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σελ. 20-21

Facebook 
Το διάσηµο «παιδί» 
του Μ. Ζάκερµπεργκ 
διέρχεται 
τη µεγαλύτερη κρίση του

Φαίη Ξυλά 
«Οι γυναίκες καλούνται 
να αντεπεξέλθουν 
σε πολύ περισσότερα»

σελ. 32

H FREE SUNDAY προσφέρει

στην παράσταση των 
Αθηναϊκών Θεάτρων

Περισσότερες πληροφορίες: σελ. 33

σελ. 7

Μητροπολίτης ∆ωδώνης 
Χρυσόστοµος 

«Η εκκλησιαστική 
περιουσία είναι έρµαιο 
των επιθυµιών της 
εκάστοτε κυβέρνησης»

Ευεξία 
Γυµναστική 
vs Κατάθλιψη

σελ. 38

ΠΟΙΟΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ
ΕΡΕΥΝΑ διαΝΕΟσις: ΟΙ ΝΕΟΙ ΣΤΟΝ 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ 
ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΘΥΜΑΤΑ

ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 
ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΚΟΥΜΕ 
ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ∆ΕΝ ΒΛΕΠΟΥΜΕ

(σελ. 4, 8-9, 11, 22)

σελ. 5

Ιωάννης Μ. Κονιδάρης, 
καθηγητής Εκκλησιαστικού 
∆ικαίου στο Πανεπ. Αθηνών
 
«Η κυβέρνηση ανέκρουσε 
πρύµναν και τώρα κάνει 
λόγο για συνεννοήσεις»

photo: @forbidden.designs
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*ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδηµοσίευση, 

η αναπαραγωγή, ολική, µερική ή 

περιληπτική, ή κατά παράφραση, ή 

διασκευή απόδοσης του περιεχοµέ-

νου της εφηµερίδας µε οποιονδήποτε 

τρόπο, µηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτο-

τυπικό, ηχογραφήσεως ή άλλον, χω-

ρίς προηγούµενη γραπτή άδεια του 

εκδότη. Νόµοι 238/ 1970, 4301/1979, 

Ν. 100/1975, Ν∆ 3565/1956 και 4254, 

1962 και κανόνες του ∆ιεθνούς ∆ι-

καίου.

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; 
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AUTO

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

• DS5
• Audi Q2
• Skoda Kodiaq

issuu.com/autosunday 

PEUGEOT 3008

SUZUKI 
IGNIS

SUVοµάνια...
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AUTO
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ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

issuu.com/auto sunday 

VOLVO S90

• Πατέντες Made in USA

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

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

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

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

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

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

Citroen C3
Opel Ampera-e

Honda Civic

Skoda Kodiaq

Smart Electric

Nissan Micra

ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΛΟΝΙ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ 
ΤΑ ΠΑΝΤΑ 

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

ΝΕΟ MITSUBISHI 
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• DS5
• Audi Q2
• Skoda Kodiaq

SUZUKI 
IGNIS

AUTO
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 10

AUTO
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La vie est belle!

issuu.com/auto sunday 

• Βλέπετε καλά όταν οδηγείτε;

• Τα πιο ακριβά αυτοκίνητα είναι κλασικά

•  H πολυπρωταθλήτρι α VW αποχωρεί από το WRC

•  Έρχεται χειµώνας, πώς να φροντίσετε 

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

ΝΕΟ 
CITROEN C3

Πείτε µας 
 για τις Κυριακές σας!

ΘΕΜΑΤΑ

03 // ΕΥΡΩΠΗ ΧΡ. ΜΑΤΗΣ H δραπέτευση 
Γκρούεφσκι φέρνει στο προσκήνιο τα 
πολιτικά προβλήµατα του Ζάεφ
04 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ 
«Ιταλοποίηση» της ελληνικής οικονοµίας
05 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Ι. ΚΟΝΙ∆ΑΡΗΣ «Η 
κυβέρνηση ανέκρουσε πρύµναν και τώρα 
κάνει λόγο για συνεννοήσεις»
06 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ Καταρρακώνοντας την 
αξιοπιστία των ΜΜΕ
07 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΗΤΡ. ∆Ω∆ΩΝΗΣ 
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ «Η εκκλησιαστική 
περιουσία είναι έρµαιο των επιθυµιών της 
εκάστοτε κυβέρνησης»
08-09 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ Ποιοι 
πληρώνουν τον λογαριασµό Τσίπρα-
ΣΥΡΙΖΑ
10 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Αθήνα: Η χειρότερη πόλη 
για εργασία
11 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Οι υποσχέσεις για νέα 
ρύθµιση 120 δόσεων και το… µπαράζ των 
κατασχέσεων
12 // ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Κεντροδεξιά 
επαναφορά µετά την παρένθεση Μπουτάρη
13 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Στο στόχαστρο 
συµµοριών τα σπίτια ηλικιωµένων
14-15 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ζητείται λύση για το 
σταυρόλεξο των τραπεζών
16-17 // TWITTER Για όλα έφταιγε ο 
πυρετός…

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

FREE TIME
28 // CALENDAR Τα πολιτιστικά δρώµενα της 
εβδοµάδας
29 // CINEMA Τι θα δούµε στις κινηµατογραφικές 
αίθουσες
30 // BOOKS  Έξι βιβλία για όλα τα γούστα
31 // ΠΡΟΣΩΠΟ MATINA « Μου φαίνονται 
υπέροχα τα πράγµατα στην Ελλάδα»
32 // INTERVIEW ΦΑΙΗ ΞΥΛΑ «Οι γυναίκες 
καλούνται να αντεπεξέλθο υν σε πολύ 
περισσότερα»
34-35 // CITY Leonardo da Vinci – 500 Years of 
Genius //  Έκθεση φωτογραφίας SNFCC FENCE
37 // COOK FILES Νηστίσιµο και vegan υγρό κέικ 
σοκολάτας
38-39 // ΕΥΕΞΙΑ Συµβουλές για καλύτερη ζωή

18 // ΕΥΡΩΠΗ Ευρωστρατός: Υλοποιήσιµη ιδέα 
ή όνειρο φθινοπωρινής νυκτός;
20-21 // ΚΟΣΜΟΣ Το Facebook ενισχύει την 
προπαγάνδα;
22 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Οι νέοι και οι οικογένειες 
πλήρωσαν την κρίση
23 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Η πτώση της Χαλυβουργικής
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ευρώπη

Τ
ην πλήρη κυριαρχία του Ζόραν Ζάεφ στην 
πολιτική ζωή της πρώην Γιουγκοσλαβικής 
∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας επιβεβαίωσε 
µε τον πιο κατηγορηµατικό τρόπο η απόφαση 
του πρώην πρωθυπουργού Νίκολα Γκρούεφ-
σκι να διαφύγει από τη χώρα για να µην εκτί-
σει την ποινή των δύο χρόνων που του επι-

βλήθηκε για διαφθορά.
Η διαφυγή του ήταν το αποτέλεσµα της πολιτικής του αποµό-

νωσης στο εσωτερικό της χώρας, όπου είχε αναγκαστεί να παραι-
τηθεί από την ηγεσία του κόµµατός του, και της αδυναµίας του να 
έχει κάποια υποστήριξη από τον λαό της χώρας σε όλη την περίοδο 
των εις βάρος του δικών.

«Αποφάσισα να συνεχίσω τον αγώνα για την υπόθεση της ∆η-
µοκρατίας της Μακεδονίας µε τον µόνο τρόπο που µπορώ αυτή τη 
στιγµή, µε έναν τρόπο που πολλές άλλες προσωπικότητες σε όλη 
την ιστορία ακολούθησαν, όταν είχαν την ευκαιρία να το κάνουν» 
έγραψε ο κ. Γκρούεφσκι στον προσωπικό του λογαριασµό στις 20 
Νοεµβρίου, ανακοινώνοντας την απόφαση των ουγγρικών αρχών 
για παραχώρηση ασύλου.

Άλλωστε οι διώξεις σε βάρος του όχι µόνο δεν συσπείρωσαν το 
κόµµα του αλλά ούτε καν απέτρεψαν τη διάσπασή του, καθώς οκτώ 
βουλευτές προτίµησαν να συνταχθούν µε τον πρωθυπουργό Ζάεφ 
στη συνταγµατική αναθεώρηση, η οποία είναι προϋπόθεση για την 
εφαρµογή της Συµφωνίας των Πρεσπών και την ένταξη της χώρας 
στο ΝΑΤΟ.

H δραπέτευση Γκρούεφσκι
Η πιο ενδιαφέρουσα διάσταση, όµως, της διαφυγής Γκρούεφσκι 
από τη χώρα είναι το ότι διευκολύνθηκε από το πολιτικό τοπίο που 
δηµιουργήθηκε στη χώρα εξαιτίας της κυβέρνησης Ζάεφ και συ-
γκεκριµένα του γεγονότος ότι χαλάρωσε ο έλεγχος των συνόρων α-
νάµεσα στην ΠΓ∆Μ και την Αλβανία ως αποτέλεσµα της αποκατά-
στασης κλίµατος εµπιστοσύνης µεταξύ των δύο χωρών.

Αυτό καθίσταται προφανές από την ανακοίνωση της αλβανικής 
αστυνοµίας, στην οποία αναφέρεται η ώρα εξόδου του κ. Γκρού-
εφσκι προς το Μαυροβούνιο αλλά όχι η ώρα και ο τόπος εισόδου 
στη χώρα.

«Ο Ν.Γ. στις 11.11.2018 στις 19:11 έφυγε από την επικράτεια της 
Αλβανίας µέσω της συνοριακής διόδου Χάνι Χότι και εισήλθε στο 
Μαυροβούνιο ως επιβάτης σε όχηµα µε πινακίδες κυκλοφορίας 
CD1013A, το οποίο ανήκει στην Ουγγρική Πρεσβεία στα Τίρανα» 
ανέφερε η αλβανική αστυνοµία, ενώ η αστυνοµία του Μαυροβου-
νίου ανακοίνωσε ότι «ο Νίκολα Γκρουέφσκι εισήλθε στο Μαυρο-
βούνιο στις 11.11.2018 και αποχώρησε την ίδια ηµέρα. Η αστυνο-

µία του Μαυροβουνίου σεβάστηκε πλήρως τις νοµικές διαδικασίες 
στην υπόθεση».

Η ανακοίνωση δεν διευκρινίζει αν ο προορισµός του κ. Γκρού-
εφσκι ήταν η Σερβία ή η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, αλλά καµία από τις 
δύο χώρες δεν σχολίασε το γεγονός.

Όµως το πρωτόκολλο της διαφυγής Γκρούεφσκι ανοίγει για 
την κυβέρνηση Ζάεφ ζητήµατα σε ό,τι αφορά τον έλεγχο του κρα-
τικού µηχανισµού, καθώς έχουν ανακύψει συγκεκριµένα ερωτή-
µατα που δεν έχουν απαντηθεί.
• Ο κ. Γκρούεφσκι καταγράφηκε από τις αστυνοµίες Αλβανίας και 
Μαυροβουνίου, άρα είχε διαβατήριο. Όµως το προσωπικό του δια-
βατήριο είχε κατασχεθεί από τις αρχές της ΠΓ∆Μ το καλοκαίρι του 
2017. Τα ουγγρικά µέσα ενηµέρωσης ανέφεραν ότι χρησιµοποίησε 
βουλγαρικό διαβατήριο, αλλά αυτό διαψεύστηκε από το βουλγα-
ρικό υπουργείο ∆ικαιοσύνης, το οποίο είπε ότι ο κ. Γκρούεφσκι 
δεν είναι Βούλγαρος πολίτης και δεν έχει εκδοθεί διαβατήριο στο 
όνοµά του.
• Η αντίδραση της αστυνοµίας στα Σκόπια ήταν πολύ αργή – εξέ-
δωσε διεθνές ένταλµα σύλληψης δύο ηµέρες µετά τη διαφυγή του.
• Η ευκολία µε την οποία οι αλβανικές αρχές δεν εµπόδισαν τη δι-
αφυγή του δηµιουργεί καχυποψία.
• Οι µυστικές υπηρεσίες της ΠΓ∆Μ δεν µπόρεσαν να παρακολουθή-
σουν ένα αναγνωρισµένο πρόσωπο, όπως ο πρώην πρωθυπουργός.

Σε ό,τι αφορά την τελευταία διάσταση, στις 20 Νοεµβρίου ανα-
κοινώθηκε στα Σκόπια ότι δικαστήριο διέταξε την κατ’ οίκον κρά-
τηση του πρώην αρχηγού των µυστικών υπηρεσιών της ΠΓ∆Μ επί 
κυβερνήσεων Γκρούεφσκι, Σάσο Μιγιάλκοφ.

Η σταθερότητα της κυβέρνησης Ζάεφ
Ο κ. Μιγιάλκοφ, ο οποίος δικάζεται για διάφορα εγκλήµατα που 
κατηγορείται ότι διέπραξε όταν ήταν στην εξουσία ο πρώην πρωθυ-
πουργός, που είναι εξάδελφός του, είχε ονοµατιστεί ως ο ενορχη-
στρωτής της αποχώρησης από το VMRO των οκτώ βουλευτών που 
δηµιούργησαν την κοινοβουλευτική πλειοψηφία υπέρ των αλλα-
γών στο Σύνταγµα.

Η κατ’ οίκον κράτηση δηµιουργεί έκπληξη, καθώς είχε αρθρο-
γραφήσει µε σφοδρότητα εναντίον του διαδόχου του εξαδέλφου 
του στην ηγεσία του VMRO, Χριστιάν Μιτσκόφσκι, τον οποίο είχε 
κατηγορήσει ότι δηµιουργεί προσκόµµατα στην ευρωπαϊκή πορεία 
της χώρας.

Ο κ. Ζάεφ, για να προσφέρει στους «8» το πολιτικό άλλοθι 
που δικαιολογεί τη στροφή τους, δέχτηκε µια σειρά αιτηµάτων, 
τα οποία, σύµφωνα µε τις πρώτες εκτιµήσεις, δεν είναι βέβαιο ότι 
είναι όλα στο πνεύµα της Συµφωνίας των Πρεσπών.

Οι ακριβείς διατυπώσεις στις προτάσεις δεν έχουν γίνει γνω-

στές, αλλά µέχρι στιγµής δεν δείχνουν να συγκινούν την ελληνική 
πλευρά και παραµένει άγνωστο αν παρακολουθεί το θέµα ή απλώς 
περιµένει καρτερικά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στα Σκόπια 
για να περάσει τη συµφωνία από την ελληνική Βουλή, µε ό,τι θα 
σηµάνει αυτό για την τύχη της κυβέρνησης Τσίπρα.

Όµως η διαφυγή Γκρούεφσκι ανέδειξε και εσωτερικές διαφο-
ρές στην κυβέρνηση Ζάεφ. Από τη µια ο πρωθυπουργός αλαζονικά 
εµφανίστηκε βέβαιος ότι ο κ. Γκρούεφσκι «αργά ή γρήγορα θα ε-
πιστρέψει», αλλά από την άλλη ο υπουργός Εξωτερικών Ν. Ντιµι-
τρόφ εµφανίστηκε λιγότερο αισιόδοξος, κάνοντας λόγο για «πολύ-
πλοκη υπόθεση».

«Τώρα έχουµε να κάνουµε µε µια πολύπλοκη υπόθεση και 
πρέπει να λάβουµε υπ’ όψιν όλα τα συµφέροντά µας» είπε ο κ. Ντι-
µιτρόφ, επιδεικνύοντας περισσότερο ρεαλισµό.

Η σύγκρουση δύο Ούγγρων 
στα ∆υτικά Βαλκάνια
Στα Σκόπια θυµούνται τις απόψεις του Ούγγρου πρωθυπουργού 
για τα Βαλκάνια, όπως τις είχε αναλύσει από το βήµα του Συνε-
δρίου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόµµατος στη Βαλέτα της Μάλτας 
στις 30 Μαρτίου 2017.

«Και η Μακεδονία δεν µπορεί να είναι σταθερή χωρίς το κόµµα 
του Γκρούεφσκι. Η σταθερότητα στα Βαλκάνια απαιτεί νέες εκλο-
γές στη Μακεδονία, όσο πιο γρήγορα γίνεται. Καλωσορίζω την α-
πόφαση για περαιτέρω διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τη 
σταθερότητα στα Βαλκάνια, πρέπει να αποδεχτούµε το Μαυροβού-
νιο όσο πιο σύντοµα γίνεται και να επιταχύνουµε τις ενταξιακές δια-
πραγµατεύσεις µε τη Μακεδονία και τη Σερβία. Εύχοµαι καλή τύχη 
στον πρωθυπουργό Βούτσιτς στις εκλογές του Σαββατοκύριακου».

Το γεγονός ότι ο κ. Όρµπαν σε εκείνη την οµιλία του δεν ανα-
φέρθηκε καθόλου στην Αλβανία συνδεόταν πλήρως µε το γεγονός 
ότι πρόσφερε στήριξη στους κεντροδεξιούς Γκρούεφσκι στα Σκό-
πια και Βούτσιτς στη Σερβία και έπαιρνε σαφείς αποστάσεις από 
τον σοσιαλιστή Ράµα, ο οποίος µάλιστα είχε προχωρήσει στην ανα-
θεώρηση του δικαστικού συστήµατος της χώρας µε οικονοµική και 
τεχνοκρατική στήριξη από τον γεννηµένο στην Ουγγαρία, εβραϊ-
κής καταγωγής Αµερικανό µεγιστάνα Τζορτζ Σόρος.

Λίγο αργότερα, µετά τη νίκη του στις εκλογές, έδιωξε σειρά 
δραστηριοτήτων του κ. Σόρος στην Ουγγαρία και ίδρυσε µέσα ε-
νηµέρωσης στα Σκόπια για να στηρίξει την απόρριψη της Συµφω-
νίας των Πρεσπών – της ίδιας συµφωνίας για την οποία ο Έλληνας 
υπουργός Άµυνας φέρεται να είπε στο Υπουργικό Συµβούλιο ότι ο 
κ. Σόρος διέθεσε 50 εκατ. για να περάσει από τα Σκόπια.

Μέχρι στιγµής, ο κ. Κοτζιάς σιωπά για το περιεχόµενο της συ-
νταγµατικής αναθεώρησης στα Σκόπια.

  ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΤΗΣ

H ∆ΡΑΠΕΤΕΥΣΗ ΓΚΡΟΥΕΦΣΚΙ ΦΕΡΝΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ 
ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΖΑΕΦ

Ο Ν. Γκρούεφσκι γίνεται δεκτός στο πρωθυπουργικό γραφείο στη Βουδαπέστη ως πρώην πρωθυπουργός και αρχηγός του VMRO.
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ανάλυση
ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Η κρίση που έχει εκδηλωθεί στις σχέσεις 
Ρώμης και Βρυξελλών για το θέμα της οικο-
νομικής πολιτικής που ακολουθεί ο κυβερ-
νητικός συνασπισμός στην Ιταλία προβλέπε-
ται να έχει συνέχεια.

Με βάση τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών, και οι δύο 
πλευρές θέλουν να συνεχίσουν την αντιπαράθεση τουλάχιστον 
μέχρι τις ευρωεκλογές.

Επιμένει η Ρώμη
Ο κυβερνητικός συνασπισμός Κινήματος Πέντε Αστέρων και 
Λέγκας εκτιμά ότι κερδίζει πολιτικά από τη σύγκρουση με τις 
Βρυξέλλες και πως ενδεχόμενη επιδείνωση της κατάστασης 
της οικονομίας δεν θα περάσει στην καθημερινότητα των πολι-
τών πριν από τις ευρωεκλογές του Μαΐου 2019.

Επιδιώκει, λοιπόν, να μετατρέψει τη σύγκρουση με τις Βρυ-
ξέλλες σε μέθοδο συσπείρωσης των Ιταλών γύρω από τα κυβερ-
νητικά κόμματα και μεγαλύτερης αποδυνάμωσης των παραδο-
σιακών κομμάτων της κεντροδεξιάς και της κεντροαριστεράς.

Το πολιτικό σχέδιο φαίνεται να εφαρμόζεται με επιτυχία, 
εφόσον τα δύο κυβερνητικά κόμματα αθροίζουν εκλογικά πο-
σοστά 58%-60%, ενώ η Forza Italia του Μπερλουσκόνι έχει 
πέσει κάτω από το 10% και το μέχρι πρόσφατα πανίσχυρο Δη-
μοκρατικό Κόμμα έχασε περίπου τις μισές δυνάμεις του στις 
βουλευτικές εκλογές, πέφτοντας στο 20%, και τώρα δείχνει να 
υποχωρεί προς το 15%.

Σκληρή απάντηση
Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί και οι κυβερνήσεις ετοιμάζο-
νται, για τους δικούς τους λόγους, για κλιμάκωση της 
αντιπαράθεσης με την ιταλική κυβέρνηση γύρω από 
το θέμα της οικονομικής πολιτικής.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει απορρίψει δύο 
φορές τον κρατικό προϋπολογισμό για το 2019, επι-
σημαίνοντας μεγάλες αποκλίσεις με βάση προηγού-
μενες δεσμεύσεις και τους κανόνες της Ευρωζώνης. 
Το Eurogroup υποστηρίζει ομόφωνα –με εξαίρεση 
φυσικά την Ιταλία– τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και φαίνεται έτοιμο να προχωρήσει στις 
αρχές Δεκεμβρίου στο ξεκίνημα της διαδικασίας για 
την επιβολή οικονομικών κυρώσεων σε βάρος της Ιτα-
λίας.

Στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τις κυβερνήσεις της 
Ευρωζώνης κυριαρχούν κεντροδεξιές και κεντροαριστερές 
δυνάμεις, που θέλουν να στείλουν το μήνυμα, ενόψει ευρωε-
κλογών, ότι ο δεξιόστροφος λαϊκισμός του Σαλβίνι και του Ντι 
Μάγιο οδηγεί σε αδιέξοδο, όπως ακριβώς ο αριστερόστροφος 
λαϊκισμός του κ. Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ το 2015.

Οι δηλώσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων και κυβερνητικών 
παραγόντων μεγαλώνουν την αναταραχή που εκδηλώνεται στις 
διεθνείς αγορές σε βάρος της αξιοπιστίας του ιταλικού Δημο-
σίου. Τα επιτόκια του δεκαετούς ομολόγου του ιταλικού Δημο-
σίου έχουν ήδη σκαρφαλώσει στο 3,5% και δεν αποκλείεται να 
φτάσουν σύντομα στο 4%. Δημιουργείται έτσι κλίμα αστάθειας, 
το οποίο έχει σαν συνέπεια την αύξηση του κόστους εξυπηρέ-
τησης του τεράστιου ιταλικού χρέους, την αποσταθεροποίηση 
ιταλικών τραπεζών που έχουν μεγάλη έκθεση στο χρέος του 
ιταλικού Δημοσίου και την επιδείνωση του επιχειρηματικού 
κλίματος. Καταγράφεται ήδη επιβράδυνση του χαμηλού ρυθ-
μού οικονομικής ανάπτυξης, αναβολή επενδύσεων λόγω αβε-
βαιότητας και κόστους χρήματος και αδυναμία δημιουργίας ε-
παρκών νέων θέσεων εργασίας.

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ντομπρόφ-
σκις έδωσε το κλίμα, υπογραμμίζοντας ότι η ιταλική κυβέρ-
νηση υπνοβατεί προς το αδιέξοδο και πως είναι πιθανό κάθε Ι-
ταλός να επιβαρυνθεί με 1.000 ευρώ τον χρόνο εξαιτίας του με-
γαλύτερου κόστους διαχείρισης του χρέους.

Η θέση της κυβέρνησης
Σε αυτό το πλαίσιο η θέση της ελληνικής κυβέρνησης αποκτά 

«ΙΤΑΛΟΠΟΙΗΣΗ» 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΝΔ 
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Η κρίση με τη Ρώμη 
διευκολύνει την κυβέρνηση 
και τιμωρεί την οικονομία.

Οι ελληνικές τράπεζες, το 
επενδυτικό κλίμα και το κόστος 
δανεισμού επηρεάζονται δυσμενώς 
από την ιταλική αναταραχή.

Το πιθανότερο σενάριο είναι ότι 
Ρώμη και Βρυξέλλες θα λύσουν τις 
διαφορές τους στις ευρωκάλπες.

μεγάλη πολιτική σημασία. Το Eurogroup χρειάζεται την ελ-
ληνική υπογραφή για την καταδίκη της Ιταλίας και η συμπό-
ρευση Τσίπρα με τους «σκληρούς» του Eurogroup σε βάρος 
της Ρώμης αποκτά τεράστια σημασία, εφόσον ο ίδιος ήταν ο 
«αντάρτης» το 2015, ο οποίος στη συνέχεια προσαρμόστηκε 
στους κανόνες και την πολιτική της Ευρωζώνης.

Υπάρχουν δύο σοβαρά πολιτικά προβλήματα σε ό,τι αφορά 
τη σύγκριση της Ελλάδας του 2015 με την Ιταλία του 2018.

Το πρώτο εξάμηνο του 2015 η κυβέρνηση Τσίπρα πρό-
βαλλε εξωπραγματικές και επιθετικές θέσεις, τις οποίες δεν 
προβάλλει η κυβέρνηση των Ιταλών ευρωσκεπτικιστών και α-
ντιευρωπαίων, εφόσον είχε την εξυπνάδα να τις εγκαταλείψει 
έγκαιρα. Για παράδειγμα, η κυβέρνηση Τσίπρα ζητούσε τη δι-
αγραφή του ελληνικού χρέους και αμφισβητούσε συνολικά 
τον τρόπο λειτουργίας της Ευρωζώνης.

Αντίθετα, η κυβέρνηση Κόντε δεν διανοείται να ζητήσει 
τη διαγραφή του ιταλικού χρέους, ύψους 132% του ΑΕΠ, ούτε 
σκέφτεται να ζητήσει την αλλαγή των κανόνων λειτουργίας 
της Ευρωζώνης ή να επιχειρήσει Italexit.

Απλώς παρουσίασε έναν κρατικό προϋπολογισμό που πε-
ριλαμβάνει φορολογικές μειώσεις και εισοδηματικές ενισχύ-
σεις, με αποτέλεσμα να ανέβει το δημοσιονομικό έλλειμμα 
από 1,7%, που υπολογίζεται το 2018, σε 2,4% το 2019. Ανά-
λογα δημοσιονομικά ελλείμματα παρουσιάζουν η Ισπανία και 
η Γαλλία, με τη διαφορά ότι το δημόσιο χρέος τους είναι λίγο 
κάτω από το όριο του 100% του ΑΕΠ, ενώ το ιταλικό είναι το 

δεύτερο μεγαλύτερο στην Ευρωζώνη μετά το ελληνικό, στο 
132% του ΑΕΠ.

Κατά την άποψή μου, υπάρχει μια υπερβολική α-
ντίδραση για την οικονομική πολιτική της Ιταλίας, η 
οποία εξυπηρετεί μια πολιτική στρατηγική ενόψει ευ-
ρωεκλογών.

Οι αγορές τιμωρούν ήδη την ιταλική οικονομία, το 
πρόβλημα είναι ότι μπορεί να τιμωρήσουν οι ψηφο-
φόροι στην Ιταλία και σε άλλες χώρες αυτό που μπο-
ρεί να θεωρήσουν συμπαιγνία Βρυξελλών-αγορών σε 
βάρος μιας δημοκρατικά εκλεγμένης κυβέρνησης που 
προσπαθεί να εφαρμόσει μέρος του προγράμματός της 

χωρίς να τινάξει στον αέρα την Ευρωζώνη.

Ιταλική δοκιμασία
Κι ενώ η ελληνική κυβέρνηση συνεννοείται πιο εύκολα με 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Eurogroup για θέματα που 
την ενδιαφέρουν με αντάλλαγμα τη συμμετοχή της στο «μέ-
τωπο» κατά της Ρώμης, η ελληνική οικονομία πληρώνει α-
κριβά την ιταλική αναταραχή. Η επίσημη έξοδος από το πρό-
γραμμα-μνημόνιο δεν έχει δημιουργήσει αναπτυξιακή και 
επενδυτική δυναμική, με αποτέλεσμα η ελληνική οικονο-
μία να είναι ευάλωτη, σε αντίθεση με την οικονομία άλλων 
χωρών που πέρασαν από πρόγραμμα-μνημόνιο και δείχνουν 
να έχουν μεγαλύτερη αντοχή.

Όσο συνεχίζεται η διελκυστίνδα μεταξύ Ρώμης και Βρυ-
ξελλών, θα δοκιμάζεται η αντοχή των ελληνικών τραπεζών, οι 
οποίες δεν έχουν συνέλθει από την κρίση του 2015, και θα γί-
νεται αναγκαστικά πιο σκληρή η διαχείριση των κόκκινων δα-
νείων. Επίσης, θα ασκείται πίεση για άνοδο του επιτοκίου του 
δεκαετούς ομολόγου, το οποίο βρίσκεται ήδη στην περιοχή 
του 4,5%, γενικότερα του κόστους δανεισμού του ελληνικού 
Δημοσίου. Οι επενδυτές θα συνεχίσουν να αποφεύγουν την 
ελληνική οικονομία επειδή το χρήμα είναι ήδη ακριβό και η 
ιταλική αναταραχή μπορεί να φέρει ελληνική αστάθεια.

Το καλύτερο για την ελληνική οικονομία είναι ένας γρήγο-
ρος συμβιβασμός Ρώμης-Βρυξελλών, ο οποίος όμως δεν είναι 
το βασικό σενάριο, για τους λόγους που ανέφερα. Το πιθα-
νότερο είναι ότι έχουμε μπροστά μας μια περίοδο 6-9 μηνών 
σκληρών πολιτικών συγκρούσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και 
ιταλικής οικονομικής αναταραχής, με την ελληνική οικονομία 
να πληρώνει και αυτόν τον λογαριασμό. Το 2012 και το 2015 
υπήρχε κίνδυνος εκδήλωσης ελληνικού ντόμινο σε βάρος της 
Ιταλίας, τώρα κινδυνεύουμε από ιταλική αποσταθεροποίηση.

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

Εκείνο που εξαρχής μου 
έκανε ιδιαίτερη εντύπωση 
ήταν το ακροτελεύτιο άρθρο 
του «κοινού ανακοινωθέντος», 
σύμφωνα με το οποίο «οι 
δεσμεύσεις των δύο μερών θα 
ισχύουν υπό την προϋπόθεση 
τήρησης της Συμφωνίας 
στο σύνολό της». Ήταν 
προφανές ότι επρόκειτο για 
μια «συμφωνία-πακέτο», για 
μια συμφωνία του τύπου «take 
it or leave it», δηλαδή ή όλα ή 
τίποτα.

 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Ιωάννης Μ. Κονιδάρης, καθηγητής Εκκλησιαστικού Δικαίου 
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

«Η κυβέρνηση ανέκρουσε 
πρύμναν και τώρα κάνει λόγο 

για συνεννοήσεις»

Α
λλαγή πλεύσης της κυβέρ-
νησης τόσο στο ζήτημα της 
μισθοδοσίας των κληρικών 
όσο και σε αυτό της εκκλησι-
αστικής περιουσίας μετά την 
απόρριψη από την Ιεραρχία 
της Εκκλησίας της Ελλάδος 
του κοινού ανακοινωθέντος 

του πρωθυπουργού και του αρχιεπισκόπου δια-
κρίνει ο καθηγητής Εκκλησιαστικού Δικαίου στο 
Πανεπιστήμιο Αθηνών Ιωάννης Κονιδάρης.

Αρχικά θα ήθελα να μιλήσουμε για το προσχέδιο 
συμφωνίας μεταξύ του αρχιεπισκόπου Αθηνών 
Ιερώνυμου και του πρωθυπουργού Αλέξη Τσί-
πρα. Πώς σας φάνηκε όταν διαβάσατε τα 15 ση-
μεία που περιλάμβανε;
Τα 15 σημεία του «κοινού ανακοινωθέντος Πολι-
τείας - Εκκλησίας της Ελλάδος» παρουσιάστηκαν 
εντελώς ξαφνικά και μάλιστα κατά τρόπο επιθεω-
ρησιακό, ενώ ο αρχιεπίσκοπος είχε προσέλθει στο 
Μέγαρο Μαξίμου προκειμένου ο πρωθυπουργός 
να τον διαφωτίσει τι σημαίνει «ουδετερόθρησκο 
κράτος», έκφραση που περιλαμβάνεται στην πρό-
ταση του ΣΥΡΙΖΑ για την αναθεώρηση του Συντάγ-
ματος. Οι δηλώσεις πρωθυπουργού και αρχιεπι-
σκόπου έκαναν λόγο για μια «ιστορική συμφωνία 
πολιτείας και Εκκλησίας». Ευθύς μετά τις πρώτες 
αντιδράσεις, ότι είχε γίνει μια μυστική συμφωνία, ο 
αρχιεπίσκοπος υπαναχώρησε και είπε ότι πρόκει-
ται απλώς για πρόθεση συμφωνίας και ότι θα φέρει 
το θέμα στην Ιεραρχία. Πρωθύστερο, βεβαίως, διότι 
πρώτα έπρεπε να αποφασίσει η Ιεραρχία, το σύνολο 
δηλαδή των εν ενεργεία μητροπολιτών, που είναι, 
σύμφωνα με τους Ιερούς Κανόνες και τον νόμο της 
πολιτείας, η ανώτατη εκκλησιαστική αρχή της Εκ-
κλησίας της Ελλάδος, και στη συνέχεια να εξου-
σιοδοτηθεί ο αρχιεπίσκοπος να διαπραγματευτεί, 
πολλώ μάλλον να κλείσει μια συμφωνία. Εκείνο 
που εξαρχής μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν 
το ακροτελεύτιο άρθρο του «κοινού ανακοινωθέ-
ντος», σύμφωνα με το οποίο «οι δεσμεύσεις των 
δύο μερών θα ισχύουν υπό την προϋπόθεση τή-
ρησης της Συμφωνίας στο σύνολό της». Ήταν προ-
φανές ότι επρόκειτο για μια «συμφωνία-πακέτο», 
για μια συμφωνία του τύπου «take it or leave it», 
δηλαδή ή όλα ή τίποτα.

Τι θα σήμαινε, κατά την άποψή σας, η «έξοδος» 
των κληρικών από το Δημόσιο, ακόμα και αν η 
πολιτεία εγγυόταν τη μισθοδοσία τους;
Η μισθοδοσία του κλήρου από το δημόσιο ταμείο 
χρονολογείται από το 1945, επί αντιβασιλείας του 
αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού (Α.Ν. 536/1945). Καθ’ 
όλο αυτό το διάστημα, των περίπου 75 ετών, και σε 
όλες τις συζητήσεις για τις σχέσεις Εκκλησίας και 
πολιτείας, και μετά τη Μεταπολίτευση, ουδέποτε είχε 
τεθεί ζήτημα καταργήσεως ή αλλαγής του τρόπου 
μισθοδοσίας των κληρικών, οι οποίοι αποτελούν μια 
εντελώς διακριτή κατηγορία δημοσίων λειτουργών, 
που εξακολουθούν προεχόντως να είναι θρησκευτι-
κοί λειτουργοί και μόνο ως προς τη μισθοδοσία τους 
εξομοιώνονται με τους δημοσίους υπαλλήλους. Στο 
μεταξύ διάστημα, και μετά την κατάργηση των ειδι-
κών ταμείων τους, έχουν ενταχθεί, τόσο για τη συντα-
ξιοδότησή τους όσο και για την ιατροφαρμακευτική 
τους περίθαλψη, στο Δημόσιο. Συνεπώς μια τέτοια 
αλλαγή θα σήμαινε αλλαγή του status των κληρι-
κών, που στη συντριπτική τους πλειονότητα είναι 
έγγαμοι, και μάλιστα, ως επί το πολύ, πολύτεκνοι, 

και οι οποίοι, κατά κανόνα, δεν έχουν άλλον πόρο 
ζωής, διότι δεν τους επιτρέπεται η άσκηση άλλων 
επαγγελμάτων. Άρα για τους κληρικούς, τους εν ε-
νεργεία, αλλά και τους συνταξιούχους, ήταν φυσικό 
να δημιουργηθεί μια δικαιολογημένη ανασφάλεια, 
και μάλιστα σε δύσκολους καιρούς για όλους, και 
ήταν αναμενόμενο να αντιδράσουν.

Όσον αφορά τα της εκκλησιαστικής περιουσίας, 
θεωρείτε ότι η λύση που προτείνει η συμφωνία 
Τσίπρα-Ιερώνυμου είναι εφαρμόσιμη;
Η λύση αυτή προϋποθέτει τη συζήτηση και επίλυση 
σειράς δυσχερών νομικών ζητημάτων, τα οποία 
δεν φαίνεται να έχουν αντιμετωπιστεί. Βασίζεται 
στο προηγούμενο της συστάσεως, επί κυβερνή-
σεως Αντώνη Σαμαρά, μιας αντίστοιχης εταιρείας 
αξιοποιήσεως της περιουσίας της Αρχιεπισκοπής, 
η οποία προφανώς αποτέλεσε το πρότυπο της νέας 
συμφωνίας. Αλλά είναι σημαντικό των δυσχερειών 
που υπάρχουν ότι η εταιρεία αυτή, που συστάθηκε 
τότε, όλα αυτά τα χρόνια δεν έχει να επιδείξει κα-
νένα σημαντικό επίτευγμα… Πέραν όλων αυτών, 
το ερώτημα είναι εάν υπάρχει πλέον στο τραπέζι η 

πρόταση αυτή από την πλευρά της κυβέρνησης, ε-
φόσον η Εκκλησία απορρίπτει την αλλαγή στον τρόπο 
μισθοδοσίας των κληρικών της.

Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι μέσω της αξιοποί-
ησης της εκκλησιαστικής περιουσίας θα καλύ-
πτεται το κόστος της μισθοδοσίας των κληρικών. 
Πιστεύετε ότι αυτό είναι εφικτό;
Όπως αντιλαμβάνεται εύκολα καθένας, εάν η μισθο-
δοσία του κλήρου σήμερα είναι περί τα 200 εκατ. 
ευρώ, θα πρέπει η αξιοποίηση της περιουσίας να 
αποδώσει 400 εκατ. σε ετήσια βάση, αφού το 50% 
θα περιέρχεται στο Δημόσιο. Αμφιβάλλω σοβαρώς 
αν ο στόχος αυτός είναι εφικτός. Ο χρόνος, πάντως, 
που θα χρειαστεί να συγκεντρωθεί μια τέτοια «α-
πόδοση» είναι προφανώς μη προσδιορίσιμος. Και 
μόνο αν σκεφτεί κανείς ότι η επένδυση στο Ελλη-
νικό, μετά από 10 χρόνια, δεν έχει ξεκινήσει ακόμη, 
αντιλαμβάνεται τι θα πρέπει να προηγηθεί για να συ-
γκροτηθεί και να αποδώσει τέτοια οφέλη το «Ταμείο 
Αξιοποίησης Εκκλησιαστικής Περιουσίας» που προ-
βλέπεται να συσταθεί… Κατά το κοινώς λεγόμενο, 
«ζήσε, Μάη μου, να φας τριφύλλι».

Η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας απέρριψε την 
πρόταση για τους κληρικούς. Τι θεωρείτε ότι θα 
γίνει από τούδε;
Η απόφαση αυτή της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας 
δεσμεύει τόσο τον αρχιεπίσκοπο και πρόεδρό της 
όσο και τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο να προχωρήσουν 
σε συζητήσεις για το μέρος αυτό της «συμφωνίας». 
Η απόφαση αυτή είναι δέσμια. Δηλαδή δεν επιτρέ-
πεται η παραβίασή της. Παρά ταύτα, φαίνεται ότι ο 
αρχιεπίσκοπος, για τους δικούς του λόγους, εξα-
κολουθεί να προσπαθεί να καταστήσει συμπαθή 
τη συμφωνία, συγκαλώντας τους περίπου 600 κλη-
ρικούς της Αρχιεπισκοπής σε ιερατικές συνάξεις, 
που θα λάβουν χώρα τις αμέσως επόμενες ημέρες.

Από την άλλη, η κυβέρνηση ανέφερε ότι θα προ-
χωρήσει στη νομοθετική έκφραση της συμφω-
νίας. Το σχόλιό σας;
Μετά τις αρχικές, «εν θερμώ» δηλώσεις, έχω την 
εντύπωση ότι η κυβέρνηση ξανασκέφτεται το θέμα, 
να προχωρήσει δηλαδή μονομερώς σε νομοθέτηση 
της αλλαγής του τρόπου μισθοδοσίας του κλήρου. 
Φαίνεται ότι αντιλήφθηκε το ενδεχόμενο τεράστιο 
πολιτικό κόστος μιας τέτοιας κινήσεως και, κατά 
την προσφιλή της τακτική αλλαγής πλεύσεως, ανέ-
κρουσε πρύμναν και τώρα κάνει λόγο για συνεν-
νοήσεις. Συνεννοήσεις, μάλιστα, πέραν της Ιεραρ-
χίας, με τους κληρικούς, την Εκκλησία της Κρήτης, 
τις μητροπόλεις της Δωδεκανήσου, το Οικουμενικό 
Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, που, όλως πε-
ριέργως, είχε λησμονήσει ακόμη και να ενημερώ-
σει (!), και γενικώς προετοιμάζεται για μια μακρά 
περίοδο συζητήσεων.
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πολιτική

Μ
προστά στο ενδεχόμενο μιας ι-
στορικής επαναφοράς βρίσκε-
ται ο χώρος της κεντροδεξιάς στη 
Θεσσαλονίκη μετά την απόφαση 
Μπουτάρη να μην είναι ξανά υπο-
ψήφιος δήμαρχος.

Σύμφωνα με όλες τις διαθέσι-
μες πληροφορίες, η απόφαση του κ. Μπουτάρη συνδέεται αμέ-
σως με τα τελευταία αποτελέσματα των μετρήσεων τις οποίες 
κάνει για λογαριασμό του από το 2009 η Metron Analysis, από 
τα οποία προέκυπτε ότι η τέταρτη υποψηφιότητά του στον Δήμο 
Θεσσαλονίκης απείχε πολύ από το να είναι εξίσου επιτυχής με 
τη δεύτερη και την Τρίτη, που τον οδήγησαν στον δημαρχιακό 
θώκο.

Με απλά λόγια, η ήττα στον δεύτερο γύρο προδιαγραφόταν 
βέβαιη, κάτι το οποίο επιβεβαίωσε και ο ίδιος, όταν στη συνέ-
ντευξη Τύπου είπε ότι έχει τριπλάσια ποσοστά αποδοχής από 
τον δεύτερο υποψήφιο.

Οι διαρροές απ’ όλες τις δημοσκοπήσεις έλεγαν ότι ο δήμαρ-
χος περνούσε με άνεση στον δεύτερο γύρο, αλλά δεν περνούσε 
με τίποτα το 50% που θα του εξασφάλιζε την τρίτη θητεία.

Η εκτίμηση ότι οι αριθμοί δεν έβγαιναν στον κ. Μπουτάρη 
δημιούργησε ένα αρνητικό περιβάλλον, το οποίο ενισχύθηκε 
και από τις ενστάσεις της συντρόφου του, όπως τουλάχιστον ε-
πικαλέστηκε ο ίδιος.

Όμως η ανακοίνωση της απόφασής του να αποσυρθεί καθυ-
στέρησε, διότι απέναντι στους δυσοίωνους αριθμούς αντιπαρέ-
θετε:
• Την πεποίθησή του ότι μπορεί να αλλάξει το κλίμα, διότι είναι 
σταρ.
• Την επιθυμία του για μια τρίτη θητεία, την οποία μόνο ο Βασί-
λης Παπαγεωργόπουλος είχε πετύχει στην ιστορία της αυτοδι-
οίκησης στην πόλη.
• Την ανάγκη για πολιτικό δίχτυ προστασίας από τις σε βάρος 
του διώξεις, όπως η πρόσφατη, σε βαθμό κακουργήματος, για 
απιστία στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου, όπου ήταν πρόεδρος.
• Την πίεση του ΣΥΡΙΖΑ να αποκτήσει έναν αξιοπρεπή υποψή-
φιο στη Θεσσαλονίκη και να «πουλήσει» πολιτικά τη συνεργα-
σία μαζί του σε όλη την Ελλάδα.

Πρόσφατα, κατά τη διάρκεια του summit που οργάνωσε ο 
Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, ο κ. Τσίπρας είχε 
πει ότι γνωρίζει ότι ο κ. Μπουτάρης «ζορίζεται», αλλά εμφανί-
στηκε αισιόδοξος ότι τελικά θα πειστεί.

Το βασικό πρόβλημα, το οποίο προκύπτει απ’ όλες τις με-
τρήσεις, είναι ότι το απαγορευτικό για νίκη στον δεύτερο γύρο 
έβαζε η θέση που είχε πάρει στο Μακεδονικό και η υποστήριξη 
που απλόχερα παρείχε στη Συμφωνία των Πρεσπών, η οποία, 
όπως είπε και ο ίδιος, «ήταν μεγάλο λάθος», το οποίο όμως δεν 
θα διόρθωνε ούτε τώρα, διότι πιστεύει ότι η συγκεκριμένη θέση 
είναι σωστή.

Το πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ
Αυτό ακριβώς το πρόβλημα εξακολουθεί τώρα να έχει ο κ. Τσί-
πρας. Διότι ο υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ στον Δήμο Θεσσαλονίκης 
θα πρέπει να διαχειριστεί το ζήτημα της Συμφωνίας των Πρε-
σπών, αλλά αυτοί που θα μπορούσαν να την υπερασπιστούν πο-
λιτικά έχουν ελάχιστη απήχηση στην κοινωνία, αυτοί που έχουν 
σχετικά μεγαλύτερη διεισδυτικότητα είτε αδυνατούν είτε είναι 
απρόθυμοι να το κάνουν.

Στους πρώτους συμπεριλαμβάνονται οι βουλευτές, στους 
δεύτερους στελέχη, όπως η υφυπουργός Μακεδονίας-Θράκης 
Κατερίνα Νοτοπούλου ή ο πρόεδρος της Διεθνούς Έκθεσης 
Τάσος Τζήκας.

Ο κ. Τζήκας, ο οποίος διορίστηκε πρόεδρος στη ΔΕΘ από 
την κυβέρνηση Παπανδρέου μετά την απόσυρσή του από τις δη-
μοτικές εκλογές του 2010 και διατηρήθηκε στη θέση του από 
την κυβέρνηση Σαμαρά, έχει επιβεβαιώσει ότι έχει δεχτεί την 
πρόταση και τη μελετάει.

Σε ό,τι αφορά την κ. Νοτοπούλου, οι πληροφορίες είναι α-
ντικρουόμενες, καθώς κάποιοι από τον ΣΥΡΙΖΑ λένε ότι η ίδια 
θέλει αλλά δεν περνάει στο κόμμα, κάποιοι άλλοι ότι δεν θέλει 
η ίδια και κάποιοι τρίτοι ότι στα σενάρια που προωθεί συμπε-
ριλαμβάνεται το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός νεανικού ψηφο-
δελτίου σε συνεργασία με τμήμα του ΚΙΝΑΛ, κυρίως από αυτό 
που είναι κοντά στον Γιώργο Παπανδρέου.

Το επίσημο ΚΙΝΑΛ φέρεται να έχει προτείνει στην κ. Εύα 
Καϊλή να διεκδικήσει τον Δήμο Θεσσαλονίκης, αλλά η ίδια αρ-
νείται και θέλει να συνεχίσει στην Ευρωβουλή, όπου όμως η υ-

ποψηφιότητά της συναντά την αντίδραση της κ. Γεννηματά. Το 
ενδεχόμενο να διεκδικήσει την εκλογή της στη Βουλή στην Α΄ 
Θεσσαλονίκης καθίσταται εξαιρετικά δύσκολο λόγω της επανά-
καμψης στα ψηφοδέλτια του πρώην υπουργού Χάρη Καστανίδη.

Πάντως, έχει προταθεί και η υποψηφιότητα του επίσης 
πρώην υπουργού Γιάννη Μαγκριώτη, ο οποίος έχει μια πολύ 
καλή και τεκμηριωμένη άποψη για τα θέματα της πόλης, αλλά 
συναντά επιφυλάξεις όσον αφορά το εύρος της αποδοχής του.

Η πληθώρα υποψηφίων της κεντροδεξιάς
Το όλο τοπίο που έχει δημιουργηθεί μέχρι στιγμής αφήνει σε 
ένα τουλάχιστον τμήμα της κεντροδεξιάς την αισιοδοξία ότι μπο-
ρεί στον δεύτερο γύρο των εκλογών να συμμετέχουν δύο υπο-
ψήφιοι από τον χώρο, παρά το γεγονός ότι οι μέχρι τώρα προ-
σπάθειες για ορισμό κομματικού υποψηφίου όχι μόνο δεν 
έχουν αποδώσει αλλά δημιούργησαν και προβλήματα εσωτερι-
κών ισορροπιών.

Μετά τις ανώμαλες προσγειώσεις των υποψηφιοτήτων του 
προέδρου του Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας του ΤΕΕ Πάρι 
Μπίλια, του δημάρχου Πυλαίας-Χορτιάτη Ιγνάτιου Καϊτετζίδη 
και του πρώην υφυπουργού Υγείας Γιώργου Κωνσταντόπουλου, 
ως επίσημες εκδοχές της ΝΔ, από τον χώρο της κεντροδεξιάς πα-
ραμένουν ενεργές οι υποψηφιότητες κατά σειρά ανακοίνωσης:
• του δικηγόρου και δημοτικού συμβούλου Μάκη Κιριζίδη,
• του πρώην αντιδημάρχου Χάρη Αηδονόπουλου,
• του πρώην αντιδημάρχου και υποψήφιου βουλευτή το 2015 
Κωνσταντίνου Ζέρβα,
• του πρώην υπουργού Γιώργου Ορφανού,
• του πρώην περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Παναγιώτη 
Ψωμιάδη, ο οποίος όμως είναι εκτός ΝΔ.

Οι μετρήσεις και, κυρίως, οι ποιοτικές αναλύσεις δείχνουν 
ότι από αυτές τις υποψηφιότητες δύο έχουν ακροατήριο και 
εκτός ψηφοφόρων της ΝΔ.

Ο κ. Ζέρβας απευθύνεται στους κεντρώους ψηφοφόρους και 
παίρνει ένα κομμάτι και από την «Πρωτοβουλία» του Μπου-
τάρη. Εικάζεται, χωρίς να έχει μετρηθεί, ότι η αποχώρηση 
Μπουτάρη μπορεί να τροφοδοτήσει με υποστηρικτές τον Κων-
σταντίνο Ζέρβα.

Ο κ. Ψωμιάδης συγκεντρώνει την υποστήριξη των δεξιών 
ψηφοφόρων, κάποιοι από τους οποίους είναι στη ΝΔ ή έχουν 
αποστασιοποιηθεί, διότι θέλουν πιο ισχυρή «εθνική πολιτική». 
Έχει αποκτήσει το προβάδισμα στον χώρο, αλλά μένει να φανεί 
αν θα το διατηρήσει όταν προκύψουν κι άλλες υποψηφιότητες.

Ο παράγοντας Παπαμιμίκος
Το παζλ θα συμπληρώσει η τελική απόφαση του πρώην γραμμα-
τέα της ΝΔ Ανδρέα Παπαμιμίκου, ο οποίος δεν έχει αποφασί-
σει ακόμη, καθώς μελετάει τις δυνατότητες που ανοίγονται. Από 
την εποχή της θητείας του στη γραμματεία του κόμματος έχει 
δεσμούς με σειρά κομματικών στελεχών, ενώ είναι ο μόνος που 
διαθέτει «στρατό», καθώς έχει μεγάλη επιρροή στη νεολαία και 
ανθρώπους που μπορεί να κινητοποιήσει.

Οι πληροφορίες από την κεντρική ΝΔ στην Αθήνα αντιμε-
τωπίζουν με πολλή επιφυλακτικότητα τη συμπερίληψη των κ.κ. 
Ψωμιάδη και Παπαμιμίκου στον ευρύτερο πολιτικό χώρο που 
εκφράζει το κόμμα, ενώ είναι αντικρουόμενες, καθώς διαρρέε-
ται, από διαφορετικά προφανώς κομματικά κέντρα, τόσο ότι η α-
πόφαση για τη Θεσσαλονίκη δεν είναι σε άμεση προτεραιότητα 
όσο και το ότι επίκειται η άμεση ανακοίνωση ενός «κομματικού» 
υποψηφίου.

Το ζήτημα είναι πόσος χώρος ακόμη θα υπάρχει μέχρι τότε.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχουν δύο υποψηφιότητες 

οι οποίες δεν συνδέονται κομματικά με τον χώρο της κεντρο-
δεξιάς, πολιτικά όμως η ατζέντα τους παραπέμπει εκεί: ο πρώην 
αστυνομικός διευθυντής Βασίλης Μωυσίδης, ο οποίος κινείται 
στον «πατριωτικό χώρο» στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, 
ενώ η παρουσία του αναδεικνύει το θέμα της ασφάλειας, και ο 
κ. Ιωάννης Νασιούλας, που επίσης κινείται στον «πατριωτικό 
χώρο» και αναδεικνύει τις σχέσεις του με το επιχειρείν και την 
αριστεία.

  ΧΡΉΣΤΟΣ ΜΆΤΉΣ

ΘΕΣΣΆΛΟΝΙΚΉ
Κεντροδεξιά επαναφορά μετά την παρένθεση Μπουτάρη
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συνέντευξη

Τα κόμματα μιλάνε γενικά για 
μια διάκριση εξουσιών. Αλλά η 
Εκκλησία δεν έχει εξουσία. Το 
κράτος νομοθετεί για καθετί που έχει 
σχέση με την Εκκλησία. Επομένως, 
θέλουν να μας δώσουν αυτή την 
ελευθερία; Και, επιτέλους, τα 
κόμματα ας καταθέσουν τις θέσεις 
τους για την Εκκλησία, να ξέρουμε 
κι εμείς με ποιους έχουμε να 
κάνουμε και να τους θυμίζουμε στη 
συνέχεια αν είναι συνεπή.

 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Μητροπολίτης Δωδώνης Χρυσόστομος

«Η εκκλησιαστική 
περιουσία είναι έρμαιο 
των επιθυμιών 
της εκάστοτε 
κυβέρνησης»

Δ
ίκιο στην απόφαση της Ιεραρχίας της Εκ-
κλησίας της Ελλάδος να απορρίψει τις 
προτάσεις της κυβέρνησης για τη μισθο-
δοσία των κληρικών δίνει ο μητροπολί-
της Δωδώνης Χρυσόστομος, προσθέτο-
ντας ότι και στο ζήτημα της εκκλησιαστι-
κής περιουσίας υπάρχει δυσπιστία από 
την πλευρά πολλών ιεραρχών.

Κατ’ αρχάς θα ήθελα να μου πείτε την άποψή σας σχε-
τικά με το προσχέδιο συμφωνίας που παρουσίασαν από 
κοινού ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και ο αρχιεπί-
σκοπος Ιερώνυμος σχετικά με τη μισθοδοσία των κληρι-
κών και την εκκλησιαστική περιουσία.
Πρώτον, δεν ήταν κάποιο προσύμφωνο. Ήταν μια συζή-
τηση για τα θέματα που απασχολούν τις δύο αρχές, την Εκ-
κλησία και την πολιτεία. Ο αρχιεπίσκοπος έχει εξουσιοδό-
τηση και μπορεί να συζητά με όποιον θέλει, ό,τι θέλει. Όμως 
δεν μπορεί να πάρει απόφαση και γι’ αυτό έφερε τον κατά-
λογο των θεμάτων στη Σύνοδο της Ιεραρχίας. Η Σύνοδος 
τον απέρριψε, με κύρια αντίρρηση στο ζήτημα της μισθο-
δοσίας του κλήρου. Και είχε δίκιο η Ιεραρχία που το απέ-
κλεισε, διότι αλλιώς είναι να προσέρχεται στον εκκλησια-
στικό κλήρο κάποιος που αισθάνεται ασφαλής οικονομικά 
και θα αφήσει το επάγγελμά του και αλλιώς να βρίσκεται σε 
κατάσταση εκκρεμότητας. Η κυβέρνηση λέει ότι θα δώσει 
επίδομα. Αλλά αν κάποια στιγμή δεν έχει για να το δώσει, 
τι θα γίνει; Γι’ αυτό και η Ιεραρχία το απέρριψε. Από κει και 
πέρα, διαπίστωσα μια σπασμωδική κίνηση της κυβέρνη-
σης, ότι θα νομοθετήσει και λοιπά. Στη συνέχεια, φαίνεται 
ότι… συνήλθαν και είπαν ότι θα συνεχίσουμε τον διάλογο. 
Αυτό ήταν και το σωστό.

Από τούδε, σε ποιο πλαίσιο θεωρείτε ότι θα διεξαχθεί ο 
διάλογος αυτός;
Θα τροποποιηθούν λίγο τα πράγματα, θα ωραιοποιηθούν 
τα σημεία τριβής, θα επανέλθουν στην Ιεραρχία (πρώτα 
στη «μικρή» σύνοδο και μετά στην Ιεραρχία) και εκεί ξανά-
μανά… Το ρητό λέει ότι όταν θέλεις να ξεχάσεις ένα θέμα, 
ρίξ’ το σε επιτροπές.

Όσον αφορά το δεύτερο θέμα, αυτό της εκκλησιαστικής 
περιουσίας, ποια είναι η άποψή σας;
Η εκκλησιαστική περιουσία είναι έρμαιο των επιθυμιών της 
εκάστοτε κυβέρνησης. Μάλιστα, πολλές φορές υπήρξαν και 
καλές φωνές από πλευράς πολιτείας για το θέμα της εκκλησι-
αστικής περιουσίας και άλλοτε «αρπακτικές». Πρώτα πρώτα, 
το μισό Λεκανοπέδιο της Αττικής, όπου είναι φτιαγμένα νοσο-
κομεία, ήταν μέρος της περιουσίας της Εκκλησίας: το υπουρ-
γείο Δικαιοσύνης, η Σχολή Αστυφυλάκων, ο «Ερυθρός Σταυ-
ρός», ο «Ευαγγελισμός», η «Σωτηρία», όλα ήταν κομμάτια της 
εκκλησιαστικής περιουσίας. Όμως αυτή τη στιγμή έχουμε το 
φαινόμενο η κάθε κυβέρνηση, με τον δικό της τρόπο, να προ-
σπαθεί να ωραιοποιήσει την αρπαγή. Η μισθοδοσία των κλη-
ρικών από το κράτος γίνεται επειδή πάρθηκαν εκατομμύρια 
στρέμματα κι έτσι υπήρξε δέσμευση ότι θα δίνεται ο μισθός 
στους κληρικούς. Άλλωστε δεν είναι κάτι το πρωτάκουστο. 
Στις Βρυξέλλες, ιερείς όλων των θρησκειών πληρώνονται 
από το κράτος, στη Γερμανία οι φορολογούμενοι δηλώνουν 
τι πιστεύουν και δίνεται στην Εκκλησία το αναλογούν ποσό 
από τη φορολογική δήλωση. Σημειώνω, δε, ότι οι κληρικοί 
είναι αποκλειστικής απασχόλησης και εργάζονται ανά πάσα 
στιγμή, χωρίς αργίες. Δεν έχουν ωράρια και είναι πάντα στη 
διάθεση του λαού. Επομένως, θα πρέπει να εξασφαλιστούν. 
Κάποιοι «κακοποίησαν» τις δηλώσεις μου, ότι είπα ότι θα 
κάνουμε «λευκή απεργία», όταν αυτό που είπα ήταν ότι αν 
πάρω έναν μαραγκό και τον κάνω παπά, δεν μπορώ να του 
επιβάλω τι ώρα θα τελέσει ένα μυστήριο.

Η πρόταση για εταιρεία που θα αξιοποιεί την εκκλησια-
στική περιουσία σάς βρίσκει σύμφωνο ή διαφωνείτε;
Οι μητροπολίτες δεν έχουν εμπιστοσύνη και δεν συμφώ-
νησαν, στην πλειοψηφία τους, και καλά έκαναν. Έχουν δυ-
σπιστία, διότι καμία κυβέρνηση κανενός κόμματος και κα-
μίας παράταξης δεν ήταν ευεργετική προς την Εκκλησία. 
Όταν ο ΙΣΚΕ ζήτησε από τον μακαριστό Κωνσταντίνο Καρα-
μανλή να συναντηθούν, εκείνος είπε ότι «για να φτιάξω την 
Ελλάδα, θέλω μηχανικούς και γεωπόνους, όχι παπάδες». 
Θέλω να πω ότι είναι σε άσχημους καιρούς η κατάσταση 
σήμερα, αλλά δεν συμβαίνει για πρώτη φορά. Η εκκλησια-
στική περιουσία άρχισε να συζητείται με τον τρόπο που γί-

νεται η συζήτηση σήμερα το 1975-1976. Ήμουν, ως ηγού-
μενος της Μονής Πεντέλης, μέλος της αρμόδιας επιτροπής 
και υπήρξε παρελκυστική τακτική από τους επιδόξους δια-
δόχους του Σεραφείμ. Το 1981 το ΠΑΣΟΚ συνέχισε τη δια-
δικασία του διαλόγου. Επιτροπές επί επιτροπών. Και πάλι οι 
«δελφίνοι» εμπόδισαν να υπάρξει αποτέλεσμα και φτάσαμε 
στο 1987 με τον Τρίτση, ο οποίος έκανε το λάθος να γράψει 
«άπασα η κινητή και ακίνητη περιουσία περιέρχεται στο Δη-
μόσιο». Και τότε τον ρώτησα αν θα πάνε στο Δημόσιο τα αγι-
οπότηρα, τα Ευαγγέλια και οι εικόνες. Έχασε το παιχνίδι και 
έγιναν τα συλλαλητήρια. Μάλιστα, απέτρεψα τον μακαριστό 
Σεραφείμ από το να βγει σε μπαλκόνι, γιατί ακόμα κι αν μα-
ζεύονταν 100.000 ή 200.000 απ’ όλη τη χώρα στο Σύνταγμα, 
η κυβέρνηση θα έλεγε ότι είναι μόνο τόσοι και ότι δεν τους 
χρειάζεται. Ωστόσο, την επόμενη μέρα ο τότε πρωθυπουρ-
γός Ανδρέας Παπανδρέου με τον αρχιεπίσκοπο προχώρη-
σαν σε νέο νόμο, τον 1811/88, που τροποποίησε τον 1700. Το 
θέμα πήγε σε επιτροπές και έμεινε άλυτο. Το θέμα πρέπει 
να λυθεί, αλλά επ’ ωφελεία όλων. Είναι δύσκολο, γιατί δεν 
έχουμε εμπιστοσύνη στο κράτος. Δείτε την πρόταση για τους 
κληρικούς. Όταν λέει ότι θα δίνω 200 εκατ. ευρώ, όσα δίνει 
σήμερα, σημαίνει ότι «όσοι είστε, είστε, δεν μπορείτε να πά-
ρετε άλλους». Ακόμα κι αν διασφαλιστεί συνταγματικά, όταν 
η κάθε κυβέρνηση αλλάζει το Σύνταγμα, πόση εμπιστοσύνη 
μπορούμε να δείξουμε;

Μιλώντας για το Σύνταγμα και τη συνταγματική αναθεώ-
ρηση, πώς κρίνετε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για το άρθρο 3;
Το άρθρο αυτό λέει «εις το όνομα της Αγίας Τριάδος». Αυτό 
τους ενόχλησε; Ακούσατε ποτέ κληρικό να έχει μισαλλοδο-
ξία και φυλετισμό; Ναι, υπάρχουν εξαιρέσεις, αλλά απλώς 
επιβεβαιώνουν τον κανόνα. Όσο για το ζήτημα της κυρίαρ-
χης θρησκείας, αφού οι Έλληνες είναι κατά 95% χριστιανοί 
ορθόδοξοι, δεν ισχύει; Τα κόμματα μιλάνε γενικά για μια δι-
άκριση εξουσιών. Αλλά η Εκκλησία δεν έχει εξουσία. Το 
κράτος νομοθετεί για καθετί που έχει σχέση με την Εκκλη-
σία. Επομένως, θέλουν να μας δώσουν αυτή την ελευθερία; 
Και, επιτέλους, τα κόμματα ας καταθέσουν τις θέσεις τους για 
την Εκκλησία, να ξέρουμε κι εμείς με ποιους έχουμε να κά-
νουμε και να τους θυμίζουμε στη συνέχεια αν είναι συνεπή.
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Ο 
πρωθυπουργός κ. Τσίπρας και οι συ-
νεργάτες του προσπαθούν να δημι-
ουργήσουν την εντύπωση ότι τα πιο 
δύσκολα πέρασαν για τον ελληνικό 
λαό και πως οι «επιτυχίες της κυβέρ-
νησης» φέρνουν τη σημαντική βελτί-
ωση της οικονομικής και κοινωνικής 

καθημερινότητας.
Το νέο αφήγημα του Μαξίμου συνοψίζεται στη φράση 

του κ. Τσίπρα ότι πλέον η κυβέρνηση έχει μνημόνιο με τον 
λαό και όχι με τους πιστωτές.

Δύσκολη αποστολή
Η αποστολή της κυβερνητικής και κομματικής ηγεσίας δεί-
χνει εξαιρετικά δύσκολη έως αδύνατη.

Πρώτον, ο κ. Τσίπρας είναι πλέον σκιά του χαρισματικού 
εαυτού του. Το 2015 έλεγε ό,τι ήθελε έχοντας δημοτικότητα 
που ξεπερνούσε και το 60%. Σήμερα εξακολουθεί να λέει ό,τι 
θέλει, αλλά η δημοτικότητά του έχει περιοριστεί στο 26% και 
οι αρνητικές γνώμες που καταγράφονται γι’ αυτόν στις έρευ-
νες της κοινής γνώμης είναι της τάξης του 70%.

Η αρνητική δημόσια εικόνα του στέκεται εμπόδιο στην 
ανάπτυξη της προεκλογικής στρατηγικής της κυβέρνησης.

Δεύτερον, οι περισσότερες έρευνες της κοινής γνώμης 
καταλήγουν σε επικίνδυνα για την κυβέρνηση εβδομηντά-
ρια. Γύρω στο 70% των ερωτηθέντων θεωρούν ότι το μνημό-
νιο συνεχίζεται, με την έννοια της εφαρμογής παλαιών και 
νέων περιοριστικών μέτρων.

Περισσότεροι από δύο στους τρεις κάνουν αρνητική ή 
ουδέτερη εκτίμηση για την οικονομική τους προοπτική στη 
διάρκεια του επόμενου δωδεκαμήνου, ενώ 70% έως 75% των 
ερωτηθέντων θεωρούν ότι η οικονομική και κοινωνική κατά-

σταση εξελίσσεται σε λάθος κατεύθυνση.
Τα κυβερνητικά και κομματικά στελέχη αποδίδουν τα 

αρνητικά αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων στην «προπα-
γάνδα» των κομμάτων της αντιπολίτευσης και των αντιπο-
λιτευόμενων ΜΜΕ. Στην πραγματικότητα, τα περισσότερα 
ΜΜΕ –ιδιαίτερα τηλεοπτικοί σταθμοί– κάνουν ό,τι μπορούν 
για να στηρίξουν τις κυβερνητικές επιλογές ή τουλάχιστον 
να μη δημιουργήσουν πρόβλημα στην κυβέρνηση.

Τρίτον, με το πέρασμα του χρόνου έχει αυξηθεί εντυπω-
σιακά ο αριθμός των θυμάτων της πολιτικής που εφαρμό-
ζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι τόσο πολλοί οι θιγόμενοι, ώστε η λαϊκή 
δυσαρέσκεια έχει αποκτήσει βαθιές ρίζες. Ο κ. Τσίπρας ε-
πιδεικνύει προεκλογικά 1 έως 2 δισ. «παροχών» στο εκλο-
γικό σώμα, όμως οι περισσότεροι πολίτες δεν πρόκειται να 
λησμονήσουν ξεχασμένες υποσχέσεις που μετατράπηκαν σε 
νέα μέτρα, τα οποία αθροιστικά τους επιβάρυναν με 40 έως 
50 δισ.

Η λίστα του Τσίπρα
Στη λίστα των θυμάτων της οικονομικής πολιτικής της κυβέρ-
νησης Τσίπρα ξεχωρίζουν με την παρουσία τους:

Οι συνταξιούχοι, παλαιοί και νέοι. Οι νέοι συνταξιού-
χοι, δηλαδή όσοι βγήκαν στη σύνταξη μετά το καλοκαίρι του 
2016, έχουν δραστικά μειωμένες συντάξεις, εφάπαξ και επι-
κουρικές. Επιπλέον, το ΕΚΑΣ, που μέχρι πριν από λίγα χρό-
νια στήριζε αποτελεσματικά τους χαμηλοσυνταξιούχους, έχει 
πέσει στα 15 ευρώ και πάει για πλήρη κατάργηση.

Οι παλαιοί συνταξιούχοι είδαν με ανακούφιση να επικρα-
τεί η θέση Μητσοτάκη για ματαίωση της προγραμματισμέ-
νης από την κυβέρνηση νέας μείωσης των συντάξεών τους. 
Βρίσκονται όμως αντιμέτωποι με το «πάγωμα» των συντά-
ξεών τους τουλάχιστον μέχρι το 2022 και με νέες επιβαρύν-

ΠΟΙΟΙ ΠΛΗΡΏΝΟΥΝ ΤΟΝ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΣΙΠΡΑ-ΣΥΡΙΖΑ
Οι φιλολαϊκές μπλόφες της κυβέρνησης 
συγκρούονται με την πολιτική της.

  ΤΟΥ ΕΥΡΏΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΝΔ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

σεις που σχετίζονται με την κυβερνητική πολιτική.
Ακριβότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο τρόφιμα εξαι-

τίας της αύξησης του ΦΠΑ σε κατηγορίες τροφίμων από την 
κυβέρνηση Τσίπρα και των γνωστών δυσλειτουργιών της α-
γοράς. Πρόσθετο κόστος για φάρμακα, καύσιμα, πετρέλαιο 
θέρμανσης, ως αποτέλεσμα της κυβερνητικής πολιτικής.

Στην προσπάθειά του να βγει από τη δύσκολη θέση, ο κ. 
Τσίπρας επιχειρεί να αλλάξει το πολιτικό λεξιλόγιο. Εμφα-
νίζει σαν «παροχή» την υιοθέτηση από την κυβέρνηση της 
θέσης του Μητσοτάκη και της ΝΔ για ματαίωση της προγραμ-
ματισμένης νέας μείωσης των συντάξεων.

Είναι άλλο πράγμα η παροχή που στηρίζεται στην αύξηση 
του εισοδήματος και άλλο η ματαίωση προγραμματισμένης 
μείωσης εισοδήματος.

Η έρευνα της διαΝΕΟσις
Σύμφωνα με μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα έρευνα της  
διαΝΕΟσις, τα μεγαλύτερα θύματα της κρίσης είναι οι νέοι που 
εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα. Η κατάσταση έγινε κυριολε-
κτικά αφόρητη στη διάρκεια της τετραετίας Τσίπρα.

Το 55% των νέων θέσεων απασχόλησης που δημιουργού-
νται είναι θέσεις μερικής απασχόλησης με αποδοχές στα 400 
ευρώ μεικτά και 360 καθαρά. Ήδη περισσότερο από το 30% 
των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα ανήκουν στη λεγόμενη 
γενιά των 360 ευρώ. Ο κ. Τσίπρας έκανε καριέρα καταγγέλλο-
ντας τη γενιά των 750 ευρώ και τώρα, που βρίσκεται στην ε-
ξουσία, εφαρμόζει μία πολιτική που οδηγεί στη δημιουργία 
της γενιάς των 360 ευρώ.

Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία, την περίοδο 
2014-2017 σημειώθηκε μείωση του μέσου μισθού στον ιδιω-
τικό τομέα κατά 3% έως 4%, η οποία συνδυάστηκε σε πολλές 
περιπτώσεις με αύξηση φορολογικών και ασφαλιστικών κρα-
τήσεων, ενώ ο προϋπολογισμός του νοικοκυριού χτυπήθηκε 
από τη μεγάλη αύξηση της φορολογίας που έδωσε στην Ελ-
λάδα την πρώτη θέση σε ό,τι αφορά τους έμμεσους-κατανα-
λωτικούς φόρους στην Ε.Ε. ως ποσοστό επί του ΑΕΠ.

Η οικονομική και επαγγελματική ασφυξία των νέων 
έδωσε νέα δυναμική στο brain drain. Σύμφωνα με έρευνα 
που πραγματοποίησε γερμανική εταιρεία σε 100 μεγάλες πό-
λεις του κόσμου, η Αθήνα είναι η χειρότερη σε ό,τι αφορά τις 
ευκαιρίες και τις συνθήκες απασχόλησης.

Οι πρώην νοικοκυραίοι
Στα μεγάλα θύματα της οικονομικής πολιτικής που εφαρμό-
ζεται είναι και οι πρώην νοικοκυραίοι.

Η ακίνητη περιουσία τους έχασε ένα σημαντικό μέρος 
από την αξία της και έχει μετατραπεί σε σημαντικό φορολο-
γικό φορτίο. Η μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 10% είναι μια κα-
θυστερημένη προσπάθεια της κυβέρνησης να απαξιώσει την 
πρόταση Μητσοτάκη για μείωση κατά 30%. Δεν πρόκειται να 
έχει θετική επιρροή στην αγορά ακινήτων, η οποία πρόκειται 
να δοκιμαστεί ξανά από τους προγραμματισμένους μαζικούς 
πλειστηριασμούς.

Το 60% των μικρομεσαίων βρέθηκε σε οικονομικό αδιέ-

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

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

Μείωση συντάξεων για τους νέους 
συνταξιούχους, «πάγωμα» για τους 
παλαιούς και φορολογική αύξηση 
του κόστους διαβίωσης για όλους.
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ξοδο εξαιτίας της κρίσης του 2008 και πολ-
λοί από αυτούς καταστράφηκαν, επειδή, µε 
βάση την παράλογη νοµοθεσία, τα εταιρικά 
χρέη µετατράπηκαν σε προσωπικά. ∆έκα 
χρόνια αργότερα, εκατοντάδες χιλιάδες συ-
µπολίτες µας προσπαθούν να µην πνιγούν 
σε έναν ωκεανό ιδιωτικού χρέους. ∆εν έχει 
γίνει καµία σοβαρή προσπάθεια για ρύθµιση 
οφειλών, ενώ η λεγόµενη δεύτερη ευκαιρία, 
η οποία αποτελεί βασική επιλογή στις περισ-
σότερες ευρωπαϊκές χώρες υπέρ όσων βρέ-
θηκαν σε επαγγελµατικό αδιέξοδο, δεν απα-
σχολεί τους αρµόδιους στην Ελλάδα.

Την κατάσταση περιπλέκει το αδιέξοδο 
του τραπεζικού συστήµατος, το οποίο δεν 
έχει συνέλθει από την κρίση του 2015. Με 
ευθύνη του κ. Τσίπρα χάθηκαν 40 δισ. δη-
µόσιου χρήµατος στις ανακεφαλαιοποιή-
σεις των τραπεζών, τα οποία πρέπει να πλη-
ρωθούν από τους φορολογούµενους. Σαν να 
µην έφτανε αυτό, η κεφαλαιακή επάρκεια 
των τραπεζών στηρίζεται στον λεγόµενο α-
ναβαλλόµενο φόρο, δηλαδή την απαλλαγή 
των κερδών τους από τη φορολογία και την 
κάλυψη του όποιου κενού στα φορολογικά 
έσοδα από τους φορολογούµενους πολίτες.

Οι δυσκολίες των τραπεζών κάνουν πιο 
ακριβή και δύσκολη τη χρηµατοδότηση των 
επιχειρήσεων και των νοικοκυριών και πιο 
αυστηρή και κοινωνικά επώδυνη τη διαχεί-
ριση των κόκκινων δανείων.

Την εικόνα συµπληρώνουν οι ολοένα αυ-
ξανόµενες απαιτήσεις του ∆ηµοσίου και των 

ασφαλιστικών ταµείων σε βάρος των φορο-
λογουµένων και διαφόρων επαγγελµατικών 
κατηγοριών. Έχει δηµιουργηθεί µια εκρη-
κτική κατάσταση εξαιτίας της αύξησης των 
φορολογικών και ασφαλιστικών βαρών, της 
αύξησης των ληξιπρόθεσµων οφειλών προς 
το ∆ηµόσιο και τα ταµεία και της επιβολής 
αναγκαστικών µέτρων πληρωµής σε πρωτο-
φανή κλίµακα.

Οι λησµονηµένοι
Στην Ε.Ε. η ανεργία έχει πέσει κάτω από τα 
επίπεδα του 2008. Η ευρωπαϊκή οικονοµία 
αναπτύσσεται ικανοποιητικά για έκτο συ-
νεχή χρόνο και έχει απορροφήσει πλήρως 
την πρόσθετη ανεργία που δηµιούργησε η 
κρίση του 2008 και τα σκληρά µέτρα διαχεί-
ρισής της.

Στην Ελλάδα οι εγγεγραµµένοι άνεργοι 
στον ΟΑΕ∆ κινούνται γύρω στο εκατοµµύ-
ριο και οι κυβερνητικοί αρµόδιοι δεν ασχο-
λούνται µε αυτούς τους ανθρώπους.

Μόνο ένας στους δέκα ανέργους παίρνει 
το ανεπαρκές επίδοµα ανεργίας, ενώ οι άνερ-
γοι αποκλείονται µε σκανδαλώδη τρόπο και 
παρά τις διαµαρτυρίες του κ. Μητσοτάκη και 
της Ν∆ από τις «χριστουγεννιάτικες» διανο-
µές του λεγόµενου υπερπλεονάσµατος.

Η έλλειψη στοιχειώδους κοινωνικής ευ-
αισθησίας της κυβέρνησης αναδεικνύεται 
και από τη συνεχιζόµενη µείωση των δη-
µοσίων δαπανών για την υγεία και την παι-
δεία ως ποσοστό επί του ΑΕΠ και στην πε-
ρίπτωση της υγείας και σε απόλυτους αριθ-
µούς.

Τα χτυπήµατα που δέχεται το κράτος 
πρόνοιας από την κυβέρνηση Τσίπρα εξη-
γούν την αύξηση των ιδιωτικών δαπανών για 
την υγεία και τα ευρωπαϊκά ρεκόρ που «επι-
τυγχάνει» η Ελλάδα στις ιδιωτικές δαπάνες 
για την υγεία και την παιδεία.

Σηµαντικές είναι οι συνέπειες για πολ-
λούς συµπολίτες µας και την προοπτική της 
χώρας από το συνεχές «τσεκούρωµα» του 
Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων.

Η υποχρηµατοδότηση έργων βασικής υ-
ποδοµής και της προµήθειας των αναγκαίων 
µέσων µεγάλωσε την κλίµακα της καταστρο-
φής από τις πληµµύρες στη ∆υτική Αττική 
και τις φωτιές στην Ανατολική Αττική.

Εκατοντάδες χιλιάδες 
πρώην νοικοκυραίοι 
κολυµπάνε αβοήθητοι 
σε έναν ωκεανό 
ιδιωτικού χρέους.

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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«Η απασχόληση με χαμηλούς 
μισθούς πλέον αγγίζει το 25% 
των θέσεων εργασίας». ΣΕΒ

  ΑΦΡΟΔΊΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΎ

ΑΘΉΝΑ: Ή ΧΕΙΡΌΤΕΡΉ ΠΌΛΉ 
ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μ
πορεί το περασμένο καλοκαίρι οι τουρίστες σε έ-
ρευνα που είχε διεξαγάγει η Ένωση Ξενοδόχων 
Αθηνών-Αττικής και Αργοσαρωνικού (ΕΞΑΑΑ) 
να βαθμολόγησαν την Αθήνα με 7,9 στα 10 και να 

τη χαρακτήρισαν «προορισμό με μεγάλο αρχαιολογικό και πολι-
τιστικό ενδιαφέρον», ωστόσο μια νέα έρευνα, η οποία αφορά την 
εύρεση εργασίας, την κατατάσσει στις τελευταίες θέσεις.

Βαθμολογία κάτω από τη βάση
Την τελευταία θέση ανάμεσα σε 100 πόλεις παγκοσμίως κατα-
λαμβάνει η Αθήνα στη λίστα με τους καλύτερους προορισμούς 
για εξεύρεση εργασίας. Σύμφωνα με έρευνα της γερμανικής ε-
ταιρείας Movinga, η βαθμολογία της είναι μόλις 3,79 βαθμοί με 
άριστα το 10.

Η εταιρεία, αφού αξιοποίησε τα στοιχεία που υπάρχουν στη 
βάση δεδομένων του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας 
και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), έλαβε υπόψη της τα εξής κριτήρια: την 
οικονομική ισχύ για startups και εδραιωμένες επιχειρήσεις, τις 
ευκαιρίες που δίνονται σε νέους και γυναίκες, τη μετανάστευση 
και το επίπεδο διαβίωσης συμπεριλαμβανομένου του διαθέσι-
μου εισοδήματος και των παροχών υγειονομικής περίθαλψης.

Οι βαθμολογίες που συγκέντρωσε η ελληνική πρωτεύουσα 
είναι απογοητευτικές: 1,93 βαθμοί για την οικονομική ισχύ, 0,94 
για τις ευκαιρίες στους νέους, 4,56 βαθμοί για το επίπεδο διαβί-
ωσης, 5,9 για τις ευκαιρίες για εργασία στις γυναίκες, 3,25 για 
τις δυνατότητες που δίνονται στις γυναίκες για ανέλιξη σε υψη-
λόβαθμες θέσεις και 1,93 για την απασχόληση των μεταναστών.

Οι καλύτερες πόλεις
Αντίθετα, στις καλύτερες πόλεις για να αναζητήσει κάποιος ερ-
γασία είναι η Βοστώνη, που κατατάσσεται στην πρώτη θέση 
λόγω της ισχυρής της οικονομίας, του υψηλού εισοδήματος 
αλλά και των ευκαιριών που δίνονται στις γυναίκες. Για τους 
νέους καλύτερη πόλη για να βρουν δουλειά αναδεικνύεται το 
Ντουμπάι και ακολουθούν η Σιγκαπούρη, το Μόναχο, η Πράγα 
και το Άμστερνταμ.

Στις πρώτες δέκα θέσεις της λίστας βρίσκονται επτά ευρω-
παϊκές πόλεις, εκ των οποίων οι τέσσερις στη Γερμανία. Συγκε-
κριμένα, μετά τη Βοστώνη, ακολουθούν το Μόναχο, το Κάλ-
γκαρι, το Αμβούργο, η Στουτγάρδη, το Λονδίνο, η Σιγκαπούρη, 
το Όσλο, η Φρανκφούρτη και το Εδιμβούργο.

Αξιοσημείωτο είναι πάντως πως από τη δεκάδα απουσιάζουν 
πόλεις που στο παρελθόν είχαν χαρακτηριστεί τοπ προορισμοί, 

όπως το Χονγκ Κονγκ, το Σαν Φρανσίσκο, η Νέα Υόρκη και το 
Παρίσι.

ΣΕΒ:  Ένας στους τέσσερις με 500 ευρώ
Την ίδια ώρα, σύμφωνα με ανάλυση του Συνδέσμου Επιχειρή-
σεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), «η απασχόληση με χαμηλούς μι-
σθούς, περιλαμβανομένου του κατώτατου και του υποκατώτα-
του, έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και πλέον αγ-
γίζει το 25% των θέσεων εργασίας.

Συγκεκριμένα, το 2017 ένας στους τέσσερις εργαζόμενους α-
μειβόταν με ποσό μέχρι 500 ευρώ. Οι κλάδοι που βρίσκονται 
στις τρεις πρώτες θέσεις απασχόλησης με κατώτατο και υποκα-
τώτατο μισθό είναι η εστίαση (με 25,5% αυτής της κατηγορίας 
απασχολουμένων), το χονδρικό και το λιανικό εμπόριο. Συνο-
λικά, το 77,14% των παραπάνω εργαζομένων απασχολείται σε 
πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις.

Παράλληλα, παρατηρείται τάση μείωσης τόσο του μέσου 
(982,4 ευρώ το 2017 αντί 1.011,2 ευρώ το 2014) όσο και του διά-
μεσου μισθού (812,4 ευρώ το 2017 αντί 854,7 ευρώ το 2014) για 
την περίοδο 2014-2017. Δηλαδή η ψαλίδα μεταξύ κατώτατου και 
διάμεσου μισθού μειώνεται, γεγονός που φέρνει τον μέσο εργα-
ζόμενο πιο κοντά στο επίπεδο του κατώτατου μισθού.

Αξιοσημείωτη είναι η αύξηση του μέσου (1.502 ευρώ το 2017 
αντί 1.286,6 ευρώ το 2014) αλλά και του διάμεσου μισθού (1.092 
ευρώ το 2017 αντί 887 ευρώ το 2014) την εξεταζόμενη περίοδο 
στον κλάδο της δημόσιας διοίκησης, για τον οποίο το σύστημα 
ΕΡΓΑΝΗ καταγράφει κυρίως τους συμβασιούχους και μετακλη-
τούς υπαλλήλους.

Σύμφωνα με τον ΣΕΒ, το μεγαλύτερο μερίδιο των απασχο-
λουμένων (περίπου 60%) συγκεντρώνεται στις ηλικίες 25-44 

ετών, μερίδιο που όμως φαίνεται να υποχωρεί. Αυτό προκύπτει 
καθώς παρουσιάζεται υψηλότερος ρυθμός αύξησης της απασχό-
λησης στις ηλικίες άνω των 44, αλλά και στις ηλικίες κάτω των 
24. Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν τις συνέπειες του brain 
drain στον οικονομικά ενεργό πληθυσμό της χώρας και κυρίως 
στις ηλικίες 25-44 ετών.

Ο κύριος όγκος των θέσεων εργασίας που καταγράφει το 
σύστημα ΕΡΓΑΝΗ αφορά το καθεστώς πλήρους απασχόλησης 
(67,7%), μέγεθος που όμως υποχωρεί ελαφρά τα τελευταία δύο 
χρόνια (2016-2017), ενώ το μερίδιο των θέσεων εργασίας μερι-
κής απασχόλησης αυξάνεται ελαφρά και πλέον διαμορφώνεται 
στο 28,4%.

Επιπλέον, κάθε θέση εργασίας που δημιουργείται δεν ταυτί-
ζεται με έναν μοναδικό απασχολούμενο, καθώς ενδεικτικά ένας 
εργαζόμενος μπορεί να δουλεύει σε δύο ή και τρεις θέσεις με-
ρικής απασχόλησης. Έτσι, διατηρείται χαμηλός ο εθνικός δεί-
κτης απασχόλησης (55% έναντι 69% στην Ε.Ε.). Αυτός είναι και 
ο λόγος, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, για τον οποίο, παρά την αύ-
ξηση του αριθμού των θέσεων εργασίας, συνολικά ο αριθμός των 
εργαζομένων σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ παραμένει κάτω από τα 
προ κρίσης επίπεδα.

Μειώθηκαν τα διευθυντικά στελέχη
Όπως αναφέρει η ανάλυση του ΣΕΒ στο εβδομαδιαίο δελτίο του, 
το 2008 υπήρχαν στη χώρα 482.000 διευθυντικά στελέχη και 
σήμερα έχουν μείνει μόνο 105.000 (κυρίως λόγω απωλειών στο 
εμπόριο και στον τουρισμό). Το 2008 υπήρχαν 668.000 ειδι-
κευμένοι τεχνίτες, ενώ το 2018 έχουν απομείνει μόνο 353.000, 
ενώ οι τεχνικοί και βοηθοί επιστήμονες από 397.000 έφτασαν 
να είναι 304.000, αν και οι αριθμοί τους αυξήθηκαν κατά 34.000 
άτομα από το 2013.

Από την άλλη, παρατηρείται υπερπληθώρα πωλητών και υ-
παλλήλων παροχής υπηρεσιών, που, από 678.000 το 2008, α-
νέρχονται πλέον σε 909.000, ενώ αυξήθηκαν και οι επαγγελμα-
τίες αυτοαπασχολούμενοι από 674.000 σε 741.000.

Όπως σημειώνει ο Σύνδεσμος, «τα μεγέθη αυτά δημιουρ-
γούν έντονο προβληματισμό για την αναπτυξιακή δυναμική της 
χώρας. Αυτό που συνέβη είναι ότι όχι μόνο δεν μετατοπίστηκαν 
οι εργαζόμενοι στους δυναμικούς κλάδους της οικονομίας, αλλά 
όσοι δεν έφυγαν στο εξωτερικό και δεν είναι ακόμη άνεργοι με-
τατοπίστηκαν σε εργασίες για τις οποίες έχουν πολύ περισσό-
τερα προσόντα από αυτά που απαιτούνται και συνεπώς υποαπα-
σχολούνται».
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Σε φιάσκο για την κυβέρνηση 
έχει εξελιχθεί ο εξωδικαστικός 
συμβιβασμός, που, όπως 
αποδεικνύεται, είναι μόνο για λίγους.

Σ
την κυβέρνηση έχουν αρχίσει τα… πανηγύ-
ρια για την επίτευξη των δημοσιονομικών 
στόχων, για την επίτευξη υπερπλεονάσμα-
τος, για τη μη εφαρμογή του μέτρου της μεί-
ωσης των συντάξεων και άλλα πολλά που σε 
συνδυασμό με μια ακατάσχετη παροχολογία 
παραπέμπουν σε προεκλογική περίοδο.

Σε αυτή την… παροχολογία περιλαμβάνονται και οι «υπο-
σχέσεις» που θεωρητικά θα δώσουν ανάσα στον Έλληνα φορο-
λογούμενο, ο οποίος, κατά κοινή ομολογία, έχει σηκώσει απί-
στευτο βάρος κατά τη διάρκεια της οκταετούς μνημονιακής περι-
όδου. Και η αλήθεια είναι ότι το βάρος συνεχίζει να υπάρχει στις 
πλάτες των ελληνικού λαού, καθώς όσο κι αν η κυβέρνηση προ-
σπαθεί να τον πείσει ότι τα μνημόνια τελείωσαν, είναι πασιφανές 
ότι στην πραγματικότητα κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Γιατί μπορεί ε-
πισήμως να μην είμαστε σε μνημόνιο, αλλά τα μνημονιακά μέτρα 
μια χαρά ισχύουν.

Είναι ενδεικτικό ότι τη στιγμή που η κυβέρνηση υπόσχεται 
επέκταση της ρύθμισης των 120 δόσεων (δικαίωμα υποβολής αί-
τησης υπάρχει έως το τέλος του 2018) παρατηρείται μπαράζ κα-
τασχέσεων για νέες οφειλές προς τα ταμεία, ενώ ο προϋπολογι-
σμός ξεπερνάει τους στόχους με την αναγκαστική είσπραξη προ-
ηγούμενων χρόνων.

Οι υποσχέσεις για ρυθμίσεις οφειλών
Μήνες τώρα συζητείται και ανακινείται από την κυβέρνηση το 
θέμα της επέκτασης της ρύθμισης των 120 δόσεων για οφειλές 
προς το Δημόσιο. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι, πέρα από «διαρ-
ροές», κάτι συγκεκριμένο δεν έχει προκύψει –επί του παρό-
ντος–, αν και πρόκειται για ένα θέμα που απασχολεί μεγάλο 
μέρος του πληθυσμού.

Στο υπουργείο Οικονομικών σβήνουν και γράφουν προκει-
μένου έως τις αρχές του 2019 να θεσπιστεί νομοθετικά η δυνα-
τότητα σε χιλιάδες αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγ-
γελματίες που έκλεισαν τα βιβλία τους ή τα μπλοκάκια τους να 
υπαχθούν σε ρύθμιση εξόφλησης των οφειλών τους (που δημι-
ουργήθηκαν έως τα τέλη του 2017) μέχρι και σε 120 μηνιαίες δό-
σεις με δραστική μείωση τόκων και προσαυξήσεων.

Πρόκειται για περίπου 80.000 ελεύθερους επαγγελματίες, 
ενώ υποψήφιοι για ένταξη στη ρύθμιση θα μπορούν να είναι και 
όσοι κόπηκαν από την προηγούμενη ρύθμιση λόγω «προϋποθέ-
σεων», ακόμη και μισθωτοί και συνταξιούχοι.

Οι αρχικές αντιρρήσεις των δανειστών φαίνεται ότι έχουν αρ-
χίσει να κάμπτονται από τα στοιχεία εξέλιξης των οφειλών που 
καταγράφουν εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία, καθώς τα συνο-
λικά ληξιπρόθεσμα προς την εφορία έχουν ξεπεράσει τα 103 δισ. 
ευρώ, γεγονός που επιβάλλει μια πιο ευνοϊκή ρύθμιση, για να 
μειωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο το υπόλοιπο έως το τέλος 
του 2017.

Υπέρ μιας ρύθμισης πιο ευνοϊκής από τις 12 δόσεις που ισχύ-
ουν σήμερα συνηγορούν δύο στοιχεία. Πρώτον, η μείωση του 
ρυθμού δημιουργίας νέων ληξιπρόθεσμων, αφού τα νέα ληξιπρό-
θεσμα της περιόδου 1/12/2017-31/8/2018 ανέρχονται σε 7,84 δισ. 
ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,42 δισ. ευρώ σε σύγκριση 
με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2017. Δεύτερον, ο συνο-
λικός αριθμός των οφειλετών, καθώς στο τρίτο τρίμηνο του 2018 
παρατηρείται αύξηση κατά 243.538 άτομα σε σχέση με το τελευ-
ταίο τρίμηνο του 2017, με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται στα 
4.312.395 άτομα.

Συνεπώς, αν επιτραπεί η ένταξη περισσότερων στη ρύθμιση 
των 120 δόσεων, η κατάσταση σταδιακά μπορεί να αντιστραφεί.

Ίδια περίπου είναι η κατάσταση και με τις οφειλές στα ασφα-
λιστικά ταμεία, με το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών 
(ΚΕΑΟ) να καταγράφει σύνολο των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστι-
κών οφειλών 34-35 δισ. ευρώ, με αύξηση οφειλών κατά 493 εκατ. 
ευρώ από το δεύτερο στο τρίτο τρίμηνο του 2018, εκ των οποίων 
130 εκατ. ευρώ αφορούν αύξηση στις κύριες οφειλές.

Εξωδικαστικός συμβιβασμός μόνο για… λίγους
Την ίδια στιγμή σε φιάσκο για την κυβέρνηση έχει εξελιχθεί 

και ο εξωδικαστικός συμβιβασμός, καθώς μέχρι σήμερα μόλις 
1 στους 5,3 οφειλέτες οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση στον εξωδικα-
στικό μηχανισμό έχει ολοκληρώσει, ενώ οι υπόλοιποι βρίσκο-
νται σε διάφορα στάδια της διαδικασίας (π.χ. διαπραγμάτευση 
με τους πιστωτές).

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, έχουν 
αρχίσει τη διαδικασία ετοιμασίας της αίτησης 57.647 επιχει-
ρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες και έχουν υπο-
βληθεί 4.954 αιτήσεις από επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελ-
ματίες και αγρότες. Ωστόσο, έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τη 
διαδικασία και ρυθμίσει τα χρέη τους με ευνοϊκό τρόπο 919 ε-
πιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες.

Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι το Δημόσιο (ΑΑΔΕ και 
ΚΕΑΟ) μέσα σε έναν χρόνο (έως τον Σεπτέμβριο) ολοκλή-
ρωσε μόλις 200 αιτήσεις και καμία με χρέος άνω των 50.000 
ευρώ. Η κατάσταση άρχισε να βελτιώνεται από τα μέσα Σε-
πτεμβρίου και μετά, λόγω της μείωσης και ψηφιοποίησης των 
αναγκαίων δικαιολογητικών, που συνέβαλε στην επιτάχυνση 
των διαδικασιών.

Μπαράζ κατασχέσεων για νέα χρέη 
προς τα ασφαλιστικά ταμεία
Εν τω μεταξύ, οι κατασχέσεις για νέα χρέη προς τα ασφαλιστικά 
ταμεία πέφτουν… βροχή, με το ΚΕΑΟ να έχει «βάλει στο μάτι» 
τις οφειλές που δημιουργήθηκαν από το 2016 και μετά και μέ-
νουν απλήρωτες εντός εξαμήνου.

Οι οφειλές προς τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ, που έχουν 
πλέον μεταφερθεί στο Κέντρο, ξεπερνούν τα 34 δισ. ευρώ. Από 
αυτά, το 22,2% έχει δημιουργηθεί από το 2010 και μετά, εκ των 
οποίων περίπου 800 εκατ. ευρώ εντός του διαστήματος 2016-
2018.

Το ισχυρότερο όπλο σε αυτή τη διαδικασία αποδεικνύεται 

η δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών, με αποτέλεσμα μέχρι 
το τέλος Οκτωβρίου τα έσοδα του Κέντρου να έχουν σχεδόν αγ-
γίξει τον στόχο που είχε τεθεί στην αρχή της χρονιάς για το σύ-
νολο του έτους. Αναλυτικά, το Κέντρο είναι πολύ κοντά στο να 
πετύχει νέο ρεκόρ εσόδων, καθώς ο στόχος ήταν για εισπράξεις 
1,2 δισ. ευρώ έως τον Δεκέμβριο του 2018 και ήδη το δεκάμηνο 
Ιανουαρίου-Οκτωβρίου έχουν εισπραχθεί 1,157 δισ. ευρώ. Μά-
λιστα, εκτιμάται ότι με τον ρυθμό των εισπράξεων να παραμένει 
μεταξύ 120 και 150 εκατ. ευρώ τον μήνα, έως το τέλος του χρό-
νου είναι πιθανό το ΚΕΑΟ να καταφέρει να εισπράξει πάνω από 
1,4 δισ. ευρώ. Ήδη τον Σεπτέμβριο τα έσοδα ανήλθαν σε 117,5 
εκατ., ενώ τον Οκτώβριο έφτασαν τα 130 εκατ. ευρώ. Η αύξηση 
αυτή, μάλιστα, είχε ως αποτέλεσμα να ανέβει ο πήχης των προσ-
δοκιών, με τις εκτιμήσεις για τα έσοδα του 2019 να κάνουν λόγο 
για 1,5 δισ. ευρώ. Και αυτό, παρά το γεγονός ότι η ρύθμιση οφει-
λών στο πλαίσιο του εξωδικαστικού συμβιβασμού αποδεικνύεται 
στην πράξη αναποτελεσματική.

  ΕΛΕΥΘΕΡΊΑ ΣΑΚΚΕΤΟΥ

ΟΊ ΥΠΟΣΧΕΣΕΊΣ ΓΊΑ ΝΕΑ ΡΥΘΜΊΣΗ 
120 ΔΟΣΕΩΝ ΚΑΊ ΤΟ… ΜΠΑΡΑΖ 

ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΝ
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  ΑΝΤΏΝΗΣ ΜΑΡΚΟΥ

ΚΑΤΑΡΡΑΚΏΝΟΝΤΑΣ 
ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΏΝ ΜΜΕ

Μ
ια αλλαγή τακτικής σε ό,τι αφορά τη στρατηγική 
επιδίωξη για διοχέτευση στην κοινή γνώμη 
πληροφοριών με τον τρόπο που βολεύει τους ε-
πικοινωνιακούς σχεδιασμούς της κυβέρνησης 

καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα.
Στο πλαίσιο αυτό, ενώ μέχρι τώρα επιλεγόταν η τακτική 

ένα φιλοκυβερνητικό μέσο να αναδεικνύει ένα θέμα και τα υ-
πόλοιπα να το αναπαράγουν ζητώντας «απαντήσεις» από τη ΝΔ 
ή τον κ. Μητσοτάκη γι’ αυτό, την προηγούμενη Δευτέρα επιλέ-
χθηκε η ομοβροντία.

Έτσι, τρία φιλοκυβερνητικά μέσα είχαν το ίδιο ρεπορτάζ, 
αναφορικά με τις επαφές του προέδρου της ΝΔ με τον αρχιε-
πίσκοπο.

«Αυγή», «Εφημερίδα των Συντακτών» και «Documento» 
είχαν κοινές πληροφορίες, προφανώς από την ίδια πηγή, σύμ-
φωνα με την οποία ο κ. Μητσοτάκης ζήτησε από τον αρχιεπί-
σκοπο να μην υπογράψει τώρα συμφωνία, αλλά να περιμένει 
την κυβέρνηση της ΝΔ, και ο αρχιεπίσκοπος του ζήτησε να 
στηρίξει τη συμφωνία για την εκκλησιαστική περιουσία.

Μπορεί σε δεύτερη ανάγνωση η συγκεκριμένη προσέγγιση 
να έθιγε αυτόν που θεωρητικά ήταν ο σύμμαχος της κυβέρνη-
σης στην υπόθεση, δηλαδή τον αρχιεπίσκοπο, αλλά η επιφα-
νειακή και συνήθως αφελής προσέγγιση του ΣΥΡΙΖΑ αποτι-
μάται από την επιτυχία της σε περιορισμένους στόχους: την 
προσδοκία του εντυπωσιασμού και την καταρράκωση της αξι-
οπιστίας των μέσων ενημέρωσης, διότι όσο περισσότερη αμφι-
σβήτηση υπάρχει για τη βασιμότητα των μεταδιδόμενων πλη-
ροφοριών, τόσο απαξιώνεται ο ρόλος των μέσων ενημέρωσης.

Ειδήσεις στην υπηρεσία του ΣΥΡΙΖΑ
Το ενδιαφέρον είναι ότι στην επίτευξη του δεύτερου στόχου, 
ο οποίος είναι στον στενό πυρήνα των προτεραιοτήτων της πο-
λιτικής ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, βοηθούν την κυβέρνηση, είτε εκού-
σια είτε ακούσια, μέσα ενημέρωσης, πριονίζοντας ουσιαστικά 

το κλαδί στο οποίο κάθονται, όπως συμβαίνει πάντοτε με τα 
μέσα ενημέρωσης που αποτελούν παρακολουθήματα της πο-
λιτικής εξουσίας.

Τα δημοσιεύματα έσπευσε να υιοθετήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, πριν 
καλά καλά βγουν οι εφημερίδες στις πρωινές τηλεοπτικές εκ-
πομπές, με μια δύσκολα κατανοητή ανακοίνωση, στο γνωστό ε-
πιθετικό ύφος που διακρίνει το Μέγαρο Μαξίμου.

«Πέρα από τη γελοιότητα και την ανευθυνότητα της αντι-
πολίτευσης Μητσοτάκη, δεν μπορεί να καταλάβει ότι κανείς 
δεν πιστεύει ότι θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός και με τη 
στάση του επιβεβαιώνει κάθε μέρα πόσο λίγος είναι;» ανέφερε 
σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.

Λίγη ώρα αργότερα υπήρξε η ανακοίνωση από την Αρχιε-
πισκοπή, η οποία διέψευδε τις πληροφορίες, κατονόμαζε τις ε-
φημερίδες και κατέληγε ότι «τέτοια συνάντηση με αυτό το πε-
ριεχόμενο δεν υπήρξε ποτέ», αλλά και από τη ΝΔ, η εκπρόσω-
πος της οποίας Μαρία Σπυράκη δήλωσε στο Ράδιο Θέμα 104.6 
ότι «ο πρόεδρος της ΝΔ δεν είχε καμία ενημέρωση για τη συμ-
φωνία που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας με τον αρχιεπίσκοπο 
Ιερώνυμο».

Η κ. Σπυράκη, όμως, δεν απαντούσε απλώς στα δημοσιεύ-
ματα αλλά σε μια πληροφορία που στο μεταξύ είχε διαχυθεί, 
αν δεν είχε γίνει σημαία, και σε άλλα φιλοκυβερνητικά μέσα.

Μητροπολίτες στο εδώλιο της ΕΡΤ
Στο ίδιο κλίμα της κυβερνητικής στήριξης στον αρχιεπίσκοπο, 
η οποία τελικά τον εξέθετε ως κυβερνητικό ενεργούμενο στο 
θέμα της συμφωνίας με τον πρωθυπουργό, την επόμενη ακρι-
βώς ημέρα η κ. Κατερίνα Ακριβοπούλου στην ΕΡΤ χαρακτή-
ριζε ακροδεξιούς και χρυσαυγίτες δύο μητροπολίτες, οι οποίοι 
είχαν δημόσια τοποθέτηση κατά της συμφωνίας: τον Πειραιώς 
Σεραφείμ και τον Μεσσηνίας Χρυσόστομο.

Χρειάστηκε μία ημέρα και οι απειλές των μηνύσεων και 
των αγωγών από τους δύο μητροπολίτες για να αναγκαστεί η κ. 

Ακριβοπούλου να ανακαλέσει, αποδίδοντας την αναφορά της 
στον πυρετό που είχε κατά τη διάρκεια της εκπομπής.

Όμως η συγκεκριμένη αναφορά της κ. Ακριβοπούλου δεν 
ήταν χαμένος χρόνος για την κυβέρνηση, καθώς, για μία του-
λάχιστον ημέρα, οι δύο μητροπολίτες σταμάτησαν να ασχολού-
νται με τη συμφωνία και αναγκάστηκαν να υπερασπιστούν την 
προσωπικότητά τους και να περιμένουν μέχρι την επόμενη εκ-
πομπή της για να ανακαλέσει, όπως είχαν απαιτήσει.

«Καταφεύγω άμεσα εναντίον της ΕΡΤ και εναντίον της κ. 
Ακριβοπούλου στην τακτική και ποινική Δικαιοσύνη και βέ-
βαια με αναφορά μου στο ΕΣΡ» είπε ο Μεσσηνίας, ενώ ο Πει-
ραιώς προχώρησε και ένα πολιτικό βήμα παραπάνω, υπενθυμί-
ζοντας ότι η ΕΡΤ χρηματοδοτείται από το δημόσιο ταμείο και 
καταλογίζοντας συκοφαντία στην παρουσιάστρια.

«Διαμαρτύρομαι έντονα για την κατάπτωση της κρατικής 
και λαοσυντήρητης τηλεοράσεως της ΕΡΤ από τις άκριτες, 
ψευδείς και συκοφαντικές τοποθετήσεις της κ. Κ. Ακριβοπού-
λου» έλεγε στη δήλωσή του.

Πάντως, η αναφορά σε χρυσαυγίτες στο απογευματινό με-
τερίζι της αποκάλυψης κάθε ακροδεξιού που έχει η ΕΡΤ απλώς 
υπενθύμισε ότι ο συμπαρουσιαστής της κ. Ακριβοπούλου, Σω-
τήρης Καψώχας, είχε… αποκαλύψει ότι ο κ. Μητσοτάκης τού 
θυμίζει Ιταλό θεωρητικό του φασισμού της δεκαετίας του 1920.

Οι δύο συγκεκριμένες επιλογές της κυβέρνησης, που κα-
τέρρευσαν τόσο γρήγορα, θα μπορούσαν να θεωρηθούν απλώς 
ατυχείς, αν δεν ήταν διαρκώς επαναλαμβανόμενα γεγονότα στα 
ελεγχόμενα από το κράτος μέσα ενημέρωσης.

Άλλωστε η ίδια ακριβώς μεθοδολογία για την «αποκά-
λυψη» ότι ο πρόεδρος της ΝΔ ήταν ενημερωμένος για τις θέ-
σεις των θεσμών είχε ακολουθηθεί και πριν από μία συνεδρί-
αση του Eurogroup, μόνο που τότε η «διαρροή» είχε γίνει 
μέσω του κρατικού Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων.

Από τα «τρολ» στη Γενική Γραμματεία 
Ενημέρωσης
Θα ήταν απίθανο μια τέτοια προσέγγιση των μέσων ενημέρω-
σης να είναι τυχαία και να μην αποτελεί μέρος του πολιτικού 
πυρήνα του ΣΥΡΙΖΑ, όταν ακριβώς αυτές τις ίδιες ημέρες η κυ-
βέρνηση αποφάσισε να διορίσει ως γενικό γραμματέα Ενημέ-
ρωσης τον κ. Χρήστο Σίμο.

Η τοποθέτηση του κ. Σίμου κάλυψε το κενό που είχε α-
φήσει ο κ. Γιώργος Κρικρής, ο οποίος παραιτήθηκε, αφού είχε 
μείνει στη θέση μόλις 10 ημέρες, με ανάρτησή του στον προσω-
πικό του λογαριασμό στο Twitter.

«Διαισθάνθηκα ότι το περιβάλλον στο οποίο κλήθηκα να 
εργαστώ δεν προσφέρεται για συνεργασία του ευρύτερου προ-
οδευτικού χώρου. Τουλάχιστον όσο εγώ ήθελα και όσο πι-
στεύω ότι η εποχή επιβάλλει» είχε γράψει ο κ. Κρικρής, ο ο-
ποίος είχε πάει στο υπουργείο στη θέση του κ. Κρέτσου, όταν 
διαπιστώθηκε ότι στο υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής δεν 
αρκεί ένας υπουργός, αλλά χρειάζεται και υφυπουργός.

Ο κ. Σίμος, ο οποίος μετακινήθηκε στην πολιτική θέση του 
γενικού γραμματέα Ενημέρωσης από το γραφείο Τύπου του 
ΣΥΡΙΖΑ και την «Αυγή», είχε γίνει γνωστός όταν το 2012 είχε 
εμφανιστεί στην εκπομπή «Πρωταγωνιστές», αποκαλύπτοντας 
πως συμμετέχει στην ομάδα social media του ΣΥΡΙΖΑ.

«Ένα από τα πράγματα που αρέσει σ’ εμένα προσωπικά να 
κάνω είναι να τσακώνομαι ηλεκτρονικά» είχε πει τότε στις δη-
λώσεις του, τις οποίες επανέφερε με ερώτηση στη Βουλή ο 
βουλευτής του ΚΙΝΑΛ Θόδωρος Παπαθεοδώρου.

«Πρόκειται για μια δραστηριότητα παραγωγής fake news, 
χειραγώγησης της ενημέρωσης και επιθετικής κομματικής ε-
πικοινωνίας. Προφανώς, η προηγούμενη αυτή δραστηριότητα 
δεν συνάδει με τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του γ.γ. Ενη-
μέρωσης και Επικοινωνίας, θέση η οποία πρέπει να διασφαλί-
ζει την αμερόληπτη και πλουραλιστική ενημέρωση και την τή-
ρηση των κανόνων δεοντολογίας» ανέφερε ο κ. Παπαθεοδώ-
ρου.

Η εβδομάδα που πέρασε δείχνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν συμμε-
ρίζεται αυτή την άποψη.
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Την περασμένη εβδομάδα μια 
γυναίκα 86 ετών άφησε την 
τελευταία της πνοή μετά τη ληστεία 
στο σπίτι της.

  ΑΦΡΟΔΊΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΎ

ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΣΥΜΜΟΡΙΏΝ 
ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΗΛΙΚΙΏΜΈΝΏΝ

Ο πιο άδικος θάνατος είναι μέσα στο σπίτι

Κόκκινο έχει χτυπήσει η ανασφάλεια των πολιτών 
σε όλη την Ελλάδα, καθώς τα περιστατικά ληστειών 
μέσα σε σπίτια είναι καθημερινό φαινόμενο. Πιο ευ-
άλωτη ομάδα είναι αυτή των ατόμων τρίτης ηλικίας, 

καθώς μπαίνουν συνεχώς στο στόχαστρο συμμοριών, οι οποίες 
δεν διστάζουν να τους βασανίσουν ακόμα και για λίγα ευρώ. Μόνο 
την εβδομάδα που πέρασε ήρθαν στο φως της δημοσιότητας τρία 
περιστατικά με ηλικιωμένους, ενώ μια γυναίκα άφησε την τελευ-
ταία της πνοή λίγο μετά την επίθεση που δέχτηκε.

Τρόμος μέσα στο σπίτι
Μια 86χρονη από τα Καμίνια είναι το τελευταίο θύμα ληστείας. Τα 
ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης οι ληστές εισήλθαν στο δι-
αμέρισμά της στον πρώτο όροφο πολυκατοικίας, όπου την έδεσαν, 
τη φίμωσαν και τη χτύπησαν στο πρόσωπο.

Η ηλικιωμένη κατάφερε να λυθεί περίπου στις 7 το πρωί και 
αφού ειδοποίησε την κόρη της για το περιστατικό, μεταφέρθηκε 
στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου και κατέληξε. Όπως είπε η κόρη της 
γυναίκας στους αστυνομικούς, η 86χρονη ζητούσε από τους λη-
στές να την αφήσουν, όμως εκείνοι την παράτησαν όλο το βράδυ 
δεμένη και φιμωμένη. Απαντήσεις για τα αίτια του θανάτου της α-
ναμένεται να δώσει το πόρισμα του ιατροδικαστή.

Δύο μέρες νωρίτερα και συγκεκριμένα τα ξημερώματα της 
Δευτέρας άγνωστοι εισέβαλαν σε διαμέρισμα στη Νέα Ιωνία και 
με την απειλή όπλου και τη χρήση σωματικής βίας λήστεψαν γυ-
ναίκα 81 ετών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στις 4:30 τρεις δράστες με καλυμ-
μένα τα πρόσωπά τους εισέβαλαν από το παράθυρο της κουζίνας 
σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου, όπου βρισκόταν μόνη της η ηλικι-
ωμένη γυναίκα. Στη συνέχεια, με την απειλή όπλου και τη χρήση 
σωματικής βίας πήραν χρήματα και κοσμήματα και εξαφανίστη-
καν. Η γυναίκα ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία, καθώς δεν την 
είχαν δέσει.

Χρήματα και κοσμήματα με τη χρήση σωματικής βίας έκλε-
ψαν άγνωστοι το απόγευμα της περασμένης Κυριακής και από 
σπίτι ηλικιωμένων σε κοινότητα του Δήμου Γορτυνίας Αρκαδίας. 
Λίγες ώρες πριν, μια γυναίκα 89 ετών στην περιοχή της Βουπρα-
σίας στην Ηλεία ξυπνούσε υπό την απειλή μαχαιριού από ομάδα 
τριών αγνώστων. Οι κακοποιοί άρπαξαν 460 ευρώ, που ήταν η σύ-
νταξη της ηλικιωμένης, και εξαφανίστηκαν. 

Δεν διστάζουν να σκοτώσουν
Τον περασμένο Απρίλιο η κοινή γνώμη είχε παγώσει από τον 
άδικο χαμό 52χρονου επιχειρηματία, θύματος της αιματηρής α-
πόπειρας ληστείας στο σπίτι του στην Κηφισιά.

Ο επιχειρηματίας τη Μεγάλη Δευτέρα δέχτηκε πυροβολι-
σμούς στην πλάτη κατά τη συμπλοκή του με τους ληστές, οι οποίοι 
πρώτα τον είχαν χτυπήσει στο κεφάλι με σιδερένιο αντικείμενο.

Εν τω μεταξύ, πριν από λίγες ημέρες, όπως ανακοινώθηκε από 
το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας 
της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, εξιχνιάστηκε η ανθρω-
ποκτονία και ληστεία σε βάρος ενός 52χρονου μέσα στο σπίτι του 
στον Εύοσμο που έγινε τον Απρίλιο του 2017.

Δράστες ήταν τρεις Ρομά και ένας Αλβανός, οι οποίοι, αφού ει-
σήλθαν στο σπίτι, ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου τον 52χρονο, ενώ 
χτύπησαν και τον ηλικιωμένο πατέρα του, για να τους αρπάξουν 
250 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο. Όπως αποδείχθηκε στη συνέ-
χεια, οι δράστες γνώριζαν την οικογένεια.

Ληστεία και… άλλα
Την περασμένη Τετάρτη εξιχνιάστηκε ληστεία σε οικία ηλικιωμέ-
νης που είχε γίνει στις 21 Μαρτίου σε κοινότητα του Δήμου Τρί-
πολης. Τα τρία άτομα που συνελήφθησαν, ένας 43χρονος Έλλη-
νας, ένας 29χρονος αλλοδαπός και μία 51χρονη αλλοδαπή, «φορ-
τώθηκαν» κι άλλα αδικήματα, καθώς σε βάρος τους σχηματίστηκε 
δικογραφία για τα –κατά περίπτωση– αδικήματα της παράβασης 
των νομοθεσιών για τα όπλα, τον τελωνειακό κώδικα, τα βεγγα-
λικά και τις κροτίδες.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια τους στον 
Νομό Αργολίδας και στην Αθήνα βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κα-

τασχέθηκαν πιστόλι κρότου, 50 φυσίγγια, 307 πακέτα λαθραίων 
τσιγάρων, 4 τυποποιημένες συσκευασίες λαθραίου καπνού συνο-
λικού βάρους 2.450 γραμμαρίων, 8 κροτίδες, κάρτες sim και συ-
σκευές κινητών τηλεφώνων.

Τα πακέτα λαθραίων τσιγάρων και οι συσκευασίες του τυπο-
ποιημένου καπνού θα σταλούν στην αρμόδια υπηρεσία του υ-
πουργείου Οικονομικών, προκειμένου να υπολογιστεί το ύψος 
των διαφυγόντων δασμών και φόρων.

Οδηγίες της ΕΛ.ΑΣ.
Προκειμένου να μειωθούν τα περιστατικά ληστειών μέσα στα 
σπίτια, η Ελληνική Αστυνομία δίνει κατά καιρούς οδηγίες προς 
τους πολίτες με μέτρα προφύλαξης αλλά και τρόπους αντίδρασης.

Μεταξύ άλλων, οι πολίτες πρέπει να ασφαλίζουν όλες τις 
πόρτες και τα παράθυρα σε οποιονδήποτε όροφο και ειδικότερα 
σε μονοκατοικίες. Περισσότερες από το 40% των εισβολών σε 
οικίες γίνονται χωρίς τη χρήση βίας. Αυτό σημαίνει ότι πολλοί 
άνθρωποι αφήνουν ανασφάλιστες τις εισόδους των οικιών τους.

Σημαντική είναι και η γνωριμία με τους γείτονες, καθώς 

έχει παρατηρηθεί ότι σε γειτονιές όπου οι κάτοικοι έχουν στε-
νότερες σχέσεις μεταξύ τους τα ποσοστά ληστειών είναι χαμη-
λότερα, αφού μπορεί πιο εύκολα να εντοπιστεί ένας ξένος.

Παράλληλα, πρέπει να απομακρύνεται κάτω από την οικία 
οποιοδήποτε αντικείμενο βοηθάει τους ληστές να σκαρφαλώ-
σουν σε ένα μπαλκόνι κυρίως χαμηλών ορόφων (π.χ. ακινητο-
ποιημένο όχημα, δέντρα, κάδοι απορριμμάτων κ.λπ.), ενώ κρί-
νεται απαραίτητη η περίφραξη εξωτερικών σωλήνων υγραερίου, 
εξωτερικών μονάδων κλιματιστικών κ.ά., με σκοπό να εμποδι-
στεί η αναρρίχηση των ληστών.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται κατά την είσοδο στην οικία, 
στην πολυκατοικία ή στο γκαράζ, καθώς οι ληστές μπορεί να πε-
ριμένουν για να μπουν με τον ένοικο.

Τα κλειδιά του αυτοκινήτου πρέπει να είναι κρυμμένα, 
καθώς πολλές φορές μετά τη ληστεία οι δράστες απομακρύνο-
νται με το όχημα του θύματος, ενώ συνιστάται η χρήση συνα-
γερμού και η ενεργοποίησή του ακόμη και κατά τη διάρκεια του 
ύπνου.

Ακόμη και στην περίπτωση που έχει γίνει αντιληπτή η πα-
ρουσία αγνώστου στο σπίτι, η Ελληνική Αστυνομία συμβου-
λεύει τους πολίτες να μείνουν ήρεμοι και, αν είναι δυνατόν, 
να προσποιηθούν ότι κοιμούνται, ενώ αν καλέσουν την Άμεση 
Δράση, να αφήσουν τη γραμμή ανοιχτή.

Ο σκοπός των διαρρηκτών δεν είναι ποτέ ο φόνος. Ο φόνος 
προκύπτει στον πανικό που προκαλείται από την αντίδραση των 
θυμάτων (χτυπήματα εκφοβισμού) ή από την προσπάθεια των 
ληστών να περιορίσουν το θύμα (φίμωση, δέσιμο κ.λπ.), που 
προκαλεί τον θάνατό του. Οι ληστές αδιαφορούν αν το θύμα που 
χτυπούν για εκφοβισμό ή δένουν για περιορισμό έχει προβλή-
ματα υγείας.

Σε ένοπλη ληστεία οι πολίτες δεν πρέπει να επιχειρήσουν 
να βγάλουν την κουκούλα του δράστη, καθώς είναι πολύ πιθανό 
να χάσουν τη ζωή τους, αφού οι ληστές δεν θέλουν να αφήσουν 
μάρτυρες πίσω τους.
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  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΑΚΚΕΤΟΥ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 
ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Υ
πό κατάρρευση βρίσκονται οι ελ-
ληνικές τράπεζες, που, όπως φαί-
νεται, δεν συνήλθαν ποτέ από το 
σοκ και την αιµορραγία των κατα-
θέσεων το 2015, όταν λόγω της πο-
λιτικής της σηµερινής κυβέρνησης 
η Ελλάδα έφτασε ένα βήµα πριν 
από την έξοδο από το ευρώ. Απο-
τέλεσµα; Χάθηκαν 24,5 δισ. ευρώ 

ανακεφαλαιοποιήσεων, αυτή τη στιγµή οι τράπεζες δεν έχουν 
χρήµατα για τη διαχείριση των κόκκινων δανείων, ενώ το ενδε-
χόµενο µιας τέταρτης ανακεφαλαιοποίησης το πρώτο εξάµηνο 
του 2019 έχει έρθει πιο κοντά.

Τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια έχουν «γονατίσει» το εγχώ-
ριο τραπεζικό σύστηµα. Μάλιστα, οι τράπεζες έχουν δεσµευ-
τεί ότι έως το τέλος του 2021 θα µειώσουν στα 35-40 δισ. ευρώ 
το ύψος των προβληµατικών δανείων, από τα περίπου 90 δισ. 
που είναι σήµερα. Η µείωση κατά 50 δισ. ευρώ, σύµφωνα µε τα 

πλάνα που υπέβαλαν στον SSM, θα επιτευχθεί µε πωλήσεις ή 
τιτλοποιήσεις περίπου 25 δισ. δανείων, µε ρευστοποιήσεις –δη-
λαδή πλειστηριασµούς ή άλλες νοµικές ενέργειες– άλλων 15 δισ. 
ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα 10 δισ. θα «ιαθούν» µε ρυθµίσεις, αναδι-
αρθρώσεις κ.λπ.

Με τους νέους στόχους το ποσοστό των µη εξυπηρετούµε-
νων δανείων στην Πειραιώς πρέπει στο τέλος του 2021 να υπο-
χωρήσει στο επίπεδο του 23%, στην Alpha στο 20%, στην Ε-
θνική στο 20% και στη Εurobank στο 17%. Αυτό σηµαίνει ότι η 
µείωση σε σχέση µε τα σηµερινά δεδοµένα θα είναι της τάξης 
του 40%-50%.

Εξάλλου η διαγραφή (θα τεθεί σε ισχύ µετά το κλείσιµο 
της 30ής Νοεµβρίου) των µετοχών τριών συστηµικών τραπε-
ζών (Τράπεζα Πειραιώς, Εθνική Τράπεζα, Eurobank) από τον 
δείκτη MSCI Standard Ελλάδας και τον υποβιβασµό τους στον 
MSCI Small Cap είναι ενδεικτικά της κατάστασης που έχει δια-
µορφωθεί στο ελληνικό τραπεζικό σύστηµα.

Σύµφωνα µε τους αναλυτές, αυτή η εξέλιξη µπορεί να θέσει 
τις µετοχές των ελληνικών συστηµικών τραπεζών εκτός των ρα-
ντάρ των µεγάλων ξένων χαρτοφυλακίων, µε το µοναδικό «σωσί-
βιο» να αποτελεί η προώθηση µιας δραστικής λύσης για το πρό-
βληµα των κόκκινων δανείων, µε το οποίο βρίσκεται αντιµέτω-
πος ο τραπεζικός κλάδος και το οποίο έχει αποτελέσει τροφή για 
τα short funds.

Φόβοι για κεφαλαιακή ανεπάρκεια
Την ίδια στιγµή έχουν επιστρέψει οι επιφυλάξεις για την κεφα-
λαιακή επάρκεια του συστήµατος από την πλευρά των ξένων ε-
πενδυτών. Η αµφιβολία για το αν οι ελληνικές τράπεζες θα κα-
ταφέρουν να βγουν κεφαλαιακά αλώβητες από τη δοκιµασία των 
κόκκινων δανείων αποτυπώθηκε το τελευταίο διάστηµα στις συ-
νεχείς πιέσεις των µετοχών τους στο Χρηµατιστήριο.

Μόλις τρεις µήνες µετά τη λήξη της µακράς µνηµονιακής πε-
ριόδου, οι τράπεζες βιώνουν ένα ανελέητο σφυροκόπηµα των 
µετοχών τους, που φέρνει τον τραπεζικό δείκτη κοντά στις 400 
µονάδες και στο ιστορικό χαµηλό του 2016. Είναι χαρακτηρι-
στικό ότι στα µέσα της εβδοµάδας σηµειώθηκε τραπεζικό κραχ, 
µε τον τραπεζικό δείκτη να κλείνει µε πτώση 6,34% και για 
πρώτη φορά η κεφαλαιοποίηση των τεσσάρων συστηµικών τρα-
πεζών να υποχωρεί στα 3,95 δισ. ευρώ, από 8,7 δισ. ευρώ στις 
αρχές του έτους.

Καθώς το πρόβληµα των κόκκινων δανείων κρατά τις τράπε-
ζες και την οικονοµία µακριά από τον τελικό στόχο, οι αγορές ε-
πικεντρώνουν την προσοχή τους στην πορεία των εσόδων των 
τραπεζών, που βαίνει φθίνουσα.

Σορτάρουν οι ξένοι επενδυτές
Το κλίµα όσον αφορά τις τραπεζικές µετοχές επιβαρύνεται και 
από τις αρνητικές εκθέσεις ξένων οίκων για το ελληνικό τραπε-
ζικό σύστηµα.

Τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια έχουν 
«γονατίσει» το εγχώριο τραπεζικό 
σύστηµα. Μάλιστα, οι τράπεζες 
έχουν δεσµευτεί ότι έως το τέλος του 
2021 θα µειώσουν στα 35-40 δισ. 
ευρώ το ύψος των προβληµατικών 
δανείων, από τα περίπου 90 δισ. που 
είναι σήµερα.
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Πλέον είναι εµφανές ότι οι επενδυτές ποντάρουν στην 
πτώση των τραπεζών, λαµβάνοντας short θέσεις, γεγονός που α-
ποδεικνύει ότι η πλειονότητά τους θεωρεί πως η ανάκαµψη της 
κερδοφορίας των ελληνικών τραπεζών θα καθυστερήσει και πως 
η διαδικασία µείωσης των κόκκινων δανείων θα είναι πιο αργή 
από αυτήν που υποστηρίζουν οι επόπτες.

Τελευταίο παράδειγµα η έκθεση της UBS, που «ψαλιδίζει» 
τις εκτιµήσεις για τα κέρδη ανά µετοχή για το 2018-2019 για 
Alpha Bank και Eurobank. Ειδικότερα, η τιµή-στόχος για τη µε-
τοχή της Alpha Bank µειώθηκε στα 1,43 ευρώ από τα 2 ευρώ και 
της Eurobank στα 0,55 ευρώ από τα 0,97 ευρώ.

Την ίδια στιγµή σε έκθεση της Deutsche Bank περιλαµβά-
νεται η εκτίµηση ότι οι ελληνικές τράπεζες θα βρεθούν αντιµέ-
τωπες µε υποχώρηση των καθαρών τους εσόδων από τόκους, 
ενώ η µείωση των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων αποτελεί το 
κλειδί για την αναζωογόνηση του συστήµατος.

Οξύτατες επισηµάνσεις κάνει και η Κεντρική Οµοσπονδι-
ακή Τράπεζα της Γερµανίας (Bundesbank) για τις ελληνικές 
τράπεζες, τα κρατικά οµόλογα, αλλά και τον προϋπολογισµό της 
χώρας, στη µηνιαία έκθεσή της (Νοέµβριος 2018). Σύµφωνα µε 
την Bundesbank, «η αύξηση των ασφαλίστρων κινδύνου των ελ-
ληνικών κρατικών οµολόγων οφείλεται σε µεγάλο βαθµό σε εγ-
χώριες εξελίξεις».

Πιο συγκεκριµένα, η ίδια πηγή τονίζει πως «οι κερδοσκοπι-
κές κινήσεις γύρω από τις ελληνικές τράπεζες, οι οποίες ολοένα 
και περισσότερο φορτώνονται µε µη εξυπηρετούµενα δάνεια, ο-
δηγούν σε ανησυχία τις αγορές οµολόγων σχετικά µε τα δηµο-
σιονοµικά βάρη». Υπό αυτές τις συνθήκες, σηµειώνεται από την 
Bundesbank ότι «η Ελλάδα, µετά την ολοκλήρωση του τελευ-
ταίου προγράµµατος διάσωσης, θα περιµένει ακόµα περισσό-
τερο για την επιστροφή της στις αγορές».

Οι προτάσεις για τα κόκκινα δάνεια
Σύµφωνα µε πρόσφατο δηµοσίευµα του Bloomberg, η ελλη-
νική κυβέρνηση, προκειµένου οι τράπεζες να επιστρέψουν στην 
πραγµατικότητα, εξετάζει τα πάντα, ακόµη και το ενδεχόµενο 
της απευθείας επιδότησης δανειοληπτών. Όπως αναφέρεται στο 
δηµοσίευµα, το υπό επεξεργασία σχέδιο θα ανακουφίσει ορι-
σµένους δανειολήπτες, οι οποίοι δεν είναι σε θέση να εξυπηρε-
τήσουν τις υποχρεώσεις τους.

Οι αποπληρωµές των δανειοληπτών οι οποίοι θέλουν αλλά 
δεν µπορούν να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους θα ανα-
διαρθρωθούν, ώστε να αποτελέσουν πιο εύκολα διαχειρίσιµες 
δόσεις, µέρος των οποίων θα επιδοτείται από το ελληνικό ∆η-
µόσιο.

Η πρόταση είναι στα αρχικά της στάδια και δεν έχουν καθο-
ριστεί επακριβώς οι λεπτοµέρειες, ωστόσο το σχέδιο θα πρέπει 
να είναι έτοιµο τον ∆εκέµβριο. Το συγκεκριµένο σχέδιο βασί-
ζεται στο κυπριακό πρόγραµµα «Εστία», το οποίο καλύπτει δα-
νειολήπτες µε ετήσιο εισόδηµα 50.000 ευρώ, µε πρώτη κατοι-
κία αξίας έως 350.000 ευρώ και περιουσιακά στοιχεία που δεν 
ξεπερνούν το 125% της εµπορικής αξίας της κατοικίας τους. Για 
την ελληνική περίπτωση, σχολιάζει το Bloomberg, το σχέδιο 
µπορεί να είναι γενναιόδωρο.

Εν τω µεταξύ, τη δική της πρόταση για τη διαχείριση των 
κόκκινων δανείων, µέσω της δηµιουργίας Εταιρείας Ειδι-
κού Σκοπού (SPV) και της αξιοποίησης του αναβαλλόµενου 
φόρου, παρουσίασε και η ΤτΕ. Συγκεκριµένα, προβλέπει ότι 
στο SPV θα µεταβιβαστεί περίπου 50% του αναβαλλόµενου 
φόρου των τραπεζών (γύρω στα 8 από τα 16 δισ. ευρώ), ώστε η 
εταιρεία να αγοράσει περίπου τα µισά κόκκινα δάνεια των τρα-
πεζών (περίπου 43 δισ. ευρώ) σε αξία ισολογισµού (µετά από 
προβλέψεις). Το ποσό της αναβαλλόµενης φορολογικής απαί-

τησης που θα µεταβιβαστεί θα αντιστοιχεί σε κάλυψη πρόσθε-
των ζηµιών, ώστε οι αποτιµήσεις των εν λόγω δανείων να προ-
σεγγίσουν τιµές αγοράς. Στη συνέχεια, το SPV θα εκδώσει ο-
µόλογα για να καλύψει διαφορετικές κλάσεις επενδυτών. Το 
τελικό αποτέλεσµα θα είναι να περιοριστούν τα κόκκινα δά-
νεια στο 4%-4,5% του συνόλου των δανείων το 2021, έναντι 
περίπου 20%, εάν δεν υλοποιηθεί η πρόταση.

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι το σχέδιο της ΤτΕ διαφέρει 
από την πρόταση του ΤΧΣ για δηµιουργία ενός οχήµατος που 
εν µέρει θα χρηµατοδοτηθεί από µετρητά από το ∆ηµόσιο.

Πάντως, τον τελευταίο λόγο θα τον έχει ο SSM, που θα 
πρέπει να αποφανθεί ποια από τις προτάσεις είναι η πιο ορθή, 
ενώ η επικεφαλής του Ντανιέλ Νουί σε πρόσφατη δήλωσή της 
στο Ευρωκοινοβούλιο ανέφερε ότι η όλη κατάσταση είναι αρ-
κετά περίπλοκη και βρίσκεται ακόµη στα πρώτα στάδιά της. 
«Είναι πολύ πολύ νωρίς. Στην πραγµατικότητα, είναι ένα έργο 
σε εξέλιξη και δεν έχω δει κάτι συγκεκριµένο, µόνο ένα τη-
λεφώνηµα µε συναδέλφους» ανέφερε µιλώντας στους ευρω-
βουλευτές.

Τι ισχύει για την αναβαλλόµενη φορολογία
Με βάση τον υφιστάµενο ελληνικό νόµο, εάν µια τράπεζα από 
αρχές 2018 και εν συνεχεία εµφανίσει µία χρονιά ζηµίες, υ-
ποχρεούται να υλοποιήσει αύξηση κεφαλαίου κατά το ύψος 
της ζηµίας υπέρ του ∆ηµοσίου. Για παράδειγµα, µε ζηµία 500 
εκατ. ευρώ, το ελληνικό ∆ηµόσιο µέσω του ΤΧΣ θα αποκτήσει 
µετοχές αξίας 500 εκατ. ευρώ µε ανάλογη αύξηση κεφαλαίου 
χωρίς να εισφερθούν νέα κεφάλαια.

Οι τράπεζες λόγω του PSI+ και λόγω των σωρευµένων ζη-
µιών από τα προβληµατικά δάνεια βρέθηκαν µε 21,2 δισ. ανα-
βαλλόµενο φόρο σε συνολικά κεφάλαια 27,84 δισ. ευρώ.

EΔΑ ΘΕΣΣ 
η δύναµη 
στο Φυσικό Αέριο.

100%
στα τέλη σύνδεσης
για όλο το 2018

έκπτωση

Και µην ξεχνάτε: Σωστή συντήρηση των συσκευών αερίου και της υδραυλικής 
εγκατάστασης από πιστοποιηµένους επαγγελµατίες σηµαίνει ασφάλεια!
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ΠΕΣ ΤΟ Μ’ ΕΝΑ TWEET
…και  βγάλε  τον  πραγµατ ικό  εαυτό  σου.

 ΑΡΗΣ ΖΕΥΓΑΣ

Ήταν µία εβδοµάδα κατά την οποία τα γεγονότα εκτυλίχθηκαν 
µε πυρετώδεις ρυθµούς. Όλα ξεκίνησαν µε το διαφαινόµενο 
ναυάγιο της προοπτικής πρόσληψης 10.000 νέων δηµοσίων 
υπαλλήλων, µετά το «προσχέδιο συµφωνίας» του πρωθυ-
πουργού µε τον αρχιεπίσκοπο και την αντίδραση των ιερέων 
και της Ιεράς Συνόδου που ακολούθησε. Τη σκυτάλη πήρε η 
Κατερίνα Ακριβοπούλου στην ΕΡΤ, που υποστήριξε πως δύο 
µητροπολίτες έχουν χρυσαυγίτικες απόψεις.

Μια άτυχη στιγµή σε µια δύσκολη µέρα.

Tι να κάνουµε, συµβαίνουν αυτά, το σηµαντικό είναι να έχου-
µε το θάρρος να παραδεχτούµε το λάθος µας και την τόλµη να 
ζητήσουµε συγνώµη.

Από την όλη υπόθεση δηµιουργήθηκε µία απορία…

Αλλά λύθηκαν πολύ περισσότερες.
Όπως, για παράδειγµα, γιατί διακατέχει διαφόρους τέτοιο 
µένος εναντίον του πρωθυπουργού.

Ή γιατί δεν εφαρµόστηκε ποτέ τελικά το πρόγραµµα της Θεσ-
σαλονίκης.

Σε γενικές γραµµές,

Κατά τα άλλα, όλα καλά.

Όλα πάνε βάσει σχεδίου.

Και γιατί να µην τους επιτρέψουν, άλλωστε; Σε όλα «ναι» τους 
λένε, πού θα βρουν άλλους τέτοιους; Και µην ξεχνάµε και τα 
υπερπλεονάσµατα-ρεκόρ.

Η κατάσταση έχει κάπως έτσι:

Κάποιοι, πάντως, βγήκαν από τα µνηµόνια.

Επιπλέον, αυξήθηκαν και οι συµβασιούχοι, που σε κάποια 
φάση δεδοµένα θα καταλήξουν να απαιτούν µονιµοποίηση, 
από 40.000 σε 100.000.
Κανείς πάντως, κυβέρνηση, αντιπολίτευση, πιστωτές, δεν 
δείχνει να αγχώνεται ιδιαίτερα µε την κατάσταση.

Ένα ερώτηµα που προκύπτει είναι το εξής:
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ΚΡΥΟΛΟΓΗΜΑΤΑ ΤΕΛΟΣ! 

Ο καλύτερος τρόπος να αντισταθούμε στις ιώσεις του χειμώνα (κρυολογήματα, γρίπες), αλλά 
και να αποφύγουμε πλήθος άλλες πολύ σοβαρότερες ασθένειες, είναι να διατηρούμε το 

ανοσοποιητικό μας σύστημα σε άριστη κατάσταση.
Προς το σκοπό αυτό δεν υπάρχει καλύτερο φυσικό φάρμακο από το μουρουνέλαιο MÖLLER’S, 
το οποίο, επιπλέον, ενισχύει τη λειτουργία του καρδιαγγειακού και του νευρικού συστήματος, 
των ματιών και της όρασης, των αρθρώσεων, ολόκληρου του οργανισμού. 
Διατίθεται σε καθαρό, υγρό μουρουνέλαιο (σε 3 γεύσεις) και σε μίγμα μουρουνέλαιου/ιχθυέ-
λαιου σε κάψουλες.
Για τα παιδιά που δυσκολεύονται να πάρουν το μουρουνέλαιό τους και τα τόσο ωφέλιμα Ω-3 
λιπαρά οξέα που περιέχει υπάρχουν τα ψαράκια - ζελεδάκια MÖLLER’S. Κανένα παιδί δεν 
μπορεί να αντισταθεί στην υπέροχη γεύση φρούτων του προϊόντος αυτού.

Apollonian  Nutrition, 16χλμ. Λεωφ. Σπάτων, Αθήνα, 
τηλ. 210-8100008, www.apolloniannutrition.gr

MOLLER’S ΖΕΛΕΔΑΚΙΑ-ΨΑΡΑΚΙΑ 

Τα ζελεδάκια-ψαράκια MÖLLER’S (με ιχθυέλαιο, ω-3 και βιταμίνη D3) έχουν εξαιρετική 
γεύση και αποτελούν την ιδανική εναλλακτική λύση για τα παιδιά εκείνα που δυσκολεύο-

νται να πιουν το μουρουνέλαιό τους.

Apollonian  Nutrition, 16χλμ. Λεωφ. Σπάτων, Αθήνα, τηλ. 210-8100008

Εντάξει, ας µην τα βάφουµε και µαύρα, ως γνωστόν λύσεις και 
λεφτά πάντα υπάρχουν. Να, µία από τις λύσεις που επεξεργά-
ζονται στην κυβέρνηση εξήγησε ο πρώην υπουργός Απο-
στόλου, τη χρηµατοδότηση της ελληνικής οικονοµίας από τις 
θυρίδες των τραπεζών.

Ο κ. Αποστόλου τα εξήγησε όµορφα. Στις 230.000 θυρίδες 
υπάρχει ένας πλούτος που πρέπει οπωσδήποτε να αξιοποιηθεί, 
θα ήταν κρίµα να µείνει αναξιοποίητος: «Υπάρχουν γύρω στις 
230.000 θυρίδες όπου εκεί βρίσκεται ένας πλούτος που έχει τη 
δυνατότητα και µπορεί να βοηθήσει και γι’ αυτό πρέπει οπωσ-
δήποτε να αξιοποιηθεί. Οι συναλλαγές δεν πρέπει να γίνονται 
κανονικά; Όταν έχεις µια οικονοµία που µπορεί να σταθεί στα 
πόδια τα δικά µας, δεν πρέπει να γίνουν κινήσεις που να εκµε-
ταλλεύονται όλες τις δυνατότητες; Όλα αυτά γίνονται για το καλό 

Βασικά, όλα τα πέτυχαν, εκτός από τον… κοµµουνισµό.
Πάντως, υπάρχουν κάποια θέµατα που πρέπει να διευκρινιστούν.

Κάποιες νέες ιδέες που αξίζει να εξεταστούν.

Ενώ ίσως προκύψουν και δυσκολίες τεχνικής φύσεως.

του ελληνικού λαού». Στο αρχικό πλάνο περιλαµβάνονται οι 
θυρίδες των οφειλετών του ∆ηµοσίου, στη συνέχεια βλέπουµε.

Η σηµαντική είδηση της εβδοµάδας, βέβαια, ήταν η ανανέωση 
του µενού του πρωθυπουργικού αεροσκάφους ή µάλλον των 
πρωθυπουργικών αεροσκαφών, εφόσον τελικά δεν πουλήσαµε 
κανένα από τα τρία, όπως είχαµε εξαγγείλει στις προγραµµατικές 
µας δηλώσεις (κάπως έπρεπε να βολευτεί και ο Πάνος άλλωστε).
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ευρώπη

Η συµπεριφορά του Τραµπ υποχρέωσε εκ 
των πραγµάτων τους Ευρωπαίους ηγέτες να 
επιχειρήσουν από τη µια να κατευνάσουν 
την Ουάσινγκτον και από την άλλη να δουν 
τι µπορούν να κάνουν οι ίδιες οι χώρες της 
Ευρώπης ώστε να ενισχύσουν την ασφάλειά 
τους.

Η είδηση προκάλεσε έκπληξη και αρκετά αστεία 
(πολλά µε τον «Θου Βου, Πράκτωρ 000»), ωστόσο 
φαίνεται ότι είναι αληθινή: Ελλάδα και Κύπρος, 
στο πλαίσιο µιας ευρύτερης στρατηγικής της Ε.Ε., θα 

αναλάβουν τη δηµιουργία ακαδηµίας… κατασκόπων, όπου θα εκπαι-
δεύονται στελέχη των υπηρεσιών πληροφοριών απ’ όλες τις χώρες 
της Ένωσης.

H ακαδηµία των πρακτόρων είναι µόνο ένα από τα πολλά 
(17 τον αριθµό) σχέδια που η Ε.Ε. αναπτύσσει στο πλαίσιο της 
Μόνιµης ∆οµηµένης Συνεργασίας (Permanent Structured 
Cooperation – PESCO) στον τοµέα της άµυνας και ασφάλειας. 
Μεταξύ άλλων, η Γαλλία έχει επικεντρωθεί στην ανάπτυξη των 
ευρωπαϊκών πυραύλων τύπου cruise, η Γερµανία ανέλαβε το 
project της ανάπτυξης drones και της βελτίωσης των ελικοπτέρων 
Tiger, η Τσεχία στήνει υποδοµές και σχέδια για ηλεκτρονικό πό-
λεµο, ενώ, εκτός των κατασκόπων, η Ελλάδα ανέλαβε το έργο εκ-
παίδευσης πληρωµάτων πολεµικών ελικοπτέρων σε ειδικές συν-
θήκες.

Αν όλα τα παραπάνω ακούγονται παράξενα και ασύνδετα, υ-
πάρχει ένα νήµα που τα διαπερνά και τα ενώνει. Το όραµα της Ευ-
ρώπης για έναν κοινό στρατό, ο οποίος θα λειτουργεί σε απόλυτο 
συντονισµό µε το ΝΑΤΟ, αλλά παράλληλα θα είναι αµιγώς ευρω-
παϊκός και θα εγγυάται την ασφάλεια της Ε.Ε. Το «όνειρο» του 
ευρωστρατού, φυσικά, δεν είναι καινούργιο, καθώς συζητείται 
από τη δεκαετία του 1950. Ωστόσο, το τελευταίο διάστηµα Γερµα-
νία και Γαλλία –για διαφορετικούς λόγους η καθεµιά– το έχουν 
ανακινήσει και µοιάζουν να επιδιώκουν το όλο σχέδιο να µπει σε 
ράγες. Και στο επίκεντρο της… πρεµούρας δεν βρίσκεται άλλος 
από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραµπ.

Κάτι τρέχει µε το ΝΑΤΟ
Από το 1949, οπότε ιδρύθηκε το ΝΑΤΟ, η Ευρώπη στήριζε την α-
µυντική της λειτουργία στον οργανισµό, δηλαδή κατά κύριο λόγο 
στις ΗΠΑ, και το «δόγµα» αυτό δεν αµφισβητήθηκε ποτέ και 
από κανέναν… µέχρι που εµφανίστηκε ο Τραµπ, ο οποίος αρχικά 
έθεσε ερωτήµατα σχετικά µε τη χρησιµότητα της συµµαχίας και 
στη συνέχεια, και ενώ είχε προηγηθεί πραγµατικός τρόµος σε 
πολλές ευρωπαϊκές χώρες, ιδίως σε όσες βρίσκονται πλησίον της 
Ρωσίας, κάλεσε τους Ευρωπαίους να είναι συνεπείς στις υποχρε-
ώσεις τους έναντι του ΝΑΤΟ, δηλαδή να αφιερώνουν στις αµυντι-
κές τους δαπάνες τουλάχιστον το 2% του ΑΕΠ τους.

Τα «πυρά» του Τραµπ –µάλλον– δεν αφορούσαν χώρες όπως 
η Ισλανδία και η Ελλάδα, αλλά τους «µεγάλους» της Ευρώπης και 
ιδίως τη Γερµανία, η οποία, παρ’ ότι είναι ισχυρός εξαγωγέας ο-
πλικών συστηµάτων, είχε µείνει πίσω στις υποχρεώσεις της ένα-

ντι του ΝΑΤΟ, µε τις αµυντικές δαπάνες της να περιορίζονται 
µόλις στο 1,2% του ΑΕΠ της, ενώ εκτός συµφωνηθέντων βρί-
σκονται και χώρες όπως η Ιταλία (1,7% του ΑΕΠ) και ο Κανα-
δάς (1,3%).

Η συµπεριφορά του Τραµπ υποχρέωσε εκ των πραγµάτων 
τους Ευρωπαίους ηγέτες να επιχειρήσουν από τη µια να κατευ-
νάσουν την Ουάσινγκτον και από την άλλη να δουν τι µπορούν 
να κάνουν οι ίδιες οι χώρες της Ευρώπης ώστε να ενισχύσουν 
την ασφάλειά τους. Κάπως έτσι, από σχέδια επί χάρτου η Ε.Ε. α-
ποφάσισε να συστηµατοποιήσει τη συνεργασία της στον τοµέα 
της άµυνας και ασφάλειας, δηµιουργώντας το 2017 το σχήµα της 
PESCO, η οποία κινείται πάνω σε πέντε βασικούς (και δεσµευ-
τικούς για τις χώρες που συµµετέχουν) άξονες, που στοχεύουν 
στην εναρµόνιση των στρατιωτικών αναγκών των ευρωπαϊκών 
χωρών, στη συνεργασία για ανάπτυξη των δυνάµεων, στη βελ-
τίωση προβληµάτων που έχουν εντοπιστεί και στη συνεργασία 
για σηµαντικά projects στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Αµυντικής 
Αρχής.

Όραµα από Μέρκελ-Μακρόν
Μιλώντας ενώπιον της Ολοµέλειας του Ευρωκοινοβουλίου η 
Γερµανίδα καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ έθεσε επιτακτικά το 
ζήτηµα της στενότερης αµυντικής συνεργασίας εντός της Ε.Ε., 
λέγοντας χαρακτηριστικά ότι τάσσεται υπέρ της δηµιουργίας 
«ενός αληθινού ευρωπαϊκού στρατού» και προσθέτοντας ότι 
«πρέπει να διαµορφώσουµε ένα όραµα που θα µας επιτρέψει 
µια µέρα να φτάσουµε στη δηµιουργία ενός αληθινού ευρωπαϊ-
κού στρατού». Η κ. Μέρκελ υπογράµµισε ότι ο ευρωστρατός θα 
αποτελέσει ένα καλό συµπλήρωµα του ΝΑΤΟ και σηµείωσε µε 
νόηµα ότι «η Ευρώπη πρέπει να πάρει τη µοίρα της στα χέρια 
της».

Λίγες ηµέρες πριν, ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εµανουέλ Μα-
κρόν είχε προτείνει τη δηµιουργία ενός «αληθινού ευρωπαϊκού 
στρατού» που θα προστατέψει τη Γηραιά Ήπειρο, ενώ είχε ε-
πισηµάνει την αναγκαιότητα «προστασίας από την Κίνα, τη 
Ρωσία και ακόµα και τις ΗΠΑ» στον τοµέα της κυβερνοασφά-
λειας. Μάλιστα, ο κ. Μακρόν είχε «καρφώσει» ευθέως τον Πρό-
εδρο των ΗΠΑ, λέγοντας «όταν βλέπω τον Πρόεδρο Τραµπ να 
ανακοινώνει ότι αποχωρεί από µια µείζονα συµφωνία αφοπλι-
σµού, που είχε υπογραφεί µετά την κρίση των πυραύλων στην 
Ευρώπη τη δεκαετία του 1980, αναρωτιέµαι ποιο είναι το βασικό 
θύµα. Η Ευρώπη και η ασφάλειά της».

Η Ευρώπη θέλει, µπορεί όµως;
Τα παραπάνω µπορεί να µοιάζουν µε βήµατα προς περαιτέρω 

εµβάθυνση της συνεργασίας στην Ε.Ε. σε κρίσιµους τοµείς όπως 
η άµυνα, ωστόσο η πραγµατικότητα είναι αρκούντως διαφορε-
τική. Όπως σηµείωσε το Politico, σχολιάζοντας τις πρωτοβουλίες 
στο πλαίσιο της PESCO, η µεγάλη πρόκληση για την Ένωση θα 
είναι η µετατροπή των projects από προτάσεις σε πραγµατικό-
τητα, προσθέτοντας ότι, σύµφωνα µε διπλωµάτες, «πολλά από τα 
προγράµµατα της PESCO, που ανακοινώθηκε µε φανφάρες πέ-
ρυσι, δεν έχουν προχωρήσει ακόµη πέρα από τον σχεδιασµό».

Ακόµη χειρότερα, ακόµη και σχέδια για οπλικά συστήµατα 
αποκλειστικά «made in EU» µοιάζουν να τελούν υπό αµφισβή-
τηση. Για παράδειγµα, µετά τη µέτρια έως κακή επίδοση των γαλ-
λικών πυραύλων cruise στις επιχειρήσεις στη Συρία, η Πολωνία 
µοιάζει να ξανασκέφτεται την αγορά υποβρυχίων που θα είχαν 
τη δυνατότητα εκτόξευσης των πυραύλων αυτών (MdCN και 
SCALP). Την ίδια στιγµή χώρες-µέλη της Ε.Ε. επενδύουν στα πε-
ρίφηµα stealth µαχητικά F-35 των ΗΠΑ, µε την Ιταλία, τη Νορ-
βηγία, τη ∆ανία και την Ολλανδία να έχουν παραγγείλει συνο-
λικά 206 τέτοια αεροσκάφη, ενώ η Βρετανία έχει παραγγείλει 
άλλα 138, αφήνοντας πίσω τα γαλλικά Rafale και τα Eurofighter 
Typhoon.

Μια εικόνα, πάντως, του σήµερα, σχετικά µε τα κοινά ευ-
ρωπαϊκά αµυντικά σχέδια, έδωσε η Γερµανίδα υπουργός Άµυ-
νας Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία, κάνοντας έναν λεκτικό ε-
λιγµό, αναφέρθηκε σε «στρατό από Ευρωπαίους», εξηγώντας ότι 
µιλά για «στρατιωτικές δυνάµεις που παραµένουν στην ευθύνη 
των κρατών, αλλά συνδέονται στενά, έχουν τα ίδια εφόδια και εκ-
παίδευση και είναι έτοιµες για κοινές επιχειρήσεις».

  ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΡΩΣΤΡΑΤΟΣ: ΥΛΟΠΟΙΗΣΙΜΗ Ι∆ΕΑ 
‘Η ΟΝΕΙΡΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗΣ ΝΥΚΤΟΣ;



Τα καυσόξυλα 

ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ 
ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ

η εξέλιξη στα καυσόξυλα...

Το πρώτο εργοστάσιο αποξήρανσης καυσόξυλων στην Ελλάδα

   έχουν υποστεί επεξεργασία 
ξήρανσης

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

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

   δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον 
με καπνό και αιθαλομίχλη

Ανάμεικτα  
Big Bag  Eλιά - Οξιά

NEW

115x115x100

1,30m3

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το www.kafsoxilo.gr. Eναλλακτικά  μπορείτε να καλέσετε στο 210 3466996  
(09:00-18:00)

Η τιμή διάθεσης των 
καυσόξυλων της PYROXIL 

είναι σχεδόν ίδια με τις τιμές 
των άλλων καυσόξυλων 
της αγοράς, με επιπλέον 

χαρακτηριστικά, την 
διπλάσια θερμαντική αξία 
και την μηδενική εκπομπή 

ρύπων στο περιβάλλον μέσα 
και έξω από το σπίτι.
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Μ
ε τον τίτλο «Καθυστέρηση, άρ-
νηση, εκτροπή: Πώς οι ιθύνοντες του 
Facebook αντιµετώπισαν την κρίση» οι 
«New York Times» δηµοσίευσαν την 
περασµένη εβδοµάδα ένα ρεπορτάζ-
κόλαφο για το modus operandi της α-

νώτατης διοίκησης του Facebook αναφορικά µε το σκάνδαλο 
της Cambridge Analytica και το αντίστοιχο µε την παρέµβαση 
Ρώσων τρολ στις αµερικανικές εκλογές.

Σύµφωνα µε το αναλυτικό ρεπορτάζ της εφηµερίδας, το δη-
µοφιλές κοινωνικό δίκτυο προσέλαβε µέχρι και εταιρεία δη-
µοσίων σχέσεων για να διαδίδει αρνητικές ειδήσεις αναφορικά 
µε τους ανταγωνιστές του. Γεγονός το οποίο προσεγγίζει τη µά-
στιγα των fake news και της διαδικτυακής προπαγάνδας που το 
Facebook είτε αρνείται είτε δεν είναι σε θέση να ελέγξει. Και 
πώς άλλωστε µπορεί να το κάνει, όταν η ίδια η εταιρεία φέρεται 
να χρησιµοποιεί όλες τις αρνητικές για τη δηµοκρατία πρακτι-
κές προκειµένου να φαίνεται άµεµπτη στο µυαλό των χρηστών.

Το εκλογικό σκάνδαλο
Το φθινόπωρο του 2017 οι αρµόδιοι του Facebook ανακάλυ-
ψαν µυστήρια δραστηριότητα Ρώσων αναφορικά µε τη διάδοση 
ειδήσεων για τις αµερικανικές εκλογές. Καµπάνιες υπέρ του 
Ντόναλντ Τραµπ και πολλά fake news που επιδρούσαν αρνη-
τικά στην αντίπαλο Χίλαρι Κλίντον είχαν χρηµατοδοτηθεί από 
το Κρεµλίνο. Πώς είναι δυνατόν το Facebook να µην έχει προ-
βλέψει µηχανισµούς άµυνας; Ακόµα κι όταν έγινε γνωστή η εν 
λόγω πληροφορία, όµως, τα δύο αφεντικά του Facebook, ο ι-
δρυτής Μαρκ Ζάκερµπεργκ και η Σέριλ Σάντµπεργκ, δεν έδω-
σαν τη δέουσα σηµασία στο γεγονός.

Το Facebook συνδέει περισσότερους από 2,2 δισεκατοµ-
µύρια χρήστες. Μια παγκόσµια κοινότητα η οποία αναδιαµόρ-
φωσε τις πολιτικές καµπάνιες, τις εµπορικές διαφηµίσεις και 

Το Facebook προσέλαβε εταιρεία 
για να διαδίδει φήµες για τους 
ανταγωνιστές του και τον Τζορτζ 
Σόρος.

την καθηµερινότητα εν γένει. Το Facebook απέκτησε µία από 
τις µεγαλύτερες βάσεις δεδοµένων, µε φωτογραφίες, προσω-
πικά στοιχεία, µηνύµατα, likes που υποδείκνυαν το ψυχολο-
γικό προφίλ του χρήστη, σε παγκόσµιο επίπεδο. Σταδιακά η 
δύναµη του µέσου έπεσε θύµα εκµετάλλευσης για παρεµβολές 
σε εκλογές δηµοκρατικών κρατών, για διάδοση προπαγάνδας 
και την ενίσχυση του µίσους και του ρατσισµού σε ολόκληρο 
τον κόσµο. Οι έξυπνοι ιθύνοντες της εταιρείας σκάλωσαν στην 
προαναφερθείσα αρνητική τροπή και άφησαν τα πράγµατα να 
εξελιχθούν.

Την περασµένη άνοιξη, όταν οι χρήστες έµαθαν ότι το 
Facebook είχε θυσιάσει τα προσωπικά τους δεδοµένα υπέρ της 
επιθυµίας του να επεκταθεί, επιτρέποντας σε µια εταιρεία έρευ-
νας συνδεδεµένη µε τον Πρόεδρο Τραµπ να έχει πρόσβαση σε 
αυτά, το κοινωνικό δίκτυο έσπευσε να αποποιηθεί την ευθύνη 
και να µετριάσει τις συνέπειες του προβλήµατος. Όταν φυσικά 
αυτό απέτυχε, το Facebook πέρασε στην αντεπίθεση. Σύµφωνα 
µε τους «New York Times», πριν από µερικούς µήνες και για 
όσο ο ιδρυτής Μαρκ Ζάκερµπεργκ πραγµατοποιούσε µια πε-
ριοδεία δηµόσιας συγνώµης –είχε εµφανιστεί και στις Βρυξέλ-
λες, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο– το δεξί του χέρι, η Σέριλ 
Σάντµπεργκ, διαµόρφωνε µια επιθετική καµπάνια µε πολιτι-
κές προεκτάσεις η οποία θα βοηθούσε το Facebook να ξεπε-
ράσει τις επιπτώσεις των σκανδάλων. Το ρεπορτάζ της εφηµε-
ρίδας αναφέρει ότι έλαβαν συνεντεύξεις από 50 άτοµα, πρώην 
και νυν εργαζοµένους της εταιρείας, πολιτικούς, λοµπίστες και 
επιτελικούς γερουσιαστών, οι οποίοι µίλησαν ανώνυµα για τον 
τρόπο της εταιρείας να διαχειρίζεται τις κρίσεις της.

Το µήνυµα του Facebook ήταν εξαρχής «να γίνει ο κόσµος 
πιο ανοιχτός και πιο συνδεδεµένος». Η Σέριλ Σάντµπεργκ από 
το 2013 υπήρξε φεµινιστικό είδωλο για τις γυναίκες, διάσηµη 
για την ιδεολογία και τις δηµοκρατικές της απόψεις. Μαζί µε 
τον Ζάκερµπεργκ είχαν συγκροτήσει το προφίλ ενός σύγχρο-

νου εργοδοτικού διδύµου, ανοιχτού στην κοινωνία, µε έντονη 
ακτιβιστική δράση και ευαισθητοποιηµένου απέναντι στα προ-
βλήµατα του κόσµου. Στόχος τους, να διαδώσουν όλα αυτά 
µέσα από την επέκταση του Facebook παγκοσµίως, µόνο που 
µαζί µε τις καλές ιδέες διαδόθηκαν και το bullying, η ρητορική 
του µίσους, ο ρατσισµός, η πολιτική προπαγάνδα, τα fake news, 
η εθνοκάθαρση, η λογική του εγκλήµατος και όλα τα κακά του 
κόσµου. Εκείνοι απλώς τα αγνόησαν και τώρα τρέχουν και δεν 
φτάνουν.

Project P
Η αρχή έγινε µε την προσπάθεια συγκάλυψης της παρεµβολής 
στις αµερικανικές εκλογές των Ρώσων χάκερ. Το γεγονός ήταν 
γνωστό από το 2016, οπότε µια οµάδα εργαζοµένων ανέφερε 
στους υπεύθυνους περίεργη δραστηριότητα. Όταν γνωστοποι-
ήθηκε σε Ζάκερµπεργκ και Σάντµπεργκ, εκείνοι έδωσαν ε-
ντολή να δηµιουργηθεί το Project P, µια οµάδα µε αποστολή 
να ανακαλύπτει προπαγανδιστικές ειδήσεις µέσω Facebook. 

ΤΟ FACEBOOK ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΠΑΓΑΝ∆Α;
Το διάσηµο «παιδί» του Μαρκ Ζάκερµπεργκ διέρχεται τη µεγαλύτερη κρίση του.

  ΜΑΡΙΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
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ξόργισε τον Ζάκερμπεργκ, ο οποίος, σύμφωνα 
με το δημοσίευμα των «New York Times», υ-
ποχρέωσε τους εργαζομένους του να χρησι-
μοποιούν τηλέφωνα με λειτουργικό σύστημα 
Android αντί για iPhones, ενώ δημοσιεύματα 
που υπονοούσαν ότι το νέο iPhone έχει δυ-
σλειτουργικό λογισμικό άρχισαν να διαρρέ-
ουν. Το σκάνδαλο με τη διαρροή των προ-
σωπικών δεδομένων έπληξε την εικόνα του 
Facebook ανεπανόρθωτα, με αποτέλεσμα η 
εταιρεία να χρησιμοποιήσει υπέρ το δέον τις 
πρακτικές της Definers, διαδίδοντας αρνητι-
κές φήμες έως και fake news για ανταγωνιστές 
και επικριτές της.

Μάλιστα η εταιρεία παρουσίασε τον 
Τζορτζ Σόρος ως ιθύνοντα νου στις κριτικές 
κατά του Facebook και ωθούσε τους δημοσι-
ογράφους να ψάξουν δήθεν οικονομικές δια-
συνδέσεις μεταξύ του Σόρος και της οικογέ-
νειάς του και πολλών ακτιβιστικών οργανώ-
σεων που μάχονταν κατά του Facebook, μόλις 
δημοσιοποιήθηκε το σκάνδαλο με τη διαρ-
ροή των προσωπικών δεδομένων. Η Definers 
είχε επιστρατεύσει όλες της τις δυνάμεις, συ-
νεργαζόμενα sites, τρολ, λομπίστες, προκειμέ-
νου να αποκαταστήσει μια θετική εικόνα για 
το Facebook, βασιζόμενη όμως σε αρνητικές 
ειδήσεις για τους ανταγωνιστές ή τους επικρι-
τές, που σε πολλές περιπτώσεις αποτελούσαν 
παραπληροφόρηση.

Το επικοινωνιακό σκάνδαλο
Την περασμένη Πέμπτη το Facebook παρα-
δέχτηκε δημόσια ότι ένα ανώτατο στέλεχός 
του, ο Έλιοτ Σκρέιτζ, προσέλαβε μια εταιρεία 
δημοσίων σχέσεων για να επιτεθεί επικοινω-
νιακά στον Τζορτζ Σόρος, όπως αποκάλυψε 
ο «Guardian». Ο Σκρέιτζ, που ήδη έχει απο-
χωρήσει από το Facebook, πήρε την ευθύνη 
και είπε πως όταν ο Σόρος χαρακτήρισε την 
Google και το Facebook «μάστιγα της κοινω-
νίας» σε ομιλία του στο οικονομικό φόρουμ 
του Νταβός τον περασμένο Ιανουάριο, θεώ-
ρησε πως έπρεπε να ανιχνευτεί αν ο γνωστός 
δισεκατομμυριούχος είχε οικονομικό κίνη-
τρο να πλήξει τις δύο εταιρείες. Έτσι, δικαι-
ολόγησε τη «δουλειά» της Definers, ότι δη-

Λίγους μήνες μετά, η ομάδα αποκάλυψε πως 
η εμπλοκή των Ρώσων στις εκλογές ήταν πολύ 
μεγαλύτερη και εκ του πονηρού απ’ όσο είχαν 
αρχικά εκτιμήσει. Οι μισοί εργαζόμενοι έ-
λεγαν να δημοσιοποιήσουν τα ευρήματα, ω-
στόσο ανώτατα στελέχη υποστήριξαν πως αν 
το Facebook έδινε αποδείξεις για εμπλοκή 
των Ρώσων στις εκλογές υπέρ του Τραμπ, οι 
Ρεπουμπλικάνοι θα τους κατηγορούσαν ότι 
τοποθετούνταν στο πλευρό των Δημοκρατι-
κών, έτσι σιώπησαν.

Όταν κάποια στιγμή έγινε γνωστή η ε-
μπλοκή των Ρώσων, το Facebook έσπευσε να 
υποβαθμίσει την είδηση. Λίγες ημέρες μετά, 
με ρεπορτάζ τους οι «New York Times» απο-
κάλυψαν το μέγεθος της επιρροής των Ρώσων. 
Οι Δημοκρατικοί εξοργίστηκαν. Πολλοί πολι-
τικοί που συνεργάζονταν με στελέχη της Σίλι-
κον Βάλεϊ για θέματα υπέρ των δικαιωμάτων 
των μεταναστών και των ομοφυλοφίλων κα-
τηγόρησαν την ανοχή του Facebook στην πα-
ραπληροφόρηση για τη νίκη του Προέδρου 
Τραμπ. Πριν από έναν χρόνο κι έπειτα από 
μεγάλη καθυστέρηση οι υπεύθυνοι της εται-
ρείας ανακοίνωσαν πως 126 εκατομμύρια Α-
μερικανοί είχαν δει έστω ένα ψεύτικο post 
προερχόμενο από Ρώσους χρήστες και τρολ. 
Λίγο αργότερα, δύο Δημοκρατικοί γερουσι-
αστές παρουσίασαν ένα σχέδιο νόμου σύμ-
φωνα με το οποίο όλες οι εταιρείες internet 
θα έπρεπε να αποκαλύπτουν ποιος αγόρασε 
χώρο για πολιτικές διαφημίσεις στα sites τους. 
To Facebook αξιοποίησε τους λομπίστες του 
ώστε να επηρεάσουν υπέρ της ψήφισης του 
νομοσχεδίου, ενώ κατέκρινε δημόσια όσες ε-
ταιρείες αναφέρθηκαν αρνητικά σε αυτό.

Παραπληροφόρηση
Τον Οκτώβριο του 2017 το Facebook προσέ-
λαβε την εταιρεία Definers Public Affairs, ει-
δική στην εφαρμογή πολιτικής επικοινωνίας 
σε εταιρικές δημόσιες σχέσεις. Στόχος ήταν η 
πολιτική επιρροή, κεκαλυμμένη όμως με τα-
κτικές των δημοσίων σχέσεων. Η στρατηγική 
της Definers ήταν «να προωθείς θετικό περι-
εχόμενο για τη δική σου εταιρεία και αρνη-
τικό περιεχόμενο που έχει παραχθεί από άλ-
λους για τους ανταγωνιστές». Το Facebook 
υιοθέτησε αυτή τη στρατηγική άμεσα. Τον 
Νοέμβριο του 2017 το κοινωνικό δίκτυο υ-
ποστήριξε ένα νομοσχέδιο το οποίο έθετε τις 
εταιρείες internet υπεύθυνες για διαφημί-
σεις που προωθούσαν το trafficking στα sites 
τους, ακόμα κι αν προέρχονταν από χάκερ. Η 
Google και άλλες εταιρείες τάσσονταν κατά 
της ψήφισης του νομοσχεδίου, γεγονός που 
επέτρεψε στην εταιρεία Definers να ενισχύ-
σει τη θετική απόκριση του Facebook ως προς 
το νομοσχέδιο και να κατακεραυνώσει τις υ-
πόλοιπες εταιρείες, δημιουργώντας αρνητική 
δημοσιότητα. Η Definers είχε συνεργασίες με 
ιστοσελίδες –κάποιες ήταν δικές της– υψηλής 
επισκεψιμότητας που διέδιδαν τέτοιου τύπου 
ειδήσεις και fake news για το καλό των πελα-
τών της.

Όταν έσκασε το σκάνδαλο της Cambridge 
Analytica, το Facebook άργησε και πάλι να α-
παντήσει και να μετριάσει τις συνέπειές του. 
Εν τω μεταξύ, ο CEO της Apple Τιμ Κουκ ά-
σκησε κριτική στο Facebook, γεγονός που ε-

Η διοίκηση 
δυσκολεύεται να 
διαχειριστεί τα σκάνδαλα 
που σκάνε σαν βόμβες 
το ένα μετά το άλλο.

λαδή ανίχνευε τυχόν προσωπικά συμφέροντα 
του Σόρος εις βάρος του Facebook. Ο Σκρέιτζ, 
που ανέλαβε την ευθύνη, είχε γνωστοποιήσει 
εδώ και καιρό στην εταιρεία τα σχέδια απο-
χώρησής του, γεγονός που μπορεί να οδηγή-
σει στη σκέψη ότι αποτέλεσε τον αποδιοπο-
μπαίο τράγο. Σε πρόσφατο δημοσίευμά τους, 
πάντως, οι «New York Times» αναφέρουν ότι 
η Σέριλ Σάντμπεργκ ήταν ενήμερη για τη συ-
νεργασία της εταιρείας της με την Definers 
και τον τρόπο με τον οποίο η τελευταία λει-
τουργούσε. Αξίζει να σημειωθεί ότι την περα-
σμένη εβδομάδα το Facebook απέλυσε την 
Definers, στον απόηχο των αποκαλύψεων των 
«New York Times».

Είναι γεγονός πως με τις πρακτικές του και 
την αδυναμία του να ελέγξει τα fake news το 
Facebook έχει περιέλθει σε μία εξαιρετικά ση-
μαντική επικοινωνιακή και ουσιαστική κρίση. 
Θα δυσκολευτούν πολύ να πείσουν τους χρή-

στες ότι μάχονται την προπαγάνδα και την πα-
ραπληροφόρηση, όταν ουσιαστικά έχουν ήδη 
κάνει χρήση των μεθόδων αυτών για δικό τους 
όφελος. Ο οίκος Oxford Dictionaries αναγνώ-
ρισε ως χαρακτηριστική λέξη της περασμένης 
χρονιάς το «post-truth» (μετα-αλήθεια). Πρό-
κειται για έναν νεολογισμό που ορίζεται ως η 
γκρίζα ζώνη μεταξύ αλήθειας και ψέματος. Ε-
ξηγεί την κυριαρχία του συναισθήματος επί 
της λογικής και τον τρόπο με τον οποίο δια-
μορφώνεται η κοινή γνώμη, παραβλέποντας 
τα αντικειμενικά γεγονότα και υιοθετώντας 
το κοινό συναίσθημα έναντι της κοινής λογι-
κής. Το Facebook, υπεύθυνο ως έναν βαθμό 
για τη διαμόρφωση αυτής της έννοιας, δυστυ-
χώς εξακολουθεί να μη βρίσκεται στον σωστό 
δρόμο και συνεχίζει να ενισχύει την αμφιλε-
γόμενη «μετα-αλήθεια» μεταξύ των χρηστών 
του εις βάρος του πλουραλισμού και της ειδη-
σεογραφικής αντικειμενικότητας.

Στη χώρα μας, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα (4/11/2018) που πραγματο-
ποιήθηκε από την εταιρεία about people για λογαριασμό της Interweave 
σε 635 χρήστες του Facebook, η συντριπτική πλειονότητα διαβάζει ειδή-

σεις, είτε πρόκειται για πραγματικές είτε για fake news. Το 83,9% των χρηστών 
απάντησε ότι μπαίνει στο Facebook για να «μάθει τα νέα της ημέρας», 57,1% δή-
λωσαν πως αν έπρεπε να ζήσουν τρεις μήνες χωρίς Facebook «θα τους έλειπε, 
αλλά θεωρούν ότι δεν θα είχαν πρόβλημα», ενώ 64% των χρηστών δήλωσαν πως 
φοβούνται που το Facebook έχει πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα.
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Το 44,8% του εισοδήµατός τους 
έχασαν οι εργαζόµενοι ηλικίας 
18-29 ετών την περίοδο 2009-2014.

Οι νέοι και οι οικογένειες ήταν οι µεγάλοι χαµένοι 
της κρίσης, όπως προκύπτει από τη νέα έρευνα της 
«διαΝΕΟσις». Η έρευνα, µε συντονιστή τον καθη-
γητή στο Πολυτεχνείο του Μιλάνου Μάνο Μα-

τσαγγάνη, χαρτογραφεί τις µεταβολές στα εισοδήµατα και την 
απασχόληση ανά εισοδηµατική οµάδα, ηλικία, επάγγελµα και 
φύλο, παρουσιάζοντας εκείνους που επλήγησαν περισσότερο.

Κατάρρευση του οικογενειακού εισοδήµατος
Την πενταετία 2009-2014 το εισόδηµα των ελληνικών νοικοκυ-
ριών µειώθηκε κατά 42% – η µέση µείωση του µηνιαίου εισοδή-
µατος ήταν 513 ευρώ, ενώ την περίοδο 2003-2009, δηλαδή πριν 
από το ξέσπασµα της κρίσης, το µέσο ισοδύναµο διαθέσιµο εισό-
δηµα των ελληνικών νοικοκυριών είχε αυξηθεί κατά 14%. Σύµ-
φωνα µε την έρευνα, «η µείωση του ΑΕΠ κατά 26% εξηγεί µόνο 
ένα µέρος της µείωσης των εισοδηµάτων. Το υπόλοιπο µέρος δεν 
µπορεί παρά να αποδοθεί στη µεγάλη αύξηση της φορολογίας 
που συνέβη την ίδια περίοδο». Σε αυτούς τους δύο λόγους απο-
δίδουν κυρίως οι ερευνητές και τη ραγδαία υποχώρηση του βιο-
τικού επιπέδου των νοικοκυριών στη χώρα.

Ποιοι ήταν όµως εκείνοι που επλήγησαν περισσότερο από 
τη µείωση των εισοδηµάτων και του βιοτικού επιπέδου; Όπως 
φαίνεται, οι νέοι ήταν οι µεγάλοι χαµένοι της κρίσης, ενώ µι-
κρότερο µέρος του εισοδήµατός τους έχασαν οι πολίτες ηλικίας 
45-64 ετών και ακόµη µικρότερο, το µικρότερο όλων, οι ηλικιω-
µένοι άνω των 65 ετών.

Συγκε κριµένα, στην ηλικία 18-29 ετών οι απώλειες εισοδήµα-
τος την περίοδο 2009-2014 ήταν 44,8%, ενώ στην ηλικία 65 ετών 
και πάνω ήταν 33,5%. Οι συνταξιούχοι έχασαν το 32,5% του εισο-
δήµατός τους, ενώ οι µισθωτοί το 38,6% και οι αυτοαπασχολού-
µενοι το 40,3%.

Χαµένοι της κρίσης υπήρξαν κι εκείνοι µε την καλύτερη εκ-
παίδευση. Το µέγεθος της απώλειας εισοδήµατος, βάσει της α-
νάλυσης των ερευνητών, δείχνει να αυξάνεται ανεβαίνοντας τις 
εκπαιδευτικές βαθµίδες. Ωστόσο, µια πιο προσεκτική µατιά στα 
στοιχεία δείχνει ότι οι απόφοιτοι λυκείου έχασαν περισσότερα 
στην πρώτη φάση της κρίσης (2009-2012), ενώ στη δεύτερη φάση 
η εισοδηµατική κατάστασή τους παρέµεινε σταθερή.

Όσον αφορά τη σύνθεση κάθε νοικοκυριού, οι απώλειες ήταν 
µεγαλύτερες για τις οικογένειες µε ένα ή δύο παιδιά παρά για ε-
κείνες χωρίς παιδιά ή µε τρία παιδιά και άνω. Σηµειώνεται ότι τα 
εισοδήµατα των γυναικών µειώθηκαν οριακά λιγότερο (κάτω από 
1%) σε σύγκριση µε των ανδρών.

Την ίδια ώρα η µείωση της απασχόλησης ήταν µεγαλύτερη 
για τους άνδρες στους κλάδους της οικοδοµής (-63%), της βιο-
µηχανίας, του ηλεκτρισµού και της ύδρευσης (-38%), ενώ ήταν 
µικρότερη στον τοµέα της δηµόσιας διοίκησης (-2%) και στον 
πρωτογενή τοµέα (-9%).

Οι φτωχοί, φτωχότεροι;
Η έρευνα επιχειρεί να δώσει απαντήσεις και στο ερώτηµα εάν 
οι φτωχοί έγιναν φτωχότεροι και οι πλούσιοι πλουσιότεροι, µε 
τα αποτέλεσµα της ανάλυσης να χαρακτηρίζονται «απρόσµενα».

Συγκεκριµένα, «µε βάση την εισοδηµατική κατανοµή του 
2012, στην περίοδο 2009-2012 το φτωχότερο 10% του πληθυ-
σµού είχε διπλάσιες απώλειες από το πλουσιότερο 10% του 
πληθυσµού (404 ευρώ έναντι 205 ευρώ)». Με άλλα λόγια, φαί-
νεται ότι οι φτωχοί έγιναν φτωχότεροι και οι πλούσιοι υπέστη-
σαν τις µικρότερες απώλειες.

Αντίθετα, υπό το πρίσµα της εισοδηµατικής κατανοµής του 
2009, οι µεταβολές εισοδήµατος της ίδιας περιόδου εµφανίζο-
νται «προοδευτικές» και οι εισοδηµατικές απώλειες αυξάνονται 
στα µεγαλύτερα εισοδήµατα. Χαρακτηριστικό είναι ότι «η µεί-
ωση του µέσου µηνιαίου ισοδύναµου διαθέσιµου εισοδήµατος 
για το πιο πλούσιο 10% έφτασε το ποσό των 853 ευρώ. Όσο για 
την εισοδηµατική κατάσταση του φτωχότερου 10%, αυτή πα-
ρουσίασε µικρή βελτίωση (62 ευρώ µηνιαίως)». ∆ηλαδή, από τη 
σκοπιά του 2009, φαίνεται ότι οι φτωχοί έγιναν λιγότερο φτωχοί 
και οι πλούσιοι λιγότερο πλούσιοι.

Η έρευνα σηµειώνει και την ελλιπή στήριξη των ανέργων 
από το κράτος, καθώς ενώ αυξανόταν ο αριθµός τους, η ενίσχυση 
µειωνόταν.

Συγκεκριµένα, το ποσοστό κάλυψης των ανέργων από προ-
γράµµατα στήριξης µειώθηκε από 35% το 2010 σε µόλις 9% το 
2014, ενώ και το τακτικό επίδοµα ανεργίας µειώθηκε από 454 
ευρώ σε 360 ευρώ τον µήνα την ίδια περίοδο.

∆ιαγενεακή κινητικότητα
Ένα κρίσιµο θέµα που αναλύει η µελέτη είναι αυτό της διαγενε-
ακής κινητικότητας, που παραπέµπει στην ισότητα των ευκαι-
ριών στη χώρα. Πόσες πιθανότητες έχει ένα παιδί που µεγαλώ-
νει σε φτωχή οικογένεια να καταλήξει κι αυτό φτωχό ως ενήλι-
κας; Και πόσες είναι οι πιθανότητες να ζήσει µια πιο άνετη ζωή;

Σύµφωνα µε τη µελέτη, 59,5% των ατόµων ηλικίας 25-29 
ετών που τα έβγαζαν πέρα δύσκολα στην Ελλάδα είχαν µεγα-
λώσει σε οικογένειες που κι εκείνες δυσκολεύονταν (54,9% στο 

σύνολο της Ε.Ε.).
Βάσει των ίδιων στοιχείων, στην Ελλάδα είναι 2,2 φορές πιθα-

νότερο κάποιος που έχει µεγαλώσει σε οικογένεια που τα βγάζει 
πέρα δύσκολα να βιώσει το ίδιο ως ενήλικας. «Η σχετική πιθανό-
τητα στην Ε.Ε. είναι ακόµη µεγαλύτερη όµως: 2,8 φορές. Η οικο-
νοµική κατάσταση των γονιών κάποιου είναι λιγότερο πιθανό να 
προσδιορίζει την οικονοµική δυσπραγία του στην Ελλάδα απ’ ό,τι 
στην Ε.Ε.» καταλήγει η έρευνα.

Προτάσεις για «αποκατάσταση των αδικιών»
Όπως σηµειώνουν οι υπεύθυνοι της έρευνας, «η µείωση του εγχώ-
ριου προϊόντος, η αύξηση της φορολογίας, η µακρόχρονη αρνη-
τική ανάπτυξη, η αναιµική ανάκαµψη που ακολούθησε και συχνά 
η αδυναµία των διχτυών ασφαλείας του κοινωνικού κράτους να 
ανταποκριθούν στον ρόλο τους έφεραν µια πρωτόγνωρη κατά-
σταση και γέννησαν αρκετές αδικίες».

Έτσι, θεωρούν ότι είναι απαραίτητος «ο γενναίος αναπροσα-
νατολισµός της οικονοµικής πολιτικής µε στόχο την αύξηση της 
παραγωγικότητας και τη δηµιουργία βιώσιµων θέσεων εργασίας 
µε καλύτερες αµοιβές. Παράλληλα, προτείνουν τη συστηµατικό-
τερη στήριξη του εισοδήµατος των φτωχών και των ανέργων µέσα 
από την επέκταση των επιδοµάτων ανεργίας ώστε να καλύπτουν 
περισσότερους ανέργους, τη βελτίωση του σχεδιασµού του ενι-
αίου επιδόµατος στήριξης τέκνων, τη θεσµοθέτηση επιδόµατος ε-
νοικίου και καλύτερη εφαρµογή του κοινωνικού εισοδήµατος αλ-
ληλεγγύης.

  ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ

ΟΙ ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ 
ΠΛΗΡΩΣΑΝ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ
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ρεπορτάζ

Μια ενδοοικογενειακή κόντρα και 
η ύφεση έφτασαν στο χείλος του 
γκρεμού τη Χαλυβουργική.

Ή
ταν ο πατριάρχης της ελληνικής βιομηχα-
νίας, η βιομηχανία που «έχτισε» την Ελ-
λάδα. Είναι συνυφασμένη με τις περιό-
δους ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, 
με τελευταία την περίοδο των Ολυμπιακών 
Αγώνων, όταν ολοκληρώθηκε η μεγάλη ε-

πένδυση εκσυγχρονισμού, ύψους 1 δισ. ευρώ, για την εγκατάσταση 
νέων ελασματουργείων. Ο λόγος για τη Χαλυβουργική, που σήμερα 
είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος βιομηχανικός οφειλέτης της ΔΕΗ, 
ενώ χρειάστηκε η παρέμβαση της κυβέρνησης προκειμένου να 
μην… κοπεί το ρεύμα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι από χρέος σχεδόν 7 εκατ. ευρώ στις 
αρχές του 2015, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, η απαίτηση της 
ΔΕΗ έχει υπερτετραπλασιαστεί, στα 31,4 εκατ. ευρώ.

Εκτός όμως από τα προβλήματα με τη ΔΕΗ, η Χαλυβουργική 
έχει ουσιαστικά σταματήσει την παραγωγική της δραστηριότητα. 
Στο εργοστάσιο στην Ελευσίνα ήδη από το 2015 έχουν σβήσει οι 
κλίβανοι και για ένα διάστημα η λειτουργία συνεχίστηκε μόνο στο ε-
λασματουργείο. Όλα δείχνουν ότι το κοκτέιλ του υψηλού δανεισμού, 
της κατακόρυφης πτώσης της οικοδομικής και κατασκευαστικής 
δραστηριότητας και των γενικότερων προβλημάτων της οικονομίας 
ήταν καταστροφικό για τη Χαλυβουργική, που ιδρύθηκε το 1925.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το προσωπικό έχει μειωθεί με αλλε-
πάλληλα προγράμματα εθελουσίας εξόδου, ενώ οι εναπομείναντες 
εργαζόμενοι απασχολούνται εκ περιτροπής και με διαθεσιμότητες.

Από την άλλη, με το σταγονόμετρο είναι οι πληροφορίες σχε-
τικά με τις πολύμηνες διαπραγματεύσεις με τις πιστώτριες τράπεζες.

Η ενδοοικογενειακή κόντρα
Και σε όλα αυτά θα πρέπει να προστεθεί και μια ενδοοικογενειακή 
κόντρα για το ποιος θα πάρει τον έλεγχο της Χαλυβουργικής: ο πα-
τέρας Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος ή οι γιοι του, Παναγιώτης και 
Γιώργος Αγγελόπουλος;

Πρόκειται για μια διαμάχη που έχει οδηγηθεί στις δικαστικές 
αίθουσες, ενώ η απόφαση αναμενόταν στα τέλη Οκτωβρίου. Ειδικό-
τερα, οι Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος έχουν υποβάλει αί-
τημα «δικαστικής συμπαράστασης» κατά του πατέρα τους, Κωνστα-
ντίνου, που εκδικάστηκε τον περασμένο Μάιο.

Σημειώνεται ότι «δικαστική συμπαράσταση» είναι η κατάσταση 
στην οποία υποβάλλεται ένα πρόσωπο που έχει σοβαρά ψυχοδια-

νοητικά ή σωματικά προβλήματα διά δικαστικής απόφασης, κατά 
τη διάρκεια της οποίας το πρόσωπο αυτό περιέρχεται σε ολική ή 
μερική δικαιοπρακτική ανικανότητα ή έχει ανάγκη τη συναίνεση 
συγκεκριμένου προσώπου, δηλαδή του δικαστικού συμπαραστάτη, 
για την έγκυρη κατάρτιση όλων ή ορισμένων δικαιοπραξιών.

Όπως περιγράφουν οι γιοι Αγγελόπουλοι στο αίτημα των 18 
σελίδων που υπέβαλαν τον περασμένο Μάρτιο, η επιδείνωση των 
προβλημάτων υγείας του 73χρονου πατέρα τους είναι τέτοια ώστε 
τον καθιστά ανίκανο να διαχειριστεί τις υποθέσεις του. Γεγονός 
που, όπως επισημαίνουν, αναθέτει σε εκείνους «το θλιβερό καθή-
κον να ενεργήσουν ό,τι είναι αναγκαίο για τη θέση του σε πλήρη 
στερητική δικαστική συμπαράσταση για διασφάλιση της προσωπι-
κότητας και των συμφερόντων του».

Σύμφωνα με εκτιμήσεις νομικών κύκλων, οι πιθανότητες να 
κερδίσουν τα δύο παιδιά του Αγγελόπουλου είναι μεγάλες, κάτι 
που αυτομάτως θα θέσει εκτός της βιομηχανίας τον πατέρα τους. 
Αυτό εκτιμάται ότι θα τους δώσει τη δυνατότητα να προχωρήσουν 
στις ριζικές αλλαγές που θέλουν να κάνουν στη Χαλυβουργική με 
στόχο την εξυγίανση και τη βιωσιμότητά της.

Δάνεια άνω των 400 εκατ. ευρώ
Σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, στην κατάσταση στην οποία έχει 
περιέλθει, η Χαλυβουργική χρειάζεται αρκετές δεκάδες εκατομ-
μύρια ευρώ προκειμένου να επιβιώσει.

Ισολογισμοί έχουν να δημοσιευτούν από το 2015, όπου επί-
σης η κατάσταση εμφανίζεται τραγική. Η εταιρεία είχε τζίρο μόλις 
16,8 εκατ. ευρώ και ζημία μετά φόρων 35 εκατ. ευρώ, ενώ το 2014 ο 
τζίρος ήταν ελαφρώς χαμηλότερος και οι ζημίες 36 εκατ. ευρώ. Δη-
λαδή μέσα σε μόλις δύο χρόνια είχαν εξαφανιστεί 70 εκατ. ευρώ 
κεφαλαίων και η καθαρή θέση είχε εκμηδενιστεί. Κι αυτό την ώρα 
που ο μέτοχος το 2015 έβαλε 40 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων, όμως, 
άμεση ενίσχυση ήταν τα 6,8 εκατ. ευρώ και τα υπόλοιπα κεφαλαι-
οποίηση υποχρεώσεων και εξόφληση τράπεζας του εξωτερικού. 
Το 2016 τράπεζες και μέτοχοι είχαν συμφωνήσει να βάλουν από 
10 εκατ. ευρώ ώστε η εταιρεία να λειτουργεί έως το καλοκαίρι του 
2017 και οι μέτοχοι είχαν βάλει στην εταιρεία 3,7 εκατ. ευρώ με ά-
γνωστο τι απέγινε με τα υπόλοιπα ποσά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο δανεισμός της Χαλυβουργικής ξε-
περνά τα 410 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το μεγαλύτερο ποσοστό 
είναι συγκεντρωμένο σε δύο τραπεζικά ιδρύματα, τα οποία έχουν 

προσημειώσεις ύψους 250 εκατ. ευρώ, ενώ για τα υπόλοιπα ποσά 
δανείων δεν υπάρχουν εξασφαλίσεις. Ο δανεισμός ήδη έχει κατα-
στεί ληξιπρόθεσμος, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ουσιαστική εξέλιξη 
επί του θέματος.

Παράγοντες της αγοράς υποστηρίζουν ότι ο υψηλός δανεισμός 
της εταιρείας είναι δύσκολο να αναδιαρθρωθεί με τους όρους που 
έχει προτείνει η ιδιοκτησία στις τράπεζες, ενώ συνολικά ο κλάδος 
δοκιμάζεται από την εγχώρια ύφεση και την υπερβάλλουσα προ-
σφορά χάλυβα. Η διοίκηση της Χαλυβουργικής έχει καταθέσει νω-
ρίτερα φέτος πρόταση προς τις τράπεζες για την αναδιάρθρωση των 
υποχρεώσεών της με επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής, αλλά 
και με σημαντική απομείωση των τραπεζικών απαιτήσεων, αναφέ-
ρουν τραπεζικές πηγές.

Αν και η εταιρεία δηλώνει αισιόδοξη για την έκβαση των δια-
πραγματεύσεων, οι τράπεζες φαίνεται πως προκρίνουν τη λύση του 
πτωχευτικού δικαίου διά της υπαγωγής της εταιρείας σε καθεστώς 
ειδικής διαχείρισης και δι’ αυτού στον εκπλειστηριασμό των στοι-
χείων του ενεργητικού της για να καλυφθεί κάποιο μέρος των απαι-
τήσεων των πιστωτών.

Να σημειωθεί πως η αξία των ακινήτων της Χαλυβουργικής 
είναι εγγεγραμμένη στα βιβλία της περίπου στα 291 εκατ. ευρώ 
(στοιχεία 2015), αλλά κύκλοι της αγοράς αμφισβητούν το κατά πόσο 
είναι δυνατή η εξασφάλιση τέτοιων κεφαλαίων στην περίπτωση 
ρευστοποίησής τους. Αντιστοίχως, η αξία του εξοπλισμού αναφέρε-
ται στα 135 εκατ. ευρώ, πλην όμως και σε αυτή την περίπτωση η ύ-
παρξη αγοραστή αμφισβητείται.

  ΕΛΕΥΘΕΡΊΑ ΣΑΚΚΕΤΟΥ

Η ΠΤΏΣΗ ΤΗΣ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΊΚΗΣ
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«Το 27% των Ελληνίδων θα νοσήσει 
από µια µορφή καρκίνου κάποια 
στιγµή στη ζωή του». Βαγγέλης 
Φιλόπουλος, πρόεδρος της Ελληνικής 
Αντικαρκινικής Εταιρείας

 ΑΛΕΞΙΑ ΣΒΩΛΟΥ

ΚΑΛΠΑΖΕΙ Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ 
ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕ 7.500 
ΝΕΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ 
ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ

Μ
ε τον κόσµο να στρέφεται µαζικά στις πιο οικονοµικές, πιο 
ελαφριές και µε ταχύτατη ανάρρωση µη επεµβατικές θερα-
πείες αισθητικής ιατρικής, το botox κρατά τα πρωτεία στην 
Ελλάδα (της κρίσης) και ακολουθούν το υαλουρονικό οξύ 

και τα νήµατα, ενώ υψηλή ζήτηση έχει και η αυτόλογη µεταµόσχευση 
λίπους (πλούσιου σε βλαστοκύτταρα), µια τεχνική που οι ρίζες της µας 
πηγαίνουν πίσω στον 19ο αιώνα! Στις επεµβάσεις, το νήµα σπάει η αυ-
ξητική στήθους, που για πρώτη φορά στα χρονικά ξεπέρασε σε ζήτηση 
τη λιποαναρρόφηση, όπως επισηµαίνει ο πλαστικός χειρουργός Πα-
ρασκευάς Κοντοές, πρόεδρος του Εκπαιδευτικού Συµβουλίου της ∆ιε-
θνούς Εταιρείας Αισθητικής Πλαστικής Χειρουργικής (ISAPS). Η εκλογή 
του Έλληνα πλαστικού χειρουργού για 2η συνεχόµενη θητεία σε αυτή 
τη θέση αποτελεί αναγνώριση του υψηλού επιπέδου της εκπαίδευσης 
των Ελλήνων επιστηµόνων στον τοµέα της πλαστικής, επανορθωτικής 
και αισθητικής χειρουργικής και στέλνει το ελπιδοφόρο µήνυµα πως η 
γενέτειρα του Ιπποκράτη, µε τη µεγάλη της ιστορία και τη βαριά της κλη-
ρονοµιά στις επιστήµες, εξακολουθεί να κρατά τα ηνία στην επιµόρφω-
ση των νέων πλαστικών χειρουργών και να πρωτοστατεί στα επιστηµο-
νικά δρώµενα. «Στις Ελληνίδες, οι εννέα δηµοφιλέστερες επεµβάσεις 
της αισθητικής πλαστικής χειρουργικής µετά την αυξητική µαστών, που 
έρχεται πρώτη µε µερίδιο ζήτησης 15,6%, είναι: η λιποαναρρόφηση (µε 
14,6%), η βλεφαροπλαστική (µε 12,5%), η ρινοπλαστική (µε 8,1%), η κοι-

λιοπλαστική (µε 7,5%), η λιποµεταφορά προσώπου (µε 5,6%), η µειωτική 
µαστών (µε 4,5%), το facelift (µε 4,3%), η αυξητική γλουτών µε λιπο-
µεταφορά (η επέµβαση της Τζένιφερ Λόπεζ, µε 3,1%) και η ανόρθωση 
µαστών (µε 1%), ενώ στους άνδρες τα σκήπτρα κρατά η µεταµόσχευση 
µαλλιών» προσθέτει ο κ. Κοντοές.

Ο πρόεδρος του ∆.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Πλαστικής, Επανορ-
θωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής (ΕΕΠΕΑΧ) Μιχάλης Ταραµπέ το-
νίζει πως οι θεραπείες αισθητικής πλαστικής χειρουργικής αποτελούν 
αντικείµενο του πλαστικού χειρουργού, µε τους ασθενείς να διατρέχουν 
σοβαρό κίνδυνο όταν εµπιστεύονται µη ειδικούς. Για παράδειγµα, το 
overdose botox και η κακή του χρήση µπορούν να παραλύσουν τους 
µυς της κατάποσης στον λαιµό! Τις µη επεµβατικές θεραπείες µπορούν 
να τις πραγµατοποιούν και οι δερµατολόγοι, αλλά όταν πρόκειται για 
επέµβαση, µόνο ο πλαστικός χειρουργός είναι αρµόδιος. ∆υστυχώς, η 
τηλεόραση καθηµερινά βοµβαρδίζει τους Έλληνες µε διαφηµίσεις για 
αισθητικές θεραπείες που στερούνται επιστηµονικής τεκµηρίωσης, ενώ 
οι ειδικοί τονίζουν πως δεν υπάρχει αναίµακτη πλαστική επέµβαση. Οι 
σύγχρονες εξελίξεις στις µη επεµβατικές χειρουργικές τεχνικές για την 
αισθητική ανάπλαση του προσώπου θα αποτελέσουν το αντικείµενο της 
ηµερίδας µε τίτλο «Non invasive techniques for facial rejuvenation» 
που διοργανώνουν Έλληνες πλαστικοί χειρουργοί, µέλη της ISAPS, υπό 
την αιγίδα της ΕΕΠΕΑΧ στο Νοσοκοµείο ΙΑΣΩ το Σάββατο 24 Νοεµβρίου.

ΘΡΑΥΣΗ ΚΑΝΟΥΝ 
ΤΟ BOTOX, 
ΤΟ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΤΑ 
ΝΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

Καλπάζει ο καρκίνος του µαστού στην Ελλάδα, µε 
τα νέα περιστατικά που καταγράφονται κάθε χρό-
νο να έχουν εκτιναχθεί στα 7.500, ενώ µέχρι πριν 
από λίγα χρόνια ήταν 4.000. «Ο καρκίνος του µα-

στού συνιστά το 27,4% όλων των καρκίνων και σχεδόν τρεις 
στις δέκα Ελληνίδες θα νοσήσουν από κάποιο νεοπλασµατι-
κό νόσηµα» τονίζει ο Βαγγέλης Φιλόπουλος, πρόεδρος της 
Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας (ΕΑΕ). Ευτυχώς, χάρη 
στην έγκαιρη διάγνωση και τις νέες θεραπείες, παρά τη µεγά-
λη αύξηση των περιστατικών, οι θάνατοι παραµένουν στους 
2.200 ετησίως. Στον τοµέα της πρόληψης ιδιαίτερα σηµαντι-
κή ήταν η προσφορά της ΤΕΝΑ, που έδωσε τη δυνατότητα 
σε 2.000 γυναίκες από 12 δήµους του Λεκανοπεδίου Αττικής 
να κάνουν δωρεάν ψηφιακή µαστογραφία στην κινητή µονά-
δα της ΕΑΕ. «Νησίδες φτώχειας υπάρχουν και στην Αττική, 
όχι µόνο στην περιφέρεια, µε πολλές γυναίκες να µην έχουν 
πρόσβαση στην περίθαλψη, και αυτές οι δράσεις είναι πολύ 
ουσιαστικές για την προαγωγή της υγείας» προσθέτει ο πρό-
εδρος της ΕΑΕ.

Σ
την καρδιά του χειµώνα οι εθελοντές της Οµάδας Αιγαίου έκα-
ναν απόβαση σε δύο νησιά, την Κύθνο και τη Σέριφο, προσφέ-
ροντας µέσα σε ένα τριήµερο δωρεάν µικροβιολογικές και 
ιατρικές εξετάσεις από γιατρούς 15 ειδικοτήτων, ενηµερωτικές 

οµιλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις για µικρούς και µεγάλους. Εκτός 
από τις δωρεάν εξετάσεις, έγιναν οµιλίες στους κατοίκους για τη στοµα-
τική υγιεινή και τον καρκίνο του µαστού, µαζί µε βιωµατικό σεµινάριο 
αυτοεξέτασης, ενώ οι λιλιπούτειοι διασκέδασαν µε παράσταση του θεά-
τρου σκιών (Καραγκιόζης). Οι νησιώτες παρακολούθησαν µε ενδιαφέ-
ρον και το σεµινάριο αστρονοµίας, µαζί µε το ταξίδι στο ∆ιάστηµα που 
τους πρόσφερε το κινητό πλανητάριο.

∆ωρεάν εξετάσεις, οµιλίες για τη 
στοµατική υγιεινή και τον καρκίνο του 
µαστού, σεµινάριο αστρονοµίας και 
παραστάσεις Καραγκιόζη συνθέτουν την 
απόβαση της Οµάδας Αιγαίου σε δύο 
νησιά.

ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
ΣΕ ΚΥΘΝΟ ΚΑΙ ΣΕΡΙΦΟ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ 
ΖΩΗ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ
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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
ετά από µία εβδοµάδα στην οποία το στοι-
χηµατικό ενδιαφέρον κινήθηκε σε χαµηλά 
επίπεδα, εξαιτίας των αγώνων των εθνικών 
οµάδων, επανερχόµαστε σε πλήρεις ρυθ-
µούς. Όλα τα πρωταθλήµατα ξεκινούν εκ 
νέου και το Betarades.gr έχει καταλήξει 

σε τέσσερις συνολικά προτάσεις από το πρόγραµµα της Κυριακής 
(25/11), ενώ µία ακόµη προκύπτει από τα παιχνίδια της ∆ευτέρας 
(26/11). Πάµε να δούµε αναλυτικά τις επιλογές!

Θα ξεκινήσουµε από τη Σούπερλιγκ και πιο συγκεκριµένα από 
τον αγώνα ΟΦΗ - Άρης. Οι Κρητικοί δεν κατάφεραν να «χτίσουν» 
πάνω στη σπουδαία νίκη που πέτυχαν επί του Ολυµπιακού στο γή-
πεδό τους στις 21/10. Στη συνέχεια, µπορεί να πήραν «λευκή» ισο-
παλία στη Λάρισα, αποτέλεσµα που σίγουρα δεν είναι αρνητικό, ω-
στόσο ακολούθησαν δύο τέτοια, µε τον Απόλλωνα Σµύρνης εντός 
έδρας (0-0) και µε τον Λεβαδειακό (ήττα 2-1 εκτός). Οι «κίτρινοι», 
από την πλευρά τους, την προηγούµενη αγωνιστική επικράτησαν 
2-1 του Απόλλωνα Σµύρνης στη Ριζούπολη, στο πρώτο παιχνίδι που 
έδωσαν µετά την αποµάκρυνση του Πάκο Ερέρα από τον πάγκο 
τους. Σήµερα θα κάνει το ντεµπούτο του ο νέος τεχνικός ηγέτης 
της οµάδας από τη Θεσσαλονίκη, ο Σάββας Παντελίδης, κάτι που 
θα φέρει άλλον «αέρα» στους ποδοσφαιριστές του Άρη, το ρόστερ 
του οποίου, επιπλέον, είναι ποιοτικότερο από του ΟΦΗ. Θα στηρί-
ξουµε, εποµένως, το «διπλό» στη συγκεκριµένη αναµέτρηση, παίρ-
νοντας όµως και την κάλυψη του Draw No Bet (Draw No Bet ή Ισο-
παλία Όχι Στοίχηµα: Το ποντάρισµα επιστρέφεται σε περίπτωση ι-
σοπαλίας), ενδεχόµενο το οποίο βρίσκουµε σε απόδοση 1.90.

Μπορεί την «έκπληξη» η Μπόρνµουθ
Ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι διεξάγεται το µεσηµέρι της Κυρια-
κής (25/11, 15:30) για την Πρέµιερ Λιγκ, µε την Μπόρνµουθ να υ-
ποδέχεται την Άρσεναλ. Οι γηπεδούχοι διαγράφουν εξαιρετική για 
τα δεδοµένα τους πορεία µέχρι στιγµής. Μετά από 12 αγωνιστικές 
έχουν συγκεντρώσει 20 βαθµούς, µόλις τέσσερις λιγότερους από τη 
σηµερινή τους αντίπαλο, ενώ στο γήπεδό τους είναι άκρως αποτελε-
σµατικοί, µε τρεις νίκες, δύο ισοπαλίες και µόνο µία ήττα σε έξι παι-
χνίδια πρωταθλήµατος. Από την άλλη, οι «κανονιέρηδες» δεν τρο-

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ BETARADES.GR
Περνάει από το Ηράκλειο ο  Άρης

µάζουν κανέναν ούτε φέτος, µετρούν τρεις διαδοχικές ισοπαλίες σε 
όλες τις διοργανώσεις και οι αποδόσεις των εταιρειών δείχνουν ότι 
η Μπόρνµουθ υποτιµάται. Έχει αξία, εποµένως, να πάµε µε το 1Χ, 
το οποίο προσφέρεται στην ιδιαίτερα ελκυστική απόδοση του 1.91.

Από την Αγγλία µεταφερόµαστε στην ιταλική Serie A και το 
ντέρµπι της Γένοβας, Τζένοα - Σαµπντόρια. Οι δύο οµάδες, που δεν 
εδρεύουν απλώς στην ίδια πόλη αλλά χρησιµοποιούν και το ίδιο γή-
πεδο, θα τα δώσουν όλα για ένα θετικό αποτέλεσµα, καθώς, πέρα 
από το γόητρο, έχουν αµφότερες ανάγκη τους βαθµούς για να αυ-
ξήσουν την απόστασή τους από τις τελευταίες θέσεις της κατάταξης. 

Στοιχηµατικά, αξίζει να ασχοληθούµε µε το Over 2.5 γκολ, σε από-
δοση 1.95, από τη στιγµή που και οι δύο αντίπαλοι έχουν µεγάλα 
προβλήµατα αµυντικά, ωστόσο επιθετικά βρίσκουν λύσεις.

Θα ολοκληρώσουµε µε δύο προτάσεις από Ολλανδία και Ισπα-
νία. Στην Ολλανδία θα στηρίξουµε την Έµεν στην εντός έδρας α-
ναµέτρησή της µε την Εξέλσιορ, σε απόδοση 2.05, καθώς οι φιλο-
ξενούµενοι µακριά από το γήπεδό τους δυσκολεύονται αρκετά να 
πάρουν αποτέλεσµα και θεωρούµε ότι δεν θα τα καταφέρουν ούτε α-
πέναντι στην Έµεν, που βλέπει το συγκεκριµένο µατς ως µια ευκαι-
ρία για να «ξεκολλήσει» βαθµολογικά. Παράλληλα, θα πάµε µε το 
Goal/Goal σε απόδοση 1.80 στο παιχνίδι της ∆ευτέρας (26/11) στην 
Πριµέρα Ντιβιζιόν, Σοσιεδάδ - Θέλτα.

Αυτές ήταν οι προτάσεις του Betarades.gr. Εσείς µην ξεχνάτε ότι 
στο κορυφαίο στοιχηµατικό site στην Ελλάδα µπορείτε να βρίσκετε 
προβλέψεις για live betting καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύ-
ριακου, αλλά και τις υπόλοιπες ηµέρες της εβδοµάδας µε υψηλό 
στοιχηµατικό ενδιαφέρον.

Goal Tips
* Λάτσιο - Μίλαν (25/11, 19:00): Οµάδα που σκοράρει, αλλά και 
δέχεται εύκολα γκολ η Λάτσιο, είναι χαρακτηριστικό ότι στα 4/5 
τελευταία παιχνίδια της σε όλες τις διοργανώσεις έχει επιβεβαιώσει 
το Goal/Goal. Το να συµβεί το ίδιο και στον εντός έδρας αγώνα της µε 
αντίπαλο τη Μίλαν προσφέρεται στο 1.69 κατά µέσο όρο στις εταιρείες 
στοιχηµάτων.

* Γκλάντµπαχ - Ανόβερο (25/11, 19:00): Από 12(!) διαδοχικά Over 
2.5 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις προέρχεται η Γκλάντµπαχ! Φιλο-
ξενεί την Κυριακή (25/11) το Ανόβερο, το οποίο έχει επιβεβαιώσει το 
Goal/Goal σε συνδυασµό µε το Over 2.5 στα 7/8 τελευταία παιχνίδια 
του σε πρωτάθληµα και Κύπελλο. ∆εν προκαλεί, εποµένως, εντύπω-
ση ότι το ενδεχόµενο να σηµειωθούν περισσότερα από 2.5 τέρµατα 
στη µεταξύ τους αναµέτρηση προσφέρεται σχετικά χαµηλά, στο 1.50 
περίπου.

* Βιγιαρεάλ - Μπέτις (25/11, 21:45): Η Βιγιαρεάλ προέρχεται από 
7/9 Goal/Goal σε όλες τις διοργανώσεις και υποδέχεται την Μπέτις, η 
οποία έχει επιβεβαιώσει το αµφίσκορο και στα τρία τελευταία παιχνί-
δια της σε Ισπανία και Ευρώπη. Οι στοιχηµατικές εταιρείες θεωρούν 
ότι το Goal/Goal είναι πολύ πιθανό να επιβεβαιωθεί στην αναµέτρηση 
των δύο οµάδων, µε την απόδοσή του να κινείται γύρω στο 1.65.

Seri Tips
* Σεβίλλη - Βαγιαδολίδ (25/11, 17:15): Αήττητη η Σεβίλλη στα έξι 
τελευταία παιχνίδια της σε Πριµέρα Ντιβιζιόν, Γιουρόπα Λιγκ και 
Κύπελλο Ισπανίας, µε τον απολογισµό της να αποτελείται από τέσ-
σερις νίκες και δύο ισοπαλίες. Η Βαγιαδολίδ είναι µία από τις ευχά-
ριστες εκπλήξεις της σεζόν, ωστόσο το έργο της στην Ανδαλουσία 
είναι πολύ δύσκολο, κάτι το οποίο αντικατοπτρίζεται και στις τιµές 
του άσου, ο οποίος προσφέρεται σε απόδοση 1.40 κατά µέσο όρο.

* Γουλβς - Χάντερσφιλντ (25/11, 18:00): Η Χάντερσφιλντ 
αποτελεί µία από τις συνολικά τέσσερις οµάδες που δεν έχουν 
πανηγυρίσει εκτός έδρας νίκη κατά τη διάρκεια της φετινής Πρέµιερ 
Λιγκ. Πιο συγκεκριµένα, στις πέντε «εξόδους» της µέχρι στιγµής 
µετράει δύο ισοπαλίες και τρεις ήττες. Είναι λογικό οι γηπεδούχοι 
να προσφέρονται σε τιµές φαβορί, µε τον άσο να βρίσκεται σε 
απόδοση 1.50 κατά µέσο όρο.

* Ατρόµητος - Ολυµπιακός (25/11, 19:00): Αήττητος ο Ατρόµητος 
στο φετινό πρωτάθληµα, µετά τις δέκα πρώτες αγωνιστικές µετράει 
επτά νίκες και τρεις ισοπαλίες. Υποδέχεται τον Ολυµπιακό, ο οποίος 
έχει υποστεί δύο ήττες ήδη (6-2-2). Οι «ερυθρόλευκοι», βέβαια, 
δίνονται φαβορί από τους bookmakers, µε το διπλό να προσφέρεται 
στο 2.24 κατά µέσο όρο, τον άσο στο 3.52 και την ισοπαλία στο 2.99.

Head 2 Head
* Μπολόνια - Φιορεντίνα (25/11, 16:00): Η Φιορεντίνα δεν έχει 
ηττηθεί στα οκτώ τελευταία παιχνίδια της µε αντίπαλο την Μπολόνια, 
ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης. Το πιο εντυπωσιακό, µάλιστα, 
είναι ότι έχει κερδίσει τους επτά από τους οκτώ αυτούς αγώνες. Το 
να καταφέρει να κάνει το ίδιο την Κυριακή (25/11) το βρίσκουµε σε 
απόδοση 2.11 κατά µέσο όρο στις στοιχηµατικές εταιρείες.

* ΠΑΣ Γιάννινα - Λεβαδειακός (25/11, 17:15): Στα οκτώ πιο 
πρόσφατα παιχνίδια µεταξύ των δύο οµάδων, ανεξαρτήτως έδρας 
και διοργάνωσης, δεν έχει εµφανιστεί το διπλό. Πιο συγκεκριµένα, ο 
εκάστοτε γηπεδούχος πανηγύρισε τέσσερις νίκες και τέσσερα ακόµη 
µατς ολοκληρώθηκαν ισόπαλα. Ο «Άγιαξ της Ηπείρου» είναι το φαβορί 
της συγκεκριµένης αναµέτρησης, µε τον άσο να κινείται στο 1.90, το 
Χ στο 3.15 και το ενδεχόµενο επικράτησης των φιλοξενούµενων να 
«αγγίζει» το 4.50.

* Νις - Λιλ (25/11, 18:00): «Παράδοση» στις ισοπαλίες έχουν οι δύο 
οµάδες, καθώς τα έξι από τα οκτώ τελευταία µεταξύ τους παιχνίδια 
ανεξαρτήτως έδρας και για όλες τις διοργανώσεις δεν ανέδειξαν νικη-
τή! Ισορροπηµένο είναι το σετ των αποδόσεων και για τη συνάντησή 
τους την Κυριακή (25/11), µε τον άσο να προσφέρεται στο 2.83 κατά 
µέσο όρο, το «διπλό» στο 2.67 και την ισοπαλία στο 3.18.

25/11
13:15  Έµεν - Εξέλσιορ  1  2.05
15:30 Μπόρνµουθ - Άρσεναλ  1X  1.91
19:30 ΟΦΗ - Άρης  2 (DNB)  1.90
21:30 Τζένοα - Σαµπντόρια   Over 2.5  1.95

26/11
22:00 Σοσιεδάδ - Θέλτα  Goal/Goal  1.80
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POWEREDBY AUTO

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

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

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

H Renault 
απέκτησε 
αγροτικό που 
λέγεται Alaskan

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

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

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

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

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

POWEREDBY AUTO

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

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

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

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

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

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

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

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

ΣΕ ΠΡΏΤΟ ΠΛΆΝΟ ΤΟ ΝΈΟ SEAT IBIZA

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

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

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

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

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

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

του 2017 (και οι υπόλοιπες 
αγορές σε Ευρώπη και 

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

την πρωτιά και το 
2017, ίσως και για κά-

ποια χρόνια ακόμη.

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

Mustang έκαναν τελικά τη διαφορά. Το νούμερο των 150.000 

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

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

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

Ford Mustang, το πιο δημοφιλές 
σπορ μοντέλο στον πλανήτη

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

Μπορεί μία Porsche 
Cayenne να τραβήξει 
ένα Airbus 380;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πιο αποδοτικοί κινητήρες 
βενζίνης και πετρελαίου, καθώς και 

ένα καινούργιο κιβώτιο 8 σχέσεων, 
συγκαταλέγονται μεταξύ των βελτιώσεων.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Το νέο Volvo XC60 
ξεκινά από 53.490 ευρώ

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

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

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

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

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

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

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

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

H Honda θα παρουσιάσει 
υβριδικό CR-V στη Φρανκφούρτη

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

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

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

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

Η Renault γιορτάζει 
40 χρόνια στη Formula 1

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

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

Συλλέγοντας εμπειρία και γνώση, η συμμετοχή της στη Formula 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Νέες προωθητικές ενέργειες για Honda

Νέα καμπάνια & εκδόσεις Kia Sportage

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

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

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

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

Η Peugeot παραδίδει στο ΕΚΑΒ 
τα ασθενοφόρα τύπου Boxer

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Το Suzuki Swift 
φιναλίστ του World 
Urban Car 2018

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

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

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

Με στιλ και χάρη 
το Hyundai i30 
Fastback

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Νέα προσφορά 
για το Renault CLIO

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

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

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

Ανανεωμένο Suzuki Vitara 
από €15.990

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Η αλήθεια είναι ότι σε λακκούβες και έντονες ανωμαλίες του 

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

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

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

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

ΣΕΑΑ: Σταδιακή αποµάκρυνση των 
παλαιών τεχνολογικά diesel αυτοκινήτων

Ι
διαίτερα ενθαρρυντικές είναι οι προτάσεις να αποµακρυνθούν σταδιακά από την κυκλοφορία τα παλαιά diesel 
αυτοκίνητα, αλλά και να δοθούν κίνητρα για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης.

Σύµφωνα µε ανακοίνωση του ΣΕΑΑ: «Η Ελλάδα υπήρξε από τις χώρες που πρωτοστάτησε σε περιορι-
σµούς για τα παλαιά πετρελαιοκίνητα, καθώς στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη επιτρέπεται από το 2011 να 
κυκλοφορούν µόνον οι πλέον σύγχρονες αντιρρυπαντικές τεχνολογίες Euro 5 και 6, δηλαδή αυτοκίνητα ηλι-
κίας ως 8 ετών.

»∆υστυχώς, εξαιτίας αφενός της περιορισµένης αστυνόµευσης (ως πρόσφατα) και αφετέρου εξαιτίας πε-
ριπτώσεων εξαπάτησης των καταναλωτών, κυκλοφορούν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη πλήθος πετρελαιοκίνητων αυ-
τοκινήτων προ του 2010 που απαγορεύεται να κυκλοφορούν.

»Συνεπώς, η αστυνόµευση των απαγορεύσεων που ισχύουν σήµερα για τα παλαιά (προ του 2010) diesel έχει 
καταστεί απολύτως επιτακτική, αλλά και η επέκταση του µέτρου στα υπόλοιπα αστικά κέντρα της χώρας, π.χ. στην 
Πάτρα, Λάρισα, Ηράκλειο κ.λπ. Οι κάτοικοι αυτών των πόλεων δεν υποφέρουν λιγότερο από τη ρύπανση.

»Υπενθυµίζεται ότι τα σύγχρονα πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα εκπέµπουν το 1/20 των σωµατιδιακών ρύπων ως προς 
τα παλαιά και πλέον οι µετρήσεις τους γίνονται σε πραγµατικές συνθήκες οδήγησης, καθιστώντας τα εντελώς καθαρά.

»Απεναντίας, οι στόλοι επαγγελµατικών οχηµάτων, όπως π.χ. τα ταξί, επιτρέπεται να κυκλοφορούν ως τα 21 έτη 
ηλικίας (!), δηλαδή ακόµη και τεχνολογίας Euro 2 (1996-2000).

»Παράλληλα, δυστυχώς, τα βαρύτερα φορτηγά και λεωφορεία επιτρέπεται να κυκλοφορούν στον µεγάλο δακτύλιο, 
ακόµη και αν είναι 20+ ετών ηλικίας, καθιστώντας επείγουσα την αναµόρφωση των κανόνων του πράσινου δακτυλίου.

»Τονίζεται, τέλος, ότι µε βάση εκτιµήσεις της Κοµισιόν πάνω από 400.000 άτοµα πεθαίνουν πρόωρα κάθε χρόνο 
στην Ε.Ε. λόγω της µόλυνσης του αέρα από µικροσωµατίδια, εκ των οποίων πλέον των 11.000 στην Ελλάδα».

Πώς µπορείτε να αποφύγετε τα τέλη 
κυκλοφορίας του 2019

Αν για κάποιον λόγο δεν κινείτε το αυ-
τοκίνητό σας και δεν θέλετε να επι-
βαρύνεστε µε σχετικά έξοδα, µπο-
ρείτε να καταθέσετε στην εφορία στην 

οποία ανήκετε τις πινακίδες κυκλοφορίας έως 
τις 31 ∆εκεµβρίου.

Με την υποβολή δήλωσης ακινησίας και την 
κατάθεση των πινακίδων αποφεύγει κανείς την 
πληρωµή των τελών κυκλοφορίας για το 2019, 
τον φόρο πολυτελούς διαβίωσης αν ο κυβισµός 
του αυτοκινήτου είναι πάνω από 1.929 κυβικά 
και η πρώτη άδειά του έχει εκδοθεί µέσα στην 
τελευταία δεκαετία, καθώς και τα τεκµήρια δια-
βίωσης. Για την κατάθεση των πινακίδων χρει-
άζονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

• Άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου

• Πινακίδες
• Φωτοτυπία της δήλωσης εισοδήµατος, 

όπου αποδεικνύεται ποιος είναι ο κάτοχος του ΙΧ
• Απόδειξη πληρωµής των τελών κυκλο-

φορίας του τρέχοντος έτους
• Υπεύθυνη δήλωση ότι το αυτοκίνητο θα 

σταθµεύσει σε κλειστό ιδιόκτητο χώρο
• Αστυνοµική ταυτότητα ή σχετική εξουσιο-

δότηση αν δεν είναι ο ίδιος ο ιδιοκτήτης
Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να σηµειώσουµε 

πως η κατάθεση πινακίδων είναι απλή ακινησία 
και δεν συνιστά οριστική απόσυρση. Απλώς το 
ΙΧ αδρανοποιείται και οι πινακίδες και η άδεια 
κυκλοφορίας παραµένουν στη ∆ΟΥ για ένα έτος, 
διάστηµα κατά το οποίο δεν µπορεί να κινη-
θεί κι έτσι δεν πληρώνονται τέλη κυκλοφορίας.

Επίσηµη η συνεργασία VW και Ford

Οι VW και Ford θα κατασκευάσουν από κοινού ελαφρά επαγγελµατικά οχήµατα, όπως ανακοινώθηκε 
στην ετήσια σύσκεψη του ∆.Σ. της VW. O Herbert Diess είπε στη σύσκεψη αυτή πως δεν υπάρχουν 
πλάνα για συγχώνευση των δύο εταιρειών, αλλά για νέες συνεργασίες, ξεκινώντας από τα επαγγελ-

µατικά οχήµατα. Η Ford διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο τόσο στα ελαφρά επαγγελµατικά όσο και στα pick-up, ενώ 
η VW επιθυµεί να προχωρήσει σε οικονοµία κλίµακας. Παρά ταύτα, έχει διευκρινιστεί πως οι δύο εταιρείες 
θα παραµείνουν ανταγωνιστικές, µε διαφορετικό µάρκετινγκ και τιµολογιακή πολιτική.

Παράλληλα, η VW ανακο ίνωσε πως θα προχωρήσει σε αύξηση της επένδυσής της στην ηλεκτροκίνηση 
έως το 2023, από τα 39 δισ. δολάρια στα 50 δισ. δολάρια. Φήµες ακούγονται πως η Ford επιθυµεί τη συµπα-
ραγωγή ηλεκτρικών οχηµάτων µε τη VW, που θα τη βοηθούσε να αντιµετωπίσει στην Ευρώπη τον χαµηλό 
µέσο όρο CO2. Από την άλλη, η VW θα µπορούσε να επωφεληθεί ως προς τα έσοδα µέσω µιας τέτοιας ηλε-
κτρικής συµµαχίας.
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Ο ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΑ… 
ΚΑΤΩ ΑΠ’ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ
O «Χρόνος Σταµατά» είναι το έργο του βραβευµένου µε 
Πούλιτζερ Αµερικανού συγγραφέα Donald Margulies 
και παρουσιάζεται στον Πίσω Χώρο του θεάτρου Κάτω 
απ’ τη γέφυρα από τις 24 Νοεµβρίου. Πρόκειται για 
ένα αντιπολεµικό έργο, γεµάτο αιχµηρούς διαλόγους 
και χιούµορ. Η Σάρα, φωτορεπόρτερ, αναρρώνει µετά 
τον τραυµατισµό της στον πόλεµο στη Συρία. Μαζί της 
ο Τζέιµς, ο σύντροφός της, πολεµικός ανταποκριτής, 
συγγραφέας και ακτιβιστής. Η επίσκεψη του 55χρονου 
Ρίτσαρντ, εκδότη και φίλου του Τζέιµς και µέντορα της 
Σάρας, και της 25χρονης συντρόφου του φωτίζουν δύο 
εντελώς διαφορετικές στάσεις ζωής, εξαιρετικά αναγνω-
ρίσιµες στην εποχή µας.

Ο TIGRAN HAMASYAN 
ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Ο Tigran Hamasyan επιστρέφει στις 26 Νοεµβρίου σε έναν 
χώρο που θα µπορούσε να χαρακτηριστεί «το σπίτι του»: στην 
αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. 
O νεαρός Αρµένιος πιανίστας έχει στρέψει πάνω του το διεθνές 
ενδιαφέρον της τζαζ, και όχι µόνο, µουσικής σκηνής και µε 
κάθε του εµφάνιση µαγεύει το κοινό, καταφέρνοντας παράλ-
ληλα να εµφυσήσει στη µουσική του στοιχεία της κουλτούρας 
και των παραδόσεων της πατρίδας του – τόσο κοντά σε αυτά της 
δικής µας. Με µια διαφορετική παράσταση και µια ακόµη δι-
σκογραφική δουλειά, µια ηλεκτρισµένη ελεγεία στη γενέθλια 
πόλη του, το mini LP «For Gyumri» έρχεται για να αναπτύξει 
τις ρίζες της σχέσης του µε το ελληνικό κοινό.

ΟΙ ΤΑΚΙΜ ΣΤΟ GAZARTE
Οι έξι κορυφαίοι δεξιοτέχνες της ελληνικής δηµοτικής 
µουσικής TAKIM και η παρέα τους επιστρέφουν στο 
Gazarte από Τετάρτη 28 Νοεµβρίου και για πέντε Τε-
τάρτες. Η γοητευτική παράσταση-αφιέρωµα στη µου-
σική παράδοση των Ελλήνων µεταναστών επαναλαµβά-
νεται µε επίτιµους καλεσµένους τον «πατριάρχη» του 
λαϊκού κλαρίνου Πετρολούκα Χαλκιά και τον σπουδαίο 
δεξιοτέχνη στο µπουζούκι Νίκο Τατασόπουλο. Τα µι-
κρασιατικά συρτά και οι καρσιλαµάδες συναντούν τις 
βαλκανικές «χόρες» και το... σουίνγκ.

Η ΟΜΑ∆Α ΤΟΥ ΤΖΑΚΙ ΤΣΑΝ 
ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
Μετά από δεκάδες ταινίες που τον καθιέρωσαν ως τον µεγαλύτερο ίσως σταρ ταινιών πολεµικών τεχνών, ο Τζάκι 
Τσαν, που έλαβε το 2016 το «τιµητικό» Όσκαρ για τα «εξαιρετικά επιτεύγµατά του», έκανε το όνειρό του πραγµα-
τικότητα. ∆ηµιούργησε τη δική του οµάδα µε πολεµιστές κουνγκ φου. Πρόκειται για την οµάδα Jackie Chan Long 
Yun Kung Fu Troupe, που θα µας παρουσιάσει µια παράσταση µε εκπληκτικές εναέριες κινήσεις και όχι µόνο, έτσι 
όπως τις έχει διδάξει στη νέα γενιά ο µύθος του κουνγκ φου. Την παράσταση συµπληρώνουν µοναδικές βιντεοπρο-
βολές σε µια εντυπωσιακή κινηµατογραφική ατµόσφαιρα που µόνο ο ίδιος θα µπορούσε να δηµιουργήσει. Κλειστό 
Ολυµπιακό Στάδιο  Γαλατσίου (Βεΐκου). Προπώληση εισιτηρίων: www.viva.gr, www.christmastheater.gr, 211 7701700
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ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Στιβ Μακουίν ΣΕΝΑΡΙΟ: Στιβ 
Μακουίν, Τζίλιαν Φλιν ΠΑΙΖΟΥΝ: Βαϊόλα 
Ντέιβις, Ελίζαµπεθ Ντεµπίκι, Μισέλ Ροντρίγκεζ, 
Σίνθια Ερίβο, Λίαµ Νίσον, Κόλιν Φάρελ, Ρόµπερτ 
Ντιβάλ, Ντάνιελ Καλούγια, ΜπράιανΤαϊρί Χένρι

Ο δύο φορές βραβευµένος µε το Μέγα Βραβείο της Επιτροπής στις Κάννες Ματέο Γκαρόνε («Reality», 
«Gomorrah») επιστρέφει µε το «Dogman», που αποτελεί την επίσηµη πρόταση της Ιταλίας για το 
Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας στην επικείµενη τελετή τον Φεβρουάριο του 2019. Η ιστορία, η 

οποία βασίζεται σε ένα πραγµατικό περιστατικό που συγκλόνισε την Ιταλία και τον διεθνή Τύπο µε την αγριό-
τητά του, βρίσκει στη µεθοδική προσέγγιση του Γκαρόνε µια ανεπιτήδευτη εξιστόρηση µε πρωταγωνιστή τον 
εξαιρετικό Μαρτσέλο Φόντε, που απέσπασε το Βραβείο Αντρικής Ερµηνείας στις Κάννες. Με φόντο τις παρακ-
µιακές και την ίδια στιγµή καθηλωτικές παρυφές µιας µεγάλης πόλης, ο σκηνοθέτης επιστρέφει στον τόπο του 
εγκλήµατος –µια διαδροµή που ξεκίνησε µε τη διαβόητη ιταλική µαφία στο «Gomorrah»– για να εστιάσει σε ένα 
πιο µικρής κλίµακας δράµα για τη συντριβή της αξιοπρέπειας και την εκδικητικότητα που γρυλίζει µέσα από τα 

δόντια του πιο αδύναµου κρίκου.

ΡΑΛΦ ΕΝΑNTΙΟΝ ΙΝΤΕΡΝΕΤ
RALPH BREAKS THE INTERNET

Οι αξιαγάπητοι Ραλφ και Βανέλοπι –το απροσάρµοστο δίδυµο µε τη χρυσή καρδιά και τα µοναδικά τα-
λέντα– επιστρέφουν έξι χρόνια µετά την επιτυχηµένη πρώτη ταινία που µας ταξίδεψε σε πρωτόγνωρες 
2-bit περιπέτειες. Το «Ραλφ εναντίον ίντερνετ», δηµιούργηµα κι αυτό της οµάδας που µας χάρισε την 

πρώτη αριστουργηµατική περιπέτεια και τη βραβευµένη µε Όσκαρ «Ζωούπολη», αφήνει πίσω του τα videogames 
και τολµά να χαρτογραφήσει τον αχανή και εντυπωσιακό κόσµο του διαδικτύου, που µε τη σειρά του θα αποδεί-
ξει αν µπορεί να αντέξει τις «καταστροφές» του Ραλφ. Στην ταινία εµφανίζονται καινούργιοι ήρωες που κατοι-
κούν στο διαδίκτυο, αλλά και όλες οι πριγκίπισσες της Disney, σε µία από τις πιο ξεκαρδιστικές σκηνές στην 
ιστορία του animation.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Φιλ Τζόνστον, Ριτς Μουρ ΣΕΝΑΡΙΟ: Φιλ Τζόνστον, Πάµελα Ρίµπον ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΓΛΩΤ-
ΤΙΣΗ ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΙ ΟΙ: Βασίλης Αξιώτης, ∆ανάη Σκιάδη, Σοφία Τσάκα, Νίκος Παπακωνσταντίνου, Όθων Μεταξάς, 
Ιφιγένεια Στάικου, Ανδρέας Ευαγγελάτος, Ηλίας Ζερβός, Βασίλης Μήλιος

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Ματέο Γκαρόνε ΣΕΝΑΡΙΟ: Ματέο Γκαρόνε, Ούγκο Τσίτι, Μαουρίτσιο Ραούτσι, Μάσιµο Γκαουντιόζο 
ΠΑΙΖΟΥΝ: Μαρτσέλο Φόντε, Εντουάρντο Πέσκε, Αλίντα Μπαλντάρι Καλάµπρια, Αντάµο Ντιονίσι

ΟΙ ΧΗΡΕΣ
WIDOWS

DOGMAN

Α πό τον βραβευµένο µε Όσκαρ 
σκηνοθέτη Στιβ Μακουίν («12 
χρόνια σκλάβος») και τη συν-

σεναριογράφο και κορυφαία σε πωλήσεις 
συγγραφέα Τζίλιαν Φλιν («Το κορίτσι που 
εξαφανίστηκε») έρχεται ένα ιλιγγιώδες, 
σύγχρονο θρίλερ µε φόντο την εγκληµα-
τικότητα, το πάθος και τη διαφθορά. Οι 
«Χήρες» είναι η ιστορία τεσσάρων γυναι-
κών που δεν έχουν τίποτα κοινό µεταξύ 
τους παρά µόνο τα χρέη που τους άφησαν 
οι νεκροί σύζυγοί τους από τις εγκληµατι-
κές τους δραστηριότητες. Τοποθετηµένο 
στο σύγχρονο Σικάγο, σε µια περίοδο 
αναταραχής, εντάσεις δηµιουργούνται 
όταν παίρνουν τη µοίρα τους στα χέρια 
τους και συνωµοτούν για να χτίσουν ένα 
µέλλον σύµφωνα µε τους δικούς τους 
όρους. Βασισµένο στην οµώνυµη δηµοφι-
λή βρετανική τηλεοπτική σειρά της Λίντα 
Λα Πλάντε.
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Αντωνία Μποτονάκη, Τέρµα 
Θ εού, εκδ. Γαβριηλίδης
Η νέα ποιητική συλλογή της 
Αντωνίας Μποτονάκη, µε τον τίτλο 
«Τέρµα Θεού», µόλις κυκλοφόρησε 
από τις εκδόσεις Γαβριηλίδης. Το 
κυρίως θέµα της, ο θάνατος. Όχι 
µόνο ως κοινός τόπος, αλλά, κυρίως, 
ως καθηµερινός εν ζωή θάνατος. Το 
τέρµα του έρωτα, της καλοσύνης, της 
αγάπης, της µνήµης, του λόγου. Το 
τέρµα θεού. Ποίηση που υµνεί τον 
θάνατο, αλλά µε τόσο πάθος, που 
εντέλει µεταλλάσσεται σε ύµνο προς 
τη ζωή.

Philip Kerr, Φοβού τους 
∆αναούς, εκδ. Κέδρος
O Μπέρνι Γκούντερ εργάζεται µε 
ψευδώνυµο ως πραγµατογνώµονας 
σε µεγάλη ασφαλιστική εταιρεία. Οι 
εργοδότες του του αναθέτουν µια 
αποστολή, που δεν είναι τόσο απλή 
όσο φαίνεται: να ταξιδέψει στην 
Αθήνα και να διερευνήσει την υπό-
θεση ενός ναυαγίου που συνέβη στα 
ελληνικά ύδατα. Εκεί οδηγείται σε 
µια υπόθεση που εκκρεµεί από τα 
χρόνια της Κατοχής. Για µία ακόµη 
φορά ο φηµισµένος ήρωας του Φίλιπ 
Κερ βυθίζεται στη σκοτεινή ιστορία 
του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου και 
ειδικότερα στο έγκληµα της εξόντω-
σης των Εβραίων της Θεσσαλονίκης 
και της υφαρπαγής της περιουσίας 
τους.

Νέλσον Μαντέλα – Γράµµατα από 
τη φυλακή, επιµέλεια: Sahm Venter, 
εκδ. Κλειδάριθµος
Ο Νέλσον Μαντέλα συνελήφθη το 1962, 
σε ηλικία 44 ετών, από το καθεστώς του 
απαρτχάιντ της Νότιας Αφρικής. Τα επό-
µενα 27 χρόνια της ζωής του έγραψε εκα-
τοντάδες γράµµατα σε άτεγκτες διοική-
σεις φυλακών, συναδέλφους ακτιβιστές, 
κυβερνητικούς αξιωµατούχους και, πρώτα 
και κύρια, στη θαρραλέα σύζυγό του, 
Γουίνι, και στα πέντε παιδιά του. Τώρα, 
περίπου 250 από αυτά τα γράµµατα, η 
πλειονότητα των οποίων δεν είχε δει 
ποτέ το φως της δηµοσιότητας, αποκαλύ-
πτουν άγνωστες, ανθρώπινες πτυχές του 
Μαντίµπα.

Λιλή Μαυροκεφάλου, Τότε 
που το νερό πολεµούσε τη φωτιά, 
εκδ. Momentum
Η µεγαλοπρέπεια, ο πλούτος, τα τεχνικά 
θαύµατα, είναι η µια όψη της Ατλαντίδας-
Μακαρίας. Οι πόλεµοι, η αδικία, η απλη-
στία, τα φοβερά Τάρταρα, όπου ο βασιλιάς 
Κρόνος κρατά φυλακισµένα τα ίδια του 
τα παιδιά από τον φόβο µην τον εκθρονί-
σουν, απαρτίζουν τη σκοτεινή της όψη. Το 
στερνοπαίδι του Κρόνου, ο Ζήνας-∆ίας, 
έχει ξεφύγει από τη µοίρα των αδελφών 
του και επιστρέφει από την Κρήτη, για 
να τα ελευθερώσει και να τιµωρήσει τον 
πατέρα. Η σύγκρουση ανάµεσα στις δύο 
βασιλικές γενιές, του Κρόνου και του Ζήνα 
–η γνωστή Τιτανοµαχία–, είναι ανελέητη. 
Και όχι λιγότερο ανελέητη η µάχη των 
φυσικών δυνάµεων, της φωτιάς και του 
νερού, που καταλήγει στην καταβύθιση της 
Ατλαντίδας, αλλά και στην ελπίδα για έναν 
καλύτερο κόσµο.

Walter Isaacson, Albert Einstein – 
Η βιογραφία µιας ιδιοφυΐας, 
εκδ. Ψυχογιός
Ο συγγραφέας της φηµισµένης βιογρα-
φίας του Στιβ Τζοµπς ανασυνθέτει µε 
συναρπαστικό τρόπο τη ζωή και την προ-
σωπικότητα του ανθρώπου που σφράγισε 
όχι τον 20ό αιώνα αλλά το µέλλον, του 
Άλµπερτ Αϊνστάιν. Ανιχνεύει την ίδια την 
ουσία της ιδιοφυΐας του: την ανεξάντλη-
τη περιέργεια, τη φαντασία, την επανα-
στατικότητά του. Και αναδεικνύει, µέσα 
από την πολυκύµαντη πορεία του, αυτό 
που ίσως αποτελεί τη µεγαλύτερη παρα-
καταθήκη του στο σήµερα: το αίτηµα για 
ατοµική και πνευµατική ελευθερία.

Ααρών Άππελφελντ, Τσίλι – Ζωή 
στη σκιά του θανάτου, εκδ. Καπόν
Η Τσίλι, το µικρότερο παιδί µιας 
πολυµελούς εβραϊκής οικογένειας 
της Ανατολικής Ευρώπης, διαφέρει 
από τα αδέλφια της και προβληµατίζει 
τους γονείς της. Οι επιδόσεις της στο 
σχολείο είναι κακές και η ίδια νιώθει 
πιο άνετα στους αγρούς παρά µε τους 
ανθρώπους. Έτσι, όταν η πανικόβλητη 
οικογένειά της φεύγει για να γλιτώ-
σει από τους ναζί, εκείνη µένει πίσω 
να φυλάει το σπίτι. Σύντοµα, όµως, 
οι στρατιώτες λεηλατούν την πόλη 
και η Τσίλι καταφεύγει στο δάσος. 
Περιπλανιέται για αρκετό καιρό, µέχρι 
που συναντά και ερωτεύεται έναν 
Εβραίο φυγάδα, τον Μάρεκ. Μέσα 
από πρωτόγνωρες εµπειρίες η Τσίλι 
θα ωριµάσει και θα βρει τη δύναµη να 
επιβιώσει, έτσι ώστε, µετά τον πόλεµο, 
να αρχίσει µια νέα ζωή.

6
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ΣΩΠΟ
Η 21χρονη Matina (κατά κόσμον Ματίνα Ζάρα) μας έρχε-

ται από τον Καναδά για να κάνει καριέρα στην… Ελλάδα. 
Η εντυπωσιακή τραγουδοποιός και τραγουδίστρια εξηγεί 
το οξύμωρο.

Γεννήθηκες και μεγάλωσες στον Καναδά. Εκεί όπου –ανάμεσα σε 
άλλα μέρη– θέλουν να πάνε νέοι από την Ελλάδα για να βρουν δου-
λειά. Κι εσύ ήρθες εδώ για καριέρα. Θες να μας εξηγήσεις αυτό το ο-
ξύμωρο;
Ήταν κυρίως η μεγάλη μου αγάπη για την Ελλάδα που με έκανε να τα 
παρατήσω όλα στον Καναδά και να γυρίσω. Ένα ανεξήγητο πράγμα με 
έπιασε και με τη στήριξη της οικογένειάς μου ήρθαμε όλοι μαζί. Από 
μικρή, κάθε καλοκαίρι ερχόμασταν στην Ελλάδα και όταν επιστρέφαμε 
στον Καναδά, μου έλειπε αφάνταστα. Έτσι, ήθελα πια να ζήσω και να 
μπορέσω να δημιουργήσω στη χώρα μου. Να εμπνευστώ απ’ όλα αυτά 
που μου έλειπαν. Μου φαίνονται υπέροχα τα πράγματα εδώ. Σαν την Ελ-
λάδα δεν υπάρχει πουθενά!

Ωστόσο, γράφεις στα αγγλικά…
Γράφω στα αγγλικά κατά κύριο λόγο, αλλά η αλήθεια είναι πως έχω γρά-
ψει κάποια τραγούδια και στα ελληνικά.

Μίλησέ μας για σένα… πώς ξεκίνησαν όλα.
Από πάντα με θυμάμαι να ασχολούμαι με τη μουσική. Στα 13 μου πήρα 
μια κιθάρα και έγραψα το πρώτο μου τραγούδι. Μέσα σε έναν χρόνο έ-
γραψα τον πρώτο μου δίσκο, που κυκλοφόρησε στον Καναδά. Από ε-
κείνη τη μέρα δεν έχω αφήσει κάτω την κιθάρα μου. Τρία τραγούδια του 
δίσκου κατέκτησαν τις ραδιοφωνικές συχνότητες του Καναδά και μου έ-
δωσαν την ευκαιρία να αναγνωριστώ με τη δική μου μπάντα παίζοντας 
live στη χώρα. Μέσα από τη μουσική ξέσπασα κιόλας, γιατί μια περίοδο 
είχα χάσει κάποια δικά μου πρόσωπα κι εκεί βρήκα διέξοδο.

Στο σπίτι ο μπαμπάς και η μαμά τι μουσική άκουγαν;
Στο σπίτι οι γονείς μου άκουγαν πραγματικά τα πάντα… Από Metallica 
μέχρι Michael Jackson. Λατρεύουν τη μουσική και μεγαλώνοντας ά-
κουγα διάφορα είδη μουσικής, όχι μόνο από αυτούς αλλά και απ’ όλα τα 
αδέρφια μου, καθένα από τα οποία έχει διαφορετικό γούστο.

Πώς θα περιέγραφες το στιλ σου;
Το στιλ μου είναι pop rock και μερικά τραγούδια που γράφω έχουν στοι-
χεία από άλλα είδη, π.χ. country, dance. Θα περιέγραφα το στιλ μου ως 
δυναμικό, μελωδικό «edgy pop».

Σκέφτηκες ποτέ να πας σε κάποιο talent show, που την τελευταία δε-
καετία είναι πολύ δημοφιλή στο κοινό;
Αν και μου έγιναν προτάσεις να πάω σε διάφορα talent shows, δεν σκέ-
φτηκα ποτέ να το κάνω. Θεώρησα ότι δεν ήταν για μένα. Ήθελα να γίνω 
γνωστή από τα δικά μου τραγούδια και τις live εμφανίσεις μου.

Ποιους Έλληνες καλλιτέχνες θαυμάζεις και ποιοι σε επηρέασαν 
(ξένοι);
Από Έλληνες καλλιτέχνες θαυμάζω πολύ τον Γιώργο Σαμπάνη, την Άννα 
Βίσση, τις Μέλισσες. Καλλιτέχνες που με επηρέασαν είναι οι Taylor 
Swift, Avril Lavigne, Ed Sheeran, Coldplay.

Τι είναι αυτό που αγαπάς στην Ελλάδα και δεν έβρισκες στον Καναδά 
και τι είναι αυτό που σου λείπει από τη ζωή στον Καναδά;
Αγαπώ το κλίμα, τη θάλασσα, την κουλτούρα, το φαγητό, τη νοοτροπία, 
τους ανθρώπους και τον τρόπο ζωής στην Ελλάδα. Από τον Καναδά μού 
λείπει η οικογένειά μου που μένει εκεί, οι φίλοι μου, και μου λείπει που 
οι άνθρωποι εκεί είναι λίγο πιο «ανοιχτόμυαλοι» σε κάποια θέματα.

Πού μπορούμε να ακούσουμε τα τραγούδια σου;
Μπορείτε να ακούσετε τα τραγούδια μου στις ηλεκτρονικές πλατφόρ-
μες, όπως YouTube, iTunes, Spotify.

Πού μπορούμε να σε δούμε αυτόν τον χειμώνα;
Αυτό τον χειμώνα μπορείτε να με δείτε στο ACRO, μαζί με τον Γιώργο 
Σαμπάνη, κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Επίσης, ετοιμάζομαι με την 
μπάντα μου να κάνουμε live εμφανίσεις σε όλη την Ελλάδα.

  ΣΤΗΝ ΝΤΈΠΥ ΚΟΥΡΈΛΛΟΥ

Matina
«Μου φαίνονται  
υπέροχα τα πράγματα  
στην Ελλάδα»
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Το Πείραμα
της Ζέτης Φίτσιου
Σκηνοθεσία: Ανδρέας Φλουράκης
Παίζουν: Μυρτώ Αλικάκη, Κωνσταντίνος 
Ελματζίογλου, Πέτρος Λαγούτης, Φαίη Ξυλά, 
Μενέλαος Χαζαράκης

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
Υποσκήνιο Β΄
Αίθουσας Αλεξάνδρα Τριάντη
Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, Αθήνα
Τηλ.: 210 7282000

Φαίη Ξυλά
«Οι γυναίκες καλούνται 

να αντεπεξέλθουν σε πολύ 
περισσότερα»

  ΣΤΗΝ ΝΤΈΠΥ ΚΟΥΡΈΛΛΟΥ

Το έργο της 
Ζέτης είναι 
πολύ ωραίο 
και ένα καλό 
κείμενο είναι μια 
σημαντική βάση 
για μια καλή 
παράσταση. 
Από την άλλη, 
το ρίσκο πάντα 
υπάρχει και δεν 
έχει να κάνει 
με το αν είναι 
νέος ή γνωστός 
ο συγγραφέας 
αλλά με 
το τελικό 
αποτέλεσμα μιας 
παράστασης.

Στο Υποσκήνιο Β΄ της Αίθουσας Αλε-
ξάνδρα Τριάντη του Μεγάρου Μουσι-
κής Αθηνών η Φαίη Ξυλά πρωταγωνι-
στεί σε ένα «Πείραμα».

Μιλήστε μας για την παράσταση…
Μια οικογένεια ζει εγκλωβισμένη μέσα σε μια 
γυάλινη σφαίρα. Έξω από αυτήν ένας επιστή-
μονας τους παρατηρεί. Όταν αντιλαμβάνονται 
ότι τους βλέπουν, η συμπεριφορά τους αλλάζει. 
Όπως ακριβώς και τα ηλεκτρόνια αλλάζουν όταν 
αντιληφθούν ότι κάποιος τα παρατηρεί.

Εσείς ποιον ρόλο κρατάτε;
Εγώ είμαι η μητέρα. Μια μητέρα που προσπα-
θεί να διατηρήσει καθαρή τη σφαίρα και όταν 
δει ότι αυτό δεν γίνεται, προσπαθεί τουλάχι-
στον να κρύψει τη βρομιά από τον κόσμο. Μια 
μητέρα που θέλει να έχει τον έλεγχο, που έχει 
μεγαλώσει πιστεύοντας ότι η επιτυχία γι’ αυτήν 
είναι να χτίσει ένα τέλειο οικοδόμημα οικογέ-
νειας με τον τέλειο άνδρα και τον ιδανικό γιο. 
Οι κανόνες, η τάξη, η ηθική και τα όρια είναι 
έννοιες που πρέπει να υπηρετεί κι έτσι οφεί-
λει να διαπαιδαγωγήσει και τον γιο της. Η επι-
τυχία της κρίνεται από την καθαρή εικόνα της 
οικογένειάς της προς τα έξω. Αλλά όσο εκείνη 
προσπαθεί να βάζει τα πράγματα σε τάξη, τόσο 
η σφαίρα βρομίζει.

Δεν είμαστε όλοι λίγο πειραματόζωα; Από την 
άποψη ότι όλοι παρακολουθούμε όλους στα 
social media…
Νομίζω ότι είναι και λίγο στο χέρι του καθενός 
να επιλέξει να μην αφήσει τους άλλους να τον 
παρακολουθούν.

Εσείς, βέβαια, είστε μόνιμα «εκτεθειμένη» 
λόγω της φύσης του επαγγέλματός σας. Αυτό 
έχει αλλάξει στοιχεία του χαρακτήρα σας – 
τον αυθορμητισμό σας, για παράδειγμα;
Όχι, δεν με έχει αλλάξει. Είμαι όσο προσεκτική 
ήμουν και πριν στις κοινωνικές μου εμφανίσεις, 
με την έννοια ότι πάντα είμαι ο εαυτός μου στις 
διάφορες εκδοχές του ανάλογα με τη συνθήκη.

Η Ζέτη Φίτσιου είναι μια νέα γυναίκα και συγ-
γραφέας. Είναι ρίσκο το άγνωστο έργο ενός 
νέου ανθρώπου;
Το έργο της Ζέτης είναι πολύ ωραίο και ένα 
καλό κείμενο είναι μια σημαντική βάση για μια 
καλή παράσταση. Από την άλλη, το ρίσκο πάντα 
υπάρχει και δεν έχει να κάνει με το αν είναι 
νέος ή γνωστός ο συγγραφέας αλλά με το τελικό 
αποτέλεσμα μιας παράστασης.

Νομίζετε ότι υπάρχουν λιγότερες ευκαιρίες 
για τις γυναίκες;
Όχι, νομίζω ότι υπάρχουν ευκαιρίες για τις γυ-
ναίκες, αλλά είναι μεγαλύτερος ο βαθμός δυ-
σκολίας. Οι γυναίκες καλούνται να αντεπεξέλ-
θουν σε πολύ περισσότερα απ’ ό,τι οι άνδρες και 
κυρίως όταν γίνονται μητέρες.

Τι άλλο περιλαμβάνουν τα χειμερινά σας σχέ-
δια;
Από Φεβρουάριο θα είμαι στην παράσταση «Φα-
λακρή Τραγουδίστρια» του Ιονέσκο σε σκηνο-
θεσία της Μαίρης Ξανθοπουλίδου στο Θέατρο 
της Οδού Κεφαλληνίας – Σκηνή Β΄.



Με κάθε κουπόνι αυτής της Κυριακής 25 Νοεμβρίου, αγοράζετε ένα κανονικό εισιτήριο  και ταυτόχρονα 
αποκτάτε άλλο ένα δωρεάν. Η εξαργύρωση του κουπονιού, μπορεί να γίνει από τη Δευτέρα 26/11 έως την Παρασκευή 30/11 ως εξής:

  • Με την προσκόμιση του κουπονιού στα ταμεία του Θεάτρου Αλίκη (Αμερικής 4) από τις 09:00 έως τις 21:00 για να παραλάβετε τα εισιτήρια της επιλογής σας, και
  • Στο τηλέφωνικό κέντρο  της Ticket365, τηλ. 211.1000.365 (09:00-21:00),  με την προϋπόθεση ότι θα προσκομίσετε το κουπόνι της προσφοράς 

στο ταμείο του θεάτρου της επιλογής σας.

Η προσφορά ισχύει για τις παραστάσεις ως τις 2 Δεκεμβρίου, εκτός των βραδινών παραστάσεων του Σαββάτου 
και εξαρτάται από την διαθεσιμότητα της κάθε ημέρας

Πρωταγωνιστούν: Βίκυ Σταυροπούλου, Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, 
Θεοδώρα Τζήμου, Ιωάννης Παπαζήσης, Χριστίνα Τσάφου, Νίκος Αρβανίτης, 

Μαρία Κωνσταντάκη, Γιώργος Χρανιώτης, Κωνσταντία Χριστοφορίδου, 
Δημήτρης Λιόλιος, Μαριλού Κατσαφάδου, Γιάννης Ρούσσος

Ο Georges Feydeau έγραψε την πονηρή φάρσα “Le Dindon” το 1896 και ο  Νίκος Μαστοράκης, το διασκευάζει, το σκηνοθετεί και το μεταφέρει στο 2018! 
Στην σκηνή ένας απολαυστικός θίασος που φλερτάρει, ερωτεύεται, απατάει και ψεύδεται. 

Τι θέλουν όλοι αυτοί ο ένας απ΄ τον άλλον; Ποιος θέλει να απατήσει ποιον και με ποιον; Ποιος την πατάει στο τέλος;
Βάση της υπόθεσης είναι ότι η αρχή του κακού γίνεται όταν απαντάς «δέχομαι» επειδή σε κοιτάει ο κόσμος και αφού ο κόσμος φύγει, 

ανακαλύπτεις ξαφνικά, πως έχεις μείνει μόνος. Με μια γυναίκα! Παντρεμένος!
Η αλήθεια είναι κάπου κρυμμένη μέσα σ΄έναν ανεμοστρόβιλο κρυφών πόθων και πνιχτών στεναγμών, 

δημιουργώντας εκρηκτικές καταστάσεις και άφθονο γέλιο.

Σκηνοθεσία: Νίκος Μαστοράκης

στην παράσταση των Αθηναϊκών Θεάτρων
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500 Years of Genius H εταιρεία παραγωγής Λάβρυς, μετά τη διαδραστική έκ-
θεση «Van Gogh Alive – The Experience» που θαύ-
μασαν περισσότεροι από 200.000 επισκέπτες στην 
Αθήνα, επανέρχεται και παρουσιάζει, σε συνεργασία 

με την Grande Exhibitions, το «Leonardo da Vinci – 500 Years of 
Genius».

Ένα εμβληματικό κτίριο του κέντρου της Αθήνας, το Παλιό Α-
μαξοστάσιο του ΟΣΥ στο Γκάζι, μεταμορφώνεται για να φιλοξενή-
σει αυτή τη μοναδική εμπειρία. Με τη συνδρομή του Μουσείου 
Leonardo da Vinci στη Ρώμη, του Ινστιτούτου Lumiere Technology 
στο Παρίσι, αλλά και ειδικών από Ιταλία και Γαλλία, το «Leonardo 
da Vinci – 500 Years of Genius» επιδεικνύει το πλήρες φάσμα των 
επιτευγμάτων του Ντα Βίντσι, τιμώντας έτσι τη μεγαλύτερη διάνοια 
όλων των εποχών 500 χρόνια μετά τον θάνατό του.

Τρεις εκθέσεις ενώνονται στην πιο ολοκληρωμένη έκθεση για 
τον Λεονάρντο ντα Βίντσι που έγινε ποτέ στον κόσμο, δίνοντας 
στους επισκέπτες την ευκαιρία να θαυμάσουν:

• Τις μηχανικές εφευρέσεις του Ντα Βίντσι: Εβδομήντα πέντε 
μοντέλα των εφευρέσεών του, αναπαραγωγές σε φυσικό μέγεθος, 
διαδραστικές μηχανές, αντίγραφα των περίφημων κωδίκων του και 
συνολικά πάνω από 200 εκθέματα σχεδιασμένα σε συνεργασία με 
το Μουσείο Leonardo da Vinci της Ρώμης.

• Da Vinci Alive – The Experience: Μία καθηλωτική οπτικοα-
κουστική, βιωματική εμπειρία που παρουσιάζει τη ζωή και το έργο 
αυτού του μεγάλου καλλιτέχνη και εφευρέτη.

• Τα μυστικά της Μόνα Λίζα: Τα μυστικά του πιο διάσημου 
έργου τέχνης στον κόσμο αποκαλύπτονται για πρώτη φορά από τον 
Pascal Cotte και το Lumiere Technology Institute. Μία λεπτομερής 
επιστημονική ανάλυση και παρουσίαση του αινιγματικού αυτού πί-
νακα.

Ανακαλύψτε κι εσείς την εκπληκτική ζωή και το έργο του Λεο-
νάρντο ντα Βίντσι μέσα από ένα μοναδικό ταξίδι στον χώρο και τον 
χρόνο, και διεισδύστε στο μυαλό του απόλυτου Homo Universalis, 
του ανθρώπου που έθεσε τα θεμέλια για κάποιες από τις σημαντι-
κότερες εφευρέσεις της ανθρωπότητας, όπως το αεροπλάνο, το αυ-
τοκίνητο, το υποβρύχιο, το αλεξίπτωτο και το ποδήλατο.

Η έκθεση με μια ματιά
• Πάνω από 200 μοναδικά εκθέματα του Μουσείου Leonardo da 
Vinci της Ρώμης
• 75 αντίγραφα των μηχανικών εφευρέσεων του Ντα Βίντσι
• 17 θεματικές ενότητες όπου αναδεικνύεται το πλήρες φάσμα του 
έργου του Ντα Βίντσι
• Διαδραστικές εμπειρίες που ενθαρρύνουν τη γνώση διά της αφής
• Κατανοητές επεξηγήσεις των θεωριών και των έργων του Ντα 
Βίντσι
• Ανάλυση και ιστορικό περιεχόμενο των βασικών έργων του Ντα Βί-
ντσι με τη χρήση διαδραστικών και διασκεδαστικών τεχνολογιών
• Αντιπαραβολή του έργου του Λεονάρντο ντα Βίντσι με τις σύγ-
χρονες τεχνολογίες και μηχανικές εφαρμογές
• Χρήση της διαδραστικής και βιωματικής τεχνολογίας 
SENSORY4™

I N F O
Αμαξοστάσιο ΟΣΥ, Πειραιώς & 
Ερμού, Γκάζι
Από 30 Νοεμβρίου 2018 έως 30 
Μαρτίου 2019
Προπώληση εισιτηρίων: www.
viva.gr, 11876
Τιμές εισιτηρίων: €8-€15
Οι κανονικές τιμές εισιτηρίων 
είναι: ενήλικες: €15, παιδιά/φοι-
τητές/άνεργοι/65+: €12
Η είσοδος στην έκθεση επιτρέπε-
ται σε παιδιά άνω των 4 ετών.
Για ομαδικές κρατήσεις καλέστε 
στο 210 7258510.

Πακέτα εισιτηρίων:
Family 1: 4 ατόμων: 1 ενήλικας + 
3 παιδιά: €45
Family 2: 4 ατόμων: 2 ενήλικες + 
2 παιδιά: €48
Family Max: 5 ατόμων: 2 ενήλι-
κες + 3 παιδιά: €59
Family Plus: 6 ατόμων: 2 ενήλι-
κες + 4 παιδιά: €70
Ωράριο λειτουργίας: καθημερινές 
13:00-22:00, τελευταία είσοδος 
21:00 / Σαββατοκύριακα 10:00-
22:00, τελευταία είσοδος 21:00

Τρεις μεγάλες εκθέσεις για τη ζωή και το έργο  
του Λεονάρντο ντα Βίντσι ενώνονται στην Αθήνα για πρώτη φορά, 

δημιουργώντας μια έκθεση-σταθμό.
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Tο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρ-
χος (ΚΠΙΣΝ) συνεχίζει να αλληλεπιδρά με το 
κοινό και να προσκαλεί τον κόσμο να ξεδιπλώ-
σει τη φαντασία του. Τον περασμένο Αύγουστο, 

καθώς συμπληρώθηκαν δύο χρόνια λειτουργίας του, κά-
λεσε ερασιτέχνες και επαγγελματίες να αποτυπώσουν φω-
τογραφικά καθημερινές στιγμές στον χώρο του ΚΠΙΣΝ, α-
νεξαρτήτως εποχής, σημείου και περιεχομένου.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, στην ανοιχτή πρό-
σκληση ανταποκρίθηκαν 777 άτομα από 12 χώρες, υπο-
βάλλοντας περισσότερες από 2.300 φωτογραφίες. Από 
αυτές, επιλέχθηκαν 107 φωτογραφίες 89 φωτογράφων, 
συνθέτοντας μια ξεχωριστή έκθεση. Μεταξύ των φωτογρά-
φων που αναδείχθηκαν, και ο δικός μας Δημήτρης Γκέλ-

μπουρας, art director της «Free Sunday». Την κριτική ε-
πιτροπή αποτελούσαν οι: Γαβριέλλα Τριανταφύλλη, διευ-
θύντρια Προγραμματισμού και Παραγωγής του ΚΠΙΣΝ, 
Γιώργης Γερόλυμπος, αρχιτέκτων-φωτογράφος, Μανόλης 
Μωρεσόπουλος, διευθυντής του Athens Photo Festival, 
και Χάρης Πρέσσας, εικαστικός - πρόεδρος του Τμήματος 
Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής. Προέκυψε, λοιπόν, μια ομαδική 
φωτογραφική έκθεση μεγάλης κλίμακας που καλύπτει 
400 μέτρα της περιμέτρου του. Η έκθεση έχει σχεδιαστεί 
και πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον οργανισμό 
United Photo Industries με έδρα τη Νέα Υόρκη, ακολου-
θώντας το μοντέλο των υπόλοιπων εκθέσεων «Fence» που 
έχει διοργανώσει σε πόλεις των ΗΠΑ όπως η Νέα Υόρκη, 

το Ντένβερ και η Ατλάντα και υλοποιείται με αποκλειστική 
δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Η έκθεση δεν αποτυπώνει το ΚΠΙΣΝ απλώς ως ένα 
αρχιτεκτόνημα αλλά εξερευνά τη σχέση του με το κοινό, 
καθώς αυτή η διάδραση αποκαλύπτει κάθε φορά μια δια-
φορετική λειτουργία αλλά και σημασία του χώρου, καθώς 
και μια διαφορετική οπτική. Το ΚΠΙΣΝ ήδη έχει αναδει-
χθεί σε έναν μοναδικό πολυμορφικό προορισμό, κάτι που 
αποτυπώνεται και σε αυτές τις φωτογραφίες: αρχιτεκτο-
νικό τοπόσημο, κέντρο πολιτισμού, χώρος ψυχαγωγίας, 
σημείο άθλησης, μητροπολιτικό πάρκο.

INFO: Δείτε την έκθεση επί της οδού Ευριπίδου, 
στην είσοδο του πάρκου του ΚΠΙΣΝ.

Έκθεση φωτογραφίας 
SNFCC FENCE

ΤΟ ΚΠΙΣΝ ΜΈΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ 
ΦΑΚΟ ΤΩΝ ΈΠΙΣΚΈΠΤΩΝ ΤΟΥ!

Iωάννης Παναγιωτάκης      Κώστας Λεφθεριώτης        Γιάννης Ανδρουτσόπουλος

Βίκυ Καλογιάννη       Δήμητρα - Δανάη Μπογδάνου        Δημήτρης Γκέλμπουρας
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Sweet dreams
Το petbed lab φτιάχνει χειροποίητα κρεβατάκια για τα κατοικίδιά µας.

Μιλήστε µας  για το petbed lab. Τι είναι;
Το petbed lab είναι µια υπηρεσία κατοικιδίων που αναλαµβάνει κατό-
πιν παραγγελίας να κατασκευάσει µε µεράκι ξύλινα χειροποίητα κρε-
βάτια στα µέτρα των αγαπηµένων µας κατοικιδίων.

Πώς δηµιουργήθηκε η ιδέα;
Η ιδέα δηµιουργήθηκε ένα χειµωνιάτικο πρωινό στον χώρο όπου κά-
ναµε ξυλουργικές εργασίες, όπου ο σκύλος µας κοιµόταν δίπλα, στο 
δάπεδο. Τότε σκέφτηκα ότι την ανάγκη που έχουµε οι άνθρωποι για 
τον δικό µας χώρο και τη ζεστασιά του την έχουν και τα κατοικίδιά 
µας, που λατρεύουν τον ύπνο. Ο ρόλος και η σηµασία του είναι αρκετά 
σηµαντικά για όλους µας.

Αφορά και µεγαλόσωµα ζώα;
Αφορά κάθε µέγεθος κατοικιδίου και ανεξαρτήτως ράτσας.

Για γάτες φτιάχνετε κρεβατάκια;
Φυσικά! ∆εν θα µπορούσαµε να στερήσουµε από τις γάτες, που λα-
τρεύουν να ξεκουράζονται, τη δυνατότητα να έχουν το δικό τους κρε-
βάτι.

Πόσο κοστίζει ένα κρεβάτι;
H τιµή διαµορφώνεται ανάλογα µε το µέγεθος του κατοικιδίου και υ-
πάρχουν δύο πρόσθετες προαιρετικές επιλογές για την τελική της δι-

αµόρφωση.

Από την ηµέρα της παραγγελίας, πόσο διαρκεί η παράδοση;
Η παράδοση διαρκεί 3-4 εβδοµάδες λόγω της προετοιµασίας κατα-
σκευής και της οικολογικής του βαφής.

Πού µπορούµε να βρούµε τα κρεβατάκια;
Μπορείτε να βρείτε τις κατασκευές µας, να ζητήσετε πληροφορίες και 
να κάνετε παραγγελία µέσω των λογαριασµών µας στα social media, 
στο Facebook ως CustomPetBedSpecialistGR και στο Instagram ως 
petbed_lab.

Νοµίζετε ότι ο Έλληνας είναι υπεύθυνος απέναντι στο κα-
τοικίδιό του;
Η γνώµη µας είναι ότι τα τελευταία χρόνια ο Έλληνας είναι ολοένα και 
περισσότερο υπεύθυνος για το κατοικίδιό του και τις υποχρεώσεις α-
πέναντί του σε σύγκριση µε παλαιότερα. Η συµβίωση µε τα κατοικί-
δια είναι δείγµα πολιτισµένης κοινωνίας και αυτό οφείλουµε όλοι να 
κάνουµε.

INFO
https://www.facebook.com/CustomPetBedSpecialistGR/
https://www.instagram.com/petbed_lab/

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

σοκολάτας
1. Σε ένα πολυµίξερ βάζουµε όλα τα υλικά του 
κέικ και χτυπάµε µέχρι να ανακατευτούν καλά.

2. Μοιράζουµε το µείγµα σε 2 ταψιά διαµέτρου 
20 πόντων που έχουµε αλείψει µε βούτυρο και 
αλεύρι για να µην κολλήσει το µείγµα (βάζουµε 
από το ίδιο βούτυρο που θα χρησιµοποιήσουµε 
στο γλάσο).

3. Ψήνουµε σε προθερµασµένο φούρνο στους 
180°C για 25-30 λεπτά.

4. Όταν το κέικ µας είναι έτοιµο, το βγάζουµε 
από τον φούρνο και αφήνουµε να φτάσει σε 
θερµοκρασία δωµατίου.

5. Όσο ξεκουράζεται το κέικ, φτιάχνουµε το 
γλάσο βάζοντας όλα τα υλικά στο πολυµίξερ και 
χτυπώντας καλά.

6. Παίρνουµε το πρώτο κέικ και βάζουµε το 1/3 
από το γλάσο στην επιφάνειά του, προσθέτουµε 
από πάνω το υπόλοιπο κέικ και βάζουµε όλο το 
υπόλοιπο γλάσο, ώστε να καλύψουµε όλη την 
επιφάνεια, και σερβίρουµε.

1. Σε ένα πολυµίξερ βάζουµε όλα τα υλικά του 
κέικ και χτυπάµε µέχρι να ανακατευτούν καλά.

Σε ένα πολυµίξερ βάζουµε όλα τα υλικά του 
κέικ και χτυπάµε µέχρι να ανακατευτούν καλά.

Σε ένα πολυµίξερ βάζουµε όλα τα υλικά του 

Μερίδες: 8Μερίδες: 8Μερίδες: 8

Χρόνος µαγειρέµατος: 
Χρόνος µαγειρέµατος: 
Χρόνος µαγειρέµατος: 

45 λεπτά45 λεπτά45 λεπτά

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

*Η Abir Wazzan 
γεννήθηκε στον Λίβανο 

και µεγάλωσε στη 
Σαουδική Αραβία και 

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

µαγειρική στα 25 της, 
ενώ µέχρι τότε δεν 

είχε µαγειρέψει ποτέ. 
Από τότε µέχρι σήµερα 

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

στους 50 του «Master 
Chef». 

Instagram: abirwazzan
Facebook: AbirWazzan

Υλικά για το κέικ:

• 3/4 φλιτζανιού αλεύρι

• 1 φλιτζάνι κακάο

• 1 φλιτζάνι σιρόπι maple

• 1,5 φλιτζάνι γάλα αµυγδάλου

• 1 κ.σ. Baking Powder

• 1 κ.γλ. βανίλια υγρή

• πρέζα άνθος αλατιού

Υλικά για το γλάσο:

• 1,5 φλιτζάνι µαύρη ζάχαρη άχνη

• 1 φλιτζάνι κακάο

• 1/2 φλιτζάνι γάλα αµυγδάλου

• 1/3 φλιτζανιού µη γαλακτοκοµικό βούτυρο

• 1 κ.γλ. βανίλια υγρή

Εκτέλεση

Tips:
• Για να φτιάξουµε µαύρη ζάχαρη άχνη βάζουµε τη 
ζάχαρη στο µίξερ και χτυπάµε για αρκετή ώρα µέχρι να 
γίνει πούδρα.

• Αν θέλουµε το κέικ να έχει γεύση µόκα, ρίχνουµε ένα 
κουτάλι της σούπας στιγµιαίο καφέ (καλύτερα χωρίς 
καφεΐνη, αν τρώνε παιδιά) και αντί για γάλα αµυγδάλου 
βάζουµε γάλα σόγιας ή γάλα σιταριού.



  ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΜΑΥΡΙΔΟΥ

www.freesunday.gr
25.11.201838 FREETIME

ΕΥ
ΕΞ

ΙΑ

Η Χριστίνα 
Μαυρίδου είναι 
καθηγήτρια 
Φυσικής Αγωγής - 
personal trainer.
Site: www.personaltrainer-

christy.com

Facebook Page: Christy 

Μαυρίδου

Instagram: christymav

YouTube: Christy Mavridou

Μήπως  
η κατανάλωση 

αλκοόλ  
καταστρέφει το 

δέρμα σου;

info
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

Τρεις νέες επιστημονικές έρευνες δεί-
χνουν πως η άσκηση και η γυμναστική 
μπορούν να λειτουργήσουν ευεργετικά, 
εκτός όλων των άλλων, και απέναντι 

στην κατάθλιψη.
Σύμφωνα με έρευνα που έγινε σε περισσό-

τερους από 1 εκατομμύριο ανθρώπους, η τα-
κτική γυμναστική μπορεί να επιδράσει στον ορ-
γανισμό και στον ψυχισμό, ώστε είτε να μην αντι-
μετωπίσουν κατάθλιψη είτε να την «πολεμήσουν», 
αν εκείνη υπάρχει ήδη, ακόμη και χωρίς φάρ-
μακα!

Οι νέες μελέτες (μετα-αναλύσεις), που αξιολό-
γησαν όλα τα πιο πρόσφατα δεδομένα, σύμφωνα με 
τους «New York Times», φαίνεται να διευθετούν ο-
ριστικά το ζήτημα, δείχνοντας ότι ένας άνθρωπος στα 
πρόθυρα της κατάθλιψης έχει κάθε λόγο να ασκείται 
συχνά.

Οι τρεις έρευνες δημοσιεύτηκαν αντίστοιχα στα ιατρικά 
περιοδικά «Preventive Medicine», «Journal of Psychiatric 
Research» και «Neuroscience and Behavioral Reviews» και 
όλες κλίνουν προς το ίδιο συμπέρασμα.
• Η πρώτη μελέτη διαπίστωσε ότι οι πιο αγύμναστοι άνθρωποι 
(άνδρες και γυναίκες) έχουν κατά μέσο όρο 75% μεγαλύτερη πιθα-
νότητα να διαγνωστούν με κατάθλιψη σε σχέση με τους πιο γυμνασμέ-
νους. Όσοι βρίσκονται κάπου στη μέση στο κομμάτι άσκηση και γυμνα-
στική έχουν 25% μεγαλύτερο κίνδυνο να εμφανίσουν κατάθλιψη.
• Η δεύτερη μελέτη συμπέρανε ότι η άσκηση, ιδίως η μέτριας έντασης (γρή-
γορο περπάτημα, τζόκινγκ κ.ά.), που μπορεί ο καθένας να την ολοκληρώσει, έχει 
θετική επίδραση στην κατάθλιψη.
• Η τρίτη έρευνα, που μελέτησε δείγματα αίματος σε άτομα με κατάθλιψη πριν και μετά 
τη σωματική άσκηση, διαπίστωσε αφενός σημαντική μείωση στα επίπεδα της φλεγμονής 
και αφετέρου αύξηση των ορμονών και άλλων βιοδεικτών που υποδηλώνουν ψυχική υγεία.

Γυμνάσου, λοιπόν, για να είσαι τόσο σωματικά όσο και ψυχικά υγιής! Προσοχή στο μέτρο βέβαια, 
καθώς «μέτρον άριστον»!

Γυμναστική 
vs Κατάθλιψη
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Οι περισσότεροι από µας κάποια στιγµή στη ζωή µας έχουµε δο-
κιµάσει µια πολύ καυτερή πιπεριά. Η αίσθηση του καψίµα-
τος δεν ξεχνιέται εύκολα, µερικές είναι τόσο καυτερές, που 
µπορούν να σου προκαλέσουν ακόµη και τοπικό έγκαυµα. Σε 

πολλά σπίτια βλέπεις να υπάρχει µια γλάστρα µε µικρές κόκκινες πιπε-
ριές στο µπαλκόνι και ένα µικρό µατσάκι κρεµασµένες στην εξώπορτα. 
Οι νοικοκυρές τις κρεµούν εκεί για να τις ξεράνουν και να τις χρησι-
µοποιήσουν στη µαγειρική τους, αλλά και για να κρατούν µακριά τα έ-
ντοµα.

Η καυτερή κόκκινη πιπεριά, γνωστή και ως πιπέρι καγιέν, δόθηκε 
αρχικά από τους ιθαγενείς της Καραϊβικής στον Χριστόφορο Κολόµβο 
κι έτσι έγινε γνωστή στον υπόλοιπο κόσµο. Από τότε η δηµοτικότητά 
της συνεχώς αυξάνεται και έχει εξελιχθεί σε ένα πολύ σηµαντικό µπα-
χαρικό παγκοσµίως. Το πιο σηµαντικό συστατικό της καυτερής πιπε-
ριάς είναι η καψαϊκίνη, που της δίνει την πικάντικη γεύση. Αν και η πι-
κάντικη γεύση συνδέεται µε την αίσθηση του καψίµατος, η καψαϊκίνη 

διεγείρει ένα τµήµα του υποθαλάµου στον εγκέφαλο που µειώνει απο-
τελεσµατικά τη θερµοκρασία του σώµατος. Οι ιθαγενείς στα υποτροπικά 

και τροπικά κλίµατα καταναλώνουν τακτικά κόκκινες καυτερές πιπεριές 
διότι τους βοηθούν να αντέξουν τις πολύ υψηλές θερµοκρασίες. Η καψαϊ-

κίνη παράγεται από το φυτό της πιπεριάς ως µια φυσική άµυνα ενάντια στα 
φυτοφάγα ζώα και τους µύκητες. Τα αποτελέσµατα της καψαϊκίνης στο αν-

θρώπινο σώµα έχουν µελετηθεί για περισσότερο από έναν αιώνα. Η κόκκινη 
πιπεριά έχει αρκετά υψηλά επίπεδα βιταµινών C και Α και παρουσιάζει σηµα-

ντική αντιοξειδωτική δραστηριότητα.
Η καψαϊκίνη, όµως, έχει και σηµαντικές θεραπευτικές ιδιότητες. Οι ιθαγε-

νείς της Ταϊλάνδης, οι οποίοι καταναλώνουν καθηµερινά αρκετή ποσότητα πιπε-
ριού καγιέν, έχουν πολύ χαµηλότερα ποσοστά καρδιαγγειακών παθήσεων από τους 

δυτικούς. Μια σηµαντική δράση της ουσίας αυτής είναι η µείωση των επιπέδων του 
σακχάρου, καθώς και των τριγλυκεριδίων του αίµατος. Στις δίαιτες απώλειας βάρους 

µπορεί να δράσει βοηθητικά, καθώς µειώνει την όρεξη και αυξάνει τη θερµογένεση που 
οφείλεται στις τροφές.

Η προστατευτική δράση της καψαϊκίνης δεν σταµατά εδώ, αρκετή έρευνα έχει γίνει κατά 
τις τελευταίες δεκαετίες για την προστασία που µπορεί να προσφέρει έναντι αρκετών µορφών 

καρκίνου. Η καψαϊκίνη δείχνει να δρα προστατευτικά έναντι του καρκίνου του στοµάχου, του πα-
χέος εντέρου, του µαστού, του πνεύµονα, της λευχαιµίας και του ηπατοκυτταρικού καρκινώµατος. Η 

καψαϊκίνη προστατεύει το ενδοθήλιο των αγγείων, διευκολύνει την κυκλοφορία του αίµατος, καθώς και 
τη λειτουργία της καρδιάς.
Θετική επίδραση επίσης έχει στη λειτουργία του γαστρεντερικού στο επίπεδο του λεπτού εντέρου, καθώς 

αυξάνει την απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών των τροφών. Τις κόκκινες πιπεριές, όπως και όλα τα καυτερά, 
πρέπει να αποφεύγουν όσοι υποφέρουν από αιµορροΐδες, γιατί θα επιβαρύνουν την κατάστασή τους. Προσέξτε οι πιπε-

ριές να µην έρθουν σε επαφή µε τα µάτια σας και πλύντε καλά τα χέρια σας όταν τις ακουµπήσετε. Αν φάτε µια πολύ καυ-
τερή πιπεριά και καείτε αναλόγως, µην τρέξετε να πιείτε νερό, δεν θα σταµατήσει το κάψιµο, αντιθέτως θα το απλώσει σε όλη 

την επιφάνεια του στόµατος και της γλώσσας. Πιείτε γάλα ή φάτε λίγο παγωτό και θα ανακουφιστείτε.
Οι λάτρεις των πικάντικων γεύσεων και της καυτερής κουζίνας έχουν πολλά να ωφεληθούν από τις καυτερές κόκκινες πιπεριές, 

αρκεί να έχουν µέτρο και να επιδείξουν προσοχή στην κατανάλωσή τους.
*Ο Σωτήρης Ηλιόπουλος είναι διαιτολόγος-διατροφολόγος, υπεύθυνος για το in-diet.gr.

Καυτερές 
πιπεριές: 

Γεύση και υγεία

Η κατανάλωση αλκοόλ, ειδικά όταν γίνεται σε µεγάλο βαθµό, στερεί νερό και 
αντιοξειδωτικά από το δέρµα, µειώνει την κυκλοφορία του αίµατος 
και συστέλλει τα αιµοφόρα αγγεία προκαλώντας ερυθρότητα και πρήξιµο.

Πώς θα βοηθήσεις την επιδερµίδα σου:
• Πλύνε το πρόσωπό σου το επόµενο πρωί µε κρύο νερό, για να µειώσεις το 
κοκκίνισµα και το πρήξιµο. Γέµισε τον νιπτήρα ή µια φαρδιά λεκάνη µε κρύο νερό 
και πρόσθεσε 15 παγάκια. Συµπλήρωσε το νερό µε 1/3 ενός φλιτζανιού φυσικού 
ανθόνερου αµαµελίδας και βύθισε µέσα το πρόσωπό σου. Βάλ’ το και βγάλ’ το 10 
φορές. Ο χαµηλές θερµοκρασίες συστέλλουν τα αιµοφόρα αγγεία και διεγείρουν 
την αποστράγγιση των υγρών, ενώ η αµαµελίδα έχει φυσικές αντιφλεγµονώδεις 
ιδιότητες και καταπολεµά τα οιδήµατα.

• Όταν απολαµβάνεις τα ποτά σου, το δέρµα και το σώµα σου δεν 
στερούνται µόνο νερό αλλά και βασικές βιταµίνες. Κατά τη διάρκεια 
της επόµενης µέρας ενυδάτωσε το σώµα σου πίνοντας νερό όλη τη 
µέρα και πρόσθεσε φρούτα στο ποτήρι σου για να ενισχύσεις την 
πρόσληψη αντιοξειδωτικών.

• Χρησιµοποίησε τοπικά αντιοξειδωτικά. Οι θεραπείες 
µε βιταµίνη C και Ε µπορούν να βοηθήσουν να 
επιδιορθωθούν τοπικά οι ορατές φθορές από το αλκοόλ. 
Η βιταµίνη C είναι επίσης γνωστό πως συµβάλλει 
στην επιδιόρθωση των αιµοφόρων αγγείων, κάτι 
που είναι καλό, καθώς το αλκοόλ ασκεί πίεση 
στα µικρά αγγεία.
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