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Γιώργος 
Παπαγεωργίου 
«∆εν πιστεύω 
στα στερεότυπα»

σελ. 37

Η καλή τηλεόραση 
και πάλι 
στο επίκεντρο

σελ. 16-17
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σελ. 33

∆ύο παραστάσεις 
και δύο βιβλία 
για τα παιδιά σας

«Όχι στο 
τσιγάρο» 
λένε οι νέοι

σελ. 24 σελ. 20-21

Υπόθεση Κασόγκι: 
Το χρονικό µιας 
προαναγγελθείσας 
δολοφονίας

«ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΟΥΝ» 
ΤΑ ΣΚΟΠΙΑ 
ΑΠΟΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΩΝΤΑΣ
ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ: ΚΙΝ∆ΥΝΕΥΟΥΜΕ
ΝΑ ΠΕΣΟΥΜΕ ΣΤΗ ΜΑΥΡΗ ΤΡΥΠΑ 
ΤΩΝ ∆ΥΤΙΚΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ

ΟΙ ΜΕΘΟ∆ΕΥΣΕΙΣ ΤΣΙΠΡΑ-ΖΑΕΦ 
ΡΙΧΝΟΥΝ ΤΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο

Κ. ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ: Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
ΣΕ ΛΑΘΟΣ ∆ΡΟΜΟ

σελ. 4, 6, 8-9

Στρ. Παραδιάς
«Ό,τι απέκτησε µε θυσίες 
η ελληνική οικογένεια προσπαθεί 
πλέον να το ξεπουλήσει 
για να πληρώσει ΕΝΦΙΑ 
και δάνεια»

σελ. 10-11

Μιλτ. Κωνσταντίνου
 «Το Πατριαρχείο της Μόσχας 
αποφάσισε να διακόψει 
την κοινωνία 
µε το Οικουµενικό Πατριαρχείο»

σελ. 13



02 περιεχόµενα

ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 469η
21//10//18

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
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PORSCHE 

PANAMERA
SUMMER 

DREAMS

• Opel Astra 1.0T

• Νέα Mercedes GLC Coupé

• Volvo V40 Cross Country T3

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

ΝΕΑ 

ΝΕΟ MITSUBISHI 

SPACE STAR 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!

Peugeot 208 

BlueHDI 100 

στη Λακωνία 

››  Τα  πάντα για την αυτόνοµη 

οδήγηση

››  Τα σκάνδαλα του µήνα 

››   Σούπερ αµόλυβδη. 

Αξίζει; 

BlueHDI 100
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››››  Τα  πάντα για την 
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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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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 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡ. ΜΑΤΗΣ Τσίπρας 
και Καµµένος γελοιοποιούν τη µυστική 
διπλωµατία
06 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Κ. ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ 
«Η Συµφωνία των Πρεσπών φαίνεται 
να ναυαγεί»
08-09 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ 
Η «σταθεροποίηση» των Σκοπίων 
αποσταθεροποιεί την Αθήνα
10-11 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΡ. ΠΑΡΑ∆ΙΑΣ 
«Η φορολογία πρέπει να είναι λογική, οι 
φόροι να είναι “φορητοί” και όχι αφόρητοι»
12 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Επί Τσίπρα έχουν γίνει 
11 παρεµβάσεις στις συντάξεις
13 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΙΛΤ. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ «Το Πατριαρχείο 
της Μόσχας αποφάσισε να διακόψει την 
κοινωνία µε το Οικουµενικό Πατριαρχείο»
14-15 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Συριζαϊκά κόλπα 
στη µάχη των περιφερειών
16 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΕΡΤ στα πρόθυρα 
νευρικής κρίσης
17 // TWITTER O Καµµένος δεν ελέγχει 
τους ΑΝΕΛ, αλλά ελέγχει τον ΣΥΡΙΖΑ
18 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ο κύκλος των χαµένων 
επενδυτών
19 // ΑΠΟΨΗ Κ. ΚΟΥΡΟΥΝΗΣ Η νέα 
«ηλεκτρονική» άδεια οικοδοµής
20-21 // ΚΟΣΜΟΣ Υπόθεση Κασόγκι: Το 

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

FREE TIME

31 // CALENDAR Τα πολιτιστικά δρώµενα 
της εβδοµάδας
32 // INTERVIEW ΚΙΜΩΝ ΦΙΟΡΕΤΟΣ «Η αληθινή 
φιλία δεν προσπαθεί να υποδείξει»
33 // CHIL D ∆ύο παραστάσεις και δύο βιβλία 
για τα παιδιά σας
34 // PLANET Η Ιζαµπέλα Ροσελίνι µας µιλάει 
για τα ζώα
35 // COOK FILES Γαρίδες µε κόλιαντρο 
και σάλτσα δυόσµο
36 // CINEMA Τι θα δούµε στις κινηµατογραφικές 
αίθουσες
37 // CELEBRITIES Στιγµιότυπα από τον κόσµο 
των διασήµων
38-39 // ΕΥΕΞΙΑ Συµβουλές για καλύτερη ζωή

χρονικό µιας προαναγγελθείσας δολοφονίας
22 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Η εργασία στο εξωτερικό 
δεν προσφέρει µόνο χρήµατα
24 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ «Όχι στο τσιγάρο» λένε οι νέοι
25 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Υπουργείο Αυτοκτονιών 
στη Βρετανία
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πολιτική

Σ
οβαρές πολιτικές παρενέργειες δηµιουρ-
γεί, όχι µόνο στην κυβέρνηση αλλά και 
στη χώρα συνολικά, το ζήτηµα µε τη δια-
χείριση των µυστικών κονδυλίων, το οποίο 
ανέκυψε µετά τον καβγά που είχαν κατά 
τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συµβου-
λίου ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κο-

τζιάς και ο οµόλογός του επί της Άµυνας Πάνος Καµµένος, µε 
αποτέλεσµα την εξώθηση του πρώτου σε παραίτηση.

Ο κ. Καµµένος ισχυρίστηκε κατά τη συνεδρίαση ότι ο κ. 
Κοτζιάς χρησιµοποιεί τα µυστικά κονδύλια, τα οποία έχει στη 
διάθεσή του το υπουργείο Εξωτερικών, όχι για την προώθηση 
της εξωτερικής πολιτικής της χώρας, αλλά για τη διευθέτηση 
των πολιτικών επιδιώξεων – κυρίως του ίδιου.

Σύµφωνα µε το δηµοσίευµα του «Ελεύθερου Τύπου», την 
εποµένη της συνεδρίασης ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε τους 
ισχυρισµούς του κ. Καµµένου και τις απαντήσεις του κ. Κοτζιά 
«διαπροσωπικές διαφορές», µε αποτέλεσµα από τη µια να ε-
ξοργίσει τον τότε υπουργό των Εξωτερικών και από την άλλη 
να δώσει την εντύπωση ότι τα υπουργεία και ο τρόπος λει-
τουργίας τους είναι προσωπικό βιλαέτι του κάθε υπουργού, 
µε απρόβλεπτες συνέπειες για το τι µπορεί να σηµαίνει αυτό 
για τη λειτουργία της κυβέρνησης, αλλά και τη διεθνή θέση 
της χώρας.

Είναι γνωστό ότι σε όλες τις χώρες του κόσµου, ακόµη και 
σε αυτές µε τη µεγαλύτερη διαφάνεια στη διαχείριση του δη-
µοσίου χρήµατος, υπάρχουν προβλέψεις για τη δυνατότητα 
των αρχών να χρησιµοποιούν κονδύλια οι αποδέκτες των ο-
ποίων δεν γίνονται γνωστοί, για λόγους δηµοσίου συµφέρο-
ντος, ή γίνονται γνωστοί µετά από πολλά χρόνια. Με την α-
φορµή της επανάκαµψης του µακεδονικού ζητήµατος πριν 
από 25 χρόνια, έγινε γνωστό ότι είχαν διοχετευτεί χρήµατα 
σε ξένους δηµοσιογράφους για την προώθηση των ελληνικών 
θέσεων στο µακεδονικό ζήτηµα στις αρχές του προηγούµενου 
αιώνα.

Ο εξευµενισµός του Κοτζιά
Όµως ο τρόπος µε τον οποίο έθεσε το ζήτηµα ο κ. Καµµένος 
ουσιαστικά αµφισβήτησε τη στόχευση της χρήσης των µυστι-
κών κονδυλίων.

Ο κ. Κοτζιάς εµφανίστηκε ιδιαίτερα ενοχληµένος για την 
ανάδειξη του θέµατος και ανάµεσα στους ισχυρισµούς που 
προέβαλε ήταν ότι ο ίδιος είχε φροντίσει να ενισχύσει τη δια-
φάνεια µε ρύθµιση που εισηγήθηκε στη Βουλή το 2017.

Μάλιστα, το Μέγαρο Μαξίµου, σε µια προσπάθεια να ε-

Η κυβέρνηση δηµοσιοποιεί αβίαστα 
πληροφορίες που ξένες χώρες θα 
έβαζαν κατασκόπους για να τις 
αποκτήσουν και πυροδοτεί τεράστια 
καχυποψία σε Αλβανία και ΠΓ∆Μ, 
καθώς αποκαλύπτει ότι είχαν 
χρηµατιστεί µέσα ενηµέρωσης για να 
αποκτήσει θετική εικόνα η Ελλάδα του 
κ. Τσίπρα.

ξευµενίσει τον κ. Κοτζιά, προσπάθησε να επαινέσει το έργο 
του στη διεύρυνση της διαφάνειας στον συγκεκριµένο τοµέα. 
«Από το 2017, µε πρωτοβουλία του Νίκου Κοτζιά και της ελλη-
νικής κυβέρνησης, ενηµερώνεται αναλυτικά η Βουλή των Ελ-
λήνων για τη χρήση των ειδικών κονδυλίων του υπουργείου 
Εξωτερικών» ανέφερε σε ανακοίνωσή του το γραφείο Τύπου 
του πρωθυπουργού.

Οι διευκρινίσεις του Βούτση
Το περιεχόµενο του όρου «ενηµέρωση», που χρησιµοποίησε 
το πρωθυπουργικό γραφείο, έσπευσε να διευκρινίσει ο πρόε-
δρος της Βουλής Νίκος Βούτσης, σε µια εµφανή προσπάθεια 
να µη βρεθεί και ο ίδιος απολογούµενος: «Ένας απεσταλµέ-
νος διπλωµατικός υπάλληλος φέρνει σε σφραγισµένο φάκελο 
την ανάλυση, η οποία αφορά από το ποιες διευθύνσεις και για 
ποιους σκοπούς κατά περιγραφή δίνονται αυτές οι απόρρη-
τες δαπάνες, εγκεκριµένες από την αρµόδια τριµελή, αν δεν 
κάνω λάθος, επιτροπή του ΥΠΕΞ. Ο πρόεδρος της Βουλής α-
νοίγει τον σφραγισµένο φάκελο ενώπιον των αντιπροέδρων, 
προβαίνει σε ανάγνωση της επιστολής και των στοιχείων που 
αυτή µνηµονεύει και εν συνεχεία ο φάκελος επιστρέφει σφρα-
γισµένος, διά χειρός του ιδίου ατόµου, στο ΥΠΕΞ, συνοδευ-
όµενος πάντοτε από διαβιβαστική επιστολή από το γραφείο 
προέδρου της Βουλής. ∆εν κρατούνται ούτε πρακτικά ούτε α-
ντίγραφα. Το αναγιγνώσκω στους αντιπροέδρους, κρατούν ση-
µειώσεις και επί των σκοπών και επί των κονδυλίων, γι’ αυτές 
τις σηµειώσεις έχουν δικαίωµα ή, αν το αισθάνονται, και υ-
ποχρέωση να ενηµερώσουν τον αρχηγό, τον επικεφαλής του 
κόµµατός τους και εκεί τελειώνει αυτή η διαδικασία. Αφού 
όλοι πιστοποιούν ότι έχουν λάβει γνώση, ξανά το ίδιο έγ-
γραφο κλείνεται σε φάκελο, το παίρνει ο υπάλληλος του υ-
πουργείου που είναι απ’ έξω και το δίνει στο ΥΠΕΞ».

∆ιαρροές για χρηµατισµό ΜΜΕ σε Σκόπια 
και Τίρανα
Σύµφωνα µε πληροφορίες, όµως, οι «διευθύνσεις» και οι 
«σκοποί» για τους οποίους χρησιµοποιούνται τα χρήµατα δεν 
αναφέρονται ονοµαστικά αλλά δίνονται περιγραφικά, γεγονός 
το οποίο καθιστά αδύνατη τη διασταύρωση των συγκεκριµέ-
νων πληροφοριών, αλλά και τον έλεγχο της χρησιµότητάς τους.

Όπως λένε µάλιστα και αντιπρόεδροι της Βουλής, οι οποίοι 
ήταν παρόντες στην τελευταία διαδικασία, η όλη διαχείριση 
δεν είναι εξαιρετικά διαφωτιστική. Στην τελευταία, ο φάκελος 
που ανοίχτηκε αφορούσε δαπάνες 1 εκατ. ευρώ, ποσό που α-
πέχει πολύ από τις φήµες για δεκάδες εκατοµµύρια, αλλά και 

από την αναφορά του κ. Κοτζιά σε 13 εκατοµµύρια.
Στον φάκελο αυτόν υπήρχαν τρεις κωδικοί, ο πρώτος από 

τους οποίους αφορούσε χρηµατοδοτήσεις της Εκκλησίας για 
την προώθηση της ορθοδοξίας και οι άλλοι δύο προώθηση 
χρηµάτων σε µέσα ενηµέρωσης στην Αλβανία και στην ΠΓ∆Μ, 
προκειµένου να επηρεάζονται θετικά και να υπάρχουν θετικά 
δηµοσιεύµατα για την Ελλάδα.

Ονόµατα µέσων δεν έγιναν γνωστά, αλλά η διαρροή και 
µόνο της πληροφορίας ότι υπάρχει χρηµατισµός µέσων σε γει-
τονικές χώρες δηµιουργεί πολύ βαρύ κλίµα για την Ελλάδα 
στο εσωτερικό των κοινωνιών τους και προκαλεί αρνητικές α-
ντιδράσεις µε απρόβλεπτες συνέπειες για τις διµερείς σχέσεις.

Το θέµα δεν σταµάτησε στο πολιτικό κουτσοµπολιό που 
προκαλούν οι διαρροές, αλλά προκάλεσε και εισαγγελική πα-
ρέµβαση µετά από έρευνα που διέταξε ο προϊστάµενος της Ει-
σαγγελίας Πρωτοδικών αναφορικά µε τα σχετικά δηµοσιεύ-
µατα.

Εισαγγελική παρέµβαση
Η εντολή δόθηκε από τον προϊστάµενο της Εισαγγελίας Πρω-
τοδικών µετά τη δηµοσιοποίηση πληροφοριών για µυστικά 
κονδύλια, για τα οποία ενηµερώθηκε στις 10 Οκτωβρίου, και 
η έρευνα ανατέθηκε στην Κρατική Ασφάλεια, προκειµένου 
να διαπιστωθεί η τυχόν διάπραξη αυτεπαγγέλτως διωκοµένων 
πράξεων.

Μέχρι στιγµής δεν είναι γνωστό πόσα και ποια υπουργεία 
διαχειρίζονται µυστικά κονδύλια, καθώς χθες ο επικεφαλής 
του Ποταµιού Σταύρος Θεοδωράκης είπε ότι έχει δύο φορές 
προτείνει να υπάρχουν µυστικά κονδύλια µόνο για τα υπουρ-
γεία Εξωτερικών και Άµυνας και υπό τον έλεγχο της Βουλής. 
Όµως ο πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης διαβεβαίωσε ότι 
όσο ήταν στο υπουργείο Εσωτερικών, δεν είχε στη διαχείρισή 
του τέτοιες χρηµατοδοτήσεις.

Κοινώς, δηλαδή, δηµοσιοποιούνται αβίαστα πληροφορίες 
που ξένες χώρες θα προσπαθούσαν να αποσπάσουν µε µυστι-
κούς πράκτορες και υπόγειες διαδροµές.

«Όσα βλέπουν το φως της δηµοσιότητας για τη διαχείριση 
των µυστικών κονδυλίων του κράτους αποτελούν µείζον πο-
λιτικό ζήτηµα. Ο κ. Καµµένος, που κατήγγειλε τον κ. Κοτζιά 
για αδιαφανείς διαδικασίες στη διάθεση των απόρρητων κον-
δυλίων του ΥΠΕΞ, οφείλει σήµερα κιόλας να δηµοσιοποιή-
σει ό,τι στοιχεία έχει. Όπως και ο κ. Κοτζιάς, που προφανώς 
δεν ζήτησε τυχαία να ελεγχθούν τα κονδύλια που διαχειρίζε-
ται ο κ. Καµµένος ως υπουργός Άµυνας» ανέφερε η Ν∆ σε α-
νακοίνωσή της.

  ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΤΗΣ

ΤΣΙΠΡΑΣ ΚΑΙ ΚΑΜΜΕΝΟΣ 
ΓΕΛΟΙΟΠΟΙΟΥΝ 
ΤΗ ΜΥΣΤΙΚΗ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΑ
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συνέντευξη

Τ
ην εκτίμηση ότι ο Ζόραν Ζάεφ 
δεν θα καταφέρει να περά-
σει από τη Βουλή της ΠΓΔΜ 
τη Συμφωνία των Πρεσπών, 
ακόμα κι αν προκηρύξει πρό-
ωρες εκλογές με στόχο να 
αλλάξει τους συσχετισμούς, 
κάνει ο Έλληνας ευρωβου-
λευτής Κώστας Χρυσόγονος, 

σημειώνοντας παράλληλα ότι το ρήγμα που προ-
καλεί η συμφωνία αυτή στην ελληνική κυβέρ-
νηση φέρνει πιο κοντά τις εκλογές στη χώρα.

Κατ’ αρχάς θα ήθελα να συζητήσουμε για 
τις εξελίξεις στο Σκοπιανό. Πώς βλέπετε να 
προχωρά η πλευρά των Σκοπίων μετά το δη-
μοψήφισμα;
Η συμμετοχή των πολιτών στο δημοψήφισμα 
ήταν περιορισμένη και συνεπώς δεν προέκυψε 
η θετική δυναμική για τη συμφωνία την οποία 
ανέμενε η κυβέρνηση των Σκοπίων. Είναι χα-
ρακτηριστικό ότι οι θετικές ψήφοι ήταν περίπου 
610.000, ενώ οι ψήφοι του συνόλου των κομ-
μάτων που στήριξαν τη συμφωνία στις εκλο-
γές του 2016 (Σοσιαλδημοκρατών και Αλβανο-
φώνων) ήταν 650.000. Ο κ. Ζάεφ δεν φαίνεται, 
λοιπόν, να έπεισε ούτε όλους τους δικούς του 
ψηφοφόρους, πόσο μάλλον τους οπαδούς της 
εθνικιστικής αντιπολίτευσης του VMRO.

Πόσο πιθανό θεωρείτε να καταφέρει ο κ. 
Ζάεφ να ολοκληρώσει τη διαδικασία της συ-
νταγματικής αναθεώρησης; Πιστεύετε ότι θα 
υποχρεωθεί τελικά να πάει σε εκλογές;
Δεν βλέπω εύκολο να επιτύχει ο κ. Ζάεφ μέσα 
από τη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών μια α-
νατροπή των κοινοβουλευτικών συσχετισμών 
σε τέτοια κλίμακα ώστε να κατορθώσει να συ-
γκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία των 
2/3 του συνόλου των βουλευτών για να προ-
χωρήσει στην απαιτούμενη συνταγματική ανα-
θεώρηση. Στις εκλογές του 2016 το VMRO είχε 
λάβει σχεδόν το 40% των ψήφων και 51 έδρες 
επί συνόλου 120. Για να συμπιεστεί κάτω από 
τις 41 θα έπρεπε να χάσει τώρα σχεδόν το 1/4 
των ψήφων του. Σημειωτέον ότι ιστορικά σε 
όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις από το 2006 
και μετά το VMRO έχει κερδίσει από 45 έδρες 
και πάνω. Κατά συνέπεια, η συμφωνία φαίνε-
ται να ναυαγεί, οπότε δεν θα χρειαστεί να έρθει 
για κύρωση στη Βουλή των Ελλήνων.

Πάντως, η Συμφωνία των Πρεσπών μοιάζει 
να δημιουργεί ρήγμα εντός της κυβέρνησης, 
με τον κ. Καμμένο να λέει ότι δεν πρόκει-
ται να ψηφίσει υπέρ της κύρωσής της αν και 
όταν έρθει στην ελληνική Βουλή και τον κ. 
Κοτζιά να παραιτείται. Τι σημαίνει αυτό για 
τη βιωσιμότητα της κυβέρνησης;
Τα ρήγματα με Καμμένο και Κοτζιά έχουν ήδη 
δημιουργηθεί στο εσωτερικό της κυβέρνησης 
και απειλούν τη βιωσιμότητά της. Λαμβανομέ-
νων υπ’ όψιν όλων των παραμέτρων, έχω την 
εντύπωση ότι η πιθανότερη ημερομηνία διε-
ξαγωγής (και) των εθνικών εκλογών είναι ο 
Μάιος, μαζί με τις ευρωεκλογές και τις περι-
φερειακές και δημοτικές.

Ποια είναι η αίσθηση που έχετε αποκομί-
σει από την Ευρώπη σχετικά με το τέλος 

Η Ελλάδα εξακολουθεί 
να είναι αποκλεισμένη 
από τις διεθνείς 
κεφαλαιαγορές, 
τα ομόλογά της 
εξακολουθούν να 
αξιολογούνται ως 
«σκουπίδια» από τους 
διεθνείς οίκους και να 
μη γίνονται αποδεκτά 
ως ενέχυρο από την 
ΕΚΤ και, το χειρότερο, 
η περιπόθητη ανάπτυξη 
καρκινοβατεί.

 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Κώστας Χρυσόγονος, ευρωβουλευτής

«Η Συμφωνία των Πρεσπών
φαίνεται να ναυαγεί»

του προγράμματος και τη μεταμνημονιακή 
εποχή για την Ελλάδα;
Δυστυχώς, ο όρος «μεταμνημονιακή εποχή» 
δεν ανταποκρίνεται σε μια ουσιαστική αλλαγή 
των δεδομένων. Η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι 
αποκλεισμένη από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές, 
τα ομόλογά της εξακολουθούν να αξιολογούνται 
ως «σκουπίδια» από τους διεθνείς οίκους και 
να μη γίνονται αποδεκτά ως ενέχυρο από την 
ΕΚΤ και, το χειρότερο, η περιπόθητη ανάπτυξη 
καρκινοβατεί. Αλλαγή εποχής για την ελληνική 
κοινωνία και ουσιαστική άνοδος του βιοτικού 
επιπέδου θα μπορούσε να υπάρξει μόνο εφό-
σον κατορθώναμε να βρούμε ένα νέο παραγω-
γικό μοντέλο, σε αντικατάσταση του μοντέλου 
εντάσεως εργασίας με το οποίο είχαμε πορευ-
τεί από τον 19ο αιώνα έως περίπου τη δεκαε-
τία του 1980, οπότε η εξελισσόμενη παγκοσμι-
οποίηση ουσιαστικά το αχρήστευσε. Κοντινές 
μας χώρες τα έχουν καταφέρει πολύ καλύτερα 
από εμάς, όπως π.χ. η Κύπρος, όπου (παρά την 
τουρκική κατοχή του βόρειου τμήματος) το κατά 
κεφαλήν ονομαστικό ΑΕΠ σε δολάρια ήταν πε-

ωφελημάτων της εξουσίας. Οι προσπάθειες υ-
πονόμευσης της δικαστικής ανεξαρτησίας, άλ-
λοτε με γραφικές δηλώσεις τύπου Πολάκη και 
άλλοτε με πιο αθέατους και επικίνδυνους τρό-
πους (π.χ. άσκηση διώξεων κατά δικαστών με 
βάση τα προϊόντα παρακολούθησης και υπο-
κλοπής σε βάρος της προσωπικής τους ζωής), 
εντάσσονται σε αυτό το πλαίσιο. Αν θέλουμε να 
αλλάξει σελίδα η χώρα, πρέπει να διασφαλί-
σουμε περισσότερο και πιο ουσιαστικό σεβα-
σμό των θεμελιωδών αρχών του πολιτεύμα-
τος και ένα πιο σοβαρό και ευπρεπές επίπεδο 
πολιτικού διαλόγου απ’ όλες τις πολιτικές δυ-
νάμεις του συνταγματικού τόξου. Δυστυχώς, 
τίποτα τέτοιο δεν διαφαίνεται προς το παρόν 
στον ορίζοντα. Αντίθετα, όλες οι παθογένειες 
του πολιτικού μας συστήματος έρχονται και ε-
πανέρχονται, χωρίς, απ’ ό,τι φαίνεται, να έχουμε 
διδαχτεί τίποτα από την οικονομική κρίση των 
τελευταίων ετών.

Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση 
για αντιθεσμικότητα και παρεμβάσεις στον 
χώρο της Δικαιοσύνης. Θεωρείτε ότι οι κα-
τηγορίες έχουν βάση;
Ασφαλώς και έχουν βάση, όπως προανέφερα, 
αλλά και η σημερινή κυβέρνηση θα μπορούσε 
να αντιτείνει «ο αναμάρτητος πρώτος τον λίθον 
βαλέτω». Ίσως θα ήταν χρήσιμη μια αναθεώ-
ρηση του άρθρου 90 του Συντάγματος, σε σχέση 
με την επιλογή της ηγεσίας των ανωτάτων δι-
καστηρίων, κατά τρόπο ώστε να μειωθεί ή ε-
ξαλειφθεί η ανάμειξη της εκάστοτε κυβέρνησης 
σε αυτήν. Ακόμη πιο χρήσιμο θα ήταν να διδά-
σκονται οι αρχές του πολιτεύματος ως βασικό 
μάθημα στη μέση εκπαίδευση, ώστε οι πολί-
τες να ενστερνιστούν περισσότερο τις βασικές 
αξίες της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου.

ρίπου 25.000 το 2017, ή, ακόμη περισσότερο, το 
Ισραήλ, με 40.000 δολάρια, ενώ στην Ελλάδα 
μόλις υπερέβαινε τα 18.000. Κάνουμε σε πολλά 
μέτωπα σοβαρά λάθη εδώ και δεκαετίες κι έτσι 
δεν μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τις δυνατό-
τητες που έχει ο τόπος για παραγωγή διεθνώς 
ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών σε 
πολύ ευρύτερη κλίμακα από τη σημερινή.

Θα ήθελα το σχόλιό σας για τη δήλωση του κ. 
Πολάκη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κερδίσει τις εκλο-
γές «αν βάλουμε κάποιους φυλακή. Πρέπει 
να επιταχύνει η Δικαιοσύνη».
Ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίστηκε ως μια νέα πολιτική δύ-
ναμη, η οποία δεν είχε συμμετοχή στην άσκηση 
εξουσίας στο παρελθόν και φαινόταν να διαθέ-
τει πολύ περισσότερη εσωκομματική δημοκρα-
τία απ’ όλους τους άλλους. Οι ελπίδες που μπο-
ρούσε κανείς να στηρίξει στα χαρακτηριστικά 
αυτά διαψεύστηκαν με τον πιο οικτρό τρόπο, 
αφού την τελευταία τετραετία έχει μεταλλαχθεί 
σε μια πελατειακή πυραμίδα, με μόνο συνδετικό 
αρμό την επιδίωξη νομής με κάθε τρόπο των 
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ανάλυση

Ο
ι ευρωπαϊκοί θεσμοί, οι κυ-
βερνήσεις της Ε.Ε. των «28», 
το ΝΑΤΟ και οι ΗΠΑ υπο-
στηρίζουν τη συμφωνία Τσί-
πρα-Ζάεφ, με το σκεπτικό 
ότι θα σταθεροποιήσει την 

κατάσταση στην ΠΓΔΜ και θα ξεκινήσει μια δι-
αδικασία σταθεροποίησης στα Δυτικά Βαλκάνια.

Η παραίτηση του υπουργού Εξωτερικών κ. 
Κοτζιά και όσα προηγήθηκαν αυτής στην κυβέρ-
νηση και στους χειρισμούς για το «Μακεδονικό» 
μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι μπορούμε να 
φτάσουμε σε αποσταθεροποίηση της Αθήνας, 
αλλά και των Σκοπίων, επιδιώκοντας την υποτι-
θέμενη σταθεροποίηση της γειτονικής χώρας και 
των Δυτικών Βαλκανίων.

Προβληματική κατάσταση
Η κατάσταση στη γειτονική χώρα είναι προβλη-
ματική και αυτό δεν έχει σχέση με την επικρά-
τηση του Ζάεφ και της κεντροαριστεράς, όσο με 
το χαμηλό επίπεδο του πολιτικού συστήματος.

Η εθνικιστική αντιπολίτευση του VMRO 
προβαίνει σε εντυπωσιακές καταγγελίες για τον 
τρόπο που χειρίζονται ο Ζάεφ και οι συνεργά-
τες του τη συμφωνία στην οποία έφτασε με τον 
κ. Τσίπρα.

Για παράδειγμα, θεωρούν ότι, παρά την κυ-
βερνητική αποτυχία στο σχετικό δημοψήφισμα, 
υπήρξε ευρύτατη νοθεία, με το 10% των ψηφο-
δελτίων που μετρήθηκαν υπέρ του «ναι» να είναι 
ουσιαστικά ανύπαρκτα. Ζητούν μάλιστα τη σύ-
σταση εξεταστικής επιτροπής, κάτι που αρνείται 
η κυβέρνηση Ζάεφ και δεν επιθυμεί η Ε.Ε., γιατί 
αυτές οι επιτροπές στην ΠΓΔΜ λειτουργούν σε 
βάθος χρόνου και χωρίς κανένα συγκεκριμένο α-
ποτέλεσμα.

Η αντιπολίτευση υποστηρίζει επίσης ότι 
τα ηγετικά στελέχη της κυβέρνησης έχουν δη-
μιουργήσει προσωπικές εταιρείες μέσω των ο-
ποίων ελέγχουν τον κύκλο εργασιών σε διάφο-
ρους κλάδους, μαζί με τη δημόσια και την ευρω-
παϊκή χρηματοδότηση. Η υπόθεση της ΔΕΗ, η 
οποία κατέβαλε 4,8 εκατ. ευρώ απευθείας στο 
Νο2 της κυβερνητικής ιεραρχίας για την εξαγορά 

εταιρείας του που έχανε χρήματα με ρυθμό 5 
εκατ. ευρώ τον χρόνο και είχε οφειλές ανώτερες 
των 20 εκατ. ευρώ, ενισχύει το επιχείρημα της 
αντιπολίτευσης. Με βάση όσα υποστηρίζουν οι 
εκπρόσωποί της στις Βρυξέλλες, η ΠΓΔΜ έπεσε 
41 θέσεις, από την 66η στην 107η, στην κατάταξη 
της Διεθνούς Διαφάνειας μέσα σε δύο χρόνια ε-
ξαιτίας της διαφθοράς της νέας κυβέρνησης.

Ο Ζάεφ κατηγορείται επίσης ότι ασκεί πίεση 
σε 300 στελέχη του VMRO, με βάση όσα έκαναν 
όσο ήταν στην κυβέρνηση και με τελικό στόχο 
να ανταλλάξει την έγκριση της συνταγματικής α-
ναθεώρησης από πλειοψηφία 2/3 στη Βουλή με 
την αμνήστευση βουλευτών και στελεχών της α-
ντιπολίτευσης.

Χειρότερος ο Γκρούεφσκι
Πολλά από τα επιχειρήματα της αντιπολίτευσης 
είναι βάσιμα, αλλά ο Ζάεφ, παρά τη διαφθορά και 
τους εκβιασμούς που ασκεί, είναι σίγουρα καλύ-
τερος από τον πρώην πρωθυπουργό και ηγέτη 
του VMRO Γκρούεφσκι.

Ο τελευταίος είχε αναγάγει τη διαφθορά και 
τη νομή της εξουσίας σε επιστήμη, ενώ είχε στή-
σει ένα εκτεταμένο δίκτυο τηλεφωνικών υπο-
κλοπών, για να καταγράφει και στη συνέχεια να 
εκβιάζει τους πολιτικούς αντιπάλους του.

Εμάς όμως δεν μας ενδιαφέρει τόσο η σύ-
γκρουση Ζάεφ-Γκρούεφσκι όσο η συνολική ει-
κόνα του πολιτικού συστήματος της γειτονικής 
χώρας, η οποία είναι άθλια. Αυτό έχει τεράστια 
σημασία για τις μελλοντικές εξελίξεις.

Πρώτον, εφόσον δεν υπάρχει στοιχειώδης 
συνεννόηση μεταξύ των δύο μεγάλων πολιτικών 
δυνάμεων της σλαβικής πλειοψηφίας της χώρας, 
δεν υπάρχει σταθερό πλαίσιο για τη συνεννόηση 
Ελλάδας-ΠΓΔΜ.

Δεύτερον, αργά ή γρήγορα θα επικρατήσουν 
ξανά οι εθνικιστές του VMRO, οι οποίοι είναι βέ-
βαιο ότι θα χρησιμοποιήσουν τις υπογραφές του 
ΝΑΤΟ και της Ε.Ε. που εξασφαλίζει η συμφωνία 
Τσίπρα-Ζάεφ για να συνεχίσουν τη στρατηγική 
του «μακεδονισμού»-αλυτρωτισμού, έχοντας ε-
ξασφαλίσει την αναβάθμιση της διεθνοπολιτικής 
θέσης της ΠΓΔΜ.

Τρίτον, οι μεθοδεύσεις που ακολουθούνται 
στα Σκόπια επηρεάζουν τους χειρισμούς της Α-
θήνας, ρίχνοντας χαμηλά το επίπεδο της πολιτι-
κής ζωής. Η εξαγορά της εταιρείας του αντιπρο-
έδρου της κυβέρνησης Ζάεφ από τη ΔΕΗ λίγο 
πριν από την υπογραφή της συμφωνίας Τσίπρα-
Ζάεφ είναι κάτι που θα μπορούσε να συμβεί μόνο 
σε μία εξαιρετικά προβληματική, από πολιτική 
και θεσμική άποψη, χώρα, όπως η ΠΓΔΜ.

Μαύρη τρύπα τα Δυτικά Βαλκάνια
Τα πολιτικά, θεσμικά προβλήματα δεν περιο-
ρίζονται βέβαια στην ΠΓΔΜ. Είναι χαρακτηρι-
στικό των κρατών των Δυτικών Βαλκανίων.

Στο Κόσοβο δεν υπάρχει συνεννόηση με-
ταξύ των μεγάλων κομμάτων, με τον κυβερνητικό 
συνασπισμό να στερεί από το κόμμα της αξιωμα-
τικής αντιπολίτευσης βασικά του δικαιώματα. Ε-
πίσης, δεν υπάρχει πρόοδος στη συνεννόηση με 
τους Σέρβους, παρά τα φιλόδοξα σχέδια που προ-
βάλλονται κάθε τόσο και περιλαμβάνουν μέχρι 
και ανταλλαγή εδαφών για να ενισχυθεί η ε-
θνική ομοιογένεια.

Χωρίς ώριμους πολιτικούς θεσμούς και με 
μεγάλες διαφορές με τους Σέρβους, το Κόσοβο 
μοιάζει με άλυτο πρόβλημα.

Χειρότερη είναι η κατάσταση στη Βοσνία-
Ερζεγοβίνη, η οποία είναι μια διαιρεμένη δυ-
σλειτουργική χώρα. Η συνεννόηση μεταξύ Σέρ-
βων, Κροατών και Μουσουλμάνων αποδεικνύε-
ται αδύνατη, ενώ οι Σέρβοι εθνικιστές κερδίζουν 
πολιτικό έδαφος, γεγονός που δημιουργεί τις 
προϋποθέσεις για σκληρότερες συγκρούσεις.

Είναι τέτοια η απογοήτευση του πληθυσμού 
ώστε παρατηρείται μαζική φυγή από τη χώρα 
όχι μόνο εργαζομένων αλλά ολόκληρων οικογε-
νειών, κυρίως μέσω Σλοβενίας και Κροατίας, που 
αποτελούσαν και αυτές μέρος της Γιουγκοσλα-
βίας πριν από τη διάλυσή της.

Στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων ο κανό-
νας είναι η έλλειψη ανεξάρτητης Δικαιοσύνης, 
η αδιαφάνεια στη διαχείριση του δημόσιου χρή-
ματος, η εκτεταμένη διαφθορά και η οικογενειο-
κρατία. Οι θεσμοί που μπορούν να εξασφαλίσουν 
τη δημιουργία και τη λειτουργία ενός σύγχρονου 

κράτους είναι υπανάπτυκτοι και δεν παρατηρεί-
ται ουσιαστική πρόοδος.

Η Ε.Ε. εμφανίζεται ενθουσιώδης σε ό,τι 
αφορά τη διεύρυνση προς την ΠΓΔΜ και τα Δυ-
τικά Βαλκάνια, μια προσεκτική ανάλυση όμως 
των Ευρωπαίων αξιωματούχων οδηγεί στο συ-
μπέρασμα ότι η διαδικασία θα είναι σύνθετη και 
χρονοβόρα. Οι ίδιοι παραδέχονται ότι πρέπει να 
γίνουν πολλά για να ξεπεραστούν τα εμπόδια και 
να ανοίξει ο δρόμος για την ένταξη των κρατών 
των Δυτικών Βαλκανίων στην Ε.Ε.

Οι πολιτικοί που θα βρεθούν αντιμέτωποι με 
την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη θα δυσκολευτούν 
πολύ να επιχειρηματολογήσουν υπέρ μιας τόσο 
προβληματικής διεύρυνσης σε μια περίοδο κατά 
την οποία η Ε.Ε. αντιμετωπίζει μεγάλες δυσκο-
λίες και προκλήσεις. Η κοινή γνώμη σε χώρες 
όπως η Γαλλία και η Ολλανδία αναμένεται να α-
ντιδράσει στη διεύρυνση προς τα Δυτικά Βαλκά-
νια και ο αρχικός ενθουσιασμός των Ευρωπαίων 
πολιτικών θα δώσει τη θέση του στον προβλημα-
τισμό για το υψηλό πολιτικό, εκλογικό κόστος.

Η γρήγορη και πρόχειρη διεύρυνση που επι-
χειρείται προς ΠΓΔΜ και Δυτικά Βαλκάνια προ-
βάλλεται ως η θεραπεία για πάσα πολιτική νόσο. 
Υποτίθεται ότι θα αντισταθμίσει το Brexit, που 
είναι μεγάλο οικονομικό και πολιτικό πλήγμα 
για την Ε.Ε., και θα περιορίσει τη ρωσική επιρ-
ροή στα Δυτικά Βαλκάνια σε μια περίοδο κατά 
την οποία το ζήτημα της Κριμαίας και της Ανα-
τολικής Ουκρανίας φαίνεται να έχει κριθεί υπέρ 
της Ρωσίας, ενώ ενισχύονται οι φωνές, όπως της 
Ιταλίας, που ζητούν την κατάργηση των ευρωπαϊ-
κών οικονομικών κυρώσεων σε βάρος της.

Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν σοβαροί 
δημοκρατικοί θεσμοί στις χώρες των Δυτικών 
Βαλκανίων για να στηρίξουν τη διαδικασία της έ-
νταξης και δημιουργούνται από την πλευρά της 
Ε.Ε. υπερβολικές προσδοκίες σε ό,τι αφορά την 
οικονομία και την κοινωνία, δημιουργείται ένα 
πλαίσιο μέσα στο οποίο η στρατηγική της σταθε-
ροποίησης μπορεί να οδηγήσει στην αποσταθε-
ροποίηση.

Στην ΠΓΔΜ αυτά που συμβαίνουν δεν έχουν 
καμία σχέση με την επιδιωκόμενη σταθεροποί-
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ανάλυση

ηση. Είναι εντελώς διαφορετική η πολιτική δυ-
ναμική που αναπτύσσεται στη σλαβική πλει-
οψηφία του πληθυσμού από αυτήν που ανα-
πτύσσεται στην εξαιρετικά σημαντική αλβανική 
μειοψηφία.

Τα δύο κόμματα που κυριαρχούν στο 75% 
του πληθυσμού της χώρας που αποτελεί τη σλα-
βική πλειοψηφία έχουν κηρύξει τον πόλεμο το 
ένα στο άλλο και δεν υπάρχουν σοβαρές πιθα-
νότητες πολιτικής συνεννόησης και περιορισμού 
της έντασης.

Η πλειοψηφία του πληθυσμού αντιμετώπισε 
με παγερή αδιαφορία το δημοψήφισμα που προ-
ώθησε με δυναμικό τρόπο η Ε.Ε. και δεν εντυ-
πωσιάζεται από τις υποσχέσεις για ένα καλύτερο 
ευρωπαϊκό μέλλον. Είναι σχετικά εύκολο να πε-
ράσει ο πληθυσμός από την αδιαφορία στη δυσα-
ρέσκεια και στη συνέχεια στην οργή, μόλις γίνει 
φανερό ότι οι υποσχέσεις για θεαματική άνοδο 
του βιοτικού επιπέδου είναι εξαιρετικά δύσκολο 

να πραγματοποιηθούν.

Δηλητήριο για την πολιτική ζωή
Ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται η κυβέρ-
νηση Τσίπρα το «Μακεδονικό» και τη συμφωνία 
Τσίπρα-Ζάεφ δηλητηριάζει την πολιτική ζωή της 
χώρας και θα μπορούσε, υπό προϋποθέσεις, να 
συμβάλει στην αποσταθεροποίηση.

Το βασικό πρόβλημα βρίσκεται στην αντί-
θεση μεταξύ των κυβερνητικών επιλογών και της 
θέλησης του ελληνικού λαού. Η πολιτική του κ. 
Τσίπρα και των συνεργατών του απορρίπτεται 
από τη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού. 
Η κυβέρνηση ακολουθεί τη δική της πορεία, αδι-
αφορώντας για τις λαϊκές αντιδράσεις. Αυτό λει-
τουργεί αποσταθεροποιητικά για το πολιτικό σύ-
στημα, γιατί δημιουργεί έλλειψη νομιμοποίησης 
της εξουσίας στην αντίληψη των περισσότερων 
πολιτών.

Στα εθνικά θέματα χρειάζεται η συναίνεση 
της ευρύτερης πλειοψηφίας για να υποστηριχτεί 
η στρατηγική που ακολουθείται σε βάθος χρό-
νου.

Αντιμέτωπη με τη λαϊκή αποδοκιμασία, η κυ-
βερνητική ηγεσία υποστηρίζει ότι είναι υποχρε-
ωμένη να προχωρήσει στην εφαρμογή της συμ-
φωνίας Τσίπρα-Ζάεφ και πως αργά ή γρήγορα οι 
πολίτες θα αντιληφθούν την ορθότητα των θέ-
σεών της. Προχωράει και σε ατυχείς παραλλη-
λισμούς με την ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ με 
πρωτοβουλία του Κωνσταντίνου Καραμανλή, για 
να πείσει για την αναγκαιότητα των επιλογών της.

Στις συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί, οι 
αντιρρήσεις της ΝΔ για τη συμφωνία Τσίπρα-
Ζάεφ λειτουργούν σταθεροποιητικά, γιατί στέλ-
νουν το μήνυμα στον λαό ότι το πολιτικό σύ-
στημα παίρνει υπόψη του τις ευαισθησίες του 
και πως η συμφωνία Τσίπρα-Ζάεφ δεν είναι ένας 
μονόδρομος που τον ακολουθούν τα μεγάλα πο-
λιτικά κόμματα, σπρώχνοντας τον κόσμο σε α-
κραίες πολιτικές αντιδράσεις.

Κατά την άποψή μου, δεν υπάρχει περί-
πτωση να αλλάξει η στάση του ελληνικού λαού 
έναντι της συμφωνίας Τσίπρα-Ζάεφ, ακόμη κι αν 
υποθέσουμε ότι αυτοί που την υπέγραψαν βρουν 

τις αναγκαίες δυνάμεις για την εφαρμογή της.
Πρώτον, η συμφωνία είναι βαθιά προβλημα-

τική για τα καλώς εννοούμενα εθνικά μας συμ-
φέροντα, ιδιαίτερα στα θέματα της εθνότητας και 
της γλώσσας, με αποτέλεσμα η απόρριψή της να 
γίνεται πιο μαζική στη Βόρεια Ελλάδα.

Δεύτερον, ο προβληματικός χαρακτήρας του 
πολιτικού συστήματος της γειτονικής χώρας θα 
οδηγήσει σε μεγάλες εντάσεις και σε αυθαίρετες 
ερμηνείες σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της.

Ακόμη και να δεχτούμε να ζημιώσουμε τα 
καλώς εννοούμενα εθνικά μας συμφέροντα, δεν 
υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα ησυχάσουμε. Οι 
σημερινές υποχωρήσεις θα οδηγήσουν στις αυρι-
ανές παρερμηνείες και σε διεκδικήσεις.

Τρίτον, δεν πρόκειται να υπάρξουν τα οφέλη 
από την εφαρμογή της συμφωνίας τα οποία δια-
φημίζει η κυβερνητική ηγεσία. Η σταθεροποί-
ηση της ΠΓΔΜ και των Δυτικών Βαλκανίων είναι 
μία εξαιρετικά σύνθετη υπόθεση, που ελάχιστα 
επηρεάζεται από τη συμφωνία Τσίπρα-Ζάεφ. Τα 
αίτια της αστάθειας είναι πολλά και βαθύτερα. Ει-
δικά σε ό,τι αφορά την ΠΓΔΜ, η Ελλάδα μπορεί 
να έχει τα οικονομικά οφέλη της συνεργασίας, ε-
φόσον είναι ήδη ο τρίτος εμπορικός εταίρος, στο 
πλαίσιο της Ε.Ε., της γειτονικής χώρας, χωρίς να 
βγει ζημιωμένη εθνικά και κρατώντας αποστά-
σεις από το πολιτικό, διεθνοπολιτικό ναρκοπέδιο 
των Δυτικών Βαλκανίων.

Σκοτεινές μεθοδεύσεις
Το εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο των χειρισμών 
των Σκοπίων λειτουργεί σαν καταλύτης για την 
πτώση της πολιτικής ποιότητας της κυβέρνησης 
Τσίπρα.

Η πολυσυζητημένη επένδυση της ΔΕΗ σε 
εταιρεία βασικού συνεργάτη του κ. Ζάεφ, με τα 
χρήματα να πηγαίνουν σε προσωπικό και όχι ε-
ταιρικό λογαριασμό, δείχνει πόσο χαμηλά μπο-
ρεί να πέσει η Αθήνα, βαλκανοποιώντας την κυ-
βερνητική συμπεριφορά και τους σχετικούς χει-
ρισμούς.

Την εξαιρετικά αρνητική εικόνα συμπλη-
ρώνουν οι κατηγορίες που αντάλλαξαν ο υπουρ-
γός Άμυνας κ. Καμμένος με τον υπουργό Εξωτε-
ρικών κ. Κοτζιά για τα μυστικά κονδύλια των υ-
πουργείων τους, υπονοώντας ότι έχουν ενταχθεί 
στη βιομηχανία παραγωγής πολιτικού χρήματος. 
Φαίνεται ότι είναι μεγάλος ο πειρασμός για τους 
πρωταγωνιστές στα Σκόπια και στην Αθήνα να δι-
αχειριστούν ένα εθνικό θέμα στη βάση οικονο-
μικών διευκολύνσεων, χορηγιών και προκλητι-
κής αυτοεξυπηρέτησης σε βάρος των δημόσιων 
οικονομικών.

Ο κ. Καμμένος έριξε λάδι στη φωτιά δηλώνο-
ντας στο Υπουργικό Συμβούλιο ότι ο κ. Κοτζιάς 
έχει πάρει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ από τον 
διεθνή επενδυτή-κερδοσκόπο Σόρος για να προ-
ωθήσει τη συμφωνία Τσίπρα-Ζάεφ.

Να θυμίσουμε ότι η προσωπική καταγγελία 
του Σόρος από τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας 
κ. Όρμπαν και η πρωτοβουλία που πήρε να πε-
ριορίσει τις δραστηριότητες ενός μεγάλου και ε-
ξαιρετικού ιδιωτικού ΑΕΙ που ελέγχεται από τον 
Σόρος τού κόστισαν την ταπεινωτική πολιτική 
καταδίκη του από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
στη βάση ενός ψηφίσματος που υποστηρίχτηκε 
απ’ όλους τους ευρωβουλευτές της ΝΔ και του 
ΣΥΡΙΖΑ.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ενα-

ντίον όσων στρέφονται κατά του Σόρος, σε κυ-
βερνητικό επίπεδο, όμως, άφησε ακάλυπτο τον 
κ. Κοτζιά έναντι των κατηγοριών που εκτόξευσε 
σε βάρος του ο κ. Καμμένος, προκαλώντας έτσι 
την παραίτησή του από τη θέση του υπουργού Ε-
ξωτερικών.

Ο κ. Καμμένος έχει ένα ιστορικό εντελώς α-
βάσιμων και συκοφαντικών «αποκαλύψεων» σε 
βάρος όσων θεωρεί πολιτικούς αντιπάλους, ενώ 
στο «Μακεδονικό» υποτίθεται ότι Τσίπρας και 
Κοτζιάς προωθούν την ίδια πολιτική, για την 
οποία εκφράζει δυναμικά τις αντιρρήσεις του ο 
κ. Καμμένος.

Το σίριαλ με την επένδυση της ΔΕΗ, τα μυ-
στικά κονδύλια του υπουργείου Άμυνας και του 
υπουργείου Εξωτερικών και τις αστήρικτες κα-
ταγγελίες Καμμένου για εμπλοκή Σόρος στην 
κυβερνητική διαχείριση του «Μακεδονικού» ε-
νισχύει τους φόβους για διολίσθηση της ελληνι-
κής πολιτικής ζωής σε βαλκανικές καταστάσεις.

Τι πρέπει να γίνει
Αντί να συμβάλουμε στην αποσταθεροποίηση 
στο όνομα της υποτιθέμενης σταθεροποίησης, 
πρέπει να χαράξουμε διορθωτικές κινήσεις, για 
να περιορίσουμε, στο μέτρο του δυνατού, τη 
ζημιά.

Πρώτον, πρέπει να αποσύρουμε την υποστή-
ριξή μας σε μια γρήγορη και πρόχειρη διεύρυνση 
της Ε.Ε. προς τα Δυτικά Βαλκάνια και να προ-
βάλουμε θέσεις που στηρίζονται από την ευρύ-
τερη πλειοψηφία των Ευρωπαίων πολιτών και α-
ναγνωρίζονται, σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις, και από 
τους πιο δυναμικούς υποστηρικτές της γρήγορης 
διεύρυνσης.

Στα Δυτικά Βαλκάνια και ειδικά στην ΠΓΔΜ 
να προσφέρουμε, υπό προϋποθέσεις, ευρωπα-
ϊκή προοπτική και όχι υποχρεωτικά ένταξη στην 
Ε.Ε. Εάν τελικά θα υπάρξει ένταξη σε βάθος δε-
καετιών, θα εξαρτηθεί από τη δυνατότητα αυτών 
των κρατών να προχωρήσουν στον αναγκαίο εκ-
συγχρονισμό και εκδημοκρατισμό τους, αλλά 
και την εσωτερική κατάσταση, τις προτεραιότη-
τες της Ε.Ε. και τη θέληση των ευρωπαϊκών λαών.

Δεύτερον, πρέπει να βρούμε τρόπους παρα-
πέρα ανάπτυξης της οικονομικής συνεργασίας σε 
ό,τι αφορά το εμπόριο, τις επενδύσεις, τα διεθνο-
ποιημένα έργα υποδομής. Η πρόοδος σε αυτόν 
τον τομέα είναι αμοιβαία επωφελής και δεν περ-
νάει από την ανάληψη πρόσθετων πολιτικών υ-
ποχρεώσεων από την Ελλάδα.

Έχει αποδειχθεί ότι όταν οι επιδόσεις της ελ-
ληνικής οικονομίας είναι καλές, η οικονομική ε-
πιρροή στη γειτονική χώρα αυξάνεται, ανεξάρ-
τητα από το επίπεδο των πολιτικών σχέσεων. Για 
να επεκταθούμε, στον οικονομικό τομέα, στην 
ΠΓΔΜ, δεν χρειάζεται να ταπεινωθούμε αλλά 
να ενισχύσουμε την εξωστρέφεια της οικονομίας 
μας και το τραπεζικό σύστημα, που βρίσκεται σε 
φάση οργανωμένης βαλκανικής υποχώρησης.

Τρίτον, η όποια συμβολή μας στη σταθε-
ροποίηση της ΠΓΔΜ και των Δυτικών Βαλκα-
νίων δεν επιβάλλει εθνικές υποχωρήσεις, το α-
ντίθετο μάλιστα. Δεν υπάρχει κράτος-μέλος της 
Ε.Ε. πρόθυμο να συμβάλει στη σταθεροποίηση 
των Δυτικών Βαλκανίων σε βάρος των εθνικών 
του συμφερόντων, από τη Γερμανία και την Αυ-
στρία μέχρι την Κροατία και τη Βουλγαρία. Είναι 
αδιανόητο να αποτελέσει η Ελλάδα εξαίρεση σε 
αυτόν τον ευρωπαϊκό κανόνα.

Μετά την «επένδυση» της ΔΕΗ 
ήρθαν τα μυστικά κονδύλια των 
υπουργείων  Άμυνας και Εξωτερικών 
και οι καταγγελίες Καμμένου για 
υποτιθέμενη ανάμειξη του Σόρος.

Το επίπεδο της πολιτικής ζωής στην 
ΠΓΔΜ είναι εξαιρετικά χαμηλό και 
η συμφωνία Τσίπρα-Ζάεφ μπορεί να 
βαλκανοποιήσει την πολιτική στην 
Ελλάδα.

Η αστάθεια σε ΠΓΔΜ και Δυτικά 
Βαλκάνια έχει βαθύτερες ρίζες και 
δεν αντιμετωπίζεται με τις εθνικές 
υποχωρήσεις της κυβέρνησης Τσίπρα.
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Γ
ια ξεπούληµα των οι-
κογενειακών περιου-
σιών, προκειµένου να 
πληρωθούν ΕΝΦΙΑ 
και δάνεια, κάνει λόγο 
ο πρόεδρος της ΠΟ-
ΜΙ∆Α Στράτος Παρα-
διάς, περιγράφοντας 
την κατάσταση που ε-
πικρατεί στην ελληνική 

αγορά ακινήτων, ενώ χαρακτηρίζει τη συνο-
λική φορολόγηση των ακινήτων στη χώρα ου-
σιαστική «ληστεία».

Ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί σή-
µερα στην αγορά ακινήτων στην Ελλάδα;
Εξακολουθούµε να βρισκόµαστε σε µια κατά-
σταση που δεν µας επιτρέπει να µιλάµε για µια 
οµαλά λειτουργούσα αγορά ακινήτων, καθώς 
αυτή προϋποθέτει, από τη µια πλευρά, πωλη-
τές που προσέρχονται στην αγορά αυτή προκει-
µένου να εκποιήσουν το ακίνητό τους και όχι 
πωλητές που πιέζονται από χρέη στην εφορία 
(κυρίως ΕΝΦΙΑ) ή σε τράπεζες και δεν προ-
σέρχονται για να πουλήσουν, αλλά για ξεπου-
λήσουν όσο-όσο. Από την άλλη πλευρά, έχουµε 
αγοραστές που σε πολλές περιπτώσεις προσέρ-
χονται στην αγορά αυτή µε κύριο αισθητήριο 
όχι τα µάτια τους και τις άλλες εκτιµήσεις που 

  ΣΤΟΝ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

κάποιος πρέπει να κάνει, αλλά τη µύτη τους, 
δηλαδή, κυριολεκτικά, όπου «µυριστούν ψο-
φίµι». ∆υστυχώς, αυτή είναι η πραγµατικότητα. 
Ας µη µας ξεγελά το γεγονός ότι σε ορισµένες, 
πολύ συγκεκριµένες περιοχές υπάρχει σήµερα 
κάποιο αγοραστικό ενδιαφέρον, από ξένους 
λόγω της «golden visa», το οποίο όµως πρέπει 
να συνοδεύεται από τη µακροπρόθεσµη στα-
θερότητα που παρουσιάζει µια χώρα τουλάχι-
στον στο φορολογικό της σύστηµα, όπως γίνε-
ται µε κάθε επένδυση. ∆εν νοµίζω ότι η χώρα 
µας αυτή τη στιγµή παίρνει κάποιο βραβείο 
στον τοµέα αυτόν. Αισιοδοξώ ότι τα πράγµατα 
µπορεί να φτιάξουν στο µέλλον, αλλά σήµερα 
η κατάσταση δεν εµπνέει στους ξένους επεν-
δυτές την εµπιστοσύνη που είναι απολύτως 
αναγκαία για µακροπρόθεσµες επενδύσεις.

Επίσης, ας µην έχουµε την εντύπωση ότι 
η ύπαρξη και ανάπτυξη ενός νέου τουριστι-
κού προϊόντος σε πολλές χώρες, της βραχυ-
χρόνιας µίσθωσης κατοικιών, έχει καθολική 
επίδραση στην κτηµαταγορά, γιατί αυτό στην 
ουσία αφορά συγκεκριµένες περιοχές και για 
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. ∆ηλαδή, ό-
ποιος θέλει να ασχοληθεί επικερδώς µε βρα-
χυχρόνιες µισθώσεις θα πρέπει να διαθέτει α-
κίνητο σε περιοχές τουριστικής ζώνης ενδιαφέ-
ροντος πρώτης κατηγορίας (π.χ. γύρω από την 
Ακρόπολη ή στο εµπορικό κέντρο της Αθήνας, 

σε ελάχιστες κεντρικές και περιζήτητες του-
ριστικές περιοχές. ∆ιότι µπορεί να προβάλλε-
ται ότι δήθεν υπάρχει γενικευµένο πρόβληµα, 
αλλά ουδείς παρουσίασε στοιχεία αύξησης ε-
ξώσεων. Η όποια δυσχέρεια εντοπίζεται στις 
συγκεκριµένες περιοχές και, σε κάθε περί-
πτωση, όµως σύντοµα, µεγάλος αριθµός από 
τα σπίτια που ανακαινίζονται για βραχυχρό-
νιες µισθώσεις θα διατεθεί τελικά σε φοιτητές 
ή και σε κανονικούς ενοικιαστές. Και, µάλιστα, 
θα διατεθούν ανακαινισµένα και επιπλωµένα 
µε σύγχρονη επίπλωση και εξοπλισµό. Γιατί 
εδώ πρέπει να πούµε ότι αν κάποιος θέλει να 
σταδιοδροµήσει στις βραχυχρόνιες µισθώσεις 
θα πρέπει να ξέρει ότι ναι µεν δεν ελέγχεται 
από κάποια κρατική αρχή για να πάρει κάποια 
άδεια, αλλά βρίσκεται υπό τον πιο σκληρό έ-
λεγχο που υπάρχει, αυτόν των πελατών, που 
καλούνται από τις πλατφόρµες να αξιολογή-
σουν τα καταλύµατα στα οποία έµειναν, και 
εκεί η κριτική είναι αµείλικτη.

Από τα στοιχεία που διαθέτετε, ποια είναι η 
πορεία της οικογενειακής περιουσίας, όσον 
αφορά τα ακίνητα, τα τελευταία δέκα χρό-
νια;
Η µεσαία τάξη, για να διασωθεί από τη φορο-
λογική καταιγίδα, υποχρεώθηκε να αναζητή-
σει τρόπους για να ελαφρύνει το περιουσιακό 
µέγεθος της ακίνητης περιουσίας της, αφενός 
γιατί η φορολογία µέσω του ΕΝΦΙΑ εµφανίζει 
µια απίστευτη επιθετικότητα και αφετέρου από 
το γεγονός ότι η νεότερη γενιά δηλώνει στην 
παλαιότερη ότι δεν προτίθεται να αναλάβει το 
βάρος των περιουσιακών στοιχείων, διότι δεν 
µπορεί εισοδηµατικά να το κάνει. ∆εν µπορεί 
να χρηµατοδοτεί έναν ΕΝΦΙΑ που είναι διπλός 
φόρος, δηλαδή µε αρχικό φόρο ανά ακίνητο και 
συµπληρωµατικό φόρο τον παλιό ΦΑΠ, και την 
έχει αποστερήσει από τη δυνατότητα να διατη-
ρήσει κάποια περιουσιακά στοιχεία, πάνω από 
ένα µικρό διαµέρισµα. Συνεπώς η ελληνική οι-
κογένεια ό,τι απέκτησε µε κόπο και θυσίες έχει 
προσπαθήσει τα τελευταία χρόνια να το ξεπου-
λήσει για να πληρώσει ΕΝΦΙΑ και δάνεια, και 
αυτό είναι µια πραγµατική σύγχρονη τραγω-
δία για την Ελλάδα ολόκληρη.

Κατά την άποψή σας, τι πρέπει να αλλάξει 
στη φορολογία των ακινήτων για να στηρι-
χτεί η οικογενειακή περιουσία και κατ’ επέ-
κταση η αγορά ακινήτων;
Κατά σειρά προτεραιότητας, θα πρέπει να καταρ-
γηθεί ο συµπληρωµατικός φόρος του ΕΝΦΙΑ. Ο 
ΕΝΦΙΑ πρέπει να είναι ένας δίκαιος και απλός 
φόρος, χωρίς να συναθροίζει και να διπλοφο-
ρολογεί τα περιουσιακά στοιχεία του κάθε πο-
λίτη. Με αυτή την έννοια, θα ήταν πολύ σηµα-
ντικό για την κοινωνία, αλλά και για τους φορο-
λογούµενους, ο ΕΝΦΙΑ να πάει στους δήµους 
ως ανταποδοτικό τέλος. Έτσι, θα έκανε υπόλο-
γους τους δήµους και τους δηµάρχους έναντι 
των πολιτών για τα έσοδα, γιατί θα πρέπει να 
δίνουν εξήγηση στους πολίτες γιατί πληρώνουν 
αυτόν τον φόρο. Άρα το πρώτο βήµα θα ήταν 
η κατάργηση του συµπληρωµατικού φόρου. 
Ήταν τραγικό λάθος η απόρριψη της πρώτης 
πρότασης Καραβίτη για τον ΕΝΦΑ, τον Ενι-
αίο Φόρο Ακινήτων, που ήταν ένας µονός και 
απλός φόρος για τα ακίνητα, και η επιβολή του 

Στράτος Παραδιάς, 
πρόεδρος των ΠΟΜΙ∆Α & UIPI

«Η φορολογία πρέπει
να είναι λογική, οι φόροι 
να είναι “φορητοί” 
και όχι αφόρητοι»

είτε σε συγκεκριµένους νησιωτικούς προορι-
σµούς). Όµως, ειδικά στα νησιά, το φαινόµενο 
έχει εποχικότητα διάρκειας δύο-τριών µηνών. 
Από τα στοιχεία που έχει δώσει η Airbnb, που 
είναι η πιο γνωστή πλατφόρµα βραχυχρόνιων 
µισθώσεων, προκύπτει ότι το µέσο χρονικό 
διάστηµα για τέτοιες µισθώσεις είναι 28 ηµέ-
ρες τον χρόνο και το µέσο εισόδηµα φτάνει τα 
2.850 ευρώ ανά ιδιοκτήτη, για το 2017. Έτσι, 
όσοι βρίσκονται κοντά ή κάτω από τον µέσο 
όρο θα καταλήξουν σύντοµα στο συµπέρασµα 
ότι τα σπίτια τους –αυτά που ανακαίνισαν για 
να τα δώσουν σε τέτοιου είδους µισθώσεις– 
θα είναι καλύτερο να τα διαθέσουν σε κανονι-
κούς ενοικιαστές, όχι µόνο επειδή θα εισπρά-
ξουν περισσότερα αλλά κυρίως διότι το εισό-
δηµα που θα εισπράξουν θα είναι καθαρό και 
δεν θα υποχρεούνται οι ίδιοι να πληρώνουν τα 
κοινόχρηστα, τους λογαριασµούς ∆ΕΚΟ, τα δη-
µοτικά τέλη και τις αναπόφευκτες ζηµιές του 
σπιτιού τους και του εξοπλισµού του.

Ωστόσο, δεδοµένων και κάποιων πρόσφα-
των διαµαρτυριών, γνωρίζετε ποια είναι η 
επίδραση των βραχυχρόνιων µισθώσεων 
στη διαθεσιµότητα σπιτιών για ενοικίαση;
Θεωρώ ότι η «µόδα» της βραχυχρόνιας µί-
σθωσης δεν έχει επηρεάσει στην πραγµατι-
κότητα τους «κανονικούς» ενοικιαστές, παρά 
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Ο ΕΝΦΙΑ πρέπει να 
είναι ένας δίκαιος και 
απλός φόρος, χωρίς 
να συναθροίζει και να 
διπλοφορολογεί τα 
περιουσιακά στοιχεία 
του κάθε πολίτη. Με 
αυτή την έννοια, θα 
ήταν πολύ σηµαντικό 
ο ΕΝΦΙΑ να πάει 
στους δήµους ως 
ανταποδοτικό τέλος.

ΕΝΦΙΑ, µε στόχο να µην πληρώσει σχεδόν κα-
νέναν φόρο η εκτός σχεδίου γη, µε αποτέλεσµα 
τεράστιες περιουσίες, ασύλληπτης τουριστι-
κής αξίας, να πληρώνουν 1 ευρώ το στρέµµα 
τον χρόνο και την ίδια στιγµή παµπάλαια δυ-
άρια και τριάρια στην Κυψέλη ή στο Παγκράτι 
να πληρώνουν τεράστια ποσά µε βάση τα εµ-
βαδά τους, και τον συµπληρωµατικό φόρο, ο 
οποίος συνέτριψε και ισοπέδωσε την αστική 
ακίνητη περιουσία. Γενικότερα, αυτό που χρει-
αζόµαστε είναι η φορολογία να είναι λογική, 
οι φόροι να είναι «φορητοί» και όχι αφόρητοι. 
Χάθηκε το µέτρο, είδαν ότι υπάρχει εισπραξι-
µότητα και συνέθλιψαν τη µεσαία τάξη ενσυ-
νείδητα, σχεδιασµένα, όταν η φορολογία ει-
σοδήµατος από τα ακίνητα έφτασε το 45% συν 
έως 10% για φόρο αλληλεγγύης, και αν προ-
σθέσουµε τον ΕΝΦΙΑ, το κράτος τα πήρε όλα! 
Αυτό δεν είναι φορολογία, είναι ο ορισµός της 
χωρίς έλεος «καταλήστευσης» των πολιτών 
από ένα αδηφάγο κράτος.

Για να αλλάξουµε θέµα, θεωρείτε ότι η 
Αθήνα έχει τη δυνατότητα οικιστικής ανα-
βάθµισης ή είναι χαµένη υπόθεση;
Ουδείς δικαιούται να πει ότι η Αθήνα είναι χα-
µένη υπόθεση. Για την Αθήνα πρέπει όλοι να 
παλέψουµε. Τα τελευταία χρόνια είχαµε µια 
δηµοτική αρχή που έκανε σηµαντικές προσπά-
θειες µε τα οικονοµικά µέσα και τις θεσµικές 
δυνατότητες που είχε, αλλά όλοι ξέρουµε ότι 

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

100%
στα τέλη σύνδεσης
για όλο το 2018

έκπτωση

πρέπει να γίνουν περισσότερα για να βελτιωθεί 
η εικόνα της. Ως ΠΟΜΙ∆Α η θέση µας είναι γε-
νικά ότι δεν χρειαζόµαστε να χτιστούν καινούρ-
για κτίρια, αλλά να αναβαθµιστούν τα υπάρχο-
ντα. Υπάρχει κτιριακό δυναµικό υπεραρκετό για 
να καλύψει όλες τις ανάγκες και σε κατοικίες 
και σε επαγγελµατική στέγη. Αυτό που χρειά-
ζεται είναι η λειτουργική και ενεργειακή ανα-
βάθµισή του, όµως αυτή δεν γίνεται µε ευχο-
λόγια, τη στιγµή που στο φορολογικό σύστηµα 
της χώρας έχει καταργηθεί κάθε διευκόλυνση 
προς τον φορολογούµενο που θα ήθελε να α-
ναβαθµίσει το ακίνητό του και ενεργειακά και 
λειτουργικά, µε τις νόµιµες προδιαγραφές και 
διαδικασίες και µε επίσηµα φορολογικά παρα-
στατικά. Ήδη εµείς έχουµε προτείνει δηµόσια 
τη θέσπιση πολύ σηµαντικής φοροελάφρυν-
σης, κάτι που βλέπουµε µε ιδιαίτερη ικανο-
ποίηση ότι έχει ενστερνιστεί απόλυτα και έχει 
συµπεριλάβει στις θέσεις του ο αρχηγός της 
Ν∆ κ. Μητσοτάκης. Η πρόταση αυτή συνίσταται 
στην επιστροφή φόρου 40% σύµφωνα µε τον 
κ. Μητσοτάκη, 50% σύµφωνα µε τους δικούς 
µας υπολογισµούς, σε όλη τη δαπάνη ενερ-
γειακής αναβάθµισης και ανακαίνισης υπάρ-
χοντος κτιρίου, η οποία, όµως, να διεξάγεται 
µε απολύτως νόµιµο τρόπο, µε τα νόµιµα πι-
στοποιητικά, τιµολόγια, κρατήσεις κ.λπ., και να 
σταµατήσει να γίνεται παράνοµα, µε «µαύρα» 
χρήµατα και «στο φως του φεγγαριού». Εµείς, 
λοιπόν, προτείνουµε να επιστρέφεται το 50% 

της συνολικής επιβάρυνσης, όχι σε χρήµατα, 
αλλά θα πιστώνεται υπέρ του φορολογούµε-
νου στην εφαρµογή της ΑΑ∆Ε και εκείνος θα 
µπορεί µε αυτό να πληρώνει όλες τις φορο-
λογικές του υποχρεώσεις. Έτσι, θα βελτιωθεί 
και η εισπραξιµότητα των φόρων. Νοµίζω ότι 
πρόκειται για ένα ρηξικέλευθο µέτρο, που θα 
µπορέσει να κάνει κάτι ανάλογο µε αυτό που 
έκανε η Ιταλία επί Μπερλουσκόνι: να αλλάξει 
την όψη της Αθήνας και όλων των πόλεων της 
χώρας, καθώς µε τον τρόπο αυτόν θα δηµι-
ουργηθεί σοβα ρότατο κίνητρο για επένδυση 
στα υπάρχοντα κτίρια. Γενικά, το κτιριακό δυ-
ναµικό που σήµερα είναι γερασµένο και ε-
γκαταλελειµµένο στη χώρα, όπου η συντή-
ρηση των κτιρίων και ειδικά των πολυκατοι-
κιών είναι άγνωστη έννοια, θα αναβαθµιστεί 
µε αυτό το µέτρο, θα αλλάξει η όψη της Αθή-
νας και θα αναβαθµιστεί το επίπεδο στέγασης 
του πληθυσµού που µένει στην πρωτεύουσα.

Είστε πρόεδρος της ΠΟΜΙ∆Α (www.pomida.
gr). Γιατί να γίνει κάποιος µέλος της, τι έχει 
να του προσφέρει η εγγραφή του;
Πολλά και σηµαντικά. Άµεση πληροφόρηση σε 
όλα τα θέµατα που τον απασχολούν, στον νο-
µικό, τεχνικό και φορολογικό τοµέα, ασφάλιση 
κτιρίου µε προνοµιακό τιµολόγιο και όρους 
και φθηνότερο ρεύµα και φυσικό αέριο για τα 
µέλη µας, αλλά, πάνω απ’ όλα, συµµετοχή σε 
έναν σκληρό, αέναο, αλλά και δίκαιο αγώνα!
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οικονομία

Πλήρης κατάργηση του ΕΚΑΣ μέχρι 
31/12/2019 και αναμονή τριών ετών 
για το εφάπαξ.

ΕΠΊ ΤΣΊΠΡΑ ΕΧΟΥΝ ΓΊΝΕΊ 11 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΊΣ ΣΤΊΣ ΣΥΝΤΑΞΕΊΣ
  ΕΛΕΥΘΕΡΊΑ ΣΑΚΚΕΤΟΥ

Ο
ύτε μία, ούτε δύο, αλλά 11 παρεμβάσεις έχουν 
γίνει στο συνταξιοδοτικό επί της κυβέρνησης 
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Και όταν λέμε «παρεμβά-
σεις» σε καμία περίπτωση δεν εννοείται ότι 
είναι προς όφελος των συνταξιούχων. Το α-
ντίθετο.

Οι συνταξιούχοι είδαν, επί του διδύμου Αλέξη Τσίπρα - 
Πάνου Καμμένου, να πέφτουν 11 ψαλίδια στις αποδοχές τους, 
ενώ στον δρόμο είναι ακόμη ένα, καθώς τίποτα δεν είναι σίγουρο 
ως προς την εφαρμογή ή όχι των νέων μειώσεων στις συντάξεις 
από το 2019. Ο λόγος για την περικοπή τμήματος της προσωπι-
κής διαφοράς που περιλαμβάνεται στο τελευταίο μνημόνιο.

Πιο αναλυτικά, λοιπόν, έπειτα από τρία χρόνια διακυβέρνη-
σης Αλέξη Τσίπρα έχουν γίνει οι εξής παρεμβάσεις μόνο στις 
συντάξεις:
1. Αύξηση του ποσοστού εισφοράς υπέρ υγείας από 4% σε 6% 
για κύριες συντάξεις και –για πρώτη φορά– επιβολή εισφοράς 
υπέρ υγείας στις επικουρικές συντάξεις 6%.
2. Επανυπολογισμός των επικουρικών συντάξεων από 1/6/2016 
και περικοπές σε συνταξιούχους με άθροισμα κύριας και επι-
κουρικής σύνταξης στα 1.170 ευρώ καθαρά (1.300 ευρώ μεικτά).
3. Μειώσεις στα εφάπαξ, μέχρι 31/12/2013, κατά 15%. Για τα ε-
φάπαξ από 1/1/2014 ο υπολογισμός θα γίνεται σύμφωνα με το 
μοντέλο Νοητής Κεφαλαιοποίησης.
4. Σταδιακή κατάργηση του ΕΚΑΣ για 370.000 χαμηλοσυντα-
ξιούχους, καθώς και αλλαγή των κριτηρίων υπαγωγής μέχρι τις 
31/12/2019. Οι μειώσεις από 1/1/2016 ανήλθαν σε 165 εκατ. ευρώ 
για 120.000 χαμηλοσυνταξιούχους, ενώ για το 2017 αναμένεται 
να ανέλθουν στα 587 εκατ. ευρώ για 270.000. Η πλήρης κατάρ-
γηση του συνολικού ποσού των 900 εκατ. ευρώ για το ΕΚΑΣ θα 
πραγματοποιηθεί μέχρι τις 31/12/2019.
5. Κατάργηση του οικογενειακού επιδόματος συζύγου στις κύ-
ριες συντάξεις, καθώς και πλήρης κατάργηση των οικογενεια-
κών επιδομάτων στις επικουρικές συντάξεις.
6. Επιβολή πλαφόν στα 2.000 ευρώ για τις κύριες συντάξεις και 
στα 3.000 ευρώ (καθαρά προ φόρου) για κάθε συνταξιούχο που 
δικαιούται σύνταξη απ’ οποιαδήποτε αιτία, Δημόσιο, ΝΠΔΔ ή 
οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα κύριας ή επικουρικής.
7. Μειώσεις μεσοσταθμικά κατά 37% για το μέρος των νέων ε-
πικουρικών συντάξεων με ασφαλιστικό χρόνο μέχρι 31/12/2014 
και υπολογισμός της σύνταξης με ασφαλιστικό χρόνο από 
1/1/2015 βάσει ατομικού λογαριασμού, με την μέθοδο Νοητής 
Κεφαλαιοποίησης, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει εκδοθεί η σχε-

τική υπουργική απόφαση για τον τρόπο υπολογισμού.
8. Μείωση της εθνικής σύνταξης για τις συντάξεις αναπηρίας. Τα 
384 ευρώ θα λαμβάνουν μόνο όσοι έχουν ποσοστό αναπηρίας 
80% και άνω. Με ποσοστό αναπηρίας από 67% έως και 79,99% 
χορηγείται το 75% της εθνικής σύνταξης, ενώ με ποσοστό ανα-
πηρίας από 50% έως 66,99% χορηγείται το 50%.
9. Μείωση σε ποσοστό 60% του ποσού της σύνταξης των δικαι-
ούχων οι οποίοι αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν ιδιότητα 
ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του 
ΕΦΚΑ.
10. Ολοκλήρωση της σταδιακής κατάργησης του ΕΚΑΣ μέχρι 
31/12/2019, σύνολο 400 εκατ. ευρώ.
11. Οι συντάξεις που θα δοθούν από 12/5/2016 και μετά, σύμ-
φωνα με τον νόμο 4387/2016, θα είναι μειωμένες μεσοσταθμικά 
κατά 20% (3,15 δισ. ευρώ).

Ουρές 3 ετών για το ψαλιδισμένο εφάπαξ
Εν τω μεταξύ, συνεχίζεται ο γολγοθάς για το εφάπαξ, με τους συ-
νταξιούχους να περιμένουν έως και τρία χρόνια στην ουρά για 
την καταβολή του.

Σε εκκρεμότητα βρίσκονται περί τις 40.000 αιτήσεις για τη 
λήψη εφάπαξ από το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και 
Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ). Και μπορεί ο χρόνος αναμονής 
να έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια, ωστόσο η εικόνα δεν είναι 
η επιθυμητή. Κι αυτό παρόλο που η κυβέρνηση έχει πάρει δύο 
φορές (στο πλαίσιο των προγραμμάτων διάσωσης) χρήματα για 
να μηδενίσει τις οφειλές του Δημοσίου (σε προμηθευτές, καθυ-
στερούμενους φόρους και συντάξεις).

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στα τέλη Οκτωβρίου του 2017 ο 
Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης εκταμίευσε 800 εκατ. ευρώ, 
στα οποία η ελληνική κυβέρνηση έπρεπε να προσθέσει άλλα 
400 εκατ. ευρώ από τα κρατικά διαθέσιμα και να αποπληρώσει 
οφειλές ύψους 1,2 δισ. ευρώ στον ιδιωτικό τομέα, ενώ φέτος η 
κυβέρνηση έλαβε ακόμα 1,5 δισ. ευρώ για τον ίδιο σκοπό.

Όσον αφορά το εφάπαξ, η παροχή διαμορφώνεται σε περί-
που 12.900 ευρώ, σημαντικά μειωμένη έως 25% σε σύγκριση με 
αυτήν που προβλεπόταν πριν από την ψήφιση του νόμου Κα-
τρούγκαλου. Τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις και τα περισσό-
τερα ληξιπρόθεσμα εφάπαξ έχουν οι τομείς που αφορούν τους 
δημοσίους αλλά και δημοτικούς υπαλλήλους (πρώην ΤΠΔΥ και 
πρώην ΤΠΔΚΥ), εμποροϋπαλλήλους (πρώην ΤΕΑΥΕΚ) και με-
ταλλεργάτες (πρώην ΤΑΠΕΜ). Μεγάλη είναι η καθυστέρηση 
στα πρώην ταμεία των ναυτικών (αξιωματικών ΤΠΑΕΝ και κα-

τώτερων πληρωμάτων ΤΠΚΠΕΝ), ενώ σημαντικός αριθμός λη-
ξιπρόθεσμων εντοπίζεται και στους κλάδους των μηχανικών και 
των γιατρών (πρώην ΕΤΑΑ).

Βροχή οι δικαστικές αποφάσεις
Βροχή πέφτουν οι δικαστικές αποφάσεις που δικαιώνουν τους 
συνταξιούχους. Τελευταία περίπτωση ήταν η απόφαση του Μο-
νομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης που έκρινε παράνομη 
την κατάργηση των δώρων για συνταξιούχο που προσέφυγε σε 
αυτό. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι πρόκειται για πρωτό-
δικη απόφαση, καθώς ο ΕΦΚΑ θα κάνει έφεση.

Η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 
«πατάει» στην απόφαση που είχε εκδώσει το Συμβούλιο της Ε-
πικρατείας τον Ιούνιο του 2015, με την οποία κρίθηκε αντισυ-
νταγματική η κατάργηση των δώρων από τις συντάξεις που είχε 
ψηφιστεί στους μνημονιακούς νόμους 4093 και 4051 του 2012.

Πάντως, η Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΙΚΑ καταγγέλλει ότι 
όσες αποφάσεις κι αν λαμβάνουν τα δικαστήρια, το όφελος για 
τους συνταξιούχους στην ουσία είναι… μηδενικό. Συγκεκριμένα, 
τονίζει ότι κανένας δικαιωμένος με απόφαση δικαστηρίου στη 
χώρα μας δεν έχει λάβει μέχρι σήμερα 1 ευρώ επιστροφή απ’ 
όσα του έχουν παρακρατηθεί.

Και το ερώτημα που προκύπτει είναι πώς θα γινόταν να ε-
πιστραφούν τα αναδρομικά στους συνταξιούχους από τη στιγμή 
που –σύμφωνα με τα μνημόνια– οι αποφάσεις των δικαστηρίων 
πρέπει να είναι δημοσιονομικά ουδέτερες. Μοιάζει με αδύνατη 
εξίσωση, από τη στιγμή που οι δικαστικές αποφάσεις, εφόσον 
εφαρμοστούν, θα αυξήσουν τη συνταξιοδοτική δαπάνη κατά 4 
δισ. ευρώ, άρα θα πρέπει να ληφθούν ισοδύναμα μέτρα 4 δισ.
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συνέντευξη

Τ
ην κατάσταση που διαμορφώ-
νεται στους κόλπους της Ορθό-
δοξης Εκκλησίας μετά την κλι-
μάκωση της σύγκρουσης του 
Οικουμενικού Πατριαρχείου με 
το Πατριαρχείο της Ρωσίας α-
ναλύει ο καθηγητής στο Θεο-
λογικό Τμήμα του ΑΠΘ Μιλτιά-
δης Κωνσταντίνου, εξηγώντας 

και το παρασκήνιο πίσω από τη σύγκρουση αυτή.

Κατ’ αρχάς, θεωρείτε ότι υπάρχει σχίσμα με-
ταξύ Οικουμενικού Πατριαρχείου και Ρωσικής 
Εκκλησίας;
Η λέξη «σχίσμα» είναι πολύ βαριά και δεν θα έ-
πρεπε να δικαιολογείται η χρήση της όταν δεν υ-
πάρχει δογματική διαφορά, αλλά μόνο μια διοι-
κητική διαφορά. Παρά ταύτα, η Ιερά Σύνοδος του 
Πατριαρχείου της Μόσχας αποφάσισε να διακόψει 
την κοινωνία με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, θε-
ωρώντας ότι υπεισέρχεται σε ζητήματα της δικής 
του δικαιοδοσίας.

Πρακτικά, αλλά και ουσιαστικά, τι σημαίνει αυτή 
η απόφαση της Μόσχας;
Αν η απόφαση αυτή εφαρμοστεί, σημαίνει ότι στους 
πιστούς που ανήκουν στο Πατριαρχείο της Μόσχας 
δεν επιτρέπεται να μετέχουν στις ακολουθίες, να 
κοινωνούν κ.λπ. σε εκκλησίες όπου η λειτουργία 
τελείται από κληρικούς που ανήκουν στο Οικου-
μενικό Πατριαρχείο.

Μπορούμε να εξηγήσουμε πώς οι δύο εκκλη-
σίες έφτασαν σε αυτό το σημείο;
Είναι ένα ζήτημα που βρίσκεται σε «εκκρεμότητα» 
από τον 17ο αιώνα, δεν είναι κάτι καινούργιο. Ήταν 
το 1686 όταν ο τότε οικουμενικός πατριάρχης Διο-
νύσιος Δ΄ αναγκάστηκε, εξ αιτίας των δυσκολιών 
που το πατριαρχείο αντιμετώπιζε στο πλαίσιο της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, να δώσει με μια επι-
στολή του το δικαίωμα στον Μόσχας να χειροτονεί 
–όπως αναφέρει η επιστολή– όποιον η κληρικο-
λαϊκή συνέλευση του Κιέβου εξέλεγε ως μητροπο-
λίτη, υπό την προϋπόθεση ότι αυτός θα εξακολου-
θούσε να μνημονεύει τον Κωνσταντινουπόλεως. 
Δυστυχώς, η πράξη αυτή του Οικουμενικού Πα-
τριαρχείου παρερμηνεύτηκε στη συνέχεια από την 
πλευρά του Πατριαρχείου της Μόσχας, με αποτέ-
λεσμα να δημιουργηθεί μια περίπλοκη από κανο-
νικής απόψεως κατάσταση. Η Μόσχα θεώρησε ότι 
εφόσον δόθηκε η δυνατότητα στον πατριάρχη Μό-
σχας να χειροτονεί τον μητροπολίτη Κιέβου, ο Κιέ-
βου ανήκει σε αυτόν. Η επιστολή, βέβαια, δεν λέει 
κάτι τέτοιο, γι’ αυτό και η Σύνοδος του Οικουμενι-
κού Πατριαρχείου στις 11 Οκτωβρίου ακύρωσε τη 
νομική ισχύ αυτής της επιστολής, επαναφέροντας, 
με την επανασύσταση σταυροπηγίου στο Κίεβο, τα 
πράγματα στην προ του 1686 κανονική κατάσταση. 
Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε είναι ότι ήδη οι 
πιστοί και οι κληρικοί της Ουκρανικής Εκκλησίας 
είχαν προχωρήσει σε μια δική τους ανακήρυξη αυ-
τοκεφάλου, ανεξαρτησίας από τη Μόσχα, με απο-
τέλεσμα η Σύνοδος του Πατριαρχείου της Μόσχας 
–και ως όφειλε, βεβαίως– να τους κατατάξει στις 
τάξεις των σχισματικών και να τους αποκηρύξει. 
Συγκεκριμένα, το 1992 ο τότε μητροπολίτης Κιέβου 
και πάσης Ουκρανίας της Ρωσικής Εκκλησίας Φι-
λάρετος αυτοανακηρύχθηκε πατριάρχης Ουκρα-
νίας και, βεβαίως, την ίδια χρονιά η Ιερά Σύνοδος 
του Πατριαρχείου της Μόσχας τον καθαίρεσε. Ένας 

Οι Ουκρανοί ζήτησαν από το 
Οικουμενικό Πατριαρχείο 
να αποκαταστήσει την τάξη 
κι εκείνο αποκατέστησε τους 
καθαιρεμένους μητροπολίτες, 
δίνοντας αυτοκέφαλο στην 
Εκκλησία της Ουκρανίας και 
αναγνωρίζοντας πλέον ότι 
μπορεί να είναι μία από τις 
ορθόδοξες εκκλησίες χωρίς να 
εξαρτάται από τη Μόσχα.

 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Μιλτιάδης Κωνσταντίνου, καθηγητής 
στο Θεολογικό Τμήμα του ΑΠΘ

άλλος, επίσης αυτοαποκαλούμενος αρχιεπίσκοπος 
της Ορθόδοξης Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Ου-
κρανίας, Μακάριος, επίσης καθαιρέθηκε από το 
Πατριαρχείο της Μόσχας. Το Οικουμενικό Πατρι-
αρχείο βρέθηκε μπροστά σε μια κατάσταση όπου 
22 εκατομμύρια Ουκρανοί βρίσκονται με επικε-
φαλής κάποιον καθαιρεμένο. Δεν είναι μια μειο-
νότητα, μια αμελητέα ποσότητα, και στην Ουκρανία 
λειτουργούν στην πραγματικότητα τρεις διαφορε-
τικές εκκλησίες, και οι τρεις ορθόδοξες, η μία με 
τον Ονούφριο, η άλλη με τον Μακάριο και η τρίτη 
είναι του Πατριαρχείου Μόσχας. Όμως το κυριό-
τερο πρόβλημα είναι ότι ακριβώς η ίδια κατάσταση 
που ανάγκασε κάποτε τον οικουμενικό πατριάρχη 
να δώσει το δικαίωμα στον Μόσχας να χειροτονεί 
τον μητροπολίτη Κιέβου επικρατεί και σήμερα: ο 
Μόσχας δεν μπορεί να πάει στην Ουκρανία, είναι 
ανεπιθύμητος μετά την πολιτική κατάσταση που δη-
μιουργήθηκε, και ακριβώς εκεί βρίσκεται το πρό-
βλημα. Επομένως οι Ουκρανοί ζήτησαν από το Οι-
κουμενικό Πατριαρχείο να αποκαταστήσει την τάξη 
κι εκείνο αποκατέστησε τους καθαιρεμένους μητρο-
πολίτες, δίνοντας αυτοκέφαλο στην Εκκλησία της 
Ουκρανίας και αναγνωρίζοντας πλέον ότι μπορεί 

λοιπος ορθόδοξος κόσμος, βλέποντας μια παντο-
δύναμη Ρωσική Εκκλησία να λειτουργεί με αυτόν 
τον τρόπο, παίρνει τις αποστάσεις του και προβάλ-
λει ακόμα περισσότερο τον ρόλο του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου, το οποίο, ακριβώς επειδή δεν έχει 
πολιτική δύναμη, δεν έχει τη δύναμη της Ρωσικής 
Εκκλησίας να επιβάλει την ενότητα, μπορεί με πολύ 
καλύτερο τρόπο, μέσα από το συνοδικό σύστημα, 
να λειτουργήσει ως το σύμβολο της ενότητας της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας. Δεν νομίζω ότι το πλήρωμα 
της εκκλησίας θα ακολουθήσει μια τέτοια πολιτική 
απόφαση που ελήφθη εν θερμώ, αντιθέτως εκθέτει 
την ηγεσία της Ρωσικής Εκκλησίας, καθώς βάσει 
της απόφασης αυτής οι Ρώσοι πιστοί δεν μπορούν 
να πάνε στο Άγιο Όρος, στην Πάτμο, σε κανένα από 
τα μεγάλα προσκυνήματα. Ουσιαστικά, η Ρωσική 
Εκκλησία αποκόπτεται από τα κέντρα εκείνα που 
είναι προσκυνήματα για την ορθοδοξία.

Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται και μια ψυ-
χρότητα στις σχέσεις Οικουμενικού Πατριαρ-
χείου και Εκκλησίας της Ελλάδος. Πού την α-
ποδίδετε;
Είναι μια περιστασιακή διαφωνία πάνω στην ιδι-
οκτησία ενός κτήματος, η οποία δεν νομίζω ότι θα 
διαρκέσει περισσότερο από τη στιγμή που θα λυθεί 
αυτό το θέμα. Γενικά, το ελληνικό ζήτημα είναι πε-
ρίπλοκο, καθώς η Εκκλησία της Ελλάδος ήταν από 
τις πρώτες που αποκόπηκαν από το Οικουμενικό 
Πατριαρχείο με βίαιο τρόπο. Ήταν μια απόφαση της 
τότε κυβέρνησης με τον βασιλιά Όθωνα να δημι-
ουργηθεί μια εθνική εκκλησία κατά το πρότυπο της 
Βαυαρικής Εκκλησίας της εποχής εκείνης. Στη συ-
νέχεια, καθώς η Ελλάδα αυξανόταν εδαφικά, τέθηκε 
το θέμα τι θα γίνει με τις καινούργιες μητροπόλεις 
και καθώς η εδαφική διεύρυνση της Ελλάδας έγινε 
μέσα σε ένα σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα, κάθε 
περιοχή που εντασσόταν στο κράτος είχε και δια-
φορετικό εκκλησιαστικό καθεστώς. Είναι ένα πρό-
βλημα για το οποίο η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος δι-
αβεβαίωσε ότι δεν πρόκειται να αλλάξει το status, 
το Πατριαρχείο δεν πρόκειται να διεκδικήσει τις 
μητροπόλεις που πνευματικά τού ανήκουν, αλλά 
πάντοτε θα υπάρχουν προβλήματα, σε ποιον ανή-
κει η τάδε εκκλησία ή το τάδε οικόπεδο. Άλλωστε 
πάντα όταν τα αδέλφια χωρίζουν περιουσίες είναι 
λογικό να υπάρχουν και τέτοιες επιπλοκές.

«Το Πατριαρχείο της Μόσχας 
αποφάσισε να διακόψει την 
κοινωνία με το Οικουμενικό 

Πατριαρχείο»

να είναι μία από τις ορθόδοξες εκκλησίες χωρίς να 
εξαρτάται από τη Μόσχα.

Η σύγκρουση Οικουμενικού Πατριαρχείου - 
Μόσχας τι σημαίνει για την ορθοδοξία;
Βασικά, η σύγκρουση αυτή έχει σημασία για την Εκ-
κλησία της Ρωσίας, η οποία, για κάποιους δικούς 
της λόγους, προσπαθεί να αποτελέσει το «μακρύ 
χέρι» της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής, με απο-
τέλεσμα να χάνει όπου χάνει και το Κρεμλίνο. Δη-
λαδή έχει χάσει ολόκληρη τη Βαλκανική, έχει το 
πρόβλημα με τη Μολδαβία και με το Πατριαρχείο 
της Ρουμανίας, το πρόβλημα με την Ουκρανία. Όλα 
αυτά είναι επιλογές που έχει κάνει για τον εαυτό 
της η ηγεσία της Ρωσικής Εκκλησίας, με αποτέ-
λεσμα κάθε φορά να βρίσκεται απομονωμένη. Το 
έχει κάνει και στο παρελθόν αυτό, αλλά, δυστυχώς, 
δεν φαίνεται να διδάχτηκε από τα λάθη εκείνα. Πα-
λαιότερα ανακήρυξε την Εκκλησία της Πολωνίας 
αυτοκέφαλη, κάτι που δεν αναγνωρίζει καμία άλλη 
ορθόδοξη εκκλησία. Το ίδιο έκανε και με την Εκ-
κλησία της Τσεχοσλοβακίας, όπου προσπάθησε να 
επιβάλει δικό της προκαθήμενο. Σε καμία από αυτές 
τις ενέργειες δεν μπόρεσε να πετύχει, διότι ο υπό-
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Τ
η δυσαρέσκεια του Κινήµατος Αλλα-
γής προκάλεσε η ανακοίνωση των υ-
ποψήφιων περιφερειαρχών της Ν∆, 
καθώς, όπως έλεγε ο διευθυντής Επι-
κοινωνίας του κόµµατος, πρόκειται για 
ένα σύνολο κοµµατικών υποψηφιοτή-
των, καθώς όλοι προέρχονται από τον 
χώρο της Ν∆.

Όµως µια προσεκτική προσέγγιση των σκέψεων που κυρι-
αρχούσαν στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ οδηγούσε στο συµπέρασµα 
ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, έχοντας πάρει το µήνυµα της οργανωµένης κοµ-
µατικής βάσης, δηλαδή των υπαλλήλων των βουλευτών, που 
κρατούν ανοιχτά τα γραφεία, δεν σκοπεύει να δώσει τη µάχη µε 
δικούς του συνδυασµούς, η συντριβή των οποίων είναι βέβαιη.

Αντίθετα, οι σκέψεις που κυκλοφορούν στα κοµµατικά επι-
τελεία προέκριναν την επιδίωξη της ήττας της Ν∆, όχι από τους 
συριζαϊκούς συνδυασµούς αλλά από συνδυασµούς κυρίως δι-
αφωνούντων στελεχών της Ν∆, τους οποίους θα διευκόλυνε ο 
κρατικός µηχανισµός χωρίς να ανήκουν στο κυβερνών κόµµα.

Μια τέτοια συσπείρωση θα γινόταν πιο εύκολη κυρίως αν η 
Ν∆ επέλεγε υποψηφίους από τον χώρο του ΠΑΣΟΚ, οι ο-
ποίοι όχι µόνο δεν γίνονται δεκτοί µε ενθουσιασµό στις 
κοµµατικές τάξεις της Ν∆ αλλά, αντίθετα, θα προκα-
λούσαν δυσφορία στην κοµµατική βάση.

Άλλωστε τη συγκεκριµένη επιλογή είχε προ-
αναγγείλει και ο πρόεδρος του κόµµατος Κυριά-
κος Μητσοτάκης στη συνέντευξη Τύπου που 
είχε δώσει µετά την παρουσία του στη ∆ιεθνή 
Έκθεση Θεσσαλονίκης. «Η Ν∆ θα στηρίξει 
στις περιφέρειες συγκεκριµένα πρόσωπα, 
χωρίς να σηµαίνει ότι θα στηριχτούν πρό-
σωπα προερχόµενα από το κόµµα» είχε 
πει ο πρόεδρος της Ν∆, ο οποίος είχε 
προσθέσει ότι θα ανακοινώσει «σύντοµα» 
τις προθέσεις του για τις εκλογές στη 
δευτεροβάθµια αυτοδιοίκηση, και ουσια-
στικά µέσα στις επόµενες τρεις εβδοµά-
δες το τοπίο έχει πλέον ξεκαθαρίσει.

Η επιλογή της υποστήριξης ισχυρών 
συνδυασµών δυσχεραίνει τη συριζαϊκή επι-
δίωξη της «ήττας της Ν∆ µέσω Ν∆», αλλά το 
σενάριο βρίσκεται ζωντανό και το προωθούν 
σε δήµους.

Σε ό,τι αφορά τις περιφέρειες, µέχρι στιγµής 
το υπάρχον σενάριο προβλέπει τη διευκόλυνση 
της δηµιουργίας ετερόκλητων συµµαχιών µε έναν 
και µοναδικό στόχο: την ήττα των συνδυασµών που υ-
ποστηρίζονται από τη Ν∆, άσχετα µε το ποιος θα νικήσει. 
Ας δούµε όµως το τοπίο αναλυτικά…

Αττική: ∆ούρου εναντίον 
Πατούλη-Σγουρού και Μαξίµου
Οι επιδόσεις του ΣΥΡΙΖΑ στις περιφερειακές εκλογές του 2014 
δεν ήταν εξαιρετικές, αλλά ήταν η εκλογή της Ρένας ∆ούρου 
που έσωσε την παρτίδα.

Για τη νίκη της χρειάστηκαν, όπως είχε διαρρεύσει τότε και 
επιβεβαιώθηκε αργότερα, πολλές παρασκηνιακές διαβουλεύ-
σεις και πολλές υπόγειες συµµαχίες, οι οποίες απέδωσαν.

Το βασικό ζήτηµα όµως ήταν ότι ο υποψήφιος της Ν∆ δεν 
πέρασε στον δεύτερο γύρο.

Έκτοτε η θητεία της κ. ∆ούρου σηµαδεύτηκε από «στραβές 
στη βάρδια» της, οι οποίες την εξέθεσαν και βρίσκεται υπόλογη 
στη ∆ικαιοσύνη για τις πληµµύρες στη Μάνδρα και τη φωτιά 
στο Μάτι.

Παράλληλα, η πολιτική παρουσία της κ. ∆ούρου υπονοµεύ-
τηκε και από το Μαξίµου, καθώς θεωρήθηκε ότι από το απυρό-
βλητο, κυβερνητικά, αξίωµα της περιφερειάρχου µπορεί να α-
ποτελέσει πρόταση για τη διαδοχή Τσίπρα σε περίπτωση ήττας.

Απέναντί της θα έχει δύο ισχυρές υποψηφιότητες: τόσο του 
δηµάρχου Αµαρουσίου και προέδρου της Κεντρικής Ένωσης 

  ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΡΚΟΥ

ΣΥΡΙΖΑΪΚΑ ΚΟΛΠΑ 
ΣΤΗ ΜΑΧΗ

ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

χους, χωρίς να κάνουµε κανενός είδους διάκριση, κοµµατική, ι-
δεολογική».

Κεντρική Μακεδονία: Η βεβαιότητα 
Τζιτζικώστα και το συριζαϊκό µπλέξιµο
Το 2014 η Ν∆ υπέστη µια σοβαρή ήττα στην Περιφέρεια Κε-
ντρικής Μακεδονίας, αν και στον πρώτο γύρο οι δύο υποψήφιοι 
από τον δικό της χώρο ξεπέρασαν το 50% και πέρασαν στον δεύ-
τερο γύρο.

Λίγο αργότερα οι δύο παρατάξεις ουσιαστικά ενοποιήθηκαν 
και η υποψηφιότητα του Απόστολου Τζιτζικώστα, ο οποίος στον 
δεύτερο γύρο του 2014 είχε πάρει πάνω από 70%, εξαρτιόταν α-
ποκλειστικά από τη δική του βούληση.

Ο ίδιος έλεγε ότι θέλει να είναι υποψήφιος εκ νέου στην πε-
ριφέρεια, αλλά η εκλογή του δηµιουργεί ένα κώλυµα εκλογιµό-
τητας στη Βουλή µέχρι το 2024. Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ διέρρεαν 
ότι ο κ. Τζιτζικώστας είχε ζητήσει από τον κ. Σκουρλέτη, όταν 
ήταν υπουργός Εσωτερικών, την άρση του κωλύµατος, αλλά ε-
κείνος δεν ανταποκρίθηκε. Μπορεί το θέµα να αφορούσε θεω-
ρητικά τον κ. Τζιτζικώστα, αλλά η άρνηση του κ. Σκουρλέτη να 
προχωρήσει στην άρση του κωλύµατος οφειλόταν κυρίως στην 

απροθυµία του Μαξίµου να δώσει τη δυνατότητα στην κ. 
∆ούρου να είναι υποψήφια βουλευτής.

Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ είναι χωρίς παράταξη, καθώς η υποψήφια πε-

ριφερειάρχης του 2014 ∆έσποινα Χαραλαµπίδου 
έχει περάσει στη ΛΑΕ, ενώ η παράταξη του κ. 

Μπόλαρη, ο οποίος τότε είχε την υποστήριξη 
του ΠΑΣΟΚ και σήµερα είναι βουλευτής και 
υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, είναι όσο υπάρχει πιο 
κοντά στο ΚΙΝΑΛ.

Ο κ. Τζιτζικώστας θα έχει µετά βεβαιό-
τητος απέναντι τον επικεφαλής του ΚΙΝΑΛ 
στη Θεσσαλονίκη Χρήστο Παπαστεργίου, ο 
οποίος είναι και δηµοτικός σύµβουλος Θεσ-
σαλονίκης µε τον κ. Μπουτάρη, αλλά η ε-
πιλογή του για την περιφέρεια ενδέχεται 
να έχει αφήσει τραύµατα, καθώς η επίσηµη 
πρόταση, ο κ. Άγγελος Τόλκας, υφυπουρ-

γός της κυβέρνησης Παπανδρέου το 2011, α-
πορρίφθηκε σε γενική συνέλευση στην οποία 

δεν έγινε δεκτή η επιθυµία του πρώην υπουρ-
γού Γιάννη Μαγκριώτη να του δοθεί χρόνος για 

να προετοιµάσει τη δική του υποψηφιότητα.

Ανατολική Μακεδονία - Θράκη: 
Με υποψηφιότητες από τη Ροδόπη Ν∆ 

και ΣΥΡΙΖΑ
Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης η υπο-
ψηφιότητα της Ν∆ θα ήταν πολύ δύσκολα διαφορετική από τον 
νυν περιφερειάρχη Χρήστο Μέτιο. Ο κ. Μέτιος προέρχεται από 
τον κοµµατικό χώρο της Ν∆ αλλά δεν έχει δοκιµαστεί ως πε-
ριφερειάρχης στις κάλπες, καθώς εξελέγη αντικαθιστώντας τον 
Γιώργο Παυλίδη, που είχε κερδίσει τις εκλογές του 2014 αλλά 
δύο χρόνια αργότερα έχασε τη µάχη για τη ζωή του.

Ο κ. Μέτιος προέρχεται από τη Ροδόπη, όπως και ο υποψή-
φιος που επέλεξε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο αρχιτέκτονας και πρώην πρόε-
δρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου επί δηµαρχίας Παπανδριέλη, 
Κώστας Κατσιµίγας. Ο Παπανδριέλης, ο οποίος έφυγε πρόωρα 
από τη ζωή, εκλεγόταν µε την υποστήριξη του ΠΑΣΟΚ και είχε 
εξαιρετικά καλή απήχηση στους µειονοτικούς πληθυσµούς, οι 
οποίοι αποτελούν κυρίαρχη εκλογική στόχευση του ΣΥΡΙΖΑ.

Το ΚΙΝΑΛ αποφάσισε να στηρίξει την υποψηφιότητα του 
δικηγόρου και επί οκταετία δηµάρχου Καβάλας (2007-2014) µε 
τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ Κώστα Σιµιτσή.

Θεσσαλία: Προς επανάληψη του 2014
Ο εν ενεργεία περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός ήταν περίπου 
βέβαιο ότι θα είναι ο υποψήφιος της Ν∆. O κ. Αγοραστός είχε 
ένα πολύ καλό αποτέλεσµα στον πρώτο γύρο το 2014, καθώς 

∆ήµων (ΚΕ∆Ε) Γιώργου Πατούλη όσο και του προκατόχου της, 
του Γιάννη Σγουρού, ο οποίος δεν απείχε πολύ από το να κερ-
δίσει τις εκλογές του 2014, σε εξαιρετικά δυσµενές κλίµα για το 
ΠΑΣΟΚ, από το οποίο προέρχεται.

Ο κ. Πατούλης είναι εξαιρετικά µεθοδικός στη δουλειά του 
και η ιδιότητα του προέδρου της ΚΕ∆Ε του έχει δώσει τη δυνα-
τότητα να έχει ένα δίκτυο υποστήριξης το οποίο µπορεί να είναι 
εξίσου σηµαντικό µε το κοµµατικό δίκτυο της Ν∆.

Όπως είπε άλλωστε ο ίδιος, στόχο έχει να ενώσει «όλες τις 
δηµιουργικές δυνάµεις της περιφέρειας, να συνεργαστούµε µε 
την τοπική αυτοδιοίκηση, µε όλους τους συναδέλφους δηµάρ-
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είχε πάρει σχεδόν 43%, και κέρδισε άνετα 
στον δεύτερο γύρο με 54,5%, αλλά ο αντίπα-
λός του είχε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα στον 
δεύτερο γύρο, καθώς κατάφερε να φτάσει στο 
45,5%, από το 17% του πρώτου γύρου. Πρό-
κειται για τον καθηγητή Χειρουργικής Καρ-
διάς-Αγγείων-Θώρακα της Ιατρικής Σχολής 
της Λάρισας Νίκο Τσιλιμίνγκα, ο οποίος θα 
διεκδικήσει και πάλι την περιφέρεια με την 
υποστήριξη του ΚΙΝΑΛ.

Ήπειρος: Οι αντάρτες 
του Καχριμάνη εκτός κομματικών 
θέσεων ευθύνης
Η στήριξη της ΝΔ στην υποψηφιότητα του κ. 
Αλέξανδρου Καχριμάνη για μια τρίτη θητεία 
στην Περιφέρεια της Ηπείρου είχε καταστεί 
προφανής πριν από την επίσημη ανακοίνωση, 
όταν, στις αρχές Σεπτεμβρίου, δέκα στελέχη 
του κόμματος είχαν παραπεμφθεί στο Πει-
θαρχικό διότι στήριξαν την υποψηφιότητα 
του επικοινωνιολόγου Σπύρου Ριζόπουλου.

«Έχω μια λογική απαίτηση τα στελέχη με 
συγκεκριμένο αξίωμα να συντάσσονται επί 
της αρχής με τις επιλογές του κόμματος» είπε 
ο κ. Μητσοτάκης όταν ρωτήθηκε σχετικά στα 
Γιάννενα.

Το ΚΙΝΑΛ αποφάσισε να υποστηρίξει 
την υποψηφιότητα του κ. Δημήτρη Δημη-
τρίου και όχι του κ. Γιώργου Ζάψα, ο οποίος 
είχε πάρει σχεδόν 10% το 2014, αλλά μέχρι 
στιγμής δείχνει να υφίσταται κλυδωνισμούς, 
ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ το 2014 είχε υποστηρίξει την 
υποψηφιότητα της υπουργού Όλγας Γεροβα-
σίλη, η οποία πήρε 24,5% αλλά έχασε από τον 
πρώτο γύρο.

Αιγαίο: Η ΝΔ επιμένει στις  
υποψηφιότητες που κέρδισαν 
το 2014
Στις δύο περιφέρειες του Αιγαίου η ΝΔ ανα-
κοίνωσε ότι θα στηρίξει τους δύο περιφερει-
άρχες οι οποίοι είχαν εκλεγεί με την υποστή-
ριξή της το 2014: την κ. Χριστιάνα Καλογήρου 
στο Βόρειο Αιγαίο και τον κ. Γιώργο Χατζη-
μάρκο στο Νότιο Αιγαίο. Και οι δύο είχαν ε-
κλεγεί με άνεση στον δεύτερο γύρο των ε-
κλογών του 2014.

Στερεά Ελλάδα: Μετά 
τον Μπακογιάννη
Την Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας την 
είχε κερδίσει το 2014 ο κ. Κώστας Μπακο-
γιάννης, έχοντας ως αντίπαλο τον τότε και 
σήμερα βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Βαγγέλη Α-
ποστόλου, ο οποίος ενδιαμέσως διετέλεσε 
και υπουργός Γεωργίας. Ο κ. Μπακογιάννης 
δεν θα είναι ξανά υποψήφιος και η ΝΔ προέ-
κρινε την υποψηφιότητα του 34χρονου αντι-
περιφερειάρχη Ευβοίας Φάνη Σπανού. Ο κ. 
Σπανός θα έχει απέναντί του τον νυν γραμμα-
τέα του υπουργείου Δημόσιας Τάξης Δημή-
τρη Αναγνωστάκη, ο οποίος κατάγεται επίσης 
από την Εύβοια και έχει διατελέσει δήμαρχος 
Χαλκίδας με την υποστήριξη του ΠΑΣΟΚ και 
του ΣΥΝ.

Το ΚΙΝΑΛ κατέληξε στην υποψηφιότητα 
της υπουργού Γεωργίας των κυβερνήσεων 
του Γιώργου Παπανδρέου και πρώην βουλευ-
τού Φθιώτιδας Κατερίνας Μπατζελή.

Δυτική Μακεδονία: Ο ΣΥΡΙΖΑ 
στηρίζει το 2019 αυτόν που είχε  
απορρίψει ως αντισημίτη το 2014
Η Δυτική Μακεδονία έχει περιφερειάρχη φι-
λικό στον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος όμως δεν εξε-
λέγη με την υποστήριξή του. Πρόκειται για 
τον κ. Θεόδωρο Καρυπίδη, η αρχική στήριξη 
στην υποψηφιότητα του οποίου από τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ ανακλήθηκε όταν βρέθηκε υπόλογος για 
αντισημιτικά σχόλια. Ο κ. Καρυπίδης πέρασε 
δεύτερος στον δεύτερο γύρο, πίσω από τον κ. 
Γιώργο Δακή, που είχε υποστηρίξει η ΝΔ. Ο κ. 
Δακής κέρδισε μόλις πέντε μονάδες στον δεύ-
τερο γύρο και πήγε από το 35% στο 40%, ενώ 
ο κ. Καρυπίδης σχεδόν διπλασίασε τα ποσο-
στά του. Ο εκ του ΣΥΡΙΖΑ υποψήφιος το 2014 
Θέμης Μουμουλίδης είναι σήμερα βουλευτής, 
ενώ η υποψήφια του ΠΑΣΟΚ Γεωργία Ζεμπι-
λιάδου, η οποία είχε πάρει σχεδόν 11%, θα δο-
κιμάσει ξανά την τύχη της με τη στήριξη του 
ΚΙΝΑΛ.

Ιόνια Νησιά: Ο μόνος 
περιφερειάρχης του ΣΥΡΙΖΑ 
ζητά επανεκλογή
Το 2010 ο κ. Θόδωρος Γαλιατσάτος, ως υποψή-
φιος περιφερειάρχης του ΣΥΡΙΖΑ, είχε πάρει 
4,5%. Τέσσερα χρόνια αργότερα πήγε στο 20% 
και στον δεύτερο γύρο κέρδισε τον απερχό-
μενο περιφερειάρχη Σπύρο Σπύρου με 20 μο-
νάδες διαφορά (60%-40%). Ο κ. Σπύρου, ο ο-
ποίος κατάγεται από την Κέρκυρα και προέρ-
χεται από τον χώρο της ΝΔ, θα ήθελε να είναι 
εκ νέου υποψήφιος και τα τοπικά στελέχη της 
ΝΔ στην Κέρκυρα εκφράζουν επιφυλάξεις για 
τη στήριξη του κόμματος στην πρώην ευρω-
βουλευτή Ροδή Κράτσα, η οποία κατάγεται 
από τη Ζάκυνθο.

Δυτική Ελλάδα: Η πρώτη 
συμμαχία ΚΙΝΑΛ-ΣΥΡΙΖΑ
Στη Δυτική Ελλάδα ο κ. Απόστολος Κατσιφά-
ρας εξελέγη το 2010 με την υποστήριξη του 
ΠΑΣΟΚ, παίρνοντας 46% στον πρώτο γύρο. 

Τέσσερα χρόνια αργότερα, χωρίς ΠΑΣΟΚ, 
έπεσε στα μισά, αλλά κατάφερε να εκλεγεί 
στον δεύτερο γύρο με 50,5% έναντι 49,5% που 
πήρε ο υποστηριζόμενος από τη ΝΔ Ανδρέας 
Κατσανιώτης. Το 2019 ο Αχαιός κ. Κατσιφάρας 
θα είναι κοινός υποψήφιος ΣΥΡΙΖΑ-ΚΙΝΑΛ 
και θα έχει ως αντίπαλο τον 38χρονο περιφε-
ρειακό σύμβουλο Αιτωλοακαρνανίας Νεκτάριο 
Φαρμάκη.

Πελοπόννησος: Τατούλης  
με ΠΑΣΟΚ το 2010, Τατούλης  
με ΝΔ το 2014, Τατούλης  
ανεξάρτητος το 2019
Στην Πελοπόννησο ο κ. Πέτρος Τατούλης εξε-
λέγη το 2010 με την υποστήριξη του ΠΑΣΟΚ 
και το 2014 με την υποστήριξη της ΝΔ, χωρίς 
μεγάλες διαφοροποιήσεις στα ποσοστά του 
στον πρώτο γύρο, όπου πήρε και τις δύο φορές 
λίγο πάνω από 40%. Το 2014, όμως, στον δεύ-
τερο γύρο έφτασε στο 60%, έχοντας απέναντί 
του τον κ. Οδυσσέα Βουδούρη, η στήριξη του 
ΣΥΡΙΖΑ στον οποίο είχε προκαλέσει σοβαρές 
εσωκομματικές αναταράξεις. Ο κ. Βουδούρης 
πέρασε στον δεύτερο γύρο με μικρή διαφορά 
από τον τότε υποψήφιο του ΠΑΣΟΚ Γιώργο 
Δέδε, ο οποίος το 2010 ήταν υποψήφιος με 
τον κ. Τατούλη. Στη συνέχεια ο κ. Βουδού-
ρης έγινε γραμματέας στο υπουργείο Μετανα-
στευτικής Πολιτικής, απ’ όπου παραιτήθηκε 
με σφοδρές καταγγελίες, ενώ ο κ. Δέδες γε-

νικός γραμματέας Υποδομών υπό τον κ. Σπίρ-
τζη και τώρα επιστρέφει στην Πελοπόννησο, 
ως υποψήφιος περιφερειάρχης του ΣΥΡΙΖΑ, 
χωρίς όμως την υποστήριξη του ΚΙΝΑΛ. Αξί-
ζει να σημειωθεί ότι ο κ. Τατούλης φέρεται να 
έχει εξαιρετικά καλές σχέσεις με τον υπουργό 
Επικρατείας Αλέκο Φλαμπουράρη, η εταιρεία 
του οποίου είχε κερδίσει έργο της περιφέρειας 
ύψους 3,9 εκατ. ευρώ λίγο μετά τις περιφερεια-
κές εκλογές του 2014.

Η ΝΔ στηρίζει την υποψηφιότητα του επί 
τρεις θητείες δημάρχου Καλαμάτας και επί 
σειρά ετών προέδρου του Νομαρχιακού Συμ-
βουλίου Παναγιώτη Νίκα, ενώ το ΚΙΝΑΛ τον 
πρόεδρο του Επιμελητηρίου Αρκαδίας Γιάννη 
Μπουντρούκα.

Κρήτη: Αναζητούνται αντίπαλοι  
και συμμαχίες για το πράσινο φαβορί
Στην Κρήτη ο μόνος βέβαιος υποψήφιος είναι 
ο κ. Σταύρος Αρναουτάκης, ο οποίος έχει κερ-
δίσει δύο εκλογές, μία ως υποψήφιος του 
ΠΑΣΟΚ το 2010 από τον πρώτο γύρο και μία 
ως ανεξάρτητος το 2014 στον δεύτερο γύρο. Ο 
ΣΥΡΙΖΑ, ο υποψήφιος του οποίου Μιχάλης 
Κριτσιωτάκης είχε πάρει 18% πριν από τέσ-
σερα χρόνια, έχει εκφράσει την πρόθεσή του 
να τον στηρίξει.

Η ΝΔ φέρεται να συζητά την υποψηφιό-
τητα του πρώην δημάρχου Ηρακλείου Γιάννη 
Κουράκη.

Σοβαρές δυσκολίες 
αντιμετωπίζει 
ο ΣΥΡΙΖΑ στην 
κατάρτιση ψηφοδελτίων 
για τις περιφέρειες, με 
αποτέλεσμα να μην υπάρχει 
κεντρική στρατηγική αλλά 
διαφορετική από περιφέρεια 
σε περιφέρεια, με μοναδικό 
στόχο όχι να κερδίσει ο 
ίδιος, αλλά να πληγεί η ΝΔ.
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ρεπορτάζ

Ο κ. Φίλης έφερε το ζήτηµα και στην 
Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ, όπου σηµείωσε 
µεταξύ άλλων ότι «θα υποστούµε 
µεγάλη πολιτική ζηµιά. Σας θυµίζω ότι 
ο Σαµαράς έπεσε και από την ΕΡΤ, που 
έκλεισε. ∆εν είναι παρωνυχίδα, είναι 
κρίσιµο θέµα. ∆εν είναι του Μητσοτάκη 
οι δηµοσιογράφοι της ΕΡΤ. Είναι 
λανθασµένη η πολιτική, αυτό είναι το 
πρόβληµα».

Μοιάζει µε «επιδηµία» για την οποία ακόµη δεν έχει 
βρεθεί λύση. Η ΕΡΤ σε σχεδόν τακτά χρονικά δια-
στήµατα από την ηµέρα της επαναλειτουργίας της, 
τον Μάιο του 2015, χάνει και από µερικά στελέχη της, 

τα οποία είτε αποχωρούν από τον δηµόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα 
είτε µπαίνουν σε «εθελούσια απόσυρση». Μάλιστα, η κατάσταση που 
επικρατεί στην ΕΡΤ τείνει να προκαλέσει και ενδοκυβερνητικές τρι-
βές, µε κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να κάνουν λόγο για «παραδιοί-
κηση» και για νοσηρό κλίµα.

«Βόµβες» Φίλη
Τον τόνο της κριτικής για όσα συµβαίνουν στην ΕΡΤ έδωσε ο πρώην 
υπουργός Νίκος Φίλης, ο οποίος µιλώντας στο newpost.gr σηµείωσε 
χαρακτηριστικά ότι «η εικόνα της ΕΡΤ θυµίζει όλο και πιο πολύ την 
ΕΡΤ πριν το “µαύρο”. Η ΕΡΤ δεν λειτουργεί όπως είναι αναγκαίο για 
µια δηµόσια τηλεόραση. Η ΕΡΤ είναι ένα κανάλι που έχει παραδιοί-
κηση. Κυβερνάται από το παλιό συντεχνιακό καθεστώς, ένα καθεστώς 
ιδιοτελών συµφερόντων», προσθέτοντας ότι «πολιτικά αυτό που παρά-
γεται δεν είναι ποιοτικό προϊόν. Ούτε προσφέρει απροκατάληπτη και 
σε βάθος ενηµέρωση» και υπογραµµίζοντας ότι «το ότι τα ιδιωτικά κα-
νάλια είναι χειρότερα κατά κανόνα δεν δίνει άλλοθι στην ΕΡΤ για να τα 
συναγωνίζεται στην έλλειψη ποιότητας».

Μάλιστα, ο κ. Φίλης έφερε το ζήτηµα και στην Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ, 
όπου σηµείωσε µεταξύ άλλων ότι «θα υποστούµε µεγάλη πολιτική 
ζηµιά. Σας θυµίζω ότι ο Σαµαράς έπεσε και από την ΕΡΤ, που έκλεισε. 
∆εν είναι παρωνυχίδα, είναι κρίσιµο θέµα. ∆εν είναι του Μητσοτάκη 
οι δηµοσιογράφοι της ΕΡΤ. Είναι λανθασµένη η πολιτική, αυτό είναι 
το πρόβληµα».

Απαντώντας στον κ. Φίλη, ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Νίκος 
Παππάς σήκωσε το γάντι και αφού υπογράµµισε ότι «η εικόνα της 
ΕΡΤ είναι πολύ καλή. Είµαι περήφανος που ανοίξαµε την ΕΡΤ, είναι 
το καλύτερο κανάλι της ελληνικής τηλεόρασης», άφησε αιχµές για τον 
πρώην υπουργό Παιδείας, αναφέροντας ότι ο κ. Φίλης «έλεγε πως το 
πρόγραµµα δεν βγαίνει και ότι η λιτότητα θα συνεχιστεί. ∆εν επιβε-
βαιώθηκε ο σύντροφος. Είπε πως στις τηλεοπτικές άδειες χάσαµε. 
Πώς χάσαµε; ∆ώσαµε µάχη για τις άδειες και τώρα τα ακούµε και για 
την ΕΡΤ». Παράλληλα, έστρεψε τα πυρά του και κατά της Ν∆, για την 
οποία είπε ότι φαίνεται «αγχωµένη», διότι συγκροτείται επιτροπή που 
θα κοστολογήσει το «µαύρο» στην ΕΡΤ.

Παραιτήσεις, αποχωρήσεις και καταγγελίες
Πάντως, το κλίµα στο ραδιοµέγαρο της Αγίας Παρασκευής µοιάζει, αν 
µη τι άλλο, παράξενο, καθώς κάθε λίγο και λιγάκι γίνεται γνωστή µια 
ακόµη παραίτηση στελέχους της ΕΡΤ. Οι τελευταίες, µάλιστα, ήταν και 
«ηχηρές», καθώς παραιτήθηκε, αιφνιδιαστικά και επικαλούµενος προ-
σωπικούς λόγους, ο διευθυντής Ενηµέρωσης της ΕΡΤ Βασίλης Τα-
λαµάγκας, ενώ λίγες ώρες αργότερα έγινε γνωστό ότι η πρόεδρος της 

ΕΡΤ 3 Κατερίνα Σαρικάκη (η οποία είχε δώσει αγώνα κατά του «µαύ-
ρου» στην ΕΡΤ) υπέβαλε την παραίτησή της από τη θέση της, στην 
οποία είχε διοριστεί πριν από περίπου έναν χρόνο, ενώ παράλληλα α-
σκούσε και τα καθήκοντα της καθηγήτριας στο Πανεπιστήµιο της Βι-
έννης, όπου και διαµένει σε µόνιµη βάση.

Από την πλευρά του, λίγες ηµέρες πριν λήξει η σύµβασή του, ο ε-
ντεταλµένος σύµβουλος προγράµµατος ΕΡΤ Σπύρος Κρίµπαλης, µε 
ανοιχτή επιστολή του προς τον κ. Παππά, ούτε λίγο ούτε πολύ ενί-
σχυε τις απόψεις του κ. Φίλη, γράφοντας, µεταξύ άλλων, ότι «µια α-
λαζονική, µικρόψυχη και αστοιχείωτη διοίκηση µαζί µε µια άκρως 
επιθετική παραδιοίκηση υπό τον κ. Παναγιώτη Καλφαγιάννη λει-
τουργούν σαν ενιαίο σύστηµα εξουσίας που θυµίζει περισσότερο ε-
µπόλεµη φατρία παρά ορθολογική εταιρική δοµή. […] Στόχος της η 
εκµετάλλευση της δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης ως µέσο εξυπηρέτη-
σης ποικίλων ιδιοτελών και συντεχνιακών συµφερόντων, σε βάρος 
της ποιότητας, της αξιοπιστίας και της ανταποδοτικότητας του προ-
γράµµατος», προκαλώντας την αντίδραση της ΠΟΣΠΕΡΤ, η οποία µε 
µια εξαιρετικά επιθετική ανακοίνωση ανέφερε ότι «όταν οι εχθροί 
του συνδικαλισµού λασπολογούν και επιτίθενται στην ΠΟΣΠΕΡΤ 
µε τέτοια χαρακτηριστικά, περιεχόµενο και ποιότητα, τότε ένα 
πράγµα αποδεικνύεται, ότι η ΠΟΣΠΕΡΤ και το προεδρείο της είναι 
στον σωστό συνδικαλιστικό δρόµο, που δεν είναι άλλος από την υ-
περάσπιση των δικαιωµάτων κάθε εργαζόµενου και τη θωράκιση της 
ΕΡΤ από κάθε “πολιτικό”, “σουπιά”, “καρχαρία” ή “προβοκάτορα”».

Υπενθυµίζεται ότι τον περασµένο Μάιο είχε παραιτηθεί από τη 
θέση του γενικού διευθυντή Τεχνολογίας της ΕΡΤ ο Νίκος Μιχαλί-
τσης, ένα από τα πλέον έµπειρα στελέχη της δηµόσιας ραδιοτηλεό-
ρασης, ο οποίος είχε αφιερωθεί στον αγώνα για την επαναλειτουρ-
γία της ΕΡΤ, συνοδεύοντας την παραίτησή του µε επιστολή προς τον 
διευθύνοντα σύµβουλο της ΕΡΤ Βασίλη Κωστόπουλο, στην οποία 
έκανε λόγο για «καταστροφικές επιλογές» της διοίκησης, ενώ µίλησε 
και αυτός για «µηχανισµούς παραδιοίκησης µε ποικίλα κέντρα ανεύ-
θυνης εξουσίας, όπου κύριο ρόλο διαδραµατίζουν οι εκπρόσωποι 
ενός λούµπεν πελατειακού “συνδικαλισµού”, µε αποκρουστικό για 
την κοινωνία πρόσωπο και αισθητική».

Επίσης, υπενθυµίζεται ότι µε αιχµές για την επικρατούσα κατά-
σταση είχε αποχωρήσει από την ΕΡΤ ο προηγούµενος πρόεδρος του 
φορέα ∆ιονύσης Τσακνής.

Εκατοµµύρια για… επτά οµάδες
Την ίδια στιγµή εντύπωση έχει προκαλέσει η διετής σύµβαση της 
ΕΡΤ µε επτά οµάδες της Superleague (Απόλλωνας Σµύρνης, Ατρό-
µητος, Λαµία, Παναιτωλικός, Ξάνθη, Άρης και Παναθηναϊκός) για τη 
µετάδοση των εντός έδρας αγώνων τους στο πλαίσιο του πρωταθλή-
µατος. Κι αυτό διότι για τη µετάδοση συνολικά περίπου 200 αγώνων 
η ΕΡΤ συµφώνησε να πληρώσει σχεδόν 52 εκατ. ευρώ, την ώρα που 
συνδροµητικό κανάλι πληρώνει για σχεδόν 350 αγώνες Champions 

League και Europa League περίπου 30 εκατ. ευρώ κατ’ έτος, χωρίς φυ-
σικά να µπορεί να υπάρξει σύγκριση ανάµεσα στα δύο ποδοσφαιρικά 
προϊόντα.

Επιχειρώντας να δικαιολογήσει τη… γαλαντοµία του δηµόσιου ρα-
διοτηλεοπτικού φορέα, ο υφυπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Λευτέρης 
Κρέτσος επικαλέστηκε στοιχεία του ΙΟΒΕ, σύµφωνα µε τα οποία οι 
ΠΑΕ της Superleague εκτιµάται ότι προσφέρουν, άµεσα ή έµµεσα, 2,3 
δισ. ευρώ στο ΑΕΠ της χώρας και 550 εκατ. ευρώ στον κρατικό προ-
ϋπολογισµό, δηµιουργώντας πάνω από 40.000 θέσεις εργασίας, υπο-
στηρίζοντας παράλληλα ότι οι αθλητικές µεταδόσεις της ΕΡΤ αυξά-
νουν σηµαντικά και την τηλεθέαση, ιδίως δε σε δυναµικά κοινά. Μά-
λιστα, ο κ. Κρέτσος πήγε τα πράγµατα ένα βήµα παραπέρα, αφήνοντας 
ανοιχτό το ενδεχόµενο ειδικού καναλιού, του ERT Sports, το οποίο θα 
αναλάβει τη µετάδοση των αθλητικών γεγονότων.

Πάντως, η προγραµµατισµένη για την περασµένη Τρίτη συζήτηση 
επίκαιρης ερώτησης 27 βουλευτών της Ν∆ σχετικά µε την ΕΡΤ στην Ε-
πιτροπή Θεσµών και ∆ιαφάνειας της Βουλής αναβλήθηκε και µάλλον 
θα πραγµατοποιηθεί τη ∆ευτέρα στην Ολοµέλεια. Στην ερώτησή τους 
οι βουλευτές της Ν∆, αφού κάνουν αναλυτική αναφορά στις καταγ-
γελίες στελεχών της ΕΡΤ, υπογραµµίζουν ότι «είναι προφανές ότι θα 
πρέπει η Επιτροπή Θεσµών και ∆ιαφάνειας να ασχοληθεί ουσιωδώς 
µε αυτό το πολύ σοβαρό ζήτηµα, προκειµένου επιτέλους να µπει ένα 
τέλος στην κατρακύλα της δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης, που πληγώνει 
τη δηµοκρατική λειτουργία της χώρας και ζηµιώνει τους πολίτες».

  ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΤ ΣΤΑ ΠΡΟΘΥΡΑ ΝΕΥΡΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
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πολιτική

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

 ΑΡΗΣ ΖΕΥΓΑΣ

Ξεκάθαρος ήταν ο πρωθυπουργός στη δήλωσή του για 
την ανάληψη των νέων καθηκόντων του ως υπουργού 
Εξωτερικών της χώρας, τονίζοντας πως δεν θα ανεχτεί 
«καµία διγλωσσία από οποιονδήποτε και καµία προσωπι-
κή στρατηγική στην εθνική γραµµή της χώρας».

Έτσι ακριβώς έχουν τα πράγµατα, αποδεχτήκαµε την πα-
ραίτηση εκείνου που ενορχήστρωσε και στηρίζει απόλυτα 
τη συµφωνία µετά από ξεκατίνιασµά του µε τον άνθρωπο-
και-υπουργό ορισµό της διγλωσσίας για να στείλουµε το 
µήνυµα κατά της διγλωσσίας.

Να, τα εξηγεί εδώ και ο υπουργός Επικρατείας:

Κατέστη σαφές πλέον πως ως «προσωπική στρατηγική» δεν 
νοείται η προσπάθεια του Καµµένου να επιβιώσει πολιτικά µε 
κάθε κόστος (για τους υπόλοιπους), αλλά η απαίτηση Κοτζιά 
να λάβει πρωθυπουργική κάλυψη σε αυτό που εξέλαβε ως 
υπονόµευσή του από τον Καµµένο και η οποία ήταν «σε 
βάρος του συνολικού κυβερνητικού συνασπισµού», ο οποίος 
είναι η παραµονή στην εξουσία για όσο περισσότερο γίνεται, 
µε όποιο κόστος (για τους άλλους).

Κι αν ο καβγάς Κοτζιά-Καµµένου στο Υπουργικό φάνηκε 
να περιορίζεται στο «πάπλωµα» των µυστικών κονδυλίων 
που διαχειρίζονται τα υπουργεία, υπάρχουν κι άλλες ερµη-
νείες για τις εξελίξεις.

Εντάξει, πάντως, δεν έγινε και τίποτα, τα ξεκαθάρισε τα 
πράγµατα η κυρία και βουλευτής (ΣΥΡΙΖΑ πλέον) Μεγαλο-
οικονόµου που τα ξέρει αυτά.

Είναι σαφές πως το σηµαντικό δεν είναι το ποιος έφυγε 
αλλά το ποιος έρχεται.

Νέο πεδίο δόξης λαµπρό ανοίγεται. Τουλάχιστον για τους 
λογογράφους του πρωθυπουργού.

Όπως και να ’χει, ο µεγάλος δικαιωµένος από τις εξελίξεις 
είναι ένας.

Είναι πλέον σαφές,

Αρκεί να µη φτάσουν τα πράγµατα στα άκρα.

Αν και µε τον Καµµένο είναι νοµοτελειακά βέβαιο ότι εκεί 
θα οδηγηθεί η κατάσταση.
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οικονομία

Στην έκθεση του DIW αναφέρεται ότι 
οι μεταρρυθμίσεις επικεντρώθηκαν κυρίως 
στην απορρύθμιση της αγοράς εργασίας 
αντί να δημιουργήσουν ένα κλίμα 
φιλικό για επενδύσεις, καταπολεμώντας 
παράλληλα τη γραφειοκρατία και 
συνδέοντας τους τομείς της παιδείας και 
της έρευνας με την οικονομία.

Ο ΚΎΚΛΟΣ ΤΩΝ ΧΑΜΈΝΩΝ ΈΠΈΝΔΎΤΩΝ: 
ΉΛΘΟΝ, ΈΊΔΟΝ ΚΑΊ ΑΠΉΛΘΟΝ

  ΈΛΈΎΘΈΡΊΑ ΣΑΚΚΈΤΟΎ

«Την επόμενη διετία δεν θα προλαβαί-
νουμε τις επενδύσεις» έλεγε τον Σεπτέμ-
βριο του 2017 ο υπουργός Οικονομικών 
Ευκλείδης Τσακαλώτος. Έκτοτε έχει πε-
ράσει ένας χρόνος και παρ’ όλα αυτά οι ε-

πενδυτές δεν έχουν σχηματίσει ουρές.
Λίγο το τέρας της ελληνικής γραφειοκρατίας, λίγο η αστά-

θεια της ελληνικής κυβέρνησης που καθημερινά βαδίζει σε τε-
ντωμένο σκοινί, λίγο το φορολογικό που αλλάζει συνεχώς, λίγο 
η εχθρική στάση στελεχών της κυβέρνησης απέναντι στον εκά-
στοτε ενδιαφερόμενο, οι επενδυτές δεν έχουν κάνει ακόμη από-
βαση στην Ελλάδα.

Αντιθέτως, όσοι πήραν τη μεγάλη απόφαση να επενδύσουν 
στη χώρα μας τα μάζεψαν κι έφυγαν έπειτα από λίγο καιρό.

Το πάγωμα της επένδυσης στις Σκουριές
Η περίπτωση της Eldorado Gold είναι ενδεικτική. Συγκεκρι-
μένα, η εταιρεία Ελληνικός Χρυσός και η καναδική μητρική 
της Eldorado Gold ζητούν από το ελληνικό Δημόσιο αποζημί-
ωση ύψους 750 εκατ. ευρώ για τις ζημιές που έχουν υποστεί στα 
μεταλλεία χρυσού των Σκουριών, τις οποίες και αποδίδουν στη 
στάση της πολιτείας.

Ο καναδικός κολοσσός καταγγέλλει καθυστερήσεις στην έκ-
δοση αδειών από την πλευρά της πολιτείας, σημειώνοντας πως 
η στάση της Αθήνας προκάλεσε απώλεια δυνητικών εσόδων και 
ευτελισμό επενδύσεων που έγιναν στα ορυχεία.

Η Eldorado έχει ανακοινώσει από τον περσινό Νοέμβριο 
πως θέτει τη μονάδα στις Σκουριές σε καθεστώς συντήρησης 
λόγω των καθυστερήσεων στην έκδοση περιβαλλοντικών και 
λειτουργικών αδειών. Τότε η καναδική εταιρεία είχε κάνει γνω-
στό πως είχε καταθέσει τρεις μηνύσεις στο Συμβούλιο της Επι-
κρατείας κατά του υπουργείου Περιβάλλοντος για τη μη έκδοση 
«αδειών ρουτίνας».

Στα οικονομικά στοιχεία της για το δεύτερο τρίμηνο φέτος 
η Eldorado ανέφερε ότι οι δαπάνες για τις Σκουριές αναμένεται 
να ανέλθουν σε 28 εκατ. δολάρια φέτος, ενώ όταν η μονάδα τεθεί 
πλήρως σε καθεστώς συντήρησης το ετήσιο κόστος θα περιορι-
στεί στα 3 έως 5 εκατ. δολάρια ανά έτος.

Η αγανάκτηση του Κατάρ
Τον δρόμο της επιστροφής πήρε και η Al Rayyan του Κατάρ, κα-
ταγγέλλοντας μάλιστα ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα αρνητική για 
τους ξένους επενδυτές.

«Τα σχέδια για την Ελλάδα ναυάγησαν, με το ζόρι δεν γί-
νονται επενδύσεις» αναφερόταν στη σχετική ανακοίνωση του 
Κατάρ. Επιπλέον, τονιζόταν ότι «ο πρωταρχικός σκοπός της εται-
ρείας Al Rayyan στην Ελλάδα είναι να γίνουν πραγματικές επεν-
δύσεις – ανάπτυξη και όχι εκμετάλλευση. Ο σκοπός αυτός, πά-
ντως, δεν φαίνεται υλοποιήσιμος μέχρι σήμερα, παρά το γεγονός 
ότι το Κατάρ ήρθε στην Ελλάδα μετά από πολιτικές συμφωνίες. 
Σε όλη αυτή την πορεία, γεμάτη αντιξοότητες και δυσχέρειες, 
δοθήκαν ευκαιρίες, ακούστηκαν λόγια παρηγορητικά για αλλαγή 
του επενδυτικού τοπίου από πολιτικούς και μη. Αλλά μετά από 
τόσα χρόνια δεν υπήρξε βελτίωση, ούτε υπάρχει πλέον ελπίδα 
ότι θα αλλάξει κάτι».

Οι Γουάτσα και Ρος και η επένδυση στη Eurobank
Ιδιαίτερες είναι ωστόσο οι περιπτώσεις των Πρεμ Γουάτσα και 
Γουίλμπουρ Ρος, ο οποίος σήμερα είναι υπουργός Εμπορίου 
στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Το ενδιαφέρον του τελευταίου για την Ελλάδα είχε εκ-
δηλωθεί από το 2014, όταν οι τράπεζες δέχονταν σημαντικές 
πιέσεις. Εκείνη τη χρονιά, fund συμφερόντων του μαζί με τη 
Fairfax του Πρεμ Γουάτσα και σειρά άλλων επενδυτών συμ-
μετείχαν στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank, 
συνολικού ύψους 2,8 δισ. ευρώ, λαμβάνοντας πολύ μεγάλο α-
ριθμό μετοχών.

Όταν ο Ρος τοποθετήθηκε στη θέση του υπουργού Εμπο-
ρίου στις αρχές του 2017, δεσμεύτηκε ότι θα παραιτηθεί από 
θέσεις που κατείχε σε διοικητικά συμβούλια επιχειρήσεων και 
ότι θα πουλήσει εντός εξαμήνου τα περισσότερα περιουσιακά 
του στοιχεία. Στο πλαίσιο αυτό, εμφανίστηκε ότι πουλάει και 
τη συμμετοχή του στο fund που χρησιμοποιούσε για τις επεν-
δύσεις του εκτός της αμερικανικής επικράτειας, μέσω του ο-
ποίου και είχε αγοράσει μετοχές της Eurobank.

Σημειώνεται ότι η Fairfax του Γουάτσα έχει επίσης τοπο-
θετηθεί στην ERB Eurolife, στην εταιρεία διαχείρισης ακινή-

των Grivalia Properties, στον Όμιλο Μυτιληναίου και στην 
Praktiker Hellas.

Ο Τιτάνας αποχωρεί από την Αθήνα
Σαν κεραυνός εν αιθρία έπεσε η ανακοίνωση για την αποχώ-
ρηση του Τιτάνα από την Αθήνα και τη μεταφορά της έδρας του 
στις Βρυξέλλες.

Πρόκειται για μία από τις πιο παλιές εισηγμένες στο Χρη-
ματιστήριο Αθηνών, που, αν και άντεξε δύο παγκοσμίους πο-
λέμους, αποχωρεί από την Αθήνα και επιδιώκει την εισαγωγή 
των μετοχών της σε ένα από τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια της 
Ε.Ε., το Euronext Βρυξελλών.

Στον αέρα η πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής
Στον αέρα βρίσκεται πλέον η πώληση της Εθνικής Ασφαλιστι-
κής, μετά και το ναυάγιο των συνομιλιών με την Gongbao.

Έπειτα από την τελευταία εξέλιξη, η διοίκηση της Εθνικής 
Τράπεζας αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για την τύχη της 
πώλησης και, όπως σημειώνει, δεσμεύεται «στη διερεύνηση ε-
ναλλακτικών επιλογών αναφορικά με τις υποχρεώσεις της στο 
πλαίσιο του σχεδίου αναδιάρθρωσης, όπως συμφωνήθηκε με 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού».

Μεταξύ των σεναρίων που είναι στο τραπέζι περιλαμβάνο-
νται η διάθεση ποσοστού της Εθνικής Ασφαλιστικής μέσω δη-
μόσιας εγγραφής ή private placement, η προκήρυξη νέου δια-
γωνισμού ή ακόμη και η ματαίωση της πώλησης.

Εχθρικό περιβάλλον για επενδύσεις
Χωρίς δυναμική θα είναι η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας 
τα επόμενα χρόνια, όπως προκύπτει από την έκθεση του Γερ-
μανικού Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών (DIW).

Στην έκθεση, που παρουσιάστηκε λίγο πριν από την έξοδο 
της Ελλάδας από το μνημόνιο, αναφέρεται ότι οι μεταρρυθ-
μίσεις επικεντρώθηκαν κυρίως στην απορρύθμιση της αγο-
ράς εργασίας αντί να δημιουργήσουν ένα κλίμα φιλικό για ε-
πενδύσεις, καταπολεμώντας παράλληλα τη γραφειοκρατία και 
συνδέοντας τους τομείς της παιδείας και της έρευνας με την οι-
κονομία.

Τα ξένα funds γυρνάνε την πλάτη τους στο Χ.Α.
Εν τω μεταξύ, την πλάτη τους στην Ελλάδα γυρνάνε και τα 
ξένα funds που επενδύουν μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Σεπτέμβριος αποδείχθηκε ο δεύ-
τερος συνεχόμενος πτωτικός μήνας για τον Γενικό Δείκτη, με 
μηνιαίες απώλειες 5,2%, ενώ το ίδιο διάστημα ο τραπεζικός δεί-
κτης σημείωσε απώλειες 20,98%.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, οι εισροές κεφαλαίων 
από ξένους επενδυτές στην ελληνική αγορά κατά τη διάρκεια 
του Σεπτεμβρίου ήταν λιγότερες από τις εκροές. Οι ξένοι, στο 
σύνολό τους, εμφάνισαν εκροές της τάξης των 52,97 εκατ. ευρώ 
(στα 14,32 εκατ. ευρώ οι εκροές των ξένων τον Αύγουστο).
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Η ΝΕΑ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ» 
Α∆ΕΙΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣ

 ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΚΟΥΡΟΥΝΗ*

Τ
ο πρώτο πλαίσιο για την έκδοση οι-
κοδοµικής άδειας υπογράφηκε το 
1835 από τον αντιβασιλέα κόµη Άρ-
µανσπεργκ εν ονόµατι του Όθωνα. 
Το άρθρο 13 του διατάγµατος περί 
υγιεινής οικοδοµής πόλεων και 
 κωµών όριζε ότι «δεν συγχωρείται 
η επιχείρησις οικοδοµής εις δήµους 

πρώτης και δευτέρας κλάσεως, ειµή αφού προηγουµένως ε-
γκριθή το σχέδιον από εµπειρότεχνον άνδρα».

Χρειάστηκαν 183 χρόνια και η ορκωµοσία δεκάδων χι-
λιάδων τεχνικών επιστηµόνων για να αντικατασταθεί ο «ε-
µπειρότεχνος άνδρας» από τον πιστοποιηµένο διπλωµα-

τούχο µηχανικό και οι «επισκέψεις στην πολεοδοµία» από 
ένα ψηφιακό σύστηµα υποβολής δικαιολογητικών για την 
έκδοση της άδειας οικοδόµησης.

Από φέτος τον Οκτώβριο, ακολουθώντας τον δρόµο του 
TAXIS και της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, η υποβολή 
των δικαιολογητικών για την έκδοση των αδειών δόµησης 
γίνεται µέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρµα E-ADEIES 
του Τεχνικού Επιµελητηρίου της Ελλάδας (ΤΕΕ). Επειδή 
όµως «κάθε αρχή και δύσκολη», για κάποιον χρόνο η ίδια 
δουλειά θα µπορεί να γίνεται και µε τον παραδοσιακό τρόπο, 
µέχρι να προσαρµοστούν στα νέα δεδοµένα µηχανικοί, πο-
λεοδοµίες και φορείς. Άλλωστε, σύµφωνα µε δήλωση του 
αρµόδιου υπουργού κ. Σταθάκη, βασική επιδίωξη του νέου 

νόµου είναι «οι πολίτες να µην ξαναδούν την πολεοδοµία τα 
επόµενα χρόνια», κάτι που από µόνο του προϋποθέτει εύ-
λογο χρόνο ωρίµανσης.

Όµως είναι γνωστό ότι για την έκδοση µιας οικοδοµικής 
άδειας συχνά απαιτούνται και γνωµοδοτήσεις όπως από δα-
σαρχείο, εφορεία αρχαιοτήτων κ.λπ., διαδικασίες για τις ο-
ποίες παραµένει σε ισχύ η παραδοσιακή «αίτηση µε τα συ-
νηµµένα». ∆εν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις που ο χρόνος 
απόκρισης µιας υπηρεσίας, άλλης από την πολεοδοµία, να 
προκαλεί σηµαντικές καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση ή 
ακόµη και την ακύρωση µιας επένδυσης. Ακόµη συχνότε-
ρες είναι οι περιπτώσεις ακινήτων τα οποία, εν αγνοία των 
επενδυτών, βαρύνονται από περιορισµούς ή απαγορεύσεις 
που εµφανίστηκαν µετά την αγορά µε σκοπό την εκµετάλ-
λευσή τους.

Ένα άλλο ζήτηµα είναι το λαβυρινθώδες θεσµικό καθε-
στώς που κάθε τόσο φέρνει σε αµηχανία επενδυτές, µηχανι-
κούς και υπηρεσίες, µε αποτέλεσµα να υπάρχουν διαφορε-
τικές ερµηνείες της νοµοθεσίας. Είναι πασίγνωστο το ελλη-
νικό παράδοξο από πολεοδοµία σε πολεοδοµία να υπάρχουν 
διαφορετικές απαιτήσεις για την ακρίβεια και την πληρό-
τητα του φακέλου παρόµοιων έργων. Το ίδιο θεσµικό καθε-
στώς, για να δικαιολογήσει την ύπαρξή του, υπεισέρχεται σε 
παρατραβηγµένες λεπτοµέρειες, προκαλώντας δυσανάλογα 
ακριβό όγκο εγγράφων, υπολογισµών και σχεδίων, τα οποία 
σε τίποτα δεν διευκολύνουν ούτε την κατασκευή ούτε τη 
λειτουργία του έργου. Αν αυτό το αλλόκοτο φορτίο λεπτοµε-
ρειών δεν καταργηθεί, το µόνο που θα καταφέρει είναι να ε-
πιβαρύνει την ψηφιακή πλατφόρµα της E-ADEIES µε περιτ-
τές πληροφορίες και αρχεία.

Κακά τα ψέµατα. Οι επενδύσεις στα ακίνητα πέρασαν 
από την πρώτη στην τελευταία γραµµή της οικονοµίας. Η α-
νελέητη φοροεπιδροµή, οι µη κοστολογηµένες απαγορεύ-
σεις, οι φωτογραφικοί περιορισµοί, οι αιφνιδιασµοί στην 
πολεοδοµική νοµοθεσία αλλά και η σπίλωση των επενδυτών 
και ιδιοκτητών γης έχουν οδηγήσει σε αδιέξοδα όχι µόνο 
την οικοδοµή αλλά και το σύνολο της κατασκευαστικής δρα-
στηριότητας.

Πάντως, για να ξεµπλοκάρει η κοινωνία από χρονοβό-
ρες διαδικασίες και προκειµένου το νέο σύστηµα E-ADEIES 
να καταφέρει να «αλλάξει νοοτροπίες και να δώσει µήνυµα 
προς όλους τους πολίτες τόσο όσον αφορά τη διαφάνεια 
των συναλλαγών όσο και την προώθηση των επενδύσεων», 
όπως είπε ο πρόεδρος του ΤΕΕ κ. Στασινός, δεν φτάνει η ύ-
παρξη ηλεκτρονικής πλατφόρµας για την αδειοδότηση. Για 
την οριστική απελευθέρωση της κατασκευαστικής δραστη-
ριότητας από τα περιττά εµπόδια του παρελθόντος απαιτού-
νται ανάλογες ρυθµίσεις και για τις ενδιάµεσες διαδικασίες, 
ώσπου να φτάσουµε στην άδεια από την πολεοδοµία. Είναι, 
δηλαδή, απαραίτητο, σύµφωνα και µε πρόταση του ΤΕΕ, να 
ολοκληρωθούν τα ψηφιακά συστήµατα σε όλο το φάσµα των 
αδειοδοτήσεων µε την υλοποίηση του ενιαίου ψηφιακού 
χάρτη µε όλα τα αναγκαία γεωχωρικά δεδοµένα.

*Ο Κώστας Κουρούνης είναι πολεοδόμος πολιτικός μηχα-
νικός, υπεύθυνος για την πρωτοβουλία Publicspace.gr.

#1 εφαρμογή στην Ελλάδα για
τις δημόσιες συγκοινωνίες

Κατεβάστε τώρα δωρεάν
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ΥΠΌΘΕΣΗ ΚΑΣΌΓΚΙ: ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ 
ΜΙΑΣ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΘΕΙΣΑΣ 

ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ
Ο Σαουδάραβας δημοσιογράφος εξαφανίστηκε 

μυστηριωδώς μέσα στο προξενείο της χώρας του.
  ΜΑΡΙΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

Ο Τζαμάλ Κασόγκι φέρεται να 
δολοφονήθηκε μέσα στο προξενείο 
της Σαουδικής Αραβίας στην 
Κωνσταντινούπολη από πράκτορες 
της χώρας του.

Ή
ταν 2 Οκτωβρίου, ώρα 13:15, όταν ο δι-
άσημος Σαουδάραβας δημοσιογράφος 
της «Washington Post» εισήλθε στο 
προξενείο της χώρας του στην Κωνστα-
ντινούπολη, προκειμένου να παραλά-
βει ένα επίσημο έγγραφο που θα του 

έδινε το δικαίωμα να παντρευτεί την Τουρκάλα αρραβωνιαστι-
κιά του Χατιτζέ Τζενγκίζ.

Η ώρα περνούσε και ο Κασόγκι ήταν άφαντος. Η Χατιτζέ 
μάταια περίμενε για να φύγουν μαζί. Έπειτα από ώρες πείστηκε 
πως κάτι δεν πάει καλά. Η ίδια δεν μπορούσε να έχει πρόσβαση 
στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας, έτσι κάλεσε τις τουρκι-
κές αρχές για να δηλώσει την εξαφάνιση του Τζαμάλ Κασόγκι. 
Το θρίλερ είχε μόλις ξεκινήσει.

Δολοφονία απόψεων;
Όπως επισημάνθηκε από τα μέσα ενημέρωσης, οι τουρκικές 
αρχές βρήκαν στοιχεία ότι ο Τζαμάλ Κασόγκι δολοφονήθηκε 
με αποτρόπαιο και παραδειγματικό τρόπο από άντρες των μυ-
στικών υπηρεσιών της Σαουδικής Αραβίας. Η στήλη του στην 

«Washington Post» φέρεται να ενοχλούσε το νέο καθεστώς της 
αραβικής χώρας υπό τον πρίγκιπα Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, ενώ 
η επιρροή του στη διεθνή κοινότητα κρίθηκε από την πατρίδα 
του επικίνδυνη. Οι κινήσεις του Κασόγκι δείχνουν άνθρωπο 
που λίγο έως πολύ γνώριζε ότι διατρέχει κίνδυνο. Δεν είναι 
λίγοι εκείνοι που του ζητούσαν να δίνει σημεία ζωής όποτε επι-
σκεπτόταν την πρεσβεία της Σαουδικής Αραβίας στην Ουάσιν-
γκτον των ΗΠΑ, όπου διέμενε τον τελευταίο καιρό.

Στο χέρι του φορούσε ένα τελευταίας τεχνολογίας gadget 
της Apple, σαν ρολόι, που του επέτρεπε να ηχογραφεί συνο-
μιλίες και προφανώς να δίνει το στίγμα του. Το εν λόγω αντι-
κείμενο φέρεται να είναι το βασικό αποδεικτικό στοιχείο που 
έχουν στα χέρια τους οι τουρκικές αρχές για την ειδεχθή δολο-
φονία του, όπως τουλάχιστον ισχυρίζονται.

Ο Τζαμάλ Κασόγκι σπούδασε στις ΗΠΑ. Γνώρισε τον δυ-
τικό τρόπο σκέψης από νεαρή ηλικία. Επέστρεψε στη χώρα του 
και άρχισε να εργάζεται ως δημοσιογράφος. Σημαντική επιτυ-
χία στην καριέρα του ήταν η συνέντευξη που πήρε το 1980 από 
τον Οσάμα μπιν Λάντεν, ενώ την ίδια περίοδο στήριξε την τζι-
χάντ κατά των Σοβιετικών στο Αφγανιστάν. Βασικοί υποστηρι-

κτές, η CIA και η χώρα του. Για αρκετά χρόνια πραγματοποι-
ούσε ταξίδια στο Αφγανιστάν, ενώ είχε στενή σχέση με τον τότε 
επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Σαουδικής Αραβίας, 
με αποτέλεσμα πολλοί να θεωρούν ότι λειτουργούσε και ο ίδιος 
σαν κατάσκοπος. Όταν σκοτώθηκε ο Μπιν Λάντεν από Αμερικα-
νούς στρατιώτες, ο Κασόγκι εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για 
εκείνον γράφοντας στο Twitter: «Ήσουν ωραίος και ανδρείος ε-
κείνες τις πανέμορφες ημέρες στο Αφγανιστάν, πριν ενδώσεις 
στο μίσος και το πάθος».

Ο Κασόγκι αποστρεφόταν τη ρητορική του μίσους. Το 2003 
απολύθηκε από τη θέση του διευθυντή γνωστής εφημερίδας 
λόγω ενός άρθρου του στο οποίο κατέκρινε έναν ισλαμιστή για 
τη βία κατά των μη μουσουλμάνων. Κατά καιρούς διετέλεσε 
σύμβουλος της βασιλικής οικογένειας και διαφόρων υψηλά ι-
στάμενων προσώπων της Σαουδικής Αραβίας. Όσο έμενε στη 
Σαουδική Αραβία, δεν εξέφρασε ποτέ ριζοσπαστικές ιδέες ή υ-
ποστήριξη στις αρχές της Δύσης. Από φόβο ή από άποψη, ο Κα-
σόγκι ήταν υπέρ των σταδιακών μεταρρυθμίσεων στη χώρα του, 
ενώ ως δημοσιογράφος είχε στηρίξει τις στρατιωτικές παρεμβά-
σεις σε Μπαχρέιν και Υεμένη, προκειμένου να περιοριστεί η ι-
ρανική επιρροή.

Η ενόχληση
Ο Κασόγκι στήριξε τις διαδηλώσεις της Αραβικής Άνοιξης και 
από εκείνη τη στιγμή άρχισε να γίνεται «ενοχλητικός» στο κα-
θεστώς της χώρας του. Παράλληλα, επέκρινε τον αυταρχικό 
τρόπο διακυβέρνησης του νέου πρίγκιπα της Σαουδικής Αρα-
βίας, χωρίς να διστάζει να ασκεί κριτική και στον Πρόεδρο των 
ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, διαχρονικό σύμμαχο της Σαουδικής Α-
ραβίας. Τότε, οι αρχές της χώρας του του απαγόρευσαν να γρά-
φει και γενικά να εκφέρει δημόσια την άποψή του. Το 2016 
έφυγε από την πατρίδα του σαν κυνηγημένος. Πολλοί φίλοι και 
συγγενείς του είχαν ήδη συλληφθεί με την κατηγορία της δια-
φθοράς.

Ο Κασόγκι βρήκε καταφύγιο στην Ουάσινγκτον, όπου ξεκί-
νησε να εργάζεται για την «Washington Post». Μέσα από τη δη-
μοφιλή στήλη του έγινε ακόμα πιο καυστικός και επικριτικός 
έναντι του σαουδαραβικού καθεστώτος. Συνέκρινε τον Μοχά-
μεντ μπιν Σαλμάν με τον Πούτιν, έγραφε πως η δημοκρατία τί-
θεται στο απόσπασμα εξαιτίας των εξτρεμιστών που δρουν στον 
αραβικό κόσμο, μιλούσε για διάκριση των εξουσιών και δίκαιη 
διακυβέρνηση, πράγματα ριζοσπαστικά για τη χώρα του.

Δεν ήταν λίγες οι φορές που πρόσωπα κοντινά στην ηγε-
σία της Σαουδικής Αραβίας του είχαν ζητήσει να επιστρέψει 
στη χώρα. Ο Κασόγκι φοβόταν. Η «Washington Post», αναφερό-
μενη σε υποκλοπές συνομιλιών από τις μυστικές υπηρεσίες των 
ΗΠΑ, αποκάλυψε πως υπήρχε οργανωμένο σχέδιο με ηθικό 
αυτουργό τον πρίγκιπα Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν να παρασυρθεί 
ο δημοσιογράφος εκτός ΗΠΑ και να συλληφθεί από τις μυστι-
κές υπηρεσίες της Σαουδικής Αραβίας. Κάπως έτσι έγινε και ο 
Τζαμάλ Κασόγκι βρέθηκε στο στόμα του λύκου.

Στις 2 Οκτωβρίου δύο αεροπλάνα προσγειώθηκαν στο Αε-
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ροδρόµιο «Ατατούρκ». ∆εκαπέντε άνδρες από τη Σαουδική Α-
ραβία µε διπλωµατικά διαβατήρια εισήλθαν στην Τουρκία µε 
µοναδικό σκοπό να εξαφανίσουν τον Κασόγκι. Πράκτορες της 
Αλ Μουκαµπαράτ τον περίµεναν µέσα στο προξενείο, όπου κα-
ταγράφηκε η δολοφονία του από το ρολόι που φορούσε. Στην 
εν λόγω ηχογράφηση ισχυρίζεται όχι έχει πρόσβαση η ιστοσε-
λίδα Middle East Eye και φυσικά οι τουρκικές αρχές. Εκεί α-
κούγεται ξεκάθαρα ο Κασόγκι να ουρλιάζει – έτσι τουλάχιστον 
ισχυρίζονται από κοινού το Middle East Eye και η Τουρκία. Ο ι-
ατροδικαστής, πράκτορας Σάλα αλ Τουµπάιγκι, φέρεται να δια-
µέλισε µέσα σε επτά λεπτά τον δηµοσιογράφο, ενώ ο τελευταίος 
ήταν ζωντανός, ακούγοντας µουσική. Έπειτα, τον έβαλαν σε βα-
λίτσες και τον εξαφάνισαν. Φήµες θέλουν να γευµάτισαν κιόλας 
µέσα στο προξενείο µετά τη δολοφονία.

Οι τουρκικές αρχές, που δεν διατηρούν και τις καλύτερες 
διπλωµατικές σχέσεις µε τη Σαουδική Αραβία, από την πρώτη 
µέρα προσπάθησαν να έχουν πρόσβαση στο προξενείο. Λένε 
πως έχουν βρει αδιάσειστα στοιχεία για τη δολοφονία του Κα-
σόγκι, τα οποία ωστόσο δεν δίνουν στη δηµοσιότητα, παίζοντας 
κατά πάσα πιθανότητα το δικό τους παιχνίδι στη σκακιέρα της 
διεθνούς «διπλωµατίας».

Κύκνειο άσµα
Στο τελευταίο του άρθρο, που δηµοσίευσε προχθές η 
«Washington Post», ο Κασόγκι ήταν αφοπλιστικός. «Ο αραβι-
κός κόσµος αντιµετωπίζει τη δική του εκδοχή ενός Σιδηρού 
Παραπετάσµατος, το οποίο δεν επιβλήθηκε από εξωτερικούς 
παράγοντες, αλλά µέσω εσωτερικών δυνάµεων που δίνουν µάχη 
για την εξουσία» έγραφε ο Κασόγκι. «Ο αραβικός κόσµος χρει-
άζεται µια σύγχρονη εκδοχή των παλαιών υπερεθνικών µέσων, 
ώστε οι πολίτες να µπορούν να ενηµερώνονται για τα διεθνή γε-

γονότα. Σηµαντικότερο ακόµη είναι ότι χρειάζεται να προσφέ-
ρουµε µια πλατφόρµα για τη φωνή των Αράβων». Και πρόσθετε: 
«Ως αποτέλεσµα, επιτρέπεται στις αραβικές κυβερνήσεις να 
συνεχίσουν να φιµώνουν τα µέσα ενηµέρωσης σε αυξανόµενο 
βαθµό. Κάποτε οι δηµοσιογράφοι πίστευαν ότι το internet θα 
απαλλάξει την πληροφόρηση από τη λογοκρισία και τον έλεγχο 
που συνδέεται µε τα έντυπα µέσα. Όµως αυτές οι κυβερνήσεις, 
των οποίων η ίδια η ύπαρξη στηρίζεται στον έλεγχο της πληρο-
φόρησης, έχουν µπλοκάρει υπερβολικά το internet. Έχουν ε-
πίσης συλλάβει ντόπιους δηµοσιογράφους και πιέσει διαφηµι-
στές να ζηµιώσουν τα έσοδα συγκεκριµένων εκδόσεων».

Η «Washington Post» επικρίνει την κυβέρνηση των ΗΠΑ 
για τον χειρισµό του θέµατος. Γράφει συγκεκριµένα πως «ο υ-
πουργός Εξωτερικών Μάικ Ποµπέο, αν και ζήτησε από τον Σα-
ουδάραβα πρίγκιπα µια “ενδελεχή και έγκυρη έρευνα”, προ-
βληµατίζεται περισσότερο πώς θα τον βοηθήσει να ξεφύγει από 
το σκάνδαλο». Στην ίδια γραµµή και ο Πρόεδρος Τραµπ, ο ο-
ποίος φαίνεται περισσότερο διαλλακτικός µε τη Σαουδική Αρα-
βία, αµφισβητώντας έµµεσα ακόµη και την ηχητική καταγραφή 
της δολοφονίας.

Πλήγµα στην οικονοµία;
Η διεθνής κοινότητα δεν έχει µείνει ασυγκίνητη και προβλη-
µατίζεται ιδιαίτερα µε τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά µε τη δο-
λοφονία. Πολλοί διεθνείς οργανισµοί αποσύρθηκαν από το ε-
πενδυτικό συνέδριο που πρόκειται να λάβει χώρα στις 23-25 
Οκτωβρίου στη Σαουδική Αραβία και αναµενόταν να είναι το 
«Νταβός της ερήµου», όπως το αποκαλούσαν.

Η Κριστίν Λαγκάρντ, πρόεδρος του ∆ΝΤ, ακύρωσε το τα-
ξίδι της στο Ριάντ, χωρίς ωστόσο να αναφέρει ευθέως την αιτία, 
εταιρείες ΜΜΕ, όπως οι New York Times και το CNN, απέ-

συραν επίσης τη συµµετοχή τους από το διεθνές συνέδριο, η 
Virgin Group του Ρίτσαρντ Μπράνσον ανακοίνωσε πως διακό-
πτει τις συζητήσεις για ενδεχόµενη συνεργασία µε τη Σαου-
δική Αραβία στον τοµέα της διαστηµικής οικονοµίας, ενώ οι υ-
πουργοί Εξωτερικών των G7 εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση επι-
σηµαίνοντας πως «εµείς, οι υπουργοί Εξωτερικών των G7, του 
Καναδά, της Γαλλίας, της Γερµανίας, της Ιταλίας, της Ιαπωνίας, 
του Ηνωµένου Βασιλείου, των ΗΠΑ, καθώς επίσης και ο εκ-
πρόσωπος των υπόλοιπων χωρών της Ε.Ε., δηλώνουµε τη δέ-
σµευσή µας στην προάσπιση της ελευθερίας της έκφρασης και 
στην προστασία της ελευθερίας του Τύπου. Προβληµατιζόµα-
στε από την εξαφάνιση του διακεκριµένου δηµοσιογράφου 
Τζαµάλ Κασόγκι».

Ο σάλος που έχει προκληθεί από την εξαφάνιση και πιθανή 
δολοφονία του Κασόγκι έχει τεράστιο αντίκτυπο στη διεθνή 
οικονοµία και ειδικότερα στον τοµέα της τεχνολογίας. Όπως 
αναφέρουν αµερικανικά ΜΜΕ, η Σίλικον Βάλεϊ είναι σε δυ-
σµενή θέση και αυτό γιατί οι Σαουδάραβες κατέχουν τεράστια 
ποσοστά µετοχών σε αµερικανικές startups, στην Uber, στην 
Tesla, στη Soft Bank και σε πολλές ακόµη επιτυχηµένες εται-
ρείες υψηλής τεχνολογίας. Το fund της Σαουδικής Αραβίας 
είναι ο µεγαλύτερος επενδυτής της Σίλικον Βάλεϊ, γι’ αυτό και 
όταν πριν από µερικούς µήνες επισκέφθηκε τις ΗΠΑ ο πρίγκι-
πας Μοχάµεντ µπιν Σαλµάν τον υποδέχτηκαν τα µεγαλύτερα 
αφεντικά του επιχειρηµατικού κόσµου, µεταξύ αυτών οι διευ-
θύνοντες σύµβουλοι της Google, του Facebook, της Apple και 
της Amazon. Εταιρείες και χώρες που έχουν οικονοµικές σχέ-
σεις µε τη Σαουδική Αραβία εκφράζουν τον προβληµατισµό 
τους και οικονοµικοί αναλυτές εκτιµούν πως δεν αποκλείεται 
να επηρεαστεί αρνητικά σύσσωµη η Σίλικον Βάλεϊ εξαιτίας των 
στενών οικονοµικών δεσµών της µε τη Σαουδική Αραβία.
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Ευτυχισµένοι οι εργαζόµενοι στην 
Ταϊλάνδη και πιο κοινωνικοποιηµένοι 
όσοι εργάζονται στη Βραζιλία.

Το επιστηµονικό προσωπικό είναι το µεγαλύτερο εξα-
γώγιµο προϊόν της Ελλάδας στα χρόνια των µνηµονίων. 
Κατά τη διάρκεια της τελευταίας οκταετίας 180.000 νέοι 
επιστήµονες έφυγαν από τη χώρα, προκειµένου να ανα-

ζητήσουν ένα καλύτερο µέλλον. Ωστόσο, το φαινόµενο της «διαρ-
ροής εγκεφάλων» δεν είναι ελληνικό. Πρόσφατη έρευνα της τράπε-
ζας HSBC έδειξε ότι οι νέοι επιλέγουν να φύγουν από την πατρίδα 
τους για ακόµα καλύτερο εισόδηµα και για καλύτερη αξιοποίηση των 
δεξιοτήτων τους.

Η εργασία στο εξωτερικό
Σύµφωνα µε την 11η ετήσια έρευνα «Expat Explorer» της κορυφαίας 
διεθνούς τράπεζας, οι εργαζόµενοι οι οποίοι γνωρίζουν την αγορά ερ-
γασίας κάνουν αναζήτηση ώστε να διασφαλίσουν ότι οι δεξιότητές 
τους αξιοποιούνται κατά το µέγιστο δυνατό, µε το 45% να δηλώνει 
ότι πληρώνεται καλύτερα στο εξωτερικό για την ίδια ακριβώς δου-
λειά και το 28% να υποστηρίζει ότι µετακόµισε στο εξωτερικό για να 
πάρει προαγωγή.

Για παράδειγµα, ο µέσος άνθρωπος που βρίσκει εργασία εκτός 
της χώρας διαµονής του προσθέτει 21.000 δολάρια στο ετήσιο εισό-
δηµά του και, όπως σηµειώνουν οι ερευνητές, «το ποσό επαρκεί για 
την αγορά ενός νέου αυτοκινήτου ή για να εξοφλήσει το διπλάσιο ε-
τήσιο κόστος του στεγαστικού του δανείου, ακόµα και για να καλύψει 
το ενοίκιό του για δύο χρόνια».

Σουηδία και Βραζιλία για δηµιουργικότητα
Ένας ακόµη λόγος για την αναζήτηση δουλειάς στο εξωτερικό αφορά 
την εργασιακή κουλτούρα. Συγκεκριµένα, η Σουηδία και η Βραζι-
λία κατατάσσονται ως κορυφαίες για το δηµιουργικό περιβάλλον 
εργασίας που προσφέρουν. Σύµφωνα µε την έρευνα, «η σουηδική 
“lagom” κουλτούρα (µεταφράζεται “όσο ακριβώς είναι απαραίτητο”) 
ενθαρρύνει µια χαλαρή εργασιακή δοµή χωρίς ιεραρχία, την οποία 
τα εκπατρισµένα στελέχη χαρακτηρίζουν ως την πιο συνεργατική και 
τεχνολογικά προηγµένη παγκοσµίως».

Την ίδια ώρα η Βραζιλία προσφέρει από τα πιο ευχάριστα εργα-
σιακά περιβάλλοντα, που ενισχύουν την κοινωνικοποίηση. «Οι ερ-
γαζόµενοι στη Βραζιλία δεν θα βρεθούν στη θέση να τρώνε ένα σά-
ντουιτς στο γραφείο, καθώς τα µεγάλης διάρκειας γεύµατα εκτός γρα-

φείου µε πελάτες και συναδέλφους είναι ο κανόνας» σηµειώνεται 
χαρακτηριστικά.

Ηνωµένο Βασίλειο και ΗΠΑ για εξέλιξη καριέρας
∆ύο από τα µεγαλύτερα οικονοµικά κέντρα του κόσµου, το Ηνω-
µένο Βασίλειο και οι ΗΠΑ, ψηφίστηκαν ως οι καλύτεροι προορι-
σµοί για να εξελίξει ο εργαζόµενος την καριέρα του. Ωστόσο, οι ερ-
γασιακοί ρυθµοί χαρακτηρίζονται στρεσογόνοι από τα 2/5 των α-
τόµων που δηµιουργούν µια νέα ζωή σε αυτές τις χώρες. Σε κάθε 
περίπτωση, το Ηνωµένο Βασίλειο προσφέρεται για όσους επιθυ-
µούν να αποκτήσουν νέες δεξιότητες, ενώ «η προσφορά ενός γεν-
ναιόδωρου µισθού, ύψους, κατά µέσο όρο, 185.119 δολαρίων, είναι 
βέβαιο ότι θα προσελκύσει όσους αποζητούν τα µετρητά».

Η δουλειά, όµως, µπορεί να φέρει και ευτυχία σε έναν άν-
θρωπο. Περισσότεροι από τους µισούς εργαζόµενους (53%) που 
έχουν µεταναστεύσει στην Ταϊλάνδη υποστηρίζουν ότι το εργασι-
ακό περιβάλλον τούς έκανε πιο ευτυχισµένους. «Όσοι µετακινού-
νται σε αυτόν τον εξωτικό ειδυλλιακό προορισµό είναι οι λιγότερο 
αγχωµένοι και νιώθουν ότι έχουν εκπληρωθεί επαγγελµατικά πε-
ρισσότερο απ’ όλα τα εκπατρισµένα στελέχη παγκοσµίως» καταλή-
γει η έρευνα.

Σηµειώνεται ότι στην έρευνα έλαβαν µέρος συνολικά 22.318 
άτοµα άνω των 18 ετών από 163 χώρες και γεωγραφικές περιφέρειες. 
Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε διαδικτυακά τον Μάρτιο και τον Α-
πρίλιο του 2018 από το YouGov για λογαριασµό της HSBC Expat, 
ενώ το ελάχιστο δείγµα ανά χώρα ήταν 100 ερωτώµενοι.

«Ποιοτική αποστράγγιση» το brain drain
Εν τω µεταξύ, η έλλειψη εξειδικευµένου προσωπικού ήταν το θέµα 
που κυριάρχησε στο 5ο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Επιχειρήσεων, το 
οποίο πραγµατοποιήθηκε πριν από λίγες ηµέρες στις Βρυξέλλες µε 
τη συµµετοχή της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων Ελλάδος.

Όπως σηµείωσε ο πρόεδρος του Επιµελητηρίου Αχαΐας Πλάτω-
νας Μαρλαφέκας, «τα τελευταία οκτώ χρόνια 180.000 απόφοιτοι ελ-
ληνικών πανεπιστηµίων έχουν εγκαταλείψει την Ελλάδα, για να α-
ναζητήσουν εργασία σε άλλες χώρες. Οι έρευνες δείχνουν ότι µέχρι 
και το 76% των εφήβων εξετάζουν το ενδεχόµενο να σπουδάσουν ή 
να εργαστούν στο εξωτερικό. Ενώ στις µεταπολεµικές δεκαετίες εί-

χαµε µαζική µετανάστευση από την Ελλάδα, η σηµερινή κατάσταση 
είναι τελείως διαφορετική, επειδή πρόκειται για µια πραγµατική ποι-
οτική αποστράγγιση. Είναι νέοι και οι πιο εκπαιδευµένοι άνθρωποι, 
µε νέες δεξιότητες, που χρειάζονται για την 4η τεχνολογική επανά-
σταση, και εγκαταλείπουν την Ελλάδα προς όφελος άλλων χωρών 
(π.χ. Ηνωµένο Βασίλειο, Γερµανία) που δεν έχουν πληρώσει ούτε 
ένα ευρώ για την εκπαίδευσή τους».

Ο κ. Μαρλαφέκας πρόσθεσε ότι η «διαρροή εγκεφάλων» έχει 
τεράστιες αρνητικές επιπτώσεις στην ελληνική οικονοµία, θέτοντας 
παράλληλα το ερώτηµα «ποια µέτρα στοχεύει να πάρει η Ε.Ε. για να 
ανατρέψει την τάση αυτή στην Ελλάδα αλλά και στις άλλες χώρες 
όπου παρατηρείται το ίδιο φαινόµενο;».

Πάντως, τον περασµένο Αύγουστο δηµοσίευµα των «Financial 
Times» είχε χαρακτηρίσει «εµπόδιο» για την οικονοµική ανάκαµψη 
στην Ελλάδα τη µαζική φυγή Ελλήνων στο εξωτερικό. «Το ερώτηµα 
είναι εάν τελικά όλοι αυτοί οι Έλληνες που έχουν αποκτήσει ειδί-
κευση και βρίσκονται στο εξωτερικό τελικά θα επιστρέψουν, δίνο-
ντας ώθηση µακροπρόθεσµα στην οικονοµία της χώρας» έγραφε χα-
ρακτηριστικά η εφηµερίδα.

Υπενθυµίζεται ότι, σύµφωνα µε έρευνα της Ε.Ε. που έγινε πέ-
ρυσι στο Λονδίνο και την Ολλανδία, το ποσοστό των Ελλήνων µετα-
ναστών που δήλωσαν ότι σκοπεύουν να γυρίσουν στην Ελλάδα εντός 
των επόµενων τριών ετών ήταν µικρότερο του 10%, ενώ 20% των ερω-
τηθέντων σηµείωσαν πως θα ήθελαν να επιστρέψουν κάποια στιγµή.

  ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ

Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
∆ΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΜΟΝΟ ΧΡΗΜΑΤΑ
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Το Γαλλικό Κολλέγιο IdEF και το Δημό-
σιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Paris 13 – 
Sorbonne Paris Cité ανακοινώνουν την έ-

ναρξη από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 του προ-
πτυχιακού προγράμματος «Επιστήμες & Τεχνικές 
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 α-
πονέμει το Πανεπιστήμιο στους Έλληνες φοιτη-
τές 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 ε-
ρευνητική 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 
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού προσφέρουν 
ένα υψηλό και σύγχρονο επίπεδο ακαδημαϊκής 
γνώσης και πρακτικής εφαρμογής για όσους επι-
θυμούν να σταδιοδρομήσουν στον τομέα της α-
θλητικής αγωγής και εκπαίδευσης. Τα μαθήματα 
διδάσκονται στα ελληνικά και οι φοιτητές είναι εγ-
γεγραμμένοι στο Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο 
Paris 13 – Sorbonne Paris Cité και έχουν την ίδια 
φοιτητική κάρτα και την ίδια φοιτητική ιδιότητα 
με τους φοιτητές που σπουδάζουν στη Γαλλία.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των τριών ετών 
φοίτησης απονέμεται στους φοιτητές το πτυχίο 
Licence «Επιστήμες & Τεχνικές Φυσικής Αγωγής 
και Αθλητισμού» από το Δημόσιο Γαλλικό Πανε-
πιστήμιο Paris 13 – Sorbonne Paris Cité. Οι κά-
τοχοι του τριετούς πτυχίου Licence (180 ECTS) 
έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές 
τους στο 4ο έτος και να ολοκληρώσουν τον τετρα-
ετή κύκλο σπουδών (240 ECTS), όπως ακριβώς 
είναι και το πρόγραμμα σπουδών των ελληνικών 
πανεπιστημίων.

Οι σπουδές διαρκούν τρία ακαδημαϊκά έτη 
φοίτησης και υπάρχει η δυνατότητα παρακολού-
θησης 4ου ακαδημαϊκού έτους (εφόσον το επιλέ-
ξει ο φοιτητής).

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι τα ελληνικά με 
ταυτόχρονη εκμάθηση της αγγλικής και της γαλ-
λικής γλώσσας.

συνεργάτης της Γαλλικής Πρεσβείας και 
του Γαλλικού Ινστιτούτου στην Ελλάδα και 
συμμετέχει ενεργά στην προετοιμασία και 
την πραγματοποίηση των επίσημων εξετά-
σεων γαλλικής γλώσσας (CIEP, DELF-DALF, 
Sorbonne, CCI). Στο πλαίσιο αυτής της συ-
νεργασίας, το IdEF γίνεται επίσημος «πρε-
σβευτής» της γαλλοφωνίας στη χώρα και ενι-
σχύει ακόμα περισσότερο το δίκτυο διάχυσης 
της γαλλοφωνίας στην Ελλάδα.

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Υπενθυμίζεται ότι το 2017 το Κολλέγιο IdEF 
υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας με τη Γαλ-
λική Λαϊκή Αποστολή και το Γαλλικό Προξε-
νείο για την παροχή του μεταπτυχιακού προ-
γράμματος «Δίκαιο των Επιχειρήσεων» στη 
Θεσσαλονίκη με τη μέθοδο της εξ αποστά-
σεως εκπαίδευσης, συμπληρώνοντας έτσι τις 
δυνατότητες φοίτησης στα αναγνωρισμένα 
προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα 
σπουδών που προσφέρονται με μεγάλη επι-
τυχία από το 1995.

Καινοτόμο πρόγραμμα υποτροφιών
Μέσω του προγράμματος υποτροφιών αρι-
στείας «Ζω στην Αθήνα – ΣπουδάΖω στην 
Αθήνα» το Γαλλικό Κολλέγιο IdEF συνεισφέ-
ρει στο να έχουν πρόσβαση σε ευρωπαϊκές 
σπουδές, επισήμως αναγνωρισμένες στην Ελ-
λάδα, όλοι οι υποψήφιοι, χωρίς να χρειάζεται 
να φεύγουν στο εξωτερικό για σπουδές.

Συγκεκριμένα, απόφοιτοι Λυκείου 2018, 
ανάλογα με τον αριθμό των μορίων που θα συ-
γκεντρώσουν στις Πανελλαδικές, μπορούν να 
διεκδικήσουν υποτροφία αριστείας από 25% 
μέχρι και 75% των διδάκτρων για όλες τις ει-
δικότητες.

Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να συμμετάσχουν στα προγράμματα υποτρο-
φιών λόγω κοινωνικών κριτηρίων και μετά 
την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Πα-
νελλαδικών να κρατήσουν τη μεγαλύτερη υ-
ποτροφία που δικαιούνται.
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.

ΝΈΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΙΣ ΈΠΙΣΤΉΜΈΣ & ΤΈΧΝΙΚΈΣ 
ΦΥΣΙΚΉΣ ΑΓΏΓΉΣ ΚΑΙ ΑΘΛΉΤΙΣΜΟΥ ΣΈ ΣΥΝΈΡΓΑΣΙΑ  
ΜΈ ΤΟ ΠΑΝΈΠΙΣΤΉΜΙΟ PARIS 13 ΤΉΣ ΣΟΡΒΟΝΝΉΣ

Παιδείας αναγνώρισε ότι το πτυχίο Νομικής που 
απονέμεται από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστή-
μιο Paris 13 – Sorbonne Paris Cité είναι επαγγελ-
ματικά ισοδύναμο προς τα πτυχία Νομικής των ελ-
ληνικών πανεπιστημίων, χωρίς επιπρόσθετες εξε-
τάσεις.

Επίσημος συνεργάτης της Γαλλικής 
Πρεσβείας
Το Κολλέγιο IdEF είναι αναγνωρισμένος 

Πιστωτικές μονάδες: 180 ECTS (τριετής φοί-
τηση) ή 240 ECTS (τετραετής φοίτηση)

Αναγνώριση πτυχίων  
και μεταπτυχιακών τίτλων  
από το ελληνικό κράτος
Τα πτυχία και μεταπτυχιακά του Δημόσιου 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 & Δι-
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 κολ-
λέγιο με πτυχιούχους εγγεγραμμένους στους δι-
κηγορικούς συλλόγους Ελλάδας, που δικηγορούν 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Επίσης, είναι το 
μοναδικό κολλέγιο για το οποίο το υπουργείο 
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Απαγόρευση του καπνίσµατος 
σε κοινόχρηστους ανοιχτούς 
χώρους, πάρκα, παραλίες και 
χώρους άθλησης ζήτησε από 
την πολιτεία τον περασµένο 
Αύγουστο η Ελληνική 
Αντικαρκινική Εταιρεία.

Μειούµενος βαίνει ο αριθµός των 
καπνιστών στην Ελλάδα και κυ-
ρίως στις νέες ηλικίες. Σύµφωνα 
µε την Ελληνική Στατιστική Αρχή 

(ΕΛΣΤΑΤ), οι καπνιστές ηλικίας 16-24 ετών µειώ-
θηκαν κατά 33% την περίοδο 2009-2014, ενώ η τε-
λευταία καταγραφή της ΕΛΣΤΑΤ, για το 2017, δεί-
χνει το ποσοστό των νέων ηλικιακά καπνιστών να 
κυµαίνεται στο 12,7%.

Σηµάδια βελτίωσης
Εκτός όµως από τη µείωση του αριθµού των κα-
πνιστών, σηµαντική είναι και η µείωση της ετήσιας 
κατανάλωσης τσιγάρων, που φτάνει το 57% µεταξύ 
των ετών 2007 και 2017.

Στο σύνολο του πληθυσµού άνω των 16 ετών, 
συστηµατικοί καπνιστές είναι το 25,8%, ενώ περι-
στασιακά καπνίζει το 7,1%. Το 2009, σε αντίστοιχη 
έρευνα, συστηµατικοί καπνιστές δήλωναν το 31,9% 
των Ελλήνων και περιστασιακοί το 6%.

Παράλληλα, βάσει πρόσφατης έρευνας της 
ΚΑΠΑ Research, το 27,1% του πληθυσµού δηλώ-
νει σήµερα ότι καπνίζει, έναντι του 36,7% που είχε 
καταγραφεί στην αντίστοιχη έρευνα της εταιρείας 
το 2012.

Σηµαντική είναι και η διαπίστωση ότι το 69,8% 
των Ελλήνων είναι έτοιµο να συµµετάσχει εθελο-
ντικά σε δράσεις για τη µείωση του καπνίσµατος, 
ειδικά σε νέους. Όπως σηµειώνουν οι επιστήµο-
νες, η αντικαπνιστική εκστρατεία φαίνεται ότι έχει 
συµβάλει αρκετά στο να αλλάξουν τις «κακές συ-
νήθειες».

Καπνιστές οι Κρητικοί
Ωστόσο, στην Κρήτη η εικόνα είναι τελείως δια-
φορετική. Σύµφωνα µε στοιχεία που παρουσίασε 
ο διευθυντής της Πνευµονολογικής Κλινικής του 
Βενιζέλειου Νοσοκοµείου Ηρακλείου Γιώργος 
Μελέτης, οι νέοι του νησιού αρχίζουν το κάπνισµα 

  ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ

«ΟΧΙ ΣΤΟ ΤΣΙΓΑΡΟ» ΛΕΝΕ ΟΙ ΝΕΟΙ

από την ηλικία των 12 ετών, µε 40% του πληθυσµού 
της Κρήτης να δηλώνουν καπνιστές.

Όπως δήλωσε ο κ. Μελέτης στο Creta24.gr, οι 
έφηβοι προτιµούν και το ηλεκτρονικό τσιγάρο, ενώ 
το παθητικό κάπνισµα είναι εξίσου βλαβερό για 
την υγεία. «Οι άνθρωποι που καπνίζουν σε έναν 
δηµόσιο χώρο δεν θα καπνίσουν τα 10-20 τσιγάρα 
που καπνίζουν συνήθως, αλλά τα 1.000-2.000 α-
θροιστικά όλων των ανθρώπων της αίθουσας» ανέ-
φερε χαρακτηριστικά.

Σηµειώνεται ότι πριν από έναν χρόνο σε έ-
ρευνα µε επικεφαλής τον δρα Κωνσταντίνο Βαρ-
δαβά, επιστηµονικό συνεργάτη της Κλινικής Κοι-
νωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής της Ιατρικής 
Σχολής του Πανεπιστηµίου Κρήτης, διαπιστώθηκε 
ότι όλα τα υγρά του ηλεκτρονικού τσιγάρου περι-
έχουν τουλάχιστον µια ερεθιστική χηµική ουσία, 
που µπορεί να θεωρηθεί επικίνδυνη για την αν-
θρώπινη υγεία.

Ο νόµος που δεν εφαρµόστηκε
Τη φετινή χρονιά ο αντικαπνιστικός νόµος συ-
µπλήρωσε µία δεκαετία… στα χαρτιά. Σύµφωνα µε 
πρόσφατη έκθεση της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υ-
γείας, η συµµόρφωση της Ελλάδας για χώρους 
χωρίς καπνό χαρακτηρίζεται αρκετά κακή, ενώ στο 
παρελθόν και ο ίδιος ο υπουργός Υγείας Ανδρέας 
Ξανθός είχε παραδεχτεί ότι «ο νόµος δεν εφαρµό-
ζεται».

Υπενθυµίζεται ότι το 2002 είχε ψηφιστεί για 
πρώτη φορά νόµος που απαγόρευε, µεταξύ άλλων, 
το κάπνισµα σε χώρους εργασίας, στα µέσα µετα-
φοράς, σε χώρους υγείας αλλά και σε εκπαιδευτικά 
ιδρύµατα. Ταυτόχρονα όριζε και την υποχρεωτική 
δηµιουργία χώρων µη καπνιστών σε χώρους εστί-
ασης. Ο νόµος παρέµεινε ανεφάρµοστος κι έτσι το 
2008 ψηφίστηκε ένας νέος, «αυστηρότερος», που 
απαγόρευε το κάπνισµα σε δηµόσιους χώρους.

Πάντως, η µη εφαρµογή του αντικαπνιστικού 

νόµου µάς έχει µετατρέψει σε πρωταθλητές στο 
παθητικό κάπνισµα, µε επτά στους δέκα Έλληνες 
να δηλώνουν ότι κάπνιζαν άλλοι γύρω τους όταν ε-
πισκέφτηκαν καφέ, εστιατόριο ή µπαρ.

Ο αντικαπνιστικός νόµος προβλέπει ρητά τους 
χώρους στους οποίους δεν επιτρέπεται το κάπνι-
σµα και απαγορεύει την πώληση προϊόντων κα-
πνού σε ανηλίκους. Από τις αντικαπνιστικές δια-
τάξεις εξαιρούνται τα καζίνα, τα κέντρα διασκέδα-
σης µε ζωντανή µουσική εµβαδού άνω των 300 τ.µ. 
και τα καταστήµατα όπου νοµίµως διεξάγονται τυ-
χερά παίγνια.

«Να απαγορευτεί και στους κοινόχρη-
στους χώρους»
Απαγόρευση του καπνίσµατος σε κοινόχρηστους 
ανοιχτούς χώρους, πάρκα, παραλίες και χώρους 
άθλησης ζήτησε από την πολιτεία τον περασµένο 
Αύγουστο η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία 
(ΕΑΕ). Όπως σηµείωνε, «είναι καιρός η πρακτική 
αυτή να εφαρµοστεί και στην Ελλάδα, τώρα που 
σταδιακά πολλές πόλεις στην Ευρώπη, µε τελευ-

ταίο το Παρίσι, έχουν ξεκινήσει να την εφαρµό-
ζουν».

Πριν από λίγες ηµέρες ο ∆ήµος Αστυπάλαιας 
ανακοίνωσε ότι φιλοδοξεί να γίνει το πρώτο νησί 
στην Ελλάδα χωρίς κάπνισµα σε όλους τους κλει-
στούς αλλά και σε κάποιους δηµόσιους χώρους. Η 
αντικαπνιστική νοµοθεσία θα εφαρµόζεται σε όλες 
τις επιχειρήσεις του νησιού, αλλά δεν θα περιορί-
ζεται στους ιδιωτικούς χώρους. Το κάπνισµα θα α-
παγορευτεί στο ∆ηµαρχείο και σε όλους τους κλει-
στούς δηµόσιους χώρους, ενώ η περιοχή των Α-
νεµόµυλων ανακηρύχθηκε «ανοιχτή ζώνη χωρίς 
τσιγάρο».

Ο δήµαρχος Αστυπάλαιας Πανορµίτης Κοντα-
ράτος, εξηγώντας τους λόγους για τη συγκεκριµένη 
πρωτοβουλία, υπογράµµισε ότι «µεταµορφώνουµε 
την Αστυπάλαια στο πρώτο ελληνικό νησί που α-
παλλάσσεται από το τσιγάρο, µε στόχο να παρέ-
χουµε “ανάσες ευεξίας” τόσο στους κατοίκους όσο 
και στους επισκέπτες του νησιού. Αισιοδοξούµε ότι 
η πρωτοβουλία µας θα βοηθήσει να διαµορφωθεί 
µια νέα αντίληψη σχετικά µε το τσιγάρο». Παράλ-
ληλα, δήλωσε πως έχουν αρχίσει οι διαδικασίες 
προκειµένου ο ∆ήµος Αστυπάλαιας να γίνει ο πρώ-
τος οργανισµός τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ελ-
λάδα που θα λάβει πιστοποίηση «SMOKE-FREE» 
από µεγάλο, ανεξάρτητο οργανισµό.

Παρόµοιες ενέργειες γίνονται και στα Χανιά, 
καθώς πρόσφατα δηµιουργήθηκε ο σύλλογος «Α-
καπνίστας», µε στόχο την περίοδο 2018-2019 να γί-
νουν τα «Χανιά, άκαπνη πόλη». Μεταξύ των πρω-
τοβουλιών είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών 
για τις ολέθριες συνέπειες του καπνίσµατος, η ε-
νηµέρωση των µη καπνιζόντων για τα δικαιώµατά 
τους στον καθαρό αέρα και η δραστηριοποίηση 
όλων για την κατά προτεραιότητα προστασία από 
το παθητικό κάπνισµα των πλέον ευάλωτων οµά-
δων (ανήλικοι, αλλεργικοί, καρδιοπαθείς, έγκυες, 
ασθµατικοί κ.λπ.).
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ρεπορτάζ

  ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΩΝ 
ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Μετά το υπουργείο για την αντι-
µετώπιση της µοναξιάς η Τερέζα 
Μέι πρωτοτύπησε και πάλι. Αυτή 
τη φορά σειρά είχε η δηµιουρ-

γία υπουργείου Αυτοκτονιών. Η πρωθυπουργός 
της Βρετανίας προχώρησε σε αυτή την κίνηση µε 
στόχο να βάλει φρένο στην «επιδηµία» της αυτο-
χειρίας στο Ηνωµένο Βασίλειο. Το χαρτοφυλάκιο 
του νεοσύστατου υπουργείου ανέλαβε η υπουργός 
Υγείας Τζάκι Ντόιλ-Πράις σε µια περίοδο κατά 
την οποία το σύστηµα υγείας έχει πληγεί από τα 
µέτρα λιτότητας.

Η πρώτη αιτία θανάτου στους άντρες
Παρά το γεγονός ότι το ποσοστό αυτοκτονιών έχει 
µειωθεί τα τελευταία χρόνια στη Βρετανία, η αυτο-
κτονία είναι η πρώτη αιτία θανάτου στους άντρες 
κάτω των 45 ετών. Συνολικά κάθε χρόνο 4.500 άν-
θρωποι βάζουν τέλος στη ζωή τους. «Μπορούµε 
να θέσουµε τέλος στο στίγµα που εξανάγκασε τό-
σους πολλούς να υποφέρουν σιωπηρά» δήλωσε η 
Μέι µε αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Ψυχικής 
Υγείας, προσθέτοντας ότι «µπορούµε να αποτρέ-
ψουµε αυτή την τραγωδία που παίρνει τόσες ζωές. 
Και µπορούµε να δώσουµε την προτεραιότητα που 
αξίζουν στην ψυχική υγεία των παιδιών µας».

Επιπλέον, η Βρετανίδα πρωθυπουργός προα-
νήγγειλε τη χρηµατοδότηση 24ωρης τηλεφωνικής 
γραµµής που θα προσφέρει βοήθεια σε ανθρώπους 
που εκδηλώνουν αυτοκτονικές σκέψεις και άλλα 
προβλήµατα υγείας.

Όπως εξήγησε µιλώντας στο BBC ο υφυπουρ-
γός Υγείας Ματ Χάνοκ, «η φιλοδοξία της βρετανι-
κής κυβέρνησης είναι να δοθεί και στην ψυχική 
υγεία το βάρος που έχει δοθεί στη σωµατική. Αυτό 
είναι και το νόηµα του ορισµού ενός υπουργού 
πρόληψης των αυτοκτονιών».

Αναφερόµενη στον νέο της ρόλο, η Τζάκι 
Ντόιλ-Πράις τόνισε ότι «έχει συναντήσει πολλούς 
ανθρώπους που έχασαν οικεία τους πρόσωπα τα 
οποία έθεσαν τέλος στη ζωή τους», κάτι που η ίδια 
επιθυµεί να σταµατήσει.

Γερµανία και Γαλλία 
οι «πρωταθλήτριες»
Εν τω µεταξύ, σύµφωνα µε στοιχεία που δηµοσί-
ευσε το καλοκαίρι η Eurostat, η Γερµανία (10.200 
θάνατοι) και η Γαλλία (9.200) ήταν τα δύο κράτη-
µέλη που κατέγραψαν τις περισσότερες αυτοκτο-
νίες το 2015. Ακολουθούν η Πολωνία (5.400), το 
Ηνωµένο Βασίλειο (4.700), η Ιταλία και η Ισπανία 
(3.600).

Από τους 5,2 εκατοµµύρια θανάτους που ανα-
φέρθηκαν στην Ε.Ε. τη συγκεκριµένη χρονιά, οι 
56.200 (1,1%) οφείλονταν σε σκόπιµο αυτοτραυµα-
τισµό. Οκτώ στις δέκα αυτοκτονίες (77%) αφορού-
σαν άντρες και περίπου το 31% έγινε από άτοµα η-
λικίας από 45 έως 60 ετών. Η Ελλάδα και η Κύπρος 
βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις της λίστας µε τα 
ποσοστά αυτοκτονιών στην Ε.Ε.

Η κατάσταση στην Ελλάδα
Στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία 
που είχε δώσει τον περασµένο Φεβρουάριο στη 
δηµοσιότητα η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ-
ΣΤΑΤ) και αφορούσαν το έτος 2015, περισσότεροι 
από 600 άνθρωποι αυτοκτονούν ετησίως, αφήνο-
ντας πίσω τους τουλάχιστον 3.000 πενθούντες.

Τα στοιχεία, όπως αυτά αναλύθηκαν από το 
Κέντρο Ηµέρας για την Πρόληψη της Αυτοκτο-
νίας, σχετικά µε τις αιτίες θανάτου στην Ελλάδα α-
ναδεικνύουν µια µικρή µείωση των αυτοκτονιών 
για το έτος 2015, της τάξης του 6,4%, σε σύγκριση 
µε το 2014. Συγκεκριµένα, οι θάνατοι από αυτο-
κτονία για το 2015 ανήλθαν σε 529 έναντι 565 του 
2014. Κατά τα έτη 2010-2015 σηµειώθηκαν τουλά-
χιστον 2.989 αυτοκτονίες.

Ωστόσο, σύµφωνα µε τα επίκαιρα στοιχεία 
του ∆ικτύου Πληροφόρησης του Κέντρου για την 
Πρόληψη της Αυτοκτονίας, οι αυτοκτονίες παρου-
σιάζουν αυξητική τάση τα έτη 2016 και 2017 σε σύ-
γκριση µε το 2015.

Η περιφέρεια µε τον υψηλότερο δείκτη θνη-
σιµότητας από αυτοκτονία για το έτος 2015 ήταν η 
Κρήτη και ακολουθούν η Ήπειρος και η Ανατολική 

Μακεδονία και Θράκη. Ο µήνας µε τις περισσότε-
ρες αυτοκτονίες για το έτος 2015 ήταν ο Μάιος, ενώ 
η πλειονότητα των αυτοχείρων (43%) ανήκε στον 
οικονοµικά ανενεργό πληθυσµό (συνταξιούχοι, οι-
κιακά, άνεργοι, µαθητές-σπουδαστές κ.λπ.). Στους 
άντρες, η ηλικιακή οµάδα µε τις περισσότερες αυ-
τοκτονίες ήταν οι υπερήλικες (άτοµα άνω των 85 
ετών), ακολουθούµενοι από τους άντρες της πα-
ραγωγικής ηλικίας (55-59 ετών). Στις γυναίκες, α-
ντίστοιχα, η ηλικιακή οµάδα µε τις περισσότερες 
αυτοκτονίες ήταν 60-64 ετών, ενώ ακολουθούν οι 
γυναίκες άνω των 85 ετών. Η πιο συχνή µέθοδος 
αυτοκτονίας τα τελευταία τρία χρόνια παραµένει ο 
απαγχονισµός.

Οι περισσότερες αυτοκτονίες 
θα µπορούσαν να έχουν προληφθεί
Σύµφωνα µε τον µη κυβερνητικό οργανισµό Κλί-
µακα, το 95% των αυτοκτονιών θα µπορούσε να 
έχει προληφθεί. Ωστόσο, «απουσιάζουν τα µέτρα 
προστασίας της υγείας του πληθυσµού, και ιδιαί-
τερα των ευπαθέστερων, στα πεδία της πρόληψης 
της αυτοκτονίας και των αυτοκαταστροφικών συ-
µπεριφορών».

Σε κάθε περίπτωση, οι αριθµοί δεν αποτυπώ-
νουν τις «παράπλευρες απώλειες» των αυτοκτο-
νιών. «Το οικονοµικό, κοινωνικό και ανθρώπινο 
κόστος µιας αυτοκτονίας και των αυτοκαταστροφι-
κών συµπεριφορών, άµεσα και έµµεσα, βαραίνει 
σε ατοµικό και συλλογικό επίπεδο. Έχουµε επα-
νειληµµένα επισηµάνει ότι κάποια στιγµή θα πρέ-

πει να αναζητηθούν οι ευθύνες των επαγγελµατιών 
υγείας, των ειδικών και των αρχών όχι µόνο για τις 
απώλειες ζωών από αυτοκτονία αλλά και τον σηµα-
ντικό αντίκτυπο των αυτοκτονιών σε άτοµα και την 
ευρύτερη κοινωνία» σηµειώνει η Κλίµακα.

Οι αυτοκτονίες εκτιµάται ότι στην πραγµατικό-
τητα είναι πολύ περισσότερες από αυτές που κα-
ταγράφονται, ενώ δεν υπάρχουν καθόλου στοιχεία 
για τις µη θανατηφόρες απόπειρες, οι οποίες εκτι-
µάται ότι είναι 15-20 φορές περισσότερες των κα-
ταγεγραµµένων αυτοκτονιών. Γι’ αυτόν τον λόγο 
το Κέντρο για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας ανέ-
πτυξε ένα σύστηµα ερευνητικής καταγραφής και 
συλλογής στοιχείων που αφορούν απόπειρες αυ-
τοκτονίας και εισαγωγές στα νοσοκοµεία λόγω ε-
κούσιας αυτοδηλητηρίασης ή αυτοτραυµατισµού.

Τα πρώτα αποτελέσµατα της πιλοτικής εφαρ-
µογής καταγραφής αποπειρών αυτοκτονίας ανα-
δεικνύουν µία σηµαντική επαναληπτικότητα απο-
πειρών, κυρίως οφειλόµενη σε θεραπευτικές αστο-
χίες ή απουσία παρακολούθησης σε συνέχεια της 
απόπειρας.

Όπως επισηµαίνεται από τους επιστήµονες, ι-
διαίτερα για τους αυτοκτονικούς ασθενείς, το χρο-
νικό διάστηµα µετά την απόπειρα αποτελεί µία 
κρισιµότατη περίοδο, µε σηµαντικές πιθανότητες 
νέας απόπειρας. «∆υστυχώς, τα αποτελέσµατα της 
πιλοτικής εφαρµογής αναδεικνύουν την απουσία 
εξασφάλισης της παρακολούθησης των ασθενών 
σε συνέχεια της απόπειρας αυτοκτονίας» καταλή-
γουν οι ειδικοί.
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«Με μια εξέταση αίματος 
εντοπίζεται η συγκέντρωση 
των νευροϊνιδίων, η 
οποία σχετίζεται με 
την απομυελίνωση του 
νευράξονα». Xavier 
Montalban, καθηγητής 
Νευρολογίας στο 
Πανεπιστήμιο του Καναδά

 ΑΛΕΞΊΑ ΣΒΏΛΟΥ

ΒΊΟΔΕΊΚΤΗΣ  
ΠΟΥ ΑΝΊΧΝΕΥΕΤΑΊ 
ΣΤΟ ΑΊΜΑ 
«ΒΛΕΠΕΊ»  
ΤΗΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗ 
ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ

Με τη φαρέτρα για την αντιμετώ-
πιση της πολλαπλής σκλήρυνσης 
να περιλαμβάνει πληθώρα θερα-
πειών (ενέσιμες και σε χάπια), 

οι ερευνητές ρίχνουν πλέον το βάρος στην ανά-
πτυξη νέων εργαλείων, για την ακόμα πιο ακριβή 
πρόγνωση της νόσου, ώστε η εξατομικευμένη 
αγωγή να αρχίσει γρήγορα και να είναι πιο απο-
τελεσματική. Στο 34ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για τη Θεραπεία και την Έρευνα στην 
Πολλαπλή Σκλήρυνση (ECTRIMS), στο Βερολί-
νο, ανακοινώθηκε η ανάπτυξη του πρώτου βιοδεί-
κτη που εντοπίζεται με μια απλή αιματολογική 
εξέταση, γεγονός που φέρνει την επανάσταση 
στην παρακολούθηση της νόσου. Όπως εξηγεί ο 
καθηγητής Νευρολογίας του Πανεπιστημίου του 
Καναδά Xavier Montalban, με τη βοήθεια του 
βιοδείκτη διαγιγνώσκεται ο βαθμός απομυελί-

νωσης μέσα από τη μέτρηση της συγκέντρωσης 
των νευροϊνιδίων στο αίμα του ασθενή. Ο νέος 
βιοδείκτης, που προστέθηκε στον αλγόριθμο του 
θεραπευτικού στόχου ως 5ο σημείο στο λεγόμενο 
«NEDA 5», συμπληρώνει το πλαίσιο παρακολού-
θησης της πολλαπλής σκλήρυνσης. Ο νέος θερα-
πευτικός στόχος είναι η απουσία των υποτροπών, 
των νέων βλαβών στη μαγνητική τομογραφία και 
της εξέλιξης της σωματικής αναπηρίας, η μειω-
μένη απώλεια εγκεφαλικού όγκου και η χαμηλή 
συγκέντρωση νευροϊνιδίων στο αίμα. Στην πράξη, 
μέσα από αυτούς τους παράγοντες αξιολόγησης 
όχι μόνο αρχίζει πιο νωρίς η θεραπεία στους πρω-
το-θεραπευόμενους ασθενείς αλλά επίσης εντο-
πίζεται έγκαιρα η ανάγκη αλλαγής της θεραπείας, 

προκειμένου ο ασθενής να ανταποκριθεί καλύτε-
ρα. Σημαντικό ρόλο στην κλινική πράξη διαδρα-
ματίζει η μαγνητική τομογραφία, που εντοπίζει 
τις νέες βλάβες στον εγκέφαλο πριν εκδηλωθούν 
τα συμπτώματα. Οι ειδικοί συνιστούν στους ασθε-
νείς να κάνουν τουλάχιστον μία μαγνητική τομο-
γραφία τον χρόνο, με το ίδιο πρωτόκολλο, ώστε τα 
ευρήματα να είναι συγκρίσιμα.

Στο «βαρύ πυροβολικό» για την αντιμετώπιση 
της πολλαπλής σκλήρυνσης περιλαμβάνεται το 
ενδοφλέβιο natalizumab της Biogen που χορη-
γείται σε ασθενείς με υψηλή δραστηριότητα νό-
σου. Μια δοκιμασμένη πρώτης γραμμής θεραπεία 
για τη συχνότερη μορφή της πολλαπλής σκλή-
ρυνσης (υποτροπιάζουσα, διαλείπουσα) είναι το 

ΜΕ ΤΟ ΚΡΗΤΊΚΟ ΊΑΜΑ Η ΓΡΊΠΗ 
ΠΕΡΝΑ ΠΊΟ ΓΡΗΓΟΡΑ

Σε επιχειρηματικό, ερευνητικό και θεραπευτικό ελληνικό success story με διεθνή απήχηση εξελίσσεται το κρητικό ίαμα, το 
αντιιικό φυσικό ιδιοσκεύασμα που δημιούργησαν τέσσερις καθηγητές του Πανεπιστημίου Κρήτης αξιοποιώντας τα βότανα της 
κρητικής γης. Πατέρας του κρητικού ιάματος είναι ο καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Χρήστος 

Λιονής, που πρώτος συσχέτισε την τακτική κατανάλωση αφεψημάτων βοτάνων με τη μακροζωία των Κρητών, οι οποίοι έφταναν 
τα βαθιά γεράματα χωρίς να καταβάλλονται από αναπνευστικές λοιμώξεις. Μια παρατήρηση που ξεκίνησε από τα βραστάρια, μέσα 
από έρευνες έφτασε στη δημιουργία ενός ιδιοσκευάσματος για την ταχύτερη ανάρρωση και την πρόληψη μόλυνσης από ιούς της 
γρίπης και ρινοϊούς (του κλασικού κρυολογήματος), η οποία οδήγησε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων να 
ενδιαφερθεί γι’ αυτό. Όπως εξηγεί ο καθηγητής Κλινικής Ιολογίας Γιώργος Σουρβίνος, οι δραστικές του ουσίες προέρχονται από το 
εκχύλισμα τριών βοτάνων, του δίκταμου, του φασκόμηλου και του θυμαριού, και νέα έρευνα απέδειξε ότι η έγκαιρη λήψη του με τα 
πρώιμα συμπτώματα της ίωσης και για επτά ημέρες μειώνει τον χρόνο για την ύφεση των συμπτωμάτων της γρίπης από 4,19 ημέρες 
στις 2,86 ημέρες. Ανάλογη δράση έχει το Cretan Iama και ενάντια στον ρινοϊό, ενώ μελετάται και η προληπτική χορήγησή του πριν 
από την επαφή με τον ιογενή παράγοντα, όπου προστατεύει από τη μετάδοση της λοίμωξης. Ο καθηγητής Εργαστηριακής Ενδοκρι-
νολογίας Ηλίας Καστανάς επισημαίνει πως το κρητικό ίαμα είναι πολύ χρήσιμο όταν έχουμε γύρω μας άρρωστους ανθρώπους και 
όταν πρόκειται να ταξιδέψουμε το αεροπλάνο, καθώς μειώνει τον κίνδυνο να κολλήσουμε γρίπη ή κρυολόγημα. Εκτός από αντιιική 
προστασία, τονώνει τη σεξουαλική διάθεση, ενώ πέρα από την αντιοξειδωτική του δράση παρουσιάζει και ισχυρές αντιφλεγμονώ-
δεις ιδιότητες, καθώς βοηθά να μηδενιστεί ο δείκτης φλεγμονής στον οργανισμό (η C αντιδρώσα πρωτεΐνη).

ΑΠΟΣΤΟΛΉ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΊΝΟ

Ο ΕΡΠΗΤΑΣ ΖΏΣΤΗΡΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΊ 
ΑΠΕΊΛΗ ΓΊΑ ΤΗΝ ΚΑΡΔΊΑ

Εκτός από τους αφόρητους πόνους της μεθερπητικής νευραλγίας, ο έρπητας ζωστήρας αυξάνει 
και τον κίνδυνο για έμφραγμα, εγκεφαλικό επεισόδιο και αρρυθμία, με τους ασθενείς που 
εμφανίζουν οφθαλμικό έρπητα ζωστήρα και πάσχουν και από άλλα υποκείμενα νοσήματα να 

αντιμετωπίζουν έως και 300% παραπάνω καρδιαγγειακό κίνδυνο. «Παράλληλα, η χρόνια μεθερπητική 
νευραλγία οδηγεί στην πολυφαρμακία, με τους ηλικιωμένους να καταναλώνουν επτά χάπια την ημέρα, 
γεγονός που αποδυναμώνει ακόμα περισσότερο το ανοσοποιητικό τους σύστημα και απορρυθμίζει τα 
χρόνια νοσήματα σαν τον διαβήτη. Η κατάρρευση του ανοσοποιητικού αυξάνει τις πιθανότητες να εμφα-
νιστεί ο έρπητας ζωστήρας ως επενεργοποίηση του ιού της ανεμοβλογιάς, κάτι που συμβαίνει σε ένα στα 
τέσσερα άτομα διεθνώς» επισημαίνει η λοιμωξιολόγος Γαρυφαλλιά Πουλάκου, επίκουρη καθηγήτρια 
Παθολογίας.

Λόγω της πολυφαρμακίας και των σύνθετων συνδυασμών αναλγητικών με αντιεπιληπτικά και οπι-
οειδή, που επιστρατεύονται για την αντιμετώπιση του πόνου, το κόστος φτάνει τα 2.000 ευρώ ανά ασθενή 
ετησίως σε χάπια. Η καμπάνια της MSD «Εμβολιάσου σήμερα» συστήνει σε όλα τα άτομα 60 ετών και 
άνω να κάνουν το εμβόλιο δωρεάν και να αγκαλιάσουν τα εγγόνια τους, να ζήσουν τη ζωή τους, χωρίς 
να υποφέρουν.

χάπι του φουμαρικού διμεθυλεστέρα (2 φορές 
την ημέρα), με το οποίο οι έρευνες έδειξαν ότι 
ο αριθμός των υποτροπών παραμένει ιδιαίτερα 
χαμηλός στα εννέα χρόνια για τους νεοδιαγνω-
σμένους ασθενείς. Το «άγιο δισκοπότηρο» στην 
αντιμετώπιση της πολλαπλής σκλήρυνσης παρα-
μένει η θεραπεία που θα επιδιορθώνει την απο-
μυελίνωση, ώστε ο ασθενής να γίνεται καλύτερα, 
και σε αυτή την κατεύθυνση «τρέχει» έρευνα για 
το μονοκλωνικό αντίσωμα opicinumab. Σε κάθε 
περίπτωση, η ελαχιστοποίηση των υποτροπών 
και το «πάγωμα» της εξέλιξης της ασθένειας μει-
ώνουν τον κίνδυνο να μεταπέσει ο ασθενής στη 
δευτεροπαθώς προϊούσα μορφή, για την οποία 
δεν υπάρχει θεραπεία. Η ημέρα που όλες οι μορ-
φές της πολλαπλής σκλήρυνσης θα θεραπεύονται 
αργεί, όμως στο Βερολίνο κατέστη σαφές πως ο 
δρόμος που οδηγεί σε αυτόν τον έως πρόσφατα 
ουτοπικό προορισμό έχει ανοίξει.
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POWEREDBY AUTO

Η Volvo ανανέωσε τα V40 και 
V40 Cross Country, τόσο εντός 
όσο και εκτός, προκειμένου να 

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

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

H Renault 
απέκτησε 
αγροτικό που 
λέγεται Alaskan

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

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

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

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

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

POWEREDBY AUTO

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

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

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

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

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

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

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

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

ΣΕ ΠΡΏΤΟ ΠΛΆΝΟ ΤΟ ΝΈΟ SEAT IBIZA

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

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

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

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

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

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

του 2017 (και οι υπόλοιπες 
αγορές σε Ευρώπη και 

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

την πρωτιά και το 
2017, ίσως και για κά-

ποια χρόνια ακόμη.

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

Mustang έκαναν τελικά τη διαφορά. Το νούμερο των 150.000 

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

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

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

Ford Mustang, το πιο δημοφιλές 
σπορ μοντέλο στον πλανήτη

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

Μπορεί μία Porsche 
Cayenne να τραβήξει 
ένα Airbus 380;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πιο αποδοτικοί κινητήρες 
βενζίνης και πετρελαίου, καθώς και 

ένα καινούργιο κιβώτιο 8 σχέσεων, 
συγκαταλέγονται μεταξύ των βελτιώσεων.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Το νέο Volvo XC60 
ξεκινά από 53.490 ευρώ

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

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

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

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

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

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

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

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

H Honda θα παρουσιάσει 
υβριδικό CR-V στη Φρανκφούρτη

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

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

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

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

Η Renault γιορτάζει 
40 χρόνια στη Formula 1

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

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

Συλλέγοντας εμπειρία και γνώση, η συμμετοχή της στη Formula 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Νέες προωθητικές ενέργειες για Honda

Νέα καμπάνια & εκδόσεις Kia Sportage

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

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

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

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

Η Peugeot παραδίδει στο ΕΚΑΒ 
τα ασθενοφόρα τύπου Boxer

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

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

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

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

Το 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.

Κ
αι εγένετο X-Line. Ένα Picanto µε τάσεις φυγής, ε-
νισχυµένους προφυλακτήρες, αυξηµένη απόσταση 
από το έδαφος κατά 15 χιλιοστά και ελαφρώς µεγα-
λύτερες διαστάσεις σε σχέση µε τις απλές εκδόσεις. 
Για την Kia, η έλευση του συγκεκριµένου µοντέλου 

σηµατοδοτεί την ολοκλήρωση της γκάµας των crossover, προς τα 
κάτω. Για τους πελάτες, πάλι, της εταιρείας, αντικατοπτρίζει µια ιδι-
αίτερη εναλλακτική, µε χρώµα και νεανικό χαρακτήρα.

Το µεγαλύτερο, ίσως, ατού του Picanto X-Line 1.0 T-GDi κρύ-
βεται στο τελευταίο συστατικό του ονόµατός του. Κάτω από το καπό 
βρίσκεται ένα σύγχρονο, υπερτροφοδοτούµενο σύνολο του ενός 
λίτρου, µε συνολική ισχύ 101 ίππων και ροπή 172 Νm, που δεί-
χνει κοµµένο και ραµµένο στα µέτρα του αυτοκινήτου. Από άποψη 
κραδασµών και θορύβου, δεν διεκδικεί τα πρωτεία, περνάει όµως 
τόσο όσο χρειάζεται από αυτά ώστε να νιώθεις µια ζωντάνια. Α-
ντίστοιχα και στην πολύ χαµηλή περιοχή των στροφών εµφανίζει 
ένα µικρό lag, όταν όµως το στροφόµετρο ανέβει πάνω από τις 
1.500 σ.α.λ. αλλάζει πρόσωπο.

Από κει και πάνω γίνεται το µοτεράκι που θα ήθελε κανείς να 
έχει στο µίνι του. Σβέλτο, µε νεύρο και αµεσότητα, σε κάνει να θες 
να οδηγείς και όχι απλώς να µετακινείσαι. Οι επιδόσεις του, προ-
φανώς, δεν βάζουν φωτιά στην άσφαλτο, είναι όµως εξαιρετικές 
για την κατηγορία και δίνουν µια αίσθηση που θα ζήλευαν πολ-
λοί ανταγωνιστές. Αρωγός εδώ το καλής κλιµάκωσης πεντάρι 
κιβώτιο µε τον θετικό σε κούµπωµα επιλογέα. Όσο για την κατα-
νάλωση, είναι σχετικά τσιµπηµένη, αλλά σε αυτό φταίει και το γε-
γονός ότι το νεύρο του κινητήρα συχνά σε ωθεί να πατήσεις λίγο 
γκάζι παραπάνω.

Περνώντας στο εσωτερικό, η δεύτερη ευχάριστη έκπληξη έχει 
να κάνει µε το επίπεδο εξοπλισµού και γενικότερα µε όσα θα α-
ντικρίσει κανείς. Το σαλόνι του Picanto είναι από τα πιο άνετα της 
κατηγορίας και, χωρίς υπερβολή, µεγαλύτερο απ’ ό,τι θα περί-
µενε κανείς για ένα όχηµα 3,6 µέτρων. Ειδικά ο χώρος των απο-
σκευών, µε απόλυτα εκµεταλλεύσιµο σχήµα και όγκο 255 λίτρων, 
φλερτάρει µε την κορυφή.

Τα χρησιµοποιούµενα υλικά χαρακτηρίζονται τίµια, είναι κάπως 
σκληρά, αλλά δεν δείχνουν φτηνά. ∆ιακόπτες δεν υπάρχουν πολ-

λοί, στο κέντρο όµως του ταµπλό δεσπόζει µία έγχρωµη οθόνη 
αφής 7 ιντσών, η οποία βρίσκεται εκεί από τον βασικό εξοπλισµό. 
Το σύγχρονο infotainment διαχειρίζεται το ηχοσύστηµα, συνδέε-
ται µε Android Auto, Apple CarPlay, Bluetooth, έχει κάµερα οπι-
σθοπορείας και διάφορα άλλα καλούδια, που το κάνουν πρακτικό 
και ευπρόσδεκτο για την κατηγορία.

Ένα ακόµη θετικό που θα αναγνωρίσει ο οδηγός έχει να κάνει 
µε τη θέση οδήγησης. Αυτή ρυθµίζεται εύκολα σε κάθε σωµατό-
τυπο, προσφέρει αρκετή άνεση και πλευρική στήριξη, καθώς και 
πολύ καλή περιµετρική ορατότητα. Αυτό, σε συνδυασµό και µε 
την οδική συµπεριφορά, ολοκληρώνει µε τον καλύτερο τρόπο τον 
χαρακτήρα του αυτοκινήτου. Παρ’ ότι η απόσταση από το έδαφος 
είναι ελαφρώς αυξηµένη, στις στροφές οι αναρτήσεις δεν επιτρέ-
πουν ιδιαίτερες κλίσεις. Οι τελευταίες είναι ίσως λίγο πιο σφιχτές 
απ’ όσο θα θέλαµε, προσφέρουν όµως αρκετά στον τοµέα της ο-
δικής συµπεριφοράς, χωρίς να στερούν πόντους από την άνεση.

Η αλήθεια είναι ότι σε λακκούβες και έντονες ανωµαλίες του 

οδοστρώµατος αρκετοί κραδασµοί µεταφέρονται στο εσωτερικό, 
καθώς το γενικότερο setup και τα χαµηλοπρόφιλα ελαστικά δεν 
καταφέρνουν να φιλτράρουν τα πάντα. Αυτό όµως δεν φτάνει σε 
σηµείο να χαρακτηριστεί ενοχλητικό. Ίσα ίσα, σε κάποιους µπο-
ρεί και να αρέσει… Στα συν της ευχάριστης οδικής συµπεριφο-
ράς προστίθεται η αµεσότητα του τιµονιού, ο τρόπος που το αυτο-
κίνητο υπακούει ώστε να στρίψει, ακόµη και σε σχετικά γλιστερό 
οδόστρωµα, καθώς και τα φρένα, που δείχνουν έτοιµα να επι-
βραδύνουν αποτελεσµατικά τα 1.000 και κάτι κιλά του αυτοκινή-
του, από κάθε ταχύτητα.

Εν κατακλείδι, το Picanto X-Line είναι ένα από τα πιο απολαυ-
στικά οδηγικά µοντέλα της κατηγορίας, µε εξαιρετική ευελιξία στον 
αστικό ιστό, σχετικά πλούσιο εξοπλισµό και 7 χρόνια εργοστασιακή 
εγγύηση. Η τιµή του µόνο είναι ένα θέµα (υπάρχει και ατµοσφαι-
ρική έκδοση 1.2 µε €13.390) – εκ πρώτης όψεως δείχνει σχετικά 
υψηλή, µε µια πιο ώριµη όµως µατιά δείχνει λογική για τα όσα το 
αυτοκίνητο προσφέρει.

Kia Picanto X-Line 1.0 T-GDi
Ένα crossover τσέπης!

Στη λίγκα των µικρότερων crossover προστίθεται ένα ακόµη µοντέλο 
που όσο µπόι τού λείπει, τόσα χαρίσµατα έχει στον δρόµο.





30 sports

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.

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

ΕΓΚΥΡΕΣ 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 
ΑΠΟ ΤΟ 

BETARADES.GR
Ισορροπία ηµιχρόνου 

στο ντέρµπι της 
Θεσσαλονίκης

Κ υριακή (21/10) σήµερα, µε το κουπόνι του Πάµε Στοίχηµα να παρουσιάζει µεγάλο εν-
διαφέρον, καθώς εµπεριέχει πολλές αναµετρήσεις απ’ όλα τα µεγάλα πρωταθλήµατα 
της Ευρώπης που επιστρέφουν στη δράση, µετά τη διακοπή για το Nations League. 

Στη σηµερινή στοιχηµατική µας περιήγηση θα ασχοληθούµε µε σηµεία από τη Superleague, 
τη Serie A, την Premier League, την Bundesliga και τη Ligue 1.

Θα ξεκινήσουµε τις σηµερινές προτάσεις στοιχήµατος από την ελληνική Superleague και 
το ντέρµπι της Θεσσαλονίκης, ανάµεσα σε Άρη και ΠΑΟΚ. Ο Άρης πραγµατοποιεί εξαιρετική 
πορεία µέχρι στιγµής στην επιστροφή του στη µεγάλη κατηγορία, βρίσκεται στην 5η θέση µε 
12 βαθµούς και ρεκόρ 4-0-2 και, αν µη τι άλλο, δείχνει να έχει ένα σκληροτράχηλο σύνολο 
που είναι σε θέση να βάλει δύσκολα σε όλες τις οµάδες της λίγκας. Ο ΠΑΟΚ, από την πλευρά 
του, µπορεί να µην εντυπωσιάζει µε την παρουσία του, είναι όµως άκρως ουσιαστικός, µετρώ-
ντας 6/6 νίκες, και δείχνει να είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί για την κατάκτηση του πρωτα-
θλήµατος. Υπάρχει µεγάλη αντιπαλότητα ανάµεσα στις δύο οµάδες, θεωρούµε «δεδοµένο» ότι 
το µατς θα οδηγηθεί στο πάθος και τη δύναµη, έτσι περιµένουµε ισορροπία, τουλάχιστον στο 
πρώτο µέρος. Θα επιλέξουµε, λοιπόν, το Χ ηµίχρονο σε απόδοση 2.00.

Αµφίσκορο στο «Ennio Tardini»
Συνεχίζουµε µε ιταλική Serie A και την αναµέτρηση Πάρµα - Λάτσιο. Οι «Παρµένσι» µπορεί 
να ξεκίνησαν νωθρά τις φετινές τους υποχρεώσεις, ωστόσο βρήκαν γρήγορα τα πατήµατά τους, 
µετρώντας τέσσερις νίκες και µία ήττα στα πέντε τελευταία παιχνίδια τους. Η Λάτσιο, από την 
πλευρά της, διατηρεί επίσης ρεκόρ 4-0-1 στα πέντε πιο πρόσφατα µατς πρωταθλήµατος, βάζει 
βάσεις για µια θέση στην πρώτη τετράδα και στα εισιτήρια του Champions League, ωστόσο η 
σηµερινή αποστολή της είναι αρκετά δύσκολη. Αµφότερες βρίσκονται σε φόρµα, σκοράρουν 
µε ευκολία στα περισσότερα από τα παιχνίδια τους, έτσι οδηγούµαστε στην επιλογή του Goal/
Goal σε απόδοση 1.80.

Περνάµε στην αγγλική Premier League και την κόντρα της Έβερτον µε την Κρίσταλ Πάλας. 
Τα «ζαχαρωτά» βρίσκονται στην 11η θέση µε 12 βαθµούς µετά το πέρας των οκτώ πρώτων α-
γωνιστικών, δείχνουν ικανά για το καλύτερο και για το χειρότερο µέχρι στιγµής και οφείλουν 
να βρουν άµεσα αγωνιστική σταθερότητα, αν θέλουν να διεκδικήσουν κάτι καλύτερο από τη 
«χρυσή» µετριότητα. Η Πάλας, από την πλευρά της, είναι στη 14η θέση µε µόλις επτά βαθµούς, 
ωστόσο αδικείται αρκετά βάσει των εµφανίσεών της, καθώς έχει σταθεί αρκετά άτυχη στα πε-
ρισσότερα από τα παιχνίδια της. Πιστεύουµε πως σήµερα θα γίνει και ουσιαστική, φεύγοντας 
µε βαθµό ή βαθµούς από το «Goodison Park». Το Χ2 δίνεται σε απόδοση 2.02 και θα το «τιµή-
σουµε».

Οι τρεις παραπάνω είναι οι βασικές προτάσεις του Betarades.gr. Από κει και πέρα, θα ασχο-
ληθούµε µε δύο ακόµη αγώνες, από τα πρωταθλήµατα της Α΄ Γερµανίας και της Α΄ Γαλλίας. Συ-
γκεκριµένα, θα πάµε µε τον άσο στο παιχνίδι Χέρτα - Φράιµπουργκ σε απόδοση 1.91 και µε το 
Over 2.5 στο παιχνίδι Νις - Μαρσέιγ σε απόδοση 1.80.

KENTΡΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ  
ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

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

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

Λ. Κηφισίας 53, Αμπελόκηποι, τηλ. 210-69.93.527
Λεωφόρος Βουλιαγμένης 564, Άλιμος, τηλ. 210-6993527

www.gethealthier.gr

21/10
16:00    Πάρµα - Λάτσιο  Goal/Goal  1.80
16:30    Χέρτα - Φράιµπουργκ  1  1.91
18:00    Έβερτον - Κρ. Πάλας  X2  2.02
19:00    Άρης - ΠΑΟΚ  X Ηµ.  2.00
22:00    Νις - Μαρσέιγ  Over 2.5  1.80
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KARAOKE NIGHT ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΦΟΥΡΝΟΣ
Από τις 20 Οκτωβρίου και κάθε Σάββατο και Κυ-
ριακή στις 21:15 στο θέατρο Φούρνος η ομάδα θεά-
τρου Νοητή Γραμμή μας προσκαλεί σε ένα διαφορε-
τικό «Karaoke Night». Μια performance για όλα αυτά 
που φέρνουν μαζί τους τα τραγούδια. Μνήμες, εικό-
νες και λόγια. Από τη Μεταπολίτευση μέχρι τη δεκα-
ετία του ’90. Eurovision, Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσ-
σαλονίκης, Πάριος, Κανελλίδου, Leonard Cohen, 
Stevie Wonder, Θεοδωράκης. Σουρής, καλιαρντά, ένα 
κήρυγμα, ένα πολιτικό μήνυμα, καβγάδες ζευγαριών, 
βρισιές στο γήπεδο, ερωτικές εξομολογήσεις… Δύο η-
θοποιοί, η Όλγα Ποζέλη και ο Λάμπρος Παπαγεωρ-
γίου, ερμηνεύουν και τραγουδούν.

ΣΙΝΕΜΑ ΜΕ ΤΟΝ ΦΡΟΫΝΤ
Η Ελληνική Ψυχαναλυτική Εταιρεία διοργανώνει για πέ-
μπτη συνεχή χρονιά τον κύκλο των προβολών με τίτλο 
«Σινεμά με τον Φρόυντ» στον κινηματογράφο Τριανόν 
(Κοδριγκτώνος 21 & Πατησίων 101). Παρακολουθούμε 
ταινίες και συζητούμε με δημιουργούς και θεωρητικούς 
από τον χώρο του κινηματογράφου και ψυχαναλυτές με 
στόχο την προσέγγιση πλευρών της εσωτερικής και εξω-
τερικής πραγματικότητας που αποτυπώνονται στις ται-
νίες. Η έναρξη θα γίνει με την προβολή της ταινίας «Όλα 
είναι δρόμος» (1998) του Παντελή Βούλγαρη την Κυ-
ριακή 21/10/2018 και ώρα 17:00.

ΜΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΕΝΤΕ ΔΙΗΓΗΜΑΤΩΝ 
ΤΟΥ ΑΛ. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ
Για δεύτερη συνεχή χρονιά η θεατρική παράσταση που α-
νατρέπει τον «κλασικό» Παπαδιαμάντη συνεχίζεται, κάθε 
Δευτέρα και Τρίτη, στο θέατρο Άβατον. Μία παράσταση που 
φωτίζει την οξύτατη κριτική που ασκεί ο σπουδαίος συγ-
γραφέας στα κοινωνικά φαινόμενα της εποχής, τα οποία υφί-
στανται ακόμη και σήμερα. Το κείμενο της παράστασης απο-
τελεί μια σύνθεση πέντε διηγημάτων του Αλ. Παπαδιαμάντη 
(«Οι Μάγισσες», «Η φωνή του δράκου», «Η Φαρμακολύ-
τρια», «Η στοιχειωμένη καμάρα», «Φορτωμένα Κόκκαλα»), 
ενώ η μουσική και τα τραγούδια της παράστασης είναι πρω-
τότυπα και διασκευές παραδοσιακών θεμάτων τα οποία παί-
ζονται ζωντανά στη σκηνή.

ΠΑΝΟΣ ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ ΣΤΟ ANODOS
Ο Πάνος Μουζουράκης επιστρέφει και στήνει ένα πρόγραμμα για όσα από τη ζωή του και τη 
ζωή μας τραγουδιούνται. Μαζί του ξανά ο Ζήσης Ρούμπος. Επί των κειμένων και επί σκηνής. 
Μαζί του επίσης ο «The Voice» Άγγελος Τσιμιδάκης.
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Σε μια… Μέρα
του Άλεν Μπάρτον
Σκηνοθεσία: Σοφία 
Παπαδοπούλου
Μετάφραση: Κίμων Φιορέτος
Ερμηνεύουν: Κίμων Φιορέτος, 
Φάνης Παυλόπουλος
Φωτογραφίες / σκηνοθεσία trailer 
/ μοντάζ: Πάτροκλος Σκαφίδας
Από Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 
και κάθε Παρασκευή, Σάββατο και 
Κυριακή έως 11 Νοεμβρίου
Ώρα έναρξης: Παρασκευή & 
Σάββατο στις 21:00 και Κυριακή 
στις 20:30

Διάρκεια: 90΄
Κάθε Κυριακή μετά το έργο θα 
ακολουθεί γνωριμία και συζήτηση 
με τους συντελεστές.
Πληροφορίες-εισιτήρια: 
www.mcf.gr
Είσοδος: €12 (γενική), 
€10 (μειωμένο)

Black Box 
του Ιδρύματος «Μιχάλης 
Κακογιάννης»
Πειραιώς 206, Ταύρος
Τηλ.: 210 3418550, 210 3418579

Κίμων Φιορέτος
«Η αληθινή φιλία δεν 

προσπαθεί να υποδείξει»
  ΣΤΗΝ ΝΤΈΠΥ ΚΟΥΡΈΛΛΟΥ

Η αληθινή φιλία 
δεν πρέπει να 
προσπαθεί να πείσει 
ή να διδάξει ή να 
υποδείξει. Εάν 
τώρα η ιδεολογική 
τοποθέτηση κάποιου 
βρίσκεται στα άκρα 
και πλέον κάνει έναν 
φίλο να τον κοιτάζει 
διαφορετικά, τότε 
καμία νεανική 
ανάμνηση δεν 
μπορεί να σώσει 
αυτή τη φιλία 
και καλύτερα να 
μείνει κανείς με 
την ευχάριστη 
ανάμνηση.

Έ
πειτα από έναν επιτυχημένο κύκλο παραστά-
σεων τον χειμώνα του 2018, οπότε και έκανε πα-
νελλήνια πρεμιέρα, η μαύρη κωμωδία του Άλεν 
Μπάρτον «Σε μια… Μέρα» επιστρέφει για δεύ-
τερη σεζόν. Ραντεβού, λοιπόν, ξανά στο πάρκο. 
Εκεί όπου δύο άντρες θα γίνουν οι «καθρέφτες» 
της σύγχρονης αντρικής φιλίας κι εμείς οι μάρτυ-
ρες των ανθρώπινων σχέσεων που δοκιμάζονται. 

Ο Κίμων Φιορέτος μας μιλάει γι’ αυτές.

Μιλήστε μας για την παράσταση…
Το έργο λέγεται «Σε μια… Μέρα» και είναι του Άλεν Μπάρτον. Έπεσε στα 
χέρια μου πριν από περίπου δύο χρόνια μέσω της Σοφίας Παπαδοπούλου, 
με την οποία μας συνδέει μια μακροχρόνια φιλία και ένα κοινό ενδιαφέρον 
για τον κόσμο του θεάτρου και της υποκριτικής. Το έργο μιλάει για τη φιλία 
και εγείρει υπέροχους προβληματισμούς, όπως κατά πόσο νομίζουμε ότι ξέ-
ρουμε κάποιον ή αν απλώς η εικόνα που έχουμε (για έναν φίλο ή μια σχέση) 
είναι τελικά μια εικόνα επίπλαστη, μια ιδέα που έχουμε φτιάξει έτσι ώστε να 
βολεύει τη δική μας πραγματικότητα.

Μπορούν δύο άνθρωποι με διαφορετικές αξίες και ιδεολογική τοποθέ-
τηση να είναι φίλοι επειδή έχουν κοινές νεανικές αναμνήσεις;
Κανονικά, ναι, εξάλλου η αληθινή φιλία δεν πρέπει να προσπαθεί να πείσει 
ή να διδάξει ή να υποδείξει. Εάν τώρα η ιδεολογική τοποθέτηση κάποιου 
βρίσκεται στα άκρα και πλέον κάνει έναν φίλο να τον κοιτάζει διαφορετικά, 
τότε καμία νεανική ανάμνηση δεν μπορεί να σώσει αυτή τη φιλία και καλύ-
τερα να μείνει κανείς με την ευχάριστη ανάμνηση.

Στα social media μπορεί να δημιουργηθεί ή να διατηρηθεί μια φιλία;
Ναι, μου έχει συμβεί και μου συμβαίνει ακόμη. Μιλάω μέσω των social 
media καθημερινά με συμφοιτητές μου και με φίλους από το εξωτερικό και 
πιστεύω ότι εάν δεν είχαμε αυτές τις πλατφόρμες, θα είχαμε χαθεί καιρό 
τώρα.

Η αντρική φιλία έχει διαφορετικά στεγανά από τη γυναικεία;
Η φιλία είναι φιλία. Εάν αναφέρεστε στην έννοια του bromance, πιστεύω 
πως και οι γυναίκες έχουν το αντίστοιχο δικό τους δέσιμο.

Η μετάφραση είναι δική σας. Εσείς πού δυσκολευτήκατε περισσότερο;
H εκπόνηση μιας μετάφρασης δεν είναι εύκολη δουλειά. Πρέπει να βρεις 
τη φωνή του συγγραφέα και αυτό απαιτεί πέρα απ’ όλα τα άλλα και ενσυναί-
σθηση. Έτυχε να βρεθώ στην παρουσίαση ενός βιβλίου Έλληνα του εξωτε-
ρικού, ο οποίος έγραψε το βιβλίο του στα σουηδικά και, ενώ γνωρίζει ελλη-
νικά, το βιβλίο του το μετέφρασε προσωπικός του φίλος. Όταν έφτασε να μι-
λήσει για τη μετάφραση, έδωσε πολύ μεγάλη έμφαση στο τι σημαίνει «καλή 
μετάφραση».

Μιλήστε μας για την τεχνική Meisner και τη διδασκαλία της…
Η τεχνική Meisner ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες πρακτικές, διότι η διαδικα-
σία είναι δομημένη και πάρα πολύ συγκεκριμένη, χτίζεται βήμα-βήμα, χωρίς 
περιττές αερολογίες και χωρίς ασαφείς έννοιες. Είναι μια τεχνική που ανα-
πτύσσει και υποστηρίζει τη συγκέντρωση, τη φαντασία, τον αυτοσχεδιασμό, 
το ένστικτο και την αυθόρμητη συμπεριφορά του ηθοποιού κάτω από οποια-
δήποτε φανταστική συνθήκη. Είμαι πιστοποιημένος δάσκαλος της τεχνικής 
Meisner, την οποία διδάσκω στο προσωπικό μου στούντιο. Όποιος θέλει, 
μπορεί να βρει λεπτομέρειες στο www.meisnertechnique.gr.

Θέλουμε επίσης να μας μιλήσετε για το Rants On Acting…
Πριν από περίπου τρία χρόνια έφτιαξα ένα account στο Instagram που ο-
νομάζεται rants_on_acting. Η ιδέα πίσω από το account αυτό ήταν η επι-
θυμία μου να επικοινωνήσω ιδέες και πρακτικές πάνω στην υποκριτική με 
τους μαθητές μου. Ήθελα όμως να γίνει με έναν τρόπο ευχάριστο, ήθελα να 
έχουν καθημερινή επαφή με την πληροφορία και έπρεπε να είναι σε ένα 
format που αναγνωρίζουν και που θα τους έκανε να κρατήσουν την πληρο-
φορία που τους δίνω. Έπρεπε, λοιπόν, να δημιουργήσω μικρά bits πληρο-
φορίας. Η πρόκληση ήταν να βρω έναν τρόπο να δώσω αυτή την πληροφο-
ρία μέσα στο μικρό τετράγωνο πλαίσιο που προσφέρει το Instagram. Έτσι 
δημιουργήθηκε ο χαρακτήρας «rant» και σιγά σιγά και όλοι οι υπόλοιποι. Ο 
χαρακτήρας φιλοτεχνήθηκε από έναν καταπληκτικό καλλιτέχνη και φίλο κι 
εγώ άρχισα να κάνω τα illustrations.
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Οι χαρακτήρες του PAW Patrol Live! φτάνουν µε την παράσταση «Αγώνας ∆ιάσωσης» και αποδεικνύουν ότι 

«δουλειά δύσκολη, οµάδα σύσσωµη». Τα αγαπηµένα µας κουτάβια παραδίδουν µαθήµατα ενσυναίσθησης, 

καλής συµπεριφοράς, αγωγής του πολίτη και κοινωνικών δεξιοτήτων. Τα σκυλάκια µπορούν να επιλύουν 

κάθε πρόβληµα που προκύπτει, καθώς κάθε χαρακτήρας χρησιµοποιεί τις µοναδικές του δεξιότητες και το οµαδικό 

πνεύµα που τον διακρίνει.

Η παράσταση αποτελείται από δύο µέρη µε διάλειµµα και εξοικειώνει το κοινό µε το παραδοσιακό γιαπωνέ-

ζικο κουκλοθέατρο Bunraku µέσω µιας καινοτόµου ενδυµατολογικής προσέγγισης που ζωντανεύει τους χαρακτή-

ρες στη σκηνή µε τα οχήµατα και τα σακίδιά τους. Με τη χρήση του Bunraku οι ηθοποιοί ενδύονται τις κούκλες και 

παράλληλα τις χειρίζονται επιδέξια, δηµιουργώντας την απόλυτη ψευδαίσθηση ρεαλισµού, κάνοντας τα κουτάβια να 

µοιάζουν αληθινά! Το καστ των PAW Patrol τραγουδάει και χορεύει, πράγµα που δηµιουργεί ευχάριστες και ρεαλι-

στικές οµοιότητες µεταξύ της παράστασης και της τηλεοπτικής σειράς.

∆ύο παραστάσεις που 
πρέπει να δείτε µε τα 
παιδιά σας και δύο βιβλία 
που αξίζει να τους διαβάσετε.

2+2   ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

Η καταξιωµένη συγγραφέας και σκηνοθέτρια Κέλλυ Σταµουλάκη επιστρέφει στο θέατρο ΗΒΗ και µας υπόσχε-

ται το «Πιο τρελό τριήµερο». Συνοδοιπόροι της, ο Πασχάλης Τσαρούχας, η Νέλλη Γκίνη ως υπερδραστήρια 

γιαγιά και συνταξιούχος δασκάλα, καθώς και η µοναδική παρέα της, που αναλαµβάνουν να οδηγήσουν τον 

µικρό Ιάσονα (Ρένο Ρώτα) αλλά και όλους εµάς σε ένα φανταστικό ταξίδι ζωής. Οι νότες του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα 

και το πλήθος των µουσικών οργάνων υπό τη διεύθυνση του µαέστρου Μαυρίκιου Μαυρικίου εντείνουν το συναί-

σθηµα και µας παρασύρουν σε ένα πραγµατικά τρελό τριήµερο…

Ο Ιάσονας καλείται να περάσει ένα τριήµερο στο σπίτι της γιαγιάς του, καθώς οι γονείς του θα ταξιδέψουν στο 

Παρίσι. Πώς θα αποχωριστεί όµως τα αγαπηµένα του ηλεκτρονικά παιχνίδια; Τι σχέδια θα σκαρφιστεί προκειµένου 

να πείσει τη γιαγιά του να τον αφήσει να φιλοξενηθεί στον συµµαθητή του τον Σωτήρη; Και πώς θα αντιµετωπίσει 

αυτά τα σχέδια η έξυπνη γιαγιά και η ιδιαίτερη παρέα της;

Σε έναν κόσµο που συνεχώς µεταβάλλεται, σε µια εποχή που η παιδική ηλικία αποµακρύνεται από την ανεµε-

λιά του παιχνιδιού και αποµονώνεται µπροστά σε οθόνες, δύο νέα παιδιά ανακαλύπτουν τον κόσµο από την αρχή και 

µαθαίνουν να ξεχωρίζουν το ουσιαστικό από το ανούσιο.

Tae Kwon Do / Παλαιό Φάληρο / 26, 27 & 28 Οκτωβρίου / 2, 3 & 4 Νοεµβρίου

Κάθε Σάββατο στις 14:30 και Κυριακές στις 11:00 και στις 14:30 στο θέατρο ΗΒΗ.
Καθηµερινά οργανωµένες παραστάσεις για σχολεία στις 10:30.
Πληροφορίες - κρατήσεις - Θίασος Αβάντι: 210 9964691, 210 9961323 

Νατάσα Σάρµα, «Η πριγκίπισσα Καλοµα-
θηµένη», εικονογράφηση: Πρίγια Κουρι-
γιάν, µτφρ.: Αλέξανδρος Πανούσης, 
εκδ. ∆ιάπλαση
Η πριγκίπισσα Καλοµαθηµένη είναι στην πραγµατικότητα 

πολύ… κακοµαθηµένη! Κάθε εποχή που πηγαίνει διακο-

πές µε τους γονείς της, τον βασιλιά και τη βασίλισσα, κα-

ταφέρνει να τρελάνει τον προϊστάµενο διακοπών του πα-

λατιού µε τα καµώµατα και τις παραξενιές της. Όλα όµως 

έχουν ένα όριο… Μια σπαρταριστή ιστορία από τη Νατάσα 

Σάρµα, εικονογραφηµένη µε παιχνιδιάρικη διάθεση από 

την Πρίγια Κουριγιάν, που υπόσχεται πολύ γέλιο.

Benji Davies, Ο Νόι και η φάλαινα, 
απόδοση: Αντώνης Παπαθεοδούλου, 
εκδ. Ίκαρος
Η ιστορία ενός µοναχικού µικρού αγοριού, µιας µικρής φά-

λαινας που βγήκε στην ακτή και µιας φιλίας που θα αλλά-

ξει για πάντα τις ζωές και των δυο τους. Το βιβλίο του Benji 

Davies που έκλεψε τις καρδιές των αναγνωστών στην Ελ-

λάδα και σε ολόκληρο τον κόσµο κυκλοφορεί πλέον και σε 

έκδοση board book µε ανθεκτικές σελίδες, κατάλληλες για 

τα παιδικά χεράκια.
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Η Ιζαμπέλα Ροσελίνι
μας μιλάει για τα ζώα

Η ντίβα της ταινίας «Blue Velvet» του Ντέιβιντ Λιντς και 
κόρη του σκηνοθέτη Ρομπέρτο Ροσελίνι και της ηθο-

ποιού Ίνγκριντ Μπέργκμαν έρχεται στην Αθήνα για ένα 
μοναδικό one-woman show με ελληνικούς υπέρτιτλους.

Ησπουδαία ηθοποιός Ιζαμπέλα Ροσελίνι έρχεται στην Αθήνα με τη νέα της πα-
ράσταση, που είναι γεμάτη χιούμορ και συναίσθημα, και, όπως πάντα, με α-
πέραντη αγάπη για τα ζώα. Η μεγάλη ντίβα του σινεμά αναφέρει: «Πάντα α-

γαπούσα τα ζώα. Όπως έχει πει και ο φιλόσοφος Μάρτιν Μπούμπερ, “τα μάτια ενός 
ζώου έχουν την ικανότητα να μιλούν μια σπουδαία γλώσσα…”. Με γοήτευε ιδιαίτερα η 
διαφορετικότητα στη φύση. Όμως σε αυτή την παράσταση θα σας αποδείξω ότι η φύση 
και το ζωικό βασίλειο μπορούν να μας μάθουν την ουσία της εξέλιξης με τρεις λέξεις: 
αλλαγή, συνεργασία, αυτοσχεδιασμός».

Απλή, γοητευτική, με υπέροχη χροιά φωνής, χωρίς υπερβολές και με άπλετο χιού-
μορ που προκύπτει από το ίδιο το κείμενο, έρχεται να θέσει και στο κοινό της Αθήνας 
δημιουργικούς προβληματισμούς. Η Ροσελίνι πριν από εννέα χρόνια επέστρεψε στα 
πανεπιστημιακά έδρανα για να ολοκληρώσει τις σπουδές της στη βιολογία και να συ-
νεχίσει με Master στο αγαπημένο της θέμα, τη συμπεριφορά του ζωικού βασιλείου.

Με την παρότρυνση του Ρόμπερτ Ρέντφορντ, του διάσημου ηθοποιού και λάτρη 
του ανεξάρτητου πειραματικού κινηματογράφου, δημιούργησε προ ετών τη σειρά ται-
νιών μικρού μήκους «Green Porno» ως μίνι σειρά για το κανάλι Sundance και αργό-
τερα η ίδια ιδέα μεταφέρθηκε στο θέατρο ως παράσταση, ταξιδεύοντας και μαγεύο-
ντας όλο τον κόσμο. Η ίδια αναφέρει: «Όπως η Άγκαθα Κρίστι γράφει για εγκλήματα 
με τρόπο διασκεδαστικό, έτσι κι εγώ εμπνέομαι από τη βιολογία και γράφω τις ιστο-
ρίες μου, που έχουν όμως επιστημονική βάση. Συμβουλεύομαι πάντα τους ειδικούς 
που εδώ και αιώνες ερεύνησαν τη φύση, αφού, καθώς έλεγε και ο Καρτέσιος, “το να 
συναναστρέφεται κανείς ανθρώπους των περασμένων αιώνων είναι περίπου το ίδιο με 
το να ταξιδεύει”».

Ύστερα από την τεράστια εισπρακτική και καλλιτεχνική επιτυχία της παράστασης 
«Green Porno» ακολούθησαν ντοκιμαντέρ για το Discovery Channel με τίτλο «Τα ζώα 
μού αποσπούν την προσοχή».

Έτσι, φτάνουμε στη νέα παράσταση της μοναδικής Ιζαμπέλα Ροσελίνι, επηρεασμέ-
νης και πάλι από το ζωικό βασίλειο, που έχει τίτλο «Link Link». Μια συναρπαστική θε-
ατρική εμπειρία, που έχει ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο και έχει μαγέψει κοινό και κρι-
τικούς.

Η ίδια λέει για το έργο της: «Θα μοιραστώ τη σκηνή με τον Πάνα, το εκπαιδευμένο 
μου σκυλί. Μαζί θα σας παρουσιάσουμε όλες τις νέες επιστημονικές ανακαλύψεις σχε-
τικά με το μυαλό των ζώων, τη νοημοσύνη και τα συναισθήματα. Θα ερμηνεύσω όμως 
και πολλούς ανθρώπινους ρόλους. Θα γίνω ο φιλόσοφος Αριστοτέλης και θα σας υπεν-
θυμίσω ότι “στη φύση όλα είναι χρήσιμα”. Θα μεταμορφωθώ στον μεσαιωνικό φιλό-
σοφο Καρτέσιο, στον ερευνητή και φιλόσοφο Κάρολο Δαρβίνο και σε πολλούς άλλους, 
και θα τους φέρω στην παρέα μας, καθώς όλοι θα συζητούν για την ουσία των ανθρώπι-
νων όντων και για τις διαφορές που μας διακρίνουν από τα “άγρια” ζώα».

STRAY STORIES
Πανέμορφα πλάσματα, χνουδωτά και έξυπνα, αναζητούν σπίτι και υπεύθυνη υι-
οθεσία. Είναι 3 μηνών και θα δοθούν εμβολιασμένα και με τσιπ. Θα γίνουν 15-20 
κιλά. Είναι πανέξυπνα, κοινωνικοποιημένα και αποπαρασιτωμένα και έχουν ήδη 
κάνει τα πρώτα τους εμβόλια. 
Τηλ. επικοινωνίας: 6976 687977

Μαζί της επί σκηνής το σκυλάκι  
της ο Παν
Σκηνοθεσία: Γκουίντο Τορλόνια
Με ελληνικούς υπέρτιτλους

Διάρκεια: 70΄ χωρίς διάλειμμα
Σάββατο 20 Οκτωβρίου στις 21:00
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών – 
Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη

INFO
ISABELLA ROSSELLINI LIVE ON STAGE
LINK LINK
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  ΤΗΣ ABIR WAZZAN*

Γαρίδες µε 
κόλιαντρο 
και σάλτσα 

δυόσµο
Εύκολο, γρήγορο, 

νόστιµο και εντυπωσιακό.

• 16 µεγάλες 
γαρίδες

• 2 κ.σ. ελαιόλαδο

• µια µεγάλη 
χούφτα κόλιαντρο

• µια µεγάλη 
χούφτα δυόσµο

• 1 πράσινο τσίλι

• 1/2 κ.γ. φρέσκο 
τριµµένο τζίντζερ

• 1/2 κ.γ. φρέσκο 
τριµµένο σκόρδο

• 1 κ.σ. χυµό 
λεµονιού

• 1 κ.γ. ξύσµα 
λεµονιού

• 1 κ.γ. ζάχαρη

• αλάτι

Συστατικά

Εκτέλεση
1. Βάζουµε όλα τα υλικά εκτός από τις γαρίδες και το λάδι στο µπλέντερ 
και χτυπάµε µέχρι να έχουµε µια λεία σάλτσα. Αν χρειαστεί, βάζουµε στο 
µπλέντερ ένα παγάκι για να βοηθήσουµε στο χτύπηµα.

2. Σε ένα γουόκ ή σε τηγάνι βάζουµε το λάδι. Αφού ζεσταθεί, ρίχνουµε τις 
γαρίδες και µαγειρεύουµε για 5-6 λεπτά (µέχρι να αλλάξουν χρώµα).

3. Βγάζουµε το τηγάνι από τη φωτιά, ρίχνουµε µέσα τη µισή σάλτσα και 
ανακατεύουµε καλά.

4. Σερβίρουµε αµέσως, µε την υπόλοιπη σάλτσα δίπλα.

Extra Tip: ∆εν πετάµε τίποτα. Αν µας µείνουν γαρίδες, την άλλη µέρα 
µπορούµε να κάνουµε µια δροσερή πράσινη σαλάτα µε γαρίδες ή τορτίγια 
ραπ, προσθέτοντας τραγανό µαρούλι, λεπτές φέτες πράσινο µήλο και τις 
γαρίδες µε τη σάλτσα.

Χρόνος εκτέλεσης: 15
 λεπτά

Χρόνος εκτέλεσης: 15
 λεπτά

Χρόνος εκτέλεσης: 15
 λεπτά

Χρόνος εκτέλεσης: 15
 λεπτά

Χρόνος µαγειρέµατος: Χρόνος µαγειρέµατος: Χρόνος µαγειρέµατος: 

5-6 λεπτά5-6 λεπτά5-6 λεπτά

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
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ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Πάολο Σορεντίνο ΣΕΝΑ-
ΡΙΟ: Ουµπέρτο Κονταρέλο, Πάολο Σορε-
ντίνο ΠΑΙΖΟΥΝ: Τόνι Σερβίλο, Ρικάρντο 
Σκαµάρτσιο, Κάσια Σµούτνιακ, Έλενα Σοφία 
Ρίτσι, Φαµπρίτσιο Μπεντιβόλιο

Σε µια µικρή νησιωτική κοινότητα µια νεαρή γυναίκα, η Μολ, ερωτεύεται έναν µυστηριώδη ξένο, τον 
Πασκάλ, ο οποίος την προτρέπει να δραπετεύσει από την καταπιεστική οικογένειά της. Όταν θα 
βρεθεί ύποπτος για µια σειρά βίαιων δολοφονιών, εκείνη θα τον υπερασπιστεί µε πάθος. Σύντοµα 
θα µάθει και ο ίδιος µέχρι πού µπορεί να φτάσει εκείνη. Η ταινία είναι το σκηνοθετικό ντεµπού-

το του υποψήφιου για BAFTA Σκηνοθεσίας και Σεναρίου Μάικλ Πιρς. Έχοντας αποσπάσει διθυραµβικές 
κριτικές και αποδοχή στα φεστιβάλ του κόσµου από το Σάντανς και το Τορόντο µέχρι το Βερολίνο αλλά και τη 
δική µας Θεσσαλονίκη, η ταινία αποτελεί ένα σύγχρονο ατµοσφαιρικό ερωτικό ψυχολογικό θρίλερ.

ΤΟ ΕΝΣΤΙΚΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ
JOURNEYMAN

Ο Μάτι Μπέρτον είναι παγκόσµιος πρωταθλητής στο µποξ. Πλησιάζοντας το τέλος της καριέρας του, 
θέλει να βγάλει χρήµατα για να εξασφαλίσει µια άνετη ζωή στη σύζυγό του Έµα και στη µικρή 
του κόρη Μία. Κατά τη διάρκεια ενός πολύωρου αγώνα ο Μάτι τραυµατίζεται σοβαρά και πέφτει 
σε κώµα. Όταν ξυπνά, ξεκινά ο πραγµατικός αγώνας, καθώς ο Μάτι, που έχει χάσει τη µνήµη του, 

καλείται να ενώσει το παζλ της διαλυµένης ζωής του κοµµάτι-κοµµάτι. Το «Ένστικτο της επιβίωσης» είναι η 
δεύτερη συγγραφική και σκηνοθετική απόπειρα του Βρετανού δηµιουργού και ηθοποιού Πάντι Κόνσινταϊν 
µετά την πολυβραβευµένη ταινία «Τυραννόσαυρος» που το 2011 ενθουσίασε κοινό και κριτικούς και του απέ-
φερε ακόµη ένα βραβείο BAFTA.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ-ΣΕΝΑΡΙΟ: Πάντι Κόνσινταϊν ΠΑΙΖΟΥΝ: Πάντι Κόνσινταϊν, Τζόντι Γουίτακερ

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ-ΣΕΝΑΡΙΟ: Μάικλ Πιρς ΠΑΙΖΟΥΝ: Τζέσι Μπάκλεϊ, Τζόνι Φλιν, Τζέραλντιν Τζέιµς

LORO

ΚΤΗΝΟΣ
BEAST

Μετά το «Il Divo» ο βραβευµένος 
µε Όσκαρ Ιταλός δηµιουργός 
Πάολο Σορεντίνο («Η τέλεια 
οµορφιά») συνεργάζεται ξανά 

µε τον Τόνι Σερβίλο σε µία ακόµη πληθωρική 
ταινία που, αν και βασίζεται σε πραγµατικά 
περιστατικά, επιστρατεύει τη µυθοπλασία 
για να κάνει το πορτρέτο της Ιταλίας υπό την 
επήρεια του Σίλβιο Μπερλουσκόνι. Το δίδυµο 
µεταφέρει στο πανί σκηνές από την πολύκρο-
τη ζωή του µεγιστάνα των µίντια και πρώην 
πρωθυπουργού της Ιταλίας, καλύπτοντας τα 
χρόνια µεταξύ 2006 και 2010. O Σορεντίνο 
εξαρχής επιλέγει να µην πάρει θέση απέναντι 
στον διαβόητο πρωταγωνιστή, ενώ ο τίτλος 
(που σηµαίνει «Αυτοί») αναφέρεται σε όλους 
εκείνους που πλαισίωναν τον Μπερλουσκόνι τα 
χρόνια που καθόρισαν την Ιταλία.

CI
NE

M
A



ΤΙ, ΠΟΙΟΣ, ΠΟΥ, ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ...

Η Αντζελίνα Τζολί έγινε ξανθιά
Η Αντζελίνα Τζολί τα τελευταία χρόνια απασχόλησε τα ΜΜΕ κυρίως για 
τη διαμάχη που είχε με τον Μπραντ Πιτ. Αυτή τη φορά, όμως, θα μας 
απασχολήσει με την αλλαγή στην εξωτερική της εμφάνιση. Τη γνωστή 
ηθοποιό την είχαμε συνηθίσει με σκούρα καστανά μαλλιά. Για χάρη του 
ρόλου της στην ταινία «Come Away» έγινε ξανθιά. Η αλήθεια είναι πως 
η ηθοποιός δεν συνηθίζει να αλλάζει το χρώμα των μαλλιών της. Το 
ξανθό, πάντως, της είναι γούρικο, αφού ως ξανθιά κέρδισε το μοναδικό 
της Όσκαρ (Β΄ Γυναικείου Ρόλου), για την ταινία «Το κορίτσι που άφησα 
πίσω». Για την εικόνα της με ξανθά μαλλιά μάς ενημέρωσε ο συμπρω-
ταγωνιστής της Ντέιβιντ Ογιελόβο στο Instagram.

  ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

H Μέγκαν και ο Χάρι δεν θα έχουν  
την κηδεμονία του παιδιού τους
Η βασιλική οικογένεια λειτουργεί με μια περίεργη συμφωνία κηδε-
μονίας όταν τα ζευγάρια της κάνουν παιδιά. Η βασίλισσα Ελισάβετ 
Β΄, λοιπόν, έχει τη νόμιμη κηδεμονία όλων των νεαρών royals. Η 
royal expert Marlene Koenig εξήγησε πως «η μονάρχης έχει νόμιμη 
κηδεμονία των ανήλικων εγγονών». Έχετε μπερδευτεί; Είναι ένας 
απαρχαιωμένος κανόνας, όπως συνέχισε να εξηγεί η Koenig: «Αυτό 
φτάνει μέχρι τον βασιλιά Γεώργιο Α΄ (που κυβέρνησε στις αρχές του 
1700) και ο νόμος δεν έχει αλλάξει από τότε. Το έκανε επειδή είχε 
μια πολύ κακή σχέση με τον γιο του, μέλλοντα βασιλιά Γεώργιο Β΄, 
έτσι όταν πέρασε ο νόμος, σήμαινε πως ο βασιλιάς ήταν ο κηδεμόνας 
των εγγονών του. Ο βασιλικός νόμος κηδεμονίας μπορεί να είναι 300 
χρόνων, αλλά, επίσημα, ισχύει ακόμη. Αυτό σημαίνει πως πρακτικά 
η βασίλισσα έχει την κηδεμονία των τριών παιδιών του Γουίλιαμ και 
σύντομα και του Χάρι».

Γιατί παντρεύτηκε  
τον Τομ Κρουζ
Με αφορμή το κίνημα #MeToo και τη βιομηχανία 
του κινηματογράφου η Νικόλ Κίντμαν, μιλώντας στο 
«New York Magazine», παραδέχτηκε ότι ο γάμος 
της με τον Τομ Κρουζ την έσωσε από παρενοχλήσεις 
που θα μπορούσε να έχει δεχτεί. Η Κίντμαν εξηγεί 
ότι βρίσκει κάπως ασεβές να μιλάει για τον γάμο της 
με τον Κρουζ στα 22 της, αφού τώρα είναι παντρε-
μένη με τον έρωτα της ζωής της, τον Κιθ Ούρμπαν. 
Ωστόσο, αυτός ο γάμος, που κράτησε από το 1990 
μέχρι το 2001, την κράτησε αρκετά προστατευμένη, 
λόγω της «δύναμης» που είχε ο Κρουζ στη βιομη-
χανία του κινηματογράφου. H Κίντμαν, η οποία είχε 
συνεργαστεί και υπάρξει φίλη με τον Χάρβεϊ Γουάιν-
στιν, έχει παραδεχτεί αρκετές φορές ότι έχει βρεθεί 
αντιμέτωπη με κατάχρηση δύναμης, αλλά ποτέ δεν 
έχει κατονομάσει τον παραγωγό.

Γιατί η κόρη της Κίρα Νάιτλι δεν βλέπει 
Disney
Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο σόου της Έλεν Ντε Τζένερις η Κίρα 
Νάιτλι αποκάλυψε ότι δεν αφήνει την κόρη της να δει πολλές από 
τις κλασικές ταινίες Disney. Ωστόσο, εξήγησε στην Έλεν ότι η ταινία 
«Finding Dory», στην οποία η Ντε Τζένερις δανείζει τη φωνή της, 
είναι μία από τις αγαπημένες της οικογένειάς της, όπως και η ταινία 
«Moana», καθώς και άλλα κινούμενα σχέδια που αποτυπώνουν δυνα-
τούς γυναικείους χαρακτήρες. Ταινίες, όμως, όπως η «Μικρή Γοργόνα» 
και η «Σταχτοπούτα» δείχνουν τις πρωταγωνίστριες να κάνουν υπερβο-
λικές θυσίες για τους άντρες ή να περιμένουν να σωθούν από αυτούς. 
«Τα τραγούδια είναι πολύ όμορφα, αλλά μην εγκαταλείψεις ποτέ τη 
φωνή σου για έναν άντρα» είπε η Κίρα.
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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 όμορφο στήθος
Σύμβολο θηλυκότητας αλλά  

και μητρότητας, το γυναικείο 
στήθος έχει τις δικές του  

ανάγκες για σφριγηλό  
δέρμα.

info
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

Θες να προπονηθείς ανάλογα με το ποσοστό 

σωματικού λίπους που έχεις; Δες τι άσκηση 

να κάνεις…

• Αν το λίπος σου είναι 21%-24%, το ιδανικό 

σου πρόγραμμα θα αποτελείται από την προπόνηση 

GBC (German Body Composition Training), με πολλά 

σούπερ σετ, τριπλά σετ που στοχεύουν στην ίδια μυϊκή 

ομάδα και σετ με πολλές επαναλήψεις. Μια προπόνηση 

GBC συνδυάζει ασκήσεις σε σετ πολλών επαναλήψεων 

με σύντομες περιόδους ξεκούρασης, ώστε να αποκτήσεις 

πιο δυνατούς μυς, με γράμμωση. Το χαμηλό ποσοστό λί-

πους στο σώμα σου σημαίνει πως είσαι ήδη σε καλή φυσική 

κατάσταση, οπότε μπορείς να κάνεις HIIT και LISS χωρίς με-

γάλο κίνδυνο τραυματισμών. Η αεροβική τη σωστή στιγμή μέσα 

στο πρόγραμμά σου είναι αυτή που θα σε κάνει να δεις μεγάλη δι-

αφορά στον καθρέφτη. Η ιδανική προπόνηση για σένα ξεκινάει με 

ήπιας έντασης αεροβική άσκηση, βάρη και στο τέλος πιο έντονο και δυ-

ναμικό αερόβιο κομμάτι.

• Αν το λίπος σου είναι 22%-30%, θα πρέπει να ξεκινήσεις πιο προ-

σεκτικά τις προπονήσεις, ώστε να «μάθει» το σώμα σου τη σωστή τεχνική κάθε 

άσκησης, προτού αυξήσεις τις επαναλήψεις και την ένταση. Θα ξεκινήσεις με δια-

λειμματική προπόνηση και θα αρχίσεις σταδιακά να χτίζεις αντοχή και μυς. Τα σούπερ 

σετ, τα τριπλά σετ και οι πολλές επαναλήψεις (12-20 κάθε φορά) θα σε φτάσουν στην επιθυ-

μητή φυσική κατάσταση – απλώς θα πρέπει να δείξεις λίγο περισσότερη υπομονή και επιμονή. 

Χρειάζεται επίσης μέτρο στην αερόβια άσκηση που θα κάνεις, ειδικά αν έχεις επιπλέον κιλά. Για αρχή, 

προτίμησε αεροβική άσκηση που δεν θα επιβαρύνει τις αρθρώσεις σου, όπως κολύμπι ή ποδηλασία, και ξε-

κίνα με μία ή δύο προπονήσεις την εβδομάδα.

Τι προπόνηση να  
κάνεις ανάλογα με το 
ποσοστό σωματικού 
λίπους που έχεις
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  ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΗ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ*

Ο
ι Έλληνες είµαστε ένας λαός µε ιδιαίτερη προτίµηση στην ψα-
ροφαγία και στην κατανάλωση θαλασσινών, όπως τα µαλά-
κια, τα οστρακοειδή και τα καρκινοειδή. Είναι συχνό φαι-
νόµενο τα ψάρια να βρίσκονται στο τραπέζι µας µία και δύο 

φορές την εβδοµάδα. Τα υπόλοιπα θαλασσινά έχουν τη µέγιστη κατα-
νάλωσή τους κατά τις περιόδους της νηστείας, καθώς συγκαταλέγονται 
στα νηστίσιµα τρόφιµα.

Η διατροφική αξία των ψαριών και των θαλασσινών είναι τερά-
στια. Τα άτοµα που καταναλώνουν ψάρια σε τακτική βάση έχουν κατά 
15% χαµηλότερο κίνδυνο για καρδιαγγειακά σε σχέση µε τα άτοµα 
που δεν καταναλώνουν.

Τα ψάρια και τα θαλασσινά είναι άριστες πηγές πολλών θρεπτι-
κών συστατικών, όπως βιταµίνες και ανόργανα άλατα. Τα λιπαρά 

ψάρια έχουν σχετικά υψηλά επίπεδα της βιταµίνης D και αρκετή ποσό-
τητα βιταµίνης Α. Είναι πλούσια σε πρωτεΐνες και Ω3 λιπαρά οξέα. Τα 

θαλασσινά είναι πλούσια σε βιταµίνη B12, ιώδιο, σελήνιο και άλλα συ-
στατικά που προάγουν την υγεία, όπως ταυρίνη, φυτοστερόλες, αντιοξει-

δωτικά και φωσφολιποειδή. Το κύριο χαρακτηριστικό της ποιότητας των 
ψαριών και των θαλασσινών είναι η φρεσκότητά τους. Ο λαός µας λέει ότι 

το καλύτερο ψάρι είναι το φρέσκο και έχει δίκιο.
Τι σηµαίνει όµως φρέσκο ψάρι και φρέσκα θαλασσινά και πώς τα δια-

κρίνουµε; Το πρώτο κριτήριο φρεσκότητας είναι η µυρωδιά. Το ψάρι, όταν α-
λιεύεται, είναι τελείως άοσµο. Λίγο αργότερα µυρίζει θάλασσα και σιγά σιγά α-

ποκτά τη χαρακτηριστική «ψαρίλα», που γίνεται από έντονη έως αφόρητη όταν 
έχει αλλοιωθεί. Τα φρέσκα ψάρια πρέπει να έχουν µια ωραία µυρωδιά που να 

θυµίζει αυτή των φυκιών. Πρέπει να είναι σκληρά και άκαµπτα και όταν τα βά-
λουµε στην παλάµη µας να σχηµατίζουν ένα τόξο µε το άνοιγµα προς τα πάνω. Όταν 

πιέζουµε τη σάρκα τους, πρέπει να µη µένει σηµάδι και να επανέρχεται αµέσως στην 
αρχική της θέση. Τα µάτια τους πρέπει να είναι λαµπερά και διαυγή, µε την κόρη σκουρό-

χρωµη και την ίριδα χρυσαφιά ή οµοιόµορφα κόκκινη. Το φρέσκο ψάρι καθαρίζεται εύκολα 
και τα εντόσθια του αφαιρούνται ολόκληρα, χωρίς να σπάσουν πουθενά. Τα βράγχια πρέπει να 

έχουν ζωηρό κόκκινο ή ροζ χρώµα και να είναι υγρά. Τα σκούρα καφέ στεγνά βράγχια είναι ση-
µάδι ότι το ψάρι είναι µπαγιάτικο. Τα κόκαλα του φρέσκου ψαριού πρέπει να είναι ανοιχτόχρωµα 

προς το λευκό και όχι σκούρα.
Τα υπόλοιπα θαλασσινά, όπως χταπόδια, καλαµάρια, σουπιές, µοσχιοί, θράψαλα, πρέπει να προσέ-

χουµε να µυρίζουν θάλασσα και όχι αµµωνία ή οτιδήποτε άλλο. Η σάρκα τους να είναι πυκνή, συµπαγής και 
ελαστική και τα πλοκάµια να µην κόβονται µε το παραµικρό τράβηγµα. Τα οστρακοειδή, όπως µύδια, κυδώνια, 

γυαλιστερές, στρείδια, πρέπει να είναι ζωντανά και κλειστά ή πολύ λίγο ανοιχτά και να κλείνουν µόνα τους µε το παρα-
µικρό άγγιγµα στο κέλυφός τους. Οι γαρίδες, καραβίδες, αστακοί, καβούρια κ.λπ., όταν είναι νωπά, πρέπει έχουν την οσµή 

της θάλασσας και τα αρθρωτά τους µέρη να είναι σταθερά και κολληµένα στο σώµα. Η επιφάνειά τους να είναι γυαλιστερή και το 
κεφάλι τους να µην έχει µαύρες κηλίδες ή µελανό χρώµα.

Μη διστάσετε να µπείτε στην κουζίνα της ταβέρνας και να διαλέξετε το ψάρι σας! Τον νου σας, λοιπόν, και καλή όρεξη!
*Ο Σωτήρης Ηλιόπουλος είναι διαιτολόγος-διατροφολόγος, υπεύθυνος για το in-diet.gr.

Το καλύτερο ψάρι 
είναι το φρέσκο

Η καµπύλη του στήθους σας εξαρτάται από την ποιότητα του δέρµατος και από τους µυς στήριξής του. 
Το στήθος στην πραγµατικότητα στηρίζεται σε ένα φυσικό σουτιέν ή δερµάτινο κορσέ που υπόκειται 

διαρκώς στις δοκιµασίες της εγκυµοσύνης, της απώλειας βάρους και της φυσικής γήρανσης. Για να 
παραµείνει το στήθος σας καλαίσθητο και όµορφο πρέπει να ξεκινήσετε να το φροντίζετε από νωρίς.

Κοµπρέσες για το στήθος
1. Φτιάξτε αφέψηµα από 60 γρ. θυµάρι και 30 γρ. δεντρολίβανο. Αφήστε το να κρυώσει, φιλτράρετε 
και κάντε κοµπρέσες στο στήθος. Μετά από 10- 15 λεπτά αφαιρέστε τις και ξεπλύνετε µε κρύο νερό 
το στήθος.

2. Ανακατέψτε 100 γρ. κρέµα γάλακτος, 2 κ.σ. ελαιόλαδο και 1 αβγό. Απλώστε το µείγµα στο 
στήθος και αφήστε το για 20 λεπτά. Ξεπλύνετε µε κρύο νερό.

Πηγαίνοντας στο ντους, να θυµάστε ότι στο στήθος δεν αρέσει το πολύ ζεστό νερό. 
Χρησιµοποιείτε µόνο δροσερό νερό, το οποίο θα τονώσει τους µυς του στήθους. Πλύνετέ 
το µε απαλές κινήσεις, από κάτω προς τα πάνω. Επίσης, µην ξεχνάτε να χρησιµοποιείτε 
scrub σώµατος. Εφαρµόζετέ το µε απαλές κινήσεις και ελαφριά πίεση. Αυτή η διαδικασία 
θα αποµακρύνει τα νεκρά κύτταρα του δέρµατος, θα βελτιώσει την κυκλοφορία και θα 
χαρίσει τόνωση στο στήθος. Σε τακτά χρονικά διαστήµατα να ενυδατώνετε την περιοχή 
µε κατάλληλες λοσιόν, βάλσαµα ή κρέµες.

Σύσφιξη
Πάρτε δύο πετσέτες και δύο µπολ µε νερό – ζεστό και κρύο. Βρέξτε τη µια πετσέτα 
σε ζεστό νερό, την άλλη σε κρύο, και εναλλάξ τοποθετείτε τις πάνω στο στήθος. Η 
διαδικασία πρέπει να τελειώνει µε την κρύα πετσέτα. Επίσης, µασάζ σύσφιξης 
µπορεί να γίνει µε τη βοήθεια ειδικών γαντιών ή πετσέτας. Αλλά µπορείτε 
να τα καταφέρετε και χωρίς «πρόσθετους πόρους». Απλώς εφαρµόστε µια 
θρεπτική κρέµα και κάντε µασάζ µε κυκλικές κινήσεις. Μια εναλλακτική 
λύση για την κρέµα είναι ο ειδικός συνδυασµός ελαίων.

Λάδι για µασάζ στήθους
Σε ίσες αναλογίες, αναµείξτε έλαιο αβοκάντο, jojoba και 
ελαιόλαδο (π.χ. 50 ml από το καθένα). Μπορείτε επίσης να 
προσθέσετε και έλαιο φασκόµηλου. Το λάδι αβοκάντο 
µαλακώνει το δέρµα, το ελαιόλαδο έχει αντιγηραντικές 
ιδιότητες, το λάδι jojoba αναπλάθει τα κύτταρα 
του δέρµατος, ενώ το έλαιο του φασκόµηλου 
προλαµβάνει το πρόωρο «κρέµασµα».



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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