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PORSCHE 

PANAMERA
SUMMER 

DREAMS

• Opel Astra 1.0T

• Νέα Mercedes GLC Coupé

• Volvo V40 Cross Country T3

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

ΝΕΑ 

ΝΕΟ MITSUBISHI 

SPACE STAR 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!

Peugeot 208 

BlueHDI 100 

στη Λακωνία 

››  Τα  πάντα για την αυτόνοµη 

οδήγηση

››  Τα σκάνδαλα του µήνα 

››   Σούπερ αµόλυβδη. 

Αξίζει; 
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AUTO

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

• DS5
• Audi Q2
• Skoda Kodiaq

issuu.com/autosunday 

PEUGEOT 3008

SUZUKI 
IGNIS

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

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

Citroen C3
Opel Ampera-e

Honda Civic

Skoda Kodiaq

Smart Electric

Nissan Micra

ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΛΟΝΙ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ 
ΤΑ ΠΑΝΤΑ 

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

ΝΕΟ MITSUBISHI 
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La vie est belle!

issuu.com/auto sunday 

• Βλέπετε καλά όταν οδηγείτε;

• Τα πιο ακριβά αυτοκίνητα είναι κλασικά

•  H πολυπρωταθλήτρι α VW αποχωρεί από το WRC

•  Έρχεται χειµώνας, πώς να φροντίσετε 

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

ΝΕΟ 
CITROEN C3

ΘΕΜΑΤΑ

04 // ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΧΡ. ΜΑΤΗΣ 
Από τη µάχη για την εκλογική νίκη 
στον πόλεµο για την πολιτική επιβίωση
06 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Αύξηση αποποιήσεων 
κατά 333% από το 2013
07 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Λ. ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ 
«Οι εσωκοµµατικές της Ν∆ σηµατοδότησαν 
το άνοιγµά µας στην κοινωνία»
08 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ  Έξι οικονοµικοί 
µύθοι που κατέρρευσαν µε πάταγο
10 // ΕΥΡΩΠΗ Γ. ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ Η ιταλική 
κρίση δεν έχει ούτε ορίζοντα τερµατισµού 
ούτε οδό διαφυγής
11 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Μ. ΑΡΓΥΡΟΥ 
«Στην Ελλάδα απουσιάζει µια µακρόπνοη 
δηµογραφική πολιτική»
12 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ «Μακεδονικό»: 
∆εν πείθουν οι δικαιολογίες για τη βιασύνη 
Τσίπρα
13 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Το ευάλωτο µετρό 
της Αθήνας
14 // ΚΟΣΜΟΣ Σφαγή στη Γάζα, παγωµάρα 
στη ∆ύση, εκτός ελέγχου η Μέση Ανατολή
16 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ ∆ισεκατοµµύρια κοστίζει 
η δωρεάν παιδεία
17 // ΑΠΟΨΗ Κ. ΚΟΥΡΟΥΝΗΣ ΕΝΦΙΑ, 
η εισπρακτική επιτυχία της Μεταπολίτευσης
18 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Κυβερνητικό µπάχαλο 
για το «ψηφιακό χαράτσι»
20 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ Η «βόµβα» Σακελλαρίου, 
το παρασκήνιο και οι αντιδράσεις
21 // TWITTER Η ελληνική ψηφιακή 
πρωτοπορία
22 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Χ. ΒΕΚΡΗΣ «Το 

εκκλησιαστικό όργανο είναι αδιαµφισβήτητα 
ο βασιλιάς των οργάνων»
23 // ΚΟΣΜΟΣ  Όλα του πριγκιπικού γάµου 
δύσκολα κι η νύφη «ορφανή»
24 // BUSINESS Τι «φέρνει» στην αγορά 
η έλευση του Μασούτη στην Αττική
25 // BUSINESS Η Folli Follie, η Fosun 
και οι ερωτήσεις
26 // ΥΓΕΙΑ Η κλινική έρευνα µπορεί 
να φέρει 250 εκατ. ευρώ ετησίως
27 // ΥΓΕΙΑ Μελάνωµα: Πώς εµφανίζεται, 
ποια τα αίτια, πώς θεραπεύεται

Πείτε µας 
 για τις Κυριακές σας!

SPORTS
30 // ΣΤΟΙΧΗΜΑ  Έγκυρες προτάσεις 
από το Betarades.gr

FREE TIME
32 // CALENDAR Τα πολιτιστικά δρώµενα 
της εβδοµάδας
33 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΛΙΣΣΟΒΑΣ 
«∆εν µπορείς να κλέψεις στο µιούζικαλ»
34 // GREEN ΡOΖΑ ΡΟYΣΣΟΥ Τα ιπποειδή 
δεν είναι εργαλεία
36 // CINEMA Τι θα δούµε στις 
κινηµατογραφικές αίθουσες
37 // ΕΠΕΤΕΙΟΣ 1968: Η χρονιά που «έπεσαν» 
οι Κάννες
38 // ΕΥΕΞΙΑ Ποια άσκηση ταιριάζει 
στον σωµατότυπό σας; (Μέρος 2ο) // Τσουκνίδα 
για υγιή µαλλιά // Βάλ’ του ρίγανη…
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κυβέρνηση

Η ηγετική οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ βλέπει 
το σύστηµα εξουσίας που νόµιζε ότι είχε 
οικοδοµήσει να αποδιαρθρώνεται, αλλά 
να το θρηνούν ελάχιστοι.

Αντιµέτωπος µε τη σκληρή πραγµατικότητα, την οποία 
προφανώς γνώριζε αλλά απέφευγε να οµολογήσει, 
βρίσκεται τις τελευταίες ηµέρες ο πρωθυπουργός Α-
λέξης Τσίπρας και το επιτελείο το οποίο καθορίζει τις 

πολιτικές γραµµές της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στο Μέγαρο 
Μαξίµου. Και αυτό το τοπίο το αποτυπώνει κυρίως η εικόνα που 
δηµιουργείται από τις δηµοσκοπήσεις των τελευταίων ηµερών όχι 
µόνο στο ζήτηµα της πρόθεσης ψήφου αλλά κυρίως στα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά που τις συνοδεύουν.

Το βασικό ζήτηµα που αναδείχθηκε στις δηµοσκοπήσεις τόσο 
της Public Issue όσο και της Pulse είναι η ανακοπή της µείωσης 
της διαφοράς ανάµεσα στον ΣΥΡΙΖΑ και τη Ν∆, η οποία είχε απο-
τελέσει κύριο πολιτικό επιχείρηµα που στήριζε τις ασκήσεις θάρ-
ρους που επιχειρούσε η κυβέρνηση στον κοµµατικό µηχανισµό.

Η απαξίωση του πολιτικού κεφαλαίου 
«Τσίπρας»
Το πλέον ανησυχητικό στοιχείο για το Μέγαρο Μαξίµου ήταν η 
καταγραφή της εικόνας του πρωθυπουργού και του κόµµατός του 
στην ελληνική κοινωνία το 2015 και το 2018. Η ερώτηση των ερευ-
νητών της Public Issue για το κατά πόσο οι Έλληνες θεωρούν ότι 
ο ΣΥΡΙΖΑ διαθέτει ικανό αρχηγό έδωσε θετικές απαντήσεις 17%, 
δηλαδή µείωσε το ποσοστό κατά 40 ολόκληρες µονάδες, από το 
57% που είχε απαντήσει θετικά πριν από τρία χρόνια.

Αυτό δεν σηµαίνει πρακτικά αµφισβήτηση του κ. Τσίπρα στο 
εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, δηµιουργεί όµως την εντύπωση ότι η α-
νάκαµψη του κόµµατος περνά από την προβολή ενός άλλου προ-
σώπου, το οποίο να µπορεί να ικανοποιήσει τις προσδοκίες της 
κοινής γνώµης σε ό,τι αφορά τον ορισµό της έννοιας «ικανός».

Η ανάγκη για «ολική επαναφορά» του ΣΥΡΙΖΑ προκύπτει και 
από τις απαντήσεις σε δύο ακόµη ερωτήσεις που αφορούσαν το 
κόµµα αυτό καθαυτό και θέτουν εκ νέου το ζήτηµα τι επιθυµεί να 
εκπροσωπήσει ο ΣΥΡΙΖΑ µετά τα µνηµόνια:

Τον Μάρτιο του 2015 το 57% των ερωτηθέντων είχε απαντή-
σει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πιο κοντά στα συµφέροντα της µεσαίας 
τάξης. Τρία χρόνια αργότερα, αυτό έχει πέσει στο 15%.

Τον Μάρτιο του 2015 το 54% δήλωνε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει µέλ-
λον και προοπτική. Σήµερα έχει πέσει στο 13%.

Τον Μάρτιο του 2015 το 54% πίστευε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πιο 
κοντά στα συµφέροντα των πλέον αδυνάµων, ενώ τώρα την ίδια α-
πάντηση δίνει το 15%.

Τον Μάρτιο του 2015 το 48% συµµεριζόταν την άποψη ότι ο 
ΣΥΡΙΖΑ έχει τα πιο ικανά στελέχη, ενώ σήµερα την ίδια άποψη 
έχει µόνο ένας στους τέσσερις, δηλαδή το 12%.

Τον Μάρτιο του 2015 7% εκτιµούσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εξαρ-

τηµένος από οικονοµικά συµφέροντα. Σήµερα το ποσοστό αυτό 
έχει υπερδιπλασιαστεί και φτάνει το 18%. Το συγκεκριµένο θέµα 
είναι κοµβικής σηµασίας στην επιχειρηµατολογία του ΣΥΡΙΖΑ, 
αλλά η έρευνα δείχνει ότι το ποσοστό που απαντά ότι η Ν∆ είναι 
εξαρτηµένη από οικονοµικά συµφέροντα είναι µόλις επτά µονά-
δες µεγαλύτερο κι έτσι η σχέση, από 45-7 που ήταν το 2015, έχει 
περιοριστεί στο 25-18.

Τον Μάρτιο του 2015 µόλις το 5% διαισθανόταν κρίση στον 
ΣΥΡΙΖΑ, ενώ σήµερα ένας στους τρεις ερωτηθέντες, το 33%, ε-
κτιµά ότι το κόµµα είναι σε κρίση.

Ουσιαστικά, η έρευνα δείχνει ότι υπάρχει θέµα επαφής του 
κόµµατος µε την κοινωνία, σε βαθµό που καθιστά απαραίτητες αλ-
λαγές, για να µπορέσει να επιβιώσει πολιτικά.

Οι συγκρίσεις µε το ΠΑΣΟΚ
Σε αυτές τις διαπιστώσεις πολλοί αντιτείνουν ότι παρόµοια εικόνα 
είχε η ελληνική κοινωνία και για το ΠΑΣΟΚ από τα µέσα της δε-
καετίας του 1980, όµως το κόµµα επιβίωσε.

Μία εµφανής διαφορά είναι ότι το ΠΑΣΟΚ είχε επιτύχει να 
δηµιουργήσει πελατειακούς δεσµούς µε διάφορες οµάδες στην 
ελληνική κοινωνία, ενώ στην ίδια απόπειρα ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε 
ανάλογα αποτελέσµατα.

Η πιο πρόσφατη απόδειξη της αδυναµίας του ΣΥΡΙΖΑ να α-
ποκτήσει ερείσµατα στην κοινωνία είναι τα αποτελέσµατα των 
φοιτητικών εκλογών, στις οποίες η φιλική στο κυβερνών κόµµα 
παράταξη περιορίστηκε σε ποσοστά κάτω από 1%. Όσο κι αν οι 
φοιτητικές εκλογές δεν αποτελούν πολιτικό βαρόµετρο, το γεγο-
νός ότι ελάχιστοι φοιτητές συγκινήθηκαν από την προοπτική να 
ενισχύσουν τη συγκεκριµένη παράταξη οδηγεί σε αυτονόητα συ-
µπεράσµατα.

Παρόµοια αποτυχία είχε και η διαρκής προσπάθεια του υ-
πουργού Εσωτερικών να δηµιουργήσει ή να εντάξει στον ΣΥ-
ΡΙΖΑ έναν στρατό συµβασιούχων των δήµων µε την προοπτική 
της µονιµοποίησής τους. Ενδεικτική της αποτυχίας ήταν η αναδί-
πλωση που επιχείρησε ο υπουργός Εσωτερικών, διαβεβαιώνοντας 
ότι ποτέ δεν είχε υποσχεθεί µονιµοποίηση, χωρίς να θυµάται ότι 
οι συγκεκριµένες δεσµεύσεις του είχαν καταγραφεί σε κάµερες.

Την ίδια στιγµή, τρία χρόνια µετά την άνοδο στην εξουσία, 
οι αυτοδιοικητικές παρατάξεις που είχε στηρίξει ο ΣΥΡΙΖΑ δεί-
χνουν να έχουν ακόµη µικρότερη επιρροή και από τα χαµηλά πο-
σοστά που είχαν καταγράψει το 2014, µε αποτέλεσµα η ίδια η κοµ-
µατική ηγεσία να αναλώνεται σε µια προσπάθεια να υιοθετήσει εν 
ενεργεία δηµάρχους µε πολιτικά ή και προσωπικά πολλές φορές 
ανταλλάγµατα, θέτοντας στο περιθώριο τους υποψηφίους που 
είχε υποστηρίξει στις προηγούµενες εκλογές.

Στα τρία χρόνια της εξουσίας του ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε και τα πε-
λατειακά συστήµατα που είχε προσελκύσει το 2015, µε την υπό-
σχεση ότι θα διατηρήσουν το καθεστώς το οποίο είχαν. Ανάµεσα 
σε αυτά κυρίαρχη είναι η αντίθεση του σωµατείου των εργαζο-
µένων στη ∆ΕΗ, οι οποίοι είχαν στηρίξει τον ΣΥΡΙΖΑ για να µη 
γίνει ιδιωτικοποίηση της εταιρείας και σήµερα βλέπουν να προ-
χωρά µε ταχύτατους ρυθµούς. Τα παλαιότερα παραδείγµατα πα-
ρόµοιων περιπτώσεων λένε ότι µετά την ιδιωτικοποίηση ενός δη-
µόσιου φορέα οι εργαζόµενοι προτιµούν να συνδιαλέγονται µε 
τον νέο εργοδότη αντί για το κόµµα.

Οι αποστάσεις των «φίλων»
Αυτό υποτίθεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ το είχε διαφυλάξει µε τη µεταβί-
βαση ορισµένων επιχειρήσεων σε «φιλικούς επιχειρηµατίες» – η 
πιο χαρακτηριστική τέτοια περίπτωση ήταν το λιµάνι της Θεσσα-
λονίκης, το οποίο µεταβιβάστηκε στον κ. Ιβάν Σαββίδη. Όµως τον 
τελευταίο καιρό εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ο κ. Σαββίδης 
δείχνει να παίρνει διακριτικές αποστάσεις από το Μαξίµου, γεγο-
νός που κάποιοι συνδυάζουν µε την προστασία που δεν πρόσφερε 
στον ΠΑΟΚ στις αντιπαραθέσεις που είχε µε την ΑΕΚ του κ. Με-
λισσανίδη και τον Ολυµπιακό του κ. Μαρινάκη.

Στην πολιτική φαντασίωση του Μεγάρου Μαξίµου, η «καθαρή 
έξοδος από τα µνηµόνια» θα δηµιουργούσε το πολιτικό πλαίσιο 
για την ανατροπή του πολιτικού τοπίου που έχει δηµιουργηθεί 
και την επανάκτηση της πρωτοβουλίας από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά η 
κοινωνία έχει προεξοφλήσει ότι, ό,τι κι αν συµβεί µετά τον Αύγου-
στο, δεν πρόκειται να… λύσει τα χέρια του κ. Τσίπρα από τα δεσµά.

Η φιλότιµη προσπάθεια που κατέβαλαν κυβερνητικά στελέχη 
να κλείσουν το µάτι ότι στη µεταµνηµονιακή περίοδο θα αρθούν 
οι µνηµονιακές δεσµεύσεις µάλλον έκανε περισσότερο καχύπο-
πτους τους δανειστές και είχε ως αποτέλεσµα την ενίσχυση των 
υπό διαπραγµάτευση όρων της εποπτείας. Η δε προσπάθεια εξα-
γοράς «φιλιών» εντός Ε.Ε. µε ανταλλάγµατα κρατικές προµήθειες 
κατέστησε ακόµη πιο προσεκτικούς τους εταίρους, ενώ οι προσ-
δοκίες για βοήθεια στο θέµα της εξόδου δηµιούργησαν ασφυ-
κτικό πλαίσιο στη διαπραγµάτευση για το όνοµα της ΠΓ∆Μ, η κα-
λύτερη εξέλιξη στην οποία είναι να αποτύχει µε ευθύνη της άλλης 
πλευράς ή να υπάρξουν µέχρι το τέλος Ιουνίου άλλες διεργασίες 
ανάµεσα στην Ε.Ε. και τη Ρωσία. Αν η συµφωνία έρθει στην ελλη-
νική Βουλή, ο κυβερνητικός εταίρος του Τσίπρα –οι ΑΝΕΛ– ή θα 
φύγει ή θα εκτεθεί ανεπανόρθωτα.

Το τελευταίο όπλο που το Μέγαρο Μαξίµου νόµιζε ότι είχε 
στη φαρέτρα του ήταν η ενίσχυση που ο δηµόσιος τοµέας θα πρό-
σφερε στην ανάκτηση της πολιτικής πρωτοβουλίας µε την πλήρη 
υποταγή των κρατικών λειτουργών στους κυβερνητικούς σχεδια-
σµούς. Όµως αυτό γίνεται κάθε µέρα και πιο δύσκολο, όταν όλοι 
βλέπουν τις δηµοσκοπήσεις της επερχόµενης ήττας. Η πρωτοβου-
λία του εισαγγελέα Αγγελή να θέσει στο αρχείο τις µηνύσεις Σα-
µαρά και Βενιζέλου για τη Novartis είναι απλώς η εξαίρεση που 
επιβεβαιώνει τον κανόνα και, µε βάση τα σηµερινά δεδοµένα, η 
µάχη για τις εκλογές µπορεί να εξελιχθεί σε µάχη πολιτικής επι-
βίωσης. Όσα προσωπικά ρουσφέτια και αν γίνονται σε Νεοδηµο-
κράτες που θεωρείται ότι µπορεί να δελεαστούν…

ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ 
ΝΙΚΗ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗ

  ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΤΗΣ
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οικονομία

Οι αποποιήσεις κληρονομιάς 
εκτινάχθηκαν από 6.079 το 2013 
σε περισσότερες από 130.000 το 2017.

ΑΎΞΗΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ 333% 
ΑΠΟ ΤΟ 2013

  ΑΝΤΙΟΠΗ ΣΧΟΙΝΑ

Κ
άθε πέρυσι και καλύτερα για τα ακί-
νητα, καθώς κάθε χρόνο προστίθεται ένας 
ακόμη επιβαρυντικός παράγοντας στην 
ήδη πληγωμένη αγορά. Φέτος το στοιχείο 
που κερδίζει τις εντυπώσεις είναι οι απο-
ποιήσεις κληρονομιάς, οι οποίες σε τέσ-

σερα χρόνια εκτινάχθηκαν από 6.079 το 2013 σε περισσότε-
ρες από 130.000 το 2017.

Κύριες αιτίες, πέρα από την αδυναμία πληρωμής και δι-
ατήρησης των περιουσιών, είναι η εξάντληση της φοροδοτι-
κής ικανότητας των φορολογουμένων και η δυσκολία αντιμε-
τώπισης της καθημερινότητας. Έτσι, χιλιάδες ακίνητα μένουν 
στα αζήτητα, καθώς οι πολίτες αναγκάζονται να αποποιούνται 
κληρονομιές, θεωρώντας παράλληλα ότι με τους φόρους που 
πλέον πληρώνουν, είναι σαν να πληρώνουν σταθερά ενοίκιο 
στο κράτος ακόμη κι αν είναι δικό τους το σπίτι. Οι πολίτες 
προσπαθούν να ξεφύγουν από τον ΕΝΦΙΑ, τον φόρο κληρο-
νομιάς, τα τεκμήρια και τη συντήρηση των ακινήτων, αλλά και 
από τη γραφειοκρατία.

Σε πολλές περιπτώσεις οι φόροι και οι οφειλές που κα-
λούνται να πληρώσουν οι φορολογούμενοι υπερβαίνουν 
ακόμη και την αξία της περιουσίας που κληρονομούν, ανα-
γκάζοντάς τους έτσι να την κληροδοτούν στο κράτος, προκει-
μένου να μην κληρονομήσουν μαζί με την περιουσία τα χρέη 
των συγγενών τους και να μη βρεθούν αντιμέτωποι με φόρους 
που αδυνατούν να πληρώσουν.

Έτσι, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, το 
2017 οι αποποιήσεις έφτασαν τις 130.000 (οριστικά στοιχεία 
θα εκδοθούν το προσεχές διάστημα, αναφέρουν κύκλοι του 
υπουργείου Δικαιοσύνης), όταν ο αριθμός των αποποιήσεων 
κληρονομιάς το 2013 ανερχόταν σε 6.079.

Το νούμερο αυτό είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό, καθώς 

είναι περίπου τριπλάσιο συγκριτικά με τις αποποιήσεις του 
2016 (54.422) και αυξημένο κατά 333% συγκριτικά με το 2013. 
Έτσι, το Δημόσιο γίνεται ο μεγαλύτερος κληρονόμος μιας 
περιουσίας που δεν μπορεί να αξιοποιηθεί. Και αυτό καθώς 
είναι άγνωστο τι γίνονται τα ακίνητα αυτά, αφού τα προγράμ-
ματα πλειστηριασμών του Δημοσίου είναι περιορισμένα. Το 
μόνο βέβαιο είναι πως πρόκειται για ακίνητα που απαξιώνο-
νται σε καθημερινή βάση, γεγονός που καθιστά όλο και δυ-
σκολότερη την εύρεση αγοραστών στο μέλλον.

Αυτό όμως που δείχνει την οικονομική ανέχεια είναι οι α-
ποποιήσεις κληρονομιάς και οι εκχωρήσεις ακινήτων προκει-
μένου να πληρωθούν οφειλές προς το Δημόσιο. Χιλιάδες φο-
ρολογούμενοι δεν μπορούν να πληρώσουν τον φόρο κληρο-
νομιάς, ενώ άλλοι, που αδυνατούν να ενταχθούν στη ρύθμιση 
των 12 δόσεων για την πληρωμή των οφειλών τους, αναγκάζο-
νται να εκχωρούν τα σπίτια τους.

Η οικοδομική δραστηριότητα 
και η πραγματική εικόνα
Από την άλλη, μπορεί η οικοδομική δραστηριότητα να παρέ-
μεινε σε θετικό πρόσημο φέτος, παρά την πτώση του όγκου 
των αδειών κατά τον Φεβρουάριο, ωστόσο φαίνεται ότι αυτή 
οφείλεται περισσότερο στις περιφράξεις οικοπέδων και λιγό-
τερο στις πραγματικές αναπτύξεις ή έστω επεκτάσεις υφιστά-
μενων οικοδομών και κατοικιών.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατι-
στικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), η συνολική οικοδομική δραστηριό-
τητα ανήλθε σε 989 άδειες, που αντιστοιχούν σε 220,5 χιλιά-
δες τ.μ. επιφάνειας και 899 χιλιάδες κυβικά μέτρα όγκου, πα-
ρουσίασε δηλαδή αύξηση κατά 5,4% στον αριθμό των αδειών, 
αλλά και μείωση κατά 2,2% στην επιφάνεια και κατά 14,5% 
στον όγκο, συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του προηγού-

μενου έτους. Αντίστοιχα, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριό-
τητα ανήλθε σε 985 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 
218 χιλιάδες τ.μ. επιφάνειας και 889,4 χιλιάδες κυβικά μέτρα 
όγκου, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 5,6% στον αριθμό των 
οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 2,8% στην επιφάνεια και 
κατά 15,0% στον όγκο, σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2017.

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή 
από τον Μάρτιο 2017 έως τον Φεβρουάριο 2018, η συνολική 
οικοδομική δραστηριότητα ανήλθε σε 14.107 οικοδομικές ά-
δειες, που αντιστοιχούν σε 2.922,2 χιλιάδες τ.μ. επιφάνειας 
και 12.808,4 χιλιάδες κυβικά μέτρα όγκου. Σε σχέση με την 
αντίστοιχη περίοδο Μαρτίου 2016 - Φεβρουαρίου 2017, πα-
ρατηρήθηκε αύξηση κατά 10,1% στον αριθμό των οικοδομι-
κών αδειών, κατά 19,4% στην επιφάνεια και κατά 22,8% στον 
όγκο. Κατά την ίδια περίοδο σύγκρισης, η ιδιωτική οικοδο-
μική δραστηριότητα κατέγραψε αύξηση κατά 10,1% στον α-
ριθμό των αδειών, κατά 19,2% στην επιφάνεια και κατά 21,5% 
στον όγκο.

Τα αποτελέσματα για την οικονομία από την κατάσταση 
που επικρατεί στην αγορά ακινήτων είναι φοβερά. Ειδικότερα 
αν ληφθεί υπόψη ότι η αξία του οικιστικού αποθέματος της 
χώρας το 2014 ήταν 400 δισ. ευρώ, όπως αναφέρει σχετική 
μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος, και υποτεθεί ότι ετησίως 
«χάνεται» περί το 2% των κατοικιών, ήτοι 8 δισ. ευρώ, είναι 
προφανές ότι δημιουργείται ένα σημαντικό έλλειμμα. Αυτό 
γιατί το σημερινό ύψος των επενδύσεων για την ανέγερση 
νέων κατοικιών δεν ξεπερνάει τα 2 δισ. ευρώ, επομένως οι ε-
τήσιες απώλειες κατοικιών (περιέρχονται σε αχρηστία) υπο-
λογίζεται ότι διαμορφώνονται στο 1,5% του συνολικού αριθ-
μού κατοικιών.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία της 
ΕΛΣΤΑΤ, οι επενδύσεις για την ανέγερση νέων κατοικιών 
στην Ελλάδα έχουν καταγράψει συνολική πτώση της τάξης 
του 95% κατά το διάστημα από το 2007 μέχρι το τέλος του 
δεύτερου τριμήνου του έτους, ενώ η πτώση της ιδιωτικής οι-
κοδομικής δραστηριότητας κατά την περίοδο από το 2005 
έως το τέλος του πρώτου φετινού εξαμήνου αγγίζει το 93% (με 
βάση την επιφάνεια). Είναι χαρακτηριστικό ότι οι επενδύσεις 
σε κατοικίες, ως ποσοστό του ΑΕΠ, μειώθηκαν από το 10,8% 
το 2007 σε μόλις 0,8% το 2015. Φέτος, μάλιστα, η εικόνα είναι 
ακόμα χειρότερη, καθώς κατά την περίοδο του οκταμήνου Ια-
νουαρίου-Αυγούστου ολοκληρώθηκαν μόλις 4.853 νέες κατοι-
κίες, όταν κατά το αντίστοιχο διάστημα του 2007 είχαν κατα-
σκευαστεί 71.936 κατοικίες.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι επενδύσεις σε κατοικίες δι-
αμορφώνονται πλέον σε μόλις 0,6% του ΑΕΠ, έναντι 11% στο 
απόγειο της αγοράς ακινήτων το 2007. Μάλιστα, ο κλάδος της 
κατοικίας αποτελεί πλέον μόλις το 12,7% των συνολικών επεν-
δύσεων σε κατασκευές, έναντι ποσοστού 78,8% που αποτε-
λούσε στο τρίτο τρίμηνο του 2007. Σημειωτέον ότι κατά το δι-
άστημα από το 2007 μέχρι το τέλος του 2016 ο αριθμός των 
οικοδομικών αδειών μειώθηκε κατά 84,1% και ο όγκος ιδιω-
τικών κατασκευών κατά 86,9%. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το 
2008 εκδόθηκαν 66,7 χιλιάδες άδειες, έναντι μόλις 12,6 χιλιά-
δων αδειών το 2015.
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συνέντευξη

Λευτέρης Αυγενάκης, γραμματέας Πολιτικής 
Επιτροπής της ΝΔ

Η κυβέρνηση για τη δήθεν μετά-
τα-μνημόνια εποχή μιλά γενικά 
και αόριστα για ένα αναπτυξιακό 
σχέδιο του οποίου, σύμφωνα με 
δήλωση υψηλόβαθμου υπαλλήλου 
της Ε.Ε., «οι προτάσεις δεν αξίζουν 
ούτε το χαρτί πάνω στο οποίο 
γράφτηκαν».

 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

«Οι εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ 
αποτέλεσαν μια τολμηρή πολιτική 

πρωτοβουλία»

Τ
ην απόλυτη ικανοποίησή του για τις ε-
σωκομματικές εκλογές της ΝΔ, τόσο 
ως προς τη διαδικασία όσο και ως προς 
το αποτέλεσμα, εξέφρασε ο γραμμα-
τέας Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος 
Λευτέρης Αυγενάκης. Παράλληλα, α-
πορρίπτει τις κατηγορίες της κυβέρνη-

σης προς τη ΝΔ για «καταστροφολογία» στο ζήτημα της 
εξόδου της χώρας από τα προγράμματα προσαρμογής.

Κατ’ αρχάς θα ήθελα να μιλήσουμε για τις εσωκομ-
ματικές εκλογές στη ΝΔ. Είστε ικανοποιημένος από 
τη διαδικασία και τη συμμετοχή;
Απολύτως. Οι εσωκομματικές εκλογές για την ανά-
δειξη των νέων τοπικών εκπροσώπων της ΝΔ, αλλά 
και των συνέδρων, ολοκληρώθηκαν με μεγάλη επι-
τυχία. Η διαδικασία των εσωκομματικών εκλογών στο 
σύνολό της ενδυνάμωσε την εσωκομματική μας δημο-
κρατία και γίναμε κοινωνοί πολλών θετικών σχολίων. 
Το 53% των εννεαμελών συμβουλίων που εξελέγησαν 
αποτελείται από νέα πρόσωπα, γεγονός που σηματο-
δοτεί την πραγμάτωση του στόχου της ανανέωσης στο 
στελεχιακό δυναμικό της ΝΔ σε όλη την επικράτεια. Το 
ποσοστό ανανέωσης των προέδρων ΔΗΜΤΟ ανέρχεται 
στο 42% και των προέδρων ΝΟΔΕ στο 37%. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι στις οργανώσεις όπου υπήρχαν περισ-
σότεροι από ένας υποψήφιοι για τις θέσεις των προέ-
δρων η συμμέτοχη ξεπέρασε το 85%. Παράλληλα, α-
ναδείχθηκαν και 1.000 νέοι σύνεδροι που θα συμμε-
τάσχουν στο επόμενο συνέδριο της ΝΔ, το φθινόπωρο.

Ποιοι ήταν οι στόχοι που είχαν τεθεί από την ηγεσία 
του κόμματος για τις εκλογές αυτές; Θεωρείτε ότι ε-
πιτεύχθηκαν;
Οι εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ αποτέλεσαν μια τολ-
μηρή πολιτική πρωτοβουλία. Μια πρωτοβουλία που 
σηματοδοτεί το άνοιγμά μας στην κοινωνία και μετου-
σιώνει σε πράξη το δικαίωμα της βάσης του κόμμα-
τος να μετέχει ενεργά και ουσιαστικά στη λήψη των α-
ποφάσεων. Βασικός μας σκοπός ήταν η εμπράγματη 
αποτύπωση της ανανέωσης και της εξωστρέφειας, η 
ενδυνάμωση της εσωκομματικής δημοκρατίας και η 
ενίσχυση της συμμετοχής των μελών μας. Και το πε-
τύχαμε. Πετύχαμε το άνοιγμα που οφείλουν να κά-
νουν όλα τα κόμματα στην κοινωνία, προκειμένου να 
ανακτήσουν την εμπιστοσύνη της. Η μεγάλη επιτυχία 
αυτού του εγχειρήματος αποδεικνύει ότι το αίτημα για 
ανανέωση σε πρόσωπα, ιδέες και οργανωτικές δομές 
είναι ισχυρότερο απ’ οποιαδήποτε δύναμη αντίστασης.

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής θέτει το 
κόμμα σε πλήρη ετοιμότητα για εθνικές εκλογές; 
Θεωρείτε ότι βαίνουμε προς πρόωρες κάλπες;
Το κόμμα βρίσκεται σε εκλογική ετοιμότητα εδώ και 
καιρό, ανεξάρτητα από τις εσωκομματικές μας διαδι-
κασίες. Σε ό,τι αφορά το σενάριο πρόωρων εκλογών, 
δεν πρόκειται για ενδεχόμενο αλλά για πραγματικότητα. 
Είναι βέβαιο πως θα έχουμε εκλογές σύντομα, αυτό το 
φθινόπωρο και όχι το φθινόπωρο του 2019, όπως φα-
ντασιώνεται το Μαξίμου. Και αυτό δεν είναι κάτι που το 
λέμε εμείς, αλλά ο λαός. Σύμφωνα με πρόσφατα δη-
μοσκοπικά στοιχεία, επιβεβαιώνεται η κοινή αίσθηση 
ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε αποδρομή. Ο κ. Τσίπρας 
απλά, παίζοντας με τις εκλογές (χρόνος, απλή αναλο-
γική, τριπλές εκλογές), προσπαθεί να διαχειριστεί την 
ήττα του, καθώς η συντριπτική πλειονότητα των πολι-
τών προεξοφλεί τη νίκη της ΝΔ, πιστεύοντας –και δι-
καίως– ότι είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί 
να εγγυηθεί ασφάλεια, σιγουριά, σταθερότητα και προ-
οπτική για τη χώρα.

Η κυβέρνηση κατηγορεί τη ΝΔ ότι καταστροφολο-
γεί ενόψει της εξόδου της χώρας από το πρόγραμμα 
προσαρμογής. Τι απαντάτε;
Κάθε φορά που βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο, κα-
τηγορεί τη ΝΔ. Φταίει, λοιπόν, η ΝΔ για το γεγονός πως 
η δήθεν καθαρή έξοδος από τα μνημόνια είναι το νέο 
«βρόμικο» ψέμα της κυβέρνησης; Είναι απότοκο της 
«καταστροφολογικής» ρητορικής της ΝΔ οι παλιές και 
νέες δεσμεύσεις τις οποίες έχει υπογράψει η κυβέρ-
νηση και εκτείνονται πολύ πέρα από τον Αύγουστο; 
Παρά τα όσα συκοφαντικά δηλώνουν, δεν μπορούν 
να αρνηθούν την αλήθεια. Και η αλήθεια είναι πως οι 
δεσμεύσεις τις οποίες έχει υπογράψει η κυβέρνηση 
εκτείνονται πολύ πέρα από τον Αύγουστο. Δεσμεύ-
σεις που αφορούν:
• Ήδη ψηφισμένα νέα μέτρα λιτότητας (πρόσθετες πε-
ρικοπές στις συντάξεις και νέα μεγάλη μείωση του α-
φορολόγητου ορίου) που θα εφαρμοστούν το 2019 και 
το 2020 αντίστοιχα.
• Πρωτογενή πλεονάσματα 3,5% του ΑΕΠ από φέτος 
μέχρι και το 2022, και αρκετά υψηλά μεταγενέστερα, 
έως το 2060.
• Δέσμευση της δημόσιας περιουσίας της χώρας για 
περίπου έναν αιώνα με τη θέσπιση του υπερταμείου 
αποκρατικοποιήσεων.
• Μετάθεση της ρύθμισης του χρέους για μετά το κα-
λοκαίρι, χωρίς να έχει εξασφαλιστεί ότι η λύση θα είναι 
οριστική, καθαρή και αυτόματη.
• Αποδοχή μηχανισμού ενισχυμένης και όχι μετα-προ-

γραμματικής εποπτείας, εμπλέκοντας το ΔΝΤ, περι-
κλείοντας τέσσερις εκθέσεις παρακολούθησης ανά 
έτος και πιθανές μελλοντικές παρεμβάσεις σε περι-
πτώσεις αποκλίσεων.

Δεδομένων των στενών δημοσιονομικών ορίων 
που οι δανειστές θέτουν στη χώρα, ακόμα και για τη 
μεταμνημονιακή εποχή, τι είναι αυτό που κάνει τη 
ΝΔ καλύτερη για να διαχειριστεί τα πράγματα μετά 
το τέλος του προγράμματος;
Η ανάπτυξη και η πρόοδος μιας κοινωνίας δεν εξαρτά-
ται μόνο από δημοσιονομικές παραμέτρους. Αυτό που 
θα βάλει ξανά τη χώρα στον σκληρό πυρήνα της Ευ-
ρώπης και σε τροχιά πραγματικής ανάπτυξης είναι οι 
μεταρρυθμίσεις. Υπάρχουν πολλές διαρθρωτικές αλ-
λαγές που χρειάζεται η χώρα και δεν εμπίπτουν στους 
μνημονιακούς περιορισμούς, όπως μια τολμηρή με-
ταρρύθμιση στα πανεπιστήμια, στη δημόσια διοίκηση, 
στη Δικαιοσύνη, η παροχή γενναίων φορολογικών κι-
νήτρων για επενδύσεις, η σωστή πολιτική διαχείρισης 
γης, οι στοχευμένοι έλεγχοι για τη φοροδιαφυγή. Όλα 
αυτά έχουν να κάνουν με το δικό μας σχέδιο. Και εμείς 
έχουμε σχέδιο για την επόμενη μέρα, ένα σχέδιο με-
τρημένο, κοστολογημένο και άμεσα εφαρμόσιμο, που 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας. 
Αντίθετα, η κυβέρνηση για τη δήθεν μετά-τα-μνημόνια 
εποχή μιλά γενικά και αόριστα για ένα αναπτυξιακό σχέ-
διο του οποίου, σύμφωνα με δήλωση υψηλόβαθμου 
υπαλλήλου της Ε.Ε., «οι προτάσεις δεν αξίζουν ούτε το 

χαρτί πάνω στο οποίο γράφτηκαν». Ένα σχέδιο που συ-
ντάσσεται πίσω από κλειστές πόρτες στις Βρυξέλλες, α-
διαφορώντας για τους κοινοβουλευτικούς μας θεσμούς, 
τους κοινωνικούς εταίρους και, κυρίως, τους πολίτες.

Παράλληλα, η κυβέρνηση σας κατηγορεί ότι κά-
νετε μηδενιστική αντιπολίτευση σε όλα τα ζητή-
ματα, όπως π.χ. στη συζήτηση για την κατάτμηση 
της Β΄ Αθήνας. Το σχόλιό σας;
Η ίδια η πραγματικότητα τους διαψεύδει. Επί της αρχής 
είναι αυτονόητο ότι συμφωνούμε στην κατάτμηση της 
Β΄ Αθήνας. Και σας υπενθυμίζω πως όταν συζητείτο 
το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για τον εκλογικό νόμο, 
η ΝΔ κατέθεσε τροπολογία που προέβλεπε αφενός 
την κατάτμηση της Β΄ Αθήνας και αφετέρου ρυθμί-
σεις που θα παρείχαν στους εκτός συνόρων Έλλη-
νες εκλογείς –δηλαδή στους Έλληνες του εξωτερι-
κού που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς 
καταλόγους– τη δυνατότητα να ψηφίζουν στον τόπο 
διαμονής τους. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ απέρ-
ριψε τότε την πρότασή μας. Δεν ήθελε ούτε καν να 
ακούσει για κατάτμηση των μεγάλων εκλογικών πε-
ριφερειών. Τώρα υιοθετεί την πρόταση αυτή, αλλά 
αρνείται να δώσει στους Έλληνες που ζουν στο εξω-
τερικό τη δυνατότητα να ψηφίζουν στον τόπο διαμο-
νής τους. Και αυτό, γιατί φοβάται την ψήφο τους. Την 
καλούμε, λοιπόν, να δεχτεί και τις δύο προτάσεις μας. 
Έτσι ώστε να ψηφιστούν από κοινού και να ισχύσουν 
από τις επόμενες εκλογές.

Όσον αφορά τα εθνικά θέματα, η ΝΔ κατηγορεί 
την κυβέρνηση ότι ετοιμάζεται για λύση μη συμ-
φέρουσα για τη χώρα στο ζήτημα της ονομασίας 
της ΠΓΔΜ. Γιατί;
Έχουμε πει πολλές φορές πως μια συμφωνία που 
παραπέμπει στο μέλλον μπορεί, όπως δείχνει η πρό-
σφατη ιστορική εμπειρία, να μην εφαρμοστεί ποτέ. Άρα 
συμφωνία που θα εφαρμοστεί σε δόσεις δεν γίνεται 
δεκτή. Έχουμε πει επίσης ότι «μακεδονικό έθνος» 
δεν υπάρχει και δεν μπορεί ούτε να αναγνωρίζεται 
ούτε έμμεσα να προκύπτει. Εξίσου ξεκάθαρη είναι η 
θέση μας ότι αλυτρωτισμοί –με σύμβολα, αγάλματα, 
γλώσσα, ισχυρισμούς για μακεδονική εθνότητα– δεν 
γίνονται δεκτοί. Αλυτρωτικές αναφορές –και μάλιστα 
στον θεμελιώδη νόμο των Σκοπίων, στο Σύνταγμά 
τους– δεν μπορεί να παραμείνουν σε βάρος κανε-
νός. Και αυτός είναι σπουδαίος λόγος που καθιστά 
αναγκαία την αλλαγή του Συντάγματος των Σκοπίων. 
Το ίδιο ισχύει και για το όνομα. Μόνο έτσι άλλωστε 
θα ισχύει erga omnes.
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Ο
ι διαπραγµατεύσεις για την 
ολοκλήρωση της τέταρτης 
αξιολόγησης και την έξοδο 
της Ελλάδας από το πρό-
γραµµα-µνηµόνιο έχουν 
µπει στην τελική τους 
φάση, αλλά η συµµετοχή 
της κυβέρνησης Τσίπρα 
είναι περισσότερο συµβο-
λική παρά ουσιαστική. Οι 

µύθοι στους οποίους στηρίχτηκε η επικοινωνία και η προ-
παγάνδα του Μαξίµου κατέρρευσαν µε εντυπωσιακή ταχύ-
τητα. Το Μαξίµου πέρασε πολύ γρήγορα από το υποτιθέ-
µενο οικονοµικό success story στην αγωνία µπροστά στη 
ραγδαία επιδείνωση της κατάστασης.

Το µήνυµα που στέλνει η κυβέρνηση στις Βρυξέλλες 
είναι ότι κάναµε ό,τι έπρεπε να κάνουµε, αναλάβετε κι εσείς 
τις δικές σας υποχρεώσεις για να διευκολύνετε την κατά-
σταση. ∆υστυχώς, όµως, για την κυβέρνηση και ακόµη πε-
ρισσότερο για την Ελλάδα, το τι ακριβώς έχει κάνει η κυ-
βέρνηση και ποιες είναι οι υποχρεώσεις των Ευρωπαίων 
εταίρων τις οποίες έχει προσυπογράψει ο κ. Τσίπρας, απαλ-
λάσσοντάς τους από ένα µέρος του φορτίου του δεύτερου 
προγράµµατος-µνηµονίου, θα το κρίνουν οι ίδιοι.

Περισσότερη λιτότητα
Η βασική θέση της κυβέρνησης ότι το τέλος του προγράµ-
µατος-µνηµονίου θα φέρει κάποια χαλάρωση στα µέτρα λι-
τότητας αποδεικνύεται άσχετη µε την πραγµατικότητα. Ο 
αγώνας δρόµου για το έγκαιρο κλείσιµο των 84 προαπαι-
τούµενων που είναι σε εκκρεµότητα γίνεται σε βάρος των 
περισσότερων µικροµεσαίων επιχειρήσεων και των νοικο-
κυριών. Αξιολογείται η δυναµική των πλειστηριασµών και το 
εύρος τους εκτός της περιοχής της πρωτεύουσας, προωθού-

νται οι αλλαγές στις αντικειµενικές αξίες σε σχέση µε τον 
ΕΝΦΙΑ µε τρόπο που θα προκαλέσει πρόσθετες επιβαρύν-
σεις σε πολλά νοικοκυριά µη προνοµιούχων, επιβάλλονται 
διορθώσεις ως προς τον υπολογισµό του πρωτογενούς δη-
µοσιονοµικού πλεονάσµατος και την απόδοση συγκεκριµέ-
νων φόρων, προγραµµατίζεται η πιο αυστηρή αντιµετώπιση 
όσων έχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές προς το ∆ηµόσιο ή και 
τα ασφαλιστικά ταµεία.

Το δεύτερο εξάµηνο του 2018 και τα επόµενα δύο χρόνια 
θα είναι πολύ δύσκολα για εκατοµµύρια συµπολίτες µας, ε-
φόσον η προσαρµογή θα κλιµακωθεί µετά το επίσηµο τέλος 
του προγράµµατος-µνηµονίου.

Καµία αναβολή
Στη διάρκεια των τελευταίων ηµερών έγινε απολύτως σαφές 
ότι δεν θα υπάρξει καµία αναβολή, πολύ περισσότερο µα-
ταίωση, των µέτρων που έχουν προγραµµατιστεί για το 2019 
και το 2020 και έχουν ψηφιστεί από την κυβερνητική πλει-
οψηφία.

Έθεσα στο Ευρωκοινοβούλιο το θέµα στον αρµόδιο επί-
τροπο κ. Μοσκοβισί και πήρα την απάντηση ότι τα συµφω-
νηθέντα µέτρα θα εφαρµοστούν και πως δεν υπάρχει ζήτηµα 
αµφισβήτησής τους, γιατί αυτό θα δηµιουργούσε πρόβληµα 
αξιοπιστίας για την ελληνική κυβέρνηση. Με την απάντησή 
του ο κ. Μοσκοβισί δεν αποκάλυψε κάποιο µυστικό, επιση-
µοποίησε όµως αυτό που είναι γνωστό σε όλους αλλά αµφι-
σβητείται για λόγους πολιτικής σκοπιµότητας από ορισµέ-
νους υπουργούς, οι οποίοι θεωρούν ότι η µείωση των συντά-
ξεων από τις αρχές του 2019 θα εξασθενίσει πάρα πολύ την 
πολιτική θέση της κυβέρνησης και του ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό 
γιατί θα προκαλέσει µεγάλη µείωση εισοδήµατος στους συ-
νταξιούχους, οι οποίοι παίζουν σηµαντικό ρόλο στη διαµόρ-
φωση του εκλογικού αποτελέσµατος, αλλά και θα στείλει 
το µήνυµα ότι είναι βέβαιη και η µείωση, από τις αρχές του 

2020, του αφορολόγητου ορίου για το ετήσιο εισόδηµα, και 
αυτή µε υπογραφή Τσίπρα.

Χωρίς κούρεµα το χρέος
Από τις συνεννοήσεις που γίνονται σε επίπεδο Eurogroup 
και µε το ∆ΝΤ –και στις οποίες ουσιαστικά δεν συµµετέχει 
η κυβέρνηση Τσίπρα– προκύπτει το συµπέρασµα ότι δεν 
πρόκειται να υπάρξει «κούρεµα», δηλαδή µείωση του χρέ-
ους του ελληνικού ∆ηµοσίου, απλώς θα γίνει µια προσπά-
θεια η αποπληρωµή του να πάει σε βάθος χρόνου και τα επι-
τόκια να µην ξεφύγουν πάνω από ένα όριο.

Η πολιτική απόφαση που πάρθηκε στα τέλη του 2012, σε 
συνέχεια του «κουρέµατος» δηµόσιου χρέους που ήταν στα 
χέρια ιδιωτών, ήταν πολύ πιο φιλόδοξη, αλλά µε το πέρασµα 
του χρόνου οι υποχρεώσεις των πιστωτών περιορίστηκαν µε 
τη συµβολή του πρωθυπουργού κ. Τσίπρα.

Έτσι, η ρύθµιση του χρέους δεν θεωρείται αυτονόητη, 
αλλά θα γίνει «εφόσον κριθεί αναγκαίο». Η φράση βέβαια 
δεν καταργεί την αναγκαιότητά της, εξασθενίζει όµως τη δι-
απραγµατευτική θέση της Ελλάδας. Επίσης, φαίνεται ότι θα 
επιστραφεί στην Ελλάδα, για τη διαχείριση του χρέους, ένα 
µέρος των κερδών των κεντρικών τραπεζών από τις αγορα-
πωλησίες οµολόγων του ελληνικού ∆ηµοσίου. Το δεύτερο 
πρόγραµµα-µνηµόνιο προέβλεπε την πλήρη επιστροφή 
των κερδών στο ελληνικό ∆ηµόσιο, αλλά εξαιτίας της δια-
πραγµατευτικής τακτικής του κ. Τσίπρα αυτή η υποχρέωση 
καταργήθηκε στο πέρασµα από το δεύτερο στο τρίτο πρό-
γραµµα-µνηµόνιο και τώρα το ελληνικό ∆ηµόσιο θα καλύ-
ψει γύρω στο 50% της ζηµιάς.

∆ιευκόλυνση υπό όρους
Η αναδιάρθρωση του χρέους, ανάλογα µε τον προγραµµα-
τισµό και τις συνθήκες που επικρατούν στις διεθνείς αγο-
ρές, δεν θα γίνεται αυτόµατα αλλά θα χρειάζεται η έγκριση 
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Επισηµοποιήθηκε από τους 
Ευρωπαίους εταίρους η µείωση των 
συντάξεων τον Ιανουάριο του 2019.

Η ιταλική αναταραχή και η άνοδος 
των επιτοκίων δικαιώνουν τον 
Στουρνάρα για την προληπτική 
γραµµή στήριξης.

της Οµοσπονδιακής Βουλής της Γερµανίας και της Βουλής 
άλλων κρατών.

Η κυβέρνηση Μέρκελ πιέζεται πολιτικά στο θέµα του 
χρέους από την ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερµανία, 
που είναι πλέον κόµµα της αξιωµατικής αντιπολίτευσης, και 
από τους Φιλελεύθερους, οι οποίοι επέστρεψαν στη Βουλή 
και εµφανίζονται πολύ αυστηροί έναντι της Ελλάδας, µε το 
σκεπτικό ότι µεγαλώνει συνεχώς ο κίνδυνος να επιβαρυν-
θούν οι Γερµανοί φορολογούµενοι από ενδεχόµενη κατάρ-
ρευση του ελληνικού προγράµµατος. Για να περιορίσουν 
την πολιτική τους φθορά, οι Χριστιανοδηµοκράτες και οι 
Σοσιαλδηµοκράτες που βρίσκονται στην εξουσία κάνουν 
µια αυστηρή ερµηνεία του Συντάγµατος, που επιβάλλει την 
έγκριση των ρυθµίσεων για το χρέος από την Οµοσπονδιακή 
Βουλή. Καταβάλλεται πάντως προσπάθεια από την πλευρά 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Γαλλίας να απλοποιη-
θεί κάπως η διαδικασία και να χρειάζεται η έγκριση της Ο-
µοσπονδιακής Βουλής µόνο όταν υπάρχουν αποκλίσεις από 
τους στόχους που έχουν τεθεί ή µεγάλες αλλαγές στο οικο-
νοµικό περιβάλλον.

Η δικαίωση του Στουρνάρα
Μια µατιά στην ανοδική πορεία του επιτοκίου στο δεκαετές 
οµόλογο του ελληνικού ∆ηµοσίου –έχει σκαρφαλώσει ήδη 
στο 4,3%– οδηγεί στο συµπέρασµα ότι στις συνθήκες που 
έχουν δηµιουργηθεί επιβάλλεται µια προληπτική γραµµή 
πιστοληπτικής στήριξης για να υπάρξει καλύτερη µεταχεί-
ριση των ελληνικών οµολόγων από την ΕΚΤ και να αποτρα-
πούν οικονοµικές περιπέτειες και εκπλήξεις.

Το παιχνίδι µε τον πολιτικό χρόνο που έπαιξε η κυβέρ-

νηση Τσίπρα απέβη σε βάρος της, γιατί η διεθνής οικονο-
µική συγκυρία έγινε λιγότερο ευνοϊκή. Έχουµε την ιταλική 
κρίση, η οποία θα έχει διάρκεια και ασκεί ανοδική πίεση 
στα επιτόκια δανεισµού του ∆ηµοσίου των υπερχρεωµένων 
χωρών, ενώ παρατηρείται και µεγάλη αύξηση της διεθνούς 
τιµής του πετρελαίου, η οποία προκαλεί, λόγω ενεργειακής 

εξάρτησης από το εισαγόµενο πετρέλαιο, νέα µείωση στον 
ρυθµό ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, µε ό,τι αυτό 
συνεπάγεται για τον βαθµό δυσκολίας στην επίτευξη των 
συµφωνηθέντων δηµοσιονοµικών στόχων. Αντί, λοιπόν, για 
καθαρή έξοδο στις αγορές, θα έχουµε µια αγωνιώδη και πα-
νάκριβη έξοδο µε αβέβαιη προοπτική.

Άλλο Σκόπια, άλλο Βρυξέλλες
Αποδείχθηκε επίσης στην πράξη ότι η σύνδεση που έκανε 
η κυβερνητική επικοινωνία και προπαγάνδα µεταξύ της ε-
πίλυσης του λεγόµενου «Μακεδονικού» και της οικονοµι-
κής διευκόλυνσης της κυβέρνησης Τσίπρα δεν είχε σχέση 
µε την ευρωπαϊκή πραγµατικότητα.

Η «Αυγή» επικαλέστηκε µέχρι και παρέµβαση της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής, σε µια µάταιη προσπάθεια να ρυµουλ-
κήσει τη Ν∆ στις κυβερνητικές θέσεις για το «Μακεδονικό». 
Είναι γνωστό όµως ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ελάχιστη ε-
πιρροή έχει στις αποφάσεις για το χρέος του ελληνικού ∆η-
µοσίου, που περνάνε υποχρεωτικά από τον Ευρωπαϊκό Μη-
χανισµό Σταθερότητας (ESM) και το Eurogroup. Εποµένως, 
το σχετικό παζάρι ήταν µόνο στο µυαλό του κυβερνητικού 
επιτελείου.

Όσο για τις κυβερνήσεις που επείγονται για γρήγορη 
λύση στο «Μακεδονικό» και ένταξη των κρατών των ∆υτι-
κών Βαλκανίων στην Ε.Ε., δεν είναι πολλές και, κυρίως, δεν 
επιµένουν δηµόσια σε αυτή τη θέση εξαιτίας του φόβου του 
πολιτικού κόστους στις χώρες τους, γιατί δεν υπάρχουν ευ-
ρωπαϊκοί λαοί που να αντιµετωπίζουν µε ενθουσιασµό τη 
διεύρυνση της Ε.Ε. προς τα ∆υτικά Βαλκάνια στο απώτερο 
µέλλον.

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
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Την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές, το Κίνημα 
Πέντε Αστέρων και η Λέγκα του Βορρά διαβεβαίω-
ναν ότι έχουν συμφωνήσει σε κοινό πρόγραμμα δι-
ακυβέρνησης. Έτσι, μόνη εκκρεμότητα είναι η απο-
δοχή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Ματαρέλα 

της κοινής πρότασης του Ντι Μάγιο και του Σαλβίνι για τον πρωθυ-
πουργό της νέας κυβέρνησης.

Σχεδόν τρεις μήνες μετά τις εκλογές της 4ης Μαρτίου, η Ιταλία 
είναι έτοιμη να αποκτήσει κυβερνητικό συνασπισμό με μια σύνθεση 
που προεκλογικά, αλλά και τις πρώτες μετά τις εκλογές εβδομάδες, 
ήταν το χειρότερο δυνατό σενάριο εξελίξεων: μια κυβερνητική συ-
νεργασία του ετερόκλητου αντισυστημικού Κινήματος Πέντε Αστέ-
ρων του Μπέπε Γκρίλο με την ακροδεξιά και ρατσιστική Λέγκα του 
Βορρά του Σαλβίνι, με κοινό παρονομαστή την επιλογή σύγκρουσης 
με το πλαίσιο λειτουργίας της Ευρωζώνης.

Θα πρόκειται για την πιο σοβαρή κρίση στην Ε.Ε. μετά το Brexit 
ή για επικοινωνιακή συγκρουσιακή φαντασμαγορία δύο πολιτικών 
σχηματισμών που μοιραία θα προσαρμοστούν στην πραγματικότητα 
της Ευρωζώνης;

Απειλή εκτροχιασμού 
ενόψει διαπραγμάτευσης
Τα όσα συνέβησαν αυτή την εβδομάδα δεν επιτρέπουν να απαντή-
σουμε με βεβαιότητα. Πρώτα η διαρροή του μνημονίου συνεργα-
σίας Πέντε Αστέρων - Λέγκας, που περιλάμβανε ρήτρα εξόδου της 
Ιταλίας από την Ευρωζώνη αλλά και διεκδίκηση διαγραφής τμήμα-
τος του δημόσιου χρέους της χώρας, και, δύο μέρες μετά, το ορι-
στικό κείμενο της συμφωνίας, χωρίς τις δύο παραπάνω επίμαχες α-
ναφορές, αλλά με επιλογές αύξησης των δημοσίων δαπανών και κα-
τάργησης των περικοπών στο προνοιακό καθεστώς και τις συντάξεις.

Το ζητούμενο πλέον είναι σε ποιο βάθος χρόνου η νέα κυβέρ-
νηση, όταν συγκροτηθεί, θα επιχειρήσει να υλοποιήσει το πρό-
γραμμά της. Θα υπάρξουν εναρκτήριες αψιμαχίες με τις Βρυξέλλες 
και το Βερολίνο ή και οι δύο πλευρές θα επιλέξουν μια θερινή πε-
ρίοδο χάριτος μέχρι τον Οκτώβριο, οπότε θα πρέπει να κατατεθεί ο 
προϋπολογισμός του 2019 και να εγκριθεί ή όχι από την Κομισιόν;

Πέραν του παραπάνω ερωτήματος, το επόμενο, πιο άμεσο ζη-
τούμενο είναι προς ποια κατεύθυνση θα επηρεάσει τη διαπραγμά-
τευση Γαλλίας-Γερμανίας για το μέλλον της Ευρωζώνης η απειλή ε-
κτροχιασμού της Ιταλίας.

Η ιταλική κρίση δεν έχει ορίζοντα 
τερματισμού, ούτε οδούς διαφυγής, 
καθώς από την έναρξη της κρίσης στην 
Ευρωζώνη, την άνοιξη του 2010, με τη 
διάσωση της Αθήνας δοκιμάστηκαν όλες 
οι συνταγές στη Ρώμη.

 ΓΙΏΡΓΟΣ ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΡΏΜΑΪΚΗ ΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΏΖΏΝΗΣ
Θα ενισχύσει τη διαπραγματευτική θέση του Μακρόν που προ-

τείνει στη Γερμανία, με προαπαιτούμενο την τήρηση του Συμφώνου 
Σταθερότητας, πολιτική εμβάθυνση, αλλά και πολιτικές συνολικής 
αλληλεγγύης που να στηρίζουν την ανάπτυξη;

Ή, αντίθετα, θα ενισχύσει την περιχαράκωση της Γερμανίας και 
του μετώπου των οκτώ χωρών του Βορρά, με επικεφαλής την Ολλαν-
δία, που δίνουν μάχη για τη διατήρηση του σημερινού στάτους κβο 
στην Ευρωζώνη;

Κρίσιμο σταυροδρόμι
Η Ιταλία, σε κάθε περίπτωση, βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυρο-
δρόμι. Την ώρα που Βρυξέλλες και Βερολίνο καταγράφουν ως ανε-
παρκείς τις προσπάθειες των κυβερνήσεων Ρέντσι και Τζεντιλόνι 
για προσαρμογή της Ρώμης στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερό-
τητας, υπάρχει μια σαφής εκλογική και κοινοβουλευτική πλειοψη-
φία, αν και ετερόκλητη, που πιστεύει ότι η επιστροφή στην ανά-
πτυξη δεν είναι δυνατή χωρίς περαιτέρω απόκλιση από τη δημοσι-
ονομική πειθαρχία.

Πώς θα αντιδράσουν οίκοι αξιολόγησης και αγορές μπροστά 
στην περίοδο αστάθειας στην οποία εισέρχεται η Ιταλία; Αυξάνεται 
και, αν ναι, σε ποιον βαθμό ο κίνδυνος χρηματοπιστωτικών ατυχημά-
των που μέχρι σήμερα αποφεύγονται με ανακεφαλαίωση των πιστω-
τικών ιδρυμάτων στο παρά πέντε και με διασταλτική ερμηνεία των 
ευρωπαϊκών κανόνων;

Μέχρι στιγμής, πάντως, το δίχτυ ασφαλείας που δημιούργησε 
ο επικεφαλής της ΕΚΤ Ντράγκι με το πρόγραμμα ποσοτικής χαλά-
ρωσης έχει αποτρέψει ανησυχητική αύξηση του κόστους δανεισμού 
της Ιταλίας.

Ο Πρόεδρος Ματαρέλα απέκλεισε νέα προσφυγή στις κάλπες 
όταν είδε ότι η πλειοψηφία των δημοσκοπήσεων δείχνει περαιτέρω 
εκτόξευση των ποσοστών των Πέντε Αστέρων και της Λέγκας.

Ο κίνδυνος είναι ορατός, καθώς με τα σημερινά δεδομένα, 
όσο θα πιέζεται η νέα κυβέρνηση στη Ρώμη να δώσει δείγματα 
γραφής ρεαλιστικής προσγείωσης, τόσο θα αυξάνεται η δημοφι-
λία των δύο κυβερνητικών εταίρων, αλλά και των ηγετών τους Ντι 
Μάγιο και Σαλβίνι.

Χωρίς οδούς διαφυγής
Η ιταλική κρίση δεν έχει ορίζοντα τερματισμού, ούτε οδούς διαφυ-
γής, καθώς από την έναρξη της κρίσης στην Ευρωζώνη, την άνοιξη 

του 2010, με τη διάσωση της Αθήνας δοκιμάστηκαν όλες οι συντα-
γές στη Ρώμη:
• Τον Νοέμβριο του 2011 Μέρκελ και Σαρκοζί απέπεμψαν τον 
Μπερλουσκόνι από την πρωθυπουργία και επέβαλαν την τεχνοκρα-
τική κυβέρνηση Μόντι, που άντεξε μέχρι τις εκλογές του Φεβρου-
αρίου 2013.
• Την επαύριον των εκλογών ο τότε Πρόεδρος Ναπολιτάνο δεν έδωσε 
την εντολή στον επικεφαλής του πλειονοψηφήσαντος Δημοκρατικού 
Κόμματος Μπερσάνι αλλά στον Λέτα, που δεσμεύτηκε να συνεχίσει 
τις μεταρρυθμίσεις του Μόντι. Με τη σειρά του, ο Μόντι ανετράπη 
την άνοιξη του 2014 από τον μέχρι τότε δήμαρχο Φλωρεντίας Ρέντσι, 
ο οποίος υποσχέθηκε δημοσιονομική προσαρμογή και διαρθρωτικές 
αλλαγές ταυτόχρονα με ανάπτυξη και μείωση της ανεργίας.

Μπροστά στον πανικό που προκαλούσε η προοπτική μιας αντι-
συστημικής συμμαχίας, έγινε και ένας ελιγμός της τελευταίας στιγ-
μής, με τον καταδικασμένο σε στέρηση των πολιτικών του δικαιω-
μάτων Μπερλουσκόνι να υιοθετεί φιλοευρωπαϊκό προφίλ και ρητο-
ρική και να εγγυάται μεγάλο συνασπισμό Δημοκρατικού Κόμματος 
και Φόρτσα Ιτάλια.

Όλα τα παραπάνω σενάρια ακυρώθηκαν στις κάλπες του Μαρ-
τίου, όπου η λαϊκή εντολή ανέδειξε μια ετερόκλητη πλειοψηφία 
που ζητά πολιτικές αναθέρμανσης της οικονομίας με απόκλιση αρ-
χικά και, αν χρειαστεί, ακόμη και με ρήξη με τους κανόνες λειτουρ-
γίας της Ευρωζώνης.
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συνέντευξη

Τ
ον κώδωνα του κινδύνου για τις δημογραφικές εξε-
λίξεις στην Ελλάδα κρούει ο αναπληρωτής καθηγη-
τής Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Κάρντιφ Μι-
χάλης Αργυρού, επισημαίνοντας ότι η χώρα παρου-
σιάζει τον δεύτερο χαμηλότερο δείκτη γονιμότητας 
στην περιοχή του ΟΟΣΑ, αλλά και ότι οι κυβερνήσεις 

διαχρονικά αντιμετωπίζουν το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλά-
δας αποσπασματικά.

Πρόσφατα συμμετείχατε σε ημερίδα σχετικά με το δημογρα-
φικό πρόβλημα της Ελλάδας. Κατ’ αρχάς, πόσο σοβαρό θεω-
ρείτε ότι είναι το πρόβλημα αυτό;
Είναι θεμελιώδες ζήτημα, του οποίου σε μεγάλο βαθμό η σημα-
σία υποτιμάται. Πρέπει να αυξήσουμε την ενημέρωσή μας για το 
δημογραφικό πρόβλημα και να κατανοήσουμε τη σημασία του όχι 
μόνο για την Ελλάδα αλλά και για τον καθέναν μας.

Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του δημογραφικού προ-
βλήματος στη χώρα και ποιες οι συνέπειές του στην κοινωνία 
αλλά και στην οικονομία;
Σε παγκόσμιο επίπεδο παρατηρούνται δύο βασικές δημογραφι-
κές τάσεις. Η πρώτη είναι η αύξηση του προσδόκιμου ζωής. Αυτό 
αποτελεί μια πολύ θετική εξέλιξη, η οποία, όμως, σε συνδυασμό 
με τη δεύτερη τάση, που είναι η μείωση του δείκτη γονιμότητας, 
οδηγεί σε σταδιακή γήρανση του πληθυσμού. Σε ορισμένες δυ-
τικές χώρες η τάση αυτή εξουδετερώνεται από μεταναστευτικές 
εισροές. Σε άλλες, όπως η Ελλάδα, παρατηρούνται μεταναστευτι-
κές εκροές, με αποτέλεσμα να καταγράφεται πληθυσμιακή συρρί-
κνωση. Η μείωση του οικονομικά ενεργού πληθυσμού συμβάλλει 
σε μειωμένο ΑΕΠ, ασκώντας πίεση στο βιοτικό επίπεδο εργαζομέ-
νων και συνταξιούχων. Η πίεση αυτή θα αυξάνεται με τον χρόνο, 
όταν ένα διαρκώς μικρότερο ΑΕΠ θα καλείται να χρηματοδοτεί δι-
αρκώς αυξανόμενες μεταβιβαστικές πληρωμές, προς έναν αυ-
ξανόμενο αριθμό συνταξιούχων. Αναπόφευκτα αυτό οδηγεί σε 
αύξηση φορολογίας και συνταξιοδοτικών ορίων, καθώς και σε 
μείωση συντάξεων, δημοσίων δαπανών και δαπανών πρόνοιας. 
Χωρίς ανατροπή των σημερινών τάσεων ή/και χωρίς ουσιαστικές 
αλλαγές στο παραγωγικό της μοντέλο, η Ελλάδα κινδυνεύει να ε-
ξελιχθεί σε μια κοινωνία που θα γερνά, με χαμηλό κατά κεφαλήν 
εισόδημα, χαμηλή κοινωνική προστασία και μεγάλες κοινωνικές 
ανισότητες. Αυτά έχουν απρόβλεπτες συνέπειες για την ομαλή πο-
λιτική λειτουργία της χώρας, την κοινωνική της συνοχή και την α-
σφάλειά της, εσωτερική και εξωτερική.

Διαχρονικά, οι κυβερνήσεις αναφέρονται με ιδιαίτερο τρόπο 
στο δημογραφικό ζήτημα. Θεωρείτε ότι έχουν λάβει κάποια 
ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπισή του;

Χωρίς ανατροπή των σημερινών 
τάσεων ή/και χωρίς ουσιαστικές 
αλλαγές στο παραγωγικό της 
μοντέλο, η Ελλάδα κινδυνεύει να 
εξελιχθεί σε μια κοινωνία που θα 
γερνά, με χαμηλό κατά κεφαλήν 
εισόδημα, χαμηλή κοινωνική 
προστασία και μεγάλες κοινωνικές 
ανισότητες.

«Στην Ελλάδα 
απουσιάζει  
μια μακρόπνοη 
δημογραφική πολιτική»

Μιχάλης Αργυρού, αναπληρωτής 
καθηγητής Οικονομικών 
στο Πανεπιστήμιο του Κάρντιφ

Στην Ελλάδα απουσιάζει μια μακρόπνοη δημογραφική πολιτική. Τα 
μέτρα που λαμβάνονται είναι συνήθως αποσπασματικά και ακολου-
θούν, αντί να προλαμβάνουν, τις εξελίξεις. Αυτό πρέπει να αλλάξει.

Όλες οι αναπτυγμένες χώρες μοιάζουν να μοιράζονται αυτό το 
πρόβλημα. Πού αποδίδετε αυτή την εικόνα;
Στις δυτικές χώρες η αύξηση του προσδόκιμου ζωής οδηγεί σε 
αύξηση του κατά κεφαλήν εισοδήματος αλλά μείωση του ποσο-
στού γονιμότητας. Αυτό εξηγείται από τα κίνητρα που προσφέρει 
το μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής για αυξημένη χρονική επένδυση 
προς απόκτηση εκπαιδευτικών προσόντων και αυξημένη συμμε-
τοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας. Και οι δύο παράγοντες 
αυξάνουν το κατά κεφαλήν εισόδημα (ο πρώτος μέσα από την αύ-
ξηση της παραγωγικότητας της εργασίας, ο δεύτερος μέσα από την 
αύξηση του οικονομικά ενεργού πληθυσμού), οδηγούν όμως σε 
γεννήσεις παιδιών σε μεγαλύτερες ηλικίες και οικονομικό προ-
γραμματισμό με στόχο τη χρηματοδότηση όχι των βασικών ανα-
γκών πολλών, αλλά των υψηλότερων εκπαιδευτικών προσόντων 
λιγότερων παιδιών. Η Ελλάδα σήμερα παρουσιάζει τον δεύτερο 
χαμηλότερο δείκτη γονιμότητας στην περιοχή του ΟΟΣΑ. Άρα υ-
πάρχουν περιθώρια βελτίωσης, η διεθνής εμπειρία όμως δείχνει 
ότι υπάρχει οροφή στη βελτίωση αυτή.

Πιστεύετε ότι υπάρχει πραγματική λύση; Ποια μέτρα θα μπο-
ρούσαν να ληφθούν για την αντιμετώπιση του προβλήματος;
Οι λύσεις εμπίπτουν σε τρεις κατηγορίες. Η πρώτη, όπως ήδη α-
ναφέραμε, είναι η αύξηση του δείκτη γονιμότητας. Γι’ αυτήν, είναι 
απαραίτητη μια συνεκτική επαναχάραξη της φορολογικής, ασφα-
λιστικής, κοινωνικής και εκπαιδευτικής πολιτικής, με στόχο την 
παροχή κινήτρων για αύξηση των γεννήσεων.

Η δεύτερη είναι η αύξηση του οικονομικά ενεργού πληθυσμού 
χωρίς νέες γεννήσεις, μέσα από δύο κανάλια. Το πρώτο είναι η αύ-
ξηση της συμμετοχής του ενήλικου πληθυσμού στην αγορά εργα-
σίας, ένας τομέας στον οποίο οι επιδόσεις της Ελλάδας είναι πολύ 
χαμηλές, ιδιαίτερα στις γυναίκες. Παράλληλα, απαιτείται η επανεκ-
παίδευση του πολύ μεγάλου αριθμού των μακροχρόνια ανέργων 
σε δεξιότητες με ζήτηση στη σύγχρονη αγορά εργασίας. Το δεύ-
τερο κανάλι είναι η εισροή εργατικού δυναμικού από το εξωτερικό. 
Εδώ κορυφαία προτεραιότητα είναι ο επαναπατρισμός των 400.000 
ανθρώπων που έφυγαν από την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Πα-
ράλληλα, η Ελλάδα μπορεί να ωφεληθεί από στοχευμένες μετα-
ναστευτικές εισροές.

Η τρίτη κατηγορία είναι η αύξηση του κεφαλαιουχικού εξοπλι-
σμού και της παραγωγικότητας κεφαλαίου και εργασίας. Η αυτο-
ματοποίηση της παραγωγής είναι ο βασικότερος τρόπος μέσα από 
τον οποίο οι σύγχρονες οικονομίες έχουν αντιμετωπίσει επιτυχώς 
τις δυσμενείς δημογραφικές τάσεις. Αυτό μας οδηγεί στη συζήτηση 

για τη δημιουργία ενός φιλικού προς τις επιχειρήσεις επενδυτικού 
κλίματος και ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού συστήματος, προϋ-
ποθέσεις που δεν τηρούνται σήμερα στην Ελλάδα. Χωρίς σημα-
ντικές μεταρρυθμίσεις στην πλευρά της προσφοράς της ελληνικής 
οικονομίας, στη δημόσια διοίκηση, στο θεσμικό πλαίσιο και στην 
εκπαίδευση, η Ελλάδα δεν μπορεί να προσελκύσει τις επενδύσεις 
που είναι απαραίτητες για να αντισταθμίσει τις επιπτώσεις του δη-
μογραφικού προβλήματος και να εξασφαλίσει ένα υψηλό βιοτικό 
επίπεδο για τους πολίτες της στο μέλλον.

Τέλος, θέλω να υπογραμμίσω τη σημασία της αποταμίευσης 
ως μέσου εξασφάλισης του βιοτικού επιπέδου των σημερινών ερ-
γαζομένων ως μελλοντικών συνταξιούχων. Σήμερα η Ελλάδα πα-
ρουσιάζει αρνητική αποταμίευση, πράγμα εξαιρετικά ανησυχητικό. 
Για να λυθεί το μεγάλο αυτό πρόβλημα, πέρα από την οικονομική 
ανάκαμψη, χρειάζεται να αυξηθεί και ο βαθμός ενημέρωσης των 
Ελλήνων για τη σημασία της αποταμίευσης, ειδικά στο πλαίσιο των 
σημερινών δημογραφικών τάσεων.

Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την άποψη ότι οι πρόσφυγες και 
μετανάστες θα μπορούσαν να αποτελέσουν λύση στο πρόβλημα 
και, αν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις;
Η Ελλάδα, ως ανοιχτή κοινωνία, πρέπει να χαράξει μια ισορροπη-
μένη, ανθρωπιστική και πραγματιστική μεταναστευτική πολιτική, 
που θα επιδιώκει ελεγχόμενες μεταναστευτικές εισροές με δυνα-
τότητα θετικής συνεισφοράς στην ελληνική οικονομία. Τα σύνορα 
της Ελλάδας δεν πρέπει να είναι απροσπέλαστα, ούτε όμως και δι-
άτρητα. Για να είναι αποτελεσματική η μεταναστευτική πολιτική δεν 
πρέπει να επιβάλλεται εκ των άνωθεν, με ιδεοληπτικές αναφορές 
ένθεν και εκείθεν, χωρίς αναφορά στις δημογραφικές, κοινωνικές 
και οικονομικές πραγματικότητες. Θα πρέπει να είναι μέρος του 
συνολικού επαναπροσδιορισμού των πολιτικών που αναφέραμε 
παραπάνω και να διαμορφώνεται σε συνεργασία με τους εκπρο-
σώπους των περιφερειών και των τοπικών κοινωνιών. Η εξειδι-
κευμένη γνώση και εμπειρία τους σε θέματα καθημερινότητας και 
τοπικών χαρακτηριστικών είναι καθοριστική για την επιτυχία της 
μεταναστευτικής πολιτικής.

Η οικονομική κρίση φαίνεται ότι επέτεινε το δημογραφικό. 
Πιστεύετε ότι υπάρχουν βραχυπρόθεσμα μέτρα για την ανα-
στροφή της κατάστασης;
Οι δημογραφικές εξελίξεις είναι μακροχρόνια φαινόμενα και απαι-
τούν μακροχρόνιες λύσεις. Βραχυπρόθεσμα μέτρα είναι κατά κανόνα 
αποσπασματικά, χωρίς ουσιαστικά αποτελέσματα. Από την άλλη, 
ένα ολοκληρωμένο και εσωτερικά συνεπές μείγμα φορολογικής, 
ασφαλιστικής, κοινωνικής, εκπαιδευτικής και μεταναστευτικής πο-
λιτικής, σε συνδυασμό με ένα νέο, εξωστρεφές, ανταγωνιστικό πα-
ραγωγικό μοντέλο, μπορεί να επιτύχει εντυπωσιακά αποτελέσματα.

 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ
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ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Η σύνοδος κορυφής Ε.Ε.-Δυτικών Βαλκανίων, 
που πραγματοποιήθηκε στη Σόφια, έδειξε 
ότι οι περισσότερες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις 
ενδιαφέρονται για τη μελλοντική ένταξη των 
κρατών των Δυτικών Βαλκανίων στην Ε.Ε., 

αλλά σίγουρα δεν βιάζονται. Η σύνοδος κορυφής της Σόφιας 
ήταν συνέχεια της συνόδου κορυφής της Θεσσαλονίκης το 2003, 
γεγονός που δείχνει ότι δεν μπορεί να υπάρξει βιασύνη για μια 
τόσο σύνθετη υπόθεση όπως είναι η ένταξη έξι αρκετά προβλη-
ματικών κρατών στην Ε.Ε.

Μεγάλες εκκρεμότητες
Στη δεύτερη παράγραφο της Διακήρυξης της Σόφιας (17 Μαΐου 
2018) αναφέρονται τα εξής: «Αναφορικά με τη σύνοδο κορυφής 
της Θεσσαλονίκης το 2003, η Ε.Ε. επιβεβαιώνει την ξεκάθαρη 
υποστήριξή της στην ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλ-
κανίων». Είναι άλλο η ευρωπαϊκή προοπτική, η οποία είναι αρ-
κετά αόριστη και η προώθησή της μπορεί να πάρει δεκαετίες, και 
άλλο η ενταξιακή διαδικασία, η οποία και αυτή, όπως αποδει-
κνύει το προηγούμενο της Τουρκίας, μπορεί να τραβήξει 15 ή 25 
χρόνια και, απ’ ό,τι φαίνεται, να μην οδηγήσει και σε θετικό α-
ποτέλεσμα.

Η παράγραφος 4 της Διακήρυξης της Σόφιας ε-
ξηγεί τις αναστολές των περισσότερων ευρωπαϊκών 
κυβερνήσεων. Σε αυτήν υπογραμμίζεται ότι «η Ε.Ε. 
καλωσορίζει τη δέσμευση των εταίρων των Δυτικών 
Βαλκανίων στον πρωταρχικό ρόλο της δημοκρατίας 
και της έννομης τάξης, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την 
καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου 
εγκλήματος, την καλής ποιότητας διακυβέρνηση, 
όπως και για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων και των δικαιωμάτων ατόμων που ανήκουν σε 
μειονότητες».

Επίσης, στην παράγραφο 5 της Διακήρυξης της 
Σόφιας επισημαίνεται: «Η Ε.Ε. υποστηρίζει τη δέ-
σμευση των εταίρων των Δυτικών Βαλκανίων να συ-
νεχίσουν την ενίσχυση των καλών σχέσεων γειτνία-
σης, της περιφερειακής σταθερότητας και της αμοι-
βαίας συνεργασίας. Αυτό περιλαμβάνει ειδικά την 
εξεύρεση και εφαρμογή ολοκληρωμένων και δε-
σμευτικών λύσεων για τις διμερείς διαφορές οι ο-
ποίες έχουν ρίζες στο παρελθόν και την αφιέρωση 
πρόσθετων προσπαθειών για τη συμφιλίωση».

Σε απλά ελληνικά, τα Δυτικά Βαλκάνια παραμένουν ένα 
είδος πυριτιδαποθήκης της Ευρώπης. Η Ε.Ε. έχει στρατηγικό 
συμφέρον να επιδιώξει τη σταθεροποίησή τους ενισχύοντας την 
επιρροή της σε αυτά και περιορίζοντας, στο μέτρο του δυνατού, 
την επιρροή της Ρωσίας, της Κίνας, της Σαουδικής Αραβίας και 
της Τουρκίας, πρέπει να αποφύγει όμως τη βαλκανοποίηση της 
Ε.Ε. μέσα από μια γρήγορη και πρόχειρη διεύρυνση.

Προβληματικό υποκατάστατο
Με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και προσωπικά του 
προέδρου Γιούνκερ, τέθηκε ως στόχος η διεύρυνση της Ε.Ε. προς 
ένα-δύο κράτη των Δυτικών Βαλκανίων με ορίζοντα το 2025. Η ε-
νταξιακή διαπραγμάτευση ξεκίνησε με το Μαυροβούνιο το 2012 
και με τη Σερβία το 2014, ενώ γίνεται μια προσπάθεια να ξεκινή-
σει η διαπραγμάτευση με την Αλβανία και την ΠΓΔΜ με από-
φαση της συνόδου κορυφής του Ιουνίου.

Το Brexit έχει στιγματίσει την Επιτροπή Γιούνκερ, η οποία 
ξεκίνησε με μεγάλες πολιτικές φιλοδοξίες και θα τελειώσει την 
πενταετία έχοντας ένα μερίδιο ευθύνης για τον ακρωτηριασμό 
της Ε.Ε., γι’ αυτό αναζητεί στο υπερβολικά αισιόδοξο σχέδιο για 
γρήγορη διεύρυνση προς τα Δυτικά Βαλκάνια ένα υποκατάστατο, 
προκειμένου να δείξει ότι η Ε.Ε. παραμένει δυναμική και ελκυ-
στική.

Το υποκατάστατο όμως είναι βαθιά προβληματικό και απορ-
ρίπτεται από τους περισσότερους ευρωπαϊκούς λαούς, οι οποίοι 
δυσκολεύονται να κατανοήσουν τι θα προσφέρει στην Ε.Ε. μια 
κατώτερης ποιότητας διεύρυνση σε μια περίοδο κατά την οποία 

«ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ»:
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Η κυβέρνηση σε πολιτικό 
και διπλωματικό κενό.

Οι περισσότερες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις 
δεν θέλουν να αναλάβουν το πολιτικό κόστος 
της διεύρυνσης της Ε.Ε. προς τα Δυτικά 
Βαλκάνια.

Η βιασύνη που επιδεικνύει ο κ. Τσίπρας 
δεν έχει πολιτική ή διπλωματική βάση και 
βλάπτει σοβαρά τα εθνικά μας συμφέροντα.

παϊκές κυβερνήσεις δεν θα κερδίσουν ψήφους με εντυπωσιακά 
ανοίγματα προς κράτη στα οποία κυριαρχεί το οργανωμένο έ-
γκλημα και τα καθεστώτα τους ελάχιστη σχέση έχουν με τους 
δημοκρατικούς κανόνες που ισχύουν στην Ε.Ε. Αντίθετα, υπάρ-
χει σοβαρός κίνδυνος να ενισχυθεί κι άλλο η πολιτική δυναμική 
υπέρ των ευρωσκεπτικιστών και των αντιευρωπαίων μόλις γίνει 
αντιληπτό ότι προωθείται η ένταξη κρατών με προβληματικά χα-
ρακτηριστικά και με ετήσιο κατά κεφαλήν ΑΕΠ στο 1/3 του ευ-
ρωπαϊκού μέσου όρου.

Ο Πρόεδρος της Γαλλίας κ. Μακρόν ξεκαθάρισε κατά τη δι-
άρκεια της ομιλίας του στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου ότι προτεραιότητα είναι η ενίσχυση και η εμβάθυνση 
της Ε.Ε. και όχι οι διευρύνσεις, που μπορεί να δημιουργήσουν 
περισσότερα προβλήματα από αυτά που θα λύσουν. Αυτή είναι 
η γραμμή που ακολουθούν κυβερνήσεις όπως της Γερμανίας και 
της Γαλλίας, παρά τις ενθαρρυντικές δηλώσεις που κάνουν οι εκ-
πρόσωποί τους για την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλ-
κανίων, που είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από την ένταξη.

Όποιος βιάζεται σκοντάφτει
Σε αυτό το εξαιρετικά σύνθετο περιβάλλον, η κυβέρνηση Τσί-

πρα επιδεικνύει μια βιασύνη η οποία είναι ανοιχτή 
σε διάφορες ερμηνείες. Κατ’ αρχάς η Ελλάδα δεν 
έχει λόγο να βιάζεται, γιατί την πίεση τη δέχεται η 
ΠΓΔΜ, η οποία θα πρέπει να δείξει κατανόηση στις 
ελληνικές θέσεις και να τις ικανοποιήσει σε μεγάλο 
βαθμό, προκειμένου να πάρει την ελληνική υπο-
γραφή που οδηγεί στην ένταξη στο ΝΑΤΟ και αργό-
τερα στην Ε.Ε. Είναι τουλάχιστον περίεργο το θέαμα 
του Έλληνα πρωθυπουργού, ο οποίος βιάζεται να ε-
ξυπηρετήσει αυτούς που βιάζονται, αντί να αξιοποι-
ήσει διπλωματικά τη βιασύνη τους υπέρ των ελληνι-
κών θέσεων. Εκφράζεται η άποψη ότι ο κ. Τσίπρας 
βιάζεται γιατί θέλει να στείλει μήνυμα στην Ευρω-
παϊκή Επιτροπή ότι στηρίζει τη στρατηγική της στα 
Δυτικά Βαλκάνια και να εξασφαλίσει έτσι κάποια 
οφέλη στη διαπραγμάτευση που βρίσκεται σε εξέ-
λιξη για την ελληνική οικονομία. Όμως η Ευρωπα-
ϊκή Επιτροπή δεν έχει επιρροή στο χρέος του ελ-
ληνικού Δημοσίου, η ρύθμιση του οποίου περνάει 
από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και 
κυρίως το Eurogroup.

Υπάρχει η θεωρία ότι ο κ. Τσίπρας βιάζεται για να περάσει 
τις εξετάσεις καλής συμπεριφοράς, όπως στο προσφυγικό-μετα-
ναστευτικό, έναντι του Βερολίνου.

Η κυβέρνηση Μέρκελ, ωστόσο, ενθαρρύνει τα ευρωπαϊκά α-
νοίγματα των κρατών των Δυτικών Βαλκανίων, χωρίς όμως να εν-
διαφέρεται για τη γρήγορη ένταξή τους στην Ε.Ε., εκτιμώντας ότι 
αυτή η εξέλιξη θα είχε μεγάλο πολιτικό κόστος.

Άλλοι –μεταξύ των οποίων και ευρωβουλευτές του ΣΥ-
ΡΙΖΑ– υποστηρίζουν ότι ο κ. Τσίπρας βιάζεται να κλείσει ένα μέ-
τωπο την περίοδο που παρατηρείται ένταση στις σχέσεις Τουρ-
κίας-Ελλάδας. Όμως η Τουρκία υποστηρίζει δυναμικά τόσο μια 
λύση στο θέμα της ονομασίας όσο και την ένταξη της ΠΓΔΜ στο 
ΝΑΤΟ και στην Ε.Ε. Υπάρχουν και θεωρίες βιασύνης που εστι-
άζουν στην προσπάθεια του κ. Τσίπρα να αιφνιδιάσει τη ΝΔ και 
να της προκαλέσει πρόβλημα ανάλογο με εκείνο του 1992-1993 
ή στην υποτιθέμενη αλλαγή του πολιτικού σκηνικού μέσα από 
την αναδιάταξη των κομμάτων με βάση μια συμφωνία Αθήνας-
Σκοπίων.

Η ΝΔ έχει φύγει πολύ μπροστά, πολιτικά και δημοσκοπικά, 
από τον ΣΥΡΙΖΑ και απάντησε με άνεση στους ελιγμούς του κ. 
Τσίπρα, ενώ είναι τέτοια η πολιτική, δημοσκοπική αδυναμία του 
ΣΥΡΙΖΑ ώστε το μόνο που μπορεί να περιμένει από μια «λύση» 
είναι νέα πτώση των ποσοστών του, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελ-
λάδα.

Κανένας δεν βιάζεται στην Ε.Ε., με πιθανή εξαίρεση την Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή, και δεν υπάρχει κανένας λόγος να βιάζεται ή 
να εμφανίζεται ότι βιάζεται ο κ. Τσίπρας, βλάπτοντας με την τα-
κτική του τα καλώς εννοούμενα εθνικά μας συμφέροντα.

αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα, από τη διαχείριση του 
Brexit μέχρι την ιταλική κρίση, τη ρήξη με Πολωνία, Ουγγαρία 
για το προσφυγικό-μεταναστευτικό και την τουρκική επιθετικό-
τητα σε βάρος της Ελλάδας και της Κύπρου.

Διπλωματικοί κύκλοι ξεκαθάρισαν στους «Financial Times», 
στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της Σόφιας, ότι οι ευρω-
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Την προηγούμενη Τρίτη, την ημέρα 
που έκλειναν οι μπάρες σε 13 
σταθμούς στο μετρό της Αθήνας, 
ένας Θεσσαλονικιός, ο οποίος τυ-
χαίνει τα τελευταία 15 χρόνια να 

έχει γραφείο στο ίδιο κτίριο όπου έχει την έδρα 
του ο ΟΑΣΘ, σχολίαζε ότι παλιά «το κτίριο θύμιζε 
μελίσσι, κατακλυζόταν καθημερινά από δεκάδες 
πολίτες, που έρχονταν να πληρώσουν πρόστιμα 
στον οργανισμό, καθώς τους έπιαναν χωρίς εισι-
τήρια», ενώ «από τότε που κρατικοποιήθηκε, επι-
κρατεί ερημιά και απόλυτη ησυχία». Ή ξαφνικά 
όλοι έγιναν νομοταγείς πολίτες και πληρώνουν το 
αντίτιμο ή το εισιτήριο έγινε εθελοντικό, αναρω-
τιόταν χαμογελώντας.

Την απάντηση στο ερώτημα την έδωσε την ε-
πόμενη μέρα η «Εφημερίδα των Συντακτών», η 
οποία, επικαλούμενη πηγές του υπουργείου Με-
ταφορών και του Οργανισμού Αστικών Συγκοινω-
νιών, ανέφερε ότι την πρώτη μέρα που έκλεισαν 
οι μπάρες σε 13 σταθμούς του μετρό (στον διπλό 
σταθμό του Συντάγματος, σε επτά σταθμούς της 
Γραμμής 2, δηλαδή Σεπόλια, Αττική, Μεταξουρ-
γείο, Ακρόπολη, Συγγρού-Φιξ, Άγιος Ιωάννης και 
Δάφνη, και σε πέντε της Γραμμής 3, δηλαδή Ευ-
αγγελισμός, Αμπελόκηποι, Πανόρμου, Κατεχάκη 
και Εθνική Άμυνα) κατεγράφη τεράστια αύξηση 
εσόδων.

Αύξηση 60% στα εισιτήρια
Οι εισπράξεις από εισιτήρια σε αυτούς τους 
σταθμούς του μετρό, στους οποίους έκλεισαν 
όλες οι πύλες εισόδου και εξόδου, χωρίς καν 
να δημιουργηθούν μεγάλες ουρές, ξεπέρασαν 
τα 800.000 ευρώ. «Να σημειωθεί ότι πριν κλεί-
σουν οι μπάρες, οι εισπράξεις από εισιτήρια στο 
σύνολο των σταθμών του μετρό διαμορφώνο-
νταν κατά μέσο σε 500.000 ευρώ την ημέρα» έ-
γραφε η εφημερίδα.

Αν οι πηγές στο υπουργείο είναι ακριβείς, 
αυτό σημαίνει πρακτικά, αν όχι διπλασιασμό, 
τουλάχιστον μια πολύ σοβαρή αύξηση εσόδων, 
που σε ετήσια βάση μπορεί να ξεπερνά τα 100 
εκατ. ευρώ, ποσό που είναι μεγαλύτερο από τα 
έσοδα από τα εισιτήρια. Τα τελικά στοιχεία για 
το 2017 δεν έχουν ανακοινωθεί, αλλά το σύνολο 
για το 2016 ήταν 91 εκατ. ευρώ, 10 εκατ. λιγότερα 
απ’ όσα το 2015, που είχαν φτάσει τα 101 εκατ. 
ευρώ, ενώ αντίστοιχα η κρατική επιχορήγηση 
ήταν 54 εκατ. ευρώ.

Το Δ.Σ. ερευνάται για μια 
καταγγελία περί παροχών σε 
πούρα και αλκοόλ στα μέλη του 
και παρακολουθεί αμήχανα μια 
απεργία χωρίς συμμετοχή να 
διαλύει την Αθήνα.

  ΑΝΤΏΝΗΣ ΜΑΡΚΟΥ

ΤΟ ΕΥΑΛΏΤΟ ΜΕΤΡΟ 
ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Μια πρόχειρη και βιαστική ανάγνωση θα 
μπορούσε να οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι οι 
σταθερές συγκοινωνίες της Αθήνας θα μπορού-
σαν να λειτουργήσουν χωρίς επιχορήγηση, αλλά 
αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό για να αποτιμηθεί 
με τα στοιχεία μιας ημέρας.

Αν τα στοιχεία είναι αντιπροσωπευτικά, τα 
τρία χρόνια ΣΥΡΙΖΑ το μετρό μπορεί να έχασε 
και 300 εκατ. ευρώ.

Πάντως, η αύξηση των εσόδων άρεσε στην 
πολιτική ηγεσία του υπουργείου, η οποία με ικα-
νοποίηση διαρρέει ότι αποφάσισε να επιταχύνει 
την εφαρμογή των ηλεκτρονικών συστημάτων.

Όμως οι εκτιμήσεις που έκαναν οι χρήστες 
του μετρό στους σταθμούς στους οποίους έκλει-
σαν οι μπάρες εύλογα θα έκαναν το υπουργείο 
Μεταφορών να είναι πιο αισιόδοξο, καθώς οι μπά-
ρες δεν απέκλεισαν όλες τις δυνατότητες αποφυ-
γής καταβολής εισιτηρίου, με αυτόπτες μάρτυρες 
να μιλούν για δύο ή ακόμη και τρεις διελεύσεις ε-
πιβατών με μία ακύρωση εισιτηρίου.

Η συμπερίληψη στο κλείσιμο της μπάρας 
τεσσάρων σταθμών του Ηλεκτρικού, στον Ταύρο, 
στον Άγιο Νικόλαο, στο Μαρούσι και στο ΚΑΤ, 
αλλά και των σταθμών στο Μοναστηράκι, στην Ο-
μόνοια και στο Πανεπιστήμιο, λογικά θα ενισχύ-
σει τα έσοδα.

Από τις μπάρες στους ελέγχους
Η μείωση της χρήσης των συγκοινωνιών χωρίς 
εισιτήριο επιβάλλει ενίσχυση των ελέγχων, που 
όμως δεν είναι στην προτεραιότητα της κυβέρνη-
σης. Όπως είναι γνωστό, οι ελεγκτές στοχοποι-
ήθηκαν από αντιεξουσιαστικές ομάδες, χωρίς 
να έχουν την παραμικρή προστασία από την κυ-
βέρνηση, και η δουλειά τους «ποινικοποιήθηκε» 
κοινωνικά, με τα φιλικά προς τον ΣΥΡΙΖΑ μέσα 
να καταγγέλλουν διαρκώς αυταρχικές και βίαιες 
συμπεριφορές, ενώ ιδεολογικά έντυσε το θέμα ο 
πρόεδρος του ΟΑΣΘ Στέλιος Παππάς, ο οποίος 
είπε ότι οι ελεγκτές είναι «σύμβουλοι των επι-
βατών και όχι αστυνομικοί», απευθύνοντας έκ-
κληση και στους επιβάτες, ώστε να συνδράμουν 
προκειμένου να αποκατασταθεί μια σχέση που 
είχε κλονιστεί.

Μια απεργία χωρίς απεργούς
Ο σχεδιασμός του υπουργείου Μεταφορών ήταν 
οι μπάρες να κλείσουν στις 14 Μαΐου και όχι 
στις 15, αλλά ανατράπηκε από την απεργία των 

εργαζομένων, που είχε προκηρύξει το Σωμα-
τείο Εργαζομένων Λειτουργίας Μετρό Αθηνών 
(ΣΕΛΜΑ) και η οποία ανέδειξε τα ζητήματα των 
σχέσεων ανάμεσα στον εργοδότη και τους εργα-
ζόμενους του μετρό, αλλά και μια σειρά άλλων ζη-
τημάτων, ανάμεσα στα οποία τα όρια της συνδικα-
λιστικής επιρροής.

«Στην τραγική κατάσταση που έχει δημιουρ-
γηθεί από την έλλειψη προσωπικού και από την 
έλλειψη ανταλλακτικών και αναλώσιμων υλικών 
έρχεται να προστεθεί η αχαρακτήριστη συμπε-
ριφορά της διοίκησης, που απρόσκοπτα αρνείται 
να συζητήσει με την πλειοψηφία των εργαζομέ-
νων, προτιμώντας να συνδιαλέγεται υπογείως με 
κομματικά προσκείμενους και υποτακτικούς» υ-
ποστήριζε το ΣΕΛΜΑ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε η 
διοίκηση, στο μέτρο εργάζονται 1.845 εργαζόμε-
νοι, οι οποίοι έχουν εννέα συνδικαλιστικά σωμα-
τεία. Το ΣΕΛΜΑ είναι ένα από αυτά με 721 μέλη, 
το 39% των εργαζομένων στη ΣΤΑΣΥ, που δια-
χειρίζεται όλα τα συγκοινωνιακά μέσα σταθερής 
τροχιάς (μετρό, τραμ, Ηλεκτρικό). Από αυτούς 
τους 721 στην απεργία συμμετείχαν 255, δηλαδή 
το 35,4%, ενώ πήραν μέρος και 5 εργαζόμενοι 
που δεν ήταν μέλη του ΣΕΛΜΑ. Συνολικά, δη-
λαδή, απήργησαν 260 εργαζόμενοι, το 14% του 
συνόλου, όμως η μικρή συμμετοχή δεν απέτρεψε 
την πλήρη διακοπή της λειτουργίας του συστή-
ματος, καθώς η Αθήνα βυθίστηκε στο χάος χωρίς 
μετρό.

Η εξέλιξη αποδεικνύει από τη μια ότι το σύ-
στημα είναι εξαιρετικά ευάλωτο και, δεύτερον, 
ότι η διοίκηση δεν ελέγχει τη λειτουργία του 
μέσου, παρά το γεγονός ότι δύο από τα εννέα σω-
ματεία των εργαζομένων, τα Σωματεία Εργαζομέ-
νων και Ηλεκτροδηγών της ΣΤΑΣΥ, εξέφρασαν 
δημόσια την αντίθεσή τους με την απεργία, κατα-
λογίζοντας στο ΣΕΛΜΑ ότι κάνει απεργίες χωρίς 
ουσιαστικό λόγο. «Το έσχατο μέσο έχει αναβαθ-
μιστεί σε πρώτο και έχει πάρει διάφορες μορφές, 
χάνοντας ουσιαστικά το βασικό του νόημα» ανέ-
φεραν σε κοινή τους ανακοίνωση λίγη ώρα αφό-
του η διοίκηση είχε καταγγείλει το ΣΕΛΜΑ και 
είχε απειλήσει ότι «σε επόμενη κινητοποίηση θα 
εφαρμόσει τη νομοθεσία».

Η διοίκηση όμηρος 
των πράξεών της
Το γιατί δεν εφάρμοσε τη νομοθεσία δεν απαντιέ-
ται, αλλά εύκολα συναρτάται με το ότι και η διοί-
κηση της ΣΤΑΣΥ είναι ευάλωτη.

Μόλις την επομένη της απεργίας ο «Ελεύ-
θερος Τύπος» δημοσίευσε ότι η Γενική Επιθεώ-
ρηση Δημόσιας Διοίκησης φέρεται να εξετάζει α-
νώνυμη καταγγελία σύμφωνα με την οποία μέλη 
του Δ.Σ. από τα μέσα του 2016 φέρεται να χρε-
ώνουν την εταιρεία με περίπου 3.000 ευρώ τον 
μήνα για έξοδα κίνησης, ρουχισμού, αλκοολούχα 
ποτά και πούρα, πέραν του σταθερού μισθού που 
λαμβάνουν, ενώ γνωρίζουν και αδιαφορούν για 
την καταγγελία για το πλαστό πτυχίο που φέρεται 
να έχει υπάλληλος της ΣΤΑΣΥ.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερί-
δας, η γενική επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης 
έχει ζητήσει εγγράφως από το Δ.Σ. της ΣΤΑΣΥ 
να δώσει εντός ενός μηνός τη γενική κατάσταση 
δαπανών των μελών του Δ.Σ. για τα έτη 2016 και 
2017 ανά μήνα, είδος δαπάνης, ποσό, τιμολόγια, 
ποια πρόσωπα αφορούν και το θεσμικό/κανονι-
στικό πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο εγκρίνονται 
οι εν λόγω δαπάνες.

Σύμφωνα μάλιστα με τα όσα αναφέρονται 
στην ανώνυμη καταγγελία, τα μέλη του Δ.Σ. προ-
σκομίζουν και αποδείξεις για βενζίνη που φτά-
νουν τα 300 ευρώ τον μήνα.
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Μ
ε λουτρό αίµατος 
συνοδεύτηκαν τα 
εγκαίνια της πρε-
σβείας των ΗΠΑ 
στην Ιερουσα-
λήµ, καθώς ισρα-
ηλινές δυνάµεις 

απάντησαν µε πυρά σε διαδηλώσεις διαµαρ-
τυρίας Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας 
και σε άλλα σηµεία. Ο τελικός απολογισµός; 
Περίπου 60 νεκροί, εκατοντάδες τραυµατίες 
και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή να θυµί-
ζει πλέον καζάνι που βράζει και από στιγµή 
σε στιγµή µπορεί να εκραγεί.

Μια πρεσβεία και µια σφαγή
Την κατάσταση που επικρατεί πλέον στην 
περιοχή περιέγραψε µε εύγλωττο τρόπο η 
«Libération», µε πρωτοσέλιδο τίτλο «Μια 
πρεσβεία και µια σφαγή», αντιπαραβάλλο-
ντας τη λαµπρή τελετή για τη µεταφορά της 
πρεσβείας των ΗΠΑ στο Ισραήλ από το Τελ-
Αβίβ στην Ιερουσαλήµ (παρουσία της «πρώ-
της κόρης των ΗΠΑ», Ιβάνκα Τραµπ, µετά 
του συζύγου της Τζάρεντ Κούσνερ, αλλά και 
µε βιντεοσκοπηµένο µήνυµα του Ντόναλντ 
Τραµπ) µε τις εικόνες σφαγής που καταγρά-
φηκαν στη Γάζα. Σηµειώνεται ότι η τελετή ε-
γκαινίων συνέπεσε µε την 70ή επέτειο της 
«Νάκµπα», της ανακήρυξης της ανεξαρτη-
σίας του Ισραήλ, ηµέρας µε βαρύ συµβολι-
σµό για τον αραβικό κόσµο, ωστόσο ο Ισραη-
λινός πρωθυπουργός Μπένιαµιν Νετανιάχου 
είχε µόνο καλά λόγια να πει για την –υψη-
λού συµβολισµού– απόφαση των ΗΠΑ για 
µεταφορά της πρεσβείας, κάνοντας λόγο για 
«ιστορική ηµέρα» και εξαίροντας το «θάρ-
ρος» του Τραµπ. «Τι λαµπρή ηµέρα! Αυτή η 
ηµέρα θα χαραχτεί στην εθνική µνήµη µας 

  ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΦΑΓΗ ΣΤΗ ΓΑΖΑ, ΠΑΓΩΜΑΡΑ 
ΣΤΗ ∆ΥΣΗ, ΕΚΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 
Η ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

για πολλές γενιές» τόνισε ο Νετανιάχου, 
προσθέτοντας ότι «βρισκόµαστε στην Ιερου-
σαλήµ και είµαστε εδώ για να µείνουµε», 
ενώ στο τέλος της οµιλίας του χαρακτήρισε 
την Ιερουσαλήµ «αιώνια, αδιαίρετη πρωτεύ-
ουσα του Ισραήλ».

Την ίδια στιγµή, µερικές δεκάδες χιλιό-
µετρα πιο µακριά, στα όρια της Λωρίδας της 
Γάζας, δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι διαδή-
λωναν στο πλαίσιο του καλέσµατος στη «µε-
γάλη πορεία της επιστροφής», δηλαδή στην 
επιστροφή τους στα εδάφη που χάθηκαν µε-
ταξύ 1947 και 1949. Στους διαδηλωτές ο ισ-
ραηλινός στρατός απάντησε µε δακρυγόνα, 
χηµικά και πυρά, προκειµένου να αποτρέψει 
την είσοδό τους σε ισραηλινά εδάφη, µε τον 
απολογισµό να είναι περίπου 60 νεκροί και 
πάνω από 2.500 τραυµατίες. Η σκληρότητα, 
µάλιστα, της αντιµετώπισης των διαδηλω-
τών από το Ισραήλ θεωρήθηκε απολύτως αι-
τιολογηµένη από τον Νετανιάχου, ο οποίος 
δήλωσε µέσω Twitter ότι «κάθε χώρα έχει 
την υποχρέωση να υπερασπίζεται τα σύνορά 
της. Η τροµοκρατική οργάνωση Χαµάς δια-
κηρύσσει ότι προτίθεται να καταστρέψει το 
Ισραήλ και στέλνει χιλιάδες να παραβιάσουν 
τον συνοριακό φράκτη προκειµένου να επι-
τύχει τον στόχο της. Θα συνεχίσουµε να ε-
νεργούµε µε αποφασιστικότητα για να προ-
στατέψουµε την κυριαρχία µας και τους πο-
λίτες».

Παγωµάρα στη ∆ύση
Οι εικόνες της σφαγής στη Γάζα προκάλε-
σαν παγωµάρα στη ∆ύση, µε τους πάντες –
πλην των ΗΠΑ– να καταδικάζουν τους θανά-
τους αµάχων –µεταξύ των οποίων και βρέφος 
οκτώ µηνών– και να ζητούν «αυτοσυγκρά-
τηση» απ’ όλες τις πλευρές. Πιο αιχµηρός 
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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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Η Αµερικανίδα πρέσβειρα 
στον ΟΗΕ Νίκι Χέιλι 
σχολιάζοντας τα αιµατηρά 
γεγονότα στη Λωρίδα της 
Γάζας υποστήριξε ότι «καµία 
χώρα σε αυτή την αίθουσα δεν 
θα ενεργούσε µε µεγαλύτερη 
αυτοσυγκράτηση από το 
Ισραήλ», ισχυριζόµενη ότι «η 
Χαµάς είναι ικανοποιηµένη 
από τα αποτελέσµατα».

εµφανίστηκε ο Γάλλος υπουργός Εξωτερι-
κών Ζαν-Ιβ Λε Ντριάν, ο οποίος κατηγόρησε 
τις ΗΠΑ για τη νέα επιδείνωση της κατάστα-
σης στην περιοχή και το Ισραήλ για υπέρµε-
τρη βία. «Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή 
είναι εκρηκτική, η βία επικρατεί έναντι του 
λόγου, ο πόλεµος µπορεί να ξεσπάσει» δή-
λωσε ο Λε Ντριάν, προσθέτοντας ότι «είµα-
στε δεσµευµένοι στην ασφάλεια του Ισραήλ, 
αλλά η ασφάλεια του Ισραήλ δεν µπορεί να 
δικαιολογήσει αυτό το επίπεδο βίας». Από 
την άλλη, έστρεψε τα βέλη του στην Ουάσιν-
γκτον, υπογραµµίζοντας ότι «έχουµε διαφω-
νίες µε τις ΗΠΑ», για το Ιράν και τη µετα-
φορά της αµερικανικής πρεσβείας στην Ιε-
ρουσαλήµ, και σηµειώνοντας µε νόηµα ότι 
«έχουµε (επίσης) διαφωνία για τη µέθοδο. 
Επειδή και στις δύο περιπτώσεις οι ΗΠΑ α-
ποφάσισαν να ενεργήσουν µονοµερώς». Σε 
αντίστοιχο µήκος κύµατος κινήθηκε και ο 
Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λα-
βρόφ.

Ωστόσο, οι ΗΠΑ δείχνουν αποφασισµέ-
νες να στηρίξουν απόλυτα τις αποφάσεις και 
πολιτικές τους στην περιοχή. Η Αµερικα-
νίδα πρέσβειρα στον ΟΗΕ Νίκι Χέιλι σχο-
λιάζοντας τα αιµατηρά γεγονότα στη Λωρίδα 
της Γάζας υποστήριξε ότι «καµία χώρα σε 

αυτή την αίθουσα δεν θα ενεργούσε µε µε-
γαλύτερη αυτοσυγκράτηση από το Ισραήλ», 
ισχυριζόµενη ότι «η Χαµάς είναι ικανοποι-
ηµένη από τα αποτελέσµατα», ενώ σηµεί-
ωσε ότι «οι ΗΠΑ εκφράζουν τη λύπη τους 
για τους θανάτους, όµως υπάρχει πολλή βία 
στην περιοχή» και δεν παρέλειψε να τονίσει 
ότι λυπάται διότι το Συµβούλιο Ασφαλείας 
του ΟΗΕ δεν συζητά αρκετά σχετικά µε τις 
ενέργειες του Ιράν στη Συρία και την Υε-
µένη. Μάλιστα, η Χέιλι αποχώρησε επιδει-
κτικά από την αίθουσα όταν τον λόγο έλαβε 
εκπρόσωπος της παλαιστινιακής αρχής.

«Πόλεµος» Τουρκίας-Ισραήλ
Το ανησυχητικό είναι ότι η σφαγή στη Γάζα 
προκάλεσε και νέα επιδείνωση στις ήδη τε-
ταµένες σχέσεις του Ισραήλ µε την Τουρ-
κία. Η Άγκυρα ανακάλεσε για διαβουλεύ-
σεις τους πρέσβεις της σε Ισραήλ και ΗΠΑ 
και απέπεµψε τον πρέσβη του Ισραήλ, ενώ ο 
Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν 
καταδίκασε από το Λονδίνο, όπου βρισκόταν 
για επίσηµη επίσκεψη, «αυτή την ανθρωπι-
στική καταστροφή, αυτή τη γενοκτονία, απ’ 
όπου κι αν προέρχεται, από το Ισραήλ ή την 
Αµερική», προσθέτοντας ότι στη Μέση Ανα-
τολή «οι ΗΠΑ έχουν επιλέξει να είναι µέρος 
του προβλήµατος παρά η λύση µε το τελευ-
ταίο βήµα τους (σ.σ.: τη µεταφορά της πρε-
σβείας τους στην Ιερουσαλήµ) και έχουν 
χάσει τον µεσολαβητικό ρόλο τους στην ει-
ρηνευτική διαδικασία».

Οι δηλώσεις του Ερντογάν προκάλεσαν 
την οργισµένη αντίδραση του Νετανιάχου, ο 
οποίος µε γραπτή ανακοίνωσή του τόνισε ότι 
«ο Ερντογάν είναι µεταξύ των µεγάλων υπο-
στηρικτών της Χαµάς και δεν υπάρχει καµία 
αµφιβολία ότι καταλαβαίνει πλήρως την τρο-
µοκρατία και τις σφαγές. Προτείνω να µη µας 
κάνει µαθήµατα ηθικής». Ακόµα χειρότερα, 
ο Γιάιρ Νετανιάχου, γιος του πρωθυπουρ-
γού Μπένιαµιν Νετανιάχου, δηµοσίευσε 
στον λογαριασµό του στο Instagram εικόνα 
µε την τουρκική σηµαία και τη φράση «F**k 
Turkey». Η ανάρτηση προκάλεσε οργή στην 
Τουρκία, µε τον Ερντογάν να επανέρχεται 
στο ζήτηµα και να δηλώνει ότι θα σταθεί στο 
πλευρό των Παλαιστινίων µε όλες τις δυνά-
µεις του και δεν θα επιτρέψει στο Ισραήλ να 
τους «κλέψει» την Ιερουσαλήµ.
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Μόλις το 29,8% των ατόµων µε αναπηρία 
καταφέρνει να ολοκληρώσει το λύκειο, ενώ 
το 58,6% αποφοιτά από το γυµνάσιο. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ: 

ΕΚΤΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 
ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Για πρώτη φορά στην ιστορία του το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο 
Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ) δεν συµµετείχε στις φοιτητικές εκλο-
γές, λόγω κακής συνεννόησης των παρατάξεων για τον χώρο 

διεξαγωγής τους. Σηµειώνεται ότι την τελευταία διετία οι εκλογές δι-
εξάγονταν εκτός του ιδρύµατος, προκειµένου να αποφευχθούν τυχόν 
επεισόδια. Συγκεκριµένα, το 2016 οι κάλπες είχαν στηθεί στο πάρκο 
Ελευθερίας και το 2017 στο Ζάππειο Μέγαρο.

Πάντως, στο Ζάππειο και συγκεκριµένα στην Αίγλη έστησε κάλ-
πες η ∆ΑΠ-Ν∆ΦΚ της Νοµικής Σχολής, µε τις υπόλοιπες παρατάξεις 
να αντιδρούν και να κάνουν λόγο για απόφαση «παράνοµη και δια-
σπαστική».

Σηµειώνεται ότι επεισόδια δεν υπήρξαν, µε µοναδική εξαίρεση 
το Πολυτεχνείο, όπου το απόγευµα της περασµένης Τετάρτης περί-
που είκοσι άτοµα του αντιεξουσιαστικού χώρου προσπάθησαν να 
µπουν, αλλά εµποδίστηκαν από την οµάδα περιφρούρησης.

Κατά τα λοιπά, µε την αποχή να επικρατεί, η ∆ΑΠ-Ν∆ΦΚ αναδεί-
χθηκε πρώτη δύναµη για 32η χρονιά, και µάλιστα ενισχυµένη. Ακο-
λούθησε η Πανσπουδαστική (πρόσκειται στο ΚΚΕ), ελαφρώς ανοδική 
ήταν η πορεία της ΕΑΑΚ (εξωκοινοβουλευτική Αριστερά), πτωτική 
της ΠΑΣΠ, ενώ το BLOCO του ΣΥΡΙΖΑ συγκέντρωσε πολύ χαµηλά 
ποσοστά.

Με αφορµή την ανάδειξη της ∆ΑΠ-Ν∆ΦΚ σε πρώτη δύναµη, ο 
γραµµατέας της Πολιτικής Επιτροπής της Ν∆, βουλευτής Ηρακλείου 
Λευτέρης Αυγενάκης τόνισε µεταξύ άλλων ότι η παράταξη «κέρδισε 
την εµπιστοσύνη της πλειοψηφίας των φοιτητών της χώρας. Η νέα 
γενιά πιστεύει στις αξίες της ελευθερίας, της δηµοκρατίας, της προό-
δου και της αριστείας».

Αναφερόµενος στα περιστατικά βίας, έκανε λόγο για «αδιαφο-
ρία και ανικανότητα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, που δεν κατά-
φερε για µια ακόµη χρονιά να διασφαλίσει τα αυτονόητα». «Σύντοµα 
η χώρα θα αποκτήσει µια κυβέρνηση που θα σέβεται και θα εφαρµό-
ζει τον νόµο» είπε χαρακτηριστικά.

∆ΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΚΟΣΤΙΖΕΙ 
Η ∆ΩΡΕΑΝ ΠΑΙ∆ΕΙΑ

  ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ

Πανάκριβη αποδεικνύεται ακόµη µια φορά η δω-
ρεάν παιδεία για την ελληνική οικογένεια. Ακόµα 
και στην περίοδο της οικονοµικής κρίσης, οι γο-
νείς βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη, επενδύο-

ντας όχι µόνο στις γνώσεις αλλά και στις δεξιότητες των παι-
διών τους. Όπως προκύπτει από την ετήσια έκθεση του Κέντρου 
Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΚΑΝΕΠ) της ΓΣΕΕ, το 
2015 οι δαπάνες των νοικοκυριών ξεπέρασαν τα 3,3 δισ. ευρώ.

Το βάρος στην ιδιωτική εκπαίδευση
Σύµφωνα µε την έκθεση, στην κορυφή βρίσκονται τα έξοδα για 
την ιδιωτική εκπαίδευση µε 792.331.939 ευρώ, οι ξένες γλώσσες 
µε 621.164.425 ευρώ και οι οικονοµικές µεταβιβάσεις για σπου-
δές στο εσωτερικό µε 554.681.971 ευρώ.

Συγκεκριµένα, για ιδιαίτερα µαθήµατα και φροντιστήρια 
οι γονείς το 2015 ξόδεψαν 753.633.197 ευρώ, για την αγορά βι-
βλίων, βοηθηµάτων και γραφικής ύλης 176 εκατ. ευρώ και για 
µαθήµατα τέχνης και Η/Υ 184 εκατ. ευρώ.

Την ίδια χρονιά οι συνολικές δαπάνες για την εκπαίδευση 
έφτασαν τα 8,8 δισ. ευρώ. Το 62,8% (5,5 δισ. ευρώ) αφορούσε 
τις δηµόσιες δαπάνες, ενώ το 37,2% (3,3 δισ. ευρώ) τις ιδιωτικές.

Αξίζει δε να σηµειωθεί ότι η «σκιώδης εκπαίδευση» (φρο-
ντιστήρια, ιδιαίτερα µαθήµατα, εκµάθηση ξένων γλωσσών) άγ-
γιξε συνολικά τα 1,3 δισ. ευρώ.

Χαρακτηριστικό είναι ότι, παρά την κρίση, στα φροντιστή-
ρια και στα ιδιαίτερα οι περικοπές το διάστηµα 2013-2015 έ-
φτασαν µόλις το 1,1% και 0,7% αντίστοιχα. Αντίθετα, οι γονείς 
φαίνεται ότι µείωσαν κατά 50% τα έξοδα για παιδαγωγούς, µπέ-
ιµπι σίτερ και παιδοκόµους και κατά 35% τα έξοδα για αγορά βι-
βλίων και γραφικής ύλης.

Θλιβερή πρωτιά για την Ελλάδα
Σύµφωνα µε την έκθεση, που παρουσιάστηκε στο αµφιθέατρο 
του Μουσείου της Ακρόπολης, η Ελλάδα κατέχει τον δεύτερο 
χαµηλότερο δείκτη απασχόλησης των ατόµων µε αναπηρία 
στην ηλικιακή οµάδα 16-64 (30,5%), ενώ έξι στα δέκα άτοµα µε 
αναπηρία ηλικίας από 16 έως και 59 ετών (61,7%) βρίσκονται α-
ντιµέτωπα µε τον κίνδυνο φτώχειας, τοποθετώντας την Ελλάδα 
στην 1η υψηλότερη θέση µεταξύ των κρατών-µελών της Ε.Ε., 
µαζί µε τη Βουλγαρία, την Ιρλανδία και τη Λιθουανία.

Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα είναι και ο δείκτης για τον κίν-
δυνο κοινωνικού αποκλεισµού στην ίδια ηλικιακή οµάδα σε 
ποσοστό 51,9%, µε τον µέσο όρο στην Ε.Ε. να είναι 37,4%. Μά-

λιστα, από το 2008 έως το 2013 ο δείκτης ανεργίας αυξήθηκε 
κατά 116,4%.

Όπως σηµειώνεται στην έκθεση, «είναι εµφανές ότι η αυξα-
νόµενη ανεργία και η µειούµενη απασχόληση στον συνολικό 
πληθυσµό, που αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό των χρόνων 
της οικονοµικής κρίσης στην Ελλάδα, είναι εντονότερη στην ι-
διαίτερα ευάλωτη οµάδα των ατόµων µε αναπηρία, ενώ αποτε-
λεί ταυτόχρονα και αιτία σηµαντικών διαφοροποιήσεων µεταξύ 
των κρατών-µελών στην Ε.Ε.».

Αποκλεισµένοι και από την εκπαίδευση
Η έκθεση, που εκπονήθηκε σε συνεργασία µε το Παρατηρητή-
ριο Θεµάτων Αναπηρίας της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ατόµων 
µε Αναπηρία (EΣΑµεΑ), δείχνει και την ανισότητα ως προς την 
πρόσβαση στην εκπαίδευση των ατόµων µε αναπηρία. Η συγκε-
κριµένη πληθυσµιακή οµάδα παρουσιάζει υψηλότερες πιθανό-
τητες να σταµατήσει τη φοίτησή της στις χαµηλότερες βαθµίδες 
της εκπαίδευσης σε σχέση µε τα άτοµα χωρίς αναπηρία, κατα-
γράφοντας σηµαντικά χαµηλότερο µορφωτικό επίπεδο και υ-
ψηλότερα ποσοστά πρόωρης εγκατάλειψης της εκπαίδευσης 
και κατάρτισης.

Συγκεκριµένα, µόλις το 29,8% καταφέρνει να ολοκληρώσει 
το λύκειο, ενώ το 58,6% αποφοιτά από το γυµνάσιο. Η εικόνα 
είναι αποκαρδιωτική για την τριτοβάθµια εκπαίδευση, καθώς 
µόλις το 11,6% καταφέρνει να αποφοιτήσει.

«Μόνο όταν βρεθείς ο ίδιος αντιµέτωπος µε θέµατα αναπη-
ρίας µπορείς να διαπιστώσεις το εύρος των δυσκολιών και τις 
τεράστιες ελλείψεις στη χώρα µας σε πολιτικές µέριµνας για τις 
συγκεκριµένες πληθυσµιακές οµάδες» ανέφερε ο πρόεδρος της 
ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος, ενώ ο πρόεδρος της EΣΑµεΑ Ι-

ωάννης Βαρδακαστάνης τόνισε ότι η αναπηρία «είναι θέµα αν-
θρωπίνων δικαιωµάτων, είναι ζήτηµα οικουµενικό, που απαι-
τεί γενναίες παρεµβάσεις από την κοινωνία και την πολιτεία». 
Πρόσθεσε δε ότι για τους ίδιους αποτελεί βασική προτεραιό-
τητα «η ελεύθερη πρόσβαση των ατόµων µε σύνδροµο Down 
και σύνδροµο Asperger στην ανώτατη εκπαίδευση».
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ΕΝΦΙΑ, Η ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ

 ΤΟΥ ΚΏΣΤΑ ΚΟΥΡΟΥΝΗ*

Ο 
ΕΝΦΙΑ είναι ένας φόρος που υπολογίζεται άδικα 
και εφαρμόζεται εξίσου άδικα. Και δεν θα μπο-
ρούσε να είναι διαφορετικά, αφού στηρίζεται 
σε ένα «αντικειμενικό» σύστημα υπολογισμού 
αξιών που υποτίθεται ότι μπορεί να μαντέψει την 
αξία μιας συναλλαγής πριν αυτή συμβεί. Πάνω 

σε αυτό το δεδομένο βασίστηκαν οι προεκλογικές ρουκέτες του 
κ. Τσίπρα και, ίσως για τον λόγο αυτόν, ωφελήθηκε εκλογικά.

Φυσικά ο ΕΝΦΙΑ όχι απλώς δεν καταργήθηκε αλλά, με πε-
ρίεργα τεχνάσματα, αυξήθηκε, για να διασώσει τα φορολογικά 
έσοδα λ.χ. του περσινού Σεπτεμβρίου 2017, φτάνοντας πλέον να 
θεωρείται μια πολύτιμη εισπρακτική επιτυχία που πρέπει να ε-
παναλαμβάνεται κάθε χρονιά. Ενόψει μάλιστα και της επερχό-
μενης αξιολόγησης του Μαΐου, οι αντικειμενικές αξίες και ο 
ΕΝΦΙΑ, μαζί με την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων και 
τα δημοσιονομικά, συγκαταλέγονται στα βασικά θέματα των συ-
ζητήσεων.

Άλλο «ελάχιστη αποδεκτή» και άλλο «αντικειμε-
νική» αξία
Το σύστημα των αντικειμενικών αξιών είναι μια αμιγώς ελλη-
νική εφεύρεση που, όπως τόσα άλλα νομοθετήματα, ήρθε για 
να μπαλώσει παλιότερες προβληματικές επιλογές. Εμφανίστηκε 
στις αρχές της δεκαετίας του 1980, όταν η πολιτεία αναζητούσε 
την εύλογη –κατ’ ελάχιστον αποδεκτή από την εφορία– αξία για 
ακίνητα που επρόκειτο να μεταβιβαστούν έξω από τις συνήθεις 
εμπορικές πρακτικές, όπως λόγω θανάτου, δωρεάς ή προίκας, 
καθώς και για τη διάσωση του εισπρακτικού μηχανισμού των 
εφοριών, δεδομένου ότι στις αγοραπωλησίες των ακινήτων οι 
συμβαλλόμενοι δήλωναν χαμηλότερη τιμή από τη συμφωνη-

θείσα για να μειώσουν τον φόρο μεταβίβασης. Εννοείται ότι εάν 
ο φόρος μεταβίβασης κυμαινόταν στα φυσιολογικά επίπεδα των 
υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών, στα συμβόλαια θα αποτυπω-
νόταν η πραγματική αξία του ακινήτου και δεν θα υπήρχε κα-
νένας λόγος να έχουμε νόμους, εγκυκλίους, επιτροπές και λοι-
πούς πονοκεφάλους περί αντικειμενικών αξιών.

Σε κάθε περίπτωση, όμως, οφείλουμε να μιλάμε για μια ε-
λάχιστη αποδεκτή αξία και όχι για αδιαπραγμάτευτη αντικειμε-
νική αξία, διότι, όπως έκανε και ο νομοθέτης του 1982, πρέπει να 
παραδεχτούμε ότι –επιστημονικά τουλάχιστον– κανείς δεν είναι 
σε θέση να μαντέψει την πραγματική αξία ενός ακινήτου στηρι-
ζόμενος σε μερικές μακροσκοπικές ιδιότητές του. Όπως είναι α-
δύνατο να μαντέψει κανείς πόσο πυρετό θα εκδηλώσει ένας άν-
θρωπος εάν γριπωθεί, γνωρίζοντας μόνο τον τόπο κατοικίας του 
και μερικά εξωτερικά χαρακτηριστικά του.

Όσοι ασχολούνται με τα ακίνητα έχουν πολλά παραδείγματα 
σοβαρής αποτυχίας του συστήματος προσδιορισμού της «αντι-
κειμενικής» τους αξίας. Υπάρχουν ακίνητα που επειδή βρίσκο-
νται απέναντι από κακόφημες ή αδιαμόρφωτες πλατείες είναι ε-
μπορικά απαξιωμένα, ενώ για τον ίδιο λόγο το «τυφλό» σύστημα 
υπολογισμού αντικειμενικών αξιών τούς επιβάλλει αυξητικό 
συντελεστή +1,08 λόγω πλατείας. Αντίθετα, διαμερίσματα με 
πρόσωπο σε έναν τριτεύοντα δρόμο χαμηλής κίνησης κοντά σε 
δημοτικό σχολείο ή σε ιατρείο του ΙΚΑ έχουν καλύτερες εμπορι-
κές τιμές για λόγους που το σύστημα προσδιορισμού των αντι-
κειμενικού αξιών είναι εντελώς αδύνατο να εντοπίσει.

Αναπόφευκτος, αλλά τουλάχιστον επισκευάσιμος
Δυστυχώς, κινούμαστε επί δεκαετίες σε έναν φαύλο κύκλο υ-
περφορολόγησης-φοροαποφυγής, με αποτέλεσμα, προσω-

ρινά τουλάχιστον, να μην μπορούμε να αποφύγουμε έναν 
φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων τύπου ΕΝΦΙΑ. Όμως όσο ο υπο-
λογισμός του στηρίζεται σε άδικες ή αυθαίρετες παραδοχές, 
κατασκευάζουμε περισσότερα προβλήματα απ’ όσα πάμε να 
λύσουμε. Όταν, για παράδειγμα, κατά τη φορολόγηση των α-
κινήτων υπάρχει αναντιστοιχία με την πραγματικότητα, δημι-
ουργούμε ομάδες άτυχων φορολογουμένων με υπερεκτιμη-
μένη ακίνητη περιουσία που πληρώνουν μέρος του φόρου 
που αναλογεί στους τυχερούς με υποεκτιμημένη ακίνητη πε-
ριουσία.

Επιπροσθέτως, οι αυθαίρετες αντικειμενικές αξίες προ-
καλούν πρόσθετη παραμόρφωση στην ήδη στρεβλή αγορά α-
κινήτων, αφού το ύψος της φορολογικής επιβάρυνσης απο-
τελεί πλέον κριτήριο αγοράς ακινήτου, με τον ίδιο τρόπο που 
το ύψος των τελών κυκλοφορίας τροποποίησε την αγορά των 
ΙΧ, εξαφανίζοντας από το οδικό δίκτυο τα ποιοτικότερα και α-
σφαλέστερα οχήματα.

Είναι βέβαιο ότι, αργά ή γρήγορα, θα υποχρεωθούμε να 
αναγνωρίσουμε το προφανές, ότι δηλαδή το κάθε ακίνητο 
είναι μοναδικό και ότι μόνον η ανθρώπινη αυτοψία μπορεί 
να προσδιορίσει με κάποια αποδεκτή ακρίβεια την εύλογη ε-
μπορική του αξία.

Σαν θέμα μπορεί άνετα να αντιμετωπιστεί σε συνδυασμό 
ή με επέκταση της πολεοδομικής διερεύνησης των ακινήτων 
που ούτως ή άλλως διενεργείται για την έκδοση των βεβαι-
ώσεων μεταγραφής τους μέσω του ολοκληρωμένου συστή-
ματος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

*Ο Κώστας Κουρούνης είναι πολεοδόμος πολιτικός μηχανι-
κός, υπεύθυνος για την πρωτοβουλία Publicspace.gr.
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Με στόχο να ξεκαθαριστεί το τοπίο σχετικά 
µε την «εύλογη αµοιβή», η τροπολογία 
ανέφερε ότι αυτή ορίζεται στο 2% επί της 
αξίας ηλεκτρονικών υπολογιστών, tablets 
και smartphones, στο 4% για φωτοτυπικές 
συσκευές, σαρωτές, εκτυπωτές και χαρτί 
κατάλληλο για φωτοτυπίες και στο 6% σε 
αποθηκευτικά µέσα άνω των 4 GB.

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΜΠΑΧΑΛΟ 
ΓΙΑ ΤΟ «ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΑΡΑΤΣΙ»

  ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

Χρειάστηκαν µόνο λίγες ώρες από την ψήφιση τροπο-
λογίας που καθιέρωνε «ψηφιακό χαράτσι» σε κινητά 
τηλέφωνα, tablets και ηλεκτρονικούς υπολογιστές 
προτού η κυβέρνηση, υπό το βάρος των σφοδρότατων 

αντιδράσεων, πραγµατοποιήσει… αναστροφή και περάσει σε φάση 
διαχείρισης κρίσης.

∆ύο κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, ο υπουργός Ψηφιακής 
Πολιτικής Νίκος Παππάς και ο υπουργός Επικρατείας Χριστόφο-
ρος Βερναρδάκης, έσπευσαν να λειτουργήσουν πυροσβεστικά και 
να περιορίσουν τη «φωτιά» που άναψε από τον νέο φόρο σε προϊ-
όντα που πλέον θεωρούνται ευρείας χρήσεως και απαραίτητα για 
τους πολίτες µιας σύγχρονης χώρας.

Εφάπαξ φόρος
Τι είχε συµβεί; Τον Ιούλιο του 2017 η κυβέρνηση είχε περάσει 
από την Ολοµέλεια της Βουλής στον νόµο 4481/2017 του υπουρ-
γείου Πολιτισµού και διάταξη που προέβλεπε ότι «η αµοιβή για 
τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές στους οποίους συµπεριλαµβά-
νονται και οι δικτυωµένες φορητές συσκευές (tablets) µε µέγε-
θος εσωτερικής µνήµης τυχαίας προσπέλασης (RAM) άνω των 4 
GB ορίζεται σε 2% της αξίας τους. Η αµοιβή κατανέµεται στους 
πνευµατικούς δηµιουργούς, στους ερµηνευτές ή εκτελεστές καλ-
λιτέχνες, στους παραγωγούς γραµµένων µαγνητικών ταινιών ή 
άλλων γραµµένων υλικών φορέων ήχου ή εικόνας ή ήχου και ει-
κόνας και στους εκδότες εντύπων. Η κατανοµή των ποσοστών της 
εύλογης αµοιβής επί των ηλεκτρονικών υπολογιστών στους οργα-
νισµούς συλλογικής διαχείρισης της κάθε κατηγορίας ή υποκατη-
γορίας δικαιούχων, ο τρόπος είσπραξης και καταβολής καθορίζο-
νται µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 11». Με απλά λόγια, για 
οποιονδήποτε ηλεκτρονικό υπολογιστή ή tablet µε µνήµη από 4 
GB και άνω, ο αγοραστής της συσκευής θα επιβαρυνόταν µε επι-
πλέον φόρο υπέρ τρίτων στο 2% της αξίας της συσκευής. Μάλιστα, 
αρχικά ο φόρος είχε οριστεί στο 1%, αλλά η υπουργός Λυδία Κο-
νιόρδου φέρεται να τον διπλασίασε. Η «εύλογη αµοιβή» αναφε-
ρόταν στην αναπαραγωγή πνευµατικών έργων µέσω διαφόρων συ-
σκευών και ψηφιακών µέσων αποθήκευσης.

Η επίµαχη τροπολογία
Ωστόσο, την περασµένη Τρίτη η κ. Κονιόρδου έφερε στη Βουλή 
τροπολογία που άλλαζε την επίµαχη ρύθµιση. Συγκεκριµένα, µε 
στόχο να ξεκαθαριστεί το τοπίο σχετικά µε την «εύλογη αµοιβή», 
η τροπολογία ανέφερε ότι αυτή ορίζεται στο 2% επί της αξίας η-
λεκτρονικών υπολογιστών, tablets και smartphones, στο 4% για 

φωτοτυπικές συσκευές, σαρωτές, εκτυπωτές και χαρτί κατάλληλο 
για φωτοτυπίες και στο 6% σε αποθηκευτικά µέσα άνω των 4 GB, 
σε συσκευές εγγραφής ήχου και µαγνητικές ταινίες ή άλλους υλι-
κούς φορείς πρόσφορους για την αναπαραγωγή ήχου ή και εικό-
νας. Μάλιστα, η κ. Κονιόρδου υπογράµµισε ότι «τα tablets και τα 
smartphones τίθενται εκτός της έννοιας των ηλεκτρονικών υπολο-
γιστών, αλλά προβλέπονται ρητά στον νόµο και υπόκεινται σε α-
µοιβή 2%, αντίστοιχη µε αυτή των ηλεκτρονικών υπολογιστών, α-
νεξάρτητα από τη µνήµη RAM. Η µνήµη υπήρχε ως κριτήριο στον 
ν.4481/2017. Ωστόσο, δεν ήταν ένα κριτήριο κατάλληλο και για 
τον λόγο αυτόν την καταργήσαµε. Πιο συγκεκριµένα, η εύλογη 
αµοιβή στον νόµο ορίζεται ως εξής: 2% επί της αξίας ηλεκτρονι-
κών υπολογιστών, tablets και τα smartphones, 4% σε φωτοτυπι-
κές συσκευές, σαρωτές, εκτυπωτές και χαρτί κατάλληλο για φω-
τοτυπίες, 6% σε αποθηκευτικά µέσα άνω των 4GB, σε συσκευές 
εγγραφής ήχου και εικόνας, µαγνητικές ταινίες ή άλλους υλικούς 
φορείς πρόσφορους για την αναπαραγωγή ήχου ή και εικόνας. Σας 
θυµίζω ότι µε το προηγούµενο καθεστώς τα smartphones υπάγο-
νταν στο 6% αντί για το 2%. Αυτό άλλαξε και µάλιστα αναδροµικά».

Σφοδρές αντιδράσεις
Η ψήφιση της τροπολογίας προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, µε 
τον Σύνδεσµο Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
(ΣΕΠΕ) να υπογραµµίζει ότι «όπως απεδείχθη µε έρευνα και ει-
δική µελέτη που διεξήχθη, µε τη σύµφωνη γνώµη και του υπουρ-

γείου Πολιτισµού, προέκυψε πως το νέο “ψηφιακό” τέλος επιφέ-
ρει επιβάρυνση 24 φορές µεγαλύτερη από τις πιθανές προκλη-
θείσες απώλειες» και να τονίζει ότι µε την τροπολογία «πέραν της 
πρόσθετης επιβάρυνσης 2% επί της αξίας σε ηλεκτρονικούς υπο-
λογιστές, smartphones και tablets, επιβάλλεται επιπλέον επιβά-
ρυνση 6% για ηλεκτρονικές συσκευές εγγραφής ήχου και εικόνας 
και για ηλεκτρονικούς αποθηκευτικούς δίσκους άνω των 4 GB. Ε-
πιβάρυνση η οποία έρχεται σε ευθεία αντίθεση και µε την έµφαση 
που δίνει ο πρωθυπουργός στον κεντρικό στρατηγικό ρόλο της 
ψηφιακής τεχνολογίας στο νέο αναπτυξιακό µοντέλο της χώρας, 
κοµβικό σηµείο για την έξοδο από την κρίση». Ο ΣΕΠΕ εκτίµησε 
ότι το κόστος για τους καταναλωτές µπορεί να φτάσει τα 65 εκατ. 
ευρώ και τόνισε ότι σε πολλές χώρες της Ε.Ε. δεν υφίσταται τέ-
τοιος φόρος υπέρ τρίτων, σηµειώνοντας δηκτικά ότι «µε τη συγκε-
κριµένη επιβάρυνση –η οποία είναι πολλαπλάσια απ’ ό,τι ισχύει 
σε κράτη-µέλη της Ε.Ε. που έχουν εφαρµόσει αντίστοιχο “τέλος”– 
η χώρα µας καθίσταται πλέον “πρωταθλήτρια” επιβαρύνσεων στον 
τοµέα αυτόν, έχοντας τα υψηλότερα ποσοστά “ψηφιακού τέλους” 
στην Ευρώπη». Μάλιστα, σύµφωνα µε στοιχεία που είδαν το φως 
της δηµοσιότητας, σε χώρες όπου υφίσταται η σχετική «εύλογη α-
µοιβή», αυτή είναι πολύ χαµηλότερη απ’ ό,τι στην Ελλάδα, καθώς 
στην Ιταλία φτάνει τα 5,20 ευρώ για κινητά τηλέφωνα και υπολο-
γιστές, στη Γαλλία είναι 15 ευρώ για κινητά και δεν επιβαρύνει κα-
θόλου τους υπολογιστές και στην Πορτογαλία ανέρχεται στα 15 
ευρώ για κινητά και στα 7,5 ευρώ για υπολογιστές, ενώ στην Ελ-
λάδα υπολογίζεται στα 13,80 ευρώ για smartphones και στα 36,90 
ευρώ για υπολογιστές.

Παρέµβαση Παππά-Βερναρδάκη
Μπροστά στις αντιδράσεις, η κυβέρνηση έσπευσε να λειτουργή-
σει πυροσβεστικά. Ο κ. Παππάς –ο οποίος, πάντως, πρέπει να ση-
µειωθεί ότι ήταν στους συνυπογράφοντες υπουργούς– παρενέβη 
µέσω Twitter, όπου έγραψε ότι «η επιβολή του τέλους του 2% σε 
tablets/κινητά πρέπει να επανεξεταστεί», προσθέτοντας ότι «είναι 
σηµαντικό να υπάρχει εύλογο τίµηµα για τα πνευµατικά δικαιώ-
µατα αλλά χωρίς να προκαλούνται επιπλέον αχρείαστα προβλή-
µατα, ιδίως σε µια περίοδο που θέλουµε ο κόσµος να εξοικειωθεί 
µε τις νέες τεχνολογίες». Τελικά, ο κ. Παππάς και ο κ. Βερναρδά-
κης επικοινώνησαν και συµφώνησαν στην επανεξέταση του όλου 
θέµατος, µε τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο υπουργός Επι-
κρατείας πρότεινε στον υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής η όλη δια-
δικασία να αφορά µόνο τα smartphones και να έχει ολοκληρωθεί 
µέσα σε διάστηµα τριών µηνών.
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Τ
ο ωστικό κύµα 
της «βόµβας» που 
έριξε το µεσηµέρι 
της περασµένης 
Τετάρτης ο –πα-
ραιτηθείς πλέον– 
πρόεδρος του Συµ-
βουλίου της Επι-

κρατείας Νίκος Σακελλαρίου συνεχίζει 
µέχρι και σήµερα να ταράζει το πολιτικό 
και κοινωνικό γίγνεσθαι της χώρας. Άλλω-
στε, κάθε άλλο παρά συνηθισµένο είναι να 
παραιτείται ένας από τους κορυφαίους δι-
καστικούς της χώρας, συνοδεύοντας την α-
νακοίνωση της παραίτησής του (έστω και 
λίγες εβδοµάδες πριν τον «πιάσει» το η-
λικιακό όριο) µε δηµόσια δήλωση στην 
οποία αφήνει σοβαρότατες αιχµές όχι µόνο 
για διαρροές που σχετίζονται µε υποθέσεις 
που χειρίζεται το ΣτΕ αλλά για τη συνο-
λική πολιτική που ακολουθείται στο πλαί-
σιο των προγραµµάτων προσαρµογής, γνω-
στών και ως µνηµονίων.

Στο επίκεντρο διαρροές και 
µνηµόνια
Άλλωστε ο κ. Σακελλαρίου δεν έκρυψε 
ούτε λεπτό τους λόγους για τους οποίους 
πήρε την απόφαση όχι µόνο να παραιτη-
θεί αλλά και να το κάνει δηµοσίως. Στη δή-
λωσή του υπογράµµισε ότι «στην απόφασή 
µου αυτή κατέληξα µετά την πρόσφατη πα-
ραβίαση του απορρήτου της διασκέψεως 
του ∆ικαστηρίου σχετικά µε το νέο ασφα-
λιστικό σύστηµα και την εύλογη αναταραχή 
που προκάλεσε σε ολόκληρη την ελληνική 
κοινωνία. Η αδιανόητη όσο και απαράδε-
κτη αυτή παραβίαση του δικαστικού απορ-
ρήτου, την οποία αντικειµενικά αδυνατώ να 
ελέγξω, επέφερε καίριο πλήγµα στην αξιο-
πιστία και το κύρος του θεσµού του Συµ-
βουλίου της Επικρατείας και δεν µου επι-
τρέπει, πλέον, να εξακολουθήσω να ασκώ 
τα δικαστικά µου καθήκοντα µε τη δέουσα 
ηρεµία και νηφαλιότητα».

Παράλληλα, υπογράµµισε ότι «η σκέ-
ψις µου στρέφεται στους απλούς πολίτες, 
που είναι τα θύµατα των µνηµονίων και 
της κλιµακούµενης επικυριαρχίας του οι-
κονοµικού παράγοντος επί του θεσµικού, 
οι αντοχές των οποίων συνεχώς δοκιµά-
ζονται από τα αλλεπάλληλα οικονοµικά 
µέτρα, που λαµβάνονται µε την επίκληση 
του λεγοµένου δηµοσιονοµικού συµφέ-
ροντος και που συνεπάγονται υπέρογκες 
γι’ αυτούς επιβαρύνσεις, λόγω του σωρευ-
τικού τους χαρακτήρος», επισηµαίνοντας 
ότι «ήδη από την εποχή του πρώτου µνη-
µονίου ορισµένοι συνάδελφοί, µου µεταξύ 
των οποίων και εγώ, είχαµε, µε τις µειοψη-
φίες µας, επισηµάνει τη µη συµβατότητα 
των ρυθµίσεων του µνηµονίου µε το Σύ-
νταγµα και είχαµε, εγκαίρως, προειδοποιή-
σει, χωρίς δυστυχώς να εισακουστούµε, για 
την επερχόµενη πλήρη επικυριαρχία του 
οικονοµικού επί του θεσµικού, που επη-
ρέασε, καίρια, το σύνολο σχεδόν της κρα-
τικής δράσεως και σηµατοδότησε τη συνα-
κόλουθη υποχώρηση του Κράτους ∆ικαίου 
και του Κοινωνικού Κράτους».

Το παρασκήνιο
Όπως φαίνεται και από τα λεγόµενά του, ο 
κ. Σακελλαρίου ως δικαστής του ΣτΕ είχε 
από την αρχή τηρήσει σαφή «αντιµνηµο-
νιακή» στάση. Μάλιστα, πληροφορίες α-

ναφέρουν ότι ο παραιτηθείς πρόεδρος του 
Ανωτάτου Ακυρωτικού ∆ικαστηρίου είχε 
διαφοροποιηθεί σε αποφάσεις που σχετί-
ζονταν µε µνηµονιακά µέτρα, όπως το δια-
βόητο ΕΕΤΗ∆Ε (το «χαράτσι» στα ακίνητα 
µέσω της ∆ΕΗ) και το PSI. Η στάση του 
αυτή φαίνεται ότι τον µετέτρεψε σε «εκλε-
κτό» της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ όταν 
ήρθε η ώρα να τοποθετηθούν οι νέοι πρό-
εδροι στα ανώτατα δικαστήρια της χώρας, 
τον Οκτώβριο του 2015, αν και πρέπει να 
σηµειωθεί ότι ο κ. Σακελλαρίου ήταν πρώ-
τος στην επετηρίδα για την αντικατάσταση 
του Σωτήρη Ρίζου και µάλιστα τον αντικα-
θιστούσε ως πρόεδρος του ΣτΕ.

Το «ρήγµα» όµως δεν άργησε να έρθει 
και ήταν βαθύ, όταν το ΣτΕ ουσιαστικά α-
νέτρεψε τον νόµο του τότε υπουργού Επι-
κρατείας και νυν υπουργού Ψηφιακής Πο-
λιτικής Νίκου Παππά για τις τηλεοπτικές 
άδειες, απόφαση που θεωρήθηκε σοβαρό 
πλήγµα για την κυβέρνηση, ιδίως αν λάβει 
κανείς υπόψη ότι ο κ. Σακελλαρίου φέρε-
ται να είχε ψηφίσει υπέρ της συνταγµατι-
κότητας του νόµου, αλλά η άποψή του ήταν 
µειοψηφική. Η τελική ρήξη ήρθε µε την α-
πόφαση του ΣτΕ για την ηλεκτρονική κα-
τάθεση του «πόθεν έσχες» των δικαστικών 
και εξελίχθηκε σε δηµόσια σύγκρουση του 
κ. Σακελλαρίου µε τον υπουργό ∆ικαιοσύ-

νης Σταύρο Κοντονή στη γενική συνέλευση 
της Ένωσης ∆ικαστών. Επίσης, πρέπει να 
σηµειωθεί ότι δυσαρέσκεια στην κυβέρ-
νηση είχαν προκαλέσει και άλλες αποφά-
σεις του ΣτΕ, όπως αυτή που έκρινε αντι-
συνταγµατικές τις αλλαγές στη διδασκαλία 
των Θρησκευτικών στα λύκεια. Μάλιστα, 
για τη συγκεκριµένη απόφαση δηµοσιο-
ποιήθηκε και η άποψη της µειοψηφίας στο 
ΣτΕ, η οποία ανέφερε ότι ο οµολογιακός 
χαρακτήρας του µαθήµατος ισοδυναµεί µε 
«επιβολή» θρησκευτικής συνείδησης συ-
γκεκριµένου περιεχοµένου, πράγµα που α-
ντίκειται στις αρχές της θρησκευτικής ου-
δετερότητας και της πολυφωνίας.

Αντιδράσεις δικαστών
Πάντως, ενώ η κυβέρνηση κράτησε χαµη-
λούς τόνους σχετικά µε την παραίτηση Σα-
κελλαρίου και το περιεχόµενο της δήλωσής 
του (πρέπει να σηµειωθεί ότι ο παραιτηθείς 
πρόεδρος του ΣτΕ έκανε µακροσκελή ανα-
φορά στον νόµο Κατρούγκαλου για το α-
σφαλιστικό, ο οποίος συζητείται στο Ανώ-
τατο Ακυρωτικό ∆ικαστήριο, λέγοντας ότι 
«φρονούµε ότι τα δικαστικά αυτά προηγού-
µενα και οι εγγυήσεις που ετέθησαν µε αυτά 
δεν µπορούν, χωρίς να παραβιάζεται το Σύ-
νταγµα, να αγνοηθούν, ούτε, πολύ περισσό-
τερο, να παρακαµφθούν από τον νοµοθέτη, 
µε το πρόσχηµα της καταρτίσεως ενός νέου 
ασφαλιστικού συστήµατος µέσω του επανυ-
πολογισµού όλων των µέχρι σήµερα απο-
νεµηθεισών συντάξεων –πράγµα που θέτει 
τους ήδη συνταξιούχους σε καθεστώς πλή-
ρους ανασφαλείας, κατά παράβαση της 
αρχής της εµπιστοσύνης– και µέσω της ει-
σαγωγής, σε συνάρτηση, πάντοτε, µε τον ε-
πανυπολογισµό, ενός νέου τρόπου υπολο-
γισµού των εφεξής απονεµοµένων συντά-
ξεων, µέτρα που οδηγούν, µε µαθηµατική 
ακρίβεια, σε περαιτέρω µείωση του ύψους 
των συντάξεων, το οποίο, όµως, έχει ήδη δι-
αµορφωθεί, µετά τις αλλεπάλληλες περικο-
πές τους, σε ιδιαίτερα χαµηλό επίπεδο. Σε 
αντίθετη περίπτωση, εκτιµούµε ότι είναι 
πλέον ορατός ο κίνδυνος περαιτέρω µειώ-
σεως του ύψους των απονεµοµένων συντά-
ξεων, µε τελικό αποτέλεσµα την πλήρη ε-
ξαθλίωση όλων των συνταξιούχων», συ-
µπληρώνοντας ότι «εκφράζουµε, τέλος, τη 
βεβαιότητα ότι “έχουν γνώσιν οι φύλακες” 
και ότι οι δικαστικοί λειτουργοί του ΣτΕ θα 
αρθούν στο ύψος των περιστάσεων, αντα-
ποκρινόµενοι στην ιστορική παράδοση του 
Σώµατος»), σφοδρή ήταν η αντίδραση της 
Ένωσης ∆ικαστικών Λειτουργών του ΣτΕ, η 
οποία µε ανακοίνωσή της σηµείωσε ότι «το 
∆.Σ. της Ένωσης, συνεπές στις πάγιες θέ-
σεις του, καταδικάζει κάθε απόπειρα επηρε-
ασµού των δικαστών του και δη σε εκκρε-
µείς υποθέσεις, ακόµα και αν προέρχεται 
από τον Πρόεδρό του. Οι δικαστικοί λει-
τουργοί του ΣτΕ παραµένουν ενωµένοι και 
προσηλωµένοι στο έργο της απονοµής της 
δικαιοσύνης, αντιµετωπίζοντας τις προκλή-
σεις των καιρών µε ανεξάρτητο φρόνηµα, µε 
υψηλό αίσθηµα ευθύνης και µε γνώµονα το 
Σύνταγµα και τον νόµο. ∆εν παραιτούνται, 
δεν φυγοµαχούν». ∆. Χρ.

«Ήδη από την εποχή 
του πρώτου µνηµονίου 
ορισµένοι συνάδελφοί µου, 
µεταξύ των οποίων και εγώ, 
είχαµε, µε τις µειοψηφίες 
µας, επισηµάνει τη µη 
συµβατότητα των ρυθµίσεων 
του µνηµονίου µε το 
Σύνταγµα». 
Ν. Σακελλαρίου

Η «ΒΟΜΒΑ» ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ, 
ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ 

ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ
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πολιτική

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

 ΑΡΗΣ ΖΕΥΓΑΣ

Την Πρόεδρο της Εσθονίας υποδέχτηκε την Παρα-
σκευή ο Έλληνας πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, 
κάνοντας μια ουσιαστική διαπίστωση.

Παράδειγμα it is…

…αλλά όχι για την Ελλάδα. Για την ακρίβεια, σε 
καμία περίπτωση δεν πρέπει να ακολουθήσουμε το 
παράδειγμα της Εσθονίας, μπορεί να αποδειχθεί το 
τελειωτικό χτύπημα.

Δεν είναι να μπλέκουμε με τέτοια τώρα, πάνω που το 
δίκαιο γίνεται πράξη και βγαίνουμε από τα μνημόνια, 
φανταστείτε πόσο επιπλέον προσωπικό θα χρεια-
στούμε στο Δημόσιο αν ψηφιοποιηθούν τα πάντα. Και 
είμαστε και σε κρίσιμη φάση.

Εντάξει, αυτά τώρα με το χρέος, τις αξιολογήσεις και 
τα μέτρα δεν έχουν και μεγάλη σημασία, το βασικό 
είναι άλλο.

Η νέα κινηματογραφική παραγωγή του Μαξίμου ήταν 
εντυπωσιακή, σχεδόν χολιγουντιανού επιπέδου. Φαί-
νεται άλλωστε και από τους guest stars που επελέγη-
σαν για να πλαισιώσουν τον πρωταγωνιστή: Ομπάμα, 
Πούτιν, Μακρόν, Γιούνκερ. Ποια άλλη παραγωγή 
μπορεί να χτυπήσει τέτοια ονόματα; Για να μην πούμε 
για το φετίχ εσχάτως του πρωθυπουργού, τον Γκουρία 
του ΟΟΣΑ, που, όπως φαίνεται, τον έχει κορόνα στο 
κεφάλι του. Ο μόνος που έλειψε από τα πλάνα ήταν ο 
Ερντογάν, παρά την τεράστια επιτυχία της επίσκεψής 
του στην Ελλάδα.
Από κει και πέρα, το βίντεο είχε συμβολικές αναφορές.

Ήταν μια παραγωγή που δεν φοβήθηκε τις μεγάλες 
αλήθειες.

Όπως σε όλες τις μεγάλες παραγωγές, δεν έλειψαν τα 
αναπάντεχα.

Δόθηκε μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια.

Ήταν, εντέλει, μία παραγωγή που δικαίωσε τις προσ-
δοκίες και πέτυχε τον στόχο της.

Μετά και από την υπερπαραγωγή αλλά και τις τελευταί-
ες εξελίξεις στην Ευρώπη, είναι πλέον σαφές: πλησιάζει 
η ώρα της απόλυτης δικαίωσης του Αλέξη Τσίπρα.

Σε άλλα νέα, σύννεφα έχουν αρχίσει να μαζεύονται στο ειδυλ-
λιακό κατά τα άλλα ανεξάρτητο κρατίδιο της ΕΡΤ. Σε κάποιον 
βαθμό, σε ό,τι αφορά την έξωθεν κακή μαρτυρία, τα σύννεφα 
οφείλονται στον νέο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας (που 
μεταξύ άλλων προβλέπει αργία την ημέρα επαναλειτουργίας 
της ΕΡΤ, επιπλέον αργίες και ημιαργίες) και στον νέο Γενικό 
Κανονισμό Προσωπικού, που συνοδεύτηκαν από την παραί-
τηση μετά καταγγελιών από τη Γενική Διεύθυνση Τεχνολογίας 
της ΕΡΤ του Νίκου Μιχαλίτση, ο οποίος μεταξύ πολλών άλλων 
σημείωσε πως «περιέχουν διατάξεις σκανδαλώδεις και προ-
κλητικές για την κοινωνία που στήριξε την ΕΡΤ σε δύσκολες 
στιγμές» και πως «έχετε αντικαταστήσει τη θεσμική λειτουργία 
της ΕΡΤ με μηχανισμούς παραδιοίκησης με ποικίλα κέντρα 
ανεύθυνης εξουσίας, όπου κύριο ρόλο διαδραματίζουν οι 
εκπρόσωποι ενός λούμπεν πελατειακού “συνδικαλισμού”, με 
αποκρουστικό για την κοινωνία πρόσωπο και αισθητική».
Αλλά αυτό δεν είναι καν το χειρότερο. Το μεγάλο πρόβλημα 
είναι αυτό:

Αν είναι ποτέ δυνατόν! Κριτική στον υπουργό! Και μάλιστα 
στον αρμόδιο υπουργό!
Μάλλον τα παραπάνω δεν συμπεριλαμβάνονται στο «κάτι 
αλλάζει προς το καλύτερο στην ΕΡΤ και αυτό ενοχλεί», 
όπως μας ενημέρωσε η «Αυγή» μέσω άρθρου που υπο-
γράφει παρουσιαστής πρωινής εκπομπής της ΕΡΤ.
Στο οποίο άρθρο ενημερωνόμαστε επίσης για το εξής 
εντυπωσιακό:

Ελπίζουμε να ευοδωθούν σχετικά σύντομα οι προσπά-
θειες και να βρουν κάτι να κάνουν οι άνθρωποι, μην 
πληρώνονται χωρίς να έχουν αντικείμενο και βαριούνται.
Κατά τα άλλα,

Γενικά, ήταν θέμα προτεραιοτήτων.

Πάνω απ’ όλα, όμως, αυτά τα Κέντρα Πρωτονικής 
Θεραπείας θυμίζουν κάτι άλλα κέντρα που θεραπεύουν 
με μαντζούνια και επιφοίτηση από πόνους στη μέση μέχρι 
καρκίνους.

Όπως φαίνεται, τέλος, το καμμενέικο έχει κάποια θέματα 
με τους οπαδούς του Ολυμπιακού. Πέρυσι ήταν ο Πάνος 
Καμμένος, που είχε πάει να παρακολουθήσει αγώνα 
γυναικείου πόλο της ομάδας που προπονεί η αδερφή του 
Αλεξία, του Ν.Ο. Βουλιαγμένης, εναντίον του Ολυμπιακού 
και κατέληξε να βρίζεται με τους οπαδούς του Ολυμπιακού 
και να τους απευθύνει χειρονομίες. Φέτος ήταν η σειρά της 
προπονήτριας και παιδαγωγού Αλεξίας Καμμένου.



www.freesunday.gr22 20.05.2018

συνέντευξη

Χάρης Βεκρής, εκτελεστικός διευθυντής του 
∆ιεθνούς Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου ΑΝΩ

Το ∆ιεθνές Φεστιβάλ 
Εκκλησιαστικού Οργάνου 
ΑΝΩ φιλοδοξεί να κερδίσει 
την αναγνώριση των φίλων της 
εκκλησιαστικής µουσικής εντός 
και εκτός ελληνικών συνόρων, 
συµβάλλοντας παράλληλα στην 
αναζωογόνηση του µεσαιωνικού 
οικισµού της Άνω Σύρου.

 ΣΤΗΝ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ

«Το εκκλησιαστικό όργανο 
είναι αδιαµφισβήτητα ο βασιλιάς 

των οργάνων»

Η 
κορυφή του λόφου της Άνω Σύρου 
θα πληµµυρίσει και φέτος τον Αύ-
γουστο από σπάνιες και ιδιαίτερες 
µελωδίες. Το ∆ιεθνές Φεστιβάλ 
Εκκλησιαστικού Οργάνου ΑΝΩ 
θα πραγµατοποιηθεί για δεύτερη 
χρονιά στην πρωτεύουσα των Κυ-

κλάδων και συγκεκριµένα στον Καθεδρικό Ναό του 
Αγίου Γεωργίου στην Άνω Σύρο. Εκεί βρίσκεται το 
παλαιότερο εν λειτουργία εκκλησιαστικό όργανο –κα-
τασκευάστηκε το 1888–, το οποίο ηχεί ξανά µετά από 
πολλά χρόνια σιωπής. Ο εκτελεστικός διευθυντής του 
φεστιβάλ Χάρης Βεκρής µίλησε στην F.S για την ιδέα 
της διοργάνωσης, τις δυσκολίες, αλλά και την υπο-
δοχή από τον κόσµο.

Αρχικά, θα θέλαµε να µας πείτε πώς προέκυψε η 
ιδέα για τη διοργάνωση ενός διεθνούς φεστιβάλ 
εκκλησιαστικού οργάνου.
Μετά τη γενική ανακαίνιση του Καθεδρικού Ναού Αγίου 
Γεωργίου στην Άνω Σύρο και την αποκατάσταση της 
λειτουργίας του ιστορικού εκκλησιαστικού οργάνου 
του, η Καθολική Επισκοπή Σύρου προσανατολίστηκε 
στη διοργάνωση ενός ετήσιου κύκλου πολιτιστικών 
εκδηλώσεων υψηλού επιπέδου, αντάξιου του κύρους 
και του ιστορικού µεγέθους του χώρου. Το ∆ιεθνές 
Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου ΑΝΩ φιλοδοξεί 
να κερδίσει την αναγνώριση των φίλων της εκκλησι-
αστικής µουσικής εντός και εκτός ελληνικών συνό-
ρων, συµβάλλοντας παράλληλα στην αναζωογόνηση 
του µεσαιωνικού οικισµού της Άνω Σύρου.

Η περσινή ήταν η πρώτη χρονιά του Φεστιβάλ ΑΝΩ. 
Θα µας µεταφέρετε το κλίµα από εκείνες τις µέρες;
Η πρώτη χρονιά διοργάνωσης του φεστιβάλ µπορεί να 
θεωρηθεί και δοκιµαστική. Η οργανωτική επιτροπή, 
αποτελούµενη από εθελοντές, που όµως διέθεταν όλα 
τα απαραίτητα προσόντα για τον ρόλο που αναλάµβα-
ναν, αποφάσισε να αποπειραθεί στη διοργάνωση ενός 
χαµηλού κόστους κύκλου εκδηλώσεων, στοχεύοντας 
στη διερεύνηση της ανταπόκρισης του κοινού, αλλά και 
στην καταγραφή των δυσκολιών υλοποίησης ενός τέ-
τοιου εγχειρήµατος σε ετήσια βάση. Πιστεύουµε πως 
δεν τα πήγαµε άσχηµα. Τις τρεις συναυλίες του Αυ-
γούστου παρακολούθησαν γύρω στα 1.300 άτοµα, ενώ 
στη χριστουγεννιάτικη συναυλία µας το κοινό υπολο-
γίζεται σε 400 άτοµα.

Στην Ελλάδα δεν είµαστε εξοικειωµένοι µε το εκ-
κλησιαστικό όργανο. Είχατε επιφυλάξεις για το 
πώς θα υποδεχτεί ο κόσµος τη συγκεκριµένη προ-
σπάθεια;
Να σας πω την αλήθεια, και να είχαµε επιφυλάξεις, 
µε την ανταπόκριση και τον ενθουσιασµό του κόσµου 
που ανέβηκε στον λόφο της Άνω Σύρου για το φεστι-
βάλ, σήµερα το έχουµε ξεχάσει και δουλεύουµε θε-
ωρώντας πως έχουµε πλέον αποκτήσει ένα φανατικό 
κοινό. Φυσικά, σηµαντικό ρόλο στο γεγονός αυτό έχει 
παίξει και το ότι όλες µας οι εκδηλώσεις πραγµατοποι-
ούνται µε ελεύθερη είσοδο, αλλά και µε µετάφραση 
όλων των κειµένων και των διαλέξεων στα αγγλικά. 
Το εκκλησιαστικό όργανο είναι αδιαµφισβήτητα «ο βα-
σιλιάς των οργάνων» κι εµείς νιώθουµε ιδιαίτερα τυ-
χεροί που έχουµε στο νησί µας το αρχαιότερο εν λει-
τουργία στην Ελλάδα.

Στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στην 
Άνω Σύρο βρίσκεται το αρχαιότερο εκκλησιαστικό 
όργανο της χώρας. Για ποιον λόγο παρέµενε «σιω-
πηλό» τόσα χρόνια;

Το εκκλησιαστικό όργανο του Καθεδρικού Ναού του 
Αγίου Γεωργίου κατασκευάστηκε από τον Zeno Fedeli, 
µέλος διάσηµης οικογένειας κατασκευαστών εκκλησι-
αστικών οργάνων από το Φολίνιο της Ιταλίας, το 1888. 
Την ίδια χρονιά δωρήθηκε από τον πάπα Λέοντα ΙΓ΄ 
στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου ∆ιονυσίου των Αθη-
νών, όπου και ανήκε έως το 1951, όταν ο επίσκοπος 
Γεώργιος Ξενόπουλος φρόντισε και το έφερε στη Σύρο. 
Θεωρούµε πως το Φεστιβάλ ΑΝΩ αποτελεί µια αξιο-
πρόσεκτη µελέτη περίπτωσης πολιτιστικής διοργάνω-
σης που κατάφερε να αναδείξει και να αξιοποιήσει –
µε τον καλύτερο τρόπο– την πολιτιστική κληρονοµιά 
του τόπου που τη φιλοξενεί. Με σηµείο εκκίνησης την 
πρόσφατη επισκευή του εκκλησιαστικού οργάνου του 
Καθεδρικού Ναού του Αγίου Γεωργίου, πέτυχε να µε-
τατρέψει ένα παροπλισµένο ιστορικό κειµήλιο σε δυ-
ναµικό πόλο έλξης των απανταχού φίλων της εκκλη-
σιαστικής µουσικής (και όχι µόνο), καθιερώνοντας τον 
επιβλητικό αυτόν ναό στην κορυφή του λόφου της Άνω 
Σύρου –εκτός από χώρο προσευχής και λατρείας– σε 
έναν νέο, απαράµιλλης οµορφιάς χώρο πραγµατοποί-
ησης συναυλιών υψηλού επιπέδου.

∆εδοµένου ότι ασχολείστε µε τον χώρο του πολι-
τισµού, σε εποχή κρίσης πώς διοργανώνεται ένα 
φεστιβάλ;
Κυρίως µε πολλή όρεξη και πολλή δουλειά από αν-

θρώπους που προσφέρουν τον χρόνο και τις εξειδι-
κευµένες γνώσεις τους εθελοντικά. Την πρώτη χρονιά 
δεν απευθυνθήκαµε σε χορηγούς, πλην του ∆Ε∆∆ΗΕ, 
που ενέκρινε ένα ποσό 500 ευρώ για χορηγία του φε-
στιβάλ. Επίσης, σηµαντική ήταν η στήριξη των χορηγών 
µετακίνησης Blue Star Ferries και Astra Airlines. Για 
τα υπόλοιπα στηριχτήκαµε εξολοκλήρου στις περιο-
ρισµένες οικονοµικές δυνατότητες της Καθολικής Ε-
πισκοπής, αλλά και στα καταλύµατα που διαθέτει, για 
τη φιλοξενία καλλιτεχνών και δηµοσιογράφων. Για 
τη δεύτερη χρονιά έχουµε αναπτύξει συγκεκριµένο 
χορηγικό πρόγραµµα που βρίσκεται ακόµα σε εξέ-
λιξη. Μέχρι στιγµής έχουµε θετικές απαντήσεις από 
την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, τον ∆ήµο Σύρου Ερ-
µούπολης και τη Γ.Γ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτι-
κής. Το τελικό πρόγραµµα των εκδηλώσεων του φε-
στιβάλ θα διαµορφωθεί σε λίγες µέρες, που θα έχουµε 
και τις υπόλοιπες απαντήσεις των φορέων στους ο-
ποίους έχουµε απευθυνθεί. Αν το χορηγικό µας πρό-
γραµµα έχει 100% επιτυχία, τότε όλες οι βασικές και 
οι παράλληλες εκδηλώσεις του φεστιβάλ θα υλοποι-
ηθούν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. ∆ιαφορετικά, 
θα αναγκαστούµε να περιορίσουµε κάποιες –παράλ-
ληλες κυρίως– εκδηλώσεις.

Παρ’ ότι έχει περάσει ένας χρόνος από τη διάλυσή 
του, τι ακριβώς συνέβη µε την περίπτωση του 

FORUM 20.21;
Ένας βασικός λόγος που το ΑΝΩ τα πήγε εξαιρετικά 
επικοινωνιακά είναι και η προηγούµενη εµπειρία µας 
σε πολιτιστικές διοργανώσεις (Φεστιβάλ Λουκουµιού, 
Φεστιβάλ Τζαζ, Υποψηφιότητα της Σύρου για Πολιτιστική 
Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021). Μάθαµε πολλά δι-
εκδικώντας για τη Σύρο και τις Κυκλάδες τον τίτλο της 
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης µέσω του 
FORUM 20.21. ∆υστυχώς, η δηµοτική µας αρχή –παρά 
την αντίθετη γνώµη µεγάλης µερίδας πολιτών του νη-
σιού– δεν τόλµησε ούτε καν να υποβάλει φάκελο υπο-
ψηφιότητας. Έτσι, µια πολύ ωραία προσπάθεια –που 
ξεκίνησε ιδιαίτερα έγκαιρα για τα ελληνικά δεδοµένα– 
τελείωσε εντελώς πρόωρα και άδοξα. Όµως η διάλυση 
του FORUM 20.21 ταυτίστηκε µε την ανακοίνωση της 
διοργάνωσης του Φεστιβάλ ΑΝΩ, η οποία έγινε από 
τον καθολικό επίσκοπο Σύρου π. Πέτρο Στεφάνου στο 
τέλος της συναυλίας για εκκλησιαστικό όργανο, τρο-
µπέτα και τροµπόνι µε την οποία επιλέξαµε να αποχαι-
ρετήσουµε τους φίλους και συνοδοιπόρους µας σε αυτή 
την προσπάθεια. Κάθε τέλος, λοιπόν, και µια αρχή…

Τον ερχόµενο Αύγουστο θα πραγµατοποιηθεί το 
δεύτερο Φεστιβάλ ΑΝΩ. Θα µπορούσατε να µας α-
ποκαλύψετε κάτι για τη συγκεκριµένη διοργάνωση;
Μπορούµε ήδη να πούµε ότι –µετά και την περσινή 
τους επιτυχία– θα συνεχιστούν οι ενδιαφέρουσες δια-
λέξεις πριν από τις συναυλίες και µάλιστα από ιδιαί-
τερα σηµαντικούς οµιλητές. Επίσης, θα συνεχιστούν οι 
ξεναγήσεις στο εκκλησιαστικό όργανο από τον Γιάννη 
Ρούσσο, οργανίστα του Καθεδρικού Ναού Αγίου Γε-
ωργίου, ενώ οι «Μικροί ξεναγοί της Άνω Σύρου» θα 
προσφέρουν και φέτος δωρεάν ξεναγήσεις στον µε-
σαιωνικό οικισµό του νησιού µας πριν από κάθε συ-
ναυλία. Όσον αφορά το πρόγραµµα των συναυλιών, 
όπως πέρυσι, έτσι και φέτος το εκκλησιαστικό µας 
όργανο δεν θα νιώσει µοναξιά, µια και ο Χρήστος Πα-
ρασκευόπουλος, καλλιτεχνικός διευθυντής του φε-
στιβάλ, έχει φροντίσει να του βρει καλή παρέα. Αυτό, 
λοιπόν, που µπορούµε να ανακοινώσουµε προς το 
παρόν είναι πως και φέτος, εκτός από σόλο εκκλη-
σιαστικό όργανο, το κοινό του Φεστιβάλ ΑΝΩ θα έχει 
την ευκαιρία να ακούσει το εκκλησιαστικό όργανο του 
Αγίου Γεωργίου σε συνδυασµούς –µε άλλα όργανα 
και φωνές– διαφορετικούς από εκείνους που το έχει 
ακούσει µέχρι σήµερα. Λίγη υποµονή µέχρι τις 16 Ι-
ουνίου που θα ανακοινωθεί το τελικό πρόγραµµα του 
Φεστιβάλ ΑΝΩ 2018.
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Θύμα της ίδιας της οικογένειάς της έχει πέσει η 
Μέγκαν Μαρκλ με αφορμή τον γάμο της με τον 
πρίγκιπα Χάρι και την επίσημη εισαγωγή της 
στον δημοφιλή Οίκο των Ουίνδσορ. Τις τελευ-
ταίες ημέρες ο πατέρας της και τα ετεροθαλή α-

δέρφια της, σε μια προσπάθεια να κερδοσκοπήσουν εις βάρος 
της, εξέθεσαν τη μέλλουσα πριγκίπισσα και προκάλεσαν την 
μήνιν των απανταχού θαυμαστών της. Το αποτέλεσμα ήταν το 
παλάτι του Κένσινγκτον να εκδώσει δελτίο Τύπου ζητώντας 
κατανόηση.

Η εξωφρενική επιστολή
Όλα ξεκίνησαν πριν από περίπου δύο εβδομάδες και την αρχή 
έκανε ο 51χρονος Τόμας Μαρκλ Τζούνιορ, αδερφός της Μαρκλ 
–έχουν τον ίδιο πατέρα–, με τον οποίο ωστόσο δεν έχουν στε-
νές σχέσεις. Ο Τζούνιορ έγραψε μια ανοιχτή επιστολή η οποία 
δημοσιεύτηκε στα βρετανικά μίντια και απευθυνόμενος στον 
πρίγκιπα Χάρι τον καλούσε να μην παντρευτεί την αδερφή του. 
Παπαράτσι και έντυπα κοινωνικού σχολιασμού έπαθαν πανικό 
και κατάλαβαν ότι από αυτή την οικογένεια έχουν να δουν 
πολλά ευτράπελα. Και δεν είχαν άδικο.

Λίγο μετά το ανήσυχο γράμμα του αδερφού, εμφανίστηκε 
η 53χρονη αδερφή, η οποία τις τελευταίες ημέρες έχει γίνει 
μόνιμος θαμώνας στα τηλεοπτικά παράθυρα των βρετανικών 
σταθμών, κατηγορώντας τη Μέγκαν ότι τους ξέχασε, ότι δεν 
τους δίνει σημασία, ότι είναι εγωίστρια και γενικά δεν κάνει 
για πριγκίπισσα. Το μόνο που κατάφερε η Σαμάνθα Μαρκλ 
ήταν να γίνει ένα από τα πιο απεχθή πρόσωπα σε Βρετανία 
και ΗΠΑ. Οι ασύλληπτες προσβολές που εκτόξευσε εναντίον 
της αδερφής της γύρισαν εναντίον της. Αποδείχθηκε πως είπε 
ψέματα με σκοπό να λάβει χρήματα από κουτσομπολίστικα έ-

ντυπα και απώτερο κίνητρο να κάνει κακό στη Μέγκαν.

Εκμετάλλευση από τον πατέρα
Στη μέση όλων αυτών των περίεργων συγγενών βρίσκεται ο 
πατέρας της νύφης, ο οποίος είναι και ο συνδετικός κρίκος των 
τριών άσπονδων αδερφών. Ο Τόμας Μαρκλ υποτίθεται ότι θα 
πήγαινε στον γάμο για να παραδώσει τη Μέγκαν – μάλιστα το 
παλάτι του Κένσινγκτον είχε εκδώσει ανακοίνωση γι’ αυτό. Ο 
Μαρκλ, όμως, που είναι χρεοκοπημένος και διώκεται για φο-
ρολογικές παραβάσεις, έβαλε κι αυτός το λιθαράκι του στη δι-
απόμπευση της κόρης. Πριν από περίπου μία εβδομάδα κυ-
κλοφόρησαν φωτογραφίες με τον ίδιο σε δήθεν ανυποψίαστες 
πόζες να διαβάζει έναν τουριστικό οδηγό για τη Βρετανία, να 
παρακολουθεί στο laptop φωτογραφίες της κόρης του με τον 
πρίγκιπα, να κάνει γυμναστική και να συμβουλεύεται έναν 
ράφτη για κοστούμι. Όλες αυτές οι φωτογραφίες αποδείχθηκε 
ότι ήταν στημένες και ότι ο δαιμόνιος Μαρκλ έλαβε πάνω από 
130.000 δολάρια για να συνεργαστεί με τον παπαράτσι. Μόλις 
έσκασε η είδηση της απάτης, ο πατέρας της νύφης είπε πως 
δεν θα παραστεί στον γάμο, διότι υπέστη έμφραγμα πριν από 
μερικές ημέρες. Οι παπαράτσι όμως απέδειξαν ότι οι ισχυρι-
σμοί περί εμφράγματος επίσης ήταν ψευδείς, έτσι η κόρη Σα-
μάνθα αναγκάστηκε να δηλώσει δημόσια ότι οι φωτογραφίες 
ήταν δική της ιδέα και ότι ο πατέρας της δεν είχε καμία σχέση 
με τη σύλληψη αυτού του σχεδίου.

Ο Μαρκλ, προσπαθώντας να μαζέψει τα ασυμμάζευτα, την 
περασμένη Πέμπτη δήλωσε πως είχε πρόβλημα με την καρ-
διά του, το οποίο επιδεινώθηκε εξαιτίας της κίνησης του γιου 
του να γράψει το κακεντρεχές γράμμα εναντίον της Μέγκαν. 
Το πρόβλημα που αντιμετώπισε τον οδήγησε σε μια μικροε-
πέμβαση, η οποία του στερεί τη δυνατότητα να μεταβεί στο 

 ΜΑΡΊΑ ΠΡΟΚΟΠΊΟΥ

ΟΛΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΔΥΣΚΟΛΑ
Πατέρας και αδέρφια εξέθεσαν ανεπανόρθωτα τη Μέγκαν Μαρκλ.

Λονδίνο και να παραδώσει τη νύφη. Αυτά τουλάχιστον έγραψε 
το site TMZ, επικαλούμενο αξιόπιστες πηγές.

Το παλάτι του Κένσινγκτον εξέδωσε ανακοίνωση ζητώντας 
κατανόηση και τονίζοντας πως «πρόκειται για μια προσωπική 
στιγμή της κ. Μαρκλ. Η ίδια και ο πρίγκιπας ζητούν κατανό-
ηση και σεβασμό απέναντι στον πατέρα της νύφης». Δημοσι-
εύματα ήθελαν τη Μαρκλ να προσπαθεί απεγνωσμένα να με-
ταπείσει τον πατέρα της, προκειμένου να παραστεί στον γάμο, 
καθώς η πραγματική αιτία της απουσίας του δεν είναι το πρό-
βλημα υγείας αλλά ο κάκιστος χειρισμός των μίντια και των πα-
παράτσι από πλευράς του. Η Μαρκλ δεν τα κατάφερε και την 
Πέμπτη πήρε την πρωτοβουλία να κάνει μια πολύ προσωπική 
ανακοίνωση: «Δυστυχώς, ο πατέρας μου δεν θα παρευρεθεί 
στον γάμο. Πάντοτε ενδιαφερόμουν για εκείνον και ελπίζω να 
του δοθεί ο χώρος που χρειάζεται για να αναρρώσει. Θέλω να 
ευχαριστήσω όλους όσοι μου προσφέρατε απλόχερα μηνύματα 
συμπαράστασης. Να ξέρετε πως ο Χάρι κι εγώ ανυπομονούμε 
να μοιραστούμε μαζί σας την ιδιαίτερη ημέρα του Σαββάτου».

Η μοναδική συγγενής της Μέγκαν που θα είναι στον γάμο 
είναι η μητέρα της, Ντόρια Ράγκλαντ, ενώ στον γαμπρό θα την 
παραδώσει ο Πρίγκιπας Κάρολος, πατέρας του Χάρι. Η μητέρα 
της διατήρησε μια αξιοπρεπή εικόνα στα μίντια, αποφεύγοντας 
τις γελοιότητες, κατορθώνοντας έτσι να κερδίσει μια θέση στο πα-
λάτι του Μπάκιγχαμ δίπλα στη βασίλισσα και τους διαδόχους της.

Ο γάμος, που πραγματοποιείται το Σάββατο 19 Μαΐου, θα 
είναι εξίσου μεγαλοπρεπής με αυτόν του Ουίλιαμ και όλοι α-
νυπομονούν να δουν τη Μέγκαν ως δούκισσα πια στο εντυ-
πωσιακό νυφικό της. Η ζωή της γλυκιάς πρωταγωνίστριας του 
«Suits» τώρα αρχίζει, στα 36 της χρόνια και μετά από έναν α-
ποτυχημένο γάμο. Ίσως οι δεύτερες ευκαιρίες να είναι οι κα-
λύτερες.
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Φέρνει νέες ανακατατάξεις στον χάρτη 
του λιανεµπορίου, πυροδοτεί εκ νέου 
τον ανταγωνισµό και επιβεβαιώνει τις 
εκτιµήσεις των στελεχών της αγοράς 
ότι η συρρίκνωση στο λιανεµπόριο θα 
συνεχιστεί είτε µέσω εξαγορών είτε µέσω 
δηµιουργίας ενιαίων σχηµάτων.

ΤΙ «ΦΕΡΝΕΙ» ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 
Η ΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΜΑΣΟΥΤΗ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

  ΑΝΤΙΟΠΗ ΣΧΟΙΝΑ

Κ
ατεβαίνει Αθήνα τελικά η Μασούτης και 
κάνει πάλι το λιανεµπόριο να «τρέχει» 
µε διεργασίες και νέες επερχόµενες συµ-
φωνίες, διαµορφώνοντας, µετά τη νηνε-
µία της εξαγοράς του Μαρινόπουλου από 
τον Σκλαβενίτη, νέο σκηνικό ανατροπών. 

Η κίνηση της ∆ιαµαντής Μασούτης Α.Ε. να εξαγοράσει την 
Προµηθευτική, που βρίσκεται στον Νοµό Αττικής µε 57 ση-
µεία πώλησης, φέρνει νέες ανακατατάξεις στον χάρτη του λια-
νεµπορίου, πυροδοτεί εκ νέου τον ανταγωνισµό και επιβε-
βαιώνει τις εκτιµήσεις των στελεχών της αγοράς ότι η συρ-
ρίκνωση στο λιανεµπόριο θα συνεχιστεί είτε µέσω εξαγορών 
είτε µέσω δηµιουργίας ενιαίων σχηµάτων. Η εξαγορά αυτή α-
ποτελεί τη µεγαλύτερη εξαγορά που έχει κάνει η Μασούτης 
στα 42 χρόνια της πορείας της.

Η ∆ιαµαντής Μασούτης Α.Ε. είναι market leader του κλά-
δου στη Βόρεια Ελλάδα. ∆ιαθέτει δίκτυο µε 273 καταστήµατα, 
τα 251 καταστήµατα λιανικής και τα 22 καταστήµατα χονδρι-
κής Cash & Carry. Αναπτύσσεται γεωγραφικά σε όλους τους 
νοµούς της Μακεδονίας, Θράκης, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Φθι-
ώτιδας, Αιτωλοακαρνανίας, Εύβοιας και στα νησιά Λήµνο, 
Λέσβο, Χίο και Θάσο. Για το 2017 το προσωπικό που απασχο-
λήθηκε από την εταιρεία, στο σύνολό του, ήταν 7.479 άτοµα.

Η Προµηθευτική διαθέτει 57 καταστήµατα, ένα κατά-
στηµα franchise εντός του Νοµού Αττικής, απασχολεί πάνω 
από 1.050 υπαλλήλους, ενώ συνεργάζεται µε 300 και πλέον 
προµηθευτές. Η αλυσίδα κατέγραψε αύξηση πωλήσεων για 
την οικονοµική χρήση από 1/7/2016 έως 30/6/2017. Ειδικό-
τερα, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 5,42%, φτάνοντας 
τα 116,7 εκατ. ευρώ, αν και τα αποτελέσµατα προ τόκων και 
φόρων σηµείωσαν κάµψη κατά 19,3% και διαµορφώθηκαν στα 
2 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά τη ∆ιαµαντής Μασούτης, το 2017 εµφάνισε 
µείωση τζίρου 4,9% σε σχέση µε το 2016, καθώς ο τζίρος της 
έκλεισε στα 761,6 εκατ. ευρώ, έναντι 800,6 εκατ. ευρώ αντί-
στοιχα. Με την εξαγορά της Προµηθευτικής το δίκτυο της 
Μασούτης θα αριθµεί πλέον 329 καταστήµατα.

Το φράγµα του 1 δισ. ευρώ και οι ανακατατά-
ξεις που έρχονται – Ο ρόλος των προµηθευτών
Το ζητούµενο πλέον για τη Μασούτης είναι να ξεπεράσει το 
φράγµα του 1 δισ. ευρώ σε κύκλο εργασιών κατά την επόµενη 
διετία, ούτως ώστε να µπορέσει να επανέλθει στην οµάδα των 
µεγάλων παικτών. Αυτό θα επιτευχθεί και µε το άνοιγµα και 
νέων καταστηµάτων στην Αττική, πέραν των υφιστάµενων της 
Προµηθευτικής.

Ωστόσο, το στοίχηµα της επικράτησης του ισχυρότερου 
στην αγορά θα κριθεί µε νέες ζυµώσεις, καθώς Σκλαβενί-
της, ΑΒ Βασιλόπουλος, Μy Market και Lidl θα πρέπει να 
διατηρήσουν ή και να αυξήσουν τα µερίδια αγοράς τους, 
ενώ ο ΕΛΟΜΑΣ θα πρέπει να αντικαταστήσει τζίρους µε 
νέες συµµαχίες.

Από την άλλη, στη µάχη µπαίνουν, θέλοντας και µη, και 
οι προµηθευτές, οι οποίοι έχουν διαφοροποιηµένο µείγµα 
στην Προµηθευτική και στον Μασούτη, καθώς ο δεύτερος 
είχε και αρκετούς Βορειοελλαδίτες κατ’ αποκλειστικότητα 
προµηθευτές.

Άρα η ανακοίνωση της είδησης για τη συµφωνία εξαγο-
ράς της Προµηθευτικής από τον Μασούτη ήγειρε αυτοµά-
τως ερωτήµατα στους προµηθευτές σχετικά µε το τι µέλλει 
γενέσθαι στη σχέση τους στο νέο σχήµα.

Όσον αφορά τον πόλεµο επικράτησης των µεγάλων παι-
κτών, στελέχη της αγοράς εκτιµούν ότι η µάχη θα κριθεί 
στο ράφι και ο πόλεµος των προσφορών θα φουντώσει εκ 
νέου. Ήδη για το 2018 οι αλυσίδες έχουν προϋπολογίσει 
πάνω από 150 εκατ. ευρώ προκειµένου να πριµοδοτήσουν 
τις προσφορές τους, µε στόχο την προσέλκυση περισσότε-
ρων καταναλωτών. Ποσό που, όπως φαίνεται, αναµένεται να 
αλλάξει άρδην και προς όφελος του καταναλωτή.

Από την άλλη, οι προµηθευτές καλούνται να βάλουν για 
άλλη µια φορά πλάτη και να στηρίξουν το λιανεµπόριο, κα-
τέχοντας έτσι και ουσιαστικό ρόλο ρυθµιστή. Με δεδοµένο 
βέβαια τα αρνητικά που έγραψαν από την υπόθεση Μαρι-
νόπουλου, αλλά και τη στήριξη της τελευταίας διετίας, κα-
νείς δεν µπορεί να αποκλείσει κάποιες ανατιµήσεις.

Με την είσοδο της Μασούτης στην Αθήνα, αλλά και 
της Spar στην ελληνική αγορά, η πολιτική των προσφο-
ρών όχι µόνο δεν θα µετριαστεί αλλά θα ενταθεί.

Όσον αφορά τον χορό των εξαγορών, φαίνεται πως 
την τιµητική τους στα σενάρια που ακούγονται στα πη-
γαδάκια των στελεχών έχουν Γαλαξίας και Bazaar, ενώ το 
Market in φαίνεται να οδεύει προς τον ΕΛΟΜΑΣ, για να 
καλυφθεί η δυναµική της Προµηθευτικής.

Για την ιστορία να σηµειωθεί ότι ο Αντώνης Κων-
σταντογιάννης της Προµηθευτικής είχε δεχτεί προσφο-
ρές και από άλλους παίκτες του ΕΛΟΜΑΣ για να που-
λήσει την επιχείρηση, όπως ο Απόστολος Αλεξάκης του 
ΣΥΝΚΑ και ο ∆ήµος Βερούκας της Bazaar. Εταιρείες µε 
υγιή διάρθρωση και ισολογισµούς που είχαν προσεγγί-
σει την Προµηθευτική, καθώς γνώριζαν ότι δεν υπάρχει 
διάδοχη κατάσταση στην εταιρεία, που τελικά εκµεταλ-
λεύτηκε η Μασούτης.
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Η Folli Follie, η Fosun και οι ερωτήσεις

Τσουνάμι εξελίξεων για τη Folli Follie, η οποία δείχνει να χάνει τη στήριξη του δυνα-
τού της εταίρου, της Fosun,η οποία έστειλε έγγραφο ερωτημάτων (enquiry letter) 
με το οποίο ζητά εξηγήσεις από τη Folli Follie και παράλληλα καλεί τους δυνητι-
κούς επενδυτές αλλά και τους μετόχους της εταιρείας να είναι προσεκτικοί.

Στο έγγραφο ζητά από τα εμπλεκόμενα μέρη διευκρινίσεις και εξηγήσεις αναφορικά με 
την υπόθεση που έχει ανοίξει μετά τις καταγγελίες του αμερικανικού fund QCM.

Στην ανακοίνωσή του ο κινεζικός όμιλος επισημαίνει πως το διοικητικό συμβούλιο εξέ-
τασε στις 4 Μαΐου την έκθεση του αμερικανικού fund, τα ερωτήματα της ελληνικής Επιτρο-
πής Κεφαλαιαγοράς και τις ανακοινώσεις που εξέδωσε η Folli Follie.

«Το Συμβούλιο εξέφρασε την άποψη πως ορισμένες παρατηρήσεις στην Έκθεση είναι 
απλώς εικασίες. Αφότου έλαβε υπόψη τις πληροφορίες που δημοσιοποίησε η Folli Follie, τις 
οικονομικές της ανακοινώσεις, την άνω των 20 ετών διαδρομή της ως εισηγμένης και την ε-
μπιστοσύνη της εταιρείας στον μεγαλομέτοχό της και στη διοίκηση, η Εταιρεία αύξησε το με-
ρίδιό της στο 16,37%».

Ωστόσο, συνεχίζει αναφέροντας ότι πρόσφατα το Δ.Σ. εξέτασε τις συνεχιζόμενες έρευνες 
από την αγορά και τα μέσα ενημέρωσης που αφορούν την υπόθεση, αλλά και ότι απαντήσεις σε 
σχέση με τα ερωτήματα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δεν ανακοινώθηκαν.

Προκειμένου να προστατέψει, σημειώνει, τα συμφέροντά της ως μέτοχος μειοψηφίας στη 
Folli Follie, η εταιρεία επέδωσε έγγραφο ερωτημάτων (enquiry letter) μέσω του μη εκτελε-
στικού μέλους που έχει στη Folli Follie ζητώντας από τα εμπλεκόμενα μέρη «εξηγήσεις και 
άμεσες διευκρινίσεις». Η εταιρεία, αναφέρει η ανακοίνωση, θα συνεχίσει να παρακολουθεί 
στενά τις εξελίξεις και θα κρατήσει ενήμερους μετόχους και επενδυτές, καθώς και το κοινό, 
για κάθε σημαντική εξέλιξη και θα κάνει περαιτέρω ανακοινώσεις όταν κριθεί απαραίτητο.

Σημειώνεται ότι είχε προηγηθεί δήλωση του προέδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
Χαράλαμπου Γκότση κατά τη συζήτηση επί των Ετήσιων Εκθέσεων (2016 και 2017) της Ε-
πιτροπής Κεφαλαιαγοράς στην Επιτροπή Θεσμών. Ο πρόεδρος της ανεξάρτητης αρχής, ερω-
τηθείς σχετικά με την εξέλιξη της υπόθεσης της ελληνικής εταιρείας τόσο από την πρόεδρο 
Τασία Χριστοδουλοπούλου όσο και από τον Ευάγγελο Βενιζέλο, έκανε λόγο για περίπτωση 
«πρωτόγνωρη, πολύ μεγάλου μεγέθους, που δεν έχει αντιμετωπίσει ξανά η αγορά». Και συ-
νέχισε λέγοντας ότι «ολοκληρώσαμε μια δέσμη ενεργειών, η οποία είναι ικανή –όχι άμεσα, 
αλλά εν ευθέτω χρόνω– να μας δώσει αποτελέσματα τα οποία να είναι αξιόπιστα».

Η ENI gas e luce συνεχίζει να στηρίζει το 
πρόγραμμα επενδύσεων της ΕΔΑ ΘΕΣΣ

Ο διευθύνων σύμβουλος της ENI gas e luce S.p.A., κ. Alberto Chiarini, ο διευθυντής Νομι-
κών και Ρυθμιστικών Θεμάτων κ. Pietro Galizzi, ο γενικός διευθυντής κ. Λεωνίδας Μπα-
κούρας και στελέχη της Εταιρείας Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας Α.Ε. (ΕΔΑ 
ΘΕΣΣ) επισκέφτηκαν τον πλέον σύγχρονο τεχνολογικά σταθμό αποσυμπίεσης φυσικού 

αερίου της Εταιρείας στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, ο οποίος δύναται άμεσα να τροφοδοτήσει την 
περιοχή με φυσικό αέριο.

Κατά την επίσκεψή του ο κ. Chiarini συνομίλησε με τον δήμαρχο Λαγκαδά, κ. Γιάννη Καρα-
γιάννη, τον αντιπεριφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Θεοφάνη Παπά, τoν πρόεδρο του Δ.Σ. της 
ΕΔΑ ΘΕΣΣ, κ. Βενέτη Μπούρα, και τον κ. Παντελή Μάνη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο κ. Chiarini εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πορεία και τα αποτελέσματα της Εταιρείας, 
που επιβεβαιώνονται από την υψηλή διείσδυση του φυσικού αερίου στις περιοχές της Αδείας, όπου 
το 57% του πληθυσμού κάνει ήδη χρήση του φυσικού αερίου, και υπογράμμισε τη δέσμευση της 
ENI gas e luce να συνεχίσει να στηρίζει το πρόγραμμα επενδύσεων της ΕΔΑ ΘΕΣΣ με στόχο την πε-
ραιτέρω επέκταση του δικτύου, καλύπτοντας τα αιτήματα των καταναλωτών και των επιχειρήσεων.

Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ είναι πρωτοπόρος του ενεργειακού τομέα του φυσικού αερίου στην Ελλάδα και 
διαθέτοντας την κατάλληλη τεχνογνωσία έχει ήδη ολοκληρώσει τις σχετικές εργασίες των εγκατα-
στάσεων σταθμών αποσυμπίεσης σε δύο δήμους, Λαγκαδά και Τυρνάβου, με γνώμονα πάντα τον α-
σφαλή εφοδιασμό του δικτύου και την αaπρόσκοπτη παροχή φυσικού αερίου στους καταναλωτές, 
αλλά και την τεχνική επάρκεια των υποδομών φυσικού αερίου.

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2018-2022, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ εντός του 2018 πρόκειται να 
προχωρήσει στην εγκατάσταση επιπλέον έξι σταθμών αποσυμπίεσης για τη σύνδεση των απομακρυ-
σμένων περιοχών με το δίκτυο φυσικού αερίου και είναι έτοιμη, με την οριστικοποίηση του ρυθμι-
στικού πλαισίου, να προχωρήσει στην τροφοδότησή τους με φυσικό αέριο.

Ο κ. Μπακούρας ανέφερε ότι οι επενδύσεις για την επέκταση του δικτύου πραγματοποιούνται 
με τεχνικο-οικονομικά κριτήρια, εξασφαλίζοντας την απόδοσή τους προσδίδοντας όφελος στον τε-
λικό καταναλωτή, διασφαλίζοντας τη διατήρηση της τιμής όσον αφορά τα τιμολόγια διανομής στα 
χαμηλότερα επίπεδα της αγοράς φυσικού αερίου στην Ελλάδα.

Με τη σειρά του, ο δήμαρχος Λαγκαδά επισήμανε ότι η τροφοδότηση των απομακρυσμένων πε-
ριοχών με φυσικό αέριο θα συνεισφέρει στον περιορισμό των δαπανών της τοπικής αυτοδιοίκησης, 
αλλά θα προσφέρει και τη δυνατότητα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις να επωφεληθούν από ένα οι-
κονομικότερο και οικολογικότερο καύσιμο.

Ο κ. Παπάς τόνισε την υψηλή ικανοποίηση και την αποδοχή των καταναλωτών φυσικού αερίου 
στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Θεσσαλονίκης, καθώς και την υποστήριξη της Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας με χρηματοδότηση των έργων κατασκευής δικτύων φυσικού αερίου ύψους 15 
εκατ. ευρώ από ευρωπαϊκά προγράμματα.

Η επόμενη συνάντηση προβλέπεται σε σύντομο χρονικό διάστημα στον Δήμο Λαγκαδά με 
σκοπό την τροφοδότηση του δικτύου, καθώς υπάρχουν ήδη περισσότερες από 1.000 αιτήσεις που 
πρόκειται να ενεργοποιηθούν εντός της χειμερινής περιόδου, ούτως ώστε οι καταναλωτές να επωφε-
ληθούν από τη χρήση του.

Αντιστρόφως ανάλογη της πορείας 
της κατανάλωσης γάλακτος στην 
Ελλάδα είναι η πορεία του συνε-
ταιρισμού ΘΕΣγάλα, ο οποίος ε-

πεκτείνεται συνεχώς με νέα σημεία.
Ειδικότερα, σταθερή άνοδο καταγρά-

φουν οι συνολικές πωλήσεις του συνεται-
ρισμού ΘΕΣγάλα με 15% στο α΄ τρίμηνο 
του έτους, ενώ στο φρέσκο γάλα σημειώ-
νεται άνοδος 5%, σε όγκο πωλήσεων, στο 
ίδιο διάστημα, διαθέτοντας μέσω των 62 
καταστημάτων αυτόματων πωλητών σε 
Αθήνα, Λάρισα και Θεσσαλονίκη 1.080 τό-
νους φρέσκο γάλα μηνιαίως.

Στην αύξηση αυτή θα πρέπει να συνυ-
πολογιστεί η συνολική πτωτική τάση στις 
πωλήσεις φρέσκου γάλακτος στην αγορά, 
η οποία, σύμφωνα με τα τελευταία στοι-
χεία, παρουσιάζει αρνητική μεταβολή 

κατά 4,7% από το 2016 στο 2017.
«Προσδιορίζουμε τρεις βασικούς λό-

γους για την ανοδική πορεία των πωλή-
σεών μας, παρά τη συνολική πτωτική τάση 
της αγοράς: Πρώτον, οι καταναλωτές ανα-
γνωρίζουν τη σχέση ποιότητας-τιμής που 
τους προσφέρουμε, καθώς και την ευκο-
λία αγοράς, 24 ώρες το 24ωρο. Δεύτερον, η 
προσθήκη των νέων καταστημάτων ΘΕΣ-
γάλα συν μεγάλωσε το κωδικολόγιό μας 
και τις επιλογές για τους καταναλωτές και 
λειτουργεί θετικά για την αύξηση επισκε-
ψιμότητας και στους αυτόματους πωλη-
τές. Τρίτον, η ενίσχυση και διεύρυνση του 
δικτύου των καταστημάτων μας μέσα από 
συνεργασίες με τη μέθοδο franchise δη-
μιούργησε εκ των πραγμάτων μεγαλύτερη 
δυναμική στα καταστήματά μας» σημεί-
ωσε ο πρόεδρος του συνεταιρισμού ΘΕΣ-

γάλα, Θανάσης Βακάλης.
Αντίστοιχη αύξηση καταγράφει ο 

ΘΕΣγάλα και στον συνολικό του τζίρο, ο 
οποίος για το 2018 αναμένεται να φτάσει 
τα 30 εκατ. ευρώ, έναντι 26 εκατ. ευρώ το 
2017. Επιπλέον, το 2017 αποτέλεσε τη χρο-
νιά κατά την οποία αναπτύχθηκαν οι συ-
νεργασίες μέσω της μεθόδου franchise, 
διαδικασία που συνεχίζεται έως και σή-
μερα.

30 νέα καταστήματα στην Αττική
Η διαδικασία εύρεσης νέων συνεργατών 
αφορά τόσο τα υπάρχοντα καταστήματα 
όσο και πρόσθετες χαρτογραφημένες από 
τον συνεταιρισμό περιοχές, με στόχο την 
κάλυψη της συνεχώς αυξανόμενης ζήτη-
σης για τα γαλακτοκομικά προϊόντα ΘΕΣ-
γάλα.

Χαρακτηριστικό του εγχειρήματος του 
ΘΕΣγάλα για την επέκταση του δικτύου 
του αποτελεί το γεγονός ότι η μεταβίβαση 
των υπαρχόντων καταστημάτων του στους 
συμμετέχοντες επενδυτές απευθύνεται 
σε ήδη εξασφαλισμένη και σταθερή πελα-
τεία, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την απο-
κλειστικότητα της γεωγραφικής κάλυψης. 
Επιπρόσθετα, στον σχεδιασμό του ΘΕΣ-
γάλα υπάρχει και η δημιουργία επιπλέον 
30 καταστημάτων στην Αττική.

Ταυτόχρονα αναπτύσσεται και το δί-
κτυο της υπηρεσίας διανομής κατ’ οίκον 
«το θες σπίτι σου», όπου όλα τα προϊόντα 
των συνεταιριστικών γωνιών (είτε με τη-
λεφωνικές παραγγελίες είτε μέσω του e-
shop) παραδίδονται αυθημερόν στις πε-
ριοχές όπου υπάρχουν τα καταστήματα 
ΘΕΣγάλα συν.

Η ΘΕΣγάλα ανεβαίνει, το γάλα πέφτει
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Ν
έο όπλο ενισχύει τη φαρέτρα για 
την αντιµετώπιση των δερµατικών 
καρκίνων.  Ο Οργανισµός Τροφί-
µων και Φαρµάκων των Ηνωµέ-
νων Πολιτειών (FDA) ενέκρινε το 
Dabrafenib σε συνδυασµό µε το 
Trametinib για την επικουρική 

θεραπεία ασθενών µε µελάνωµα θετικό για τη µετάλλα-
ξη BRAFV600E ή V600K, όπως αυτές ανιχνεύονται µε 

τη βοήθεια εγκεκριµένης από τον FDA εξέτασης, και µε 
διήθηση λεµφαδένα (λεµφαδένων), έπειτα από πλήρη 
χειρουργική εξαίρεση. Ο FDA απέδωσε στον συνδυασµό 
τον χαρακτηρισµό της «πρωτοποριακής θεραπείας» για τη 
συγκεκριµένη ένδειξη τον Οκτώβριο του 2017 και τον έθε-
σε σε αξιολόγηση κατά προτεραιότητα τον ∆εκέµβριο του 
2017.

«Μετά την αρχική έγκριση των Dabrafenib και 
Trametinib για το µεταστατικό µελάνωµα το 2013, ο συν-
δυασµός έχει καταστεί σηµαντική θεραπεία για πολλούς 

Τ
ον κώδωνα του κινδύνου για την επιδηµία ιλαράς που έχει ξεσπάσει στην Ελλάδα κρούουν τα µέλη της δράσης «Υγεία 
για Όλους», τονίζοντας πως η ιλαρά είναι µία εξαιρετικά µεταδοτική νόσος και η µόνη αποτελεσµατική προστασία είναι 
ο πλήρης εµβολιασµός, δηλαδή ο εµβολιασµός και µε τις δύο δόσεις του εµβολίου.

Σε µια προσπάθεια να σταµατήσει η εξάπλωση της νόσου, τα µέλη του προγράµµατος «Υγεία για Όλους» πραγ-
µατοποιούν δωρεάν εµβολιασµούς σε παιδιά σε όλη την Ελλάδα. Είναι χαρακτηριστικό ότι µέσα σε έναν µήνα οι εθελοντές 
της δράσης «Υγεία για Όλους» εµβολίασαν 499 παιδιά µε το εµβόλιο κατά της ιλαράς, το οποίο είναι ικανό να θωρακίσει σε 
ποσοστό που αγγίζει το 100%.

«Ο εµβολιασµός είναι απαραίτητος, γιατί ο ιός της ιλαράς µεταδίδεται µε άµεση επαφή µε µολυσµένες εκκρίσεις του ανα-
πνευστικού ή αερογενώς µέσω αναπνευστικών σταγονιδίων που διασπείρονται από ένα µολυσµένο άτοµο µέσω του βήχα, της 
αναπνοής ή του πτερνίσµατος» δηλώνει ο καθηγητής Παιδιατρικής, διευθυντής της Α΄ Πανεπιστηµιακής Παιδιατρικής Κλινικής 
στο Νοσοκοµείο «Αγία Σοφία» Γιώργος Χρούσος, τονίζοντας ότι η ευρεία διασπορά της νόσου γίνεται σε θύλακες πληθυσµού 
µε χαµηλή εµβολιαστική κάλυψη, όπως είναι οι Ροµά. Μάλιστα το 71,4% των κρουσµάτων που καταγράφηκαν στη χώρα µας 
ήταν Έλληνες Ροµά (1.263 περιστατικά) και τα περισσότερα περιστατικά αφορούσαν παιδιά ηλικίας έως 14 ετών (89,1%).

Μ
ε στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού στην καταπολέµηση της υπέρτασης η Servier ξεκινά εκστρατεία ενηµέρωσης για τη 
«σιωπηρή νόσο» σε συνεργασία µε τη ∆ιεθνή Εταιρεία Υπέρτασης (ISH). Για όλο τον µήνα Μάιο, µε αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα 
Υπέρτασης, η Servier οργανώνει µια σειρά από ενέργειες προκειµένου να κατανοήσει το κοινό τη σηµασία του ελέγχου της αρτηρι-
ακής πίεσης για την υγεία.

Η νέα διεθνής εκστρατεία ευαισθητοποίησης «Because I Say So» είναι βασισµένη στην ενθάρρυνση των νέων ενηλίκων να παρακινήσουν 
τους γονείς τους και τους αγαπηµένους τους να ελέγχουν την αρτηριακή τους πίεση.

Ο έλεγχος της αρτηριακής πίεσης επιτρέπει στους ηλικιωµένους να έχουν ξεκάθαρη εικόνα της πίεσής τους και τους οδηγεί άµεσα στη 
σωστή διαχείρισή της, έτσι ώστε να µειώνεται ο κίνδυνος καρδιακού συµβάντος. Σκοπός της εκστρατείας είναι να επιστρέψει αυτή η ύπουλη πά-
θηση στο προσκήνιο και να γίνει και πάλι αφορµή για συζήτηση µεταξύ των νέων, αλλά και των µεγάλων, έτσι ώστε η ζωή όλων µας να αλλάξει 
προς το καλύτερο. Η υπέρταση είναι η κύρια αιτία θνησιµότητας παγκοσµίως, µε περίπου 1,2 δισεκατοµµύρια πάσχοντες. Αποκαλείται «σιωπηρή 
νόσος» λόγω της έλλειψης συµπτωµάτων. Η υψηλή αρτηριακή πίεση µπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές καρδιαγγειακές παθήσεις, όπως η 
καρδιακή ανεπάρκεια, η περιφερική αγγειακή νόσος, αλλά και η νεφρική δυσλειτουργία. Η µέτρηση της αρτηριακής πίεσης είναι ο µόνος τρόπος 
για να διαπιστωθεί εάν είναι αυξηµένη ή σε φυσιολογικά επίπεδα.

ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΗΚΑΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΛΑΡΑ ΣΕ ΕΝΑΝ ΜΗΝΑ

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ 
ΤΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ

ασθενείς που φέρουν µετάλλαξη BRAF, τόσο στην περί-
πτωση του µελανώµατος όσο και στην περίπτωση καρκί-
νου του πνεύµονα» ανέφερε η Liz Barrett, CEO στον το-
µέα Ογκολογίας της Novartis. Και πρόσθεσε: «Η σηµερινή 
έγκριση από τον FDA είναι ένα σηµαντικό ορόσηµο για 
τους ασθενείς, οι οποίοι στο παρελθόν είχαν περιορισµέ-
νες θεραπευτικές επιλογές στο πλαίσιο της επικουρικής 
θεραπείας, και αντικατοπτρίζει τη δέσµευσή µας για τη 
συνεχή ανάπτυξη και εξέλιξη αυτής της πρωτοποριακής 
θεραπείας».

Η ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΦΕΡΕΙ 250 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΕΤΗΣΙΩΣ

Μ
ε αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Κλινικών Μελετών στις 20 Μαΐου, ο ΣΦΕΕ αναδεικνύει 
για ακόµη µια φορά τη σηµασία της κλινικής έρευνας για την πρόσβαση των ασθενών σε 
καινοτόµα φάρµακα, αλλά και την οικονοµία της χώρας, και τονίζει ότι θα πρέπει να τεθεί 
ως προτεραιότητα της πολιτικής υγείας.

Η κλινική έρευνα αποτελεί µια σηµαντική επένδυση µε υψηλή προστιθέµενη αξία και για τους 
ασθενείς και για την οικονοµία. Τα οφέλη είναι πολλά, ιδίως για τους ασθενείς που συµµετέχουν στις 
κλινικές µελέτες, στους οποίους παρέχονται ταχεία πρόσβαση σε νέες θεραπείες, δωρεάν φάρµακα και 
εργαστηριακές και διαγνωστικές εξετάσεις, ενώ έχουν συνεχή και υψηλού επιπέδου ιατρική παρακο-
λούθηση. Ταυτόχρονα, όµως, προσελκύει διεθνή κεφάλαια, εισάγει ερευνητική τεχνογνωσία, ενισχύει 
την επιχειρηµατικότητα και την απασχόληση, δηµιουργώντας καλά αµειβόµενες θέσεις εργασίας και 
απασχολώντας εξειδικευµένο επιστηµονικό δυναµικό, χωρίς καµία επιβάρυνση για την ελληνική 
πολιτεία.

Σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας Φαρµακευτικών Επιχειρήσε-
ων και Συνδέσµων (EFPIA), κάθε χρόνο επενδύονται διεθνώς περισσότερα από 75 δισ. ευρώ και 
πανευρωπαϊκά περισσότερα από 30 δισ. ευρώ στη φαρµακευτική έρευνα. Το Βέλγιο, για παράδειγµα, 
προσελκύει περίπου 2,5 δισ. ευρώ τέτοιων µελετών, καλύπτοντας µε αυτόν τον τρόπο σχεδόν το 50% 
των αναγκών των πολιτών σε φάρµακα, την ώρα που στη χώρα µας επενδύονται λιγότερα από 80 εκατ. 
ευρώ [εκ των οποίων 20% (16 εκατ. ευρώ) αποδίδεται στο ελληνικό ∆ηµόσιο, 15% (12 εκατ. ευρώ) στα 
συµµετέχοντα νοσοκοµεία και 5% (4 εκατ. ευρώ) στους φορείς οικονοµικής διαχείρισης ΕΛΚΕΑ/ΕΛΚΕ], 
καλύπτοντας µόνο το 4% των φαρµακευτικών αναγκών.

Οι κλινικές µελέτες αποτελούν µια µεγάλη ευκαιρία, η οποία παραµένει ανεκµετάλλευτη. Η χώρα 
µας πληροί όλες εκείνες τις προϋποθέσεις για να προσελκύσει τις επενδύσεις που δικαιούται σε κλινική 
έρευνα και να τις τριπλασιάσει σε βάθος τριετίας, φτάνοντας µέχρι και τα 250 εκατ. ευρώ τον χρόνο.

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ 
ΤΟ ΜΕΛΑΝΩΜΑ
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ΜΕΛΑΝΩΜΑ: ΠΩΣ ΕΜΦΑΝΊΖΕΤΑΊ, 
ΠΟΊΑ ΤΑ ΑΊΤΊΑ, ΠΩΣ ΘΕΡΑΠΕΎΕΤΑΊ

  ΤΗΣ ΘΩΜΑΐΔΟΣ Γ. ΟΊΚΟΝΟΜΟΎ*

Τ
ο μελάνωμα αποτελεί τον πλέον κακοήθη όγκο του 
δέρματος αλλά και έναν από τους κακοηθέστερους 
όγκους που μπορούν να εμφανιστούν στον άν-
θρωπο. Προέρχεται από τα μελανοκύτταρα του δέρ-
ματος που παράγουν τη μελανίνη, τη χρωστική που 
προσδίδει το χρώμα στο δέρμα. Μπορεί να δώσει 

μετάσταση σχεδόν σε κάθε όργανο του σώματος και να οδηγήσει 
στον θάνατο σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Το μελάνωμα προσβάλλει όλες τις ηλικίες, αλλά είναι συνη-
θέστερο στους ενήλικες. Η συχνότητα εμφάνισης στα παιδιά, αν 
και παρουσιάζει αύξηση τα τελευταία χρόνια, δεν ξεπερνά το 0,5% 
όλων των μελανωμάτων. Η νόσος ενδέχεται να εμφανιστεί εκτός 
από το δέρμα και σε άλλες, ιδιαίτερες ανατομικές περιοχές του 
σώματος όπως στον οφθαλμό, κάτω από το νύχι των δακτύλων, 
στον βλεννογόνο που καλύπτει τη στοματική κοιλότητα, στα γυ-
ναικεία έξω γεννητικά όργανα, στον κόλπο ή στον πρωκτό. Πρω-
τοπαθή μελανώματα έχουν εντοπιστεί και στον μελαγχρωματικό 
ιστό που επενδύει τον εγκέφαλο (μήνιγγες), αλλά και στο στο-
μάχι και αλλού.

Το μελάνωμα βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο του ιατρικού 
ενδιαφέροντος λόγω της σταδιακά αυξανόμενης εξάπλωσής του 
παγκοσμίως, που ξεπερνά τις 900.000 νέες περιπτώσεις ετησίως, 
αντιπροσωπεύει δε το 4% του συνόλου των κακοήθων νεοπλα-
σμάτων στον άνθρωπο. Τα επιδημιολογικά αυτά στοιχεία είναι 
ανησυχητικά και ανάγονται στα αρνητικά χαρακτηριστικά της 
νόσου. Υπάρχουν όμως και τα αισιόδοξα στοιχεία, που στηρίζο-
νται στο γεγονός ότι το μελάνωμα συνήθως εμφανίζεται με συ-
γκεκριμένη μορφολογική εικόνα που επιτρέπει την αναγνώρισή 
του κατά την κλινική εξέταση και τη διάγνωσή του σε πρώιμο 
στάδιο. Όσο νωρίτερα γίνει η διάγνωση του μελανώματος, τόσο 
καλύτερη είναι η πρόγνωση για τον ασθενή και τόσο αποτελε-
σματικότερη η θεραπεία.

Περίπου το 35%-40% των μελανωμάτων αναπτύσσονται στο 
έδαφος ενός προϋπάρχοντος μελανοκυτταρικού σπίλου (κοινώς 
ελιάς), που συνηθέστερα ανήκει στην κατηγορία των δυσπλα-
στικών ή των συγγενών (από τη γέννησή μας) σπίλων. Τα υπό-
λοιπα μελανώματα εμφανίζονται από μόνα τους, χωρίς την πα-
ρουσία πρόδρομης βλάβης στο δέρμα. Συχνά η πρώτη ένδειξη 
για το μελάνωμα είναι η αλλαγή σε κάποιον χαρακτήρα του σπί-
λου, δηλαδή σχήμα, μέγεθος, χρώμα, όρια, αυτόματη αιμορραγία, 
εξέλκωση, αίσθημα καύσου ή κνησμό. Τα πέντε πρώτα γράμματα 
της αλφαβήτου αποτελούν έναν οδηγό για τα προειδοποιητικά 
σημεία εμφάνισης μελανώματος πάνω σε έναν σπίλο (κανόνας 
ABCDE). A εκφράζει την ασυμμετρία (Asymmetry). B εκφράζει τα 
όρια (Border). C εκφράζει το χρώμα (Color). D εκφράζει τη διάμε-
τρο (Diameter). E εκφράζει την εξέλιξη ή τη γενικότερη αλλαγή 
(Evolving). Αν ο ασθενής αντιληφθεί κάποια μεταβολή στα παρα-
πάνω χαρακτηριστικά του σπίλου, χωρίς να σημαίνει απαραίτητα 
ότι έχει μελάνωμα, θα πρέπει να απευθυνθεί αμέσως στον ειδικό 
γιατρό που ασχολείται με τη διάγνωση ή τη θεραπεία της νόσου. 
Αυτός μπορεί να είναι δερματολόγος ή πλαστικός χειρουργός ή 
γενικός χειρουργός ή ειδικός παθολόγος. Η χρήση δερματοσκο-
πίου και ειδικών συστημάτων χαρτογράφησης των σπίλων συμ-
βάλλουν στην ορθότερη διάγνωση.

Σήμερα είναι πλέον γνωστό ότι το μελάνωμα παρουσιάζει οι-
κογενή χαρακτήρα και μεταβιβάζεται στις οικογένειες, είτε με τη 
μορφή μελανώματος είτε με τη μορφή άλλων βλαβών, που α-
ποτελούν προδιαθεσικούς παράγοντες, όπως είναι το σύνδρομο 
πολλών δυσπλαστικών σπίλων. Όμως και οι συγγενείς μελαγ-
χρωματικοί σπίλοι, ιδιαίτερα αν είναι μεγάλοι, παρουσιάζουν 
μέχρι 15% πιθανότητα να μετατραπούν σε μελάνωμα.

Ο φωτότυπος του ανθρώπου, δηλαδή το χρώμα ματιών, μαλ-
λιών και δέρματος, αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την ανά-
πτυξη μελανώματος. Τα μορφολογικά χαρακτηριστικά με τα μπλε 
μάτια, τα κόκκινα ή τα ξανθά μαλλιά, το ανοιχτόχρωμο δέρμα, 
με φακίδες και αυτό που παρουσιάζει δυσκολία στο μαύρισμα ή 
κοκκινίζει ή καίγεται εύκολα, αποτελούν φωτότυπους επικίνδυ-
νους. Τα άτομα με αυτά τα χαρακτηριστικά επιβάλλεται να παίρ-
νουν μέτρα ηλιοπροφύλαξης, φορώντας πάντοτε αντηλιακό, κα-
πέλο, γυαλιά, να αποφεύγουν την ηλιοθεραπεία και να μην πηγαί-

Το μελάνωμα είναι μια σοβαρή και 
απρόβλεπτη νόσος με πολύ ιδιαίτερη 
βιολογική συμπεριφορά και με 
δυνατότητα να υποτροπιάσει ή να 
δώσει μεταστάσεις ακόμη και μετά 
την παρέλευση πολλών ετών. Όμως 
μπορεί και να θεραπευτεί και να μην 
απειλήσει τη ζωή του ασθενούς, αν 
διαγνωστεί έγκαιρα και αφαιρεθεί.

νουν για θαλασσινό μπάνιο τις επικίνδυνες ώρες που οι ακτίνες 
του ήλιου «καίνε» το δέρμα, δηλαδή 12 το μεσημέρι με 5 το από-
γευμα. Με την τήρηση των κανόνων ηλιοπροφύλαξης ο πληθυ-
σμός μπορεί και να χαρεί τον ήλιο, που προσφέρει πολλές ευερ-
γετικές επιδράσεις στον άνθρωπο, και ταυτόχρονα να προλάβει 
τις βλαβερές του συνέπειες.

Η ηλιακή ακτινοβολία θεωρείται ο κυριότερος παράγοντας 
κινδύνου για την ανάπτυξη μελανώματος. Τόσο στην Αυστραλία 
όσο και στην Αμερική λευκοί πληθυσμοί που βρίσκονται κοντά 
στον Ισημερινό παρουσιάζουν τους μεγαλύτερους δείκτες εμ-
φάνισης μελανώματος. Η Ελλάδα, το Ισραήλ και η Νέα Ζηλαν-
δία καταγράφουν επίσης υψηλά ποσοστά μελανωμάτων. Η επί-
δραση ειδικά της υπεριώδους ακτινοβολίας (UVA) επιφέρει αλ-
λαγές στη βιολογική συμπεριφορά των κυττάρων, με αποτέλεσμα 
την ανάπτυξη καρκινωμάτων του δέρματος και μελανώματος. Η 
εμφάνιση ηλιακών εγκαυμάτων κατά την παιδική ηλικία αυξά-
νει επίσης την πιθανότητα ανάπτυξης μελανώματος. Τα τελευ-
ταία χρόνια η «τρύπα» του όζοντος, το οποίο δρα σαν φίλτρο για 
την απορρόφηση της UV ακτινοβολίας, επαυξάνει την πιθανότητα 
αυτή. Ένας επιπλέον επιβαρυντικός παράγοντας για την ανάπτυξη 
μελανώματος είναι η έκθεση στην τεχνητή υπεριώδη ακτινοβο-
λία, το solarium. Υπάρχει πλέον επίσημη οδηγία της Ε.Ε. για τους 
κινδύνους που εγκυμονεί το solarium και για τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη χρήση του.

Η διάγνωση του μελανώματος γίνεται με χειρουργική βιο-
ψία του «ύποπτου» σπίλου, που αφαιρείται ολικά, με ασφαλή χει-
ρουργικά όρια. Απαγορεύεται η χρήση laser, η κρυοπηξία και η 
τμηματική αφαίρεση. Η ιστολογική εξέταση καθορίζει το στάδιο 
της νόσου, ανάλογα με το πάχος της βλάβης και το βάθος διήθη-
σης του δέρματος, σε συνδυασμό και με ορισμένες άλλες παρα-
μέτρους. Όταν καθοριστεί το στάδιο της νόσου, σχεδιάζεται και η 
θεραπεία βάσει διεθνών πρωτοκόλλων. Στις περισσότερες περι-
πτώσεις απαιτείται περαιτέρω χειρουργική αντιμετώπιση, μόνη 
της ή σε συνδυασμό με ανοσοθεραπεία ή άλλες μορφές θερα-
πειών. Η πρόγνωση εξαρτάται από το στάδιο της νόσου, τους 

λεμφαδένες και την ύπαρξη ή όχι μεταστάσεων. Η έγκαιρη διά-
γνωση σε πολύ αρχικό στάδιο μελανώματος επιφέρει 100% ίαση. 
Οι μελανοπαθείς μπαίνουν σε πρωτόκολλο παρακολούθησης για 
πολλά χρόνια, ανά 3-6 μήνες, και ελέγχονται για το ενδεχόμενο 
υποτροπής ή μεταστάσεων.

Το μελάνωμα είναι μια σοβαρή και απρόβλεπτη νόσος με 
πολύ ιδιαίτερη βιολογική συμπεριφορά και με δυνατότητα να υ-
ποτροπιάσει ή να δώσει μεταστάσεις ακόμη και μετά την παρέ-
λευση πολλών ετών. Όμως μπορεί και να θεραπευτεί και να μην 
απειλήσει τη ζωή του ασθενούς, αν διαγνωστεί έγκαιρα και α-
φαιρεθεί.

*Η Θωμαΐς Γ. Οικονόμου είναι πλαστικός χειρουργός, διδάκτωρ 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
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ΥΠΕΡΕΣΤΙΑΣΗ: 
Η ΑΛΛΗ ΟΨΗ 
ΤΗΣ ∆ΕΠΥ;

 ΤΟΥ ΦΩΤΗ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ*

Π
ολλοί γονείς δυσκολεύονται 
να πιστέψουν πως τα παι-
διά τους έχουν ∆ΕΠΥ (∆ια-
ταραχή Ελλειµµατικής Προ-
σοχής ή/και Υπερκινητικότη-
τας), εξαιτίας του γεγονότος 

πως όταν τα ενδιαφέρει κάτι πολύ, µπορούν 
να ασχολούνται µαζί του, χωρίς καµία δια-
κοπή ή διάσπαση, για µεγάλο χρονικό διά-
στηµα. Πολλά παιδιά µε ∆ΕΠΥ, αν και κατά 
τη διάρκεια της ηµέρας είναι υπερκινητικά ή 
αποσπώνται εύκολα από µια δραστηριότητα, 
έχουν την ικανότητα να εστιάζουν σε µεγάλο 
βαθµό σε κάτι που τους διεγείρει το ενδια-
φέρον.

Αυτό που είναι σηµαντικό να κατανοή-
σουµε είναι ότι η ∆ΕΠΥ στην ουσία δεν ση-
µαίνει έλλειψη προσοχής, αλλά αφθονία 
µιας περιπλανώµενης προσοχής. Και εκεί 

Τα παιδιά 
µε ∆ΕΠΥ, 
λόγω του γεγονότος ότι 
δυσκολεύονται να ελέγξουν 
την προσοχή τους, πολλές 
φορές υπερεστιάζουν σε 
κάτι που τους διεγείρει το 
ενδιαφέρον, όπως είναι ένα 
παιχνίδι στον υπολογιστή.

ακριβώς πρέπει να εστιάσουµε. Στη ρύθ-
µιση αυτής της προσοχής. Τα άτοµα µε ∆ΕΠΥ 
µπορούν να διατηρήσουν την προσοχή τους 
µόνο εάν κάτι είναι ενδιαφέρον γι’ αυτά. Έτσι, 
πολλές φορές αποκλείουν από την προσοχή 
τους πολύ σηµαντικά πράγµατα που πρέπει 
να κάνουν, τα οποία όµως δεν τους διεγεί-
ρουν καθόλου το ενδιαφέρον.

Η προσοχή µας µοιάζει µε έναν φακό. Η 
εστίαση του φωτός που εκπέµπει ο φακός 
µπορεί να είναι ευρεία ή στενή, ισχυρή ή α-
δύναµη, µπορεί να φωτίζει κάτι τη µια φορά 
και κάτι άλλο την άλλη. Τις επιλογές αυτές 
τις ελέγχει ένα εκτελεστικό όργανο, το χέρι 
µας. Το ίδιο συµβαίνει και µε την προσοχή 
µας, εµείς ελέγχουµε πού θα εστιάσουµε και 
για πόσο χρονικό διάστηµα. Στα παιδιά µε 
∆ΕΠΥ το εκτελεστικό αυτό όργανο µοιάζει να 
είναι ακανόνιστο ή να απουσιάζει εντελώς.

Τα παιδιά µε ∆ΕΠΥ, λόγω του γεγονό-
τος ότι δυσκολεύονται να ελέγξουν την προ-
σοχή τους, πολλές φορές υπερεστιάζουν σε 
κάτι που τους διεγείρει το ενδιαφέρον, όπως 
είναι ένα παιχνίδι στον υπολογιστή. Επίσης, 
τους είναι εξαιρετικά δύσκολο, λόγω της υ-
περεστίασης, να «στρέψουν» την προσοχή 
τους από τη µια δραστηριότητα στην άλλη. 
Αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι ότι όλοι 
µας υπερεστιάζουµε σε κάτι που µας έλκει 
το ενδιαφέρον. Σε αυτό που διαφέρουν τα 
παιδιά µε ∆ΕΠΥ είναι ότι δεν µπορούν να το 
ελέγξουν.

Γίνεται, λοιπόν, φανερό πόσο σηµα-
ντικό είναι γονείς, εκπαιδευτικοί και ειδι-
κοί να λαµβάνουµε υπόψη µας τα ενδια-
φέροντα των παιδιών. Θα πρέπει να θυµό-
µαστε πάντα πως αν έχουµε την ικανότητα 
να στρέψουµε την προσοχή ενός παιδιού µε 
∆ΕΠΥ σε κάτι που το ενδιαφέρει και τη δι-
οχετεύσουµε προς µια θετική κατεύθυνση, 
µπορεί να κάνει εξαιρετικά πράγµατα. Στην 
πραγµατικότητα, η υπερεστίαση µπορεί να 
είναι πλεονέκτηµα και όχι µειονέκτηµα. 
Αρκεί να ξέρουµε πώς να τη διαχειριστούµε 
και πώς να βοηθήσουµε το παιδί µε ∆ΕΠΥ 
να µάθει να τη διαχειρίζεται. Σηµαντική πα-
ράµετρος σε αυτή την προσέγγιση είναι ένα 
δοµηµένο πρόγραµµα παρέµβασης µε σαφή 
χρονικά όρια.

*Ο Φώτης Παπαναστασίου είναι ειδικός 
παιδαγωγός - συγγραφέας / MSc Σχο-
λική Ψυχολογία, επιστηµονικός υπεύ-
θυνος Υγείας & Ανθρωπιστικών Επιστη-
µών του Aegean College, επιστηµονικός 
δ/ντής του Πρότυπου Κέντρου Ειδικών 
Θεραπειών «Παιδίων Πλεύση». www.
eidikospaidagogos.gr

#1 εφαρμογή στην Ελλάδα για τις δημόσιες συγκοινωνίες
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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.

Μ
εγάλο είναι το στοιχηµατικό εν-
διαφέρον κι αυτό το Σαββατοκύ-
ριακο, καθώς τα ευρωπαϊκά πρω-
ταθλήµατα µπορεί να φτάνουν στο 
τέλος τους, ωστόσο τη θέση τους 
παίρνουν Σκανδιναβοί και Λα-

τίνοι, που αναµένεται να µονοπωλήσουν το ενδιαφέρον 
µέχρι την έναρξη του Μουντιάλ. Αυτή την εβδοµάδα θα α-
σχοληθούµε µε παιχνίδια από Ιταλία, Ισπανία, Σουηδία, 
Βραζιλία και Χιλή.

Κλείνει νικηφόρα τη σεζόν η Μίλαν
Θα ξεκινήσουµε τις σηµερινές προτάσεις στοιχήµατος από 
τη Serie A και το παιχνίδι ανάµεσα σε Μίλαν και Φιορε-
ντίνα. Οι «ροσονέρι» βρίσκονται στην 6η θέση του βαθ-
µολογικού πίνακα µε 61 πόντους, έχουν εξασφαλίσει και 
µαθηµατικά την έξοδό τους στο Europa League της ερ-
χόµενης αγωνιστικής περιόδου και στη σηµερινή αναµέ-
τρηση θα ψάξουν ακόµη µια επιτυχία, ώστε να κλείσουν 
νικηφόρα τη σεζόν. Απέναντί τους έχουν τη Φιορεντίνα, 
η οποία έχει ρεκόρ 2-1-3 στα έξι τελευταία παιχνίδια της, 
παρουσιάζει σοβαρά αµυντικά προβλήµατα και δεν δεί-
χνει ικανή να «χτυπήσει» αποτέλεσµα τη δεδοµένη χρο-
νική στιγµή. Θα πάµε µε την καλύτερη οµάδα, την έδρα 
αλλά και το µοµέντουµ, έτσι θα επιλέξουµε τον άσο σε α-
πόδοση 1.85.

Παίζει τη «ζωή» της η Κόρδοβα
Συνεχίζουµε µε Β΄ Ισπανίας και την αναµέτρηση Κόρδοβα 
- Αλµερία. Οι γηπεδούχοι βρίσκονται εντός της επικίνδυ-
νης ζώνης όντας στο -1 από τη σωτηρία τους, είναι αρκετά 
ανεβασµένοι έχοντας ρεκόρ 3-1-2 στα έξι τελευταία παιχνί-
δια τους και οφείλουν να συνεχίσουν στους ίδιους ρυθ-
µούς και στα τρία εναποµείναντα παιχνίδια ώστε να σώ-
σουν τελικά µια κακή για τους ίδιους χρονιά. Η Αλµερία, 
από την πλευρά της, είναι στο +4 από την επικίνδυνη ζώνη, 
µετράει δύο νίκες, τρεις ισοπαλίες και µία ήττα στα έξι τε-

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ BETARADES.GR
Με Μίλαν και Κόρδοβα

λευταία παιχνίδια της, ωστόσο µακριά από την έδρα της 
παρουσιάζει σοβαρά προβλήµατα τόσο σε άµυνα όσο και 
σε επίθεση. Η Κόρδοβα έχει χρυσή ευκαιρία για να βγει 
από τα «κόκκινα» και πιστεύουµε πως εύκολα ή δύσκολα 
θα τα καταφέρει, εποµένως θα κρατήσουµε τον άσο σε α-
πόδοση 1.85.

Περνάµε στην Α΄ Σουηδίας και την κόντρα της Χά-
µαρµπι µε την ΑΪΚ Στοκχόλµης. Οι δύο οµάδες έχουν 
ξεκινήσει τροµερά τις φετινές τους υποχρεώσεις, βρί-
σκονται σε 1η και 2η θέση µε 22 και 19 βαθµούς αντί-
στοιχα και µέχρι στιγµής παίρνουν τα αποτελέσµατα 
χάρη στις εξαιρετικές επιθετικές επιδόσεις τους. Περι-
µένουµε από αµφότερες να κυνηγήσουν τη νίκη µε µε-
γάλο ζήλο, το σενάριο του να σηµειώσουν τουλάχιστον 
από ένα τέρµα φαντάζει πολύ πιθανό, έτσι θα πάµε µε 
το Goal/Goal σε απόδοση 1.80, ένα σηµείο µε ιδιαίτερη 
αξία.

Οι τρεις παραπάνω είναι οι βασικές προτάσεις του 
Betarades.gr. Από κει και πέρα, θα ασχοληθούµε µε δύο 
ακόµη αγώνες, από τα πρωταθλήµατα της Α΄ Βραζιλίας 
και της Α΄ Χιλής. Συγκεκριµένα, από τη Βραζιλία θα κρα-
τήσουµε το Χ2 στο παιχνίδι Φλουµινένσε - Ατλέτικο Πα-
ραναένσε σε απόδοση 1.93, ενώ από τη Χιλή θα πάµε µε 
τον άσο στο παιχνίδι Αντοφαγκάστα - Έβερτον ντε Βίνα 
σε απόδοση 2.00.

Goal Tips
* Βαλένθια - Λα Κορούνια (20/05, 13:00): Η Βαλένθια έχει ρίξει ρυθµούς, 
προέρχεται από τέσσερα σερί Under 2.5 και στην τελευταία αγωνιστική δεν 
έχει λόγο να πιέσει καταστάσεις. Εποµένως, θα πάµε µε το Under 2.5 σε 
απόδοση 2.95.

* Ραπίντ Βιέννης - Άλταχ (20/05, 17:30): Η Ραπίντ σκοράρει και δέχεται 
γκολ µε χαρακτηριστική ευκολία το τελευταίο χρονικό διάστηµα, προέρχεται 
από 8/9 Over 2.5 και αυτό είναι το σηµείο που θα κρατήσουµε και σήµερα, 
σε απόδοση 1.50.

* Στουρµ Γκρατς - Αντµίρα (20/05, 17:30):  Έξι Over 2.5 στα επτά τελευ-
ταία παιχνίδια της µετράει η Στουρµ Γκρατς και δεν αναµένεται να αλλάξει 
πρόσωπο κόντρα στην Αντµίρα. Το Over 2.5 δίνεται σε απόδοση 1.50 και θα 
µπει στις επιλογές µας.

Seri Tips
* Τζένοα - Τορίνο (20/05, 16:00): Η Τζένοα έχει ξεµείνει 
από στόχους, έχει γνωρίσει τέσσερις ήττες στα πέντε τελευταία 
παιχνίδια της και δεν έχει λόγο να αντιδράσει την τελευταία 
αγωνιστική του πρωταθλήµατος. Το διπλό της Τορίνο δίνεται σε 
απόδοση 2.63 και αξίζει το ρίσκο.

* Αθλέτικ Μπιλµπάο - Εσπανιόλ (20/05, 17:15): Οι Βάσκοι 
έχουν ηττηθεί στα 4/6 τελευταία παιχνίδια τους, ενώ η Εσπανιόλ 
µετράει τρεις νίκες και µία ισοπαλία στα τέσσερα πιο πρόσφατα. 
Το µοµέντουµ είναι µε το µέρος των φιλοξενούµενων, έτσι θα 
πάµε µε το διπλό σε απόδοση 3.60.

* Κάλιαρι - Αταλάντα (20/05, 19:00): Η Κάλιαρι έχει ρεκόρ 
1-1-3 στα πέντε τελευταία παιχνίδια της και συνεχίζει να παλεύει 
για την παραµονή της, τη στιγµή που η Αταλάντα παραµένει αήτ-
τητη στα επτά πιο πρόσφατα παιχνίδια της. Το διπλό σε απόδοση 
2.30 έχει αξία και θα το «τιµήσουµε».

Head 2 Head
* Σάλτσµπουργκ - Μάτερσµπουργκ (20/05, 17:30): Πελατειακές 
σχέσεις έχουν αποκτήσει οι δύο οµάδες, καθώς σε µια σειρά 26 
αγώνων στο συγκεκριµένο γήπεδο το επιµέρους ρεκόρ είναι στο 
21-2-3. Ο άσος στο σηµερινό παιχνίδι δίνεται σε απόδοση 1.35 και θα 
τον κρατήσουµε.

* Ατλέτικο Μαδρίτης - Εϊµπάρ (20/05, 19:30): Οι δύο οµάδες µπορεί 
να µην έχουν πλούσια προϊστορία, ωστόσο σε µια σειρά έξι αγώνων 
η Ατλέτικο έχει κερδίσει πέντε φορές, ενώ ένα µατς έληξε ισόπαλο. Η 
νίκη των Μαδριλένων στο σηµερινό παιχνίδι δίνεται σε απόδοση 1.60 
και θα την «τιµήσουµε».

* Σασουόλο - Ρόµα (20/05, 21:45): Τέσσερις φορές έχουν τεθεί 
αντιµέτωπες οι δύο οµάδες σε αυτό το γήπεδο, µε τους Ρωµαίους 
να επικρατούν σε όλες. Το διπλό στο σηµερινό µατς προσφέρεται σε 
απόδοση 1.87 και θα αποτελέσει την τελευταία µας επιλογή.

20/05
16:00 Χάµαρµπι - ΑΪΚ   Goal/Goal  1.80
19:00 Μίλαν - Φιορεντίνα   1  1.85
21:00 Κόρδοβα - Αλµερία   1  1.85
22:00 Αντοφαγκάστα - Έβερτον ντε Βίνα   1  2.00
01:00 Φλουµινένσε - Ατλ. Παραναένσε   Χ2  1.93
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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.

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

χαρακτηριστικά.
Οπτικά υπάρχουν αναφορές στο supercar της μάρκας, την 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Το Volvo XC40 
είναι το Ευρωπαϊκό 
Αυτοκίνητο της 
Χρονιάς 2018

Το νέο 
Mitsubishi Eclipse Cross 
ξεκινά από τα 24.900 ευρώ

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

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

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

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

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

Στην πορεία στην γκάμα του XC40 θα προστε-
θούν τόσο μία υβριδική όσο και μία πλήρως ηλε-
κτρική έκδοση.

Η επικείμενη συνεργασία της Volvo Cars με την Google θα ενισχύσει περαιτέρω τον τρόπο με τον 
οποίο ο οδηγός και οι επιβάτες ενός Volvo επικοινωνούν και αλληλεπιδρούν με το αυτοκίνητό 
τους. Εφαρμογές και υπηρεσίες που αναπτύσσονται από την Google και τη Volvo Cars θα εν-
σωματώνονται στο αυτοκίνητο, ενώ χιλιάδες επιπλέον εφαρμογές θα είναι διαθέσιμες μέσω 

του Google Play Store, το οποίο βελτιστοποιείται και προσαρμόζεται στα συστήματα πληροφόρησης και 
ψυχαγωγίας αυτοκινήτου που βασίζονται στο Android.

Καθώς η επόμενη γενιά του Sensus θα τρέχει σε Android, νέες εφαρμογές και ενημερώσεις λογι-
σμικού θα είναι διαθέσιμες σε πραγματικό χρόνο και θα μπορούν να εγκατασταθούν αυτόματα. Αυτό θα 
επιτρέψει στα μελλοντικά αυτοκίνητα της Volvo να προσαρμόζονται ακριβώς στις ανάγκες του πελάτη, 
προσφέροντας στους οδηγούς πληροφορίες και υπηρεσίες πρόβλεψης που ενημερώνονται συνεχώς.

Το Google Assistant περιλαμβάνει ένα κεντρικό φωνητικό interface για το αυτοκίνητο, που επιτρέπει 
στους οδηγούς να ελέγξουν λειτουργίες όπως ο κλιματισμός και να χρησιμοποιήσουν εφαρμογές για να 
ακούσουν μουσική και να στείλουν μηνύματα. Η δυνατότητα αυτή συνεισφέρει στο να παραμένει συγκε-
ντρωμένος ο οδηγός, βοηθώντας τον να κρατά συνεχώς τα μάτια του στον δρόμο.

Μέσω του Google Maps, η επόμενη γενιά του Sensus θα παρέχει χάρτες και κυκλοφοριακά δεδομένα 
που θα ανανεώνονται σε πραγματικό χρόνο, επιτρέποντας στους οδηγούς να πληροφορούνται για τις συν-
θήκες κυκλοφορίας που πρόκειται να συναντήσουν και προτείνοντας εγκαίρως εναλλακτικές διαδρομές.

Η σημερινή ανακοίνωση επεκτείνει τη στρατηγική σχέση ανάμεσα στη Volvo Cars και την Google, η 
οποία ξεκίνησε το 2017, όταν η Volvo Cars ανακοίνωσε ότι η νέα γενιά του συστήματος πληροφόρησης 
και ψυχαγωγίας της θα βασίζεται στην πλατφόρμα Android της Google. Το πρώτο σύστημα βασισμένο 
σε Android αναμένεται να παρουσιαστεί μέσα στην επόμενη διετία.Συνεργασία Volvo-Google για 

την επόμενη γενιά συστημάτων 
infotainment
H Volvo Cars ανακοίνωσε τη συνεργασία της με την Google, 
για να ενσωματώσει τις εφαρμογές Google Assistant, Google 
Play Store, Google Maps και άλλες υπηρεσίες της Google στο 
σύστημα πληροφόρησης και ψυχαγωγίας Sensus επόμενης 
γενιάς, που θα βασίζεται στο λειτουργικό Android της Google.

#love2give: 
Νέο πρόγραμμα 
κοινωνικής ευθύνης 
της Mercedes-Benz Ελλάς

Τα τελευταία χρόνια η Mercedes-Benz Ελλάς φύτεψε 
τον σπόρο της κοινωνικής ευαισθητοποίησης και άρ-
χισε να καλλιεργεί την κουλτούρα της προσφοράς, κά-
νοντας τον εθελοντισμό και την αξία της ανιδιοτέλειας 

κομμάτι της καθημερινότητας όλων των εργαζομένων της.
Σε αυτό το ήδη εύφορο έδαφος και σε συνεργασία με 

τον οργανισμό ethelon, η Mercedes-Benz Ελλάς εγκαινί-
ασε το νέο της πρόγραμμα κοινωνικής ευθύνης #love2give.

Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία μιας εται-
ρικής κοινότητας εθελοντών, στους οποίους θα κοινοποιού-
νται τακτικές δράσεις, βασισμένες σε τρεις από τους πυλώνες 
Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας της Mercedes-Benz 
Ελλάς –τους εργαζόμενους της εταιρείας, την κοινωνία και 
το περιβάλλον– και στους 17 στόχους του ΟΗΕ για τη βιώ-
σιμη ανάπτυξη.

Ήδη τον μήνα Απρίλιο πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες 
δύο δράσεις της ομάδας #love2give. Στις 20 Απριλίου τριάντα 
εθελοντές της εταιρείας συμμετείχαν στο 3ο Plane Pull για 
την υποστήριξη του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», 
καταφέρνοντας να τραβήξουν για 10 μέτρα ένα αεροπλάνο 
Boeing 757 στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Επιπλέον, με 
αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου, οι εργαζόμενοι της 
Mercedes-Benz Ελλάς συνέλεξαν συνολικά 698 βιβλία, στη-
ρίζοντας την προσπάθεια δημιουργίας τριών βιβλιοθηκών σε 
αντίστοιχους οργανισμούς που στεγάζουν παιδιά, εφήβους 
και συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε ανάγκη.

Suzuki «Product of the month»: 
Γνήσια αξεσουάρ σε προνομιακές τιμές

Η Suzuki, στο πλαίσιο της διαρκούς αναβάθμισης των υπηρεσιών after 
sales προς τους πελάτες Suzuki, κάθε μήνα επιλέγει για τους οδηγούς 
της μάρκας ποικιλία ειδών και γνήσιων αξεσουάρ και τα προσφέρει 
σε προνομιακές τιμές.

Επιλέγοντας τα καλύτερα με όφελος έως και 35%! Η Suzuki δηλώνει ξεκά-
θαρα ότι είναι πάντα δίπλα στους οδηγούς που την επιλέγουν, προσφέροντάς 
τους εκτός από αξιόπιστα αυτοκίνητα με υψηλές επιδόσεις και αξεσουάρ που α-
ναβαθμίζουν την οδηγική απόλαυση και την άνεση.

Το πρόγραμμα «Product of the month» σχεδιάστηκε με γνώμονα την κάλυψη 
των αναγκών των πελατών με γνήσια αξεσουάρ Suzuki και υψηλό επίπεδο ποι-
ότητας υπηρεσιών after sales. Συμπεριλαμβάνει μια ποικιλία επιλεγμένων ειδών 
και γνήσιων αξεσουάρ Suzuki για το σύνολο των μοντέλων της μάρκας, τα οποία 
ανανεώνονται κάθε μήνα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα προνομίων «Product 
of the month» οι οδηγοί αυτοκινήτων Suzuki μπορούν να απευθυνθούν στο Επί-
σημο Δίκτυο της Suzuki, να επισκεφθούν το www.suzuki.gr ή να ενημερωθούν 
από το εξειδικευμένο portal της Suzuki www.mysuzuki.gr.
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JOAN LEIGH FERMOR 
ΣΤΟ ΜΠΕΝΑΚΗ
Οι πρώτες φωτογραφίες της Joan Leigh Fermor 
το 1940 που αποτυπώνουν τον βομβαρδισμό 
του Λονδίνου που έμελλε να γίνουν το σύμβολο 
της ζωής που θα άφηνε αργότερα πίσω της. 
Στο Κάιρο το 1944 γνώρισε τον σύζυγό της 
Paddy, ο οποίος σύντομα θα την ακολουθούσε 
στην Αθήνα. Ταξίδεψαν μαζί σε όλη την 
Ελλάδα, προτού τελικά εγκατασταθούν στην 
Πελοπόννησο – στο όμορφο σπίτι που έχτισαν 
στην Καρδαμύλη και κληροδότησαν στο 
Μουσείο Μπενάκη. Τις δεκαετίες του 1940, 
του 1950 και του 1960 η Joan έβγαλε αμέτρητες 
φωτογραφίες ανθρώπων και τόπων, ταξιδεύοντας 
μαζί με τον Paddy στην Ελλάδα. Οι περισσότερες 
παρέμειναν άγνωστες μέχρι τον θάνατό της το 
2003. Στην έκθεση αποδίδεται φόρος τιμής σε 
αυτή την άγνωστη στο πλατύ κοινό φωτογράφο, 
το έργο της οποίας είναι μια αποκάλυψη.

ΔΙΑΦΑΝΑ ΚΡΙΝΑ ΣΤΟ KREMLINO
Τα Διάφανα Κρίνα, το συγκρότημα με τον 
ποιητικό στίχο, τις ατμοσφαιρικές μελωδίες 
αλλά και την ατόφια, ροκ ηλεκτρική ενέργεια, 
βρίσκονται αυτόν τον καιρό στις ηχογραφήσεις 
του νέου τους δίσκου, που θα κυκλοφορήσει στο 
εγγύς μέλλον. Ήδη στο κανάλι του σχήματος 
στο YouTube έχουν αναρτηθεί τέσσερα από 
τα καινούργια τους τραγούδια. Ξεκινώντας 
τις ζωντανές εμφανίσεις θα βρεθούν την 
Παρασκευή 25 Μαΐου στο Kremlino για ένα 
μοναδικό live.

8ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΕΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ 
«ΤΑ 12 ΚΟΥΠΕ»
Για 8η χρονιά η Αμαξοστοιχία - Θέατρο Το 
Τρένο στο Ρουφ θα κινείται στους ρυθμούς 
των 17 ομάδων του 8ου Φεστιβάλ Νέων 
Καλλιτεχνών «Τα 12 Κουπέ» καθημερινά 
και για δύο συνεχείς εβδομάδες, από την 
Κυριακή 20 Μαΐου έως και την Κυριακή 
3 Ιουνίου 2018.Πηγή έμπνευσης γι’ αυτό 
το μοναδικό παγκοσμίως πολιτιστικό 
σιδηροδρομικό φεστιβάλ αποτελούν τα 12 
κουπέ του New Wagon, της αμαξοστοιχίας 
όπου νεανικές ομάδες και μεμονωμένοι 
καλλιτέχνες καλούνται να δημιουργήσουν 
καινοτόμα projects σύντομης διάρκειας για 
μικρές ομάδες θεατών.

LARA FABIAN 
IN CONCERT

Η Lara Fabian, η απόλυτη ντίβα του 
σύγχρονου τραγουδιού, μία από τις 

σπουδαιότερες γυναικείες φωνές της 
χιλιετίας, για δύο συναυλίες στην Αθήνα, το 
Σάββατο 19 και την Κυριακή 20 Μαΐου, στο 
Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do στο Παλαιό 

Φάληρο. Έναρξη στις 21:00.
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Αν κάνεις µια 
επιτυχία σε ένα 
είδος, αυτόµατα 
κατηγοριοποιείσαι. 
∆εν µε χαλάει 
καθόλου. Αγαπώ 
τη µουσική, τον 
χορό, άρα αγαπώ 
και τα µιούζικαλ. 
Άλλωστε είναι 
ένα από τα πιο 
απαιτητικά είδη 
θεάτρου.

INFO
CATS
Σκηνοθεσία: ∆ηµήτρης 
Μαλισσόβας
Απόδοση κειµένου: 
Γεράσιµος 
Ευαγγελάτος
Πρωταγωνιστούν: 
Ευγενία Λιάκου, 
Ιάσων Μανδηλάς, Ίαν 
Στρατής, Κατερίνα 
Σούσουλα, Άννα 
Φιλιππάκη, Μαίρη 
Συνατσάκη
Στον ρόλο της 
Grizabella η Σόνια 
Θεοδωρίδου, Gus ο 
Κώστας Αρζόγλου
Θέατρον Κέντρου 
Πολιτισµού 
«Ελληνικός Κόσµος»
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Οι «Γάτες» του Άντριου Λόιντ Βέµπερ, οι πρωταγωνιστές της 
µαγευτικής ποίησης του Τ.Σ. Έλιοτ, το µιούζικαλ που έχουν 
δει περισσότεροι από 73.000.000 θεατές σε όλο τον κόσµο 

επιτέλους «µιλάει» ελληνικά. Ο σκηνοθέτης ∆ηµήτρης Μαλισσόβας 
αναλαµβάνει το δύσκολο εγχείρηµα και µας εξηγεί πώς είναι να σκη-
νοθετεί ένα έργο που έχει δει περισσότερες από δέκα φορές.

Πώς είναι να σκηνοθετεί κανείς το «Cats», ένα από τα πιο εµβλη-
µατικά µιούζικαλ παγκοσµίως;
Είναι µεγάλη ευθύνη. Αλλά και µεγάλη χαρά. Το «Cats» είναι ένα 
από τα µακροβιότερα και πιο διάσηµα µιούζικαλ στον κόσµο. Και 
όχι τυχαία. Υπήρξε ένα από τα πιο καινοτόµα έργα της εποχής του. 
Ευθύνη είναι όχι γιατί δεν πρέπει να συγκριθείς µε τις ξένες παρα-
γωγές – αυτό ίσως είναι και αδύνατο. Εδώ υπάρχει και µια υπερ-
βολή. Όταν ανακοινώνεις ένα µιούζικαλ, το πρώτο πράγµα που λέ-
γεται είναι αν θα είναι εφάµιλλο µε εκείνο του εξωτερικού. Κάτι 
που δεν λέγεται ποτέ στα ανεβάσµατα ενός Ίψεν ή ενός Τένεσι Ου-
ίλιαµς ή Μπέκετ. Το θεωρώ λάθος. Το θέατρο είναι θέατρο και εκ-
φράζεται µε ποικίλους τρόπους. Είναι ευθύνη, γιατί αυτό που θα 
κάνεις θα πρέπει να είναι πρωτίστως έντιµο. Κάποιος πληρώνει ένα 
εισιτήριο για να σε δει. Κανείς δεν µπορεί να παίζει µε αυτό. Και να 
µην πετύχει σαν αποτέλεσµα, θα πρέπει να ξέρεις ότι το προσπά-
θησες σκληρά. Χαρά είναι που µπόρεσα και σύστησα όλον αυτόν 
τον υπέροχο γατόκοσµο στους θεατές. Και που το ζω και το ξαναζώ 
κάθε βράδυ.

Να φανταστώ πως έχετε παρακολουθήσει παραστάσεις του εξω-
τερικού…
Ασφαλώς. Ενηµερώνοµαι και παρακολουθώ ό,τι καινούργιο ανε-
βαίνει στο Broadway και στο West End. Το «Cats» το έχω δει δέκα 
φορές. Βέβαια, όταν πρόκειται να σκηνοθετήσω ένα έργο, θα προ-
τιµούσα να µην το έχω δει. Η άγνοια κινδύνου είναι προτιµότερη 
όταν καταπιάνεσαι µε αυτά τα µεγέθη. Προσπαθώ, λοιπόν, να µηδε-
νίσω το κοντέρ και να το δω µε µια καινούργια µατιά.

Τι σας δυσκόλεψε περισσότερο κατά την προετοιµασία;
Το έργο έχει από µόνο του µεγάλες απαιτήσεις. Ίσως και υπεράν-
θρωπες. Και φωνητικά και σωµατικά. Το «Cats» είναι η πεµπτου-
σία του σωµατικού θεάτρου. Το πρώτο πράγµα που είπα στους ηθο-
ποιούς στην πρόβα ήταν πως είµαστε χαµένοι από χέρι. Αν δεν το 
πιστέψουµε, αν δεν το αγαπήσουµε, αν δεν νιώσουµε τη µουσική 
του Βέµπερ και τους στίχους του Έλιοτ, αν δεν δώσουµε όλη µας 
την ψυχή, δεν θα έχουµε κάνει τίποτα. Σκληρή δουλειά, επίπονες 
και πολύωρες πρόβες. Μικροτραυµατισµοί. Αγωνίες. Οι ηθοποιοί 
έπρεπε να ξεπεράσουν τον ίδιο τους τον εαυτό. Κι εµείς µαζί τους.

Από τη διεθνή παραγωγή τι οδηγίες σάς έδωσαν; Σε τι επέµεναν 
και πού ήταν ανοιχτοί;
Ευτυχώς, είχε προηγηθεί η επιτυχία της «Evita» τον προηγού-
µενο χρόνο και ήταν πολύ γενναιόδωροι µαζί µου. Αυτό που µου 
ζητήθηκε ήταν να αντιµετωπίσω το κείµενο σαν να ανέβαινε πρώτη 
φορά στο θέατρο. Να µη δανειστώ τίποτα από τις προηγούµενες 
σκηνοθεσίες. Αυτό ήταν από τη µια ανακουφιστικό και από την 
άλλη επώδυνο. Πώς να ξεφύγεις από ένα έργο που έχει καταγραφεί 
επιτυχώς όλα αυτά τα χρόνια; Ήταν µεγάλη σπαζοκεφαλιά, αλλά 
τώρα µπορώ να πω πως το αποτέλεσµα µας δικαίωσε όλους.

Θέλετε να µοιραστείτε κάτι ενδιαφέρον από τα παρασκήνια της 
παράστασης;
Η µεταµόρφωση των ηθοποιών σε γάτες είναι το πιο δυνατό κοµ-
µάτι της παράστασης. Κυρίως παρασκηνιακά. Και δεν µιλώ µόνο 
για το απαιτητικό µακιγιάζ, το κοστούµι και την ανάλογη προθέρ-
µανση, αλλά για την ίδια τη µετάβαση από την ανθρωπότητα στη 
γατότητα. Είναι σχεδόν µαγικό να βλέπεις τους ανθρώπους να µε-
ταµορφώνονται µπροστά στα µάτια σου. Και, το κυριότερο, να γίνο-
νται από τη µια στιγµή στην άλλη άρρηκτα µέλη αυτής της παρά-
ξενης φυλής.

Ενώ θεατρικά η Ελλάδα αγάπησε το µιούζικαλ «παράφορα» τις 
δεκαετίες του ’80, του ’90 και στις αρχές του 2000, ήταν εξορι-
σµένο από το ρεπερτόριο των ελληνικών σκηνών. Τελευταία βλέ-
πουµε ένα δυναµικό comeback. Πού οφείλεται;
Οι Έλληνες αγαπούσαν πάντα το µουσικό θέατρο. Ήταν στην πα-
ράδοσή µας και η οπερέτα και η επιθεώρηση. Και µην ξεχνάµε ότι 
όλες οι µουσικές επιτυχίες του προηγούµενου αιώνα ξεπήδησαν 
από την επιθεώρηση. Η επιθεώρηση δεν ήταν βέβαια αυτό που έ-
χουµε προλάβει τα τελευταία χρόνια. Ήταν ένα πολύ λαµπερό 
πράγµα, µε µεγάλα σκηνικά, φαντασµαγορικά κοστούµια και µε-
γάλες ορχήστρες. Η συνέχεια ήταν το µιούζικαλ. Η Αλίκη το πρω-
τοέκανε µόδα. Η Σµαρούλα Γιούλη και άλλοι. Τώρα γίνονται αρκε-
τές παραστάσεις µιούζικαλ στην Ελλάδα. Οι περισσότερες επιτυχη-
µένες. Πολλές παραστάσεις έχω χαρεί που τις είδα στη χώρα µας. 
Το «Nine», το «Chicago», το «Sweet Charity», το «Sweeney Todd», 
τελευταία το «Jesus Christ Superstar» και τόσες άλλες. Ξέρεις, δεν 
µπορείς να κλέψεις και πολύ στο µιούζικαλ. Ή το ’χεις ή δεν το 
’χεις. Η καινούργια φουρνιά των ηθοποιών είναι πιο εκπαιδευ-
µένη. Και οι παραγωγές πιο προσεγµένες. Το δυναµικό comeback 
οφείλεται και σε αυτό, αλλά και στην ανάγκη του κοινού. Υπάρχουν 
πολλοί fans. Για µια µερίδα του κοινού, επίσης, ένα µιούζικαλ είναι 
µια ολοκληρωµένη έξοδος. Τραγούδι, µουσική, χορός. Κάτι που έ-
καναν οι µουσικές σκηνές και τα νυχτερινά µαγαζιά παλιότερα.

∆ηµήτρης Μαλισσόβας

«∆εν µπορείς να κλέψεις στο µιούζικαλ»
  ΣΤΗΝ ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ
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Τα ιπποειδή δεν είναι εργαλεία
  ΤΗΣ ΡΟΖΑΣ ΡΟΥΣΣΟΥ*

Από την αρχαιότητα έως σήµερα τα ιπποειδή αποτελούν αναπόσπαστο κοµ-
µάτι της ιστορίας µας και έχουν συµβάλει σε κάθε µορφή της κοινωνίας µας. 
Σε περιόδους πολέµου, αλλά και ειρήνης, στον αγροτικό τοµέα, στον παρα-
γωγικό, στον τουριστικό, είναι πάντα εκεί. Το λιγότερο που µπορούµε να κά-

νουµε είναι να τους φερόµαστε µε τον σεβασµό και τη φροντίδα που τους αξίζει.

Ποιοι είναι οι νόµοι που προστατεύουν την ευζωία των ιπποειδών 
στην Ελλάδα;
∆υστυχώς, στη χώρα µας, όταν κάποιος ασχολείται µε καταγγελίες για την ευζωία των 
ιπποειδών, νοµοθετικά διαθέτει ελάχιστα εργαλεία που θα τον βοηθήσουν να τα σώσει. 
Μόνο µε τον γενικό ορισµό του 4039/2012 και 1197/81, όπου δηλώνεται ρητά πως όλα 
τα ζώα οφείλουν να έχουν πρόσβαση σε φαγητό, νερό και σκέπαστρο.

Για να µην υπάρχουν διαφωνίες, να διευκρινίσουµε πως τα ιπποειδή είναι ζώα που 
τους αρέσει η βοσκή, είναι φτιαγµένα να χαίρονται την ελευθερία της φύσης. Αυτό όµως 
δεν σηµαίνει πως είναι φτιαγµένα να ζουν χωρίς καµία προφύλαξη, όπως πολλές φορές 
διαβάζουµε στο διαδίκτυο, όταν υποτίθεται «γνώστες» βρίζουν τις φιλοζωικές για τις 
προσπάθειες που κάνουν.

Όταν είναι δεµένα µέρα και νύχτα, χωρίς να έχουν πρόσβαση σε κάποια σκιά, ακόµα 
και φυσική, όταν νερό τούς δίνουν µόνο µία φορά την ηµέρα γιατί τότε µπορεί κάποιος 
να πάει στο χωράφι, όταν δεν έχουν ελευθερία κίνησης που είναι απαραίτητη όσο είναι 
το φαγητό, τότε µιλάµε για κακοποίηση, όσο κι αν κάποιοι διαφωνούν.

Όταν υπάρχουν πρωτόκολλα ευζωίας, ειδικά για τα ζώα εργασίας, τα οποία έχουν 
συντάξει ιππίατροι ή τουλάχιστον κτηνίατροι µε εξειδίκευση στα ιπποειδή, αποδεκτά 
απ’ όλους, τότε κάποιοι θα πρέπει να σταµατήσουν να τους φέρονται όπως έχουν συνη-
θίσει, αν φυσικά τα αγαπούν και δεν τα θεωρούν αναλώσιµα είδη.

Πόσα ιπποειδή υπάρχουν στην Ελλάδα;
Κανείς δεν γνωρίζει τον ακριβή αριθµό. Οι µόνες καταγραφές αφορούν όσους νόµιµα 
έχουν εισαγάγει ή έχουν αποφασίσει να έχουν ηλεκτρονική σήµανση ή νόµιµα ασχο-
λούνται µε συγκεκριµένη φυλή και εκτροφή.

Από κει και πέρα, κάποιοι έχουν φροντίσει να µην έχει εφαρµοστεί στη χώρα µας 
καµία κοινοτική νοµοθεσία που να αφορά σήµανση, ισόβιο έγγραφο αναγνώρισης, και 
καταγραφή ιπποειδών. Το µόνο έγγραφο που φροντίζουν µε ευλάβεια να εφαρµόζουν 
είναι το Α∆ΑΜΙ (Ατοµικό ∆ελτίο Αναγνώρισης και Μετακίνησης Ιπποειδούς).

∆εν πρόκειται καν για νοµοθεσία αλλά για µια εγκύκλιο του ΥΠΑΑΤ µε αριθ. πρωτ. 
228868/12.2.2002 που αφορά την εφαρµογή προγράµµατος επιζωοτιολογικής διερεύ-
νησης των σπουδαιότερων νοσηµάτων των ιπποειδών. Σηµειώστε πως δεν είναι ισόβιο 
έγγραφο, αφού έχει περιορισµένη χρονική ισχύ, και πως στη σελίδα 21 του ίδιου του 
εγγράφου δηλώνεται πως δεν πρόκειται για τίτλο ιδιοκτησίας. Όµως στις δίκες κακο-
ποίησης το χρησιµοποιούν οι συλλέκτες-εκµεταλλευτές ιπποειδών, εφόσον εκδίδεται 
από αρµόδιες αρχές.

∆ηλαδή η χώρα µας δεν εφαρµόζει καµία κοινοτική οδηγία από το 1990 όσον 
αφορά το έγγραφο αναγνώρισης. Ο σχετικός κανονισµός 504/2008 δεν εφαρµόστηκε 

ποτέ. Ο εκτελεστικός κανονισµός 2015/262 ορίζει πως έπρεπε να έχει δηµιουργη-
θεί ηλεκτρονική βάση δεδοµένων στην Ελλάδα για τα ιπποειδή από 1/7/2016 και 
ακόµα περιµένουµε!

Η χώρα µας ακολουθεί δική της εγκύκλιο του 2002, έχουµε 2018, έχουν αλ-
λάξει πολλοί υπουργοί και υφυπουργοί, άρα κάποιοι έχουν καταφέρει να διοικούν 
πραγµατικά και να αποφασίζουν να σκοτώνουν τα άλογα πολύ πριν γεράσουν.

Αναπαραγωγή, εκτροφή, κατηγορίες ιπποειδών και εµπόριο
Τα ιπποειδή σε όλες τις χώρες του κόσµου ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες, 
όπως οικόσιτα, αθλητικά, αναπαραγωγής, εργασίας, θεραπευτές. Όµως στην Ελ-
λάδα οι περισσότεροι τα θεωρούν µονάχα ζώα παραγωγής, γιατί προφανώς αυτό 
βολεύει τους εκµεταλλευτές τους.

Έχουν µεγάλες διαφορές από την κατηγορία των βοοειδών και αιγοπροβάτων. 
Μπορεί να χαρακτηρίζονται και ως ζώα παραγωγής, όµως οι ανάγκες τους είναι δι-
αφορετικές όσον αφορά τους χώρους διαβίωσης, τις σταβλικές εγκαταστάσεις, τις 
συνθήκες καθηµερινής ζωής, τον τρόπο εξάσκησης, µετακίνησης και µεταφοράς, ά-
σχετο αν δεν εφαρµόζεται στην πράξη ο νόµος 1/2005.

Ο ιδιοκτήτης του κολαστηρίου στον Ασπρόπυργο, του οποίου τα ιπποειδή πή-
ραµε µε οριστική αφαίρεση της εισαγγελίας λόγω κακοποίησης, έχει ονοµαστεί 
από αρµόδια αρχή εκτροφέας. Με ποια έγγραφα, µε ποια γενεαλογικά βιβλία, µε 
ποια παρακολούθηση για την εξέλιξη της φυλής, αναπαραγωγή και εµπόριο; Ανά-
µεσα στα ζώα που σώσαµε υπήρχε πουλάρι χωρίς τη µάνα του, µόνιµα δεµένο στα 
σκοτάδια, σε έναν χώρο γεµάτο κόπρανα. Ένα ζώο µε κληρονοµική πάθηση. Αυτή 
είναι η εκτροφή;

∆ηλώνουν πως έχουν 30 άλογα για αναπαραγωγή, όταν τα πωλούν διαδικτυ-
ακά χωρίς κανέναν τίτλο ιδιοκτησίας ή τα πωλούν σε σελίδες αγγελιών αυτοκινήτων 
και µηχανών. Πού τα βρίσκουν τόσα αδήλωτα ζώα; ∆εµένα µπροστά σε σκουπίδια, 
αφού στα γύρω χωράφια τα δένουν για µήνες, υποσιτισµένα, χωρίς καµία φροντίδα. 
Άλλωστε, αν δεν ζήσουν, απλώς θα αντικατασταθούν. Ποια αρχή ελέγχει την αναπα-
ραγωγή των ιπποειδών στη χώρα µας;

Ζώα τα οποία τα αναγκάζουν να καλπάζουν δεµένα πίσω από αγροτικά, για να 
δείξουν πόσο καλά εργαλεία είναι. Ιπποειδή που οι ιδιοκτήτες τους δηλώνουν πως 
παίρνουν επιδοτήσεις, αλλά παράλληλα τα χρησιµοποιούν για υλοτοµία. Επιδοτή-
σεις για την ευζωία αγέλης 40 ιπποειδών που ξαφνικά γίνεται 200. Ιπποειδή που 
ζητούν να τα αντικαταστήσουν µε air condition ή τρυπάνι. Αγγελίες µε πώληση πα-
στουρωµένου ζώου, δεµένου από τα πόδια.

Στην Ελλάδα οποιοσδήποτε βρίσκει ένα χωράφι, δένει δέκα ζώα, κάνει αναπα-
ραγωγή, ονοµάζεται εκτροφέας χωρίς να τηρεί καµία νοµοθεσία για την εκτροφή 
ιπποειδών.

Η κοινοτική νοµοθεσία έχει οδηγίες και κανονισµούς που κάποιοι στη χώρα 
µας έχουν τη δύναµη να µην εφαρµόζουν.

*Η Ρόζα Ρούσσου είναι πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Προστασίας Ιπ-
ποειδών IPPOTHESIS.
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ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS 
ΑΝΑΖΗΤΟΎΝ ΜΗΤΈΡΈΣ

Τα Παιδικά Χωριά SOS αναζητούν Μητέρες SOS 
που θα αναλάβουν τη φροντίδα και το μεγά-
λωμα των παιδιών στα τέσσερα Παιδικά Χωριά 
SOS, που λειτουργούν στη Βάρη, στο Πλαγιάρι 
στη Θεσσαλονίκη, στην Αλεξανδρούπολη και 

στο Ηράκλειο.
Το τελευταίο διάστημα τα Παιδικά Χωριά SOS δεν μπο-

ρούν να ανταποκριθούν στον αριθμό αιτημάτων που έχουν δε-
χτεί για την προστασία και φιλοξενία παιδιών που βρίσκονται 
σε κίνδυνο, καθώς ο αριθμός των Μητέρων SOS είναι περιο-
ρισμένος.

Συγκεκριμένα, αυτή την περίοδο υπάρχει ανάγκη για του-
λάχιστον 10 νέες θέσεις εργασίας για τον ρόλο της Μητέρας 
SOS. Οι ενδιαφερόμενες θα πρέπει να είναι 35-50 ετών, χωρίς 
δικά τους παιδιά μικρής ηλικίας που έχουν ανάγκη από την 
καθημερινή φροντίδα της μητέρας τους, να είναι απόφοιτοι 
Λυκείου, με καλή σωματική και ψυχική υγεία και με δυνατό-
τητα σταθερής παραμονής στο Χωριό.

Τα Παιδικά Χωριά SOS παρέχουν ικανοποιητικό μισθό 
και ασφάλιση, ετήσια άδεια και οκτώ ρεπό τον μήνα, διαμονή 
σε σύγχρονη κατοικία, καθώς και συνεχή εκπαίδευση και ε-
πιμόρφωση. Το πιο σημαντικό όμως που προσφέρεται είναι η 
αδιαπραγμάτευτη αγάπη των παιδιών που έχουν τόσο ανάγκη 
μια μεγάλη και ζεστή αγκαλιά.

Για τα παιδιά που ζουν και μεγαλώνουν στα Παιδικά 
Χωριά SOS, η Μητέρα SOS είναι το βασικό πρόσωπο αναφο-
ράς. Έίναι ο άνθρωπος που ζει μαζί τους σε ένα σπίτι του Παι-

δικού Χωριού SOS, προσφέροντας με τη σταθερή και ζεστή 
παρουσία της και με την υποστήριξη εξειδικευμένου παιδα-
γωγικού προσωπικού αγάπη, φροντίδα, στήριξη και σιγουριά, 
για να μεγαλώσουν σε ένα περιβάλλον ασφάλειας που θα κα-
λύπτει όλες τις φυσικές, συναισθηματικές και κοινωνικές τους 
ανάγκες.

Η Μητέρα SOS αναλαμβάνει υπεύθυνα την ανατροφή παι-
διών που για διάφορους λόγους δεν μπορούν να μεγαλώσουν 
κοντά στη βιολογική οικογένειά τους. Ύποκαθιστά το μητρικό 
πρότυπο, δημιουργεί συναισθηματικούς δεσμούς με απο-
δοχή και σεβασμό για την προσωπικότητα κάθε παιδιού και 
τα βοηθά να αναπτυχθούν, προκειμένου να ενταχθούν ως ενή-
λικα και ανεξάρτητα άτομα δημιουργικά στη κοινωνία.

Το «επάγγελμα» της Μητέρας SOS δίνει τη δυνατότητα σε 
δεκάδες γυναίκες σε όλη την Έλλάδα να ζήσουν «κοινωνικά» 
τη μητρότητα και να βρουν ένα καινούργιο νόημα σε μια ζωή 
προσφοράς και συναισθηματικής πληρότητας μέσω της ενα-
σχόλησης με παιδιά.

Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να στείλουν βιογραφικό 
σημείωμα στο soshr@sos-villages.gr με την υποσημείωση 
«Για τη θέση Μητέρας SOS» ή να επικοινωνήσουν στο 210 
3238048, καθημερινά από τις 10:00 έως τις 17:00, μέχρι την 
1η Ιουνίου.

Περισσότερες πληροφορίες: Μαρία Μανιάτη, υπεύθυνη 
Έπικοινωνίας & Social Media, τηλ.: 210 3313661 (εσωτ. 117), 
fax: 210 3226652, e-mail: mariamaniati@sos-villages.gr
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ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ-ΣΕΝΑΡΙΟ: Εµίλ Λοτιάνου ΠΑΙ-
ΖΟΥΝ: Σεργκέι Λούνκεβιτς, Γκαλίνα Βοντιάνσκα-
για, Ντουµίτρου Χαµπασέσκου ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 141΄

L’ ECHANGE DES PRINCESSES
ΒΑΣΙΛΙΚΟΙ ΓΑΜΟΙ

Το 1721 ο Φίλιππος της Ορλεάνης, αντιβασιλέας της Γαλλίας, έχει µια τολµηρή ιδέα. Ο εντεκάχρο-
νος Λουδοβίκος ΙΕ΄ πρόκειται να στεφθεί βασιλιάς και µια «πριγκιπική ανταλλαγή» θα επέτρεπε 
στη χώρα να διασφαλίσει την ειρήνη µε την Ισπανία µετά από µακροχρόνιο πόλεµο, ο οποίος 
έχει πλήξει οικονοµικά και τα δύο βασίλεια. Ο αντιβασιλέας προτείνει να παντρευτεί ο διάδο-

χος του ισπανικού θρόνου την κόρη του, δεσποινίδα του Μονπενσιέ, και σε αντάλλαγµα να παντρευτεί ο 
Λουδοβίκος ΙΕ΄ την τετράχρονη πριγκίπισσα της Ισπανίας. Έτσι, οι µικροί µελλόνυµφοι θα γίνουν, παρά τη 
θέλησή τους, πιόνια στα παιχνίδια εξουσίας των ενηλίκων.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Μαρκ Ντουγκέν ΣΕΝΑΡΙΟ: Μαρκ Ντουγκέν, Σαντάλ Τοµά ΠΑΙΖΟΥΝ: Λαµπέρ Ουιλσόν, Αναµαρία Βαρ-
τολοµέι, Ολιβιέ Γκουρµέ, Κατρίν Μουσέ, Κέισι Μοτέ Κλάιν ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 100΄

LAUTARII
ΟΙ ΤΣΙΓΓΑΝΟΙ 
ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ 
ΑΠΟ ΑΓΑΠΗ

  ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ

O τίτλος της ταινίας αναφέρεται 
στους παραδοσιακούς µουσι-
κούς Pοµά της Μολδαβίας και 
της Ρουµανίας, ενώ η πλοκή 

επικεντρώνεται στο πρόσωπο ενός µουσικού 
lautar και του ανεκπλήρωτου έρωτά του στη 
Βεσσαραβία του 19ου αιώνα. Η µουσική 
του Eβγκένι Ντόγκα επαυξάνει την οπτική 
εµπειρία, ντύνοντας την ταινία µε πρωτότυ-
πες συνθέσεις βασισµένες στη µολδαβική 
και τσιγγάνικη παράδοση. Η ταινία, που 
καθιέρωσε τον Λοτιάνου ως σκηνοθέτη, 
προβλήθηκε το 1972 στο ∆ιεθνές Φεστιβάλ 
Κινηµατογράφου του Σαν Σεµπαστιάν, 
κερδίζοντας ταυτόχρονα δύο πολύ σηµαντικά 
βραβεία: το Βραβείο «Ασηµένιο Κοχύλι» και 
το Ειδικό Βραβείο Κριτών. Το φιλµ έγινε 
επίσης ιδιαίτερα δηµοφιλές στην Ιταλία, µε 
συνέπεια να του απονεµηθεί το Βραβείο San 
Fedele το 1978. Αρχηγός µιας περιπλανώµε-
νης µπάντας τσιγγάνων από τις στέπες της 
Βεσσαραβίας (πλέον Μολδαβία), o Toma 
Alistar είναι ένας ικανότατος βιολιστής. 
Περιοδεύει στις πρωτεύουσες της Ευρώπης 
και στις βασιλικές αυλές, όπου είναι περι-
ζήτητος. Όλον αυτόν τον καιρό δεν µπορεί 
να βγάλει από το µυαλό του τον πρώτο του 
έρωτα, την όµορφη Leanca, που παντρεύτη-
κε κάπου µακριά όταν ο Toma βρισκόταν σε 
ταξίδι, και ξοδεύει τα χρόνια και την περιου-
σία του προσπαθώντας να τη βρει.

Αφού έσπασε τα ταµεία µε την πρώτη ταινία και ενώ ο κόσµος µπορεί να είναι ένα διαφορετικό 
µέρος, ο Γουέιντ Ουίλσον επιστρέφει ως ο πολυλογάς µισθοφόρος Deadpool, πιο αθυρόστοµος, 
πιο ευλύγιστος, το ίδιο όµορφος, πολύ καλύτερος και σίγουρα πιο… σκληρός από ποτέ. Όταν 
ένας σούπερ στρατιώτης αναλαµβάνει µια αποστολή δολοφονίας, ο Deadpool αναγκάζεται να 

αναθεωρήσει τις αξίες του για τη φιλία, την οικογένεια και αυτό που πραγµατικά σηµαίνει να είσαι ήρωας. 
Ο Γουέιντ αυτή τη φορά, εκτός από τον Κέιµπλ, θα παλέψει µε Νίντζα, την ιαπωνική µαφία Γιακούζα, ένα 
τσούρµο ερεθισµένα σκυλιά και όποιον του σταθεί εµπόδιο στον δρόµο για τον τίτλο του καλύτερου εραστή 
στον κόσµο.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Ντέιβιντ Λιτς ΣΕΝΑΡΙΟ: Ρετ Ρις, Πολ Γουέρνικ ΠΑΙΖΟΥΝ: Ράιαν Ρέινολντς, Μορίνα Μπακαρίν, Τ.Τζ. 
Μίλερ, Μπριάνα Χίλντεµπραντ, Αντρέ Τρεκοτού, Τζούλιαν Ντένισον, Ζάζι Μπιτς, Τέρι Κρους, Μπιλ Σκάρσγκαρντ, 
Λιούις Ταν ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 120΄

DEADPOOL 2



www.freesunday.gr 3720.05.2018 FREETIME
ΕΠΕΤΕΙΟ

Σ

1968: Η χρονιά που «έπεσαν» οι Κάννες1968: Η χρονιά που «έπεσαν» οι Κάννες
  ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

Ήταν 10 Μαΐου του 1968 και όλα ήταν έτοιµα για την 
21η διοργάνωση του Φεστιβάλ Κινηµατογράφου 
των Καννών. Η Κρουαζέτ έστρωνε κόκκινα χαλιά, οι 
στάρλετ χάριζαν πόζες ηδυπάθειας, το λιµάνι γέµιζε 
µε κότερα και οι πρώτες αφίξεις λαµπερών καλεσµέ-

νων ήταν γεγονός.
∆υστυχώς για κάποιους, η έναρξη του φεστιβάλ συνέπεσε µε τη συ-

µπλοκή περίπου20.000 Γάλλων φοιτητών της Σορβόννης στο Παρίσι µε 
αστυνοµικές δυνάµεις. Οι φοιτητές διαδήλωναν κατά των τακτικών της κυ-
βέρνησης του Σαρλ ντε Γκολ πάνω σε θέµατα παιδείας και όχι µόνο. Από 
τις βίαιες συγκρούσεις εκατοντάδες άνθρωποι κατέληξαν στο νοσοκοµείο. 
∆ύο µέρες αργότερα 2 εκατοµµύρια Γάλλοι εργάτες κατέβηκαν σε γενική 
απεργία σε ένδειξη συµπαράστασης στους φοιτητές και πολύ γρήγορα τα 
µέσα άρχισαν να κάνουν λόγο για εθνική εξέγερση.

Ωστόσο, ο πρόεδρος του Φεστιβάλ των Καννών Ροµπέρ Φαβρ Λε 
Μπρε δεν έβρισκε λόγο ανησυχίας. Ήταν σίγουρος πως το φεστιβάλ θα ο-
λοκληρωνόταν στις 24 Μαΐου. Οι Ευρωπαίοι σκηνοθέτες, όµως, είχαν δι-
αφορετική γνώµη.

Κι ενώ, πράγµατι, η πρεµιέρα είχε την απαραίτητη λάµψη µε ταινία έ-
ναρξης το «Όσα παίρνει ο άνεµος» του Βίκτορ Φλέµινγκ σε µια επετειακή 
προβολή µε οικοδέσποινα την πριγκίπισσα του Μονακό Γκρέις Κέλι, η ε-
πόµενη µέρα ήταν τελείως διαφορετική.

Η Ένωση Κριτικών Κινηµατογράφου της Γαλλίας ζητά από τους διορ-
γανωτές να σταµατήσουν οι προβολές στις 12 του Μάη, ως ένδειξη συµπα-
ράστασης στη γενική εθνική απεργία που είχε προκηρυχθεί. Το αίτηµα 
δεν γίνεται δεκτό. Ο Ροµπέρ Φαβρ Λε Μπρε είναι αποφασισµένος οι προ-
βολές να γίνουν κανονικά. Την επόµενη µέρα µια οµάδα φοιτητών πραγ-
µατοποιεί καθιστική διαµαρτυρία στην είσοδο του Παλέ. Οι καλεσµένοι 
µε σµόκιν και ακριβές τουαλέτες περνούν ανάµεσά τους προκειµένου να 
µπουν στην αίθουσα, ενώ την ίδια βραδιά στο Παρίσι οι συµπλοκές κορυ-
φώνονται µε τη Νύχτα των Οδοφραγµάτων.

Στις 17 Μαΐου οι φοιτητές της Σχολής Φωτογραφίας και Κινηµατο-
γράφου της οδού Vaugirard, µαζί µε το συνδικάτο των τεχνικών, ψηφί-
ζουν απόφαση γενικής απεργίας όλων των στούντιο, την κατάληψη των 
χώρων του πανεπιστηµίου και τη διακοπή του φεστιβάλ. Σε αντίποινα, ο 
υπουργός Πολιτισµού Αντρέ Μαλρό απολύει τον διευθυντή της Ταινιοθή-
κης Ανρί Λανγκλουά. Το γεγονός οδηγεί στη σύσταση µιας επιτροπής υπε-
ράσπισής του, που αποφασίζει να κινηθεί άµεσα διεθνοποιώντας το θέµα. 
Είναι η µέρα που ο Φρανσουά Τριφό φτάνει στις Κάννες.

«Θα σας διαβάσω µια ανακοίνωση που συντάχθηκε χθες το βράδυ» 
λέει ο Φρανσουά Τριφό στους δηµοσιογράφους που έχουν συγκεντρωθεί. 

«Η Συνέλευση Πληροφόρησης και ∆ράσης του Γαλλικού Κινηµατογρά-
φου, µε την εξουσία που της παρέχουν οι φοιτητές από τις 15 Μαΐου του 
1968, ζητά απ’ όλους τους σκηνοθέτες, παραγωγούς, διανοµείς, ηθοποιούς, 
δηµοσιογράφους και τα µέλη της κριτικής επιτροπής που βρίσκονται στις 
Κάννες να αντιταχθούν, µαζί µε τους ξένους οµολόγους τους και µε όλα τα 
µέσα που έχουν στη διάθεσή τους, στη συνέχιση του φεστιβάλ. Να δεί-
ξουν αλληλεγγύη στους απεργούς εργάτες και φοιτητές. Να καταγγείλουν 
την αστυνοµική καταπίεση και να εκφράσουν τη διαµαρτυρία τους απέ-
ναντι στη γαλλική κυβέρνηση και τη βιοµηχανία του κινηµατογράφου».

Τον λόγο µέσα στην σε αναβρασµό αίθουσα παίρνει ο Γκοντάρ: «∆εν 
υπάρχει ούτε µία ταινία που να δείχνει τα προβλήµατα των εργατών και 
των φοιτητών. Ούτε η ταινία του Φόρµαν, ούτε η δική µου, ούτε του Πολάν-
σκι ή του Φρανσουά (Τριφό). Βρισκόµαστε πίσω από την εποχή µας». Στο 
πλευρό τους ο Λουί Μαλ, ο Κλοντ Λελούς, ο Αλέν Ρενέ, ο Τέρενς Γιανγκ.

«Θυµάµαι πολύ έντονα εκείνη τη συνέντευξη Τύπου, στην οποία ανα-
κοινώθηκε ότι το Φεστιβάλ των Καννών του 1968 δεν επρόκειτο να συνε-
χιστεί. Η 19η Μαΐου, η ηµέρα που διακόπηκε, ήταν µια σπουδαία ηµέρα 
για τον κινηµατογράφο. Ακριβώς επειδή κέρδισε η κοινωνική ευαισθησία 
και η κοινή λογική και όχι η καλλιτεχνική µαταιοδοξία» τονίζει ο 80χρο-
νος σήµερα Γάλλος σκηνοθέτης Κλοντ Λελούς στην «Corriere della Sera».

Ο Λουί Μαλ παραιτείται από µέλος της κριτικής επιτροπής, οι Τριφό 
και Αλέν Ρενέ αποσύρουν τις ταινίες τους από το ∆ιαγωνιστικό. Ακολου-
θούν η Μόνικα Βίτι και ο Ροµάν Πολάνσκι, καθώς και οι Μίλος Φόρµαν, 
Ρίτσαρντ Λέστερ και Κάρλος Σάουρα.

Ο Λελούς θυµάται ότι ο «βασιλιάς των κινητοποιήσεων ήταν ο Γκο-
ντάρ. Εκείνος πρότεινε να συγκεντρωθούµε και ουσιαστικά να κάνουµε 
κατάληψη σε µια µεγάλη αίθουσα προβολών. Όλοι κάπνιζαν και συζητού-
σαν. Κάποια στιγµή θυµάµαι τον Τριφό να λέει “είναι γελοίο να συνεχιστεί 
το φεστιβάλ. Αυτό που έχει πραγµατική σηµασία είναι ό,τι συµβαίνει αυτή 
τη στιγµή σε ολόκληρη τη Γαλλία. ∆εν µπορούµε να κλείσουµε τα αυτιά 
και τα µάτια και να προσποιηθούµε ότι εµείς εδώ κάνουµε τέχνη και δεν 
µας αφορά τι γίνεται εκεί έξω”».

Υπήρξαν βέβαια και κάποιοι που δεν ενστερνίζονταν τις απόψεις εκεί-
νης της µάχιµης επιτροπής διακοπής του φεστιβάλ του 1968. Έναν µήνα 
µετά τη διακοπή του, ο σκηνοθέτης Ροµάν Πολάνσκι, µέλος της κριτικής 
επιτροπής εκείνου του φεστιβάλ, χαρακτήρισε «βλάκες» τους συναδέλ-
φους του που υπήρξαν πρωτεργάτες εκείνων των κινητοποιήσεων. Και συ-
νεχίζοντας: «Άνθρωποι όπως ο Τριφό, ο Λελούς και ο Γκοντάρ κάνουν σαν 
παιδάκια που τους αρέσει να παίζουν τους επαναστάτες».

Τελικά, από τις 28 προγραµµατισµένες ταινίες, µόνο οι έντεκα πρόλα-
βαν να προβληθούν.
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Η Χριστίνα 
Μαυρίδου είναι 
καθηγήτρια 
Φυσικής Αγωγής - 
personal trainer.
Site: www.personaltrainer-

christy.com

Facebook Page: Christy 

Μαυρίδου

Instagram: christymav

YouTube: Christy Mavridou

Τσουκνίδα 
για υγιή µαλλιάinfo

tips
Beauty

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

ΠΟΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ 
ΣΤΟΝ ΣΩΜΑΤΟΤΥΠΟ ΣΑΣ; 
(ΜΕΡΟΣ 2o)

Σωµατότυπος 3: Περισσότερο λίπος 
στον άνω κορµό και λιγότερο 
στους γοφούς και στη µέση
Όσοι ανήκετε σε αυτή την κατηγορία έχετε την τάση 
ο κορµός σας να είναι εµφανώς µεγαλύτερος από τη 
χαµηλή στοµαχική περιοχή. Συνήθως έχετε πόνους 
στην πλάτη και στον αυχένα, παίρνετε µάζα εύκολα 
στο στήθος, στα χέρια και στην περιοχή του αυχένα. 
Παραµένετε όµως αδύνατοι στα πόδια και στην περι-
φέρεια και έχετε αδύνατους άνω και κάτω κοιλιακούς.

Στόχος σας είναι η ενδυνάµωση των µυών του άνω 
κορµού, χωρίς να πάρετε όγκο, µε σκοπό να αποφύγετε 
τους πόνους της πλάτης και του αυχένα. Η κολύµβηση, οι 
ασκήσεις στο νερό, οι ρακέτες, το τένις και το βόλεϊ είναι 
αθλήµατα που θα σας βοηθήσουν. Στο γυµναστήριο µπο-
ρείτε να ακολουθήσετε προγράµµατα που βελτιώνουν το 
καρδιαγγειακό σύστηµα (aerobic, step) και προγράµµατα µε 
λάστιχα, αλτήρες ή µπάρα, µε λίγα κιλά και πολλές επαναλή-
ψεις, έτσι ώστε να γίνεται ενδυνάµωση των µυών χωρίς όγκο. 
Επίσης, καλό θα είναι να γυµνάσετε και τους κοιλιακούς-ραχιαί-
ους, οι οποίοι αποτελούν το «στήριγµα» του άνω κορµού και το κέ-
ντρο όλου του σώµατος.

Τέλος, οι ισοµετρικές ασκήσεις θα σας βοηθήσουν αρκετά στην εν-
δυνάµωση όλου του σώµατος, χωρίς να προκαλέσουν «πρήξιµο» των 
µυών. Προσοχή όµως σε όσους έχουν υπέρταση, καθώς µετά από έρευνες 
αποδείχθηκε ότι οι ισοµετρικές ασκήσεις αυξάνουν την πίεση του αίµατος. 
Μην ξεχνάτε ποτέ τις σωστές διατάσεις στο τέλος της προπόνησης, για να απο-
φύγετε το «πιάσιµο» των µυών και τους τραυµατισµούς.

Αποφύγετε:
1) Τα push-ups, στην αρχή τουλάχιστον, µέχρι να χάσετε λίγο βάρος
2) Την κωπηλατική
3) Προγράµµατα οµαδικά ή ατοµικά µε πολύ βάρος
4) Τροχαλία µπρος-πίσω

Καλή γυµναστική!

για υγιή µαλλιά
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Αν κάνεις µια βόλτα στα ελληνικά βουνά τώρα τον Μάιο, 
η µυρωδιά του «ορίγανου» που ανθίζει θα έχει πληµ-
µυρίσει τον τόπο. Γνωστή από την αρχαιότητα για τις 
πολλαπλές της χρήσεις, η ρίγανη αποτελεί ένα από τα 

πιο διαδεδοµένα µυρωδικά βότανα της ελληνικής κουζίνας.
Η ονοµασία της, κατά πάσα πιθανότητα, οφείλεται στις λέξεις 

«όρος» και «γάνος», που σηµαίνει ότι αποδίδει λαµπρότητα στα 
βουνά. Η ρίγανη χρησιµοποιείται ως αρωµατικό στο µαγείρεµα 
σε ολόκληρο τον πλανήτη και είναι γνωστά περίπου 60 διαφο-
ρετικά είδη της. Στην Ευρώπη η συνηθισµένη χρήση της είναι 
ο αρωµατισµός ψητών κρεάτων, σαλτσών και σαλατών, µε τρανό 
παράδειγµα τη φηµισµένη και πεντανόστιµη ελληνική χωριά-
τικη σαλάτα.

Το έλαιο ρίγανης, καθώς και τα φύλλα της, χρησιµοποιού-
νται επίσης στην παρασκευή φαγητών, αρωµάτων, αλκοολούχων 
ποτών και καλλυντικών. Οι ποικιλίες ρίγανης που βρίσκονται 
στη χώρα µας είναι η Origanum vulgare σε όλη τη χερσαία και 
νησιωτική χώρα και η Origanum dictamnus που βρίσκεται µόνο 
στην Κρήτη. Η διατροφική αξία της ρίγανης είναι µεγάλη, αν 
και δεν γίνεται κάποιος να την καταναλώνει σε ποσότητες ικα-
νές να παρέχουν επαρκώς τα συστατικά αυτά.

Η ρίγανη περιέχει πολύ υψηλό ποσοστό φυτικών ινών, πε-
ρίπου 42 γρ στα 100 γρ., καθώς και υψηλό ποσοστό σηµαντικών 
για τη διατροφή βιταµινών και µετάλλων. Στα φρέσκα φύλλα της 

ρίγανης βρίσκουµε αρκετή ποσότητα βιταµίνης Ε, Β6, ριβοφλαβί-
νης, νιασίνης, φολικού οξέος, παντοθενικού οξέος και βιοτίνης. Υ-

ψηλές τιµές (εκφρασµένες σε mg / 100 g φρέσκων φύλλων) έχουν 
επίσης αναφερθεί για τη βιταµίνη C, τη θειαµίνη και τα καροτένια. 

Η ρίγανη είναι επίσης πλούσια σε µεταλλικά στοιχεία, όπως το κάλιο, 
το ασβέστιο, το µαγνήσιο, ο φώσφορος, ο ψευδάργυρος, το µαγγάνιο, 

ο σίδηρος, ο χαλκός, τα θειώδη, το χλώριο, το ιώδιο και το σελήνιο, ενώ 
η περιεκτικότητά της σε νάτριο είναι χαµηλή.

Η ρίγανη διευκολύνει την πέψη και βοηθάει τις τροφές τις οποίες 
συνοδεύει να αποδώσουν τα θρεπτικά τους συστατικά, µε εξαίρεση τον σί-

δηρο, που έχει φανεί ερευνητικά ότι µπορεί να δυσκολέψει την αφοµοίωσή 
του από το σώµα µας.

Το ιδιαίτερο διατροφικό ενδιαφέρον της ρίγανης αφορά την περιεκτικό-
τητά της σε µια οµάδα ουσιών που λέγονται πολυφαινόλες και παρουσιάζουν ιδι-

αίτερα ευεργετικές δράσεις για την υγεία.
Τα αντιοξειδωτικά της ρίγανης, µε κύριο εκπρόσωπο την ουσία καρβακρόλη, 

χρησιµοποιούνται επιτυχώς από τη βιοµηχανία τροφίµων για να ενισχύσουν την αντι-
οξειδωτική ικανότητα σε βιοµηχανοποιηµένες σάλτσες, όπως η µαγιονέζα.

Η προσθήκη ρίγανης ή ριγανόλαδου σε κρεατοσκευάσµατα µπορεί να λειτουργήσει 
σαν ένα υγιεινό αντιµικροβιακό και αντιοξειδωτικό πρόσθετο.

Στη λαϊκή παράδοση η ρίγανη έχει χρησιµοποιηθεί σαν υποστηρικτικό αφέψηµα έναντι 
του βήχα, των πονοκεφάλων, του πονόδοντου και της ακανόνιστης εµµήνου ρύσεως, χωρίς βέβαια 

να µπορεί να τεκµηριωθεί επιστηµονικά καµία από τις παραπάνω δράσεις.
Στην τουρκική επαρχία οι χωρικοί χρησιµοποιούν το νερό Kekik, που είναι εµπλουτισµένο µε ρί-

γανη από την οποία έχει εξαχθεί το ριγανόλαδο, και του αποδίδουν διάφορες θεραπευτικές δράσεις. Η ρί-
γανη σε γενικές γραµµές είναι ένα ασφαλές και πολύτιµο γευστικά βότανο. Επειδή ευνοεί τη σύνθεση της βι-

ταµίνης Κ από τον οργανισµό, καλό είναι να µη χρησιµοποιείται συχνά από άτοµα που παίρνουν βαρφαρίνη, ούτε 
όταν γίνεται θεραπεία µε σκευάσµατα σιδήρου, του οποίου την αφοµοίωση εµποδίζει.

Στο τραπέζι σας χρησιµοποιήστε την ωµή στα ψηµένα κρέατα και στις σαλάτες, ενώ όταν ψήνετε κρέας ή ψάρι 
στα κάρβουνα, ρίξτε µια µικρή ποσότητα στη φωτιά, για δώσει την υπέροχη µυρωδιά της στο φαγητό.

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

Βάλ’ του ρίγανη…

Η τσουκνίδα αποτελεί ελιξίριο για τα µαλλιά µας. Μειώνει την 
τριχόπτωση, αναζωογονεί την τρίχα βελτιώνοντας την υφή της, 
βοηθά τα γκρίζα να µην γκριζάρουν κι άλλο, βοηθά στο να µακρύνουν 
γρηγορότερα τα µαλλιά µας, τους δίνει όγκο και δύναµη, βοηθά στην 
καταπολέµηση της ξηρότητας και της πιτυρίδας.

Μια βόλτα στην εξοχή για να µαζέψετε άφθονη τσουκνίδα δεν είναι 
κακή ιδέα. Φυσικά, µε γάντια. Κι αν τυχόν την ακουµπήσετε, ψάξτε 
για µολόχα, που ευδοκιµεί δίπλα στην τσουκνίδα, και τρίψτε την 
ερεθισµένη περιοχή µε τα φύλλα της.

Υλικά: 1 λίτρο νερό, 3 κουταλιές αποξηραµένη τσουκνίδα.
Βράζουµε το νερό και προσθέτουµε την τσουκνίδα. Την αφήνουµε για 
15 λεπτά και στη συνέχεια τη σουρώνουµε. Αφήνουµε το έγχυµα της 
τσουκνίδας να κρυώσει και το χρησιµοποιούµε σε βρεγµένα µαλλιά 
µετά το λούσιµο. ∆εν ξεβγάζουµε τα µαλλιά µας. Καλό θα ήταν να 
αφήσουµε τα µαλλιά µας να στεγνώσουν µε φυσικό τρόπο.

Extra: Για τη διατήρηση του χρώµατος των βαµµένων µαλλιών 
αναµειγνύουµε µισή κούπα βότκα µε τέσσερις κούπες ζεστό νερό κι 
έπειτα λούζουµε τα µαλλιά. Προσοχή να µην πάει στα µάτια!

ταµίνης Κ από τον οργανισµό, καλό είναι να µη χρησιµοποιείται συχνά από άτοµα που παίρνουν βαρφαρίνη, ούτε 
όταν γίνεται θεραπεία µε σκευάσµατα σιδήρου, του οποίου την αφοµοίωση εµποδίζει.

αναµειγνύουµε µισή κούπα βότκα µε τέσσερις κούπες ζεστό νερό κι 
έπειτα λούζουµε τα µαλλιά. Προσοχή να µην πάει στα µάτια!




	FSU_2005_001_CMYK
	FSU_2005_002_CMYK
	FSU_2005_003_CMYK
	FSU_2005_004_CMYK
	FSU_2005_005_CMYK
	FSU_2005_006_CMYK
	FSU_2005_007_CMYK
	FSU_2005_008_CMYK
	FSU_2005_009_CMYK
	FSU_2005_010_CMYK
	FSU_2005_011_CMYK
	FSU_2005_012_CMYK
	FSU_2005_013_CMYK
	FSU_2005_014_CMYK
	FSU_2005_015_CMYK
	FSU_2005_016_CMYK
	FSU_2005_017_CMYK
	FSU_2005_018_CMYK
	FSU_2005_019_CMYK
	FSU_2005_020_CMYK
	FSU_2005_021_CMYK
	FSU_2005_022_CMYK
	FSU_2005_023_CMYK
	FSU_2005_024_CMYK
	FSU_2005_025_CMYK
	FSU_2005_026_CMYK
	FSU_2005_027_CMYK
	FSU_2005_028_CMYK
	FSU_2005_029_CMYK
	FSU_2005_030_CMYK
	FSU_2005_031_CMYK
	FSU_2005_032_CMYK
	FSU_2005_033_CMYK
	FSU_2005_034_CMYK
	FSU_2005_035_CMYK
	FSU_2005_036_CMYK
	FSU_2005_037_CMYK
	FSU_2005_038_CMYK
	FSU_2005_039_CMYK
	FSU_2005_040_CMYK

