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Γιώργος 
Παπαγεωργίου 
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σελ. 37

Η καλή τηλεόραση 
και πάλι 
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σελ. 20-21

H ευρωπαϊκή 
δηµοσιογραφία
στο στόχαστρο

Κ. Φίλης 
«Ισχνή 
η νοµιµοποίηση 
του Ζάεφ»
σελ. 8-9

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ  
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
(STAPS)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 
ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣσελ. 18-19

ΕΚΠΤΩΣΗ  10%  ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ  ΣΤΟ 210 6980772

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 50%  
ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΩΣ 20 OKΤΩΒΡΙΟΥ  

2018

σελ. 4-5, 6, 7, 11σελ. 4-5, 6, 7, 11

ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΟΛΑ ΣΤΗΝ Ε.Ε.
ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΑΥΑΡΙΑ

ΚΑΙ Η ΑΝΑΤΑΡΑΧΗ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ 
ΠΡΟΜΗΝΥΜΑ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ

ΜΑΚΡΟΝ ΚΑΙ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΙ
Η ΝΕΑ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ 

ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΗ ∆ΙΑΦΟΡΑ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΦΟΡΑ

∆ΕΝ ΑΝΤΕΧΕΙ ΣΤΙΣ ΠΙΕΣΕΙΣ
ΤΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

(σελ. 4, 6-7)

σελ. 11

∆. Κασσαβέτης 
«Ως χώρα είχαµε 
πάρει διαζύγιο από 
τους αποτελεσµατικούς 
ελέγχους»
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FREE SUNDAΥ
ΕΚ∆ΟΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΤΣΟΣ

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 
∆ηµήτρης Γκέλµπουρας

                   

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΟΥ ΜΑΤΙΝΑ 
dmatina@freesunday.gr 

210-6754430

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ Εurokinissi
 

ΥΠΟ∆ΟΧΗ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΟΥ ΒΙΚΥ 

vickyth@freesunday.gr 
210-6754430

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 

dianomi@freesunday.gr, 
 210-7230545

ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΟΥ 6, ΑΘΗΝΑ 
Τ.Κ. 10559

ΤΗΛ: 210-6754430, 
FAX: 210-6729238

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS 
ΑΕΒΕ

∆ιανέµεται ∆ωρεάν
www.freesunday.gr

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

Το Νο1
free press

για το
αυτοκίνητο!

AUTO

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

AUTO
IOYΛIOΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 8

PORSCHE 

PANAMERA
SUMMER 

DREAMS

• Opel Astra 1.0T

• Νέα Mercedes GLC Coupé

• Volvo V40 Cross Country T3

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

ΝΕΑ 

ΝΕΟ MITSUBISHI 

SPACE STAR 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!

Peugeot 208 

BlueHDI 100 

στη Λακωνία 

››  Τα  πάντα για την αυτόνοµη 

οδήγηση

››  Τα σκάνδαλα του µήνα 

››   Σούπερ αµόλυβδη. 

Αξίζει; 

BlueHDI 100
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AUTO

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

• DS5
• Audi Q2
• Skoda Kodiaq

issuu.com/autosunday 

PEUGEOT 3008

SUZUKI 
IGNIS

SUVοµάνια...
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AUTO
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ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

issuu.com/auto sunday 

VOLVO S90

• Πατέντες Made in USA

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

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

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

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

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

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

Citroen C3
Opel Ampera-e

Honda Civic

Skoda Kodiaq

Smart Electric

Nissan Micra

ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΛΟΝΙ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ 
ΤΑ ΠΑΝΤΑ 

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

ΝΕΟ MITSUBISHI 
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• DS5
• Audi Q2
• Skoda Kodiaq

SUZUKI 
IGNIS
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AUTO
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La vie est belle!

issuu.com/auto sunday 

• Βλέπετε καλά όταν οδηγείτε;

• Τα πιο ακριβά αυτοκίνητα είναι κλασικά

•  H πολυπρωταθλήτρι α VW αποχωρεί από το WRC

•  Έρχεται χειµώνας, πώς να φροντίσετε 

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

ΝΕΟ 
CITROEN C3

Πείτε µας 
 για τις Κυριακές σας!

ΘΕΜΑΤΑ

04 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Η ελληνική 
οικονοµία πάλι δεν αντέχει στις πιέσεις 
του διεθνούς περιβάλλοντος
06-07 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Αλλάζουν 
όλα στην Ε.Ε.
08-09 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ K. ΦΙΛΗΣ «Ισχνή 
η νοµιµοποίηση του Ζάεφ»
10 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ Αλέκος Φλαµπουράρης: 
Από την αγορά στην εποπτεία των 
τραπεζών
11 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ∆. ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ 
«Ως χώρα είχαµε πάρει διαζύγιο από τους 
αποτελεσµατικούς ελέγχους»
12 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Πανάκριβη η δηµόσια 
υγεία και παιδεία στην Ελλάδα
13 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ «Πιάνοντας κότσο» τον 
Κότσο
14 // ΑΠΟΨΗ ∆. ΓΑΛΛΗΣ Ο 
προαναγγελθείς θάνατος των τραπεζών
15 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Οι 120 δόσεις και οι 
χαµένες ευκαιρίες
16 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Αχίλλειος πτέρνα της 
ανάπτυξης το δηµογραφικό
17 // TWITTER Από το Σπούτνικ στις 
βάσεις του θανάτου
18 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΚΟΛΛΕΓΙΟ IdEF: Νέο 
πρόγραµµα σπουδών στις Επιστήµες & 
Τεχνικές Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού
19 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ 1ο Πρωινό «Ολυµπισµός 
και Αθλητισµός»
20-21 // ΕΥΡΩΠΗ Η αλήθεια σκοτώνει – 
∆ολοφονίες δηµοσιογράφων βάζουν την 
ευρωπαϊκή δηµοσιογραφία στο στόχαστρο
22 // ΑΠΟΨΗ Γ. ΑΝ∆ΡΟΥΛΑΚΗΣ Η 

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

FREE TIME
31 // CALENDAR Τα πολιτιστικά δρώµενα της 
εβδοµάδας
32 // CINEMA Τι θα δούµε στις κινηµατογραφικές 
αίθουσ ες
33 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΑΒΒΕΡΙΑ ΜΑΡΓΙΟΛΑ «Η 
καρδιά µου σταµατάει στη λαϊκή µας µουσική»
34 // PLANET Πανευρωπαϊκή Γιορτή των 
Πουλιών
35 // COOK FILES Αβγά και λαχανικά κούπες µε 
ντιπ γιαουρτιού
36 // ΠΡΟΣΩΠΟ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 
Το νέο του τραγούδι είναι ένα κάλεσµα χαράς και 
πίστης
37 // ΘΕΑΤΡΟ Είδαµε την παράσταση «Στέλλα 
Κοιµήσου» στο Θέατρο «Τζένη Καρέζη»
38-39 // ΕΥΕΞΙΑ Πέντε κανόνες για να είσαι 
fit // Για µακριές και πυκνές βλεφαρίδες // Το 
πανίσχυρο ιπποφαές

Θεσσαλονίκη δεν είναι το τρόπαιο κανενός
24 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Παγκόσµιος συναγερµός για 
την κλιµατική αλλαγή
25 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Οι αριθµοί του 
µεταναστευτικού – Χάθηκαν εκατοντάδες 
εκατοµµύρια ευρώ
26 // ΑΠΟΨΗ Φ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Οκτώ 
στρατηγικές µετάβασης για παιδιά µε αυτισµό
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ανάλυση
ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Η χρηματιστηριακή αναταραχή που παρατηρείται το τε-
λευταίο διάστημα στην Ελλάδα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά 
τον τραπεζικό τομέα, αναδεικνύει τις δυσκολίες που έ-
χουμε μπροστά μας παρά την πολυσυζητημένη έξοδο 

από το πρόγραμμα.
Η Ελλάδα κινδυνεύει να μετατραπεί σε ένα είδος ευρωπαϊκής Αρ-

γεντινής και να βρίσκεται κάθε τόσο αντιμέτωπη με πλήρες οικονο-
μικό αδιέξοδο. Για να βγούμε από την κρίση πρέπει να ανέβουμε με-
ρικές οικονομικές κατηγορίες στην Ε.Ε. και σε σχέση με την παγκο-
σμιοποίηση.

Οι τράπεζες
Οι ελληνικές τράπεζες είναι εύκολος στόχος στο χρηματιστήριο για 
δύο βασικούς λόγους. Δεν έχουν τα οικονομικά μέσα για να διαχει-
ριστούν με επιτυχία τα «κόκκινα» δάνεια, που κινούνται σε ποσοστά 
ρεκόρ. Δεν εμφανίζουν σοβαρή κερδοφορία εξαιτίας της αδυναμίας 
τους να αυξήσουν τις τραπεζικές εργασίες.

Η δοκιμασία στο χρηματιστήριο έχει σαν αφορμή τις διεθνείς εξε-
λίξεις, από την αναταραχή στην Ιταλία μέχρι την υποχώρηση του χρη-
ματιστηριακού δείκτη στις ΗΠΑ από επίπεδα ρεκόρ, αλλά ουσιαστικά 
οφείλεται στην αδυναμία των τραπεζών να παίξουν τον οικονομικό 
τους ρόλο, να συμβάλουν στη χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα με 
ανταγωνιστικά επιτόκια.

Το κυβερνητικό επιτελείο περιγράφει με μεγάλη καθυστέρηση τη 
δημιουργία ενός είδους bad bank που θα αναλάβει τη διαχείριση των 
«κόκκινων» δανείων, βγάζοντάς τα σταδιακά από τους ισολογισμούς 
των τραπεζών. Η εντύπωση που έχει δημιουργηθεί στους ξένους ανα-
λυτές είναι ότι θα επιβαρυνθούν οι Έλληνες φορολογούμενοι, οι ο-
ποίοι πλέον έχουν εξαιρετικά περιορισμένες δυνατότητες. Η κυ-
βέρνηση έπρεπε να λύσει το πρόβλημα των τραπεζών προτού βγει 
η Ελλάδα από το τρίτο δανειακό πρόγραμμα, παίρνοντας 24 δισ. 
λιγότερα από τα συμφωνηθέντα.

Οι πλειστηριασμοί σε αδιέξοδο
Το πρόβλημα των ελληνικών τραπεζών γίνεται πιο σύνθετο ε-
ξαιτίας της μεγάλης κρίσης που πλήττει την αγορά ακινήτων. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η «Καθημερινή», εκ-
πλειστηριάστηκαν μέχρι σήμερα 10.410 ακίνητα οφειλετών που 
δεν εξυπηρετούσαν τα δάνειά τους με έναν αξιοπερίεργο τρόπο.

Λόγω της κρίσης δεν υπήρξε αγοραστικό ενδιαφέρον για 5.600 
από αυτά. Από τα υπόλοιπα 4.810, το 80% αγοράστηκε, σε εξαιρετικά 
χαμηλές τιμές, από τις ίδιες τις τράπεζες.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι δεν υπάρχει λειτουργική αγορά ακινή-
των και πως τα ακίνητα χάνονται για τους οφειλέτες σε πολύ μικρές 
τιμές και χωρίς φυσικά να απαλλάσσονται από το μεγαλύτερο μέρος 
της οφειλής τους. Οι τράπεζες καταλήγουν σε αυτή την ανορθόδοξη 
λύση για να δείξουν ότι διαχειρίζονται τα «κόκκινα» δάνεια και περι-
μένοντας σημαντικές υπεραξίες στο μέλλον, όταν με το καλό ανακάμ-
ψει η αγορά ακινήτων.

Προς το παρόν η μέθοδος που εφαρμόζουν ασκεί πίεση στην 
αγορά ακινήτων για παραπέρα μείωση των τιμών.

Άθικτο το ιδιωτικό χρέος
Οι τράπεζες δεν μπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά, η αγορά 
ακινήτων είναι εξαιρετικά προβληματική με τη βοήθεια της υπερφο-
ρολόγησης και το ιδιωτικό χρέος παραμένει ουσιαστικά άθικτο.

Ανέρχεται σε εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ και αποτελείται 
από το άθροισμα των δανείων των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών, 
τα οποία είναι σε ποσοστό 45% «κόκκινα», των ληξιπρόθεσμων οφει-
λών προς την εφορία και προς τα ασφαλιστικά ταμεία.

Δεν υπάρχει καμία μέριμνα πρώτα για τη ρύθμιση και στη συνέ-
χεια για τη δραστική μείωση του υπέρογκου ιδιωτικού χρέους, ενώ 
οι «τρύπες» στον κρατικό προϋπολογισμό καλύπτονται από τα έσοδα 
που έχουν σχέση με οφειλές προηγούμενων ετών, για την είσπραξη 
των οποίων ασκείται μεγάλη πίεση στους οφειλέτες από το Δημόσιο.

Δεν είναι δυνατόν όμως να λειτουργήσει αποτελεσματικά μια οι-
κονομία στην οποία το ιδιωτικό χρέος έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο 
και όπου όλες οι προσπάθειες που γίνονται αφορούν τη διαχείριση 
του δημόσιου χρέους.

Το υπέρογκο ιδιωτικό χρέος είναι βαρίδι στην οικονομία και κυ-

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
ΠΑΛΙ ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΕΙ ΣΤΙΣ 
ΠΙΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΝΔ 
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Οι δυσκολίες τραπεζών, 
χρηματιστηρίου, 
επιτοκίων δανεισμού 
μάς προειδοποιούν για 
αρνητικές εξελίξεις.

H κρίση στην αγορά ακινήτων κάνει 
βασανιστική τη διαχείριση των 
«κόκκινων» δανείων.

Δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη χωρίς 
ρύθμιση και δραστικό περιορισμό του 
ιδιωτικού χρέους.

αρνητική δημογραφική, ασφαλιστική προοπτική.
Τα χρόνια της κρίσης αυξήθηκε η υπογεννητικότητα στην Ελλάδα, 

με αποτέλεσμα τα τελευταία χρόνια να μεγαλώνει συνεχώς και η δια-
φορά μεταξύ των θανάτων και των γεννήσεων, να μειώνεται σε απόλυ-
τους αριθμούς ο πληθυσμός της Ελλάδας και να επέρχεται δημογρα-
φική γήρανση.

Όλα αυτά είναι εξαιρετικά δυσάρεστα για την οικονομία, εφόσον 
με το πέρασμα του χρόνου μειώνεται ο πληθυσμός που είναι σε ηλι-
κία εργασίας και αυξάνονται σχετικά και σε απόλυτους αριθμούς οι συ-
νταξιούχοι.

Το τελικό αποτέλεσμα είναι χαμηλοί ρυθμοί οικονομικής ανάπτυ-
ξης και αδυναμία περιορισμού της συνταξιοδοτικής δαπάνης, ιδιαίτερα 
σε ό,τι αφορά τις οικονομικές ενισχύσεις στο ασφαλιστικό, συνταξιο-
δοτικό σύστημα από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί του ΔΝΤ, μια χώρα με χαμηλούς 
ρυθμούς ανάπτυξης και σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα δυσκολεύε-
ται να καλύψει τις ανάγκες χρηματοδότησης του Δημοσίου της από τις 
διεθνείς αγορές με χαμηλά επιτόκια και να εξυπηρετήσει το χρέος του 
Δημοσίου, εφόσον ένα σημαντικό ποσοστό του ΑΕΠ στηρίζει μέσω 
του κρατικού προϋπολογισμού το ασφαλιστικό, συνταξιοδοτικό σύ-
στημα.

Η διεθνής διάσταση
Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, όπως και ο διοικητής της 
Τράπεζας της Ελλάδος κ. Στουρνάρας, αναφέρονται στη διεθνή διά-
σταση της χρηματιστηριακής αναταραχής που παρατηρείται στην Ελ-
λάδα, των προβλημάτων των τραπεζών και της ανόδου των επιτοκίων 
στα δεκαετή ομόλογα του ελληνικού Δημοσίου.

Σε μια διεθνοποιημένη οικονομία και σε ένα κράτος που συμμε-
τέχει στην Ευρωζώνη πάντα υπάρχει μια ενισχυμένη διεθνής διά-
σταση στα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Η κρίση του 2008 ανέ-
δειξε τη δημοσιονομική ανισορροπία και την έλλειψη διεθνούς α-
νταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, προκαλώντας τον 
αποκλεισμό του ελληνικού Δημοσίου από τις διεθνείς αγορές και 
την αναγκαστική προσφυγή στους Ευρωπαίους εταίρους και πι-
στωτές για την εξασφάλιση δανειακού προγράμματος και την ε-
φαρμογή συμπληρωματικού μνημονίου.

Σήμερα η ελληνική οικονομία έχει επανέλθει, σε γενικές 
γραμμές, σε κατάσταση δημοσιονομικής ισορροπίας, ενώ έχει κα-

λύψει σχεδόν στο σύνολό του και το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχου-
σών συναλλαγών. Τα αδύνατα σημεία είναι διαφορετικά από εκείνα 
του 2008, αλλά διαφορετικές είναι και οι προκλήσεις από τη νέα διε-
θνή αναταραχή.

Η συρρίκνωση του ΑΕΠ και η μεγάλη πτώση της Ελλάδας στον πί-
νακα του κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε σχέση με τους Ευρωπαίους εταίρους 
και ανταγωνιστές μπορεί να προκαλέσουν νέα αδιέξοδα. Οι επενδυτές 
έχουν την τάση να παρακάμπτουν την ελληνική οικονομία, τα κερδο-
σκοπικά κεφάλαια αρχίζουν να κρατάνε αποστάσεις ασφαλείας από το 
ελληνικό Χρηματιστήριο, με αποτέλεσμα να ασκείται μεγάλη πίεση 
στις τιμές των μετοχών, ενώ τα επιτόκια δανεισμού του ελληνικού Δη-
μοσίου επιβεβαιώνουν τις αρνητικές εκτιμήσεις των ειδικών του ΔΝΤ. 
Είναι πολύ υψηλά για μια οικονομία με τόσο περιορισμένες δυνατότη-
τες και αναμένεται να συμβάλουν με το πέρασμα του χρόνου στη λεγό-
μενη μη βιωσιμότητα του χρέους του ελληνικού Δημοσίου.

Τώρα που αυξάνονται τα επιτόκια διεθνώς, αρχίζουν να υποχω-
ρούν οι χρηματιστηριακοί δείκτες από επίπεδα ρεκόρ και εκδηλώνε-
ται μεγάλη οικονομική αναταραχή στην Ευρωζώνη λόγω της σύγκρου-
σης της Ρώμης με τις Βρυξέλλες, διαπιστώνουμε ότι χάσαμε πολύτιμο 
χρόνο την τριετία 2015-2017, που οι διεθνείς οικονομικές συνθήκες 
ήταν περίπου ιδανικές. Η ευρωπαϊκή οικονομία επιτύγχανε ικανοποι-
ητικό ή και υψηλό ρυθμό ανάπτυξης, η πολιτική της ποσοτικής χα-
λάρωσης που εφάρμοζε η ΕΚΤ εξασφάλιζε άφθονη ρευστότητα και 
έριχνε τα επιτόκια, ενώ η απείθαρχη σήμερα Ιταλία έδινε το καλό 
παράδειγμα της αποτελεσματικής προσαρμογής στους κανόνες της 
Ευρωζώνης.

Η κυβέρνηση Τσίπρα δεν αξιοποίησε την ευνοϊκή οικονομική συ-
γκυρία, ούτε προετοίμασε την ελληνική οικονομία για τη μαθηματικά 
βέβαιη σταδιακή επιδείνωσή της. Τώρα διαπιστώνουμε, όπως το 2008, 
ότι δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε στις διεθνείς πιέσεις και τις προ-
κλήσεις, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την οικονομία και την κοινωνία.

www.kyrtsos.gr  George Kyrtsos - Γιώργος Κύρτσος   @GiorgosKyrtsos

ρίως στην κοινωνία. Εμποδίζει την επιστροφή σε περίοδο σταθερής 
και δυναμικής ανάπτυξης και δημιουργεί τεράστια κοινωνικά προ-
βλήματα, με εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες μικρομεσαίων επιχειρή-
σεων, ελεύθερους επαγγελματίες και νοικοκυριά να βρίσκονται πλέον 
στο περιθώριο.

Δημογραφική γήρανση
Η μάχη που δίνεται από τη ΝΔ και εκ των υστέρων από την κυβέρνηση 
για να ακυρωθεί στο μεγαλύτερο μέρος του ο νόμος Κατρούγκαλου και 
να αποτραπεί η νέα μείωση των παλαιών συντάξεων βρίσκεται στο επί-
κεντρο του δημόσιου ενδιαφέροντος, αλλά δεν αναιρεί την εξαιρετικά 
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ανάλυση

Ο 
πολιτικός χάρτης της Ε.Ε. 
έχει αρχίσει να αλλάζει µε ε-
ντυπωσιακό τρόπο στην πο-
ρεία προς τις κρίσιµες ευρω-
εκλογές του Μαΐου 2019. Οι 
εκλογές που θα πραγµατο-

ποιηθούν αυτή την Κυριακή στη Βαυαρία και η 
ιταλική αναταραχή, που µεταξύ των άλλων πλήτ-
τει τις τράπεζες και το χρηµατιστήριο στην Ελ-
λάδα και ανεβάζει το κόστος δανεισµού του ελ-
ληνικού ∆ηµοσίου, αποτελούν προµήνυµα εντυ-
πωσιακών ανακατατάξεων.

Οι Χριστιανοκοινωνιστές υπό πίεση
Οι εκλογές που θα πραγµατοποιηθούν την Κυ-
ριακή στη Βαυαρία για την ανάδειξη της τοπι-
κής Βουλής θα σηµάνουν, πιθανότατα, το τέλος 
της παντοδυναµίας της Χριστιανοκοινωνικής Έ-
νωσης, αδελφού κόµµατος της Χριστιανοδηµο-
κρατικής Ένωσης, η οποία καλύπτει όλα τα άλλα 
κρατίδια της Γερµανίας υπό την ηγεσία της κ. 
Μέρκελ.

Η Χριστιανοκοινωνική Ένωση της Βαυαρίας 
σχηµάτισε µονοκοµµατική κυβέρνηση ύστερα 
από δώδεκα εκλογικές αναµετρήσεις στο σύνολο 
των τελευταίων δεκατριών. Σύµφωνα µε τις τε-
λευταίες δηµοσκοπήσεις, θα πέσει από το 47% 
που πήρε στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές 
στη Βαυαρία σε ένα ταπεινότερο 33%.

Η Βαυαρία εξακολουθεί να είναι το πιο επι-
τυχηµένο από οικονοµική άποψη κρατίδιο της 
Γερµανίας και σε αυτήν συγκεντρώνονται κο-
λοσσοί της γερµανικής αυτοκινητοβιοµηχανίας 
και της χηµικής βιοµηχανίας.

Οι Βαυαροί θεωρούν πλέον αυτονόητη την 
οικονοµική επιτυχία και δίνουν προτεραιότητα 
σε άλλα ζητήµατα, όπως είναι το προσφυγικό-
µεταναστευτικό και η προστασία του περιβάλ-
λοντος. Η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερ-
µανία αξιοποιεί σε βάρος της Χριστιανοκοινωνι-
κής Ένωσης το προσφυγικό-µεταναστευτικό και 
αναµένεται να µπει για πρώτη φορά στην τοπική 
Βουλή, επιτυγχάνοντας διψήφιο ποσοστό. Με-
γάλη έκπληξη αυτού του προεκλογικού αγώνα 
είναι οι Πράσινοι, οι οποίοι αξιοποιούν την κακή 

εικόνα των ηγετών της Χριστιανοκοινωνικής Έ-
νωσης, οι οποίοι εµφανίζονται διχασµένοι και 
έχουν δύσκολες σχέσεις µε τους Χριστιανοδηµο-
κράτες της κ. Μέρκελ, όπως και την ανησυχία της 
κοινής γνώµης για την κλιµατική αλλαγή.

Σύµφωνα µε τις δηµοσκοπήσεις, οι Πράσι-
νοι µπορούν να επιτύχουν ποσοστό 18%, να ανα-
δειχθούν σε δεύτερη δύναµη και να επιβάλουν 
στους Χριστιανοκοινωνιστές τον σχηµατισµό κυ-
βέρνησης συνασπισµού.

Σε αντίθετη πορεία, οι Σοσιαλδηµοκράτες υ-
ποχωρούν, σύµφωνα µε τις δηµοσκοπήσεις, στο 
10% έως 12%.

Πυροδότηση εξελίξεων
Το αποτέλεσµα των εκλογών στη Βαυαρία µπο-
ρεί να πυροδοτήσει εξελίξεις στο σύνολο της 
Γερµανίας.

Αν η πτώση των Χριστιανοκοινωνιστών είναι 
της κλίµακας που προβλέπουν οι δηµοσκόποι, 
θα υπάρξει σίγουρα αλλαγή στην ηγεσία της Χρι-
στιανοκοινωνικής Ένωσης και µια νέα προσπά-
θεια συνεννόησης µε τους Χριστιανοδηµοκράτες 
της κ. Μέρκελ.

Παράλληλα, η ταπεινωτική ήττα του Σοσιαλ-
δηµοκρατικού Κόµµατος στη Βαυαρία µπορεί να 
προκαλέσει αποχώρηση των Σοσιαλδηµοκρατών 
από τον κυβερνητικό συνασπισµό µε τους Χρι-
στιανοδηµοκράτες και τους Χριστιανοκοινωνι-
στές στο Βερολίνο, σε µια προσπάθεια να βάλουν 
τέλος στην εκλογική τους συρρίκνωση. Οι τελευ-
ταίες δηµοσκοπήσεις δείχνουν την Εναλλακτική 
για τη Γερµανία να φτάνει και να ξεπερνά τα πο-
σοστά του Σοσιαλδηµοκρατικού Κόµµατος, που 
υποχωρούν προς το 17% µε 18%, στο σύνολο της 
Γερµανίας.

Τις τοπικές εκλογές στη Βαυαρία θα ακολου-
θήσουν στα τέλη Οκτωβρίου οι τοπικές εκλογές 
στην Έσση, όπου πολλά θα εξαρτηθούν από την 
ισορροπία δυνάµεων µεταξύ Χριστιανοδηµοκρα-
τών και Πρασίνων, οι οποίοι συνεργάζονται στην 
τοπική κυβέρνηση.

Η κ. Μέρκελ ξεκίνησε την πρωθυπουργική 
της περίοδο το 2005 και έχει κερδίσει την τέ-
ταρτη τετραετία µέχρι το 2021. ∆εν αποκλείε-

ται όµως να οργανώσει σε ένα-δυο χρόνια τη δι-
αδοχή της, για να βελτιώσει την προοπτική της 
Χριστιανοδηµοκρατικής Ένωσης, που υφίσταται 
κι αυτή τη φθορά της εξουσίας, όπως η Χριστια-
νοκοινωνική Ένωση στη Βαυαρία, µε το εθνικό 
δηµοσκοπικό ποσοστό της να υποχωρεί προς το 
30%.

Οι πολιτικές εξελίξεις στη Γερµανία επηρεά-
ζουν το σύνολο της Ε.Ε., εφόσον είναι η χώρα µε 
τη µεγαλύτερη και ισχυρότερη οικονοµία. ∆εν 
µπορούµε να µιλήσουµε για πολιτική αστάθεια 
στη Γερµανία, εφόσον οι Χριστιανοδηµοκράτες 
και η Μέρκελ είναι και θα παραµείνουν κυρίαρ-
χοι, όµως οι συνεχείς ανακατατάξεις σε τοπικό 
και οµοσπονδιακό επίπεδο δυσκολεύουν την α-
νάπτυξη πρωτοβουλιών για την αναγκαία επα-
νεκκίνηση της διαδικασίας ευρωπαϊκής ολοκλή-
ρωσης.

Σύγκρουση Ρώµης-Βρυξελλών
Πιο ρευστή είναι η κατάσταση στην Ιταλία, όπου 
εξελίσσεται µία εξαιρετικά σηµαντική από οικο-
νοµική και πολιτική άποψη σύγκρουση µεταξύ 
Ρώµης και Βρυξελλών.

Στην Ιταλία έχουν σχηµατίσει κυβέρνηση 
συνασπισµού οι ευρωσκεπτικιστές του Κινήµα-
τος Πέντε Αστέρων µε τους αντιευρωπαίους της 
Λέγκας. Παλαιότερα είχαν σαν στόχο τη διεξα-
γωγή δηµοψηφίσµατος µε βασικό ερώτηµα τη 
συνέχιση της παραµονής της Ιταλίας στο ευρώ, 
τώρα όµως οι ηγεσίες των δύο κυβερνητικών 
κοµµάτων διαβεβαιώνουν ότι έχουν αποδεχτεί 
τους κανόνες και το πλαίσιο λειτουργίας της Ευ-
ρωζώνης.

Την πρωτοβουλία για τη σύγκρουση µε τις 
Βρυξέλλες πήρε ο υπουργός Εσωτερικών και η-
γέτης της Λέγκας κ. Σαλβίνι γύρω από το προ-
σφυγικό-µεταναστευτικό. Υποστηρίζει ότι η Ιτα-
λία αδικείται από την Ε.Ε. ως χώρα πρώτης υπο-
δοχής προσφύγων και µεταναστών. Αποφάσισε, 
λοιπόν, να κλείσει τα λιµάνια της Ιταλίας σε πλοία 
ΜΚΟ που έχουν διασώσει πρόσφυγες και µετα-
νάστες και τους υποδέχεται µόνο υπό τον όρο 
ότι θα έχει συµφωνηθεί εκ των προτέρων η κα-
τανοµή τους µεταξύ της Ιταλίας και άλλων κρα-

τών της Ε.Ε.
Η τακτική του φέρνει συχνά σε δύσκολη 

θέση τις κυβερνήσεις της Γαλλίας, της Μάλ-
τας και της Ισπανίας, οι οποίες καλούνται να α-
ναλάβουν πρόσθετες υποχρεώσεις έναντι των 
προσφύγων και των µεταναστών. Η σκληρή του 
στάση επιβραβεύεται από τους Ιταλούς, εφόσον 
τα ποσοστά της Λέγκας έχουν εκτοξευτεί από λι-
γότερο από 18% που πήρε στις τελευταίες βου-
λευτικές εκλογές σε περισσότερο από 30%, σύµ-
φωνα µε τις τελευταίες δηµοσκοπήσεις. Η Ρώµη 
κέρδισε τον πρώτο γύρο της αναµέτρησης µε τις 
Βρυξέλλες στο προσφυγικό-µεταναστευτικό, ο 
δεύτερος γύρος όµως έχει να κάνει µε την οικο-
νοµία, όπου η κατάσταση είναι πιο σύνθετη και η 
Ρώµη έχει απέναντί της εκτός από τις Βρυξέλλες 
και τις αγορές.

∆ηµοσιονοµική χαλάρωση
Η κυβέρνηση συνασπισµού της Ιταλίας προχω-
ράει στη χαλάρωση της δηµοσιονοµικής της πο-
λιτικής, σε µια προσπάθεια να εφαρµόσει το προ-
εκλογικό της πρόγραµµα. Αυτό περιλαµβάνει, 
µεταξύ των άλλων, προτάσεις της Λέγκας για µεί-
ωση της φορολογίας µέσω της εφαρµογής ενι-
αίου φορολογικού συντελεστή, προτάσεις του 
Κινήµατος Πέντε Αστέρων για χορήγηση επιδό-
µατος 750 ευρώ στους Ιταλούς που το έχουν ανά-
γκη και µαταίωση της προγραµµατισµένης από 
την προηγούµενη κυβέρνηση αύξησης των ηλι-
κιακών ορίων συνταξιοδότησης.

Η κεντροαριστερή κυβέρνηση που προηγή-
θηκε του συνασπισµού ευρωσκεπτικιστών και α-
ντιευρωπαίων είχε προγραµµατίσει δηµοσιονο-
µικό έλλειµµα 0,8% του ΑΕΠ το 2019, το οποίο 
µε βάση τον νέο σχεδιασµό αυξάνεται σε 2,4% 
του ΑΕΠ.

Το έλλειµµα παραµένει κάτω από το όριο του 
3% που προβλέπεται στα πλαίσια της ΟΝΕ, α-
ναµένεται όµως να οδηγήσει, σε συνδυασµό µε 
τις υπερβολικά αισιόδοξες κυβερνητικές εκτι-
µήσεις για οικονοµική ανάπτυξη 2%, σε νέα αύ-
ξηση του χρέους του ιταλικού ∆ηµοσίου. Η Ιτα-
λία έχει µετά την Ελλάδα το µεγαλύτερο δηµό-
σιο χρέος στην Ευρωζώνη, το οποίο αναλογεί σε 
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Οι εκλογές στη Βαυαρία 
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ανάλυση

130% του ΑΕΠ.
Τα µηνύµατα δηµοσιονοµικής χαλάρωσης 

που στέλνει η κυβέρνηση συνασπισµού προκα-
λούν τη θεαµατική αύξηση των επιτοκίων και του 
spread για τα δεκαετή οµόλογα του ιταλικού ∆η-
µοσίου.

Οι διαφορές µε την Ελλάδα
Η Ευρωζώνη µπαίνει σε φάση ιταλικής αναταρα-
χής, αλλά αυτά που συµβαίνουν στην Ιταλία δεν 
έχουν µεγάλη σχέση µε αυτά που συνέβησαν 
στην Ελλάδα το 2015.

Πρώτον, η ιταλική κυβέρνηση δεν φιλοδο-
ξεί πλέον να διαλύσει την Ευρωζώνη, όπως επι-
χείρησαν Τσίπρας και Βαρουφάκης το πρώτο ε-
ξάµηνο του 2015.

∆εύτερον, η Ιταλία έχει την τρίτη σηµαντικό-
τερη οικονοµία στην Ευρωζώνη, εποµένως δεν 
µπορεί να ασκηθούν πιέσεις σε βάρος της µε τη 
µέθοδο που ακολουθήθηκε στην περίπτωση της 
Ελλάδας χωρίς να δοκιµαστεί η αντοχή του ίδιου 
του οικοδοµήµατος της Ευρωζώνης.

Τρίτον, σηµαντικό µέρος του χρέους του ι-

ταλικού ∆ηµοσίου βρίσκεται στα χέρια ιδιωτών, 
αποταµιευτών, γι’ αυτό είναι µικρότερη η εξάρ-
τηση από τους ξένους πιστωτές. Με αυτό το σκε-
πτικό, η κυβέρνηση συνασπισµού προετοιµάζει 
ευνοϊκότερο φορολογικό καθεστώς για όσους ε-
πενδύουν τις αποταµιεύσεις τους σε οµόλογα του 
∆ηµοσίου.

Τέταρτον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και γενι-
κότερα οι ευρωπαϊκοί θεσµοί εµφανίζονται σή-
µερα πολιτικά αποδυναµωµένοι λόγω του Brexit, 
που δηµιούργησε ένα επικίνδυνο για την Ε.Ε. 
προηγούµενο, αλλά και της λήξης της πενταε-
τούς θητείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2019.

Το κρίσιµο ερώτηµα είναι πώς θα κινηθούν οι 
πρωταγωνιστές στη σύγκρουση Ρώµης και Βρυ-
ξελλών. Εάν, δηλαδή, θα επιδιώξουν µια συνεν-
νόηση ή µια κλιµάκωση ενόψει ευρωεκλογών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισηµαίνει ότι ο 
κρατικός προϋπολογισµός της Ιταλίας πιθανό-
τατα δεν θα εγκριθεί στη σηµερινή του µορφή. 
Από την πλευρά της, η Ρώµη επιµένει ότι δεν θα 
κάνει εκπτώσεις στην εφαρµογή του προεκλογι-
κού προγράµµατος των δύο κυβερνητικών κοµ-
µάτων. Αναπτύσσεται µεταξύ τους ένας επικίν-
δυνος πολιτικός ανταγωνισµός. Η Λέγκα αύξησε 
εντυπωσιακά τα ποσοστά της µε το προσφυγικό-
µεταναστευτικό και διεκδικεί τη δηµοσκοπική 
πρωτιά από το Κίνηµα Πέντε Αστέρων, το οποίο 
πήρε 32% στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές.

Το Κίνηµα Πέντε Αστέρων είναι αποφασι-
σµένο να αντεπιτεθεί πιέζοντας για την εφαρ-
µογή των φιλολαϊκών µέτρων, όπως η χορήγηση 
εισοδηµατικού επιδόµατος, που είναι µέρος του 
δικού του προγράµµατος. Η κατάσταση θα µπο-
ρούσε να εκτονωθεί, σε µεγάλο βαθµό, εάν ο κυ-
βερνητικός συνασπισµός αποφάσιζε τη σταδιακή 
εφαρµογή του οικονοµικού, κοινωνικού του προ-
γράµµατος, ώστε το δηµοσιονοµικό έλλειµµα να 
κινηθεί κάτω από το 2% του ΑΕΠ και κοντά στο 
1,6% του ΑΕΠ που είχε προτείνει ο µετριοπαθής 
υπουργός Οικονοµικών κ. Τρία. Οι Ιταλοί ηγέτες, 
όµως, µπορεί να µην ενδιαφέρονται τόσο για την 
οικονοµική διαχείριση όσο για την αλλαγή του 
συσχετισµού δυνάµεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Αναφέρονται συνεχώς στη γραφειοκρατία των 
Βρυξελλών, που κατά την άποψή τους είναι απο-
µονωµένη σε ένα πολιτικό, θεσµικό «µπούνκερ», 
και προειδοποιούν ότι το αποτέλεσµα των ευρω-
εκλογών του Μαΐου θα αλλάξει δραστικά τον συ-
σχετισµό των πολιτικών δυνάµεων, τη σύνθεση 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπα-
ϊκής Επιτροπής. Καταλήγουν στο συµπέρασµα 
ότι η Ευρώπη, έτσι όπως τη γνωρίζουµε, τελειώ-
νει.

Ο Σαλβίνι πρόβαλε την ευρωσυµµαχία του 
µε την κ. Λεπέν της γαλλικής άκρας ∆εξιάς –Ε-
θνικός Συναγερµός, πρώην Εθνικό Μέτωπο– και 
αναµένεται να δώσει προτεραιότητα στην πολι-
τική έναντι της οικονοµικής διαχείρισης. Ορι-
σµένοι αναλυτές θεωρούν πιθανή την προσφυγή 
σε νέες εκλογές στην Ιταλία µε στόχο να εξουθε-
νωθούν πολιτικά τα κόµµατα της αντιπολίτευσης 
προτού οι τακτικοί ελιγµοί του Σαλβίνι και του 
Ντι Μάγιο αρχίσουν να έχουν αρνητικά οικονο-
µικά αποτελέσµατα που θα περνάνε στην οικο-
νοµική και κοινωνική καθηµερινότητα των πολι-
τών.

Η σύγκρουση Ρώµης-Βρυξελλών µπορεί να 
αποδειχθεί καθοριστική για το µέλλον της Ε.Ε., 
εφόσον συνδυάζεται χρονικά µε τη διαδικασία 
του Brexit και τη ρήξη στις σχέσεις των Βρυξελ-
λών µε τη Βαρσοβία και τη Βουδαπέστη.

Νέα δύναµη µε Μακρόν
Σε αυτό το σύνθετο περιβάλλον προβάλλει σαν 
παράγοντας σταθεροποίησης ο Πρόεδρος της 
Γαλλίας κ. Μακρόν. ∆εν τα πηγαίνει ιδιαίτερα 
καλά στο εσωτερικό της χώρας του και οι δηµο-
σκοπήσεις δείχνουν ότι η δηµοτικότητά του πέ-
φτει µε ταχύτερο ρυθµό και από τη δηµοτικό-
τητα του σοσιαλιστή προκατόχου του κ. Ολάντ, 
ο οποίος πέρασε από την πολιτική παντοδυναµία 
στο πολιτικό περιθώριο.

Επιπλέον, κορυφαίοι υπουργοί εγκαταλεί-
πουν την κυβέρνηση, µε το σκεπτικό ότι δεν 
µπορούν να προσφέρουν στο πολιτικό, διοικη-
τικό πλαίσιο που έχει δηµιουργηθεί. Οι δυσκο-
λίες που αντιµετωπίζει ο Μακρόν στον ανασχη-
µατισµό της κυβέρνησης του πρωθυπουργού κ. 
Φιλίπ δείχνουν την απώλεια δυναµικής που χα-
ρακτηρίζει την προεδρία του.

Σε επίπεδο Ε.Ε., ο Πρόεδρος Μακρόν παρα-
µένει µεγάλη δύναµη στον χώρο των Φιλελευ-
θέρων και φιλοδοξεί να ηγηθεί ενός σχήµατος το 
οποίο, εάν όλα πάνε σύµφωνα µε τον σχεδιασµό, 
θα αναδειχθεί σε δεύτερη σηµαντικότερη δύ-
ναµη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, µετά το κε-
ντροδεξιό Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόµµα, στο οποίο 
ανήκει η Ν∆.

Σύµφωνα µε συγκλίνουσες πληροφορίες –
χαρακτηριστικό το ρεπορτάζ του Politico–, o 
Πρόεδρος Μακρόν έχει έρθει σε συνεννόηση 
µε τον φιλελεύθερο πρωθυπουργό της Ολλαν-
δίας κ. Ρούτε για τον σχηµατισµό µιας νέας πολι-
τικής δύναµης. Σε αυτήν θα περιλαµβάνονται τα 
κόµµατα που ανήκουν στη Συµµαχία Φιλελευ-
θέρων και ∆ηµοκρατών για την Ευρώπη (ALDE), 
µε στόχο τη δηµιουργία νέας πολιτικής οµάδας 
αµέσως µετά τις ευρωεκλογές.

Οι πολιτικοί που κινούνται στον φιλελεύ-
θερο χώρο ελέγχουν 8 από τις 27 κυβερνήσεις 
που εκπροσωπούνται στο Ευρωπαϊκό Συµβού-
λιο, όσες και το ΕΛΚ.

Εάν ο Μακρόν καταφέρει να δώσει µια νέα 

δυναµική στους Φιλελεύθερους, τους βγάλει από 
το πλαίσιο στο οποίο κινούνται σε αναζήτηση 
µιας νέας ευρωπαϊκής πλατφόρµας και βάλει 
στο παιχνίδι νέες σηµαντικές δυνάµεις όπως οι 
Ciudadanos της Ισπανίας, θα αναδειχθεί µια νέα 
σηµαντική πολιτική δύναµη που θα λειτουργή-
σει σταθεροποιητικά για την Ε.Ε. και ενισχυτικά 
για την προοπτική της.

Προς ένα νέο τοπίο
Μπορούµε να συνοψίσουµε το υπό διαµόρφωση 
νέο ευρωπαϊκό πολιτικό τοπίο ως εξής:

∆ιατήρηση της πρώτης θέσης από το ΕΛΚ, 
στο οποίο ανήκει η Ν∆, το οποίο όµως θα πληρώ-
σει αρκετά ακριβά την αποδυνάµωση των Ρεπου-
µπλικάνων στη Γαλλία και της Φόρτσα Ιτάλια του 
Μπερλουσκόνι στην Ιταλία.

Το ΕΛΚ έχει 219 έδρες στο Ευρωκοινοβού-
λιο των 751 εδρών και αναµένεται να υποχωρήσει 
στις 180-190 έδρες στο νέο Ευρωκοινοβούλιο των 
705 εδρών, το οποίο δεν θα περιλαµβάνει εκπρο-
σώπους του Ηνωµένου Βασιλείου λόγω Βrexit.

Οι Σοσιαλιστές και οι κεντροαριστεροί σύµ-
µαχοί τους είναι σε µεγάλη πτώση, η οποία ε-
νισχύεται λόγω της αποχώρησης του ισχυρού 
βρετανικού Εργατικού Κόµµατος λόγω Brexit. 
Οι Σοσιαλιστές αντιµετωπίζουν στρατηγικό δί-
ληµµα, εφόσον η κυβερνητική συνεργασία µε 
την κεντροδεξιά τούς φθείρει, ενώ το άνοιγµα 
προς την κεντροαριστερά µπορεί να αποδειχθεί 
περιπετειώδες.

Τρίτον, η νέα µεγάλη δύναµη είναι ο Μακρόν 
και η διαγραφόµενη συµµαχία του µε την οµάδα 
των Φιλελευθέρων, η οποία θα µπει σε διαδικα-
σία πολιτικού µετασχηµατισµού και διεύρυνσης. 
Εάν το πείραµα Μακρόν-Φιλελευθέρων πετύ-
χει, οι φιλοευρωπαϊκές δυνάµεις θα ανασυντα-
χθούν και θα αποκτήσουν νέες δυνατότητες.

Η Ν∆ και προσωπικά ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης δείχνουν πολύ καλά τοποθετηµένοι, εφόσον 
αναµένεται να ενισχύσουν τον ρόλο τους στο ε-
σωτερικό του ΕΛΚ, ενώ ο κ. Μητσοτάκης έχει 
πολλές κοινές θέσεις για την οικονοµία και την 
Ε.Ε. µε τον Πρόεδρο της Γαλλίας κ. Μακρόν.

Τέταρτον, αναµένεται ενίσχυση των δυνά-
µεων των δεξιόστροφων ευρωσκεπτικιστών και 
των ακροδεξιών αντιευρωπαίων, εξέλιξη που θα 
επιβάλει τη συνεννόηση µεταξύ του ΕΛΚ, του 
Μακρόν και των Φιλελευθέρων και της δεξιάς 
πτέρυγας των Σοσιαλιστών για να υπάρχει στα-
θερή πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, η οποία θα σπρώ-
ξει τις ευρωπαϊκές εξελίξεις στη σωστή κατεύ-
θυνση.

Πέµπτον, οι δυνάµεις των Πρασίνων βρίσκο-
νται σε φάση ευρωπαϊκής υποχώρησης, µε βα-
σική εξαίρεση τους Πράσινους της Γερµανίας. Ε-
πίσης, οι δυνάµεις της Αριστεράς είναι σε φάση 
στασιµότητας ή και υποχώρησης, µε βασική ε-
ξαίρεση το κόµµα του κ. Μελανσόν Ανυπότακτη 
Γαλλία, το οποίο έχει ανοιχτούς λογαριασµούς 
µε τον κ. Τσίπρα και ζητεί την αποποµπή του ΣΥ-
ΡΙΖΑ από την Ευρωαριστερά.

Όλα δείχνουν ότι η Ε.Ε. έχει µπει σε φάση 
µεγάλων πολιτικών ανακατατάξεων, οι οποίες 
θα οδηγήσουν σε ένα εντελώς διαφορετικό Ευ-
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο και µια διαφορετική Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή από τη σηµερινή, µέσα από 
σκληρές πολιτικές συγκρούσεις σε εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η συνεννόηση του Προέδρου 
Μακρόν µε τον φιλελεύθερο 
πρωθυπουργό της Ολλανδίας κ. 
Ρούτε προετοιµάζει την ανάδειξη µιας 
νέας πολιτικής δύναµης στην Ε.Ε.

Ο Μητσοτάκης είναι πολύ καλά 
τοποθετηµένος, γιατί η Ν∆ ενισχύει 
τον ρόλο της στο ΕΛΚ, ενώ ο ίδιος 
µοιράζεται τον προβληµατισµό του 
Μακρόν για την αναγκαία ευρωπαϊκή 
επανεκκίνηση.
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συνέντευξη

Τ
ις προκλήσεις που δηµιουργεί 
για την κυβέρνηση των Σκο-
πίων το αποτέλεσµα –αλλά και 
η χαµηλή συµµετοχή– του δη-
µοψηφίσµατος της 30ής Σε-
πτεµβρίου εκθέτει ο διευθυ-
ντής Ερευνών του Ινστιτούτου 
∆ιεθνών Σχέσεων, δρ. Κων-

σταντίνος Φίλης, εξηγώντας πόσο περιεπλάκη-
σαν τα πράγµατα στην ΠΓ∆Μ και αναλύοντας 
τα πιθανά σενάρια από δω και πέρα.

Ποια είναι τα πρώτα συµπεράσµατά σας 
από το δηµοψήφισµα της 30ής Σεπτεµβρίου 
στην ΠΓ∆Μ;
Υψηλό το ποσοστό του «ναι», χαµηλότερη του 
αναµενοµένου η προσέλευση. Θεωρώ ότι αν ο 
Ζάεφ µπορούσε να γυρίσει τον χρόνο πίσω, θα 
προτιµούσε να έχει πολύ µεγαλύτερη προσέ-
λευση –η οποία θα προσέγγιζε τα νούµερα των 
κοινοβουλευτικών εκλογών του 2016, δηλαδή 
περίπου 1,2 εκατοµµύρια– κι ας ήταν µικρό-
τερο το ποσοστό επικράτησης του «ναι», δη-
λαδή, αντί των 600.000 ψήφων µε 91% «ναι», θα 
προτιµούσε 1 εκατοµµύριο ψήφους και 55%-
60% «ναι». ∆ιότι τότε θα είχε πολύ µεγαλύτερη 
νοµιµοποίηση για να πάει στο Κοινοβούλιο και 
να φέρει την αντιπολίτευση και τους βουλευτές 
της προ των ευθυνών τους. Το γεγονός ότι τα 

Ο Ζάεφ δεν κατάφερε 
να κινητοποιήσει 
όλους όσοι στηρίζουν 
την ευρωατλαντική 
πορεία της χώρας, δεν 
κατάφερε να τους πείσει 
ότι η Συµφωνία των 
Πρεσπών –η υλοποίηση 
της οποίας είναι 
προϋπόθεση ένταξης σε 
ΝΑΤΟ και Ε.Ε.– είναι 
ικανοποιητική για τα 
συµφέροντά τους.

  ΣΤΟΝ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

πράγµατα δεν συνέβησαν έτσι δηµιουργεί µια 
ισχνή νοµιµοποίηση για τον Ζάεφ και ακόµα 
κι αν καταφέρει να βρει κάποιους πρόθυµους 
βουλευτές να αποσκιρτήσουν από το VMRO ή 
κάποιους που έχουν µια πιο «χλιαρή» σχέση µε 
το VMRO ή κάποιους µετριοπαθείς του VMRO 
για να καταφέρει να προχωρήσει µε τη συνταγ-
µατική αναθεώρηση, χωρίς να υποχρεωθεί να 
προσφύγει σε εκλογές, νοµίζω ότι θα έχει ένα 
σοβαρό πρόβληµα πολιτικής νοµιµοποίησης και 
αυτό θα διαχυθεί και σε επίπεδο κοινωνίας.

Από την άλλη, η αντιπολίτευση φαίνεται ότι 
επέλεξε σωστά να µην αναµετρηθεί στις κάλ-
πες το «ναι» µε το «όχι», επέλεξε την αποχή 
κι έτσι κατάφερε να περιορίσει τα περιθώρια 
ελιγµών του Ζάεφ και να µην µπορεί ο πρω-
θυπουργός της ΠΓ∆Μ να πει µε επαρκή επι-
χειρηµατολογία ότι το –κατά τα άλλα, θριαµ-
βευτικό– αποτέλεσµα είναι τέτοιο ώστε µπο-
ρεί να προχωρήσει απρόσκοπτα στην επόµενη 
κίνηση. Καθώς το διακύβευµα είναι η ένταξη 
της χώρας στο ΝΑΤΟ και η –πολύ– µελλοντική 
ένταξή της στην Ε.Ε., θα ήταν δύσκολο για τους 
βουλευτές του VMRO, που υποτίθεται ότι στη-
ρίζει την ατλαντική πορεία της ΠΓ∆Μ, να πουν 
«όχι» αν στο δηµοψήφισµα είχε προσέλθει η 
πλειοψηφία των ψηφοφόρων (όχι µε βάση τους 
εκλογικούς καταλόγους, που είναι πλασµατι-
κοί, αλλά σε σχέση µε τις τελευταίες εκλογές).

Πού αποδίδετε τη µεγάλη αυτή αποχή;
Την αποδίδω στο ότι ο Ζάεφ δεν κατάφερε να 
κινητοποιήσει όλους όσοι στηρίζουν την ευρω-
ατλαντική πορεία της χώρας, δεν κατάφερε να 
τους πείσει ότι η Συµφωνία των Πρεσπών –η 
υλοποίηση της οποίας είναι προϋπόθεση έντα-
ξης σε ΝΑΤΟ και Ε.Ε.– είναι ικανοποιητική για 
τα συµφέροντά τους. Επίσης, οι πιέσεις του δι-
εθνούς παράγοντα δεν πιστεύω ότι λειτούργη-
σαν αρνητικά, όπως θα συνέβαινε στην περί-
πτωση της Ελλάδας ή άλλων χωρών, καθώς 
για την ΠΓ∆Μ, µια µικρή χώρα που βρίσκεται 
στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος, 
έστω και για µερικές εβδοµάδες, θα έλεγα ότι 
είναι τιµητικό, παρ’ ότι το είδαν ως ωµή πα-
ρέµβαση, όπως θα το βλέπαµε εµείς, που εί-
µαστε και πιο ατίθασοι, λόγω χαρακτήρα. Αλλά, 
σίγουρα, η παρέµβαση µέρους του ξένου πα-
ράγοντα δεν λειτούργησε ευεργετικά. Σε τρίτο 
επίπεδο, εφόσον η αντιπολίτευση επέλεξε την 
αποχή, στην πραγµατικότητα οι υποστηρικτές 
του «ναι» έκαναν εκστρατεία µόνοι τους. Όσο 
δεν υπάρχει πόλωση, δεν υπάρχει συσπείρωση. 
Η έλλειψη πόλωσης, που νοµίζω ότι συνειδητά 
επέλεξε η αντιπολίτευση, ενώ τώρα θα πολώ-
σει το κλίµα, ήταν αυτή που επέδρασε περισ-
σότερο αρνητικά ως προς την προσέλευση. 
Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτού του είδους η 
προσέλευση, που ήταν χαµηλότερη του ανα-
µενοµένου και στο αλβανικό στοιχείο (και αυτό 
έχει προκαλέσει εντύπωση), αν µη τι άλλο δεί-
χνει ότι µια σηµαντική µερίδα, για να µην πω 
η πλειονότητα, των Σλαβοµακεδόνων στέκε-
ται απέναντι στη συµφωνία ή δεν είναι ιδιαί-
τερα πρόθυµη να τη στηρίξει.

Θεωρείτε ότι η συµφωνία είναι «νεκρή», 
όπως υποστηρίζει η αντιπολίτευση στην 
ΠΓ∆Μ;
Όχι, σε καµία περίπτωση. Όµως θεωρώ ότι ο 
Ζάεφ, πολιτικά µιλώντας, βρίσκεται µισό βήµα 
πίσω από εκεί που βρισκόταν πριν από το δη-
µοψήφισµα. Κι αυτό το λέω διότι µπορεί τελικά 
να καταφέρει να βρει τους 80 βουλευτές χωρίς 
να χρειαστεί να καταφύγει σε πρόωρες εκλο-
γές. Αλλά θα υπάρχει στην ατµόσφαιρα µια δι-
αρκής αµφισβήτηση, κατά πόσο η συνταγµα-
τική αναθεώρηση που θα έχει γίνει θα είναι µε 
τη σύµφωνη γνώµη της πλειονότητας των πο-
λιτών της ΠΓ∆Μ. Επίσης, το αποτέλεσµα αυτό 
τον φέρνει µισό βήµα πίσω διότι, επαναλαµ-
βάνω, οι πρόθυµοι βουλευτές προς αποσκίρ-
τηση ή αυτοί που θα το έκαναν ούτως ή άλλως 
έχουν µεγαλύτερη δυσκολία να αιτιολογήσουν 
γιατί το κάνουν. Άρα είναι δύσκολο να αιτιολο-
γήσει κανείς τι τον ώθησε να υποστηρίξει τη 
συνταγµατική αναθεώρηση και εκεί αρχίζουν 
άλλα ζητήµατα, αν χρηµατίζεται, αν θα χρηµα-
τιστεί, αν υπάρχουν ανοιχτές υποθέσεις µε τη 
∆ικαιοσύνη –όπως στην περίπτωση του Γκρού-
εφσκι–, και εκεί θα στιγµατιστούν οι βουλευ-
τές του VMRO που θα στηρίξουν τη συνταγµα-
τική αναθεώρηση. Κι αυτό µπορεί να τους δια-
σφαλίζει τρόπον τινά το πολιτικό τους µέλλον, 
καθώς στις επόµενες εκλογές το VMRO δεν θα 
εκλέξει 48-51 βουλευτές, αλλά, από την άλλη, 
θα φέρουν πολιτικό στίγµα για πολλά χρόνια, 
καθώς µιλάµε για συνταγµατική αναθεώρηση 
που περιλαµβάνει το «erga omnes», πράγµα 
που, µεταξύ άλλων, σηµαίνει αλλαγή της ο-

Κωνσταντίνος Φίλης, διευθυντής Ερευνών 
του Ινστιτούτου ∆ιεθνών Σχέσεων

«Ισχνή η νοµιµοποίηση 
του Ζάεφ»
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νοµασίας της γείτονος και στο εσωτερικό της.

Ποιο είναι κατά την άποψή σας το πιθα-
νότερο σενάριο από τη ∆ευτέρα και µετά, 
οπότε και αρχίζει η διαδικασία στη Βουλή 
της ΠΓ∆Μ;
Κατά πρώτον, να περιγράψουµε τη διαδικασία, 
καθώς υπάρχουν τρία στάδια: το πρώτο –και 
γι’ αυτό θα ξέρουµε τις αµέσως επόµενες η-
µέρες τι θα συµβεί και αν η ΠΓ∆Μ θα πάει σε 
πρόωρες εκλογές– απαιτεί πλειοψηφία 2/3 για 
να εγκριθεί η έναρξη της διαδικασίας της συ-
νταγµατικής αναθεώρησης. Εκεί, λοιπόν, θα 
δούµε αν υπάρχουν οι 80 βουλευτές που α-
παιτούνται. Το δεύτερο στάδιο, στο οποίο α-
παιτούνται 61 ψήφοι που τις έχει ο Ζάεφ, θα 
είναι αυτό που θα καθορίσει τις τροπολογίες, 
πώς θα κατατεθούν και ποια θα είναι τα χρο-
νοδιαγράµµατα. Το τρίτο και τελευταίο στά-
διο αφορά την έγκριση των τροπολογιών, που 
πάλι απαιτείται πλειοψηφία 2/3. Αυτό σηµαί-
νει ότι σύντοµα θα ξέρουµε πού βρισκόµαστε. 
Θεωρώ ότι από την εποµένη του δηµοψηφί-
σµατος η πολιτικά ορθή και σώφρων πράξη 
για τον Ζάεφ είναι να πάει σε πρόωρες εκλο-
γές. Καταλαβαίνω ότι επιλέγει, αν και εφόσον 
πάει σε πρόωρες εκλογές, να φέρει τη διαδι-
κασία µέσα από το Κοινοβούλιο για να δείξει 
ότι είναι συνταγµατικά ορθός και, κυρίως, για 
να επιρρίψει τις ευθύνες για την προσφυγή σε 
πρόωρες εκλογές στην αντιπολίτευση, η οποία 
δεν θα συναινέσει στη συνταγµατική αναθεώ-
ρηση. Αν, τώρα, καταφέρει τελικά –καθώς λέ-
γεται ότι πλέον ο Ζάεφ αναζητά πέντε ή και λι-
γότερους βουλευτές– να συγκεντρώσει τους 
80, θεωρώ ότι η γείτονα χώρα θα µπει σε µια 
περίοδο ασταθή εσωτερικά, διότι η αντιπολί-
τευση θα ισχυρίζεται, και θα έχει και πολιτικά 
ισχυρό επιχείρηµα, πως ό,τι έγινε έγινε χωρίς 
τη σύµφωνη γνώµη της πλειονότητας των πολι-
τών. Αν, από την άλλη, ο Ζάεφ επιλέξει τις πρό-

ωρες εκλογές ή υποχρεωθεί να πάει σε πρό-
ωρες εκλογές, πάλι θα µπει η ΠΓ∆Μ σε περί-
οδο αβεβαιότητας στο εσωτερικό της, καθώς, 
πρώτον, επί της διαδικασίας η αντιπολίτευση 
θα ισχυρίζεται ότι ο Ζάεφ παρέβη µια συµφω-
νία που είχαν κάνει πριν από τη συγκυβέρνηση 
µε τους Αλβανούς, βάσει της οποίας οι πρόω-
ρες εκλογές θα έπρεπε να γίνουν µε υπηρεσι-
ακή κυβέρνηση 100 ηµερών, ενώ ο Ζάεφ λέει 
ότι θα γίνουν µε τη µορφή του επείγοντος, άρα 
θα γίνουν 25 Νοεµβρίου ή 2 ∆εκεµβρίου, και, 
δεύτερον, ακόµα κι αν η αντιπολίτευση δεν α-
ντιδράσει επί της διαδικασίας, αντιλαµβανόµα-
στε ότι µέχρι να πάει η γείτονα σε εκλογές, αν 
αυτό γίνει µε οµαλό τρόπο, θα υπάρξει πολύ 
µεγάλη πόλωση και εντός του σλαβοµακεδο-
νικού στοιχείου αλλά και µεταξύ µέρους των 
Σλαβοµακεδόνων και των Αλβανών. Άρα και 
στη µία και στην άλλη περίπτωση είναι πιθανό 
να υπάρχει αναστάτωση στο εσωτερικό της 
ΠΓ∆Μ για κάποιο χρονικό διάστηµα.

Όσον αφορά την Ελλάδα, πέραν του να πε-
ριµένει τις εξελίξεις στα Σκόπια, µπορεί να 
κάνει κάτι άλλο;
Επειδή είχαµε τις παρεµβάσεις της καγκελα-
ρίου της Γερµανίας Άνγκελα Μέρκελ και του 
επιτρόπου Χαν, για να είµαι ειλικρινής, και οι 
δύο περιπτώσεις θεωρώ ότι υπερβαίνουν τα 
εσκαµµένα – υπό την έννοια ότι δείχνουν να 
φοβούνται τις εκλογές και να θέλουν να πεί-
σουν οι «έξω» τους «µέσα» ότι δεν πρέπει να 
πάνε σε εκλογές. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει 
ανησυχία από πλευράς Γερµανίας και άλλων 
παραγόντων ότι τυχόν προσφυγή στις εκλογές 
θα βγάλει από τη φαρέτρα της κάθε πλευράς 
όπλα που θα στραφούν σε βάρος της άλλης 
και θα υπάρξει µεγάλη πόλωση, όπως επί-
σης καταλαβαίνω ότι µπορεί να σκέπτονται 
ότι το αποτέλεσµα των εκλογών δεν θα είναι 
τέτοιο που θα επιτρέψει στον Ζάεφ να προχω-
ρήσει άµεσα στη συνταγµατική αναθεώρηση. 
Καταλαβαίνω ότι σκέπτονται ότι οι εκλογές 
θα καθυστερήσουν τις διαδικασίες αρκετά και 
µπορεί να έχουν αλλάξει και στην Ελλάδα οι 
πολιτικοί συσχετισµοί, οπότε η συµφωνία µπο-
ρεί να περάσει από την ΠΓ∆Μ αλλά να είναι 
«νεκρό γράµµα» για την Ελλάδα, υπό άλλη πο-
λιτική κατάσταση, αν και εδώ βάζω έναν α-
στερίσκο. Όµως ο τρόπος που παρεµβαίνουν 
νοµίζω ότι δείχνει ότι δεν έχουν µάθει από τα 
παθήµατα του παρελθόντος, ακόµα κι αν µι-
λάµε για µια χώρα µε τα χαρακτηριστικά της 
ΠΓ∆Μ, που δεν είναι «κανονική» ευρωπαϊκή 
χώρα. Τούτων δοθέντων, η Ελλάδα δεν πρέ-
πει να κάνει κάποιου είδους παρέµβαση, ούτε 
πρέπει να κινηθεί µε τρόπο δυναµικό και να 
δείχνει µε το δάχτυλο ότι ευθύνονται οι γεί-
τονες για τη µη υλοποίηση των συµφωνηθέ-
ντων, ούτε καµία άλλη ενέργεια που µπορεί 
να συνιστά παρέµβαση στα εσωτερικά τους. 
Είναι δικό τους θέµα κατά πόσο µπορούν να 
υλοποιήσουν τα συµφωνηθέντα. Αν το κατα-
φέρουν, έχει καλώς. Αν δεν το καταφέρουν, 
απλώς να αναφέρω ότι αν κάποια στιγµή εκ-
κινήσουν ξανά οι διαπραγµατεύσεις, δεν θα 
είναι από το µηδέν. Είναι προφανές ότι, υπό 
αυτή την έννοια, η Συµφωνία των Πρεσπών 
θα έχει παραγάγει όχι τετελεσµένο, αλλά κά-
ποιο αποτέλεσµα.

Η Ελλάδα δεν πρέπει 
να κάνει κάποιου είδους 
παρέµβαση, ούτε πρέπει να 
κινηθεί µε τρόπο δυναµικό 
και να δείχνει µε το δάχτυλο 
ότι ευθύνονται οι γείτονες 
για τη µη υλοποίηση των 
συµφωνηθέντων, ούτε καµία 
άλλη ενέργεια που µπορεί 
να συνιστά παρέµβαση στα 
εσωτερικά τους.
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Το 2006 ο Αλέκος Φλαµπουράρης και άλλοι 
70άρηδες της Αριστεράς επένδυσαν στον 
Τσίπρα, κέρδισαν και σήµερα είναι πεπεισµένοι 
ότι δικαιούνται να έχουν έναν λόγο παραπάνω 
στην επιλογή της ακολουθητέας πολιτικής, 
πολύ περισσότερο στην Αριστερά, που 
διακρίνεται για τη συλλογικότητά της και τον 
σεβασµό στην εµπειρία των παλαιοτέρων.

Στον θρύλο της µειοψηφικής Αριστεράς των δεκαετιών 
του 1970 και του 1980 ο Αλέκος Φλαµπουράρης ήταν 
πάντοτε µια προσωπικότητα που ξεχώριζε. Στην Αρι-
στερά της διανόησης και των δηµοσίων υπαλλήλων, 

στην οποία ήταν ταγµένος από εξαιρετικά νεαρή ηλικία, ο ίδιος 
ήταν επιχειρηµατίας και µάλιστα στον δύσκολο κλάδο των δηµο-
σίων έργων, η επιβίωση στον οποίο απαιτούσε πάντοτε ασκήσεις 
ισορροπιών µε την πολιτική εξουσία. Σε αυτή την Αριστερά οι 
επιχειρηµατίες πλήρωναν και δεν πληρώνονταν, διότι το χρήµα 
ήταν λίγο και οι ανάγκες πολλές. Άλλωστε, όπως έχει πει και ο 
ίδιος, «ως έχων τεχνική εταιρεία και δουλεύοντας καθηµερινά, 
ζούσα δίχως να παίρνω δραχµή από το κόµµα».

Σύµφωνα µε το επίσηµο βιογραφικό του, ο κ. Φλαµπουρά-
ρης, o οποίος φέτος συµπληρώνει οκτώ δεκαετίες ζωής, ήταν 
«µέλος του µαθητικού κινήµατος συµµετέχοντας στους αγώνες 
αυτοδιάθεσης της Κύπρου». ∆εν αναφέρεται χρονολογία, αλλά 
προφανώς ήταν στη δεκαετία του 1950.

Στη συνέχεια, στη δεκαετία του 1960, ως «στέλεχος του ΚΚΕ 
και της Νεολαίας Λαµπράκη, συνελήφθη από τη χούντα των συ-
νταγµαταρχών».

Στο επίσηµο βιογραφικό του δεν επισηµαίνεται ότι στη διά-
σπαση του ΚΚΕ το 1968 προτίµησε να ενταχθεί στο ΚΚΕ εσωτ., 
αλλά προκύπτει από το γεγονός ότι αναφέρεται ότι κατά τη Με-
ταπολίτευση συµµετείχε στην Πολιτική Γραµµατεία του ΚΚΕ 
εσωτ.

Όταν διασπάστηκε το ΚΚΕ εσωτ., στην προσπάθεια να απορ-
ρίψει την κοµµουνιστική κληρονοµιά του, τάχθηκε µε την οµάδα 
που ήθελε να τη διατηρήσει. Αυτή η οµάδα των στελεχών ήταν 
εκτός Συνασπισµού της Αριστεράς, την εποχή Κωνσταντόπουλου 
και σε όλη την περίοδο της διαµάχης µε το σηµιτικό ΠΑΣΟΚ για 
τον χώρο της κεντροαριστεράς, και επανήλθε στον ΣΥΝ το 2004, 
όταν η πολιτική πίεση που θα µπορούσε να προκαλέσει τη διά-
λυση του χώρου αντιµετωπίστηκε µε τη δηµιουργία του Συνα-
σπισµού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, ως οµπρέλας για την πο-
λιτική επιβίωση του ΣΥΝ αλλά και πολλών µικρότερων οµάδων 
του χώρου.

Στην πολιτική και στην αγορά
Ο κ. Φλαµπουράρης είχε επιστρέψει στον ΣΥΝ νωρίτερα. Το 
2000, στο 3ο Συνέδριο, είχε εκλεγεί στην Κεντρική Πολιτική Ε-
πιτροπή του κόµµατος και, σύµφωνα µε πληροφορίες από εκείνη 
την εποχή, είχε κρατήσει για το κόµµα ανοιχτούς διαύλους µε 
τον τότε ΥΠΕΧΩ∆Ε Κώστα Λαλιώτη. Η επαγγελµατική ενασχό-
λησή του µε τα δηµόσια έργα ήταν λογικό να µπορεί να στηρίξει 
και την προσωπική σχέση µε τον τότε ΥΠΕΧΩ∆Ε. Λέγεται µάλι-
στα ότι είχε αναλάβει να διαµορφώσει τις συνθήκες έτσι ώστε να 
δεχτεί ο ΣΥΝ στα γραφεία του, στην Κουµουνδούρου, την επικε-
φαλής της Οργανωτικής Επιτροπής των Ολυµπιακών του 2004 κ. 

Γιάννα Αγγελοπούλου, για να ενηµερώσει τα στελέχη του κόµµα-
τος για την πορεία των έργων.

Ήταν η εποχή, το 2002 για την ακρίβεια, που ο κ. Φλαµπου-
ράρης ίδρυσε την εταιρεία ∆ΙΑΤΜΗΣΗ, η οποία κατάφερε να 
επιβιώσει στην αρένα των κατασκευαστικών εταιρειών. Η κα-
τασκευαστική διάσταση του σηµερινού υπουργού έγινε ευρύ-
τερα γνωστή όταν τον Σεπτέµβριο του 2014 πήρε ένα έργο από 
την Περιφέρεια Πελοποννήσου ύψους 3,9 εκατ. ευρώ. Το έργο 
είχε προκηρύξει ο περιφερειάρχης Πέτρος Τατούλης, ο οποίος 
πριν από λίγους µήνες είχε εύκολα κερδίσει τις εκλογές µε αντί-
παλο από τον ΣΥΡΙΖΑ τον µετέπειτα γραµµατέα Μεταναστευτι-
κής Πολιτικής Οδυσσέα Βουδούρη, η υποψηφιότητα του οποίου 
είχε επιβληθεί από την ηγεσία του κόµµατος στις οργανώσεις της 
Πελοποννήσου, προκαλώντας διάσπαση. Όταν υπογράφηκε η 
σύµβαση, ο κ. Φλαµπουράρης ήταν ήδη υπουργός και αµφισβη-
τήθηκε ότι είχε παραχωρήσει έγκαιρα τις µετοχές του, µε απο-
τέλεσµα να τεθεί θέµα έκπτωσής του. Αλλά διευκρινίστηκε ότι 
είχαν κατατεθεί αρµοδίως τα σχετικά µε την παραχώρηση των 
µετοχών του έγγραφα και το θέµα έληξε, όπως όλα τα θέµατα 
που αφορούσαν προηγούµενες επαγγελµατικές δραστηριότητες 
µελών της κυβέρνησης Τσίπρα.

«Όταν τη ∆ευτέρα 26 του Γενάρη µού ανακοινώθηκε ότι υ-
πουργοποιούµαι σήµερα ή αύριο, εγώ έτρεξα αµέσως και έκανα 
τις εξής ενέργειες: Έδωσα εντολή να φύγω από το ∆.Σ. της εται-
ρείας, να πάει να κατατεθεί το πτυχίο ΜΕΚ, είναι το πτυχίο του 
εργολάβου στο ΥΠΕΧΩ∆Ε, τρίτον µεταβίβασα το µετοχολόγιο, 
έκλεισα το επάγγελµα του ιδιώτη µηχανικού, τακτοποίησα εκ-
κρεµότητες µε ΙΚΑ, ΤΣΜΕ∆Ε και υπέβαλα τα χαρτιά µου για τη 
συνταξιοδότησή µου» είπε ο κ. Φλαµπουράρης. Από αυτό προ-
κύπτει ότι έφυγε από τη δουλειά στα 77. Αν ακολουθούσαν το πα-
ράδειγµά του κι άλλοι, το πρόβληµα στα ασφαλιστικά ταµεία θα 
ήταν µικρότερο.

Οι win-win συµβιβασµοί
Ο κ. Φλαµπουράρης, ως άνθρωπος της αγοράς, πάντοτε θεωρού-
νταν ικανός να κάνει τις συµφωνίες µε τους αναγκαίους συµβιβα-
σµούς. Χαρακτηριστικότερο παράδειγµα είναι η προσέγγιση του 
ΣΥΡΙΖΑ µε την ΑΕΚ, σε ό,τι αφορά την κατασκευή του γηπέ-
δου της Νέας Φιλαδέλφειας, πριν από τις ευρωεκλογές και τις αυ-
τοδιοικητικές του 2014. Απλώς µετά έµεινε µετέωρος ο φιλικός 
στον ΣΥΡΙΖΑ δήµαρχος Φιλαδέλφειας, αλλά και στις πιο win-
win συµφωνίες κάποιος χάνει.

Ο ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές του 2014 πήρε 32,7% στον 
∆ήµο Φιλαδέλφειας, το οποίο στις εθνικές του 2015 ανέβηκε 
σχεδόν στο 40%, ενώ ο κ. Φλαµπουράρης είναι τακτικός θαµών 
των αγώνων της ΑΕΚ, συνήθως µε τον κ. Μελισσανίδη.

Η καθηµερινότητα του πολίτη
Όταν έγινε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, το 2015, ο κ. Φλαµπουρά-
ρης ανέλαβε τον συντονισµό του κυβερνητικού έργου και ευλό-
γως την προεδρία της Επιτροπής Μεγάλων Έργων, καθώς προ-
φανώς ξέρει τι χρειάζεται το σύστηµα για να επιταχύνει τις δι-
αδικασίες. Στη συνέχεια ορίστηκε επικεφαλής µιας δοµής «µε 
στόχο την εξυπηρέτηση της καθηµερινότητας του πολίτη, προ-
κειµένου να αναλάβει πρωτοβουλίες και να συντονίσει δράσεις 
που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών», όπως αναφέρε-
ται στην ιστοσελίδα της δοµής.

Τα τρία τελευταία ζητήµατα όπου χρειάστηκε υπουργική πα-
ρέµβαση για να διευθετηθούν ήταν οι περιπτώσεις πολίτη που 
«του ζητούσαν να πάει από την Αθήνα στη Σύρο για µια ενηµερό-
τητα του ΙΚΑ», άλλη περίπτωση πολίτη που «περίµενε δύο µήνες 
να ανανεώσει την άδεια διπλώµατος» και πολιτών που «ζητούσαν 
να έχουν αυτόνοµο φυσικό αέριο στο διαµέρισµά τους».

Το αµέσως προηγούµενο ήταν, σύµφωνα µε την ιστοσελίδα, 
«µια ακόµη επιτυχία (που) κατέγραψε τον Οκτώβριο του 2017 η 
πλατφόρµα της Καθηµερινότητας, αφού κατάφερε να επισπεύ-
σει τη χορήγηση δανείων σε σεισµόπληκτους της περιοχής του 
Αιγίου».

Η επένδυση στον Τσίπρα
Τελευταία ανέλαβε και την εποπτεία του τοµέα των τραπεζών, 
τις δυσλειτουργίες του οποίου στην εξυπηρέτηση της αγοράς 
προφανώς γνωρίζει από την εποχή που ήταν ιδιοκτήτης της 
κατασκευαστικής εταιρείας και έχει απαντήσεις. Η εξέλιξη µε 
τη µεγάλη πτώση της τιµής των τραπεζικών µετοχών έδειξε 
ότι win-win απαντήσεις δεν µπόρεσε να δώσει.

Σύµφωνα µε πληροφορίες, όµως, δεν δίστασε να τηλεφω-
νήσει από το Μαξίµου στον διοικητή της Τράπεζας της Ελ-
λάδος και να του ζητήσει να παρέµβει για τη στήριξη των µε-
τοχών. Μάλλον ο κεντρικός τραπεζίτης δεν ανταποκρίθηκε, 
όπως ένας άλλος συνάδελφός του ιδιωτικής τράπεζας, ο ο-
ποίος λέγεται ότι επείσθη αµέσως όταν το 2015 του είχε επι-
σηµάνει τις νοµικές συνέπειες των πράξεών του.

Σε αυτή την «καθυστέρηση» της ανταπόκρισης αποδίδε-
ται η υπόδειξη που έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στον 
κ. Στουρνάρα να µιλήσει.

Άλλωστε όλοι συµφωνούν ότι το κύρος του κ. Φλαµπου-
ράρη στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων στο Μαξίµου 
είναι πολύ µεγάλο.

Λέγεται ότι έχει τον πρωθυπουργό σαν παιδί του, τον στή-
ριξε τόσο στη διεκδίκηση του ∆ήµου της Αθήνας το 2006 όσο 
και στην εκλογή του στην ηγεσία του ΣΥΝ, αλλά και όταν τον 
αµφισβήτησε ο κ. Αλαβάνος το 2009, όπως και στη δηµιουρ-
γία του κατάλληλου κλίµατος για τις win-win συµφωνίες που 
οδήγησαν τον ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία.

Επέµεινε, κέρδισε και δικαιούται να έχει έναν λόγο πα-
ραπάνω στην επιλογή της ακολουθητέας πολιτικής, πολύ πε-
ρισσότερο στην Αριστερά, που διακρίνεται για τη συλλογικό-
τητά της και τον σεβασµό στην εµπειρία των παλαιοτέρων. Η 
παράδοση της ηγεσίας του ΣΥΝ από τους 70άρηδες στην ε-
πόµενη γενιά στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα και η πλήρης 
στήριξή του είναι από τα σπάνια παραδείγµατα στην ελληνική 
πολιτική ζωή.

  ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΡΚΟΥ

ΑΛΕΚΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ: ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΑΓΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
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συνέντευξη

Δημοσθένης Κασσαβέτης, 
ειδικός γραμματέας του Σώματος Επιθεωρητών - 

Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης

Το κυριότερο πρόβλημα είναι 
η απουσία αποτελεσματικού 
συστήματος εσωτερικού 
ελέγχου στους φορείς του 
κρατικού μηχανισμού. Ενός 
συστήματος, δηλαδή, που θα 
διασφαλίζει την τήρηση των 
διοικητικών διαδικασιών που 
καθημερινά εξελίσσονται 
στον δημόσιο φορέα.

 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

«Ως χώρα είχαμε πάρει 
διαζύγιο από τους 

αποτελεσματικούς ελέγχους»

Τ
ο έργο του Σώματος Επιθεωρητών - Ελε-
γκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ), αλλά 
και τα σημαντικότερα προβλήματα και δυ-
σλειτουργίες της δημόσιας διοίκησης στη 
χώρα, παρουσιάζει, μιλώντας στην FS, ο 

επικεφαλής του Σώματος Δημοσθένης Κασσαβέτης, 
τονίζοντας ότι η απουσία εσωτερικού ελέγχουν στον 
δημόσιο τομέα αποτελεί το μεγαλύτερο αγκάθι για τη 
σωστή λειτουργία του.

Πρόσφατα παρουσιάστηκε η έκθεση του ΣΕΕΔΔ 
για την τριετία 2015-2017. Κατ’ αρχάς, ποια είναι 
τα βασικά συμπεράσματά της; Από τους ελέγχους 
του ΣΕΕΔΔ προέκυψαν και ζητήματα διαφθοράς 
υπαλλήλων;
Κατά την τριετία 2015-2017 εισήλθαν στο Σώμα 7.780 
υποθέσεις και όλες αξιολογήθηκαν. Ερευνήσαμε 5.600 
υποθέσεις και επ’ αυτών εκδόθηκαν πορισματικές εκ-
θέσεις και εκθέσεις διαπιστώσεων ελέγχου. Σε ποσο-
στό περίπου 28% βρήκαμε ευθύνες περί την τέλεση 
των υπηρεσιακών καθηκόντων, ενώ υποθέσεις στις 
οποίες υπάρχουν παραπτώματα με ενδεχόμενες ποι-
νικές διαστάσεις τις στέλνουμε και στον αρμόδιο ει-
σαγγελέα, όπως είμαστε υποχρεωμένοι εκ του νόμου. 
Επιπλέον, διενεργήσαμε 65 ελέγχους περιουσιακής 
κατάστασης υπηρετούντων προσώπων στο Δημό-
σιο. Από τους ελέγχους αυτούς προέκυψαν πόροι 
που δεν δικαιολογούνταν από νόμιμα και εμφανή ει-
σοδήματα συνολικού ύψους 13 εκατ. ευρώ. Το ίδιο 
διάστημα διενεργήσαμε περίπου 180 προκαταρκτικές 

έρευνες, κατόπιν εισαγγελικών παραγγελιών, για πολύ 
σοβαρές υποθέσεις.

Όπως γνωρίζετε, διαθέτουμε επιθεωρητές-ελε-
γκτές μας σε κλιμάκια των μεγάλων υποθέσεων που 
απασχολούν τη χώρα, ενώ έχουμε στενή συνεργασία 
με τους εισαγγελείς Διαφθοράς και την Ελληνική Α-
στυνομία. Θυμίζω τους πρόσφατους ελέγχους, σε συ-
νεργασία με την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων 
της Ελληνικής Αστυνομίας, για τις διαδικασίες ελλη-
νοποιήσεων και χορήγησης διπλωμάτων οδήγησης 
που οδήγησαν σε σειρά συλλήψεων εμπλεκομένων 
προσώπων, καθώς διαπιστώθηκε η κατάρτιση πλα-
στών εγγράφων και άλλες μη νόμιμες ενέργειες. Το-
νίζω ότι οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης εξέφρα-
σαν την ικανοποίησή τους για την αποτελεσματικότητα 
αυτών των ελέγχων. Επίσης, επιθεωρητές διατίθενται 
προς συνδρομή του έργου εισαγγελικών αρχών, στο 
Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, καθώς 
και στην Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου, για τη 
στελέχωση μεικτών κλιμακίων για τη διενέργεια ε-
λέγχων σε μεγάλα συγχρηματοδοτούμενα προγράμ-
ματα. Τέλος, στο ΣΕΕΔΔ έχει αναπτυχθεί και λειτουργεί 
ηλεκτρονική πλατφόρμα παρακολούθησης των ενερ-
γειών των δημοσίων φορέων για τους πλαστούς τίτ-
λους, καθώς και ανάλογο πληροφορικό σύστημα για 
τον έλεγχο και την παρακολούθηση της πορείας των 
πειθαρχικών υποθέσεων πανελλαδικά.

Φαίνεται ότι οι ΟΤΑ προβλημάτισαν το ΣΕΕΔΔ πε-
ρισσότερο από άλλους φορείς του Δημοσίου και 

του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Πού το αποδίδετε;
Τα φαινόμενα διαφθοράς ή κακοδιοίκησης συνδέ-
ονται, κατά κύριο λόγο, με υπηρεσίες και οργανικές 
μονάδες που έρχονται σε συνεχή επαφή με τον πο-
λίτη ή νομικά πρόσωπα, προκειμένου αυτοί να εξυ-
πηρετηθούν και σε τομείς που αφορούν την καθημε-
ρινότητά τους, όπως έκδοση διπλωμάτων οδήγησης, 
πολεοδομικά θέματα, διαδικασίες για την παραμονή 
αλλοδαπών στη χώρα μας, αδειοδοτήσεις επιχειρή-
σεων, εκτέλεση έργων, προμηθειών και σύναψης α-
ντίστοιχων συμβάσεων, θέματα προστασίας του πε-
ριβάλλοντος κ.ο.κ.

Οι δυσλειτουργίες και οι παθογένειες εντοπίζο-
νται στο σύνολο της δημόσιας διοίκησης και όχι μόνο 
σε ορισμένους τομείς της. Όπως έχω ξαναπεί, σε μια 
γενικευμένη κρίση δεν μπορείς να βρεις οάσεις. Η 
τοπική αυτοδιοίκηση, για παράδειγμα, στατιστικά και 
σε απόλυτα νούμερα, εμφανίζεται στις πρώτες θέσεις 
τέτοιων φαινομένων, λόγω όμως του μεγάλου αριθ-
μού των φορέων της, των σημαντικών, πολυάριθμων 
και πολυεπίπεδων αρμοδιοτήτων της και, κατά συνέ-
πεια, του μεγάλου αριθμού ελέγχων που διενεργού-
νται στις δομές της.

Θεωρείτε ότι η εικόνα που προκύπτει από τους ε-
λέγχους του ΣΕΕΔΔ περιποιεί τιμή για το ελληνικό 
Δημόσιο;
Να είμαστε ειλικρινείς. Είναι προφανές ότι έχουν γίνει 
σημαντικά βήματα για την ανασυγκρότηση της δημόσιας 
διοίκησης. Πρέπει όμως αυτή η προσπάθεια να συνε-
χιστεί. Να μειώσουμε ακόμα περισσότερο το χάσμα α-
νάμεσα στις προσδοκίες των πολιτών και στην καθη-
μερινή πραγματικότητα που βιώνουν από την επαφή 
τους με τη διοίκηση.
Μέσα από διαρκή και συνεπή προσπάθεια, λοιπόν, 
επιδιώκουμε την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης 
των πολιτών στη διοίκηση, αλλά και την καλλιέργεια 
σχέσης αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συνεργασίας α-
νάμεσα στο ΣΕΕΔΔ και τα κρατικά όργανα, τους ελεγ-
χόμενους, αφού ο σκοπός είναι κοινός: το καλύτερο 
κράτος, για το οποίο μιλήσαμε πολλές φορές.

Ποιες πιστεύετε ότι θα πρέπει να είναι οι κινήσεις 
σε θεσμικό αλλά και πρακτικό επίπεδο ώστε να α-
νατραπεί αυτή η εικόνα, σε σχέση και με τα μεγα-
λύτερα προβλήματα που το Σώμα διαπιστώνει στη 
λειτουργία του Δημοσίου στη χώρα;
Το κυριότερο πρόβλημα είναι η απουσία αποτελεσμα-
τικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου στους φορείς 
του κρατικού μηχανισμού. Ενός συστήματος, δηλαδή, 
που θα διασφαλίζει την τήρηση των διοικητικών δια-
δικασιών που καθημερινά εξελίσσονται στον δημόσιο 
φορέα και κατ’ επέκταση θα διασφαλίζει την ορθή λήψη 
αποφάσεων από την ανώτατη διοίκηση, αλλά ιδίως την 
αποτελεσματική εφαρμογή των δημοσίων πολιτικών. 
Η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στη δημόσια 
διοίκηση βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο, πρέπει 
όμως να επεκταθεί σε όλες τις λειτουργίες που συν-
δέονται με τον πολίτη ή την επιχείρηση, προκειμένου 
να μην απαιτείται η φυσική επαφή διοικούμενου και 
υπαλλήλου. Η ανάπτυξη, λοιπόν, προληπτικών πολι-
τικών καταπολέμησης της διαφθοράς και αντιμετώ-
πισης της κακοδιοίκησης είναι πολύ σημαντική. Απαι-
τείται η ανάπτυξη κουλτούρας ακεραιότητας, η αλλαγή 
στάσης και αντίληψης των οργάνων του κρατικού μη-
χανισμού, η θέσπιση κανόνων δεοντολογίας και η αυ-
τοδέσμευση για την τήρησή τους, η ευαισθητοποίηση 
της κοινής γνώμης, των πολιτών, ξεκινώντας από τη 
σχολική ηλικία, και η ανάπτυξη συνεργειών ανάμεσα 
σε όλους τους συναρμόδιους φορείς.

Σε επίπεδο ελέγχων, ενόψει των δύσκολων οικο-
νομικών συνθηκών που όλοι βιώνουμε, εμείς συμ-
βάλλουμε στην παραπάνω προσπάθεια με στόχευση 
σε υποθέσεις και διαδικασίες που συνδέονται με τα 
έσοδα του κρατικού μηχανισμού και με το αναπτυ-
ξιακό υπόβαθρο, με απώτερο σκοπό, εκτός από την 
πάταξη φαινομένων διαφθοράς, την αντιμετώπιση της 
κακοδιοίκησης και τη δημιουργία ευνοϊκού περιβάλ-
λοντος για την υλοποίηση των αναπτυξιακών πολιτι-
κών. Το έχω ξαναπεί, ως χώρα είχαμε πάρει διαζύγιο 
από τους αποτελεσματικούς ελέγχους και αυτό απε-
δείχθη καταστροφικό, διότι είναι ένας από τους σο-
βαρούς λόγους για τις παθογένειες του κράτους μας.

Μια χώρα χωρίς κράτος αξιόπιστο και πλήρως ορ-
γανωμένο δεν μπορεί να πάει μπροστά και δεν μπορεί 
να οδηγήσει την κοινωνία σε θετικές κατευθύνσεις. Οι 
δημόσιες πολιτικές εφαρμόζονται από τη δημόσια δι-
οίκηση και παρατηρείται αρκετές φορές να μην υλο-
ποιούνται ή κατά την εφαρμογή να υπάρχει εκτροπή 
από τον σκοπό ή επίσης και αλλαγή του περιεχομένου 
τους. Η πορεία και η ποιότητα της εφαρμογής πρέπει 
να ελέγχονται και ακριβώς στο επίπεδο αυτό αναφέ-
ρεται ο σημαντικός ρόλος του ελεγκτικού μας έργου.

Από την εμπειρία σας, σε σχέση με τις υπόλοιπες 
χώρες της Ε.Ε., πού βρίσκεται το ελληνικό Δημό-
σιο;
Η ελληνική δημόσια διοίκηση επιδιώκει την αξιοποί-
ηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, καθώς και τη λήψη 
τεχνικής βοήθειας από διεθνείς οργανισμούς, προ-
κειμένου να διατεθούν στους υπαλλήλους σύγχρονα 
εργαλεία και επικαιροποιημένη τεχνογνωσία που θα 
βελτιώσουν το εργασιακό τους περιβάλλον και την α-
ποτελεσματικότητα του έργου του κρατικού μηχανι-
σμού, εφαρμόζοντας τις βέλτιστες πρακτικές.

Εμείς, για παράδειγμα, στο ΣΕΕΔΔ, μεταφέρουμε 
στους ελεγκτές μας καλές διεθνείς πρακτικές, εργα-
λεία, μεθοδολογίες και πρότυπα που εφαρμόζονται 
στα συστήματα ελέγχου άλλων χωρών, σχεδιάζουμε 
και υλοποιούμε εξειδικευμένα προγράμματα κατάρ-
τισης, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα του ελε-
γκτικού μας έργου.

Τελικά, για την ποιοτική λειτουργία των δημοσίων 
θεσμών απαιτείται διαρκής μεταρρυθμιστική προσπά-
θεια στις δομές του κράτους και αξιόπιστο ελεγκτικό 
σύστημα. Μέσω αυτής της διαδικασίας θα προσεγγί-
σουμε αρχικά τα επίπεδα λειτουργικότητας των ανα-
πτυγμένων χωρών και θα τα φτάσουμε τελικά.
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Οι  Έλληνες πλήρωσαν το 2017 866 
εκατ. ευρώ για φάρµακα και το 2016 
1,5 δισ. ευρώ για την εκπαίδευση των 
παιδιών τους.

Κ
άθε ρεκόρ σπάνε στην Ελλάδα οι δα-
πάνες για την υγεία και την παιδεία. 
Την περασµένη χρονιά οι Έλληνες α-
σφαλισµένοι πλήρωσαν για την υγεία 
τους 866 εκατ. ευρώ, ενώ το 2016 το 
ποσό που αφορούσε την εκπαίδευση 
των παιδιών τους ανήλθε στα 1,5 δισ. 

ευρώ. Εν τω µεταξύ, σε έρευνα του Ιατρικού Συλλόγου Αθη-
νών (ΙΣΑ) οι γιατροί εµφανίζονται να έχουν χειρότερη γνώµη 
από τους πολίτες για το Εθνικό Σύστηµα Υγείας (ΕΣΥ).

∆ωρεάν στα λόγια, ακριβή στην πράξη
Σύµφωνα µε στοιχεία από την πρόσφατη έρευνα της Ελληνι-
κής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), η Ελλάδα και η Βουλγαρία 
καταγράφουν την υψηλότερη ιδιωτική δαπάνη για την υγεία, 
σε ποσοστό 7,3% και 7,1% αντίστοιχα του µέσου προϋπολογι-
σµού επί των µηνιαίων εξόδων τους. Πρακτικά αυτό σηµαίνει 
ότι τα ελληνικά νοικοκυριά ξοδεύουν τον µήνα 102,44 ευρώ 
για την υγεία τους, µε το ποσό να αυξάνεται για τις οικογένειες 
που έχουν ένα άτοµο άνω των 65 ετών.

Η έρευνα, που διεξήχθη σε δείγµα 6.176 ιδιωτικών νοι-
κοκυριών, έδειξε ότι οι Έλληνες ασφαλισµένοι πλήρωσαν το 
2017 866 εκατ. ευρώ για συµµετοχή σε φάρµακα αλλά και για 
εξολοκλήρου πληρωµή στα µη συνταγογραφούµενα. Αντί-
στοιχα, το 2016 η συµµετοχή των ασφαλισµένων στην αγορά 
φαρµάκων ανήλθε στα 760 εκατ. ευρώ. Πάντως, ένας στους 
δύο Έλληνες δεν µπορεί να καλύψει τις δαπάνες για την υγεία 
του, σύµφωνα µε έρευνα της εταιρείας Alco για λογαριασµό 
του ΙΣΑ.

Γιατροί: Το ΕΣΥ είναι επικίνδυνο
Αξιοσηµείωτο είναι και το εύρηµα της έρευνας της Alco σύµ-
φωνα µε το οποίο έξι στους δέκα γιατρούς θεωρούν ότι ο τρό-
πος που λειτουργεί σήµερα το ΕΣΥ θέτει σε κίνδυνο την υγεία 
των ασθενών, ενώ το 60% εκτιµά αρνητικά την πολιτική στον 
χώρο της υγείας τα τελευταία χρόνια. Η πλειοψηφία των για-
τρών εκτιµά ότι «οι συνθήκες εργασίας έχουν επιδεινωθεί, ενώ 
οι παρεχόµενες υπηρεσίες υγείας στους πολίτες έχουν χειρο-
τερέψει σηµαντικά, απέχοντας κατά πολύ από εκείνες της Ευ-
ρώπης, µε αποτέλεσµα να κινδυνεύουν οι ασθενείς».

Συγκεκριµένα, το 60% των γιατρών εκτιµά αρνητικά και 
πολύ αρνητικά την πολιτική στον χώρο της υγείας τα τελευ-
ταία χρόνια. Το 46% εκτιµά ότι οι παρεχόµενες υπηρεσίες υ-

γείας τα τελευταία δύο χρόνια έχουν επιδεινωθεί και µόλις το 
13% θεωρεί ότι έχουν βελτιωθεί.

Παράλληλα, τόσο οι πολίτες όσο και οι γιατροί γυρίζουν 
την πλάτη στο νέο σύστηµα Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υ-
γείας. Το 86% των πολιτών δεν έχει εγγραφεί ακόµα σε οικο-
γενειακό γιατρό και µόλις το 16% σκοπεύει να το πράξει, ενώ 
επτά στους δέκα ιδιώτες γιατρούς δήλωσαν ότι δεν θα συνερ-
γάζονταν µε το νέο σύστηµα.

«Χρυσή» και η εκπαίδευση
Ανύπαρκτη είναι όµως και η δωρεάν εκπαίδευση, αφού η 
µέση ετήσια δηµόσια δαπάνη ανά µαθητή στην Ελλάδα α-
νήλθε το 2016 στα 3.200 ευρώ. Ειδικότερα, µελέτη του Κέ-
ντρου Φιλελεύθερων Μελετών «Μάρκος ∆ραγούµης» 
(ΚΕΦίΜ) έδειξε ότι οι ελληνικές οικογένειες πληρώνουν ε-
τησίως 1,5 δισ. ευρώ από την τσέπη τους για την πρωτοβάθ-
µια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση των παιδιών τους, ποσό 
που αντιστοιχεί στο 38% της αντίστοιχης δηµόσιας δαπάνης 
(3,9 δισ. ευρώ).

Η µέση ετήσια δηµόσια δαπάνη ανά µαθητή (νηπιαγω-
γείο έως και λύκειο) το 2015 εκτιµάται σε περίπου 3.200 
ευρώ, µε την Ελλάδα να βρίσκεται λίγο κάτω από τον µέσο 
όρο της Ε.Ε. ως προς το ποσοστό των δαπανών για την πρωτο-
βάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση επί του ΑΕΠ.

Συγκεκριµένα, η µέση ετήσια ιδιωτική δαπάνη ανά µα-
θητή δηµοτικού σχολείου (εξαιρουµένων των διδάκτρων για 
ιδιωτικά σχολεία) το 2016 ήταν 315 ευρώ. Από αυτό το ποσό, 
το µεγαλύτερο µέρος αφορά ξένες γλώσσες (82%) και ακο-
λουθούν τα φροντιστήρια και ιδιαίτερα µαθήµατα (12%) και 
οι λοιπές δαπάνες (4%).

Η µέση ετήσια ιδιωτική δαπάνη ανά µαθητή γυµνασίου 
ή λυκείου (εξαιρουµένων των διδάκτρων για ιδιωτικά σχο-
λεία) το 2016 ήταν 1.548 ευρώ. Το ποσό αυτό επιµερίζεται σε 
φροντιστήρια και ιδιαίτερα µαθήµατα (65%), ξένες γλώσσες 
(34%) και άλλες δαπάνες (1%).

Έλλειµµα διαφάνειας και αξιολόγησης
Κατά τη συζήτηση των πορισµάτων της µελέτης, ο συντονι-
στής της µελέτης και µέλος του ∆.Σ. του ΚΕΦίΜ Τάσος Αρ-
βανίτης υπογράµµισε την ανάγκη για «έγκυρα ποιοτικά και 
ποσοτικά δεδοµένα για την αποτίµηση της αποτελεσµατι-
κότητας της δηµόσιας δράσης και τον περαιτέρω σχεδια-
σµό των πολιτικών». Ιδιαίτερα στην εκπαίδευση, όπως ανέ-

φερε, «είναι µεγάλο το έλλειµµα διαφάνειας και αξιολόγησης, 
καθώς, για παράδειγµα, ενώ συνεστήθη επιτροπή για τα οικο-
νοµικά της εκπαίδευσης, ακόµη δεν έχει δηµοσιευτεί κάποιο 
πόρισµα». Επίσης, υπογράµµισε πως «η δαπάνη για την εκπαί-
δευση των παιδιών παραµένει µία από τις πρώτες ιεραρχήσεις 
των ελληνικών οικογενειών και µέσα στην κρίση».

Ο Κώστας ∆ηµόπουλος, καθηγητής στο Τµήµα Κοινωνικής 
και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστηµίου Πελοπον-
νήσου, αναφέρθηκε στην πρόταση που περιλαµβάνεται στη 
µελέτη για την αναµόρφωση της δηµόσιας χρηµατοδότησης 
της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε την ει-
σαγωγή αλγορίθµων που θα λαµβάνουν υπόψη την εθνική µο-
νάδα κόστους ανά µαθητή και όλες τις αναγκαίες συναφείς πα-
ραµέτρους, ώστε να λειτουργεί ως εργαλείο ενίσχυσης της ποι-
ότητας και της καινοτοµίας.

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Μαυρωτάς, βουλευτής µε 
το Ποτάµι και αναπληρωτής καθηγητής του ΕΜΠ, τόνισε πως 
«για να βελτιώσεις κάτι, πρέπει πρώτα να το µετρήσεις». Ο κ. 
Μαυρωτάς υπογράµµισε «την ανάγκη ουσιαστικής αναβάθµι-
σης της τεχνικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης, καθώς και 
της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών όχι τιµωρητικά αλλά κι-
νητροδοτικά. Οι ελληνικές οικογένειες αναθέτουν εξωτερικά 
ένα µεγάλο κοµµάτι της εκπαίδευσης στον ιδιωτικό τοµέα, δη-
λαδή στο φροντιστήριο», ενώ χαρακτήρισε «πολύ ενδιαφέρο-
ντα τον προτεινόµενο στη µελέτη αλγόριθµο κατανοµής της 
χρηµατοδότησης».

  ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ

ΠΑΝΑΚΡΙΒΗ Η ∆ΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 
ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
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Η καταρρέουσα ∆ΕΗ, µετά από πρόταση 
της ανύπαρκτης θυγατρικής της στην 
Αλβανία, αγόρασε τη ζηµιογόνο εταιρεία 
ηλεκτρισµού του αντιπροέδρου της 
κυβέρνησης Ζάεφ, η πολιτική ύπαρξη 
της οποίας στη Συµφωνία των Πρεσπών, 
και όχι µόνο, εξαρτάται πλήρως από τους 
Αλβανούς.

Μ
είζον πολιτικό θέµα έχει δηµιουρ-
γηθεί στην Αθήνα και στα Σκόπια 
από την επιβεβαίωση της πληροφο-
ρίας ότι η ∆ΕΗ κατέθεσε σε προσω-
πικό λογαριασµό του αντιπροέδρου 
της κυβέρνησης Ζάεφ το αντίτιµο 
των 4,8 εκατ. ευρώ για την εξαγορά 

της εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας EDS, η οποία του ανήκει.
Ουσιαστικά όλες οι αιτιάσεις ένθεν κακείθεν των συνόρων υ-

παινίχθηκαν πολιτικό χρήµα και συνέδεσαν την εξαγορά µε τη 
Συµφωνία των Πρεσπών, η οποία υπογράφηκε µόλις δύο µήνες 
µετά τη συµφωνία για την εξαγορά.

Στην Αθήνα το θέµα ανέδειξε ο βουλευτής του Κινήµατος Αλ-
λαγής Γιάννης Μανιάτης, ενώ η Ν∆ ζήτησε την έκθεση αξιολόγη-
σης της εταιρείας µε βάση την οποία έγινε η αποτίµησή της.

Στα Σκόπια η αντιπολίτευση ζήτησε την παραίτηση του κ. Αν-
γκιούσεφ, ο οποίος όµως απολαµβάνει την απόλυτη κάλυψη του 
πρωθυπουργού Ζάεφ και απειλεί µε µηνύσεις όσους ασχολού-
νται µε το θέµα.

Το µείζον όµως πολιτικό ζήτηµα για την ύπαρξη πολιτικού 
χρήµατος στη διαδικασία της εξαγοράς είναι γιατί να χρειαστεί 
πολιτικό χρήµα από την Ελλάδα προς την ΠΓ∆Μ σε µια υπόθεση 
στην οποία αυτός ο οποίος πιεζόταν και ήταν ο επισπεύδων για τη 
Συµφωνία των Πρεσπών ήταν η πλευρά των Σκοπίων.

Η ανύπαρκτη ∆ΕΗ της Αλβανίας
Το θέµα έγινε πολιτικά πιο περίπλοκο διότι την εισήγηση για την 
εξαγορά της EDS από τη ∆ΕΗ έκανε, όπως είπε ο ίδιος ο υπουρ-
γός Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης απαντώντας σε σχετική ερώ-
τηση, η θυγατρική της ∆ΕΗ στην Αλβανία.

Πρόκειται για την εταιρεία PPC, αρχικά που αντιστοιχούν 
στη µετάφραση της ∆ΕΗ στα αγγλικά, Public Power Corporation, 
η οποία ιδρύθηκε πριν από περίπου δύο χρόνια.

Όπως έγραφε η «Αυγή» στις 21 Σεπτεµβρίου 2016, «η εται-
ρεία, στην οποία η ∆ΕΗ θα κατέχει το 100% των µετοχών, θα έχει 
έδρα στα Τίρανα, ενώ το αρχικό µετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται 
σε 150.000 ευρώ. Η PPC Albania σε πρώτη φάση θα ασχοληθεί 
µε την εµπορία ηλεκτρικής ενέργειας, µε προοπτική τη δραστηρι-
οποίησή της και σε παραγωγή-διανοµή».

∆ύο χρόνια αργότερα, όσο και να γίνει αναζήτηση για τις δρα-
στηριότητες της εταιρείας, δεν υπάρχει καµία αναφορά. Μάλιστα, 
η εταιρεία όχι µόνο δεν αναφέρεται να έχει κάποια δραστηριό-
τητα στη γειτονική χώρα αλλά δεν έχει καν ιστότοπο, ο οποίος εµ-
φανίζεται να είναι υπό κατασκευή.

Επίσης, δεν προκύπτει να έχει δηµοσιευτεί οπουδήποτε το 
διοικητικό συµβούλιό της, ούτε υπάρχει κάποια σχετική ανακοί-
νωση από τη ∆ΕΗ. Το µόνο πρόσωπο που προκύπτει να συνδέ-
εται µε την PPC Albania είναι ο κ. Γιώργος Λάντζας, στο προφίλ 
του οποίου στο LinkedIn υπάρχει και η παραποµπή στην PPC.

Μάλιστα, σε οµιλία του, που υπάρχει διαθέσιµη στο διαδί-
κτυο, µε θέµα «Η ∆ΕΗ και η ενεργειακή φτώχεια στα ∆υτικά 
Βαλκάνια, η περίπτωση της PPC Albania», το όνοµά του παραπέ-
µπει στη θυγατρική της ∆ΕΗ, χωρίς όµως καµία ιδιότητα.

Σύµφωνα µε τον κ. Σταθάκη, αυτή η εταιρεία, η οποία δεν 
εµφανίζεται να έχει οποιαδήποτε δραστηριότητα στην Αλβανία, 
όπου η αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας δεν έχει απελευθερωθεί, 
τον Σεπτέµβριο του 2017 έκανε την εισήγηση για την εξαγορά της 
EDS.

Η ζηµιογόνος EDS των Σκοπίων
Σύµφωνα πάντοτε µε τον κ. Σταθάκη, η EDS, αρχικά τα οποία ση-

µαίνουν «Energy Delivery Solutions», «είχε πέντε χρόνια συ-
νεχούς κερδοφορίας (2012-2016). Το 2017 σηµείωσε ζηµίες συ-
νεπεία της ενεργειακής κρίσης που έπληξε την Ευρώπη. Το α΄ 
εξάµηνο του 2018 είχε κέρδη πιστοποιηµένα από τον ορκωτό ε-
λεγκτή 626.645 ευρώ».

Πρακτικά, δηλαδή, η ∆ΕΗ αγόρασε έναντι 4,8 εκατ. ευρώ µια 
εταιρεία η οποία έχει κέρδη 1,2 εκατ. ευρώ, άρα θα της αποδώσει 
την επένδυση σε 4 χρόνια.

Όµως η αντιπολίτευση στα Σκόπια αναρωτήθηκε γιατί η 
∆ΕΗ, που αντιµετώπιζε ζηµίες µεγαλύτερες από την τιµή αγοράς 
της EDS, να αγοράσει µια επίσης ζηµιογόνο εταιρεία που βρίσκε-
ται υπό πτώχευση.

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που έγιναν γνωστά, τα οικονοµικά α-
ποτελέσµατα της EDS για το 2017 δείχνουν µια εταιρεία µε τζίρο 
88,5 εκατ. ευρώ, ζηµίες 5,4 εκατ. ευρώ και αυξανόµενες συνολικές 
υποχρεώσεις, από 10,9 εκατ. ευρώ το 2015, στα 18,7 εκατ. ευρώ 
το 2017.

Το 2016 εµφάνιζε αποθεµατικό κεφαλαίου στα 4,4 εκατ. 
ευρώ, αλλά το 2017 παρουσίασε αρνητικό αποθεµατικό κεφα-
λαίου 914.253 ευρώ.

Την ίδια χρονιά, το 2017, ο τζίρος της αντιπροσώπευε το 11,2% 
της αγοράς ηλεκτρισµού των Σκοπίων, αλλά οι ζηµίες της ισοδυ-
ναµούσαν µε το 39% του κλάδου.

Κοινώς, δηλαδή, όταν τον Σεπτέµβριο η ∆ΕΗ της Αλβανίας 
έκανε την εισήγηση για την εξαγορά της EDS, τα αποτελέσµατά 
της ήταν αρνητικά και όταν, τον Φεβρουάριο του 2018, το ∆.Σ. της 
∆ΕΗ αποφάσισε την εξαγορά, τα µεγέθη δεν είχαν προλάβει να 
γυρίσουν σε θετικό πρόσηµο.

Πάντως, στην ανακοίνωσή της η ∆ΕΗ ισχυρίζεται ότι «το τί-
µηµα των 4,8 εκατ. µε το οποίο εξαγοράστηκε η EDS ήταν µικρό-
τερο των αποτιµήσεων και των δύο οίκων», τις οποίες δεν έχει 
δώσει ακόµη στη δηµοσιότητα, αλλά, αν είναι έτσι όπως τα λέει, 
περίπου τους ξεγέλασε και αγόρασε φτηνά.

Ο πλούσιος Κότσο
O Κότσο Ανγκιούσεφ, 49 ετών σήµερα, είναι από τα λίγα πρό-
σωπα παγκοσµίως που συγκεντρώνουν τις ιδιότητες του ακαδη-
µαϊκού, του επιχειρηµατία και του πολιτικού, καθώς είναι:
• καθηγητής στο Τµήµα Μηχανικής στο Πανεπιστήµιο «Κύριλ-
λος και Μεθόδιος» στα Σκόπια, όπου ως φοιτητής είχε θεωρηθεί 
ένας από τους καλύτερους της γενιάς του,
• αναπληρωτής πρωθυπουργός, υπεύθυνος για τον οικονοµικό 
τοµέα,
• ιδρυτής του Οµίλου Fero Invest, ο οποίος αποτελείται από εται-
ρείες που κυρίως ασχολούνται µε τη µηχανική και την ενέργεια.

Ανάµεσα στο 2000 και το 2002 είχε διατελέσει βοηθός γενι-
κός διευθυντής στην κρατική εταιρεία ηλεκτρισµού, ενώ την ε-
πόµενη χρονιά ίδρυσε και έγινε διευθύνων σύµβουλος της Fero 
Invest LLG Group. Ανάµεσα σε αυτές είναι και η EDS, η οποία ε-
ξακολουθεί να εµφανίζεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας, όπου 
τα τελευταία δελτία Τύπου είναι από το 2013.

Ο καθηγητής Ανγκιούσεφ διετέλεσε αντιπρόεδρος του Οι-
κονοµικού Επιµελητηρίου από το 2004 έως την υπουργοποίησή 
του, ενώ από το 2013 έως την υπουργοποίησή του ήταν πρόεδρος 
της Ένωσης Ενέργειας.

Στη δήλωση στην κρατική επιτροπή για την πρόληψη της δια-
φθοράς που έκανε υποχρεωτικά µετά την υπουργοποίησή του, αν 
και καθυστέρησε λιγάκι, ο κ. Ανγκιούσεφ δήλωσε περιουσιακά 
στοιχεία 27 εκατ. ευρώ, τα 21 εκατ. από τα οποία είναι το µερίδιό 
του στη Fero Invest, ενώ έχει ένα εξοχικό στη Χαλκιδική, ένα δι-
αµέρισµα στο Βελιγράδι, πέντε στα Σκόπια και δύο επιχειρηµατι-
κές εγκαταστάσεις. Πουλώντας, δηλαδή, την EDS αυξάνει την πε-
ριουσία του κατά 25%.

Σύµφωνα µε το «Forbes», είναι ανάµεσα στους πέντε πλου-
σιότερους κατοίκους της χώρας, έχει συλλογή από πολυτελή ρο-
λόγια Cartier, Rolex και Omega, έναν στόλο από Maserati και 
Porsche και 2 εκατοµµύρια σε τραπεζικούς λογαριασµούς.

Αµέσως µετά την υπουργοποίησή του κι έπειτα από πολλές 
διαµαρτυρίες, υποχρεώθηκε σε παραίτηση από τη διεύθυνση της 
Fero Invest και της EDS λόγω σύγκρουσης συµφερόντων.

  ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΤΗΣ

«ΠΙΑΝΟΝΤΑΣ ΚΟΤΣΟ» 
ΤΟΝ ΚΟΤΣΟ
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Ο ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΘΕΊΣ 
ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

 ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΑΛΛΗ*

Οι τράπεζες, για να δώσουν δάνεια, εξέταζαν τρεις 
παραμέτρους: την πιστοληπτική ικανότητα του δα-
νειολήπτη, την αξία των εξασφαλίσεων και τη νο-
μική κατάσταση των εξασφαλίσεων. Οι ίδιες παρά-
μετροι είναι αυτές που καθορίζουν και τη δυνατό-

τητα είσπραξης των δανείων.
Η πιστοληπτική ικανότητα του δανειολήπτη εξαρτιόταν κυ-

ρίως από τα εισοδήματά του. Θεωρητικά η δόση του δανείου δεν 
έπρεπε να ξεπερνά το 40% των εισοδημάτων του δανειολήπτη. Συ-
νυπολογιζόταν και το ποσοστό χρηματοδότησης σε σχέση με την 
αξία της συναλλαγής. Την τελευταία δεκαετία πριν από την κρίση 
χρηματοδοτήθηκαν πολλά στεγαστικά, κυρίως, αλλά και επαγγελ-
ματικά δάνεια σε ποσοστό 100% και σχεδόν όλα αφορούσαν σε 
αγορά ακινήτων. Ένα σημαντικό ποσοστό στεγαστικών δανείων ε-
πίσης αφορούσε σε επισκευές, ουσιαστικά σε συγκαλυμμένη κα-
τανάλωση ή άτυπο κεφάλαιο κίνησης. Είναι γεγονός ότι σημειώ-
θηκαν καταχρήσεις και ότι η διάθεση ρίσκου εκ μέρους των τρα-
πεζών αυξήθηκε σημαντικά τη δεκαετία πριν από την κρίση.

Ήρθε η κρίση και τα εισοδήματα μειώθηκαν. Σε πολλές περι-
πτώσεις τα εισοδήματα μηδενίστηκαν, αφού θέσεις εργασίας χά-
θηκαν με ραγδαίους ρυθμούς. Όλες οι κυβερνήσεις όμως επέλε-
ξαν να φορολογήσουν σε υψηλά ποσοστά τα πάσης φύσεως ει-
σοδήματα, ιδίως αυτά που προέρχονταν από τον ιδιωτικό τομέα, 
κρατώντας ταυτόχρονα ψηλά μη παραγωγικές κρατικές δαπάνες. 
Η αγορά άρχισε να στεγνώνει από ρευστό.

Η αξία των ακινήτων υπολογιζόταν από τα εξειδικευμένα 
τμήματα ή θυγατρικές των τραπεζών. Στην εποχή που το χρήμα 
κυκλοφορούσε, η ζήτηση ήταν αυτή που πίεζε τις τιμές προς τα 
πάνω. Όσο κι αν ήθελαν οι εκτιμητές να είναι συντηρητικοί, η 
πίεση του κοινού, το πραγματικό γεγονός ότι γίνονταν συναλλα-
γές σε υψηλές τιμές και ο ανταγωνισμός διαμόρφωσαν υψηλά επί-
πεδα αποτιμήσεων.

Μετά το 2009
Από το 2009 και μετά το χρήμα που κυκλοφορούσε μειώθηκε, η 
διάθεση για αγορές περιορίστηκε. Η μείωση της ζήτησης πίεσε 
τις τιμές προς τα κάτω. Η επιβολή του ΕΝΦΙΑ και του τεκμηρίου 
εισοδήματος από την κατοχή ακινήτου χτύπησε ακόμη περισσό-
τερο τις αξίες. Κάποτε η αγορά ακινήτου αρχικά, πρώτης κατοικίας 
αργότερα, εξαιρούνταν από το πόθεν έσχες. Αφού καταργήθηκε, 

εν μέσω κρίσης, και αυτή η εξαίρεση, δυσκόλεψε ακόμη περισ-
σότερο η δυνατότητα αγοράς. Ο φόβος κατάρρευσης της χώρας, 
η ανάληψη των καταθέσεων από τις τράπεζες και τα capital 
controls μείωσαν ακόμη περισσότερο το χρήμα που κυκλοφο-
ρεί, αλλά και τη διάθεση του κοινού για επένδυση. Ακόμη και 
σήμερα η κάλυψη στοιχειωδών αναγκών αναστέλλεται μέχρι να 
εμπεδωθεί η ψυχολογική ασφάλεια ότι η χώρα σταθεροποιεί-
ται. Όλα αυτά μείωσαν την αξία των εξασφαλίσεων και αφαίρε-
σαν από τον οφειλέτη το κίνητρο να τις διασώσει.

Ο νομικός έλεγχος των εξασφαλίσεων ήταν και παραμένει ο 
ίδιος. Οι εξασφαλίσεις, κυρίως υποθηκευμένα ακίνητα, είναι νο-
μικά κατάλληλες. Το παράπλευρο ζήτημα που προκύπτει εκ των 
υστέρων είναι ότι ήδη από τα καλά τα χρόνια οι τράπεζες κατηγο-
ρούνταν στα λόγια ότι δεν χρηματοδοτούν την επιχειρηματικό-
τητα, παρά μόνο όποιον έχει να προσφέρει ακίνητα για εξασφά-
λιση του δανείου. Σήμερα κατηγορούνται στ’ αλήθεια, από τους 
ανακριτές, ότι έδωσαν δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις. Μην περιμέ-
νετε… κουρέματα δανείων!

Οι αλήθειες για τις τράπεζες
Είναι αλήθεια ότι οι τράπεζες μοίρασαν εύκολο χρήμα. Χρημα-
τοδότησαν εύκολα το 100% των δραστηριοτήτων, όταν παλιό-
τερα χρηματοδοτούνταν ποσοστό από 50% έως 70% και ζητού-
νταν από τον δανειολήπτη να βάζει δικά του λεφτά στο όποιο εγ-
χείρημά του. Είναι αλήθεια ότι χάλασαν συνειδήσεις μέσα από 
αυτή την πορεία.

Είναι επίσης αλήθεια ότι οι τράπεζες δάνεισαν αφειδώς το 
ελληνικό Δημόσιο, ακόμη και όταν αυτό είχε εμφανίσει ξεκά-
θαρα στοιχεία χρεοκοπίας. Πρώτες αυτές έπρεπε να έχουν δει 
τα σημάδια και να περιορίσουν τις αγορές ομολόγων, αλλά αν το 
είχαν κάνει θα είχαν στριμώξει τους πολιτικούς.

Τρεις ανακεφαλαιοποιήσεις με χρήματα των φορολογουμέ-
νων πραγματοποιήθηκαν, από τρεις διαφορετικές κυβερνήσεις, 
αλλά σε σημαντικό ποσοστό οι διοικήσεις των τραπεζών έμειναν 
περίπου οι ίδιες. Ποιος να ψέξει ποιον, άλλωστε.

Οι ανερμάτιστες πολιτικές
Στην απόλυτη κατάρρευση που βιώνουμε σήμερα αποκλειστικά 
υπεύθυνο είναι το ελληνικό κράτος, μέσα από τις ανερμάτιστες 
πολιτικές όλων των «μνημονιακών» κυβερνήσεων. Καθένα επι-

μέρους μέτρο έχει τις αιτιολογήσεις του, είναι όμως ξεκομμένο 
από τη συνολική πραγματικότητα. Ενδεικτικά, με τον ευγενικό 
στόχο της πάταξης της φοροδιαφυγής μπήκε πόθεν έσχες παντού. 
Και με αυτόν τον τρόπο το αφορολόγητο, το μαύρο χρήμα, ειδικά 
μετά τα capital controls, επέλεξε να μείνει μακριά από τα ακίνητα, 
όπου παραδοσιακά κατευθυνόταν, στα σεντούκια ή στο εξωτερικό.

Ουδέποτε βέβαια οι τράπεζες έδωσαν δάνεια με την υπό-
σχεση ότι στη συνέχεια θα χαρίσουν τα χρήματα. Κάθε δανειζό-
μενος ήξερε από την αρχή ότι πρέπει να επιστρέψει το ποσό.

Όλες οι κυβερνήσεις, για να προστατέψουν τον «κοσμάκη», ε-
πέβαλαν πάγωμα των πλειστηριασμών. Κι έτσι νομιμοποιήθηκε, 
αν δεν ιδρύθηκε, το «δεν πληρώνω» σε μια σημαντική, ίσως τη ση-
μαντικότερη παράμετρό του. Την ίδια στιγμή όλες ανεξαιρέτως οι 
κυβερνήσεις προώθησαν σκληρές ποινικές διώξεις κατά των πα-
λιών και νέων οφειλετών του Δημοσίου. Λογικά, λοιπόν, ο κόσμος 
προσπάθησε να πληρώσει τους φόρους και άφησε τις τράπεζες. 
Και ήρθε και ο νόμος Κατσέλη, ο οποίος θεσμοθέτησε και δημι-
ούργησε τους στρατηγικούς κακοπληρωτές.

Εφόσον από την πρώτη στιγμή πάγωσαν οι πλειστηριασμοί, 
οι τράπεζες έχασαν το βασικό εργαλείο ανάκτησης των μη εξυ-
πηρετούμενων δανείων. Και τούτο από την αρχή της κρίσης, όταν 
ακόμη υπήρχαν δυνάμεις. Έκαναν και οι ίδιες σοβαρά λάθη, όταν 
απέρριπταν προτάσεις ρυθμίσεων από τους οφειλέτες. Δυο-τρία 
χρόνια αργότερα παρακαλούσαν οι ίδιες για παρόμοιες ρυθμίσεις, 
πλην όμως οι οφειλέτες είτε είχαν ήδη χρεοκοπήσει είτε είχαν 
πονηρέψει. Ποιος θα πληρώσει εν μέσω παγώματος πλειστηρια-
σμών και με δεδομένο τότε ότι το πάγωμα θα συνεχιζόταν;

Σήμερα πλειστηριασμοί επιτρέπονται, αλλά μόνο στην εμπο-
ρική –τρέχουσα– αξία, και επομένως είναι ασύμφοροι. Άρα ο ο-
φειλέτης δεν κινδυνεύει. Ουδείς, ακόμη και σήμερα, διανοείται 
να προτείνει έναρξη πλειοδοσιών στα 2/3 της αξίας, όπως γινόταν 
πριν από το 2008, για να δώσει ώθηση στους πλειστηριασμούς.

Η ώρα του λογαριασμού
Υπάρχει βέβαια και η επιλογή να κλείσουμε τις τράπεζες, μεταξύ 
άλλων και για να τιμωρήσουμε την απληστία των περασμένων 
ετών. Θα μπουν σε εκκαθάριση και όταν και αν οι εκκαθαριστές 
μαζέψουν τα δάνεια, σε καμιά εικοσαριά χρόνια τουλάχιστον, θα 
αποδώσουν τις καταθέσεις, βαθιά κουρεμένες. Όπως ακριβώς 
γίνεται με όλες τις επιχειρήσεις που πτωχεύουν. Όσοι είχαν να 
παίρνουν από τις ασφαλιστικές που έκλεισαν αντιλαμβάνονται α-
κριβώς τι θα συμβεί.

Μέσα σε μία δεκαετία έγινε ό,τι ακριβώς έπρεπε για να 
μην μπορέσουν οι τράπεζες να ανακτήσουν τα δάνεια. Και σή-
μερα τίποτε από αυτά δεν έχει αντιστραφεί. Η συνολική οικο-
νομική πολιτική αποτυγχάνει εδώ και δέκα χρόνια να εξαλείψει 
τις παθογένειες του παρελθόντος και να φέρει σοβαρούς ρυθ-
μούς ανάπτυξης, μοναδική προϋπόθεση για να υπάρξουν διαθέ-
σιμα εισοδήματα που θα εξυπηρετήσουν τα δάνεια και αξίες ε-
ξασφαλίσεων, οι οποίες θα δώσουν χρόνο στις τράπεζες για δι-
ακανονισμούς. Η χώρα, στη διάρθρωσή της, στη νοοτροπία και 
στον καθημερινό τρόπο δουλειάς, ελάχιστα έχει αλλάξει. Η πα-
ρούσα κυβέρνηση διαφημίζει τη διάθεσή της να επιστρέψει στα 
πρότυπα του παρελθόντος. Αλλά τώρα δεν υπάρχουν δανεικά 
απ’ έξω.

Επομένως, αυτό που συμβαίνει στο χρηματιστήριο με επίκε-
ντρο τις τράπεζες είναι απολύτως φυσιολογικό. Δεν αλλάξαμε και 
βουλιάζουμε.

Ειδικά στις τράπεζες έχουμε επιλέξει ως κοινωνία να ρισκά-
ρουμε τις καταθέσεις όλων και κυρίως των συνεπών πολιτών, 
αυτών που πλήρωσαν τα δάνεια, για να μη χάσουν τα σπίτια οι α-
συνεπείς, και μόνο αυτοί, δανειολήπτες. Αυτό ονομάστηκε κοινω-
νική δικαιοσύνη. Δεν έχει σημασία εάν, τεχνικά, δεν γίνει κού-
ρεμα. Τον λογαριασμό θα τον πληρώσει ο κρατικός προϋπολογι-
σμός, δηλαδή όλοι μας. Κάποιοι μπορεί και να χαρούν.

Το χρηματιστήριο δείχνει ότι πρέπει να ληφθούν σκληρές α-
ποφάσεις συνολικά για την οικονομία.

Οι πολίτες θα δείξουν στις εκλογές αν έχουν αντιληφθεί το τι 
πρέπει να ζητήσουν από τους πολιτικούς.

*Ο Δημήτρης Γαλλής είναι δικηγόρος.
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ΟΙ 120 ∆ΟΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΟΙ ΧΑΜΕΝΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

 ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

Μετά από πολλά µπρος-πίσω, 
διαπραγµατεύσεις επί δια-
πραγµατεύσεων µε τους δα-
νειστές και πολλές παρεµβά-

σεις στην πλατφόρµα, εδώ και περίπου έναν 
χρόνο επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελ-
µατίες έχουν στη διάθεσή τους τη ρύθµιση 
των 120 δόσεων ή, όπως επισήµως ονοµάζε-
ται, τη ρύθµιση του εξωδικαστικού συµβιβα-
σµού, µέσω της οποίας µπορούν να ρυθµί-
σουν τις ληξιπρόθεσµες οφειλές τους προς το 
∆ηµόσιο, τους ασφαλιστικούς οργανισµούς 
και ιδιωτικούς φορείς (π.χ. τράπεζες).

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι από τον πε-
ρασµένο Σεπτέµβριο η ηλεκτρονική πλατ-
φόρµα που έχει δηµιουργήσει η Ειδική Γραµ-
µατεία ∆ιαχείρισης του Ιδιωτικού Χρέους και 
µέσω της οποίας γίνονται οι ρυθµίσεις έχει 
απλοποιηθεί σηµαντικά, τα πράγµατα µόνο 
ρόδινα δεν µοιάζουν για τους χιλιάδες επιχει-
ρηµατίες και ελεύθερους επαγγελµατίες που 
βρίσκονται στα… κόκκινα.

Σανίδα σωτηρίας
Ο εξωδικαστικός µηχανισµός ήρθε για να κα-
λύψει τα κενά και τις αδυναµίες που είχαν α-
φήσει από το παρελθόν οι ρυθµίσεις των 12 ή 
24 δόσεων και να προσφέρει µια σανίδα σω-
τηρίας σε επιχειρήσεις που θεωρούνται βιώ-
σιµες, καθώς, µεταξύ άλλων, µέσω του µηχα-
νισµού αυτού ρυθµίζονται οφειλές νοµικών 
προσώπων µε εισόδηµα από επιχειρηµα-
τική δραστηριότητα και φυσικών προσώπων 
µε πτωχευτική ικανότητα που δηµιουργήθη-
καν έως και τις 31/12/2017 και είναι άνω των 
20.000 ευρώ, στο πλάνο αποπληρωµής πε-
ριλαµβάνονται και τρέχουσες ενήµερες ρυθ-
µίσεις, παρέχει τη δυνατότητα ρύθµισης έως 
και σε 120 δόσεις οφειλών προς το ∆ηµόσιο 
και «κουρεύει» πρόστιµα και προσαυξήσεις, 
προς το ∆ηµόσιο, αλλά και οφειλές προς τον 
ιδιωτικό τοµέα, δίνοντας στις επιχειρήσεις 
και στους ελεύθερους επαγγελµατίες ανάσα 
και δυνατότητα επιβίωσης.

Ρύθµιση και για µικρές οφειλές
Μάλιστα, σύµφωνα µε πληροφορίες, το οι-

κονοµικό επιτελείο της κυβέρνησης µελετά 
σχέδιο ρύθµισης ληξιπρόθεσµων µικροοφει-
λών σε εφορία και ταµεία για µισθωτούς και 
συνταξιούχους, καθώς και για ελεύθερους ε-
παγγελµατίες που δεν έχουν ενταχθεί στον 
εξωδικαστικό µηχανισµό. Οι πληροφορίες 
θέλουν το σχέδιο να στηρίζεται στη λογική 
του εξωδικαστικού µηχανισµού, να απευθύ-
νεται κατά κύριο λόγο σε µισθωτούς και συ-
νταξιούχους µε ληξιπρόθεσµες οφειλές της 
τάξης των 3.000-5.000 ευρώ και να αφορά 
πλάνο εξόφλησης σε 36 έως και 120 δόσεις. 
Αναµένεται να παρουσιαστεί στους δανειστές 
µέσα στον Νοέµβριο και, αν όλα πάνε καλά, 
να έρθει στη Βουλή ως σχέδιο νόµου µέχρι το 
τέλος του έτους. Οι πληροφορίες θέλουν το 
υπουργείο Οικονοµικών να θέτει συγκεκρι-
µένα εισοδηµατικά και περιουσιακά κριτήρια 
τα οποία πρέπει να πληρούν όσοι θα επιθυ-
µούν να ενταχθούν στη ρύθµιση, ενώ ο στό-
χος είναι από τη µια η αύξηση των εσόδων και 
από την άλλη η δηµιουργία ρεύµατος απο-
πληρωµής ληξιπρόθεσµων οφειλών, µικρών 
και µεγάλων.

Μεγάλες καθυστερήσεις
Ωστόσο, φαίνεται ότι τα πράγµατα δεν είναι 
όσο ρόδινα θα ήθελε να τα παρουσιάσει η κυ-
βέρνηση. Κι αυτό διότι άνθρωποι της αγο-
ράς µε τους οποίους επικοινώνησε η FS, παρ’ 
ότι αναγνωρίζουν τη χρησιµότητα του εξωδι-
καστικού µηχανισµού, επισηµαίνουν ότι υ-
πήρξαν µεγάλες καθυστερήσεις στη θεσµο-
θέτηση και εφαρµογή του, µε αποτέλεσµα 
πολλές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελ-
µατίες που θα µπορούσαν να ωφεληθούν από 
αυτόν να έχουν ήδη «στεγνώσει» και να αδυ-
νατούν να ανταποκριθούν ακόµα και σε µια 
τέτοιου είδους ευεργετική ρύθµιση. Προ-
σθέτοντας, δε, στη συνάρτηση και την υπερ-
φορολόγηση την οποία υφίστανται, η εικόνα 
γίνεται ακόµα πιο σκοτεινή. Υπενθυµίζεται 
εδώ, προς αποφυγή παρανοήσεων, ότι ο εξω-
δικαστικός µηχανισµός απευθύνεται σε ζηµι-
ογόνες επιχειρήσεις µε προϋπόθεση για την 
ένταξή τους θετικό καθαρό αποτέλεσµα προ 
φόρων, τόκων και αποσβέσεων κατά την τε-

Από τα στοιχεία φαίνεται ότι, παρ’ ότι η δι-
αδικασία έχει πάρει µπρος, τα πράγµατα κι-
νούνται αργά.

Μητσοτάκης: ∆εν αρκεί 
να αντιγράφεις
Μέσα σε αυτό το κλίµα, το σχόλιο του προ-
έδρου της Ν∆ Κυριάκου Μητσοτάκη για τα 
σχέδια της κυβέρνησης περί ρύθµισης 120 
δόσεων και για µικρές οφειλές µισθωτών 
και συνταξιούχων ήταν αρκούντως δηκτικό. 
«Για τη ρύθµιση των 120 δόσεων που φαίνε-
ται να προωθεί η κυβέρνηση… ∆εν αρκεί να 
θέλεις να αντιγράφεις, πρέπει να µπορείς και 
να το υλοποιείς» έγραψε ο κ. Μητσοτάκης 
στο Twitter, υπενθυµίζοντας ότι από το βήµα 
της ∆ΕΘ είχε δεσµευτεί ότι «θα καθιερώ-
σουµε νέα ενιαία ρύθµιση οφειλών, 120 δό-
σεις µε ελάχιστο ποσό τα 20 ευρώ τον µήνα», 
ενώ η κυβέρνηση τόνισε ότι επιδιώκει τη συ-
γκεκριµένη ρύθµιση πολύ πριν από την πρό-
ταση Μητσοτάκη, επισηµαίνοντας παράλ-
ληλα ότι η δόση των 20 ευρώ τον µήνα είναι 
πολύ µικρή. Να σηµειωθεί, πάντως, ότι σύµ-
φωνα µε πληροφορίες οι θεσµοί έχουν ούτως 
ή άλλως εκφράσει επιφυλάξεις σχετικά µε τη 
µεγάλη επιµήκυνση του χρόνου αποπληρω-
µής ληξιπρόθεσµων οφειλών, θεωρώντας ότι 
κάτι τέτοιο θα είχε αρνητικές επιπτώσεις στα 
έσοδα και στους στόχους που έχουν τεθεί για 
τα πρωτογενή πλεονάσµατα.

λευταία χρήση ή σε δύο από τις τρεις τελευ-
ταίες χρήσεις πριν από την υποβολή της αί-
τησης.

Τα πρώτα στοιχεία
Σύµφωνα µε το capital.gr, στο διάστηµα από 
τον Αύγουστο του 2017 έως τον Σεπτέµβριο 
του 2018 35.405 επιχειρήσεις ξεκίνησαν τη 
διαδικασία, 7.379 πέρασαν το στάδιο της ε-
πιλεξιµότητας, 1.487 υπέβαλαν αιτήσεις δια-
πραγµάτευσης (468 διµερή διαπραγµάτευση, 
1.019 διαπραγµάτευση µε περισσότερους πι-
στωτές), 629 επιχειρήσεις πήραν βεβαίωση 
πληρότητας και 380 ξεκίνησαν τη διαπραγ-
µάτευση µε πολλούς πιστωτές. Μέχρι στιγ-
µής, 70 επιχειρήσεις έχουν ολοκληρώσει τη 
διαδικασία ρυθµίζοντας επιτυχώς τα χρέη 
τους. Επίσης, 15.890 ελεύθεροι επαγγελµα-
τίες ξεκίνησαν τη διαδικασία, 9.486 πέρα-
σαν το στάδιο της επιλεξιµότητας, 1.972 υπέ-
βαλαν αίτηση, ενώ από αυτές τις αιτήσεις ο-
λοκληρώθηκαν επιτυχώς 163 µε χρέη προς 
ΑΑ∆Ε και 155 προς ΚΕΑΟ (συµπεριλαµβάνο-
νται αιτήσεις που ολοκληρώθηκαν επιτυχώς 
και µε τους δύο πιστωτές). Τέλος, 778 αγρό-
τες ξεκίνησαν τη διαδικασία, 556 πέρασαν ε-
πιτυχώς την επιλεξιµότητα, 65 αιτήσεις υπο-
βλήθηκαν, ενώ 4 ολοκλήρωσαν επιτυχώς τη 
ρύθµιση προς ΑΑ∆Ε και 3 προς ΚΕΑΟ (συ-
µπεριλαµβάνονται αιτήσεις που ολοκληρώ-
θηκαν επιτυχώς και µε τους δύο πιστωτές). 

ΣΕΜΙΝΆΡΙΆ ΔΡΆΜΆΤΟΘΕΡΆΠΕΙΆΣ  ΚΆΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΉΣ ΕΞΕΛΙΞΉΣ
Πώς διαχειριζόμαστε μια κρίση τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο; Ποια  
συναισθηματικά και νοητικά εφόδια πρέπει να αναπτύξουμε ώστε να ανταπεξέλθουμε με 
επιτυχία  τόσο σε επαγγελματικό επίπεδο αλλά και στην καθημερινότητά μας; Ή Ένωση Ελ-
λήνων Φυσικών πιστεύοντας  ότι θα πρέπει  να αναγνωρίζουμε τα κίνητρα που ωθούν τις 
ανθρώπινες συμπεριφορές συνεχίζει την επιμόρφωση των μελών  της  με τρίμηνα  σεμι-
νάρια 60 ωρών προσωπικής εξέλιξης -ενσυνείδησης και διαχείρισης κρίσεων.

Πληροφορίες στη Γραμματεία της ΕΕΦ:  Β. Δημητροπούλου , 6948507322- 2103635701 
και στο mail:  eefdim@gmail.com

ΣΕΜΙΝΆΡΙΆ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉΣ ΚΆΙ ΕΠΆΓΓΕΛΜΆΤΙΚΟΥ  
ΠΡΟΣΆΝΆΤΟΛΙΣΜΟΥ

Σ΄ έναν κόσμο που αλλάζει  από τις  κοινωνικές και παγκόσμιες επιρροές η καθοδή-
γηση μέσα από τις θεωρίες και τις στρατηγικές της Συμβουλευτικής είναι πλέον επι-

τακτική. Για τον λόγο αυτό η Ένωση Ελλήνων Φυσικών  στο πλαίσιο επιμόρφωσης των 
μελών της  συνεχίζει με ένα νέο ετήσιο  πρόγραμμα 400 ωρών στον τομέα της  Συμβου-
λευτικής Σταδιοδρομίας και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Πληροφορίες στη Γραμματεία της ΕΕΦ:  Κώστας Πολυχρονάτος,  
6973292808- 2103635701 και στο mail: eefapos@gmail.com

 Ένωση  
 Ελλήνων  
 Φυσικών
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οικονομία

Η υπογεννητικότητα και η γήρανση 
του πληθυσμού υποσκάπτουν 
την προοπτική της ανάπτυξης και 
οδηγούν σε αλλεπάλληλες μειώσεις 
συντάξεων.

ΑΧΊΛΛΕΊΟΣ ΠΤΕΡΝΑ ΤΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΊΚΟ

  ΕΛΕΥΘΕΡΊΑ ΣΑΚΚΕΤΟΥ

Σ
το πιο αδύναμο σημείο της ελληνικής οι-
κονομίας τείνει να εξελιχθεί η υπογεννη-
τικότητα στην Ελλάδα και κατά συνέπεια 
η γήρανση του πληθυσμού, καθώς πιέζεται 
ακόμη περισσότερο η ήδη χαμηλή οικονο-
μική ανάπτυξη της χώρας.

Γι’ ακόμη μία φορά το ΔΝΤ έκρουσε τον κώδωνα του κιν-
δύνου και συνέδεσε άρρηκτα τη γήρανση του πληθυσμού τις 
επόμενες δεκαετίες με τους χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης 
που αναμένονται στην Ελλάδα, κάτι που κάνει ακόμα πιο επι-
τακτική την ανάγκη για μείωση των συντάξεων.

Οι αριθμοί είναι… αμείλικτοι: Ο δείκτης γονιμότητας στην 
Ελλάδα (δηλαδή ο μέσος αριθμός παιδιών που φέρνει στη 
ζωή κάθε γυναίκα) μειώθηκε από το 1,5 το 2008 στο 1,3 περί-
που το 2016, ενώ ο μέσος όρος της Ε.Ε. έφτανε το 1,6 το 2016.

Η επίδραση της γήρανσης του πληθυσμού σε… 
αριθμούς
Εν τω μεταξύ, ακόμα μία έκθεση λίγες ημέρες μετά το ΔΝΤ 
καταδεικνύει με τα πιο μελανά χρώματα τις αρνητικές συνέ-
πειες της υπογεννητικότητας στην οικονομική ανάπτυξη της 
Ελλάδας.

Ειδικότερα, λοιπόν, σύμφωνα με έρευνα της 
PricewaterhouseCoopers, μια μείωση του ρυθμού γονιμό-
τητας και η αύξηση του πληθυσμού άνω των 60 ετών κατά 
10% μειώνει τον ρυθμό αύξησης του κατά κεφαλήν ΑΕΠ κατά 
5,5%.

Αντιθέτως, υπολογίστηκε ότι για κάθε αύξηση του δείκτη 
γονιμότητας κατά μία ποσοστιαία μονάδα το κατά κεφαλήν 
ΑΕΠ θα αυξάνεται κατά 2% περίπου.

Σημαντικό πρόβλημα για την οικονομία
Πάντως, το ΔΝΤ είναι ξεκάθαρο και επισημαίνει το αυτονό-
ητο, ότι τα σταθερά χαμηλά ποσοστά γονιμότητας την τελευ-
ταία δεκαετία μπορεί να επηρεάσουν τη μελλοντική εισροή 
εργατικού δυναμικού, κάτι που με τη σειρά του θα αποδυνα-
μώσει την πιθανή ανάπτυξη μακροπρόθεσμα.

Κι αυτό γιατί η συρρίκνωση του πληθυσμού οδηγεί σε 
συρρίκνωση της οικονομίας, των επενδύσεων και άρα της α-
νάπτυξης.

Σημειωτέον ότι η ελληνική ανάπτυξη είναι ήδη σε χα-
μηλά επίπεδα. Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με τα στοι-
χεία της Eurostat, η Ελλάδα παρουσιάζει την τέταρτη χαμη-
λότερη ανάπτυξη στην Ευρωζώνη. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι 
κατά μέσο όρο σε ετήσια βάση το δεύτερο τρίμηνο του 2018 
η Ελλάδα παρουσίασε ανάπτυξη της τάξης του 1,8% (έναντι ε-
πίδοσης 2,5% το πρώτο τρίμηνο), όταν κατά μέσο όρο η ανά-
πτυξη στην Ευρωζώνη ήταν 2,1% το ίδιο διάστημα. Σε τριμη-
νιαία βάση το ΑΕΠ της Ευρωζώνης αυξήθηκε κατά 0,4% ένα-
ντι ανόδου 0,2% στην Ελλάδα.

«Οι εκτιμήσεις της χαμηλής ανάπτυξης στην ελληνική 
οικονομία αντανακλούν εν μέρει τα δυσμενή δημογραφικά 
στοιχεία της Ελλάδας, καθώς η χώρα έχει υποστεί σημαντικό 
κύμα μεταναστεύσεων κατά τη διάρκεια των ετών της κρίσης» 
επισημαίνει ο οίκος αξιολόγησης Moody’s σε ανάλυσή του 
για την Ελλάδα. Όπως διευκρινίζει, η βασική ομάδα των α-
τόμων ηλικίας 25-34 ετών μειώθηκε κατά περίπου 400.000 
(πάνω από το 5% του πληθυσμού σε ηλικία εργασίας) μεταξύ 
του 2010 και του 2017, κυρίως λόγω της μετανάστευσης.

Εξάλλου, ο ανεξάρτητος οικονομολόγος Μπομπ Τράα σε 
πρόσφατο άρθρο του έχει σημειώσει ότι η ύπαρξη μικρότε-

ρου πληθυσμού στο μέλλον σημαίνει πως και η οικονομία 
θα είναι μικρότερη σε σύγκριση με τις προσδοκίες που υ-
πήρχαν στην αρχή της δεκαετίας. Με μικρότερο πληθυσμό, 
θα περιοριστούν η κατανάλωση, οι επενδύσεις και το επί-
πεδο της συνολικής απασχόλησης. Συνεπώς περιορίζεται 
και το δυνητικό μέγεθος της ελληνικής οικονομίας (το συ-
νολικό επίπεδο δραστηριότητας). Δεδομένου ότι η Ελλάδα 
έχει υψηλό δημόσιο χρέος, η ύπαρξη μικρότερης οικονο-
μίας σημαίνει πως το κατά κεφαλήν χρέος θα είναι υψηλό-
τερο απ’ ό,τι προβλεπόταν νωρίτερα, γεγονός που καθιστά 
ακόμα μεγαλύτερη πρόκληση τον περιορισμό του χρέους.

Γήρανση πληθυσμού και συντάξεις
Ως αποτέλεσμα της υπογεννητικότητας και της γήρανσης 
του πληθυσμού, αλλά και του αρνητικού ισοζυγίου μετα-
νάστευσης, υπολογίζεται (όπως προκύπτει από τα στοι-
χεία της Ελληνικής Γεροντολογικής και Γηριατρικής Εται-
ρείας) ότι θα έχουμε μείωση του πληθυσμού της Ελλάδας 
από τα 11 εκατομμύρια το 2013 στα 8,3 έως 10 εκατομμύρια 
το 2050. Μάλιστα, η ελάττωση του πληθυσμού θα κυμαν-
θεί από 800.000 μέχρι 2,5 εκατομμύρια άτομα.

Εξάλλου η χώρα μας κατατάσσεται στις πρώτες θέσεις 
μεταξύ των κρατών-μελών της Ε.Ε. σε γηράσκοντα πληθυ-
σμό (ποσοστό αύξησης 21,4% έναντι μέσου όρου της Ε.Ε. 
17,2%). Τα άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών αντιπροσωπεύ-
ουν σήμερα στη χώρα μας ποσοστό πάνω από το 21,3% 
του πληθυσμού και σύμφωνα με τις προβλέψεις το 2030 
θα είναι περίπου το 30% του πληθυσμού, ενώ το 2050 θα 
πλησιάσουν το 1/3 του πληθυσμού.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, 
η Ελλάδα είναι μεταξύ των χωρών με τα μεγαλύτερα πο-
σοστά εξάρτησης των ηλικιωμένων (πάνω από 30%). Μά-
λιστα, το ποσοστό αυτό αναμένεται να διαμορφωθεί άνω 
του 60% το 2070.

Είναι ηλίου φαεινότερον, λοιπόν, ότι όσο περισσότε-
ροι είναι οι ηλικιωμένοι σε μια χώρα, τόσο μεγαλύτερα 
ποσά θα πρέπει να δαπανούνται σε συντάξεις, κάτι που, 
σύμφωνα με τα σημερινά στοιχεία τουλάχιστον, δεν μπο-
ρεί να αντέξει η ελληνική οικονομία.

Γι’ αυτό άλλωστε και κρίνονται απαραίτητες οι αλλε-
πάλληλες μειώσεις στις συντάξεις ή η αύξηση του ορίου η-
λικίας συνταξιοδότησης.

«Οι χώρες της Ευρωζώνης (σ.σ.: μεταξύ των οποίων 
και η Ελλάδα) προβλέπεται να υποστούν περαιτέρω αυ-
ξητική πίεση στις δημόσιες δαπάνες για συντάξεις, υγει-
ονομική περίθαλψη και μακροχρόνια φροντίδα, καθώς ο 
πληθυσμός γερνά. Αν και πολλές χώρες εφάρμοσαν συ-
νταξιοδοτικές μεταρρυθμίσεις μετά την κρίση κρατικού 
χρέους, περαιτέρω μεταρρυθμίσεις φαίνεται να είναι ανα-
γκαίες για να διασφαλιστεί η δημοσιονομική βιωσιμότητα 
μακροπρόθεσμα» αναφέρεται σε άρθρο που έχει δημοσι-
ευτεί στο οικονομικό δελτίο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας.
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πολιτική

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

 ΑΡΗΣ ΖΕΥΓΑΣ

Mια φορά κι έναν καιρό πήγε ο εγώ-µιλάω-απευ-
θείας-µε-τον-πρωθυπουργό Καµµένος στις ΗΠΑ και 
άρχισε να µοιράζει βάσεις. Κι εκεί που είχαµε µάθει ότι 
οι βάσεις του θανάτου πρέπει να βγαίνουν έξω, τώρα 
πρέπει να τις φέρνουµε µέσα.

Mα γιατί να τον σουτάρουν, όλα είναι έτοιµα, µέχρι 
και τα ονόµατα για τις νέες βάσεις έχουµε βρει.

Και, όπως όλα δείχνουν, το θέµα συνδέεται άµεσα µε 
την πολυπόθητη ανάπτυξη, οπότε δεν θα µείνουµε 
στις τρεις-τέσσερις που προτείναµε αρχικά.

Η κατάσταση θα εξελιχθεί κάπως έτσι:

Αλλά δεν θα σταµατήσουµε, το µαχαίρι θα φτάσει 
µέχρι το κόκαλο.

Κάποιοι, καθ’ ύλην αρµόδιοι και µε άµεση γνώση 
των εξελίξεων, πήγαν να σταµατήσουν την ανάπτυξη 
που θα φέρουν οι βάσεις του θανάτου, πήγαν να 
ακυρώσουν το µεγαλεπήβολο σχέδιο.

Κάποιοι άλλοι, παρ’ ότι δεν είχαν νέα ευχάριστα να 
πουν, προτίµησαν να τα πουν.

Το πραγµατικό σχέδιο, όµως, είναι άλλο.

Τα σκυλιά γαβγίζουν, αλλά το καραβάνι προχωρά.

Εντάξει, πώς κάνετε έτσι, του χρόνου θα το πούµε 
Τσάλεντζερ και θα είµαστε πάλι µέσα στο κλίµα.

Ο πρωθυπουργός, πάντως, πήγε.

Και πήγε σαν ο απλός άνθρωπος Αλέξης.

Εντάξει, ας µην έχουµε τόσο υψηλές προσδοκίες, θα 
ήταν εξτρίµ ακόµα και για τον απλό-άνθρωπο-Αλέξη 
να πήγαινε στον χώρο του φεστιβάλ της Νεολαίας του 
κόµµατός του συνοδεία αστυνοµικών διµοιριών.
Για απ’ έξω, βέβαια, δεν έχουµε εικόνα να δούµε 
πόσοι τον συνόδευαν.
Σε κάθε περίπτωση, ήταν ένα µάλλον περίεργο 
φεστιβάλ Νεολαίας.

Οι δορυφόροι Σπούτνικ, βέβαια, δεν ήταν επανδρω-
µένοι, αλλά αυτά είναι λεπτοµέρειες. Και σηµασία δεν 
έχουν οι λεπτοµέρειες αλλά η ουσία.

Έτσι ακριβώς έχουν τα πράγµατα, για όποιον ενδι-
αφέρεται το γραφείο που άνοιξε ο Ρουβίκωνας στη 
Φιλοσοφική θα είναι ανοιχτό κάθε Τετάρτη από τις 10 
π.µ. µέχρι τη 1.30 µ.µ. στην αίθουσα 516.

Και αυτή είναι µόνο η αρχή, θα υπάρξει συνέχεια 
και σε άλλα πανεπιστήµια και γειτονιές, όπως µας 
ενηµέρωσε ο Ρουβίκωνας.

Ναι, είναι πλέον ξεκάθαρο…
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ρεπορτάζ

Το Γαλλικό Κολλέγιο IdEF και το ∆ηµό-
σιο Γαλλικό Πανεπιστήµιο Paris 13 – 
Sorbonne Paris Cité ανακοινώνουν την 

έναρξη από το ακαδηµαϊκό έτος 2018-2019 του 
προπτυχιακού προγράµµατος «Επιστήµες & Τε-
χνικές Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού».

Σπουδές στη Φυσική Αγωγή 
και τον Αθλητισμό
Το πρόγραµµα σπουδών που παρακολουθούν 
οι φοιτητές στην Αθήνα είναι το ίδιο µε το πρό-
γραµµα που παρακολουθούν οι συµφοιτητές 
τους στο Παρίσι. Με αυτόν τον τρόπο το πτυχίο 
που απονέµει το Πανεπιστήµιο στους Έλληνες 
φοιτητές είναι το ίδιο µε αυτό που απονέµεται 
στους Γάλλους φοιτητές και αναγνωρίζεται έτσι 
σε όλη την Ευρώπη ως πτυχίο της Σορβόννης.

Τα θεωρητικά µαθήµατα διδάσκονται στις ε-
γκαταστάσεις του Γαλλικού Κολλεγίου στην 
Αθήνα, ενώ τα πρακτικά διενεργούνται 2-3 φορές 
την εβδοµάδα σε συνεργαζόµενους αθλητικούς 
συλλόγους. Η διδασκαλία των θεωρητικών µαθη-
µάτων γίνεται από άρτια καταρτισµένο διδακτικό 
προσωπικό µε ακαδηµαϊκή, επαγγελµατική και 
ερευνητική εµπειρία, ενώ τα πρακτικά µαθήµατα 
από καταξιωµένους επαγγελµατίες-προπονητές 
µε µεγάλη επαγγελµατική πορεία στον χώρο του 
αθλητισµού και της προπονητικής.

Οργάνωση και διάρθρωση 
του προγράμματος
Οι σπουδές στο Τµήµα Επιστηµών & Τεχνικών 

δικηγορικούς συλλόγους Ελλάδας, που δικηγο-
ρούν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Επίσης, 
είναι το µοναδικό κολλέγιο για το οποίο το υ-
πουργείο Παιδείας αναγνώρισε ότι το πτυχίο Νο-
µικής που απονέµεται από το ∆ηµόσιο Γαλλικό 
Πανεπιστήµιο Paris 13 – Sorbonne Paris Cité 
είναι επαγγελµατικά ισοδύναµο προς τα πτυχία 
Νοµικής των ελληνικών πανεπιστηµίων, χωρίς ε-
πιπρόσθετες εξετάσεις.

Επίσημος συνεργάτης της Γαλλικής 
Πρεσβείας
Το Κολλέγιο IdEF είναι αναγνωρισµένος συνερ-
γάτης της Γαλλικής Πρεσβείας και του Γαλλι-
κού Ινστιτούτου στην Ελλάδα και συµµετέχει ε-
νεργά στην προετοιµασία και την πραγµατοποί-
ηση των επίσηµων εξετάσεων γαλλικής γλώσσας 
(CIEP, DELF-DALF, Sorbonne, CCI). Στο πλαί-
σιο αυτής της συνεργασίας, το IdEF γίνεται επί-
σηµος «πρεσβευτής» της γαλλοφωνίας στη χώρα 
και ενισχύει ακόµα περισσότερο το δίκτυο διά-
χυσης της γαλλοφωνίας στην Ελλάδα.

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Υπενθυµίζεται ότι το 2017 το Κολλέγιο IdEF υ-
πέγραψε συµφωνία συνεργασίας µε τη Γαλλική 
Λαϊκή Αποστολή και το Γαλλικό Προξενείο για 
την παροχή του µεταπτυχιακού προγράµµατος 
«∆ίκαιο των Επιχειρήσεων» στη Θεσσαλονίκη µε 
τη µέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, συ-
µπληρώνοντας έτσι τις δυνατότητες φοίτησης στα 
αναγνωρισµένα προπτυχιακά και µεταπτυχιακά 
προγράµµατα σπουδών που προσφέρονται µε µε-
γάλη επιτυχία από το 1995.

Καινοτόμο πρόγραμμα υποτροφιών
Μέσω του προγράµµατος υποτροφιών αριστείας 
«Ζω στην Αθήνα – ΣπουδάΖω στην Αθήνα» το 
Γαλλικό Κολλέγιο IdEF συνεισφέρει στο να 
έχουν πρόσβαση σε ευρωπαϊκές σπουδές, επισή-
µως αναγνωρισµένες στην Ελλάδα, όλοι οι υπο-
ψήφιοι, χωρίς να χρειάζεται να φεύγουν στο εξω-
τερικό για σπουδές.

Συγκεκριµένα, απόφοιτοι Λυκείου 2018, α-
νάλογα µε τον αριθµό των µορίων που θα συγκε-
ντρώσουν στις Πανελλαδικές, µπορούν να διεκ-
δικήσουν υποτροφία αριστείας από 25% µέχρι 
και 75% των διδάκτρων για όλες τις ειδικότητες.

Παράλληλα, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να 
συµµετάσχουν στα προγράµµατα υποτροφιών 
λόγω κοινωνικών κριτηρίων και µετά την ανακοί-
νωση των αποτελεσµάτων των Πανελλαδικών να 
κρατήσουν τη µεγαλύτερη υποτροφία που δικαι-
ούνται.
Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να βρείτε 
στην ιστοσελίδα του Κολλεγίου IdEF.

Ο πρόεδρος του Πανεπιστηµίου Paris 13 – Sorbonne Paris Cité, κ. Jean Pierre Astruc, και 
ο γενικός διευθυντής του Γαλλικού Κολλεγίου Ελλάδας, κ. Στυλιανός Αµαργιανάκης, µε την 
πρύτανη της Σχολής Νοµικών, Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστηµών, κα Anne Fauchon, και 
τον διευθυντή του Τµήµατος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού, κ. Hugues Rolan.

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
& ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ PARIS 13 

ΤΗΣ ΣΟΡΒΟΝΝΗΣ

Αναγνώριση πτυχίων 
και μεταπτυχιακών τίτλων 
από το ελληνικό κράτος
Τα πτυχία και µεταπτυχιακά του ∆ηµόσιου Γαλ-
λικού Πανεπιστηµίου Paris 13 – Sorbonne Paris 
Cité µε φοίτηση στο Κολλέγιο IdEF έχουν ανα-
γνωριστεί επισήµως από το υπουργείο Παιδείας, 
µέσω του ΣΑΕΠ, ως επαγγελµατικά ισοδύναµα 
προς τα πτυχία των ελληνικών πανεπιστηµίων. Α-
ξίζει να σηµειωθεί ότι το πτυχίο Οικονοµίας & ∆ι-
οίκησης του Paris 13 – IdEF είναι, ιστορικά, το 
πρώτο πτυχίο αδειοδοτηµένου κολλεγίου που α-
ναγνωρίστηκε από το ΣΑΕΠ το 2010, αλλά και ότι 
οι ελληνικοί δικηγορικοί σύλλογοι εγγράφουν 
ήδη από το 2016 τους κατόχους των ως άνω πτυ-
χίων Νοµικής στα Μητρώα Ασκουµένων.

Έτσι, το Κολλέγιο IdEF είναι το µοναδικό 
κολλέγιο µε πτυχιούχους εγγεγραµµένους στους 

Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού προσφέρουν 
ένα υψηλό και σύγχρονο επίπεδο ακαδηµαϊ-
κής γνώσης και πρακτικής εφαρµογής για 
όσους επιθυµούν να σταδιοδροµήσουν στον 
τοµέα της αθλητικής αγωγής και εκπαίδευσης. 
Τα µαθήµατα διδάσκονται στα ελληνικά και 
οι φοιτητές είναι εγγεγραµµένοι στο ∆ηµόσιο 
Γαλλικό Πανεπιστήµιο Paris 13 – Sorbonne 
Paris Cité και έχουν την ίδια φοιτητική κάρτα 
και την ίδια φοιτητική ιδιότητα µε τους φοιτη-
τές που σπουδάζουν στη Γαλλία.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των τριών 
ετών φοίτησης απονέµεται στους φοιτητές το 
πτυχίο Licence «Επιστήµες & Τεχνικές Φυσι-
κής Αγωγής και Αθλητισµού» από το ∆ηµόσιο 
Γαλλικό Πανεπιστήµιο Paris 13 – Sorbonne 
Paris Cité. Οι κάτοχοι του τριετούς πτυχίου 
Licence (180 ECTS) έχουν τη δυνατότητα να 
συνεχίσουν τις σπουδές τους στο 4ο έτος και 
να ολοκληρώσουν τον τετραετή κύκλο σπου-
δών (240 ECTS), όπως ακριβώς είναι και το 
πρόγραµµα σπουδών των ελληνικών πανεπι-
στηµίων.

Οι σπουδές διαρκούν τρία ακαδηµαϊκά έτη 
φοίτησης και υπάρχει η δυνατότητα παρακο-
λούθησης 4ου ακαδηµαϊκού έτους (εφόσον το 
επιλέξει ο φοιτητής).

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι τα ελληνικά 
µε ταυτόχρονη εκµάθηση της αγγλικής και της 
γαλλικής γλώσσας.

Πιστωτικές µονάδες: 180 ECTS (τριετής 
φοίτηση) ή 240 ECTS (τετραετής φοίτηση)
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Ο
ι Ολυµπιακοί Α-
γώνες Νέων δι-
εξάγονται από 
τις 6 έως τις 
18 Οκτωβρίου 
στο Μπουένος 
Άιρες. Συγκε-
ντρώνουν νέους 

αθλητές από 206 χώρες και µεταξύ αυτών 
Έλληνες και Γάλλους αθλητές, φερέλπι-
δες και µε µέλλον. Η Ολυµπιακή Φλόγα 
άναψε στην Αθήνα στις 23 του περασµέ-
νου Ιουλίου στο Καλλιµάρµαρο Στάδιο. 
Σε σύνδεση µε αυτό το διεθνές αθλητικό 
γεγονός, το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας 
µε τη Γαλλική Πρεσβεία, σε συνεργασία 
µε την Ελληνική Ολυµπιακή Επιτροπή 
και την Εθνική Ολυµπιακή Ακαδηµία, 
συνδιοργάνωσαν στην έδρα της Ελληνι-
κής Ολυµπιακής Επιτροπής το 1ο Πρωινό 
«Ολυµπισµός και Αθλητισµός», παρουσία 
300 µαθητών και των καθηγητών τους, µε 
στόχο τη διάδοση του ολυµπιακού ιδεώ-
δους και των ολυµπιακών αξιών, σε συνέ-
χεια των Ολυµπιακών Αγώνων της Αθήνας 
το 2004 και ενόψει των Αγώνων του Πα-
ρισιού το 2024.

Στα παιδιά µίλησαν για την αθλη-
τική τους εµπειρία η ολυµπιονίκης Εύη 
Μωραϊτίδου, η πρωταθλήτρια Ευρώπης 
Μαρία Μπελιµπασάκη, ο παραολυµπιο-
νίκης Γιάννης Κωστάκης και ο Ελληνο-
γάλλος πρωταθλητής στο δέκαθλο Alexis 
Ranson. Ακολούθησε διάλεξη του κα-
θηγητή του Πανεπιστηµίου Franche-
Compté, Éric Monnin, µε θέµα «Οι Ολυ-
µπιακοί Αγώνες από την αρχαιότητα ως 
σήµερα».

Χαιρετισµό εκ µέρους της Ελληνι-
κής Ολυµπιακής Επιτροπής απηύθυνε ο 
γενικός γραµµατέας Μανώλης Κολυµπά-

δης, που, µεταξύ άλλων, ανέφερε: «Τα 
γαλλικά είναι η επίσηµη γλώσσα σε πε-
ρίπου 32 κράτη και γι’ αυτό υπάρχει ο ∆ι-
εθνής Οργανισµός Γαλλοφωνίας, µέλος 
του οποίου είναι και η χώρα µας. Είναι 
επίσηµη γλώσσα της Ε.Ε. Μαθαίνοντας 
γαλλικά, µπορεί κάποιος να µάθει ευ-
κολότερα συγγενείς γλώσσες. Για εµάς, 
τους ανθρώπους της Ολυµπιακής Επιτρο-
πής, το σπουδαιότερο είναι ότι είναι η ε-
πίσηµη γλώσσα του ολυµπισµού, αφού ο 
µεγάλος παιδαγωγός Πιερ ντε Κουµπερ-
τέν θεωρείται ο θεµελιωτής του συγχρό-
νου Ολυµπιακού Κινήµατος, ο οποίος 
συνεργάστηκε µε τον άνθρωπο από τον 
οποίο ξεκίνησε η απόφαση για την αναβί-
ωση των σύγχρονων Ολυµπιακών Αγώνων. 
Έχοντας, λοιπόν, αυτή την αφετηρία και 
σε συνέχεια της ∆ήλωσης πρόθεσης για 
ένα αθλητικό όραµα της Ε.Ε. µε ορίζοντα 
τους Ολυµπιακούς και Παραολυµπιακούς 
Αγώνες Παρίσι 2024 που προτάθηκε, υι-
οθετήθηκε οικειοθελώς από τους υπουρ-
γούς της Ε.Ε., υπεύθυνους για τον αθλη-
τισµό, αποφασίσαµε µαζί µε το Γαλλικό 
Ινστιτούτο - Πρεσβεία της Γαλλίας να υ-
λοποιήσουµε το όραµα αυτό προς όφελος 
της νεολαίας, έχοντας ως όχηµα τους Ο-
λυµπιακούς Αγώνες».

Ο κ. Mikael Hautchamp, διευθυντής 
του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδας και 
σύµβουλος Συνεργασίας της Γαλλικής 
Πρεσβείας, υπογράµµισε τη σηµασία των 
Ολυµπιακών Αγώνων Αθήνα 2004 για τα 
ευρωπαϊκά έθνη και συνεχάρη την άρι-
στη συνεργασία µεταξύ του Γαλλικού Ιν-
στιτούτου και της Ελληνικής Ολυµπιακής 
Επιτροπής για την ανάδειξη της αθλητι-
κής και πολιτιστικής περιουσίας που α-
ντιπροσωπεύει ο ολυµπισµός για τις δύο 
χώρες µας, καθώς και για την υποστήριξη 

στην Ελλάδα της προώθησης των Ολυµπι-
ακών και Παραολυµπιακών Αγώνων Πα-
ρίσι 2024 και της γαλλικής γλώσσας ως ο-
λυµπιακής γλώσσας.

Ο κ. Γιώργος Αλικάκος, πρόεδρος 
της Εθνικής Ολυµπιακής Ακαδηµίας και 
µέλος της Ελληνικής Ολυµπιακής Επι-
τροπής, απηύθυνε επίσης χαιρετισµό, εκ-
φράζοντας την ικανοποίησή του για τις 
νέες προοπτικές αυτής της συνεργασίας, 
µέσω της οποίας θα προωθηθεί η ολυ-
µπιακή παιδεία και τα ολυµπιακά ιδεώδη 
στην ελληνική και τη γαλλική νεολαία.

Ποικίλες δράσεις που θα επιτρέψουν 
στους νέους της Ελλάδας και της Γαλ-

1ο ΠΡΩΙΝΟ «ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΣ 
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ»

λίας να έρθουν κοντά θα οργανωθούν από 
τώρα έως το 2024 και ήδη είναι σε πλήρη 
προετοιµασία για τον Μάιο του 2019 µια 
φιλόδοξη δράση, «Η γενιά του 2004 στην 
Ελλάδα στον δρόµο για τους Ολυµπια-
κούς Παρίσι 2024», που διοργανώνεται 
από το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας και 
την Ελληνική Ολυµπιακή Επιτροπή, υ-
ποστηρίζεται από την Εθνική Ολυµπι-
ακή Ακαδηµία και έχει ως συνεργάτες 
το Γαλλικό Κολλέγιο IdEF µε το Πανε-
πιστήµιο Paris 13 – Sorbonne Paris Cité 
και τη Σχολή STAPS, το TV5 Monde και 
τον Σύλλογο Ράγκµπυ Attica Springboks 
Αθήνας.

ΣΤΑΜΑΤΗΣ 
ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ
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ΘΕΑΤΡΟ
29 & 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 9:00 μμ
προπωληση απο τα ταμεια του θεατρου παλλασ & viva.gr

Omaδικεσ κρατησεισ: 210 36 39 343

Μέρος των εσόδων θα δοθεί στα παιδικά ιδρύματα της Ιεράς Μητρόπολης Σιγκαπούρης και Νοτίου Ασίας
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ευρώπη

  ΜΑΡΊΑ ΠΡΟΚΟΠΊΟΥ

Σ
την ιστοσελίδα των Ρεπόρτερ χωρίς Σύνορα rsf.
org το μότο προσδιορίζει ξεκάθαρα τη σημασία 
της δημοσίευσης των ειδήσεων: «Μην περιμέ-
νετε να στερηθείτε πρώτα τις ειδήσεις για να υ-
περασπιστείτε την αλήθεια μετά». Ιστορικά, τα 
απολυταρχικά καθεστώτα φρόντιζαν πρώτα να 

ελέγξουν τα ΜΜΕ για να εγκαθιδρύσουν την προπαγάνδα τους 
και να ελέγξουν την εξουσία. Ο έλεγχος των μίντια, η βίαιη «σί-
γαση» δημοσιογράφων που παλεύουν για τη δημοσιοποίηση της 
αλήθειας, δεν άπτονται των αρχών της δημοκρατίας. Και μπο-
ρεί να διανύουμε μία από τις πιο δημοκρατικές περιόδους της 
Ιστορίας στο πλαίσιο της Ε.Ε., ωστόσο η μελέτη των Ρεπόρτερ 
χωρίς Σύνορα αναφέρει πως τους εννέα μήνες του 2018 δολοφο-
νήθηκαν περισσότεροι δημοσιογράφοι σε σχέση με τους δώδεκα 
μήνες του 2017 και το πρόβλημα είναι πως αυτές οι δολοφονίες, 
που έχουν ως στόχο την απόκρυψη της αλήθειας, έχουν πλέον ε-
πεκταθεί και σε χώρες της Ε.Ε. Σε χώρες που βρίσκονται ψηλά 
στη λίστα της ελευθερίας του Τύπου.

Βικτόρια Μαρίνοβα από τη Βουλγαρία
Την περασμένη εβδομάδα η Βουλγάρα δημοσιογράφος Βικτό-
ρια Μαρίνοβα δολοφονήθηκε άγρια, αφού πρώτα έπεσε θύμα 
βιασμού. Η 30χρονη δημοσιογράφος ήταν παρουσιάστρια του 
δικτύου TVN Ruse και στις τελευταίες της εκπομπές είχε πα-
ρουσιάσει ένα καυτό θέμα περί κακοδιαχείρισης ευρωπαϊκών 
κονδυλίων στη Βουλγαρία και εκτεταμένης διαφθοράς σε τομείς 
της δημόσιας διοίκησης της χώρας, γνωστό ως «GPGate». 

Η νεαρή δημοσιογράφος στην τελευταία της εκπομπή φιλο-
ξένησε δύο διάσημους ρεπόρτερ, τον Ντιμίταρ Στογιάνοφ και 

Η Βικτόρια Μαρίνοβα από τη 
Βουλγαρία, η Δάφνη Καρουάνα 
Γκαλίσια από τη Μάλτα και ο 
Γιαν Κούτσιακ από τη Σλοβακία 
δολοφονήθηκαν στον βωμό της 
αλήθειας.

Η ΑΛΗΘΕΊΑ ΣΚΟΤΏΝΕΊ…
Δολοφονίες δημοσιογράφων βάζουν την 

ευρωπαϊκή δημοσιογραφία στο στόχαστρο.

τον Ατίλα Μπίρο, οι οποίοι είχαν ασχοληθεί με την υπόθεση και 
είχαν συλληφθεί πριν από μήνες εξαιτίας του θέματος που ερευ-
νούσαν, προκαλώντας τεράστιες αντιδράσεις από ανθρωπιστικές 
οργανώσεις αλλά και την ίδια την Ε.Ε.

Οι δύο ρεπόρτερ αποκάλυψαν πως έχουν στη διάθεσή τους 
έγγραφα που αφορούν κατασκευαστικά έργα αξίας εκατοντά-
δων εκατομμυρίων ευρώ τα οποία εμφανίζουν πολλές περιπτώ-
σεις δωροδοκίας ακόμη και πολιτικών προσώπων. Όπως αποκά-
λυψε η Μαρίνοβα, πολλά ολοκληρωμένα έργα που έχουν σχέση 
με την εταιρεία GP Group έχουν πραγματοποιηθεί με τη χρήση 
παράλληλων λογαριασμών, με λιγότερες εργασίες και λιγότερα 
υλικά, ωστόσο όλα υπερτιμολογούνται σε κάποιο από τα τα-
μεία της Ε.Ε. και οι εταιρείες λαμβάνουν το πλήρες ποσό. Πρα-
κτικά, λοιπόν, πραγματοποιούνται έργα αμφίβολης ποιότητας, ω-
στόσο το κόστος παραμένει υψηλό και το μισό καταβάλλεται υπό 
μορφή μίζας.

Ο επικοινωνιολόγος Ντάνιελ Κάντικ ανέφερε στην DW ότι 
«η κοινωνία των πολιτών στη Βουλγαρία είναι βέβαιη πως η δο-
λοφονία της Μαρίνοβα έχει πολιτικά κίνητρα». Η Βουλγαρία βρί-
σκεται στην 111η θέση της λίστας για την ελευθερία του Τύπου. 
Κατέχει την τελευταία θέση στην Ε.Ε. Τα μέσα ενημέρωσης στη 
Βουλγαρία χρηματοδοτούνται με ευρωπαϊκά κονδύλια, τα οποία 
κατανέμει αναλόγως το Υπουργικό Συμβούλιο. Υπάρχουν πολ-
λές περιπτώσεις μέσων που δεν ασκούν κριτική στην κυβέρνηση, 
διότι έχουν λάβει χρηματοδότηση, ενώ ταυτόχρονα πολλοί ερευ-
νητές-δημοσιογράφοι δέχονται απειλές και επιθέσεις, οι οποίες 
έχουν γίνει πιο έντονες τους τελευταίους μήνες, όπως αναφέρει η 
ιστοσελίδα των Ρεπόρτερ χωρίς Σύνορα, καταλήγοντας πως είναι 
επικίνδυνο να είσαι δημοσιογράφος στη Βουλγαρία.

Πριν από λίγες ημέρες ανακοινώθηκε πως συνελήφθη ύπο-
πτος Ρουμάνος στη Γερμανία για τον βιασμό και τη δολοφονία 
της Μαρίνοβα. Ο ύποπτος αφέθηκε ελεύθερος και όσο κι αν οι 
αρχές της χώρας προσπαθούν να εμφανίσουν το έγκλημα ως σε-
ξουαλικό ή τυχαίο, η κοινή γνώμη είναι σαφώς πεπεισμένη ότι η 
δολοφονία της 30χρονης δημοσιογράφου αποτελεί προσπάθεια 
φίμωσης της αλήθειας και ενδεχομένως παραδειγματισμού για 
άλλους εν δυνάμει μάχιμους ρεπόρτερ.

Δάφνη Καρουάνα Γκαλίσια από τη Μάλτα
Πριν από έναν χρόνο μια πολιτική δολοφονία συγκλόνισε συθέ-
μελα τη Μάλτα, αλλά και την Ε.Ε. Η δημοσιογράφος και μπλό-
γκερ Δάφνη Καρουάνα Γκαλίσια δολοφονήθηκε με βόμβα που 
τοποθετήθηκε στο αυτοκίνητό της. Τα τελευταία της δημοσιεύ-
ματα και οι έρευνές της είχαν σχέση με τα Panama Papers και 
τα κινήματα διαφθοράς στη Μάλτα. Η 53χρονη δημοσιογρά-
φος ήταν εξαιρετικά διάσημη στη Μάλτα, ενώ το μπλογκ της, 
Running Commentary, είχε τεράστια επισκεψιμότητα. Το διά-
βαζαν περισσότεροι πολίτες απ’ όσους διάβαζαν τις εφημερίδες 
σε όλη τη χώρα. Μάλιστα, η ιστοσελίδα Politico είχε χαρακτηρί-
σει την Γκαλίσια ως «wikileaks από μόνη της», αναφέροντας πως 
είναι ένα από τα 28 πρόσωπα που διαμορφώνουν, αλλάζουν και 
διαταράσσουν τις ισορροπίες στην Ε.Ε.

Η Γκαλίσια από το 2016 μέσα από το προσωπικό της μπλογκ 
είχε αποκαλύψει την εμπλοκή του υπουργού Κόνραντ Μίτσι με 
εταιρείες στον Παναμά, ενώ έναν χρόνο αργότερα δημοσιοποί-
ησε την εμπλοκή της συζύγου του πρωθυπουργού της Μάλτας, 
Μισέλ Μουσκάτ, με εταιρεία στον Παναμά. Το σκάνδαλο οδή-
γησε τον πρωθυπουργό στο να προκηρύξει εκλογές τον Ιούνιο 
του 2017, τις οποίες, ωστόσο, κέρδισε. Η Γκαλίσια συνέχισε να 
ερευνά τα Panama Papers, την εμπλοκή πολιτικών προσώπων, 
τη σχέση με την ιταλική μαφία, που έχει παρεισφρήσει σε πολ-
λούς τομείς στη χώρα, και η απήχηση των κειμένων της ενο-
χλούσε. Τον Οκτώβριο του 2017 δολοφονήθηκε με παραδειγμα-
τικό τρόπο.

Οι περισσότεροι Μαλτέζοι θεωρούν πολιτική τη δολοφονία 
της. Αναφέρουν πως η χώρα τους είναι πολωμένη μεταξύ Εργατι-
κών και Δεξιών. Η Γκαλίσια υπήρξε γι’ αυτούς μια αμφιλεγόμενη 
προσωπικότητα, καθώς ήταν επικριτική με όλους τους πολιτι-
κούς. Κάποιοι θεωρούν ότι πίσω από τη δολοφονία της βρίσκε-
ται η κυβέρνηση, ενώ άλλοι ότι οι ηθικοί αυτουργοί βρίσκονται 
εκτός συνόρων, καθώς τα Panama Papers είχαν διεθνές άρωμα 
διαφθοράς. Οι προσπάθειες για την εύρεση των δολοφόνων της 
πέφτουν διαρκώς στο κενό. Σύμφωνα με την οικογένεια Γκαλί-
σια, η δικαστής που ανέλαβε στην αρχή την έρευνα ήταν ορκι-
σμένη εχθρός της δημοσιογράφου, με την οποία είχαν αναμετρη-
θεί ουκ ολίγες φορές στα δικαστήρια.

Η υπόθεση ανατέθηκε σε άλλον δικαστή, ο οποίος, σύμφωνα 
με την αδελφή της Δάφνης, απομακρύνθηκε από την υπόθεση, 
καθώς ήταν αφοσιωμένος και ίσως είχε φτάσει κοντά σε κάποια 
αποκάλυψη. Η αδελφή της ασκεί κριτική στα μαλτέζικα μέσα ε-
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Μειώνεται η ελευθερία του Τύπου 
ακόμα και στις χώρες της Ε.Ε., 
σύμφωνα με τους Ρεπόρτερ χωρίς 
Σύνορα.

νημέρωσης μέσω του δικού μας thepressproject.gr, επισημαίνο-
ντας πως «τα μίντια είναι πολωμένα και οι δημοσιογράφοι δεν 
μπορούν να γράψουν ελεύθερα, καθώς ο χώρος για ανεξάρτητη 
δημοσιογραφία είναι πολύ περιορισμένος, όπως περιορισμένη 
είναι και η αντίληψη των ανθρώπων για την ελεύθερη δημοσιο-
γραφία. Τα νέα τα μαθαίνουν από κανάλια που σχετίζονται με πο-
λιτικά κόμματα και οι άνθρωποι δεν διαβάζουν διαφορετικές α-
πόψεις. Σε αυτό το περιβάλλον εργαζόταν η αδελφή μου. Όσο για 
την κοινωνία των πολιτών, υπάρχει το ίδιο πρόβλημα με τα μί-
ντια. Όλοι διαμαρτύρονται πίσω από ένα κομματικό πανό. Η ιδέα 
μιας ανεξάρτητης κοινωνίας των πολιτών είναι ακόμα κάτι πολύ 
νέο στη Μάλτα. Μετά τον θάνατο της Δάφνης, όμως, είδαμε ομά-
δες να κινητοποιούνται για να διεκδικήσουν δικαιοσύνη, γιατί 
καταλαβαίνουν ότι η δολοφονία της μας αφορά όλους».

Μετά τον θάνατο της Δάφνης Καρουάνα Γκαλίσια το έργο 
της συνεχίζεται από την ιστοσελίδα forbiddenstories.org. Πρό-
κειται για ένα διαδικτυακό project στο οποίο απευθύνονται δη-
μοσιογράφοι οι οποίοι δέχονται απειλές ή έχουν να αποκαλύ-
ψουν επικίνδυνες ιστορίες. Η εν λόγω ιστοσελίδα διαμόρφωσε 
την πλατφόρμα The Daphne Project, όπου 45 δημοσιογράφοι 
από 15 χώρες συνεχίζουν τη δουλειά της δολοφονημένης δημο-
σιογράφου, διαβάζουν τα έγγραφα που είχε μαζέψει, ελέγχουν 
πηγές και πληροφορίες και δημοσιεύουν άρθρα. Πρόσφατα, οι 
δημοσιογράφοι του Daphne Project αποκάλυψαν τη σχέση με-
ταξύ ιταλικής μαφίας και online gaming στη Μάλτα. Από την ιτα-
λική εφημερίδα «La Repubblica» και τους «Times Malta» μέχρι 
τη «Süddeutsche Zeitung» και τον «Guardian», οι πιο έγκριτες 
εφημερίδες του κόσμου είναι μέλη του Daphne Project, που 
πλέον έχει λάβει διεθνείς διαστάσεις.

Η Μάλτα βρίσκεται στην 65η θέση της λίστας για την ελευθε-
ρία του Τύπου, πέφτοντας 18 θέσεις από το 2017 εξαιτίας της δο-
λοφονίας της Γκαλίσια. Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα των Ρεπόρ-
τερ χωρίς Σύνορα, η δημοσιογράφος αντιμετώπιζε 42 μηνύσεις 
την περίοδο που δολοφονήθηκε. Η δικαστική παρενόχληση, 
σύμφωνα με το rsf.org, ήταν ένα κλασικό παράδειγμα SLAPPs, 
δηλαδή πολλαπλών μηνύσεων κατά τις οποίες ισχυρά και πλού-
σια πρόσωπα καταθέτουν μηνυτήριες αναφορές με σκοπό να 
κλείσουν το στόμα δημοσιογράφων ή «επικίνδυνων» πολιτών 
μέσα από τον φόβο του τεράστιου κόστους των δικαστικών εξό-
δων: «Πολλά ανεξάρτητα μίντια έχουν αναγκαστεί να αποσύρουν 
άρθρα από τις ιστοσελίδες τους δεχόμενα απειλές από ισχυρές 

πολιτικές προσωπικότητες και εταιρείες».

Γιαν Κούτσιακ από τη Σλοβακία
Τη ζωή του έχασε άδικα και βίαια ο Σλοβάκος δημοσιογράφος 
Γιαν Κούτσιακ, καθώς και η αρραβωνιαστικιά του, που υπήρξε 
παράπλευρη απώλεια, τον Φεβρουάριο του 2018.

Ο 27χρονος Κούτσιακ πυροβολήθηκε στο στήθος, ενώ η αρ-
ραβωνιαστικιά του στο κεφάλι, και τα δύο εγκλήματα προκάλε-
σαν τεράστιες αντιδράσεις στη Σλοβακία, σε τέτοιον βαθμό που 
ο πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο εξαναγκάστηκε σε παραίτηση.

Ο Κούτσιακ εργαζόταν στο site aktuality.sk, μία ενημερωτική 
ιστοσελίδα που ανήκει στον γερμανικό όμιλο Axel Springer και 
στον ελβετικό Ringier. Ο Κούτσιακ είχε αναλάβει τον τομέα της 
ερευνητικής δημοσιογραφίας, ενώ ειδικευόταν σε υποθέσεις δι-
αφθοράς. Οι τελευταίες του δημοσιογραφικές αναζητήσεις είχαν 
να κάνουν με πιθανές σχέσεις μεταξύ του επιχειρηματικού κό-
σμου, της ιταλικής μαφίας και του κόμματος SMER-SD του τότε 
πρωθυπουργού της χώρας Ρόμπερτ Φίτσο. Τη νύχτα που έγινε 
γνωστή η δολοφονία του, το site και οι συνάδελφοί του δημοσί-
ευσαν άμεσα μια εκδοχή της τελευταίας του δουλειάς, όπου ανα-
φέρονταν σχέσεις Ιταλών επιχειρηματιών-μελών της καλαβρέζι-
κης μαφίας «Ντραγκέτα», η οποία είχε βρει πρόσφορο έδαφος 
και δραστηριοποιούνταν στην ανατολική Σλοβακία, με πολιτι-
κούς της χώρας.

Στο άρθρο του με τίτλο «Η ιταλική μαφία στη Σλοβακία, τα 

δαιμόνιά της εξαπλώνονται στην πολιτική» ο Κούτσιακ ανέφερε 
ξεκάθαρα πως «δύο πρόσωπα προσκείμενα σε έναν άνδρα που 
ήρθε στη Σλοβακία, ενώ κατηγορούνταν σε υπόθεση της μαφίας 
στην Ιταλία, έχουν καθημερινά πρόσβαση στον πρωθυπουργό 
της Σλοβακίας».

«Οι Ιταλοί που συνδέονται με τη μαφία βρήκαν ένα δεύτερο 
σπίτι στη Σλοβακία: άρχισαν να κάνουν επιχειρήσεις, να παίρ-
νουν επιδοτήσεις, να μαζεύουν ευρωπαϊκούς πόρους, αλλά κυ-
ρίως να δημιουργούν σχέσεις με πολιτικές προσωπικότητες με ε-
πιρροή, μέχρι τη σλοβακική κυβέρνηση» επισήμαινε ο αδικοχα-
μένος δημοσιογράφος.

Ο πρωθυπουργός της χώρας είχε επικρίνει τα μέσα ενημέρω-
σης για τη δημοσίευση αυτών των άρθρων, λέγοντας πως συνδέ-
ουν αθώους ανθρώπους με μια διπλή ανθρωποκτονία. Ο ίδιος στο 
παρελθόν είχε χαρακτηρίσει τα μίντια «αντισλοβάκικες βρόμικες 
πόρνες» και τους δημοσιογράφους «κοινές ηλίθιες ύαινες» και 
«γλοιώδη φίδια». Τα μίντια δεν είχαν σκοπό σε καμία περίπτωση 
να υποκύψουν στις απειλές και τους κακοχαρακτηρισμούς του 
Φίτσο. Η κοινωνία των πολιτών της Σλοβακίας ενεργοποιήθηκε 
άμεσα. Στη χώρα πραγματοποιήθηκαν διαδηλώσεις με τη συμμε-
τοχή δεκάδων χιλιάδων πολιτών. Στην Μπρατισλάβα πάνω από 
60.000 πολίτες διαδήλωσαν διαμαρτυρόμενοι για τη δολοφονία. 
Ήταν η μεγαλύτερη διαδήλωση μετά τη Βελούδινη Επανάσταση 
του 1989. Στις 15 Μαρτίου ο πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο υπέ-
βαλε την παραίτησή του.

Στις αρχές Οκτωβρίου η σλοβάκικη εφημερίδα «Dennik N» 
δημοσίευσε ένα άρθρο όπου ένας από τους τέσσερις υπόπτους 
που είχαν συλληφθεί για τον φόνο του Κούτσιακ κατονόμασε τον 
πολυεκατομμυριούχο Μάριαν Κότσνερ ως ηθικό αυτουργό της 
δολοφονίας. Ο εν λόγω επιχειρηματίας είναι προφυλακισμένος 
από το καλοκαίρι για υπόθεση απάτης και οι δραστηριότητές του 
ήταν πράγματι αντικείμενο έρευνας του Κούτσιακ. Ο άνδρας που 
κατηγορεί τον Κότσνερ είναι επιχειρηματίας και στην απολογία 
του εμπλέκει και μια γυναίκα ονόματι Αλένα, η οποία επίσης φέ-
ρεται να ζήτησε τη δολοφονία του Κούτσιακ. Τέσσερις άνθρωποι 
κρατούνται, πάντως, από τις αρχές της Σλοβακίας για εμπλοκή 
στη δολοφονία και οι έρευνες προχωρούν γρήγορα, χωρίς πα-
ρεμβάσεις, υπό τον φόβο ότι ίσως προκληθούν νέες και μεγαλύ-
τερες διαδηλώσεις των Σλοβάκων πολιτών.

Η Σλοβακία είναι από τις χώρες της Ε.Ε. που βρίσκονται 
ψηλά στη λίστα ελευθερίας του Τύπου. Κατέχει την 27η θέση 
στην παγκόσμια κατάταξη για το 2018, ενώ πέρυσι βρισκόταν 
στη 17η θέση. Η δολοφονία Κούτσιακ αμαύρωσε το δημοκρα-
τικό προφίλ των μίντια της χώρας και την έριξε 10 θέσεις. Όπως 
αναφέρει το rsf.org, η απουσία ισχυρών δημοσιογραφικών ορ-
γανισμών που μπορούν να προστατέψουν τους δημοσιογράφους 
τούς θέτει σε κίνδυνο και εκτεθειμένους σε κάθε είδους παρενό-
χληση και εκφοβισμό. Το 2008 και το 2015 δύο δημοσιογράφοι 
εξαφανίστηκαν μυστηριωδώς και η τύχη τους εξακολουθεί να α-
γνοείται. Τα περισσότερα μέσα ενημέρωσης της χώρας –που πα-
λαιότερα ήταν ιδιοκτησίας μεγάλων ομίλων ενημέρωσης– ανή-
κουν πλέον σε τοπικούς ολιγάρχες των οποίων τα επιχειρημα-
τικά συμφέροντα δεν έχουν καμία σχέση με τη δημοσιογραφία. 
Ακόμη και το RTVS, το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο, που ήταν 
σύμβολο ανεξάρτητης και έγκριτης δημοσιογραφίας, έχει αρχί-
σει να απειλείται. Ο γενικός διευθυντής του τον Αύγουστο του 
2017 έκοψε τη μοναδική ερευνητική δημοσιογραφική εκπομπή, 
αφού πρόβαλε επικριτικό ρεπορτάζ για ένα μικρό κόμμα που 
συμμετείχε στον κυβερνητικό συνασπισμό της χώρας.

Ο δημοσιογράφος και συνάδελφος του Γιαν Κούτσιακ, Άρ-
παντ Σολτέζ, δήλωσε στο AFP πως «η δολοφονία ενός δημοσιο-
γράφου εξαιτίας της δουλειάς του είναι ίσως κάτι που μπορεί να 
συμβεί στα Βαλκάνια, στη Μέση Ανατολή, σίγουρα γίνεται στη 
Ρωσία, αλλά όχι στην Ε.Ε. Δεν υπάρχει καμία άλλη απάντηση σε 
αυτού του είδους την πράξη – μόνον ότι θα φέρουμε σε πέρας τη 
δουλειά του». Και να που με την πρόσφατη δολοφονία της Βικτό-
ρια Μαρίνοβα η Ε.Ε. μετράει τρεις άδικες πολιτικές δολοφονίες 
δημοσιογράφων στους κόλπους της, μέσα σε λιγότερο από έναν 
χρόνο. Ποιος θα μπορέσει να προστατέψει την αλήθεια από δω 
και πέρα άραγε;
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#1 εφαρμογή στην Ελλάδα για
τις δημόσιες συγκοινωνίες

Κατεβάστε τώρα δωρεάν

 ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΑΝ∆ΡΟΥΛΑΚΗ*

Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ 

ΤΟ ΤΡΟΠΑΙΟ ΚΑΝΕΝΟΣ

Στους NYT δηµοσιεύτηκε η πληροφορία περί ανάµειξης επιχειρηµατία στις εξελίξεις του Μακεδονικού για λογα-
ριασµό των ρωσικών συµφερόντων. Η πληροφορία, ακριβώς επειδή προέρχεται από ένα εκ των εγκυρότερων ε-
ντύπων στον κόσµο, είναι ενδιαφέρουσα και, φυσικά, περαιτέρω ερευνητέα. Πρόβληµα αποτελεί κατ’ αρχάς ότι, 
ανεξάρτητα από τη βασιµότητά της, δεν προκαλεί σε κανέναν έκπληξη, αφού όλοι γνωρίζουν ότι ο συγκεκριµένος 

επιχειρηµατίας τείνει να γίνει δεσπόζουσα µορφή στην πόλη και στην ευρύτερη περιοχή και ως εκ τούτου ακόµη κι αν δεν 
είχε ανάµειξη τελικά, είχε και έχει τη δυνατότητα να έχει όποτε το θελήσει.

Άλλωστε η επιλογή του να γίνει ιδιοκτήτης της δηµοφιλέστερης ποδοσφαιρικής οµάδας της περιοχής, καθώς και µέσων 
µαζικής ενηµέρωσης, είναι αποκαλυπτική των προθέσεών του να ασκήσει επιρροή και στα δηµόσια πράγµατα και αυτό είναι 
ακόµη ένα στοιχείο που καθιστά την πληροφορία της ανάµειξής του στο εθνικό ζήτηµα αληθοφανή. ∆εν µπαίνω καν σε προ-
βληµατισµό για τα κίνητρα ή το παρασκήνιο µιας τέτοιας «επιθετικής» τακτικής εκ µέρους οποιουδήποτε επιχειρηµατία. Ως 
πολίτης, όµως, δηµότης αυτής της πόλης και πολιτικά φιλελεύθερος, δεν µπορώ παρά να διακρίνω τους υπαρκτούς κινδύ-
νους µιας τέτοιας κατάστασης. Είναι ο κίνδυνος η διαµόρφωση της ατζέντας αλλά και η πληροφόρηση για τα σπουδαιότερα 
προβλήµατα και τις προτεραιότητες να ελέγχεται σκληρά και να χειραγωγείται από συµφέροντα που µπορεί µεν να µην είναι 
άνοµα, αλλά δεν είναι και δεδοµένο ότι ταυτίζονται –και µάλλον δεν ταυτίζονται– µε το γενικό συµφέρον. Αυτό είναι όµως 
ένα πρόβληµα δηµοκρατίας. Και τούτο διότι, προοδευτικά αλλά µε γοργά βήµατα, κατατείνει στη νόθευση του φρονήµατος 
και της βούλησης των πολιτών και οδηγεί µε µαθηµατική ακρίβεια σε επιζήµιες αποφάσεις για το παρόν και το µέλλον τους. 
Άλλωστε πρόγευση αυτού του πράγµατος, µε ευθύνη (και) της αδρανούς ιθύνουσας πολιτικής τάξης της πόλης, έχουµε ήδη 
πάρει. Στο χέρι του καθενός από µας, που καταλαβαίνει τι του γίνεται σε ζωντανό χρόνο και δεν πολιτεύεται ως σαχλός και 
µακάριος κοσµικός, σπορ πολύ δηµοφιλές στα χρόνια της αθωότητας, είναι να αντιδράσει σε ό,τι καθηλώνει την πόλη µας 
στο τέλµα και την ανυποληψία.

Η Θεσσαλονίκη είναι µία σηµαντική πόλη µιας σύγχρονης δυτικής δηµοκρατίας και ταυτόχρονα βρίσκεται, εξαιτίας του 
Μακεδονικού, στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος. Είναι πόλη µε δυνατότητες αλλά λιγοστές ευκαιρίες, που πρέπει 
η ίδια να πολλαπλασιάσει. ∆εν είναι, δεν πρέπει να είναι και δεν θέλει να είναι το πλουµιστό κάστρο, το σύµβολο ισχύος και 
ευδαιµονίας, το «τρόπαιο» κανενός, όσο καλές κι αν είναι οι προθέσεις αυτού του κανενός. Οι άνθρωποι εδώ θέλουν να µπο-
ρούν να ζουν ελεύθερα και δηµιουργικά, να έχουν ανεµπόδιστη πρόσβαση σε ανθρώπους και πληροφορίες, να προβληµατί-
ζονται, να έχουν επιλογές και να συναποφασίζουν. Και να µπορούν να συνεννοούνται, όχι επειδή φοβούνται ή επειδή είναι 
εξαναγκασµένοι, όχι επειδή τροµοκρατούνται ιδεολογικά, αλλά επειδή αυτό επιθυµούν πραγµατικά, καθώς κατανοούν ποιο 
είναι το πραγµατικό τους συµφέρον. Θεσσαλονίκη απ’ την αρχή, λοιπόν!

*Ο Γιάννης Ανδρουλάκης είναι δικηγόρος, γενικός γραμματέας της Δράσης.
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Σ
υναγερµό σηµαίνουν οι επι-
στήµονες για την υπερθέρ-
µανση του πλανήτη, η οποία 
αναµένεται να είναι κατα-
στροφική τα επόµενα χρό-
νια αν δεν ληφθούν επειγό-

ντως µέτρα. Έκθεση-φωτιά των επιστηµόνων 

της ∆ιακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιµα-
τική Αλλαγή (IPCC) απευθύνει έκκληση στην 
παγκόσµια κοινότητα για ριζικές αλλαγές στην 
καθηµερινότητά µας.

SOS από τους επιστήµονες
Οι µελετητές δίνουν περιθώριο έως το τέλος 

  ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

του αιώνα για να περιοριστεί η υπερθέρµανση 
του πλανήτη, επισηµαίνοντας ότι ο ανθρώπινος 
παράγοντας έχει ήδη αυξήσει την παγκόσµια 
θερµοκρασία κατά περίπου 1 βαθµό Κελσίου σε 
σχέση µε την εποχή πριν από τη Βιοµηχανική 
Επανάσταση.

Οι 91 επιστήµονες καλούν τους πολιτικούς 
ηγέτες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία του 
Παρισιού να περιορίσουν την αύξηση της θερ-
µοκρασίας το πολύ στους 1,5 βαθµούς Κελσίου 
έως το 2100. Στην αντίθετη περίπτωση, θα δη-
µιουργηθούν µεγαλύτερα προβλήµατα, κυρίως 
«στους φτωχότερους κατοίκους του πλανήτη».

Συγκεκριµένα, οι καθαρές εκποµπές δι-
οξειδίου του άνθρακα θα πρέπει να µειωθούν 
κατά 45% έως το 2030 και να µηδενιστούν γύρω 
στο 2050. Σύµφωνα µε τον Νίκλας Χένε, καθη-
γητή της Αλλαγής του Κλίµατος στο Πανεπι-
στήµιο Βαγκενίγκεν της Ολλανδίας, «για να κα-
τανοήσουµε τι θα σηµάνει ο τερµατισµός των 
εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα το 2050, 
πρέπει να αντιληφθούµε ότι σχεδόν όλοι οι το-
µείς της ζωής πρέπει να αλλάξουν. […] Λιγότε-
ρες πτήσεις. Να τρώµε λιγότερο κρέας. Να οδη-
γούµε λιγότερο».

Εφιαλτικά σενάρια
Όπως τονίζουν οι επιστήµονες, µια άνοδος της 
θερµοκρασίας κατά 2 βαθµούς θα εξαφανίσει 
τους κοραλλιογενείς υφάλους, θα επιταχύνει 
το λιώσιµο των πάγων και η παγκόσµια στάθµη 
των θαλασσών θα ανέβει κατά περίπου 10 εκα-
τοστά, ενώ ο Αρκτικός Ωκεανός θα βιώνει του-
λάχιστον ένα καλοκαίρι χωρίς παγωµένα νερά 
ανά δεκαετία. Αρνητικά θα επηρεαστεί και η α-
ποδοτικότητα σηµαντικών γεωργικών καλλιερ-
γειών (ρυζιού, σταριού κ.ά.).

«Κάθε επιπλέον κοµµάτι θέρµανσης έχει 
σηµασία, ειδικά µε δεδοµένο ότι θέρµανση 
κατά 1,5 βαθµούς ή υψηλότερα αυξάνει τον κίν-
δυνο µακροπρόθεσµων και µη αναστρέψιµων 
αλλαγών, όπως απώλεια κάποιων οικοσυστη-
µάτων» δήλωσε ο Χανς-Ότο Πόρτνερ, επικεφα-
λής µίας εκ των τριών οµάδων εργασίας που εκ-
πόνησαν τη µελέτη.

Ο Νικ Μάµπεϊ, διευθύνων σύµβουλος της 
E3G (Third Generation Environmentalism), 
ανέφερε ότι «έχουµε πολλές τεχνολογίες που 
θα µπορούσαµε να αναπτύξουµε πολύ πιο γρή-
γορα τώρα για να προσπαθήσουµε να ανακό-
ψουµε την αύξηση της θερµοκρασίας κατά 1,5 
βαθµούς. Για να πιάσουµε το απόλυτο µηδέν θα 
πρέπει να καινοτοµήσουµε. Αν κοιτάξετε το κό-
στος τού να µην κάνουµε τίποτα, θα διαπιστώ-
σετε ότι ο κίνδυνος είναι τεράστιος για τον πλα-
νήτη, αλλά και τη δική µας επιβίωση. Πρέπει, 
λοιπόν, να προσπαθήσουµε, ακόµα κι αν χρεια-
στεί µια τιτάνια προσπάθεια».

Τεράστια οικονοµική καταστροφή
Παράλληλα, όπως ανακοίνωσε το Γραφείο των 
Ηνωµένων Εθνών για τη Μείωση του Ρίσκου 
από Καταστροφές (UNISDR), οι οικονοµικές 
ζηµιές που έχουν προκαλέσει οι καταστροφές 
που σχετίζονται µε το κλίµα έχουν αυξηθεί 
κατά περίπου δυόµισι φορές τα τελευταία 20 
χρόνια, σύµφωνα µε τηλεγράφηµα του ΑΠΕ-
ΜΠΕ.

Συγκεκριµένα, την εικοσαετία 1979-1997 

οι συνολικές ζηµιές ανήλθαν στα 1,3 τρισ. δο-
λάρια, ενώ από το 1998 έως το 2017 το ποσό α-
νήλθε στα 2,9 τρισ. δολάρια. Οι ζηµιές αφορού-
σαν κυρίως το κοµµάτι που σχετίζεται µε τις 
καιρικές συνθήκες, όπως καταιγίδες, πληµµύ-
ρες και ξηρασίες.

Οι ζηµιές ήταν µεγαλύτερες στις ΗΠΑ, φτά-
νοντας στα 945 δισ. δολάρια, και ακολουθούν η 
Κίνα στα 492 δισ. δολάρια και η Ιαπωνία στα 
376 δισ. δολάρια. Σύµφωνα µε το UNISDR, τα 
τελευταία 20 χρόνια «1,3 εκατοµµύρια άνθρω-
ποι σκοτώθηκαν και 4,4 δισεκατοµµύρια τραυ-
µατίστηκαν ή έµειναν άστεγοι».

Ο εκπρόσωπος του UNISDR Ρικάρντο 
Μένα επισήµανε στο Reuters ότι, αν και οι α-
ναπτυγµένες χώρες έχουν τις υψηλότερες οι-
κονοµικές ζηµιές σε απόλυτους αριθµούς, η έκ-
θεση υπογράµµισε ότι στις πιο φτωχές χώρες 
οι πιθανότητες οι κάτοικοί τους να σκοτωθούν 
στη διάρκεια µιας φυσικής καταστροφής είναι 
επτά φορές µεγαλύτερες απ’ ό,τι σε πιο πλού-
σιες χώρες, προσθέτοντας µάλιστα ότι τα στοι-
χεία που αφορούν σε αναπτυσσόµενες χώρες 
σχετικά µε τις οικονοµικές συνέπειες των φυ-
σικών καταστροφών είναι ίσα-ίσα «η κορυφή 
του παγόβουνου». Είναι χαρακτηριστικό ότι 
στις δέκα χώρες µε τις µεγαλύτερες ετήσιες α-
πώλειες ως ποσοστό της ανάπτυξης, η µόνη 
χώρα µε υψηλό κατά κεφαλήν εισόδηµα ήταν 
το Πουέρτο Ρίκο, ενώ οι υπόλοιπες ήταν κατά 
τεκµήριο φτωχές χώρες, όπως η Αϊτή, το Ελ 
Σαλβαδόρ, η Ονδούρα, η Νικαράγουα, η Γεωρ-
γία, η Βόρεια Κορέα και το Τατζικιστάν.

Επιστολή Greenpeace στον Αλέξη 
Τσίπρα
Να αναλάβει πρωτοβουλία για την προστασία 
της Μεσογείου και των λαών της από τις επι-
πτώσεις της κλιµατικής αλλαγής καλεί τον πρω-
θυπουργό ο γενικός διευθυντής του ελληνικού 
γραφείου της Greenpeace Νίκος Χαραλαµπί-
δης. Με επιστολή του ο κ. Χαραλαµπίδης ση-
µειώνει ότι µεταξύ των δράσεων που µπορεί να 
αναλάβει ο κ. Τσίπρας είναι η «απεξάρτηση από 
τα ορυκτά καύσιµα, οι ανανεώσιµες πηγές ενέρ-
γειας, η βιώσιµη γεωργία, η προστασία δασι-
κών και θαλάσσιων οικοσυστηµάτων, η προστα-
σία υποδοµών, έξυπνα δίκτυα και διασυνδέσεις, 
σύγχρονα συστήµατα εξοικονόµησης ενέργειας 
και προγράµµατα εξοικονόµησης ενέργειας».

Στην επιστολή τονίζεται ακόµη ότι «ο πρω-
θυπουργός έχει στα χέρια του µία µοναδική ευ-
καιρία: να αναλάβει πρωτοβουλία, σε συνεργα-
σία µε τον Αιγύπτιο και τον Κύπριο συνάδελφό 
του, για την προστασία της Μεσογείου και των 
λαών της από τις επιπτώσεις της κλιµατικής αλ-
λαγής. Οποιαδήποτε συζήτηση για περαιτέρω 
έρευνα µε σκοπό την ανεύρεση και την αξιο-
ποίηση κοιτασµάτων υδρογονανθράκων στη 
χώρα µας είναι εκτός τόπου και εξαιρετικά ε-
πικίνδυνη για την οικονοµία και την κοινω-
νία, αφού η έκθεση της ∆ιεπιστηµονικής Επι-
τροπής για την Κλιµατική Αλλαγή για το 2018 
προειδοποιεί ότι για να αποφύγουµε τις πλέον 
καταστροφικές επιπτώσεις της κλιµατικής αλ-
λαγής, η οποία είναι ήδη εδώ, οφείλουµε να 
µειώσουµε κατά το ήµισυ τις παγκόσµιες εκπο-
µπές διοξειδίου του άνθρακα µέχρι το 2030 και 
να τις µηδενίσουµε µέχρι το 2050».
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει 1,61 
δισ. ευρώ για την Ελλάδα, με στόχο 
την αντιμετώπιση του προσφυγικού.

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ – ΧΑΘΗΚΑΝ 
ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΏ

  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΑΚΚΕΤΟΥ

Ο
ι εικόνες των μεταναστών οι οποίοι ζουν 
υπό αντίξοες συνθήκες –απάνθρωπες τις 
περισσότερες φορές– κάνουν τον γύρο του 
κόσμου. Η κατάσταση στις δομές φιλοξε-
νίας είναι ζοφερή και τραυματίζει την ει-
κόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό. 

Το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στο hot spot της Μό-
ριας στη Λέσβο, όπου υπάρχουν 9.000 άνθρωποι σε έναν χώρο 
προορισμένο για 3.000, με κοντέινερ στα οποία φιλοξενούνται 
στοιβαγμένα έως και 30 άτομα. Εκεί παιδιά κάνουν απόπειρες 
αυτοκτονίας, πέφτουν θύματα βιασμού. Οι απάνθρωπες συνθή-
κες επιβάλλουν να μοιράζεσαι την τουαλέτα με 72 ανθρώπους 
και το μπάνιο με 84. Όσο για το φαγητό, υπάρχουν καταγγελίες 
ότι απλά… δεν τρώγεται και τελικά πετάγεται στα σκουπίδια.

Και όλα αυτά παρόλο που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ε-
γκρίνει 1,61 δισ. ευρώ για την Ελλάδα, με στόχο την αντιμετώ-
πιση του προσφυγικού. Σύμφωνα, δε, με τον υπουργό Μετανα-
στευτικής Πολιτικής Δημήτρης Βίτσα, από το ποσό αυτό έχουν 
απορροφηθεί τα 800 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι από τα 1,61 δισ. ευρώ οι ελληνικές αρχές 
έχουν να λαμβάνουν 763 εκατ. ευρώ και οι διεθνείς οργανισμοί 
μαζί με τις ΜΚΟ 847 εκατ. ευρώ. Πιο αναλυτικά:
• Η Ελλάδα δικαιούται 561 εκατ. ευρώ (322,8 εκατ. ευρώ από 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 
και 238,2 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εσωτερικής Α-
σφάλειας). Από το ποσό αυτό έχουν εκταμιευτεί έως τον Ιούνιο 
του 2018 153 εκατ. ευρώ.
• Η Κομισιόν έχει εγκρίνει, από το 2015 έως σήμερα, έκτακτη 
βοήθεια ύψους 400 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των ελληνικών 
αρχών και των διεθνών οργανισμών που δραστηριοποιούνται 
στην Ελλάδα για τη διαχείριση της προσφυγικής και ανθρω-
πιστικής κρίσης. Εξ αυτών, 202 εκατ. ευρώ χορηγούνται απευ-
θείας προς τις ελληνικές αρχές και 197,4 εκατ. ευρώ προς διε-
θνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς (ΙΟΜ, UNHCR, EASO). 
Τα έκτακτα κονδύλια προς τις ελληνικές αρχές χορηγούνται 
μέσω του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και 
του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, από τα οποία το υπουρ-
γείο Άμυνας έχει να λαμβάνει συνολικά 99,8 εκατ. ευρώ.

• Από το Μέσο Στήριξης Έκτακτης Ανάγκης της Ε.Ε. έχουν ε-
γκριθεί για την Ελλάδα από τον Μάρτιο του 2016 650 εκατ. 
ευρώ, εκ των οποίων τα 605,3 εκατ. είναι ήδη συμβάσεις. Δικαι-
ούχοι είναι μόνο διεθνείς οργανισμοί και ΜΚΟ και όχι οι ελ-
ληνικές αρχές. Οι εταίροι της Ε.Ε. διά μέσου των οποίων χορη-
γείται η ανθρωπιστική βοήθεια στην Ελλάδα είναι η Ύπατη Αρ-
μοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), ο Διεθνής 
Οργανισμός Μετανάστευσης (ΙΟΜ), ο Ισπανικός Ερυθρός 
Σταυρός, η UNICEF και οι εξής ΜΚΟ: International Rescue 
Committee, Danish Refugee Council, Smile of the Child, 
Medecins du Monde, OXFAM, Save the Children, Arbeiter-
Samariter-Bund, Norwegian Refugee Council, Mercy Corps, 
CARE Germany, Terre des Hommes, ΙFRC και Μetadrasi.

Το υπουργείο «μετράει» 1,5 δισ. ευρώ
Στον αντίποδα, το υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής φαί-
νεται πως έχει λίγο διαφορετική άποψη, καθώς –επικαλούμενο 
πληροφοριακό έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο 
«Managing Migration, EU Financial Support to Greece»– υ-
ποστηρίζει ότι η χρηματοδότηση ανέρχεται συνολικά σε 1,522 
δισ. ευρώ. Σύμφωνα με το υπουργείο, για την Ελλάδα, από τα ε-
θνικά προγράμματα για την περίοδο 2014-2020 δόθηκαν ως έ-
κτακτη χρηματοδότηση τόσο σε υπουργεία όσο και σε διεθνείς 
οργανισμούς και ΜΚΟ 561 εκατ. ευρώ (2014-2015). Το 2015 τα 
εθνικά προγράμματα αναθεωρήθηκαν και αφορούν πλέον την 
προγραμματική περίοδο 2015-2020. Στην πραγματικότητα, οι 
εν λόγω χρηματοδοτήσεις τρέχουν από τις αρχές του 2016 και 
μετά. Για την Ελλάδα –υπουργεία και δημόσιες υπηρεσίες, δι-
εθνείς οργανισμοί και ΜΚΟ από τακτική και έκτακτη χρημα-
τοδότηση– από τα αναθεωρημένα εθνικά προγράμματα για 
την περίοδο 2015-2020 διατίθεται τακτική και έκτακτη χρη-
ματοδότηση 961 εκατ. ευρώ. Προσθέτοντας, επομένως, στα 561 
εκατ. ευρώ έκτακτης χρηματοδότησης –με βάση τα εθνικά προ-
γράμματα 2014-2020– τα 961 εκατ. ευρώ έκτακτης και τακτικής 
χρηματοδότησης –με βάση τα αναθεωρημένα εθνικά προγράμ-
ματα για την περίοδο 2015-2020– προκύπτει συνολικά το ποσό 
των 1,522 δισ. ευρώ.

Είναι γνωστό, πάντως, ότι αυτή την περίοδο η Ε.Ε., και συ-

γκεκριμένα η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απά-
της (OLAF), κάνει έλεγχο στην κυβέρνηση και στις δεκάδες 
ΜΚΟ για τα 1,6 δισ. ευρώ. Επισημαίνεται ότι οι Ένοπλες Δυνά-
μεις και το υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχουν αναλάβει το με-
γαλύτερο μέρος της διαχείρισης του μεταναστευτικού. Μάλι-
στα, στο μικροσκόπιο της OLAF βρίσκεται η χορηγία ύψους 52 
εκατ. ευρώ στο υπουργείο Άμυνας.

Ο ρόλος της OLAF
Η OLAF είναι το μόνο όργανο της Ε.Ε. που έχει εντολή να ε-
ντοπίζει, να διερευνά και να εξαλείφει απάτες –οικονομικής 
φύσης– που διαπράττονται εις βάρος πόρων της Ε.Ε.

Η OLAF ερευνά περιπτώσεις απάτης, διαφθοράς και κάθε 
άλλη αξιόποινη πράξη που θίγει τα δημοσιονομικά συμφέρο-
ντα της Ε.Ε. σχετικά με τα εξής:
• Όλες τις δαπάνες της Ε.Ε.: Οι κυριότερες κατηγορίες δαπα-
νών αφορούν τα διαρθρωτικά ταμεία, τα ταμεία γεωργικής πο-
λιτικής και αγροτικής ανάπτυξης, τις άμεσες δαπάνες και την ε-
ξωτερική βοήθεια.
• Ορισμένες κατηγορίες εσόδων της Ε.Ε., κυρίως τους τελωνει-
ακούς δασμούς.
• Υπόνοιες για σοβαρά παραπτώματα του προσωπικού της Ε.Ε. 
και των μελών των θεσμικών οργάνων της Ε.Ε.
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Τ
α παιδιά που βρίσκονται στο φάσµα 
του αυτισµού αποδίδουν καλύτερα στα 
πλαίσια της ρουτίνας. Η ζωή όµως είναι 
γεµάτη αλλαγές, όπως η έναρξη του 
σχολείου ή η µετακίνηση από τη µία 
δραστηριότητα στην άλλη. Οι µεταβο-

λές αυτές µπορεί να είναι δυσάρεστες ή ενοχλητικές για 
τα αυτιστικά παιδιά, ειδικά αν δεν υπάρχουν στρατηγι-
κές που µπορούν να κάνουν τις µεταβάσεις να φαίνονται 
λιγότερο αγχώδεις ή δύσκολες.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οκτώ στρατηγικές που 
µπορούν να κάνουν τις µεταβάσεις και τις αλλαγές στη 
ζωή ενός αυτιστικού παιδιού να φαίνονται πιο εύκολες:

1. ∆ηµιουργήστε ένα χρονοδιάγραµµα για το παιδί 
σας. Το χρονοδιάγραµµα θα πρέπει να περιλαµβά-
νει τόσο εικόνες όσο και µικρά κείµενα. Βάλτε το πρό-
γραµµα του παιδιού σας σε έναν φάκελο για να το πάρει 
στο σχολείο ή σε µια ευδιάκριτη θέση στο δωµάτιό του 
ή στο σπίτι. Επιτρέψτε στο παιδί σας να επιλέξει ανά-
µεσα σε δύο δραστηριότητες και τη σειρά των δραστηρι-
οτήτων όποτε είναι δυνατόν. Η στρατηγική αυτή µπορεί 
να µειώσει το άγχος του αυτιστικού παιδιού, αυξάνοντας 
την αίσθηση του ελέγχου και την εξάλειψη της αβεβαι-
ότητας του προγράµµατός του.

2. Προετοιµάστε το παιδί σας για τη µετάβαση τόσο 
προφορικά όσο και οπτικά. Μην ανακοινώνετε απλώς 
στο παιδί σας «ώρα να πάµε στον γιατρό» χωρίς καµία 
προειδοποίηση. Αντ’ αυτού, καλό θα είναι να δοθεί χρό-
νος στο παιδί σας να προετοιµαστεί για την αλλαγή. Ξε-
κινήστε µε ένα λεκτικό µήνυµα, όπως «φεύγουµε για το 
γραφείο του γιατρού σε 15 λεπτά». Ορίστε ένα χρονόµε-
τρο, έτσι ώστε το παιδί σας να µπορεί να δει πόσος χρό-
νος αποµένει. Όταν έχει περάσει ο µισός χρόνος, υπεν-
θυµίστε στο παιδί ότι πλησιάζει η ώρα να φύγετε. Όταν 
ο χρόνος έχει τελειώσει και χτυπήσει το κουδούνι, ετοι-
µαστείτε για αποχώρηση. Έτσι, το παιδί µαθαίνει πως µε 
το άκουσµα του κουδουνιού ξεκινά η µετάβαση.

3. Χρησιµοποιήστε τη στρατηγική «αρχικά/τελικά» 
ως οπτική υπενθύµιση για τις µεταβάσεις. Γράψτε «Αρ-
χικά» σε ένα κοµµάτι χαρτί και «Τελικά» σε ένα άλλο. 
Τοποθετήστε µια εικόνα δίπλα στο χαρτί που γράφει 
«Αρχικά» η οποία δείχνει µια κατάσταση και δίπλα στο 
χαρτί που γράφει «Τελικά» µια εικόνα που δείχνει το α-
ποτέλεσµά της. Η στρατηγική αυτή δείχνει την ακολου-
θία των γεγονότων και επιτρέπει στα αυτιστικά παιδιά 
να προετοιµαστούν για µια αλλαγή.

4. Χρησιµοποιήστε αντικείµενα µετάβασης, όπως 
µια εικόνα ενός τόπου. ∆ώστε στο παιδί σας αυτή την 
εικόνα για να του δείξετε πού αναµένεται να πάει. Το 
παιδί µπορεί να φέρει αυτή την εικόνα καθ’ όλη τη δι-
άρκεια της µετάβασης ως σηµείο αναφοράς και να την 
τοποθετήσει σε ένα καθορισµένο σηµείο, εφόσον έχει 
φτάσει στον προορισµό του.

5. Επισκεφτείτε µε το παιδί σας αρκετές φορές τον 
νέο παιδικό σταθµό, σχολείο, παιδική χαρά, ιατρείο ή 
οποιοδήποτε άλλο µέρος, για να επιτρέψετε στο παιδί 
σας να το συνηθίσει. ∆ώστε τον χρόνο στο παιδί σας να 
συνηθίσει τους εκπαιδευτικούς και το προσωπικό.

6. Μιλήστε στο παιδί σας εκ των προτέρων για ο-
ποιαδήποτε γεγονότα που θα µπορούσαν να διαταρά-
ξουν την κανονική ρουτίνα, όπως ένα νέο πρόσωπο, η 
µετάβαση σε έναν νέο τόπο κ.λπ.

7. Χρησιµοποιήστε το «κουτί του τέλους» για να βο-
ηθήσετε το παιδί σας αν για οποιονδήποτε λόγο πρέ-
πει να διακόψει µια δραστηριότητα για να ξεκινήσει µια 
άλλη. Αυτό το κουτί χρησιµεύει ως µια σταθερή θέση 
για το παιδί σας. Μπορεί µέσα σε αυτό να βάλει τα πράγ-
µατα της τελευταίας δραστηριότητας πριν από τη µετά-
βασή του σε µια άλλη δραστηριότητα. Το παιδί σας θα 
νιώσει πιο άνετα ξέροντας πού µπορεί να βρει τα στοι-

χεία της τελευταίας δραστηριότητας και πως µπορεί να 
επιστρέψει σε αυτήν.

8. Εναλλαγή µεταξύ προτιµώµενων και µη προτιµώ-
µενων δραστηριοτήτων. Το αυτιστικό παιδί µπορεί να 
µη θέλει να σταµατήσει να παίζει για να κάνει µπάνιο, 
αλλά αν ξέρει ότι θα κερδίσει 10 λεπτά χρόνο παιχνι-
διού µετά το µπάνιο του, κατά πάσα πιθανότητα θα έχει 
περισσότερα κίνητρα για να ολοκληρώσει τη µη προ-
τιµώµενη δραστηριότητα, προκειµένου να επιστρέψει 
στην προτιµώµενη.

*Ο Φώτης Παπαναστασίου είναι ειδικός παιδαγω-
γός - συγγραφέας / MSc Σχολική Ψυχολογία, επιστη-
µονικός σύµβουλος του τοµέα Ειδικής Αγωγής του 
Μητροπολιτικού Κολλεγίου, επιστηµονικός δ/ντης 
του Πρότυπου Κέντρου Ειδικών Θεραπειών «Παιδίων 
Πλεύση».

ΟΚΤΩ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 
ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ

 ΤΟΥ ΦΩΤΗ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ*
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Πρεσβευτής της εκστρατείας για την πρόληψη 
της θρόµβωσης ο δηµοφιλής ηθοποιός Κώστας 
Κόκλας, που ανήκει στους τυχερούς, καθώς, όταν 
υπέστη ένα επεισόδιο, µεταφέρθηκε ταχύτατα στο 
νοσοκοµείο.

 ΑΛΕΞΙΑ ΣΒΩΛΟΥ

«ΚΡΥΦΟΥΣ» ΚΑΡΚΙΝΟΥΣ 
ΦΑΝΕΡΩΝΕΙ Η ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ 
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΑ

Κάθε ρεκόρ συµµετοχών έσπασε το επετειακό και 
«επεισοδιακό» 10ο Greece Race for the Cure 
που διοργάνωσε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυ-
ναικών µε Καρκίνο Μαστού «Άλµα Ζωής» την 

περασµένη Κυριακή. Σε ένα δροµικό γεγονός που µόνο 
µε τον κλασικό Μαραθώνιο µπορεί να συγκριθεί, 40.000 
δροµείς και περιπατητές πληµµύρισαν το κέντρο της 

Αθήνας, σε µια γιορτή χαράς και ζωής. Με αφετηρία το 
Ζάππειο και µέσα από δύο όµορφες διαδροµές, η ροζ και 
λευκή λαοθάλασσα χάραξε δρόµο για την πρόληψη και 
την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του µαστού. Ήδη ο 
αγώνας-θεσµός έχει αναδειχθεί 2ος µεγαλύτερος παγκο-
σµίως σε συµµετοχές και ξεκινά τη δεύτερη δεκαετία µε 
φιλοδοξία να χτυπήσει «πρωτιά».

ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΤΡΕΞΑΝ ΣΤΟΝ 
ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

Σε µαζικό σιωπηλό «δολοφόνο» εξελίσσεται η θρόµ-
βωση, καθώς σε αυτήν οφείλονται κυρίως οι τρεις 
πρώτες καρδιαγγειακές αιτίες θανάτου παγκοσµίως, 
το οξύ καρδιακό έµφραγµα, το αγγειακό εγκεφαλι-
κό επεισόδιο και η φλεβική θροµβοεµβολική νόσος. 

Στην εκστρατεία για την πρόληψή της επιστρατεύεται ο δηµοφιλής 
ηθοποιός Κώστας Κόκλας, «παθών» ο ίδιος και µάλιστα την ώρα 
που ανέβαινε στο σανίδι για παράσταση. Ο Κώστας υπήρξε τυχε-
ρός, γιατί µεταφέρθηκε άµεσα στο νοσοκοµείο. Εκεί η θρόµβωση 
αντιµετωπίζεται µε αντιπηκτικά και αντιαιµοπεταλιακά φάρµακα, 
τα οποία ενέχουν τον κίνδυνο αιµορραγίας. Όπως όµως εξηγεί ο 
∆ηµήτρης Ρίχτερ, διευθυντής της Καρδιολογικής Κλινικής της Ευ-
ρωκλινικής Αθηνών και πρόεδρος του Ινστιτούτου Μελέτης και 
Εκπαίδευσης στη Θρόµβωση και την Αντιθροµβωτική Αγωγή, µια 
αιµορραγία από το γαστρεντερικό ή το ουροποιητικό σύστηµα το 
πρώτο διάστηµα της θεραπείας µε αντιπηκτικά φανερώνει έγκαιρα 
έναν «κρυφό» καρκίνο στο 10% των περιστατικών, οπότε αποδει-
κνύεται χρήσιµη. Από την πλευρά του, ο παθολόγος Κωνσταντίνος 
Βέµµος, υπεύθυνος της Μονάδας Οξέων Αγγειακών Εγκεφαλικών 
Επεισοδίων στη Θεραπευτική Κλινική του Νοσοκοµείου «Αλεξάν-
δρα», προσθέτει πως χρειαζόµαστε τουλάχιστον τέσσερις Μονάδες 
Εγκεφαλικών στην Αττική, µία στη Λάρισα, δύο στην Πελοπόννησο 
και δύο στην Κρήτη, που να λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο.

«Έ
χεις πόνους στις αρθρώσεις, δυσκαµψία και νιώθεις εξαντληµένος; Μην αργείς! Επικοινώνησε τώρα» είναι και 
φέτος το µήνυµα που στέλνουν οι ρευµατολόγοι µε στόχο να τονιστεί η σηµασία της έγκαιρης διάγνωσης των ρευ-
µατικών νοσηµάτων και της πρόσβασης των ασθενών στη φροντίδα και στη θεραπεία. Η έναρξη της θεραπείας, 
σύµφωνα µε τον ρευµατολόγο Βασίλη Χατζηλουλούδη, αναπληρωτή γενικό γραµµατέα του Ελληνικού Ιδρύµατος 

Ρευµατολογίας, 12 εβδοµάδες µετά την εµφάνιση των συµπτωµάτων, µπορεί να ελαχιστοποιήσει περαιτέρω βλάβες στις αρθρώ-
σεις και να αυξήσει την πιθανότητα ύφεσης. ∆υστυχώς, όµως, τα ρευµατικά νοσήµατα διαγιγνώσκονται καθυστερηµένα ή δεν 
διαγιγνώσκονται καθόλου. Εάν δεν ληφθεί η κατάλληλη θεραπεία, οι καθηµερινές δραστηριότητες θα επηρεαστούν, µειώνοντας 
την ποιότητα ζωής. Όπως επισήµανε η Αθανασία Παππά, πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευµατικού Αγώνα, στην Ε.Ε. 1 
επιπλέον εκατοµµύριο εργαζόµενοι θα µπορούσαν να εργάζονται κάθε µέρα εάν η διάγνωση και η λήψη θεραπείας ήταν ευρύτερα 
προσπελάσιµες για τα άτοµα µε ρευµατοπάθειες.

ΠΟΝΟΣ ΣΤΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ, 
∆ΥΣΚΑΜΨΙΑ 
ΚΑΙ ΚΟΥΡΑΣΗ, 
ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ ΓΙΑ 
ΡΕΥΜΑΤΟΠΑΘΕΙΕΣ

«ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ» 
ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ

Σ
ε σύντοµο ανέκδοτο εξελίσσεται η δωρεάν υγεία στην 
Ελλάδα, µε τη νέα έρευνα που πραγµατοποίησε για λο-
γαριασµό του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ) η Alco να 
φανερώνει πως η υγεία από «ανεκτίµητο» αγαθό κινδυ-

νεύει να γίνει «απαγορευµένη» πολυτέλεια. Τα ευρήµατα δεί-
χνουν πως ένας στους δύο πολίτες δεν µπορεί πλέον να καλύψει 
τις δαπάνες για την περίθαλψη, ενώ τέσσερις στους δέκα αδυνα-
τούν να πληρώσουν τη συµµετοχή στα φάρµακα. Τη µεγαλύτε-
ρη δυσκολία αντιµετωπίζουν οι άνθρωποι άνω των 65 ετών, τα 
«περήφανα γηρατειά», που στην εποχή µας, εκτός από πλειονό-
τητα του πληθυσµού λόγω υπογεννητικότητας, έχουν καταντήσει 
και επαίτες, µετά από οκτώ χρόνια µνηµονιακών περικοπών στις 
συντάξεις τους. Με τόσα εµπόδια που συναντούν στο δηµόσιο 
σύστηµα υγείας, οι πολίτες το αντιµετωπίζουν µε δυσπιστία, 
εκτιµώντας ο ένας στους δύο ότι για να καλύψει τις ανάγκες του 
θα πρέπει να πληρώσει (συµµετοχές, εξετάσεις κ.λπ.). Σε ό,τι 
αφορά τις µεταρρυθµίσεις στο σύστηµα Πρωτοβάθµιας Φροντί-
δας Υγείας, µόνο το 16% των πολιτών έχει σκοπό να εγγραφεί 
στον οικογενειακό γιατρό, µε την πλειονότητα των πολιτών να 
εκτιµά ότι το υποχρεωτικό παραπεµπτικό από τον οικογενειακό 
γιατρό δυσκολεύει την πρόσβαση σε γιατρούς ειδικότητας.

Και ο ιατρικός κλάδος βρίσκεται στα πρόθυρα της απελπι-
σίας, µε έξι στους δέκα γιατρούς να θεωρούν ότι ο τρόπος που 
λειτουργεί σήµερα το ΕΣΥ εγκυµονεί κινδύνους για τους ασθε-
νείς, επτά στους δέκα να γυρνάνε την πλάτη στο νέο σύστηµα 

Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας και τέσσερις στους δέκα να 
δυσκολεύονται να συντηρήσουν το ιατρείο τους, ενώ ήδη το 
45% της εγχώριας ιατρικής κοινότητας έχει σκεφτεί να φύγει στο 
εξωτερικό.

Σχολιάζοντας τα ευρήµατα, ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γιώργος 
Πατούλης τόνισε: «Η κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες, κα-
θώς έχει οδηγήσει σε απόγνωση τόσο τους ασθενείς, που δεν 
µπορούν να καλύψουν τις δαπάνες για την υγεία τους, όσο και 
τους γιατρούς, που αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στα στοιχειώ-
δη έξοδα των ιατρείων τους. Η δε περίφηµη µεταρρύθµιση της 
Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας αποτελεί µία ακόµη παταγώδη 
αποτυχία».

«Τέσσερις στους δέκα πολίτες αδυνατούν 
να πληρώσουν τη συµµετοχή στα 
φάρµακα». Γιώργος Πατούλης, πρόεδρος 
του ΙΣΑ
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Η Volvo ανανέωσε τα V40 και 
V40 Cross Country, τόσο εντός 
όσο και εκτός, προκειμένου να 

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

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

H Renault 
απέκτησε 
αγροτικό που 
λέγεται Alaskan

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

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

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

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

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

POWEREDBY AUTO

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

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

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

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

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

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

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

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

ΣΕ ΠΡΏΤΟ ΠΛΆΝΟ ΤΟ ΝΈΟ SEAT IBIZA

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

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

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

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

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

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

του 2017 (και οι υπόλοιπες 
αγορές σε Ευρώπη και 

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

την πρωτιά και το 
2017, ίσως και για κά-

ποια χρόνια ακόμη.

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

Mustang έκαναν τελικά τη διαφορά. Το νούμερο των 150.000 

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

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

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

Ford Mustang, το πιο δημοφιλές 
σπορ μοντέλο στον πλανήτη

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

Μπορεί μία Porsche 
Cayenne να τραβήξει 
ένα Airbus 380;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πιο αποδοτικοί κινητήρες 
βενζίνης και πετρελαίου, καθώς και 

ένα καινούργιο κιβώτιο 8 σχέσεων, 
συγκαταλέγονται μεταξύ των βελτιώσεων.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Το νέο Volvo XC60 
ξεκινά από 53.490 ευρώ

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

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

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

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

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

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

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

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

H Honda θα παρουσιάσει 
υβριδικό CR-V στη Φρανκφούρτη

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

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

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

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

Η Renault γιορτάζει 
40 χρόνια στη Formula 1

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

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

Συλλέγοντας εμπειρία και γνώση, η συμμετοχή της στη Formula 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Νέες προωθητικές ενέργειες για Honda

Νέα καμπάνια & εκδόσεις Kia Sportage

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

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

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

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

Η Peugeot παραδίδει στο ΕΚΑΒ 
τα ασθενοφόρα τύπου Boxer

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Το Suzuki Swift 
φιναλίστ του World 
Urban Car 2018

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

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

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

Με στιλ και χάρη 
το Hyundai i30 
Fastback

Δίπλα στο Kodiaq RS η τσέχικη εταιρεία παρουσίασε το Vision RS, που 
σχεδιαστικά προετοιμάζει τον αντικαταστάτη του Rapid που θα δούμε 
μέσα στο 2019. Μάλιστα, το νέο μικρομεσαίο μπορεί και να μην ονο-
μάζεται Rapid, αφού θα αποστασιοποιηθεί από την εικόνα του «φτη-

νού» στην επόμενη γενιά του, θα είναι ένα πολύ ποιοτικό hatch με αρκετές τεχνο-
λογίες από το Golf.

Σχετικά με το concept car, βλέπουμε μία πολύ ενδιαφέρουσα σχεδίαση του α-
μαξώματος, με μήκος που φτάνει τα 4,356 μέτρα, πλάτος στα 1,431 μέτρα και ύψος 
στα 1,810 μέτρα, ενώ το μεταξόνιο είναι στα 2,650 μέτρα. Τα παράθυρα δεν έχουν 
πλαίσια, οι χειρολαβές είναι κρυφές, ενώ αξιοσημείωτες λεπτομέρειες αφορούν το 
φωτιζόμενο λογότυπο στο ανάγλυφο του καπό και τις μικρές σημαίες της Τσεχίας.

Ενδεικτικό των μεγάλων χώρων είναι το πορτμπαγκάζ των 430 λίτρων, όταν στο 
εσωτερικό υπάρχουν λεπτομέρειες από κρύσταλλο και ανθρακόνημα. Το βλέμμα 
τραβά ο by wire επιλογέας κίνησης, όπως και η μεγάλη οθόνη στη μέση του ταμπλό.

Το σύστημα πρόωσης είναι υβριδικό και συνδυάζεται με έναν 1.5 TSI των 150 
ίππων με έναν ηλεκτροκινητήρα 75 kW (102 ίππων) και εκπομπή στα 33 γρ. CO2/
χλμ. H συνολική συνδυασμένη ισχύς είναι στους 245 ίππους, με την μπαταρία των 
13 kWh να διασφαλίζει μια καθαρή ηλεκτρική κίνηση για έως 70 χλμ., ενώ σε οι-
κιακό δίκτυο φορτίζει σε 2,5 ώρες. H διαδικασία του 0-100 επιτυγχάνεται σε 7,1 
δλ., με τελική στα 210 χλμ./ώρα.

Το Skoda Vision RS 
προλογίζει το νέο Rapid
Με αυτό το πολύ ενδιαφέρον concept 
η Skoda φωτογραφίζει την επόμενη 
γενιά Rapid και παράλληλα τη 
σχεδιαστική άποψη των μελλοντικών 
RS εκδόσεων.

Seat Arona TGI με φυσικό 
αέριο και αυτονομία 
στα 400 χλμ.

H ισπανική εταιρεία παρουσίασε στο Παρίσι τη CNG έκδοση 
του Arona, με τη Seat να μιλά για το πρώτο SUV που κι-
νείται με το πιο καθαρό καύσιμο στον κόσμο. Σε αντίθεση 

με την Octavia G-Tec που χρησιμοποιεί έναν 1.5 TSI, στο Arona υ-
πάρχει ο μικρότερος τρικύλινδρος 1.0 TSI που για την περίσταση 
αποδίδει 90 ίππους και 160 Nm ροπής. Συνδυάζεται με μηχανικό 
κιβώτιο 6 σχέσεων, με το 0-100 να επιτυγχάνεται σε 12,8 δλ. και 
την τελική να φτάνει τα 172 χλμ./ώρα. Όταν η θερμοκρασία είναι 
κάτω από τους -10oC η εκκίνηση γίνεται με βενζίνη. H αυτονομία 
με φυσικό αέριο είναι στα 400 χλμ. Μόλις το CNG αδειάσει, η ε-
ναλλαγή στη βενζίνη γίνεται αυτόματα, προσφέροντας επιπλέον 
160 χλμ. Κάτω από τα πίσω καθίσματα υπάρχουν τρεις δεξαμενές 
που χωρούν 14,3 κιλά CNG, καθώς και το όλο σύστημα ελέγχου 
πίεσης. Ο χώρος αποσκευών είναι στα 282 λίτρα.

Νέα προσφορά 
για το Renault CLIO

Η κορυφαία έκδοση Dynamic του αγαπημένου Renault 
CLIO, που εξοπλίζεται με τον σύγχρονο turbo βενζινο-
κινητήρα Energy 0.9 TCe 75hp, τώρα με τιμή €12.980! 

O εξοπλισμός της έκδοσης Dynamic περιλαμβάνει, μεταξύ 
άλλων, κάρτα Renault Hands Free, αυτόματο κλιματισμό, ζά-
ντες αλουμινίου, εμπρός και πίσω αισθητήρες παρκαρίσμα-
τος, σύστημα πλοήγησης με οθόνη 7 ιντσών, κάμερα οπισθο-
πορείας και προβολείς Full LED Pure Vision.

Συνοδευόμενο από 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση, 3 
χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια και 6 μήνες δωρεάν ασφά-
λιση, το Renault CLIO 0.9 TCe 75hp αναδεικνύεται στην πιο 
ολοκληρωμένη και δελεαστική πρόταση της κατηγορίας του.
Για περισσότερες πληροφορίες, τόσο για το Renault CLIO 0.9 
TCe 75hp όσο και για την υπόλοιπη γκάμα Renault, το κοινό 
μπορεί να απευθυνθεί στο Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Διανο-
μέων Renault ή στο www.renault.gr.

Ανανεωμένο Suzuki Vitara 
από €15.990

H ελληνική αντιπροσωπεία ανακοίνωσε τις τιμές πώ-
λησης του ανανεωμένου Vitara με τον νέο κινητήρα 
1.0 Boosterjet. Παρέα με το νέο Jimny έρχεται και 

το ανανεωμένο Vitara, που στην προσθιοκίνητη τρικύλιν-
δρη έκδοση 1.0 Boosterjet με τα 112 άλογα κοστίζει από 
€15.990. Υπάρχει και τετρακίνητη 4WD έκδοση από €19.450. 
Ο τετρακύλινδρος 1.4 Boosterjet με τους 140 ίππους ξεκινά 
από τα €19.090. Η έκδοση πετρελαίου (με τον 1.6 της Fiat) 
έχει πλέον καταργηθεί. Υπενθυμίζεται πως υπάρχει εγγύ-
ηση για 7 χρόνια για τα μηχανικά μέρη ή για 140.000 χλμ.

Το νέο Honda CR-V
ξεκινά από €33.650

Επίσηµη πρεµιέρα για το Honda CR-V και στη χώρα µας. Το νέο µεγάλο, για την 
Ευρώπη, SUV της ιαπωνικής εταιρείας έχει εκσυγχρονιστεί και αναβαθµιστεί σε 
όλους τους τοµείς και έχει ακόµα µεγαλύτερους χώρους. Τόσο µεγαλύτερους, 
που είναι, για πρώτη φορά στην πολύχρονη ιστορία του, διαθέσιµο και µε 7 θέσεις.

Το νέο CR-V διατίθεται µε κινητήρα 1.500 κυβικών και 173 ίππων όταν συνδυάζεται 
µε χειροκίνητο κιβώτιο και 193 όταν πρόκειται για το αυτόµατο CVT. Τα επίπεδα εξοπλι-
σµού είναι τρία, τα Comfort, Elegance και Lifestyle, ενώ υπάρχουν προσθιοκίνητες όσο 
και τετρακίνητες εκδόσεις.

Οι τιµές ξεκινούν από τα €33.650 για τη δικίνητη έκδοση Comfort, µε τον εξοπλισµό 
να περιλαµβάνει µεταξύ άλλων το Honda Sensing, αυτόµατη ενεργοποίηση φώτων, αυ-
τόµατο κλιµατισµό, το Agile Handling Assist, υποβοήθηση εκκίνησης σε ανηφόρα κ.λπ. 
Η επίσης προσθιοκίνητη έκδοση Elegance ξεκινά από τα €35.650 και περιλαµβάνει επι-
πλέον διζωνικό κλιµατισµό, αισθητήρες και κάµερα στάθµευσης, το Honda Connect, ενώ 
διατίθεται και µε το επτατάχυτο CVT αλλά και προαιρετικά µε επτά θέσεις. Τέλος, η έκ-
δοση Lifestyle έρχεται κατόπιν παραγγελίας και ξεκινά από τα €41.650, περιλαµβάνοντας 
δερµάτινο σαλόνι και διάφορα επιπλέον συστήµατα υποβοήθησης του οδηγού, ενώ είναι 
αποκλειστικά τετρακίνητη.

Όµιλος PSA: Ηλεκτρικές εκδόσεις 
για όλα τα µοντέλα του

Θέλοντας να επιταχύνει τις διαδικασίες για την πλήρη εφαρµογή της ηλεκτροκίνησης στα µοντέλα του, το 
γκρουπ PSA αποφάσισε πως όλα τα µοντέλα που θα παράγουν οι εταιρείες του (Citroën, Peugeot, DS, 
Opel) θα έχουν και κάποια ηλεκτρική έκδοση.

Η αρχή θα γίνει από τα µοντέλα που θα παραχθούν µετά το 2019 και όλα τα αυτοκίνητα που θα κα-
τασκευάζονται πλέον θα είναι εφοδιασµένα µε κινητήρες εσωτερικής καύσης, ηλεκτρικά, ή plug-in υβριδικά.

Η PSA θέλει να παρουσιάσει 15 νέα ηλεκτρικά µοντέλα µέσα στα επόµενα δύο χρόνια. Από αυτά, οκτώ θα 
είναι υβριδικά, µεταξύ των οποίων και το DS 7 Crossback E-Tense 4x4 που θα ξεκινήσει τις πωλήσεις του µέσα 
στον µήνα, το Peugeot 3008, τα Peugeot 508 και 508 SW, τα Citroën C5 Aircross, Vauxhall Grandland X και Opel 
Grandland X.

Τα επτά που αποµένουν θα είναι καθαρά ηλεκτρικά, µε πρώτο το DS 3 Crossback E-Tense που παρουσιάστηκε 
πρόσφατα και το οποίο ουσιαστικά ανοίγει το κεφάλαιο της καθαρής ηλεκτροκίνησης σε ολόκληρο το γκρουπ.

Για την παραγωγή αυτών των νέων µοντέλων η εταιρεία έχει δύο πλατφόρµες, τη CPM και την EMP2, οι ο-
ποίες είναι έτσι σχεδιασµένες ώστε να µπορούν να εφοδιαστούν µε κάθε µορφής κινητήρια µονάδα, ενώ µπο-
ρούν να χρησιµοποιούν την ίδια γραµµή παραγωγής για κάθε διαφορετική τεχνολογία.

Πάντως, µέχρι το 2025 η PSA σκοπεύει να έχει πλήρως ηλεκτρική γκάµα σε όλες τις εταιρείες που βρίσκο-
νται κάτω από την οµπρέλα του οµίλου.

Η Kia Motors λανσάρει µια πανευρωπαϊκή διαφηµιστική καµπάνια για το 
νέο ηλεκτρικό crossover Kia e-Niro µε πρωταγωνιστή τον βραβευµένο 
µε Όσκαρ ηθοποιό Ρόµπερτ ντε Νίρο.

Ως πρεσβευτής του νέου ηλεκτρικού αυτοκινήτου της Kia, ο Ντε Νίρο θα τονί-
σει µε µια σειρά τηλεοπτικών, ψηφιακών και έντυπων διαφηµίσεων την ικανότητα 
του e-Niro να εξαλείψει τα εµπόδια για την απόκτηση ενός ηλεκτρικού οχήµατος.

Η συνεργασία της Kia µε τον Ντε Νίρο θα βασίζεται στον αµίµητο χαρακτήρα 
και την αίσθηση χιούµορ του ηθοποιού, προκειµένου να τονιστούν τα πολλά προ-
τερήµατα του e-Niro – η µεγάλη ηλεκτρική αυτονοµία 485 χλµ., το τελευταίας γε-
νιάς σύστηµα infotainment, οι τεχνολογίες επανάκτησης ενέργειας και η µονα-
δική crossover αισθητική.

«Η στρατηγική επικοινωνίας του e-Niro θα είναι τόσο ξεχωριστή όσο το ίδιο το 
αυτοκίνητο. Οι διαφηµίσεις θα βασίζονται στη µοναδική ικανότητα του Ρόµπερτ ντε 
Νίρο να ψυχαγωγήσει, καθώς θα ενηµερώνει τους οδηγούς για το e-Niro – ένα 
αυτοκίνητο που καταρρίπτει, µε τρόπο που ελάχιστοι µπορούν, αρκετά από τα ε-
µπόδια για όσους θέλουν να αγοράσουν ένα ηλεκτρικό όχηµα» σχολι άζει ο Artur 
Martins, αντιπρόεδρος Marketing και Product Planning στην Kia Motors Europe.

Η πανευρωπαϊκή διαφηµιστική καµπάνια του e-Niro µε πρωταγωνιστή τον Ρό-
µπερτ ντε Νίρο αρχίζει τον Νοέµβριο και σχεδιάστηκε από την Kia Motors Europe 
και την Innocean Worldwide Europe.

O Ρόµπερτ ντε Νίρο πρωταγωνιστεί στην 
πανευρωπαϊκή καµπάνια του νέου Kia e-Niro



ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ 
ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ

η εξέλιξη στα καυσόξυλα...

Το πρώτο εργοστάσιο αποξήρανσης καυσόξυλων στην Ελλάδα

Τα καυσόξυλα 

  έχουν υποστεί επεξεργασία ξήρανσης
   είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα 
πρότυπα DIN51718, ASTM D 1102-84, 
CEN/TS 14918:2005 Τμήμα Σχεδιασμού και 
Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου-Εργαστήριο 
Ποιοτικού Ελέγχου

  έχουν πλούσια καύση
   δε μολύνουν την ατμόσφαιρα στο σπίτι σας 
και τη διατηρούν υγιεινή και καθαρή.

   δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον με καπνό και 
αιθαλομίχλη

Η απόδοση των καυσόξυλων της PYROXIL 
είναι διπλάσια από τα υπόλοιπα, που δεν έχουν 
υποβληθεί στη διαδικασία αποξήρανσης. Το ξύλο 
αποδίδει 4494 Kcal/kg βάση της πιστοποίησης, 
εξασφαλίζοντας άμεσα την απαραίτητη ζέστη, 
σε αντίθεση με τα ξύλα της αγοράς που, λόγω 
της υγρασίας που περιέχουν, πρέπει πρώτα να 
στεγνώσουν και μετά να καούν με αποτέλεσμα να 
μειώνεται η θερμιδική απόδοσή τους.

Για περισσότερες πληροφορίες  
μπορείτε να επισκεφθείτε  
το www.kafsoxilo.gr
εναλλακτικά  μπορείτε  

να καλέσετε 
 στο 210 3466996  

(09:00-18:00)

Η τιμή διάθεσης 
των καυσόξυλων 
της PYROXIL 
είναι σχεδόν ίδια 
με τις τιμές των 
άλλων καυσόξυλων 
της αγοράς, 
με επιπλέον 
χαρακτηριστικά, 
την διπλάσια 
θερμαντική αξία 
και την μηδενική 
εκπομπή ρύπων 
στο περιβάλλον 
μέσα και έξω  
από το σπίτι.

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ  
ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ 

ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ 10 ΣΑΚΙΑ

NEW

Aπό φέτος  
διαθέσιμη  
παράδοση  

με Γερανό

Tηλεφωνήστε  
για να σας 

ενημερώσουμε

Ανάμεικτα  
Big Bag  Eλιά - Οξιά

NEW

115x115x100

1,30m3

ΔΑΔΙ  
5€  

από 7€ 

ΔΙΧΤΥ  
3€  

από 4,5€ 
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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.

Κ
υριακή (14/10) σήµερα, µε το 
κουπόνι του Πάµε Στοίχηµα να 
παρουσιάζει µεγάλο ενδιαφέρον, 
καθώς εµπεριέχει πολλές αναµε-
τρήσεις για το Nations League 
και τις δεύτερες κατηγορίες των 
µεγάλων ευρωπαϊκών πρωταθλη-

µάτων. Στη σηµερινή στοιχηµατική µας περιήγηση θα 
ασχοληθούµε µε σηµεία από το Nations League, την Α΄ 
Βραζιλίας, τη Β΄ Ισπανίας και τη Β΄ Ολλανδίας.

Θα ξεκινήσουµε τις σηµερινές προτάσεις στοιχήµα-
τος από το Nations League και την αναµέτρηση Πολω-
νία - Ιταλία. Οι Πολωνοί παρουσιάζουν ένα πολύ µέ-
τριο πρόσωπο από το Μουντιάλ κι έπειτα, καθώς στα 
γήπεδα της Ρωσίας αποκλείστηκαν από τη φάση των ο-
µίλων, ενώ έκτοτε µετρούν δύο σερί ισοπαλίες µε σκορ 
1-1 κόντρα στη σηµερινή τους αντίπαλο και την Ιρλαν-
δία. Η Ιταλία, από την πλευρά της, είναι επίσης µετρι-
ότατη, αγνοεί τη χαρά της νίκης στα πέντε τελευταία 
παιχνίδια της έχοντας ρεκόρ 0-3-2, ενώ έχει χάσει και 
την αµυντική σταθερότητα που είχε όλα τα προηγού-
µενα χρόνια, έχοντας δεχτεί τουλάχιστον ένα γκολ στα 
οκτώ τελευταία παιχνίδια της. Περιµένουµε ένα ενδι-
αφέρον παιχνίδι ανάµεσα σε δύο οµάδες που θέλουν 
να βγάλουν αντίδραση, αναµένουµε γκολ εκατέρωθεν, 
έτσι θα κρατήσουµε το Goal/Goal σε απόδοση 2.00.

Τρίποντο παραµονής η Σαπεκοένσε
Συνεχίζουµε µε Α΄ Βραζιλίας και το παιχνίδι Σαπεκο-
ένσε - Βιτόρια. Αµφότερες δίνουν σκληρή µάχη για να 
κρατηθούν στην κατηγορία. Η Σαπεκοένσε είναι στη 
16η θέση µε 31 βαθµούς όντας στο +1 από την επικίν-
δυνη ζώνη, ενώ η Βιτόρια είναι εντός αυτής µε 29 βαθ-
µούς, όντας στο -2 από τη σωτηρία της. Η διαφορά α-
νάµεσα στις δύο οµάδες είναι πως η Σαπεκοένσε έχει 
βελτιώσει αισθητά την απόδοσή της µετρώντας τρεις 
νίκες στα πέντε τελευταία παιχνίδια της, ενώ η Βιτόρια 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ BETARADES.GR
Στήριγµα οι έδρες και τα γκολ

προέρχεται από τέσσερις σερί ήττες που συνοδεύτηκαν 
από κακές εµφανίσεις. ∆ίνουµε προβάδισµα στην έδρα, 
έτσι θα επιλέξουµε τον άσο σε απόδοση 1.93.

Περνάµε στη Β΄ Ισπανίας και την κόντρα της Γρα-

νάδα µε τη Μαγιόρκα. Οι δύο οµάδες έχουν ξεκινή-
σει δυναµικά τις υποχρεώσεις τους, µε τη Γρανάδα 
να είναι στη 2η θέση µε 17 βαθµούς όντας στο -2 από 
την κορυφή και τη Μαγιόρκα στην 6η θέση µε 14 βαθ-
µούς. Αµφότερες σκοράρουν µε χαρακτηριστική ευκο-
λία, στη σηµερινή µεταξύ τους αναµέτρηση θα κυνη-
γήσουν τη νίκη µε κάθε κόστος, ώστε να κάνουν το 
«ξεπέταγµα» που θα τους δώσει ψυχολογία ενόψει της 
δύσκολης συνέχειας, κι εµείς θα επιλέξουµε το Goal/
Goal σε απόδοση 2.05.

Οι τρεις παραπάνω είναι οι βασικές προτάσεις του 
Betarades.gr. Από κει και πέρα, θα ασχοληθούµε µε 
έναν ακόµη αγώνα, από το πρωτάθληµα της Β΄ Ολλαν-
δίας, και συγκεκριµένα θα πάµε µε τον άσο στο παι-
χνίδι Γκόου Αχέντ Ιγκλς - Ρόντα, σε απόδοση 1.95.

Goal Tips
* Σπάρτα Ρότερνταµ - Καµπούρ (14/10, 15:30): Η Σπάρτα οδηγεί τα 
περισσότερα παιχνίδια της σε υψηλά σκορ, στα τρία πιο πρόσφατα επιβε-
βαίωσε το Over 3.5 και στη σηµερινή αναµέτρηση δεν περιµένουµε κάτι 
διαφορετικό. Θα πάµε µε τα γκολ, επιλέγοντας το Over 2.5 σε απόδοση 1.60.

* Σεντ Ζιλουάζ - Μπέερσοτ (14/10, 15:30): Πολύ ισορροπηµένα είναι τα 
παιχνίδια των γηπεδούχων µέχρι στιγµής, το 2-3 τέρµατα επαληθεύτηκε στα 
4/5 πιο πρόσφατα και αυτή θα είναι και η επιλογή µας, σε απόδοση 2.00.

* Σπορτ Μπόις - Αλιάνζα Λίµα (14/10, 23:00): Οι φιλοξενούµενοι παρου-
σιάζονται αρκετά «σφιχτοί» στα τελευταία παιχνίδια τους, προέρχονται από 
τρία σερί Under 1.5 και σήµερα περιµένουµε ακόµη ένα «κλειστό» παιχνίδι. 
Το Under 2.5 σε απόδοση 1.80 µας αρέσει και θα το κρατήσουµε.

Seri Tips
* Τβέντε - Μάαστριχτ (14/10, 17:45): Η Τβέντε µετράει 
τέσσερις νίκες και µία ισοπαλία στα πέντε τελευταία παιχνίδια 
της, είναι σαφώς ανώτερη από τη Μάαστριχτ και πιστεύουµε 
πως εύκολα ή δύσκολα θα δώσει συνέχεια στο σερί της. Ο άσος 
δίνεται σε απόδοση 1.65 και θα προστεθεί στις επιλογές µας.

* Τούµπιζε - Μαλίν (14/10, 19:00): Από τέσσερις σερί νίκες 
προέρχεται η Μαλίν και κόντρα στην ντεφορµέ Τούµπιζε έχει 
και πάλι τον πρώτο λόγο για τη νίκη. Το διπλό προσφέρεται σε 
απόδοση 1.50 και θα το «τιµήσουµε».

* Βάσκο ντα Γκάµα - Κρουζέιρο (14/10, 22:00): Η Βάσκο 
είναι «µανούλα» στις ισοπαλίες, καθώς έχει µοιραστεί βαθµούς 
και εντυπώσεις στα 4/5 τελευταία παιχνίδια της και µάλιστα µε 
σκορ 1-1. Πιθανή η ισοπαλία και κόντρα στην Κρουζέιρο, θα την 
κρατήσουµε σε απόδοση 3.00.

Head 2 Head
* Χέλσινγκορ - Νίκεπινγκ (14/10, 14:45): Οι δύο οµάδες µπορεί 
να µην έχουν πλούσια προϊστορία µεταξύ τους, ωστόσο σε πέντε 
αναµετρήσεις το επιµέρους ρεκόρ είναι στο 3-1-1, µε τη Χέλσινγκορ 
να έχει πάρει τον «αέρα» της αντιπάλου της. Θα πάµε και σήµερα µε 
τον άσο, σε απόδοση 2.02.

* Σκωτία - Πορτογαλία (14/10, 19:00): Τέσσερις φορές έχουν 
κοντραριστεί οι δύο οµάδες σε σκωτσέζικο έδαφος, µε το επιµέρους 
ρεκόρ να είναι 2-2-0. ∆εν περιµένουµε νίκη των Πορτογάλων ούτε 
σήµερα, θα πάµε µε το 1Χ σε απόδοση 1.75.

* Παλµέιρας - Γκρέµιο (14/10, 22:00): ∆ύσκολες στιγµές περνάει 
παραδοσιακά η Γκρέµιο στην έδρα της Παλµέιρας, καθώς σε 16 
συναντήσεις το επιµέρους ρεκόρ είναι 8-6-2. ∆ίνουµε και σήµερα 
προβάδισµα στον άσο, ο οποίος προσφέρεται σε απόδοση 1.85.

14/10
13:15 Γκόου Αχέντ Ιγκλς - Ρόντα 1  1.95
17:00 Σαπεκοένσε - Βιτόρια Μπαΐα  1  1.93
21:45 Πολωνία - Ιταλία  Goal/Goal  2.00
21:45 Γρανάδα - Μαγιόρκα   Goal/Goal  2.05
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«ΒΑΤΡΑΧΟΙ» ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ 
ΣΚΗΝΗ ΤΗΣ ΕΛΣ
Με μια ανατρεπτική διασκευή της κωμωδίας «Βάτρα-
χοι» του Αριστοφάνη ξεκινά η Εναλλακτική Σκηνή 
της Εθνικής Λυρικής Σκηνής την καλλιτεχνική περί-
οδο 2018-2019 στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύ-
ρος Νιάρχος. Οι εκκεντρικοί Opera Chaotique με 
την ιδιαίτερη αισθητική και η αναγνωρισμένη Ομάδα 
Κουκλοθεάτρου Merlin, που εδρεύει και δημιουρ-
γεί στο Βερολίνο, ενώνουν τις δυνάμεις τους, μεταφέ-
ρουν τους «Βατράχους» στη σημερινή εποχή και πα-
ρουσιάζουν μια συναρπαστική ιστορία με μουσικές 
αλχημείες, σκοτεινές μπαλάντες, σουρεαλιστική φα-
ντασία, γερές δόσεις μαύρου χιούμορ, εντυπωσιακές 
κούκλες και μάσκες. Στις 13, 14 Οκτωβρίου 2018 & 3, 
4 Μαΐου 2019.

ΟΙ ΓΙΓΑΝΤΙΟΙ «ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ» ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Το μοναδικό θεματικό πάρκο στην Ελλάδα που συναρ-
πάζει μικρούς και μεγάλους, οι γιγάντιοι «Δεινόσαυροι», 
ανοίγει τις πύλες του στις 15 Οκτωβρίου στην Αθήνα, 
στο εκθεσιακό κέντρο Helexpo-Maroussi. Σε έναν χώρο 
3.400 τ.μ., με τρισδιάστατα τεράστια εκθέματα, πλήρως 
θεματοποιημένα και ειδικά σχεδιασμένα, ώστε να δια-
θέτουν κίνηση και ήχο και να δημιουργούν το σκηνικό 
ενός πραγματικά ξεχωριστού κόσμου. Το θεματικό πάρκο 
«Δεινόσαυροι» απευθύνεται σε παιδιά όλων των ηλικιών 
(προσχολικής και σχολικής ηλικίας όλων των βαθμίδων 
εκπαίδευσης), αλλά και σε ενήλικες. Οι μικροί και μεγά-
λοι επισκέπτες θα ζήσουν μία εκπαιδευτική, διαδραστική 
και ανεπανάληπτη ψυχαγωγική εμπειρία, κάνοντας ένα 
νοερό ταξίδι στο μακρινό παρελθόν, στην εποχή που κυ-
ριαρχούσαν τα τεράστια πλάσματα στον πλανήτη.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΦΡΑΝΤΣ ΛΙΣΤ ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ
Η Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών, με τον Βύρωνα Φιδετζή 
στο πόντιουμ, επιστρέφει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 
την Τρίτη 16 Οκτωβρίου στις 20:30 πλαισιώνοντας τον πια-
νίστα Βασίλη Βαρβαρέσο σε μια εξαιρετική συναυλία που ε-
γκαινιάζει τον νέο κύκλο εκδηλώσεων «Φραντς Λιστ». Στην 
Αίθουσα «Χρήστος Λαμπράκης» θα ακουστούν τρία έργα, α-
ντιπροσωπευτικά της συμφωνικής ιδιοφυΐας του Λιστ, καθώς 
και ένα έξοχο δείγμα συμφωνικού κοντσέρτου της εθνι-
κής μας σχολής, γραμμένο από τον Μανώλη Καλομοίρη, τον 
«πρωτομάστορα» που οραματίστηκε μια ελληνική μουσική 
βουτηγμένη στα νάματα του Λιστ και του Βάγκνερ. Το ετήσιο 
αφιέρωμα στον Φραντς Λιστ ολοκληρώνεται στις 20 Μαρ-
τίου 2019 και περιλαμβάνει άλλες πέντε συναυλίες με πιανι-
στικά έργα, καθώς και με συνθέσεις για φωνή και πιάνο.

«ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΟΣ ΣΑΙΞΠΗΡ» 
ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί μια ιστορία για τη ζωή του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, τον ρόλο του οποίου αναλαμβάνει ο Βασίλης Χαραλα-
μπόπουλος. Η παράσταση παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο «Θέατρον» του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κό-
σμος» από τις 17 Οκτωβρίου. Στην ελισαβετιανή Αγγλία ο νεαρός συγγραφέας Ουίλιαμ Σαίξπηρ αναζητά απεγνωσμένα μια μούσα 
που θα τον εμπνεύσει να γράψει το νέο του θεατρικό έργο. Τη βρίσκει στο πρόσωπο της πανέξυπνης Βιόλας, μιας νεαρής θαυμά-
στριας που λαχταρά να γίνει ηθοποιός, παρ’ ότι την εποχή εκείνη η υποκριτική αποτελούσε αυστηρά ανδρικό προνόμιο. Έτσι, η 
Βιόλα μεταμφιέζεται σε άνδρα.
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ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Άλµπερτ Χιουζ ΣΕΝΑΡΙΟ: 
Νταν Ουίντενιπτ ΠΑΙΖΟΥΝ: Κόντι Σµιτ-
Μακφί, Λεονόρ Βαρέλα,  Τζενς Χούλτεν

∆οµηµένη ως ένα αγωνιώδες θρίλερ, γεµάτη από την ασφυκτική αίσθηση µιας πανταχού παρού-
σας καταπιεστικής εξουσίας και µε ένα δυνατό ηθικό δίληµµα στο επίκεντρό της, η ταινία αυτή 
προσφέρει µια υπόκωφα συναρπαστική εµπειρία. Βρισκόµαστε στο Μπουένος Άιρες του 1977. 
Ο Φρανσίσκο Σάνκτις, ένας οικογενειάρχης που ζει µια ήσυχη ζωή, µαθαίνει για µια επικείµενη 

απαγωγή που ετοιµάζουν οι στρατιώτες του δικτατορικού καθεστώτος. Έχει µόνο µία νύχτα για να πάρει την 
πιο σηµαντική απόφαση της ζωής του: θα προσπαθήσει να σώσει τη ζωή κάποιων αθώων θέτοντας σε κίνδυνο 
τη δική του;

COLETTE

Η Κίρα Νάιτλι ενσαρκώνει την εµβληµατική Γαλλίδα συγγραφέα της αβανγκάρντ Κολέτ που µέσα 
από το έργο της έγινε σύµβολο της γυναικείας χειραφέτησης κατά τον 20ό αιώνα. Ο γάµος της µε 
τον συγγραφέα Ανρί Γκοτιέ Βιλάρ (Ντόµινικ Γουέστ) την αποµάκρυνε από την απλοϊκή ζωή της 
επαρχίας και την εισήγαγε στη θορυβώδη ζωή του Παρισιού, όπου και ανέπτυξε το συγγραφικό 

της ταλέντο µεταξύ άλλων. Τα πρώτα της βιβλία εκδόθηκαν µε το ψευδώνυµο του άντρα της «Ουίλι» και έγιναν 
ανάρπαστα. Εύστροφη, δυναµική και γεµάτη αυτοπεποίθηση, η Κολέτ δεν ήταν µόνο µια χαρισµατική συγγρα-
φέας, ηθοποιός και δηµοσιογράφος, αλλά και µια πρωτεργάτρια του φεµινιστικού κινήµατος που αγωνιζόταν 
για τα δικαιώµατα της γυναίκας σε µια ανδροκρατούµενη κοινωνία.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Γουός Γουέστµορλαντ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ρίτσαρντ Γκλέιτζερ, Γουός Γουέστµορλαντ, Ρεµπέκα Λινκέβιτς ΠΑΙ-
ΖΟΥΝ: Κίρα Νάιτλι, Ντόµινικ Γουέστ

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ-ΣΕΝΑΡΙΟ: Φρανσίσκο Μάρκες, Αντρέα Τέστα ΠΑΙΖΟΥΝ: Ντιέγκο Βελάσκες, Λάουρα Παρέδες, Βαλέ-
ρια Λοΐς / Η ταινία θα προβάλλεται αποκλειστικά στον κινηµατογράφο ΑΝ∆ΟΡΑ.

ALPHA

Η ΜΕΓΑΛΗ ΝΥΧΤΑ ΤΟΥ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ ΣΑΝΚΤΙΣ
LA LARGA NOCHE DE FRANCISCO SANCTIS

Ένας νεαρός άντρας πηγαίνει για 
κυνήγι µε τους καλύτερους της 
φυλής του. Τραυµατίζεται και 
αναγκάζεται να µάθει να επιβιώνει 

µόνος του στην άγρια φύση. Εξηµερώνει έναν 
λύκο που τον έχει εγκαταλείψει η αγέλη του 
κι έτσι µαθαίνουν να στηρίζονται ο ένας στον 
άλλον. Γίνονται γρήγορα σύµµαχοι και αντιµε-
τωπίζουν αµέτρητους κινδύνους και δυσκολίες 
για να επιστρέψουν στους δικούς τους πριν 
αρχίσει ο χειµώνας. Μία επική περιπέτεια που 
διαδραµατίζεται στο τέλος της Εποχής των 
Παγετώνων. Μία οπτικά καθηλωτική ιστορία 
που ρίχνει φως στην καταγωγή του καλύτερου 
φίλου του ανθρώπου. Ένα πανανθρώπινο παρα-
µύθι για την επιβίωση, σκηνοθετηµένο µε αυ-
θεντικότητα και συναίσθηµα. Ένα εντυπωσιακό 
θέαµα χάρη στα οπτικά εφέ, τα καταπληκτικά 
τοπία και την καθηλωτική του ατµόσφαιρα.

CI
NE

M
A
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Σίγουρα οι ρίζες 
μου έπαιξαν 
σημαντικό 
ρόλο. Έμαθα να 
ακούω και να 
καταλαβαίνω 
τη μουσική και 
χρωστάω πολλά 
στον πατέρα μου 
και στον παππού 
μου. Ακούω πολλά 
διαφορετικά είδη 
στον ελεύθερό 
μου χρόνο, αλλά 
η καρδιά μου 
σταματάει στην 
ελληνική λαϊκή 
μας μουσική.

INFO
Μουσική 
σκηνή Σφίγγα
Ακαδημίας & Ζωοδόχου 
Πηγής
(είσοδος στον πεζόδρομο 
Κιάφας 13)
Τηλ. κρατήσεων: 211 
4096149, 6987 844845
sfigamusic@gmail.com
Ώρα έναρξης: 22:30
Είσοδος: €13 με μπίρα 
ή κρασί

Η Σαββέρια Μαργιολά, μαζί με την εξαμελή μπάντα 
της, καλωσορίζει τον χειμώνα στη Σφίγγα το Σάβ-
βατο 20 Οκτωβρίου. Μετά από μια γεμάτη καλο-
καιρινή περιοδεία επιστρέφει ανανεωμένη, σχεδι-

άζοντας ένα νέο πρόγραμμα με μεγάλη ένταση, συναίσθημα και 
αντιθέσεις που την κάνουν να ξεδιπλώνει τον δυναμισμό και τη 
μοναδική της ενέργεια πάνω στη σκηνή.

Τι θα ακούσουμε στη Σφίγγα;
Στη φετινή μας παράσταση έχουμε ετοιμάσει ένα πρόγραμμα 
με ένταση και πολλές μουσικές αντιθέσεις. Θα παίξουμε τρα-
γούδια από τη δισκογραφία μου, καθώς και άλλων καλλιτεχνών 
που θαυμάζω, ενορχηστρωμένα με τη δική μας άποψη. Έντεχνα, 
λαϊκά, παραδοσιακά ακούσματα με πιο ηλεκτρικό ήχο, από τον 
Αλκίνοο Ιωαννίδη μέχρι τον Μαρκόπουλο και από το «Σε ποια 
θάλασσα αρμενίζεις» μέχρι την «Πικροδάφνη». Και όλο αυτό 
με την επιμέλεια του επί χρόνια στενού μου συνεργάτη Μάριου 
Μούρμουρα και την ανεκτίμητη συνεισφορά της μουσικής μας 
παρέας που αποτελείται από τον Νίκο Πασσαλίδη, τον Δήμο 
Πολυμέρη, τον Δημήτρη Χουντή, τον Μιχάλη Ευδαίμων και τον 
Θάνο Μιχαηλίδη.

Μιλήστε μας για την αγάπη σας στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι. 
Από πού προέκυψε; Από τη μουσική σας οικογένεια;
Σίγουρα οι ρίζες μου έπαιξαν σημαντικό ρόλο. Έμαθα να ακούω 
και να καταλαβαίνω τη μουσική και χρωστάω πολλά στον πατέρα 
μου και στον παππού μου. Ακούω πολλά διαφορετικά είδη στον 
ελεύθερό μου χρόνο, αλλά η καρδιά μου σταματάει στην ελλη-
νική λαϊκή μας μουσική. Η ελληνική μουσική έχει ένα δικό της, 
πολύ ξεχωριστό και ιδιαίτερο χρώμα. Πολλές φορές τραγουδώ-
ντας αισθάνομαι ότι έχω ζήσει και σε μια άλλη εποχή.

Αυτό το οικογενειακό κλίμα ήταν καταλύτης για την πορεία 
σας; Φανταστήκατε ποτέ τον εαυτό σας να κάνει κάτι άλλο, 
εκτός μουσικής;
Δεν ξέρω τι θα γινόταν αν δεν είχα μεγαλώσει σε μουσική οι-
κογένεια. Υποθέτω ότι στην περίπτωσή μου το DNA έπαιξε τον 

ρόλο του (γέλια). Κατά καιρούς έχω φανταστεί να κάνω διάφορα, 
αλλά πουθενά δεν με φαντάζομαι τόσο ευτυχισμένη όσο μέσα 
στη μουσική.

Το καλοκαίρι σας ήταν συναυλιακά πολύ δραστήριο. Τι είναι 
αυτό που αγαπάτε σε μια καλοκαιρινή συναυλία που δεν υ-
πάρχει π.χ. σε ένα live σε κλειστό χώρο;
Θέλω να παίζω πολύ, το έχω ανάγκη. Όταν δεν συμβαίνει, με 
πιάνουν διάφορα. Εδώ και τέσσερα χρόνια παίζουμε χειμώνα-
καλοκαίρι εντός και εκτός Αθηνών και το απολαμβάνω όσο τί-
ποτα. Κάθε χώρος έχει τη δική του αύρα. Η φύση και ο ορίζο-
ντας είναι αυτά που δίνουν μια άλλη νότα στα καλοκαιρινά live 
και δημιουργούν μια διαφορετική επαφή.

Έχετε συνεργαστεί με Νταλάρα, Μακεδόνα, Μαρινέλλα, Μη-
τσιά, Αλεξίου, Μητροπάνο – μεγαθήρια της ελληνικής σκηνής. 
Τι μάθατε από τον καθέναν;
Κάθε συνεργασία μου μαζί τους ήταν μια καινούργια έκπληξη. 
Το ήθος τους, η δοτικότητά τους, η εργατικότητά τους και ο σε-
βασμός τους απέναντι στους δημιουργούς και τα τραγούδια ήταν 
για μένα σπουδαίο μάθημα. Απέκτησα γνώση και εμπειρία που 
με συνοδεύουν σε όλα μου τα βήματα.

Από τους τραγουδιστές της δικής σας γενιάς, ποιους ξεχωρί-
ζετε;
Η καινούργια γενιά έχει πολλούς αξιόλογους τραγουδιστές που 
θαυμάζω και εκτιμώ. Δεν θα ήθελα να ξεχωρίσω κάποιον, άλλω-
στε οι περισσότεροι είναι αγαπημένοι φίλοι.

Τι διαγράφεται στον ορίζοντα μουσικά;
Μόλις ξεκινάει ο χειμώνας και, απ’ ό,τι φαίνεται, θα είναι γεμά-
τος. Μετά την πρώτη μας παράσταση στη μουσική σκηνή Σφίγγα 
στις 20 Οκτωβρίου προγραμματίζουμε κι άλλες εμφανίσεις, στην 
Αθήνα και στην επαρχία. Επίσης, σε λίγες μέρες κυκλοφορώ ένα 
καινούργιο τραγούδι σε στίχους της Ελεάνας Βραχάλη και μου-
σική του Γιώργου Κυριάκου με τίτλο «Θύτες και αθώοι» που θα 
παίξουμε για πρώτη φορά ζωντανά στη Σφίγγα.

  ΣΤΗΝ ΝΤΈΠΥ ΚΟΥΡΈΛΛΟΥ

Σαββέρια 
Μαργιολά

«Η καρδιά μου
σταματάει

στη λαϊκή μας
μουσική»



www.freesunday.gr
14.10.201834 FREETIME

P
LA

N
ET

STRAY STORIES

Πανευρωπαϊκή Γιορτή των Πουλιών

Την Κυριακή 14 Οκτωβρίου και ώρες 11:00-14:00 
η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία μας προ-
σκαλεί στο Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθη-
τοποίησης «Α. Τρίτσης» στο Ίλιον για μια ξεχω-
ριστή ημέρα στη φύση με παρατήρηση πουλιών 

και άλλες δράσεις αφιερωμένες στη φθινοπωρινή μετανά-
στευση των πουλιών με αφορμή την 25η επέτειο της Ευρωπα-
ϊκής Γιορτής Πουλιών.

Η Πανευρωπαϊκή Γιορτή των Πουλιών είναι ένα ετήσιο 
γεγονός που λαμβάνει χώρα το πρώτο Σαββατοκύριακο του 
Οκτωβρίου σε περισσότερες από 40 χώρες και συντονίζεται 
από την παγκόσμια ομοσπονδία περιβαλλοντικών οργανώ-
σεων για την προστασία των πουλιών BirdLife International. 
Στην Ελλάδα ο συντονισμός των εκδηλώσεων γίνεται από την 
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, εταίρο της BirdLife στην 
Ελλάδα.

Χώρος εκδήλωσης: Κεντρικές λίμνες (χώρος ευκαλύπτων) 
στο πάρκο

Οι δραστηριότητες της εκδήλωσης περιλαμβάνουν:
• Παρατήρηση πουλιών
• Περιήγηση στις λίμνες του πάρκου
• Παιδικά εργαστήρια
• Απελευθέρωση πουλιών

σε συνεργασία με τον Σύλλογο Προστασίας και Περίθαλ-
ψης Άγριας Ζωής ΑΝΙΜΑ.

Η συμμετοχή για το κοινό είναι ελεύθερη.

Για την ενίσχυση του έργου του ΑΝΙΜΑ θα συγκεντρώνο-
νται στο πλαίσιο της εκδήλωσης τα ακόλουθα υλικά:

• Εφημερίδες
• Ξηρά τροφή για γατάκια
• Κονσέρβες για γατάκια
• Γάντια latex
• Κελαηδίνη
• Κοτσυφοτροφή
• Σιτάρι
• Κουνελόχορτο

Η εκδήλωση υλοποιείται από την Ελληνική Ορνιθολο-
γική Εταιρεία σε συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης του 
Πάρκου «Α. Τρίτσης», τους «Φίλους του Πάρκου» και τον 
Σύλλογο Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής ΑΝΙΜΑ, 
με την υποστήριξη της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Γ΄ Αθήνας.

Για περισσότερες πληροφορίες: Ελίνα Ζήκου, υπεύθυνη 
Εκπαιδευτικού Προγράμματος στο Πάρκο «Α. Τρίτσης», 
τηλ. 210 2316977, 210 8228704, epark@ornithologiki.gr

Πανέμορφα πλάσματα, χνουδωτά και έξυπνα, αναζητούν 
σπίτι και υπεύθυνη υιοθεσία. Είναι 3 μηνών και θα δο-
θούν εμβολιασμένα και με τσιπ. Θα γίνουν 15-20 κιλά. 
Είναι πανέξυπνα, κοινωνικοποιημένα και αποπαρασιτω-
μένα και έχουν ήδη κάνει τα πρώτα τους εμβόλια. 

Τηλ. επικοινωνίας: 6976 687977
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  ΤΗΣ ABIR WAZZAN*

Αβγά και λαχανικά κούπες
µε ντιπ γιαουρτιού

Μια καλή συνταγή για κυριακάτικο brunch, 
πικνίκ ή σνακ στο σχολείο.

Εκτέλεση
1. Σε ένα τηγάνι βάζουµε το λάδι. Μόλις ζεσταθεί βάζουµε τα κολοκύθια και σοτάρουµε 
για περίπου 5 λεπτά. Προσθέτουµε τη µελιτζάνα και συνεχίζουµε µέχρι να µαλακώσουν 
τα υλικά µας. Λίγο προτού τα βγάλουµε από τη φωτιά βάζουµε και τα τοµατίνια και 
συνεχίζουµε για περίπου 3 λεπτά. Αλατοπιπερώνουµε και τοποθετούµε το τηγάνι µας 
εκτός φωτιάς. Ήρθε η ώρα για τον ψιλοκοµµένο βασιλικό.

Για τα λαχανικά:

• 2 φλιτζάνια κολοκ ύθια κοµµένα 
σε µικρούς κύβους

• 2 φλιτζάνια µελιτζάνα κοµµένη 
σε µικρούς κύβους

• 1 φλιτζάνι τοµατίνια κοµµένα 
στη µέση

• 1/2 φλιτζάνι χοντροκοµµένο 
βασιλικό

• 4 κ.σ. ελαιόλαδο

• αλάτι-πιπέρι

Για το µείγµα αβγού:

• 2 αβγά

• 200 γρ. στραγγιστό γιαούρτι

• 200 ml κρέµα γάλακτος

• αλάτι-πιπέρι

Για το ντιπ γιαουρτιού:

• 200 γρ. γιαούρτι

• 1 σκελίδα σκόρδο

• 2 κ.σ. βασιλικό

• 1 κ.σ. ελαιόλαδο

• αλάτι

Συστατικά

2. Για το µείγµα αβγού: Βάζουµε όλα τα υλικά στο µπλέντερ 
και το δουλεύουµε για περίπου 30 δευτερόλεπτα.

3. Σε ένα ταψί για cupcakes (προτιµότερο να είναι 
από σιλικόνη) βάζουµε αρχικά το µείγµα λαχανικών 
από το τηγάνι µας και κατόπιν το µείγµα αβγού και το 
τοποθετούµε σε προθερµασµένο στους 180°C φούρνο 
στον αέρα για περίπου 15 λεπτά. Σκοπός είναι το κέντρο να 
σταθεροποιηθεί και η επιφάνεια να πάρει χρυσό χρώµα.

4. Βγάζουµε το ταψί και το αφήνουµε στην άκρη να 
κρυώσει λίγο, µέχρι να γίνει σταθερό.

5. Όσο περιµένουµε, φτιάχνουµε το ντιπ. Βάζουµε στο 
µπλέντερ το σκόρδο, το λάδι και το αλάτι και χτυπάµε 
καλά. Μετά προσθέτουµε τον βασιλικό και χτυπάµε για 5 
δευτερόλεπτα. Στο τέλος µπαίνει το γιαούρτι και χτυπάµε 
για άλλα 10 δευτερόλεπτα.

Σερβίρουµε τις κούπες µαζί µε το ντιπ και µια ωραία 
µπαγκέτα.

Χρόνος εκτέλεσης: Χρόνος εκτέλεσης: Χρόνος εκτέλεσης: Χρόνος εκτέλεσης: Χρόνος εκτέλεσης: 

45 λεπτά45 λεπτά
Χρόνος εκτέλεσης: 

45 λεπτά
Χρόνος εκτέλεσης: 

Μερίδες: 4Μερίδες: 4Μερίδες: 4

Βαθµός δυσκολίας: εύκολο
Βαθµός δυσκολίας: εύκολο
Βαθµός δυσκολίας: εύκολο

*Η Abir Wazzan 
γεννήθηκε στον Λίβανο 

και µεγάλωσε στη 
Σαουδική Αραβία και 

στην Κύπρο. Σπούδασε 
Πολιτικές Επιστήµες 
και Ψυχολογία και 
ασχολήθηκε µε τη 

µαγειρική στα 25 της, 
ενώ µέχρι τότε δεν 

είχε µαγειρέψει ποτέ. 
Από τότε µέχρι σήµερα 

ανακατεύει κουζίνες του 
κόσµου και παρουσιάζει 
δικές της συνταγές και 
µενού. Το 2017 ήταν 

στους 50 του «Master 
Chef». 

Instagram: abirwazzan
Facebook: AbirWazzan



www.freesunday.gr
14.10.201836 FREETIME

ΠΡ
Ο
ΣΩ

ΠΟ

Γράφω στίχους 
στα ελληνικά γιατί 
έχω την ανάγκη 
να επικοινωνήσω 
πρωτίστως με τους 
ανθρώπους που 
συναναστρέφομαι. 
Είναι σημαντικό 
για μένα να 
απευθύνεσαι σε 
μια κοινωνία της 
οποίας αποτελείς 
μέρος.

  ΣΤΗΝ ΝΤΈΠΥ ΚΟΥΡΈΛΛΟΥ

Γιάννης Μιχαλόπουλος
Το νέο του τραγούδι είναι ένα 

κάλεσμα χαράς και πίστης

Μιλήστε μας για το νέο σας τραγούδι.
Το «Έι χαρά έλα» στην ουσία είναι ένα κάλεσμα. Πολλές φορές 
εξαντλούμαστε από τη φθορά της καθημερινότητας και απο-
γοητευόμαστε. Ακόμη και υπό αυτές τις συνθήκες η ιστορία 
έχει δείξει πως έχοντας υπομονή και πίστη μπορούμε να επι-
τύχουμε κάθε στόχο που θεωρούσαμε ότι έχει απολεσθεί. Ε-
κτιμώντας τον εαυτό μας και τους συνανθρώπους μας, η χαρά 
πάντα θα βρίσκει τον δρόμο για να έρχεται.

Πού οφείλεται η αγάπη σας για τον ελληνικό στίχο;
Στην ανάγκη να επικοινωνήσω πρωτίστως με τους ανθρώπους 
που συναναστρέφομαι. Είναι σημαντικό για μένα να απευθύ-
νεσαι σε μια κοινωνία της οποίας αποτελείς μέρος.

Μετά το συγκρότημα Ζάθιρο ακολουθείτε σόλο κα-
ριέρα. Τι αλλάζει σε αυτή την περίπτωση;
Η μόνη διαφορά είναι ότι αποκτάς μια μεγαλύτερη ευελιξία, 
ώστε να διαχειριστείς τις καταστάσεις που προκύπτουν, είτε 
αυτές έχουν να κάνουν με το εμπορικό κομμάτι της δουλειάς 
είτε με το δημιουργικό. Λειτουργικά, πάντως, κάθε σόλο καλ-
λιτέχνης οφείλει πολλά στους συνεργάτες του, αφού στο τέλος 
το αποτέλεσμα είναι ομαδικό.

Πού μπορούμε να βρούμε το «Έι χαρά έλα»;
Στο επίσημο κανάλι της Panik Records στο YouTube και σε 
όλα τα ψηφιακά καταστήματα.

Στο σπίτι τι μουσική ακούτε;

Ό,τι καινούριο κυκλοφορεί στην εγχώρια αλλά και στην πα-
γκόσμια σκηνή, για να ενημερώνομαι και να ανακαλύπτω τρα-
γούδια κατάλληλα για τις εμφανίσεις μου. Για να χαλαρώσω 
απλώς, επιλέγω το είδος της lounge ή της chill-out μουσικής.

Μόλις κερδίσατε ένα φανταστικό ταξίδι στον χρόνο, 
για να ακούσετε από κοντά όποιον καλλιτέχνη θέλετε. 
Πού θα ταξιδεύατε;
Αν και η τεχνολογία μάς έχει εξασφαλίσει πολλά ντοκουμέντα 
από το παρελθόν, θα ήθελα να ζήσω μια βραδιά σε κάποιο club 
ή forum της Νέας Υόρκης βλέποντας τους Doors.

Στα τηλεοπτικά talent shows εναποθέτουν τις ελπί-
δες τους εκατοντάδες νέοι, ενώ στην κριτική επιτροπή 
βρίσκονται άνθρωποι επιτυχημένοι στον χώρο τους. 
Πιστεύετε ότι βοηθιέται έτσι ένας νέος καλλιτέχνης;
Είναι ένα μικρό βήμα ανάμεσα στα πολλά που πρέπει να κάνει 
κανείς, μια ακόμη ευκαιρία στις πολλές που θα έρθουν. Αν τα 
νέα παιδιά το αντιμετωπίσουν έτσι, δεν υπάρχει φόβος να δι-
αστρεβλωθεί ο χαρακτήρας τους από την εφήμερη δημοσιό-
τητα.

Τα χειμερινά σας σχέδια;
Ετοιμάζουμε ένα ακουστικό σχήμα για εμφανίσεις σε μικρούς 
χώρους και ένα πλήρες full band, αν και εφόσον οι απαιτήσεις 
είναι μεγαλύτερες, ενώ παράλληλα ολοκληρώνουμε το τρίτο 
μου single, που ευελπιστούμε να κυκλοφορήσει στο τέλος της 
εορταστικής περιόδου.
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INFO
Σκηνοθεσία: Γιάννης 
Οικονομίδης
Επιμέλεια κειμένου: 
Βαγγέλης Μουρίκης
Σχεδιασμός φωτισμών: 
Bασίλης Κλωτσοτήρας
Βοηθός σκηνοθέτη 
/ επιμέλεια κίνησης: 
Αντώνης Ιορδάνου
Σκηνογραφία: Ioυλία 
Σταυρίδου
Ενδυματολόγος: Γιούλα 
Ζωιοπούλου
Μουσική: Μπάμπης 
Παπαδόπουλος
Παίζουν (με αλφαβητική 
σειρά): Αντώνης Ιορδάνου 
(θείος Τάκης), Ιωάννα 
Κολλιοπούλου (Στέλλα 
Γερακάρη), Ασημίνα 
Ξηρού (θεία Βάσω), 
Γιάννης Μυλωνάς (Μάριος 
Αγγελής), Καλλιρρόη 
Μυριαγκού (Ελένη 
Γερακάρη), Γιάννης 
Νιάρρος (Γιώργος 
Γερακάρης), Στάθης 
Σταμουλακάτος (Αντώνης 
Γερακάρης), Έλλη Τρίγγου 
(Ανθή Γερακάρη)

Θέατρο Τζένη Καρέζη, 
Ακαδημίας 3, Αθήνα

  ΒΑΣΊΛΗΣ ΚΟΚΚΏΝΗΣ

ΕΊΔΑΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 
«ΣΤΕΛΛΑ ΚΟΊΜΗΣΟΥ» ΣΤΟ 
ΘΕΑΤΡΟ «ΤΖΕΝΗ ΚΑΡΕΖΗ»
Η πρώτη παράσταση του Γιάννη 
Οικονομίδη στο θέατρο, μια άκρως 
δυναμική, sold-out παράσταση, 
για θεατές με γερό στομάχι.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παράσταση αναλύει μια οικογένεια άκρως πατριαρχική, όπου ο πατέρας είναι κεφαλή του υποκόσμου. Η κόρη του Στέλλα είναι ο συνδετικός κρί-
κος για τον αποχαρακτηρισμό και την εξυγίανση της οικογένειας στα μάτια του κόσμου, μια κι έχει συμφωνηθεί ο γάμος της με τον γιο ενός πολιτι-
κού. Η κίνηση αυτή, για την οποία ο πατέρας είναι πολύ περήφανος, θα τεθεί σε κίνδυνο από τον έρωτα της Στέλλας με έναν ηθοποιό που παίζει σε 
τηλεοπτικές σειρές. Ο έρωτας αυτός θα διαταράξει την ήδη διαταραγμένη οικογένεια σε τέτοιο βαθμό που η αδρεναλίνη όχι μόνο των πρωταγωνι-
στών αλλά και των θεατών θα εκτοξευτεί στα ύψη.

ΚΡΙΤΙΚΗ
Αγγίζοντας τα όρια της παράνοιας και μεταφέροντας το κλίμα των κι-
νηματογραφικών του επιτυχιών «Σπιρτόκουτο», «Με την ψυχή στο 
στόμα», «Ο Μαχαιροβγάλτης» και «Το μικρό ψάρι» στο σανίδι, ο Γιάν-
νης Οικονομίδης καταφέρνει επιτυχώς για τους λάτρεις του είδους να 
καθιερωθεί και στο θέατρο ως θεσμός.

Απογυμνώνοντας με σκληρότητα και βία τον ακραίο άνθρωπο της 
διπλανής πόρτας, εισδύει στο σύγχρονο περιβάλλον της μικροαστικής 
σκέψης σαν υπερβατικός αναλυτής και απόλυτος γνώστης της ψυχοπα-
θολογίας του, οδηγώντας μεθοδευμένα την πλοκή σε ένα χειρουργικά α-
κραίο τέλος-τέλμα.

Ο ανθρώπινος πόνος, η μοναξιά, η ενδοοικογενειακή, και όχι μόνο, 
βία, ο φόβος-τρόμος, η εγκατάλειψη, οι κοινωνικές ανισότητες, η πολι-
τική και η σύνδεσή της με τη μαφία, η παράνοια, η αδιαφορία, η από-
γνωση, ο έρωτας, τα ναρκωτικά και το αλκοόλ είναι μερικές μονάχα από 
τις έννοιες που με ακραίο τρόπο, ξεχειλώνοντάς τες, τις παραθέτει στα 
πόδια μας, που τρέμουν, στο σώμα μας, που από ρίγη έχει καταβληθεί, 
και στην καρδιά μας, που έχει κρυφτεί στα… πιο βαθιά σκοτάδια των σω-
θικών μας.

Πολλές φορές βέβαια το κοινό, μην μπορώντας τις έννοιες ετούτες 
να αντέξει, είτε αναγνωρίζοντας μέσα τους κομμάτια του εαυτού του, είτε 
αρνούμενο να τις δει με μάτια διάπλατα ανοιχτά, είτε απλώς αδυνατώ-
ντας να τις ενστερνιστεί, τρέχει μακριά τους, εκμηδενίζοντας το σημείο 
της πραγματικότητας εκείνο που δεν διανοείται ακόμη και να το φαντα-
στεί, μα υπάρχει.

Αν αναλύσουμε την ερμηνευτική δεινότητα του πατέρα πρωταγωνι-
στή (Στάθης Σταμουλακάτος), ο οποίος το βάρος της παράστασης από 
την εμφάνισή του και πέρα στις πλάτες του κουβαλά, θα αντιληφθούμε 
ένα θεατρικό μεγαλείο ακραίας έντασης που, ενώ σε άλλες παραστάσεις 
θα μπορούσε να χαρακτηριστεί υπερβολικό, μέσα σε αυτή την κατα-
στροφική ένταση του Οικονομίδη είναι ακριβές και αριστοτεχνικό.

Από την άλλη πλευρά, ο Γιάννης Νιάρρος, που για την εκπληκτική 
ερμηνεία του πήρε και το βραβείο Δημήτρης Χορν, καταφέρνει και απο-
φορολογεί την παράσταση από την ιδιάζουσα έντασή της, πότε μέσω του 
ναρκο-ψυχισμού του και πότε μέσω κωμικοτραγικών περιστατικών και 
εκφράσεων, προετοιμάζοντας έτσι αριστοτεχνικά την καταλυτική είσοδο 
του πατέρα που οδηγεί σε ένα κρεσέντο-ρέκβιεμ γνήσιας δεινότητας.

Καλοί και οι υπόλοιποι ηθοποιοί. Η Στέλλα (Ιωάννα Κολλιοπού-
λου), βραβευμένη κι αυτή με το βραβείο Μελίνα Μερκούρη (πρώτη 
φορά βραβεύονται δύο ηθοποιοί στην ίδια παράσταση), δυναμική, προ-
βάλλοντας με ένταση, τρέλα και απόγνωση την άποψή της για τον έρωτα, 
μα συντρίβοντάς τον τελικά σιωπηλά μα διόλου συναινετικά εμπρός στη 
βία και την έξαρση του πατέρα της, ενώ οι υπόλοιποι –μικρή αδελφή, 
θείος, θεία και ο έρωτάς της– δεν χαλούν την αρμονία της παράστασης.

«Όπου βία πάρεστι, ουδέν ισχύει νόμος» λέει ο Μένανδρος. Κι εδώ 

καταλύθηκε όχι μόνο η οικιακή δημοκρατία, που ούτως ή άλλως 
δεν υπήρξε ποτέ, μα και ο ίδιος ο προαιώνιος και απαράγραπτος 
νόμος της υπερίσχυσης της αγάπης έναντι του συμφέροντος.

Μια παράσταση γροθιά στο στομάχι, γεμάτη ένταση και πάθος, 
που για τους λάτρεις του είδους είναι… υποχρεωτική.
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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

Για μακριές
και πυκνές

 βλεφαρίδες

info
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

Τ ο να παραμείνεις fit και υγιής είναι μια 
lifestyle επιλογή. Είναι μια συνήθεια που 
όλοι μπορούμε να υιοθετήσουμε.

Κανόνας 1: Κάνε διαλειμματική αερόβια 4-5 
φορές την εβδομάδα για 25-30 λεπτά. Αν κάνεις 
έστω και λίγο γρήγορο περπάτημα ή ελλειπτικό 
ή κολύμβηση κάθε μέρα με εναλλαγές στην τα-
χύτητα, το σώμα σου θα συνεχίσει να καίει λίπος 
ακόμα και αφού ολοκληρώσεις την προπόνησή 
σου και ο μεταβολισμός σου θα πάρει «φωτιά».

Κανόνας 2: Πιες 2-4 λίτρα νερό την ημέρα. Σίγουρα 
θα έχεις ακούσει πολλά για το νερό. Πράγματι, είναι το 
«κλειδί» για την απώλεια βάρους. Αν δεν πίνεις αρκετό 
νερό, το σώμα σου θα αφυδατωθεί και, τελικά, ο μεταβολι-
σμός σου θα επιβραδυνθεί.

Κανόνας 3: Προετοίμασε και μαγείρεψε το 80% των γευμάτων σου 
κάθε εβδομάδα. Είναι απλό: Αν έχεις προετοιμάσει υγιεινά, σπιτικά γεύ-
ματα, θα γνωρίζεις τι είδους «καύσιμα» δίνεις στο σώμα σου.

Κανόνας 4: Φάε έξω 2-3 φορές την εβδομάδα. Αυτό δεν ισχύει μόνο για βραδινό 
γεύμα σε εστιατόριο αλλά και για τις φορές που θα παραγγείλεις μεσημεριανό.

Κανόνας 5: Πιες αλκοόλ 2 φορές τον μήνα. Ναι, μπορείς να πιεις αλκοόλ, αλλά μόνο 2 
φορές τον μήνα.

Πέντε κανόνες 
για να είσαι fit
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  ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΗ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ*

Μία από τις πιο σηµαντικές υπερτροφές που έχουν γίνει δηµοφιλείς τα τελευ-
ταία χρόνια είναι το ιπποφαές. Οι κάτοικοι των Ιµαλαΐων στην Ινδία χρη-
σιµοποιούν εδώ και χιλιάδες χρόνια τον καρπό του σαν τρόφιµο και φάρ-

µακο.
Στην κινεζική και ρωσική ιατρική αποτελεί τη βάση πολλών φαρµάκων και 

τονωτικών για την υγεία. Ένας πολύ σηµαντικός φαρµακολόγος του 1ου µ.Χ. 
αιώνα, ο ∆ιοσκουρίδης ο Αναζαρβεύς, αναφέρει στο έργο του «Περί ύλης ιατρι-
κής»(De Materia Medica) τις θεραπευτικές ιδιότητες του ιπποφαούς, ενώ ο Γαλη-
νός δίνει την ονοµατολογία του στο έργο του «Ιπποκράτους γλωσσών εξήγησις» 
αναφέροντας ότι «τούτο ου µόνον ιπποφαές ονοµάζεται αλλά και κνάφον και στύ-
βον». Λέγεται ακόµη ότι εκτός από τον Μέγα Αλέξανδρο, που αναγνώρισε τις ιδιό-
τητες του φυτού και τάιζε µε αυτό τους στρατιώτες και τα άλογά του, ο Τζένγκις Χαν 
το έδινε στους στρατιώτες του για να έχουν µεγάλη αντοχή, ενέργεια και µαχητι-

κότητα. Σήµερα µια σειρά από προϊόντα υγείας και συµπληρώµατα διατροφής κα-
τασκευάζονται από το ραµνοειδές ιπποφαές, όπως κανονικά ονοµάζεται.

Η χηµική σύνθεσή του ποικίλλει ανάλογα µε την προέλευση και το κλίµα της 
περιοχής όπου φύεται. Περιέχει οξέα φρούτων, φλαβονοειδή, καροτενοειδή, λιπαρά 

οξέα και αλκοόλες σακχάρων. Τα φλαβονοειδή είναι παρόντα σε όλα τα µέρη του 
φυτού. Τα κύρια είναι η ισοραµνετίνη, η κουερσετίνη, η µυριστίνη και η καµπεφερόλη. 

Οι καρποί του είναι αρκετά στυφοί στη γεύση και σχετικά ξινοί, ενώ περιέχουν αρκετές 
βιταµίνες, όπως C, E και K, µε κυριότερη τη C, που βρίσκεται σε ποσότητα 15 φορές πε-

ρισσότερη απ’ ό,τι στα πορτοκάλια.
Οι καρποί µπορούν να καταναλωθούν ωµοί, µαγειρεµένοι και αποξηραµένοι. Λόγω 

της ιδιαίτερης γεύσης τους προτιµάται να τρώγονται σαν συστατικά µιας ποικιλίας προϊόντων, 
όπως σιρόπια µαρµελάδες, ζελέ, τουρσί, καραµέλες, πίτες, µέσα σε αλκοολούχα και µη αλκοο-

λούχα ποτά, και να χρησιµοποιούνται σαν αρωµατικά σε γαλακτοκοµικά προϊόντα.
Τα εκχυλίσµατα του ιπποφαούς µπορούν να συνεισφέρουν στη θεραπεία του έλκους στο στο-

µάχι, καθώς αναστέλλουν την ανάπτυξη του ελικοβακτηριδίου του πυλωρού. Οι σπόροι του ιπποφαούς 
και το έλαιο που περιέχουν έχουν θεραπευτική δράση στην ατοπική δερµατίτιδα, στις καρδιαγγειακές πα-

θήσεις και στη θεραπεία εγκαυµάτων, πληγών και τραυµάτων.
Το τσάι από τα φύλλα του ιπποφαούς είναι ωφέλιµο στον έλεγχο της αρτηριακής πίεσης, στη µείωση της 

χοληστερόλης, στην πρόληψη και στον έλεγχο ασθενειών των αιµοφόρων αγγείων και στην ενίσχυση της ανοσίας 
του οργανισµού.

Το έλαιο από τα φύλλα και τα κλαδιά χρησιµοποιείται σε συνθέσεις διαφόρων αλοιφών για την αγωγή δερµατικών 
παθήσεων και τη θεραπεία τραυµατισµών που προκαλούνται από την ακτινοβολία UV.
Στα Ιµαλάια χρησιµοποιούν τους καρπούς και άλλα µέρη του φυτού για τη θεραπεία της κεφαλαλγίας, του κρυολογήµατος, 

του βήχα και των λοιµώξεων του λαιµού. Η σύγχρονη επιστηµονική έρευνα έχει βρει ισχυρές ενδείξεις για µια σειρά δράσεις του ιπ-
ποφαούς και των προϊόντων του. Κάποιες από αυτές είναι οι εξής: η αντιφλεγµονώδης δραστηριότητα και η αντιµικροβιακή δράση. Η αντι-

καρκινική και αντινεοπλασµατική δραστηριότητα. Η ηπατοπροστατευτική δυνατότητα και η ακτινοπροστατευτική δράση. Η αντιαθηρογονική και 
η καρδιοπροστατευτική δραστηριότητα. Η αντιγλυκογόνος και υπογλυκαιµική επίδραση. Η αντιγηραντική δράση, η ενίσχυση του ανοσοποιητικού και η 

νευροπροστατευτική δράση. Επίσης, δρα προστατευτικά έναντι της παχυσαρκίας και του σωµατικού στρες.
Το ιπποφαές αποτελεί µία ισχυρή υπερτροφή που δεν πρέπει να λείπει από το καθηµερινό µας διαιτολόγιο.

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

Το πανίσχυρο 
ιπποφαές

Η φύση προσφέρει πλούσια µυστικά για να ενισχύσουµε φυσικά τις βλεφαρίδες µας 
και να γίνουν πιο πυκνές και µακριές σε µόλις δύο εβδοµάδες  χρήσης. Το µόνο που θα 
χρειαστείτε είναι ένα βουρτσάκι βλεφαρίδων σαν αυτό για την εφαρµογή του µάσκαρα, 
ώστε να βεβαιώνεστε ότι απλώνετε σωστά το υλικό σε όλο το µήκος των βλεφαρίδων 
σας.

1. Καστορέλαιο
Το καστορέλαιο είναι γνωστό για τις θρεπτικές του ιδιότητες και για την ενίσχυση της 
τριχοφυΐας στα µαλλιά αλλά και στα φρύδια. Αυτό που ίσως δεν γνωρίζετε είναι ότι 
το καστορέλαιο έχει τις ίδιες ιδιότητες και για τις βλεφαρίδες σας. Χρησιµοποιήστε 
το κάθε βράδυ πριν από τον ύπνο µε το ειδικό βουρτσάκι για τις βλεφαρίδες και σε 
λίγες µόλις ηµέρες θα δείτε µεγάλη διαφορά στις βλεφαρίδες σας, καθώς θα έχουν 
γίνει πιο πυκνές και µακριές.

2. ∆ενδρολίβανο
Το δενδρολίβανο έχει θρεπτικές ιδιότητες για τις βλεφαρίδες, κάτι που τις 
βοηθά να δείχνουν πιο µακριές, αφού µεγαλώνουν γρηγορότερα. Με τη 
χρήση δενδρολίβανου θα διαπιστώσετε σε µόλις λίγες ηµέρες ότι έχετε 
αποκτήσει πυκνότερες βλεφαρίδες.

3. Ελαιόλαδο
Το ελαιόλαδο εκτός από λάµψη χαρίζει και θρέψη στις βλεφαρίδες 
αλλά και στα µαλλιά σας. Η δράση του είναι ευεργετική σε πολλά 
επίπεδα για τον οργανισµό µας, ενώ η λάµψη που χαρίζει στις 
βλεφαρίδες σας τις δείχνει ακόµη πιο πυκνές.

4. ∆αφνέλαιο
Το δαφνέλαιο δεν είναι ευεργετικό µόνο για τα 
µαλλιά σας αλλά και για τις βλεφαρίδες σας, 
έχοντας διπλή δράση: τις θρέφει αλλά και 
τις σκουραίνει. Οι βλεφαρίδες σας θα 
δείχνουν πιο σκούρες, σαν να τις 
έχετε βάψει.



ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ  
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (STAPS)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ

Το Γαλλικό Κολλέγιο της Ελλάδας-IdEF 
που συμπράττει από το 1995 με το Δημόσιο 
Γαλλικό Πανεπιστήμιο Paris 13 Sorbonne  
Paris-Cite παρέχει ένα υψηλό και σύγχρο-
νο επίπεδο ακαδημαϊκής γνώσης και πρα-
κτικής εφαρμογής για εκείνους που επιθυ-
μούν να σταδιοδρομήσουν στους τομείς της 
αθλητικής επιστήμης.

ΠΤΥΧΊΟ ΣΤΗ ΦΥΣΊΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΊ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΊΣΜΟ
•  Δικαιολογητικά εγγραφής: Απολυτήριο  
Λυκείου και Αθλητική εμπειρία

•  Διάρκεια σπουδών: 3 έτη ή 4 έτη
•  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ, ΜΠΑΣΚΕΤ, ΣΤΙΒΟΣ, 
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ, ΧΟΡΟΣ, FITNESS

Τηλεφωνικό Κέντρο: 
210 6980772-3 
www.idef.gr
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