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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. 36-37

Τζούλη Σούµα 
Το ζητούµενο είναι 
να µπορεί να µιλήσει 
το άτοµο που παρενοχλείται

∆ιακοπή 
καπνίσµατος 
και πρόσληψη 
βάρους 

σελ. 39 σελ. 20

Ο Νικ Κλεγκ στο 
Facebook: Από την 
πολιτική στην… 
ιδιωτική πρωτοβουλία

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΙ
ΜΕ ΤΟ
ΜΠΑΧΑΛΟ
Ν. ΚΕΡΑΜΕΩΣ: ΣΤΗΝ ΑΝΕΡΜΑΤΙΣΤΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ 
ΠΑΙ∆ΕΙΑ ΕΜΕΙΣ ΑΝΤΙΤΑΣΣΟΥΜΕ 
ΤΟ ΤΡΙΠΤΥΧΟ «ΑΡΙΣΤΕΙΑ - 
ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ»

Π. ΚΑΡΚΑΤΣΟΥΛΗΣ: ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ 
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ, Η ΚΑΤΑ∆ΥΝΑΣΤΕΥΣΗ 
ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΟΚΡΑΤΕΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ, ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΛΥΤΟ

ΕΛ.ΑΣ.: ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ 
Η ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ

σελ. 7, 9, 10

Ν. Μαριάς 
Τσίπρας και Κοτζιάς 
συνυπεύθυνοι 
για τις συνεχείς 
υποχωρήσεις 
στα εθνικά θέµατα

σελ. 13

Γ. Κοντογιώργης 
Η υπόθεση της επέκτασης 
της αιγιαλίτιδας ζώνης 
οµολογεί ότι η Ελλάδα 
εξελίσσεται ολοταχώς 
προς την «ιµιοποίησή» της

σελ. 11

Γ. Κύρτσος 
Κυβέρνηση, δηµόσιος βίος 
µεταξύ διαφθοράς 
και βρόµικης κάθαρσης 

σελ. 4
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FREE SUNDAΥ
ΕΚ∆ΟΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΤΣΟΣ

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 
∆ηµήτρης Γκέλµπουρας

                   

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΟΥ ΜΑΤΙΝΑ 
dmatina@freesunday.gr 

210-6754430

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ Εurokinissi
 

ΥΠΟ∆ΟΧΗ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΟΥ ΒΙΚΥ 

vickyth@freesunday.gr 
210-6754430

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 

dianomi@freesunday.gr, 
 210-7230545

ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΟΥ 6, ΑΘΗΝΑ 
Τ.Κ. 10559

ΤΗΛ: 210-6754430, 
FAX: 210-6729238

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS 
ΑΕΒΕ

∆ιανέµεται ∆ωρεάν
www.freesunday.gr

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

Το Νο1
free press

για το
αυτοκίνητο!

AUTO

Πατάει γκάζι
κάθε μήνα
και κυκλοφορεί 
δωρεάν
από το δίκτυο διανομής
της FREE SUNDAY
από το δίκτυο διανομής
της FREE SUNDAY
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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
BlueHDI 100
BlueHDI 100
BlueHDI 100
BlueHDI 100
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››››››››››››››››  Τα  πάντα για την 
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  Τα  πάντα για την 
  Τα  πάντα για την 

››  Τα  πάντα για την 
››››  Τα  πάντα για την 
››

››››››
››

AUTO

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

• DS5
• Audi Q2
• Skoda Kodiaq

issuu.com/autosunday 

PEUGEOT 3008

SUZUKI 
IGNIS

SUVοµάνια...
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AUTO
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ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

issuu.com/auto sunday 

VOLVO S90

• Πατέντες Made in USA

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

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

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

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

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

AUTO
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Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

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

Citroen C3
Opel Ampera-e

Honda Civic

Skoda Kodiaq

Smart Electric

Nissan Micra

ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΛΟΝΙ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ 
ΤΑ ΠΑΝΤΑ 

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

ΝΕΟ MITSUBISHI 

SPACE STAR 
SPACE STAR 
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SPACE STAR 
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• DS5
• Audi Q2
• Skoda Kodiaq

SUZUKI 
IGNIS

AUTO
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AUTO
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La vie est belle!

issuu.com/auto sunday 

• Βλέπετε καλά όταν οδηγείτε;

• Τα πιο ακριβά αυτοκίνητα είναι κλασικά

•  H πολυπρωταθλήτρι α VW αποχωρεί από το WRC

•  Έρχεται χειµώνας, πώς να φροντίσετε 

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

ΝΕΟ 
CITROEN C3

Πείτε µας 
 για τις Κυριακές σας!

ΘΕΜΑΤΑ

04 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Βαριά η σκιά 
της διαφθοράς πάνω από την κυβέρνηση 
και τη δηµοκρατία
06 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Χάος στον χώρο 
της παιδείας
07 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Ν. ΚΕΡΑΜΕΩΣ 
«Στην ανερµάτιστη πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ 
η Ν∆ αντιτάσσει το τρίπτυχο «αριστεία - 
αξιοκρατία - αξιολόγηση» σε όλες 
τις βαθµίδες της εκπαίδευσης»
08 // ΕΥΡΩΠΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Γερµανία-
Ευρώπη µε το βλέµµα στην Έσση
09 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Π. ΚΑΡΚΑΤΣΟΥΛΗΣ 
«Το DNA της δηµόσιας διοίκησης έχει 
µείνει αµετάβλητο»
10 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ ∆όγµα Τσίπρα 
στην αστυνόµευση: Θεός φυλάξοι!
11 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Γ. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ 
«Η Ελλάδα έπρεπε να επεκτείνει παντού 
την αιγιαλίτιδα ζώνη της στα 12 µίλια»
12 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Πρωταθλήτρια 
στους έµµεσους φόρους η Ελλάδα
13 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Ν. ΜΑΡΙΑΣ «Τσίπρας 
και Κοτζιάς συνυπεύθυνοι για τις συνεχείς 
υποχωρήσεις στα εθνικά θέµατα»
14 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΧΡ. ΜΑΤΗΣ 
Ο Βαρθολοµαίος στο εκκλησιαστικό 
πεντάγωνο των Βαλκανίων
15 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Επιστροφή 
αναδροµικών στους συνταξιούχους: 
Ποιοι και πόσα δικαιούνται
16 // TWITTER Το Ρωµαλέο Μαθητικό 
Κίνηµα σε αγωνιστική ετοιµότητα
17 // ΑΠΟΨΗ Κ. ΚΟΥΡΟΥΝΗΣ Κάθε δήµος 

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

FREE TIME
30 // CALENDAR Τα πολιτιστικά δρώµενα 
της εβδοµάδας
31 // CELEBRITIES Στιγµιότυπα από τον κόσµο 
των διασήµων
32 // BOOKS Η Ιστορία σαν αφήγηµα
33 // CINEMA Τι θα δούµε στις κινηµατογραφικές 
αίθουσες
34 // PLANET ∆ηµιουργώντας ένα αγρόκτηµα 
για τον αυτισµό
35 // COOK FILES Ψητό κοτόπουλο µε γέµιση 
από κουσκούς, αποξηραµένα βερίκοκα 
και χουρµάδες
36-37 // INTERVIEW ΤΖΟΥΛΗ ΣΟΥΜΑ «Έχω την 
τύχη να παίζω επτά ρόλους»
38-39 // ΕΥΕΞΙΑ Συµβουλές για καλύτερη ζωή

είναι και µια µονάδα πολιτισµού
18 // ΚΟΣΜΟΣ Υπόθεση Κασόγκι: Η Σαουδική 
Αραβία αναζητά διέξοδο, η ∆ύση σε αµηχανία
20 // ΚΟΣΜΟΣ Από την πολιτική στην… 
ιδιωτική πρωτοβουλία
21 // ΕΥΡΩΠΗ Βραβείο Ζαχάροφ 
σε έναν Ουκρανό πολιτικό κρατούµενο
22-23 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ ∆ιαδίκτυο: Η σύγχρονη 
µορφή εξάρτησης



Τώρα το δάνειο που θέλετε,
«κατεβαίνει» στο λογαριασμό σας,
πιο εύκολα και γρήγορα.
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ανάλυση

Η διαμάχη που ξέσπασε μεταξύ του κ. Καμ-
μένου και του κ. Κοτζιά για το θέμα της 
συμφωνίας Τσίπρα-Ζάεφ, η προφυλάκιση 
του πρώην υπουργού κ. Παπαντωνίου και 
η παρέμβαση Πολάκη για… φυλακίσεις, 

προκειμένου να έχει καλύτερες εκλογικές επιδόσεις ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ, συμβάλλουν στην απαξίωση της κυβέρνησης και με-
γαλώνουν την κρίση αξιοπιστίας από την οποία πάσχει το 
δημοκρατικό μας σύστημα.

Το «κοκτέιλ» είναι εκρηκτικό, γιατί η κοινή γνώμη είναι 
ταλαιπωρημένη ύστερα από μια δεκαετία οικονομικής και 
κοινωνικής κρίσης και τις εθνικές υποχωρήσεις της κυβέρ-
νησης Τσίπρα. Ελάχιστη απαίτηση των πολιτών, σε τόσο δύ-
σκολες συνθήκες, είναι η διαφάνεια στη διαχείριση του δη-
μόσιου συμφέροντος και του δημόσιου χρήματος και ο από-
λυτος σεβασμός στις θυσίες του ελληνικού λαού, ιδιαίτερα 
των μη προνομιούχων και φτωχών συμπολιτών μας.

Απίθανες καταστάσεις
Η απώλεια ελέγχου από τον κ. Καμμένο και τον κ. Κοτζιά 
στην αντιπαράθεσή τους στο Υπουργικό Συμβούλιο πριν 
από την παραίτηση του τελευταίου από τη θέση του υπουρ-
γού Εξωτερικών έχει δημιουργήσει μια αξιοπερίεργη κατά-
σταση.

Πρώτον, ο κ. Καμμένος κατήγγειλε ότι ο γνωστός επεν-
δυτής Τζορτζ Σόρος χρηματοδοτεί με δεκάδες εκατομμύρια 
ευρώ κυβερνητικά στελέχη, προκειμένου να κινήσουν το 
κύκλωμα μέσα και έξω από την Ελλάδα που στηρίζει τη 
συμφωνία Τσίπρα-Ζάεφ.

Ο κ. Καμμένος έχει μια εικόνα μυθομανούς σε ό,τι 
αφορά τέτοιου είδους καταγγελίες, αλλά, όπως πολύ 
σωστά επισημαίνει η ΝΔ σε σχετική ανακοίνωσή 
της, ο κ. Τσίπρας και φυσικά η Δικαιοσύνη έχουν 
την υποχρέωση να τη διερευνήσουν. Εκτός εάν δε-
χτούμε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο είναι ένα θε-
σμικό όργανο στο οποίο οι υπουργοί λένε κυριο-
λεκτικά ό,τι θέλουν και ο κ. Τσίπρας στηρίζει δυ-
ναμικά τον υπουργό Άμυνας παρά το γεγονός ότι 
μπορεί να είναι μυθομανής.

Δεύτερον, Καμμένος και Κοτζιάς αντάλλαξαν βα-
ριές κατηγορίες για ιδιοτελή κακοδιαχείριση μυστι-
κών κονδυλίων των υπουργείων Άμυνας και Εξωτερι-
κών.

Ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τάκης και η ηλεκτρονική 
εφημερίδα iefimerida αποκάλυψαν την κατανομή των μυ-
στικών κονδυλίων του υπουργείου Εξωτερικών. Φαίνεται 
ότι κονδύλια που θεωρητικά χρησιμοποιούνται για εθνικούς 
λόγους αξιοποιήθηκαν για να χρηματοδοτηθούν ΜΜΕ της 
ΠΓΔΜ που στηρίζουν τις επιλογές του κ. Τσίπρα και του κ. 
Ζάεφ.

Το εντυπωσιακό είναι ότι η Δικαιοσύνη δεν κινήθηκε, 
προς το παρόν, εναντίον των αρμοδίων που διαχειρίστηκαν 
με αυτόν τον τρόπο τα μυστικά κονδύλια αλλά στράφηκε 
κατά του δημοσιογράφου και της iefimerida, για να προστα-
τεύσει το απόρρητο σε ό,τι αφορά την κατανομή των μυστι-
κών κονδυλίων.

Τρίτον, ο κ. Κοτζιάς επανέλαβε, σε τηλεοπτικό σταθμό 
της Κρήτης, όσα είπε ο κ. Καμμένος κατά τη διάρκεια του Υ-
πουργικού Συμβουλίου, προσθέτοντας μια δημόσια μαρτυ-
ρία που δεν μπορεί πλέον να αγνοήσει η Δικαιοσύνη.

Τέταρτον, ο παραιτηθείς υπουργός Εξωτερικών κ. Κο-
τζιάς έστειλε πολυσέλιδη επιστολή παραίτησης στον πρωθυ-
πουργό κ. Τσίπρα, με την οποία, αν κρίνουμε από την απο-
σπασματική διαρροή του περιεχομένου της σε ΜΜΕ, έχει 
κάνει πολύ σκληρές καταγγελίες για τον υπουργό Άμυνας κ. 
Καμμένο και τον τρόπο λειτουργίας της κυβέρνησης Τσίπρα.

Ο πρωθυπουργός υποκρίνεται ότι δεν έχει βρει τον 
χρόνο να τη διαβάσει και ο κ. Κοτζιάς τον καλεί να τη δώσει 
στη δημοσιότητα, χωρίς όμως να παίρνει την πρωτοβουλία 
να λύσει ο ίδιος το μυστήριο που δημιούργησε.

ΒΑΡΙΑ Η ΣΚΙΑ ΤΗΣ 
ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΠΑΝΩ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΈΡΝΗΣΗ 
ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

  ΤΟΥ ΈΥΡΩΒΟΥΛΈΥΤΗ ΤΗΣ ΝΔ 
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Κοτζιάς, Καμμένος, 
Παπαντωνίου, Πολάκης 
αρνητικοί πρωταγωνιστές.

H Δικαιοσύνη οφείλει να διερευνήσει 
τις κατηγορίες που αντάλλαξαν 
Καμμένος και Κοτζιάς.

Ακόμη και η κάθαρση στην Ελλάδα 
είναι κατά κανόνα βρόμικη.

τερο με «εταιρεία» όπου πολλοί χρηματίζονται, ορισμένοι 
εκβιάζουν ο ένας τον άλλον και ο πρωθυπουργός κ. Τσίπρας 
απλώς φροντίζει να κρατάει κάποιες ισορροπίες, αδιαφορώ-
ντας κι αυτός για το δημόσιο συμφέρον, το δημόσιο χρήμα 
και την εικόνα της εξουσίας στην ευρύτερη κοινή γνώμη.

Μια υπόθεση από το παρελθόν
Το πρόβλημα της διαφθοράς της εξουσίας δεν είναι βέ-
βαια νέο, όπως δείχνει η προφυλάκιση του πρώην υπουρ-
γού της κυβέρνησης Σημίτη κ. Παπαντωνίου με την κατηγο-
ρία της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων που έχει σχέση 
με σύμβαση που υπέγραψε ως υπουργός Άμυνας για τον εκ-
συγχρονισμό έξι φρεγατών του Πολεμικού Ναυτικού όταν 
ήταν υπουργός Άμυνας. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, 
έλαβε δώρο 2,5 εκατ. ευρώ από τη μεγάλη γαλλική εταιρεία 
Thales, που ανέλαβε, με δική του υπογραφή, τον εκσυγχρο-
νισμό. Με βάση τα στοιχεία που έχουν βγει στη δημοσιό-
τητα, έχει αποδειχθεί ότι ο κ. Παπαντωνίου έβγαλε στο ε-
ξωτερικό (2002-2003) 2,5 εκατ. ευρώ, την προέλευση των 
οποίων δεν μπορεί να αιτιολογήσει, αλλά δεν μπορεί να συν-
δέσει άμεσα το χρηματικό αυτό ποσό με τη Thales. Θα πρέ-
πει να περιμένουμε την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης, σε ό,τι 
αφορά την ουσία αλλά και τη δημοσιοποίηση των στοιχείων.

Η υπόθεση Παπαντωνίου ενισχύει την εντύπωση των 
πολιτών, μετά το σούπερ σκάνδαλο Τσοχατζόπουλου, ότι η 
εθνική άμυνα και η προμήθεια οπλικών συστημάτων είναι 

προνομιακός χώρος για την ανάπτυξη της διαφθοράς και 
την παραγωγή άφθονου πολιτικού χρήματος.

Άλλωστε οι μεθοδεύσεις της κυβέρνησης Τσίπρα 
με τη σύμβαση για τον εκσυγχρονισμό των αεροσκα-
φών Orion, με το διαρκώς μεταβαλλόμενο κόστος 
του εκσυγχρονισμού των αεροσκαφών F-16 και την 
προσπάθεια εξαγωγής πολεμοφοδίων στη Σαου-
δική Αραβία έχουν ενισχύσει την καχυποψία της 
κοινής γνώμης.

Βρόμικη «κάθαρση»
Το πρόβλημα στην Ελλάδα δεν είναι μόνο η δια-
φθορά αλλά και το γεγονός ότι στις περισσότερες 

περιπτώσεις η υποτιθέμενη κάθαρση είναι βρόμικη. 
Αυτό το στοιχείο ανέδειξε ο κ. Πολάκης με τον πρό-

ταση που έκανε στο κομματικό όργανο του ΣΥΡΙΖΑ 
να πάνε επειγόντως ορισμένοι πολιτικοί αντίπαλοί τους 

στη φυλακή, μήπως ανακάμψει δημοσκοπικά και εκλο-
γικά η κυβερνητική παράταξη.

Από την παρέμβασή του φαίνεται ότι δεν τον ενδιαφέ-
ρει η προστασία του δημόσιου συμφέροντος αλλά η εξου-
δετέρωση πολιτικών αντιπάλων. Αυτό επιβεβαιώνει τις κυ-
βερνητικές μεθοδεύσεις στο σκάνδαλο της Novartis.

Στις ΗΠΑ οι αρμόδιες υπηρεσίες κινήθηκαν κατά της 
εισηγμένης στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ελβετι-
κής πολυεθνικής για να τεκμηριώσουν άδικες εμπορικές 
πρακτικές και στη συνέχεια να διεκδικήσουν τεράστιες α-
ποζημιώσεις για λογαριασμό του αμερικανικού Δημοσίου. 
Στην Ελλάδα η κυβέρνηση δεν ασκεί καμία πίεση στη 
Novartis, ούτε φυσικά στο τεράστιο κύκλωμα που έχει δη-
μιουργήσει με χιλιάδες συνεργάτες, οι περισσότεροι από 
τους οποίους συνταγογραφούν στέλνοντας τον λογαριασμό 
στο ελληνικό Δημόσιο, αντίθετα φαίνεται να καλύπτει την 
εταιρεία και τις πρακτικές της σε βάρος του δημόσιου συμ-
φέροντος.

Το μόνο που ενδιαφέρει την κυβέρνηση είναι η ενοχο-
ποίηση συγκεκριμένων πολιτικών αντιπάλων της, για να δι-
ευκολυνθεί στους χειρισμούς της.

Την τραγική υποβάθμιση του δημόσιου βίου σε ζη-
τήματα διαφθοράς και κάθαρσης έθεσε ο πάντα εύστοχος 
Στέφανος Μάνος, επισημαίνοντας σε σχέση με την υπό-
θεση Παπαντωνίου: «Στην περίεργη σημερινή Ελλάδα κυ-
νηγάμε αυτόν που τα παίρνει, αλλά όχι αυτόν που τα δίνει! 
Γιατί; Για να μπορεί να δώσει και σε άλλους;».

Το συμπέρασμα που βγαίνει απ’ όλα αυτά είναι ότι η κυ-
βέρνηση δεν έχει τα παραδοσιακά πολιτικά χαρακτηριστικά 
τα οποία συνδέονται με μια κυβέρνηση και μοιάζει περισσό-

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ
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Την προσωρινή αναστολή λειτουργίας 
όλων των ΑΕΙ προτείνει ο πρώην 
πρύτανης του Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιος 
Μπαμπινιώτης σε ανοιχτή επιστολή του 
για την κατάσταση που επικρατεί στα 
πανεπιστήμια.

  ΑΦΡΟΔΊΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΎ

ΧΆΟΣ ΣΤΟΝ ΧΏΡΟ ΤΗΣ ΠΆΙΔΕΙΆΣ

Σε ηχηρή παρέμβαση για την κατάσταση που επικρατεί 
στον χώρο της εκπαίδευσης προχώρησε ο πρόεδρος της 
ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε μία εβδομάδα έντονης α-
ναταραχής στον χώρο της παιδείας, με το Οικονομικό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών να κλείνει συμβολικά σε ένδειξη διαμαρτυ-
ρίας για τους διακινητές και χρήστες ναρκωτικών ουσιών πέριξ του 
ιδρύματος, μαθητές και φοιτητές να εισβάλουν στο γραφείο του υ-
πουργού Παιδείας και μέλη του Ρουβίκωνα να περνούν ξανά την 
πόρτα της Φιλοσοφικής Σχολής, ο κ. Μητσοτάκης διαβεβαίωσε ότι 
στόχος του είναι η πάταξη της «πρωτοφανούς», όπως χαρακτηρι-
στικά είπε, ανομίας που επικρατεί στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύ-
ματα, η κατάργηση του νόμου για το άσυλο και η ίδρυση μη κρατι-
κών πανεπιστημίων με παράλληλη στήριξη της δημόσιας ανώτατης 
εκπαίδευσης.

Μητσοτάκης: «Κατάργηση του ασύλου 
με τη σημερινή του μορφή»
Ο κ. Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε μέλη της πανε-
πιστημιακής κοινότητας εξαπέλυσε δριμεία επίθεση κατά της κυ-
βέρνησης, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «η πάταξη της πρωτο-
φανούς ανομίας στα πανεπιστήμια, η ασφάλεια των ακαδημαϊκών 
χώρων και η ποιοτική αναβάθμιση της ακαδημαϊκής καθημερινό-
τητας αποτελεί για μένα αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Είναι α-
διανόητο να υπάρχει παντού στη χώρα μας ελευθερία έκφρασης και 
ο μόνος χώρος που να απαγορεύεται να εκφράσει κανείς τις από-
ψεις του να είναι τα ελληνικά πανεπιστήμια. Το άσυλο υπάρχει για 
να προστατεύει τις ιδέες και όχι εγκληματίες με ναρκωτικά και μο-
λότοφ. Σε μια ευρωπαϊκή δημοκρατία, όπου τα ατομικά δικαιώματα 
διασφαλίζονται πλήρως, η παρακαταθήκη του ακαδημαϊκού ασύ-
λου δεν μπορεί να γίνει αντικείμενο πολιτικής κατάχρησης και ι-
στορικής διαστρέβλωσης. Γι’ αυτό και το άσυλο με τη σημερινή του 
μορφή θα καταργηθεί. Ως εδώ». Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ακόμη 
ότι εγγυάται προσωπικά πως στο «δημόσιο πανεπιστήμιο δεν θα υ-
πάρχει κανείς χώρος υπό κατάληψη. Οι συμμορίες που σήμερα τα 
λυμαίνονται θα εξοβελιστούν από αυτά. Αυτή τη δουλειά θα την 
κάνει η οργανωμένη πολιτεία και όχι κάποιο –εντός εισαγωγικών– 
ρωμαλέο φοιτητικό κίνημα». 

Αναφερόμενος στην ίδρυση γραφείων του Ρουβίκωνα στο Πα-
νεπιστήμιο Αθηνών, ο πρόεδρος της ΝΔ επισήμανε ότι «η καθημε-
ρινότητα στις σχολές μάς απειλεί και μας προσβάλλει όλους: Στην 
ΑΣΟΕΕ, στο Πολυτεχνείο, στο Αριστοτέλειο και σε πολλά ακόμη 
πανεπιστήμια, χώροι που έχουν καταληφθεί έχουν γίνει επίσημα 
γιάφκες κουκουλοφόρων. Οι “Ρουβίκωνες” έφτασαν στο σημείο να 
καταλαμβάνουν, και να έχουν μάλιστα το θράσος και να το ανακοι-
νώνουν, γραφεία μέσα στη Φιλοσοφική. Και κάθε τόσο οι καθηγη-
τές και οι φοιτητές υφίστανται επιθέσεις από τραμπούκους ή εμπο-
δίζονται στο έργο τους από κάθε είδους παρανόμους».

Αλλαγή του άρθρου 16
Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι «όταν μιλάμε για α-
νώτατη παιδεία, μιλάμε για δημόσια ανώτατη παιδεία» και επανέ-
λαβε ότι η ΝΔ «θα αγωνιστεί με όλες της τις δυνάμεις για την αλλαγή 
του άρθρου 16 του Συντάγματος. Έτσι ώστε να μπορούν επιτέλους να 
δημιουργηθούν μη κρατικά πανεπιστήμια και στη χώρα μας». «Ω-
στόσο», πρόσθεσε, «το δημόσιο πανεπιστήμιο πρέπει να στηριχτεί, 
να αναβαθμιστεί και να ενισχυθεί». Επιπλέον, χαρακτήρισε «απα-
ραίτητη» την επαναφορά της βάσης για την εισαγωγή στην τριτοβάθ-
μια εκπαίδευση ως «ελάχιστη ανταπόδοση στην πολιτεία που παρέ-
χει δωρεάν εκπαίδευση».

«Ο κ. Μητσοτάκης μιλάει για το δημόσιο πανεπιστήμιο και την 
ίδια στιγμή προτείνει ρυθμίσεις ώστε να εξασφαλίσει φοιτητές για 
τα ιδιωτικά που θέλει να ιδρύσει» ανέφερε μεταξύ άλλων η ανακοί-
νωση-απάντηση του υπουργείου Παιδείας στην ομιλία του προέ-
δρου της ΝΔ.

Εισβολή στο γραφείο του υπουργού
Η περασμένη εβδομάδα, πάντως, άρχισε με την εισβολή μαθητών 
και φοιτητών στο γραφείο του υπουργού Παιδείας. Είχε προηγηθεί 
συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο με αφορμή τις αλ-
λαγές στη νέα δομή του λυκείου, στο σύστημα εισαγωγής σε πανε-

πιστήμια και ΤΕΙ, αλλά και στο θέμα των συγχωνεύσεων τμημάτων.
Οι διαδηλωτές κατάφεραν να μπουν στο προαύλιο και να φτά-

σουν στη συνέχεια έξω από το γραφείο του υπουργού, με τον κ. Γα-
βρόγλου να τους δέχεται, σε μια προσπάθεια εκτόνωσης της έντα-
σης. Κάτι τέτοιο όμως δεν κατέστη δυνατό, καθώς ακόμη και μέσα 
στο γραφείο μαθητές και φοιτητές ζητούσαν από τον υπουργό να α-
ποχωρήσει. Ο τελευταίος επιχείρησε να τους εξηγήσει τις αλλαγές, 
χωρίς ωστόσο να υπάρξει αποτέλεσμα. Λίγη ώρα μετά μαθητές και 
φοιτητές αποχώρησαν.

Σχολιάζοντας την εισβολή στο γραφείο του, ο υπουργός Παι-
δείας, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Νews 24/7, υποστήριξε 
ότι το υπουργείο είναι ένα κτίριο με προβλήματα φύλαξης και δεν 
έχει προδιαγραφές ασφαλείας. « Ήρθαν κάτω από 40 άτομα, εξέ-
φρασαν τη δυσαρέσκειά τους με έντονο τρόπο, πολλά πράγματα τα 
αγνοούσαν, εκείνο που μας προβληματίζει είναι από πού αντλούν τη 
νομιμότητά τους» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συμβολικό λουκέτο
Την προσωρινή αναστολή λειτουργίας όλων των ΑΕΙ προτείνει ο 

πρώην πρύτανης του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Γε-
ώργιος Μπαμπινιώτης σε ανοιχτή επιστολή του για την κατάσταση 
που επικρατεί στα πανεπιστήμια. Όπως σημειώνει, «οι πρυτανι-
κές αρχές και οι σύγκλητοι των πανεπιστημίων έχουν αφεθεί στην 
τύχη τους και δεν μπορούν να λάβουν κανένα άλλο αποτελεσματικό 
μέτρο από το να αποφασίσουν γενική προσωρινή αναστολή της λει-
τουργίας των πανεπιστημίων, μέχρι να ληφθούν αποφάσεις από την 
υπεύθυνη πολιτεία και να εφαρμοστούν μέτρα από τους αρμοδίους 
που θα άρουν την απαράδεκτη, μειωτική και εξευτελιστική για τα 
πανεπιστήμια κατάσταση».

Εν τω μεταξύ, σε συμβολική αναστολή της ακαδημαϊκής λει-
τουργίας του προχώρησε την περασμένη Τετάρτη το Οικονο-
μικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ). Όπως ανέφερε ανακοίνωση 
της συγκλήτου, αφού επανεξετάστηκε η κατάσταση που επικρατεί 
στους γύρω χώρους εξαιτίας της παρουσίας εμπόρων, διακινητών 
και χρηστών ναρκωτικών ουσιών, διαπιστώθηκε ότι οι συνθήκες 
«δημιουργούν μεγάλους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγι-
εινή των φοιτητών και εργαζομένων στο ίδρυμα και, παράλληλα, 
προκαλούν φόβο και έντονη ανησυχία, κυρίως στους φοιτητές, με 
αποτέλεσμα αυτοί να αποθαρρύνονται να προσέρχονται στα μα-
θήματα». Η σύγκλητος κάλεσε τους αρμόδιους φορείς να ενεργο-
ποιηθούν για την άμεση και μόνιμη απομάκρυνση των διακινητών 
και των χρηστών.

Την ίδια ώρα το Πανεπιστήμιο Αθηνών κάλεσε κι εκείνο με 
τη σειρά του τους θεσμικούς, πολιτικούς και κοινωνικούς φορείς 
να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να στηρίξουν το Πανεπιστήμιο 
στον αγώνα που δίνει για την ειρηνική διευθέτηση του προβλήμα-
τος και την άμεση αποκατάσταση της ακαδημαϊκής τάξης.

Νωρίτερα, μέλη του Πανεπιστημίου είχαν προχωρήσει στον 
συμβολικό σχηματισμό ανθρώπινης αλυσίδας έξω από τη Φιλο-
σοφική Σχολή, προκειμένου να αποτρέψουν μέλη του Ρουβίκωνα 
να εισέλθουν στο κτίριο. Υπενθυμίζεται ότι εδώ και λίγες ημέρες 
μέλη της ομάδας έχουν καταλάβει την αίθουσα 516.

Ο υπουργός Παιδείας, πάντως, χαρακτήρισε τα μέλη του Ρου-
βίκωνα ως «μαθητή που πιάνεται να αντιγράφει», ενώ όσους υπο-
στηρίζουν ότι είναι αναγκαία η επέμβαση της αστυνομίας στη Φι-
λοσοφική τούς χαρακτήρισε ως «τον πατέρα που λέει στο παιδί 
“θα φωνάξω τον μπαμπούλα”».
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συνέντευξη

Γ
ια «πρωτοφανή προκλητικότητα» με 
την οποία η κυβέρνηση αποπειράται 
να μετακυλίσει την ευθύνη της στην α-
πουσία «ρωμαλέου φοιτητικού κινή-
ματος» για όσα συμβαίνουν στα ανώ-

τατα ιδρύματα κάνει λόγο η τομεάρχης Παιδείας 
της ΝΔ, βουλευτής Επικρατείας Νίκη Κεραμέως. 
Η κ. Κεραμέως, μιλώντας στην FS, αναφέρθηκε 
μεταξύ άλλων σε όσα συμβαίνουν το τελευταίο 
διάστημα στον χώρο της εκπαίδευσης, αλλά και 
στις πρόσφατες εξελίξεις στο εσωτερικό της κυ-
βέρνησης.

Λίγο μετά τη δημοσιοποίηση του πορίσματος 
Παρασκευόπουλου για την ανομία στα πανε-
πιστήμια, ο Ρουβίκωνας «ιδρύει» γραφείο στη 
Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ. Την ίδια ώρα ο 
υπουργός Παιδείας σε συνέντευξή του ρίχνει 
το μπαλάκι στους φοιτητές για «ακαδημαϊκή 
ειρήνη». Ποιο είναι το σχόλιό σας;
Είναι ανήκουστο. Τη στιγμή που η πανεπιστημι-
ακή κοινότητα βιώνει έναν πρωτόγνωρο ανα-
βρασμό και το ένα μετά το άλλο πανεπιστημιακά 
ιδρύματα κλείνουν ή προειδοποιούν ότι θα ανα-
στείλουν τη λειτουργία τους εξαιτίας της ανομίας 
που κυριαρχεί στους χώρους τους και θέτει σε 
κίνδυνο την ασφάλεια και την υγιεινή φοιτητών 
και εργαζομένων, ο υπουργός Παιδείας διερω-
τάται «πού είναι οι φοιτητές να διεκδικήσουν τους 
χώρους τους και την ακαδημαϊκή ειρήνη». Η προ-
κλητικότητα με την οποία η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ αποπειράται να μετακυλίσει την ευθύνη 
της στην απουσία «ρωμαλέου φοιτητικού κινή-
ματος» είναι πρωτοφανής. Η ΝΔ έχει δεσμευτεί 
ότι δεν πρόκειται να ανεχτεί το καθεστώς φόβου 
και ανομίας που έχει επιβληθεί στα ακαδημαϊκά 
ιδρύματα και ότι το κράτος θα εγγυηθεί ότι φοι-
τητές, καθηγητές και εργαζόμενοι θα αισθάνονται 
επιτέλους ασφαλείς.

Πρόσφατα ο κ. Γαβρόγλου εξήγγειλε αλλα-
γές στον τρόπο διδασκαλίας της Ιστορίας. Ποια 
είναι η θέση της ΝΔ ως προς τις σχετικές ε-
ξαγγελίες;
Ήδη από τον Απρίλιο του 2017 έχουν εξαγγελ-
θεί αλλαγές στον τρόπο διδασκαλίας της Ιστο-
ρίας. Προ καιρού, ο πρόεδρος του Ινστιτούτου 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) παρέδωσε στον 
υπουργό πρόταση για τις αλλαγές στα νέα προ-
γράμματα σπουδών του μαθήματος της Ιστορίας, 
ωστόσο στη δημοσιότητα δόθηκε μόνο μια συνο-
πτική και πρόχειρη καταγραφή του περιεχομένου 
των εγχειριδίων και των θεματικών φακέλων. Εξ 
όσων γνωρίζουμε, μας προκαλεί εξαιρετικά με-
γάλη ανησυχία τόσο ο κοινωνιολογικός χαρακτή-
ρας που φέρεται να προσδίδεται στη διδασκαλία 
του μαθήματος όσο και ο φερόμενος αποκλεισμός 
ολόκληρων ενοτήτων από την ύλη του μαθήμα-
τος. Για τον λόγο αυτόν έχουμε ζητήσει διευκρι-
νίσεις από τον υπουργό, με γραπτή ερώτηση στο 
πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, η οποία 
ωστόσο δεν έχει απαντηθεί.

Παράλληλα είναι σε εξέλιξη κόντρα μεταξύ 
του κ. Γαβρόγλου και της Πανελλήνιας Ένω-
σης Θεολόγων για τα Θρησκευτικά. Τι συμβαί-
νει και τι θεωρείτε ότι πρέπει να γίνει;
Η ύλη και η φιλοσοφία του νέου προγράμματος 
σπουδών για τα Θρησκευτικά Δημοτικού, Γυμνα-
σίου και Λυκείου έχουν κριθεί ως αντίθετα προς 

Στην ανερμάτιστη πολιτική 
που ακολουθείται τα 
τελευταία σχεδόν τέσσερα 
χρόνια εμείς αντιτάσσουμε 
το τρίπτυχο «αριστεία - 
αξιοκρατία - αξιολόγηση» 
σε όλες τις βαθμίδες της 
εκπαίδευσης.

 ΣΤΗΝ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΎ

Νίκη Κεραμέως, τομεάρχης Παιδείας της ΝΔ

το Σύνταγμα και τους νόμους, με τις αποφάσεις 
660/2018 και 926/2018 του Συμβουλίου της Επι-
κρατείας. Γονείς και εκπαιδευτικοί επιθυμούν τη 
συμμόρφωση του υπουργείου με τις δικαστικές 
αποφάσεις, κάτι που δεν φαίνεται να υλοποιείται 
επί του παρόντος. Θεωρώ ότι η πολύπαθη εκ-
παιδευτική πολιτική της χώρας μόνο ζημιωμένη 
βγαίνει από απειλές και αυταρχικές συμπεριφο-
ρές εκ μέρους των κυβερνώντων. Πρέπει να γίνει 
ένας εποικοδομητικός διάλογος που θα οδηγή-
σει στις αναγκαίες αλλαγές στο μάθημα των Θρη-
σκευτικών, με τη σύμφωνη γνώμη της Εκκλησίας.

Τις επόμενες εβδομάδες η ΝΔ θα ανακοινώ-
σει τη δική της πρόταση για την παιδεία. Γύρω 
από ποιους άξονες θα κινηθεί;
Στην ανερμάτιστη πολιτική που ακολουθείται τα 
τελευταία σχεδόν τέσσερα χρόνια εμείς αντιτάσ-
σουμε το τρίπτυχο «αριστεία - αξιοκρατία - αξιο-
λόγηση» σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. 
Με αποτελεσματικές δομές και διαδικασίες, με 
εγγυήσεις διαφάνειας και λογοδοσίας, ώστε να 
δημιουργήσουμε ελεύθερα και αυτόνομα σχολεία 
και πανεπιστήμια αντάξια των καλύτερων διε-
θνώς. Υπάρχει η μαγιά, αλλά, δυστυχώς, ελλείπει 
η βούληση. Θα χρειαστεί σκληρή δουλειά για να 
αναστρέψουμε τις συνέπειες των ιδεοληπτικών 
επιλογών και της διαχειριστικής ανεπάρκειας των 
τελευταίων χρόνων. Περισσότερες λεπτομέρειες 
εντός των επόμενων εβδομάδων, οπότε και θα 
ανακοινωθεί το πρόγραμμά μας για την παιδεία.

Για να αλλάξουμε θέμα, το τελευταίο διάστημα 
παρατηρείται αναταραχή στους κόλπους της 
κυβέρνησης, με αποκορύφωμα την παραίτηση 
του υπουργού Εξωτερικών. Κατ’ αρχάς, πού 

καν κατά τη διάρκεια του τελευταίου Υπουργικού 
Συμβουλίου. Σε αυτές τις κρίσιμες γεωπολιτικές 
συγκυρίες, είναι θλιβερό, αδιανόητο, αλλά και ε-
θνικά επικίνδυνο, η χώρα μας να μην έχει μια α-
ξιόπιστη, σταθερή και αποφασιστική κυβέρνηση.

Θεωρείτε ότι οι διαφωνίες στο εσωτερικό της 
κυβέρνησης είναι πιθανό να οδηγήσουν σε 
πρόωρες εκλογές;
Εκτιμώ ότι, παρά τους κλυδωνισμούς, η εξου-
σιομανία των κυβερνώντων είναι τέτοια που θα 
προσπαθήσουν να υπερβούν κάθε εμπόδιο ώστε 
να εξαντλήσουν τον μέγιστο δυνατό χρόνο παρα-
μονής τους στο τιμόνι της χώρας. Η κυνική δια-
χείριση της πρόσφατης ενδοκυβερνητικής κρί-
σης με την παραίτηση Κοτζιά ήταν εκ νέου απο-
καλυπτική των προθέσεων αυτών. Η προσφυγή 
στις κάλπες είναι απολύτως αναγκαία και θα ε-
πιδράσει λυτρωτικά.

Φαίνεται ότι η ΠΓΔΜ, μετά και τη θυελλώδη 
συνεδρίαση της Βουλής της 19ης Οκτωβρίου, 
προχωρεί σε συνταγματική αναθεώρηση, 
όπως αυτή προβλέπεται από τη Συμφωνία των 
Πρεσπών. Τι σημαίνει αυτό, κατά την άποψή 
σας, για την Ελλάδα;
Ενδεχόμενη αλλαγή του Συντάγματος των Σκο-
πίων θα επιφέρει την υιοθέτηση εκ μέρους των 
γειτόνων όχι μόνο του ονόματος «Βόρεια Μακε-
δονία» αλλά και της δήθεν μακεδονικής εθνότη-
τας και γλώσσας, εξαιτίας της απαράδεκτης πα-
ραχώρησης που έκανε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ. Αν όλα αυτά επικυρωθούν σε ένα νέο 
Σύνταγμά τους, τότε η διαπραγματευτική θέση 
της Ελλάδας θα είναι ακόμη πιο ασθενής απ’ ό,τι 
είναι ήδη σήμερα, μετά την υπογραφή της Συμ-
φωνίας των Πρεσπών, που παράγει ήδη τετελε-
σμένα. Μέχρι να ολοκληρωθεί η συνταγματική 
αναθεώρηση της γείτονος, ο μόνος τρόπος να ε-
πηρεάσει η Ελλάδα αυτή τη διαδικασία είναι να 
δώσει το σήμα ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση 
να την εγκρίνει όχι μόνον η επόμενη αλλά ούτε η 
παρούσα Βουλή, κάτι που αναδεικνύει την τερά-
στια ευθύνη του κ. Καμμένου.

Πριν από λίγες ημέρες 73 βουλευτές της ΝΔ κατα-
θέσατε ερώτηση προς τον υπουργό Οικονομικών 
με την οποία ζητάτε «άμεση αύξηση του επιδόμα-
τος πετρελαίου θέρμανσης, ώστε να το λάβουν πε-
ρισσότεροι Έλληνες». Ύπήρξε ανταπόκριση;
Με αφορμή την υψηλή τιμή διάθεσης του πετρε-
λαίου θέρμανσης, εξαιτίας της αύξησης των δι-
εθνών τιμών και ιδίως των εξοντωτικών φόρων 
που έχει επιβάλει η κυβέρνηση, καταθέσαμε από 
κοινού 73 βουλευτές της ΝΔ σχετική ερώτηση στη 
Βουλή, με την οποία προτείναμε τουλάχιστον τον 
διπλασιασμό του επιδόματος πετρελαίου θέρμαν-
σης, στα 120 εκατ. ευρώ, με την παράλληλη επα-
ναφορά των διευρυμένων εισοδηματικών και πε-
ριουσιακών κριτηρίων χορήγησης του 2014. Το 
επιπλέον ποσό των 60 εκατ. ευρώ, που προκύ-
πτει από την πρότασή μας, μπορεί να ενταχθεί στη 
διανομή κοινωνικού μερίσματος και να αντληθεί 
από τον δημοσιονομικό χώρο που υποστηρίζει η 
κυβέρνηση ότι υφίσταται ή να χορηγηθεί από το 
αποθεματικό του κρατικού προϋπολογισμού ως 
έκτακτη ανάγκη που οφείλεται σε εξωγενείς πα-
ράγοντες. Δυστυχώς, δεν υπήρξε μέχρι σήμερα 
ανταπόκριση στο αυτονόητο αυτό μέτρο κοινω-
νικής δικαιοσύνης.

«Η προσφυγή στις κάλπες
είναι απολύτως αναγκαία»

αποδίδετε εσείς αυτή την αναταραχή;
Ο κυνικός συνεταιρισμός εξουσίας της συγκυβέρ-
νησης Τσίπρα-Καμμένου, μιας κυβέρνησης σε 
ελεύθερη πλέον πτώση, που θεμελιώθηκε στην 
αμοιβαία δίψα για εξουσία, έφτασε στα όριά του. 
Κατέρρευσε κάθε κυβερνητικό αφήγημα, οι πολί-
τες ασφυκτιούν, όλοι οι τομείς του δημόσιου βίου 
πλήττονται με την κάθε μέρα παραμονής των ΣΥ-
ΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στην εξουσία: θεσμοί, Δικαιοσύνη, 
παιδεία, ασφάλεια, οικονομία. Ο ασκός του Αιό-
λου άνοιξε με τις αλληλοκατηγορίες των κ.κ. Κο-
τζιά και Καμμένου που φέρεται να ανταλλάχθη-
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ανάλυση

Μετά το εκλογικό σοκ στη Βαυαρία έρχεται, σύμ-
φωνα με όλες τις ενδείξεις, το εκλογικό σοκ 
στην Έσση. Θα δοκιμαστούν οι αντοχές του 
κυβερνητικού συνασπισμού Χριστιανοδημο-
κρατών-Χριστιανοκοινωνιστών και Σοσιαλ-

δημοκρατών στο Βερολίνο και θα φανεί εάν η Γερμανία μπορεί σε 
αυτή τη φάση να συμβάλει στην επανεκκίνηση της ευρωπαϊκής ο-
λοκλήρωσης.

Αρνητική δυναμική
Οι εκλογές για την ανάδειξη της τοπικής Βουλής της Βαυαρίας έ-
δειξαν τη μεγάλη αποδυνάμωση της κεντροδεξιάς και της κεντρο-
αριστεράς.

Οι Χριστιανοκοινωνιστές της Βαυαρίας, ισχυροί σύμμαχοι των 
Χριστιανοδημοκρατών της κ. Μέρκελ που καλύπτουν την υπόλοιπη 
Γερμανία, έχασαν την παραδοσιακή αυτοδυναμία τους στη Βαυα-
ρία, το πιο αναπτυγμένο και πλούσιο κρατίδιο της ομοσπονδιακής 
Γερμανίας.

Το ποσοστό τους έπεσε, από το 47% στις τοπικές εκλογές του 
2013, στο 37% και τώρα είναι υποχρεωμένοι να αναζητήσουν κυ-
βερνητικό εταίρο.

Μεγάλος κερδισμένος από την πτώση των Χριστιανοκοινωνι-
στών είναι η με ακροδεξιό προφίλ Εναλλακτική για τη Γερμανία, η 
οποία πήρε ένα ποσοστό ανώτερο του 10% και εκπροσωπείται για 
πρώτη φορά στη Βουλή της Βαυαρίας. Το πιθανότερο είναι ότι οι 
Χριστιανοκοινωνιστές θα στραφούν προς ένα τοπικό κεντροδεξιό 
κόμμα, τους Ελεύθερους Ψηφοφόρους, που πήραν πάνω από 10%, 
και τους Φιλελεύθερους, που ξεπέρασαν αυτή τη φορά το όριο του 
5% και επέστρεψαν στην τοπική Βουλή. Η απόκλιση των Χριστια-
νοκοινωνιστών προς τα δεξιά σχετίζεται με την ανάδειξη του προ-
σφυγικού-μεταναστευτικού ως του κυρίαρχου θέματος της προε-
κλογικής εκστρατείας. Οι Χριστιανοκοινωνιστές υποστηρίζουν μια 
αυστηρότερη αντιμετώπιση των προσφύγων και των μεταναστών 
απ’ ό,τι οι Χριστιανοδημοκράτες της κ. Μέρκελ, αλλά η σύγκρουση 
της ηγεσίας τους με την καγκελάριο για το συγκεκριμένο θέμα φαί-
νεται ότι προκάλεσε μεγάλη ζημιά και στους δύο.

Μεγαλύτερο σοκ από την παραδοσιακή κεντροδεξιά έπαθε η 
κεντροαριστερά στη Βαυαρία, εφόσον το ποσοστό των Σοσιαλδη-
μοκρατών υποχώρησε από το 20,5% σε λιγότερο από 10%.

Η αποδυνάμωση των Σοσιαλδημοκρατών έγινε σε όφελος των 
Πρασίνων, οι οποίοι υπερδιπλασίασαν το εκλογικό ποσοστό τους, 
έφτασαν το 18% και αποτελούν το δεύτερο μεγαλύτερο κόμμα στη 
Βαυαρία, μετά τη Χριστιανοκοινωνική Ένωση.

Ο κυβερνητικός συνασπισμός της κ. Μέρκελ εμφανίζεται τώρα 
ευάλωτος, γιατί οι Χριστιανοκοινωνιστές είναι δυσαρεστημένοι με 
τους Χριστιανοδημοκράτες συμμάχους τους, ενώ η αριστερή πτέ-
ρυγα των Σοσιαλδημοκρατών πιέζει για την άμεση αποχώρηση από 
την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, για να αρχίσει το Σοσιαλδημοκρα-
τικό Κόμμα τη λεγόμενη θεραπεία αντιπολίτευσης και να βάλει 
τέλος στη δημοσκοπική, εκλογική τους υποχώρηση.

Το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, το παλαιότερο της Γερμανίας, 
αντιμετωπίζει σημαντικό πρόβλημα και εξαιτίας της μεγάλης ηλι-
κίας των μελών και των ψηφοφόρων του. Σε μια περίοδο κατά την 
οποία τα εργατικά συνδικάτα δεν παίζουν τον καθοριστικό ρόλο 
που έπαιζαν κατά το παρελθόν και εμφανίζονται νέες τάσεις στην 
οικονομία και στην κοινωνία, οι Σοσιαλδημοκράτες κινδυνεύουν 
να ξεπεραστούν από τις εξελίξεις.

Η ώρα των Πρασίνων;
Στην Έσση στην κυβέρνηση βρίσκεται ένας συνασπισμός Χριστια-
νοδημοκρατών και Πρασίνων. Οι Πράσινοι έχουν απομακρυνθεί τα 
τελευταία χρόνια από τον οικολογικό δογματισμό και προσπαθούν 
να βρουν πρακτικές λύσεις στα μεγάλα προβλήματα, ενώ δίνουν έμ-
φαση στην ευρωπαϊκή στρατηγική τους, που είναι πολύ πιο φιλό-
δοξη από εκείνη των Χριστιανοδημοκρατών, πολύ περισσότερο των 
Χριστιανοκοινωνιστών.

Μετά τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές στη Γερμανία οι Πρά-
σινοι είχαν αρχίσει τις συνεννοήσεις με την καγκελάριο Μέρκελ 
για να πάρουν μέρος σε κυβερνητικό συνασπισμό Χριστιανοδημο-
κρατών, Χριστιανοκοινωνιστών, Πρασίνων και Φιλελευθέρων, αλλά 
η προσπάθεια ναυάγησε εξαιτίας της επιλογής της ηγεσίας των Φι-
λελευθέρων να μείνει το κόμμα τους στην αντιπολίτευση.

Στη Βαυαρία οι Πράσινοι κατέγραψαν εντυπωσιακά κέρδη με 
μια νεανική ηγεσία με φρέσκες ιδέες. Ιδιαίτερα στο προσφυγικό-
μεταναστευτικό πέρασε το μήνυμα ότι η εσωστρεφής πολιτική των 
Χριστιανοκοινωνιστών δεν λύνει το πρόβλημα και ότι χρειάζονται 
ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες με ανοιχτά σύνορα στο εσωτερικό της 
Ε.Ε., ανοιχτή κοινωνία και ανοιχτά μυαλά.

Οι δημοσκοπήσεις εμφανίζουν τώρα τους Πράσινους δεύτερο 
κόμμα σε ολόκληρη τη Γερμανία, με ποσοστό που ξεπερνάει το 20% 
και ανοδική τάση, ενώ οι Χριστιανοδημοκράτες και οι Χριστιανο-
κοινωνιστές έχουν αρχίσει να υποχωρούν κάτω από το φράγμα του 
30% στο σύνολο της χώρας.

Τα ζητήματα της προστασίας του περιβάλλοντος έχουν πάντα ε-
ξαιρετική σημασία για τους Γερμανούς ψηφοφόρους, οι οποίοι εμ-
φανίζονται πιο ευαίσθητοι σε αυτά τα θέματα μετά το σκάνδαλο της 

ΓΕΡΜΑΝΊΑ-ΕΥΡΏΠΗ 
ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΗΝ ΕΣΣΗ
Το πιθανότερο σενάριο η αποδυνάμωση 
του κυβερνητικού συνασπισμού.

  ΤΟΥ ΕΥΡΏΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΝΔ ΓΊΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

αυτοκινητοβιομηχανίας που έδινε επί σειρά ετών πλαστά στοιχεία 
για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τα οχήματα με κινη-
τήρες ντίζελ.

Το κλίμα έχει αλλάξει για την αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία 
αποτελεί μία από τις βασικές δυνάμεις που κινούν τη γερμανική βι-
ομηχανία και την οικονομία στο σύνολό της. Στη Γερμανία και στην 
Ε.Ε. επιβάλλουν αυστηρούς περιορισμούς στην εκπομπή καυσαε-
ρίων, για να προστατευτεί η δημόσια υγεία στα αστικά κέντρα και 
να αντιμετωπιστεί, στο μέτρο του δυνατού, το φαινόμενο του θερ-
μοκηπίου. Οι εκπρόσωποι της αυτοκινητοβιομηχανίας προειδο-
ποιούν ότι έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, μπορεί να χαθούν 
100.000 θέσεις εργασίας στον κλάδο και να μείνουν πίσω οι γερμα-
νικές επιχειρήσεις σε σχέση με τον αμερικανικό και κινεζικό αντα-
γωνισμό. Υπάρχει ο αντίλογος, σύμφωνα με τον οποίο όσο πιο γρή-
γορα προσαρμοστεί η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία στις νέες 
τάσεις, για παράδειγμα τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα της αμερικα-
νικής Tesla, και στη σταδιακή ένταξη γιγάντων της ψηφιακής οικο-
νομίας στον κλάδο, τόσο καλύτερα γι’ αυτήν.

Προς το παρόν οι ψηφοφόροι στρέφονται μαζικά υπέρ των 
Πρασίνων και η αναμέτρηση αυτή την Κυριακή στην Έσση ανα-
μένεται να επηρεάσει τις πολιτικές εξελίξεις στη Γερμανία και στην 
Ε.Ε.

Τα πιθανά σενάρια
Στις τοπικές εκλογές της Έσσης θα δοκιμαστεί η αντοχή των Χρι-
στιανοδημοκρατών, οι οποίοι αναμένεται να υποστούν μεγάλες α-
πώλειες, ανάλογες με των Χριστιανοκοινωνιστών στη Βαυαρία.

Θα μετρηθεί επίσης ο νέος συσχετισμός δυνάμεων που δια-
μορφώνεται μεταξύ Χριστιανοδημοκρατών, Χριστιανοκοινωνιστών, 
που υποχωρούν σε ολόκληρη τη Γερμανία, και των Πρασίνων, που 
είναι η νέα ανερχόμενη και ήδη μεγάλη δύναμη.

Το κυριότερο όμως είναι ότι θα μετρηθεί η δυνατότητα των Σο-
σιαλδημοκρατών να αντέξουν ενδεχόμενη νέα πτώση των ποσο-
στών τους και να παραμείνουν στον κυβερνητικό συνασπισμό του 
Βερολίνου παρά την πίεση που ασκεί η αριστερή τους πτέρυγα για 
άμεση αποχώρηση από αυτόν.

Στη Γερμανία οι πολιτικές δυνάμεις είναι ιδιαίτερα προσεκτι-
κές στις κινήσεις τους και είναι δύσκολο να υπάρξει διάλυση του 
κυβερνητικού συνασπισμού προτού υπάρξει προεργασία για το δι-
άδοχο σχήμα. Συνήθως αυτές οι διαδικασίες παίρνουν, σε ομοσπον-
διακό επίπεδο, πολλούς μήνες.

Το βέβαιο είναι ότι η καγκελάριος Μέρκελ θα βγει αποδυναμω-
μένη από τη δοκιμασία της Βαυαρίας και της Έσσης, σε μια περί-
οδο κατά την οποία η Ε.Ε. βρίσκεται αντιμέτωπη με τεράστιες εκ-
κρεμότητες και χρειάζεται την προβολή του ηγετικού ρόλου της κ. 
Μέρκελ και της Γερμανίας για να οργανώσει την αναγκαία επανεκ-
κίνηση της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Η σχετική αστάθεια και οι δισταγμοί του Βερολίνου μπορεί να 
ενισχύσουν τους δεξιόστροφους ευρωσκεπτικιστές και τους αντι-
ευρωπαίους σε ολόκληρη την Ε.Ε. στην πορεία προς τις ευρωεκλο-
γές του Μαΐου 2019.

Οι Πράσινοι είναι η νέα μεγάλη πολιτική 
δύναμη της Γερμανίας.

Την Κυριακή θα φανεί εάν οι 
Σοσιαλδημοκράτες αντέχουν την παραμονή 
τους στον κυβερνητικό συνασπισμό υπό την 
καγκελάριο Μέρκελ.

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

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

Ό
χι μόνο δεν υπήρξε βελτίωση αλλά 
παρατηρείται και οπισθοδρόμηση στη 
δημόσια διοίκηση στα χρόνια της κρί-
σης, υποστηρίζει ο Παναγιώτης Καρ-
κατσούλης, στέλεχος του ΚΙΝΑΛ και 

εμπειρογνώμων Δημόσιας Διοίκησης, τονίζοντας 
ότι επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ εντάθηκαν τα 
προβλήματα του Δημοσίου.

Κατ’ αρχάς θα ήθελα να μιλήσουμε για την κα-
τάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα η δη-
μόσια διοίκηση, έπειτα από σχεδόν 10 χρόνια 
κρίσης. Ποια είναι η άποψή σας;
Η δημόσια διοίκηση παραμένει, δυστυχώς, ο με-
γάλος ασθενής, για να χρησιμοποιήσω μια όχι και 
τόσο επιτυχημένη μεταφορά, αφού, εντέλει, ο α-
σθενής είτε θεραπεύεται είτε πεθαίνει. Μετά από 
10 χρόνια επιτροπείας, εξακολουθούμε να βρι-
σκόμαστε πολύ μακριά από τη μεταρρύθμιση της 
δημόσιας διοίκησης. Οι βασικές λειτουργίες και η 
οργάνωσή της, το DNA της, να το πω απλά, έχει 
μείνει αμετάβλητο. Δύο πράγματα έχουν εμφα-
νώς αλλάξει: ο αριθμός των μονίμων δημοσίων 
υπαλλήλων έχει μειωθεί και οι μισθοί τους έχουν, 
επίσης, περικοπεί σημαντικά. Αυτά, βεβαίως, δεν 
είναι μεταρρυθμιστικά μέτρα αλλά τυφλές περι-
κοπές επί δικαίους και αδίκους που οδήγησαν 
πολλούς άξιους υπαλλήλους στην έξοδο από την 
υπηρεσία και τους παραμένοντες σε οικονομική 
ανέχεια. Το βασικό πρόβλημα της δημόσιας δι-
οίκησης, η καταδυνάστευσή της από τους πελα-
τοκράτες πολιτικούς, παραμένει άλυτο.

Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι παρατηρείται 
σταδιακή εξομάλυνση των προβλημάτων. Δι-
απιστώνετε κάτι τέτοιο;
Όχι μόνο δεν υπάρχει εξομάλυνση των προβλημά-
των που αντιμετωπίζει η δημόσια διοίκηση αλλά 
υπάρχει, αντιθέτως, ένταση. Ένα μόνο παράδειγμα 
αρκεί: είναι γνωστό ότι οι υποδομές των υπουρ-
γείων, όπως και των περιφερειακών υπηρεσιών, 
είναι παλιές κι έχουν αρχίσει να «σκάνε». Σε ο-
ρισμένες περιπτώσεις η ζημία που προκαλείται 
είναι πολλαπλάσια του κόστους ανανέωσής τους. 
Η κυβέρνηση δεν μπορεί να αντιμετωπίσει ούτε 
τα τρέχοντα. Σε κανένα μέτωπο δεν καταγράφε-
ται πρόοδος: ούτε στην αποκέντρωση αρμοδιο-
τήτων –μια εντελώς κομβική αλλαγή για την ανά-
πτυξη– ούτε στη μείωση των δαπανών και τον ε-
ξορθολογισμό των προϋπολογισμών. Νέες δομές 
δημιουργούνται και κάποιες εξ αυτών ενεργο-
ποιούνται, ενώ η περιπλοκότητα των αρμοδιο-
τήτων, η πολυνομία και η κακονομία έχουν γίνει 
σήμα κατατεθέν της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ.

Όσον αφορά το κόστος του Δημοσίου, παρατη-
ρείτε αύξηση ή μείωση της μισθολογικής δα-
πάνης; Υπάρχει αύξηση των δημοσίων υπαλ-
λήλων;
Αύξηση, βεβαίως. Παρατηρείται σταθερή αύξηση 
τόσο των υπαλλήλων όσο και του μισθολογικού 
κόστους, το οποίο αποτυπώνεται και στον προϋ-
πολογισμό (143 εκατ. ευρώ επιπλέον). Η αύξηση 
των υπαλλήλων εκδηλώνεται στους «συμβασι-
ούχους». Κατά την τριετία διακυβέρνησης των 
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ οι συμβασιούχοι που τον Ιούνιο του 
2015 ήταν 43.739 ανήλθαν τον Ιούνιο του 2018 
σε 79.856. Πρόκειται για μη μόνιμες θέσεις, ως 
προς τις οποίες υπάρχουν ρητές νομικές και συ-
νταγματικές διατάξεις που απαγορεύουν τη με-

Η κυβέρνηση κλείνει το μάτι 
στους χιλιάδες αγωνιώντες 
για μια θέση εργασίας ότι 
μπορεί, εν ευθέτω χρόνω, να 
τους αποκαταστήσει. Ουδέν 
ψευδέστερο. Η κυβέρνηση 
έχει επιλέξει, επίσης, να 
προκρίνει την πρόσληψη 
ανειδίκευτου προσωπικού 
στο Δημόσιο, παραπέμποντας 
στις καλένδες την ποιοτική 
αναβάθμισή του.

 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Παναγιώτης Καρκατσούλης, στέλεχος του 
ΚΙΝΑΛ, εμπειρογνώμων Δημόσιας Διοίκησης

τατροπή τους σε μόνιμες. Ωστόσο, η κυβέρνηση 
κλείνει το μάτι στους χιλιάδες αγωνιώντες για μια 
θέση εργασίας ότι μπορεί, εν ευθέτω χρόνω, να 
τους αποκαταστήσει. Ουδέν ψευδέστερο. Η κυ-
βέρνηση έχει επιλέξει, επίσης, να προκρίνει την 
πρόσληψη ανειδίκευτου προσωπικού στο Δημό-
σιο, παραπέμποντας στις καλένδες την ποιοτική 
αναβάθμισή του. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο 
11% των προσλήψεων που έγιναν, μέσω ΑΣΕΠ, το 
2018 αφορούσε πτυχιούχους. Σε σύνολο 13.569, 
πτυχιούχοι ήταν μόνο 1.339 και ειδικό επιστημο-
νικό προσωπικό μόνον 138.

Απ’ όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, όλες οι κυ-
βερνήσεις θέτουν τον εκσυγχρονισμό του Δη-
μοσίου ως μείζονα στόχο, ωστόσο πάντα τα 
λειτουργικά προβλήματα παραμένουν. Γιατί;
Γιατί τα πελατειακά δίκτυα που αντιμάχονται τις 
μεταρρυθμίσεις διασφαλίζουν την πολιτική επιβί-
ωση των πελατοκρατών. Δεν έχει συνειδητοποι-
ηθεί από πολλούς ότι το πελατειακό κράτος δεν 
περιορίζεται στη συμπεριφορά και τον χαρακτήρα 
του Μαυρογιαλούρου. Αποτελεί ένα μοντέλο δια-
κυβέρνησης το οποίο μπορεί να διασφαλίζει την 
αναπαραγωγή του πολιτικού συστήματος. Το τί-
μημα, όμως, του πελατειασμού είναι η χρεοκοπία 
στην οποία φτάσαμε (ακόμη μια φορά) και είναι 
λυπηρό που το κοινωνικό σώμα δείχνει να μη μα-
θαίνει από αυτή την καταστροφική διακυβέρνηση.

Τι μπορεί να γίνει, κατά την άποψή σας, ώστε 
να βελτιωθεί πραγματικά η λειτουργία της δη-

νωμένων αρμοδιοτήτων από το κέντρο στην αυ-
τοδιοίκηση.
• Η απλούστευση διοικητικών διαδικασιών με τη 
χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών, με μείωση 
των διοικητικών επιβαρύνσεων για τις επιχειρή-
σεις και τους πολίτες.
• Ο δραστικός περιορισμός του αριθμού των δη-
μοσίων νομικών προσώπων και ο εξορθολογι-
σμός των δομών. Η περιστολή του αριθμού των 
μετακλητών, που αποτελούν, πλέον, έναν στρατό 
πραιτοριανών, είναι άμεση ανάγκη.
• Η αξιολόγηση των δημοσίων υπηρεσιών και 
των δημοσίων υπαλλήλων υπό την εποπτεία α-
νεξάρτητης αρχής (μπορεί να είναι ένα αναβαθ-
μισμένο ΑΣΕΠ).
• Η χρηματοδότηση των δημοσίων υπηρεσιών 
να εξαρτάται από τον βαθμό επίτευξης των στό-
χων τους (παραγωγικότητα).

Για να αλλάξουμε θέμα, ποια είναι η άποψή 
σας για τις πολιτικές εξελίξεις του τελευταίου 
διαστήματος και την εικόνα της κυβέρνησης;
Η εικόνα της κυβέρνησης είναι εικόνα διάλυ-
σης και παρακμής. Ο πρωθυπουργός, εξαρτη-
μένος από τον ακροδεξιό κ. Καμμένο, αποπέ-
μπει τον υπουργό-αρχιτέκτονα της Συμφωνίας 
των Πρεσπών, την οποία θα υπερασπιστεί με κά-
ποια πλειοψηφία που δεν έχει! Προπαγανδίζουν 
ανοιχτά ανοίκειες προσχωρήσεις στον ΣΥΡΙΖΑ 
με μοναδικό σκοπό την επιβίωσή τους έστω για 
λίγους μήνες, αδιαφορώντας για την πολιτική α-
στάθεια που προκαλούν. Η ανάπτυξη είναι κολ-
λημένη και η έξοδος στις αγορές παραπέμπεται 
σε ευθετότερο χρόνο, ενώ τα πανεπιστήμια, που 
κυριαρχούνται από συμμορίες, αναγκάζονται να 
αναστείλουν τη λειτουργία τους. Όταν οι ιδεολη-
ψίες των υπουργών του κ. Τσίπρα τέμνονται με 
την ανικανότητά τους, το αποτέλεσμα είναι απο-
γοητευτικό και ανησυχητικό.

Πόσο πιθανό θεωρείτε το ενδεχόμενο πρόω-
ρης προσφυγής στις κάλπες;
Από τον βίο και την πολιτεία του κ. Τσίπρα και των 
στελεχών του προκύπτει, αβίαστα, ότι προτιμούν 
να μείνουν γαντζωμένοι στις καρέκλες τους έως 
την ύστατη ώρα. Εάν προσφύγουν σε πρόωρες 
εκλογές, αυτό σίγουρα δεν θα έχει να κάνει με 
κάποιο απρόβλεπτο μείζον εθνικό θέμα, αλλά με 
κάποιον επικοινωνιακό τακτικισμό που ο κ. Τσί-
πρας θα προσδοκά ότι θα του αποφέρει πολιτικά 
οφέλη. Θα πρόσφεραν μεγάλη υπηρεσία στον τόπο 
εάν έκαναν εκλογές το ταχύτερο, συνειδητοποιώ-
ντας ότι βλάπτουν με την πολιτική τους τη χώρα.

Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζουν ότι, με τη 
στρατηγική του, το ΚΙΝΑΛ μοιάζει να γίνεται 
προσάρτημα της ΝΔ. Τι απαντάτε;
Το Κίνημα Αλλαγής αντιπολιτεύεται με συνέπεια 
μια ψευδεπίγραφη αριστερή κυβέρνηση που κυ-
βερνά μαζί με έναν εσμό ακροδεξιών, έχοντας κο-
ροϊδέψει όλους όσοι τους πίστεψαν. Το Κίνημα 
Αλλαγής δεν έχει καμία απολύτως συνάφεια ή 
σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ και θα κάνουμε κάθε προ-
σπάθεια οι εγκλωβισμένοι που παραμένουν πι-
στοί στην ανίερη συμμαχία των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ να 
επιστρέψουν στις γραμμές μας. Με τη ΝΔ μας 
χωρίζει διαφορετική φιλοσοφία διακυβέρνησης 
και διαφορετικά προτάγματα. Προσάρτημα της 
ΝΔ το Κίνημα Αλλαγής ούτε είναι ούτε πρόκει-
ται να γίνει στο μέλλον.

«Το DNA της δημόσιας διοίκησης 
έχει μείνει αμετάβλητο»

μόσιας διοίκησης στη χώρα;
Να εφαρμοστούν οι ώριμες μεταρρυθμίσεις, 
όπως είναι:
• Η μεταφορά πεδίων πολιτικής και όχι μεμο-
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ρεπορτάζ

«Α
υτός είναι πιο 
ζόρικος, θα προ-
σπαθήσει να 
τα καταφέρει» 
έλεγε πριν από 
λίγες ηµέρες 
συνδικαλιστής 

αστυνοµικός µε αφορµή το νέο σχέδιο του 
νέου αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ., Αριστείδη Ανδρι-
κόπουλου, για την αναδιοργάνωση της αστυνο-
µίας, το οποίο πλασαρίστηκε στα µέσα ενηµέ-
ρωσης ως «αλλάζουν όλα στην αστυνόµευση».

Σύµφωνα µε την περιγραφή, το σχέδιο 
του κ. Ανδρικόπουλου, που εφαρµόζεται από 
τη 15η Οκτωβρίου, έχει δύο πυλώνες και προ-
σπαθεί να απαντήσει σε δύο ζητήµατα: να α-
ντιµετωπίσει τη νέα µορφή εγκληµατικότητας 
και να καλύψει την πάγια επιθυµία του πολίτη 
να βλέπει περισσότερους αστυνοµικούς στον 
δρόµο.

Ο κ. Ανδρικόπουλος διοικεί έναν στρατό µε 
55.000 προσωπικό και 18.000 οχήµατα (12.774 
περιπολικά και άλλα βοηθητικά και λοιπά ο-
χήµατα και 5.000 µηχανές), καθώς, σύµφωνα 
µε τα επίσηµα στοιχεία, σήµερα στην ΕΛ.ΑΣ. 
υπηρετούν: 5.778 αξιωµατικοί, 44.416 λοιποί 
αστυνοµικοί, 3.323 ειδικοί φρουροί και 1.483 
συνοριοφύλακες.

Ο αρχηγός θέλει να βγάλει τη δύναµη από 
τα γραφεία στους δρόµους. Η αλήθεια είναι 
ότι δεν είναι ο πρώτος αρχηγός που έχει τέ-
τοια βούληση, αλλά στο σώµα προβλέπουν ότι 
δεν θα είναι ούτε ο τελευταίος.

Όµως αυτοί που γνωρίζουν τους κανόνες 
της αστυνόµευσης είναι πολύ επιφυλακτικοί 
στην αξιολόγηση της κάλυψης της «πάγιας ε-
πιθυµίας του πολίτη» να βλέπει αστυνοµικούς 
στον δρόµο. Η κάλυψη αυτής της επιθυµίας, ε-
πισηµαίνουν, είναι ένας τρόπος να χαϊδέψεις 
τα αυτιά της κοινωνίας, αλλά µάλλον απέχει 
από το να µετατρέψεις την οπτική ικανοποί-
ηση του αιτήµατος για ασφάλεια σε πραγµα-
τική ασφάλεια.

Αυτοί που τρούπωσαν στα γραφεία
Ο υπηρεσιακός µύθος λέει ότι µεγάλο µέρος 
του σώµατος προτιµά να δουλεύει στα γραφεία 
και να µην µπαίνει στον κόπο της αντιπαράθε-

Η µεγάλη διασπορά των 
φυλασσόµενων στόχων 
λόγω Ρουβίκωνα, οι 
αποσπάσεις για την 
προστασία πιθανών στόχων, 
οι προσλήψεις που δεν 
γίνονται επί τρία χρόνια 
και η χρήση της αστυνοµίας 
ως γραφειοκρατικού 
µηχανισµού έχουν 
µειώσει δραµατικά τις 
επιχειρησιακές δυνατότητες 
της ΕΛ.ΑΣ., η οποία όµως 
επιµένει να λειτουργεί 
µε τους παραδοσιακούς 
τρόπους.

σης. Αλλά ο µύθος έχει τα όριά του. Η γραφει-
οκρατικοποίηση της αστυνοµίας ως υπηρεσίας 
που µπορεί να κάνει «πολλές δουλειές» έχει 
δηµιουργήσει ανάγκες για υπαλλήλους πίσω 
από τα γραφεία που διεκπεραιώνουν κρατικές 
υποθέσεις. Κάποιοι υπάλληλοι εκµεταλλεύο-
νται καταστάσεις, αλλά το ζήτηµα είναι πώς α-
κριβώς δηµιουργούνται οι ανάγκες.

Από την άλλη, η αστυνόµευση δεν στηρί-
ζεται υποχρεωτικά και µόνο στις περιπολίες 
στους δρόµους. «Να καταργήσουµε τα γρα-
φεία;» αναρωτιέται ένας αστυνοµικός. «Και τι 
θα γίνουν τα εργαστήρια; ∆εν θα έχουµε σή-
µανση;» προσθέτει ειρωνικά. Σύµφωνα µε τις 
εκτιµήσεις, στις εγκληµατολογικές υπηρεσίες 
υπηρετούν περίπου 800 άτοµα. Αν βγουν στον 
δρόµο, θα κλείσουν οι υπηρεσίες.

Οι αποσπασµένοι
Το µεγάλο µυστικό, όµως, το οποίο σύµφωνα 
µε τους αστυνοµικούς δεν θα µάθει ποτέ κα-
νένας, είναι πόσοι ακριβώς αστυνοµικοί έχουν 
διατεθεί ώστε να ασκούν αστυνοµικά καθήκο-
ντα δίπλα σε άτοµα που κρίνεται ότι χρειάζο-
νται προστασία. Πρόκειται για πολιτικά πρό-
σωπα, επιχειρηµατίες αλλά και δηµοσιογρά-
φους, η προστασία των οποίων στηρίζεται στη 
διάθεση αστυνοµικών που τους συνοδεύουν 
παντού. Στην Αθήνα εκτιµάται ότι ανέρχονται 
σε χιλιάδες, για τους οποίους, όπως λένε αυτοί 
που ξέρουν, «είναι πιθανότερο να µάθεις ποιοι 
τα παίρνουν από τα µυστικά κονδύλια, παρά 
ποιοι προστατεύονται».

Για όσους δεν θυµούνται, ένας αστυνοµι-
κός που φρουρούσε µια µάρτυρα σε δίκη για 
τροµοκρατία δολοφονήθηκε ένα βράδυ µπρο-
στά στο σπίτι της.

Το δόγµα Τσίπρα στην αστυνοµία
Το 2015, στις προγραµµατικές δηλώσεις της 
κυβέρνησής του, ο Αλέξης Τσίπρας είχε ξε-
κινήσει τη µείωση των ειδικών φρουρών που 
προστατεύουν πρόσωπα από τον εαυτό του. 
«Είµαστε αποφασισµένοι να επιβάλουµε ένα 
νέο ύφος και ήθος εξουσίας. Και αυτό πρέπει 
να ξεκινά από την κορυφή. Πρώτο παράδειγµα 
της νέας αντίληψης είναι ο περιορισµός του 
προσωπικού του Μεγάρου Μαξίµου κατά 30% 

νοµικού ως επικίνδυνο.

Η αύξηση των στόχων
Στις γειτονιές δεν περίσσεψαν αστυνοµικοί 
να πάνε, διότι η ΕΛ.ΑΣ. έχει µια τεράστια δι-
ασπορά δυνάµεων στη φύλαξη πιθανών στό-
χων του Ρουβίκωνα ή άλλων παρόµοιων οµά-
δων, που της αποστερεί κρίσιµες µάζες διαθέ-
σιµων αστυνοµικών, οι οποίοι άλλωστε έχουν 
µειωθεί, διότι τα τελευταία τρία χρόνια δεν γί-
νονται και προσλήψεις.

Αστυνοµικοί χαρακτηρίζουν την τακτική α-
ναποτελεσµατική, όπως προέκυψε απ’ όλες τις 
επιχειρήσεις του Ρουβίκωνα, σε καµία από τις 
οποίες ο αστυνοµικός φρουρός δεν µπόρεσε 
να αντιδράσει. Οι αντάρτικες επιχειρήσεις ε-
ντυπωσιασµού του Ρουβίκωνα διαρκούν πολύ 
λιγότερο από τη δυνατόν πιο ταχεία αντίδραση 
της ΕΛ.ΑΣ.

Μπορεί η κοινωνία να αισθάνεται ανασφα-
λής, αλλά, σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις των συν-
δικαλιστικών στελεχών της αστυνοµίας, ούτε οι 
αστυνοµικοί αισθάνονται περισσότερο ασφα-
λείς, όταν καλούνται να αντιµετωπίσουν ειδι-
κές περιστάσεις που ενδέχεται να έχουν πολι-
τικές διαστάσεις, καθώς πρέπει να αναλύσουν 
το θέµα όχι επιχειρησιακά αλλά πολιτικά.

Χαρακτηριστικό παράδειγµα αυτό που συ-
νέβη πριν από λίγες ηµέρες έξω από το Αρι-
στοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, όπου 
έµποροι ναρκωτικών επιτέθηκαν σε καθηγητή, 
την ώρα που έκανε δηλώσεις σε κάµερα τηλε-
οπτικού συνεργείου, αλλά η αστυνοµία έκανε 
ώρες να ανταποκριθεί, γιατί εξέταζε αν υπάρ-
χει ζήτηµα ασύλου.

Λίγες ηµέρες νωρίτερα οι αστυνοµικοί του 
Τµήµατος Λευκού Πύργου στο κέντρο της 
Θεσσαλονίκης παρακολουθούσαν αµήχανα 
παράτυπους µετανάστες, που είχαν µπει παρά-
νοµα στην Ελλάδα από τον Έβρο, να τους πα-
ρακαλάνε να τους καταγράψουν, χωρίς να ξέ-
ρουν τι να κάνουν.

Το θέµα είναι, επισηµαίνουν αστυνοµικοί, 
ότι, δυστυχώς, πρέπει να απαντηθεί ξανά το ε-
ρώτηµα «τι είναι αστυνόµευση;». Η διοίκηση 
της ΕΛ.ΑΣ. προσπάθησε να απαντήσει στο 
πρόβληµα που αναδείχθηκε στου Φιλοπάπ-
που, µε τον νεαρό που έχασε τη ζωή του όταν 
έπεσε από βράχο κατά τη διάρκεια ληστείας. 
Αυτοί που ήταν εκεί και παρενοχλούσαν τον 
κόσµο µετακινήθηκαν στους παραδίπλα δρό-
µους και αν πάει η αστυνοµία στους παραδίπλα 
δρόµους, αυτοί θα πάνε παραπέρα, επισηµαί-
νει αστυνοµικός, παραπέµποντας στη διαχεί-
ριση της Ροτόντας στη Θεσσαλονίκη. Όταν έ-
διωξαν από εκεί διάφορους περιθωριακούς, 
εκείνοι πήγαν στο Ναυαρίνο, και όταν τους έ-
διωξαν κι από εκεί, πήγαν παραδίπλα, και όταν 
τους έδιωξαν κι από παραδίπλα, επέστρεψαν 
στη Ροτόντα.

Πριν από 27 χρόνια ο Κωνσταντίνος Μη-
τσοτάκης σε µια οµιλία του –ως πρωθυπουρ-
γός– σε αστυνοµικούς είχε προκαλέσει την 
µήνιν της τότε αντιπολίτευσης, όταν τους είχε 
πει «το κράτος είστε εσείς».

Είκοσι επτά χρόνια µετά, πολλοί αστυνοµι-
κοί αναρωτιούνται σοβαρά ποιο κράτος ακρι-
βώς θα επιβάλουν ως µηχανισµός καταστολής. 
Η αστυνοµία χρειάζεται άλλον αέρα και πολι-
τική απεξάρτηση.

  ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΡΚΟΥ

∆ΟΓΜΑ ΤΣΙΠΡΑ ΣΤΗΝ 
ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ: ΘΕΟΣ ΦΥΛΑΞΟΙ!

και η µείωση της φρουράς ασφαλείας, της α-
στυνοµικής φρουράς του πρωθυπουργού, κατά 
40%» είχε πει τότε.

Αυτό όχι µόνο δεν έγινε, αλλά η πρόσβαση 
στο Μαξίµου εµποδίστηκε µε κλούβες, ενώ η 
µείωση της αστυνοµικής φρουράς του πρωθυ-
πουργού έγινε αύξηση, για να µπορεί να καλύ-
πτει και τον Εθνικό Κήπο.

Στην ίδια οµιλία του ο πρωθυπουργός είχε 
περιγράψει την προσέγγιση της κυβέρνησης 
απέναντι στην αστυνοµία: «Εισάγουµε νέο 
δόγµα για την ασφάλεια, τις ελευθερίες, τα δι-
καιώµατα, τις σχέσεις αστυνοµίας-πολίτη. Η α-
στυνοµία δεν θα έχει τον ρόλο της καταστολής 
των λαϊκών κινητοποιήσεων. Η αστυνοµία θα 
εγγυάται την προστασία του πολίτη από το έ-
γκληµα. Η αστυνοµία θα εγγυάται την ασφά-
λεια των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό, επαναφέ-
ρουµε τον θεσµό του “αστυνοµικού της γει-
τονιάς”. Αναβαθµίζουµε και εκσυγχρονίζουµε 
την εκπαίδευση των αστυνοµικών, του status 
και των συνθηκών εργασίας τους».

Εφαρµόστηκαν µε τόση προσήλωση οι 
εξαγγελίες του, ώστε στην πρόσφατη συνά-
ντηση που είχε το προεδρείο της Ένωσης Α-
ξιωµατικών της Αστυνοµίας µε τη νέα υφυ-
πουργό Προστασίας του Πολίτη Κατερίνα 
Παπακώστα ετέθη το ζήτηµα της αναγνώρι-
σης της επικινδυνότητας του επαγγέλµατος, 
το οποίο δεν είναι νέο, αλλά εκκρεµεί εδώ 
και πολλά χρόνια. Πρακτικά, δηλαδή, ούτε 
καν αναγνωρίζεται το επάγγελµα του αστυ-
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συνέντευξη

Ω
ς «απαράδεκτη διαχείριση ενός 
κρίσιμου εθνικού ζητήματος» 
χαρακτηρίζει τον τρόπο με τον 
οποίο η κυβέρνηση κίνησε το 
ζήτημα της επέκτασης της αιγι-
αλίτιδας ζώνης στα 12 μίλια ο 
καθηγητής Πολιτικής Επιστή-
μης και πρώην πρύτανης του 

Παντείου Πανεπιστημίου Γιώργος Κοντογιώργης.

Κατ’ αρχάς θα ήθελα να μιλήσουμε για το Σκο-
πιανό, μετά και την κρίσιμη ψηφοφορία στη 
Βουλή της ΠΓΔΜ, που ουσιαστικά επικύρωσε 
τη συνταγματική αναθεώρηση και την αλλαγή 
του ονόματος. Τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα 
και τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή;
Σε ό,τι αφορά τα ποιοτικά στοιχεία της ελληνικής ε-
ξωτερικής πολιτικής, αρκεί να αναλογιστούμε απο-
λογιστικά τη σημασία που αποδίδει ο διεθνής παρά-
γοντας στην υπόθεση αυτή, για να αντιληφθούμε το 
διαπραγματευτικό περιθώριο που είχε η ελληνική 
πλευρά να επιτύχει μια συμφέρουσα συμφωνία για 
τη χώρα. Η Συμφωνία των Πρεσπών υιοθετεί εξο-
λοκλήρου τον εθνικισμό των γειτόνων. Ο επιθετικός 
προσδιορισμός στο όνομα είναι απλώς προσχημα-
τικός. Δεν έχει προσεχθεί ότι με τη Συμφωνία των 
Πρεσπών παραδίδεται «πολιτισμικό έδαφος», συ-
ντελείται ένας διαμοιρασμός εθνικής ταυτότητας με 
τους γείτονες, ο οποίος δεν αφορά, όπως νομίζεται, 
την αρχαία Ιστορία, αλλά το σύνολο της μακεδονικής 
πτυχής του ελληνισμού έως τους νεότερους χρόνους. 
Μέχρι τώρα ο ελληνισμός συρρικνωνόταν κυρίως 
δημογραφικά και εδαφικά. Τη φορά αυτή συντελεί-
ται η πολιτισμική του συρρίκνωση, δηλαδή η παρά-
δοση πολιτισμικής/συλλογικής ταυτότητας. Το δια-
κύβευμα της παράδοσης «πολιτισμικού εδάφους» 
θα φανεί συν τω χρόνω πολύ πιο σημαντικό σε ό,τι 
αφορά τη βυζαντινή και τη νεότερη κληρονομιά. 
Γιατί η πτυχή αυτή αγγίζει ευθέως τη γεωπολιτική 
διάσταση της συμφωνίας, η οποία θα κάνει αργά ή 
γρήγορα την εμφάνισή της, από τη στιγμή που εισά-
γεται θεσμικά η αντίστιξη του ονόματος της χώρας 
προς την εθνική και πολιτειοτική αναγωγή της στο 
έθνος των Μακεδόνων και στους Μακεδόνες πο-
λίτες. Πρόκειται για προσημείωση δικαιώματος για 
το σύνολο της Μακεδονίας. Η άρνηση των Σλαβο-
μακεδόνων να αποδεχτούν την ονομασία αυτή της 
γείτονος χώρας, με το πρόσχημα ότι ο πληθυσμός 
της είναι εθνολογικά σύνθετος, μπορούσε να επι-
λυθεί με την ομοσπονδοποίησή της. Έτσι, κάθε ε-
θνότητα θα αυτοπροσδιοριζόταν στο εσωτερικό του 
ομόσπονδου κρατιδίου που θα της ανήκε, χωρίς ο 
επιθετικός προσδιορισμός στο όνομα του κράτους 
να εγείρει ζητήματα για την Ελλάδα και για τη στα-
θερότητα στην περιοχή. Δεν θέλω να γίνω μάντης 
κακών, αλλά φοβάμαι ότι θα έρθει κάποια στιγμή 
που το πρόταγμα μιας ενιαίας γεωγραφικά κρατι-
κής οντότητας που θα ακούει στο όνομα της Μακε-
δονίας θα γίνει μείζον πρόβλημα στην εσωτερική 
πολιτική ζωή της Ελλάδας. Η «αμέλεια» της ελλη-
νικής πολιτικής τάξης να προσεγγίσει το πρόβλημα 
κατά τον τρόπο της προβολής των επιπτώσεών του 
στο μέλλον ομολογεί καταφανώς την ανεπάρκεια 
και χωρίς άλλο την αδιαφορία της για ό,τι αγγίζει 
τα συμφέροντα της χώρας.

Τι σημαίνει για την Ελλάδα η επικύρωση/υλο-
ποίηση της συμφωνίας από τα Σκόπια;
Θέλω να επισημάνω μια πτυχή του θέματος που 
είναι κεφαλαιώδης. Η Συμφωνία των Πρεσπών 

Δεν θέλω να γίνω μάντης κακών, 
αλλά φοβάμαι ότι θα έρθει κάποια 
στιγμή που το πρόταγμα μιας 
ενιαίας γεωγραφικά κρατικής 
οντότητας που θα ακούει στο 
όνομα της Μακεδονίας θα γίνει 
μείζον πρόβλημα στην εσωτερική 
πολιτική ζωή της Ελλάδας.

 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

«Η Ελλάδα έπρεπε να επεκτείνει 
παντού την αιγιαλίτιδα ζώνη της 

στα 12 μίλια»

συνάδει με τη βαθιά ιδεολογία της συριζαίας Α-
ριστεράς, την οποία διακήρυσσε και διακινούσε 
πριν ανέβει στην εξουσία, αλλά και μετά. Οι απί-
θανοι αυτοί αντιδραστικοί και εθελόδουλοι τυχο-
διώκτες, που από καταληψίες των πανεπιστημίων 
έγιναν καταληψίες του κράτους, εχθρεύονται πλή-
ρως, δηλαδή σε βαθμό κυνικότητας, καθετί που α-
νάγεται στην ελληνική κοινωνία και στις κληρονο-
μίες της. Οι ίδιοι αυτοί στήριξαν μέχρι σήμερα σε 
κάθε ευκαιρία τον πλήρη εθνικισμό των γειτόνων, 
που μια άλλη ανάγνωση ομολογεί την αντιπάθεια 
με την οποία αντιμετωπίζουν την ελληνική κοινω-
νία. Μόλις πρόσφατα βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ δή-
λωνε από το βήμα της Βουλής ότι «εχθρός μας δεν 
είναι ο εθνικισμός των γειτόνων μας αλλά ο εθνι-
κισμός των Ελλήνων». Η συμφωνία με τη γείτονα 
χώρα ήταν γι’ αυτούς μια ευκαιρία να επιφέρουν 
πλήγμα στην πολιτισμική συνοχή της κοινωνίας, 
στο μέτρο που αυτή αποτελεί τον παράγοντα εκεί-
νον που τους είχε βάλει διαχρονικά στο περιθώριο 
της πολιτικής ζωής και τους αντέτεινε την πλήρη 
διαφωνία της στις πολιτικές τους επιλογές, όταν α-
νήλθαν στην εξουσία. Όλες οι πολιτικές τους, ως πε-
ριθωριακό κόμμα και ως κυβέρνηση, απέβλεπαν 
και αποβλέπουν στην αποδόμηση των θεμελίων 
της κοινωνικής συλλογικότητας και, στο πλαίσιο 
αυτό, της ελληνικής κληρονομιάς που τη σφυρη-
λατεί. Εγκαλούν την ελληνική κοινωνία για εθνικι-

νίας των Πρεσπών με ένα ευαίσθητο πλην όμως υ-
ψηλού εθνικού συμβολισμού ζήτημα. Στην πραγμα-
τικότητα, με τον τρόπο αυτόν τορπιλίστηκε η όποια 
διαχείρισή του. Παρ’ όλα αυτά, η υπόθεση της επέ-
κτασης της αιγιαλίτιδας ζώνης στα 12 μίλια ομολογεί 
ότι η Ελλάδα εξελίσσεται ολοταχώς προς την «ιμιο-
ποίησή» της. Όλοι μαζί έβλαψαν και συνεχίζουν να 
βλάπτουν τη χώρα, οδηγώντας τη σε τέτοιον βαθμό 
ανυποληψίας ώστε η Τουρκία να αποφασίζει εάν θα 
επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα ακόμη και στο Ιόνιο. 
Είχα σε πολύ παλαιό και ανύποπτο χρόνο υποστη-
ρίξει ότι η Ελλάδα έπρεπε να επεκτείνει παντού την 
αιγιαλίτιδα ζώνη της στα 12 μίλια. Ανεξαρτήτως του 
αν θα ανεχόταν την παραβίασή τους από τη γείτονα, 
θα αποτελούσε ήδη μια τετελεσμένη πραγματικότητα.

Η Τουρκία αντέδρασε άμεσα στην επέκταση στα 
12 μίλια, θέτοντας εμμέσως ζήτημα casus belli. 
Πώς πιστεύετε ότι η Αθήνα πρέπει να αντιμετω-
πίσει τη στάση της Άγκυρας;
Οφείλουμε να διακρίνουμε το «πρέπει» από το «πώς» 
εντέλει θα αντιδράσει η Αθήνα. Ξέρετε, η ελληνική 
πολιτική τάξη χρεώνεται εξολοκλήρου την ανατροπή 
των συσχετισμών σε βάρος της χώρας στη διάρκεια 
της Μεταπολίτευσης. Και συνεχίζει ακόμη και σή-
μερα να τη βυθίζει στην αδυναμία και στην ανυπο-
ληψία. Συγχρόνως, σε μια περίοδο που η Τουρκία 
μεταβάλλεται ραγδαία σε περιφερειακή δύναμη, η 
ελληνική άρχουσα τάξη διαχειρίζεται τα εθνικά ζητή-
ματα με μέτρο την αποποίησή τους και τη μεταφορά 
τους ως «καυτής πατάτας» στους επόμενους. Πολύ 
φοβάμαι ότι η «ιμιοποίηση» της χώρας είναι θέμα 
χρόνου, για έναν και μοναδικό λόγο: η πολιτική είναι 
απολύτως αυτονομημένη από την κοινωνική συλ-
λογικότητα και, συνακόλουθα, είναι σε διάσταση με 
το κοινό συμφέρον. Τα συμφέροντα και οι προτεραι-
ότητες των κατόχων του κράτους είναι πλήρως δι-
ακριτά από το συμφέρον της χώρας. Η διαπίστωση 
αυτή επιβεβαιώνεται κάθε στιγμή στον πολιτικό τους 
λόγο. Έχουν οδηγήσει σε τέτοιον βαθμό αλλοτρίω-
σης και αυτονόμησης την πολιτική, που δεν μερι-
μνούν καν να τηρήσουν τα προσχήματα. Με διαφο-
ρετική διατύπωση, στο ελληνικό πολιτικό σύστημα 
δεν υπάρχει κανένας θεσμός ή τρόπος που θα μπο-
ρούσε να αναγκάσει την πολιτική εξουσία να εναρ-
μονιστεί με το συμφέρον της χώρας. Εν ολίγοις, το 
πρόβλημα της χώρας είναι το καθ’ όλα τριτοκοσμικό 
της κράτος της κομματοκρατίας με το ομόλογο πο-
λιτικό προσωπικό, όχι η κοινωνία.

σμό, την αποκαλούν «ετερόκλητο όχλο», μόνο και 
μόνο επειδή τους αρνείται το δικαίωμα να αποφα-
σίζουν για την τύχη της χωρίς να συνεκτιμούν τη 
δική της βούληση. Αυτή καθαυτή η πολιτική αντι-
μετώπιση της κοινωνίας των πολιτών αξιολογείται 
εξ αντικειμένου ως βαθιά αντιδραστική και κατα-
φανώς εθελόδουλη. Είναι αντιδραστική στον πυ-
ρήνα της ιδεολογίας της, καθόσον, απορρίπτοντας 
την ελληνική ανθρωποκεντρική/δημοκρατική κλη-
ρονομιά υπέρ του δυτικού μετα-φεουδαλικού δια-
φωτισμού, νομιμοποιεί το μοναρχικό κράτος ως α-
νώτερο της δημοκρατίας, και μάλιστα σε μια στιγμή 
που στη Δύση έχει ανοίξει ένας μεγάλος διάλογος 
με πρόσημο την αμφισβήτηση του δημοκρατικού 
του χαρακτήρα. Συγχρόνως, έχουν μεταβληθεί σε 
κατεξοχήν φορείς της ιδεολογίας της εξάρτησης 
της χώρας, που επί δύο αιώνες η κρατική διανό-
ηση δεν μπόρεσε να επιβάλει.

Κατά την τελετή παράδοσης-παραλαβής του 
ΥΠΕΞ ο κ. Κοτζιάς παρέδωσε στον πρωθυ-
πουργό Π.Δ. για την επέκταση της αιγιαλίτιδας 
ζώνης στα 12 μίλια. Πώς κρίνετε την κίνηση 
αυτή της Ελλάδας;
Απαράδεκτη διαχείριση ενός κρίσιμου εθνικού ζη-
τήματος. Είναι ανεύθυνη και υπακούει αποκλει-
στικά σε εσωτερικές προτεραιότητες. Δηλαδή στην 
αντιστάθμιση του πολιτικού κόστους της Συμφω-

Γιώργος Κοντογιώργης, καθηγητής Πολιτικής 
Επιστήμης, πρώην πρύτανης του Παντείου 

Πανεπιστημίου
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οικονοµία

Το 2018 η έµµεση 
φορολογία αντιστοιχεί 
στο 17,3% του ΑΕΠ της 
Ελλάδας.

Τ
α πρωτεία στους έµµεσους φόρους κατέχει 
η Ελλάδα, καθώς είναι η χώρα µε τη βαρύ-
τερη έµµεση φορολογία στην Ευρωζώνη. 
Αυτό σηµαίνει ότι οι Έλληνες πληρώνουν 
για ΦΠΑ και ειδικούς φόρους κατανάλω-
σης περισσότερα από τους υπόλοιπους Ευ-

ρωπαίους.
Όπως προκύπτει από τα προσχέδια προϋπολογισµών που 

οι χώρες της Ευρωζώνης κατέθεσαν στην Κοµισιόν, τα έσοδα 
του ∆ηµοσίου από τον ΦΠΑ και τους ειδικούς φόρους κατα-
νάλωσης αντιστοιχούν το 2018 στο 17,3% του εγχώριου ΑΕΠ 
και το 2019 στο 17%. Σηµειωτέον ότι οι έµµεσοι φόροι θεω-
ρούνται οι πιο άδικοι, διότι επιβαρύνουν τους πάντες, ακόµη 
και τους ασθενέστερους οικονοµικά, τους οποίους η κυβέρ-
νηση υποτίθεται ότι θέλει να προστατέψει.

Ωστόσο, όπως προκύπτει, επί ΣΥΡΙΖΑ τα φτωχότερα νοι-
κοκυριά υπέστησαν τις µεγαλύτερες φορολογικές επιβαρύν-
σεις µέσω της διόγκωσης των έµµεσων φόρων. Στον αντίποδα, 
από την ανάλυση των προϋπολογισµών των προηγούµενων 
ετών διαφαίνεται ότι από το 2010 έως και το 2015, τόσο σε α-
πόλυτο µέγεθος όσο και ως ποσοστό του ΑΕΠ, τα έσοδα από 
τους έµµεσους φόρους παρουσίαζαν πτωτική πορεία. Συγκε-
κριµένα, από το 13,9% του ΑΕΠ που ήταν το 2010 είχαν πε-
ριοριστεί στο 12,8% του ΑΕΠ το 2015. ∆εν είναι παράδοξο 
µια κυβέρνηση που θέλει να θεωρείται αριστερή και δηλώ-
νει υπέρ των φτωχών να έχει τόσο υψηλή έµµεση φορολογία;

Μάλιστα, η έµµεση φορολογία επιβαρύνει τους Έλληνες 
περισσότερο από την άµεση. Συγκεκριµένα, για το 2018 η δι-
αφορά άµεσης και έµµεσης φορολογίας φτάνει στις 7,3 µονά-
δες, δηλαδή ενώ η έµµεση φορολογία αντιστοιχεί στο 17,3% 
του ΑΕΠ η άµεση αντιστοιχεί στο 10% του ΑΕΠ.

Η συνολική φορολογική επιβάρυνση
Την ίδια στιγµή, όπως προκύπτει από τους προϋπολογισµούς 
των χωρών της Ευρωζώνης, η Ελλάδα είναι στην πέµπτη θέση 
των χωρών-µελών όσον αφορά το σύνολο των φορολογικών 
επιβαρύνσεων από άµεσους και έµµεσους φόρους, όπως και 
από ασφαλιστικές εισφορές. Στην κορυφή της λίστας βρίσκε-
ται το Βέλγιο µε 47,4%, ενώ ακολουθεί η Γαλλία µε 44,8%, η 
Φινλανδία µε 42,3% και η Ιταλία µε 41,9%.

Ιδιαίτερα αρνητικές είναι και οι εκτιµήσεις για το επό-
µενο έτος, καθώς, όπως προκύπτει από τον προϋπολογισµό, 
η συνολική φορολογική επιβάρυνση θα διαµορφωθεί στο 

40,6%, µε αποτέλεσµα η Ελλάδα να παραµένει στην πεντάδα 
των χωρών µε τις µεγαλύτερες επιβαρύνσεις και την επό-
µενη χρονιά.

Σύµφωνα µάλιστα µε σχετική έκθεση του ΟΟΣΑ, τη διε-
τία 2015-2016 η Ελλάδα αναδείχθηκε πρωταθλήτρια κόσµου 
στις αυξήσεις φόρων, µε αυξήσεις 2,5%-3% του ΑΕΠ. Πολ-
λαπλάσια απ’ ό,τι σε όλες τις άλλες χώρες ήταν η αύξηση κυ-
ρίως στους έµµεσους φόρους, αλλά και στους φόρους εισο-
δήµατος. Οριακή µείωση (της τάξης του 0,2%-0,3% ή µόλις 
1/10 των αυξήσεων φόρων) καταγράφηκε µόνο στους φόρους 
περιουσίας – λόγω αλλαγής των αντικειµενικών.

Παράλληλα, η Ελλάδα είναι η µοναδική χώρα που κατά-
φερε να επιβάλει τόσο µεγάλους φόρους, ενώ είχε τη µικρό-
τερη (µηδενική) ανάπτυξη. Έτσι, ενώ οι εισπράξεις φόρων 
αυξήθηκαν κατά 5% το 2016, η οικονοµική ανάπτυξη ήταν… 
µηδέν, σε αντίθεση µε σχεδόν όλες τις υπόλοιπες χώρες, 
όπου το ΑΕΠ κινήθηκε ανοδικά.

Εν τω µεταξύ, σύµφωνα µε την ίδια έκθεση του ΟΟΣΑ, το 
2015-2016 η Ελλάδα ήταν η χώρα όπου οι φόροι αυξήθηκαν 
και, ταυτόχρονα, οι κρατικές δαπάνες µειώθηκαν (ως ποσο-
στό του ΑΕΠ) όσο σε καµία άλλη χώρα.

Από την άλλη, µεγάλα είναι τα βάρη που καλούνται να 
σηκώσουν και οι ελληνικές επιχειρήσεις. Συγκεκριµένα, 
ενώ ο µέσος συντελεστής για τις επιχειρήσεις στα 34 µέλη 
του ΟΟΣΑ έχει µειωθεί από 32,5% το 2000 σε 23,9% το 2018, 
στη χώρα µας παραµένει µεταξύ των υψηλότερων, στο 29%, 
έχοντας µάλιστα αυξηθεί κατά τρεις µονάδες την τελευταία 
τριετία.

Εξάλλου η Ελλάδα είναι και µεταξύ των χωρών όπου αυ-
ξήθηκε η φορολογία των ακινήτων, καθώς µε την επιβολή 
ΕΝΦΙΑ βρίσκεται στην έκτη θέση των αυξήσεων, µετά τη 
Βρετανία, τη Γαλλία, το Λουξεµβούργο, το Βέλγιο και τον 
Καναδά.

Πρωταθλήτρια και στις εισφορές
Τη συνολική εικόνα έρχεται να επιδεινώσει η στατιστική 
των ασφαλιστικών εισφορών.

Όπως προκύπτει από τον ελληνικό προϋπολογισµό που 
κατατέθηκε στην Κοµισιόν, η Ελλάδα, µε συντελεστή 14,4% 
επί του ΑΕΠ για το άθροισµα εισφορών εργοδότη και εργα-
ζοµένου, περιλαµβάνεται στην πρώτη πεντάδα των χωρών-
µελών της Ευρωζώνης για το 2018. Υψηλότερο ποσοστό από 
το ελληνικό παρουσιάζουν η Γερµανία, το Βέλγιο, η Γαλλία, 

η Ολλανδία και η Σλοβενία.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι το µέσο ποσοστό για την Ευρω-

ζώνη διαµορφώνεται στο 12,4% για το 2018, µε την Ελλάδα να 
είναι δύο ποσοστιαίες µονάδες πάνω από τον µέσο όρο.

Εκτοξεύτηκαν τα ληξιπρόθεσµα χρέη
Η υπερφορολόγηση, βέβαια, σε συνδυασµό µε τις υψηλές α-
σφαλιστικές εισφορές, έχει εκτοξεύσει τα τελευταία χρόνια 
τα ληξιπρόθεσµα χρέη προς το ∆ηµόσιο. Είναι ενδεικτικό ότι 
πριν από την κρίση τα χρέη δεν ξεπερνούσαν τα 35 δισ. ευρώ 
και πλέον έχουν αγγίξει τα 102,2 δισ. ευρώ.

Στα χρόνια της κρίσης οι οφειλέτες του ∆ηµοσίου τριπλα-
σιάστηκαν. Η αύξηση του αριθµού τους ξεκίνησε το 2010, µε 
τους οφειλέτες να µην ξεπερνούν το 1 εκατοµµύριο, και συ-
νεχίζεται µέχρι και σήµερα, φτάνοντας τα 4 εκατοµµύρια. Το 
87% αυτών χρωστά έως 5.000 ευρώ στο ελληνικό ∆ηµόσιο. Σε 
αυτούς απευθύνονται κατά κύριο λόγο τα κατασχετήρια που 
αποστέλλει σε καθηµερινή βάση η Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµο-
σίων Εσόδων στις τράπεζες, αλλά το αποτέλεσµα είναι αρνη-
τικό για τα ταµεία του ∆ηµοσίου. Και αυτό γιατί τα υπόλοιπα 
των λογαριασµών είναι ελάχιστα και δεν ξεπερνούν στις πε-
ρισσότερες περιπτώσεις τα 50-100 ευρώ.

  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΑΚΚΕΤΟΥ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ 
ΣΤΟΥΣ ΕΜΜΕΣΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ 
Η ΕΛΛΑ∆Α
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συνέντευξη

Σ
αφέστατα κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών τάσσε-
ται ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής και πρόεδρος του 
κόμματος Ελλάδα - Ο Άλλος Δρόμος, Νότης Μαριάς, 
κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι ξεπουλά τη Μακε-
δονία. Παράλληλα, ασκεί κριτική και για την πρόθεση 
της κυβέρνησης για επέκταση της αιγιαλίτιδας ζώνης 
στα 12 μίλια σε Ιόνιο και Κρήτη, αλλά όχι στο Αιγαίο.

Κατ’ αρχάς θα ήθελα να μιλήσουμε για τις εξελίξεις στο Σκοπιανό. 
Κατά την άποψή σας, τι σηματοδοτεί η απόφαση του Κοινοβου-
λίου της γείτονος για έναρξη της συνταγματικής αναθεώρησης 
στο πλαίσιο της Συμφωνίας των Πρεσπών;
Οι Σκοπιανοί επισπεύδουν τις διαδικασίες σε σχέση με τις Πρέσπες, 
καθώς θεωρούν ότι δεν πρόκειται να έχουν άλλη φορά μια τόσο βο-
λική κυβέρνηση στην Αθήνα. Και αυτό γιατί με την κατάπτυστη Συμ-
φωνία των Πρεσπών η κυβέρνηση εκχώρησε το όνομα της Μακε-
δονίας μας στους Σκοπιανούς. Και όχι μόνο, αλλά τους αναγνώρισε 
δήθεν μακεδονική γλώσσα και δήθεν μακεδονική ιθαγένεια, η οποία 
αποτελεί εργαλείο για τη δημιουργία δήθεν μακεδονικής εθνότητας. 
Με αυτόν τον τρόπο νομιμοποιούν τις αλυτρωτικές τους επιδιώξεις 
οι Σκοπιανοί και μπορούν πλέον να πορεύονται προς το ΝΑΤΟ και 
την Ε.Ε. έχοντας λάβει για «πανωπροίκι» και τη χρήση της ελληνικής 
ΑΟΖ, αφού με το άρθρο 13 της επαίσχυντης Συμφωνίας των Πρε-
σπών η κυβέρνηση αναγνώρισε την ενεργοποίηση υπέρ των Σκο-
πίων των σχετικών προβλέψεων της Σύμβασης του ΟΗΕ για το Δί-
καιο της Θάλασσας.

Θεωρείτε ότι η ΠΓΔΜ θα ολοκληρώσει τη δική της πλευρά της 
συμφωνίας; Και, αν ναι, τι πιστεύετε ότι θα πρέπει να πράξει η ελ-
ληνική κυβέρνηση;
Απ’ ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής, ο Ζάεφ και η παρέα του κατάφεραν να 
βρουν τους 80 βουλευτές, οι οποίοι και ψήφισαν για την έναρξη της 
αναθεώρησης του Συντάγματος του μορφώματος. Αυτό βέβαια έγινε 
μέσα σε ένα κλίμα πιέσεων, εκβιασμών, δωροδοκιών υπό την υψηλή 
εποπτεία της Δύσης, η οποία άλλωστε εδώ και καιρό θωπεύει το διε-
φθαρμένο πολιτικό σύστημα των Σκοπίων. Με αυτά τα δεδομένα, θε-
ωρείται πλέον πιθανή η ολοκλήρωση της συμφωνίας από πλευράς 
Σκοπιανών, οπότε τη σκυτάλη θα παραλάβει ο Τσίπρας, που ήδη κι-
νείται για τη συγκρότηση μιας φιλοσκοπιανής πλειοψηφίας πρόθυ-
μων βουλευτών που θα επιχειρήσουν να ψηφίσουν τη Συμφωνία 
των Πρεσπών και ενώ θα εντείνεται η λαϊκή κατακραυγή, καθώς η 
πλειοψηφία των Ελλήνων βρίσκεται ήδη στους δρόμους και αντιστέ-

Η προαναγγελία για επέκταση 
των ελληνικών χωρικών υδάτων 
στα 12 μίλια μόνο στο Ιόνιο και 
στην Κρήτη αλλά όχι και στο Αιγαίο 
στην ουσία σημαίνει αποδοχή 
των επιχειρημάτων της Τουρκίας.

 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

«Τσίπρας και Κοτζιάς 
είναι συνυπεύθυνοι 
για τις συνεχείς 
υποχωρήσεις στα 
εθνικά θέματα»

Νότης Μαριάς, 
ευρωβουλευτής, πρόεδρος του 
κόμματος Ελλάδα - Ο Άλλος 
Δρόμος

κεται στο ξεπούλημα της Μακεδονίας μας.

Ευρώπη και ΗΠΑ δείχνουν να πιέζουν για την υλοποίηση της 
Συμφωνίας των Πρεσπών. Γιατί;
Τα συμφέροντα ΗΠΑ-Ε.Ε. στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων α-
ποκλίνουν. Οι ΗΠΑ θέλουν τον εξοβελισμό κάθε ρωσικής επιρροής 
και την ένταξη των χωρών αυτών στο ΝΑΤΟ. Επιπλέον, θέλουν να 
διασφαλίσουν ενεργειακούς δρόμους και προνομιακή διανομή στην 
περιοχή του ακριβού αμερικανικού NLG που θα εξάγεται από το Τέξας 
και θα μεταφέρεται με πλοία στην Αλεξανδρούπολη. Η Ε.Ε. και κυρίως 
η Γερμανία ενδιαφέρεται για την περιοχή προκειμένου να διευρύνει 
τα εμπορικά της συμφέροντα και ταυτόχρονα να διασφαλίσει τη διά-
νοιξη και λειτουργία της περίφημης διώρυγας των Βαλκανίων, δη-
λαδή μια ζεύξη του Αξιού, του Μοράβα και του Δούναβη, προκειμέ-
νου να αξιοποιηθούν οι ενδοποτάμιες φτηνές μεταφορές εμπορευ-
μάτων από τη Θεσσαλονίκη στην Κεντρική Ευρώπη και αντίστροφα.

Για να αλλάξουμε θέμα, ο κ. Κοτζιάς, κατά την αποχώρησή του 
από το ΥΠΕΞ, προανήγγειλε την αύξηση της αιγιαλίτιδας ζώνης 
στα 12 μίλια. Τι σημαίνει αυτό;
Η προαναγγελία για επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 
12 μίλια μόνο στο Ιόνιο και στην Κρήτη αλλά όχι και στο Αιγαίο στην 
ουσία σημαίνει αποδοχή των επιχειρημάτων της Τουρκίας, η οποία 
υποστηρίζει ότι δήθεν το Αιγαίο είναι κλειστή θάλασσα και δεν πρέ-
πει να γίνει εκεί επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων, διότι θα 
πλήξει τα δήθεν ζωτικά συμφέροντα της Τουρκίας.

Τόσο ο κ. Κοτζιάς όσο και ο κ. Τσίπρας υπερασπίστηκαν με θέρμη 
την εξωτερική πολιτική της χώρας τα τελευταία χρόνια. Το σχό-
λιό σας;
Είναι και οι δύο συνυπεύθυνοι για τις συνεχείς υποχωρήσεις στα ε-
θνικά θέματα και ιδίως απέναντι στην επιθετική πολιτική του Ερντογάν, 
ο οποίος καθημερινά αποθρασύνεται. Κατάφεραν και οι δύο να διαλύ-
σουν τις σχέσεις της Ελλάδας με τη Ρωσία και να εμφανιστούν βασιλι-
κότεροι του βασιλέως σε μια φάση που ο Τραμπ φαίνεται να τα βρίσκει 
με τον Πούτιν. Στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις ισχύει το «ανήκομεν 
εις την Δύσιν», μόνο που αυτή τη φορά οι Αμερικάνοι δεν δίνουν ούτε 
σεντς. Αντίθετα, χρησιμοποιούν στο τζάμπα τη Σούδα και άλλες ελληνι-
κές βάσεις και ενεργούν ως επικυρίαρχοι στη χώρα. Αλλά ούτε και οι 
ελληνοκινεζικές σχέσεις έχουν αποδώσει κάτι το θεαματικό, παρ’ ότι το 
λιμάνι του Πειραιά λειτουργεί ως πύλη εισόδου των κινεζικών προϊό-
ντων προς την Ανατολική Ευρώπη. Στο Σκοπιανό, το δίδυμο παρέδωσε 

τη Μακεδονία μας και την Ιστορία μας στο μόρφωμα, ενώ στις ελλη-
νοαλβανικές σχέσεις δεν άρθρωσαν κουβέντα για τη Βόρειο Ήπειρο.

Φαίνεται ότι οι εξελίξεις στο Σκοπιανό προκαλούν αναταράξεις 
στην κυβέρνηση συνεργασίας. Πιστεύετε ότι οι κλυδωνισμοί 
αυτοί θα οδηγήσουν σε πρόωρες εκλογές;
Η «κυβέρνηση-κουρελού» των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ στηρίζεται σε μια εντελώς 
ανομοιογενή συγκυριακή πλειοψηφία η οποία έχει εντελώς διαφορε-
τική θέση για τη Συμφωνία των Πρεσπών, με αποτέλεσμα ο Αλέξης 
Τσίπρας να αναζητά «νέα ρετάλια» για να τα ράψει στην κυβερνητική 
κουρελού, που έχει πλέον κατατρυπήσει λόγω του Σκοπιανού. Υπ’ αυ-
τούς τους όρους και με δεδομένο ότι εντείνονται οι διεθνείς ανταγω-
νισμοί στην περιοχή για τους ενεργειακούς δρόμους, δεν αποκλείεται 
τελικά η κατάρρευση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Οι τελευταίες, πάντως, εξελί-
ξεις στο Υπουργικό Συμβούλιο απέδειξαν την πλήρη αλληλεξάρτηση 
των δύο κυβερνητικών εταίρων, οι οποίοι προσπαθούν με νύχια και 
με δόντια να κρατηθούν στη διακυβέρνηση καθώς πλησιάζει η ώρα 
της κρίσεως ενώπιον του εκλογικού σώματος. Έτσι, οι ΑΝΕΛ μαζεύ-
ουν ένσημα ενόψει της πρόωρης συνταξιοδότησής τους από τον ελ-
ληνικό λαό, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί να διατηρηθεί σε ποσοστά κοντά 
στο 20%, προκειμένου να μην έχει την τύχη του ΠΑΣΟΚ του ΓΑΠ.

Η ΝΔ δηλώνει ότι, αν γίνει κυβέρνηση, δεν πρόκειται να επι-
κυρώσει τη Συμφωνία των Πρεσπών και ζητά εκλογές εδώ και 
τώρα. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε, και γιατί;
Η θέση του Κινήματός μας Ελλάδα- Ο Άλλος Δρόμος για το ζήτημα της 
ονομασίας των Σκοπίων είναι πως διαφωνούμε κάθετα με οποιαδή-
ποτε χρήση του ονόματος της Μακεδονίας μας από τα Σκόπια, καθώς 
και με οποιονδήποτε γεωγραφικό προσδιορισμό ο οποίος παραπέ-
μπει και χρησιμοποιεί τη λέξη «Μακεδονία» στο όνομα των Σκοπίων. 
Θεωρούμε ότι η κυβέρνηση οφείλει να θέσει τη Συμφωνία των Πρε-
σπών στην κρίση του ελληνικού λαού, ο οποίος, ενεργώντας κυρί-
αρχα και πρωτογενώς, να αποφασίσει σχετικά με δημοψήφισμα για 
το Σκοπιανό. Η διενέργεια δημοψηφίσματος θα ενώσει όλες τις δυνά-
μεις που μάχονται την κατάπτυστη συμφωνία των Πρεσπών και είναι 
βέβαιο ότι με συντριπτική πλειοψηφία θα πουν «όχι» στις Πρέσπες, 
ενώ η διενέργεια εκλογών που προτείνει η ΝΔ ως τρόπο ανατροπής 
της Συμφωνίας των Πρεσπών θα διχάσει κομματικά τον ελληνικό 
λαό και μέσα από την κομματική πόλωση θα βοηθηθεί και ο ΣΥΡΙΖΑ.

Τέλος, τι θεωρείτε ότι θα γίνει με το ζήτημα των συντάξεων; Η Ε-
πιτροπή θα αποδεχτεί την άρση της μείωσής τους και, αν ναι, με 
ποια ανταλλάγματα;
H επιχειρούμενη μείωση των συντάξεων είναι κοινωνικά άδικη, ενώ 
δεν δικαιολογείται καν για δημοσιονομικούς λόγους. Το ζήτημα θα 
παραμείνει ανοιχτό μέχρι το Eurogroup του Δεκεμβρίου, το οποίο 
θα πάρει και την τελική απόφαση. Σε κάθε περίπτωση, πολλά θα κρι-
θούν και από το πώς θα εξελιχθεί η ιταλική κρίση. Σε περίπτωση που 
το Eurogroup αποφασίσει περικοπή των συντάξεων, δεν αποκλείω, 
για λόγους καθαρά ψηφοθηρικούς, ο Τσίπρας να σηκώσει τη σημαία 
της δήθεν αντίστασης στους δανειστές και να αναστείλει ή και να κα-
ταργήσει τον νόμο για περικοπή των συντάξεων, καθώς θα προχωρά 
προς τις επερχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις.
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∆
υσάρεστη έκπληξη προκάλεσε στα Σκό-
πια η αρνητική απάντηση που σύµφωνα 
µε διαρροές και πληροφορίες έδωσε το 
Οικουµενικό Πατριαρχείο στο αίτηµα 
της «Ορθόδοξης Εκκλησίας της Μακε-
δονίας» να αναγνωριστεί ως αυτοκέφαλη 
εκκλησία.

Η έκπληξη ενισχύθηκε από δύο παράγοντες: Ο πρώτος 
ήταν ότι πριν από λίγες ηµέρες το Πατριαρχείο είχε ανα-
γνωρίσει το αυτοκέφαλο της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ου-
κρανίας. Ο δεύτερος ήταν ότι, χάριν της αναγνώρισης, η Εκ-
κλησία των Σκοπίων δεχόταν να αναγνωριστεί ως «Αρχιεπι-
σκοπή Αχρίδας», χωρίς καµία χρήση του όρου «Μακεδονία».

Ο κοινός τόπος στις δύο περιπτώσεις είναι ότι και οι δύο 
αποσχίστηκαν από τις µητέρες Εκκλησίες –της Ρωσίας και 
της Σερβίας αντίστοιχα– και οι µητέρες Εκκλησίες αρνού-
νται να τις αναγνωρίσουν ως αυτοκέφαλες, δηλαδή αυτοτε-
λείς εκκλησιαστικές µονάδες. Και οι δύο κατέφυγαν στο Οι-
κουµενικό Πατριαρχείο µε αυτό το αίτηµα, όµως, παρά τις 
προσδοκίες, το Πατριαρχείο απέφυγε να αντιδράσει µε τον 
ίδιο τρόπο.

Η πατριαρχική αρνητική απάντηση
Την είδηση ότι υπάρχει η απάντηση του Πατριαρχείου, η 
οποία απορρίπτει το αίτηµα να αναγνωριστεί η αυτοκεφαλία, 
δηµοσίευσε o ιστότοπος Sloboden Pechat.mk, ο οποίος επι-
καλείται πληροφορίες σχετικά µε την επιστολή, το περιεχό-
µενο της οποίας δεν δηµοσιεύει ολόκληρο.

Σύµφωνα µε ελληνικές µεταφράσεις της είδησης, το Πα-
τριαρχείο στην επιστολή του αναφέρει ότι «µετά το αίτηµα 
της Ορθόδοξης Εκκλησίας από τα Σκόπια να της αποδοθεί 
αυτοκέφαλο υπό την ονοµασία “Αρχιεπισκοπή της Αχρίδας”, 
λάβαµε απόφαση να µην αποφασίσουµε επ’ αυτού του θέµα-
τος, διότι η περιοχή αυτή δεν εµπίπτει στη δικαιοδοσία µας, 
αλλά είναι υπό τη δικαιοδοσία του Πατριαρχείου του Πε-
κίου, δηλαδή της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας».

Ουσιαστικά, δηλαδή, το Πατριαρχείο διαχωρίζει τα θέ-
µατα των Εκκλησιών του Κιέβου και των Σκοπίων, διότι στη 
µεν περίπτωση της Ουκρανίας ανακάλεσε την πράξη του 
1686 µε την οποία είχε παραχωρήσει προσωρινά την ευθύνη 
στο Ρωσικό Πατριαρχείο, στη δε περίπτωση των Σκοπίων δεν 
ανακάλεσε την πράξη µε την οποία το 1922 είχε χορηγηθεί η 
χωρική αρµοδιότητα στο Σερβικό Πατριαρχείο.

Ο πατριάρχης Βαρθολοµαίος 
δεν αναγνώρισε αυτοκεφαλία 
στην Εκκλησία των Σκοπίων, 
καθώς προτίµησε να αποφύγει 
να συγκρουστεί µε το Σερβικό 
Πατριαρχείο και να το στείλει 
στην αγκαλιά του Πατριαρχείου 
της Μόσχας, την ίδια ώρα που η 
∆ύση προσπαθεί να αποσπάσει το 
σερβικό κράτος από την επιρροή 
της Μόσχας.

Πολιτικές ερµηνείες
Η πολιτική ερµηνεία της υπόθεσης είναι ότι ο πατριάρχης 
επέλεξε να µην κάνει δύο συγκρούσεις ταυτόχρονα.

Η έκβαση της σύγκρουσης µε τη Ρωσική Εκκλησία 
απέβη εξαιρετικά θετική και ουσιαστικά την κέρδισε. Σύµ-
φωνα µε τις εκτιµήσεις ανθρώπων που γνωρίζουν καλά τον 
χώρο, εξίσου εύκολη θα ήταν και η επικράτηση εκεί.

Όµως, σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις, ο πατριάρχης δεν 
ήθελε να οδηγήσει τη Σερβική και τη Ρωσική Εκκλησία σε 
ακόµη µεγαλύτερη προσέγγιση και στην ουσία να προκαλέ-
σει τη δηµιουργία ενός εκκλησιαστικού άξονα ανάµεσα στη 
Μόσχα και το Βελιγράδι.

Άλλωστε αυτόν τον καιρό στο Βελιγράδι βρίσκεται σε ε-
ξέλιξη µια αµερικανική επιχείρηση γοητείας, η οποία έχει 
ως στόχο την απόσπαση της Σερβίας από τη ρωσική επιρ-
ροή.

Σε µια χώρα όπου η Εκκλησία έχει σηµαντικό ρόλο στον 
δηµόσιο βίο, µια ώθηση σε προσέγγιση ανάµεσα στις Εκ-
κλησίες θα µπορούσε να υπονοµεύσει την προσπάθεια της 
αλλαγής γεωπολιτικού προσανατολισµού για το Βελιγράδι. 
Και προφανώς το Οικουµενικό Πατριαρχείο είχε λάβει 
υπόψη του τη δήλωση που είχε κάνει τον Ιανουάριο ο επι-
κεφαλής των διεθνών σχέσεων της Ρωσικής Εκκλησίας, µη-
τροπολίτης Ιλαρίων, ο οποίος είχε χαρακτηρίσει «αδιανό-
ητο» το ενδεχόµενο να αναζητηθεί λύση που δεν θα λαµβά-
νει υπόψη της τις θέσεις του Σερβικού Πατριαρχείου.

Σήµερα η Σερβία είναι η µοναδική χώρα των Βαλκανίων 
η οποία δεν είναι συνδεδεµένη µε το ΝΑΤΟ, την ίδια στιγµή 
που οι ΗΠΑ καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να δι-
ευθετήσουν την τελευταία διακρατική διαφορά στην πε-
ριοχή, δηλαδή τον συµβιβασµό στα ανοιχτά ζητήµατα που 
έχουν η Σερβία και το Κόσοβο, χωρίς να αποκλείουν ακόµη 
και ανταλλαγή εδαφών.

Θα πρέπει όµως να σηµειωθεί ότι το Φανάρι στην από-
φασή του δεν κλείνει οριστικά την πόρτα, καθώς, όπως φέ-
ρεται να λέει, «λάβαµε απόφαση να µην αποφασίσουµε», γε-
γονός που από τη µια επιβεβαιώνει ότι το θέµα συζητήθηκε, 
από την άλλη δεν αποκλείει το ενδεχόµενο να επανέλθει.

Το σχίσµα του σχίσµατος
Την τριγωνική σχέση Κωνσταντινούπολης - Βελιγραδίου - 
Οχρίδας κάνει τετράγωνη η εµπλοκή της Βουλγαρικής Εκ-
κλησίας, η οποία πριν από έναν χρόνο δέχτηκε να αναγνω-

ριστεί από την Εκκλησία των Σκοπίων ως «Μητέρα Εκκλη-
σία» των Σκοπίων, και πεντάγωνη η εµπλοκή της Ελληνικής 
Εκκλησίας, η οποία έχει καταστήσει σαφές ότι αντιτίθεται 
σε κάθε αναγνώριση Εκκλησίας µε το όνοµα «Μακεδονική».

Όµως αυτό δεν εµπόδισε τις σχέσεις που η Εκκλησία 
των Σκοπίων απέκτησε µε το Οικουµενικό Πατριαρχείο, 
οι συναντήσεις των οποίων γίνονταν σε ελληνικό έδαφος, 
στις εγκαταστάσεις ιδρύµατος το οποίο πνευµατικά υπάγε-
ται στο Φανάρι.

Οι επαφές αυτές και οι συζητήσεις διεξάγονταν σε καλό 
και ιδιαίτερα φιλικό κλίµα και αυτό είχε ενισχύσει τις προσ-
δοκίες ότι η αναγνώριση του αυτοκεφάλου θα δοθεί από το 
Πατριαρχείο. Όµως, όπως εκτίµησε ο αρχιερέας Νικολάι 
Ντανίλεβιτς, αναπληρωτής επικεφαλής του Τµήµατος Εξω-
τερικών Σχέσεων της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας 
στην Ιερά Σύνοδο του Πατριαρχείου, από τον πατριάρχη ζη-
τήθηκε να δηλώσει ότι δεν θα αναγνωρίσει ποτέ την «Εκ-
κλησία των Σκοπίων».

«Κατανοεί ότι αν την αναγνωρίσει, θα αποξενωθεί και 
θα έχει αντιπολίτευση στην Ελλάδα» είπε ο π .Νικολάι, ο ο-
ποίος σχολίασε ότι ούτε ο οικουµενικός πατριάρχης µπορεί 
να πολεµά σε τρία µέτωπα ταυτόχρονα, δηλαδή µε τη Ρω-
σική Εκκλησία, τη Σερβική και την Ελληνική.

Πάντως, στο εσωτερικό της Εκκλησίας των Σκοπίων κρά-
τησαν χαµηλούς τόνους. «Οι εκκλησιαστικοί κανόνες γρά-
φουν ότι οποτεδήποτε ένα ανεξάρτητο και κυρίαρχο κρά-
τος σχηµατίζεται αυτοµάτως ανοίγει τον δρόµο για τον σχη-
µατισµό µιας ανεξάρτητης Εκκλησίας. Εκπληρούµε αυτούς 
τους όρους εδώ και πολύ καιρό, έχουµε επίσκοπο, έχουµε 
πιστούς, κι έτσι δεν βλέπω κανέναν λόγο να µην αναγνωρι-
στούµε από την Κωνσταντινούπολη» δήλωσε ο επίσκοπος 
Πέταρ (Πέτρος) της Ορθόδοξης Εκκλησίας των Σκοπίων.

Βεβαίως πιστούς µπορεί να έχουν, αλλά έχουν και ένα ε-
σωτερικό σχίσµα, καθώς το 2005 το Σερβικό Πατριαρχείο 
διόρισε ως αρχιεπίσκοπο Οχρίδας και µητροπολίτη Σκο-
πίων, δηλαδή επικεφαλής της Εκκλησίας, τον επίσκοπο Γιό-
βαν (Ιωάννης) Βρανισκόφσκι. Ο επίσκοπος Γιόβαν, όµως, 
δεν αναγνωρίζεται από το επίσηµο κράτος και ισχυρίζε-
ται ότι διώκεται, καθώς οι αρχές τον αποµάκρυναν από την 
πρώην µητρόπολή του και τον φυλάκισαν αρκετές φορές, µε 
κατηγορίες που ποικίλλουν, από την πρόκληση εθνικού και 
θρησκευτικού µίσους µέχρι την αντίσταση κατά της αρχής 
και την κατάχρηση.

  ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΤΗΣ

Ο ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΣΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ 
ΠΕΝΤΑΓΩΝΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ
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Σύμφωνα με εκτιμήσεις, 
το κόστος για το κράτος 
φτάνει ή και ξεπερνάει 
τα 9 δισ. ευρώ.

Έ
να απίστευτο αλαλούμ επικρατεί –για 
ακόμα μια φορά– στο συνταξιοδοτικό, με 
τους συνταξιούχους να υπόκεινται σε τε-
ράστια ταλαιπωρία, στημένοι για ώρες στις 
ουρές, προκειμένου να διεκδικήσουν τα 
αναδρομικά από τις μειώσεις των συντά-

ξεών τους και την κατάργηση δώρων και επιδομάτων, μετά και 
τις σχετικές αποφάσεις της Δικαιοσύνης.

Θεωρητικά δικαιούχοι επιστροφών είναι το σύνολο των 
2,6 εκατομμυρίων συνταξιούχων, περιλαμβανομένων και 
όσων λαμβάνουν συντάξεις 500, 700 και 900 ευρώ, οι οποίοι 
μπορούν να διεκδικήσουν δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και 
επίδομα καλοκαιριού, ισόποσο με τη σύνταξή τους και με 
πλαφόν τα 800 ευρώ ετησίως. Οι υπόλοιποι διεκδικούν και 
τις μειώσεις των νόμων 4051 και 4093, με πολύ μεγαλύτερα 
ποσά.

Το κόστος από την επιστροφή των αναδρομικών δεν α-
ποκλείεται, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών, να ξεπε-
ράσει και το ύψος των 9 δισ. ευρώ, ενώ για κάθε συνταξιούχο 
το ποσό ενδέχεται να υπερβαίνει τα 20.000 ευρώ, γεγονός 
που καθιστά απαγορευτική την όποια πρόθεση για εφαρμογή 
της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας. Δεν είναι 
τυχαίο άλλωστε ότι ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης 
Τάσος Πετρόπουλος παραδέχτηκε σε δηλώσεις του ότι τόσο 
ο ΕΦΚΑ όσο και το ΕΤΕΑΠ θα ασκήσουν εφέσεις. Πρόκει-
ται για μια διαδικασία που, σύμφωνα με τους ειδικούς, απλώς 
θα «αγοράσει» χρόνο στην κυβέρνηση, καθώς είναι αυταπό-
δεικτο πως η έφεση θα χαθεί λόγω της υπάρχουσας απόφα-
σης του ΣτΕ.

Τον ασκό του Αιόλου άνοιξε η δικαστική απόφαση του Δι-
οικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης που δικαίωσε συντα-
ξιούχο ο οποίος ζητούσε αναδρομικά ποσά λόγω των περικο-
πών του 2012 σε δώρα και συντάξεις. Η απόφαση αυτή στη-
ρίζεται στην απόφαση του ΣτΕ που εκδόθηκε τον Ιούνιο του 
2015 και έκρινε αντισυνταγματικές τις περικοπές των νόμων 
4051 και 4093 του 2012. Όπως είναι φυσικό, η απόφαση του 
Πρωτοδικείου υιοθετεί το σκεπτικό της απόφασης του ΣτΕ, 
προκειμένου να κατακυρώσει στον συνταξιούχο αναδρο-
μικά ποσά από το 2013 έως το 2015 (τότε υποβλήθηκε η προ-
σφυγή) τα οποία έχασε από τις περικοπές του 2012.

Καλύτερη λύση οι ομαδικές αγωγές
Οι δικηγόροι ξεκαθαρίζουν ότι οι συνταξιούχοι μπορούν να 
διεκδικήσουν δικαστικά τις περικοπές που κρίθηκαν αντι-
συνταγματικές με τις αποφάσεις του ΣτΕ το 2015. Μάλιστα, 
καθώς αναγνωρίζουν ότι το κόστος ενδέχεται να είναι σημα-
ντικό, ίσως και ίσο με τα ποσά που κάποια στιγμή θα δικαιω-
θούν, συμβουλεύουν ότι όποιος τελικά επιλέξει τη δικαστική 
οδό θα είναι καλύτερο να επιλέξει τις ομαδικές αγωγές, οι ο-
ποίες, εφόσον γίνουν εντός του 2018, θα καθυστερήσουν ση-
μαντικά, λόγω των εφέσεων που αναμένεται να ασκήσουν τα 
ασφαλιστικά ταμεία.

Από την πλευρά του, ο κ. Πετρόπουλος επιχειρεί να απο-
θαρρύνει τους συνταξιούχους, γι’ αυτό και στις πρόσφατες δη-
λώσεις του τους συνέστησε να κάνουν αιτήσεις στον ΕΦΚΑ 
(σ.σ.: μπορούν να γίνουν και ηλεκτρονικά) για τη διεκδίκηση 
των αναδρομικών, αλλά να μην κάνουν προσφυγές στη Δικαι-
οσύνη, «γιατί χαλάνε λεφτά χωρίς λόγο».

Τα δύο σενάρια
Η λύση που πρέπει να αναζητηθεί οφείλει να είναι πολιτική, 
ώστε να μπορεί να την αντέξει και η χώρα και το σύστημα κοι-
νωνικής ασφάλισης… χωρίς να μετατραπούν σε απέραντο δι-
καστήριο. Έτσι, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, 
στην κυβέρνηση επεξεργάζονται δύο σενάρια όσον αφορά 
την καταβολή των αναδρομικών στους συνταξιούχους.

Το πρώτο είναι είτε με εφάπαξ πληρωμή μετά τον Ιούνιο 
και το δεύτερο είναι η 12μηνη καταβολή και συμψηφιστικά 
με τις νομοθετημένες περικοπές συντάξεων έως 18% από την 
1η Ιανουαρίου του 2019.

Τελεσίδικη απόφαση για 600.000 
συνταξιούχους του Δημοσίου
Εν τω μεταξύ, τελεσίδικη απόφαση του Ελεγκτικού Συνε-
δρίου έρχεται να κλειδώσει τα αναδρομικά για 600.000 συ-
νταξιούχους του Δημοσίου.

Ειδικότερα, η απόφαση αφορά τις περικοπές 5% έως 20% 
σε κύριες συντάξεις οι οποίες έχουν άθροισμα άνω των 1.000 
ευρώ μαζί με το μέρισμα και την επικουρική. Η αγωγή του 
συνταξιούχου είχε υποβληθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο στις 
29/12/2014 και με αυτή ζητούσε να του καταβάλει το Δημόσιο 
το ποσό των 29.518 ευρώ, από την επίδοσή της, ήτοι το ποσό 
των 13.500 ευρώ, λόγω των μειώσεων που είχε από τον νόμο 
4093/2012 στην κύρια σύνταξη με ποσοστό περικοπής 20%, ε-
πειδή το άθροισμα συντάξεων ήταν πάνω από 3.000 ευρώ.

Η απόφαση θεωρεί λυσιτελή την κατάργηση της περι-
κοπής του νόμου 4093 και την επιστροφή αναδρομικών για 
όλους τους συνταξιούχους του Δημοσίου. Στο πλαίσιο αυτό, 
600.000 συνταξιούχοι του Δημοσίου, πολιτικοί υπάλλη-
λοι, απόστρατοι, δικαστικοί, πανεπιστημιακοί και γιατροί 
του ΕΣΥ θα πρέπει να σταματήσουν να έχουν μειώσεις και 
παράλληλα μπορούν, ακολουθώντας τον δρόμο των αγωγών 
κατά του Δημοσίου, να διεκδικήσουν αναδρομικά τα ποσά 
που τους έχουν παρακρατηθεί.

Οι αντισυνταγματικές παρεμβάσεις
Αντισυνταγματικές έχουν κριθεί οι εξής μειώσεις στις συ-
ντάξεις:
1. Οι μειώσεις του νόμου 4051/2012, που επέβαλε περικοπές 
επικουρικών συντάξεων κατά 10% στο σύνολο του ποσού σύ-
νταξης από 200 έως 250 ευρώ, κατά 15% από τα 250 έως τα 

300 ευρώ και κατά 20% στις επικουρικές πάνω από τα 300 
ευρώ. Στις τρεις αυτές περικοπές οι επικουρικές μετά τις μει-
ώσεις διατηρούσαν κατώτατο όριο τα 200 ευρώ, τα 225 ευρώ 
και τα 250 ευρώ αντίστοιχα.
2. Οι μειώσεις του νόμου 4093/2012, που επέβαλε μειώσεις 
στο άθροισμα συντάξεων με την εξής κλίμακα: 5% για άθροι-
σμα συντάξεων από τα 1.000 έως τα 1.500 ευρώ, 10% μείωση 
από τα 1.500 έως τα 2.000 ευρώ, 15% μείωση από τα 2.000 έως 
τα 3.000 ευρώ και 20% μείωση επί αθροίσματος συντάξεων 
άνω των 3.000 ευρώ.
3. Οι μειώσεις του νόμου 4093/2012 για την κατάργηση των 
δώρων στις κύριες συντάξεις, που ήταν 800 ευρώ ετησίως, με 
400 ευρώ δώρο Χριστουγέννων, 200 ευρώ δώρο Πάσχα και 
200 ευρώ επίδομα αδείας.

  ΕΛΕΥΘΕΡΊΑ ΣΑΚΚΕΤΟΥ

ΕΠΊΣΤΡΟΦΉ ΑΝΑΔΡΟΜΊΚΏΝ 
ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΊΟΥΧΟΥΣ: ΠΟΊΟΊ ΚΑΊ ΠΟΣΑ 

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

 ΑΡΗΣ ΖΕΥΓΑΣ

O ενδοκυβερνητικός ανένδοτος που κήρυξε ο πρωθυπουργός 
κατά της διγλωσσίας την ώρα που απέπεµπε τον Νίκο Κοτζιά 
και αναλάµβανε ο ίδιος το υπουργείο Εξωτερικών πάει καλά.

Καλά πάει και η προσπάθεια του Ρουβίκωνα, που προχώρη-
σε σε µία άκρως εντυπωσιακή κίνηση µέσα στην εβδοµάδα.

Και όχι µόνο αυτό αλλά ανακατέλαβε και το στέκι του στη 
Φιλοσοφική µετά την προσωρινή ανακατάληψή του από τους 
καθηγητές. Ο πόλεµος βρίσκεται σε εξέλιξη, δεν είναι σαφές 
ακόµη προς τα πού θα γείρει η πλάστιγγα και αναµένονται οι 
ενισχύσεις από το Ρωµαλέο Φοιτητικό Κίνηµα, το οποίο θα ανα-
λάβει δράση µετά και από τη σχετική προτροπή του υπουργού.

Έτσι έχουν τα πράγµατα, οι πανεπιστηµιακοί και µαθητικοί 
χώροι δεν είναι δεδοµένοι για τους φοιτητές και τους µαθη-
τές, για να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτούς θα πρέπει να 
δείξουν πόσο το θέλουν, θα πρέπει να τους διεκδικήσουν. 
Η γνώση και τα αγαθά κόποις κτώνται.

Γίνονται διάφορες σκέψεις στο υπουργείο για εισαγωγή νέων 
µαθηµάτων, προκειµένου να ενισχυθεί το αξιόµαχο του 
Ρωµαλέου Φοιτητικού Κινήµατος και να µπορέσουν έτσι οι 
φοιτητές να προετοιµαστούν για τις προκλήσεις του πραγµατι-
κού κόσµου που βρίσκονται µπροστά τους.

Αντιθέτως, το Ρωµαλέο Μαθητικό Κίνηµα δείχνει να βρίσκεται 
σε κατάσταση αγωνιστικής ετοιµότητας.

Ένα προβληµατάκι εντοπίστηκε στην ετοιµότητα του Ρωµαλέ-
ου Υπουργικού Κινήµατος, αλλά θα αντιµετωπιστεί.

Η εισβολή µαθητών στο γραφείο του υπουργού ανέδειξε και 
το… γραφείο του υπουργού.

Κάποιοι σχολίασαν την ακαταστασία που υπήρχε, όσο κι αν 
στα γραφεία πολλών ανθρώπων επικρατεί ένα οργανωµένο 
χάος µέσα στο οποίο µόνο οι ίδιοι µπορούν να λειτουργήσουν 
αλλά και δεν µπορούν να λειτουργήσουν χωρίς αυτό. Κάποιοι 
άλλοι επέλεξαν να απαντήσουν σε αυτού του τύπου τον σχολι-
ασµό. Και το τερµάτισαν.

Σε άλλα νέα,

Μετά την απόφαση προφυλάκισής του ο Γιάννος Παπαντωνίου 
δήλωσε θύµα του δόγµατος Πολάκη «για να κερδίσουµε τις 
εκλογές πρέπει να βάλουµε κάποιους φυλακή», ο Πολάκης 
«πανηγύρισε», πιθανότατα για την κυβερνητική επιτυχία, 
«Γιάννο µου, το µαντίλι σου βρέθηκε (από τη ∆ικαιοσύνη) 
λερωµένο». Κι όλα αυτά για µια δίωξη που ξεκίνησε το 2013 
και βασίστηκε σε νόµο του 2011. Αφορά δε µίζες που φέρεται 
να πήρε ο Παπαντωνίου όταν ήταν υπουργός Άµυνας το 2003.

Σε κάθε περίπτωση,

… η οποία μεγαλώνει όταν η προφυλάκιση γίνεται 
προεκλογικά.



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

17άρθρο

Η 
συγκινητική 
ιστορία µε το 
παιδάκι και 
τους αστερίες 
είναι λίγο-
πολύ γνωστή. 
Ένα παιδί 
βλέπει στην 

άκρη της παραλίας χιλιάδες αστερίες που 
τους ξέβρασε το κύµα και αργοπεθαίνουν. 
Γρήγορα αρπάζει έναν και τον πετάει 
πίσω στο νερό. Ένας περαστικός βλέπει 
τη σκηνή και του λέει ότι δεν έχει νόηµα 
αυτό που κάνει, αφού οι υπόλοιποι αστε-
ρίες δεν πρόκειται να γλιτώσουν. Το παιδί 
σκέφτεται και του απαντά: «Ναι, αλλά 
τουλάχιστον εγώ έσωσα έναν». Παρά την 
ενάρετη διδαχή της ιστορίας και τον εξαί-
σιο χαρακτήρα του παιδιού, δυστυχώς ο 
περαστικός είχε δίκιο. Άλλο πράγµα η 
λύση και άλλο η ελεηµοσύνη.

Ορισµένες φορές οι τοπικές κοινω-
νίες, έχοντας να αντιµετωπίσουν συσσω-
ρευµένα προβλήµατα δεκαετιών, επιλέ-
γουν την απονενοηµένη πρακτική τού να 
επισκευάσουν λίγα κεντρικά πεζοδρόµια 
ή να αναπλάσουν την κεντρική πλατεία, 
ελπίζοντας ότι έτσι θα «πάρει ανάσα» 
όλος ο δήµος. Η αλήθεια είναι ότι, πράγ-
µατι, υπάρχουν φορές που η κατάσταση 
φαίνεται να έχει φτάσει τόσο κοντά στο 
απροχώρητο, που η διάσωση του ενός και 
µοναδικού… αστερία µοιάζει να είναι η 
µοναδική διαθέσιµη λύση.

Ωστόσο, η µονάδα δεν πρέπει ούτε 
µπορεί να είναι ο ένας δρόµος ή το ένα 
πάρκο. Η µονάδα πλέον είναι ολόκλη-
ρος ο δήµος και µόνο αν τον εξετάσουµε 
σαν σύνολο θα βρούµε βιώσιµες λύσεις 
που θα τις βρουν και τα παιδιά µας. Και 
στη συνέχεια, αφού εξαντλήσουµε το γε-
νικό, αφού πρέπει, ας εστιάσουµε και στο 
ειδικό, στον έναν… αστερία. ∆ιότι ακόµη 
και όταν ένα πρόβληµα µοιάζει να είναι 
τοπικό και αποµονωµένο, είναι µάλλον α-
πίθανο να µη συνδέεται µε όσα συµβαί-
νουν στη διπλανή γειτονιά και, εντέλει, 
και στον υπόλοιπο δήµο.

Οι νέες τάσεις διοίκησης επιβάλλουν 
πλέον συνολική  αντιµετώπιση για συνο-
λικές λύσεις. Τόσο η τεχνογνωσία όσο 
και το θεσµικό πλαίσιο διοίκησης και 
λήψης αποφάσεων έχουν ωριµάσει σε τέ-
τοιον βαθµό που µπορούµε πλέον να θε-
σµοθετούµε και να υλοποιούµε σχέδια 
στρατηγικού χαρακτήρα για ολόκληρους 
δήµους σε συνεργασία µε τις περιφέρειες 
στις οποίες ανήκουν.

Ένα δείγµα σύγχρονης στρατηγικής 
τοπικού χαρακτήρα είναι τα σχέδια βι-
ώσιµης αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ), 
τα οποία, επειδή ακριβώς για να συντα-
χθούν απαιτούν σφαιρική αντιµετώπιση, 
προωθούν ρυθµίσεις για την προαγωγή 

ΚΑΘΕ ∆ΗΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΜΙΑ 
ΜΟΝΑ∆Α ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΚΟΥΡΟΥΝΗ*

της ποιότητας ζωής σε ολόκληρο τον 
δήµο και, συχνά, σε συνδυασµό µε τους 
γειτονικούς του.

Και δεν θα µπορούσε να είναι διαφο-
ρετικά, αφού ένας στόχος της «βιώσιµης 
αστικής κινητικότητας» επιβάλλει λ.χ. 
την επαρκή και ασφαλή προσβασιµότητα 
στους κοινόχρηστους χώρους, κάτι που 
προϋποθέτει ρυθµίσεις τέτοιες που να 
φέρνουν τον έναν χώρο «κοντύτερα» στον 
άλλον, µε την έννοια της ευκολίας µετακί-
νησης. Αυτό µε τη σειρά του έχει θετικές 
επιπτώσεις στην εµπορικότητα των κε-
ντρικών περιοχών, που όµως δεν µπορεί 
να επιτευχθεί αν δεν µειωθεί η ρύπανση 
και η κατανάλωση ενέργειας, κάνοντας 
παράλληλα τις µετακινήσεις µε µέσα µα-
ζικής µεταφοράς ή µε το ποδήλατο πιο εν-
διαφέρουσες και πιο συµφέρουσες.

Ακούµε συχνά υποσχέσεις ότι «έ-
χουµε σχέδιο για να τονωθεί εµπορικά 
η κεντρική περιοχή του δήµου µας». ∆υ-
στυχώς, όµως, παρατηρούµε ότι οι υπο-
σχόµενοι σπάνια γνωρίζουν ότι για να 
πιάσει κανείς έναν τόσο φιλόδοξο ανα-
πτυξιακό στόχο οφείλει να αναµετρη-
θεί µε παράγοντες όπου ο ένας βάζει τρι-
κλοποδιές στον άλλον, κατά τρόπο όχι 
και τόσο προφανή. ∆εν µπορεί, για πα-
ράδειγµα, να τονωθεί εµπορικά µια περι-
οχή µε µερικές πρόχειρες πεζοδροµήσεις 
και στη συνέχεια επιβάλλοντας πρόστιµα 
σε όσα οχήµατα δεν έχουν πλέον πού 
να σταθούν ή να παρκάρουν. Ούτε είναι 
δυνατόν για µια γειτονιά να «αποκτήσει 
πράσινο» αγοράζοντας ένα πανάκριβο οι-
κόπεδο για πλατεία, όταν ακόµη δεν έχει 
βρεθεί η ασφαλή πρόσβαση σε αυτό ή, 
ακόµη συχνότερα, όταν δεν είναι γνωστό 
το ποσοστό των ωφελούµενων και εάν µια 
εναλλακτική θέση θα ωφελούσε περισ-
σότερους πολίτες.

Οι τοπικές κοινωνίες, διά των εκλεγ-
µένων εκπροσώπων τους, οφείλουν να α-
ναµετρηθούν µε τα βασικά προβλήµατα 
αστικής κινητικότητας, όπως αυτά που 
σχετίζονται µε την προσβασιµότητα στα 
πεζοδρόµια, καθώς και µε τις υποδοµές 
για την ασφαλή µετακίνηση των ΑµεΑ.

Επιπλέον, οι πολίτες οφείλουν να 
συµµετέχουν δραστήρια και τεκµηριω-
µένα στις διαβουλεύσεις, έτσι ώστε να 
καταστούν βιώσιµες οι λύσεις σε προβλή-
µατα που προκύπτουν λ.χ. από την παρά-
νοµη στάθµευση ή από την άδικη (και ε-
πικίνδυνη) επιβάρυνση που προκαλείται 
σε περιοχές αµιγούς κατοικίας, στην προ-
σπάθεια των οδηγών να γλιτώσουν την 
κίνηση της Μεσογείων περνώντας µέσα 
από τα στενά της Αγίας Παρασκευής.

*Ο Κώστας Κουρούνης είναι πολεοδό-
µος πολιτικός µηχανικός, υπεύθυνος για 
την πρωτοβουλία Publicspace.gr.
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ΥΠΌΘΕΣΗ ΚΑΣΌΓΚΙ: 
Η ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ ΑΝΑΖΗΤΑ 

ΔΙΈΞΟΔΟ, Η ΔΥΣΗ ΣΈ ΑΜΗΧΑΝΙΑ
  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

Μ
ε το κεφάλαιο του αν ο Τζαμάλ Κασό-
γκι, ο Σαουδάραβας δημοσιογράφος 
της «Washington Post», είναι νεκρός 
ή όχι να κλείνει με την ανακάλυψη 
του διαμελισμένου πτώματός του σε 
πηγάδι στην οικία του προξένου της 

χώρας στην Κωνσταντινούπολη, ένα νέο κεφάλαιο, αυτό της 
διαχείρισης της πραγματικότητας, έχει ανοίξει και, μέχρι στιγ-
μής, τα πάντα μοιάζουν να βρίσκονται σε ρευστή κατάσταση.

Το Ριάντ σε άμυνα
Καθώς σταδιακά αποκαλύπτονται οι λεπτομέρειες της φρικτής 
δολοφονίας του αντιφρονούντος δημοσιογράφου και στη συ-
νέχεια η απόπειρα συγκάλυψής της, η ηγεσία της Σαουδικής 
Αραβίας επιχειρεί με αμυντικές κινήσεις να αποκρούσει τη δι-
ογκούμενη οργή για το απάνθρωπο γεγονός. Αφού επί δύο ε-
βδομάδες το Ριάντ αρνούνταν την παραμικρή γνώση σχετικά 
με την τύχη του Κασόγκι, μπροστά στα αυξανόμενα στοιχεία 
ότι ο δημοσιογράφος είχε δολοφονηθεί, αλλά και στις αντι-
δράσεις της Δύσης, αρχικά έκανε λόγο για «ατύχημα» και στη 
συνέχεια παραδέχτηκε ότι ο Κασόγκι είχε δολοφονηθεί στη 
διάρκεια «καβγά».

Ταυτόχρονα, ο βασιλιάς Σαλμάν επικοινώνησε με τον γιο 
του δολοφονηθέντος Σαουδάραβα δημοσιογράφου Τζαμάλ 
Κασόγκι, τον Σάλαχ, για να του εκφράσει τα συλλυπητήριά 
του, όπως μετέδωσε το σαουδαραβικό κρατικό πρακτορείο ει-
δήσεων SPA, ενώ ο ισχυρός άντρας του βασιλείου, πρίγκιπας 
διάδοχος Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, συναντήθηκε προσωπικά με 
τον γιο του Κασόγκι, λίγο πριν ο τελευταίος και τα μέλη της 
οικογένειας του δημοσιογράφου φύγουν –μάλλον οριστικά– 
από τη Σαουδική Αραβία για τις ΗΠΑ.

Παράλληλα, ο πρίγκιπας διάδοχος, ο οποίος προσπαθούσε 
επί μέρες να μείνει «εκτός κάδρου», υποχρεώθηκε σε δημό-

σιες δηλώσεις, στις οποίες χαρακτήρισε την υπόθεση «οδυ-
νηρή για όλους τους Άραβες», υποσχόμενος ότι «θα αποδοθεί 
δικαιοσύνη». Ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν έκανε λόγο για «ειδε-
χθές έγκλημα που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί» και ανέφερε 
ότι θα τιμωρηθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι, καθώς και ότι θα υ-
πάρξει συνεργασία με την Τουρκία για να «υπάρξουν αποτε-
λέσματα». «Θα συνεργαστούμε με την Τουρκία για να ανακα-
λύψουμε την αλήθεια πίσω από τον θάνατο του Κασόγκι» δή-
λωσε.

Προσχεδιασμένο έγκλημα
Σηματοδοτώντας ακόμα πιο έντονα τη στροφή στην τακτική 
του Ριάντ, λίγο αργότερα ο υπουργός Δικαιοσύνης της Σαου-
δικής Αραβίας Σαούντ αλ Μοτζέμπ χαρακτήρισε τη δολοφονία 
του Κασόγκι «προσχεδιασμένη» και δεσμεύτηκε ότι το βασί-
λειο θα συνεργαστεί στενά με τις τουρκικές διωκτικές αρχές 
στο πλαίσιο της κοινής έρευνας για τη διαλεύκανση της υ-
πόθεσης. Το κρατικό πρακτορείο της Σαουδικής Αραβίας α-
νέφερε ότι η δήλωση του Αλ Μοτζέμπ ήρθε ως αποτέλεσμα 
στοιχείων που οι τουρκικές αρχές παρουσίασαν στη σαουδα-
ραβική πλευρά.

Της δήλωσης αυτής είχε προηγηθεί η παραδοχή από τον 
υπουργό Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας Φατίχ αλ Χαλίντ 
ότι η υπόθεση Κασόγκι «δεν είναι ένας θάνατος, είναι μια δο-
λοφονία. Το παραδεχόμαστε, προσπαθούμε να το διαχειρι-
στούμε. Θα είμαστε διάφανοι και θα δείξουμε στους συμμά-
χους και φίλους μας στις ΗΠΑ […] ότι το βασίλειο είναι τόσο 
δυστυχισμένο γι’ αυτό που συνέβη όσο όλος ο κόσμος. Στη 
πραγματικότητα, είμαστε πιο δυστυχισμένοι, γιατί έχει αμαυ-
ρωθεί το όνομα του βασιλείου», ενώ ο ίδιος ο πρίγκιπας διάδο-
χος ήδη διέταξε την αναδιάρθρωση των μυστικών υπηρεσιών 
της Σαουδικής Αραβίας και απομάκρυνε πέντε στενούς συνερ-
γάτες του, ενώ συνελήφθησαν και 18 άτομα.

Αμήχανη η Δύση
Πάντως, πρέπει να σημειωθεί ότι η Δύση, η οποία από την 
αρχή ζήτησε εξηγήσεις από το Ριάντ για την υπόθεση και 
χρησιμοποίησε πολύ αυστηρή γλώσσα, μοιάζει αμήχανη και 
αδύναμη να υλοποιήσει τις υπόρρητες απειλές της για κυ-
ρώσεις στη Σαουδική Αραβία. Με εξαίρεση τη Γερμανίδα 
καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ, η οποία έδωσε εντολή για 
«πάγωμα» της πώλησης όπλων στη Σαουδική Αραβία και 
άλλες μεμονωμένες κινήσεις, οι υπόλοιποι ηγέτες του δυτι-
κού κόσμου μοιάζουν διστακτικοί να τα βάλουν με το καθε-
στώς του Ριάντ, καθώς κάτι τέτοιο θα μπορούσε να βλάψει 
τις οικονομίες των χωρών τους δεδομένης της τεράστιας ε-
πενδυτικής διείσδυσης των Σαουδαράβων.

Έτσι, ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, παρά τις 
αρχικές του δηλώσεις, αρνήθηκε να απαντήσει αν το Πα-
ρίσι θα ακολουθήσει τον δρόμο του Βερολίνου και θα «πα-
γώσει» κι αυτό τις πωλήσεις όπλων στη Σαουδική Αραβία. 
Σε πολύ έντονο ύφος, ο Μακρόν δήλωσε ότι «η ατζέντα μου 
δεν υπαγορεύεται από τα μέσα ενημέρωσης, είτε σας αρέσει 
είτε όχι. Ασχολούμαι με ένα άλλο θέμα. Αυτό δεν έχει καμία 
σχέση με το ζήτημα με το οποίο ασχολούμαστε. Καμία. 
Καμία. Επομένως δεν θα απαντήσω. Λυπάμαι. Αυτό θα συ-
νεχιστεί για όσο διάστημα είμαι στη θέση όπου βρίσκομαι. 
Είτε σας αρέσει είτε σας δυσαρεστεί».

Την ίδια στιγμή το Κοινοβούλιο της Ισπανίας ψήφισε 
κατά της ματαίωσης των πωλήσεων όπλων στη Σαουδική Α-
ραβία, παρά την «απογοήτευση» που είχε εκφράσει η κυ-
βέρνηση για τον θάνατο του Κασόγκι, καθώς, σύμφωνα με ι-
σπανικά ΜΜΕ, η Σαουδική Αραβία απείλησε να ακυρώσει 
το συμβόλαιο ύψους 1,8 δισ. ευρώ με την Ισπανία που αφο-
ρούσε την αγορά πολεμικών πλοίων, εάν δεν προχωρούσε η 
σύμβαση για την αγορά βομβών.

Παρόμοια γραμμή ακολουθεί και ο Πρόεδρος των ΗΠΑ 
Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ενημερώθηκε προσωπικά από τη 
διευθύντρια της CIA Τζίνα Χάσπελ, που μετέβη στην Τουρ-
κία και έλαβε πληροφορίες από πρώτο χέρι από τις αρχές 
για τα στοιχεία σχετικά με τη δολοφονία του Κασόγκι. Όταν 
ο Τραμπ ρωτήθηκε για το αν πιστεύει τους ισχυρισμούς 
του πρίγκιπα διαδόχου της Σαουδικής Αραβίας, σημείωσε 
με αρκετό κυνισμό ότι «θέλω στ’ αλήθεια να τον πιστέψω. 
Είναι πολύ καλοί σύμμαχοί μας και εξαιρετικός επενδυτής 
στην πολεμική μας βιομηχανία, μεταξύ άλλων. Αγοράζουν 
τεράστιες ποσότητες προϊόντων μας και αυτά αντιστοιχούν 
σε εκατομμύρια θέσεων εργασίας. Οπότε θέλω να τον πι-
στέψω».

Ο ρόλος της Τουρκίας
Από την άλλη πλευρά, η Τουρκία μοιάζει να έχει αναλάβει 
έναν εντελώς αντίθετο ρόλο, εκτοξεύοντας διαρκώς όλο και 
πιο σκληρά «κατηγορώ» σε βάρος του Ριάντ για την υπό-
θεση Κασόγκι. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην υπόθεση πα-
ρενέβη ο ίδιος ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Εντογάν, 
ο οποίος αναφερόμενος στη δολοφονία Κασόγκι είπε ότι «η 
παγκόσμια συνείδηση δεν θα κατευναστεί παρά μόνο όταν 
όλοι οι εμπλεκόμενοι, αυτουργοί και εντολείς, θα έχουν τι-
μωρηθεί», ενώ στην ίδια ομιλία του στην Κ.Ο. του ΑΚΡ αύ-
ξησε την πίεση προς το Ριάντ, ζητώντας οι 18 ύποπτοι που 
έχουν συλληφθεί στη Σαουδική Αραβία «να δικαστούν στην 
Κωνσταντινούπολη».

Εκ πρώτης όψεως η τακτική της Τουρκίας μπορεί να εξη-
γηθεί από το γεγονός ότι ο Τζαμάλ Κασόγκι δολοφονήθηκε 
επί τουρκικού εδάφους, άρα η υπόθεση αφορά ευθέως τις 
αρχές της Άγκυρας. Ωστόσο, σε δεύτερο επίπεδο αναλυτές 
εκτιμούν ότι ο Ερντογάν βρίσκει μια ευκαιρία, με το Ριάντ 
στριμωγμένο και εκτεθειμένο, να αναλάβει πρωτοβουλίες 
που θα ενισχύσουν τη θέση της Τουρκίας στον μουσουλμα-
νικό και τον αραβικό κόσμο. Άλλωστε οι σχέσεις Άγκυρας-
Ριάντ ήταν πάντα περίπλοκες, με την Τουρκία να ανταγωνί-
ζεται τη Σαουδική Αραβία, αλλά ταυτόχρονα να είναι και α-
ποδέκτης δισεκατομμυρίων σε επενδυτικές πρωτοβουλίες.
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Ο 
Νικ Κλεγκ είναι ένας από τους πιο συμπα-
θείς Βρετανούς πολιτικούς: έξυπνος, σοβα-
ρός, συγκροτημένος, με μια ιδιόρρυθμη αί-
σθηση του χιούμορ και αρκετά κεντρώος, 
ώστε να μπορεί να ασκεί κριτική τόσο προς 
τα δεξιά όσο και προς τα αριστερά. Ως αρ-

χηγός των Φιλελευθέρων, ήταν αντιπρόεδρος της κυβέρνη-
σης Κάμερον το διάστημα 2010-2015, ωστόσο η συντριβή του 
κόμματός του στις εκλογές εκείνης της χρονιάς τον οδήγησε 
στην παραίτηση από την ηγεσία του κόμματος, ενώ στις εκλο-
γές του 2017 απώλεσε και τη βουλευτική έδρα του. Από τότε 
αποτελεί μία από τις πιο σοβαρές και νηφάλιες φωνές κατά 
του Brexit, γεγονός που τον έχει κάνει ακόμα πιο συμπαθή σε 
πολύ κόσμο στη Βρετανία και όχι μόνο.

Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα ο Κλεγκ βρίσκεται στο 
προσκήνιο της επικαιρότητας για διαφορετικούς λόγους. 
Πριν από λίγες ημέρες ανακοινώθηκε ότι ο πρώην ηγέτης των 
Φιλελευθέρων θα εργάζεται ως λομπίστας και υπεύθυνος Δη-
μοσίων Σχέσεων για το Facebook, αναλαμβάνοντας τη θέση 
του αντιπροέδρου Διεθνών Υποθέσεων και Επικοινωνιών του 
κολοσσού των social media. Έτσι, ο Κλεγκ προστίθεται στη 
διαρκώς μεγεθυνόμενη λίστα πολιτικών που αξιοποιούν τον 
ρόλο και τις επαφές τους για να βρουν μια καλοπληρωμένη 
θέση στον ιδιωτικό τομέα.

Ευρωπαϊκή εμπειρία
Σύμφωνα με Βρετανούς αναλυτές, αυτό που βάρυνε περισ-
σότερο στην πρόσληψη του Κλεγκ από το Facebook είναι η 
μακρά εμπειρία και γνώσεις του στα ευρωπαϊκά ζητήματα. Ο 
51χρονος σήμερα Κλεγκ ήταν στην ομάδα του Λίον Μπρίταν, 
όταν εκείνος διετέλεσε Ευρωπαίος επίτροπος και αντιπρόε-
δρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ ήταν και ευρωβουλευ-
τής το διάστημα 1999-2004. Ο Κλεγκ μιλά και αντιλαμβάνεται 
με μεγάλη ακρίβεια τη «γλώσσα» της Ε.Ε., ως εκ τούτου μπο-
ρεί να βοηθήσει το Facebook να ξεπεράσει τα εμπόδια που η 
ευρωγραφειοκρατία ήδη του βάζει και είναι σημαντικά.

Μετά το σκάνδαλο της Cambridge Analytica, ο γίγαντας 

των social media καλείται να προσαρμοστεί σε μια νέα πραγ-
ματικότητα, αυτή της οδηγίας GDPR, αλλά και άλλων νομι-
κών πρωτοβουλιών της Ε.Ε. για την προστασία των προσω-
πικών δεδομένων και την καταπολέμηση των fake news. Και 
όλα αυτά χωρίς να ληφθεί υπόψη η δράση της σκληρής επι-
τρόπου Ανταγωνισμού Μαργκρέτε Βεστάγκερ, η οποία έχει 
βάλει στο στόχαστρο σχεδόν ολόκληρη την big tech κοινό-
τητα των ΗΠΑ, από το Facebook και την Google ως την Apple.

Σε αυτό το πλαίσιο, η πρόσληψη του Κλεγκ, ενός ανθρώ-
που που γνωρίζει εκ των έσω τη λειτουργία των οργάνων της 
Ε.Ε., είναι κατά τεκμήριο «ευρωπαϊστής» και διαθέτει ένα 
καλό προφίλ, μοιάζει, αν μη τι άλλο, εύλογη, μετά το annus 
horribilis που περνά φέτος το Facebook, έχοντας υποστεί 
πλείστα όσα χτυπήματα στην εικόνα και την αξιοπιστία του.

Από καγκελάριος, αρχισυντάκτης
Κι αν ο Κλεγκ ετοιμάζει βαλίτσες για την Καλιφόρνια, δεν συ-
νέβη το ίδιο για το «χρυσό αγόρι» της βρετανικής πολιτικής 
σκηνής, τον πρώην Καγκελάριο του Θησαυροφυλακίου (έτσι 
ονομάζεται επίσημα ο υπουργός Οικονομικών του Ηνωμένου 
Βασιλείου) Τζορτζ Όσμπορν, ο οποίος, μετά το καταστροφικό 
για την κυβέρνηση Κάμερον δημοψήφισμα του 2016 μετακό-
μισε από το 11 της Ντάουνινγκ Στριτ (την οικία του ΥΠΟΙΚ) 
στη Φλιτ Στριτ (ο δρόμος του Λονδίνου όπου παραδοσιακά 
είχαν τα «στρατηγεία» τους οι μεγάλες βρετανικές εφημερί-
δες).

Όταν η Τερέζα Μέι γύρισε την πλάτη στον Όσμπορν, μετά 
την παραίτηση της κυβέρνησης Κάμερον, ο πρώην ΥΠΟΙΚ 
δεν κάθισε με τα χέρια σταυρωμένα αλλά αποφάσισε να ε-
πιστρέψει στη δημοσιογραφία, επάγγελμα που είχε ασκήσει 
–ως freelancer– στο παρελθόν, και ανέλαβε αρχισυντάκτης 
της «London Evening Standard» από τον Μάιο του 2017, ενώ 
ήταν ακόμη βουλευτής. Βρετανικά ΜΜΕ ισχυρίστηκαν ότι η 
πρόσληψή του θα μπορούσε να σχετιστεί με κάποιες «εξυπη-
ρετήσεις» που είχε κάνει ως ΥΠΟΙΚ στον ιδιοκτήτη της εφη-
μερίδας Εβγένι Λεμπέντεφ, ενώ πληροφορίες από το προσω-
πικό της «London Evening Standard» φέρουν τον Όσμπορν 

να δήλωσε άμα τη αναλήψει των καθηκόντων του ότι δεν θα 
ησυχάσει αν δεν δει την Τερέζα Μέι «σε κομματάκια στον κα-
ταψύκτη μου».

Όταν καλεί η Goldman Sachs
Οι δύο Βρετανοί πολιτικοί αποτελούν παραδείγματα ανθρώ-
πων που πέρασαν με άνεση από τον πολιτικό στίβο στην ιδι-
ωτική οικονομία, ωστόσο το παράδειγμα του Ζοζέ Μανουέλ 
Μπαρόζο είναι μάλλον από τα πιο χαρακτηριστικά. Ο πρώην 
πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ο νυν μη εκτελε-
στικός πρόεδρος της Goldman Sachs International (GSI), της 
μεγαλύτερης θυγατρικής του αμερικανικού τραπεζικού γίγα-
ντα. Το ενδιαφέρον είναι ότι ο Μπαρόζο ανέλαβε τη συγκε-
κριμένη θέση μόλις δύο μήνες μετά το τέλος της 18μηνης πε-
ριόδου «ακινησίας» που επιβάλλεται σε πολιτικούς που ολο-
κληρώνουν τη θητεία τους σε ευρωπαϊκά αξιώματα.

Η βιασύνη του πρώην πρωθυπουργού της Πορτογαλίας να 
αναλάβει πόστο στην GSI προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, υ-
ποχρεώνοντας την Επιτροπή να κινήσει μια πρωτοφανή δι-
αδικασία ηθικού ελέγχου, δεδομένου ότι στην Ε.Ε. υπήρχε 
καχυποψία για τον ρόλο της Goldman Sachs στην κρίση του 
ευρώ, αλλά και δεδομένου ότι ο Μπαρόζο ανακοίνωσε τη με-
τακίνησή του στο Λονδίνο, έδρα της GSI, λίγο μετά το δημο-
ψήφισμα για το Brexit. Τελικά, η έρευνα… έβγαλε λάδι τον 
Πορτογάλο, αποδεχόμενη τη δέσμευσή του ότι δεν πρόκειται 
να κάνει λόμπινγκ υπέρ της GSI.

Ρούβλια στη Γερμανία
Ωστόσο, το παράδειγμα Μπαρόζο κάθε άλλο παρά μοναδικό 
είναι. Την αρχή την είχε κάνει ο Γερμανός δις καγκελάριος 
Γκέρχαρντ Σρέντερ, ο οποίος λίγο μετά τις εκλογές του 2005, 
οπότε και ηττήθηκε από την Άνγκελα Μέρκελ, έγινε πρόε-
δρος της κοινοπραξίας του αγωγού φυσικού αερίου Nοrd 
Stream AG μετά από πρόσκληση της ρωσικής Gazprom, ξε-
σηκώνοντας αντιδράσεις τόσο εντός όσο και εκτός Γερμα-
νίας, με Δημοκρατικό βουλευτή των ΗΠΑ να τον χαρακτηρί-
ζει «πολιτική πόρνη».

Πάντως, οι αντιδράσεις και οι βαρύτατοι χαρακτηρισμοί 
δεν απέτρεψαν τον Σρέντερ από το να γίνει πρόεδρος της κοι-
νοπραξίας, ενώ από το 2017 είναι πρόεδρος της ρωσικής ε-
ταιρείας πετρελαίου Rosneft, υποχρεώνοντας ακόμα και την 
ίδια τη Μέρκελ να σημειώσει ότι «δεν νομίζω πως ό,τι κάνει 
ο κ. Σρέντερ είναι εντάξει». Ακόμα κι έτσι, όμως, το αφτί του 
Σρέντερ δεν ίδρωσε. Με ετήσιες αποδοχές 350.000 δολαρίων, 
γιατί να σκάσει άλλωστε…

ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΌΛΙΤΙΚΗ  
ΣΤΗΝ… ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΌΒΌΥΛΙΑ

  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΙΚΌΠΌΥΛΌΣ

Η πρόσληψη του Κλεγκ, ενός 
ανθρώπου που γνωρίζει εκ των 
έσω τη λειτουργία των οργάνων 
της Ε.Ε., είναι κατά τεκμήριο 
«ευρωπαϊστής» και διαθέτει ένα 
καλό προφίλ, μοιάζει, αν μη τι 
άλλο, εύλογη, μετά το annus 
horribilis που περνά φέτος  
το Facebook.
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Έ
νας υπέρμαχος των ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων που θυσιάζεται για τους 
συμπολίτες του κέρδισε φέτος το ευ-
ρωπαϊκό βραβείο Ζαχάροφ, όπως α-
νακοινώθηκε πριν από μερικές ημέ-
ρες από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
Ο λόγος για τον Ουκρανό σκηνοθέτη 

Όλεγκ Σέντσοφ, που καταδικάστηκε σε φυλάκιση 20 ετών 
με την κατηγορία ότι σχεδίαζε τρομοκρατικές πράξεις 
κατά της ρωσικής de facto κυριαρχίας στην Κριμαία.

Η Διεθνής Αμνηστία χαρακτήρισε τη δικαστική διαδι-
κασία «άδικη δίκη ενώπιον στρατοδικείου». Ο Σέντσοφ 
έχει αναδειχθεί επίσης σε ισχυρό σύμβολο της τύχης των 
περίπου 70 Ουκρανών πολιτών που έχουν συλληφθεί πα-
ράνομα και έχουν καταδικαστεί σε μακροχρόνια φυλά-
κιση από τις ρωσικές δυνάμεις κατοχής στη Χερσόνησο 
της Κριμαίας μετά την προσάρτησή της.

Ακτιβισμός και τέχνη
Ο Ουκρανός σκηνοθέτης γεννήθηκε το 1976 στη Συμφε-
ρόπολη της Ουκρανίας. Σπούδασε Οικονομικά και Σκη-
νοθεσία, ενώ μία από τις ταινίες του, το «Gamer», κέρδισε 
πολλά διεθνή βραβεία και συγκίνησε την ευρύτερη κοινή 
γνώμη με το ευαίσθητο θέμα αναφορικά με τον εθισμό στα 
ηλεκτρονικά παιχνίδια. Από τα τέλη του 2013 ο Σέντσοφ 
συμμετείχε ενεργά σε ακτιβιστικά, πολιτικά κινήματα 
της Ουκρανίας, ενώ το 2014, κατά τη διάρκεια της κρίσης 
στην Κριμαία, βοηθούσε τον ουκρανικό στρατό μεταφέρο-
ντας τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης σε όσους είχαν ε-
γκλωβιστεί σε στρατιωτικές βάσεις της χερσονήσου. Ο Σέ-
ντσοφ, διάσημος στη χώρα του, ήταν μια ενεργή προσωπι-
κότητα που μιλούσε ανοιχτά κατά των ρωσικών δυνάμεων 
κατοχής. Η δράση του δεν άφησε αδιάφορες τις ρωσικές 
αρχές και τον ίδιο τον Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο σκηνοθέτης συνελήφθη στις 11 Μαΐου 2014 στην 
Κριμαία με την κατηγορία της συνωμοσίας για την τέλεση 
τρομοκρατικών πράξεων. Οι Ρώσοι κατηγόρησαν τον Σέ-
ντσοφ μαζί με άλλους τρεις Ουκρανούς ότι σχεδίαζαν να 
ανατινάξουν γέφυρες, δίκτυα ρεύματος και αρχαία μνη-
μεία σε μεγάλες πόλεις της χερσονήσου, όπως η Συμφερό-
πολη, η Γιάλτα και η Σεβαστούπολη. Τα εγκλήματα αυτά 
τιμωρούνται με 20 χρόνια φυλάκιση το λιγότερο.

Ο γολγοθάς του Όλεγκ Σέντσοφ μόλις είχε ξεκινήσει. 
Οι ρωσικές αρχές αδυνατούσαν να βρουν αποδείξεις για 
τα υποτιθέμενα εγκλήματα τρομοκρατίας. Σύμφωνα με 

ΒΡΑΒΕΊΟ ΖΑΧΑΡΟΦ 
ΣΕ ΕΝΑΝ ΟΥΚΡΑΝΟ 

ΠΟΛΊΤΊΚΟ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟ
Ο σκηνοθέτης Όλεγκ Σέντσοφ είναι ο φετινός 

νικητής του βραβείου Ελευθερίας της 
Σκέψης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

  ΜΑΡΊΑ ΠΡΟΚΟΠΊΟΥ

τον σκηνοθέτη και τους δικηγόρους του, τον βασάνισαν, 
τον χτύπησαν και υπό την απειλή βιασμού τον ανάγκα-
σαν να ομολογήσει εγκλήματα που δεν είχε σκοπό να δι-
απράξει. Οι αρχές αρνήθηκαν να εξετάσουν περαιτέρω τα 
σημάδια του βασανισμού του, μελανιές, κακώσεις, σπασί-
ματα, λέγοντας ότι όλα αυτά τα είχε προκαλέσει ο ίδιος 
στον εαυτό του, διότι ήταν σαδομαζοχιστής!

Οι ουκρανικές αρχές ζητούν από το 2014 άδεια για να 
έρθουν σε επαφή με τον Σέντσοφ και να τον βοηθήσουν, 
ωστόσο οι Ρώσοι ομόλογοί τους αρνούνται να τη δώσουν. 
Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι οι ρωσικές αρχές τού έχουν αφαι-
ρέσει την ουκρανική υπηκοότητα και τον καταδικάζουν 
σαν Ρώσο. Το 2015 ο Σέντσοφ καταδικάστηκε από ρωσικό 
δικαστήριο σε 20 χρόνια φυλάκιση με αβάσιμες κατηγο-
ρίες. Ο μοναδικός μάρτυρας κατηγορίας ισχυρίστηκε ότι 
βασανίστηκε ακόμα και με ηλεκτρικό σοκ, προκειμένου 
να καταθέσει εναντίον του. Σκηνοθέτες όπως ο Πέδρο Αλ-
μοδόβαρ, ο Βιμ Βέντερς, ο Κεν Λόουτς κ.ά. έστειλαν μη-
νύματα συμπαράστασης και καταδίκης στη ρωσική κυβέρ-
νηση.

Διεθνής καταδίκη
Η υπόθεση του Όλεγκ Σέντσοφ έλαβε διεθνείς διαστά-
σεις, με τη Διεθνή Αμνηστία να καταδικάζει τον τρόπο 
χειρισμού της από τις ρωσικές αρχές. Η Ε.Ε. και οι ΗΠΑ 
κάλεσαν τη Ρωσία να αποφυλακίσει τον σκηνοθέτη, χαρα-
κτηρίζοντας παράνομη τη δίκη του. Όλοι οι διεθνείς ορ-
γανισμοί που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματά 
έχουν καταβάλει προσπάθειες να βρεθούν με τον Σέ-

ντσοφ και να βοηθήσουν στην αποφυλάκισή του. Άλλω-
στε, όπως ανέφερε εκπρόσωπος των ΗΠΑ για την υπό-
θεση, «ο Σέντσοφ και οι υπόλοιποι κρατήθηκαν όμηροι 
σε ουκρανικό έδαφος, διότι καταδίκασαν την προσάρτηση 
της Κριμαίας από τη Ρωσία».

Ο Όλεγκ Σέντσοφ ξεκίνησε απεργία πείνας τον περα-
σμένο Μάιο ως διαμαρτυρία για τους Ουκρανούς πολιτι-
κούς κρατούμενους στη Ρωσία οι οποίοι έχουν φυλακι-
στεί παράνομα, με ομολογίες που ελήφθησαν έπειτα από 
βασανιστήρια, όπως αναφέρουν τα διεθνή μέσα. Η απερ-
γία πείνας κράτησε 145 ημέρες. Ο Σέντσοφ δεν σκόπευε 
να την τερματίσει, θέλοντας ουσιαστικά να δώσει τέλος 
στη ζωή του. Σε επιστολή, ωστόσο, που έγραψε στις 5 Ο-
κτωβρίου, ανέφερε πως ήταν αναγκασμένος να διακόψει 
την απεργία πείνας υπό την απειλή της υποχρεωτικής σί-
τισης, που θα ήταν ένα ακόμη βασανιστήριο για τον ίδιο. 
Η επιστολή του καταλήγει: «Εκατόν σαράντα πέντε ημέ-
ρες πάλης, μείον 20 κιλά, με ένα τσακισμένο κορμί, και ο 
στόχος δεν επετεύχθη. Είμαι ευγνώμων σε όσους με υπο-
στήριξαν και ζητώ συγνώμη απ’ όσους απογοήτευσα. Δόξα 
στην Ουκρανία!».

Το βραβείο Ζαχάροφ για την ελευθερία της σκέψης, 
που πρόκειται να απονεμηθεί στον Όλεγκ Σέντσοφ δι’ α-
ντιπροσώπου τον ερχόμενο Δεκέμβριο, απονέμεται κάθε 
χρόνο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ιδρύθηκε το 1988 
για να τιμήσει άτομα ή οργανώσεις για την υπεράσπιση 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευ-
θεριών. Πέρυσι το κέρδισε η δημοκρατική αντιπολίτευση 
στη Βενεζουέλα. Το 2016 η Νάντια Μουράντ και η Λαμί-
για Αζί Μπασάρ από το Ιράκ, θύματα σεξουαλικής δου-
λείας του Ισλαμικού Κράτους. Το 2015 ο Ραΐφ Μπαντά-
ουι, ο Σαουδάραβας μπλόγκερ, υπέρμαχος της ελευθερίας 
σκέψης και έκφρασης, που μπορεί να μην είχε την τύχη 
του Κασόγκι, ωστόσο βρίσκεται στη φυλακή και κατά και-
ρούς μαστιγώνεται δημόσια από τις αρχές της Σαουδικής 
Αραβίας ως μέρος της ποινής του. Παρ’ ότι οι απονομές 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν αποτελούν δεσμευ-
τική απόφαση για τις χώρες που καταπατούν τα ανθρώ-
πινα δικαιώματα βασανίζοντας ψυχολογικά και σωματικά 
ανθρώπους, η δημοσιοποίηση είναι έστω μια ελάχιστη 
δικαίωση για τα μαρτύρια στα οποία υποβάλλονται όσοι 
είχαν την ατυχία να σκέφτονται και να πράττουν ελεύθερα 
σε χώρες που, ακόμα κι αν θέλουν να λέγονται δημοκρα-
τικές, δεν υιοθετούν τις βασικές αρχές του εν λόγω πολι-
τεύματος.
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Α
νεξέλεγκτη φαίνεται ότι είναι η σχέση των νέων 
και κυρίως των µαθητών µε την τεχνολογία. Πρό-
σφατες έρευνες έδειξαν ότι ακόµη και παιδιά δη-
µοτικού εµφανίζουν έντονα συµπτώµατα εξάρ-
τησης. Η Ελλάδα, δε, καταλαµβάνει τη δεύτερη 
θέση σε «εθισµό» στο διαδίκτυο στους ενήλικους 
χρήστες.

Από νωρίς στην οθόνη
Σύµφωνα µε έρευνα της Μονάδας Εφηβικής Υγείας της Β΄ Παιδιατρι-
κής Κλινικής του Νοσοκοµείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», το 75% 
των παιδιών έρχεται σε άµεση επαφή µε την τεχνολογία ακόµη και 
από την ηλικία των 5 ετών.

Μάλιστα, το 8% των παιδιών-εφήβων παραµένει στο διαδίκτυο για 
περισσότερες από είκοσι ώρες την εβδοµάδα, µε το 12,8% να παρουσι-
άζει περιοδικά ή συχνά προβλήµατα από την υπερβολική χρήση.

Η επιστηµονική υπεύθυνη της µονάδας Άρτεµις Τσίτσικα, µιλώ-
ντας στην εφηµερίδα «Καθηµερινή», χαρακτήρισε ορισµένες συµπε-
ριφορές «ακραίες». Όπως είπε, «ειδικά στη µέση εφηβική ηλικία, υ-
πάρχουν παιδιά που κοιµούνται όλο το πρωί, χάνουν το σχολείο τους, 
µένουν από απουσίες, αµελούν βασικές ανάγκες, όπως η διατροφή 
και ο ύπνος τους, αδιαφορούν για τις άλλες δραστηριότητές τους, για 
τις σχέσεις τους, ακόµη και για την προσωπική φροντίδα και υγιεινή 
τους. Έχουµε συναντήσει παιδιά που φορούν τα ίδια ρούχα για εβδο-
µάδες».

Υπενθυµίζεται ότι έρευνα της Focus Bari τον ∆εκέµβριο του 2017 
για λογαριασµό του Συνδέσµου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Ε-
πικοινωνιών Ελλάδας είχε δείξει ότι το 78% των παιδιών ηλικίας 5 έως 
12 ετών χρησιµοποιεί το διαδίκτυο, ποσοστό που ανεβαίνει στο 89,3% 
για τις ηλικίες 10 έως 12 ετών. Μάλιστα, ένα στα πέντε παιδιά ηλι-
κίας 6 έως 12 ετών διαθέτει κινητό τηλέφωνο για να συνδέεται µε το 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ: Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ 
ΜΟΡΦΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ

  ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ
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Το 8% των παιδιών-εφήβων 
παραµένει στο διαδίκτυο για 
περισσότερες από είκοσι ώρες 
την εβδοµάδα, µε το 12,8% 
να παρουσιάζει περιοδικά ή 
συχνά προβλήµατα από την 
υπερβολική χρήση.

internet.
Σηµειώνεται ότι στη Μονάδα Εφηβικής 

Υγείας, που λειτουργεί από το 2006, έχουν 
προσέλθει µέχρι σήµερα περισσότεροι από 
8.000 έφηβοι σε σύνολο 60.000 επισκέ-
ψεων.

Μέσα από τα µάτια των γονιών
Σύµφωνα µε πρόσφατη έρευνα του Ελλη-
νικού Κέντρου Ασφαλούς ∆ιαδικτύου, γο-
νείς ανώτερου εκπαιδευτικού επιπέδου θε-
ωρούν ότι ο χαρακτήρας του παιδιού τους 
επηρεάζεται/διαµορφώνεται από τα µέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, ενώ σε συνθή-
κες άγχους αυξάνουν τον χρόνο ενασχόλη-
σής τους µε αυτά. Οι γυναίκες κυρίως (58%) 
είναι εκείνες που θεωρούν ότι η χρήση κοι-
νωνικών δικτύων από τα παιδιά βελτιώνει 
τις δεξιότητές τους.

Η πλειονότητα των γονιών έχει καθηµε-
ρινή ενασχόληση µε τα κοινωνικά δίκτυα, 
µε τα παιδιά να πράττουν το ίδιο. Οι νεότε-
ροι γονείς, ηλικίας από 20 έως 35 ετών, κά-
νουν καθηµερινή χρήση σε ποσοστό 71%. 
Ωστόσο, δηλώνουν ότι θα επιθυµούσαν η 
χρήση των κοινωνικών δικτύων από τα παι-
διά να ξεκινούσε κατά το 15ο έτος της ηλι-
κίας τους. Οι γυναίκες εµφανίζονται πιο ε-
πιφυλακτικές και προτιµούν σε ποσοστό 
68% η χρήση των κοινωνικών δικτύων χωρίς 
γονική συναίνεση να επιτρέπεται από τα 15 

έτη, έναντι των ανδρών σε ποσοστό 57%.

Ενηµερωτική καµπάνια
Με ένα ενηµερωτικό βίντεο το οποίο θα 
παρουσιαστεί την Ηµέρα Ασφαλούς ∆ια-
δικτύου, στις 5 Φεβρουαρίου 2019,τα µέλη 
του Πάνελ Νέων του Ελληνικού Κέντρου 
Ασφαλούς ∆ιαδικτύου θα επιχειρήσουν 
να ευαισθητοποιήσουν τους συνοµηλίκους 
τους για τις επιπτώσεις που προκύπτουν 
από την υπερβολική χρήση του ψηφιακού 
κόσµου και κυρίως από την υπερβολική ε-
νασχόληση µε τα διαδικτυακά παιχνίδια.

Το Πάνελ Νέων, το οποίο απαρτίζουν 
µαθητές από διάφορες βαθµίδες της εκ-

παίδευσης, αποκτά τη δική του φωνή µέσα 
από τα δηµοφιλέστερα κοινωνικά δίκτυα 
(Instagram, Facebook, Twitter), σε µια 
προσπάθεια να προσεγγιστούν και να ευ-
αισθητοποιηθούν για θέµατα που αφορούν 
την ασφαλή χρήση του διαδικτύου όλο και 
περισσότερα παιδιά στην Ελλάδα.

Κατά την ετήσια συνάντηση του Πάνελ 
Νέων συζητήθηκε και η ολοένα και ανησυ-
χητικά αυξανόµενη ενασχόληση των νέων 
παιδιών µε τα διαδικτυακά παιχνίδια, ενώ 
αναζητήθηκαν τρόποι αφύπνισης µε στόχο 
τον περιορισµό του φαινοµένου.

«Ο εθισµός στα διαδίκτυο 
είναι νόσος»
Την ίδια ώρα έρευνα της Ελληνικής Εται-
ρείας Μελέτης της ∆ιαταραχής Εθισµού στο 
∆ιαδίκτυο (ΕΕΜ∆Ε∆) έδειξε ότι το internet 
µπορεί σε ορισµένες περιπτώσεις να προκα-
λέσει ακόµα και ψυχικές διαταραχές. Σύµ-
φωνα µε τον ψυχίατρο και πρόεδρο της Ε-
ταιρείας, δρα Κωνσταντίνο Σιώµο, ο οποίος 
µίλησε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδή-
σεων (ΑΠΕ),«ένα like στο Facebook, ένα 
καλό ή ένα κακό σχόλιο στα µέσα κοινωνι-
κής δικτύωσης, αλλά και µια επιτυχία στο 
ηλεκτρονικό παιχνίδι, “ανεβάζουν” ή “κατε-
βάζουν” την ντοπαµίνη (ορµόνη της χαράς) 
από τον επικλινή πυρήνα του εγκεφάλου κι 
έτσι δουλεύει το µοντέλο της άµεσης αντα-

µοιβής».
Ο κ. Σιώµος είπε ότι οι πιο σοβαρές πε-

ριπτώσεις εθισµού εντοπίζονται στα αγό-
ρια σε σχέση µε τα κορίτσια, ενώ επισήµανε 
πως υπάρχουν µελέτες από το 2011 αλλά 
και νευροαπεικονιστικές έρευνες που δεί-
χνουν αλλαγές στη φαιά ουσία του εγκεφά-
λου αλλά και αλλαγές σε ποσοστά µεταβολι-
σµού της γλυκόζης στις εγκεφαλικές δοµές 
στα φυσιολογικά άτοµα σε σχέση µε τα ε-
θισµένα.

Σηµειώνεται ότι η έρευνα παρουσιά-
στηκε σε πρόσφατο συνέδριο για την προώ-
θηση της καινοτοµίας στην εκπαίδευση που 
έγινε στη Λάρισα. Ο κ. Σιώµος χαρακτήρισε 
«νόσο» τον εθισµό στο διαδίκτυο, η οποία 
άρχισε να απασχολεί τους ειδικούς από το 
2008, τονίζοντας πως µε βάση πρόσφατη έ-
ρευνα που έγινε σε συνεργασία της ΕΕΜ-
∆Ε∆ µε εννέα πανεπιστήµια σε χώρες της 
Ευρώπης, «η Ελλάδα είναι η δεύτερη χώρα, 
µετά την Αγγλία, σε εθισµό στο διαδίκτυο».

Ο πρόεδρος της ΕΕΜ∆Ε∆ αποκάλυψε 
στο ΑΠΕ ότι «µε βάση έρευνα του 2014, πε-
ρίπου ένας στους δέκα τεταρτοετείς φοιτη-
τές της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου 
Πανεπιστηµίου έχει εθισµό στα ηλεκτρο-
νικά παιχνίδια και αδυναµία στις ακαδηµαϊ-
κές του επιδόσεις, ενώ το ποσοστό στα υψη-
λόβαθµα στελέχη των ενόπλων δυνάµεων 
βρίσκεται στο 7%».

Στο  Θέατρο Παλλάς τη ∆ευτέρα 29 και την Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018, ώρα 9.00 µµ, ο Σταµάτης 
Σπανουδάκης θα παρουσιάσει σε δύο µοναδικές συναυλίες κοµµάτια από το νέο δίσκο του µε τίτλο 
«Ψυχή µου, µη λυγίζεις», µαζί µε τις πιο αγαπηµένες µουσικές στιγµές του.
«Ένας στίχος του 2003 που γίνεται τραγούδι, που γίνεται δίσκος, που γίνεται συναυλία. Μια «κουβέντα» 

µυστική που καλεί στην έσω ζωή και στην αποφυγή των καθηµερινών παγίδων του «κόσµου». Μια 
µουσική γλυκιά µα κι αντρειωµένη, µια µελωδική ανάσα σε όσα µας ταλαιπωρούν και µας τροµάζουν. Σε 
όσα γίνονται γύρω και µέσα µας. Εκούσια και ακούσια», τονίζει ο Σταµάτης Σπανουδάκης.

«Έλληνες, πιο ψηλά τα κεφάλια! Τα ρητά των προγόνων µας που «αίµα, δάκρυ και θυσίες σου 
ζητάνε», η «Φοβερά Προστασία», η παρηγοριά που απλόχερα µας δίνεται και η αιώνια παρουσία, που 
ζητάει επίµονα, αλλά ευγενικά, να ανοίξεις επιτέλους την πόρτα της καρδιάς σου. Μία συναυλία, λοιπόν, µε 
καινούργια κοµµάτια και παλιότερες αγαπηµένες στιγµές, σε µια «λάθος εποχή» που αποδεικνύεται, όµως, 
τόσο κατάλληλη για όσους τον «αγώνα τον καλό αγωνίζονται» καταλήγει ο γνωστός δηµιουργός.

Στο Θέατρο Παλλάς ο Σταµάτης Σπανουδάκης!

«Ψυχή µου, µη λυγίζεις»
∆ευτέρα 29 και Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018
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Τ
α τελευταία χρόνια οι ε-
ρευνητές που ασχολού-
νται µε τη ∆ΕΠΥ (∆ια-
ταραχή Ελλειµµατικής 
Προσοχής και Υπερκινη-
τικότητας) επικεντρώνουν 
το ενδιαφέρον τους στη 
σχέση της µε τις διαταρα-
χές ύπνου. Αν και η σχέση 
των δύο διαταραχών είναι 

σαφής, προς το παρόν δεν έχουν κατανοηθεί τα αίτια 
αυτής της σχέσης.
• Πολλά παιδιά ή έφηβοι µε ∆ΕΠΥ δυσκολεύονται να 
κοιµηθούν, να παραµείνουν κοιµισµένοι ή να ξυπνή-
σουν το πρωί. Πολύ συχνά δυσκολεύονται να ηρεµή-
σουν µόλις βρεθούν στο κρεβάτι. Ακόµα κι όταν το 
παιδί καταφέρει να µείνει ξαπλωµένο για ώρα, δυσκο-
λεύεται να κοιµηθεί, µια και δεν µπορεί να σταµατή-
σει να σκέφτεται. Καθ’ όλη τη νύχτα βιώνει ανησυχία 
ή ξυπνά πολύ συχνά.
• Τα παιδιά µε ∆ΕΠΥ µπορεί να παρουσιάζουν δυσκο-
λίες αυτορρύθµισης. Έτσι, δυσκολεύονται να προετοι-
µάσουν τον εαυτό τους για ύπνο και να µετριάσουν την 
υπερκινητικότητά τους.
• Τα παιδιά µε ∆ΕΠΥ είναι πιο επιρρεπή σε εφιάλτες, 
ενούρηση και διαταραχές ύπνου, όπως το σύνδροµο α-
νήσυχων ποδιών.
• Τα παιδιά µε ∆ΕΠΥ αποφεύγουν κατά τη διάρκεια 
της ηµέρας να κάνουν τις εργασίες τους. Έτσι, δηµιουρ-
γούνται εντάσεις µέχρι αργά το βράδυ.
• Πολλά παιδιά µε ∆ΕΠΥ έχουν προβλήµατα άγχους. 
Το αίσθηµα του άγχους µεγαλώνει τις βραδινές ώρες, 
καθώς δεν υπάρχουν πολλές δραστηριότητες, ώστε να 
τους αποσπάται η προσοχή.

Όλες αυτές οι συνθήκες κατά τη διάρκεια της νύ-
χτας µπορεί να δηµιουργήσουν προβλήµατα και την 
ηµέρα, όπως υπνηλία το πρωί ή δυσκολία στο να ξεκι-
νήσουν µια δραστηριότητα και να παραµείνουν σε ε-
γρήγορση όλη την ηµέρα.

Τεχνικές αντιµετώπισης:
• Ενθαρρύνετε τη φυσική δραστηριότητα µετά το 
σχολείο. Τα παιδιά και οι έφηβοι που δεν ασκούνται 
συχνά έχουν µεγαλύτερη δυσκολία στο να κοιµηθούν 
το βράδυ.
• Καθιερώστε µια ρουτίνα ύπνου. Η ρουτίνα ύπνου 
ίσως χρειαστεί χρόνο, αλλά είναι σηµαντική για τη δη-
µιουργία ενός υγιούς κύκλου ύπνου.
• Να είστε συνεπείς. Να κάνετε κάθε βράδυ την ίδια 
ώρα τις ίδιες δραστηριότητες, όπως το ντους, η προ-
ετοιµασία της σχολικής τσάντας, το πλύσιµο των δο-
ντιών κ.λπ.
• Μειώστε τις έντονες δραστηριότητες πριν από τον 
ύπνο. Ενθαρρύνετε τις δραστηριότητες που ηρεµούν, 
όπως η ανάγνωση ή η µουσική.
• Αποφύγετε τα τρόφιµα µε καφεΐνη το βράδυ, όπως η 

σοκολάτα και τα αναψυκτικά τύπου κόλα.
• Χρησιµοποιήστε λευκό θόρυβο. Βοηθά πολλά παι-
διά να ηρεµήσουν και να συγκεντρωθούν. Μπορείτε να 
βρείτε πολλά αρχεία λευκού θορύβου και στο YouTube.
• Χρησιµοποιήστε λίστες µε τα καθήκοντα της ηµέρας, 
ώστε να βοηθήσετε το παιδί στην οργάνωση. Τα πιο 
σηµαντικά καλό θα είναι να βρίσκονται στην κορυφή 
της λίστας και να ολοκληρώνονται πρώτα. Φροντίστε 
το παιδί να έχει κάνει τις εργασίες του και να έχει ολο-
κληρώσει τα καθήκοντά του αρκετή ώρα πριν από τον 
βραδινό ύπνο.
• Κρατήστε σηµειώσεις µε τις συνήθειες και τις συµπε-
ριφορές του παιδιού πριν, κατά τη διάρκεια του ύπνου 
και αφού ξυπνήσει. Θα µπορείτε έτσι να ενηµερώνετε 
λεπτοµερώς τους ειδικούς, ώστε να σας παρέχουν την 

∆ΕΠΥ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΥΠΝΟΥ: 
ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

 ΤΟΥ ΦΩΤΗ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ*

#1 εφαρμογή στην Ελλάδα για
τις δημόσιες συγκοινωνίες

Κατεβάστε τώρα δωρεάν

κατάλληλη βοήθεια.
• Σε περίπτωση φαρµακευτικής αγωγής για τη ∆ΕΠΥ, 
ρωτήστε τον γιατρό σας για τυχόν παρενέργειες των 
φαρµάκων.

Ο καλός ύπνος είναι σηµαντικός και απαραίτητος 
για όλα τα παιδιά. Μικρές αλλαγές κατά τη διάρκεια 
της ηµέρας µπορούν να χαρίσουν σ’ εσάς και το παιδί 
σας µια ήσυχη νύχτα και έναν υγιή ύπνο.

*Ο Φώτης Παπαναστασίου είναι ειδικός παιδαγωγός 
- συγγραφέας / MSc Σχολική Ψυχολογία, επιστηµο-
νικός διευθυντής του τοµέα Ειδικής Αγωγής του Μη-
τροπολιτικού Κολλεγίου, επιστηµονικός διευθυντής 
του Πρότυπου Κέντρου Ειδικών Θεραπειών «Παι-
δίων Πλεύση». www.eidikospaidagogos.gr
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Πρόσβαση στη θεραπεία σε αποκλεισµένους 
ασθενείς από την Αλβανία, την Τουρκία, τα 
Σκόπια και τη Σλοβενία προσφέρει µέσα από 
τις κλινικές έρευνες η Βαλκανική Οµάδα 
Πολλαπλού Μυελώµατος.

 ΑΛΕΞΙΑ ΣΒΩΛΟΥ

ΠΡΩΤΟΣΤΑΤΕΙ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ 
Η ΜΟΝΑ∆Α ΠΟΛΛΑΠΛΟΥ 
ΜΥΕΛΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ

Τ
α πιο δύσκολα περιστατικά αιµαγγειωµάτων, λεµφαγ-
γειωµάτων και δυσπλασιών που παραµορφώνουν τε-
λείως το πρόσωπο παιδιών και εφήβων αναλαµβάνει 
µε την οµάδα του ο χειρουργός Σταύρος Τοµπρής, που 

πλέον χειρουργεί στην Κλινική EVA, εντός της Ευρωκλινικής 
Αθηνών. Εκατοντάδες περιστατικά που σοκάρουν µε την προ 
επέµβασης όψη, εκ των οποίων το 20% είναι από το εξωτερικό, 
βρίσκουν στα χέρια του ικανού χειρουργού την αποκατάσταση 
και ανακτούν την αυτοπεποίθηση και την αξιοπρέπειά τους. Για 
τη δύσκολη περίπτωση του νεαρού Μάριο από την Ελβετία χρει-
άστηκε χειρουργείο 27 ωρών. Οι βλάβες αφορούν εκ γενετής 

δυσπλασίες στην περιοχή του προσώπου και του λαιµού, από 
τις οποίες κάποιες διακρίνονται στον προγεννητικό έλεγχο, όχι 
όµως και τα αιµαγγειώµατα, που εµφανίζονται µετά τη 2η εβδο-
µάδα ζωής του µωρού. Ο Έλληνας χειρουργός µαθήτευσε στο 
Χάρβαρντ και µε τα επιτεύγµατά του διαφηµίζει µε τον καλύτερο 
τρόπο τη χώρα µας στο εξωτερικό. Παράλληλα, προχωρά στη 
δηµιουργία ενός ιδρύµατος µε έδρα τη Γενεύη και στόχο να βρί-
σκει τους πόρους ώστε αυτές οι επεµβάσεις να γίνονται δωρεάν 
στους οικονοµικά ασθενέστερους. Το ίδρυµα θα συγκεντρώνει 
το ποσό και θα πληρώνει σε τιµή κόστους, χωρίς κέρδος για για-
τρούς και κλινική.

ΑΙΜΑΓΓΕΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ 
∆ΥΣΠΛΑΣΙΕΣ ∆ΙΟΡΘΩΝΕΙ 
Ο «ΜΑΓΟΣ» ΤΗΣ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Στη χώρα που παραµένει ουραγός στην κλινική έρευνα στην Ευρώπη, 
µια οµάδα ανθρώπων, σωστή dream team, από το Πανεπιστήµιο Αθη-
νών πρωτοστατεί διεθνώς στην έρευνα των αιµατολογικών καρκίνων 
και γίνεται παράδειγµα προς µίµηση, χαράζοντας καινούργιους δρό-

µους στην ογκολογία. Με επικεφαλής τον καθηγητή Αιµατολογίας και πρύτανη 
του ΕΚΠΑ Αθανάσιο ∆ηµόπουλο, η οµάδα στη Μονάδα Πλασµατοκυτταρικών 
∆υσκρασιών έχει τρέξει 53 κλινικές µελέτες, που άλλαξαν τα τελευταία χρόνια 
το θεραπευτικό τοπίο στο πολλαπλό µυέλωµα, συµβάλλοντας στην παράταση 
ζωής-ρεκόρ των ασθενών. Στην Ελλάδα πάσχουν από πολλαπλό µυέλωµα 3.500 
ασθενείς και κάθε χρόνο διαγιγνώσκονται 600 νέα περιστατικά, ενώ χάρη στα 
εννέα νέα φάρµακα που κυκλοφόρησαν –και που έλαβαν έγκριση µέσα από τις 
µελέτες της οµάδας του κ. ∆ηµόπουλου και του αναπληρωτή καθηγητή Στάθη Κα-
στρίτη– το προσδόκιµο επιβίωσής τους θα αυξηθεί κατά 17% µέχρι το 2025. Η 
µονάδα, που πρωτοστατεί ερευνητικά στα παγκόσµια δρώµενα, δέχεται 22.000 
επισκέψεις τον χρόνο και µέσα από τα ερευνητικά προγράµµατα που εκπονεί 
εξασφαλίζει δωρεάν σε ασθενείς θεραπείες που βρίσκονται σε πειραµατικό στά-
διο ή πειραµατικούς συνδυασµούς θεραπειών που µπορεί να κοστίζουν έως και 
45.000 ευρώ τον µήνα. Το όφελος για το σύστηµα υγείας είναι τεράστιο, ενώ δεν 
ωφελούνται µόνο οι Έλληνες ασθενείς, καθώς µέσα από τη Βαλκανική Οµάδα 
Μελέτης, που δηµιουργήθηκε από τον κ. ∆ηµόπουλο, αποκτούν πρόσβαση στη 
θεραπεία αποκλεισµένοι ασθενείς από την Αλβανία, την Τουρκία, τα Σκόπια, τη 
Σερβία και τη Σλοβενία, καθώς στις χώρες τους δεν κυκλοφορούν τα περισσότε-
ρα από τα καινοτόµα φάρµακα. Απόδειξη του επιστηµονικού εκτοπίσµατος και 
της αναγνώρισης που χαίρει η οµάδα του κ. ∆ηµόπουλου αποτελεί το γεγονός 
ότι τους επισκέφτηκε τρεις φορές ο Αµερικανικός Οργανισµός Φαρµάκων, για να 
τους αποδώσει τα εύσηµα.

Μ
ε 35.000 αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια και 25.000 
εµφράγµατα να καταγράφονται ετησίως στην πατρί-
δα µας, η ανάγκη πρόληψής τους παραµένει µεγάλη, 
καθώς έχουν βαρύ τίµηµα σε ανθρώπινες ζωές και 

απογειώνουν µε δυσθεώρητα κόστη τις δαπάνες υγείας. Ειδικά 
σε ό,τι αφορά τα εγκεφαλικά επεισόδια, για τα οποία δεν υπάρ-
χουν πολλές οργανωµένες µονάδες (µε φωτεινή εξαίρεση τις 
δύο µονάδες στα νοσοκοµεία «Αλεξάνδρα» και «Γ. Γεννηµα-
τάς»), µε συνέπεια να υστερούµε και στην πρόληψη και στην 
αντιµετώπιση. Στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης στο-
χεύει η νέα ενηµερωτική εκστρατεία της Ελληνικής Καρδιολογι-
κής Εταιρείας (ΕΚΕ), µε τίτλο «Νιώσε τον παλµό», που µας ωθεί 
να µετράµε πρωί και βράδυ τον σφυγµό µας, για δύο εβδοµάδες, 
προκειµένου να διαπιστώσουµε αν διατρέχουµε υψηλό κίνδυ-
νο για εγκεφαλικό. Αν καταγράψουµε αρρυθµίες (οπότε έχου-
µε µεγάλη πιθανότητα να πάσχουµε από κολπική µαρµαρυγή), 
έχουµε µεγαλύτερο κίνδυνο να πάθουµε εγκεφαλικό επεισόδιο. 

ΜΕΤΡΑ ΤΟΝ ΣΦΥΓΜΟ, 
ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΛΑΒΕΙΣ 
ΤΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ

ΕΞΙ ΣΤΟΥΣ ∆ΕΚΑ 
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ 
∆ΙΑΠΥΗΤΙΚΗ 
Ι∆ΡΩΤΑ∆ΕΝΙΤΙ∆Α 
ΕΧΟΥΝ «ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙ»

Μ
έχρι πριν από λίγα χρόνια οι γιατροί την αποκαλού-
σαν «ανάστροφη ακµή». Ο λόγος για τη διαπυητική 
ιδρωταδενίτιδα, µια χρόνια αυτοφλεγµονώδη και 
αποκρουστική στην όψη νόσο του δέρµατος που 

προκαλεί µεγάλη δυσφορία στους ασθενείς και τους οδηγεί στην 
κατάθλιψη και την αποµόνωση, καθώς δηµιουργεί αποστήµα-
τα µε δύσοσµες εκκρίσεις. Με 206 άτοµα να έχουν διαγνωστεί 
µε το νόσηµα και να παρακολουθούνται από τα ειδικά ιατρεία 
στα νοσοκοµεία «Αττικόν», «Συγγρός» και «Παπαγεωργίου» 
Θεσσαλονίκης, η πρώτη πανελλαδική µελέτη φανερώνει κενό 
στην ενηµέρωση, καθώς µόλις το 30% των ερωτηθέντων ήξερε 
την αληθινή αιτία της ασθένειας, αλλά και παραίτηση εκ µέρους 
των ασθενών, αφού το 34% δεν έχει επισκεφτεί γιατρό, ενώ 
ένα πρόσθετο 33% απογοητεύεται και δεν ακολουθεί θεραπεία, 
όπως εξηγεί ο καθηγητής ∆ερµατολογίας-Αφροδισιολογίας και 
πρόεδρος της Ελληνικής ∆ερµατολογικής και Αφροδισιολογικής 
Εταιρείας ∆ηµήτρης Ρηγόπουλος. Το κλασικό προφίλ ασθενούς 
είναι γυναίκα µε παραπανίσια κιλά, καπνίστρια, που πάσχει 

επίσης από κατάθλιψη και είναι κοινωνικά αποµονωµένη. Η 
έρευνα έδειξε επίσης ότι οι ασθενείς ταλαιπωρούνται µέχρι τη 
διάγνωση, επισκεπτόµενοι «άσχετες» µε το αντικείµενο ιατρικές 
ειδικότητες, όπως γενικό χειρουργό και γυναικολόγο.

«Η πρώτη πανελλαδική έρευνα για 
ασθενείς µε διαπυητική ιδρωταδενίτιδα 
δείχνει άγνοια και παραίτηση από τη 
θεραπεία». 
Δημήτρης Ρηγόπουλος, καθηγητής 
Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας

Όπως εξηγεί ο πρόεδρος της ΕΚΕ, αναπληρωτής καθηγητής 
Καρδιολογίας Κωνσταντίνος Τσιούφης, τα εγκεφαλικά από κολ-
πική µαρµαρυγή είναι βαριά, ενώ το 50% των ασθενών που υφί-
στανται εγκεφαλικό µένει µε µόνιµη βλάβη. Επειδή σηµαντικός 
παράγοντας κινδύνου είναι και η υψηλή αρτηριακή πίεση, τα 
άτοµα κάτω των 65 ετών, που βρίσκονται σε πιο «επικίνδυνη» 
ηλικία, πρέπει να έχουν συστολική (µεγάλη) πίεση κάτω από τα 
120 mmHg. Από την πλευρά του, ο καρδιολόγος Ιωάννης Κανα-
κάκης επισηµαίνει ότι η ΕΚΕ έχει ξεκινήσει πρόγραµµα κατα-
γραφής των σηµείων όπου υπάρχουν δηµόσιοι απινιδωτές, που 
µπορούν να σώσουν τη ζωή των πολιτών.



εκεί χειρουργούμε.

Εκεί που δεν υπάρχουν νοσοκομεία

Μέσα στο 2017 πραγματοποιήσαμε περισσότερες 
από 110.000 χειρουργικές επεμβάσεις σε όλο 
τον κόσμο στήνοντας αυτοσχέδια χειρουργεία  
από το μηδέν, σε χώρες όπως η Υεμένη, το Κονγκό, 
η Αϊτή, το Νότιο Σουδάν, η Συρία και η Παλαιστίνη.

Βοήθησέ μας  
να συνεχίσουμε
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Κάθε εβδοµάδα η Free Sunday, σε συνεργασία µε το εξειδικευµένο πάνω στο Στοίχηµα 
site www.betarades.gr, σας ενηµερώνει διεξοδικά µε µοναδικό στόχο το… ταµείο.

Κ
υριακή (28/10) σήµερα, µε το κου-
πόνι του Πάµε Στοίχηµα να παρουσι-
άζει µεγάλο ενδιαφέρον, καθώς εµπε-
ριέχει πολλές αναµετρήσεις απ’ όλα τα 
µεγάλα πρωταθλήµατα της Ευρώπης, 
ενώ φυσικά ξεχωρίζει το «clasico» ανά-

µεσα σε Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης. Στη σηµερινή 
στοιχηµατική µας περιήγηση θα ασχοληθούµε µε σηµεία 
από τη Superleague, την Premier League, τη La Liga, την 
Bundesliga και την Eredivisie.

Θα ξεκινήσουµε τις σηµερινές προτάσεις στοιχήµατος 
από το σπουδαίο ντέρµπι ανάµεσα σε Μπαρτσελόνα και 
Ρεάλ Μαδρίτης. Οι Καταλανοί µπορεί να µην είναι το ίδιο 
καλοί και ουσιαστικοί όπως τα προηγούµενα χρόνια, παρ’ 
όλα αυτά οδηγούν την «κούρσα» της La Liga µε 18 βαθ-
µούς, όντας στο +1 από τους διώκτες τους. Έχουν ρεκόρ 
3-2-1 στα έξι τελευταία παιχνίδια τους ανεξαρτήτως δι-
οργάνωσης, οφείλουν να βρουν άµεσα σταθερότητα και 
κόντρα στην προβληµατική Ρεάλ δείχνουν να έχουν τον 
πρώτο λόγο για τη νίκη, ακόµη και χωρίς τον τραυµατία 
Μέσι. Η «βασίλισσα», από την πλευρά της, πηγαίνει από 
το κακό στο χειρότερο, βρίσκεται στην 7η θέση µε 14 βαθ-
µούς και δείχνει να µην µπορεί να ξεπεράσει τις φυγές 
των Ρονάλντο και Ζιντάν. ∆ύσκολα θα πάρει κάτι θετικό η 
Ρεάλ, ο άσος δίνεται σε απόδοση 2.05 και θα αποτελέσει 
την επιλογή µας.

Κερδίζει η ΑΕΚ
Συνεχίζουµε µε την ελληνική Superleague και ακόµη ένα 
ενδιαφέρον παιχνίδι, αυτό ανάµεσα σε ΑΕΚ και Άρη. Σε 
µίνι κρίση δείχνει να βρίσκεται η ΑΕΚ το τελευταίο χρο-
νικό διάστηµα, καθώς δεν αποδίδει τα αναµενόµενα α-
γωνιστικά, ενώ και η αφαίρεση τριών βαθµών που της ε-
πιβλήθηκε έριξε κι άλλο την ψυχολογία των παικτών. Ο 
Άρης, από την πλευρά του, µπορεί να ξεκίνησε δυναµικά 
τις υποχρεώσεις του, ωστόσο έχει ρεκόρ 1-1-3 στα πέντε 
τελευταία παιχνίδια του, έχοντας εµφανίσει σηµαντικά 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ BETARADES.GR
Παίρνει το «clasico» η Μπάρτσα

κενά τόσο σε άµυνα όσο και σε επίθεση. Η ΑΕΚ έχει α-
πόλυτη ανάγκη τους τρεις βαθµούς, πιστεύουµε πως εύ-
κολα ή δύσκολα θα τα καταφέρει, έτσι θα πάµε µε τον άσο 
σε απόδοση 1.70.

Περνάµε στην Premier League και την κόντρα της 
Κρίσταλ Πάλας µε την Άρσεναλ. Βίοι αντίθετοι για τις δύο 
οµάδες το τελευταίο χρονικό διάστηµα, καθώς η Πάλας 
προέρχεται από τρεις σερί ήττες, ενώ οι «κανονιέρηδες» 
προέρχονται από 10 σερί νίκες ανεξαρτήτως έδρας και δι-
οργάνωσης. Κοινός παρονοµαστής στα παιχνίδια των δύο 
οµάδων, ωστόσο, είναι τα πολλά τέρµατα, κάτι που δεν α-
ναµένεται να αλλάξει στη σηµερινή µεταξύ τους µονοµα-
χία. «Βλέπουµε» γρήγορο ρυθµό και αρκετά τέρµατα, έτσι 
θα πάµε µε το Over 2.5 σε απόδοση 1.70.

Οι τρεις παραπάνω είναι οι βασικές προτάσεις του 
Betarades.gr. Από κει και πέρα, θα ασχοληθούµε µε δύο 
ακόµη αγώνες, από τα πρωταθλήµατα της Α΄ Γερµανίας 
και της Α΄ Ολλανδίας. Συγκεκριµένα, θα πάµε µε το Over 
2.5 στο παιχνίδι Νυρεµβέργη - Άιντραχτ σε απόδοση 1.85 
και µε το 2 DNB στο παιχνίδι Βίλεµ - Ουτρέχτη σε από-
δοση 1.95.

Goal Tips
* Σασουόλο - Μπολόνια (28/10, 13:30): Αµφότερες αρέσκονται στα 
ισορροπηµένα παιχνίδια και ιδίως η Μπολόνια, η οποία προέρχεται 
από 4/5 παιχνίδια όπου επαληθεύτηκε το σύνολο τερµάτων 2-3. Αυτό 
θα αποτελέσει την επιλογή µας και για σήµερα, σε απόδοση 1.97.

* Μπέρνλι - Τσέλσι (28/10, 15:30): Η Μπέρνλι οδηγεί τα τελευταία 
παιχνίδια της σε µεγάλα σκορ, έχοντας επιβεβαιώσει το Over 2.5 στα 
4/5 τελευταία. Πιθανότατα θα έχει γκολ και το παιχνίδι µε την Τσέλσι, 
έτσι θα κρατήσουµε το Over 2.5 σε απόδοση 1.75.

* Ρεν - Ρεµς (28/10, 22:00): Απολύτως ισορροπηµένα είναι τα 
τελευταία παιχνίδια της Ρεν, καθώς το σύνολο τερµάτων 2-3 επιβε-
βαιώθηκε στα 8/9 πιο πρόσφατα. ∆εν περιµένουµε κάτι διαφορετικό 
σήµερα, θα κρατήσουµε το 2-3 γκολ σε απόδοση 2.00.

Seri Tips
* Τζένοα - Ουντινέζε (28/10, 16:00): Η Ουντινέζε 
βρίσκεται σε κάκιστη κατάσταση, προέρχεται από τέσσερις 
σερί ήττες και δύσκολα θα πάρει κάτι θετικό στην έδρα της 
Τζένοα. Ο άσος προσφέρεται σε απόδοση 2.10 και αξίζει να 
µπει στις επιλογές µας.

* Λειψία - Σάλκε (28/10, 16:30): Σε εξαιρετική κατάστα-
ση βρίσκεται η Λειψία, µετράει τρεις νίκες και µία ισοπαλία 
στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια της, σε αντίθεση µε τη 
Σάλκε, που έχει µόλις δύο νίκες από το ξεκίνηµα της σεζόν. 
Ο άσος σε απόδοση 1.91 αποτελεί επιλογή.

* Μαρσέιγ - Παρί Σεν Ζερµέν (28/10, 22:00): Η Παρί 
βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, µετράει 10/10(!) νίκες 
µέχρι στιγµής και λογικά δεν θα «κολλήσει» ούτε κόντρα 
στη Μαρσέιγ. Το διπλό δίνεται σε απόδοση 1.50 και θα το 
«τιµήσουµε».

Head 2 Head
* Άγιαξ - Φέγενορντ (28/10, 15:30): «Αφεντικό» µοιάζει να 
είναι ο Άγιαξ κόντρα στη Φέγενορντ, καθώς σε µια σειρά 28 
αναµετρήσεων στο συγκεκριµένο γήπεδο το επιµέρους ρεκόρ 
είναι 19-7-2. Περιµένουµε νίκη του «Αίαντα» και σήµερα, µε τον 
άσο να δίνεται σε απόδοση 1.45.

* Μίλαν - Σαµπντόρια (28/10, 19:00): Μίλαν και Σαµπντόρια 
έχουν κοντραριστεί σε αυτό το γήπεδο 21 φορές, µε το επιµέρους 
ρεκόρ να είναι στο 14-3-4. Ο άσος στη σηµερινή αναµέτρηση 
προσφέρεται στο 1.55 και θα τον κρατήσουµε.

* Αλαβές - Βιγιαρεάλ (28/10, 19:30): Οι δυο οµάδες µπορεί να 
µην έχουν «πλούσια» προϊστορία µεταξύ τους, ωστόσο σε εννέα 
αναµετρήσεις το επιµέρους ρεκόρ είναι στο 6-1-2. Η φορµα-
ρισµένη Αλαβές µπορεί να κερδίσει και σήµερα, µε τον άσο να 
παίζεται στο 3.15(!).

28/10
15:30 Νυρεµβέργη - Άιντραχτ Φρ.  Over 2.5  1.85
16:30 Κρίσταλ Πάλας - Άρσεναλ  Over 2.5  1.70
16:30 Βίλεµ - Ουτρέχτη  2 (DNB)  1.95
18:15 Μπαρτσελόνα - Ρεάλ  1  2.05
19:30 ΑΕΚ - Άρης  1  1.70
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POWEREDBY AUTO

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

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

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

H Renault 
απέκτησε 
αγροτικό που 
λέγεται Alaskan

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

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

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

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

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

POWEREDBY AUTO

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

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

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

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

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

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

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

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

ΣΕ ΠΡΏΤΟ ΠΛΆΝΟ ΤΟ ΝΈΟ SEAT IBIZA

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

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

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

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

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

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

του 2017 (και οι υπόλοιπες 
αγορές σε Ευρώπη και 

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

την πρωτιά και το 
2017, ίσως και για κά-

ποια χρόνια ακόμη.

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

Mustang έκαναν τελικά τη διαφορά. Το νούμερο των 150.000 

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

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

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

Ford Mustang, το πιο δημοφιλές 
σπορ μοντέλο στον πλανήτη

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

Μπορεί μία Porsche 
Cayenne να τραβήξει 
ένα Airbus 380;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πιο αποδοτικοί κινητήρες 
βενζίνης και πετρελαίου, καθώς και 

ένα καινούργιο κιβώτιο 8 σχέσεων, 
συγκαταλέγονται μεταξύ των βελτιώσεων.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Το νέο Volvo XC60 
ξεκινά από 53.490 ευρώ

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

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

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

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

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

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

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

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

H Honda θα παρουσιάσει 
υβριδικό CR-V στη Φρανκφούρτη

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

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

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

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

Η Renault γιορτάζει 
40 χρόνια στη Formula 1

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

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

Συλλέγοντας εμπειρία και γνώση, η συμμετοχή της στη Formula 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Νέες προωθητικές ενέργειες για Honda

Νέα καμπάνια & εκδόσεις Kia Sportage

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

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

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

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

Η Peugeot παραδίδει στο ΕΚΑΒ 
τα ασθενοφόρα τύπου Boxer

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

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

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

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

Το 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. Διακόπτες 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.

Νέα έκδοση 
Fabia Combi Scoutline 

µε στιλ crossover

H Skoda, περίπου δύο µήνες µετά την παρουσίαση του ανανεωµένου 
Fabia, προχωρά στη διεύρυνση της γκάµας του µε την προσθήκη µιας 
έκδοσης µε χαρακτήρα crossover. Αυτός προκύπτει κυρίως από τα 
προστατευτικά πλαστικά περιφερειακά του αµαξώµατος, ενώ ταυτό-

χρονα υπάρχουν και χρωµιωµένα στοιχεία που δίνουν έναν πιο δυναµικό τόνο. 
Ενδιαφέρον είναι πάντως πως η Skoda δεν αναφέρεται πουθενά σε αύξηση της 
απόστασης από το έδαφος, άρα θεωρούµε πως αυτή δεν έχει αλλάξει και είναι 
στα ίδια επίπεδα µε τις άλλες εκδόσεις.

Οι κινητήρες του Fabia Combi Scoutline είναι οι αναβαθµισµένοι τρικύλιν-
δροι Eu6d-Temp των 1.000 κυβικών, ατµοσφαιρικοί (MPI) και turbo (TSI), ενώ ο 
χώρος αποσκευών κυµαίνεται από 530 έως 1.395 λίτρα, όταν διπλώσουν οι πλά-
τες των πίσω καθισµάτων.

Το Fabia Combi Scoutline θα έρχεται στη χώρα µας µόνο κατόπιν παραγγε-
λίας, ενώ το αναβαθµισµέν ο Fabia θα είναι διαθέσιµο άµεσα.

Η Citroën λανσάρει το πρόγραµµα 
«Citroën Comfort Days»

Πιστή στη φιλοσοφία της εδώ και σχεδόν έναν αιώνα, η Citroën εµπνέεται από τη διαρκή 
επιθυµία των ανθρώπων για µετακίνηση και ελευθερία, συνδυάζοντας τεχνολογία, άνεση 
και αυθεντικότητα, για να ξεπεράσει κάθε προσδοκία!

Μέσα από την πλήρη γκάµα µοντέλων της που αντανακλά το lifestyle κάθε ανθρώπου 
και το πρωτοποριακό πρόγραµµα «Citroën Advanced Comfort®» που εγγυάται ένα οδηγικό περι-
βάλλον απαλλαγµένο από άγχος, σε συνδυασµό µε την πενταετή εγγύηση που προσφέρει σε όλα 
της τα µοντέλα, η Citroën επιβεβαιώνει την εταιρική της δέσµευση «Inspired By You» και καλύπτει 
τις επιθυµίες των πελατών της για απαράµιλλη ευκολία και ηρεµία σε κάθε διαδροµή.

Παράλληλα, η έµπνευση και το πάθος της Citroën για τεχνολογική υπεροχή επιβεβαιώνεται και 
από τους νέους κινητήρες που ανταποκρίνονται πλήρως στα αυστηρότερα πρότυπα Euro 6.2 και 
είναι άµεσα διαθέσιµοι σε όλα τα επιβατικά µοντέλα Citroën.

Πιστή στις ανάγκες του καταναλωτή και µε γνώµονα την εταιρική της φιλοσοφία, η Citroën λαν-
σάρει ένα νέο πρόγραµµα απόκτησης αυτοκινήτου, το «Citroën Comfort Days». Μέσω του ελκυστι-
κού, απολύτως πελατοκεντρικού προγράµµατος, όλα τα µοντέλα της Citroën είναι διαθέσιµα µε 36 
πραγµατικά άτοκες δόσεις, απεριόριστες επιλογές εξοπλισµού και ειδικά προγράµµατα Smile Deals.

H Hyundai «Μάρκα της Χρονιάς 
2018» στα Red Dot

Η Hyundai Motor βραβεύεται και πάλι στα βραβεία Red Dot µε τον τιµητικό τίτλο 
«Brand of the Year 2018», προσθέτοντάς τον στα πέντε βραβεία που ήδη έχει κα-
τακτήσει στο Design Communication για το 2018 για τη δηµιουργική και καινο-

τόµο σχεδίαση των προϊόντων της.
Τα βραβεία Red Dot είναι ένας από τους πιο αναγνωρισµένους σχεδιαστικούς θεσµούς 

παγκοσµίως και το βραβείο «Red Dot: Brand of the Year» απονέµεται στη µάρκα που έχει 
δηµιουργήσει καινοτόµο και δηµιουργικό σχεδιασµό σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο. Φέτος 
ελήφθησαν υπόψη οι πρωτοποριακές σχεδιαστικές δηµιουργίες της Hyundai, η ποιότητα 
σχεδίασης και η εµπειρία διαχείρισης της µάρκας.

«Είναι τιµή µας η επιλογή µας ως Red Dot: Brand of the Year 2018. To βραβείο αυτό 
είναι µια επικύρωση ότι είµαστε στον σωστό δρόµο και είναι ένα εντυπωσιακό ορόσηµο 
για την εικόνα της µάρκας µας» δήλωσε ο κ. Wonhong Cho, Executive Vice President and 
Chief Marketing Officer της Hyundai Motor Company. «Αυτό θα πρέπει να µας ενθαρρύ-
νει να προωθήσουµε πιο σκληρά την άποψή µας να προχωρήσουµε σε πιο δηµιουργική 
και καινοτόµο σχεδίαση στο µέλλον, έτσι ώστε η µάρκα µας να µπορεί πραγµατικά να α-
γαπηθεί απ’ όλους».

Η επίσηµη τελετή απονοµής του βραβείου θα πραγµατοποιηθεί στις 26 Οκτωβρίου 
στο Βερολίνο.
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ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΤΗΝ 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Την 28η Οκτωβρίου το Μουσείο Ακρόπολης προσκαλεί τους ε-
πισκέπτες να περιηγηθούν στις µόνιµες συλλογές του και στην 
περιοδική έκθεση «Από την Απαγορευµένη Πόλη: Αυτοκρατο-
ρικά διαµερίσµατα του Qianlong», όπου θα µπορέσουν να θαυ-
µάσουν σπάνια προσωπικά αντικείµενα, έργα τέχνης και έπι-
πλα που βγήκαν για πρώτη φορά από τα κλειστά διαµερίσµατα 
του αυτοκράτορα της Κίνας Qianlong (1711-1799) στην Απαγο-
ρευµένη Πόλη του Πεκίνου. Στην περιοδική έκθεση θα πραγ-
µατοποιηθούν παρουσιάσεις από τους αρχαιολόγους-φροντι-
στές. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Οι εκθεσιακοί χώροι 
του µουσείου θα παραµείνουν ανοιχτοί από τις 8 το πρωί έως 
τις 8 το βράδυ, µε ελεύθερη είσοδο. Τις ίδιες ώρες θα λειτουρ-
γεί και το εστιατόριο.

ΣΤΑΘΗΣ ∆ΡΟΓΩΣΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
& ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΡΚΑΣ
Από την Πέµπτη 1 Νοεµβρίου στη σκηνή του Club του 
Σταυρού του Νότου ανεβαίνουν οι Στάθης ∆ρογώσης, 
Μυρτώ Βασιλείου και Κώστας Τσίρκας µε καντάδες 
από την παλιά Αθήνα, ελαφρύ τραγούδι, ποπ, ρεµπέ-
τικο, indie. Κάθε Πέµπτη του Νοεµβρίου.

C-LOUD FEST ΣΤΟ ΡΟΜΑΝΤΣΟ
Η Cooking Brass παρουσιάζει για δεύτερη συνεχή 
χρονιά το C-Loud Fest. Φέτος, διατηρώντας την ονει-
ρική του διάθεση και µένοντας πιστό στην αγάπη του 
για την ελληνική electro-pop σκηνή, αλλάζει χώρο 
και µας καλεί στις 27 Οκτωβρίου στο Ροµάντσο. Πρω-
ταγωνιστές οι LIEBE, το πολυσυζητηµένο electro-
pop δίδυµο από τη Θεσσαλονίκη που έχει ξεχωρίσει, 
η Melentini, µία εκ των σηµαντικότερων δηµιουργών 
της γενιάς της, µαζί µε τους Running Blue Orchestra, 
και οι Magenta Flaws, ένα από τα πιο ατµοσφαι-
ρικά και υποσχόµενα σχήµατα της εγχώριας µουσι-
κής σκηνής.

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΠΑΝΟΥ∆ΑΚΗΣ
ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΛΛΑΣ 
Στο Θέατρο Παλλάς τη ∆ευτέρα 29 και την Τρίτη 30 Οκτωβρίου, ώρα 21:00, ο Σταµάτης Σπανουδάκης θα παρουσιάσει σε δύο 
µοναδικές συναυλίες κοµµάτια από τον νέο του δίσκο µε τίτλο «Ψυχή µου, µη λυγίζεις», µαζί µε τις πιο αγαπηµένες µουσικές 
στιγµές του. Μαζί του η ορχήστρα εγχόρδων «Τάµαλο» µε σολίστ τον Αλέξανδρο Παπαδιαµάντη (βιολί) και τον ∆ηµήτρη Κοτ-
ταρίδη (βιολοντσέλο), οι Πάνος Κατσικιώτης (ντραµς), Νίκος Χατζόπουλος (κοντραµπάσο) και Γιώργος Κοντοβάς (πιάνο), 
η τετράφωνη µεικτή χορωδία «Μελωδοί» µε µαέστρο τον Γιώργο Ζιάκα και η Παιδική Χορωδία Σπύρου Λάµπρου. Από τα 
έσοδα της συναυλίας θα ενισχυθούν τα παιδικά ιδρύµατα της Ιεράς Μητρόπολης Σιγκαπούρης και Νοτίου Ασίας.



ΤΙ, ΠΟΙΟΣ, ΠΟΥ, ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ...

Οι Νίσον δεν ξεχνούν τη Νατάσα
Ο Λίαμ Νίσον και η Νατάσα Ρίτσαρντσον, κόρη της Βανέσα Ρεντγκρέιβ 
από τον γάμο της με τον σκηνοθέτη Τόνι Ρίτσαρντσον, έζησαν μαζί 16 
χρόνια. Ήταν από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια του Χόλιγουντ. Την κοινή 
τους ζωή διέκοψε η πτώση που είχε εκείνη στο σκι, η οποία της προκά-
λεσε σοβαρό τραύμα στο κεφάλι. Δέκα χρόνια μετά ο γιος τους αποφάσι-
σε να τιμήσει τη Νατάσα με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Ο 23χρονος Μάικλ Νί-
σον θα πάρει και επίσημα το επώνυμο της μητέρας του. Την ανακοίνωση 
έκανε δημοσίως η γιαγιά του Μάικλ, η 81 ετών Βανέσα Ρεντγκρέιβ, η 
οποία δήλωσε: « Ο Μάικλ πήρε και επίσημα το όνομα της μητέρας του, 
και αυτό όχι για να αποφύγει την τεράστια φήμη του πατέρα του. Ήθελε 
απλώς να κρατήσει πάντα ζωντανή τη μητέρα του μέσα του».

  ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

H Κένταλ έβαλε άφρο περούκα και εξόργισε
Η Κένταλ Τζένερ έκανε φωτογράφιση για τη «Vogue», τιμώντας τη 15η 
επέτειο του CFDA/Vogue Fashion Fund. Σε δύο φωτογραφίες που δημο-
σιεύτηκαν στο Instagram η Κένταλ φοράει μια άφρο περούκα, η οποία 
δημιούργησε κύμα αντιδράσεων: «Γιατί χρησιμοποιήσατε μια λευκή 
celebrity γι’ αυτή τη φωτογράφιση αντί για ένα έγχρωμο πρόσωπο το 
οποίο έχει αυτό το look φυσικά; Οι Αφροαμερικανοί αναγκάζονταν να 
ισιώνουν τα μαλλιά τους στην Αμερική για να βρίσκουν δουλειές. Αν άφη-
νες τα μαλλιά σου φυσικά, έπρεπε να είναι κοντά. Ο στρατός επέτρεψε τα 
ράστα μόλις δύο χρόνια πριν». Στη δεύτερη φωτογραφία η Τζένερ ποζάρει 
μαζί με τη μαροκινής και αιγυπτιακής καταγωγής Ιμάν Χαμάν, η οποία έχει 
το μαλλί της ίσιο. Οι απορίες που δημιουργούνται είναι αφενός γιατί έγινε 
αυτή η επιλογή μοντέλου και αφετέρου γιατί δεν έγιναν τουλάχιστον ανά-
ποδα τα χτενίσματά τους.

Γέννησε η Σαρλότ  
του Μονακό
Η εγγονή της Γκρέις Κέλι, κόρη της 
πριγκίπισσας Καρολίνας και του 
Στέφανο Κασιράγκι, Σαρλότ Κασι-
ράγκι, έφερε στον κόσμο το παιδί 
της. Αυτό είναι το δεύτερο παιδί της 
μούσας του οίκου Gucci. Ωστόσο, 
κανένα δεν έχει δικαίωμα στον θρό-
νο, αφού η Σαρλότ δεν παντρεύτηκε 
ποτέ τον ηθοποιό Γκαντ Ελμαλέχ, 
με τον οποίο έχει κάνει τον 4χρονο 
Ραφαέλ, αλλά ούτε και τον τωρινό 
της σύντροφο Ντιμίτρι Ρασάμ, γιο 
της Καρόλ Μπουκέ. Είναι βέβαια 
αρραβωνιασμένοι και σύμφωνα με 
πληροφορίες θα παντρευτούν την 
άνοιξη του 2019.

Η Lady Gaga τα φοράει τα παντελόνια
Στην εκδήλωση «Γυναίκες στο Χόλιγουντ», που διοργάνωσε η αμερικανική έκδοση 
του περιοδικού «Elle», τιμώμενο πρόσωπο, μεταξύ άλλων γνωστών κυριών, ήταν 
και η Lady Gaga. Η σούπερ σταρ σόκαρε τους πάντες, όχι φορώντας κάποιο πολύ 
αποκαλυπτικό ή πολύ εκκεντρικό κοστούμι, αλλά ένα oversized ανδρικό κοστούμι, 
που κάλυπτε όλο της το κορμί. «Αφού πρώτα άλλαξα περίπου δέκα φορέματα, το 
μάτι μου έπεσε σε ένα τεράστιο κοστούμι Marc Jacobs. Τότε κατάλαβα ότι με κα-
λούσε να το δοκιμάσω. Εγώ μέσα σε αυτό το κοστούμι βρήκα τον πραγματικό μου 
εαυτό και μάλιστα ένιωσα ότι αυτή η δημιουργία εκφράζει απόλυτα αυτό που είμαι. 
Και τότε βρήκα ακριβώς όλα όσα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας αυτό το βράδυ. Έχω 
επιβιώσει από σεξουαλική επίθεση που είχα υποστεί στα 19 μου από έναν ισχυρό 
άνδρα της μουσικής βιομηχανίας και ακόμη δεν είμαι αρκετά θαρραλέα για να πω 
το όνομά του. Ζω με ένα χρόνιο τραύμα, ως γυναίκα που από την αρχή της καριέ-
ρας της έπρεπε να ακούει και να κάνει αυτό που της έλεγαν οι άνδρες. Και σήμερα 
αποφάσισα να πάρω τη δύναμη που μου αναλογεί πίσω. Σήμερα φοράω περήφανα 
παντελόνι».
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Γιάννης Παπαγιάννης, Ο άνδρας 
που γεννήθηκε µε τον Ελευθέριο 
Βενιζέλο, εκδ. ∆ιάπλαση
Το 2013 η Άννα Μαρία Αθανασίου ξεκινά να 
υλοποιήσει ένα τολµηρό όνειρο: µε τη βοή-
θεια ενός πρώην φίλου της προγραµµατιστή 
ξεκινούν να φτιάξουν µια ταινία για τη ζωή 
του προπάππου της Ιάκωβου Αθανασίου, 
µε βάση ένα πρόγραµµα τεχνητής νοηµο-
σύνης. Το πρόγραµµα όµως ξεφεύγει από 
τα χέρια τους και η ιστορία –και η ζωή– 
του προπάππου της προκύπτει διαφορε-
τική. Γεννηµένος την ίδια ηµέρα µε τον 
Ελευθέριο Βενιζέλο, ο Ιάκωβος Αθανασίου 
ζει δυο χρεοκοπίες, ερωτεύεται, περιδια-
βαίνει ανάµεσα σε µύθους της εποχής και 

µαζί του ξαναζούµε και διαβάζουµε διαφορετικά την Ιστορία. Μια «ιστορική 
κωµωδία» που µε το ειρωνικό, στοχαστικό, ανατρεπτικό της ύφος, την εµπε-
ριστατωµένη αναπαράσταση των εποχών και την απολαυστική µεταχείριση 
των κεντρικών της ηρώων µάς υποχρεώνει σε µια διαφορετική ανάγνωση και 
αποτίµηση της Ιστορίας.

Βασιλεία Κούρτη-Καζούλλη, Μια 
µικρή αφήγηση, µια µεγάλη ιστο-
ρία, εκδ. Παπαζήση
Η συγγραφέας φωτίζει πτυχές του κοινωνι-
κού, ιστορικού και πολιτισµικού πλαισίου 
της µετανάστευσης των Ελλήνων στις ΗΠΑ 
τη δεκαετία του 1920 µέσα από την κατά-
θεση και κριτική µελέτη ενός πρωτότυπου 
χειρογράφου: η συνάντησή της στη διασπορά 
µε τον Νικόλα Αβδελλά, Ροδίτη µετανάστη, 
αποτέλεσε το έναυσµα για την αφήγηση και 
αναπλαισίωση της πολυτάραχης ζωής µιας 
πολυσχιδούς, ενδιαφέρουσας προσωπικό-
τητας. Στις περιπέτειες του αφηγητή –που 
εγκατέλειψε τη Ρόδο των παιδικών του 

χρόνων αναζητώντας, όπως τόσοι Έλληνες, µια καλύτερη τύχη– ανταµώ-
νουν σκληρές αλλά και αισιόδοξες σκηνές µιας πορείας από τη φτώχεια, 
την παραβατικότητα και τις αντίξοες εργασιακές συνθήκες στα εργοστάσια 
της εποχής στην ευηµερία, την κοινωνική προσφορά και την προσωπική 
ολοκλήρωση.

Yegor Gaidar, Η κατάρρευση µιας αυτοκρατορίας – Μαθήµατα για τη σύγχρονη Ρωσία, 
πρόλογος στην ελληνική έκδοση: Νίκος Μαραντζίδης, µτφρ. από τα ρωσικά: ∆ηµήτρης Β. 
Τριανταφυλλίδης, εκδ. Παπαδόπουλος
Ο οικονοµολόγος και πολιτικός Γιεγκόρ Γκαϊντάρ διατέλεσε, µεταξύ άλλων, πρωθυπουργός και υπουργός Οικονοµικών της 
Ρωσίας την περίοδο της προεδρίας του Μπορίς Γιέλτσιν, ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές της δεκαετίας των διαψευσµέ-
νων προσδοκιών για τη Ρωσία και η παρούσα έκδοση είναι µια σχεδόν ηµερολογιακή καταγραφή της βασανιστικής, µακρό-
χρονης και µοιραίας διαδικασίας κατάρρευσης της σοβιετικής αυτοκρατορίας τη δεκαετία 1991-2000. Το βιβλίο είναι µια 
µαρτυρία τεκµηριωµένη µε αρχειακό υλικό που µεταφράζεται στη γλώσσα µας για πρώτη φορά και αναδεικνύει ζητήµατα 
τα οποία θα βοηθήσουν τον Έλληνα αναγνώστη να κατανοήσει τα βαθύτερα αίτια της κατάρρευσης µίας από τις ισχυρότε-
ρες αυτοκρατορίες του 20ού αιώνα. Έγγραφα, πρακτικά συνεδριάσεων, αποφάσεις των κοµµατικών και κρατικών οργάνων, 
συνεντεύξεις και ηµερολόγια συνιστούν ένα πρωτογενές υλικό που όχι απλώς εντάσσεται οργανικά στην αφήγηση µα και 
που καθιστά το βιβλίο ένα συναρπαστικό ανάγνωσµα που καθηλώνει τον αναγνώστη.

Ζιλµπέρ Σινουέ, Ιρένα 
Σέντλερ, µτφρ.: Βασιλική 
Κοκκίνου, εκδ. Ψυχογιός
Από το 1942, µε κίνδυνο της ζωής 
της, η Ιρένα Σέντλερ, υπάλληλος της 
Κοινωνικής Πρόνοιας στη Βαρσοβία, 
κατάφερε να φυγαδεύσει περίπου 2.500 
παιδιά από το εβραϊκό γκέτο, ενώ φυ-
λάσσονταν νύχτα και µέρα από τους ναζί. 
Ξεγελώντας τις αρχές, κατάφερε να τα 
περάσει µέσα από υπόγεια ή υπονόµους, 
µέσα σε κούτες από χαρτόνι, σε βαλίτσες, 
σε σακίδια, σε µαξιλαροθήκες, κάτω 
από σκουπίδια. Το 1965 ανακηρύχθηκε 
«∆ίκαιη των Εθνών». Μέσα από τη γλα-
φυρή του πένα ο Ζιλµπέρ Σινουέ φέρνει 
στο φως την άγνωστη για πολλούς αληθι-
νή ιστορία µιας γυναίκας που αψήφησε 

τον φόβο και τον θάνατο και ανέδειξε το µεγαλείο της ανθρώπινης ψυχής.

Νεκταρία Ζαγοριανάκου-
Μακρυδήµα, Μετάξι, 
εκδ. Κέδρος
Μικρά Ασία, 1880. Στην Κίο τον βά-
φτισαν Αρσένιο. Στη Λιόν τον φώναζαν 
Αρσέν. Στην Αλεξάνδρεια  τον είπαν 
µέγα ράφτη. Στα µυστικά της τέχνης 
τον µύησε ο παππούς του, ο Πετρής. Ο 
Αρµένιος δάσκαλος Τορκοµιάν θα τον 
διδάξει τις νέες τεχνικές στα µεταξουρ-
γεία της Προύσας. Ένας νέος κόσµος 
ανοίγεται µπροστά του. Στη Λιόν θα 
µεγαλουργήσει πλάι στους εργάτες του 
µεταξιού. Οι τύψεις της λησµονιάς και 
της καλύτερης ζωής που έφτιαξε τον 
στοιχειώνουν. Όµως ο δρόµος του µετα-
ξιού ξεκινάει πάντα µε µια θυσία. Κάθε 
τέλος είναι µια νέα αρχή. Θα νιώσει 

καλά µόνο στην κοσµοπολίτικη Αλεξάνδρεια. Θα βιώσει τον Α΄ Παγκόσµιο 
πόλεµο µέσα από τον απόηχο των γεγονότων. Ωστόσο, θα επιστρέψει στην 
Κίο λίγο πριν από την καταστροφή του 1922 µε σκοπό να σώσει την οικογέ-
νειά του. Στις πόλεις του µεταξιού η ζωή του µπερδεύτηκε σε νήµατα που 
βάλθηκε να τα ξεχωρίσει.

Η Ιστορία σαν αφήγηµα
Οι εκδότες αγαπούν το ιστορικό µυθιστόρηµα και την Ιστορία. Οι συνε-
χείς κυκλοφορίες το επιβεβαιώνουν. Πέντε νέοι τίτλοι υπόσχονται στους 
αναγνώστες ένα συναρπαστικό ταξίδι στο παρελθόν.
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ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Κάρλος Λόπεζ Εστράδα ΣΕΝΑ-
ΡΙΟ: Νταβίντ Ντιγκς, Ραφαέλ Κασάλ ΠΑΙΖΟΥΝ: 
Νταβίντ Ντιγκς, Ραφαέλ Κασάλ, Τζανίνα Γκα-
βανκάρ

Η Κάµερoν Ποστ είναι, φαινοµενικά, το πρότυπο της µαθήτριας λυκείου. Αλλά όταν την πιάνουν στα 
πράσα µε µια συµµαθήτριά της στο πίσω κάθισµα ενός αυτοκινήτου τη βραδιά του σχολικού χορού, τη 
στέλνουν σε ένα κέντρο επαναπροσδιορισµού και θεραπείας για εφήβους που «πάσχουν» από ερωτική 

έλξη για άτοµα του ίδιου φύλου. Στο κέντρο η Κάµερον υπόκειται σε εξωπραγµατική πειθαρχία, αµφίβολες µε-
θόδους «απo-οµοφυλοποίησης» και τραγούδια χριστιανικής ροκ. Όµως αυτό το παράδοξο µέρος τής προσφέρει 
ταυτόχρονα τη δυνατότητα να συµµετέχει σε µια γκέι κοινότητα. Για πρώτη φορά η Κάµερον έρχεται σε επαφή 
µε άτοµα που της µοιάζουν και καταφέρνει να βρει τη δική της θέση ανάµεσα σε άλλους «απόβλητους». Η ταινία 
είναι βασισµένη στο νεανικό µυθιστόρηµα «The Miseducation of Cameron Post» της Έµιλι M. Ντάνφορθ, που 
διαδραµατίζεται στη Μοντάνα στις αρχές των ’90s και εξιστορεί οκτώ χρόνια από τη ζωή της οµώνυµης ηρωίδας.

HUNTER KILLER

Ο κυβερνήτης ενός αµερικανικού υποβρυχίου αποστέλλεται σε βαθιά ρωσικά ύδατα για να σώσει τον 

εκλεγµένο Ρώσο Πρόεδρο εν µέσω ενός στρατιωτικού πραξικοπήµατος. Βασισµένο στο βιβλίο των 

Ντον Κιθ και Τζορτζ Γουάλας «Firing Point» και µε τους Τζέραρντ Μπάτλερ («300», «Ο Όλυµπος 

έπεσε») και Γκάρι Όλντµαν («Η πιο σκοτεινή ώρα») στους πρωταγωνιστικούς ρόλους.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Ντόνοβαν Μαρς ΣΕΝΑΡΙΟ: Άρνι Σµιντ, Τζέιµι Μος ΠΑΙΖΟΥΝ: Γκάρι Όλντµαν, Τζέραρντ Μπάτλερ, 
Κόµον, Γουίλ Ατένµπορο, Καρολάιν Γκούντολ, Μάικλ Νίκβιστ

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Ντέζιρε Άκαβαν ΣΕΝΑΡΙΟ: Ντέζιρε Άκαβαν, Τσετσίλια Φρουτζιουέλε ΠΑΙΖΟΥΝ: Κλόι Γκρέις Μορέτς, 
Τζον ΓκάλαγκερΤζ., Σάσα Λέιν, Φόρεστ Γκούντλακ, Τζένιφερ Ίλι

ΤΥΦΛΟ ΣΗΜΕΙΟ
BLINDSPOTTING

Η ∆ΙΑΠΑΙ∆ΑΓΩΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΜΕΡΟΝ ΠΟΣΤ
THE MISEDUCATION OF CAMERON POST

Όουκλαντ, Καλιφόρνια. O Κόλιν 
(Νταβίντ Ντιγκς) προσπαθεί 
να περάσει τις τελευταίες τρεις 
ηµέρες της αστυνοµικής του επι-

τήρησης όσο πιο οµαλά γίνεται στην ύστατη 
προσπάθειά του να κάνει ένα νέο ξεκίνηµα. 
Ωστόσο, ο παιδικός του φίλος Μάιλς (Ραφαέλ 
Κασάλ) είναι ένας πραγµατικός µαγνήτης 
για µπελάδες. Οι δύο κολλητοί επιστρέφουν 
στην παλιά τους γειτονιά, όπου η νοσταλγία 
µπλέκεται µε καινούργια απρόσµενα σκηνικά 
και σπαρταριστά γεγονότα. Μια αναποδιά, 
όµως, αρκεί για να βάλει τον Κόλιν σε νέες 
περιπέτειες και να κάνει τα πράγµατα να 
σοβαρέψουν…
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STRAY STORIES

Δημιουργώντας ένα αγρόκτημα για τον αυτισμό
Σύγχρονοι τρόποι εκπαίδευσης και προσαρμοσμένης εργασίας 

για άτομα με αναπτυξιακές διαταραχές.

Το φιλανθρωπικό, μη κερδοσκοπικό σωματείο Γη Θε-
ραπαινίς σε συνεργασία με την Ελληνική Πλατφόρμα 
για την Ανάπτυξη και στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 
προγράμματος «Βιώσιμη Ευρώπη για Όλους» διορ-
γάνωσε την πρώτη του μεγάλη εκδήλωση, στον πο-

λυχώρο Myrtillo, προκειμένου να ενημερώσει το κοινό για τον αυτι-
σμό και τη δημιουργία ενός θεραπευτικού αγροκτήματος μέσα από 
ομιλίες ειδικών, βιωματικά εργαστήρια, εκπαιδευτικές δράσεις και 
άλλες πολλές δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Οι ομιλίες 
επικεντρώθηκαν στη θεραπευτική κηπουρική, τη ζωή και τη δουλειά 
στη φάρμα, σύμφωνα με τις διεθνείς αρχές του Care Farming.

Η ψυχολόγος Βασιλική Ράπτη μίλησε για «Εργασία και αναπτυ-
ξιακές διαταραχές», εξηγώντας πώς μπορούν τα άτομα με αυτισμό να 
εργαστούν και να παράγουν. Ο Αρίστος Μπρούμας, γεωπόνος, εκπαι-
δευτής στο αντικείμενο της κηποτεχνίας, επέμεινε στην επίδραση 
της καθημερινής δραστηριότητας στον κήπο σε ενήλικα άτομα με 
διαταραχές ανάπτυξης, ενώ η ψυχολόγος, εκπαιδεύτρια Θεραπευτι-
κής Ιππασίας, ειδικός Ψυχοεκπαιδευτικής Παρέμβασης με το Άλογο 
Μαρία Λιάπη φώτισε μια άλλη διάσταση της ζωής στη φάρμα, εκείνη 
της σχέσης μεταξύ αλόγου και ατόμων με διαταραχή αυτιστικού φά-
σματος. Το «παρών» έδωσε και το WWF με την υπεύθυνη Περιβαλ-
λοντικής Εκπαίδευσης του οργανισμού Ελένη Σβορώνου, όπως και 
η οικογενειακή σύμβουλος, εμπνεύστρια και δημιουργός του εγχει-
ρήματος Ελπιδοχώρι Ερατώ Χατζιμιχαλάκη και ο Θόδωρος Αρβανί-
της, αγρότης και καλλιεργητής βιολογικών (Εναλλακτικό Οικοσχο-
λείο Ελπιδοχώρι).

Οι πρώτες δράσεις του σωματείου ήταν σε αγροκτήματα εντός 
Αττικής. Σε επισκέψιμους χώρους ή καλλιέργειες αγροτών, όπου τα 
παιδιά θα έπαιρναν μια πρώτη γεύση από τη γη, τον ανοιχτό χώρο, 

τα δέντρα και τα φυτώρια. Στη συνέχεια έγινε μια προσπάθεια να ε-
ξοικειωθούν με κάποια εργαλεία, να φυτέψουν και να ποτίσουν, με 
έμφαση στην επικοινωνία, την κοινωνικοποίηση, τη συνεργασία με 
την ομάδα. Ο πρώτος τους λαχανόκηπος στην Παιανία έφερε σοδειά 
μέσα στο καλοκαίρι!

Μετά τον μικρό κήπο στην Παιανία η Γη Θεραπαινίς θα επεκτα-
θεί στη Μαλακάσα, σε μεγαλύτερο χώρο, ο οποίος πρόσφατα παρα-
χωρήθηκε στο σωματείο από το Αμαλίειο Ίδρυμα. Στα σχέδια του 
σωματείου, μάλιστα, είναι το αγρόκτημα να δεχτεί δεκάδες άτομα 
που θα απασχολούνται εκεί, ενώ στόχος είναι η κίνησή τους να γίνει 
παράδειγμα και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. «Το επόμενο πλάνο 
μας είναι η δημιουργία στέγης, ενός χώρου μόνιμης διαβίωσης ή 
και περισσοτέρων, για μικρό αριθμό ατόμων, όπως απαιτείται για τη 
σωστή λειτουργία αυτών των δομών» αναφέρουν.

Παίρνοντας την ιδέα από αντίστοιχες πρωτοβουλίες στην Αμε-
ρική, το αγρόκτημα σχεδιάζεται να προσφέρει στα παιδιά όχι μόνο 
τη διαμονή τους –πάντα υπό την επίβλεψη των συνοδών τους– αλλά 
και τη δημιουργική τους απασχόληση ή ακόμη και την εργασία τους. 
Τα παιδιά μπορούν να κάνουν είτε πρωτογενείς εργασίες στη γη είτε 
δευτερογενείς εργασίες, όπως η τυποποίηση των τροφίμων μέσα από 
την αγγειοπλαστική και την κεραμική. Κάθε παιδί μπορεί να βρει 
μια απασχόληση που θα προσαρμόζεται στις ανάγκες του, βοηθώ-
ντας το παράλληλα να αντιμετωπίσει τα προβλήματα του αυτισμού 
του. Φιλοδοξία τους επίσης είναι να μπορούν να διαθέτουν τα προϊό-
ντα τους στις τοπικές αγορές ή μέσω διαδικτύου, ώστε να κερδίζουν 
κάποια έσοδα από την εργασία τους.

https://www.facebook.com/githerapainis/
https://www.youtube.com/watch?v=fGWpyLSF2bY

Χαρίζεται η Μίνι Κούπερ, ένα κοκόνι 2 ετών, εμβολιασμένο, με τσιπ. Η Μίνι ξέρει 
να πηγαίνει βόλτα με λουρί, να μπαίνει στο αυτοκίνητο –δεν ζαλίζεται–, να μη λε-
ρώνει μέσα. Τα πάει καλά με άλλα σκυλάκια, κυνηγάει όμως τις γατούλες. Είναι 
στειρωμένη, με αναλογίες 35 πόντοι ύψος και 58 πόντοι μήκος, ενώ ζυγίζει 12 κιλά. 
Είναι πολύ βολική, δεν βρίσκετε; Έχει, ωστόσο, καλααζάρ και κάνει θεραπεία συ-
ντήρησης με ένα Ζιλαπούρ την ημέρα, οπότε δεχόμαστε μόνο σοβαρά τηλεφωνή-
ματα (το καλααζάρ είναι μια ασθένεια που δεν μεταδίδεται).
Τηλ. επικοινωνίας: 6976 687977
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Ψητό κοτόπουλο µε γέµιση από κουσκούς, 
αποξηραµένα βερίκοκα και χουρµάδες

Για τη γέµιση:

# 225 γρ. κουσκούς

# 1/2 κ.γλ. αλάτι

# 225 ml χλιαρό νερό

# 1 κ.σ. ελαιόλαδο

# 1-2 κ.γλ. κανέλα

# 1 κ.γλ. κόλιαντρο τριµµένο

# 1/2 κ.γλ. κύµινο τριµµένο

# 1 κ.σ. µέλι

# 2 κ.σ. σταφίδες ξανθές

# 125 γρ. αποξηραµένα 
βερίκοκα χοντροκοµµένα

# 125 γρ. χουρµάδες 
χοντροκοµµένοι

# 2-3 κ.σ. αµύγδαλα 
καβουρδισµένα

Συστατικά

1. Προθερµαίνουµε τον φούρνο στους 180 βαθµούς.

2. Για τη γέµιση: Βάζουµε το κουσκούς σε ένα µπολ, ρίχνουµε 
το αλάτι και ανακατεύουµε, ρίχνουµε το νερό και ανακατεύουµε 
ώστε να πάει το νερό παντού, καλύπτουµε το µπολ µε µεµβράνη 
και αφήνουµε για 10 λεπτά µέχρι να ρουφήξει το νερό. Μετά 
ρίχνουµε το λάδι και µε πιρούνι ή µε τα άκρα των δαχτύλων σπάµε 
το κουσκούς και το αφρατεύουµε. Προσθέτουµε όλα τα υπόλοιπα 
υλικά και ανακατεύουµε καλά.

3. Σε ένα µπολ βάζουµε όλα τα υλικά του κοτόπουλου εκτός από το 
κοτόπουλο, τον ζωµό και το πορτοκαλί. Ανακατεύουµε καλά και µε 
αυτό το µείγµα αλείφουµε το κοτόπουλο µέσα-έξω και αφήνουµε 
για λίγο στην άκρη.

4. Σε ένα πήλινο ή γάστρα βάζουµε το κοτόπουλο και το γεµίζουµε 
µε το µείγµα του κουσκούς. Προσθέτουµε το µισό πορτοκάλι για να 
κρατήσουµε τη γέµιση µέσα και δένουµε τα µπουτάκια µε σπάγκο. 
Ρίχνουµε τον ζωµό στον πάτο. Βάζουµε το καπάκι και τοποθετούµε 
στον φούρνο.

5. Κρατάµε κλειστό το σκεύος µας την πρώτη ώρα, πασπαλίζοντας 
το κοτόπουλο µε τη σάλτσα ανά 15 λεπτά. Αφαιρούµε το καπάκι στα 
τελευταία 30 λεπτά, µέχρι το κοτόπουλο να πάρει ωραίο χρώµα. 
Βγάζουµε από τον φούρνο  και αφήνουµε στην άκρη 10 λεπτά να 
ξεκουραστεί.

6. Σερβίρουµε το κοτόπουλο µε τη σάλτσα που έγινε από το ψήσιµο 
και το υπόλοιπο κουσκούς και µια ωραία πράσινη σαλάτα.

Μερίδες: 4-6Μερίδες: 4-6Μερίδες: 4-6

Χρόνος προετοιµασίας: 
Χρόνος προετοιµασίας: 
Χρόνος προετοιµασίας: 

30 λεπτά30 λεπτά30 λεπτά

Χρόνος µαγειρέµατος: 
Χρόνος µαγειρέµατος: 
Χρόνος µαγειρέµατος: 

1,5 ώρες1,5 ώρες1,5 ώρες

Βαθµός δυσκολίας: µέτριο
Βαθµός δυσκολίας: µέτριο
Βαθµός δυσκολίας: µέτριο

*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

Για το κοτόπουλο:

# 2 σκελίδες σκόρδο λιωµένες

# 2 κ.γλ. αποξηραµένο θυµάρι η ρίγανη

# 1 µε 2 κ.σ. βούτυρο σε θερµοκρασία 
δωµατίου

# 1 κοτόπουλο περίπου 1,5 κιλά

# 1/2 πορτοκάλι

# 150 ml ζωµός κοτόπουλο

# αλάτι

Εκτέλεση

Μια συνταγή ε�πνευσ�ένη από το Μαρόκο, η κουζίνα του οποίου φη�ίζεται για τους 
συνδυασ�ούς �ε αποξηρα�ένα φρούτα, ξηρούς καρπούς και κρέας.
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Τζούλη Σούμα
«Έχω την τύχη να 

παίζω επτά ρόλους»
  ΣΤΗΝ ΝΤΈΠΥ ΚΟΥΡΈΛΛΟΥ

Σε οποιονδήποτε 
επαγγελματικό 
στίβο, πάρα πολλές 
γυναίκες, αλλά 
και πάρα πολλοί 
άντρες –και αυτό 
πολλές φορές δεν το 
εντοπίζουμε, γιατί 
η παρενόχληση 
δεν είναι μόνο 
από τους άντρες 
προς τις γυναίκες, 
είμαι σίγουρη 
ότι συμβαίνει 
και το αντίθετο–, 
παρενοχλούνται. 
Το ζητούμενο 
είναι να μπορεί να 
μιλήσει το άτομο 
που παρενοχλείται 
και να το εκφράσει 
χωρίς να φοβάται 
ότι θα υπάρχουν 
επιπτώσεις.

Ο Άρτουρ Σνίτσλερ έγραψε τόσο απελευθερωμένα για την αγάπη, τον έρωτα 
και τον σεξουαλικό πόθο, που σύρθηκε στα δικαστήρια ως εκμαυλιστής. 
Έναν αιώνα μετά, η Τζούλη Σούμα από τη σκηνή του θεάτρου Αλκμήνη, 
όπου ανεβαίνει η παράσταση «Ανατόλ ή η μάχη των φύλων», μας ξεναγεί 
στην εκρηκτική Βιέννη στα τέλη του 19ου αιώνα.

Μιλήστε μας για το έργο…
Το έργο έχει γραφτεί από τον Άρτουρ Σνίτσλερ. Είναι ένα έργο που μιλάει για τον έρωτα. Υ-
πάρχουν επτά διαφορετικές σκηνές, στις οποίες οδηγός είναι ο πρωταγωνιστής, ο Ανατόλ. 
Σκοπός του συγγραφέα είναι μέσα από αυτή την αλυσίδα των ερωτικών επαφών να δείξει την 
κυριαρχία, την εμμονή της ερωτικής επιθυμίας και του πόθου, αλλά ταυτόχρονα και τη μονα-
ξιά που ακολουθεί ή προηγείται της σαρκικής επαφής. Οι βασικοί ήρωες είναι τρεις, ο Ανατόλ, 
ο οποίος είναι ένας αστός Δον Ζουάν, ένα ανικανοποίητο αρσενικό, που ψάχνει κάθε φορά 
κι ένα καινούργιο «ερωτικό παιχνίδι», ο Μαξ, ο φίλος και μέντοράς του, ο οποίος υπήρξε κι 
αυτός στη ζωή του ένας Ανατόλ, και οι επτά γυναίκες, οι οποίες είναι ενδεικτικές συναντήσεις 
στην πορεία της ζωής του Ανατόλ. Είναι σαν ένα καρουζέλ, όπου ο άξονας είναι ο Ανατόλ και 
γύρω γύρω περιστρέφονται οι γυναίκες και οι ερωτικές του συναντήσεις. Παρατηρητής, σχο-
λιαστής και πανταχού παρών είναι ο Μαξ.

Μιλήστε μας για τον ρόλο σας…
Υποδύομαι επτά γυναίκες που περνούν από τη ζωή του Ανατόλ. Είναι τελείως ενδεικτικός ο 
αριθμός. Προέρχονται από διαφορετικές κοινωνικές τάξεις, κάνουν άλλα επαγγέλματα, έχουν 
διαφορετικές ηλικίες και εντελώς διαφορετική ψυχοσύνθεση και ψυχολογική διαδρομή 
μέσα στο έργο. Είναι θυελλώδεις, συναισθηματικές. Είναι επτά εντελώς διαφορετικά πορ-
τρέτα γυναικών που συναντάμε γύρω μας, στην καθημερινότητά μας. Το ενδιαφέρον είναι ότι 
παίζεται πάρα πολύ μέσα στην παράσταση το παιχνίδι του θύματος-θύτη. Ο Ανατόλ πιστεύει 
πως έχει τις γυναίκες θύματά του και πάρα πολύ συχνά το παιχνίδι γυρίζει ανάποδα και το 
θύμα είναι εκείνος. Υπάρχει ένας αλληλοσπαραγμός, ένα παιχνίδι με καθρέφτες. Καθρεφτί-
ζεται η μία προσωπικότητα στην άλλη ή αντανακλάται ή διαθλάται. Αυτό έχει μεγάλο ενδια-
φέρον και έχει τονιστεί στην παράσταση. Είμαι απίστευτα χαρούμενη που έχω την τύχη να 
παίξω αυτούς τους επτά ρόλους, που απαιτούν μια τρομακτική αντοχή, μια τεράστια τεχνική, 
γιατί εκτός από την εξωτερική μεταμόρφωση, που γίνεται πάρα πολύ γρήγορα και είναι αυτο-
νόητη, πρέπει να υπάρχει τάχιστη ψυχολογική ενεργοποίηση και μεταμόρφωση. Αυτό είναι 
το μεγάλο στοίχημα με αυτούς τους ρόλους και την εναλλαγή που καλούμαι να κάνω.

Γιατί ο έρωτας μας απασχολεί τόσο πολύ και στην τέχνη;
Μας απασχολεί στην τέχνη γιατί η τέχνη αντικατοπτρίζει πάντα και καθρεφτίζει τη ζωή μας. 
Όπως, λοιπόν, μας απασχολεί και αποτελεί αναπόσπαστο και κυρίαρχο σημείο της ζωής μας, 
σε κάθε έκφανση τέχνης (μουσική, θέατρο, χορός, σινεμά, ζωγραφική) ο έρωτας είναι κυρί-
αρχος. Το πάθος, η ένταση, η ζήλια, η σκληρότητα, δηλαδή ο έρωτας σε όλες του τις όψεις, τις 
απάτες, τις αυταπάτες, τι σημαίνει «διεκδικώ», «είμαι πιστός», «είμαι άπιστος», «αγαπώ», «δεν 
αγαπώ». Η τέχνη μάς συγκινεί και μας παρηγορεί, άρα είναι πολύ παρηγορητικό και μας δη-
μιουργεί πάντα συναισθήματα το να βλέπουμε πως ταυτιζόμαστε και καθρεφτιζόμαστε μέσα 
από έργα τέχνης. Όταν βλέπουμε τους ήρωες σε μια ταινία ή σε ένα θεατρικό έργο να έχουν 
τις ίδιες διαδρομές και τις ίδιες σκέψεις μ’ εμάς, είναι όχι μόνο παρήγορο αλλά και σημαντικό, 
γιατί μπορείς να «ακουμπήσεις». Οπότε, όπως έλεγε και ο Σνίτσλερ, ότι «τα δύο σημαντικά 
πράγματα για τα οποία γράφω είναι ο έρωτας και ο θάνατος», στο έργο μας ο θάνατος, ευτυ-
χώς, δεν υπάρχει και βασιλεύει ο έρωτας.

Τα έργα του Σνίτσλερ θεωρήθηκαν τολμηρά (ο Φρόιντ είπε ότι ο Σνί-
τσλερ κατάλαβε από διαίσθηση ό,τι επίπονα προσπαθούσε να εξηγήσει 
σε άλλους), λογοκρίθηκαν κι εκείνος κατηγορήθηκε ως «Εβραίος πορ-
νογράφος». Είναι ακόμη και σήμερα τα έργα του τολμηρά;
Όχι, τα έργα του Σνίτσλερ σήμερα δεν είναι τολμηρά. Ζούμε στην εποχή του διαδικτύου, του 
cyber sex, υπάρχουν εφαρμογές στα κινητά για να βρεις συντρόφους. Αυτό που είναι το ουσι-
ώδες και πρέπει να τονίσουμε είναι ότι τα συναισθήματα που προκαλεί η ερωτική επιθυμία ή 
ο έρωτας είναι ακριβώς τα ίδια. Η ένταση με την οποία τα ζούμε είναι ακριβώς η ίδια. Φυσικά 
πρέπει να τονίσουμε ότι στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ού αιώνα η Βιέννη ήταν ένα 
ηφαίστειο. Η Βιέννη τότε, στην οποία δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ζούσαν ο Φρόιντ, ο Κάφκα, 
ο Μάλερ, ο Κλιμτ, oΣίλε, ήταν ένα ηφαίστειο που δεν μπορούσε να δεχτεί τον υποκριτικό 
καθωσπρεπισμό της εποχής. Αυτοί οι άνθρωποι μεγαλούργησαν στην τέχνη, καθένας στον 
τομέα του, και δυναμίτισαν τα πράγματα, για να φτάσουμε στις μέρες μας να είμαστε πιο απε-
λευθερωμένοι σε σχέση με τον έρωτα.

Σήμερα, που η σεξουαλική παρενόχληση βρίσκεται στο προσκήνιο όσο 
ποτέ άλλοτε, με μαρτυρίες επώνυμων γυναικών σχετικά με τις εμπειρίες 
τους, ένα έργο όπως το «Ανατόλ» βοηθάει τη δημόσια αυτή συζήτηση;
Κάθε έργο, όχι μόνο το «Ανατόλ», που πραγματεύεται τον έρωτα βοηθάει σε μια δημόσια συ-
ζήτηση για τη σεξουαλική παρενόχληση. Στο έργο μας κανείς δεν παρενοχλείται, ούτε παρε-
νοχλεί. Απεναντίας, υπάρχει ένα έντονο «θέλω» κάτω από τους ήρωες και την ψυχολογία τους. 
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«Ανατόλ»
του Άρτουρ Σνίτσλερ
Μετάφραση: Μάριος 
Πλωρίτης
Σκηνοθεσία: Γιάννης 
Βούρος
Παίζουν: Πέρης 
Μιχαηλίδης,
Τζούλη Σούµα, 
Λευτέρης Βασιλάκης
Θέατρο Αλκµήνη
Αλκµήνης 8, Γκάζι

«Θέλει» πολύ και βαθιά ο ένας τον άλλον, επί της ουσίας. Επειδή όµως µε ρωτάτε, 
είναι ένα τεράστιο θέµα, το οποίο έχει αρχίσει να αναπτύσσεται και κακώς δεν του δί-
νουµε ακόµα περισσότερη διάσταση και χρόνο, γιατί στον επαγγελµατικό στίβο υπάρ-
χουν περιπτώσεις που είναι µάστιγα. Σε οποιονδήποτε επαγγελµατικό στίβο, πάρα 
πολλές γυναίκες, αλλά και πάρα πολλοί άντρες –και αυτό πολλές φορές δεν το εντοπί-
ζουµε, γιατί η παρενόχληση δεν είναι µόνο από τους άντρες προς τις γυναίκες, είµαι 
σίγουρη ότι συµβαίνει και το αντίθετο–, παρενοχλούνται. Το ζητούµενο είναι να µπο-
ρεί να µιλήσει το άτοµο που παρενοχλείται και να το εκφράσει χωρίς να φοβάται ότι 
θα υπάρχουν επιπτώσεις. Είναι ένα τεράστιο θέµα και επίσης τεράστιο θέµα είναι όταν 
το λες µετά από 15-20 χρόνια, αφού έχεις κάνει µια τεράστια πορεία και καριέρα, όπως 
οι σταρ του Χόλιγουντ. Χωράει µεγάλη συζήτηση το θέµα, δεν είναι δυνατόν να εξα-
ντληθεί τώρα, απλώς, πραγµατικά, τώρα που έχει ξεκινήσει να θίγεται, πρέπει πάντα 
να το σκεφτόµαστε, να το συζητάµε και να το βάζουµε στην πρώτη γραµµή.

Το έργο ξαναπαίζεται µε τεράστια επιτυχία τα τελευταία 10 χρό-
νια στη Νέα Υόρκη, στο Βανκούβερ, στο Παρίσι και στο Βερο-
λίνο. Έτυχε να δείτε κάποια από αυτές τις παραστάσεις;
Όχι, δεν έχω δει τις υπόλοιπες παραστάσεις, δυστυχώς. Θα ήθελα πολύ να τις δω, ει-
δικά την παράσταση του Βερολίνου και της Νέας Υόρκης. Φυσικά υπάρχει το διαδί-
κτυο, µέσω του οποίου τροφοδοτούµαστε µε εικόνες και βίντεο για χιλιάδες παρα-
στάσεις που παίζονται αυτή τη στιγµή σε όλο τον κόσµο. Μακάρι και η δική µας πα-
ράσταση να έχει µια πολύ καλή πορεία, να είναι σηµείο αναφοράς και να γίνει µια 
αντίστοιχη ερώτηση, όπως «έχετε δει την παράσταση της Αθήνας;», σε κάποιους άλ-
λους συναδέλφους. Κάνω χιούµορ, αλλά έχω µια κρυφή επιθυµία να αρέσει πολύ 
και να ανταποκριθεί ο κόσµος, γιατί πραγµατικά δεν υπάρχει περίπτωση να µην 
ταυτιστούν µε τους ήρωες, να µην συγκινηθούν. Το έργο έχει συγκίνηση, έχει πάρα 
πολύ χιούµορ, έχει εύθυµη διάθεση, έχει υπέροχη µουσική και έχει ζηλευτά, µο-
ναδικά κοστούµια από τον ∆ηµήτρη Ντάσιο. Η παράσταση κυλάει µέσα σε µιάµιση 
ώρα µε ρυθµούς βιεννέζικους, βαλς, τζαζ µουσικής, σαµπάνιας και πανάκριβου γαλ-
λικού κρασιού.

Περιλαµβάνεται κάτι επιπλέον στα χειµερινά σας σχέδια;
Όχι, προς το παρόν. Η ψυχή µου, η ζωή µου, η καρδιά µου, είναι δοσµένες στο 
έργο, γιατί έχω και συνολικά την ευθύνη της παράστασης. Είναι δοσµένες στους συ-
νεργάτες µου, στον υπέροχο Λευτέρη Βασιλάκη, που ερµηνεύει µοναδικά τον Ανα-
τόλ, στον Πέρη Μιχαηλίδη, που ερµηνεύει επίσης µοναδικά τον Μαξ, στον Γιάννη 
Βούρο, που έχει δώσει την ψυχή του για να ανέβει αυτή η παράσταση, στους υπέ-
ροχους συντελεστές. Εκτός αν προκύψει κάτι πολύ ενδιαφέρον, που αυτή τη στιγµή 
δεν υπάρχει στον ορίζοντα.
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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

Περιποίηση
λαιµούinfo

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

Τι είναι: Ένα ασκησιολόγιο «χωρίς πρό-
γραµµα» στο οποίο παίρνεις µια φίλη 
ή έναν φίλο και ένα σηµειωµατάριο και 
µετά κάνετε µε τη σειρά ασκήσεις, σετ και 
επαναλήψεις για µια προπόνηση όσο δυ-
νατή θέλεις εσύ.

Γιατί αποδίδει: Επειδή δεν κάνεις ποτέ τις 
ίδιες ασκήσεις ή σετ, το σώµα και ο εγκέφαλός 
σου εκπλήσσονται συνεχώς από την επόµενη κί-
νηση.

Πώς θα το κάνεις:
• Πάρε ένα χαρτί και σηµείωσε πρώτα τον αριθµό των 
σετ που θέλεις να κάνεις (3-7 είναι καλό εύρος) και µετά 
φτιάξε δύο στήλες: µία για τις ασκήσεις και µία για τον αριθµό 
των επαναλήψεων.
• ∆ώσε το χαρτί και το στιλό στα άλλα µέλη της οµάδας και άφησε 
τον καθέναν να συµπληρώσει ένα κενό µε µια άσκηση που θα ήθελε να 
κάνει και τον αριθµό των επαναλήψεων που βάζει στόχο.
• Γυρίστε το χαρτί µεταξύ σας µέχρι να γεµίσει –ή µέχρι να έχετε έναν κατά-
λογο µε αρκετές ασκήσεις– και µετά ξεκινήστε.

Πρόγραµµα 
«κρεµάλα» 
για να κάψεις 
περισσότερο 
λίπος!
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  ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΗ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ*

Όταν κάποιος αποφασίζει να σταµατήσει το κάπνισµα, συχνά 
προβληµατίζεται αν και κατά πόσο θα αυξήσει το σωµατικό 
του βάρος. Η άποψη ότι το κάπνισµα βοηθάει στο να µην πα-

χαίνουµε κυριαρχεί σε καπνιστές και µη εδώ και πολλά χρόνια. 
Στα χρόνια του Μεσοπολέµου υπήρξαν διαφηµίσεις τσιγάρων που 
πρότειναν να προτιµήσει κάποιος ένα τσιγάρο αντί για ένα γλυκό.

Για πολλούς καπνιστές η πιθανότητα της αύξησης του βά-
ρους από τη διακοπή του καπνίσµατος µπορεί να λειτουργήσει α-
νασταλτικά στη λήψη αυτής της απόφασης. Οι περισσότεροι άν-
δρες καπνιστές αποφασίζουν τη διακοπή του καπνίσµατος κατά 
τη µέση ηλικία και ιδιαίτερα στις ηλικίες 45-64 ετών. Η αλήθεια 
είναι ότι οι καπνιστές που διακόπτουν το κάπνισµα αυξάνουν το 
βάρος τους κατά µέσο όρο από 3,5 έως 7 κιλά µέσα στα επόµενα 
χρόνια. Το κάπνισµα όντως επιδρά στη διατήρηση του σωµατικού 
βάρους. Περισσότερο επιβαρύνονται µε επιπλέον κιλά οι καπνι-
στές που είχαν αυξηµένο βάρος πριν το κόψουν.

Οι µηχανισµοί µέσω των οποίων το κάπνισµα συντελεί στον πε-
ριορισµό του σωµατικού βάρους είναι αρκετά πολύπλοκοι. Οι πε-

ρισσότερες από τις επιδράσεις του καπνίσµατος στο βάρος του σώ-
µατος οφείλονται στη δράση της ίδιας της νικοτίνης, αν και το κά-

πνισµα ενός τσιγάρου µπορεί επίσης να χρησιµεύσει ως εναλλακτική 
λύση έναντι της ανάγκης για φαγητό. Η νικοτίνη αυξάνει τον µεταβολι-

σµό µας, γιατί σαν τοξική ουσία αναγκάζει το σώµα να τη µεταβολίσει 
και να την αποβάλει. Φαρµακολογικά, η νικοτίνη λειτουργεί σε βιοχηµικό 

επίπεδο σαν ένας συµπαθητικοµιµητικός παράγοντας, αυξάνει τη θερµο-
γένεση στον λιπώδη ιστό καθώς και τη λιπόλυση. Το κάπνισµα αυξάνει την 

κατανάλωση ενέργειας στους καπνιστές περίπου κατά 10%.Η νικοτίνη µπορεί 
να αυξήσει τις επιδράσεις της ορµόνης λεπτίνης στον εγκέφαλο και να δώσει το 

σήµα ότι χρειαζόµαστε λιγότερη τροφή.
Η µεγαλύτερη αύξηση του βάρους µετά τη διακοπή του καπνίσµατος συντε-

λείται το πρώτο δίµηνο, αλλά συνεχίζεται µε έναν χαµηλότερο ρυθµό και για τους 
επόµενους 6-7 µήνες. Οι περισσότεροι απ’ όσους σταµατούν το κάπνισµα αυξάνουν 

το βάρος τους κατά περίπου 4-5 κιλά κατά τον πρώτο χρόνο της διακοπής. Το 13% των 
πρώην καπνιστών φτάνει σε συνολική αύξηση του σωµατικού βάρους κατά 10 κιλά. Η αύ-

ξηση του βάρους δεν οφείλεται βέβαια µόνο στην έλλειψη νικοτίνης αλλά και στην αύξηση 
κατανάλωσης τροφής.

Οι πρώην καπνιστές κατά µέσο προσλαµβάνουν το πρώτο τρίµηνο µετά το «κόψιµο» περίπου 
225 θερµίδες την ηµέρα παραπάνω απ’ όσες προσλάµβαναν όταν κάπνιζαν. Η τροφή λειτουργεί σαν 

υποκατάστατο του τσιγάρου και ταυτόχρονα σαν µια «αµοιβή» που τα καταφέρνουν και δεν καπνίζουν. 
Ο πρώην καπνιστής καλείται να αντιµετωπίσει µια υπέρβαση του ισοζυγίου ενέργειας µετά το σταµάτηµα 

αυτής της συνήθειας.
Εάν ο πρώην καπνιστής δεν θέλει να πάρει βάρος, πρέπει να αυξήσει την κατανάλωση ενέργειάς του κατά του-

λάχιστον 20%, δηλαδή να προσθέσει άσκηση στη ζωή του τουλάχιστον για 50 λεπτά ηµερησίως. Επίσης, πρέπει τις στιγ-
µές που λόγω της έλλειψης τσιγάρου οδηγείται στη λήψη φαγητού να µην καταναλώνει ζαχαρούχα και αλµυρά σνακ και 

γλυκά, αλλά φρούτα και λαχανικά. Μπορεί κάποιος να σταµατήσει το κάπνισµα και να µην πάρει κιλά, αν είναι αρκετά προσεκτι-
κός και τροποποιήσει τη συµπεριφορά και τον τρόπο ζωής του αναλόγως.

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

 ∆ιακοπή 
καπνίσµατος

και πρόσληψη 
βάρους

Η περιποίηση του λαιµού είναι εξίσου σηµαντική µε την περιποίηση του προσώπου, καθώς ο λαιµός 
αποτελεί προέκταση του προσώπου. Ο λαιµός είναι ευαίσθητη περιοχή του δέρµατος που χρήζει 
ιδιαίτερης προσοχής και φροντίδας και, µαζί µε τα χέρια, είναι σηµεία που προδίδουν την ηλικία µιας 
γυναίκας, αλλά συχνά τα αφήνουµε έξω από την καθηµερινή µας περιποίηση.

1. Σε µπολ µε αχνιστό νερό βάζετε 3 κ.σ. ροδόνερο.

2. Μουσκεύετε µια µικρή βαµβακερή πετσέτα, τη στραγγίζετε και την ακουµπάτε στην περιοχή του 
λαιµού. Την αποµακρύνετε µόλις νιώσετε να χάνει λίγο τη θερµοκρασία της.

3. Επαναλαµβάνετε τη διαδικασία 4-5 φορές.

Η διαδικασία τονώνει τη µικροκυκλοφορία και οξυγονώνει την περιοχή. Φροντίστε να έχετε 
στη διάθεσή σας δύο πετσέτες, ώστε όταν αποµακρύνετε από τον λαιµό σας τη µια, να έχετε τη 
δεύτερη έτοιµη για εφαρµογή.

Φτιάξτε µια θρεπτική µάσκα λαιµού

Συστατικά:

• 1 κ. γλ. αλεύρι από αµύγδαλα
• 2 κ. γλ. µαγιονέζα
• 2 κ. γλ. ψίχα από αβοκάντο

Αναµειγνύετε τα υλικά και τα ανακατεύετε µέχρις ότου γίνουν ένα οµοιογενές 
µείγµα. Απλώνετε το µείγµα στην περιοχή του λαιµού και το αφήνετε για 20 λεπτά. 
Στη συνέχεια καθαρίζετε µε χλιαρό νερό.

∆ιπλοσάγονο και πώς να το αποφύγετε

Το διπλοσάγονο είναι η χαλάρωση του δέρµατος κάτω από το σαγόνι. 
Εµφανίζεται λόγω της εναπόθεσης λίπους στην περιοχή κάτω από το 
σαγόνι και επιδεινώνεται µε την πάροδο του χρόνου.

Συστατικά:

• 1 κ. γλ. λάδι µέντας
• 1 κ. γλ. λάδι από δεντρολίβανο
• 1 κ. γλ. αµυγδαλέλαιο

Αναµειγνύετε τα συστατικά και µε το µείγµα που 
προκύπτει κάνετε µασάζ στην περιοχή του 
διπλοσάγονου. Μπορείτε να κάνετε αυτή τη 
διαδικασία δύο φορές την εβδοµάδα, 
αντικαθιστών τας την κρέµα νυκτός.
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