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

AUTO
IOYΛIOΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 8

PORSCHE PANAMERA

SUMMER 
DREAMS

• Opel Astra 1.0T• Νέα Mercedes GLC Coupé
• Volvo V40 Cross Country T3

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

ΝΕΑ 

ΝΕΟ MITSUBISHI SPACE STAR ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!

››  Με το Peugeot 208 BlueHDI 100 στη Λακωνία   Τα  πάντα για την αυτόνοµη σκάνδαλα του µήνα 
   Σούπερ αµόλυβδη. Αξίζει; 

AUTO
IOYΛIOΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 8

AUTO

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

• DS5
• Audi Q2
• Skoda Kodiaq

issuu.com/autosunday 

PEUGEOT 3008

SUZUKI 
IGNIS

SUVοµάνια...

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 12
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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
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AUTO
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Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

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

Citroen C3
Opel Ampera-e

Honda Civic

Skoda Kodiaq

Smart Electric

Nissan Micra

ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΛΟΝΙ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ 
ΤΑ ΠΑΝΤΑ 

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

• DS5
• Audi 
• Skoda 

AUTO

AUTO
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 11

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

∆. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ 34 ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ • ΤΗΛ 2106840698

ΧΩΡΟΙ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ   ΧΡΗΣΤΟΣ   ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ
 PARKING • KHΠΟΣ • ΠΑΙ∆ΟΤΟΠΟΣ
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πολιτική

Κ
αθώς σταδιακά αποκαλύπτεται η συµφω-
νία της κυβέρνησης µε τους δανειστές για 
το κλείσιµο της αξιολόγησης, κορυφαία 
κυβερνητικά στελέχη, προεξάρχοντος του 
ίδιου του πρωθυπουργού, έχουν αποδο-
θεί σε επιχείρηση πειθούς, κατ’ αρχάς 

και κυρίως των βουλευτών της πλειοψηφίας, ενόψει της ει-
σαγωγής στη Βουλή του σχετικού νοµοσχεδίου που θα κυ-
ρώνει τη συµφωνία αυτή.

∆ιαβεβαιώσεις Τσίπρα για χρέος-µέτρα
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, κατά την 
επίσκεψή του στο υπουργείο Παιδείας, αναφέρθηκε εκτενώς 
στο ζήτηµα της συµφωνίας, υπογραµµίζοντας ότι χωρίς ρύθ-
µιση για το χρέος, τα όποια –οδυνηρά– µέτρα ψηφιστούν εκ 
προοιµίου για µετά το τέλος του τρέχοντος προγράµµατος δεν 
πρόκειται να εφαρµοστούν. Μάλιστα, τόνισε ότι «είµαστε πιο 
κοντά από ποτέ άλλοτε σε µια ουσιαστική διευθέτηση για το 
χρέος. Η µπάλα δεν είναι πλέον στο δικό µας γήπεδο», προ-
σθέτοντας ότι «είναι η πρώτη φορά που κλείνουµε µία αξιο-
λόγηση και παίρνουµε χρήµατα για να εφαρµόσουµε µέτρα 
υπό τον όρο ότι θα έχουµε τη βιωσιµότητα του ελληνικού 
χρέους», ενώ ξεκαθάρισε ότι τα µέτρα τα απαίτησε το ∆ΝΤ, 
οπότε, αν δεν υπάρξει συµφωνία για το χρέος, «σηµαίνει ότι 
το ∆ΝΤ δεν θα συµµετάσχει στο πρόγραµµα» και άρα δε θα 
υπάρχει θέµα εφαρµογής των µέτρων.

Σε αντίστοιχο µήκος κύµατος, και ο κυβερνητικός εκ-
πρόσωπος ∆ηµήτρης Τζανακόπουλος επανέλαβε ότι, από 
τη στιγµή που η Γερµανία και ειδικότερα ο Βόλφγκανγκ 
Σόιµπλε θεωρούν sine qua non τη συµµετοχή του ∆ΝΤ στο 
τρέχον ελληνικό πρόγραµµα, «οι Γερµανοί, οφείλουν να δώ-
σουν στο ∆ΝΤ αυτό το οποίο ζητάει, δηλαδή τον προσδιορι-
σµό των µεσοπρόθεσµων µέτρων», ώστε να µπορεί το ∆ΝΤ 
να χαρακτηρίσει το χρέος «βιώσιµο», απαραίτητη προϋπό-
θεση για τη συµµετοχή του σε πρόγραµµα.

Το «παιχνίδι» της επαναδιαπραγµάτευσης
Παράλληλα, σε λιγότερο έντονο βαθµό, κορυφαία κυβερνη-
τικά στελέχη έχουν αρχίσει σταδιακά να µιλούν για επανα-
διαπραγµάτευση των µέτρων σε µέλλοντα χρόνο (πριν καν 
αυτά ψηφιστούν, πρέπει να σηµειωθεί). Την αρχή έκανε ο 
υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης, ο οποίος µιλώ-

ντας στον ραδιοφωνικό σταθµό Real FM τόνισε ότι «ασφα-
λώς και υπάρχει περιθώριο επαναδιαπραγµάτευσης και α-
λίµονο αν δεν υπήρχε. […] Αυτό πια θα ήταν το τέλος της 
δηµοκρατίας και της πολιτικής. Πολλά πράγµατα έχουν υ-
πογραφεί από τη µία και την άλλη πλευρά και πολλά πράγ-
µατα έχουν προστεθεί και από τις δύο πλευρές». Σύµφωνα 
µε τη λογική του κ. Σκουρλέτη, «στο πλαίσιο της δεύτερης 
αξιολόγησης είδαµε απαιτήσεις από µέρους των δανειστών οι 
οποίες δεν προβλέπονταν µε απόλυτη σαφήνεια από το αρ-
χικό πρόγραµµα. Και ήταν ένα σηµείο ισορροπίας, ανάµεσα 
στο ∆ΝΤ και κυρίως τη Γερµανία. Άρα οι συσχετισµοί είναι 
αυτοί που µετράνε, η κατάσταση της χώρας, τότε, όταν θα ο-
λοκληρωθεί το πρόγραµµα, είναι όλα αυτά τα οποία πρέπει 
να δούµε και βέβαια και τον πολιτικό χάρτη των χωρών της 
Ευρώπης που θα µας επιτρέψουν να βάλουµε θέµατα υπό 
διαπραγµάτευση».

Επισήµως το Μαξίµου αρνείται να σχολιάσει τέτοιες δη-
λώσεις, καθώς πάντα υπάρχει η ανησυχία ότι κάτι µπορεί 
να «στραβώσει» ακόµα και την τελευταία στιγµή, µέχρι το 
Eurogroup της 22ας Μαΐου, ωστόσο ακόµη και ο ίδιος ο κ. 
Τσίπρας, στη συνέντευξή του στον ΑΝΤ1, είχε αφήσει να 
εννοηθεί κάτι τέτοιο, για µετά το τέλος του προγράµµατος 
και ανάλογα µε τις επιδόσεις της οικονοµίας, αλλά και τη 
διεθνή συγκυρία.

Ανησυχίες για την ψηφοφορία
Όλα τα παραπάνω αποτελούν, σύµφωνα µε πολιτικούς αναλυ-
τές, αλλά και πηγές από την κυβέρνηση, µια συντονισµένη 
προσπάθεια διασφάλισης ότι, όταν τα νέα µέτρα έρθουν στη 
Βουλή προς ψήφιση, τουλάχιστον οι 153 βουλευτές της πλει-
οψηφίας θα τα υπερψηφίσουν en bloc και ότι δεν θα υπάρ-
ξουν δυσάρεστες εκπλήξεις – αντιθέτως, ίσως το κοµµάτι που 
θα αφορά τα θετικά µέτρα τύχει της στήριξης και µέρους της 
αντιπολίτευσης. Ήδη ο πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης 
έχει δηλώσει σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες ότι, όταν τα 
µέτρα έρθουν προς ψήφιση, οι βουλευτές θα έχουν σαφή ει-
κόνα σχετικά µε τα µεσοπρόθεσµα µέτρα διευθέτησης του 
χρέους, αν και από την πλευρά της κυβέρνησης διαµηνύεται 
ότι τα προαπαιτούµενα θα πρέπει να έχουν ψηφιστεί πριν 
από το Eurogroup της 22ας Μαΐου, ώστε να µην υπάρξουν 
προσκόµµατα στη συζήτηση για το χρέος.

Ωστόσο, η ανησυχία παραµένει και εντείνεται, καθώς 

 ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

συνεχίζεται η δηµοσκοπική κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ. Τε-
λευταίο «κρούσµα», το προβάδισµα σχεδόν 15 εκατοστιαίων 
µονάδων της Ν∆ έναντι του ΣΥΡΙΖΑ που κατέγραψε δηµο-
σκόπηση της Metron Analysis για την εφηµερίδα «Παραπο-
λιτικά». Συγκεκριµένα, στην εκτίµηση ψήφου η Ν∆ συγκε-
ντρώνει 36,8% έναντι 22% του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ στην πρόθεση 
ψήφου το κόµµα της αξιωµατικής αντιπολίτευσης καταγρά-
φει προβάδισµα 10,6%, συγκεντρώνοντας 26,3% έναντι 15,7% 
του ΣΥΡΙΖΑ. Ακολουθούν η Χρυσή Αυγή µε 6%, το ΚΚΕ 
µε 5,7%, η ∆ηµοκρατική Συµπαράταξη µε 5%, η Ένωση Κε-
ντρώων µε 2,9%, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες µε 2%, η ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ µε 1,9%, το Ποτάµι µε 1,7%, η Λαϊκή Ενότητα µε 1,4%, η 
Πλεύση Ελευθερίας µε 1% και «άλλο κόµµα» µε 1,8%, µε την 
αδιευκρίνιστη ψήφο να φτάνει το 9%. Επίσης, σε ό,τι αφορά 
την καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης συγκεντρώνει 26% έναντι 13% του Αλέξη Τσίπρα.

Το βλέµµα στο 2018
Το σκηνικό, έτσι όπως διαµορφώνεται πλέον, φέρνει εκ νέου 
στο προσκήνιο τα σενάρια για πρόωρη προσφυγή στις κάλ-
πες. Με την κυβέρνηση να διαβεβαιώνει ότι µέχρι το τέλος 
του προγράµµατος δεν πρόκειται να υπάρξουν νέα µέτρα, εν-
δεχοµένως στο πίσω µέρος του µυαλού του Αλέξη Τσίπρα να 
υπάρχει και το σενάριο πρόωρων εκλογών, πριν αρχίσει η ε-
φαρµογή της συµφωνίας για µετά το τέλος του τρίτου προ-
γράµµατος, η οποία θα φέρει νέες περικοπές σε συντάξεις 
και αφορολόγητο, ενώ θεωρείται βέβαιο ότι θα αποξενώσει 
ακόµα περισσότερο την κυβέρνηση από τους ψηφοφόρους 
της και θα αυξήσει τις πιθανότητες µεγάλης ήττας του ΣΥ-
ΡΙΖΑ το 2019.

∆εδοµένου, δε, ότι αν δεν προκύψει κυβέρνηση από την 
πρώτη εκλογική αναµέτρηση και η χώρα ξαναοδηγηθεί στις 
κάλπες, οι επόµενες εκλογές θα γίνουν µε απλή αναλογική, 
ίσως το σενάριο των εκλογών το 2018 να µην απέχει και πολύ 
από την πραγµατικότητα.

Πάντως, το Μαξίµου έχει το βλέµµα στραµµένο και στη 
Γερµανία και στις εκλογές του φθινοπώρου, όπου µια αλ-
λαγή των πολιτικών ισορροπιών στο Βερολίνο ενδεχοµένως 
να επέτρεπε βελτίωση των συνθηκών διαχείρισης του προ-
γράµµατος, αν και για την ώρα η Άνγκελα Μέρκελ δείχνει 
να ξεπερνά –µε άνεση– το αρχικό σοκ της υποψηφιότητας 
Σουλτς και να εµφανίζεται κυρίαρχη στις δηµοσκοπήσεις.

Η ανησυχία παραµένει 
και εντείνεται, καθώς συνεχίζεται 
η δηµοσκοπική κατάρρευση του 
ΣΥΡΙΖΑ. Τελευταίο «κρούσµα», 
το προβάδισµα σχεδόν 
15 εκατοστιαίων µονάδων της Ν∆ 
έναντι του ΣΥΡΙΖΑ που κατέγραψε 
δηµοσκόπηση της Metron Analysis 
για την εφηµερίδα «Παραπολιτικά».

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΜΑΣΑΖ 
ΣΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ 

ΣΤΙΣ ∆ΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ



Vita Force®

Τα κορυφαίας ποιότητας Ελβετικά προϊόντα φυτοθεραπείας A.Vogel διατίθενται στα φαρμακεία
Κεντρική διάθεση: Healthcode - Τ: 2109408880, F: 2130234428, info@healthcode.gr, www.avogel.gr / Διανομή Β.Ελλάδας: Pharmatrust, T: 2310443666

Τα συμπληρώματα διατροφής δεν είναι υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας

Το Vita Force® είναι 100% φυσικό ‘’πράσινο’’ συμπλήρωμα διατροφής το οποίο περιέχει μόνο 
βιοδραστικά συστατικά πιστοποιημένης βιολογικής προέλευσης που αφομοιώνονται 
πλήρως από τον οργανισμό εφοδιάζοντάς τον με όλες τις απαραίτητες βιταμίνες, αμινοξέα, 
αντιοξειδωτικά, πρωτεΐνες, πλήθος μετάλλων και ιχνοστοιχείων.
     

βήματα μπροστά από τα συνθετικά συμπληρώματα διατροφής 
100% βιολογική φόρμουλα πολυβιταμινών από συμπυκνωμένα θρεπτικά  super-τρόφιμα για 

«φυσική» ευεξία και ζωτικότητα σε περιόδους κόπωσης, εξάντλησης, ατονίας, αδυναμίας, 
άγχους, ανάρρωσης, έντονης πνευματικής προσπάθειας και εντατικής αθλητικής δραστηριότη-
τας, ενίσχυση της μνήμης και της συγκέντρωσης, περισσότερη ενέργεια και μεγαλύτερη αντοχή.

Το Vita Force® περιέχει:
- χυμό ιπποφαούς
- βύνη και εκχύλισμα μαγιάς
- φύτρα σιταριού
- καρπούς άγριας τριανταφυλλιάς
- συμπυκνωμένο χυμό χουρμάδων
- χυμό τροπικών φρούτων durian
- φυσικό μέλι
- γύρη λουλουδιών
- συμπυκνωμένο χυμό πορτοκαλιού

SWISS MADE

• αυθεντική φόρμουλα του 
Alfred Vogel, πρωτοπό-
ρου στη φυτοθεραπεία 

• κατάλληλο για ενήλικες 
και παιδιά, με υπέροχη 
γεύση πορτοκαλιού

με ιπποφαές
και απόλυτα φυσικά συστατικά
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ευρώπη

Στον πρώτο γύρο της γαλλικής προεδρικής εκλο-
γής αποκλείστηκαν οι δύο υποψήφιοι των δύο 
µεγάλων κοµµάτων που εναλλάσσονται στην ε-
ξουσία από το 1981 και µετά, ο Φιγιόν της γκο-
λικής ∆εξιάς των Ρεπουµπλικάνων και ο Αµόν 

του Σοσιαλιστικού Κόµµατος. Το φαινόµενο καταγράφηκε 
από πολλούς ως κατάρρευση του πολιτικού σκηνικού µε ζη-
τούµενη πλέον την ανασύνθεσή του εκ βάθρων.

Τα ζητούµενα
• Θα µπορέσει ο νέος Πρόεδρος της χώρας Μακρόν να εξα-
σφαλίσει τουλάχιστον πρωτιά στις βουλευτικές εκλογές του 
Ιουνίου; Θα έχει το κίνηµά του «En Marche!», που µετονο-
µάστηκε σε «République en marche», τη µεγαλύτερη κοινο-
βουλευτική οµάδα, καθώς η αυτοδυναµία φαίνεται από δύ-
σκολη έως αδύνατη;
• Θα παραµείνει το Εθνικό Μέτωπο της Λεπέν καταδικα-
σµένο σε συρρικνωµένη κοινοβουλευτική παρουσία, καθώς 
όσοι υποψήφιοί του παραµείνουν στον δεύτερο γύρο των 
βουλευτικών δεν διασφαλίζουν τη στήριξη των υποψηφίων 
των άλλων κοµµάτων που θα αποκλειστούν από τον δεύτερο 
γύρο;
• Τι θα κάνει το Σοσιαλιστικό Κόµµα ή ό,τι απέµεινε από 
αυτό; Θα αναζητήσει µια δύσκολη συνεργασία µε την παρά-
ταξη του Μελανσόν ή θα κατεβάσει δικούς του υποψηφίους, 
έστω για την τιµή των όπλων;
• Θα προλάβει ο Μελανσόν να κεφαλαιοποιήσει σε κοινο-
βουλευτική εκπροσώπηση την εκτόξευση του ποσοστού του 
στον πρώτο γύρο της προεδρικής εκλογής που τον έφερε σε 
ισοψηφία µε τον Φιγιόν;

Στις βουλευτικές εκλογές του Ιουνίου ζητούµενο δεν 
είναι µόνο η διαµόρφωση κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας 
που θα στηρίζει τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση που θα 
διορίσει ο Πρόεδρος. Η συγκρότηση κυβερνητικού συνασπι-
σµού είναι µονόδροµος, µε κύριο ζητούµενο αν η παράταξη 
του Μακρόν µέσω µια δυναµικής προσχωρήσεων από άλλους 

Βαρύνουσα επιρροή ως προς 
την έκβαση των βουλευτικών 
εκλογών θα έχουν η επιλογή του 
πρωθυπουργού αλλά και η σύνθεση 
της κυβέρνησης που θα ανακοινώσει 
ο Μακρόν µετά την ορκωµοσία του.

Το πιο κρίσιµο ζητούµενο στις 
βουλευτικές εκλογές του Ιουνίου 
είναι η µη αµφισβητήσιµη ερµηνεία 
της νίκης Μακρόν: σε ποιον βαθµό 
είναι κυρίως απόρριψη της Λεπέν 
και σε ποιον µια νέα κεντρώα 
σύνθεση µε δυναµική υπέρβασης 
του παραδοσιακού διπόλου 
Αριστεράς-∆εξιάς. ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ, 
STRESS TEST ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΚΡΟΝ

χώρους θα κατοχυρώσει τη θέση του µείζονος εταίρου.

Η ερµηνεία της νίκης
Ούτως ή άλλως, η συγκατοίκηση Προέδρου µε διαφορετική 
κοινοβουλευτική πλειοψηφία έχει δοκιµαστεί στο παρελθόν 
δύο φορές, επί Μιτεράν µε πρωθυπουργούς τον Σιράκ (1986-
1988) και τον Μπαλαντίρ (1993-1995) και επί προεδρίας 
Σιράκ µε πρωθυπουργό τον Ζοσπέν, επικεφαλής κυβέρνησης 
της Αριστεράς µε κορµό τους Σοσιαλιστές.

Το πιο κρίσιµο ζητούµενο στις βουλευτικές εκλογές του 
Ιουνίου είναι η µη αµφισβητήσιµη ερµηνεία της νίκης Μα-
κρόν: σε ποιον βαθµό είναι κυρίως απόρριψη της Λεπέν και 
σε ποιον µια νέα κεντρώα σύνθεση µε δυναµική υπέρβασης 
του παραδοσιακού διπόλου Αριστεράς-∆εξιάς.

Το 2000 εγκρίθηκε σε δηµοψήφισµα η σύντµηση της 
προεδρικής θητείας από επτά σε πέντε χρόνια και στο τέλος 
του 2002 η κυβέρνηση Ζοσπέν αξιοποίησε τη σύµπτωση της 
λήξης της θητείας Σιράκ και την εκπνοή της πενταετούς θη-
τείας της Βουλής και ανέστρεψε τη σειρά των εκλογικών ανα-
µετρήσεων έτσι ώστε η προεδρική εκλογή να προηγείται των 
βουλευτικών.

Από τότε, το 2002 και στη συνέχεια το 2007 και το 2012, 
οι βουλευτικές εκλογές λειτουργούν ως τρίτος γύρος της προ-
εδρικής, όπου οι ψηφοφόροι δίνουν στον νεοεκλεγέντα Πρό-
εδρο την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, χωρίς την οποία οι ε-
κτελεστικές του αρµοδιότητες περιορίζονται στο γράµµα του 
Συντάγµατος.

∆ίχως υπερβολή, οι βουλευτικές του Ιουνίου στη Γαλλία 
είναι ένα stress test για τον Μακρόν: Με όποια κριτήρια και 
αν τον στήριξαν οι ψηφοφόροι στον πρώτο και στον δεύτερο 
γύρο, η πρωτιά της παράταξής του, και πολύ περισσότερο η 
πολύ δύσκολη κατάκτηση της αυτοδυναµίας, θα τον νοµιµο-
ποιεί να παρουσιάζει τη νίκη του ως ριζική θετική ανατροπή, 
ως επιδοκιµασία της κεντρώας-φιλελεύθερης µεταρρυθµιστι-
κής σύνθεσης που έχει επιλέξει.

Σε αντίθετη περίπτωση, αν οι ψηφοφόροι, απαλλαγµένοι 

από τον φόβο της Λεπέν, δείξουν ότι τελικά στην προεδρική 
εκλογή επέλεξαν τη χρήσιµη ψήφο ή ακόµη και αποδοκίµα-
σαν υποψηφίους και όχι παρατάξεις, η Γαλλία θα εισέλθει σε 
περίοδο αστάθειας στο εσωτερικό και µειωµένης διαπραγµα-
τευτικής αξιοπιστίας στην Ευρώπη και κυρίως απέναντι στο 
Βερολίνο.

Αν ανατρέξουµε στην ταραχώδη επταετία του Ζισκάρ ντ’ 
Εστέν, που διαδέχθηκε τον Ποµπιντού το 1974 προερχό-
µενος από τους ανεξάρτητους Ρεπουµπλικάνους, που ήταν 
ήσσων εταίρος της γκολικής παράταξης, θα έχουµε µια πρό-
γευση του τι µπορεί να συµβεί µε τον Μακρόν. Τότε, ο Ζισκάρ 
ντ’ Εστέν, που αυτοπροσδιοριζόταν ως κεντρώος-φιλελεύθε-
ρος, βρισκόταν σε συνεχή διµέτωπη σύγκρουση, καθώς από 
τη µια αντιµετώπιζε την Ένωση Αριστερά Σοσιαλιστών και 
Κοµµουνιστών και από την άλλη τη διαρκή αντιπολίτευση 
της γκολικής παράταξης υπό τον Σιράκ, που ήταν ο µείζων 
κυβερνητικός εταίρος.

Ακραία αντίστιξη
Οι εναλλακτικές πορείες της Γαλλίας µε ορίζοντα τις βουλευ-
τικές εκλογές του Ιουνίου βρίσκονται σε ακραία αντίστιξη: υ-
πέρβαση του διπόλου ∆εξιάς-Αριστεράς και οριοθέτηση του 
αντισυστηµικού λαϊκισµού µε µια θολή και αδιευκρίνιστη 
επί του παρόντος κεντρώα σύνθεση ή ριζοσπαστικοποίηση 
µε αντισυστηµική ρητορική της ∆εξιάς αλλά και του χώρου 
που ξεκινά από το Σοσιαλιστικό Κόµµα και φτάνει στις παρυ-
φές της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς;

Βαρύνουσα επιρροή ως προς την έκβαση των βουλευτι-
κών εκλογών θα έχουν η επιλογή του πρωθυπουργού αλλά 
και η σύνθεση της κυβέρνησης που θα ανακοινώσει ο Μα-
κρόν µετά την ορκωµοσία του. Θα είναι µια σύνθεση ικανή 
να πριµοδοτήσει τη δυναµική µη αντιστρέψιµης ανατροπής 
του πολιτικού σκηνικού, µια ανακύκλωση βαρόνων της ∆ε-
ξιάς και των Σοσιαλιστών που προσπαθούν να επιβιώσουν 
στο νέο τοπίο ή απλώς και µόνο µια µεταβατική-υπηρεσιακή 
κυβέρνηση µέχρι την εποµένη της κάλπης του Ιουνίου;
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άρθρο

Η επιθυµία για αποφυγή υπερψήφισης του 
προγραµµατικού σχεδίου των Συντηρητικών, 
µε βασικούς πυλώνες την εκτεταµένη 
περιστολή δαπανών και συγχρόνως την 
ανελαστική γραµµή της πλήρους εξόδου από 
την Ε.Ε., µπορεί να φωτίσει εντονότερα το 
πλεονέκτηµα της ατζέντας του Τιµ Φάρον, µε 
σοβαρή την πιθανότητα εκλογικής ανόδου 
του µικρού κόµµατος των Φιλελευθέρων.

ΚΑΝ’ ΤΟ 
ΟΠΩΣ 
Ο ΜΑΚΡΟΝ;

 ΤΩΝ ΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆Η* 
ΚΑΙ ΒΕΝΗΣ ΜΟΥΖΑΚΙΑΡΗ**

Κ
αι ξαφνικά, στις πολλές κοµβικές εκλογι-
κές αναµετρήσεις του 2017 προστέθηκε 
µία ακόµα: η χρονικά πρόωρη κοινοβου-
λευτική εκλογή στη Βρετανία. Η κοµβι-
κότητα των βρετανικών εκλογών είναι δια-
φορετική από αυτήν των πρόσφατων προ-

εδρικών εκλογών σε ΗΠΑ και Γαλλία, καθώς στη βρετανική 
περίπτωση δεν αποτυπώνεται µια ισχυρή αντισυστηµική δύ-
ναµη, και σχετίζεται κυρίως µε την επίδραση που θα έχει η νέα 
κατανοµή ισχύος µεταξύ των κοµµάτων στην πορεία των δια-
πραγµατεύσεων εξόδου της χώρας από την Ε.Ε. Ας προσπαθή-
σουµε να κάνουµε µια πρώτη καταγραφή των γεγονότων και 
των θέσεων των πολιτικών πρωταγωνιστών στην εκκίνηση της 
προεκλογικής περιόδου, έντεκα µήνες µετά τη διεξαγωγή του 
δηµοψηφίσµατος και την επικράτηση της επιλογής αποχώρη-
σης της χώρας από την Ε.Ε.

Η άµεση παραίτηση του πρωθυπουργού Ντέιβιντ Κάµερον 
και η ανάληψη των καθηκόντων από την Τερέζα Μέι αποτέλεσε 
την πρώτη αντίδραση στην κατεύθυνση διαχείρισης του αρνη-
τικού για την ευρωπαϊκή πορεία αποτελέσµατος του δηµοψη-
φίσµατος την επόµενη µέρα. Η νέα πρωθυπουργός, µολονότι 
υπήρξε θερµή υποστηρίκτρια της παραµονής της χώρας στην 
Ε.Ε., άµεσα τοποθέτησε κοµβικά στελέχη του κόµµατός που 
πρωτοστάτησαν στην καµπάνια υπέρ της εξόδου από την Ε.Ε. 
σε καίρια κυβερνητικά πόστα και έθεσε τη νέα κυβέρνηση στη 
διαδικασία των διαπραγµατεύσεων µε την Ενωµένη Ευρώπη. 
Η ανάδειξη των συγκεκριµένων στελεχών σε καίριες θέσεις, 
όπως του Μπόρις Τζόνσον στη θέση του υπουργού Εξωτερικών 
και του Ντέιβιντ Ντέιβις σε ένα νέο υπουργείο, το οποίο θα ε-
πέβλεπε τις διαπραγµατεύσεις, χαρακτηρίστηκε εξαρχής, τόσο 
στην Αγγλία όσο και διεθνώς, σκληρή στάση της νέας πρωθυ-
πουργού και ένδειξη ότι η ίδια είναι διατεθειµένη να υπηρε-
τήσει απόλυτα το αποτέλεσµα του δηµοψηφίσµατος. Η έκταση 
της σκληρής αυτής στάσης της επιβεβαιώθηκε και στις πρώτες 
συναντήσεις που η ίδια είχε µε Ευρωπαίους αξιωµατούχους, 
τους οποίους διαβεβαίωσε ότι η Βρετανία είναι αντίθετη και µε 
την ελευθερία κινήσεων των Ευρωπαίων πολιτών στη χώρα. Ε-
ντέλει, στις 29 Μαρτίου 2017 η βρετανική κυβέρνηση επίσηµα 
έθεσε σε εφαρµογή το Άρθρο 50 της Συνθήκης της Λισαβόνας 
και έτσι εκκίνησε η τουλάχιστον διετής διαδικασία διαπραγ-
µατεύσεων για την αποµάκρυνση της Βρετανίας από την Ε.Ε.

Τα υπόλοιπα κόµµατα αντέδρασαν σε βάρος της απόφασης 
αυτής, καθώς τόσο οι Εργατικοί όσο και, κυρίως, οι Φιλελεύθε-
ροι και οι Πράσινοι υιοθέτησαν µια περισσότερο µετριοπαθή 
στάση µετά το δηµοψήφισµα, καλώντας την κυβέρνηση να µην 
προχωρήσει στη σκληρή γραµµή (hard) της πλήρους αποµά-
κρυνσης αλλά σε µια µετριοπαθέστερη (soft), προκειµένου η 
Βρετανία να συνεχίσει να επωφελείται των δικαιωµάτων της ε-
λεύθερης µετακίνησης πολιτών και κεφαλαίου και των εµπο-
ρικών συµφωνιών. Οι αντιδράσεις σε βάρος των κινήσεων της 
Μέι, τόσο από την αντιπολίτευση όσο και από στελέχη των Συ-
ντηρητικών που υποστήριξαν την παραµονή στην Ε.Ε., σε συν-
δυασµό µε την απειλή διεξαγωγής ενός δεύτερου δηµοψηφί-
σµατος στη Σκοτία µε ζητούµενο την ανεξαρτησία της από το 
Ηνωµένο Βασίλειο, φαίνεται να αποτέλεσαν κοµβικούς παρά-
γοντες στην απόφαση της πρωθυπουργού να προκηρύξει πρό-
ωρες εκλογές στις 8 Ιουνίου 2017. Η πιθανότητα φθοράς της 
Μέι µέσα στους επόµενους µήνες έµοιαζε ένας πραγµατικός 
κίνδυνος ενόψει των διαπραγµατεύσεων της βρετανικής κυ-
βέρνησης µε την Ευρώπη.

Η εικόνα των µετρήσεων
Οι πρώτες µετρήσεις δείχνουν ένα σταθερό, και διευρυµένο 
συγκριτικά µε το αποτέλεσµα του 2015, προβάδισµα για τους 
Συντηρητικούς. Η αυτοδυναµία των Συντηρητικών δεν φαίνε-
ται να απειλείται. Η διετής διαδικασία διαπραγµατεύσεων, στην 
οποία εισήλθε το Ηνωµένο Βασίλειο, και η συναίσθηση της αλ-
λαγής, η οποία θα επέλθει σε πολιτικό και οικονοµικό επίπεδο, 
ωθούν τη βρετανική κοινωνία στη σκέψη ότι µια ισχυρή κυβέρ-
νηση είναι αναγκαία µε σκοπό να προασπιστεί τα συµφέροντα 

και το µέλλον της χώρας. Η Τερέζα Μέι ήδη έχει πραγµατοποι-
ήσει συναντήσεις µε τους Ευρωπαίους αξιωµατούχους και ο α-
ντίκτυπος κάθε άλλο πάρα καθησυχαστικός είναι σε σχέση µε 
την έκβαση των διαπραγµατεύσεων.

Οι Εργατικοί, από την άλλη, φαίνεται να έχουν εκλογικά 
σταθεροποιηθεί στη δεύτερη θέση µε ελαφρώς µειωµένα πο-
σοστά σε σύγκριση µε το 2015, χωρίς να αναµένονται εκπλή-
ξεις περαιτέρω απώλειας ποσοστών. Οι Φιλελεύθεροι ∆ηµο-
κράτες ενισχύονται σηµαντικά σε σχέση µε την τελευταία ε-
κλογή, κερδίζοντας ένα τµήµα των Συντηρητικών ψηφοφόρων 
που τάχθηκαν υπέρ της παραµονής της χώρας στην Ε.Ε., ενώ 
το Κόµµα Ανεξαρτησίας (UKIP) εξακολουθεί να διατηρεί ένα 
σηµαντικό εκλογικό ποσοστό παρά την αποχώρηση του ηγέτη 
που το ανέδειξε, του Νάιτζελ Φάρατζ.

Τα προεκλογικά διακυβεύµατα
Το ζήτηµα της εξόδου της χώρας από την Ε.Ε. είχε προκαλέσει 
από την πρώτη στιγµή ανησυχίες περί των οικονοµικών συνε-
πειών της απόφασης αυτής. Ωστόσο, οι συνέπειες δεν µοιάζουν 
µέχρι σήµερα να είναι όσο αρνητικές είχαν περιγραφεί αρχι-
κώς, µε χαρακτηριστικότερη εξέλιξη την άνοδο του πληθωρι-
σµού στο 2,3%, προς όφελος ωστόσο της απασχόλησης, καθώς 
η ανεργία µειώθηκε στο 4,8%, το χαµηλότερο σηµείο στο οποίο 
έχει καταγραφεί από το 2006. Οι κραδασµοί που πάντως προ-
βλέπεται να εµφανιστούν κατά τη διάρκεια της διετούς δια-
πραγµάτευσης έχουν κινητοποιήσει την οικονοµική ηγεσία 
της χώρας, ώστε µετά την εκλογή της 8ης Ιουνίου να κατατεθεί 
προς ψήφιση ένα νέο πρόγραµµα δηµοσίων δαπανών, µε αυξή-
σεις των φόρων και περιστολή των δαπανών. Το γεγονός αυτό 
επιδείνωσε την εκλογική αντιπαράθεση ανάµεσα στην κυβέρ-
νηση και στην αντιπολίτευση, αλλά δηµιούργησε έριδες και 
στο εσωτερικό των Συντηρητικών. Με αιχµή του δόρατος την ε-
ξαγγελία της µείωσης των δαπανών για τη δηµόσια εκπαίδευση 
και για το εθνικό σύστηµα υγείας, ο Τζέρεµι Κόρµπιν των Ερ-
γατικών, αλλά και ο Τιµ Φάρον των Φιλελευθέρων, εξήγγειλαν 
την επέκταση των δηµοσίων επενδύσεων ως οικονοµική εναλ-
λακτική µπροστά σε µια ενδεχόµενη οικονοµική κρίση.

Ανάµεσα στην πολιτική λιτότητας της Μέι και στην κρατι-
κιστική εναλλακτική του Κόρµπιν, το προεκλογικό πρόγραµµα 
των Φιλελευθέρων, του πλέον κλασικού σοσιαλφιλελεύθερου 
στην ιδεολογία κόµµατος της οµάδας των Ευρωπαίων Φιλελευ-

θέρων, συνεχίζει να προτάσσει την ανάγκη των φιλελεύθερων 
κοινωνικών µεταρρυθµίσεων και συγχρόνως της ενίσχυσης των 
προνοιακών δοµών, των σχολείων και των νοσοκοµείων. Η ε-
πιθυµία για αποφυγή υπερψήφισης του προγραµµατικού σχε-
δίου των Συντηρητικών, µε βασικούς πυλώνες την εκτεταµένη 
περιστολή δαπανών και συγχρόνως την ανελαστική γραµµή της 
πλήρους εξόδου από την Ε.Ε., µπορεί να φωτίσει εντονότερα το 
πλεονέκτηµα της ατζέντας του Τιµ Φάρον, µε σοβαρή την πιθα-
νότητα εκλογικής ανόδου του µικρού κόµµατος των Φιλελευ-
θέρων. Η προγραµµατική τους εστίαση σε κοινωνικές πολιτικές 
και η στρατηγική τους τοποθέτηση έξω από το καλούπι του δι-
κοµµατισµού φαίνεται να τους ευνοεί σε µία περίοδο κατά την 
οποία τόσο η οικονοµική ανασφάλεια όσο και η αντισυστηµική 
διάθεση ωθούν προς λύσεις πέρα από τις κλασικές του κεντρο-
δεξιού και του κεντροαριστερού πόλου. Μπορούν όµως οι Φι-
λελεύθεροι να «το κάνουν όπως ο Μακρόν»;

*Ο Γιάννης Κωνσταντινίδης είναι επίκουρος καθηγητής του 
Πανεπιστηµίου Μακεδονίας και διευθυντής του Ινστιτούτου 
«Π2 – Πρόοδος στην Πράξη».
**Η Βένη Μουζακιάρη είναι υποψήφια διδάκτορας του 
Πανεπιστηµίου Μακεδονίας.
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Τα µεταρρυθµιστικά σχέδια της κυβέρνη-
σης για τον χώρο της τοπικής αυτοδιοί-
κησης αναλύει ο γενικός γραµµατέας του 
υπουργείου Εσωτερικών Κώστας Πουλά-

κης. Παράλληλα, τονίζει ότι η απλή αναλογική θα έ-
πρεπε να είναι ο κανόνας.

Κατ’ αρχάς θα ήθελα να µιλήσουµε για τις αλ-
λαγές που η κυβέρνηση προωθεί στον «Καλλι-
κράτη». Ποια είναι τα βασικά στοιχεία τους;
Σχεδιάζουµε µία συνολική –διοικητική, πολιτική και 
οικονοµική– µεταρρύθµιση της τοπικής αυτοδιοίκη-
σης. ∆ηµιουργούµε δοµές αποτελεσµατικές, σύγ-
χρονες και ορθολογικές, κοντά στον πολίτη και στις 
ανάγκες του, λαµβάνοντας υπόψη και τις ιδιαιτερό-
τητες των νησιωτικών, ορεινών και «µειονεκτικών» 
δήµων, καθώς και των µητροπολιτικών περιοχών 
της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Ενισχύουµε και 
εµβαθύνουµε τη δηµοκρατία και τη συµµετοχή των 
πολιτών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Στη-
ρίζουµε την οικονοµική βιωσιµότητα των ΟΤΑ, µε 
τη σταδιακή αποκατάσταση της κρατικής χρηµατο-
δότησης και τον εξορθολογισµό του τρόπου κατα-
νοµής της, αλλά και µε τη θέσπιση νέων χρηµατο-
δοτικών εργαλείων και νέων διαδικασιών οικονο-
µικής διαχείρισης. Και, τέλος, αναβαθµίζουµε τον 
ρόλο των δήµων και των περιφερειών στην επί-
τευξη του στόχου της δίκαιης ανάπτυξης.

Θα θεσµοθετήσετε την απλή αναλογική και στις 
εκλογές στην τοπική αυτοδιοίκηση; Αν ναι, για 
ποιον λόγο;
Η απλή αναλογική, ως το κατεξοχήν δηµοκρατικό 
εκλογικό σύστηµα, θα έπρεπε να είναι ο κανόνας. 
Άρα το ερώτηµα είναι «γιατί όχι απλή αναλογική;». Η 
κρίση που ζούµε είναι πρωτίστως θεσµική και πολι-
τική. Φτάσαµε σήµερα εδώ γιατί κάποιες πολιτικές 
ηγεσίες, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, 
αφέθηκαν να λειτουργούν ερήµην αν όχι κόντρα 
στα συµφέροντα και στις ανάγκες της πλειοψηφίας 
των πολιτών. Η διεύρυνση, λοιπόν, της δηµοκρα-
τίας, της διαφάνειας και της λογοδοσίας και η καλ-
λιέργεια µιας κουλτούρας διαλόγου είναι σήµερα 
το ζητούµενο.

Κάποιοι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης 
αντιδρούν στο ενδεχόµενο της απλής αναλογι-
κής. Τι απαντάτε;
Η απλή αναλογική δεν είναι ζήτηµα «κόντρας»  
ΥΠΕΣ-ΚΕ∆Ε. Πρόκειται για βαθύτατα πολιτικό θέµα 
και πρέπει να τοποθετηθούν όλες οι πολιτικές δυ-
νάµεις, καθώς η κοινή γνώµη έχει κατ’ επανάληψη 
εκφραστεί θετικά. Κάποιοι, δυστυχώς, επιθυµούν να 
διαιωνίσουν το σηµερινό ακραία συγκεντρωτικό σύ-
στηµα. ∆εν µπορεί όµως εν ονόµατι µιας ασαφούς 
έννοιας δήθεν «κυβερνησιµότητας» των ΟΤΑ να δε-
χόµαστε να υπάρχουν δηµοτικές και περιφερειακές 
αρχές που έχουν πάρει ακόµα και 20% των ψήφων, 
έχουν όµως το 60% των εδρών του συµβουλίου. 
Είναι εξόφθαλµη στρέβλωση της βούλησης των 
πολιτών. Άλλωστε, επί έξι χρόνια η χώρα κυβερνά-
ται, και µάλιστα σε συνθήκες κρίσης, µε συµµαχίες. 
∆εν µπορεί να είναι δυσκολότερες οι συναινέσεις σε 
ένα δηµοτικό συµβούλιο απ’ ό,τι στο Κοινοβούλιο.

Αντιδράσεις υπάρχουν και για το ενδεχόµενο 
ορίου στις θητείες των αιρετών στην τοπική αυ-
τοδιοίκηση. Σχεδιάζει το υπουργείο κάτι τέτοιο;
Η καθιέρωση ορίου στις θητείες των αιρετών των 
ΟΤΑ δεν περιλαµβάνεται µεταξύ των προτάσεων της 

Είναι η πρώτη φορά 
που µια µεταρρύθµιση 
σχεδιάζεται και υλοποιείται 
µε τέτοιον τρόπο και όχι σε 
κάποιο κλειστό πολιτικό γραφείο. 
Η ηγεσία της ΚΕ∆Ε, ωστόσο, 
επέλεξε να αποχωρήσει από 
τη συζήτηση και να επιδοθεί 
σε έναν χαρτοπόλεµο 
ανακοινώσεων.

 ΣΤΟΝ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Κώστας Πουλάκης, γενικός γραµµατέας 
του υπουργείου Εσωτερικών

επιτροπής του ΥΠΕΣ. Συζητείται όµως από πολλές 
πλευρές επί χρόνια, όχι µόνο για την τοπική αυτο-
διοίκηση αλλά για όλα τα αιρετά αξιώµατα. Η ανά-
γκη ανανέωσης του πολιτικού προσωπικού της σε 
όλα τα επίπεδα είναι αναµφισβήτητη. Το µε ποιες 
θεσµικές δικλείδες θα πρέπει αυτή να επιδιωχθεί 
είναι προφανώς ανοιχτό σε συζήτηση.

Γενικά, το τελευταίο διάστηµα καταγράφεται έ-
νταση στις σχέσεις υπουργείου Εσωτερικών και 
ΚΕ∆Ε. Πού την αποδίδετε;
Η ένταση είναι κατά τη γνώµη µου τεχνητή και προ-
κλήθηκε σκοπίµως από µέρος της ΚΕ∆Ε µε συγκε-
κριµένες κοµµατικές αναφορές. Ως υπουργείο, έ-
χουµε αποδείξει τη βούλησή µας για ουσιαστικό, 
ειλικρινή και ανοιχτό διάλογο, συγκροτώντας µια 
ευρεία επιτροπή, µε τη συµµετοχή όλων των αυ-
τοδιοικητικών φορέων. Η επιτροπή αυτή συζήτησε 
δηµόσια και εφ’ όλης της ύλης, µε τη συνεργασία 
πάνω από 100 στελεχών του ΥΠΕΣ, ειδικών επιστη-
µόνων και αυτοδιοικητικών. Είναι η πρώτη φορά 
που µια µεταρρύθµιση σχεδιάζεται και υλοποιείται 

µε τέτοιον τρόπο και όχι σε κάποιο κλειστό πολιτικό 
γραφείο. Η ηγεσία της ΚΕ∆Ε, ωστόσο, επέλεξε να α-
ποχωρήσει από τη συζήτηση και να επιδοθεί σε έναν 
χαρτοπόλεµο ανακοινώσεων. Σε κάθε περίπτωση, 
εµείς συνεχίζουµε τη συζήτηση µε όλους τους αιρε-
τούς ανά την Ελλάδα, είτε σε ανοιχτές συγκεντρώ-
σεις είτε σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις. Και ελπίζουµε 
πως και στην ΚΕ∆Ε θα επικρατήσουν οι ψύχραιµες 
φωνές, που είναι πολλές και ανεξάρτητες από κοµ-
µατική προτίµηση.

Για να αλλάξουµε σελίδα, πώς κρίνετε εσείς τη 
συµφωνία κυβέρνησης-δανειστών για το κλεί-
σιµο της δεύτερης αξιολόγησης του ελληνικού 
προγράµµατος;
Πρώτον, είναι µία συµφωνία αναγκαία. Κλείνουµε 
τον κύκλο της αβεβαιότητας και υλοποιούµε τον 
οδικό χάρτη που έχουµε χαράξει προκειµένου σε 
έναν χρόνο από σήµερα να οδηγηθούµε στην ορι-
στική έξοδο από την επιτροπεία. ∆εύτερον, είναι µία 
συµφωνία ισορροπηµένη, αφού για πρώτη φορά 
η συνολική δηµοσιονοµική επιβάρυνση είναι µη-
δενική, καθώς για κάθε ευρώ µέτρα προβλέπο-
νται ισόποσα θετικά αντίµετρα, για τη στήριξη των 
πιο αδύναµων και την τόνωση της οικονοµικής κί-
νησης και της αγοραστικής δύναµης των πολιτών, 
µέσα από την ελάφρυνση της φορολογίας. Και, τρί-
τον, είναι µία συµφωνία ανοιχτή, αφού µας αφήνει 
το περιθώριο –εφόσον το 2018 αποδείξουµε ότι η 
ελληνική οικονοµία έχει ξαναµπεί για τα καλά στις 
ράγες της ανάπτυξης και της σταθερότητας– να την 
ξανασυζητήσουµε.

Τι απαντάτε στα κόµµατα της αντιπολίτευσης που 
µιλούν ουσιαστικά για νέο µνηµόνιο;
Η αντιπολίτευση θα πρέπει να πάψει να τροµοκρα-
τεί τους πολίτες. Τουλάχιστον τρεις φορές τους τε-
λευταίους µήνες η Ν∆ φώναζε ότι υπογράψαµε «τέ-
ταρτο µνηµόνιο». Πότε έλεγε την αλήθεια; Ποτέ. Κάθε 
φορά που η κυβέρνηση πετυχαίνει µια συµφωνία µε 
τους δανειστές, η Ν∆ µιλά για δήθεν νέο µνηµόνιο. 
Η πραγµατικότητα διαρκώς τη διαψεύδει.

Θεωρείτε ότι η συµφωνία θα περάσει από τη 
Βουλή χωρίς «απώλειες» για την κυβερνητική 
πλειοψηφία;
Είµαι βέβαιος. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και των 
ΑΝΕΛ στηρίζουν την κυβέρνηση επειδή ακριβώς 
έχουν συνοµολογήσει τον οδικό χάρτη που σας πε-
ριέγραψα, προκειµένου να βγούµε από την κρίση 
µε ασφάλεια και µε την κοινωνία όρθια.

Ο πρόεδρος της Ν∆ Κυριάκος Μητσοτάκης ζητά 
µετ’ επιτάσεως εκλογές. Ως γενικός γραµµατέας 
του καθ’ ύλην αρµόδιου για τις εκλογές υπουρ-
γείου, τι απαντάτε στο αίτηµα του αρχηγού της α-
ξιωµατικής αντιπολίτευσης;
Ο κ. Μητσοτάκης ζητά εκλογές από τη µέρα που 
έγινε αρχηγός της Ν∆. Ενάµιση χρόνο µετά, η κυ-
βέρνηση προχωρά την υλοποίηση του προγράµµα-
τός της και την προετοιµασία της οριστικής εξόδου 
από τα µνηµόνια και ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζει στο 
ίδιο βιολί, χωρίς να λέει τίποτα επί της ουσίας. Έχω 
την εντύπωση ότι οι δηµοσκοπήσεις λειτουργούν 
για τον κ. Μητσοτάκη όπως το νερό της πηγής για 
τον Νάρκισσο στον γνωστό µύθο. Έχει τόσο ενθου-
σιαστεί µε τη δηµοσκοπική του εικόνα, που ξεχνά 
ότι αυτή δεν είναι παρά µια στιγµιαία αντανάκλαση 
της κοινωνικής και πολιτικής κίνησης. Κινδυνεύει, 
λοιπόν, να «πνιγεί» σε αυτήν.

«Η συµφωνία µε τους δανειστές είναι 
αναγκαία, ισορροπηµένη και ανοιχτή»
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ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Η δηµοσίευση των κειµένων της συµφωνίας µεταξύ των Ευ-
ρωπαίων εταίρων και της ελληνικής κυβέρνησης για το 
κλείσιµο της δεύτερης αξιολόγησης του τρίτου προγράµµα-

τος-µνηµονίου εκθέτει πολιτικά τον πρωθυπουργό κ. Τσίπρα και τους 
συνεργάτες του.

Θεωρώ πολιτικό κατάντηµα το γεγονός ότι πληροφορηθήκαµε 
το πλήρες περιεχόµενο της συµφωνίας µέσω δηµοσιεύµατος του site 
γερµανικής εφηµερίδας µεγάλης κυκλοφορίας. Το περιεχόµενο της 
συµφωνίας αφορά πρώτα και κύρια τους Έλληνες πολίτες και θα έ-
πρεπε να υπάρχουν οι αναγκαίες συνθήκες διαφάνειας και ο ανα-
γκαίος χρόνος για να υπάρξει δυνατότητα παρέµβασης των εκπροσώ-
πων των πολιτικών κοµµάτων και των κοινωνικών και επαγγελµατικών 
φορέων για να φτάσουµε στις καλύτερες δυνατές λύσεις.

Μηδενικό αποτέλεσµα
Τελικά, η κυβέρνηση αναλώθηκε σε µία επικοινωνιακή διαπραγµά-
τευση, η οποία, αν κρίνουµε από το αποτέλεσµα, δεν µπήκε ποτέ στην 
ουσία. Όλες οι λύσεις που πρότειναν οι Ευρωπαίοι εταίροι και θεώ-
ρησε απαράδεκτες στο ξεκίνηµα της υποτιθέµενης διαπραγµάτευσης 
η κυβέρνηση υιοθετήθηκαν. Αναφέρω ενδεικτικά τη µεγάλη µείωση 
του αφορολόγητου ορίου για το ετήσιο εισόδηµα, το οποίο ήταν «κόκ-
κινη γραµµή» για τον υπουργό Οικονοµικών κ. Τσακαλώτο, ο οποίος 
µάλιστα «απειλούσε» µε παραίτηση σε περίπτωση υιοθέτησης του µέ-
τρου από τον πρωθυπουργό. Ίδια γεύση µε τη µείωση των παλαιών 
κύριων συντάξεων, τη νέα µείωση των επικουρικών συντάξεων και τη 
µεγάλη αύξηση των εργοδοτικών εισφορών των ελεύθερων επαγγελ-
µατιών που έχουν αυτό που χαρακτηρίζουµε µεσαίο ή υψηλό εισό-
δηµα. Όλα αυτά καταγγέλθηκαν στην αρχή από την κυβέρνηση Τσί-
πρα, για να µετατραπούν στη συνέχεια, εν µέσω πανηγυρισµών, 
σε κυβερνητική πολιτική. Καθαρά επικοινωνιακή αποδείχθηκε 
η διαπραγµάτευση και σε ζητήµατα όπως η βελτίωση των εργα-
σιακών σχέσεων, υπέρ των εργαζοµένων, πριν από τη λήξη της 
εφαρµογής του τρίτου προγράµµατος-µνηµονίου, η δήθεν α-
ποτροπή των οµαδικών απολύσεων και η επιτάχυνση της α-
ναδιάρθρωσης του χρέους του ελληνικού ∆ηµοσίου µε τη 
λήψη µακροπρόθεσµων µέτρων πριν από την ολοκλήρωση 
της εφαρµογής του τρίτου προγράµµατος-µνηµονίου, τον 
Αύγουστο του 2018.

Η µόνη «επιτυχία»
Η µόνη «επιτυχία» της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά τη συνεννό-
ηση για το κλείσιµο της δεύτερης αξιολόγησης του τρίτου προ-
γράµµατος-µνηµονίου έχει σχέση µε τη διαχείριση του πολιτικού 
χρόνου. Σε πρώτη φάση, ο πρωθυπουργός κ. Τσίπρας και οι συνερ-
γάτες του αξιοποίησαν την καθυστέρηση που οι ίδιοι προκάλεσαν για 
να ενισχύσουν τις δοµές του κοµµατικού κράτους και να κλιµακώσουν 
τη νοµή της εξουσίας σε συνεννόηση µε ισχυρούς παράγοντες της πα-
λιάς και της νέας διαπλοκής. Στη συνέχεια, η κυβέρνηση µπόρεσε να 
περάσει αρκετά από τα νέα σκληρά µέτρα στην επόµενη τετραετία για 
να στείλει το µήνυµα ότι η διακυβέρνηση Μητσοτάκη-Ν∆ είναι από 
τώρα υπονοµευµένη και πως οποιαδήποτε βελτίωση της µελλοντικής 
κυβερνητικής πολιτικής θα πρέπει να περάσει υποχρεωτικά µέσα από 
µια δύσκολη συνεννόηση µε τους Ευρωπαίους εταίρους και τη σύ-
γκρουση µε το ∆ΝΤ.

Με βάση το περίπου µηδενικό αποτέλεσµα της διαπραγµάτευσης 
αποδεικνύεται ότι η κυβέρνηση Τσίπρα έκανε καθυστέρηση αντί για 
τη διαπραγµάτευση που διαφήµιζε και πως επιδίωξε να διευκολυν-
θεί στον πολιτικό σχεδιασµό της ανεβάζοντας τον οικονοµικό και κοι-
νωνικό λογαριασµό της διαχείρισης της κρίσης. Σύµφωνα µε το αρ-
χικό χρονοδιάγραµµα που διαπραγµατεύτηκε ο ίδιος ο κ. Τσίπρας, 
η δεύτερη αξιολόγηση του τρίτου προγράµµατος-µνηµονίου έπρεπε 
να έχει ολοκληρωθεί από τον Φεβρουάριο του 2016. Η χώρα έζησε 
ένα περιττό οικονοµικό θρίλερ µέχρι το κλείσιµο της αξιολόγησης 
που πραγµατοποιήθηκε τον Μάιο του 2017, το οποίο βέβαια δεν είχε 
καµία σχέση µε τις ανάγκες της οικονοµίας και της κοινωνίας.

Ο νέος λογαριασµός
Το 2015 ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση Τσίπρα µαταίωσαν την προγραµ-
µατισµένη έξοδο της Ελλάδας από το δεύτερο πρόγραµµα-µνηµόνιο 
και ανέτρεψαν έναν οικονοµικό σχεδιασµό ο οποίος σύµφωνα µε τις 

ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΗ 
ΣΥΝΕΧΕΙΑ 

ΣΕ ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΙΚΗ 
∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ Ν∆ 
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Οι πολιτικές υπερβολές 
µπορεί να οδηγήσουν 
σε νέες θυσίες χωρίς ελπίδα.

εκτιµήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα µετέτρεπε τη µικρή ανά-
καµψη του 2014 σε δυναµική ανάπτυξη το 2015 και το 2016. Τελικά 
είχαµε ύφεση και στασιµότητα, ενώ δεν έχουµε πληρώσει ακόµα, ιδι-
αίτερα σε ό,τι αφορά το τραπεζικό σύστηµα, όλο τον λογαριασµό του 
αποτυχηµένου κυβερνητικού πειράµατος Τσίπρα-Βαρουφάκη.

Η σκόπιµη καθυστέρηση της διαπραγµάτευσης µετέτρεψε το τε-
λευταίο τρίµηνο του 2016 και το πρώτο τρίµηνο του 2017 σε ένα ακόµη 
εξάµηνο χαµένων οικονοµικών ευκαιριών. Επιπλέον, η κυβέρνηση υ-
ποχρεώθηκε να δεχτεί σκληρότερα µέτρα από αυτά που πρότειναν 
αρχικά οι Ευρωπαίοι εταίροι και το ∆ΝΤ, γιατί µε το πέρασµα του 
χρόνου µεγάλωσε το έλλειµµα αξιοπιστίας της κυβέρνησης Τσίπρα 
και έτσι πέρασαν µε µεγάλη ευκολία τη γραµµή τους οι αυστηροί του 
Eurogroup και κυρίως το ∆ΝΤ. Τέλος, «ψαλιδίστηκαν» οι προγνώσεις 
για την οικονοµική ανάπτυξη του 2017 από 2,5%-2,7% σε 1,5%-2%.

Παρ’ όλα αυτά, το κλείσιµο της δεύτερης αξιολόγησης του τρίτου 
προγράµµατος-µνηµονίου προσφέρει συγκεκριµένες δυνατότητες 
στην ελληνική οικονοµία. Η Ευρωζώνη αναπτύσσεται ικανοποιητικά, 
µε ετήσιο ρυθµό 1,8%, και έχει αφήσει πίσω της τα προβλήµατα του 
2012. Τα προγράµµατα-µνηµόνια αποτελούν παρελθόν για όλες τις 
χώρες µε εξαίρεση την Ελλάδα και όλοι οι εταίροι θέλουν να βάλουν 
τέλος στην αρνητική ελληνική εξαίρεση. Βελτιώνεται και η πολιτική 
κατάσταση στην Ε.Ε., µε τον λαϊκισµό της Αριστεράς και της άκρας ∆ε-
ξιάς να δέχονται αλλεπάλληλα πλήγµατα και τον κ. Μακρόν και την κ. 
Μέρκελ να προετοιµάζουν µια συνεννόηση από την οποία µπορεί να 
προκύψει η ενεργοποίηση του γερµανογαλλικού άξονα.

Πώς θα επιτύχουµε
Αφού θα πληρώσουµε τον λογαριασµό, τουλάχιστον να µη χάσουµε 

τις οικονοµικές ευκαιρίες που εξασφαλίζουν το κλείσιµο της δεύ-
τερης αξιολόγησης και η βελτίωση του πολιτικού και του οικο-

νοµικού ευρωπαϊκού περιβάλλοντος. Μπορούµε να το επιτύ-
χουµε υπό προϋποθέσεις.

Πρώτον, η κυβέρνηση πρέπει να εγκαταλείψει µια πολι-
τική που οδηγεί στην αύξηση των δαπανών του κράτους και 
των παραφυάδων του και τον συστηµατικό ετεροχρονισµό 
τους. Εάν δεν το κάνει, θα κινδυνέψουµε σε 6-9 µήνες να πε-
ράσουµε µία ακόµη ταπεινωτική διαδικασία δηµοσιονοµι-
κής αναθεώρησης που θα προκαλέσει πρόσθετα οικονοµικά 
και κοινωνικά προβλήµατα.

∆εύτερον, η κυβερνητική ηγεσία πρέπει να σταµατήσει να 
κάνει παιχνίδι µε τα συµφέροντα σε βάρος του δηµόσιου συµ-

φέροντος. Υπάρχουν επενδύσεις που προωθούνται επειδή κυ-
βερνητικοί παράγοντες «τα έχουν βρει», οτιδήποτε αυτό σηµαίνει, 

µε επιχειρηµατικά συµφέροντα. Υπάρχουν επενδύσεις που έχουν 
«παγώσει», χαρακτηριστικό το παράδειγµα της περιοχής του πρώην 
αεροδροµίου του Ελληνικού, γιατί η κυβέρνηση µπορεί να έχει ανα-
λάβει δεσµεύσεις έναντι άλλων συµφερόντων. Υπάρχουν πληρωµές 
που καθυστερούν σκόπιµα, πέρα από τον προγραµµατισµένο ετερο-
χρονισµό τους, γιατί, όπως υποστηρίζουν θιγόµενοι επιχειρηµατίες, 
ορισµένοι θέλουν να τους επιβάλουν «γρηγορόσηµο» δεκάδων ή και 
εκατοντάδων εκατοµµυρίων ευρώ. Εάν δεν αντιµετωπιστούν έγκαιρα 
αυτά τα εκφυλιστικά φαινόµενα, θα µεγαλώσει κι άλλο η απόσταση 
που χωρίζει πάρα πολλούς συµπολίτες µας από την κυβέρνηση και το 
πολιτικό σύστηµα, ενώ θα περιοριστεί η αποτελεσµατικότητα της οι-
κονοµικής πολιτικής.

Τρίτον, η κυβέρνηση πρέπει να εξηγήσει την πολιτική που ε-
φαρµόζει και να εγκαταλείψει µία επικίνδυνη πολιτική µυθολογία, 
η οποία δεν εντυπωσιάζει την ευρύτερη κοινή γνώµη, απλώς εµψυ-
χώνει τη σκληρή και φυσικά επιδοτούµενη κοµµατική βάση του ΣΥ-
ΡΙΖΑ. Όλοι υπογραµµίζουν ότι η λεγόµενη ιδιοκτησία της πολιτικής, 
να µπορεί δηλαδή να υποστηρίξει η κυβέρνηση την πολιτική που ε-
φαρµόζει και να την εξηγήσει στους πολίτες, στη βάση του κόστους 
που έχει και της προοπτικής που δηµιουργεί, αποτελεί αναγκαία προ-
ϋπόθεση για να βγούµε από την κρίση, όπως οι άλλες χώρες.

Τέταρτον, το πλαίσιο σταθερότητας που δηµιουργεί το κλείσιµο 
της δεύτερης αξιολόγησης πρέπει να συµπληρωθεί µε δηµιουργικές 
πρωτοβουλίες, από τη λειτουργία του τραπεζικού συστήµατος και την 
αντιµετώπιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών µέχρι την αγορά ακινή-
των και τις κλαδικές πολιτικές, για να δηµιουργηθούν οι προϋποθέ-
σεις σταθερής και δυναµικής ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας.

Η βελτίωση του ευρωπαϊκού 
περιβάλλοντος διευκολύνει την 
επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας.

Η αύξηση και ο ετεροχρονισµός 
των δηµοσίων δαπανών µπορεί να 
µας οδηγήσουν σε νέα ταπεινωτική 
δηµοσιονοµική απογραφή.
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Οι δύο κυβερνήσεις αναµένεται 
να υπογράψουν µνηµόνιο 
συνεργασίας για κινεζικές επενδύσεις 
στην Ελλάδα σε σειρά τοµέων, 
όπως χρηµατοπιστωτικά, υποδοµές, 
ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, 
ενώ αντικείµενο συζητήσεων 
θα αποτελέσουν και οι εξαγωγές 
αγροτοδιατροφικών προϊόντων 
της Ελλάδας στην Κίνα.

 ΑΝΤΙΟΠΗ ΣΧΟΙΝΑ

Το νέο ποντάρισµα της κυβέρνησης για την προ-
σέλκυση επενδύσεων µιλάει κινέζικα, ακολου-
θεί τον ∆ρόµο του Μεταξιού και στηρίζεται στο 
ταξίδι που πραγµατοποιεί ο πρωθυπουργός Α-
λέξης Τσίπρας στο Πεκίνο (14-15 Μαΐου), που 

σε πρώτη φάση θα αποφέρει ένα τριετές µνηµόνιο οικονοµικής 
συνεργασίας, προκειµένου στη συνέχεια να εξειδικευτεί σε συ-
γκεκριµένα έργα.

Το επενδυτικό αφήγηµα της κυβέρνησης στηρίζεται στις 
προσδοκίες κεφαλαιοποίησης και ολοκλήρωσης της αξιολό-
γησης, αλλά και στην επένδυση-ορόσηµο της COSCO στον 
Πειραιά. Για την τελευταία ελπίζουν ότι θα υπάρξει συνέχεια 
επενδύσεων, που θα αφορούν τουλάχιστον δέκα τοµείς, όπως 
προκύπτει από τον κατάλογο που έχουν προετοιµάσει ο υ-
φυπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης Στέργιος Πιτσιόρλας 
και ο γενικός γραµµατέας του υπουργείου Εξωτερικών Γιώρ-
γος Τσίπρας.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι σε σχετική έκθεσή τους στελέχη 
του οµίλου της ελβετικής τράπεζας Credit Suisse εκτιµούν ότι 
οι επενδύσεις της Κίνας στον νέο ∆ρόµο του Μεταξιού την επό-
µενη πενταετία θα ανέλθουν στα 500 δισ. δολάρια.

Μέχρι τη στιγµή που γράφονται αυτές οι γραµµές οι πλη-
ροφορίες αναφέρουν ότι στην ατζέντα Τσίπρα συγκαταλέγε-
ται το ενδιαφέρον της Shenzhen Airport Group, που διαχειρί-
ζεται ένα από τα µεγαλύτερα αεροδρόµια της Κίνας (Shenzhen 
Baoan International Airport), για την απόκτηση του 30% του 
∆ιεθνούς Αερολιµένος Αθηνών (∆ΑΑ). Μια ιστορία που είναι 
παλιά, καθώς οι Κινέζοι είχαν ενδιαφερθεί και στο παρελ-
θόν για τον ∆ΑΑ από κοινού µε τη Friedmann Pacific Asset 
Management Limited.

Από τα στοιχεία στα οποία προσδοκά αποτελέσµατα η ελ-
ληνική πλευρά δεν µπορούν να λείπουν οι πολλαπλές συνέρ-
γειες που συνεπάγεται η παρουσία της COSCO στο λιµάνι του 
Πειραιά για αεροµεταφορές και logistics, όπως π.χ. η πρό-
σφατη συµφωνία της COSCO Shipping µε την εταιρεία εξυπη-
ρέτησης αεροµεταφορών Skyserv, ώστε µέρος από τα εµπο-
ρεύµατα που φτάνουν στον Πειραιά να φεύγουν για το εξωτε-
ρικό µέσω του ∆ΑΑ.

Από την άλλη, οι συνέργειες που µπορεί να προκύψουν 
µεταξύ ΟΛΠ και ΟΛΘ, καθώς αποτελούν κοµβικά λιµάνια µε 
κινεζική συµµετοχή, αφού στο µετοχικό κεφάλαιο της γαλ-
λικής CMA, ενός από τους τρεις παίκτες του σχήµατος που 
πλειοδότησε για τον ΟΛΘ, όπου συµµετέχει µε 49%, είναι η 

κινεζική China Merchants.
Στην κρουαζιέρα, η COSCO Shipping ποντάρει πολλά στην 

πρόσφατη συµφωνία µε τις Κινεζικές Ανατολικές Αερογραµµές 
(China Eastern Airlines), που µε απευθείας ναυλωµένες πτή-
σεις θα φέρνουν γκρουπ Κινέζων τουριστών στην Ελλάδα, προ-
κειµένου να επιβιβάζονται στα κρουαζιερόπλοια που ξεκινούν 
το ταξίδι από τον Πειραιά στη Μεσόγειο, στην Αδριατική και 
στο Αιγαίο. Απευθείας πτήσεις από το Πεκίνο στην Αθήνα πρό-
κειται να προσθέσει από το φθινόπωρο και η Air China.

Όσον αφορά τον τουρισµό, οι Κινέζοι ποντάρουν πολλά στο 
Ελληνικό, καθώς η Fosun, από τους βασικούς επενδυτικούς ε-
ταίρους της κοινοπραξίας, βλέπει την επένδυση ως τουριστικό 
προορισµό που θα µπορούσε να πολλαπλασιάσει τον αριθµό 
των Κινέζων τουριστών στην Ελλάδα. Σήµερα ανέρχονται σε 
150.000 και η φιλοδοξία είναι να φτάσουν έως και τα 1,5 εκα-
τοµµύρια τον χρόνο.

Για το real estate, όµιλοι όπως η Dalian Wanda Group ανα-
ζητούν τουριστικά ακίνητα, έχοντας κάνει, µεταξύ άλλων, επα-
φές µε εταιρείες όπως η Dolphin Capital Investors, συµφερό-
ντων Third Point και Μίλτου Καµπουρίδη.

Στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα, τρεις από τους τέσσε-
ρις µνηστήρες που διεκδικούν την Εθνική Ασφαλιστική 
είναι κινεζικές εταιρείες, δηλαδή οι Fosun, Wintime και 
Gongbao. Τέλος, στην ενέργεια, ο πρόεδρος της ∆ΕΗ Μανώ-
λης Παναγιωτάκης θα συναντηθεί στο Πεκίνο µε εκπροσώ-
πους της CMEC, της Shenhua Group, της SPIC και της China 
Development Bank (CDB).

Άλλωστε, οι δύο κυβερνήσεις αναµένεται να υπογράψουν 
µνηµόνιο συνεργασίας για κινεζικές επενδύσεις στην Ελλάδα 
σε σειρά τοµέων, όπως χρηµατοπιστωτικά, υποδοµές, ενέρ-
γεια, τηλεπικοινωνίες, ενώ αντικείµενο συζητήσεων θα αποτε-
λέσουν και οι εξαγωγές αγροτοδιατροφικών προϊόντων της Ελ-
λάδας στην Κίνα, η συνεργασία σε ναυτιλία και ναυπηγοεπι-
σκευές, καθώς και οι κινεζικές επενδύσεις στο σιδηροδροµικό 
δίκτυο (συντήρηση κ.ά.).

Με δήλωσή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο γενικός γραµµατέας ∆ι-
εθνών Οικονοµικών Σχέσεων του υπουργείου Εξωτερικών 
Γιώργος Τσίπρας ανέφερε πως κατά τη διάρκεια της επίσκε-
ψής του στην Κίνα ο πρωθυπουργός θα έχει συναντήσεις µε 
τον Κινέζο Πρόεδρο και πρωθυπουργό, ενώ κατά το ίδιο διά-
στηµα θα υπογραφεί µνηµόνιο συνεργασίας του υπουργείου 
Οικονοµίας και Ανάπτυξης µε την NDRC, την πανίσχυρη επι-
τροπή σχεδιασµού κινεζικών επενδύσεων στο εξωτερικό, γε-

ΣΤΟΝ ∆ΡΟΜΟ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΙΟΥ ΤΟ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ 
ΑΦΗΓΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
Οι τοµείς ενδιαφέροντος και οι επενδύσεις που ήδη υπάρχουν.

γονός που θα προσδιορίσει, όπως πρόσθεσε, συγκεκριµένα ε-
πενδυτικά σχέδια στη διαµετακόµιση, στα διάφορα δίκτυα, µε 
έµφαση στα ενεργειακά.

Εντάσσει µάλιστα τις κινεζικές επενδύσεις στην Ελλάδα και 
την ανάπτυξη των ευρύτερων διµερών οικονοµικών σχέσεων 
στους σχεδιασµούς της κυβέρνησης για την εξωστρέφεια και 
κατ’ επέκταση την εθνική και παραγωγική µας ανασυγκρότηση.

Παράλληλα, εκφράζει την προσδοκία της ελληνικής πλευ-
ράς «να οριστεί µε σαφήνεια ένα πλαίσιο συνεργασίας για τις 
χρηµατοδοτήσεις, τον τουρισµό και τις ελληνικές εξαγωγές 
προς την Κίνα» και υπογραµµίζει πως «στοχεύουµε σε µια α-
µοιβαία επωφελή συνεργασία µε βάση τις προτεραιότητες και 
των δύο πλευρών».

Τέλος, ιδιαίτερη αναφορά κάνει ο κ. Τσίπρας στο επιχειρη-
µατικό φόρουµ που θα πραγµατοποιηθεί στο πλαίσιο της επί-
σκεψης, το οποίο θα συγκεντρώσει 27 χώρες που συµµετέχουν 
στον «Σύγχρονο ∆ρόµο του Μεταξιού». Σηµειώνει πως πρόκει-
ται για ένα εξαιρετικά σηµαντικό φόρουµ και ότι η Ελλάδα ανα-
µένεται να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο, καθώς αποτελεί κε-
ντρικό γεωοικονοµικό και γεωπολιτικό κόµβο στην Ανατολική 
Μεσόγειο, διασυνδέοντας τη ΝΑ Ασία µε την Ευρώπη.

Άλλωστε στη σηµασία των ελληνοκινεζικών σχέσεων, στην 
άριστη συνεργασία µεταξύ των δύο κυβερνήσεων, καθώς και 
στο έντονο ενδιαφέρον των κινεζικών επιχειρήσεων να επεν-
δύσουν στην Ελλάδα είχε αναφερθεί πρόσφατα ο υφυπουργός 
Οικονοµίας Στέργιος Πιτσιόρλας, σε συνάντηση συνεργασίας 
µε εκπροσώπους κινεζικών επιχειρήσεων που δραστηριοποι-
ούνται στην Ελλάδα, η οποία συνδιοργανώθηκε από το υπουρ-
γείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης, τον Οργανισµό Enterprise 
Greece, το Εµπορικό Γραφείο της πρεσβείας της Λαϊκής ∆ηµο-
κρατίας της Κίνας στην Ελλάδα και την Κινεζική Ένωση Επι-
χειρήσεων στην Ελλάδα.

Ο υφυπουργός σηµείωσε επίσης ότι φέτος η Κίνα είναι η τι-
µώµενη χώρα στο πλαίσιο της ∆ΕΘ. Ενδιαφέρον συµµετοχής 
έχει ήδη εκδηλωθεί από σηµαντικό αριθµό επιχειρήσεων, όχι 
µόνο από την Κίνα, αλλά και από χώρες της ΝΑ Ευρώπης και 
της Ανατολικής Μεσογείου.

Στη συνάντηση συµµετείχαν οι κινεζικές επιχειρήσεις 
China New Era Group, PCT, Air China, Huawei, ZTE, China 
Development Bank, China Three Gorges Corporation, Cosco 
Shipping, China Shipbuilding and Offshore International Co. 
Greece, CCS Greece, Avic Ship Greece και Rongfeng Holding 
Group.



Η ΑΒ Βασιλόπουλος, µε συνέπεια 
υλοποιεί ολοκληρωµένα προ-
γράµµατα Εταιρικής Υπευθυνότη-
τας, που εστιάζουν σε σύγχρονα 
κοινωνικά θέµατα. Μόνο το 2016, 
προσφέρθηκαν 907.966 γεύµατα 
αξίας 2.449.976 ευρώ σε συναν-
θρώπους µας που το είχαν ανάγκη 
σε όλη την Ελλάδα, ενώ µέσω των 
70 κέντρων ανακύκλωσης που 
είναι τοποθετηµένα καταστήµατα 
ΑΒ, ανακυκλώθηκαν περίπου  
2,7 εκ. συσκευασίες.

Με ευθύνη και συµµετοχή, η ΑΒ Βασιλόπουλος ενο-
ποιεί τις ενέργειες εταιρικής υπευθυνότητας στο 
«ΑΒηταρι της Αγάπης», αποτυπώνοντας όλη τη φι-
λοσοφία της. Το «ΑΒηταρι της Αγάπης» συµβολίζει  

τις αξίες που χαρακτηρίζουν τη διαδροµή της, αλλά και δράσεις 
Εταιρικής Υπευθυνότητας που υλοποίει και θα συνεχίσει να 
υλοποίει για τα επόµενα  χρόνια. 
Είτε µέσα από τη συνεργασία µε φορείς µε σκοπό να αµβλύνει 
δυσκολίες που εντείνονται και ελλείψεις που αυξάνονται για 
τις ευπαθείς κοινωνικές οµάδες, είτε µέσα από πρωτοβουλίες 
υποδοµής που αποδεικνύουν τον σεβασµό προς το περιβάλλον 
το ΑΒητάρι της Αγάπης αγκαλιάζει και υλοποιεί ενέργειες όπως: 

Σίτιση: Καθηµερινή προσφορά τροφίµων από τα καταστήµατα 
της ΑΒ Βασιλόπουλος σε τοπικούς φορείς σε συνεργασία µε 
το «Μπορούµε» και την «Τράπεζα Τροφίµων». Μόνο το 2016 
µέσα από όλα τα προγράµµατα σίτισης της ΑΒ προσφέρθηκαν 
907.966 γεύµατα αξίας €2.449.976 σε συνανθρώπους που το 
είχαν ανάγκη σε όλη τη χώρα.

Σχολικά γεύµατα: Για τη φροντίδα των παιδιών, η ΑΒ Βασιλό-
πουλος ενώνει τις δυνάµεις της µε το  Ινστιτούτο Prolepsis για 
να προσφέρει κάθε µέρα ένα θρεπτικό και υγιεινό γεύµα σε 
χιλιάδες µικρούς µαθητές 52 σχολείων και νηπιαγωγείων σε 
όλη τη χώρα. Το 2016 η εταιρεία προσέφερε 186.721 σχολικά 
γεύµατα αξίας €271.000.

Ανακύκλωση: Με σεβασµό προς το περιβάλλον, η ΑΒ Βασιλό-
πουλος επενδύει στην ανακύκλωση. Μέσα στο 2016 ανακύκλω-
σε 2,7 εκ. συσκευασίες στα σύγχρονα κέντρα διαχείρισης και 
ανακύκλωσης συσκευασιών σε 70 καταστήµατα του δικτύου της.
Άνθρωπος και Περιβάλλον. 
Έννοιες συνυφασµένες µε την Αγάπη. 
Αγάπη για τον Άνθρωπο, Αγάπη για το Περιβάλλον µέσα από το 
ΑΒητάρι της Αγάπης. 

Το Α-Β  της Εταιρικής Υπευθυνότητας 
«ΤΟ ΑΒΗΤΑΡΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ»
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Α πό το υπουργείο Παιδείας επέλεξε ο Αλέξης Τσί-
πρας να στείλει το µήνυµα της «επιστροφής στην 
κανονικότητα» για την κυβέρνηση µετά τον µα-
ραθώνιο της διαπραγµάτευσης µε τους δανει-
στές. Έτσι, µετά από σύσκεψή του µε την πολι-

τική ηγεσία του υπουργείου, ο πρωθυπουργός εξήγγειλε σειρά 
µέτρων για τον χώρο της εκπαίδευσης, βασικότερο εκ των οποίων 
ήταν η πρόθεση της κυβέρνησης να καταργήσει τις πανελλαδικές 
εξετάσεις ως τρόπο εισόδου των υποψηφίων στα ανώτατα εκπαι-
δευτικά ιδρύµατα της χώρας.

Με το Εθνικό Απολυτήριο
Στην ουσία, ο κ. Τσίπρας επανέλαβε το σχέδιο που έχει παρουσι-
άσει εδώ και καιρό ο νυν υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου 
και το οποίο προβλέπει τη δυνατότητα εισόδου των υποψηφίων 
στα πανεπιστήµια και ΤΕΙ της χώρας µε τον βαθµό του Εθνικού 
Απολυτηρίου. Συγκεκριµένα, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι «σχε-
διάζουµε τη ριζική αναβάθµιση των δύο τελευταίων τάξεων του 
Λυκείου, κάτι που θα οδηγήσει στην κατάργηση των εισαγωγι-
κών εξετάσεων, τουλάχιστον έτσι όπως τις γνωρίσαµε µέχρι σή-
µερα, µια διαδικασία η οποία δεν υπάρχει αµφιβολία ότι είναι 
αδιάβλητη, ίσως ό,τι πιο αδιάβλητο έχει γίνει σε αυτή τη χώρα, 
αλλά δεν υπάρχει όµως και αµφιβολία ότι είναι απάνθρωπη, εξο-
ντωτική, την έχουµε ζήσει οι περισσότεροι». Ο κ. Τσίπρας συνέ-
χισε λέγοντας ότι «σχεδιάζουµε την αναβάθµιση των δύο τελευ-
ταίων τάξεων, που σηµαίνει λιγότερα µαθήµατα µε περισσότερες 
ώρες. Που σηµαίνει έµφαση στη σχολική ζωή, που σηµαίνει ότι 
το Εθνικό Απολυτήριο θα είναι αυτό το οποίο θα ορίζει την κατα-
νοµή των εισακτέων στις σχολές της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης», 
προσθέτοντας µάλιστα ότι ο σχεδιασµός αυτός έχει ορίζοντα τρι-
ετίας και επαναλαµβάνοντας σε πιο συνολικό πλαίσιο την πρό-
θεση της κυβέρνησης να θεσµοθετήσει τη 14χρονη υποχρεωτική 
εκπαίδευση.

∆ιευκρινίσεις Γαβρόγλου
Από την πλευρά του, ο υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου, µι-
λώντας στον τηλεοπτικό σταθµό ΣΚΑΪ, έδωσε διευκρινίσεις σχε-
τικά µε την αλλαγή του συστήµατος πρόσβασης στην ανώτατη εκ-
παίδευση που σχεδιάζει η κυβέρνηση. Συγκεκριµένα, ανέφερε 
ότι στόχος σε βάθος τριετίας είναι η αναµόρφωση του Λυκείου, 
εκκινώντας από τη Β΄ και Γ΄ Λυκείου, όπου µέσα από ένα αδιά-
βλητο και αξιόπιστο σύστηµα θα παρέχεται ένα ισχυρό Εθνικό 
Απολυτήριο, ο βαθµός του οποίου θα ανοίγει χωρίς εξετάσεις 
την πόρτα στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Ο υπουργός Παιδείας 
άφησε επίσης να εννοηθεί ότι για σχολές υψηλής ζήτησης, όπως 
η Ιατρική, ενδέχεται να υπάρχει ένα είδος εξετάσεων για τους υ-

ποψηφίους, ενώ σηµείωσε πως για τους αποφοίτους των ΕΠΑΛ 
θα υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης σε διετείς δοµές στα πανε-
πιστήµια και στα ΤΕΙ, όπου θα λαµβάνουν πιστοποιητικά ευ-
ρωπαϊκών προσόντων. Στο αναµορφωµένο Λύκειο, ανέφερε ο 
κ. Γαβρόγλου, θα υπάρχουν λιγότερα µαθήµατα, αλλά µε περισ-
σότερες ώρες ανά µάθηµα, ώστε να παρέχεται ουσιαστική µόρ-
φωση.

Αναβάθµιση των ΤΕΙ
Επιστρέφοντας στα όσα είπε ο κ. Τσίπρας από το υπουργείο Παι-
δείας, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι προθέσεις της κυ-
βέρνησης και για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της χώρας. 
Σχετικά µε αυτά, λοιπόν, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι αρχίζει 
η δεύτερη φάση «ανωτατοποίησης» των ΤΕΙ. Συγκεκριµένα, α-
νακοίνωσε ότι «προχωράµε και σε µια διαδικασία ουσιαστικής 
αναβάθµισης των ανώτατων τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυ-
µάτων. Ανώτατα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα που πρέπει 
να µην είναι κατ’ όνοµα αλλά κατ’ ουσία. Κι αυτό έχει να κάνει 
και µε την ποιότητα της παρεχόµενης γνώσης της εκπαιδευτι-
κής διαδικασίας, αλλά και µε τους τίτλους των σπουδών. Και θα 
σας πω ότι ξεκινάµε αυτή την προσπάθεια µέσα από µια εµβλη-
µατική πρωτοβουλία, που έχει ειδική αναφορά στα ΤΕΙ Αθήνας 
και Πειραιά, που, όπως θα γνωρίζετε, συνεργάζονται αρµονικά 
για την επίτευξη των στόχων τους στο Λεκανοπέδιο της Αττικής. 
Πρόθεσή µας, λοιπόν, και επιθυµία µας είναι, µετά από διαδικα-
σίες αξιολόγησης, αυτά τα δύο ανώτατα τεχνολογικά εκπαιδευ-
τικά ιδρύµατα να δηµιουργήσουν ένα νέο ανώτατο εκπαιδευ-
τικό ίδρυµα, ένα νέο πανεπιστήµιο, το Πανεπιστήµιο ∆υτικής 
Αττικής». Ο πρωθυπουργός εξήγησε ότι «στο πλαίσιο αυτού του 
πανεπιστηµίου, που βεβαίως θα έχει τµήµατα τετραετούς φοί-
τησης, που θα προκύψουν από τη συγχώνευση των αντίστοιχων 
τµηµάτων που είναι στα δύο ιδρύµατα, θα δηµιουργηθούν και 
θα ιδρυθούν και νέες, διετείς δοµές που θα παρέχουν διπλώ-
µατα ευρωπαϊκών επαγγελµατικών προσόντων για αποφοίτους 
των Επαγγελµατικών Λυκείων».

Επέκταση του ολοήµερου
Όσον αφορά την πρωτοβάθµια εκπαίδευση, ο πρωθυπουργός α-
νέφερε ότι «από τον ερχόµενο Σεπτέµβριο επεκτείνουµε το ο-
λοήµερο δηµοτικό σχολείο σε όλα τα σχολεία της χώρας. ∆ιότι 
η µεταρρύθµιση που ξεκινήσαµε αφορούσε τη µεγάλη µεν 
πλειοψηφία, αλλά δεν αφορούσε τα µονοθέσια, διθέσια, τριθέ-
σια σχολεία. Από τον Σεπτέµβρη, πλέον, εντάσσονται και αυτά, 
830 σχολικές µονάδες, πάνω από 10.000 µαθητές. Σε κάθε, λοι-
πόν, γωνιά της χώρας µας, στο πιο ορεινό χωριό, στο πιο απο-
µακρυσµένο νησί, θα υπάρχει ο θεσµός του ολοήµερου δηµο-

τικού σχολείου», προσθέτοντας ότι «µειώνουµε σταδιακά τον α-
ριθµό των µαθητών ανά τµήµα στα νηπιαγωγεία και στα δηµοτικά 
σχολεία. Στόχος, σε δύο χρόνια από τώρα οι µαθητές να µην υ-
περβαίνουν σε κάθε τµήµα τους 22». Παράλληλα, αναφερόµενος 
στην προσχολική αγωγή, σηµείωσε ότι στο πλαίσιο της θεσµο-
θέτησης της 14ετούς υποχρεωτικής εκπαίδευσης «µε το προνή-
πιο, δηλαδή το έτος της προσχολικής αγωγής, θα είναι στη διά-
θεση, στη δυνατότητα των γονέων να επιλέξουν σε ποια δοµή θα 
στείλουν τα παιδιά τους. Όµως δεν θα υπάρχει κανένα παιδί από 
4 ετών και πάνω που θα µένει έξω από την εκπαιδευτική διαδικα-
σία, σε όλη τη χώρα και στο πιο αποµακρυσµένο χωριό».

Σφοδρές αντιδράσεις
Όπως ήταν αναµενόµενο, οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού για 
τον χώρο της εκπαίδευσης προκάλεσαν τις αντιδράσεις των κοµ-
µάτων της αντιπολίτευσης. Συγκεκριµένα, η τοµεάρχης Παιδείας 
της Ν∆ Νίκη Κεραµέως τόνισε µεταξύ άλλων ότι «ακούσαµε τον 
πρωθυπουργό να υπόσχεται ακοστολόγητες παροχές για όλους, 
σε ένα κρεσέντο υποτιθέµενης ευαισθησίας. Ακούσαµε τον πρω-
θυπουργό να προαναγγέλλει τις αλλαγές στην τριτοβάθµια εκπαί-
δευση, αλλαγές που σηµατοδοτούν την οπισθοδρόµηση και ακυ-
ρώνουν την αναπτυξιακή προοπτική των ανώτατων ιδρυµάτων. Τι 
δεν ακούσαµε από τον πρωθυπουργό: Με ποιο σχέδιο θα πραγ-
µατοποιήσει όλα αυτά που “γενναιόδωρα” υποσχέθηκε, πού θα 
βρει τους απαραίτητους πόρους για να υλοποιήσει τις ψηφοθηρι-
κές εξαγγελίες του, πώς θα αναβαθµίσει ποιοτικά το σχολείο όταν 
δεν κάνει ούτε µία αναφορά στην αξιολόγηση εκπαιδευτικών. Οι 

  ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ  ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

∆ΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΤΣΙΠΡΑ 
ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΩΝ

Ο κ. Τσίπρας επανέλαβε το σχέδιο 
που έχει παρουσιάσει εδώ και καιρό 
ο νυν υπουργός Παιδείας Κώστας 
Γαβρόγλου και το οποίο προβλέπει τη 
δυνατότητα εισόδου των υποψηφίων 
στα πανεπιστήµια και ΤΕΙ της χώρας µε 
τον βαθµό του Εθνικού Απολυτηρίου.
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Όσον αφορά την πρωτοβάθµια 
εκπαίδευση, ο πρωθυπουργός ανέφερε 
ότι «από τον ερχόµενο Σεπτέµβριο 
επεκτείνουµε το ολοήµερο δηµοτικό 
σχολείο σε όλα τα σχολεία της χώρας. 
∆ιότι η µεταρρύθµιση που ξεκινήσαµε 
αφορούσε τη µεγάλη µεν πλειοψηφία, 
αλλά δεν αφορούσε τα µονοθέσια, 
διθέσια, τριθέσια σχολεία».

όποιες σωστές µεµονωµένες προγραµµατικές σκέψεις, δυστυχώς, 
χάνονται µέσα στον γνωστό και δοκιµασµένο λαϊκισµό της κυ-
βέρνησης».

Από την πλευρά του, το ΠΑΣΟΚ υπογράµµισε ότι «ο πρω-
θυπουργός εξήγγειλε κουρασµένα όσα ο υπουργός Παιδείας από 
την πρώτη ηµέρα ανάληψης των καθηκόντων του διαρρέει είτε 
δηµοσιογραφικά είτε στις δηµόσιες εµφανίσεις του. Ανεφάρ-
µοστες υποσχέσεις, χωρίς πράξεις, χωρίς καµία συζήτηση στη 
Βουλή. Τις υποσχέσεις και τις δήθεν δεσµεύσεις τους δεν τις πι-
στεύει πια κανείς. Ακόµη χειρότερος ο συµβολισµός της επίσκε-
ψης του κ. Τσίπρα. Επιλέγει πάντα το υπουργείο Παιδείας για 
να ξεκινήσει την εκστρατεία παραπλάνησης της κοινωνίας από 
τη σκληρή πραγµατικότητα που ο ίδιος επιβάλλει µε το δεύτερο 
δικό του µνηµόνιο που έχει τη δική του υπογραφή. ∆είχνει έτσι 
πόσο υπολογίζει την παιδεία, την αγωνία των µαθητών και το µέλ-
λον των νέων παιδιών. Αλλά τι να περιµένει κανείς από ένα κόµµα 
που µοναδικό του µέληµα ήταν να οργανώνει καταλήψεις και να 
παρακινεί σε ανυπακοή. Και από έναν πρωθυπουργό που αξιολο-
γούσε δήθεν τον προηγούµενο υπουργό Παιδείας µε άριστα 10 
και µετά τον απέπεµπε. ∆εν µπορεί να υπολογίζει η νέα γενιά και 
η Ελλάδα σε όσα άκουσε σήµερα. Γιατί η κυβέρνηση έχει αφαι-
ρέσει από την πολιτική της στην παιδεία κάθε έννοια που αφορά 
την αξιοκρατία, την ποιότητα και την αριστεία. Γιατί η κυβέρνηση 
εγκαθιδρύει µια µαζική εκπαίδευση χαµηλής ποιότητας. Ενώ την 
ίδια ώρα επιβάλλει τον πλήρη κοµµατικό έλεγχο της εκπαίδευ-
σης».

Αντιρρήσεις και από ΚΕ∆Ε και ΠΟΕ-ΟΤΑ
Οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού για την προσχολική εκπαί-
δευση έφεραν τις αντιδράσεις και φορέων της τοπικής αυτοδιοί-
κησης. Συγκεκριµένα, ανεφάρµοστη θεωρούν ΚΕ∆Ε και ΠΟΕ-
ΟΤΑ την υποχρεωτική ένταξη των παιδιών ηλικίας τεσσάρων 

ετών στο νηπιαγωγείο. Επίσης, θεωρούν ότι θα συρρικνώσει τους 
δηµοτικούς παιδικούς σταθµούς. Όπως ανάφερε ο πρόεδρος της 
ΚΕ∆Ε Γιώργος Πατούλης, η εισήγησή του θα είναι να συνταχθεί 
η Ένωση µαζί µε τους εργαζόµενους στην αυτοδιοίκηση κατά της 
συγκεκριµένης κυβερνητικής απόφασης. «Η δίχρονη υποχρεω-
τική προσχολική αγωγή απαιτεί και υποδοµές και προσωπικό για 
να µπορέσει να ανταποκριθεί στις αυξηµένες ανάγκες των ελλη-
νικών οικογενειών. Πρόκειται για µία εξαγγελία που δεν µπορεί 
να εφαρµοστεί. Ας πάψει επιτέλους η κυβέρνηση να πετάει πυρο-
τεχνήµατα στον αέρα. Οι καιροί απαιτούν σοβαρότητα. ΟΤΑ, ερ-
γαζόµενοι και πολίτες θα αντισταθούµε» σηµείωσε ο κ. Πατού-
λης. Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι των εργαζοµένων στην 

αυτοδιοίκηση κατέθεσαν την αγωνία τους για τις συνέπειες που 
θα έχει η εφαρµογή της συγκεκριµένης εξαγγελίας του υπουρ-
γού Παιδείας, επισηµαίνοντας πως «πρόκειται για µια απόφαση 
που βάζει “ταφόπλακα” στη λειτουργία των δηµοτικών παιδικών 
σταθµών και οδηγεί σε απόγνωση χιλιάδες γονείς και σε απόλυση 
χιλιάδες εργαζόµενους».

Σύµφωνα µε έρευνα που διεξήχθη µεταξύ 1.000 εκπαιδευτικών δη-
µόσιων και ιδιωτικών σχολείων και παρουσιάστηκε στα πρόσφατα 
Education Business Awards, οι περισσότεροι εξ αυτών τάσσονται 

υπέρ της κατάργησης των πανελλαδικών εξετάσεων ως τρόπου πρό-
σβασης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.

Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας, η µεγάλη 
πλειοψηφία των εκπαιδευτικών (82%) πιστεύει ότι το σύστηµα εισαγω-
γής στα πανεπιστήµια πρέπει να αλλάξει. Οι απόψεις τους µοιράζονται 
µεταξύ επιλογής από τα ίδια τα πανεπιστήµια (54%) και συνεργασίας κρά-
τους και πανεπιστηµίων (41%). Από την ίδια έρευνα προκύπτει ότι οι εκ-
παιδευτικοί κρίνουν τις πανελλαδικές εξετάσεις αντικειµενικές σε ποσο-
στό 64% του δείγµατος (το 36% θεωρεί ότι δεν είναι ούτε αντικειµενικές), 
αλλά όχι δίκαιες. Σε ποσοστό 60% οι ίδιοι εκπαιδευτικοί απαντούν ότι οι 
εξετάσεις αυτές δεν είναι δίκαιες (ενώ το 40% τις κρίνει δίκαιες).

Σχετικά µε τα σηµαντικότερα προβλήµατα της δηµόσιας εκπαίδευ-
σης, οι ερωτηθέντες ανέφεραν ότι αυτά είναι σοβαρά προβλήµατα υπο-
δοµών (92%), ελλιπής οργάνωση τάξεων (80%) και απώλεια διδακτικών 
ωρών (78%), επισηµαίνοντας και την ανάγκη µείωσης της διδακτέας και 
εξεταστέας ύλης στα σχολεία, καθώς πολλά κεφάλαια της ύλης δεν διδά-
σκονται ποτέ στα παιδιά.

ΟΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ ΘΕΛΟΥΝ 
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΩΝ

Για τον ασφαλή καθαρισµό των χαλιών σας
Αγαπητοί καταναλωτές
Το Σωµατείο Ταπητoκαθαριστηρίων Η Αττική θέλοντας να σας προφυλάξει και να σας διασφαλίσει σας επισηµαίνει τι πρέπει να προσέξετε σε ότι 
αφορά την επιλογή ενός επαγγελµατία ταπητοκαθαριστή κατά συνέπεια ενός έµπιστου συνεργάτη.
1.  Εµπιστευτείτε τα χαλιά σας για καθαρισµό οπωσδήποτε αλλά όχι σε ένα οποιοδήποτε ταπητοκαθαριστήριο. Αποφύγετε συνεργεία γενικού 

καθαρισµού, πλυντήρια ρούχων, πλυντήρια αυτοκινήτων, οικιακούς βοηθούς, αυτόκλητους σύµβουλους καθαριότητας, πωλητές οικιακών  
συσκευών ή τρίτους που προσφέρουν δήθεν επαγγελµατικές υπηρεσίες αγνοώντας  τον σωστό τρόπο καθαρισµού των χαλιών σας.

2.  Επιλέξτε έναν επαγγελµατία Ταπητοκαθαριστή αναγνωρισµένο µέλος του Σωµατείου Ταπητοκαθαριστηρίων Η Αττική, καταγεγραµµένο, 
επιµορφωµένο στα ΚΕΚ της ΓΣΕΒΕΕ, πιστοποιηµένο από εγκεκριµένο φορέα υπό την εποπτεία του ΕΣΥ∆ (Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης 
Προσόντων), τηρεί τον κανονισµό δεοντολογίας του σωµατείου, σέβεται το περίγραµµα του καθαριστή ταπήτων ταπετσαριών (ΚΥΑ) 
110998/8-5-2006 και ελέγχεται για προβληµατική παροχή υπηρεσιών από την ∆ιεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή.

3.  Ζητάτε πάντα το δελτίο ποσοτικής παραλαβής κατά την παραλαβή των χαλιών σας από το Ταπητοκαθαριστήριο που συνεργάζεστε 
καθώς και κατά την παράδοση την νόµιµη απόδειξη πληρωµής.

4.  Στο δελτίο παραλαβής πρέπει να αναγράφεται η ΕΠΩΝΥΜΙΑ, καθώς και η Ε∆ΡΑ του ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟΥ (για να γνωρίζεται 
που πάνε τα χαλιά σας).

5.  Επιλέξτε έναν επαγγελµατία ταπητοκαθαριστή από το συγγενικό σας ή φιλικό σας περιβάλλον και όχι κάποιο άγνωστο 
από τυχαίες αµφίβολες παχουλές διαφηµίσεις του φτηνότερου. Επιβεβαιώστε ότι είναι µέλος του σωµατείου µας  
στο www.tapitokatharistes.gr.

Προσέξτε οι τιµές να είναι ξεκάθαρες κατά την τηλεφωνική σας επικοινωνία και να µην υπάρχουν ασάφειες ή ΚΡΥΦΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ 
(που θα προκύψουν εις βάρος σας κατά την παράδοση των χαλιών)   
   Φίλε καταναλωτή σε περίπτωση που έχασες την απόδειξη σου και δεν θυµάσαι που έδωσες τα χαλιά σου µην πανικοβάλλεσαι. 
Τηλεφώνησε στο σωµατείο µας, το όνοµα και το τηλεφωνό σου θα µπει στην ιστοσελίδα µας ,θα ενηµερωθούν τα µέλη µας και 
θα επικοινωνήσουν µαζί σου.
Έτσι θα είστε σίγουροι ότι τα χαλιά σας θα πλυθούν µε σωστό τρόπο, σε κατάλληλες εγκαταστάσεις έχοντας την περιποίηση, 
την φροντίδα και την ασφάλεια που τους αξίζει. Το χειµώνα θα τα παραλάβετε πίσω ΣΙΓΟΥΡΑ ΚΑΘΑΡΑ για να σας 
προσφέρουν ζέστη και να οµορφιά στον χώρο σας.
  
Με εκτίµηση στον καταναλωτή
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΩΝ Η ΑΤΤΙΚΗ 

www.tapitokatharistes.gr
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συνέντευξη

Τ
ο ουδέτερο δηµοσιονοµικό ισοζύγιο της συµφω-
νίας κυβέρνησης-δανειστών σηµειώνει η Ράνια 
Σβίγκου. Η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ υπο-
γραµµίζει τα θετικά µέτρα ανακούφισης της κοι-
νωνίας που η συµφωνία περιλαµβάνει και κατη-
γορεί τη Ν∆ για ανεύθυνη στάση όσον αφορά την 

ψήφιση της συµφωνίας από τη Βουλή.

Κάνοντας έναν «ισολογισµό» για τη διαπραγµάτευση, θεω-
ρείτε ότι το αποτέλεσµά της ήταν θετικό ή αρνητικό για την 
κυβέρνηση, αλλά και για τη χώρα;
Κάθε αποτέλεσµα θα πρέπει να κρίνεται µε βάση τόσο τους συ-
σχετισµούς δύναµης όσο και τους στόχους που είχαν τεθεί ε-
ξαρχής. Η συγκεκριµένη συµφωνία είναι προϊόν ενός διπλού 
συµβιβασµού, τόσο µεταξύ της κυβέρνησης και των θεσµών 
όσο και µεταξύ ευρωπαϊκών θεσµών και ∆ΝΤ. Από τη µια µεριά 
περιλαµβάνει δύσκολα και κοινωνικά άδικα µέτρα, τα οποία α-
ναγκαστήκαµε να πάρουµε. Από την άλλη, όµως, κι αυτό δεν 
µπορεί παρά να πιστωθεί ως επιτυχία της κυβέρνησης, περι-
λαµβάνει µια σειρά από θετικά µέτρα, τα οποία θα ανακουφί-
σουν πληττόµενα κοινωνικά στρώµατα, µια συµφωνία για το 
χρέος, που θα καταστήσει εφικτή την έξοδο από τα µνηµόνια, 
αλλά και την επανάκτηση εργασιακών δικαιωµάτων. Πράγ-
µατα τα οποία οι προηγούµενες κυβερνήσεις ούτε καν έθεταν 
στο τραπέζι της διαπραγµάτευσης, είτε γιατί δεν ήθελαν να δυ-
σαρεστήσουν τους δανειστές, όπως το ζήτηµα του χρέους, το 
οποίο ο κ. Σαµαράς θεωρούσε βιώσιµο, είτε γιατί ήταν σύµ-
φωνα µε τη νεοφιλελεύθερη και αντεργατική ιδεολογία τους, 
όπως το ζήτηµα των συλλογικών συµβάσεων.

Τι απαντάτε στην αντιπολίτευση, η οποία κατηγορεί την κυ-
βέρνηση ότι λαµβάνει µέτρα δεσµευτικά και για τις επόµε-
νες κυβερνήσεις;
Από τον ∆εκέµβρη του 2015 το ∆ΝΤ απαιτούσε τη λήψη πρό-
σθετων µέτρων ύψους 4,5 δισ. ευρώ. Ακριβώς επειδή η αξιο-
λόγηση δεν έκλεισε τότε, όπως καλούσε η αξιωµατική αντιπο-
λίτευση, καταλήξαµε σε µια συµφωνία µε ουδέτερο δηµοσιονο-
µικό ισοζύγιο. Όταν εφαρµοστούν τα µέτρα, θα συνοδεύονται κι 
από αντίµετρα που έρχονται να εξισορροπήσουν τις αρνητικές 
πλευρές της συµφωνίας. Όσο για τις αιτιάσεις της αντιπολίτευ-

Πέρα από την ανασυγκρότηση της 
οικονοµίας, η οποία θα πρέπει να διαθέτει 
κοινωνικό πρόσηµο, αυτό που προέχει 
είναι η αντιµετώπιση του µεγάλου 
προβλήµατος της ανεργίας, τόσο των νέων 
ανθρώπων όσο και των µεσηλίκων.

 ΣΤΟΝ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

«Οι αιτιάσεις της αντιπολίτευσης βασίζονται 
στην απόλυτη αντιστροφή της πραγµατικότητας»

Ράνια Σβίγκου, εκπρόσωπος Tύπου του ΣΥΡΙΖΑ

σης, αυτές βασίζονται στην απόλυτη αντιστροφή της πραγµα-
τικότητας. Η κατάσταση στην οποία οδήγησαν την κοινωνία και 
την οικονοµία, µε την απώλεια του ΑΕΠ κατά 25%, την εκτόξευση 
της ανεργίας, τη διάλυση του κοινωνικού κράτους, τα σκάνδαλα 
και τη διαφθορά, όλα αυτά «δέσµευσαν» και «δεσµεύουν» όχι 
µόνο τις επόµενες κυβερνήσεις αλλά και τις επόµενες γενιές.

Έως αυτή την ώρα, τα κόµµατα της αντιπολίτευσης δηλώ-
νουν ότι δεν πρόκειται να ψηφίσουν το νοµοσχέδιο που θα 
φέρει τη συµφωνία κυβέρνησης-δανειστών στη Βουλή προς 
κύρωση. Το σχόλιό σας;
∆εν θα ψηφίσουν τα µέτρα, αλλά δεσµεύονται ότι θα τα εφαρ-
µόσουν, αν έρθουν στην εξουσία. ∆εν θα ψηφίσουν, όµως, ούτε 
τα µέτρα ανακούφισης, παρόλο που θα έρθουν σε ξεχωριστά 
άρθρα. Όπως, άλλωστε, δεν ψήφισαν ούτε το βοήθηµα για τους 
χαµηλοσυνταξιούχους τον περασµένο χειµώνα. Πρόκειται για 
µια ανεύθυνη µεν, αλλά κατανοητή στάση, η οποία αποδεικνύει 
την κοινωνική αναλγησία, ιδίως της Ν∆ του κ. Μητσοτάκη, ο ο-
ποίος αδιαφορεί πλήρως για την ανακούφιση των ασθενέστε-
ρων, όσων έπληξαν και πλήττουν περισσότερο τα αποτελέσµατα 
της πολιτικής του κόµµατός του και του ίδιου.

Όσον αφορά τη στάση της κυβερνητικής πλειοψηφίας, πι-
στεύετε ότι θα στηρίξει εν σώµατι τη συµφωνία στη Βουλή;

Ναι. Τα αποτελέσµατα της διαπραγµάτευσης έγιναν αντικείµενο 
ενός γόνιµου και εις βάθος διαλόγου στα αρµόδια όργανα του 
κόµµατος και της Κοινοβουλευτικής Οµάδας, στον οποίο εκ-
φράστηκαν διαφορετικές απόψεις, αλλά και η κοινή αγωνία 
για την επιτυχία του αριστερού σχεδίου εξόδου από την κρίση 
και το τέλος της επιτροπείας. Μόνο η Αριστερά µπορεί να α-
παντήσει στις σηµερινές ανάγκες και να υπερβεί τις δυσκολίες 
για τη χώρα µε τρόπο κοινωνικά δίκαιο και αυτή είναι η πυξίδα 
της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ.

Με το κλείσιµο της αξιολόγησης, ποιες θεωρείτε ότι θα πρέ-
πει να είναι οι προτεραιότητες της κυβέρνησης;
Πέρα από την ανασυγκρότηση της οικονοµίας, η οποία θα πρέ-
πει να διαθέτει κοινωνικό πρόσηµο, αυτό που προέχει είναι η 
αντιµετώπιση του µεγάλου προβλήµατος της ανεργίας, τόσο 
των νέων ανθρώπων, που συχνά αναγκάζονται να µετανα-
στεύσουν, όσο και των µεσηλίκων, για τους οποίους η προο-
πτική εύρεσης εργασίας φαντάζει, συχνά, αδύνατη. Στα χρόνια 
της κρίσης αποσαθρώθηκαν περαιτέρω τα θεµέλια ενός ήδη 
ισχνού κοινωνικού κράτους, το οποίο χρειάζεται µια βαθιά µε-
ταρρύθµιση. Η παιδεία και η υγεία, µαζί µε τη µεταρρύθµιση 
του κράτους και των θεσµών, αποτελούν για εµάς τη µέγιστη 
προτεραιότητα για τα επόµενα χρόνια, κάτι το οποίο διαφαίνεται 
ήδη από τις πρωτοβουλίες του Αλέξη Τσίπρα αυτές τις µέρες.

Οι δηµοσκοπήσεις δείχνουν σταθερά τη Ν∆ να προηγείται 
µε µεγάλη διαφορά του ΣΥΡΙΖΑ. Πιστεύετε ότι η εικόνα αυτή 
είναι αναστρέψιµη και, αν ναι, πώς;
Η κυβέρνηση βρίσκεται στο µέσον της θητείας της κι έχει ακόµα 
πολύ δρόµο µπροστά της. Υπάρχουν πολλά που δεν έχουν υ-
λοποιηθεί ακόµα, και άλλα που δεν έχουν ολοκληρωθεί. Ο κό-
σµος περιµένει πολλά ακόµη από τον ΣΥΡΙΖΑ και γνωρίζει ότι 
αν είναι να γίνουν κάποτε οι αναγκαίες τοµές και µεταρρυθµί-
σεις, αυτές µόνο από εµάς µπορούν να γίνουν, και όχι φυσικά 
από πολιτικές δυνάµεις που κυβέρνησαν τη χώρα επί σαράντα 
χρόνια µε τα γνωστά αποτελέσµατα.

Ο πρόεδρος της Ν∆ µίλησε εκ νέου για την ανάγκη αλλαγής 
κυβέρνησης στη χώρα. Πόσο πιθανό βλέπετε ένα σενάριο 
πρόωρης προσφυγής στις κάλπες;
Ο κ. Μητσοτάκης ζητά εκλογές από την πρώτη µέρα της εκλο-
γής του στην προεδρία της Ν∆. Μάλλον θα τις ζητά µέχρι και 
την τελευταία. ∆εν έχει, άλλωστε, και τίποτε άλλο να πει. Θε-
ωρεί ότι έτσι καταφέρνει να κρύψει την απουσία αφηγήµατος 
του κόµµατός του και ταυτόχρονα το σκληρό νεοφιλελεύθερο 
πρόγραµµά του, που περιλαµβάνει βάρη και περικοπές για τους 
πιο αδύναµους, απαλλαγές για τους πλουσιότερους, διάλυση 
του κοινωνικού κράτους, δώρα και προνόµια για τους πολιτι-
κούς και προσωπικούς του φίλους.

Τέλος, θα ήθελα την άποψή σας για τη νίκη του Εµανουέλ 
Μακρόν στις γαλλικές προεδρικές εκλογές και τι σηµαίνει 
η νίκη αυτή για την Ευρώπη και για την Ελλάδα.
Για την Ελλάδα, πρέπει σίγουρα να κρατήσουµε τις πρόσφα-
τες δηλώσεις Μακρόν για την αναγκαιότητα αναδιάρθρωσης 
του ελληνικού χρέους και τη σηµασία που έχουν τη συγκε-
κριµένη χρονική περίοδο που γίνονται οι συζητήσεις για τον 
προσδιορισµό των µεσοπρόθεσµων µέτρων. Η εκτίµησή µας, 
λοιπόν, είναι ότι µε τον Μακρόν θα συνεχιστεί η θετική πίεση 
που ασκεί η γαλλική πλευρά για την ολοκλήρωση του ελλη-
νικού προγράµµατος.

Όσον αφορά την Ευρώπη, µε τη νίκη Μακρόν αποφεύχθηκε 
το χειρότερο δυνατό σενάριο, η επικράτηση της εθνικιστικής, 
ακροδεξιάς, µισαλλόδοξης Λεπέν. Η ήττα της ήταν απαραίτητη 
προϋπόθεση για τη διατήρηση του πρωταρχικού αγαθού, της 
ίδιας της δηµοκρατίας, σε µια µεγάλη χώρα της Ευρώπης και 
της Ε.Ε. Τώρα αυτό που προέχει είναι η ανάσχεση της νεοφι-
λελεύθερης κατεύθυνσης της Ε.Ε. και των πολιτικών που ε-
νισχύουν την ακροδεξιά και η δηµιουργία ενός µετώπου κατά 
της λιτότητας σε όλη την Ευρώπη.
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Το Τµήµα Πληροφορικής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών διοργανώνει, µε σταθερή επιτυχία από το
ακαδηµαϊκό έτος 1993-94, Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στα Πληροφοριακά Συστήµατα
(Tµήµα πλήρους φοίτησης). Το ΠΜΣ οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης στα
Πληροφοριακά Συστήµατα. Το ΠΜΣ είναι δυναµικό και σύγχρονο και αποσκοπεί στην εκπαίδευση εξειδι-
κευµένων επιστηµόνων, ικανών να καλύψουν επαρκώς τις αυξηµένες ανάγκες επιχειρήσεων και οργανισµών
στο πεδίο του σχεδιασµού, της υλοποίησης και της διαχείρισης των Πληροφοριακών Συστηµάτων.

Στο ΠΜΣ µπορούν να υποβάλλουν αίτηση απόφοιτοι ή τελειόφοιτοι Τµηµάτων Πληροφορικής, Επιστήµης
Υπολογιστών, Μηχανικών Υπολογιστών, Οικονοµικών, ∆ιοικητικών ή Θετικών Επιστηµών, Πολυτεχνικών Σχολών,
Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, Αστυνοµικών Ακαδηµιών ή άλλων ισότιµων σχολών της
ηµεδαπής ή αλλοδαπής, καθώς επίσης και απόφοιτοι Τµηµάτων ΤΕΙ Πληροφορικής ή συναφών µε αυτά.

Το ΠΜΣ διαρκεί τρία ακαδηµαϊκά εξάµηνα (15 µήνες). Στα δύο πρώτα εξάµηνα διδάσκονται τα µαθήµατα
και στο τρίτο εξάµηνο οι φοιτητές παρακολουθούν το Σεµινάριο Τεχνολογίας και ∆ιοίκησης Πληροφοριακών
Συστηµάτων και εκπονούν τη µεταπτυχιακή τους διατριβή. Για την επιτυχή ολοκλήρωση του ΠΜΣ απαιτείται
επιτυχής παρακολούθηση 11 µαθηµάτων, τα οποία οδηγούν στις εξής εξειδικεύσεις:

1. Ασφάλεια Πληροφοριών και Συστηµάτων
2. ∆ικτυοκεντρικά και ∆ιάχυτα Πληροφοριακά Συστήµατα
3. Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήµατα
4. Πληροφοριακά Συστήµατα Μεγάλης Κλίµακας
5. Συστήµατα διαχείρισης γνώσης
6. Τεχνολογία Λογισµικού και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστηµάτων

Υπάρχει πρόβλεψη για χορήγηση υποτροφιών εισαγωγής αριστούχων, καθώς και υποτροφιών επίδοσης
οι οποίες µπορεί να καλύψουν έως και το 100% των διδάκτρων.

Η υποβολή υποψηφιοτήτων θα γίνει από 3 Απριλίου έως 16 Ιουνίου 2017. Πληροφορίες: Άννα Παπάζογλου,
postgrad@aueb.gr, ∆ευτέρα-Παρασκευή 10:00-13:00, τηλ. 210.820.36.43, www.mscis.cs.aueb.gr
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ρεπορτάζ

Ε
τοιµοπόλεµοι δηλώνουν έµποροι και εµποροϋ-
πάλληλοι, καθώς ανοίγει ο δρόµος για ανοιχτά 
καταστήµατα 32 Κυριακές τον χρόνο µετά τη 
συµφωνία ελληνικής κυβέρνησης και θεσµών. 
Η κυβέρνηση αναµένεται εντός του Μαΐου να 
νοµοθετήσει το νέο πλαίσιο µέσω του οποίου 

θα ξεκαθαρίζεται σε ποιες περιοχές, ποια περίοδο και πόσες Κυ-
ριακές θα µένουν ανοιχτά τα καταστήµατα.

Σε άµεση ισχύ ο νόµος
Όπως προβλέπεται στη συµφωνία στην οποία κατέληξαν κυβέρ-
νηση και δανειστές, το άνοιγµα των καταστηµάτων θα επιτραπεί 
σε περιοχές που θα χαρακτηριστούν «τουριστικές» για όλη την 
καλοκαιρινή περίοδο (έξι µήνες), δηλαδή από τις αρχές Μαΐου 
µέχρι το τέλος Οκτωβρίου κάθε χρόνο. Το νέο πλαίσιο θα άρει 
τους περιορισµούς που ισχύουν σήµερα όσον αφορά το είδος των 
καταστηµάτων και τα τετραγωνικά µέτρα, ενώ, σύµφωνα µε τον υ-
πουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης ∆ηµήτρη Παπαδηµητρίου, α-
νοιχτά θα είναι τα καταστήµατα στην Αθήνα, στην παραλιακή από 
τον Πειραιά έως το Σούνιο, στα Σπάτα, στη Θεσσαλονίκη και σε 
κάποιες γειτονιές του Πειραιά. Το µέτρο αναµένεται να τεθεί σε 
εφαρµογή ακόµη και εντός του µήνα. Οι υπόλοιπες οκτώ θεσµο-
θετηµένες Κυριακές στις γιορτές και στις εκπτωτικές περιόδους 
δεν θα αλλάξουν. Μάλιστα, ο κ. Παπαδηµητρίου δήλωσε ότι «η 
κυβέρνηση διαφωνούσε µε το µέτρο, ωστόσο µπορούµε να το 
δούµε ως εκσυγχρονισµό, καθώς η λειτουργία των καταστηµάτων 
τις Κυριακές είναι κάτι που επιτρέπεται στις περισσότερες χώρες 
της Ευρώπης και στις ΗΠΑ». Ο ίδιος χαρακτήρισε τη συµφωνία 
«συµβιβασµό, αλλά µε αναπτυξιακά χαρακτηριστικά».

«Συµφέροντα πίσω 
από το κυριακάτικο άνοιγµα»
«Η επαναφορά του ζητήµατος της λειτουργίας των καταστηµά-
των τις Κυριακές είναι πρωτοβουλία συγκεκριµένων επιχειρη-
µατικών συµφερόντων του εσωτερικού, µε τους δανειστές στην 
πραγµατικότητα να διαµεσολαβούν το αίτηµα µεγάλων πολυε-
θνικών οµίλων, αλυσίδων, εµπορικών κέντρων και malls», σύµ-
φωνα µε την Εθνική Συνοµοσπονδία Εµπορίου και Επιχειρηµα-
τικότητας (ΕΣΕΕ), τη Γενική Συνοµοσπονδία Εµποροβιοτεχνών 
Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ) και την Οµοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων 
(ΟΙΥΕ). Όπως τονίστηκε πριν από λίγες µέρες σε κοινή συνέ-
ντευξη Τύπου, «οι µικροµεσαίοι και οι έµποροι, σε περίπτωση 
που η κυβέρνηση προχωρήσει στη νοµοθέτηση για τη λειτουργία 
των επιχειρήσεων 32 Κυριακές τον χρόνο, προτίθενται να προ-

  ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ
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σφύγουν εκ νέου στο Συµβούλιο της Επικρατείας». Μάλιστα, υ-
πογράµµισαν ότι οι στόχοι είναι να ελεγχθεί η αγορά, συντρίβο-
ντας τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, ενώ εξέφρασαν την ανησυχία 
ότι «θα ανατραπεί κάθε κατάκτηση και δικαίωµα των εργαζοµέ-
νων, επιβάλλοντας και διευρύνοντας τις ελαστικές σχέσεις εργα-
σίας και τη γενικευµένη εργασιακή ανασφάλεια». Σηµειώνεται 
πως οι έµποροι είχαν προσφύγει και στο παρελθόν κατά της υ-
πουργικής απόφασης του Γεράσιµου Γιακουµάτου για την κυρια-
κάτικη λειτουργία, µε το ΣτΕ να κάνει τον περασµένο Ιανουάριο 
δεκτή την προσφυγή. Όπως είπαν, οποιαδήποτε προσπάθεια α-
πελευθέρωσης της Κυριακής θα είναι αντίθετη και άρα αντισυ-
νταγµατική, σύµφωνα µε την πρόσφατη απόφαση της Ολοµέ-
λειας του ΣτΕ (100/2017).

ΕΣΕΕ:  Ήρθε η ώρα να µετρήσουµε φίλους και 
εχθρούς
Η ΕΣΕΕ, η ΓΣΕΒΕΕ και η ΟΙΥΕ προχώρησαν σε κινητοποιή-
σεις την Κυριακή 7 Μαΐου µε συγκεντρώσεις και πορείες διαµαρ-
τυρίας στην Αθήνα και σε άλλες µεγάλες πόλεις. Την ίδια ώρα σε 
ανακοίνωσή της η ΕΣΕΕ «ζητά απ’ όλο τον πολιτικό κόσµο της 
χώρας να λάβει σαφή θέση απέναντι στην απελευθέρωση των Κυ-
ριακών. Ήρθε η ώρα να µετρήσουµε τους φίλους µας και τους ε-
χθρούς µας». Σε επιστολή της προς τον πρωθυπουργό η ΕΣΕΕ 
σηµείωνε ότι «µία προσεκτική µελέτη των φεροµένων ως συµ-
φωνηθέντων επικεντρώνει φωτογραφικά στην αποκαθήλωση της 
κυριακάτικης αργίας στις παραθαλάσσιες περιοχές από τον Πει-
ραιά µέχρι το Σούνιο, στο κέντρο της Αθήνας, σε όλη την παραθα-
λάσσια ζώνη της Θεσσαλονίκης και στα αεροδρόµια “Ελευθέριος 
Βενιζέλος” και “Μακεδονία” και στις επιχειρήσεις πέριξ αυτών». 
Στην επιστολή αναφερόταν ότι «η λειτουργία των εµπορικών κα-
ταστηµάτων 32 Κυριακές θα αυξήσει τις εργατοώρες για τους υ-
παλλήλους, ενώ η µέχρι τώρα λειτουργία του για οκτώ Κυριακές 
δεν συνέβαλε στη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας».

∆ιαπιστώσεις ΕΣΕΕ 
για τη λειτουργία 
των καταστηµάτων την Κυριακή
Βάσει έρευνας της ΕΣΕΕ, το άνοιγµα των καταστηµάτων τις Κυ-
ριακές, σύµφωνα και µε την ποσοτική αποτίµηση του µέτρου σε 
επίπεδο τζίρου, «όχι µόνο δεν βοηθά τον εµπορικό κόσµο αλλά 
επιδεινώνει την υπάρχουσα βεβαρηµένη κατάσταση σε περίοδο 
εκτεταµένης ύφεσης». Επιπλέον, «δεν συνεισφέρει στη δηµιουρ-
γία θέσεων εργασίας αλλά, αντίθετα, επιβαρύνει προσωπικά και 
επαγγελµατικά τον Έλληνα επιχειρηµατία. Η λειτουργία των κα-

ταστηµάτων φαίνεται να έχει ουσιαστικό νόηµα µόνο όταν είναι 
έκτακτη (Χριστούγεννα, Πάσχα), καθώς δεν ενισχύεται ο αντα-
γωνισµός, αλλά εντείνεται η πίεση στους µικροµεσαίους εµπό-
ρους. Ακόµα και οι δύο Κυριακές µέσα στην περίοδο των Χρι-
στουγέννων, που είναι ανοιχτά τα καταστήµατα, φαίνεται ότι δεν 
δίνουν θετικό πρόσηµο στην αγορά». Στις διαπιστώσεις αναφέ-
ρεται ακόµη «ότι δεν επεκτείνει το ωράριο των καταστηµάτων, 
καθώς είναι ήδη απελευθερωµένο από το 2005. Τα καταστήµατα 
µπορούν να λειτουργούν από τις 5 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, 
από ∆ευτέρα έως Σάββατο. Παράλληλα, όπου κρίνεται απαραί-
τητο (νησιά και τουριστικές περιοχές), τα καταστήµατα µπορούν 
να ανοίξουν την Κυριακή µε απόφαση του περιφερειάρχη, πρα-
κτική που ήδη ακολουθείται». Πάντως, σε αντίθεση µε την ΕΣΕΕ 
και τη ΓΣΕΒΕΕ, ικανοποιηµένος εµφανίζεται ο Σύνδεσµος Επι-
χειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ). Η λειτουρ-
γία των καταστηµάτων τις Κυριακές, αποτελεί πάγιο αίτηµα του 
Συνδέσµου, ο οποίος δηλώνει ότι «τάσσεται υπέρ της ελεύθερης 
αγοράς και του ανταγωνισµού».
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Οι Βρυξέλλες και οι περισσότερες ευρωπαϊκές κυβερ-
νήσεις δέχτηκαν µε ανακούφιση την άνετη επικρά-
τηση του Μακρόν επί της Λεπέν στον δεύτερο γύρο 
των προεδρικών εκλογών της Γαλλίας. Πριν από µε-

ρικές εβδοµάδες η υποψήφια του ακροδεξιού Εθνικού Μετώπου 
κ. Λεπέν εµφανιζόταν δηµοσκοπικά και πολιτικά ικανή να σπάσει 
το φράγµα του 40% και να µετατρέψει το Εθνικό Μέτωπο σε κυ-
ρίαρχο των πολιτικών εξελίξεων στις βουλευτικές εκλογές που θα 
πραγµατοποιηθούν σε δύο γύρους τον Ιούνιο. Τελικά, η κ. Λεπέν 
κατέγραψε στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών ένα πο-
σοστό της τάξης του 34%. Πήρε σχεδόν διπλάσιες ψήφους απ’ 
ό,τι ο πατέρας της και ιδρυτής του Εθνικού Μετώπου Ζαν-Μαρί 
Λεπέν στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών του 2002, δεν 
µπόρεσε όµως να επιβάλει τους όρους της στο πολιτικό σύστηµα 
της Γαλλίας. Σύµφωνα µε τις δηµοσκοπήσεις, το Εθνικό Μέτωπο, 
το οποίο στερείται ισχυρών πολιτικών συµµάχων, θα περιοριστεί 
στις εκλογές του Ιουνίου σε 15 έως 25 βουλευτικές έδρες, σε 577 
εκλογικές περιφέρειες, εξαιτίας του εκλογικού συστήµατος στη 
Γαλλία, που στηρίζεται σε πολιτικές συµµαχίες και συνεννοήσεις 
στον δεύτερο γύρο των βουλευτικών εκλογών, σε κάθε εκλογική 
περιφέρεια ξεχωριστά.

∆υναµική αντίδραση
Η επικράτηση του Brexit στο δηµοψήφισµα του Ιουνίου του 2016 
που πραγµατοποιήθηκε στο Ηνωµένο Βασίλειο σήµανε τον θρί-
αµβο του αντιευρωπαϊκού σκληρού δεξιού και ακροδεξιού λαϊκι-
σµού και έριξε την Ε.Ε. σε αυτό που ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής κ. Γιούνκερ αποκάλεσε κρίση υπαρξιακών διαστάσεων.

Κινητήρια δύναµη για την επιβολή του δηµοψηφίσµατος και 
την επικράτηση των υποστηρικτών του Brexit ήταν το Κόµµα της 
Ανεξαρτησίας του Ηνωµένου Βασιλείου υπό την ηγεσία του σκλη-
ρού δεξιού λαϊκιστή κ. Φάρατζ. Το κόµµα αυτό ήρθε πρώτο στις 
ευρωεκλογές του Μαΐου του 2014 και ασκούσε µεγάλη γοητεία 
στους ψηφοφόρους και στα στελέχη της δεξιάς πτέρυγας του Συ-
ντηρητικού Κόµµατος. Ο συντηρητικός πρωθυπουργός κ. Κάµε-
ρον µπόρεσε να εξασφαλίσει την αυτοδυναµία στο κόµµα του στις 
βουλευτικές εκλογές του 2015 και να περιορίσει το Κόµµα της Α-
νεξαρτησίας του Ηνωµένου Βασιλείου στο 11%, αναλαµβάνοντας 
τη δέσµευση για πραγµατοποίηση δηµοψηφίσµατος για την πα-
ραµονή ή µη του Ηνωµένου Βασιλείου στην Ε.Ε. το αργότερο 
µέχρι το 2017. Ο κ. Κάµερον έχασε τελικά τον έλεγχο της διαδι-
κασίας του δηµοψηφίσµατος, εφόσον ο ίδιος, όπως και η κ. Μέι, 
ήταν υπέρ της παραµονής του Ηνωµένου Βασιλείου στην Ε.Ε. Στο 
δηµοψήφισµα του Ιουνίου του 2016 επικράτησε το Brexit µε πο-
σοστό 52% και ο κ. Κάµερον παραιτήθηκε από την πρωθυπουργία 
και στη συνέχεια αποχώρησε από την πολιτική.

Μετά την επικράτηση του Brexit ήρθε και η νίκη του Ντό-
ναλντ Τραµπ στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ τον Νοέµβριο του 
2016, για να ενισχύσει κι άλλο τη δυναµική του σκληρού δεξιού 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΚΡΑ ∆ΕΞΙΑ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
ΑΛΛΑ ∆ΕΝ ΕΞΟΥ∆ΕΤΕΡΩΘΗΚΕ
Υποχωρεί σε Ηνωµένο Βασίλειο και Γερµανία, έχει µεγάλες 
δυνάµεις σε Γαλλία και Ιταλία.δυνάµεις σε Γαλλία και Ιταλία.
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και ακροδεξιού αντιευρωπαϊκού λαϊκισµού στην Ε.Ε.
Παρ’ όλα αυτά, οι δυνάµεις της κεντροδεξιάς και της κεντρο-

αριστεράς µπόρεσαν να οργανώσουν την πολιτική τους άµυνα, η 
οποία µέχρι σήµερα αποδεικνύεται αρκετά αποτελεσµατική.

Πρώτον, οι Σοσιαλδηµοκράτες και οι κεντροδεξιοί του Λαϊκού 
Κόµµατος, οι οποίοι έχουν σχηµατίσει κυβέρνηση συνασπισµού 
στην Αυστρία, ένωσαν τις δυνάµεις τους υπέρ του υποψηφίου των 
Πρασίνων για να αποτρέψουν την εκλογή ακροδεξιού Προέδρου 
στην Αυστρία, όπου ο Πρόεδρος αναδεικνύεται µε τη λαϊκή ψήφο.

Η δεύτερη επιτυχία των φιλοευρωπαϊκών κεντροδεξιών και 
κεντροαριστερών δυνάµεων ήρθε µε τον περιορισµό της δυναµι-
κής ανόδου του ακροδεξιού Κόµµατος για την Ελευθερία του κ. 
Βίλντερς στην Ολλανδία. Παρά το γεγονός ότι η κεντροδεξιά και η 
κεντροαριστερά που βρίσκονται στην κυβέρνηση υπέστησαν σο-
βαρές απώλειες, η ακροδεξιά του κ. Βίλντερς περιορίστηκε σε ένα 
13%. Αύξησε τις έδρες της, αλλά µε ένα σχετικά µικρό εκλογικό 
ποσοστό, και χωρίς πολιτικούς συµµάχους δεν είναι σε θέση να 
αλλάξει τους όρους του πολιτικού παιχνιδιού στην Ολλανδία.

Μεγάλες επιτυχίες
Οι πιο µεγάλες επιτυχίες στον έλεγχο της ανόδου των ακροδεξιών 
αντιευρωπαίων λαϊκιστών παρατηρούνται στο Ηνωµένο Βασίλειο 
και στη Γερµανία, για διαφορετικούς λόγους.

Στο Ηνωµένο Βασίλειο η πρωθυπουργός κ. Μέι ηγείται της 
εφαρµογής της απόφασης της πλειοψηφίας υπέρ του Brexit µε 
έναν εξαιρετικά δυναµικό τρόπο, παρά το γεγονός ότι όταν ήταν 
υπουργός Εσωτερικών στην κυβέρνηση Κάµερον υποστήριζε, 
όπως και ο τότε πρωθυπουργός, την παραµονή του Ηνωµένου Βα-
σιλείου στην Ε.Ε. ύστερα από την εξασφάλιση πρόσθετων εξαιρέ-
σεων από τους ευρωπαϊκούς κανόνες.

Η σκλήρυνση της στάσης της κ. Μέι έναντι των Ευρωπαίων ε-
ταίρων έχει αποδυναµώσει το Κόµµα της Ανεξαρτησίας του Ηνω-
µένου Βασιλείου, το οποίο ήταν µονοθεµατικό και βλέπει τώρα 
τους ψηφοφόρους του να το εγκαταλείπουν µαζικά υπέρ του Συ-
ντηρητικού Κόµµατος. Στις τοπικές εκλογές της περασµένης ε-
βδοµάδας το Κόµµα της Ανεξαρτησίας του Ηνωµένου Βασιλείου 
συνετρίβη, ενώ το Συντηρητικό Κόµµα ενίσχυσε εντυπωσιακά τη 
θέση του στην τοπική αυτοδιοίκηση. Το ίδιο αναµένεται να συµ-
βεί στις πρόωρες βουλευτικές εκλογές που θα πραγµατοποιηθούν 
µε πρωτοβουλία της κ. Μέι στις 8 Ιουνίου. Το Συντηρητικό Κόµµα 
αναµένεται να διευρύνει την πλειοψηφία του στη Βουλή, κερδί-
ζοντας ψηφοφόρους από το Κόµµα της Ανεξαρτησίας του Ηνωµέ-
νου Βασιλείου και από το Εργατικό Κόµµα, το οποίο περνάει τη 
δική του κρίση.

Μπορούµε να πούµε ότι η κ. Μέι εξουδετέρωσε τον επιθε-
τικό αντιευρωπαϊκό λαϊκισµό του Κόµµατος της Ανεξαρτησίας του 
Ηνωµένου Βασιλείου ενσωµατώνοντας ορισµένες από τις θέσεις 
του, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το Brexit και τον περιορισµό του α-
ριθµού των µεταναστών που πηγαίνουν κάθε χρόνο στο Ηνωµένο 

Στο Ηνωµένο Βασίλειο 
και στη Γερµανία οι αντιευρωπαίοι λαϊκιστές 
της σκληρής και της  άκρας ∆εξιάς βρίσκονται 
σε φάση µεγάλης υποχώρησης.

Η επόµενη καθοριστική αναµέτρηση 
µε τους αντιευρωπαίους λαϊκιστές 
της ∆εξιάς και της άκρας ∆εξιάς 
θα πραγµατοποιηθεί στην Ιταλία.

Βασίλειο σε αναζήτηση εργασίας, στο πρόγραµµα του Συντηρητι-
κού Κόµµατος.

Με επιτυχία αντιµετώπισε η καγκελάριος Μέρκελ στη Γερ-
µανία την πρόκληση του αντιµεταναστευτικού, αντιευρωπαϊκού 
κόµµατος Εναλλακτική για τη Γερµανία, το οποίο εκφράζει τον 
σκληρό δεξιό και ακροδεξιό λαϊκισµό. Στην κορύφωση της προ-
σφυγικής-µεταναστευτικής κρίσης του 2015 τα δηµοσκοπικά πο-
σοστά της Εναλλακτικής για τη Γερµανία πλησίασαν το 15%, ενώ 
σε εκλογές για την ανάδειξη κυβερνήσεων σε ορισµένα οµό-
σπονδα κρατίδια η Εναλλακτική για τη Γερµανία πλησίασε ή και 
ξεπέρασε το 20%.

Η κυβέρνηση Μέρκελ κατάφερε να περιορίσει δραστικά τις 
προσφυγικές-µεταναστευτικές ροές µε το κλείσιµο του λεγόµε-
νου βαλκανικού διαδρόµου, την ευρωτουρκική συµφωνία του 
Μαρτίου 2016 και τη µετατροπή της Ελλάδας σε χώρα εγκλωβι-
σµού προσφύγων και µεταναστών. Με τον έλεγχο του προσφυ-
γικού-µεταναστευτικού η Εναλλακτική για τη Γερµανία είδε 
την απήχησή της να περιορίζεται και ήδη καταγράφει δηµοσκο-
πικά ποσοστά κατώτερα του 10%, γεγονός που εξηγεί, σε µεγάλο 
βαθµό, τη δυναµική πολιτική ανάκαµψη του Χριστιανοδηµοκρα-
τικού Κόµµατος της κ. Μέρκελ µερικούς µήνες πριν από τις κρίσι-
µες βουλευτικές εκλογές του Σεπτεµβρίου 2017.

Η κ. Μέρκελ δεν υιοθέτησε την επιχειρηµατολογία της Εναλ-
λακτικής για τη Γερµανία για να ελέγξει την πολιτική της άνοδο 
αλλά φρόντισε να περιορίσει τις διατάσεις του προσφυγικού-µε-
ταναστευτικού για να αφαιρέσει από την Εναλλακτική για τη Γερ-
µανία το βασικό της επιχείρηµα.

∆οκιµασία σε Γαλλία-Ιταλία
Το κρίσιµο ερώτηµα σε ό,τι αφορά τη Γαλλία είναι αν ο Πρόεδρος 
Μακρόν θα µπορέσει να εξασφαλίσει κυβερνητική πλειοψηφία 
στη Βουλή, για να αντιµετωπίσει στη συνέχεια τα µεγάλα οικο-
νοµικά και κοινωνικά προβλήµατα που τρέφουν πολιτικά τους α-
κροδεξιούς λαϊκιστές του Εθνικού Μετώπου. Αν ο κ. Μακρόν επι-
τύχει στη δύσκολη αποστολή του, το Εθνικό Μέτωπο θα περάσει 
από την ήττα στις προεδρικές στην πολιτική παρακµή. ∆ιαφορε-
τικά, θα του δοθούν νέες ευκαιρίες για να διαµορφώσει τις πολι-
τικές εξελίξεις.

Ο κ. Μακρόν καλείται να µετατρέψει τη νίκη τακτικής που 
πέτυχε σε βάρος της γαλλικής άκρας ∆εξιάς σε στρατηγικό θρί-
αµβο. Παράλληλα, θα πρέπει να αξιοποιήσει τις πολύ στενές σχέ-
σεις του µε τον ηγέτη της ιταλικής κεντροαριστεράς κ. Ρέντσι για 
να ενισχυθεί η θέση της κεντροαριστερής κυβέρνησης Τζεντιλόνι 
και του ∆ηµοκρατικού Κόµµατος του κ. Ρέντσι, ώστε να αντέξουν 
στην πίεση που ασκούν οι δεξιοί λαϊκιστές του Κινήµατος Πέντε 
Αστέρων του Μπέπε Γκρίλο και οι ακροδεξιοί λαϊκιστές της Λέ-
γκας του Βορρά ενόψει των βουλευτικών εκλογών που θα πραγ-
µατοποιηθούν στην Ιταλία το αργότερο µέχρι τον Φεβρουάριο 
του 2018.
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Την ώρα που οι διαπραγµατεύσεις 
κυβέρνησης-θεσµών για το κλεί-
σιµο της δεύτερης αξιολόγησης του 
ελληνικού προγράµµατος βρίσκο-

νται σε κρίσιµη καµπή, εντύπωση –όχι απαραι-
τήτως θετική– έχει προκαλέσει η πληροφορία 
ότι η κυβέρνηση απευθύνθηκε στην Παγκό-
σµια Τράπεζα για δάνειο.

Τι είναι η Παγκόσµια Τράπεζα
Αδελφός οργανισµός του ∆ΝΤ, η Παγκόσµια 
Τράπεζα ιδρύθηκε το 1944, µαζί µε το Ταµείο, 
σε αυτήν συµµετέχουν 189 χώρες και στόχος 
της είναι η παροχή οικονοµικής βοήθειας σε α-
ναπτυσσόµενες χώρες, κυρίως για έργα υποδο-
µών, µε δεδηλωµένο σκοπό την καταπολέµηση 
της ακραίας φτώχειας (άλλωστε το µότο της 
τράπεζας είναι «εργαζόµαστε για έναν κόσµο α-
παλλαγµένο από τη φτώχεια»). Μάλιστα, ως το 
1968 η Παγκόσµια Τράπεζα χορηγούσε δάνεια 
σε πολύ µικρή κλίµακα, ενώ η Ελλάδα είχε δα-
νειοδοτηθεί από αυτήν για κάποια έργα υπο-
δοµών τις δεκαετίες του 1960 και του 1970. Αρ-
χικά, ακόµα και χώρες του λεγόµενου αναπτυγ-
µένου κόσµου, όπως η Γαλλία και η Νορβηγία, 
έλαβαν δάνεια από την Παγκόσµια Τράπεζα, 
ωστόσο σταδιακά τα προγράµµατά της επικε-
ντρώθηκαν στις αναπτυσσόµενες χώρες.

Τι ζήτησε η Ελλάδα
Κατά τα φαινόµενα, λοιπόν, η κυβέρνηση ζή-
τησε από τον οργανισµό αυτόν δανειοδότηση 
και τεχνική βοήθεια, προκειµένου να καταπο-
λεµήσει τη µακροχρόνια ανεργία. Όπως επι-
βεβαίωσε µιλώντας στη δηµόσια τηλεόραση 
η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ 
Φωτεινή Βάκη, η κυβέρνηση ζήτησε από την 
Παγκόσµια Τράπεζα να χρηµατοδοτήσει τριε-
τές πρόγραµµα για τη δηµιουργία 150.000 θέ-
σεων εργασίας κατ’ έτος (ήτοι 450.000 σε τρία 
χρόνια), συνολικού κόστους 3 δισ. ευρώ. Το αί-
τηµα της ελληνικής κυβέρνησης προς τον οργα-
νισµό επιβεβαίωσε και η εκπρόσωπος του επι-
τρόπου, αρµοδίου για νοµισµατικές και οικονο-
µικές υποθέσεις, Πιερ Μοσκοβισί, λέγοντας ότι 
«οι ελληνικές αρχές έχουν επισηµάνει ότι θα ή-
θελαν να προωθήσουν περαιτέρω ενεργές πολι-
τικές απασχόλησης και µία από τις οδούς είναι 
η προσέγγιση της Παγκόσµιας Τράπεζας».

Τι απαντά το ίδρυµα
Για την ώρα, από την Παγκόσµια Τράπεζα δεν 
έχει υπάρξει επίσηµη αντίδραση στο αίτηµα 
της ελληνικής κυβέρνησης. Ωστόσο, σύµφωνα 
µε το ειδησεογραφικό site Politico, το οποίο α-
πηύθυνε σχετικό ερώτηµα στον οργανισµό, εκ-
πρόσωπος της Παγκόσµιας Τράπεζας επιβε-
βαίωσε το ελληνικό αίτηµα για βοήθεια, αν και 
δεν έκανε καµία αναφορά στο ύψος της χρη-
µατοδότησης που έχει ζητήσει η Αθήνα, διευ-

κρινίζοντας παράλληλα ότι κάθε απόφαση σχε-
τικά µε παροχή δανείων απαιτεί την έγκριση 
του εκτελεστικού συµβουλίου του οργανισµού. 
Όπως αναφέρει το Politico, ο εκπρόσωπος του 
οργανισµού δήλωσε ότι «ζητήθηκε από την 
Παγκόσµια Τράπεζα να παράσχει τεχνική και 
οικονοµική βοήθεια στην Ελλάδα, για να αντα-
ποκριθεί σε προκλήσεις όπως η µακροχρόνια 
ανεργία, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
και της ανάπτυξης».

Ευρωπαϊκές επιφυλάξεις
Πάντως, πληροφορίες από τις Βρυξέλλες α-
ναφέρουν ότι οι ευρωπαϊκοί θεσµοί δεν βλέ-
πουν ιδιαιτέρως θετικά την κίνηση αυτή, κυ-
ρίως λόγω του υψηλότερου επιτοκίου δα-
νεισµού, αλλά και λόγω του ότι προτιµούν η 
καταπολέµηση της ανεργίας να γίνει µέσω ι-
διωτικών κεφαλαίων και επενδύσεων στη 
χώρα. Στην ουσία, οι Ευρωπαίοι εκτιµούν ότι 
τα χρήµατα του δανείου από την Παγκόσµια 
Τράπεζα θα χρησιµοποιηθούν από την κυβέρ-
νηση για προσλήψεις στο ∆ηµόσιο ή στον ευ-
ρύτερο δηµόσιο τοµέα, ενώ παράλληλα θεω-
ρούν ότι το δάνειο αυτό θα επιβαρύνει κι άλλο 
το δηµόσιο χρέος της Ελλάδας και ότι ο ESM 
θα κληθεί να πληρώσει τα σπασµένα. Στα τέλη 
Φεβρουαρίου, όταν η κυβέρνηση άρχισε να 
συζητά για το δάνειο από την Παγκόσµια Τρά-
πεζα, ο ίδιος ο Πιερ Μοσκοβισί, αναφερόµε-
νος στο ζήτηµα της καταπολέµησης της ανερ-
γίας στην Ελλάδα, είχε σηµειώσει µε νόηµα 
ότι «µπορεί, όπως ελέχθη, να είναι ένα δάνειο 
της Παγκόσµιας Τράπεζας ή άλλοι πόροι, κάτι 
λιγότερο δαπανηρό».

«Κοµµατικός στρατός»
Από την άλλη πλευρά, η αντιπολίτευση έχει εκ-
φράσει ξεκάθαρα την αντίθεσή της σε δανειο-
δότηση της Ελλάδας από την Παγκόσµια Τρά-
πεζα. Ήδη βουλευτές της Ν∆ έχουν καταθέσει 
σχετική ερώτηση προς τον υπουργό Οικονοµι-
κών, ενώ ο ίδιος ο πρόεδρος της αξιωµατικής α-
ντιπολίτευσης Κυριάκος Μητσοτάκης σε οµι-
λία του τόνισε ότι η χώρα χρειάζεται ένα πιο 
επιθετικό και πιο εµπροσθοβαρές µεταρρυθ-
µιστικό πρόγραµµα και όχι πανάκριβα δάνεια 
από την Παγκόσµια Τράπεζα, για να δηµιουρ-
γήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως είπε, έναν νέο κοµµα-
τικό στρατό. Σηµειώνεται ότι η πρόταση του υ-
πουργείου Εργασίας προβλέπει για κάθε έτος 
τη δηµιουργία 50.000-75.000 θέσεων εργασίας 
τον χρόνο µέσω των νέων προγραµµάτων κοι-
νωφελούς εργασίας (ήτοι προσωρινές θέσεις) 
και τη δηµιουργία άλλων 50.000-75.000 θέ-
σεων εργασίας µε στόχευση σε ειδικές οµάδες 
ανέργων, όπως των νέων 22-29 ετών µε πολύ 
υψηλά προσόντα και ανέργων ηλικίας άνω των 
55 ετών που παραµένουν για µεγάλο διάστηµα 
εκτός αγοράς εργασίας. ∆.Χρ.

ΑΠΟ ΤΟ ∆ΝΤ 
ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 

ΤΡΑΠΕΖΑ Η ΕΛΛΑ∆Α
KENTΡΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ  

ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Λ. Κηφισίας 53, Αμπελόκηποι 
τηλ. 210-69.93.527

www.gethealthier.gr

Αποσυμπίεση 
Μεσοσπονδύλιου Δίσκου 

Στην Get Healthier, χάρη στις συντονισμένες προσπάθειες 
μιας ομάδας κορυφαίων ιατρών και μηχανικών ιατρικών 

οργάνων, εφαρμόζουμε τις τελευταίες εξελίξεις της βιοτε-
χνολογίας για να προσφέρουμε μη χειρουργική, μη επεμ-

βατική Αποσυμπίεση του Μεσοσπονδύλιου Δίσκου. Πρόκει-
ται για μια απόλυτα ασφαλή και αποτελεσματική διαδικα-

σία, χωρίς φάρμακα, ενέσεις, χειρουργεία και αναισθησία, η 
οποία πραγματοποιείται σε ειδικό θεραπευτικό κρεβάτι που 
ελέγχεται από ηλεκτρονικό υπολογιστή. Έτσι, δίνουμε λύ-
σεις σε συχνές επώδυνες παθήσεις όπως οσφυαλγία, ισχι-

αλγία, κήλη, προβολή δίσκου, αυχενικό σύνδρομο. 

Αναγεννητική Ιατρική 
- Βλαστοκύτταρα 

Προσφέρουμε μη χειρουργική αντιμετώπιση ορθοπεδικών 
παθήσεων με τη βοήθεια καινοτόμων θεραπειών που βασί-
ζονται στις κατακτήσεις της Αναγεννητικής και Μοριακής Ι-
ατρικής (βλαστοκύτταρα). Κατ’ αυτό τον τρόπο θεραπεύο-

νται οι ασθενείς που πάσχουν από οστεοαρθρίτιδα γονάτων 
και ισχίων, ρευματοειδή αρθρίτιδα, επώδυνες τενοντίτιδες 

(περιαρθρίτιδα ώμου, επικονδυλίτιδα, άκανθα πτέρνας κλπ), 
μυϊκές θλάσεις, κατακλίσεις.

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

Εντάξει, δεν πήγαν και όλα στραβά στον τελικό του 
Κυπέλλου, ο προγραµµατισµός απέδωσε. 

Ήταν µία εβδοµάδα στην οποία κυριάρχησε ο αθλη-
τισµός και το ευ αγωνίζεσθαι. Ο αθλητισµός νίκησε 
ακόµα και υπό τις πιο αντίξοες συνθήκες, όταν στην 
αρένα τέθηκαν αντιµέτωποι δύο κανονικοί στρατοί. 

Ο αγώνας έλαβε επικές διαστάσεις…

…και απέδειξε τη συνέχεια της ελληνικής ιστορίας: ναι, 
είµαστε απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων. Απλά κάπου 
στην πορεία χάσαµε την πρόοδο του µεσοδιαστήµατος.

Όπως συµβαίνει συνήθως σε ανάλογες περιπτώσεις, 
στη συνέχεια το λόγο πήραν οι πολιτικοί. Όπως τόνισε 
ο Κυριάκος Μητσοτάκης: «Ο ΠΑΟΚ µάλλον είχε καλύ-
τερη οµάδα από την ΑΕΚ εφέτος. Άρα δε χρειαζόταν 
ένα «πέτσινο γκολ» για να κερδίσει».

Μια δήλωση που έλαβε πληρωµένη απάντηση 
από τον σύνδεσµο οργανωµένων οπαδών του ΠΑΟΚ 
«Θύρα ΣΥΡΙΖΑ»

Το βασικό συµπέρασµα είναι πως αν θέλουµε να στα-
µατήσει η βία στα γήπεδα πρέπει οι πολιτικοί µας να 
δώσουν το καλό παράδειγµα. Ήδη γίνονται κινήσεις 
προς αυτή την κατεύθυνση, µε τον υπουργό Άµυνας 
Πάνο Καµµένο να δίνει το «παρών» στον 4ο τελικό 
του γυναικείου πόλο µεταξύ του Ολυµπιακού και της 
Βουλιαγµένης, την οποία κοουτσάρει η αδερφή του. 

Μόλις ο υπουργός έγινε αντιληπτός από τους 
οπαδούς του Ολυµπιακού έγινε στόχος υβριστικών 
συνθηµάτων και χειρονοµιών, αλλά παρ’ όλ’ αυτά, 
απτόητος, κατάφερε να δώσει το καλό παράδειγµα. 

Μπορεί να τον έβριζαν χυδαία, ωστόσο εκείνος 
τους έταξε δώρα. «Βραχιολάκια». 

Παρ’ όλη τη µεγαλοψυχία του υπουργού τα υβριστικά 
συνθήµατα συνεχίστηκαν. Ε, άνθρωπος είναι κι αυτός, 
δεν άντεξε. 
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Τ
ο δράµα των προσφύγων µέσα 
από τον φακό των Ελλήνων 
φωτορεπόρτερ παρουσιάστηκε 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
στο πλαίσιο της έκθεσης φω-
τογραφίας µε τίτλο «∆ρόµοι Ε-
πιβίωσης». Κατά τη διάρκεια 
των εγκαινίων της έκθεσης, 

που συνδιοργανώθηκε από το Ίδρυµα της Βου-
λής των Ελλήνων και την Ένωση Φωτορεπόρτερ 
Ελλάδας, ο πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης 
τόνισε ότι «είναι µία υπόµνηση στις ευρωπαϊ-
κές ηγεσίες», καθώς «πρόκειται για µία δυστυ-
χία για εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, αλλά 
και πλήγµα για την Ευρώπη, για το ότι δεν έχει 
µέχρις ώρας κατορθωθεί να υπάρξει µια στα-
θερή απόφαση». Ο κ. Βούτσης επισήµανε ότι δεν 
είναι µια έκθεση για έκφραση συµπόνιας, ούτε 
αναφέρεται στο παρελθόν. «Είναι ένα θέµα το 
οποίο έχουµε τονίσει εδώ και χρόνια, και εµείς 
και οι Ιταλοί, προηγούµενα και οι Ισπανοί, που 
είχαν µία ιδιαίτερη εµπειρία, ότι είναι ένα ζήτηµα 
που έρχεται από το µέλλον και πιθανόν να συνε-
χίσει όλον τον 21ο αιώνα. Ή το καταλαβαίνουµε 
ή δεν το καταλαβαίνουµε». Η FS απευθύνθηκε 
στον φωτορεπόρτερ και πρόεδρο της Ένωσης 
Φωτορεπόρτερ Ελλάδας Μάριο Λώλο, φωτο-
γραφίες και του οποίου παρουσιάστηκαν στην 
έκθεση, προκειµένου να µοιραστεί τις προσω-
πικές του εµπειρίες από το δράµα των προσφύ-
γων, όπως τις κατέγραψε in situ µε την κάµερά 
του. Ο κ. Λώλος περιγράφει µε µελανά χρώµατα 
την κατάσταση που βιώνουν οι πρόσφυγες και 
τονίζει ότι πολιτεία και Ε.Ε. δεν έχουν σταθεί στο 
ύψος των περιστάσεων.

 ΣΤΗΝ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ

«Το προσφυγικό 
δεν έχει happy end»

Μάριος Λώλος, πρόεδρος της  Ένωσης Φωτορεπόρτερ Ελλάδας

Κατ’ αρχάς θα ήθελα να µας µιλήσετε για την 
έκθεση που εγκαινιάστηκε την Τρίτη στις Βρυ-
ξέλλες.
Είναι µια έκθεση από την Ένωση Φωτορεπόρ-
τερ Ελλάδας µε φωτογραφίες από το προσφυ-
γικό σε διάφορες φάσεις –είτε στην Ειδοµένη 
είτε στα νησιά– και γίνεται σε συνεργασία µε το 
Ίδρυµα της Βουλής. Παρουσιάστηκε πριν από 
κάποιους µήνες στον χώρο της Βουλής, όπου 
την επισκέφτηκαν και σχολεία, και στη συνέχεια 
στον Πειραιά, όπου δόθηκαν και φωτογραφίες 
µε τους πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία. Οι φω-
τογραφίες του τότε και οι σηµερινές «συνοµι-
λούσαν» µεταξύ τους. Η προσφυγοπούλα µάνα 
µέσα στη βάρκα µε το παιδί στην αγκαλιά και το 
βλέµµα στο κενό ήταν ίδια και τότε και σήµερα. 
Στόχος είναι η έκθεση να µεταφερθεί σε όλη την 
Ελλάδα και ίσως τον Σεπτέµβρη παρουσιαστεί 
και στο Βερολίνο.

Ποια είναι η εµπειρία σας ως φωτορεπόρ-
τερ από το προσφυγικό ζήτηµα στην Ελλάδα;
Το προσφυγικό δεν έχει happy end. Όταν πας 
σε µια εµπόλεµη ζώνη, ξέρεις ότι θα γυρίσεις 
πίσω στη χώρα σου. Στην Ελλάδα αυτό που έγινε 
ήταν ένα σοκ όταν έρχονταν οι πρόσφυγες στα 
νησιά. Το σοκ αυτό συνεχίστηκε στην Ειδοµένη 
και µετά το σοκ συνεχίζεται στα camps. Θεωρώ 
ότι αυτές οι χιλιάδες πρόσφυγες που έχουν µεί-
νει στην Ελλάδα θα µπορούσαν να ζουν πολύ 
καλύτερα από τις τωρινές συνθήκες. ∆εν γίνε-
ται καµία κίνηση για να ενταχθούν στην ελλη-
νική κοινωνία όταν είναι σε camp µακριά από 
την πόλη. Επίσης, το camp µετά από ένα µεγάλο 
διάστηµα παραµονής αρχίζει και ιδρυµατοποιεί. 

την αξιοπρέπεια.

Θεωρείτε ότι η Ελλάδα ανταποκρίθηκε ικα-
νοποιητικά στις ανάγκες των ξεριζωµένων 
από τις χώρες τους προσφύγων;
Όχι. Η πολιτική που ακολουθείται στις ευάλω-
τες οµάδες, η πολιτική που ακολουθείται για 
τη ΛΟΑΤ κοινότητα των προσφύγων, οι οποίοι 
βιώνουν και επιπλέον βία από τους οµοεθνείς 
τους, για τα ασυνόδευτα παιδιά, είναι ανεπαρ-
κής. Έχουν χάσει ασυνόδευτα, δεν ξέρουν πού 
βρίσκονται. Βρίσκονται σε ιδρύµατα και µιλάµε 
για 15χρονα και 16χρονα παιδιά, για τα οποία 
η οικογένειά τους είχε πληρώσει πολλά χρή-
µατα για να φύγουν, να πάνε κάπου στην Ευ-
ρώπη και να στείλουν και στην οικογένειά τους 
για να φύγει κι αυτήν. Σκεφτείτε το βάρος στις 
πλάτες αυτού του πιτσιρικά για να βρει τα χρή-
µατα. Αυτό που κάνει, λοιπόν, είναι ή να µιλά 
µε smugglers για να φύγει και να καταλήξει 
εκεί που θέλει ή πουλάει το κορµί του στο Πε-
δίον του Άρεως.

Βρεθήκατε στις Βρυξέλλες για την έκθεση. 
Πιστεύετε ότι ο τρόπος που η Ε.Ε. αντιµετώ-
πισε και αντιµετωπίζει το προσφυγικό είναι 
ο σωστός;
Σαφέστατα δεν ήταν σωστός. Μάλιστα ήταν και 
οξύµωρο. Την ηµέρα που έγιναν τα εγκαίνια 
ήταν και η Ηµέρα της Ευρώπης. Στο Ευρωκοι-
νοβούλιο είχαν αργία. Ήταν η Ηµέρα της Ενω-
µένης Ευρώπης, της πολιτισµένης Ευρώπης, 
και ταυτόχρονα γινόταν µια έκθεση για το προ-
σφυγικό µε εικόνες πολύ σκληρές. Θα ήθελα, 
δε, να προσθέσω ότι όλοι οι συνάδελφοι φωτο-

Οι φωτογραφίες που θα 
θυµόµαστε θα είναι αυτές που 
δεν τραβήξαµε. Ενώ υπήρχε 
το κάδρο έτοιµο στο µυαλό µας, 
δεν καταφέραµε να σηκώσουµε 
τη µηχανή να το τραβήξουµε.

Φανταστείτε έναν πρόσφυγα µε οικογένεια που 
στη χώρα του κάτι έκανε, τώρα, στο κοντέινερ, 
να µην κάνει τίποτα. Μόνο τα παιδιά του πηγαί-
νουν σχολείο το απόγευµα.

Σε προσωπικό επίπεδο, πόσο σας έχουν ε-
πηρεάσει οι εµπειρίες σας από τη φωτογρα-
φική καταγραφή του προσφυγικού ζητήµατος;
Θα απαντήσω µε µια κοινή άποψη που έχουµε 
οι περισσότεροι φωτογράφοι που το συζητάµε 
µεταξύ µας: οι φωτογραφίες που θα θυµόµαστε 
θα είναι αυτές που δεν τραβήξαµε. Ενώ υπήρχε 
το κάδρο έτοιµο στο µυαλό µας, δεν καταφέραµε 
να σηκώσουµε τη µηχανή να το τραβήξουµε. Είτε 
γιατί ξεπερνούσε το αξιακό σύστηµα το δικό µας 
είτε γιατί χαµηλώναµε τα µάτια µπροστά στην 
αξιοπρέπεια του ανθρώπου που είχαµε απένα-
ντί µας. Είναι πολύ δύσκολο να φωτογραφίσεις 

Φωτογραφία: Μιχάλης Πατσούρας
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γράφισαν το προσφυγικό µε τροµερή αξιοπρέ-
πεια και κατάθεση ψυχής. ∆εν το δραµατοποί-
ησαν πέραν του δράµατος που ήδη ήταν. Αυτές 
οι εικόνες, λοιπόν, δείχνονται µέσα στην Ε.Ε., 
που έχει υψώσει φράχτες. Υπάρχουν ανθρώ-
πινα δικαιώµατα, που είναι η ελεύθερη µετα-
κίνηση και η δυνατότητα να ζητήσεις πολιτικό 
άσυλο. Και η Ευρώπη το διαχειρίζεται όπως το 
διαχειρίζεται και χαρακτηρίζει «ασφαλή χώρα» 
την Τουρκία – γελάνε όλοι µε αυτά που γίνονται 
στην Τουρκία και η Ευρώπη θεωρεί την Τουρ-
κία «ασφαλή τρίτη χώρα».

Πώς πιστεύετε ότι οι Έλληνες αντιµετώπι-
σαν τους πρόσφυγες τα τελευταία χρόνια;
Στην αρχή µε τροµερή αλληλεγγύη. Και είµαι 
και περήφανος, γιατί κατά ένα µικρό ποσοστό 
παίξαµε και οι φωτορεπόρτερ ρόλο. Όταν ερ-
χόταν, λοιπόν, το µεγάλο κύµα των προσφύ-
γων, υπήρχε τροµερή αλληλεγγύη. Θυµάµαι, 
ήµουν στην Ειδοµένη όταν έγινε µια µεγάλη 
συγκέντρωση στο Σύνταγµα και µαζεύτηκε βο-

#1 εφαρμογή στην Ελλάδα για
τις δημόσιες συγκοινωνίες

Κατεβάστε τώρα δωρεάν

ήθεια από το υστέρηµα του ελληνικού λαού. Ο 
Έλληνας όµως θέλει να συνεχίσει τη ζωή του 
και θεωρεί ότι εφόσον οι πρόσφυγες πήγαν στα 
camps, φροντίζει πλέον η πολιτεία γι’ αυτούς. 
Και σήµερα το προσφυγικό, σε επίπεδο αλλη-
λεγγύης, δεν έχει την ίδια απήχηση που είχε πριν 
από ένα-δυο χρόνια. Ο ελληνικός λαός πρέπει 
να ξαναδείξει αλληλεγγύη στους πρόσφυγες, 
γιατί η Χρυσή Αυγή –που κατ’εµέ είναι δολο-
φονική οργάνωση– έχει ξεµυτίσει από το αυγό 
της και πρώτο στην ατζέντα της είναι το προσφυ-
γικό. Αν ο κόσµος δείξει αλληλεγγύη, η Χρυσή 
Αυγή θα ξαναγυρίσει εκεί που της αρµόζει. ∆υ-
στυχώς, όµως, γίνονται πάλι επιθέσεις σε πρό-
σφυγες. Και αυτό δεν πρέπει να το ανεχτούµε.

Υπάρχει κάποια στιγµή που ζήσατε σχετικά 
µε το προσφυγικό στην Ελλάδα η οποία σας 
σηµάδεψε;
Είναι πολλές µικρές στιγµές. Αυτές οι στιγµές 
δεν έχουν σχέση µόνο µε τη φωτογραφία. Στην 
Ειδοµένη, για παράδειγµα, σταµάτησαν τα όνειρα 

όλων αυτών που είχαν συγκεντρωθεί για να πε-
ράσουν απέναντι και να συνεχίσουν τον δρόµο 
τους. Η Ειδοµένη δεν είχε µόνο τη φωτογραφία 
που είχατε δει, είχε και µυρωδιά, γιατί έκαιγαν ό,τι 
έβρισκαν για να ζεσταθούν. Είχε και το τσουκάλι 
που µαγείρευαν έξω από τη σκηνή, γιατί τους 
είχαν τελειώσει τα χρήµατα, και σε καλούσαν 
να πας να φας µαζί τους. Αυτό δεν γίνεται να µη 
µας έχει σηµαδέψει. Εγώ ήµουν στην Ειδοµένη 
την ηµέρα που την εκκένωσαν. ∆εν µας επε-
τράπη να µπούµε. Μπήκα και είχαν µείνει λίγοι 
πρόσφυγες. Ουσιαστικά η Ειδοµένη ήταν άδεια. 
Φυσούσε ένας τροµερός αέρας και κινούνταν οι 
σκηνές µαζί µε τα απλωµένα ρούχα. Θυµόµουν 
ότι σε αυτή τη σκηνή έµενε ο Μοχάµεντ, που 
είχε δυο παιδιά. Στην άλλη σκηνή ζούσε ένας 
Παλαιστίνιος. Θυµόµουν φωνές και ιστορίες.

Για να έρθουµε και στα καθ’ ηµάς, ποια είναι 
η άποψή σας ως προέδρου της Ένωσης Φω-
τορεπόρτερ για την κατάσταση που επικρατεί 
στον χώρο των ΜΜΕ στην Ελλάδα;

Είναι διαλυµένα όλα. Ο κλάδος των φωτορεπόρ-
τερ είχε κρίση πριν από την κρίση. Και η κρίση 
µάς έχει αποτελειώσει. Εµείς έχουµε freelancer 
σχέση µε τους εκδότες, είτε ως πρακτορείο (όπου 
πληρώνεται µε συµβόλαιο, οπότε θεωρείται προ-
µηθευτής) είτε είναι κάποιος φωτορεπόρτερ που 
δίνει φωτογραφίες µε το κοµµάτι µε δελτίο πα-
ροχής υπηρεσιών. Αν, λοιπόν, δεν πληρώνονται 
οι υπάλληλοι των ΜΜΕ, αν είναι «µέσα» πέντε 
και έξι µήνες, σκεφτείτε τι γίνεται µε τους φω-
τορεπόρτερ. Υπάρχουν περιπτώσεις που έκλει-
σαν εκδοτικά συγκροτήµατα και τα λεφτά που 
µας χρωστούσαν δεν τα πήραµε ποτέ. Και όσοι 
εκδότες πληρώνουν ακόµα, χρωστούν πάνω 
από δύο χρόνια και µε «διαλυµένες» τις τιµές. 
Σηµειώνω, δε, ότι οι φωτογραφίες µας έχουν 
γίνει φεϊγβολάν, όποιος θέλει τις παίρνει και τις 
κάνει ό,τι θέλει. Και να µη συζητήσουµε για τις 
φωτογραφίες µε τα κινητά, που ο άλλος πατάει 
ένα κουµπί κι ό,τι βγάλει. Ξεχνάµε ότι οι φωτο-
ρεπόρτερ «λένε» την είδηση µε τις φωτογρα-
φίες τους.

Φωτογραφία: Γιάννης Κολεσίδης

Φωτογραφία: Γρηγόρης Σιαµίδης

Φωτογραφία: Γιάννης Λιάκος

Φωτογραφία: Λευτέρης Πιταράκης
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Σ
οβαρά ερωτηµατικά προκύπτουν για τις 
προθέσεις της κυβέρνησης αναφορικά 
µε το θέµα και την επιθυµία της να δι-
ευκολύνει τους πρόσφυγες οι οποίοι για 
διάφορους λόγους θέλουν και µπορούν 
να εγκαταλείψουν τη χώρα. Μία µεγάλη 
οµάδα από αυτούς τους πρόσφυγες είναι 

εκείνοι που ανήκουν σε διαιρεµένες οικογένειες, δηλαδή 
άτοµα µέλη της οικογένειας των οποίων βρίσκονται σε κά-
ποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή νο-
µοθεσία, τα κράτη-µέλη έχουν την υποχρέωση να διευκολύ-
νουν την επανένωση αυτών των οικογενειών. Στην Ελλάδα 
πρόκειται κυρίως για περιπτώσεις στις οποίες ένα µέρος της 
οικογένειας κατάφερε να φύγει σε κάποια βόρεια χώρα, συ-
νήθως στη Γερµανία, ενώ τα υπόλοιπα µέλη εγκλωβίστηκαν 
εδώ όταν έκλεισε ο βαλκανικός διάδροµος.

Η διαδικασία που ακολουθείται σε αυτές τις περιπτώσεις 
είναι η «αναδοχή», δηλαδή ένα από τα µέλη της οικογένειας 
ζητά από τη χώρα στην οποία του έχει παραχωρηθεί άσυλο να 
ενεργοποιηθεί η διαδικασία και να γίνουν δεκτά και τα υπό-
λοιπα µέλη της οικογένειας.

Από την έναρξη της εφαρµογής τη συνθήκης Ε.Ε. - Τουρ-
κίας και το κλείσιµο του βαλκανικού διαδρόµου έχουν υπο-

Η πρώτη µέρα του νέου 
προέδρου της Βουλής στο 
γραφείο του.Η ΕΛΛΑ∆Α ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ 

ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ 
ΝΟΜΙΜΑ!

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΤΗΣ

βληθεί και έχουν γίνει δεκτές από άλλες χώρες-µέλη της Ε.Ε. 
περίπου 8.000 αιτήσεις για επανένωση οικογενειών. Το εντυ-
πωσιακό στοιχείο είναι ότι µέχρι στιγµής δεν υπερβαίνουν τους 
1.500 οι πρόσφυγες που έχουν εγκαταλείψει την Ελλάδα για 
να επανενωθούν µε τις οικογένειές τους, κυρίως στη Γερµανία, 
ενώ εκκρεµεί η εφαρµογή άλλων περίπου 6.000 υποθέσεων.

Λαµβάνοντας υπόψη τον αριθµό των προσφύγων και µε-
ταναστών που επισήµως δέχεται η κυβέρνηση ότι φιλοξενού-
νται στη χώρα µετά τη συριακή κρίση –και αυτοί είναι πε-
ρίπου 60.000–, η Ελλάδα θα µπορούσε να ελαφρυνθεί κατά 
περίπου 10% των ατόµων που φιλοξενεί.

Απαγορεύεται η έξοδος!
Όµως, για λόγους που δεν έχουν γίνει γνωστοί και είναι αδύ-
νατο να προσδιοριστούν, η ελληνική πλευρά όχι µόνο δεν δι-
ευκολύνει την επανένωση των οικογενειών αυτών αλλά, αντί-
θετα, δηµιουργεί προσκόµµατα και απαγορεύει τη µετεγκα-
τάστασή τους, ακόµη και µε δικά τους έξοδα.

Αυτό όµως είναι µέρος του προβλήµατος το οποίο προκύ-
πτει από αυτή την ανεξήγητη συµπεριφορά. Η συνέχεια είναι 
ότι αν µέσα σε έξι µήνες µια χώρα δεν επιτρέψει την επανέ-
νωση της οικογένειας προσφύγων η οποία έχει εγκριθεί από 
άλλη χώρα-µέλος της Ένωσης, τότε, µε βάση τις συνθήκες, υ-

ποχρεούται η ίδια να κάνει την αναδοχή της επανένωσης στο 
δικό της έδαφος. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι αν οι 6.500 δεν 
αποκτήσουν τη δυνατότητα να επανενωθούν µε τις οικογένειές 
τους στη Γερµανία, έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν η 
επανένωση να γίνει στην Ελλάδα. ∆ηλαδή οι 6.500 που δεν 
έχουν τη δυνατότητα να φύγουν, αν παρέλθει το εξάµηνο και 
ακυρωθεί η αναδοχή τους από τη Γερµανία, µπορούν να υπο-
βάλουν αίτηµα αναδοχής από την Ελλάδα, δηλαδή αίτηµα να 
φέρουν στην Ελλάδα τα µέλη των οικογενειών τους. 

Λαµβανοµένου υπ’ όψιν του γεγονότος ότι ο βαλκανικός 
διάδροµος έκλεισε τον Μάρτιο του 2016 και οι διαδικασίες 
για παροχή ασύλου στις άλλες χώρες για όσους ενδιαφέρο-
νταν για επανένωση ξεκίνησαν µετά, βρισκόµαστε στο ση-
µείο όπου ήδη έχει αρχίσει να παρέρχεται η προθεσµία του 
εξαµήνου και η Ελλάδα θα βρεθεί –αν δεν είναι ήδη αντι-
µέτωπη– µε σωρεία καταδικών από το Ευρωπαϊκό ∆ικαστή-
ριο ή, σε κάθε περίπτωση, µε σωρεία αιτήσεων η επανένωση 
να γίνει σε ελληνικό έδαφος, γεγονός που θα αυξήσει τον α-
ριθµό των φιλοξενούµενων προσφύγων.

Καχύποπτες ερµηνείες
Η καχύποπτη ερµηνεία που έχει δοθεί για την εξέλιξη είναι 
ότι η Ελλάδα έχει δηλώσει µεγαλύτερο αριθµό προσφύγων 
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ρεπορτάζ

Περίπου 6.000 πρόσφυγες που έχουν γίνει δεκτοί  
σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στο πλαίσιο της επανένωσης 
οικογενειών, παραµένουν υποχρεωτικά στην Ελλάδα,  
γιατί δεν τους επιτρέπεται η αναχώρηση, ακόµη και  
µε δικά τους έξοδα, και η χώρα βρίσκεται για µία ακόµη 
φορά αντιµέτωπη µε καταδίκες από το Ευρωπαϊκό 
∆ικαστήριο και βαριά πρόστιµα.

από αυτούς που στην πραγµατικότητα φιλο-
ξενεί και προσπαθεί να διατηρήσει όσο γίνε-
ται περισσότερους. Η ερµηνεία αυτή στηρί-
ζεται στο ότι, πέρα από τον συνολικό αριθµό 
που αµφισβητείται, αµφισβητούνται και ε-
πιµέρους στοιχεία, όπως, για παράδειγµα, ο 
αριθµός των µαθητών για τους οποίους λει-
τουργούν τα σχετικά σχολεία.

Όµως η διαχείριση του προσφυγικού προ-
βλήµατος αποτελεί για µέρος του κοµµατικού 
µηχανισµού του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ και 
επαγγελµατική διέξοδο, καθώς προϋποθέτει 
προσλήψεις, τόσο στον δηµόσιο τοµέα, όπως 
αυτές των δασκάλων, όσο και σε ΜΚΟ, οι ο-
ποίες συνδέονται και ως αποτέλεσµα επηρε-
άζονται από κρατικούς φορείς, αλλά και δια-
χείριση χρήµατος, όπως η τροφοδοσία.

Την ερµηνεία αυτή ενισχύει και το γεγο-
νός ότι, παρά την παραδοχή Μουζάλα ότι το 
80% των ανθρώπων οι οποίοι έρχονται στην 
Ελλάδα δεν είναι πρόσφυγες αλλά οικονο-
µικοί µετανάστες, οι επαναπροωθήσεις που 
προβλέπονται από τη συµφωνία της Ε.Ε. µε 
την Τουρκία είναι εξαιρετικά περιορισµένες.

Συγκεκριµένα, το 2017 οι νόµιµες απο-
χωρήσεις από την Ελλάδα ήταν περίπου 400 
πρόσφυγες που επανενώθηκαν µε τις οικο-
γένειές τους σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και 
περίπου 100 άτοµα τα οποία επαναπροωθή-
θηκαν στην Τουρκία – τα περισσότερα αυτο-
βούλως, αφού παραιτήθηκαν από την αίτησή 
τους για παροχή ασύλου.

Σύµφωνα µε τα στοιχεία, οι οικονοµικοί 
µετανάστες σχηµατίζουν πενταψήφιο αριθµό.

Μια ερµηνεία στο γιατί δεν επαναπρο-
ωθούνται στην Τουρκία π.χ. οι Τζαµαϊκανοί 
και οι πολίτες της ∆οµινικανής ∆ηµοκρατίας 
δεν έχει δοθεί.

Καλοπροαίρετες προσεγγίσεις
Λιγότερο καχύποπτες ερµηνείες εµπλέκουν 
την προσωπική άποψη του κ. Μουζάλα, ο ο-
ποίος φέρεται να είναι επιφυλακτικός στις 
επανενώσεις οικογενειών, καθώς φέρεται να 
ανησυχεί ότι θα αποτελούσαν κίνητρο για 
Σύριους που έχουν συγγενείς ανάµεσα στο 1 
εκατοµµύριο που έχει γίνει δεκτό στη Γερ-
µανία να επιδιώξουν να πάνε εκεί µε ενδιά-
µεσο σταθµό την Ελλάδα, στο πλαίσιο της ε-

πανένωσης των οικογενειών.
Άλλες ερµηνείες εµπλέκουν και τη συ-

ντηρητική έως ευθυνόφοβη προσέγγιση του 
κρατικού µηχανισµού και κυρίως της αστυ-
νοµίας, η οποία έχει την άποψη ότι οι µετα-
φορές σε ξένη χώρα πρέπει να είναι πάντοτε 
ελεγχόµενες. Οι υποστηρικτές αυτής της ά-
ποψης, παραπέµπουν µάλιστα στη γνωµο-
δότηση που έκανε ο Βοηθός Συνήγορος του 
Πολίτη, Γιώργος Π. Νικολόπουλος, στις 27 
Μαρτίου 2017 σε απάντηση αναφοράς µιας 
Σύριας η οποία είχε ζητήσει την παρέµβασή 
του επειδή οι ελληνικές αρχές δεν της χορη-
γούν ταξιδιωτικά έγγραφα για να φύγει νόµιµα 
από την Ελλάδα. Πρόκειται για µια γυναίκα, 
το αίτηµα της οποίας για αναδοχή, δηλαδή 
για επανένωση της ιδίας και των δύο θυγα-
τέρων της µε τον σύζυγό της και τα άλλα δύο 
ανήλικα τέκνα της, έγινε δεκτό από τη Γερ-
µανία στις 2 Ιανουαρίου 2017, αλλά δεν της 
δίνεται η δυνατότητα να φύγει, ακόµη και µε 
δικά της έξοδα.

«Στις 02.01.2017 η Γερµανία, ως υπεύθυνο 
κράτος-µέλος, αποφάνθηκε θετικά σχετικά µε 
το αίτηµα αναδοχής. Η προθεσµία, η οποία 
τίθεται εν προκειµένω για την ολοκλήρωση 
της εν λόγω διαδικασίας και τη µεταφορά των 
ενδιαφεροµένων από το κράτος-µέλος που υ-
πέβαλε αίτηµα προς το υπεύθυνο κράτος-µέ-
λος, είναι εξάµηνη.

»Ορίζει, δε, η παράγραφος 1 του άρθρου 
29 του Κανονισµού το εξής: “Η µεταφορά του 
αιτούντος […] από το κράτος-µέλος που υπέ-
βαλε το αίτηµα προς το υπεύθυνο κράτος-µέ-
λος πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το εθνικό 
δίκαιο του κράτους-µέλους που υπέβαλε το 
αίτηµα, ύστερα από διαβούλευση µεταξύ των 
ενδιαφεροµένων κρατών-µελών, µόλις αυτό 
είναι πρακτικά δυνατόν και το αργότερο εντός 
προθεσµίας έξι µηνών από την αποδοχή του 
αιτήµατος περί αναδοχής”.

»Κατόπιν των ανωτέρω, παρόλο που η τι-
θέµενη εξάµηνη προθεσµία δεν έχει παρέλ-
θει ακόµη, θα θέλαµε να µας ενηµερώσετε για 
το στάδιο εξέλιξης της συγκεκριµένης υπό-
θεσης, δεδοµένων των προβληµάτων υγείας 
που προαναφέρθηκαν».

Από την απάντηση του κ. Νικολόπουλου 
δεν προκύπτει καµία σπουδή του ελληνικού 

κράτους για την παροχή της δυνατότητας σε 
µια φιλοξενούµενη πρόσφυγα στην Ελλάδα 
να εγκαταλείψει τη χώρα. Μάλιστα, ο Βοηθός 
Συνήγορος επικαλείται το εξάµηνο της προ-
θεσµίας, παραβλέποντας όµως την αναφορά 
του κανονισµού στον οποίο παραπέµπει για 
την υλοποίηση της αναδοχής «µόλις αυτό είναι 
πρακτικά δυνατόν».

Και το ερώτηµα «γιατί η χώρα δεν θέλει 
να ελαφρύνει το βάρος το οποίο λέει ότι ση-
κώνει εξαιτίας των προσφύγων;» παραµένει.

Κίνδυνος να ακυρωθούν 
οι αναδοχές
Στις 2 Μαΐου, µε αφορµή την περίπτωση της 
συγκεκριµένης οικογένειας, ο καθηγητής Γιώρ-
γος Τσιάκαλος, γνωστός για την ανιδιοτελή 
ευαισθησία του στα ζητήµατα των προσφύ-
γων, έστειλε στον Συνήγορο του Πολίτη, Αν-
δρέα Ποττάκη, επιστολή στην οποία προει-
δοποιεί ότι η παρέλευση του εξαµήνου χωρίς 
επανένωση θα οδηγήσει πολύ σύντοµα στην 
ακύρωση της αναδοχής από τη Γερµανία χι-
λιάδων οικογενειών.

«Θεωρώ ότι µε όσα ανέπτυξα παραπάνω 
θεµελιώνεται επαρκώς το αίτηµά µου να επα-
νεξεταστεί η περίπτωση, ώστε η γνωµάτευση 
του Συνηγόρου του Πολίτη να µπορεί να χρη-
σιµεύσει ως οδηγός δίκαιης και ανθρώπινης 
µεταχείρισης των προσφυγικών οικογενειών 

σε χιλιάδες άλλες παρόµοιες περιπτώσεις.
»Αυτό επιβάλλεται ιδιαίτερα επειδή η ο-

λιγωρία ή η παράλειψη της ∆ιοίκησης, που 
διαπιστώνεται στη συγκεκριµένη περίπτωση, 
φαίνεται να είναι αποτέλεσµα µιας πάγιας 
πρακτικής που συνίσταται στη γενική άρνηση 
του δικαιώµατος της εθελοντικής µεταφοράς 
(µε έκδοση άδειας ελεύθερης διέλευσης) και 
επιµονή στην εκτέλεση των µεταφορών απο-
κλειστικά µε ελεγχόµενη αναχώρηση.

»Η πρακτική αυτή προφανώς παραβιά-
ζει τη Σύµβαση του ∆ουβλίνου και βρίσκε-
ται σε πλήρη αντίθεση µε τη νοµολογία του 
Ε∆∆Α. Προσθέτω ότι η Ελλάδα είναι η µο-
ναδική χώρα µε αυτή την πρακτική.

»Επισηµαίνω, τέλος, ότι η γενική άρνηση 
του δικαιώµατος εθελουσίας µεταφοράς και 
η εµµονή στις ελεγχόµενες µεταφορές θα ο-
δηγήσει πολύ σύντοµα στην ακύρωση της α-
ναδοχής από τη Γερµανία χιλιάδων οικογε-
νειών, καθώς θα έχει παρέλθει η προθεσµία 
των έξι µηνών, προκαλώντας ανυπολόγιστα 
προβλήµατα όχι µόνο στις προσφυγικές οι-
κογένειες που πλήττονται από την εξέλιξη 
αυτή αλλά και σε πολλούς τοµείς της κοι-
νωνικής και πολιτικής καθηµερινότητας της 
δικής µας χώρας».

Σήµερα, 11 Μαΐου, τέσσερις µήνες µετά, η 
Ελλάδα της απαγορεύει να φύγει από τη χώρα, 
ενώ η ίδια µπορεί, θέλει και πρέπει να φύγει.

Με το Fendona® 6 SC επιτυγχάνεται γρήγορη κατάρριψη 
και εκτεταµένος έλεγχος σε ένα ευρύ φάσµα εντόµων επι-
κίνδυνων για τη δηµόσια υγεία όπως; Μύγες, Κατσαρίδες, 
Κουνούπια, Σκόροι, Ψύλλοι, Ψαράκια, Ψαλλίδες, Μυρµή-
γκια, Κοριοί ενώ έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
•  Εφαρµόζεται σε επιφάνειες εσωτερικών και εξωτερικών 

κατοικηµένων χώρων.
•  Eπιτυγχάνει γρήγορη κατάρριψη και εκτεταµένο έλεγχο 

των εντόµων στόχων.
•  ∆ρα εναντίων των ακµαίων και προνυµφικών σταδί-

ων των εντόµων στόχων, ενώ έχει σηµαντική ωοκτό-
νο δράση. 

•  Έχει ευρύ φάσµα εντόµων (ιπταµένων και βαδιστικών). 
Το Fendona® 6 SC διατίθεται από τα καταστήµατα εµπορί-
ας γεωργικών φαρµάκων και από τα φαρµακεία. 
«Χρησιµοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα µε ασφαλή τρόπο. 
∆ιαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά 
µε το προϊόν πριν από τη χρήση. ∆είτε τις προειδοποιητικές 
φράσεις και σύµβολα πριν χρησιµοποιήσετε το προϊόν».
 
Για περισσότερες πληροφορίες:
BASF ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
Τηλ. Κέντρο: 210 68.60.100 • Fax: 210 68.60.217
www.pestcontrol.basf.gr

  
 

Fendona®   
ένα εντοµοκτόνο υψηλών προδιαγραφών 

κατά των Κουνουπιών!

Το Fendona® είναι σήμα κατατεθέν της BASF
Το Fendona® περιέχει δραστική ουσία alphacypermethrin

ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΟ  
ΣΤΟΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟ ΣΑΣ
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Μ
ε γαλλική φινέτσα από κού-
νια και τον Γάλλο Πρόεδρο στο 
πλευρό της, η Μπριζίτ Τρονιέ-
Μακρόν καταρρίπτει όλες τις 
κοινωνικές συµβάσεις και δι-
καιώνει τις γυναίκες κάθε ηλι-
κίας που τόλµησαν να ζήσουν 

δύο και τρεις ζωές χάρη σε έναν µεγάλο έρωτα.
H Μπριζίτ Τρονιέ γεννήθηκε το 1953 στην Αµιένη της 

Γαλλίας. Οι γονείς της ήταν ευκατάστατοι, ιδιοκτήτες µίας 
από τις παλαιότερες σοκολατερί της περιοχής µε παράδοση 
που ξεκινούσε το 1872. Η Μπριζίτ ήταν η µικρότερη από τα 
έξι παιδιά της οικογένειας και όλα έδειχναν πως θα ζήσει µια 
ευτυχισµένη, συµβατική ζωή. Σπούδασε γαλλική φιλολογία 
και λογοτεχνία και κατά τη δεκαετία του ’80 δίδασκε σε κο-
λέγιο του Στρασβούργου.

Ο µαθητής και η καθηγήτρια
Το 1974 παντρεύτηκε τον τραπεζίτη Αντρέ-Λουί Οζιέρ, µε τον 
οποίο απέκτησε τρία παιδιά. Η ζωή της ήταν συµβατική, α-
ξιοζήλευτη για πολλούς, µέτρια για κάποιους άλλους. Εργα-
ζόµενη γυναίκα, µητέρα τριών παιδιών και σύζυγος, κάπου 
στα 40 της χρόνια ήρθε η πρώτη κρίση ηλικίας. Εκείνη την 
περίοδο δίδασκε γαλλικά και λατινικά σε ιδιωτικό λύκειο 
της Αµιένης. Εκεί γνώρισε τον Εµανουέλ Μακρόν. Η Μπρι-
ζίτ Τρονιέ ήταν 39 ετών και ο Μακρόν µόλις 15, µαθητής της 
και συµµαθητής της µεγάλης της κόρης. Ο Μακρόν παρα-
κολουθούσε ανελλιπώς τα µαθήµατα της Τρονιέ, ενώ εντά-
χθηκε και στη θεατρική οµάδα για την οποία εκείνη ήταν υ-
πεύθυνη. ∆εν υπάρχουν αναφορές στον Τύπο για την αρχή 
της ερωτικής τους ιστορίας, ούτε οι ίδιοι µιλούν γι’ αυτήν, 
καθώς, όπως έχει αναφέρει ο νυν Γάλλος Πρόεδρος σε συνέ-
ντευξή του, ήταν ένας «έρωτας λαθραίος, συχνά παρεξηγηµέ-
νος από πολλούς». Το ζευγάρι πέρασε διά πυρός και σιδήρου 
µέχρι να νοµιµοποιηθεί στα µάτια του κόσµου ο δεσµός του 
και να γίνει αποδεκτός, πράγµα το οποίο συνέβη ίσως µε τον 
πιο πανηγυρικό τρόπο, καθώς η αποδοχή του Εµανουέλ Μα-
κρόν και της πρώτης κυρίας του αντήχησε απ’ άκρη σ’ άκρη 
σε ολόκληρη τη Γαλλία.

Ο απαγορευµένος έρωτας
«Χωρίς εκείνη, δεν θα ήµουν εγώ» τόνισε δηµόσια ο νέος 
Γάλλος Πρόεδρος αµέσως µετά τη νίκη του στον πρώτο γύρο 
των εκλογών τον περασµένο µήνα και φίλησε την κατά 24 
χρόνια µεγαλύτερη γυναίκα του πάνω στη σκηνή. Κάπως έτσι 
άρχισαν τα µίντια να γίνονται επικριτικά και ο διεθνής Τύπος 
να αναρωτιέται πώς είναι δυνατόν να είναι µαζί αυτό το α-
ντισυµβατικό ζευγάρι. Μέχρι που ο ίδιος ο Μακρόν αναγκά-
στηκε να διαψεύσει φήµες που τον ήθελαν οµοφυλόφιλο και 
κατά πολλούς κακεντρεχείς εξηγούσαν τον γάµο του µε την 
64χρονη πλέον Μπριζίτ. Η Τρονιέ και ο Μακρόν όµως έχουν 
διανύσει εδώ και χρόνια τον γολγοθά τους, είναι συνηθισµέ-
νοι στις επικρίσεις και στα εµπόδια και η αγάπη τους είναι 
δυνατή, σχεδόν αδιαπέραστη, όπως φαίνεται.

Σε δηµοσίευµα του CNN αναφέρεται πως ο Μακρόν από 
την ηλικία των 17 ετών είχε εκφράσει τον έρωτά του στην 
Τρονιέ. «Ό,τι και να κάνεις, θα σε παντρευτώ» της είπε λίγο 
πριν φύγει από την Αµιένη για να σπουδάσει στο Παρίσι. Στο 
βιβλίο της Αν Φουλντά «Εµανουέλ Μακρόν: Ένας τέλειος 
νέος άνδρας» αναφέρεται πως οι γονείς του Μακρόν δεν ε-
νέκριναν τη σχέση του µε την καθηγήτριά του. Η µητέρα του 
µάλιστα ήταν εκείνη που πρωτοστάτησε προκειµένου ο γιος 
της να φύγει για σπουδές µακριά από την Αµιένη για να ξεχά-
σει τον έρωτά του για την Τρονιέ. Όπως αναφέρουν ξένα δη-
µοσιεύµατα, οι γονείς του άργησαν να αντιληφθούν την ερω-
τική περιπέτεια Μακρόν-Τρονιέ, καθώς ήταν σίγουροι πως 
ο γιος τους έτρεφε ερωτικό ενδιαφέρον για τη µεγάλη κόρη 
της Τρονιέ, µε την οποία ήταν συµµαθητές. Φήµες θέλουν τη 
µητέρα του να έχει παρακαλέσει στο παρελθόν την Τρονιέ 
να µην ανταποκριθεί στον έρωτα του γιου της, καθώς εκείνη 

Παρά τις επικρίσεις της τοπικής 
κοινωνίας και τις αντιρρήσεις 
της οικογένειάς του, ο Εµανουέλ 
Μακρόν παντρεύτηκε την κατά 
24 χρόνια µεγαλύτερή του Μπριζίτ 
Τρονιέ και µαζί θα αναλάβουν το τιµόνι 
της Γαλλίας. Εκείνος ως Πρόεδρος και 
εκείνη ως συµπαραστάτριά του.

Η ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ 
ΠΡΩΤΗ ΚΥΡΙΑ 
ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ

Η Μπριζίτ Τρονιέ-Μακρόν αντάλλαξε 
τη συµβατική ζωή µε έναν µεγάλο 

έρωτα και βρέθηκε στο κατώφλι του 
γαλλικού Προεδρικού Μεγάρου.

ήδη είχε ζήσει τη ζωή της και είχε αποκτήσει τρία παιδιά, 
ενώ ο Εµανουέλ Μακρόν δεν θα είχε την ευκαιρία να γίνει 
πατέρας αν παντρεύονταν οι δυο τους.

Το ειδύλλιο Μακρόν-Τρονιέ κράτησε πολλά χρόνια. Η 
βιογράφος του πρώτου Αν Φουλντά σηµειώνει πως ο νέος 
Γάλλος Πρόεδρος είχε µόνο µία σχέση µε µια κοπέλα της η-
λικίας του και µία σχέση µε την Τρονιέ, «πολύ σπάνιο στις 
µέρες µας», όπως συµπληρώνει η συγγραφέας. Το 2006 η 
Μπριζίτ Τρονιέ χώρισε και το 2007 παντρεύτηκε τον Εµα-
νουέλ Μακρόν. «Ο έρωτας σάρωσε τα πάντα στο πέρασµά 
του και µε οδήγησε στο διαζύγιο. Ήταν αδύνατο να του α-
ντισταθώ» είχε δηλώσει η ίδια σε συνέντευξή της στο «Paris 
Match» το 2016. Ο Μακρόν κράτησε την υπόσχεση που είχε 
δώσει στα 17 του, την παντρεύτηκε όταν έγινε 30 ετών, ενώ η 
Μπριζίτ ήταν 54.

Πνευµατική σύµβουλος
Το 2015 η Μπριζίτ Μακρόν εγκατέλειψε την καριέρα της 
προκειµένου να αφοσιωθεί στον σύζυγό της και στους πο-
λιτικούς του στόχους. Σε ντοκιµαντέρ στο πλαίσιο της πο-
λιτικής καµπάνιας του Μακρόν, που γύρισε το France3 TV, 
η Μπριζίτ εµφανίζεται ως µέντορας του Γάλλου Προέδρου. 
Τον καθοδηγεί σε όλες τις οµιλίες του, πού να φωνάξει, πού 
να αλλάξει ύφος, πώς να χειριστεί επικοινωνιακά διάφορες 
καταστάσεις. Η Μπριζίτ σε όλα τα παρασκηνιακά πλάνα είναι 
δίπλα του, φορώντας ένα στενό τζιν και ένα µαύρο τζάκετ, κα-
θοδηγώντας το πολιτικό του επιτελείο µε ευγένεια, κοµψό-
τητα και µεθοδικότητα. Άλλωστε η διδασκαλία είναι το ατού 
της.

Ο Εµανουέλ Μακρόν έχει δηλώσει για τη σύζυγό του πως 
είναι η «πνευµατική αδελφή ψυχή του» και πως θα κυβερνή-
σει πιο αποτελεσµατικά αν είναι χαρούµενος, γεγονός που 
προϋποθέτει να έχει την Μπριζίτ στο πλευρό του. Φήµες θέ-
λουν την τελευταία να αναλαµβάνει ουσιαστικές αρµοδιότη-
τες στην Προεδρία της Γαλλίας, χωρίς ωστόσο να λαµβάνει 
µισθό. Εκτός από σύµβουλος του συζύγου της, αναµένεται να 
ασχοληθεί ενεργά µε την παιδεία και τις κοινωνικές δράσεις 
για τα αυτιστικά παιδιά. Επίσης, σύµφωνα µε δηµοσίευµα 
της «Telegraph», είναι εκείνη που ευθύνεται για τις «φεµι-
νιστικές» ιδέες του Μακρόν. Ο ίδιος έχει υποσχεθεί να υπο-
στηρίξει ισότιµες µε των ανδρών οικονοµικές απολαβές για 
τις γυναίκες, καθώς και ενίσχυση της άδειας µητρότητας, µε-
ταξύ άλλων δράσεων υπέρ των γυναικών.

Μένει να δούµε πόσο πιστός θα παραµείνει ο Εµανουέλ 
Μακρόν στο σηµείο αναφοράς του, την Μπριζίτ Τρονιέ, τώρα 
που έγινε ο πιο ισχυρός άντρας της Γαλλίας, καθώς δεν είναι 
λίγες οι φορές που έχουµε δει πρώτες κυρίες της χώρας να 
φεύγουν προδοµένες από το Προεδρικό Μέγαρο µε αιτία τα 
ερωτικά τερτίπια των συζύγων τους.

 ΜΑΡΙΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
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Τ
ην εκτίµηση ότι οι Γάλλοι ψήφισαν το µη 
χείρον στον δεύτερο γύρο των προεδρι-
κών εκλογών της περασµένης Κυρια-
κής κάνει η διεθνολόγος και ερευνήτρια 
στο Πάντειο Πανεπιστήµιο Ειρήνη Χρι-

στοδουλάκη, θεωρώντας ότι πολλοί πολίτες προ-
σήλθαν στις κάλπες για να ρίξουν αρνητική ψήφο.

Ποια είναι τα πρώτα συµπεράσµατά σας από το 
τελικό αποτέλεσµα των γαλλικών προεδρικών 
εκλογών;
Κρίνοντας από το χαµηλό ποσοστό προσέλευσης, 
είναι ασφαλές να πούµε πως οι Γάλλοι δεν ήθελαν 
κανένας από τους δύο υποψηφίους να κερδίσει το 
χρίσµα. Αρκετοί πολίτες προσήλθαν στις κάλπες για 
να ρίξουν αρνητική και όχι θετική ψήφο. Επέλεξαν, 
δηλαδή, να καταψηφίσουν τον υποψήφιο που δεν 
ήθελαν για την προεδρία. Παράλληλα, η επικρά-
τηση Μακρόν δίνει «παράταση ζωής» στο ευρω-
παϊκό όραµα της χώρας και θα µπορούσε να απο-
τελέσει το εφαλτήριο για συνολική αλλαγή στην Ε.Ε.

Ποιοι παράγοντες θεωρείτε ότι βάρυναν στο να 
νικήσει ο Μακρόν τη Λεπέν;
Ο φόβος µπροστά στο ενδεχόµενο της εκλογής της 
Λεπέν ήταν αυτός που έπαιξε σηµαντικό ρόλο στην 
επιλογή του Μακρόν. Οι Γάλλοι προτίµησαν έναν υ-
ποψήφιο που αρκετές φορές αναφέρθηκε σε… α-
ντιλαϊκά µέτρα, γιατί δεν ήθελαν να υποστηρίξουν 
τη Λεπέν. Η κίνηση των περισσότερων υποψηφίων 
του πρώτου γύρου να πάρουν ξεκάθαρη στάση ε-
ξαρχής υπέρ του Μακρόν έκανε τους Γάλλους να 
συνειδητοποιήσουν πως δεν πρόκειται µόνο για 
µια πολιτική µάχη αλλά πως οι εκλογές αυτές θα 
µπορούσαν να αναµορφώσουν συνολικά την ταυ-
τότητα της χώρας. Τέλος, η έξυπνη επικοινωνιακή 
καµπάνια του Μακρόν του εξασφάλισε µεγαλύτερο 
ποσοστό ψηφοφόρων.

Από την άλλη, πώς µεταφράζετε το ποσοστό που 
έλαβε η Μαρίν Λεπέν στον δεύτερο γύρο των 
προεδρικών εκλογών;
Παρά την ήττα, οι εκλογές για τη Λεπέν ήταν επιτυ-
χηµένες. Κατάφερε να συγκεντρώσει περίπου 12 
εκατοµµύρια ψήφους, 2,2 εκατοµµύρια περισσότε-
ρες απ’ όσες είχε λάβει ο πατέρας της στον επανα-
ληπτικό γύρο των προεδρικών εκλογών του 2002. 
Η υποστήριξη που έλαβε η Λεπέν εκπορεύεται κυ-
ρίως από τον θυµό απέναντι στο «σύστηµα», µέλος 
του οποίου είναι ο Μακρόν. Πολιτική επιδίωξη της 
Λεπέν είναι να κρατήσει τα ποσοστά της σε αυτά τα 
επίπεδα και σταδιακά να τα αυξήσει.

Από αναλύσεις εταιρειών δηµοσκοπήσεων στη 
Γαλλία φαίνεται ότι µεγάλο µέρος των ψηφοφό-
ρων του δεξιού Φιγιόν ψήφισε υπέρ της Λεπέν, 
ενώ το µεγαλύτερο µέρος των ψηφοφόρων του 
αριστερού Μελανσόν –ο οποίος δεν είχε πάρει 
θέση υπέρ του ενός ή του άλλου υποψηφίου– 
στήριξε Μακρόν. Πώς ερµηνεύετε αυτή την ει-
κόνα;
Ο Μακρόν, αν και τοποθετείται στον κεντρώο χώρο, 
λόγω του ότι διετέλεσε υπουργός της σοσιαλιστικής 
κυβέρνησης του Ολάντ είναι ευκολότερο να κερδί-
σει την υποστήριξη του αριστερού χώρου. Ειδικά 
στην περίπτωση των ψηφοφόρων του Μελανσόν 
–ο οποίος εκφράζει τον κοµµουνισµό στη Γαλλία–, 
θα ήταν δύσκολο εκείνοι να πάνε στο άλλο άκρο 
και να ψηφίσουν ακροδεξιό κόµµα. Από την άλλη, 
οι δεξιοί ψηφοφόροι του Φιγιόν, εξαιτίας ιδεολογι-

∆υστυχώς για τον Μακρόν, το 
άκρως φεντεραλιστικό αφήγηµα 
περί σύστασης υπουργείου 
Οικονοµικών, Κοινοβουλίου της 
Ευρωζώνης κ.λπ. έρχεται σε µια 
περίοδο κατά την οποία οι χώρες 
της Ευρωζώνης χαρακτηρίζονται 
από εσωστρέφεια.

 ΣΤΟΝ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Ειρήνη Χριστοδουλάκη, διεθνολόγος, 
ερευνήτρια του Κέντρου Ανατολικών 
Σπουδών στο Πάντειο Πανεπιστήµιο, 
συνεργάτιδα του «Vocal Europe»

κής εγγύτητας, ήταν λογικό να επιλέξουν τη Λεπέν.

Τι σηµαίνει για εσάς η µεγάλη αποχή, αλλά και 
το 10% των λευκών και άκυρων ψηφοδελτίων;
Οι Γάλλοι έχουν απογοητευτεί από το πολιτικό σύ-
στηµα και τα πρόσωπα που το εκπροσωπούν. Οι 
επιλογές που είχαν ήταν δύο: είτε η ακροδεξιά και 
ξενοφοβική πολιτικός είτε ο πρώην τραπεζίτης, 
µέρος του συστήµατος που τους απογοήτευσε. Α-
µέσως µετά τον πρώτο γύρο των εκλογών χιλιά-
δες πολίτες βγήκαν στους δρόµους µε το σύνθηµα 
«ούτε Μακρόν, ούτε Λεπέν», δηλώνοντας µε αυτόν 
τον τρόπο την αντίθεσή τους και στους δύο υπο-
ψηφίους. Γι’ αυτούς, η αποχή ήταν ένας τρόπος 
διαµαρτυρίας.

Ο Μακρόν καλείται λίαν συντόµως να παρουσι-
άσει την κυβέρνησή του. Τι περιµένετε να δείτε;
Είναι νωρίς για να µιλήσουµε για τη µορφή που θα 
πάρει η κυβέρνηση Μακρόν, καθότι εκκρεµούν οι 
βουλευτικές εκλογές. Το εκλογικό σύστηµα της 
Γαλλίας είναι τέτοιο που ενδεχοµένως ο Πρόε-
δρος της χώρας να µην έχει την πλειοψηφία στη 
Βουλή. Τότε, περνάµε στη λεγόµενη φάση της «συ-
γκατοίκησης», όπου ένας Πρόεδρος καλείται να 
κυβερνήσει µε πρωθυπουργό από αντίπαλη πα-
ράταξη. Ενδεικτικό παράδειγµα η περίοδος 1986-
1988, όταν ο σοσιαλιστής Πρόεδρος Μιτεράν είχε 
ως πρωθυπουργό τον Ζακ Σιράκ. Ο Μακρόν έχει 
ήδη δηλώσει την πρόθεσή του να διορίσει έναν 
πρωθυπουργό ευρείας αποδοχής που θα παρα-
µείνει στη θέση του ανεξάρτητα από το αποτέλε-
σµα των βουλευτικών εκλογών. Ωστόσο, µέχρι τη 
διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών όλα τα εν-
δεχόµενα είναι ανοιχτά.

Και τώρα… βουλευτικές εκλογές στη Γαλλία 
και το κόµµα του Μακρόν εµφανίζεται πολύ ι-
σχυρό στις πρώτες δηµοσκοπήσεις. Πώς περι-
µένετε να αντιδράσουν τα «παραδοσιακά» κόµ-
µατα της χώρας;
Οι βουλευτικές εκλογές θα είναι το βαρόµετρο που 
θα καθορίσει την πολιτική ζωή της Γαλλίας. Για τα 
παραδοσιακά κόµµατα είναι ευκαιρία να «αναπλη-
ρώσουν» τις απώλειες που είχαν στην προεδρική 
κάλπη, οπότε αναµένεται να ρίξουν στη µάχη τα 
καλύτερα στελέχη τους, ώστε να ανακόψουν, έστω 
στις βουλευτικές εκλογές, το φαινόµενο Μακρόν.

Η Γερµανία υποδέχτηκε µεν µε πανηγυρισµούς 
τη νίκη Μακρόν, αλλά ήδη το Βερολίνο του έ-
στειλε µήνυµα ότι τα φεντεραλιστικά του σχέδια 

για την Ευρωζώνη δεν µπορούν να υλοποιη-
θούν. Πώς περιµένετε να απαντήσει ο νέος Γάλ-
λος Πρόεδρος;
∆υστυχώς για τον Μακρόν, το άκρως φεντεραλι-
στικό αφήγηµα περί σύστασης υπουργείου Οικο-
νοµικών, Κοινοβουλίου της Ευρωζώνης κ.λπ. έρ-
χεται σε µια περίοδο κατά την οποία οι χώρες της 
Ευρωζώνης χαρακτηρίζονται από εσωστρέφεια και 
κυρίως κατά την προεκλογική περίοδο στη Γερµα-
νία. Ο Μακρόν οφείλει να παρουσιάσει µε ακρίβεια 
τις προτάσεις του και να επιδιώξει να ξεκινήσει δι-
απραγµατεύσεις επί των προτάσεών του, ώστε να 
δείξει πως πράγµατι εννοεί όσα λέει.

«Η επικράτηση Μακρόν 
δίνει παράταση ζωής 
στο ευρωπαϊκό όραµα 
της Γαλλίας»

Κατά την άποψή σας, τι µπορεί να σηµαίνει η ε-
κλογή Μακρόν για την Ελλάδα;
Ο Μακρόν αποτελεί «ευκαιρία» για την Ελλάδα, ώστε 
να θέσει ξανά και ξανά το ζήτηµα της αναδιάρθρω-
σης του χρέους και του ελληνικού προγράµµατος. Ο 
Μακρόν ήταν από τους λίγους που το 2015 έλεγαν 
πως όλα όσα γίνονται στην Ελλάδα δεν θα έχουν α-
ποτέλεσµα και πως θα πρέπει να βρεθεί µια εναλ-
λακτική λύση που να µην εξοντώνει τον λαό. Είναι 
η πρώτη φορά, από την αρχή της κρίσης, που η Ελ-
λάδα έχει έναν «φίλο» σε τόσο υψηλό θεσµικό πόστο. 
Ωστόσο, σηµασία έχει πώς η Ελλάδα θα αξιοποιήσει 
την ευκαιρία που της παρουσιάζεται.

Φυτικό σκεύασµα για την αντιµετώπιση συµπτωµάτων σχετιζοµένων µε την υπερτροφία του 
προστάτη όπως αδυναµία κένωσης, συχνουρία, κυστίτιδα, στυτική δυσλειτουργία. Το saw 
palmetto χρησιµοποιείται εδώ και πολλούς αιώνες για τη θεραπεία των προβληµάτων του 
προστάτη και τα στοιχεία σχετικά µε την αποτελε-
σµατικότητά του είναι εντυπωσιακά. Τα ερευνητικά 
αποτελέσµατα έχουν δείξει ότι η φυσική θεραπευ-
τική ουσία που προέρχεται από αυτό το βότανο έχει 
ποσοστό επιτυχίας 90% στη θεραπεία της υπερπλα-
σίας του προστάτη, σε ότι αφορά τη βελτίωση της 
ροής των ούρων, στην καλή κένωση της ουρο-
δόχου κύστης, στην αίσθηση πόνου και δυσφορία 
κατά την ούρηση και στην αποφυγή της νυχτερινής 
ενούρησης.
∆ιάθεση: HEALTHCODE, T:2109408880

Το Balance Base Drink είναι ρόφηµα φυσικής αλκαλοποί-
ησης και εξισορρόπησης του pH του οργανισµού το οποίο 
αποτελεί βέλτιστο συνδυασµό υψηλής βιοδιαθεσιµότητας 
αλκαλικών µέταλλων (ασβέστιο, µαγνήσιο, κάλιο), ψευ-
δαργύρου (ιχνοστοιχείο), βιταµίνης D3 φυτικής προέλευ-
σης και L+ γαλακτικού οξέος. Σηµειώνεται ότι το µαγνήσιο 
συµβάλλει στη µείωση της κόπωσης και της κούρασης. 
Επίσης το Balance Base Drink δεν περιέχει λακτόζη και 
γλουτένη, είναι κατάλληλο για χορτοφάγους και έχει υπέ-
ροχη γεύση φράουλας
Αποκλειστικός αντιπρόσωπος: 
HEALTHCODE – T:2109408880.

γλουτένη, είναι κατάλληλο για χορτοφάγους και έχει υπέ

Αποκλειστικός αντιπρόσωπος: 

A.Vogel Balance Base Drink

Prostasan: Κάψουλες από καρπούς σάο παλµέτο 
(saw palmetto) για την υγεία του προστάτη.
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Συνεχίζει να επενδύει 
κόντρα στην κρίση 
η L’ Artigiano

Π
αρά τις δύσκολες οικονοµικές συ-
γκυρίες και το έντονα ανταγωνι-
στικό περιβάλλον µέσα στο οποίο 
δραστηριοποιείται, η L’ Artigiano 
συνεχίζει να επενδύει µέσω του 
εκσυγχρονισµού των καταστηµά-

των της, ενώ ετοιµάζει δύο νέα concepts εστιατορίων 
για το επόµενο διάστηµα.

Με την ανακαίνιση των καταστηµάτων της να βρί-
σκεται σε πλήρη εξέλιξη µε στόχο να ολοκληρωθεί 
έως το τέλος του 2018, η εταιρεία βρέθηκε να κλεί-
νει το 2016 µε σταθερούς ρυθµούς ανάπτυξης κόντρα 
στην εποχή, καθώς, όπως δηλώνει στην FS ο διευ-
θύνων σύµβουλος της εταιρείας Χρήστος Βιτσικάνος 
(photo), απέδωσε σηµαντικά η διείσδυση στο online 
κατάστηµα, αλλά και η νέα εικόνα των καταστηµά-
των. Επισηµαίνει, δε, ότι σύντοµα θα δώσει στην 
αγορά δύο νέα σήµατα – το ένα θα αφορά καθιστό 
φαγητό και το άλλο στη λογική του ταχυφαγείου.

Αναφερόµενος στην αξιολόγηση και στη συµφω-
νία της κυβέρνησης, εκτιµά ότι µπορεί να σηµάνει 
την επανεκκίνηση της αγοράς. Ειδικότερα, αναφέρει: 
«Ο όρος “αξιολόγηση”, µαζί µε ολόκληρο το “λεξιλό-
γιο της κρίσης” το οποίο εισήλθε στη ζωή µας τα τε-
λευταία χρόνια, έχει εξελιχθεί σε βασική παράµετρο 
για τη λειτουργία και δραστηριότητα κάθε επιχεί-
ρησης. Κάθε παράταση της περιόδου “αξιολόγησης” 
έχει τεράστιες και πολύπλευρες επιπτώσεις στην κα-
τανάλωση και στη λειτουργία της αγοράς, µε άµεσο 
αντίκτυπο στις επιχειρήσεις. Είναι δεδοµένο ότι ο 
φόβος και η αβεβαιότητα δρουν ανασταλτικά στην 
οικονοµία και οι εµπειρίες του πρόσφατου παρελ-

Επενδύσεις ύψους 20 εκατ. ευρώ µέσα στην επό-
µενη διετία περιλαµβάνει το πλάνο των ΕΛΠΕ 
για την αναβάθµιση και επέκταση των πρατη-
ρίων της BP, που πλέον διαθέτουν καύσιµα νέας 

τεχνολογίας Αctive, εξασφαλίζοντας καλύτερη απόδοση 
κινητήρα και περισσότερα χιλιόµετρα µε τα ίδια λίτρα.

Η στρατηγική των ΕΛΠΕ για το δίκτυο πρατηρίων 
της BP περιλαµβάνει στοχευµένη γεωγραφική επέκταση 
µε προτεραιότητα τις τουριστικές περιοχές της χώρας 

και την αναβάθµιση των υφιστάµενων σε προϊόντα και 
παροχή υπηρεσιών, καθώς και νέα εταιρική ταυτότητα 
που θα γνωστοποιηθεί µέσα στις επόµενες ηµέρες.

Στις προοπτικές ανάπτυξης του δικτύου που φέρει το 
σήµα της BP αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια της ειδικής 
εκδήλωσης για την παρουσίαση των νέων καυσίµων ο 
γενικός διευθυντής Εµπορίας των ΕΛΠΕ Ροµπέρτο Κα-
ραχάνας (photo). Ανακοίνωσε, δε, ότι τα ΕΛΠΕ υπέγρα-
ψαν στο Λονδίνο την ανανέωση της συµφωνίας αποκλει-

στικής χρήσης σήµατος BP στην Ελλάδα µε την πολυ-
εθνική για πέντε συν πέντε χρόνια. Στην εκδήλωση 
παρευρέθη τόσο ο πρόεδρος των ΕΛΠΕ Ευστάθιος 
Τσοτσορός όσο και ο διευθύνων σύµβουλος Γρηγόρης 
Στεργιούλης.

Σε ό,τι αφορά τη νέα γενιά καυσίµων, που ήδη είναι 
διαθέσιµα στα πρατήρια της BP και ήδη έχουν λανσα-
ριστεί µε επιτυχία σε κάποιες χώρες του εξωτερικού, 
όπως τόνισαν οι ειδικοί της BP, είναι αποτέλεσµα πε-
νταετούς έρευνας και 50.000 ωρών δοκιµών. Μπορούν 
να προσθέσουν ανά γέµισµα έως 61 χιλιόµετρα επι-
πλέον σε κινητήρες ντίζελ και έως 46 χιλιόµετρα στη 
βενζίνη 100 οκτανίων, µε τα αποτελέσµατα να είναι 
ορατά από το πρώτο γέµισµα. Επιπλέον, µε τη συνεχή 
χρήση, τα καύσιµα τεχνολογίας Active βοηθούν στη 
µείωση των πιθανοτήτων για συντήρηση του αυτοκι-
νήτου εκτός προγράµµατος. Τα νέα καύσιµα είναι ει-
δικά σχεδιασµένα για να ανταποκρίνονται στις τεχνο-
λογικές εξελίξεις των κινητήρων αλλά συνεχίζουν να 
ωφελούν και τους κινητήρες παλαιότερης τεχνολογίας. 
Με συνεχή χρήση, τα καύσιµα τεχνολογίας Active βο-
ηθούν στην αποµάκρυνση των καταλοίπων που µπορεί 
να αφήσουν στον κινητήρα τα κοινά καύσιµα και προ-
στατεύουν από τη δηµιουργία νέων, βοηθώντας τον κι-
νητήρα να λειτουργεί οµαλά και αποτελεσµατικά. Πα-
ράλληλα, έχουν πιο θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο 
και θα συµβάλουν στην επίτευξη των στόχων εξοικο-
νόµησης ενέργειας.

Όπως ανακοίνωσε ο κ. Καραχάνας, η «Ελληνικά 
Καύσιµα» θα απορροφήσει πλήρως το κόστος των 
νέων καυσίµων και θα τα διαθέσει στην αγορά στην 
ίδια τιµή µε τα παλιά. Ο ίδιος επισήµανε την υπερα-
ξία του σήµατος της BP για τον όµιλο των ΕΛΠΕ, υπο-
γραµµίζοντας την αδιάλειπτη παρουσία της στην Ελ-
λάδα από το 1951. «Πάνω από 27,5 εκατ., περίπου, που 
διακινούνται µέσω της Ελλάδας τον χρόνο, εµπιστεύο-
νται το σήµα της BP» τόνισε χαρακτηριστικά. 

Τα νέα καύσιµα BP και οι επενδύσεις των ΕΛΠΕ

θόντος (προσφυγές σε κάλπες, κλείσιµο τραπεζών, 
capital controls κ.λπ.) επιτείνουν περαιτέρω την α-
νασφάλεια του επιχειρηµατία και του καταναλωτή 
όσο αναµένει την έκβαση των διαπραγµατεύσεων. 
Το κλείσιµο της αξιολόγησης θα συνοδευτεί από 
σκληρά µέτρα που θα έχουν αντίκτυπο, µικρότερο 
ή µεγαλύτερο, σε κάθε κλάδο και σε κάθε επιχεί-
ρηση που δραστηριοποιείται στην ελληνική οικο-
νοµία. Το γνωρίζουµε και το αναµένουµε. Σε κάθε 
περίπτωση, όµως, θα είναι ένα βήµα µπροστά και 
έστω και προσωρινά θα επανεκκινήσει την αγορά».

Η εταιρεία συνεχίζει τη σταθερή ανοδική της 
πορεία παρακολουθώντας τις εξελίξεις και τις ανά-
γκες στον χώρο της εστίασης και υιοθετώντας ανά 
τακτά χρονικά διαστήµατα νέες προτάσεις γευµά-
των-πιάτων.

Από το 2000 έως το 2009 πραγµατοποίησε ε-
πενδύσεις ύψους 5 εκατ. ευρώ σε αγορές κτιρίων, 
δηµιουργία νέων καταστηµάτων, ανακαίνιση παλιό-
τερων, αγορά εξοπλισµού hardware και software. 
Το 2011 σταθεροποιήθηκε η πορεία της, ενώ από το 
2012 παρουσιάζει εµφανή σηµάδια ανάκαµψης. Να 
σηµειωθεί ότι το 2015 παρουσίασε άνοδο κύκλου 
εργασιών 4,5% σε σχέση µε το 2014, παρά το κλίµα 
αβεβαιότητας που επικρατεί σε πολιτικό και οικο-
νοµικό επίπεδο στη χώρα.

Η L’ Artigiano είναι η µεγαλύτερη αλυσίδα 
delivery ιταλικού φαγητού στην Ελλάδα. ∆ιαθέτει 
16 καταστήµατα στην περιοχή της Αττικής και 3 κα-
ταστήµατα σε Κόρινθο, Καλαµάτα και Χαλκίδα α-
ντίστοιχα και απασχολεί συνολικά 400 άτοµα προ-
σωπικό.
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Το LOD Mobile τώρα είναι πλέον διαθέσιµο και άµεσα λειτουργικό µε τα προϊόντα της 
Entersoft, δηµιουργώντας την υποδοµή για τη σύγχρονη επιχείρηση που χρειάζεται 
να οργανώσει και να ελέγξει όλα τα στάδια λειτουργίας της µε απόλυτη φορητότητα 
στην παλάµη του χεριού, στην οθόνη του κινητού.

Ένα application που σου επιτρέπει να «κουβαλάς» µαζί σου την εταιρεία σου χωρίς υπολο-
γιστές, tablets ή άλλες συσκευές, παρά µόνο το κινητό, και να είσαι συνδεδεµένος µε την εται-
ρεία σου στον απόλυτο βαθµό.

Ειδικότερα, το LOD Mobile δίνει τη δυνατότητα στα στελέχη των επιχειρήσεων που κά-
νουν χρήση των προϊόντων Entersoft µέσω τυποποιηµένης διαδικασίας εγκατάστασης να έχουν 
άµεσα έτοιµη και σε πλήρη λειτουργικότητα πληροφόρηση, ώστε να ολοκληρώνουν το έργο 
τους και να ενηµερώνονται σε πραγµατικό χρόνο για όλες τις εξελίξεις στη δουλειά τους, έχο-
ντας στη διάθεσή τους παντού τις ευκολίες που απολαµβάνουν και στο γραφείο τους.

Η απεικόνιση της πληροφορίας µπορεί να αποτυπωθεί σε όλες τις σύγχρονες λογικές, από 
λίστες διαχείρισης βελτιστοποιηµένες για κινητά µέχρι διαγράµµατα BI και Dashboards.

Το κόστος για τη χρήση του LOD Mobile υπολογίζεται ανά χρήστη σε µηναία βάση µε ετή-
σια ή µηναία συνδροµή.

LIDL: Συνεχίζει να προσφέρει  
στην ελληνική οικονοµία

Σηµαντικά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από την πρώτη κοινωνικοοικονοµική µε-
λέτη της Lidl Hellas, η οποία έγινε σε συνεργασία µε την Ernst & Young. Στην παρου-
σίαση της µελέτης από τον πρόεδρο της Lidl Hellas Ιάκωβο Ανδρεανίδη και τη διευθύ-
ντρια Επικοινωνίας και Εταιρικής Υπευθυνότητας Lidl Hellas Βασιλική Αδαµίδου τονί-

στηκαν τόσο η συνεισφορά σε θέσεις εργασίας όσο και η έµπρακτη στήριξη προς τους Έλληνες 
παραγωγούς.

Όπως αναφέρθηκε, η Lidl, αναγνωρίζοντας την επίδρασή της στην εθνική οικονοµία και στις 
θέσεις εργασίας, θέλησε να προσµετρήσει την άµεση και έµµεση συνεισφορά της µε την κατάρ-
τιση της µελέτης αυτής. Στόχος της µελέτης είναι να προσδιορίσει και να αξιολογήσει τις επι-
δράσεις που δηµιουργούνται από τη λειτουργία της εταιρείας στην Ελλάδα για την οικονοµία 
της χώρας, για τις θέσεις εργασίας και για την κοινωνία και να αποτυπωθεί η προστιθέµενη αξία 
(άµεση, έµµεση, επαγόµενη) που δηµιουργεί. Βασικά στοιχεία της µελέτης είναι:
• Συνολική συνεισφορά σε θέσεις εργασίας: 16.353 θέσεις εργασίας, οι οποίες αντιστοιχούν πε-
ρίπου στο 0,5% της συνολικής απασχόλησης στην Ελλάδα.
• Συνολική συνεισφορά σε προστιθέµενη αξία: 616 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν στο 0,35% του 
ΑΕΠ.
• 56% των δαπανών για προϊόντα λιανικής πώλησης σε Έλληνες προµηθευτές.
• 710 εκατ. ευρώ το σύνολο πληρωµών σε Έλληνες προµηθευτές, στο οποίο συµπεριλαµβάνο-
νται τα προϊόντα λιανικής πώλησης και υποστήριξη λειτουργιών.

Άµεσα 
λειτουργικό µε τα 
προϊόντα Entersoft 
το LOD Mobile

Έσοδα 500 εκατ. ευρώ φέρνει 
η κρουαζιέρα στην Ελλάδα

Στο µισό δισ. ευρώ ανέρχονται τα έσοδα που θα αποκοµίσει η ελ-
ληνική οικονοµία από τη λειτουργία της κρουαζιέρας και το 2017, 
παρά το γεγονός ότι δεν έχει καταφέρει ακόµα να αναπτύξει το 
home port, ενώ παράλληλα καταγράφει σαφή µείωση στις αφίξεις 

επιβατών.
Την επισήµανση αυτή έκανε χθες κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου 

ο εκτελεστικός διευθυντής των εκθέσεων Ποσειδώνια Θεόδωρος Βώκος, ε-
νόψει του 4ου Sea Tourism Forum, που θα πραγµατοποιηθεί στις 23 και 24 
Μαΐου στην Αθήνα.

Όπως επισήµανε, µαζί µε τέλη, εισφορές και φόρους που ενισχύουν τα 
κρατικά ταµεία, η κρουαζιέρα αποφέρει οφέλη και σε πλήθος τοπικών επι-
χειρήσεων, παρόχων υπηρεσιών, λιµανιών, αεροδροµίων και ξενοδοχείων, 
ενώ συµβάλλει και στη δηµιουργία άµεσων και έµµεσων θέσεων εργασίας.

Ειδικότερα για τις τοπικές οικονοµίες, σε έκθεση της Τράπεζας της Ελ-
λάδος παρουσιάζεται εικόνα αύξησης δαπανών των επιβατών κρουαζιέρας 
στη στεριά, που σήµερα κινούνται στα 65 ευρώ κατ’ άτοµο ανά επίσκεψη 
τράνζιτ και υπερδιπλάσιες, ήτοι 139 ευρώ, στα λιµάνια αφετηρίας (home 
port).

«Αυτά είναι µερικά µόνο παραδείγµατα της συµβολής της διεθνούς βιο-
µηχανίας κρουαζιέρας στις εθνικές οικονοµίες, ενώ στην περίπτωση της Ελ-
λάδας νέα οφέλη θα προκύψουν από τα ολοκληρωµένα ή δροµολογηµένα 
σχέδια ιδιωτικοποιήσεων σε κρίσιµες υποδοµές, όπως λιµάνια, αερολιµένες 
και µαρίνες» δήλωσε ο κ. Βώκος.

Με υπόβαθρο τις γεωπολιτικές εξελίξεις που έχουν αλλάξει δραµατικά 
τον χάρτη της µεσογειακής κρουαζιέρας, κορυφαία στελέχη από τις σηµα-
ντικότερες εταιρείες του κλάδου θα συµµετάσχουν στο 4ο Posidonia Sea 
Tourism Forum για να συζητήσουν τις προοπτικές ανάκαµψης της κρουα-
ζιέρας στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Μαύρη Θάλασσα. Η ανά διετία δι-
οργάνωση-ορόσηµο για τη διεθνή βιοµηχανία κρουαζιέρας και yachting θα 
πραγµατοποιηθεί στις 23 και 24 Μαΐου στην Αθήνα, στο Μέγαρο ∆ιεθνές 
Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών.

Η Ελλάδα, που φιλοξενεί τη διοργάνωση, είναι η µόνη χώρα στην περι-
οχή που παραµένει σήµερα σταθερή, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι δεν επη-
ρεάζεται από την αρνητική κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή. Μπορεί το 
2015 να κατέγραψε µια µικρή περιστασιακή αύξηση επισκεψιµότητας, που 
σύµφωνα µε την ετήσια έκθεση της CLIA ανήλθε σε 4,176 εκατοµµύρια επι-
βατο-επισκέψεις, ωστόσο η προσωρινή απώλεια του ζωτικού της «συνέται-
ρου» στην κρουαζιέρα, δηλαδή της Τουρκίας, ήρθε µε πολύ µεγάλο κόστος.

Προκειµένου να ενισχύσει την εικόνα της ως προορισµού κρουαζιέρας, 
η Ελλάδα έχει ξεκινήσει µια προσπάθεια διεύρυνσης και εµπλουτισµού 
των επιλογών που µπορεί να προσφέρει στην κρουαζιέρα. Όµως η ανασύ-
σταση µιας συνολικά βιώσιµης εµπορικής δυναµικής, ικανής να αντιστρέ-
ψει την τρέχουσα φθορά, απαιτεί την ενεργό συµβολή όλων των σηµαντι-
κών τουριστικά χωρών της περιοχής, όπως της Αιγύπτου, του Ισραήλ και της 
Τουρκίας. Στο πλαίσιο αυτό και µε στόχο την ενίσχυση των συνδυασµένων 
προσπαθειών της περιοχής για την προσέλκυση περισσότερων κρουαζιερό-
πλοιων, µια υψηλού επιπέδου αντιπροσωπεία του υπουργείου Τουρισµού 
της Αιγύπτου θα συµµετάσχει στο 4ο Posidonia Sea Tourism Forum και θα 
συναντηθεί µε εταιρείες κρουαζιέρας.
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Θα παραδοθούν δύο παιδικές χαρές  
στην Αµοργό και θα δοθεί εξοπλισµός 
στα αγροτικά ιατρεία του Αγαθονησίου 
και των Φούρνων, καθώς και µία αίθουσα 
εκδηλώσεων στο Κουφονήσι.

 ΑΛΕΞΙΑ ΣΒΩΛΟΥ-ΝΑΝΟΥ

∆ΙΑΠΛΟΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΣΕ ΕΠΤΑ ΞΕΧΑΣΜΕΝΑ 
ΝΗΣΙΑ

ΣΒΗΣΤΕ ΤΟ ΣΤΙΓΜΑ 
ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ 
ΑΝΑΙΜΙΑΣ

Η 
µεσογειακή αναιµία είναι µία κληρονοµική 
πάθηση που χαρακτηρίζεται από διαταραχές στη 
σύνθεση της αιµοσφαιρίνης, η οποία αποτελεί βα-
σικό συστατικό του αίµατος. Η νόσος µετρά 5.000 
ασθενείς στην πατρίδα µας και εξακολουθούν 
να έρχονται στον κόσµο µωρά µε µεσογειακή 

αναιµία από γονείς που είναι φορείς του στίγµατος. Όσοι φέρουν 
το στίγµα της µεσογειακής αναιµίας είναι υγιείς και ενδέχεται να 
έχουν ήπια αναιµία, καθώς και µορφολογικές διαταραχές των 
ερυθρών αιµοσφαιρίων. Η διάγνωση του στίγµατος αποτελεί 
προϋπόθεση για την καλύτερη θεραπευτική αντιµετώπιση των 

ασθενών, καθώς και για τη διενέργεια του απαραίτητου προγεν-
νητικού ελέγχου. Με αφορµή την πρόσφατη Παγκόσµια Ηµέρα 
Μεσογειακής Αναιµίας, το ΙΑΣΩ General προσφέρει ολοκληρω-
µένο έλεγχο για τη διάγνωση του στίγµατος ή της ετερόζυγης β΄ 
µεσογειακής αναιµίας σε πολύ προνοµιακό κόστος. Συγκεκρι-
µένα, παρέχεται αιµατολογικό πακέτο εξετάσεων στην ειδική 
τιµή των 16 ευρώ µε γενική εξέταση αίµατος, φερριτίνη και 
ηλεκτροφόρηση αιµοσφαιρίνης, καθώς και δωρεάν επίσκεψη 
σε ειδικό αιµατολόγο. Η προσφορά ισχύει για όσους καλέσουν 
(καθηµερινά 8:00-16:00) στο τηλ. 210 6502165 έως την Παρα-
σκευή 19 Μαΐου.

∆
ιαθέσιµη για τους ασθενείς που πάσχουν από κληρονο-
µική οπτική νευροπάθεια Leber σε Ελλάδα και Κύπρο 
είναι πλέον η µοναδική εγκεκριµένη θεραπεία γι’ αυτή 
τη σπάνια καταλυτική νόσο, η οποία προκαλεί οξεία 

απώλεια της όρασης. Πρόκειται για το ορφανό φάρµακο ιδεβε-
νόνη που διατίθεται στην ελληνική και στην κυπριακή αγορά 
από τη Pharmathen, µετά τη σύναψη συµφωνίας µε την ελβετική 
φαρµακευτική εταιρεία Santhera Pharmaceuticals. Η θεραπεία 
µπορεί να δοθεί σε έφηβους και ενήλικες ασθενείς µε κληρονοµική 
οπτική νευροπάθεια Leber, ένα µιτοχονδριακό νευρο-εκφυλιστικό 
νόσηµα που προσβάλλει το οπτικό νεύρο και οδηγεί σε αιφνίδια 
απώλεια της κεντρικής όρασης. Η νόσος ξεκινά ανώδυνα στον έναν 
οφθαλµό, ενώ µέσα σε µερικές εβδοµάδες προσβάλλεται και ο 
δεύτερος, µε αποτέλεσµα οι ασθενείς να αδυνατούν να διαβάσουν, 
να οδηγήσουν ή να αναγνωρίσουν πρόσωπα. Η κληρονοµική 
οπτική νευροπάθεια Leber είναι ένα σπάνιο νόσηµα που συνήθως 
προσβάλλει νεαρά υγιή άτοµα, ενώ συναντάται συνηθέστερα σε 
άντρες και πλήττει 2 στους 100.000 ανθρώπους.

ΟΡΦΑΝΟ ΦΑΡΜΑΚΟ 
ΕΜΠΟ∆ΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΟΡΑΣΗΣ

Μ
αζί µε τον Σύνδεσµο Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) 
και η Πανελλήνια Ένωση Φαρµακοβιοµηχανίας (ΠΕΦ) δεσµεύτηκε να 
υποστηρίξει εµπράκτως τη διεκδίκηση της έδρας του Ευρωπαϊκού Οργα-
νισµού Φαρµάκων (ΕΜΑ) από την Ελλάδα. Σκοπός της ευρείας σύσκεψης 

που πραγµατοποιήθηκε πριν από λίγες ηµέρες µε τη συµµετοχή του υπουργείου 
Εξωτερικών, της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας, του Εθνικού Οργανισµού 
Φαρµάκων, του Πανεπιστηµίου Αθηνών και της Περιφέρειας Αττικής ήταν η βέλτιστη 
προετοιµασία και κατάθεση του επίσηµου αιτήµατος και του σχετικού φακέλου από τη 

χώρα µας. Η διεκδίκηση της έδρας του ΕΜΑ, η οποία σήµερα βρίσκεται στο Λονδίνο, 
είναι απόρροια της επικείµενης αποχώρησης της Μ. Βρετανίας από την Ε.Ε., καθώς 
δεν µπορούν να εδρεύουν ευρωπαϊκά όργανα σε χώρες µη µέλη. Ο πρόεδρος της 
ΠΕΦ, Θεόδωρος Τρύφων, επισήµανε τη σπουδαιότητα της ορθής προετοιµασίας του 
φακέλου, όπου θα προβάλλονται τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της χώρας µας, και 
δεσµεύτηκε ότι η ελληνική φαρµακοβιοµηχανία θα συµβάλει µε κάθε µέσο στην 
εθνική αυτή προσπάθεια εξωστρέφειας και διεκδίκησης υψηλών στόχων, ώστε να 
επιτευχθεί η κατάκτησή τους.

Η ΠΕΦ ΣΤΗΡΙΖΕΙ 
ΤΗ ∆ΙΕΚ∆ΙΚΗΣΗ 
ΤΗΣ Ε∆ΡΑΣ ΤΟΥ ΕΜΑ

Γ
ια επτά αποµακρυσµένα νησιά χαράσσει ρότα 
αυτές τις µέρες η Οµάδα Αιγαίου, που πραγµα-
τοποιεί µε τα φουσκωτά σκάφη και τους εθελο-
ντές της τον 23ο Ετήσιο ∆ιάπλου Προσφοράς, ο 
οποίος θα ολοκληρωθεί στις 22 Μαΐου. Σε έντε-
κα µέρες η Οµάδα θα διανύσει περισσότερα από 

450 ναυτικά µίλια και θα επισκεφθεί –κάνοντας και µια σύντο-
µη στάση στο ακριτικό Αγαθονήσι– τη Θύµαινα, τους Φούρ-
νους, τη ∆ονούσα, την Αµοργό, την Αστυπάλαια, την Ίο και το 
Κουφονήσι, όπου θα διενεργηθούν ιατρικές, αιµατολογικές 
και βιολογικές εξετάσεις στους κατοίκους, θα γίνουν ενηµερω-
τικές οµιλίες σε ό,τι αφορά την πρόληψη σοβαρών νοσηµάτων, 
θα δοθεί εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό υλικό στα σχολεία και 

θα υλοποιηθούν έργα υποδοµής. Στο πλαίσιο των ιατρικών 
δράσεων θα πραγµατοποιηθούν: προληπτικός οδοντιατρικός 
έλεγχος στα παιδιά, εκστρατείες ενηµέρωσης για την πρόλη-
ψη του δερµατικού καρκίνου και του καρκίνου του µαστού, 
ενηµέρωση για τη µάστιγα των ναρκωτικών, καθώς και για τη 
στήριξη των παιδιών στη διάρκεια των µαθητικών εξετάσεων. 
Σε ό,τι αφορά τα έργα υποδοµής που βελτιώνουν σηµαντικά 
την ποιότητα ζωής των κατοίκων, θα παραδοθούν δύο παιδικές 
χαρές στην Αµοργό και θα δοθεί ιατρικο-τεχνολογικός εξοπλι-
σµός στα αγροτικά ιατρεία του Αγαθονησίου και των Φούρνων, 
καθώς και µία αίθουσα αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσε-
ων στο Κουφονήσι. ∆ίνοντας προτεραιότητα στην εκπαίδευση 
και στην επιµόρφωση των ακριτών µαθητών, η Οµάδα Αιγαί-

ου θα προσφέρει στους διευθυντές των λυκείων κάθε νησιού 
δύο υποτροφίες, προσφορά του ΙΕΚ Ακµή, ενώ θα γίνει και 
παράδοση βιβλιοβαλίτσας στα παιδιά του νηπιαγωγείου και 
του δηµοτικού σχολείου της ∆ονούσας, καθώς και παράδοση 
µουσειοσκευής στο δηµοτικό σχολείο της Χώρας της Αστυ-
πάλαιας, όπου θα διοργανωθεί και εκπαιδευτικό εργαστήρι. 
Επίσης, στην Αστυπάλαια οι κάτοικοι θα έχουν την ευκαιρία 
να επισκεφθούν το φορητό πλανητάριο και να µυηθούν στα 
µυστήρια του ∆ιαστήµατος, ενώ οι µαθητές όλων των νησιών 
θα ανακαλύψουν την ιστορία του τόπου τους µέσα από το πρό-
γραµµα τοπικής ιστορίας των µαθητικών κοινοτήτων του Αι-
γαίου του Ιστορικού Αρχείου του Πολιτιστικού Ιδρύµατος του 
Οµίλου Πειραιώς.
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Final 4 Ευρωλίγκας

ΚΟΙΝΗ, 
ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΗ 
ΣΥΝΤΑΓΗ

Μ
ία εβδοµάδα απέµεινε για το φάι-
ναλ φορ της Κωνσταντινούπολης, το 
πρώτο της Ευρωλίγκας µε το νέο σύ-
στηµα διεξαγωγής της κανονικής πε-
ριόδου. Τα συµπεράσµατα που προ-
κύπτουν είναι δύο. Το πρώτο, πως το 

νέο φορµάτ ήρθε για να µείνει, καθώς απέδωσε µία τροµερά 
συναρπαστική κανονική περίοδο, µε πολλά µατς κορυφαίου ε-
πιπέδου.

Το δεύτερο, πως η τελική ευθεία της σεζόν χαρακτηρίστηκε 
από απόλυτη δικαιοσύνη, καθώς στο φάιναλ φορ βρέθηκαν οι 
τέσσερις καλύτερες οµάδες: η πρωταθλήτρια Ευρώπης ΤΣΣΚΑ 
Μόσχας του Ιτούδη, που θα αντιµετωπίσει στον πρώτο ηµιτε-
λικό τον Ολυµπιακό του Σφαιρόπουλου. Η περσινή φιναλίστ 
Φενέρµπαχτσε του Οµπράντοβιτς, που θα αντιµετωπίσει στον 
δεύτερο ηµιτελικό τη Ρεάλ Μαδρίτης του Λάσο. Πρόκειται για 
τέσσερις οµάδες µε κοινά βασικά χαρακτηριστικά.

Ίδιος προπονητής, ίδιοι παίκτες
Και οι τέσσερις έχουν τον ίδιο προπονητή για τουλάχιστον τρία 
χρόνια. Οι Ιτούδης και Σφαιρόπουλος συµπλήρωσαν φέτος 
τρία χρόνια στους πάγκους τους, ο Οµπράντοβιτς βρίσκεται 
στον τέταρτο, ο Λάσο στον πέµπτο.

Και οι τέσσερις έχουν για χρόνια τον ίδιο βασικό κορµό παι-
κτών και επιπλέον την ίδια οµάδα µε πέρυσι, µε µόνο 2-3 αλλα-
γές. Τεόντοσιτς, Ντε Κολό, Χριάπα, Βοροντσέβιτς, Χάινς, Φρι-
τζόν, Τζάκσον για την ΤΣΣΚΑ, που επιπλέον είναι η ίδια οµάδα 
µε πέρυσι συν τους δύο ρολίστες που απέκτησε το καλοκαίρι 
για να δώσει περισσότερο βάθος στο ρόστερ, τους Όγκαστιν και 
Αντόνοβ. Σπανούλης, Πρίντεζης, Μάντζαρης, Παπανικολάου, 
Λοτζέσκι, Παπαπέτρου, Αγραβάνης για τον Ολυµπιακό, που πέ-
ρυσι το καλοκαίρι έκανε µια αντικατάσταση παικτών παρόµοιου 
στυλ (Μπιρτς αντί Χάντερ) και µία αλλαγή κατεύθυνσης, µε τον 
σουτέρ Γκριν αντί του παίκτη ειδικών αµυντικών αποστολών 
Στρόµπερι. Ίδια εικόνα και για τη Ρεάλ, η οποία στον βασικό 
κορµό των Γιουλ, Ρούντι, Ρέγες, Αγιόν, Κάρολ, Ματσιούλις, Νο-
τσιόνι, αλλά και Ντόντσιτς που µεγαλώνει µέσα στη Ρεάλ, πρό-
σθεσε το καλοκαίρι έναν πρωτοκλασάτο, τον Ράντολφ, έναν ρο-

λίστα, τον Χάντερ, και επανάφερε τον Ντρέιπερ, που µαζί µε τον 
Ντόντσιτς κάλυψαν το κενό του Σέρχι.

Η µοναδική που ξεφεύγει, περισσότερο θεωρητικά παρά 
πρακτικά, από τον παραπάνω κανόνα είναι η Φενέρµπαχτσε, 
καθώς όταν πήγε εκεί προ τετραετίας ο Οµπράντοβιτς βρήκε 
κλειστά συµβόλαια και ουσιαστικά µετά τον δεύτερο χρόνο 
δηµιούργησε µια οµάδα βάσει των δικών του «θέλω». Αυτή η 
οµάδα, η περσινή, είναι η οµάδα που παρατάσσεται και φέτος, 
µε δύο προσθήκες που δεν βρέθηκαν καν στο βασικό ροτέισον 
όταν οι απαιτήσεις ανέβηκαν: ο Μπένετ δεν έπαιξε καν στους 
δύο πρώτους προηµιτελικούς µε τον Παναθηναϊκό και αγωνί-
στηκε για 1,5 λεπτά στον τρίτο, ο Νάναλι αγωνίστηκε για 11 λεπτά 
στον πρώτο, καθόλου στον δεύτερο και 22 λεπτά στον τρίτο.

Η Φενέρµπαχτσε είναι η µοναδική από τις τέσσερις οµάδες 
του φάιναλ φορ που προκρίθηκε έχοντας µειονέκτηµα έδρας 
στα πλέι οφ. Το γεγονός ότι βρέθηκε µε µειονέκτηµα έδρας, βέ-
βαια, δεν αποτυπώνει τη συνολική εικόνα της σεζόν. Στο µεγα-
λύτερο διάστηµα της κανονικής περιόδου η οµάδα του Οµπρά-
ντοβιτς βρισκόταν στην πρώτη τετράδα της βαθµολογίας, µέχρι 
τους διαδοχικούς τραυµατισµούς των Μπογκντάνοβιτς, Γιού-
ντο, Σλούκα, οι οποίοι την ανάγκασαν σε ένα κάκιστο φινάλε 
της κανονικής περιόδου και στην απώλεια της τέταρτης θέσης 
από τον Παναθηναϊκό. Μόνο που ο Παναθηναϊκός, που αλλάζει 
παίκτες και προπονητές σαν τα πουκάµισα τα τελευταία χρό-
νια, απλώς επιβεβαίωσε τον κανόνα: το πραγµατικό πλεονέ-
κτηµα δεν είναι η έδρα, αλλά η σταθερή κατεύθυνση, η συνοχή 
και η οµοιογένεια, ο καιρός που έχουν δουλέψει και βελτιωθεί 
οι παίκτες µε έναν κορυφαίο προπονητή. Η Φενέρµπαχτσε τα 
είχε αυτά, ο Παναθηναϊκός όχι.

Κόντρα στην ιδιοσυγκρασία του
Αυτή τη στιγµή ο Παναθηναϊκός διαθέτει έναν κορυφαίο προ-
πονητή στον πάγκο του, διαθέτει και έναν βασικό κορµό παι-
κτών στους οποίους µπορεί να βασιστεί. Μένει να αποδειχθεί 
αν η διοίκησή του γίνεται σοφότερη µε τα χρόνια, ώστε να 
δώσει και αυτό που λείπει: τη σταθερή κατεύθυνση, ώστε στα 
επόµενα χρόνια να επανέλθει και αγωνιστικά ο Παναθηναϊκός 
στην ελίτ του ευρωπαϊκού µπάσκετ. Το κακό για τον Παναθη-

ναϊκό είναι πως τα όσα συνέβησαν µετά τον αποκλεισµό από 
τη Φενέρµπαχτσε και την απίστευτη απόφαση της επιστροφής 
της αποστολής µε πούλµαν δεν συνηγορούν προς αυτή την κα-
τεύθυνση. Επόµενη δοκιµασία οι τελικοί µε τον Ολυµπιακό, 
όπου ενδεχόµενη κατάκτηση του τίτλου από τον Ολυµπιακό, 
που είναι άλλωστε το φαβορί, θα φέρει σε πολύ δύσκολη θέση 
τον ∆ηµήτρη Γιαννακόπουλο, ο οποίος θα πρέπει να πάρει, για 
το καλό της οµάδας του, αποφάσεις που είναι κόντρα στην ιδιο-
συγκρασία του: να συνεχίσει να πιστεύει και να επενδύει σε µια 
οµάδα που τον απογοήτευσε. Τον απογοήτευσε, αλλά έχει προ-
οπτική να τον δικαιώσει στο µέλλον.

Συνάντηση κορυφής
Εκείνο που σίγουρα δεν θα απογοητεύσει είναι το φάιναλ φορ 
της Κωνσταντινούπολης, το οποίο αναµένεται να είναι το κερα-
σάκι στην τούρτα µιας υπέροχης σεζόν της Ευρωλίγκας. Τέσσε-
ρις κορυφαίες και πολύ δουλεµένες οµάδες… τριών κορυφαίων 
προπονητών, καθώς η επίδραση του Λάσο στο παιχνίδι της ο-
µάδας του σε καµία περίπτωση δεν φτάνει εκείνη των υπόλοι-
πων τριών. Όσο κι αν υπάρχουν και περί του αντιθέτου επιχει-
ρήµατα, όπως η αµυντικογενής πεντάδα που σκαρφίστηκε και 
η οποία τον οδήγησε στην κατάκτηση της Ευρωλίγκας προ δι-
ετίας. Ένα… συνολάκι που αναµένεται να κάνει την επανεµφά-
νισή του στο φάιναλ φορ της Κωνσταντινούπολης.

Τη διαφορά βέβαια, τελικά, την κάνουν πάντα οι παίκτες 
και όχι οι προπονητές και τέτοιοι παίκτες θα υπάρξουν σε α-
φθονία στο φάιναλ φορ: το τροµερό δίδυµο των Τεόντοσιτς και 
Ντε Κολό για την ΤΣΣΚΑ, οι Σπανούλης και Πρίντεζης για τον 
Ολυµπιακό σε µία από τις τελευταίες κοινές παραστάσεις τους 
στην κορυφαία σκηνή, ο εξωπραγµατικός Μπογκντάνοβιτς που 
παρακολουθήσαµε στη σειρά της Φενέρµπαχτσε µε τον Πανα-
θηναϊκό, ο Γιουλ και δευτερευόντως οι Ντόντσιτς και Ράντολφ 
για τη Ρεάλ. Όχι, ο Ρούντι δεν µπορεί να συµπεριληφθεί στη 
συγκεκριµένη λίστα, καθώς όταν φτάνουν τα πραγµατικά δύ-
σκολα, έχει κατ’ επανάληψη αποδείξει ότι… δεν. Και φυσικά 
θα προκύψει και ο απρόσµενος ήρωας, όπως επίσης και ένας 
µοιραίος για την οµάδα του παίκτης, απαραίτητα κοµµάτια του 
παζλ ενός φάιναλ φορ.
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Μια «ανάσα» από το απόλυτο 
φτάσαµε την προηγούµενη ε-
βδοµάδα. Επιβεβαιώθηκαν 
το 2 DNB στο Μπρέντφορντ - 

Μπλάκµπερν (1-3), ο άσος στο Ρόντα - Βίλεµ (1-
0), το Goal/Goal στο Βαλένθια - Οσασούνα (4-1) 
και ο άσος στο Άρσεναλ - Μάντσεστερ Γιουνά-
ιτεντ (2-0). Τη… µαγιά µάς χάλασε το Over 2.5 
γκολ στο παιχνίδι Αµβούργο - Μάιντζ, στο οποίο 
πέσαµε αρκετά έξω, µια και ολοκληρώθηκε ι-
σόπαλο χωρίς τέρµατα. Όλα αυτά, βέβαια, ανή-
κουν στο παρελθόν και έχουµε νέες προκλήσεις 
µπροστά µας, µε το πρόγραµµα αυτής της εβδο-
µάδας. Πέντε παιχνίδια έχουµε ξεχωρίσει στοι-
χηµατικά, πάµε να δούµε αναλυτικά τα προγνω-
στικά που προκύπτουν.

Ξεκινάµε από τη Σούπερλιγκ και τον αγώνα 
ΠΑΟΚ - ΑΕΚ. Λίγες ηµέρες µετά τον τελικό του 

ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟ BETARADES.GR

Παίρνει αποτέλεσµα η ΑΕΚ.

Κυπέλλου στον Βόλο, όπου ο ΠΑΟΚ κατέκτησε 
το τρόπαιο επικρατώντας 2-1 µε αµφισβητούµενο 
γκολ του Πέδρο Ενρίκε, οι δύο οµάδες συναντώ-
νται στην Τούµπα αυτή τη φορά, για την 1η αγω-
νιστική των πλέι οφ. Υπενθυµίζεται ότι οι Θεσσα-
λονικείς µπαίνουν σε αυτό το «µίνι» πρωτάθληµα 
µε δύο βαθµούς, ενώ η Ένωση µε κανέναν. Μετά 
την απώλεια του τίτλου, και τον τρόπο µε τον 
οποίο ήρθε αυτή, άπαντες στις τάξεις της ΑΕΚ 
έχουν «πεισµώσει» και έχουν θέσει ως στόχο την 
πρώτη θέση στα πλέι οφ. Αναζητά «εκδίκηση» η 
οµάδα του Μανόλο Χιµένεθ, η οποία είναι αήτ-
τητη στα επτά τελευταία εκτός έδρας παιχνίδια 
της σε επίπεδο Σούπερλιγκ, µε απολογισµό τρεις 
νίκες και τέσσερις ισοπαλίες, και θεωρούµε ότι, 
αν και το έργο της µόνο εύκολο δεν θα είναι, µπο-
ρεί να πάρει ένα θετικό αποτέλεσµα. Επιλογή 
από τον αγώνα το Χ2 σε απόδοση 2.00.

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.

Goal Tips
*Το Over 2.5 γκολ έχει επιβεβαιωθεί στα 12/14 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια 
της Ρεάλ Μαδρίτης για την Πριµέρα Ντιβισιόν. Αυτή την εβδοµάδα η «βασίλισσα» 
υποδέχεται τη Σεβίλλη, η οποία προέρχεται από τρία διαδοχικά Goal/Goal σε 
επίπεδο πρωταθλήµατος, µε το Over 2.5 να εµφανίζεται στα 2/3 αυτά µατς.

*Το No Goal (να µη σκοράρει η µία από τις δύο οµάδες τουλάχιστον) έχει εµ-
φανιστεί και στα έξι τελευταία παιχνίδια του Παναθηναϊκού, ανεξαρτήτως έδρας 
και διοργάνωσης. Την Κυριακή (14/05) οι «πράσινοι» φιλοξενούνται από τον 
Πανιώνιο για την 1η αγωνιστική των πλέι οφ της Σούπερλιγκ.

*Το Over 2.5 γκολ έχει επιβεβαιωθεί και στα τέσσερα πιο πρόσφατα µατς του 
ΠΑΟΚ, ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης. Η οµάδα του Βλάνταν Ίβιτς υποδέ-
χεται την ΑΕΚ την Κυριακή (14/05) στην πρεµιέρα των πλέι οφ της Σούπερλιγκ.

14/05
14:00 Κρίσταλ Πάλας - Χαλ   1  2.10
15:30 Χέρενφεν - Ναϊµέγκεν  2 +1 (ασ. χάντικαπ)  1.95
16:00 Κροτόνε - Ουντινέζε   1  1.75
20:30 ΠΑΟΚ - ΑΕΚ  X2 2.00
22:00 Μπορντό - Μαρσέιγ   1 (DNB)  1.81

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

Παίρνει τον «τελικό» η Πάλας
Συνεχίζουµε µε Πρέµιερ Λιγκ και την αναµέ-
τρηση Κρίσταλ Πάλας - Χαλ. Προτελευταία αγω-
νιστική στη «µεγάλη» κατηγορία της Αγγλίας και 
το συγκεκριµένο παιχνίδι έχει χαρακτήρα «τελι-
κού», καθώς οι γηπεδούχοι βρίσκονται εκτός της 
ζώνης του υποβιβασµού, έχοντας 38 βαθµούς, 
τέσσερις περισσότερους από τους φιλοξενούµε-
νους, οι οποίοι φιγουράρουν εντός της επικίνδυ-
νης ζώνης. Οι «τίγρεις» από τη στιγµή που ανέ-
λαβε ως προπονητής ο Μάρκο Σίλβα έκαναν µία 
τροµερή αντεπίθεση προκειµένου να παραµεί-
νουν στην κατηγορία, όµως ό,τι έχτισαν το γκρέ-
µισαν µε την ήττα της προηγούµενης εβδοµάδας 
στην έδρα τους από την ήδη υποβιβασµένη Σά-
ντερλαντ. Η Πάλας, από την πλευρά της, µε νίκη 
«κλειδώνει» την παραµονή της στην Πρέµιερ 
Λιγκ και θέλει να… τελειώνει, καθώς την τελευ-
ταία αγωνιστική φιλοξενείται από τη Μάντσε-
στερ Γιουνάιτεντ. Θεωρούµε ότι θα τα καταφέ-
ρει και θα επιλέξουµε τον άσο σε απόδοση 2.10.

Μία ακόµη ενδιαφέρουσα πρόταση προκύ-
πτει από τη Γαλλία και τον αγώνα Μπορντό - 
Μαρσέιγ. ∆ύο αγωνιστικές πριν από το φινάλε, 
οι Γιρονδίνοι υποδέχονται µία οµάδα µε την 
οποία έχουν τον ίδιο στόχο, την εξασφάλιση µίας 

θέσης στο Γιουρόπα Λιγκ της επόµενης σεζόν, 
και από την οποία έχουν έναν βαθµό λιγότερο 
(57 έναντι 58). Στην έδρα της η Μπορντό είναι 
άκρως αποτελεσµατική και πιστεύουµε ότι θα 
φτάσει στη νίκη. Βέβαια, δεν θα έχει εύκολο 
έργο, γι’ αυτό και θα πάρουµε τον άσο, µε την 
κάλυψη του Draw No Bet (Draw No Bet ή Ισο-
παλία Όχι Στοίχηµα: Το ποντάρισµα επιστρέ-
φεται σε περίπτωση ισοπαλίας), σε απόδοση 
1.81. Πέρα από τις παραπάνω επιλογές, έχουµε 
ξεχωρίσει δύο ακόµη σηµεία. Συγκεκριµένα, 
τον άσο σε απόδοση 1.75 στο µατς Κροτόνε - 
Ουντινέζε και το χάντικαπ +1 γκολ της Ναϊµέ-
γκεν στο εκτός έδρας παιχνίδι της µε αντίπαλο 
τη Χέρενφεν (Ασιατικό Χάντικαπ: Το στοίχηµα 
επιβεβαιώνεται σε περίπτωση νίκης της Ναϊµέ-
γκεν ή ισοπαλίας. Αν η Ναϊµέγκεν ηττηθεί µε 
ένα γκολ διαφορά, τότε µας επιστρέφεται το 
ποντάρισµα).

Αυτές ήταν οι προτάσεις του Betarades.gr 
για τα παιχνίδια της Κυριακής (14/05). Εσείς 
µην ξεχνάτε ότι στο κορυφαίο στοιχηµατικό 
site µπορείτε να βρίσκετε προγνωστικά για live 
betting όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, 
αλλά και τις υπόλοιπες ηµέρες της εβδοµάδας 
µε έντονη δράση.

Τηλ. επικοινωνίας για ραντεβού: 

6970-254261

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ∆ΕΚΤΕΣ ΑΠΟ ∆ΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ  ΠΕΜΠΤΗ 11:00-14:00

ΓΙΑ ∆ΙΑΝΟΜΗ 
ΦΥΛΛΑ∆ΙΩΝ 

ΑΤΟΜΑ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 35 ΕΤΩΝ

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ
Ο Ιωάννης Μαλακατές του Ιάκωβου και της Αγγέλας Θηρεσίας, το γένος Κρητικού, 

που γεννήθηκε στον Χολαργό Αττικής και κατοικεί στο Χαλάνδρι Αττικής, και η ∆ήµητρα 
Σκουρτανιώτη του Νικολάου και της Ευτυχίας, το γένος Καράµπελα, που γεννήθηκε 
στο Μαρούσι Αττικής και κατοικεί στο Χαλάνδρι Αττικής, πρόκειται να παντρευτούν 

και ο γάµος θα τελεστεί στην Κηφισιά Αττικής.
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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 ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ VW TIGUAN ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΤΗΚΕ  
ΚΑΙ ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ € 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 ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΝΟ ΤΟ ΝΕΟ 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.

K
aroq ονοµάζεται τελικά το νέο κόµπακτ SUV της 
Skoda που θα αντικαταστήσει το επιτυχηµένο Yeti. Η 
ονοµασία και ο τρόπος που προφέρεται προέρχο-
νται από µια τοπική διάλεκτο της φυλής Alutiiq, η 
οποία βρίσκεται σε ένα νησί στη νοτιοδυτική ακτή 

της Αλάσκας. Για το όνοµα του νέου της κόµπακτ SUV η Skoda 
βασίστηκε στον συλλαβισµό του Skoda Kodiaq, ώστε να υπάρ-
χει εναρµονισµός µε τα τωρινά και τα µελλοντικά SUV της 
µάρκας. Το Skoda Karoq θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά 
δηµοσίως στη Στοκχόλµη στις 18 Μαΐου, για να αποτελέσει το 
νέο ορόσηµο στην SUV γκάµα της µάρκας.

«Το Skoda Karoq είναι ένα εντελώς νέο σχεδιαστικά SUV 
που θα θέσει νέα δεδοµένα στη µάρκα µας, καθώς και στην κα-

τηγορία όπου τοποθετείται. Με αυτό το µοντέλο κάνουµε το 
επόµενο λογικό βήµα στη στρατηγική µας για τα SUV» δή-
λωσε ο Bernhard Maier, διευθύνων σύµβουλος της Skoda.

Όπως στην περίπτωση του Kodiaq, όπου οι κάτοικοι 
της νήσου Kodiak αποτέλεσαν την πηγή έµπνευσης, έτσι 
και για το Karoq ισχύει κάτι ανάλογο. Στην τοπική διάλεκτο 
της φυλής Alutiiq η λέξη «αυτοκίνητο» ερµηνεύεται ως 
«KAA’RAQ». Οι εκεί κάτοικοι χρησιµοποιούν τον όρο 
«RUQ» για το βέλος («arrow»), το σύµβολο που αποτελεί 
το βασικό στοιχείο στο λογότυπο της Skoda. Εντέλει, η ο-
νοµασία του νέου κόµπακτ SUV της Skoda, του Karoq, δι-
αµορφώθηκε από έναν δυναµικό συνδυασµό των παρα-
πάνω λέξεων.

Βραβείο Εργονοµίας για το νέο 
SsangYong Rexton

Το Μεγάλο Βραβείο Εργονοµικού Σχεδιασµού 2017 κέρδισε το 
νέο SsangYong Rexton, αναδεικνύοντας την προσοχή στη λε-
πτοµέρεια που έχει δοθεί στην κατασκευή του. Πρόκειται για έ-
ναν θεσµό που διοργανώνει το Ινστιτούτο Εργονοµίας της Κορέ-

ας και αξιολογεί τα καινούργια προϊόντα, όσον αφορά την εργονοµία 
τους, σε επτά τοµείς: φιλικότητα του προϊόντος, αποτελεσµατικότητα, 
χρηστικότητα, απτή ποιότητα, ασφάλεια, φιλικότητα προς το περιβάλ-
λον, κόστος.

Το νέο Rexton των 4,80 µέτρων αποτελεί την κορωνίδα της 
SsangYong, ενώ διαθέτει όλη την τεχνολογία και την πολυτέλεια που 
ζητά κανείς από ένα µεγάλο, premium SUV. Στην προκειµένη περί-
πτωση, βραβεύτηκε για την απτή ποιότητα των υλικών του, τον ολο-
κληρωµένο προϊοντικό του χαρακτήρα, τη διαφοροποιηµένη φιλοσο-
φία εξέλιξης, αλλά και την κορυφαία εργονοµικά σχεδιαστική του τε-
χνολογία.

Tο εσωτερικό του έχει στόχο να προσφέρει «εκλεπτυσµένη πολυ-
τέλεια», ενώ παράλληλα διαθέτει τους µεγαλύτερους χώρους στην κα-
τηγορία του, χάρη στη βέλτιστη αξιοποίηση του εσωτερικού του.

Το νέο Rexton αναµένεται στην Ελλάδα το ερχόµενο φθινόπωρο.

Στο πλαίσιο µιας ξεχωριστής εκδήλωσης, που διοργάνωσε 
µία από τις ιστορικές µοίρες της Πολεµικής Αεροπορίας, η 
348 Μοίρα Τακτικής Αναγνώρισης, πλάι στα RF-4E βρέθη-
καν δύο δηµοφιλή µοντέλα της Renault Sport, τιµώντας το 

σηµαντικό και πολυδιάστατο έργο της µοίρας, η οποία, µετά από 
περισσότερα από 60 χρόνια λειτουργίας, την Παρασκευή 5 Μαΐου 
ολοκλήρωσε το έργο της.

Το κορυφαίο Clio R.S., εφοδιασµένο µε κινητήρα 1,6 λίτρων 
απόδοσης 200 ίππων και κιβώτιο διπλού συµπλέκτη EDC έξι σχέ-
σεων, αποτελεί το µέτρο σύγκρισης όσον αφορά την οδηγική συ-
µπεριφορά, στοιχείο που οφείλεται και στην προηγµένη αεροδυνα-
µική του απόδοση, µε τον διαχύτη στο πίσω µέρος να µην αποτελεί 
απλώς στοιχείο εντυπωσιασµού αλλά να παίζει ενεργό ρόλο στη 
σταθερότητα του αυτοκινήτου. Αντίστοιχα και στο Megane η 
Renault Sport έπαιξε σηµαντικό ρόλο στην αεροδυναµική απόδο-
ση του µοντέλου, ενώ ειδικότερα στην έκδοση GT η ρύθµιση της 
ανάρτησης και το σύστηµα ενεργής τετραδιεύθυνσης 4Control απο-
τελούν έργο της Renault Sport.

Η Renault Sport σε χαµηλή 
πτήση µε την 348 ΜΤΑ

Ο διάδοχος του Skoda 
Yeti λέγεται Karoq
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∆ΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ 2017
Πληθώρα εκδηλώσεων σε όλα τα µουσεία την Τρίτη 
16 Μαΐου µε αφορµή τη ∆ιεθνή Ηµέρα Μουσείων. 
Ξεχωρίσαµε το αφιέρωµα του Μουσείου Μπενάκη 
στην Πινακοθήκη Α.Γ. Λεβέντη. Στόχος της εκδή-
λωσης είναι η ανάδειξη της πολιτιστικής προσφοράς 
της Λεβεντείου Πινακοθήκης, όπως αυτή πραγµα-
τώνεται µέσα από τη µοναδική συλλογή της, ένα εν-
διαφέρον αφήγηµα 400 ετών εικαστικής δηµιουρ-
γίας (17ος - 20ός αιώνας) που συγκεντρώνει 800 ευ-
ρωπαϊκά, ελληνικά και κυπριακά έργα τέχνης (όπως 
Canaletto, Renoir, Monet, Chagall, Βρυζάκη, Βο-
λανάκη, Ράλλη, Μόραλη, Τσαρούχη, Γκίκα, Κισ-
σονέργη, ∆ιαµαντή και Κάνθου), συνιστώντας έναν 
φόρο τιµής στο µεγαλείο της κοινής µας ευρωπαϊ-
κής κληρονοµιάς και επιµορφώνοντας τις µελλοντι-
κές γενιές. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

WORKSHOP ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
Είτε µιλάµε για το «House of Cards» και το «Prison 
Break» είτε για τον «Αστακό» του Λάνθιµου και το 
«La La Land», υπάρχουν πάντοτε κοινά σηµεία δη-
µιουργίας µιας ξεχωριστής ιστορίας, είτε είναι µε ει-
κόνες είτε µε λέξεις. Όλες οι ιστορίες είναι τελικά 
µία. Όλες διηγούνται µια οδύσσεια. Όλες έχουν ει-
πωθεί, αλλά πάντα ο τρόπος αλλάζει. Στην Ena Art 
Gallery, την Κυριακή 14 Μαΐου, η Αλεξάνδρα Μπε-
λεγράτη, συγγραφέας, σεναριογράφος και θεατρική 
συγγραφέας, µέλος της Ένωσης Σεναριογράφων 
Ελλάδος, παραδίδει workshop για να εµβαθύνουµε 
στη δηµιουργία ενός γραπτού έργου, ενός σεναρίου. 
∆ηλώσεις συµµετοχής: 6939 101004.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ
Στο Big Bang Festival (Πέµπτη 18 και Παρασκευή 
19 Μαΐου για σχολεία, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 
Μαΐου για κοινό κάθε ηλικίας) µουσικοί διαφορε-
τικών ειδών και στιλ από διάφορα µέρη του κόσµου 
θα προσπαθήσουν να βρουν ποιος είναι ο καλύτε-
ρος τρόπος παρουσίασης της µουσικής τους σε παι-
διά. Όµως το Big Bang δεν είναι απλώς ένα φεστι-
βάλ που απευθύνεται σε παιδιά αλλά προϋποθέτει 
και τη δική τους συµµετοχή σε αυτό. Σε κάθε εκδή-
λωση επαγγελµατίες µουσικοί ανοίγουν διάλογο µε 
τους νεαρούς «τραγουδιστές» και «οργανοπαίκτες» 
και κάποιες φορές µοιράζονται τη σκηνή µαζί τους. 
Στη Στέγη Γραµµάτων και Τεχνών.

Έκθεση ζωγραφικής 
στο Μουσείο Μπουζιάνη

Η διεθνής εικαστικός Brigitte Πολέµη, πρωτοπόρος στη χρήση 
της µεικτής τεχνικής ψηφιακής εκτύπωσης σε πολλαπλές στρώσεις 

plexiglass, παρουσιάζει την πρώτη της ατοµική έκθεση στην Ελλάδα, η 
οποία εγκαινιάζεται στις 16 Μαΐου στο Μουσείο Μπουζιάνη (Γ. Μπου-

ζιάνη 27-31, ∆άφνη), µε τίτλο «#iFollow». Η έκθεση πραγµατοποιεί-
ται σε συνοµιλία µε την Documenta 14 και στο πλαίσιο του ανοίγµα-
τος του Μουσείου Μπουζιάνη στη σύγχρονη τέχνη. Η Brigitte Πο-

λέµη αγγίζει θέµατα του σύγχρονου τρόπου ζωής και καλεί τον κόσµο 
να αναθεωρήσει την καθηµερινότητά του. Η συνεχώς αυξανόµενη ε-
νασχόληση των νέων σήµερα µε τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης, η α-
νάγκη τους για ταύτιση µέσα από τα «likes» και η σύνδεσή τους µέσα 
από τα «follows» της δίνουν την έµπνευση για τον τίτλο της έκθεσης 

«#iFollow». www.brigittepolemis.com
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ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Τρέβορ Γουόλ ΣΕΝΑΡΙΟ: Μάλκολµ 
Τ. Γκόλντµαν, Στίβεν Μ. Αλτιέρ, Ντάνιελ Ρ. Αλτιέρ 
ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΩΝ: Στέλιου 
Ψαρουδάκη, Ινώς Στεφανή, Σωτήρη ∆ούβρη, Ντίνου 
Σούτη, Ειρήνης Τσίγκα, Γιώργου Ματαράγκα ∆ΙΑ-
ΝΟΜΗ: Tanweer

Στην ταινία «King Arthur: Legend of the sword» ο Γκάι Ρίτσι καταπιάνεται µε έναν ακόµη θρύλο 
της βρετανικής κουλτούρας, τον Βασιλιά Αρθούρο, σε µια ιστορία όπου το έπος του Αρθούρου 
θα συναντήσει το στιλ του «Lock, stock and two smoking barrels». Στον οµώνυµο ρόλο ρου 
Αρθούρου θα δούµε τον πρωταγωνιστή του «Sons of Anarchy» Τσάρλι Χάναµ. Στη νέα κινηµα-

τογραφική µεταφορά του ήρωα θα γνωρίσουµε έναν ατίθασο νεαρό Αρθούρο, κυρίαρχο των δρόµων του 
Λονδίνιουµ µε τη συµµορία του, ο οποίος αγνοεί τον σκοπό για τον οποίο ήρθε στη ζωή, µέχρι τη στιγµή 
που παίρνει στα χέρια του το Εξκάλιµπερ και µαζί µε αυτό το µέλλον του. Από την πρώτη στιγµή το θρυλικό 
ξίφος θα τον προκαλέσει να πάρει δύσκολες αποφάσεις. Συντασσόµενος µε την Αντίσταση και µε µια µυ-
στηριώδη γυναίκα, πρέπει να µάθει να τιθασεύει τη δύναµη του ξίφους, να αντιµετωπίζει τους δαίµονές του, 
να ενώσει τον λαό ενάντια στον τύραννο Βόρτιγκερν, ο οποίος έκλεψε το στέµµα του και δολοφόνησε τους 
γονείς του, και να γίνει βασιλιάς.

Η 9η ΖΩΗ ΤΟΥ ΛΟΥΙ ΝΤΡΑΞ
THE 9th LIFE OF LOUIS DRAX

ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΑΡΘΟΥΡΟΣ: Ο ΘΡΥΛΟΣ 
ΤΟΥ ΣΠΑΘΙΟΥ (ΣΕ 2D ΚΑΙ 3D)
KING ARTHUR: LEGEND OF THE SWORD

Αφού έχει ήδη καταφέρει να επιβιώσει από οκτώ, σχεδόν θανάσιµα, ατυχήµατα, ο Λούι Ντραξ πηδά 
από έναν απόκρηµνο γκρεµό ανήµερα των 9ων γενεθλίων του. Ενόσω η αστυνοµία ερευνά τα αίτια της 
παραλίγο θανατηφόρας πτώσης του και το πού βρίσκεται ο βίαιος πατέρας του, Πίτερ, ο αναγνωρισµένος 
νευρολόγος δρ. Άλαν Πασκάλ καταφεύγει σε ανορθόδοξες µεθόδους, σε µια προσπάθεια να «µπει» στο 

υποσυνείδητο του µικρού. Όσο όµως ερευνά τη µυστηριώδη ικανότητα του Λούι να ξεφεύγει από τον θάνατο, αρχίζει 
να ερωτεύεται τη µητέρα του παιδιού, Νάταλι. Με νέα στοιχεία να κάνουν την εµφάνισή τους, µία σοκαριστική απο-
κάλυψη αλλάζει τη µοίρα του Λούι Ντραξ και όσων βρίσκονται γύρω του. Όταν η διάσηµη συγγραφέας Λιζ Τζένσεν 
ολοκλήρωσε το πέµπτο της µυθιστόρηµα, «Η 9η ζωή του Λούι Ντραξ», ήταν σίγουρη πως αυτή η ιστορία δεν θα µε-
ταφερόταν ποτέ στον κινηµατογράφο. Ευτυχώς, ο αείµνηστος, βραβευµένος µε Όσκαρ, Άντονι Μινγκέλα («Ο Άγγλος 
Ασθενής») µαζί µε τον συµπαραγωγό και συνεργάτη του Σίντνεϊ Πόλακ («Πέρα από την Αφρική») συµφώνησαν για 
την αγορά των δικαιωµάτων. Ο Μινγκέλα απεβίωσε το 2008, πριν προλάβει να κάνει την ταινία, αλλά όταν ο έτερος 
συνεργάτης του, Τίµοθι Μπρίκνελ, ένωσε τις δυνάµεις του µε τον ηθοποιό, γιο του Άντονι, Μαξ Μινγκέλα, και ίδρυ-
σαν την εταιρεία παραγωγής Blank Tape, αποφάσισαν πως η «9η ζωή του Λούι Ντραξ» θα είναι το πρώτο τους project.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Αλεξάντρ Αζά ΣΕΝΑΡΙΟ: Μαξ Μινγκέλα, Λιζ Τζένσεν (βασισµένο στο οµώνυµο βιβλίο της) ΠΑΙΖΟΥΝ: Τζέιµι Ντόρ-
ναν, Σάρα Γκαντόν, Άαρον Πολ, Άιντεν Λόνγκγουορθ, Όλιβερ Πλατ ∆ΙΑΝΟΜΗ: Odeon

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Γκάι Ρίτσι ΣΕΝΑΡΙΟ: Γκάι Ρίτσι, Τζόµπι Χάρολντ, Λάιονελ Γουίγκραµ (βασισµένο σε ιστορία του Τζόµπι Χάρολντ) 
ΠΑΙΖΟΥΝ: Τσάρλι Χάναµ, Τζουντ Λο, Έρικ Μπάνα, Άστριντ Μπερζές-Φρίσµπι, Ντζίµον Χούνσου, Έινταν Γκίλεν ∆ΙΑΝΟΜΗ: 
Tanweer

O Νορµ είναι µια πολική αρκούδα. 
Μπορεί να µην ξέρει να κυνηγά, έχει 
όµως ένα σπάνιο χάρισµα: όπως και 
ο παππούς του, που κάποτε βασίλευε 

στην Αρκτική, µπορεί να µιλήσει στους ανθρώ-
πους. Όταν η Βέρα, διευθύντρια Μάρκετινγκ, 
ταξιδεύει στην Αρκτική για τις ανάγκες ενός 
τηλεοπτικού σποτ προώθησης πολυτελών σπιτιών 
για την εταιρεία του ανήθικου αφεντικού της, 
του δισεκατοµµυριούχου εργολάβου κ. Γκριν, ο 
Νορµ καταλαβαίνει πως πρέπει να κάνει κάτι για 
να σώσει τον τόπο του. Με την παρότρυνση του 
γλάρου µέντορά του, του Σωκράτη, ο Νορµ θα 
αφήσει την οικογένειά του και θα ταξιδέψει ως 
λαθρεπιβάτης σε ένα πλοίο µε προορισµό τη Νέα 
Υόρκη, παρέα µε τρία µικρούλικα, σκανταλιάρικα 
και σχεδόν άτρωτα τρωκτικά ως πιστούς του συµ-
µάχους. Στο Μανχάταν, όπου οι βαριεστηµένοι 
Νεοϋορκέζοι τον περνούν για ηθοποιό ντυµένο µε 
στολή πολικής αρκούδας, ο Νορµ γίνεται αµέσως 
διάσηµος, συµµετέχοντας σε χορευτικό flash mob 
στην Times Square και ως καλεσµένος σε τηλεο-
πτικά talk shows. Αλλά η Ολυµπία, η πανέξυπνη 
κόρη της Βέρας, θα τον βοηθήσει να σκαρώσει ένα 
σχέδιο για να υπονοµεύσει τα σχέδια του κ. Γκριν 
να πατήσει πόδι στην Αρκτική.

Ο ΠΟΛΙΚΟΣ ΑΡΚΟΥ∆ΟΣ 
ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΙΚΗΤΟΙ
NORM OF THE NORTH
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Αξιολογήσεις κρασιών

Sauvignon Blanc Fumé, 
Κτήµα Γεροβασιλείου
Ποικιλία: Sauvignon Blanc
Περιοχή: Επανωµή
Τύπος: Λευκό, Ξηρό
Αλκοόλ: 14%
Προτεινόµενη θερµοκρασία: 10-12°C

Έχει λαµπερό χρυσοκίτρινο χρώµα 
και µπουκέτο µε χαρακτήρα καλοκαι-
ρινών και εξωτικών φρούτων (πεπόνι, 
αχλάδι, µάνγκο, ανανάς) σε φόντο 
καπνιστής βανίλιας και αρωµατικών 
χόρτων. Παρουσιάζεται µεστό, ισορ-
ροπηµένο και καλά δοµηµένο, καθώς 
έχει κερδίσει από την επαφή του µε 
το ξύλο. Είναι κρασί µε δυνατότητες 
εξέλιξης.

Ταιριάζει µε χοιρινό µαγειρεµένο 
ή ψητό, πουλερικά, όστρακα και παχύ 
ψάρι µαγειρεµένο.

Κτήµα Αβαντίς Sauvignon Blanc
Ποικιλία: Sauvignon Blanc
Περιοχή: Μύτικας Ληλαντίου
Τύπος: Λευκό, Ξηρό
Αλκοόλ: 13%
Προτεινόµενη θερµοκρασία: 10-12°C

Το Αβαντίς Sauvignon Blanc είναι ένα 
κρασί που δεν µπορεί να περάσει απα-
ρατήρητο. Η εξαιρετική του οινοποί-
ηση αναδεικνύει τα εξωτικά χαρακτηρι-
στικά της ποικιλίας και δίνει ένα πλού-
σιο στόµα και µια πολύπλοκη επίγευση. 
Έντονο φρουτώδες άρωµα κίτρου και ε-
ξωτικών φρούτων και ένα απαλό λεµονο-
πράσινο χρώµα.

Ταιριάζει µε λαδερά, λευκά κρέατα, 
θαλασσινά µε λευκές σάλτσες και κί-
τρινα τυριά.

Τέσσερις Λίµνες, 
Κυρ-Γιάννη
Ποικιλία: Chardonnay, 
Gewürztraminer
Περιοχή: Αµύνταιο
Τύπος: Λευκό, Ξηρό
Αλκοόλ: 13%
Προτεινόµενη θερµοκρασία: 
12-14°C

Συνδυάζει τα λουλούδια του 
Gewürztraminer µε το άρωµα 
λεµονιού του Chardonnay. ∆υ-
νατό σώµα, πικάντικη πολυπλο-
κότητα, βελούδινη επίγευση µε 
διάρκεια.

Ταιριάζει µε θαλασσινά, 
ψητά λαχανικά, λαδερά, πλατό 
τυριών.

Νυχτέρι, Χατζηδάκης
Ποικιλία: Ασύρτικο
Περιοχή: Σαντορίνη
Τύπος: Λευκό, Ξηρό
Αλκοόλ: 15%
Προτεινόµενη θερµοκρασία: 
12-14°C

Τραγανό και πληθωρικό κρασί, 
µε την παλαίωσή του µας δίνει 
µια άλλη διάσταση της ποικι-
λίας. Χρυσαφί χρώµα, µύτη α-
ρωµατική µε φόντο το πράσινο 
µήλο, στόµα µε έντονη αλκο-
όλη και µακριά, ευχάριστη ε-
πίγευση.

Ταιριάζει µε λιπαρά ψάρια 
στη σχάρα, λευκές σάλτσες και 
λευκά κρέατα.

Viognier Eclectique, 
Κτήµα Σκούρα
Ποικιλία: Viognier
Περιοχή: Ορεινή Αργολίδα
Τύπος: Λευκό, Ξηρό
Αλκοόλ: 13%
Προτεινόµενη θερµοκρασία: 
12-14°C

Απαλό λεµονί χρώµα, συ-
µπαγές σώµα, βούτυρο γάλα-
κτος που ξεχειλίζει παντού, 
µύτη µε έντονα καλοκαιρινά 
φρούτα, δροσιστική µακριά ε-
πίγευση.

Συνδυάζεται µε καπνι-
στά τυριά, παλαιωµένα κίτρινα 
τυριά, ριζότο, ψάρι φρέσκο 
στη σχάρα.

Μελισσόπετρα, 
Κτήµα Τσέλεπου
Ποικιλία: Gewürztraminer
Περιοχή: Αρκαδία
Τύπος: Λευκό, Ξηρό
Αλκοόλ:13%
Προτεινόµενη θερµοκρασία: 
13-16°C

Λεµονοπράσινο χρώµα, έ-
ντονο και συνθετικό προφίλ 
µε αρώµατα εξωτικών φρού-
των, λουλούδια, µέντα, µπαχα-
ρικά και νότες εσπεριδοειδών. 
Πλούσιο στόµα, αρκετά ισορ-
ροπηµένο κρασί µε ευχάριστη 
και δροσιστική οξύτητα.

Συνδυάζεται µε πράσινα 
λαχανικά, ασιατική κουζίνα, 
ψάρια, αλλά και µόνο του.

Έξι προτάσεις για τις πρώτες ζέστες
Ο Μάιος έβαλε δυναµικά το καλοκαίρι στη ζωή µας φέτος. Εποµένως η αναζήτηση δροσιάς επικρατεί όλες τις ώρες και κάτω απ’ όλες τις συνθήκες. Ευτυχώς, όταν η συ-

ζήτηση έρχεται στο κρασί, οι επιλογές µας από τον ελληνικό αµπελώνα είναι πολλές και εξαιρετικές. Τα Wine Files, εκτός από παρουσιάσεις των ελληνικών κτηµάτων 
και των ανθρώπων τους, θα κάνουν και αφιερώµατα, προτείνοντας ετικέτες για να συνοδεύετε τις στιγµές σας. Σήµερα δοκιµάζουµε ποικιλίες λευκού.
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Η Αθήνα έχει πολλές πλευρές και αντίστοιχη γοητεία. Το στερεότυπο 
που ήθελε την πρωτεύουσα να αποτελεί σταθµό µερικών ωρών για 
τους περισσότερους τουρίστες πριν από την επίσκεψή τους στα ελ-
ληνικά νησιά φαίνεται να υποχωρεί και η πόλη µπαίνει µε αξιώσεις 
στους δηµοφιλείς αστικούς προορισµούς, ενώ, επιπλέον, η τουρι-

στική σεζόν έχει επιµηκυνθεί. ∆εν είναι τυχαίο που πια πραγµατοποιούνται περισ-
σότερες απευθείας πτήσεις µε προορισµό την Αθήνα απ’ όλο και περισσότερες α-
εροπορικές εταιρείες, όπως αυτή της Qatar Airways από Ντόχα. Για την ακρίβεια, 
τον Μάρτιo, σύµφωνα µε τις στατιστικές του sete.gr, υπήρξε αύξηση των αφίξεων 
στο αεροδρόµιο «Ελ. Βενιζέλος» 3% σε σχέση µε πέρυσι.

Η βουή της είναι αδιάκοπη. Η Αθήνα, κυριολεκτικά, δεν κοιµάται ποτέ, µε άλ-
λους να τελειώνουν τη µέρα τους διασκεδάζοντας µέχρι αργά και άλλους να την ξε-
κινούν δουλεύοντας. Φοιτητές, οικογενειάρχες, παιδιά, δηµόσιοι υπάλληλοι, ελεύ-
θεροι επαγγελµατίες, µετανάστες, χρωµατίζουν την πόλη.

Όπως όλα τα µεγάλα αστικά κέντρα, έτσι και η Αθήνα διαθέτει µέρη για όλα τα 
γούστα, ιδιαιτερότητες και budget. Επιπλέον, έχει αυτή την ιστορία και το παρελ-
θόν, που, δυστυχώς, για τους περισσότερους παραµένουν σχετικά άγνωστα.

Οι νέες αφίξεις στην πόλη είναι διαρκείς. Κήποι, πισίνες, roof gardens, µπαρ, 
ταβέρνες και εστιατόρια, όλες µαζί οι προτάσεις µπορούν να µετατρέψουν µια σύ-
ντοµη βόλτα σε ολοήµερη ολοκληρωµένη έξοδο φαγητού, ποτού και οπωσδήποτε 
καλοπέρασης.

Η αθηναϊκή κουζίνα συνεχώς αναδιαµορφώνεται µε multi-ethnic προτάσεις, 
τα µπαρ υπηρετούν τη διασκέδαση µε υπευθυνότητα, ενώ οι ελεύθεροι χώροι δεν 
είναι αστικός µύθος πια.

Εστιατόρια
Yoleni’s (€€€): Μια φρέσκια ιδέα έγινε πράξη στη Σόλωνος. Εάν επιθυµείτε να αγοράσετε 
δυσεύρετα ελληνικά προϊόντα, delicatessen, σε µεγάλες ποσότητες και ποικιλίες, θα πρέπει 
να επισκεφθείτε το «µπακάλικο» αυτό. Έχει έξι ορόφους. Στο υπόγειο υπάρχουν κυρίως αλ-
λαντικά και συσκευασµένα είδη, ενώ το ισόγειο είναι αφιερωµένο στα ελαιόλαδα, αρωµατι-
σµένα από πολλές περιοχές της Ελλάδας, και στα ζυµαρικά, συσκευασµένα τόσο ευφάντα-
στα, που δεν θα θέλετε να τα ανοίξετε. Γλυκά, εδέσµατα, αφεψήµατα, όσπρια, είναι λίγα µόνο 
από τα πολλά που θα βρείτε στο Yoleni’s. Στον τρίτο όροφο λειτουργεί µε απόλυτη επιτυχία 
το εστιατόριο, όπου µαγειρεύουν και σερβίρουν κυρίως τα δικά τους κρέατα. Στον τελευταίο 
όροφο παραδίδονται οµαδικά µαθήµατα µαγειρικής επιλεγµένες ηµέρες της εβδοµάδας. Α-
ξίζει µια βόλτα σε αυτόν τον πολυχώρο. Μπορείτε να παραγγείλετε και ηλεκτρονικά!

Yoleni’s, Σόλωνος 9, Κολωνάκι, τηλ. 212 2223622, http://www.yolenis.com/

Nolita (€€): Έκανε το ντεµπούτο του τον χειµώνα του 2017 και καλύτερα να υπάρχει κρά-
τηση πριν από την άφιξή σας. Λάδι τρούφας µυρίζει πάντα στην είσοδό του από τις καθηµε-
ρινές δηµιουργίες των σεφ του. Βρίσκεται µέσα στο γνωστό ξενοδοχείο Semiramis στα βό-
ρεια προάστια της πρωτεύουσας.

Nolita, Χαριλάου Τρικούπη 38, Κηφισιά, τηλ. 210 6284400, http://www.yeshotels.gr/
hotel/semiramis

Bar Hopping
Zurbaran (€€€): Άφιξη του ’17 στο κέντρο της Αθήνας. Το δεξί µέρος του αποτελεί εστιατό-
ριο πολυτελών γεύσεων, ενώ το αριστερό έχει ένα µοντέρνο «ανθισµένο» µπαρ που θυµίζει 
κήπο και ανοίγει τη διάθεση των θαµώνων του.

Zurbaran, Πατριάρχου Ιωακείµ 38, Κολωνάκι, 210 7238334, http://zurbaranathens.gr/

Wyndham Grand: Ολοκαίνουριο πεντάστερο ξενοδοχείο αλυσίδας στο Μεταξουργείο. ∆ι-

αθέτει roof garden µε πισίνα και δροσερά καινοτόµα κοκτέιλ. Θέα Παρθενώνα στο «πιάτο» 
σας, γι’ αυτό και έχει µετατραπεί σε µέρος must-visit!

Wyndham Grand, Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, Μεταξουργείο, τηλ. 216 8009900, http://
www.wyndhamgrandathens.com/

Blue Parrot (€€): Χρόνια µεν εκεί, ωστόσο καλά κρυµµένος από αδιάκριτα βλέµµατα και 
πολυσύχναστους δρόµους, φηµισµένος για τις πίτσες του και το ωραίο ροζέ porto του, ο 
Μπλε Παπαγάλος θα σας καταπλήξει.

Blue Parrot, Λεωνίδου 31, Μεταξουργείο, 211 0121099

Palmitas Pop Up Bar (€): Από τα αγαπηµένα των «ψαγµένων». Σχεδόν σε όλους τους Α-
θηναίους αρέσει να πηγαίνουν σε µέρη που έχουν περιορισµένες «εµφανίσεις». Αριστερά 
πίνεις το ποτό σου, δεξιά µπορείς να κουρευτείς, αλλά ακόµη και να «χτυπήσεις» tattoo εάν 
το θελήσεις. Το spirit list και το µέρος αλλάζουν και το µαθαίνουµε περίπου 15 µέρες πριν. 
Αυτή άλλωστε είναι και η λογική του pop up bar. Αναµένουµε την καλοκαιρινή δροσερή 
πρότασή τους. Η ώρα αιχµής είναι γύρω στις 9, οπότε το after-work drink µοιάζει όαση και 
απαιτείται.

Palmitas Pop Up Bar, Ιερά Οδός 11, Αθήνα, τηλ.  6980 303935

Ηµέρα Spa
Polis Hammam (€€): Η περιοχή του Ψυρρή δεν είναι πλέον πόλος έλξης µόνο για τους φαν 
του ρακόµελου και του καφέ αλλά και για τους λάτρεις της χαλάρωσης. Ένα spa µε αέρα 
Πόλης βρίσκεται στην οδό Αυλητών για να σας χαλαρώσει µε µασάζ και χαµάµ προγράµ-
µατα προσαρµοσµένα στις προτιµήσεις του καθενός. Τα αιθέρια έλαια µυρίζουν πολλά µέτρα 
πριν από την είσοδό του. Καλή και έξυπνη ιδέα είναι να αγοράσετε ένα από τα πακέτα περι-
ποίησης που διαθέτει καθηµερινά ως δώρο-έκπληξη σε κάποιον φίλο.

Polis Hammam, Αυλητών 6-8, Ψυρρή, τηλ. 210 3212020, http://www.polis-hammam.gr/

Κήποι
The Black Duck Garden (€€): Ο κήπος του Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών αποτε-
λεί διάλειµµα από τους θορύβους της πόλης, παρ’ ότι βρίσκεται στην καρδιά της. Ένα πανέ-
µορφο µπιστρό, λοιπόν, το οποίο αποτελεί προέκταση της ήδη γνωστής καφετέριας Black 
Duck στον παρακάτω δρόµο. Ο φοίνικας που φύτεψε η 18χρονη βασίλισσα Αµαλία, σύζυγος 
του βασιλιά Όθωνα, µε τα ίδια της τα χέρια παραµένει απείραχτος στο κέντρο του!

The Black Duck Garden, Ιωάννου Παπαρρηγοπούλου 5-7, Αθήνα, τηλ. 210 3252396, 
http://blackduckgarden.gr/

Πισίνες
Hilton Hotel (€€€€): Σταθερή αξία για βουτιές χωρίς ταλαιπωρία. Μπορείτε να γίνετε µέλη 
µε προνόµια και καλύτερες τιµές για την πρόσβασή σας στην πισίνα. Προσεγµένες γεύσεις 
θα σας εκπλήξουν ευχάριστα τα ζεστά καλοκαιρινά µεσηµέρια. Η ηµερήσια είσοδος για κο-
λύµπι κοστίζει €25 τις καθηµερινές (€17 αν πάτε µετά τις 6 το απόγευµα) και €45 τα Σαββα-
τοκύριακα και τις αργίες.

Hilton Hotel, Βασ. Σοφίας 46, Αθήνα, τηλ. 210 7281000, http://www3.hilton.com/en/
hotels/greece/hilton-athens-ATHHITW/spa/hiltonia.html

Μουσεία
Νοµισµατικό Μουσείο (€): Κυριολεκτικά στην καρδιά της πόλης υπάρχει αυτό το µουσείο, 
µε τον πολύχρωµο κήπο του και την παραδοσιακή ευρύχωρη καφετέρια-βιβλιοθήκη του, 
για να ξεκουραστείτε είτε κατά τα βροχερά χειµερινά είτε κατά τα δροσερά καλοκαιρινά α-
πογεύµατα. Οι διαλέξεις και οι προσωρινές εκθέσεις είναι η όµορφη καθηµερινότητά του, 
ενώ οι συναυλίες στο προαύλιο είναι αναπόφευκτα το highlight του.

Νοµισµατικό Μουσείο, Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστηµίου) 12, Αθήνα, τηλ. 210 3632057, 
http://www.enma.gr/ht/exb_1stf1.htm

Ζήσε σαν 
τουρίστας 
στην Αθήνα
Eίναι γεµάτη µικρά µυστικά και 
άλλα µεγαλύτερα που έχουµε ξεχά-
σει. Ζήσε σαν τουρίστας στην Αθήνα 
και ανακάλυψε τη γοητεία της.

  ΙΩΑΝΝΑ ΜΟΥΡΤΑΡΑΚΟΥ



Έλαµψαν την εποχή του ασπρόµαυρου κινηµατογράφου, ξεχωρίζοντας 
για τις ανεπανάληπτες ερµηνείες τους και για εκείνη τη µοναδική γο-
ητεία που κουβαλούσαν οι ντίβες της δεκαετίας του ’40. Για τα µεγάλα 
στούντιο παραγωγής, ειδικά τον Τζακ Γουόρνερ, ήταν µια κερδοφόρα 
ταµειακή µηχανή. Έκοβαν εισιτήρια και κυριαρχούσαν στο box office. 

Και οι δύο, προσπαθώντας να διαφυλάξουν την τέχνη τους, πάλεψαν ενάντια στην εµπο-
ρευµατοποίησή τους, διεκδικώντας καλύτερους ρόλους και καλύτερα συµβόλαια µια 
εποχή που η γυναικεία χειραφέτηση ακόµα µπουσουλούσε. Η µία (Ντέιβις) κέρδισε δύο 
Όσκαρ, η άλλη (Κρόφορντ) ένα. Οι παθιασµένοι έρωτές τους και οι αποτυχηµένοι γάµοι 
τους απασχόλησαν τα ταµπλόιντ, ενώ η µεταξύ τους κόντρα περιείχε οµηρικούς καβγά-
δες, φαρµακερές ατάκες –έως κλοτσιές– και κράτησε δεκαετίες.

Ακριβώς αυτή η µυθική αντιζηλία µεταξύ της Μπέτι Ντέιβις και της Τζόαν Κρόφορντ, 
που κορυφώθηκε στα γυρίσµατα της ταινίας «Τι απέγινε η Μπέιµπι Τζέιν;» στην οποία 
πρωταγωνιστούσαν µαζί, είναι το στόρι της µίνι τηλεοπτικής σειράς του FX και του Ράιαν 
Μέρφι (δηµιουργού του «American Horror Story») «Feud: Bette and Joan».

Η σωστή αναπαράσταση της εποχής δεν είναι κάτι που εκπλήσσει πλέον στην αµε-
ρικανική τηλεόραση και φυσικά στο «Feud» αναπαράγεται µε ακρίβεια το ύφος δύο δε-
καετιών. Οι Σούζαν Σάραντον (Ντέιβις) και Τζέσικα Λανγκ (Κρόφορντ) χαρίζουν µοναδι-
κές ερµηνείες, δίνοντας βάση όχι στη µίµηση αλλά στην ψυχοσύνθεση των ηρωίδων, που 
πάντα είναι αποδοτικότερη ερµηνευτική µέθοδος. Και το σενάριο, ενώ θα µπορούσε να 
θυµίζει Wikipedia, είναι στην πραγµατικότητα µια ευφυής συρραφή γεγονότων, σταθµών 
και στιγµών που ξεπερνάει τη βιογραφία: είναι ένα καυστικό σχόλιο στην κινηµατογρα-
φική βιοµηχανία, που, όταν τα χρόνια περνούν, πετά τις γυναίκες στα αζήτητα.

Χωρίς φεµινιστικούς λαρυγγισµούς, το «Feud» στην ουσία µας θυµίζει πως από 
τη δεκαετία του ’50 και του ’60 ελάχιστα έχουν αλλάξει όσον αφορά τους κανόνες της 
showbiz για τις γυναίκες, πως η αψεγάδιαστη οµορφιά µετράει περισσότερο από το ταλέ-
ντο, ότι τα µεγάλα στούντιο δεν θέλουν τις γυναίκες σταρ τους να γερνάνε επί της οθόνης.

Είναι µια ρητορική που συχνά ανακινείται, κατ’ αρχάς από τις ίδιες τις ηθοποιούς, 
αλλά εξίσου συχνά διαψεύδεται µε µια επιχειρηµατολογία που περιλαµβάνει τα ονόµατα 
της Μέριλ Στριπ, της Έλεν Μίρεν, της Ανέτ Μπένινγκ, δηλαδή ηθοποιούς που ακόµα 
παίρνουν ρόλους και ξεχωρίζουν µε τις ερµηνείες τους στα κινηµατογραφικά φεστιβάλ.

Ωστόσο, κανείς δεν µας λέει τι έχουν απογίνει η Τζέιµι Λι Κέρτις, η Άντι Μακντά-
ουελ, η Άσλεϊ Τζαντ, η Σάρον Στόουν, ακόµα και η Κιµ Μπέισιντζερ. Η απάντηση είναι 
πως –κατά τη λογική του Χόλιγουντ– κανείς δεν θέλει να τις βλέπει γερασµένες, σπασµέ-
νες, αδυνατισµένες ή µε περιττά κιλά.
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«Σκοτώνουν» τις γυναίκες 
όταν γεράσουν
Η τηλεοπτική σειρά του FX «Feud: Bette and Joan» φαίνεται 
να καταγράφει τη θρυλική αντιζηλία µεταξύ της Μπέτι Ντέιβις 
και της Τζόαν Κρόφορντ. Στην πραγµατικότητα, «καταγγέλλει» 
το Χόλιγουντ για την «τιµωρητική» του στάση απέναντι στις 
γυναίκες σταρ που µεγαλώνουν.

  ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ

Οι µάχες που έχουν δώσει οι «καλοδιατηρηµένες» πενηντάρες, όπως η Μισέλ Φάι-
φερ, η Σάντρα Μπούλοκ, η Τζούλιαν Μουρ, η Ρόµπιν Ράιτ, η Λόρα Λίνεϊ, και κυρίως αδέ-
σµευτοι κινηµατογραφιστές, που επιθυµούν να κάνουν ταινίες για πραγµατικούς ανθρώ-
πους, φαίνεται να έχουν φέρει κάποιες «νίκες» στην πρόωρη συνταξιοδότηση ικανών και 
δηµοφιλών πρωταγωνιστριών.

Η κρίσιµη ηλικία για τις γυναίκες ηθοποιούς φαίνεται να είναι εκείνη των 40. Όπως 
λέει η Λιβ Τάιλερ, «δεν ξέρουν τι να µας κάνουν. Το φρέσκο πρόσωπο των 20 έχει εξαφα-
νιστεί, η σέξι αύρα των 30 έχει εξανεµιστεί για όσες έχουµε γίνει µητέρες». Αυτό που δεν 
λέει είναι πως την ίδια ώρα φτάνουν ορδές νέων, ταλαντούχων και όµορφων κοριτσιών 
που καταλήγουν να γίνουν οι παρτενέρ του 54χρονου Τοµ Κρουζ, του 56χρονου Τζορτζ 
Κλούνεϊ, του 53χρονου Μπραντ Πιτ ή του 62χρονου Λίαµ Νίσον.

Είναι µια σκληρή πραγµατικότητα, αλλά ποιος θα κλάψει για καλοπληρωµένες ηθο-
ποιούς που ζουν σε επαύλεις στο Μπέβερλι Χιλς και δεν χρειάζεται, ίσως, να δουλέψουν 
ποτέ ξανά στη ζωή τους;

Πιθανόν, όλες οι γυναίκες εργαζόµενες που φαίνεται πως, καθώς τα χρόνια περνάνε, 
δεν διαθέτουν το κατάλληλο πρόσωπο να είναι ούτε πωλήτριες. Οι ηλικιακές διακρίσεις 
είναι ο συχνότερος λόγος απόρριψης ενός βιογραφικού και στη χώρα µας τα χρόνια της 
κρίσης. Το µαρτυρούν άλλωστε τα νούµερα – η ανεργία στην Ελλάδα στις γυναίκες 45-64 
ετών σήµερα βρίσκεται στο 20,4%. Και δεν είναι µόνο η κρίση που τις αποκλείει από τον 
εργασιακό στίβο.

Το καλοκαίρι πλησιάζει και µαζί του φτάνει και η ώρα που οι Έλληνες θα 
ξεχυθούν στις παραλίες και θα θέλουν να απαθανατίσουν τις στιγµές α-
πόλαυσης και χαλάρωσης στη θάλασσα µε τα κινητά τους τηλέφωνα.

Ωστόσο, τι γίνεται όταν η µπαταρία στο κινητό… πνέει τα λοίσθια; 
Ακόµα περισσότερο, τι µπορούµε να κάνουµε αν πρέπει να πάρουµε ένα τηλέ-
φωνο από την παραλία, αλλά η µπαταρία της συσκευής µάς… προδίδει; Την α-
πάντηση δίνει ένα επαναστατικό προϊόν, το οποίο µας επιτρέπει να φορτίζουµε το 
κινητό µας ή όποια άλλη φορητή usb συσκευή (tablet, ηλεκτρονικό τσιγάρο, mp3 

Φορτίστε το κινητό σας 
παντού µε την ενέργεια 
του ήλιου!

player, led φωτισµός κ.ά.) στην παραλία, την ώρα που καθόµαστε κάτω από την 
οµπρέλα της πλαζ.

Πρόκειται για τον ηλιακό φορτιστή Φ25 της εταιρείας CGN ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΝΕΡ-
ΓΕΙΑΚΗ, η οποία δραστηριοποιείται τα τελευταία επτά χρόνια στον τοµέα των ε-
νεργειακών εφαρµογών και πιο συγκεκριµένα στο κοµµάτι του φυσικού αερίου, 
των φωτοβολταϊκών συστηµάτων και της εξοικονόµησης ενέργειας στα κτίρια.

Ο ηλιακός φορτιστής Φ25 καλύπτει την ανάγκη της σύγχρονης εποχής για 
φόρτιση συσκευών παντού και µε φιλική προς το περιβάλλον ηλιακή ενέργεια. Ο 
ηλιακός φορτιστής Φ25 µπορεί να προσαρµοστεί όπου υπάρχει ανάγκη για συ-
νεχή φόρτιση. Ήδη έχει τοποθετηθεί σε πολλές παραλίες και ξενοδοχειακές µο-
νάδες, µετατρέποντας τις οµπρέλες και άλλες κατασκευές σε σταθµούς φόρτισης.

Το προϊόν Φ25 αποτελείται από έναν ειδικό ηλιακό φορτιστή ο οποίος περι-
έχει ενσωµατωµένη µπαταρία για φόρτιση ακόµα και τις βραδινές ώρες. Είναι 
αδιάβροχος και αδιαπέραστος από τη σκόνη. Συνδέεται µε ένα ειδικό πριζάκι, 
το οποίο ενσωµατώνεται εύκολα σε οποιονδήποτε στύλο, κοίλο ή µη. Ο µίνι-
µαλ σχεδιασµός του ταιριάζει σε όλους τους χώρους, χωρίς να αλλοιώνει την αι-
σθητική τους. Η συσκευή Φ25 µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί για προσωπική 
χρήση, είτε προσαρµόζοντας το σε κάποια οµπρέλα είτε παίρνοντας το µαζί σας 
φορητή συσκευή για camping, στο φουσκωτό κ.α.

Το Φ25 το προηγούµενο καλοκαίρι τοποθετήθηκε µε εξαιρετική επιτυχία 
σε διάφορα luxury θέρετρα και beach bars ανά την Ελλάδα (ενδεικτικά: Jackie 

O, Rakkan, Mykonos5 – Mykonos / Wetstories, Chilli, FortyOne, Seaside – 
Santorini / Akanthous – Athens / Atlantica Imperial – Ρόδος) και φέτος εγκαθί-
σταται σε πάρα πολλά άλλα σε Ελλάδα και Κύπρο, καθώς αρχίζει να γίνεται εξαι-
ρετικά δηµοφιλές. Οι εφαρµογές του προϊόντος Φ25 είναι απεριόριστες, καθώς η 
ανάγκη για φόρτιση βρίσκεται παντού και όχι µόνο στις οµπρέλες των πλαζ. Κά-
ποιες άλλες µελλοντικές εφαρµογές της ιδέας του Φ25 θα µπορούσαν να αποτε-
λούν οι στάσεις λεωφορείων, καταστρώµατα πλοίων, ski lifts σε ski resorts κ.ά.

Το Φ25 βασίζεται κυρίως στο κοµµάτι της καινοτοµίας και της χρηστικότη-
τάς του (ενέργεια/φόρτιση παντού). Παρά το γεγονός ότι τα περιβαλλοντικά και 
οικονοµικά οφέλη είναι σχετικά µικρά, καθώς η ενέργεια για φόρτιση κινητών 
και άλλων φορητών συσκευών, συγκριτικά µε άλλες εφαρµογές, είναι ελάχιστη, 
ωστόσο αποτελεί ένα µικρό πρώτο βήµα για αυξανόµενη χρήση καθαρής ενέρ-
γειας στην καθηµερινότητά µας.

Παράλληλα, το Φ25 θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί και ως πλατφόρµα δι-
αφηµιστικής καµπάνιας από επιχειρήσεις ή/και χορηγούς. Μάλιστα, η CGN ΤΕ-
ΧΝΙΚΗ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, πιστεύοντας ακράδαντα στην ανάγκη οι ελληνικές επιχει-
ρήσεις, ιδίως αυτές που έχουν πρωτοποριακές ιδέες, να αποκτήσουν εξωστρεφή 
χαρακτήρα και να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στον τοµέα των εξαγω-
γών, ενδιαφέρεται ενεργά για συνεργασίες µε χορηγούς ή/και επενδυτές, οι ο-
ποίοι θα µπορούσαν να συµβάλουν στην προώθηση της χρήσης της συσκευής 
και στο εξωτερικό.
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Είµαι παιδί µεταναστών 
και εγγόνι προσφύγων. 
Η µετανάστευση και η 
προσφυγιά έχουν να κάνουν 
µε ξερίζωµα και έχουν 
βαριά σηµασία. Ο πόνος που 
κουβαλάει ο άνθρωπος που 
αφήνει την πατρίδα του και µια 
ζωή πίσω είναι τεράστιος, γιατί 
κάνει κάτι επειδή πρέπει και 
όχι επειδή το θέλει πραγµατικά. 
Τον έχουν οδηγήσει σε τέτοια 
απόφαση η εξαθλίωση και τα 
συστήµατα που την τρέφουν. 
Φεύγει όµως µε την ελπίδα, 
το µόνο που του µένει δηλαδή.

INFO
Ο δίσκος της Σοφίας 
Παπάζογλου «Στου ονείρου 
τις στροφές» κυκλοφορεί από 
την MLK. 

Την Παρασκευή 19 Μαΐου στον 
Σταυρό του Νότου η Σοφία θα 
παρουσιάσει για πρώτη φορά τα 
τραγούδια του άλµπουµ.

  ΣΤΗΝ ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ

Την Παρασκευή 19 Μαΐου στον 
Σταυρό του Νότου η Σοφία Πα-
πάζογλου θα παρουσιάσει για 

πρώτη φορά τα τραγούδια του νέου της 
άλµπουµ «Στου ονείρου τις στροφές». 
Μας εξηγεί γιατί η µουσική είναι πα-
τρίδα, θυµάται τις εποχές του πικάπ και 
αποκαλύπτει πώς αισθάνεται ως παιδί 
µεταναστών και εγγόνι προσφύγων.

Μιλήστε µας για τον νέο σας δίσκο 
«Στου ονείρου τις στροφές»…
Ο δίσκος µου περιέχει τραγούδια πιο 
σηµερινά και µοντέρνα, πιο άµεσα, θα 
έλεγα, από αυτά που προτιµώ συνήθως. 
Είναι φρέσκα και µε ανανεωτική διά-
θεση από µέρους µου. Μετά τον δίσκο 
«Ο χτύπος της καρδιάς µου», που προ-
έκυψε από την ανάγκη µου να παρου-
σιάσω στο κοινό την προσωπική µου 
άποψη για τα παλιά λαϊκά που αγαπώ 
και είναι η βάση µου, βρέθηκα µπροστά 
σε ένα φρέσκο ρεπερτόριο που µε φέρ-
νει στην εποχή µας και τραγουδιέται α-
βίαστα, σαν να υπήρχε από πάντα. Στου 
«Ονείρου τις στροφές» θα βρείτε τη 
Σοφία του σήµερα. λοιπόν. Ευχαριστώ 
γι’ αυτό τους δηµιουργούς Παναγιώτη 
Στεργίου και ∆ηµήτρη Τσάφα, τον Α-
ντώνη Γούναρη για την ενορχήστρωση 
και την παραγωγή και τον Παντελή Θα-
λασσινό για τη συµµετοχή.

Με ποια κριτήρια επιλέξατε 
τα τραγούδια του CD;
Τα τραγούδια προέκυψαν αναπάντεχα 
και αυθόρµητα εκ µέρους των δηµιουρ-
γών. ∆εν ήταν προγραµµατισµένο τί-
ποτα. Πρώτα γράφτηκε το «Μια µατιά 
σου είδα», που µου άρεσε πολύ, και 
πολύ καιρό µετά αποφασίσαµε να το 
δοκιµάσουµε στο στούντιο. Μας άρεσε 
το αποτέλεσµα κι έτσι ανέβηκε διαδι-
κτυακά. Τα υπόλοιπα τραγούδια προ-
έκυψαν στην πορεία, δουλεύτηκαν, η-
χογραφήθηκαν, κάποια άλλαζαν στην 
πορεία και ξαναγράφονταν, για τα πιο 
µοντέρνα είχα αντίρρηση ως λαϊκή τραγουδίστρια αλλά µε έπεισαν να τα πω και 
είχε ενδιαφέρον και αποτελούν έκπληξη! Τίποτα δεν έγινε υπό πίεση. Είναι ένας 
δίσκος φτιαγµένος µε αγάπη και µεράκι απ’ όλους.

Στον Σταυρό του Νότου τι θα ακούσουµε;
Κατ’ αρχάς θα παρουσιάσουµε τα τραγούδια του δίσκου, στιγµές από την προηγού-
µενη δισκογραφία µου, τραγούδια που αγαπώ, καινούργια και παλιά. Η µουσική 
οµάδα είναι σούπερ και αποτελείται από τον Παναγιώτη Στεργίου –που υπογρά-
φει τις µουσικές του καινούργιου δίσκου– στο µπουζούκι, τον Τάσο Αθανασιά στο 
ακορντεόν, τον Βασίλη Κετεντζόγλου στην κιθάρα, τον Νίκο Γύρα στο µπάσο και 
τον Νίκο Τσιατσούλη στα κρουστά.

Στη δισκογραφία είστε από το 1996. Όλα αυτά τα χρόνια οι αλλαγές στη µου-
σική βιοµηχανία είναι τεράστιες. Είναι προς το καλύτερο;
Όλα έχουν την καλή και την κακή τους πλευρά. Θυµάµαι την εποχή χωρίς internet, 
κοµπιούτερ και κινητά που τα κάνουν όλα (µέχρι φραπέ, όπως λέγαµε κάποτε) 
και µου φαίνεται πολύ αθώα και µακρινή συνάµα. Εξοικονοµούσα λεφτά από το 
χαρτζιλίκι µου για να αγοράσω δίσκους βινυλίου που µε ενδιέφεραν από καλλιτέ-
χνες που αγαπούσα. Είχα λαχτάρα γι’ αυτό! Ήταν ιερή η διαδικασία και το άκου-
σµα στο πικάπ µοναδικό. Η χαρά, µεγάλη! Τώρα είναι πιο απρόσωπα τα πράγµατα, 
έχουν χάσει την αξία και το νόηµά τους, γιατί τα βρίσκουµε πανεύκολα, δωρεάν, 
αν δεν µας αρέσουν τα πετάµε, τα απορρίπτουµε εύκολα, δεν δίνουµε ευκαιρίες 
στα τραγούδια. Η δηµιουργία έχει µπουκώσει και δεν βρίσκει εύκολα παραλή-

πτες. Η πνευµατική περιουσία δεν προ-
στατεύεται. Ευτυχώς, κυκλοφορούν αξι-
όλογα πράγµατα εντός συνόρων αλλά και 
παγκοσµίως που το internet βοηθάει να τα 
βρεις και να εκπλαγείς ευχάριστα. Η ανά-
γκη για δηµιουργία είναι πρωταρχικής ση-
µασίας και όταν πηγάζει αυθόρµητα γίνο-
νται θαύµατα. Αυτό δεν το σταµατάει καµία 
µουσική βιοµηχανία, όσο ισοπεδωτική κι 
αν είναι. Αυτό που αξίζει θα βρει τον χώρο 
του και το κοινό του.

Και στις live εµφανίσεις, δηλαδή στη δι-
ασκέδαση, υπάρχουν αλλαγές. Εκεί πού 
τις παρατηρείτε;
Όσον αφορά τις εµφανίσεις επί σκηνής, 
έχουν µειωθεί οι µέρες, τα µεροκάµατα, ο 
κόσµος δεν ξοδεύει και είµαστε όλοι ζορι-
σµένοι οικονοµικά και ψυχολογικά. Η δι-
άθεση παίζει ρόλο στη διασκέδαση. Υπάρ-
χει πληθώρα live, κάθε µέρα σχεδόν σε δι-

αφορετικά µαγαζιά, στέκια δεν υπάρχουν πια, µας βλέπουν και στο internet όποτε 
θέλουν, άρα µας χορταίνουν σε κάποιον βαθµό κι έτσι οι καλλιτέχνες ατονούν, πι-
στεύω, χάνουν τη δύναµή τους. Τα σκυλάδικα καλά κρατούν ακόµη, ενώ από την 
άλλη πλευρά αγωνιζόµαστε να διατηρήσουµε ένα επίπεδο στη µουσική του τόπου 
µας και στην ψυχή µας. Εγώ, πάντως, δεν πτοούµαι µε τίποτα!

Είστε παιδί µεταναστών, γεννηµένη στις Βρυξέλλες. Ωστόσο, είναι τα τελευταία 
χρόνια που ο πλανήτης αντιµετωπίζει τη µεγαλύτερη µεταναστευτική ροή στην 
ιστορία του. Τι αντίκτυπο έχει σ’ εσάς προσωπικά το φαινόµενο;
Είµαι παιδί µεταναστών και εγγόνι προσφύγων. Η µετανάστευση και η προσφυγιά 
έχουν να κάνουν µε ξερίζωµα και έχουν βαριά σηµασία. Ο πόνος που κουβαλάει 
ο άνθρωπος που αφήνει την πατρίδα του και µια ζωή πίσω είναι τεράστιος, γιατί 
κάνει κάτι επειδή πρέπει και όχι επειδή το θέλει πραγµατικά. Τον έχουν οδηγήσει 
σε τέτοια απόφαση η εξαθλίωση και τα συστήµατα που την τρέφουν. Φεύγει όµως 
µε την ελπίδα, το µόνο που του µένει δηλαδή. Ως χώρα που έζησε προσφυγιά και 
µετανάστευση οφείλουµε να δώσουµε χαµόγελο και µια χείρα βοηθείας και να δεί-
ξουµε συµπόνια. Τα υπόλοιπα εξαρτώνται από τις ανώτερες πολιτικές παγκόσµιες 
δυνάµεις, που εµείς, δυστυχώς, δεν µπορούµε να ελέγξουµε.

Έχετε συνεργαστεί µε Ινδούς, Κούρδους, Ισπανούς, Αλβανούς µουσικούς. Έχει 
πατρίδα η µουσική;
Η µουσική δεν έχει πατρίδα, γιατί η µουσική είναι πατρίδα. Και όποιος κατοικεί 
σε αυτήν είναι τυχερός και ευνοηµένος.

Σοφία Παπάζογλου

«Η µουσική 
είναι πατρίδα»
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ΤΙ, ΠΟΙΟΣ, ΠΟΥ, ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ...

Το θρίλερ του Μπιλ Κλίντον
O Μπιλ Κλίντον και ο συγγραφέας Τζέιµς Πάτερσον υπογράφουν από κοι-
νού το µυθιστόρηµα «Ο Πρόεδρος αγνοείται». Το µυθιστόρηµα θα κυκλο-
φορήσει τον Ιούνιο του 2018. Στο µεταξύ, ο εκδοτικός οίκος Penguin φρο-
ντίζει να εξάψει τη φαντασία του αναγνωστικού κοινού µε τη διαβεβαί-
ωση ότι το στόρι θα περιέχει στοιχεία που «µόνο ένας Πρόεδρος µπορεί 
να γνωρίζει». Ο ίδιος ο Κλίντον δηλώνει ότι το διασκεδάζει και το ίδιο λέει 
και ο Πάτερσον, µε τον οποίο γνωρίστηκαν πριν από δέκα χρόνια παίζοντας 
γκολφ. Πάνω στην ιδέα του βιβλίου άρχισαν να δουλεύουν στα τέλη του 
2016 και, παρά το γεγονός ότι η υπόθεση είναι επτασφράγιστο µυστικό, έχει 
διαρρεύσει ότι θα αφορά την απαγωγή ενός εν ενεργεία Προέδρου.

Ο Τζον Σνόου στη Σαντορίνη
O Κιτ Χάρινγκτον και η σύντροφός του Ρόουζ Λέσλι (η Ίγκριτ για τους φαν 
της σειράς) κάνουν διακοπές στη Σαντορίνη. Οι πρωταγωνιστές του «Game 
of Thrones» λίγο πριν από την πολυαναµενόµενη πρεµιέρα της σειράς γυ-
ρίζουν µε το σκάφος τους το Αιγαίο, ενώ πριν από µερικές µέρες εθεά-
θησαν στην Ύδρα και στις Σπέτσες. Το ζευγάρι συνεχίζει τις διακοπές του 
στη Σαντορίνη προσπαθώντας να µένει µακριά από τα αδιάκριτα βλέµµατα, 
αλλά ο φωτογραφικός φακός τούς έχει συλλάβει να περπατούν στα γρα-
φικά σοκάκια της Οίας, να απολαµβάνουν τα µπάνια τους στην πισίνα του 
ξενοδοχείου, ακόµη και να κάνουν βόλτες µε γουρούνες στους δρόµους 
του νησιού.

Ανεβαίνουν οι µετοχές της κόρης 
του Μάικλ Τζάκσον
Συνεχώς ανεβαίνουν οι µετοχές της κόρης του Μάικλ Τζάκσον, Πάρις. 
Από τη µια υπέγραψε συµβόλαιο αξίας εκατοµµυρίων δολαρίων µε µε-
γάλο οίκο µόδας και από την άλλη έχει «κλείσει» να παίξει στην πρώτη της 
κινηµατογραφική ταινία. Η πρώτη εµφάνιση του 19χρονου µοντέλου στο 
Met Gala ήταν προάγγελος της συνεργασίας µε τον σχεδιαστή Calvin Klein, 
καθώς η Πάρις θα είναι το νέο πρόσωπο του οίκου. Η κόρη του θρύλου 
της µουσικής βιοµηχανίας πέρα από το αστρονοµικό συµβόλαιο µε τον 
οίκο Calvin Klein κάνει και άλλα, παράλληλα βήµατα στον χώρο του θεά-
µατος. Μόλις πέρασε από καστ προκειµένου να παίξει τον πρώτο της ρόλο 
στη µεγάλη οθόνη σε ταινία µαζί µε τη Σαρλίζ Θερόν.

Ο «The Rock» παραδίδει 
µαθήµατα φεµινισµού
Ο Ντουέιν «The Rock» Τζόνσον έδωσε ένα φανταστικό µάθηµα πατρότητας σε όλους τους γο-
νείς, όταν ανέβασε στο Instagram µια φωτογραφία µε την 16 µηνών κόρη του, Τζασµίν. «Υπάρ-
χουν κάποια πρωινά στη ζωή κατά τα οποία δεν χρειάζεται να πεις λέξη. Αυτό δεν είναι ένα από 
αυτά τα πρωινά» έγραψε ο σταρ του «Fate of the Furious» κάτω από τη φωτογραφία και συνέ-
χισε: «Jazzy, άσε τον µπαµπά να σου πει τους στόχους του. Μέχρι τα 5 σου, θα κοιτάζεις τους αν-
θρώπους κατάµατα ενώ θα τους σφίγγεις γερά το χέρι. Μέχρι τα 8 σου, θα ξέρεις πώς να ψαρεύ-
εις, πώς να οδηγείς το ηµιφορτηγό του µπαµπά και πώς να κάνεις αεροβική άσκηση. Και µέχρι 
τα 10 σου, θα µπορείς να λες ευθέως στους ανθρώπους “καλή δουλειά, µου αρέσει πολύ, αλλά 
ας δούµε τώρα πώς µπορούµε να την κάνουµε καλύτερη”».

Οι γονείς του Μακρόν για τη σχέση 
του γιου τους µε την Μπριζίτ
Ο νέος Πρόεδρος της Γαλλίας Εµανουέλ Μακρόν γνώρισε την Μπριζίτ Τρονιέ σε ηλικία 15 
ετών, όταν ήταν ακόµη µαθητής στο ιδιωτικό λύκειο «La Providence» στη νότια Γαλλία. Η 
συγγραφέας Αν Φουλντά, που «υπογράφει» το βιβλίο «Εµανουέλ Μακρόν: Ένας τέλειος 
νεαρός άντρας», πήρε συνέντευξη από τους γονείς του και ρώτησε για τις αντιδράσεις 
τους. Η µητέρα του, Φρανσουάζ Νογκ-Μακρόν, είπε: «∆εν µπορούσαµε να το πιστέψουµε. 
∆εν µπορούσαµε να πούµε απλώς “αυτό είναι υπέροχο”». Αντιλαµβανόµενη ότι δεν επρό-
κειτο για έναν παιδικό ενθουσιασµό, είπε στην Μπριζίτ: «Μα δεν το βλέπεις; Εσύ την έζη-
σες τη ζωή σου. Αυτός δεν θα κάνει παιδιά µαζί σου». Οι ανήσυχοι γονείς τής ζήτησαν να 
µην ξαναβρεθεί µε το παιδί τους µέχρι εκείνος να ενηλικιωθεί. Εκείνη, όπως θυµούνται, 
τους απάντησε κοφτά ότι δεν µπορεί να τους υποσχεθεί τίποτα. Παρ’ ότι πολλά έχουν γρα-
φτεί για την… ταραχώδη εκείνη εποχή για την οικογένεια Μακρόν, οι γονείς του πολιτικού 
αρνούνται κατηγορηµατικά ότι απείλησαν να πετάξουν τον Εµανουέλ έξω από το σπίτι εάν 
δεν έβαζε τέλος στον παράνοµο δεσµό του µε την Τρονιέ.

  ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ
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INFO
Η Χριστίνα Μαυρίδου 
είναι καθηγήτρια 
Φυσικής Αγωγής - 
personal trainer.
www.personaltrainerchristy.com
Facebook Page: 
Christy Μαυρίδου

Τα «burpees» είναι πλέον η πιο δηµοφιλής άσκηση. Γυµνάζει όλο σου το σώµα, βελτιώνει το καρδιοαναπνευστικό σύστηµα 
και σε κάνει να καις στο φουλ θερµίδες. Υπάρχει όµως και κίνδυνος τραυµατισµού, καθώς επικρατεί παραπληροφόρηση 
σχετικά µε την εκτέλεση αυτής της σούπερ άσκησης. Προκειµένου να την κάνεις σωστά χωρίς να τραυµατιστείς, ακολού-
θησε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες.

Ξεκινάς από θέση σανίδας. Προσοχή! Η σωστή σανίδα είναι µε τους γλουτούς µέσα, χωρίς λόρδωση στη µέση, τις παλάµες κάτω από 
τους ώµους και τα ισχία-λεκάνη-κορµός σε ευθεία. Πολύ σφιχτούς κοιλιακούς!

Κάν’ το όπως η Christy!
  ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΜΑΥΡΙ∆ΟΥ

Στη συνέχεια φέρνεις τα πέλµατα έξω από τις παλάµες και όχι 
µέσα από αυτές, όπως εσφαλµένα ισχυρίζονται πολλοί, καθώς η 
σωστή θέση squat είναι αυτή της εικόνας. Η λεκάνη να µην είναι 
πιο ψηλά από τον αυχένα και η πλάτη να είναι ίσια και παράλ-
ληλη µε το έδαφος.

Τέλος, σηκώνεσαι µε ίσια πλάτη, από θέση squat, σφίγγοντας 
πολύ καλά κυρίως γλουτούς και βάζοντας µέσα τα κόκαλα της 
λεκάνης.

Christy’s Tip
Μπορείς να συνδυάσεις την 
άσκηση µε push-ups και µε 
άλµα στο ανέβασµα, για να 
αυξήσεις τον βαθµό δυσκολίας.

 

Το Molkosan είναι πλούσιο σε L(+)γαλακτικό οξύ, συστατικό απόλυτα απαραίτητο στη διαδικασία της 
πέψης. Είναι εξαιρετικά ευεργετικό φυσικό µέσο ισορροπίας για τους ανθρώπους που υποφέρουν 
από φούσκωµα, δυσανεξία σε τροφές και λακτόζη και από δυσκοιλιότητα, αφού το L(+) γαλακτικό 
οξύ συµβάλλει στη διάσπαση των πρωτεϊνών και της λακτόζης, ενώ 
ταυτόχρονα βοηθά σηµαντικά τον οργανισµό στην απορρόφηση πολύ-
τιµων µετάλλων όπως ασβέστιο, σίδηρο, ψευδάργυρο, µαγνήσιο και 
ενζύµων αφού αυξάνει την  βιοδιαθεσιµότητά τους. Χρησιµοποιείται 
µε επιτυχία για τον καθαρισµό και την ενίσχυση της εντερικής χλωρί-
δας σε άτοµα που υποφέρουν από υπερανάπτυξη του µύκητα candida 
και άλλων παθογενών µικροοργανισµών µετά από αυξηµένη χρήση 
αντιβιοτικών και άλλων φαρµάκων. Μπορεί να λαµβάνεται κάθε µέρα 
για µεγάλο χρονικό διάστηµα σε δίαιτες αδυνατίσµατος αφου ενερ-
γοποιεί την καύση του λίπους και τονώνει όλο τον οργανισµό χωρίς 
καµία ανεπιθύµητη ενέργεια.
∆ιάθεση: HEALTHCODE, T:2109408880

Για τη σύνθεσή του dermaviduals® Cleansing gel έχουν χρησι-
µοποιηθεί φυτικά έλαια και φυσικοί καθαριστικοί παράγοντες έτσι 
ώστε να επιτυγχάνεται άριστο καθαριστικό αποτέλεσµα. ∆εν περιέχει 
ερεθιστικά επιφανειοδραστικά συστατικά, και κατά τη χρήση του δεν 
παρατηρείται απώλεια πολύτιµων συστατικών του δέρµατος φαινό-
µενο που συµβαίνει στις περιπτώσεις εφαρµογής έντονα αφριζόντων 
προϊόντων καθαρισµού. 
∆ιάθεση:  HEALTHCODE – T:2109408880∆ιάθεση:  HEALTHCODE – T:2109408880

dermaviduals® Cleansing gel 
Ιδιαίτερα απαλό gel καθαρισµού 
προσώπου και αφαίρεσης 
του make-up

Molkosan: Πρεβιοτικό σκεύασµα για καθηµερινή 
χρήση παρασκευασµένο από ορό τυρογάλακτος, 
µε υψηλή περιεκτικότητα σε λακτικό οξύ.




