε την Ελπίδα σε µια πα-

ράσταση που µοιάζει µε ψυχοθεραπεία.

Μιλήστε µας για την παράσταση...
Το «Όνειρα Γλυκά» είναι µουσικοθεατρική παράσταση στην οποία 
το θεατρικό κείµενο ενώνεται µε γνωστά ελληνικά τραγούδια που 
λειτουργούν άλλες φορές ως µονόλογοι και άλλες ως διάλογοι µε-
ταξύ των ηρωίδων. Με αφορµή µια µετακόµιση µια γυναίκα, γύρω 
στα τριάντα, κάνει τον απολογισµό της ζωής της. Μετράει τα όνειρα, 
τους έρωτες, τα λάθη της. Οι αναµνήσεις της ξαναζωντανεύουν. Σε 
όλη αυτή την αναδροµή και τον προβληµατισµό για το πού πάει η 
ζωή της συνοµιλεί (µε κείµενα αλλά και µε τραγούδια) µε µια µε-
γαλύτερη γυναίκα, τον φανταστικό µελλοντικό εαυτό της, ο οποίος 
την έχει επισκεφτεί για να τη βοηθήσει να δει θετικά τα πράγµατα 
και να την καθησυχάσει πως όλα θα πάνε καλά, φτάνει να αγαπή-
σει ξανά τον εαυτό της, να συµφιλιωθεί µαζί του, να συγχωρέσει τα 
όποια λάθη της και να αρχίσει να βλέπει πιο αισιόδοξα τα πράγµατα. 
Λίγο πριν τελειώσει τη µετακόµιση, ανακαλύπτει ένα γράµµα που 
είχε γράψει µικρή στο µάθηµα της έκθεσης, µε παραλήπτη τον µελ-
λοντικό εαυτό της, το οποίο έρχεται να δώσει ένα µάθηµα ζωής και 

αισιοδοξίας στην ηρωίδα, αλλά και 
σε καθέναν από εµάς. Είναι µια 

παράσταση στην οποία καθέ-
νας βρίσκει κοµµάτια του ε-

αυτού του. Όλοι µοιραζό-
µαστε τους ίδιους φό-

βους, τις ίδιες αγωνίες 
και απογοητεύσεις. Τα 
όνειρα που δεν πραγ-
µατοποιήθηκαν, οι έ-

ρωτες που µας απο-
γοήτευσαν, αυτοί 

που µας πλήγω-
σαν, αυτοί που 

πληγώσαµε. Το κείµενο περιγράφει στιγµές και καταστάσεις που 
όλοι έχουµε ζήσει, µε τον έναν ή τον άλλον τρόπο, και δένεται µε 
γνωστά τραγούδια που έχουν σηµαδέψει αυτές τις στιγµές µας.

Όταν γράψατε το έργο, τι είχατε στο µυαλό σας;
Το κείµενο το έγραψα σε µια φάση της ζωής µου που ένιωθα πως 
πρέπει να ξαναβρώ τον εαυτό µου και να δω τα πράγµατα πιο αισιό-
δοξα. Ήταν µια ανάγκη εσωτερική να συµφιλιωθώ κι εγώ µε το πα-
ρελθόν µου και να αγκαλιάσω το παρόν, να συνειδητοποιήσω πως 
η ευτυχία είναι στις στιγµές. Γιατί αφήνουµε τα χρόνια να περνάνε 
περιµένοντας κάτι για να γίνουµε ευτυχισµένοι, ενώ η ευτυχία είναι 
στα απλά πράγµατα και, όπως λέει και σε ένα σηµείο του έργου, «ο 
χρόνος σού υπόσχεται, η στιγµή σ’ το δίνει». Έτσι κι εγώ µε αυτό το 
έργο έµαθα να αγαπάω τις στιγµές, να ζω το τώρα.

Πώς προέκυψε η συνεργασία σας µε την Ελπίδα;
Η Ελπίδα ήταν ιδέα του σκηνοθέτη µας, του Αντώνη Λουδάρου, και 
ήταν λες κι ο ρόλος αυτός γράφτηκε ειδικά γι’ αυτήν. Η παρουσία 
της Ελπίδας λειτουργεί καταλυτικά. Ως τραγουδίστρια δεν χρειάζε-
ται συστάσεις, ως ηθοποιός πρώτη φορά δοκιµάζεται και έχει µια α-
µεσότητα που σε συγκινεί. Χαίροµαι πολύ γι’ αυτή τη συνεργασία 
και ειδικά για το γεγονός ότι έχει αγαπήσει το κείµενο και τη δου-
λειά αυτήν. Σε κάθε παράσταση συγκινούµαστε κι εµείς όσο και οι 
θεατές. Είναι ένα ταξίδι κάθε φορά.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Αντώνης Λουδάρος. 
«Στάθηκε» στα ίδια θέµατα που εσείς ως συγγραφέας 
επιθυµούσατε;
Η σκηνοθεσία του Αντώνη Λουδάρου έχει καταφέρει µε µαγικό 
τρόπο και υπέροχη ατµόσφαιρα να ξυπνήσει όλα τα συναισθήµατα 
που ήθελα. Έχει δώσει σάρκα στο κείµενο, που ήταν γεµάτο ψυχή, 
αλλά ήταν και λίγο αέρινο. Κατάφερε να διατηρήσει το ονειρικό και 
ποιητικό του ύφος, κάνοντάς το ταυτόχρονα και γήινο. Επίσης, µας 
βοήθησε παρά πολύ και υποκριτικά, αφού, ως ηθοποιός που είναι, 
ξέρει ακριβώς τι να σου πει για να σε ξεκλειδώσει. Και έκανε και 
τη σκηνοθεσία στα υπέροχα βίντεο που ζωντανεύουν ως προβολές 
πάνω στις κούτες και στα οποία εµφανίζεται ο ∆ηµήτρης Ίσαρης, 
τον οποίο ευχαριστούµε πολύ για τη συµµετοχή.

Περιγράψτε µας το τραγουδιστικό µέρος της παράστα-
σης. Τι εξυπηρετεί;
Τα τραγούδια λειτουργούν άλλες φορές σαν µονόλογοι και άλλες σαν 
διάλογοι. Μπλέκονται µε το κείµενο, εξελίσσουν την ιστορία. Όλα 
αυτά τα τραγούδια µάς ταξιδεύουν στις αναµνήσεις της πρωταγωνί-
στριας: στα παιδικά χρόνια, στην εφηβεία, στα πάρτι γενεθλίων, στον 
πρώτο έρωτα, στον πρώτο χωρισµό. Είναι γνωστά και αγαπηµένα ελ-
ληνικά τραγούδια, πολύ θεατρικά και ερµηνευτικά, όπως «Με τα 
µάτια κλειστά», «Πανσέληνος», «Μαµά γερνάω», «Εγώ µιλάω για 

δύναµη», «∆υο µέρες µόνο» κ.ά. Τραγούδια που έχει ερµηνεύσει 
η Ελπίδα, όπως τα «Χάσαµε», «Αντίο», «Ντισκοτέκ», «Στιγµές», 
αλλά και το τελευταίο µου single «Ο Άνθρωπος». Έκπληξη απο-
τελεί επίσης η διασκευή του «City of Stars» από την ταινία «La 
La Land» που έχει γίνει ειδικά για την παράσταση και η ελλη-

νική απόδοση των στίχων είναι της Ρεβέκκας Ρούσση. Τέλος, 
να αναφέρω ότι στη σκηνή έχουµε µαζί µας ζωντανή ορχή-
στρα. Τον Γιώργο Τσολάκο στο πιάνο, τον Αχιλλέα ∆ιαµα-

ντή στην κιθάρα, τον Μιχάλη Κεχαγιά στο µπάσο και τον 
∆ηµήτρη Χωριανόπουλο στα κρουστά.

Σαλίνα Γαβαλά
«Η ευτυχία είναι στις στιγµές»

  ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ
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Η Χριστίνα 
Μαυρίδου είναι 
καθηγήτρια 
Φυσικής Αγωγής - 
personal trainer.
Site: www.personaltrainer-

christy.com

Facebook Page: Christy 

Μαυρίδου

Instagram: christymav

Θα ήθελες να πάρεις ένα µαγικό χάπι το οποίο να σου επιτρέ-
πει να τρως περισσότερο χωρίς να παχαίνεις, να σε απαλλάσ-
σει από το στρες και να ενισχύει τη λειτουργία του εγκεφάλου 
σου; Υπάρχει κάτι που µπορεί να τα κάνει όλα αυτά και πολλά 

άλλα: η άσκηση!

1. Ενισχύει τη δύναµη του εγκεφάλου
Πολυάριθµες µελέτες έχουν δείξει ότι η άσκηση µπορεί να ενισχύσει τη 
µνήµη και τη συγκέντρωση. Αυξάνει τη σεροτονίνη, έναν νευροδιαβιβαστή 
του εγκεφάλου που βελτιώνει τη διάθεση, τη συγκέντρωση και τη διαύγεια.

2. ∆ιώχνει µακριά το στρες
Η άσκηση, η αερόβια κυρίως, µειώνει σηµαντικά το άγχος και το στρες, ενώ βο-
ηθάει και στην πρόληψη και µείωση της κατάθλιψης. Η τακτική άσκηση µπορεί να 
µειώσει τις ορµόνες του στρες, όπως η κορτιζόλη και η αδρεναλίνη.

3. Σου δίνει ενέργεια
Έρευνες έχουν δείξει ότι όσοι ασκούνται το λιγότερο 20 λεπτά την ηµέρα, 3 φορές την ε-
βδοµάδα, έχουν λιγότερη κούραση και περισσότερη ενέργεια γενικά. Η άσκηση αυξάνει τη 
ροή του αίµατος, η οποία επιτρέπει στο οξυγόνο και στις θρεπτικές ουσίες να φτάσουν στα κύτ-
ταρα, δίνοντάς σου ενέργεια για να αντεπεξέλθεις στις καθηµερινές σου υποχρεώσεις.

4. Ενισχύει τις σχέσεις (όλων των ειδών)
Η άσκηση µπορεί επίσης να συµβάλει στην ενίσχυση των σχέσεων. Πέρασε χρόνο µε τον σύντροφο ή 
τους φίλους σου κάνοντας περπάτηµα, ποδήλατο ή µια συνάντηση για έναν αγώνα τένις, αντί να βγείτε έξω 
για φαγητό. Η υποστήριξη των φίλων ή του/της συντρόφου βοηθά στο να κρατήσεις τους στόχους σου.

5. Βοηθάει στην πρόληψη και µείωση πολλών ασθενειών
Κάποιες από αυτές είναι οι εξής: καρδιακή νόσος, υψηλή αρτηριακή πίεση, υψηλή χοληστερόλη, διαβήτης τύπου 2, αρθρί-
τιδα, οστεοπόρωση, απώλεια µυϊκής µάζας.

6. ∆υναµώνει την καρδιά
Η άσκηση κάνει την καρδιά και το καρδιαγγειακό σύστηµα ισχυρότερα. Η καρδιά σου θα γίνει πιο αποτελεσµατική, αυξάνοντας τον όγκο αί-
µατος ανά παλµό και µειώνοντας την καρδιακή συχνότητα. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να αντιµετωπίζει πολύ πιο ήπια το στρες και γενικά τις καταστά-
σεις εκτάκτου ανάγκης.

οφέλη της 
άσκησης

Aveeno µε SPF 
50. Η Τζένιφερ 

Άνιστον δεν πάει 
πουθενά χωρίς 

αυτήν.

info

tips
Beauty
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Νηστεία και 
ορθόδοξη δίαιτα

  ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΗ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ*

Μπορώ να χρησιµοποιήσω
το περσινό αντηλιακό µου;
Αν δεν έχετε ήδη αρχίσει –�ε τόσο θερ�ό χει�ώνα– να 
χρησι�οποιείτε αντηλιακό, ήρθε η ώρα να το κάνετε. Ά�εσα.
Η ευρωπαϊκή νοµοθεσία επιβάλλει όλα 
τα καλλυντικά να φέρουν ηµεροµηνία 
ελάχιστης περιόδου διατηρησιµότητας. Έτσι, 
λογικά, το περσινό αντηλιακό σας θα έχει 
αναγραφόµενη αντίστοιχη ένδειξη και πρέπει 
να την ψάξετε εκεί όπου βρίσκεται το barcode 
(συνήθως αναπαριστάται µε το σύµβολο της 
κλεψύδρας). Όµως οι ηµεροµηνίες λήξης 
είναι απλώς «ενδεικτικές» και ένα προϊόν 
µπορεί να καταστεί ανασφαλές πολύ πριν 
από την ηµεροµηνία λήξης του, αν δεν 
έχει διατηρηθεί σωστά (έκθεση σε υψηλές 
θερµοκρασίες ή στον ήλιο κ.ά.). Αυτός είναι 
και ο λόγος που τα αντηλιακά πρέπει να τα 
συντηρούµε στο ψυγείο. Ωστόσο, κακά τα 
ψέµατα, ένα περσινό αντηλιακό είναι το 

ίδιο καλό όσο και ένα ληγµένο γάλα. Όσο 
περνάει ο καιρός, τα ενεργά συστατικά 
του περιορίζονται, οπότε γίνεται τελείως 
αναποτελεσµατικό. Τέλος, ας ξεµπερδεύουµε 
πια µε τον µύθο που λέει «όσο πιο ψηλός ο 
δείκτης προστασίας, τόσο πιο αποτελεσµατικό 
το αντηλιακό». Οι δερµατολόγοι είναι 
ξεκάθαροι: ο δείκτης το µόνο που δείχνει είναι 
πόσο µπορείτε να εκτεθείτε στον ήλιο χωρίς 
να καείτε. Οι περισσότεροι συµφωνούν πως 
το SPF 30 είναι επαρκές για τις περισσότερες 
επιδερµίδες. Το πιο σηµαντικό είναι να 
βάλετε αντηλιακό τουλάχιστον µισή ώρα 
πριν από την έκθεση, και όταν λέµε έκθεση 
εννοούµε το να ανοίξετε την πόρτα και να 
βγείτε από το σπίτι σας.

Αντηλιακή κρέµα 
προσώπου κατά 
των πανάδων, 

χωρίς σιλικόνες, 
µε SPF 30 & SPF 

50, KORRES.

tips
Beauty Στον τόπο µας ακόµα και σήµερα πολύς κόσµος νηστεύει ο-

λόκληρη τη Σαρακοστή, είτε από ευλάβεια είτε γιατί προ-
σπα θεί να «αποτοξινωθεί» από τα κρέατα και τα πολλά κο-
ρεσµένα λιπαρά.

Η ορθόδοξη νηστεία είναι αναπόσπαστο κοµµάτι της ελ-
ληνικής διατροφής. Μας δίνει την ευκαιρία να επιστρέψουµε στη µαγεία 
των λαδερών φαγητών χωρίς κρέατα, να φάµε πολλά φρούτα και λαχα-

νικά και να επανεκτιµήσουµε κάποιες ξεχασµένες γεύσεις.
Καλά όλα αυτά, αλλά σαράντα µέρες χωρίς κρέατα, ψάρια, πουλε-

ρικά, γαλακτοκοµικά, µήπως στερούµαστε κάποια θρεπτικά συστα-
τικά; Ή, αντικαθιστώντας τα µε µαλάκια και οστρακοειδή στη νη-
στεία πριν από το Πάσχα, φορτωνόµαστε µε χοληστερίνη;

Η νηστεία έχει οφέλη, και πολλά µάλιστα. Τρώµε κάνα φρούτο 
παραπάνω, βάζουµε δύο φορές την εβδοµάδα όσπρια και λαχα-
νικά αυξάνοντας έτσι τις φυτικές ίνες που καταναλώνουµε, κό-
βουµε τα ζωικά λιπαρά και τρώµε ελαιόλαδο, ξηρούς καρπούς, τα-
χίνι, µέλι, παίρνοντας έτσι πολλά πολυακόρεστα λιπαρά αντιοξει-
δωτικά και βιταµίνες.

Υπάρχουν όµως µερικά πράγµατα που πρέπει να προσέ-
ξουµε για να έχουµε πραγµατικό όφελος στην υγεία µας.

Πρώτα απ’ όλα πρέπει να προσέξουµε να µην αυξήσουµε 
πολύ την κατανάλωση φαγητού στη διάρκεια της νηστείας. Τα 
µακαρόνια, οι πατάτες και το ψωµί, που έχουν την τιµητική τους, 
είναι τρόφιµα πολύτιµα, αλλά µας παρέχουν πολλή ενέργεια που 
δύσκολα θα την κάψουµε καθισµένοι σε έναν καναπέ µπροστά 
στην τηλεόραση.

Μια πολύ σπουδαία παράµετρος στη διατροφή µας είναι να 
παίρνουµε επαρκή ποσότητα πρωτεϊνών, ούτως ώστε να µη χαλάµε 

τη µυϊκή µας µάζα, ενώ παράλληλα πρέπει να εξασφαλίσουµε ε-
παρκή ποσότητα σιδήρου στη διατροφή µας, για να µη διακινδυνεύ-

σουµε µια αναιµία.
Βγάζοντας τις ζωικές τροφές από το διαιτολόγιό µας, πρέπει να τις 

αντικαταστήσουµε µε άλλες, ανάλογης θρεπτικής αξίας. Το µοσχάρι 
µπορούµε να το αντικαταστήσουµε µε το χταπόδι, που είναι βέβαια λίγο 

ακριβότερο αλλά έχει σχεδόν ίση χοληστερίνη και µεγαλύτερη περιεκτι-
κότητα σε σίδηρο, καθώς και περισσότερη πρωτεΐνη. Συνεπώς, τρώγοντας 
αντί για 150 γρ. µοσχάρι περίπου 120 γρ. χταπόδι παίρνουµε σχεδόν τα ίδια 
θρεπτικά συστατικά, περίπου στο ίδιο κόστος. Στα καλαµάρια και στις γα-
ρίδες ας είµαστε λίγο πιο µετρηµένοι, γιατί εδώ έχουµε περισσότερη χο-
ληστερόλη και χρειάζεται µέτρο.

Οι φυτικές πρωτεΐνες είναι επίσης απαραίτητες και δεν βλάπτουν που-
θενά, αλλά είναι ατελείς, καθώς κάποιο αµινοξύ πάντα λείπει. Γι’ αυτό φρο-

ντίζουµε να τρώµε πάντα δύο µαζί, που η µία να ολοκληρώνει την άλλη. Καλό 
παράδειγµα είναι τα όσπρια που βοηθάει να καταναλώνονται µαζί µε ρύζι, το 

σπανάκι σαλάτα µαζί µε αµύγδαλα, ψωµί ολικής άλεσης µε φυστικοβούτυρο και 
χούµους, καθώς και άλλοι ανάλογοι συνδυασµοί που συνήθως είναι και αρκετά 

πλούσιοι σε ασβέστιο.
Μια έξυπνη κίνηση είναι η προσθήκη κινόας και σπιρουλίνας στη σαλάτα µας, καθώς 

και η προσθήκη του ταχινιού στο πρωινό µας. Το κουνουπίδι και το µπρόκολο, που είναι και στην 
εποχή, καλό είναι να τα τρώµε δύο-τρεις φορές την εβδοµάδα, καθώς δεν έχουν πολλές θερµίδες, είναι 

χορταστικά και περιέχουν πολύτιµα θρεπτικά συστατικά.
Οι ξηροί καρποί να καταναλώνονται µε µέτρο. Προτιµήστε τα καρύδια, τα αµύγδαλα και τα φιστίκια Αιγί-

νης, πάντα ωµά και ανάλατα, σε µερίδες των 15-20 γρ. ηµερησίως, γιατί είναι πολύ πλούσια σε ενέργεια.
Εµπιστευτείτε τις συνταγές της γιαγιάς σας, δεν είναι τυχαίες, (π.χ. χταπόδι µε χόρτα, όπως κρεµµύδι, πράσο, σπα-

νάκι, ραδίκια, σέσκουλα, µάραθο, σέλινο, άνηθος), είναι πάντα γεµάτες σοφία.
Μείνετε µακριά από τα τηγανητά, τις κονσέρβες και τα υπεραλατισµένα νηστίσιµα. Καλό είναι να χάσουµε κανένα κιλό µέχρι 

το Πάσχα, για να µείνει χώρος για το κοκορέτσι!

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

tip
Αν και είναι προτιµότερο το µεϊκάπ 
µε SPF απ’ ό,τι χωρίς, δεν παρέχει 
την ίδια ηλιοπροστασία µε το σκέτο 
αντηλιακό. Φροντίστε, λοιπόν, να 
βάζετε πρώτα αντηλιακό και µετά 

το µεϊκάπ σας. Χρειάζεται, ωστόσο, 
να µεσολαβούν µερικά λεπτά, για να 

απορροφάται καλά το αντηλιακό.
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