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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. 38

Η σωστή διατροφή 
πριν και µετά 
την άσκηση

Τη ∆ευτέρα 
η υποψηφιότητα
Κ. Μπακογιάννη 
για την Αθήνα
σελ. 15σελ. 21

Μύθος 
η ισότητα 
στο σπίτι 

Μητροπολίτης 
Λαγκαδά Ιωάννης: 
Αδόκιµη η προσπάθεια να 
χαρακτηρίσουµε ως «ουδέτερο 
θρησκευτικά» το κράτος

σελ. 11

Κωφεύει 
η πολιτεία 
για τα ναρκωτικά 
στα ΑΕΙ

σελ. 10

Έφη Αχτσιόγλου: 
Πώς, αφού κάθισε 
στην καρέκλα, ανακάλυψε 
την αναγκαιότητα 
των µνηµονίων

σελ. 4
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ΤΑΡΑΧΗ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ,
ΑΣΦΥΞΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

Η ΚΟΝΤΡΑ ΡΩΜΗΣ-ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ 
ΚΑΙ Η ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΡΚΕΛ 

ΑΝΑ∆ΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΩΣ ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΟΧΟ

ΕΚΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΟΙ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ 

ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ

Γ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ: 
Η ΕΛΛΑ∆Α, ΓΙΑ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ, 

ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΦΑΣΗ 
ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

(σελ. 6, 7, 8-9, 13)
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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

στη Λακωνία 
στη Λακωνία 
στη Λακωνία 
στη Λακωνία 

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

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 12

AUTO
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ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

issuu.com/auto sunday 

VOLVO S90

• Πατέντες Made in USA

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

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

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

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

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

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

Citroen C3
Opel Ampera-e

Honda Civic

Skoda Kodiaq

Smart Electric

Nissan Micra

ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΛΟΝΙ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ 
ΤΑ ΠΑΝΤΑ 

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

ΝΕΟ MITSUBISHI 

SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
SPACE STAR 
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SPACE STAR 
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SPACE STAR 
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 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ Η Έφη έχει πάντα δίκιο
06 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ H 
αποχώρηση Μέρκελ αλλάζει τους 
συσχετισµούς σε Γερµανία και Ε.Ε.
07 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Γ. 
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ «Η Ελλάδα, για πολλά 
χρόνια, θα βρίσκεται σε µια φάση 
στασιµότητας»
08-09 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Η 
ιταλική κρίση αυξάνει το ελληνικό 
ρίσκο
10 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Κωφεύει η πολιτεία 
για τα ναρκωτικά στα ΑΕΙ
11 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΗΤΡ. ΛΑΓΚΑ∆Α 
ΙΩΑΝΝΗΣ «Αδόκιµη η προσπάθεια 
να χαρακτηρίσουµε ως “ουδέτερο 
θρησκευτικά” το κράτος»
12 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡ. ΜΑΤΗΣ Σόρος στην 
Αθήνα, Σόρος στα Τίρανα, Σόρος στα 
Σκόπια
13 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Τα χρέη σε ∆ηµόσιο 
και εφορία υπερβαίνουν το ΑΕΠ της 
Ελλάδας
14 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Καθυστερήσεις και 
επιθέσεις στα µέσα µεταφοράς
15 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Τη ∆ευτέρα η 
υποψηφιότητα Κ. Μπακογιάννη για την 
Αθήνα
16-17 // TWITTER Τα µικρά τα λύσαµε, 
ώρα για τα µεγάλα
18 // ΑΠΟΨΗ Κ. ΚΟΥΡΟΥΝΗΣ 
Ελευσίνα: Το µπαρουτάδικο και η πόλη
20 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Η… µοίρα των νέων 
στην Ελλάδα: Brain drain, ανεργία και 

SPORTS

27 // ΡΕΑΛ ΜΑ∆ΡΙΤΗΣ Το ποδόσφαιρο 
τιµωρεί την έλλειψη σεβασµού
30 // ΣΤΟΙΧΗΜΑ  Έγκυρες προτάσεις 
από το Betarades.gr

FREE TIME
31 // CALENDAR Τα πολιτιστικά δρώµενα της 
εβδοµάδας
32 // CINEMA Τι θα δούµε στις 
κινηµατογραφικές αίθουσες
33 // CELEBRITIES Στιγµιότυπα από τον 
κόσµο των διασήµων
34 // CHILD Τρεις µουσικές παραστάσεις για 
παιδιά
35 // INTERVIEW ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΙΣΙΧΡΟΝΗ 
«Τελικά, πόσο καλά γνωρίζουµε τον δίπλα 
µας;»
36 // PLANET Ποιος φταίει για την πλαστική 
ρύπανση;
37 // COOK FILES Γεµιστές µίνι κολοκύθες
38-39 // ΕΥΕΞΙΑ Συµβουλές για καλύτερη ζωή

πτυχία χωρίς αντίκρισµα
21 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Μύθος η ισότητα στο σπίτι
22 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Οι «άγνωστες» σφαίρες της 
νύχτας
24-25 // ΚΟΣΜΟΣ Υπόθεση Μιούλερ: 
Ψέµατα, σεξ και λάσπη
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πολιτική

«Χρειάστηκαν σχεδόν δέκα χρόνια για 
να οµολογήσει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι οι µειώσεις 
των συντάξεων στα δύο πρώτα µνηµόνια 
έγιναν “για το δηµόσιο συµφέρον” και για 
να αποτραπεί η “πλήρης κατάρρευση των 
νοικοκυριών όλων των Ελλήνων”. Αυτά 
επί λέξει παραδέχεται πια η κ. Αχτσιόγλου 
στην έφεση που άσκησε κατά πρωτόδικων 
δικαστικών αποφάσεων που επιδικάζουν 
επιστροφή τµήµατος των µειώσεων που 
έγιναν όλα αυτά τα χρόνια» σχολίασε η 
Ν∆, αλλά η κ. υπουργός Εργασίας ήταν 
καταπέλτης: «∆εν τα είπα εγώ, ο ΕΦΚΑ τα 
είπε».

Μια συντριπτική ήττα υπέστη τις προηγούµε-
νες ηµέρες η πραγµατικότητα και η λογική 
από τη σφοδρή αντιπαράθεση που επέλεξε 
να κάνει µαζί της η κ. Έφη Αχτσιόγλου ανα-

φορικά µε το ζήτηµα των συντάξεων και όχι µόνο. «Ό,τι και 
αν υποστηρίζει η Ν∆ και τα στελέχη της, κανείς δεν ξεχνάει 
ότι είναι οι νόµοι της Ν∆ και του ΠΑΣΟΚ που επέβαλαν ορι-
ζόντιες περικοπές στις συντάξεις έως και 50% και κρίθηκαν 
αντισυνταγµατικοί» είπε η κ. Αχτσιόγλου απαντώντας στην 
ανακοίνωση της Ν∆ σχετικά µε την έφεση την οποία είχε κα-
ταθέσει το υπουργείο Εργασίας κατά των δικαστικών απο-
φάσεων οι οποίες επιδικάζουν επιστροφή των αναδροµικών.

Όµως στη συγκεκριµένη περίπτωση το ζήτηµα δεν ήταν 
το «τι υποστηρίζει η Ν∆» αλλά το τι υποστηρίζει η έφεση την 
οποία κατέθεσε το υπουργείο Εργασίας για να αντικρούσει 
τη δικαστική απόφαση µε βάση την οποία δικαιωνόταν ένας 
συνταξιούχος: «Συγκεκριµένα από τις διατάξεις 3845/10, 
3863/10, 3986/11, 4051/12, 4093/12, οι παραπάνω διατάξεις 
ψηφίστηκαν και εφαρµόστηκαν για το δηµόσιο συµφέρον, 
το οποίο στην προκειµένη περίπτωση ταυτίζεται µε το συµ-
φέρον των πολιτών του, αφού η ενδεχόµενη πλήρης κατάρ-
ρευση της ελληνικής οικονοµίας εξαιτίας της διεθνούς οικο-
νοµικής κρίσης θα συµπαρέσυρε σε πλήρη κατάρρευση και 
τα νοικοκυριά όλων των Ελλήνων πολιτών».

Οι αγαπηµένοι µνηµονιακοί νόµοι 
της κ. Αχτσιόγλου
Ο νόµος 3845/10, ο οποίος επιγράφεται «Μέτρα για την ε-
φαρµογή του µηχανισµού στήριξης της ελληνικής οικονο-
µίας από τα κράτη-µέλη της Ζώνης του ευρώ και το ∆ιεθνές 
Νοµισµατικό Ταµείο», είναι το πρώτο µνηµόνιο, έχει ηµερο-
µηνία 6 Μαΐου 2010 και υπογράφεται από τον Γιώργο Πα-
πανδρέου, τον Ευάγγελο Βενιζέλο, τον Γιώργο Παπακωνστα-
ντίνου, αλλά και από µία υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, την κ. Μα-
ριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, και τον φανατικό υποστηρικτή 
της συνεργασίας ΣΥΡΙΖΑ-ΚΙΝΑΛ Γιάννη Ραγκούση.

«Τα µέτρα είναι καταστροφικά και άδικα» είχε πει τότε 
στη Βουλή ο κ. Τσίπρας ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

∆εν είναι η πρώτη φορά που ο ΣΥΡΙΖΑ θαυµάζει το πε-
ριεχόµενό του. Είχε ξανασυµβεί, τον Φεβρουάριο του 2015, 
όταν ο ∆ηµήτρης Παπαδηµούλης ζητούσε την εφαρµογή του 
για τη φορολόγηση των τηλεοπτικών διαφηµίσεων.

Ο νόµος 3863/10, µε ηµεροµηνία 15 Ιουλίου 2010, επι-
γράφεται «Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς ∆ιατά-
ξεις» και υπογράφεται από τους ίδιους.

«Εσείς τίποτα από αυτά δεν κάνετε, παρά µονάχα κόβετε 
δικαιώµατα, συντάξεις, µισθούς, διότι το ευαγγέλιό σας, δυ-
στυχώς, είναι το µνηµόνιο και µόνο το µνηµόνιο» έλεγε στη 
Βουλή ο κ. Τσίπρας.

Ο νόµος 3986/11, µε ηµεροµηνία 1 Ιουλίου 2011, περι-
λαµβάνει τα «Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθε-
σµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015».

«Η απειλή ότι αν δεν πέρναγε το Μεσοπρόθεσµο η Ελ-
λάδα θα πήγαινε σε στάση πληρωµών ήταν ένας ωµός εκβια-
σµός, που απείχε όµως πολύ από την πραγµατικότητα» είχε 
πει στη Βουλή ο κ. Τσίπρας.

Ο νόµος 4051/12, µε ηµεροµηνία 12 Φεβρουαρίου 2012, 
περιλαµβάνει «Ρυθµίσεις συνταξιοδοτικού περιεχοµένου 

και άλλες επείγουσες ρυθµίσεις εφαρµογής του Μνηµονίου 
Συνεννόησης του ν. 4046/2012» και έχει ψηφιστεί επί πρω-
θυπουργίας Παπαδήµου.

«Η έγκριση του νέου πακέτου µέτρων και της νέας δα-
νειακής σύµβασης όχι µόνο δεν θα µας σώσει από την άτα-
κτη χρεοκοπία αλλά θα τη φέρει ακόµα πιο κοντά και µε δυ-
σµενέστερους όρους» δήλωνε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέ-
ξης Τσίπρας.

Ο νόµος 4093/12, µε ηµεροµηνία 12 Νοεµβρίου 2012, ε-
πιγράφεται «Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιο-
νοµικής Στρατηγικής 2013-2016», είναι επί πρωθυπουργίας 
Σαµαρά και υπογράφεται από τον Γιάννη Στουρνάρα και τον 
Γιάννη Βρούτση.

«∆εν είµαστε ανυπόµονοι να κυβερνήσουµε, είµαστε α-
νυπόµονοι να σώσουµε την κοινωνία από την επερχόµενη 
καταστροφή, να προλάβουµε το κοινωνικό κραχ που θα φέ-
ρουν τα µέτρα που ετοιµάζεστε να ψηφίσετε» έλεγε ο κ. Τσί-
πρας.

Η ανίκητη λογική της κ. υπουργού
Η κ. Αχτσιόγλου, όµως, συνέχισε απτόητη. Αφού κατηγό-
ρησε τη Ν∆ ότι έκανε τις περικοπές, τις οποίες το υπουρ-
γείο Εργασίας υπερασπιζόταν στην έφεση ως σωτήριες για 
τη χώρα, στη συνέχεια αποποιήθηκε και της ευθύνης για το 
περιεχόµενο της έφεσης και κατηγόρησε και πάλι τη Ν∆ ότι 
«αποκρύπτει, επίσης, το γεγονός ότι τα ένδικα µέσα κατατί-
θενται από τη Νοµική Υπηρεσία, της οποίας προΐσταται το 
Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους, και σε καµία περίπτωση οι 
υπουργοί δεν υπεισέρχονται στη διαδικασία να υπαγορεύ-
ουν τα δικόγραφα».

∆ηλαδή, πρώτα κατηγορούσε τη Ν∆ ότι ψήφισε τους νό-
µους στην αναγκαιότητα εφαρµογής των οποίων στηριζόταν 
η έφεση και µετά αποποιούνταν το περιεχόµενο της έφεσης, 
λέγοντας ότι δεν την έκανε η ίδια αλλά ο ΕΦΚΑ.

Ο ίδιος ΕΦΚΑ το ∆.Σ. του οποίου διορίζει η ίδια, η οποία, 
µάλιστα, πριν από λίγο καιρό είχε αποπέµψει τον προηγού-
µενο διοικητή του φορέα, διότι η κυβέρνηση δεν ήταν ικα-
νοποιηµένη από τις επιδόσεις του.

Η υπουργός Εργασίας ισχυρίζεται ότι η έφεση συντά-
χθηκε από τη Νοµική Υπηρεσία του ΕΦΚΑ, όµως, όπως 
προκύπτει από τα αποσπάσµατα της έφεσης που έγιναν γνω-
στά, οι συντάκτες της δεν επικαλέστηκαν τις νοµικές παρα-
µέτρους αλλά τα πολιτικά αποτελέσµατα των συγκεκριµένων 
νοµοθετικών ρυθµίσεων ως σωτήρια για τη χώρα.

Το πλαφόν
Την πολιτική διάσταση του περιεχόµενου της έφεσης είχε 
καταστήσει σαφή πριν από λίγες ηµέρες ο υφυπουργός της 
κ. Αχτσιόγλου, Τάσος Πετρόπουλος. Αναφερόµενος στην α-
πόφαση για τα αναδροµικά, η οποία εφεσιβλήθηκε, ο κ. Πε-
τρόπουλος είχε πει ότι «αν ισχύσει για όλους, το 16,2% του 
ΑΕΠ δεν πρόκειται να τηρηθεί, εποµένως θα εκτοξευτεί, ε-
ποµένως θα παραβιαστεί το πρώτο µνηµόνιο, το οποίο κρί-
θηκε συνταγµατικό, και θα βρεθεί σε µια αντίφαση και αντί-
θεση µε τον εαυτό του το Ανώτατο ∆ικαστήριο».

Ουσιαστικά, ο κ. Πετρόπουλος είπε αυτό που η πολιτική 
του προϊσταµένη ήθελε να µην πει: ότι πρόκειται για πολι-
τική απόφαση της κυβέρνησης να συµµορφωθεί πλήρως µε 
τις µνηµονιακές υποχρεώσεις της χώρας σε ό,τι αφορά τις 
συντάξεις και να διαβεβαιώσει τους δανειστές ότι δεν προ-
τίθεται να ξεπεράσει το 16,2% του ΑΕΠ, το οποίο έχει τεθεί 
ως πλαφόν για τις συντάξεις.

Όµως η κ. Αχτσιόγλου, ο κ. Πετρόπουλος και η κυβέρ-
νηση δεν έχουν απαντήσει ακόµη στο ερώτηµα αν ο «δηµο-
σιονοµικός χώρος» που ισχυρίζονται ότι έχει δηµιουργηθεί 
και επιτρέπει να µην εφαρµοστεί η περικοπή των συντάξεων 
που προβλέφθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται κάτω ή πάνω από 
το πλαφόν του 16,2%.

∆ιότι τυχόν ακύρωση του µέτρου θα πρέπει να διατηρεί 
το πλαφόν κάτω από το 16,2% του ΑΕΠ.

  ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΡΚΟΥ

Η ΕΦΗ ΕΧΕΙ ΠΑΝΤΑ ∆ΙΚΙΟ
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ανάλυση

Η 
απόφαση της καγκελα-
ρίου Μέρκελ να µη διεκ-
δικήσει την επανεκλογή 
της στην ηγεσία του Χρι-
σ τ ιανοδηµοκ ρατ ι κού 
Κόµµατος, στο συνέδριο 

που θα πραγµατοποιηθεί τον ∆εκέµβριο στο Αµ-
βούργο, προκαλεί αλυσιδωτές αντιδράσεις.

Πρώτον, έχει αρχίσει η µάχη για την ηγε-
σία στο εσωτερικό του Χριστιανοδηµοκρατικού 
Κόµµατος, εφόσον, όπως η ίδια η κ. Μέρκελ υ-
ποστήριζε µέχρι πριν από λίγο καιρό, ο επικεφα-
λής της Χριστιανοδηµοκρατικής Ένωσης πρέπει 
να είναι και επικεφαλής της κυβέρνησης σε πε-
ρίπτωση που οι Χριστιανοδηµοκράτες είναι στην 
εξουσία.

∆εύτερον, διαφαίνεται διολίσθηση της πολι-
τικής ζωής της Γερµανίας προς τα δεξιά, εφόσον 
η κ. Μέρκελ είχε επιλέξει να κινείται στον λεγό-
µενο µεσαίο χώρο αλλά δεν άντεξε πολιτικά και 
εκλογικά την απόφασή της να ανοίξει τα σύνορα 
και την κοινωνία σε 1 εκατοµµύριο πρόσφυγες 
και µετανάστες το 2015.

Τρίτον, η αποδυνάµωση σε πρώτη φάση και 
η πιθανή αποµάκρυνση της κ. Μέρκελ από την 
καγκελαρία πριν από τη λήξη της τετραετίας το 
2021 κάνει ακόµη πιο δύσκολη την αναγκαία ευ-
ρωπαϊκή επανεκκίνηση. Έχουµε το Brexit σε 
κρίσιµο σταυροδρόµι, τη Γερµανία σε κατάσταση 
πολιτικής σύγχυσης, τον Πρόεδρο Μακρόν απο-
δυναµωµένο στη Γαλλία, την Ιταλία να κινείται 
σε πορεία ρήξης στις Βρυξέλλες, σοσιαλιστική 
κυβέρνηση µειοψηφίας στην Ισπανία που δεν 
µπορεί να πάρει πρωτοβουλίες και τον πρόεδρο 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Γιούνκερ να ετοι-
µάζει ήδη τις βαλίτσες του, εφόσον δεν θα διεκ-
δικήσει την επανεκλογή του σε αυτό το αξίωµα.

Σε αυτό το ευρωπαϊκό περιβάλλον η έναρξη 
της διαδικασίας αποχώρησης της κ. Μέρκελ από 
την εξουσία αποκτά τεράστια σηµασία, εφόσον 
πρόκειται για την πιο έµπειρη πολιτικό µε πρω-
ταγωνιστικό ρόλο και η Γερµανία είναι οικονο-
µικά, κατά συνέπεια και πολιτικά, η πιο σηµα-
ντική χώρα της Ε.Ε.

Τέταρτον, η διολίσθηση της Γερµανίας, χωρίς 

Μέρκελ, προς τα δεξιά θα κάνει πιο δύσκολη τη 
συνεννόηση της Αθήνας µε το Βερολίνο και τις 
µεγάλες οικονοµικές εκκρεµότητες που εξακο-
λουθούµε να έχουµε µπροστά µας.

Η δήλωση του προέδρου της Οµοσπονδι-
ακής Βουλής και πρώην υπουργού Οικονοµι-
κών της Γερµανίας κ. Σόιµπλε ότι δέχτηκε πολ-
λές φορές κριτική στη Γερµανία για την «κατα-
νόηση» που έδειξε προς την κυβέρνηση Τσίπρα 
ακούγεται υπερβολική στην Ελλάδα, έχει όµως 
πολιτική βάση στη Γερµανία. Η δεξιά πτέρυγα 
της Χριστιανοδηµοκρατικής Ένωσης και η Χρι-
στιανοκοινωνική Ένωση της Βαυαρίας δέχο-
νται µεγάλη πολιτική πίεση από την άνοδο της 
σκληρής δεξιάς έως ακροδεξιάς –είναι θέµα ορι-
σµού– Εναλλακτικής για τη Γερµανία και µπο-
ρεί να υιοθετήσουν αυστηρότερες θέσεις έναντι 
της Ελλάδας από αυτές που εξέφραζε ο Σόιµπλε, 
προκαλώντας την αντίδραση της ελληνικής κοι-
νής γνώµης.

Τα αίτια
Η κ. Μέρκελ έπεσε θύµα των κοινωνικών και πο-
λιτικών συνεπειών της απόφασής της να ανοίξει 
τα σύνορα και την κοινωνία της Γερµανίας σε 1 
εκατοµµύριο πρόσφυγες και µετανάστες που 
ήρθαν από την Τουρκία µε πρωτοβουλία Ερντο-
γάν, διευκολύνθηκαν από την κυβέρνηση Τσί-
πρα στη βάση του δόγµατος «λιάζονται» και κα-
τέληξαν µέσω του λεγόµενου βαλκανικού δια-
δρόµου σε Αυστρία, Γερµανία και Σουηδία.

Τον Σεπτέµβριο του 2015 η καγκελάριος 
Μέρκελ πήρε µία στρατηγικής σηµασίας από-
φαση, µε στόχο να αντιµετωπίσει την ανθρωπι-
στική κρίση που ήταν σε εξέλιξη και να αλλάξει 
τη διεθνή εικόνα της Γερµανίας. Στην αντίληψή 
της, η Γερµανία έπρεπε να αφήσει οριστικά πίσω 
την εικόνα που συνδέεται µε το µιλιταριστικό, 
ναζιστικό παρελθόν της και την εικόνα του οικο-
νοµικού οδοστρωτήρα της Ευρωζώνης.

Ανοίγοντας τα σύνορα και την κοινωνία σε 1 
εκατοµµύριο πρόσφυγες και µετανάστες έστελνε 
το µήνυµα µιας Γερµανίας κοινωνικά ευαίσθη-
της, που αναλαµβάνει πρόσθετες υποχρεώσεις, 
στη βάση της αλληλεγγύης, στον σύγχρονο 

κόσµο.
Η απόφαση της Μέρκελ εκτόξευσε τα ποσο-

στά της Εναλλακτικής για τη Γερµανία, που άρ-
χισε να προσελκύει µαζικά απογοητευµένους 
ψηφοφόρους της Χριστιανοδηµοκρατικής Έ-
νωσης και της Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης της 
Βαυαρίας.

Η Εναλλακτική για τη Γερµανία αξιοποίησε 
σε πρώτη φάση την κρίση στην Ευρωζώνη και το 
ελληνικό δανειακό πρόγραµµα για να µετατρα-
πεί σε αρκετά σηµαντική πολιτική δύναµη. ∆εν 
µπόρεσε όµως να περάσει το όριο του 5% στις 
βουλευτικές εκλογές του 2013 κι έτσι έµεινε έξω 
από την Οµοσπονδιακή Βουλή. Το προσφυγικό-
µεταναστευτικό αποτέλεσε τον καταλύτη για την 
εξαιρετικά δυναµική ανάπτυξή της. Στις βουλευ-
τικές εκλογές του 2017 ανέβηκε στο 12%. Επειδή 
τα δύο µεγαλύτερα κόµµατα, το Χριστιανοδη-
µοκρατικό και το Σοσιαλδηµοκρατικό, συµµε-
τέχουν στον κυβερνητικό συνασπισµό υπό την 
καγκελάριο Μέρκελ, η Εναλλακτική για τη Γερ-
µανία αναδείχθηκε σε κόµµα της αξιωµατικής 
αντιπολίτευσης και ελέγχει σηµαντικές κοινο-
βουλευτικές επιτροπές, όπως είναι η Επιτροπή 
Οικονοµικών, η οποία εγκρίνει τη διαχείριση 
του ελληνικού προγράµµατος και τα σχετικά ζη-
τήµατα.

Σύµφωνα µε τις τελευταίες δηµοσκοπήσεις, 
η Εναλλακτική για τη Γερµανία κινείται στο 
16%-18% στο σύνολο της Γερµανίας και το ποσο-
στό της συγκρίνεται πλέον µε εκείνο του Σοσι-
αλδηµοκρατικού Κόµµατος, που βρίσκεται σε υ-
ποχώρηση.

Στις τοπικές εκλογές της Βαυαρίας και της 
Έσσης η Εναλλακτική για τη Γερµανία κινήθηκε 
στο 11%-12%, αφαιρώντας σηµαντικό ποσοστό 
από τη Χριστιανοδηµοκρατική Ένωση και τη 
Χριστιανοκοινωνική Ένωση, οι οποίες έπεσαν, 
στις δύο εκλογικές αναµετρήσεις, γύρω στις 10 
µονάδες.

Η Εναλλακτική για τη Γερµανία εκπροσω-
πείται πλέον και στα 16 τοπικά κοινοβούλια των 
κρατιδίων της Γερµανίας. Έρχεται πρώτη στις 
δηµοσκοπήσεις στις περιοχές της πρώην Α-
νατολικής Γερµανίας, από την οποία προ-
έρχεται και η κ. Μέρκελ. Το σκεπτικό των 
ψηφοφόρων αυτών των περιοχών είναι πως 
η κυβέρνηση του Βερολίνου και οι τοπικές 
κυβερνήσεις έπρεπε να δώσουν άµεση προ-
τεραιότητα στην άνοδο του βιοτικού τους ε-
πιπέδου, το οποίο εξακολουθεί να υστερεί 
σηµαντικά έναντι του βιοτικού επιπέδου 
όσων ζουν στις περιοχές της πρώην ∆υτι-
κής Γερµανίας, αντί να δαπανούν σε ετή-
σια βάση 16-18 δισ. ευρώ για την οικονο-
µική και κοινωνική ένταξη των προσφύ-
γων και των µεταναστών.

Το ζήτηµα θα κυριαρχήσει στην πο-
ρεία προς τις ευρωεκλογές, ενώ οι εκλο-
γές που θα πραγµατοποιηθούν το 2019 
για την ανάδειξη των τοπικών κοινο-
βουλίων και κυβερνήσεων σε τέσσερα 
ανατολικά κρατίδια θα αποτελέσουν 
µεγάλη δοκιµασία για τον κυβερνη-
τικό συνασπισµό στο Βερολίνο και 
την ίδια την καγκελάριο.

Έγκαιρη αποχώρηση
Έχει δηµιουργηθεί το σκηνικό 
για την έγκαιρη αποχώρηση της 

κ. Μέρκελ από την καγκελαρία. Πιθανότατα θα 
αναλάβει την ευθύνη για ενδεχόµενα αρνητικά 
αποτελέσµατα στις ευρωεκλογές και στις προ-
γραµµατισµένες τοπικές εκλογές.

Μια καλή ευκαιρία είναι το φθινόπωρο του 
2019, οπότε θα αποφασίσει και η ηγεσία του Σο-
σιαλδηµοκρατικού Κόµµατος εάν θα παραµείνει 
στον κυβερνητικό συνασπισµό µέχρι το τέλος 
της τετραετίας, το 2021.

Για να έχουν οι Χριστιανοδηµοκράτες σοβα-
ρές πιθανότητες επιτυχίας στις επόµενες βου-
λευτικές εκλογές θα πρέπει να έχει αντικατα-
σταθεί η καγκελάριος και να έχει δηµιουργηθεί 
µια νέα ηγετική οµάδα, ικανή να κερδίσει την ε-
µπιστοσύνη των ψηφοφόρων.

Η περίοδος Μέρκελ φτάνει στο τέλος της, 
απλώς δεν γνωρίζουµε τον ακριβή χρονικό 
προσδιορισµό. Αυτό σηµαίνει ότι δεν υπάρχει ι-
σχυρή κυβέρνηση στη Γερµανία, ικανή να προ-
ωθήσει την αναγκαία επανεκκίνηση της διαδικα-
σίας της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Η κ. Μέρκελ 
ήταν διστακτική στο ξεκίνηµα της νέας τετραε-
τίας, απέρριψε ή ψαλίδισε πολλές από τις ενδια-
φέρουσες προτάσεις του Προέδρου Μακρόν και 
τώρα ο Μακρόν βρίσκεται αντιµέτωπος µε µε-
γάλη πτώση της δηµοτικότητάς του, ενώ η Μέρ-
κελ µετατρέπεται µε δική της πρωτοβουλία σε 
πολιτικό παρελθόν.

Τα νέα είναι δυσάρεστα και για την Ελλάδα, 
γιατί έχουµε αποκτήσει µε δική µας ευθύνη ένα 
ευρωπαϊκών διαστάσεων οικονοµικό πρόβληµα 
και η έλλειψη ευρωπαϊκού δυναµισµού θα κάνει 
ακόµη πιο δύσκολη και δυσάρεστη την αντιµε-

τώπισή του.
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βουλευτικές επιτροπές, όπως είναι η Επιτροπή 
Οικονοµικών, η οποία εγκρίνει τη διαχείριση 
του ελληνικού προγράµµατος και τα σχετικά ζη-
τήµατα.

Σύµφωνα µε τις τελευταίες δηµοσκοπήσεις, 
η Εναλλακτική για τη Γερµανία κινείται στο 
16%-18% στο σύνολο της Γερµανίας και το ποσο-
στό της συγκρίνεται πλέον µε εκείνο του Σοσι-
αλδηµοκρατικού Κόµµατος, που βρίσκεται σε υ-
ποχώρηση.

Στις τοπικές εκλογές της Βαυαρίας και της 
Έσσης η Εναλλακτική για τη Γερµανία κινήθηκε 
στο 11%-12%, αφαιρώντας σηµαντικό ποσοστό 
από τη Χριστιανοδηµοκρατική Ένωση και τη 
Χριστιανοκοινωνική Ένωση, οι οποίες έπεσαν, 
στις δύο εκλογικές αναµετρήσεις, γύρω στις 10 
µονάδες.

Η Εναλλακτική για τη Γερµανία εκπροσω-
πείται πλέον και στα 16 τοπικά κοινοβούλια των 
κρατιδίων της Γερµανίας. Έρχεται πρώτη στις 
δηµοσκοπήσεις στις περιοχές της πρώην Α-
νατολικής Γερµανίας, από την οποία προ-
έρχεται και η κ. Μέρκελ. Το σκεπτικό των 
ψηφοφόρων αυτών των περιοχών είναι πως 
η κυβέρνηση του Βερολίνου και οι τοπικές 
κυβερνήσεις έπρεπε να δώσουν άµεση προ-
τεραιότητα στην άνοδο του βιοτικού τους ε-
πιπέδου, το οποίο εξακολουθεί να υστερεί 
σηµαντικά έναντι του βιοτικού επιπέδου 
όσων ζουν στις περιοχές της πρώην ∆υτι-
κής Γερµανίας, αντί να δαπανούν σε ετή-
σια βάση 16-18 δισ. ευρώ για την οικονο-
µική και κοινωνική ένταξη των προσφύ-
γων και των µεταναστών.

Το ζήτηµα θα κυριαρχήσει στην πο-
ρεία προς τις ευρωεκλογές, ενώ οι εκλο-
γές που θα πραγµατοποιηθούν το 2019 
για την ανάδειξη των τοπικών κοινο-
βουλίων και κυβερνήσεων σε τέσσερα 
ανατολικά κρατίδια θα αποτελέσουν 
µεγάλη δοκιµασία για τον κυβερνη-
τικό συνασπισµό στο Βερολίνο και τικό συνασπισµό στο Βερολίνο και 
την ίδια την καγκελάριο.

Έγκαιρη αποχώρηση
Έχει δηµιουργηθεί το σκηνικό 
για την έγκαιρη αποχώρηση της 

φέρουσες προτάσεις του Προέδρου Μακρόν και 
τώρα ο Μακρόν βρίσκεται αντιµέτωπος µε µε-
γάλη πτώση της δηµοτικότητάς του, ενώ η Μέρ-
κελ µετατρέπεται µε δική της πρωτοβουλία σε 
πολιτικό παρελθόν.

Τα νέα είναι δυσάρεστα και για την Ελλάδα, 
γιατί έχουµε αποκτήσει µε δική µας ευθύνη ένα 
ευρωπαϊκών διαστάσεων οικονοµικό πρόβληµα 
και η έλλειψη ευρωπαϊκού δυναµισµού θα κάνει 
ακόµη πιο δύσκολη και δυσάρεστη την αντιµε-

τώπισή του.τώπισή του.
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συνέντευξη

Ε
νώ η ΓΣΕΕ κήρυξε 24ωρη 
πανελλαδική απεργία για 
τις 28 Νοεμβρίου, ο πρόε-
δρος της συνομοσπονδίας 
Γιάννης Παναγόπουλος εμ-
φανίστηκε ιδιαίτερα επιφυ-
λακτικός έναντι των εξαγ-
γελιών της κυβέρνησης για 

τα εργασιακά και τον κατώτατο μισθό. Παράλ-
ληλα, επισήμανε ότι η συνεχιζόμενη πολιτική 
υπερπλεονασμάτων καταδικάζει τη χώρα σε 
στασιμότητα.

Πρόσφατα το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ παρουσίασε την 
ενδιάμεση έκθεσή του για την ελληνική 
οικονομία. Ποια είναι τα βασικά συμπερά-
σματα της έκθεσης;
Το βασικότερο συμπέρασμα είναι ότι επιβε-
βαιώνεται η εκτίμησή μας ότι, παρά την έξοδο 
από τα μνημόνια, η χώρα βρίσκεται εντός υ-
ποχρεώσεων που δεν της δίνουν καμία ανα-
πτυξιακή προοπτική. Όσα έχει συμφωνήσει, 
για πάρα πολλά χρόνια, κυρίως με το υπερ-
πλεόνασμα στο 3,5% του ΑΕΠ, που αποτελεί 
την άλλη ονομασία της λιτότητας, λειτουργούν 
αποτρεπτικά σε οποιαδήποτε αναπτυξιακή δι-
αδικασία, που θα έδινε θέσεις εργασίας και, 
ως εκ τούτου, δημιουργία νέου πλούτου για 
τη χώρα. Η Ελλάδα, για πολλά χρόνια, αυτό 
βλέπουμε, θα βρίσκεται σε μια φάση στασι-
μότητας, χωρίς να μπορεί να καλύψει τις τε-
ράστιες απώλειες της εποχής της κρίσης, που 
θα μπορούσαν να καλυφθούν μόνο με επεν-
δύσεις και αύξηση της απασχόλησης. Όλα τα 
άλλα είναι μόνο για να χρησιμοποιούνται στην 
οιονεί προεκλογική περίοδο, στις προεκλογι-
κές αντιπαραθέσεις των κομμάτων.

Η έκθεση υποστηρίζει ότι επτά στους δέκα 
εργαζόμενους έχουν καθαρές αποδοχές 
κάτω των 1.000 ευρώ. Ανταποκρίνεται η 
εικόνα στις κυβερνητικές απόψεις περί 
σταθεροποίησης και σταδιακής ανάπτυξης 
της οικονομίας;
Στην κυβέρνηση ψάχνουν μέσω των στατιστι-
κών, τα οποία κατά το δοκούν εκμεταλλεύο-
νται, να δημιουργήσουν το δικό τους success 
story. Kαι η παρούσα κυβέρνηση κάνει αυτά 
για τα οποία κατηγορούσε τις προηγούμενες. 
Όχι μόνο το ύψος των αμοιβών αλλά και η 
διάρθρωση της ανεργίας, που έχει μειωθεί 
λόγω του ότι υπάρχει τεράστιο κύμα μετανά-
στευσης και οι θέσεις εργασίας μοιράζονται 
σε δύο εργαζόμενους με τον υπο-υποκατώ-
τατο μισθό των 300 και 350 ευρώ, όλα αυτά 
δημιουργούν μια πλαστή εικόνα που προφα-
νώς δεν υποστηρίζει καμία προοπτική ανά-
καμψης στη χώρα.

Πάντως, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι κα-
ταργεί τον υποκατώτατο μισθό, αυξάνει 
σταδιακά τον κατώτατο μισθό και επανα-
φέρει τις συλλογικές διαπραγματεύσεις 
και συμβάσεις. Τι περιμένετε;
Να συνεννοηθούμε, γιατί η κυβερνητική ρη-
τορεία έχει ταυτιστεί με τη λεξιμαγεία και ίσως 
με το ψέμα. Πρώτα-πρώτα, για τον υποκα-
τώτατο μισθό δεν κάνει καμία χάρη, καθώς 
έχει κριθεί και από την Επιτροπή Ανθρωπί-
νων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευ-

Η θέση της ΓΣΕΕ και 
των συνδικάτων είναι 
σαφής, να επανέλθει ο 
κατώτατος μισθός στα 751 
ευρώ και μετά το ύψος 
του να καθορίζεται μέσω 
της Γενικής Συλλογικής 
Σύμβασης Εργασίας και 
όχι μέσω υπουργικής 
αυθαιρεσίας.

 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

«Η Ελλάδα, για πολλά χρόνια, 
θα βρίσκεται σε μια φάση 

στασιμότητας»

ρώπης, όπου προσφύγαμε, ότι προσκρούει 
στη Χάρτα των Θεμελιωδών Ανθρωπίνων Δι-
καιωμάτων. Μάλιστα, η επιτροπή και το συμ-
βούλιο των υπουργών καλεί για τη διόρθωσή 
του. Είναι προφανές ότι δεν μπορούν να υ-
πάρχουν ρατσιστικοί διαχωρισμοί με βάση την 
ηλικία. Το θέμα της αύξησης του κατώτατου 
μισθού μπορούμε να το βάλουμε σε πολλά ει-
σαγωγικά. Το κυβερνών κόμμα κάποτε έλεγε 
αυτό που ζητούσαν τα συνδικάτα, δηλαδή α-
φενός να επανέλθει ο κατώτατος μισθός στα 
751 ευρώ –γιατί με νόμο καταργήθηκε, άρα 
με νόμο πρέπει να επανέλθει– και, από κει 
και πέρα, το ύψος του κατώτατου μισθού να 
καθορίζεται μέσω της συλλογικής διαπραγ-
μάτευσης από τη Γενική Συλλογική Σύμβαση. 
Ωστόσο, και γι’ αυτό το θέμα η κυβέρνηση, 
στα χνάρια της προηγούμενης, καθορίζει κι 
αυτή τον κατώτατο μισθό μέσω νόμου και α-
πόφασης του εκάστοτε υπουργού. Μάλιστα, 
ο νόμος της παρούσας κυβέρνησης θέτει α-
σφυκτικούς περιορισμούς, όπου το ύψος του 
κατώτατου μισθού θα καθορίζεται από παρά-
γοντες που, στην ουσία, δεν θα επιτρέπουν την 
αύξησή του, όπως είναι η αύξηση της παρα-
γωγικότητας της εργασίας, που σύμφωνα με 
τους δείκτες του ΟΟΣΑ είναι αρνητική για την 
Ελλάδα. Έτσι, μια ακραία λογική θα έλεγε ότι 

νών κόμμα, θα έπρεπε, όπως καταργήθηκε, 
δηλαδή με απλό νόμο, έτσι και να επαναφέρει 
τον κατώτατο μισθό. Πετώντας το ζήτημα στη 
συνταγματική αναθεώρηση, που δεν ξέρουμε 
αν και πότε θα γίνει και τι τελικά θα περιλαμ-
βάνει, έχει την ίδια αξία που έχουν και κά-
ποιες άλλες προτάσεις, όπως η προστασία του 
νερού και της ενέργειας, όταν αυτή η κυβέρ-
νηση έχει υπογράψει το ξεπούλημα όλων των 
επιχειρήσεων νερού και ενέργειας, ή όπως 
η προστασία της δημόσιας περιουσίας, όταν 
την έχει εκχωρήσει για 99 χρόνια στο Υπερ-
ταμείο. Πράγματα αδιανόητα, που επιχειρεί-
ται επικοινωνιακά να μετατεθούν μελλοντικά 
σε μια συνταγματική αναθεώρηση.

Όσον αφορά το ζήτημα της μείωσης ή μη 
των συντάξεων, τι θεωρείτε ότι θα γίνει τε-
λικά και τι ζητά η ΓΣΕΕ;
Προφανώς δεν θα πρέπει να γίνει καμία μεί-
ωση των συντάξεων. Έχουν υποστεί τόσες πε-
ρικοπές, ακόμα και το τελευταίο οχυρό για τους 
φτωχούς συνταξιούχους, το ΕΚΑΣ, η παρούσα 
κυβέρνηση το εξαφάνισε. Προφανώς, επίσης, 
θα πρέπει να αλλάξει ο νόμος Κατρούγκαλου, 
να ενισχυθεί το ασφαλιστικό σύστημα, να α-
ποκτήσει βιωσιμότητα και προοπτική. Εμείς 
έχουμε καταθέσει σειρά προτάσεων και υ-
πήρχε ήδη η βάση για να υλοποιηθούν. Ω-
στόσο, πρέπει να επισημάνω ότι επικεντρώ-
νουμε σε συντάξεις που η κυβέρνηση αρ-
χικά συμφώνησε να περικοπούν και τώρα 
περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στη δια-
πραγμάτευση με τους δανειστές και ξεχνούμε 
ότι οι συντάξεις οι οποίες έχουν εκδοθεί από 
1/1/2016 και δεν έχουν παρουσιαστεί στους 
συνταξιούχους είναι περικεκομμένες άνω του 
30%. Γι’ αυτό δεν θα μιλήσει κανένας; Αυτό 
δεν συνιστά άδικη και άνιση μεταχείριση; Δεν 
συνιστά αφαίρεση εισοδήματος από ανθρώ-
πους που το έχουν μεγάλη ανάγκη;

δεν μπορούμε καν να συζητάμε για αύξηση 
του κατώτατου μισθού. Η θέση της ΓΣΕΕ και 
των συνδικάτων είναι σαφής, να επανέλθει 
ο κατώτατος μισθός στα 751 ευρώ και μετά 
το ύψος του να καθορίζεται μέσω της Γενι-
κής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και όχι 
μέσω υπουργικής αυθαιρεσίας.

Πώς κρίνετε τη στάση της αξιωματικής α-
ντιπολίτευσης όσον αφορά τα εργασιακά;
Τα κόμματα έχουν τις δικές τους στρατηγι-
κές, απευθύνονται και σε άλλα ακροατήρια. 
Τα συνδικάτα και η ΓΣΕΕ βλέπουν τις ανά-
γκες των κατώτερα αμειβόμενων εργαζομέ-
νων, τις προωθούν και έχουμε αποδείξει ότι 
η αύξηση του κατώτερου μισθού ευνοεί την 
κατανάλωση και δίνει αναπτυξιακή ώθηση 
στην οικονομία. Όλα τα άλλα είναι ιδεολογή-
ματα που τα κόμματα εξουσίας χρησιμοποιούν 
κατά το δοκούν, πότε όταν είναι στην αντιπο-
λίτευση και πότε όταν είναι στην κυβέρνηση.

Στις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για τη συνταγ-
ματική αναθεώρηση περιλαμβάνεται και 
πρόβλεψη κατοχύρωσης των κοινωνι-
κών εταίρων να καθορίζουν τον κατώτατο 
μισθό. Το σχόλιό σας;
Αν είχε έστω και ψήγμα συνέπειας το κυβερ-

Γιάννης Παναγόπουλος, πρόεδρος της ΓΣΕΕ



www.freesunday.gr08 04.11.2018

ανάλυση

Τη ∆ευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη ήµουν 
στη Ρώµη για επαφές, στο πλαίσιο αποστο-
λής της Επιτροπής Οικονοµικών και Νοµι-
σµατικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου, µε οικονοµικούς και πολιτικούς 

παράγοντες, µε βασικό θέµα την πορεία και την προο-
πτική της ιταλικής οικονοµίας. Οι αποστολές της Επιτρο-
πής Οικονοµικών είναι πάντα υψηλού επιπέδου. Είχαµε 
την ευκαιρία να ανταλλάξουµε απόψεις µε τους κορυφαί-
ους τραπεζίτες της Ιταλίας, µε εκπροσώπους ασφαλιστι-
κών εταιρειών, µε τον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας 
της Ιταλίας κ. Βίσκο, µε τον υπουργό Οικονοµικών κ. Τρία, 
τους επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισµού της Βου-
λής και ειδικούς µε πολύ καλή γνώση της ιταλικής οικονο-
µίας, ιδιαίτερα του ιδιωτικού τοµέα.

Μεγάλες δυνατότητες
∆ιαπίστωσα τις µεγάλες δυνατότητες της ιταλικής οικο-
νοµίας ύστερα από χρόνια δύσκολης αλλά επιτυχηµένης 
προσαρµογής.

Η ιταλική οικονοµία είναι εντυπωσιακά εξωστρεφής 
και εµφανίζει σηµαντικό εµπορικό πλεόνασµα.

Το ποσοστό της συµµετοχής της ιταλικής βιοµηχανίας 
στη διαµόρφωση του ΑΕΠ είναι από τα υψηλότερα στην 
Ε.Ε. µετά της Γερµανίας.

Τις τελευταίες δεκαετίες η Ιταλία εµφανίζει σταθερά 
πρωτογενές δηµοσιονοµικό πλεόνασµα. Η Ιταλία έχει κα-
θαρή συνεισφορά στον ευρωπαϊκό προϋπολογισµό, κατά 
συνέπεια δεν έχει ελληνικού τύπου εξάρτηση από τις ευ-
ρωπαϊκές χρηµατοδοτήσεις.

Η εξυγίανση του χαρτοφυλακίου των ιταλικών τραπε-
ζών έχει προχωρήσει πολύ, όπως δείχνει η µεγάλη υποχώ-
ρηση των κόκκινων δανείων και η πολύ µικρή δηµιουργία 
νέων κόκκινων δανείων. Επιπλέον, το µεγαλύτερο µέρος 
του ιταλικού δηµόσιου χρέους βρίσκεται σε ιταλικά χέρια 
και οι επιδόσεις των Ιταλών σε ό,τι αφορά την αποταµί-
ευση είναι πολύ καλές.

Τρία είναι τα βασικά προβλήµατα της ιταλικής οικο-
νοµίας. Το µεγάλο δηµόσιο χρέος, το οποίο ξεπερνάει το 
130% του ΑΕΠ, είναι το δεύτερο µεγαλύτερο στην Ευρω-
ζώνη µετά το ελληνικό.

Η έλλειψη δυναµικής ανάπτυξης, που έχει ως αποτέ-
λεσµα να κινείται ακόµη το ΑΕΠ της χώρας σε κατώτερα 
από τα προ κρίσης επίπεδα. Μόνο η Ελλάδα και η Ιταλία 
δεν έχουν καλύψει τις µεγάλες απώλειες που είχαν λόγω 
της κρίσης. Στην περίπτωση της Ιταλίας η απόσταση που 
πρέπει να καλυφθεί είναι µικρή, ενώ στην περίπτωση της 
Ελλάδας είναι τεράστια, της τάξης του 23% του ΑΕΠ.

Ο συνδυασµός δύσκολων µέτρων προσαρµογής και α-
ναιµικής ανάπτυξης έχει οξύνει τα κοινωνικά προβλήµατα 
και τη λαϊκή δυσαρέσκεια µε τις προηγούµενες κεντρο-
δεξιές και κεντροαριστερές κυβερνήσεις. Ο κόσµος στρά-
φηκε προς το Κίνηµα Πέντε Αστέρων, το οποίο είχε έ-
ντονα χαρακτηριστικά λαϊκισµού, και προς τη Λέγκα, που 
είχε ακροδεξιά χαρακτηριστικά. Τα δύο κόµµατα πήγαν 
στις εκλογές καταγγέλλοντας το ένα το άλλο. Στη συνέ-
χεια σχηµάτισαν κυβερνητικό συνασπισµό και δείχνουν 
κυρίαρχα, εφόσον το άθροισµα των δηµοσκοπικών τους 
ποσοστών είναι της τάξης του 60%, µε τον Σαλβίνι της Λέ-
γκας να είναι κυρίαρχη προσωπικότητα και να έχει µετα-
τρέψει το 18% που πήρε η Λέγκα στις βουλευτικές εκλο-
γές σε δηµοσκοπικό ποσοστό της τάξης του 30%.

Μεγάλοι κίνδυνοι
Ο Σαλβίνι ξεκίνησε την αντιπαράθεσή του µε τις Βρυξέλ-
λες από το προσφυγικό-µεταναστευτικό, το οποίο χειρί-
ζεται ως υπουργός Εξωτερικών. Τώρα η αναµέτρηση µετα-
φέρεται στον οικονοµικό τοµέα, καθώς η κυβέρνηση συ-
νασπισµού προωθεί την εφαρµογή του προγράµµατος στη 
βάση του οποίου πήρε την εντολή από τον λαό.

Ματαιώνει την προγραµµατισµένη από την προηγού-
µενη κυβέρνηση αύξηση του ΦΠΑ. Ματαιώνει επίσης την 
προγραµµατισµένη αύξηση των ηλικιακών ορίων συντα-
ξιοδότησης. Προχωράει στη σταδιακή εφαρµογή ενιαίου 
φορολογικού συντελεστή, περιορίζοντας το φορολογικό 
φορτίο των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, µαζί και τα φο-
ρολογικά έσοδα του ∆ηµοσίου. Καθιερώνει εισοδηµατική 
ενίσχυση 750 ευρώ τον µήνα για κατηγορίες φτωχών πο-
λιτών και κυρίως ανέργων.

Το οικονοµικό πρόγραµµα της κυβέρνησης δεν έχει α-
ποσαφηνιστεί, εφόσον υπάρχουν διαφορές απόψεων µε-
ταξύ των δύο κυβερνητικών κοµµάτων και ο υπουργός Οι-

Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΑΥΞΑΝΕΙ 
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΡΙΣΚΟ
Η κυβέρνηση Τσίπρα έκανε µισή δουλειά 
στο τρίτο πρόγραµµα-µνηµόνιο.

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ Ν∆ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

κονοµικών κ. Τρία προσπαθεί να κινηθεί σε ένα πολιτικό 
ναρκοπέδιο µεταξύ των κυβερνητικών κοµµάτων, που τον 
θέλουν πιο τολµηρό, και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που 
απαιτεί άµεση προσαρµογή της οικονοµικής πολιτικής 
στους κανόνες της Ευρωζώνης.

Με βάση το κυβερνητικό πρόγραµµα, το δηµοσιο-
νοµικό έλλειµµα θα αυξηθεί το 2019 από 0,8% που είχε 
προγραµµατίσει η προηγούµενη κυβέρνηση σε 2,4% του 
ΑΕΠ. Το Γραφείο Προϋπολογισµού της Βουλής αρνείται 
να προσυπογράψει το κυβερνητικό πρόγραµµα, θεωρώ-
ντας ότι στηρίζεται σε υπερβολικά αισιόδοξες εκτιµήσεις 
για την οικονοµική ανάπτυξη. Η κυβέρνηση προβλέπει α-
νάπτυξη της τάξης του 1,5% για το 2019, οι περισσότεροι 
διεθνείς οργανισµοί και ειδικοί την τοποθετούν γύρω στο 
1%.

Το τρίτο τρίµηνο του 2018 η ιταλική οικονοµία ήταν 
περίπου στάσιµη σε σχέση µε το δεύτερο τρίµηνο και γι’ 
αυτό ο ετήσιος ρυθµός ανάπτυξης έπεσε στο 0,8%.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απορρίπτει και αυτή τον προ-
ϋπολογισµό της ιταλικής κυβέρνησης για το 2019, θεωρώ-
ντας ότι δεν αντιµετωπίζει το λεγόµενο διαρθρωτικό έλ-
λειµµα, στηρίζεται σε υπερβολικά αισιόδοξες εκτιµήσεις 
και θα ξαναβάλει το χρέος του ιταλικού ∆ηµοσίου σε ανο-
δική τροχιά.

Η κόντρα Ρώµης-Βρυξελλών ανεβάζει το κόστος δα-
νεισµού του ιταλικού ∆ηµοσίου και ρίχνει την αξία των 
ιταλικών οµολόγων. Εάν συνεχιστεί αυτή η αρνητική ε-
ξέλιξη, θα υπάρξουν τρεις τουλάχιστον ιταλικές τράπεζες 
που θα δουν την αξία των οµολόγων τους και των ιδίων κε-
φαλαίων τους να µειώνεται και στη συνέχεια θα κινδυνεύ-
σουν από κρίση ρευστότητας.

Η ιταλική κυβέρνηση εµφανίζεται συγκρατηµένα αισι-
όδοξη και θεωρεί ότι σταδιακά η ανησυχία των επενδυτών 
θα περιοριστεί, µαζί µε το spread. Η Κεντρική Τράπεζα ε-
πισηµαίνει την ανάγκη συνέχισης των διαρθρωτικών αλ-
λαγών. Οι εκπρόσωποι του χρηµατοπιστωτικού τοµέα θε-
ωρούν ότι οι ιταλικές τράπεζες και ασφαλιστικές εται-
ρείες µπορούν να αντέξουν στους όποιους κλυδωνισµούς. 
Οι περισσότεροι ειδικοί, όµως, καταλήγουν στο συµπέρα-
σµα ότι η συνέχιση της κόντρας Ρώµης-Βρυξελλών, εκτός 
από τα επιτόκια δανεισµού και τη ρευστότητα, θα επηρεά-

Το πιθανότερο είναι 
ότι η κόντρα Ρώµης-
Βρυξελλών θα συνεχιστεί 
µέχρι τις ευρωεκλογές.

Η µεγάλη άνοδος των 
επιτοκίων δανεισµού 
του ιταλικού ∆ηµοσίου 
θα απειλήσει, εάν 
συνεχιστεί, το τραπεζικό 
σύστηµα.

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

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

Κάτω από το πορτρέτο του Μ. Ντράγκι ο διοικητής της Τράπεζας της Ιταλίας κ. Βίσκο µε τα µέλη της αποστολής του ΕΚ 
-µεταξύ των οποίων ο ευρωβουλευτής Γιώργος Κύρτσος- στην Τράπεζα της Ιταλίας.



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
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σει αρνητικά τα επενδυτικά σχέδια των ε-
πιχειρήσεων, ρίχνοντας κι άλλο τον ρυθµό 
ανάπτυξης και την απασχόληση.

Μέχρι τις ευρωεκλογές
Απ’ ό,τι φαίνεται, η ασυνεννοησία µε-
ταξύ Ρώµης και Βρυξελλών θα συνεχιστεί 
µέχρι τις ευρωεκλογές.

Τα κυβερνητικά κόµµατα εκτιµούν ότι 
η προώθηση των µέτρων που έχουν ψηφι-
στεί ενισχύει την πολιτική τους θέση και 
θα τους εξασφαλίσει ένα πολύ καλό ευ-
ρωεκλογικό αποτέλεσµα. Ο συλλογισµός 
τους βασίζεται στην εκτίµηση, η οποία 
βέβαια µπορεί να διαψευστεί από τις ε-
ξελίξεις, ότι η άνοδος των επιτοκίων δα-
νεισµού δεν θα είναι καταστροφική, όπως 

ήταν στην Ελλάδα το 2010, και δεν θα ο-
δηγήσει σε κρίση ρευστότητας τις τράπε-
ζες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την 
πλευρά της, ανεβάζει τους τόνους, θέλο-
ντας να περάσει µήνυµα εφαρµογής των 
κανόνων της Ευρωζώνης, σε µια περίοδο 
κατά την οποία δείχνει µεγάλη ευελιξία έ-
ναντι χωρών όπως η Ιταλία, η Ισπανία και 
η Ελλάδα. Η αυστηρότητα της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής µπορεί να έχει σχέση και 
µε την προσπάθειά της να ανακόψει την 
πολιτική άνοδο των δεξιόστροφων ευ-
ρωσκεπτικιστών και αντιευρωπαίων ενό-
ψει ευρωεκλογών. ∆εν είναι βέβαιο ότι η 
σκληρή γλώσσα που χρησιµοποιεί έναντι 
της ιταλικής κυβέρνησης θα έχει το επιδι-
ωκόµενο πολιτικό αποτέλεσµα.

Η Ελλάδα είναι η µόνη χώρα της Ευ-
ρωζώνης που κινδυνεύει να πληρώσει α-
κριβά την ιταλική αναταραχή. Το επιτόκιο 
στο δεκαετές οµόλογο του ιταλικού ∆ηµο-
σίου κινείται γύρω στο 3,5%, γεγονός που 
επηρεάζει αρνητικά το επιτόκιο στο δεκα-
ετές οµόλογο του ελληνικού ∆ηµοσίου και 
το κρατάει γύρω στο 4,2%.

Τα αντίστοιχα επιτόκια για τα δεκαετή 
οµόλογα είναι κάτω από το 1% στην Ιρλαν-
δία, λίγο πάνω από το 1,5% στην Ισπανία 
και κάτω από το 2% στην Πορτογαλία, που 
µέχρι το 2014 είχε συγκρίσιµες µε την Ελ-
λάδα οικονοµικές επιδόσεις.

Οι µεγάλες διαφορές στα επιτόκια δεί-
χνουν ότι η ιταλική αναταραχή ανεβάζει, 
στην αντίληψη των επενδυτών και των 
κερδοσκόπων, το ρίσκο µόνο στην περί-
πτωση της Ελλάδας, ενώ δεν επηρεάζει 
τους υπολογισµούς τους για Ιρλανδία, Ι-
σπανία και Πορτογαλία.

Ο πρόχειρος τρόπος µε τον οποίο ε-
φάρµοσε η κυβέρνηση Τσίπρα το τρίτο 
πρόγραµµα-µνηµόνιο και η έξοδος από 
αυτό χωρίς να έχει γίνει η αναγκαία προ-
ετοιµασία κάνει ευάλωτη την ελληνική οι-
κονοµία στην ιταλική αναταραχή.

O υπουργός 
Οικονοµικών 
κ. Τρία προσπαθεί 
να ισορροπήσει 
µεταξύ κυβερνητικών 
κοµµάτων και 
Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. 

Ο ευρωβουλευτής της Ν∆ Γ. Κύρτσος µε τον υπουργό Οικονοµικών της Ιταλίας κ. Τρία, 
στο υπουργείο Οικονοµικών στη Ρώµη.
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«Το πανεπιστήμιο δεν μπορεί 
να είναι ξέφραγο αμπέλι». ΠΟΣΔΕΠ

ΚΩΦΕΎΕΙ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΓΙΑ 
ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΣΤΑ ΑΕΙ

  ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΎ

«Δεν ζητούμε από την πολιτεία παρά να υπε-
ρασπιστεί τα αυτονόητα δικαιώματά μας». 
Με αυτή τη φράση κλείνει το κείμενο δι-
αμαρτυρίας των καθηγητών του Αριστο-
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

(ΑΠΘ) για τη διακίνηση και εμπορία ναρκωτικών στους χώρους 
γύρω από το ίδρυμα. Το κείμενο, που έχει ξεπεράσει τις 415 υπο-
γραφές, δημοσιοποιήθηκε λίγες ημέρες μετά την αντίστοιχη επι-
στολή φοιτητών του πανεπιστημίου.

Αγωνία από καθηγητές και φοιτητές
Ειδικότερα, οι καθηγητές αναφέρουν ότι ζουν «τη θλιβερή καθη-
μερινότητα της πανεπιστημιούπολης που λυμαίνονται οι οργανω-
μένοι διακινητές ναρκωτικών. Κανένας άνθρωπος δεν αγνοεί την 
περιπλοκότητα του κοινωνικού προβλήματος των ναρκωτικών, 
αλλά και κανένας σώφρων άνθρωπος δεν θα αρκούνταν σε εκθέ-
σεις ιδεών και ευχολόγια, όταν το αίσθημα ανασφάλειας είναι δι-
καιολογημένα διάχυτο μέσα στο σπίτι του».

Σημειώνεται ότι περισσότεροι από 1.100 φοιτητές έχουν υ-
πογράψει το κείμενο στο οποίο, μεταξύ άλλων, σκιαγραφούν 
την τραγική κατάσταση στους χώρους γύρω από το Αριστοτέ-
λειο, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν επιλέξαμε να ζούμε 
σε κάποιο κέντρο διακίνησης ναρκωτικών». Οι περιγραφές των 
φοιτητών είναι ανατριχιαστικές: «Κάθε μέρα, από νωρίς το πρωί, 
στο προαύλιο της σχολής κινούνται ουσιαστικά ανενόχλητοι έ-
μποροι ναρκωτικών, οι οποίοι κάνουν τις δοσοληψίες τους 
μπροστά στα μάτια όλων, ακόμη και μπροστά στους φύλακες 
του campus, οι οποίοι μάλλον δεν μπορούν να κάνουν τίποτε. 
Η κατάσταση έχει εκτροχιαστεί τόσο, που οι διακινητές σχε-
δόν διαλαλούν το εμπόρευμά τους σε κάθε περαστικό, παρενο-
χλούν φραστικά και ενίοτε σωματικά φοιτήτριες, συγκεντρώνο-
νται και φωνάζουν ακριβώς έξω από τις αίθουσες που κάνουμε 
μάθημα. Δεν υπάρχει φοιτητής που να μην έχει δει από κοντά 
είτε χρήση, είτε διακίνηση, είτε καβγάδες μεταξύ των συμμο-
ριών».

Οι καθηγητές δηλώνουν ότι στέκονται στο πλευρό των φοι-
τητών, κάνοντας λόγο για «έλλογη κραυγή», αφού οι φοιτητές 
«αρνούνται να προσαρμοστούν σε μια “νέα κανονικότητα”, στην 
εγκατάλειψη της πανεπιστημιούπολης στις συμμορίες εμπόρων 
ναρκωτικών. Εμείς, ως καθηγητές τους, στεκόμαστε δίπλα τους 
και αγωνιζόμαστε μαζί τους για τον ίδιο σκοπό: ένα ασφαλές πα-
νεπιστήμιο, χώρο καθημερινής δημιουργίας και εκπαίδευσης».

Οι ευθύνες της πολιτείας
Το χρόνιο πρόβλημα των ναρκωτικών στους χώρους γύρω από τα 
πανεπιστήμια προβληματίζει και προκαλεί έντονη ανασφάλεια σε 
φοιτητές και εκπαιδευτικό προσωπικό.

«Επί χρόνια και πιεστικά ζητούμε από την πολιτεία και τα αρ-
μόδια όργανά της να συνεργαστούν με τις αρχές διοίκησης του πα-
νεπιστημίου μας, ώστε να εκπονήσουν και, κυρίως, να εφαρμόσουν 
ένα αποτελεσματικό σχέδιο αντιμετώπισης της ανομίας και της ε-
γκληματικότητας μέσα στους χώρους του ΑΠΘ. Έχουμε εξαντλή-
σει κάθε διοικητική, οικονομική και νομική δυνατότητα, και δεν 
σταματούμε να καλούμε την πολιτεία να αναλάβει επιτέλους την 
κύρια ευθύνη που της αναλογεί, αμέσως, προτού θρηνήσουμε θύ-
ματα» αναφέρει, μεταξύ άλλων, η ανακοίνωση των καθηγητών, κά-
νοντας παράλληλα λόγο για «μη αποτελεσματικά μέτρα. Η απο-
τρόπαια πραγματικότητα είναι ότι μέχρι σήμερα η πολιτεία έχει 
αφήσει ανυπεράσπιστη την πανεπιστημιούπολη και έρμαιο των 
συμμοριών».

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα το Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών ανέστειλε τη λειτουργία του για μία μέρα 
σε ένδειξη διαμαρτυρίας, με τη Σύγκλητο να κάνει λόγο για «θλι-
βερές εικόνες με παραληρηματικούς ή ημιθανείς χρήστες διάσπαρ-
τους στους γύρω δρόμους».

Μάλιστα, η Σύγκλητος επανήλθε την περασμένη Τετάρτη με 
νέα ανακοίνωση, στην οποία διαπιστώνεται ότι «οι συνθήκες που 
περιγράφει το Ψήφισμα της Συγκλήτου της 18ης Οκτωβρίου εξακο-
λουθούν να υφίστανται». Παράλληλα, καλεί «για μια ακόμα φορά, 
τους αρμόδιους φορείς της πολιτείας να δράσουν συντονισμένα και 
αποτελεσματικά για την άμεση και μόνιμη απομάκρυνση διακινη-
τών και χρηστών ναρκωτικών ουσιών από τους χώρους και δρόμους 
με τους οποίους γειτνιάζει άμεσα το πανεπιστήμιο».

Επιπλέον, μέσω της ανακοίνωσης επισημαίνεται ότι «θα εντα-
θούν οι προσπάθειες για την εξασφάλιση συνθηκών ανεμπόδιστης 
λειτουργίας του ιδρύματος», ενώ η Σύγκλητος ανέθεσε στις πρυτα-
νικές αρχές να ενημερώσουν τους θεσμικούς φορείς της πολιτείας 
για τη «δραματική κατάσταση που επικρατεί γύρω από τις εγκατα-
στάσεις του ιδρύματος» και να ζητήσουν τη «συνδρομή αυτών για 
την άμεση αντιμετώπισή της».

Έκκληση και από τον πρύτανη
Έκκληση να δοθεί λύση στο πρόβλημα της διακίνησης ναρκωτικών 
μέσα στο Αριστοτέλειο απηύθυνε ο πρύτανης του ΑΠΘ Περικλής 
Μήτκας κατά την προσφώνησή του στον επίσημο εορτασμό της Η-

μέρας του Πολιούχου της Θεσσαλονίκης, Αγίου Δημητρίου.
«Δεν είναι ζήτημα πολιτικής θεώρησης η τήρηση των νόμων, 

είναι υποχρέωση όλων μας, αλλά κυρίως αυτών που έχουν τα μέσα, 
τη δυνατότητα και την εκ του νόμου αρμοδιότητα να παρέμβουν» 
τόνισε ο κ. Μήτκας, προσθέτοντας ότι «το Αριστοτέλειο, καθώς 
πλησιάζει τα 100 από ιδρύσεως, στέκεται όρθιο και ονειρεύεται, 
παρά τις αντίξοες συνθήκες που αντιμετωπίζει. Και προσπαθεί να 
αποτινάξει τις ιδεοληψίες του παρελθόντος, απαιτεί όμως από την 
κοινωνία και την πολιτεία να ξαναθυμηθούν ότι λειτουργούμε όχι 
ως κέντρο διαφθοράς ή ανομίας αλλά ως ναός της γνώσης, ως μο-
χλός ανάπτυξης και προόδου».

ΠΟΣΔΕΠ: Να εφαρμοστεί ο νόμος
«Το πανεπιστήμιο δεν μπορεί να είναι ξέφραγο αμπέλι όπου κάθε 
“συλλογικότητα” θα αποκτά αυθαίρετα και ανενόχλητα στέγη κα-
ταλαμβάνοντας παράνομα χώρους, ούτε κοινόχρηστος χώρος όπου, 
στο όνομα του ασύλου, όποιος θέλει θα επιβάλλει με τη βία και την 
αυθαιρεσία την παρουσία του και τις απόψεις του και θα βρίσκει 
άσυλο και προστασία από τον νόμο για τις παράνομες πράξεις του». 
Αυτό τονίζει, μεταξύ άλλων, η Πανελλήνια Ομοσπονδία των Πανε-
πιστημιακών (ΠΟΣΔΕΠ), ζητώντας ταυτόχρονα την άμεση εφαρ-
μογή του νόμου. «Στον χώρο του πανεπιστημίου οι κανόνες και οι 
νόμοι του κράτους θα πρέπει να είναι το ίδιο σεβαστοί και να εφαρ-
μόζονται απ’ όλους για όλους. Οι κάθε λογής οργανώσεις ή μεμο-
νωμένοι πολίτες που αυθαιρετούν και παρανομούν μέσα στα πα-
νεπιστήμια θα πρέπει να αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τον νόμο, 
όπως και στην υπόλοιπη ελληνική επικράτεια» επισημαίνεται σε 
σχετική ανακοίνωση.

Η ΠΟΣΔΕΠ επιρρίπτει ευθύνες στην πολιτεία για τον νόμο 
περί πανεπιστημιακού ασύλου, σημειώνοντας ότι «η νομοθέτηση, 
με τον τρόπο που έγινε, δίνει πρόσφορο έδαφος στην εμφάνιση 
αυτών των φαινομένων και δημιουργεί εμπόδια στην αντιμετώπισή 
τους. Τα φαινόμενα ανομίας που βρίσκονται σε έξαρση τις τελευ-
ταίες μέρες οφείλονται αποκλειστικά στην έλλειψη πολιτικής βού-
λησης από την πολιτεία και τα συντεταγμένα όργανά της να εφαρ-
μόσουν τον νόμο». Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι «η πανεπιστημιακή 
κοινότητα δεν έχει τα ίδια μέσα και την επιχειρησιακή δυνατότητα 
να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά φαινόμενα παραβατικότητας και 
εγκληματικότητας στους χώρους της».

Βίντεο της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ
Εν τω μεταξύ, την κατάσταση που επικρατεί στα πανεπιστήμια πε-
ριγράφει σε βίντεο που δημιούργησε η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, χαρακτηρί-
ζοντάς την «αδιανόητη». Στο σύντομο βίντεο γίνονται αναφορές σε 
καταλήψεις, εισβολές κουκουλοφόρων, «πάρτι» με βόμβες μολό-
τοφ και «πιάτσα» ναρκωτικών, ενώ δεν λείπουν η κατάληψη του 
Ρουβίκωνα στη Φιλοσοφική και το «brain drain». Σε ανάρτηση στο 
Twitter η παράταξη της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ γράφει χαρακτηριστικά: «Βία, 
ανομία, διακίνηση και χρήση ναρκωτικών, υποβάθμιση των ιδρυ-
μάτων από τον νόμο Γαβρόγλου».

Μάλιστα, πριν από λίγες ημέρες μέλη της παράταξης συναντή-
θηκαν με τον υπουργό Παιδείας, στον οποίο εξέφρασαν την έντονη 
ανησυχία τους για την κατάσταση που επικρατεί στα ελληνικά πα-
νεπιστήμια. Ωστόσο, όπως τόνισαν, διαπίστωσαν «την αδιαλλαξία 
του κ. Γαβρόγλου, ο οποίος εμμένει ότι η κατάσταση θα διορθω-
θεί χωρίς οποιαδήποτε παρέμβαση της πολιτικής ηγεσίας. Ελπί-
ζουμε ειλικρινά ο κ. Γαβρόγλου σύντομα να αναθεωρήσει τις θέ-
σεις του, πριν επιδεινωθεί ακόμα περισσότερο η κατάσταση στις 
σχολές μας».
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συνέντευξη

Δ
εν πιστεύει ότι υπάρχει α-
ναγκαιότητα αλλαγής του 
συνταγματικού πλαισίου 
που αφορά τις σχέσεις 
πολιτείας και Εκκλησίας 
ο μητροπολίτης Λαγκαδά 
κ. Ιωάννης, θεωρώντας 
ότι τα ζητήματα που εγεί-

ρονται από την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ θα μπο-
ρούσαν να τακτοποιηθούν χωρίς συνταγμα-
τική αναθεώρηση.

Στο πλαίσιο της έναρξης της διαδικασίας 
της συνταγματικής αναθεώρησης, ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ κατέθεσε νέα πρόταση για το πλαίσιο 
των σχέσεων κράτους και Εκκλησίας. Κατ’ 
αρχάς, πώς βλέπετε αυτή την πρόταση;
Νομίζω ότι στο θέμα της συνταγματικής ανα-
θεώρησης δεν υπάρχει αναγκαία μεταβολή 
όλων εκείνων που έχουν σχέση με τα θέ-
ματα της Εκκλησίας. Από κει και πέρα, για το 
θέμα υπήρξε στη Σύνοδο της Ιεραρχίας σχε-
τική εισήγηση από τον σεβασμιότατο μητρο-
πολίτη Κηφισιάς και Αμαρουσίου κ. Κύριλλο 
και, βεβαίως, εφόσον επισημοποιηθούν οι 
θέσεις του κυβερνώντος κόμματος και των 
άλλων κομμάτων, θα αποφανθεί επί τούτων 
αρμοδίως και υπευθύνως η Ιερά Σύνοδος.
Η προσωπική μου άποψη είναι ότι τα θέματα 
που θίγονται είναι θέματα που μπορούν να τα-
κτοποιηθούν χωρίς να υπάρξει μεταρρύθμιση 
σε ό,τι αφορά τα ζητήματα που άπτονται της 
ζωής και της δομής της αγίας μας Εκκλησίας 
σε σχέση με το κράτος και τις υποχρεώσεις 
που αναφύονται μέσα από τη σχέση αυτήν.

Στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ γίνεται ανα-
φορά για ρητή κατοχύρωση στο Σύνταγμα 
της θρησκευτικής ουδετερότητας του κρά-
τους. Πώς σχολιάζετε αυτή τη θέση;
Νομίζω ότι αυτό είναι λάθος, από την άποψη 
της ιστορικής προοπτικής, από πολιτισμικής 
άποψης, αλλά και από την άποψη του δικαι-
ώματος που έχει ένας λαός να αυτοπροσδι-
ορίζεται και να έχει μια ταυτότητα η οποία να 
εκφράζει την πνευματικότητά του και, διαχρο-
νικά, την πορεία και την ιστορία του. Τέτοιου 
είδους τροποποιήσεις οδηγούν σε αυτό που 
λέγαμε εδώ και χρόνια, στην αποχριστιανο-
ποίηση, δηλαδή στην αφαίρεση του χριστιανι-
κού χαρακτήρα από μια τοπική κοινωνία, από 
μια πολιτεία, από ένα κράτος, του οποίου πλη-
θυσμιακά το μεγαλύτερο μέρος είναι μέλη της 
Εκκλησίας, είναι χριστιανοί ορθόδοξοι, αλλά 
και χριστιανοί άλλων δογμάτων. Και, από την 
άλλη πλευρά, σε μια εποχή που υπάρχει ρευ-
στότητα σε ό,τι αφορά τις μετακινήσεις πληθυ-
σμών, οι οποίοι, μάλιστα, διεκδικούν την ταυ-
τότητά τους και τα θρησκευτικά δικαιώματά 
τους –τα οποία είναι σεβαστά–, σε μια εποχή 
που κινδυνεύει η χώρα μας από ένα φαινό-
μενο που διεθνώς χαρακτηρίζεται ως «λιβα-
νοποίηση», σε μια τέτοια εποχή και υπό αυτές 
τις συνθήκες νομίζω ότι η προσπάθεια να χα-
ρακτηρίσουμε ως «ουδέτερο θρησκευτικά» το 
κράτος μας δεν είναι κάτι που είναι δόκιμο.

Παράλληλα, ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει να υπάρ-
ξει και ερμηνευτική δήλωση, ότι η ανα-
γνώριση της επικρατούσας θρησκείας 

Ουδέποτε υπήρξε δυσμενής 
επίπτωση προς οιοδήποτε 
θρήσκευμα από το γεγονός ότι 
η Ελλάδα ήταν ορθόδοξη και 
στο περιεχόμενο της ζωής της 
αλλά και στη συνταγματική 
διατύπωση. Απεναντίας, και η 
ανεξιθρησκία και η ελευθερία 
όλων των άλλων θρησκειών 
είναι κατοχυρωμένες και νομικά 
και συνταγματικά.

 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

«Αδόκιμη η προσπάθεια να 
χαρακτηρίσουμε ως “ουδέτερο 

θρησκευτικά” το κράτος»

δεν επιφέρει δυσμενείς συνέπειες έναντι 
άλλων θρησκειών. Πώς την κρίνετε;
Ουδέποτε υπήρξε δυσμενής επίπτωση προς 
οιοδήποτε θρήσκευμα από το γεγονός ότι η 
Ελλάδα ήταν ορθόδοξη και στο περιεχόμενο 
της ζωής της αλλά και στη συνταγματική δι-
ατύπωση. Απεναντίας, και η ανεξιθρησκία 
και η ελευθερία όλων των άλλων θρησκειών 
είναι κατοχυρωμένες και νομικά και συνταγ-
ματικά. Δηλαδή, οποιαδήποτε μεταβολή στα 
θέματα που αφορούν το κεφάλαιο των σχέ-
σεων πολιτείας και Εκκλησίας δεν είναι κάτι 
που αφορά αυτή τη σχέση. Είναι κάτι που επη-
ρεάζει τη σχέση του κράτους με τα άλλα θρη-
σκεύματα, για τα οποία υπάρχουν αντίστοιχες 
προβλέψεις –συνταγματικές και νομικές–, οι 
οποίες εξασφαλίζουν μια ισορροπία και μια 
αρμονική συνύπαρξη και των πολιτών αλλά 
και των δικαιωμάτων τους.

Ωστόσο, η Εκκλησία έχει κατηγορηθεί ότι 
κάποιες φορές παρεμβαίνει στα «του Καί-
σαρος»… 
Αυτός είναι ένας επιπόλαιος λαϊκισμός, διότι 

αυτό είναι και αγώνας της πολιτικής δοξασίας 
που συνδέεται με την ιδεολογία τους.

Θεωρείτε ότι οι σχέσεις πολιτείας και Εκ-
κλησίας τα τελευταία χρόνια αντιμετωπί-
ζουν κάποια προβλήματα;
Επί της ουσίας δεν νομίζω ότι υπάρχουν προ-
βλήματα. Τα όποια προβλήματα τα δημιουρ-
γούν φορείς και παράγοντες για να βρισκό-
μαστε σε… λόγια και για να κάνουμε εντυπώ-
σεις. Επί της ουσίας, αυτά που υφίστανται ως 
προβλήματα αντιμετωπίζονται, υπάρχουν εκα-
τέρωθεν θεσμοί αρμόδιοι –νομοθετικά θεσπι-
σμένοι– που ασχολούνται με τις επιλύσεις των 
προβλημάτων. Οι όροι είναι διακριτοί και, από 
κει και πέρα, υπάρχει συνεργασία. Όταν υπάρ-
χουν προβλήματα, πάντα υπάρχει η επικοινω-
νία και η συνεργασία του πρωθυπουργού με 
τον αρχιεπίσκοπο, της συνοδικής επιτροπής 
με αρμόδια επιτροπή υπουργών και ούτω κα-
θεξής, και όλα τακτοποιούνται. Σε μια εποχή 
που όλα, παγκοσμίως, ωθούνται προς την ε-
πίλυση διά του διαλόγου, είναι πολύ ντεμοντέ 
να μιλούμε σήμερα για θέματα που αφορούν 
την ασυνεννοησία ή την ύπαρξη δυσκολίας.

Ένα από τα ζητήματα που προκάλεσαν 
τριβές μεταξύ πολιτείας και Εκκλησίας 
αφορά τη διδασκαλία των Θρησκευτικών 
στα σχολεία. Σε ποια φάση νομίζετε ότι 
βρισκόμαστε;
Για το μάθημα των Θρησκευτικών χρειάζε-
ται κοινή λογική και το επιχείρημα είναι απλό. 
Όταν θα διδάξεις το μάθημα των Θρησκευτι-
κών, είναι δυνατόν να μη λάβεις υπόψη σου 
το τι διδάσκει η Εκκλησία; Είναι δυνατόν να 
υπάρξει παράθεση του μορφωτικού αγαθού 
χωρίς να υπάρχει συνεννόηση και συνέργεια 
και να έχει εξασφαλιστεί αρτιότητα και ακρί-
βεια; Οι διδάσκαλοι του Ισλάμ έχουν την α-
πόλυτη δικαιοδοσία να διδάξουν το Κοράνι, 
το ίδιο και οι διδάσκαλοι των άλλων δογμά-
των. Είναι δυνατόν, λοιπόν, σε ό,τι αφορά το 
ορθόδοξο δόγμα, την ορθόδοξη διδασκαλία, 
να μην έχει λόγο η Εκκλησία;

η Εκκλησία ουδέποτε αναμείχθηκε σε θέματα 
που αφορούν τη διοίκηση του κράτους, την 
κυβέρνηση της χώρας. Η Εκκλησίας υπήρξε 
πάντοτε αρωγός προς την εκάστοτε κυβέρνηση, 
την υπεύθυνη κυβέρνηση, την εκλεγμένη από 
τον ελληνικό λαό κυβέρνηση, και είναι πά-
ντοτε συνηγορούσα σε καθετί που αφορά το 
καλό αποτέλεσμα, το αγαθό προσδόκιμο για 
τον λαό. Συμπαρίσταται στον λαό, εργάζεται 
για τον λαό και η διακονία της Εκκλησίας σε 
όλους τους τομείς αφορά τον λαό. Ποτέ δεν 
έχει παρέμβει σε θέματα πολιτικής εξουσίας 
και ποτέ δεν έχει αναμειχθεί σε θέματα που 
αφορούν τον «Καίσαρα». Θέλει, όμως, και ο 
«Καίσαρας» να σέβεται αυτό που είναι η Εκ-
κλησία, αυτό που προσφέρει, και, βεβαίως, 
είναι αυτονόητο ότι ζητούμε σεβασμό και στη 
διαφορετικότητα. Διότι μπορεί κάποια στιγμή 
οι κυβερνώντες να μην είναι χριστιανοί ορ-
θόδοξοι ή να μην αποδέχονται τη διδασκαλία 
της Εκκλησίας, όμως αν δεχτούμε αυτό που 
παγκόσμια ισχύει –σεβασμός στη διαφορετι-
κότητα–, αν μας βλέπουν διαφορετικούς, ο-
φείλουν να μας σεβαστούν, αφού, άλλωστε, 

Μητροπολίτης Λαγκαδά Ιωάννης
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πολιτική

H 
αναφορά του Πάνου Καµµένου στη 
χρηµατοδότηση της κυβέρνησης Τσί-
πρα από τον γεννηµένο στην Ουγγαρία 
Αµερικανοεβραίο επιχειρηµατία Τζορτζ 
Σόρος αναστάτωσε τις κυβερνητικές ι-
σορροπίες στην Αθήνα, αλλά δεν ήταν η 
µοναδική ανάµειξη του 88χρονου Σόρος 

στα Ν∆ Βαλκάνια και ειδικότερα στο τρίγωνο Αθήνα-Σκόπια-Τί-
ρανα.

Πρόκειται για ένα τρίγωνο στο οποίο παραδοσιακά ο ισχυ-
ρός πόλος ήταν η Ελλάδα, αλλά τα τελευταία χρόνια οι ισορρο-
πίες έχουν αλλάξει και οι άλλοι δύο πόλοι του τριγώνου ξαφνικά 
δείχνουν να έλκουν µια ισχύ και µια αλαζονική συµπεριφορά που 
ούτε την είχαν προηγουµένως ούτε συνάδει µε το µέγεθος των δύο 
χωρών.

Στο εσωτερικό τους η απάντηση της αντιπολίτευσης για τις 
πηγές της αλαζονείας είναι το όνοµα του Αµερικανού χρηµατιστή.

Ενδεικτικό αυτής της αλαζονείας ήταν το tweet µε το οποίο 
ο Αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράµα σχολίασε τις ελληνικές α-
ντιδράσεις για το επεισόδιο που κατέληξε στον θάνατο του Κων-
σταντίνου Κατσίφα στους Βουλιαράτες: «Αγαπητοί γείτονες, αντί 
να χαρακτηρίζετε απαράδεκτη την απώλεια της ζωής ενός τρελού 
που πυροβόλησε κατά της αστυνοµίας µας, η οποία εκτέλεσε µόνο 
το καθήκον της, ελάτε µαζί µας να ευχαριστήσουµε τον Θεό που 
καµία αθώα ζωή δεν χάθηκε σήµερα από την εξτρεµιστική ανο-
ησία».

Και όχι µόνο αυτό αλλά η αλβανική πλευρά ήταν πλήρως αρ-
νητική στα αιτήµατα της Αθήνας για απαντήσεις για τις συνθήκες 
οι οποίες οδήγησαν στην αστυνοµική επιχείρηση που κατέληξε 
µε τον θάνατο του Κατσίφα, ενώ κάλεσε δύο φορές την Ελληνίδα 
πρέσβειρα στα Τίρανα, στην οποία εξέφρασαν τη δυσαρέσκεια της 
αλβανικής κυβέρνησης για το κλίµα που είχε δηµιουργηθεί στην 
Ελλάδα µετά το τραγικό γεγονός.

Η κυβέρνηση Ράµα ήταν µέχρι πρόσφατα ένας εξαιρετικά α-
ξιόπιστος συνοµιλητής για την κυβέρνηση Τσίπρα και ο παραιτη-

Τις κυβερνήσεις σε Ελλάδα, 
Αλβανία και ΠΓ∆Μ συνδέει 
η κοινή επιθυµία για επίλυση 
των διµερών προβληµάτων, 
αλλά και οι καταγγελίες 
ότι χρηµατοδοτούνται από 
τον ογδονταοχτάχρονο 
µεγαλοεπενδυτή.

θείς υπουργός Εξωτερικών είχε διατρανώσει τη βούλησή του να 
λύσει τα διµερή προβλήµατα πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές 
του.

Όµως και η ισορροπία στα διµερή προβλήµατα δείχνει να έχει 
γείρει προς την αλβανική πλευρά. Ειδικά από τη στιγµή που ο κ. 
Κοτζιάς διαπραγµατεύτηκε µια νέα συµφωνία για την υφαλοκρη-
πίδα, τη στιγµή που η προηγούµενη είχε ακυρωθεί από το αλβα-
νικό ανώτατο δικαστήριο, ως αντίθετη µε τα αλβανικά συµφέρο-
ντα.

Στο δικαστήριο είχε προσφύγει ο κ. Ράµα, όταν ήταν τότε δή-
µαρχος Τιράνων και αρχηγός του Σοσιαλιστικού Κόµµατος της α-
ντιπολίτευσης.

Εκ µέρους της Αλβανίας τη συµφωνία είχε υπογράψει ο τότε 
υπουργός Εξωτερικών και σήµερα αρχηγός του ∆ηµοκρατικού 
Κόµµατος της αντιπολίτευσης Λουλζίµ Μπάσα, ο οποίος σε συνέ-
ντευξη που έδωσε τον Μάρτιο του 2017 στο αµερικανικό Breitbart 
News είχε δηλώσει για τον Αµερικανό χρηµατιστή: «Μου έχουν 
επιτεθεί µε κακία και ο ίδιος και οι άνθρωποί του και τα διεθνή 
µέσα, επειδή είµαι υποστηρικτής του Τραµπ».

Ήταν την περίοδο που ο κ. Ράµα προωθούσε τη θεσµική αλ-
λαγή στο δικαστικό σύστηµα, την οποία είχε χρηµατοδοτήσει το ί-
δρυµα Open Society του κ. Σόρος, το οποίο δεν δείχνει να συµµε-
ρίζεται τις καταγγελίες που συνδέουν τον 54χρονο Αλβανό πρωθυ-
πουργό µε το εµπόριο ναρκωτικών.

Ο Ράµα είναι στο απόγειο της πολιτικής του ισχύος.
Στο απόγειο της πολιτικής του ισχύος δείχνει να βρίσκεται και 

ο Ζόραν Ζάεφ, παρά το γεγονός ότι η χαµηλή προσέλευση στο δη-
µοψήφισµα, η οποία υπολειπόταν και από τις ψήφους που πήρε ο 
κυβερνητικός συνασπισµός στις εκλογές του 2016, αποτέλεσε πο-
λιτική ήττα.

Η κυβερνητική του εξουσία εξαρτάται πανηγυρικά από τη 
στήριξη των αλβανικών κοµµάτων, την παροχή της οποίας επέβαλε 
στους οµοεθνείς του ο κ. Ράµα στη συνάντηση των Τιράνων, όπου 
αποφασίστηκε η αλβανική πλατφόρµα, δηλαδή οι µίνιµουµ απαι-
τήσεις των Αλβανών για τη συµµετοχή τους στην κυβέρνηση.

Με µοχλό αυτή τη στήριξη ο κ. Ζάεφ πέτυχε να κυριαρχήσει 
πολιτικά, να στείλει τον προκάτοχό του και δύο υπουργούς του στη 
φυλακή και να απειλεί µε δικαστική έρευνα τον Πρόεδρο Ιβάνοφ, 
ο οποίος ανέπεµψε στη Βουλή τόσο τη Συµφωνία των Πρεσπών 
όσο και τον νόµο για την αναγνώριση ισοτιµίας στην αλβανική 
γλώσσα, όπου υπάρχει αλβανικός πληθυσµός στη χώρα.

Όµως το πιο σηµαντικό πολιτικό του επίτευγµα είναι η διά-
σπαση της αντιπολίτευσης, του VMRO-DPMNE, από το οποίο 
πήρε τους βουλευτές που του ήταν απαραίτητοι για τη δηµιουργία 
της προβλεπόµενης για τη συνταγµατική αναθεώρηση κοινοβου-
λευτικής πλειοψηφίας των 2/3.

Ως µοχλός για τη δηµιουργία της συµµαχίας των προθύµων 
του VMRO εµφανίστηκε ο πρώην αρχηγός των µυστικών υπηρε-
σιών επί Γκρούεφκι, Σάσο Μιγιάκοφ.

Ο κ. Μιγιάκοφ έχει κατηγορηθεί ως φυσικός αυτουργός του 
σκανδάλου των υποκλοπών, το οποίο είχε αποκαλύψει ο κ. Ζάεφ 
και για το οποίο εκκρεµεί η δικαστική διερεύνηση, αλλά τον τε-
λευταίο καιρό εξελίχθηκε µε ανοιχτή επιστολή σε µείζονα επι-
κριτή του προέδρου του VMRO-DPMNE, Χρίστιαν Μίτσκοσκι.

Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Μιλοσόσκι είπε δη-
µόσια ότι την επιστολή Μιγιάκοφ στον κ. Μίτσκοσκι την έγραψε 
ο Σάσο Ορντανόφσκι, δηµοσιογράφος ο οποίος ανήκει στον στενό 
πυρήνα των συνεργατών του Ιδρύµατος Σόρος στα Σκόπια.

Πάντως, όλη την περίοδο µετά τη Συµφωνία των Πρεσπών ο 
βασικός άξονας του πολιτικού επιχειρήµατος του κ. Ζάεφ δεν ήταν 
η υπεράσπιση της συµφωνίας αλλά η ακύρωσή της, στη λογική ότι 
µε τη συµφωνία δεν άλλαξε τίποτε ουσιαστικά, πλην της παραχώ-
ρησης του προσδιορισµού «Βόρεια». Από πλευράς του κ. Τσίπρα 
δεν υπήρξαν αντιδράσεις.

Στα Ν∆ Βαλκάνια για πρώτη φορά µετά την κατάρρευση του υ-
παρκτού σοσιαλισµού, στις αρχές της δεκαετίας του 1990, Ελλάδα, 
Αλβανία και ΠΓ∆Μ έχουν στην εξουσία κυβερνήσεις της κεντροα-
ριστεράς µε δεξιά αποκούµπια. ∆ιότι και στις τρεις χώρες υπάρχει 
ένας βραχίονας της ∆εξιάς που συµπλέει µε την κυβέρνηση.

Παράλληλα, και στις τρεις χώρες οι κυβερνήσεις κατηγορού-
νται ότι χρηµατοδοτούνται από το Ίδρυµα Σόρος, έχουν συναφή 
λογική για τον τρόπο αντιµετώπισης της αντιπολίτευσης, ενώ ερ-
γαλειοποιούν τη δικαιοσύνη.

Η δηµοκρατία στα Ν∆ Βαλκάνια παρουσιάζει σηµεία πολιτι-
κής αστάθειας, η οποία µπορεί να αποβεί επικίνδυνη, αν οι κυβερ-
νήσεις συµπεριφέρονται στην κοινή τους γνώµη µε αλαζονεία. Σε 
κάθε περίπτωση, ο πολιτικός τρόπος σκέψης και των τριών µάλλον 
απέχει από το να χαρακτηριστεί πολιτικά φιλελεύθερος, έτσι ώστε 
να ταιριάζει στο περίγραµµα των πολιτικών και φιλοσοφικών από-
ψεων του 88χρονου σήµερα µεγιστάνα, ο οποίος ήδη έχει συµπε-
ριλάβει στην εκπροσώπηση των ιδεών του τον γιο του.

  ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΤΗΣ

ΣΟΡΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, ΣΟΡΟΣ 
ΣΤΑ ΤΙΡΑΝΑ, ΣΟΡΟΣ ΣΤΑ ΣΚΟΠΙΑ

Λουλζίµ Μπάσα, ο αρχηγός της αντιπολίτευσης στην Αλβανία δηλώνει fan του Τραµπ και αισθάνεται στόχος του Σόρος.
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Οι οφειλές προς ∆ηµόσιο και εφορία 
είναι άνω των 180 δισ. ευρώ, αλλά 
µπορεί να εισπραχθεί λιγότερο 
από το 1/10.

Μ
εγάλη αµηχανία επικρατεί στο οικο-
νοµικό επιτελείο της κυβέρνησης, 
καθώς η φοροδοτική ικανότητα των 
φορολογουµένων και των επιχειρή-
σεων έχει χτυπήσει κόκκινο, µε α-
ποτέλεσµα όσο περνούν οι µήνες, 
τόσο περισσότερο να αυξάνονται τα 

χρέη στην εφορία και στο ∆ηµόσιο.
Είναι χαρακτηριστικό ότι τα χρέη των Ελλήνων προς εφορία 

και ∆ηµόσιο υπερβαίνουν τα 185 δισ. ευρώ, είναι δηλαδή περισ-
σότερα ακόµα και από το ΑΕΠ της Ελλάδας, που διαµορφώνεται 
στα 180 δισ. ευρώ. Πρόκειται, λοιπόν, για ένα δυσθεώρητο ποσό, 
αλλά µόνο σε… θεωρητική βάση, καθώς από αυτό το πόσο θα πρέ-
πει να «αφαιρεθούν» και οι οφειλές εταιρειών που έχουν χρεο-
κοπήσει. Και, σαν να µην έφτανε αυτό, η φοροκαταιγίδα όχι µόνο 
συνεχίζεται αλλά έχουν ήδη προψηφιστεί και µέτρα που θα εφαρ-
µοστούν από το 2020, όπως η µείωση του αφορολόγητου ορίου, 
µε αποτέλεσµα οι Έλληνες φορολογούµενοι να κληθούν να πλη-
ρώσουν (όσοι έχουν τη δυνατότητα) ακόµα µεγαλύτερα ποσά.

Συνολικά τα χρέη των φορολογουµένων και των επιχειρή-
σεων φτάνουν τα 102,6 δισ. ευρώ, ενώ εάν προστεθούν και τα πρό-
στιµα και οι προσαυξήσεις, ξεπερνούν τα 185 δισ. ευρώ. Επιπρό-
σθετα, τον Αύγουστο οι φορολογούµενοι δεν µπόρεσαν να πλη-
ρώσουν φόρους και πρόστιµα ύψους 849 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, το 
µεγαλύτερο τµήµα από το ποσό αυτό προέρχεται από την αδυ-
ναµία των φορολογουµένων να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις 
τους και να πληρώσουν την πρώτη δόση του φόρου εισοδήµατος. 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΑΑ∆Ε, το διάστηµα Ιανουαρίου-Αυ-
γούστου δεν καταβλήθηκαν φόροι ύψους 6,4 δισ. ευρώ, από 5,5 
δισ. ευρώ στο επτάµηνο του έτους.

Η αύξηση των ληξιπρόθεσµων οφειλών προκαλεί έντονη ανη-
συχία στο οικονοµικό επιτελείο, καθώς δεν αποκλείεται να επηρε-
αστούν τα έσοδα του προϋπολογισµού, όπως και το περσινό έτος, 
κατά το οποίο οι εισπράξεις από φόρους ήταν µειωµένες κατά 1 
δισ. ευρώ σε σχέση µε τον στόχο που είχε τεθεί. Επιπλέον, θα 
πρέπει να σηµειωθεί ότι αυξάνεται όλο και περισσότερο η εξάρ-
τηση του προϋπολογισµού από εισπράξεις προηγούµενων ετών, 
δηλαδή στα έσοδα υπολογίζεται και η είσπραξη οφειλών προη-

γούµενων ετών, γι’ αυτό έχουν τεθεί σε εφαρµογή αναγκαστικά 
µέτρα είσπραξης, όπως οι κατασχέσεις λογαριασµών. Είναι εν-
δεικτικό ότι ο συνολικός αριθµός των οφειλετών στους οποίους 
έχουν επιβληθεί κατασχέσεις διαµορφώθηκε τον Αύγουστο σε 
1.143.356, αριθµός που θα ήταν ακόµη µεγαλύτερος εάν οι εφο-
ριακοί –λόγω θερινής περιόδου– δεν είχαν κινητοποιηθεί εκτός 
∆ΟΥ για ελέγχους στα τουριστικά νησιά.

Εκατοµµύρια τραπεζικοί λογαριασµοί έχουν αδειάσει α-
προειδοποίητα εξαιτίας της επιβολής κατασχέσεων, φέρνο-
ντας απρόσµενα σε απόγνωση και σε απελπιστική οικονοµική 
κατάσταση όχι µόνο τους δικαιούχους αλλά ακόµη και συνδι-
καιούχους οι οποίοι δεν έχουν οφειλές. Σύµφωνα µε πρόσφα-
τες δηλώσεις της δικηγόρου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών 
Σύλβιας Φιλιππάκη, κάθε συστηµική τράπεζα έχει κληθεί από 
το 2015 να διεκπεραιώσει περίπου 1.500.000 κατασχετήρια (η-
λεκτρονικά και χειρόγραφα). Αυτό σηµαίνει ότι και οι τέσσερις 
συστηµικές τράπεζες έχουν εκτελέσει 6.000.000 κατασχετήρια.

Πρώτη σε αριθµό κατασχέσεων είναι η ΑΑ∆Ε, που από το 
2015 µέχρι και τον Μάιο του 2018 έχει επιβάλει συνολικά 4,85 
εκατοµµύρια κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασµών. Συγκεκρι-
µένα, το 2015 επιβλήθηκαν από την ΑΑ∆Ε περίπου 650.000 κα-
τασχέσεις, το 2016 ο αριθµός τους έφτασε το 1.300.000, το 2017 
εκτοξεύτηκαν σε 1.700.000.

Τα χρέη του ∆ηµοσίου
Την ίδια στιγµή, όµως, το ∆ηµόσιο κάθε άλλο παρά συνεπές 
είναι απέναντι στις υποχρεώσεις του. Έτσι, αν και έχει όλο και 
περισσότερες οικονοµικές απαιτήσεις από τους φορολογούµε-
νους-επιχειρήσεις και στην ουσία βάζει το µαχαίρι στον λαιµό 
για να εισπράξει οφειλές, το ίδιο δεν καταβάλλει τον ΦΠΑ και 
συντάξεις, ποσά που έχει εισπράξει στο πλαίσιο του µνηµονίου, 
αλλά δεν τα καταβάλλει για να µην αλλοιωθεί το µαξιλάρι ασφα-
λείας.

Σύµφωνα µε την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το συ-
νολικό ύψος των ληξιπρόθεσµων οφειλών του ∆ηµοσίου, από 
4,759 δισ. ευρώ που ήταν στις 31/12/2016, µέχρι τον Αύγουστο 
του 2018 έφτασε τα 6,026 δισ. ευρώ, ενώ στα τέλη του 2014 ήταν 
στα 3,6 εκατ. ευρώ.

Οι ανοιχτοί λογαριασµοί µε την εφορία
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της φορολογικής διοίκησης:
• Την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2018 κατέστησαν ληξιπρό-
θεσµες νέες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση συνολικού 
ύψους 6,418 δισ. ευρώ. Μόνο τον µήνα Αύγουστο δηµιουργήθη-
καν νέα ληξιπρόθεσµα χρέη ύψους 849 εκατ. ευρώ. Από τα 6,4 δισ. 
ευρώ, οι απλήρωτοι φόροι ανέρχονται στα 5,6 δισ. ευρώ, οι οποίοι 
«φούσκωσαν» κατά περίπου 745 εκατ. ευρώ συγκριτικά µε το ε-
πτάµηνο του έτους.
• Τον Αύγουστο του 2018 οι συνολικές ληξιπρόθεσµες οφειλές των 
φορολογουµένων προς την εφορία διαµορφώθηκαν σε 102,644 
δισ. ευρώ έναντι 101,704 δισ. ευρώ τον Ιούλιο, σηµειώνοντας αύ-
ξηση κατά 940 εκατ. ευρώ. Από τα 102,644 δισ. ευρώ του συνόλου 
των ληξιπρόθεσµων οφειλών προς το ∆ηµόσιο, τα 16,496 δισ. ευρώ 
έχουν χαρακτηριστεί «ανεπίδεκτα είσπραξης» και τα υπόλοιπα 
86,148 δισ. ευρώ εισπράξιµα.

Επίσης, σηµειώνεται ότι το 36% των ληξιπρόθεσµων οφειλών 
είναι πρόστιµα του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, τα οποία έχουν 
χαµηλή εισπραξιµότητα διαχρονικά, το 27,3% προέρχεται από τη 
µη απόδοση του ΦΠΑ και άλλων έµµεσων φόρων, το 24,2% αφορά 
οφειλές του φόρου εισοδήµατος και περιουσίας, το 9,2% αφορά 
καταπτώσεις δανείων µε εγγύηση του ελληνικού ∆ηµοσίου και το 
υπόλοιπο 3,3% προέρχεται από µη φορολογικά έσοδα.

  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΑΚΚΕΤΟΥ

ΠΛΗΡΕΣ ΦΟΡΟΑ∆ΙΕΞΟ∆Ο
Τα χρέη σε ∆ηµόσιο και εφορία 

υπερβαίνουν το ΑΕΠ της Ελλάδας.
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Σύσκεψη στα γραφεία του ΟΑΣΑ 
για τα δεκάδες περιστατικά επιθέσεων 
σε λεωφορεία.

  ΑΦΡΟΔΊΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΎ

Ταλαιπωρίας συνέχεια για τους επιβάτες των 
μέσων μεταφοράς. Μετά τη διακοπή κυκλοφο-
ρίας του τραμ από Κασομούλη μέχρι Σύνταγμα, 
προκειμένου να εκτελεστούν οι απαραίτητες ερ-
γασίες αποκατάστασης του Ιλισού, από την περα-

σμένη Πέμπτη διακόπηκε η απευθείας σύνδεση των δρομολο-
γίων του μετρό Αγία Μαρίνα - Αεροδρόμιο. Παράλληλα, έντονη 
ανησυχία προκαλούν οι πρόσφατες επιθέσεις από αγνώστους σε 
λεωφορεία.

«Κόπηκε» στα δύο η γραμμή
Οι μεγάλες καθυστερήσεις στα δρομολόγια της γραμμής Αγία 
Μαρίνα - Αεροδρόμιο οδήγησαν τη διοίκηση των Σταθερών Συ-
γκοινωνιών να προχωρήσει σε αλλαγές στην μπλε γραμμή. Έτσι, 
από την 1η Νοεμβρίου οι επιβάτες με προορισμό το Αεροδρό-
μιο θα πρέπει να κατεβαίνουν στον σταθμό Δουκίσσης Πλακε-
ντίας και να μετεπιβιβάζονται σε συρμό που θα πραγματοποιεί 
το δρομολόγιο Δουκίσσης Πλακεντίας - Αεροδρόμιο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, «οι συρμοί του μετρό 
με κατεύθυνση το Αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος” θα ξεκι-
νούν (κάθε 00:25 και 00:55 της ώρας) αποκλειστικά και μόνον 
από τον σταθμό Δουκίσσης Πλακεντίας.

»Ομοίως, οι συρμοί που θα εκκινούν από το Αεροδρόμιο 
(κάθε 00:00 και 00:30 της ώρας) θα τερματίζουν τη διαδρομή 
τους στον σταθμό Δουκίσσης Πλακεντίας. Ως εκ τούτου οι επι-
βάτες με κατεύθυνση το Αεροδρόμιο θα πρέπει να κατευθύνο-
νται στον σταθμό Δουκίσσης Πλακεντίας, όπου και θα μετεπιβι-

βάζονται στους αεροδρομιακούς συρμούς μετρό.
»Παράλληλα, οι επιβάτες του μετρό που προέρχονται από το 

Αεροδρόμιο ή από κάποιον ενδιάμεσο σταθμό της γραμμής του 
προαστιακού θα μετεπιβιβάζονται στον σταθμό Δουκίσσης Πλα-
κεντίας σε άλλον συρμό του μετρό για τη μετάβασή τους στο υ-
πόλοιπο δίκτυο της ΣΤΑΣΥ».

Το σκεπτικό της ΣΤΑΣΥ είναι να βρίσκονται περισσότεροι 
συρμοί στο τμήμα Αγία Μαρίνα - Δουκίσσης Πλακεντίας, προ-
κειμένου να μειωθεί ο χρόνος αναμονής των επιβατών στις α-
ποβάθρες.

Ατελείωτες ουρές για ένα εισιτήριο
Εν τω μεταξύ, συνεχίζεται η ταλαιπωρία στα εκδοτήρια του 
μετρό για ένα εισιτήριο. Η αναμονή μπορεί να ξεπεράσει ακόμα 
και τα είκοσι λεπτά, κυρίως σε ώρες αιχμής. Εντύπωση προκα-
λεί, πάντως, η απάντηση του υπουργού Μεταφορών και Υποδο-
μών Χρήστου Σπίρτζη σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του 
Ποταμιού Σπύρου Λυκούδη, ο οποίος έριξε το φταίξιμο στους 
πολίτες για τις ουρές στα εκδοτήρια.

«Το πρόβλημα έχει εντοπιστεί μόνο στους ανθρώπους που 
δεν έχουν μια ψηφιακή παιδεία, μια οικειότητα με τις νέες τε-
χνολογίες σε σχέση με τον τρόπο που εκδίδουμε μια κάρτα, και 
παρατηρείται το φαινόμενο, που ξέρετε κι εσείς, και λόγω της 
έλλειψης μηχανημάτων τον προηγούμενο καιρό, και λόγω της 
μη εξοικείωσης, να μη βγάζουν προσωποποιημένες κάρτες για 
το μισό εισιτήριο» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Σπίρτζης παρότρυνε τους πολίτες να βγάλουν προσωπο-

ποιημένη κάρτα, ενώ προανήγγειλε ορθολογικότερη κατανομή 
των μηχανημάτων έκδοσης εισιτηρίων στους σταθμούς που 
έχουν μεγάλη κίνηση επιβατών. Σύμφωνα με τον ίδιο, μέχρι σή-
μερα έχουν εκδοθεί 960.000 προσωποποιημένες και 420.000 
ανώνυμες κάρτες, ενώ ανακοίνωσε ότι αναμένονται και νέα μη-
χανήματα έκδοσης εισιτηρίων, τα οποία θα τοποθετηθούν τόσο 
σε σταθμούς του μετρό όπου παρατηρείται αυξημένη ζήτηση 
όσο και σε στάσεις λεωφορείων που βρίσκονται μακριά από 
σταθμούς του μετρό.

Ανησυχία για τις επιθέσεις σε λεωφορεία
Την ίδια ώρα ανησυχία προκαλούν οι επιθέσεις σε λεωφορεία, 
καθώς σε διάστημα δύο εβδομάδων έχουν σημειωθεί 14 περι-
στατικά. 

Το πιο πρόσφατο συμβάν αφορά τη λεωφορειακή γραμμή 
136 «Νέα Σμύρνη - Μετρό Συγγρού-Φιξ». Σύμφωνα με την α-
στυνομία, την περασμένη Τρίτη, λίγο μετά τις 20:00, άγνωστοι 
δράστες πέταξαν πιθανόν πέτρα σε λεωφορείο που κινούνταν 
στη λεωφόρο Συγγρού, στο ύψος του Παντείου Πανεπιστημίου, 
με αποτέλεσμα να σπάσει ένα τζάμι. Η αστυνομία προχώρησε σε 
δύο προσαγωγές, με τους προσαχθέντες να αφήνονται στη συνέ-
χεια ελεύθεροι, καθώς δεν προέκυψαν στοιχεία εναντίον τους.

Το ίδιο βράδυ άγνωστοι πέταξαν αντικείμενο σε συρμό του 
ΗΣΑΠ στα Πετράλωνα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά 
στο μάτι μια γυναίκα, η οποία διακομίστηκε σε νοσοκομείο.

Νωρίτερα, τρεις ανήλικοι Ρομά ηλικίας 15 ετών είχαν συλλη-
φθεί στους Αγίους Αναργύρους Αττικής από αστυνομικούς του 
Α.Τ. Αγίων Αναργύρων - Καματερού, για διακεκριμένη φθορά 
και διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών στην περιοχή 
των Αγίων Αναργύρων. Ειδικότερα, το απόγευμα της Τρίτης οι 
δράστες προκάλεσαν με ρίψη πετρών τη θραύση υαλοπίνακα λε-
ωφορείου του ΟΣΥ που εκτελούσε δρομολόγιο στην περιοχή. 
Στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή, αλλά εντοπίστηκαν από αστυ-
νομικούς και συνελήφθησαν. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν 
στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Σύσκεψη στον ΟΑΣΑ
Μετά από πρόσκληση του ΟΑΣΑ, πραγματοποιήθηκε πριν από 
λίγες ημέρες στα γραφεία του οργανισμού ευρεία σύσκεψη για 
την αντιμετώπιση των περιστατικών στις λεωφορειακές γραμμές 
701 και 704, που διέρχονται το Καματερό. Στη σύσκεψη συμμε-
τείχαν στελέχη και υπηρεσιακοί παράγοντες του ΟΑΣΑ και της 
ΟΣΥ, καθώς και αντιπροσωπεία από το Συνδικάτο Εργαζομένων 
ΟΑΣΑ, τον Δήμο Αγίων Αναργύρων - Καματερού και της Ελλη-
νικής Αστυνομίας.

Στη σύσκεψη συμφωνήθηκε ο Δήμος Αγίων Αναργύρων - 
Καματερού να υλοποιήσει ενέργειες για τη βελτίωση του φωτι-
σμού στο σημείο όπου εκδηλώνονται οι επιθέσεις με πέτρες στα 
λεωφορεία, καθώς και ενημέρωσης των κατοίκων της περιοχής.

«Ο ΟΑΣΑ έχει ως ύψιστη προτεραιότητα την ασφάλεια των 
επιβατών και εργαζομένων των συγκοινωνιακών φορέων και πα-
ράλληλα τη βέλτιστη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού κατά 
τις μετακινήσεις του» υπογράμμισε ο διευθύνων σύμβουλος του 
Οργανισμού Ιωάννης Σκουμπούρης με το πέρας της συνάντησης.

ΚΑΘΎΣΤΕΡΗΣΕΊΣ ΚΑΊ ΕΠΊΘΕΣΕΊΣ 
ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
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Ο κύβος ερρίφθη. Τη ∆ευτέρα 5 Νοεµβρίου ο 
περιφερειάρχης Κεντρικής Ελλάδας Κώστας 
Μπακογιάννης ανακοινώνει και επισήµως την 
υποψηφιότητά του για τον ∆ήµο Αθηναίων, 
αρχίζοντας επί της ουσίας την προεκλογική 

του εκστρατεία για τις αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου 
του 2019.

Βασικό σύνθηµα της εκδήλωσης που θα πραγµατοποιη-
θεί στις 6:30 το απόγευµα της ∆ευτέρας στο Γκάζι είναι «Ξε-
κινάµε µαζί για να φέρουµε τα κάτω πάνω, ξεκινάµε µαζί για 
να σηκωθούµε ψηλότερα, ξεκινάµε µαζί γιατί η Αθήνα µάς α-
νήκει».

Ο Κώστας Μπακογιάννης γίνεται έτσι ο δεύτερος υπο-
ψήφιος για τον µεγαλύτερο δήµο της χώρας, καθώς ήδη στο 
«παιχνίδι» έχει µπει ο Παύλος Γερουλάνος, ενώ ερωτηµατικό 
αποτελεί ακόµα ο υποψήφιος που θα κατεβάσει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Μάλιστα, πληροφορίες από το κυβερνών κόµµα αναφέ-
ρουν ότι κάποια στελέχη δεν βλέπουν µε κακό µάτι το εν-
δεχόµενο στήριξης στον κ. Γερουλάνο, ενώ ακόµη κυκλοφο-
ρούν διάφορα σενάρια περί υποψηφιότητας πρωτοκλασάτων 
στελεχών, αλλά και «εκπλήξεων».

Όπως και να ’χει, πάντως, ο κ. Μπακογιάννης µε άρθρο 
του στην εφηµερίδα «Νέα Σελίδα» κατέστησε σαφείς τους 
στόχους του για τη δηµαρχία, χαρακτηρίζοντας µείζον ζήτηµα 
των εκλογών για την τοπική αυτοδιοίκηση το άνοιγµα της συ-
ζήτησης για τη λειτουργία και τους στόχους της.

Ο περιφερειάρχης Κεντρικής Ελλάδας σηµείωσε ότι 
«τους επόµενους µήνες καλούµαστε να αποφασίσουµε αν το 
όραµα µιας χώρας για πρόοδο και ανάπτυξη θα περνά από τη 
γειτονιά, τον δήµο και την περιφέρεια ή θα το ακούµε να πε-
ριγράφεται και να µην υλοποιείται στις οµιλίες των εκάστοτε 

ΤΗ ∆ΕΥΤΕΡΑ 
Η ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ 
Κ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

υπουργών», θέτοντας παράλληλα το ερώτηµα αν «θα αποκτή-
σουµε το θάρρος να κόψουµε τον οµφάλιο λώρο που συνδέει 
την τοπική αυτοδιοίκηση µε το στάσιµο και µίζερο κράτος».

Τόνισε, δε, ότι «το ζητούµενο είναι να γίνει το πρώτο 
βήµα. Να συζητήσουµε ανοιχτά, να κάνουµε διάλογο για τα 
δοµικά προβλήµατα της τοπικής αυτοδιοίκησης, να ενισχύ-
σουµε έναν θεσµό µε τεράστιες δυνατότητες που µέχρι σή-
µερα πολλοί τον βάζουν στο ίδιο τσουβάλι µε τα κοµµατικά 
τους συµφέροντα και τις επιδιώξεις τους. Πέρα και πάνω, 
όµως, από τις πολιτικές καταβολές και τις πεποιθήσεις όλων 
µας βρίσκονται τα προβλήµατα, που δεν έχουν κοµµατική ση-
µαία. Θέλουν ανθρωπιά, τεχνογνωσία και ταχύτητα. Χρειάζο-
νται λύσεις από τους ανθρώπους που τα βλέπουν και τα ζουν, 
από κάτω προς τα πάνω».

Αξίζει να σηµειωθεί εδώ ότι ισχυρό ενδιαφέρον για τον 
∆ήµο Αθηναίων είχε δείξει άλλο ένα προβεβληµένο αυτοδι-
οικητικό στέλεχος, ο δήµαρχος Αµαρουσίου Γιώργος Πατού-
λης, ο οποίος, όµως, τελικά θα διεκδικήσει την Περιφέρεια 
Αττικής.

Πληροφορίες από τη Ν∆ αναφέρουν ότι η προετοιµα-
σία για τις αυτοδιοικητικές εκλογές, τόσο σε επίπεδο µηχα-
νισµού όσο και σε επίπεδο προσώπων, είχε αρχίσει σχεδόν 
έναν χρόνο πριν, παρά το γεγονός ότι τα πάντα «κλείδωσαν» 
το καλοκαίρι, οπότε και ξεκαθάρισαν οι υποψηφιότητες. Μά-
λιστα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κ. Μπακογιάν-
νης έχει αρχίσει τον σχεδιασµό της υποψηφιότητάς του εδώ 
και µερικούς µήνες, αφότου ξεκαθάρισε το τοπίο.

Τέλος, σύµφωνα µε πληροφορίες, το Ποτάµι, το οποίο 
έχει καλή παρουσία στην Αθήνα, φαίνεται να εξετάζει τη στή-
ριξη της υποψηφιότητας του κ. Μπακογιάννη, κυρίως, όµως, 
στη βάση της αυτοδιοικητικής εµπειρίας του.

#1 εφαρμογή στην Ελλάδα για
τις δημόσιες συγκοινωνίες

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

 ΑΡΗΣ ΖΕΥΓΑΣ

Ο πρωθυπουργός έθεσε τα πράγµατα στη σωστή τους 
διάσταση. 

Γιατί είναι ξεκάθαρο ότι αυτές είναι οι πραγµατικές ανάγκες, 
οι αγωνίες και οι προσδοκίες της κοινωνικής πλειοψηφίας 
σε αυτή τη συγκυρία. Ο τρόπος εκλογής του Προέδρου 
της ∆ηµοκρατίας και αν θα είναι θρησκευτικά ουδέτερο 
το κράτος. Ποιος ασχολείται τώρα µε τη φορολογία, τους 
λογαριασµούς, τις συντάξεις, τους µισθούς, την ανεργία 
και τις υπόλοιπες µικρότητες της καθηµερινότητας. Αυτά τα 
λύσαµε και πάµε τώρα να ασχοληθούµε µε τα µεγάλα.
Ή, µάλλον, ακριβώς επειδή δεν µπορούµε να λύσουµε τα 
προβλήµατα, θυµηθήκαµε και επαναφέραµε ένα νέο απο-
προσανατολιστικό θέµα για να κυριαρχήσει στον δηµόσιο 
διάλογο.

Ίσως γιατί περίµενε να ωριµάσουν οι πολιτικές συνθήκες.

Η διαδικασία ορίζει ότι αυτή η Βουλή θα αποφασίσει για τα 
άρθρα του Συντάγµατος που θα κριθούν αναθεωρητέα και η 
επόµενη Βουλή ψηφίζει την αναθεώρησή τους. Αν ψηφιστεί 
να αναθεωρηθούν από 151 βουλευτές, τότε στην επόµενη 
Βουλή πρέπει να ψηφιστούν από 180 βουλευτές για να γίνει η 
αναθεώρηση, η οποία θα προταθεί από την επόµενη κυβερ-
νητική πλειοψηφία. Αν ψηφίσουν 180 βουλευτές για να κριθεί 
αναθεωρητέο κάποιο άρθρο του Συντάγµατος, τότε αρκούν 
151 βουλευτές στην επόµενη Βουλή για την αναθεώρησή του.
Συνεπώς η… αυτονόητη εξέλιξη (καθώς σε διαφορετική 
περίπτωση θα στρώσει το χαλί στην επόµενη κυβέρνηση) 
είναι πως η κυβερνητική πλειοψηφία θα επιλέξει να ψηφίσει 
για αναθεώρηση µε απλή πλειοψηφία µόνο τα άρθρα που 
επιθυµεί (π.χ. σε καµία περίπτωση το σκέλος του άρθρου 16 
που απαγορεύει την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστηµίων, κάτι 

το οποίο επιθυµεί το µεγαλύτερο µέρος της αντιπολίτευσης 
και πιθανώς και ο µικρότερος κυβερνητικός εταίρος) και για 
τα οποία θα κληθεί να αποφασίσει στη συνέχεια η επόµενη 
κυβέρνηση, όπως όλα δείχνουν Μητσοτάκη, που θα χρειάζε-
ται αυξηµένη πλειοψηφία πλέον. Τουτέστιν η όλη διαδικασία 
µοιάζει µε πολύ κακό για το… λίγο.
Ή µπορεί και όχι.

Σε κάθε περίπτωση, η αρχική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη 
συνταγµατική αναθεώρηση είχε και κάποια πολύ ενδιαφέ-
ροντα στοιχεία.

Το σίγουρο είναι πως χρόνος για διαλογισµό θα υπάρχει 
άφθονος για όσο διαρκεί η διαδικασία εκλογής Προέδρου 
της ∆ηµοκρατίας, καθώς µετά τις τρεις πρώτες ψηφοφορίες 
θα ακολουθούν άλλες έξι, µία τον µήνα, συνεπώς επί ένα 
εξάµηνο θα ψάχνουµε τον νέο Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας, 
στέλνοντας µήνυµα… σταθερότητας σε αγορές και επενδυ-
τές. Γιατί, ως γνωστόν, η προσέλκυση επενδύσεων είναι η 
πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

Κι αν δεν ξέρει το Κιργιστάν, πιθανότατα θα ξέρει τη Μογγολία.

Σε κάθε περίπτωση, µπορεί να ρωτήσει τον καθ’ ύλην αρ-
µόδιο να µάθει, σίγουρα ο Τέρενς θα έχει περάσει και από 
κει, ή θα πάει στο άµεσο µέλλον.

Ένα άλλο σηµείο που αναµένεται µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
είναι η τελική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την αναθεώρηση του 
νόµου περί ευθύνης υπουργών. 

Σε άλλα νέα, αρθρογράφος των «Financial Times» έθεσε το 
ζήτηµα αν µπορούν οι Βρετανοί πολιτικοί να… το κάνουν 
όπως ο Τσίπρας αναφορικά µε το Brexit, εφόσον διαπιστώ-
σουν ότι δεν τους βγαίνουν τα νούµερα.

Κάτι το οποίο συνιστά ιστορική αδικία.
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Κατά τα άλλα, η απόφαση της υπουργού Μακεδονίας-Θράκης 
Κατερίνας Νοτοπούλου να βάψει τα γραφεία της αντί 18.600 ευρώ 
στάθηκε η αφορµή να µάθουµε ενδιαφέρουσες πληροφορίες. 
Όπως, για παράδειγµα, το σύνθετο έργο της προϊσταµένης της 
οικονοµικής υπηρεσίας του υπουργείου. Όπως φαίνεται από 
το σχετικό έγγραφο για την έγκριση της δαπάνης για το βάψιµο, 
προϊσταµένη της οικονοµικής υπηρεσίας είναι η Θεοφανία Κλεαν-
θίδου – η οποία σε παλαιότερη ανάρτησή της ήταν αποκαλυπτική. 

Τα 18.600 ευρώ για το βάψιµο των γραφείων του ∆ιοικητηρίου το 
πιθανότερο είναι πως είναι µια λογική τιµή, δεδοµένου του µεγέ-
θους τους. Το πρόβληµα προκύπτει όταν αρχίζουν οι συγκρίσεις.

Γενικά, λεφτά για προσλήψεις ηµετέρων και επιµορφωτικά 
ιδρύµατα υπάρχουν.

Αντιθέτως, λεφτά για συνταξιούχους δεν υπάρχουν, γι’ αυτό και 
το µυαλό της υπουργού Αχτσιόγλου διέσχισε η σκέψη να ασκή-
σει έφεση σε δικαστική απόφαση δικαίωσής τους. Είναι κάποιες 
περίεργες αντιδράσεις του µυαλού αυτές, µπορεί να µη διασχίσει 
ποτέ το µυαλό σου ότι θα καταλήξεις υπουργός, όπως δήλωσε 
η υπουργός Εργασίας, και µετά να αρχίσουν να το διασχίζουν 
εντελώς αντίθετες σκέψεις απ’ όσα υποστήριζες τόσα χρόνια.

Μ’ αυτά και µ’ αυτά…

Όντως, είναι η µόνη κυβέρνηση επί µνηµονίων που πλησιάζει 
στο τέλος της θητείας της, κάτι, άλλωστε, που είναι ξεκάθαρο 
πλέον πως ήταν και ο µοναδικός στόχος της συγκεκριµένης 
κυβέρνησης.
Σε άλλα νέα, θύελλα προέκυψε στο υπουργείο Προστασίας του 
Πολίτη µε αφορµή την πρωτοβουλία της υπουργού Γεροβασίλη 

Kαι µέσα σε όλα, στις 8 του µηνός η Αθήνα θα µείνει χωρίς ταξί. 
Κηρύχθηκε απεργία για να πάνε να συµπαρασταθούν στον 
πρόεδρο της ΠΟΕΙΑΤΑ Θύµιο Λυµπερόπουλο που έχει δίκη. 
Μάρτυρας υπεράσπισής του θα είναι ο υπουργός Μεταφορών 
Σπίρτζης και όχι µόνο.

Η µικρή λεπτοµέρεια είναι πως η «προσπάθεια τροµοκράτησης» 
του αρχισυνδικαλιστή Θύµιου είναι η αγωγή που έχει υποβάλει 
εναντίον του η Beat για συκοφαντική δυσφήµηση επειδή χαρα-
κτήρισε την εταιρεία και τους εργαζοµένους της φοροφυγάδες και 
πολλά άλλα.
Το χαριτωµένο είναι πως πάει µάρτυρας υπεράσπισης (άρα εν-
στερνίζεται τα όσα είπε ο Λυµπερόπουλος) ο υπουργός Σπίρτζης, 
ο οποίος κατά τη σχετική συζήτηση στη Βουλή έδειξε πλήρη 
αδυναµία να κατανοήσει πώς λειτουργούν οι ηλεκτρονικές 
τραπεζικές συναλλαγές. Πρόκειται για τον ιδανικό µάρτυρα, θα 
υπερασπίζεται τα περί φοροφυγάδων και θα τα πιστεύει κιόλας.
Το ακόµη πιο χαριτωµένο είναι πως καλούνται να απεργήσουν οι 
χιλιάδες οδηγοί ταξί που συνεργάζονται µε την Beat προς υπερά-
σπιση όσων τους συκοφαντούν.

για έκτακτες κρίσης αντιστράτηγων, καθώς διαφώνησε η 
υφυπουργός Παπακώστα. Το θέµα λύθηκε µε απλό τρόπο, 
ρώτησαν την καθεµιά «ποιανού ’σαι συ;». Του Τσίπρα η µία, 
του Καµµένου η άλλη, τα πράγµατα είχαν τη συνηθισµένη 
τους κατάληξη.
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Η 
πάλαι ποτέ αυτοκρατορία του 
Ελληνικού Πυριτιδοποιείου-
Καλυκοποιείου (ΠΥΡΚΑΛ) 
είναι μια ιστορία που πραγμα-
τικά αξίζει για ταινία. Η ΠΥΡ-
ΚΑΛ αποτέλεσε τον κύριο προ-
μηθευτή πυρομαχικών των Ελ-
ληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, 

ενώ στις εξαγωγές των προϊόντων της σε ολόκληρο τον κόσμο 
περιλαμβάνεται και το πολεμικό υλικό προς τη δημοκρα-
τική παράταξη της εμπόλεμης Ισπανίας κατά τον εμφύλιο του 
1936-1939.

Η πρώτη ελληνική πολεμική βιομηχανία και ταυτόχρονα 
η μεγαλύτερη στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Μέση Ανα-
τολή παίρνει μεγάλη ανοδική πορεία από το 1934, από τότε 
δηλαδή που την αναλαμβάνει ο διάσημος Μικρασιάτης επι-
χειρηματίας Πρόδρομος «Μποντός» Μποδοσάκης, κάνοντας 
στην Εθνική Τράπεζα μια προσφορά που δεν μπορούσε να 
αρνηθεί: «Επειδή δεν έχω να σας πληρώσω τώρα αμέσως», 
τους πρότεινε, «αγοράζω τις μετοχές της στο τριπλάσιο και 
σας τις αφήνω ενέχυρο – άμα πετύχω, η Τράπεζα παίρνει 
τρεις φορές τα λεφτά της, αν αποτύχω, μόνο εγώ χάνω». Όλα 
αυτά το 1934, τη χρονιά που πεθαίνει ο στρατάρχης Χίντεν-
μπουργκ και οι ναζί συμπληρώνουν ήδη έναν χρόνο στη γερ-
μανική εξουσία. Οι συνειρμοί για την επιχειρηματική ευφυΐα 
του Μποδοσάκη είναι αναπόφευκτοι.

Βιομηχανία δίπλα στην πόλη
Οι ελληνικές πόλεις που συζούν με βιομηχανικές εγκαταστά-
σεις είναι αρκετές και σχεδόν όλες αντιμετωπίζουν παρόμοια 
προβλήματα περιβαλλοντικής ασφάλειας και ποιότητας ζωής. 
Δυστυχώς, στην Αθήνα, στη Βόρεια Ελλάδα, στην Πελοπόν-
νησο και στη Στερεά τα απομεινάρια της άλλοτε ακμάζουσας 
ελληνικής βιομηχανίας έχουν να επιδείξουν μόνο κουφάρια 

Σε συνεργασία με τους κοινωνικούς 
εταίρους, μπορεί (και πρέπει) να 
διατυπωθεί πρόταση αξιοποίησης 
του ιδιαίτερου κτιριακού αποθέματος 
για σύγχρονες λειτουργίες και 
δραστηριότητες, η οποία, αφού 
κατοχυρωθεί θεσμικά, θα συμπληρώσει 
τις υποδομές που έχει ανάγκη η πόλη 
για να βγάλει πέρα την ανηφορική 
αναπτυξιακά περίοδο που έρχεται.

ΕΛΕΥΣΊΝΑ: ΤΟ ΜΠΑΡΟΥΤΑΔΊΚΟ ΚΑΊ Η ΠΟΛΗ
 ΤΟΥ ΚΏΣΤΑ ΚΟΥΡΟΥΝΗ*

και ίχνη παλαιού μεγαλείου. Όμως η εμφάνιση, η άνοδος και 
η πτώση μιας δεσπόζουσας χρήσης σαν τη βιομηχανία αφή-
νει κενά – όχι μόνο στον κοινωνικό αλλά και στον πολεοδο-
μικό ιστό.

Δίπλα στην ιστορική και μεγαλοπρεπή πόλη της Ελευσί-
νας βρίσκονται εγκαταστάσεις της ΠΥΡΚΑΛ, η οποία, μετά 
από δεκαετίες ακμής, ακολουθώντας τη φθίνουσα πορεία που 
η Ιστορία τής επιφύλαξε, έπαψε τη λειτουργία της. Το 2016 η 
έκταση των 450 στρεμμάτων της ΠΥΡΚΑΛ αγοράστηκε από 
τα ΕΛΠΕ με σκοπό, όπως δήλωσε ο πρόεδρός τους, «να δημι-
ουργηθεί μια νεκρή ζώνη μεταξύ του διυλιστηρίου των ΕΛΠΕ 
και του αστικού ιστού των Δήμων Μάνδρας και Ελευσίνας». 
Πρόκειται για μια πραγματικά χρήσιμη ρύθμιση που έρχεται 
να καλύψει υπαρκτά, μετρήσιμα πολεοδομικά και περιβαλλο-
ντικά ελλείμματα. 

Όμως μια εταιρεία πετρελαιοειδών, πέρα από τις υποχρε-
ώσεις που επιβάλλονται από το ισχύον νομικό πλαίσιο και τις 
αρχές εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, δεν έχει σαν αποστολή 
της τις πολεοδομικές ρυθμίσεις ή τη στρατηγική προστασίας 
του περιβάλλοντος. Η καταμέτρηση των ελλειμμάτων σε κοι-
νόχρηστους χώρους και σε υποδομές, αλλά και οι δράσεις για 
την αναβάθμιση του περιβάλλοντος, είναι αντικείμενο των το-
πικών κοινωνιών και της αυτοδιοίκησης. Οι τοπικές κοινω-
νίες μέσω της αυτοδιοίκησης είναι όχι μόνο οι αρμόδιες αλλά 
και οι πλέον ικανές να προτείνουν κοινά αποδεκτές λύσεις 
και να τις θεσμοθετήσουν μέσα από την έγκριση Τοπικών 
Χωρικών Σχεδίων, παλιότερα ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ.

Στην περίπτωση της Ελευσίνας, εκκρεμεί να βρεθούν 
κοινά αποδεκτές και σύννομες λύσεις για την αξιοποίηση 
και την ενσωμάτωση στην πόλη ενός σημαντικού τοπόσημου 
της βιομηχανικής ιστορίας, της ΠΥΡΚΑΛ. Σε συνεργασία με 
τους κοινωνικούς εταίρους, μπορεί (και πρέπει) να διατυπω-
θεί πρόταση αξιοποίησης του ιδιαίτερου κτιριακού αποθέμα-
τος για σύγχρονες λειτουργίες και δραστηριότητες, η οποία, 

αφού κατοχυρωθεί θεσμικά, θα συμπληρώσει τις υποδομές 
που έχει ανάγκη η πόλη για να βγάλει πέρα την ανηφορική α-
ναπτυξιακά περίοδο που έρχεται. Εκτός αυτού, οφείλει να δι-
ασφαλιστεί επαρκής ζώνη ασφάλειας και προστασίας του πο-
λεοδομικού ιστού, κάτι που αποτελεί ανάγκη όχι μόνο της Ε-
λευσίνας αλλά και της Μαγούλας, καθώς και της Μάνδρας.

*Ο Κώστας Κουρούνης είναι πολεοδόμος πολιτικός μηχανι-
κός, υπεύθυνος για την πρωτοβουλία Publicspace.gr.
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Το 53% των αποφοίτων των 
ελληνικών πανεπιστηµίων 
ολοκληρώνει ετησίως προγράµµατα 
σπουδών που έχουν ελάχιστες 
προοπτικές επαγγελµατικής 
αποκατάστασης ή αφορούν τοµείς που 
δεν συµβάλλουν µε κανέναν τρόπο 
στην ανάγκη της χώρας για ανάπτυξη.

Σ
ταθερή στην πρώτη θέση βρίσκεται η Ελλάδα 
όσον αφορά την ανεργία. Σύµφωνα µε τα τελευ-
ταία στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat, η α-
νεργία διαµορφώθηκε τον Ιούλιο στο 19%, που 
είναι και το υψηλότερο ποσοστό στην Ε.Ε., ενώ 
στη δεύτερη θέση βρίσκεται µε µεγάλη διαφορά 

η Ισπανία, µε την ανεργία να φτάνει στο 14,9%. Μάλιστα, στη «νε-
οφιλελεύθερη», σύµφωνα µε τον ΣΥΡΙΖΑ, Γερµανία η ανεργία 
είναι µόλις στο 3,4%, ενώ η «αριστερή» Ελλάδα κατέχει το ευρω-
παϊκό ρεκόρ.

Παρά τη βελτίωση, δηλαδή, των συνθηκών εργασίας που δια-
τυµπανίζει η κυβέρνηση, αλλά και παρά τη δηµιουργία νέων θέ-
σεων εργασίας, την οποία επίσης «διαφηµίζει» η κυβέρνηση, η α-
λήθεια κάθε άλλο παρά ρόδινη είναι. Ειδικότερα, στην Ελλάδα ο 
αριθµός των ανέργων τον Ιούλιο διαµορφώθηκε στους 898.000, 
ενώ το ποσοστό ανεργίας στους άνδρες διαµορφώθηκε στο 15,1% 
και στις γυναίκες στο 23,7%.

Η ανεργία θερίζει τους νέους
Την ίδια στιγµή η ανεργία συνεχίζει να θερίζει τη νέα γενιά, 
καθώς, σύµφωνα µε τα ίδια στοιχεία, το ποσοστό ανεργίας των 
νέων (κάτω των 25 ετών) στην Ελλάδα διαµορφώθηκε στο 37,9% 
τον Ιούλιο του 2018, από 41,1% τον Ιούλιο του 2017. Την πρωτιά 
και σε αυτόν τον τοµέα έχει η Ελλάδα και ακολουθούν η Ισπανία 
(µε 34,3%) και η Ιταλία (µε 31,6%).

Κι εκεί που η κυβέρνηση κάνει… προπαγάνδα κατά του νεοφι-
λελευθερισµού, αποδεικνύεται ότι τέτοιου τύπου οικονοµίες δεν 
αντιµετωπίζουν προβλήµατα. Οι περιπτώσεις της Γερµανίας και 
της Ολλανδίας είναι χαρακτηριστικές: παρουσιάζουν τα χαµηλό-
τερα ποσοστά στην ανεργία των νέων, µε 6,3% και 7,5% αντίστοιχα.

Για την ιστορία και µόνο σηµειώνεται ότι τον Σεπτέµβριο η 
ανεργία των νέων στην Ευρωζώνη µειώθηκε στο 16,8% και στην 
Ε.Ε. στο 14,9%.

Στα τάρταρα οι µισθοί
Την ίδια ώρα συνεχίζεται ο εργασιακός µεσαίωνας. Σύµφωνα µε 
µελέτη του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, το 72,8% των εργαζοµένων στην Ελλάδα 
λαµβάνει καθαρές µηνιαίες αποδοχές κάτω από 1.000 ευρώ, ενώ 
µόλις το 10% πάνω από 1.300 ευρώ. Σε κλαδικό επίπεδο, οι χαµη-
λότερες αποδοχές εµφανίζονται στον κλάδο της γεωργίας, όπου ο 
καθαρός µέσος µισθός ανέρχεται σε 607 ευρώ, ενώ ακολουθούν οι 
δραστηριότητες που σχετίζονται µε τον τουρισµό (668 ευρώ) και 
οι διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες (674 ευρώ).

Αναφορικά µε την εξέλιξη του µέσου µισθού ανά οµάδα ε-
παγγέλµατος για την ίδια περίοδο, οι χαµηλότερες αποδοχές κα-
ταγράφονται στους ανειδίκευτους εργάτες, µε µέσο µισθό 633 
ευρώ, ενώ ακολουθούν τα επαγγέλµατα που σχετίζονται µε τη 
γεωργία (683 ευρώ) και οι απασχολούµενοι στην παροχή υπηρε-
σιών και το εµπόριο (726 ευρώ).

Παράλληλα, η µερική και εκ περιτροπής απασχόληση υπερ-
τερούν σταθερά. Ειδικότερα, σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία 
του συστήµατος Εργάνη, από το σύνολο των 2.057.917 προσλή-
ψεων οι πλήρους απασχόλησης είναι λιγότερες από τις µισές, για 
την ακρίβεια 966.808. Αντιθέτως, οι 1.091.109 θέσεις εργασίας α-
φορούν κακοπληρωµένες ευέλικτες θέσεις εργασίας, εκ των ο-
ποίων οι 833.250 είναι µερικής απασχόλησης και οι 257.859 εκ 
περιτροπής απασχόλησης.

Ρεκόρ και στο brain drain
Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, όλο και περισσότεροι νέοι Έλληνες 
φεύγουν στο εξωτερικό σε αναζήτηση εργασίας. Σύµφωνα µε την 
πλέον πρόσφατη έρευνα της ICAP People Solutions (2018), στην 
οποία σκιαγραφείται το προφίλ αυτών των ανθρώπων, ξεχωρί-
ζει το υψηλό µορφωτικό τους επίπεδο (53% κάτοχοι µεταπτυχι-
ακού τίτλου, 20% πτυχιούχοι, 8% διδάκτορες), αλλά και η σχε-
τικά µικρή τους ηλικία (οι µισοί είναι κάτω από 35 ετών). Αλλά 
δεν είναι µόνο ότι χιλιάδες νέοι Έλληνες διοχετεύουν επαγγελ-
µατικές δεξιότητες υψηλού επιπέδου εκτός συνόρων. Επιπλέον, 
φτιάχνουν τη ζωή τους µακριά από την Ελλάδα, αποταµιεύουν 
µακριά από την Ελλάδα, ξοδεύουν µακριά από την Ελλάδα.

Τα πτυχία χωρίς αντίκρισµα
Σύµφωνα µε πρόσφατη µελέτη που εκπόνησαν το Οικονοµικό 
Πανεπιστήµιο Αθηνών και η Endeavor Greece, «παρά τα πρω-
τοφανή ποσοστά ανεργίας, οι περισσότεροι εργοδότες στη χώρα 
µας δηλώνουν δυσκολία να βρουν το κατάλληλο ανθρώπινο δυ-
ναµικό για να καλύψουν συγκεκριµένες θέσεις απασχόλησης». 
Κι αυτό γιατί το 53% των αποφοίτων των ελληνικών πανεπιστη-
µίων ολοκληρώνει ετησίως προγράµµατα σπουδών που έχουν ε-
λάχιστες προοπτικές επαγγελµατικής αποκατάστασης ή αφορούν 
τοµείς που δεν συµβάλλουν µε κανέναν τρόπο στην ανάγκη της 
χώρας για ανάπτυξη.

Τις σηµαντικές επιπτώσεις της κρίσης στην απασχόληση 
ιδίως των πτυχιούχων ανέδειξε πρόσφατη έρευνα του Ινστιτού-
του Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ). Συγκε-
κριµένα, τα ποσοστά ανεργίας στη συγκεκριµένη οµάδα έχουν 

στο διάστηµα 2009-2017 υπερδιπλασιαστεί. Από τα ευρήµατα της 
µελέτης προκύπτει ότι τα ποσοστά απασχόλησης και ανεργίας ε-
πιδεινώνονται για όσους αποφοίτησαν πιο πρόσφατα απ’ όλες τις 
βαθµίδες της εκπαίδευσης.

Όπως αναφέρει το ΙΟΒΕ, το καλοκαίρι του 2018 οι άνεργοι α-
πόφοιτοι ανώτατης εκπαίδευσης και µεταπτυχιακών ή διδακτο-
ρικών σπουδών ανέρχονται στους 250.000-260.000. Μετά την 
κρίση –από το 2009 κι έπειτα– τα ποσοστά ανεργίας των πτυχι-
ούχων υπερδιπλασιάστηκαν (από 7% σε 17,1% το 2017). Η µεγα-
λύτερη αύξηση του αριθµού των ανέργων σηµειώθηκε µεταξύ των 
αποφοίτων ανώτατης εκπαίδευσης (179,1%) και ακολούθησαν ε-
κείνοι µε εκπαίδευση λυκείου (αύξηση 138,4%) κι εκείνοι µε εκ-
παίδευση δηµοτικού (αύξηση 55,6%).

Γενικά, πάντως, τα ποσοστά απασχόλησης επιδεινώθηκαν για 
όσους αποφοίτησαν πιο πρόσφατα (ασχέτως βαθµίδας εκπαίδευ-
σης), καταδεικνύοντας τις µεγαλύτερες δυσκολίες εύρεσης εργα-
σίας που αντιµετωπίζουν όσοι ολοκληρώνουν τις σπουδές τους. 
Μάλιστα, η Ελλάδα καταγράφει το χαµηλότερο ποσοστό στην Ε.Ε. 
των «28» όσον αφορά την απασχόληση αποφοίτων της ανώτατης 
εκπαίδευσης: στην Ελλάδα διαµορφώνεται στο 66%, µε την Κρο-
ατία να ακολουθεί δεύτερη µε 73%, την ώρα που ο ευρωπαϊκός 
µέσος όρος είναι στο 78%.

  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΑΚΚΕΤΟΥ

Η… ΜΟΙΡΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
Το brain drain, η ανεργία και τα πτυχία 
χωρίς αντίκρισµα.
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Μ
εγάλα βήματα έχουν πραγματο-
ποιηθεί τις τελευταίες δεκαετίες 
στον δυτικό κόσμο αναφορικά με 
το θέμα της ισότητας των φύλων. 
Οι γυναίκες απέκτησαν δικαί-
ωμα ψήφου, βγήκαν στην αγορά 
εργασίας, κατέκτησαν πράγματα 

που μας φαίνονται πλέον αυτονόητα. Παρ’ όλα αυτά, έχουμε 
ακόμη χιλιόμετρα να διανύσουμε για να φτάσουμε στην ου-
σιαστική ισότητα. Έτσι τουλάχιστον δείχνουν οι έρευνες που 
γίνονται κατά καιρούς.

Οι γυναίκες είναι σε μειονεκτική θέση στον εργασιακό 
τομέα, λαμβάνοντας χαμηλότερους μισθούς, σε σχέση με άν-
δρες, ενώ οι ποσοστώσεις σε θέσεις ανώτατων στελεχών είναι 
σαφώς υπέρ του ανδρικού φύλου. Αν σε αυτά προστεθούν 
και οι άπειρες περιπτώσεις που οι γυναίκες πέφτουν θύματα 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης και παρενόχλησης –το κίνημα 
#MeToo έφερε στο φως συνθήκες εργασιακού μεσαίωνα για 
πολλές γυναίκες που αρνήθηκαν να εκπληρώσουν τις ερω-
τικές επιθυμίες συναδέλφων ή αφεντικών τους και όχι μόνο 
στον χώρο του θεάματος–, γίνεται άμεσα αντιληπτό ότι η ισό-
τητα δεν έχει κατακτηθεί ακόμη.

Ποιος κάνει τις δουλειές του σπιτιού;
Πριν από μερικές ημέρες δημοσιεύτηκε έρευνα στο portal 
Statista, βασισμένη σε στοιχεία της Eurostat και της Γερμα-
νικής Στατιστικής Υπηρεσίας, η οποία αποδεικνύει μαθημα-
τικά τις αποκλίσεις στο ζήτημα της ισότητας των φύλων, αυτή 
τη φορά σε έναν τομέα που θεωρείται από πολλούς «γυναι-
κεία υπόθεση», το νοικοκυριό.

Αναλύοντας τα ποσοστά, ωστόσο, αυτό που αντιλαμβάνε-
ται κανείς είναι ότι δεν ισχύουν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες 
αυτά που ισχύουν στην Ελλάδα – δυστυχώς, η χώρα μας έχει 
μια δυσάρεστη πρωτιά.

Ειδικότερα, στην Ε.Ε. το 79% των εργαζόμενων γυναικών 
ασχολείται καθημερινά με το νοικοκυριό –μαγείρεμα, σκού-
πισμα, συγύρισμα, πλύσιμο ρούχων και πιάτων, σίδερο κ.λπ.–, 
ενώ μόλις ένα 34% των ανδρών ασχολείται καθημερινά με τις 
δουλειές του σπιτιού. Η Ελλάδα βρίσκεται στην προτελευ-
ταία θέση, εμφανίζοντας τη μεγαλύτερη απόκλιση, τουτέστιν 
το 85% των Ελληνίδων ασχολείται καθημερινά με το νοικοκυ-
ριό, ενώ μόλις το 16% των Ελλήνων βοηθά στις δουλειές της 
καθημερινότητας. Όπως αναφέρεται στην έρευνα, οι Ελληνί-
δες κατέχουν τη «μερίδα του λέοντος» στις δουλειές του σπι-
τιού, είτε το θέλουν είτε όχι.

Οι πιο τυχερές γυναίκες είναι οι Σουηδέζες, οι οποίες 
φροντίζουν το σπίτι σε ποσοστό 74%, αλλά το 56% των Σουη-
δών επίσης βοηθά καθημερινά στις δουλειές του σπιτιού. Α-
κολουθεί η Δανία, με το 82% των γυναικών να ασχολείται με 
το νοικοκυριό και ένα 55% των ανδρών να τις βοηθά. Και το 
Ηνωμένο Βασίλειο είναι ψηλά, με 85% των γυναικών να κά-
νουν δουλειές στο σπίτι και 49% των ανδρών επίσης. Ισπα-
νία και Γαλλία βρίσκονται κι αυτές πάνω από τον ευρωπαϊκό 
μέσο όρο, με τους άνδρες να ασχολούνται καθημερινά με τις 
δουλειές του σπιτιού. Ιταλία, Ελλάδα και Ουγγαρία είναι στις 
τελευταίες θέσεις, με τις γυναίκες να κάνουν όλες τις δουλειές 
και τους άνδρες ουσιαστικά να κάθονται ή να βοηθούν ελάχι-
στα, αν αναλογιστεί κανείς ότι τα ποσοστά των ανδρών που 
βοηθούν στο νοικοκυριό σε αυτές τις χώρες είναι κάτω του 
20%.

Ο ρόλος της γυναίκας
Αξίζει να σημειωθεί ότι το στερεότυπο «η καλή νοικοκυρά 
είναι δούλα και κυρά» το συντηρούμε όλοι με τις απόψεις μας. 
Στη μεγάλη έρευνα του Ευρωβαρόμετρου σχετικά με την ισό-
τητα των φύλων, που πραγματοποιήθηκε πριν από περίπου 
έναν χρόνο, με τη δήλωση «ο σημαντικότερος ρόλος μιας γυ-
ναίκας είναι να φροντίζει το σπίτι και την οικογένειά της» το 
69% των Ελλήνων δήλωσε ότι συμφωνεί, με τους πολίτες της 
Βουλγαρίας, της Ουγγαρίας, της Πολωνίας, της Τσεχίας, της 
Λιθουανίας και της Ρουμανίας να συμφωνούν επίσης και τους 

ΜΎΘΟΣ Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
Έρευνα για το νοικοκυριό φέρνει την Ελλάδα στην τελευταία θέση, με τους Έλληνες 

άνδρες να βοηθούν λιγότερο απ’ όλους τους Ευρωπαίους.
  ΜΑΡΙΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΎ

πολίτες της Σουηδίας, της Δανίας, της Ολλανδίας, της Γαλ-
λίας, της Γερμανίας και της Ισπανίας να διαφωνούν κάθετα. 
Οι Σουηδοί, για παράδειγμα, δήλωσαν μόλις σε ποσοστό 11% 
σύμφωνοι με την εν λόγω άποψη. Αντίστοιχα, στη χώρα μας 
επικρατεί η γνώμη (65% των Ελλήνων πολιτών) ότι ο βασικός 
ρόλος του άνδρα είναι να κερδίζει χρήματα.

Στις αρχές του μήνα δημοσιεύτηκε στη Βρετανία έρευνα 
η οποία προσπάθησε να κοστολογήσει τις δουλειές του νοι-
κοκυριού που αποτελούν αμισθί εργασία: 1,2 τρισ. ευρώ είναι 
το ετήσιο κόστος των εργασιών του σπιτιού, συμπεριλαμβα-
νομένης της φροντίδας των παιδιών και των ηλικιωμένων. Η 
έρευνα, που δημοσιεύτηκε στη Βρετανική Στατιστική Υπηρε-
σία, εμφανίζει τις Βρετανίδες επίσης σε δυσμενή θέση σε σύ-
γκριση με τους άνδρες.

Χαμηλές και οι αμοιβές
Η μειονεκτική θέση των γυναικών φαίνεται και στην έρευνα 
του Ευρωβαρόμετρου σχετικά με τις αμοιβές. Το 69% των Ευ-
ρωπαίων πολιτών θεωρεί ότι οι γυναίκες αμείβονται λιγότερο 
για την ίδια δουλειά σε σύγκριση με τους άνδρες. Η συντρι-
πτική πλειονότητα των χωρών της Ε.Ε. απαντά ότι το μισθο-
λογικό καθεστώς είναι άδικο προς τις γυναίκες, με τους Σου-
ηδούς να θεωρούν σε ποσοστό 94% ότι οι γυναίκες πληρώνο-
νται λιγότερο σε σχέση με τους άνδρες και τους Έλληνες να 
συμμερίζονται σε ποσοστό 43% την ίδια άποψη.

Εξίσου δυσάρεστα είναι τα πράγματα στον εργασιακό 
τομέα όσον αφορά τις προαγωγές σε θέσεις ανώτατων στε-
λεχών ή ακόμη και τις σεξιστικές αντιλήψεις και σχόλια που 
έχουν δεχτεί κατά καιρούς πολλές εργαζόμενες. Το κίνημα 
#MeToo, που ξεκίνησε με αφορμή τις σεξουαλικές επιθέ-
σεις του Χάρβεϊ Γουάινστιν, αποκάλυψε σεξισμό και παρενό-
χληση σε όλους σχεδόν τους εργασιακούς τομείς για τις γυ-
ναίκες. Είτε πρόκειται για τον κόσμο του θεάματος, είτε πρό-
κειται για την πολιτική ή τη βιομηχανία της τεχνολογίας, 

γυναίκες με πολλά προσόντα είχαν άπειρες ιστορίες να διη-
γηθούν.

Γυναίκες στην πολιτική
Ένα πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί το νέο βιβλίο της Σεγκο-
λέν Ρουαγιάλ, της διάσημης Γαλλίδας πολιτικού και πρώην 
συντρόφου του Φρανσουά Ολάντ. Η Ρουαγιάλ στο βιβλίο της 
«Όσα μπορώ επιτέλους να σας πω» γράφει πως «ο σεξισμός 
είναι ρατσισμός, τρέφεται από την ίδια σκοταδιστική θεωρία». 
Η ίδια θυμάται το 1998, όταν παρουσιάστηκε πρώτη φορά στη 
Βουλή να μιλήσει, ένας συνάδελφός της της φώναξε «γδύ-
σου!». Αναφέρει επίσης τα σχόλια δύο διάσημων Γάλλων αρ-
θρογράφων, οι οποίοι έλεγαν ότι δεν είναι ικανή για την πο-
λιτική, επειδή είναι γυναίκα. Ακόμη και ο πρώην πρωθυπουρ-
γός Λορέν Φαμπιούς τη ρώτησε με απορία «ποιος θα κρατάει 
τα τέσσερα παιδιά;», όταν του ανακοίνωσε ότι θα είναι υπο-
ψήφια για τη γαλλική προεδρία το 2007. Επιπλέον, το 2000, 
όταν ο Λιονέλ Ζοσπέν την όρισε υφυπουργό Κοινωνικών Υ-
ποθέσεων και Οικογένειας, της είπε ότι θεωρεί πως «θα κάνει 
σωστά τη δουλειά, επειδή έχει τέσσερα παιδιά». Ένα σημα-
ντικό κομμάτι του αυτοβιογραφικού βιβλίου της Σεγκολέν 
Ρουαγιάλ είναι αφιερωμένο στις δυσάρεστες εμπειρίες που 
είχε σε έναν ανδροκρατούμενο ως επί το πλείστον χώρο: σε-
ξισμός, σεξουαλικά σχόλια υποτίμησης και μια αίσθηση ότι ε-
πειδή είναι μητέρα και εργαζόμενη είναι διχασμένη. Από τη 
μια μπορεί να μη μεγαλώνει σωστά τα παιδιά της διότι λεί-
πει από το σπίτι και δεν ακολουθεί κατά γράμμα το κοινωνικό 
στερεότυπο και από την άλλη, όταν εργάζεται σε θέση ευθύ-
νης, δεν μπορεί να τα καταφέρει, καθώς το μητρικό της ένστι-
κτο και η γυναικεία φύση της την καθιστούν υπέρ το δέον συ-
ναισθηματική.

Σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο έχουμε ακόμη πολύ 
δρόμο να διανύσουμε στο θέμα της ισότητας των φύλων, όχι 
μόνο σε πρακτικό επίπεδο αλλά και σε ψυχολογικό.
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Σύμφωνα με την αστυνομία, στον 
κόσμο της νύχτας βρίσκεται σε εξέλιξη 
ένα άγριο ξεκαθάρισμα λογαριασμών, 
το οποίο άρχισε τον Απρίλιο του 2016.

ΟΙ «ΆΓΝΩΣΤΕΣ» 
ΣΦΆΙΡΕΣ 
ΤΗΣ ΝΎΧΤΆΣ

  ΆΦΡΟΔΙΤΗ ΠΆΠΆΚΆΛΟΎ

Ο πόλεμος διαρκείας και «εκκαθάρισης» που βρί-
σκεται σε εξέλιξη στον κόσμο της νύχτας συνε-
χίζει να προκαλεί πονοκέφαλο στην Ελληνική 
Αστυνομία, καθώς σοβαρές υποθέσεις παραμέ-
νουν ανεξιχνίαστες. Μόνο την εβδομάδα που 

πέρασε σημειώθηκαν δύο περιστατικά, ένα στον Πειραιά, με το 
θύμα της επίθεσης να αναρρώνει στο νοσοκομείο, και ένα δεύ-
τερο στη Βούλα, με τη δολοφονία 46χρονου επιχειρηματία.

Διπλό συμβόλαιο θανάτου;
Το ενδεχόμενο τα περιστατικά σε Βούλα και Πειραιά να σχετί-
ζονται μεταξύ τους εξετάζει η αστυνομία, καθώς, σύμφωνα με 
δημοσίευμα της εφημερίδας «Ελεύθερος Τύπος», αφορμή είναι 
η ενασχόληση και των δύο στόχων με εταιρείες παροχής ασφά-
λειας σε καταστήματα της Μυκόνου. Σε αυτό έρχεται να προ-
στεθεί το γεγονός ότι η μαφιόζικη εκτέλεση στη Βούλα σημειώ-
θηκε ένα 24ωρο μετά την επίθεση στον Πειραιά, με τον 37χρονο 
Β.Ζ. να τη «γλιτώνει» και να μεταφέρεται σε νοσοκομείο, καθώς 
το καλάσνικοφ που χρησιμοποίησαν οι εκτελεστές του «κόλ-
λησε».

Ο 37χρονος είχε κατηγορηθεί για συμμετοχή σε ομάδα 
νονών που πωλούσαν προστασία σε καταστήματα στον Πειραιά 
και στα δυτικά προάστια, όπως επίσης και για συμπλοκή με α-
στυνομικούς.

Την ώρα της επίθεσης βρισκόταν στο αυτοκίνητό του στην 
Ακτή Κονδύλη, όταν άγνωστοι τον πλησίασαν και άνοιξαν πυρ ε-
ναντίον του. Το θύμα δέχτηκε 3-4 σφαίρες στα χέρια, στα πόδια 
και στην κοιλιά, ενώ το λευκό βαν στο οποίο επέβαιναν οι δρά-
στες εντοπίστηκε αργότερα στον Πειραιά μαζί με το αυτόματο 
όπλο.

Μία μέρα μετά, άγνωστοι δολοφόνησαν 46χρονο επιχειρη-
ματία, ο οποίος ήταν γνωστός με το ψευδώνυμο «ο Αυστραλός», 
έξω από το σπίτι του στην Άνω Βούλα.

Οι κάμερες ασφαλείας των γύρω σπιτιών έχουν καταγράψει 
τις κινήσεις του εκτελεστή, ο οποίος περίμενε τον 46χρονο να 
βγει από το σπίτι του και στη συνέχεια, κατευθυνόμενος προς το 
μέρος του, τον πυροβόλησε.

Ο 46χρονος ιδιοκτήτης εταιρείας σεκιούριτι με έδρα τα 

νότια προάστια –ο οποίος το βράδυ της Τετάρτης πήγαινε στα 
εγκαίνια της επιχείρησης– είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν για 
υπόθεση ναρκωτικών στην Αυστραλία. Σύμφωνα με τη «Sydney 
Morning Herald», το θύμα είχε φυλακιστεί το 2005, μετά την 
καταδίκη του σε δύο χρόνια και τρεις μήνες για εμπορία ναρ-
κωτικών και διακίνηση κλοπιμαίων. Επιπλέον, το 2013 δικαστή-
ριο του Σίδνεϊ είχε εκδώσει ένταλμα σύλληψης για τον 46χρονο, 
καθώς δεν είχε εμφανιστεί στη δίκη όπου κατηγορούνταν ότι ο-
δηγούσε με ληγμένο δίπλωμα οδήγησης.

Πόλεμος δίχως τέλος
Σύμφωνα με την αστυνομία, στον κόσμο της νύχτας βρίσκεται 
σε εξέλιξη ένα άγριο ξεκαθάρισμα λογαριασμών, το οποίο άρ-
χισε τον Απρίλιο του 2016 με τη δολοφονία στον Άλιμο του Μι-
χάλη Γιατράκη, ιδιοκτήτη strip club στη λεωφόρο Συγγρού. Ο 
Γιατράκης είχε πυροβοληθεί με καλάσνικοφ ενώ βρισκόταν 
μέσα στο τζιπ του, ενώ είχε συλληφθεί και φυλακιστεί το 2009 
για εμπόριο ναρκωτικών.

Εν συνεχεία, τον κόσμο της νύχτας συντάραξε η δολοφο-
νία του 48χρονου Βασίλη Γρίβα, που έπεσε νεκρός, τον Μάιο 
του 2017, έξω από το σχολείο του 11χρονου γιου του στα Γλυκά 
Νερά. Ο Γρίβας ήταν παλιός γνώριμος των αστυνομικών αρχών, 
καθώς είχε συλληφθεί τρεις φορές στο παρελθόν, κατηγορού-
μενος για συμμετοχή σε κυκλώματα νύχτας και συμβόλαια θα-
νάτου. Ο Γρίβας, πρώην αθλητής του body building, είχε δεχτεί 
πυροβολισμούς και τον Ιανουάριο του 2003, ενώ βρισκόταν σε 
περιοχή του Πειραιά.

Οι ομάδες εκβιαστών
Το πιο «ηχηρό» χτύπημα έγινε τον Ιανουάριο του 2018, όταν ά-
γνωστοι εκτέλεσαν τον «ντον» του ελληνικού υποκόσμου, Βα-
σίλη Στεφανάκο, με 29 σφαίρες, μέσα στο αυτοκίνητό του, σε 
επίθεση στο Χαϊδάρι. Ο 57χρονος θεωρούνταν ένα από τα η-
γετικά στελέχη μιας από τις μεγαλύτερες ομάδες εκβιαστών, η 
οποία βρισκόταν σε πόλεμο με την ομάδα στην οποία ανήκαν 
οι Μανώλης Καραγιάννης, Βασίλης Γρίβας και Γιώργος Λίτσας.

Ο τελευταίος, γνωστός ως «Μπούμπι», εκτελέστηκε με πυρά 
από καλάσνικοφ τον περασμένο Απρίλιο, την ώρα που έμπαινε 

στο αυτοκίνητό του, με την αστυνομία να εκτιμά ότι η δολοφο-
νία του αποτέλεσε αντίποινα για τη δολοφονία του Στεφανάκου.

Τον Φεβρουάριο του 2016 ο Λίτσας είχε λάβει προειδοποι-
ητικό χτύπημα, όταν άγνωστοι είχαν ρίξει με καλάσνικοφ σε κα-
φενείο μέσα στο οποίο βρισκόταν, στους Αγίους Αναργύρους.

Ο 45χρονος είχε συμπεριληφθεί στη μεγάλη δικογραφία 
του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών με κατηγορουμένους 217 
μπράβους. Επίσης, είχε κατηγορηθεί για τη ληστεία στην Ε-
θνική Τράπεζα στην Αλόννησο το καλοκαίρι του 2010 και την 
αιματηρή ληστεία στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, με θύμα τον 
ταμία Δημήτρη Μαντούβαλο.

Τον Ιούνιο του 2018 ο Μανώλης Καραγιάννης, γνωστός και 
ως «Καράφλας» ή «Σαμπρέλας», έπεσε νεκρός από καταιγισμό 
πυρών στο Παλαιό Φάληρο, κατά τη διάρκεια ενέδρας στη συμ-
βολή των οδών Αίαντος και Ναϊάδος, όπου και πυροβολήθηκε 
60 φορές. Το 2014 ο Καραγιάννης είχε κατηγορηθεί ως επικε-
φαλής ομάδας εκβιαστών που δραστηριοποιούνταν σε Πειραιά 
και Δυτική Αττική.

Σημειώνεται ότι οι Μανώλης Καραγιάννης, Βασίλης Γρίβας 
και Γιώργος Λίτσας ήλεγχαν περισσότερα από 60 καταστήματα 
στην Πετρούπολη, στη Νίκαια, στον Κορυδαλλό, στον Πειραιά 
και στην παραλιακή.
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Σ
τη ζώνη του λυκόφωτος μπαίνει πλέον και 
επισήμως η πολιτική ζωή των ΗΠΑ, έ-
πειτα από την πιο παράξενη και απροκά-
λυπτη προσπάθεια των Ρεπουμπλικάνων 
να πλήξουν το κύρος του Ρόμπερτ Μι-
ούλερ, του εισαγγελικού λειτουργού που 
έχει αναλάβει να ρίξει φως στην υπόθεση 

της εμπλοκής της Μόσχας στις προεδρικές εκλογές του 2016 
που ανέδειξαν νέο ένοικο του Λευκού Οίκου τον Ντόναλντ 
Τραμπ.

Το tweet που άναψε φωτιές
Όλα άρχισαν τα ξημερώματα της 30ής Οκτωβρίου, όταν ο Τζέ-
ικομπ Βολ, γνωστός συντηρητικός μπλόγκερ και συνεργάτης 
του Fox News, ανέβασε ένα «εμπρηστικό» tweet στον λογα-
ριασμό του. «Δημοσιογραφικές πηγές μού λένε ότι αύριο θα 
“σκάσει” ένα σκανδαλώδες ρεπορτάζ για τον Μιούλερ. Θα 
έχει ενδιαφέρον» έγραψε ο Βολ, προκαλώντας πραγματική 
χιονοστιβάδα αντιδράσεων από δημοσιογράφους μεγάλων 
αμερικανικών ΜΜΕ, οι οποίοι «έκαψαν» τη δήθεν αποκά-
λυψη του Βολ.

Μέσω Twitter, ο συντάκτης του Medium Σκοτ Στέντμαν 
αποκάλυψε ότι «πριν από δύο εβδομάδες μια γυναίκα που ι-
σχυρίστηκε ότι είναι πρώην συνεργάτης του Μιούλερ επικοι-
νώνησε μαζί μου και μου είπε ότι την προσέγγισε άνδρας που 
της είπε ότι εργάζεται για άνθρωπο των Ρεπουμπλικάνων, ο 
οποίος πλήρωνε γυναίκες για να κάνουν καταγγελίες για σε-
ξουαλική παρενόχληση».

Στην υπόθεση ενεπλάκη και το όνομα του Τζακ Μπέρ-
κμαν, ο οποίος μέσω ραδιοφωνικής εκπομπής είναι γνωστός 
για τη διασπορά θεωριών συνωμοσίας και ο οποίος, σύμφωνα 
με τους ισχυρισμούς των γυναικών που αποκάλυψαν το σχέ-
διο, εκπροσωπούσε άνθρωπο του Ρεπουμπλικανικού Κόμμα-
τος. Ο ίδιος ο Μπέρκμαν ανέβασε στο Facebook βίντεο στο 
οποίο ισχυριζόταν ότι ο Μιούλερ είναι αλκοολικός και ότι 
έχει επιτεθεί σεξουαλικά σε γυναίκες σε διάστημα 40 χρό-
νων, προσθέτοντας ότι ήδη έχει εντοπίσει επτά «θύματα» του 
εισαγγελικού λειτουργού.

«Ψάρεμα» σε θολά νερά
Με το που αποκαλύφθηκε η πλεκτάνη, μια άλλη γυναίκα, 
η Τζένιφερ Τάουμπ, κατήγγειλε στο Atlantic ότι μια εται-
ρεία πληροφοριών, οι υποτιθέμενοι εργαζόμενοι της οποίας 
έχουν προφίλ με… ψεύτικες φωτογραφίες στο LinkedIn, την 

ΥΠΌΘΕΣΗ ΜΙΌΥΛΕΡ 

ΨΕΜΑΤΑ, ΣΕΞ 
ΚΑΙ ΛΑΣΠΗ

 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΙΚΌΠΌΥΛΌΣ

προσέγγισε με σκοπό να την «ψαρέψει», αν είχε στο παρελ-
θόν «επαφές» με τον Μιούλερ, και αφήνοντας να εννοηθεί 
ότι υπάρχουν και χρήματα που θα μπορούσαν να δοθούν. Ε-
ρευνητικό δημοσιογραφικό site, το Bellingcat, αποκάλυψε 
ότι η εταιρεία χρησιμοποιούσε λογαριασμό e-mail που «έ-
δειχνε» κατευθείαν τον Βολ, τον τύπο που ξεκίνησε την όλη 
ιστορία. Μάλιστα, τηλεφωνικός αριθμός της εταιρείας ανακα-
τηύθυνε τα τηλεφωνήματα στον τηλεφωνητή της… μητέρας 
του Βολ, ο οποίος, μετά τις αποκαλύψεις, μπήκε σε «λειτουρ-
γία Τραμπ», κατηγορώντας τα ΜΜΕ για… fake news και για 
«κυνήγι μαγισσών» (φράση που ο Πρόεδρος των ΗΠΑ έχει 
χρησιμοποιήσει ουκ ολίγες φορές για να περιγράψει την έ-
ρευνα του Μιούλερ), ενώ ο Μπέρκμαν συνέχισε σε γραμμή… 
παράνοιας, υποστηρίζοντας ότι τα «αριστερά» ΜΜΕ του επι-
τίθενται λόγω απόγνωσης και ότι ο Μιούλερ θα μπορούσε να 
καταστραφεί από τις κατηγορίες αυτές.

Έρευνα του FBI
Μπορεί η υπόθεση να μοιάζει με κακοστημένη απόπειρα 
ρίψης λάσπης στον Μιούλερ, ωστόσο φαίνεται ότι το πράγμα 
ξεπέρασε το επίπεδο της γραφικότητας και προκάλεσε την 
κινητοποίηση των ομοσπονδιακών αρχών. Έτσι, από το γρα-
φείο του ειδικού εισαγγελικού λειτουργού ανακοινώθηκε 
ότι το FBI θα διεξαγάγει έρευνα για να καθορίσει αν κάποια 
πρόσωπα επιχείρησαν να συκοφαντήσουν τον Ρόμπερτ Μι-
ούλερ ή μέλη της ερευνητικής του ομάδας πληρώνοντας γυ-
ναίκες για να τους κατηγορήσουν για σεξουαλική επίθεση. 
«Όταν μάθαμε, την περασμένη εβδομάδα, ότι προσφέρθηκαν 
χρήματα σε γυναίκες για να κάνουν ψευδείς καταγγελίες, α-
μέσως ζητήσαμε από το FBI να ερευνήσει την υπόθεση» είπε 
ο εκπρόσωπος του Μιούλερ, Πίτερ Καρ. Εδώ αξίζει ίσως να 
αναφερθεί ότι ο Ρόμπερτ Μιούλερ ήταν και ο ίδιος διευθυ-

ντής του FBI από το 2001 έως το 2013 και ότι διορίστηκε 
ως ειδικός εισαγγελικός λειτουργός για να διερευνήσει την 
υπόθεση της εμπλοκής της Ρωσίας στα πολιτικά πράγματα 
των ΗΠΑ από την ίδια την κυβέρνηση του Τραμπ και συγκε-
κριμένα από τον υφυπουργό Δικαιοσύνης Ροντ Ρόζενσταϊν. 
Μάλιστα, ο Μιούλερ είχε υπάρξει και υπηρεσιακός υπουρ-
γός Δικαιοσύνης μετά την παραίτηση του Έρικ Χόλντερ, στις 
αρχές του 2001, ενώ ο διορισμός του ως ειδικού εισαγγελι-
κού λειτουργού είχε χαιρετηθεί απ’ όλες τις πλευρές του πο-
λιτικού φάσματος.

Νεύρα και ανησυχία
Ωστόσο, φαίνεται ότι οι ερευνητικές ικανότητες του Μιούλερ 
έχουν πάψει να προκαλούν θαυμασμό στον Λευκό Οίκο και 
έχουν προκαλέσει τεράστιο εκνευρισμό και ανησυχία, καθώς 
ο πρώην διευθυντής του FBI έχει αρχίσει να πλησιάζει πολύ 
απειλητικά στον Τραμπ. Ήδη από την ώρα που άρχισε η έ-
ρευνα, στις 17 Μαΐου 2017, ο Μιούλερ έχει στείλει στη Δικαι-
οσύνη με βαρύτατες κατηγορίες τον πρώην επικεφαλής της 
προεκλογικής καμπάνιας του Τραμπ, Πολ Μάναφορτ (ήδη 
καταδικάστηκε για απάτες και παρεμπόδιση της Δικαιοσύ-
νης), τον πρώην σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας Μάικ Φλιν, 
τον πρώην σύμβουλο του Τραμπ Τζορτζ Παπαντόπουλος, 
τον Ολλανδό δικηγόρο Άλεξ βαν ντερ Ζβάαν, δώδεκα Ρώ-
σους χάκερ, και πλέον στην πρέσα της έρευνάς του βρίσκε-
ται και ο προσωπικός δικηγόρος του Τραμπ, Μάικλ Κόεν, με-
ταξύ άλλων. Μάλιστα, πλην Βαν ντερ Ζβάαν, όλοι οι υπόλοι-
ποι συμφώνησαν να συνεργαστούν πλήρως με τον Μιούλερ 
και να τον διευκολύνουν στην έρευνά του, η οποία, σύμφωνα 
με πληροφορίες, πλέον έχει επεκταθεί και στο ζήτημα της 
παρεμπόδισης του έργου της Δικαιοσύνης. Τα νεύρα στην 
Ουάσινγκτον είναι τόσο τεταμένα ώστε πριν από περίπου 
έναν μήνα ο Ρόζενσταϊν ήταν έτοιμος να παραιτηθεί, καθώς 
πληροφορίες έφεραν τον Τραμπ να είναι έξαλλος μαζί του, ε-
πειδή ήταν εκείνος που διόρισε τον Μιούλερ ως επικεφαλής 
της έρευνας.

«Κυνήγι μαγισσών»
Μπροστά στον κίνδυνο να βρεθεί εντελώς εκτεθειμένος, ο 
Τραμπ από νωρίς άρχισε να επιτίθεται στον Μιούλερ και 
στην έρευνά του, την οποία χαρακτήρισε «στημένο κυνήγι 
μαγισσών», ενώ κάθε τόσο επιχειρεί να απαξιώσει τον Μι-
ούλερ και την ομάδα του, είτε χαρακτηρίζοντάς τους «οπα-
δούς της Χίλαρι Κλίντον» είτε λέγοντας ότι μέσω της έρευ-
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νας επιχειρεί να βλάψει τους Ρεπουµπλικάνους στις ενδιάµε-
σες εκλογές του Νοεµβρίου του 2018, παραβλέποντας(;) ότι 
ο ίδιος ο Μιούλερ είναι Ρεπουµπλικάνος. Μάλιστα, εκτός του 
Ρόζενσταϊν, ο Τραµπ έχει εξαπολύσει δριµύτατες επιθέσεις 
προσωπικά κατά του –διορισµένου από τον ίδιο– υπουργού 
∆ικαιοσύνης Τζεφ Σέσιονς, λέγοντας δηµόσια ότι αν ήξερε 
ότι θα εξαιρούσε τον εαυτό του από την έρευνα, δεν θα τον 
έβαζε ποτέ στη θέση αυτήν. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 
Τραµπ ήδη έχει επιχειρήσει να απολύσει τον Μιούλερ, αλλά 
τον σταµάτησαν συνεργάτες του την τελευταία στιγµή, µε α-
ποτέλεσµα ο Πρόεδρος των ΗΠΑ να πολλαπλασιάσει τις επι-
θέσεις του κατά του ειδικού εισαγγελέα, κάνοντας λόγο για 
«απάτη» και για «οργισµένους ∆ηµοκρατικούς», µιλώντας 
ακόµα και για «συνωµοσία του βαθέος κράτους» σε βάρος 
του. Από κει και πέρα, έχουν κυκλοφορήσει διάφορες θεω-
ρίες συνωµοσίας, για παρακολούθηση του σπιτιού του Τραµπ 
στη Νέα Υόρκη, για «καρφιά» στην προεκλογική του καµπά-
νια και πολλά άλλα που αγγίζουν τα όρια της παράνοιας.

Απόγνωση
Κατά τα φαινόµενα, ο Τραµπ βρίσκεται σε κατάσταση από-
γνωσης, καθώς αργά ή γρήγορα η έρευνα του Μιούλερ θα αγ-
γίξει και τον ίδιο, αλλά και την οικογένειά του. Ο Τραµπ, µάλι-
στα, έχει σκεφτεί, σύµφωνα µε πληροφορίες, να δώσει χάρη 
στους συνεργάτες του που ο Μιούλερ έχει παραπέµψει, αλλά 
και στον… εαυτό του, κάτι που, αν συµβεί, δεν θα έχει προη-
γούµενο στην ιστορία των ΗΠΑ. Σε πρόσφατη συνέντευξή 
του στο CBS, ερωτηθείς αν θα δεσµευτεί να αποφύγει να πα-
ρέµβει στην έρευνα του ειδικού εισαγγελέα Ρόµπερτ Μιού-
λερ για την εµπλοκή των ανθρώπων της προεκλογικής του 

καµπάνιας µε τη Ρωσία, απάντησε «όχι». «∆εν δεσµεύοµαι 
για τίποτα» είπε. «Αλλά θα σας πω, δεν έχω καµία πρόθεση 
να το κάνω αυτό. Νοµίζω ότι είναι µια πολύ άδικη έρευνα, 
διότι δεν υπήρξε καµία συµπαιγνία οποιουδήποτε είδους. 
∆εν υπάρχει συµπαιγνία, δεν θέλω να υποσχεθώ. Γιατί πρέ-
πει να σας δεσµευτώ; Αν υποσχεθώ, θα δεσµευτώ. ∆εν χρει-
άζεται να σας δεσµευτώ. Αλλά δεν έχω καµία πρόθεση να το 
κάνω αυτό». Ένα τεράστιο πρόβληµα του Τραµπ προκύπτει 
από το ενδεχόµενο ο Μιούλερ να τον καλέσει για ένορκη κα-
τάθεση. Πριν από µερικούς µήνες, µιλώντας στο Reuters, o 

Πρόεδρος των ΗΠΑ είχε σηµειώσει ότι ο προσωπικός του 
νοµικός σύµβουλος και πρώην δήµαρχος της Νέας Υόρκης 
Ρούντι Τζουλιάνι τον έχει προειδοποιήσει ότι ενδεχόµενη έ-
νορκη κατάθεσή του θα µπορούσε να τον αιχµαλωτίσει στην 
«παγίδα της ψευδορκίας». Στο πλαίσιο αυτό, ο Τραµπ αρνή-
θηκε να απαντήσει µε κατηγορηµατικό τρόπο αν θα καταθέ-
σει, τελικά, ενώπιον του Μιούλερ και αν σκοπεύει να στερή-
σει από τον ειδικό εισαγγελέα την πρόσβαση σε απόρρητες 
πληροφορίες.

Ο «βράχος» Μιούλερ
Η απόπειρα συκοφάντησης του Μιούλερ αναδεικνύει την 
εξαιρετικά δύσκολη θέση στην οποία βρίσκονται ο Τραµπ 
και οι άνθρωποί του, αλλά και την απόγνωση στην οποία 
έχουν περιέλθει, ώστε να προσπαθούν να στήσουν σεξουα-
λικό σκάνδαλο σε βάρος του. Ο Μιούλερ είναι παρασηµοφο-
ρηµένος βετεράνος του Πολέµου του Βιετνάµ και εξαιρετι-
κός νοµικός. Μάλιστα, ως βοηθός οµοσπονδιακός εισαγγε-
λέας συµµετείχε ενεργά σε προβεβληµένες υποθέσεις, όπως 
η σύλληψη του Μανουέλ Νοριέγκα, οι διώξεις για τη βόµβα 
στην πτήση 103 της Pan Am και η σύλληψη του µαφιόζου 
Τζον Γκότι. Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Τζέιµς 
Μπέικερ έχει εξάρει την αφοσίωση του Μιούλερ «στο Σύ-
νταγµα και στο κράτος δικαίου», ενώ ο Μπαράκ Οµπάµα του 
ζήτησε να παραµείνει διευθυντής του FBI για δύο επιπλέον 
χρόνια, µετά το τέλος της δεκαετούς θητείας του, παράταση 
που πέρασε από τη Γερουσία µε 100 «ναι» και µηδέν «όχι». 
Επίσης, είναι παντρεµένος από το 1966 µε την αγαπηµένη 
του από το σχολείο και η προσωπική του ζωή θεωρείται από 
τις πλέον διάφανες για δηµόσιο πρόσωπο των ΗΠΑ.

Φαίνεται ότι οι ερευνητικές ικανότητες 
του Μιούλερ έχουν πάψει να 
προκαλούν θαυµασµό στον Λευκό 
Οίκο και έχουν προκαλέσει τεράστιο 
εκνευρισµό και ανησυχία, καθώς ο 
πρώην διευθυντής του FBI έχει αρχίσει 
να πλησιάζει πολύ απειλητικά στον 
Τραµπ.
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«Δεν αντέχουμε να αποδίδουμε στο κράτος 
το 70% του τζίρου μας. Αν το άδικο clawback 
συνεχιστεί, επτά στις δέκα φαρμακευτικές 
παραγωγικές επιχειρήσεις θα κλείσουν και πολλά 
φθηνά φάρμακα θα αποσυρθούν». 
Θεόδωρος Τρύφων, πρόεδρος της ΠΕΦ

 ΑΛΕΞΊΑ ΣΒΏΛΟΥ

ΕΚΤΌΣ ΘΕΤΙΚΉΣ ΛΙΣΤΑΣ  
ΘΑ ΒΡΕΘΌΎΝ 700 ΕΛΛΉΝΙΚΑ 
ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΎΡΕΙΑΣ ΧΡΉΣΉΣ

Ο κόμπος έφτασε στο χτένι για την ελληνική φαρμακοβιομη-
χανία, που ζει πλέον σε μια εικονική πραγματικότητα, συσ-
σωρεύοντας χρέη, με συνέπεια να δημιουργείται μια νέα 
γενιά προβληματικών επιχειρήσεων. Όπως επισημαίνουν 

από την Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ) ο πρόεδρος 
Θεόδωρος Τρύφων και ο αντιπρόεδρος Δημήτρης Δέμος, αν το άδικο 
clawback συνεχιστεί το 2019 και απαιτηθεί η πληρωμή του, επτά στις 
δέκα ελληνικές φαρμακευτικές επιχειρήσεις θα κλείσουν την επόμενη 
μέρα, θα εκτιναχθεί η ανεργία, πολλά καταξιωμένα φθηνά φάρμακα θα 
αποσυρθούν και θα αυξηθεί η φαρμακευτική δαπάνη μέσω της υποκα-
τάστασής τους από νέα, ακριβότερα φάρμακα. Τελικά, θα την πληρώσει 
ο ασθενής, καθώς θα αυξηθεί η συμμετοχή του. Άμεσα 700 ευρείας χρή-
σης φάρμακα θα βγουν εκτός θετικής λίστας, ενώ μέσα από την υποκα-
τάσταση η δαπάνη έχει ήδη διογκωθεί κατά 500 εκατ. ευρώ. Ο πρόεδρος 
της ΠΕΦ εξηγεί πως με μέτρα «ασπιρίνη» και τσιρότα δεν λύνεται το 
πρόβλημα. Απαιτείται ελάφρυνση του προϋπολογισμού για τα φάρμακα 
κατά 350-500 εκατ. ευρώ, καθώς το ασφυκτικό όριο της φαρμακευτικής 
δαπάνης στα 1.945 δισ. ευρώ δεν επαρκεί. Επειδή τα φάρμακα υψηλού 
κόστους (ΦΥΚ) είναι αυτά που εκτινάσσουν τη δαπάνη, να υπάρχουν 
τρεις κλειστοί προϋπολογισμοί, ένας για τα ΦΥΚ, ένας για τα on patent 
και ένας για τα γενόσημα και τα off patent. Τέλος, τα εμβόλια και η πε-
ρίθαλψη των ανασφάλιστων να βγουν εκτός φαρμακευτικής δαπάνης και 
να καλύπτονται από ειδικό λογαριασμό πρόνοιας.

ΜΕΤΑΞΥ ΤΏΝ 10 
ΤΕΛΕΥΤΑΊΏΝ ΧΏΡΏΝ 
ΣΤΊΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΊΣ 
Η ΕΛΛΑΔΑ

Ο
υραγός στις μεταμοσχεύσεις σε ολόκληρο τον δυτικό κόσμο είναι η πατρίδα μας, υστερώντας στις μεταμοσχεύσεις καρδιάς, 
πνευμόνων, ήπατος και άλλων συμπαγών οργάνων, με συνέπεια περισσότεροι από 350 ασθενείς να έχουν ταξιδέψει τα 
τελευταία χρόνια στο εξωτερικό για να κάνουν τη σωτήρια επέμβαση και το κράτος να έχει επωμιστεί δυσθεώρητα κόστη. 
Την εικόνα αυτή φιλοδοξεί να αλλάξει το Ίδρυμα Ωνάση, προχωρώντας σε μια γιγάντια δωρεά, ύψους 100 εκατ. ευρώ, για 

την κατασκευή του Ωνασείου Εθνικού Κέντρου Μεταμοσχεύσεων, δίπλα στο Ωνάσειο Νοσοκομείο. Η κατασκευή ξεκινά τον προσεχή 
Ιανουάριο και σε τέσσερα χρόνια θα είναι έτοιμο.

Μ
έχρι δέκα χρόνια καθυστερεί να διαγνωστεί η αγκυ-
λοποιητική σπονδυλοαρθρίτιδα, καθώς οι ασθενείς 
τη συγχέουν με την οσφυαλγία και δεν πάνε στον 
γιατρό ή περιφέρονται σε γιατρούς άλλων ειδικοτή-

των. Πρόκειται για το μοναδικό ρευματολογικό νόσημα που έχει 
προτίμηση στους άνδρες και πλήττει κυρίως νέους ανθρώπους, 
έως 25 ετών, που ξαφνικά βρίσκονται αντιμέτωποι με επίμο-
νους, χρόνιους πόνους. Σε αντίθεση με την οσφυαλγία, που 
πονά όταν κουραζόμαστε, οι ενοχλήσεις της αγκυλοποιητικής 
σπονδυλοαρθρίτιδας είναι έντονες το βράδυ. Ο πόνος επιμένει 
την ώρα του ύπνου και επέρχεται δυσκαμψία και αγκύλωση της 
σπονδυλικής στήλης. Δυστυχώς, μόνο 20% των πασχόντων δια-
γιγνώσκονται σχετικά άμεσα και ξεκινούν νωρίς θεραπεία, ώστε 
να μην προχωρήσουν οι βλάβες. Η εκστρατεία ενημέρωσης και 
έγκαιρης διάγνωσης της σπονδυλοαρθρίτιδας «Βήμα Μπροστά» 
της Novartis Hellas προσπαθεί να αφυπνίσει συνειδήσεις, ώστε 

ΜΊΑ ΔΕΚΑΕΤΊΑ 
ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΊ  
Η ΔΊΑΓΝΏΣΗ ΤΗΣ 
ΣΠΟΝΔΥΛΟΑΡΘΡΊΤΊΔΑΣ

να οδηγήσει πιο γρήγορα στον ρευματολόγο τους πάσχοντες. Η 
έναρξη της καμπάνιας έγινε κατά τη διάρκεια του πιο δημοφι-
λούς αθλητικού γεγονότος μετά τον Κλασικό Μαραθώνιο, του 
Spetses Marathon. Καθώς το «Βήμα Μπροστά» ξεκινά τον αγώ-
να του, με την υποστήριξη και τη συνεργασία της Επιστημονικής 
Εταιρείας για τη Μυοσκελετική Υγεία (ΕΠΕΜΥ), τίθεται εύλογα 
το ερώτημα αν αυτού του είδους οι πρωτοβουλίες αξίζουν τον 
κόπο. Την απάντηση στο ερώτημα δίνει η διευθύντρια Επικοι-
νωνίας της Novartis Hellas Φωτεινή Μπαμπανάρα: «Μετρήσαμε 
τον απόηχο τριών εκστρατειών (Μετρήσεις Ζωής, Αναπνέω, Εί-
σαι γυναίκα - είσαι δύναμη) και διαπιστώσαμε ότι κάθε 1 ευρώ 
που επενδύεται σε προληπτικές εκστρατείες υγείας έχει διπλά-
σια ανταποδοτικότητα (2 ευρώ) για την κοινωνία».

Ν
έα ανησυχητικά ευρήματα ανακοίνωσαν οι επι-
στήμονες της Ελληνικής Δερματολογικής και 
Αφροδισιολογικής Εταιρείας, που προκύπτουν 
από πρόσφατες μελέτες στη Μεγάλη Βρετανία. «Το 

σημαντικότερο εύρημα είναι πως τα παιδιά με ατοπική δερ-
ματίτιδα κινδυνεύουν μεγαλώνοντας να αναπτύξουν καρδιο-
πάθεια. Άλλη μελέτη καταρρίπτει τον πιο διαδεδομένο μύθο 
στα χρόνια δερματολογικά νοσήματα, που θέλει την ψωρίαση 
να πυροδοτείται από το στρες. Τελικώς αποδείχθηκε πως ου-
δεμία σχέση έχει η ψωρίαση με το άγχος. Βρέθηκε, ωστόσο, 

πως οι συννοσηρότητες της ψωρίασης (η παχυσαρκία, το με-
ταβολικό σύνδρομο, οι καρδιοπάθειες, η υπέρταση, η κατά-
θλιψη, ο σακχαρώδης διαβήτης) ξεκινούν έως και 15 χρόνια 
πριν από την εκδήλωση του χρόνιου δερματολογικού νοσή-
ματος. Με δεδομένο ότι η ψωρίαση πλήττει συνήθως ανθρώ-
πους 30-40 ετών, οι καρδιολογικές βλάβες ξεκινούν από τα 
20, κάτι που πρέπει να μας κινητοποιήσει για να προσέχουμε 
την υγεία μας» σημειώνει ο καθηγητής Δερματολογίας Δημή-
τρης Ρηγόπουλος, πρόεδρος της Ελληνικής Δερματολογικής 
Εταιρείας.

ΑΠΟ ΚΑΡΔΊΟΠΑΘΕΊΕΣ ΚΊΝΔΥΝΕΥΟΥΝ  
ΤΑ ΠΑΊΔΊΑ ΜΕ ΑΤΟΠΊΚΗ ΔΕΡΜΑΤΊΤΊΔΑ

Μ
ε τα αναπνευστικά νοσήματα να εξελίσσονται σε 
τρίτη αιτία θανάτου, ο προληπτικός εμβολιασμός 
κατά του πνευμονιόκοκκου αποτελεί απόλυτη 
προτεραιότητα για την προστασία της δημόσιας 

υγείας. «Ο σκεπτικισμός απέναντι στα εμβόλια μπορεί να 

ΤΡΊΤΗ ΑΊΤΊΑ ΘΑΝΑΤΟΥ 
Η ΠΝΕΥΜΟΝΊΑ 
ΚΑΊ ΤΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΊΚΑ 
ΝΟΣΗΜΑΤΑ

έχει ολέθριες συνέπειες, όπως συμβαίνει με τα άτομα που 
πεθαίνουν από έμφραγμα μετά από μια πνευμονία» επιση-
μαίνει η επίκουρη καθηγήτρια Πνευμονολογίας Παρασκευή 
Κατσαούνου. Η ειδικός εξηγεί ότι όσοι έχουν επιβαρημένη 
καρδιά ή πάσχουν από άσθμα κινδυνεύουν από επιδείνωση 
της κατάστασής τους μετά από μια αναπνευστική λοίμωξη αν 
δεν έχουν κάνει τα προληπτικά εμβόλια (αντιγριπικό, κατά 
του πνευμονιόκοκκου). Ο προληπτικός εμβολιασμός βρίσκε-
ται στην «καρδιά» της εκστρατείας για καλύτερη ζωή που 
πρεσβεύει ο Μαραθώνιος, με τον 36ο Κλασικό Μαραθώνιο 
της Αθήνας να ετοιμάζεται να συγκεντρώσει 55.000 δρομείς 
στο κέντρο της πρωτεύουσας στις 11 Νοεμβρίου. Σε όλους 
τους δρομείς προσφέρεται δωρεάν καρδιολογικό τσεκάπ και 
σπιρομέτρηση (πληροφορίες θα βρείτε στο site του ΣΕΓΑΣ).
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H 
Ρεάλ Μαδρί-
της πέρασε ένα 
καλοκαίρι α-
παξιώνοντας έ-
μπρακτα τους 
δύο ηγέτες της: 
τον προπονητή 

που την οδήγησε στο ανεπανάληπτο της 
κατάκτησης τριών διαδοχικών Champions 
League, τον Ζινεντίν Ζιντάν, και τον εντός 
αγωνιστικού χώρου ηγέτη της για σχε-
δόν μία δεκαετία, τον Κριστιάνο Ρονάλ-
ντο, που κατέκτησε με τη Ρεάλ τέσσερα 
Champions League και δύο πρωταθλή-
ματα, με τη συνεισφορά του ανά σεζόν 
να υπολογίζεται σε τουλάχιστον 60 γκολ 
(που σκόραρε ο ίδιος, έδωσε ασίστ ή προ-
κάλεσε γενικότερα με το παιχνίδι του), 
πάντα παρόντα στα δύσκολα και το ιδα-
νικό παράδειγμα θέλησης και ασταμάτη-
της δουλειάς για τους συμπαίκτες του.

Όταν αποχωρούν ταυτόχρονα ο Ζιντάν 
και ο Ρονάλντο, προφανώς και δεν μπο-
ρούν να αντικατασταθούν από τον Λοπε-
τέγκι –που μέχρι τότε είχε αναλάβει δύο 
συλλόγους (Ράγιο Βαγεκάνο και Πόρτο) 
και την Εθνική Ισπανίας, αποχωρώντας 
λίγο πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ για να 
αναλάβει τη Ρεάλ– και τον… κανέναν, ε-
φόσον η Ρεάλ απέκτησε κάποιους νεα-

ΡΕΆΛ ΜΆΔΡΊΤΗΣ
Όταν δεν σέβεσαι, το ποδόσφαιρο 

τιμωρεί
  ΑΡΗΣ ΖΕΥΓΑΣ

ρούς το καλοκαίρι και μοναδικό παγκό-
σμιας κλάσης τον τερματοφύλακα Κουρ-
τουά. Το να μην προσπαθείς έστω να τους 
αντικαταστήσεις επάξια δείχνει ότι δεν α-
ναγνωρίζεις τη συνεισφορά τους στη δημι-
ουργία της ομάδας που πέτυχε ό,τι καμία 
άλλη δεν κατάφερε στο σύγχρονο ποδό-
σφαιρο. Όχι μόνο έγινε η πρώτη που κα-
τέκτησε δύο σερί σεζόν το Champions 
League αλλά το κατέκτησε και πάλι την ε-
πόμενη χρονιά. Και όταν δεν σέβεσαι, το 
ποδόσφαιρο διαχρονικά τιμωρεί.

Η Ρεάλ έχει ξεκινήσει τη σεζόν με τέσ-
σερις νίκες και τέσσερις ήττες στο πρωτά-
θλημα στις 10 πρώτες αγωνιστικές, έχο-
ντας σημειώσει 14 γκολ και έχοντας δε-
χτεί άλλα τόσα, με αποκορύφωμα την 
«πεντάρα», σχεδόν στο ρελαντί, από την 
χωρίς Μέσι Μπαρτσελόνα την προηγού-
μενη Κυριακή. Δέχεται γκολ και φάσεις 
απ’ όλους σε πρωτάθλημα και Champions 
League, όπου επίσης μετρά μία αναπά-
ντεχη ήττα, από την ΤΣΣΚΑ στη Μόσχα. 
Και πλέον συνεχίζει με τον Σαντιάγκο Σο-
λάρι στον πάγκο της, πρώην παίκτη της επί 
ημερών των πρώτων Galacticos και μέχρι 
πρότινος προπονητή της δεύτερης ομάδας 
της, της Καστίγια. Ο Σολάρι, βάσει ισπα-
νικών κανονισμών, έχει 15 μέρες προθε-
σμία ως υπηρεσιακός προπονητής, μετά ή 

θα πρέπει να προσληφθεί ως πρώτος προ-
πονητής ή να προχωρήσει σε άλλη λύση 
η Ρεάλ.

Έχοντας μόλις κατακτήσει το τρίτο δια-
δοχικό Champions League, με μια ομάδα 
όμως η οποία εμφανώς και συνολικά έ-
φθινε, και από την οποία επιπλέον είχαν 
αποχωρήσει οι Ζιντάν και Ρονάλντο, η 
Ρεάλ είχε δύο δρόμους μπροστά της το 
καλοκαίρι. Πρώτον, να βάλει η ίδια τους 
τίτλους τέλους στη συγκεκριμένη ομάδα, 
προχωρώντας σε ανανέωση και χτίζοντας 
την επόμενη ομάδα της. Ράμος, Μαρτσέλο, 
Μόντριτς, Μπενζεμά, πέραν του ότι όλοι 
είναι 30+, έχουν υποστεί τρομερή καταπό-
νηση τα τελευταία χρόνια και αυτό βγαίνει 
και φέτος. Ο Ζιντάν, πέρα από την εξαι-
ρετική διαχείριση παικτών, τόσο σε πνευ-
ματικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο φυσι-
κής κατάστασης και φρεσκάδας μέσω του 
rotation, και το πολύ καλό κοουτσάρισμα 
που έκανε αυτά τα 2,5 χρόνια που βρέ-
θηκε στον πάγκο της Ρεάλ, αποδείχθηκε 
ότι επέλεξε και την ιδανική στιγμή για να 
αποχωρήσει: ήξερε καλύτερα απ’ όλους τις 
ισορροπίες που είχαν διαμορφωθεί στα α-
ποδυτήρια, αλλά και την αγωνιστική κατά-
σταση των παικτών ενόψει της επόμενης 
σεζόν. Ο Λοπετέγκι κλήθηκε να διαχειρι-
στεί τους πιο καλομαθημένους, από κάθε 

άποψη, ποδοσφαιριστές στον κόσμο και 
μάλιστα προερχόμενους από ανεπανάλη-
πτο θρίαμβο, αλλά και τρομερά καταπονη-
μένους, χωρίς να διαθέτει το απαραίτητο 
ειδικό βάρος. Μια αδιέξοδη κατάσταση.

Ο δεύτερος δρόμος που θα μπορούσε 
να ακολουθήσει η Ρεάλ ήταν να αντικατα-
στήσει επάξια τους Ζιντάν και Ρονάλντο, 
κάνοντας αυτό που συνήθιζε στην προ Ζι-
ντάν εποχή, δηλαδή να πάρει ό,τι καλύ-
τερο υπάρχει στην αγορά, ώστε να δημι-
ουργήσει τις προϋποθέσεις να συνεχίσει 
από εκεί που το άφησε. 

Η Ρεάλ επέλεξε τον τρίτο δρόμο, να 
κάνει ότι δεν συνέβη τίποτα. Ότι δεν έγινε 
και τίποτα που έφυγε ο Ζιντάν, ότι δεν 
έγινε και τίποτα που έφυγε ο Ρονάλντο, 
ότι δεν έγινε και τίποτα που η Ρεάλ κατέ-
κτησε μεν πέρυσι το Champions League, 
αλλά στο πρωτάθλημα τερμάτισε 17 βαθ-
μούς πίσω από την Μπαρτσελόνα. Το 
Champions League είναι στιγμές και όταν 
έχεις τους καλύτερους παίκτες του κό-
σμου και τόσο εκείνοι όσο και ο προπο-
νητής ξέρουν τι κάνουν και το έχουν ξανα-
κάνει, μπορούν και να το ξανακάνουν. Ο 
μαραθώνιος του πρωταθλήματος, όμως, α-
ποτυπώνει την πραγματική εικόνα μιας ο-
μάδας. Και το ποδόσφαιρο την τιμώρησε 
για την επιλογή του λάθος δρόμου.
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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

Οι Τσέχοι έχουν βάλει ως στόχο να κάνουν την υπέρβαση στην κα-
τηγορία του Golf και να µπουν σφήνα µε ένα ποιοτικότερο από 
το προς αντικατάσταση Rapid. Το Scala θα κυκλοφορήσει την 
ερχόµενη άνοιξη στην ευρωπαϊκή αγορά και θα βασίζεται στην 

πλατφόρµα A0 MQB. Θα τοποθετείται πάνω από το Fabia και κάτω από 
το Octavia, στοχεύοντας στα Ford Focus, Hyundai i30, Kia Ceed, Toyota 
Corolla κ.ά.

To µήκος του αµαξώµατος είναι στα 4,362 µέτρα και το πλάτος στα 1,793 
µέτρα, εποµένως το Scala είναι ελαφρώς πιο µακρύ και πιο φαρδύ από 
το VW Golf. Πάντως, οι χώροι αναµένονται σηµαντικά µεγαλύτεροι χάρη 
στο µεταξόνιο των 2,469 µέτρων και ενδεικτικό αυτού αποτελεί το πορ-
τµπαγκάζ των 467 λίτρων που εκτοξεύεται στα 1.410 λίτρα όταν τα πίσω 
καθίσµατα αναδιπλωθούν. Σχετικά µε τη σχεδίαση του ταµπλό, αναµένε-
ται να υιοθετηθεί το στιλ των Octavia και Karoq – στο κέντρο θα υπάρχει 
µια οθόνη αφής 12,3 ιντσών στην κορυφαία έκδοση εξοπλισµού.

Η Skoda αναφέρει πως η γκάµα των πέντε εκδόσεων κινητήρων θα 
περιλαµβάνει τους 1.0 TSI, 1.5 TSI και τον diesel 1.6 TDI µε ισχύ από 90 
ίππους και 150 στην κορυφαία, όταν θα υπάρχουν επιλογές σε σασµάν 
µε 5 ή 6 σχέσεις και διπλόδισκα DSG-7. Όλοι οι κινητήρες θα είναι turbo 
µε άµεσο ψεκασµό, φίλτρα µικροσωµατιδίων, start/stop, ανάκτηση ενέρ-
γειας, ενώ θα υπάρχει και έκδοση µε φυσικό αέριο (η 1.0 TGI από το Seat 
Arona). Η πλήρης αποκάλυψη του Skoda Scala θα γίνει τον ∆εκέµβριο 
και έως τότε θα ακολουθήσουν κι άλλα teaser στοιχεία.

Τα πρώτα επίσηµα στοιχεία 
για το Skoda Scala

VW: Έως το 2025 
το 50% των πωλήσεων θα είναι SUV

H γερµανική εταιρεία εκτιµά πως µέχρι το 2030 θα έχει στην πα-
ραγωγή περίπου 30 µοντέλα SUV, ενώ το 50% των πωλήσεών 
της θα αφορά αυτού του τύπου τα οχήµατα. Συγκεκριµένα, η 

VW έχει ήδη στην γκάµα της το Tiguan στη δεύτερη πλέον γενιά του, 
που είναι µέσα στα δέκα best sellers της παγκόσµιας αγοράς µε σχε-
δόν 5 εκατοµµύρια πωλήσεις µέχρι τώρα, ενώ ακολουθούν το Touareg 
µε σχεδόν 1 εκατοµµύριο πωλήσεις και το T-Roc που ήδη έφτασε τις 

130.000 µονάδες. Την γκάµα θα συµπληρώσει το µικρό T-Cross που θα λανσαριστεί σε λίγο καιρό, ενώ µέσα στα επόµενα δυο-
τρία χρόνια τα SUV της VW θα γίνουν ακόµα περισσότερα, µε την προσθήκη και των ηλεκτρικών της. Οι αγορές όπου προβλέπε-
ται να παρουσιάσουν τη µεγαλύτερη άνοδο είναι της Κίνας και της Βόρειας και Νότιας Αµερικής.

Στο ίδιο µήκος κύµατος κινείται και η Audi, η οποία επίσης προβλέπει ότι το 2025 οι µισές πωλήσεις της θα είναι SUV. Κάτι 
που ήδη έχει επιτύχει στη Βόρεια Αµερική, όπου οι πωλήσεις των µοντέλων της σειράς Q αντιπροσωπεύουν το 51% των πωλή-
σεων για φέτος.

H Smart θα µείνει ζωντανή 
για τουλάχιστον µία δεκαετία

Η Smart είναι ένα από τα πιο δαπανηρά σήµατα της αυτοκινητο-
βιοµηχανίας και ένας από τους βασικούς λόγους ήταν και το υ-
πέρµετρο µάρκετινγκ και διαφήµιση της µάρκας. Ήδη έχει παρ-

θεί η απόφαση από την επόµενη δεκαετία να είναι η γκάµα πλήρως ηλε-
κτρική, ενώ θα πρέπει να παρθούν αποφάσεις για το µέλλον της Smart, 
από τη στιγµή που η συνεργασία µε τη Renault θα ολοκληρωθεί και 
δεν θα ανανεωθεί, µόλις ολοκληρώσουν την πορεία τους τα τωρινά For 
Four και Twingo.

Από την άλλη, υπάρχει πάντα η σκέψη ενός µικρότερου µοντέλου από την A-Class που θα τοποθετείται απέναντι στα Audi A1 
και Mini. Αν γίνει κάτι τέτοιο, το πιο πιθανό είναι να δούµε κάπου το 2024-2025 τη νέα µικρή Mercedes που θα βασίζεται σε µια νέα 
σπονδυλωτή πλατφόρµα (πιθανότατα µε την ονοµασία MX1), ώστε να µπορεί να χρησιµοποιηθεί και στην επόµενη γενιά A-Class, 
και που θα υποστηρίζει νέας γενιάς υβριδικά και ηλεκτρικά συστήµατα πρόωσης. Συζητήσεις που ήθελαν τη Mercedes να συνερ-
γάζεται µε την BMW πάνω και σε πλατφόρµα MX2 δεν τελεσφόρησαν.

Νέα λιωσίµατα 
από τον Euro NCAP

Ο έγκριτος οργανισµός ανακοίνωσε 
τα πιο πρόσφατα crash tests για 
συνολικά επτά νέα µοντέλα. Συ-

γκεκριµένα, τα Mazda 6, Mercedes-Benz 
A-Class, Lexus ES και Hyundai Nexo 
κατάφεραν να αποσπάσουν τη µεγα-
λύτερη βαθµολογία και τα πολυπόθητα 
πέντε αστέρια. Μάλιστα, το N exo είναι 
το πρώτο όχηµα µε κυψέλες καυσίµου 
που συγκεντρώνει τόσο µεγάλη διάκριση 
στον Euro NCAP. H τριάδα των επαγγελ-
µατικών Citroën Berlingo, Opel Combo 
και Peugeot Rifter αξιολογήθηκε µε τέσ-
σερα αστέρια.
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Κάθε εβδοµάδα η Free Sunday, σε συνεργασία µε το εξειδικευµένο πάνω στο Στοίχηµα 
site www.betarades.gr, σας ενηµερώνει διεξοδικά µε µοναδικό στόχο το… ταµείο.

Μ
εγάλο στοιχηµατικό ενδιαφέρον παρου-
σιάζει το πρόγραµµα του Σαββατοκύρια-
κου, µε τα σηµαντικότερα πρωταθλήµατα 
να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Σε πέντε 
προτάσεις έχει καταλήξει το Betarades.gr 
γι’ αυτή την εβδοµάδα, µε την πρώτη από 

αυτές να προκύπτει από τη Σούπερλιγκ και πιο συγκεκριµένα τον 
αγώνα ΟΦΗ - Απόλλων Σµύρνης.

Οι Κρητικοί βρίσκονται σε ανοδική πορεία, κάτι το οποίο ε-
πιβεβαιώνουν και τα τελευταία τους αποτελέσµατα. «Τρέχουν» α-
ήττητο σερί τεσσάρων παιχνιδιών σε όλες τις διοργανώσεις, την 
προηγούµενη αγωνιστική έφυγαν µε τον βαθµό της ισοπαλίας από 
την πάντα «σκληρή» έδρα της Λάρισας (0-0), αποτέλεσµα το οποίο 
ήρθε µετά τη σπουδαία νίκη επί του Ολυµπιακού στο Ηράκλειο µε 
1-0! Στον αντίποδα, ο Απόλλων Σµύρνης είναι η µοναδική οµάδα 
που δεν έχει ακόµη βαθµό στο πρωτάθληµα, δύσκολα θα καταφέ-
ρει να πάρει κάτι καλό απέναντι στον ανεβασµένο ΟΦΗ και ο άσος 
σε απόδοση 1.83 δεν µπορεί να περάσει απαρατήρητος.

Από τη Σούπερλιγκ µεταφερόµαστε στην Α΄ Ισπανίας και το 
παιχνίδι ανάµεσα στην Μπέτις και τη Θέλτα. Στη µετριότητα κι-
νούνται µέχρι στιγµής οι δύο οµάδες, οι γηπεδούχοι προέρχονται 
από τρεις διαδοχικές ήττες σε επίπεδο πρωταθλήµατος, ενώ οι φι-
λοξενούµενοι στα επτά πιο πρόσφατα µατς τους για την ίδια δι-
οργάνωση κατόρθωσαν να κερδίσουν µόνο την Έιµπαρ. Οριακή 
κρίνεται η σηµερινή αναµέτρηση για αµφότερες, η Μπέτις έχει 
το προβάδισµα, καθώς στο γήπεδό της είναι αρκετά καλή, σε α-
ντίθεση µε τη Θέλτα, η οποία µακριά από το Βίγκο δεν πείθει. Θα 
πάµε, εποµένως, κι εδώ µε τον άσο, σηµείο το οποίο βρίσκουµε σε 
απόδοση 2.00.

Επιστρέφει η Πάρµα
Μία ακόµη ενδιαφέρουσα πρόταση προκύπτει από την Ιταλία 
και τον αγώνα Πάρµα - Φροζινόνε. Μόλις την προηγούµενη αγω-
νιστική πανηγύρισε το πρώτο της «τρίποντο» στο πρωτάθληµα η 
Φροζινόνε, η οποία φιγουράρει στην προτελευταία θέση της κα-
τάταξης, επικρατώντας 0-3 εκτός έδρας της Σπαλ. Οι «παρµέντσι», 
από την πλευρά τους, µπορεί να έρχονται από δύο διαδοχικές 
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ήττες, αλλά αυτές «δικαιολογούνται» από το δύσκολο πρόγραµµά 
τους, καθώς αντιµετώπισαν Λάτσιο και Αταλάντα. Η Πάρµα έχει τη 
δυνατότητα να επανέλθει στον δρόµο των επιτυχιών απέναντι σε 
µια αδύναµη αντίπαλο και ο άσος στο 2.00 θα αποτελέσει την ε-
πιλογή µας.

Συνεχίζουµε µε Μπουντεσλίγκα, µε το παιχνίδι που έχουµε 
ξεχωρίσει στοιχηµατικά να είναι το Μάιντζ - Βέρντερ Βρέµης. Εδώ 
έχουµε να κάνουµε µε δύο οµάδες οι οποίες σκοράρουν εύκολα, 

ωστόσο αµυντικά παρουσιάζουν ορισµένα προβλήµατα. Από πέντε 
σερί Over έρχεται η Μάιντζ, η Βέρντερ, από την πλευρά της, στα 
δύο τελευταία µατς της επιβεβαίωσε το Over 5.5 (1), µε ήττα 2-6 
από τη Λεβερκούζεν για το πρωτάθληµα και µε νίκη µε 1-5 επί της 
Φλένσµπουργκ για το Κύπελλο, και το Over 2.5 γκολ, το οποίο 
προσφέρεται σε απόδοση 1.85, θα… τιµηθεί.

Θα κλείσουµε τις προτάσεις µας µε την αναµέτρηση Φορτούνα 
Σιτάρντ - Τσβόλε, η οποία διεξάγεται στο πλαίσιο της Β΄ Ολλαν-
δίας. Οι δύο οµάδες φιγουράρουν στα χαµηλά «στρώµατα» της κα-
τάταξης, έχουν άµεση ανάγκη τους βαθµούς, εµείς, ωστόσο, θα 
δώσουµε προβάδισµα στους φιλοξενούµενους. Και αυτό διότι η 
Τσβόλε είναι αποτελεσµατική µακριά από την έδρα της και έχει 
κερδίσει στις 5/7 τελευταίες «εξόδους» της σε όλες τις διοργανώ-
σεις, ενώ η Φορτούνα µπροστά στο κοινό της έχει πάρει µόλις µία 
νίκη σε πέντε µατς! Θα πάµε, εποµένως, µε το 2 DNB (Draw No 
Bet ή Ισοπαλία Όχι Στοίχηµα: Το ποντάρισµα επιστρέφεται σε πε-
ρίπτωση ισοπαλίας) σε απόδοση 2.00.

Αυτές είναι οι επιλογές του Betarades.gr για µία ακόµη εβδο-
µάδα. Καλή τύχη σε ό,τι και αν επιλέξετε!

Goal Tips
* Πάρµα - Φροζινόνε (04/11, 16:00): Πέντε σερί Over 2.5 γκολ 
µετρά η Φροζινόνε σε επίπεδο Serie A, στα 4/5 από αυτά τα παιχνίδια 
δέχτηκε τουλάχιστον δύο τέρµατα. Το να επιβεβαιωθεί το Over 2.5 
γκολ και κόντρα στην Πάρµα προσφέρεται σε απόδοση 1.93.

* ΠΑΣ Γιάννινα - Λαµία (04/11, 17:15): Από πέντε σερί Goal/Goal 
έρχεται η Λαµία σε Σούπερλιγκ και Κύπελλο. Το ενδεχόµενο να υπάρ-
ξουν γκολ εκατέρωθεν και στο παιχνίδι µε τον ΠΑΣ Γιάννινα στους 
Ζωσιµάδες το βρίσκουµε σε απόδοση 2.17.

* ΟΦΗ - Απόλλων Σµύρνης (04/11, 19:30): Το No Goal έχει επιβε-
βαιωθεί στα 4/5 τελευταία παιχνίδια του ΟΦΗ στο πρωτάθληµα, ενώ ο 
Απόλλωνας δεν έχει σκοράρει στα 7/8 µατς του στη φετινή Σούπερ-
λιγκ. Το να µη σκοράρει η µία από τις δύο οµάδες, τουλάχιστον, στη 
µεταξύ τους αναµέτρηση προσφέρεται σε απόδοση 1.60.

Seri Tips
* Τσέλσι - Κρίσταλ Πάλας (04/11, 18:00): Αήττητη η Τσέλσι 
κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν, µε 12 νίκες και τρεις 
ισοπαλίες σε 15 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, υποδέχεται 
την Κρίσταλ Πάλας, η οποία δεν έχει «τρίποντο» στα πέντε πιο 
πρόσφατα µατς της στην Πρέµιερ Λιγκ (0-2-3). Οι «µπλε» είναι 
το φαβορί για την κατάκτηση των τριών βαθµών και ο άσος 
προσφέρεται γύρω στο 1.30.

* Ρεάλ Σοσιεδάδ - Σεβίλλη (04/11, 19:30): Το Goal/Goal 
σε συνδυασµό µε το Over 2.5 γκολ έχει επιβεβαιωθεί και στα 
τέσσερα πιο πρόσφατα εκτός έδρας παιχνίδια της Σεβίλλης στο 
πλαίσιο του πρωταθλήµατος της Α΄ Ισπανίας. Το να συµβεί το ίδιο 
και απέναντι στη Ρεάλ Σοσιεδάδ το βρίσκουµε σε απόδοση 1.97.

* Ουντινέζε - Μίλαν (04/11, 21:45): Οι γηπεδούχοι αγνοούν 
τη νίκη στα πέντε τελευταία παιχνίδια τους στο πρωτάθληµα, µε 
τον απολογισµό τους να αποτελείται από τέσσερις ήττες και µία 
ισοπαλία. Η Μίλαν, η οποία στους τρεις πιο πρόσφατους αγώνες 
έχει κερδίσει µόλις µία φορά (1-0-2), έχει την ευκαιρία να πάρει 
το «τρίποντο», µε το διπλό να το βρίσκουµε σε απόδοση 1.95.

Head 2 Head
* Μάντσεστερ Σίτι - Σαουθάµπτον (04/11, 17:00): Νικήτρια η 
Μάντσεστερ Σίτι και στα τρία τελευταία παιχνίδια της µε αντίπαλο 
τη Σαουθάµπτον, ανεξαρτήτως έδρας, δεχόµενη µάλιστα µόλις 
ένα γκολ. Το να κερδίσει η οµάδα του Γουαρδιόλα και τον 
συγκεκριµένο αγώνα, διατηρώντας το µηδέν στην άµυνα, προ-
σφέρεται σε απόδοση 1.80.

* Άρης - Ολυµπιακός (04/11, 19:00): Τα τέσσερα τελευταία 
παιχνίδια µεταξύ των δύο οµάδων, ανεξαρτήτως έδρας και δι-
οργάνωσης, είχαν λιγότερα από 2.5 τέρµατα. Το Under 2.5 είναι 
το φαβορί και στην κυριακάτικη αναµέτρηση στο «Κλεάνθης 
Βικελίδης» και προσφέρεται σε απόδοση 1.62.

* Μονπελιέ - Μαρσέιγ (04/11, 22:00): Τα δύο τελευταία παι-
χνίδια µεταξύ των δύο οµάδων, από ένα στην έδρα της καθεµιάς, 
ολοκληρώθηκαν ισόπαλα. Το να συµβεί το ίδιο και στον αγώνα 
της Κυριακής προσφέρεται σε απόδοση 3.15, µε τους Μαρσεγιέ-
ζους να αποτελούν το φαβορί της αναµέτρησης.

4/11
15:30 Φορτούνα Σιτάρντ - Τσβόλε   2 (DNB)  2.00
16:00 Πάρµα - Φροζινόνε   1  2.00
19:00 Μάιντζ - Βέρντερ   Over 2.5  1.85
19:30 ΟΦΗ - Απόλλων Σµύρνης   1  1.83
21:45 Μπέτις - Θέλτα   1  2.00
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ΜΑΡΙΧΟΥΑΝΑ ΣΤΟΠ!
Η Βroadway Show Productions, έπειτα από το «Γορ-
γόνες και Μάγκες», παρουσιάζει, 47 χρόνια μετά, το 
μιούζικαλ της Φίνος Φιλμ «Μαριχουάνα Stop!» σε θε-
ατρική διασκευή και σκηνοθεσία Γιώργου Βάλαρη, σε 
μια μεγαλειώδη υπερπαραγωγή με 30μελή θίασο και 
ζωντανή ορχήστρα, σηματοδοτώντας την επιστροφή 
στο θέατρο του Τόλη Βοσκόπουλου. Πρωταγωνιστούν: 
Ντορέττα Παπαδημητρίου, Γιώργος Βάλαρης, Θανά-
σης Βισκαδουράκης, Μαρία Ανδρούτσου, Βίκυ Κου-
λιανού, Άρης Μακρής, Μαριέλλα Σαββίδου, Βαλέρια 
Κουρούπη. Φιλική συμμετοχή: Φωτεινή Ντεμίρη, Πέ-
τρος Ξεκούκης. Στον ρόλο της Πολίν η Μαρία Ιωαν-
νίδου.

Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΑ ΞΑΝΑ 
ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΤΣΙΡΑ 
Η Ελευθερία Αρβανιτάκη και ο Γιάννης Κότσιρας τον 
φετινό χειμώνα συναντιούνται στην Ακτή Πειραιώς 
παρουσιάζοντας την παράσταση «Δυνατά κάθε φορά». 
Μπλέκουν τα μεγάλα τους τραγούδια, θυμούνται σπου-
δαία λαϊκά που αγαπάνε και ενώνουν τις φωνές και τους 
μουσικούς τους κόσμους σε ένα καινούργιο τραγούδι, 
με τίτλο «Δυο ζωές», το οποίο θα κυκλοφορήσει σε λίγες 
ημέρες, σε μουσική Γιώργου Καραδήμου και στίχους 
Λήδας Ρουμάνη.

LA RONDE
Ένας άντρας. Μια γυναίκα. Η έλξη, η αμηχανία, η γοητεία, ο 
ένας απέναντι στον άλλον. Η στιγμή είναι πάντα μια στιγμή 
και οι άνθρωποι είναι πάντα άνθρωποι. Το κλασικό έργο του 
Άρτουρ Σνίτσλερ «La Ronde», σε μια νέα ανάγνωση που δα-
νείζεται κινηματογραφικά στοιχεία και ακροβατεί ανάμεσα 
στην κωμωδία και το δράμα, θα παρουσιαστεί από τις 7 Νο-
εμβρίου στο Θέατρο Αγγέλων Βήμα σε σκηνοθεσία Θοδωρή 
Βουρνά και μετάφραση Μαργαρίτας Δαλαμάγκα-Καλογήρου.

Η ΚΩΜΩΔΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΞΗΓΗΣΕΩΝ
Η «Κωμωδία των παρεξηγήσεων», το νεανικό έργο του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, θα κάνει πρεμιέρα στις 9 Νοεμ-
βρίου στο Νέο Θέατρο Κατερίνα Βασιλάκου, με πρωταγωνιστικό δίδυμο τους εξαιρετικούς Νίκο Κουρή και 
Ορφέα Αυγουστίδη σε έναν δυναμικό θίασο 12 ηθοποιών, σε σκηνοθεσία Κατερίνας Ευαγγελάτου. Το εντυ-
πωσιακό σκηνικό (Εύα Μανιδάκη), που λειτουργεί ως μια διαρκώς μεταβαλλόμενη συνθήκη ψευδαίσθησης, 
και τα κοστούμια-γλυπτά (Βασιλική Σύρμα), φτιαγμένα με μια σπάνια τεχνοτροπία, συνθέτουν ένα μαγευ-
τικό σκηνικό σύμπαν που θα παρασύρει τους θεατές στον ίλιγγο μιας εκρηκτικής παράστασης.
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ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Μπράιαν Σίνγκερ ΣΕΝΑ-
ΡΙΟ: Άντονι Μακ Κάρτεν, Πίτερ Μόργκαν 
ΠΑΙΖΟΥΝ: Ράµι Μάλεκ, Λούσι Μπόιντον, 
Γκουίλιµ Λι, Μπεν Χάρντι, Τζόζεφ Ματζέλο, 
Άινταν Γκίλεν, Τοµ Χολάντερ, Άλεν Λιτς, 
Μάικ Μάγιερς

Η Disney µεταφέρει πανηγυρικά στη µεγάλη οθόνη το κλασικό και ιδιαίτερα αγαπητό παραµύθι 
του 19ου αιώνα µε µια φαντασµαγορική ταινία που παρουσιάζει καινούργιους χαρακτήρες σε µια 
παιχνιδιάρικα πιο φωτεινή εκδοχή της πασίγνωστης ιστορίας. Όταν η Κλάρα βρίσκεται σε έναν 
παράξενο και µυστήριο παράλληλο κόσµο, επικεφαλής του οποίου είναι η απαστράπτουσα βασί-

λισσα της Χώρας των Ζαχαρωτών, Ζαχαρένια Νεράιδα, πρέπει να διασχίσει µε θάρρος το Τέταρτο Βασίλειο και 
να αντιµετωπίσει την Κόκκινη Μητέρα, για να ξαναφέρει την αρµονία στον αλλοπρόσαλλο αυτόν κόσµο. Στο 
πλάι της πάντα ο γενναίος και ταπεινός Καρυοθραύστης της.

PETERLOO

Σε σενάριο και σκηνοθεσία του υποψήφιου για 7 Όσκαρ Μάικ Λι, το «Peterloo» είναι µια επική ανα-
παράσταση των γεγονότων που περιγράφουν την ιστορική σφαγή του Πίτερλου το 1819, που άλλαξε 
την εργατική τάξη της Αγγλίας. Η ειρηνική συγκέντρωση στην πλατεία Σεντ Πίτερς στο Μάντσεστερ 
αιµατοκυλίστηκε και έγινε ένα από τα πιο σκοτεινά επεισόδια στην ιστορία της Αγγλίας. Η βρετα-

νική κυβέρνηση διέταξε την καταστολή της συγκέντρωσης των 80.000 ανθρώπων που ζητούσαν πολιτικές 
αλλαγές και µέτρα ενάντια στη συνεχώς αυξανόµενη φτώχεια, µε αποτέλεσµα πολλοί να χάσουν τη ζωή τους 
και εκατοντάδες να τραυµατιστούν. Η άγρια αυτή καταστολή και τα δραµατικά γεγονότα που ακολούθησαν 
προκάλεσαν οργή σε όλη τη χώρα και επέφεραν ακόµα µεγαλύτερη κρατική καταστολή.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ-ΣΕΝΑΡΙΟ: Μάικ Λι ΠΑΙΖΟΥΝ: Ρόρι Κινίαρ, Μαξίν Πικ, Νιλ Μπελ, Φίλιπ Τζάκσον

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Λάσε Χάλστροµ, Τζόι Τζόνστον ΣΕΝΑΡΙΟ: Άσλεϊ Πάουελ ΠΑΙΖΟΥΝ: Μακένζι Φόι, Κίρα Νάιτλι, Έλεν 
Μίρεν, Μόργκαν Φρίµαν ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΗ ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΙ ΟΙ: Αφροδίτη Αντωνάκη, Τάνια Παλαι-
ολόγου, Ντένης Μακρής

BOHEMIAN 
RHAPSODY

Ο ΚΑΡΥΟΘΡΑΥΣΤΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
THE NUTCRACKER AND THE FOUR REALMS
(µεταγλωττισµένο, µε υπότιτλους και σε 3D)

Tο «Bohemian Rhapsody» είναι 
µια ωδή στους Queen. O Φρέντι 
Μέρκιουρι αψήφησε τα στερεότυπα 
και τους συµβιβασµούς για να γίνει 

ένας από τους πιο αγαπητούς καλλιτέχνες του 
πλανήτη. Η ταινία ακολουθεί τη ραγδαία άνοδο 
της µπάντας µέσα από τα εµβληµατικά τραγού-
δια και τον επαναστατικό τους ήχο. Γνωρίζουν 
απαράµιλλη επιτυχία, αλλά σε µια απροσδό-
κητη τροπή ο Φρέντι, περιτριγυρισµένος από 
κακές επιρροές, παρατάει τους Queen για να 
κάνει σόλο καριέρα. Έχοντας υποφέρει πολύ 
χωρίς τους Queen, καταφέρνει να επανενωθεί 
µαζί τους λίγο πριν από τη συναυλία «Live 
Aid». Ενώ έχει µόλις διαγνωστεί ως φορέας 
του AIDS, ο Φρέντι οδηγεί µε γενναιότητα την 
µπάντα σε µία από τις καλύτερες συναυλίες 
στην ιστορία της ροκ µουσικής. Οι Queen αφή-
νουν µια κληρονοµιά που συνεχίζει να εµπνέει 
τους ασυµβίβαστους, τους ονειροπόλους και 
τους λάτρεις της µουσικής µέχρι και σήµερα.
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ΤΙ, ΠΟΙΟΣ, ΠΟΥ, ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ...

Blexit θέλει ο Κάνιε
Λίγο καιρό μετά τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ και 
μετά την αμφιλεγόμενη περιοδεία του στην Αφρική, κατά τη δι-
άρκεια της οποίας δώρισε sneakers σε ολιγάρχες και ορφανά, 
ο Κάνιε Γουέστ συνεχίζει την προπαγάνδα του πουλώντας προ-
ϊόντα. Αυτή τη φορά ο μουσικός και επιχειρηματίας της μόδας 
επινόησε ένα σλόγκαν στα πρότυπα του Brexit, το Blexit (όπως 
Βlack Exit), το εκτύπωσε πάνω σε μπλουζάκια και με αυτό προ-
ωθεί μια μεγάλη έξοδο από το Κόμμα των Δημοκρατικών.

  ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

Η Τζόντι Φόστερ καλεί  
τους Αμερικανούς να ψηφίσουν
Η βραβευμένη με Όσκαρ Τζόντι Φόστερ σκηνοθετεί τις ισχυ-
ρές γυναίκες με φωνή στο Χόλιγουντ σε ένα προεκλογικό 
σποτ που απαιτεί από τους συμπολίτες της να ψηφίσουν 
στην ενδιάμεσες εκλογές της επόμενης εβδομάδας. Διάσημα 
ονόματα της μεγάλης οθόνης και του πενταγράμμου, όπως η 
ηθοποιός Τζούλιαν Μουρ και η τραγουδίστρια Σερ, καλούν 
τους Αμερικανούς να πάνε να ψηφίσουν. Αν και το όνομα του 
Ντόναλντ Τραμπ δεν αναφέρεται στο βίντεο, η έκκληση απευ-
θύνεται ξεκάθαρα προς τους ψηφοφόρους, ειδικά τις γυναί-
κες, που επιθυμούν μια πολιτική αλλαγή στο ανώτατο επίπεδο 
στις ΗΠΑ.

Σοφία Βεργκάρα:  
Η πιο ακριβοπληρωμένη TV star
Αστεία, πληθωρική, επιχειρηματίας, εκρηκτική Λατίνα. Η Σοφία 
Βεργκάρα είναι ξανά στην κορυφή των πιο ακριβοπληρωμένων 
τηλεοπτικών προσώπων. Σύμφωνα με το «Forbes», η πρωταγω-
νίστρια του «Modern Family» εισέπραξε το ποσό των 42,5 εκατ. 
δολαρίων από την 1η Ιουνίου 2017 έως και την 1η Ιουνίου 2018. Η 
Κολομβιανή ηθοποιός κερδίζει αρκετά και από τα συμβόλαιά της 
με την εταιρεία μηχανών καφέ Shark Ninja Cafe και την αλυσίδα 
επίπλων Rooms To Go. Δεύτερη στη λίστα η Κέιλι Κουόκο από 
το «Big Bang Theory» με αμοιβή 900.000 δολάρια ανά επεισόδιο. 
Τρίτη η Έλεν Πομπέο της σειράς «Grey’s Anatomy» με 23,5 εκατ. 
δολάρια. Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Μαρίσκα Χαργκιτέι από τη 
δικαστική σειρά «Law & Order: SVU» με 13 εκατ. δολάρια έσοδα 
ετησίως και στην πέμπτη θέση η Τζούλι Μπόουεν από τη σειρά 
«Modern Family» με 12,5 εκατ. δολάρια.

Ο Κριστιάνο εκθρόνισε τη Σελένα Γκόμεζ
Η ποδοσφαιρική μηχανή που λέγεται Κριστιάνο Ρονάλντο μπορεί 
να προκαλεί ρίγη αντιπάθειας στους θαυμαστές του Λίονελ Μέσι, 
ωστόσο, όσον αφορά το Instagram, δεν έχει αντίπαλο, καθώς, 
όπως προέκυψε μετά από σχετικές μετρήσεις, ο CR7 κατάφερε 
να «εκθρονίσει» την επί διετία «βασίλισσα του Instagram» Σελέ-
να Γκόμεζ. Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός «μετρά» 
στο συγκεκριμένο μέσο κοινωνικής δικτύωσης 144.420.563 ακο-
λούθους και για πρώτη φορά βρίσκεται πίσω από τον αστέρα της 
Γιουβέντους, που «ακολουθείται» από 144.645.457 ανθρώπους, 
περισσότερους απ’ ό,τι οι κάτοικοι της Ρωσίας.
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Πες μου τ’ όνομά σου

Ο Φοίβος, η Νεφέλη Φασούλη μαζί με τον πολυορ-

γανίστα Γιώργο Κατσάνο, αλλά κυρίως τα τρα-

γούδια τους τα παιδικά και οι παράξενες ιστορίες 

τους, ξεκινούν ένα ταξίδι γνωριμίας με τους μικρούς και 

μεγάλους φίλους τους, παρουσιάζοντας το βιβλίο-CD με 

τίτλο «Πες μου τ’ όνομά σου», που πρόσφατα κυκλοφό-

ρησε από τις εκδόσεις Μικρή Άρκτος.

Σε αυτό το βιβλίο ο Φοίβος θυμάται και αφηγεί-

ται τη δική του ιστορία όπως την έζησε όταν ήταν παιδί, 

που είναι όμως και η ιστορία της σχέσης του με την πόλη, 

τους φίλους του, τα παιδικά του χρόνια, τις παρέες και τις 

σκανδαλιές τους. Και στον δίσκο που συνοδεύει το βι-

βλίο τραγουδά μέσα από δεκαπέντε τραγούδια τις στιγ-

μές αυτής της ιστορίας με τον γνωστό δικό του τρόπο…

Για να μαθαίνουν 
οι μικροί
...και να θυμούνται 
οι μεγάλοι
Τρεις μουσικές παραστάσεις 
για παιδιά με σκοπό να μάθουν 
διασκεδάζοντας.

  ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

Πες μου τ’ όνομά σου

Ερμηνεύει ο Φοίβος Δελη-

βοριάς

Συμμετέχει η Νεφέλη Φασούλη

Μαζί τους ο πολυοργανίστας 

Γιώργος Κατσάνος

Θέατρο Radar

Πλ. Αγ. Ιωάννη & Πυθέου 93, 

Αθήνα

Τηλ.: 210 9769294

Μόνο για 9 παραστάσεις

Ημέρες & ώρες παραστάσεων: 

Κυρ. 12:00

Ο ΜΙΚΡΟΣ AMADEUS – Το παιδί θαύμα 

Το ταξίδι της ζωής του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ θα παρακολουθήσουν οι μικροί και οι μεγάλοι θε-

ατές της παράστασης «Ο ΜΙΚΡΟΣ AMADEUS – Το παιδί θαύμα», η οποία έχει στόχο, όπως σημειώνει η 

σκηνοθέτριά της Ρέινα Εσκενάζυ, να έρθουν σε επαφή με τα πρώτα ακούσματα κλασικής μουσικής και 

να τα συνδυάσουν με την παιδική ξενοιασιά. Μέσα από την παράσταση θα συνειδητοποιήσουν ότι μπορούν να 

συνυπάρξουν ο παιδικός αυθορμητισμός και η ανάγκη του παιδιού για παιχνίδι με την οργάνωση, τη μελέτη και 

τελικά την επιτυχία του στόχου μας. Θα νιώσουν την ικανοποίηση που μπορεί να προσφέρει στο παιδί η δημι-

ουργία.

Η παράσταση μας μεταφέρει στα ανάκτορα όπου ζουν ο αυτοκράτορας Φραγκίσκος Α΄ και η αυτοκράτειρα 

Μαρία Θηρεσία. Παρακολουθούμε τη σχέση του Αμαντέους με την αδελφή του Νανέρλ, μια σχέση ουσιαστικής 

αγάπης και αδελφικής υποστήριξης.

Ο ΜΙΚΡΟΣ AMADEUS – 

Το παιδί θαύμα

Σκηνοθεσία: Ρέινα Εσκενάζυ

Ιστορική μελέτη, κείμενο & 

μουσική: Θωμάς Καραχάλιος

Χορογραφία: Μόνικα Κολο-

κοτρώνη

Χορογραφία - κινησιολογία για 

μπαλαρίνες: Δημήτρης Μαρ-

γαρίτης

Παίζουν: Αντώνης Λουδάρος, 

Δημήτρης Ραφαήλος, Κατερίνα 

Αντζουλάτου, Βαρβάρα Καρά

Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Τηλ.: 210 4143310

Ημέρες & ώρες παραστάσεων: 

Σάβ. 14:30, Κυρ. 11:30 & 14:30

Ταξιδιώτες στο χρόνο

Η ομάδα που παρουσίασε πέρυσι τις «Εφευρέσεις που άλ-

λαξαν τον κόσμο» επιστρέφει φέτος στο Θέατρο Τζένη 

Καρέζη με την παράσταση για παιδιά «Ταξιδιώτες στο 

χρόνο». Ταξιδιώτες που έχουν παρευρεθεί στα μεγαλύτερα γεγο-

νότα που έχει ζήσει η ανθρωπότητα και σας περιμένουν για να τα-

ξιδέψετε μαζί τους. Πραγματοποιούν ένα ταξίδι χιλιετιών, από την 

εποχή των δεινοσαύρων και τις ρωμαϊκές αρένες μέχρι την ανα-

κάλυψη της Αμερικής και την κατάκτηση της Σελήνης. Η παγκό-

σμια Ιστορία ξεδιπλώνεται μπροστά σε μικρούς και μεγάλους με 

μουσική, τραγούδια και χορό, με διάδραση, εντυπωσιακές βιντεο-

προβολές και, πάνω απ’ όλα, με πάρα πολύ χιούμορ.

Ταξιδιώτες στο χρόνο

Κείμενο-Σκηνοθεσία: Γιάν-

νης Σαρακατσάνης

Μουσική: Νίκος Τσέκος

Παίζουν: Σταύρος Γιαννου-

λάδης, Θανάσης Ζερίτης, Α-

λεξάνδρα Ούστα, Κίμων 

Φιορέτος

Θέατρο Τζένη Καρέζη

Ακαδημίας 3

Τηλ.: 210 3636144

Ημέρες & ώρες παραστά-

σεων: Σάβ. 15:00, Κυρ. 11:30 

& 15:00
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Το ∆είπνο
του Χέρµαν Κοχ
Μετάφραση: Κάτια 
Σπερελάκη
Σκηνοθεσία - 
∆ραµατουργική 
επεξεργασία: Λίλλυ 
Μελεµέ
ΠΑΙΖΟΥΝ: Στέλιος 
Μάινας, Κατερίνα 
Λέχου, Λάζαρος 
Γεωργακόπουλος, 
Κατερίνα 
Μισιχρόνη, Γιώργος 
Κοτανίδης
Σύγχρονο Θέατρο
Ευµολπιδών 45, 
Αθήνα
Τηλ.: 210 3464380
Από 16/11 έως 
2/12

Το διάσηµο µπεστ σέλερ του Ολλανδού Χέρµαν Κοχ «Το ∆είπνο», ένα συγκλονιστικό 
ψυχολογικό θρίλερ, γραµµένο το 2009, το οποίο προκάλεσε παγκόσµια αίσθηση 
και έχει µεταφραστεί σε περισσότερες από 25 χώρες στον κόσµο, έρχεται για πρώτη 

φορά στην Ελλάδα. Πέντε σηµαντικοί πρωταγωνιστές, ο Στέλιος Μάινας, η Κατερίνα Λέχου, 
ο Λάζαρος Γεωργακόπουλος, η Κατερίνα Μισιχρόνη και ο Γιώργος Κοτανίδης, δηµιουργούν 
µια παράσταση που κινείται στην κόψη του ξυραφιού. Από τη λαµπερή εικόνα δύο ζευγα-
ριών στις πιο ζοφερές οικογενειακές αποκαλύψεις. Η Κατερίνα Μισιχρόνη εξηγεί πως η 
Μπαµπέτ, η ηρωίδα που ενσαρκώνει, είναι µια γυναίκα φαινοµενικά αψεγάδιαστη.

Το «∆είπνο» του Χέρµαν Κοχ έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Μιλήστε µας για το 
έργο…
Πρόκειται για ένα ενδιαφέρον, κατά τη γνώµη µου, κοινωνικό έργο, που αγγίζει τα όρια του 
ψυχολογικού θρίλερ. ∆ύο ζευγάρια, τέσσερις διαφορετικοί χαρακτήρες, που µέσω ενός κοι-
νού µυστικού θα κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους προκειµένου να διασφαλιστεί η «ατα-
ραξία» και η µη µετακίνηση των κεκτηµένων συνθηκών στη ζωή τους.

Εσείς ποιον ρόλο έχετε;
Ενσαρκώνω τον ρόλο της Μπαµπέτ. Μιας γυναίκας φαινοµενικά «δυναµικής» και «αψεγά-
διαστης», που κατά τη διάρκεια του έργου θα έρθει κι αυτή, όπως και οι υπόλοιποι χαρα-
κτήρες, σε σύγκρουση µε τον εαυτό της και τις συνθήκες, αποκαλύπτοντας πολύ σκοτεινές 
πτυχές της.

Το έργο καταγράφει την αθέατη πλευρά της σύγχρονης αστικής οικογενειακής ζωής και 
θέτει το ερώτηµα «πόσο καλά ξέρουµε τα παιδιά µας;». Θεωρείτε πως είναι σύµπτωµα 
της εποχής ή σύµπτωµα της εφηβείας;
Θεωρώ ότι είναι ένα γενικευµένο σύµπτωµα και ερώτηµα: τελικά, πόσο καλά γνωρίζουµε όχι 
µόνο τον εαυτό µας αλλά και τον/τους άνθρωπο/ανθρώπους που έχουµε δίπλα µας; Τι ση-
µαίνει «επικοινωνία» και τελικά κατά πόσο προκύπτει µε ειλικρίνεια µεταξύ των ανθρώπων;

Νοµίζετε, ως πολίτες, αγωνιζόµαστε αρκετά για τα δικαιώµατα των µη προνοµιούχων;
Θεωρώ ότι ο δρόµος αυτός είναι πολύ µακρύς, ό,τι κι αν κάνουµε είτε σε ατοµικό είτε σε 
συλλογικό επίπεδο. Χωρίς βέβαια αυτό να αναιρεί την αξία των ήδη πεπραγµένων, έχει πολύ 
ακόµη…

Φαντάζοµαι, έχετε δει τις βασισµένες στο «∆είπνο» ταινίες. Την αµερικανική, την ολλαν-
δική και την ιταλική. Ποια σας άρεσε περισσότερο και γιατί;
Θα επιλέξω την ολλανδική. Νοµίζω ότι ήταν αρκετά καθαρή και σε βάθος η σκιαγράφηση 
των χαρακτήρων.

Έχετε έναν υπέροχο λογαριασµό στο Instagram. Φαίνεται ότι αγαπάτε τη µόδα. Είναι 
έτσι;
Ναι, αγαπώ τη µόδα και την αισθητική, καθώς και οτιδήποτε οξύνει το αισθητικό µου κριτή-
ριο και µου δίνει τροφή για σκέψη.

Είναι η µόδα τέχνη;
Υπό συγκεκριµένο οπτικό πρίσµα, ναι.

Υπάρχουν επιπλέον σχέδια γι’ αυτόν τον χειµώνα;
Αναµένω µε χαρά την προβολή της ταινίας όπου πρωταγωνιστώ, «Chinatown – The Three 
Shelters», σε σκηνοθεσία της Αλίκης ∆ανέζη-Κνούτσεν, τόσο στο New York Greek Film 
Festival όσο και στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.

Κατερίνα Μισιχρόνη
«Τελικά, πόσο καλά 

γνωρίζουµε 
τον δίπλα µας;»

  ΣΤΗΝ ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ
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Ποιος φταίει για την πλαστική ρύπανση;

Τ
ο πλαστικό έχει πληµµυρίσει τη ζωή µας. Σχε-
δόν ό,τι καταναλώνουµε βρίσκεται σε πλα-
στικό περιτύλιγµα ή αποτελείται από πλαστικό: 
ρούχα, τρόφιµα, είδη προσωπικής υγιεινής και 
καθαριότητας, φαγητά και ροφήµατα στο χέρι 
και πολλά άλλα προϊόντα. Το πλαστικό έχει ο-

δηγήσει στη δηµιουργία ενός καταναλωτικού προτύπου που βα-
σίζεται στην πολύ µικρή διάρκεια ζωής των προϊόντων και σε κα-
ταναλωτικές επιλογές που καθοδηγούνται περισσότερο από τη 
δύναµη της µάρκας και λιγότερο από τις πραγµατικές µας ανά-
γκες.

Η Μεσόγειος έχει µετατραπεί σε µία από τις πιο ρυπασµέ-
νες θάλασσες του πλανήτη. Στην Ελλάδα, περίπου 40 τόνοι πλα-

στικού καταλήγουν στο φυσικό περιβάλλον κάθε µέρα! Εδώ και 
χρόνια µάς λένε ότι η ανακύκλωση και η σωστή διαχείριση των 
απορριµµάτων µπορούν να λύσουν το πρόβληµα της πλαστικής 
ρύπανσης. Όµως, ενώ αυτά είναι απαραίτητα µέτρα, δεν είναι αρ-
κετά: οι µεγάλες εταιρείες παραγωγής και διαχείρισης πλαστικού 
µίας χρήσης οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να στα-
µατήσουν να κρύβονται πίσω από τον καταναλωτή.

Μαζί µπορούµε να τις πιέσουµε να επαναξιολογήσουν τον 
τρόπο που διαθέτουν τα προϊόντα τους στην αγορά και να µειώ-
σουν δραστικά την εξάρτησή τους από το πλαστικό µίας χρήσης.

H Greenpeace µοιράζει ένα ηλεκτρονικό ερωτηµατολόγιο 
για τον περιορισµό της χρήσης πλαστικού. Περισσότερα στο act.
gp/2QEWw5H.

Neymar, ένας σκύλος γεννηµένος νικητής
Ο Neymar είναι γεννηµένος νικητής. Αποφάσισαν να τον εγκαταλείψουν στα µισά του ταξιδιού, πάνω 

στην εθνική οδό! Το αποτέλεσµα, όµως, δεν ήταν αυτό που περίµεναν. Neymar - εθνική οδός: 1-0 τελικό! 

Σε µια µικρής διάρκειας επιχείρηση διάσωσης, ο Neymar, λίγο πριν παραδοθεί και «κρεµάσει τα παπού-

τσια του», βρέθηκε στην αγκαλιά του stray.gr. Έλαβε ιατροφαρµακευτική περίθαλψη που, αν και µόλις 10 

µηνών, είχε τόση ανάγκη µετά την ταλαιπωρία του. Ολοκλήρωσε τη θεραπεία του και όχι µόνο δεν κρέ-

µασε τα παπούτσια του αλλά βρίσκεται στην καλύτερη φόρµα στα χρονικά της καριέρας του. Έχει πια την 

εµφάνιση ενός σταρ και το χαµόγελο της επιτυχίας. Αφήνει σιγά σιγά πίσω τον φόβο της εγκατάλειψης 

και αρχίζει να εµπιστεύεται και πάλι τους ανθρώπους. Με συχνές προπονήσεις περπατάει ήδη µε το λουρί 

του και µαθαίνει τους κανόνες σωστής συµπεριφοράς. Ο τρυφερός χαρακτήρας του σίγουρα θα βάλει γκολ 

στην καρδιά σας. Αν θέλετε έναν κορυφαίο µπαλαδόρο στη ζωή σας και είστε έτοιµοι να αστράφτουν πάνω 

σας τα φλας σε κάθε σας περίπατο, επικοινωνήστε µε τα info@stray.gr και 6947 421521.

Φιλοζωικό σωµατείο stray.gr, Α.Μ.: 24685. Θα δοθεί στειρωµένος, µε µικροτσίπ και συµβό-
λαιο υιοθεσίας (∆ήλωση Υιοθεσίας Ζώου από νέο ιδιοκτήτη συµφ. Ν. 4039/2012).

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΤΗΣ MOm! ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 2-3 ΩΡΕΣ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΜΕ ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.
www.mom.gr
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Γεµιστές µίνι κολοκύθες
Η κολοκύθα είναι κάτι περισσότερο από ένα όµορφο χρωµατιστό 

λαχανικό. ∆ιαθέτει πολλές βιταµίνες και αντιοξειδωτικά συστατικά.

Υλικά

1. Προθερµαίνουµε τον φούρνο στους 200 βαθµούς.

2. Προσεκτικά κόβουµε τα καπάκια από τις κολοκύθες και µε ένα 
κουτάλι καθαρίζουµε όλα τα σπόρια από το εσωτερικό τους.

3. Αλείφουµε µε ελαιόλαδο, πασπαλίζουµε µε αλάτι και πιπέρι, τις 
στρώνουµε σε ένα ταψί µε τα καπάκια και ψήνουµε στον φούρνο για 
περίπου 30 λεπτά. Βγάζουµε από τον φούρνο και αφήνουµε στην άκρη.

4. Όσο οι κολοκύθες είναι στον φούρνο, ετοιµάζουµε τη γέµιση. 
Σε µια κατσαρόλα βάζουµε το λάδι και όταν ζεσταθεί ρίχνουµε το 
κρεµµύδι και σοτάρουµε µέχρι να γίνει διαφανές. Μετά ρίχνουµε τον 
αρακά και σοτάρουµε για περίπου 5 λεπτά. Ακολουθεί το µοσχαρίσιο 
φιλέτο που έχουµε κόψει σε λεπτές λωρίδες, το οποίο σοτάρουµε για 
άλλα περίπου 5 λεπτά.

5. Τελευταίο βάζουµε το σκόρδο. Ανακατεύουµε και αµέσως ρίχνουµε 
το µείγµα ρυζιού και σοτάρουµε για 1 λεπτό. Ρίχνουµε τον ζωµό και 
µαγειρεύουµε για 20 λεπτά σε χαµηλή φωτιά – θέλουµε να κρατήσει 
λίγα υγρά. ∆ιορθώνουµε το αλάτι και το πιπέρι προσέχοντας, γιατί ο 
ζωµός έχει αλάτι και πιπέρι.

6. Αποσύρουµε την κατσαρόλα από τη φωτιά και ρίχνουµε µέσα τα 
φιστίκια, τα κάσιους, τις σταφίδες και τον χυµό πορτοκαλιού.

7. Μοιράζουµε το µείγµα στις κολοκύθες και βάζουµε στον φούρνο 
για 10-15 λεπτά.

8. Σερβίρουµε µε τα καπάκια πάνω από τις κολοκύθες.

Μερίδες: 6

Χρόνος προετοιµασίας: 

20 λεπτά

Χρόνος µαγειρέµατος: 

1 ώρα και 10 λεπτά

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 τις κο λοκύθες:

• 6 µικρές κολοκύθες περίπου

 400-500 γρ. η καθεµία

• 2 κ.σ. ελαιόλαδο

• αλάτι-πιπέρι

Εκτέλεση

Για τη γέµιση:

• 2 κ.σ. ελαιόλαδο

• 1 µεγάλο κρεµµύδι 
ψιλοκοµµένο

• 200 γρ. µοσχαρίσιο φιλέτο 
σε λεπτές φέτες

*ή κιµά µοσχαρίσιο

*αν είστε vegan, βάλτε 
ψιλοκοµµένα µανιτάρια αντί 
για το κρέας

• 1 φλιτζάνι αρακά

• 2 σκελίδες σκόρδο λιωµένες

• 1 κ.γλ. αλάτι

• 1 φλιτζάνι µπασµάτι και 
άγριο ρύζι µιξ

*ή ρύζι parboiled

• 2 φλιτζάνια ζωµό λαχανικών

• 50 γρ. φιστίκια Αιγίνης 
καβουρντισµένα

• 50 γρ. κάσιους καβουρντισµένα

• 50 γρ. σταφίδες ξανθές 
σοταρισµένες

• 1/2 φλιτζάνι χυµό πορτοκαλιού
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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

Πώς θα ξεφορτωθείτε 
τις σακούλες 

κάτω από τα 
άτια
info

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

Προπόνηση αντοχής
Πριν: Μια γυναίκα βάρους 60 κιλών χρειάζεται περίπου 60 
γρ. υδατάνθρακες και 6-12 γρ. πρωτεΐνη. Σκέψου 2 φέτες 
ψωµί ολικής αλέσεως µε βούτυρο αµυγδάλου και µία µέτρια 
µπανάνα (50 γρ. υδατάνθρακες / 26 γρ. λιπαρά/ 17 γρ. πρωτε-
ΐνη) ή 1 φλ. πόριτζ µε βρώµη ή κινόα µε γάλα µε λίγα λιπαρά 
µαζί µε µία µέτρια µπανάνα (50 γρ. υδατάνθρακες / 6 γρ. λι-
παρά / 14 γρ. πρωτεΐνη).
Κατά τη διάρκεια: Ενίσχυσε τον οργανισµό σου µε 30 γρ. υδα-
τάνθρακες για κάθε µία ώρα προπόνησης, αν διαρκεί 1,5 µε 2,5 
ώρες. Για προπόνηση που διαρκεί 2-3 ώρες, βάλε στόχο 30-60 γρ. 
υδατάνθρακες ανά ώρα. Μία µέτρια µπανάνα, µία µπάρα µούσλι και 
ένα µάφιν περιέχουν το καθένα περίπου 20 γρ., ενώ µία φέτα ψωµί 
περιέχει περίπου 30 γρ.
Μετά: Βάλε στόχο τα 25 γρ. πρωτεΐνη και 1 γρ. υδατάνθρακες ανά κιλό 
σωµατικού βάρους, π.χ. 200 γρ. γιαούρτι µε φρούτα και µια χούφτα αµύ-
γδαλα (περίπου 44 γρ. υδατάνθρακες / 38 γρ. λιπαρά / 20 γρ. πρωτεΐνη) ή 2 
φέτες ψωµί ολικής αλέσεως ή µε προζύµι µαζί µε αβοκάντο και 2 αβγά ποσέ 
(426 γρ. υδατάνθρακες / 83 γρ. λιπαρά / 22 γρ. πρωτεΐνη).

Προπόνηση ήπιας έντασης
Πριν: Αν το χρειάζεσαι, φάε ένα µικρό σνακ, όπως µία µέτρια µπανάνα. Για να αντλήσει 
ο οργανισµός σου ενέργεια από τα αποθέµατα λίπους, προσπάθησε να κάνεις νηστική µία ή 
δύο σύντοµες προπονήσεις ήπιας έντασης την εβδοµάδα.
Μετά: ∆εν θα χρειαστείς σνακ «ανάκαµψης». Φρόντισε όµως το επόµενο γεύµα σου να περιλαµ-
βάνει άπαχες πρωτεΐνες (ψάρι, κοτόπουλο, όσπρια) και σύνθετους υδατάνθρακες (γλυκοπατάτα, κολο-
κύθα, καλαµπόκι, καστανό ρύζι).

Προπόνηση υψηλής έντασης
Πριν: 1/2 φλ. καστανό ρύζι ή 1/2 φλ. ζυµαρικά ή 2 φέτες ψωµί µε 150 γρ. τόνο ή µε 3 φέτες καθαρό µπέικον ή µε 100 γρ. 
ψητό κοτόπουλο. Πρόσθεσε 2 κ.γλ. ελαιόλαδο ή βούτυρο.
Μετά: 2 φέτες ψωµί ολικής αλέσεως ή µε προζύµι µαζί µε αβοκάντο και 2 αβγά ποσέ.

Η σωστή διατροφή πριν και 
µετά την άσκηση αν κάνεις 
προπόνηση αντοχής, ήπιας 
ή υψηλής έντασης
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  ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΗ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ*

Στις µέρες µας οι καταναλωτές θέλουν να γνωρίζουν τι τρώνε, ε-
πιλέγοντας υγιεινά τρόφιµα που µπορούν να βοηθήσουν στην 
αντιµετώπιση και την πρόληψη κάποιων ασθενειών. Τα προϊ-

όντα βρώµης έχουν σηµαντικό ρόλο στην ανθρώπινη διατροφή, δε-
δοµένου ότι είναι µια καλή πηγή ενέργειας και θρεπτικών συστατι-
κών για το ανθρώπινο σώµα. Η βρώµη έχει αναγνωριστεί από τους 
αρχαίους χρόνους ως ένα πολύτιµο τρόφιµο λόγω των θρεπτικών 
ιδιοτήτων της. Περιέχει σηµαντικές ποσότητες υδατανθράκων, κυ-
ρίως αµύλου, διαλυτών φυτικών ινών, λιπιδίων, υψηλής βιολογι-
κής αξίας πρωτεϊνών και αρκετών βιταµινών του συµπλέγµατος Β. 
Τα τελευταία χρόνια έχουν επισηµανθεί αρκετές ωφέλειες για την 
ανθρώπινη υγεία από την κατανάλωση της βρώµης και των προϊό-
ντων της. Οι µεγάλοι οργανισµοί υγείας στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ 
έχουν αποδεχτεί ότι µια οµάδα ουσιών που περιέχονται στη βρώµη 
και ονοµάζονται β-γλυκάνες µπορούν να µειώσουν την «κακή» 
LDL χοληστερόλη, κα θώς και τον κίνδυνο για καρδιαγγειακά νοσή-
µατα στους ανθρώπους. Πολύ συχνά βλέπουµε πια νέα, εµπλουτι-

σµένα τρόφιµα, όπως µπισκότα και γλυκίσµατα, να περιέχουν β-γλυ-
κάνες και να διατυπώνουν ισχυρισµούς βελτίωσης της υγείας µας. 

Oι β-γλυκάνες, που ουσιαστικά είναι το κύριο συστατικό των διαλυ-
τών φυτικών ινών της βρώµης, έχουν τις περισσότερες ωφέλιµες δρά-

σεις για την υγεία µας. Από την κατανάλωση βρώµης µπορούν να ω-
φεληθούν άτοµα µε προβλήµατα στη λειτουργία του εντέρου και ειδι-

κότερα όσοι πάσχουν από το σύνδροµο του ευερέθιστου εντέρου, που 
συχνά ονοµάζουµε στην καθοµιλουµένη σπαστική κολίτιδα. Οι β-γλυκάνες 

παρουσιάζουν αντιφλεγµονώδη και προστατευτική δράση έναντι του καρ-
κίνου του παχέος εντέρου, της νόσου του Crohn και της ελκώδους κολίτι-

δας. Η κατανάλωση βρώµης και ειδικότερα πίτουρού της σε κάποιο από τα 
γεύµατα συνεισφέρει στον έλεγχο του σακχάρου του αίµατος σε υπέρβαρους 

και µη πάσχοντες από διαβήτη τύπου 2. Το πίτουρο της βρώµης µπορεί να µειώ-
σει τον γλυκαιµικό δείκτη ενός γεύµατος, µειώνοντας την ταχύτητα απορρόφησης 

των σακχάρων που περιέχονται στα υπόλοιπα τρόφιµα που καταναλώνονται παράλ-
ληλα. Αν προσθέσουµε σε ένα γεύµα µια δόση 10 γρ. από πίτουρο βρώµης (περίπου 6 

κουταλάκια του γλυκού), φαίνεται ότι είναι αρκετό για να περιορίσει τη γλυκαιµική αντί-
δραση µετά το γεύµα και µπορεί να βοηθήσει στον έλεγχο των µεταγευµατικών επιπέδων 

γλυκόζης στο αίµα.
Η καθηµερινή κατανάλωση βρώµης από διαβητικούς µπορεί να βελτιώσει ακόµη και τις 

τιµές της γλυκοζυλιωµένης αιµοσφαιρίνης. Η ένταξη της βρώµης και των προϊόντων της στο κα-
θηµερινό µας διαιτολόγιο προάγει τον έλεγχο του βάρους µας και µας προστατεύει από την παχυσαρ-

κία. Μελέτες έδειξαν ότι η κατανάλωση βρώµης καταστέλλει την όρεξη, αυξάνει το αίσθηµα κορεσµού 
και µειώνει τη µετέπειτα πρόσληψη ενέργειας, ιδιαίτερα σε υπέρβαρα άτοµα. Οι διαλυτές φυτικές ίνες της 

βρώµης προστατεύουν το ήπαρ µας από τη λιποτοξικότητα που προκαλείται λόγω της παχυσαρκίας. Η χρησι-
µοποίηση της βρώµης σε υποθερµιδικά διαιτολόγια µε στόχο την απώλεια βάρους σε υπέρβαρα άτοµα όχι µόνο 

αύξησε την αποτελεσµατικότητα αλλά βοήθησε στο να περιοριστεί η αρτηριακή υπέρταση, µειώνοντας τη συστολική 
και τη διαστολική πίεση του αίµατος. Η βρώµη µπορεί να αποτελέσει τον κύριο υδατάνθρακα του πρωινού µας γεύµα-

τος, αντικαθιστώντας τα προϊόντα από λευκό αλεύρι και εµπλουτίζοντας µε άφθονες φυτικές ίνες το ξεκίνηµα της ηµέρας µας. 
Προτιµάτε να την καταναλώνετε στη φυσική της µορφή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα και απολαύστε τη µαζί µε τα οφέλη που παρέχει 

στην υγεία σας.

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

Βρώµη 
η θεραπευτική

Το υγρό που συσσωρεύεται κάτω από τα µάτια µπορεί να οφείλεται σε στρες, έλλειψη ύπνου, 
αλλεργίες ή ξέφρενα ξενύχτια. Αρχικά εντοπίζουµε την αιτία που το προκαλεί, γιατί το θέµα 
δεν είναι µόνο αισθητικό. Πρόκειται για µια αντίδραση του οργανισµού που έχει ως στόχο να 
µας δείξει ότι χρειαζόµαστε ξεκούραση. Ωστόσο, αν συνεχίζουν να εµφανίζονται σακούλες 
κάτω από τα µάτια κάθε τόσο, υπάρχουν φυσικοί τρόποι να τις αντιµετωπίσουµε.

Αγγούρι
Μία από τις πιο κλασικές συνταγές οµορφιάς. Οι φέτες αγγουριού δεν είναι για µόστρα 
στις µάσκες οµορφιάς, βοηθούν πραγµατικά να ξεπρηστούν τα µάτια. Περιέχουν 
βιταµίνη C, καφεϊκό οξύ και διοξείδιο του πυριτίου, τα οποία εµποδίζουν την 
κατακράτηση υγρών και το πρήξιµο. Αφήστε ένα αγγούρι στο ψυγείο για λίγη ώρα, 
κόψτε δύο φέτες και ακουµπήστε τες στα µάτια σας για 10 λεπτά.

Πατάτα
Ίδια αντιφλεγµονώδη δράση έχουν και οι πατάτες. Τις χρησιµοποιούµε ακριβώς 
όπως τα αγγούρια. Βάζουµε στο ψυγείο, κόβουµε σε φέτες, εφαρµόζουµε για 
10 λεπτά. Το άµυλο που περιέχουν καταπραΰνει το πρήξιµο.

Γάλα
Βουτήξτε δύο βαµβάκια ή µια πετσέτα σε ζεστό (όχι καυτό) γάλα και 
απλώστε το γύρω από τα µάτια. Αφήστε για 15 µε 20 λεπτά και θα 
απορροφήσει όλο το στρες και την ένταση από τα µάτια.

Κουτάλι
Αν το πρόβληµα επιµένει, εκείνο που χρειάζεστε είναι 
ένα ζευγάρι κουτάλια. Αφήστε τα στο ψυγείο τη 
νύχτα και το πρωί ακουµπήστε τα στα µάτια µέχρι 
να πάρουν τη θερµοκρασία τους. Εάν δεν δείτε 
διαφορά, επαναλαµβάνετε καθηµερινά για δύο 
εβδοµάδες.
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