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Ευ. Μυρσινιάς 

«Η κοινωνία 
της Λέσβου, πέρα 
από τα καλά λόγια, 
νιώθει ότι, αντί 
επιβράβευσης, 
τιµωρείται» 

 σελ. 13

Γ. Καπόπουλος 

Στο όριο της ρήξης 
Τραµπ - Ερντογάν 

σελ. 6

∆ηµήτρης Λιγνάδης 
«Ο Θουκυδίδης φαίνεται 
σήµερα να πουλάει»

σελ. 31

Μέγκαν Μαρκλ 
Έτοιµη να γίνει 
πριγκίπισσα 

σελ. 18-19

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 
Ο τελικός που 
κρίνει το ελληνικό 
ποδόσφαιρ ο

σελ. 26

Το πρόγραµµα τελειώνει, η κρίση συνεχίζεται
Π. Λιαργκόβας: 
Καθαρή έξοδος 
δεν υπάρχει

Γ. Κύρτσος: 
Τι πρέπει να γίνει για να 
επιστρέψουµε στην ανάπτυξη

Η εκδίκηση των συνταξιούχων 
είναι ένα πολιτικό πιάτο που 
τρώγεται στην κάλπη

σελ. 3, 4-5, 7

Folli Follie, 
Καλογρίτσας, 
Μπόµπολας 

Επιχειρηµατικές 
ιστορίες µε µεγάλο 
δηµόσιο ενδιαφέρον

σελ. 8-9, 24
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FREE SUNDAΥ
ΕΚ∆ΟΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΤΣΟΣ

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 
∆ηµήτρης Γκέλµπουρας,

                   www.one9six.com

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΟΥ ΜΑΤΙΝΑ 
dmatina@freesunday.gr 

210-6754430

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ Εurokinissi
 

ΥΠΟ∆ΟΧΗ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΟΥ ΒΙΚΥ 

vickyth@freesunday.gr 
210-6754430

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 

dianomi@freesunday.gr, 
 210-7230545

ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΟΥ 6, ΑΘΗΝΑ 
Τ.Κ. 10559

ΤΗΛ: 210-6754430, 
FAX: 210-6729238

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS 
ΑΕΒΕ

∆ιανέµεται ∆ωρεάν
www.freesunday.gr

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

Το Νο1
free press

για το
αυτοκίνητο!

AUTO

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

AUTO
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PORSCHE 

PANAMERA
SUMMER 

DREAMS

• Opel Astra 1.0T

• Νέα Mercedes GLC Coupé

• Volvo V40 Cross Country T3

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

ΝΕΑ 

ΝΕΟ MITSUBISHI 

SPACE STAR 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!

Peugeot 208 

BlueHDI 100 

στη Λακωνία 

››  Τα  πάντα για την αυτόνοµη 

οδήγηση

››  Τα σκάνδαλα του µήνα 

››   Σούπερ αµόλυβδη. 

Αξίζει; 

BlueHDI 100
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BlueHDI 100

στη Λακωνία 
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››››››
››

AUTO

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

• DS5
• Audi Q2
• Skoda Kodiaq

issuu.com/autosunday 

PEUGEOT 3008

SUZUKI 
IGNIS

SUVοµάνια...
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AUTO
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ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

issuu.com/auto sunday 

VOLVO S90

• Πατέντες Made in USA

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

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

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

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

 Seat Ateca  Seat Ateca  Seat Ateca ››››››  Porsche 718 Boxster 
  Porsche 718 Boxster 
  Porsche 718 Boxster 

AUTO
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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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• DS5
• Audi Q2
• Skoda Kodiaq

SUZUKI 
IGNIS

AUTO
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AUTO
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La vie est belle!

issuu.com/auto sunday 

• Βλέπετε καλά όταν οδηγείτε;

• Τα πιο ακριβά αυτοκίνητα είναι κλασικά

•  H πολυπρωταθλήτρι α VW αποχωρεί από το WRC

•  Έρχεται χειµώνας, πώς να φροντίσετε 

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

ΝΕΟ 
CITROEN C3

ΘΕΜΑΤΑ

03 // ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΧΡ. ΜΑΤΗΣ Η εκδίκηση 
είναι πιάτο που τρώγεται στην κάλπη
04 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Το πρόγραµµα 
τελειώνει, η κρίση συνεχίζεται
06 // ΚΟΣΜΟΣ Γ. ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ 
Τραµπ-Ερντογάν στο όριο της ρήξης…
07 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Π. ΛΙΑΡΓΚΟΒΑΣ 
«∆εν υπάρχει καθαρή έξοδος»
08 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η ΑΚΤΩΡ, η Τράπεζα 
Αττικής και οι εγγυητικές της «Καλογρίτσας»
10 // ΚΟΣΜΟΣ Παγκόσµια παγωµάρα 
από την αποχώρηση των ΗΠΑ από τη 
συµφωνία µε το Ιράν
12 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ Μαραντζίδη για δήµαρχο 
σκέφτονται στον ΣΥΡΙΖΑ
13 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΥ. ΜΥΡΣΙΝΙΑΣ 
«Η κοινωνία της Λέσβου, πέρα από τα 
καλά λόγια, νιώθει ότι, αντί επιβράβευσης, 
τιµωρείται»
14 // TWITTER Ο Κουίκ είναι Μάντσεστερ 
και είναι καλά
15 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Η παραβατικότητα στα 
πανεπιστήµια καλά κρατεί
16 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Βουλωµένο γράµµα» 
από τα ΕΛΤΑ οι λογαριασµοί της ∆ΕΗ
17 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Οι πέντε 
κατευθύνσεις της Ελλάδας µετά το Brexit
18 // ΚΟΣΜΟΣ Η Μέγκαν Μαρκλ ετοιµάζεται 
να γίνει πριγκίπισσα
20 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ «Πόλεµος» για την 
αξιολόγηση

21 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ ∆ιεθνής διασυρµός 
της Ελλάδας λόγω UNICEF
22 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Προφυλακίσεις για τη «σπείρα 
των ογκολογικών φαρµάκων»
24 // BUSINESS Νέα από τον κόσµο 
των επιχειρήσεων

Πείτε µας 
 για τις Κυριακές σας!

SPORTS
26 // ΑΕΚ - ΠΑΟΚ Ο τελικός που κρίνει 
το ελληνικό πο δόσφαιρο
27 // ΣΤΟΙΧΗΜΑ  Έγκυρες προτάσεις 
από το Betarades.gr

FREE TIME

29 // CALENDAR Τα πολιτιστικά δρώµενα 
της εβδοµάδας
30 // CINEMA Τι θα δούµε στις κινηµατογραφικές 
αίθουσες
31 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΓΝΑ∆ΗΣ 
«Ο Θουκυδίδης φαίνεται σήµερα να πουλάει»
34 // EDITORIAL Μπορεί ένα παιδί µε δύο 
µπαµπάδες να είναι ευτυχισµένο;
35 // BOOKS Οκτώ βιβλία για τον Μάη
36 // ΕΥΕΞΙΑ Ποια άσκηση ταιριάζει 
στον σωµατότυπό σας; (Μέρος 1ο) // Πώς θα 
κρατήσει περισσότερο το κραγιόν σας; // Σκόρδο, 
ένας φρουρός της υγείας στο τραπέζι µας
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πολιτική

Ο Τσίπρας πανηγύριζε για το κλείσιµο 
της δεύτερης αξιολόγησης, στην οποία 
είχε αποδεχτεί τη µείωση 18% στις 
αποδοχές περίπου 1 εκατοµµυρίου 
συνταξιούχων που παίρνουν προσωπική 
διαφορά.

Κλίµα εκλογών 2015 προσπαθεί να δηµιουργήσει το 
Μέγαρο Μαξίµου στο δεύτερο εξάµηνο του 2018, µε 
τη διαφορά ότι ενώ το 2015 στόχος ήταν να εκλεγεί ο 
ΣΥΡΙΖΑ, για να µην εφαρµοστούν όσα είχε ψηφίσει 

η κυβέρνηση Σαµαρά-Βενιζέλου, το 2018 στόχος είναι µια κυβέρ-
νηση ΣΥΡΙΖΑ, για να µην εφαρµοστούν αυτά τα οποία έχει ψη-
φίσει η κυβέρνηση Τσίπρα και η κοινοβουλευτική πλειοψηφία 
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ που τη στηρίζει.

H µείζων δε αποτροπή είναι η µείωση των συντάξεων από τον 
Ιανουάριο του 2019, την οποία ψήφισε η κοινοβουλευτική πλειο-
ψηφία πριν από έναν χρόνο. Πρόκειται για την περικοπή της προ-
σωπικής διαφοράς, τόσο στις κύριες όσο και στις επικουρικές συ-
ντάξεις, η οποία αποφασίστηκε στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της 
δεύτερης αξιολόγησης και αφορά όσους είχαν συνταξιοδοτηθεί 
µετά τις ρυθµίσεις του νόµου Κατρούγκαλου τον Μάιο του 2016.

Η συγκεκριµένη ρύθµιση, η οποία προβλέπει µείωση 18%, 
περιεβλήθη µε ισχύ νόµου τον Ιούνιο του 2017 και εκτιµάται ότι 
αφορά περίπου 900.000 συνταξιούχους, σε ένα συνολικό σώµα 
περίπου 2,6 εκατοµµυρίων συνταξιούχων, δηλαδή θα θίξει µία 
στις τρεις συντάξεις.

Σε αυτούς πρέπει να προστεθούν και εκείνοι που ήδη έχουν 
θιγεί από τις περικοπές στο αναµενόµενο ύψος των συντάξεων 
µετά την εφαρµογή του νόµου Κατρούγκαλου, δηλαδή όσοι υπέ-
βαλαν αιτήσεις µετά τις 12 Μαΐου 2016. ∆ύο χρόνια µετά, τον Α-
πρίλιο του 2018, είχαν εκδοθεί µόλις 16.000 συντάξεις, ενώ σε εκ-
κρεµότητα βρίσκονται περίπου 90.000 αιτήσεις. Οι συντάξεις που 
εκδόθηκαν έχουν απογοητεύσει τόσο αυτούς που τις πήραν όσο 
και αυτούς που εξακολουθούν να περιµένουν.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κατάλαβαν µε έναν χρόνο καθυ-
στέρηση τι ακριβώς είχαν ψηφίσει και τι επίπτωση µπορεί να έχει 
αυτό σε ένα εκλογικό σώµα η µετακίνηση του οποίου ήταν εξαιρε-
τικά κρίσιµη για την εκλογική άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ το 2012 και τις 
νίκες του το 2015, κυρίως εξαιτίας των περικοπών τις οποίες είχαν 
επιβάλει οι κυβερνήσεις Παπανδρέου, Παπαδήµου και Σαµαρά.

Οι θυσίες της δεύτερης αξιολόγησης
Το θέµα των συντάξεων επανήλθε στο προσκήνιο ως απάντηση 
στη φιλολογία του πρωθυπουργού και του Μεγάρου Μαξίµου 
περί «καθαρής εξόδου» και έχει διχάσει τους βουλευτές της κυ-
βερνητικής πλειοψηφίας, καθώς τα στελέχη της κυβέρνησης τους 
δίνουν δύο κατευθύνσεις.

Από τη µια οι λογοτιµήτες ρεαλιστές που θέλουν να τηρηθεί 
η δέσµευση που ανέλαβαν και υπερψήφισαν και από την άλλη οι 
«λαϊκοί» που θέλουν να δοθεί στην κοινωνία, δηλαδή στην εκλο-
γική πελατεία του κόµµατος, η αισιοδοξία ότι θα ανακληθεί η α-

πόφαση που οι ίδιοι ψήφισαν και ο πρωθυπουργός πανηγύρισε.
«Σήµερα η Ελλάδα γυρίζει σελίδα. Έχουµε µια συµφωνία που 

ανταποκρίνεται στις θυσίες του ελληνικού λαού. Με ενότητα και 
αποφασιστικότητα προχωράµε µπροστά για τη δίκαιη ανάπτυξη 
και την επούλωση των πληγών της κρίσης» έλεγε ο κ. Τσίπρας σε 
ανάρτησή του στο Twitter µετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης 
του Eurogroup που επικύρωσε την ολοκλήρωση της δεύτερης α-
ξιολόγησης στις 16 Ιουνίου 2017.

Έναν χρόνο µετά, κατάλαβαν ότι οι θυσίες στις οποίες αναφε-
ρόταν ο κ. Τσίπρας ήταν µελλοντικό γεγονός.

Οι συνταξιούχοι στην κάλπη 2009-2015
Ουσιαστικά στην επόµενη εκλογική µάχη αποκτά βαρύνουσα ση-
µασία ένα εκλογικό σώµα περίπου 1 εκατοµµυρίου ανθρώπων οι 
οποίοι θα δουν το βιοτικό τους επίπεδο να υποβαθµίζεται δρα-
µατικά.

Στις εκλογές του 2009 είχε ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ µόνο το 2% των 
συνταξιούχων, δηλαδή ένας στους 50, ενώ τη Ν∆ είχαν επιλέξει 
σχεδόν ένας στους δύο, το 46%. Στη συνέχεια, η αλλαγή της ανα-
λογίας ήταν ραγδαία υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς το 2012 πήγε στο 
16%, στις ευρωεκλογές του 2014 έφτασε στο 23%, τον Ιανουάριο 
του 2015 έφτασε στο 32% και τον Σεπτέµβριο, µετά το τρίτο µνη-
µόνιο, στο 34%.

Αντίστοιχα, η Ν∆ από το 46% του 2009 υποχώρησε στο 38% 
τον Σεπτέµβριο του 2015, αφού προηγουµένως, τον Ιανουάριο 
του 2015, είχε πέσει στο 36%.

Αν η αναλογία των συνταξιούχων που προσήλθε στις κάλπες 
ήταν στο 55%-60% του γενικού εκλογικού σώµατος, σηµαίνει ότι 
από τα 2,5 εκατοµµύρια των συνταξιούχων προσήλθαν στις κάλ-
πες περίπου 1,5 εκατοµµύρια και από αυτούς οι 500.000 ψήφισαν 
ΣΥΡΙΖΑ. ∆ηλαδή ένας στους τέσσερις ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ 
ήταν συνταξιούχος και ο αριθµός των συνταξιούχων που ψήφισε 
τον ΣΥΡΙΖΑ το 2015 ήταν περίπου διπλάσιος από τον συνολικό α-
ριθµό των ψήφων που είχε πάρε έξι χρόνια νωρίτερα.

«Σε κάθε περίπτωση, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ εγγυάται ότι δεν 
θα προκύψουν νέες µειώσεις συντάξεων λόγω των ενοποιήσεων» 
ανάφερε το προεκλογικό πρόγραµµα του Σεπτεµβρίου του 2015, 
το οποίο αναλάµβανε δεσµεύσεις σαφώς ηπιότερες από το αντί-
στοιχο του Ιανουαρίου του 2015:

[Α] Άµεση αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και στή-
ριξη χαµηλοσυνταξιούχων
1. ∆ωρεάν ρεύµα και κουπόνια σίτισης για τουλάχιστον 300.000 
νοικοκυριά
2. Πρόγραµµα εξασφάλισης στέγης
3. 13η σύνταξη σε συνταξιούχους µε σύνταξη κάτω από τα 700 

ευρώ
4. ∆ωρεάν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη
5. Ειδική κάρτα µετακίνησης
6. Κατάργηση ειδικού φόρου στο πετρέλαιο θέρµανσης

Αυξηµένη προστασία µε… λιγότερους πόρους
∆υστυχώς για την κυβέρνηση, η κατάσταση ήταν πιο σύνθετη. 
Από τη µια, οι συνεχείς ασφαλιστικοί νόµοι έδιναν κίνητρα για 
πρόωρες συνταξιοδοτήσεις, δηλαδή αύξηση του αριθµού των συ-
νταξιούχων. Την περίοδο 2010-2015 µία στις τέσσερις συντάξεις ε-
ξακολουθούσε να απονέµεται σε άτοµα κάτω των 55 ετών.

Από την άλλη, έπρεπε να καλύψει τις προεκλογικές της υπο-
σχέσεις για προστασία των συντάξεων και ταυτόχρονα να ανταπο-
κριθεί στις δεσµεύσεις που είχε αναλάβει απέναντι σε εταίρους 
και δανειστές για µείωση της συνταξιοδοτικής δαπάνης, η οποία, 
σύµφωνα µε τη µελέτη του επικεφαλής οικονοµολόγου του Οµί-
λου Eurobank δρος Πλάτωνα Μονοκρούσου, στο τέλος του 2016, 
είχε φτάσει στο 17,4% του ΑΕΠ.

Πρακτικά, δηλαδή, µε µειωµένα έσοδα λόγω αύξησης της α-
νεργίας έπρεπε να καλύψει την προστασία που είχε υποσχεθεί 
για πολύ µεγαλύτερο αριθµό συνταξιούχων από αυτόν που βρήκε 
όταν ανέλαβε και ταυτόχρονα να µειώσει και την ασφαλιστική δα-
πάνη.

Μπροστά σε αυτό το αδιέξοδο ένα κοµµάτι της κυβέρνησης 
κατέληξε στην εύκολη λύση, δηλαδή στην αυτοακύρωσή του. Κά-
ποιοι υπουργοί, όπως η κ. Αχτσιόγλου και η κ. Φωτίου, αλλά και 
ο κ. Τζανακόπουλος, έκλεισαν το µάτι στην κοινωνία, αφήνοντας 
ανοιχτό το ενδεχόµενο να µην ισχύσουν οι µειώσεις που οι ίδιοι 
ψήφισαν.

Κάποιοι βουλευτές, όπως ο κ. Φίλης, συνέδεσαν µάλιστα την 
ακύρωση της µείωσης µε το υπερπλεόνασµα το οποίο έχει δηµι-
ουργήσει η κυβέρνηση, αγνοώντας ή προσποιούµενοι ότι αγνο-
ούν ότι το υπερπλεόνασµα δεν µπορεί να µεταφερθεί στην προ-
στασία των συντάξεων, διότι ακυρώνει τη δέσµευση για µείωση ως 
ποσοστό επί του ΑΕΠ.

Στο αντίβαρο των δηλώσεων που χαϊδεύουν τα αυτιά των συ-
νταξιούχων, ήρθαν ο πρόεδρος της Βουλής και ο υπουργός Οικο-
νοµικών, οι οποίοι προσπάθησαν να στείλουν στους δανειστές το 
µήνυµα ότι δεν υπάρχει περίπτωση ακύρωσης των συµπεφωνη-
µένων. «Η θέση της κυβέρνησης είναι ότι δεν είναι ώρα γι’ αυτή 
τη συζήτηση» είπε ο κ. Τσακαλώτος, ο οποίος, όµως, µε τη διατύ-
πωση που επέλεξε, µάλλον ενίσχυσε τις ανησυχίες όσων ανάµεσα 
στους δανειστές αναζητούν επιπλέον εγγυήσεις ότι δεν θα υπάρ-
ξει προσπάθεια να ανατραπούν όσα ήδη έχουν συµφωνηθεί.

Ο κ. Τσίπρας ήθελε να καθησυχάσει, έστω προσωρινά, την 
κοινωνία, αλλά αναστάτωσε µόνιµα τους δανειστές, οι οποίοι ζη-
τούν από την κυβέρνηση να ενηµερώσει από τώρα εγγράφως τους 
συνταξιούχους για τις αποδοχές τους από 1/1/2019.

Το ερώτηµα «πώς µπορεί να αποφύγει την οργή 1 εκατοµµυ-
ρίου ανθρώπων, αφού έχουν δει τα εισοδήµατά τους µειωµένα 
κατά 18%;» έχει ελάχιστες απαντήσεις. Το πολύ δύο, η µία από τις 
οποίες δείχνει κάλπες πριν από τις 22/12/2018, οπότε πληρώνεται 
η σύνταξη του Ιανουαρίου 2019.

Η ΕΚ∆ΙΚΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΙΑΤΟ 
ΠΟΥ ΤΡΩΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΛΠΗ

  ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΤΗΣ
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Η επιβολή νέων µνηµονιακού τύπου 
µέτρων µετά την επίσηµη λήξη του 
µνηµονίου είναι µία ακόµη ελληνική 
ιδιοµορφία.

Τα τουριστικά ρεκόρ σώζουν την οικονοµία 
τα τελευταία χρόνια, αλλά δεν αποτελούν 
ολοκληρωµένη απάντηση στην οικονοµική 
κρίση.

Ο 
πόλεµος της επικοινωνίας που ανα-
πτύσσεται µε πρωτοβουλία της κυβέρ-
νησης οδηγεί στη σύγχυση, εφόσον δη-
µιουργείται σε πολλούς η εντύπωση ότι 
το τέλος του δανειακού προγράµµατος 
και του µνηµονίου που συνδέεται µε 
αυτό οδηγεί και στο τέλος της πολυδιά-
στατης κρίσης που αντιµετωπίζουµε.

Στην πραγµατικότητα, πολλά από τα δύσκολα που έχουµε να 
κάνουµε για να εκπληρώσουµε τις υποχρεώσεις µας και, κυρίως, 
να βγούµε από την κρίση εξακολουθούν να είναι µπροστά µας. Ε-
πιπλέον, η διάρκεια και η κλίµακα της κρίσης έχουν δηµιουργή-
σει µια σύνθετη κατάσταση που κάνει εξαιρετικά δύσκολη τη χά-
ραξη µιας νέας πορείας.

Η κρίση µένει
Παρά το τέλος του προγράµµατος-µνηµονίου, η κρίση µένει µαζί 
µας για πολύ συγκεκριµένους λόγους.

Πρώτον, η κυβέρνηση διαχειρίστηκε το εµπροσθοβαρές 
τρίτο πρόγραµµα-µνηµόνιο µε έναν τρόπο που έστειλε πολλά 
σηµαντικά και δύσκολα µέτρα στο τέλος αυτής της τετραετίας ή 
και στις αρχές της επόµενης.

∆ηµιουργείται έτσι µία ακόµη ελληνική πρωτοτυπία, εφό-
σον θα φτάσουµε στο τέλος του µνηµονίου αλλά θα έχουµε την 
εφαρµογή νέων µνηµονιακού τύπου µέτρων µετά την επίσηµη 
λήξη της περιόδου της αναγκαστικής προσαρµογής. Αυτό είναι 
ένα ζήτηµα τεράστιας πολιτικής, οικονοµικής και κοινωνικής ση-
µασίας. ∆οκιµάζει την αξιοπιστία της κυβέρνησης, η οποία περι-
γράφει βελτίωση της κατάστασης σε µια περίοδο κατά την οποία 
η καθηµερινότητα των περισσότερων πολιτών γίνεται πιο δύ-
σκολη εξαιτίας µαζικών πλειστηριασµών ακινήτων που θα κλι-
µακωθούν από το δεύτερο εξάµηνο του 2018, συστηµατικών κα-
τασχέσεων σε βάρος όσων χρωστούν στο ∆ηµόσιο, προγραµµα-
τισµένης µεγάλης µείωσης των συντάξεων από τον ∆εκέµβριο 
του 2018 και µείωσης στο ετήσιο αφορολόγητο εισόδηµα από τις 
αρχές του 2020.

∆εύτερον, ο εγκλωβισµός της Ελλάδας σε µια µνηµονιακή 
περίοδο η οποία στον αρχικό σχεδιασµό ήταν τριετής και τελικά 
θα είναι οκταετής µε άτυπη διετή παράταση έχει οδηγήσει σε µε-
γάλη υποβάθµιση της συγκριτικής θέσης της ελληνικής οικονο-
µίας στην Ε.Ε.

Την τελευταία τριετία είχαµε αύξηση του ΑΕΠ της τάξης του 
14% στην Ιρλανδία, του 10% στην Ισπανία, του 7%-8% στην Πορ-
τογαλία και στην Κύπρο και περίπου µηδενική ανάπτυξη στην 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ, 
Η ΚΡΙΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
Πολλά από τα δύσκολα εξακολουθούν 
να είναι µπροστά µας.

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ Ν∆ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

www.kyrtsos.gr  George Kirtsos   @GiorgosKyrtsos

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Ελλάδα. Οι άλλες πρώην µνηµονιακές χώρες βρήκαν τον βηµατι-
σµό τους και καλύπτουν τη χαµένη απόσταση από την Ευρωζώνη 
και την Ε.Ε., ενώ εµείς συνεχίζουµε να µένουµε πίσω. Ακόµα και 
το 2017, χρονιά στην οποία σηµειώθηκε αύξηση του ΑΕΠ κατά 
1,4% έναντι αρχικής πρόγνωσης 2,7%, η Ελλάδα έµεινε ακόµη 
πιο πίσω σε σχέση µε την Ευρωζώνη, η οποία εµφάνισε µεγαλύ-
τερο ρυθµό ανάπτυξης. Οι Ευρωπαίοι εταίροι είναι ταυτόχρονα 
ανταγωνιστές της ελληνικής οικονοµίας και όσο χειροτερεύει η 
συγκριτική µας θέση, τόσο δυσκολεύει η έξοδος από την κρίση, 
γιατί ο ανταγωνισµός γίνεται σκληρότερος.

Τρίτον, η παράταση της κρίσης και η δηµιουργία νέων προ-
βληµάτων εξαιτίας της ρήξης µε την Ευρωζώνη το 2015 οδη-
γούν στη λεγόµενη κοινωνία του ενός τρίτου. Πριν από την 
κρίση δύο στους τρεις Έλληνες είχαν ευρωπαϊκό επίπεδο 
ζωής ή ευρωπαϊκή προοπτική. Σήµερα ένας στους τρεις Έλ-
ληνες ανήκει σε αυτή την κατηγορία, ενώ πολλοί συµπολίτες 
µας µόλις τα φέρνουν βόλτα ή έχουν βρεθεί στο επαγγελµα-
τικό ή στο κοινωνικό περιθώριο. Αυτή η αλλοίωση της σύν-
θεσης της κοινωνίας εξαιτίας της µεγάλης διάρκειας και της έ-
ντασης της κρίσης κάνει πιο δύσκολη τη διαχείριση της κρί-
σης. Έχουν αποµείνει σχετικά λίγοι οι οποίοι είναι δραστήριοι 
και δηµιουργικοί για να σηκώσουν το οικονοµικό φορτίο, ενώ 
γίνεται πιο δύσκολο το πέρασµα της βελτίωσης της κατάστα-
σης της οικονοµίας στην καθηµερινότητα του πολίτη. Θα χρει-
αστούν πολλά χρόνια σταθερής και δυναµικής ανάπτυξης για 
να βγουν εκατοµµύρια συµπολίτες µας από τη δύσκολη θέση 
στην οποία έχουν περιέλθει.

Τέταρτον, µε τον τρόπο που έγινε η διαχείριση της κρίσης, 
τα διαρθρωτικά προβλήµατα που συνέβαλαν στην εκδήλωσή 
της έχουν µεγαλώσει. Σήµερα ο οικονοµικός ρόλος του ∆η-
µοσίου είναι µεγαλύτερος απ’ ό,τι ήταν πριν από δέκα χρόνια, 
γιατί, παρά τον περιορισµό των δηµοσίων δαπανών και του ευ-
ρύτερου δηµόσιου τοµέα της οικονοµίας, η συρρίκνωση του ι-
διωτικού τοµέα έχει ενισχύσει τη συγκριτική θέση του ∆ηµο-
σίου και έχει κάνει πιο δύσκολη τη χρηµατοδότησή του από 
τους φορολογούµενους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Έχουν ενισχυθεί και τα καταναλωτικά χαρακτηριστικά της 
ευρύτερης ελληνικής οικονοµίας, τα οποία στάθηκαν εµπόδιο 
κατά το παρελθόν στην οικονοµική ανάπτυξη σε στέρεες βά-
σεις. Μπορεί η λιτότητα να µείωσε την κατανάλωση κατά 25% 
ή και 30%, αλλά η κατάρρευση των επενδύσεων, η οποία είναι 
της τάξης του 50%-70%, ενίσχυσε τον ρόλο της κατανάλωσης 
σε σχέση µε τις επενδύσεις στο σηµερινό κατώτερο κατανα-
λωτικό επίπεδο.

Τουριστική «ανάσα»
Τα τελευταία χρόνια η ελληνική οικονοµία διασώζεται από τα 
αλλεπάλληλα τουριστικά ρεκόρ. Ο τουρισµός είναι ένα εθνικό 
κεφάλαιο, δεν µπορεί όµως να αποτελέσει τη βασική απάντηση 
στην κρίση. Τα στοιχεία για την απασχόληση δείχνουν ότι τους 
καλούς µήνες το 75% των νέων θέσεων εργασίας είναι στον του-
ρισµό και τις υπηρεσίες. Παρατηρείται ένας κύκλος στην απα-
σχόληση µε µαζικές προσλήψεις κάθε Απρίλιο, στο ξεκίνηµα της 
τουριστικής περιόδου, και µαζικές απολύσεις κάθε Οκτώβριο, 
στο τέλος της τουριστικής περιόδου. Επιπλέον, υπάρχει µια τάση 
υπέρ των θέσεων µερικής απασχόλησης, που δίνουν µηνιαίες α-
ποδοχές της τάξης των 400 ευρώ.

Τα τουριστικά ρεκόρ γίνονται παρά την υπερφορολόγηση 
του κλάδου από την κυβέρνηση, η οποία µπορεί να δηµιουργή-
σει σοβαρά προβλήµατα διεθνούς ανταγωνιστικότητας όταν ξα-
ναµπούν δυναµικά στο παιχνίδι ανταγωνιστικοί τουριστικοί προ-
ορισµοί, όπως της Τουρκίας και χωρών της Β. Αφρικής, οι οποίοι 
τα τελευταία χρόνια αντιµετωπίζουν συγκεκριµένα προβλήµατα.

Ελπιδοφόρες είναι οι επιδόσεις στον εξαγωγικό τοµέα, οι ο-
ποίες όµως απέχουν πολύ από τα επίπεδα χωρών όπως η Ισπανία 
και η Ιρλανδία, οι οποίες βρέθηκαν αντιµέτωπες µε µνηµονια-
κές καταστάσεις αλλά στήριξαν την έξοδο από την κρίση στην ε-
ξωστρέφεια και στις εξαγωγές, που οδηγούν και στη δηµιουργία 
καλά αµειβόµενων θέσεων απασχόλησης.

Φορολογικός ανταγωνισµός
Παρά το γεγονός ότι η κρίση θα είναι µαζί µας για αρκετά µεγάλο 
χρονικό διάστηµα, για να βγούµε από αυτήν θα πρέπει να εγκα-
ταλείψουµε µία συντηρητική λογική δηµοσιονοµικής προσαρ-
µογής και να περάσουµε σε δηµιουργικές πρωτοβουλίες που θα 
βελτιώσουν την κατάσταση και θα αλλάξουν την προοπτική.

Το πρώτο που πρέπει να κάνουµε είναι να πάρουµε µέρος 
στον φορολογικό ανταγωνισµό που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη 
στην Ε.Ε. Όλα τα κράτη-µέλη παίρνουν µέτρα για να αποκτήσουν 
φορολογικό πλεονέκτηµα έναντι των εταίρων και ανταγωνιστών 
και να προσελκύσουν έτσι πρόσθετες επενδύσεις για περισσό-
τερη ανάπτυξη και περισσότερες θέσεις εργασίας.

Ο φορολογικός ανταγωνισµός είναι αδυσώπητος και είναι α-
νοιχτός και στους µεσαίους και µικρούς «παίκτες», όπως είναι, 
για παράδειγµα, η Ολλανδία, η Ιρλανδία, το Λουξεµβούργο, η 
Μάλτα και η Κύπρος.

Υπάρχει σοβαρή πιθανότητα ο φορολογικός ανταγωνισµός 
να εξελιχθεί σε φορολογικό dumping εξαιτίας του Brexit. Εάν 
το City του Λονδίνου, που είναι σήµερα το χρηµατοπιστωτικό 
κέντρο της Ευρώπης, θεωρήσει ότι χάνει πολλά εξαιτίας της ε-
ξόδου του Ηνωµένου Βασιλείου από την Ε.Ε., θα απαντήσει µε 
ένα ακόµη πιο ελκυστικό φορολογικό καθεστώς που θα προκα-
λέσει έναν φορολογικό ανταγωνισµό προς τα κάτω. Αντί να πα-
ρακολουθούµε τις εξελίξεις και να αναρωτιόµαστε γιατί µένουµε 
συνεχώς πίσω, πρέπει να πάρουµε την πρωτοβουλία των κινή-
σεων σε όλα τα επίπεδα και να πρωταγωνιστήσουµε στον φορο-
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Η Ελλάδα πρέπει να πάρει 
μέρος στον φορολογικό 
ανταγωνισμό που βρίσκεται 
σε πλήρη εξέλιξη στην Ε.Ε.

Η δημόσια συζήτηση 
κυριαρχείται από το δημόσιο 
χρέος και έτσι υποβαθμίζεται η 
σημασία του ιδιωτικού χρέους.

λογικό ανταγωνισμό που βρίσκεται σε πλήρη ε-
ξέλιξη στην Ε.Ε. Για παράδειγμα, το λιμάνι του 
Πειραιά πρέπει να ενισχυθεί ως διεθνές ναυτι-
λιακό κέντρο με τις κατάλληλες φορολογικές 
κινήσεις, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει 
να απαλλαγούν από υπερβολικά βάρη τα οποία 
οδηγούν συχνά σε μετεγκατάσταση σε γειτονι-
κές χώρες και να υπάρξουν μέτρα για την προ-
σέλκυση μεγάλων ξένων επενδυτών που θα 
συμβάλουν στη βελτίωση της εικόνας και της 
προοπτικής της ελληνικής οικονομίας.

Η μείωση του ΕΝΦΙΑ
Μεγάλης σημασίας για την έξοδο από την οικονο-
μική και κοινωνική κρίση είναι και η μείωση του 
ΕΝΦΙΑ, με βάση την πρόταση Μητσοτάκη, κατά 
30% σε μία διετία.

Είναι ένα αναγκαίο μέτρο για να διευκολυν-
θεί η άνοδος των τιμών των ακινήτων και της οι-
κοδομικής δραστηριότητας, να προστατευτούν τα 
δικαιώματα όσων έχουν πάρει στεγαστικά δάνεια 
και έχουν βάλει τα ακίνητά τους υποθήκη, για ε-
πιχειρηματικά κυρίως δάνεια. Έτσι όπως εξελίσ-
σονται τα πράγματα, μεθοδεύεται η πτώση των 
τιμών των ακινήτων σε όφελος των κερδοσκοπι-
κών funds, ενδεχομένως και των τραπεζών. Όσοι 
δανειολήπτες και οφειλέτες βρίσκονται σε αδυ-
ναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους κιν-
δυνεύουν να χάσουν την ακίνητη περιουσία τους 
και να συνεχίσουν να είναι υπερχρεωμένοι. Το 
γεγονός ότι οι ίδιες οι τράπεζες καταλήγουν να 
είναι οι αγοραστές των ακινήτων που βγάζουν σε 
πλειστηριασμό δείχνει ότι βρισκόμαστε αντιμέ-
τωποι με μια απαράδεκτη οικονομική και κοινω-
νική κατάσταση.

Η μείωση του ΕΝΦΙΑ θα λειτουργήσει σαν 
καταλύτης και στην αύξηση των επενδύσεων και 
της απασχόλησης. Πριν από την κρίση τα ακίνητα 
και η οικοδομή διατηρούσαν τις επενδύσεις και 
την απασχόληση σε υψηλά επίπεδα. Είναι φα-
νερό ότι δεν πρέπει να επαναλάβουμε τα φαινό-
μενα «φούσκας» που εκδηλώθηκαν στον τομέα 
των ακινήτων, από την άλλη, όμως, πρέπει να βά-
λουμε τέλος, για οικονομικούς και κοινωνικούς 
λόγους, στη φορολογική ισοπέδωση που ξεκί-
νησε με τα μέτρα του 2011 και συνεχίζεται μέχρι 
σήμερα, επιβεβαιώνοντας το «ουδέν μονιμότερο 
του προσωρινού».

Λιγότεροι φόροι, περισσότερα έσοδα
Έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι η υπερφορολό-
γηση δεν οδηγεί στην επίτευξη των στόχων για τα 
φορολογικά έσοδα, γιατί πέρα από ένα όριο μετα-
τρέπεται σε σοβαρό κίνητρο για την κλιμάκωση 
της φοροδιαφυγής. Αυτά που συμβαίνουν με την 
αύξηση του ΦΠΑ στην εστίαση ή την αύξηση της 
φορολογίας των καυσίμων είναι ενδεικτικά. Ε-
πιβάλλονται φορολογικές αλλαγές στην κατεύ-
θυνση της μείωσης των φόρων με στόχο την αύ-
ξηση των φορολογικών εσόδων μέσω της βελτίω-
σης των επιδόσεων της οικονομίας. Επειδή όμως 
υπάρχει έλλειψη φορολογικής συνείδησης σε 
μεγάλο τμήμα του πληθυσμού, αυτές οι κινήσεις 
πρέπει να συμπληρωθούν με την ενίσχυση των 
αρμόδιων υπηρεσιών, τον εκσυγχρονισμό τους 
και τη δυνατότητα παρέμβασης εκεί όπου δημι-
ουργούνται το εισόδημα και ο πλούτος.

Κίνητρα για τις καταθέσεις
Η ζημιά που έπαθε το τραπεζικό σύστημα το 2015 

είναι ένας από τους βασικούς λόγους που εξηγούν 
την παράταση της κρίσης. Απαξιώθηκαν οι τραπε-
ζικές μετοχές και χάθηκαν γύρω στα 35 δισ. δημό-
σιου χρήματος που είχαν πάει στις προηγούμενες 
ανακεφαλαιοποιήσεις, παρατηρήθηκε φυγή κα-
ταθέσεων της τάξης των 40 δισ. ευρώ, ενώ τα κόκ-
κινα δάνεια έφτασαν στο ποσοστό-ρεκόρ του 45% 
του συνόλου. Για να καταλάβουμε τη ζημιά που 
έχει γίνει, αρκεί να συγκρίνουμε τα τραπεζικά με-
γέθη με εκείνα της Πορτογαλίας, της οποίας η οι-
κονομία έχει περίπου τις ίδιες διαστάσεις με την 
ελληνική. Στην Πορτογαλία, όπου το τραπεζικό 
σύστημα αντιμετωπίζει αρκετές δυσκολίες, τα 
κόκκινα δάνεια είναι της τάξης του 15%, αναλο-
γικά το ένα τρίτο των ελληνικών, και οι συνολι-
κές καταθέσεις υπολογίζονται στα 230 δισ. ευρώ, 
γύρω στα 95 δισ. ευρώ παραπάνω από τις ελληνι-
κές. Δεν υπάρχουν, λοιπόν, οι δυνατότητες επαρ-
κούς χρηματοδότησης του παραγωγικού ιδιωτι-
κού τομέα της οικονομίας με ανταγωνιστικά επι-
τόκια.

Η διαφορά της κρίσης του 2015 με την κρίση 
του 2012 είναι ότι το 2012 επέστρεψε γρήγορα το 
μεγαλύτερο μέρος των τραπεζικών καταθέσεων 
που είχε αποσυρθεί, ενώ από την κρίση του 2015 
είναι ζήτημα εάν έχει επιστρέψει το ένα έκτο. 
Πρέπει να αλλάξει η τιμωρητική προσέγγιση που 
διώχνει το χρήμα από τις τράπεζες και το στέλ-
νει από το εξωτερικό μέχρι τα στρώματα και να 
βρεθούν τρόποι επιστροφής των κεφαλαίων από 
το εξωτερικό στην Ελλάδα και από τα στρώματα 
στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Άλλες ευρωπα-
ϊκές χώρες –χαρακτηριστικό παράδειγμα η Ιτα-
λία– αναπτύσσουν κατά περιόδους τέτοιες πρω-
τοβουλίες, οι οποίες αποδίδουν.

Αποδείχθηκε στην πράξη ότι η προβολή των 
λεγόμενων λιστών από την κυβέρνηση δεν οδή-
γησε σε σημαντική αύξηση των φορολογικών ε-
σόδων, ενώ δημιούργησε ένα κλίμα διατήρησης 
των χρημάτων αυτών που έχουν οικονομικές δυ-
νατότητες στο εξωτερικό. Έχει δημιουργηθεί μια 
παράλογη κατάσταση, όπου καταλήγουμε να 
χρηματοδοτούμε την ανάπτυξη άλλων οικονο-
μιών συντηρώντας μια φοβερή κρίση ρευστότη-
τας στη δική μας οικονομία.

Στροφή στις επενδύσεις
Η κρίση θα συνεχιστεί για όσο διάστημα αδυ-
νατούμε να λύσουμε το πρόβλημα των επεν-
δύσεων. Τα μόνα καλά νέα σε σχέση με τις ε-
πενδύσεις έρχονται από την εφαρμογή του 
προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων της κυβέρ-
νησης Σαμαρά, η οποία όμως γίνεται με καθυ-
στέρηση και επιλεκτικά εξαιτίας των αντιρρή-
σεων σημαντικού τμήματος του ΣΥΡΙΖΑ. Υ-
πάρχουν επίσης σημαντικές επενδύσεις στον 
τουριστικό τομέα, ο οποίος εμφανίζει θετική 
δυναμική και ξεπερνάει τα φορολογικά εμπό-
δια που δημιουργεί συστηματικά η κυβέρ-
νηση. Απέχουμε όμως πάρα πολύ από την αύ-
ξηση των επενδύσεων σε ένα επίπεδο που θα 
στηρίξει τη δυναμική ανάπτυξη της οικονομίας 
και θα της επιτρέψει να καλύψει την απόσταση 
που τη χωρίζει από τους Ευρωπαίους εταίρους 
και ανταγωνιστές. Σύμφωνα με ορισμένους υ-
πολογισμούς, οι επενδύσεις στην Ελλάδα ανα-
λογούν γύρω στο 12% του ΑΕΠ, με τον μέσο 
όρο της Ευρωζώνης να τοποθετείται γύρω στο 
20% του ΑΕΠ. Θα πρέπει να βρούμε τρόπους 
να διπλασιαστούν, ως ποσοστό επί του ΑΕΠ, 
για να περάσουμε από την επενδυτική καχε-
ξία στη σταθερή και δυναμική ανάπτυξη. Η ε-
πιτάχυνση της εφαρμογής του προγράμματος 
ιδιωτικοποιήσεων και η δυναμική συμμετοχή 
μας στον φορολογικό ανταγωνισμό που βρί-
σκεται σε πλήρη εξέλιξη στην Ε.Ε. θα ανοίξουν 
τον δρόμο για σημαντική αύξηση των επενδύ-
σεων. Για να φτάσουμε όμως στα υψηλά επί-
πεδα που έχουμε ανάγκη επιβάλλονται μέτρα 
που θα δώσουν ώθηση στις επενδύσεις των μι-
κρομεσαίων επιχειρήσεων, των πολύ μικρών 
οικογενειακών επιχειρήσεων, στον τομέα των 
ακινήτων, όπου τον πρωταγωνιστικό ρόλο 
έχουν τα νοικοκυριά. Τα ρεκόρ των επενδύ-
σεων δεν γίνονται από λίγες πολύ μεγάλες ε-
πενδύσεις αλλά από πάρα πολλές μεσαίες, μι-
κρές και πολύ μικρές. Οι μεγάλες άμεσες ξένες 
επενδύσεις δημιουργούν κλίμα εμπιστοσύνης 
και μπορούν να λειτουργήσουν σαν επενδυτι-
κός καταλύτης. Δεν καταργούν όμως την ανά-

γκη να κατέβουμε στη βάση της οικονομίας και 
της κοινωνίας για να δημιουργήσουμε την κα-
τάλληλη επενδυτική, αναπτυξιακή δυναμική.

Για να βγούμε από την κρίση πρέπει να βά-
λουμε τέλος και σε μια περίοδο σταθερής μείω-
σης των δημοσίων επενδύσεων, η οποία πλέον 
είναι εντελώς αδικαιολόγητη. Στην αρχή οι δη-
μόσιες επενδύσεις μειώθηκαν με το σκεπτικό 
της επίτευξης των δημοσιονομικών στόχων, στη 
συνέχεια όμως είχαμε ένα νέο ελληνικό παρά-
δοξο συνεχούς μείωσης του προγράμματος δη-
μοσίων επενδύσεων με ταυτόχρονη επίτευξη 
δημοσιονομικού υπερπλεονάσματος. Το Δημό-
σιο πρέπει να προχωρήσει στη μεγάλη αύξηση 
των επενδυτικών δαπανών του, για να στηρί-
ξει, μεταξύ των άλλων, τις υποδομές και την εκ-
παίδευση, από τις οποίες εξαρτάται, σε μεγάλο 
βαθμό, η μελλοντική πορεία της οικονομίας.

Η οργάνωση της δεύτερης ευκαιρίας
Στη δημόσια συζήτηση κυριαρχεί το ζήτημα 
της αναδιάρθρωσης του χρέους του ελληνι-
κού Δημοσίου, ενώ υποβαθμίζεται το ζήτημα 
της συνεχούς αύξησης του ιδιωτικού χρέους 
και της έλλειψης δεύτερης ευκαιρίας για τα θύ-
ματα της κρίσης.

Το 60% των μικρομεσαίων βαρύνονται με 
κόκκινα δάνεια και άλλες οφειλές τις οποίες 
αδυνατούν να διαχειριστούν. Το 80% από αυ-
τούς οδηγήθηκαν, σύμφωνα με υπολογισμούς 
της Τράπεζας της Ελλάδας, σε εξαιρετικά δύ-
σκολη κατάσταση εξαιτίας της αλλαγής των οι-
κονομικών συνθηκών, ενώ ένα 20% αξιοποί-
ησε ευκαιρίες σε βάρος του τραπεζικού συστή-
ματος και του κοινωνικού συνόλου.

Στις περισσότερο αναπτυγμένες χώρες της 
Ε.Ε. υπάρχουν γρήγορες διαδικασίες με τις ο-
ποίες επανεντάσσονται στην οικονομία όσοι ο-
δηγήθηκαν σε επιχειρηματικό αδιέξοδο χωρίς 
να έχουν δόλο. Θεωρείται ότι η επαγγελμα-
τική επαναδραστηριοποίησή τους προσφέρει 
πολλά στην ανάπτυξη, εφόσον έχουν διδαχτεί 
από τις δυσκολίες και τα λάθη τους και είναι α-
ποφασισμένοι να επιτύχουν.

Στην Ελλάδα επαγγελματίες των οποίων 
οι επιχειρήσεις οδηγήθηκαν σε αδιέξοδο λόγω 
της κρίσης βαρύνονται, σε ατομικό επίπεδο, με 
απίθανες οικονομικές υποχρεώσεις, τις οποίες 
είναι πρακτικά αδύνατο να σηκώσουν. Παρά το 
γεγονός ότι στην Ελλάδα παρατηρήθηκε η μα-
ζικότερη οικονομική αποτυχία στον ιδιωτικό 
τομέα, καμία κυβέρνηση δεν έχει ενδιαφερθεί 
για την οργάνωση της δεύτερης ευκαιρίας.

Υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα που μπο-
ρούν να βάλουν τέλος στην άδικη οικονομική, 
φορολογική μεταχείριση όσων οδηγήθηκαν 
σε επιχειρηματικό αδιέξοδο. Η δεύτερη ευ-
καιρία για τους πιο δραστήριους από αυτούς 
μπορεί να έχει τον χαρακτήρα της επιχειρη-
ματικής επαναδραστηριοποίησής τους και για 
όσους έχουν ξεπεραστεί επαγγελματικά από 
τις εξελίξεις την απαλλαγή τους από υποχρεώ-
σεις τις οποίες είναι πρακτικά αδύνατο να ση-
κώσουν και δημιουργούν ανυπέρβλητα προ-
σωπικά και οικογενειακά προβλήματα.

Όσο δεν υπάρχουν θετικές εξελίξεις σε 
αυτά τα ζητήματα, είναι προκλητικό να συν-
δέουμε το τέλος του προγράμματος-μνημο-
νίου με το τέλος της οικονομικής και κοινωνι-
κής κρίσης.



www.freesunday.gr06 13.05.2018

κόσμος

Οι σχέσεις της Ουάσινγκτον με το καθεστώς Ερντο-
γάν στην Άγκυρα είναι στο όριο, πατάνε σχεδόν την 
κόκκινη γραμμή πέραν της οποίας βρίσκεται η μη 
αντιστρέψιμη δυναμική μετωπικής ρήξης.

Είναι ζητούμενο το ακριβές στίγμα του μηνύ-
ματος των ΗΠΑ, που πλέον συνδέουν καθαρά την παράδοση των 
νέων υπερσύγχρονων μαχητικών τύπου F-35 με τη ματαίωση της 
παραγγελίας του ρωσικού αντιαεροπορικού πυραυλικού συστήμα-
τος S-400.

Με άλλα λόγια, οι ΗΠΑ προσδοκούν από τον Ερντογάν να 
πάρει μια απόφαση που στην καλύτερη των περιπτώσεων θα παγώ-
σει κάθε περαιτέρω βήμα προσέγγισης στις σχέσεις Άγκυρας-Μό-
σχας ή διαμηνύουν ξεκάθαρα ότι όσο βρίσκεται ο σημερινός Πρό-
εδρος στην εξουσία, δεν υπάρχει προοπτική βελτίωσης των διμε-
ρών σχέσεων;

Λεπτή ισορροπία
Μέχρι τις εκλογές της 24ης Ιουνίου το ζητούμενο από τις ΗΠΑ 
ως προς τον Ερντογάν είναι αν θα υπάρξουν με έμμεση ή ακόμη 
και με ευθεία διατύπωση επιφυλάξεις που θα επιτρέπουν τη με-
τεκλογική αμφισβήτηση τόσο της ομαλής διεξαγωγής της προ-
εκλογικής εκστρατείας όσο και του εκλογικού αποτελέσματος.

Η ισορροπία που καλούνται να κρατήσουν οι ΗΠΑ είναι 
λεπτή: Ο Ερντογάν με τη συμμαχία του με τον Μπαχτσελί έχει 
σύρει το σύνολο σχεδόν των δυνάμεων της αντιπολίτευσης σε α-
κραίες εθνικιστικές θέσεις.

Μια κλιμάκωση των πιέσεων και της απαξιωτικής ρητορι-
κής από την Ουάσινγκτον προεκλογικά μπορεί να νομιμοποι-
ήσει το αφήγημα του Ερντογάν ότι όσοι τον επικρίνουν υποκι-
νούνται από τη Δύση, που δεν έπαψε ποτέ να έχει σχέδια δια-
μελισμού της Τουρκίας.

Έτσι, η παράδοση των F-35 δεν θα ματαιώνεται αλλά θα κα-
θυστερεί μέχρι να ματαιωθεί η παραγγελία των S-400, για τους 
οποίους αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη συναρμολογούνται σε 
γραμμή παραγωγής, καθώς η ρωσική κατασκευάστρια εταιρεία 
έχει εισπράξει από το περασμένο φθινόπωρο την προκαταβολή 
που προβλεπόταν από τη σχετική σύμβαση.

Μπορεί ο Ερντογάν μετεκλογικά να επιχειρήσει να παίξει 
το χαρτί της εξομάλυνσης των σχέσεων με τις ΗΠΑ;

Η απάντηση είναι σαφώς αρνητική, καθώς το αφήγημα της 

Μια κλιμάκωση των πιέσεων και της 
απαξιωτικής ρητορικής από την Ουάσινγκτον 
προεκλογικά μπορεί να νομιμοποιήσει το 
αφήγημα του Ερντογάν ότι όσοι τον επικρίνουν 
υποκινούνται από τη Δύση, που δεν έπαψε ποτέ 
να έχει σχέδια διαμελισμού της Τουρκίας.

Αν ο Ερντογάν κινηθεί ανατολικά του 
Αφρίν, προς τον θύλακα του Μανμπίτζ, δεν 
θα συγκρουστεί μόνο με τις εκεί δυνάμεις 
των ΗΠΑ αλλά θα δώσει στην αμερικανική 
πλευρά κίνητρα ώστε να μην παρατείνει την 
κατευναστική της παρέμβαση για ηρεμία στο 
κουρδικό μέτωπο της ΝΑ Τουρκίας.

 ΓΙΏΡΓΟΣ ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΤΟ ΟΡΙΟ ΤΗΣ ΡΗΞΗΣ…
έξωθεν συνωμοσίας και πιο συγκεκριμένα το αφήγημα του 
ιμάμη Γκιουλέν, που είναι μαριονέτα της CIA, δεν μπορεί να 
έχει ούτε καν προσχηματική αξιοπιστία χωρίς διαρκή ένταση 
και αντιπαράθεση.

Το Κουρδικό στο επίκεντρο
Από αμερικανικής πλευράς, η εκδίωξη των Τίλερσον και Μακ-
μάστερ αντίστοιχα από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και το Συμβούλιο 
Ασφαλείας και η αντικατάστασή τους από τα γεράκια Πομπέο 
και Μπόλτον είχαν σαν αποτέλεσμα την αποχώρηση των ΗΠΑ 
από τη συμφωνία για τον έλεγχο του πυρηνικού προγράμματος 
του Ιράν, μια εξέλιξη δυσμενέστατη για την Άγκυρα σε σχέση με 
το Κουρδικό στη Συρία.

Η ανοιχτή ρήξη της Ουάσινγκτον με την Τεχεράνη και τους 
συμμάχους της που δρουν στο Ιράκ και στη Συρία, τους Φρου-
ρούς της Επανάστασης του Ιράν, τη σιιτική πολιτοφυλακή του 
Ιράκ και τη Χεζμπολά στον Νότιο Λίβανο αυξάνει την εξάρ-
τηση της αμερικανικής πλευράς από την κουρδική πολιτοφυ-
λακή YPG.

Αν οι ΗΠΑ δεν τραβήξουν γύρω από το Αφρίν μια κόκκινη 
γραμμή που θα απαγορεύει περαιτέρω προέλαση των τουρ-
κικών δυνάμεων σε βάρος των Κούρδων, οι τελευταίοι δεν θα 
έχουν άλλη επιλογή παρά να βρουν μια συμβιβαστική φόρ-
μουλά με τη Δαμασκό και την Τεχεράνη, με την ανοχή, αν όχι 
την προτροπή, της Μόσχας.

Παρόμοια τροπή θα πάρουν και οι εξελίξεις εντός του Ιράκ, 
όπου αν δεν υπάρξει στήριξη από τις ΗΠΑ, οι Κούρδοι της 
χώρας θα προσεγγίσουν τη σιιτική και φιλοϊρανική κυβέρνηση 
της Βαγδάτης.

Στο τέλος του 2015 - αρχές του 2016 είχε καταγραφεί μια 
πρωτοφανής ανάφλεξη της πολεμικής δραστηριότητας του ΡΚΚ 
στην ΝΑ Τουρκία, με τις συγκρούσεις να μεταφέρονται από τις 
ορεινές και δύσβατες περιοχές στους δρόμους μεγάλων πόλεων 
της περιοχής.

Από τότε μέχρι και σήμερα επικρατεί μια ανήσυχη ηρεμία 
στην περιοχή, όχι λόγω της αποτελεσματικότητας της σκληρής 
καταστολής στην οποία προχώρησαν οι τουρκικές δυνάμεις, 
αλλά κυρίως λόγω της πίεσης που άσκησε η Ουάσινγκτον στην 
κουρδική ηγεσία να συνοδευτεί η ισχυροποίηση των Κούρδων 
ανταρτών στη Συρία από ηρεμία στη ΝΑ Τουρκία.

Αν ο Ερντογάν κινηθεί ανατολικά του Αφρίν, προς τον θύ-
λακα του Μανμπίτζ, δεν θα συγκρουστεί μόνο με τις εκεί δυνά-
μεις των ΗΠΑ αλλά θα δώσει στην αμερικανική πλευρά κίνητρα 
ώστε να μην παρατείνει την κατευναστική της παρέμβαση για η-
ρεμία στο κουρδικό μέτωπο της ΝΑ Τουρκίας.

Το μοιραίο βήμα
Δεν αποκλείεται ο απρόβλεπτος Ερντογάν να κάνει ο ίδιος το 
μοιραίο βήμα μιας μη αντιστρέψιμης πλέον επιδείνωσης των 
σχέσεων του καθεστώτος του με τις ΗΠΑ: να ερμηνεύσει την 
επιδείνωση της οικονομίας, την κατρακύλα της ισοτιμίας της 
λίρας, αλλά και τις συνεχείς υποβαθμίσεις της πιστοληπτικής 
ικανότητας της χώρας, ως συνωμοσία που εξυφάνθηκε στην 
άλλη ακτή του Ατλαντικού…
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συνέντευξη

Παναγιώτης Λιαργκόβας, καθηγητής στην έδρα 
Jean Monnet στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 

πρώην επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού 
του Κράτους στη Βουλή

Η Ελλάδα μετά τον Αύγουστο 
θα υπάγεται στους ισχύοντες για 
τα κράτη-μέλη περιορισμούς της 
δημοσιονομικής διακυβέρνησης 
της Ευρωζώνης. Επίσης, η 
εποπτεία για κράτη-μέλη που 
έχουν δανειστεί από τον ΕΜΣ 
προβλέπεται να είναι ενισχυμένη. 
Τέλος, τον ρόλο της «τρόικας» 
αναλαμβάνουν, με διαφορετική 
βέβαια μορφή, οι ίδιες οι αγορές.

 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

«Καθαρή έξοδος δεν υπάρχει»

Τ
ην εκτίμηση ότι η προοπτική της «καθα-
ρής εξόδου» της χώρας από το μνημόνιο 
δεν υφίσταται καταθέτει ο Παναγιώτης 
Λιαργκόβας, καθηγητής στο Πανεπιστή-
μιο Πελοποννήσου και πρώην επικε-
φαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού 

του Κράτους στη Βουλή. Παράλληλα, ο κ. Λιαργκό-
βας υπογραμμίζει την ανάγκη συναίνεσης των πολι-
τικών δυνάμεων για τα μείζονα ζητήματα της χώρας.

Κατ’ αρχάς, είδατε την πρώτη έκθεση του Γρα-
φείου Προϋπολογισμού της Βουλής υπό τον διά-
δοχό σας στη θέση του συντονιστή του Γραφείου; 
Ποιες είναι οι εντυπώσεις σας;
Η έκθεση αναφέρεται στα γνωστά προβλήματα της 
ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας: χρέος προς α-
σφαλιστικά ταμεία και εφορίες 130 δισ. ευρώ, κόκκι-
νες οφειλές σε τράπεζες 95 δισ. ευρώ, κρατικό χρέος 
330 δισ. ευρώ και υποβάθμιση του ανθρώπινου κε-
φαλαίου. Αναγνωρίζει ορθά επίσης ότι τα υπερπλεο-
νάσματα βλάπτουν την πραγματική οικονομία. Τέλος, 
τονίζει την ανάγκη ύπαρξης ενός στρατηγικού σχε-
δίου μακράς πνοής που εκ των πραγμάτων θα υ-
περβαίνει τη θητεία μιας κυβέρνησης. Συνεπώς, τα 
βασικά του στοιχεία θα πρέπει να τεθούν σε δημό-
σιο διάλογο, προκειμένου να εξασφαλιστεί μια ελά-
χιστη συναίνεση. Ελπίζω ότι αυτή η τελευταία πρό-
ταση του ΓΠΚΒ θα τύχει της ανάλογης ευνοϊκής α-
ντιμετώπισης από τον υπουργό Οικονομικών, ώστε 
να δώσει σε δημόσια διαβούλευση το «ολιστικό σχέ-
διο» ανάπτυξης, το οποίο αφορά την επόμενη μέρα 
και ξεπερνά τη θητεία της τρέχουσας κυβέρνησης.

Όσον αφορά τις παρατηρήσεις επί των μεγεθών 
της οικονομίας, ποιο είναι το σχόλιό σας για την 
έκθεση;
Η έκθεση δέχεται με ικανοποίηση τον ρυθμό ανά-
πτυξης 1,4% για το 2017, ενώ εκτιμά ότι το 2018 ο 
ρυθμός ανάπτυξης θα κυμανθεί γύρω στο 2%. Θα 
ήθελα να παρατηρήσω ότι οι εισηγητικές εκθέσεις 
του κρατικού προϋπολογισμού εκτιμούσαν ρυθμό 
ανάπτυξης 2,7% για το 2017 και 2,5% για το 2018. Η 
μη υλοποίηση του στόχου για το 2017 και το ψαλίδι-
σμα των εκτιμήσεων για το 2018 πρέπει να αποτε-
λέσει πηγή προβληματισμού, κάτι που δεν διαφαί-
νεται στην έκθεση του ΓΠΚΒ.

Θεωρείτε ότι η εικόνα της ελληνικής οικονομίας 
είναι τόσο καλή όσο περιγράφεται από την κυ-
βέρνηση, αλλά και άλλους φορείς, ή όχι;
Τα τελευταία οκτώ χρόνια, παρά τα λάθη και τις ο-
πισθοδρομήσεις που έγιναν, έχει επιτευχθεί πρωτο-
φανής για τα χρονικά της Ε.Ε., αλλά και του ΟΟΣΑ, 
διόρθωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών. 
Επίσης, έχουν υλοποιηθεί πολλές διαρθρωτικές με-
ταρρυθμίσεις στις αγορές εργασίας και προϊόντων, 
καθώς και στη δημόσια διοίκηση. Όλα αυτά όμως 
φαίνεται πως έγιναν με τεράστιο οικονομικό και κοι-
νωνικό κόστος. Πολλές ευάλωτες κοινωνικές ομά-
δες επωμίστηκαν συγκριτικά μεγαλύτερο βάρος και 
χειροτέρεψαν τη θέση τους στην κοινωνία. Η φτώ-
χεια, η ανεργία (ιδίως των νέων), η εισοδηματική α-
νισότητα και ο κοινωνικός αποκλεισμός πήραν τε-
ράστιες διαστάσεις. Τα τελευταία τρία χρόνια δέχεται 
ισχυρά πλήγματα μέσω της φοροκεντρικής λιτότη-
τας και η μεσαία τάξη, με αποτέλεσμα τη διόγκωση 
του ιδιωτικού χρέους.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι τον Αύγουστο η Ελ-
λάδα θα κάνει «καθαρή έξοδο» από τα προγράμ-

ματα προσαρμογής. Κατ’ αρχάς, τι σημαίνει κατά 
την άποψή σας «καθαρή έξοδος»; Θεωρείτε ότι 
μπορεί να επιτευχθεί κάτι τέτοιο;
Καθαρή έξοδος δεν υπάρχει. Το ερώτημα είναι εάν 
θα φτιάξουμε εμείς το μαξιλάρι ασφαλείας ή εάν θα 
υπάρχει μαξιλάρι μέσω προληπτικής γραμμής πίστω-
σης. Εάν το κάνουμε εμείς, το οικονομικό κόστος θα 
είναι πολύ μεγαλύτερο. Οι τράπεζες θα χάσουν την 
εξαίρεση από τον ELA που αυτή τη στιγμή προσφέ-
ρει η ΕΚΤ. Επίσης, δεν θα εκμεταλλευτούμε τα μέτρα 
ποσοτικής χαλάρωσης. Τέλος, δεν πρέπει να παρα-
βλέπουμε ότι διανύουμε μια περίοδο χαμηλών επιτο-
κίων –κάτι στο οποίο έχει συμβάλει και η αγορά ομο-
λόγων από την ΕΚΤ– και ανάπτυξης της παγκόσμιας 
οικονομίας. Σε περίπτωση που οι συνθήκες χειροτε-
ρέψουν, η χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας 
μέσω των αγορών θα γίνει ακόμα πιο δύσκολη. Σε 
αυτή την περίπτωση, η προληπτική γραμμή θα είναι 
μονόδρομος, παρά τις όποιες επιθυμίες.

Πολύς λόγος γίνεται για το μεταμνημονιακό ανα-
πτυξιακό σχέδιο για τη χώρα. Κατά την άποψή 
σας, ποιοι θα πρέπει να είναι οι βασικοί άξονες 
του σχεδίου αυτού;
Ένα «ολιστικό» αναπτυξιακό σχέδιο πρέπει να βασί-

ζεται σε τρεις άξονες. Πρώτον, στα συγκριτικά πλε-
ονεκτήματα της χώρας, τα οποία μέσω συγκεκρι-
μένων δράσεων πρέπει να μετατραπούν γρήγορα 
σε ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Ο δεύτερος άξο-
νας είναι η καινοτομία και γνώση. Η χώρα διαθέτει 
ένα προικισμένο ανθρώπινο κεφάλαιο, που αν έχει 
τα κατάλληλα κίνητρα, μπορεί να παραμείνει και να 
προσφέρει στη χώρα. Ο τρίτος άξονας, που δυστυ-
χώς απουσιάζει από την πρόταση της κυβέρνησης, 
είναι η ενίσχυση της αποδοτικότητας της οικονομίας 
συνολικά. Αυτό επιτυγχάνεται με την ενίσχυση των 
θεσμών και ιδιαίτερα της Δικαιοσύνης, την εξυγί-
ανση της δημόσιας διοίκησης, τη μείωση της γρα-
φειοκρατίας, την καταπολέμηση της διαφθοράς και 
της ανομίας.

Στην έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού 
της Βουλής γίνεται λόγος και για την αναγκαι-
ότητα της συναίνεσης των πολιτικών δυνάμεων 
του τόπου. Νομίζετε ότι μπορεί να επιτευχθεί;
Η συμφωνία των μεγάλων πολιτικών κομμάτων 
στα ουσιαστικά ζητήματα που απασχολούν τον τόπο 
(δημόσιο χρέος, ασφαλιστικό-δημογραφικό, εκπαί-
δευση, ελληνοτουρκικά, Σκοπιανό) είναι απαραί-
τητη, ιδίως όταν έχουμε μπροστά μας αλλεπάλλη-

λες εκλογικές αναμετρήσεις. Όμως, πώς μπορεί 
αυτή να επιτευχθεί όταν επικρατεί ένα περιβάλ-
λον έντασης, ενοχοποίησης, σκανδαλολογίας και 
πολιτικών διώξεων;

Ένα μείζον ζήτημα που φαίνεται να απασχολεί 
την κυβέρνηση είναι η ρύθμιση του δημοσίου 
χρέους, ωστόσο οι δανειστές δεν δείχνουν να 
βιάζονται να καταλήξουν σε μια απόφαση. Γιατί, 
κατά την άποψή σας;
Η ρύθμιση του χρέους είναι απαραίτητη, γιατί μα-
κροχρόνια, δηλαδή μετά το 2023, το χρέος, με ο-
ποιονδήποτε τρόπο και αν το εξετάσουμε, δεν είναι 
βιώσιμο. Οι δανειστές, πράγματι, δεν βιάζονται να 
καταλήξουν σε μια απόφαση, γιατί το πρόβλημα δεν 
είναι άμεσο. Άλλωστε βλέπουν ότι η κυβέρνηση 
καταφέρνει να συσσωρεύει τεράστια πρωτογενή 
πλεονάσματα (πάνω από 4% του ΑΕΠ) και ενδεχο-
μένως να μη θέλουν να ανακόψουν αυτή την τάση.

Τέλος, η χώρα μπορεί τον Αύγουστο να ολοκλη-
ρώσει το πρόγραμμα, ωστόσο η επιτήρηση θα 
παραμείνει. Μπορείτε να μας περιγράψετε πώς 
θα είναι και τι θα σημάνει για τον βαθμό ελευθε-
ρίας που η κυβέρνηση θα έχει στην άσκηση δη-
μοσιονομικής πολιτικής;
Η Ελλάδα μετά τον Αύγουστο θα υπάγεται στους ι-
σχύοντες για τα κράτη-μέλη περιορισμούς της δη-
μοσιονομικής διακυβέρνησης της Ευρωζώνης. Ε-
πίσης, η εποπτεία για κράτη-μέλη που έχουν δανει-
στεί από τον ΕΜΣ προβλέπεται να είναι ενισχυμένη. 
Τέλος, τον ρόλο της «τρόικας» αναλαμβάνουν, με 
διαφορετική βέβαια μορφή, οι ίδιες οι αγορές. Στον 
βαθμό που η οικονομική πολιτική χαρακτηρίζεται 
από συνέπεια αναφορικά με τους στόχους της, οι 
αγορές θα ανταμείβουν τη χώρα με αναβάθμιση 
της πιστοληπτικής ικανότητας και χαμηλότερα ε-
πιτόκια δανεισμού. Αν όμως οι αγορές διαπιστώ-
σουν ότι οι κυβερνήσεις δεν χαρακτηρίζονται από 
συνέπεια στην άσκηση οικονομικής πολιτικής (π.χ. 
εφαρμόζουν πελατειακές πρακτικές για την εξα-
σφάλιση πολιτικού οφέλους), θέτοντας σε κίνδυνο 
τη δημοσιονομική σταθερότητα, θα είναι τιμωρη-
τικές, ανεβάζοντας τα επιτόκια και δυσκολεύοντας 
ή/και ακυρώνοντας τυχόν πρόσβαση σε δανειακά 
κεφάλαια.
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Σ
το προσκήνιο επανήλθε η κατασκευ-
αστική εταιρεία του Χρήστου Καλο-
γρίτσα «Τοξότης», σε ένα σκηνικό το 
οποίο από τη µια γεννά ερωτήµατα 
για τα κίνητρα που το διαµορφώνουν, 
µέσα από µια σειρά εξελίξεων, διεργα-
σιών και αναφορών, ενώ από την άλλη 

φέρνει ελπίδες. Ο λόγος για τη συµφωνία µεταξύ της ει-
σηγµένης εταιρείας ΑΚΤΩΡ και του Οµίλου Καλογρίτσα 
για την υποκατάσταση του τελευταίου σε έργα αξίας της 
τάξης των 100 εκατ. ευρώ, το σύνολο των οποίων έχει ανα-
ληφθεί µε πολύ µεγάλες εκπτώσεις.

Τα ερωτήµατα για τα κίνητρα προέρχονται από το γε-
γονός ότι η κριτική που ασκούσε προ διετίας, αλλά και 
µέχρι πρότινος, η διοίκηση της ΑΚΤΩΡ αναφορικά µε τις 
πολύ υψηλές εκπτώσεις που έδινε ο κ. Καλογρίτσας δεν 
άφηνε περιθώρια σκέψεων για κανενός τύπου συνεργασία, 
πολλώ δε µάλλον για µια τέτοια συµφωνία.

Από την άλλη, η συµφωνία ΑΚΤΩΡ - «Τοξότη» διευ-
κολύνει τον κατασκευαστή να ξεφύγει από τον ασφυκτικό 
κλοιό στον οποίο βρίσκεται.

Εκτιµήσεις της αγοράς, παράλληλα, βλέπουν πι-
θανό να ωφελεί και την ΑΚΤΩΡ η συµφωνία, θεωρώντας 
ότι έχουν ενδεχοµένως συµφωνηθεί «αντισταθµιστικά» 
οφέλη προς αυτήν γι’ αυτήν της τη στάση. Αντισταθµι-
στικά, όπως η έγκριση από το υπουργείο Υποδοµών συ-
µπληρωµατικών συµβάσεων για κάποια από τα έργα Κα-
λογρίτσα ή για άλλα που έχει αναλάβει η ΑΚΤΩΡ µε ζηµία 
ή µε χαµηλό περιθώριο κέρδους.

Υπενθυµίζεται ότι ένα από τα «µέτωπα» του υπουρ-
γείου αυτή την περίοδο είναι και ο επί χρόνια ηµιτελής 

Η ΑΚΤΩΡ, Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΟΙ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΤΗΣ «ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ»
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15%
εκπτωση

Μαΐου

Ε Ξ Υ Π Η Ρ Ε Τ Η Σ Η  Π Ο Λ Υ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Ω Ν

. . . π ο λ ύ  κ ο ν τ ά  σ α ς

σε Εντομοκτονίες, Απολυμάνσεις,
Μυοκτονίες
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ρεπορτάζ

Επί της ουσίας, η 
συµφωνία µεταξύ της 
Attica Bank, του Οµίλου 
Καλογρίτσα και του 
Οµίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ 
ακολουθεί το µοντέλο της 
ΑΕΓEΚ.

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

άξονας Άκτιο - Αµβρακία, για τον οποίο 
δροµολογείται διαγωνισµός-σκούπα αξίας 
άνω των 150 εκατ. ευρώ. Ήδη σε µία από 
τις τέσσερις εργολαβίες έχει τοποθετηθεί 
η ΑΚΤΩΡ, υποκαθιστώντας την ΑΕΓΕΚ 
Κατασκευαστική, µε πρόσφατη απόφαση 
του υπουργείου Υποδοµών.

Σε ό,τι αφορά το «µέτωπο» που έχει 
δηµιουργηθεί µε τον ∆Ε∆∆ΗΕ και τον πι-
θανολογούµενο κίνδυνο να κηρυχθεί έκ-
πτωτη η «Τοξότης», σε κάποια συνεδρίαση 
του ∆.Σ. του ∆ιαχειριστή πρέπει να τονι-

στεί ότι τυχόν τέτοια ενέργεια θα έρθει 
περίπου 50 µέρες πριν από τη λήξη της 
τριετούς σύµβασης, η οποία τέθηκε σε 
ισχύ την 1η Ιουλίου 2015 και λήγει στις 30 
Ιουνίου 2018.

Σηµειώνεται ότι ο Όµιλος Καλογρί-
τσα είχε µειοδοτήσει σε σειρά έργων κα-
τασκευής και συντήρησης δικτύων του 
∆Ε∆∆ΗΕ, της θυγατρικής της ∆ΕΗ που 
διαχειρίζεται τα δίκτυα µέσης και χα-
µηλής τάσης. Μέσω της θυγατρικής ε-
ταιρείας Οµάδα Κατασκευών είχε ανα-
κηρυχθεί προσωρινός µειοδότης στους 
διαγωνισµούς για Αθήνα, Πειραιά και 
Καλλιθέα, συνολικού προϋπολογισµού 
περί τα 40.000.000 ευρώ. Μέσω της «Το-
ξότης», ήταν προσωρινός µειοδότης για 
τα δίκτυα Περιστερίου-Ελευσίνας και 
Καρδίτσας, προϋπολογισµού γύρω στα 
20.000.000 ευρώ. Στους προηγούµενους 
διαγωνισµούς του ∆Ε∆∆ΗΕ, το 2015, ο Ό-
µιλος Καλογρίτσα είχε κυριαρχήσει, ανα-
λαµβάνοντας έργα άνω των 150.000.000 
ευρώ.

Στις συµβάσεις που αναλαµβάνει η 
ΑΚΤΩΡ περιλαµβάνεται η κατασκευή 
του οδικού άξονα Καλλονής - Σιγρίου 
στη Λέσβο, προϋπολογισµού 35.000.000 
ευρώ, για τον οποίο προ διετίας είχε υ-
πογραφεί συµπληρωµατική σύµβαση 
13.000.000 ευρώ.

Περιλαµβάνεται επίσης η τηλεθέρ-
µανση της Φλώρινας, προϋπολογισµού 
41.300.000 ευρώ, που επίσης έπρεπε να 
έχει ολοκληρωθεί εδώ και χρόνια. Περι-
λαµβάνονται ακόµη τα έργα αποχέτευσης 
του ∆ιονύσου, προϋπολογισµού περί τα 
16.000.000 ευρώ, τα οποία είχε αναλάβει 
το 2014 η «Τοξότης» µε έκπτωση 48,8%. 
Το τέταρτο έργο βρίσκεται στην περιοχή 
του Πειραιά.

Ο Όµιλος Καλογρίτσα, µέσω των θυγα-
τρικών «Τοξότης» και Οµάδα Κατασκευών, 
είχε µειοδοτήσει στους διαγωνισµούς 
για τα τέσσερα πρώτα τµήµατα του άξονα 
Πάτρα - Πύργος, συνολικού προϋπολογι-
σµού σχεδόν 250.000.000 ευρώ, µε πολύ 
υψηλές εκπτώσεις.

Με τη συµφωνία µπορεί η Τράπεζα Ατ-
τικής, που είναι και ο κύριος πιστωτής του 
Οµίλου Καλογρίτσα, έχοντας χορηγήσει 
δάνεια αξίας άνω των 70 εκατ. ευρώ τη δι-
ετία 2015-2016, να αποφεύγει την υποχρέ-
ωση καταβολής των εγγυητικών καλής ε-
κτέλεσης, ωστόσο το υφιστάµενο χρέος 
του Οµίλου Καλογρίτσα προς την τράπεζα 
φαίνεται να οδεύει στα αζήτητα.

Επί της ουσίας, λοιπόν, η συµφωνία 
που σύµφωνα µε πληροφορίες υπήρξε µε-
ταξύ της Attica Bank, του Οµίλου Καλο-
γρίτσα και του Οµίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ ακο-
λουθεί το µοντέλο της ΑΕΓEΚ. Προκειµέ-

νου η τράπεζα να µη ζηµιωθεί εκατοµµύρια 
από τις εγγυητικές επιστολές που έχει εκ-
δώσει για τον Όµιλο Καλογρίτσα («Τοξό-
της») αν κηρυχθεί έκπτωτος από τα έργα, η 
διοίκηση του τελευταίου συµφώνησε να α-
ναλάβει τις εργολαβίες η ΑΚΤΩΡ. Υπενθυ-
µίζεται ότι η τελευταία, προ περίπου τριών 
ετών, είχε βγάλει από τη δύσκολη θέση τις 
τράπεζες στην περίπτωση της ΑΕΓΕΚ, α-
ναλαµβάνοντας την εκτέλεση των εργα-
σιών στο µετρό Θεσσαλονίκης.



www.freesunday.gr10 13.05.2018

κόσµος

«Αν συνέχιζα να υποστηρίζω αυτή τη 
συµφωνία, σύντοµα θα υπήρχε αγώνας για 
πυρηνικούς εξοπλισµούς σε ολόκληρη τη 
Μέση Ανατολή. Όλοι θα ήθελαν να έχουν 
έτοιµα τα όπλα τους τη στιγµή που το Ιράν 
θα αποκτούσε τα δικά του». 
Ντόναλντ Τραµπ

Χρειάστηκαν µόνο µερικά λεπτά της ώρας για να τι-
ναχτεί στον αέρα µια συµφωνία στην οποία για να 
καταλήξουν οι πλευρές που τη συνυπέγραφαν ξό-
δεψαν µήνες, αν όχι χρόνια, µέχρις ότου σφυρηλα-

τήσουν όλες τις λεπτοµέρειές της. Και όµως, ο Πρόεδρος των 
ΗΠΑ Ντόναλντ Τραµπ στις 8 Μαΐου του 2018 µε µια µάλλον λα-
κωνική ανακοίνωση απέσυρε τη χώρα του από την πολυµερή 
συµφωνία για το πυρηνικό πρόγραµµα του Ιράν, µια συµφω-
νία που είχε συναφθεί µεταξύ της Τεχεράνης, των πέντε µόνι-
µων µελών του Συµβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ (ΗΠΑ, Ρωσία, 
Κίνα, Βρετανία, Γαλλία), της Γερµανίας και της Ε.Ε. πριν από 
µόλις τρία χρόνια, προκαλώντας παγκόσµια αναταραχή και δη-
µιουργώντας νέες αβεβαιότητες στην ίδια αποσταθεροποιηµένη 
περιοχή της Μέσης Ανατολής.

«Με προσβάλλει ως πολίτη»
Ο Τραµπ, ο οποίος από την πρώτη στιγµή είχε ταχθεί κατά της 
συµφωνίας µε το Ιράν, στο διάγγελµά του, διάρκειας 11 λεπτών, 
ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ αποσύρονται από τη συµφωνία του 
2015 για το πυρηνικό πρόγραµµα του Ιράν, ξεκαθαρίζοντας ότι 
προχωρεί άµεσα στην υπογραφή προεδρικού διατάγµατος µε το 
οποίο επανέρχονται όλες οι κυρώσεις που είχαν αρθεί µε την υ-
πογραφή της συµφωνίας, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «θα 
εφαρµόσουµε το υψηλότερο επίπεδο οικονοµικών κυρώσεων» 
και προσθέτοντας ότι «οποιοδήποτε κράτος βοηθήσει το Ιράν 
στην προσπάθειά του να αποκτήσει πυρηνικά όπλα θα υποστεί 
κι αυτό κυρώσεις. Οι ΗΠΑ δεν θα γίνουν όµηροι πυρηνικών εκ-
βιασµών».

Παράλληλα, ο Τραµπ επιτέθηκε εµµέσως πλην σαφώς στην 
προηγούµενη κυβέρνηση των ΗΠΑ –αυτήν του Οµπάµα–, λέ-
γοντας ότι η συµφωνία «µε προσβάλλει ως πολίτη, προσβάλλει 
όλους τους Αµερικανούς πολίτες. […] Θα µπορούσαµε να είχαµε 
καταλήξει σε µια πιο παραγωγική συµφωνία εκείνον τον καιρό. 
Αλλά δεν το κάναµε. Στην καρδιά της συµφωνίας µε το Ιράν βρί-
σκεται µια τεράστια φενάκη, ότι ένα δολοφονικό καθεστώς επι-
δίωκε µόνο την ειρηνική χρήση της πυρηνικής ενέργειας».

«Αν συνέχιζα να υποστηρίζω αυτή τη συµφωνία, σύντοµα θα 
υπήρχε αγώνας για πυρηνικούς εξοπλισµούς σε ολόκληρη τη 
Μέση Ανατολή. Όλοι θα ήθελαν να έχουν έτοιµα τα όπλα τους 
τη στιγµή που το Ιράν θα αποκτούσε τα δικά του» πρόσθεσε 
ο Τραµπ, υποστηρίζοντας ότι η απόφασή του να αποσύρει τις 
ΗΠΑ από τη συµφωνία αποδεικνύει ότι η Αµερική «δεν κάνει 
πλέον άδειες απειλές. Όταν υπόσχοµαι κάτι, το κάνω», αλλά και 
ότι η απόφασή του θα κάνει τις ΗΠΑ «πιο ασφαλείς».

Πάγωσε το σύµπαν
Όπως είναι φυσικό, οι ανακοινώσεις του Τραµπ πάγωσαν τους 
πάντες, ιδίως τα εναποµείναντα µέλη της συµφωνίας, τα οποία 
είδαν τους κόπους ετών να εξανεµίζονται σε µερικά λεπτά, παρ’ 
ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ είχε κάνει σαφές από την πρώτη 
στιγµή ότι προτίθεται να αποσύρει τη χώρα του από τη συµφω-
νία. Ακόµα και η πιο πιστή σύµµαχός του, η Βρετανίδα πρωθυ-
πουργός Τερέζα Μέι, δεν έκρυψε την απογοήτευσή της από τις 
εξελίξεις, µε το «10» της Ντάουνινγκ Στριτ να ανακοινώνει ότι 
η πρωθυπουργός «λυπάται» για την απόφαση του Τραµπ, αλλά 
και να περιγράφει εύγλωττα την κατάσταση που επικράτησε τα 
πρώτα λεπτά µετά το διάγγελµα, καθώς στην επίσηµη ανακοί-
νωση αναφέρθηκε ότι η Μέι «είχε κοινή τηλεφωνική συζήτηση 
µε τον Γάλλο Πρόεδρο Εµανουέλ Μακρόν και τη Γερµανίδα κα-
γκελάριο Άνγκελα Μέρκελ, στην οποία […] συµφώνησαν ότι συ-
νεχίζουν να τηρούν τη συµφωνία (σ.σ.: µε το Ιράν)».

Από την πλευρά του, ο Μακρόν σηµείωσε ότι «λυπάµαι 
για την απόφαση του Αµερικανού Προέδρου, νοµίζω ότι είναι 
λάθος, γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο εµείς οι Ευρωπαίοι αποφα-
σίσαµε να παραµείνουµε στη συµφωνία του 2015», εξηγώντας 
ότι κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στις ΗΠΑ «κατανόησα ότι 
ο Πρόεδρος Τραµπ ήθελε να αποσυρθεί από τη συµφωνία, γι’ 
αυτόν ακριβώς τον λόγο από την κοινή συνέντευξη Τύπου πρό-
τεινα να εργαστούµε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο», ωστόσο εκτί-
µησε ότι ο Τραµπ «αποφάσισε να δηµιουργήσει µια ένταση προ-

κειµένου, όπως πιστεύω, κάποια δεδοµένη στιγµή να πάµε προς 
κάτι ευρύτερο».

Σε αντίστοιχη γραµµή, η Μέρκελ σε επικοινωνία της µε τον 
Ιρανό Πρόεδρο Χασάν Ροχανί ξεκαθάρισε ότι η Γερµανία στη-
ρίζει τη διατήρηση της συµφωνίας, εφόσον η Τεχεράνη τηρεί 
τις δικές της δεσµεύσεις, και ζήτησε να διεξαχθούν συνοµιλίες 
σε µια ευρύτερη µορφή για το βαλλιστικό πρόγραµµα του Ιράν 
και τις περιφερειακές του δραστηριότητες, όπως στη Συρία και 
στην Υεµένη.

Σκληρή γραµµή από τη Ρωσία
Όσον αφορά τη Μόσχα, η πρώτη αντίδραση του υπουργείου Ε-
ξωτερικών της Ρωσίας ήταν να εκφράσει «την έντονη απογοή-
τευσή του» για την αποχώρηση των ΗΠΑ από τη συµφωνία του 
2015 για το πυρηνικό πρόγραµµα του Ιράν, τονίζοντας ότι «δεν 
υπάρχουν –και δεν µπορεί να υπάρξουν– λόγοι για τη διάλυση 
του κοινού ολοκληρωµένου σχεδίου δράσης, το οποίο έδειξε 
πλήρως την αποδοτικότητά του» και κατηγορώντας την Ουά-
σινγκτον ότι «υπονοµεύει «τη διεθνή εµπιστοσύνη στον ∆ιε-
θνή Οργανισµό Ατοµικής Ενέργειας».

Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα η απογοήτευση µετατράπηκε 
σε περιφρόνηση για τις απειλές του Τραµπ, καθώς ο Ρώσος υφυ-
πουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαµπκόφ, κατά τη διάρκεια της 
συνάντησης που είχε στην Τεχεράνη µε τον Ιρανό οµόλογο του 
Αµπάς Αρακτσί, ανακοίνωσε ότι Ρωσία και Ιράν θα συνεχίσουν 
τη στενή συνεργασία στα ζητήµατα που αφορούν το πυρηνικό 
πρόγραµµα του Ιράν, προσβλέποντας στο να διασφαλιστεί η δι-
µερής συνεργασία, ενώ ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωµατίας 
Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε µετά από συνάντηση µε τον Γερµανό 
οµόλογό του Χάικο Μάας ότι οι χώρες που υπέγραψαν τη συµ-
φωνία θα πρέπει άµεσα να αναλάβουν πρωτοβουλίες για να πα-
ραµείνει σε ισχύ, επισηµαίνοντας ότι η αποχώρηση των ΗΠΑ 
από αυτήν µπορεί να προκαλέσει αποσταθεροποίηση στη Μέση 
Ανατολή.

Στάση αναµονής στην Τεχεράνη
Όσον αφορά τη στάση του Ιράν, µετά τις ανακοινώσεις του 
Τραµπ η πρώτη αντίδραση του Ροχανί ήταν µάλλον συγκρα-
τηµένη, µε τον Ιρανό Πρόεδρο να σηµειώνει κατ’ αρχάς ότι η 
Τεχεράνη θα εξετάσει την κατάσταση που διαµορφώνεται µετά 
την απόσυρση των ΗΠΑ από τη συµφωνία του 2015, ωστόσο δή-
λωσε ότι η χώρα του θα συνεχίσει να τηρεί τη συµφωνία, καθώς 
θα συµβουλευτεί τους εναποµείναντες υπογράφοντες, αφού η 
συµφωνία εξακολουθεί να ισχύει µεταξύ τους. Πάντως, ο Ροχανί 
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κατηγόρησε τον Τραµπ ότι ασκεί ψυχολογικό 
πόλεµο στον ιρανικό λαό και ότι οι ΗΠΑ και 
όχι το Ιράν ήταν εκείνες που δεν τήρησαν τις 
δικές τους υποχρεώσεις, όπως αυτές απορρέ-
ουν από τη συµφωνία, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν 
θα επιτρέψει στην Ουάσινγκτον να πετύχει 
στην άσκηση πίεσης µέσω οικονοµικών κυρώ-
σεων στο Ιράν.

Το ανησυχητικό, πάντως, είναι ότι ο Ρο-
χανί ξεκαθάρισε στο τηλεοπτικό του µήνυµα 
ότι έδωσε εντολή «στη βιοµηχανία ατοµικής ε-
νέργειας (σ.σ.: του Ιράν) να βρίσκεται σε πλήρη 
ετοιµότητα για επικείµενα µέτρα, ώστε, αν 
χρειαστεί, να αρχίσουµε τη διαδικασία βιοµη-
χανικού εµπλουτισµού (σ.σ.: ουρανίου) χωρίς 
περιορισµούς». Για την ώρα, η Τεχεράνη τηρεί 
στάση αναµονής, κυρίως µέχρι να ξεκαθαρίσει 
το τοπίο και να γίνουν γνωστές µε κάθε λεπτο-
µέρεια οι κυρώσεις που οι ΗΠΑ θα επιβάλουν 
στο Ιράν, στο πλαίσιο της αποχώρησής τους 
από τη συµφωνία. Ταυτόχρονα, ασκεί πιέσεις 
στους Ευρωπαίους να ξεκαθαρίσουν τη στάση 
τους, µε τον Ροχανί να φέρεται να λέει στον 
Μακρόν ότι «υπό τις υπάρχουσες συνθήκες, 
η Ευρώπη έχει πολύ περιορισµένες δυνατότη-
τες να διατηρήσει την πυρηνική συµφωνία και 
πρέπει, το ταχύτερο δυνατό, να ξεκαθαρίσει τη 
θέση της, να διευκρινίσει και να ανακοινώσει 
τις προθέσεις της αναφορικά µε τις υποχρεώ-
σεις της».

Ικανοποίηση στο Ισραήλ, 
«φωτιά» στη Μέση Ανατολή
Από την άλλη πλευρά, το Ισραήλ έσπευσε να 
χειροκροτήσει την απόφαση του Τραµπ, η 
οποία ήρθε λίγες µόνο ηµέρες µετά τη συνέ-
ντευξη του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέ-
νιαµιν Νετανιάχου, στην οποία υποστήριξε ότι 
παρουσίασε αποδείξεις ότι το Ιράν όχι µόνο 
δεν τηρεί τη συµφωνία αλλά συνεχίζει σε µυ-
στικές τοποθεσίες τη διαδικασία εµπλουτι-
σµού ουρανίου. Λίγα λεπτά µετά τις ανακοι-
νώσεις Τραµπ, ο Νετανιάχου χαρακτήρισε την 
απόφαση «θαρραλέα» και «σωστή», προσθέτο-
ντας ότι το Ισραήλ την «εκτιµά βαθιά», αλλά 
και χαρακτηρίζοντας «συνταγή για την κατα-
στροφή» τη συµφωνία που είχε επιτευχθεί το 
2015.

Θετική ήταν και η πρώτη αντίδραση του 
Ριάντ στην αποχώρηση των ΗΠΑ από τη συµ-
φωνία, ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα, η Σαου-
δική Αραβία ανακοίνωσε ότι θα επιδιώξει να α-
ναπτύξει το δικό της πυρηνικό οπλοστάσιο αν 

το Ιράν πράξει το ίδιο, διά στόµατος του υπουρ-
γού Εξωτερικών του Βασιλείου Αµπντέλ αλ 
Τζουµπέιρ, εν µέσω της κλιµάκωσης των εντά-
σεων των δύο περιφερειακών αντιπάλων.

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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Πρώτη αψιµαχία στη Συρία

Κατά τα φαινόµενα, η απόφαση του Τραµπ 
να άρει την εµπιστοσύνη των ΗΠΑ στη 
συµφωνία για το πυρηνικό πρόγραµµα 

του Ιράν έφερε και την πρώτη ανοιχτή πολεµι-
κού χαρακτήρα σύγκρουση του Ισραήλ µε την 
Τεχεράνη, καθώς το βράδυ της περασµένης 
Τετάρτης ο στρατός του Ισραήλ εξαπέλυσε επι-
θέσεις εναντίον δεκάδων στόχων στη Συρία, ως 
αντίποινα για βροχή ρουκετών εναντίον ισραη-
λινών στρατιωτικών βάσεων στο κατεχόµενο 
τµήµα των Υψιπέδων του Γκολάν, ανέφερε το 
ισραηλινό επιτελείο των ενόπλων δυνάµεων της 
χώρας. Σύµφωνα µε την ανακοίνωση του Ισρα-
ήλ, επλήγησαν πέντε συστοιχίες της συριακής 
αντιαεροπορικής άµυνας οι οποίες άνοιξαν πυρ 
εναντίον αεροσκαφών της ισραηλινής πολεµι-
κής αεροπορίας. 

Συγκεκριµένα, η ανακοίνωση του ισραηλι-
νού στρατού ανέφερε ότι «λίγο µετά τα µεσάνυ-
χτα ιρανικές δυνάµεις των Φρουρών της Επανά-
στασης εκτόξευσαν 20 βλήµατα, τα περισσότερα 
ρουκέτες, εναντίον δυνάµεων του ισραηλινού 
στρατού στα Υψίπεδα του Γκολάν». Στη συνέχεια, 
η ισραηλινή αεροπορία απογείωσε 28 αερο-
σκάφη και βοµβάρδισε ιρανικούς στόχους στη 
Συρία.

Ο «ρουκετοπόλεµος» ήταν πολύ µεγαλύτε-
ρης κλίµακας απ’ ό,τι οι δεκάδες προηγούµενες 
επιθέσεις, ωστόσο ο στρατός του Ισραήλ διαβε-
βαίωσε ότι δεν είναι σκοπός του η στρατιωτική 
«κλιµάκωση» µε το Ιράν. Από την πλευρά της, η 
∆αµασκός ανακοίνωσε ότι κάποιοι από τους ισ-
ραηλινούς πυραύλους έπληξαν ραντάρ και απο-
θήκες πυροµαχικών. Οι περισσότεροι, σύµφωνα 
µε τη ∆αµασκό, καταρρίφθηκαν από τη συριακή 
αεράµυνα. Σηµειώνεται ότι στον «proxy war» 
µεταξύ Τελ-Αβίβ και Τεχεράνης που διεξάγεται 
στο συριακό έδαφος, τους τελευταίους µήνες το 
Ισραήλ έχει πραγµατοποιήσει δεκάδες αεροπο-
ρικές επιδροµές κατά ιρανικών στόχων. Ωστόσο, 
οι εκατέρωθεν επιθέσεις το βράδυ της Τετάρτης 
αποτελούν ανησυχητική εξέλιξη, καθώς είναι η 
πρώτη φορά από το 1973 που ιρανικές και ισρα-
ηλινές δυνάµεις ανταλλάσουν απευθείας πυρά.
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Εντατικές διεργασίες για το πρώτο «crash test» μιας 
τάσης της κεντροαριστεράς που αφυπνίστηκε πρό-
σφατα και βλέπει θετικά τη συνεννόηση με τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ έχουν ξεκινήσει εδώ και κάποιες εβδομά-
δες στη Θεσσαλονίκη. Οι υποστηρικτές μιας «νέας» 

προοδευτικής παράταξης στην Ελλάδα κάνουν την πρώτη τους 
δοκιμαστική έξοδο στην κάλπη των επερχόμενων πρυτανικών ε-
κλογών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ).

Το μέλος της Κ.Ε. του ΚΙΝΑΛ, πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ 
Γιάννης Ραγκούσης μπορεί να ήρθε έκτος, με ποσοστό 3,4%, στην 
κούρσα για την ανάδειξη επικεφαλής της κεντροαριστεράς, ήταν 
όμως το πρόσωπο της επικαιρότητας των τελευταίων ημερών. Υ-
πενθυμίζεται πως πρώτος έσπευσε να στηρίξει τη Φώφη Γεννη-
ματά στον δεύτερο γύρο της αναμέτρησης του περασμένου Νοεμ-
βρίου με μια κοινή δήλωση: «Ας το πάρουν επιτέλους απόφαση: 
Έχουμε χαράξει αυτόνομη πορεία, αυτοδύναμη στρατηγική και ε-
νωμένοι θα τηρήσουμε την πορεία αυτή σταθερά και αμετάκλητα. 
Δεν θα γίνουμε συμπλήρωμα κανενός».

Το περιεχόμενο της δήλωσης αυτής εξηγεί και την έντονη δυ-
σφορία της Χαριλάου Τρικούπη για την πρωτοβουλία του κ. Ρα-
γκούση να διοργανώσει την περασμένη Κυριακή την εκδήλωση 
με θέμα «Το μέλλον της προοδευτικής παράταξης». Ωστόσο, για 

Οι εκλογές στο ΠΑΜΑΚ, το πρώτο τεστ 
του “μοντέλου Μαραντζίδη”, στη βάση 
του οποίου στη Θεσσαλονίκη προωθείται 
ένα ευρύτερο σχέδιο με άξονα το μετρό, τα 
αρχαιολογικά και τους οδικούς άξονες προς 
Βορρά.

Μετά τη συζήτηση για την υποψηφιότητα 
Μυλόπουλου για τον Δήμο Θεσσαλονίκης, 
στον ΣΥΡΙΖΑ έρχεται η συζήτηση για 
υποψηφιότητα του καθηγητή Νίκου 
Μαραντζίδη.

τους εκ ΣΥΡΙΖΑ αποδέκτες του φλερτ είχε τον χαρακτήρα «μιας 
μεγάλης πολιτικής ζύμωσης, ενόψει μιας καινούργιας ιστορικής 
περιόδου, που με κόπο αναδύεται πάλι μετά τον Αύγουστο», όπως 
χαρακτηριστικά δήλωσε o Νίκος Ξυδάκης. Ο κοινοβουλευτικός 
εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ έδωσε το «παρών» στην εκδήλωση, 
όπως άλλωστε και ο πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης, ο υ-
πουργός Ψηφιακής Πολιτικής Νίκος Παππάς, ο ευρωβουλευτής 
Δημήτρης Παπαδημούλης – παρουσίες ενδεικτικές της βαρύτη-
τας που δίδεται στο εγχείρημα, καθώς όλοι τους αναφέρονται α-
πευθείας στον πρωθυπουργό. Όμως αίσθηση προκάλεσε η απου-
σία του πασοκογενούς υπουργού Χρήστου Σπίρτζη, ο οποίος α-
ναπτύσσει ιδιαίτερη κινητικότητα στη Θεσσαλονίκη και στην 
ευρύτερη περιοχή και ο οποίος, όταν ρωτήθηκε σχετικά, την απέ-
δωσε σε απουσία του από την Αθήνα. Στο τοπίο αυτό, οι πρυτανι-
κές εκλογές στο ΠΑΜΑΚ απέκτησαν νέο ενδιαφέρον και κομβική 
σημασία για κυοφορούμενες συμμαχίες και εγχειρήματα.

«Φτωχοί όλων των ηλικιών, ενωθείτε!»
Επειδή κάθε πολιτικό εγχείρημα που σέβεται τον εαυτό του και 
θέλει να έχει σοβαρές αξιώσεις για εξουσία και μακροημέρευση 
αυτής χρειάζεται να πείσει πρώτα και κύρια για τον χώρο που δι-
εκδικεί να καταλάβει, την καλή τους μαρτυρία κλήθηκαν να κατα-
θέσουν στην εκδήλωση του κ. Ραγκούση δήμαρχοι που έχουν ε-
κλεγεί με (προοδευτικά αριστερά) ψηφοδέλτια που είχε στηρίξει 
ο ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς να είναι κομματικοί του. Το ιδεολογικό περί-
γραμμα της νέας προοδευτικής συμμαχίας κλήθηκαν να σκιαγρα-
φήσουν οι καθηγητές Ν. Μουζέλης, Ν. Μαραντζίδης, Γ. Σωτηρέ-
λης, Γερ. Μοσχονάς.

Ο καθηγητής Μαραντζίδης, ο οποίος διδάσκει στο ΠΑΜΑΚ, 
είναι αναγνωρίσιμος από το ευρύ κοινό για τον τηλεοπτικό σχο-
λιασμό στον ΣΚΑΪ των δημοσκοπήσεων του πανεπιστημίου και 
αποτέλεσε επί χρόνια «κόκκινο πανί» για τους κυβερνώντες του 
ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι αμφισβητούσαν την αξιοπιστία των ευρημά-
των των δημοσκοπήσεών του και το παραδοσιακά μεγαλύτερο 
εύρος της ψαλίδας που έβρισκε μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ. Τι μεσο-
λάβησε και έφτασε ο καθηγητής την περασμένη Κυριακή από την 
εκδήλωση του κ. Ραγκούση να καλεί «φτωχοί όλων των ηλικιών 
και νέοι όλων των εισοδημάτων, ενωθείτε»;

Ορίτζιναλ συριζαίοι και αριστερόστροφοι δεξιοί…
Η συνεργασία του καθηγητή Μαραντζίδη με τον ΣΚΑΪ έληξε τον 
περασμένο Δεκέμβριο. 

Ανατρέχοντας στις δύο τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις για 
εκλογή πρύτανη στο ΠΑΜΑΚ, ο καθηγητής Μαραντζίδης συμ-
μετείχε σε έναν κύκλο ανθρώπων που επηρέαζε τις εξελίξεις. Σε 
αυτόν τον κύκλο έπαιζε σημαντικό ρόλο ο πρώην πρύτανης Ηλίας 
Κουσκουβέλης και συμμετείχε και ο νυν υποψήφιος πρύτανης, 
καθηγητής του Οικονομικού Τμήματος, Στέλιος Κατρανίδης.

Το μοντέλο που περιέγραψε ο κ. Μαραντζίδης στην εκδή-
λωση Ραγκούση δοκιμάζεται στη Θεσσαλονίκη, ξεκινώντας από 
το ΠΑΜΑΚ, και οι εμπνευστές του σχεδίου κρίνουν πως το πεδίο 
είναι προνομιακό, καθώς στην υλοποίησή του θεωρούν ότι πέτυ-
χαν να εξασφαλίσουν τη στήριξη των εκφραστών του πασοκογε-
νούς ΣΥΡΙΖΑ, του βαθέος ΠΑΣΟΚ, των κεντροδεξιών που προ-
έρχονται από τη ΝΔ αλλά βλέπουν θετικά την κυβέρνηση και των 
ΑΝΕΛ.

Ο καθηγητής Κατρανίδης θεωρείται ευφυής άνθρωπος, που 
γνωρίζει καλά πώς να τοποθετείται σωστά και να μεγιστοποιεί 
την απήχησή του στο ΠΑΜΑΚ. Διετέλεσε αντιπρύτανης Ακαδη-
μαϊκών Υποθέσεων του καθηγητή Κουσκουβέλη, ο οποίος και 
στηρίζει την υποψηφιότητα. Από την άλλη πλευρά, ο νυν πρύ-
τανης Αχιλλέας Ζαπράνης, κόκκινο πανί για τον υπουργό Παι-
δείας Κ. Γαβρόγλου τα τελευταία χρόνια, στηρίζει τον έτερο υπο-
ψήφιο πρύτανη –και αρκετά νεότερο του κ. Κατρανίδη–, νυν α-
ντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, καθηγητή Εκπαιδευτικής 
και Κοινωνικής Πολιτικής, Κώστα Παπαδόπουλο, ο οποίος στο 
ΠΑΜΑΚ απολαμβάνει εκτίμηση για τους χαμηλούς τόνους και τη 
μεθοδικότητά του.

Η στήριξη του καθηγητή Κουσκουβέλη στην υποψηφιότητα 
Κατρανίδη κρίνεται κομβικής σημασίας, καθώς ο πρώτος ανέκα-

θεν θεωρούνταν υποστηρικτής της παραδοσιακής ΝΔ και χωρίς τη 
στήριξή του οι ελπίδες επιτυχίας του εγχειρήματος εκλογής του κ. 
Κατρανίδη θα είχαν περιοριστεί. Σήμερα χαίρει ιδιαίτερης εκτί-
μησης και μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ και στην κυβέρνηση, ενώ πάντοτε 
διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις με στελέχη των ενόπλων δυνάμεων.

Το ΠΑΜΑΚ δείχνει τον δρόμο για τη 
δημαρχία Θεσσαλονίκης;
Οι συσχετισμοί στο ΠΑΜΑΚ δεν θα μπορούσαν να γίνουν κατα-
νοητοί έξω από το γενικό πλαίσιο των νέων ισορροπιών που δι-
αμορφώνονται σε μια πόλη στην οποία λίγο-πολύ όλοι γνωρίζο-
νται μεταξύ τους. Οι αρχηγικές όσο και συχνές εμφανίσεις του 
κ. Σπίρτζη στη Θεσσαλονίκη δεν αποτελούν έκπληξη για όσους 
τον παρακολουθούν να διεκδικεί πρώτο ρόλο στην επόμενη 
μέρα του ΣΥΡΙΖΑ. Οι εξαγγελίες για οδικούς και σιδηροδρομι-
κούς άξονες, υδατοδρόμια και άλλα μεγάλα έργα στην ευρύτερη 
περιοχή της Μακεδονίας, που έκανε την προηγούμενη εβδο-
μάδα, στο πλαίσιο της συνόδου Ελλάδας-Βουλγαρίας-Αλβανίας-
ΠΓΔΜ, η κατά μέτωπο επίθεση στον πρόεδρο της ΝΔ που την 
ίδια μέρα περιόδευε στη Θεσσαλονίκη και κυρίως η συμμετοχή 
του σε εκδήλωση με τίτλο «Και αρχαία και μετρό» στη Διεθνή 
Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης «κάθε άλλο παρά ασύνδετες με-
ταξύ τους παρεμβάσεις δεν θα πρέπει να θεωρούνται» λένε συ-
νάδελφοί του που τον γνωρίζουν από την εποχή του ΤΕΕ.

Η παρουσία του κ. Σπίρτζη στην εκδήλωση για το μετρό, 
μαζί με την υπουργό Πολιτισμού, τους αρχαιολόγους και –
από τις σπάνιες φορές– σύσσωμο τον τοπικό ΣΥΡΙΖΑ, εξελή-
φθη από πολλούς ως μήνυμα ότι τουλάχιστον ένα τμήμα του 
κυβερνώντος κόμματος κατέληξε στον επόμενο υποψήφιο δή-
μαρχο για τη Θεσσαλονίκη, στο πρόσωπο του προέδρου της Ατ-
τικό Μετρό Γιάννη Μυλόπουλου, εντύπωση που ενίσχυσε και 
το ύφος της ομιλίας του τελευταίου.

Την ίδια στιγμή, όμως, διαρρέονται πληροφορίες που θέ-
λουν τον καθηγητή Μαραντζίδη να έχει δεχτεί και ο ίδιος πρό-
ταση να προωθήσει την εφαρμογή του μοντέλου του στον Δήμο 
Θεσσαλονίκης, ως υποψήφιος δήμαρχος, επικεφαλής σχήμα-
τος που θα στηρίζεται από συνασπισμό δυνάμεων, αντίστοιχο 
με αυτόν που υποστηρίζει την υποψηφιότητα Κατρανίδη.

Άλλωστε ο κ. Μαραντζίδης προέρχεται από οικογένεια από 
την Αριστερά που έχει εκλέξει μέλη της στο δημοτικό συμ-
βούλιο της πόλης και κινείται κοντά πολιτικά στον δήμαρχο 
Γιάννη Μπουτάρη, για τον οποίο έχει εκφραστεί πολύ θετικά. 
Κάποιοι παρατηρούν ότι η παράταξη που έκανε ο κ. Μπουτά-
ρης έχει ΠΑΣΟΚ, διαφοροποιημένους από τη ΝΔ και φιλικά 
στον ΣΥΡΙΖΑ στελέχη. Ένας νέος επικεφαλής θα μπορούσε 
να της δώσει και την ορμή που δείχνει να έχει χάσει τα τελευ-
ταία χρόνια.

  ΑΝΤΏΝΗΣ ΜΑΡΚΟΥ

ΜΑΡΑΝΤΖΊΔΗ 
ΓΊΑ ΔΗΜΑΡΧΟ 
ΣΚΈΦΤΟΝΤΑΊ 
ΣΤΟΝ ΣΥΡΊΖΑ
Οι πρυτανικές κάλπες στο ΠΑΜΑΚ 
δοκιμάζουν τις αντοχές του ΚΙΝΑΛ 
και κρίνουν το μέλλον της συμμαχίας 
που προωθούν οι πασοκογενείς 
του ΣΥΡΙΖΑ με προνομιακό πεδίο 
εκκίνησης τη Θεσσαλονίκη.
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συνέντευξη

Ευάγγελος Μυρσινιάς, πρόεδρος 
του Επιμελητηρίου Λέσβου

Δεν αντιμετωπιζόμαστε ως μια 
περιοχή η οποία, πέρα από τα εγγενή 
προβλήματα λόγω της γεωγραφικής 
της φύσης και θέσης, τα τελευταία 
χρόνια αντιμετώπισε και έκτακτες 
καταστάσεις, όπως το προσφυγικό 
και φυσικά φαινόμενα. Θα πρέπει, 
λοιπόν, η κυβέρνηση να σκύψει 
πάνω από τα προβλήματά μας.

 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

«Σε ένα νησί όπως η Λέσβος 
σχεδόν τίποτα δεν είναι ίδιο σε 

σχέση με την ηπειρωτική χώρα»

Τ
ους λόγους για τους οποίους δεν συμμε-
τείχαν στο περιφερειακό συνέδριο στη Μυ-
τιλήνη, όπου και μίλησε ο πρωθυπουρ-
γός, εξηγεί ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου 
Λέσβου Ευάγγελος Μυρσινιάς, αναπτύσ-
σοντας παράλληλα τις προτάσεις τους για 

την ανάπτυξη του νησιού.

Κατ’ αρχάς, συμμετείχατε στο αναπτυξιακό συνέ-
δριο που πραγματοποιήθηκε στη Μυτιλήνη; Πώς 
είδατε τις προτάσεις της κυβέρνησης;
Αποφασίσαμε να μη συμμετάσχουμε στο Περιφερει-
ακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Βορείου Αιγαίου, κυρίως 
ως αντίδραση για το ότι δεν είχαμε καμία θετική α-
πάντηση από την πλευρά της κυβέρνησης στα καυτά 
προβλήματα και θέματα που απασχολούν την τοπική 
κοινωνία και έχουν αντίκτυπο στην τοπική οικονομία 
το τελευταίο διάστημα, αλλά και για να ακουστεί δυνα-
τότερα η φωνή μας και να μεταφερθεί η αγωνία μας. 
Θέματα όπως η διατήρηση των μειωμένων συντελε-
στών ΦΠΑ, η αύξηση των οποίων θα εκτινάξει το κό-
στος διαβίωσης και θα πλήξει περαιτέρω την ήδη μει-
ωμένη ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, η άμεση 
και μόνιμη αποσυμφόρηση της Λέσβου από τον υπερ-
βάλλοντα αριθμό προσφύγων και μεταναστών που βρί-
σκεται στις δομές, η μεγάλη (έως και 60%) αύξηση των 
αντικειμενικών αξιών των ακινήτων παρά τη μεγάλη 
μείωση των εμπορικών αξιών κ.ά. Άλλωστε θεωρώ 
ότι ένα τόσο σημαντικό θέμα όπως η παραγωγική α-
νασυγκρότηση της χώρας, και εν προκειμένω της πε-
ριφέρειάς μας, δεν θα έπρεπε να εξαντλείται σε ολιγό-
λεπτες τοποθετήσεις σε θεματικά πάνελ, ούτε σε ολιγό-
ωρες συναντήσεις λίγες ημέρες πριν από το συνέδριο, 
αλλά θα πρέπει να είναι μια μακρά και κυρίως δυνα-
μική διαδικασία που απαιτεί χρόνο, κόπο και φυσικά 
πλατιά διαβούλευση.

Ο πρωθυπουργός άφησε αιχμές για όσους δεν συμ-
μετείχαν, ότι το έκαναν ως έναν βαθμό γιατί δεν 
είχαν προτάσεις. Τι απαντάτε;
Αναφέρθηκα λεπτομερώς παραπάνω στους λόγους της 
αποχής μας από τις διαδικασίες του συνεδρίου. Σαφέ-
στατα και έχουμε προτάσεις ως Επιμελητήριο Λέσβου, 
τις οποίες θέλω να τονίσω ότι καταθέσαμε αποστέλλο-
ντάς τες, σύμφωνα με τη διαδικασία, λίγες ημέρες πριν 
από τη διεξαγωγή του συνεδρίου. Προτάσεις που αφο-
ρούν όλο το φάσμα της οικονομικής ζωής του τόπου 
μας και της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Προτάσεις 
για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, για το εμπό-
ριο, τις μεταφορές, τον τουρισμό που έχει πληγεί από 
τις επιπτώσεις του προσφυγικού ζητήματος, την ενέρ-
γεια και το περιβάλλον, την ανάπτυξη των νέων τεχνο-
λογιών και την καινοτομία, τη δημιουργία χρηματοδο-
τικών εργαλείων για τις επιχειρήσεις. Να προσθέσω 
εδώ ότι και οι προτάσεις που καταθέσαμε ως Επιμε-
λητήριο Λέσβου στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού 
Σκοπού για τα νησιά του Βορείου Αιγαίου και εντάχθη-
καν έχουν να κάνουν με δομές υποστήριξης της επι-
χειρηματικότητας τόσο συμβατικών μορφών όσο και 
μορφών νεοφυούς επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο 
του οραματικού μας σχεδιασμού, με βάση τον οποίο 
δρούμε. Επομένως, αυτό και μόνον απαντά στο ερώ-
τημα αν είχαμε και αν έχουμε προτάσεις.

Ποια είναι τα βασικά προβλήματα των παραγωγι-
κών φορέων της Λέσβου;
Τα προβλήματα των παραγωγικών φορέων της Λέσβου, 
πέραν των κοινών προβλημάτων με τους φορείς της υ-
πόλοιπης χώρας, που είναι το εχθρικό επιχειρηματικό 
περιβάλλον, η απίστευτη γραφειοκρατία, η εξοντωτική 

φορολόγηση και οι υπερβολικά υψηλές ασφαλιστικές 
επιβαρύνσεις, η έλλειψη ρευστότητας και τόσα άλλα 
που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, πολλαπλασιάζο-
νται και διογκώνονται από τα προβλήματα που έχουν 
να κάνουν με αυτό που λέμε «νησιωτικότητα». Σε ένα 
νησί, όπως είναι η Λέσβος ή η Λήμνος, σχεδόν τίποτα 
δεν είναι ίδιο σε σχέση με την ηπειρωτική χώρα. Οι ε-
πιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε μια μικρή τοπική 
αγορά, έχουν να αντιμετωπίσουν προβλήματα διακίνη-
σης προϊόντων, πολύ υψηλό κόστος μεταφοράς προϊό-
ντων και αγαθών από και προς την ηπειρωτική χώρα, 
δυσκολεύονται να βρουν εξειδικευμένο προσωπικό, 
πολλές φορές αντιμετωπίζουν προβλήματα λειτουργίας 
εξαιτίας ενεργειακής ανεπάρκειας και αστάθειας στην 
ηλεκτροδότηση και τόσα άλλα. Αποτέλεσμα, το έντονο 
κλίμα αποεπένδυσης που παρατηρείται εδώ και πολύ 
καιρό, με επακόλουθο τη δημογραφική μείωση και τη 
φυγή νέων προς μεγάλα αστικά κέντρα ή το εξωτερικό.

Ποιες οι προτάσεις του επιμελητηρίου για την επί-
λυση των προβλημάτων αυτών;
Οι προτάσεις μας και οι δράσεις μας κινούνται σε δύο 
άξονες. Ο πρώτος είναι διεκδικητικός και επικεντρώ-
νεται στην εφαρμογή της συνταγματικής επιταγής και 
του άρθρου 101 του Συντάγματος που επιβάλλει στη δι-
οίκηση, αλλά και στον νομοθέτη, τη λήψη ειδικής μέ-
ριμνας για τα νησιά σε κάθε πράξη, μεριμνώντας για 
την ανάπτυξή τους. Ο δεύτερος άξονας έχει να κάνει με 
δράσεις από την πλευρά μας ως επιμελητηρίου προς 
την κατεύθυνση της αναστροφής του αρνητικού οικο-

νομικού κλίματος και τη δημιουργία των κατάλληλων 
συνθηκών για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας 
και της τοπικής οικονομίας.

Έχετε γνωστοποιήσει τις προτάσεις σας στην κυ-
βέρνηση; Αν ναι, τι σας έχει απαντήσει;
Πάντοτε και σε κάθε κυβερνητικό επίπεδο τις καταθέ-
τουμε, αλλά, δυστυχώς, δεν αντιμετωπιζόμαστε ως μια 
περιοχή η οποία, πέρα από τα εγγενή προβλήματα λόγω 
της γεωγραφικής της φύσης και θέσης, τα τελευταία 
χρόνια αντιμετώπισε και έκτακτες καταστάσεις, όπως 
το προσφυγικό και φυσικά φαινόμενα. Θα πρέπει, λοι-
πόν, η κυβέρνηση να σκύψει πάνω από τα προβλήματά 
μας και να δοθούν άμεσα αποτελεσματικές λύσεις.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι η στάση των Λε-
σβίων στο προσφυγικό έσωσε την τιμή της Ευρώ-
πης. Το σχόλιό σας;
Όχι μόνον ο πρωθυπουργός αλλά και προσωπικότη-
τες απ’ όλον τον κόσμο εξήραν τη στάση των κατοίκων 
της Λέσβου κατά τη διάρκεια της προσφυγικής κρίσης, 
που, παρ’ ότι ευρισκόμενοι εν μέσω της χειρότερης 
οικονομικής κρίσης της μεταπολεμικής ιστορίας της 
χώρας, επέδειξαν πρωτόγνωρη ανθρωπιά, βοηθώντας 
τις πολλές χιλιάδες προσφύγων που πέρασαν αυτό το 
διάστημα. Όμως αυτή η τοπική κοινωνία, πέρα από τα 
καλά λόγια, νιώθει ότι, αντί επιβράβευσης, τιμωρείται, 
έχοντας απέναντί της μια πολιτεία που με κυβερνητικές 
αποφάσεις αυξάνει το κόστος ζωής με την αύξηση των 
συντελεστών ΦΠΑ και των αντικειμενικών αξιών στο 

νησί. Ταυτόχρονα, δεν πράττει όσα πρέπει για να υπάρ-
ξει αποσυμφόρηση στις προσφυγικές δομές, όπου έχει 
εγκλωβιστεί μεγάλος αριθμός προσφύγων και μετανα-
στών. Παράλληλα, είδε τον τουρισμό της να δέχεται με-
γάλες απώλειες εξαιτίας των επιπτώσεων του προσφυ-
γικού και προσπαθεί να τις αντιμετωπίσει χωρίς ουσι-
αστική βοήθεια από την πλευρά της πολιτείας. Η τοπική 
κοινωνία περιμένει πλέον έργα και πράξεις στήριξης και 
όχι φιλικά χτυπήματα στην πλάτη.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η οικονομία της 
χώρας ανακάμπτει. Έχετε παρατηρήσει εσείς κά-
ποια τέτοια ανάκαμψη;
Δυστυχώς, το παρατεταμένο κλίμα αποεπένδυσης ει-
δικά στα νησιά, τα υψηλά ποσοστά ανεργίας, η φυγή 
των νέων επιστημόνων, οι πολύ χαμηλές αμοιβές των 
εργαζομένων, ο συνεχιζόμενος έλεγχος στη διακίνηση 
κεφαλαίων, δεν είναι στοιχεία και δείκτες που δείχνουν 
κάτι τέτοιο. Αν πραγματικά θέλουμε μια γρήγορη και 
σταθερή αναστροφή που θα οδηγήσει στην ανάπτυξη, 
θα πρέπει η κυβέρνηση να πάρει σειρά μέτρων που 
θα άρουν τα εμπόδια ανάπτυξης της υγιούς επιχειρη-
ματικότητας, δημιουργώντας ένα φιλικό περιβάλλον 
χωρίς γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, ένα σταθερό φο-
ρολογικό σύστημα με φορολογικούς συντελεστές που 
θα ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και όχι εξο-
ντωτικούς, ένα εξορθολογισμένο και βιώσιμο ασφα-
λιστικό σύστημα κ.ά. Η δημιουργία πλεονασμάτων 
που προήλθαν από την υπερφορολόγηση επιχειρή-
σεων και νοικοκυριών δεν είναι δείκτης ανάκαμψης.

Τέλος, ως κάτοικοι, αλλά και ως επιχειρηματίες, σε 
ένα ακριτικό νησί, πώς βιώνετε τις εντάσεις με την 
Τουρκία;
Κατοικώντας και δραστηριοποιούμενοι στο ανατολικό 
σύνορο της Ελλάδας και ταυτόχρονα της Ευρώπης, 
έχουμε μάθει να ζούμε με τις εντάσεις με τη γείτονα 
χώρα. Όμως αυτές οι εντάσεις μάς πεισμώνουν και 
μας δυναμώνουν, για να κάνουμε το παν και να πα-
ραμείνουμε στον τόπο μας. Αυτό που χρειάζεται είναι 
η αμέριστη και έμπρακτη στήριξη και από την πλευρά 
της πολιτείας και της κυβέρνησης. Από την πλευρά μας, 
παράλληλα, έχουμε αναπτύξει και τις σχέσεις μας με 
φορείς της γείτονος χώρας με σκοπό την αύξηση του 
τουριστικού ρεύματος προς το νησί μας. Ήδη τα απο-
τελέσματα της προσπάθειας αυτής είναι ορατά, έχο-
ντας κερδίσει έναν σημαντικό αριθμό επισκεπτών, ο 
οποίος έχει αυξητικό ρυθμό. Σε κάθε περίπτωση, εί-
μαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να ζούμε και 
να δραστηριοποιούμαστε στον όμορφο τόπο μας, στα 
όμορφα νησιά μας.
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ΠΕΣ ΤΟ Μ’ ΕΝΑ TWEET
…και βγάλε τον πραγματικό εαυτό σου.

 ΑΡΗΣ ΖΕΥΓΑΣ

Είναι φυσιολογικό όταν πρωτοσυναντάς κάποιον 
να αναζητείς κοινά στοιχεία, πράγματα που σας 
ενώνουν, για να «σπάσει ο πάγος». Σε αυτή την 
κατάσταση βρέθηκε και ο υφυπουργός Εξωτερικών 
Τέρενς Κουίκ –ναι, είναι Ελλάδα, ή τουλάχιστον 
ήταν την Τετάρτη– όταν κλήθηκε να υποδεχτεί τον 
πρίγκιπα Κάρολο, που επισκέφτηκε την Ελλάδα μαζί 
με τη σύζυγό του Καμίλα.

Εντάξει, ένας απλός υφυπουργός Εξωτερικών είναι ο 
άνθρωπος, δεν είναι και ο υπουργός, να σκεφτεί να 
φορέσει τη γραβάτα που του είχε δωρίσει ο Ερντογάν 
και μετά να του το επισημαίνει κιόλας αυτοθαυ-
μαζόμενος για το υπουργικό μεγαλείο του. Γκουντ 
ντιπλόμασι, ε;
Αυτά βέβαια είναι για όσους δεν γνωρίζουν. Όποιος 
γνωρίζει καταλαβαίνει ότι απλώς ο είναι-Κουίκ-και-
είναι-Μάντσεστερ-Γιουνάιτεντ έψαχνε αφορμή για να 
συζητήσουν με τον Κάρολο τα δικά τους.

Η επίσκεψη του Καρόλου ήταν μια πολύ καλά 
μελετημένη κίνηση από τον πρωθυπουργό και το 
επιτελείο του. Ήταν ο πρώτος επισκέπτης για τον 
οποίο δεν είχε πει τίποτα κατά το παρελθόν.

Ίσα ίσα που τον Κάρολο τον είχε από μικρός κορόνα 
στο κεφάλι του.

Του τα εξήγησε κι ο ΠτΔ Παυλόπουλος, οπότε όσα 
τους ενώνουν βρέθηκαν γρήγορα και όλα εξελίχθη-
καν ομαλά.

Ο ΠτΔ δεν άντεξε στον πειρασμό και είπε, μετά τον 
Ερντογάν, να μάθει μπαλίτσα και στον πρίγκιπα.

Όπως συνήθως συμβαίνει επί ΣΥΡΙΖΑ, υπήρξαν 
κάποιες εκτός πρωτοκόλλου στιγμές.

Μια μερίδα του ελληνικού Twitter έφριξε με την 
κίνηση της συντρόφου του πρωθυπουργού, η οποία 
βέβαια δεν έδειξε να ενοχλεί τον Κάρολο.

Άστε που μπορεί να μην ήταν καν παράβαση.

Σύμφωνα με άλλες μαρτυρίες, βέβαια, ήταν εσκεμ-
μένο φάουλ.

Ε, όχι και ό,τι πιο επαναστατικό! Τα κοστούμια χωρίς 
γραβάτες, δηλαδή, δεν είναι αρκούντως επαναστατικά;
Δεν είναι επαναστατικοί οι νόμοι που έχει περάσει ο 
ΣΥΡΙΖΑ για τα δικαιώματα;

Για το περίφημο πλέον νομοσχέδιο που περιλαμ-
βάνει και τη διάταξη για την αναδοχή παιδιών από 
ομοφυλόφιλους κατέθεσε τη γνωστή επιστημονική 
του άποψη και ο βουλευτής των ΑΝΕΛ Κατσίκης.

Στη συνέχεια και μετά τις αντιδράσεις στο νέο του παρα-
λήρημα, όπου, μεταξύ άλλων, εξίσωσε την ομοφυλοφι-
λία με την παιδοφιλία, μας ενημέρωσε ότι οι δηλώσεις 
του για μία ακόμη φορά αποδόθηκαν λάθος από τα 
ΜΜΕ και πως βιώνει τη δικτατορία του διαφορετικού.
Πέρα από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, του κόμματος 
της υπεράσπισης των δικαιωμάτων, που καταψήφισαν 
(Μιχελογιαννάκης, Παραστατίδης) ή επέλεξαν να από-
σχουν (Μπόλαρης, Γεννιά), υπήρξαν και οι αντίθετες 
περιπτώσεις.

Για την ακρίβεια, ο Φορτσάκης απουσίαζε, η τέταρτη 
της ΝΔ που υπερψήφισε ήταν η Κατερίνα Μάρκου. Η 
μικρή λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά είναι πως 
η Μάρκου, λίγο πριν υπερψηφίσει, ήταν η εισηγήτρια 
της ΝΔ για το νομοσχέδιο.

Ή, αλλιώς, μονά-ζυγά, μονόζυγα. Άλλωστε, όταν μέσα 
σε μόλις 4 χρόνια έχεις κάνει τη διαδρομή από τη ΔΗ-
ΜΑΡ στη ΝΔ μέσω Ποταμιού, δικαιούσαι να μην τα 
έχεις όλα απολύτως ξεκαθαρισμένα στο μυαλό σου.

Μετά, πάντως, από το «άλλα λέμε κι άλλα κάνουμε» 
στην ψηφοφορία, οι βάσεις για τη μεταγραφή στον 
ΣΥΡΙΖΑ έχουν τεθεί.

Σε άλλα νέα της κατηγορίας μονά-ζυγά, μονόζυγα, 
έχουμε Παπαδημούλη του 2015 εναντίον Παπαδη-
μούλη του 2018.
2015:

2018:

Κατά τα άλλα, πάντως, πάμε καλά.

Εντάξει τώρα, no speak English αφού. Live your 
myth in Greece.
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«Πώς να αισθάνομαι δικαιωμένος 
όταν το αυτονόητο παραμένει 
ακόμη ζητούμενο στα ελληνικά 
πανεπιστήμια;» Άγγελος Συρίγος

Η ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΌΤΗΤΑ 
ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΛΑ ΚΡΑΤΕΙ

  ΑΦΡΌΔΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΌΎ

Ποινή φυλάκισης 18 μηνών χωρίς αναστολή –με 
δυνατότητα, ωστόσο, εξαγοράς προς 5 ευρώ την 
ημέρα– επέβαλε το Μονομελές Πλημμελειο-
δικείο της Αθήνας σε φοιτητή της Φιλοσοφικής 

για την επίθεση σε βάρος του καθηγητή Άγγελου Συρίγου στον 
προαύλιο χώρο του Παντείου Πανεπιστημίου τον Φεβρουάριο 
του 2017.

Για την ίδια υπόθεση έχει ήδη καταδικαστεί ακόμα ένα 
άτομο, σε 12 μήνες με αναστολή, ενώ φαίνεται ότι υπάρχει και 
τρίτος δράστης, ο οποίος παραμένει άγνωστος.

Ο πανεπιστημιακός αναγνώρισε τον δράστη
Στο πρόσωπο του κατηγορουμένου ο κ. Συρίγος αναγνώρισε 
έναν από τους δράστες της επίθεσης εναντίον του. Όπως ανέ-
φερε στην κατάθεσή του, «βγαίνοντας από τη σχολή είδα έναν 
νεαρό να βάφει τον τοίχο με σπρέι. Τον ρώτησα γιατί το κάνει 
αυτό και με ρώτησε “τι σε νοιάζει εσένα, δικός σου είναι;”». Ο 
κ. Συρίγος πρόσθεσε ότι στην αρχή συζητούσαν ήρεμα. «Μετά 
πλησίασαν άλλα δύο άτομα και ο ένας μού είπε να φύγω. Ο νυν 
κατηγορούμενος ήταν από τα δεξιά μου. Δέχτηκα σπρώξιμο 
από τον φίλο του και μετά ένιωσα ένα δυνατό χτύπημα με το 
σπρέι από τη δεξιά μεριά. Ο κατηγορούμενος κατάφερε το χτύ-
πημα, είναι εκ των πραγμάτων βέβαιο. Στη συνέχεια με χτύπη-
σαν και οι τρεις με κλοτσιές στο κεφάλι».

Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις κατηγορίες και υποστή-
ριξε πως δεν ήταν παρών στο περιστατικό, καθώς εκείνη την 
ημέρα είχε γαστρεντερίτιδα και είχε δανείσει τη μηχανή του 
στον συγκάτοικό του (πρόκειται για τον άλλο δράστη, που ήδη 
έχει καταδικαστεί).

Η εισαγγελέας, ωστόσο, ανέφερε ότι «η αναγνώριση από 
τον κ. Συρίγο αποδεικνύει την ενοχή του κατηγορουμένου. 
Όπως και η μοτοσικλέτα του, που βρέθηκε εκεί». Η εισαγγε-

λέας πρότεινε την ενοχή του, ζητώντας όμως τη χορήγηση ανα-
στολής, κάτι που απέρριψε ο πρόεδρος του Μονομελούς Πλημ-
μελειοδικείου «λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών της υπόθεσης 
και της φύσης του κατηγορούμενου», αποφασίζοντας τη μετα-
τροπή της ποινής σε χρηματική προς 5 ευρώ την ημέρα.

Ά. Συρίγος: Θέλω να μην προσέχω όταν 
μπαίνω και βγαίνω από το πανεπιστήμιο
«Όταν φεύγεις από το πανεπιστήμιο, να προσέχεις μη σε ακο-
λουθεί κανένας! Να μην περπατάς μόνος σου στο πανεπιστή-
μιο! Να αποφεύγεις να περνάς μπροστά από την κατάληψή 
τους! Πάρε λίγο καιρό εκπαιδευτική άδεια και φύγε μέχρι να 
ηρεμήσει η κατάσταση!» Αυτές ήταν κάποιες από τις συμβου-
λές τις οποίες έδωσαν τους τελευταίους μήνες στον καθηγητή 
Άγγελο Συρίγο γνωστοί και φίλοι του. Ο ίδιος με ανάρτησή του 
στο Facebook μία ημέρα μετά την απόφαση του δικαστηρίου ε-
ξηγούσε τους λόγους για τους οποίους δεν συμφωνούσε να τις 
ακολουθήσει.

«Θέλω να κυκλοφορώ όπως θέλω, μόνος μου ή με παρέα 
στο πανεπιστήμιο. Θέλω να μην υπάρχουν χώροι-άβατα μέσα 
στο πανεπιστήμιο. Δεν θέλω να εγκαταλείψω τους φοιτητές 
μου προφασιζόμενος την ανάγκη εκπαιδευτικής άδειας» ήταν 
κάποιοι από αυτούς.

Όσο για το εάν αισθάνεται δικαιωμένος, ο κ. Συρίγος ανα-
ρωτιόταν «πώς να αισθάνομαι δικαιωμένος όταν το αυτονόητο 
παραμένει ακόμη ζητούμενο στα ελληνικά πανεπιστήμια; Όταν 
έχω δει στην πράξη ότι η αστυνομία έκανε 70 λεπτά να φτάσει 
στον πεζόδρομο έξω από το Πάντειο για να συλλάβει κάποιον 
που είχε βιαιοπραγήσει κατά ενός καθηγητή; Όταν ξέρω ότι 
ο επόμενος που θα μπει στην αίθουσα μπορεί διά της βίας να 
επιχειρήσει να μου στερήσει την ελευθερία του λόγου; Ένας 
πανεπιστημιακός δάσκαλος δεν δικαιώνεται στις δικαστικές αί-

θουσες αλλά στις ιδέες που μπολιάζει στο μυαλό των φοιτη-
τών του».

Η ανομία καλά κρατεί
Τον περασμένο Απρίλιο από το βήμα της Βουλής ο υπουργός 
Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση 
της βουλευτού της ΝΔ Νίκης Κεραμέως είχε τονίσει ότι «η α-
νεξέλεγκτη βία και ανομία στα τριτοβάθμια ιδρύματα δεν υφί-
σταται». Μάλιστα στην αναφορά της κ. Κεραμέως ότι σε ένα 
αμφιθέατρο υπήρξε επίθεση ενός φοιτητή απέναντι σε άλλον 
φοιτητή απάντησε «τι να κάνουμε; Να βάλουμε αστυνόμους να 
παρακολουθούν κι αυτοί τα μαθήματα, με το μάτι τους γυρι-
σμένο πίσω στο αμφιθέατρο, μήπως και κουνηθεί κανένας;».

Πάντως, κλοπές, χρήση ναρκωτικών ουσιών, περιστατικά 
βίας σε βάρος φοιτητών και εκπαιδευτικών και σεξουαλικές ε-
πιθέσεις τείνουν να γίνουν σύνηθες φαινόμενο. Μόλις τον πε-
ρασμένο Ιανουάριο μεταπτυχιακός φοιτητής της Φαρμακευτι-
κής Σχολής Αθηνών έπεσε θύμα ληστείας και δέχτηκε επίθεση 
με μαχαίρι από αγνώστους.

Η ανομία στα πανεπιστήμια έχει εξελιχθεί σε μείζον πο-
λιτικό ζήτημα, με την κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπο-
λίτευση να βρίσκονται σε διαρκή διαμάχη. Πανεπιστημιακοί 
καθηγητές με τους οποίους επικοινώνησε η F.S. χαρακτήρισαν 
«λάθος κίνηση» την επαναφορά της διάταξης για το πανεπιστη-
μιακό άσυλο πριν από έναν χρόνο. Βάσει αυτής, για να επέμβει 
η αστυνομία μέσα σε πανεπιστημιακό χώρο θα πρέπει να δοθεί 
άδεια από το επταμελές Πρυτανικό Συμβούλιο, εκτός και αν δι-
απράττονται κακουργήματα.

Πριν από λίγες ημέρες μέλη της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ παρουσίασαν 
στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών τις προτάσεις τους με α-
φορμή τη διεξαγωγή των φοιτητικών εκλογών στις 16 Μαΐου. 
Σχετικά με το ζήτημα του ασύλου, η παράταξη προτείνει την 
«κατάργηση καθέτως και οριζοντίως του ασύλου ανομίας, με 
την ταυτόχρονη επαναφορά και εφαρμογή του περιεχομένου 
του ν. 4009/2011, τη θέσπιση πανεπιστημιακής αστυνομίας, 
την αυτεπάγγελτη παρέμβαση της δημόσιας αρχής μετά την τέ-
λεση εγκλημάτων εντός των χώρων των πανεπιστημίων και ε-
γκατάσταση συστημάτων ασφαλείας σε χώρους των κτιρίων 
των πανεπιστημίων όπου βρίσκονται μεγάλης αξίας αντικεί-
μενα (εργαστήρια)».

Έρευνα-σοκ του ΠΑΜΑΚ
Την ίδια στιγμή έρευνα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
(ΠΑΜΑΚ) με θέμα «Η ανομία στα ελληνικά ΑΕΙ» αποκαλύπτει 
με πάσα λεπτομέρεια την εικόνα της ανομίας και παραβατικό-
τητας που επικρατεί στα ελληνικά πανεπιστήμια, καθώς κατέ-
γραψε συνολικά 358 περιστατικά ανομίας σε 19 ΑΕΙ κατά τη δε-
καετία 2011-2017, με τις επιθέσεις βίας κατά των ακαδημαϊκών 
να πρωταγωνιστούν αριθμητικά και να ακολουθούν τα περι-
στατικά βίας κατά φοιτητών και οι επεμβάσεις της ΕΛ.ΑΣ. Η έ-
ρευνα συσχετίζει τα περιστατικά παραβατικότητας στα ανώτατα 
ιδρύματα με το πανεπιστημιακό άσυλο, σημειώνοντας ότι ο θε-
σμός έχει χάσει πλέον το νόημά του και, αντί να προστατεύει 
τις δημοκρατικές ελευθερίες, γίνεται πηγή παρανομίας και θώ-
ρακας προστασίας και ατιμωρησίας των παρανομούντων.
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Τον τελευταίο μήνα καθημερινά στα ανά την 
επικράτεια καταστήματα της Επιχείρησης 
καταφθάνουν χιλιάδες καταναλωτές 
ζητώντας εξηγήσεις και τακτοποίηση των 
λογαριασμών τους.

«ΒΟΥΛΩΜΈΝΟ ΓΡΆΜΜΆ» 
ΆΠΟ ΤΆ ΈΛΤΆ ΟΙ ΛΟΓΆΡΙΆΣΜΟΙ ΔΈΗ

  ΆΝΤΙΟΠΗ ΣΧΟΙΝΆ

Σ
άλος έχει προκληθεί το τελευταίο διάστημα με 
την υπόθεση των ΕΛΤΑ και τη μη καταβολή των 
χρημάτων προς τη ΔΕΗ από πληρωμένους λογα-
ριασμούς καταναλωτών. Ουσιαστικά οι κατανα-
λωτές της ΔΕΗ έχουν γίνει ακούσιοι δανειστές 
των ΕΛΤΑ, αφού επιλέγουν να πληρώσουν τους 

λογαριασμούς ρεύματος μέσω του δικτύου τους. Οι καταναλωτές 
φεύγουν από τα υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ με την απόδειξη και 
ήσυχοι ότι έχουν τακτοποιήσει τις οφειλές τους, περιμένοντας σε 
κάποιες περιπτώσεις, δηλαδή εκείνοι που πληρώνουν εμπρόθε-
σμα, και την έκπτωση επιβράβευσης του 15% που δίνει η ΔΕΗ.

Η έκπληξη όμως τους περιμένει όταν έρχεται ο επόμενος λο-
γαριασμός, καθώς τα ποσά του προηγούμενου εμφανίζονται ως 
καθυστερημένες οφειλές και μάλιστα έχουν επιβαρυνθεί με τό-
κους. Τότε συνειδητοποιούν ότι όχι μόνο έχουν χάσει την έκ-
πτωση, αλλά και ότι κινδυνεύουν με διακοπή ηλεκτροδότησης. 
Και αυτό γιατί τα ΕΛΤΑ, προκειμένου να καλύψουν το δικό τους 
πρόβλημα ρευστότητας, δεν αποδίδουν τα χρήματα που εισπράτ-
τουν για λογαριασμό της ΔΕΗ.

Τον τελευταίο μήνα καθημερινά στα ανά την επικράτεια κατα-
στήματα της Επιχείρησης καταφθάνουν χιλιάδες καταναλωτές ζη-
τώντας εξηγήσεις και τακτοποίηση των λογαριασμών τους.

Από την πλευρά των ΕΛΤΑ δεν έχει υπάρξει επίσημη τοπο-
θέτηση έως τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές, παρά το 
γεγονός ότι είναι καθ’ όλα υπεύθυνα για τη διαμορφωθείσα κα-
τάσταση.

Από την άλλη, η ΔΕΗ στην τελευταία της ανακοίνωση νίπτει 
τας χείρας της σε ό,τι αφορά το θέμα που έχει προκύψει με την πα-
ρακράτηση από τα ΕΛΤΑ των χρημάτων από εξόφληση λογαρια-
σμών ρεύματος. Ανακοίνωση η οποία ακολούθησε ηχηρή παρέμ-
βαση της ΡΑΕ. Αυτή υποχρέωσε τη ΔΕΗ να εκδώσει λίγες ώρες 
αργότερα επίσημη ανακοίνωση και να ενημερώσει τους κατανα-
λωτές για ένα θέμα που, όπως η ίδια αναφέρει, είναι εις γνώσιν της 
«περίπου έναν χρόνο».

Αν και όπως ομολογεί η ΔΕΗ αναγνωρίζει το πρόβλημα που υ-
πάρχει εδώ και έναν χρόνο, αρκείται στο να συστήσει στους πελά-
τες της να μην εξοφλούν τους λογαριασμούς της μέσω των ΕΛΤΑ. 
Αποφεύγει όμως να λάβει άλλα πρακτικά μέτρα για να τους προ-

φυλάξει από την πρακτική των ΕΛΤΑ, κινούμενη με επιείκεια α-
πέναντι σε μια άλλη ΔΕΚΟ.

Η ΡΑΕ στην παρέμβασή της ζητά την άμεση επιστροφή της 
έκπτωσης στους καταναλωτές, αλλά και την αποζημίωση σε όσους 
κόπηκε το ρεύμα ενώ είχαν πληρώσει, και επιρρίπτει στη ΔΕΗ 
σοβαρές ευθύνες για την ταλαιπωρία και την οικονομική ζημία 
των καταναλωτών.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει σε επιστολή της προς το σύ-
νολο των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας, από τα στοιχεία 
που έχει στη διάθεσή της «διαπιστώνεται ότι υπάρχει δυνατότητα 
ταυτοποίησης των καταναλωτών οι οποίοι κατέβαλαν εμπρόθεσμα 
τα οφειλόμενα ποσά μέσω των τηρουμένων από την επιχείρηση η-
λεκτρονικών αρχείων».

Συνεπώς, κατά τη ΡΑΕ, «δημιουργούνται εύλογα ερωτήματα 
για τον τρόπο με τον οποίο έχει μέχρι τώρα αντιμετωπιστεί το ζή-
τημα αυτό από τους προμηθευτές, οι οποίοι δεν προέβησαν στην 
ταυτοποίηση αυτή προκειμένου να εφαρμοστούν τα προνόμια εκ-
πτώσεων και να αποφευχθούν αρνητικές συνέπειες για τους κα-
ταναλωτές».

Η ΡΑΕ τονίζει επίσης ότι η ΔΕΗ δεν προέβη σε καμία ενη-
μέρωση για το «μείζον» και «ανεπίτρεπτο», όπως το χαρακτηρί-
ζει, θέμα, ούτε προς την ίδια ως αρμόδια αρχή ούτε προς τους κα-
ταναλωτές, για τον τρόπο που προτίθενται να διευθετήσουν το εν 
λόγω ζήτημα.

Με την παρέμβασή της η ΡΑΕ καλεί τους προμηθευτές και 
ουσιαστικά τη ΔΕΗ να προβούν άμεσα σε οριστική επίλυση του 
προβλήματος με τρόπο ώστε να μην απαιτείται η με οποιονδήποτε 
τρόπο εμπλοκή των καταναλωτών, καθώς και σε αναδρομική εφαρ-
μογή της έκπτωσης συνέπειας στον επόμενο λογαριασμό, ο οποίος 
θα εκδοθεί από την 21η Μαΐου και μετά και θα πρέπει να περιλαμ-
βάνει ειδική επισήμανση για τη διόρθωση αυτή.

Επιπλέον, για τις περιπτώσεις καταναλωτών που υπέστησαν α-
δικαιολόγητα διακοπή ρεύματος, να προβλέψουν μέτρα αποζημίω-
σής τους και να κοινοποιηθούν στη ΡΑΕ εντός 10 ημερών. Οι προ-
μηθευτές καλούνται επίσης να προβούν εντός 24 ωρών σε δημόσια 
ανακοίνωση, με κάθε πρόσφορο τρόπο, για την ενημέρωση των κα-
ταναλωτών ως προς τον τρόπο αντιμετώπισης του ζητήματος, αλλά 
και να ενημερώσουν τη ΡΑΕ εντός 10 ημερών για τις ενέργειες στις 
οποίες έχουν προβεί σύμφωνα με την παρούσα επιστολή.

Η ΔΕΗ, σε ό,τι αφορά την προστασία των καταναλωτών, περι-
ορίζεται ουσιαστικά στο να τους αποθαρρύνει από το να εξοφλούν 
τους λογαριασμούς τους στα ΕΛΤΑ, παροτρύνοντάς τους να προτι-
μούν την ηλεκτρονική εξόφληση. «Εναπόκειται στους ίδιους τους 
πελάτες μας να επιλέγουν τα ΕΛΤΑ ή όποιον άλλο φορέα επιθυ-
μούν για την εξόφληση των λογαριασμών τους. Από την πλευρά 
μας, τους συστήνουμε και τους καλούμε να εξοφλούν τους λογα-
ριασμούς τους ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής e-pos, Χωρίς 
Χρέωση, και βέβαια με απόλυτη σιγουριά και χωρίς καμία ταλαι-
πωρία και απώλεια χρόνου» αναφέρει η ΔΕΗ.

«Σε κάθε περίπτωση, παρά το γεγονός ότι η ΔΕΗ δεν έχει 
καμία απολύτως ευθύνη, ζητάμε συγγνώμη από τους συνεπείς πε-
λάτες μας για την ταλαιπωρία που υφίστανται και τους καλούμε 
να προσέρχονται στα καταστήματά μας με κατανόηση και βεβαι-
ότητα ότι το πρόβλημά τους θα τακτοποιηθεί» καταλήγει η ΔΕΗ 
στην ανακοίνωσή της.
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#1 εφαρμογή στην Ελλάδα για
τις δημόσιες συγκοινωνίες

Κατεβάστε τώρα δωρεάν

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΡΤΣΟΣ: ΟΙ ΠΕΝΤΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ BREXIT

Μ
ια αίθουσα γεµάτη µεταπτυχιακούς 
φοιτητές του ∆ιεθνούς ∆ικαίου, 
αλλά και προπτυχιακούς φοιτη-
τές της Νοµικής, επιφύλαξε η εκ-
δήλωση που διοργάνωσε ο τοµέας 
των ∆ιεθνών Σπουδών της Νοµικής 

Σχολής του ΑΠΘ για το Brexit την Τετάρτη 9 Μαΐου, κατά 
την οποία εορτάζεται η Ηµέρα της Ευρώπης.

Οι διοργανωτές είχαν καλέσει ως οµιλητή στην εκδή-
λωση τον ευρωβουλευτή της Ν∆ Γιώργο Κύρτσο, ο οποίος 
συνοµίλησε µε τους καθηγητές του τµήµατος και απάντησε 
σε πολλές ερωτήσεις των φοιτητών.

Ο κ. Κύρτσος επισήµανε πέντε κατευθύνσεις στις ο-
ποίες εκτιµά πως πρέπει να κινηθεί η Ελλάδα αναφορικά 
µε το Brexit. Συγκεκριµένα:
• Να βρει τρόπο να καλύψει µέρος του χαµένου εδάφους 
από τους Ευρωπαίους εταίρους και ανταγωνιστές, για να 
πρωταγωνιστήσει ξανά στις ευρωπαϊκές εξελίξεις.
• Να µην αντιµετωπίσει τις δυσκολίες που συνεπάγεται το 
Brexit µε µια αµυντική έως παθητική στάση, αλλά κάνο-
ντας δυναµικές κινήσεις, όπως είναι η µετατροπή του Πει-

ραιά σε ισχυρότερο ναυτιλιακό κέντρο, η συµµετοχή µας 
στον ευρωπαϊκό φορολογικό ανταγωνισµό, η επεξεργασία 
και εθνικής πολιτικής στο προσφυγικό-µεταναστευτικό.
• Να επεξεργαστεί αµοιβαία επωφελείς λύσεις στα προβλή-
µατα που δηµιουργεί το Brexit για Έλληνες και Βρετανούς.
• Να αναλύσει ξανά τον ευρωπαϊκό και παγκόσµιο οικονο-
µικό και πολιτικό χάρτη µετά το Brexit.
• Να διεκδικήσει µια καλύτερη και ισχυρότερη Ελλάδα, 
σε µια καλύτερη και ισχυρότερη Ε.Ε., ξεπερνώντας τις ά-
µεσες δυσκολίες και ακολουθώντας µια στρατηγική σε 
βάθος χρόνου.

Ο καθηγητής της Νοµικής Σχολής Γιάννης Στεφανίδης 
παρουσίασε την ιστορία των σχέσεων Βρετανίας και Ευρώ-
πης από το τέλος του Πολέµου, την προσπάθεια της Βρετα-
νίας να ενταχθεί στην Ε.Ε. τη δεκαετία του ’60, την ένταξή 
της τελικά τη δεκαετία του ’70 και τις πρώτες αψιµαχίες την 
εποχή της Μάργκαρετ Θάτσερ, µέχρι και τους λόγους που 
οδήγησαν στο Brexit σήµερα.

Ο επίκουρος καθηγητής του Τµήµατος Πολιτικών Επι-
στηµών Γιάννης Παπαγεωργίου ανέλυσε τις θεσµικές επι-
πτώσεις της εξόδου της Βρετανίας από την Ε.Ε., µε έµφαση 

στις επιπτώσεις στις σχέσεις µεταξύ Βορείου Ιρλανδίας και 
Ιρλανδίας εξαιτίας της πιθανής αποχώρησης της Βρετανίας 
και από την τελωνειακή ένωση – αντίστοιχες επιπτώσεις 
θα έχει και στην Κύπρο, η οποία έχει χερσαία σύνορα µε τη 
Βρετανία, στις βρετανικές βάσεις.

Για τις συνέπειες του Brexit στην ελεύθερη κυκλοφο-
ρία των πολιτών, τα προβλήµατα που γεννιούνται για τα 3 
εκατοµµύρια Ευρωπαίων πολιτών –µεταξύ τους και αρκε-
τοί Έλληνες– που είναι στη Βρετανία και το 1 εκατοµµύριο 
Βρετανών που είναι στην Ε.Ε. µίλησε ο επ. καθηγητής της 
Νοµικής Σχολής ∆ηµοσθένης Λέντζης, ενώ στη διαχείριση 
του Brexit από το πολιτικό προσωπικό της Ελλάδας ανα-
φέρθηκε η καθηγήτρια της Νοµικής Σχολής Ευγενία Σαχ-
πεκίδου.

Μετά την εκδήλωση ο κ. Κύρτσος συζήτησε µε τους υ-
πευθύνους του τµήµατος τις δυνατότητες για περισσότερη 
ενηµέρωση των φοιτητών για τις εξελίξεις στην Ε.Ε. και 
τους τρόπους µε τους οποίους θα µπορούσε να συνεισφέ-
ρει ο ίδιος.

Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Θεσσαλονίκη 
ο κ. Κύρτσος είχε συναντήσεις µε τους πρυτάνεις του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, καθηγητή Πε-
ρικλή Μήτκα, και του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, καθη-
γητή Αχιλλέα Ζαπράνη, µε τους οποίους συζήτησε εκπαι-
δευτικά θέµατα, ενώ συναντήθηκε και µε τον πρόεδρο της 
∆ιοικούσας Επιτροπής της ΝΟ∆Ε της Ν∆ στη Θεσσαλο-
νίκη, κ. Αντώνη Γυφτόπουλο.

Ο ευρωβουλευτής της Ν∆ µε τον πρύτανη του ΠΑΜΑΚ, καθηγητή Αχιλλέα Ζαπράνη.

Ο Γιώργος Κύρτσος µε τον πρόεδρο της ∆ιοικούσας 
της ΝΟ∆Ε της Ν∆ Θεσσαλονίκης Αντώνη Γυφτόπουλο.
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Πάνω από 1 δισ. λίρες αναμένεται 
να αποφέρει συνολικά ο γάμος του 
πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν 
Μαρκλ στη βρετανική οικονομία.

Σ
ε ρυθμούς γαμήλιου εμβατηρίου κινείται 
η Βρετανία, καθώς το Σάββατο 19 Μαΐου 
ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ θα 
ενωθούν με τα ιερά δεσμά του γάμου. Από 
την ημέρα του αρραβώνα τους η νέα πρι-
γκίπισσα απέδειξε ότι μπορεί να σταθεί ε-
πάξια στο πλευρό του Χάρι, αναλαμβάνο-
ντας με κάθε επισημότητα τα πριγκιπικά 

καθήκοντα –όποια κι αν είναι αυτά– και, κυρίως, δίνοντας στους 
Βρετανούς και στους απανταχού θαυμαστές του Μπάκιγχαμ την 
ευκαιρία να συζητούν και να σχολιάζουν κάτι καινούργιο.

Η πορεία, πάντως, της Μαρκλ για να παντρευτεί τον Χάρι και 
να λάβει τον τίτλο της δούκισσας του Σάσεξ δεν ήταν στρωμένη 
με ροδοπέταλα. Βαφτίστηκε στην Αγγλικανική Εκκλησία, έδωσε 
εξετάσεις για να λάβει τη βρετανική υπηκοότητα, μελέτησε με τη 
βοήθεια του ιερωμένου της βασίλισσας τις αρχές της θρησκείας 
και εγκατέλειψε σχεδόν όλα όσα τη συνέδεαν με το παρελθόν: τη 
δουλειά της, το επιτυχημένο site της, ακόμα και τα ετεροθαλή α-
δέλφια της.

Γαμήλιο πάρτι
Ο γάμος θα πραγματοποιηθεί στο Παρεκκλήσι του Αγ. Γεωργίου 

στο παλάτι του Ουίνδσορ το επόμενο Σάββατο στις 12:00 και 
μετά τη λήξη της τελετής το ζευγάρι θα κάνει τον γύρο του παλα-
τιού με άμαξα. Ο αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι θα τους πα-
ντρέψει – ο ίδιος μάλιστα βάφτισε τη Μέγκαν και τη μύησε στις 
αρχές της Αγγλικανικής Εκκλησίας. Εκτός από τους συγγενείς 
και τους φίλους, στον γάμο έχουν προσκληθεί και 2.640 άνθρω-
ποι που δεν γνωρίζουν προσωπικά το ζευγάρι, ωστόσο κρίθηκε 
από τους μελλόνυμφους σημαντικό να έχουν και απλούς καλε-
σμένους στη γαμήλια τελετή.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ θα είναι κουμπάρος του Χάρι, ω-
στόσο η Μέγκαν δεν θα έχει στο πλευρό της κάποια κυρία 
επί των τιμών. Οι γονείς της νύφης, παρ’ ότι χωρισμένοι εδώ 
και 30 χρόνια, θα δώσουν το «παρών» στην τελετή και μάλι-
στα ο πατέρας της θα είναι εκείνος που θα την παραδώσει. 
Εξαιρετικά ενδιαφέρων είναι ο τρόπος που σκοπεύουν να 
τιμήσουν την πριγκίπισσα Νταϊάνα στον γάμο. Έχουν προ-
σκληθεί ως ιδιαίτεροι καλεσμένοι και τα τρία αδέλφια της ε-
κλιπούσας μητέρας του Χάρι, ενώ η βαρόνη Τζέιν Φέλοους, 
αδελφή της Νταϊάνα, θα διαβάσει ένα αφιέρωμα προς τιμήν 
του Χάρι και της Μέγκαν και στη μνήμη της πρώτης συζύ-
γου του Καρόλου. Οι γονείς της Μέγκαν θα φτάσουν στο 
παλάτι μία ημέρα πριν από τον γάμο, για να γνωρίσουν από 

κοντά τη βασιλική οικογένεια. Κανένας άλλος συγγενής της 
Μαρκλ δεν έχει προσκληθεί, γεγονός που προκάλεσε αντι-
δράσεις, αφού πριν από λίγες ημέρες ο ετεροθαλής αδελ-
φός της, σε μια προσπάθεια να λάβει λίγη από τη δημοσι-
ότητα που του αναλογεί, έγραψε μια επιστολή στην οποία 
παρέθετε διάφορους λόγους για να μην παντρευτεί ο Χάρι 
τη Μέγκαν. Λίγη σημασία δόθηκε στον χαιρέκακο συγγενή.

ΈΤΟΙΜΗ ΝΑ ΓΙΝΈΙ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ
Η Βρετανία παραληρεί για τον γάμο της χρονιάς.

  ΜΑΡΙΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

Από τον γάμο της βασίλισσας 
Έλισάβετ με τον Φίλιππο (1) σε 
αυτόν της Νταϊάνα με τον Κάρολο 
(2) και της Κέιτ Μίντλετον με τον 
Ουίλιαμ (3). Έντυπωσιακά νυφικά 
και μεγαλοπρέπεια.

Την ημέρα της ανακοίνωσης του 
αρραβώνα η Μέγκαν φόρεσε το 
λευκό παλτό που ξεπούλησε σε 
λίγες ώρες. Το παλτό ονομάστηκε 
«The Meghan» και το λευκό 
έγινε το χρώμα της (4).

Οι επίσημες φωτογραφίες 
του αρραβώνα έδειξαν ότι ο 
Χάρι και η Μέγκαν είναι ένα 
ζευγάρι που παρακάμπτει 
τους καθωσπρεπισμούς, είναι 
ελεύθεροι, τρυφεροί και δεν 
φοβούνται το πρωτόκολλο (5).

Μία από τις καλύτερες 
εμφανίσεις της Μέγκαν στα 
λευκά (6), ενώ το στενό 
μαύρο φόρεμα είναι αυτό που 
ξεπούλησε σε μία μόλις ώρα, 
αναγκάζοντας την εταιρεία 
να δουλεύει διαρκώς για την 
αντικατάσταση του στοκ (7).

Το απλό και λιτό προσκλητήριο 
του γάμου, το οποίο έλαβαν και 
2.600 απλοί πολίτες (8).

Η σέξι Μέγκαν κάποια χρόνια 
πριν (9).

Με τη μητέρα της – και οι δύο 
λατρεύουν τη γιόγκα (10).

1
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Παρανυφάκια αναμένεται να είναι η πριγκίπισσα Σάρ-
λοτ και ο πρίγκιπας Τζορτζ, ενώ δύο δεξιώσεις πρόκειται να 
δοθούν μετά το τέλος της γαμήλιας τελετής. Το ζευγάρι δεν 
θα αναχωρήσει αμέσως για τον μήνα του μέλιτος, καθώς δε-
σμεύονται από υποχρεώσεις, ωστόσο μία εβδομάδα αργό-
τερα θα μεταβούν σε μυστικό προορισμό.

Τεράστια η οικονομική αξία της Μέγκαν
Η Μαρκλ μέχρι στιγμής αποδεικνύει πως η αξία της ως 
influencer είναι όμοια με αυτήν της Μίντλετον, ίσως και 
μεγαλύτερη. Τους τελευταίους μήνες όλα τα ρούχα και τα 
αξεσουάρ που επιλέγει για τις εμφανίσεις της γίνονται α-
νάρπαστα. Το λευκό παλτό που φόρεσε την ημέρα ανα-
κοίνωσης του αρραβώνα μετονομάστηκε από την εταιρεία 
Line the Label σε «The Meghan», το πράσινο τσαντάκι του 
οίκου Strathberry που κράτησε σε δημόσια εμφάνισή της 
ξεπούλησε, ενώ η αναζήτηση για τη συγκεκριμένη μάρκα 
από τους χρήστες του διαδικτύου ανέβηκε κατακόρυφα. Το 
στενό μαύρο φόρεμα που φόρεσε σε εκδήλωση υπέρ της ε-
νίσχυσης των γυναικών ξεπούλησε μέσα σε λίγες ώρες, με 
τον οίκο Black Halo να αναγκάζεται να βάζει το προσωπικό 
να δουλεύει υπερωρίες για να αντικαθιστά διαρκώς το στοκ.

Ο Ντέιβιντ Χέι, στέλεχος της εταιρείας Brand Finance 
που ειδικεύεται στις οικονομικές αναλύσεις, τόνισε στην ε-
φημερίδα «Independent» πως μέχρι στιγμής η Μαρκλ έχει 
αποφέρει σε βρετανικές μάρκες περισσότερες από 150 εκατ. 
λίρες και το «Meghan effect» (φαινόμενο Μέγκαν) συνε-
χίζεται και ενισχύεται όλο και περισσοτερο. Δημοσίευμα 
του περιοδικού «Hello» αναφέρει πως στην ετήσια οικονο-
μική αναφορά ως προς τα έσοδα που αποφέρει η μοναρχία 
στη βρετανική οικονομία σημειώνεται πως ο γάμος θα απο-
δώσει συνολικά πάνω από 1 δισ. λίρες συν 538 εκατ. έξτρα 
στον τομέα του τουρισμού. Δεν είναι λίγα και τα αμερικα-
νικά brands που έχουν αναφέρει πως οι πωλήσεις τους αυ-
ξήθηκαν εξαιτίας της Μέγκαν Μαρκλ, ενώ πολλά δημοσιεύ-
ματα σημειώνουν πως η νέα δούκισσα ξεπερνά ακόμα και 
την Κέιτ Μίντλετον στην επιρροή που ασκεί στο βρετανικό 
κοινό και όχι μόνο.

Ενίσχυση στον τουρισμό
Δημοσίευμα του «Guardian» αναφέρει πως περισσότε-
ροι από 50.000 Αμερικανοί τουρίστες αναμένεται να βρε-
θούν στο Λονδίνο το Σαββατοκύριακο των γαμήλιων εκδη-
λώσεων, ενώ ταυτόχρονα χιλιάδες Βρετανοί θα μεταβούν 

στην πρωτεύουσα, για να δουν από κοντά τους νεόνυμ-
φους. Τα ξενοδοχεία και τα καταλύματα μέσω Air BnB 
έχουν ξεπουλήσει, ενώ όλες οι παμπ αναμένεται να μεί-
νουν ανοιχτές μεταμεσονύκτια, προκειμένου να εξυπηρε-
τήσουν το ενθουσιώδες κοινό. Ακόμα και τα σούπερ μάρ-
κετ αναμένεται να δουν εκτίναξη των εσόδων τους, καθώς 
οι αιτήσεις για την πραγματοποίηση street parties(πάρτι 
στους δρόμους) ξεπερνούν το 50% στους κατά τόπους δή-
μους και γι’ αυτά τα πάρτι συνήθως αγοράζονται ποτά και 
σνακ από σούπερ μάρκετ. Σουβενίρ, αναμνηστικά ρούχα, 
ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς πωλείται προς τιμήν του 
Χάρι και της Μέγκαν και η βρετανική οικονομία εν μέσω 
Brexit βρίσκεται σε φάση ενίσχυσης.

Ακόμα και η εταιρεία Lego, χρησιμοποιώντας 60.000 
τουβλάκια, δημιούργησε το σκηνικό της τελετής, το 
οποίο εκθέτει μόνιμα στο πάρκο αναψυχής Legoland, 
που απέχει μόλις 5 χιλιόμετρα από το παλάτι του Ουίν-
δσορ. Οι ουρές πολιτών για να δουν από κοντά το σκη-
νικό είναι καθημερινές και κάπως έτσι δίνεται η καλύ-
τερη απάντηση στο ερώτημα «γιατί η βρετανική μοναρ-
χία είναι η πιο δημοφιλής στον κόσμο και δεν θα εκπέσει 
ποτέ;».
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ρεπορτάζ

  ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

«ΠΟΛΕΜΟΣ» 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Σ
ε θέση µάχης βρίσκεται η 
Α∆Ε∆Υ, µε στόχο την ακύ-
ρωση της αξιολόγησης των 
δηµοσίων υπαλλήλων, όπως 
προβλέπει το υπουργείο ∆ι-
οικητικής Ανασυγκρότησης. 

Μάλιστα, η συνοµοσπονδία των δηµοσίων 
υπαλλήλων φέρεται αποφασισµένη να απο-

τρέψει την υλοποίηση της αξιολόγησης µέσω 
ηλεκτρονικής πλατφόρµας και να ακυρώσει εν 
τοις πράγµασι τη διαδικασία, όπως συνέβη πέ-
ρυσι στους δήµους.

Ατµόσφαιρα µάχης
Για την ώρα, η Α∆Ε∆Υ έχει ανακοινώσει 
«απεργία-αποχή» των δηµοσίων υπαλλήλων 

από τη διαδικασία της αξιολόγησης και από 
τη συµµετοχή τους, µέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρµας, στην υποβολή στοιχείων των 
εργαζόµενων, ώστε να συγκροτηθεί ηλεκτρο-
νικό µητρώο αξιολόγησης. Η συνοµοσπονδία 
καλεί τους δηµοσίους υπαλλήλους να µη δώ-
σουν οιοδήποτε στοιχείο, ξεκαθαρίζοντας ότι 
καλύπτει πλήρως όσους εργαζόµενους δηλώ-
σουν συµµετοχή στην «απεργία-αποχή» από 
την αξιολόγηση και υποστηρίζοντας ότι οι 
υπάλληλοι δεν έχουν «καµία υποχρέωση» να 
παράσχουν στοιχεία στο υπουργείο. Μάλιστα, 
η Α∆Ε∆Υ κάλεσε «τα σωµατεία και τις οµο-
σπονδίες να ενηµερώσουν άµεσα µε όλα τα 
µέτρα τους συναδέλφους και να οργανώσουν 
τη µαζική συµµετοχή όλων στην απεργία-απο-
χή απ’ όλες τις διαδικασίες αξιολόγησης».

Την ίδια στιγµή η συνοµοσπονδία των 
δηµοσίων υπαλλήλων προχωρά και σε πιο 
«επιθετικές» κινήσεις, καθώς την περασµένη 
Παρασκευή πραγµατοποίησε στάση εργασίας 
από το µεσηµέρι έως τη λήξη του ωραρίου, µε 
αντικείµενο τις ελαστικές µορφές εργασίας 
(αναπληρωτές, συµβασιούχοι κ.λπ.) στο ∆η-
µόσιο, διεκδικώντας την κατάργησή τους και 
την κάλυψη των κενών µε µόνιµους διορι-
σµούς, ενώ η Εκτελεστική Επιτροπή της Α∆Ε-
∆Υ ανακοίνωσε 24ωρη πανελλαδική απεργία 
στις 30 Μαΐου, ορίζοντας τη συγκεκριµένη 
ηµεροµηνία ως ηµέρα πανεθνικής δράσης 
ενάντια στη λιτότητα, στην ανεργία και στην 
υπερφορολόγηση, µε την κατάργηση της τρο-
πολογίας Γεροβασίλη για την αξιολόγηση να 
βρίσκεται µεταξύ των βασικών αιτηµάτων της 
κινητοποίησης. Στην απεργία θα συµµετάσχει 
και η ΓΣΕΕ.

Αποφασισµένη η κυβέρνηση
Από την πλευρά της κυβέρνησης, η υπουρ-
γός ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης Όλγα Γε-
ροβασίλη κατά τη συζήτηση στη Βουλή της 
τροπολογίας για την ηλεκτρονική αξιολόγη-
ση είχε υπογραµµίσει ότι µέσω της ειδικής 
πλατφόρµας ηλεκτρονικής αξιολόγησης θα 
δίνεται τόσο στις ∆ιευθύνσεις Προσωπικού 
όσο και στον κάθε υπάλληλο ξεχωριστά το δι-
καίωµα πρόσβασης ως πιστοποιηµένου χρή-
στη ώστε να µπορεί να συµπληρώνει ο κάθε 
υπάλληλος τόσο τη φόρµα αξιολογουµένου 
όσο και τη φόρµα αξιολογητή Α΄ ή αξιολογητή 
Β΄ αντιστοίχως. «Αυτόµατα θα υποβάλλει τις 
εκθέσεις αυτοαξιολόγησης ή αξιολόγησης στο 
σύστηµα, το οποίο θα τις προωθεί στον επό-
µενο κρίκο της αλυσίδας, ενηµερώνοντάς τον 
σχετικά» είχε εξηγήσει η κ. Γεροβασίλη, δι-
ευκρινίζοντας ότι η ηλεκτρονική αξιολόγηση 
αφορά περίπου 230.000 δηµοσίους υπαλλή-
λους που εντάσσονται στο διοικητικό προσω-
πικό του στενού δηµοσίου τοµέα και των ΟΤΑ 
και ότι στόχος του υπουργείου ∆ιοικητικής 
Ανασυγκρότησης είναι η διαδικασία να έχει 
ολοκληρωθεί έως το τέλος Ιουνίου.

Μάλιστα, για να αποφευχθούν τα προβλή-
µατα που παρουσιάστηκαν κατά την περσινή 
διαδικασία αξιολόγησης, η τροπολογία για 
την ηλεκτρονική αξιολόγηση περιλαµβάνει 
διευκολύνσεις, όπως, για παράδειγµα, ότι η 
αξιολόγηση θεωρείται έγκυρη ακόµα και αν 
συµµετέχει σε αυτήν ένας εκ των δύο αξιολο-
γητών. Εφόσον και οι δύο αξιολογητές επιλέ-

ξουν να απόσχουν, τότε το φύλλο της αξιο-
λόγησης µπορεί να συµπληρωθεί µόνο από 
τον υπάλληλο. Ενώπιον, µάλιστα, των νέων 
αντιδράσεων της Α∆Ε∆Υ, το υπουργείο ∆ιοι-
κητικής Ανασυγκρότησης είχε υπογραµµίσει 
ότι «η υιοθέτηση της ηλεκτρονικής διαδικα-
σίας δεν επιφέρει καµία απολύτως αλλαγή 
στο σύστηµα. ∆εν µεταβάλλει τον χαρακτήρα 
του, το απλοποιεί, ενισχύει τη διαφάνειά του 
και εξοικονοµεί πολύτιµους πόρους. Ως εκ 
τούτου, δεν είναι κατανοητές οι όποιες αντι-
δράσεις στην εφαρµογή του».

«Τιµωρίες» και αντιδράσεις
Παράλληλα, περιλαµβάνεται και διάταξη 
η οποία προβλέπει τον αποκλεισµό από τις 
κρίσεις προϊσταµένων όσων υπαλλήλων δεν 
συµµετέχουν στην αξιολόγηση, µε στόχο να 
«τιµωρούνται» όσοι υπάλληλοι αρνούνται να 
αξιολογηθούν. Η συγκεκριµένη διάταξη απο-
τελεί άλλο ένα σηµείο τριβής µεταξύ κυβέρ-
νησης και Α∆Ε∆Υ, καθώς η συνοµοσπονδία 
των δηµοσίων υπαλλήλων ζητά την απόσυρ-
σή της, ωστόσο, σύµφωνα µε πληροφορίες, 
το υπουργείο δέχεται να συζητήσει το ενδε-
χόµενο αυτό µόνο υπό την προϋπόθεση της 
λήξης της αποχής από τη διαδικασία.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι την περασµένη 
Πέµπτη η Α∆Ε∆Υ πραγµατοποίησε παρά-
σταση έξω από το ΣτΕ, όπου εκδικάστηκε η 
αίτηση αναστολής των διοικητικών πράξεων 
µε τις οποίες αποκλείστηκαν εργαζόµενοι 
από τη διαδικασία των κρίσεων λόγω της 
συµµετοχής τους στην απεργία-αποχή από 
την αξιολόγηση, µε τη συνοµοσπονδία να 
αναφέρει ότι η διαδικασία «οδηγεί στη δι-
άλυση του ∆ηµοσίου» και να χαρακτηρίζει 
ως «απεργοσπαστική» την επίµαχη ρύθµιση. 
Σηµειώνεται, πάντως, ότι στην προηγούµε-
νη φάση της διαδικασίας η συµµετοχή των 
υπαλλήλων στα υπουργεία είχε φτάσει το 
70%.

Μητσοτάκης: Χρειάζεται 
διάφανο σύστηµα
Ο πρόεδρος της Ν∆ Κυριάκος Μητσοτάκης, 
µιλώντας σε κοµµατική εκδήλωση µε θέµα 
«∆ηµόσιο µε αξιοπρέπεια, ∆ηµόσιο για τους 
πολίτες» και αναφερόµενος στο ζήτηµα της 
αξιολόγησης, υπογράµµισε ότι η αξιολόγη-
ση αποτελεί αίτηµα των ίδιων των δηµοσίων 
υπαλλήλων, διευκρινίζοντας ότι «το µοντέλο 
µας θα είναι διάφανο και απολύτως αξιοκρα-
τικό. Όσοι λαµβάνουν υψηλή βαθµολογία 
θα επιβραβεύονται ιεραρχικά και µισθολο-
γικά. Όσοι υστερούν θα καταρτίζονται για 
να βελτιωθούν ή θα µετακινούνται σε άλλες 
θέσεις». Ο πρόεδρος της Ν∆ τόνισε στην ίδια 
εκδήλωση ότι «θεωρώ τη µεταρρύθµιση στο 
∆ηµόσιο κεντρικό µοχλό για την ανάπτυξη 
και την επανεκκίνηση της οικονοµίας. Απο-
κλειστική του αποστολή είναι η καλύτερη 
και γρηγορότερη εξυπηρέτηση του πολίτη», 
ενώ καθησύχασε και τις ανησυχίες των δη-
µοσίων υπαλλήλων, δεσµευόµενος ότι «δεν 
θα γίνουν απολύσεις. Όµως ο κανόνας “µία 
πρόσληψη για κάθε πέντε αποχωρήσεις” θα 
εφαρµοστεί. Οι προσλήψεις δεν θα γίνονται 
άκριτα όπως σήµερα, αλλά µε συγκροτηµένο 
σχέδιο».

Eίσαι νέος designer; Σπουδάζεις γραφιστική, 
illustration ή web design; Θέλεις να συναντήσεις 
επιτυχηµένους designers & design agencies? 

Έλα στον ΑΚΤΟ! 
Έλα στο Behance Portfolio Review!
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Σε ανακοίνωσή της η UNICEF εξήγησε ότι 
«προέβη σε διακοπή της συµφωνίας της µε 
την πρώην Εθνική Επιτροπή της στην Ελλάδα 
µετά από διεξαγωγή δύο διαδοχικών ελέγχων 
από ανεξάρτητους φορείς –ο πρώτος κατόπιν 
αιτήµατος της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής 
και ο δεύτερος µε αίτηµα της UNICEF–, οι 
οποίοι αποκάλυψαν διοικητικές δυσλειτουργίες 
και ανέδειξαν µη βιώσιµες συστηµικές 
παραλείψεις».

∆ΙΕΘΝΗΣ ∆ΙΑΣΥΡΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΛΟΓΩ UNICEF

Ν
έα εθνική επιτροπή στην Ελλάδα συστήνει η 
UNICEF µετά τις αποκαλύψεις για διοικητικές 
δυσλειτουργίες και κακοδιαχείριση από την 
προηγούµενη διοίκηση, οι οποίες και οδήγη-
σαν τον οργανισµό του ΟΗΕ να διακόψει κάθε 
σχέση του µε το εν Ελλάδι γραφείο του, προκα-

λώντας διασυρµό της χώρας.

«Μη βιώσιµες συστηµικές παραλείψεις»
Σε ανακοίνωσή της η UNICEF εξήγησε ότι «προέβη σε διακοπή 
της συµφωνίας της µε την πρώην Εθνική Επιτροπή της στην Ελλά-
δα µετά από διεξαγωγή δύο διαδοχικών ελέγχων από ανεξάρτητους 
φορείς –ο πρώτος κατόπιν αιτήµατος της Ελληνικής Εθνικής Επι-
τροπής και ο δεύτερος µε αίτηµα της UNICEF–, οι οποίοι αποκά-
λυψαν διοικητικές δυσλειτουργίες και ανέδειξαν µη βιώσιµες συ-
στηµικές παραλείψεις. Αυτές περιλάµβαναν ανεπαρκή καταγραφή 
λογιστικών συναλλαγών, αµφισβητούµενες πρακτικές απασχόλη-
σης και ελλιπή διακυβέρνηση», αν και διευκρίνισε ότι «ο ανεξάρ-
τητος έλεγχος που ανέθεσε η UNICEF δεν διαπίστωσε την ύπαρξη 
απάτης».

Μάλιστα, η UNICEF υπογράµµισε ότι «επένδυσε σηµαντικούς 
πόρους και συνεργάστηκε µεθοδικά µε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
της Εθνικής Επιτροπής για τον σχεδιασµό και την εφαρµογή πλά-
νου αναδιοργάνωσης, το οποίο θα επανέφερε τη διοικητική διαχεί-
ρισή της στα διεθνή πρότυπα που απαιτούνται για το διεθνές δίκτυο 
Εθνικών Επιτροπών του Οργανισµού και που αναµένονται από τους 
εταίρους µας. Παρά τις εντατικές προσπάθειες, καταλήξαµε στο συ-
µπέρασµα ότι, δεδοµένης της αναποφασιστικότητας και του διχα-
σµού του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, οι στόχοι µας δεν είναι εφικτό 
να επιτευχθούν» και τόνισε ότι «διεργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει 
προς την κατεύθυνση καθορισµού µιας νέας Εθνικής Επιτροπής 
στην Ελλάδα, ώστε η UNICEF να συνεχίσει µε υπερηφάνεια το 
έργο της για τα παιδιά σε όλο τον κόσµο».

Χρήµατα για… προβολή
Σύµφωνα µε δηµοσίευµα του «Ελεύθερου Τύπου», µόλις «έσκασε» 
η είδηση της αποχώρησης της UNICEF από την Ελλάδα, από τα 
δηµοσιευµένα οικονοµικά στοιχεία του οργανισµού προέκυπτε ότι 
οι περισσότερες δαπάνες προορίζονταν για τις γενικές και διοικη-
τικές ανάγκες και για το marketing. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε το 
δηµοσίευµα, το 2015 τα έσοδα της Επιτροπής, τα οποία προέρχο-
νταν από πωλήσεις, ανήλθαν συνολικά στα 4.365.375,06 ευρώ. Τα 

έξοδα άγγιξαν τα 2.394.027,52 ευρώ. Ενδεικτικά, τα 317.919,89 ευρώ 
αφορούσαν αµοιβές και έξοδα υποστήριξης πωλήσεων, τα 116.578,61 
ευρώ το marketing και την προώθηση πωλήσεων και τα 730.130,10 
ευρώ τις αµοιβές και τα έξοδα υποστήριξης προγραµµάτων δωρεών. 
Επιπλέον, τα έξοδα marketing και προώθησης δωρεών ανέρχονταν 
σε 320.954 ευρώ, ενώ τα γενικά διοικητικά έξοδα σε 429.409,61 
ευρώ. Την ίδια στιγµή στη UNICEF αποδόθηκαν 1.971.347,53 ευρώ 
(χρήση 2015), καθώς και 283.069,53 ευρώ (κεφάλαια προηγούµε-
νων ετών). Κάτι ανάλογο συνέβη και το 2014. Τα έσοδα ανήλθαν τη 
χρονιά εκείνη στα 4.685.366,58 ευρώ και τα έξοδα στα 2.439.577,57 
ευρώ.

Σύµφωνα µε δηµοσίευµα του «Φιλελεύθερου», τον Φεβρουά-
ριο του 2018 ο απεσταλµένος της UNICEF PFP Γκιουζέπε Φούσκο 
είχε αναφέρει στη συνεδρίαση του Εκτελεστικού Συµβουλίου της 
ελληνικής UNICEF ότι «ένα επίσης σηµαντικό ζήτηµα το οποίο 
πρέπει να συζητήσουµε είναι η αναθεώρηση του επιχειρηµατικού 
µοντέλου µε βάση το οποίο λειτουργούµε εδώ και τόσο καιρό. Η 
ελληνική επιτροπή έχει ένα κόστος δυσβάσταχτο, δηλαδή από 
το 1 ευρώ µόνο τα 0,30 ευρώ πηγαίνουν στα παιδιά που τα έχουν 
ανάγκη. Τα υπόλοιπα 0,70 είναι για τα εσωτερικά έξοδα… για ένα 
προσωπικό αυξηµένο κατά 40% έναντι άλλων επιτροπών». Στο ίδιο 
δηµοσίευµα υπογραµµίζεται ότι ο πρώτος διαχειριστικός έλεγχος 
που έγινε από την εταιρεία Deloitte διαπίστωσε κακοδιαχείριση 
και δυσλειτουργίες, πολλές εκ των οποίων οφείλονταν στον εσωτε-
ρικό κανονισµό που είχε συντάξει ο νυν υφυπουργός Εξωτερικών 
και ένα από τα ιδρυτικά µέλη της ελληνικής UNICEF Γιώργος Κα-
τρούγκαλος

Έρευνα µε εντόπια πρωτοβουλία
Πρέπει να σηµειωθεί ότι η εικόνα αυτή άρχισε να ξετυλίγεται µετά 
από πρωτοβουλία της Σοφίας Τζιτζίκου, της προέδρου –και πρώην 
αντιπροέδρου– της Εθνικής Επιτροπής της UNICEF στην Ελλά-
δα. Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η κ. Τζιτζίκου, «η συγκεκριµένη 
απόφαση (σ.σ.: της διακοπής της συνεργασίας µε την Εθνική Επι-
τροπή στην Ελλάδα), αν και δυσάρεστη, ήταν αναµενόµενη, καθώς 
τους τελευταίους µήνες είµαστε σε µια διαδικασία εξυγίανσης της 
Εθνικής Επιτροπής. Όταν αναλάβαµε, τον Μάιο του 2016, αποφασί-
σαµε, προκειµένου να αντιµετωπίσουµε κάποιες µη κανονικότητες 
σε θέµατα που είδαµε και µας έβαλαν σε σκέψεις, να προβούµε σε 
έναν έλεγχο, να δούµε τι παραλαµβάνουµε σαν καινούργιο συµβού-
λιο, έτσι ώστε να µην επωµιστούµε τις ευθύνες που δεν µας ανα-
λογούν. Πήγαµε σε έλεγχο µίας τριετίας πριν, δηλαδή 2013, 2014, 

2015. Ο έλεγχος αυτός έδειξε πράγµατα και τον µοιραστήκαµε µε τη 
Γενεύη, ενηµερώσαµε τα κεντρικά της Γενεύης και µαζί µε κάποια 
άλλα στοιχεία που και οι εργαζόµενοι µας έδωσαν τα συζητήσαµε 
µε την κεντρική UNICEF και µε κοινή απόφαση και συνεργασία 
προχώρησαν στον δεύτερο έλεγχο. Πάλι µε ανεξάρτητη ελεγκτική 
εταιρεία, η οποία πήγε σε βάθος 15ετίας». Παράλληλα, πρέπει να 
υπογραµµιστεί ότι µε εντολή του προϊσταµένου της Εισαγγελίας 
Πρωτοδικών Ηλία Ζαγοραίου ξεκίνησε προκαταρκτική εξέταση, 
την οποία διενεργεί ο εισαγγελέας Πρωτοδικών ∆ιονύσης Μουζά-
κης, προκειµένου να διερευνηθούν όσα αναφέρει η κ. Τζιτζίκου.

Από την πλευρά του, ο κ. Κατρούγκαλος, µιλώντας για την 
υπόθεση στον ρ/σ «Στο Κόκκινο», σηµείωσε ότι «έχω εικόνα για 
το τι γίνεται στη UNICEF. Παλιά είχα συµµετοχή στο ∆.Σ. και έχω 
προσπαθήσει να βοηθήσω τη νυν πρόεδρο κ. Τζιτζίκου στη µεγάλη 
προσπάθεια να βρει τα στραβά και να τα διορθώσει», προσθέτοντας 
ότι «στην Ελλάδα το τµήµα της UNICEF έχει τη µορφή σωµατείου. 
Μόλις η κ. Τζιτζίκου ανέλαβε καθήκοντα προέδρου, ζήτησε, όπως 
κάθε λογικός άνθρωπος, να γίνει έλεγχος στα οικονοµικά. Από αυ-
τόν, δυστυχώς, βγήκαν πράγµατα πολύ σηµαντικά, οικονοµική ατα-
σθαλία στη διαχείριση κεφαλαίων (µη φανερή λογιστική παρακο-
λούθηση), οικογενειοκρατία στις προσλήψεις, πολύ υψηλοί µισθοί 
σε ορισµένα στελέχη και πολύ χαµηλοί σε άλλους κ.λπ.». ∆.Χρ.
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Οι γιατροί συνταγογραφούσαν σε 
ανύπαρκτους ασθενείς, ενώ δύο 
νοσηλεύτριες χορηγούσαν μειωμένη 
δοσολογία φαρμάκων στους 
καρκινοπαθείς.

ΠΡΟΦΥΛΑΚΊΣΕΊΣ ΓΊΑ ΤΗ «ΣΠΕΊΡΑ 
ΤΩΝ ΟΓΚΟΛΟΓΊΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ»

  ΑΦΡΟΔΊΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ

Στη φυλακή οδηγήθηκαν την περασμένη Τετάρτη, 
μετά τις πολύωρες απολογίες τους ενώπιον της ανα-
κρίτριας διαφθοράς, ο 70χρονος Αιγύπτιος ο οποίος 
κατηγορείται ως «εγκέφαλος» του κυκλώματος πα-

ράνομης διακίνησης αντικαρκινικών φαρμάκων, καθώς και ένα 
ακόμη άτομο το οποίο φαίνεται να είχε νευραλγικό ρόλο στην υ-
πόθεση. Συνολικά, έχουν κριθεί προφυλακιστέοι έξι κατηγορού-
μενοι, ενώ, όπως φαίνεται, στην υπόθεση εμπλέκονται περισσό-
τερα από 36 άτομα.

Κέρδη 25 εκατ. ευρώ
Μετά από πολύμηνη αστυνομική έρευνα η Διεύθυνση Οικονομι-
κής Αστυνομίας κατάφερε να εξαρθρώσει την οργάνωση η οποία 
αποκόμιζε τεράστια οικονομικά οφέλη, ενώ έθετε σε κίνδυνο τη 
ζωή καρκινοπαθών. Η δράση της φαίνεται ότι άρχισε τον Απρί-
λιο του 2013, όταν τα μέλη της προμηθεύονταν παράνομα φαρ-
μακευτικά σκευάσματα υψηλού κόστους, κυρίως νοσοκομειακής 
χρήσης, τα οποία στη συνέχεια διακινούσαν και εξήγαν σε φαρ-
μακαποθήκες της Γερμανίας, της Ελβετίας και της Ιταλίας με υ-
περδιπλάσια τιμή συγκριτικά με το κόστος αγοράς τους.

Σύμφωνα με την Οικονομική Αστυνομία, κατά το χρονικό δι-
άστημα 2013-2016 εκδόθηκαν εικονικά τιμολόγια αγοράς φαρ-
μακευτικών σκευασμάτων συνολικής αξίας 24.913.375 ευρώ, ενώ 
τα έσοδα από την εγκληματική δραστηριότητα υπολογίζονται 
στα 25.073.196 ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν σε συνολική ποσό-
τητα 14.401 σκευασμάτων.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατα-
σχέθηκαν μεγάλος αριθμός φαρμακευτικών σκευασμάτων συνο-
λικής αξίας 307.258 ευρώ, το χρηματικό ποσό των 63.815 ευρώ, 
εννέα ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ψηφιακά αποθηκευτικά μέσα, 
συσκευές κινητών τηλεφώνων και πλήθος καρτών SIM, κάρτες 
ανάληψης διαφόρων τραπεζικών ιδρυμάτων, καθώς και πλήθος ι-
διόχειρων σημειώσεων.

Συμμετείχαν ακόμα και γιατροί
Στο κύκλωμα, το οποίο αποτελούνταν από τέσσερις πυρήνες με 
διακριτούς ρόλους, εμπλέκονται, μεταξύ άλλων, γιατροί, νοση-
λεύτριες και φαρμακοποιοί. Οι γιατροί, οι οποίοι ήταν συμβε-
βλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ, συνταγογραφούσαν σε ανύπαρκτους 
ασθενείς έτσι ώστε τα φάρμακα να καταλήγουν στη συμμορία, 
ενώ οι δύο νοσηλεύτριες του Λαϊκού Νοσοκομείου την εφοδία-
ζαν με τα σκευάσματα, αφού προηγουμένως χορηγούσαν μειω-
μένη δοσολογία φαρμάκων στους καρκινοπαθείς.

Όσον αφορά τον ρόλο του 70χρονου, είχε δημιουργήσει μια 
φαρμακευτική εταιρεία με έδρα την Αίγυπτο με σκοπό να εισά-
γει φάρμακα. Στην πραγματικότητα, επρόκειτο για υπεξαιρε-
μένα σκευάσματα, τα οποία κατέληγαν στο φαρμακείο 57χρονης 
γυναίκας στην Καλλιθέα και στη φαρμακαποθήκη που νοίκιαζε 
στην Αθήνα η εταιρεία του Αιγύπτιου.

Από την Καλλιθέα τα φάρμακα κατέληγαν στη Γερμανία, σε 
φαρμακείο που διατηρούσε ο Αιγύπτιος, ενώ ένας ανθοπώλης 
στο Παγκράτι και ένας ιχθυοπώλης στην Καλλιθέα φύλαγαν τα 
φάρμακα στα ψυγεία. Σημειώνεται ότι οι κατηγορούμενοι είχαν 
εξασφαλίσει σταθερό πελατολόγιο, όπου διέθεταν προς πώληση 
τα παράνομα αποκτηθέντα φαρμακευτικά σκευάσματα.

Οργή καρκινοπαθών
Την οργή και τον αποτροπιασμό της εξέφρασε η Ελληνική Ομο-
σπονδία Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ), κάνοντας λόγο για ανοχύρωτο σύ-
στημα υγείας. Η ΕΛΛΟΚ σε ανακοίνωσή της ανέφερε ότι «κά-
ποιοι επέλεξαν συνειδητά να θέσουν σε δεύτερη μοίρα την υγεία 
και τις ζωές ασθενών με καρκίνο, προτάσσοντας το ίδιο συμφέ-
ρον, στερώντας τους τα απαραίτητα φάρμακα και ζημιώνοντας το 
ήδη σοβαρά ασθενές σύστημα υγείας. Δεν είναι δυνατόν, την ώρα 
που πολλοί ασθενείς εξαναγκάζονται να περιφέρονται από νοσο-
κομείο σε νοσοκομείο για να εξασφαλίσουν τη θεραπεία τους ή 
να την αναζητούν από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή να καθυ-
στερούν αδικαιολόγητα να τη λάβουν, κάποιοι να προβαίνουν α-
νενόχλητα σε υπεξαίρεση αναγκαίων ακριβών και λίαν δραστι-
κών φαρμάκων».

Παράλληλα, έκανε λόγο για ανοχύρωτο ΕΣΥ, καθώς «δεν υ-

πάρχουν και δεν εφαρμόζονται διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου 
και διασφάλισης ποιότητας των διαδικασιών διακίνησης φαρμά-
κων, ενώ η αναζήτηση στο οργανόγραμμα του υπουργείου Υγείας 
δείχνει ότι δεν υπάρχει Διεύθυνση ή Υπηρεσία Εσωτερικού Ε-
λέγχου, μετά δε και την κατάργηση της Διεύθυνσης Ποιότητας 
και Αποτελεσματικότητας φαίνεται ότι το σύστημα εσωτερικού 
ελέγχου, αξιολόγησης και διασφάλισης ποιότητας θεωρούνται 
περιττά».

ΠΟΕΔΗΝ κατά Πολάκη
Εν τω μεταξύ, «υποτονική» χαρακτήρισε η Πανελλήνια Ομο-
σπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ) την 
αντιμετώπιση του σκανδάλου του Λαϊκού Νοσοκομείου από την 
πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας.

Σε σχετική ανακοίνωση ανέφερε ότι «πέρασαν αρκετές ημέ-
ρες που η Οικονομική Αστυνομία αποκάλυψε το σκάνδαλο με 
την υπεξαίρεση και εμπορία αντικαρκινικών και άλλων ακριβών 
φαρμάκων από το Λαϊκό και ίσως και άλλα νοσοκομεία που δεν 
γνωρίζουμε. Κυρίως να ερευνηθεί από την Εισαγγελία, αλλά και 
από το υπουργείο Υγείας, με την πειθαρχική διαδικασία που επι-
βάλλει ο νόμος, πόσοι, ποιοι ευθύνονται με ονοματεπώνυμο, να 
τεθούν άμεσα σε διαθεσιμότητα και να ερευνηθεί σε βάθος εάν 
ευθύνονται για την απώλεια ανθρώπινων ζωών».

Η ομοσπονδία στράφηκε και κατά του αναπληρωτή υπουρ-
γού Υγείας Παύλου Πολάκη, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι 
«δεν μπορούμε να ανεχθούμε τον τρόπο που αντιμετωπίζει το εν 
λόγω ζήτημα ο λαλίστατος κατά τα άλλα αναπληρωτής υπουργός 
Υγείας, στην αρμοδιότητα του οποίου είναι τα δημόσια νοσοκο-
μεία. Θα στείλει στο σπίτι του τον διοικητή του Λαϊκού Νοσοκο-
μείου ο κ. Πολάκης ή όχι; Η αποπομπή του θα έπρεπε να είχε 
συμβεί χθες, καθώς και η εντολή διενέργειας ΕΔΕ για ενδελεχή 
έλεγχο της υπόθεσης στο Λαϊκό και σε άλλα ενδεχομένως νοσο-
κομεία».

Πάντως, με ανάρτησή του στο Facebook ο κ. Πολάκης ανα-
κοίνωσε ότι «τίθενται σε αργία από το Δ.Σ. του Λαϊκού Νοσοκο-
μείου και παραπέμπονται στο Πειθαρχικό της 1ης Υγειονομικής 
Περιφέρειας Αττικής (ΥΠΕ) με το ερώτημα της οριστικής από-
λυσης οι δύο νοσηλεύτριες. Οι γιατροί που είχαν σύμβαση με τον 
ΕΟΠΥΥ και συνταγογραφούσαν για το κύκλωμα θα γίνει άμεσα 
διακοπή της σύμβασης και αγωγή από τον ΕΟΠΥΥ για ζημιά του 

οργανισμού, μόλις η Οικονομική Αστυνομία διαβιβάσει επίσημα 
τα στοιχεία τους στον οργανισμό».

Α. Ξανθός: Η «σπείρα των αντικαρκινικών» 
δεν είναι μεμονωμένο συμβάν
Για «οργανωμένη μαφία» στον χώρο των παράνομων παράλλη-
λων εξαγωγών φαρμάκου στη χώρα έκανε λόγο ο υπουργός Υ-
γείας Ανδρέας Ξανθός. Ο κ. Ξανθός εκτίμησε ότι «πραγματικά, 
πρόκειται όχι απλώς για οργανωμένο έγκλημα οικονομικής φύ-
σεως αλλά για μια σπείρα η οποία ουσιαστικά έθετε, απ’ ό,τι φαί-
νεται, σε διακινδύνευση και την πορεία της υγείας των ασθε-
νών», προσθέτοντας ότι « δεν είναι μια μεμονωμένη περίπτωση. 
Δεν πρέπει να το αντιμετωπίσουμε ως ένα τυχαίο συμβάν το 
οποίο συγκυριακά αποκαλύφθηκε».

Ο κ. Ξανθός αναφέρθηκε και στο κλίμα ανασφάλειας στο 
οποίο οδήγησαν οι αποκαλύψεις, υποστηρίζοντας ότι «το σύ-
στημα υγείας δεν είναι ανοχύρωτο και εξακολουθεί σήμερα να 
παρέχει αξιόπιστες υπηρεσίες και αποτελεσματικές υπηρεσίες 
στην πλειονότητα των περιπτώσεων».

Μάλιστα, εξήρε το έργο της Οικονομικής Αστυνομίας, αλλά 
και των ελεγκτικών μηχανισμών του υπουργείου και εν προκει-
μένω του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ), λέγοντας ότι 
«αθόρυβα έκανε μια συστηματική προσπάθεια να διερευνήσει 
την επιρροή αυτών των κυκλωμάτων», ενώ προανήγγειλε την ε-
νίσχυση του ελεγκτικού μηχανισμού του.
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Η Folli Follie και ο «άγνωστος 
πόλεμος» με την QCM

Σαν κεραυνός εν αιθρία έπεσε την προηγούμενη εβδομάδα η έκθεση-κόλα-
φος για τη Folli Follie και τα «ανακριβή» στοιχεία των οικονομικών της κατα-
στάσεων από την Quintessential Capital Management. Στην έκθεση η QCM 
αμφισβητεί τα επίσημα στοιχεία σε ό,τι αφορά το δίκτυο καταστημάτων και 

θέτει θέματα για οικονομικές καταστάσεις, ελεγκτές και θυγατρικές.
Αυτό ήταν η απαρχή μιας σειράς από ανακοινώσεις, εμπλοκής της Επιτροπής Κε-

φαλαιαγοράς, απειλές για νομικές ενέργειες, αλλά και σοβαρή πτώση της μετοχής της 
ελληνικής πολυεθνικής, κατά την οποία χάθηκαν πολλά εκατομμύρια ευρώ από τους 
μετόχους της.

Η Folli Follie βρήκε στήριγμα στην ισχυρή Fosun, η οποία προχώρησε σε αύξηση 
του ποσοστού ελέγχου της από 13,886% σε 15,007%, ωστόσο αυτή η κίνηση δεν είναι 
σίγουρο ότι μπορεί να ανατρέψει το αρνητικό κλίμα γύρω από τον ελληνικό όμιλο.

Με συνεχείς ανακοινώσεις και διευκρινίσεις η ελληνική εισηγμένη δίνει τη μάχη 
της, ενώ προχώρησε και στον διορισμό της Ernst&Young ως ανεξάρτητου ορκωτού ελε-
γκτή, που θα αναλάβει την εξέταση των οικονομικών καταστάσεων μητρικής και ομίλου.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, που άκουσε τις αιτιάσεις της εισηγμένης, έχει ήδη α-
ποστείλει στα γραφεία του QCM επιστολή η οποία δίνει χρονική προθεσμία το αργό-
τερο έως τις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας προκειμένου να λάβει αναλυτική επεξή-
γηση και τεκμηρίωση όλων των επιχειρημάτων που παρατίθενται σε σχετική έκθεση, 
με ταυτόχρονη προσκόμιση των σχετικών στοιχείων.

Παράλληλα, έχει ξεκινήσει από την εποπτική αρχή ο έλεγχος όλων των συναλλα-
γών επί του τίτλου της Folli Follie στις τελευταίες συνεδριάσεις. Από την πλευρά της, 
η εισηγμένη, σε μια προσπάθεια αποφυγής επιθετικής εξαγοράς λόγω της διολίσθη-
σης του τίτλου, προχώρησε στην ενεργοποίηση προγράμματος επαναγοράς ιδίων με-
τοχών έως του 10% του μετοχικού της κεφαλαίου (6.636.413 μετοχών), κίνηση που ε-
νέκρινε το διοικητικό συμβούλιο της Folli Follie σε συνεδρίασή του την προηγούμενη 
Κυριακή, εν μέσω επίθεσης από το αμερικανικό hedge fund QCM.

Το επόμενο διάστημα κρίνεται ιδιαιτέρως σημαντικό για την ελληνική εταιρεία, 
καθώς καλείται να δίνει συνεχώς νέα στοιχεία για να αντικρούσει την επίθεση, στοι-
χεία που θα κρίνουν την έκβαση της διένεξης με το αμερικανικό fund.

Στην αναβάθμιση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων προχώρησε η 
Fraport Greece, εγκαθιστώντας σύγχρονες λύσεις πληροφορικής και τη-
λεπικοινωνιών COSMOTE, που συμβάλλουν σημαντικά στην απρόσκο-
πτη και ασφαλή επικοινωνία των αεροδρομίων, στην αποδοτικότερη λει-

τουργία του ομίλου και στην καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση: «Αξιοποιώντας την εμπειρία του στην υλο-

ποίηση μεγάλων έργων ICT, ο Όμιλος ΟΤΕ παρέχει στη Fraport Greece και τα 14 
αεροδρόμια υπηρεσίες private cloud, λύσεις συνδεσιμότητας για την ασφαλή δι-
ασύνδεση και μεταφορά φωνής, εικόνας και δεδομένων και λύσεις επικοινωνίας 
μέσω IP τηλεφωνίας και ιδιωτικού ραδιο-δικτύου. Ο Όμιλος ΟΤΕ θα είναι υπεύ-
θυνος και για την τεχνική υποστήριξη όλων των παρεχόμενων λύσεων».

Παράλληλα, υλοποιήθηκε λύση δικτύωσης Wi-Fi στα κεντρικά γραφεία της 
Fraport Greece για την κάλυψη των αναγκών της εταιρείας, αλλά και των πελατών.

Αύξηση μεγεθών για την Coca-Cola HBC

Η Coca-Cola HBC AG, ένας από τους μεγαλύτερους εμφιαλωτές των σημάτων της Coca-Cola 
Company, ανακοίνωσε ισχυρές επιδόσεις στο ξεκίνημα της χρονιάς, σημειώνοντας 4,5% αύ-
ξηση των καθαρών εσόδων από πωλήσεις σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση για το α΄ τρί-
μηνο της χρήσης.

Οι όγκοι πωλήσεων αυξήθηκαν κατά 2,3% στη διάρκεια του τριμήνου, με πολύ ισχυρή ανάπτυξη 
στον τομέα των αναπτυσσόμενων αγορών και με ακόμη ένα τρίμηνο βελτίωσης για τον τομέα των ανα-
πτυγμένων αγορών. Στον τομέα των αναπτυγμένων αγορών ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε κατά 1,1% ως ε-
πακόλουθο της βελτίωσης των όγκων πωλήσεων σε Ιρλανδία και Ελβετία και της συνέχισης των καλών 
επιδόσεων στην Ελλάδα.

Οι όγκοι πωλήσεων στον τομέα των αναπτυσσόμενων αγορών βελτιώθηκαν κατά 11,8%, χάρη στην 
πολύ ισχυρή ανάπτυξη στην Πολωνία, ενώ στις αναδυόμενες αγορές κυμάνθηκαν στα ίδια επίπεδα με το 
αντίστοιχο τρίμηνο πέρυσι, καθώς η συνέχιση των ισχυρών ρυθμών ανάπτυξης στις μεσαίου μεγέθους 
χώρες αντιστάθμισε την πτώση των πωλήσεων στη Νιγηρία και σε μικρότερο βαθμό στη Ρωσία.

Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις ανά κιβώτιο σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση αυξήθηκαν κατά 
2,1%, με την επίδραση των αυξήσεων στις τιμές των προϊόντων από το 2017 και τη βελτίωση στο μείγμα 
στους τομείς των αναδυόμενων και αναπτυγμένων αγορών να αντισταθμίζουν την επιδείνωση του μείγ-
ματος στον τομέα των αναπτυσσόμενων αγορών.

Ο Zoran Bogdanovic, διευθύνων σύμβουλος της Coca-Cola HBC AG, σχολίασε: «Είμαστε ικανοποι-
ημένοι από το καλό ξεκίνημα της φετινής χρονιάς, που ανταποκρίνεται στις προσδοκίες μας. Οι καινοτο-
μίες στα προϊόντα μας και οι συνεχιζόμενες πρωτοβουλίες διαχείρισης της αύξησης των εσόδων συνεχί-
ζουν να επιφέρουν ισορροπημένη ανάπτυξη μέσω της αύξησης του όγκου πωλήσεων και της βελτίωσης 
τιμών/μείγματος. Προσδοκούμε ότι η υλοποίηση των ισχυρών εμπορικών μας πλάνων και η σταδιακή 
οικονομική ανάκαμψη σε Ρωσία και Νιγηρία θα οδηγήσουν σε επιτάχυνση του ρυθμού αύξησης των ε-
σόδων στο υπόλοιπο του έτους».

Στα 921 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα έσοδα του 
Οργανισμού, ενώ τα EBITDA ενισχύ-
θηκαν κατά 3,6%. Αύξηση 7,1% κατέγρα-
ψαν και τα καθαρά κέρδη του ΟΤΕ το α΄ 

τρίμηνο, καθώς ανήλθαν στα 39 εκατ. ευρώ έναντι 
36,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. 
Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη του Οργανι-
σμού διαμορφώθηκαν στα 50,6 εκατ. ευρώ, σημει-
ώνοντας άνοδο 32,5%, σύμφωνα με σχετική ανα-
κοίνωση.

Οι προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περι-
ουσιακά στοιχεία το α΄ τρίμηνο του 2018 ανήλθαν 
σε 166,6 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 
9,9% ή 18,4 εκατ. ευρώ, με τις επενδύσεις στην Ελ-
λάδα να ανέρχονται σε 115,3 εκατ. ευρώ, στη Ρου-
μανία σε 49,9 εκατ. ευρώ και στην Αλβανία σε 1,4 
εκατ. ευρώ.

Το α΄ τρίμηνο του 2018 ο Όμιλος κατέγραψε 
προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές 8,6 
εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μια θετική απόκλιση 
κατά σχεδόν 20 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με την α-
ντίστοιχη περίοδο του 2017, η οποία συνδέεται με 
τις χαμηλότερες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά 

ΟΤΕ: Στα 50,6 εκατ. 
ευρώ αυξήθηκαν τα 
κέρδη α΄ τριμήνου

στοιχεία κατά το τρίμηνο.
Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του α΄ τρι-

μήνου 2018, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμ-
βουλος του Ομίλου ΟΤΕ Μιχάλης Τσαμάζ ανέ-
φερε: «Ο Όμιλος OΤΕ ξεκίνησε το 2018 με ι-
σχυρές επιδόσεις. Τα έσοδά μας από υπηρεσίες 
λιανικής στην Ελλάδα σημείωσαν αύξηση, κυ-
ρίως χάρη στην ενίσχυση των πωλήσεων γρήγο-
ρου internet μέσω οπτικών ινών. Συνεχίζουμε 
την αναβάθμιση του δικτύου μας για να προ-
σφέρουμε σε όλο και περισσότερους πελάτες 
ταχύτητες μέχρι 200 Mbps».

Ο κ. Τσαμάζ πρόσθεσε: «Συνολικά, επιτύ-
χαμε θετικά αποτελέσματα. Είμαστε αισιόδοξοι 
ότι θα συνεχίσουμε ανάλογα και το υπόλοιπο 
έτος. Τον Απρίλιο εγκαινιάσαμε το πρόγραμμα 
επαναγοράς ιδίων μετοχών, σύμφωνα με την πο-
λιτική αμοιβών των μετόχων που ανακοινώθηκε 
τον Ιανουάριο. Οι ταμειακές μας ροές είναι ι-
κανές για την επίτευξη των στόχων που έχουμε 
θέσει και την υποστήριξη του μερίσματος για το 
φετινό έτος».

Ο OΤΕ αναμένει ότι η θετική τάση του α΄ 
τριμήνου θα συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια 
του 2018, κυρίως στην εγχώρια αγορά. Ειδικό-
τερα, το 2018 η διοίκηση αναμένει οι προσαρ-
μοσμένες επενδύσεις να διαμορφωθούν σε πε-
ρίπου 700 εκατ. ευρώ. Αντανακλώντας την πε-
ραιτέρω βελτίωση των ταμειακών του ροών, ο 
OΤΕ αναμένει για το 2018 οι προσαρμοσμένες 
ελεύθερες ταμειακές ροές να ανέλθουν σε περί-
που 350 εκατ. ευρώ.

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές αναμένεται 
να ανέλθουν σε περίπου 260 εκατ. ευρώ και θα 
καταβληθούν στο σύνολό τους στους μετόχους 
σύμφωνα με την πολιτική αμοιβών των μετόχων 
που ανακοινώθηκε πρόσφατα.

Συνεργασία Fraport - 
COSMOTE για την αναβάθμιση 
των περιφερειακών αεροδρομίων
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Άνιση πρόσβαση στην περίθαλψη 
έχουν τα ελληνόπουλα µε συγγενείς 
καρδιοπάθειες, καθώς ελάχιστα µπορούν 
να χειρουργηθούν δωρεάν σε δηµόσιο 
νοσοκοµείο.

 ΑΛΕΞΙΑ ΣΒΩΛΟΥ

Με τη λίστα αναµονής για παιδοκαρδιολο-
γικό χειρουργείο στο Νοσοκοµείο «Αγία 
Σοφία» να φτάνει τους οκτώ µήνες, µόνο 
70 λιλιπούτειοι ασθενείς µε συγγενείς 
καρδιοπάθειες µπορούν ετησίως να 

υποβληθούν δωρεάν στη σωτήρια χειρουργική επέµβαση, 
όπως εξηγεί ο παιδοκαρδιοχειρουργός Γιώργος Σαρρής. 
Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα 800 παιδιά µε συγ-
γενείς (εκ γενετής) καρδιοπάθειες, από τα οποία περίπου τα 
550 χρειάζονται χειρουργείο για την επιδιόρθωση της βλά-
βης. Το δηµόσιο Νοσοκοµείο Παίδων «Αγία Σοφία» µπορεί 

να πραγµατοποιήσει παιδοκαρδιολογικό χειρουργείο µόνο 
µία ηµέρα την εβδοµάδα, λόγω έλλειψης προσωπικού σε 
αναισθησιολόγους και νοσηλευτές, µε συνέπεια η πλειο-
νότητα των περιστατικών (480 µικροί ασθενείς ετησίως) να 
χειρουργείται στο «Ωνάσειο», στο «Μητέρα» ή στο ΙΑΣΩ (τα 
τρία ιδιωτικά κέντρα) και οι οικογένειές τους να επιβαρύνο-
νται µε το ήµισυ της δαπάνης. «Το κόστος κάθε χειρουργεί-
ου ανέρχεται στα 18.000 ευρώ, οπότε για τα παιδιά που χει-
ρουργούνται στα ιδιωτικά νοσοκοµεία η επιβάρυνση φτάνει 
τα 9.000 ευρώ» προσθέτει ο παιδοκαρδιολόγος Γιώργος 
Παπαδόπουλος. Αρκετοί ασθενείς χρειάζονται πρόσθετη ή 
διορθωτική επέµβαση σε µεγαλύτερη ηλικία, µετά τα 20 έτη.

Στην Ελλάδα ζουν 50.000 ασθενείς µε εκ γενετής καρδι-
οπάθειες και ο αριθµός των ενηλίκων είναι υπερδιπλάσιος 
από αυτόν των παιδιών, γεγονός ιδιαίτερα αισιόδοξο. Για την 

εµφάνιση των συγγενών καρδιοπαθειών µπορεί να ευθύνο-
νται οι λοιµώξεις στην εγκυµοσύνη. Μεγάλη πληγή αποτε-
λούν οι θάνατοι στο γήπεδο νεαρών αθλητών που γεννήθη-
καν µε βλάβη στην καρδιά η οποία παρέµεινε αδιάγνωστη. 
Ο αιφνίδιος θάνατος στα γήπεδα συνήθως οφείλεται είτε σε 
µυοκαρδιοπάθεια είτε σε µια ανωµαλία στην έκφυση των 
στεφανιαίων αρτηριών που θα µπορούσε να εντοπιστεί σε 
υπερηχογραφικό έλεγχο καρδιάς και να αποφευχθεί το µοι-
ραίο. Γι’ αυτό και οι ειδικοί από το 52ο Ετήσιο Συνέδριο της 
Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καρδιολογίας Παίδων και Συγγενών 
Καρδιοπαθειών επισηµαίνουν ότι είναι πολύ σηµαντική η 
κλινική εξέταση του παιδιού πριν από τα σπορ από παιδία-
τρο και µαζί η µέτρηση της αρτηριακής πίεσης, που µπορεί 
να αποκαλύψει υποβόσκουσα στένωση, καθώς και το ηλε-
κτροκαρδιογράφηµα.

550 ΠΑΙ∆ΙΑ 
ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΗ 
ΚΑΡ∆ΙΟΠΑΘΕΙΑ 
ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ 
ΕΤΗΣΙΩΣ 
ΕΓΧΕΙΡΗΣΗ

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ 
ΜΗΤΕΡΕΣ ΜΕ ∆ΩΡΟ 20 
ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΑ ΤΣΕΚΑΠ

∆
ιαγωνισµό στο Facebook µε δώρο παιδιατρικά τσεκάπ 
πραγµατοποιεί το ΙΑΣΩ, µε αφορµή τη Γιορτή της Μητέρας. Για 
να λάβετε µέρος στον διαγωνισµό µε τίτλο #ProudToBeAMom 
επισκεφτείτε τη σελίδα του Οµίλου ΙΑΣΩ στο Facebook (https://
bit.ly/2wmvp9m) ή στο Instagram (https://bit.ly/2wgYkLO) και 

απαντήστε κάτω από το post του διαγωνισµού στην ερώτηση «Τι σηµαίνει 
για σένα η λέξη µαµά;» µε hashtag #ProudToBeAMom και mention µια 
φίλη σας µαµά. Η κλήρωση θα γίνει την επόµενη Παρασκευή 18/5 και 20 
µαµάδες θα κερδίσουν ισάριθµα τσεκάπ από το ΙΑΣΩ Παίδων. Θα κλη-
ρωθούν 10 νικήτριες µέσω Facebook και 10 µέσω Instagram. Τα τσεκάπ 
περιλαµβάνουν οφθαλµολογική εξέταση, ηλεκτροκαρδιογράφηµα, triplex 
και καρδιολογική εξέταση και πραγµατοποιούνται κατόπιν τηλεφωνικού 
ραντεβού στα τηλέφωνα 210 6383070-2 και 210 6383503.

ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΣΘΕΝΩΝ 
ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΟΣΟΙ ΥΠΟΦΕΡΟΥΝ 
ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΕΣ

Σ
ύµφωνα µε πρόσφατες έρευνες, στην Ελλάδα 1,5 εκατοµµύρια 
άνθρωποι (γυναίκες σε τριπλάσια αναλογία απ’ ό,τι άνδρες) 
πάσχουν από χρόνια µορφή κεφαλαλγίας ή ηµικρανίας και σε 
ποσοστό 44% παραµένουν µη διαγνωσµένοι, ενώ από το 56% 
που έχει διαγνωστεί, µόνο το 10% παίρνει κάποια προφυλα-

κτική αγωγή, όπως επισηµαίνει ο νευρολόγος Μανώλης ∆ερµιτζάκης. 

Οι περισσότεροι ασθενείς λαµβάνουν αναλγητικά χωρίς να συµβου-
λεύονται γιατρό, µε συνέπεια να οδηγούνται σε κατάχρηση φαρµά-
κων, που επιδεινώνει το πρόβληµα. Κάποιοι καταλήγουν µε κρίσεις 
ηµικρανίας έως και 20 µέρες τον µήνα, κλεισµένοι σε ένα σκοτεινό 
δωµάτιο, µε ναυτία, φοβερούς πόνους, να ζουν ένα µαρτύριο και να 
είναι ουσιαστικά «ανάπηροι». Οι ηµικρανίες και οι κεφαλαλγίες µε 
τη σφραγίδα του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας αποτελούν βασική 
αιτία αναπηρίας, πέµπτη αιτία επίσκεψης στα επείγοντα περιστατικά, 
δεύτερο συχνότερο πρόβληµα που αντιµετωπίζουν οι νευρολόγοι των 
επειγόντων περιστατικών και υποχρεώνουν τους ασθενείς να κάνουν 
διπλάσια χρήση φαρµάκων και διπλάσιες επισκέψεις σε γιατρό από τον 
γενικό πληθυσµό. Για όλους αυτούς τους ανθρώπους που υποφέρουν 
σιωπηλά ιδρύθηκε ο Σύλλογος Ασθενών µε Ηµικρανία και Κεφαλαλγία 
Ελλάδας, που παλεύει για την έγκαιρη διάγνωση και την αναγνώριση 
της προκαλούµενης αναπηρίας.

«Για την αντιµετώπιση των κεφαλαλγιών υπάρχουν στη φαρέτρα 
φάρµακα, συσκευές (που κυκλοφορούν κυρίως στο εξωτερικό) και 
τρίµηνη θεραπεία µε Botox, ενώ βοηθούν και κάποια διατροφικά συ-
µπληρώµατα µε µαγνήσιο, βιταµίνη Β2, συνένζυµο Q10 και την ουσία 
butterbur (πετάσιτη). Στο άµεσο µέλλον όµως θα αντιµετωπίζονται µε 
ενός είδους “εµβόλιο”. Πρόκειται για µια ένεση που θα χορηγείται κάθε 
µήνα ή τρίµηνο και θα περιέχει ένα µονοκλωνικό αντίσωµα το οποίο 
σταµατά το κατεξοχήν “ένοχο” χηµικό µόριο το οποίο συµµετέχει σε 
όλα τα µονοπάτια της ηµικρανίας» σηµειώνει ο νευρολόγος Μιχάλης 
Βικελής. Και επειδή το νέο φάρµακο ανήκει στις ακριβές θεραπείες, ο 
νεοσύστατος σύλλογος θα αγωνιστεί ώστε να έχουν ισότιµη πρόσβαση 
οι ασθενείς που το χρειάζονται.

158.000 ΑΤΟΜΑ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΛΕΞΕΙ E-ΤΣΙΓΑΡΟ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

Η 
πρώτη πληθυσµιακή µελέτη για το ηλεκτρονικό τσιγάρο στην Ελλά-
δα φανερώνει ότι στο Λεκανοπέδιο Αττικής ατµίζουν 158.000 άτοµα, 
µε ποσοστό 60% των ατµιστών να έχουν σταµατήσει να καπνίζουν 
παραδοσιακό τσιγάρο. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της έρευνας που 
παρουσίασε ο επικεφαλής ερευνητής δρ. Κωνσταντίνος Φαρσαλι-

νός, το ηλεκτρονικό τσιγάρο δεν είναι ελκυστικό σε µη καπνιστές, µε µόλις 0,2% 
από τα 1.175.000 άτοµα που δεν έχουν καπνίσει ποτέ στη ζωή τους στην Αττική 

να έχουν δοκιµάσει το άτµισµα. Από τους πρώην καπνιστές ατµίζουν στην 
περιοχή της πρωτεύουσας 96.300 άτοµα, ενώ άλλοι 56.064 άνθρωποι κάνουν 
διπλή χρήση, δηλαδή και ατµίζουν και καπνίζουν παραδοσιακό τσιγάρο. 
Όπως εξηγεί η καθηγήτρια ∆ηµόσιας Υγείας στη Σχολή ∆ηµόσιας Υγείας 
Αναστασία Μπαρµπούνη, η έρευνα δείχνει πως το ηλεκτρονικό τσιγάρο δεν 
προάγει το κάπνισµα στους µη καπνιστές, συνεπώς δεν µπορεί να κατηγορη-
θεί ότι δηµιουργεί «φυτώριο» µελλοντικών καπνιστών.
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Ο τελικός του Σαββάτου μεταξύ ΑΕΚ και ΠΑΟΚ στο 
ΟΑΚΑ είναι σίγουρα ένα πολύ ενδιαφέρον σε αγωνι-
στικό επίπεδο παιχνίδι. Πρόκειται για τις δύο αναμφι-
σβήτητα καλύτερες ομάδες της φετινής σεζόν, τις δύο 

που διεκδίκησαν μέχρι τέλους τον τίτλο. Η ΑΕΚ κατέκτησε το πρω-
τάθλημα, ενώ ο ΠΑΟΚ θεωρεί ότι εκείνος είναι ο δίκαιος πρωτα-
θλητής, λες και οι ποινές που δικαίως του επιβλήθηκαν για την 
παραβατική συμπεριφορά των οπαδών και του προέδρου του στα 
ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ στην Τούμπα δεν αποτε-
λούν μέρος (των κανονισμών) του παιχνιδιού.

Η ΑΕΚ ήταν η πιο σταθερή και ανθεκτική ομάδα στη διάρκεια 
της σεζόν, καθώς και η μοναδική ελληνική ομάδα που είχε φέτος α-
ξιοπρόσεκτη ευρωπαϊκή πορεία. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε το καλύτερο πο-
δόσφαιρο, κυρίως στο δεύτερο μισό της σεζόν, αλλά στα μεγάλα 
παιχνίδια σε μεγάλο βαθμό υστέρησε. Η ΑΕΚ είχε μακράν την κα-
λύτερη άμυνα και την τρίτη καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος 
αλλά με προβλήματα στη δημιουργία, ο ΠΑΟΚ είχε την καλύτερη 
επίθεση και τη δεύτερη καλύτερη άμυνα, η οποία όμως δεν ήταν α-
νάλογα αποτελεσματική μακριά από την Τούμπα.

Σε μεγάλο βαθμό πρόκειται για ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών 
μεταξύ των δύο καλύτερων ομάδων της χρονιάς. Οι παίκτες και ο 
προπονητής της ΑΕΚ καλούνται να δώσουν απαντήσεις, κυρίως 
στους παίκτες και τον προπονητή του ΠΑΟΚ που θεωρούν τους ε-
αυτούς τους «σωστούς» πρωταθλητές. Και να μην τα καταφέρουν, 
το γεγονός ότι είχαν μία άκρως επιτυχημένη σεζόν, στην οποία κα-
τέκτησαν το πρωτάθλημα για πρώτη φορά μετά από 26 χρόνια, δεν 
πρόκειται να αλλάξει. 

Από την άλλη πλευρά, οι παίκτες και ο προπονητής του ΠΑΟΚ 
καλούνται να υπερασπιστούν το αφήγημά τους: σε περίπτωση που 
αποτύχουν να υπερασπιστούν τον τίτλο που κατέκτησαν πέρυσι α-
πέναντι στον ίδιο αντίπαλο, αυτομάτως καταρρέει και το αφήγημά 
τους ότι ήταν η καλύτερη ομάδα της σεζόν, από την οποία στέρη-
σαν τον τίτλο οι «κακοί», όποιοι κι αν είναι αυτοί: το ΠΟΚ, το κρά-
τος των Αθηνών, η Δικαιοσύνη κ.λπ. Οι δικαιολογίες για την απο-
τυχία κατάκτησης του πρωταθλήματος, που ήταν ο βασικός στόχος 
της σεζόν για τον ΠΑΟΚ, θα ξεχαστούν, η σεζόν θα μετατραπεί σε 
απολύτως αποτυχημένη.

Είναι ξεκάθαρο ότι ο ΠΑΟΚ χρειάζεται περισσότερο τη νίκη 
στον τελικό, άρα είναι εκείνος που θα έχει και τη μεγαλύτερη 
πίεση. Από την άλλη, μένει να αποδειχθεί και αν μπορεί να… αλ-
λάξει το τσιπάκι και να εμφανιστεί με το γνωστό φετινό μαχητικό 
της πνεύμα η ΑΕΚ, η οποία μετά την κατάκτηση του πρωταθλήμα-

τος και τις φιέστες που ακολούθησαν δείχνει να έχει «αδειάσει» 
ψυχολογικά.

Και ξαφνικά ξένος
Για όλους τους παραπάνω λόγους ο τελικός του Κυπέλλου θα ανα-
μενόταν με τρομερή αγωνία. Σε κάποια άλλη χώρα. Στην Ελλάδα, 
και δη με την απειλή του Grexit να κρέμεται ως δαμόκλειος σπάθη 
πάνω από το ελληνικό ποδόσφαιρο, η βασική συζήτηση είναι το αν 
θα ξαναζήσουμε την περσινή δραματική κατάσταση του τελικού 
του Κυπέλλου στον Βόλο, με τα μαχαιρώματα και το ανελέητο ξύλο 
εντός και εκτός γηπέδου, με τη συμμετοχή, μεταξύ άλλων, και εισα-
γόμενων χούλιγκαν, τη στιγμή που ΕΠΟ, αστυνομία αλλά και η κυ-
βέρνηση εκτέθηκαν με την αδυναμία τους να διοργανώσουν έναν… 
αναίμακτο τελικό. Έναν τελικό ανάμεσα σε δύο ομάδες που, σε ε-
πίπεδο διοικήσεων, τα είχαν βρει και συνεργάστηκαν με επιτυχία 
στην ανάδειξη της νέας διοίκησης της ΕΠΟ.

Στην ανάδειξη της σημερινής διοίκησης της ΕΠΟ, με την ει-
δοποιό διαφορά πως έναν χρόνο μετά οι δύο διοικήσεις… τα έχουν 
σπάσει. Απόρροια αυτής της αλυσίδας γεγονότων ήταν και η γελοι-
ότητα στην οποία κατέληξε η ΕΠΟ στην επιλογή του διαιτητή του 
τελικού. Ο πρόεδρος της ΕΠΟ Β. Γραμμένος προσπάθησε να βρει 
μια συμβιβαστική λύση για τις δύο ομάδες που τον στήριξαν, καθε-
μιά επιθυμούσε άλλον διαιτητή για τον τελικό και δεν μπορούσε να 
βρεθεί ένας… κοινής αποδοχής, οπότε αποφασίστηκε η λύση του 
ξένου διαιτητή, του Ισπανού Μπορμπαλάν.

Αν εξετάσουμε την επιλογή εκτός του πλαισίου στο οποίο έγινε, 
είναι αναμφίβολα σωστή. Σε έναν προκαταβολικά φορτισμένο τε-
λικό αφαιρείται πριν από τη διεξαγωγή του ένα από τα βασικά στοι-
χεία υπερφόρτισης για διοικήσεις και οπαδούς, η καχυποψία, δι-
καιολογημένη ή μη, για τον διαιτητή, και παράλληλα αυξάνονται οι 
πιθανότητες να δούμε ένα καλύτερο παιχνίδι, καθώς οι παίκτες δεν 
θα μπουν προκατειλημμένοι και έτοιμοι να αντιδράσουν σε κάθε υ-
πόδειξη, όπως θα συνέβαινε εάν επιλεγόταν Έλληνας διαιτητής τον 
οποίο είχε υποδείξει ως επιθυμητό η αντίπαλη ομάδα.

Παραδοχή ανικανότητας
Αν εξετάσουμε το πλαίσιο, βέβαια, η απόφαση γίνεται κωμικοτρα-
γική. Ουσιαστικά η ΕΠΟ, ο πρόεδρός της και ο καθ’ υπόδειξιν της 
FIFA αρχιδιαιτητής Μέλο Περέιρα παραδέχονται ότι δεν προσπά-
θησαν να επιλέξουν τον καλύτερο φέτος Έλληνα διαιτητή αλλά κά-
ποιον που να αποδέχονται και οι δύο φιναλίστ. Παραδέχονται επί-
σης ότι δεν υπάρχει ούτε ένας Έλληνας διαιτητής που να θεωρείται 

αρκετά καλός και αρκετά έντιμος ώστε να διαιτητεύσει τον τελικό 
του Κυπέλλου. Ακόμη περισσότερο, σε αυτή την πλήρως απαξιω-
τική παραδοχή για τους Έλληνες διαιτητές δεν υπάρχει καμία απά-
ντηση από αυτούς, το αποδέχονται ως πραγματικότητα. Πέραν του 
γεγονότος ότι ο ορισμός ξένου διαιτητή είναι αντικανονικός, εφό-
σον δεν προβλέπεται από την προκήρυξη του Κυπέλλου, ούτε καν 
είχε αναγγελθεί πριν από κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα. Προ-
γραμματισμός «στο πόδι» και ανάλογα με το πού φυσάει ο άνεμος 
εκείνη την ώρα, ο ορισμός της ανικανότητας.

Κάτι που φαίνεται και από τις καταγγελίες που έκανε σε ανα-
κοίνωση που εξέδωσε η εταιρεία σεκιούριτι που ανέλαβε τον τε-
λικό του Κυπέλλου, τονίζοντας ότι ανέλαβε τελευταία στιγμή, ότι ο 
χρόνος δεν επαρκεί και δεν πρόλαβε να συμμετάσχει ούτε σε μία 
από τις συσκέψεις ασφαλείας που έγιναν. Και αυτό σε έναν τελικό 
που ήταν εξαρχής γνωστό πως θα γινόταν στο ΟΑΚΑ.

Βέβαια το κρισιμότερο σημείο απ’ όλα ενόψει του τελικού είναι 
αν η αστυνομία έχει εκπονήσει σωστά το πλάνο της για την απο-
φυγή επεισοδίων, αλλά και οι οπαδοί που θα πάνε στο γήπεδο: με 
τι διάθεση θα πάνε αλλά και ποιοι θα πάνε.

Είναι γνωστό ότι από την ομαλή ή μη διεξαγωγή του τελικού 
θα εξαρτηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό και η απόφαση της FIFA για 
αποδοχή ή μη της εισήγησης για (απολύτως καταστροφικό για το 
ελληνικό ποδόσφαιρο) Grexit. Υπό αυτό το πρίσμα, γίνεται σαφές 
πως οι δύο ομάδες έχουν κάθε λόγο να διασφαλίσουν την ηρε-
μία στις κερκίδες. Μπορούν να το κάνουν με νουθεσίες ή σχετική 
«γραμμή» προς το πιο σκληροπυρηνικό κομμάτι των οπαδών τους, 
αλλά και επιλέγοντας σε ποιους θα δώσουν εισιτήρια.

Τι θα συζητάμε
Οι διαθέσεις των οπαδών, πάντως, δείχνουν άγριες: περίπου 250 ο-
παδοί της ΑΕΚ προσπάθησαν να επιτεθούν στον σύνδεσμο οπα-
δών του ΠΑΟΚ στην Ομόνοια, περίπου 80 οπαδοί του ΠΑΟΚ βγή-
καν… βόλτα με στειλιάρια και ρόπαλα. Και στις δύο περιπτώσεις οι 
αστυνομικές δυνάμεις ήταν προετοιμασμένες, αντέδρασαν έγκαιρα 
και αποτελεσματικά. Στο ΟΑΚΑ θα βρεθούν περίπου οι μισοί οπα-
δοί (35.000) απ’ όσους χωρά, προκειμένου να υπάρχει αρκετή α-
πόσταση μεταξύ των αντιμαχόμενων πλευρών. Η κινητοποίηση κυ-
βέρνησης και αστυνομίας δείχνει να είναι τεράστια. Μένει να απο-
δειχθεί αν όλα αυτά θα είναι αρκετά ώστε την Κυριακή να συζητάμε 
για το τι έγινε στον τελικό και όχι για την πλήρη περιθωριοποίηση 
και καταστροφή του ελληνικού ποδοσφαίρου μετά την αποβολή 
του από τις τάξεις της FIFA.

  ΑΡΗΣ ΖΕΥΓΑΣ

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ
Ο τελικός που κρίνει το ελληνικό ποδόσφαιρο
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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.

∆ιανύουµε µία από τις τελευταίες εβδοµάδες 
µε πλούσια δράση στα «µεγάλα» πρωταθλή-
µατα της Ευρώπης, καθώς αυτά ολοκληρώνο-
νται σιγά σιγά, µε την έναρξη του Παγκοσµίου 
Κυπέλλου, στα µέσα Ιουνίου, να πλησιάζει. Το 

πρόγραµµα είναι αρκετά ενδιαφέρον από στοιχηµατικής ά-
ποψης, το Betarades.gr έχει ξεχωρίσει πέντε προτάσεις, τις 
οποίες θα αναλύσουµε παρακάτω.

Ξεκινάµε από την Πρέµιερ Λιγκ και την αναµέτρηση 
Σουόνσι - Στόουκ. Το βαθµολογικό ενδιαφέρον στο παι-
χνίδι είναι µονόπλευρο, καθώς οι φιλοξενούµενοι έχουν 
ήδη… αποχαιρετήσει και τη νέα σεζόν θα αγωνίζονται στην 
Τσάµπιονσιπ. Από την άλλη πλευρά, οι «κύκνοι», αν θέ-
λουν να παραµείνουν στην κατηγορία, οφείλουν να κερδί-
σουν σήµερα και θα περιµένουν τα υπόλοιπα αποτέλεσµα 
για να µάθουν αν ο στόχος τους θα επιτευχθεί, αν και κάτι 
τέτοιο θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο. Ξεκάθαρο, εποµένως, 
το κίνητρο, αυτό είναι στην πλευρά της Σουόνσι και θα επι-
λέξουµε τον άσο σε απόδοση 1.70. Παραµένουµε στην Αγ-
γλία, µε το επόµενο µατς που µπαίνει στο «ραντάρ» να είναι 
το Νιούκαστλ - Τσέλσι. Οι γηπεδούχοι πέτυχαν µε σχετική 
άνεση την παραµονή τους στην κατηγορία, φιγουράρουν 
στο µέσο της κατάταξης και σίγουρα θέλουν να κλείσουν 
τη σεζόν µε ένα θετικό αποτέλεσµα. Ωστόσο, απέναντί τους 
βρίσκουν την Τσέλσι, η οποία διατηρεί κάποιες ελπίδες για 
να τερµατίσει στην 4η θέση, η οποία οδηγεί στο Τσάµπιονς 
Λιγκ, και θα τις κυνηγήσει µέχρι τέλους. Χρειάζονται πε-
ρισσότερο τους βαθµούς οι «µπλε», διαθέτουν καλύτερο σύ-
νολο και αξίζει να τους στηρίξουµε, µε το διπλό να προσφέ-
ρεται σε απόδοση 1.60.

Προβάδισµα η Χιµπέρνιαν
Από την Αγγλία µεταφερόµαστε στη Σκοτία και την ανα-
µέτρηση Χιµπέρνιαν - Ρέιντζερς. Για τους φιλοξενούµε-
νους, όλα έχουν κριθεί, καθώς, όποιο και αν είναι το α-
ποτέλεσµα σήµερα, θα αγωνιστούν στο Γιουρόπα Λιγκ 
τη νέα σεζόν, καθώς είναι στο +3 και έχουν καλύτερη δι-

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ BETARADES.GR
Κερδίζει η Τσέλσι

αφορά τερµάτων από τη Χιµπέρνιαν, η οποία είναι απί-
θανο να καλυφθεί σήµερα (+26 έναντι +16). Η Ρέιντζερς, 
παράλληλα, δεν πείθει τελευταία µακριά από το γήπεδό 
της και στις τρεις τελευταίες «εξόδους» της µετρά δύο ι-
σοπαλίες και µία ήττα, ενώ οι Χιµπς µπροστά στο κοινό 
τους µετρούν επτά διαδοχικές νίκες. Μπορούν να πάρουν 
µία ακόµη σήµερα, θα επιλέξουµε τον άσο µε την κάλυψη 
του Draw No Bet προκειµένου να περιορίσουµε το ρίσκο. 
1 DNB, εποµένως, η επιλογή µας, σε απόδοση 1.80 (Draw 
No Bet ή Ισοπαλία Όχι Στοίχηµα: Το ποντάρισµα επι-

στρέφεται σε περίπτωση ισοπαλίας).
Η επόµενη «στάση» γίνεται στην Ιταλία και τον αγώνα 

Κροτόνε - Λάτσιο. Προτελευταία αγωνιστική στη Serie A, 
αµφότερες οι οµάδες θέλουν τη νίκη, για διαφορετικούς 
λόγους. Οι µεν γηπεδούχοι για να παραµείνουν στην κα-
τηγορία, οι δε φιλοξενούµενοι προκειµένου να διατηρη-
θούν στην πρώτη τετράδα. Και οι δύο αντίπαλοι αρέσκο-
νται στο επιθετικό ποδόσφαιρο, σκοράρουν µε άνεση και 
δηµιουργούν φάσεις, κάτι ανάλογο περιµένουµε να συµ-
βεί και στη µεταξύ τους αναµέτρηση. Θα πάµε, εποµένως, 
µε το Over 2.5 γκολ σε απόδοση 1.70. Ολοκληρώνουµε µε 
Β΄ Γερµανίας και τον αγώνα Χάιντενχαϊµ - Γκρόιτερ Φιρτ. 
Πρόκειται για δύο από τις οµάδες που εµπλέκονται στη 
«µάχη» για την αποφυγή του υποβιβασµού. Αµφότερες 
σκοράρουν και δέχονται γκολ µε µεγάλη ευκολία, στο 
1.65 βρίσκουµε το Goal/Goal και αξίζει να µπει στις επι-
λογές µας.

Με τις πέντε παραπάνω προτάσεις θα πορευτούµε 
αυτή την εβδοµάδα, καλή τύχη σε ό,τι και αν επιλέξετε!

Goal Tips
* Τορίνο - Σπαλ (13/05, 16:00): Αρκετά «σφιχτή» είναι το τελευταίο χρονι-
κό διάστηµα η Σπαλ, µε το No Goal να έχει εµφανιστεί στα 4/5 πιο πρόσφατα 
παιχνίδια της. Συνεχίζει να παλεύει για την παραµονή της, δεν αναµένεται 
αλλαγή προσέγγισης, έτσι θα πάµε µε το No Goal σε απόδοση 2.35.

* Κρίσταλ Πάλας - Γουέστ Μπροµ (13/05, 17:00): Η Κρίσταλ Πάλας 
συνηθίζει να οδηγεί τα παιχνίδια της σε υψηλά σκορ, µε το Over 2.5 να έχει 
επαληθευτεί στα 7/9 πιο πρόσφατα µατς που έδωσε ανεξαρτήτως έδρας. Θα 
επιλέξουµε και σήµερα το Over 2.5 σε απόδοση 1.87.

* Χάντερσφιλντ - Άρσεναλ (13/05, 17:00): Η Χάντερσφιλντ σκοράρει και 
δέχεται γκολ µε ιδιαίτερη δυσκολία και είναι χαρακτηριστικό ότι προέρχεται 
από 7/8 No Goal. Θα εµπιστευτούµε και σήµερα την αµυντική της ταυτότητα, 
επιλέγοντας το No Goal σε απόδοση 2.22.

Seri Tips
* Φιορεντίνα - Κάλιαρι (13/05, 16:00): Η Κάλιαρι παραπαίει 
το τελευταίο δίµηνο, καθώς µετράει έξι ήττες στα οκτώ πιο 
πρόσφατα παιχνίδια της ανεξαρτήτως έδρας. Κόντρα στη Φιορε-
ντίνα έχει και πάλι δύσκολη αποστολή, ο άσος προσφέρεται σε 
απόδοση 1.50 και θα µπει στις επιλογές µας.

* Εσπανιόλ - Μάλαγα (13/05, 17:15): Η Μάλαγα παραπαίει 
από την αρχή της σεζόν, έχει γνωρίσει πέντε ήττες στα έξι 
τελευταία παιχνίδια της και κόντρα στην ανεβασµένη Εσπανιόλ 
αναµένεται να επεκταθεί αυτό το αρνητικό σερί. Κρατάµε τον 
άσο, λοιπόν, σε απόδοση 1.70.

* Ρόµα - Γιουβέντους (13/05, 21:45): Από τέσσερις σερί νίκες 
σε επίπεδο πρωταθλήµατος προέρχεται η Ρόµα, η οποία ψάχνει 
ακόµη τρεις βαθµούς, ώστε να εξασφαλίσει την παρουσία της 
στο Τσάµπιονς Λιγκ της ερχόµενης αγωνιστικής περιόδου. Ο 
άσος κόντρα στη Γιουβέντους δίνεται σε απόδοση 2.25 και αξίζει 
το ρίσκο.

H2H
* Κρουζέιρο - Σπορτ Ρεσίφε (13/05, 17:00): Πελατειακές σχέσεις 
έχει «χτίσει» η Κρουζέιρο µε αντίπαλο τη Σπορτ Ρεσίφε, καθώς σε 
εννέα εντός έδρας µατς το επιµέρους ρεκόρ είναι στο 8-0-1. ∆εν 
περιµένουµε αλλαγή σκηνικού σήµερα, θα κρατήσουµε τον άσο σε 
απόδοση 1.40.

* Λέγκια Βαρσοβίας - Βίσλα Πλοκ (13/05, 19:00): Εξαιρετική είναι 
η παράδοση της Λέγκια κόντρα στη Βίσλα Πλοκ, καθώς σε 24 εντός 
έδρας αναµετρήσεις µετράει 18 νίκες, πέντε ισοπαλίες και µόλις µία 
ήττα. Ο άσος σήµερα δίνεται σε απόδοση 1.60 και θα τον «τιµήσουµε».

* Φεϊρένσε - Εστορίλ (13/05, 20:00): Η Φεϊρένσε φαίνεται να είναι 
το απόλυτο «αφεντικό» στα εντός έδρας παιχνίδια µε αντίπαλο την 
Εστορίλ, καθώς σε µια σειρά 10 αναµετρήσεων το επιµέρους ρεκόρ 
είναι 7-3-0. Σήµερα «καίγεται» για τη νίκη και θα την εµπιστευτούµε 
σε απόδοση 2.08.

13/05
14:30 Χιµπέρνιαν - Ρέιντζερς   1DNB  1.80
16:00 Κροτόνε - Λάτσιο   Over 2.5  1.70
16:30 Χάιντενχαϊµ - Γκρόιτερ Φιρτ   Goal/Goal  1.65
17:00 Νιούκαστλ - Τσέλσι   2  1.60
17:00 Σουόνσι - Στόουκ   1  1.70
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POWEREDBY AUTO

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 SkodaVision X 
καταναλώνει 
φυσικό αέριο 
και είναι υβριδικό

Το Vision Χ που παρουσίασε η Skoda στην έκθεση της Γενεύης δίνει την 
πρώτη εικόνα ενός SUV ακόμα πιο μικρού σε σχέση με το Karoq. Μάλι-
στα, το μοντέλο παραγωγής μπορεί να είναι ακόμα πιο μικρό σε σχέση με 
τα 4,25 μέτρα του Vision X, η βάση του οποίου είναι το πλαίσιο MQB A0 των 

VW T-Roc και Seat Arona.
Ταυτόχρονα με το πρωτότυπο του μικρού SUV η Skoda παρουσίασε και ένα νέο 

υβριδικό σύνολο, που βασίζεται σε έναν τετρακύλινδρο G-TEC 1.500 κυβικών ο ο-
ποίος καταναλώνει φυσικό αέριο. Η απόδοσή του φτάνει τους 130 ίππους και συν-
δυάζεται με ένα νέας γενιάς σύστημα BSG (start-stop με ιμάντα και υποβοήθηση 
του κινητήρα σε συνθήκες cruising), καθώς και με έναν ηλεκτροκινητήρα 30 kW 
στον πίσω άξονα, μαζί με μια μπαταρία 48V και 1,5 kWh, ενώ η Skoda λέει πως με 
τη συγκεκριμένη διάταξη μπορούν και τα πιο μικρά μοντέλα να είναι τετρακίνητα.

Οι δύο δεξαμενές του φυσικού αερίου (CNG) μαζί με ένα μικρό ρεζερβουάρ 
αμόλυβδης βρίσκονται στο πίσω μέρος του Vision X. Σε ό,τι αφορά την κατανά-
λωση, η Skoda κάνει λόγο για μεγάλη οικονομία, εκπομπές CO2 89 γρ./χλμ. και 
αυτονομία 640 χιλιομέτρων. Για τις επιδόσεις σημειώστε ένα 0-100 σε 9,3 δεύτερα 
και μια τελική που φτάνει τα 200 χλμ./ώρα.

Το μοντέλο παραγωγής του μικρού SUV της Skoda θα ξεκινά πάντως από τα 
1.000 κυβικά του τρικύλινδρου TSI, ενώ προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστό αν 
θα έχει και εκδόσεις πετρελαίου.

Το Renault Clio δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Απο-
τελεί ένα από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα στην ιστορία 
του αυτοκινήτου, ενώ η παρουσία του έχει συντελέσει τα 
μέγιστα στην κατάκτηση της 1ης θέσης στις πωλήσεις αυ-

τοκινήτων πόλης στην Ευρώπη επί σειρά ετών από τη Renault.
Χάρη στον δυναμικό του σχεδιασμό, τους πλούσιους χώ-

ρους, τους αποδοτικούς κινητήρες Energy βενζίνης και diesel 
της Renault, αλλά και τα υψηλά επίπεδα άνεσης και ασφάλειας 
που προσφέρει, αποτελεί την ιδανική επιλογή για μια ευρεία 
γκάμα αγοραστών με ποικίλες ανάγκες. Η αισθητική, αλλά και 
τα επιμέρους στοιχεία του μοντέλου, συνθέτουν μια ιδιαίτερα 

ελκυστική πρόταση για το κοινό, ενώ χαρακτηριστικό είναι το 
γεγονός ότι σε ποσοστό μεγαλύτερο του 70% οι αγοραστές ε-
πιλέγουν τις υψηλότερες από πλευράς εξοπλισμού εκδόσεις.

Η Teoren Motors, με στόχο κάθε αγοραστής να αποκτήσει 
με τον πλέον συμφέροντα τρόπο το Clio που επιθυμεί, προσφέ-
ρει ένα νέο πακέτο προνομίων για το σύνολο της γκάμας του 
μοντέλου. Τα διαθέσιμα οφέλη για τους αγοραστές περιλαμβά-
νουν προνομιακό επιτόκιο 3,9%και συνολικό όφελος που φτά-
νει τα 2.000 ευρώ. Παράλληλα, το Renault Clio καλύπτεται από 
5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση, 3 χρόνια οδική βοήθεια και 6 
μήνες ασφάλεια.

Ακόμα πιο ελκυστική η απόκτηση 
του Renault Clio, με όφελος έως 2.000 ευρώ

Οι παγκόσμιες πωλήσεις του Kia Sportage έφτασαν τα 5 εκατομμύρια

Η Kia Motors γιορτάζει τις συνολικά 5 εκατομμύρια πωλή-
σεις που έχει σημειώσει παγκοσμίως το Kia Sportage. Το 
δημοφιλέστερο SUV της μάρκας παρουσιάστηκε το 1993 
και μετρά πλέον τέσσερις γενιές, με το ορόσημο των 5 ε-

κατομμύριων πωλήσεων να συμπίπτει με την 25η επέτειο του μο-
ντέλου. Το 2016 και 2017 το Sportage ξεπέρασε το Rio και αναδεί-
χθηκε ως το μοντέλο της μάρκας με τις περισσότερες πωλήσεις. 
Η ισχυρή ζήτηση συνεχίζεται και το 2018, με 36.632 πωλήσεις τον 
Ιανουάριο και 32.930 πωλήσεις τον Φεβρουάριο.

Η 1η γενιά Sportage παρουσιάστηκε το 1991 στο Tokyo Motor 
Show και στην πορεία της έχει να επιδείξει περισσότερες από 500.000 
πωλήσεις σε όλο τον κόσμο. Οι πωλήσεις της 2ης γενιάς έφτασαν 
συνολικά τις 1.223.776 μονάδες στη διάρκεια της επταετούς παρα-

γωγής της και η 3η γενιά ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο πωλήσεις 
μέσα σε μόλις τέσσερα χρόνια, βοηθώντας το Sportage να φτάσει 
τα 2 εκατομμύρια συνολικές πωλήσεις στα έξι χρόνια παραγωγής 
του. Η σημερινή 4η γενιά Sportage χαρακτηρίζεται από δυναμική 
σχεδίαση, προσφέροντας μεγαλύτερη άνεση, νέες τεχνολογίες και 
καλύτερα δυναμικά χαρακτηριστικά από κάθε άλλη φορά. Τη με-
γάλη επιτυχία της έρχεται να επισφραγίσει το 1 εκατομμύριο πω-
λήσεις μέσα σε 29 μήνες από την έναρξη της διάθεσής της.

Το Kia Sportage έχει διακριθεί πολλές φορές για την ελκυστική 
του σχεδίαση, με τις δύο τελευταίες γενιές του να έχουν βραβευ-
τεί με «iFDesign» και «reddot». Επίσης, το Sportage διακρίθηκε το 
2017 αποσπώντας την υψηλότερη βαθμολογία ασφάλειας από τον 
οργανισμό IIHS (Insurance Institute for Highway Safety) στις ΗΠΑ.

Σε πρώτο πλάνο το νέο 
Ford Focus

Σχεδιαστικά το νέο Focus δείχνει μια πιο δυναμική εξέλιξη του προηγούμενου, 
έχοντας ως κυρίαρχο χαρακτηριστικό την μπροστινή μάσκα και τους νέους 
προβολείς. Το νέο Focus φτάνει τα 4,378 μέτρα σε μήκος, καθώς είναι κατά 
1,8 εκατοστά μακρύτερο. Το πλάτος είναι περίπου στα ίδια επίπεδα, με 1,825 

μέτρα, ενώ το ύψος υπολείπεται κατά 1,5 εκατοστά και διαμορφώνεται στα 1,454 μέτρα.
Στο εσωτερικό την προσοχή τραβά η ανεξάρτητη touch screen (όπως και στο 

Fiesta), προσφέροντας πλήρη συνδεσιμότητα με smartphone. Ο πίνακας οργάνων 
είναι τύπου blackpanel (όχι ψηφιακός), ενώ εντύπωση προκαλεί το γεγονός πως στις 
αυτόματες εκδόσεις στη θέση του κλασικού επιλογέα υπάρχει πιεζο-περιστροφικός 
διακόπτης επιλογής κίνησης.

Όπως στο Fiesta, έτσι και στο νέο Focus (που προσφέρεται σε hatchback και 
station wagon, σε ορισμένες αγορές και ως sedan) υπάρχουν τρεις διαφορετικές 
εκδοχές αμαξωμάτων: οι ST-Line, Active και Vignale. Οι διαφορές τους είναι ανά-
λογες του χαρακτήρα τους. Για παράδειγμα, στην πιο σπορ ST-Line η ανάρτηση είναι 
πιο σφιχτή και χαμηλότερη κατά 10 χιλιοστά σε σχέση με το στάνταρ Focus, όταν, α-
ντίθετα, στο περιπετειώδες Active το αμάξωμα βρίσκεται 30 χιλιοστά ψηλότερα. Στη 
Vignale τα πάντα είναι στραμμένα προς το premium στοιχείο και την ενίσχυση της 
πολυτελούς αίσθησης.

Το νέο Focus θα εφοδιάζεται με τον γνωστό 1.0 Ecoboost που αποδίδει 85, 100 
και 125 ίππους. Επίσης, ντεμπούτο κάνει και ο νέος τρικύλινδρος 1.5 Ecoboost με 
ισχύ 150 και 182 άλογα, όταν όλες οι εκδόσεις συνδυάζονται με χειροκίνητα κιβώτια 
6 σχέσεων και οι κορυφαίες σε ισχύ προαιρετικά με νέο αυτόματο 8 σχέσεων. Στους 
diesel υπάρχει ο 1.5 EcoBlue με 95 και 120 ίππους και ψηλότερα ο 2.0 EcoBlue με 
150 άλογα. Το νέο Ford Focus αναμένεται να λανσαριστεί στην ελληνική αγορά προς 
τα τέλη του καλοκαιριού.

Η Citroën ανακοίνωσε μια νέα προωθητική πολιτική 
που περιλαμβάνει άτοκη χρηματοδότηση, η οποία 
θα είναι εναλλακτική στις υπάρχουσες προωθητι-

κές ενέργειες. Συγκεκριμένα, τα χαρακτηριστικά του νέου 
άτοκου χρηματοδοτικού προγράμματος είναι τα εξής:
• Προκαταβολή 35%
• 0% επιτόκιο
• 36 μήνες διάρκεια
Επίσης, ο υποψήφιος πελάτης θα έχει τη δυνατότητα να 
επιλέξει το μοντέλο που επιθυμεί με άτοκη χρηματοδό-
τηση για 3 χρόνια, από €218 τον μήνα για το C3 και από 
€279 τον μήνα για το C3 Aircross. Παραδείγματα χρη-
ματοδοτήσεων:
• C3 1.2 PureTech 68 Live: ανώτατη προτεινόμενη λιανική 
τιμή €11.950, προκαταβολή 35%, μηνιαία δόση €217,77, 
διάρκεια 36 μήνες, επιτόκιο 0%.

• C3 Aircross 1.2 PureTech 82 Live: ανώτατη προτει-
νόμενη λιανική τιμή €15.300, προκαταβολή 35%, μηνιαία 
δόση €278,81, διάρκεια 36 μήνες, επιτόκιο 0%.
Η Citroën, παράλληλα, δίνει την ευκαιρία σε όλους να α-
ποκτήσουν το νέο C3 iTouch, μοντέλο 2018, μία νέα έκ-
δοση (σε άκρως προνομιακή τιμή και για περιορισμένο 
αριθμό αυτοκινήτων) του βραβευμένου C3, που προσφέρει:
• Εργοστασιακό Navigation Citroën Connect Nav: σύ-
στημα Navigation 3D με φωνητικές εντολές
• Κάμερα οπισθοπορείας
• Αισθητήρες παρκαρίσματος
Ταυτόχρονα συνεχίζει να ισχύει η πενταετής εγγύηση (2 
χρόνια εργοστασιακή + 3 χρόνια επέκταση εγγύησης). 
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το Επίσημο 
Δίκτυο Διανομέων Citroën ή την επίσημη ιστοσελίδα της 
Citroën www.citroen.gr.

Honda HR-V 
έως €1.500 φτηνότερο

Η ελληνική αντιπροσωπεία ανακοίνωσε για τον Απρίλιο πως ισχύ-
ουν οι παρακάτω προωθητικές ενέργειες για τα μοντέλα της Honda:

• Όφελος πελάτη €1.000 για το Civic 4D 1.5 Elegance
• Όφελος πελάτη €1.500 για το HR-V 1.5 Elegance MT & CVT
• Όφελος πελάτη €800 για το HR-V 5d 1.5 Petrol MT Comfort
• Όφελος πελάτη από €3.000-€4.000 για συγκεκριμένες εκδόσεις CR-V 
4WD 1.6lt MT

Οι υποψήφιοι πελάτες Honda μπορούν να αποκτήσουν το μοντέλο Honda 
που επιθυμούν εκμεταλλευόμενοι 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 πρό-
γραμμα 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.

Citroën C3 & C3 Aircross με άτοκη χρηματοδότηση

Στο γαλάζιο χρώµα του λανσαρίσµατος το i30N είναι ένα 
όµορφο hot-hatch, µε ό,τι χρειάζεται για να ξεχωρίζει 
(αεροδυναµικό look, σπορ µάσκα, κόκκινες δαγκάνες, 
πίσω αεροτοµή, ζάντες 18 ή 19 ιντσών κ.ά.) και δίχως 

να το διατυµπανίζει (όπως, για παράδειγµα, το Honda Type-R). 
Στο εσωτερικό υπάρχει ανάλογο ύφος, µε το τιµόνι να έχει δύο 
επιπλέον διακόπτες για σπορ προγράµµατα, την οθόνη 8΄΄ να 
έχει ειδικό µενού για σπορ ρυθµίσεις και παραµετροποίηση 
του N Grin Control System (για χαρτογράφηση µοτέρ, βάρος 
τιµονιού, ήχο απόληξης, ESP, rev-match κ.ά.).

Τα καθίσµατα έχουν πολύ καλή πλευρική στήριξη και ας µην 
είναι επώνυµα (π.χ. Recaro). Γενικότερα στο i30N όλα είναι ρυθ-
µισµένα και στηµένα από τη Hyundai, αφού ο Albert Biermann, 
ο πρώην αρχιµηχανικός του αγωνιστικού τµήµατος στην BMW, 
είναι ο άνθρωπος που έστησε την «Ν» και προτίµησε να µη 
χρησιµοποιήσει τρανταχτά ονόµατα (π.χ. Brembo για τα φρένα), 
ώστε ένα κρατήσει το κόστος σε χαµηλά επίπεδα.

Αυτό αποτυπώνεται και στον τιµοκατάλογο, πετώντας το 
γάντι σε µοντέλα όπως το Seat Leon Cupra, το VW Golf GTI, 
το Peugeot 308 GTi κ.ά. Ειδικά η ελληνική αντιπροσωπεία της 
Hyundai παίζει να έχει τις χαµηλότερες τιµές στην Ευρώπη. 
Έτσι, το i30N των 250 ίππων (0-100 σε 6,4 δλ.) ξεκινά από τα 
€26.990, ενώ το i30Ν Performance Pack µε τους 275 ίππους 
(0-100 σε 6,1 δλ.) από τα €28.750. Οι τιµές αυτές ισχύουν µέχρι 
το τέλος του χρόνου. Οι διαφορές του ακριβότερου i30N εντο-

πίζονται κυρίως στο ηλεκτρονικά ελεγχόµενο µπλοκέ (µε πο-
λύδισκο συµπλεκτάκι, όπως το VAQ του VW Group), στην πίσω 
µπάρα θόλων και στα δισκόφρενα µε λογότυπο N (το επιπλέον 
βάρος είναι στα 25-30 κιλά).

Στην πίστα οδηγήσαµε το i30N µε τα 275 άλογα, το οποίο πι-
θανότατα θα έχει τη µεγαλύτερη ζήτηση. Με το στροφόµετρο να 
δουλεύει στο κόκκινο δε, ήµουν σε θέση να αντιληφθώ υπο-
ψία lag στις χαµηλές rpm, όπου µου έκανε εντύπωση η άνεση 
µε την οποία το µοτέρ ανέβαζε στροφές. ∆ίχως να είναι πολύ 
σφιχτή, η ανάρτηση µε τα ηλεκτρονικά ελεγχόµενα αµορτισέρ 
δείχνει στην πίστα πόσο µελετηµένη είναι και σε συνδυασµό µε 
το δύσκαµπτο πλαίσιο αντιλαµβάνεσαι µεµιάς τις άπειρες ώρες 
δοκιµών και εξέλιξης στην πίστα του Nürburgring.

Το τιµόνι έχει σωστό βάρος (τουλάχιστον στο πιο σπορ πρό-
γραµµα µε το οποίο το οδηγήσαµε), όσο κι αν το προσπαθή-
σεις το πίσω µέρος βιδώνει στα κοµµάτια µε την καλή πρό-
σφυση, ενώ ο επιλογέας δεν θυµάµαι να σκάλωσε σε κανένα 
κούµπωµα. Το rev-match ανεβάζει τις rpm του κινητήρα στα 
κατεβάσµατα, ενώ η έξοδος στη στροφή γίνεται σβέλτα και µε 
συνοδεία τα σκασίµατα της απόληξης µε µεταβλητή βαλβίδα 
εξαγωγής για σπορ χροιά. Αυτά εν ολίγοις για το απολαυστικό 
i30N Performance, που αναµφίβολα αποτελεί την πιο συµφέ-
ρουσα επιλογή στο είδος του και που ανυποµονούµε να δο-
κιµάσουµε στους δρόµους. Και κάτι µας λέει πως θα µας εν-
θουσιάσει ακόµη περισσότερο.

Με το Hyundai i30N Performance 
στην πίστα των Μεγάρων!
Μέχρι να δοκιµάσουµε το πρώτο µοντέλο της σειράς υψηλών επιδόσεων 
«N» στον δρόµο, σας µεταφέρουµε τις πρώτες µας εντυπώσεις από µερι-
κούς γύρους στην ταλαιπωρηµένη πίστα των Μεγάρων.

∆ιαθέσιµο το 
Seat Arona µε diesel 

κινητήρες από €16.390

Η 
SEAT Τεχνοκάρ, στο πλαίσιο της εµπορικής της 
πολιτικής, προσφέρει όλη την γκάµα Arona µε 
κινητήρα πετρελαίου σε νέες, ιδιαίτερα αντα-
γωνιστικές τιµές, καθιστώντας έτσι το ισπανικό 

compact crossover µια πολύ δυνατή value-for-money 
πρόταση στην κατηγορία. Οι νέες, µειωµένες τιµές πώ-
λησης σε σχέση µε τις αρχικές τιµές λανσαρίσµατος είναι 
βελτιωµένες κατά €1.450 στην έκδοση 1.6 TDI 95hp και 
κατά €1.650 στην έκδοση 1.6 TDI 115hp. Η γκάµα κινη-
τήρων πετρελαίου ξεκινάει από τα €16.390, ενώ οι πλή-
ρως εξοπλισµένες εκδόσεις Style προσφέρονται πλέον 
στα €16.800 για την έκδοση µε τους 95 ίππους και στα 
€17.200 για την έκδοση µε τους 115 ίππους.

Νέο Ford Fiesta Active 
από €17.244

H 
Ford έδωσε στη δηµοσιότητα τις τιµές του νέου 
Fiesta Active, της έκδοσης του best seller 
της µε τα crossover χαρακτηριστικά και  την 
αυξηµένη απόσταση από το έδαφος. Το νέο 

Fiesta Active, λοιπόν, ξεκινά από τα €17.244 σε συν-
δυασµό µε τον Ecoboost 1.0 των 100 ίππων. Η έκδοσή 
του µε τον πετρελαιοκινητήρα των 1.500 κ.εκ. και των 
85 ίππων κοστίζει από €18.369, ενώ η πιο ακριβή και 
πιο ισχυρή εκδοχή του είναι η 1.0 των 140 ίππων, που 
ξεκινά από τα €19.496.
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Ο ΨΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΟ ΚΡΕΜΛΙΝΟ
Ο Ψαραντώνης θα βρεθεί, το Σάββατο 12 
Μαΐου, στο Κρεµλίνο για να µας χαρίσει 
µία µοναδική βραδιά µε τη λύρα του. Μία 
µουσική παράσταση που θα περιλαµβάνει 
γνωστά τραγούδια από ολόκληρη τη 
δισκογραφία του Ψαραντώνη, καθώς και 
ανέκδοτα αποσπάσµατα από τον δίσκο που 
ηχογραφεί µε τίτλο «Ο Ερωτόκριτος». Μαζί 
του η Νίκη Ξυλούρη.

ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ 
ΜΙΛΟΥΝ ΣΤΑ ΜΠΑΡ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Πόσα επιστηµονικά και τεχνολογικά 
ερωτήµατα µπορούν να απαντηθούν 
µέσα σε ένα µπαρ; Το Pint of Science 
φέρνει 40 επιστήµονες σε πέντε µπαρ 
(TAF, Rabbithole, Six Dogs, MoMix και 
Meerkat), για τρεις ηµέρες, µε ελεύθερη 
είσοδο. Ένα φεστιβάλ που µας προσφέρει 
µια συνδυαστική εµπειρία: να πιούµε 
ένα µεγάλο ποτήρι µπίρα ακούγοντας 
ενδιαφέρουσες οµιλίες σε µπαρ της 
επιλογής µας, σύµφωνα µε θέση και 
διάθεση. Αναλυτικό πρόγραµµα του 
φεστιβάλ στο www.pintofscience.gr.

Η ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΕΛΕΣΙΩΤΟΥ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ 
ΣΤΟ ΓΥΑΛΙΝΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
Η Φωτεινή Βελεσιώτου επιστρέφει στο 
Γυάλινο Μουσικό Θέατρο στις 12 Μαΐου, 
κλείνοντας έτσι έναν κύκλο επιτυχηµένων 
εµφανίσεων σε όλη την Ελλάδα και 
την Κύπρο. Με τολµηρή διάθεση για 
καλλιτεχνική αναζήτηση την είδαµε 
στη θεατρική παράσταση «Γυναίκες», 
την απολαύσαµε σε λαϊκό πάλκο, αλλά 
και να δίνει µικρά ρεσιτάλ σε όλη την 
επικράτεια. ∆ίπλα της ο νέος ταλαντούχος 
τραγουδιστής Σωτήρης Μπαλλάς, που ήδη 
ετοιµάζει την πρώτη του ολοκληρωµένη 
δισκογραφική δουλειά.

Ο «ΗΛΙΘΙΟΣ» ΤΟΥ ΝΤΟΣΤΟΓΙΕΦΣΚΙ 
ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

O Νίκος ∆ιαµαντής σκηνοθετεί ένα all-star cast –Πέτρος Φιλιππίδης, Γιάννης Στάνκογλου, Λένα Παπαληγούρα, Γιώργος 
Κωνσταντίνου, Γιώτα Φεστα, Ιωάννης Παπαζήσης– στον «Ηλίθιο» του Ντοστογιέφσκι στο ∆ηµοτικό Θέατρο Πειραιά.
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ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Μπραντ Άντερσον ΣΕΝΑΡΙΟ: Τόνι 
Γκιλρόι ΠΑΙΖΟΥΝ: Τζον Χαµ, Ρόζαµουντ Πάικ, Ντιν 
Νόρις, Μαρκ Πελεγκρίνο ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 109΄

HAPPY BIRTHDAY

Ο Γιώργος (∆ηµήτρης Ήµελλος) κουβαλά την ανησυχία του πατέρα που θέλει να προστατέψει την 
κόρη του απ’ ό,τι επικίνδυνο µπορεί να υπάρχει στον κόσµο –έγινε αστυνοµικός πιστεύοντας 
πως αυτός θα είναι ο ρόλος του–, βλέποντας όµως τον εαυτό του µέσα από τα µάτια της κόρης του 
νιώθει ντροπή γι’ αυτό που εκείνη βλέπει. Η Μαργαρίτα (Νεφέλη Κουρή), που βλέπει τον κόσµο 

µόνο µε τις απόλυτες αλήθειες της ηλικίας της, παλεύει να κατανοήσει την ιδέα πώς µπορεί την ίδια στιγµή ο 
Γιώργος να είναι και ο πατέρας της και ένας αστυνοµικός µονάδας αποκατάστασης τάξης που καταστέλλει µε 
βία τους διαδηλωτές στους δρόµους της Αθήνας. Το «Happy Birthday», η τρίτη µεγάλου µήκους ταινία του 
Χρίστου Γεωργίου, είναι µια ιστορία ενηλικίωσης. Κάτι που ούτως ή άλλως δοκιµάζει τη σχέση πατέρα-κόρης.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ-ΣΕΝΑΡΙΟ: Χρίστος Γεωργίου ΠΑΙΖΟΥΝ: Νεφέλη Κουρή, ∆ηµήτρης Ήµελλος, Μυρτώ Αλικάκη, Βασίλης Μαγου-
λιώτης ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 87΄

ΒΗΡΥΤΟΣ
BEIRUT

  ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ

∆ύο µυστικοί πράκτορες της CIA 
(Ρόζαµουντ Πάικ, Ντιν Νόρις) αναθέ-
τουν στον Μέισον Σκάιλς (Τζον Χαµ), 
έναν πρώην Αµερικανό διπλωµάτη, να 

επιστρέψει στον Λίβανο µετά από δέκα χρόνια 
για να διαπραγµατευτεί τη ζωή ενός φίλου του. 
Τίποτα δεν είναι όπως το θυµόταν και εκτός 
από τα φαντάσµατα του παρελθόντος ο Μέισον 
βρίσκεται αντιµέτωπος µε αποκαλύψεις που αφο-
ρούν τις προθέσεις του ισραηλινού στρατού, επι-
κεφαλής Αµερικανών πολιτικών, της Οργάνωσης 
για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης και 
διεφθαρµένων γραφειοκρατών. Ποιον µπορείς να 
εµπιστευτείς σε έναν κόσµο όπου η αλήθεια ανα-
δύεται όταν είναι βολικό ή κερδοφόρο; Ο Τζον 
Χαµ («Mad Men», «Baby Driver») πρωταγωνιστεί 
σε ένα συναρπαστικό και ευφυές κατασκοπικό 
θρίλερ, από το εξαιρετικό και τεκµηριωµένο 
σενάριο του Τόνι Γκιλρόι («Tριλογία Bourne», 
«Rogue One»). Την ιστορία, η οποία διαδραµατί-
ζεται στη Βηρυτό του 1982, σκηνοθετεί καθηλω-
τικά ο Μπραντ Άντερσον («The Machinist») και 
µας µεταφέρει στην καρδιά µιας ταραγµένης και 
σύνθετης εποχής, όπου εµπλέκονται διαφορε-
τικές πολιτικές δυνάµεις και η κατάσταση είναι 
φλογώδης και ανεξέλεγκτη.

Η ταινία αφηγείται την ιστορία της θρυλικής Αµερικανίδας τραγουδίστριας και ακτιβίστριας για 
τα πολιτικά δικαιώµατα Νίνα Σιµόν (Ζόε Σαλντάνα). Η ιστορία ακολουθεί τον αγώνα της για 
να ισορροπήσει την καριέρα της στη µουσική, την οικογένεια, αλλά και τα πιστεύω της, ένας 
αγώνας που την αφήνει να ζει µόνη της στη Γαλλία, αισθανόµενη εξόριστη από την ίδια την 

πατρίδα της. Όλα αυτά µέχρι τη στιγµή που γνωρίζει τον Κλίφτον Χέντερσον (Ντέιβιντ Ογελόουο), ο οποίος 
βοηθάει την ιέρεια της soul µουσικής να ξαναβρεί το νόηµα στη ζωή και στη µουσική της. Η ταινία ξεκινά 
στη Βόρεια Καρολίνα το 1946, όταν νεαρή Νίνα Σιµόν ετοιµάζεται να παίξει σε ένα τοπικό ρεσιτάλ αλλά δεν 
δέχεται να ξεκινήσει µέχρι να καθίσουν οι γονείς της στις µπροστινές θέσεις.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ-ΣΕΝΑΡΙΟ: Σίνθια Μορτ ΠΑΙΖΟΥΝ: Ζόε Σαλντάνα, Ντέιβιντ Ογελόουο, Κέβιν Μάµπο ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 92΄

NINA
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Σήμερα, 
νομίζω, έχουμε 
ψευδεπίγραφη 
δημοκρατία. 
Όποτε μας 
συμφέρει την 
επικαλούμαστε 
και ορκιζόμαστε 
στο ιερό της 
όνομα. Θα 
ήμουν αφελής 
αν πίστευα πως 
σήμερα τα άτομα 
και οι λαοί είναι 
αυτεξούσια.

INFO
Μαθήματα 
Πολέμου
Σκηνοθεσία: 
Δημήτρης Λιγνάδης
Μουσική: Θοδωρής 
Οικονόμου
Κείμενο-
δραματουργία: 
Γιάννης Λιγνάδης
Ιστορικός 
σύμβουλος: Δρ. 
Ανδρονίκη Μακρή
Ηθοποιοί: Δημήτρης 
Λιγνάδης, Aurora 
Marion, Βασίλης 
Αθανασόπουλος, 
Κώστας Νικούλι, 
Ανδρέας Καρτσάτος, 
Κατερίνα Πατσιάνη
ΘΕΑΤΡΟ @ Megaron 
Underground
Υποσκήνιο Β΄ 
Αίθουσας Αλεξάνδρα 
Τριάντη
Εισιτήρια: €10 
(φοιτητές, νέοι, 
άνεργοι, ΑμεΑ, 65+, 
πολύτεκνοι), €15 
(γενική είσοδος)
Πληροφορίες-
κρατήσεις: 210 
7282333, www.
megaron.gr, Public

O Δημήτρης Λιγνάδης παραδίδει «Μαθήματα Πολέμου», 
μια πρωτότυπη δραματοποιημένη απόδοση της Ιστορίας 
του Θουκυδίδη, σε δική του σκηνοθεσία, ενώ, φυσικά, ε-
πίσης, πρωταγωνιστεί. Ο ίδιος μας μιλάει για τη σύλληψη 

του έργου, αν έχουμε σήμερα δημοκρατία και πώς διδάσκεται στα σχο-
λεία η Ιστορία.

Θουκυδίδης… Όχι και το πιο εύκολο για θέατρο. Πώς προέκυψε αυτή 
η παράσταση;
Ο Θουκυδίδης και η Ιστορία του, ο Πελοποννησιακός Πόλεμος, μου α-
σκούσαν μεγάλη γοητεία ήδη από τα μαθητικά μου χρόνια, όταν στις τε-
λευταίες τάξεις του σχολείου κάναμε τα «Πλαταϊκά» και τον περίφημο 
«Επιτάφιο του Περικλή». Ο θαυμασμός μου για το σπουδαίο ιστορικό 
έργο –αλλά και μείζον λογοτεχνικό μνημείο– κορυφώθηκε στα φοιτη-
τικά μου χρόνια, όταν στη Φιλοσοφική Σχολή με αναλυτικότερο τρόπο 
διδάχτηκα εκτενή κομμάτια του έργου στο πρωτότυπο. Ύστερα οι πνευ-
ματικές και καλλιτεχνικές μου αναζητήσεις με οδήγησαν σε άλλους α-
ναγνωστικούς τόπους. Μέχρι το 2013, όταν ως ηθοποιός εκφώνησα τον 
«Επιτάφιο του Περικλή» (σε μετάφραση Γιάννη Λιγνάδη) στο βασι-
σμένο στον Θουκυδίδη έργο «Το Μανιφέστο του Πολέμου» (σκηνο-
θεσία Ρ. Πατεράκη). Το 2016-2017 ξανά, ως καλλιτεχνικός διευθυντής 
του εκπαιδευτικού προγράμματος «Θουκυδίδης Δραματικός: Το Θέα-
τρο του Πολέμου» (διοργάνωση του Hellenic Education & Research 
Center), συμμετείχα στη θεατρική διδασκαλία των έργων «Πόλεμος 
Βίας Διδάσκαλος: Tα περί Πλάταιαν και άλλα Δεινά» και «Ειρωνείες 
Πολέμου: Τα εν Πύλω και εν τη Νήσω Δράματα». Οι πολλές και επιτυ-
χημένες παραστάσεις των έργων (σκηνοθεσία Γ. Παναγόπουλος) είχαν 
πειραματικό χαρακτήρα και εκπαιδευτική στόχευση. Αυτά δείχνουν ότι 
το ενδιαφέρον μου για τον Θουκυδίδη δεν είναι ούτε όψιμο ούτε και-
ροσκοπικό (αφού ο Θουκυδίδης φαίνεται σήμερα να «πουλάει») αλλά 
έχει κι αυτό μακρά ιστορία.

Να φανταστώ πως έπεσε πολύ διάβασμα. Πώς κινηθήκατε; Σαν ερευ-
νητής-ιστορικός ή σαν καλλιτέχνης;
Στην περίπτωσή μου αυτές οι δύο ιδιότητες πάντα συναιρούνται. Βλέ-
πετε, εκτός από ηθοποιός και σκηνοθέτης, τυχαίνει να είμαι και κλασι-
κός φιλόλογος. Άρα «διαβάζω» τα έργα και έτσι και αλλιώτικα – με το 
δεύτερο εννοώ «θεατρικά». Εξάλλου, αυτό είναι πλέον συνήθεια. Ό,τι 
διαβάζω τείνω πάντα να το «βλέπω» και εν παραστάσει.

Ο «Επιτάφιος του Περικλή» αποτελεί ακόμη και σήμερα το κορυ-
φαίο κείμενο-ύμνο στη δημοκρατία. Σήμερα, θεωρείτε πως έχουμε 
δημοκρατία;
Κρίσιμο ερώτημα και θα μπορούσε να απασχολεί ατέρμονες συζητή-
σεις. Σήμερα, νομίζω, έχουμε ψευδεπίγραφη δημοκρατία. Όποτε μας 
συμφέρει την επικαλούμαστε και ορκιζόμαστε στο ιερό της όνομα. Εν 
τοις πλείστοις όμως πράγμασι ορκοπατούμε και την αθετούμε την ουσία 
της. Θα ήμουν αφελής αν πίστευα πως σήμερα τα άτομα και οι λαοί είναι 
αυτεξούσια. Οι Αθηναίοι επέβαλλαν (συχνά διά ροπάλου) στους συμμά-
χους τους τη δημοκρατία, ακόμα κι όταν αυτοί δεν την επέλεγαν. Αυτό 
δεν είναι κάπως οξύμωρο;

Τι μας διδάσκουν τα «Μαθήματα Πολέμου»;
Μαθήματα «ανατομίας», «ψυχολογίας» και «ρητορικής» του πολέμου. 
Μαθήματα πολιτικής, στρατηγικής και αφήγησης πολεμικών και κοι-
νωνικών γεγονότων.

Νομίζετε, ο Θουκυδίδης στο σχολείο διδάσκεται με τρόπο γόνιμο;
Απολύτως όχι, καθ’ ομολογίαν μάλιστα των ίδιων των νέων που τυχαίνει 
να συναναστρέφομαι (ένας από τους ηθοποιούς μου στην παράσταση 
είναι μαθητής γυμνασίου!). Το σχολείο σήμερα δεν υπηρετεί τη γνώση 
αλλά την «αρπαχτή» πληροφορία. Τέλος πάντων, είναι μια πικραμένη ι-
στορία που δεν θα ήθελα να θίξω. Πρέπει, ωστόσο, να απαλλάξω τους 
εκπαιδευτικούς από την ηθική ευθύνη της ιστορικής (και όχι μόνο) α-
μορφωσιάς των νέων. Άλλοι ευθύνονται και κάποτε θα έπρεπε να λογο-
δοτήσουν…

Κατά τη διάρκεια της παράστασης ο Θοδωρής Οικονόμου παίζει ζω-
ντανά πιάνο. Τι εξυπηρετεί η παρουσία του;
Ο Θοδωρής είναι ένας νέος, εξαιρετικά ταλαντούχος μουσικός, με οξεία 
μάλιστα θεατρική αίσθηση. Η μουσική του είναι ένας από τους αφα-
νείς πρωταγωνιστές της παράστασης, που λειτουργεί ως «σκιά», δηλαδή 
ως το συναισθηματικό αποτύπωμα του κειμένου. Άλλοτε διαλέγεται με 
αυτό, άλλοτε το σχολιάζει, άλλοτε το διαφωτίζει, άλλοτε το εμψυχώνει 
δίνοντάς του πνεύμα και ρυθμό μουσικό.

Τα καλοκαιρινά σας σχέδια;
Εδώ θα επαναλάβω το κλισέ μου: «Δεν έχω σχέδια αλλά σχεδία…». 
Οψόμεθα…

Δημήτρης Λιγνάδης

«Ο Θουκυδίδης φαίνεται 
σήμερα να πουλάει»

  ΣΤΗΝ ΝΤΈΠΥ ΚΟΥΡΈΛΛΟΥ

PHOTO: ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΜΠΑΚΗΣ
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Οι «πράσινες» ειδήσεις της εβδομάδας

Ένα ιδιότυπο Μουσείο της Φύσης 
στην πλατεία Βικτωρίας

Ξέρετε τι είναι ο λύγκας και πως κάποτε ζούσε στην 
Αθήνα; Πως εκεί όπου τα ποτάμια εξαφανίστηκαν για 
να αναδυθούν λεωφόροι, μια άλλη, άγρια ζωή και βλά-

στηση κυλούσε (και ακόμη κυλά) κάτω από το βάρος των οι-
κονομικών, κοινωνικών και πνευματικών κρίσεων; Πως η βασί-
λισσα Αμαλία έπαιξε καθοριστικό ρόλο στον εξωτισμό του Ε-
θνικού Κήπου; Πως ο αείλανθος, ένα καλλωπιστικό δέντρο που 
ήρθε στην Αθήνα από τη ΝΑ Ασία αποτελεί, από τα μέσα του 
19ου αιώνα, απειλή για κάθε άλλη μορφή αθηναϊκής βλάστη-
σης εξαιτίας των τοξικών ουσιών που παράγει; Στο πλαίσιο του 
Onassis Fast Forward Festival 5 - Athens, ένα ιδιότυπο Μου-
σείο της Φύσης, το Nature Museum, ορθώνεται από 2 έως 16 
Μαΐου σε μια παλιά αθηναϊκή κατοικία στο κέντρο της πόλης, 
στην οδό Δεριγνύ 15 στην πλατεία Βικτωρίας, για να μας αφη-
γηθεί τέτοιες ιστορίες. Ιστορίες για τα χαμένα ποτάμια της Αθή-
νας, για το επεκτατικό Δέντρο του Παραδείσου, για τους πρά-
σινους παπαγάλους που όλοι κάπου έχουμε δει να φωλιάζουν, 
για είδη-εισβολείς και για άλλα είδη που ζουν στο όριο της ε-
πιβίωσης.

Ντοκιμαντέρ με οικολογική συνείδηση

Προσεγγίζοντας το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του πλανήτη 
με δύο ντοκιμαντέρ που μιλούν τη γλώσσα των εικόνων, στο Exile 
Room (Αθηνάς 2, Μοναστηράκι) θα δούμε ιστορίες για τη συμ-

βίωσή μας με τη φύση και τα πλάσματά της. Το αφιέρωμα «Συγκάτοικοι 
στον πλανήτη Γη» αποτελεί μια πολεμική ιαχή στον σημαντικότερο αγώνα 
του κόσμου: την επιβίωση του πλανήτη που αποκαλούμε «σπίτι». Και οι 
δύο ταινίες προβάλλονται την Πέμπτη 17 Μαΐου. Στις 20:00 το «Αύριο» 
(Demain) των Γάλλων κινηματογραφιστών Μελανί Λοράν και Σιρίλ Ντιόν. 
Το φιλμ παρακολουθεί τους δημιουργούς του να ταξιδεύουν σε όλο τον 
κόσμο για να συναντήσουν ανθρώπους που προσπαθούν να κάνουν τον 
κόσμο μας καλύτερο, πιο πράσινο, πιο βιώσιμο. Η δύναμη του ντοκιμαντέρ 
στηρίζεται στο ενθαρρυντικό του μήνυμα, καθώς εστιάζει σε συγκεκριμέ-
νες λύσεις που ήδη εφαρμόζονται, όπως είναι, για παράδειγμα, η αεικαλλι-
έργεια, η οργανική καλλιέργεια, οι κήποι στις πόλεις, η κυκλική οικονομία 
και οι νέες μορφές άμεσης δημοκρατίας και εκπαίδευσης. Στις 22:00 προ-
βάλλεται το «Τρόπαιο» (Trophy) των Κριστίνα Κλουζό και Σάουλ Σβαρτς, 
που περιγράφει τη σύνδεση ανάμεσα στη «βιομηχανία» του κυνηγιού και 
τη συντήρηση των υπό εξαφάνιση ζώων. Καιρός να μάθετε όλη την άβολη α-
λήθεια… Οι προβολές πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο.

Τι έκανε η πρώτη κυρία της Βραζιλίας για τον σκύλο της;

Η πρώτη κυρία της Βραζιλίας, η εντυπωσιακή Μαρτσέλα Τεμέρ, 
έπεσε πριν από λίγες μέρες με τα ρούχα της μέσα σε λίμνη που 
βρίσκεται στους χώρους του προεδρικού μεγάρου στην Μπραζί-

λια για να σώσει τον σκύλο της, ένα Τζακ Ράσελ. Η Τεμέρ βρισκόταν στον 
κήπο του μεγάρου με τον γιο της Μικελτσίνιο και τον άτακτο Πίκολι, όταν 
ο δεύτερος έτρεξε προς τη λίμνη και έπεσε μέσα. Όμως, παρά τις προ-
σπάθειές του, δεν μπορούσε να βγει. Όταν η Τεμέρ είδε τη σκηνή με τον 
σκύλο της να κολυμπάει αλλά να μην μπορεί να βγει, δεν δίστασε να βου-
τήξει με τα ρούχα για να τον σώσει. Ένας άνδρας της προσωπικής της α-
σφάλειας, ο οποίος αρνήθηκε να σώσει τον σκύλο, όπως του ζητήθηκε αρ-
χικά, απολύθηκε έπειτα από το περιστατικό. Ο Πρόεδρος της Βραζιλίας 
Μικέλ Τεμέρ και η οικογένειά του έχουν δύο σκύλους: τον Πίκολι και ένα 
Γκόλντεν Ριτρίβερ, τον Θορ.

Ο κύριος Μπο είναι ημίαιμος με απαλή γούνα, εκφραστικά ματά-
κια, δραστήρια γλωσσίτσα που ψάχνει φιλάκια, διαολεμένα έξυ-
πνος. Δεν λερώνει μέσα στο σπίτι, μπαίνει στο αυτοκίνητο, περ-
πατάει δίπλα σου, τα πάει καλά με άλλα σκυλάκια και γατάκια. 
Είναι 8 μηνών, ζυγίζει 13 κιλά, είναι στειρωμένος και θα δοθεί τσι-
παρισμένος και εμβολιασμένος. Αναζητά σπίτι. Τηλ. επικοινωνίας: 
6976 687977.
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  ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

Η «έκρηξη» του Μάη στο Παρίσι κατατάσσεται 
χωρίς δεύτερη σκέψη ανάµεσα στις µεγαλύ-
τερες ιστορικές στιγµές του 20ού αιώνα: ένα 
ζωντανό κίνηµα, σύµβολ ο του ριζοσπαστι-
σµού, συνώνυµο της αµφισβήτησης της πολι-

τικής εξουσίας από µαθητές και φοιτητές που οδήγησε σε γε-
νική απεργία, διάλυση της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης και προ-
κήρυξη εκλογών.

Ωστόσο, η δεκαετία του ’60 σε πολλά µέρη του κόσµου υ-
πήρξε δεκαετία πολιτικής και κοινωνικής αναταραχής.

Η Ελλάδα της δεκαετίας του ’60 χαρακτηρίζεται από έντονα 
πολιτικά και κοινωνικά γεγονότα, αλλά και µια σηµαντική πο-
λιτιστική άνθηση, που κατέληξαν όµως στη χούντα των συνταγ-
µαταρχών.

Στις ΗΠΑ ο πόλεµος του Βιετνάµ τροφοδοτεί το αντιπολε-
µικό κίνηµα, ενώ ταυτόχρονα ανθούν πολυποίκιλα κινήµατα 
αµφισβήτησης (αντιρατσιστικό, φεµινιστικό, περιβαλλοντικό 
κ.ά.), τα οποία επηρεάζουν όλες τις πτυχές της καθηµερινής 
ζωής και διαρκούν περίπου δέκα χρόνια.

Τρεις άνθρωποι που έζησαν την πολυτάραχη και ανήσυχη 
δεκαετία του ’60 «από µέσα» σε τρία διαφορετικά σηµεία του 
κόσµου, το Παρίσι, την Αθήνα και την Καλιφόρνια, ο Μάκης 
Καβουριάρης, ο Λάµπης Ντόλκας και ο Σπύρος Καβουνίδης α-
ντίστοιχα, έρχονται στην Τεχνόπολη την Τρίτη 22 Μαΐου στις 
19:00 για να µας παρουσιάσουν τις εµπειρίες και τα βιώµατά 
τους, να ανταλλάξουν σκέψεις και προβληµατισµούς, σε µια η-
µερίδα µε τίτλο «50 χρόνια από το Μάη του ’68». Τη συζήτηση 

θα συντονίσει η Νόνη Καραγιάννη, διευθύντρια του ρ/σ Αθήνα 
9.84.

Οµιλίες
Μάκης Καβουριάρης, «Ο Μάης του ’68 στο Παρίσι»
Γεννήθηκε στην Ικαρία το 1938, τελείωσε το εξατάξιο γυµνάσιο 
στην Αίγυπτο το 1956, σπούδασε στην Αθήνα και στο Παρίσι 
και δίδαξε στο Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών του 8ου Πανε-
πιστηµίου του Παρισιού από το 1968 έως το 2003. Την περί-
οδο της δικτατορίας διετέλεσε πρόεδρος του Συλλόγου Ελλή-
νων Φοιτητών Παρισιού και µέλος του ∆.Σ. της Ένωσης Πανε-
πιστηµιακών ∆υτικής Ευρώπης.

Λάµπης Ντόλκας, «Ελλάδα: Από τη δειλή άνοιξη στο µαύρο 
σκοτάδι»
Μηχανολόγος ηλεκτρολόγος - Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
(ΕΜΠ), σύµβουλος επιχειρήσεων. ∆ιετέλεσε γενικός γραµµα-
τέας της Εθνικής Φοιτητικής Ένωσης Ελλάδος (ΕΦΕΕ) από 
τον Μάιο του 1966 µέχρι και την 20ή Απριλίου 1967 και µέλος 
της ∆ηµοκρατικής Άµυνας στη συνέχεια.

Σπύρος Καβουνίδης, «ΗΠΑ: 10 χρόνια Μάης»
Πολιτικός µηχανικός - Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), 
MSc, PhD - Stanford University. ∆ιετέλεσε πρόεδρος των 
Ξένων Φοιτητών του Stanford, συµµετείχε ενεργά στο νεολαι-
ίστικο και αντιπολεµικό κίνηµα στις ΗΠΑ και στον αντιχου-
ντικό αγώνα στην Ελλάδα.

Μεγάλη αντιπολεµική πορεία στο Σαν Φρανσίσκο

 Μεγάλη ροκ συναυλία στο 
Άλταµοντ της Καλιφόρνιας
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Μπορεί ένα παιδί µε δύο 
µπαµπάδες να είναι ευτυχισµένο;µπαµπάδες να είναι ευτυχισµένο;

 ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ

Τις οδύσσειες ιστορίες και τον γραφειοκρατικό ε-
φιάλτη που αντιµετωπίζει ένα ζευγάρι προκειµέ-
νου να υιοθετήσει ένα παιδί που βρίσκεται στα ελ-
ληνικά ιδρύµατα όλοι τα γνωρίζουµε. Τα έχουµε 
διαβάσει, πολλοί τα έχουν περάσει. Τα ρεπορ-

τάζ για τα εγκαταλειµµένα βρέφη του «Μητέρα», του «Έλενα» 
και του «Αλεξάνδρα» είναι τόσα, που σπάνια προκαλούνται ε-
ρωτηµατικά, παρά µόνο αγανάκτηση. Ο νέος νόµος «περί αναδο-
χής και υιοθεσίας» που ψηφίστηκε πριν από λίγες ηµέρες, όπως 
κάθε νόµος, υπόσχεται πως επιταχύνει τις διαδικασίες και µει-
ώνει δραστικά τον χρόνο αναµονής, που έφτανε έως και τα έξι 
χρόνια, λειτουργώντας αποθαρρυντικά για πολλά ζευγάρια, που 
τελικά κατέφευγαν σε παράνοµες µεθόδους.

Προφανώς, αυτό µένει να αποδειχθεί.
Όπως και το ότι οι αρχές δεν θα δείξουν προκατάληψη απέ-

ναντι στα οµόφυλα ζευγάρια που θα κάνουν αίτηση υιοθεσίας. 
Ότι δεν θα επιτρέψουν σε προσωπικές αναχρονιστικές στερεο-
τυπικές αντιλήψεις να θολώσουν την αντίληψη του κοινωνικού 
λειτουργού. Γιατί όσο προοδευτικός κι αν είναι ένας νόµος, είναι 
οι δηµόσιοι εργαζόµενοι που πρέπει να τον ακολουθήσουν και 
να τον εφαρµόσουν για να αποδειχθεί τέτοιος. Η κυβέρνηση νο-
µοθετεί, το κράτος, όµως, κυβερνά.

Έτσι, η νέα ρύθµιση περί υιοθεσιών δεν αρκεί να είναι τυ-
πωµένη στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως για να εφαρµοστεί. 
Χρειάζεται οι εκτελεστές της να κατανοήσουν το νόηµά της και 
να κάνουν πράξη τις διορθωτικές επεµβάσεις που ψηφίστηκαν. 
Να µη φοβηθούν τον κοινωνικό αντίκτυπο, να µην επιτρέψουν 
στην όποια προσωπική τους θεώρηση να θολώσει την κρίση 
τους, γιατί η µητρότητα και η πατρότητα δεν έχει φύλο, ούτε ε-
πηρεάζεται από τη σεξουαλική κατεύθυνση του γονέα.

Σύµφωνα µε το κείµενο που συνυπέγραψαν 55 ακαδηµαϊκοί 
ψυχολόγοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό, «η ανασκόπηση της 
σχετικής επιστηµονικής βιβλιογραφίας καταλήγει στο ξεκάθαρο 
συµπέρασµα ότι ο σεξουαλικός προσανατολισµός των γονέων 
δεν έχει µετρήσιµες επιπτώσεις στην ποιότητα των σχέσεων γο-
νέα-παιδιού, στην ψυχική υγεία των παιδιών ή στην κοινωνική 
τους προσαρµογή. ∆εν έχουν βρεθεί διαφορές αναφορικά µε 

κρίσιµους παράγοντες, όπως η αυτοεκτίµηση, το άγχος, η κα-
τάθλιψη και τα προβλήµατα συµπεριφοράς. Κατά συνέπεια, οι ι-
σχυρισµοί ότι τα παιδιά οµοφυλόφιλων γονέων δεν αναπτύσσο-
νται το ίδιο καλά σε σχέση µε τα παιδιά ετεροφυλόφιλων γονέων 
δεν βρίσκουν υποστήριξη στην επιστηµονική ερευνητική βιβλι-
ογραφία. Αντίθετα, τα επιστηµονικά ευρήµατα συµφωνούν στο 
ότι οι οµοφυλόφιλοι άνθρωποι είναι τόσο κατάλληλοι και ικα-
νοί ως γονείς όσο είναι και οι ετεροφυλόφιλοι. Επιπρόσθετα, η 
εµπειρική έρευνα δεν υποστηρίζει την αντίληψη ότι η ανατροφή 
από οµοφυλόφιλο γονέα επηρεάζει την ανάπτυξη της ταυτότητας 
φύλου του παιδιού, ενώ δεν υπάρχουν εµπειρικά δεδοµένα ότι η 
παρουσία τόσο του αντρικού όσο και του γυναικείου προτύπου 
στο σπίτι προάγει την προσαρµογή και ευεξία παιδιών και εφή-
βων. Εκατοντάδες µελέτες που διεξήχθησαν τις τελευταίες δεκα-
ετίες έχουν οδηγήσει σε συµφωνία σε ό,τι αφορά τους παράγο-
ντες που σχετίζονται µε την υγιή προσαρµογή των παιδιών και 
των εφήβων. Οι τρεις πιο σηµαντικοί είναι: (1) η ποιότητα των 
σχέσεων γονέα-παιδιού, (2) η ποιότητα των σχέσεων των σηµα-
ντικών ενηλίκων στη ζωή του παιδιού ή του εφήβου (για παρά-
δειγµα, οι σχέσεις ανάµεσα στους γονείς) και (3) οι οικονοµικοί 
και άλλοι πόροι που είναι στη διάθεση του παιδιού ή του εφή-
βου. Οι παράγοντες αυτοί φαίνεται να είναι οι ίδιοι ανεξάρτητα 
από τον σεξουαλικό προσανατολισµό των γονέων». (Βιβλιογρα-
φία που υποστηρίζει τα παραπάνω συµπεράσµατα βρίσκεται στο 
goo.gl/YeyPxm.)

Κοινώς, ναι, η αγάπη σώζει. Αντίθετα, µια άλλη επιστηµονική 
έρευνα έχει δείξει πως αν σε ένα βρέφος προσφερθούν µόνο τα 
απαραίτητα, τροφή και καθαριότητα, και όχι αγκαλιά, τραγούδι 
και χάδι, στους εννέα µήνες θα πεθάνει.

Είναι η τρυφερότητα και η αγάπη που µεγαλώνουν τα παιδιά και 
όχι τα ρούχα και τα γάλατα. Και όταν ένα ζευγάρι µπαίνει στη δια-
δικασία να υιοθετήσει παιδί –ειδικά στην Ελλάδα–, γνωρίζει εκ των 
προτέρων πως έχει αυτά τα αποθέµατα. Πως έχει αυτή την ανάγκη 
να προσφέρει την αγάπη του σε ένα πλάσµα που την έχει στερηθεί.

Στα ελληνικά ιδρύµατα µεγαλώνουν παιδιά που δεν έχουν 
προφέρει ποτέ τη λέξη «µαµά». Θα ήταν τόσο κακό να έχουν 
δύο;
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ΒΙΒΛΙΑ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΗ

Αστέρια στην άµµο, Ρένα Ρώσση-
Ζαΐρη, εκδ. Ψυχογιός
Ο γοητευτικός Μάξιµος, ο ευαίσθητος Ίωνας, ο 
δυναµικός Ανδρέας και ανάµεσά τους η Αλεξία. Η 
γυναίκα που αγαπήθηκε πολύ. Ποιος θα την κάνει 
δική του για πάντα; Η Αγαθονίκη και ο Ιάκωβος, 
άσβεστο µίσος και αµαρτίες. Γιατί είµαστε όσα µας 
έχουν συµβεί. Γιατί δύσκολα ξεφεύγουµε από τα 
λάθη που έκαναν οι γονείς µας. Μια αληθινή ιστο-
ρία ζωής, ένα µυθιστόρηµα που λούζεται στο φως 
και φωνάζει δυνατά το όνοµα της αγάπης, από το Α 
έως το Ω. Για να µην αφήσει τα όνειρα να κοιµη-
θούν, για να ξυπνήσει τις ελπίδες…

Ούζο 44 Ούζο, Άγγελος Αυγουστίδης, 
εκδ. Κέδρος
Παραµονές των εκλογών του 1958 ο Αυγουστίνος, 
ένας µικρός ποτοποιός από τη Θεσσαλονίκη, και ο 
Αριστοτέλης, o οδηγός του, γυρίζουν µε ένα παλιό 
φορτηγό –µια Dodge του βρετανικού στρατού– 
τις πόλεις και τα χωριά της ∆υτικής Μακεδονίας 
πουλώντας κρασί, ούζο και άλλα ποτά. Το Βασίλειο 
της Ελλάδας µόνο δηµοκρατία δεν µπορεί να χαρα-
κτηριστεί. Τα προβλήµατα πωλητών και πελατών, 
ο τρόπος που αντιδρούν σε όσα συµβαίνουν γύρω 
τους, οι προσωπικές ιστορίες τους και το παρελθόν 
τους είναι άµεσα συνυφασµένα µε την ιστορία της 
σύγχρονης Ελλάδας.

Θύελλα στη Μακεδονία, Τζίµµυ 
Κορίνης, εκδ. Οξύ
Μια χούφτα φανατισµένοι πατριώτες θα προτεί-
νουν ανταρτοπόλεµο και µε εθελοντή αρχηγό τον 
υπίλαρχο Πέτρο Καλλέργη θα παίξουν τη ζωή τους 
κορόνα γράµµατα για να ελευθερώσουν αυτό το 
«µακρινό» µέρος της Ελλάδας. Θα µπορέσουν να 
προστατέψουν τους Μακεδόνες από τη βουλγαρική 
«γενοκτονία» µέχρι που να φτάσουν καλύτερες 
µέρες και να βρεθούν σε θέση να λογαριαστούν και 
µε τους Τούρκους;

Το καπέλο του Βερµέερ, Timothy 
Brook, µτφρ. Ρηγούλα Γεωργιάδου, εκδ. 
Παπαδόπουλος
Οι πίνακες του Γιοχάνες Βερµέερ (1632-1675) µας 
σαγηνεύουν µε την οµορφιά και το µυστήριο που τους 
περιβάλλει. O κάτοχος της έδρας Κινεζικών Σπουδών 
Shaw στο Πανεπιστήµιο της Οξφόρδης Timothy Brook 
βρέθηκε να τους αντικρίζει για πρώτη φορά το 1971 
στη γενέτειρα του Βερµέερ, το Ντελφτ. Παρατηρώντας 
προσεκτικά τους πίνακες του Ολλανδού ζωγράφου δια-
πίστωσε πως κάθε οικεία εικόνα και κάθε αντικείµενο 
που απεικονίζεται σε αυτούς αποτελεί και µια απόδειξη 
πως το Ντελφτ δεν ήταν µόνο του, υπήρχε σε έναν κό-
σµο που επέκτεινε τα όριά του µε ταχύτατους ρυθµούς. 
Τα συµπεράσµατα της µελέτης του τα συγκέντρωσε στο 
συναρπαστικό βιβλίο του.

Μπαρόκ, Αµάντα Μιχαλοπούλου, 
εκδ. Καστανιώτη
Ποια είναι η καλύτερη κρυψώνα για χρήµατα; Τι ση-
µαίνει «kell pisilni» στα ουγγαρέζικα; Τι θα συµβεί αν 
ξανασυναντήσεις τον πρώτο σου έρωτα ή το φάντασµα 
του αγαπηµένου σου ξάδερφου; Γιατί χαµογελάει η 
αυτοκράτειρα Θεοδώρα; Αν ένας γεωργός χρωστάει 
στην Αγροτική Τράπεζα 1.800 δραχµές και πληρώσει 
τα δύο πέµπτα του χρέους του, πόσα χρήµατα χρωστά-
ει ακόµα; Τελικά, µπορείς να ζήσεις σύµφωνα µε τους 
κανόνες του µπαρόκ; Μπαρόκ σηµαίνει να ζεις αποφα-
σιστικά, να ζεις δραµατικά, να τεντώνεσαι στα ξέστρωτα 
σεντόνια. Μπαρόκ σηµαίνει να γίνεις ο ∆αβίδ του 
Μπερνίνι τη στιγµή που ρίχνει την πέτρα.

Αµαλία, Σπύρος Πετρουλάκης, 
εκδ. Μίνωας
Ένας serial killer εκτελεί τελετουργικά τα θύµατά 
του, όλα ανήλικα κορίτσια, αφήνοντας ως υπογραφή 
µια κάρτα ταρό που απεικονίζει τον Πεντάκτινο 
Ιππότη. Ο αστυνόµος Αριστείδης Καππαρός, αντι-
µέτωπος µε τη δυσκολότερη υπόθεση της καριέρας 
του, κυνηγά τον δολοφόνο ισορροπώντας στα όρια 
του χρόνου. Καθώς η κλεψύδρα αδειάζει, ζωές 
κρέµονται από µια λεπτή κλωστή…

Τα χρυσόψαρα και άλλα 49 ανεκδιη-
γήµατα, Θάνος Αθανασόπουλος, 
εκδ. Πικραµένος
Ο Θάνος Αθανασόπουλος ξεκινά το συγγραφικό 
του ταξίδι δυναµικά, µε ένα έργο που ανατρέπει 
την καθιερωµένη αισθητική. Γράφοντας τζαζ 
ιστορίες, αξιοποιώντας τη µικρή φόρµα σε πεζό, 
επιδιώκει να κάνει τον αναγνώστη να πεθάνει… 
στα γέλια. Με ένθετα σκίτσα του Μιχάλη Σιγάλα, 
το βιβλίο αποτελεί ένα έργο διαφορετικό από τα 
συνηθισµένα και παράλληλα τόσο ζωντανό και 
προβοκατόρικο.

Ουλάνοι στην Λάρισα, Αθηνά Κακούρη, 
εκδ. Καπόν
Ποτέ κανένας ουλάνος, δηλαδή Γερµανός λογχοφόρος 
ιππέας, δεν εµφανίστηκε, ούτε καν στον µακρινό ορί-
ζοντα της Λάρισας! Η «είδηση» πλάστηκε και, µαζί µε 
άλλες, χρησιµοποιήθηκε στον Α΄ Παγκόσµιο Πόλεµο 
ως πρόφαση για να αφαιρεθεί από την Ελλάδα η ανε-
ξαρτησία της και να ανατραπεί το νόµιµο πολίτευµά 
της µε µια µπλόφα το 1917. Στο σύντοµο αυτό βιβλίο 
µπορεί να παρακολουθήσει κανείς µέρα µε την ηµέρα 
τα γεγονότα εκείνης της φοβερής περιόδου. Το καθέ-
να συνοδεύεται και από τις πηγές του, δίνοντας στον 
αναγνώστη τη δυνατότητα να διαπιστώσει την αλή-
θεια. Επίσης ξεκαθαρίζονται ένα ένα τα θέµατα –όπως 
του Ρούπελ και της Καβάλας– που έχουν θολωθεί και 
ξαναθολωθεί για χάρη πολιτικών σκοπιµοτήτων.
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Μαυρίδου είναι 
καθηγήτρια 
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tips
Beauty

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

ΠΟΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ 
ΣΤΟΝ ΣΩΜΑΤΟΤΥΠΟ ΣΑΣ; 
(ΜΕΡΟΣ 1o)

Πολλοί αναρωτιούνται γιατί ενώ προπονούνται για δύο µήνες ή 
παραπάνω, δεν έχουν εµφανή αποτελέσµατα. Προφανώς, το 
πρόγραµµα γυµναστικής και οι ασκήσεις που έχουν επιλέξει 

δεν είναι σύµφωνα µε τον σωµατότυπό τους. Η γνώση της αναλο-
γίας του λίπους, των µυών και των οστών, τα οποία από µορφο-
λογικής πλευράς αποτελούν τα βασικά δοµικά συστατικά του αν-
θρώπινου σώµατος, είναι απαραίτητη τόσο για τον έλεγχο της σω-
στής διατροφής όσο και για την αποτελεσµατικότητα της άσκησης.

Σωµατότυπος 1: Περισσότερο λίπος στα άνω και 
κάτω άκρα και λιγότερο στη µέση
Προτιµήστε προγράµµατα χαµηλής έντασης στην αρχή, µέχρι 
να βελτιώσετε τη φυσική σας κατάσταση και την αντοχή σας 
(aerobic low impact, step, ασκήσεις εδάφους). Κάντε ασκήσεις 
µε λίγα κιλά και πολλές επαναλήψεις, έτσι ώστε να αποφευχθεί 
το «πρήξιµο» των µυών. Επιπροσθέτως, πολύ καλά για εσάς είναι 
το σχοινάκι, το στατικό ποδήλατο µε µέτρια ένταση, το γρήγορο 
περπάτηµα, η κωπηλασία χαµηλής έντασης, η κολύµβηση και οι 
ασκήσεις στο νερό, για να αποφευχθούν οι τραυµατισµοί και η µε-
γάλη αντίσταση.

Αποφύγετε:
• Aerobic και step µε υψηλή ένταση
• Στατικό ποδήλατο µε υψηλή ένταση
• Τρέξιµο ή περπάτηµα σε µεγάλες ανηφόρες
• Squats (πολύ βαθιά καθίσµατα)
• Ασκήσεις άνω και κάτω άκρων µε µεγάλη αντίσταση

Σωµατότυπος 2: Περισσότερο λίπος στην κοιλιακή χώρα
Τα άτοµα που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία παραπονιούνται συχνά για πό-
νους στη µέση που συνήθως οφείλονται στο ότι οι κοιλιακοί και οι ραχιαίοι δεν 
είναι καλά γυµνασµένοι, έτσι ώστε να αντέχουν το µπροστινό φορτίο. Γυµνάστε, 
λοιπόν, όλους τους κοιλιακούς (άνω, κάτω, πλάγιους) και τους ραχιαίους µε πολλές 
και διαφορετικές ασκήσεις, ώστε να συσφιχθεί η περιοχή του κορµού και να χάσετε πό-
ντους. Η θεωρία «κάνω κοιλιακούς για να κάψω το λίπος της κοιλιάς» δεν ισχύει! Ενισχύ-
στε τη φυσική σας κατάσταση, γυµνάζοντας ταυτόχρονα τους κοιλιακούς, κάνοντας τρέξιµο 
σε εξωτερικό χώρο ή στο γυµναστήριο (µέτρια έως µεγάλη ένταση), κάνοντας κολύµπι, κωπη-
λασία, ποδήλατο και σχοινάκι. Επιπλέον, ιδανικά προγράµµατα για εσάς είναι το aerobic, το step, 
το kickboxing και το ελεύθερο πρόγραµµα µε αλτήρες ή όργανα.

Προσοχή: Αν είστε αγύµναστοι, ξεκινήστε ένα πρόγραµµα κοιλιακών-ραχιαίων µόνο µε 2-3 εύκολες 
ασκήσεις. Εκτελέστε 2 σετ σε κάθε άσκηση από 8-10 επαναλήψεις. Μόλις αισθανθείτε ότι κάνετε εύκολα αυτό 
το πρόγραµµα, αυξήστε τις επαναλήψεις σε κάθε σετ. Ύστερα από µικρό διάστηµα προσθέστε 1-2 πιο δύσκολες 
ασκήσεις. Αυξήστε τα σετ και τις επαναλήψεις. Προσέξτε τη σωστή εκτέλεση των ασκήσεων. Τέλος, καλό θα είναι οι 
ασκήσεις να εκτελούνται αργά, για καλύτερο αποτέλεσµα και µεγαλύτερη ασφάλεια. Μην ξεχνάτε τις διατάσεις πάντα στο 
τέλος της προπόνησης!

(∆ιαβάστε στο επόµενο: Σωµατότυπος 3 και Σωµατότυπος 4)
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Beauty Ένα από τα πιο φηµισµένα τρόφιµα στον κόσµο για τις 

θεραπευτικές και αντιµικροβιακές του ιδιότητες είναι 
το Allium sativum, το κοινό καλλιεργούµενο σκόρδο. 
Γνωστό από την αρχαιότητα, µε ιστορία χιλιάδων ετών, 

από τους αρχαίους Βαβυλώνιους έως τους Ρωµαίους και τους Βί-
κινγκς, το σκόρδο αποτελεί ένα από τα κύρια γευστικά πρόσθετα 
της παγκόσµιας κουζίνας. Η χαρακτηριστική δυνατή του γεύση 
µαζί µε την έντονη οσµή του δηµιουργούν τον χαρακτήρα πολ-
λών διάσηµων ελληνικών εδεσµάτων, όπως η σκορδαλιά και το 
τζατζίκι.

Το σκόρδο έχει φανατικούς εχθρούς και φίλους, οι πάντες 
γνωρίζουν τη διατροφική του σπουδαιότητα αλλά ελάχιστοι α-
ντέχουν την ισχυρή του οσµή. Είναι ιδιαιτέρως δηµοφιλές στις 
χώρες της Νότιας Ευρώπης, της Ασίας και της Νότιας Αµερικής 
και καλλιεργείται σε χώρες µε θερµό κλίµα σε 300 διαφορετι-
κές ποικιλίες. Η γνωστή και αρκετά δυσάρεστη οσµή του δεν υ-
πάρχει όταν η σκελίδα του σκόρδου είναι ολόκληρη αλλά δηµι-
ουργείται όταν τεµαχιστεί ή πολτοποιηθεί.

Το σκόρδο περιέχει παράγωγα του αµινοξέος κυστεΐνη, την 
αλιίνη και τη µεθιίνη, που όταν ενωθούν µε το ένζυµο αλλινάση, 
που υπάρχει σε άλλο σηµείο της σκελίδας, παράγεται η αλλισίνη 
και άλλες θειούχες ουσίες που δηµιουργούν την έντονη µυρω-

διά του. Επίσης, περιέχει αρκετές δραστικές για την υγεία µας 
ουσίες, όπως κορδινίνες, στεροειδή, τερπενοειδή, φλαβονοειδή 

και φαινόλες, που µαζί µε την αλλισίνη δηµιουργούν την προστα-
τευτική για την υγεία µας δράση, όντας αντιµικροβιακές και αντι-

οξειδωτικές.
Η αλλισίνη έχει αντιβιοτικές ιδιότητες και µπορεί να χρησιµο-

ποιηθεί µαζί µε τα φαρµακευτικά αντιβιοτικά αυξάνοντας το αποτέ-
λεσµά τους. Λέγεται ότι στην αρχαία Αίγυπτο το έδιναν στους εργάτες 

που κατασκεύαζαν τις πυραµίδες για να τους προστατέψουν από τον 
πυρετό, ενώ στη Γαλλία, κατά τον 18ο αιώνα, έδιναν στους σκαφτιάδες 

των τάφων των θυµάτων της πανούκλας ένα µείγµα κρασιού και σκόρδου 
για να τους προστατέψουν από τη µετάδοση της νόσου.

Το σκόρδο ενισχύει την άµυνα του οργανισµού απέναντι στις βακτηρι-
ακές εντερικές λοιµώξεις και µπορεί µερικώς να µας προστατέψει από το ε-

λικοβακτηρίδιο του πυλωρού, καθώς και να συµβάλει στην πρόληψη του καρ-
κίνου του στοµάχου.

Είναι δραστικό σε συνεργασία µε τα φάρµακα στη θεραπεία της φυµατίωσης 
και χρησιµοποιείται βιοµηχανικά ως εναλλακτικό και ακίνδυνο συντηρητικό τροφί-

µων. Μια άλλη ιδιότητα του σκόρδου είναι η ισχυρή αντιοξειδωτική του δράση, καθώς 
δρα εναντίον των ελεύθερων ριζών που συγκεντρώνονται στο σώµα µας ως προϊόντα του 

µεταβολισµού των τροφών. Η κατανάλωση ωµού σκόρδου σε ποσότητα 5 g ηµερησίως για 
περίπου 6 εβδοµάδες φάνηκε να δρα ευνοϊκά στη µείωση της ολικής χοληστερόλης, στη µεί-

ωση των τριγλυκεριδίων και στην αύξηση της «καλής» HDL χοληστερόλης.
Η σκόνη σκόρδου και τα εκχυλίσµατα-έλαια σκόρδου παρουσιάζουν κάποια µικρή αντιδια-

βητική δράση, µειώνοντας λίγο το επίπεδο του σακχάρου του αίµατος, καθώς και µια ήπια αντιυπερ-
τασική δράση. Προσεκτικοί στην κατανάλωση µεγάλων ποσοτήτων σκόρδου θα πρέπει να είναι όσοι 

και όσες έχουν σοβαρά έλκη στοµάχου και δωδεκαδακτύλου, όπως και οι πρόσφατα χειρουργηµένοι. Το 
σκόρδο και τα παράγωγά του πρέπει να καταναλώνονται µε µέτρο από άτοµα που παίρνουν βαρφαρίνη, καθώς 

στο παρελθόν έχουν αναφερθεί αρνητικές αλληλεπιδράσεις µε αυτό το φάρµακο. Το σκόρδο είναι ένα πολύτιµο 
τρόφιµο, πολύ διαδεδοµένο στη χώρα µας και σίγουρα κάνει καλό στην υγεία µας, χωρίς όµως να είναι φάρµακο. 

Φάτε, λοιπόν, µε όρεξη τη σκορδαλιά σας, αρκεί να µην έχετε κάποια σηµαντική συνάντηση ακριβώς µετά, γιατί η 
µυρωδιά του δεν φεύγει εύκολα.

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

Σκόρδο, ένας φρουρός της 
υγείας στο τραπέζι µας

4. Εάν επιλέξετε lip stains, εφαρµόστε πάνω από 
το προϊόν ένα lip balm για να παραµένει η περιοχή 
ενυδατωµένη και να σταθεροποιηθεί το χρώµα.

Όλες οι γυναίκες θέλουµε να βάζουµε το κραγιόν µας το πρωί και 
να µένει σταθερό στα χείλη όλη µέρα. Όµως µετά από πολλές ώρες 
στο γραφείο, µετά το µεσηµεριανό, αλλά και πολλά φιλιά, το χρώµα 
εξαφανίζεται. Ευτυχώς υπάρχουν µικρά µυστικά που µπορούµε να 
εφαρµόζουµε κάθε µέρα ώστε να κρατάει το lipstick µας λίγο παραπάνω:

1. Εάν φοράτε lipgloss, το µυστικό είναι να µη βάλετε 
πολύ. Θέλετε έντονο χρώµα και λαµπερό αποτέλεσµα, 
αλλά αυτό θα το πετύχετε αν βάλετε το gloss στη µέση 
των χειλιών και απλώσετε προς τα έξω. Προτιµήστε 
ένα από τα ανοιξιάτικα χρώµατα της σειράς Volume Up 
Lipstick της MD Professionnel.

2. Το κραγιόν «κλειδώνει» µε την 
εφαρµογή ενός µολυβιού χειλιών. Βάλτε 
πρώτα στο κάτω µέρος και µετά το κραγιόν 
σας µε ένα πινέλο και συνεχίστε στο πάνω 
µέρος των χειλιών.

3. Τα κραγιόν σε υγρή µορφή 
απαιτούν µια προετοιµασία µε 
scrub χειλιών και εφαρµογή αφού 
αποµακρύνουµε καλά το προϊόν.
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