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AUTO

Πατάει γκάζι
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και κυκλοφορεί 
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της FREE SUNDAY
από το δίκτυο διανομής
της FREE SUNDAY

AUTO
IOYΛIOΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 8

PORSCHE 

PANAMERA
SUMMER 

DREAMS

• Opel Astra 1.0T

• Νέα Mercedes GLC Coupé

• Volvo V40 Cross Country T3

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

ΝΕΑ 

ΝΕΟ MITSUBISHI 

SPACE STAR 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!

Peugeot 208 

BlueHDI 100 

στη Λακωνία 

››  Τα  πάντα για την αυτόνοµη 

οδήγηση

››  Τα σκάνδαλα του µήνα 

››   Σούπερ αµόλυβδη. 

Αξίζει; 
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AUTO

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

• DS5
• Audi Q2
• Skoda Kodiaq

issuu.com/autosunday 

PEUGEOT 3008

SUZUKI 
IGNIS

SUVοµάνια...
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ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

issuu.com/auto sunday 

VOLVO S90

• Πατέντες Made in USA

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

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πατέντες Made in USA
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∆υναµικό παρόν µε πλήρη γκάµα
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 Seat Ateca  Seat Ateca  Seat Ateca ››››››  Porsche 718 Boxster 
  Porsche 718 Boxster 
  Porsche 718 Boxster 
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Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

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

Citroen C3
Opel Ampera-e

Honda Civic

Skoda Kodiaq

Smart Electric

Nissan Micra

ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΛΟΝΙ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ 
ΤΑ ΠΑΝΤΑ 

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

ΝΕΟ MITSUBISHI 
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• Audi Q2
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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 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡ. ΜΑΤΗΣ Ο Σαββίδης 
ενισχύει την οικονοµική του ισχύ
05 // ΚΟΣΜΟΣ Γ. ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ 
Από την Exxon Mobil στο… Tea Party!
06 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Ν. ΜΑΡΙΑΣ «Η Ε.Ε., 
και µε ελληνική ψήφο, αφαίρεσε τον Παναµά 
από τους φορολογικούς παραδείσους»
07 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Τα µέτρα 
του 2019-2020 αλλάζουν το σκηνικό
08 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Το φάντασµα του 
πληθωρισµού, η Ελλάδα και η ανάπτυξη
09 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Β. ΜΑΥΡΙ∆ΗΣ 
«Συνεχίζουµε να θέλουµε τις σχέσεις καλής 
γειτνίασης µε την Τουρκία»
10 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ ∆ιαπλοκή νέου 
τύπου από Τσίπρα-Σαββίδη
11 // ΚΟΣΜΟΣ Ψυχροπολεµικό θρίλερ 
στη Βρετανία
12 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Αυξάνεται ο χρόνος ζωής 
για τον γερασµένο στόλο των ταξί και µαζί 
του η ρύπανση
13 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Κ. ΚΟΥΡΟΥΝΗΣ 
Τι προωθείται για τα καταπατηµένα δηµόσια 
ακίνητα;
14 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Παράταση ζωής για το Mega
15 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ανάσες από τον Γκρούεφσκι 
περιµένει ο συνασπισµός Τσίπρα-Καµµένου
16 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Οργή για την κατάσταση 
στο Πεδίον του Άρεως
18 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Fake news και στην Ελλάδα
19 // TWITTER Και ο Καµµένος παραµένει 
εξαφανισµένος
20 // ΚΟΣΜΟΣ Η συναρπαστική ζωή 
του Στίβεν Χόκινγκ
22 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Οι υπόνοµοι «µίλησαν» 
για τα ναρκωτικά

24 // MWC 2018 «Ήρεµη» δύναµη η Ελλάδα 
στην παγκόσµια βιοµηχανία των games
26 // BUSINESS Κλείδωσε ο προτιµητέος 
επενδυτής στην Amerra για Νηρέα-Σελόντα
27 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Βενιάµης προς Ε.Ε.: 
«Ακολουθήστε το παράδειγµα της ελληνικής 
ναυτιλιακής πολιτικής»

Πείτε µας 
 για τις Κυριακές σας!

SPORTS
29 // ΣΤΟΙΧΗΜΑ  Έγκυρες προτάσεις 
από το Betarades.gr
30 // ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ Από το «ντου» 
π ροέκυψε ευκαιρία 

FREE TIME
33// CALENDAR Τα πολιτιστικά δρώµενα 
της εβδοµάδας
34 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ «Γράφονται ωραία 
τραγούδια, απλώς πολλά χάνονται στον 
υπερκαταναλωτισµό του YouTube»
35 // CULTURE Οι (γυναικείες) γέφυρες 
της τέχνης
36 // CINEMA Τι θα δούµε στις 
κινηµατογραφικές αίθουσες
37 // EDITORIAL Η εξέλιξη της 
κινηµατογραφικής action ηρωίδας 
από τη Σιγκούρνι Γουίβερ στην Γκαλ 
Γκαντότ και την Αλίσια Βικάντερ
38 // ΕΥΕΞΙΑ Τρία tips για να χάσεις κιλά 
// Φροντίζετε αρκετά τα χέρια σας; // 
Κουρκουµάς: Φάρµακο ή µπαχαρικό;
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πολιτική

Ένα νέο τοπίο στις επιχειρηµατικές δραστηριό-
τητες του Ιβάν Σαββίδη µε την Ελλάδα δηµι-
ουργεί η πώληση της ναυαρχίδας των επιχειρή-
σεών του, της Donskoy Tabak, στην ιαπωνική ε-
ταιρεία Japan Tobacco έναντι 1,6 δισ. ευρώ. Και 

αυτό γιατί του δηµιουργεί τη ρευστότητα και του εξασφαλίζει 
χρήµα από µη ρωσικές τράπεζες, το οποίο είχε αποτελέσει ση-
µείο κριτικής απέναντί του, λίγο πριν από την υποχρέωσή του 
για καταβολή του τιµήµατος των περίπου 200 εκατ. ευρώ για την 
εξαγορά των µετοχών του λιµανιού της Θεσσαλονίκης, υπόθεση 
που λέγεται ότι «κλείνει» την άλλη εβδοµάδα.

Ένα από τα µείζονα ζητήµατα που δηµιουργούσαν ενστάσεις 
στο θέµα ήταν το γεγονός ότι η εγγυητική επιστολή για το λι-
µάνι είχε προέλθει από ρωσική τράπεζα και µάλιστα από µία η 
οποία είχε καταρρεύσει και ήταν αµφίβολο αν θα µπορούσε να 
διασφαλίσει τα απαραίτητα χρήµατα για την αγορά.

Η µεταβίβαση της Donskoy Tabak έγινε γνωστή µόλις δύο 
µέρες αφότου ο γιος του επιχειρηµατία ανακοίνωσε µε ανάρ-
τησή του στο Instagram ότι η οικογένεια «φεύγει για τη Ρωσία» 
και την ηµέρα που οι δικηγόροι του ΠΑΟΚ ζήτησαν αναβολή 
της εκδίκασης της υπόθεσης των επεισοδίων µε την ΑΕΚ στο δι-
καιοδοτικό όργανο της ΕΠΟ.

Ενδιαµέσως, όµως, η ανιψιά του, η κ. Σόνια Σαββίδη, η οποία 
είναι σύζυγος του πρώην γραµµατέα της Ν∆ Ανδρέα Παπαµιµί-
κου, είχε διαβεβαιώσει ότι η οικογένεια δεν προτίθεται να φύγει 
από την Ελλάδα. «Επειδή τώρα κάποιοι νοµίζουν πως µε αυτές 
τις επιθέσεις θα µας αναγκάσουν να φύγουµε… Ήρθαµε για να 
µείνουµε. Εδώ είναι η πατρίδα µας» είχε γράψει η κ. Σαββίδη.

Σταθερή πολιτική γραµµή
Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι όλο το διάστηµα µετά την Κυριακή ο 
γιος του κ. Σαββίδη είχε καταστήσει σαφές ότι ο πολιτικός προ-
σανατολισµός της οικογένειας δεν αλλάζει και εξακολουθεί να ε-
ναποθέτει όλες τις ελπίδες της στην κυβέρνηση. Ο νεαρός Σαβ-
βίδης είχε αναφερθεί τουλάχιστον τρεις φορές στο ενδεχόµενο 
να αποχωρήσει η οικογένεια από τον ΠΑΟΚ, επικαλούµενος την 
υγεία του πατέρα του, την ανάγκη να µην τιµωρηθεί η οµάδα και 
τη χαρά των εχθρών του, τώρα που η οικογένεια φεύγει για τη 
Ρωσία. Παράλληλα, είχε περιγράψει τον κύκλο της διαπλοκής 

  ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΤΗΣ

Ο ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΕΝΙΣΧΥΕΙ 
ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΙΣΧΥ

που είναι κατά της οικογένειάς του: τον πρόεδρο της Ν∆ Κυριάκο 
Μητσοτάκη, τον ιδιοκτήτη του Ολυµπιακού Βαγγέλη Μαρινάκη, 
επισηµαίνοντας τη σχέση του µε την οικογένεια Μητσοτάκη, και 
τον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού Γιάννη Αλαφούζο, ο οποίος 
είναι ο ιδιοκτήτης των πιο σηµαντικών αντικυβερνητικών µέσων.

Από την κριτική του κ. Σαββίδη έλειπε κάθε αναφορά στην 
κυβέρνηση, παρά το γεγονός ότι ο αρµόδιος υφυπουργός Γιώρ-
γος Βασιλειάδης κατονόµασε προσωπικά τον πατέρα του ως υ-
παίτιο για τη διακοπή του πρωταθλήµατος και µάλιστα τον ανα-
φέρει και µέσα στην απόφαση για τη διακοπή.

Οι στενές σχέσεις που η κυβέρνηση και ειδικότερα το Μέ-
γαρο Μαξίµου και ο πρωθυπουργός είχαν µε τον κ. Σαββίδη δεν 
ήταν µυστικό, αν και πληροφορίες της εβδοµάδας πριν από τον 
αγώνα ΠΑΟΚ-ΑΕΚ έλεγαν ότι ο κ. Τσίπρας δεν ανταποκρινόταν 
στις προσπάθειες του επιχειρηµατία να επικοινωνήσει τηλεφω-
νικά µαζί του. Όµως ο κ. Σαββίδης γνωρίζει ότι είναι στον ΠΑΟΚ 
επειδή ο κ. Τσίπρας και η κυβέρνησή του φρόντισαν γι’ αυτό.

Ήταν την άνοιξη του 2015 που ο κ. Τσακαλώτος, που αργό-
τερα έγινε θαµώνας στη σουίτα του κ. Σαββίδη στην Τούµπα, µε 
µια δική του απόφαση τροποποίησε µια ρύθµιση που ίσχυε από 
τις κυβερνήσεις του Αντώνη Σαµαρά, σύµφωνα µε την οποία η ε-
ξόφληση οφειλών προς το ∆ηµόσιο µέχρις 1 εκατ. ευρώ απαλ-
λάσσει την οφειλή από κάθε πρόστιµο και προσαύξηση.

Ο κ. Τσακαλώτος αφαίρεσε την οροφή κι έτσι ο κ. Σαββί-
δης έφερε από την Κύπρο και κατέβαλε στην εφορία το ποσό 
των 11 εκατ. ευρώ που αντιστοιχούσε στις οφειλές του ΠΑΟΚ, 
µε παράλληλη διαγραφή των προσαυξήσεων που διπλασίαζαν το 
ποσό. Πρακτικά, ο κ. Σαββίδης πήρε τον ΠΑΟΚ γλιτώνοντας πε-
ρίπου το ποσό που λίγο αργότερα διέθεσε για την απόκτηση και 
την ανακαίνιση του Μακεδονία Παλλάς. Λίγο καιρό αργότερα η 
ρύθµιση αποσύρθηκε, αλλά δεν έτυχε να µάθουµε ποτέ ποιος 
άλλος είχε κάνει χρήση της.

Πολιτική αφωνία και αποκούµπια στους 
«µικρούς»
Όταν, την άνοιξη του 2017, η κυβέρνηση απέτυχε να διαγράψει 
το πρόστιµο που είχε επιβληθεί στη ΣΕΚΑΠ, ο κ. Σαββίδης δεν 
είχε ενοχληθεί από την αποτυχία, αλλά από την αντίθεση της 
αντιπολίτευσης στην αδιαφάνεια της τροπολογίας και σε συνέ-

ντευξή του είχε διαβεβαιώσει ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν θα γίνει 
ποτέ πρωθυπουργός. Η δυσαρέσκεια της Ν∆ είχε ως αποτέλε-
σµα οι βουλευτές του κόµµατος να αποφεύγουν τον επιχειρηµα-
τία. «Ευτυχώς, είχαµε επτά παιχνίδια κεκλεισµένων των θυρών 
κι έτσι δεν χρειαζόταν να πηγαίνω στην Τούµπα» έλεγε ένας από 
αυτούς. Και όταν ο κ. Μητσοτάκης ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη 
για τη ∆ΕΘ 2017, η αναφορά στον ΠΑΟΚ έγινε κατά τη συνά-
ντησή του µε τον ευρωβουλευτή του κόµµατος Θοδωρή Ζαγο-
ράκη, ο οποίος έκανε χθες µία σχετικά φιλική προς τον κ. Σαβ-
βίδη δήλωση.

Ουσιαστικά, ο µόνος βουλευτής της Ν∆ που είχε καλές προ-
σωπικές σχέσεις µε τον κ. Σαββίδη ήταν ο Σάββας Αναστασιά-
δης της Β΄ Θεσσαλονίκης, στην προεκλογική συγκέντρωση του 
οποίου τον Σεπτέµβριο του 2015 είχε παραστεί αυτοπροσώπως. 
Στον πρώτο διαγωνισµό για τις τηλεοπτικές άδειες, τον Σεπτέµ-
βριο του 2016, ο κ. Αναστασιάδης εξέφρασε δηµοσίως την άποψή 
του ότι ο κ. Σαββίδης πρέπει να πάρει τηλεοπτική άδεια, αλλά, 
όπως είπε ο ίδιος ο επιχειρηµατίας, προσπαθούσε απλώς να µε-
γαλώσει το τίµηµα που θα πλήρωναν οι άλλοι.

Μια δήλωση για τον ΠΑΟΚ µετά τον αγώνα µε τον Ολυµπι-
ακό χωρίς καµία αναφορά στον κ. Σαββίδη έκανε µόνο ένας βου-
λευτής της Ν∆, ενώ από τον ΣΥΡΙΖΑ την αδικία σε βάρος του 
ΠΑΟΚ, και πάλι χωρίς αναφορά στον ιδιοκτήτη του, καταδίκα-
σαν ο ∆ηµήτρης Μάρδας και ο Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης, ο 
οποίος συνόδευε συνήθως τον επιχειρηµατία στις δραστηριότη-
τές του, ως πρόεδρος του Συµβουλίου Απόδηµου Ελληνισµού 
πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Όµως ο επιχειρηµατίας είχε απο-
θέµατα πολιτικής στήριξης, καθώς τη σαφή προσωπική υποστή-
ριξή του ανέλαβαν οι βουλευτές Β΄ Θεσσαλονίκης Γιώργος Λαζα-
ρίδης των ΑΝΕΛ και Αριστείδης Φωκάς της Ένωσης Κεντρώων.

Πριν από τον αγώνα µε την ΑΕΚ, θέση υπέρ του ΠΑΟΚ ανα-
φορικά µε τον αγώνα µε τον Ολυµπιακό είχε πάρει ο δήµαρχος 
Θεσσαλονίκης. Ο κ. Μπουτάρης είχε επανειληµµένα διευκολύ-
νει πολιτικά τον κ. Σαββίδη:
• Τον Αύγουστο 2016, στην ενίσχυση των αναφορών του στη 
Ρωσία, καθώς µε διαδικασίες-εξπρές ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης 
είχε εγκρίνει την τοποθέτηση του αγάλµατος της Βασίλισσας 
Όλγας στην πόλη, το οποίο αποκάλυψε ο αντιπρόεδρος της ρω-
σικής κυβέρνησης.
• Όταν άνοιξε η συζήτηση για τη δηµιουργία µαρίνας γιοτ στη 
Θεσσαλονίκη, είχε ταχθεί και υπέρ της κατασκευής της µπροστά 
στο Μακεδονία Παλλάς, όπως επιθυµούσε ο κ. Σαββίδης.
• Μετά την κατακύρωση του λιµανιού στον κ. Σαββίδη, τον Α-
πρίλιο του 2017, είχε εξαλείψει κάθε αναφορά στο αίτηµά του 
να παραχωρηθεί στον ∆ήµο Θεσσαλονίκης ο πρώτος προβλήτας 
του λιµανιού.

Από τις απειλές στους καθησυχασµούς
Οι αναφορές του κ. Σαββίδη στην αποχώρηση από την Ελλάδα 
προκάλεσαν ανησυχία, διότι ο όµιλος των επιχειρήσεών του 
είναι ένας από τους µεγαλύτερους εργοδότες στη Βόρεια Ελ-
λάδα.

Συµφερόντων Σαββίδη είναι επίσης µια µεγάλη τουριστική 
επένδυση στη Χαλκιδική, διάφορα ακίνητα στη Θεσσαλονίκη, 
αλλά και η ΣΟΥΡΩΤΗ, η εταιρεία µεταλλικού νερού, κορυ-
φαία στελέχη της οποίας παραιτήθηκαν όταν ο κ. Σαββίδης α-
ποφάσισε να είναι η ΣΟΥΡΩΤΗ, µε 5 εκατ. ευρώ, ο χορηγός της 
Superleague, γιατί, όπως έλεγαν, η εταιρεία δεν αντέχει τέτοιες 
χορηγίες.

Συγχρόνως ανησυχία δηµιουργείται και στον χώρο των 
µέσων ενηµέρωσης, για τα ΜΜΕ τα οποία ανήκουν στον κ. Σαβ-
βίδη και τα οποία µπορούν να συνεισφέρουν σηµαντικά στον ε-
πηρεασµό της κοινής γνώµης. Πρόκειται για το ΕΘΝΟΣ, απ’ 
όπου, για αδιευκρίνιστους µέχρι στιγµής λόγους, µετά τον αγώνα 
ΠΑΟΚ-ΑΕΚ αποχώρησε ο µέχρι τώρα υπεύθυνος για την έκ-
δοση Όµιλος Media24 του ∆ηµήτρη Μάρη, το κανάλι «Ε», στο 
οποίο είχε πρωτοεµφανιστεί ως ιδιοκτήτης συνοδευόµενος από 
τον υπουργό Άµυνας Πάνο Καµµένο, αλλά και το τµήµα των µε-
τοχών του MEGA, το οποίο λέγεται ότι πούλησε σε εταιρεία µε 
έδρα την Κύπρο.
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Δ
εν ήταν στη λίστα των πρώτων επιλο-
γών του Τραμπ στη μεταβατική πε-
ρίοδο αλλά η επιλογή του στο Στέιτ 
Ντιπάρτμεντ είχε την ένθερμη στή-
ριξη της Κοντολίζα Ράις και του Ρό-
μπερτ Γκέιτς, μας πληροφορεί για 
τον Ρεξ Τίλερσον το Politico. Έτσι 
δημιουργήθηκε η αίσθηση ή η ψευ-

δαίσθηση τόσο στην πολιτική ελίτ των ΗΠΑ όσο και στη δι-
εθνή σκηνή ότι η επιλογή για αξίωμα του υπουργού Εξωτε-
ρικών του διευθύνοντος συμβούλου ενός ενεργειακού κο-
λοσσού εγγυάται τη συνέχεια στην εξωτερική πολιτική των 
ΗΠΑ, παρά την αποσταθεροποιητική προεκλογική ρητο-
ρική του Τραμπ.

Ψευδαισθήσεις και συγκρούσεις
Απ’ ό,τι φάνηκε στη συνέχεια, παρόμοιες ψευδαισθήσεις έ-
τρεφε και ο ίδιος ο Τίλερσον, καθώς στον έναν χρόνο που 
βρέθηκε στα ηνία του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν υπάρχει μείζον 
διπλωματικό μέτωπο στο οποίο να μη συγκρούστηκε με τον 
Τραμπ, και σε επικοινωνιακό και σε ουσιαστικό επίπεδο.

Πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα η Βόρεια Κορέα και το 
πυρηνικό πρόγραμμά της: Πριν από μερικούς μήνες ο Τί-
λερσον δήλωνε δημόσια ότι η πρόκληση αντιμετωπίζεται 
μόνο με εντατική διαβούλευση-διαπραγμάτευση, με τον 
Τραμπ να τιτιβίζει ότι ο υπουργός Εξωτερικών του χάνει τον 
καιρό του! Στο σημείο αυτό το σχόλιο του Τίλερσον φέρε-
ται ότι ήταν ότι ο Πρόεδρος είναι «fucking moron», μια δια-
τύπωση στην οποία, απ’ ό,τι φαίνεται, απάντησε ο Τραμπ με 
χρονοκαθυστέρηση, απολύοντάς τον ενώ βρισκόταν σε περι-
οδεία στο εξωτερικό, με ένα τιτίβισμα στο Twitter.

Της έκπληξης του Τίλερσον για την κομψότητα με την 
οποία καρατομήθηκε προηγήθηκε ο απόλυτος αιφνιδιασμός 
του όταν έμαθε, μαζί με την κοινή γνώμη των ΗΠΑ, την α-
πόφαση του Τραμπ να αποδεχτεί την πρόταση του ηγέτη της 
Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, του ανθρώπου που απο-
καλούσε «μικρό πυραυλάκια», για διμερή σύνοδο κορυφής 
τον Μάιο.

Ως διευθύνων σύμβουλος ενός ενεργειακού κολοσσού, ο 
Τίλερσον ενδιαφερόταν κατά προτεραιότητα για τη διασφά-
λιση της διεθνούς πολιτικής σταθερότητας και όπου ο παρα-
πάνω στόχος δεν ήταν εφικτός προσπαθούσε να περιορίσει 
τις ζημιές και τις παράπλευρες απώλειες.

Αντίθετος με τον Τραμπ από την απόσυρση των ΗΠΑ 
από το Πρωτόκολλο του Παρισιού για την Κλιματική Αλ-
λαγή μέχρι την άνευ όρων στήριξη της Σαουδικής Αραβίας, 
αλλά και την επιθυμία του Λευκού Οίκου να καταγγείλει τη 
διεθνή συμφωνία για τον έλεγχο του πυρηνικού προγράμ-
ματος του Ιράν, ο Τίλερσον ήταν θέμα χρόνου να εκπαρα-
θυρωθεί από τον τελευταίο όροφο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ο χρόνος για τον Τραμπ φαίνεται ότι ήρθε όταν η Επι-
τροπή Πληροφοριών της Βουλής των Αντιπροσώπων απε-
φάνθη ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να θεμελιώνουν την 
κατηγορία για διαπλοκή του ιδίου και του εκλογικού του ε-
πιτελείου με το Κρεμλίνο.

Πλειοδότης
Μετά το «Rexit», όπως λένε πλέον στην Ουάσινγκτον την 
αποπομπή του Τίλερσον, ήρθε η ώρα του Tea Party, της α-
κροδεξιάς πτέρυγας των Ρεπουμπλικάνων, στην οποία ανήκε 
στη διάρκεια της θητείας του ως μέλους της Βουλής των Α-
ντιπροσώπων ο νέος υπουργός Εξωτερικών και μέχρι τώρα 
επικεφαλής της CIA Μαρκ Πομπέο.

Έτσι, ο νέος επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ όχι μόνο 
δεν θα είναι τροχοπέδη στην επιθετική πολιτική του Τραμπ 
από το παγκόσμιο εμπόριο μέχρι και την προληπτική ανά-
σχεση της ισχυροποίησης της Κίνας και του Ιράν, αλλά θα 
πλειοδοτεί χωρίς να επικαλείται το παράπλευρο κόστος της 
διάρρηξης των συμμαχικών δεσμών με την Ε.Ε., η οποία θε-
ωρεί ότι η συμφωνία για τα πυρηνικά της Τεχεράνης ήταν 

Αργά αλλά σταθερά, αν ο Τραμπ συνεχίσει 
στην πορεία που έχει χαράξει, οι συνομιλητές 
των ΗΠΑ, σύμμαχοι και αντίπαλοι, θα 
παραμερίσουν τις μεταξύ τους αντιπαλότητες 
για να αντιμετωπίσουν τις παρενέργειες του 
δόγματος Τραμπ «Πρώτα η Αμερική!».

Εξίσου νόμιμο είναι και το ερώτημα πώς θα 
αντιδράσει η διπλωματική γραφειοκρατία του 
Στέιτ Ντιπάρτμεντ στην παραπάνω, πρωτοφανή 
μετά το 1947, στροφή των ΗΠΑ προς έναν 
απόλυτο, άνευ ορίων, μονομερή επιθετικό 
παρεμβατισμό στην παγκόσμια σκηνή.

 ΓΙΏΡΓΟΣ ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ EXXON MOBIL 
ΣΤΟ… TEA PARTY!

μια σωστή επιλογή που αποδίδει καρπούς.
Το ερώτημα που τίθεται είναι πώς θα αντιδράσουν στην 

πρόσω ολοταχώς πορεία των Τραμπ-Πομπέο για εξωτερική 
πολιτική πυγμής σε όλα τα μέτωπα οι συναρμόδιοι σε θε-

σμικό επίπεδο συνδιαμορφωτές της παγκόσμιας στρατηγι-
κής της Ουάσινγκτον, ο υπουργός Άμυνας Μάτις και ο σύμ-
βουλος Εθνικής Ασφάλειας Μακμάστερ, για τους οποίους 
ήδη κυκλοφορούν φήμες ότι είναι υποψήφιοι προς καρα-
τόμηση.

Εξίσου νόμιμο είναι και το ερώτημα πώς θα αντιδράσει 
η διπλωματική γραφειοκρατία του Στέιτ Ντιπάρτμεντ στην 
παραπάνω, πρωτοφανή μετά το 1947, στροφή των ΗΠΑ προς 
έναν απόλυτο, άνευ ορίων, μονομερή επιθετικό παρεμβατι-
σμό στην παγκόσμια σκηνή.

Μέτωπο δυσαρεστημένων
Ο Τραμπ και ο Πομπέο έχουν ήδη, απ’ ό,τι φαίνεται, εγκλω-
βιστεί στη δυναμική της αυτοεκπληρούμενης προφητείας: 
Στην ψύχωση αποτροπής αμφισβήτησης της παγκόσμιας 
κυριαρχίας των ΗΠΑ από το Πεκίνο, τη Μόσχα ή την Τε-
χεράνη, ή ακόμη και από την Ε.Ε., με ενισχυμένη συνοχή, 
είναι πολύ πιθανό να δημιουργήσουν ένα ευρύ ετερόκλητο 
μέτωπο δυσαρεστημένων απέναντι στον εκτροχιασμό του α-
μερικανικού ηγεμονισμού, που, αντί πλέον να εγγυάται στα-
θερό διεθνές περιβάλλον, αποσταθεροποιεί ό,τι θεωρεί α-
νταγωνιστικό, αλλά και ό,τι δεν μπορεί να ελέγξει.

Αργά αλλά σταθερά, αν ο Τραμπ συνεχίσει στην πορεία 
που έχει χαράξει, οι συνομιλητές των ΗΠΑ, σύμμαχοι και 
αντίπαλοι, θα παραμερίσουν τις μεταξύ τους αντιπαλότη-
τες για να αντιμετωπίσουν τις παρενέργειες του δόγματος 
Τραμπ «Πρώτα η Αμερική!».
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συνέντευξη

Σύμφωνα με το καταστατικό 
του ΕSM, χώρα η οποία έχει 
δανειστεί από τον οργανισμό 
αυτόν παραμένει σε καθεστώς 
μνημονιακής εποπτείας έως ότου 
εξοφλήσει το 75% των χρεών της. 
Ο κ. Τσίπρας, συνεπώς, λέει ψέματα.

 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Νότης Μαριάς, πρόεδρος του κόμματος ΕΛΛΑΔΑ – 
Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ, ανεξάρτητος ευρωβουλευτής

«Η Ε.Ε., και με ελληνική ψήφο, 
αφαίρεσε τον Παναμά από τους 
φορολογικούς παραδείσους»

Δ
ριμύ «κατηγορώ» κατά της ελληνικής 
κυβέρνησης για τη θετική της ψήφο 
στο Ecofin που αποφάσισε την εξαί-
ρεση του Παναμά από τη μαύρη λίστα 
της Ε.Ε. για τους φορολογικούς παρα-
δείσους εξαπολύει ο ανεξάρτητος ευ-

ρωβουλευτής Νότης Μαριάς.

Κατ’ αρχάς θα ήθελα να μιλήσουμε για το ζήτημα 
των δύο Ελλήνων στρατιωτικών που κρατούνται 
στην Τουρκία. Έχετε προβεί σε σειρά ενεργειών 
για το ζήτημα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μπο-
ρείτε να μας τις περιγράψετε;
Εδώ και αρκετές ημέρες συνεχίζεται η παράνομη κρά-
τηση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών στις φύλακες υ-
ψίστης ασφαλείας της Αδριανούπολης στην Τουρκία. 
Είναι μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει την ελληνική 
κοινή γνώμη. Σε ένα μεγαλειώδες συλλαλητήριο στην 
Ορεστιάδα οι γονείς των δύο παλικαριών καθώς και οι 
κάτοικοι ζήτησαν την άμεση απελευθέρωσή τους. Με 
ομιλία μου τη Δευτέρα 12/03/2018 στην Ολομέλεια της 
Ευρωβουλής στο Στρασβούργο ζήτησα την άμεση πα-
ρέμβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του πρό-
εδρου του σώματος Αντόνιο Ταγιάνι για την άμεση α-
πελευθέρωση των δύο παλικαριών.

Ποιες ήταν οι αντιδράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου;
Η παρέμβασή μου αυτή έγινε δεκτή με θερμά χειρο-
κροτήματα από την πλειοψηφία των ευρωβουλευτών, 
καθώς επίσης και από τον παρευρισκόμενο επίτροπο 
Γκίντερ Έτινγκερ. Ανταποκρινόμενος στην έκκλησή 
μου, ο Ταγιάνι δήλωσε ότι θα παρακολουθήσει την 
υπόθεση προσωπικά και θα καλέσει για εξηγήσεις 
τον πρέσβη της Τουρκίας που είναι επιτετραμμένος 
στην Ε.Ε. Μάλιστα, αξίζουν συγχαρητήρια στον πρόε-
δρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς μετά τη 
σχετική συζήτηση στην Ολομέλεια της Ευρωβουλής, 
χωρίς καμία καθυστέρηση, έθεσε την επομένη το ζή-
τημα της απελευθέρωσης των δύο Ελλήνων στρατιω-
τικών στην τουρκική πλευρά. Αναμένουμε τα νεότερα.

Πάντως, παρά τη σκληρή στάση Ερντογάν που 
προϊδεάζει ότι η παράνομη κράτηση των δύο παλικα-
ριών μπορεί να εξελιχθεί σε τουρκικό σίριαλ, ενόψει 
της δυστοκίας που παρουσιάζεται για τη σύγκληση της 
συνάντησης κορυφής Ε.Ε.-Τουρκίας στη Βάρνα στις 
26 Μαρτίου, δεν αποκλείω τελικά ο «σουλτάνος» να 
αφήσει ελεύθερους τους δύο στρατιωτικούς μας πριν 
από τις 26 Μαρτίου ως δήθεν ένδειξη καλής θέλησης.

Για να αλλάξουμε σελίδα, πρόσφατα η Ε.Ε. εξαί-
ρεσε τον Παναμά από τις χώρες-φορολογικούς πα-
ραδείσους. Τι συνέβη;
Στις 23 Ιανουαρίου 2018 διαγράφηκαν από τη σχετική 
λίστα της Ε.Ε., με απόφαση του Ecofin, τρίτες χώρες μη 
συνεργαζόμενες για φορολογικούς σκοπούς, μεταξύ 
των οποίων και ο Παναμάς. Από τα σχετικά έγγραφα 
του Ecofin, αλλά και σε συνδυασμό με την απάντηση 
της εκπροσώπου της Βουλγαρικής Προεδρίας Μόνικα 
Παναγιότοβα σε ερώτησή μου ενώπιον της Ολομέλειας 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 28/02/2018, προ-
κύπτει πως ενώ είχε συνταχθεί από την Ε.Ε. μαύρη 
λίστα των φορολογικών παραδείσων, στη συνέχεια α-
φαιρέθηκαν συγκεκριμένες χώρες, αφαιρέθηκε και ο 
Παναμάς, και μάλιστα με ελληνική ψήφο! Το θέμα της 
διαγραφής του Παναμά από τον κατάλογο της Ε.Ε. για 
τους φορολογικούς παραδείσους φιγουράρει στα θέ-
ματα της Λίστας Α΄, για τα οποία η απόφαση του Ecofin 
εκδόθηκε χωρίς συζήτηση, μια και τα θέματα αυτά 
είχαν ήδη εγκριθεί στις 18/01/2018 από το Coreper.

Τόσο η Ελλάδα όσο και η Ε.Ε. διαρκώς μιλούν για 
την ανάγκη καταπολέμησης της φοροδιαφυγής. 
Πέραν της εκδήλωσης προθέσεων, βλέπετε πραγ-
ματικές κινήσεις σε αυτή την κατεύθυνση;
H φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή είναι στην ημε-
ρήσια διάταξη. Το γνωρίζουμε από τις περιπτώσεις ε-
πιθετικού φορολογικού σχεδιασμού που γίνονται στην 
Ε.Ε., στο Λουξεμβούργο, στην Ολλανδία, στην Ιρλανδία, 
στη Μάλτα. Σε παγκόσμιο επίπεδο, βεβαίως, οι φορο-
λογικοί παράδεισοι αυξάνονται και φυσικά γνωρίζουμε 
από τα Panama Papers, από τα Paradise Papers και 
από τα Lux Leaks τι έχει συμβεί.

Ωστόσο, η σκανδαλώδης απόφαση του Ecofin για 
τη διαγραφή του Παναμά από τη μαύρη λίστα των φο-
ρολογικών παραδείσων, που ελήφθη και με ελληνική 
ψήφο, εκδόθηκε σε μια στιγμή που η κυβέρνηση αυτά-
ρεσκα διατείνεται αποφασισμένη αφενός μεν να χτυπή-
σει τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή των πολυε-
θνικών που αξιοποιούν τους φορολογικούς παραδεί-
σους τύπου Παναμά και αφετέρου να δρομολογήσει 
τη διερεύνηση του σκανδάλου της Novartis. Μάλιστα, 
Ecofin και Τσακαλώτος συνέχισαν το ίδιο τροπάριο και 
στις 13/03/2018, μια και έβγαλαν από τη μαύρη λίστα 
των φορολογικών παραδείσων άλλες τρεις χώρες, 
στις οποίες περιλαμβάνονται και τα νησιά Μάρσαλ.

Θα ήθελα να μιλήσουμε και για τις εξελίξεις σχε-
τικά με το Σκοπιανό. Θεωρείτε, κατ’ αρχάς, ότι βαί-
νουμε προς λύση;
Τα Σκόπια συνεχίζουν ακάθεκτα την αλυτρωτική τους 
πολιτική απέναντι στην Ελλάδα, παραχαράσσοντας την 
Ιστορία και καπηλευόμενα το όνομα της Μακεδονίας 
μας. Η Ελλάδα κατέχει κυρίαρχη θέση έναντι του μορ-
φώματος των Σκοπίων και δεν πρέπει να υποχωρή-

σει. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, αυτό θα αποτελέσει βαθύ 
αγκάθι για την πατρίδα μας στο μέλλον. Όπως έχω τονί-
σει επανειλημμένα μέσα από τις παρεμβάσεις μου στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και στα άρθρα και στις 
συνεντεύξεις μου, η θέση μας ως ΕΛΛΑΔΑ – Ο ΑΛΛΟΣ 
ΔΡΟΜΟΣ είναι πως διαφωνούμε κάθετα με οποιαδή-
ποτε χρήση, καθώς και με οποιονδήποτε γεωγραφικό 
προσδιορισμό ο οποίος μπορεί να παραπέμπει και να 
χρησιμοποιεί τη λέξη «Μακεδονία».

Τα μεγαλειώδη συλλαλητήρια για το Σκοπιανό σε 
Αθήνα και Θεσσαλονίκη έστειλαν το μήνυμα ότι ο ελ-
ληνικός λαός δεν δέχεται καμία καπηλεία του ονόμα-
τος της Μακεδονίας μας από τα Σκόπια και καμία σύν-
θετη ονομασία με οποιονδήποτε γεωγραφικό προσ-
διορισμό. Για τον λόγο αυτόν η κυβέρνηση οφείλει να 
θέσει το ζήτημα της ονομασίας των Σκοπίων στην κρίση 
του ελληνικού λαού, ο οποίος ενεργώντας κυρίαρχα 
και πρωτογενώς να αποφασίσει σχετικά με δημοψή-
φισμα για το Σκοπιανό.

Ποια είναι η στάση της Ε.Ε., όπως την προσλαμβά-
νετε εσείς, σχετικά με το ζήτημα;
Από τις δηλώσεις Γιούνκερ στην Ολομέλεια του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο για τη μελλο-
ντική διεύρυνση της Ε.Ε. με χώρες των Δυτικών Βαλ-
κανίων προκύπτει ότι η Ένωση δεν πρόκειται να δεχτεί 
στους κόλπους της νέες χώρες αν δεν λύσουν τις δι-
αφορές τους με τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. Ως εκ τούτου 
επιβεβαιώνεται ότι ο ευρωπαϊκός δρόμος των Σκο-
πίων περνά από την Αθήνα. Από την άλλη, όμως, δη-
μιουργούν ιδιαίτερη ανησυχία άλλες δηλώσεις του 
Γιούνκερ από τα Σκόπια, όπου αποκάλεσε τους Σκο-
πιανούς «Μακεδόνες».

Δεν θα πρέπει επίσης να μας διαφεύγει ότι στις 

11/03/2015 η ύπατη εκπρόσωπος της Ε.Ε. και αντιπρό-
εδρος της Κομισιόν Φεντερίκα Μογκερίνι σε συνέντευξή 
της στις Βρυξέλλες αποκάλεσε τα Σκόπια «Μακεδο-
νία» κατά παράβαση των αποφάσεων του ΟΗΕ και της 
Ε.Ε., γεγονός για το οποίο την κάλεσα να επανορθώσει, 
πράγμα το οποίο και έκανε πάραυτα, ζητώντας δημό-
σια συγνώμη ενώπιον της Ολομέλειας του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου.

Επομένως χρειάζεται αποφασιστική και ανυποχώ-
ρητη στάση της πατρίδας μας στο Σκοπιανό. Μάλιστα είναι 
σημαντικό η Ελλάδα να αξιοποιήσει την απόφαση της συ-
νόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στη Λισαβόνα της 
27ης Ιουνίου 1992 για τα Σκόπια, στην οποία τονίστηκε 
ότι «η Κοινότητα είναι διατεθειμένη να αναγνωρίσει αυτή 
τη Δημοκρατία, με τα σημερινά της σύνορα, με ονομασία 
που δεν θα περιλαμβάνει το όνομα Μακεδονία».

Τέλος, για να ασχοληθούμε και με τα εσωτερικά της 
Ελλάδας, πόσο πιθανή θεωρείτε την υλοποίηση της 
δέσμευσης της κυβέρνησης για έξοδο από τα μνημό-
νια τον Αύγουστο του 2018;
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με ιδιαίτερα έντεχνο τρόπο 
επιχειρεί να πείσει τον φτωχοποιημένο από τα μνημόνια 
ελληνικό λαό ότι σύντομα δήθεν θα απαλλάξει τη χώρα 
από τα μνημόνια. Σύμφωνα με το καταστατικό του ΕSM, 
χώρα η οποία έχει δανειστεί από τον οργανισμό αυτόν 
παραμένει σε καθεστώς μνημονιακής εποπτείας έως 
ότου εξοφλήσει το 75% των χρεών της. Ο κ. Τσίπρας, 
συνεπώς, λέει ψέματα, και δεν είναι η πρώτη φορά, για 
τη δήθεν έξοδο της χώρας από τα μνημόνια τον Αύγου-
στο του 2018. Άλλωστε ο ίδιος γνωρίζει ότι δεν μπορεί 
να ανατρέψει τόσο τα δυσμενή μέτρα μείωσης συντά-
ξεων και αύξησης του αφορολογήτου από το 2019 όσο 
και τα μέτρα επιβολής δυσβάστακτων πρωτογενών πλε-
ονασμάτων 3,5% μέχρι το 2022 και 2% από το 2023 έως 
το 2060. Τέλος, δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι το περί-
φημο Κατοχικό Ταμείο θα λειτουργεί επί 99 χρόνια. Για 
ποια έξοδο από τα μνημόνια, λοιπόν, μιλά η κυβέρνηση;

Πιστεύετε ότι αν συμβεί αυτό, θα έρθουν πιο κοντά οι 
εθνικές εκλογές;
Ο κ. Τσίπρας είναι γαντζωμένος στην καρέκλα και γι’ αυτό 
το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να δρομολογήσει εξελί-
ξεις που θα βοηθήσουν την παραμονή του στην εξουσία. 
Γνωρίζει ότι όποτε και να γίνουν οι εκλογές, θα τις χάσει 
πανηγυρικά. Για τον λόγο αυτόν θα επιδιώξει προσφυγή 
στις κάλπες για τις εθνικές εκλογές κατά πάσα πιθανό-
τητα στα τέλη Μαΐου του 2019, όταν θα διεξαχθούν και 
οι ευρωεκλογές. Τέλος, δεν θα πρέπει κανείς να απο-
κλείει την κατάρρευση της κυβέρνησης Τσίπρα και την 
αναγκαστική προσφυγή στις κάλπες για άλλους λόγους, 
όπως είναι αιφνίδιες εξελίξεις στα εθνικά μας θέματα.
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ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Με πρωτοβουλία του ΔΝΤ ήρθαν ξανά στο 
προσκήνιο τα νέα οικονομικά μέτρα που 
ήδη έχει ψηφίσει στη Βουλή η κυβερνη-
τική πλειοψηφία για το 2019 και το 2020. 
Οι εκπρόσωποι του διεθνούς οργανισμού 

ζητούν την εφαρμογή όλων των μέτρων το 2019, εκτιμώντας ότι 
η δυναμική της ελληνικής οικονομίας δεν είναι ικανοποιητική 
και πως χρειάζεται πρόσθετη δημοσιονομική εξυγίανση με 
ταυτόχρονη εφαρμογή της προγραμματισμένης για τις αρχές 
του 2019 μείωσης των παλαιών κύριων συντάξεων και της προ-
γραμματισμένης για το 2020 μείωσης του αφορολόγητου ορίου 
για το ετήσιο εισόδημα.

Το ΔΝΤ ασκεί ταυτόχρονα πίεση στους Ευρωπαίους εταί-
ρους και πιστωτές, από τους οποίους ζητάει πιο γενναιόδωρη 
αναδιάρθρωση του χρέους του ελληνικού Δημοσίου, και στην 
κυβέρνηση Τσίπρα, την οποία καλεί να εφαρμόσει πιο γρήγορα 
τα μέτρα που έχει ψηφίσει για το 2019 και το 2020 λόγω υστέ-
ρησης στις αναπτυξιακές επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας.

Απαισιόδοξες εκτιμήσεις
Σε γενικές γραμμές το ΔΝΤ κάνει απαισιόδοξες εκτιμήσεις 
για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και διαψεύδεται πολ-
λές φορές από τις εξελίξεις, οι οποίες είναι καλύτερες από τις 
προβλέψεις του. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, όμως, το Τα-
μείο εμφανίζεται δικαιωμένο, γιατί το 2017 ξεκίνησε με την ε-
κτίμηση ότι η ελληνική οικονομία θα επιτύγχανε αύξηση του 
ΑΕΠ κατά 2,7% και έκλεισε με αύξηση μόλις 1,35%, το μισό της 
αρχικής πρόγνωσης. Εάν μάλιστα δεν υπήρχαν τα τουριστικά 
ρεκόρ σε πείσμα της πολιτικής υπερφορολόγησης του τουρι-
στικού τομέα που εφαρμόζει η κυβέρνηση και αν δεν είχαν 
ιδιωτικοποιηθεί έναντι 1,3 δισ. ευρώ τα περιφερειακά αε-
ροδρόμια παρά τις αντιρρήσεις μεγάλου μέρους του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, τότε η αύξηση του ΑΕΠ θα ήταν ακόμη μικρότερη 
και δεν θα είχε καταγραφεί ενθαρρυντική αύξηση στις 
άμεσες ξένες επενδύσεις.

Η βασική υπόθεση εργασίας του ΔΝΤ είναι ότι 
σε βάθος χρόνου η ελληνική οικονομία θα αναπτύσ-
σεται με ρυθμό μόλις 1%-1,5% τον χρόνο εξαιτίας των 
διαρθρωτικών της προβλημάτων, του δημογραφικού 
και ζητημάτων που έχουν σχέση με τη λειτουργία 
της δημόσιας διοίκησης και της Δικαιοσύνης. Κατά 
συνέπεια η Ελλάδα δεν θα μπορέσει να εξασφαλίσει 
την εμπιστοσύνη των αγορών σε μεσομακροπρόθε-
σμη βάση και σε κάποια φάση το ελληνικό Δημόσιο 
θα βρεθεί αντιμέτωπο με υψηλά επιτόκια δανεισμού, 
τα οποία θα κάνουν το χρέος μη βιώσιμο.

Πολιτικοί ελιγμοί
Ο πρωθυπουργός κ. Τσίπρας και οι συνεργάτες του κατάφεραν 
να πείσουν τους θεσμούς να ετεροχρονιστεί η εφαρμογή δύ-
σκολων μέτρων για το 2019 και το 2020 και να πάνε σε μεγάλο 
βαθμό ή και στο σύνολό τους την επόμενη τετραετία.

Οι θεσμοί δέχτηκαν να διευκολύνουν την κυβέρνηση Τσί-
πρα σε βάρος της αποτελεσματικότητας του τρίτου προγράμ-
ματος-μνημονίου, αναγνωρίζοντας τη στροφή των 180 μοιρών 
που έκανε στην οικονομική πολιτική το καλοκαίρι του 2015 και 
το γεγονός ότι επέβαλε ιδιαίτερα σκληρά μέτρα λιτότητας, ανα-
λαμβάνοντας το πολιτικό κόστος και αλλάζοντας την πολιτική 
φυσιογνωμία του ΣΥΡΙΖΑ.

Η πολιτική διευκόλυνση που έκαναν οι θεσμοί είναι σε 
βάρος των καλώς εννοούμενων συμφερόντων της ελληνικής οι-
κονομίας και της κοινωνίας για δύο λόγους.

Πρώτον, παρατείνουν την εφαρμογή νέων μνημονιακών μέ-
τρων μέχρι και το 2020, μετατρέποντας την αρχική θεραπεία-
σοκ ενός τριετούς μνημονίου (2010-2013) σε ένα δεκαετούς δι-
άρκειας μαρτύριο το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο να αντέ-
ξουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.

Δεύτερον, οι θεσμοί συμβάλλουν στην υπονόμευση της α-
ξιοπιστίας του δημοκρατικού μας συστήματος, γιατί θα φτά-
σουμε στο σημείο να πανηγυρίζουν οι πιστωτές και η κυβέρ-
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Επιβεβαιώνεται 
η άτυπη παράταση 
της μνημονιακής λιτότητας.

Τα νέα μέτρα είναι εξαιρετικά σκληρά, 
ιδιαίτερα για τους συνταξιούχους.

Ο χρόνος των εκλογών θα προσδιοριστεί, 
πιθανότατα, από τον χρόνο της εφαρμογής 
των νέων μέτρων.

νηση το τέλος του προγράμματος-μνημονίου και της λιτότητας 
που το χαρακτηρίζει, ενώ εκατομμύρια συμπολίτες μας θα βρί-
σκονται αντιμέτωποι με νέα, ιδιαίτερα σκληρά μνημονιακού 
τύπου μέτρα λιτότητας.

Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης κέρδισε με το 
μέρος του τον αρμόδιο επίτροπο κ. Μοσκοβισί, ο οποίος φά-
νηκε να θέλει να συμβάλει στην καθυστέρηση της εφαρμογής 
της προγραμματισμένης μείωσης των παλαιών κύριων συντά-
ξεων, για να πάει σε κοινές βουλευτικές και ευρωβουλευτικές 
εκλογές η κυβέρνηση τον Μάιο του 2019 χωρίς να έχουν υ-
ποστεί οι συνταξιούχοι, οι οποίοι αποτελούν κρίσιμο μέγεθος 
για τη διαμόρφωση του εκλογικού αποτελέσματος, νέα μεγάλη 
μείωση στο εισόδημά τους. Ο κ. Μοσκοβισί φιλοδοξεί να είναι 
επικεφαλής της λίστας των Γάλλων Σοσιαλιστών στις ευρωε-
κλογές του Μαΐου 2019 και κοινός υποψήφιος των Ευρωσοσια-
λιστών και της Ευρωαριστεράς, για να διεκδικήσει τη θέση του 
προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η υποστήριξή του στην προσπάθεια της κυβέρνησης Τσί-
πρα είναι αναγκαστικά διακριτική και δεν μοιάζει ικανή να βγά-
λει τον Έλληνα πρωθυπουργό από τη δύσκολη θέση. Αντίθετα, 
η παρέμβαση του ΔΝΤ υπέρ της επιτάχυνσης της εφαρμογής 
των νέων δύσκολων μέτρων είναι εξαιρετικά δυναμική και δίνει 
άλλοθι στους σκληρούς της Ευρωζώνης να επιμείνουν στην 
πλήρη και αυστηρή εφαρμογή των συμφωνηθέντων.

Οι Ευρωπαίοι χρειάζονται το ΔΝΤ στο ελληνικό πρό-
γραμμα για να αποδείξουν στους φορολογούμενους πολίτες 
των χωρών τους ότι δεν κινδυνεύει το δημόσιο χρήμα που δε-
σμεύτηκε στο ελληνικό πρόγραμμα. Οι Έλληνες χρειάζονται το 
ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραμμα όποια μορφή και να έχει, γιατί η 
υπογραφή του Ταμείου εκτιμάται ιδιαίτερα από τις αγορές και 
μπορεί να εξασφαλίσει ικανοποιητικά επιτόκια δανεισμού στο 

ελληνικό Δημόσιο.

Μεγάλος λογαριασμός
Το πολιτικό παιχνίδι παίζεται γύρω από τα νέα μέτρα του 
2019 και του 2020, τα οποία είναι σχεδιασμένα να απο-
δώσουν 3,8 δισ. ευρώ, ένα ποσό που αναλογεί στο 2% 
του ΑΕΠ.

Τα μέτρα είναι σκληρά, ιδιαίτερα για τους συνταξιού-
χους. Στα ΜΜΕ αναφέρεται ενδεικτικά παράδειγμα συ-
νταξιούχου με ετήσιο εισόδημα 12.000 ευρώ. Η προγραμ-
ματισμένη μείωση των παλαιών κύριων συντάξεων θα το 
μειώσει σε κάτι λιγότερο από 10.000 ευρώ τον χρόνο, ενώ 

η μείωση στο αφορολόγητο όριο για το ετήσιο εισόδημα 
θα αυξήσει την ετήσια φορολογική του επιβάρυνση κατά 

250 ευρώ, παρά τη μεγάλη μείωση της σύνταξής του.
Εάν επικρατήσει η λογική του ΔΝΤ, σύμφωνα με την 

οποία όλα τα μέτρα πρέπει να εφαρμοστούν το 2019, θα πρέ-
πει να περιμένουμε πρόωρες εκλογές το καλοκαίρι ή το φθινό-
πωρο του 2018, σε μια προσπάθεια να μη μετατραπεί η αναμε-
νόμενη εκλογική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ σε εκλογική συντριβή. Ο κ. 
Τσίπρας θα τρέξει να προλάβει την εφαρμογή των νέων δύσκο-
λων μέτρων τα οποία έχει υπογράψει η κυβέρνηση και έχουν 
ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ στη Βουλή.

Εάν η κυβέρνηση αποτρέψει την επιτάχυνση της εφαρμο-
γής των μέτρων που ζητάει το ΔΝΤ και αξιοποιήσει την κατα-
νόηση που δείχνει ο επίτροπος Μοσκοβισί για να πάει η εφαρ-
μογή της μείωσης των παλαιών κύριων συντάξεων έξι έως εννέα 
μήνες πίσω, τότε θα ενισχυθεί το σενάριο της ταυτόχρονης διε-
ξαγωγής εκλογών και ευρωεκλογών τον Μάιο του 2019.

Ούτως ή άλλως, η συζήτηση γύρω από τα μέτρα του 2019 
και του 2020, το περιεχόμενό τους και το πότε ακριβώς θα ε-
φαρμοστούν μεγαλώνει το πολιτικό πρόβλημα της κυβέρνη-
σης. Απαξιώνει το κυβερνητικό αφήγημα για καθαρή έξοδο του 
ελληνικού Δημοσίου στις αγορές, η οποία υποτίθεται ότι θα 
περιορίσει την ένταση της πολιτικής λιτότητας που εφαρμόζε-
ται, και αναδεικνύει το πολιτικό παζάρι Τσίπρα με τους ευρω-
παϊκούς θεσμούς για να διευκολυνθεί στους χειρισμούς του σε 
βάρος της ελληνικής οικονομίας και της κοινωνίας και της ποι-
ότητας της επόμενης τετραετίας.
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οικονομία

Η ανάπτυξη και οι προβλέψεις για 
άνοδο του πληθωρισμού στο 1,5% φέτος 
και στο 1,7% το 2019, προσεγγίζοντας 
τον στόχο 2%, εντείνουν τις πιέσεις 
προς την ΕΚΤ για στροφή προς 
την ομαλοποίηση της νομισματικής 
πολιτικής και, σε επόμενο στάδιο, 
αύξηση του κόστους δανεισμού.

ΤΟ ΦΆΝΤΆΣΜΆ ΤΟΥ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ, 
Η ΕΛΛΆΔΆ ΚΆΙ Η ΆΝΆΠΤΥΞΗ

  ΆΝΤΙΟΠΗ ΣΧΟΙΝΆ

Έχει περάσει μία δεκαετία μέσα στην οποία οι μεγα-
λύτερες κεντρικές τράπεζες διοχέτευσαν ρευστό-
τητα σχεδόν 13 τρισ. δολάρια, πάρθηκαν μη συμ-
βατικά μέτρα χαλάρωσης, η ανάπτυξη της παγκό-
σμιας οικονομίας έχει επιστρέψει σε επίπεδα προ 

κρίσης και για πρώτη φορά και ο πληθωρισμός επιταχύνεται, πλη-
σιάζοντας κοντά στον στόχο των νομισματικών αρχών.

Οι αγορές κοιτούν με τρόμο πλέον το φάντασμα του πληθωρι-
σμού, καθώς εκτιμάται ότι οι παραπάνω συνθήκες προοιωνίζονται 
το τέλος στην εποχή του φθηνού χρήματος και, ενδεχομένως, πιο ε-
πιθετικές κινήσεις από την πλευρά των κεντρικών τραπεζών.

Το εύλογο ερώτημα που προκύπτει είναι αν είναι πράγματι 
τόσο μεγάλη η άνοδος του πληθωρισμού, που να προαναγγέλλει 
μια νέα εποχή υψηλών επιτοκίων.

Στην Αμερική, η Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα (Φέντεραλ 
Ριζέρβ) κινείται ήδη προς αυτή την κατεύθυνση. Στην Ευρωζώνη, η 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) προετοιμάζεται για τίτλους 
τέλους στην ποσοτική χαλάρωση, έχει όμως επανειλημμένως τονί-
σει ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν χαμηλά για μεγάλο διάστημα.

Στις ΗΠΑ, το ΑΕΠ αναπτύχθηκε 2,6% τους τρεις τελευταίους 
μήνες του 2017 και για το 2018 οι προοπτικές είναι ανοδικές, κυ-
ρίως λόγω των δημοσιονομικών μέτρων της κυβέρνησης Τραμπ, 
που αφορούν φοροελαφρύνσεις 1,5 τρισ. δολαρίων και αυξήσεις δα-
πανών κατά 300 δισ. δολάρια. Από την άλλη, η οικονομία της Ευ-
ρωζώνης αναπτύσσεται με τους ταχύτερους ρυθμούς δεκαετίας. Η 
ανάπτυξη και οι προβλέψεις για άνοδο του πληθωρισμού στο 1,5% 
φέτος και στο 1,7% το 2019, προσεγγίζοντας τον στόχο 2%, εντεί-
νουν τις πιέσεις προς την ΕΚΤ για στροφή προς την ομαλοποίηση 
της νομισματικής πολιτικής και, σε επόμενο στάδιο, αύξηση του κό-
στους δανεισμού.

Και το φαινόμενο Ελλάδα
Στην Ελλάδα, μια ελάφρυνση του χρέους που θα περιορίζει δρα-

στικά τις δανειακές ανάγκες σε βάθος επενδυτικού ορίζοντα μέσω 
επιμηκύνσεως των λήξεων μέρους του κρατικού χρέους και η σύν-
δεση των δαπανών εξυπηρετήσεώς του με τον ρυθμό μεγεθύνσεως 
της οικονομίας θα οδηγήσει σε ενίσχυση της εμπιστοσύνης στις α-
γορές, επιτρέποντας την περαιτέρω υποχώρηση των επιτοκίων δα-
νεισμού, όπως σημειώνει σε έκθεσή της η Alpha Bank, σύμφωνα με 
στοιχεία που περιέχονται στην Έκθεση του Διοικητή της Τραπέ-
ζης της Ελλάδος.

Σύμφωνα με το οικονομικό δελτίο της Τράπεζας, το 2017 εκτι-
μάται ότι είναι η πρώτη χρονιά μετά το 2007 κατά την οποία η μεί-
ωση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ, σε ετήσια βάση, οφείλεται σε δο-
μικούς παράγοντες, όπως η επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος, 
η ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας και η επάνοδος του 
πληθωρισμού σε θετικό έδαφος. Αντιθέτως, τα έτη 2012 και 2015 η 
μείωση προερχόταν από ενέργειες που δεν επηρέαζαν το πρωτογε-
νές ισοζύγιο της Γενικής Κυβερνήσεως παρά μόνο το χρέος.

Συγκεκριμένα, το πρωτογενές πλεόνασμα της Γενικής Κυβερ-
νήσεως εκτιμάται ότι υπερέβη τον στόχο το 2017 για δεύτερο συ-
νεχές έτος, συμβάλλοντας στη μείωση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ 
κατά 2,6 εκατοστιαίες μονάδες, έναντι 3,7 το 2016. Παράλληλα, το 
2017 ήταν το πρώτο έτος από το 2007 όταν η επίδραση της διαφο-
ράς του επιτοκίου από τον ονομαστικό ρυθμό μεγεθύνσεως της οι-
κονομίας (snowball effect) συνέβαλε στη μείωση του λόγου χρέους 
προς ΑΕΠ κατά 1,2 εκατοστιαίες μονάδες.

Συνεπώς, το 2017 η διαμόρφωση υψηλού πρωτογενούς πλεο-
νάσματος είχε τη μεγαλύτερη μειωτική επίπτωση στον λόγο χρέους 
προς ΑΕΠ. Εξετάζοντας, ωστόσο, τις μεταβολές του χρέους προς 
ΑΕΠ σωρευτικά την περίοδο 2009-2017, διαπιστώνεται ότι ( Έκ-
θεση Διοικητή ΤτΕ για το έτος 2017, Κεφ. V) η αύξηση του λόγου 
χρέους προς ΑΕΠ κατά 51,5 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ προ-
ήλθε πρωτίστως από τη ραγδαία υποχώρηση του ονομαστικού ρυθ-
μού της οικονομικής δραστηριότητας (συμβολή 45,5 ποσοστιαίες 
μονάδες του ΑΕΠ), ενώ οι τόκοι και το πρωτογενές ισοζύγιο συνέ-

βαλαν κατά 36,3 και 16,7 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ αντίστοιχα. 
Οι αυξήσεις αυτές μερικώς αντισταθμίστηκαν από την ανταλλαγή 
ομολόγων (PSI) και λοιπές προσαρμογές ελλείμματος-χρέους (-
47,0 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ).

Δεδομένου του μεγάλου ύψους του ελληνικού δημόσιου χρέ-
ους, η επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης της οικονομίας τα ε-
πόμενα έτη εκτιμάται ότι θα επιδράσει περισσότερο μειωτικά στον 
λόγο χρέος προς ΑΕΠ, σε σχέση με την επίτευξη υψηλών πρωτογε-
νών πλεονασμάτων. Οι συνθήκες για την αποκλιμάκωση της δανεια-
κής επιβαρύνσεως του ελληνικού Δημοσίου αναμένεται να διαμορ-
φωθούν μέσα στους επόμενους μήνες.

Αναμένεται ότι καθώς προσεγγίζουμε την ολοκλήρωση του τρί-
του προγράμματος προσαρμογής, θα αποσαφηνιστούν οι δράσεις 
που θα μπορέσουν να εξασφαλίσουν την υποχώρηση του λόγου 
χρέους προς ΑΕΠ σε βιώσιμο επίπεδο.

Επισημαίνεται επιπλέον ότι ο δημοσιονομικός χώρος που θα 
προκύψει από τον εξορθολογισμό των στόχων για τα πρωτογενή 
πλεονάσματα θα πρέπει να αξιοποιηθεί σε δραστηριότητες που 
προάγουν την ανάπτυξη της οικονομίας, όπως το να δοθούν επι-
πλέον φορολογικά κίνητρα σε ευρεσιτεχνίες, στην καινοτομική ε-
πιχειρηματικότητα των νέων, σε δυναμικούς τομείς της οικονομίας 
κ.ά. Αυτή η πρακτική μπορεί να πυροδοτήσει έναν ενάρετο κύκλο 
τεχνολογικής προόδου και διατηρήσιμης ανάπτυξης και να συμβά-
λει στη μείωση του λόγου χρέος προς ΑΕΠ μέσω της αύξησης του 
πραγματικού ΑΕΠ.

Ανάκαμψη επενδύσεων με στάσιμη κατανάλωση
Ωστόσο, η ανάπτυξη το 2017 (+1,4% έναντι πρόβλεψης για +1,6% 
στον Κρατικό Προϋπολογισμό 2018 και αρχικής πρόβλεψης +2,7%) 
έκλεισε με επιτάχυνση των επενδύσεων και με την εξωτερική ζή-
τηση να στηρίζει ουσιαστικά την εγχώρια παραγωγή, καθώς η ιδι-
ωτική κατανάλωση παρέμεινε στάσιμη (+0,1%), σχολιάζει ο ΣΕΒ α-
ναλύοντας τα δεδομένα.

Έτσι, όπως σημειώνεται σε σχετική ανάλυση του ΣΕΒ, την ώρα 
που η ανεργία μειώνεται με αργό ρυθμό, η υπερφορολόγηση για 
την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων ασκεί πιέσεις στην ιδιω-
τική κατανάλωση, γεγονός το οποίο θα συνεχιστεί τα επόμενα δύο 
έτη τουλάχιστον, ενώ η διάρθρωση των επενδύσεων δεν αποτυπώ-
νει ακόμα μια σαφή, ισχυρή και βιώσιμη ανοδική τάση στην επεν-
δυτική δραστηριότητα, παρά την επιτάχυνση που σημειώθηκε στο 
δ΄ τρίμηνο του 2017 σχεδόν σε όλες (εκτός κατοικιών) τις επιμέρους 
επενδυτικές κατηγορίες, σε σχέση με τις αρνητικές τάσεις στο εννε-
άμηνο του 2017. Σε κάθε περίπτωση, η βελτίωση του οικονομικού 
κλίματος τους δύο πρώτους μήνες του 2018 και η αυξανόμενη δυνα-
μική που παρουσιάζουν η βιομηχανική παραγωγή και οι εξαγωγές 
αναμένεται να συνεχιστούν, εφόσον η έξοδος από το μνημόνιο τον 
Αύγουστο του 2018 γίνει ομαλά.
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συνέντευξη

Όσον αφορά το ζήτημα 
των υψηλών φορολογικών 
συντελεστών που υπάρχουν, 
οι αγορές της Τουρκίας και 
της Βουλγαρίας είναι πολύ 
πιο ελκυστικές για τους 
δημότες μας, γι’ αυτό έχουμε 
και «κύμα» καθημερινών 
επισκέψεων προς τις 
γειτονικές χώρες.

 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Βασίλης Μαυρίδης, δήμαρχος Ορεστιάδας

«Συνεχίζουμε να θέλουμε 
τις σχέσεις καλής γειτνίασης 

με την Τουρκία»

Τ
ην άμεση επιστροφή στην Ελλάδα 
των δύο Ελλήνων στρατιωτικών 
που κρατούνται στην Τουρκία με-
ταφέρει ως μείζον αίτημα της τοπι-
κής κοινωνίας ο δήμαρχος Ορεστι-
άδας Βασίλης Μαυρίδης. Παράλ-
ληλα, ο κ. Μαυρίδης αναφέρεται 

στα προβλήματα της ακριτικής πόλης, αλλά και 
στις δράσεις του δήμου για την αντιμετώπισή τους.

Κατ’ αρχάς, ποιο είναι το κλίμα που επικρατεί 
στην πόλη μετά τη σύλληψη των δύο Ελλήνων 
στρατιωτικών από Τούρκους στρατιώτες;
Το κυρίαρχο θέμα συζήτησης από την πρώτη μέρα 
είναι το θέμα των δύο στρατιωτικών και το κυρί-
αρχο και μάλλον μοναδικό αίτημα είναι να επι-
στραφούν άμεσα στην πατρίδα τους.

Οι κάτοικοι έχουν προχωρήσει σε ένα είδος ά-
τυπου εμπάργκο προς την Τουρκία. Μπορείτε 
να μας εξηγήσετε τι συμβαίνει;
Από την πρώτη μέρα υπήρξε μια αυθόρμητη α-
ντίδραση των κατοίκων, έτσι ώστε να μην επισκέ-
πτονται την Αδριανούπολη, θεωρώντας ότι αυτό 
αποτελεί έναν έστω και μικρό μοχλό πίεσης για 
τη λήψη μιας απόφασης από την τουρκική κυ-
βέρνηση όσον αφορά την άμεση επιστροφή των 
δύο στρατιωτικών μας. Ακολούθησαν κινήσεις και 
από επαγγελματίες της περιοχής στον χώρο του 
τουρισμού –ταξιδιωτικά γραφεία κ.λπ.– και αυτή 
τη στιγμή οι διελεύσεις Ελλήνων από το τελωνείο 
Καστανιών προς την Τουρκία είναι από ελάχιστες 
έως μηδαμινές κάποιες μέρες.

Πριν από το περιστατικό με τους Έλληνες στρα-
τιωτικούς, ποιες ήταν οι σχέσεις των κατοίκων 
της Ορεστιάδας, αλλά και της γύρω περιοχής, 
με τους Τούρκους γείτονες;
Και πριν και μετά είναι η ίδια συμπεριφορά και 
από τις δύο πλευρές. Θεωρούμε ότι οι δύο λαοί 
μένουν ανεπηρέαστοι από τις εξελίξεις για τις ο-
ποίες αποφασίζουν υψηλότερα κυβερνητικά κλι-
μάκια, συνεχίζουμε να θέλουμε τις σχέσεις καλής 
γειτνίασης, έχουμε ανταλλαγές σε πολλά επίπεδα 
πολιτιστικά και γενικά, αλλά και μια οικονομική 
δραστηριότητα που έχει αλληλεπίδραση και στις 
δύο περιοχές. Οι Τούρκοι συνεχίζουν να έρχονται 
με τον ίδιο ρυθμό προς την πόλη μας.

Φαντάζομαι ότι δεν έχει υπάρξει κάποια ε-
χθρική αντίδραση εις βάρος τους…
Καμία, γιατί το αίτημα της τοπικής κοινωνίας, πέρα 
από την άμεση επιστροφή στην Ελλάδα των δύο 
στρατιωτικών, είναι να συνεχίσουμε να ζούμε αρ-
μονικά και ειρηνικά με τον λαό της γείτονας χώρας.

Για να αλλάξουμε θέμα, σε ποια φάση βρίσκεται 
η πόλη της Ορεστιάδας από άποψη ανάπτυξης;
Πέρα από τα γενικά χαρακτηριστικά που αντιμε-
τωπίζει οποιαδήποτε περιοχή της χώρας λόγω 
της κρίσης των τελευταίων οκτώ-δέκα χρόνων, 
υπάρχουν και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που πλήτ-
τουν περισσότερο την περιοχή μας. Η θέση μας, 
ενώ θα έπρεπε, λόγω της γεωστρατηγικής της ση-
μασίας, να αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα που έχει, 
δυστυχώς, λόγω της μεγάλης απόστασης από τα 
αστικά κέντρα, αντιμετωπίζει πολλές δυσλειτουρ-
γίες. Πέρα από το κόστος μεταφοράς των προϊό-
ντων, υπάρχουν και θέματα που, λόγω της θέσης 
μας, μας «ζορίζουν» αρκετά. Για παράδειγμα, για 

να γίνουν κατανοητές οι πρακτικές που ακολου-
θούνταν τα προηγούμενα χρόνια και μας έχουν 
φέρει σε δύσκολη θέση, ο Δήμος Ορεστιάδας, ως 
ΟΤΑ, καθημερινά μεταφέρει τα απορρίμματά του 
με τρεις τράκτορες στον ΧΥΤΑ Κομοτηνής, μια α-
πόσταση πήγαινε-έλα 380 χιλιομέτρων. Αυτό δη-
μιουργεί ένα πρόσθετο, δυσβάστακτο κόστος για 
τους δημότες της πόλης. Επίσης, όσον αφορά το 
ζήτημα των υψηλών φορολογικών συντελεστών 
που υπάρχουν, οι αγορές της Τουρκίας και της 
Βουλγαρίας είναι πολύ πιο ελκυστικές για τους 
δημότες μας, γι’ αυτό έχουμε και «κύμα» καθη-
μερινών επισκέψεων προς τις γειτονικές χώρες, 
για να γίνουν αγορές και σε είδη πρώτης ανάγκης 
αλλά και σε είδη ρουχισμού. Υπάρχουν μεγάλες 
οικονομικές ανισότητες και μέσα στην κρίση δη-
μιουργούν ένα επιπλέον κίνητρο ώστε να αφή-
νουμε τα χρήματά μας στις αγορές των γειτονι-
κών χωρών.

Ως δήμος, τι μπορείτε να κάνετε και τι κάνετε 
για να αντιμετωπίσετε αυτά τα προβλήματα;

Υπάρχουν δύο κατευθύνσεις για να θωρακίσεις 
την τοπική οικονομία: μία που δίνεται από την ε-
κάστοτε κυβέρνηση και αφορά γενικά το οικονο-
μικό πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορεί να δραστη-
ριοποιηθεί μια τοπική οικονομία και υπάρχουν 
και οι επιμέρους δράσεις της τοπικής κοινωνίας 
μέσω του δήμου ή των φορέων που έχουν άμεση 
σχέση, όπως η περιφέρεια. Προσπαθούμε να δώ-
σουμε κάποιες οικονομικές διευκολύνσεις όσον 
αφορά τα δημοτικά τέλη αλλά και οποιαδήποτε 
άλλη χρέωση του δήμου προς τους επαγγελμα-
τίες της περιοχής, ώστε να μειώσουμε το λειτουρ-
γικό τους κόστος. Όμως σε θέματα φορολογίας, 
ασφαλιστικού κ.λπ. ο δήμος δεν έχει τη δυνατό-
τητα παρέμβασης.

Αισθάνεστε εγκαταλειμμένοι από το κεντρικό 
κράτος;
Είμαι ρεαλιστής: έχουμε φύγει, και ως δημοτική 
αρχή και ως τοπική κοινωνία, από τη μεμψιμοι-
ρία που ίσως μας χαρακτήριζε τα προηγούμενα 
χρόνια, μεταθέτοντας όλες μας τις ευθύνες στο 

αθηνοκεντρικό κράτος. Σίγουρα υπάρχουν πολ-
λές ευθύνες κεντρικών επιλογών. Από την άλλη, 
όμως, προσπαθούμε να συσπειρώσουμε τις δικές 
μας δυνάμεις, να καταθέτουμε προτάσεις με ρε-
αλισμό και να μην επικεντρωνόμαστε μόνο στις 
ιδιαιτερότητες της γεωγραφικής μας θέσης αλλά 
και στα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπί-
ζουμε, συνοδευόμενα πάντα με ρεαλιστικές προ-
τάσεις, ώστε να ανακουφιστεί η τοπική κοινωνία.

Όσον αφορά τον τουρισμό, λαμβάνει ο δήμος 
κάποια μέτρα ώστε να αναπτυχθεί στην περι-
οχή σας;
Γνωρίζουμε και τα πλεονεκτήματα και τα μειονε-
κτήματα του δήμου μας. Για παράδειγμα, δεν έ-
χουμε θάλασσα, ώστε να προσελκύσουμε πολλούς 
τουρίστες από Βουλγαρία, Ρουμανία και Τουρ-
κία το καλοκαίρι, όπως γίνεται με άλλες πόλεις 
της περιφέρειάς μας. Έχουμε επικεντρώσει τις 
προσπάθειές μας στο να αξιοποιήσουμε τον α-
θλητικό τουρισμό και τα στοιχεία των τελευταίων 
ετών αυτό μας δείχνουν. Έχουμε τεράστια αύξηση 
αθλητικών γεγονότων βαλκανικού και διεθνούς 
χαρακτήρα, που σημαίνει περισσότερες διανυκτε-
ρεύσεις και έσοδα στον χώρο της καφεστίασης, 
αλλά και ευκαιρία για την τοπική αγορά. Παράλ-
ληλα, προσπαθούμε να αναδείξουμε τον ορεινό 
όγκο που έχουμε στην περιοχή Τριγώνου, αλλά 
και τον ποταμό Άρδα, μια ιδανική τοποθεσία για 
έναν άλλου είδους τουρισμό. Μας ικανοποιούν τα 
αποτελέσματα που βλέπουμε το 2017, σε σχέση 
με το 2016, καθώς έχουμε αύξηση 22% στις διε-
λεύσεις Τούρκων υπηκόων από το τελωνείο Κα-
στανιών και μεγάλο αριθμό Βούλγαρων από τους 
τελωνειακούς σταθμούς Ορμενίου και Κυπρίνου. 
Αυτά μας ικανοποιούν. Γνωρίζουμε ότι όλοι αυτοί 
δεν μένουν στην πόλη μας, αλλά η αυξητική τάση 
είναι σημαντική. Προσπαθούμε να αναδείξουμε 
κάποιες τοπικές εκδηλώσεις, όπως το Φεστιβάλ 
Νέων Άρδα που γίνεται στα τέλη Ιουλίου για μία 
εβδομάδα, αλλά και το δεκαπενθήμερο εκδηλώ-
σεων τα Χριστούγεννα, που φέτος έφερε μεγάλο 
αριθμό επισκεπτών, τόσο Ελλήνων όσο και από 
τις γειτονικές χώρες.
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ανάλυση

Η τεκμηρίωση της προνομιακής μεταχείρισης 
του Ιβάν Σαββίδη από την κυβέρνηση Τσίπρα 
σε ζητήματα που έχουν αθλητικό, επιχειρημα-
τικό και μιντιακό ενδιαφέρον εκθέτει ανεπα-
νόρθωτα τον πρωθυπουργό κ. Τσίπρα και τινά-

ζει στον αέρα την κυβερνητική σκανδαλολογία που έχει στόχο να 
αναδείξει σκοτεινές πλευρές του διαχειριστικού παρελθόντος της 
ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ στην εξουσία, προκειμένου να διευκολυνθεί 
δημοσκοπικά και εκλογικά ο ΣΥΡΙΖΑ.

Ρωσικού τύπου
Η διαπλοκή, βέβαια, αναπτύχθηκε στην Ελλάδα πολύ πριν από 
την άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία και κατά τη γνώμη μου α-
ποτελεί ευρωπαϊκό και παγκόσμιο φαινόμενο. Στο βιβλίο που ε-
ξέδωσα το 2003 με τίτλο «Ο κρυφός πόλεμος των εξουσιών» α-
ναλύω το φαινόμενο της ελληνικής διαπλοκής όπως το έζησα 
ως πρωταγωνιστής στον δημοσιογραφικό και εκδοτικό χώρο και 
κάνω και ορισμένες διεθνείς συγκρίσεις.

Υπάρχουν όμως διάφορα είδη διαπλοκής, τα οποία αξιολο-
γούνται με βάση την οικονομική αποτελεσματικότητά τους αλλά 
και τον ρόλο τους σε ό,τι αφορά τους δημοκρατικούς θεσμούς και 
την κοινωνία των πολιτών. Το πρόβλημα για τον κ. Τσίπρα είναι 
ότι επέλεξε να επενδύσει κατά προτίμηση στον εκπρόσωπο της 
ολιγαρχικού τύπου ρωσικής διαπλοκής, η οποία είναι χειρότερη 
και φυσικά πιο επικίνδυνη από την ευρωπαϊκή διαπλοκή και την 
παραδοσιακή ελληνική διαπλοκή.

Ο κ. Σαββίδης δεν αρκέστηκε στις καλές σχέσεις του με τον 
πρωθυπουργό και στην εξυπηρέτηση από την κυβέρνηση των 
συμφερόντων του. Εμφανίστηκε σε αρκετές περιπτώσεις ιδιαί-
τερα επιθετικός. Επαίνεσε τον κ. Τσίπρα δίνοντάς του στάτους 
Έλληνα Πούτιν, δήλωσε δημόσια ότι, σε ό,τι τον αφορά, ο Μη-
τσοτάκης δεν πρόκειται να γίνει ποτέ πρωθυπουργός και εμφα-
νίστηκε στον διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες να υπερηφα-
νεύεται ότι είναι «λαγός» της κυβέρνησης.

Η συμπεριφορά του είναι σύμφωνη με τον κώδικα Πούτιν, με 
την έννοια ότι οι Ρώσοι ολιγάρχες έχουν την εύνοια του ισχυρού 
άνδρα του συστήματος και ανταποδίδουν σε επίπεδο ενημέρω-
σης και πολιτικής με κάθε τρόπο. Το πολιτικό σύστημα της Ρω-
σίας έχει αυταρχικά χαρακτηριστικά και δεν υπάρχουν οι θεσμι-
κές ισορροπίες και οι έλεγχοι που χαρακτηρίζουν το ευρωπαϊκό 

δημοκρατικό σύστημα. Ο κ. Σαββίδης διαπλέκεται στην Ελλάδα 
και αναπτύσσει τις προσωπικές του σχέσεις με τον κ. Τσίπρα και 
τον κ. Καμμένο με νοοτροπία Ρώσου ολιγάρχη και όχι Ευρωπαίου 
ή Έλληνα διαπλεκόμενου. Με τη συμπεριφορά του, εκθέτει πολι-
τικά αυτούς που συνεργάζονται και συναλλάσσονται μαζί του και 
τους στερεί τη δυνατότητα μιας σοβαρής πολιτικής άμυνας.

Από τη διαγραφή του προστίμου της ΣΕΚΑΠ με νομοθετική 
πρωτοβουλία της κυβέρνησης μέχρι τη μετατροπή του σε παρά-
γοντα των ΜΜΕ και την παρέμβαση της αθλητικής Δικαιοσύνης 
για να διευκολυνθεί ως ιδιοκτήτης του ΠΑΟΚ, όλα έγιναν από 
την πλευρά της κυβέρνησης με πολύ χοντροκομμένο τρόπο υπέρ 
του κ. Σαββίδη, όπως ακριβώς έχει μάθει και το απαιτεί ο Ρώσος 
ολιγάρχης.

Ο κ. Σαββίδης με τη συμπεριφορά του δεν υπονομεύει μόνο 
τους δημοκρατικούς θεσμούς αλλά επιτίθεται και στην κοινωνία 
των πολιτών. Η Θεσσαλονίκη κυριαρχείται από έναν «στρατό» 
μπράβων και σκληροπυρηνικών οπαδών –κατά το ρωσικό πρό-
τυπο–, προκειμένου να πειθαρχήσουν η κοινωνία της Βόρειας 
Ελλάδας αλλά και πολιτικοί και αυτοδιοικητικοί παράγοντες στις 
υποδείξεις του μεγάλου αφεντικού. Ακόμη και τώρα, που άρχισε 
η μεγάλη πτώση του Ιβάν Σαββίδη, έρχονται μηνύματα «εκδίκη-
σης» από τους μηχανισμούς που ελέγχει στη Θεσσαλονίκη, ενώ 
τα πολιτικά και αυτοδιοικητικά στελέχη της Βόρειας Ελλάδας 
προτιμούν στις περισσότερες περιπτώσεις τη σιωπή από την κα-
ταδίκη όσων εξωφρενικών συμβαίνουν με ευθύνη Σαββίδη, για 
να έχουν το κεφάλι τους ήσυχο.

Αλλεπάλληλα χτυπήματα
Έτσι όπως εξελίχθηκε το σίριαλ Τσίπρα-Σαββίδη, ο πρωθυπουρ-
γός δέχτηκε αλλεπάλληλα επικοινωνιακά και πολιτικά χτυπή-
ματα, από τα οποία είναι πολύ δύσκολο να συνέλθει.

Πρώτον, μετέτρεψε το πολυδιαφημισμένο ηθικό πλεονέ-
κτημα της Αριστεράς σε πολιτικό ανέκδοτο με δική του ευθύνη. Ι-
στορικά το ηθικό πλεονέκτημα της Αριστεράς δεν προκύπτει από 
πουθενά γιατί οι διαχειριστές της τύχης της είναι σχεδόν στο σύ-
νολό τους οπαδοί της απόλυτης εξουσίας, της απόλυτης νομής της 
εξουσίας και κατά συνέπεια της απόλυτης διαφθοράς. Αυτά όμως 
είναι σύνθετα ιδεολογικά και πολιτικά ζητήματα που μπορεί να 
μην ενδιαφέρουν άμεσα τον μέσο πολίτη. Η εικόνα όμως της ταύ-
τισης του κ. Τσίπρα με έναν Ρώσο ολιγάρχη-πιστολέρο τον επη-
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ΔΙΑΠΛΟΚΉ ΝΈΟΥ ΤΥΠΟΥ  
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Το ηθικό πλεονέκτημα της Αριστεράς μετατράπηκε 
σε πολιτικό ανέκδοτο.
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ρεάζει άμεσα και με καταλυτικό τρόπο.
Δεύτερον, η έκρηξη του σκανδάλου Τσίπρα-Σαββίδη ήρθε 

την πιο ακατάλληλη στιγμή για την κυβέρνηση και τον ΣΥΡΙΖΑ. 
Στην προσπάθειά τους να ψαλιδίσουν το δημοσκοπικό προβάδι-
σμα της ΝΔ, έχουν αναπτύξει τη σκανδαλολογία σε βάρος της ΝΔ, 
στελεχών της, ακόμη και συγγενών των στελεχών της – οι αλλε-
πάλληλες επιθέσεις, κάθε φορά με διαφορετική θεματολογία, ε-
ναντίον της Μαρέβας Μητσοτάκη-Γκραμπόφσκι αναδεικνύουν 
τη μεθοδολογία του Μαξίμου προκειμένου να εμφανίσουν την 
πρώτη πολιτική δύναμη της χώρας ως απόλυτα διεφθαρμένη και 
ανίκανη να προσφέρει εναλλακτική λύση στην κυβέρνηση ΣΥ-
ΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Στο υπαρκτό σκάνδαλο της Novartis το σύστημα 
Μαξίμου καταφεύγει σε απαράδεκτες μεθοδεύσεις, που αφή-
νουν στο απυρόβλητο την ελβετική πολυεθνική και το τεράστιο 
κύκλωμα που εξέθρεψε στον χώρο της υγείας, για να συρρικνω-
θεί η όλη υπόθεση στη δίωξη δέκα επιλεγμένων πολιτικών αντι-
πάλων της κυβέρνησης.

Η κοινή γνώμη δεν παρασύρθηκε από την κυβερνητική σκαν-
δαλολογία – ενδεικτική η δημοσκόπηση της εταιρείας ProRata 
για τη φιλοκυβερνητική «Εφημερίδα των Συντακτών», που κα-
ταγράφει μείωση της εκλογικής επιρροής του ΣΥΡΙΖΑ κατά 
δύο μονάδες στη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου. Η ελληνική 
κοινή γνώμη έχει εκπαιδευτεί σε διάφορες επιχειρήσεις κάθαρ-
σης και αντιλαμβάνεται τη διαφορά μεταξύ μιας πραγματικής κά-
θαρσης και μιας πολιτικά βρόμικης δήθεν κάθαρσης. Μετά την 
τεκμηρίωση της στενής συνεργασίας Τσίπρα-Σαββίδη η κοινή 
γνώμη θα κρίνει πολύ πιο αυστηρά τις κυβερνητικές μεθοδεύσεις 
σε σχέση με τη σκανδαλολογία του Μαξίμου και την πολιτική δι-
αχείριση του υπαρκτού σκανδάλου της Novartis.

Τρίτον, η αποκάλυψη της στενής σχέσης Τσίπρα-Σαββίδη 
προκαλεί αλυσιδωτή αντίδραση. Πάρα πολλοί πολίτες οι οποίοι 
καταπιέζονται από την κλιμακούμενη λιτότητα κρίνουν τώρα 
ακόμη πιο αυστηρά τις επιλογές της κυβέρνησης Τσίπρα και την 
οικονομική πολιτική της.

Στον χώρο των ΜΜΕ η κυβέρνηση βλέπει να αποδομείται το 
σύστημα που είχε αρχίσει να δημιουργεί. Η επένδυση του κ. Σαβ-
βίδη στο Mega δεν οδήγησε πουθενά. Το συγκρότημα του «Έ-
θνους» πέρασε με πρωτοβουλία Τσίπρα από τον Μπόμπολα στον 
Σαββίδη, αλλά η έλλειψη συνεννόησης Σαββίδη-Μάρη μπορεί 
να το οδηγήσει σε λουκέτο. Απρόβλεπτες θεωρούνται οι εξελίξεις 
και στο τηλεοπτικό «Ε», που κι αυτό πέρασε στην ιδιοκτησία του 
κ. Σαββίδη, για να δημιουργηθεί ένας σκληρός πυρήνας φιλοκυ-
βερνητικών ΜΜΕ, ικανός να ασκεί πίεση στα άλλα ΜΜΕ.

Η ταύτιση με τον Σαββίδη κάνει πιο δύσκολη για τον κ. Τσί-
πρα τη διαχείριση των σχέσεών του με ισχυρούς παράγοντες στο 
χώρο των επιχειρήσεων, των αθλητικών ομάδων και των ΜΜΕ. 
Για παράδειγμα, η κυβερνητική απόφαση να διακόψει το ποδο-
σφαιρικό πρωτάθλημα αντί να προχωρήσει στην παραδειγματική 
τιμωρία του Σαββίδη και της ομάδας του, όπως απαιτεί η FIFA 
για να μην εφαρμοστεί Grexit στο ποδόσφαιρο, δημιουργεί αντι-
παλότητα μεταξύ της κυβέρνησης και εκπροσώπων άλλων ισχυ-
ρών συμφερόντων.

Η υπόθεση Τσίπρα-Σαββίδη έχει αρχίσει να θυμίζει με τις δι-
αστάσεις και τις παρενέργειές της την υπόθεση Κοσκωτά.

Ο Ρώσος ολιγάρχης επέβαλε τους κανόνες 
του στον πρωθυπουργό κ. Τσίπρα.

Η σκανδαλολογία του Μαξίμου και η 
βρόμικη κάθαρση του σκανδάλου της 
Novartis τινάχτηκαν στον αέρα.
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κόσµος

ΨΥΧΡΟΠΟΛΕΜΙΚΟ 
ΘΡΙΛΕΡ ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ

 ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

Για τον Σεργκέι Σκριπάλ η ζωή άρχισε 
ξανά το 2010. Ο Ρώσος πρώην συνταγ-
µατάρχης της αντικατασκοπείας της 
χώρας του είχε αποκαλυφθεί ως «τυ-
φλοπόντικας», δηλαδή διπλός πράκτο-

ρας, που είχε διαρρεύσει στη βρετανική αντικατα-
σκοπεία (ΜΙ6) τις ταυτότητες περίπου 300 Ρώσων 
πρακτόρων που δρούσαν στη Βρετανία και στην 
Ευρώπη, είχε συλληφθεί από τη διαβόητη FSB το 
2004 και από το 2006 εξέτιε ποινή φυλάκισης 13 
ετών για εσχάτη προδοσία. Ωστόσο, το 2010, στο 
πλαίσιο ανταλλαγής πρακτόρων µεταξύ ∆ύσης και 
Ρωσίας, ο Σκριπάλ είχε µεταφερθεί στη Βιέννη και 
είχε µπει σε ένα αεροπλάνο µε κατεύθυνση τη Βρε-
τανία και τη νέα του ζωή.

Ωστόσο, η επιστροφή στην κανονικότητα διήρ-
κεσε µόνο λίγα χρόνια. Στις 4 Μαρτίου 2018 ο Σκρι-
πάλ και η 33χρονη κόρη του Γιούλια, που τον επι-
σκεπτόταν από τη Μόσχα, όπου ζει µόνιµα, εντο-
πίστηκαν από γιατρό και νοσοκόµα που περνούσαν 
τυχαία σε κατατονική κατάσταση σε παγκάκι κοντά 
σε εµπορικό κέντρο του Σόλσµπερι, όπου ζει µό-
νιµα από το 2010 ο Ρώσος πρώην κατάσκοπος. Α-
µέσως οδηγήθηκαν σε νοσοκοµείο, όπου µετά από 
πολύ κόπο και έρευνα διαπιστώθηκε ότι είχαν δη-
λητηριαστεί από νευροτοξικό παράγοντα που είχε 
αναπτυχθεί από την ΕΣΣ∆ ως χηµικό όπλο.

Ολικός συναγερµός
Μόλις έγινε σαφές ότι ο 67χρονος πρώην πρά-
κτορας και η κόρη του είχαν πέσει θύµατα δη-
λητηρίασης από ένα χηµικό όπλο (ο παράγοντας 
ταυτοποιήθηκε ως µέλος της οικογένειας νευρο-
τοξικών χηµικών Novichok που είχαν αναπτυ-
χθεί στην ΕΣΣ∆ τις δεκαετίες του 1970 και του 
1980, θεωρούνται εξαιρετικά ισχυρά χηµικά και 
δεν είχαν χρησιµοποιηθεί ποτέ σε συνθήκες πο-
λέµου), ολόκληρος ο βρετανικός µηχανισµός α-
σφαλείας τέθηκε σε κατάσταση συναγερµού.

Από τις 6 Μαρτίου η υπόθεση πέρασε στα χέρια 
της Αντιτροµοκρατικής Υπηρεσίας της χώρας, ενώ 
ταυτόχρονα ενεργοποιήθηκε η αρµόδια διυπουρ-
γική επιτροπή υπό την υπουργό Εσωτερικών Άµπερ 
Ραντ (η επιτροπή αυτή περιγράφεται µε το –εσφαλ-
µένο– προσωνύµιο COBRA, από το αρκτικόλεξο 
COBR, Cabinet Office Briefing Rooms, δηλαδή ει-
δικές αίθουσες συνεδριάσεων του Υπουργικού Συµ-
βουλίου σε περιπτώσεις κρίσεων), καθώς η υπόθεση 
αντιµετωπίζεται πλέον ως απόπειρα δολοφονίας 

Βρετανού πολίτη.
Σηµειώνεται ότι εκτός από τον Σκριπάλ και 

την κόρη του, οι οποίοι συνεχίζουν να νοσηλεύ-
ονται στο νοσοκοµείο του Σόλσµπερι σε κρίσιµη 
κατάσταση, θύµα του νευροτοξικού παράγοντα 
είναι και ένας αστυνοµικός της τοπικής αστυνο-
µίας, ο οποίος εστάλη να ερευνήσει το σπίτι του 
Σκριπάλ και φαίνεται ότι µολύνθηκε από τη χη-
µική ουσία. Ο αστυνοµικός επίσης νοσηλεύεται 
και η κατάστασή του είναι κρίσιµη αλλά σταθερή.

Τελεσίγραφο Μέι
Η κατάσταση κλιµακώθηκε όταν πλέον ταυτοποι-
ήθηκε ο νευροτοξικός παράγοντας που είχε δηλη-
τηριάσει τον Σκριπάλ και όλα έδειχναν προς την 
πλευρά της Μόσχας ως υπαιτίου για την απόπειρα 
δολοφονίας. Η Βρετανίδα πρωθυπουργός Τερέζα 
Μέι, µιλώντας στη Βουλή των Κοινοτήτων, τόνισε 
ότι η κυβέρνησή της θεωρεί ότι η Ρωσία κρύβεται 
πίσω από την επίθεση κατά του Σκριπάλ και ότι το 
χηµικό που χρησιµοποιήθηκε αποτελεί µέλος της 
οικογένειας Novichok, προσθέτοντας ότι ο Ρώσος 
πρέσβης στο Λονδίνο κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις 
για το αν η επίθεση αποτέλεσε «ευθεία δράση του 
ρωσικού κράτους» ή αν η χώρα έχει χάσει τον έ-
λεγχο των νευροτοξικών όπλων της.

Κάλεσε δε τη Ρωσία να δώσει εξηγήσεις, το-
νίζοντας ότι «αν δεν υπάρξει σαφής απάντηση, θα 
συµπεράνουµε ότι η πράξη αυτή αποτελεί παρά-
νοµη πράξη βίας από τη Ρωσία σε βάρος της Βρε-
τανίας», και δύο µέρες αργότερα, αφού η Μόσχα 
αγνόησε το τελεσίγραφό της, η Μέι δήλωσε ότι 
η Ρωσία είναι «ένοχη» για τη δηλητηρίαση του 
Σεργκέι Σκριπάλ και ανακοίνωσε τη λήψη κυρώ-
σεων κατά της Ρωσίας, αρχής γενοµένης µε την α-
πέλαση 23 Ρώσων διπλωµατών από τη Βρετανία. 
Παράλληλα, το Φόρεϊν Όφις εξέδωσε ειδική ταξι-
διωτική οδηγία, µε την οποία προειδοποίησε τους 
Βρετανούς πολίτες που θέλουν να επισκεφτούν τη 
Ρωσία για τον κίνδυνο «εχθρικών αντιδράσεων» 
απέναντί τους µετά τις κυρώσεις που επέβαλε το 
Λονδίνο στη Μόσχα.

Λάδι στη φωτιά φρόντισε να ρίξει ο Βρετανός 
υπουργός Άµυνας Γκάβιν Ουίλιαµσον, ο οποίος 
σχολιάζοντας την επίθεση κατά του Σκριπάλ ση-
µείωσε ότι «είναι απολύτως ειδεχθές και απαρά-
δεκτο το τι έπραξε η Ρωσία στο Σόλσµπερι. […] Α-
παντήσαµε σε αυτό. Ειλικρινά, η Ρωσία πρέπει να 
φύγει, θα πρέπει να το βουλώσει».

Πάνδηµη καταδίκη
Αξίζει να σηµειωθεί ότι σταδιακά ολόκληρη η ∆ύση 
δηλώνει την αλληλεγγύη της προς τη Βρετανία και 
καταδικάζει τη Ρωσία για την υπόθεση Σκριπάλ. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο πρόεδρος του Ευρω-
παϊκού Συµβουλίου Ντόναλντ Τουσκ ευθυγραµµί-
στηκε µε τη Μέι, λέγοντας ότι «εκφράζω την πλήρη 
αλληλεγγύη µου στη Βρετανίδα πρωθυπουργό Τε-
ρέζα Μέι µετά τη βάρβαρη επίθεση που υποκινή-
θηκε, πολύ πιθανόν, από τη Μόσχα», ενώ πιο επιφυ-
λακτικό εµφανίστηκε το Ελιζέ, ανακοινώνοντας ότι 
θα εξετάσει µέσα στις επόµενες ηµέρες τα µέτρα που 
θα λάβει κατά της Ρωσίας.

Από την πλευρά της, η Γερµανίδα καγκελάριος 
Άνγκελα Μέρκελ προσπάθησε να παίξει τον ρόλο 
του… ισορροπιστή, λέγοντας µεν ότι «αντιµετωπί-
ζουµε τα ευρήµατα της βρετανικής κυβέρνησης µε 
µεγάλη σοβαρότητα. Θα παρουσιάσουµε µια κοινή 
ευρωπαϊκή άποψη», αλλά και φροντίζοντας να ξε-
καθαρίσει ότι «δεν µπορούµε να διακόψουµε κάθε 
επαφή τώρα. Πρέπει να συνεχίσουµε να µιλάµε µε 
τους Ρώσους παρά τις διαφορετικές απόψεις µας», 
ενώ ο γ.γ. του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενµπεργκ χαρακτή-
ρισε την επίθεση στο Σόλσµπερι «σαφή παραβίαση 
των διεθνών κανόνων και συµφωνιών» και κάλεσε τη 
Μόσχα να απαντήσει στα ερωτήµατα του Λονδίνου. 
«Η Ρωσία είναι ο γείτονάς µας και η απόφαση να µπει 
σε µια αντιπαράθεση θα είναι δική της» είπε ο γ.γ. του 
ΝΑΤΟ, αν και έσπευσε να τονίσει ότι «δεν θέλουµε 
έναν νέο Ψυχρό Πόλεµο, δεν θέλουµε να έρθουµε 
σε µια νέα κούρσα εξοπλισµών, διότι είναι ακριβό, ε-
πικίνδυνο και προς το συµφέρον κανενός». Επίσης, 

οι ΗΠΑ καταδίκασαν το περιστατικό και δεσµεύτη-
καν για κυρώσεις στη Μόσχα.

Οργή από τη Μόσχα
Τι απαντά σε όλα αυτά η Μόσχα; Εξαρχής η ρωσική 
κυβέρνηση αρνήθηκε ότι έχει την παραµικρή ε-
µπλοκή µε την υπόθεση Σκριπάλ. Μάλιστα, µετά την 
οµιλία της Μέι στη Βουλή, η εκπρόσωπος του ρωσι-
κού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα έκανε 
λόγο για «τσίρκο» και τόνισε ότι «το συµπέρασµα είναι 
προφανές: πρόκειται για άλλη µια πολιτική, µιντιακή 
εκστρατεία, βασισµένη σε µια προβοκάτσια». Ωστόσο, 
η Ρωσία πέρασε σύντοµα από τις ειρωνείες στην οργή, 
καθώς αµέσως µετά την απέλαση των Ρώσων διπλωµα-
τών από τη Βρετανία ο ίδιος ο υπουργός Εξωτερικών 
Σεργκέι Λαβρόφ χαρακτήρισε «πρόστυχες και ανυ-
πόστατες» τις κατηγορίες του Λονδίνου και το Κρεµ-
λίνο προειδοποίησε ότι θα προβεί κι αυτό σε αντίµε-
τρα, αν συνεχιστεί η «αντιρωσική προπαγάνδα».

Το κακό, πάντως, για τη Μόσχα είναι το… βεβα-
ρηµένο παρελθόν της. ∆εν έχουν περάσει πολλά χρό-
νια από τότε που ο Αλεξάντερ Λιτβινένκο, πρώην πρά-
κτορας της FSB που είχε αυτοµολήσει στη Βρετανία 
και είχε κατηγορήσει τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντίµιρ 
Πούτιν, µεταξύ άλλων, για τη δολοφονία της δηµο-
σιογράφου Άνα Πολιτκόφσκαγια, οδηγήθηκε στο νο-
σοκοµείο µετά από ξαφνική ασθένεια και πέθανε το 
2006, δηλητηριασµένος από τη ραδιενεργή ουσία πο-
λώνιο-210. Έρευνα των βρετανικών υπηρεσιών ασφα-
λείας κατέληξε σε Ρώσο πράκτορα ως τον υπαίτιο της 
δηλητηρίασης του Λιτβινένκο, ωστόσο η Μόσχα αρ-
νήθηκε να τον εκδώσει.
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ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΓΕΡΑΣΜΕΝΟ ΣΤΟΛΟ ΤΩΝ ΤΑΞΙ

 ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

Μ
ε «δωράκι» για τους ιδιοκτήτες ταξί ε-
στάλη στη Βουλή το νοµοσχέδιο του 
υπουργείου Υποδοµών και Μεταφο-
ρών µε τίτλο «Ρυθµίσεις θεµάτων µε-
ταφορών και άλλες διατάξεις», η συ-
ζήτηση του οποίου άρχισε στην αρµό-

δια επιτροπή του Κοινοβουλίου. Συγκεκριµένα, το νοµοσχέδιο 
προβλέπει παράταση ζωής για τα οχήµατα ταξί του κυκλοφο-
ρούν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για τρία έτη, παρά το γεγονός 
ότι έρευνες έχουν δείξει ότι ο στόλος των ταξί είναι γερασµένος 
και ρυπογόνος.

Η ρύθµιση
Συγκεκριµένα, στο νοµοσχέδιο, στην 5η παράγραφο του 14ου 
άρθρου, αναφέρεται ότι «αναστέλλεται η ισχύς των περιπτώ-
σεων α΄ και β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 89 του ν. 4070/2012 
(Ά82) για χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών µε αναδροµική ισχύ 
δύο (2) ετών». Το άρθρο που τροποποιείται ανέφερε ότι «όσα 
Ε∆Χ αυτοκίνητα ταξί έχουν έδρα τις ενιαίες διοικητικές µο-
νάδες των υποπεριπτώσεων αα΄ και ββ΄ της περιπτώσεως β΄ της 
παραγράφου 2 του άρθρου 83 (δηλαδή έχουν έδρα την Αθήνα 
και τη Θεσσαλονίκη) αποσύρονται από την κυκλοφορία µε τη 
συµπλήρωση δεκαπέντε (15) ετών αν έχουν κυβισµό µηχανής 
µέχρι 1.959 κυβικά εκατοστά και µε τη συµπλήρωση δεκαοκτώ 
(18) ετών αν έχουν κυβισµό µηχανής 1.950 κυβικά εκατοστά και 
άνω», µε το υπουργείο να εξηγεί ότι η συγκεκριµένη ρύθµιση 
έρχεται «λαµβάνοντας υπόψη την ανάγκη στήριξης των επαγ-
γελµατιών οδηγών Ε∆Χ ταξί αυτοκινήτων λόγω της οικονοµι-
κής κρίσης». Με απλά λόγια, µε τη ρύθµιση αυτή οι ιδιοκτήτες 
ταξί θα πρέπει να αποσύρουν τα οχήµατά τους µετά από 18 και 
21 χρόνια κυκλοφορίας, αντί για 15 και 18 που ισχύει σήµερα.

Το πρόβληµα
Υπενθυµίζεται εδώ ότι η µέγιστη επιτρεπόµενη ηλικία των ταξί 
από το 2002 έως το 2007 ήταν τα 10 χρόνια για αυτοκίνητα κυ-
βισµού µέχρι 1.950 κ.εκ. και τα 12 χρόνια για πάνω από αυτά τα 
κυβικά, ενώ το 2002-2004 είχαν δοθεί κίνητρα αντικατάστασης 
και απόσυρσης των παλαιότερων οχηµάτων, προκειµένου να α-
νανεωθεί ο στόλος λόγω των Ολυµπιακών Αγώνων. Το 2007 η 
τότε κυβέρνηση είχε αυξήσει τη µέγιστη επιτρεπόµενη ηλικία 
(σε βάθος πενταετίας) στα 12 και 14 έτη, ενώ και το 2012 υπήρξε 
αύξηση, στα 15 και 18 έτη, παρά το γεγονός ότι στην υπόλοιπη 
Ευρώπη το µέσο αντίστοιχο διάστηµα για την υποχρεωτική α-
νανέωση είναι τα 10 χρόνια. Επίσης, πρέπει να σηµειωθεί ότι η 
Ε.Ε. επιβάλλει την πώληση αυτοκινήτων τεχνολογίας Euro 6 
και µόνο σε όλη την Ευρώπη (δηλαδή οχήµατα ηλικίας 3 ετών 
και κάτω), ενώ µελέτες έχουν δείξει ότι τα οχήµατα ταξί διανύ-
ουν κατά τη διάρκεια της ζωή τους περισσότερα από 2 εκατοµ-
µύρια (!) χιλιόµετρα, καθώς εκτιµάται ότι ετησίως ξεπερνούν 
τα 100.000 χιλιόµετρα, µε αποτέλεσµα να κυκλοφορούν στους 
δρόµους οχήµατα παλαιάς τεχνολογίας και ταλαιπωρηµένα από 
τη χρήση.

Η ρύπανση
Πέρα από τα ζητήµατα ασφαλείας που εγείρει η µεγάλη µέση 
ηλικία του στόλου των ταξί, τίθεται ένα ακόµη πρόβληµα, αυτό 
της ρύπανσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Σύνδεσµος Εισαγω-
γέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ) σε παλαιότερη ανα-
κοίνωσή του είχε σηµειώσει ότι «η µέση ηλικία των ταξί πλέον 
έχει αυξηθεί στα 11,1 έτη, µε το 66,7% αυτών να είναι άνω της 
δεκαετίας, τεχνολογίας Euro 3 ή ακόµη και Euro 2. Οι συχνές 
στάσεις και οι συνεχόµενες διελεύσεις στο κέντρο της Αθήνας 
των παλαιών ταξί επιβαρύνουν την ατµόσφαιρα µε ρύπους επι-

βλαβείς για την ανθρώπινη υγεία. Οι εκποµπές ρύπων και πιο 
συγκεκριµένα αυτές των αιωρούµενων σωµατιδίων είναι 10 έως 
16 φορές πιο αυξηµένες στα αυτοκίνητα πολύ παλαιάς τεχνολο-
γίας, όπως είναι τα Euro 2 και 3, σε σύγκριση µε τα οχήµατα τρέ-
χουσας τεχνολογίας Euro 6». Την άποψη του ΣΕΑΑ ενισχύει 
και η τελευταία µελέτη για την ποιότητα του αέρα του Ευρω-
παϊκού Οργανισµού Περιβάλλοντος, η οποία υπογράµµισε ότι 
«οι περισσότεροι άνθρωποι που ζουν στις ευρωπαϊκές πόλεις ε-
ξακολουθούν να είναι εκτεθειµένοι σε επίπεδα ατµοσφαιρικής 
ρύπανσης τα οποία ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας χαρακτη-
ρίζει ως επιβλαβή. Εκτιµάται ότι οι πλέον επιβλαβείς ρύποι, 
τα λεπτά σωµατίδια (ΑΣ2,5), προκάλεσαν τον πρόωρο θάνατο 
400.000 Ευρωπαίων το 2014», από τους οποίους, σύµφωνα µε 
τον ΠΟΥ, σχεδόν 12.000 καταγράφηκαν στην Ελλάδα.

Η τελευταία µελέτη για την ποιότητα 
του αέρα του Ευρωπαϊκού Οργανισµού 
Περιβάλλοντος υπογράµµισε ότι «οι 
περισσότεροι άνθρωποι που ζουν στις 
ευρωπαϊκές πόλεις εξακολουθούν να είναι 
εκτεθειµένοι σε επίπεδα ατµοσφαιρικής 
ρύπανσης τα οποία ο Παγκόσµιος 
Οργανισµός Υγείας χαρακτηρίζει ως 
επιβλαβή. Εκτιµάται ότι οι πλέον 
επιβλαβείς ρύποι, τα λεπτά σωµατίδια 
(ΑΣ2,5), προκάλεσαν τον πρόωρο θάνατο 
400.000 Ευρωπαίων το 2014».

«ΜΑΧΗ» ΣΑΤΑ-BEAT ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύγκρουση των ιδιο-
κτητών ταξί µε τους παρόχους ηλεκτρονικών υπηρεσιών 
διαµεσολάβησης, όπως η Beat (πρώην Taxibeat), καθώς 

το νοµοσχέδιο επιχειρεί να ισορροπήσει ανάµεσα στις πιέσεις των 
ιδιοκτητών ταξί και στην ευρωπαϊκή πραγµατικότητα που έχει δι-
αµορφωθεί.

Ήδη στη Βουλή διασταύρωσαν τα ξίφη τους ο πρόεδρος του 
ΣΑΤΑ Θύµιος Λυµπερόπουλος και ο CEO της Beat Νίκος ∆ρανδά-
κης, ο οποίος φρόντισε να ξεδιαλύνει την κατάσταση, λέγοντας 
ότι «παρέχουµε υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας που 
δεν µπορούν να περιορίζονται µε βάση την κοινοτική νοµοθεσία 
και µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις µπορεί να συµβεί αυτό, οι ο-
ποίες περιπτώσεις δεν συντρέχουν για τη δική µας αγορά», ενώ 
επικαλέστηκε γνωµοδότηση του συνταγµατολόγου Γιάννη ∆ρό-
σου, στην οποία, όπως είπε ο κ. ∆ρανδάκης, αποφαίνεται ότι οι υ-
πηρεσίες που παρέχει η Beat δεν εµπίπτουν στις υπηρεσίες µε-
ταφορών.

Από την πλευρά του, ο κ. Λυµπερόπουλος υποστήριξε ότι το 
νοµοσχέδιο δηµιουργεί δικαιοσύνη στην οικονοµία και δικαιώνει 
την εργασία του αυτοαπασχολούµενου, λέγοντας χαρακτηριστικά 
ότι «ο κλάδος µας, οι αυτοαπασχολούµενοι, δεν είναι συντεχνία. 
Συντεχνία και διαπλοκή είναι εκείνοι που µέσα από την καινοτο-
µία δεν κλέβουν µόνο τους επαγγελµατίες αλλά και την πατρίδα. 
Εκείνοι που µε πρόφαση την καινοτοµία παρερµηνεύουν ακόµη 
και τη γνώµη του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου» και προσθέτοντας 
ότι δεν φοβάται κανέναν, αλλά όποιος πάει κόντρα στην ανθρώ-
πινη αξιοπρέπεια δεν έχει καταλάβει τι θα αντιµετωπίσει.
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 ΤΙ ΠΡΟΩΘΕΙΤΑΙ 
ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΑΠΑΤΗΜΕΝΑ 
∆ΗΜΟΣΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ;

 ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΚΟΥΡΟΥΝΗ

Ήδη από το καλοκαίρι του 2016 ο αν. υ-
πουργός κ. Αλεξιάδης, απαντώντας στην 
ερώτηση του κ. Μπασιάκου, έδωσε στη 

δηµοσιότητα στοιχεία από τα σηµειώµατα των πε-
ριφερειακών υπηρεσιών που δείχνουν ότι η κατα-
πάτηση των ακινήτων του ∆ηµοσίου οργιάζει. Μά-
λιστα, απερχόµενος, ο αν. υπουργός έκανε γνωστό 
ότι θα προωθηθούν σχέδια νόµου για τη ρύθµιση 
θεµάτων παραχώρησης δηµοσίων εκτάσεων διά 
των οποίων θα παρέχεται η δυνατότητα στους νο-
µείς καταπατηµένων εκτάσεων του ∆ηµοσίου να 
τις εξαγοράσουν έναντι τιµηµάτων που θα κατα-
βάλλουν στις ∆ΟΥ.

Η απόφαση του 2018
Με την απόφαση αρ. 2/4392/0004 η γενική γραµ-
µατέας ∆ηµόσιας Περιουσίας Θ. Πέρκα συνέστησε 
στις 8/3/2018 δεκαµελή οµάδα εργασίας της οποίας 
έργο «είναι ο προσδιορισµός των όρων και των 
προϋποθέσεων της δυνατότητας εξαγοράς από 
τους αυθαίρετους καταπατητές των αυθαιρέτως 
κατεχοµένων ακινήτων του ∆ηµοσίου προκειµέ-

φόρα που υποβάλλεται στην Υπηρεσία µας αίτηµα 
εξαγοράς…».

Οι κατά καιρούς κυβερνήσεις προσπάθησαν µε 
νοµοθετικές πρωτοβουλίες να προωθήσουν λύση 
µε δικαίωµα εξαγοράς, ωστόσο τα κριτήρια υπα-
γωγής ήταν ανεπαρκή ή και ανεφάρµοστα. Το πρό-
βληµα, όµως, παραµένει ανοιχτό και, κατά πάσα 
πιθανότητα, χρόνο µε τον χρόνο διογκώνεται.

Από τα στοιχεία των Περιφερειακών ∆ιευθύν-
σεων ∆ηµόσιας Περιουσίας για το 2016, στις ενό-
τητες Αθηνών, Ανατολικής Αττικής, ∆υτικής Αττι-
κής και Πειραιά το ποσοστό καταπάτησης εκτιµά-
ται ότι ξεπερνά το 80% του συνόλου των ακινήτων, 
ενώ για την ενότητα Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας 
το ποσοστό είναι γύρω στο 70%. Τα αντίστοιχα πο-
σοστά καταπάτησης για τις νησιωτικές περιφέρειες 
και ειδικά στο Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, σύµφωνα 
πάντα µε τις αρµόδιες περιφερειακές διευθύνσεις, 
είναι 47% για τα αστικά ακίνητα και 64% για τα ε-
ξωαστικά.

Οποιαδήποτε λύση οφείλει να συνεκτιµήσει ο-
ρισµένες βασικές παραµέτρους του προβλήµατος, 
όπως το νοµικό ξεκαθάρισµα του ιδιοκτησιακού 
καθεστώτος, η εξωδικαστική επίλυση µακροχρό-
νιων δικαστικών διαδικασιών, καθώς και η επιτά-
χυνση του κτηµατολογίου, ειδικά και κατ’ εξαίρεση 
στις περιοχές των δηµόσιων κτηµάτων. Οι συνέ-
πειες από την ένταξη των ακινήτων αυτών στην ι-
διωτική περιουσία πολιτών αναµένονται να είναι 
πολλαπλά θετικές, όπως η έναρξη πληρωµής φο-
ρολογικών υποχρεώσεων όπως ισχύουν για το 
σύνολο της ακίνητης περιουσίας, η προώθηση της 

οικοδοµικής δραστηριότητας και φυσικά το «ξεκα-
θάρισµα» του καθεστώτος των υπόλοιπων δηµο-
σίων ακινήτων που θα αποµείνουν µετά τις εξαγο-
ρές.

Το σχέδιο νόµου του 2014
Όλα δείχνουν ότι το υπουργείο θα κινηθεί στα ίχνη 
του σχεδίου νόµου του 2014, που προωθούσε ευ-
νοϊκούς όρους για την απόδοση των καταπατηµέ-
νων εκτάσεων του ∆ηµοσίου στους καταπατητές, 
σε συνέχεια µιας προσπάθειας που από το 1995 
µέχρι σήµερα συστηµατικά µένει σε επίπεδο νοµο-
σχεδίου και ουδέποτε φτάνει στη Βουλή προς ψή-
φιση.

Το σχέδιο νόµου 2014 προέβλεπε τη δυνατό-
τητα εξαγοράς περίπου 30.000 ακινήτων, αρκεί η 
διάρκεια της καταπάτησης να ξεπερνούσε τα 20 
χρόνια, ενώ το τίµηµα της εξαγοράς θα υπολογι-
ζόταν βάσει της χαµηλότερης αντικειµενικής αξίας 
του γεωγραφικού διαµερίσµατος του ακινήτου.

Προϋπόθεση για την εξαγορά ήταν η υποβολή 
αίτησης εντός ενός έτους από την ισχύ του νόµου, 
διαφορετικά οι αρµόδιες υπηρεσίες θα εξέδιδαν 
πρωτόκολλα αποβολής και αποζηµίωσης. Μπο-
ρούσαν να εξαγοραστούν ακίνητα εντός ορίων οι-
κισµών κάτω των 2.000 κατοίκων µέχρι 5 στρέµ-
µατα ή µέχρι την ισχύουσα αρτιότητα για ακίνητα 
εντός σχεδίου πόλης, ενώ κατ’ εξαίρεση η εξαγορά 
µπορούσε να επεκταθεί σε όση έκταση υπάρχουν 
µόνιµα κτίσµατα. Για τα αγροτικά ακίνητα η ενι-
αία έκταση εξαγοράς ήταν µέχρι 10 στρέµµατα και 
µέχρι 20 συνολικά.

EΔΑ ΘΕΣΣ 
η δύναµη 
στο Φυσικό Αέριο.
Η δύναµη να ανοίγεις δρόµους, να προχωράς µπροστά, να βελτιώνεις τη ζωή των ανθρώπων, 
να µοιράζεσαι τη γνώση, να στηρίζεις τα νοικοκυριά και την ανάπτυξη, η δύναµη να δείχνεις µε 
πράξεις τη φροντίδα σου για το περιβάλλον, η δύναµη να βρίσκεσαι πάντα δίπλα στην κοινωνία.

100%
στα τέλη σύνδεσης
για όλο το 2018

έκπτωση

νου να εξασφαλιστεί η οριστική επίλυση του σχε-
τικού προβλήµατος και να διασφαλιστεί το δηµό-
σιο συµφέρον».

Πράγµατι, το ιδιοκτησιακό καθεστώς σε χιλιά-
δες ακίνητα και οι διαµάχες µεταξύ ∆ηµοσίου και ι-
διωτών είναι ένα θέµα που απασχολεί εδώ και δε-
καετίες περιοχές της επικράτειας, ενώ η καθυστέ-
ρηση ολοκλήρωσης του κτηµατολογίου και των 
δασικών χαρτών συντελεί στη διαιώνισή του.

Τα λεγόµενα «καταπατηµένα και κατεχόµενα 
ακίνητα» αφορούν χιλιάδες περιπτώσεις, τον α-
κριβή αριθµό των οποίων ακόµη και οι αρµόδιες 
περιφερειακές υπηρεσίες αδυνατούν να προσδι-
ορίσουν µε ακρίβεια. Μόνιµη επωδός στα σχετικά 
υπηρεσιακά σηµειώµατα που παρέλαβε ο κ. Αλε-
ξιάδης ήταν «Τα περισσότερα ακίνητα είναι µη ε-
ντοπισµένα… ∆εν υπάρχουν επαρκή στοιχεία… 
∆εν υπάρχουν Τοπογραφικά ∆ιαγράµµατα… Μο-
ναδική πηγή άντλησης πληροφοριών είναι ο Πίνα-
κας Περιγραφής τους… ∆εν υπάρχουν επικαιρο-
ποιηµένα στοιχεία για τον ακριβή αριθµό των κα-
ταπατηµένων… Εξετάζονται κατά περίπτωση κάθε 
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ρεπορτάζ

Η συζήτηση επί της αίτησης ακύρωσης 
για τον διαγωνισµό για τις τηλεοπτικές 
άδειες που έχουν καταθέσει στο ΣτΕ 
οι τηλεοπτικοί σταθµοί ΣΚΑΪ, Star, 
Alpha, ΑΝΤ1 και Mega, όπως και η 
ΕΙΤΗΣΕΕ, ήταν προγραµµατισµένη 
για τις 2 Μαρτίου αλλά αναβλήθηκε 
για τις 4 Μαΐου.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟ MEGA

Σ
ε πραγµατικό θρίλερ έχει µετατραπεί η 
τύχη του Mega Channel, κρατώντας τους 
σχεδόν 420 εργαζόµενους του τηλεοπτικού 
δικτύου σε limbo. Και αυτό διότι, ενώ το 
ΕΣΡ ουσιαστικά είχε διατάξει το κλείσιµο 
του καναλιού, κυριολεκτικά στο παρά πέντε 

το ΣτΕ έδωσε παράταση ζωής, τουλάχιστον µέχρις ότου συ-
ζητηθεί η προσφυγή των ιδιοκτητών του στο Ανώτατο Ακυ-
ρωτικό ∆ικαστήριο.

Από την κόλαση
Η αλήθεια είναι ότι η εβδοµάδα που κλείνει ήταν άκρως δρα-
µατική για τους εργαζόµενους στο Mega, οι οποίοι ζουν έναν 
πραγµατικό γολγοθά από το 2016, που παραµένουν απλή-
ρωτοι. Αρχικά, οι άνθρωποι αυτοί βρέθηκαν στην «κόλαση», 
λόγω της απόφασης του ΕΣΡ σχετικά µε το αίτηµα της Τη-
λέτυπος Α.Ε. για µετατροπή του σταθµού, από γενικού πε-
ριεχοµένου, σε θεµατικό, καθώς το Mega δεν είχε συµµετά-
σχει στον διαγωνισµό για τις τηλεοπτικές άδειες πανελλαδι-
κής εµβέλειας και κινδύνευε, βάσει νόµου, να κλείσει. Μετά 
από συνεδρίαση επτά ωρών το ΕΣΡ αποφάσισε κατά πλειο-
ψηφία (6-3) κατά της έγκρισης του αιτήµατος. Σύµφωνα µε 
τις «Τυπολογίες», που πήραν στα χέρια τους την απόφαση, 
το ΕΣΡ ανέφερε ότι «αναγνωρίζει ότι ο τηλεοπτικός σταθ-
µός µε τον διακριτικό τίτλο “MEGA CHANNEL” εµπίπτει 
στη ρύθµιση του άρθρου 28 παρ. 10 του Ν. 4496/2017 και υ-
ποχρεώνει τη λειτουργούσα αυτόν εταιρεία µε την επωνυµία 
“ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ” να τερµατίσει τη λειτουργία του».

Το συµβούλιο υπογράµµισε ότι ο σταθµός λειτούργησε 
επί πολλά έτη, µε βάση διοικητικές πράξεις, ως ενηµερωτι-
κός εθνικής εµβέλειας, ενώ δεν έλαβε µέρος στη διαδικασία 
αδειοδότησης τηλεοπτικών σταθµών εθνικής εµβέλειας ενη-
µερωτικού χαρακτήρα, που άρχισε µε την προκήρυξη 1/2017 
του ΕΣΡ (δηµοσιευθείσα στις 27/11/2017), προσθέτοντας ότι 
το Mega «δεν είχε υποβάλει δήλωση αλλαγής φυσιογνωµίας 
του προγράµµατός του, είναι δε κοινώς γνωστό (πανελλή-
νια πασίδηλο) ότι από τον µήνα Σεπτέµβριο του 2016 διέ-
κοψε τη µετάδοση ειδήσεων και ενηµερωτικών προγραµµά-
των. Με βάση αυτά τα στοιχεία, το ΕΣΡ µε ψήφους 6-3 κρί-
νει πως εµπίπτει στη ρύθµιση του άρθρου 28 παρ. 10 του Ν. 
4496/2017 και πρέπει να αναγνωριστεί τούτο και να αποφα-

σιστεί ο τερµατισµός της λειτουργίας του». Σηµειώνεται ότι, 
όπως ορίζει ο νόµος, από τη στιγµή που η απόφαση θα δη-
µοσιευτεί στη ∆ιαύγεια, τίθεται σε ισχύ. Το ΕΣΡ ενηµερώνε-
ται άµεσα από την ΕΕΤΤ, η οποία στη συνέχεια δίνει εντολή 
στην Digea να κατεβάσει το σήµα του καναλιού.

… στο limbo
H απόφαση του ΕΣΡ προκάλεσε έντονη απογοήτευση 
στους εργαζόµενους στο Mega, ενώ τα διοικητικά συµβού-
λια των ενώσεων του Τύπου (ΕΣΗΕΑ, ΕΠΗΕΑ, ΕΣΠΗΤ και 
ΕΤΙΤΑ) τόνισαν ότι «η αρνητική απόφαση του ΕΣΡ στο αί-
τηµα του τηλεοπτικού σταθµού MEGA για αλλαγή της φυ-
σιογνωµίας του ρίχνει “µαύρο” στο πρώτο ιδιωτικό κανάλι 
της χώρας και οδηγεί σε εξόντωση τους 420 απλήρωτους ερ-
γαζόµενους. Ο µοναδικός τρόπος να παραµείνει σε λειτουρ-
γία το MEGA είναι, εδώ και τώρα, οι µέτοχοι να εξαντλή-
σουν κάθε δυνατότητα που παρέχει ο νόµος προκειµένου να 
καταστεί προσωρινά ανενεργή και τελικά να ακυρωθεί η α-
πόφαση του ΕΣΡ που βάζει “λουκέτο” στο κανάλι. Χρόνος 
υπάρχει. Όπως και νοµικά εργαλεία που µπορούν να απο-
τρέψουν το καίριο αυτό πλήγµα στην πολυφωνία και στη δη-
µοκρατία», καλώντας «την κυβέρνηση, τα πολιτικά κόµµατα 
και τις τράπεζες να βρουν τρόπο να αποδοθεί άµεσα στους 
εργαζόµενους µέρος των χρηµάτων που έχουν συγκεντρωθεί 
στις τράπεζες από την απλήρωτη εργασία τους».

Ωστόσο, µια «παράταση ζωής» στο πολύπαθο κανάλι 
ήρθε από το ΣτΕ και συγκεκριµένα από τον πρόεδρό του, 
Νικόλαο Σακελλαρίδη, ο οποίος, µε προσωρινή διαταγή 
του, ανέστειλε την επίµαχη απόφαση του ΕΣΡ, µε την οποία 
σταµατά η λειτουργία εκποµπής του τηλεοπτικού σταθ-
µού Mega. Στο ΣτΕ είχε προσφύγει ο ίδιος ο σταθµός στις 
αρχές Μαρτίου καταθέτοντας αίτηση ακύρωσης για τη δια-
γωνιστική διαδικασία για τη χορήγηση των τηλεοπτικών α-
δειών. Σε ανακοίνωσή της η Τηλέτυπος Α.Ε. ανέφερε, µεταξύ 
άλλων, ότι «η αίτηση αυτή στρέφεται κατά της απόφασης του 
Ε.Σ.Ρ. να εφαρµόσει τον ν. 4339/2015 για τη διαγωνιστική 
διαδικασία χορήγησης επτά τηλεοπτικών αδειών, της από-
φασης του Υπουργού Ψ.Π.Τ.Ε. µε αριθµό 1830/2017 (που 
αφορά τον καθορισµό του αριθµού των δηµοπρατούµενων 
τηλεοπτικών αδειών) και της κοινής απόφασης των υπουρ-
γών Οικονοµικών και Ψ.Π.Τ.Ε. µε αριθµό 2178/2017 (που 
αφορά τον καθορισµό της τιµής εκκίνησης των επτά δηµο-

πρατούµενων αδειών). Με την αίτησή της η ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ 
Α.Ε. ζητά την ακύρωση των ως άνω αποφάσεων και της δια-
γωνιστικής διαδικασίας».

Ανάσα ως τον Μάιο
Υπενθυµίζεται ότι η συζήτηση επί της αίτησης ακύρωσης για 
τον διαγωνισµό για τις τηλεοπτικές άδειες που έχουν κατα-
θέσει στο ΣτΕ οι τηλεοπτικοί σταθµοί ΣΚΑΪ, Star, Alpha, 
ΑΝΤ1 και Mega, όπως και η ΕΙΤΗΣΕΕ, ήταν προγραµµα-
τισµένη για τις 2 Μαρτίου στην Ολοµέλεια του Ανώτατου Α-
κυρωτικού ∆ικαστηρίου, µε πρόεδρο τον Νικόλαο Σακελ-
λαρίου και εισηγητές τους συµβούλους Επικρατείας Ηλία 
Μάζο και ∆ηµήτρη Μακρή. Ωστόσο, η συζήτηση αναβλή-
θηκε από τους δύο εισηγητές, καθώς δεν είχαν σταλεί από 
τον υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής διευκρινιστικά τεχνικά 
στοιχεία που έχουν ζητηθεί από το ΣτΕ, τα οποία αφορούν 
τις προϋποθέσεις καθορισµού του αριθµού των αδειών που 
χορηγήθηκαν (7 άδειες), δεδοµένου ότι οι τηλεοπτικοί 
σταθµοί υποστηρίζουν ότι µπορούσαν να χορηγηθούν 16 ά-
δειες, αλλά και λόγω των εκκρεµοτήτων του Mega µε το ΕΣΡ. 
Τελικά η συζήτηση αναβλήθηκε για τις 4 Μαΐου, δίνοντας 
χρόνο και «ανάσα» στο πολύπαθο κανάλι.
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πολιτική

ΑΝΑΣΕΣ ΑΠΌ ΤΌΝ ΓΚΡΌΎΕΦΣΚΙ 
ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ Ό ΣΎΝΑΣΠΙΣΜΌΣ 
ΤΣΙΠΡΑ-ΚΑΜΜΕΝΌΎ

 ΧΡΉΣΤΌΣ ΜΑΤΉΣ

Πολιτικοί κύκλοι επισημαίνουν ότι το 
2008 η πρόσκληση του ΝΑΤΟ στην 
ΠΓΔΜ πάγωσε επειδή η Ελλάδα 
ήθελε λύση πριν από την ένταξη και 
αναρωτιούνται αν δέκα χρόνια αργότερα 
η Αθήνα θα έχει την ίδια θέση ή μπορεί 
να αποδεχτεί ένταξη με προσωρινή 
ονομασία, παραπέμποντας την οριστική 
λύση πριν από τη διαδικασία ένταξης 
της γειτονικής χώρας στην Ε.Ε., η οποία 
μπορεί να είναι μακρινή, αλλά πλέον 
αποτελεί πολιτική απόφαση της Ε.Ε.

Στα χέρια του Νίκολας Γκρούεφσκι βρίσκεται η τύχη του 
κυβερνητικού συνασπισμού στην Αθήνα, τουλάχιστον 
σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο να πληγεί η συνοχή του ε-
ξαιτίας της υπόθεσης με το όνομα της Πρώην Γιουγκο-

σλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας.
Ο κ. Γκρούεφσκι έχει αναδείξει σε μείζον πολιτικό ζήτημα για 

τη χώρα την παραμονή στην εξουσία του κυβερνητικού συνασπι-
σμού των Σοσιαλδημοκρατών με τους Αλβανούς, καθώς με αφορμή 
τον νόμο με τον οποίο η αλβανική χαρακτηρίζεται επίσημη γλώσσα 
του κράτους, κατηγορεί τον πρωθυπουργό Ζόραν Ζάεφ ότι έχει πα-
ραδώσει τη χώρα στα Τίρανα και θέτει ως στόχο την ανατροπή του.

Ουσιαστικά, ο κ. Γκρούεφσκι και η αξιωματική αντιπολίτευση, 
το VMRO, στελέχη του οποίου ήδη χαρακτηρίζουν την κυβέρνηση 
Ζάεφ «χούντα», προσπαθούν να πλήξουν τον κυβερνητικό συνασπι-
σμό με θεσμικό μοχλό τον προερχόμενο από το κόμμα, Πρόεδρο 
της χώρας, Γκιόργκι Ιβάνοφ, ο οποίος ανέπεμψε μία φορά τον νόμο 
για τη γλώσσα και όταν ξαναψηφίστηκε από τη Βουλή, την Τετάρτη 
14 Μαρτίου, ανακοίνωσε ότι δεν πρόκειται να τον υπογράψει.

Για τον κ. Ζάεφ, η λύση θα ήταν η αποπομπή του κ. Ιβάνοφ, 
η οποία όμως είναι αδύνατη, καθώς απαιτεί πλειοψηφία 2/3 στη 
Βουλή, δηλαδή θετική ψήφο των 80 από τους 120 βουλευτές, ενώ ο 
νόμος για τη γλώσσα πέρασε με 64 ψήφους.

Οι ρωσικές αντιδράσεις
Αν ο κ. Γκρούεφσκι επιτύχει στον σχεδιασμό του, η λύση στο θέμα 
του ονόματος θα απομακρυνθεί σοβαρά, γεγονός που θα προσφέρει 
στον κ. Τσίπρα ανακούφιση και χρονικά περιθώρια, εφόσον βέβαια 
πείσει ότι επιθυμεί την επίλυση του ζητήματος.

To ζήτημα για τον πρώην πρωθυπουργό της ΠΓΔΜ είναι ότι ου-
σιαστικά στερείται συμμάχων και συνομιλητών στο εξωτερικό, πλην 
της Ρωσίας, ο υπουργός Εξωτερικών της οποίας, Σεργκέι Λαβρόφ, 
στις 22 Φεβρουαρίου από το Βελιγράδι εξέφρασε την αγανάκτησή 
του για το ότι ο Αλβανός πρόεδρος της Βουλής της ΠΓΔΜ έβαλε στο 
γραφείο του τον αλβανικό θυρεό με τον αετό.

Όμως, πέρα από το θέμα της γλώσσας, ενδεχόμενο ανατροπής 
του κ. Ζάεφ, ή πολιτικής αναταραχής στα Σκόπια, θα θέσει σε αμφι-
σβήτηση τη στρατηγική ένταξης της χώρας στο ΝΑΤΟ, η οποία ενο-
χλεί ιδιαίτερα τη Μόσχα.

«Δυστυχώς, ένα νοσηρό περιβάλλον διαμορφώνεται από τις 
προσπάθειες μερικών μελών του ΝΑΤΟ και της Ε.Ε. να ενισχύ-
σουν την αντιπαράθεση, να διευρύνουν τη Βορειοατλαντική Συμ-
μαχία στα ανατολικά χωρίς να παίρνουν υπόψη τους τη γνώμη του 
λαού, όπως το έκαναν στο Μαυροβούνιο. Και τώρα στη Μακεδονία 
και στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη» είχε πει την ίδια μέρα ο κ. Λαβρόφ, αμ-
φισβητώντας την πολιτική νομιμοποίηση της επιλογής για ένταξη 
στο ΝΑΤΟ.

Η Σόφια πιέζει για περισσότερη Ε.Ε. και ΝΑΤΟ 
στα Δ. Βαλκάνια 
Ως απάντηση στη θέση του κ. Λαβρόφ, η υπουργός Εξωτερικών της 
Βουλγαρίας Εκατερίνα Ζαχαρίεβα πρότεινε μεγαλύτερη ευρωπαϊκή 
και νατοϊκή εμπλοκή. «Υπάρχει ξένη επιρροή, αλλά αυτό είναι δικό 
μας σφάλμα, δεν είμαστε επαρκώς παρόντες και δεσμευμένοι στις 
χώρες των Δυτικών Βαλκανίων» είπε μιλώντας στην Επιτροπή Ε-
ξωτερικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η κ. Ζαχαρίεβα, η οποία 
πρόσθεσε με σαφή αναφορά στη Ρωσία: «Αν δεν είμαστε εμείς εκεί, 
τότε κάποιος άλλος, που δεν είναι μέρος της ευρωπαϊκής οικογέ-
νειας ή του ΝΑΤΟ, είναι παρών και έχει ισχυρή επιρροή».

Την προηγούμενη Δευτέρα 12 Μαρτίου, στην τριμερή συνά-
ντηση των υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας, Βουλγαρίας και Ρουμα-
νίας στο Βουκουρέστι, «οι τρεις χώρες επιβεβαίωσαν το ενδιαφέρον 
τους να εκτιμήσουν την επιτευξιμότητα ενός περιφερειακού ενερ-
γειακού κέντρου, το οποίο θα συνεισφέρει στην ασφάλεια της προ-
μήθειας και της διαφοροποίησης των διαδρόμων και των πηγών φυ-
σικού αερίου στα Βαλκάνια και στη ΝΑ Ευρώπη».

Στην απόφαση, μάλιστα, γίνεται σαφής αναφορά στην πλωτή 
μονάδα επεξεργασίας φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη, η 
οποία, όπως έχει πει ο Αμερικανός πρέσβης στην Αθήνα Τζέφρι 
Πάιατ, θα περιορίσει την αποκλειστική εξάρτηση της ΝΑ Ευρώπης 
από το ρωσικό φυσικό αέριο. «Θα προωθήσουμε τη σύγκλιση της α-

νάπτυξης των υποδομών αερίου στην περιοχή, η οποία θα στηρίζεται 
σε ένα διαφοροποιημένο εύρος πηγών, είτε είναι το ελληνικό LNG, 
είτε ο νότιος διάδρομος αερίου, είτε τα αποθέματα στη Μαύρη Θά-
λασσα» αναφέρεται στην απόφαση.

Όμως η επίσκεψη που θα κάνει την επόμενη εβδομάδα στα 
Σκόπια ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς, για να μεταφέρει το 
πλαίσιο συμφωνίας που προτείνει η Αθήνα, δοκιμάζει τις εσωτερι-
κές πολιτικές αντοχές της άλλης πλευράς, κυρίως λόγω του τρόπου 
με τον οποίο θέτει το ζήτημα ο Έλληνας υπουργός.

«Η συμφωνία των δύο πλευρών, ανάμεσα σ’ εμένα και τον κ. Τσί-
πρα, τον κ. Κοτζιά και τον κ. Ντιμιτρόφ, είναι ότι κάθε έγγραφο, απ’ 
όποια πλευρά κι αν προέρχεται, αξίζει να εξεταστεί. Αυτό που είναι 
σημαντικό είναι αυτό που προτείνεται από τον μεσολαβητή, επειδή 
τα δύο μέρη συμφώνησαν ότι η διαδικασία πρέπει να συνεχιστεί υπό 
την αιγίδα του ΟΗΕ και οι δύο πλευρές χρειάζονται να επιβεβαιωθεί 
η διαδικασία με ψήφισμα του ΟΗΕ» σχολίασε ο κ. Ζάεφ στις δηλώ-
σεις μετά τη συνάντηση της προηγούμενης Τρίτης, στα Σκόπια, με 
τον Αμερικανό υφυπουργό για ευρωπαϊκές και ευρασιατικές υποθέ-
σεις Γουές Μίτσελ.

Αλλά και ο κ. Μίτσελ έδωσε μια διπλή διευκρίνιση, από τη μια 
προς τον κ. Ζάεφ, ότι η δέσμευση των ΗΠΑ να βοηθήσουν την έ-
νταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ δεν συναρτάται με συγκεκριμένες ημε-
ρομηνίες, και από την άλλη προς την Αθήνα, ότι η Ουάσινγκτον εν-
θαρρύνει τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, αλλά δεν θα παρέμ-
βει στη διαδικασία της λύσης.

Ο Αμερικανός διπλωμάτης που γνωρίζει καλά το θέμα εξέφρασε 
την άποψη ότι η Ουάσινγκτον δεν ήταν αυτή που επέσπευσε το θέμα 
της λύσης για τη διευκόλυνση της ένταξης. «Προσπαθούμε να το κά-
νουμε, αν είναι εύκολο» είπε χαρακτηριστικά, ενώ υπενθύμισε ότι η 
Ουάσινγκτον δεν είχε ενοχληθεί δημοσίως που η Αθήνα μπλόκαρε 
την ένταξη το 2008, τότε «που οι ΗΠΑ είχαν Πρόεδρο στον οποίο 
άρεσε το ΝΑΤΟ».

Θα τεθεί ξανά το θέμα της «οριστικής λύσης»;
Στην Αθήνα ο κ. Μίτσελ δεν συναντήθηκε ούτε με Πρόεδρο ούτε με 
πρωθυπουργό αλλά είδε τους υπουργούς Άμυνας και Εξωτερικών, με 
τους οποίους, όπως είχε προαναγγείλει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, επρό-
κειτο να συζητήσει «την εμβάθυνση των ελληνοαμερικανικών στρα-
τηγικών δεσμών και την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στους 

τομείς της άμυνας, της έρευνας, του εμπορίου και των επενδύσεων». 
Αν αυτό επιβεβαιώθηκε, για το θέμα του ονόματος δεν συζήτησαν.

Πολιτικοί κύκλοι, πάντως, υπενθύμιζαν ότι η προϋπόθεση για 
λύση στο όνομα πριν από την ένταξη της ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ ετέθη 
από την Ελλάδα το 2008 και έγινε αποδεκτή από τους εταίρους, αν 
και αποτελούσε παραβίαση της ενδιάμεσης συμφωνίας, που προβλέ-
πει ότι η Ελλάδα δεν θα θέσει εμπόδια στην ένταξη των Σκοπίων με 
την προσωρινή ονομασία στους διεθνείς οργανισμούς. Δεν υπήρξε 
ελληνικό βέτο, έλεγαν, διότι το θέμα απεσύρθη εξαιτίας της αντίθε-
σης της Αθήνας. Άρα, για να ισχύσει και στη σύνοδο του καλοκαι-
ριού, πρέπει η Ελλάδα να θέσει εκ νέου το ζήτημα. «Θα το θέσει;» 
έλεγαν.

Άλλωστε, πρόσθεταν, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
Ζαν Κλοντ Γιούνκερ έχει θέσει επισήμως στην ατζέντα την προο-
πτική ένταξης της ΠΓΔΜ στην Ε.Ε., οπότε μπορεί η λύση στο όνομα 
να διασυνδεθεί με αυτό.
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«∆εν ζητάµε χάρες από κανέναν και 
απαιτούµε απ’ όλους αυτούς που εκλέγονται 
από εµάς και πληρώνονται από τους φόρους 
µας να κάνουν επιτέλους τη δουλειά τους». 
Επιτροπή κατοίκων «Επιµένουµε 
Πεδίον του Άρεως»

ΟΡΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΣΤΟ ΠΕ∆ΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ

  ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ

«Σπάµε τη σιωπή – Φυλακή στους εµπόρους, προ-
στασία στους χρήστες». Με αυτό το σύνθηµα 
περισσότεροι από 500 Αθηναίοι πραγµατοποίη-
σαν στις 11 Μαρτίου συγκέντρωση διαµαρτυρίας 

για την εγκατάλειψη του Πεδίου του Άρεως. Οι κάτοικοι για µία 
ακόµη φορά φώναξαν ότι η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώ-
ρητο. Το ραντεβού είχε δοθεί στο Green Park, σηµείο που αντι-
κατοπτρίζει σε µεγάλο βαθµό τη διαµορφωθείσα κατάσταση στη 
γύρω περιοχή.

Η κατάσταση έφτασε στο απροχώρητο
«Φτάνει πια! Απαιτούµε: Πεδίο του Άρεως Ελεύθερο, Καθαρό, Α-
σφαλές». Το πανό µε το παραπάνω σύνθηµα ήταν αναρτηµένο έξω 
από το Green Park.Το καφέ δεν θυµίζει σε τίποτα την αίγλη που 
έζησε τα προηγούµενα χρόνια, καθώς σήµερα έχει µετατραπεί σε 
στέκι διακίνησης ναρκωτικών. Μάλιστα, σε µια κίνηση συµβολι-
σµού, οι κάτοικοι –µεταξύ των οποίων και η ηθοποιός Μιµή Ντε-
νίση, η οποία συµµετέχει διαρκώς στις δράσεις– άσπρισαν την 
πρόσοψη του κτιρίου.

Μέλη της επιτροπής κατοίκων «Επιµένουµε Πεδίον του 
Άρεως», κατά τη διάρκεια των οµιλιών τους, τόνισαν ότι η κατά-
σταση είναι εκτός ελέγχου και οι εµπλεκόµενοι φορείς πρέπει να 
δώσουν άµεσα λύση.«∆εν ζητάµε χάρες από κανέναν και απαι-
τούµε απ’ όλους αυτούς που εκλέγονται από εµάς και πληρώνο-
νται από τους φόρους µας να κάνουν επιτέλους τη δουλειά τους» 
ανέφεραν χαρακτηριστικά. «Απαιτούµε η οδός Μαυροµµαταίων 
να γίνει η γειτονιά που ήταν κάποτε. Απαιτούµε ένα Πεδίον του 
Άρεως ελεύθερο, δηµόσιο, πράσινο, καθαρό και λειτουργικό. ∆εν 
θα κάνουµε ένα βήµα πίσω µέχρι να το κερδίσουµε».

Ναρκωτικά και πορνεία
Τα φαινόµενα παραβατικότητας αυξάνονται διαρκώς. Το βράδυ, 
που οι πόρτες του πάρκου κλείνουν, το καθεστώς της ανοµίας µε-
ταφέρεται στους γύρω δρόµους. Ναρκωτικά, πορνεία, βανδαλι-
σµοί, είναι καθηµερινό φαινόµενο. Όπως τόνισαν κάτοικοι της 
περιοχής στην FS, κυριαρχεί συνεχώς το αίσθηµα της ανασφά-
λειας: «Το πάρκο είναι υγειονοµική βόµβα και έχει µετατραπεί 

σε γκέτο παρανοµίας και εγκληµατικότητας. Ακόµα και κατά τη 
διάρκεια της ηµέρας, µπροστά στα µάτια περαστικών, γίνεται δια-
κίνηση και χρήση ναρκωτικών ουσιών. Αναγκαζόµαστε να κλειδω-
νόµαστε από νωρίς στα σπίτια µας».

Το «παρών» στη συγκέντρωση της περασµένης Κυριακής 
έδωσε και ο πρόεδρος της ΚΕ∆Ε Γιώργος Πατούλης, ο οποίος τό-
νισε ότι η ευθύνη για την υπάρχουσα κατάσταση δεν είναι απρό-
σωπη: «Αν η περιφέρεια δεν µπορεί ή δεν θέλει να ασκήσει τις αρ-
µοδιότητές της και να αναλάβει τις ευθύνες της, ας επιστρέψει την 
αρµοδιότητα στον δήµο, µαζί µε τους απαραίτητους πόρους. Η ε-
γκληµατική εγκατάλειψη του Πεδίου του Άρεως δικαιώνει µε τον 
πιο εύγλωττο τρόπο την πάγια διεκδίκηση της ΚΕ∆Ε για αποκέ-
ντρωση αρµοδιοτήτων και πόρων προς την αυτοδιοίκηση Α΄ βαθ-
µού, προκειµένου επιτέλους οι τοπικές κοινωνίες να αποφασίζουν 
οι ίδιες για το µέλλον του τόπου τους, χωρίς κηδεµόνες».

Υπενθυµίζεται ότι το περασµένο καλοκαίρι ο δήµαρχος Αθη-
ναίων Γιώργος Καµίνης είχε ζητήσει την παρέµβαση της Εισαγ-
γελίας Αθηνών, µετά από καταγγελίες ότι τα βράδια στην περιοχή 
παιδιά, µετανάστες και προσφυγόπουλα εξετίθεντο στην πορνεία.

Shooting rooms
Οι κάτοικοι ζητούν η Περιφέρεια Αττικής, ο ∆ήµος Αθηναίων, 
παρ’ ότι δεν έχει αρµοδιότητα για το πάρκο, και τα υπουργεία Υ-
γείας, ∆ικαιοσύνης και Προστασίας του Πολίτη να εκπονήσουν 
άµεσα ένα σχέδιο δράσης.

Πριν από λίγες ηµέρες ο κ. Καµίνης ανακοίνωσε τη συγκρό-
τηση πρωτοβουλίας-οµάδας πίεσης απέναντι στην αβουλία του 
κράτους να αντιµετωπίσει τη χρήση και τη διακίνηση ναρκωτι-
κών. Μια πρωτοβουλία που απαρτίζεται από γνωστούς Αθηναί-
ους (Ντ. Αυγουστίδης, Αιµιλία Υψηλάντη, Χρ. Χωµενίδης κ.ά.) 
που ζουν και δραστηριοποιούνται στην πρωτεύουσα. Οι συµµε-
τέχοντες συµφώνησαν για «κοινή δράση κατά του θανάτου στον 
δρόµο, καθώς και για την ανάγκη να περιοριστεί δραστικά η δη-
µόσια χρήση ναρκωτικών».

Ο κ. Καµίνης συνόψισε τις παραµέτρους και διαστάσεις του 
προβλήµατος, προτάσσοντας την άµεση ανάγκη, όπως είπε, 
λειτουργίας χώρων ιατρικώς εποπτευόµενης χρήσης ουσιών 

(shooting rooms). Όπως υποστήριξε, πρέπει να σχεδιαστεί, σε 
συνεργασία µε την κυβέρνηση, πρόγραµµα δράσης µε άξονα την 
αστυνόµευση, την προστασία των πολιτών, αλλά και των χρηστών, 
µε τη διοχέτευσή τους σε δοµές όπου θα παρέχεται ιατρική και 
ψυχολογική στήριξη, και την ευαισθητοποίηση των πολιτών.

Οι δράσεις των κατοίκων
Οι κινητοποιήσεις και οι δράσεις των κατοίκων δεν σταµατούν 
εδώ. Τα µέλη της επιτροπής «Επιµένουµε Πεδίον του Άρεως» ε-
τοιµάζουν για την 1η Απριλίου µεγάλη ηµερίδα, στην οποία θα 
προσκληθούν εκπρόσωποι από την Περιφέρεια Αττικής, από τον 
∆ήµο Αθηναίων, από την ΕΛ.ΑΣ. και από τα συναρµόδια υπουργεία 
(Προστασίας του Πολίτη, ∆ικαιοσύνης και Υγείας).

Υπενθυµίζεται ότι τον περασµένο Σεπτέµβριο και ενώ είχε µε-
σολαβήσει το καλοκαίρι µε το πάρκο να είναι στο απόλυτο σκο-
τάδι, 2.500 άτοµα συµµετείχαν στην εκδήλωση «Φωτίζουµε το Πε-
δίον του Άρεως», κρατώντας φαναράκια και φακούς. Μάλιστα, η 
κινητοποίηση αυτή είχε σαν αποτέλεσµα λίγες ηµέρες µετά η πε-
ριφέρεια να αποκαταστήσει µεγάλο µέρος του φωτισµού. Ωστόσο, 
όπως είχαν σηµειώσει οι διοργανωτές, οι εργασίες είχαν αρχίσει 
λίγες ηµέρες πριν από την εκδήλωση, καθώς πληθώρα δηµοσιευ-
µάτων αναφέρονταν στην κακή κατάσταση του Πεδίου του Άρεως.
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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… 
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Το 19% των Ελλήνων πιστεύει 
ότι συναντά κάποια ψευδή είδηση 
τουλάχιστον µία φορά την εβδοµάδα, 
ενώ το 18% αρκετές φορές µέσα 
στον µήνα.

FAKE NEWS ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
  ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ

Υ
παρκτά και πλέον µέρος της καθηµερινότη-
τάς τους είναι τα fake news (ψευδείς ειδήσεις), 
σύµφωνα µε τους Έλληνες. Οι περισσότεροι 
από τους µισούς θεωρούν ότι κάθε µέρα ή σχε-
δόν κάθε µέρα φτάνει στα αυτιά τους τουλάχι-
στον µία ψευδής είδηση. Το τελευταίο Ευρω-

βαρόµετρο, το οποίο διεξήγαγε και τη σχετική έρευνα µε τη συµ-
µετοχή 26.000 πολιτών τον περασµένο Φεβρουάριο, αποκαλύπτει 
ότι οι Έλληνες είναι επιφυλακτικοί σχετικά µε τα fake news περισ-
σότερο από κάθε άλλον λαό στην Ευρώπη, σε ποσοστό 55%.

Χάθηκε η εµπιστοσύνη
Τα παραπάνω έρχονται να επιβεβαιώσουν την έλλειψη εµπιστοσύ-
νης που έχουν πλέον οι πολίτες απέναντι στα µέσα µαζικής ενηµέ-
ρωσης και στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σηµειώνεται ότι το α-
ντίστοιχο µέσο ποσοστό στην Ε.Ε. είναι 37%, µε τη Φινλανδία να 
είναι η χώρα µε τους λιγότερους καχύποπτους (18%). Υψηλό όµως 
είναι το ποσοστό και στην Κύπρο, καθώς αγγίζει το 45%.

Σύµφωνα µε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ), το 
19% των Ελλήνων πιστεύει ότι συναντά κάποια ψευδή είδηση του-
λάχιστον µία φορά την εβδοµάδα, ενώ το 18% αρκετές φορές µέσα 
στον µήνα. Σπάνια ή ποτέ δηλώνει ότι έρχεται σε επαφή µε ψευ-
δείς ειδήσεις µόνο το 6% των Ελλήνων, ποσοστό που είναι το µι-
κρότερο στην Ε.Ε. (το µεγαλύτερο είναι στη Φινλανδία µε 29%). 
Συνολικά τρεις στους τέσσερις Έλληνες (74%) λένε ότι «πέφτουν» 
πάνω σε µια ψευδή είδηση τουλάχιστον µία φορά την εβδοµάδα.

Εντοπίζουν τις ψευδείς ειδήσεις
Και µπορεί στις σχολές δηµοσιογραφίας ο διαχωρισµός της ψευ-
δούς από την αληθινή είδηση να αποτελεί ολόκληρη θεµατική ε-
νότητα, οι Έλληνες πολίτες ωστόσο αποδεικνύονται «λαγωνικά». 
Στο ερώτηµα «πόσο ικανοί πιστεύετε ότι είστε να εντοπίσετε µια 
ψευδή είδηση;» δύο στους τρεις (64%) δηλώνουν ότι µπορούν να 
το κάνουν και µόλις ένας στους τρεις (35%) έχει µικρή έως καθό-
λου εµπιστοσύνη ότι µπορεί να διακρίνει την παραπληροφόρηση. 
Τα αντίστοιχα µέσα ποσοστά στην Ε.Ε. είναι 71% (εµπιστοσύνη) 
και 26% (έλλειψη εµπιστοσύνης).

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι απαντήσεις για το 
εάν οι ψευδείς ειδήσεις αποτελούν πρόβληµα για τη δηµοκρατία, 

καθώς το 87% απαντά θετικά, ενώ µόλις το 10% όχι.

Ναι σε εφηµερίδες και ραδιόφωνο
Από τα παραδοσιακά µέσα ενηµέρωσης το 49% των Ελλήνων ε-
µπιστεύεται απολύτως τον έντυπο Τύπο και το 57% το ραδιόφωνο. 
Αντιθέτως, όσον αφορά τις ειδήσεις της τηλεόρασης, το 57% δεν 
τις εµπιστεύεται, ενώ το 40% λέει ναι. Το ποσοστό εµπιστοσύνης 
είναι το µικρότερο στην Ε.Ε. (µέσος όρος 66%), ενώ η έλλειψη ε-
µπιστοσύνης είναι, αντίστροφα, η µεγαλύτερη στην Ε.Ε. (µέσο πο-
σοστό 29%).

Για τις online εφηµερίδες το ποσοστό µοιράζεται, µε το 44% 
να εκφράζει εµπιστοσύνη και το 40% έλλειψη, έναντι 47% και 
33% στην Ε.Ε. Σχετικά µε τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως 
το Facebook και το Twitter, οι µισοί Έλληνες δηλώνουν έλλειψη 
εµπιστοσύνης (49%), ενώ εµπιστεύονται τις ειδήσεις τους ένας 
στους τρεις (32%). Πάντως, η έλλειψη εµπιστοσύνης στην Ευρώπη 
είναι ακόµα µεγαλύτερη, σε ποσοστό 54%.

Φταίνε οι δηµοσιογράφοι;
Μόλις τον περασµένο Ιανουάριο ο προκαθήµενος της Ρωµαιοκα-
θολικής Εκκλησίας, πάπας Φραγκίσκος, στην οµιλία που πραγµα-
τοποίησε στο Βατικανό, υποστήριξε ότι η πρώτη περίπτωση παρα-
πληροφόρησης συναντάται στη Βίβλο, όταν το φίδι δηµιούργησε 
«fake news» και η Εύα µπήκε στον πειρασµό να φάει τον απαγο-
ρευµένο καρπό!

Αναφερόµενος στον ρόλο των δηµοσιογράφων, τους κάλεσε να 
αντιληφθούν ότι συνδιαµορφώνουν τις ζωές των πολιτών. «Η ευ-
θύνη είναι στους ώµους των δηµοσιογράφων, σ’ εκείνους που δου-
λειά τους είναι να παρέχουν πληροφορίες. Στον σηµερινό κόσµο 
δεν πρόκειται για µια δουλειά αλλά για µια αποστολή» ανέφερε 
χαρακτηριστικά.

Ρίχνοντας µια µατιά στην έρευνα του Ευρωβαρόµετρου προ-
κύπτει ότι οι δηµοσιογράφοι είναι υπεύθυνοι για την εξάπλωση 
ψευδών ειδήσεων και πρέπει να το σταµατήσουν (40%). Ακολου-
θούν οι ίδιοι οι πολίτες (36%), οι εθνικές αρχές (34%), η διεύ-
θυνση των µέσων ενηµέρωσης , οι θεσµοί της Ε.Ε. και τα online 
κοινωνικά δίκτυα. Επιπροσθέτως, το 54% των Ελλήνων αναφέρει 
ότι χρησιµοποιεί καθηµερινά ή σχεδόν καθηµερινά τα κοινωνικά 
δίκτυα, ενώ το 30% σπάνια ή καθόλου.

Στο Twitter τα fake news ταξιδεύουν µε 
ταχύτητα φωτός
Παράλληλα, µία ακόµη έρευνα, αυτή τη φορά του ΜΙΤ, ρίχνει εν 
πολλοίς την ευθύνη των ψευδών ειδήσεων στο Twitter. «∆ιαπι-
στώσαµε ότι το ψέµα διαχέεται µαζικότερα, ταχύτερα και ευρύ-
τερα από την αλήθεια σε όλες τις κατηγορίες πληροφοριών και σε 
πολλές περιπτώσεις» ανέφερε ο καθηγητής του MIT Σινάν Αράλ.

Οι ερευνητές παρακολούθησαν από το 2006 έως το 2017 περί-
που 126.000 ειδήσεις που δηµοσιεύτηκαν στο συγκεκριµένο µέσο 
και κοινοποιήθηκαν 4,5 εκατοµµύρια φορές από 3 εκατοµµύρια 
ανθρώπους. Όπως διαπίστωσαν, οι ψευδείς ειδήσεις δεν διαδίδο-
νται µέσω ροµπότ (bots) τα οποία έχουν προγραµµατιστεί για τη 
συγκεκριµένη αποστολή, αλλά από τους ίδιους τους χρήστες, οι ο-
ποίοι έχουν την τάση να κοινοποιούν ανακριβείς ειδήσεις. Οι ψευ-
δείς ειδήσεις χαρακτηρίζονται από πρωτοτυπία και από µεγαλύ-
τερη συναισθηµατική φόρτιση σε σχέση µε τις αληθινές, που είναι 
πιο αναµενόµενες.

Από την έρευνα προκύπτει ακόµη ότι οι χρήστες είναι πιο πι-
θανό να πιστέψουν µια ψευδή είδηση όταν αυτή προέρχεται από 
έναν λογαριασµό που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστός, ενώ οι ψευδείς ει-
δήσεις διαδίδονται κατά 70% ταχύτερα στο Twitter από τις πραγµα-
τικές. Αντιθέτως, τα αληθινά νέα χρειάζονται έξι φορές περισσότερο 
χρόνο για να προσεγγίσουν 1.500 άτοµα σε σχέση µε τα fake news.
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πολιτική

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

 ΑΡΗΣ ΖΕΥΓΑΣ

Εξαφανισμένος από την ελληνική επικαιρότητα πα-
ρέμεινε για μία ακόμη εβδομάδα ο υπουργός Άμυνας 
Πάνος Καμμένος, προφανώς επειδή δεν υπάρχουν σε 
αυτήν θέματα που τον αφορούν. Για να μη χάνετε τις 
εξελίξεις, αυτή την εβδομάδα ταξίδεψε στην Κύπρο και 
στη συνέχεια στο Κατάρ, για να δώσει το «παρών» σε 
διεθνή έκθεση αμυντικού εξοπλισμού, με την επιστροφή 
του στην Ελλάδα συναντήθηκε με τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ 
της Γεωργίας, ενώ σύμφωνα με το δελτίο Τύπου του 
υπουργείου την Πέμπτη:

Τουτέστιν μετά τις κινήσεις του υπουργού υπήρξε σαφής 
πρόοδος σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, 
καθώς οι δύο Έλληνες στρατιωτικοί σταμάτησαν να είναι 
όμηροι της Τουρκίας, όπως δήλωσε δύο φορές την προη-
γούμενη εβδομάδα, και απλώς κρατούνται στην Τουρκία.
Συνεπώς, λόγω του βαρυφορτωμένου προγράμματος 
του υπουργού, την υπεράσπιση του φίλου Σαββίδη 
ανέλαβαν βουλευτές των ΑΝΕΛ και η ποιοτική διαφορά 
ήταν εμφανής.
Ο Παπαχριστόπουλος κάπου τα μπέρδεψε και έτρεχε μετά 
ο Τζανακόπουλος να διαβεβαιώνει ότι η κυβέρνηση δεν 
έχει φιλικές σχέσεις με κανέναν επιχειρηματία.

Ο βουλευτής Β΄ Θεσσαλονίκης των ΑΝΕΛ Γιώργος 
Λαζαρίδης το πήγε σε άλλο επίπεδο, καθώς επιτέθηκε 
στον υφυπουργό Αθλητισμού Γιώργο Βασιλειάδη, κά-
νοντας λόγο για το κράτος των Αθηνών που φοβάται τις 
μακεδονικές ομάδες και πως «οι ομάδες επάνω έπρεπε 
να αντιμετωπίσουν και την αντίπαλη ομάδα και τον 
διαιτητή, τώρα επί δική σας υπουργίας δε χρειάζεται καν 
να μπούνε στον αγωνιστικό χώρο να παίξουν, μετά την 
περσινή τιμωρία ο ΠΑΟΚ ερχόταν και έμπαινε σε άδειο 
γήπεδο να παίξει».

Όλα αυτά βέβαια θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί 
αν ο Γιώργος Σαββίδης ακολουθούσε και ο ίδιος τη 
συμβουλή που έδωσε στους οπαδούς του ΠΑΟΚ ενόψει 
του παιχνιδιού.

Δεν τον πρόσεξε τον διπλανό του και έγινε ό,τι έγινε.

Οι υπερασπιστές του «ντου» του Σαββίδη είχαν πολλά 
επιχειρήματα, για παράδειγμα ότι αυτά συμβαίνουν 
γενικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Η διαφορά, βέβαια, σε σχέση με τα προηγούμενα είναι 
πως δεν υπάρχει άλλη περίπτωση προέδρου που να 
αποφασίζει ότι έχει το δικαίωμα να μπουκάρει μέσα 
στο γήπεδο για να διακόψει ένα παιχνίδι, όπως επίσης 
είναι η πρώτη φορά που ένα πιστόλι, από τα πολλά 
που κυκλοφορούν στο ελληνικό ποδόσφαιρο, εμφανί-
ζεται σε κοινή θέα στον αγωνιστικό χώρο και μάλιστα 
στη ζώνη του προέδρου μίας από τις μεγαλύτερες ΠΑΕ.

Από την πλευρά τους, οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ 
αποφάσισαν να υπερασπιστούν τον πρόεδρό τους… 
αυτοθαυμαζόμενοι.

Όπως και να ’χει, τα πράγματα άλλαξαν πλέον, οπότε 
θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές.

Ο Ιβάν Σαββίδης συνόδευσε τη συγνώμη του με την 
επεξήγηση ότι στόχος του «ντου» ήταν να προστατέψει 
τους οπαδούς του ΠΑΟΚ από «προβοκάτσιες - συ-
μπλοκές - ανθρώπινα θύματα». Να τους προστατέψει 
σε ένα γήπεδο που είχε μόνο Παοκτζήδες, οι οποίοι 
μάλιστα είχαν υποδειγματική συμπεριφορά και οι 
μόνοι που παρεκτράπηκαν ήταν ο Σαββίδης και ο 
τεχνικός διευθυντής της ΠΑΕ Λούμπος Μίχελ.

Σε άλλα μέτωπα της κόντρας μεταξύ στελεχών της συγκυ-
βέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ που έχει ξεσπάσει εσχάτως και 
θα εντείνεται –εφόσον καθένας πρέπει να ικανοποιήσει 
το κοινό στο οποίο απευθύνεται όσο θα πλησιάζουμε 
προς τις εκλογές και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποφασίσει να 
συνεχίσει κεντροαριστερά–, ο Κουβέλης άδειασε τον 
Καμμένο κάνοντας λόγο για «υπερτροφικές» δηλώσεις 
περί ομηρίας των δύο στρατιωτικών από την Τουρκία 
και η συνέχεια δόθηκε μεταξύ του Δημήτρη Καμμένου 
και της Αννέτας Καββαδία, με αφορμή την παρουσία της 
δεύτερης στο συνέδριο του φιλοκουρδικού κόμματος.
Ο Δ. Καμμένος, με τον γνωστό ήπιο λόγο του, αναρω-
τήθηκε «εγώ δηλαδή τώρα να πω ότι είναι ατροφικός ο 
εγκέφαλος της κ. Καββαδία ή ο εγκέφαλος του συστήμα-
τος ΣΥΡΙΖΑ που στέλνει βουλευτές στο κουρδικό κόμμα;».
Η Αν. Καββαδία με την απάντησή της δεν άφησε περιθώ-
ρια παρερμηνειών, ο ΣΥΡΙΖΑ συγκυβερνά με ακροδεξι-
ούς και ρατσιστές:

Το τι πρέπει να γίνει είναι σαφές:

Σε άλλα νέα, συνεχίζεται με αμείωτη ένταση η μάχη 
των πλειστηριασμών.

Πρόκειται για μία μάχη που ηρωοποιεί πλέον και 
παλιούς, μεγάλους αγωνιστές.

Για όποιον ενδιαφέρεται να τη θαυμάσει από κοντά, η 
αγιογραφία της οικογένειας Σαββίδη βρίσκεται στον Ιερό 
Ναό του Αγίου Πνεύματος στο Πρόχωμα Θεσσαλονίκης, 
ο οποίος ανεγέρθηκε με δωρεά από τον Ιβάν Σαββίδη για 
να τιμήσει τη μνήμη του πατέρα και της μητέρας του και εί-
ναι πιστό αντίγραφο του ναού που υπάρχει στο χωριό του, 
τη Σάντα Γεωργίας, με τη διαφορά ότι στη Σάντα οι τρούλοι 
είναι από λαμαρίνα ενώ στο Πρόχωμα είναι χρυσοί.
Σε κάθε περίπτωση, ο Σαββίδης κατάλαβε το λάθος του 
και, με το που έληξε το αυτόφωρο, ζήτησε συγνώμη. 
Όπως θα έλεγε κι ο πρωθυπουργός,

Κατά τα άλλα, ο μητροπολίτης Καλαβρύτων και 
Αιγιαλείας Αμβρόσιος αθωώθηκε από δικαστή-
ριο του Αιγίου για παλαιότερες δηλώσεις του 
εναντίον των ομοφυλόφιλων.

Σαφώς και είναι αθώος ο άνθρωπος αυτός 
του Θεού, σιγά τι είπε άλλωστε. Να άλλο 
ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα των δη-
λώσεών του, για τις οποίες κάποιοι, προ-
φανώς περίεργοι, θεώρησαν ότι έπρεπε να 
δικαστεί βάσει του αντιρατσιστικού νόμου: 
«Είναι εκτρώματα της φύσεως! Ψυχικά και 
πνευματικά πάσχουν! Είναι άτομα με δια-
νοητική διαταραχή! Δυστυχώς αυτοί είναι 
τρις-χειρότεροι και πολύ πιο επικίνδυνοι 
από κάποιους, που ζουν στα τρελλοκομεία! 
[…] Μη διστάζετε, λοιπόν! Όταν και όπου 
τους συναντάτε, φτύστε τους! Μην τους 
αφήνετε να σηκώνουν κεφάλι!».
Όπως φαίνεται, το σημείο-κλειδί που 
έγειρε την πλάστιγγα υπέρ της αθώωσής 
του ήταν η μεταμέλεια που επέδειξε στο 
δικαστήριο.

Συνεπώς, σε γενικές γραμμές αυτό που έγινε είναι 
το εξής:



www.freesunday.gr20 18.03.2018

κόσµος

Ο ευφυής θεωρητικός φυσικός και 
κοσµολόγος περίµενε τον θάνατο 
από τα 23 και τελικά ήρθε στα 76.

Τ
ην περασµένη Τετάρτη άφησε την τελευ-
ταία του πνοή ο βραβευµένος θεωρητικός 
φυσικός και κοσµολόγος Στίβεν Χόκινγκ. 
Σε νεαρή ηλικία είχε διαγνωστεί µε αµυο-
τροφική πλευρική σκλήρυνση, µια ασθέ-
νεια που τον καθήλωσε σε αναπηρικό καρο-

τσάκι και σταδιακά τον κατέστησε ανίκανο να κινηθεί, να µορ-
φάσει και να µιλήσει. Οι γιατροί τον είχαν ενηµερώσει ότι δεν 
θα ξεπερνούσε τα 22 ή 23 έτη ζωής, ο ευφυής επιστήµονας, ω-
στόσο, έζησε µέχρι τα 76 και άφησε πίσω του µεγαλειώδες ε-
πιστηµονικό έργο.

Η ευφυΐα του Χόκινγκ δεν του επέτρεψε να κλειστεί στον 
εαυτό του περιµένοντας τον θάνατο. Με κάποιον τρόπο κα-
τόρθωσε να θωρακίσει το µυαλό του απέναντι στις αρνητικές 
σκέψεις και στην κατάθλιψη και να αφοσιωθεί στη δουλειά 
του και στην επιστήµη. Ανέκαθεν υποστήριζε πως ο άνθρωπος 
πρέπει να εργάζεται, να δουλεύει οπουδήποτε, γιατί µόνο έτσι 
βρίσκει σκοπό και δίνει νόηµα στη ζωή του.

Οικογένεια επιστηµόνων
Ο Στίβεν Χόκινγκ γεννήθηκε στις 8 Ιανουαρίου 1942. Οι γο-
νείς του, Φρανκ και Ιζοµπέλ, κατόρθωσαν να σπουδάσουν στο 
Πανεπιστήµιο της Οξφόρδης παρά τις οικονοµικές δυσκολίες 
και τις δύσκολες πολιτικοκοινωνικές συνθήκες της εποχής. Ο 
πατέρας του σπούδασε Ιατρική και η µητέρα του Φιλοσοφία, 
Πολιτική και Οικονοµικά. Ανήσυχα και ανοιχτά πνεύµατα, οι 
γονείς του Χόκινγκ ήθελαν τα τρία παιδιά τους να σπουδά-
σουν και να εξελιχθούν ως µέλη της ακαδηµαϊκής κοινότητας 
του Λονδίνου. Επιθυµούσαν διακαώς τα παιδιά τους να απο-

φοιτήσουν από εξαιρετικά σχολεία, παρ’ ότι δεν είχαν την οι-
κονοµική δυνατότητα να τα πληρώσουν. Κυνηγούσαν τις υπο-
τροφίες και σε πολλές περιπτώσεις τα παιδιά κατόρθωναν να 
ενταχθούν στα καλύτερα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της Αγγλίας.

Ο Στίβεν ήταν τόσο ευφυής, που οι συµµαθητές του τον 
αποκαλούσαν «Αϊνστάιν». Οι βαθµοί του δεν ήταν άριστοι, 
ωστόσο σταδιακά επέδειξε έφεση στις θετικές επιστήµες, 
γεγονός που έγινε αντιληπτό από τους καθηγητές του. Ο Χό-
κινγκ αποφάσισε να σπουδάσει Φυσική και Χηµεία στο Πα-
νεπιστήµιο της Οξφόρδης, όπου εισήχθη σε ηλικία 17 ετών. 
Το πρώτο έτος ήταν βαρετό –ο ίδιος περιέγραφε τις σπουδές 
του ως «υπερβολικά εύκολες»–, από το δεύτερο έτος ωστόσο 
η συµπεριφορά του άλλαξε, κοινωνικοποιήθηκε, έγινε δη-
µοφιλής και εντάχθηκε στην οµάδα κωπηλασίας του πανε-
πιστηµίου. Όταν ολοκλήρωσε τις σπουδές του, θέλησε να 
κάνει µεταπτυχιακό στην Κοσµολογία στο Πανεπιστήµιο 
του Κέµπριτζ, απαραίτητη προϋπόθεση όµως ήταν να βγει 
πρώτος σε βαθµολογία κατά τις πτυχιακές εξετάσεις. Ο Χό-
κινγκ, που ήταν αντισυµβατικός και έδινε βάση µόνο σε ό,τι 
τον ενδιέφερε, δεν είχε µελετήσει σωστά όλη την εξεταστέα 
ύλη, µε αποτέλεσµα να πιστεύει ότι δεν θα έπιανε την υψη-
λότερη βαθµολογία. Όµως κατά την προφορική του εξέταση 
από την επιτροπή του πανεπιστηµίου κατόρθωσε να συγκε-
ντρώσει την επιθυµητή βαθµολογία και να εισαχθεί στο Πα-
νεπιστήµιο του Κέµπριτζ. Ο καθηγητής του Ρόµπερτ Μπέρ-
µαν είχε πει για το περιστατικό πως η επιτροπή αποτελού-
νταν από αρκετά έξυπνους καθηγητές, οι οποίοι γνώριζαν 
πόσο ευφυής ήταν ο Χόκινγκ και ήθελαν να ενισχύσουν τη 
µετέπειτα ακαδηµαϊκή του πορεία.

Η αρρώστια και η ηρωίδα Τζέιν
Το 1962 ξεκίνησε τις µεταπτυχιακές του σπουδές και γνώρισε 
την Τζέιν, τη γυναίκα που έµελλε να καθορίσει όσο κανείς 
άλλος την ύπαρξή του. Τα όνειρά του διακόπηκαν βίαια όταν 
µετά από κάποια δυσάρεστα συµπτώµατα διαγνώστηκε µε α-
µυοτροφική πλευρική σκλήρυνση και του έδωσαν µόλις δύο 
χρόνια ζωής. Ο Στίβεν έπεσε σε κατάθλιψη, ωστόσο µε τη βο-
ήθεια της Τζέιν, η οποία έµεινε στο πλευρό του, βρήκε νόηµα 
να συνεχίσει τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελµατικό 
επίπεδο. Παρ’ ότι η κατάστασή του διαρκώς χειροτέρευε, δεν 
µπορούσε να περπατήσει, να κουνηθεί, να µιλήσει, είχε γύρω 
του ανθρώπους, και κυρίως την Τζέιν, να τον υποστηρίζουν 
και να δηµιουργούν ιδανικές συνθήκες για να µπορεί να δου-
λεύει και να γράφει. Οι θεωρίες του για τις Μαύρες Τρύπες 
του ∆ιαστήµατος, την ακτινοβολία Χόκινγκ και τη δηµιουρ-

Η ΤΡΑΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΗ ΖΩΗ 
ΤΟΥ ΣΤΙΒΕΝ ΧΟΚΙΝΓΚ

Έφυγε από τη ζωή ο διάσηµος κοσµολόγος σε ηλικία 76 ετών.
  ΜΑΡΙΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ



KENTΡΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ  
ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

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

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

Λ. Κηφισίας 53, Αμπελόκηποι, τηλ. 210-69.93.527
Λεωφόρος Βουλιαγμένης 564, Άλιμος, τηλ. 210-6993527
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Τα τρία του παιδιά 
κληρονοµούν περιουσία 
αξίας περίπου 20 εκατ. 
δολαρίων από τα βιβλία 
και τα βραβεία του.

γία του Σύµπαντος τον κατέστησαν κορυφαίο 
στην επιστηµονική και ακαδηµαϊκή κοινό-
τητα, ενώ του απονεµήθηκαν όλα τα βραβεία 
θετικών επιστηµών πλην του Νόµπελ.

Το 1988 ο Στίβεν Χόκινγκ έκανε το ακα-
τόρθωτο. Εξήγησε µε απλά λόγια όλη την κο-
σµοθεωρία του στο βιβλίο «Το χρονικό του 
χρόνου», βατό και προσιτό σε όλο τον κόσµο 
και όχι µόνο σε όσους είχαν γνώσεις Φυσι-
κής ή Αστρονοµίας. Το βιβλίο έµεινε για πε-
ρισσότερα από πέντε χρόνια στη λίστα µε 
τα ευπώλητα των «London Sunday Times», 
ενώ µεταφράστηκε σε 40 γλώσσες, πουλώ-
ντας πάνω από 20 εκατοµµύρια αντίτυπα, 
και εξακολουθεί ακόµη και σήµερα να είναι 
άκρως επίκαιρο. Ο Χόκινγκ σε όλη την ακα-
δηµαϊκή του καριέρα επέβλεψε περισσότε-
ρες από 39 διατριβές φοιτητών που έτρεφαν 
απεριόριστο θαυµασµό απέναντι στον καθη-
γητή τους και µάλιστα συνήθιζαν να τον βοη-
θούν και στις καθηµερινές του δραστηριότη-
τες στο σπίτι.

Με την Τζέιν Ουάιλντ παντρεύτηκε το 
1965. Η τελευταία γνώριζε τις συνέπειες της 
ασθένειάς του, ωστόσο τον αγάπησε πολύ και 
θέλησε να παραµείνει στο πλευρό του παρά 
τις αντιρρήσεις της οικογένειάς της. Τα πράγ-
µατα δεν ήταν εύκολα για την Τζέιν, η οποία 
ήταν ο καταλύτης για την επιτυχία του Χό-
κινγκ, ο άνθρωπος που τον υποστήριξε τόσο 
πολύ, θυσιάζοντας τον εαυτό της, προκειµέ-
νου να γίνει ένας λαµπρός επιστήµονας. Η 
Τζέιν παράτησε το διδακτορικό της –ήταν κι 
εκείνη φοιτήτρια µε βλέψεις για ακαδηµαϊκή 
καριέρα όταν γνωρίστηκαν– για να φροντίζει 
τον Στίβεν. Απέκτησαν µαζί τρία παιδιά, τον 
Ρόµπερτ (1967), τη Λούσι (1970) και τον Τί-
µοθι (1979).

Η ανατροφή των παιδιών και η όλη ορ-
γάνωση του σπιτιού, µαζί µε τη φροντίδα του 
Χόκινγκ, ήταν στα χέρια της Τζέιν, η οποία 
στάθηκε βράχος. Όταν η κατάσταση του Χό-
κινγκ χειροτέρεψε, αναγκαστικά στο σπίτι 
είχαν νοσοκόµες που τον φρόντιζαν και η 
Τζέιν µπόρεσε να βρει χρόνο να συνεχίσει τη 
διατριβή της και να ασχοληθεί κάπως µε τον 
εαυτό της. Το 1977 η Τζέιν γνώρισε στην εκ-
κλησιαστική χορωδία τον Τζόναθαν Τζόουνς, 
µε τον οποίο ερωτεύτηκαν. Η σχέση τους έ-
µεινε πλατωνική και ο Τζόουνς περνούσε 
συχνά χρόνο µε την οικογένεια. Το 1980 ο 
γάµος της Τζέιν και του Στίβεν γνώρισε µε-
γάλη κρίση. Η συνεχής παρουσία νοσοκόµων 
στο σπίτι έκανε την Τζέιν να νιώθει άσχηµα, 
ενώ συχνά ερχόταν σε αντιπαράθεση µε τον 
Στίβεν εξαιτίας των αντίθετων απόψεών τους 
για τη θρησκεία. Η Τζέιν ήταν πιστή χρι-
στιανή και ο Στίβεν άθεος. Τα πράγµατα χει-
ροτέρεψαν όταν ο τελευταίος ήρθε κοντά 
µε τη νοσοκόµα του Ελέιν Μέισον, για την 
οποία εγκατέλειψε το σπίτι της Τζέιν, ζήτησε 
διαζύγιο και τελικά την παντρεύτηκε το 1995.

Έκτοτε αποξενώθηκε από την οικογένειά 
του, ενώ τα παιδιά του και η πρώην γυναίκα 
του είχαν υποψίες ότι ο Στίβεν έπεφτε θύµα 
σωµατικής κακοποίησης. Η αστυνοµία ερεύ-
νησε το σπίτι όπου ζούσε ο Χόκινγκ από το 
2000 έως το 2005, αλλά η άρνηση του τελευ-
ταίου να κάνει καταγγελία για σωµατική επί-
θεση σταµάτησε τις έρευνες. Το 2006 ο Χό-

κινγκ και η Μέισον χώρισαν, ο λαµπρός επι-
στήµονας αναθέρµανε τη σχέση του µε την 
Τζέιν και τα παιδιά τους. Η Τζέιν παντρεύ-
τηκε στα τέλη του ’90 τον Τζόναθαν Τζόουνς, 
αλλά ήταν πάντα στο πλευρό του Στίβεν.

Κληρονοµιά
Η οικογένεια παρέµεινε δεµένη µέχρι το 
τέλος της ζωής του Χόκινγκ και τα παιδιά του, 
βαθιά επηρεασµένα από τη ζωή και το ψυ-
χικό σθένος του πατέρα τους, είναι επιτυχη-
µένα στον τοµέα τους. Ο 50χρονος Ρόµπερτ, 
ο γιος που έζησε τον Στίβεν Χόκινγκ προ-
τού η αρρώστια τον καταστήσει εντελώς ανά-
πηρο, είναι µηχανολόγος υπολογιστών, στέ-
λεχος της Microsoft στην Ουάσινγκτον και 
εφευρέτης πολλών προγραµµάτων της εται-
ρείας. Η Λούσι είναι επιτυχηµένη συγγρα-
φέας, ενώ ο 38χρονος Τίµοθι στέλεχος µάρ-
κετινγκ. Και τα τρία παιδιά πραγµατοποίη-
σαν µέρος των σπουδών τους στην Οξφόρδη, 
όπως ο πατέρας τους, και πλέον καλούνται να 
διαχειριστούν την κληρονοµία του, βιβλία, 
ιδέες, βραβεία, η οποία κοστολογείται γύρω 
στα 20 εκατ. δολάρια, όπως αναφέρουν δηµο-
σιεύµατα του βρετανικού Τύπου.

Ο Στίβεν Χόκινγκ είχε εκφράσει πολλές 
φορές µέσα από συνεντεύξεις του τη σηµα-
σία τού να µην τα παρατά κανείς. Θεωρούσε 
ότι όλοι σε κάποιον τοµέα µπορούν να είναι 
επιτυχηµένοι, ανεξάρτητα από τις συνθή-
κες γύρω τους. Θεωρούσε επίσης ότι θα έ-
πρεπε όλοι να έχουν το δικαίωµα να θέσουν 
τέλος στη ζωή τους νόµιµα, εφόσον το επι-
θυµούν, αν και ο ίδιος πίστευε ότι θα ήταν 
τραγικό λάθος. Για τον θάνατο είχε δηλώ-
σει πως δεν τον φοβόταν. «Ζω µε την προ-
οπτική ενός πρόωρου θανάτου τα τελευταία 
49 χρόνια, δεν φοβάµαι τον θάνατο, αλλά 
δεν βιάζοµαι κιόλας να πεθάνω» είχε δηλώ-
σει σε συνέντευξή του το 2011. Η ζωή µπο-
ρεί να του φέρθηκε άδικα, καθηλώνοντάς 
τον από τα 23 του χρόνια σε αναπηρικό α-
µαξίδιο, ωστόσο ο Στίβεν Χόκινγκ βρήκε τη 
δύναµη να αξιοποιήσει ό,τι είχε αποµείνει 
από τον εαυτό του και να µεγαλουργήσει ως 
επιστήµονας, ως αστροφυσικός, ως καθηγη-
τής, ως συγγραφέας και ως πατέρας. Το έργο 
του και η προσωπικότητά του αποδεικνύουν 
περίτρανα πως τελικά τίποτα δεν είναι αδύ-
νατο όταν υπάρχει θέληση και ίσως όταν το 
επιτρέπει το Σύµπαν.
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Πρωταθλητισμό στη χρήση ναρκωτικών ου-
σιών κάνουν οι Ευρωπαίοι, με την κοκα-
ΐνη, την αμφεταμίνη, τη μεθαμφεταμίνη 
και τα χάπια ecstasy να βρίσκονται ψηλά 
στη λίστα των προτιμήσεών τους. Η χρήση 

αυξάνεται κατακόρυφα τα Σαββατοκύριακα, ενώ στις πρώ-
τες θέσεις χρήσης των τεσσάρων ουσιών βρίσκονται πόλεις 
με έντονη νυχτερινή ζωή, αλλά και με πολλά πανεπιστημι-
ακά ιδρύματα.

Αναλύοντας τα αστικά λύματα
Τα παραπάνω συμπεράσματα προέκυψαν από έρευνα –η 
μεγαλύτερη των τελευταίων ετών– του Ευρωπαϊκού Κέ-
ντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας 
(EMCDDA). Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσω της ανάλυ-
σης των αστικών λυμάτων σε 28 χώρες της Ε.Ε., συμπερι-
λαμβανομένων της Νορβηγίας, της Τουρκίας και της Ελβε-
τίας. Η τελευταία, δε, μαζί με την Ισπανία και την Ολλαν-
δία αναδείχθηκαν πρωταθλήτριες. Συγκεκριμένα, Ζυρίχη, 
Βαρκελώνη, Ζανκτ Γκάλεν (Ελβετία) και Γενεύη φιγουρά-
ρουν στις τέσσερις πρώτες θέσεις στη χρήση κοκαΐνης. Πα-
ράλληλα, Άμστερνταμ, Αϊντχόφεν, Αμβέρσα, Ζυρίχη και Γε-
νεύη ήταν οι πέντε πρώτες πόλεις στη χρήση MDMA (χάπια 
ecstasy) τα Σαββατοκύριακα του 2017.

Σύμφωνα με το EMCDDA, η κατανάλωση των ουσιών 
παρέμενε στα ίδια επίπεδα από το 2011 έως το 2015. Ωστόσο, 
από το 2016 και μετά προκύπτει ότι η χρήση αυξήθηκε στα-
διακά.

Ελλάδα: Σημαντική αύξηση στη χρήση 
κοκαΐνης
Από την έρευνα δεν θα μπορούσε να εξαιρεθεί η Ελλάδα. Το 
EMCDDA συγκέντρωσε δεδομένα από το 2013 έως το 2017 
για την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τη Μυτιλήνη. Όπως προ-
έκυψε, οι Έλληνες το 2014 «έκαναν πάρτι» με κοκαΐνη, αμφε-
ταμίνη και χάπια ecstasy, ενώ στη συνέχεια και έως το 2016 
καταγράφηκε μια κατακόρυφη πτώση.

Την περασμένη χρονιά, ωστόσο, παρατηρήθηκε στην 
Αθήνα μεγάλη αύξηση, κυρίως στην κατανάλωση κοκαΐνης 
και ecstasy, με τους κατοίκους να προτιμούν τις Κυριακές για 
τη χρήση τους. 

Όσον αφορά την Κύπρο, η Λεμεσός βρίσκεται στην όγδοη 
θέση στη λίστα κατανάλωσης μεθαμφεταμίνης, με πρώτους 
τους κατοίκους του Τσέμνιτζ και του Έρφουρτ στη Γερμανία.

Τα «εύπορα στρώματα» της Βρετανίας
Στα τέλη του περασμένου καλοκαιριού ο μέχρι πρότινος επι-
κεφαλής της Δίωξης Ναρκωτικών της Εθνικής Υπηρεσίας Ε-
γκλήματος της Βρετανίας Τόνι Σάγκερς, με την αποχώρησή 
του από τη θέση του, αποφάσισε να μιλήσει για τη χρήση ναρ-
κωτικών ουσιών στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Με συνέντευξή του στους «Times» του Λονδίνου αποκά-
λυψε ότι η εύπορη μεσαία τάξη της Βρετανίας χρηματοδοτεί, 
μέσω της χρήσης κοκαΐνης και άλλων ναρκωτικών «διασκέδα-
σης», ένα τεράστιο κύκλωμα εγκλήματος, το οποίο, εκτός από 
τη διακίνηση και πώληση ναρκωτικών, περιλαμβάνει την κα-
κοποίηση γυναικών στη βιομηχανία του σεξ, σκλαβιά και α-

Την περασμένη χρονιά σημειώθηκε 
στην Αθήνα μεγάλη αύξηση στην 
κατανάλωση κοκαΐνης και ecstasy.

κραία βία που φτάνει μέχρι τον φόνο.
«Μιλάμε για ανθρώπους μέσης ηλικίας, μεσαίας τάξης, 

που τους συναντάμε σε δείπνα» είπε ο Σάγκερς. «Είναι οι 
άνθρωποι που θεωρούν φρικτές τις συνθήκες εργασίας σε 
sweatshops, που θεωρούν τη σκλαβιά κτηνώδες, φρικιαστικό 
πράγμα να συμβαίνει στη γειτονιά τους, που τους σοκάρει η 
είδηση ότι ένας 16χρονος πέθανε από μαχαίρωμα στο Λον-
δίνο. Και όμως, οι συνέπειες της αγοράς κοκαΐνης είναι πολύ 
πιο φρικτές απ’ οτιδήποτε μπορεί να θεωρούν φρικτό».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα των «Times», η Βρετανία έχει 
από τα υψηλότερα ποσοστά χρηστών κοκαΐνης σε ολόκληρη 
την Ε.Ε. Στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΟΟΣΑ 
δείχνουν ότι σε ποσοστό 4,2% οι νέοι ενήλικες στη χώρα 
είχαν κάνει χρήση του ναρκωτικού αυτού το 2015.

Προηγούμενη έρευνα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγ-
χου Ναρκωτικών, αλλά και του ΟΗΕ, σχετικά με το ποσοστό 
του ενήλικου πληθυσμού ανά χώρα που χρησιμοποιεί κοκα-
ΐνη, είχε δείξει ότι τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφονται στη 
Βρετανία (Σκοτία 2,4%, Αγγλία και Ουαλία 2%), στην Ισπανία 
(2,4%), στην Ιρλανδία (1,5%) και στην Ολλανδία (1,2%), ενώ για 
την Ελλάδα τα στοιχεία δείχνουν ότι η χρήση κοκαΐνης αφορά 
ένα πολύ μικρό ποσοστό του πληθυσμού, κοντά στο 0,1%.

Το 2016 το Λονδίνο ήταν η «πρωτεύουσα» της κοκαΐνης 
στην Ευρώπη, καθώς μελέτη των συγκεντρώσεων των υπο-
λειμμάτων του ναρκωτικού στο νερό των υπονόμων της βρετα-
νικής πρωτεύουσας έδειξε μέση συγκέντρωση 949,3 mg ανά 
1.000 κατοίκους.

Συνολικά στον πλανήτη εκτιμάται από τον ΟΗΕ ότι περί-
που 18,3 εκατομμύρια άτομα είναι χρήστες κοκαΐνης, γεγονός 
που φέρνει το συγκεκριμένο ναρκωτικό στην πέμπτη θέση 
«δημοτικότητας», πίσω από την κάνναβη, τις αμφεταμίνες, τα 
οπιοειδή και το ecstasy.

«Μίλησε» και η Ψυττάλεια
Πριν από λίγο καιρό έρευνα του καθηγητή Νίκου Θωμαΐδη 
από το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών έφερε 
στη δημοσιότητα νέα στοιχεία για τη χρήση φαρμάκων και 
ναρκωτικών ουσιών. Σύμφωνα με αυτήν, το διάστημα 2015-
2017 παρατηρήθηκε μείωση στην κατανάλωση ηρεμιστικών, 
με αύξηση ωστόσο ουσιών για την καταπολέμηση του άγχους.

Συγκεκριμένα, όπως είχε δημοσιεύσει η εφημερίδα «Κα-
θημερινή», η κατανάλωση κοκαΐνης μειώθηκε κατά 89,9% σε 
σχέση με το 2014. Η μεγαλύτερη μείωση παρατηρείται τα τε-
λευταία δύο χρόνια. Βάσει εκτιμήσεων, τον Μάρτιο του 2017 
«καταναλώνονταν» 2,3 κιλά κοκαΐνης ανά εβδομάδα σε σχέση 
με 4,8 κιλά το 2014.

Πτωτική τάση παρουσιάζει και η χρήση του ecstasy, ενώ η 
χρήση ηρωίνης και μεθαδόνης παραμένει σταθερή. Υπολογί-
ζεται ότι το 2017 καταναλώθηκαν κατά μέσο όρο 5,7 κιλά ηρω-
ίνης την εβδομάδα. Όσον αφορά τη χρήση κάνναβης, βρίσκε-
ται σε υψηλά επίπεδα, με το 12% των κατοίκων της πρωτεύου-
σας να την προτιμά.

Σημειώνεται ότι τα τελευταία οκτώ χρόνια το Εργαστή-
ριο Αναλυτικής Χημείας του ΕΚΠΑ σε συνεργασία με την 
ΕΥΔΑΠ παρακολουθεί τα αστικά λύματα της Αθήνας που κα-
ταλήγουν στην Ψυττάλεια.

ΟΙ ΥΠΟΝΟΜΟΙ «ΜΙΛΗΣΑΝ» 
ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

  ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ
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«Ήρεµη» δύναµη η Ελλάδα 
στην παγκόσµια βιοµηχανία 

των games
  ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ

∆
ηµιουργούν εκπαιδευτικά και ψυχαγωγικά 
ηλεκτρονικά παιχνίδια για «έξυπνες» φο-
ρητές συσκευές και αναβαθµίζουν τη χώρα 
µας σε µία πολλά υποσχόµενη δύναµη στον 
ταχέως αναπτυσσόµενο τοµέα του Game 
Development. Ο λόγος για τις ελληνικές εται-

ρείες Gemcraft, Traptics και HAPPYLAND Entertainment, οι 
οποίες επέστρεψαν πριν από λίγες ηµέρες από τη Βαρκελώνη, 
όπου συµµετείχαν για πρώτη φορά στη διεθνή έκθεση Mobile 
World Congress (MWC) του GSMA και κατάφεραν να κερδί-
σουν όχι µόνο τις εντυπώσεις αλλά και πολλούς υποψήφιους 
πελάτες και εν δυνάµει επενδυτές από διάφορες ευρωπαϊκές 
χώρες.

Αποτέλεσµα σκληρής δουλειάς νεαρών Ελλήνων που συνε-
χίζουν να δραστηριοποιούνται στη χώρα µας παρά το αβέβαιο 
οικονοµικό περιβάλλον των τελευταίων ετών, οι τρεις γαλανό-
λευκες εταιρείες είναι ορισµένες µόνο από εκείνες που έλαβαν 
µέρος στην ειδική παράλληλη εκδήλωση για νεοφυείς επιχει-
ρήσεις «4 Years From Now»(4YFN), στο πλαίσιο της 6ης ελλη-
νικής αποστολής στο MWC, η οποία φέτος συνδιοργανώθηκε 
από το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και 
Ενηµέρωσης, τον οργανισµό Enterprise Greece και τον Σύνδε-

σµο Εταιρειών Κινητών Εφαρµογών Ελλάδος (ΣΕΚΕΕ).
Η επιτυχία της συµµετοχής των τριών αυτών ελληνικών εται-

ρειών γίνεται εύκολα αντιληπτή από τις συναντήσεις που πραγµα-
τοποίησαν οι εκπρόσωποί τους µε διάφορους επενδυτές (investors 
και business angels) και εταιρείες-υποψήφιους πελάτες. Μεταξύ 
αυτών, η διεθνής φαρµακευτική εταιρεία Pfizer, η οποία έδειξε µε-
γάλο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη παιχνιδιού µε σκοπό την ενη-
µέρωση ασθενών σχετικά µε την αγωγή τους σε συνεργασία µε την 
Traptics, και µια µεγάλη αµερικανική ιστοσελίδα, που εξέφρασε 
την πρόθεση για συνεργασία µε τη HAPPYLAND Entertainment.

Τι λένε οι «πρωταγωνιστές» 
Έχοντας διακριθεί ως οι νικητές του διαγωνισµού καινοτοµίας 
για Mobile Games του ΣΕΚΕΕ στο πλαίσιο του Athens Games 
Festival ’17 µε το παιχνίδι «GO HEROES: Prometheus», οι ιδρυτές 
της HAPPYLAND Entertainment, Βασιλική Τσιφτσιάν και Μαρί-
νος Μ. Πεχλιβάνωβ, ταξίδεψαν στην Ισπανία κρατώντας µικρό κα-
λάθι, καθώς πίστευαν ότι το MWC δεν είναι ο φυσικός χώρος για 
τα games. «Ευτυχώς, όµως, διαψευστήκαµε και επιστρέψαµε κερ-
δισµένοι, όχι µονάχα λόγω των προτάσεων που δεχτήκαµε –οι ο-
ποίες δεν είναι ακόµη ανακοινώσιµες– αλλά κυρίως για τις προο-
πτικές που µας αποκαλύφθηκαν» εξηγεί η Βασιλική και ο Μαρίνος 

συµπληρώνει: «Η HAPPYLAND Entertainment έχει σχεδια-
σµένο και δροµολογηµένο πρόγραµµα τριετίας, µε παιχνίδια 
που αναµένουν ήδη να αναπτυχθούν, καθώς και την οµάδα και 
την έδρα µας να µεγαλώνουν. Αυτόν τον καιρό ολοκληρώνουµε 
τη µαθητεία µας στον επιταχυντή του Innovathens, δουλεύ-
ουµε πυρετωδώς για να έχουµε την πρώτη έκδοση του “River 
Quest” µέσα στον Μάρτιο, ένα casual-competitive game που 
απευθύνεται στο κοινό των casual mobile gamers, καθώς και 
το Nordic Games Discovery Contest τον Μάιο του 2018, όπου 
και θα διαγωνιστούµε εκπροσωπώντας την Ελλάδα. Η δια-
φορά µε το πριν είναι ότι πλέον διαθέτουµε στη φαρέτρα µας 
και τα εφόδια που µας χάρισε απλόχερα το MWC, ώστε να δια-
σφαλίσουµε την επιτυχηµένη πορεία της εταιρείας µας».

Πολλές ενδιαφέρουσες επαφές έκανε και o Μιχάλης Πα-
παγαθαγγέλου της Traptics µε έδρα την Αθήνα. «Πήγαµε µε 
βασική προοπτική τη γενικότερη δικτύωση, αλλά πιο συγκε-
κριµένα είχαµε θέσει ως στόχο να βρούµε εταιρείες και άτοµα 
που να ενδιαφέρονται στο Game Development. Ο σκοπός 
αυτός τελικά επετεύχθη, καθώς βρήκαµε κάποιους πάρα πολύ 
κάλους δυνητικούς πελάτες µε καλές πιθανότητες συνεργα-
σίας» λέει o ίδιος εκ µέρους του κεντρικού πυρήνα της οµάδας 
του, ο οποίος αποτελείται από την Κατερίνα Ματαράγκα και 
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τον Αλέξανδρο Παναγιώτου. «Ήδη µιλάµε µε αρκετά από τα άτοµα 
που γνωρίσαµε εκεί. Θέλουµε να κλείσουµε όσο πιο πολλά γίνεται 
από αυτά τα projects και να συνεχίσουµε παράλληλα να δουλεύ-
ουµε και στα δικά µας. Σε κάθε περίπτωση, είµαστε πολύ αισιόδο-
ξοι για το τι θα ακολουθήσει» συµπληρώνει ο Μιχάλης.

Στο ίδιο µήκος κύµατος και ο Αγησίλαος Ζαφειρίου, επικεφα-
λής της Gemcraft Games µε έδρα τη Γλυφάδα, η οποία συµµετείχε 
στην έκθεση κυρίως για την προβολή της δουλειάς που έχει κάνει 
η εταιρεία του τα τελευταία χρόνια στα εκπαιδευτικά παιχνίδια. 
«Υπήρξε τεράστιο ενδιαφέρον για το συγκεκριµένο θέµα και είµα-
στε πολύ χαρούµενοι που επιλέξαµε να δώσουµε έµφαση σε αυτόν 
τον τοµέα, καθώς η συµµετοχή µας στο 4YFN ήταν θετική και κα-
τορθώσαµε να κάνουµε κάποιες σηµαντικές γνωριµίες. Τα εκπαι-
δευτικά παιχνίδια µπορούν να αποτελέσουν ένα πολύ ισχυρό ερ-
γαλείο εκµάθησης στη µοντέρνα εκπαίδευση και πρέπει ο κόσµος 
να γνωρίσει τις προοπτικές τους» αναφέρει ο ίδιος και συνεχίζει 
λέγοντας: «Στο MWC είδαµε και µάθαµε κάποια πράγµατα πα-
ραπάνω και συνεχίζουµε το πλάνο µας µε επιπλέον εφόδια και 
γνώση, καθώς έχουµε πλέον επικεντρωθεί στην παραγωγή παιχνι-
διών για υπολογιστές µε αρχή ένα “point & click Adventure” που 
έχουµε ξεκινήσει να φτιάχνουµε. Περισσότερες λεπτοµέρειες, 
όµως, δεν µπορώ να αποκαλύψω προς το παρόν, λόγω του ότι είµα-
στε ακόµα στην αρχή».

Ο στίβος του «επιχειρείν» και το ελληνικό Game 
Industry
Οι Gemcraft, Traptics και HAPPYLAND Entertainment συµµε-
τέχουν ενεργά και στη δράση #LoveGreekGames, η οποία ξεκί-
νησε σε συνεργασία µε τη Γενική Γραµµατεία Πολιτισµού, σε µια 
προσπάθεια ανάδειξης της ύπαρξης του ελληνικού Game Industry 

στο εξωτερικό. ∆εδοµένης της οικονοµικής κρίσης των τελευταίων 
ετών, πόσο φιλικό ή εχθρικό χαρακτηρίζουν οι πρωταγωνιστές το 
οικονοµικό περιβάλλον της χώρας µας για να αναπτύξουν το εγ-
χείρηµά τους, το οποίο, µάλιστα, σχετίζεται µε έναν τοµέα όπου η 
Ελλάδα µέχρι στιγµής δεν αποτελεί πολύ ισχυρό παίχτη; Ο Μιχά-
λης, ο Αγησίλαος και η Βασιλική δίνουν τις δικές τους απαντήσεις 
στην οµάδα της FS.

Gemcraft: «Σίγουρα η Ελλάδα βάζει εµπόδια, κυρίως οι-
κονοµικά (φορολόγηση, ασφαλιστικό), σε σχέση µε τις υπό-
λοιπες χώρες, που έχουν ευνοϊκότερες συνθήκες, τόσο φο-
ρολογικές όσο και οικονοµικές, µε τις επιχορηγήσεις που 
δίνουν στα παιχνί δια. Τα προβλήµατα, όµως, αυτά αφορούν 
γενικότερα την επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα. Το κύριο 
πρόβληµα, που αφορά τον δικό µας χώρο, νοµίζω ότι είναι 
η απουσία επαγγελµατικής κατάρτισης, καθώς πρόκειται για 
ένα επάγγελµα που συνδυάζει πολλές διαφορετικές ειδικό-
τητες, µε πολύ συγκεκριµένες απαιτήσεις στην παραγωγή 
παιχνιδιών. Η Ελλάδα δεν έχει ακόµα προσανατολιστεί στο 
να υποστηρίξει εκπαιδευτικά τις ανάγκες αυτού του νέου ε-
παγγέλµατος. Πρέπει να πούµε, ωστόσο, ότι έχουν αρχίσει 
να γίνονται σοβαρές προσπάθειες να ενισχυθεί και κρατικά 
ο χώρος, για να αρχίσει να αποκτά την απαραίτητη αναγνώ-
ριση, ώστε να οδηγήσει τους νέους ανθρώπους να ασχολη-
θούν επαγγελµατικά µε αυτόν και να δηµιουργηθεί η βάση 
προκειµένου να αναπτυχθούµε συνολικά ως ελληνικό Game 
Industry».

Traptics: «Εµείς χρειαστήκαµε δύο χρόνια για να το πά-
ρουµε απόφαση να τα δώσουµε όλα. Μέχρι τότε, ρωτάγαµε 
και µαθαίναµε για το πώς µπορεί µια εταιρεία σαν τη δική 
µας να τα καταφέρει. Σε αυτά τα δύο χρόνια, λοιπόν, χτίσαµε 

ένα αρκετά δυνατό πορτφόλιο και όταν ανοίξαµε την εται-
ρεία είχαµε αρκετούς πελάτες για να συντηρηθούµε για 
το αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα. Στην πορεία βλέ-
πουµε ότι όσο προχωράει, τόσο πιο εύκολο είναι να ανα-
πτυχθούµε, λόγω του ιστορικού που αναπτύσσει η εται-
ρεία, πράγµα που µε κάνει να πιστεύω πως η αρχή είναι 
το δύσκολο. Έχουµε την πολυτέλεια η πλειοψηφία των 
πελατών µας να είναι από το εξωτερικό, πράγµα που βοη-
θάει στις οικονοµικές αντιξοότητες, που πάνε, δυστυχώς, 
χέρι-χέρι µε µια ελληνική εταιρεία. Το ότι ο συγκεκριµέ-
νος τοµέας δεν είναι τόσο αναπτυγµένος µπορεί να είναι 
πρόβληµα κυρίως στην εύρεση συνεργατών, αλλά τα τε-
λευταία χρόνια αναγνωρίζεται και αναπτύσσεται µε ρα-
γδαίους ρυθµούς το Game Industry».

HAPPYLAND Entertainment: «Τα παιχνίδια είναι 
µια παγκόσµια γιγάντια βιοµηχανία και πράγµατι –µά-
λιστα µετά το παράδειγµα της Πολωνίας– όλο και πε-
ρισσότερα κράτη επενδύουν σε αυτήν. Το ίδιο σχέδιο 
προσπαθεί να ακολουθήσει και η δική µας χώρα τα τε-
λευταία χρόνια, µε τη Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης 
και Επικοινωνίας να µας βοηθά πολύ – σκεφτείτε, παρ’ 
ότι δεν είµαστε ακόµη δυνατός παίκτης, ήµασταν από 
τις ελάχιστες χώρες που έφεραν εµπορικά παιχνίδια 
στο 4YFN 2018! Το οικονοµικό περιβάλλον δεν είναι ε-
χθρικό, αντίθετα η χώρα είναι σε πολλούς τοµείς αντα-
γωνιστική σε σχέση µε άλλες ευρωπαϊκές, διαθέτει ε-
ξαιρετικό δυναµικό στους τοµείς της τεχνολογίας και 
ταλαντούχους καλλιτέχνες. Το φορολογικό καθεστώς, 
ωστόσο, αποτελεί και για εµάς έναν σκόπελο, όπως για 
κάθε νέο επιχειρηµατία στην Ελλάδα».

Η Βασιλική και ο Μαρίνος 
από τη HAPPYLAND Entertainment.

O Μιχάλης, η Κατερίνα 
και ο Αλέξανδρος από την Traptics.

Ο Αγησίλαος Ζαφειρίου 
από την Gemcraft Game.

POWERED BY
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Ο βασικός στόχος είναι η δημιουργία 
ενός υγιούς σχήματος, το οποίο θα 
ενδυναμώσει τη θέση της ελληνικής 
παραγωγής στον παγκόσμιο χάρτη των 
αλιευμάτων.

ΚΛΕΊΔΩΣΕ Ο ΠΡΟΤΊΜΗΤΕΟΣ 
ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ ΣΤΗΝ AMERRA 
ΓΊΑ ΝΗΡΕΑ-ΣΕΛΟΝΤΑ

  ΑΝΤΊΟΠΗ ΣΧΟΊΝΑ

Έτοιμη να χτυπήσει ξανά με αξιώσεις τους ανταγωνι-
στές της θα είναι μετά την επικράτηση του Amerra 
Capital η ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια, καθώς η επι-
χείρηση διάσωσής της, ή αλλιώς project Nemo, έ-
φτασε στο τέλος της.

Και σίγουρα κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια και κακώς οι περισ-
σότεροι την τοποθετούν σε αυτόν τον τελευταίο χρόνο. Η υπόθεση 
«ιχθυοκαλλιέργειες» και η διαχείριση του χρέους των δύο μεγαλύ-
τερων εταιρειών, αλλά και το ποιος θα τις αναλάβει, απασχολεί τον 
οικονομικό Τύπο τουλάχιστον από το 2014 με τη μορφή στην οποία 
κατέληξε τα προηγούμενα εικοσιτετράωρα.

Οι δύο leaders της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας, που έφτασαν 
τη φήμη της στα πέρατα του κόσμου και την ανέδειξαν σε παγκό-
σμιο παίκτη και ηγέτη στη Μεσόγειο και στην Ευρώπη, πέρασαν 
πλέον στα χέρια (απομένουν τυπικές διαδικασίες ολοκλήρωσης ) 
του προτιμητέου επενδυτή Amerra Capital.

Ο διαγωνισμός για την πώληση της πλειοψηφικής συμμετοχής 
που διατηρούν στις Νηρέα και Σελόντα οι πιστώτριες τράπεζες έ-
φτασε στο νήμα και οι σύμβουλοι (Lazard, PwC, Alvarez & Marsal) 
εισηγήθηκαν την ανάδειξη του αμερικανικού private equity fund ως 
προτιμητέου επενδυτή.

Πέραν των επιμέρους πλευρών της προσφοράς που βελτιώθη-
καν, μεταξύ των οποίων και η προσέγγιση του ζητήματος εξυπηρέ-
τησης των δανείων των Νηρέα και Σελόντα, ένα από τα στοιχεία που 
συνυπολογίστηκαν στην επικράτηση του αμερικανικού fund, στον 
έλεγχο του οποίου βρίσκεται ήδη η εταιρεία ιχθυοκαλλιέργειας Αν-
δρομέδα, ήταν η συνολική προσέγγιση του project Nemo, όπως το 
σχέδιο πώλησης έχει ονομαστεί από τις τράπεζες.

Πέρα από τη βελτίωση του οικονομικού σκέλους, με την υπο-
στήριξη και της Mubadala Investment Company, sovereign fund 
του Άμπου Ντάμπι που έχει επενδύσει στην Ανδρομέδα, σε επιχει-
ρησιακό επίπεδο προσμετρήθηκε το επίπεδο της ομάδας που εργά-
στηκε συνολικά πάνω στην προσφορά της Amerra, με στελέχη που 
επιμερίστηκαν την εργασία να «τρέξουν» τα μοντέλα της προσφο-
ράς, το restructuring των δανείων, τα νομικά του SPA, τους εμπορι-
κούς όρους της συναλλαγής κ.λπ.

Οι σύμβουλοι προσμέτρησαν επίσης το track record, δηλαδή τα 
«χιλιόμετρα επιτυχίας» και την εμπειρία του management της Αν-
δρομέδα την τελευταία δεκαετία, την πρόσβαση της Amerra στις δι-
εθνείς αγορές του σολομού και την πρωτοποριακή τεχνογνωσία που 
μπορεί να εφαρμόσει για την άμεση ενίσχυση της ανταγωνιστικότη-
τας του νέου σχήματος που θα προκύψει και, τέλος, τις σημαντικές 
επενδύσεις που θα υλοποιηθούν στις Νηρέα και Σελόντα για να εκ-
συγχρονιστούν εις βάθος οι δύο εταιρείες.

Ποια τα πρόσωπα και η στρατηγική 
των διεκδικητών
Ο Έλληνας CEO της Aνδρομέδα, Δημήτρης Bαλαχής (με επιτυ-
χημένη πορεία και ως πρόεδρος του ΣEΘ), εγγυάται ότι Nηρέας-
Σελόντα θα παραμείνουν σε ελληνικά χέρια To αμερικανικό fund 
Amerra Capital Management διαχειρίζεται κεφάλαια 1,5 δισ. δολα-
ρίων, απέκτησε τη γνωστή εταιρεία ιχθυοκαλλιεργειών Ανδρομέδα 
την άνοιξη του 2016 από την Global Finance, συμφερόντων Άγγελου 
Πλακόπητα, και πέτυχε την «ολική επαναφορά» της στην αγορά, κα-
θιστώντας την παγκόσμια εξαγωγική δύναμη με πρόσβαση σε 120 ε-
κατομμύρια καταναλωτές. Πρόσωπα-κλειδιά στην Amerra ο Craig 
Tashjian και η Nancy Obler, συνιδρυτές και CEO του fund, με με-
γάλη εμπειρία στα deals.

Το σχέδιο που κέρδισε στην κούρσα της διεκδίκησης αφορά την 
ένταξη των δύο εταιρειών σε μια νέα μεγάλη ελληνική πολυεθνική 
–με πρωταγωνιστικό ρόλο στη μεσογειακή και παγκόσμια αγορά–, 
και το τριετές επενδυτικό πλάνο 40 εκατ. ευρώ της Amerra, με προ-
τεραιότητες την επέκταση των μονάδων εκτροφής ψαριών, βελτίωση 
εμπορικών δομών, ανάπτυξη νέων προϊόντων, επανατοποθέτησή 
τους στις διεθνείς αγορές κ.ά., σύμφωνα με το επιτυχημένο μοντέλο 
«συνένωσης» τεσσάρων αντίστοιχων επιχειρήσεων που εφαρμό-
στηκε στην Ισπανία.

Η Diorasis, που έχασε τη μάχη στο νήμα, ήταν σημαντικά α-
νταγωνιστική, και στο οικονομικό σκέλος, με την υποστήριξη και 
εγχώριων επενδυτικών κεφαλαίων, μεταξύ των οποίων το Deca 

Investments. Η εταιρεία διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων που 
ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του εφοπλιστή Νικόλα Λυκιαρδόπου-
λου (Neda Maritime) έχει στο ενεργητικό της το επιτυχημένο turn 
around story της Bitsakos Aquaculture, επιτυγχάνοντας μετά την ε-
ξαγορά υπερδιπλασιασμό της παραγωγής της εταιρείας, επιστροφή 
σε κερδοφορία, ενίσχυση των εξαγωγών και σημαντική αύξηση του 
εργατικού δυναμικού.

Απέναντι στην Amerra, λοιπόν, το ελληνικό «μπλοκ» των Νι-
κόλα Λυκιαρδόπουλου, Κωνσταντίνου Παπαδημητρίου, Γιώρ-
γου Mομφεράτου, Γιάννη Mπράβου, «τιμονιέρηδων» της Diorasis 
International, πλαισιωμένων από τους Περικλή B. Λιβά και Aνδρέα 
Σωτηρόπουλο.

Οι δρόμοι της επιχειρηματικής «ομάδας» συναντήθηκαν το 
2010, όταν αποφάσισαν να ιδρύσουν την επενδυτική συμβουλευ-
τική εταιρεία Diorasis με στόχο την αξιοποίηση ευκαιριών σε τομείς 
με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης και να τοποθετηθούν επενδυ-
τικά στη NA Ευρώπη. Πήραν το βάπτισμα του πυρός στον κλάδο το 
2014 με την εξαγορά της Mπιτσιάκος Yδατοκαλλιέργειες.

Το σχέδιο των «6» προέβλεπε τη δημιουργία ενός «εθνικού 
πρωταθλητή» στις ιχθυοκαλλιέργειες με ρόλο στην παγκόσμια 
αγορά και την ενεργοποίηση ενός μακροπρόθεσμου επενδυτικού 
πλάνου, με κεφάλαια από το Λονδίνο, διαβεβαιώνοντας ότι δεν θα 
γίνει αποεπένδυση σε 3-5 έτη.

O Kεφαλλονίτης εφοπλιστής N. Λυκιαρδόπουλος προέρχεται 
από μία εκ των μεγαλύτερων ναυτιλιακών δυναστειών της χώρας 
(Neda Maritime).

O Γ. Mομφεράτος είναι γιος του δολοφονηθέντος ιστορικού εκ-
δότη της «Aπογευματινής» Nικόλαου Mομφεράτου. Ως χρηματοοι-
κονομικός σύμβουλος συνεργάστηκε με τις Mobil Oil, Royal Cruise 
Lines, Egnatia Bank, Εθνική Τράπεζα, Ernst & Young και θεωρείται 
ειδικός σε εξαγορές και συγχωνεύσεις.

«Παρών» επί μακρόν στην επενδυτική τραπεζική ο Γ. Mπράβος 
(συνιδρυτής της PPB, συνεργάστηκε με HSBC, Bank of America, 
Πειραιώς), ενώ γεννημένος… manager θεωρείται και ο K. Παπα-
δημητρίου, με μεγάλες θέσεις σε επενδυτικούς ομίλους όπως η 
Cavamont του Sir James Goldsmith.

Οι επόμενες ενέργειες ολοκλήρωσης του deal
Τελικώς, η δομή της πρότασης της Amerra προτιμήθηκε από τις 
τράπεζες και πλέον στο διάστημα που ακολουθεί θα ξεκινήσουν 
οι αποκλειστικές διαπραγματεύσεις μεταξύ τραπεζών και Amerra 
για να συνυπογραφεί το SPA (Share and Purchase Agreement – 
Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών), το πιθανότερο έως τα τέλη  

Μαρτίου - αρχές Απριλίου.
Το τελικό πλαίσιο θα πρέπει να φέρει την έγκριση των τραπε-

ζών, καθώς και τις σχετικές εισηγήσεις από τις αρμόδιες αρχές α-
νταγωνισμού, τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεδο. Θα ακο-
λουθήσει η δημόσια πρόταση εξαγοράς του συνόλου των μετοχών 
των εισηγμένων εταιρειών και οι λοιπές διαδικασίες συγχώνευσης. 
Σύμφωνα με εκτιμήσεις παραγόντων της αγοράς, χρειάζεται τουλά-
χιστον ενάμισης χρόνος ώστε να ολοκληρωθεί ένας σχεδιασμός συγ-
χώνευσης και να λειτουργεί το νέο σχήμα στο καθεστώς της «επόμε-
νης μέρας». Σύμφωνα, μάλιστα, με τους ίδιους, τα εκτιμώμενα κε-
φάλαια που πρέπει να «πέσουν» στο νέο σχήμα, στο πλαίσιο ενός 
ουσιαστικού αναπτυξιακού πλάνου, ανέρχονται σε 50-70 εκατ. ευρώ.

Σε σχέση με την πρόθεση διατήρησης των δύο εταιρειών στο 
ταμπλό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, στον βαθμό που περάσουν 
στα χέρια της Amerra, δεν έχει γνωστοποιηθεί η πρόθεση του ε-
πενδυτή, πάντως στην περίπτωση της Ανδρομέδα δεν υπήρξε τέτοια 
κίνηση.

Σε κάθε περίπτωση, ο βασικός στόχος της εξυγίανσης των δύο 
εκ των ισχυρών παικτών της εγχώριας ιχθυοκαλλιέργειας είναι η δη-
μιουργία ενός υγιούς σχήματος, το οποίο θα ενδυναμώσει τη θέση 
της ελληνικής παραγωγής στον παγκόσμιο χάρτη των αλιευμάτων. 
Ταυτόχρονα, η ολοκλήρωση της διαδικασίας πώλησης των δύο ι-
σχυρών εταιρειών του κλάδου ιχθυοκαλλιέργειας έχει ιδιαίτερη ση-
μασία, καθώς αφορά τη μέχρι στιγμής μεγαλύτερη τραπεζική ανα-
διάρθρωση.



Η προσαρμοστικότητα στις δύσκολες 
και ενίοτε σκληρές απαιτήσεις του free 
and fare competition, αλλά και στις 
απαιτήσεις της σύγχρονης τεχνολογίας 
που έχει αρχίσει να εφαρμόζεται στον 
ναυτιλιακό τομέα, είναι ένα από τα όπλα 
της ναυτιλίας της χώρας.

Τ
ις εργασίες του συνεδρίου με θέμα «Η πα-
γκόσμια επίδραση της ναυτιλίας», που διε-
ξήχθη στο Ίδρυμα Ευγενίδη με οργανωτή 
τη ναυτιλιακή ιστοσελίδα The Sea Nation, 
άνοιξε ο κ. Βενιάμης. H προτροπή του 
προέδρου της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλι-
στών (ΕΕΕ) Θεόδωρου Βενιάμη προς την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παραδειγματιστεί από την πολιτική 
των ελληνικών κυβερνήσεων στα θέματα της ναυτιλίας, καθώς 
και η αναγνώριση του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζει η 
ναυτιλία των Ελλήνων στην παγκόσμια οικονομία εκ μέρους 
του Αμερικανού πρέσβη στην Αθήνα Τζέφρι Ρ. Πάιατ, υπήρξαν 
δύο σημεία με ξεχωριστή σημασία που αναδείχθηκαν στο Sea 
Nation Conference.

Ο κ. Βενιάμης, μεταξύ άλλων, στην ομιλία του αναφέρθηκε 
στον σπουδαίο γεωστρατηγικό ρόλο της ελληνικής ναυτιλίας, 
αλλά και στη σημασία του ελεύθερου εμπορίου. Τάχθηκε κατά 
των μέτρων προστατευτισμού και σημείωσε ότι η ελληνική και 
διεθνής ναυτιλία παρακολουθεί με ανησυχία τα μέτρα για τους 
δασμούς που ανακοίνωσε η κυβέρνηση των ΗΠΑ. Επιπλέον, ο 
πρόεδρος της ΕΕΕ τάχθηκε κατά των περιφερειακών πολιτικών 
και ζήτησε από την Ε.Ε. να διδαχτεί από το πώς στηρίζουν τη 
ναυτιλία οι ελληνικές κυβερνήσεις.

Ειδικότερα, ο κ. Βενιάμης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Θα 
ήθελα στο σημείο αυτό να τονίσω ότι, τουλάχιστον σε εθνικό ε-
πίπεδο, η ναυτιλία είναι αποδεκτή ως εθνικό κεφάλαιο μεγά-
λης εμβέλειας και υπερκομματικού χαρακτήρα και έχει ως α-
ποτέλεσμα τη στήριξη της πολιτείας. Αυτό αποτελεί στάση υ-
πευθυνότητας απέναντι στη ναυτική ιστορία και παράδοση του 
έθνους μας και εχέγγυο για τη διατήρηση των στενών δεσμών 
της ναυτιλίας με τον τόπο μας. Τα κέντρα εξουσίας και ναυτιλι-
ακής πολιτικής στην Ευρώπη θα πρέπει ίσως να διδαχτούν από 
την ελληνική ναυτιλιακή πολιτική αν θέλουν να διατηρήσουν 
αλώβητη την ευρωπαϊκή ναυτιλία, που καλείται να αντεπεξέλ-
θει στις προκλήσεις που δημιουργεί ο σκληρός ανταγωνισμός».

Σε άλλο σημείο, αναφερόμενος στον ανταγωνισμό, τόνισε: 
«Η ναυτιλία, λόγω του παγκόσμιου χαρακτήρα της, είναι εκτε-
θειμένη στον διεθνή ανταγωνισμό, ο οποίος επί των ημερών μας 
έχει λάβει οξύτατες διαστάσεις, λόγω της πολιτικής που ακολου-
θείται από πολλά διεθνή ναυτιλιακά κέντρα να προσελκύσουν 
και να αποσπάσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μερίδιο αυτής. 
Η ναυτιλιακή πολιτική, εθνική ή περιφερειακή, όπως π.χ. της 
Ε.Ε., ως προς την ανταγωνιστικότητα του πλοίου, δεν μπορεί να 
είναι στατική, αλλά οφείλει να παρακολουθεί και να προσαρμό-
ζεται προς τα μέτρα που εφαρμόζουν οι κύριοι παίκτες-αντα-
γωνιστές διεθνώς. Συνεπώς, βασικό μέλημα κάθε κράτους που 
θέλει ναυτιλία πρέπει να είναι η σχεδίαση και εφαρμογή μέ-
τρων, πάντα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που υπάρχουν, για τη 
στήριξη και περαιτέρω ενίσχυση της ναυτιλίας του, μέσω του ο-
ποίου θα διατηρήσει το στρατηγικό πλεονέκτημα εξασφάλισης 
των αναγκαίων εισαγωγών-εξαγωγών (ενέργεια, πρώτες ύλες), 
θα αυξήσει τις θέσεις εργασίας και θα πολλαπλασιάσει τα οφέλη 
για την εθνική οικονομία του, λαμβάνοντας υπόψη ότι στη ναυ-
τιλία τίποτε δεν πρέπει να θεωρείται ως δεδομένο. Ας μην ξε-
χνάμε άλλωστε ότι βάσει οικονομικού θεωρήματος η επένδυση 
ενός δολαρίου στη θάλασσα αποδίδει τέσσερα δολάρια στην 
ξηρά».

Παράλληλα, ένα από τα βασικά συμπεράσματα του συνε-
δρίου ήταν ότι η προσαρμοστικότητα στις δύσκολες και ενίοτε 
σκληρές απαιτήσεις του free and fare competition, αλλά και 
στις απαιτήσεις της σύγχρονης τεχνολογίας που έχει αρχίσει να 
εφαρμόζεται στον ναυτιλιακό τομέα, είναι ένα από τα όπλα της 
ναυτιλίας της χώρας.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Παναγιώτης Κουρουμπλής 
αναφέρθηκε στην ανάγκη αναβάθμισης της ναυτικής εκπαίδευ-
σης και της ύπαρξης ενός διαλόγου με όλους τους φορείς και 
τα κόμματα, προκειμένου να θεσπιστεί μια εθνική πολιτική για 
τη ναυτιλία, και σημείωσε ότι ήδη το υπουργείο Ναυτιλίας ε-
πεξεργάστηκε ένα αφήγημα με 14 στόχους, θέλοντας να παίξει 
έναν κεντρικό ρόλο στην προώθηση πολιτικών που θα απελευ-
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ΆΣΤΡΆΨΕ Ο ΒΕΝΙΆΜΗΣ ΠΡΟΣ Ε.Ε.: 
«ΆΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ ΠΆΡΆΔΕΙΓΜΆ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΆΥΤΙΛΙΆΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ»
  ΆΝΤΙΟΠΗ ΣΧΟΙΝΆ

θερώνουν τις δημιουργικές δυνάμεις, το οποίο παρουσιάστηκε 
ήδη ως σχέδιο στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Τόνισε ότι η 
ναυτιλία μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στη χώρα, καθώς το 
2017 είχαμε μια αύξηση 17% του ναυτιλιακού συναλλάγματος, 
φτάνοντας στα 9,3 δισ. ευρώ.

Ο αντιπρόεδρος της ΝΔ Κωστής Χατζηδάκης σημείωσε την 
ανάγκη να επιστρέψει η εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία 
και η Ελλάδα να κάνει μια στροφή στην κανονικότητα και στη 
σοβαρότητα, αφήνοντας στην άκρη τον λαϊκισμό και τη δημα-
γωγία.

Εύσημα Τζέφρι Πάιατ στην ελληνική ναυτιλία
Πολύ σημαντικές, αλλά και κρίσιμες, ήταν οι παρεμβάσεις από τους 
πρέσβεις της Νορβηγίας, των ΗΠΑ, της Μ. Βρετανίας, της Ιαπωνίας 
και της Κορέας, οι οποίοι αναφέρθηκαν στον ρόλο που διαδραμα-
τίζει η ναυτιλία για την ισχυροποίηση των οικονομιών των χωρών 
τους και στη συμβολή της ναυτιλίας της χώρας σε αυτή την κατεύ-
θυνση.

Ο πρέσβης των ΗΠΑ σημείωσε μεταξύ άλλων ότι οι ΗΠΑ θα 
στηρίξουν κάθε αναπτυξιακή προσπάθεια της Ελλάδας. Ο Αμερι-
κανός πρέσβης τόνισε ότι «το μέγεθος και ο παγκόσμιος αντίκτυ-
πος της ελληνικής ναυτιλιακής βιομηχανίας είναι ένα τεράστιο ε-
πίτευγμα, για το οποίο ο ελληνικός λαός είναι δικαιολογημένα υ-
περήφανος».

Ο κ. Πάιατ μίλησε στην ενότητα «Ναυτιλία, πηγή πλούτου και 
πολιτισμού - γέφυρα συνεργασίας», όπου μίλησαν επίσης οι πρέ-
σβεις της Μ. Βρετανίας κυρία Kate Smith CMG, της Ιαπωνίας κ. 
Yasuhiro Shimizu, της Ν. Κορέας κ. AHN Youngjip και της Νορβη-
γίας κ. Jorn Gjelstad.

O Αμερικανός πρέσβης αναφέρθηκε στην επικείμενη επισκευ-
αστική βάση ελικοπτέρων που πρόκειται να φιλοξενηθεί στο λιμάνι 
της Αλεξανδρούπολης, όπως και στη συνεργασία του αμερικανικού 
εκπαιδευτικού συστήματος με τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, 
και χαρακτήρισε την Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή. 
Επίσης, υπογράμμισε το πολύ επιτυχημένο ταξίδι του πρωθυπουρ-
γού Αλέξη Τσίπρα στις ΗΠΑ, αλλά και τη στενή συνεργασία της ελ-
ληνικής ναυτιλίας με τη χώρα του.

Τεχνολογικές εξελίξεις, χρηματοπιστωτικός 
τομέας και καύσιμα
Τεχνολογικά «διαπιστώθηκε» ότι η ναυτιλία της χώρας έχει να 
κάνει ακόμη σημαντικά βήματα για την ενσωμάτωση των τεχνολο-
γικών αιχμών στην πληροφορική, αλλά και σε όλο το φάσμα των 
τεχνολογικών εξελίξεων, που θα επηρεάσουν, αν δεν ενσωματω-
θούν, αργά ή γρήγορα την ανταγωνιστικότητά της, ενώ σημείο σύ-
γκλισης των απόψεων στο τεχνολογικό κομμάτι ήταν ότι η ανθρώ-
πινη παρουσία στα πλοία, είτε αυτά είναι τηλεκατευθυνόμενα είτε 
όχι, θα είναι απαραίτητη τουλάχιστον για την προσεχή δεκαετία, 
ίσως και παραπάνω, μέχρι τα «έξυπνα» συστήματα να μπορούν να 
επιδιορθώνουν από μόνα τους τις όποιες δυσλειτουργίες. Αφορμή 
για το εν λόγω συμπέρασμα η παρέμβαση Ευγενίδη για ένα τε-
χνολογικά εξελιγμένο «ρελέ» που αφορούσε πλοίο της ακτοπλο-
ΐας, το οποίο όμως απαίτησε την ανθρώπινη παρέμβαση, αλλά και 
την ενεργοποίηση ενός τμήματος του ναυτιλιακού cluster, γεγο-
νός που παρέπεμψε ευθέως στη συγκεκριμένη ενότητα.

Αδιαμφισβήτητα, όσον αφορά το ναυτιλιακό cluster που «τρέ-
χουν» από κοινού ΕΕΕ, ΝΕΕ και ΕΒΕΠ, διαπιστώθηκε ότι «α-
νοίγει πόρτες» στη δραστηριοποίηση της ευρύτερης πειραϊκής οι-
κονομίας, ενώ στη συζήτηση περί των καυσίμων και του νομικού 
πλαισίου αποκάλυψε το εύρος του προβληματισμού που διακατέ-
χει τη ναυτιλία.

Στο χρηματοπιστωτικό και στη συζήτηση για την «επόμενη 
μέρα» υπήρξε έντονο ενδιαφέρον για τα «μοντέλα» που ακο-
λουθούνται, αλλά και για εκείνα που ακολουθήθηκαν στο «πρό-
σφατο» παρελθόν και τα οποία στήριξαν τη ναυτιλία της χώρας. Σε 
ένα «ευμετάβλητο» περιβάλλον τα μοντέλα αυτά, στη συζήτηση 
που προκάλεσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, «κρίθηκαν», με τα επιχει-
ρήματα ένθεν κακείθεν να «εξιτάρουν» τους μετέχοντες και παρα-
κολουθούντες τη συγκεκριμένη ενότητα.

Τέλος, όσον αφορά τα καύσιμα και τους περιβαλλοντικούς 
όρους που έχουν τεθεί και σε επίπεδο ΙΜΟ, καταγράφηκε ο προ-
βληματισμός για μια πλειάδα επιπτώσεων που περιγράφηκαν, ενώ 
καταγράφηκε και ο προβληματισμός από την πλευρά της ναυτι-
λίας κατά πόσο είναι έτοιμος να ανταποκριθεί στην παγκόσμια ζή-
τηση για εξευγενισμένα καύσιμα ο τομέας των διυλιστηρίων.
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Η ενεργή στάση 
του ασθενούς διαδραµατίζει εξίσου 
σηµαντικό ρόλο µε τη φαρµακευτική 
αγωγή στην εξέλιξη της νόσου.

 ΑΛΕΞΙΑ ΣΒΩΛΟΥ

Να ασκούνται, να συνεχίσουν την εργασία τους, 
να προσέχουν τη διατροφή τους και να πα-
ραµείνουν ενεργοί συστήνει στους ασθενείς 
µε νόσο Πάρκινσον ο νευρολόγος Παντελής 
Στάθης. Η νόσος αντιµετωπίζεται αρχικά µε 

φάρµακα που για κάποια χρόνια δρουν αποτελεσµατικά. «Εν-
νέα στους δέκα ασθενείς µε νόσο του Πάρκινσον παρουσιά-
ζουν στην πορεία εναλλαγές καλής κινητικότητας και κινητι-

κών προβληµάτων. Αυτές οι διακυµάνσεις εκδηλώνονται έπει-
τα από µήνες ή χρόνια λήψης της κλασικής φαρµακευτικής 
θεραπείας και επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα ζωής τους» 
προσθέτει ο νευρολόγος Παναγιώτης Ζήκος, υπεύθυνος Ια-
τρείου Νόσου Πάρκινσον του 251 Στρατιωτικού Νοσοκοµεί-
ου. Εκτός από τα «παγώµατα» στην κίνηση, την υπερκινησία, 
την καθυστέρηση δράσης του φαρµάκου, τη δυσκοιλιότητα, 
τη σιελόρροια και την κατάθλιψη, οι ασθενείς αντιµετωπί-

Μ
ε περισσότερες από 1.000 ασθένειες να εµφανίζονται µε πρώτα συµπτώµατα στη στοµατική κοιλότητα, 
ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιώς (ΟΣΠ) αναδεικνύει τη σηµασία της πρόληψης, που επιτυγχάνεται µε 
τέσσερα ουσιαστικά βήµατα: βουρτσίζουµε τα δόντια µας πρωί-βράδυ, υιοθετούµε υγιεινές διατροφικές 
συνήθειες, επισκεπτόµαστε τον οδοντίατρο δύο φορές τον χρόνο και αυτοεξετάζουµε το στόµα µας. «Η 

τήρηση των τεσσάρων αυτών βηµάτων αποτελεί βασικό πυλώνα της συνολικής µας υγείας» σηµειώνει η πρόεδρος 
του ΟΣΠ Μαρία Μενενάκου. Επίσης, διάφορα µικρόβια του στόµατος µπορούν να µεταναστεύσουν µέσω της κυκλο-
φορίας του αίµατος σε άλλα, αποµακρυσµένα όργανα, όπως είναι η καρδιά, και να τα προσβάλλουν, ενώ η έλλειψη 
δοντιών και η κακή µάσηση αποτελούν σοβαρές αιτίες διαταραχών της πέψης. Την ίδια ώρα πολλοί που διαµαρτύ-
ρονται για πονοκεφάλους δεν γνωρίζουν ότι το τρίξιµο των δοντιών και η κακή σύγκλειση είναι οι κύριοι αιτιολογικοί 
παράγοντες για την εµφάνιση ηµικρανιών και πονοκεφάλων που δεν µπορούν να αποδοθούν σε παθολογικά αίτια, 
ενώ οι νόσοι των ούλων εγκύων γυναικών συσχετίζονται µε τον πρόωρο τοκετό και τη γέννηση λιποβαρών µωρών. 
Ακόµη, η προβληµατική αισθητική εικόνα του χαµόγελου αποτελεί έναν από τους βασικότερους λόγους ανασφάλει-
ας, που ενισχύει αντικοινωνικές συµπεριφορές, ιδιαίτερα στην παιδική και εφηβική ηλικία.

Γ
ια µία ακόµη φορά ο αθλητισµός και η αγάπη για το τρέξιµο αποτέλεσαν κοινή αφετηρία για µια κοινωνική 
πρωτοβουλία δροµικού χαρακτήρα µε νέο αποδέκτη, τον Πανελλήνιο Σύλλογο Νεφροπαθών. Η AbbVie 
Running Team, που απαρτίζεται από εργαζόµενους της εταιρείας, φίλους και δηµοσιογράφους υγείας, 
έδωσε το «παρών» στο Kifissia Run, στους αγώνες των 5 χλµ. και των 10 χλµ., γράφοντας χιλιόµετρα για 

να ενισχύσει τον σύλλογο των ατόµων που πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και υποβάλλονται σε αιµοκάθαρση 
ή περιτοναϊκή κάθαρση ή περιµένουν στωικά στη λίστα αναµονής για µεταµόσχευση νεφρού. Η Κηφισιά την περα-
σµένη Κυριακή πληµµύρισε από δροµείς κάθε ηλικίας, µικρά παιδιά, µητέρες µε µωρά σε καροτσάκια, οικογένειες 
ολόκληρες, που πήραν µέρος στους δύο αγώνες, απολαµβάνοντας τον απόλυτα ανοιξιάτικο καιρό. Για την AbbVie 
Running Team, στην οποία συµµετέχει και η δηµοσιογράφος υγείας της FS µε τον γιο της, το Kifissia Run ήταν ένας 
ακόµη αγώνας για καλό σκοπό και µια καλή προθέρµανση για τον Ηµιµαραθώνιο της Αθήνας, αυτή την Κυριακή. 
Γιατί η κοινωνική προσφορά, όπως και το τρέξιµο, σταµατά µόνο προσωρινά, µέχρι οι δροµείς να δώσουν ξανά 
ραντεβού στη γραµµή της εκκίνησης για την επόµενη διαδροµή.

1.000 ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ∆ΙΝΟΥΝ 
ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑ

ΤΡΕΞΑΜΕ ΓΙΑ ΝΑ 
ΕΝΙΣΧΥΣΟΥΜΕ 
ΤΟΥΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΣ

ζουν δύο σηµαντικά ζητήµατα: πληρώνουν 10% συµµετοχή 
στα φάρµακα για τη νόσο και όταν φτάσουν σε προχωρη-
µένο στάδιο, που πρέπει να υποβληθούν σε επέµβαση (π.χ. 
για εγκεφαλική διέγερση µε τσιπ), πρέπει να περιµένουν 
δύο χρόνια στα δηµόσια νοσοκοµεία. Στα ιδιωτικά το κόστος 
ανέρχεται σε 30.000 ευρώ. «Το µέλλον στην αντιµετώπιση 
του Πάρκινσον βρίσκεται σε θεραπείες µε βλαστοκύτταρα και 
τη φαρµακογενωµική, οι οποίες αναπτύσσονται µε τη γνώση 
που συλλέγουµε από το 10% των ασθενών, στους οποίους το 
αίτιο βρίσκεται σε γονιδιακές µεταλλάξεις» επισηµαίνει από 
το Αιγινήτειο Νοσοκοµείο ο καθηγητής Νευρολογίας-Νευρο-
βιολογίας Λεωνίδας Στεφανής.

Η «ΚΟΙΛΙΤΣΑ» ΠΟΥ ΠΟΝΑ 
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ;

«Μ
αµά, πονάει η κοιλίτσα µου». Μια φράση που οι γονείς ακούν αµέτρητες φορές, νιώ-
θοντας τον ίδιο ενδόµυχο φόβο: πότε αυτός ο πόνος µπορεί να οδηγήσει σε περιτονί-
τιδα και σηπτικό σοκ; Να απειλήσει τη ζωή του παιδιού τους; Ο χειρουργός Μιχάλης 
Σούτης, διευθυντής της Παιδοχειρουργικής Κλινικής στην Ευρωκλινική Παίδων, εξηγεί 

πως µόνο ελάχιστα περιστατικά κοιλιακού πόνου στους λιλιπούτειους χρήζουν χειρουργείου. Και εξηγεί: 
«Να ανησυχήσετε για τον πόνο που εντοπίζεται χαµηλά δεξιά, ξεκινά ήπια και αρχίζει να εντείνεται, ενώ 
συνοδεύεται από χαµηλό πυρετό (δέκατα) και τάση για εµετό. Το παιδί µε σκωληκοειδίτιδα δεν έχει όρεξη 
να παίξει, ούτε να φάει. Φυσικά, τα περισσότερα παιδιά που παραπονιούνται ότι πονάει η κοιλιά τους είτε 
πάσχουν από δυσκοιλιότητα είτε έχουν γαστρεντερίτιδα. Σπάνια το αίτιο χρειάζεται χειρουργείο. Μη φοβάστε 
αν ο πόνος στην κοιλιά συνοδεύεται από πολλά ηχηρά συµπτώµατα, όπως πυρετό, εµετό, ρίγη και διάρροια, 
όλα µαζί, καθώς τότε το πιθανότερο είναι να οφείλονται σε γαστρεντερίτιδα και όχι σε κάτι πιο ύποπτο». Μια 
άλλη συχνή ερώτηση των γονιών είναι αν η κατανάλωση ορισµένων τροφίµων συνδέεται µε την εµφάνιση 
σκωληκοειδίτιδας. Ο γιατρός είναι κατηγορηµατικός: «Είναι µύθος το ότι όταν τα παιδιά τρώνε συχνά σπόρια, 
όπως πασατέµπο ή κουκούτσια καρπουζιού ή πεπονιού ή ξηρούς καρπούς, κινδυνεύουν να πάθουν σκωλη-
κοειδίτιδα και περιτονίτιδα».

Μετά τον πόνο στην κοιλιά, ο πονοκέφαλος είναι αυτός που τροµάζει τους γονείς. Όπως λέει η παιδί-
ατρος Ελένη Τσάπρα, διευθύντρια της Παιδιατρικής Κλινικής στην Ευρωκλινική Παίδων: «Ο πονοκέφαλος 
στα παιδιά είναι συνήθως κεφαλαλγία τάσης και µπορεί να οφείλεται σε κούραση και πολύωρη ενασχόληση 
µε οθόνες. Πρέπει να µας ανησυχήσει ο συχνός, καθηµερινός πονοκέφαλος που εµφανίζεται σε περίεργες 
ώρες, όταν το παιδί είναι ξεκούραστο, όπως, για παράδειγµα, το πρωί, όταν ξυπνάει. Επίσης, είναι ανησυ-
χητικό σηµάδι αν το παιδί ξυπνά τη νύχτα µε πονοκέφαλο, αν η κεφαλαλγία συνοδεύεται από ναυτία ή εµετό 
και αν υπάρχουν νευρολογικά ευρήµατα, αν, για παράδειγµα, το παιδί παρουσιάζει διπλωπία (τα βλέπει 
διπλά). Με τη σωστή διάγνωση, ωστόσο, θα αντιµετωπίσουµε έγκαιρα το πρόβληµα».

∆ΙΧΡΟΝΗ 
ΑΝΑΜΟΝΗ ΓΙΑ 
ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΟΣΟΙ 
ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ
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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.

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει το κου-
πόνι και αυτού του Σαββατοκύριακου, 
καθώς εµπεριέχει πολλές και κρίσιµες 
αναµετρήσεις απ’ όλα τα µεγάλα πρωτα-
θλήµατα της Ευρώπης και όχι µόνο. Εµείς 

θα ασχοληθούµε µε παιχνίδια από Ιταλία, Αγγλία, Ισπανία, 
Γαλλία και Τουρκία, έχοντας ξεχωρίσει επιλογές από τη Serie 
A, την Premier League, τη La Liga, τη Ligue 1 και τη Superlig.

∆υνατοί στην έδρα τους οι Γενοβέζοι
Θα ξεκινήσουµε τις σηµερινές προτάσεις στοιχήµατος από 
την ιταλική Serie A και το παιχνίδι ανάµεσα σε Σαµπντόρια 
και Ίντερ. Η «ντόρια» βρίσκεται στην 7η θέση του βαθµολογι-
κού πίνακα µε 44 βαθµούς, είναι στο -3 από την πρώτη εξάδα 
και τα ευρωπαϊκά εισιτήρια, έχοντας χάσει τη σταθερότητα 
που τη διέκρινε, µια και µετράει δύο νίκες, µία ισοπαλία και 
δύο ήττες στα πέντε τελευταία παιχνίδια της. Εντός έδρας, βέ-
βαια, η εικόνα της είναι πολύ καλύτερη, έχει ρεκόρ 4-2-0 στα 
έξι πιο πρόσφατα παιχνίδια στο «σπίτι» της και κόντρα στην 
Ίντερ θα ψάξει ακόµη µια επιτυχία, ώστε να διατηρήσει ακέ-
ραιες τις ελπίδες της για µια θέση στην πρώτη εξάδα. Η Ίντερ, 
από την πλευρά της, είναι στην 5η θέση µε 52 βαθµούς, όντας 
στο -1 από την πρώτη τετράδα και τα εισιτήρια του Τσάµπιονς 
Λιγκ, έχει κερδίσει µόλις δύο από τα 12(!) τελευταία παιχνί-
δια της ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης, ενώ µακριά από 
το Μιλάνο συναντάει πολλές δυσκολίες, αγνοώντας τη χαρά 
της νίκης στις έξι τελευταίες εξόδους της (0-3-3). Πιστεύουµε 
πως η έδρα θα παίξει σηµαντικό ρόλο, έτσι θα πάµε µε το 1Χ 
σε απόδοση 1.85.

Έχει την ποιότητα η Τσέλσι
Συνεχίζουµε µε FA και την αναµέτρηση Λέστερ - Τσέλσι. Οι 
«αλεπούδες» βρίσκονται στην 8η θέση µε 40 βαθµούς, όντας 
µακριά απ’ όλους και απ’ όλα, η βαθµολογική τους αδιαφο-
ρία φαίνεται ξεκάθαρα στα τελευταία παιχνίδια τους, έχοντας 
κερδίσει µόλις ένα από τα έξι πιο πρόσφατα σε επίπεδο πρω-
ταθλήµατος, ενώ δεν είναι αποτελεσµατικές ούτε στο «σπίτι» 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ BETARADES.GR
∆εν χάνει η Σαµπντόρια

τους, έχοντας κερδίσει δύο από τα επτά τελευταία εντός έδρας 
µατς. Η Τσέλσι, από την πλευρά της, είναι στην 5η θέση µε 
56 βαθµούς, όντας στο -4 από την τετράδα και τα εισιτήρια 
που οδηγούν στο Τσάµπιονς Λιγκ της ερχόµενης αγωνιστικής 
περιόδου, προέρχεται από τον ευρωπαϊκό αποκλεισµό από 
την Μπαρτσελόνα και θα προσπαθήσει να αντιδράσει µε µια 
νίκη-πρόκριση, την οποία έχει απόλυτη ανάγκη για ψυχολο-
γικούς λόγους. Πιστεύουµε πως οι «µπλε» έχουν και την ποι-
ότητα αλλά και την εµπειρία για να αποδράσουν µε τη νίκη 
από το King Power Stadium, έτσι επιλογή µας θα αποτελέσει 

το διπλό σε απόδοση 2.15.
Περνάµε στη La Liga και την κόντρα της Σοσιεδάδ µε 

τη Χετάφε. Αµφότερες βρίσκονται λίγο κάτω από τη µέση 
του βαθµολογικού πίνακα χωρίς να έχουν ιδιαίτερο κίνητρο 
για το υπόλοιπο της σεζόν, σκοράρουν και δέχονται γκολ µε 
χαρακτηριστική ευκολία και το ίδιο περιµένουµε να συµ-
βεί και στη σηµερινή µεταξύ τους κόντρα. ∆ύσκολα θα υ-
πάρξει αλλαγή «ταχύτητας» από τις δύο οµάδες, το αµφί-
σκορο προσφέρεται σε απόδοση 1.90 και θα µπει στις επι-
λογές µας, καθώς φαίνεται να είναι ένα σηµείο µε αρκετή 
αξία βάσει της εικόνας των δύο οµάδων.

Οι τρεις παραπάνω είναι οι βασικές προτάσεις του 
Betarades.gr. Από κει και πέρα, θα ασχοληθούµε µε δύο 
ακόµη αγώνες, από τα πρωταθλήµατα της Ligue 1 και της 
Superlig. Συγκεκριµένα, από τη Γαλλία θα κρατήσουµε τον 
άσο στο παιχνίδι Μαρσέιγ - Λυών σε απόδοση 2.10, ενώ από 
το πρωτάθληµα της Τουρκίας θα πάµε µε το Χ ηµίχρονο στο 
παιχνίδι Μπασακσεχίρ - Μπεσίκτας σε απόδοση 2.20.

Goal Tips
* Ντέρµπι - Κάρντιφ (18/03, 14:00): Η Ντέρµπι σκοράρει και δέχεται 
γκολ µε χαρακτηριστική ευκολία το τελευταίο χρονικό διάστηµα, προέρχεται 
από 4/5 Goal/Goal, ενώ και η Κάρντιφ κυµαίνεται στο ίδιο µήκος κύµατος, 
καθώς προέρχεται από τρία σερί αµφίσκορα. Προφανής επιλογή, λοιπόν, το 
G/G σε απόδοση 1.87.

* Νις - Παρί Σεν Ζερµέν (18/03, 14:00): Η Παρί είναι µια οµάδα που αρέ-
σκεται να οδηγεί τα παιχνίδια της σε υψηλά σκορ, µετράει 15 Over 2.5 στα 17 
τελευταία παιχνίδια της ανεξαρτήτως διοργάνωσης και κόντρα στη Νις δεν 
περιµένουµε κάτι διαφορετικό. Το Over 2.5 προσφέρεται σε απόδοση 1.50 
και θα το κρατήσουµε.

* Ντόρτµουντ - Ανόβερο (18/03, 14:30): Η Ντόρτµουντ τα καταφέρνει 
περίφηµα όσον αφορά το σκοράρισµα, αµυντικά όµως συνεχίζει να παρου-
σιάζει πολλά κενά. Προέρχεται από πέντε σερί Goal/Goal, ένα σηµείο που θα 
κρατήσουµε και σήµερα σε απόδοση 1.70.

* Σεντ Ετιέν - Γκινγκάµπ (18/03, 18:00): Αµφότερες σκοράρουν και 
δέχονται γκολ πολύ εύκολα, µε τη Σεντ Ετιέν να µετρά 4/5 αµφίσκορα (που 
συνοδεύτηκαν µε ισοπαλία), ενώ η Γκινγκάµπ προέρχεται από 3/4 Goal/
Goal. Επιλογή µας θα αποτελέσει το G/G σε απόδοση 2.00.

Seri Tips
* Μετς - Ναντ (18/03, 16:00): Η Μετς βρίσκεται στην τελευταία 
θέση, όντας στο -9 από τη σωτηρία της, µετράει δύο ισοπαλίες 
και πέντε ήττες στα επτά τελευταία παιχνίδια της και η σαφώς 
ποιοτικότερη Ναντ έχει την ευκαιρία να «αποδράσει» µε τους 
τρεις βαθµούς. Αξίζει το ρίσκο στο διπλό σε απόδοση 2.30.

* Κολωνία - Λεβερκούζεν (18/03, 16:30): Αρκετά ανεβα-
σµένη είναι η Λεβερκούζεν, µετράει τρεις νίκες στα τέσσερα 
τελευταία παιχνίδια της, ενώ παραµένει αήττητη στις 11 τελευ-
ταίες εξόδους της, µετρώντας επτά νίκες και τέσσερις ισοπαλίες. 
Το διπλό δίνεται σε απόδοση 1.80 και αξίζει να βρίσκεται στις 
επιλογές µας.

* Τσβόλε - Φέγενορντ (18/03, 17:45): Σε κακή αγωνιστική 
κατάσταση βρίσκεται η Τσβόλε, καθώς µετράει µία ισοπαλία 
και τέσσερις ήττες στα πέντε πιο πρόσφατα παιχνίδια της. Η 
Φέγενορντ, από την άλλη, θέλει τη νίκη ώστε να προσπεράσει 
την Ουτρέχτη, έτσι θα πάµε µε το διπλό σε απόδοση 1.70.

Head 2 Head
* Ίνγκολσταντ - ∆ιναµό ∆ρέσδης (18/03, 14:30): Πέντε φορές έχουν 
αναµετρηθεί οι δύο οµάδες στο συγκεκριµένο γήπεδο στο παρελθόν 
και σε τέσσερις περιπτώσεις µοιράστηκαν βαθµούς και εντυπώσεις. 
Θα ακολουθήσουµε την παράδοση, λοιπόν, επιλέγοντας το Χ σε 
απόδοση 3.65.

* Βερόνα - Αταλάντα (18/03, 16:00): Η Βερόνα έχει απόλυτη 
ανάγκη τους βαθµούς, καθώς δίνει σκληρή µάχη για να παραµείνει 
στην κατηγορία, σε µια σειρά εννέα εντός έδρας αναµετρήσεων µε 
την Αταλάντα έχει ρεκόρ 6-1-2 και θα τη στηρίξουµε και σήµερα, 
επιλέγοντας το 1Χ σε απόδοση 2.55.

* Μίλαν - Κιέβο (18/03, 16:00): Εξαιρετική είναι η παράδοση που 
έχει «χτίσει» η Μίλαν κόντρα στην Κιέβο στο συγκεκριµένο γήπεδο, 
καθώς σε µια σειρά 15 αγώνων µετράει 13(!) νίκες και δύο ισοπαλίες. 
Ο άσος στο σηµερινό µατς δίνεται σε απόδοση 1.45 και θα τον κρατή-
σουµε.

18/03
13:30 Σαµπντόρια - Ίντερ    1X  1.85
18:00 Μπασακσεχίρ - Μπεσίκτας   X Ηµ.  2.20
18:30 Λέστερ - Τσέλσι   2  2.15
19:30 Σοσιεδάδ - Χετάφε   Goal/Goal  1.90
22:00 Μαρσέιγ - Λυών   1  2.10
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ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Από το «ντου» προέκυψε ευκαιρία

Σ
ε γενικές γραμμές αυτό που έγινε στην Τού-
μπα την περασμένη Κυριακή ήταν πως ο άν-
θρωπος που «ανέστησε» την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, την 
επανέφερε πέρυσι στους τίτλους και φέτος σε 
θέση ισχύος, ώστε να κατακτήσει το πρωτά-
θλημα, της έκοψε κάθε πιθανότητα να το κατα-

φέρει και την έβαλε σε μεγάλες περιπέτειες.
Μέχρι να μπουκάρει ο Ιβάν Σαββίδης στην Τούμπα συνο-

δεία των μπράβων του και του τεχνικού διευθυντή της ΠΑΕ 
Λούμπος Μίχελ, όλα παίζονταν ακόμη. Ο διαιτητής Κομίνης 
μπορεί να είχε μόλις ακυρώσει το γκολ –άλλο αν στα αποδυτή-
ρια αποφάσισε να αλλάξει την απόφασή του, αν δεν γινόταν το 
«ντου» Σαββίδη το παιχνίδι θα συνεχιζόταν από την υπόδειξη 
για οφσάιντ–, ωστόσο το πρωτάθλημα δεν είχε κριθεί ακόμη. Α-
πέμεναν οι καθυστερήσεις και, αν δεν άλλαζε κάτι εκεί, στη συ-
νέχεια άλλοι πέντε αγώνες, με τον ΠΑΟΚ να βρίσκεται δύο βαθ-
μούς πίσω από την ΑΕΚ.

Θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς πως δεν θα άλλαζε κάτι 
δραματικά για την προσπάθεια του ΠΑΟΚ εφόσον παρέμενε η 
ισοπαλία, ακόμα κι αν δεχτούμε ότι το γκολ, σε μία από τις πιο 
δύσκολες φάσεις που θα μπορούσαν να τύχουν σε διαιτητή, ε-
φόσον είναι στο όριο του κανονισμού και απολύτως στην κρίση 
του, έπρεπε να μετρήσει. Θα είχε χάσει δύο βαθμούς από μια 
λάθος απόφαση του διαιτητή, ενώ μία μέρα πριν, τα ξημερώματα, 
του είχαν επιστραφεί, με μια απόφαση την οποία ο αθλητικός 
δικαστής προσπάθησε πολύ για να καταφέρει να αιτιολογήσει 
–εφόσον έκρινε πως για το ίδιο παράπτωμα είναι άλλη η ποινή 
όταν έχουμε διακοπή αγώνα και άλλη όταν δεν ξεκινήσει καθό-
λου ο αγώνας–, οι τρεις βαθμοί που του είχαν αφαιρεθεί λόγω 

της μη τέλεσης του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό μετά τον τραυμα-
τισμό του προπονητή του Όσκαρ Γκαρθία.

Επίγνωση
Από τη στιγμή που μπούκαρε ο κ. Σαββίδης, όλα είχαν τελειώ-
σει για τον ΠΑΟΚ σε ό,τι αφορά τη διεκδίκηση του φετινού τίτ-
λου. Όταν μάλιστα ένας από τους σωματοφύλακές του του τρά-
βηξε το μπουφάν για να τον διευκολύνει στην κίνησή του και 
εμφανίστηκε το πιστόλι που είχε περασμένο πίσω στη ζώνη του, 
η συζήτηση άλλαξε τελείως και ακολούθησε χιονοστιβάδα εξε-
λίξεων. Είναι η δύναμη της εικόνας. Είναι πολύ πιθανό ο Σαβ-
βίδης να είχε ξεχάσει ότι είχε πιστόλι ή να μην περίμενε ότι θα 
χρειαστεί να βγάλει το μπουφάν του. Όμως η εικόνα έμεινε και 
έκανε τον γύρο του κόσμου. Ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ Ιβάν Σαβ-
βίδης μπούκαρε με πιστόλι στον αγωνιστικό χώρο ενώ ο αγώ-
νας παιζόταν. Η αποβολή του ΠΑΟΚ από την Ομοσπονδία Ευ-
ρωπαϊκών Συλλόγων (ECA), που ακολούθησε, σε πρακτικό επί-
πεδο δεν σημαίνει τίποτα, δεν τον επηρεάζει σε κάτι. Δείχνει 
όμως ότι πλέον ο ΠΑΟΚ, μετά την ενέργεια του ιδιοκτήτη της 
ΠΑΕ, είναι στιγματισμένος στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, είναι η 
ομάδα της οποίας ο πρόεδρος μπουκάρει με όπλο στον αγωνι-
στικό χώρο επειδή διαφωνεί με μια απόφαση του διαιτητή. Όλα 
αυτά σε μία αναμέτρηση στην οποία οι οπαδοί του ΠΑΟΚ που 
βρέθηκαν στο γήπεδο είχαν υποδειγματική συμπεριφορά, η 
οποία διατηρήθηκε και μετά το «ντου» του κ. Σαββίδη. Τόσο οι 
οπαδοί όσο και ο αρχηγός της ομάδας Βιεϊρίνια, ο οποίος έκανε 
τη χαρακτηριστική κίνηση με το δάχτυλο, ότι, όχι, η ομάδα δεν 
πρόκειται να αποχωρήσει από το γήπεδο όπως ζήτησε ο επικε-
φαλής της ΠΑΕ, είχαν επίγνωση της κατάστασης και του διακυ-

βεύματος. Ο Ιβάν Σαββίδης δεν είχε.
Όπως δεν είχε ούτε ο Λούμπος Μίχελ, ο οποίος βέβαια θα έ-

πρεπε να έχει τελειώσει από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ την επόμενη μέρα 
της αναμέτρησης. Είναι αξιωματούχος της ομάδας, εισέβαλε 
στον αγωνιστικό χώρο και είπε στον διαιτητή της αναμέτρησης 
«εσύ τελείωσες». Από την κίνησή του ο ΠΑΟΚ κινδυνεύει με υ-
ποβιβασμό, όχι από την κίνηση του κ. Σαββίδη, ο οποίος σε τε-
λική ανάλυση είναι και το αφεντικό της ομάδας, συνεπώς υπό-
λογος για όλες τις αποφάσεις του που αφορούν την ομάδα είναι 
μόνο στον κόσμο του ΠΑΟΚ και σε κανέναν άλλον, καθώς τα 
μέλη του Δ.Σ. δεν θεωρούνται αξιωματούχοι της ομάδας.

Θεώρησε ότι μπορούσε
Η απόφαση του Σαββίδη να εισβάλει και να διακόψει τον αγώνα 
έχει δύο πιθανές εξηγήσεις. Η πρώτη είναι αυτή που υποστήριξε 
ο ίδιος στη συγνώμη που ζήτησε από τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ, 
όλους τους Έλληνες φιλάθλους και την παγκόσμια ποδοσφαι-
ρική κοινότητα. Όχι φυσικά ότι «στόχος μου ήταν να προστα-
τεύσω δεκάδες χιλιάδες φιλάθλων του ΠΑΟΚ από προβοκάτσιες 
- συμπλοκές - ανθρώπινα θύματα», όπως αναφέρει, σε ένα γή-
πεδο που είχε μόνο Παοκτζήδες, οι οποίοι μάλιστα ήταν άψο-
γοι στη συμπεριφορά τους. Αλλά ότι «δυστυχώς τόσο εγώ και η 
οικογένειά μου, όσο και οι συνάδελφοί μου, βρεθήκαμε όμηροι 
του τελείως άρρωστου ποδοσφαιρικού κατεστημένου». Να θεώ-
ρησε δηλαδή ότι «τον έστησαν» και να αντέδρασε με τον πιο ε-
σφαλμένο τρόπο, αλλά εν βρασμώ ψυχής.

Μόνο που το συγκεκριμένο σενάριο δεν μπορεί να βασιστεί 
σε γεγονότα. Πέρυσι, μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Ολυμπια-
κού στην Τούμπα, ο κ. Σαββίδης είχε ισχυριστεί πως «στις εκλο-
γές της ομοσπονδίας θα πάμε μόνοι μας. Μόνοι μας» και πως ο –
μετέπειτα πρόεδρος της ΕΠΟ– κ. Γραμμένος είναι «δικός μας». 
Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας κατά την παρουσία του στη 
Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τόνισε πως από τη στιγμή που το 
μετρό της Θεσσαλονίκης «δεν είναι πλέον ανέκδοτο», η εκκρε-
μότητα είναι μία: «Το μόνο που έμεινε είναι να πάρει ο ΠΑΟΚ 
πρωτάθλημα». Αφήνοντας στην άκρη τη διαιτησία και εξετάζο-
ντας μόνο το τι έγινε τις τελευταίες εβδομάδες, διαπιστώνουμε 
πως για το ντέρμπι που δεν έγινε με τον Ολυμπιακό συντάχθηκε 
μόνο ένα κατηγορητήριο για τον ΠΑΟΚ, για τον τραυματισμό 
του Γκαρθία, και όχι δύο, καθώς θα έπρεπε να συνταχθεί κατη-
γορητήριο και για τα επεισόδια που ακολούθησαν έξω από την 
Τούμπα από οπαδούς του ΠΑΟΚ. Άρα επιβλήθηκε μία ποινή 
στον ΠΑΟΚ και όχι δύο. Επιπλέον, από την ποινή που του επι-
βλήθηκε στον δεύτερο βαθμό διατηρήθηκε μόνο η κατακύρωση 
του αγώνα υπέρ του Ολυμπιακού και κατέπεσε η ποινή τόσο της 
αφαίρεσης τριών βαθμών όσο και της διεξαγωγής αγώνων κε-
κλεισμένων των θυρών, οπότε ο ΠΑΟΚ υποδέχτηκε παρουσία 
των οπαδών του την ΑΕΚ. Στον δε αγώνα με την ΑΕΚ η διαιτη-
σία μέχρι τη φάση του 90ού λεπτού ήταν 50-50. Δεν προκύπτει 
από κάπου, λοιπόν, ότι «τον είχαν στήσει».

Αντιθέτως, εκείνο που προκύπτει είναι πως ο κ. Σαββίδης 
επέλεξε να μπουκάρει επειδή θεώρησε ότι μπορούσε. Επειδή 
έβλεπε ότι του έστρωναν τον δρόμο με ροδοπέταλα, άρα μπο-
ρούσε να μπουκάρει, αλλά και επειδή στη Ρωσία έτσι τα κά-
νουν τα πράγματα οι ολιγάρχες: την ισχύ τους την επιδεικνύ-
ουν ωμά και ξεκάθαρα, δεν υπάρχει ανάγκη διατήρησης διπλω-
ματίας, ισορροπιών και φύλλων συκής. Και αν δεν… του τύχαινε 
η εικόνα με το πιστόλι, μπορεί και να αποδεικνυόταν σωστή η 
εκτίμησή του.

Κατανοητή αντίδραση
Η αντίδραση των οπαδών του ΠΑΟΚ και η συσπείρωση γύρω 
από τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ είναι κατανοητή. Νιώθουν, ασχέτως 
αν το νιώθουν δικαίως ή αδίκως, πως τους κλέβουν, πως έχουν 
φτάσει στην πηγή και δεν τους αφήνουν να πιουν νερό. Τους 
φταίει το κράτος των Αθηνών, οι πολιτικοί, οι διεθνείς ομοσπον-
δίες, ο Ολυμπιακός, όλοι οι μεγάλοι της Αθήνας που συνωμο-
τούν για να μη φύγει η κούπα του πρωταθλητή από το Λεκανο-
πέδιο, όποιος βρεθεί πρόχειρος. Όχι τόσο λόγω της φετινής ε-
ξέλιξης στη μάχη του τίτλου. Αλλά επειδή έρχεται να προστεθεί 

 ΑΡΗΣ ΖΕΥΓΑΣ
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Κατεβάστε τώρα δωρεάν

σε αδικίες τις οποίες έχουν όντως υποστεί επί σειρά ετών από 
το «σύστηµα».

Ισχύει απόλυτα αυτό που έγραψε στο Facebook ο Ντέµης 
Νικολαΐδης: «Ο Ιβάν Σαββίδης είναι µέρος του προβλήµατος, 
όχι το πρόβληµα. ∆εν είχαµε ένα υγιές πρωτάθληµα και το κα-
τέστρεψε µε την εµφάνισή του. Ναι, η είσοδος του Σαββίδη στο 
γήπεδο είναι ό,τι χειρότερο έχουµε δει. Όχι όµως ό,τι χειρότερο 
συµβαίνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Απλά τα άλλα δεν γίνονται 
σε ζωντανή µετάδοση».

Αναµενόµενη διακοπή
Κατανοητή είναι και η επιλογή του πρωθυπουργού και του υ-
φυπουργού Αθλητισµού Γιώργου Βασιλειάδη να διακόψουν 
το πρωτάθληµα. Όχι όµως για τους λόγους που ανέφερε ο κ. 
Βασιλειάδης. Έπρεπε να υπάρξει διακοπή κυρίως για να ε-
κτονωθεί η κατάσταση, οι οπαδοί του ΠΑΟΚ είναι… στα κά-
γκελα και υπάρχει σαφής κίνδυνος να εκτροχιαστεί η κατά-
σταση. Από κει και πέρα, κάποιο καινούργιο, αυστηρότερο 
πλαίσιο κανόνων στο οποίο να συµφωνήσουν όλοι οι «µεγά-
λοι» δεν είναι στην πραγµατικότητα απαραίτητο για να ξεκι-
νήσει και πάλι το πρωτάθληµα. Άλλωστε το υφιστάµενο πλαί-
σιο κανόνων δηµιουργήθηκε το καλοκαίρι µε τις ευλογίες της 
κυβέρνησης και ο κ. Βασιλειάδης πανηγύριζε για το νέο πλαί-
σιο, όπως επίσης πανηγύριζε µέχρι και πριν από µία εβδο-
µάδα για το «πιο δίκαιο και αξιοκρατικό πρωτάθληµα». Προ-
φανώς δεν είναι λύση το να τιµωρηθούν όλες οι οµάδες όταν 
δεν υπάρχουν γενικά παραβατικές συµπεριφορές απ’ όλους ή 
κάποια έξαρση της χουλιγκανικής βίας. Αντιθέτως, υπάρχουν 
συγκεκριµένα γεγονότα µε συγκεκριµένους πρωταγωνιστές, 
για τα οποία προβλέπονται συγκεκριµένες ποινές. Το µόνο 

που χρειάζεται είναι να εφαρµοστούν οι κανονισµοί.
Αρκεί να υπάρχει η πολιτική βούληση να εφαρµοστούν οι 

κανονισµοί. Ο πρωθυπουργός λέει ότι υπάρχει: «Αυστηρούς κα-
νόνες έχουµε επιχειρήσει να βάλουµε. Το θέµα είναι ότι κά-
ποια στιγµή πρέπει να αποφασίσουµε ότι αυτός ο γόρδιος δε-
σµός πρέπει να κοπεί και πρέπει να αποφασίσουµε όλοι ότι πρέ-
πει να αγνοήσουµε το πολιτικό κόστος. Κάθε στιγµή όταν πας να 
υλοποιήσεις αυτούς τους κανόνες κάποιος αισθάνεται ότι αδι-
κείται και εκεί είναι θέµα βούλησης». Μένει να αποδειχθεί και 
στην πράξη.

Όπως επίσης το έθεσε πολύ σωστά ο Ντέµης Νικολαΐδης: 
«Πρέπει να υπάρξουν αυστηρές ποινές, όχι εξόντωση». Ναι, 
µέσα στις πιθανές ποινές που προβλέπονται για τον ΠΑΟΚ είναι 
και ο υποβιβασµός, για την πράξη του Μίχελ, ωστόσο κάτι τέ-
τοιο είναι εκτός λογικής, για όση αυστηρότητα και παραδειγ-
µατική τιµωρία και να πιέσουν οι διεθνείς οµοσπονδίες, και σί-
γουρα δεν θα είναι καλό για κανέναν. Ούτε για το ελληνικό πο-
δόσφαιρο ούτε για τους ανταγωνιστές του ΠΑΟΚ.

Ανεπανάληπτη ευκαιρία
Από κει και πέρα, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγµατα, έχει πα-
ρουσιαστεί µια ανεπανάληπτη ευκαιρία να διορθωθεί η κατά-
σταση στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Μια ευκαιρία που πήρε στα 
χέρια της η κυβέρνηση Τσίπρα µετά το «πράσινο φως» που της 
δόθηκε από την απαυδισµένη από τα όσα συµβαίνουν στο ελ-
ληνικό ποδόσφαιρο FIFA να διαχειριστεί όπως θέλει την κα-
τάσταση, χωρίς να την απασχολεί το περίφηµο «αυτοδιοίκητο 
του ποδοσφαίρου». ∆εν έχει υπάρξει άλλη κυβέρνηση που να 
είχε στα χέρια της τέτοιο όπλο. Αν υπάρχει πραγµατική πολιτική 
βούληση να βελτιωθεί η κατάσταση στο ελληνικό ποδόσφαιρο, 

και όχι απλώς να αλλάξουν, πάλι, οι ευνοηµένοι του συστήµατος, 
η ευκαιρία είναι µπροστά µας.

Η γενικότερη συγκυρία δείχνει πως έχουµε φτάσει στο ση-
µείο της συνειδητοποίησης για τους περισσότερους ποδοσφαι-
ροπαράγοντες πως τους συµφέρει περισσότερο η πραγµατική ε-
ξυγίανση του χώρου από τη διατήρηση της ίδιας πραγµατικό-
τητας µε εναλλαγή των κατά καιρούς ευνοηµένων. Η Nova, ο 
βασικός χρηµατοδότης του πρωταθλήµατος, δεν ανανεώνει την 
κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωµάτων, θα δώσει 
σαφώς λιγότερα λεφτά και πολλές οµάδες είναι αµφίβολο ότι 
µπορούν να επιβιώσουν χωρίς τα τηλεοπτικά έσοδα που εξα-
σφάλιζε η κεντρική διαχείριση. Το τρίτο στοιχείο που συνθέ-
τει την ανεπανάληπτη ευκαιρία το εξήγησε πολύ καλά ο Ντέµης: 
«Όλα τα προηγούµενα χρόνια µπορούσα να καταλάβω (να κατα-
λάβω, όχι να δικαιολογήσω) γιατί κάποιος θα χρησιµοποιούσε 
όλα τα µέσα για να πάρει το πρωτάθληµα (Champions League, 
έσοδα 20-25 εκατ. ευρώ). Τώρα, όµως, το να πάρεις το πρωτά-
θληµα κοστίζει και έχει ρίσκο. Αυτή είναι η µεγάλη ευκαιρία 
να αναλογιστούν οι οµάδες ότι δεν µπορούν να ποντάρουν ή να 
έχουν µέλλον από τα λεφτά της UEFA». Το πρόβληµα βέβαια 
είναι πως «η λογική λέει ότι, τώρα, ίσως και να ήθελαν οι οµά-
δες ένα διαφορετικό πρωτάθληµα. Το πρόβληµα είναι ότι δεν υ-
πάρχει εµπιστοσύνη µεταξύ τους, αλλά και ότι δεν προσπάθη-
σαν ποτέ να βρουν µία λύση γι’ αυτό».

Η κυβέρνηση, η οποία βέβαια κάθε άλλο παρά φηµίζεται για 
την αποτελεσµατικότητά της, έχει σε αυτή τη συγκυρία και τα 
όπλα και τις προϋποθέσεις για να επιβάλει τη συνεννόηση µε-
ταξύ των οµάδων και την πραγµατική εξυγίανση του ποδοσφαί-
ρου. Το ζήτηµα είναι αν το θέλει, αλλά και αν µπορεί να το κα-
ταφέρει…
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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.

Το νέο Picanto X-Line γίνεται πιο απολαυστικό και απευθύνεται σ’ 
εκείνους που δίνουν έμφαση στην ξεχωριστή, ιδιαίτερη και δυ-
ναμική σχεδίαση, στις υψηλές επιδόσεις και στον πλούσιο εξο-
πλισμό. Το X-Line είναι μακρύτερο (7,5 εκ.), φαρδύτερο (3 εκ.), 

αλλά κυρίως ψηλότερο (1,5 εκ.) από τις υπόλοιπες εκδόσεις Picanto χάρη 
στη νέα crossover ανάρτηση που χαρίζει και μεγαλύτερη απόσταση του 
αμαξώματος από το έδαφος (154 χλστ. από 141 χλστ.).

Ο στάνταρ εξοπλισμός της έκδοσης X-Line περιλαμβάνει όλες τις πι-
θανές απαιτήσεις ενός σπορτίφ και δυναμικού αγοραστή που αναζητά 
και την εξωτερική διαφοροποίηση του αυτοκινήτου του. Αναλυτικά, ο ε-
ξοπλισμός του X-Line είναι ο στάνταρ του GT-Line και επιπλέον διαθέτει:
• Ηλεκτρική ηλιοροφή και ηλεκτρικούς αναδιπλούμενους καθρέ-

πτες με LED φλας
• Sport προφυλακτήρες και ποδιές μεταλλικής εμφάνισης
• Πλευρικά μαρσπιέ και sport πλαϊνά προστατευτικά
• Διπλή εξάτμιση
• Sport δερμάτινο σαλόνι με διχρωμία γκρι/lime
• Sport πεντάλ αλουμινίου
• Πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος
• «SUV» ανάρτηση

Διαθέσιμο το 
περιπετειώδες 
Kia Picanto Χ-Line
Η τιμή πώλησης του Picanto X-Line 
είναι στα €13.390 για τον ατμοσφαιρικό 
κινητήρα 1.2 και στα €14.790 για τον 
τούρμπο 1.0 με τους 100 ίππους.

Σούπερ επιδόσεις 
από το VW up! GTI
Το up! GTI άμεσα διαθέσιμο στην 
ελληνική αγορά με προτεινόμενη τιμή 
λιανικής τα €15.620 (τρίθυρη έκδοση) 
και τα €15.990 (πεντάθυρη).

Ο χαρακτήρας και η απόδοση των 115 ίππων από τον TSI 
των 1.000 κ.εκ., με τελική στα 196 χλμ./ώρα, ευθυγραμμί-
ζονται με το αρχέτυπο Golf GTI Mk1. Το νέο up! GTI διαθέ-
τει σπορ στήσιμο και τα κλασικά χαρακτηριστικά ενός GTI 

(συμπεριλαμβάνονται οι κόκκινες λωρίδες στη μάσκα, οι κόκκινες 
δαγκάνες των φρένων και οι καρό επενδύσεις «clark», σκοτσέζικου 
τύπου, των καθισμάτων).

Το up! GTI διατίθεται με ένα συγκεκριμένο πακέτο στοιχείων που 
το κάνουν να ξεχωρίζει. Αυτά τα πρόσθετα χαρακτηριστικά περιλαμ-
βάνουν το ηχοσύστημα Composition Phone, έξι ηχεία, σύστημα αυ-
τόματου κλιματισμού, θερμαινόμενα καθίσματα κ.α. Το up! GTI είναι 
διαθέσιμο με τη στάνταρ βαφή «pure white» σε τρίθυρο αμάξωμα.

H Hyundai έδωσε στη δημοσιότητα τον νέο της 
τιμοκατάλογο, στον οποίο περιλαμβάνεται τόσο 
το νέο i30 Fastback όσο και το αντίστοιχο στέ-
ισον (Tourer), που πωλείται κατόπιν παραγγε-

λίας. Το κομψό Fastback ξεκινά από τα €17.650, με τον 
τρικύλινδρο turbo των 1.000 κ.εκ. και των 120 ίππων 
και επίπεδο εξοπλισμού Active. Το i30 Tourer είναι πιο 
προσιτό, αφού ξεκινά από τα €17.050, με τον ατμοσφαι-
ρικό των 1.400 κ.εκ. και των 100 ίππων και το ίδιο επί-
πεδο εξοπλισμού, Active.

Το Suzuki Swift 
φιναλίστ του World 
Urban Car 2018

Τα World Car Awards (WCA) είναι ίσως ο σημαντικότε-
ρος θεσμός βράβευσης στον αυτοκινητιστικό κόσμο –
με κορωνίδα το ιδιαίτερα γνωστό βραβείο «Αυτοκίνητο 
της Χρονιάς» (World Car of the Year)–, καθώς ψηφίζουν 

82 επιφανείς δημοσιογράφοι αυτοκινήτων από 24 διαφορετικές 
χώρες σε όλο τον κόσμο.

Στην κατηγορία World Urban Car το Suzuki Swift προκρί-
θηκε στους τρεις top φιναλίστ για το 2018. Η συγκεκριμένη κα-
τηγορία προστέθηκε για πρώτη φορά πέρυσι και το Suzuki Ignis 
κατατάχθηκε στο Top 3. Μετά και τη φετινή επιτυχία του Swift, η 
Suzuki είναι η μοναδική εταιρεία αυτοκινήτου που για δύο συ-
νεχόμενες χρονιές είναι υποψήφια με δύο διαφορετικά μοντέλα 
στο Top 3 της κατηγορίας World Urban Car.

Με στιλ και χάρη 
το Hyundai i30 
Fastback
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ΤΡΕΙΣ ΔΡΆΣΕΙΣ ΓΙΆ ΤΗ ΣΧΕΣΗ
ΠΟΙΗΣΗΣ ΚΆΙ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
Ποια είναι σήμερα η σχέση της ποίησης με τον 
αστικό χώρο; Μπορεί η ποίηση να σχολιάσει 
την κοινωνική πραγματικότητα, να αιφνιδιάσει 
και να αναζωογονήσει τη ματιά μας στην 
καθημερινότητα; Ένα ποίημα αποτελεί και 
σήμερα πηγή ομορφιάς ή προβληματισμού; 
Με αφετηρία το ερώτημα του ρόλου της 
ποίησης στη φαινομενική πεζότητα και 
πρακτικότητα της καθημερινής ζωής, το 
Δημοτικό Θέατρο Πειραιά διοργανώνει τη 
φετινή άνοιξη τρία ποιητικά δρώμενα στην 
πόλη του Πειραιά. Στο πρώτο από αυτά, 
λίγες μέρες πριν από την Παγκόσμια Ημέρα 
Ποίησης, σας καλεί σε έναν διαφορετικό 
περίπατο στην πόλη του Πειραιά το Σάββατο 
17 Μαρτίου στις 11:30. Ξεναγεί ο ποιητής 
Γιάννης Ευθυμιάδης.

O ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΆΡΓΆΡΙΤΗΣ 
ΣΤΟ ΓΥΆΛΙΝΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΘΕΆΤΡΟ
Ένας σπουδαίος ερμηνευτής, ένας αυθεντικός 
λαϊκός τραγουδιστής, ο Γιώργος Μαργαρίτης, 
πλαισιωμένος από εξαιρετικούς συνεργάτες, θα 
παρουσιάσει ένα μοναδικό λαϊκό πρόγραμμα, 
που επιμελείται ο ίδιος, στο Γυάλινο Μουσικό 
Θέατρο τα Σάββατα 17 και 24 Μαρτίου. Με 
τα επιτυχημένα τραγούδια της προσωπικής 
του διαδρομής, σε ένα έντονα ψυχαγωγικό 
πρόγραμμα, ο μεγάλος λαϊκός τραγουδιστής θα 
μας παρασύρει σε ένα μουσικό σεργιάνι σε όλες 
τις εποχές, από το χθες στο σήμερα.

ΟΛΗ Η ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ 
ΜΙΆ ΘΕΆΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ
Την Κυριακή 18 Μαρτίου η Τεχνόπολη του 
Δήμου Αθηναίων φοράει το πιο καλό της 
κοστούμι και μεταμορφώνεται στο πιο… 
ιδιαίτερο σκηνικό παιχνιδιού για όλη την 
οικογένεια, με αφορμή την Παγκόσμια 
Ημέρα Θεάτρου. Από τις 11:00 έως τις 14:00 
μικροί και μεγάλοι θα απολαύσουν δωρεάν 
δράσεις, θα ενεργοποιήσουν τη φαντασία και 
θα ξεδιπλώσουν την εκφραστικότητά τους σε 
ένα ξεχωριστό πρόγραμμα, που περιλαμβάνει 
θεατρικό παιχνίδι, εκπαιδευτικό εργαστήρι για 
όλες τις αισθήσεις, εργαστήριο κουκλοθεάτρου, 
διαδραστική ξενάγηση με έναν… ασυνήθιστο 
ξεναγό, δύο θεατρικές παραστάσεις και πολλές 
εκπλήξεις.

Η ΑΡΧΑΊΑ 
ΤΡΑΓΩΔΊΑ ΩΣ ΡΟΚ 

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
Όταν η ροκ μουσική ηλεκτρίζει τον 
ποιητικό λόγο του Ευριπίδη, όταν 
η πανκ βάζει στην πρίζα τον μύθο 
των Βακχών, τότε ο θεός Διόνυσος 

τραγουδάει. Ο Άρης Μπινιάρης 
εμφανίζεται για πρώτη φορά στην 

Κεντρική Σκηνή της Στέγης, 
από 21 Μαρτίου έως 1 Απριλίου, 

προσεγγίζοντας τη σύγκρουση μεταξύ 
του βασιλιά Πενθέα και του θεού 

Διονύσου σαν έναν οργισμένο ύμνο 
πάνω στον διχασμό της ανθρώπινης 
ψυχής, τη λογική και το ένστικτο. 

Ερμηνεύουν: Γιώργος Γάλλος, Άννα 
Καλαϊτζίδου, Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, 

Χρήστος Λούλης, Αμάλια Μπένετ, 
Άρης Μπινιάρης, Εύη Σαουλίδου, 

Κωνσταντίνος Σεβδαλής, Ονησίφορος 
Ονησιφόρου, Χάρης Χαραλάμπους.
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Προσωπικά, 
είµαι λάτρης 
του αναλογικού 
ήχου. Γι’ αυτό 
πιστεύω ότι 
στο µέλλον, 
αν γίνει 
απολογισµός, 
αυτά που θα 
µείνουν στην 
ιστορία θα είναι 
όλα αυτά που 
γράφτηκαν τη 
δεκαετία του 
’60.

INFO

Ο Χρήστος 
Παπαδόπουλος 
στη Σφίγγα
Σάββατο 17/03 & 24/03
Ακαδηµίας & Ζωοδόχου 
Πηγής
Τηλ.: 211 4096149, 6987 
844845
Ώρα έναρξης: 22:30
Τιµή εισόδου στο µπαρ: 
€12 µε µπίρα ή κρασί

Χρήστος Παπαδόπουλος
«Γράφονται ωραία τραγούδια, 
απλώς πολλά χάνονται στον 
υπερκαταναλωτισµό 
του YouTube»

  ΣΤΗΝ ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ

Ο Χρήστος Παπαδόπουλος συµπληρώνει 35 χρόνια έντονης 
παρουσίας στη µουσική σκηνή της Ελλάδας. Με καριέρα 
που ξεκινά από τα Παιδιά από την Πάτρα και συνεχίζει στη 

σύνθεση µεγάλων λαϊκών επιτυχιών («Της αγάπης µαχαιριά», «Αρ-
χιπέλαγος» κ.ά.), συνδυάζοντας πάντα µουσικές του κόσµου, έρχεται 
στη Σφίγγα για δύο ξεχωριστές βραδιές µε ιδιαίτερους καλεσµένους 
και µας εξηγεί γιατί.

Τι θα ακούσουµε στη Σφίγγα;
Την πρώτη βραδιά, στις 17 Μαρτίου, θα ακούσουµε κλασικά ξενό-
γλωσσα ροκ τραγούδια «µπλεγµένα» µε ελληνικά ίδιου χρώµατος 
και ίδιας θεµατολογίας, όπως το «People are strange» µε το «Άν-

θρωποι Μονάχοι» ή κοµµάτια του Santana µε Μανώλη Χιώτη ή ιρ-
λανδέζικα τραγούδια µε θρακιώτικα, των οποίων οι ρίζες είναι ίδιες. 
Στη δεύτερη παράσταση, στις 24 Μαρτίου, θα ακούσουµε τραγούδια 
δικά µου µαζί µε κρητικές µελωδίες του Γιώργου Νικηφόρου Ζερ-
βάκη, παιγµένα µε ροκ διάθεση.

Πώς προέκυψε αυτή η ιδέα;
Με τον Γιάννη Σίννη και τον Στέργο Βόλα έχουµε κάνει πολλές εµ-
φανίσεις σε µικρότερες σκηνές και αυθόρµητα έχουµε αυτοσχεδι-
άσει αρκετές φορές. Κάπως έτσι προέκυψε η σκέψη αυτή. Επίσης, 
στην εκποµπή «Χάριν Ευφωνίας», που παρουσιάζω στο Κανάλι της 
Βουλής, πολλές φορές γίνονται τέτοιοι πειραµατισµοί.

Αν σας ζητούσαµε να ξεχωρίσετε κάποια συνεργασία σας, 
ποια θα ήταν αυτή;
Έχω την τύχη να έχω συνεργαστεί µε πολλούς σπουδαίους, όπως ο 
Γρηγόρης Μπιθικώτσης, ο ∆ηµήτρης Μητροπάνος, ο Γιώργος Ντα-
λάρας, ο Πασχάλης Τερζής, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου και άλλοι 
πολλοί.

Υπάρχει λαϊκό τραγούδι σήµερα;
Βεβαίως και υπάρχει λαϊκό τραγούδι σήµερα. Γράφονται ωραία 
τραγούδια, απλώς πολλά χάνονται στον υπερκαταναλωτισµό του 
YouTube. Μην ξεχνάµε ότι την τελευταία δεκαπενταετία ζούµε την 
εποχή των τραγουδοποιών που γράφουν και ερµηνεύουν οι ίδιοι τα 
τραγούδια τους. Αν χωρίσουµε τις µουσικές τάσεις στην ελληνική 
µουσική, διαπιστώνουµε ότι ενώ η δεκαετία του ’80 ήταν η δεκαετία 
του ρεµπέτικου, η δεκαετία του ’90 ήταν του λαϊκού και τώρα διανύ-
ουµε την εποχή του έντεχνου. Πιστεύω ότι αυτή η σκηνή θα αφήσει 
την παρακαταθήκη της.

Η τεχνολογία πλέον διαµορφώνει τη µουσική. Ποια νοµί-
ζετε ότι είναι τα όρια της τεχνολογίας στη µουσική;
Η τεχνολογία βοηθάει πάρα πολύ τους νέους δηµιουργούς. Όλοι 
έχουν από ένα home studio και η παραγωγή ενός δίσκου σήµερα 
είναι πάρα πολύ φτηνή. Προσωπικά, είµαι λάτρης του αναλογικού 
ήχου. Γι’ αυτό πιστεύω ότι στο µέλλον, αν γίνει απολογισµός, αυτά 
που θα µείνουν στην ιστορία θα είναι όλα αυτά που γράφτηκαν τη 
δεκαετία του ’60.

Ποια είναι η γνώµη σας για τα talent shows; Αναδεικνύ-
ουν πραγµατικούς καλλιτέχνες;
Τα talent shows δεν µε βρίσκουν σύµφωνο, γιατί προβάλλουν-ανα-
δεικνύουν µόνο την εµπορικότητα εις βάρος της ποιότητας.

BOOKS Πορφυρή Χήρα, Graham 
Masterton, εκδ. Οξύ 
Είπαν ότι οι δολοφονίες ήταν έργο 
του Σατανά, όµως η Μπεατρίς 
Σκάρλετ, η κόρη του φαρµακοποιού, 
εντοπίζει τα ίχνη ανθρώπων. Είπαν 
ότι ο Θεός τούς τιµωρεί, όµως 
εκείνη συγκρατεί τους συµπολίτες 
της στη µικρή αγροτική κοινότητα 
για να µην ολισθαίνουν προς την 
υστερία. Η Μπεατρίς ζει σε µια εποχή 
–18ος αιώνας– όπου βασιλεύουν η 
θρησκοληψία και η δεισιδαιµονία, 
όπου ο απόηχος από τις µάγισσες 

του Σάλεµ δεν έχει σβήσει ακόµη. Όµως η ίδια είναι δυναµική 
και ανεξάρτητη, θαρραλέα και χαρισµατική και δεν θα διστάσει 
να έρθει αντιµέτωπη µε τον πραγµατικό διάβολο… Η «Πορφυρή 
Χήρα» είναι το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς του Graham 
Masterton, µε πρωταγωνίστρια την Μπεατρίς Σκάρλετ, µια γυναίκα 
µε οξυδέρκεια και βαθιά γνώση των βοτάνων και των ιδιοτήτων 
τους. Θα µπορέσει άραγε να δώσει εξήγηση σε όλα τα δεινά που 
πλήττουν το µικρό χωριό;

Η γυναίκα στο παράθυρο, 
Έι Τζέι Φιν, εκδ. Ψυχογιός
Η Άννα Φοξ ζει µόνη της, 
κλεισµένη στο σπίτι της στη Νέα 
Υόρκη, του οποίου το κατώφλι 
αδυνατεί να διαβεί. Περνά τις 
µέρες της µε τις αναµνήσεις 
παλιών ευτυχισµένων στιγµών, 
πίνοντας κρασί, βλέποντας παλιές 
ταινίες και… κατασκοπεύοντας 
τους γείτονές της. Μια µέρα 
µετακοµίζει στο απέναντι σπίτι η 
οικογένεια Ράσελ – ο πατέρας, η 
µητέρα και ο έφηβος γιος τους. 

Η τέλεια οικογένεια. Αλλά όταν η Άννα, παρακολουθώντας 
από το παράθυρό της, βλέπει κάτι που δεν έπρεπε να δει, 
ο κόσµος της αρχίζει να καταρρέει και τα τροµερά µυστικά 
του να αποκαλύπτονται. Τι συµβαίνει στην πραγµατικότητα; 
Ποιος διατρέχει κίνδυνο και ποιος έχει τον έλεγχο; Σε αυτό το 
διαβολικά ανατριχιαστικό θρίλερ κανένας και τίποτα δεν είναι 
όπως φαίνεται.
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ΟΙ (ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ) 
ΓΕΦΥΡΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

INFO
Εικαστικός 
Κύκλος Sianti
Βασ. Αλεξάνδρου 2, 
περιοχή Χίλτον
Τηλ.: +30 210 7245432
Διάρκεια έκθεσης: 
16/03/2018 - 14/04/2018

Στον χώρο τέχνης Εικαστικός Κύκλος Sianti παρουσιάζεται η έκθεση 
«Women Bridging Worlds» με έργα των Μίνα Παπαθεοδώρου-Βα-
λυράκη και B΄Beth Weldon. Ένα καλλιτεχνικό και πολιτιστικό σταυ-
ροδρόμι όπου δύο γυναίκες από διαφορετικές χώρες γεφυρώνουν 

την τέχνη και τη φιλία.

Δύο καταξιωμένες γυναίκες εικαστικοί –και οι δύο μέλη του Δ.Σ. του Art 
Committee for the United States Sports Academy–, η καθεμία με τη δική της 
μοναδική καλλιτεχνική ταυτότητα, ξεκινούν έκαστη από την πλευρά της για να 
βρεθούν στη συνδετική στιγμή που ενώνει τους εσωτερικούς κόσμους και τις 
ζωγραφικές διαδρομές τους. Στιγμή που υπάρχει πέρα από το ορατό.

Πώς επιτυγχάνεται η προσέγγιση και πού γεφυρώνεται η απόλυτη μοναδι-
κότητα δύο καλλιτεχνών των οποίων οι κόσμοι ορίζονται από διαφορετικές συ-
ντεταγμένες και το έργο μοιάζει ασύμβατο; Μα φυσικά στην αρχή της δημιουρ-
γίας, στην Ιδέα που και οι δύο καλλιτέχνιδες εξωτερικεύουν με αυθεντικότητα 
και απόλυτα αναγνωρίσιμο προσωπικό ζωγραφικό ύφος.

Αρπάζουν, τόσο η Μίνα όσο και η B΄Beth, την Ιδέα του αρχικού ερεθίσμα-
τός τους και τη μεταφέρουν στον καμβά δίχως καμία διάθεση μίμησης, παρά 
μόνο με τη δύναμη της προσωπικής τους έκφρασης, κατορθώνοντας να μετα-
δώσουν την αίσθηση που προκύπτει από την ατομική τους παρατήρηση και να 
αγγίξουν τις υποκειμενικές διαδρομές του θεατή.

Τα έργα της Μίνας εκφράζουν την παθιασμένη ιδιοσυγκρασία της και το α-
πόλυτο δόσιμό της στη βαθιά ουσία του εκάστοτε ερεθίσματός της και διαπι-
στώνουμε σε αυτά την ύπαρξη της λεπτομέρειας μικρόκοσμου κατ’ εικόνα και 
καθ’ ομοίωσιν του συνόλου. Η ερμηνεία δίνεται απόλυτα από τον Ιταλό τεχνο-
κριτικό Giuliano Serafini στον διάλογο που είχε με την καλλιτέχνιδα: «Η λε-
πτομέρεια αναδεικνύει τη χειρονομία, τη “μνήμη” των πράξεών σου, πράξεις 
που συνοψίζουν τον χώρο και τον χρόνο που απαιτούνται για τη δημιουργία. 
Κάθε πίνακάς σου περιέχει μέσα του πολλούς άλλους πίνακες ζωγραφικής, ο 
καθένας από αυτούς μπορεί να έχει τη δική του αυτονομία, με αποτέλεσμα να 
είναι ένα ολοκληρωμένο έργο από μόνος του».

Τα έργα της B΄Beth κινούνται ανάμεσα στο αφηρημένο και το παραστα-
τικό και μεταφέρουν την πραγματική υπόσταση του θέματος με όχημα την ι-
διαίτερη προσωπική αφαιρετική εικαστική γραφή. «Ενυπάρχει ένας ενστικτώ-
δης παλμός σε όλα τα έργα της Weldon, ανεξάρτητα από τη φάση που διασχίζει 
κάθε φορά. Ένας παλμός που, καθώς ζωντανεύει εκ των ένδον τη σύνθεση, της 
χαρίζει έναν ιδιωματικό ρυθμό αποκλείοντας κάθε διακοσμητικότητα» γράφει 
η τεχνοκριτικός Ντόρα Ηλιοπούλου-Ρογκάν για την καλλιτέχνιδα.
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ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ-ΣΕΝΑΡΙΟ: Ξαβιέ Λεγκράν ΠΑΙΖΟΥΝ: 
Ντενίς Μενοσέ, Λεά Ντρουκέρ, Τοµάς Γκιοριά ∆ΙΑΡ-
ΚΕΙΑ: 90΄ ∆ΙΑΝΟΜΗ: Weird Wave

ΕΝΑΣ ΞΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
GRINGO

Ο Χάρολντ (ο υποψήφιος για Χρυσή Σφαίρα Ντέιβιντ Ογέλοουο) είναι ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας. Είναι 
ένας πιστός σύζυγος και αφοσιωµένος υπάλληλος µιας φαρµακευτικής εταιρείας που πρόκειται να µπει στο 
χρηµατιστήριο. Η δουλειά του, ο γάµος του και η ζωή του ολόκληρη θα τεθούν υπό αµφισβήτηση όταν, κατά 
τη διάρκεια ενός επαγγελµατικού ταξιδιού στο Μεξικό, ο ίδιος θα βρεθεί σε κίνδυνο. Πισώπλατα µαχαι-

ρώµατα από αδίστακτα αφεντικά (η βραβευµένη µε Όσκαρ Σαρλίζ Θερόν και ο υποψήφιος για Χρυσή Σφαίρα Τζόελ 
Έτζερτον), βαρόνοι ναρκωτικών και µυστικές αποστολές είναι µερικά απ’ όσα έχει να αντιµετωπίσει καθώς περνά τα όρια 
της νοµιµότητας και από φιλήσυχος πολίτης γίνεται καταζητούµενος εγκληµατίας. Είναι έξω από τα νερά του – ή µήπως 
µέσα σε αυτά; Ένα απολαυστικό ρόλερ κόστερ κωµωδίας και δράσης. Σκηνοθέτης της ταινίας είναι ο Νας Έτζερτον που 
έκανε όνοµα στο Χόλιγουντ ως κασκαντέρ και ηθοποιός («Zero Dark Thirty», «Η Τζέιν πήρε το όπλο της»), µε συµµε-
τοχές σε περισσότερες από 130 και 40 ταινίες αντίστοιχα, και στην πορεία αποφάσισε να δοκιµαστεί και ως σκηνοθέτης, 
ξεκινώντας από µικρού µήκους φιλµ –µε πιο αξιοσηµείωτο το βραβευµένο «Spider» (2010)– και κάνοντας το µεγάλο 
ντεµπούτο του το 2008 µε την ταινία «Ερωτική Απληστία».

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Νας Έτζερτον ΣΕΝΑΡΙΟ: Άντονι Ταµπάκις, Μάθιου Στόουν ΠΑΙΖΟΥΝ: Ντέιβιντ Ογέλοουο, Σαρλίζ Θερόν, Τζόελ 
Έτζερτον, Αµάντα Σέιφριντ, Θάντι Νιούτον, Σάρλτο Κόπλεϊ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 110΄ ∆ΙΑΝΟΜΗ: Οdeon

ΜΕΤΑ 
ΤΟΝ ΧΩΡΙΣΜΟ
JUSQU’ A LA 
GARDE

  ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ

Μετά το ρεκόρ των 270.000 εισιτη-
ρίων στις τρεις πρώτες εβδοµάδες 
προβολής της και αφού σόκαρε το 
γαλλικό κοινό και κέρδισε εξολο-

κλήρου τους κριτικούς, η διπλά βραβευµένη στο 
Φεστιβάλ Βενετίας πρώτη µεγάλου µήκους ταινία 
του Ξαβιέ Λεγκράν ετοιµάζεται να καθηλώσει και 
τους Έλληνες θεατές. Μετά το διαζύγιό τους, η 
Μίριαµ και ο Αντουάν παίρνουν κοινή επιµέλεια 
του γιου τους Ζουλιάν, παρά την αντίθεση της 
Μίριαµ. Ο Αντουάν, που δεν µπορεί να ξεπεράσει 
τον χωρισµό, καταφέρνει µε αυτόν τον τρόπο 
να παραµείνει κοντά της. Όµηρος µεταξύ ενός 
πατέρα που δεν έχει όρια και µιας φοβισµένης 
µητέρας, ο Ζουλιάν θα φτάσει στα άκρα για να 
διασφαλίσει ότι δεν θα συµβεί το χειρότερο. Σε 
παραγωγή του Αλεξάντερ Γαβρά, µια ταινία που 
σου κόβει την ανάσα και σε κάνει ενστικτωδώς 
να θέλεις να µπεις στην οθόνη να σώσεις τους 
πρωταγωνιστές της.

Η βραβευµένη µε Όσκαρ Β΄ Γυναικείου Ρόλου (για το «Κορίτσι από τη ∆ανία») Αλίσια Βικάντερ, που µας έχει 
συνηθίσει σε πιο αιθέριους ρόλους, κάνει την έκπληξη και πρωταγωνιστεί ως Lara Croft στη νέα κινηµατο-
γραφική µεταφορά του διάσηµου video game «Tomb Raider». Τη σκηνοθεσία αναλαµβάνει ο ανερχόµενος 
Νορβηγός Ρορ Ούθαγκ, που έγινε γνωστός µε το «Κύµα», την άκρως επιτυχηµένη περιπέτεια καταστροφής 

που αποτέλεσε την πρόταση της Νορβηγίας για ξενόγλωσσο Όσκαρ το 2016. Το φιλόδοξο αυτό reboot είναι µια εντυπω-
σιακή υπερπαραγωγή που σκοπεύει να µας συστήσει µια νεαρή και αποφασιστική Lara Croft, λίγο πριν αναδειχθεί στο 
εµβληµατικό pop σύµβολο που όλοι γνωρίζουµε. Η ταινία, εκτός από τις χορταστικές σκηνές δράσης, τους εξωτικούς 
προορισµούς και τον καταιγιστικό της ρυθµό, εξερευνά την ιστορία της Lara Croft από την αρχή και έρχεται να αποκαλύ-
ψει τους δαίµονες της δηµοφιλούς ηρωίδας.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Ρορ Ούθαγκ ΣΕΝΑΡΙΟ: Τζενίβα Ρόµπερτσον-Ντουόρετ ΠΑΙΖΟΥΝ: Αλίσια Βικάντερ, Ντόµινικ Γουέστ, 
Γουόλτον Γκόγκινς, Ντάνιελ Γου, Ντέρεκ Τζάκοµπι, Κρίστιν Σκοτ Τόµας ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 122΄ ∆ΙΑΝΟΜΗ: Tanweer

TOMB RAIDER: LARA CROFT (KΑΙ ΣΕ 3D)



www.freesunday.gr 3718.03.2018 FREETIME
EDITO

RIAL  ΝΤΈΠΥ ΚΟΥΡΈΛΛΟΥ

Η εξέλιξη της κινηματογραφικής action ηρωίδας από τη 
Σιγκούρνι Γουίβερ στην Γκαλ Γκαντότ και την Αλίσια Βικάντερ

Βρισκόμαστε στα τέλη του 1979, αρκετά προτού οι γυναίκες φορέσουν τις εξω-
φρενικές βάτες της Αλέξις Κόλμπι-Κάρινγκτον και προωθηθούν στον εργασιακό 
στίβο ως αντρικά κακέκτυπα απληστίας και φιλοδοξίας. Στο μεταίχμιο της δεκα-

ετίας οι γυναίκες είναι ακόμη μητέρες, σύζυγοι, νοικοκυρές. Η μεγάλη οθόνη αντανακλά 
την πραγματικότητα δημιουργώντας αντίστοιχους γυναικείους ρόλους, όλοι βοηθητικοί, 
όλοι δευτερεύοντες. Μια πρόχειρη αναζήτηση στο διαδίκτυο θα σας κάνει να αναρωτη-
θείτε αν υπήρχαν καν γυναίκες στις ταινίες. Είναι η δεκαετία που καθιερώθηκαν μεγα-
θήρια της υποκριτικής: Ρόμπερτ ντε Νίρο, Αλ Πατσίνο, Τζακ Νίκολσον, Ντάστιν Χόφ-
μαν, Ρόμπερτ Ρέντφορντ. Ναι, και η Μέριλ Στριπ, που ακόμα όμως κι αυτή για την ερμη-
νεία της στο «Κράμερ εναντίον Κράμερ» θα βραβευτεί με Όσκαρ Β΄ Γυναικείου Ρόλου. 
Ήταν, ίσως, και λογικό. Το τέλος του πολέμου του Βιετνάμ δημιούργησε μια σειρά ται-
νιών (δράματα, περιπέτειες, αστυνομικά, θρίλερ) με αφορμή τον πόλεμο, τον απόηχο ή 
και τα πραγματικά γεγονότα του. Και ο πόλεμος ποτέ δεν είναι γυναικείο θέμα. Δεν είναι;

Ο κινηματογραφιστής Ρίντλεϊ Σκοτ είχε διαφορετική άποψη. Το 1979 παρουσιάζει 
το «Alien», μια sci-fi περιπέτεια με κεντρική ηρωίδα μια γυναίκα, τη Ρίπλεϊ. Αντίθετα με 
ό,τι έχουμε δει παγκόσμια μέχρι εκείνη τη στιγμή, η Ρίπλεϊ της Σιγκούρνι Γουίβερ είναι 
ανεξάρτητη, κυρία του εαυτού της, πάντα ικανή να υπερασπιστεί τον εαυτό της, δημι-
ουργώντας τελικά την πρώτη action ηρωίδα, πρωταγωνίστρια και όχι συμπληρωματική 
(όπως π.χ. η ναι μεν δυναμική Λίντα Χάμιλτον στον «Εξολοθρευτή» το 1984), εντέλει 
άξια να «κουβαλήσει» ένα εμπορικό franchise και να σπάσει ταμεία.

Ακόμα κι έτσι, οι θεατές προτιμούσαν (;) τις γυναίκες ηθοποιούς ευαίσθητες, μυστη-
ριώδεις, σέξι και όχι βρόμικες, με γυμνασμένα μπράτσα, να σπάνε στο ξύλο τρομοκράτες, 
Ρώσους, Κινέζους και μαφιόζους. Η Κιμ Μπάσιντζερ, η Ντέμι Μουρ, η Μισέλ Φάιφερ, η 
Κάθλιν Τέρνερ, που μεσουρανούν στα ’80s, απαντούν σε αυτό το τρίπτυχο.

Θα φτάσουμε στο 2002 για να δούμε μια γυναίκα, την Ουκρανή Μίλα Γιόβοβιτς, να 
τα βάζει με καθάρματα, να χειρίζεται όπλα και αυτοκίνητα σαν να είναι το κραγιόν της 
και, κυρίως, να φέρνει λεφτά στα ταμεία. Το «Resident Evil» θα γίνει μέχρι και video 
game, η Γιόβοβιτς είδωλο των φανατικών της περιπέτειας, αλλά όχι μια ηθοποιός εγνω-
σμένης αξίας. Ωστόσο, έχει ανοίξει την πόρτα για τις υπόλοιπες πρωταγωνίστριες, κυ-
ρίως έχει καταθέσει σαφείς ενδείξεις πως δεν μπορεί μόνο ο Μπρους Γουίλις να σώσει 
τον πλανήτη.

Ο Κουέντιν Ταραντίνο και η Ούμα Θέρμαν στο «Kill Bill», την αμέσως επόμενη χρο-

νιά, θα παραδώσουν έναν από τους πιο εικονικούς γυναικείους ρόλους. Η Νύφη ξεπερνά 
το αβοήθητο θηλυκό, τον ρόλο της μητέρας ή τη «δύσκολη» γυναίκα. Δίνει μια μάχη απέ-
ναντι στα αρχέτυπα και κερδίζει.

Σήμερα, ακόμα και οι γυναίκες εκείνες που έχουν κερδίσει Όσκαρ ερμηνείας δεν 
φοβούνται να αναμετρηθούν με το «εύκολο» και «εύπεπτο» σινεμά που απαιτεί περισ-
σότερη δράση, λιγότερους διαλόγους και ελάχιστη αληθοφάνεια. Η Σαρλίζ Θερόν, μία 
δεκαετία μετά το Όσκαρ της για το «Monster», ισορροπεί αριστοτεχνικά ανάμεσα στις 
ταινίες του λεγόμενου «σκεπτόμενου σινεμά» και τις ταινίες περιπέτειας. Στο «Atomic 
Blond», μάλιστα, δεν αρκέστηκε στον ρόλο της υπερκατασκόπου αλλά υπέγραψε και την 
παραγωγή. Η Χάλι Μπέρι, μετά το δικό της Όσκαρ το 2001, συμμετέχει σχεδόν απο-
κλειστικά σε περιπέτειες, αφήνοντας το στίγμα της στη saga των «X-Men». H Αντζελίνα 
Τζολί, ενώ μας κέντρισε το ενδιαφέρον το 1999 με «Το κορίτσι που άφησα πίσω» ( Όσκαρ 
Β΄ Γυναικείου Ρόλου), συνεπήρε τον πλανήτη ως Λάρα Κροφτ και παρ’ όλες τις ποιοτικές 
της απόπειρες, μπροστά ή πίσω από τον φακό, ήταν οι ταινίες δράσεις που έκοβαν εισιτή-
ρια («Salt», «Wanted»). Για την Τζένιφερ Λόρενς η πορεία ήταν αντίστροφη. Τα «Παιχνί-
δια Επιβίωσης» της χάρισαν τον τίτλο της πριγκίπισσας των εφηβικών περιπετειών πριν 
ο Ντέιβιντ Ο. Ράσελ την κάνει βασίλισσα των Όσκαρ. Από την άλλη, η Σκάρλετ Γιόχαν-
σον, μάλλον, βαρέθηκε να περιμένει την Ακαδημία να την προσέξει και έχει βαλθεί να ξε-
περάσει και τον Batman σε μεταμφιέσεις.

Είναι τα λεφτά που κάνουν τις ηθοποιούς ρεπερτορίου να σαγηνεύονται από ρόλους 
υπερανθρώπων ή κάτι θέλουν να μας πουν; Η «Wonder Woman» της Γκαλ Γκαντότ δίνει 
πολλαπλές απαντήσεις. Η τρίτη ταινία σε εισιτήρια του 2017 είχε μία ακόμη πρωτοτυπία. 
Γυναίκα στη σκηνοθεσία, την Πάτι Τζένκινς, που είχε την ευφυΐα να επιτρέψει στη γυ-
ναίκα ηρωίδα της να είναι κατ’ αρχάς γυναίκα και μετά πολεμίστρια. Η Wonder Woman 
της αναδεικνύει όλα όσα κινηματογραφικά απέρριπταν οι υπεργυναίκες πρωταγωνί-
στριες που περιγράψαμε. Είναι ευαίσθητη, είναι ρομαντική. Δεν διψά για αίμα, δεν τρο-
φοδοτείται από την εκδίκηση. Είναι παντοδύναμη αλλά ταπεινή, αδιαφορώντας για την 
ισχύ. Είναι ιδεαλίστρια, οραματίστρια και δεν φοβάται να πει «σ’ αγαπώ» μήπως η ταινία 
χαρακτηριστεί «γυναικεία», χαράζοντας μια διαφορετική πορεία και παραδίδοντας μια 
ηρωίδα που πρώτα απ’ όλα είναι φιλική προς το φύλο της.

Θα καταφέρει να κάνει το ίδιο η Αλίσια Βικάντερ στη «Λάρα Κροφτ» που ήδη προ-
βάλλεται και στις ελληνικές αίθουσες;
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Η Χριστίνα 
Μαυρίδου είναι 
καθηγήτρια 
Φυσικής Αγωγής - 
personal trainer.
Site: www.personaltrainer-

christy.com

Facebook Page: Christy 

Μαυρίδου

Instagram: christymav

1) Μην απασχολείσαι µε τίποτα όταν τρως! 
Την ώρα που τρως θα πρέπει να έχεις συναίσθηση του 
τι και πόσο τρως. Ποιότητα και ποσότητα. Μη βλέπεις 
τηλεόραση όταν τρως, µη µιλάς στο τηλέφωνο, µη διαβά-
ζεις, µην παίζεις µε το κινητό σου. Συγκεντρώσου στο φα-
γητό σου, έτσι ώστε να µη φας παραπάνω ποσότητα απ’ όση 
θα έπρεπε και να χορτάσεις µε µια µικρή µερίδα.

2) Κινήσου! Ποτέ µην είσαι καθιστός/-ή ή ξαπλωµένος/-η για 
αρκετές ώρες, γιατί έτσι «κοιµίζεις» τον µεταβολισµό σου και καις λι-
γότερες θερµίδες. Προσπάθησε να είσαι συνέχεια εν κινήσει. Ξέχνα το 
αυτοκίνητο, ειδικά για κοντινές αποστάσεις, και χρησιµοποίησε τα πόδια 
σου. Ξέχνα το ασανσέρ και ανέβα µε τα πόδια. Υιοθέτησε έναν σκύλο, έτσι 
ώστε να αναγκάζεσαι να τον πηγαίνεις βόλτα. Έστω 20 λεπτά γρήγορο περπάτηµα 
την ηµέρα είναι σωτήριο.

3) Μην τσιµπολογάς! Το ασυναίσθητο τσιµπολόγηµα σε παχαίνει χωρίς να το καταλα-
βαίνεις. Έχε πρόγραµµα στο φαγητό. Να θυµάσαι τι ώρα έφαγες το τελευταίο γεύµα, ώστε µετά 
από περίπου τρεις ώρες να φας το επόµενο.

tips για να 
χάσεις κιλά

info

tips
Beauty

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

3

Για σκασµένα χέρια: 2 κ. 
γλ. µέλι, 2 κ. γλ. γλυκερίνη. 

Αναµειγνύουµε τα υλικά και µε το 
µείγµα αλείφουµε τα χέρια µας. Όσο 

περισσότερες φορές το κάνουµε, 
τόσο καλύτερα τα αποτελέσµατα. Για βελούδινα χέρια: 

Γεµίζουµε ένα φλιτζάνι του τσαγιού 
κατά το 1/3 µε γλυκερίνη και κατά 

τα 2/3 µε ροδόνερο και µε το µείγµα 
που προκύπτει κάνουµε απαλό 

µασάζ στα χέρια µας καθηµερινά.

Για µασάζ: 1 κ. σ. λάδι 
ελιάς, 10 σταγόνες χυµός 
λεµονιού. Με το µείγµα 
αυτό κάνουµε µασάζ για 
5 λεπτά και στη συνέχεια 

αφήνουµε να απορροφηθεί 
το υλικό, προσέχοντας να µην 

ξεπλύνουµε τα χέρια µας.
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Κουρκου�άς: 
Φάρµακο ή 
µπαχαρικό;

  ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΗ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ*

Φροντίζετε αρκετά 
τα χέρια σας;
Τα χέρια µας, µαζί µε το πρόσωπο, 
βρίσκονται συνεχώς εκτεθειµένα. 
Συχνά, µάλιστα, η πραγµατική 
µας ηλικία «προδίδεται» από την 
κατάσταση στην οποία βρίσκονται 
τα χέρια µας. H φροντίδα και 
η υγεία τους θα πρέπει να 
κατέχουν πρωταρχικό ρόλο, 
όποια ρουτίνα οµορφιάς και αν 
ακολουθούµε. H επιδερµίδα 
των χεριών επηρεάζεται από 
τις χαµηλές θερµοκρασίες, τον 

αέρα, τη θέρµανση και τα σκληρά 
απορρυπαντικά, µε αποτέλεσµα να 
χάνει το φυσικό της σµήγµα, άρα 
και τη φυσική της προστασία. Οι 
ίδιοι παράγοντες αποδυναµώνουν 
και τα νύχια, που γίνονται ξηρά και 
αδύναµα. Εκτός από τις ενυδατικές 
κρέµες του εµπορίου, κάποιες 
εύκολες και φτηνές λύσεις µε 
υλικά που όλοι έχουµε στο σπίτι 
µπορούν να δώσουν ικανοποιητικά 
αποτελέσµατα.

tips
Beauty Τα τελευταία χρόνια υπάρχει στις δυτικές κοινωνίες µια ι-

σχυρή τάση αναζήτησης τροφών που να έχουν θεραπευ-
τικές επιδράσεις καθώς και προληπτικές ιδιότητες απένα-
ντι στα χρόνια νοσήµατα. Εκτός από την κλασική φαρµα-
κολογία, µε την αδιαµφισβήτητη και ανυπολόγιστη αξία 

της, νέοι τρόποι θεώρησης αναπτύσσονται για τη µελέτη και την αντι-
µετώπιση των χρόνιων νοσηµάτων, µέσω ουσιών που βρίσκονται στα 
τρόφιµα και διαθέτουν κάποια υποστηρικτική δράση απέναντι στην 
υγεία µας. Αυτά είναι τα λεγόµενα λειτουργικά τρόφιµα, τροφιµο-
φάρµακα, στα οποία κατά καιρούς αποδίδονται, δικαίως ή αδίκως, 
θεραπευτικές ιδιότητες. Η επιστηµονική έρευνα κατά καιρούς α-
ναδεικνύει ουσίες που περιέχονται σε τρόφιµα και διαθέτουν θε-
ραπευτική δράση σε συγκεκριµένη δοσολογία και έναν ορισµένο 
τρόπο χορήγησης. Το ωραίο της υπόθεσης είναι ότι τις περισσό-
τερες φορές, ακόµα κι αν δεν είµαστε τελείως βέβαιοι ότι το βό-
τανο ή το τρόφιµο έχει κάποια δράση στο σώµα µας, το κατανα-
λώνουµε χωρίς πρόβληµα, γιατί µπορεί να είναι γευστικό και α-
βλαβές.

Ένα τρόφιµο µε ισχυρή φήµη και αρκετή έρευνα γύρω του 
είναι ο γνωστός µας κουρκουµάς, ένα µπαχαρικό που χρησιµο-
ποιείται πολύ στην ινδική κουζίνα, καθώς αποτελεί συστατικό 
του κάρι. Η δραστική ουσία του είναι η κουρκουµίνη, µία φυ-
τική χρωστική µε χαρακτηριστικό χρυσοκίτρινο χρώµα και αρ-
κετές αντιοξειδωτικές δράσεις. Ο κουρκουµάς χρησιµοποιείται 
στην ασιατική παραδοσιακή θεραπευτική εδώ και χιλιάδες χρό-
νια και του αποδίδονται αρκετές ιαµατικές ιδιότητες. Τα τελευ-

ταία 30 χρόνια µελετώνται επισταµένα και από τη δυτική ιατρική 
οι δραστικές ουσίες που περιέχονται στον κουρκουµά, για να δι-

απιστωθεί η πραγµατική τους φαρµακολογική δράση και να απο-
µονωθούν τα στοιχεία εκείνα που µπορούν να φανούν χρήσιµα στη 

θεραπεία και στην πρόληψη αρκετών ασθενειών. Αν κοιτάξουµε την 
επιστηµονική έρευνα γύρω από την κουρκουµίνη, πραγµατικά θα 

εκπλαγούµε. Υπάρχουν βιβλιογραφικά δεδοµένα που δείχνουν ότι 
ο κουρκουµάς έχει αντιφλεγµονώδη δράση σε δεκάδες νόσους, δρα 

προστατευτικά έναντι πολλών µορφών καρκίνου και των µεταστάσεών 
τους, δρα θεραπευτικά στο άσθµα, συνεισφέρει στη θεραπευτική αντι-
µετώπιση του διαβήτη, βοηθά στις αρθρίτιδες, µειώνει τις LDL λιπο-
πρωτεΐνες και τα τριγλυκερίδια, µειώνει την αγγειακή φλεγµονή, έχει α-
ντιµικροβιακή και αντιική δράση, δρα προστατευτικά έναντι της νόσου 

του Alzheimer (AD), του Πάρκινσον (PD), του Huntington (HD), του 
Crohn, της διαβητικής νεφροπάθειας, του λύκου, της ψωρίασης, του γα-

στρικού έλκους, του ευερέθιστου εντέρου και αρκετών ακόµα ασθενειών 
που βρίσκονται υπό έρευνα µέχρι σήµερα.

Είναι, λοιπόν, σαν να ανακαλύψαµε την «πανάκεια», την τροφή εκείνη που 
θεραπεύει σχεδόν τα πάντα και δεν βλάπτει πουθενά, εφόσον είναι ένα απλό µπα-

χαρικό. Πραγµατικά ο κουρκουµάς δεν έδειξε να βλάπτει κάπου. Αντενδείκνυται µόνο 
στην εγκυµοσύνη και στα άτοµα που παίρνουν βαρφαρίνη. Σε υγιή άτοµα έχουν δοθεί ποσότη-

τες µέχρι 8 g ηµερησίως χωρίς καµία επιβάρυνση στην υγεία τους.
Το πρόβληµα είναι όµως ένα και πολύ µεγάλο. Η βιοδιαθεσιµότητα της κουρκουµίνης. ∆ηλαδή 

µπορεί να τρώµε µια πολύ µεγάλη ποσότητα του µπαχαρικού και να καταλήγει µια απειροελάχιστη 
ποσότητα κουρκουµίνης στον οργανισµό µας, γιατί το µεγαλύτερο ποσοστό αυτής της υδροφοβικής πο-

λυφαινόλης καταστρέφεται από τα γαστρικά υγρά στο στοµάχι µας, µε συνέπεια η κατανάλωση της ουσίας 
ως τροφίµου να µην µπορεί να αποδώσει επαρκώς την ευεργετική της δράση στον οργανισµό. Η φαρµακευτική 

έρευνα προσανατολίζεται στο να δηµιουργήσει συµπλέγµατα ουσιών που να περιέχουν την κουρκουµίνη και να 
µπορούν να αποδώσουν τα θεραπευτικά της ευεργετήµατα στον οργανισµό. Για την ώρα, λοιπόν, η πανάκεια του 

κουρκουµά είναι ένας ευσεβής πόθος, αλλά θα ήταν πολύ χρήσιµο από µέρους µας να τον εντάξουµε στην καθηµε-
ρινή µας διατροφή σαν ένα πολύ νόστιµο µπαχαρικό που σίγουρα µας ωφελεί.

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

Peeling: 1 κ. γλ. ζάχαρη + 2 κ. γλ. 
ελαιόλαδο ή 1 κ. γλ. ζάχαρη + 1,5 κ. 
γλ. χυµός λεµονιού. Ανακατεύουµε 

τα υλικά και µε το µείγµα που 
προκύπτει από την κάθε µας επιλογή 

τρίβουµε τα χέρια µας απαλά για 
ένα λεπτό. Στη συνέχεια ξεβγάζουµε 

µόνο µε νερό και, τέλος, βάζουµε 
κρέµα ή αµυγδαλέλαιο.

Για ταλαιπωρηµένα χέρια: 
1 κ. σ. µέλι, 2 κ. σ. ροδόνερο. Σε ένα 
µπολ µε ζεστό νερό (να είναι ανεκτή 
η θερµοκρασία από το σώµα µας) 

βάζουµε τα υλικά και µουλιάζουµε τα 
χέρια µας για 10 λεπτά.

Για βελούδινα χέρια: 
Γεµίζουµε ένα φλιτζάνι του τσαγιού 
κατά το 1/3 µε γλυκερίνη και κατά 

τα 2/3 µε ροδόνερο και µε το µείγµα 
που προκύπτει κάνουµε απαλό 

µασάζ στα χέρια µας καθηµερινά.
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