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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α //∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ

Μιχάλης Ρέππας 
«Η βασική µας δουλειά 
είναι να γράφουµε 
κωµωδίες, 
έτσι δεν είναι;»

σελ. 33

Ήλιος, µύκητες 
και µικρόβια, 
οι «παγίδες» 
του καλοκαιριού

σελ. 27

Θ. Πελαγίδης 
«Η κυβέρνηση πουλάει 
τρέλα µέσα στην παράλογη 
αυταρέσκεια και στον 
κυνικό νιχιλισµό της»

σελ. 9

Αθ. Σαββάκης 
«Οι επιχειρήσεις µε έδρα 
την ΠΓ∆Μ θα πρέπει να 
χρησιµοποιούν στα εµπορικά 
τους σήµατα το νέο τους 
όνοµα, όχι το “Μακεδονία”»

σελ. 11

Χόλιγουντ εναντίον 
Τραµπ για 
την πολιτική 
µετανάστευσης

σελ. 20

Η ΕΛΛΑ∆Α 
ΣΤΗΝ ΠΡΕΣΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ:
Η ΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 
ΠΡΟΣΕΧΩΣ

ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ

∆. ΚΑΙΡΙ∆ΗΣ: 
Ο «ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΣΜΟΣ» 
ΣΚΙΑΖΕΙ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
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*ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδηµοσίευση, η 
αναπαραγωγή, ολική, µερική ή περιλη-
πτική, ή κατά παράφραση, ή διασκευή 
απόδοσης του περιεχοµένου της εφηµε-
ρίδας µε οποιονδήποτε τρόπο, µηχανι-
κό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογρα-
φήσεως ή άλλον, χωρίς προηγούµενη 
γραπτή άδεια του εκδότη. Νόµοι 238/ 
1970, 4301/1979, Ν. 100/1975, Ν∆ 
3565/1956 και 4254, 1962 και κανόνες 
του ∆ιεθνούς ∆ικαίου.
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για το
αυτοκίνητο!

AUTO

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

PANAMERA
SUMMER 

DREAMS

• Opel Astra 1.0T

• Νέα Mercedes GLC Coupé

• Volvo V40 Cross Country T3

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

ΝΕΑ 

ΝΕΟ MITSUBISHI 

SPACE STAR 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!

Peugeot 208 

BlueHDI 100 

στη Λακωνία 

››  Τα  πάντα για την αυτόνοµη 

οδήγηση

››  Τα σκάνδαλα του µήνα 

››   Σούπερ αµόλυβδη. 

Αξίζει; 
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AUTO

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

• DS5
• Audi Q2
• Skoda Kodiaq

issuu.com/autosunday 

PEUGEOT 3008

SUZUKI 
IGNIS

SUVοµάνια...
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AUTO
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ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

issuu.com/auto sunday 

VOLVO S90

• Πατέντες Made in USA

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

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
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70 χρόνια Ferrari  µε 5 σπέσιαλ µοντέλα

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

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

Citroen C3
Opel Ampera-e

Honda Civic

Skoda Kodiaq

Smart Electric

Nissan Micra

ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΛΟΝΙ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ 
ΤΑ ΠΑΝΤΑ 

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

ΝΕΟ MITSUBISHI 
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• DS5
• Audi Q2
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IGNIS
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ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 10

AUTO
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La vie est belle!

issuu.com/auto sunday 

• Βλέπετε καλά όταν οδηγείτε;

• Τα πιο ακριβά αυτοκίνητα είναι κλασικά

•  H πολυπρωταθλήτρι α VW αποχωρεί από το WRC

•  Έρχεται χειµώνας, πώς να φροντίσετε 

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

ΝΕΟ 
CITROEN C3

ΘΕΜΑΤΑ

04 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Έξοδος στο 
τούνελ της λιτότητας
06-07 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ∆. ΚΑΙΡΙ∆ΗΣ «Η 
συµφωνία είναι κακή γιατί επιβεβαιώνει 
τον “µακεδονισµό”»
08 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΧΡ. ΜΑΤΗΣ Ελληνικές 
µπίζνες στα Σκόπια
09 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Θ. ΠΕΛΑΓΙ∆ΗΣ 
«Κυβέρνηση και δανειστές στο 
Eurogroup πέταξαν το τενεκεδάκι 
µακρύτερα, για τους επόµενους»
10 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡ. ΜΑΤΗΣ Η 
επικίνδυνη τριγωνική σχέση Αθηνών-
Σκοπίων-Τιράνων
11 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΘ. ΣΑΒΒΑΚΗΣ 
«Ευελπιστούµε ότι οι εµπορικές σχέσεις 
Ελλάδας και ΠΓ∆Μ θα αναβαθµιστούν»
12-13 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ 
∆υναµική επιστροφή του προσφυγικού
14 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Με ηµεροµηνία λήξης 
ο ΧΥΤΑ Φυλής
16 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Η ώρα του 
µηχανογραφικού
17 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ ∆ιεθνές Πανεπιστήµιο 
Ελλάδας: Η πολύφερνη εκπαιδευτική 
νύφη του Βορρά
18 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ  Όταν η Χρυσή Αυγή 
στριµώχνεται…
19 // TWITTER H Ελλάδα 
απελευθερώθηκε
20 // ΚΟΣΜΟΣ Χόλιγουντ εναντίον 
Τραµπ για την πολιτική µετανάστευσης

21 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ Από τους 
G-7 στο ΝΑΤΟ
22 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Στους φτωχούς της Ε.Ε. η 
Ελλάδα
23 // ΑΠΟΨΗ Κ. ΚΟΥΡΟΥΝΗΣ Θριάσιον 
Τέρας
24-25 // BUSINESS Ο πόλεµος στην 
Ελλάκτωρ, τα όπλα, οι συµµαχίες και το 
µέλλον

Πείτε µας 
 για τις Κυριακές σας!

SPORTS
28 // ΜΟΥΝΤΙΑΛ ΡΩΣΙΑΣ Τα πρόθυµα θύµατα 
τελείωσαν
29 // ΣΤΟΙΧΗΜΑ  Έγκυρες προτάσεις από το 
Betarades.gr

FREE TIME
32 // CALENDAR Τα πολιτιστικά δρώµενα της 
εβδοµάδας
33 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΙΧΑΛΗΣ ΡΕΠΠΑΣ 
«Η βασική µας δουλειά είναι να γράφουµε 
κωµωδίες, έτσι δεν είναι;»
34 // CINEMA Τι θα δούµε στις 
κινηµατογραφικές αίθουσες
35 // CELEBRITIES Στιγµιότυπα από τον κόσµο 
των διασήµων
36 // PLANET Το πρώτο πάρκο για σκύλους 
άνοιξε τις πόρτες του στον ∆ήµο Ηρακλείου 
Αττικής
38-39 // ΕΥΕΞΙΑ Πόσος χρόνος χρειάζεται για 
να χάσεις κιλά; // Απλές λύσεις οµορφιάς µε 
βάση το αγγούρι // Μια µάχη στο στοµάχι µας: 
Προβιοτικά εναντίον παθογόνων
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ανάλυση
www.kyrtsos.gr  George Kirtsos   @GiorgosKyrtsos

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Με την απόφαση του Eurogroup κλείνουν ορι-
στικά οι εκκρεμότητες για το ελληνικό πρό-
γραμμα και το χρέος και μπορούμε να βγά-
λουμε ασφαλή συμπεράσματα για το οικονο-
μικό μας μέλλον.

Ανάσα, όχι όμως λύση
Στο ζήτημα του χρέους η κυβέρνηση διαχειρίστηκε με τον γνωστό, 
κάτω του μετρίου, τρόπο προγενέστερες αποφάσεις που θα μπορού-
σαν να οδηγήσουν σε πολύ θετικά για την Ελλάδα αποτελέσματα.

Η πολιτική απόφαση για την αναδιάρθρωση του χρέους του 
ελληνικού Δημοσίου που δεν βρίσκεται στα χέρια του ιδιωτικού 
τομέα ελήφθη στα τέλη του 2012. Χάθηκε πολύτιμος χρόνος με τον 
ΣΥΡΙΖΑ να υποστηρίζει ότι το χρέος πρέπει να διαγραφεί, στη συ-
νέχεια να κουρευτεί και με τελική κατάληξη την εξασφάλιση μιας 
δεκαετούς «ανάσας» σε ό,τι αφορά την παράταση του χρόνου απο-
πληρωμής και την εξασφάλιση νέας περιόδου χάριτος στη διαχεί-
ριση τμήματος του χρέους.

Η ρύθμιση του χρέους θα μπορούσε να δώσει στην Ελλάδα μια 
αναπτυξιακή ώθηση, αλλά έγινε με έναν τρόπο που της προσφέρει 
απλώς μια χρηματοδοτική «ανάσα».

Πρώτον, το ΔΝΤ αρνήθηκε να πάρει μέρος στη χρηματοδότηση 
του χρέους γιατί, σύμφωνα με το καταστατικό του, δεν μπορεί να δε-
σμεύσει χρήματα χωρίς ανάλυση που να επιβεβαιώνει τη βιωσιμό-
τητα του χρέους.

Με τη στάση του το ΔΝΤ στέλνει μήνυμα στις αγορές ότι δεν 
έχει κριθεί η βιωσιμότητα του χρέους και γι’ αυτό θα πρέπει να είναι 
επιφυλακτικές έναντι του ελληνικού Δημοσίου και να ενσωματώ-
νουν το αυξημένο ρίσκο στο υψηλότερο επιτόκιο δανεισμού.

Δεύτερον, ορίζεται επίσημα το 2032 ως χρόνος επανεκτίμησης 
της κατάστασης για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του χρέους. Το 
συμπέρασμα είναι ότι δίνεται μια δεκαετής «ανάσα» –εφόσον τα το-
κοχρεολύσια είναι σε χαμηλά επίπεδα μέχρι το 2022– χωρίς να λύ-
νεται οριστικά το πρόβλημα.

Τρίτον, ενώ το ΔΝΤ φεύγει από τη χρηματοδότηση, μένουν τα 
σκληρά μέτρα που απαίτησε για να πάρει μέρος σε αυτήν. Πρόκειται 
για μία ιδιαίτερα αρνητική για τους συνταξιούχους και τους φορο-
λογούμενους εξέλιξη, που αναδεικνύει τη διαπραγματευτική απο-
τυχία της κυβέρνησης. Δεν προστάτεψε τον λαό από πρόσθετα μνη-
μονιακού τύπου μεταμνημονιακά μέτρα. Δεν πέτυχε μια γενναία α-
ναδιάρθρωση του χρέους που θα κατοχύρωνε τη βιωσιμότητά του 
και θα έστελνε το σωστό μήνυμα στις αγορές μέσω της συμμετοχής 
του ΔΝΤ στη χρηματοδότηση.

Τέταρτον, η κυβέρνηση εξασφάλισε την επιστροφή κερδών των 
κεντρικών τραπεζών από τις αγοραπωλησίες ομολόγων του ελληνι-
κού Δημοσίου για συγκεκριμένες χρονικές περιόδους και ύψους 4 
δισ. ευρώ. Να θυμίσουμε ότι το δεύτερο μνημόνιο, το οποίο κατάρ-
γησε η κυβέρνηση Τσίπρα, προέβλεπε την επιστροφή αυτών των 
κερδών για μεγαλύτερη χρονική περίοδο και σε ύψος 9 έως 10 δισ. 
ευρώ. Σε αυτό το ζήτημα μας δίνουν πίσω ένα μέρος από το πέρα-
σμα από το δεύτερο στο τρίτο μνημόνιο με βάση τις επιλογές Τσί-
πρα-Βαρουφάκη.

Το στοίχημα για την οικονομία
Η διαπραγμάτευση που έκανε η κυβέρνηση Τσίπρα δεν έλυσε το 
θέμα του χρέους και πολλά θα εξαρτηθούν από τη δυνατότητα της 

ΈΞΟΔΟΣ
ΣΤΟ ΤΟΎΝΈΛ

ΤΗΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ

  ΤΟΎ ΈΎΡΩΒΟΎΛΈΎΤΗ ΤΗΣ ΝΔ 
ΓΙΩΡΓΟΎ ΚΎΡΤΣΟΎ

Οι ρυθμίσεις για το 
χρέος κατώτερες των 
προσδοκιών.

Θα πάρουμε πίσω 4 δισ. από τα κέρδη 
των κεντρικών τραπεζών από τα ελληνικά 
ομόλογα, ενώ βάσει του δεύτερου μνημονίου 
θα παίρναμε 10 δισ.

διαπραγματεύονται ή απλώς παρακολουθούν, με προφανείς ελλεί-
ψεις, τη διαπραγμάτευση.

Δεύτερον, η συμφωνία για το χρέος οριστικοποίησε πρό-
σθετα μέτρα για το 2019 και το 2020, όλα με υπογραφή ΔΝΤ, 
παρά την άρνηση του ΔΝΤ να συμβάλει στη δανειοδότηση της 
Ελλάδας.

Τα μέτρα αυτά είναι μνημονιακού-περιοριστικού τύπου, α-
νέρχονται σε 5 δισ. ευρώ, θα μείνουν μαζί μας και δημιουργούν 
πρόσθετες κοινωνικές δυσκολίες και οικονομικές δυσλειτουρ-
γίες. Επομένως γίνεται πιο σύνθετη η εφαρμογή μιας ολοκληρω-
μένης και αποτελεσματικής αναπτυξιακής στρατηγικής.

Τρίτον, δημιουργείται ένα εξαιρετικά περιοριστικό δημοσιο-
νομικό πλαίσιο για μία τετραετία με πρωτογενή δημοσιονομικά 
πλεονάσματα της τάξης του 3,5%, το οποίο θα συνεχιστεί με ελα-
φρότερη μορφή και δημοσιονομικά πλεονάσματα της τάξης του 
2,2% του ΑΕΠ για πολλές δεκαετίες.

Δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο τέτοιων δημοσιονομι-
κών δεσμεύσεων και περιορισμών και η διεκδίκηση εκ μέρους 
του προέδρου της ΝΔ κ. Μητσοτάκη μεγαλύτερου δημοσιονο-
μικού χώρου για να λειτουργήσει καλύτερα η οικονομία αποκτά 
μεγαλύτερη σημασία.

Οι πολιτικές επιπτώσεις
Το οριστικό κλείσιμο των εκκρεμοτήτων σε σχέση με το πρό-
γραμμα και το χρέος, σε επίπεδο Eurogroup, μας επιτρέπει να ε-
κτιμήσουμε πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση τα επόμενα χρό-
νια.

Η οικονομία σταθεροποιείται, με την έννοια ότι υπάρχει ένα 
επαρκές κεφάλαιο, κυρίως από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στα-
θερότητας, για να είναι περιορισμένη η έξοδος του ελληνικού 
Δημοσίου στις αγορές και να μη δοκιμαστούν η αξιοπιστία και η 
αντοχή της οικονομίας.

Το αμέσως επόμενο διάστημα θα αρχίσουν να φαίνονται οι 
συνέπειες από την κλιμάκωση της εφαρμογής των παλαιών μέ-
τρων και την εφαρμογή νέων. Οι πλειστηριασμοί ακινήτων θα 
γίνουν μαζικοί, οι κατασχέσεις λογαριασμών και περιουσιακών 
στοιχείων από το Δημόσιο επίσης, θα μειωθούν οι συντάξεις και 
θα αυξηθεί η φορολογία μέσω της μείωσης του αφορολόγητου 
ορίου για το ετήσιο εισόδημα.

Η οικονομία θα εξακολουθήσει να υποφέρει από έναν συν-
δυασμό περιοριστικών μέτρων και μέτρων υπέρ του κομματικού 
κράτους του ΣΥΡΙΖΑ. Χρειάζεται διαφορετική προσέγγιση και 
μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες τροποποίηση του δημοσιονο-
μικού πλαισίου και άλλων ρυθμίσεων, για να υπάρξει δυναμική 
ανάπτυξη σε βάθος χρόνου που θα ενισχύσει την αξιοπιστία του 
ελληνικού Δημοσίου και θα ρίξει τα επιτόκια δανεισμού από τις 
διεθνείς αγορές, προκειμένου να επιτευχθεί, μέσα από πολυετή 
προσπάθεια, η βιωσιμότητα του χρέους.

Διαφορετικά, θα επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις του ΔΝΤ 
που το έκαναν να μη συμμετάσχει στη χρηματοδότηση 
του χρέους. Χαμηλοί ρυθμοί ανάπτυξης σε βάθος χρόνου, 
υψηλά επιτόκια δανεισμού από τις διεθνείς αγορές λόγω 
μέτριων οικονομικών επιδόσεων και στη συνέχεια αδυνα-
μία εκπλήρωσης των τοκοχρεολυτικών υποχρεώσεων και ε-
πιβεβαίωση, με δραματικό τρόπο, της μη βιωσιμότητας του 
χρέους.

οικονομίας να επιτύχει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης για πολλά 
χρόνια.

Υπάρχουν τρεις νέοι παράγοντες που κάνουν πιο δύσκολη την 
επίτευξη του στόχου.

Πρώτον, η κυβερνητική επιχειρηματολογία για τη ρύθμιση του 
χρέους στηρίχτηκε στη σύνδεση, με πρωτοβουλία της Γαλλίας, των 
αναπτυξιακών επιδόσεων με το ύψος των δόσεων. Με βάση αυτή τη 
λογική, όταν η οικονομία θα βρισκόταν σε αναπτυξιακή αδυναμία 
θα υπήρχε αυτόματος προσωρινός περιορισμός των τοκοχρεολυτι-
κών υποχρεώσεών μας.

Τελικά αυτό δεν ίσχυσε, γεγονός που ανατρέπει την επιχειρη-
ματολογία που ανέπτυξε η κυβέρνηση στη διάρκεια των τελευταίων 
εβδομάδων. Δημιουργείται ένα πρόσθετο ζήτημα, γιατί αποδεικνύ-
εται ότι τα ανώτατα κυβερνητικά στελέχη δεν γνωρίζουν τι ακριβώς 
διαπραγματεύονται και την πορεία των διαπραγματεύσεων.

Κοτζιάς και Τσίπρας ανακοίνωσαν λάθος όνομα στο τέλος της 
διαπραγμάτευσης με τα Σκόπια. Τσακαλώτος και Μαξίμου πα-
νηγύριζαν για το λεγόμενο «γαλλικό κλειδί» που θα ίσχυε για το 
χρέος, το οποίο τελικά δεν ισχύει. Το ερώτημα είναι αν πράγματι 
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«Κ
ακή» χα-
ρακτηρί-
ζει τη συµ-
φωνία Τσί-
πρα-Ζάεφ 
για το Σκο-
πιανό ο 
κ α θ η γ η -
τής ∆ιε-

θνών Σχέσεων στο Πάντειο Πανεπιστήµιο ∆η-
µήτρης Καιρίδης, υπογραµµίζοντας ότι πολλές 
από τις ρυθµίσεις της είναι εξαιρετικά προ-
βληµατικές.

Ποια είναι η πρώτη προσέγγισή σας σχετικά 
µε τη συµφωνία Ελλάδας-ΠΓ∆Μ για το Σκο-
πιανό;
Η συµφωνία είναι κακή, γιατί επιβεβαιώνει τον 
«µακεδονισµό», για πρώτη φορά, µε την υπο-
γραφή της Ελλάδας. Η αναγνώριση µακεδονι-
κής γλώσσας και ιθαγένειας/εθνικότητας, αλλά 
και µια σειρά από άλλες ρυθµίσεις, όπως π.χ. 
για τα εµπορικά σήµατα, τον αλυτρωτισµό και 
των δύο πλευρών, τον χρονισµό της εφαρµο-
γής της, είναι εξαιρετικά προβληµατικές. Η Ελ-
λάδα σπατάλησε τεράστιο διπλωµατικό κεφά-
λαιο από το 1991 για µια τρύπα στο νερό. Θυ-
µάµαι τις µάχες των Ελλήνων διπλωµατών στα 
διεθνή φόρουµ κάθε φορά που εµφανιζόταν µια 
αναφορά σε µακεδονική γλώσσα, µακεδονική 
ταυτότητα και οτιδήποτε µακεδονικό και ανα-
ρωτιέµαι αν άξιζε τον κόπο. Κανείς από τους 
παλαιότερους πολιτικούς, ούτε ο Κωνσταντί-

Όπως έλεγε και 
ο Κωνσταντίνος 
Μητσοτάκης, το όνοµα 
από µόνο του δεν είναι το 
µείζον. Το κρίσιµο είναι το 
αλυτρωτικό ιδεολόγηµα του 
«µακεδονισµού», ότι δηλαδή 
υπάρχουν «Μακεδόνες» 
αντί για Σλαβοµακεδόνες, 
όπως θα ήταν το σωστό 
τουλάχιστον από ελληνικής 
πλευράς.

  ΣΤΟΝ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

νος Μητσοτάκης, όσο ρεαλιστής κι αν ήταν, δεν 
θα υπέγραφε τις διατάξεις για την ύπαρξη µα-
κεδονικού έθνους, όπως ουσιαστικά έκανε ο 
Αλέξης Τσίπρας µέσω του Νίκου Κοτζιά, που 
βασικά ακυρώνουν όλη την ελληνική επιχει-
ρηµατολογία δεκαετιών.

Είναι άλλο πράγµα η ανάγκη επίλυσης της 
διαφοράς και άλλο πράγµα λύση να ’ναι κι ό,τι 
να ’ναι. ∆ιαβάζω µε προσοχή τις αναλύσεις των 
υποστηρικτών της συµφωνίας και πολύ φοβάµαι 
ότι οι περισσότεροι δεν την έχουν καν διαβάσει. 
Ακούω πολλούς φίλους να µου λένε ότι κακώς 
η Ελλάδα ακολούθησε την πολιτική που ακο-
λούθησε το 1991, όταν ανέκυψε το πρόβληµα, 
και ενδεχοµένως η Βουλγαρία να φέρθηκε πιο 
συνετά. Όµως πιστεύω ότι µια και κάναµε την 
προσπάθεια και καταβάλαµε βαρύ τίµηµα, ιδίως 
σήµερα, που δεν µας πίεζε κανείς, που ο επι-
σπεύδων ήταν τα Σκόπια και όχι η Αθήνα, που 
η καταστροφική θητεία Γκρούεφσκι είχε απο-
δείξει το πρόβληµα αλυτρωτισµού της άλλης 
πλευράς, θα µπορούσαµε να πετύχουµε, του-
λάχιστον, το Βουκουρέστι.

Ποια θεωρείτε ότι είναι τα πλεονεκτήµατα 
της συµφωνίας αυτής και ποιες οι «γκρίζες 
ζώνες» της;
Το βασικό πλεονέκτηµα της συµφωνίας είναι 
η λήξη µιας εκκρεµότητας που είχε κόστος, 
για µια σειρά από λόγους, για την εξωτερική 
µας πολιτική και ταυτόχρονα η αναβάθµιση του 
ρόλου και της θέσης της Ελλάδας στην περι-
οχή και διεθνώς. Η Ελλάδα πέτυχε τον συµβι-

αµφίβολη ενταξιακή πορεία της ΠΓ∆Μ στην 
Ε.Ε., ενώ ταυτόχρονα τα παράγωγα του ονό-
µατος µένουν χωρίς κανέναν προσδιορισµό. Ε-
πιπλέον, όπως έλεγε και ο Κωνσταντίνος Μη-
τσοτάκης, το όνοµα από µόνο του δεν είναι το 
µείζον. Το κρίσιµο είναι το αλυτρωτικό ιδεολό-
γηµα του «µακεδονισµού», ότι δηλαδή υπάρχουν 
«Μακεδόνες» αντί για Σλαβοµακεδόνες, όπως 
θα ήταν το σωστό τουλάχιστον από ελληνικής 
πλευράς. Κι εδώ έγκειται η διπλωµατική ήττα: 
ενώ η πλευρά της ΠΓ∆Μ δεν ήθελε να συζη-
τηθεί το συνοδευτικό πακέτο, δηλαδή ο επιθε-
τικός προσδιορισµός στη γλώσσα, στην εθνικό-
τητα κ.λπ., και η διαπραγµάτευση να περιορι-
στεί στο όνοµα του κράτους, όπως η διαρροή 
των τηλεγραφηµάτων της πρεσβείας των ΗΠΑ 
στα Σκόπια αποκαλύπτει, η ελληνική πλευρά το 
συµπεριέλαβε, για να το δώσει ολόκληρο στην 
άλλη πλευρά, ενώ κατ’ ελάχιστον θα µπορούσε 
να το αφήσει εκτός διαπραγµάτευσης, όπως 
αρχικά επιθυµούσε η ΠΓ∆Μ.

Τελικά, τίνος είναι η Μακεδονία µετά τη 
συµφωνία;
Η ιστορική περιοχή της Μακεδονίας έχει δι-
αιρεθεί, από τους Βαλκανικούς πολέµους και 
µετά, στα τέσσερα, µε την Ελλάδα να κατέχει 
λίγο πάνω από το µισό της. Η Μακεδονία υ-
πήρξε στο παρελθόν πολυεθνική. Αυτή η πολυ-
εθνικότητα διασώζεται σήµερα κατά βάση µόνο 
στην ΠΓ∆Μ. Αντιθέτως, η ελληνική Μακεδονία 
στην πορεία του πρώτου µισού του 20ού αιώνα, 
και πάντως σχετικά πρόσφατα, έχασε σχεδόν 
όλες τις µειονότητές της. Τώρα θα πρέπει να 
κοιτάξουµε µπροστά, καθώς οι µάχες του πα-
ρελθόντος αποδείχθηκαν αδιέξοδες και η Ελ-
λάδα έχει τη δυνατότητα να δορυφοροποιήσει 
τον φτωχό βόρειο γείτονά της προς όφελος της 
οικονοµίας και των δύο χωρών.

Συµµερίζεστε την άποψη της αντιπολίτευ-
σης ότι η συµφωνία δίνει στην ΠΓ∆Μ δύο 
κρίσιµα ζητήµατα, γλώσσα και εθνικότητα;
Απολύτως. Ας µη γελιόµαστε, ο Ζόραν Ζάεφ το 
είπε όπως θα επικρατήσει να λέγεται: «Έλληνες 
και Μακεδόνες». Κάποιοι θα σπεύσουν να επι-
σηµάνουν ότι αυτό έχει ήδη επικρατήσει από 
χρόνια. Και είναι αλήθεια ότι το εθνικό φρό-
νηµα, άπαξ και διαµορφωθεί, πολύ δύσκολα 
αλλάζει. Όµως, σίγουρα, δεν χρειαζόταν η ελ-
ληνική επιβεβαίωση του µακεδονικού ιδεο-
λογήµατος, που έρχεται σε αντίθεση µε την ι-
στορική πολυµορφία της περιοχής και το ελ-
ληνικό εθνικό συµφέρον, όπως τουλάχιστον το 
αντιλαµβάνονταν όλες οι προηγούµενες ελλη-
νικές κυβερνήσεις.

Μπορεί Τσίπρας και Ζάεφ να συνυπέγραψαν 
τη συµφωνία, ωστόσο το κρίσιµο είναι η υ-
λοποίησή της. Πόσο πιθανή τη θεωρείτε;
Αρκετά. Προς το παρόν η συµφωνία θα προ-
χωρήσει. Το πιο κρίσιµο είναι η εξεύρεση της 
πλειοψηφίας των 2/3 στη Βουλή της ΠΓ∆Μ για 
την αλλαγή του Συντάγµατος. Η αντιπολίτευση 
εκεί θα πιεστεί αφόρητα, ιδίως από τον ξένο 
παράγοντα, που έχει επενδύσει πολλά στην ευ-
ρωατλαντική προοπτική όλων των ∆υτικών 
Βαλκανίων. Το πιθανότερο είναι ο Ζάεφ να 
πάει σε νέες εκλογές, µε την ελπίδα να αυξή-
σει την πλειοψηφία του. Τέλος, αν η συµφωνία 

∆ηµήτρης Καιρίδης, καθηγητής ∆ιεθνών Σχέσεων 
στο Πάντειο Πανεπιστήµιο

«Η συµφωνία είναι κακή γιατί 
επιβεβαιώνει τον “µακεδονισµό”»

βασµό της σύνθετης ονοµασίας µε γεωγρα-
φικό προσδιορισµό που η ίδια είχε προτείνει 
στο παρελθόν στο όνοµα του κράτους. Όµως 
η χρήση της ονοµασίας δεν είναι erga omnes, 
αφού στο εσωτερικό αυτή εξαρτάται από την 
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προχωρήσει εκεί, θα είναι πολύ δύσκολο για 
την ελληνική Βουλή να εµποδίσει την ένταξη 
της ΠΓ∆Μ στο ΝΑΤΟ, την οποία η ελληνική κυ-
βέρνηση θα έχει στο µεταξύ προσυπογράψει 
και όλοι οι εταίροι µας επικυρώσει.

Τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ΠΓ∆Μ βλέ-
πουµε σφοδρές αντιδράσεις κατά της συµ-
φωνίας. Πιστεύετε ότι είναι δικαιολογηµέ-
νες;
∆εν ξέρω αν το «σφοδρές αντιδράσεις» πε-
ριγράφει µε ακρίβεια την κατάσταση. Κατά τη 
γνώµη µου, οι αντιδράσεις είναι πολύ πιο υπο-
τονικές απ’ ό,τι πολλοί προέβλεπαν. ∆εν υπάρ-
χει αµφιβολία ότι πρόκειται για έναν επώδυνο 
συµβιβασµό. Όµως η κάθε κυβέρνηση εκµε-
ταλλεύεται τις όποιες αντιδράσεις στην άλλη 
πλευρά για να πείσει τη δική της πλευρά ότι η 
συµφωνία είναι «καλή για µας και όχι γι’ αυ-
τούς». Σε κάθε περίπτωση, οι αντιδράσεις θα 
πρέπει να παραµείνουν εντός των συνταγµατι-
κών ορίων και η συζήτηση να είναι ψύχραιµη 
και νηφάλια. Οι γείτονές µας είναι φτωχοί, α-
δύναµοι και χρειάζονται τη βοήθειά µας. Στη 
συντριπτική πλειοψηφία τους επιθυµούν δια-
καώς τις στενότερες δυνατές σχέσεις µ’ εµάς.

Από την άλλη, βλέπουµε εξαιρετικά θετικές 
αντιδράσεις για τη συµφωνία από την Ε.Ε. 
και άλλους φορείς. Πού τις αποδίδετε;

και η έναρξη της διαδικασίας ένταξης της 
ΠΓ∆Μ σε ΝΑΤΟ και Ε.Ε. θα σταθεροποιή-
σουν τη γείτονα χώρα. Συµφωνείτε ή δια-
φωνείτε και γιατί;
Αν για την Ελλάδα η επίλυση της διαφοράς µε 
την ΠΓ∆Μ είναι σηµαντική, για την ίδια την ΠΓ∆Μ 
είναι όρος επιβίωσης. Η ΠΓ∆Μ είναι µια πολύ 
φτωχή χώρα, της οποίας το κατά κεφαλήν εισό-
δηµα µετά βίας πλησιάζει το επίπεδο του 1989. 
Στο µεταξύ, µισό εκατοµµύριο, οι πιο νέοι και 
δυναµικοί της κάτοικοι, έχουν µεταναστεύσει 
στη ∆ύση. Χωρίς µια διέξοδο στο αδιέξοδο στο 
οποίο είχε περιέλθει, οι προοπτικές, ιδίως για 
το σλαβοµακεδονικό στοιχείο εντός της ΠΓ∆Μ, 
ήταν ζοφερές. Αυτή την ανάγκη αλλαγής εξέ-
φρασε µε αποτελεσµατικό τρόπο ο Ζόραν Ζάεφ, 
ο οποίος έκλεισε τα µέτωπα µε τη Βουλγαρία 
και την Ελλάδα και απέδειξε ότι στα Βαλκάνια 
υπάρχουν και άλλου τύπου ηγέτες, πέρα από το 
µοντέλο των Βούτσιτς, Ντζουγκάνοβιτς, Ερντο-
γάν κ.λπ. Όµως ο δρόµος για την ευηµερία της 
ΠΓ∆Μ θα είναι µακρύς και δύσβατος. Προς το 
παρόν, κλείνει ένα µεγάλο κεφάλαιο µε την α-
πόσυρση από το διεθνές προσκήνιο της τελευ-
ταίας αναφοράς στην πάλαι ποτέ Γιουγκοσλα-
βία, της µόνης κοµµουνιστικής χώρας που η 
∆ύση είχε αµέριστα στηρίξει, µε την αντικατά-
σταση του ονόµατος της Πρώην Γιουγκοσλα-
βικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας σε Βόρεια 
Μακεδονία.

Η συµφωνία είναι το πρώτο καλό νέο για την 
ευρωπαϊκή διπλωµατία µετά από πολλές απο-
τυχίες το τελευταίο διάστηµα. Η συµφωνία επα-
ναβεβαιώνει ότι η Ε.Ε. παραµένει ο σηµαντικό-
τερος διεθνής παράγοντας σε αυτή την περιοχή 
του κόσµου. Οι Ευρωπαίοι και οι Αµερικάνοι 
έχουν επενδύσει πάρα πολλά στην αποποµπή 
του Νίκολα Γκρούεφσκι, στον περιορισµό της 
επιρροής της Ρωσίας και δευτερευόντως της 
Τουρκίας και στην πρόσδεση της περιοχής στους 
ευρωατλαντικούς οργανισµούς.

Θα πρέπει, ωστόσο, να επισηµανθεί ότι οι Ευ-
ρωπαίοι είναι έτοιµοι να χειροκροτήσουν καθετί 
που ευνοεί αυτό που ο Φλόριαν Μπίµπερ εύ-
στοχα ονοµάζει «σταθεροκρατία» (stabilitocracy). 
Για παράδειγµα, σήµερα η ελευθεροτυπία στη 
Σερβία είναι πιο περιορισµένη απ’ ό,τι ήταν την 
εποχή του Μιλόσεβιτς. Όµως ο Αλεξάνταρ Βού-
τσιτς, ο Πρόεδρος της Σερβίας, είναι ο αγαπη-
µένος ηγέτης της Μέρκελ. Οι Ευρωπαίοι είναι 
επιπόλαιοι, βιαστικοί και σπεύδουν, πολύ συχνά, 
να καλύψουν το πρόβληµα µέχρι την επόµενη 
κρίση. Ας ελπίσουµε ότι δεν ισχύει αυτό που φο-
βούνται αρκετοί, ότι, αντί να λύσουµε ένα χρό-
νιο πρόβληµα, δηµιουργήσαµε µια µόνιµη εστία 
αναταραχής και µια υποδοχή για την περιοδική 
παρέµβαση του ξένου παράγοντα µέσω της ανα-
κίνησης ανύπαρκτων µειονοτικών ζητηµάτων.

Πολλοί αναλυτές εκτιµούν ότι η συµφωνία 
smoking_scene_print.pdf   1   21/06/2018   7:31 PM

∆εν χρειαζόταν 
η ελληνική επιβεβαίωση 
του µακεδονικού 
ιδεολογήµατος, που 
έρχεται σε αντίθεση 
µε την ιστορική 
πολυµορφία της 
περιοχής και το ελληνικό 
εθνικό συµφέρον, 
όπως τουλάχιστον το 
αντιλαµβάνονταν όλες οι 
προηγούµενες ελληνικές 
κυβερνήσεις.
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Σ
ε περίπου µισό δισ. ευρώ υπολογίστηκαν οι 
άµεσες ελληνικές επενδύσεις στην ΠΓ∆Μ 
την περίοδο 1997-2015, σύµφωνα µε επί-
σηµα στοιχεία της κεντρικής τράπεζας της 
γειτονικής χώρας. Για την ακρίβεια, τα ε-
πίσηµα στοιχεία ανεβάζουν τις άµεσες ελ-

ληνικές επενδύσεις σε 477,3 εκατ. ευρώ, ποσό το οποίο κα-
τατάσσει τη χώρα τρίτη όλη αυτή την περίοδο. Οι ελληνικές 
επενδύσεις κάλυψαν το 10,8% του συνόλου των ξένων επεν-
δύσεων και ήταν περίπου οι µισές από των Ολλανδών, που 
είχαν επενδύσει 960 εκατ. ευρώ (21,8%).

Η κρυφή ιδιωτική πρωτοβουλία
Όµως το ποσό αυτό, των περίπου 500 εκατ. ευρώ, δηλαδή πε-
ρίπου 25 εκατ. ευρώ τον χρόνο, δεν κατανέµεται αναλογικά 
σε αυτή την περίοδο, µε χαρακτηριστικότερο παράδειγµα το 
ότι το 2015 η χώρα βρισκόταν στην 3η θέση µε επενδύσεις 
43,75 εκατ. ευρώ, αλλά τη διετία 2013-2014 καταγράφηκε α-
ποεπένδυση 4,16 εκατ. ευρώ.

Στην πραγµατικότητα, το ποσό είναι πολύ µεγαλύτερο. 
Έλληνες επενδυτές είχαν καταγραφεί στα Σκόπια από τα 
µέσα της δεκαετίας του 1980, όταν επένδυσαν στη λειτουργία 
εµπορικών καταστηµάτων στο πλαίσιο της φιλελευθεροποί-
ησης της γιουγκοσλαβικής οικονοµίας. Ως ιδιοκτήτες των κα-
ταστηµάτων εµφανίζονταν Γιουγκοσλάβοι πολίτες, οι οποίοι 
έδιναν αναφορά στα ελληνικά πραγµατικά αφεντικά για το τι 
πουλούσαν στους Έλληνες κατά βάση πελάτες που επισκέ-
πτονταν τα Σκόπια µε εκδροµές για την αγορά κυρίως αθλη-
τικών ειδών που κατασκεύαζε η ADIDAS στη Γιουγκοσλα-
βία.

Η τάση αυτή συνεχίστηκε µέχρι τη διάλυση της Γιουγκο-
σλαβίας, οπότε και ανακόπηκε, τόσο εξαιτίας της αβεβαιότη-
τας στη χώρα που διαλυόταν εις τα εξ ων είχε συντεθεί όσο 
και λόγω της ψύχρανσης στις διµερείς σχέσεις που επέφερε 
η διαφορά περί το όνοµα και το εµπάργκο που ακολούθησε 
µέχρι την άρση του, τον Σεπτέµβριο του 1995.

Ουσιαστικά, η µέτρηση των ελληνικών επενδύσεων από 
το 1997 αναφέρεται σε µια περίοδο που οι σχέσεις ξανάρχι-
ζαν περίπου από το µηδέν, καθώς το 1996 καταγράφεται µο-
νάχα µία ελληνική επένδυση και συγκεκριµένα η Strumica 
Τabak - T Strumica Leaf Tobacco, που έκανε η καπνοβιο-
µηχανία Μιχαηλίδης από τη Θεσσαλονίκη, ύψους 613.560 
ευρώ.

Τα κρατικά ανοίγµατα επί Σηµίτη
Το 1998 στα Σκόπια ανέβηκε στην εξουσία η δαιµονοποιη-
µένη στην Ελλάδα ως εθνικιστική κυβέρνηση του VMRO – 
∆ηµοκρατικό Κόµµα για την Εθνική Ενότητα της Μακεδο-
νίας µε επικεφαλής τον Λιούπτσο Γκεοργκίεφσκι, ο οποίος 
απηύθυνε πρόσκληση στις ελληνικές επιχειρήσεις να επεν-
δύσουν στη χώρα του.

Ενδεικτικό της ελληνικής ανταπόκρισης επί κυβερνή-
σεως Σηµίτη ήταν δύο σηµαντικές επενδύσεις που έγιναν 
στη γειτονική χώρα από ελεγχόµενους από το ελληνικό ∆η-
µόσιο φορείς, οι οποίες αποτελούν ακόµη το 10% του συνό-
λου των ελληνικών επενδύσεων στην ΠΓ∆Μ. Τα Ελληνικά 
Πετρέλαια αγόρασαν το διυλιστήριο της ΟΚΤΑ περίπου 32 
εκατ. ευρώ, ενώ η Εθνική έδωσε 46 εκατ. ευρώ για την εξα-
γορά της STOPANSKA BANKA.

Μαζί µε την αγορά της ΟΚΤΑ αποφασίστηκε η κατα-
σκευή ενός αγωγού που θα τροφοδοτούσε τα Σκόπια µε πε-
τρέλαιο από το διυλιστήριο των ΕΛΠΕ στη Θεσσαλονίκη. Ο 
αγωγός έχει µήκος 240 χιλιόµετρα και δυναµικότητα 2,5 ε-
κατοµµυρίων τόνων, ξεκίνησε να κατασκευάζεται το 2002 
και να δουλεύει το 2003, ενώ σταµάτησε δέκα χρόνια αργό-
τερα και αυτή τη στιγµή είναι ανενεργός, παρά το γεγονός ότι 
σχεδόν το σύνολο της τροφοδοσίας της γειτονικής χώρας γί-
νεται από τη Θεσσαλονίκη οδικώς.

Υπουργός Οικονοµικών εκείνη την περίοδο ήταν ο µε-
τέπειτα πρωθυπουργός Νίκολα Γκρούεφσκι, ο οποίος πολύ 
συχνά επισκεπτόταν την Αθήνα. Υπηρεσιακά στελέχη που 
θυµούνται εκείνη την περίοδο λένε ότι στις επαφές που 
έκανε κατά τις πρώτες του επισκέψεις συνοδευόταν από δι-
πλωµάτες της χώρας του στην Αθήνα, αλλά στη συνέχεια α-
πέκτησε καλή γνώση της ελληνικής πρωτεύουσας και κυκλο-
φορούσε µόνος.

Καταγγελίες διαφθοράς
Όταν έγινε η συµφωνία για τον αγωγό, επί υπουργίας Άκη 
Τσοχατζόπουλου, ο σοσιαλδηµοκράτης τότε αρχηγός της α-
ντιπολίτευσης και µετέπειτα πρωθυπουργός Μπράνκο Τσερ-
βένκοφσκι έκανε λόγο για «πολύ ύποπτη συµφωνία» και 
είχε προειδοποιήσει ότι θα ταχθεί «ενάντια σε εγκληµατικές 
οικονοµικές δραστηριότητες, ανεξάρτητα από πού προέρχο-
νται αυτές οι επενδύσεις».

Ο κ. Τσερβένκοφσκι φέρεται να φωτογράφιζε Έλληνα υ-
πήκοο ο οποίος απολάµβανε την εµπιστοσύνη και της κυβέρ-

νησης Γκεοργκίεφσκι και των ΕΛΠΕ, τον οποίο λίγο αργό-
τερα ο κ. Τσοχατζόπουλος αναγκάστηκε να αποµακρύνει.

∆εκαπέντε χρόνια αργότερα, τον φετινό Μάρτιο, ο κ. 
Γκρούεφσκι συνδέθηκε και µε µια άλλη ελληνική υπόθεση, 
καθώς µε απόφαση του εισαγγελέα στα Σκόπια ερευνάται για 
την καταγγελία ότι το 2012 ως πρωθυπουργός έδωσε εντολή 
στον τότε υπουργό Μεταφορών να ανατεθεί η κατασκευή των 
28 χιλιοµέτρων του αυτοκινητοδρόµου που συνδέει τα σύ-
νορα µε την Ελλάδα µε τα Σκόπια στην εταιρεία «Άκτωρ».

Είναι η δεύτερη έρευνα που γίνεται για την «Άκτωρ» στη 
γειτονική χώρα, µετά από εκείνη που κατήγγειλε το 2014 ο 
επίσης σοσιαλδηµοκράτης τότε αρχηγός της αντιπολίτευσης 
και νυν πρωθυπουργός Ζόραν Ζάεφ, σύµφωνα µε τον οποίο 
η «Άκτωρ» έκανε ξέπλυµα χρήµατος για να διευκολύνει τον 
κ. Γκρούεφσκι.

Πριν από δύο µήνες ο κ. Ζάεφ παρέστη στην επίσηµη πα-
ράδοση του συγκεκριµένου τµήµατος του αυτοκινητοδρό-
µου, το οποίο κόστισε 228 εκατ. ευρώ. Παρών στην τελετή 
ήταν και ο Έλληνας υπουργός Υποδοµών Χρήστος Σπίρτζης, 
ενώ εκ µέρους της «Άκτωρ» παρευρέθη ο ∆. Κούτρας, ο ο-
ποίος δεν πήρε τον λόγο, αν και ο υπουργός Υποδοµών της 
γείτονος Γκόραν Σουγκαρέφσκι τόνισε πόσο δύσκολο ήταν 
το έργο.

Η Εθνική και το µικρό επιχειρείν
Η παρουσία της Εθνικής στα Σκόπια ενίσχυσε τις δραστη-
ριότητες Ελλήνων επιχειρηµατιών µικρότερου βεληνεκούς, 
οι οποίες δεν εντοπίζονται στα ραντάρ των αριθµών. Για πα-
ράδειγµα, υπήρξε µεγάλη κινητικότητα σε επιχειρήσεις 
φασόν, όπως π.χ. γούνας, οι οποίες είτε µετακινήθηκαν σε 
µικρά χωριά κοντά στη µεθόριο είτε αξιοποίησαν ανθρώπους 
εκεί για τη µείωση του εργατικού κόστους. Έλληνες επιχει-
ρηµατίες έλεγαν ότι η ελληνική διοίκηση στη STOPANSKA 
τους βοήθησε να κάνουν επενδύσεις στα Σκόπια. Μάλιστα 
ένας από αυτούς έλεγε ότι χάρη στη STOPANSKA βρήκε ε-
πένδυση για τα επιχειρηµατικά κέρδη που είχε από κάποιες 
δραστηριότητες στα Σκόπια, τα οποία θα έπρεπε αλλιώς να 
φέρει «πίσω στην Ελλάδα και να τα φάει ο Τσακαλώτος».

Μπίζνες ελληνικών συµφερόντων
Παρά το γεγονός ότι η επένδυσή του είναι µεγάλη, δεν συ-
µπεριλαµβάνεται στη λίστα µε τις 100 σηµαντικότερες επι-
χειρήσεις στη χώρα, στην οποία συγκαταλέγονται έξι εται-
ρείες ελληνικών συµφερόντων:
• Στην 3η θέση η ΟΚΤΑ (του Οµίλου ΕΛΠΕ), ο µεγαλύτε-
ρος προµηθευτής καυσίµων στη χώρα, µε κύκλο εργασιών 
311 εκατ. ευρώ (5,6% χαµηλότερο από πέρυσι, αλλά αύξηση 
της κερδοφορίας 408%)
• Στην 22η θέση η USJE-TITAN (του Οµίλου ΤΙΤΑΝ) µε κύκλο 
εργασιών 72,4 εκατ. ευρώ (0,2% χαµηλότερο από πέρυσι)
• Στην 24η η Veropoulos µε κύκλο εργασιών 70,7 εκατ. ευρώ 
(0,5% υψηλότερο από πέρυσι)
• Στην 35η οι Pivara Skopje της Coca Cola HBC - Heineken
• Στην 46η η Dojran Steel του Οµίλου ΣΙ∆ΕΝΟΡ
• Στην 57η ΑΚΤΟR µε αύξηση κερδοφορίας 286%

Η περίπτωση του Βερόπουλου έχει το περισσότερο εν-
διαφέρον, γιατί πηγαίνει καλά και έχει πολύ βελτιωµένη 
θέση, παρά το γεγονός ότι αντιµετωπίζει σοβαρό ανταγωνι-
σµό από άλλες αλυσίδες, ανάµεσα στις οποίες και η τουρκική 
Ramstore, θυγατρική της Migros.

Όταν ο Βερόπουλος πήγε στα Σκόπια, θεωρήθηκε επέν-
δυση ρίσκου, διότι υπήρξε ανησυχία ότι θα αντιµετωπίσει 
αρνητική υποδοχή.

Σήµερα έχει πάρει στο ίδιο εµπορικό κέντρο σειρά ελλη-
νικών επιχειρήσεων, ανάµεσα στις οποίες και το Goody’s, αν 
και, όπως λένε τα παιδάκια στα Σκόπια, στην Ελλάδα το junior 
το δίνουν σε ειδική συσκευασία, που στα Σκόπια δεν υπάρχει.

Πού το ξέρουν τα παιδάκια; Το 2016 οι διελεύσεις πολι-
τών από τα Σκόπια στην Ελλάδα ξεπέρασαν τα 1,2 εκατοµµύ-
ρια, δηλαδή ένας στους δύο πολίτες της χώρας έχει περάσει 
µία φορά τα σύνορα.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΠΙΖΝΕΣ 
ΣΤΑ ΣΚΟΠΙΑ

  ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΤΗΣ
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συνέντευξη

«Α
ναμενόμενα» χα-
ρακτηρίζει ο κα-
θηγητής Οικονο-
μικής Ανάλυσης 
στο Πανεπιστήμιο 
Πειραιώς Θεόδω-
ρος Πελαγίδης τα 

αποτελέσματα του Eurogroup όσον αφορά το 
«ελληνικό ζήτημα». Σημειώνει, δε, ότι «το ζή-
τημα είναι εάν η χώρα θα μπορέσει να φύγει 
μπροστά με υψηλούς ρυθμούς μεγέθυνσης. 
Είναι ο μόνος τρόπος να αποκτήσει βαθμούς 
ελευθερίας. Και για να γίνει αυτό χρειάζεται 
ριζοσπαστισμός στην οικονομική πολιτική».

Ποια τα συμπεράσματά σας από το 
Eurogroup της 21ης Ιουνίου σχετικά με την 
έξοδο της Ελλάδας από τα προγράμματα 
προσαρμογής;
Τα αναμενόμενα. Οι αγορές τα έχουν ήδη προε-
ξοφλήσει σε κάποιον βαθμό. Ξεχωρίζω την κα-
θαρή συμμετοχή του ΔΝΤ αυτή τη φορά, αφού 
η αποπληρωμή των υψηλότοκων δανείων του, 
3,3 δισ., είναι τελικώς περιορισμένη. Ένα άλλο 
ενδεικτικό ζήτημα της έλλειψης εμπιστοσύνης 
που υπάρχει είναι η απόφαση να επανεξετα-
στεί η κατάσταση στο μέλλον, πράγμα που δεί-
χνει έναν βαθμό αβεβαιότητας που υπάρχει. 
Αυτό όμως, από την άλλη, είναι αναμενόμενο 
και δείχνει ότι η χώρα θα συνεχίσει να λαμ-
βάνει στήριξη, αν χρειαστεί, στο μέλλον. Το 
καταχωρώ στα θετικά αυτό.

Κατά τα άλλα, είναι αναμενόμενη η επέ-
κταση των 130 δισ. και των τόκων τους για 
το 2033. Δεν υπάρχει αυτοματισμός μεγέθυν-
σης και χρέους, κι αυτό αναμενόμενο. Τα 15 
δισ. που δίνονται θα ήταν περισσότερα εάν το 
ΔΝΤ αποχωρούσε και απαιτούσε τότε την α-
ποπληρωμή των δανείων του, πράγμα που 
δεν συνέβη. Είναι κάτι που επέβαλε η Γερ-
μανία, υποθέτω.

Σε γενικές γραμμές, η όποια πιθανώς κα-
λύτερη αντιμετώπιση στην αρχή από τις αγο-
ρές θα αντισταθμιστεί μάλλον από την πολι-
τική αναταραχή που φέρνουν οι εκλογές που 
πλησιάζουν και κυρίως από το ότι η κυβέρ-
νηση, όπως έχει δείξει άλλωστε, θα ακολου-
θήσει την ίδια και χειρότερη τακτική.

Τελικά, μιλάμε για «καθαρή» ή για «βρό-
μικη» έξοδο;
Όπως έχω πει ξανά, δεν υπάρχει ούτε καθαρή 
ούτε βρόμικη έξοδος, γιατί δεν υπάρχει έξο-
δος. Δεν είναι δυνατόν να υπάρξει. Οι πιστω-
τές έχουν «επενδύσει» στη χώρα με τεράστια 
ποσά. Οι απαιτήσεις, η ενισχυμένη επιτήρηση, 
η επίβλεψη, όλα αυτά θα υπάρχουν για πολλά 
χρόνια. Τι θα επιτηρούν; Μα, ασφαλώς, την υ-
λοποίηση των μέτρων που είναι μπροστά μας! 
Και ό,τι άλλο θα προκύπτει εν τω μεταξύ. Το 
ζήτημα είναι εάν η χώρα θα μπορέσει να φύγει 
μπροστά με υψηλούς ρυθμούς μεγέθυνσης. 
Είναι ο μόνος τρόπος να αποκτήσει βαθμούς 
ελευθερίας. Και για να γίνει αυτό χρειάζεται 
ριζοσπαστισμός στην οικονομική πολιτική. Να 
σας πω επίσης ότι αυτός είναι ο μοναδικός 
τρόπος να έχει κανείς μεγάλο αλλά και μικρό 
πολιτικό κόστος. Ταυτόχρονα. Στην αρχή θα υ-
πάρχουν αντιδράσεις, αλλά θα είναι κούφιες, 
καθώς όσο η πολιτική θα δίνει αποτελέσματα, 

Η κυβέρνηση πουλάει 
τρέλα μέσα στην παράλογη 
αυταρέσκεια και τον κυνικό 
νιχιλισμό της. Αυτή ήταν 
η Αριστερά, να το χωνέψει 
ο κόσμος, μια πρόφαση 
για να υπερφορολογούμε 
και υπερεισφορολογούμε 
κυρίως τις σκληρά 
εργαζόμενες οικογένειες.

  ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Θεόδωρος Πελαγίδης, καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης 
στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς

τόσο τα πράγματα θα βελτιώνονται γρήγορα. 
Αλλά η κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται γι’ αυτά. 

Έχετε καταλάβει τι θέλουν να κάνουν οι δα-
νειστές σχετικά με το δημόσιο χρέος;
Να πετάξουν το τενεκεδάκι μακριά για τους ε-
πόμενους. Στο θέμα αυτό συμπίπτουν με την 
κυβέρνηση. Βέβαια από διαφορετική οπτική. 
Η κυβέρνηση στην ουσία δεν έχει και μεγάλο 
ενδιαφέρον για το θέμα. Θέλει απλώς τον χρόνο 
που της μένει να δείξει καλή διαγωγή στους 
πρώην θανάσιμους εχθρούς της, να πάρει λίγα 
λεφτά από τις αγορές, έστω και ακριβά, και στο 
τέλος προεκλογικά να τινάξει ιεροκρυφίως την 
μπάνκα στον αέρα. Σκοπός, η καμένη γη για 
τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Πώς σχολιάζετε το σχέδιο της κυβέρνησης 
για τη μεταμνημονιακή εποχή;
Δεν υπάρχουν αυτά. Το μόνο σχέδιο είναι η 
υπονόμευση της επόμενης περιόδου. Το πώς 

κυβέρνηση πουλάει τρέλα μέσα στην παρά-
λογη αυταρέσκεια και τον κυνικό νιχιλισμό της. 
Αυτή ήταν η Αριστερά, να το χωνέψει ο κό-
σμος, μια πρόφαση για να υπερφορολογούμε 
και υπερεισφορολογούμε κυρίως τις σκληρά 
εργαζόμενες οικογένειες.

Έχετε αναφερθεί πολλάκις στο ζήτημα της 
υπερφορολόγησης. Μπορεί να αναστραφεί 
πλέον η κατάσταση;
Φυσικά μπορεί να αναστραφεί, αρκεί να γίνει 
κάτι με τους χιλιάδες οργανισμούς του Δημο-
σίου που δεν εξυπηρετούν τίποτα. Δεν είναι 
δυνατόν η χώρα να έχει σχεδόν 50% κρατικές 
δαπάνες και οι πολίτες να μην εισπράττουν ως 
αντίτιμο ούτε τις ελάχιστες υπηρεσίες. Η κρα-
τική απασχόληση πρέπει να εξυπηρετεί τον 
φορολογούμενο. Σας τα λέει αυτά ένας δη-
μόσιος λειτουργός, ένας ανώτερος δημόσιος 
υπάλληλος, όπως εγώ.

Κατά την άποψή σας, ποιες είναι οι προ-
ϋποθέσεις για πραγματική έξοδο από την 
κρίση και ουσιαστική ανάκαμψη της οικο-
νομίας της Ελλάδας;
Πλήρης απελευθέρωση της οικονομίας. Γεν-
ναίες αλλαγές στην παιδεία, ιδίως στα σχο-
λεία και στα πανεπιστήμια, με αυτονομία και 
αποκέντρωση, δραστική παρέμβαση στην ε-
πιτάχυνση της δικαιοσύνης, νέο μοντέλο δι-
οίκησης υγείας στα νοσοκομεία. Πλήρης α-
ποκέντρωση στη διοίκηση του κράτους, με 
υπευθυνοποίηση και πλήρεις αρμοδιότητες 
στις τοπικές αρχές. Εκκαθάριση επιτέλους των 
χιλιάδων δημοσίων οργανισμών που πληρώ-
νει το κράτος. Νέο φορολογικό, με ελάφρυνση 
της φορολόγησης της εργασίας και της παρα-
γωγής. Τέλος, μια άποψη που στην πράξη θα 
δείχνει ότι επενδυτής και εξαγωγές έχουν την 
απόλυτη προτεραιότητα. Είναι εθνική επιταγή. 
Η χώρα μπορεί να μην υπάρχει αύριο. Ο διε-
θνής ανταγωνισμός είναι σκληρός, το διεθνές 
τοπίο μετά από χρόνια θα είναι πολύ διαφο-
ρετικό, χρειάζεται άμεση κινητοποίηση, εθνι-
κός συναγερμός.

«Πετώντας 
το τενεκεδάκι μακρύτερα»

θα κλείσουν οι αγορές και θα τελειώσουν τα 
λεφτά, ώστε να αχθεί η νέα κυβέρνηση να υ-
ποστεί κάποια στιγμή νέα επώδυνα μέτρα κ.λπ. 
Δυσκολεύεται κανείς να τα πιστέψει αυτά, αλλά 
έτσι είναι.

Η αντιπολίτευση υποστηρίζει ότι η κυβέρ-
νηση ψεύδεται όταν μιλά για έξοδο και α-
ναφέρεται σε τέταρτο μνημόνιο. Το σχόλιό 
σας;
Πρώτη φορά ακούω έξοδο στις αγορές με τέ-
τοια επιτόκια. Αλλά με επιτόκιο ακόμη και στο 
3,5% ή ακόμη και κοντά στο 3% στα δεκαετή ο-
μόλογα οι αγορές είναι ανοιχτές; Ξέρετε τι ση-
μαίνει αυτό για τις μέλλουσες χρηματοδοτικές 
ανάγκες της χώρας; Θέλετε να συγκρίνετε τα 
επιτόκια αυτά με το 1% επιτόκιο των περίπου 
27 δισ. των διαθέσιμων χρημάτων του ESM;

Με μέτρα μπροστά μας, προαπαιτούμενα, 
ουρές του προηγούμενου, νέες ιδιωτικοποι-
ήσεις και άλλα που θα τα δείτε στην πορεία. Η 
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ρεπορτάζ

Σε τριγωνικές εξελίσσονται οι σχέσεις που ανα-
πτύσσονται τον τελευταίο καιρό στα ΝΔ Βαλκά-
νια και κυρίως σε ό,τι αφορά τις σχέσεις ανάμεσα 
στην Ελλάδα, την ΠΓΔΜ και την Αλβανία. Κάτω 
από αυτό το πρίσμα ερμηνεύτηκε η δήλωση που 

έκανε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς μετά τη συνά-
ντησή του στη Μόσχα με τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λα-
βρόφ στις 13 Ιουνίου.

«Βρισκόμαστε επίσης σε μια διαδικασία να λύσουμε τα ζη-
τήματα που εκκρεμούν εδώ και 30 μέχρι 80 χρόνια με την Αλ-
βανία. Πριν πάω για διακοπές, θα τα έχω τελειώσει, αλλιώς δεν 
έχει διακοπές» είπε ο κ. Κοτζιάς, χωρίς να διευκρινίζει πότε α-
κριβώς σκόπευε να πάει διακοπές.

Ουσιαστικά ο κ. Κοτζιάς συμπεριέλαβε στη συμφωνία 
ζητήματα από την εμπόλεμη κατάσταση που ισχύει 
από τον ελληνοϊταλικό πόλεμο του 1940 και την 
εκδίωξη των Τσάμηδων από τη Θεσπρωτία το 
1944 μέχρι τον καθορισμό των θαλάσσιων συ-
νόρων μεταξύ των δύο χωρών.

Όμως η προχθεσινή του συνάντηση 
με τον Αλβανό ομόλογό του στη Ρόδο 
είχε ομοιότητες με τη συνάντηση με 
τον ομόλογό του της ΠΓΔΜ στις Βρυ-
ξέλλες, καθώς μετά και από τις δύο υ-
πήρξε παραπομπή σε συνάντηση πρω-
θυπουργών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που 
διαρρέουν, η συνάντηση των δύο πρω-
θυπουργών για την υπογραφή του τελι-
κού κειμένου της συμφωνίας θα γίνει στο 
πλαίσιο της συνόδου κορυφής στις 28 και 
29 Ιουνίου στις Βρυξέλλες και θα δώσει την 
τυπική επιβεβαίωση της λύσης όλων των επιμέ-
ρους διμερών προβλημάτων στα Δυτικά Βαλκάνια, 
έτσι ώστε να εκπληρωθεί η προϋπόθεση για επίλυση 
όλων των διμερών διαφορών πριν αρχίσουν οι διαπραγματεύ-
σεις για την ένταξη της Αλβανίας στην Ε.Ε.

Πάντως, ο υπουργός Εξωτερικών της Αλβανίας Ντιτμίρ 
Μπουσάτι διέψευσε κατηγορηματικά ότι η Αλβανία πιέζεται 
να διαπραγματευτεί και διευκρίνισε ότι οι διαπραγματεύσεις 
δεν γίνονται ενόψει του συμβουλίου κορυφής.

Διαπραγμάτευση χωρίς εξουσιοδότηση
Ωστόσο, είτε έχει δίκιο είχε έχει άδικο ο κ. Μπουσάτι, σε 
αυτήν εδώ τη συμφωνία υπάρχουν ορισμένα διαδικαστικά προ-
βλήματα, η επίλυση των οποίων προηγείται της συζήτησης των 
πολιτικών θεμάτων.

Σύμφωνα με το αλβανικό Σύνταγμα, της έναρξης της δια-
πραγμάτευσης μιας διεθνούς συμφωνίας πρέπει να προηγηθεί 
η εξουσιοδότηση με μονογραφή του Προέδρου της Δημοκρα-
τίας, ο οποίος στο τέλος πρέπει να μονογράψει και το σχέδιο 
της συμφωνίας.

Η συνήθης πρακτική του κ. Ιλίρ Μέτα είναι να καθυστερεί 
τις υπογραφές και να ζητάει περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά 
εδώ, σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Μέτα έχει σοβαρές ενστά-
σεις και προσωπική άποψη για τα επίμαχα θέματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα ζή-
τησε προσωπικά από τον Πρόεδρο να υπογράψει, αλλά εκεί-
νος δεν ανταποκρίθηκε, τουλάχιστον αμέσως, όπως επιβεβαί-
ωσε και ο κ. Μπουσάτι. «Είναι απολύτως φυσιολογικό ο Πρό-
εδρος να ζητά εξαντλητικές πληροφορίες, σε συνταγματική 
βάση είναι ο Πρόεδρος που δίνει εξουσιοδότηση και είναι κα-
τανοητό κάθε του αίτημα» είπε ο Αλβανός υπουργός, ο οποίος 
επιβεβαίωσε και το γεγονός ότι οι συζητήσεις που θα είχε με 
τον κ. Κοτζιά αφορούν τον καθορισμό των θαλάσσιων συνόρων.

Μια συμφωνία σε άμεση σύγκριση
Προς το παρόν δεν είναι γνωστό ούτε το περιεχόμενο της συμ-
φωνίας ούτε καν οι θέσεις στις οποίες κινούνται οι δύο χώρες. 
Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι οι απόψεις τόσο της κυ-

Η ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ
ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ ΣΧΕΣΗ

ΑΘΗΝΩΝ-ΣΚΟΠΙΩΝ-ΤΙΡΑΝΩΝ

  ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΤΗΣ

«Μυστικές συμφωνίες γίνονται έξω από τις 
νόμιμες διαδικασίες του κράτους, εμείς τέτοια 
δεν κάνουμε» έλεγε ο κ. Κοτζιάς στη Βουλή 
για τις διαπραγματεύσεις με την Αλβανία, την 
κατάληξη των οποίων ξέρει μόνο ο ίδιος.

Σύμφωνα με διαρροές, αυτό σημαίνει ότι στο σημείο όπου 
η απόσταση μεταξύ των ακτών των δύο χωρών είναι 1,8 χιλιό-
μετρα, οι δύο χώρες θα πάρουν από 600 μέτρα και θα αφήσουν 
διεθνή χωρικά ύδατα 600 μέτρων.

Το ζήτημα που έχει προκύψει είναι ποιες ακριβώς εκκρε-
μότητες θέλει να λύσει ο κ. Κοτζιάς, ο οποίος απαντώντας την 
1η Μαρτίου στη Βουλή σε ερώτηση της κ. Μπακογιάννη, που 
ως υπουργός Εξωτερικών είχε διαπραγματευτεί τη συμφωνία 
του 2009, δεν είχε εκφράσει διαφωνίες με το περιεχόμενο της 
συμφωνίας, αλλά την ίδια της την ύπαρξη.

«Μια πραγματική συμφωνία που θα λύνει τεχνικά ζητή-
ματα είναι καλύτερη από μια συμφωνία-φάντασμα» είχε πει ο 
κ. Κοτζιάς, ο οποίος ενεπλάκη και στα εσωτερικά ζητήματα της 
Αλβανίας, λέγοντας ότι το υπουργείο Εξωτερικών της Αλβανίας 
είναι σε διάσταση με τον Πρόεδρο και διακηρύσσοντας ότι η 
Ελλάδα δεν δεσμεύεται από τις αποφάσεις του Συνταγματικού 
Δικαστηρίου της Αλβανίας. Προφανώς, ο κ. Κοτζιάς έχει δίκιο, 
αλλά αυτές οι αποφάσεις δεσμεύουν την αλβανική πλευρά.

Προσέγγιση με αλβανική γέφυρα
Στο πλαίσιο αυτό, όμως, αποκτά ιδιαίτερη σημασία και η πρό-
σφατη συμφωνία Ελλάδας-ΠΓΔΜ για το όνομα στις Πρέσπες, 

την οποία χαιρέτισε με ιδιαίτερη θέρμη ο κ. Ράμα, δίνο-
ντας και ιδεολογικό υπόβαθρο.

«Δύο προοδευτικοί ηγέτες γειτονικών χωρών 
έγραψαν ιστορία σήμερα και έδειξαν στην Ε.Ε. 

και στον κόσμο πώς το όραμα και η βούληση 
να ξεπεραστεί το παρελθόν μπορεί να οδη-
γήσει στο μέλλον, ακόμα και αν δεν φαίνε-
ται να υπάρχει κανένα» ανέφερε σε ανάρ-
τησή του στον προσωπικό του λογαριασμό 
στο Twitter ο Αλβανός πρωθυπουργός, η 
συμβολή του οποίου ήταν καθοριστική 
στην επιλογή των αλβανικών κομμάτων της 
ΠΓΔΜ να κάνουν κυβέρνηση με τον Ζάεφ.

Άλλωστε το «κόκκινο πανί» για την α-
ντιπολίτευση και τον Πρόεδρο Ιβάνοφ στα 

Σκόπια είναι ακριβώς η «πλατφόρμα των Τι-
ράνων», στην οποία –με πρωτοβουλία του κ. 

Ράμα– κατέληξαν όλα τα κόμματα των Αλβανών 
της ΠΓΔΜ και στη βάση της οποίας έγινε και ο κυ-

βερνητικός συνασπισμός υπό τον κ. Ζάεφ.
Σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις, η στάση αυτή των Αλβα-

νών αποτελεί μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης ανάμεσα στην 
Αθήνα και τα Τίρανα, αντανάκλαση του οποίου θα είναι και η 
προώθηση της ελληνοαλβανικής συμφωνίας.

Πηγές της αντιπολίτευσης στα Τίρανα συνέδεσαν μάλιστα 
την πρόσφατη δήλωση του κ. Καμμένου, ο οποίος από τα Ψαρά, 
απέναντι από την Τουρκία, είπε ότι «η Ελλάδα σύντομα θα με-
γαλώσει», με την υπογραφή της ελληνοαλβανικής συμφωνίας, 
η οποία θα δώσει στην Ελλάδα τη δυνατότητα είτε να κηρύ-
ξει αποκλειστική οικονομική ζώνη είτε να επεκτείνει τα χωρικά 
της ύδατα στο Ιόνιο.

Η εκτίμηση που έκαναν διπλωματικές πηγές στο ελληνικό 
υπουργείο Εξωτερικών για την προσφυγή του κ. Ράμα στο δι-
καστήριο εναντίον της προηγούμενης συμφωνίας ήταν ότι προ-
σπάθησε να προφυλάξει την Τουρκία, καθώς η εφαρμογή της 
θα άφηνε ανοιχτό το ενδεχόμενο επίκλησής της και απέναντι 
στην Τουρκία.

Ο κ. Κοτζιάς έχει διαβεβαιώσει από βήματος Βουλής ότι τη 
διαπραγμάτευση με την Αλβανία «για το σύνολο των διαφο-
ρών» κάνει «ομάδα υπηρεσιακών παραγόντων, όλοι εξέχουσες 
προσωπικότητες».

Δηλαδή αυτοί που έκριναν ότι ο κ. Ράμα εξυπηρετεί τους 
Τούρκους χαράσσουν τη γραμμή της διαπραγμάτευσης εκ νέου 
υπό τον κ. Κοτζιά, έτσι ώστε να μπορεί η Ελλάδα να αξιοποιή-
σει το αποτέλεσμα με την Αλβανία και σε άλλα μέτωπα καθο-
ρισμού θαλάσσιων συνόρων, δηλαδή κυρίως με την Τουρκία.

Μένει να φανεί πόσο παρελθόν είναι διατεθειμένος να ξε-
περάσει ο κ. Ράμα.

βέρνησης Τσίπρα όσο και της κυβέρνησης Ράμα έχουν άμεσο 
μέτρο σύγκρισης. Και αυτό είναι η αντίστοιχη συμφωνία του 
2009, την οποία είχαν υπογράψει οι κυβερνήσεις Καραμανλή 
και Μπερίσα.

Στη συνέχεια, όμως, ο κ. Ράμα, με την ιδιότητα του αρχηγού 
των Σοσιαλιστών της αντιπολίτευσης, προσέφυγε στο Συνταγ-
ματικό Δικαστήριο και πέτυχε την ακύρωση της συμφωνίας, ε-
πειδή έκρινε ότι ήταν ετεροβαρής για την Αλβανία.

Επικαλούμενη πληροφορίες, η αλβανική αντιπολίτευση 
κατηγόρησε τον κ. Ράμα ότι παραχωρεί στην Ελλάδα επιφάνεια 
θάλασσας εμβαδού 1.000 τετραγωνικών μιλίων, αλλά ο κ. Μπου-
σάτι απέρριψε τις αιτιάσεις. «Η συμφωνία είναι σε πλήρη συμ-
μόρφωση με την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου και 
το διεθνές δίκαιο. Η διαπραγμάτευση της συμφωνίας του 2009 
έγινε σύμφωνα με την αρχή της ισαπόστασης, ενώ η καινούργια 
γίνεται σε συμμόρφωση με την αρχή της μέσης γραμμής, αλλά 
προσαρμοσμένη στη γεωγραφία» είπε ο κ. Μπουσάτι.
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συνέντευξη

Τ
ις επιφυλάξεις του για τις συνέπειες 
που μπορεί να έχει η συμφωνία Ελλά-
δας-ΠΓΔΜ για το όνομα της γείτονος, 
ιδίως δε όσον αφορά τα εμπορικά σή-
ματα, εκφράζει ο πρόεδρος του Συνδέ-
σμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος 
(ΣΒΒΕ) Αθανάσιος Σαββάκης, τονίζο-

ντας ότι το όνομα «Μακεδονία» θα πρέπει να κατο-
χυρωθεί άμεσα από τις ελληνικές επιχειρήσεις που 
το χρησιμοποιούν, διά παν ενδεχόμενο.

Κατ’ αρχάς θα ήθελα την πρώτη προσέγγισή σας 
στη συμφωνία Ελλάδας-ΠΓΔΜ για το Σκοπιανό.
Πάγια θέση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου 
Ελλάδος (ΣΒΒΕ) είναι να μη σχολιάζει την πολιτική 
επικαιρότητα. Σύντομα θα σας πω ότι η επίλυση του 
προβλήματος των δύο χωρών ήταν επιβεβλημένη, 
και μάλιστα αυτό έπρεπε να γίνει στο πλαίσιο της α-
νάδειξης της χώρας μας σε παράγοντα σταθερότητας 
στην ευρύτερη περιοχή. Βεβαίως αυτό που απομέ-
νει είναι να διαπιστώσουμε, τόσο στο εγγύς όσο και 
στο απώτερο μέλλον, ότι όντως η συμφωνία ήταν ε-
πωφελής για τη χώρα μας.

Όσον αφορά τις εμπορικές σχέσεις των δύο 
χωρών, τι σημαίνει, κατά την άποψή σας, αυτή 
η συμφωνία;
Ευελπιστούμε ότι οι εμπορικές σχέσεις των δύο 
χωρών θα αναβαθμιστούν. Η αναβάθμιση αυτή πι-
στεύουμε ότι θα προέλθει από τον μετριασμό των ε-
ντάσεων στις σχέσεις των δύο χωρών και την ευχε-
ρέστερη υλοποίηση επενδύσεων και επιχειρηματι-
κών σχημάτων. Επιπλέον, πιστεύουμε ότι μέσω της 
συμφωνίας θα υπάρξει καλύτερη προστασία των ελ-
ληνικών επενδύσεων, ενώ παράλληλα ελπίζουμε 
ότι θα λυθεί το ζήτημα των εμπορικών σημάτων.

Έχετε εκφράσει ως ΣΒΒΕ κάποιες επιφυλάξεις 
σχετικά με τα εμπορικά σήματα. Μπορείτε να μας 
τις εξηγήσετε; 
Ο ΣΒΒΕ επαναλαμβάνει την πάγια θέση του αναφο-
ρικά με την προστασία των ελληνικών εμπορικών 
σημάτων μετά τη συμφωνία με την ΠΓΔΜ, η οποία 
μάλιστα επαναλήφθηκε σε πρόσφατη ανακοίνωσή 
του πριν από δέκα ημέρες: Ο όρος «Μακεδονία» για 
τις εμπορικές επωνυμίες ανήκει αποκλειστικά και 
μόνο στην Ελλάδα. Οι επιχειρήσεις με έδρα τη γει-
τονική χώρα θεωρούμε ότι θα πρέπει να μπορούν 
να χρησιμοποιούν στα εμπορικά τους σήματα το νέο 
τους όνομα «Βόρεια Μακεδονία». Ειδικότερα, και για 
να μην υπάρξουν ζητήματα εξαιτίας της ασάφειας 
στη χρήση του όρου «Μακεδονία», ο ΣΒΒΕ καλεί 
την ελληνική κυβέρνηση να εξασφαλίσει ότι κατά 
τη διάρκεια της τριετούς περιόδου που προβλέπει η 
συμφωνία ούτως ώστε να λυθούν θέματα χρήσης 
των εμπορικών σημάτων, δεν θα υπάρξει ούτε μία 
αλλαγή στις επωνυμίες των ελληνικών εμπορικών 
προϊόντων που περιλαμβάνουν τον όρο «Μακεδο-
νία». Αναφορικά με τα προϊόντα ονομασίας προέ-
λευσης (ΠΟΠ) και τα προϊόντα γεωγραφικής ένδει-
ξης (ΠΓΕ), δεν τίθεται κανένα θέμα αμφισβήτησης, 
διότι αυτά έχουν καθοριστεί με αποφάσεις της Ε.Ε. 
Συμπληρωματικά, και επειδή στη Βόρεια Ελλάδα δι-
αθέτουμε διεθνώς εμπορεύσιμα και παγκοσμίως α-
ναγνωρίσιμα προϊόντα που το εμπορικό τους σήμα 
περιλαμβάνει τον όρο «Μακεδονία», θεωρούμε αυ-
τονόητο ότι επίσης θα εξασφαλιστεί πως τα συγκε-
κριμένα προϊόντα δεν θα γίνουν αντικείμενο χρήσης, 
άρα παράνομης υιοθέτησης και οικειοποίησης του 
συγκεκριμένου εμπορικού σήματος, από επιχειρή-

  ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Αθανάσιος Σαββάκης, πρόεδρος του ΣΒΒΕ

σεις με έδρα τη γειτονική μας χώρα.

Θεωρείτε ότι το όνομα «Βόρεια Μακεδονία» θα 
βλάψει τα ελληνικά προϊόντα από τη Μακεδονία;
Θέλω να πιστεύω πως όχι, αν η επιτροπή που θα α-
ναλάβει το έργο της επίλυσης του ζητήματος των ε-
μπορικών σημάτων εργαστεί με τον σωστό τρόπο. 
Σαφώς, όμως, κάποιου είδους σύγχυση θα προ-
κληθεί, αλλά μόνο σε καταναλωτές που δεν είναι ε-
νημερωμένοι για το μεταξύ μας πρόβλημα. Σε κάθε 
περίπτωση, όσες ελληνικές επιχειρήσεις δεν έχουν 
κατοχυρώσει τα εμπορικά τους σήματα που περιέ-
χουν τον όρο «Μακεδονία» θα πρέπει να το κάνουν 
άμεσα, για να μη βρεθούμε μπροστά σε δύσκολες 
καταστάσεις και μάλιστα στο εγγύς μέλλον.

Η κυβέρνηση, αλλά και αναλυτές, θεωρούν ότι με 
τη συμφωνία ανοίγουν νέοι δρόμοι για τη δρα-
στηριοποίηση στην ΠΓΔΜ ελληνικών επιχειρή-
σεων. Συμφωνείτε και, αν ναι, υπό ποιες προϋ-
ποθέσεις;

η «πιο ασθενής εικόνα» είναι δικαιολογημένη, αφού 
η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στον κόσμο που δι-
άγει, δυστυχώς, τον δέκατο χρόνο οικονομικής κρί-
σης. Για τον ΣΒΒΕ, η επαναφορά στην κανονικότητα 
μπορεί να συμβεί μόνο αν επιταχυνθούν οι προβλε-
πόμενες μεταρρυθμίσεις στην οικονομία και ξεκινή-
σει η πολυπόθητη υλοποίηση επενδύσεων. Σε κάθε 
περίπτωση, οι επενδύσεις τελικά είναι αυτές που θα 
επαναφέρουν την οικονομία σε τροχιά ανάπτυξης. 
Μάλιστα επιμένουμε ότι οι παραγωγικές επενδύ-
σεις κατά προτεραιότητα θα είναι αυτές που θα δη-
μιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και θα συμβά-
λουν στην ανάταξη της οικονομίας, με τη δημιουργία 
δορυφορικών δραστηριοτήτων περί τη μεταποίηση.

Επίσης, η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η οικονο-
μία παρουσιάζει εμφανή ανάκαμψη. Διαπιστώ-
νετε κάτι τέτοιο;
Θα σας έλεγα ότι η οικονομία παρουσιάζει σημάδια 
σταθεροποίησης τουλάχιστον. Πιστεύω ότι αν όντως 
η χώρα βγει από το μνημόνιο τον Αύγουστο, θα αλ-
λάξει αμέσως το οικονομικό κλίμα προς το θετικό, 
πράγμα που είναι ζητούμενο εδώ και δέκα χρόνια. 
Τέλος, έχω να σας πω ότι ακόμη και η σταθεροποί-
ηση μπορεί να εισφέρει θετικά στην υλοποίηση ε-
πενδύσεων, πράγμα άκρως σημαντικό στην πορεία 
ανάταξης της οικονομίας.

Ποιες θεωρείτε ότι είναι οι κινήσεις που πρέπει 
να κάνει η κυβέρνηση μετά το τέλος των προ-
γραμμάτων ώστε να ενισχύσει την ελληνική επι-
χειρηματικότητα και ειδικά τις επιχειρήσεις της 
Βόρειας Ελλάδας;
Για τον επιχειρηματικό κόσμο της Βόρειας Ελλάδας 
το βασικό ζητούμενο «μετά τα μνημόνια» είναι η αλ-
λαγή του αναπτυξιακού υποδείγματος της χώρας. 
Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε υποστηρίξει κατ’ επανά-
ληψη ότι η παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων προϊ-
όντων υψηλής προστιθέμενης αξίας αποτελεί σημα-
ντική προτεραιότητα για την εγχώρια μεταποιητική 
δραστηριότητα, ούτως ώστε να αυξηθεί το εθνικό 
μας προϊόν και να δημιουργηθούν νέες θέσεις ερ-
γασίας. Στην κατεύθυνση αυτή, η θεσμική υποστή-
ριξη της μεταποίησης, η επάρκεια κινήτρων, οι κλα-
δικές πολιτικές και η έμπρακτη υποστήριξη της ε-
ξωστρεφούς και της καινοτόμου δραστηριότητας θα 
πρέπει κατά τη γνώμη μας να αποτελέσουν τα ση-
μεία παραγωγής ρεαλιστικών πολιτικών υποστήρι-
ξης της βιομηχανικής δραστηριότητας της χώρας 
από τώρα και για την επόμενη πενταετία. Η έξοδος 
από την οικονομική κρίση και η δημιουργία θέσεων 
εργασίας διέρχεται από την έμπρακτη και χωρίς κυ-
βερνητικούς δισταγμούς ενίσχυση της ελληνικής 
παραγωγής. Γι’ αυτό απαιτείται ο σχεδιασμός και η 
εφαρμογή συγκεκριμένης βιομηχανικής πολιτικής, 
που θα δημιουργήσει μόνιμες και καλά αμειβόμε-
νες νέες θέσεις εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΒΒΕ 
έχει προτείνει εδώ και σχεδόν δέκα χρόνια να τεθεί 
ως ΕΘΝΙΚΟΣ στόχος η υγιής παραγωγική βάση της 
χώρας να εισφέρει στο εθνικό ΑΕΠ τουλάχιστον 12%, 
μέχρι το έτος 2020. Πλέον δεν μπορεί η δήθεν βιομη-
χανική μας πολιτική να αρχίζει και να τελειώνει με 
την προκήρυξη συγχρηματοδοτούμενων δράσεων 
από το ΕΣΠΑ. Επιπλέον, το επόμενο μεγάλο θέμα 
που πρέπει να αντιμετωπιστεί είναι αυτό της υψη-
λής φορολογίας και της φοροδιαφυγής, που είναι οι 
δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Για την εξαιρετικά 
υψηλή φορολογία που στραγγαλίζει τη βιωσιμότητα 
των επιχειρήσεων δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. 
Το πρόβλημα είναι απολύτως προφανές.

«Ευελπιστούμε ότι οι εμπορικές 
σχέσεις Ελλάδας και ΠΓΔΜ 

θα αναβαθμιστούν»

Θα σας έλεγα ότι ανοίγουν «περαιτέρω» δρόμοι για 
τη δραστηριοποίηση ελληνικών επιχειρήσεων στην 
ΠΓΔΜ. Τούτο το επισημαίνω διότι η χώρα μας είναι 
ένας από τους κύριους επενδυτές στη γειτονική χώρα. 
Γενικότερα θέλω να σας υπενθυμίσω ότι στις γειτο-
νικές μας χώρες των Βαλκανίων, και όχι μόνο στην 
ΠΓΔΜ, η Ελλάδα, λόγω του ανοίγματος των συγκε-
κριμένων αγορών τη δεκαετία του ’90, είναι συνή-
θως στην πρώτη πεντάδα των ξένων επενδυτών. Η 
αγορά των βαλκανικών χωρών, εδώ και πάνω από 
είκοσι χρόνια, έχει πάψει να θεωρείται για τις ελληνι-
κές επιχειρήσεις ξένη αγορά. Η ελληνική παρουσία, 
και κυρίως η παρουσία των βορειοελλαδίτικων επι-
χειρήσεων, είναι παντού στην περιοχή αξιοσημείωτη 
και θα αναβαθμιστεί περαιτέρω στο εγγύς μέλλον.

Για να αλλάξουμε θέμα, η κυβέρνηση δηλώνει ότι 
από τον Αύγουστο τελειώνουν οριστικά τα προ-
γράμματα προσαρμογής της χώρας. Η άποψή σας;
Το βασικό ζητούμενο και κυρίαρχος στόχος είναι η 
έξοδος της χώρας μας από τα μνημόνια. Προφανώς 
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Κρίσιµη εβδοµάδα για την καγκελάριο της Γερµανίας 
κ. Μέρκελ, η οποία καλείται µέσα από µίνι σύνοδο 
κορυφής που συγκαλεί και την τακτική σύνοδο κο-
ρυφής που θα πραγµατοποιηθεί να βρει «ευρωπαϊκή 

λύση» στο προσφυγικό-µεταναστευτικό.

Πρόβληµα στον συνασπισµό
Ο υπουργός Εσωτερικών της Γερµανίας κ. Ζέεχοφερ, ο οποίος 
προέρχεται από τους Χριστιανοκοινωνιστές της Βαυαρίας, ζή-
τησε από την καγκελάριο να «σκληρύνει εδώ και τώρα» τη στάση 
της στο προσφυγικό-µεταναστευτικό. Έχει ανακοινώσει την πρό-

θεσή του να προχωρήσει τις επόµενες εβδοµάδες στην ενεργο-
ποίηση διάταξης σύµφωνα µε την οποία οι πρόσφυγες οι οποίοι 
έχουν κάνει αίτηση ασύλου στη χώρα πρώτης εισόδου στην Ε.Ε., 
αλλά βρίσκονται στη συνέχεια στη Γερµανία, να επιστρέφονται σε 
αυτήν.

Με τη µέθοδο αυτή ο κ. Ζέεχοφερ επιδιώκει να µετατρέψει 
την Ελλάδα και την Ιταλία, µέσω των οποίων εισέρχονται οι πε-
ρισσότεροι πρόσφυγες-µετανάστες στην Ε.Ε., σε χώρες εγκλωβι-
σµού προσφύγων.

Οι Χριστιανοκοινωνιστές της Βαυαρίας, οι οποίοι συµµετέ-
χουν µε τους Χριστιανοδηµοκράτες και τους Σοσιαλδηµοκράτες 

στην κυβέρνηση Μέρκελ, δέχονται µεγάλη πολιτική πίεση από 
τη σκληρή δεξιά έως ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερµανία ε-
νόψει των περιφερειακών βουλευτικών εκλογών που θα πραγµα-
τοποιηθούν στη Βαυαρία το φθινόπωρο. Κινδυνεύουν να χάσουν 
την παραδοσιακή πλειοψηφία τους στην περιφερειακή Βουλή, 
γιατί ένα τµήµα των ψηφοφόρων τους µετακινείται προς τα δεξιά.

Η επιθετική τακτική του υπουργού Εσωτερικών κ. Ζέεχο-
φερ φέρνει σε δύσκολη θέση την καγκελάριο κ. Μέρκελ, γιατί την 
εµφανίζει πολιτικά κουρασµένη, ενώ οι Σοσιαλδηµοκράτες, που 
συµµετέχουν στην κυβέρνηση, πολύ δύσκολα θα ακολουθήσουν 
τη σκλήρυνση της πολιτικής στο προσφυγικό-µεταναστευτικό.

Ευρωπαϊκή σύγχυση
Είναι πολύ δύσκολο για την κ. Μέρκελ να επιτύχει µια ευρωπαϊκή 
λύση που θα ικανοποιεί τον κ. Ζέεχοφερ και τους Χριστιανοκοινω-
νιστές της Βαυαρίας.

Στην Ιταλία έχει σχηµατιστεί κυβέρνηση από ευρωσκεπτικι-
στές και αντιευρωπαίους, οι οποίοι δικαιολογηµένα θεωρούν τη 
χώρα τους θύµα της Ε.Ε. σε ό,τι αφορά το προσφυγικό-µετανα-
στευτικό.

Την τελευταία τετραετία η Ιταλία έχει δεχτεί 600.000 πρό-
σφυγες και µετανάστες, ενώ συνεχίζονται οι ροές από την Αφρική, 
κυρίως µέσω Λιβύης.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Ιταλίας και ηγέτης της Λέγκας κ. 
Σαλβίνι δείχνει αποφασισµένος να τινάξει το ευρωπαϊκό σύστηµα 
διαχείρισης των προσφυγικών-µεταναστευτικών ροών στον αέρα, 
γιατί θεωρεί ότι δεν εξυπηρετεί τα συµφέροντα της χώρας του. 
Έχει κλείσει τα ιταλικά λιµάνια για τα πλοία των ΜΚΟ που δεν 
έχουν ιταλική σηµαία και µεταφέρουν πρόσφυγες από τη Λιβύη, 
καταγγέλλοντας τους ακτιβιστές ότι βρίσκονται σε απευθείας συ-
νεννόηση µε τους διακινητές.

Είναι βέβαιο ότι ο Σαλβίνι δεν θα ικανοποιήσει το αίτηµα της 
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∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ
Προσδιορίζει τις πολιτικές 
εξελίξεις στην Ε.Ε.

Κρίσιµη εβδοµάδα για την καγκελάριο της Γερµανίας 
κ. Μέρκελ, η οποία καλείται µέσα από µίνι σύνοδο 
κορυφής που συγκαλεί και την τακτική σύνοδο κο-

θεσή του να προχωρήσει τις επόµενες εβδοµάδες στην ενεργο-
ποίηση διάταξης σύµφωνα µε την οποία οι πρόσφυγες οι οποίοι 
έχουν κάνει αίτηση ασύλου στη χώρα πρώτης εισόδου στην Ε.Ε., 

Προσδιορίζει τις πολιτικές 
εξελίξεις στην Ε.Ε.

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ Ν∆ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

www.kyrtsos.gr  George Kirtsos   @GiorgosKyrtsos

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

#1 εφαρμογή στην Ελλάδα για τις δημόσιες συγκοινωνίες

Κατεβάστε τώρα δωρεάν
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Η κυβερνητική κρίση 
στη Γερµανία καταλύτης 
ευρωπαϊκών εξελίξεων για το 
προσφυγικό.

Μέρκελ για υιοθέτηση κανονισµών σύµφωνα 
µε τις προτάσεις του υπουργού Εσωτερικών της 
Γερµανίας κ. Ζέεχοφερ, οι οποίοι θα µετατρέ-
ψουν την Ιταλία, όπως και την Ελλάδα, σε χώρα 
εγκλωβισµού.

Ο Σαλβίνι έχει ήδη συγκρουστεί µε τη Γαλ-
λία και την Ισπανία επειδή έκλεισε τα ιταλικά λι-
µάνια στα πλοία των ΜΚΟ, ενώ συµπληρώνεται 
στις κινήσεις του από τη σοσιαλιστική κυβέρ-
νηση της Μάλτας, η οποία έκλεισε κι αυτή τα λι-
µάνια της χώρας στα πλοία των ΜΚΟ που µετα-
φέρουν πρόσφυγες.

Η κρίση του 2015
Οι σηµερινές αντιθέσεις οφείλονται στην κρίση 
του 2015, η οποία προκλήθηκε από την από-
φαση του Ερντογάν να στείλει 1.000.000 πρό-
σφυγες και µετανάστες µέσω Ελλάδας και την 
προκλητική αδράνεια της κυβέρνησης Τσίπρα, 
η οποία εφάρµοσε το δόγµα «λιάζονται» και δεν 
έκανε καµία προσπάθεια να περιορίσει τις προ-
σφυγικές-µεταναστευτικές ροές.

Η καγκελάριος Μέρκελ προσπάθησε τότε 
να λύσει το πρόβληµα ανοίγοντας τα σύνορα 
και τη γερµανική κοινωνία στους πρόσφυγες 
και τους µετανάστες. Θέλησε να αξιοποιήσει την 
προσφυγική κρίση και την ανθρωπιστική της δι-
άσταση για να αλλάξει τη διεθνή εικόνα της Γερ-
µανίας. Με βάση το σκεπτικό της κ. Μέρκελ, η 
Γερµανία θα σταµατούσε να ήταν µια πρώην µι-
λιταριστική-ναζιστική δύναµη και µια διαρκής 
οικονοµική απειλή για τους λιγότερο ανταγω-

Το σχέδιο «Κλεισθένης Ι» που προωθεί προς ψήφιση η Κυβέρνηση:

• «Διαλύει» τους Δήμους και τις τοπικές 
κοινωνίες. Θα προκαλέσει ακυβερνησία και 
παράλυση στην καθημερινή τους λειτουργία.  
Θα ευνοήσει τη διαφθορά και τη συναλλαγή. 

• Ενισχύει τον ασφυκτικό έλεγχο της 
Αυτοδιοίκησης από το Κράτος, αντί να προωθεί 
την αποκέντρωση πόρων κι αρμοδιοτήτων, όπως 
συμβαίνει στις κοινωνίες που ευημερούν. 

• Αυξάνει το φορολογικό βάρος των πολιτών.

• Δυσχεραίνει την καθημερινότητά μας, αφού 
καθιστά δύσκολη την εκτέλεση έργων και την 
παροχή σημαντικών υπηρεσιών που σήμερα 
παρέχονται από τους Δήμους.

• Δημιουργεί πολιτική αστάθεια, αφού δεν 
διασφαλίζει στο Δήμαρχο τη δυνατότητα να 
υλοποιήσει το πρόγραμμα, για το οποίο ψηφίστηκε.

Για να πάμε επιτέλους μπροστά, η Ελλάδα, η Αυτοδιοίκηση, οι τοπικές μας κοινωνίες, χρειαζόμαστε ένα άλλο 
Κράτος. Πολιτική και κοινωνική σταθερότητα. Κυβερνησιμότητα στους Δήμους. Χρειαζόμαστε πολιτικές 
που υπηρετούν την απλή λογική και δίνουν προτεραιότητα στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών.

Αν επιτρέψουμε να διαλυθούν οι Δήμοι, θα διαλυθούν οι ζωές μας.w w w. k e d k e . g r

Ε ν η μ ε ρ ω θ ε ί τ ε  α ν α λ υ τ ι κ ά  γ ι α  τ ι ς  θ έ σ ε ι ς  τ η ς  Κ . Ε . Δ . Ε .  σ χ ε τ ι κ ά  μ ε  τ ο  ν ο μ ο σ χ έ δ ι ο  « Κ λ ε ι σ θ έ ν η ς  Ι »  σ τ ο  w w w. k e d k e . g r

Διαλύουν τους Δήμους,
το Κράτος, τις Ζωές μας 

νιστικούς εταίρους της Ευρωζώνης και θα απο-
κτούσε σε βάθος χρόνου την εικόνα µιας δύνα-
µης κοινωνικής αλληλεγγύης και ανθρωπισµού.

Επρόκειτο για µια απόφαση στρατηγικής 
σηµασίας, βασισµένη σε ένα καλό σκεπτικό, η 
οποία όµως απειλεί το πολιτικό µέλλον της κα-
γκελαρίου.

Η Γερµανία, η Αυστρία και η Σουηδία είναι 
οι αναπτυγµένες χώρες στις οποίες κατέληξαν οι 
πάνω από 1.000.000 πρόσφυγες και µετανάστες 
οι οποίοι εισήλθαν στην Ε.Ε. το 2015. Σηµειώ-
θηκαν µεγάλες κοινωνικές και πολιτικές ανα-
τροπές σε αυτές τις χώρες, µε κερδισµένους τη 
σκληρή και την άκρα ∆εξιά.

Αυστρία και Σουηδία εκτιµούν ότι έχουν 
κάνει το καθήκον τους υποδεχόµενες πρόσφυ-
γες που αναλογούν σε 1% έως 1,5% του συνολι-
κού πληθυσµού.

Η Γερµανία έχει εσωτερικό πρόβληµα για 
το προσφυγικό-µεταναστευτικό. Η Ιταλία θεω-
ρεί ότι είναι θύµα µιας κατάστασης που την έχει 

µετατρέψει σε χώρα εγκλωβισµού προσφύγων 
και συγκρούεται ήδη µε τη Γαλλία και την Ισπα-
νία, θεωρώντας ότι, παρά τη φραστική συµπα-
ράστασή τους στους πρόσφυγες και τους µετα-
νάστες, δεν αναλαµβάνουν τα βάρη που τους α-
ναλογούν.

Εντελώς αρνητικές σε ό,τι αφορά την υπο-
δοχή προσφύγων και µεταναστών είναι οι κυ-
βερνήσεις της Πολωνίας, της Ουγγαρίας, της 
Τσεχίας, της Σλοβακίας και της Σλοβενίας.

Έχουµε, λοιπόν, µια ευρωπαϊκή Βαβέλ στο 
προσφυγικό-µεταναστευτικό, µε τις πολιτικές 
δυνάµεις που ανεβάζουν τους τόνους και ζητούν 
αυστηρή διαχείριση του θέµατος να κερδίζουν 
συνεχώς έδαφος.

Κίνδυνος για την Ελλάδα
Η Ελλάδα πλήρωσε ακριβά τις επιλογές Τσίπρα 
στο προσφυγικό-µεταναστευτικό το 2015.

Πρώτον, οι Ευρωπαίοι εταίροι παρέκαµψαν 
την Ελλάδα το 2016 και ήρθαν σε απευθείας συ-
νεννόηση µε την Τουρκία για τον δραστικό πε-
ριορισµό του προσφυγικού-µεταναστευτικού 
ρεύµατος.

Η συνεννόηση απέδωσε και εξασφάλισε 
στην Τουρκία ένα είδος λευκής επιταγής, ε-
φόσον ο Ερντογάν κάνει ό,τι θέλει στο εσωτε-
ρικό αλλά και στις διεθνείς σχέσεις της Τουρ-
κίας, χωρίς να υπάρχει σοβαρή ευρωπαϊκή αντί-
δραση.

∆εύτερον, η πολιτική αντίδραση στα προ-
σφυγικά-µεταναστευτικά ρεύµατα που άφησε 

να αναπτυχθούν το 2015 ο Τσίπρας ενίσχυσε 
δυνάµεις της σκληρής και της άκρας ∆εξιάς που 
έχουν αρνητικές για εµάς θέσεις για τη χρηµα-
τοδότηση του ευρωπαϊκού προϋπολογισµού και 
τη στήριξη της ελληνικής οικονοµίας.

Οι πρόσθετες δυσκολίες που αντιµετωπί-
ζουµε έχουν σχέση µε τις πολιτικές συνέπειες 
της απόφασης Τσίπρα να αφήσει τους µετανά-
στες να «λιάζονται».

Τρίτον, από το 2016 η Ελλάδα έχει µετατρα-
πεί σε χώρα εγκλωβισµού προσφύγων και µετα-
ναστών. Το φαινόµενο αυτό είναι µικρής κλίµα-
κας και εντοπισµένο κυρίως σε νησιά του Ανατο-
λικού Αιγαίου.

Από τη στιγµή όµως που η καγκελάριος 
Μέρκελ θέλει να ικανοποιήσει τον Ζέεχοφερ 
για να διατηρήσει τη συνοχή του κυβερνητικού 
συνασπισµού και δεν µπορεί να συνεννοηθεί µε 
τον Σαλβίνι, είναι πολύ πιθανό να ασκήσει µεγα-
λύτερη πίεση στην κυβέρνηση Τσίπρα, προκει-
µένου να µεγαλώσει ο αριθµός των εγκλωβισµέ-
νων στην Ελλάδα προσφύγων και µεταναστών.

Βρισκόµαστε µπροστά στις ευρωπαϊκές και 
στις εθνικές συνέπειες από την απαράδεκτη δι-
αχείριση του προσφυγικού-µεταναστευτικού 
από την κυβέρνηση Τσίπρα την περίοδο της µε-
γάλης κρίσης του 2015-2016. Επειδή έχει απο-
δειχθεί ότι ο κ. Τσίπρας δεν µπορεί να προστα-
τεύει τα καλώς εννοούµενα συµφέροντά µας σε 
ζητήµατα µεγάλης σηµασίας, υπάρχει κίνδυνος 
στο προσφυγικό-µεταναστευτικό να πάµε από 
το κακό στο χειρότερο.
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Παρά την επαναλειτουργία του ΧΥΤΑ Φυλής 
από τα μέσα της περασμένης εβδομάδας, η κα-
τάσταση σε αρκετές περιοχές της Αθήνας με τα 
σκουπίδια στους δρόμους δεν έχει ακόμα εξομα-
λυνθεί. Την ίδια ώρα το ουσιαστικό πρόβλημα, 

που είναι η διαχείριση των απορριμμάτων, παραμένει άλυτο.

Λειτουργεί και πάλι ο ΧΥΤΑ
Από το πρωί της περασμένης Τετάρτης τα απορριμματοφόρα σχη-
μάτιζαν ουρές χιλιομέτρων στους δρόμους προς τον ΧΥΤΑ. Υπο-
λογίζεται ότι στην Αττική είχαν συσσωρευτεί τουλάχιστον 15.000 
με 20.000 τόνοι σκουπιδιών, καθώς ο ΧΥΤΑ παρέμενε κλειστός 
λόγω ρήγματος που εμφανίστηκε στον χώρο εναπόθεσης απορριμ-
μάτων στις 9 και 10 Ιουνίου και επιδεινώθηκε λόγω της ισχυρής 
βροχόπτωσης. Σύμφωνα με τους υπεύθυνους, η κατάσταση θα έχει 
ομαλοποιηθεί σχεδόν παντού στις αρχές της προσεχούς εβδομά-
δας, ενώ σε ανακοίνωσή του ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος 
Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) υποστήριξε ότι έγιναν συντονισμένες ε-
νέργειες και ελήφθησαν έκτακτα μέτρα για την αποκατάσταση της 
ρηγμάτωσης στον χώρο, με στόχο την όσο το δυνατόν συντομότερη 
επαναλειτουργία του ΧΥΤΑ.

Σημειώνεται ότι ο χρόνος ζωής του ΧΥΤΑ Φυλής είναι μέχρι 
το 2019. Όπως έγραψε χαρακτηριστικά το ΑΠΕ, «η λογική του “όλα 
στη Φυλή” οδήγησε, σύμφωνα με τα στοιχεία της Κομισιόν, 81% 
των απορριμμάτων να θάβονται, έναντι 31% που είναι ο μέσος όρος 
της Ε.Ε.».

Ευθύνες στην περιφέρεια
Την ίδια ώρα επίθεση κατά της Περιφέρειας Αττικής και προσω-
πικά κατά της περιφερειάρχου Ρένας Δούρου εξαπέλυσε ο βου-
λευτής της ΔΗΣΥ και πρώην υπουργός Περιβάλλοντος Γιάννης 
Μανιάτης με αφορμή το ζήτημα των σκουπιδιών. Συγκεκριμένα, 
με ανάρτησή του στο Facebook ο κ. Μανιάτης χαρακτήρισε «υ-
γειονομική βόμβα τη συσσώρευση πάνω από 20.000 τόνων α-
πορριμμάτων στις γειτονιές της Αττικής, λόγω του πρόσφατου 
ρήγματος στον ΧΥΤΑ Φυλής. Οι ευθύνες της Περιφέρειας Αττι-
κής είναι τραγικές».

Μάλιστα, ο κ. Μανιάτης υπενθύμισε ότι από το καλοκαίρι του 

2014, σε στενή συνεργασία με τον περιφερειάρχη Γιάννη Σγουρό, 
είχαν ολοκληρώσει τον σχεδιασμό για τις μονάδες επεξεργασίας 
απορριμμάτων της Αττικής, με ευρωπαϊκά και ιδιωτικά κονδύλια 
ύψους 400 εκατ. ευρώ με αξιοποίηση ΣΔΙΤ (Συμπράξεις Δημοσίου 
- Ιδιωτικού Τομέα). Πρόσθεσε, δε, ότι την ίδια εποχή είχαν προω-
θήσει και εγκρίνει με την ίδια μεθοδολογία αντίστοιχες πρωτοβου-
λίες στη Μακεδονία, στην Ήπειρο, στην Πελοπόννησο κ.α. «Κά-
ποιες από αυτές τις μονάδες οι σημερινοί υπουργοί Περιβάλλοντος 
του ΣΥΡΙΖΑ, μαζί με τους περιφερειάρχες, τις έχουν ήδη εγκαινιά-
σει προ μηνών και λειτουργούν άψογα, έχοντας λύσει στις περιφέ-
ρειές τους το μεγάλο αυτό πρόβλημα».

Ωστόσο, όπως έγραψε ο βουλευτής, «η κυρία Δούρου επέλεξε 
να ανατρέψει όλο τον σχεδιασμό Σγουρού, στη λογική του “αριστε-
ρού τρόπου συλλογής απορριμμάτων”, με αποτέλεσμα σήμερα να 
έχουν χαθεί τα κονδύλια, να μην έχει υπάρξει καμία εξέλιξη στην 
πρόοδο του νέου σχεδιασμού και να κινδυνεύει η υγεία των κατοί-
κων της Αττικής. Η Περιφέρεια Αττικής και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-
ΝΕΛ δεν μπορούν πια να παίζουν με την υγεία των κατοίκων του 
λεκανοπεδίου».

Υπενθυμίζεται ότι η κ. Δούρου είχε ακυρώσει τέσσερις διαγω-
νισμούς για μονάδες επεξεργασίας αστικών απορριμμάτων (ΜΕΑ) 
στις ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις διαχείρισης απορριμμάτων 
(ΟΕΔΑ) με ΣΔΙΤ.

Οι μονάδες αυτές επρόκειτο να λειτουργήσουν στη Φυλή, στα 
Άνω Λιόσια, στο Γραμματικό και στην Κερατέα, με προϋπολογισμό 
140 εκατ. ευρώ. Η κ. Δούρου είχε τονίσει ότι είναι «πολιτική δέ-
σμευσή μας η ανατροπή του σχεδίου των ΣΔΙΤ για τις τέσσερις φα-
ραωνικές μονάδες επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων».

Ευθύνες στην περιφερειάρχη επέρριψε και ο πρώην περιφε-
ρειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός, τονίζοντας ότι «η Περιφέρεια 
Αττικής απέτυχε στη διαχείριση αυτής της “μίνι” κρίσης, που απο-
τελεί προάγγελο μεγαλύτερης, εάν δεν ληφθούν άμεσα ρεαλιστικά 
και εφαρμόσιμα μέτρα για τη διαχείριση των αποβλήτων του λεκα-
νοπεδίου». Παράλληλα, χαρακτήρισε «κοστοβόρο και ανεφάρμο-
στο» τον σχεδιασμό που προώθησε η κ. Δούρου σε αντικατάσταση 
«των ώριμων σε βάθος 10ετίας σχεδιασμών» που ο ίδιος είχε δρο-
μολογήσει με χρηματοδότηση των ΣΔΙΤ.

«Η ταλαιπωρία των πολιτών έχει ονοματεπώνυμο, αυτό της 

Στις αρχές της εβδομάδας 
αναμένεται να έχει αποκατασταθεί 
πλήρως η αποκομιδή των 
απορριμμάτων.

σημερινής περιφερειάρχου Αττικής κ. Ρένας Δούρου, και την κα-
λούμε να αναλάβει τις ευθύνες της και να δώσει άμεσα τέλος σε 
αυτή την απαράδεκτη κατάσταση» σημείωσε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ 
και δήμαρχος Αμαρουσίου Γιώργος Πατούλης.

ΝΔ: Εγκληματικές επιλογές
Παράλληλα, κοινοβουλευτική ερώτηση για το ζήτημα των σκουπι-
διών υπέγραψαν 34 βουλευτές της ΝΔ, με τον αρμόδιο τομεάρχη 
Κώστα Σκρέκα να κατηγορεί την κυβέρνηση για κίνδυνο μετατρο-
πής των δρόμων της Αθήνας σε απέραντο σκουπιδότοπο.

Με ερώτησή τους προς τους υπουργούς Περιβάλλοντος και Ε-
σωτερικών, κατηγόρησαν την κυβέρνηση για εγκληματικές πολι-
τικές, απουσία στρατηγικής και ιδεοληψίες στη διαχείριση απορ-
ριμμάτων, με κίνδυνο μετατροπής του προβλήματος σε περιβαλλο-
ντικό έγκλημα.

«Η κυβέρνηση με την ανάληψη της εξουσίας το 2015, εφαρ-
μόζοντας μία πρωτοφανή ρεβανσιστική και ανερμάτιστη πολιτική, 
προχώρησε στην ακύρωση των διαδικασιών κατασκευής τεσσάρων 
μονάδων επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων (σε Φυλή, Άνω 
Λιόσια, Γραμματικό, Κερατέα) με τους αντίστοιχους χώρους υγειο-
νομικής ταφής υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ). Σημαντική εκκρεμότητα α-
ποτελούν επίσης τα έργα των Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων 
και Βιοαποβλήτων στον Κεντρικό Τομέα Αθήνας (Ελαιώνα και Κα-
τεχάκη), που δυνητικά θα μπορούσαν να αποφορτίσουν τον ΧΥΤΑ 
Φυλής» σημείωναν μεταξύ άλλων οι ερωτώντες βουλευτές της αξι-
ωματικής αντιπολίτευσης.

Η ανακοίνωση κατέληγε τονίζοντας ότι «η έλλειψη σχεδια-
σμού και η τυφλή ιδεοληψία στη διαχείριση των απορριμμάτων 
από την κυβέρνηση του κ. Τσίπρα έφτασε την κατάσταση στο α-
προχώρητο. Είτε είναι ερασιτεχνισμός, είτε είναι άγνοια, αυτή τη 
στιγμή βρισκόμαστε στο έσχατο σημείο. Η πολιτεία ολιγωρεί και 
οι πολίτες ακόμη μια φορά έρχονται αντιμέτωποι με το παράλογο».

Δυτικό Μέτωπο: Είχαμε προειδοποιήσει
«Ο ΧΥΤΑ Φυλής “καταρρέει” κυριολεκτικά» αναφέρει σε ανακοί-
νωσή του το Δυτικό Μέτωπο (η συλλογικότητα φορέων που αγω-
νίζεται για το οριστικό κλείσιμο του ΧΥΤΑ Φυλής). «Η ρηγμάτωση 
ενός μεγάλου τμήματος του χώρου απόθεσης των σκουπιδιών στη 
Φυλή εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους για τη ζωή των ανθρώπων 
που εργάζονται στον ΧΥΤΑ» τονίζεται χαρακτηριστικά, ενώ εκφρά-
ζονται «φόβοι κατάρρευσης λόγω των προβλημάτων στατικότητας».

Το Δυτικό Μέτωπο αναφέρει ότι είχε «προειδοποιήσει πολύ 
πρόσφατα για το παράλογο σχέδιο εναπόθεσης απορριμμά-
των πάνω σε αποκατεστημένα κύτταρα, μιλώντας για “σκουπίδια 
πάνω στα σκουπίδια”. Για να αντιμετωπιστεί το επικίνδυνο συμ-
βάν της ρηγμάτωσης και της κατάρρευσης στα τελευταία κύτταρα 
του ΧΥΤΑ, χιλιάδες τόνοι σκουπιδιών μεταφέρονται άρον άρον 
και αποτίθενται στα αποκατεστημένα κύτταρα, χωρίς κανένα μέτρο 
προφύλαξης από την αναπόφευκτη ρύπανση και με ορατό τον κίν-
δυνο μιας νέας κατάρρευσης του απορριμματικού όγκου. Σε λίγους 
μήνες από σήμερα θα συμβεί το μεγάλο ατύχημα, όπου οι κάτοι-
κοι της Αττικής δεν θα έχουν πού να θάψουν τα σκουπίδια τους».

«Η κ. Δούρου προσωπικά, αλλά και η κυβέρνηση, με την πολι-
τική τους στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Αττική 
έχουν τεράστιες ευθύνες γι’ αυτό που θα συμβεί σε λίγους μήνες 
στην Αττική» καταλήγει η ανακοίνωση.

ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΛΗΞΗΣ 
Ο ΧΥΤΑ ΦΥΛΗΣ

  ΑΦΡΟΔΊΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ
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Δ
υσκολίες επεφύ-
λασσε η Βιολο-
γία, μάθημα με το 
οποίο έπεσε η αυ-
λαία των φετινών 
πανελλαδικών ε-
ξετάσεων για τους 
μαθητές των Γενι-
κών Λυκείων την 

περασμένη Τρίτη. Σύμφωνα με την Πανελλή-
νια Ένωση Βιοεπιστημόνων, τα θέματα απευ-
θύνονταν σε καλά διαβασμένους υποψηφίους, 
ενώ είχαν σαφή διαβάθμιση δυσκολίας. Οι 
βαθμολογίες, σύμφωνα με το υπουργείο Παι-
δείας, αναμένεται να ανακοινωθούν την πρώτη 
εβδομάδα του Ιουλίου.

Η ώρα του μηχανογραφικού
Μετά και την εξέταση των ειδικών μαθημάτων, 
που ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου, σειρά 
έχει η συμπλήρωση και κατάθεση του μηχα-
νογραφικού δελτίου σε ημερομηνίες που θα 
ανακοινώσει το υπουργείο Παιδείας.

Σύμφωνα με οδηγίες που έχει δώσει στη 
δημοσιότητα το υπουργείο, οι υποψήφιοι θα 
μπορούν να επισκέπτονται όσο συχνά θέλουν 
την ιστοσελίδα που θα ανακοινωθεί και να κά-
νουν τροποποιήσεις στο ηλεκτρονικό μηχα-
νογραφικό δελτίο μέχρι την οριστικοποίησή 
του.

Κανένα μηχανογραφικό δελτίο δεν θα γί-
νεται δεκτό αν περάσει η προθεσμία που θα 
δοθεί και δεν θα αλλάζει μετά την οριστικο-
ποίησή του.

Υπενθυμίζεται ότι τη φετινή χρονιά τα μη-
χανογραφικά δελτία έχουν δύο σημαντικές 
αλλαγές. Η πρώτη έχει να κάνει με την ένταξη 
των παιδαγωγικών τμημάτων σε όλα τα επι-
στημονικά πεδία και την κατάργηση του τέ-
ταρτου πεδίου, που περιλάμβανε τις παιδαγω-
γικές σχολές.

  ΑΦΡΟΔΊΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΎ

Η ΏΡΑ ΤΟΎ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΊΚΟΎ
Η δεύτερη αλλαγή αφορά το νεοσύστατο 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το οποίο δη-
μιουργήθηκε από τη συγχώνευση των ΤΕΙ Α-
θήνας και Πειραιά και περιλαμβάνει 26 τμή-
ματα. Μάλιστα, στους αποφοίτους των ΕΠΑΛ 
δίνεται ένα επιπλέον 5% στις θέσεις λόγω της 
κατάργησης των δύο ΤΕΙ.

Σημειώνεται ότι για το ακαδημαϊκό έτος 
2018-2019 οι θέσεις στα πανεπιστήμια και 
ΤΕΙ θα είναι 74.692, ενώ για το 2017-2018 
ήταν 70.726 – ήτοι 3.966 περισσότερες θέσεις. 
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αύξηση εισα-
κτέων των τελευταίων ετών, η οποία, σύμφωνα 
με τους εκπαιδευτικούς ερευνητές, θα φέρει 
πολλές ανατροπές στις βάσεις εισαγωγής.

Οικονομική ενίσχυση 
σε φοιτητές
Εν τω μεταξύ, πρόγραμμα οικονομικής ενί-
σχυσης για 3.685 φοιτητές που ανήκουν σε 
ευπαθείς κοινωνικές ομάδες προκήρυξε το Ί-
δρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) για το α-
καδημαϊκό έτος 2017-2018, στο πλαίσιο του 
προγράμματος Οικονομικής Ενίσχυσης Επι-
μελών Φοιτητών.

Σκοπός του προγράμματος, όπως αναφέ-
ρεται στην προκήρυξη, είναι η υποστήριξη 
φοιτητών που διαθέτουν χαμηλά εισοδήματα, 
ώστε να ολοκληρώσουν έγκαιρα τις σπουδές 
τους, και η διασφάλιση ισότιμης συμμετοχής 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προσώπων που 
ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται αποκλει-
στικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του 
υπουργείου Παιδείας στη διεύθυνση https://
iky-ypotrofies.it.minedu.gov.gr/ έως την 
Τρίτη 3 Ιουλίου στις 4.00 μ.μ.

Οι υποτροφίες χορηγούνται αναδρομικά 
για διάστημα εννέα μηνών από τον Οκτώβριο 
του 2017 έως τον Ιούνιο του 2018 και ανέρχο-
νται σε 380 ευρώ μηνιαίως για όσους σπου-

δάζουν εκτός του τόπου κατοικίας τους και σε 
200 ευρώ για τους φοιτητές που σπουδάζουν 
στον τόπο κατοικίας τους.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποτροφίας 
έχουν οι Έλληνες και αλλοδαποί προπτυχι-
ακοί φοιτητές εφόσον το κατά κεφαλήν εισό-
δημά τους κατά το φορολογικό έτος 2016 δεν 
υπερβαίνει το ποσό των 7.500 ευρώ, δεν λαμ-
βάνουν καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμ-
ματος υποτροφία του ΙΚΥ ή άλλου δημόσιου 
ή ιδιωτικού φορέα, δεν είναι πτυχιούχοι ελ-
ληνικού ή αλλοδαπού ΑΕΙ και δεν έχουν με-
τεγγραφεί σε ΑΕΙ εντός του τόπου μόνιμης 
κατοικίας τους. Επίσης, δεν διαμένουν σε 
φοιτητική εστία και δεν έχουν υπερβεί το 
προβλεπόμενο από τον κανονισμό σπουδών 
χρονικό όριο των εξαμήνων φοίτησης που α-
παιτείται για τη λήψη πτυχίου.

Του προγράμματος εξαιρούνται οι φοιτη-
τές Στρατιωτικών και Αστυνομικών Σχολών, 
των Ακαδημιών του Εμπορικού Ναυτικού, της 

Πυροσβεστικής και του Ελληνικού Ανοιχτού 
Πανεπιστημίου.

Έκπτωση στα εισιτήρια 
των αναπληρωτών 
Την ίδια ώρα, με κοινή απόφαση των υπουρ-
γείων Παιδείας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής και σε συνεργασία με ναυτιλιακές 
εταιρείες, θα χορηγηθεί έκπτωση 50% στα ει-
σιτήρια των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που 
υπηρετούσαν στα νησιά, για να επιστρέψουν 
στην έδρα τους.

Η έκπτωση, που θα ισχύει έως και τις 30 
Ιουνίου, αφορά αναπληρωτές καθηγητές, δα-
σκάλους και νηπιαγωγούς που υπηρέτησαν σε 
κάποιο νησί της χώρας, καθώς επίσης και τα ο-
χήματά τους.

Για να λάβουν την έκπτωση οι αναπληρω-
τές οφείλουν να προσκομίζουν την πρόσφατη 
απόφαση απόλυσής τους από τη διεύθυνση 
πρωτοβάθμιας-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
όπου ανήκαν.

Υπενθυμίζεται ότι η πρόβλεψη για στή-
ριξη των μετακινήσεων των αναπληρωτών 
εκπαιδευτικών θα περιλαμβάνεται στο νο-
μοσχέδιο της εφαρμογής του Μεταφορικού 
Ισοδύναμου, που πρόκειται να έρθει τις προ-
σεχείς ημέρες στη Βουλή. Καθηγητές, δά-
σκαλοι και νηπιαγωγοί, αναπληρωτές και ω-
ρομίσθιοι, που υπηρετούν σε όλα τα νησιά 
της χώρας, πλην Κρήτης, Εύβοιας και Λευκά-
δας, θα έχουν από 1/7/2018 (πιλοτική εφαρ-
μογή σε νησιά του Ανατολικού Αιγαίου) και 
από 1/1/2019 (καθολική εφαρμογή του μέ-
τρου) τη δυνατότητα να ενταχθούν στο Μετα-
φορικό Ισοδύναμο, γεγονός που σημαίνει ότι, 
ανάλογα με το νησί όπου υπηρετούν, θα δικαι-
ούνται, σε συγκεκριμένο αριθμό εισιτηρίων, ε-
πιδότηση της διαφοράς κόστους σε σχέση με 
το κόστος του ταξιδιού για την ίδια απόσταση 
στην ηπειρωτική Ελλάδα.

 Κανένα μηχανογραφικό 
δελτίο δεν θα γίνεται δεκτό 
αν περάσει η προθεσμία 
που θα δοθεί και δεν 
θα αλλάζει μετά την 
οριστικοποίησή του.
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- Απορούµε γιατί το ΑΠΘ 
δεν ρωτήθηκε, ή δεν 
είναι µέρος αυτής της δι-
αδικασίας;

- Το ΑΠΘ είναι ένα 
πανεπιστήµιο που αυτή τη στιγµή είναι το µεγα-
λύτερο της χώρας.

- Απορούµε γιατί η σύµπραξη που διαφαί-
νεται είναι µεταξύ δύο ή τριών ΤΕΙ και του 
∆ΙΠΑΕ.

- Εµείς προσπαθούµε να εξασφαλίσουµε συ-
νέργειες ανάµεσα σε µικρότερα ιδρύµατα, για να 
δούµε τι δυναµική θα δηµιουργηθεί.

- Γιατί να µην καθίσουµε όλοι µαζί στο ίδιο 
τραπέζι και να δούµε ποιοι είναι οι στόχοι στην 
περιφέρεια και πώς µπορούµε να τους υλοποι-
ήσουµε;

- Ας ολοκληρώσουµε αυτόν τον κύκλο και 
µετά βλέπουµε.

Η παραπάνω στιχοµυθία ανάµεσα στον πρύ-
τανη του ΑΠΘ, καθηγητή Περικλή Μήτκα και 
τον υπουργό Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου –µε 
τον πρώτο να εκφράζει απορία ή έκπληξη και 
τον δεύτερο ουσιαστικά να… κλείνει µια συζή-
τηση χωρίς να την ανοίξει– ήταν ίσως ο µοναδι-
κός διάλογος που έγινε από την ώρα που το ∆ι-
εθνές Πανεπιστήµιο Ελλάδος (∆ΙΠΑΕ) µπήκε 
στη λίστα των υπό συνένωση ιδρυµάτων της 
χώρας, στο πλαίσιο του σχεδιασµού του νέου 
χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης.

Ο διάλογος διηµείφθη στις 27 Μαρτίου 
2018, στο ξενοδοχείο Grand Hotel στη Θεσσα-
λονίκη, στο κυβερνητικό περιφερειακό αναπτυ-
ξιακό συνέδριο-υπερπαραγωγή, που… λάµπρυ-
ναν µε την παρουσία τους σύσσωµο το υπουρ-
γικό συµβούλιο, οι διορισµένες διοικήσεις των 
οργανισµών και φορέων της Κεντρικής Μακεδο-
νίας και όλος ο τοπικός ΣΥΡΙΖΑ, µε τους φανε-
ρούς και κρυφούς τοπικούς «συνεργαζόµενους».

  ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΡΚΟΥ

∆ΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑ∆ΑΣ: 
Η ΠΟΛΥΦΕΡΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ 
ΝΥΦΗ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ
Ένα think tank για τα Βαλκάνια.

«Με επικεφαλής το ΑΠΘ, η Θεσσαλονίκη 
είναι σε εξαιρετικά προνοµιακή κατάσταση και 
ως προς τα ερευνητικά της προγράµµατα και ως 
προς τα προπτυχιακά και ως προς τις γενικότε-
ρες διεθνείς προβολές της και εδώ είµαστε» είπε 
ο κ. Γαβρόγλου. Όµως τι διαφορετικό να περί-
µενε να ακούσει ο πρύτανης από τον υπουργό 
Παιδείας και γιατί να περίµενε πως θα τον εν-
διέφερε η άποψη του ΑΠΘ για το νέο ∆ΙΠΑΕ;

Κάτι λιγότερο από τρεις µήνες αργότερα, για 
την ακρίβεια τη ∆ευτέρα 11 Ιουνίου 2018, η πολύ 
ενδιαφέρουσας σύνθεσης, για τους γνωρίζοντες 
τα πανεπιστηµιακά, «Επιτροπή Γαβρόγλου», 
που ήταν επιφορτισµένη να καταλήξει σε συ-
γκεκριµένες προτάσεις για τη φυσιογνωµία και 
δοµή του νέου ιδρύµατος στη Βόρεια Ελλάδα 
(ουσιαστικά να περιγράψει πώς το ∆ΙΠΑΕ θα α-
πορροφήσει τα ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας και 
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης), συνεδρίαζε 
για τελευταία φορά και κατέληγε στο πόρισµά 
της. Το νέο –κατά πολλούς όχι και ιδιαίτερα– 
αναβαθµισµένο ίδρυµα διατηρεί την ονοµασία 
«∆ιεθνές Πανεπιστήµιο Ελλάδος» και αποκτά 
δύο κόµβους: έναν στις Σέρρες και έναν στην 
Καβάλα. Οι δύο κόµβοι µοιράζονται τα τµήµατα 
των ΤΕΙ. Το ∆ΙΠΑΕ διατηρεί τα µεταπτυχιακά 
του προγράµµατα, όπως είναι σήµερα. Παράλ-
ληλα, δηµιουργείται Σχολή Ανθρωπιστικών Ε-
πιστηµών µε ορίζοντα τετραετίας. «Από µακριά 
φαίνεται να προορίζεται το ∆ΙΠΑΕ σε ένα ΑΕΙ 
ειδικού σκοπού της µετα-Πρέσπες εποχής, ένα 
είδος πανεπιστηµίου bon pour la Balkanique, 
κατά το γνωστό bon pour l’ Orient» σηµειώνουν 
έµπειροι πανεπιστηµιακοί.

Ως αρµόζει σε κάθε σχέδιο µε όραµα, το πό-
ρισµα της επιτροπής θα παρουσιαστεί από τον 
υπουργό Παιδείας σε ειδική τελετή, που ανα-
µένεται να γίνει στη Θεσσαλονίκη σύντοµα και 
κατά προτίµηση πριν από τα µπάνια του λαού.

Μία σηµειολογική προσέγγιση των «κόµ-
βων» που δηµιουργούνται θα µπορούσε να πα-
ραπέµψει στην κοµβική σηµασία που η κυβέρ-
νηση –και δη ο αυθεντικός ΣΥΡΙΖΑ– προσδί-
δει στη συγκεκριµένη συνένωση των ιδρυµάτων, 
ως ναυαρχίδα του «θριάµβου» της πολιτικής της 
στο «Μακεδονικό», που κορυφώθηκε στις Πρέ-
σπες και απαθανατίστηκε µε τον Αλέξη Τσίπρα 
να κρατά τη γραβάτα που έβγαλε και του δώρισε 
ο Ζόραν Ζάεφ.

Άνθρωποι µε βαθιά γνώση τόσο των ισορρο-
πιών της Βαλκανικής –παλιών και τωρινών– όσο 
και της δοµής και λειτουργίας του ∆ΙΠΑΕ εκτι-
µούν πως δεν είναι τυχαία η χρονική σύµπτωση 
ολοκλήρωσης του πορίσµατος της Επιτροπής 
Γαβρόγλου και υπογραφής της συµφωνίας των 
Πρεσπών. Όπως εξηγούν, το εγχείρηµα στη Βό-
ρεια Ελλάδα διαθέτει και περιτύλιγµα (την κυ-
βερνητική διαβεβαίωση για στήριξη µε ανθρώ-
πινους και οικονοµικούς πόρους) και περιεχό-
µενο (θεµατική εµβέλεια των επιστηµών, από 
Οικονοµία και Περιβάλλον µέχρι Ιστορία και 
ανθρωπιστικές επιστήµες), ώστε το ∆ΙΠΑΕ να 
µετεξελιχθεί σε ένα ιδεολογικό εργαστήριο, µια 
νέα δεξαµενή σκέψης για τα Βαλκάνια, στη λο-
γική που έγινε η προσέγγιση Αθήνας-Σκοπίων 
και τώρα προχωρά η προσέγγιση µε τα Τίρανα.

Κάποιοι άλλοι, πιο κυνικοί και γνώστες της 
γλώσσας των αριθµών, επισηµαίνουν πως όταν 
ένα ίδρυµα, που προσφέρει µόνο ξενόγλωσσα 
προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών –και έ-
ναντι όχι ευκαταφρόνητων για τα ελληνικά δε-
δοµένα διδάκτρων–, έρχεται και απορροφά δύο 
τεχνολογικά ιδρύµατα, η θεωρητική αναβάθ-
µιση διά της µεγέθυνσης ενδεχοµένως να συνι-
στά και υποβάθµιση. «Όταν σε µια οµάδα Α΄ κα-
τηγορίας ενσωµατώνεις σε µια νύχτα µια οµάδα 
Β΄ κατηγορίας, κατεβάζεις τελικά µια καλύτερη 
οµάδα στον αγώνα;» διερωτώνται χαρακτηρι-

στικά και στο ποδοσφαιρικό κλίµα των ηµερών. 
Άλλοι, πάλι, παρατηρούν πως δύο ιδρύµατα µε 
τον «ενοχλητικό» πλέον όρο «Μακεδονία» στον 
τίτλο τους τον… αφήνουν για τον τίτλο του ∆ιε-
θνούς Πανεπιστηµίου.

∆ΙΠΑΕ: 19 ΜΠΣ µε δίδακτρα 
2.500-9.000 ευρώ
Το ∆ΙΠΑΕ ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2005 και 
είναι το πρώτο ελληνικό δηµόσιο πανεπιστήµιο 
που προσφέρει µεταπτυχιακές σπουδές απο-
κλειστικά στην αγγλική γλώσσα. Χρηµατοδοτεί-
ται από το ελληνικό κράτος και την Ε.Ε.

Όπως µαθαίνει κανείς περιηγούµενος στην 
ιστοσελίδα του ιδρύµατος, οι φοιτητές του προ-
έρχονται από την Αλβανία, την Αρµενία, το Α-
ζερµπαϊτζάν, το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, το Καµε-
ρούν, την ΠΓ∆Μ, τη Γεωργία, την Ελλάδα, τη Λι-
θουανία, το Μεξικό, τη Μολδαβία, τη Ρουµανία, 
τη Ρωσία, τη Σλοβακία, το Σουδάν, την Τουρκία, 
την Ουκρανία και τις ΗΠΑ.

Τα 19 µεταπτυχιακά προγράµµατα σπου-
δών στις τρεις σχολές του ∆ΙΠΑΕ έχουν διάρ-
κεια ενός έως δύο ετών. Το ύψος των διδάκτρων 
των προγραµµάτων της Σχολής Οικονοµίας, ∆ι-
οίκησης και Νοµικών Επιστηµών κυµαίνεται 
από 4.000 έως 9.000 ευρώ. Πιο οικονοµικά είναι 
τα προγράµµατα της Σχολής Ανθρωπιστικών Ε-
πιστηµών, µε τα δίδακτρα να ξεκινούν από τα 
2.500 ευρώ και να φτάνουν έως τα 4.000 ευρώ. 
Στη Σχολή Επιστήµης και Τεχνολογίας τα δίδα-
κτρα για όλα τα προγράµµατα είναι 4.000 ευρώ.

Το διδακτικό προσωπικό του ιδρύµατος τρο-
φοδοτείται κυρίως από καθηγητές του ΑΠΘ, 
αλλά και από επισκέπτες καθηγητές εγνωσµέ-
νου κύρους από χώρες όπως το Ηνωµένο Βασί-
λειο, η Γερµανία, το Ισραήλ και οι ΗΠΑ.

Οι εγκαταστάσεις του ∆ΙΠΑΕ βρίσκονται 
έξω από τη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή της Θέρ-
µης, σε έκταση 16.000 τ.µ.

Το ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης
Το ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
(ΤΕΙ ΑΜΘ) ιδρύθηκε το 1976 µε την ονοµα-
σία ΤΕΙ Καβάλας. Σήµερα αποτελείται από τη 
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας 
Τροφίµων και ∆ιατροφής µε τρία τµήµατα και 
έδρα τη ∆ράµα, τη Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας 
και Πρόνοιας µε Τµήµα Νοσηλευτικής και έδρα 
το ∆ιδυµότειχο, τη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρ-
µογών µε τρία τµήµατα και έδρα την Καβάλα, 
καθώς και τη Σχολή ∆ιοίκησης και Οικονοµίας 
µε δύο τµήµατα και έδρα την Καβάλα. Στο ΤΕΙ 
ΑΜΘ λειτουργούν έξι αυτοτελή προγράµµατα 
µεταπτυχιακών σπουδών.

Το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
Το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας ως ΤΕΙ Σερρών 
λειτούργησε για πρώτη φορά το ακαδηµαϊκό έτος 
1978-1979 ως Κέντρο Ανωτέρας Τεχνικής και Ε-
παγγελµατικής Εκπαίδευσης (ΚΑΤΕΕ), έχοντας 
δύο σχολές µε συνολικά τέσσερα τµήµατα. Σή-
µερα το ίδρυµα εκπαιδεύει περί τους 14.000 φοι-
τητές. Η Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών και η 
Σχολή ∆ιοίκησης και Οικονοµίας έχουν από τέσ-
σερα και τρία τµήµατα αντίστοιχα, ενώ το ιδρυθέν 
το 2009 αυτόνοµο Τµήµα Εσωτερικής Αρχιτεκτο-
νικής, ∆ιακόσµησης και Σχεδιασµού Αντικειµέ-
νων (ΕΑ∆ΣΑ) είναι το νεότερο τµήµα του ΤΕΙ.
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Η 
υπόθεση του Κώστα Μπαρμπαρούση, 
του βουλευτή –πρώην της Χρυσής Αυγής, 
πλέον–, ο οποίος από το βήμα της Βουλής 
κάλεσε σε πραξικόπημα, έχει προκαλέσει 
έντονο ενδιαφέρον το τελευταίο διάστημα. 
Όπως είναι γνωστό, ο Μπαρμπαρούσης διώ-

κεται ποινικά για το κακούργημα των προπαρασκευαστικών πρά-
ξεων εσχάτης προδοσίας, ήδη απολογήθηκε και αφέθηκε ελεύ-
θερος με περιοριστικούς όρους. Ωστόσο, ο βουλευτής, ο οποίος 
έμπλεος «ιερής οργής» φώναζε από το βήμα της Βουλής για «κε-
φάλια στις Πρέσπες», χρειάστηκε λίγες μόνο ώρες για να πραγμα-
τοποιήσει… αναστροφή και να εμφανιστεί μετανιωμένος και έτοι-
μος να ανακαλέσει τα πάντα.

Η αναστροφή
Υπενθυμίζεται ότι όλα άρχισαν όταν στη διάρκεια της συζήτησης 
στη Βουλή επί της πρότασης δυσπιστίας της ΝΔ ο Μπαρμπαρού-
σης κάλεσε «τη στρατιωτική ηγεσία της χώρας να σεβαστεί τον 
όρκο της και να συλλάβει τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, τον υ-
πουργό Εθνικής Άμυνας και κυβερνητικό εταίρο Πάνο Καμμένο 
και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο», ενώ 
ενώπιον των σφοδρών αντιδράσεων απ’ όλες τις πτέρυγες –πλην 
της Χρυσής Αυγής, η οποία τον καταχειροκρότησε– ο βουλευτής 
απάντησε απειλητικά: «Τα κεφάλια σας στις Πρέσπες».

Ωστόσο, η στάση του Μπαρμπαρούση και συνολικά της Χρυ-
σής Αυγής άλλαξε άρδην όταν ο υπουργός Άμυνας Πάνος Καμμέ-
νος ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει μηνυτήρια αναφορά κατά του 
βουλευτή και, ταυτόχρονα, έγινε γνωστό ότι ήδη η εισαγγελέας 
του Αρείου Πάγου είχε δώσει εντολή στον προϊστάμενο της Ει-
σαγγελίας Πρωτοδικών Ηλία Ζαγοραίο για τη διενέργεια έρευνας 
για τα όσα είπε ο Μπαρμπαρούσης στη Βουλή.

Έτσι, η Χρυσή Αυγή διέγραψε σε χρόνο dt από την Κ.Ο. της 
τον βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας, ενώ ο «αρχηγός» του κόμματος 
Νίκος Μιχαλολιάκος σε δήλωσή του τόνισε ότι «η Χρυσή Αυγή 
καταδικάζει τη δήλωση Μπαρμπαρούση, η οποία είναι εκτός 
γραμμής της Χρυσής Αυγής, η οποία είναι ένα πολιτικό Κίνημα 
και ο βουλευτής Μπαρμπαρούσης με τη δήλωσή του αυτή έδωσε 

μια βαθιά επικοινωνιακή ανάσα στον ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα όλα τα 
ΜΜΕ, αντί να μιλάνε για την προδοσία της Μακεδονίας, που 
είναι ένα πραγματικό γεγονός, μιλάνε για τα κατά φαντασίαν πρα-
ξικοπήματα που δεν υπάρχουν».

«Λεκτικές υπερβολές»
Με τις ποινικές διαδικασίες να τρέχουν και τον ίδιο «ξεκρέμαστο» 
από τη Χρυσή Αυγή, ο Μπαρμπαρούσης της φράσης «τα κεφάλια 
σας στις Πρέσπες» έσπευσε κι αυτός να αλλάξει τακτική και λίγο 
πριν διαφύγει τη σύλληψη, φρόντισε να δηλώσει κατηγορημα-
τικά ότι «οι σημερινές αυθόρμητες δηλώσεις μου –τις οποίες ανα-
καλώ– επ’ ουδενί είχαν σκοπό να αμφισβητήσουν τη Συνταγμα-
τική Νομιμότητα», προσθέτοντας ότι οι δηλώσεις του «δυστυχώς, 
έτυχαν δόλιας πολιτικής εκμετάλλευσης και παρερμηνείας και έ-
δωσαν την αφορμή στην κυβέρνηση να εκθέσει εμένα προσωπικά 
και το κόμμα της Χρυσής Αυγής, αλλά και να καλύψει επικοινωνι-
ακά το ξεπούλημα της Μακεδονίας», αλλά και εξαπολύοντας επί-
θεση κατά του κ. Καμμένου, για τον οποίο είπε ότι «ξεπερνά κάθε 
όριο γελοιότητας η άποψη του ΥΠΕΘΑ Π. Καμμένου ότι με μία 
ατυχή δήλωσή μου έκανα προπαρασκευαστικές ενέργειες για να 
καταλυθεί το Πολίτευμα!».

Μετά τη σύλληψή του, δε, σε ανακοίνωσή του, ο βουλευτής, 
αφού επανέλαβε την προσήλωσή του στο Σύνταγμα και στη δη-
μοκρατία, εξήγησε ότι στην επίμαχη ομιλία του «ενσωματώθηκαν 
ατάκτως και αυθορμήτως ατελείς λεκτικές υπερβολές και άτυχες 
εκφράσεις, που οφείλονται στη θυμική έξαρση που μου είχε προ-
καλέσει το ουσιαστικό διακύβευμα της συζήτησης», επισημαί-
νοντας ότι «η σχετική άκομψη φρασεολογία μου σε καμία περί-
πτωση δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως προτροπή ή κατάλυση ή με-
ταβολή ή αλλοίωση του Δημοκρατικού Πολιτεύματος, πρώτα απ’ 
όλα διότι ευθαρσώς δηλώνω ότι δεν υπήρξε ούτε νοητική σύλ-
ληψη» και τονίζοντας ότι ανακαλεί συνειδητά και όχι από «φο-
βική αντίδραση».

Μπούκουρας περί «χρήσιμων ηλιθίων»
Φυσικά, η απότομη αλλαγή στάσης του Μπαρμπαρούση προκά-
λεσε πολλά και ποικίλα σχόλια, ωστόσο ιδιαίτερη βαρύτητα α-

πέκτησε μια ανάρτηση του πρώην βουλευτή της Χρυσής Αυγής 
Στάθη Μπούκουρα στο Facebook, όπου έγραψε ότι «ο χρήσιμος 
ηλίθιος είναι σαν τον κερατά, το μαθαίνει πάντα τελευταίος, όταν 
είναι πλέον αργά. Κατάλαβες, Κωστάκη…;».

Η σημασία της παρέμβασης Μπούκουρα είναι μεγάλη, καθώς 
είναι αποτυπωμένες στη συλλογική μνήμη οι εικόνες του πρώην 
βουλευτή της Χρυσής Αυγής να κλαίει από το βήμα της Βουλής, 
όταν είχαν πλέον αρχίσει οι διώξεις κατά του κόμματος. Όλοι 
θυμούνται τον Μπούκουρα να διερωτάται δακρυσμένος «τι έχω 
κάνει και είμαι προφυλακισμένος; Δεν είμαι φασίστας, δεν είμαι 
ναζιστής. Παλεύω κι αγωνίζομαι γι’ αυτόν τον τόπο. Ποιο είναι το 
έγκλημα; Τι έχω κάνει; Πείτε μου! Στέκομαι όρθιος με ψυχοφάρ-
μακα. Το ξέρετε; Το γνωρίζετε; Δεν έχω να δώσω απάντηση στα 
παιδιά μου γιατί είμαι εκεί μέσα» και να δηλώνει ότι «προέρχο-
μαι από το ΠΑΣΟΚ κι εγώ και η οικογένειά μου. Ποτέ δεν είχα α-
κραίες συμπεριφορές. Ο Ανδρέας ο Παπανδρέου με έκανε εθνικι-
στή, κύριε πρόεδρε. Η Ελλάδα στους Έλληνες, έλεγε. Μικρό παι-
δάκι ήμουνα και κρέμαγα σημαίες, γιατί πιστεύαμε στην Αλλαγή».

Σημειώνεται, δε, ότι ακόμα και ο Ηλίας Κασιδιάρης… το πήρε 
αλλιώς μετά την άσκηση ποινικής δίωξης στον Μπαρμπαρούση. 
Ενώ αρχικά είχε δηλώσει ότι συμφωνεί με την άποψη του δια-
γραμμένου βουλευτή, λέγοντας ότι «έτσι θα έπρεπε να γίνει, αν 
υπήρχε στρατός και Σώματα Ασφαλείας στην Ελλάδα», εν συνε-
χεία, σε βίντεο που αναρτήθηκε στο YouTube εμφανίζεται να λέει 
ότι «σε ό,τι αφορά την αποπομπή του κυρίου Μπαρμπαρούση από 
την Κοινοβουλευτική μας Ομάδα, η απόφαση αυτή ελήφθη ομό-
φωνα, με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της Κοινοβουλευτι-
κής Ομάδας της Χρυσής Αυγής».

Η δολοφονία Φύσσα
Ωστόσο, το πιο χαρακτηριστικό περιστατικό του τρόπου με τον 
οποίο αντιδρά η Χρυσή Αυγή όταν είναι στριμωγμένη αφορά τη 
δολοφονία του Παύλου Φύσσα από τον Γιώργο Ρουπακιά. Μετά 
την επίθεση, ο δράστης ισχυρίστηκε ότι δεν έχει παρά μόνο χα-
λαρή σχέση με τη Χρυσή Αυγή, ότι δεν είναι μέλος του κόμματος 
και ότι στο παρελθόν είχε υπάρξει μέλος της ΚΝΕ. Παράλληλα, 
στελέχη του κόμματος αρνήθηκαν κατηγορηματικά ότι ο Ρουπα-
κιάς ήταν μέλος της Χρυσής Αυγής. Ωστόσο, σε πολύ μικρό χρο-
νικό διάστημα αποκαλύφθηκε ότι ο φυσικός αυτουργός της δο-
λοφονίας του Παύλου Φύσσα όχι μόνο ήταν ενεργό μέλος της 
οργάνωσης αλλά είχε και έντονη δραστηριότητα, γνωριζόταν με 
κορυφαία στελέχη της, πληρωνόταν από αυτήν και ήταν μέλος των 
«ταγμάτων εφόδου» στην περιοχή της Νίκαιας, ενώ σε βίντεο εμ-
φανίζεται να είναι ένα από τα μέλη της οργάνωσης στα οποία ορ-
κίζονται και χαιρετούν ναζιστικά δόκιμα μέλη.

ΌΤΑΝ Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 
ΣΤΡΙΜΏΧΝΕΤΑΙ...

  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΙΚΌΠΌΥΛΌΣ

Η αλλαγή στάσης του 
Μπαρμπαρούση προκάλεσε 
πολλά και ποικίλα σχόλια, ωστόσο 
ιδιαίτερη βαρύτητα απέκτησε μια 
ανάρτηση του πρώην βουλευτή της 
Χρυσής Αυγής Στάθη Μπούκουρα 
στο Facebook, όπου έγραψε ότι 
«ο χρήσιμος ηλίθιος είναι σαν 
τον κερατά, το μαθαίνει πάντα 
τελευταίος, όταν είναι πλέον αργά. 
Κατάλαβες, Κωστάκη…;».
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πολιτική

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

 ΑΡΗΣ ΖΕΥΓΑΣ

H αγωνία για το 34ο Eurogroup με επίκεντρο την 
ελληνική κρίση ήταν μεγάλη: θα ήταν το τελευταίο 
«μνημονιακό» Eurogroup και αυτό στο οποίο θα 
γινόταν η ελάφρυνση του ελληνικού χρέους. 

Όχι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, όλη η Ελλάδα, στο εξής η 21 
Ιουνίου θα γιορτάζεται ως η πρώτη εθνική απελευθε-
ρωτική επέτειος, εφόσον στις άλλες δύο τιμούμε την 
έναρξη της Αντίστασης και της Επανάστασης. 

Κι όποιος κατάλαβε τι ήθελε να πει ο ένας από τους δύο 
ηγέτες της Απελευθέρωσης, γνωστός και ως Πάνος ο 
Ασύντακτος, να μας το πει κι εμάς. 
Η επιτυχία μας στο Eurogroup ήταν τεράστια, το χρέος 
ρυθμίστηκε και έφτασε η ώρα να φορέσει ο πρωθυ-
πουργός μία από τις τόσες γραβάτες που έχει πάρει ως 
δώρο μετά τις διαπραγματευτικές του επιτυχίες, κάτι που 
αναμενόταν να κάνει στο διάγγελμα της Παρασκευής.

 Ίσως βέβαια η γραβάτα να μην είναι και η πλέον 
ενδεδειγμένη επιλογή.

Ιδού, μία προς μία οι ελληνικές επιτυχίες στο ιστορικό 
Eurogroup. 

Ορίστε, τα λέει κι ο ανταποκριτής των Financial Times 
Πίτερ Σπίγκελ. 

«Είμαι αρκετά μεγάλος ώστε να θυμάμαι ότι τότε 
(Νοέμβριο του 2012) το  Eurogroup έταξε ‘επαρκή 
ελάφρυνση του ελληνικού χρέους κάτω του 110% 
του ΑΕΠ’ έως το 2022. Αξίζει να το θυμόμαστε με όλα 
αυτά τα… αυτό-συχαρίκια σήμερα το πρωί σε Αθήνα 
και Βρυξέλλες». 
Να τα αφήσετε αυτά κ. Σπίγκελ, μικρός είναι ο κόσμος 
και γνωριζόμαστε.

Σε επόμενο tweet ο Σπίγκελ τονίζει πως σήμερα το χρέος 
βρίσκεται στο 177,8% του ΑΕΠ και «η νέα ελάφρυνση δεν 
θα μας φέρει καθόλου κοντά στο 110% του ΑΕΠ το 2022».
Δεν είναι ελάφρυνση, είναι επιμήκυνση. 

Ας δούμε τι έχει να πει ο πρωθυπουργός επί του θέματος. 

Εντάξει, το είπαμε (και αυτό) αλλά ήταν από την 
περίοδο των αυταπατών μας. 

Tώρα έχουμε βγει από την περίοδο των αυταπατών, 
είμαστε στην περίοδο της Απελευθέρωσης των Ελλή-
νων από τον μνημονιακό ζυγό και των βραβεύσεων. 

Όντως, είναι δύσκολο να το γλιτώσει.

Και γιατί να περιοριστούμε στο Ειρήνης;

Και φυσικά τώρα που αποκτήσαμε την τεχνογνωσία, 
γιατί να μην την μοιραστούμε. 

Kι αυτός ο Ινδός πρόεδρος τι την ήθελε την ατάκα για 
τον πιο γνωστό Έλληνα στην Ινδία, που είναι ο Μέγας 
Αλέξανδρος, ο οποίος εισέβαλε στη χώρα αλλά τελικά 
αποχώρησε ως σύμμαχος; Έμπλεξε. 

Κατά τα άλλα, ο Γιάννης Μουζάλας μπορεί να μην 
είναι πλέον υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, 
μπορεί να άφησε το θέμα να το διαχειριστούν οι ΜΚΟ 
όσο ήταν υπουργός, αλλά το προσφυγικό εξακολου-
θεί να κυριαρχεί στη σκέψη του. Τα έφερε από ‘δω, 
τα έφερε από ‘κει, τελικά βρήκε τη λύση. 

Και είναι πραγματικά κρίμα που δεν κατάφερε τελικά 
να γίνει Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ο κ. 
Μουζάλας, να αξιοποιήσει αυτή την συσσωρευμένη 
εμπειρία και γνώση που έχει αποκτήσει πλέον. 

Σε άλλα νέα, 

Με μια μικρή διαφορά



www.freesunday.gr20 24.06.2018

κόσµος

Ανήθικη και εξευτελιστική 
χαρακτηρίστηκε από πολλούς 
χολιγουντιανούς σταρ και τις πιο 
προβεβληµένες πρώην πρώτες κυρίες 
των ΗΠΑ η τακτική του Τραµπ να 
διαχωρίζει τα παιδιά από τους µετανάστες 
γονείς τους στα σύνορα µε το Μεξικό.Μ

ε τη λέξη «ντροπή» χαρακτήρισαν σχεδόν 
όλοι οι σταρ του Χόλιγουντ την αυστηρή 
πολιτική του Προέδρου των ΗΠΑ Ντό-
ναλντ Τραµπ έναντι των παράνοµων µετα-
ναστών. Τις τελευταίες εβδοµάδες οι µετα-
νάστες που συλλαµβάνονταν στα σύνορα 

των ΗΠΑ και προέρχονταν κυρίως από το Μεξικό και τη Λατινική 
Αµερική χωρίζονταν από τα παιδιά τους, µε τους γονείς να συλλαµ-
βάνονται και τα παιδιά να κρατούνται σε κατάσταση σοκ σε κέντρα 
φιλοξενίας µεταναστών. Όσα παιδάκια ήταν από 4 ετών και πάνω τα 
χώριζαν από τους γονείς τους και τα µετέφεραν σε ειδικούς χώρους 
φιλοξενίας νηπίων. Τα ηχητικά ντοκουµέντα µε κλάµατα και ουρλια-
χτά µικρών παιδιών που ζητούσαν τους γονείς τους, τα οποία κυκλο-
φόρησαν από τα µέσα ενηµέρωσης τις τελευταίες µέρες, χαρακτηρί-
ζονται τουλάχιστον τραγικά.

«Το µελανό σηµάδι της αµερικανικής Ιστορίας»
Η θύελλα αντιδράσεων που ξεσηκώθηκε εναντίον της κυβέρνησης 
Τραµπ και του ίδιου του Προέδρου τον ανάγκασε να υπογράψει την 
περασµένη Πέµπτη ειδικό διάταγµα µε το οποίο σταµατούν οι δια-
χωρισµοί. Ωστόσο, όπως ανέφεραν οι «New York 
Times», δεν υπάρχει 

πρόβλεψη για τα παιδάκια που ήδη έχουν χωριστεί από τις οικογέ-
νειές τους και είναι πολλά, διασκορπισµένα σε διάφορα κέντρα φι-
λοξενίας µεταναστών στις Πολιτείες των ΗΠΑ. Μάλιστα ο κυβερνή-
της της Νέας Υόρκης Άντριου Κουόµο ανέφερε ότι περισσότερα από 
2.300 παιδιά είναι χωρισµένα από τους γονείς τους και αρκετά από 
αυτά έχουν µεταφερθεί από την κυβέρνηση σε κέντρα φιλοξενίας της 
Νέας Υόρκης τα οποία είναι ακατάλληλα για νήπια και παιδιά. Ο ίδιος 
ανέφερε ότι η Πολιτεία της Νέας Υόρκης θα υποβάλει µήνυση ενα-
ντίον της κυβέρνησης, προκειµένου να επανενωθούν άµεσα τα παι-
διά µε τους γονείς τους, χαρακτηρίζοντας αυτή την τακτική διαχωρι-
σµού «µελανό σηµάδι της αµερικανικής Ιστορίας».

Σύσσωµο το Χόλιγουντ, που, ως γνωστόν, ασκεί σηµαντική ε-
πιρροή τόσο στους πολίτες όσο και στα κόµµατα, που χρηµατοδοτεί 
αδρά, τάχθηκε κατά της πολιτικής «µηδενικής ανοχής» του Τραµπ 
αναφορικά µε τους µετανάστες και οι περισσότεροι καλλιτέχνες έ-
σπευσαν να γνωστοποιήσουν το θέµα στη διεθνή κοινότητα.

Ο Τζορτζ και η Αµάλ Κλούνεϊ ήταν από τους πρώτους που έθεσαν 
το ζήτηµα, η τελευταία µάλιστα ως δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωµά-
των ανέλαβε ακτιβιστική δράση και δώρισαν 100.000 δολάρια στην 

αρµόδια ΜΚΟ, προκειµένου να ενισχυθεί και να αντιµετωπί-
σει το ζήτηµα του διαχωρισµού παιδιών από τους γονείς τους.

Ο τραγουδιστής Τζον Λέτζεντ και η σύζυγός του Κρίσι Τέ-
ιγκεν πρόσφεραν επίσης 288.000 δολάρια στην οργάνωση 
για την προάσπιση των ατοµικών δικαιωµάτων, ενώ οργάνω-
σαν και µια οµιλία για να αναδείξουν το θέµα. Η ηθοποιός 
Νάταλι Πόρτµαν συνεργάστηκε µε την οργάνωση των Εθνι-
κών Εργατών των ΗΠΑ ξεκινώντας την εκστρατεία «Move 
On», όπου µε ένα απλό µήνυµα στα κοινωνικά δίκτυα η η-
θοποιός ζητά την υπογραφή των χρηστών προκειµένου να 
σταµατήσει η «πολιτική της ντροπής». Μάλιστα η Πόρ-
τµαν και πολλοί άλλοι σταρ του Χόλιγουντ στις 30 Ιουνίου 
θα διαδηλώσουν σε Λος Άντζελες και Νέα Υόρκη κατά της 
µεταναστευτικής πολιτικής του Ντόναλντ Τραµπ.

Η Τζίτζι Χαντίντ επίσης µέσω των λογαριασµών της 
στα κοινωνικά δίκτυα καλεί τον κόσµο σε σφοδρή αντί-
δραση ενάντια στην πολιτική διαχωρισµού παιδιών. Το 
διάσηµο µοντέλο δεν δίστασε να εµπλακεί και σε διαδι-
κτυακές αψιµαχίες µε πολίτες οι οποίοι συµφωνούν µε 
την τακτική του Τραµπ, καλώντας τους να είναι πιο συ-
µπονετικοί απέναντι σε 4χρονα και 5χρονα παιδάκια 
των οποίων οι γονείς αναζητούν ένα καλύτερο µέλλον.

Κοινωνία πολιτών
Τα καστ ολόκληρων σειρών µετέτρεψαν την περα-
σµένη εβδοµάδα τα επεισόδια των σίριαλ σε πλατ-
φόρµες διαµαρτυρίας, καλώντας τον κόσµο να α-
ναλάβει δράση. ∆εκάδες σταρ του Χόλιγουντ δη-
µιούργησαν το κίνηµα «Call your senators» 
(Καλέστε τους γερουσιαστές σας), δίνοντας στη 
δηµοσιότητα τα τηλέφωνα γερουσιαστών σε δι-
άφορες Πολιτείες, προκειµένου να τους καλέ-
σει ο κόσµος για να ασκήσει πίεση µε σκοπό 
την κατάργηση της πολιτικής διαχωρισµού παι-
διών. Η ηθοποιός Ρις Γουίδερσπουν µέσω του 

hashtag #KeepFamiliesTogether ζητούσε από τους πολίτες που εκ-
προσωπούνται από Ρεπουµπλικάνους γερουσιαστές –δηλαδή από το 
κόµµα που στήριξε Τραµπ– να τηλεφωνούν συνέχεια στα γραφεία 
τους, για να ασκήσουν πίεση.

Η Ένωση Παραγωγών του Χόλιγουντ, στην οποία συµµετέχουν 
παραγωγοί και σκηνοθέτες, επίσης ανέλαβε δράση – µέχρι που απεί-
λησε το τηλεοπτικό δίκτυο FOX και το στούντιο 21st Century Fox µε 
µποϊκοτάζ λόγω της µη σθεναρής αντίθεσής τους στην πολιτική του 
Ντόναλντ Τραµπ. ∆εν ήταν λίγοι οι παραγωγοί που αποφάσισαν να 
αποσύρουν δηµοφιλή σίριαλ από το κανάλι, αλλά και ταινίες από το 
στούντιο παραγωγής, καθώς το Fox News τάσσεται εν γένει υπέρ της 
κυβερνητικής πολιτικής.

Η Όπρα Γουίνφρεϊ και η Έλεν Ντε Τζένερις δηµιούργησαν µια 
ιστοσελίδα αναγράφοντας όλους τους τρόπους µε τους οποίους µπο-
ρεί ένας πολίτης να διαµαρτυρηθεί και να ασκήσει πίεση για το τέλος 
αυτής της πρακτικής. Μάλιστα η Ντε Τζένερις τουίταρε στον λογα-
ριασµό της «δεν µε ενδιαφέρει ποιο κόµµα υποστηρίζετε και ποιες 
είναι οι πολιτικές σας ιδέες. ∆εν γίνεται να είµαστε µια χώρα που χω-
ρίζει τους γονείς από τα παιδιά. Κάντε κάτι γι’ αυτό», προτρέποντας 
τους χρήστες να αξιοποιήσουν όλα τα µέσα για να σταµατήσει ο δια-
χωρισµός και ν α ενωθούν και πάλι τα παιδάκια µε τους γονείς τους.

Πρώτες κυρίες
Μέχρι και οι πρώτες κυρίες, νυν και πρώην, πήραν θέση για το ζή-
τηµα, µε τη Μελάνια Τραµπ να προβαίνει σε µια µετριοπαθή µεν, 
βαρυσήµαντη δε δήλωση, ότι «ελπίζει οι δύο πλευρές (µετανάστες - 
κυβέρνηση) να βρουν µια κοινή λύση ώστε να επιτευχθεί µια σωστή 
µεταναστευτική πολιτική», τονίζοντας ότι η ίδια «σιχαίνεται» να βλέ-
πει τα παιδιά να κλαίνε στα σύνορα επειδή τα χώρισαν από τους γο-
νείς τους. Για «ηθική κρίση» στις αξίες των ΗΠΑ µίλησε η Χίλαρι 
Κλίντον, ενώ η Λόρα Μπους έγραψε το εξής tweet: «Ζω σε µια συνο-
ριακή Πολιτεία. Εκτιµώ την προσπάθεια και την ανάγκη να προστα-
τέψουµε τα διεθνή σύνορά µας, αλλά αυτή η πολιτική µηδενικής α-
νοχής είναι σκληρή. Είναι ανήθικη και µου ραγίζει την καρδιά». Α-
µέσως η Μισέλ Οµπάµα έκανε retweet την επισήµανση της Λόρα 
Μπους, γράφοντας στον λογαριασµό της πως «κάποιες φορές η α-
λήθεια υπερβαίνει κόµµατα και ιδεολογίες». Η γηραιότερη από τις 
πέντε πρώτες κυρίες, η Ρόσαλιν Κάρτερ, µίλησε µέσω του ιδρύµατος 
The Carter Center, τονίζοντας πως «η πρακτική να διαχωρίζουν τα 
παιδιά από τη φροντίδα των γονιών στα σύνορα µε το Μεξικό είναι 
αναίσχυντη και ντροπιαστική για τη χώρα µας».

Η συλλογική προσπάθεια των προβεβληµένων Αµερικανών 
έσωσε την κατάσταση, αφού ο Ντόναλντ Τραµπ τελικά υπέγραψε νέο 
διάταγµα παύσης του διαχωρισµού παιδιών από τους µετανάστες γο-
νείς τους. Ωστόσο, οι τραυµατικές εµπειρίες από τις οποίες διήλθαν 
µε τόσο βίαιο τρόπο περισσότερα από 2.000 παιδιά θα µείνουν ανε-
ξίτηλες στις αθώες ψυχούλες τους. Η µοναδική αµαρτία αυτών των 
οικογενειών ήταν ότι αναζήτησαν ένα καλύτερο µέλλον για τα παιδιά 
τους, η ενστικτώδης αντίδραση κάθε σωστού γονιού.

ΣΥΣΣΩΜΟ ΤΟ ΧΟΛΙΓΟΥΝΤ 
ΚΑΤΑΚΕΡΑΥΝΩΣΕ ΤΟΝ ΤΡΑΜΠ

Η αυστηρή πολιτική µετανάστευσης ξεσήκωσε 
θύελλα αντιδράσεων.

  ΜΑΡΙΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

Times», δεν υπάρχει 
ιγκεν πρόσφεραν επίσης 288.000 δολάρια στην οργάνωση 
για την προάσπιση των ατοµικών δικαιωµάτων, ενώ οργάνω-
σαν και µια οµιλία για να αναδείξουν το θέµα. Η ηθοποιός 
Νάταλι Πόρτµαν συνεργάστηκε µε την οργάνωση των Εθνι-
κών Εργατών των ΗΠΑ ξεκινώντας την εκστρατεία «Move 
On», όπου µε ένα απλό µήνυµα στα κοινωνικά δίκτυα η η-
θοποιός ζητά την υπογραφή των χρηστών προκειµένου να 
σταµατήσει η «πολιτική της ντροπής». Μάλιστα η Πόρ-
τµαν και πολλοί άλλοι σταρ του Χόλιγουντ στις 30 Ιουνίου 
θα διαδηλώσουν σε Λος Άντζελες και Νέα Υόρκη κατά της 
µεταναστευτικής πολιτικής του Ντόναλντ Τραµπ.

στα κοινωνικά δίκτυα καλεί τον κόσµο σε σφοδρή αντί-
δραση ενάντια στην πολιτική διαχωρισµού παιδιών. Το 

κτυακές αψιµαχίες µε πολίτες οι οποίοι συµφωνούν µε 
την τακτική του Τραµπ, καλώντας τους να είναι πιο συ-
µπονετικοί απέναντι σε 4χρονα και 5χρονα παιδάκια 
των οποίων οι γονείς αναζητούν ένα καλύτερο µέλλον.

Κοινωνία πολιτών
Τα καστ ολόκληρων σειρών µετέτρεψαν την περα-
σµένη εβδοµάδα τα επεισόδια των σίριαλ σε πλατ-
φόρµες διαµαρτυρίας, καλώντας τον κόσµο να α-
ναλάβει δράση. ∆εκάδες σταρ του Χόλιγουντ δη-
µιούργησαν το κίνηµα «Call your senators» 
(Καλέστε τους γερουσιαστές σας), δίνοντας στη 
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Θα υπάρξει συνάντηση Πούτιν-Τραμπ λίγο 
πριν ή λίγο μετά τη σύνοδο κορυφής του 
ΝΑΤΟ στις 11-12 Ιουλίου; Από μόνη της η ε-
ρώτηση αυτή, που προκύπτει από δημοσι-
εύματα του αμερικανικού Τύπου, αποτυπώ-

νει την έλλειψη ουσιαστικής επικοινωνίας των δύο πλευρών, 
των ΗΠΑ και των Ευρωπαίων Συμμάχων, και τη σταθερή 
προσήλωση του Τραμπ στη γραμμή πλεύσης «πρώτα η Αμε-
ρική».

Σκηνικό σύγκρουσης
Επί του παρόντος όλα τα δεδομένα, με χαρακτηριστική πε-
ρίπτωση τα τιτιβίσματα του Προέδρου των ΗΠΑ για τη δια-
μάχη Μέρκελ-Ζέεχοφερ για το προσφυγικό, αφήνουν ανοι-
χτό το ενδεχόμενο η παρουσία του Τραμπ στη σύνοδο κορυ-
φής της Ατλαντικής Συμμαχίας να είναι ένας δεύτερος γύρος 
αντιπαράθεσης Ουάσινγκτον-Βερολίνου, μια σύγκρουση 
που κυριάρχησε στην πρόσφατη σύνοδο των G-7.

Αν επιβεβαιωθούν τα δημοσιεύματα για συνάντηση 
Τραμπ-Πούτιν πριν ή μετά τη σύνοδο κορυφής, τότε το μή-
νυμα προς τους Ευρωπαίους θα είναι σκληρό, αδιαπραγμά-
τευτο, χωρίς καν τα στοιχειώδη προσχήματα της διαβούλευ-
σης με τους Ευρωπαίους.

Το μήνυμα δεν είναι άλλο από το ότι η Ουάσινγκτον α-
ποφασίζει μονομερώς για τις σχέσεις της Δύσης με τη Ρωσία 
και η Ευρώπη δεν έχει άλλη επιλογή παρά να ακολουθεί.

Όπως στην επιβολή προστατευτικών δασμών, έτσι και 
στις σχέσεις με τη Ρωσία ο Τραμπ γνωρίζει ότι η Ευρώπη 
είναι βαθιά διαιρεμένη και ότι όχι μόνο δεν θα υπάρξουν 
πρωτοβουλίες αμιγούς ευρωπαϊκής συνεργασίας αλλά ούτε 
και αποτελεσματικές αντιδράσεις σε νέες μονομερείς αμερι-
κανικές πρωτοβουλίες.

Εκτός από τις σχέσεις με τη Ρωσία υπάρχει κι ένα άλλο 
πεδίο όπου μπορούμε από τώρα να προεξοφλήσουμε τη σύ-
γκρουση του Τραμπ με τη Mέρκελ: την άρνηση της Γερμα-
νίας να αυξήσει τις αμυντικές της δαπάνες και να αναβαθμί-
σει τις ένοπλες δυνάμεις της.

Το σκηνικό της σύγκρουσης Βερολίνου-Ουάσινγκτον 
έχει στηθεί, καθώς πλήθος από δημοσιεύματα τους τελευ-
ταίους μήνες μιλούν για την κατάσταση εγκατάλειψης που 
κυριαρχεί στον γερμανικό στρατό, με την κυβέρνηση Μέρ-
κελ να αρνείται σταθερά να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες, 
ώστε να αντιπροσωπεύουν το 2% του ετήσιου εθνικού προ-
ϋπολογισμού.

Και γαλλική δυσαρέσκεια
Εκτός από την Ουάσινγκτον και τον Τραμπ, δυσαρεστημένη 
για την επιμονή της Γερμανίας να μην αυξάνει στην απαι-
τουμένη κλίμακα τις αμυντικές δαπάνες της είναι η Γαλλία 
του Μακρόν.

Στη συνολική πρόταση μεταρρύθμισης της Ευρωζώνης-
Ε.Ε., όπως αυτή είχε αποτυπωθεί στην ομιλία Μακρόν στη 
Σορβόννη τον περασμένο Σεπτέμβριο, η αναβάθμιση της α-
μυντικής συνεργασίας στην Ευρώπη είχε περίοπτη θέση.

Πέρα από την ασφάλεια της Ε.Ε., είναι προφανές ότι 
μέσω της αύξησης των αμυντικών δαπανών ο Μακρόν επι-
χειρεί να πετύχει διά της πλαγίας οδού αυτά που αρνούνται 
πεισματικά να συζητήσουν οι Γερμανοί σε σχέση με την Ευ-
ρωζώνη: επενδύσεις σε υποδομές που θα αναθερμάνουν την 
οικονομία και θα τερματίσουν τη συνεχή δημοσιονομική λι-
τότητα, αλλά και ενισχυμένες συνεργασίες των προθύμων, οι 
οποίες εκ των πραγμάτων θα θέσουν το θέμα της εμβάθυν-
σης και της πολιτικής πλαισίωσης στην περαιτέρω πορεία 
της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Πρώτα η Γερμανία
Τα όσα καταγράφηκαν στη σύνοδο κορυφής των «7» στο Κε-
μπέκ και τα όσα πιθανολογείται ότι θα συμβούν στη σύνοδο 
κορυφής του ΝΑΤΟ θα ήταν λάθος να αποδοθούν στον απρό-
βλεπτο χαρακτήρα του Προέδρου των ΗΠΑ. Η σύγκρουση 

  ΓΙΏΡΓΟΣ ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΠΟ ΤΟΥΣ G-7 ΣΤΟ ΝΑΤΟ
ΗΠΑ-Γερμανίας δεν άρχισε με την είσοδο του Τραμπ στον 
Λευκό Οίκο, αλλά παγιώθηκε κατά την οκταετία Ομπάμα.

Είχαν προηγηθεί, χωρίς αποτέλεσμα, μετά την ενοποί-
ηση της Γερμανίας, οι προσπάθειες του Τζορτζ Μπους πα-
τρός και του Μπιλ Κλίντον να χαράξουν ένα πλαίσιο συνο-
λικής διμερούς στρατηγικής συνεργασίας, μια πρόταση που 
συμπυκνώθηκε στη φράση «συνεταίροι στην ηγεμονία».

Αν οι ΗΠΑ ήταν πρόθυμες να καταστήσουν τη Γερμανία 
υπ’ αριθμόν 2 στο δυτικό στρατόπεδο, η ηγεσία στη Βόννη 
και στη συνέχεια στο Βερολίνο προτιμούσε να κάθεται ταυ-
τόχρονα σε πολλά τραπέζια, όπως στην ευρωπαϊκή ενοποί-
ηση αλλά και σε μια στενή ειδική σχέση με τη Ρωσία.

Πρώτη σοβαρή δοκιμασία στις σχέσεις Ουάσινγκτον-Βε-
ρολίνου η εισβολή των ΗΠΑ στο Ιράκ την άνοιξη του 2003, 
που συνέπεσε με τη γαλλογερμανική πρόταση για συνταγ-
ματική συνθήκη. Σιράκ και Σρέντερ αναζήτησαν τότε ευρω-
παϊκή χειραφέτηση και εγκαινίασαν τριμερείς διαβουλεύ-
σεις με τον Πούτιν.

Η μεγάλη όμως αντιπαράθεση ΗΠΑ-Γερμανίας άρχισε 
με τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, με το Βερολίνο όχι 
μόνο να αρνείται να συμβάλει στη συνολική θωράκιση της 
Ευρωζώνης αλλά και να ακολουθεί μια πολιτική αυστηρών 
δημοσιονομικών περικοπών που υπονόμευε την ποσοτική 
χαλάρωση που είχε επιλέξει η Ουάσινγκτον.

Ποιος άλλωστε έχει ξεχάσει τους υπουργούς Οικονομι-
κών του Ομπάμα, Γκάιτνερ και Λιου, να ζητούν από το Βε-
ρολίνο να τονώσει τη ζήτηση και να παίρνουν την απάντηση 
του Σόιμπλε ότι αυτοί που δημιούργησαν την κρίση δεν δι-
καιούνται να δίνουν συμβουλές για τη διαχείρισή της.

Σήμερα η επιλογή Τραμπ «πρώτα η Αμερική» προκαλεί 
κλυδωνισμούς στη διατλαντική σχέση και κυρίως κρίση ε-
μπιστοσύνης στη διμερή σχέση με το Βερολίνο, που προη-
γήθηκε στην εθνική αναδίπλωση και περιχαράκωση εδώ και 
μία δεκαετία, με το σύνθημα «πρώτα η Γερμανία» να προκύ-
πτει από τα συμφραζόμενα της γερμανικής ρητορικής στη 
διαχείριση της κρίσης.
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Η Ελλάδα αποτελεί το μοναδικό 
από τα παλαιά κράτη-μέλη της Ε.Ε. 
που βρίσκεται τόσο χαμηλά στην 
κατάταξη, μαζί με τις λεγόμενες 
πρώην ανατολικές χώρες.

ΣΤΟΥΣ ΦΤΩΧΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Η ΕΛΛΆΔΆ
  ΆΝΤΙΟΠΗ ΣΧΟΙΝΆ

Σ
το 67% του μέσου όρου της Ε.Ε. ανήλθε το 
κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Ελλάδα το 2017, 
σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εκτιμή-
σεις της Eurostat, υποχωρώντας κατά 1 πο-
σοστιαία μονάδα σε σύγκριση με το 2016.

Σε χαμηλά επίπεδα παραμένει, εξάλ-
λου, και η πραγματική ιδιωτική κατανάλωση, καθώς το 2017 
διατηρήθηκε σε επίπεδα κατά 23% χαμηλότερα από τον 
μέσο ευρωπαϊκό όρο και κατά 27% από τον μέσο όρο της 
Ευρωζώνης.

Η Ελλάδα αποτελεί το μοναδικό από τα παλαιά κράτη-
μέλη της Ε.Ε. που βρίσκεται τόσο χαμηλά στην κατάταξη, 
μαζί με τις λεγόμενες πρώην ανατολικές χώρες.

Ειδικότερα, σε όρους πραγματικής ιδιωτικής κατανάλω-
σης τα ελληνικά νοικοκυριά κατατάσσονται στη 19η θέση, 
κάτω από χώρες όπως η Λιθουανία (στο 88% του μέσου ευ-
ρωπαϊκού όρου) και η Τσεχία (στο 80% του μέσου ευρωπα-
ϊκού όρου).

Σε όρους ΑΕΠ πέφτει ακόμη χαμηλότερα, στην 24η 
θέση μεταξύ των «28», με τη Λετονία να βρίσκεται επίσης 
στο 67% του μέσου ευρωπαϊκού όρου και να ακολουθούν η 
Ρουμανία (στο 63% του μέσου ευρωπαϊκού όρου ή 63 μο-
νάδες αγοραστικής δύναμης), η Κροατία (61 μονάδες) και 
τέλος η Βουλγαρία (46 μονάδες), που παραμένει η χώρα με 
τους φτωχότερους πολίτες.

Από την εξέταση, μάλιστα, των διαχρονικών στοιχείων 
προκύπτει ότι το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Ελλάδα υποχώ-
ρησε σε διάστημα δέκα ετών (2008-2017) κατά 26 ποσοστι-
αίες μονάδες, καθώς το 2008 βρισκόταν στο 93% του μέσου 
κοινοτικού όρου.

Κατά 27 ποσοστιαίες μονάδες έχει υποχωρήσει η πραγ-
ματική ιδιωτική κατανάλωση, καθώς το 2008 βρισκόταν 4% 
πάνω από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο (στις 104 μονάδες).

Για να αντιληφθεί κάποιος καλύτερα το παραπάνω, αρκεί 
να πούμε ότι οι ονομαστικές δαπάνες ανά κάτοικο στην Ελ-

λάδα υποχώρησαν από 17.008 ευρώ το 2008 σε 12.929 ευρώ 
το 2017. Στους αριθμούς αυτούς αποτυπώνονται στην πραγ-
ματικότητα η λεγόμενη εσωτερική υποτίμηση και η επιδεί-
νωση του βιοτικού επιπέδου, ενώ εύκολα γίνεται αντιληπτό 
για ποιον λόγο έβαλαν λουκέτο εκατοντάδες χιλιάδες επι-
χειρήσεις, κυρίως εμπορικές.

Τα στοιχεία της Eurostat έρχονται επίσης για μία ακόμη 
φορά να επιβεβαιώσουν την ύπαρξη της Ευρώπης των πολ-
λών ταχυτήτων, με την κλασική διαχωριστική γραμμή «Βορ-
ράς - Νότος» να μην ισχύει πλέον κατ’ απόλυτο τρόπο. Κατά 
κεφαλήν πραγματική ιδιωτική κατανάλωση πάνω από τον 
μέσο κοινοτικό όρο καταγράφηκε το 2017 σε δέκα κράτη-
μέλη. Πρόκειται για το Λουξεμβούργο (30% πάνω από τον 
μέσο όρο), τη Γερμανία (22% πάνω από τον μέσο όρο), την 
Αυστρία (18%), το Ηνωμένο Βασίλειο (14%), τη Φινλανδία 
(13%), το Βέλγιο και τη Δανία (12% πάνω από τον μέσο όρο), 
την Ολλανδία (10% πάνω από τον μέσο όρο), τη Γαλλία και 
Σουηδία (9% πάνω από τον μέσο όρο).

Στην Ιταλία, στην Ιρλανδία και στην Κύπρο η κατά κε-
φαλήν πραγματική κατανάλωση βρέθηκε σε επίπεδα έως 
10% κάτω από τον μέσο κοινοτικό όρο, παρά το γεγονός ότι 
οι δύο από τις τρεις χώρες βρέθηκαν τα προηγούμενα χρό-
νια σε καθεστώς μνημονίου, ενώ και στην Ιταλία εφαρμό-
στηκαν μέτρα λιτότητας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η περίπτωση του Λουξεμ-
βούργου. Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ εμφανίζεται να βρίσκεται 
153% πάνω από τον μέσο κοινοτικό όρο, ενώ η πραγματική 
ιδιωτική κατανάλωση 30% πάνω από τον μέσο κοινοτικό 
όρο. Σύμφωνα με τη Eurostat, αυτό οφείλεται στο γεγο-
νός ότι στο Λουξεμβούργο εργάζονται και παράγουν πολλοί 
μη κάτοικοι της χώρας. Έτσι, αν και αυτοί συμβάλλουν στο 
ΑΕΠ, δεν συμπεριλαμβάνονται στον μόνιμο πληθυσμό, με 
συνέπεια ο παρονομαστής να είναι μικρός.

Την ίδια ώρα με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (Ελλη-
νική Στατιστική Αρχή) η απασχόληση στο α΄ τρίμηνο του 

2018 ήταν αυξημένη κατά 1,8% σε σχέση με το α΄ τρίμηνο 
του 2017.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Έρευνας 
Εργατικού Δυναμικού για το α΄ τρίμηνο του 2018, ο αριθμός 
των απασχολουμένων ανήλθε σε 3.723.760 άτομα και των α-
νέργων σε 1.001.191 άτομα.

Το ποσοστό ανεργίας ήταν 21,2%, έναντι 21,2% του προ-
ηγούμενου τριμήνου (δ΄ τρίμηνο του 2017) και 23,3% του α-
ντίστοιχου τριμήνου του προηγούμενου έτους (α΄ τρίμηνο 
2017).

Η απασχόληση μειώθηκε κατά 0,3% σε σχέση με το 
προηγούμενο τρίμηνο και αυξήθηκε κατά 1,8% σε σχέση με 
το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 0,6% σε σχέση 
με το προηγούμενο τρίμηνο και μειώθηκε κατά 10,2% σε 
σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.
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ΘΡΙΆΣΙΟΝ ΤΈΡΆΣ
 ΤΟΥ ΚΏΣΤΆ ΚΟΥΡΟΥΝΗ*

Ε
δώ και μέρες διαβάζουμε σειρά 
καταγγελιών σχετικά με τη σύμ-
βαση παραχώρησης για τη δημι-
ουργία κέντρου εφοδιαστικής αλυ-
σίδας στο Θριάσιο Πεδίο. Με αυτή 
καθαυτή τη διαδικασία ανάθεσης, 
τα τεχνάσματα των εκ των υστέρων 
τροποποιήσεων των όρων της προ-

κήρυξης και του σχεδίου σύμβασης, θα ασχοληθούν εύθε-
τοι νομικοί επιστήμονες και θεσμοί.

Εμείς θα σταθούμε ένα βήμα πέρα από τη σύμβαση, 
προκειμένου να αναδείξουμε τη χωροταξική και αναπτυ-
ξιακή παραμόρφωση που προορίζεται για το ήδη εξαιρε-
τικά επιβαρυμένο Θριάσιο, με άμεσο αποδέκτη την το-
πική κοινωνία, τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις.

Όλα αυτά ερήμην του νεαρότατου Ρυθμιστικού Σχε-
δίου Αθήνας και Αττικής που δημοσιεύτηκε τον Αύγουστο 
του 2014, σύμφωνα με το οποίο το Θριάσιο Πεδίο προορί-
ζεται να αποτελέσει «Πόλο Εθνικής και Μητροπολιτικής 
Εμβέλειας» με εξειδίκευση στις εμπορευματικές μεταφο-
ρές, στη βιομηχανία, στην ενέργεια, στις επιχειρήσεις και 
στην τεχνολογία, με προτεραιότητες την οργάνωση ενός 
ισχυρού αναπτυξιακού και επιχειρηματικού πόλου του 
δευτερογενούς τομέα, του χονδρεμπορίου και του διαμε-
τακομιστικού εμπορίου.

Πρακτικά, με τους νέους όρους που 
εισήχθησαν, δημιουργείται άλλος 
μισός Ασπρόπυργος ακριβώς δίπλα 
στον σημερινό και, παρά το γεγονός 
ότι η πόλη θα υποστεί μια άνευ 
προηγουμένου πολεοδομική και 
περιβαλλοντική επιβάρυνση, η τοπική 
κοινωνία δεν δικαιούται να εισπράξει, 
μήτε τώρα μήτε στο μέλλον, ούτε ένα 
ευρώ ως δημοτικά τέλη.

Εδώ όμως, με διαγωνιστικές μεθοδεύσεις παρατά-
σεων και εκ των υστέρων μεταβολής όρων και προϋποθέ-
σεων, κατοχυρώνονται στον παραχωρησιούχο ασύμμετρα 
πλεονεκτήματα, από τα οποία αποκλείονται παρόμοιες ε-
γκαταστάσεις και δραστηριότητες. Έτσι, νοθεύεται ο α-
νταγωνισμός και η ισότιμη ανάπτυξη που όλοι ονειρευ-
όμαστε.

Ο διαγωνισμός αφορά οικόπεδο 588 στρεμμάτων, 
τμήμα μιας ευρύτερης έκτασης του ΟΣΕ που παραχω-
ρήθηκε από τη ΓΑΙΑΟΣΕ για την κατασκευή εμπορευ-
ματικού κέντρου. Σύμφωνα με την αρχική προκήρυξη, 
του 2015, οι διαγωνιζόμενοι όφειλαν να υποβάλουν προ-
σφορά έχοντας υπόψη συντελεστή δόμησης 0,4 και ότι η 
δόμηση όλων των επιφανειών όλων των κτιρίων δεν θα 
ξεπερνούσε τα 235.200 τετραγωνικά μέτρα.

Με την εκ των υστέρων εισαγωγή όρων, ωστόσο, δη-
μιουργείται σε όφελος του παραχωρησιούχου ένα μερο-
ληπτικό πολεοδομικό, περιβαλλοντικό και αδειοδοτικό 
καθεστώς, που όμοιό του δύσκολα θα βρει κανείς στην 
πολύπαθη πολεοδομική ιστορία της Ελλάδας.

Συγκεκριμένα, οι αρχικοί πολεοδομικοί περιορισμοί 
και όροι που είχαν τεθεί με απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ του 
2005 αναθεωρούνται ως εξής: Παρέχεται νέος συντελε-
στής δόμησης 1,65, αυξημένος κατά 313%. Παρέχεται νέο 
ποσοστό κάλυψης 60%, αυξημένο κατά 40%. Παρέχεται 

νέο μέγιστο ύψος κτιρίων ίσο με 19 μέτρα με δυνατό-
τητα να φτάσει τα 24,7 μέτρα, αυξημένο δηλαδή κατά 
106%. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, τώρα αιφνι-
δίως επιτρέπεται η κατασκευή περισσότερων του ενός 
κτιρίων στο ίδιο γήπεδο, ενώ η ελάχιστη απόσταση των 
κτιρίων από τα όρια πάει στα 10 μέτρα.

Έτσι, το δικαίωμα δόμησης αυξάνεται από τα αρ-
χικά 235 στρέμματα σε πάνω από 970 στρέμματα! Για 
να καταλάβουμε τι σημαίνουν αυτά τα νούμερα, αξίζει 
να πούμε ότι ο οικισμός του Ασπρόπυργου, που βρίσκε-
ται σε απόσταση 8 λεπτών, έχει έκταση 1.800 στρέμματα 
και ότι σπίτια, καταστήματα, σχολεία κ.λπ. του Ασπρό-
πυργου, όλα μαζί δεν ξεπερνούν τα 1.500 στρέμματα δο-
μημένης επιφάνειας.

Όμως οι παραχωρήσεις δεν τελειώνουν εδώ. Τώρα 
οι ηλεκτρομηχανολογικοί βοηθητικοί χώροι, οι στε-
γασμένοι και τα μόνιμα προστεγάσματα δεν θα προ-
σμετρώνται στη δόμηση και στην κάλυψη. Θα υπάρ-
χουν σαν να μην υπάρχουν. Τέλος –αφού φτάσαμε ως 
εδώ, γιατί όχι;–, δεν υπάρχει καμία υποχρέωση φύτευ-
σης του ακάλυπτου χώρου επιφάνειας τουλάχιστον 200 
στρεμμάτων, σχεδόν όση έκταση έχει ο Ασπρόπυργος 
από το 1ο Γυμνάσιο ως το γήπεδο και από το Δημαρχείο 
ως τη Θερμοπυλών.

Πρακτικά, με τους νέους όρους που εισήχθησαν, δη-
μιουργείται άλλος μισός Ασπρόπυργος ακριβώς δίπλα 
στον σημερινό και, παρά το γεγονός ότι η πόλη θα υ-
ποστεί μια άνευ προηγουμένου πολεοδομική και περι-
βαλλοντική επιβάρυνση, η τοπική κοινωνία δεν δικαι-
ούται να εισπράξει, μήτε τώρα μήτε στο μέλλον, ούτε 
ένα ευρώ ως δημοτικά τέλη, διότι, σύμφωνα με τα νέα 
δεδομένα, «ο παραχωρησιούχος απαλλάσσεται από τα 
σχετικά δημοτικά τέλη ως προς το ακίνητο, είτε ήδη υ-
φιστάμενα είτε μελλοντικά».

Μετά τη συντριβή του δανειοδίαιτου καπιταλισμού 
που παρέσυρε ολόκληρη την κοινωνία στο χείλος της 
καταστροφής, νομίσαμε προς στιγμήν ότι αυτή η επί-
μεμπτη για το ελληνικό Δημόσιο εποχή πέρασε ανεπι-
στρεπτί. Ε, να που κάναμε λάθος.

*Ο Κώστας Κουρούνης είναι πολεοδόμος πολιτικός μηχα-
νικός, υπεύθυνος για την πρωτοβουλία Publicspace.gr.
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Έξι οι μνηστήρες 
για τα λιγνιτικά της ΔΕΗ

Έξι σχήματα εκδήλωσαν τελικά ενδιαφέρον για την εξαγορά των λιγνιτικών 
μονάδων Μελίτης ή/και Μεγαλόπολης της ΔΕΗ, όπως ανακοινώθηκε επί-
σημα από την επιχείρηση. Συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι είναι:

1. BEIJING GUOHUA POWER COMPANY LIMITED AND DAMCO ENERGY S.A. 
(CONSORTIUM)
2. ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.
3. ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α-
ΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
4. ENERGETICKέ Α PRŮMYSLOVÝ HOLDING, Α.S. («EPH»)
5. INDOVERSE (CZECH) COAL INVESTMENTS LIMITED
6. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Οι σύμβουλοι της ΔΕΗ, αναφορικά με τη διαγωνιστική διαδικασία, αφού αξιολο-
γήσουν τις υποβληθείσες εκδηλώσεις ενδιαφέροντος, θα υποβάλουν το πόρισμά τους 
προς τη ΔΕΗ σχετικά με τους υποψηφίους που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής για 
την επόμενη φάση του διαγωνισμού.

Η τελική απόφαση για τους υποψηφίους που προκρίνονται στην επόμενη φάση 
της διαγωνιστικής διαδικασίας θα ληφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ.

Υπενθυμίζεται ότι προς πώληση τίθενται:
• Η Επιχείρηση Μεγαλόπολης, που θα αποτελείται από τις λιγνιτικές μονάδες Με-
γαλόπολη 3 και 4 με τα σχετικά δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης για τα συν-
δεόμενα λιγνιτικά κοιτάσματα της Μεγαλόπολης και τη συνδεόμενη εξορυκτική υ-
ποδομή.
• Η Επιχείρηση Μελίτης (Φλώρινας), που θα αποτελείται από τη λιγνιτική μονάδα 
Μελίτη 1, όπως επίσης και το δικαίωμα (και σχετικές άδειες) για οικοδόμηση συ-
μπληρωματικής λιγνιτικής μονάδας καλουμένης Μελίτη 2, μαζί με το ορυχείο της 
Βεύης, το ορυχείο Κλειδί, το ορυχείο Λόφοι Μελίτη και τη συνδεόμενη εξορυκτική 
υποδομή.

Το χαρτοφυλάκιο που πωλείται, σύμφωνα με την αξιολόγηση της Κομισιόν, αντι-
προσωπεύει ποσοστό έως 35,6% της συνολικής προβλεπόμενης δυναμικότητας λιγνι-
τικής ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ την περίοδο 2018-2035 και συγκαταλέγεται στις 
πιο ανταγωνιστικές μονάδες της ελληνικής αγοράς.

Στην πρώτη φάση του διαγωνισμού θα επιλεγούν οι ενδιαφερόμενοι που πλη-
ρούν τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις για να συνεχίσουν στο επό-
μενο στάδιο, που περιλαμβάνει την υποβολή δεσμευτικών προσφορών.

Στις προϋποθέσεις περιλαμβάνονται η εμπειρία στις αγορές ηλεκτρικού ρεύμα-
τος, συμπεριλαμβανομένης της εμπειρίας στην παραγωγή ηλεκτρισμού, στη διαχεί-
ριση και λειτουργία μονάδων παραγωγής ενέργειας, καθώς και μέσος όρος ιδίων κε-
φαλαίων την τελευταία τριετία άνω των 100 εκατ. ευρώ.

Την ερχόμενη Τρίτη θα συνεδριάσει στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας η γενική συνέλευση των μετόχων της ΔΕΗ προκειμένου να εγκρίνει την από-
σχιση των δύο κλάδων λιγνιτικών μονάδων Μεγαλόπολης και Φλώρινας.

Μπενίσης: Η ΕΥΔΑΠ 
δεν μελετά αυξήσεις 
στα τιμολόγια

«Ουδεμία αύξηση της τιμής του νερού 
σχεδιάζει η ΕΥΔΑΠ, αντιθέτως μελετά 
το ενδεχόμενο μείωσής του» δήλωσε 
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο διευθύνων σύμβου-

λος της ΕΥΔΑΠ Γιάννης Μπενίσης και χαρακτήρισε 
φανταστικά τα δημοσιεύματα.

«Μη βιάζονται, μπορεί να έχουμε και μειώσεις» τό-
νισε ο κ. Μπενίσης. «Δεν έχουν καμία σχέση με την 
πραγματικότητα αυτά που διαδίδουν ορισμένοι συνδι-
καλιστές σε σχέση με την εφαρμογή της ΚΥΑ (που εκδόθηκε κατ’ εφαρμογήν της σχετικής Ευρω-
παϊκής Οδηγίας) για την κοστολόγηση και την τιμολόγηση του ακατέργαστου νερού, δηλαδή του 
νερού όπως έρχεται από τα φράγματα, πριν φτάσει στα διυλιστήρια της ΕΥΔΑΠ».

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ ήταν κατηγορηματικός ότι «σε καμία περίπτωση δεν θα 
περάσει στον καταναλωτή» το κόστος αυτό, που το υπολογίζει κατά πολύ μικρότερο σε σχέση με 
όσα διαδίδει συγκεκριμένο συνδικαλιστικό στέλεχος της εταιρείας. «Η κυβέρνηση, τα συναρμό-
δια υπουργεία και η διοίκηση της ΕΥΔΑΠ το διαβεβαιώνουν ρητά» τόνισε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ποσό των 40.000.000 ευρώ ετησίως που λένε οι συνδικαλιστές 
δεν προκύπτει από επίσημους υπολογισμούς. Συνεπώς, το κόστος που θα πρέπει να καταβάλλει 
ετησίως η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. στην ΕΥΔΑΠ Παγίων, που είναι άλλη εταιρεία και ανήκει εξολοκλήρου 
στο Ελληνικό Δημόσιο, δεν έχει υπολογιστεί.

Το όλο θέμα ανέκυψε μετά την εφαρμογή από το τέλος του 2017 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 
60/2000, σύμφωνα με την οποία η ΕΥΔΑΠ Παγίων θα κοστολογεί και θα τιμολογεί ξεχωριστά το 
ακατέργαστο νερό, πριν φτάσει στα εργοστάσια της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.

Πώληση χαρτοφυλακίου κόκκινων 
δανείων 2 δισ. από την ΕΤΕ στην CarVal

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ) ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε συμφωνία με 
την CarVal Investors (CarVal) και την Intrum AB (Intrum) για τη διάθεση χαρτοφυ-
λακίου μη εξυπηρετούμενων μη εξασφαλισμένων δανείων λιανικής και μικρών επι-
χειρήσεων στην Ελλάδα (το «Χαρτοφυλάκιο»), το ανεξόφλητο κεφάλαιο του οποίου 

ανέρχεται σε περίπου 2 δισ. ευρώ. Η CarVal και η Intrum διαθέτουν σημαντική εμπειρία στην ε-
ξυπηρέτηση αυτού του είδους χαρτοφυλακίων και είναι αναγνωρισμένες για την αξιοπιστία των 
πρακτικών και μεθόδων τους.

Η συναλλαγή αποτελεί μέρος της στρατηγικής της ΕΤΕ για τη διαχείριση των μη εξυπηρε-
τούμενων ανοιγμάτων και είναι σύμφωνη με το σχέδιο μείωσής τους που υπέβαλε η τράπεζα στον 
SSM. Το τίμημα της συναλλαγής, το οποίο ανέρχεται σε περίπου 6% του συνολικού ανεξόφλητου 
κεφαλαίου, θα ενισχύσει τον δείκτη CET 1 της τράπεζας κατά περίπου 18 μ.β.

Ο κ. Παύλος Μυλωνάς, ασκών καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου της Εθνικής Τράπεζας, 
δήλωσε: «Η Εθνική Τράπεζα είναι απόλυτα αφοσιωμένη στην επίτευξη του στόχου της όσον 
αφορά τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, με τις πωλήσεις να αποτελούν έναν από 
τους στρατηγικούς της πυλώνες. Το τίμημα αναδεικνύει την ποιότητα του ενεργητικού της Εθνι-
κής Τράπεζας και αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στη προοπτική ανάκαμψης και ανάπτυξης της ελ-
ληνικής οικονομίας».

Η εξυπηρέτηση του χαρτοφυλακίου θα πραγματοποιηθεί από την QQuant Master Servicer, 
εταιρεία εξυπηρέτησης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων που έχει λάβει άδεια λειτουργίας και 
ρυθμίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με τον νόμο 4354/2015. Η συναλλαγή αναμέ-
νεται να ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2018.
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Τ
ην ερχόµενη Παρασκευή 29 
Ιουνίου αναµένεται να ανοί-
ξει ο ασκός του Αιόλου και να 
παιχτεί η επόµενη πράξη στο 
έργο διεκδίκησης της Ελλά-
κτωρ από τους άλλοτε φίλους 

και νυν εχθρούς και βασικούς µετόχους της. 
Τους τελευταίους µήνες εκτυλίσσεται µια 
κούρσα διεκδίκησης στα διοικητικά δρώµενα 
του κατασκευαστικού οµίλου Ελλάκτωρ, επί 
χρόνια ηγέτη του κλάδου, και στη γενική συ-
νέλευση αναµένεται να δοθεί, σύµφωνα µε 
όλες τις ενδείξεις, η µητέρα των µαχών, µε-
ταξύ της πλευράς Καλλιτσάντση και Μπό-
µπολα-Κούτρα.

Τις εξελίξεις επιτάχυναν οι επιστολές-τε-
λεσίγραφα των ξένων θεσµικών επενδυτών 
που έχουν τοποθετηθεί στον όµιλο και ελέγ-
χουν περίπου το 30% του µετοχικού του κε-
φαλαίου, οι οποίοι κατέστησαν σαφές ότι στη 
γενική συνέλευση θα πάψουν να είναι παθη-
τικοί µέτοχοι και θα πάρουν θέση, προκει-
µένου να αρθεί το διοικητικό πρόβληµα που 
έχει οδηγήσει σε παραλυσία τον όµιλο. Ανέ-
λαβαν δηλαδή τον ρόλο ρυθµιστή, για να µη 
µηδενιστεί η αξία της συµµετοχής τους.

Η συγκεκριµένη κίνηση έκανε σαφές 
στα εµπλεκόµενα µέρη ότι δεν υπάρχει άλλο 
χρονικό περιθώριο για την επίλυση των δια-
φορών µεταξύ των µεγαλοµετόχων, δηλαδή 
της πλευράς των κ.κ. Λεωνίδα Μπόµπολα και 
∆ηµήτρη Κούτρα και εκείνης των αδελφών 
Αναστάσιου και ∆ηµήτρη Καλλιτσάντση.

Οι εξελίξεις έρχονται ακριβώς έναν χρόνο 
προτού η επιχειρηµατική συνεργασία των Α-
ναστάσιου και ∆ηµήτρη Καλλιτσάντση µε 
τον Λεωνίδα Μπόµπολα και τον ∆ηµήτρη 
Κούτρα συµπληρώσει δύο δεκαετίες. Τις πυ-
ροδότησε δε στις 13 Ιουνίου ανακοίνωση-
βόµβα του Αναστάσιου Καλλιτσάντση, µε την 
οποία γνωστοποιούσε στο επενδυτικό κοινό 
και στον επιχειρηµατικό κόσµο πως η συµβί-
ωση εκείνου και του αδελφού του υπό κοινή 
διοικητική σκέπη µε τους Λεωνίδα Μπό-
µπολα και ∆ηµήτρη Κούτρα είχε φτάσει στο 
τέλος της.

Λίγο πριν οι αδελφοί Καλλιτσάντση είχαν 
υποβάλει τις παραιτήσεις τους από τη θέση 
του προέδρου του ∆.Σ. και του αντιπροέδρου 
του ∆.Σ. της Ελλάκτωρ Α.Ε. αντίστοιχα, ενώ 
είχαν καταθέσει επισήµως αίτηµα για εκλογή 
νέου ∆.Σ. της Ελλάκτωρ Α.Ε. από τους µετό-
χους κατά την επικείµενη τακτική γενική συ-
νέλευση της 29ης Ιουνίου 2018, υποβάλλο-
ντας και συγκεκριµένη πρόταση για νέο εν-
νεαµελές ∆.Σ.

Στο νέο εννεαµελές ∆.Σ. που προτείνεται, 
πλην των αδελφών Καλλιτσάντση, εµφανίζο-
νται οι κ.κ. Γιώργος Προβόπουλος (τέως δι-
οικητής της Τράπεζας της Ελλάδος), Αλέξιος 
Κοµνηνός (στέλεχος της «Τιτάν»), Τάκης 

∆ουµάνογλου (από τον τραπεζικό κλάδο), 
Ελένη Παπακωνσταντίνου (νοµικός), Μι-
χαήλ Κατούνας (αναπληρωτής διευθύνων 
σύµβουλος της QInvest LLC, επενδυτικού ο-
µίλου από το Κατάρ), Ιορδάνης Αϊβάζης (ει-
δικός σύµβουλος της Bain για επενδύσεις 
στην Ελλάδα) και ∆έσποινα Μαρκάκη (διευ-
θύντρια στον όµιλο εταιρειών Gategroup).

Μάλιστα δηµιούργησαν και ένα site, το 
www.change4ellaktor.com, στο οποίο εξη-
γούν τους λόγους που τους οδήγησαν σε 
αυτή την κίνηση. Ζητούν δε από Έλληνες 
και ξένους επενδυτές τη στήριξη της πρό-
τασής τους.

Η απάντηση της άλλης πλευράς ήταν 
άµεση. Με επιστολή του προς τους εργα-
ζόµενους ο ∆ηµήτρης Κούτρας αναφέρε-
ται στη ζηµιά που προκάλεσαν οι κ.κ. ∆ηµή-
τρης και Αναστάσιος Καλλιτσάντσης από τις 
δραστηριότητες του οµίλου στη Μέση Ανα-
τολή, περιοχή που αποτελούσε τοµέα ευθύ-
νης τους και που, σύµφωνα µε τον κ. Κού-
τρα, αποτέλεσε την αιτία για τους διοικητι-
κούς τριγµούς.

Ο κ. Κούτρας χαρακτηρίζει φυγοµαχία 
την παραίτηση από τις διεθνείς δραστηριότη-
τες της Ελλάκτωρ του κ. ∆ηµήτρη Καλλιτσά-
ντση, χαρακτηρίζοντας µάλιστα υποκρισία τα 
όσα ισχυρίζεται η άλλη πλευρά περί καθυ-
στερήσεων στις µεταρρυθµίσεις και στον µε-
τασχηµατισµό του οµίλου.

Οι κ.κ. Μπόµπολας και Κούτρας, αφού 
ξεκαθάρισαν ότι δεν παραιτούνται, ετοιµά-
ζουν ήδη τις επόµενες κινήσεις τους, αρχής 
γενοµένης από τη συνέχιση της απρόσκο-
πτης και οµαλής λειτουργίας του οµίλου. Πα-
ράλληλα, αφήνουν σαφείς αιχµές για τη σύν-
θεση του προτεινόµενου ∆.Σ. από τους αδελ-
φούς Καλλιτσάντση, σηµειώνοντας, σύµφωνα 
µε κύκλους που πρόσκεινται στη συγκεκρι-
µένη πλευρά, ότι απαρτίζεται από ανθρώ-
πους ενός στενού χρηµατοοικονοµικού κύ-
κλου, που συνήθως σηµατοδοτούν τεµαχισµό 
και πώληση επιχειρήσεων µε άγνωστες συ-
νέπειες για µετόχους και εργαζόµενους. Επι-
φυλάσσονται δε να προτείνουν πρόσωπα που 
έχουν γνώση και εµπειρία από τις δραστηρι-
ότητες του οµίλου και µπορούν να συνδρά-
µουν στην οργανική ανάπτυξή του.

Σύµφωνα µε πληροφορίες, είχαν προη-
γηθεί πολλές προσπάθειες εξεύρεσης συµ-
βιβαστικής λύσης ή έστω ενός συναινετικού 
διαζυγίου, αλλά όλες είχαν πέσει στο κενό. 
Συγκεκριµένα, κατά τα τελευταία δύο χρό-
νια, που στην αγορά ήταν κοινό µυστικό ότι 
οι δύο πλευρές έχουν πλέον εκ διαµέτρου α-
ντίθετες απόψεις για την οργάνωση και τη 
στρατηγική του µεγαλύτερου κατασκευαστι-
κού οµίλου της χώρας, υπήρξαν µια σειρά 
από γεγονότα που κατέστησαν µονόδροµο 
την υποβολή πρότασης µοµφής εναντίον της 

διοίκησης της Ελλάκτωρ από τους αδελφούς 
Καλλιτσάντση.

Το 2016, όταν ήρθαν στο φως οι δικα-
στικές περιπέτειες θυγατρικών του οµί-
λου που επιβλέπουν απευθείας ο κ. Λεω-
νίδας Μπόµπολας και ο κ. ∆ηµήτρης Κού-
τρας, άρχισαν, σύµφωνα µε πληροφορίες, 
οι ουσιαστικοί τριγµοί. Η µεν θυγατρική 
της Ελλάκτωρ στη διαχείριση απορριµ-
µάτων, Helector Cyprus, βρέθηκε κατη-
γορούµενη για χρηµατισµό αξιωµατού-
χων στην Κύπρο και κατά του επικεφα-
λής της και διευθύνοντος συµβούλου της 
Ελλάκτωρ κ. Λεωνίδα Μπόµπολα εκδό-
θηκε διεθνές ένταλµα σύλληψης. Ακολού-
θησαν τα όσα αποκαλύφθηκαν από το πό-
ρισµα της Επιτροπής Ανταγωνισµού για 
την εµπλοκή της θυγατρικής του οµίλου, 
Άκτωρ, σε καρτέλ στον κατασκευαστικό 
κλάδο της χώρας. Ως αποτέλεσµα, η εµπι-
στοσύνη των αδελφών Καλλιτσάντση απέ-
ναντι στους συνεταίρους τους κλονίστηκε 
ανεπανόρθωτα.

Θορυβηµένος, µάλιστα, από τα όσα 
είδαν το φως της δηµοσιότητας πλήττο-
ντας το κύρος της Ελλάκτωρ, ο κ. Αναστά-
σιος Καλλιτσάντσης ανέλαβε προσωπικά 
το καλοκαίρι του 2016 τη διαµόρφωση 
Προγράµµατος Κανονιστικής Συµµόρφω-

σης και Κώδικα ∆εοντολογίας, που πλέον 
ισχύει στον όµιλο, για την αποφυγή επα-
νάληψης τέτοιων φαινοµένων.

Τα σύννεφα, όµως, στις σχέσεις των 
τεσσάρων βασικών µετόχων της Ελλάκτωρ 
έκαναν και πάλι την εµφάνισή τους στις 
αρχές του 2017 και είχαν να κάνουν µε την 
εσωτερική οργάνωση και διοίκηση του ο-
µίλου. Οι αδελφοί Καλλιτσάντση φέρονται 
να επέµεναν πως η Ελλάκτωρ είχε µείνει 
πίσω από τις εξελίξεις και είχε ανάγκη από 
γενναίες µεταρρυθµίσεις σε επίπεδο οργα-
νωτικής διάρθρωσης, ανθρώπινου δυναµι-
κού και εταιρικής διακυβέρνησης.

Ο ρόλος της ΕΛΤΕΧ ΑΝΕΜΟΣ 
και τα funds
Μήλον της έριδος, δε, φαίνεται να είναι 
η ΕΛΤΕΧ ΑΝΕΜΟΣ. Η πλευρά Μπό-
µπολα-Κούτρα φέρεται να επέµενε και να 
προωθούσε την πώληση της θυγατρικής 
στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, προ-
κειµένου να καλυφθούν ανάγκες ρευστό-
τητας του κατασκευαστικού τοµέα, παρά 
τις εντονότατες αντιρρήσεις των αδελφών 
Καλλιτσάντση, που επέµεναν πως µια τέ-
τοια κίνηση θα αποστερούσε από την Ελ-
λάκτωρ την κεφαλαιοποίηση µελλοντικών 
υπεραξιών.

Ο πόλεµος στην Ελλάκτωρ, τα όπλα, 
οι συµµαχίες και το µέλλον

Ο Αναστάσιος Καλλιτσάντσης

Ο ∆ηµήτρης Καλλιτσάντσης Ο ∆ηµήτρης Κούτρας

Ο Λεωνίδας Μπόµπολας
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«Έχουμε 48 γραμμικούς επιταχυντές, νέους σε ηλικία. 
Εκκρεμεί η στελέχωση 60 θέσεων τεχνικών, ώστε ο 
“στόλος” των μηχανημάτων να δουλέψει απογευματινές 
βάρδιες για να μειωθούν οι τετράμηνες λίστες αναμονής». 
Γιώργος Πισσάκας, πρόεδρος της Ελληνικής 
Εταιρείας Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας

 ΑΛΕΞΊΑ ΣΒΏΛΟΥ

«ΑΠΩΝ» ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 
ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Μ
ε αφορμή τις προτάσεις του Κεντρικού Συμβου-
λίου Υγείας (ΚΕΣΥ) για επικείμενες αλλαγές στη 
Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση και τις σχέσεις 
φαρμακευτικών εταιρειών και επαγγελματιών, ο 

Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) το-
νίζει ότι είναι απαραίτητη η τήρηση της νομιμότητας, της ηθικής 
προώθησης και της διαφάνειας. Όπως γίνεται σε όλες τις χώρες 
του κόσμου, έτσι και στην Ελλάδα η ιατρική εκπαίδευση στηρί-
ζεται στην ιδιωτική κυρίως πρωτοβουλία, η οποία μεταφράζεται 

σε χορηγίες των επιστημονικών εκδηλώσεων από τις φαρμα-
κευτικές εταιρείες. Είναι λάθος να δαιμονοποιείται η επένδυση 
του κλάδου στην εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας και να 
προωθείται η αδιαφάνεια με το υπό διαμόρφωση νομοσχέδιο. Ο 
ΣΦΕΕ αντιπροτείνει τρία απλά βήματα: διεξαγωγή λιγότερων και 
πιο ποιοτικών συνεδρίων, κατοχύρωση της διαφάνειας και της 
δημοσιοποίησης στις σχέσεις επαγγελματιών υγείας και φαρμα-
κευτικών εταιρειών και σεβασμό στον Κώδικα Δεοντολογίας του 
Συνδέσμου.

ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΗ Η ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ  
ΤΏΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΊΏΝ ΥΓΕΊΑΣ

Τον καινούργιο ακτινοθεραπευτικό χάρτη της Ελλάδας κατα-
στρώνει η Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας 
(ΕΕΑΟ) με τους 48, νέους πλέον σε ηλικία, γραμμικούς επιταχυ-
ντές, που φέρνουν τη μεγάλη ανατροπή στην ακτινοθεραπεία. «Η 
ακτινοθεραπεία μόνη ή σε συνδυασμό και με τις άλλες μεθόδους 

συμβάλλει στο 40% των ιάσεων στα περιστατικά καρκίνου, ενώ το 60% των ογκο-
λογικών ασθενών θα χρειαστεί να υποβληθεί σε ακτινοθεραπεία. Ο κύριος στόχος 
της είναι η χορήγηση πολύ υψηλής δόσης ακτινοβολίας εστιασμένα σε έναν όγκο 
με ελάχιστη επιβάρυνση των γύρω ιστών» εξηγεί ο πρόεδρος της ΕΕΑΟ Γιώργος 
Πισσάκας, τονίζοντας πως σε αυτή την τεχνολογική και θεραπευτική επανάσταση 
το «στοργικό» κράτος έλαμψε διά της απουσίας του.

Η ενδυνάμωση του «στόλου» νέας γενιάς μηχανημάτων οφείλεται αποκλει-
στικά σε ιδιωτικές δωρεές, με σημαντικότερη τη γενναία δωρεά του Ιδρύματος 
Σταύρος Νιάρχος με 12 μηχανήματα. Δύο, μάλιστα, από αυτά, που πρόκειται να 
τοποθετηθούν στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, είναι τόσο προηγμένα, που είναι 
μοναδικά στο είδος τους στην Ελλάδα. Όπως επισημαίνουν βέβαια ο κ. Πισσάκας 
και ο γενικός γραμματέας της ΕΕΑΟ Γρηγόρης Γεωργακόπουλος, εκκρεμεί η στε-
λέχωση 60 θέσεων προσωπικού (40 τεχνολόγοι και 20 φυσικοί ιατρικής), ώστε να 
πραγματοποιούνται και απογευματινές βάρδιες και να μικρύνουν οι τετράμηνες λί-
στες αναμονής των ασθενών για ακτινοθεραπεία. Οι ανάγκες των Ελλήνων ασθενών 
απαιτούν 70 μηχανήματα, γι’ αυτό στην πατρίδα μας υποβάλλονται σε ακτινοθερα-
πεία λιγότεροι ασθενείς απ’ όσους θα περιμέναμε, σύμφωνα με τους μέσους όρους 
των άλλων ευρωπαϊκών κρατών. Το δε κράτος σφυρίζει αδιάφορα, μην έχοντας κα-
ταβάλει ούτε ένα ευρώ για την ακτινοθεραπεία. Αντίθετα, εισέπραξε 2,4 εκατ. ευρώ, 
από τη διαφορά του ΦΠΑ, για τα τέσσερα μηχανήματα που αποκτήθηκαν μέσω των 
ΕΣΠΑ.

Τ
ο πρόγραμμα ιατρικών «υιοθεσιών» στους ακρί-
τες της Ελλάδας επεκτείνει ο Όμιλος του Ιατρικού 
Αθηνών στο βορειότερο νησί του Αιγαίου, που από 
αρχαιοτάτων χρόνων «φυλάττει Θερμοπύλες», τη 
Σαμοθράκη. Μάλιστα, το συγκεκριμένο πρόγραμμα 

είναι το μεγαλύτερο των ιατρικών «υιοθεσιών» του, καθώς 
μετά τους κατοίκους του τριεθνούς του Έβρου, που «υιοθέτη-
σε» πριν από δύο ημέρες ο όμιλος, και τις προηγούμενες «υι-
οθεσίες» στους Φούρνους Κορσεών και στον Άη Στράτη, στη 
Σαμοθράκη συμπεριλήφθηκαν στις δωρεάν παροχές υγείας 
3.000 κάτοικοι.

«Όλα τα παιδιά, οι μέλλουσες μητέρες και οι ενήλικες της 

Σαμοθράκης από σήμερα και στο εξής μπορούν να απολαμ-
βάνουν δωρεάν τις ιατρικές υπηρεσίες του νοσοκομείου μας 
στη Θεσσαλονίκη, του κορυφαίου Ιατρικού Διαβαλκανικού 
Κέντρου» τόνισε ο πρόεδρος του ομίλου, δρ. Γεώργιος Απο-
στολόπουλος, ο οποίος παρέστη στην τελετή έναρξης του προ-
γράμματος. Καλωσορίζοντας την πρωτοβουλία του ομίλου, ο 
αντιδήμαρχος Σαμοθράκης Χρήστος Πρόξενος επισήμανε πως 
οι κάτοικοι του νησιού διανύουν 59 μίλια με το καράβι για να 
επισκεφθούν ειδικούς ιατρούς στην Αλεξανδρούπολη. Με τη 
γενναιόδωρη προσφορά του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών έχουν 
πλέον κάθε λόγο να επισκεφθούν δωρεάν ένα τόσο σύγχρονο 
νοσοκομείο όπως το Ιατρικό Διαβαλκανικό.

ΊΑΤΡΊΚΗ ΥΊΟΘΕΣΊΑ ΤΏΝ ΚΑΤΟΊΚΏΝ 
ΤΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΑΝΗΣΥΧΊΑ 
ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ 
ΚΑΊ ΤΟΥΣ ΘΑΝΑΤΟΥΣ 
ΑΠΟ ΜΗΝΊΓΓΊΤΊΔΑ

Α
νησυχία στην ιατρική κοινότητα και στους γονείς γεν-
νούν τα αλλεπάλληλα κρούσματα μηνιγγίτιδας Β, ένα 
εκ των οποίων κατέληξε σε θάνατο. Από την αρχή της 
χρονιάς έχουν καταγραφεί 12 περιστατικά, συμπε-

ριλαμβανομένου του 9 μηνών αγοριού από την Κομοτηνή που 
μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσα-
λονίκης, καθώς παρουσίασε σπασμούς σε ολόκληρο το σώμα 
του. Σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά υπάρχει αύξηση πε-
ριστατικών, ειδικά τους ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς μήνες, 
ενώ μόλις πριν από λίγες ημέρες ένα κοριτσάκι 8 μηνών από 
την Κρήτη έχασε τη ζωή του από μηνιγγίτιδα τύπου Β. Ο τύπος 
Β του μηνιγγιτιδόκοκκου είναι ο επικρατέστερος, με τη νόσο να 
εξελίσσεται ραγδαία, τόσο, που εντός 24 ωρών μπορεί να προ-
καλέσει ισόβιες σωματικές και νοητικές αναπηρίες ή ακόμη και 
τον θάνατο, εάν δεν διαγνωστεί εγκαίρως. Οι επιπλοκές δεν 
μπορούν να αποφευχθούν, ακόμα κι αν ο μικρός ασθενής ει-
σαχθεί στο νοσοκομείο, ενώ η απουσία ειδικών συμπτωμάτων, 
πέραν αυτών που μοιάζουν με μια απλή ίωση, μπερδεύει τους 
γονείς. Μόνη ασπίδα προστασίας είναι ο εμβολιασμός και οι για-
τροί υπενθυμίζουν ότι περισσότερο κινδυνεύουν τα βρέφη, τα 
νήπια και οι έφηβοι.

ΣΤΗΝ ΠΡΏΤΗ ΓΡΑΜΜΗ 
ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΜΕ ΤΟΝ 
ΚΑΡΚΊΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

Α
υξάνονται τα ευρήματα που καταδεικνύουν τη θετική 
επίδραση στη συνολική επιβίωση των ασθενών με 
μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα της προ-
σθήκης της ανοσοθεραπείας pembrolizumab στη 

χημειοθεραπεία. Όπως ανακοινώθηκε στο ετήσιο συνέδριο 
της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας (ASCO), το 
pembrolizumab σε συνδυασμό με καρβοπλατίνη-πακλιταξέλη 
ή ναμπ-πακλιταξέλη, ως θεραπεία πρώτης γραμμής, μείωσε 
τον κίνδυνο θανάτου κατά 36% σε ασθενείς με μεταστατικό 
πλακώδη μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα σε 
σύγκριση με το παραπάνω χημειοθεραπευτικό σχήμα. Παράλ-
ληλα, ο συνδυασμός μείωσε στο μισό τον κίνδυνο υποτροπής 
της νόσου. Το pembrolizumab έχει ήδη εγκριθεί ως μονο-
θεραπεία 1ης γραμμής για τον μη μικροκυτταρικό καρκίνο 
του πνεύμονα σε ασθενείς με υψηλή έκφραση του PD-L1, 
αλλά είναι πλέον ξεκάθαρο ότι το όφελος για τους ασθενείς 
επέρχεται ανεξάρτητα από την έκφραση του συγκεκριμένου 
βιοδείκτη.
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Πιείτε άφθονα υγρά, κάντε ντους μετά 
από κάθε βουτιά, απλώστε πετσέτα 
στην ξαπλώστρα, φορέστε σαγιονάρες 
όταν περπατάτε σε κοινόχρηστους 
χώρους και θυμηθείτε να ανανεώνετε 
το αντηλιακό σας κάθε δύο ώρες.

 ΑΛΕΞΊΑ ΣΒΏΛΟΥ

ΉΛΙΟΣ, ΜΎΚΉΤΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΑ, 
ΟΙ «ΠΑΓΙΔΕΣ» ΤΟΎ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΎ

Για έκτη συνεχόμενη χρονιά η Βayer Ελλάς στήριξε την προσπάθεια της 
Ομάδας Αιγαίου, συμμετέχοντας έμπρακτα στον 24ο Διάπλου Αιγαίου 
Πελάγους, ο οποίος πραγματοποιήθηκε τον Μάιο. Η εταιρεία κάλυψε τις 

ανάγκες του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Φούρνων, του Αγροτικού 
Ιατρείου Δονούσας, του Κέντρου Υγείας και του Περιφερειακού Ιατρείου 
Χώρας Ίου, όπως επίσης και αιτήματα του Νηπιαγωγείου, του Δημοτικού 
και του Γυμνασίου/Λυκείου της Φολεγάνδρου. Οι κάτοικοι των μικρών και 
απομακρυσμένων νησιών της χώρας μας βιώνουν μια διαφορετική καθημε-
ρινότητα από αυτήν των ανθρώπων των πόλεων, καθώς συχνά αντιμετω-
πίζουν σοβαρές ελλείψεις στην υγεία, στην εκπαίδευση και στις πολιτιστικές 
υποδομές. Η διευθύντρια Επικοινωνίας της Bayer Ελλάς Σόνια Μουσαβερέ 
επισήμανε: «Παραμένουμε πάντοτε πιστοί στην ανθρωποκεντρική φιλοσοφία 
που διέπει το σύνολο των εργασιών μας και προβαίνουμε σε ουσιαστικές 
ενέργειες εταιρικής υπευθυνότητας με στόχο να οδηγήσουν στην καλυτέρευ-
ση της ποιότητας ζωής των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, όπως είναι οι 
ακρίτες νησιώτες μας».

ΕΞΊ ΧΡΟΝΊΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΤΟ 
ΠΛΕΥΡΟ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΊΓΑΊΟΥ

Κ
αλοκαιρινές διακοπές! Δεν είναι 
μόνο στίχος από τραγούδι του 
Νίκου Καρβέλα αλλά και απω-
θημένο μιας ολόκληρης χρονιάς. 
Επιτέλους, μετράμε ανάποδα 
μέρες και κάθε Σαββατοκύριακο 
(αν δεν έχει καταιγίδα) κάνου-
με απόβαση σε κάποια παραλία. 

Εκεί μας περιμένει η θάλασσα, αλλά όχι μόνο. Η ηλιακή 
ακτινοβολία, οι κρυμμένοι στην άμμο μύκητες, τα παράσιτα 
και τα παθογόνα που μπορεί να πλέουν δίπλα μας στο νερό, 
στη θάλασσα και στην πισίνα, αποτελούν τις κλασικές καλο-
καιρινές παγίδες, που, ωστόσο, μπορούμε να αποφύγουμε. 
Πάμε πρώτα να γνωρίσουμε την ευεργετική επίδραση του 
ήλιου στον οργανισμό.

Ο ήλιος επηρεάζει καθοριστικά την ψυχική διάθεση. 
Ακόμα και ολιγόωρη έκθεση στις ακτίνες του προκαλεί την 
έκκριση ενδορφινών από τον εγκέφαλο. Πρόκειται για χη-
μικές ουσίες (νευροδιαβιβαστές) που μας «φτιάχνουν το 
κέφι», γι’ αυτό άλλωστε αποκαλούνται και «ορμόνες της 
ευτυχίας». Η ευεργετική επίδραση στον οργανισμό είναι 
ακόμα μεγαλύτερη όταν κάνουμε γυμναστική στο ύπαιθρο 
σε ώρες ηλιοφάνειας (όχι βέβαια στο λιοπύρι). Δεν χρειά-
ζεται έντονη γυμναστική, το απλό περπάτημα αρκεί, γιατί 
τότε εξασφαλίζουμε παράλληλα και τη σύνθεση της απαι-
τούμενης βιταμίνης D στο (ακάλυπτο από τα ρούχα και χω-
ρίς αντηλιακό) δέρμα και την ενδυνάμωση των οστών από 
την άσκηση. Επίσης, ο ήλιος μάς ζεσταίνει και μειώνει την 
ανάγκη για φαγητό, γι’ αυτό άλλωστε είναι πιο εύκολο να 
κάνουμε δίαιτα το καλοκαίρι για να χάσουμε κάποια περιτ-
τά κιλά. Άσε που το ελαφρύ μαύρισμα κρύβει τις ατέλειες 
της σιλουέτας και μας κάνει να φαινόμαστε πιο αδύνατοι, 
τονώνοντας την αυτοπεποίθησή μας. Φυσικά, υπάρχει μια 
παγίδα: μπορεί να πεινάμε λιγότερο, αλλά διψάμε περισσό-
τερο. Συνεπώς πρέπει να ξεδιψούμε πρωτίστως με νερό και 
όχι με κοκτέιλ, οινοπνευματώδη και «νέκταρ» φρούτων (χυ-
μούς με μπόλικη ζάχαρη), γιατί όλα αυτά τα δροσερά ποτά 
και ηδύποτα μπορούν να εξελιχθούν σε «βόμβες» θερμίδων. 
Επιπλέον, ο ήλιος μάς κάνει να βλέπουμε τα πράγματα πιο 
καθαρά και μας χαλαρώνει, με συνέπεια να μειώνονται η 
επιθετικότητα και ο εκνευρισμός.

Δεν πρέπει όμως ποτέ να ξεχνάμε πως ο ήλιος είναι 
άσπονδος φίλος! Ο πιο γνωστός κίνδυνος που σχετίζεται με 
την ηλιακή ακτινοβολία αφορά την πρόωρη γήρανση του 
δέρματος και το ακόμα χειρότερο ενδεχόμενο του δερματι-
κού καρκίνου, με το μελάνωμα να ηχεί περισσότερο απειλη-
τικά στα αυτιά μας. Όπως εξηγεί ο καθηγητής Δερματολογί-
ας Δημήτρης Ρηγόπουλος, πρόεδρος της Ελληνικής Δερμα-
τολογικής και Αφροδισιολογικής Εταιρείας, το μελάνωμα (ο 
πιο επιθετικός και δύσκολα αντιμετωπίσιμος καρκίνος του 
δέρματος) πλήττει κυρίως τους ανθρώπους της πόλης που 
εκτίθενται απότομα στον ήλιο το καλοκαίρι για λίγες εβδο-
μάδες, χωρίς αντηλιακό, με τα άτομα που έχουν υποστεί του-
λάχιστον πέντε ηλιακά εγκαύματα στην παιδική τους ηλικία 
να έχουν διπλάσιο κίνδυνο να εμφανίσουν μελάνωμα μετά 
τα σαράντα. Ακόμα πιο επιβλαβές είναι το σολάριουμ, το 
οποίο είναι αποδεδειγμένα καρκινογόνο και οκταπλασιάζει 
τον κίνδυνο εμφάνισης μελανώματος. Άλλοι κίνδυνοι που 
κρύβονται στις καυτές ακτίνες του ήλιου περιλαμβάνουν 
τις ακτινικές υπερκερατώσεις, που παρουσιάζονται στο 25% 
των Ελλήνων άνω των 45 ετών και εξελίσσονται σε ακανθο-
κυτταρικό ή βασικοκυτταρικό καρκίνωμα. Πρόσφατη έρευ-
να έδειξε πως το 80% της ηλιακής ακτινοβολίας που δεχόμα-
στε ετησίως και ευθύνεται για τις ακτινικές υπερκερατώσεις 
προέρχεται από την ακούσια έκθεσή μας στον ήλιο –στο 
πλαίσιο της καθημερινής μας ζωής στην πόλη– και δεν οφεί-
λεται στην ηλιοθεραπεία και στα παιχνίδια της παραλίας. Το 
ευχάριστο εύρημα είναι πως η συστηματική χρήση αντηλι-
ακού με δείκτη προστασίας SPF 15 (τουλάχιστον) μειώνει 
κατά 40% τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του δέρματος.

Μυκητιάσεις, ουρολοιμώξεις 
και κολπίτιδες, οι «συνήθεις ύποπτοι»
Σίγουρα η ιδέα που έχουμε για τα καλοκαιρινά «σπορ» δεν 
περιλαμβάνει μυκητιάσεις, κολπίτιδες και ουρολοιμώξεις. 
Δυστυχώς, όμως, όλα αυτά αποτελούν κινδύνους που μας 
περιτριγυρίζουν. Για να προστατευτούμε, υιοθετούμε τις 
συμβουλές των ειδικών, ώστε να μη φλερτάρουμε με τον 
«αόρατο» εχθρό. Για να αποφύγουμε τις μυκητιάσεις και 
τις κολπίτιδες, πλένουμε καλά τα πόδια μας, αλλάζουμε 
το βρεγμένο μαγιό, δεν ξαπλώνουμε ποτέ απευθείας στην 
άμμο και στην ξαπλώστρα αλλά πάντα χρησιμοποιούμε πε-
τσέτα. Επίσης, αλλάζουμε καθημερινά παπούτσια, δεν τα 
φοράμε με βρεγμένες φτέρνες και αφήνουμε τα παπούτσια 
μας στο μπαλκόνι να στεγνώσουν. Στους κοινόχρηστους χώ-
ρους, αποδυτήρια, δωμάτια ξενοδοχείων, γυμναστήρια, spa, 
δεν περπατάμε ξυπόλητοι. Για τις ουρολοιμώξεις, πίνουμε 
πολύ νερό, αποφεύγουμε τις κοινόχρηστες τουαλέτες, ξε-
βγαζόμαστε με πολύ νερό μετά από κάθε βουτιά στην πισίνα 



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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  ΑΡΗΣ ΖΕΥΓΑΣ

Αν υπάρχει ένα κοινό χαρακτηρι-
στικό των µέχρι τώρα αγώνων στο 
Μουντιάλ της Ρωσίας αυτό είναι το 
τέλος της ποδοσφαιρικής αφέλειας 
των οµάδων που δεν διαθέτουν «ει-

δικό βάρος» στη φανέλα τους. 
Οι εποχές που οι οµάδες ένιωθαν ευτυχισµέ-

νες και µόνο µε τη συµµετοχή τους και δέχονταν 
να λάβουν µέρος στο (εις βάρος τους) σόου του ε-
κάστοτε «µεγάλου», δεχόµενες 3-4 γκολ προς τέρ-
ψιν του ποδοσφαιρικού πλανήτη, δείχνουν να 
έχουν περάσει ανεπιστρεπτί. Όλοι, ο καθένας µε 
τον τρόπο του και αξιοποιώντας τα όποια όπλα του, 
παίζουν για να δυσκολέψουν όσο µπορούν τους 
«µεγάλους», να τους αναγκάσουν να ανάψουν τις 
µηχανές στο φουλ προκειµένου να νικήσουν, αν 
καταφέρουν να νικήσουν. Κάτι που είναι φυσικά 
πιο εύκολο στη σηµερινή εποχή, όπου τα πάντα 
βρίσκονται στις τηλεοράσεις µας ή online και δεν 
υπάρχουν κρυµµένα ποδοσφαιρικά µυστικά που 
η εκάστοτε Ολλανδία τα εµφανίζει στο Μουντιάλ 
και σοκάρει τον ποδοσφαιρικό πλανήτη. 

Και ο εύκολος τρόπος για να συµβεί αυτό, 
όταν µιλάµε για εθνικές οµάδες που έχουν ένα 
περιορισµένο χρονικό διάστηµα προετοιµασίας, 
είναι η άµυνα. Φυσικά υπάρχουν και οι εξαιρέ-
σεις που επιβεβαιώνουν τον κανόνα, δηλαδή, στο 
Μουντιάλ της Ρωσίας, η Σαουδική Αραβία. Ένας 
καταρτισµένος και καλός προπονητής, όπως είναι 
η πλειονότητα όσων βρίσκονται στο Μουντιάλ, 
και η θέληση από τους ποδοσφαιριστές αρκούν 
για ένα αποτελεσµατικό, στο µέτρο του δυνατού, 
αµυντικό πλάνο. Κάτι που σηµαίνει πως οι «µε-
γάλοι» θα πρέπει να παρουσιάσουν οργανωµένο 
σχέδιο και τρόπους να διασπάσουν τις αντίπαλες 
άµυνες. Στοιχείο που µπορεί να προσθέσουν στο 
παιχνίδι τους όσο προχωράει η διοργάνωση και 
βρίσκουν τα πατήµατα και τη χηµεία τους. Μέχρι 
τότε θα πορευτούν όπως τώρα, µε τα γκολ από ε-
κτελέσεις πέναλτι, κόρνερ και φάουλ να κυριαρ-
χούν έναντι των γκολ σε ροή αγώνα. 

Κάποιοι βέβαια µπορεί να µην αποκτήσουν 
ποτέ αυτή τη δυνατότητα, καθώς η ζηµιά του ξε-
κινήµατος ενδέχεται να αποδειχτεί ανεπανόρ-
θωτη. Χαρακτηριστικό παράδειγµα η Αργεντινή 
του Μέσι, η οποία στην πρεµιέρα απέτυχε να νι-
κήσει την Ισλανδία και στη συνέχεια έχασε από 
την σαφώς ανώτερη Κροατία, µια οµάδα που και 
ποιοτικότατους παίκτες διαθέτει και οµοιογένεια 
και σχέδιο. Πλέον οι Αργεντίνοι χρειάζονται συν-
δυασµό αποτελεσµάτων για να προκριθούν, αν και 
µε το κλίµα που έχει διαµορφωθεί, µε τους αστέ-
ρες τους να στρέφονται κατά του προπονητή Σα-
µπάολι, παραµένει αµφίβολο αν θα εκτελέσουν 
το δικό τους µέρος της εξίσωσης, να νικήσουν (ει 
δυνατόν µε ευρύ σκορ) τη Νιγηρία. Για την Αργε-
ντινή βέβαια το πρόβληµα είναι πολύ βαθύτερο 
από το να βρει οργανωµένο επιθετικό παιχνίδι. 

ΜΟΥΝΤΙΑΛ ΡΩΣΙΑΣ

Τα πρόθυµα θύµατα τελείωσαν 
Πρώτα απ’ όλα υπάρχει, για µία ακόµη φορά, τε-
ράστια πίεση και προσδοκία να βαδίσει ο ο Μέσι 
στα βήµατα του Μαραντόνα και να οδηγήσει την 
οµάδα στην κατάκτηση του τροπαίου. Μία πίεση 
που βαραίνει τους ώµους όλης της οµάδας. Eπι-
πλέον, η Αργεντινή είναι µία εντελώς ανισοβαρής 
οµάδα. ∆ιαθέτει τον Μέσι και γενικά τροµερό επι-
θετικό οπλοστάσιο αλλά µέτριας έως κακής ποιό-
τητας ή γερασµένους αµυντικούς και κεντρικούς 
χαφ. Η Κροατία, µε Μπρόζοβιτς, Ράκιτιτς, Μό-
ντριτς, κυριάρχησε απόλυτα στο κέντρο στο µε-
ταξύ τους παιχνίδι, έκοψε την Αργεντινή στα δύο 
και έθεσε έτσι τις βάσεις της εντυπωσιακής νίκης 
της µε 3-0. Και φυσικά ο τρόπος που εξωτερικεύ-
τηκαν οι διαφωνίες των αστέρων µε τον Σαµπά-
ολι κατέστησαν σαφές πως δεν πρόκειται για µία 
κατάσταση που δηµιουργήθηκε τώρα, αλλά προ-
ϋπήρχε. Η Αργεντινή πήγε να διεκδικήσει την πι-
θανότατα τελευταία της ευκαιρία να κατακτήσει 
το Μουντιάλ µε τον Μέσι µε έναν προπονητή ο ο-
ποίος δεν είχε κερδίσει την εµπιστοσύνη των παι-
κτών του. 

Στην ίδια θέση θα µπορούσε να βρεθεί και η 
Βραζιλία, ωστόσο βρήκε τις λύσεις στο τέλος κό-
ντρα στην Κόστα Ρίκα και γενικά διαθέτει ένα 
πολύ πιο ισορροπηµένο ρόστερ σε σχέση µε 
την Αργεντινή και είναι σταθερή µεσοαµυντικά, 
οπότε προϊόντος του χρόνου θα είναι όλο και κα-
λύτερη. Η οµάδα που έδειξε πιο κοντά στο να 
βρει τον τρόπο της στην επίθεση στα πρώτα παι-
χνίδια ήταν η Ισπανία, σε αντίθεση µε την παγκό-
σµια πρωταθλήτρια Γερµανία η οποία έδειξε απο-
προσανατολισµένη, σε κάποιο βαθµό ίσως και κο-
ρεσµένη, στο παιχνίδι µε το εξαιρετικό Μεξικό 
και παραµένει τεράστιο ερωτηµατικό το θέµα 
του σέντερ φορ, µε πιθανότερη κατάληξη τη µε-
τατόπιση του δοκιµασµένου Μίλερ στη συγκε-
κριµένη θέση. Η Πορτογαλία έχει βρει τον δικό 
της τρόπο από την κατάκτηση του Euro και πιθα-
νότατα θα βρεθεί και πάλι ψηλά, ενώ εξαιρετικά 
ενδιαφέρουσες περιπτώσεις αποτελούν η Αγγλία 
και η Γαλλία. Οι Γάλλοι είναι στιβαροί αµυντικά, 
έχουν νεανική οµάδα, πληρότητα, ποιότητα και ι-
κανότατο προπονητή, εκείνο που µένει να φανεί 
είναι το ποιος θα βγει µπροστά στα δύσκολα. Οι 
Άγγλοι έχουν κατεβάσει την πιθανότατα πιο νεα-
νική τους οµάδα σε Μουντιάλ, ξεκίνησαν µε µία 
νίκη που δίνει αυτοπεποίθηση, παίζουν µε τρεις 
στην άµυνα και… κανείς δεν περιµένει να πάνε 
καλά. Όταν µιλάµε για µία οµάδα που συνήθως 
καταπλακώνεται από τις προσδοκίες της χώρας 
της, που πάντα βρίσκει έναν λόγο να επιχειρηµα-
τολογήσει ότι αυτή θα είναι «η διοργάνωσή τους», 
δεν είναι και λίγο.  Το παιχνίδι τους κόντρα στο 
Βέλγιο, από το οποίο πολλοί περιµένουν πολλά, 
στην τελευταία αγωνιστική των οµίλων, θα δείξει 
αρκετά για το που µπορούν να φτάσουν τελικά 
αυτές οι δύο οµάδες.  
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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.

Σ
υνεχίζουµε να κινούµαστε σε ρυθµούς 
Μουντιάλ κι αυτή την εβδοµάδα, µε το 
Παγκόσµιο Κύπελλο να κρατάει το εν-
διαφέρον µας στα ύψη µέχρι και τις 15 
Ιουλίου, οπότε θα πραγµατοποιηθεί ο 
µεγάλος τελικός. Γι’ αυτή την Κυριακή 
έχουµε ξεχωρίσει επιλογές και για τα 

τρία παιχνίδια που θα διεξαχθούν και συγκεκριµένα είναι 
οι αναµετρήσεις Αγγλία - Παναµάς, Ιαπωνία - Σενεγάλη 
και Πολωνία - Κολοµβία.

∆εν συναντούν δυσκολίες 
τα «τρία λιοντάρια»
Θα ξεκινήσουµε τις σηµερινές προτάσεις στοιχήµατος από 
το πρώτο χρονικά παιχνίδι της ηµέρας, αυτό ανάµεσα σε 
Αγγλία και Παναµά. Οι Άγγλοι δεν εντυπωσίασαν µε την 
παρουσία τους κόντρα στην Τυνησία, πήραν τη νίκη στις 
καθυστερήσεις χάρη στο δεύτερο προσωπικό γκολ του 
ηγέτη τους Χάρι Κέιν, ωστόσο πέταξαν από πάνω τους το 
άγχος της πρεµιέρας και αναµένονται πολύ πιο επιθετικοί 
και ουσιαστικοί στη συνέχεια της διοργάνωσης. Ο Πανα-
µάς, από την πλευρά του, κατάφερε να προβάλει αντίσταση 
µόνο στο πρώτο ηµίχρονο κόντρα στο Βέλγιο, στη συνέ-
χεια δέχτηκε τρία τέρµατα και δικαίως έµεινε µε άδεια 
χέρια. Περιµένουµε από τα «τρία λιοντάρια» να κυριαρ-
χήσουν σε όλα τα µήκη και τα πλάτη του γηπέδου, δεν α-
ποκλείεται να ανεβάσουν ψηλά τον δείκτη του σκορ από 
µόνα τους, έτσι επιλογή µας θα αποτελέσει το Over 2.5 σε 
απόδοση 1.90.

«Καθαρίζει» την πρόκριση η Σενεγάλη
Συνεχίζουµε µε την αναµέτρηση Ιαπωνία - Σενεγάλη. Οι 
«σαµουράι» ξεκίνησαν νικηφόρα τις υποχρεώσεις τους 
κερδίζοντας µε 2-1 την Κολοµβία, ωστόσο το µατς εξελί-
χθηκε ιδανικά γι’ αυτούς, καθώς µόλις στο τρίτο λεπτό 
κέρδισαν πέναλτι, παίζοντας παράλληλα µε παίκτη παρα-
πάνω. Η Σενεγάλη, από την πλευρά της, επικράτησε µε 1-2 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ BETARADES.GR
Με τα γκολ στο Αγγλία - Παναµάς

της Πολωνίας, έδειξε το επιθετικό της ταλέντο και τις φυ-
σικές αντοχές που έχει ως οµάδα και δεν αποκλείεται να α-
ποτελέσει µία από τις εκπλήξεις του φετινού Μουντιάλ µε 
βάση την εικόνα του πρώτου αγώνα. Θα στηρίξουµε τη Σε-
νεγάλη και στο σηµερινό µατς, όπου µε νίκη «κλειδώνει» 
την πρόκριση στην επόµενη φάση της διοργάνωσης, επι-

λέγοντας το διπλό σε απόδοση 2.25.

∆εν χάνει η Πολωνία
Ολοκληρώνουµε µε το τελευταίο παιχνίδι της ηµέρας, 
αυτό ανάµεσα σε Πολωνία και Κολοµβία. Αµφότερες ξε-
κίνησαν µε τον χειρότερο δυνατό τρόπο τις υποχρεώσεις 
τους, όντας µάλιστα τα δύο φαβορί του οµίλου για πρό-
κριση στην επόµενη φάση, καθώς η Πολωνία ηττήθηκε 
µε 1-2 από τη Σενεγάλη, ενώ η Κολοµβία ηττήθηκε µε το 
ίδιο σκορ από την Ιαπωνία. Η µεταξύ τους κόντρα είναι 
κοµβική όσον αφορά την πρόκριση στην επόµενη φάση, 
καθώς ο χαµένος θα αποχαιρετήσει πρόωρα τη διοργά-
νωση. Εµείς θα στηρίξουµε τους έµπειρους Πολωνούς, 
πιστεύοντας πως θα παρουσιαστούν πιο σοβαροί και ου-
σιαστικοί σε σχέση µε την πρώτη αγωνιστική. Το 1DNB 
προσφέρεται σε απόδοση 2.35 και θα το «τιµήσουµε».

Goal Tips
* Στροµσγκόντσετ - Ρανχάιµ (24/06, 16:00): Από 4/5 No Goal προέρχο-
νται οι γηπεδούχοι και κόντρα στη Ρανχάιµ δεν περιµένουµε µεγάλη αλλαγή 
«συµπεριφοράς», καθώς σκοράρουν και δέχονται γκολ µε δυσκολία. Το 
No Goal προσφέρεται σε απόδοση 2.20 και θα αποτελέσει την πρώτη µας 
επιλογή.

* Ατλάντα Γιουν. - Πόρτλαντ (24/06, 23:30): Αµφότερες είναι δύο από 
τις «σφιχτές» οµάδες της λίγκας, µε την Ατλάντα να προέρχεται από τρία 
σερί Under 2.5 και τους Πόρτλαντ να προέρχονται από τέσσερα σερί µατς 
όπου σηµειώθηκαν λιγότερα από τρία τέρµατα. ∆εν περιµένουµε αλλαγή 
«ταχύτητας», έτσι θα κρατήσουµε το Under 2.5 σε απόδοση 2.63.

* Νέα Υόρκη Σίτι - Τορόντο (24/06, 00:00): Η Νέα Υόρκη συνηθίζει να 
οδηγεί σχεδόν όλα τα παιχνίδια της σε υψηλά σκορ, µε το Over 2.5 να έχει 
επαληθευτεί στα 12/13 πιο πρόσφατα µατς της. ∆εν θα πάµε κόντρα στον 
ρυθµό της, έτσι θα κρατήσουµε το Over 2.5 σε απόδοση 1.55.

Seri Tips
* Μπόντο Γκλιµτ - Σάντεφιορντ (24/06, 19:00): Η Σάντεφιορντ 
βρίσκεται σε απελπιστική κατάσταση, προέρχεται από εννέα σερί 
ήττες και κόντρα στην Μπόντο έχει και πάλι δύσκολο έργο. Ο 
άσος σε απόδοση 1.50 µας αρέσει και θα προστεθεί στις επιλογές 
µας.

* Σταρτ - Κρίστιανσουντ (24/06, 19:00): Σε ανοδική πορεία 
βρίσκονται οι φιλοξενούµενοι, οι οποίοι προέρχονται από τρεις 
σερί νίκες ανεξαρτήτως έδρας. Κόντρα στην προτελευταία 
Σταρτ µπορούν να δώσουν συνέχεια στο νικηφόρο σερί, έτσι θα 
κρατήσουµε το διπλό σε απόδοση 2.70.

* Ουλενσάκερ - Σάντνες (24/06, 19:00): Η Σάντνες µπορεί να 
ξεκίνησε δυναµικά τη σεζόν, ωστόσο έχει χάσει τα πατήµατά της, 
µετρώντας τέσσερις ήττες στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια της. Η 
κακή της φόρµα µας οδηγεί στην επιλογή του άσου σε απόδοση 
2.00.

Head 2 Head
* Βάρµπεργκς - ΓΚΑΪΣ (24/06, 16:00): Οι δύο οµάδες µπορεί να 
µην έχουν «πλούσια» προϊστορία µεταξύ τους, ωστόσο σε µια σειρά 
πέντε αναµετρήσεων στο συγκεκριµένο γήπεδο το επιµέρους ρεκόρ 
είναι 4-0-1. Θα στηρίξουµε την παράδοση, επιλέγοντας τον άσο σε 
απόδοση 3.00.

* Έστερ - Βάσµπι (24/06, 18:30): Τρεις φορές έχουν αναµετρηθεί οι 
δύο οµάδες στο συγκεκριµένο γήπεδο, µε την Έστερ να µετράει ισά-
ριθµες νίκες. Πιστεύουµε πως θα συνεχίσει την παράδοση, εποµένως 
θα πάµε µε τον άσο σε απόδοση 2.75.

* Ρόζενµποργκ - Βαλερένγκα (24/06, 21:00): Πελατειακές σχέσεις 
έχουν αποκτήσει οι δύο οµάδες, καθώς σε µια σειρά 25 αναµετρήσε-
ων στο συγκεκριµένο γήπεδο το επιµέρους ρεκόρ είναι στο 19-2-4. Ο 
άσος σε απόδοση 1.60 µας ικανοποιεί και θα τον «τιµήσουµε».

24/06
15:00 Αγγλία - Παναµάς  Over 2.5  1.90
18:00 Ιαπωνία - Σενεγάλη  2  2.25
21:00 Πολωνία - Κολοµβία   1(DNB)  2.35
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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.

Το τελευταίο µπορεί να ξενίζει κάπως, είναι όµως απόφαση της εταιρείας από το 2019 κάθε νέο της µοντέλο 
να διατίθεται αποκλειστικά µε κινητήρες βενζίνης και υβριδικά/ηλεκτρικά σύνολα. Οπτικά, οι οµοιότητές 
του µε τη ναυαρχίδα της φίρµας, το S90, είναι παραπάνω από εµφανείς. Παρ’ όλα αυτά, το S60 έρχεται να 
δώσει µια πιο σπορ και νεανική νότα, στοχεύοντας σε ένα διαφορετικό κοινό. Βασισµένο στο νέο πλαί-

σιο SPA, προσ φέρει ένα άνετο σαλόνι και παράλληλα αυξηµένα επίπεδα στρεπτικής ακαµψίας και ασφάλειας.
Στο εσωτερικό του τα πάντα δείχνουν σύµφωνα µε τα γνωστά ποιοτικά στάνταρ και τη νέα σχεδιαστική 

γλώσσα της εταιρείας. Ενδεικτικά αναφέρουµε τον ψηφιακό πίνακα οργάνων και την κεντρική κάθετη οθόνη, 
τύπου ταµπλέτα, του προηγµένου συστήµατος infotainment Sensus. Τα χρησιµοποιούµενα υλικά δείχνουν 
προσεγµένα και υψηλών προδιαγραφών, ενώ αντίστοιχα υπερπλήρες χαρακτηρίζεται και το τεχνολογικό του 
υπόβαθρο. Πέρα από τη λειτουργία ηµιαυτόνοµης οδήγησης, το S60 φέρει ένα µεγάλο πακέτο προηγµένων 
συστηµάτων υποβοήθησης του έργου του οδηγού και ενεργητικής/ παθητικής ασφάλειας.

Στο θέµα των κινητήρων, οι υποψήφιοι αγοραστές θα µπορούν να επιλέξουν µεταξύ δύο διαφορετικών εκ-
δόσεων του προηγµένου τετρακύλινδρου συνόλου των 2 λίτρων, T5 και Τ6, εφόσον µιλάµε για βενζινοκινητή-
ρες. Η πρώτη είναι προσθιοκίνητη, µε ισχύ 250 ίππων, ενώ η δεύτερη τετρακίνητη, µε 318 ίππους (επιταχύνο-
ντας από στάση στα 100 χλµ./ώρα σε 5,6 δεύτερα). Από κει και πέρα, υπάρχουν δύο ακόµη plug-in υβριδικές 
εκδόσεις, µε δυνατότητα αµιγώς ηλεκτρικής κίνησης. Μία Τ6 Τwin Engine µε συνολική ισχύ 340 ίππων και µία 
ισχυρότερη, Τ8 Τwin Engine, που ανεβάζει την απόδοση στους 405 ίππους. Η τελευταία, µάλιστα, θα προσφέρεται 
σε διαµόρφωση Polestar, που χάρη σε µια σειρά βελτιώσεων θα ανεβάζει τη συνολική ισχύ στους 420 ίππους.

Αναφορικά µε τη διάθεση του νέου S60 στη χώρα µας, οι πωλήσεις θα ξεκινήσουν κατά πάσα πιθανότητα στις 
αρχές του 2019, ενώ λίγο αργότερα η Volvo θα παρουσιάσει και τις ήπιες υβριδικές (mild hybrid) εκδόσεις του.

Αυλαία για το νέο Volvo S60
Η Volvo παρουσίασε την τρίτη κατά σειρά γενιά 

του S60, η οποία θα παράγεται στην Αµερική και 
δεν θα έχει εκδόσεις diesel.

Ανανεωµένο 
Jeep Renegade 
από τον Σεπτέµβριο

Με µικροδιαφορές στην εξωτερική του εµφάνιση και έναν νέο κινητήρα 
1 λίτρου και 120 ίππων, το Jeep Renegade επιστρέφει δριµύτερο. Με-
τρώντας ήδη τέσσερα χρόνια στην αγορά, έφτασε το πλήρωµα του χρό-
νου για το Renegade να προχωρήσει σε ένα ουσιαστικό facelift. Το δη-

µοφιλές µοντέλο δέχτηκε τις φροντίδες των σχεδιαστών και των µηχανικών της 
Jeep και απέκτησε ένα ελαφρώς πιο µοντέρνο παρουσιαστικό χάρη σε µια σειρά 
µικροαλλαγών στο αµάξωµα. ∆ιαφοροποιήσεις υπάρχουν και εντός, µε µεγαλύτερη 
αυτήν της προσθήκης µιας καινούργιας, έγχρωµης οθόνης αφής, διαµέτρου 8,4 ι-
ντσών, στις κορυφαίες εκδόσεις (εναλλακτικά, υπάρχουν οθόνες 5 και 7 ιντσών για 
τις κατώτερες εκδόσεις εξοπλισµού). Ακόµη ένα θετικό είναι η ύπαρξη περισσότε-
ρων χώρων για µικροαντικείµενα, καθώς και η προσθήκη νέων συστηµάτων υπο-
βοήθησης και ασφάλειας.

Κάτω από το καπό το ανανεωµένο Renegade θα φιλοξενεί, µεταξύ άλλων, έναν 
καινούργιο, τρικύλινδρο κινητήρα βενζίνης, χωρητικότητας 1 λίτρου, µε ισχύ 120 ίππων 
και ροπή 190 Nm. Αυτός συνδυάζεται µε µηχανικό κιβώτιο 6 σχέσεων και µεταδί-
δει την κίνηση αποκλειστικά στον µπροστινό άξονα. Αµέσως µετά συναντάµε ακόµη 
ένα καινούργιο σύνολο, 1,3 λίτρων, µε 150 ίππους, 270 Nm και αυτόµατο κιβώτιο 
διπλού συµπλέκτη, µε 7 σχέσεις. Στην κορυφή της γκάµας βρίσκεται µία έκδοση του 
ίδιου συνόλου µε 180 ίππους και την ίδια ροπή, αυτόµατο κιβώτιο 9 σχέσεων και τη 
δυνατότητα πλέον να επιλέξει ο χρήστης εάν το θέλει προσθιοκίνητο ή τετρακίνητο.

Περνώντας στους πετρελαιοκινητήρες, η γκάµα περιλαµβάνει δύο diesel σύ-
νολα, των 1,6 και 2 λίτρων, µε τον πρώτο να αποδίδει 120 ίππους και τον δεύτερο να 
προσφέρεται πάλι σε δύο εκδόσεις, 140 και 170 ίππων. Τέλος, σε ό,τι έχει να κάνει 
µε την τετρακίνηση, επιλέγεται µέσω ενός περιστροφικού διακόπτη και, πέρα από τα 
διάφορα προγράµµατα (auto, snow, sand, mud, rock), διαθέτει µπουτόν κλειδώµα-
τος του κεντρικού διαφορικού και, για πρώτη φορά, υποπολλαπλασιασµό των σχέ-
σεων. Αυτή η τελευταία προσθήκη αναµένεται να εκτιµηθεί δεόντως απ’ όσους το 
θέλουν για σοβαρή εκτός δρόµου χρήση.

NetCarShow.com

NetCarShow.com
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STAND-UP ΣΤΟ ΘΈΑΤΡΟ ΡΈΜΑΤΙΑΣ
Μετά από έναν χειμώνα sold-out παραστάσεων, οι Βύ-
ρωνας Θεοδωρόπουλος και Μιχάλης Μαθιουδάκης, 
δύο από τους καλύτερους κωμικούς της ελληνικής 
stand-up comedy σκηνής, μεταφέρονται το Σάββατο 
23 Ιουνίου στο ανοιχτό Θέατρο Ρεματιάς Χαλανδρίου 
και παρουσιάζουν για μία και μόνο βραδιά την παρά-
σταση «Στα Πλάγια».

«ΣΟΦΙΑ» ΤΟΥ ΙΓΝΑΘΙΟ ΓΚΑΡΘΙΑ ΜΑΙ
Μετά τον εξαιρετικά επιτυχημένο κύκλο παραστάσεών 
της τον περασμένο χειμώνα στην Οικία Κατακουζηνού 
και τις έξι sold-out παραστάσεις σε Θεσσαλονίκη, Κέρ-
κυρα και Πάτρα, η «Σοφία» του Ιγνάθιο Γκαρθία Μάι με 
τον Φαίδωνα Καστρή (Βραβείο Κοινού - Ανδρική Ερμη-
νεία 2017 της «Athens Voice»), σε σκηνοθεσία Λεωνίδα 
Παπαδόπουλου, επιστρέφει στην Αθήνα τη Δευτέρα 25 
Ιουνίου στις 21:00 στη δροσερή αυλή του Μουσείου Γ. 
Δροσίνη στην Κηφισιά. Το μουσείο στεγάζεται στη βίλα 
«Αμαρυλλίς», στο σπίτι όπου έζησε ο ποιητής. Κάπως 
έτσι, η «Σοφία» τηρεί την υπόσχεση που έχει δώσει να 
παρουσιάζεται μόνο σε ιδιαίτερους χώρους, που αποτε-
λούν μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς.

ΙΣΑΛΟΣ ΓΡΑΜΜΉ: ΜΙΑ ΩΔΉ ΣΤΉ ΦΘΙΣΉ
Μέσα στον χώρο δημοπρασιών της Ιχθυόσκαλας Κερα-
τσινίου, η οποία ανοίγει για πρώτη φορά τις πόρτες της 
στο κοινό, η ομάδα Dεcadere (Άρτεμις Γρύμπλα, Άλ-
κηστις Πολυχρόνη, Gary Salomon) παρουσιάζει την 
performance «Ίσαλος Γραμμή: Μια ωδή στη φθίση». Στον 
χώρο ανάμεσα στη θάλασσα και στη στεριά, ενδιάμεσα 
στη ζωή και στον θάνατο, ένα αφήγημα-προσευχή ξετυλί-
γεται σαν κραυγή, για τα τετελεσμένα και αυτά που έπο-
νται. 29 και 30 Ιουνίου, Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου.

«Ηλέκτρα» 
στο Θέατρο 
Πέτρας
Τη Δευτέρα 25 Ιουνίου στο 
Θέατρο Πέτρας ξεκινούν οι 
παραστάσεις για την «Ηλέ-
κτρα» του Ευριπίδη που πα-
ρουσιάζει η 5η Εποχή σε όλη 
την Ελλάδα, σε σκηνοθε-
σία Θέμη Μουμουλίδη, με τη 
Λένα Παπαληγούρα, τον Νίκο 
Κουρή, τον Χρήστο Χατζη-
παναγιώτη και έναν θίασο ε-
κλεκτών συνεργατών. Η «Η-
λέκτρα», μία από τις σημα-
ντικότερες τραγωδίες του 
Ευριπίδη, αποτελεί μια διεισ-
δυτική σπουδή πάνω στις έν-
νοιες της εκδίκησης, της ενο-
χής, της μεταμέλειας και της 
δικαιοσύνης.
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Ο Σακελλάριος 
μέσα από κάποια 
έργα του (ανάμεσα 
σε αυτά και ο 
«Λευτεράκης») είναι 
πια ένας κλασικός 
της θεατρικής μας 
γραμματείας. Έτσι 
πιστεύουμε εμείς 
τουλάχιστον. Και 
κλασικός σημαίνει 
ότι στον πυρήνα του 
έργου του υπάρχουν 
τόσο διαχρονικά και 
σταθερά ελληνικά 
γνωρίσματα, που για 
πάντα θα μιλάει σε 
κάθε άνθρωπο που 
μιλάει ελληνικά.

INFO
«Ο φίλος μου 
ο Λευτεράκης»
Συγγραφέας: Αλέκος 
Σακελλάριος
Απόδοση κειμένου - 
Σκηνοθεσία - Μουσική 
επιμέλεια: Θανάσης 
Παπαθανασίου, Μιχάλης 
Ρέππας
Παίζουν: Αγγελική 
Δαλιάνη, Μάνος 
Παπαγιάννης, Τζένη 
Διαγούπη, Δήμητρα 
Σιγάλα, Μάνος Ιωάννου, 
Γιάννης Ρούσσος, 
Περικλής Λιανός
ΧΥΤΗΡΙΟ Σημείο 
Πολιτισμού
Ιερά Οδός 44
Τηλ.: 210 3412313

Στον θεατρικό κήπο του Χυτηρίου ο «Φίλος μου ο Λευτερά-
κης» μας ταξιδεύει στην Αθήνα του ’60. Οι Θανάσης Παπαθα-
νασίου και Μιχάλης Ρέππας αγαπούν τον Σακελλάριο και υ-

πογράφουν τη θρυλική κωμωδία του, προσαρμοσμένη στις επιταγές 
του σήμερα. Ο Μιχάλης Ρέππας μας εξηγεί τι σχέση έχει ο σημερινός 
Έλληνας με τον «φίλο του τον Λευτεράκη».

«Ο φίλος μου ο Λευτεράκης», πόσο αγαπημένη ταινία για όλους 
μας! Εσείς τι αγαπήσατε περισσότερο σε αυτό το έργο;
Σίγουρα το αβίαστο γέλιο που βγάζει το υπέροχο κεντρικό εύρημά 
του. Ο «Φίλος μου ο Λευτεράκης» είναι ένα έργο που αρκεί να πεις 
σε κάποιον φίλο σου την υπόθεσή του σε τρεις σειρές και αμέσως θα 
χαμογελάσει. Είναι μία εξαιρετικά εύστοχη καταγραφή της αιώνιας 
πάλης των δύο φύλων, αλλά με τόσο απολαυστικό τρόπο, που καθιστά 
τον «Λευτεράκη» κλασική κωμωδία.

Δεν είναι η πρώτη φορά που το παρουσιάζετε. Όλα ξεκίνησαν το 
2010 (και επανήλθατε το 2013). Τι σας οδηγεί ξανά στον Σακελ-
λάριο;
Αγαπάμε τον Σακελλάριο γιατί αγαπάμε τη δουλειά μας. Η βασική 
μας δουλειά είναι να γράφουμε κωμωδίες, έτσι δεν είναι; Η ελληνική 
κωμωδία χωρίς τον Αλέκο Σακελλάριο θα ήταν πολύ πιο φτωχή. Η 
πιο χοντρή κλωστή που μας δένει με τη δουλειά μας και τη γλώσσα 
μας είναι ο Αλέκος Σακελλάριος.

Με ποιον τρόπο επεμβαίνετε στο έργο;
Διπλασιάσαμε τη φάρσα που στήνει η σύζυγος. Οπότε το δεύτερο 
μέρος γίνεται ένας φαρσικός στρόβιλος που τρελαίνει όλους τους χα-
ρακτήρες του έργου και οδηγεί τον βασικό ήρωα στην απόλυτη πα-
ράνοια.

Το σημερινό παιδί των tablets και του Instagram γιατί μπορεί να 
διασκεδάζει κατά τη γνώμη σας με τον Ντίνο Ηλιόπουλο;
Ο Σακελλάριος μέσα από κάποια έργα του (ανάμεσα σε αυτά και ο 
«Λευτεράκης») είναι πια ένας κλασικός της θεατρικής μας γραμμα-

τείας. Έτσι πιστεύουμε εμείς τουλάχιστον. Και κλασικός σημαίνει ότι 
στον πυρήνα του έργου του υπάρχουν τόσο διαχρονικά και σταθερά 
ελληνικά γνωρίσματα, που για πάντα θα μιλάει σε κάθε άνθρωπο που 
μιλάει ελληνικά. Και πρώτα απ’ όλα για τα υπέροχα, αβίαστα και με-
λωδικά ελληνικά του. Ίσως βέβαια δεν συγκινεί σήμερα ένα παιδάκι 
12 ετών, αλλά σε έναν ώριμο άνθρωπο σίγουρα θυμίζει πολλά, γιατί 
τα έργα του κουβαλάνε την πεμπτουσία του Νεοέλληνα.

Μια κωμωδία βασίζεται αποκλειστικά στο ταλέντο των ηθοποιών 
της;
Οι κωμωδίες έχουν τις απαιτήσεις που έχουν όλα τα θεατρικά έργα. 
Μια παράσταση για να πετύχει χρειάζεται ένα έργο που να αφορά τον 
κόσμο και έναν θίασο που θα το απογειώσει. Αυτό ισχύει και για την 
κωμωδία. Όσο σπουδαίο κι αν είναι ένα έργο, δεν μπορεί να κάνει τί-
ποτα χωρίς καλούς ηθοποιούς, και μια ομάδα υπέροχων ηθοποιών 
δεν μπορεί να κάνει τίποτα χωρίς ένα έργο που να ακουμπάει στα εν-
διαφέροντα του κοινού.

Ήταν καλύτερη η Ελλάδα του ’60;
Όχι βέβαια. Η δεκαετία του ’60 ήταν μια πολύ σκληρή δεκαετία για 
τη χώρα μας. Για να σταχυολογήσουμε μερικές μόνο επικεφαλίδες 
της πολιτικής ιστορίας εκείνης της εποχής, αρκεί να αναφέρουμε τη 
δολοφονία Λαμπράκη, τα Ιουλιανά, τη δολοφονία Πέτρουλα, την α-
στάθεια και, τέλος, το πραξικόπημα του 1967. Όμως υπάρχει κάτι στα 
καλλιτεχνικά έργα αυτής της δεκαετίας που μας εμπνέει ακόμη. Τι 
είναι αυτό; Η λαχτάρα και η ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο. Οι άν-
θρωποι, μετά το βαρύ τραύμα του πολέμου και του εμφυλίου, που α-
κολούθησε, προσπάθησαν να ξαναστήσουν τις ζωές τους και έφτια-
ξαν έργα που διαπνέονται από μια τεράστια δύναμη ελπίδας. Οι πα-
λιές ελληνικές κωμωδίες κουβαλάνε τα αντισώματα της αισιοδοξίας, 
γι’ αυτό τις νιώθουμε τόσο ευεργετικές σήμερα.

Από εκείνη την Ελλάδα τι εξακολουθεί να υπάρχει σήμερα;
Ο αυτοσαρκασμός, η επιπολαιότητα, η ανοργανωσιά, ο ξερολισμός 
και θέλουμε να πιστεύουμε και το φιλότιμο.

ΜΙΧΆΛΗΣ 
ΡΈΠΠΆΣ

«Η βασική μας 
δουλειά είναι 
να γράφουμε 

κωμωδίες, έτσι 
δεν είναι;»

  ΣΤΗΝ ΝΤΈΠΥ ΚΟΥΡΈΛΛΟΥ
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ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ-ΣΕΝΑΡΙΟ: Φερνάντο Λεόν ντε 
Αρανόα ΠΑΙΖΟΥΝ: Πενέλοπε Κρουζ, Χαβιέ 
Μπαρδέµ, Πίτερ Σκάρσγκαρντ, Τζούλιετ Ρεστρέ-
πο ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 125΄

Είναι η πολυαναµενόµενη ταινία του καλοκαιριού παγκοσµίως. Ένα κινηµατογραφικό φαινόµενο που διανθίζει 
την επική σειρά «Ocean» του Στίβεν Σόντερµπεργκ, πηγαίνοντας το γκλάµουρ σε άλλο επίπεδο µε δύο δυ-
νατά χαρτιά. Πρώτος άσος ένα ασύλληπτα γοητευτικό all-star γυναικείο καστ που συγκεντρώνει σε µία ταινία 
οκτώ αφοπλιστικές προσωπικότητες: Σάντρα Μπούλοκ («Gravity»), Κέιτ Μπλάνσετ («Θλιµµένη Τζάσµιν»), 

Αν Χάθαγουεϊ («Οι Άθλιοι»), Έλενα Μπόναµ Κάρτερ («Ο λόγος του Βασιλιά»), Ριάνα, Μίντι Κέιλινγκ («The Office»), 
Σάρα Πόλσον («American Crime Story»)και η ράπερ Οκουαφίνα («Αφεντικά για σκότωµα 2»). ∆εύτερος άσος είναι ότι η 
ιστορία εκτυλίσσεται στη Νέα Υόρκη και µάλιστα στο πιο προβεβληµένο και φαντασµαγορικό γεγονός της υψηλής ραπτι-
κής, στο θρυλικό Met Gala. Στην ταινία εµφανίζονται επίσης οι Τζέιµς Κόρντεν («Τα µυστικά του δάσους») και Ρίτσαρντ 
Άρµιταζ («Χόµπιτ»), ενώ η λίστα των cameos είναι, όπως ταιριάζει στο Met Gala, εξαιρετικά πλούσια. Με επίκεντρο ένα 
εξωφρενικά πολύτιµο κολιέ από διαµάντια, η ευφυής πλοκή αφηγείται σπαρταριστά µία δαιµονικά στηµένη ληστεία σε 
σκηνοθεσία του τρεις φορές υποψήφιου για Όσκαρ Γκάρι Ρος («Pleasantville», «Hunger Games»), που συνυπογράφει 
και το σενάριο, ενώ ο Στίβεν Σόντερµπεργκ αναλαµβάνει χρέη παραγωγού.

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΓΑΠΗΣ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΑΝΗΚΟΥΝ 
Σ’ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
STORIES OF LOVE THAT CANNOT BELONG 
TO THIS WORLD

Η Κλαούντια και ο Φλάβιο αγαπιούνταν για πολύ καιρό, παθιασµένα. Μια µέρα αυτό τελείωσε. Εκείνη είναι 
γύρω στα πενήντα και ο κόσµος µοιάζει ένα µέρος άγριο και αφιλόξενο, σαν ένα έρηµο νησί. Εκείνος αι-
σθάνεται δυνατός, λάµπει από αυτοπεποίθηση και ενώ η Κλαούντια αγωνίζεται να ξεχάσει, αυτός κυριεύε-
ται από τη µανία να προχωρήσει. Όταν ο Φλάβιο συναντά την Τζόρτζια, κάτω από την καλοκαιρινή βροχή, ο 

έρωτας τούς χτυπά από την πρώτη µατιά. Η ενέργεια µιας όµορφης κοπέλας γύρω στα 30 είναι ελιξίριο νεότητας γι’ αυτόν 
και δεν αργεί να υποκύψει σε κάθε επιθυµία της. Την ίδια περίοδο η Κλαούντια γνωρίζει στο πανεπιστήµιο τη Νίνα. 
Τη φοβίζουν η διαφορά ηλικίας, η ιδέα και µόνο να είναι σε σχέση µε µια γυναίκα, και αυτό που την κάνει να διστάζει 
πιο πολύ είναι ότι ο σεβασµός δεν θα µεταµορφωθεί ποτέ σε αγάπη. Όµως η Νίνα είναι τόσο όµορφη και σαγηνευτική, 

σχεδόν ακαταµάχητη…

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Φραντσέσκα Κοµεντσίνι ΣΕΝΑΡΙΟ: Φραντσέσκα Κοµεντσίνι, Φραντσέσκα Μανιέρα, Λάουρα Παολού-
τσι ΠΑΙΖΟΥΝ: Λουκία Μασίνο, Τοµά Τραµπάχι, Βαλεντίνα Μπέλε, Ιάια Φόρτε ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 92΄

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Γκάρι Ρος ΣΕΝΑΡΙΟ: Γκάρι Ρος, Ολίβια Μιλτς ΠΑΙΖΟΥΝ: Σάντρα Μπούλοκ, Κέιτ Μπλάνσετ, Αν 
Χάθαγουεϊ, Έλενα Μπόναµ Κάρτερ, Ριάνα, Μίντι Κέιλινγκ, Σάρα Πόλσον, Οκουαφίνα, Ρίτσαρντ Άρµιταζ, Tζέιµς Κόρντεν 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 110΄

ΑΓΑΠΩΝΤΑΣ 
ΤΟΝ ΠΑΜΠΛΟ
LOVING PABLO

Η ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΤΩΝ 8
OCEAN’S 8

Η ταινία του Φερνάντο Λεόν 
ντε Αρανόα «Αγαπώντας τον 
Πάµπλο» µε τους βραβευµέ-
νους µε Όσκαρ Χαβιέ Μπαρδέµ 

και Πενέλοπε Κρουζ καταγράφει την άνοδο 
και την πτώση του µεγαλύτερου βαρόνου 
ναρκωτικών στον κόσµο µέσα από τα µάτια της 
ερωµένης του και διασηµότερης δηµοσιογρά-
φου της Κολοµβίας Βιρχίνια Βαγιέχο. Η ταινία 
βασίζεται στο βιβλίο της Βαγιέχο «Αγαπώντας 
τον Πάµπλο, µισώντας τον Εσκοµπάρ» που 
κυκλοφορεί στην Ελλάδα από τις εκδόσεις 
Ψυχογιός.
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ΤΙ, ΠΟΙΟΣ, ΠΟΥ, ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ...

Η Μπιγιονσέ και η Νίκη της Σαμοθράκης
Η ποπ ντίβα βρέθηκε στο Mουσείο του Λούβρου με τον σύ-
ζυγό της Τζέι Ζ για τις ανάγκες των γυρισμάτων του νέου τους 
βιντεοκλίπ «Apeshit», πρώτου single από το νέο κοινό τους άλ-
μπουμ «Everything is love». Όχι φυσικά σε ώρα αιχμής, αλλά σε 
ώρες που δεν δέχεται κόσμο. Το είχαν όλο δικό τους, οι ίδιοι οι 
«Carters», όπως και οι χορευτές τους. Εμφανίζονται μπροστά σε 
πολλά ανεκτίμητα έργα τέχνης, όπως η Νίκη της Σαμοθράκης και 
η Μόνα Λίζα του Ντα Βίντσι.

  ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

Χέδερ Λοκλίαρ: Η προβληματική ζωή της
Τις τελευταίες μέρες η Χέδερ Λοκλίαρ νοσηλεύεται σε ψυχιατρική κλινι-
κή. Αφορμή γι’ αυτό στάθηκε η απειλή της την προηγούμενη Κυριακή να 
αυτοκτονήσει με πιστόλι, ενώ προηγουμένως είχε επιτεθεί στους γονείς 
της, που προσπαθούσαν να τη βοηθήσουν. Όλα ξεκίνησαν μετά από έναν 
καβγά που η 56χρονη ηθοποιός είχε με τον σύντροφό της Κρις Χέισερ, γιατί 
υποπτευόταν ότι την απατά. Οι γονείς της προσπάθησαν να την ηρεμήσουν, 
καθώς βρισκόταν σε έξαλλη κατάσταση, χωρίς όμως να έχουν το επιθυμη-
τό αποτέλεσμα. «Ενώ προσπάθησαν να τη βοηθήσουν, η Χέδερ έκανε μια 
λαβή πνιγμού στη μητέρα της και χτύπησε τον πατέρα της» αναφέρει πηγή 
από το περιβάλλον της οικογένειας στο Radar Online. Έντρομη η μητέρα 
της κάλεσε τις αρχές, ενώ ενημέρωσε πως η κόρη της έψαχνε πιστόλι 
προκειμένου να δώσει τέλος στη ζωή της. Όλα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα η 
ηθοποιός να μεταφερθεί σε κλινική για ψυχιατρική παρακολούθηση.

Η Κιμ Καρντάσιαν 
Ουέστ έτοιμη για 
Πρόεδρος
Η Κιμ Καρντάσιαν Ουέστ δήλωσε ότι 
όλα είναι πιθανά, ακόμη και να διεκ-
δικήσει τον Λευκό Οίκο και να γίνει η 
πρώτη γυναίκα Πρόεδρος των ΗΠΑ, 
μετά την πρόσφατη συνάντησή της 
με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ 
Τραμπ. Συνάντηση που οδήγησε στην 
αποφυλάκιση της 63χρονης Άλις Μαρί 
Τζόνσον από το σωφρονιστικό ίδρυμα 
της Αλαμπάμα όπου κρατούνταν επί 
22 χρόνια. Η Κιμ μίλησε με τον Τραμπ 
για την αναγκαιότητα της μεταρ-
ρύθμισης του συστήματος ποινικής 
δικαιοσύνης της Αμερικής. Σε συνέ-
ντευξή της στο CNN η Κιμ Καρντάσιαν 
αποκάλυψε ότι είναι ανοιχτή στο να 
διεκδικήσει το μεγαλύτερο πολιτικό 
αξίωμα στις ΗΠΑ.

O πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ μετανιώνει
Μετά τον βασιλικό γάμο που μονοπώλησε τα media τον Μάιο, ο πατέρας της Μέγκαν 
Μαρκλ εμφανίστηκε σε τηλεοπτική συνέντευξη για πρώτη φορά μετά το γεγονός στο 
οποίο δεν μπόρεσε να παραστεί – αν και όλοι, ανάμεσά τους και η κόρη του, αλλά και ο 
γαμπρός του, πρίγκιπας Χάρι, τον περίμεναν. Όπως είπε στην εκπομπή του ITV «Good 
Morning Britain», λυπήθηκε που έχασε την τελετή, αλλά είναι περήφανος και ευγνώμων 
προς τον μεγαλύτερο γιο της βασίλισσας Ελισάβετ, τον Κάρολο, που συνόδευσε την κόρη 
του στη θέση του. «Ήταν δύσκολο για μένα να το παρακολουθώ, καθώς δεν βρισκόμουν 
εκεί, αλλά την ίδια στιγμή έβλεπα την κόρη μου να την παρακολουθεί όλος ο κόσμος. 
Όλοι παρακολουθούσαν την κόρη μου. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο περήφανος. Πώς 
θα μπορούσε να υπάρχει καλύτερος αντικαταστάτης από τον Κάρολο; Απλώς μακάρι να 
ήταν το χέρι μου που κρατούσε την κόρη μου, όχι το δικό του. Ήταν όμως υπέροχος μαζί 
τους».
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Το πρώτο πάρκο για σκύλους άνοιξε τις πόρτες 
του στον Δήμο Ηρακλείου Αττικής

Το πρώτο πάρκο αποκλειστικά για σκύλους στον Δήμο Ηρα-
κλείου Αττικής είναι γεγονός! Στη διασταύρωση της Αττικής 
Οδού με την οδό Πευκών, στο πάρκο της οδού Κλεισθένους, 
ο δήμος διαμόρφωσε έναν ειδικό χώρο για τους τετράποδους 

φίλους και τους ιδιοκτήτες τους, προκειμένου να μπορούν να παίζουν ε-
λεύθερα και να ασκούνται στις κατασκευές που τοποθετήθηκαν μέσα στο 
πάρκο.

Ο δήμαρχος Νίκος Μπάμπαλος εξηγεί πώς προέκυψε η δημιουργία 
του πάρκου: «Δεν σας κρύβω ότι ήταν στις σκέψεις μας από την αρχή της 
θητείας στη διοίκηση του δήμου, ως, αυτονόητη ίσως, ενέργεια για την ε-
ξυπηρέτηση των φιλόζωων οικογενειών της πόλης, που, όπως τυχόν να 
γνωρίζετε, είναι πάρα πολλές.

»Μπορεί το Ηράκλειο να είναι ένας αρκετά πράσινος δήμος, με πολ-
λούς ελεύθερους και κοινόχρηστους χώρους (τους οποίους φροντίζουμε 
να αυξάνουμε διαρκώς), όμως συχνά η συνύπαρξη ζώων και πολιτών σε 
πάρκα και πλατείες είναι προβληματική, εξαιτίας, κυρίως, της λανθασμέ-
νης κουλτούρας που έχουν και οι ιδιοκτήτες των ζώων και οι υπόλοιποι 
πολίτες που χρησιμοποιούν τους δημοτικούς χώρους – ευτυχώς, λίγοι και 
στις δύο πλευρές.

»Σκεφτήκαμε, λοιπόν, ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένας χώρος όπου τα 
σκυλιά θα μπορούν να παίζουν, να τρέχουν ελεύθερα, χωρίς να χρειάζεται 
να τα έχει ο ιδιοκτήτης συνέχεια στο λουρί, συνέχεια περιορισμένα. Με 
την πρώτη ευκαιρία που μας δόθηκε προχωρήσαμε στη διαμόρφωση του 
πάρκου σκύλων. Και το κάναμε σε έναν χώρο ο οποίος τα προηγούμενα 
χρόνια είχε μείνει χωρίς φροντίδα. Καθαρίσαμε και ανοίξαμε το πάρκο 
της οδού Κλεισθένους για όλους τους πολίτες, μέρος αυτού, δε, το αφιε-
ρώσαμε στους τετράποδους φίλους μας».

Γιατί, ωστόσο, θεωρήθηκε σημαντικό να υπάρχει πάρκο για κατοικί-
διους σκύλους; «Θέλουμε το Ηράκλειο να γίνει –και σιγά σιγά το κατα-
φέρνουμε– μια πόλη που θα κρατάει τους κατοίκους της εντός των ορίων 
της, με την έννοια ότι ο Ηρακλειώτης δεν θα χρειάζεται να πηγαίνει σε άλ-
λους δήμους για να βρει υπηρεσίες και δομές που έχει ανάγκη. Το πάρκο 
σκύλων είναι μία από αυτές.

»Εξάλλου, θέλαμε να φροντίσουμε και για τα δεσποζόμενα ζωάκια της 
πόλης. Ξέρετε, ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής είναι από τους λίγους που υ-
λοποιούν ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την προστασία των αδέσποτων 
της πόλης. Το Γραφείο Αστικής Πανίδας του δήμου, σε συνεργασία με τα 
ενεργά φιλοζωικά σωματεία της περιοχής, φροντίζει για την περισυλλογή 
των αδέσποτων, τους παρέχει πλήρη ιατρική φροντίδα, φιλοξενία και, κα-
ταληκτικά, ένα νέο σπίτι μέσα από το πρόγραμμα υιοθεσίας που εφαρμό-
ζει. Μέχρι σήμερα δεκάδες αδεσποτάκια της πόλης μας –άλλα από την 
αρχή του βίου τους και άλλα έγιναν στην πορεία, επειδή ασυνειδήτως οι 
ιδιοκτήτες τους τα παράτησαν– έχουν βρει καινούργιες οικογένειες μέσα 
από τις δημοτικές υπηρεσίες. Ένας λόγος παραπάνω, λοιπόν, αφού βρή-
καμε σπίτι σε όλους αυτούς τους τετράποδους συμπολίτες μας, αλλά και 

Ηρακλειώτες με αγάπη για τα ζώα να τους το προσφέρουν, να παρέχουμε 
σε όλους αυτούς ένα μέρος ξεγνοιασιάς» εξηγεί ο κ. Μπάμπαλος.

Ο Νίκος Σπυρόπουλος, αντιδήμαρχος Αστικής Ανάπτυξης, εξηγεί 
ποιοι είναι οι βασικοί κανόνες του πάρκου: «Οι ιδιοκτήτες των σκυλιών 
που θα κάνουν χρήση του πάρκου πρέπει να τηρούν τους βασικούς κα-
νονισμούς, όπως αυτοί αναγράφονται στην πινακίδα της εισόδου, για να 
γίνει η βόλτα παιχνίδι για όλους. Τα κυριότερα που πρέπει να θυμούνται 
οι ιδιοκτήτες είναι τα εξής: α) Η είσοδος επιτρέπεται σε σκύλους άνω των 
4 μηνών συνοδεία και ευθύνη ενήλικων ιδιοκτητών. β) Να υπάρχει σή-
μανση και το βιβλιάριο υγείας του ζώου. γ) Τα ζωάκια είναι δεμένα πριν 
από την είσοδο και μετά την έξοδο από το πάρκο. δ) Μαζεύουμε πάντα τις 
ακαθαρσίες που τυχόν αφήσει ο σκύλος στον χώρο του πάρκου (και γε-
νικότερα σε όλους τους χώρους φυσικά). Μέχρι στιγμής όλοι όσοι έχουν 
κάνει χρήση του πάρκου τηρούν αυτούς τους όρους κι έτσι δεν έχουμε κά-
ποιο πρόβλημα».

Μετά από αυτές τις μέρες λειτουργίας ποια είναι η ανταπόκριση; 
«Γνωρίζετε κι εσείς καλά ότι οι φιλόζωοι είναι μια άκρως ενεργή, ενωμένη 
και σε διαρκή επικοινωνία κοινότητα. Πέρα από τις όποιες δικές μας ανα-
κοινώσεις, λοιπόν, η διάδοση από στόμα σε στόμα ανάμεσα στους ιδιοκτή-
τες σκυλιών αυξάνουν με γεωμετρική πρόοδο, μέρα με την ημέρα, τους ε-
πισκέπτες του πάρκου. Γνωρίζουμε ότι το πάρκο δεν είναι τόσο μεγάλο 
όσο θα θέλαμε για να καλύψουμε τις ανάγκες όλης της πόλης, ήταν όμως 
αυτό που, στην παρούσα φάση, μπορούσαμε να παράσχουμε.

»Όπως τόνισε και ο δήμαρχος, το Ηράκλειο είναι ένας πράσινος 
δήμος με πολλούς κοινόχρηστους χώρους. Θα εξετάσουμε την πιθανό-
τητα να δημιουργήσουμε ακόμη ένα τέτοιο πάρκο, έως τότε, όμως, μπο-
ρούμε να συνυπάρξουμε στη βόλτα οι άνθρωποι και τα σκυλιά, αρκεί να 
τηρούνται οι βασικοί κανόνες: το σκυλάκι μας πάντα δεμένο, πάντα τσιπα-
ρισμένο, πάντα με το βιβλιάριο υγείας και πάντα μαζεύοντας τις ακαθαρ-
σίες του» εξηγεί ο κ. Σπυρόπουλος.
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Παίζουν (με σειρά εμφάνισης):

Μάνος Παπαγιάννης - Αγγελική Δαλιάνη - Δήμητρα Σιγάλα 
Τζένη Διαγούπη - Μάνος Ιωάννου - Περικλής Λιανός

Γιάννης Ρούσσος
ΠΑΡΑΓΩΓΉ: ΧΥΤΉΡΙΟ ΣΉΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΣΚΉΝΉ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ - ΒΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ

διασκευή & σκηνοθεσία 
ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΡΕΠΠΑΣ

διασκευή & σκηνοθεσία 
ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΡΕΠΠΑΣ

ΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΟ: ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: 

ΧΟΡΗΓΟΣ:

∆έκα χρόνια 
Elisabeth Lashes

Η advanced eyelashes extensionist Έλλη Tσανταρλιώτη γιόρ-
τασε τα 10 χρόνια του Elisabeth Lashes σε ένα µοναδικό event, 
που πραγµατοποιήθηκε στις 12 Ιούνη στο κέντρο οµορφιάς 
Elisabeth’s Point.

Beauty treatments, µουσική, candy bar και υπέροχα δώρα από τα καλ-
λυντικά Bottega Verde έκαναν τους παρευρισκόµενους να περάσουν πανέ-
µορφα.

Το Elisabeth Lashes party τίµησαν µε την παρουσία τους άνθρωποι από 
τα media, beauty editors, beauty bloggers και επώνυµοι, µεταξύ των οποίων 
η Μαρία Φραγκάκη, η Κατερίνα Τσάβαλου, η Πηγή ∆εβετζή και ο Θοδωρής 
Παναγάκος.

INFO
Elisabeth’s 
Point
Ελ. Βενιζέλου 4, Πεύκη
Τηλ.: 210 8023376
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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

Απλές λύσεις 
ομορφιάς

με βάση
το αγγούρι

info
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

Θ
ες να χάσεις κιλά αλλά δεν ξέρεις 

πόσο χρόνο θα σου πάρει; Κατά κα-

νόνα, ο χρόνος που χρειάστηκε για να 

βάλεις το βάρος θα είναι και όσος θα 

χρειαστείς για να το διώξεις. Όμως 12 

εβδομάδες μπορούν να δώσουν ένα καλό χτύπημα στο 

σωματικό λίπος.

Η υγιής μείωση βάρους δεν υπερβαίνει το 1 κιλό την ε-

βδομάδα. Οποιαδήποτε «δίαιτα» σου υπόσχεται να χάσεις περισ-

σότερα από 2 κιλά την εβδομάδα βάζει το σώμα σου σε αδικαιολό-

γητη πίεση και κίνδυνο αφυδάτωσης. Όταν ψάχνεις στο internet για 

κάποια δίαιτα-εξπρές, αναζήτησε προγράμματα που συνδυάζουν υγιή δι-

ατροφή και άσκηση, χωρίς υπερβολές, για να μην υπάρχει ο κίνδυνος επανά-

κτησης των χαμένων κιλών.

Εάν πρόκειται για κάποια δίαιτα χωρίς άσκηση, το βάρος που θα χάσεις θα είναι 

τόσο λίπος όσο και μυϊκή μάζα κι αυτό θα επιβραδύνει τον μεταβολισμό σου, μειώνοντας τον 

μυϊκό τόνο. Αυτός δεν είναι ένας καλός τρόπος για να χάσεις βάρος. Δεν έχει νόημα να δουλεύεις 

σκληρά στο γυμναστήριο αν δεν το στηρίζεις με τη διατροφή σου και αντίθετα.

Πόσος χρόνος 
χρειάζεται 
για να χάσεις 
κιλά;
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  ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΗ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ*

Μέσω των τροφών εισέρχονται στον οργανισµό µας αρ-
κετοί µικροοργανισµοί. Μερικοί από αυτούς είναι πα-
θογόνοι και µπορούν να µας βλάψουν και άλλοι είναι 
φιλικοί και πολύτιµοι και µπορούν να µας προστατέ-

ψουν από κάποιες ασθένειες. Οι φιλικοί και ωφέλιµοι αυτοί µικρο-
οργανισµοί ονοµάζονται προβιοτικά βακτήρια.

Μερικοί ωφέλιµοι τέτοιοι µικροοργανισµοί προστίθενται τε-
χνητώς σε τρόφιµα και τα µετατρέπουν σε λειτουργικά τρόφιµα. 
Οι πιο σηµαντικές πηγές φυσικών προβιοτικών στη διατροφή µας 
είναι το φυσικό γιαούρτι, το κεφίρ, τα  κρεµώδη τυριά από γάλα αγε-
λάδας, το µηλόξιδο και κάποια λαχανικά σε τουρσί.

Οι µικροοργανισµοί που περιέχονται στα τρόφιµα µετά τη µά-
σηση της τροφής περνούν µέσω του οισοφάγου στο στοµάχι µας. 
Όµως το ανθρώπινο στοµάχι είναι ένας αρκετά αφιλόξενος χώρος γι’ 
αυτούς. Μετά από ένα γεύµα το στοµάχι µας κυριολεκτικά κατακλύ-
ζεται από ισχυρά γαστρικά οξέα που παράγονται σε µεγάλες ποσό-
τητες για να γίνει η πέψη των τροφών. Μέσω των γαστρικών οξέων το 

στοµάχι πέπτει τις τροφές και προστατεύεται από επικίνδυνα βακτή-
ρια που υπάρχουν στις τροφές σκοτώνοντάς τα µέσω του όξινου περι-

βάλλοντος που δηµιουργείται.
Μαζί µε τα ξερά, όµως, καίγονται και τα χλωρά, όπως λέει ο λαός 

µας. Οι λακτοβάκιλλοι, που είναι προβιοτικά και υπάρχουν στα τρό-
φιµα και ειδικότερα στα γαλακτοκοµικά προϊόντα, καταστρέφονται πριν 

καταφέρουν να επιτελέσουν το πολύτιµο έργο τους. Ορισµένοι λακτο-
βάκιλλοι και bifidovacteria που καταφέρνουν να επιβιώσουν από το οξύ 

φεύγουν γρήγορα από το στοµάχι µαζί µε τα υγρά συστατικά του υπόλοι-
που γεύµατος.

Περισσότεροι από τους µισούς κατοίκους της γης και ειδικά οι Ασιά-
τες έχουν ένα βακτηρίδιο, που λέγεται ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού, να ζει 

µες στο στοµάχι τους. Πολλά στελέχη αυτού του βακτηριδίου είναι παθογενε-
τικά και µπορούν να προέλθουν από πολλές πηγές, όπως τα τρόφιµα και το µολυ-

σµένο νερό. Αυτά τα βακτηρίδια µπορούν να διαβρώσουν τα τοιχώµατα του στοµα-
χιού, δηµιουργώντας έλκη ή ακόµη και καρκίνο. Μπορούµε να τα καταπολεµήσουµε 

µε αντιβιοτικά, αλλά τα βακτηρίδια αυτά µπορεί να υποχωρήσουν προσωρινά και να 
επανέλθουν µόλις η θεραπεία τελειώσει. Τα προβιοτικά βακτήρια µπορούν να µας βο-

ηθήσουν στο να καταπολεµήσουµε τα παθογόνα βακτήρια παράγοντας ουσίες που τα ε-
ξοντώνουν. Ο µηχανισµός αυτός δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρος για µας και χρειάζεται περισ-

σότερη έρευνα για να µάθουµε ποιες περιπτώσεις ασθενειών µπορούν να βοηθηθούν από τα 
προβιοτικά βακτήρια.

Κατόπιν οι νεκροί και ζωντανοί µικροοργανισµοί µαζί µε τους προβιοτικούς κινούνται προς 
το δωδεκαδάκτυλο, όπου έρχονται σε επαφή µε βιοενεργά άλατα του οργανισµού και οι περισσότε-

ροι εξολοθρεύονται. Κάποιοι από τους προβιοτικούς καταφέρνουν να επιβιώσουν από την επίθεση και 
να συνεχίσουν την πορεία τους προς το λεπτό έντερο. Το λεπτό έντερο έχει µήκος περίπου 9 µέτρα και στο 

τοίχωµά του έχει λάχνες και άλλες προσεκβολές που δουλειά τους είναι η απορρόφηση των θρεπτικών συ-
στατικών της τροφής και η αποµάκρυνση των επικίνδυνων ουσιών. Το λεπτό έντερο κατοικείται από εκατοµµύρια 

βακτήρια που µας προστατεύουν – αυτά λέγονται µικροχλωρίδα του εντέρου. Μερικά από αυτά είναι λακτοβάκιλλοι 
και bifidovacteria, τα οποία βοηθούν στην απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών, εξοντώνουν τα παθογόνα βακτήρια 

και ρυθµίζουν την αντίδραση του ανοσοποιητικού συστήµατός µας στους κινδύνους.
Πολλές ερωτήσεις πρέπει να απαντηθούν για το ποια ωφέλιµα βακτηρίδια κατοικούν στο έντερο, πόσο µπορούν στ’ αλή-

θεια να µας βοηθήσουν έναντι των ασθενειών και πώς µπορούµε να ενισχύσουµε τη δράση τους.

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

Μια µάχη στο στοµάχι µας: 
Προβιοτικά εναντίον 

παθογόνων

O χυµός του αγγουριού είναι ευεργετικός για την επιδερµίδα, µε πολλές –τονωτικές, 
αντιοξειδωτικές, µαλακτικές και ενυδατικές– ιδιότητες, χάρη στον συνδυασµό 
βιταµινών C και B1, ιχνοστοιχείων, σακχάρων και καροτενίων που περιέχει. 
Επίσης, η φλούδα του αγγουριού, χάρη στις βιταµίνες της, ευνοεί το δέρµα.

Για πρησµένα και κουρασµένα βλέφαρα

Είναι η κλασική συνταγή: Φρεσκοκοµµένες φέτες αγγουριού πάνω στα κουρασµένα 
βλέφαρα για 10 λεπτά καταπραΰνουν τα συµπτώµατα και ξεκουράζουν το βλέµµα.

Μάσκα προσώπου για κανονικό-µεικτό δέρµα

Προετοιµασία της επιδερµίδας: Τρίψτε µε το εσωτερικό της φλούδας του 
αγγουριού την περιοχή του προσώπου.

Παρασκευή της µάσκας: Περάστε το αγγούρι από τον τρίφτη, προσθέστε ένα 
ασπράδι αυγού και λίγες σταγόνες λεµόνι και ανακατέψτε το µείγµα καλά.

Εφαρµογή: Απλώστε τη µάσκα στο πρόσωπό σας για περίπου 10-20 λεπτά 
και στη συνέχεια ξεπλύνετε καλά. (Καλό είναι η µάσκα να εφαρµόζεται 
απόγευµα ή βράδυ, γιατί το λεµόνι είναι φωτοευαισθητοποιός ουσία και 
δεν πρέπει η επιδερµίδα να εκτίθεται αµέσως µετά στον ήλιο.)

Mάσκα λαιµού για κανονικό-ξηρό δέρµα

Τοποθετήστε φρέσκες φέτες αγγουριού στον λαιµό σας και 
τυλίξτε γύρω του σφιχτά µια λεπτή πετσέτα για περίπου 2 
ώρες. Αυτή η µέθοδος θεωρείται µια πολύ καλή φυσική 
λύση για τη µείωση των ρυτίδων του λαιµού.

Tip: Να διαλέγετε βιολογικά 
αγγούρια ή, αν είναι συµβατικά, 
να τα πλένετε πάντα πολύ 
καλά µε ζεστό νερό.
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